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مقدمة ال�سل�سلة

�إن فكرة هذا امل�شروع الذي �أُط ِلق عليه «�إعادة �إ�صدار كتب الرتاث
الإ�سالمي احلديث يف القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجر َّي نْ ِي /التا�سع ع�شر
والع�شرين امليال ِد َّيي» ،قد نبعت من الر�ؤية التي تتبناها مكتبة الإ�سكندرية ب�ش�أن
�ضرورة املحافظة على الرتاث الفكري والعلمي يف خمتلف جماالت املعرفة،
وامل�ساهمة يف نقل هذا الرتاث للأجيال املتعاقبة ت�أكي ًدا لأهمية التوا�صل بني
�أجيال الأمة عرب تاريخها احل�ضاري؛ �إذ �إن الإنتاج الثقايف -ال َّ
�شك  -تراكمي،
و�إن الإبداع ينبت يف الأر�ض اخل�صبة بعطاء ال�سابقني ،و�إن التجديد الفعال ال
يتم �إال مع الت�أ�صيل .و�ضمان هذا التوا�صل يعترب من �أهم وظائف املكتبة التي
ا�ضطلعت بها ،منذ ن�ش�أتها الأوىل وعرب مراحل تطورها املختلفة.
وال�سبب الرئي�سي الختيار هذين القرنني هو وجود انطباع �سائد غري
�صحيح؛ وهو �أن الإ�سهامات الكبرية التي قام بها املفكرون والعلماء امل�سلمون قد
توقفت عند فرتات تاريخية قدمية ،ومل تتجاوزها .ولكن احلقائق املوثقة ت�شري �إىل
غري ذلك ،وت�ؤكد �أن عطاء املفكرين امل�سلمني يف الفكر النه�ضوي التنويري  -و�إن
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مر ٍّمبد وجزر � -إمنا هو توا�صل عرب الأحقاب الزمنية املختلفة ،مبا يف ذلك احلقبة
احلديثة واملعا�صرة التي ت�شمل القرنني الأخريين.
يهدف هذا امل�شروع  -فيما يهدف � -إىل تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة،
ت�ضم خمتارات من �أهم الأعمال الفكرية لرواد الإ�صالح والتجديد الإ�سالمي
خالل القرنني الهجر َّي نْي املذكو َر ْين .واملكتبة �إذ ت�سعى لإتاحة هذه املختارات
على �أو�سع نطاق ممكن ،عرب �إعادة �إ�صدارها يف طبعة ورقية جديدة ،وعرب الن�شر
الإلكرتوين �أي�ضً ا على �شبكة املعلومات الدولية (الإنرتنت)؛ ف�إنها ت�ستهدف يف
املقام الأول �إتاحة هذه املختارات لل�شباب وللأجيال اجلديدة ب�صفة خا�صة.
وي�سبق َّ
كل كتاب تقد ٌمي �أعده �أحد الباحثني املتميزين ،وفق منهجية
من�ضبطة ،جمعت بني التعريف ب�أولئك الرواد واجتهاداتهم من جهة ،والتعريف
بال�سياق التاريخي /االجتماعي الذي ظهرت فيه تلك االجتهادات من جهة
أ�سا�سا على
�أخرى؛ مبا كان فيه من حتديات وق�ضايا نه�ضوية كربى ،مع الت�أكيد � ً
�آراء امل�ؤلف واجتهاداته والأ�صداء التي تركها الكتاب .وللت�أكد من توافر �أعلى
معايري الدقة ،ف�إن التقدميات التي كتبها الباحثون قد راجعتها واعتمدتها جلنة من
كبار الأ�ساتذة املتخ�ص�صني ،وذلك بعد مناق�شات م�ستفي�ضة ،وحوارات علمية
ر�صينة ،ا�ستغرقت جل�سات متتالية لكل تقدمي� ،شارك فيها كاتب التقدمي ونظرا�ؤه
من فريق الباحثني الذين �شاركوا يف هذا امل�شروع الكبري .كما قامت جمموعة
من املتخ�ص�صني على تدقيق ن�صو�ص الكتب ومراجعتها مبا يوافق الطبعة الأ�صلية
للكتاب.
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هذا ،وتقوم املكتبة �أي�ضً ا  -يف �إطار هذا امل�شروع  -برتجمة تلك املختارات
�إىل الإجنليزية ثم الفرن�سية؛ م�ستهدفة �أبناء امل�سلمني الناطقني بغري العربية ،كما
�ستتيحها ملراكز البحث واجلامعات وم�ؤ�س�سات �صناعة الر�أي يف خمتلف �أنحاء
العامل .وت�أمل املكتبة �أن ي�ساعد ذلك على تنقية �صورة الإ�سالم من الت�شويهات
التي يل�صقها البع�ض به زو ًرا وبهتانًا ،وبيان زيف كثري من االتهامات الباطلة التي
ُي َّتهم بها امل�سلمون يف جملتهم ،خا�صة من ِق َبل اجلهات املناوئة يف الغرب.
�إن ق�س ًما كب ًريا من كتابات رواد التنوير والإ�صالح يف الفكر الإ�سالمي
خالل القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجريني ،ال يزال بعي ًدا عن الأ�ضواء،
ومن ثم ال يزال حمدود الت�أثري يف مواجهة امل�شكالت التي تواجهها جمتمعاتنا.
ورمبا كان غياب هذا الق�سم من الرتاث النه�ضوي الإ�سالمي �سب ًبا من �أ�سباب
تكرار الأ�سئلة نف�سها التي �سبق �أن �أجاب عنها �أولئك الرواد يف �سياق واقعهم
الذي عا�صروه .ورمبا كان هذا الغياب �أي�ضً ا �سب ًبا من �أ�سباب تفاقم الأزمات
الفكرية والعقائدية التي يتعر�ض لها �أبنا�ؤنا من الأجيال اجلديدة داخل جمتمعاتنا
العربية والإ�سالمية وخارجها .ويكفي �أن ن�شري �إىل �أن �أعمال �أمثال :حممد عبده،
والأفغاين ،والكواكبي ،وحممد �إقبال ،وخري الدين التون�سي ،و�سعيد النور�سي،
ومالك بن نبي ،وع َّالل الفا�سي ،والطاهر ابن عا�شور ،وم�صطفى املراغي ،وحممود
�شلتوت ،وعلي �شريعتي ،وعلي عزت بيجوفت�ش ،و�أحمد جودت با�شا  -وغريهم-
ال تزال مبن�أًى عن �أيدي الأجيال اجلديدة من ال�شباب يف �أغلبية البلدان العربية
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والإ�سالمية ،ف�ض ًال عن ال�شباب امل�سلم الذي يعي�ش يف جمتمعات �أوروبية �أو
�أمريكية؛ الأمر الذي يلقي على املكتبة عب ًئا م�ضاعفًا من �أجل ترجمة هذه الأعمال،
ولي�س فقط �إعادة ن�شرها بالعربية وتي�سري احل�صول عليها (ورق ًّيا و�إلكرتون ًّيا).
�إن هذا امل�شروع ي�سعى للجمع بني الإحياء ،والتجديد ،والإبداع ،والتوا�صل
مع الآخر .ولي�س اهتمامنا بهذا الرتاث �إ�شارة �إىل رف�ض اجلديد الوافد علينا ،بل
علينا �أن نتفاعل معه ،ونختار منه ما ينا�سبنا ،فتزداد حياتنا الثقافية ثرا ًء ،وتتجدد
�أفكارنا بهذا التفاعل البناء بني القدمي واجلديد ،بني املوروث والوافد ،فتنتج
الأجيال اجلديدة عطاءها اجلديد� ،إ�سها ًما يف الرتاث الإن�ساين امل�شرتك ،بكل ما
فيه من تنوع الهويات وتعددها.
و�أملنا هو �أن ن�سهم يف �إتاحة م�صادر معرفية �أ�صيلة وثرية لطالب العلم
والثقافة داخل �أوطاننا وخارجها ،و�أن ت�ستنه�ض هذه الإ�سهامات همم الأجيال
اجلديدة كي تقدم اجتهاداتها يف مواجهة التحديات التي تعي�شها الأمة؛ م�ستلهمة
املنهج العلمي الدقيق الذي �سار عليه �أولئك الرواد الذين عا�شوا خالل القرنني
الهجريني الأخريين ،وتفاعلوا مع ق�ضايا �أمتهم ،وبذلوا ق�صارى جهدهم واجتهدوا
يف تقدمي الإجابات عن حتديات ع�صرهم من �أجل نه�ضتها وتقدمها.
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لقد وجدنا �أن من �أوجب مهماتنا ومن �أوىل م�سئولياتنا يف مكتبة
الإ�سكندرية� ،أن ن�سهم يف توعية الأجيال اجلديدة من ال�شباب يف م�صر ،ويف
غريها من البلدان العربية والإ�سالمية ،وغريهم من ال�شباب امل�سلم يف البالد غري
الإ�سالمية بالعطاء احل�ضاري للعلماء امل�سلمني يف الع�صر احلديث ،خالل القرنني
يرت�سخ االنطباع ال�سائد اخلاطئ ،الذي
امل�شار �إليهما على وجه التحديد؛ حتى ال َّ
�صحيحا �أن جهود العطاء احل�ضاري والإبداع الفكري
�سبق �أن �أ�شرنا �إليه؛ فلي�س
ً
للم�سلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�ضت عليها عدة قرون ،وال�صحيح هو
�أنهم �أ�ضافوا اجلديد يف زمانهم ،واملفيد لأمتهم وللإن�سانية من �أجل التقدم واحلث
على ال�سعي لتح�سني نوعية احلياة لبني الب�شر جمي ًعا.
و�إذا كان العلم ح�صاد التفكري و�إعمال العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة،
ف�إن الكتب هي �آلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله النا�س عرب الأجيال وفيما بني
الأمم.
إمساعيل سراج الدين
مدير مكتبة الإ�سكندرية
وامل�شرف العام على امل�شروع

تعب بال�ضرورة عن وجهة
الآراء الواردة يف هذا الكتاب ال رِّ
تعب فقط عن وجهة نظر م�ؤلفيها.
نظر مكتبة الإ�سكندرية� ،إمنا رِّ

تقدمي
زكي امليالد

1
�شريعتي ..الت�أثري واحل�ضور الفكري

يعترب الدكتور علي �شريعتي (1397 -1352ﻫ1977 -1933 /م) بال
منازع� ،أحد �أكرث املفكرين ت�أث ًريا يف �ساحة الفكر الديني يف �إيران خالل الن�صف
الثاين من القرن الع�شرين ،بحيث ال ميكن احلديث عن الفكر الديني هناك
تطوره وم�ساراته واجتاهاته دون التطرق واالقرتاب من جتربته الفكرية نق ًدا �أو
مدحا �أو ذ ًّما ،اتفاقًا �أو اختال ًفا.
تو�صيفًاً ،
كما يعترب علي �شريعتي �أحد �أكرث املفكرين الإيرانيني املعا�صرين ح�ضو ًرا
و�شهرة يف خارج املجال الفكري الإيراين ،فهو من �أوائل املفكرين الإيرانيني
خ�صو�صا يف عقدي
الذين تع َّرف عليهم العامل العربي ،وكان من �أكرثهم ت�أث ًريا
ً
ال�ستينيات وال�سبعينيات من القرن الع�شرين ،الت�أثري الذي كانت له امتدادات
يف العديد من البيئات واملجتمعات العربية ،مثل العراق ولبنان وم�صر واجلزائر
وتون�س وال�سعودية والبحرين وغريها.
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و�إىل فرتة من الزمن مل يكن العامل العربي يعرف من املفكرين الإيرانيني
الذين يقر�أ ويتابع لهم �سوى علي �شريعتي ،الذي ُترجمت بع�ض كتاباته وم�ؤلفاته
�إىل اللغة العربية ،وظلت ُتقر�أ و ُتتابع ،وكانت م�ؤثرة يف �أدبها وبيانها ،وجر�أتها
وحما�ستها ،و�أمثلتها ومناذجها ،ومفاهيمها وم�صطلحاتها.
ويف فرتة الحقة قا�سمه هذه املعرفة ال�شيخ مرت�ضى املطهري(*) الذي
ُترجمت بع�ض م�ؤلفاته �إىل العربية ،مع ذلك احتفظ �شريعتي بتفوق ح�ضوره يف
املجال العربي منذ ال�سبعينيات �إىل ما بعد انت�صار الثورة الإ�سالمية ب�سنوات
هناك.
ويف �إيران ُت َع ّد التجربة الفكرية ل�شريعتي واحد ًة من �أكرث التجارب �إثارة
للجدل والنقا�ش يف �ساحة الفكر الديني وخارجه ،وظلت بهذه الوترية على طول
اخلط ،وا�ستمرت �إىل ما بعد غيابه ،وبقيت حمتفظة بهذه ال�سمة �إىل اليوم.
ونتيجة لهذا الو�ضع فقد انق�سمت حولها املواقف ووجهات النظر ،وتعددت
ب�شكل متباين ،وبطريقة مل حتدث هناك مع �أي جتربة فكرية �أخرى �إال ناد ًرا.

(*)�أحد �أبرز رجال الدين ت�أث ًريا يف احلياة الفكرية والثقافية يف �إيران ،له العديد من الكتابات واملحا�ضرات وامل�ؤلفات
التي تتمحور حول الإ�سالم ومتطلبات الع�صر ،ولد يف حمافظة خرا�سان ،ودر�س يف مدينة قم ،ودر�س يف جامعة
طهران ومنها كانت انطالقته.
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فهناك من وقف مع هذه التجربة و�ساندها ودافع عنها ،وه�ؤالء غال ًبا كانوا
من االجتاهات الدينية الثورية والتحديثية ،وهناك من اعرت�ض عليها ،وت�صدى
لها ،ودعا �إىل جمابهتها ،وه�ؤالء غال ًبا كانوا من االجتاهات الدينية التقليدية ،ومن
االجتاهات الي�سارية املارك�سية� ،إىل جانب من اتفق واختلف معها يف �آن واحد،
اتفق معها يف املقا�صد والغايات والنوايا واملنحى الفكري العام ،واختلف معها يف
الأ�سلوب والطريقة� ،أو يف بع�ض الأفكار واملواقف.
وهناك ثالثة �أ�سباب مرتابطة ومتالزمة ،هي التي جعلت هذه التجربة بهذا
النمط من الإثارة واجلدل واالنق�سام يف الر�أي:
�أو ًال :اجلر�أة وال�شجاعة ،حيث يعد �شريعتي �أحد �أكرث املفكرين الإ�سالميني
جر�أة و�شجاعة يف التعبري عن مواقفه و�أفكاره ،ويف الدفاع عنها ،والإ�شهار بها ،ومل
تكن ت�أخذه هيبة �أو رهبة ،وال يركن خلوف �أو �ضغط ،والي�ست�سلم لإغراء �أو �إغواء،
وظل حمتف ًظا بهذه اجلر�أة وال�شجاعة منذ بداية جتربته الفكرية �إىل �آخر عمره،
وهذا ما يعرفه كل من عا�صره ،املتفقون معه واملختلفون ،واملحبون له واملبغ�ضون.
وجتلت هذه اجلر�أة وال�شجاعة يف جميع كتاباته وم�ؤلفاته وحما�ضراته و�أحاديثه
املفعمة بالنقد وحرية التعبري عن الر�أي ،فقد �أراد �أن يكون مث ً
اال للمثقف واملفكر
الذي ينطق باحلق ،ويقول احلقيقة ،وال يخاف يف اهلل لومة الئم.
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هذه اجلر�أة وال�شجاعة جعلت علي �شريعتي يتحدث عن كل ما ي�ؤمن به،
وما يراه حقًّا و�صوابًا يف نظره؛ وب�شكل ال يحتمله البع�ض� ،أو ال يراه البع�ض
منا�س ًبا ،لكنه �أراد �أن يقول �شهادته للتاريخ ،ومي�ضي يف �سبيله ،فهو القائل�« :إن
الكفاح من �أجل احلقيقة واحلرية ،ومن �أجل فالح الإن�سان هو �أعظم �سعادة»(.)1
وجاء يف و�صيته «مل �أكتب كلمة واحدة ل�صالح الأرذال ،ومل �أكتب جملة
واحدة من �أجل منفعة حرام ،لقد ا�ستخدمت قلمي لنقل �أفكاري �إىل النا�س
وخدمتهم»(.)2
ثان ًيا :قوة وفاعلية الت�أثري الثقايف واالجتماعي ،ومن هذه اجلهة يعد �شريعتي
خ�صو�صا يف و�سط الأجيال
�أحد �أكرث املفكرين الإيرانيني ت�أث ًريا وقدرة على الت�أثري،
ً
ال�شابة املتعلمة واملثقفة ،املتطلعة والطموحة ،واملتوثبة للتغيري والتجديد.
الت�أثري الذي لفت االنتباه ب�شدة �إىل التجربة الفكرية للدكتور �شريعتي،
وجعلها مو�ضع جتاذب تت�ساءل وتتحدث عنها كافة النخب واجلماعات ،املتفقون
معها واملختلفون ،امل�ؤيدون واخل�صوم.

( )1فا�ضل ر�سول ،هكذا تكلم علي �شريعتي ،بريوت :دار الكلمة1987 ،م� ،ص.242
( )2فريوز راد و�أمري ر�ضائي ،تطوير الثقافة ..درا�سة اجتماعية يف مفهوم التنمية الثقافية عند علي �شريعتي ،ترجمة:
�أحمد املو�سوي ،بريوت ،مركز احل�ضارة لتنمية الفكر الإ�سالمي2009 ،م� ،ص.97
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ومن وجوه هذا التجاذب وحتدي ًدا عند �أولئك الناقمني واملتحاملني ،يقول
ال�سيد حممود الطالقاين(*)« :كل يوم كنا ن�شهد معركة �ضد �شريعتي يف �أحد
�أحياء العا�صمة»(.)1
حتدث عن �شريعتي �سريته وفكره� ،أ�شار �إىل قوة وفاعلية ت�أثريه،
وكل من َّ
وعلى الأجيال اجلديدة ب�شكل خا�ص ،ففي �سياق الدفاع عنه اعترب ال�سيد
حممود الطالقاين �أن �أفكاره حققت «تغيريات كربى يف عقول الواعني من
النا�س،
وخ�صو�صا يف عقول اجليل اجلديد»(.)2
ً
ومن جهته اعترب ال�سيد مهدي بازركان �أن �شريعتي «يرجع �إليه الف�ضل يف
تكوين جيل كامل من ال�شباب ،جيل �ضد اال�ستعمار واال�ستغالل من جهة،
و�ضد التجهيل الديني من جهة �أخرى»(.)3
ولو مل يكن ل�شريعتي كل هذا الت�أثري الوا�سع واملتعاظم ملا كان مو�ضع
جدل ونزاع ،وملا تباينت حوله الآراء ،وانق�سمت بهذه احلدة التي ظهرت عليها.

(*) �أحد قادة الثورة البارزين ،وكانت تربطه عالقة حميمة بالدكتور �شريعتي
( )1فا�ضل ر�سول ،هكذا تكلم علي �شريعتي ،مرجع �سابق� ،ص.236
( )2املرجع ال�سابق� ،ص.237
( )3املرجع ال�سابق� ،ص.238
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ثالثًا :نوعية اخلطاب الديني والثقايف ،حيث بلور �شريعتي لنف�سه خطابًا
دين ًّيا وثقاف ًّيا انفرد ومتيز به عن الآخرين ،يف هذا اخلطاب امتزجت العلوم واملعارف
الإن�سانية واالجتماعية كمفاهيم ونظريات ومناهج ومدار�س ،مع العلوم واملعارف
متخ�ص�صا يف علم االجتماع الديني.
الدينية والإ�سالمية؛ وذلك بو�صفه
ً
ف�أخذ �شريعتي يتحدث عن املفاهيم الدينية كالوالية والإمامة والغيبة
واالنتظار والعدل وال�شفاعة والتوكل والدعاء والهجرة واالجتهاد والتقليد واحلج
وغريها بت�أويالت وحتليالت وتف�سريات اجتماعية تنتمي �إىل نظريات ومناهج
ومدار�س العلوم االجتماعية ،وتنزع نحو الأن�سنة والتثوير على الواقع ال�ساكن.
والذين نظروا �إىل �شريعتي من هذه اجلهة ،اعتربوا �أنه �أبدع خطابًا دين ًّيا
جدي ًدا ،و�أ�شار �إىل مثل هذا الر�أي الدكتور عبد الكرمي �سرو�ش(*) بقوله« :قبل
الثورة الإ�سالمية ب�سنوات �شاهد النا�س يف جمتمعنا ظهور �شخ�صية دينية
جديدة ،وهو املرحوم الدكتور علي �شريعتي ،وينبغي اعتباره املبدع خلطاب ديني
جديد»(.)1
(*)ولد يف طهران ،وتخ�ص�ص يف علم ال�صيدلة ،و�أكمل درا�سته يف بريطانيا يف علم الكيمياء ،واعتنى هناك بفل�سفة
العلم ،عني بعد الثورة يف املجل�س الأعلى للثورة الثقافية ،ا�شتهر بكتابه «القب�ض والب�سط يف نظريات ال�شريعة»
الذي �أثار جد ًال و�سج ً
اال وا�س ًعا مل ينقطع �إىل اليوم يف �إيران.
( )1عبد الكرمي �سرو�ش ،ال�سيا�سة والتدين ..دقائق نظرية وم�آزق عملية ،ترجمة� :أحمد القباجني ،بريوت ،م�ؤ�س�سة
االنت�شار العربي2009 ،م� ،ص.56
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هذا اخلطاب الديني الذي ا�شتهر به الدكتور �شريعتي ،وجاء متماي ًزا كل ًّيا
عن خطاب علماء الدين من جهة ،وخطاب املفكرين غري الدينيني من جهة
�أخرى ،هذا اخلطاب مل يكن م�ألو ًفا ومتناغ ًما مع خطابات الآخرين ،ومت�س ًما
بالنقد واالعرتا�ض دائ ًما ،وبال�صراحة والو�ضوح ،الأمر الذي جعله مو�ضع جدل
ونقا�ش م�ستمر ،ي�صعد ويهبط ،لكنه بقي على طول اخلط بهذا النمط ،وما زال
عليه �إىل اليوم.
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2
حياته و�سريته

ولد �شريعتي �سنة (1352هـ1933 /م) يف قرية تعرف با�سم مزينان تابعة
ملدينة َم ْ�ش َهد يف حمافظة خرا�سان الواقعة جنوب �شرق �إيران ،وكان الولد الوحيد
لأ�سرته.
والده رجل الدين الأ�ستاذ والكاتب املعروف حممد تقي �شريعتي ،در�س
مدر�سا يف التعليم الثانوي ،وكان
يف احلوزة الدينية يف َم ْ�ش َهد ،و�أ�صبح فيما بعد ً
كات ًبا وباحثًا يف جمال العلوم الدينية ،ومتاب ًعا ومطل ًعا على املعارف احلديثة� ،أ�س�س
�سنة (1363هـ1944 /م) مركز ن�شر احلقائق الإ�سالمية.
يف �سنة (1375هـ1955 /م) التحق �شريعتي بكلية الآداب يف جامعة
َم ْ�ش َهد ،وانت�سب �إىل ق�سم الآداب الفار�سية ،وتخرج فيها �سنة (1379هـ/
1959م) بدرجة امتياز.
يف �سنة (1376هـ1956 /م) قام بت�أ�سي�س جمعية �أدبية للدفاع عن ال�شعر
املعا�صر ،دعا �إليها الكتاب وال�شعراء ال�شباب املجددين يف �إقليم خرا�سان(.)1
( )1فريوز راد و�أمري ر�ضائي ،تطوير الثقافة ،مرجع �سابق� ،ص.91
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يف �سنة (1377هـ1957 /م) تعر�ض لالعتقال ال�سيا�سي مع والده ب�سبب
ن�شاطيهما يف حركة املقاومة الوطنية ،و ُن ِقل �إىل طهران ،وبقي يف االعتقال عدة
�أ�شهر.
بعد تخرجه يف اجلامعة وب�سبب مواقفه ال�سيا�سية ،رف�ضت احلكومة يف �أول
الأمر منحه �إذنًا ملتابعة درا�سته العليا يف اخلارج ،رغم ح�صوله على املرتبة الأوىل
يف اجلامعة.
فتوجه مع عائلته �إىل فرن�سا ،وبقي فيها خم�س �سنوات
و�سمحت له فيما بعد َّ
(1384 -1379هـ1964 -1959 /م) ،ح�صل فيها على �شهادة الدكتوراه من
جامعة ال�سربون يف جمال التاريخ واالجتماع ،وكان يقوم بدرا�ساته وبحوثه يف
مركزين هما كلية فرن�سا ،واملركز الوطني العايل للأبحاث ،وح�صلت معه زوجته
ال�سيدة بوران �شريعت ر�ضوي على درجة الدكتوراه يف الأدب الفار�سي.
يف �سنة (1384هـ1964/م) عاد �إىل �إيران ويف احلدود الربية الإيرانية
الرتكية تعر�ض لالعتقال ب�سبب ن�شاطاته ال�سيا�سية يف اخلارج ،وبقي يف �سجن
طهران عدة �أ�شهر.
بعد خروجه من االعتقال رف�ضت احلكومة طلبه هو وزوجته التدري�س يف
اجلامعة ،فالتحق بالتدري�س يف املدار�س الثانوية يف م�شهد.
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يف �سنة (1386هـ1966 /م) ُع نِّي �أ�ستا ًذا م�ساع ًدا ملادة التاريخ يف كلية
الآداب جامعة الفردو�سي يف م�شهد ،وذلك بعد حاجة اجلامعة �إليه ،انتقل بعدها
�إىل جامعة طهران.
يف �سنة (1389هـ1969 /م) ت�أ�س�ست ح�سينية �إر�شاد يف طهران ودعي
لإلقاء حما�ضرات فيها ،ومثلت هذه حمطة مهمة يف تطور جتربته الفكرية.
يف �سنة (1391هـ1971 /م) �أحيل على التقاعد بعد خم�س �سنوات من
التدري�س يف اجلامعة ،بذريعة عدم االلتزام بقوانني و�أنظمة اجلامعة.
يف �سنة (1393هـ1973 /م) �أغلقت ح�سينية �إر�شاد ،وتعر�ض �شريعتي
لالعتقال مع والده الطاعن يف ال�سن ،وبقي يف االعتقال ثمانية ع�شر �شه ًرا ،ويف
�سنة (1395هـ1975 /م) �أُطلق �سراحه بتدخل من احلكومة اجلزائرية ،حيث
كان �صديقًا لوزير اخلارجية �آنذاك عبد العزيز بوتفليقة رئي�س اجلزائر احلايل.
يف �سنة (1397هـ1977 /م) غادر طهران متوج ًها �إىل لندن ،وبعد �أقل من
�شهر واحد على و�صولهُ ،وجِ د مي ًتا يف ظروف غام�ضة ،وهو يف الرابعة والأربعني
من عمره ،وكان �أبًا لولد وثالث بنات ،و ُن ِق َل جثمانه �إىل �سوريا ،و ُد ِف َن يف منطقة
ال�سيدة زينب جنوب العا�صمة دم�شق.
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وحني يتذكر الدكتور �شريعتي �أطوار حياته ،يرى �أنها مرت مبنعطفات
وتغريات كل خم�س �سنوات ،م�شب ًها حاله بحال اخلطط اخلم�سية ،وح�سب قوله
يف �آخر ر�سالة كتبها �إىل ابنه �إح�سان �سنة (1397هـ1977 /م) «�إن حياتي عبارة
عن مراحل �شبيهة باخلطط اخلم�سية؛ �إذ �إنني �أبد أ� عم ًال معي ًنا ،ثم يبلغ نهايته بعد
خم�س �سنوات ،حيث �أبد أ� مرحلة جديدة مما ي�شبه ال�صفر.
منذ بداية �شبابي ،و�إىل �سقوط حكم الدكتور م�صدق ،وبداية احلكم
الدكتاتوري ،كانت خم�س �سنوات من الن�شاط ،ثم بد�أت مرحلة العمل ال�سري
يف حركة املقاومة الوطنية ،التي انتهت بعد خم�س �سنوات ،حيث ت�شتتت احلركة
وانتهيت �أنا لل�سجن ،ثم فرتة الدرا�سة يف �أوروبا (1384 -1379هـ-1959 /
ُ
1964م) ،وفرتة العودة للوطن (1389 -1384هـ1969 -1964 /م) ،وفيها:
ال�سجن والبطالة والن�شاطات الأوىل يف اجلامعة ،ثم فرتة ن�شاطاتي وحما�ضراتي يف
ح�سينية الإر�شاد (1393 -1389هـ1973-1969 /م) ،بعدها ق�ضيت خم�س
�سنوات يف ظل القمع والإرهاب ،ال�سجن واملراقبة ،وه�أنذا �أبد�أ خم�س �سنوات
جديدة!
�أحمد اهلل؛ لأنني عانيت كل تلك التجارب والنك�سات املتعاقبة ،وال يزال
عودي ُ�صل ًبا»(.)1
( )1فا�ضل ر�سول ،هكذا تكلم علي �شريعتي ،مرجع �سابق� ،ص.242
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3
�أ�ساتذته

مل يتحدث الدكتور �شريعتي كث ًريا عن �أ�ساتذته يف �إيران ،وحتدي ًدا يف
جامعة َم ْ�ش َهد ،لكنه �أ�شار وحتدث كث ًريا عن �أ�ساتذته يف فرن�سا ،وع َّرف بهم ،و�أثنى
عليهم ،يف �إيران �أ�شار �إىل الدكتور فيا�ض رئي�س جامعة َم ْ�ش َهد ،وو�صفه يف كتابه
«العودة �إىل الذات» ب�أ�ستاذه العظيم.
لهذا �سوف ن�شري �إىل �أ�ساتذته يف فرن�سا الذين حتدث عنهم ،وق�سمهم �إىل
فئتني ،فئة تنتمي �إىل علم االجتماع ،وفئة تنتمي �إىل حقل الإ�سالميات ،وذلك
لكونه تخ�ص�ص يف هذين املجالني.
الفئة الأوىل :املنتمون �إىل علم االجتماع ،حتدث �شريعتي عن اثنني بارزين
هما:
1ـ جورج جورفيت�ش� :أ�شار �إليه الدكتور �شريعتي يف كتابه «العودة �إىل
الذات» ،وبالغ يف مدحه وتبجيله ،حيث و�صفه تارة ب�أعظم �أ�ساتذة علم االجتماع
يف فرن�سا �آنذاك( ،)1وو�صفه تارة ب�أعظم نوابغ علم االجتماع املعا�صرين يف فرن�سا(،)2
( )1علي �شريعتي ،العودة �إىل الذات ،ترجمة� :إبراهيم الد�سوقي �شتا ،طهران ،الطبعة احلالية� ،ص .341
( )2املرجع ال�سابق� ،ص .347
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وهو من �أكرث �أ�ساتذته الذين رجع �شريعتي �إىل ن�صو�صهم ،وتكررت عباراته
ومقوالته يف كتابه «العودة �إىل الذات» ،وتوقف مرات عدة �أمام مقولته التي يقول
فيها« :ال يوجد جمتمع بل توجد جمتمعات».
وعن عالقة �شريعتي به ،كتبت زوجته الدكتورة بوران ر�ضوي تقول« :كان
جورفيت�ش يفي�ض عليه ب�آخر مكت�سبات ومعطيات علم االجتماع يف الغرب من
ماك�س فيرب(1920-1864م) ف�صاع ًدا ،وكذلك املارك�سية العلمية والنقدية»(.)1
2ـ رميون �أرون (1983-1905م)� ،أ�ستاذ علم االجتماع يف فرن�سا ،مل
يتحدث عنه �شريعتي كث ًريا وقال عنه �إنه« :ب�شهادة اجلميع يعرف املارك�سية �أكرث
من مارك�س(1883-1818م) نف�سه مبراحل»(.)2
وعن الفئة الثانية :املنتمون �إىل حقل الإ�سالميات ،حتدث �شريعتي عن
الأ�سماء التالية:
 -1لوي�س ما�سينيون (1962-1883م) ،الذي و�صفه �شريعتي ب�أنه �أعظم
عامل يف الإ�سالميات( ،)3وو�صفه �أي�ضً ا ب�أنه �أعظم امل�ست�شرقني يف قرننا احلايل(.)4
( )1فريوز راد و�أمري ر�ضائي ،تطوير الثقافة ،مرجع �سابق� ،ص.103
( )2علي �شريعتي ،العودة �إىل الذات ،مرجع �سابق� ،ص .408
( )3املرجع ال�سابق� ،ص .354
( )4املرجع ال�سابق� ،ص .483
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وعن ت�أثر �شريعتي به كتبت زوجته الدكتور بوران ر�ضوي تقول« :لقد
نهجا ور�ؤية جديدة يف حتليل التاريخ الإ�سالمي ،وال�شخ�صيات
منحه ما�سينيون ً
الروحية الإ�سالمية من �أمثال احلالج (309 -244هـ922 -858 /م) و�سلمان
الفار�سي (ت 36ﻫ656 /م) وفاطمة الزهراء (18ق.ﻫـ 11 -ﻫ632-605 /م)
عليها ال�سالم»(.)1
 -2جاك بريك (1995 -1910م) ،امل�ست�شرق الفرن�سي املعروف بحقل
الإ�سالميات� ،أ�ستاذ التاريخ االجتماعي للإ�سالم املعا�صر يف معهد فرن�سا
«الكوليج دي فران�س» ،ومدير معهد الدرا�سات العليا.
 -3هرني ما�سيه (1969 -1886م) ،م�ست�شرق فرن�سي متخ�ص�ص يف
الآداب الفار�سية ،ن�شر العديد من الدرا�سات والأبحاث حول الأدب الفار�سي،
وكانت له حما�ضرات يف علم االجتماع الإ�سالمي.

( )1فريوز راد و�أمري ر�ضائي ،تطوير الثقافة ،مرجع �سابق� ،ص.103
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4
م�ؤلفاته

كثري من م�ؤلفات الدكتور �شريعتي هي يف الأ�صل حما�ضرات ُن ِ�ش َرت بعد
�أن �أجرى عليها بع�ض التعديالت يف حياته ،وبع�ضها الآخر ن�شرت بعد وفاته،
وظلت هذه امل�ؤلفات تن�شر تارة متفرقة ،وتارة جمموعة ،و�صدرت يف ظل الظروف
احلرجة التي مرت بها �إيران قبل الثورة ،لهذا من ال�صعب معرفة زمن �صدور
العديد من هذه امل�ؤلفات.
مع مالحظة �أن بع�ض هذه امل�ؤلفات مل ي�ضع �شريعتي ا�سمه �صراحة عليها،
بل و�ضع �أ�سماء �أخرى �آنذاك ،منها :علي اخلرا�ساين ،وعلي العلوي ،وعلي
�شريفي ،علي �سبزواري� ،شمع ،م�صباح ،وغريها.
ولتدارك هذا االلتبا�س �سوف نعتمد يف ترتيب هذه امل�ؤلفات على الرتقيم
املت�سل�سل الذي اعتمدته دار الأمري يف بريوت؛ لكونها الدار التي تبنت ن�شر الآثار
الكاملة للدكتور �شريعتي باللغة العربية ،وذلك مبوجب اتفاق قانوين مع زوجة
الدكتور �شريعتي الدكتورة بوران ر�ضوي ،وبالتن�سيق مع م�ؤ�س�سة �آثار الدكتور
علي �شريعتي يف �إيران ،وظلت هذه امل�ؤلفات ت�صدر تبا ًعا مع مراجعة وتدقيق.
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ومن جهته يرى الدكتور �شريعتي �أن درا�ساته و�أبحاثه ودرو�سه ،وحتى
حياته املعنوية واالجتماعية ،ارتبطت وحتددت يف ثالثة ميادين هي التاريخ وعلم
االجتماع والإ�سالم(.)1
ويف �إطار هذه امليادين الثالثة جاءت جميع م�ؤلفاته.
وهذه امل�ؤلفات ح�سب ترقيمها املت�سل�سل ملجموعة الآثار الكاملة هي كالتايل:
1ـ حممد خامت النبيني من الهجرة حتى الوفاة

ترجمه �إىل العربية �أبو علي املو�سوي� ،صححته لغو ًّيا نوال �سعادة النيحاوي،
قدم له الدكتور �إبراهيم الد�سوقي �شتا� ،أ�صدرته دار الأمري يف بريوت �سنة
(1422هـ2002/م) ،يقع يف � 192صفحة من القطع ال�صغري.
يف هذا الكتاب حاول الدكتور �شريعتي -كما يقول� -أن ال ي�أتي كتابه
تكرا ًرا ملا قيل وكتب حول النبي ،و�أن ال يكون �إعادة ملا ميكن �أن يجده القارئ يف
كتب ال�سرية.
2ـ الإمام علي يف حمنه الثالث

ترجمه �إىل العربية وحققه علي احل�سيني ،قدم له الدكتور �إبراهيم الد�سوقي �شتا،
�أ�صدرته دار الأمري �سنة (1428هـ2007 /م) ،يقع يف � 296صفحة من القطع ال�صغري.
( )1علي �شريعتي ،العودة �إىل الذات ،مرجع �سابق� ،ص .343
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3ـ فاطمة هي فاطمة

ترجمته �إىل العربية هاجر القحطاين� ،صححه لغو ًّيا ح�سني �شعيب� ،أ�صدرته
دار الأمري �سنة (1423هـ2003 /م) ،يقع يف  240من القطع ال�صغري.
والكتاب يف الأ�صل جمموعة حما�ضرات �ألقاها امل�ؤلف يف ح�سينية �إر�شاد،
ُف ِّر َغ بع�ضها وطبع يف حياة امل�ؤلف ومتكن من مراجعتها ،وبع�ضها الآخر ُف ِّرغ وطبع
بعد رحيله وترك كما كان م�سج ًال ،و�أما ال�سرية امللحقة بالكتاب عن ال�سيدة
فاطمة  -عليها ال�سالم  -فقد كتبها امل�ؤلف بيده يف ظروف و�صفها �أنها كانت
م�ستعجلة و�أكملها يف ليلة واحدة.
4ـ الت�شيع العلوي والت�شيع ال�صفوي

ترجمه �إىل العربية حيدر جميد� ،صححته لغو ًّيا نوال �سعادة النيحاوي ،قدم
له الدكتور �إبراهيم الد�سوقي �شتا� ،أ�صدرته دار الأمري �سنة (1422هـ2002/م)،
يقع يف  336من القطع ال�صغري.
يت�ألف الكتاب من ق�سمني:
الق�سم الأول :عبارة عن ن�ص كتبه امل�ؤلف بعنوان «الت�شيع الأحمر والت�شيع
الأ�سود» ،وهو مقدمة تو�ضيحية مل�سرحية بعنوان «ال�سربداران» وتعني :ر�ؤو�س على
امل�شانق ،عر�ضت يف ليلة واحدة فقط ،و�أ�صبح الن�ص مقدمة للكتاب.
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الق�سم الثاين :عبارة عن حما�ضرة طويلة �ألقاها امل�ؤلف على مدى ثالث
�ساعات يف �إحدى ليايل �شهر رم�ضان �سنة (1392هـ1972 /م) يف ح�سينية
�إر�شاد ،وقد جرى عليها تعديالت و�إ�ضافات عند ن�شرها يف الكتاب.
ويعد هذا الكتاب من امل�ؤلفات التي �أثارت جد ًال و�سج ً
اال يف داخل
الأو�ساط الدينية يف �إيران وخارجها.
 -5ال�شهادة

الذي ترجمه �إىل العربية �آثر عدم ذكر ا�سمه� ،صححته لغو ًّيا نوال �سعادة
النيحاوي ،قدم له الدكتور �إبراهيم الد�سوقي �شتا� ،أ�صدرته دار الأمري �سنة
(1422هـ2002 /م) ،يقع يف � 151صفحة من القطع ال�صغري ،وهو عبارة عن
حما�ضرات �ألقاها امل�ؤلف يف ح�سينية �إر�شاد.
� -6أبي� ..أمي نحن متهمون

ترجمه �إىل العربية الدكتور �إبراهيم الد�سوقي �شتا �سنة (1410هـ1990/م)،
و�أ�صدرته دار الأمري �سنة (1423هـ2003 /م) ،بعد �أن �صححته لغو ًّيا نوال �سعادة
النيحاوي ،وراجعه ح�سني �شعيب ،يقع يف � 192صفحة من القطع ال�صغري ،وهو
يف الأ�صل عبارة عن حما�ضرة طويلة �ألقاها امل�ؤلف �سنة (1391هـ1972 /م) يف
مدينة َم ْ�ش َهد.
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 -7دين �ضد الدين

ترجمه �إىل العربية حيدر جميد� ،صححه لغو ًّيا وفهر�سه حممود البدري،
راجعه ح�سني �شعيب� ،أ�صدرته دار الأمري �سنة (1423هـ2003 /م) ،يقع يف
� 256صفحة من القطع ال�صغري ،ويحتوي على حما�ضرات ومالحق وحوارات،
املحا�ضرات �ألقاها امل�ؤلف يف ح�سينية �إر�شاد يف �سنتي (1390هـ1970 /م)
و(1391هـ1971 /م) ،واملالحق واحلوارات ُن ِ�شرت يف �سنتي (1391هـ/
1971م) و (1392هـ1972 /م).
 -8احلج الفري�ضة اخلام�سة

�صدرت منه ترجمتان :الأوىل يف القاهرة عن دار الأ�سماء �سنة (1412هـ/
1992م) ،قامت بها ٌّ
كل من جنالء ديني وبيزانيا علي ،والثانية �أ�صدرتها دار الأمري
�سنة (1428هـ2007 /م) ،ترجمها وحققها عبا�س �أمري زاده ،تقع يف 335م
�صفحة من القطع ال�صغري.
 -9معرفة الإ�سالم

ترجمه �إىل العربية حيدر جميد ،راجعه ح�سني �شعيب� ،أ�صدرته دار الأمري
�سنة (1424هـ2004 /م) ،يقع يف � 292صفحة من القطع ال�صغري.
والكتاب عبارة عن حما�ضرات امل�ؤلف يف كلية الآداب بجامعة م�شهد
للعام الدرا�سي(1386 -1385هـ1967 -1966 /م)� ،صدرت هذه الطبعة بعد
�إ�ضافات وتعديالت �أجراها امل�ؤلف على الن�سخة املطبوعة من قبل.
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وهذا الكتاب من امل�ؤلفات التي �أثارت جد ًال ونقا�شً ا وا�س ًعا يف �إيران.
 -10احل�سني وارث �آدم

ترجمه �إىل العربية الدكتور �إبراهيم الد�سوقي �شتا �سنة (1410هـ1990 /م)،
�صححته لغو ًّيا لدار الأمري نوال �سعادة النيحاوي ،راجعه ح�سني �شعيب� ،صدر
�سنة (1424هـ2004 /م) ،يقع يف � 383صفحة من القطع ال�صغري.
 -11العودة �إىل الذات

ترجمه �إىل العربية الدكتور �إبراهيم الد�سوقي �شتا� ،صدر يف القاهرة عن
دار الزهراء للإعالم العربي �سنة (1406هـ1986 /م) ،و�أ�صدرته دار الأمري �سنة
(1428هـ2007/م) ،راجعه ح�سني �شعيب ،يقع يف � 520صفحة من القطع
ال�صغري.
 -12بناء الذات الثورية

ترجمه �إىل العربية الدكتور �إبراهيم الد�سوقي �شتا ،راجعه ح�سني �شعيب،
�صدر عن دار الأمري �سنة (1425هـ2005 /م) ،يقع يف � 95صفحة من القطع
ال�صغري.
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 -13النباهة واال�ستحمار

ترجمه �إىل العربية هادي ال�سيد يا�سني �سنة (1399هـ1979 /م)،
و�أ�صدرته دار الأمري �سنة (1424هـ2004 /م)� ،صححته لغو ًّيا نوال �سعادة
النيحاوي ،راجعه ح�سني �شعيب ،علق عليه عبد الرزاق اجلربان ،يقع يف 152
�صفحة من القطع ال�صغري ،وهو يف الأ�صل حما�ضرات �ألقاها امل�ؤلف يف ح�سينية
�إر�شاد.
 -14منهج التعرف على الإ�سالم

ترجمه �إىل العربية عادل كاظم ،راجعه ح�سني �شعيب� ،أ�صدرته دار الأمري
�سنة (1427هـ2006 /م) ،يقع يف � 64صفحة من القطع ال�صغري ،وهو عبارة عن
حما�ضرتني للم�ؤلف.
 -15الدعاء

ترجمه �إىل العربية �سعيد علي �سنة (1393هـ1973 /م) ،و�أ�صدرته دار
الأمري �سنة (1427هـ2006/م) ،راجعه ح�سني �شعيب ،يقع يف � 104صفحات
من القطع ال�صغري ،وهو عبارة عن حما�ضرة �ألقاها امل�ؤلف يف ح�سينية �إر�شاد �سنة
(1389هـ1970 /م).

36

زكي امليـالد

36

 -16الإمام ال�سجاد �أجمل روح عابدة

ترجمه �إىل العربية �إح�سان �صوفان� ،صححته لغو ًّيا نوال �سعادة النيحاوي،
راجعه وقدم له ح�سني �شعيب� ،أ�صدرته دار الأمري �سنة (1424هـ 2004/م)،
يقع يف � 143صفحة من القطع ال�صغري ،وهو يف الأ�صل حما�ضرة للم�ؤلف عن
الإمام علي بن احل�سني امللقب بال�سجاد  -عليه ال�سالم ،كما احتوى الكتاب
على �ستني �صفحة حول �شريعتي يف �آراء املفكرين.
 -17تاريخ احل�ضارة

ترجمه �إىل العربية ح�سني ن�صريي �سنة (1422هـ2002 /م) ،و�أ�صدرته
دار الأمري �سنة (1427هـ2006 /م) ،راجعه ح�سني �شعيب� ،صدر يف جز�أين،
يقع يف � 816صفحة من القطع ال�صغري.
ويعد هذا الكتاب من امل�ؤلفات البحثية التي ك�شفت عن اهتمام امل�ؤلف
بتاريخ احل�ضارات.
 -18الت�شيع م�س�ؤولية

ترجمه �إىل العربية وقدم له الدكتور �إبراهيم الد�سوقي �شتا ،راجعه ح�سني
�شعيب� ،أ�صدرته دار الأمري �سنة (1427هـ2006 /م) ،يقع يف � 118صفحة من
القطع ال�صغري ،وهو عبارة عن حما�ضرتني �ألقاهما امل�ؤلف يف ح�سينية �إر�شاد:
واحدة �سنة (1390هـ1971 /م) ،والثانية �سنة (1391هـ1972 /م).
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 -19م�س�ؤولية املر�أة

ترجمه �إىل العربية خليل الهنداوي ،حققه حممد ح�سني بزي� ،أ�صدرته دار
الأمري �سنة (1427هـ2006 /م) ,يقع يف � 112صفحة من القطع ال�صغري.
 -20الأخالق لل�شباب والطالب والنا�شئة

ترجمه �إىل العربية مو�سى ق�صري ،حققه حممد ح�سني بزي� ،أ�صدرته دار
الأمري �سنة (1428هـ2007 /م) ،يقع يف � 103صفحات من القطع ال�صغري.
 -21الأمة والإمامة

ترجمه �إىل العربية وحققه ح�سني �شعيب� ،أ�صدرته دار الأمري �سنة
(1428هـ2007 /م) ،يقع يف � 240صفحة من القطع ال�صغري.
 -22الإن�سان والإ�سالم

ترجمه �إىل العربية الدكتور عبا�س الرتجمان ،راجعه ح�سني �شعيب،
�أ�صدرته دار الأمري �سنة (1428هـ2007 /م) ،يقع يف � 309صفحات من القطع
ال�صغري.
 -23الإن�سان والتاريخ

ترجمه �إىل العربية خليل علي ،حققه حممد ح�سني بزي� ،أ�صدرته دار
الأمري �سنة (1428هـ2007 /م) ،يقع يف � 104صفحات من القطع ال�صغري.
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 -24ح�سن وحمبوبة

ترجمه �إىل العربية مو�سى ق�صري ،راجعه ح�سني �شعيب� ،أ�صدرته دار الأمري
�سنة (1428هـ2007 /م)  ،يقع يف � 32صفحة من القطع ال�صغري.
 -25احلر �إن�سان بني خيار الفاجعة والفالح

ترجمه �إىل العربية ها�شم حم�سن الأمني ،حققه حممد ح�سني بزي� ،أ�صدرته
دار الأمري �سنة (1428هـ2007 /م) ،يقع يف � 55صفحة من القطع ال�صغري.
يتحدث الكتاب عن احلر بن يزيد الرياحي الذي التحق بركب الإمام
احل�سني  يف حادثة كربالء.
� -26سيما حممد

ترجمه �إىل العربية جعفر �سامي الدبوين ،راجعه ح�سني �شعيب ،حققه
حممد ح�سني بزي� ،أ�صدرته دار الأمري �سنة (1428هـ2007 /م) ،يقع يف 55
�صفحة من القطع ال�صغري.
 -27م�س�ؤولية املثقف

ترجمه �إىل العربية الدكتور �إبراهيم الد�سوقي �شتا ،راجعه ح�سني �شعيب،
�أ�صدرته دار الأمري �سنة (1425هـ2005 /م) ،يقع يف � 200صفحة من القطع
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ال�صغري ،ويحتوي على حما�ضرة للم�ؤلف ،وحوار �أُ ْجرِي معه ،كما احتوى على
ملحة عن حياة �شريعتي كتبها الإيراين الدكتور غالم عبا�س تو�سلي.
 -28الإ�سالم ومدار�س الغرب

ترجمه �إىل العربية الدكتور عبا�س الرتجمان� ،صححته لغو ًّيا �أمل طنانة،
حققه وعلق عليه حممد ح�سني بزي� ،أ�صدرته دار الأمري �سنة (1429هـ/
2008م) ،يقع يف � 200صفحة من القطع ال�صغري.
 -29تاريخ ومعرفة الأديان

ترجمه �إىل العربية الدكتور ح�سني ن�صريي ،حققه وعلق عليه ال�شيخ منذر
�آل فقيه� ،أ�صدرته دار الأمري �سنة (1429هـ2008 /م)� ،صدر يف جز�أين ،يقع يف
� 608صفحات من القطع ال�صغري.
هذه هي امل�ؤلفات التي ترجمت �إىل اللغة العربية ،وهناك م�ؤلفات يف
طريقها للرتجمة ،وحتاول دار الأمري �إ�صدار مائة كتاب للدكتور �شريعتي مرتجم
�إىل العربية.
ويذكر �أن م�ؤلفات �شريعتي ترجمت �إىل �أكرث من خم�س ع�شرة لغة حية،
بالإ�ضافة �إىل بع�ض اللغات املحلية يف الهند و�إندوني�سيا.
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5

ترجماته

ترجم الدكتور �شريعتي عد ًدا من امل�ؤلفات �إىل اللغة الفار�سية ،ك�شفت
عن طبيعة همومه واهتماماته الفكرية املعنوية ،وكانت �شديدة ال�صلة مب�ؤلفاته
وحما�ضراته ،ويف �صلب م�شروعه الفكري.
هذه امل�ؤلفات هي:

1ـ �أبو ذر ال ِغفَاري ،مل�ؤلفه امل�صري حممد جودة ال�سحار ،نقله �إىل الفار�سية
�سنة (1373هـ1954 /م) ،وكتب له مقدمة مطولة.
2ـالدعاء مل�ؤلفه الطبيب الفرن�سي الدكتور �ألك�سي�س كاريل احلائز على جائزة
نوبل �سنة (1330هـ1912 /م) لأبحاثه الطبية ،نقله عن الفرن�سية عندما
كان يف فرن�سا للدرا�سة ،وطبع يف �إيران �سنة( 1338هـ�.ش1959/م)(.)1
ويذكر �شريعتي �أنه ما �إن و�صل �إىل فرن�سا �سنة (1380هـ1960 /م) ملوا�صلة
الدرا�سات العليا حتى راح يبحث عن هذا الكتاب ،وكان قد تعرف على م�ؤلفه يف
( )1هـ� .ش :اخت�صار للتقومي الهجري ال�شم�سي الإيراين ،الذي بد�أ العمل به �سنة (1343هـ1925 /م) وهو
يبد�أ من االعتدال الربيعي (قبل الهجرة بن�صف عام ،وعدد �شهوره � 12شه ًرا :ال�ستة الأوىل كل منها  31يو ًما
واخلم�سة التي تليها كل منها  30يو ًما ،وال�شهر الأخري  29يو ًما يف ال�سنة الب�سيطة و 30يو ًما يف ال�سنة الكبي�سة،
و�أ�سماء ال�شهور يف هذا التقومي هي :فروردين ،اذربيه�شت ،خرداد ،تري ،مرداد� ،شهريار ،مهر ،ايان� ،آذر ،دي،
بهمن ،ا�سفندار ،وي�ستعمل يف �إيران و�أفغان�ستان.
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�إيران حني قر أ� له كتابني مرتجمني �إىل الفار�سية هما «الإن�سان ذلك املجهول» ،و«طريق
احلياة» ،وتعرف على كتابه «الدعاء» عن طريق �صديقه املهند�س كاظم �أحمد زاده.
وي�ضيف �شريعتي �إن �أول ما عمله يف فرن�سا �أنه ان�صرف �إىل ترجمة هذا
الكتاب الذي ي�صفه باجلميل والعميق(.)1
�-3سلمان باك ..البواكري الروحية للإ�سالم الإيراين ،مل�ؤلفه امل�ست�شرق
الفرن�سي لوي�س ما�سينيون �أ�ستاذ �شريعتي يف الإ�سالميات ،ترجمه �إىل
الفار�سية بالتعاون مع ما�سينيون نف�سه.
-4املعذبون يف الأر�ض ،مل�ؤلفه الطبيب واملحلل النف�سي فرانز فانون
(1961-1925م) من جزر الإنتيل يف �أمريكا الالتينية ،ترجم �شريعتي
بع�ض الأق�سام منه عن الفرن�سية عندما كان يف باري�س ،وقدم له املفكر
الفرن�سي جان بول �سارتر (1980-1905م).
-5مقدمة كتاب «�شخ�صيات قلقة يف الإ�سالم» للدكتور عبد الرحمن
بدوي (1423-1335ﻫ 2002 -1917 /م) ،الذي و�صفه �شريعتي يف
كتابه «الت�شيع العلوي والت�شيع ال�صفوي» ،باملحقق امل�صري الكبري.

( )1علي �شريعتي ،الدعاء ،ترجمة :ح�سني �شعيب ،بريوت ،دار الأمري2006 ،م� ،ص.52

42

زكي امليـالد

42

6
�شريعتي  ..وال�شخ�صيات امل�ؤثرة

مل ُي ْخ ِف الدكتور �شريعتي يف كتاباته وحما�ضراته ،الإ�شارة �إىل ال�شخ�صيات
التي ت�أثر بها يف خمتلف مراحل حياته الفكرية ،التي مر بها يف داخل �إيران
و�صريحا ومن�سج ًما مع ذاته ،ومع جمهوره
وا�ضحا
ً
وخارجها؛ لأنه �أراد �أن يكون ً
الذي يخاطبه ويتوا�صل معه.
ويف مقدمة هذه ال�شخ�صيات والده عامل الدين والكاتب املنفتح الأ�ستاذ
حممد تقي �شريعتي ،الذي وفر البيئة الثقافية الأوىل التي تعرف عليها �شريعتي
وت�أثر بها.
وجميع الذين كتبوا عن �شريعتي و�سريته الفكرية �أ�شاروا �إىل هذه املالحظة،
والتي ك�شف عنها �شريعتي نف�سه بقوله« :كان �أبي �أول من ر�سم مالمح روحي،
وهو الذي علمني كيف �أفكر ،وبني يل معنى الإن�سانية ،وهو الذي �أذاقني
طعم احلرية وال�شرف والعفة واملنعة وطهارة الروح والثبات والإميان وا�ستقالل
الر�أي ،مبا�شرة بعدما فطمتني �أمي لبنها ،كان �أول من عرفني �إىل كتبه لتكون
يل ال�صديق واجللي�س الويف ...لقد �أهداين يف طفولتي وبال مقابل الكثري من
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التجارب واخلربات القيمة التي كان علي �أن �أتعلمها يف الكرب ،وخالل م�سرية
طويلة و�صراع مرير مع احلياة ،وجهود م�ستمرة على امتداد �سنوات العمر»(.)1
ومن جهة نقد التغريب واالبتالء بالتغرب واملت�شبهني بالغرب ،هناك
من يرى �أن �شريعتي ت�أثر بكتابات الكاتب والأديب الإيراين جالل �آل �أحمد،
وبالذات من كتابيه «االبتالء بالتغرب» ،و«امل�ستنريون وخياناتهم» ،و�أ�شار �إىل هذا
الر�أي الدكتور فا�ضل ر�سول يف كتابه «هكذا تكلم علي �شريعتي».
وهذه مالحظة �صحيحة ،وجتلت بو�ضوح كبري يف كتاب «العودة �إىل
الذات» ،الذي انتقد فيه �شريعتي ب�شدة ما �أ�سماه التفرجن والتغرب والتغريب
والت�شبه بالغرب.
وطاملا تكرر ا�سم جالل �آل �أحمد يف كتابات �شريعتي ،وكانت بينهما معرفة
�شخ�صية ،وجرت بينهما حوارات فكرية �إىل �أن تويف �آل �أحمد �سنة(1389هـ/
1969م).
ومن جهة الإ�صالح والإحياء الديني ،هناك من يرى �أن �شريعتي ت�أثر
بال�سيد جمال الدين الأفغاين (1314 -1254ﻫ1897 -1838 /م) والدكتور
حممد �إقبال (1357-1294ﻫ1938-1877 /م) ،وهما من رموز الإ�صالح
( )1فريوز راد و�أمري ر�ضائي ،تطوير الثقافة ،مرجع �سابق� ،ص.101
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الإ�سالمي ،و�أ�شار �إىل هذا الر�أي الباحثان الإيرانيان فريوز راد ،و�أمري ر�ضائي،
وهما متخ�ص�صان يف علم االجتماع ويف فكر �شريعتي ،ووثَّقا هذا الر�أي بن�صو�ص
ل�شريعتي.
من هذه الن�صو�ص قول �شريعتي�« :إن م�سري �إحياء الفكر الديني والنه�ضة
الإ�سالمية احلديثة يف الفرتة املعا�صرة يبد�أ بال�سيد جمال الدين ،فقد كان هذا
امل�صلح الكبري ب�صدد �إحياء الدين عرب تقدمي مقاربة جديدة له .فلقد عاد �إىل
القر�آن بنظرة جديدة وانطباع جديد ،و�أ�شعل نار املعرفة يف ج�سم املجتمعات
الإ�سالمية ،ودفع امل�سلمني �إىل معرتك الن�شاط االجتماعي والوطني ،والكفاح
ال�سيا�سي»(.)1
وعن �إقبال الذي كان �شريعتي مول ًعا به ح�سب ر�أي هذين الباحثني ،قال
عنه« :كان �إقبال بعد هذه النه�ضة الثمرة الأوىل للبذرة التي زرعها ال�سيد جمال
ومنوذجا لنا»(.)2
يف هذه الأمة البائرة ،كان قدوة ً
وعنهما م ًعا يقول �شريعتي�« :إن ا�ستيعاب �شخ�صيتي ال�سيد جمال الدين
و�إقبال ،تعني ا�ستيعاب خ�صو�صيات الإ�سالم وامل�سلمني ،والإملام مبقت�ضيات
الزمن احلا�ضر وامل�ستقبل»(.)3
( )1املرجع ال�سابق� ،ص.98
( )2املرجع ال�سابق� ،ص.99
( )3املرجع ال�سابق� ،ص.98
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وك�شف �شريعتي عن ت�أثره ب�إقبال يف كتاب خ�ص�صه عنه بعنوان «نحن
و�إقبال».
ومن جهة الن�ضال �ضد اال�ستعمار وتبني الأيديولوجيا الن�ضالية ،هناك من
يرى �أن �شريعتي ت�أثر بالهوت التحرير امل�سيحي يف �أمريكا الالتينية الذي كان
م�صدر حتوالت وثورات هناك ،ومن رموز هذا االجتاه املفكر امل�سيحي «فرانز فانون»،
و�أ�شار �إىل هذا الر�أي الدكتور حممد جمتهد ال�شب�سرتي(*) يف كتابه «قراءة ب�شرية
للدين».
كما �أ�شار �إىل ت�أثره بفانون معظم الذين حتدثوا عن �شريعتي و�سريته الفكرية،
و�شرح هذا املوقف املهند�س مهدي بازركان(**) الذي اعترب �أن «�شريعتي كان اب ًنا
با ًّرا لهذا الزمن الذي يغلي بحركات التحرر والثورات واالنقالبات االجتماعية،
ت�أثر بالثورة اجلزائرية ،وبفرانز فانون ،وبثورات العامل الأخرى»(.)1

(*) رجل دين ولد يف مدينة �شب�سرت ،ودر�س يف مدينة قم ،توىل �إدارة املركز الإ�سالمي يف مدينة هامبورغ الأملانية
خلفًا للدكتور حممد البه�شتي ،وبعد الثورة ان�صرف للبحث والتدري�س يف جامعة طهران ،عرف باهتمامه بعلم
الكالم اجلديد.
(**)ولد يف مدينة طهران ،و�أكمل درا�سته اجلامعية يف فرن�سا ،ويعد من طبقة املفكرين الإيرانيني ،و�أحد قادة احلركة
الوطنية الإيرانية ،له العديد من امل�ؤلفات الفكرية والدينية ،وكان �أول رئي�س وزراء بعد الثورة الإيرانية.
( )1فا�ضل ر�سول ،هكذا تكلم علي �شريعتي ،مرجع �سابق� ،ص.238
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وك�شف �شريعتي عن ت�أثره بفانون الذي ظل يكرر ا�سمه يف م�ؤلفاته
وحما�ضراته ،وكان على معرفة به ،وبقي متوا�ص ًال معه ،وجرت بينهما مرا�سالت،
ولهذا يعد �شريعتي �أكرث من عرف بفانون يف داخل املجتمع الإيراين املعا�صر،
ولفت النظر �إىل �شخ�صه و�أفكاره وكتبه.
ومن الأوروبيني ت�أثر �شريعتي باملفكر الفرن�سي �ألبري كامو(1960-1913م)،
وباملفكر الأملاين هايدغر(1976-1889م) فيل�سوف الوجودية.
ومن التاريخ الإ�سالمي ت�أثر �شريعتي وب�إعجاب �شديد ب�شخ�صية �أبي ذر
الغفاري (32ﻫ 652 /م) ،وك�أنه �أراد �أن يتمثل دوره يف ع�صره ،وهذا ما يعرفه كل
من حتدث عن �شريعتي �سريته وتراثه الفكري ،وهو القائل« :كل من قر�أ كتبي
يعلم �أنني بد�أت الكتابة با�سم �أبي ذر» ،وقد و�صفه يف كتابه «دين �ضد الدين»
ب�أ�ستاذه احلبيب الذي �أخذ منه �إ�سالمه وت�شيعه وهدفه و�أمله وحمنته و�شعاره(.)1
وح�سب و�صف الدكتور عبد الكرمي �سرو�ش فقد كان عا�شقًا لأبي ذر(.)2
مع كل ذلك ف�إن �شريعتي الذي ت�أثر به�ؤالء وغريهم� ،أ�صبح �شريعتي هو
�شريعتي الذي يختلف عن كل واحد من ه�ؤالء.
( )1علي �شريعتي ،دين �ضد الدين ،ترجمة :حيدر جميد ،بريوت ،دار الأمري2003 ،م� ،ص.175
( )2عبد الكرمي �سرو�ش ،ال�سيا�سة والتدين ،مرجع �سابق� ،ص.70
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7
�شريعتي  ..وامل�شروع الفكري

تبلور امل�شروع الفكري للدكتور �شريعتي وحتدد بعد عودته من فرن�سا التي
مثلت حمطة مهمة يف تطور جتربته الفكرية ،فهناك ح�صل على الدكتوراه يف جمايل
االجتماع والتاريخ ،وحتدد عنده ب�شكل وا�ضح املجال الفكري لتخ�ص�صه ،وهناك
�أي�ضً ا تعرف عن كثب على مدار�س الغرب الفكرية املتعددة واملتنازعة ،وحتاور مع
�شريحة من املفكرين الفرن�سيني والأوروبيني ،وتوا�صل مع النخب الفكرية القادمة
من خارج فرن�سا ،وهناك كذلك احتك باملدنية الأوروبية ،وتعرف على تاريخها
وفل�سفاتها ،وامتحن نف�سه يف ظل م�ؤثراتها ال�شديدة.
وقبل عودته �إىل بلده ناق�ش مع نف�سه ما ينبغي القيام به ،و�شرح هذا الأمر
بقوله« :عندما كنت �أق�ضي �أواخر فرتة �إقامتي يف �أوروبا ،كنت �أناق�ش مع نف�سي
واجباتي يف الدنيا ،والأبعاد الفكرية لن�شاطي ،وقد و�صلت خالل ذلك �إىل خيارات
وتقييمات حمددة ،وقمت بعملية �إعادة نظر �أ�سا�سية يف �أعمايل وعقائدي وقراراتي،
حمد ًدا اجتاه كفاحي االجتماعي والفكري �إىل �أن و�صلت �إىل ما �أنا عليه الآن»(.)1
وعند النظر يف هذا امل�شروع الفكري ،ميكن حتديد ثالثة عنا�صر �أ�سا�سية قد
ارتكز عليها ،وهي:
( )1فا�ضل ر�سول ،هكذا تكلم علي �شريعتي ،مرجع �سابق� ،ص.191
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�أو ًال :االلتزام بالق�ضايا االجتماعية وحاجات املجتمع وتقدميها على
احلاجات والنوازع الفردية والذاتية ،وهذا ما التزم به �شريعتي ونذر نف�سه له،
وكان وف ًّيا اللتزامه ،كما كان وف ًّيا لكل التزاماته ،حتى �إنه اعترب نف�سه يف فرن�سا
طالب بعثة حل�ساب ال�شعب ،وو�صفه ب�أنه ويل نعمته.
ومن وجهة نظره�« ،إن جمرد طرح امل�سائل الفل�سفية والذاتية بعي ًدا عن
الق�ضايا االجتماعية ،لي�س بالأمر ال�صحيح يف نظري ،لذلك ،فهنالك الكثري من
الأفكار التي �أ�ؤمن بها بعمق و�أناق�شها مع نف�سي و�أنا وحيد ،لكنني ال �أطرحها
�أحيانًا التزا ًما مب�س�ؤولياتي االجتماعية .فاملثقف عندما يحدد ن�شاطه يف خدمة
املجتمع ،يجب �أن يخ�ضع ن�شاطه ح�سب حاجات املجتمع ،ال ح�سب نوازعه
و�أحا�سي�سه الوجدانية .كنت �أقول لنف�سي مث ًال :لو كنت �أملك املال لذهبت
�إىل �أوروبا ولأكملت درا�ستي� ،أو لدر�ست الفل�سفة .لكنني مل �أ�شعر ب�أنني �أملك
املال ،وما ملكته اعتربته ً
ملكا للنا�س ودي ًنا يف عنقي؛ لذلك اعتربت نف�سي ملتز ًما
بخدمة ال�شعب ،وك�أنني طالب بعثة على ح�ساب ال�شعب .هكذا تركت حلمي
يف موا�صلة نوع معني من الدرا�سة ،واعتكفت على درا�سة �شيء يفيد ويل نعمتي
ال�شعب ،واعتربت درا�سة ما يفيد النا�س مهمة ور�سالة نذرت لها نف�سي»(.)1
ثان ًيا :التم�سك مب�س�ؤولية املفكر واملفكر امل�س�ؤول ،وهذه واحدة من �أكرث
الق�ضايا التي �شغلت اهتمام �شريعتي ،وظل دائ ًما يتحدث عنها ،ويذكر بها،
( )1فا�ضل ر�سول ،املرجع ال�سابق� ،ص.191
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ويلفت النظر �إليها يف كتاباته وحما�ضراته ،ومثَّل يف �شخ�صيته وجتربته وعلى طول
اخلط جتل ًيا حقيق ًّيا لها.
وكتاباته وحما�ضراته �شاهدة على ذلك ،وت�سري فيها هذه الروح ،وتنب�ض
يف حروفها وكلماتها و�أدبها ،فهو ي�ؤمن بدور الأنبياء الذين حتملوا م�س�ؤولياتهم يف
حمل الر�سالة �إىل النا�س ،وحتملوا ال�صعوبات والعراقيل يف �سبيل ذلك ،والي�ؤمن
بدور الفال�سفة الذين ي�شتغلون بعامل الأفكار ،وينقطعون عن عامل النا�س ،ومن
هذه اجلهة كان �شريعتي يف�ضل �أبا ذر على ابن �سينا (428-370ﻫـ-980 /
1037م).
ثالثًا :العناية يف التوا�صل مع الأجيال اجلديدة ال�شابة ،من املتعلمني
واملثقفني واجلامعيني الذين تقرب منهم كث ًريا ،وعرف كيف يخاطبهم ويتوا�صل
معهم وي�ؤثر فيهم ،وكيف يجذبهم �إليه ،حتى ظلوا يتابعون كتاباته ،ويح�ضروا
حما�ضراته ب�أعداد كبرية تقدر بالآالف ،وهم الذين كانت تتنازع يف �ساحتهم
()2
الأيديولوجيات والفل�سفات القادمة لهم من الغرب كاملارك�سية( )1والوجودية
وغريهما.
( )1الأفكار ال�سيا�سية واالقت�صادية لكارل مارك�س وفردريك �إجنلز ،وهي مذهب يلعب فيه مفهوم �صراع الطبقات
االجتماعية دو ًرا كب ًريا يف حتليل املجتمع.
( )2مذهب فل�سفي يرى �أن الوجود �سابق على املاهية ،و�أن الإن�سان ي�ستطيع �أن ي�صنع نف�سه ويتخذ موقفه كما يبدو
له حتقيقًا لوجوده الكامل كما يرى �سارتر.
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والتوا�صل مع هذه الأجيال اجلديدة والت�أثري فيها ،يعترب �أعظم جناحات
الدكتور �شريعتي ،واعرتف له بهذا النجاح الذي تفوق به على الآخرين ،الذين
عا�صروه ،والذين جا�ؤوا من بعده ،وكل الذين اقرتبوا من جتربته الفكرية.
هذا النجاح الفائق كان م�ؤث ًرا بدرجة كبرية يف تكوين االنطباع عن الدكتور
�شريعتي وجتربته الفكرية يف �ساحة الفكر الديني ،واعرتف له بهذا الف�ضل
املتنورون من رجال الدين ،و�أ�شار �إىل مثل هذه املالحظة العديد من ه�ؤالء الذين
حتدثوا عنه ،وقدموا �شهاداتهم حول جتربته الفكرية ،ويف هذا ال�صدد يقول الدكتور
جدا
حممد البه�شتي�« :إن �أعمال ونتاجات الدكتور ـ �شريعتي ـ كانت م�ؤثر ًة ًّ
يف عودة اجليل ال�شاب �إىل ذات �إ�سالمه ،و�إن كث ًريا من املجموعات وال�شرائح
ا�ستطاعت من خالل كالمه وكتاباته ور�ؤاه العودة �إىل ذات �إ�سالمها»(.)1
و�إدرا ًكا منه بهذه العنا�صر الثالثة اختار �شريعتي التخ�ص�ص يف جمايل
االجتماع والتاريخ ،وقال يف هذا ال�ش�أن وهو يخاطب ابنه �إح�سان« :لو ولدت يف
ع�صر قبل ع�صرنا هذا حيث مل يكن يوجد �شيء ا�سمه امل�س�ؤولية االجتماعية
وااللتزام جتاه النا�س ،الخرتت يف �ضوء رغبتي ال�شخ�صية ،الفل�سفة �أو العرفان �أو
الآداب �أو الفن .فقد قلت مع نف�سي ب�أنني �سافرت �إىل �أوروبا على ح�ساب الفقراء
من �أبناء �شعبي ،لكي �أتعلم �شي ًئا و�أعود مبا يفيدهم ،فال �أ�ستطيع �أن �آخذ رغبتي
ال�شخ�صية فقط بعني االعتبار ،ولذلك اخرتت علم االجتماع والتاريخ»(.)2
( )1حممد البه�شتي ،الدكتور علي �شريعتي باحث على طريق التكامل ،بريوت ،دار الهادي2003 ،م� ،ص.81
( )2فريوز راد و�أمري ر�ضائي ،تطوير الثقافة ،مرجع �سابق� ،ص.112
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ولكون �شريعتي ينتمي �إىل الثقافة الإ�سالمية ،وي�ستند عليها بو�صفها �إطا ًرا
مرجع ًّيا لفكره وثقافته ،ف�إنه �أراد ربط علم االجتماع بالثقافة الإ�سالمية ،ودرا�سة
الثقافة الإ�سالمية وحتليل املفاهيم والأفكار الإ�سالمية من خالل علم االجتماع
لبناء وتكوين علم اجتماع ديني على �أ�سا�س الإ�سالم ،وح�سب قوله�« :أن �أدون
علم اجتماع ديني على �أ�سا�س الإ�سالم ،ومب�صطلحات مقتب�سة من ن�صو�ص القر�آن
الكرمي وامل�صادر الإ�سالمية»(.)1
وهذا ما نه�ض به فع ًال ،فقد حاول الدكتور �شريعتي �أن يقدم ويربز العنا�صر
واملكونات االجتماعية والإن�سانية يف املفاهيم الإ�سالمية ،الدينية والعبادية
والعقائدية.
ويف هذا النطاق حاول �شريعتي تكوين �أيديولوجية �إ�سالمية حتر�ض على
التغيري االجتماعي ،وتلتزم بالق�ضايا االجتماعية للنا�س ،وذلك بناء على خلفية
يقررها بقوله �إن« :وظيفة كل مفكر �إ�سالمي واع يف هذا الع�صر� ،أن يعرف الإ�سالم
باعتباره املدر�سة الفكرية التي من �ش�أنها �أن توقظ الفرد والأمة ،وباعتباره الر�سالة
واع �أن يعترب هذه امل�س�ؤولية
الإن�سانية التي تقود م�ستقبل الب�شرية ،وعلى كل ٍ
وظيفة عينية متعلقة به»(.)2
( )1علي �شريعتي ،منهج التعرف على الإ�سالم ،ترجمة :عادل كاظم ،بريوت ،دار الأمري2006 ،م� ،ص.34
( )2املرجع ال�سابق� ،ص.33
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8
�شريعتي اليوم

ما زال الدكتور �شريعتي حا�ض ًرا يف امل�شهد الثقايف الإيراين الراهن ،الذي
مل يغب عنه يو ًما ،فم�ؤلفاته ما زالت تطبع ويعاد طبعها من وقت لآخر ،وتقر�أ وتتابع،
وما زالت حترك جد ًال ونقا�شً ا ،وهناك م�ؤ�س�سة خا�صة تعنى بن�شر هذه امل�ؤلفات
وباقي الآثار الأخرى تعرف با�سم «م�ؤ�س�سة ن�شر �آثار الدكتور علي �شريعتي».
ومن �شدة االهتمام ب�أفكار الدكتور �شريعتي يوجد اليوم يف �إيران من هم
خمت�صون بفكره و�أفكاره ،يتابعون هذه الأفكار ويوثقونها ويكتبون عنها ،ويعرفون
عن �أنف�سهم بهذه ال�صفة.
ُوكتبت عنه وما زالت تكتب العديد من الدرا�سات وامل�ؤلفات والر�سائل،
وب�شكل يفوق بكثري ما كتب عن الآخرين يف �إيران من مفكرين وم�صلحني،
وح�سب �إح�صاء الباحث الإيراين حممد �إ�سفندياري فقد أُ�جنزت حول �شريعتي
مائة وخم�سون درا�سة حتى عام (1418هـ1997 /م).
و�سنو ًّيا تقام له ذكرى لغيابه تخلي ًدا ل�سريته ،وعرفانًا بدوره ،وتذك ًريا برتاثه،
فهو الذي حمل لقب «املعلم» وما زال يعرف به.
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وامتد هذا االهتمام �إىل املجال العربي ،حيث قامت دار الأمري يف بريوت،
وهي م�ؤ�س�سة ثقافية للت�أليف والرتجمة والن�شر ،برتجمة ون�شر ومراجعة الآثار
الكاملة للدكتور �شريعتي ،وتعمل على �أن ي�صل عدد هذه الآثار �إىل املائة ،ويف
خطوة �أخرى �أعلنت �أنها ب�صدد �إ�صدار جملة فكرية متخ�ص�صة بالدكتور �شريعتي
با�سم «�شريعتي» ،على �أن ت�صدر بثالث لغات هي العربية والإجنليزية والفرن�سية،
وقد �أخربين الدكتور ح�سن حنفي �أنه كتب افتتاحية العدد الأول.
وهذا يعني �أن االهتمام بفكر الدكتور �شريعتي ما زال يحافظ على حيويته
وديناميته ،ولعل يف هذا االهتمام ما يخفف من احلزن الذي �آمل الدكتور �شريعتي
و�شرحه يف و�صيته بقوله�« :إن حزين و�أملي الوحيد ،هو �أنني مل �أ�ستطع �أن �أنهي
�أعمايل ،بل �إنني مل �أ�ستطع اال�ستمرار بها ،و�ستبقى تلك غ�صة ماثلة �أمامي ،هذا
من جانب ،ومن جانب �آخر ف�إن حزين و�أملي على �أن الكثري من �أعمايل الرئي�سية
بقيت �أ�سرية زمانها ،ومهددة بالزوال ،وما ن�شر منها طبع على �شكل ُم َ�س َّودات
مليئة بالأغالط ،وذلك لقلة الإمكانات وكرثة امل�شاغل.
يجب عدم النظر �إىل �أعمايل على �أنها �أعمال علمية حتقيقية فح�سب،
بل يجب �أن نتلقاها ك�صرخات من �شدة الأمل والأ�سى ،ودالئل باجتاه الطريق،
وهزات من �أجل ال�صحوة ،وم�شاعل على الطريق ،ونظرات كلية يف �إطار الدين،
ودعوة واحدة ور�ؤى ،و�أخ ًريا نو ًعا من التعبئة الفكرية والروحية يف املجتمع.
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كل ذلك كتبته و�أنا منفي وحتت ظروف �ضاغطة ،وم�ؤامرات حماكة ،ويف
حال كنت �أنتظر فيها امل�صيبة يف كل حلظة؛ لذلك يجب �أن يعاد النظر يف هذه
الكتابات من الناحية العلمية والفنية ،وت�صحيح الأخطاء اللفظية واملعنوية وتطبع
مرة �أخرى ،فهي ثمرة حياتي ،وكل ما �أمتنى ،وهي كل وجودي ومرياثي.
�إن لطف اهلل وحرقة �أوليائه للدين ،جعلتني �أتكلم يف هذا ال�سكوت
املطبق ،يف زمان �أ�صبحنا نفقد فيه كل �شيء ،ف�أمتنا تعاين من م�سخ هويتها،
وغديرنا العذب يف حال اجلفاف ،وهذه منائرنا ال�شاخمة بقيت بال مدافع عنها
�أمام الهمجية والغوغائية ،حتى �أ�ضحى من ال�صعب �أن يجد كالمي طريقه بني
�آالف الأحقاد والآالم التي حتيطنا».
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9
العود �إىل الذات

يعد هذا الكتاب واح ًدا من �أهم م�ؤلفات الدكتور �شريعتي ،وفيه ي�شرح
طبيعة م�شروعه الفكري ،وهو يلخ�ص فل�سفة �شريعتي ،ويقدم عنوانًا لفكره.
ومعظم الذين حتدثوا عن �شريعتي وتراثه الفكري ،لفتوا النظر -وباهتمام-
�إىل فكرة العودة �إىل الذات ،بو�صفها فكرة حمورية ،ومعربة عن ر�ؤيته مل�شروعه
الفكري.
والإملام بهذه الفكرة ومالحمها و�سياقاتها وعنا�صرها ،كما �شرحها الكتاب،
يتحدد يف الإطار العام التايل:
�أو ًال :يرى �شريعتي �أن ق�ضية العودة �إىل الذات ،هي من الق�ضايا الأ�سا�سية
املطروحة يف �ساحة املفكرين يف �آ�سيا و�إفريقيا و�أمريكا الالتينية ،و�أخ ًريا طرحت
يف �إيران.
وتعرف �شريعتي على النقا�شات التي جرت حول هذه الق�ضية ،حينما
كان يف فرن�سا ،وحتدث عنها واعتربها من ق�ضاياه الأ�سا�سية بعد عودته �إىل بلده
�إيران ،وتطرق �إليها بو�صفه مفك ًرا م�س�ؤو ًال ينه�ض بواجبه جتاه جمتمعه ،وطبيعة
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مرحلته التاريخية ،ومنطلقًا من خلفية يقررها بقوله« :على كل حال �أريد هنا
كمفكر م�س�ؤول عن ع�صره وجيله �أن �أحدد الهدف من م�س�ؤوليتنا ،و�أن �أحدد
الدور االجتماعي امللقى على عاتق املفكرين واملتعلمني واملثقفني يف املجتمعات
الآ�سيوية �أو الإ�سالمية� ...،إن من حق كل جمتمع �أن يكون املفكر فيه مرتك ًزا
على تاريخه وثقافته ،وعليه �أن يلعب دوره كمفكر ،ويقوم بر�سالته على �أ�سا�س
ت�أريخ ال�سواد الأعظم وثقافته ولغته� ،أجل على �أ�سا�س هذه املبادئ الثالثة»(.)1
و�أراد �شريعتي من تقرير هذا الأمر التمهيد الختالفه عن املفكرين
الآخرين ،الذين ينتمون لثقافات وجمتمعات �أخرى يف �آ�سيا و�إفريقيا و�أمريكا
الالتينية ،يف طريقة طرح ق�ضية العودة �إىل الذات يف املجتمع الذي ينتمي �إليه،
وهي الطريقة التي �سوف تختلف عند كل مفكر بح�سب املجتمع الذي ينتمي
�إليه ،وطبيعة ثقافته.
ثان ًيا� :أكرث من طرح هذه الق�ضية يف نظر �شريعتي هم املفكرون التقدميون
العلمانيون �أمثال فرانز فانون و�إميا �سيزار يف �أمريكا الالتينية ،وجوليو�س نرييري
وجومو كينياتا (1978-1893م) و�سنغور (2001-1906م) يف �إفريقيا ،وجالل
�آل �أحمد يف �إيران.

( )1علي �شريعتي ،مرجع �سابق� ،ص .79
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وو�صف �شريعتي ه�ؤالء ب�أنهم من ال�شخ�صيات البارزة يف احلركة الفكرية
العاملية ،ومن القادة املعادين لال�ستعمار يف العامل الثالث ،ومثلت هذه الق�ضية عند
ه�ؤالء يف اخلم�س والع�شرين �سنة الأخرية ،ك�آخر جتربة ثقافية م�ضادة لال�ستعمار.
وجاء طرح هذه الق�ضية عند ه�ؤالء َح َ�سب قول �شريعتي بعد �أن�« :أخرج
الغرب كل الب�شر من قواعدهم الذاتية ،ومن قدرتهم على التوالد الذاتي،
واالنفعال الداخلي ،وجعلهم يف �صورة عبيد حمتاجني �أذالء �ضعفاء ،ملت�صقني
ومقلدين»(.)1
وقد توقف �شريعتي مل ًّيا �أمام هذا املوقف ،ولفت النظر �إليه ،وظل يكرر
احلديث عنه ،و�شرحه بقوله�« :إن الغرب منذ القرن الثامن ع�شر �أراد مب�ساعدة
علماء االجتماع وامل�ؤرخني والكتاب والفنانني ،بل والثوريني والإن�سانيني فيه،
�أن يفر�ض على العامل النظرية القائلة ب�أن احل�ضارة واحدة هي هذا ال�شكل نف�سه
من احل�ضارة الذي �صنعه الغرب ،وعر�ضه على الدنيا قائ ًال� :إن على كل من يريد
�أن ي�صري متح�ض ًرا عليه �أن ي�ستهلك احل�ضارة التي ن�صنعها ،و�إذا �أراد �أن يرف�ضها
فليظل وح�ش ًّيا وبدائ ًّيا.

( )1املرجع ال�سابق� ،ص.93
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والثقافة �أي�ضً ا ثقافة واحدة هي ثقافة الغرب ،وعلى كل من يريد �أن يكون
�صاحب ثقافة يف القرن الع�شرين �أن ي�شرتي الثقافة من الغرب كما ي�شرتي الب�ضائع
من الغرب ،كما �أن كل �إن�سان يريد �أن ميتلك تليفزيون ي�شرتيه من الغرب ،وي�أتي
به �إىل منزله ،عليه �أي�ضً ا عندما يريد �أن يكون �صاحب ثقافة ،وعندما يريد �أن ينمي
القيم الثقافية يف نف�سه� ،أن يقبل هذه الأمناط التي يفر�ضها الغرب ،و�إال فهو فاقد
للح�ضارة والثقافة� ،أي بدائي ووح�شي� ،إذن �إما �أن تبقى بدائ ًّيا �أو متح�ض ًرا غرب ًّيا،
هذان هما امل�صريان املحتومان ،وعلى كل �إن�سان �أن يختار واح ًدا منهما ،كل جهد
الغرب يف القرنني الأخريين كان مبذو ًال خللق هذا الإميان بالغرب ،وعدم الإميان
بالذات»(.)1
وهذا يعني �أن طرح ق�ضية العودة �إىل الذات جاء يف �سياق نقد الغرب،
ورف�ض التبعية له ،ومثلت موقفًا نقد ًّيا �شديد ال�صرامة جتاه الغرب والهيمنة الغربية،
ولإثبات وجود الذات ،وت�أكيد املغايرة عن الغرب.
ثالثًا :طرح هذه الق�ضية يف �إيران والعامل الإ�سالمي ينبغي �أن يختلف يف
نظر �شريعتي عن موقف �أولئك املفكرين ،وذلك نظ ًرا لكون املنطقة الإ�سالمية
خمتلفة ومتمايزة عن غريها ثقاف ًّيا وتاريخ ًّيا وجغراف ًّيا ،وبدون االلتفات �إىل هذا
االختالف ت�صبح ق�ضية العودة �إىل الذات ق�ضية مبهمة ،وتت�سم بعمومية ذهنية،
ومعر�ضة لالبتذال.
( )1املرجع ال�سابق� ،ص.83 -82
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هذا من جهة ،ومن جهة �أخرى يرى �شريعتي �أن اال�ستعمار الغربي طرح
ق�ضية الثقافة يف �إفريقيا بطريقة ،وطرحها يف املجتمعات الإ�سالمية وال�شرقية
بطريقة �أخرى ،وحتدث مع الإفريقيني ب�أ�سلوب ،وحتدث مع امل�سلمني وال�شرقيني
ب�أ�سلوب �آخر.
وي�شرح �شريعتي هذا الر�أي بقوله« :عندما طرح املفكرون الأفارقة ق�ضية
العودة �إىل الذات ،كان ال�شعار الذي ينادون به خمتلفًا عن ال�شعار الذي ينادي
به مفكرو العامل الإ�سالمي و�إيران ،ففي �إفريقيا طرح اال�ستعمار ق�ضية الثقافة
ب�صورة ،وطرحها يف الأمم الإ�سالمية وال�شرق املتح�ضر ب�صورة �أخرى ،وما طرحه
مفكرونا املعا�صرون يف اخلم�س ع�شرة �سنة الأخرية هو متا ًما ترديد لأطروحة �إميا
عالجا للداء،
�سيزار وفرانز فانون و�أمثالهم ،يف حني �أن ترديدها بالن�سبة لنا ال متثل ً
وذلك لأن الغربي حتدث معنا نحن امل�سلمني والإيرانيني وال�شرقيني ب�أ�سلوب،
وحتدث مع �إميا �سيزار الإفريقية ب�أ�سلوب �آخر .فهو يخاطب اجلن�س الأ�سود قائ ًال:
�إن عقلك ال ميكن �أن ي�صنع ح�ضارة ،فالأجنا�س يف الدنيا �صنفان� :صنف �صانع
للح�ضارة ،وجن�س غري �صانع للح�ضارة ،واجلن�س الذي ال ي�صنع احل�ضارة ي�ستغل
خلدمة �صانع احل�ضارة ،وي�ستعبد له.
لكنه ال يقول لنا ل�ستم من �صناع احل�ضارة ...الغربي الذي يقول للزجني
ما�ض ،كنت دائ ًما عب ًدا ،عب ًدا للعرب �أو للم�صريني ،والآن
املفكر ل�ست �صاحب ٍ
�أنت عبد للأوروبي� ،إذن فماذا ي�صبح معنى العودة �إىل الذات؟
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�إنه يقول للإفريقي :ل�ست �صاحب ح�ضارة ،لكنه يقول لنا :كنتم �أ�صحاب
ح�ضارة ،يقول له� :إنك ال ت�ستطيع �أن ت�صنع ح�ضارة ،لكنه يقول لنا لقد �صنعتم
ح�ضارة .من هنا �أنكر على الإفريقي ح�ضارة ما�ضيه� .أما بالن�سبة لنا ،فقد م�سخ
ما�ضينا ،وامل�سخ �أ�سو أ� من الإنكار.
ليته قال لنا :مل يكن لكم يف املا�ضي دين عظيم ،ومل يكن لديكم ح�ضارة،
�أو علم �أو كتاب �أو �آداب ،مل يكن لديكم �شيء قط ،حتى نثبت جليلنا �أننا كنا
منتلك كل �شيء� ،إنهم مل يفعلوا ذلك»(.)1
من هنا كان البد لكل جمتمع �أن يطرح �أمام نف�سه �س�ؤا ًال� :أي ذات
ينبغي العودة �إليها؟ وهذا ال�س�ؤال يف ت�صور �شريعتي هو الذي مل يطرح يف �إيران
�آنذاك.
راب ًعا :حاجة العودة �إىل الذات ،حتى ال نغرق ح�سب قول �شريعتي يف
مفهوم وهمي مطلق ي�سمى الإن�سانية �أو العاملية ،وهي كذبة يراد بها حمو ال�شخ�صية
الثقافية احلقيقية للجميع ،يف ظل اختالل الر�ؤية �إىل الذات بني الغرب الذي ال
يرى �إال ذاته ،وبيننا نحن ال�شرقيني املفرغني من ذواتنا ،ف�إذا �أراد ال�شرقي �أن يكون
ً
�شريكا مع الغربي على �أ�سا�س مفهوم الإن�سانية ،يكون قد �أذاب نف�سه و�شخ�صيته
احلقيقية ،وحما �أ�صالته الذاتية.
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .95 -94
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وحني ي�شرح �شريعتي هذا الر�أي يقول�« :إن الإن�سانية تعني ا�شرتاك كل
الأمم يف معنى واحد ،ويف حقيقة واحدة� ،أي ا�شرتاك الإن�سان خاوي الوفا�ض مع
الإن�سان الر�أ�سمايل ،ا�شرتاكنا نحن املحليني املفرغني من ذواتنا واملفتقرين �إىل
ثقافة معك �أنت الذي يعد كل وجود ً
ملكا لك ،وحينذاك �سوف تكون العالقة
بيننا عالقة ال�سيد بالتابع� ...إذن �إذا �أراد ال�شرقي �أن يكون ً
�شريكا مع الغربي على
�أ�سا�س الإن�سانية يكون قد �أذاب نف�سه و�شخ�صيته احلقيقية يف نظام وهمي عابد
للب�شر وكاذب وخيايل ،وحما �شخ�صيته الأ�صيلة و�أ�صالته الذاتية ،وطاملا ظللنا
على حد قولهم حمليني وهم ب�شر ،يعد �أي نوع من ال�شركة الإن�سانية معهم خيانة
لوجودنا»(.)1
ومن الوا�ضح �أن نقد �شريعتي ملفهوم الإن�سانية ،هو نقد لتوظيف هذا املفهوم
عند الغربيني ،يف ظل اختالل التوازن احل�ضاري بني ال�شرق والغرب بعد مرحلة
ما بعد اال�ستعمار ،ويف ظل هيمنة الغرب على العامل ،ويف ظل مقوالت غربية
متعالية تنتق�ص من كرامة املجتمعات غري الأوروبية.
خام�سا :ت�ساءل �شريعتي �إىل �أي ذات نعود؟ وهل �سوف ن�سقط فري�سة
ً
للعرقية والفا�شية واجلاهلية القومية حني البحث عن هذا ال�س�ؤال؟

( )1املرجع ال�سابق� ،ص.101 -100
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وح�سب قوله ال نريد �أن نعود �إىل العرق ،وال �أن ن�سوق الإن�سان �إىل عبادة
الدم والرتاب ،وي�ضيف �إننا يف �إيران منلك ذا ًتا قدمية ترجع �إىل الع�صر الأكميني(،)1
�أو الع�صر ال�سا�ساين(� ،)2أو الع�صر الأ�شكاين( ،)3وع�صور قبلها فهل نعود �إليها؟
ويجيب �شريعتي بقوله�« :إن هذه الذات قدمية وعتيقة ،قطع �أمد طويل
من القرون عالقتنا بها ،ومل تعد �أمتنا حت�س ب�أن هذه الذات هي ذاتها ،ولي�س
ل�شخ�صيات تلك الفرتة �أو �أبطالها �أو مواهبها ومفاخرها و�أ�ساطريها حياة �أو حركة
حدا بني ذاتنا قبل
�أو نب�ض بني �أهلنا ،فقد جاء مق�ص احل�ضارة الإ�سالمية وو�ضع ًّ
الإ�سالم وذاتنا بعده ،و�أ�صبحت ذاتنا قبل الإ�سالم ال ترى وال تعرف �إال عند
�أولئك العلماء املتخ�ص�صني يف املتاحف واملكتبات»(.)4
�ساد�سا :حينما طرح �شريعتي هذه الق�ضية يف �إيران �أثار عليه الفكريون
ً
الع�صريون (ح�سب ت�سمية �شريعتي) �ضجة ،و�أخذوا يكيلون له �أو�صا ًفا �أنه رجعي
()1يطلق على ع�صر الأ�سرة الفار�سية التي كونت لها �إمرباطورية يف فار�س عام  559ق.م ،ومتكنوا من ال�سيطرة
على جميع الطرق امل�ؤدية �إىل البحر املتو�سط عرب الرب والبحر ،و�أ�سقط الإ�سكندر الأكرب هذه الإمرباطورية عام
 331ق.م.
()2ع�صر ال�ساللة الإيرانية الرابعة والإمرباطورية الفار�سية الثانية (651 -226م) و�أ�س�سها امللك �أرد�شري وانتهت يف
عهد يزدجرد الثالث على يد الفتح الإ�سالمي.
()3يطلق على ع�صر ال�ساللة امل�ؤ�س�سة للإمرباطورية البارثية ببالد الفر�س -والتي بقي �سلطانها  475عا ًما خالل
الفرتة من ( 249ق .م 226 -م).
( )4املرجع ال�سابق� ،ص .104
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عابد للتقاليد ،وهارب من امل�ستقبل ،و�ضد التقدم ،ومتح�سر على املا�ضي،
و�سيكون هذا يف نظرهم �أكرب دليل على �إدانته و�سقوطه احلتمي.
ويف رده على ه�ؤالء كتب �شريعتي يقول�« :إذا كانت العودة �إىل الذات،
واالنطالق من الأ�صالة التاريخية واملعنوية ملجتمعنا تعني ذلك ،ف�إن ال�شعار الذي
ينبغي �أن نرفعه ٍ
عندئذ هو ال�شعار املغر�ض الذي رفعه تقي زاده الذي يرى �أن احلل
الوحيد هو �أن ن�صري �أوروبيني من قمة الر�أ�س �إىل �أخم�ص القدم ،ويجب ا�ستنا ًدا
�إىل فتوى هذا املفتي للع�صرية� ،أن نلقي قنبلة اال�ست�سالم للأوروبي ونفجرها»(.)1
وهذا ما يرف�ضه �شريعتي الذي يرى �أن �شعاره هو «ال ينبغي علينا �أن نقبل
كل ما يفعله الأوروبيون� ،أو ما يقولونه ،ينبغي �أن نفكر ب�أنف�سنا ،ويكون لدينا
اال�ستقالل يف مواجهتهم»(.)2
�ساب ًعا :تتمة لهذه الر�ؤية يرى �شريعتي �أن العودة �إىل الذات ،هي العودة
�إىل الذات املوجودة بالفعل يف قلب املجتمع ،ويف وجدانه ،والتي متثل له منبع
الطاقة واحلياة واحلركة ،لكن الذي �صرفنا عن هذه الذات هو اجلهل واالنقطاع
عن النف�س ،واالجنذاب �إىل ذوات �أخرى جمهولة.
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .400 -399
( )2املرجع ال�سابق� ،ص.400
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وهذه الذات املوجودة يف قلب املجتمع ووجدانه ،هي يف نظر �شريعتي الذات
الإ�سالمية التي جتلت يف العامل كذات عظيمة عن طريق جامعاتنا املوجودة يف
الألف �سنة الأخرية ،ويف �آدابنا طوال الألف �سنة ،وعن طريق مفاخرنا وتاريخنا
وح�ضارتنا ومواهبنا ،بحيث �أ�ستطيع �أمام �أوروبي ينت�سب �إىل ع�صر النه�ضة� ،أن
�أقول له� :إنني فرد ينت�سب �إىل ثقافة �إ�سالمية عظيمة(.)1
ثام ًنا :ما ينتهي �إليه �شريعتي هو �أن يكون �شعار العودة �إىل الذات ،العودة
�إىل الذات الإ�سالمية؛ لأنها يف نظره هي الذات الوحيدة القريبة منا من بني كل
الذوات الأخرى ،وهي الثقافة الوحيدة التي ما تزال حية حتى الآن ،وهي الروح
والإميان واحلياة الوحيدة يف املجتمع ،وهي طريق اال�ستقالل احل�ضاري عن الغرب
يف النه�ضة والتقدم.
وهذا ما ينبغي يف نظر �شريعتي �أن ينه�ض به املفكر يف جمتمعه ،والإ�سالم
الذي يجري احلديث عنه -يف �سياق البحث عن الذات الإ�سالمية -هو الإ�سالم
الذي يكون باعثًا للوعي والتنوير ،بحيث يتحول الإ�سالم من �صورة جمموعة
واع ،ومن �صورة جمموعة من ال�شعائر والطقو�س
من املعارف العلمية �إىل �إميان ٍ
والأعمال التي ت�ؤدي لنيل ثواب الآخرة� ،إىل �أعظم قوة تهب الإن�سان قبل
املوت امل�س�ؤولية واحلركة وامليل �إىل الت�ضحية ،ويتحول �إىل ا�ستخراج مادة عظيمة
ت�ستخرج الوعي والع�شق من �صميم هذا املجتمع(.)2
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .106

( )2املرجع ال�سابق� ،ص .108 -107
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ويف �إطار هذه الر�ؤية ،ودفا ًعا عن فل�سفة العودة �إىل الذات قدم �شريعتي
نق ًدا للتيارات الفكرية ال�سائدة يف ع�صره ،واملتمثلة يف �أربعة تيارات �أ�سا�سية ،هي
التيار املارك�سي ،والتيار احلداثي الغربي ،والتيار القومي الذي يدعو �إىل العودة
�إىل الذات الإيرانية قبل الإ�سالم ،والتيار الديني التقليدي ،واعترب �شريعتي �أن
هذه التيارات حاولت �أن تقطع الأمة ب�صور خمتلفة عن ذاتها الإ�سالمية احلية.
ونحن حني نتوقف اليوم �أمام هذه الر�ؤية ندرك �أننا ب�أم�س احلاجة �إليها،
وذلك يف ظل ما ن�شهده من تيار العوملة الكا�سح ،ومن التطور املذهل يف �شبكات
الإعالم وتكنولوجيا االت�صاالت ،التي و�ضعت هوية الأمة والذات الإ�سالمية
على املحك ،وب�شكل ي�ستدعي ا�ستح�ضار ق�ضية العودة �إىل الذات من جديد.
وما يلفت االنتباه ،وي�ستوقف النظر يف هذه الر�ؤية� ،أن �شريعتي مل ي�أت
على ذكر حممد �إقبال يف كتابه قط ،وهو �صاحب ما يعرف بالفل�سفة الذاتية،
والذي يعرفه �شريعتي جي ًدا ،وال يخفي �إعجابه به ،ويعرف فل�سفته �أي�ضً ا ،فما كان
عليه �أن يتجاهله� ،أو ال يلتفت �إليه.
وبالت�أكيد ف�إن �شريعتي مل يكن ب�صدد �أن يتجاهل �إقبال ،وال تنق�صه الفطنة
والذكاء حتى ال يلتفت �إليه ،ولعل تف�سري هذا املوقف �أن �شريعتي طرح فكرة
العودة �إىل الذات يف �سياق خمتلف ،يكون بعي ًدا يف نظره عن فكرة الذاتية عند
�إقبال ،ويتحدد هذا ال�سياق يف �إطار نقد الغرب واالنعتاق من الثقافة الغربية،
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واخلروج من الرتوي�ض والتنميط الغربي ،بينما فكرة الذاتية جاءت يف �سياق
خمتلف يت�صل بالفل�سفة والت�صوف.
مع ذلك ف�إن هذا املوقف لي�س مرب ًرا على الإطالق ،وكان ينبغي ل�شريعتي
�أن يلتفت لفكرة الذاتية ،التي تت�صل بفكرة العودة �إىل الذات ،وال تنف�صل عنها
كل ًّيا.
وهذه املالحظة تفتح هام�ش البحث والنظر بني هاتني الفكرتني :فكرة
الذاتية عند �إقبال ،وفكرة العودة �إىل الذات عند �شريعتي ،واملقارنة بني هاتني
الفكرتني ال تخلو من ده�شة وطرافة.

ت�أليف
علي �شريعتي

�صدر بالفار�سية على عدة مراحل يف حياة امل�ؤلفُ ،
وطبِع كامال بالعربية لأول مرة عام 1426هـ2006/م

مقدمة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،رب امل�ست�ضعفني وقا�صم اجل َّبارين ،وال�صالة
وال�سالم على �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني ،وبعد.
ف�أعود للمرة الثالثة �إىل ترجمة �أعمال ِّ
املفكر ال�شهيد الدكتور (علي
�شريعتي) ،يف املرة الأوىل ترجمت بحثه الق ِّيم «بناء الذات الثورية» ،والذي ن�شر
�ضمن كتابي «الثورة الإيرانية :اجلذور والأيديولوجية» ،ويف املرة الثانية ترجمت
بحثه «املفكر وم�س�ؤوليته يف املجتمع» ،ويف هذه املرة الثالثة �أعود �إىل هذا املفكر
العظيم داعية الأ�صالة ور�سول الفكر الإ�سالمي الع�صري ،و ُم ِّنظر الثورة الإيرانية
املظفَّرة ،ويحتوي هذا ال�سِّ ْفر الذي بني �أيدينا على:
الق�سم الأول :العودة �إىل الذات :وهو عبارة عن حما�ضرة �ألقاها يف جامعة
ُج ْن َد ْي�سا ُبور ،ثم طبعت بعد ذلك يف �أوروبا مع حما�ضرة �أخرى عنوانها «نيازيهاى
�إن�سان امروز :احتياجات الإن�سان املعا�صر» .و�أعيد طبعها �ضمن م�شروع ح�سينية
الإر�شاد لن�شر كل تراث الكاتب ال�شهيد مع الق�سمني الباقيني من هذا الكتاب،
وهو الذي اعتمدت عليه يف ترجمتي هذه.

العودة �إىل الذات

الق�سم الثاين :العودة �إىل �أي ذات ،وهو كتاب ين�شر �ضمن هذه املجموعة
لأول مرة كتبه الكاتب ال�شهيد يف �أخريات حياته.
يهم كل
وغني عن الذكر �أن فكر �شريعتي لي�س فك ًرا حمل ًّيا ،بل هو فكر ّ
ٌّ
العامل الثالث «�أو الثاين كما يحب �أن ي�سميه �شريعتي» ،ويتناول ق�ضايا تهم كل
مفكري العامل الإ�سالمي يف هذا اجلزء من العامل والع�صر من الزمن .وال �أريد هنا
�أن � ّ
أخل بالكتاب عن طريق عر�ضه ،بل �أتركه بني يدي القارئ طال ًبا منه �أن يلقي
نظرة �إىل الكتاب ،ثم يلقي نظرة حوله أ� ًّيا كان بلده ،و�أ ًّيا كان النظام الذي يعي�ش
أم�ضته وحيرَّ ته ،و�أن �أ�صنا ًما
يف ِظ ِّله ،و�أنا واثق �أن ق�ضايا �سوف تتفجر يف ذهنه طاملا � ّ
�سدت �أمامه �أفق الر�ؤية ،و�أنه �سوف يجد نف�سه بعد
�سوف تتحطم �أمام عينيه طاملا َّ
قراءة الكتاب �أ�شد غ�ض ًبا لكنه �أو�ضح ر�ؤية .هذا ،ومل �أتدخل ب�شخ�صي هنا اللهم
�إال ببع�ض الهوام�ش التي تبني للقارئ العربي بع�ض ما قد يخفى عليه من التاريخ
ومن ال�شخ�صيات الإيرانية� ،أو لكي �أحول نظره حيث يعي�ش .هذا ،ومني اجلهد
ومن اهلل التوفيق ،وال�سالم على من ي�ستمعون القول في َّتبعون �أح�سنه.
دكتور �إبراهيم الد�سوقي �شتا
�أ�ستاذ اللغات ال�شرقية
كلية الآداب  -جامعة القاهرة

القسم األول
العودة �إىل الذات
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ح�ضرات ال�سادة املحرتمني� ،أيتها ال�سيدات� ،أيها ال�سادة� ،أعزائي الطالب.
�إنني �سعيد؛ لأنني ولأول مرة يف هذا املكان -وهو بيتي الروحي واملعنوي� -أرى
أنا�سا هم �أهلي يف الروح ويف املعنى ،وهم فقط الذين مينحون حياتي مع ًنى ،وهد ًفا،
� ً
واجتا ًها ،وفل�سفة للبقاء.
�إن جمتمعنا مثل كل جمتمع �آخر ،وزماننا مثل كل زمان �آخر ،قد تقولبا
وا�ستقطبت �أفكارهما ،و�شكلت عقائدهما .فهما ذوا �أمناط معينة ،واجتاهات حمددة،
فاملتدين ،واملفكر ،واملتعلم ،والعامي ،وال�صفوة ،والرجعي ،والتقدمي ،لكل منهم
قالبه املحدد ،وعالقاته املعلومة ،ولغاته املفهومة ،بحيث يفهم كل منهم الآخر.
وكل من يريد �أن يكون موفقًا يف هذا الع�صر� ،أو عن�ص ًرا مفهو ًما يف املجتمع عليه �أن
يكون ذا منط فكري ي�صل به �إىل هذا النجاح ،وعليه �أن يرفع الفتته الفكرية ،وكما
يقول الك ّتاب التقدميون اليوم :على كل فنان� ،أو كاتب �أن يحدد انتماءه الطبقي
وهذا قول �صادق للغاية ،ف�إن على كل فرد �أن يحدد قاعدته االجتماعية ،و�أية
جماعة ينتمي �إليها بحيث يجد له م�ؤيدين حمددين ،ومتميزين يف املجتمع.
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وكل �شاعر� ،أو كاتب� ،أو مفكر� ،أعلن عن قاعدته االجتماعية قائ ًال� :إنني
متدين� ،أو مفكر علماين� ،أو �أعتنقُ �أيديولوجية كذا� ،أو �أرتبط بقطب كذا� ،أو
بجناح كذا� ،سوف يفهمه النا�س بب�ساطة ويدركون ما يقول ،وبالتايل �سوف يجد
من ي�ؤيدونه يف فكره .لكن بع�ضهم ال يجدون الفر�صة الختيار قالب من بني
هذه القوالب املوجودة �سواء كانت للدفاع عن الدين �أو رف�ضه� ،أو ممار�سة الفكر،
�أو اعتناق نظرية من النظريات� ،أو االرتباط بقطب من الأقطاب� ،أو جناح من
الأجنحة� ،أو حتديد ر�ؤية معينة� ،أو عقيدة معينة� ،أو اجتاه معني ،وعلى كل حال
ف�أمثال ه�ؤالء �إذا انطلقوا من الدين ف�إن رجال الدين هم �أول من ي�سيء فهمهم،
و�إذا حتدثوا منطلقني من فكر م�ستنري ،وطرحوا ق�ضايا على �أ�سا�سه ف�إن املفكرين
هم �أول من ي�سيء فهمهم ،ويكيل لهم التهم.
مثل ه�ؤالء غال ًبا ما يبقون وحداء غرباء �أُ ِ�سي َء فهمهم ،وال ميلكون ال�ضوابط
املعلومة لالختيار ،وهم بالقطع �أنا�س حمبطون� .إنهم عندما ينظرون �إىل كل
الأجنحة املختلفة يدركون �أنهم ال ي�ستطيعون االن�ضمام �إىل جناح ما بن�سبة مئة
()1
يف املئة ،وعندما ينظرون �إىل الأيديولوجيات التي تعد �آخر ما ظهر ،ومن ث ََّم
باتت ت�سيطر ،ال ي�ستطيعون اعتناق واحدة يعرفون بها يف املجتمع بن�سبة مئة
يف املئة ،وعندما ينظرون �إىل ما هو با�سم الدين ،ال ي�ستطيعون الت�سليم ال لأنه
تقليدي وخمدر .مثل ه�ؤالء النا�س عندما ينظرون �إىل املجتمع ،ويرون �أن هناك
( )1ث ََّم� :أي هناك.
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عوامل �صارت عرب عدد من القرون �سب ًبا يف انحطاط الب�شر ،وارتبطت برباط وثيق
ب�أفكارهم ،و�آدابهم ،ومعنوياتهم ،يخرجون بنتيجة وحيدة فحواها �أنه ينبغي �أن
متر قرون عديدة حتى يتبدل ما ر�سخ يف �أفكار النا�س ،و�صار �سب ًبا يف جمودهم
وركودهم �إىل وعي ،وحركة ،وفكر �صحيح .لكن الواقع يبني لنا خالف ذلك:
ففي �آ�سيا ،و�أمريكا الالتينية كانت هناك دول تعترب منتدى قمار للغرب ،دول
كانت ب�ؤرة ف�ساد خا�صة للر�أ�سماليني الغربيني ،دول كانت قد و�ضعت �أعظم
مواهبها ،و�أعظم �أحا�سي�سها يف خدمة العمالة للأجنبي ،دول كانت عرب قرون
من اال�ستعمار قد اعتادت على عبادة الأجنبي ،واال�ست�سالم �أمام قوة الأجنبي،
بل و�أخذت هي نف�سها ت�ؤمن بذلتها َو ِ�ض َعة(� )1أ�صلها ،ولو �أن عامل اجتماع نظر يف
َ�س ْحنة( )2هذا املجتمع ،مل يكن ليحدوه(� )3أدنى �أمل يف �أن حركة ما �سوف حتدث
يف هذا املجتمع ،ولعدة قرون تالية.

( )1ال�ضعة� :أي االنحطاط ،والل�ؤم ،واخل َِّ�سة ،والدناءة.
ال�س ْحنة� :أي الهيئة ،واحلال.
(َّ )2
( )3يحدوه� :أي ي�شجعه ويحثّه على ال�سري.

معجزة الإميان ،والوعي

�أجل ،يف مثل هذه املجتمعات ،حدثت فج�أة معجزة ،و�أية معجزة مثرية
للده�شة مل ي�ستطع علماء االجتماع فهمها ،ف�إن املجتمع الذي كان يح�س بالف�ساد
حتى �أعمق �أعماقه ،وباالهرتاء( ،)1واجلهل ،والغفلة حتى النخاع ،وبتكرار ما هو
مكرر وعبادة التقليد ،وعبادة الوهم ،والعبودية ،قد نه�ض فج�أة ،وجرت يف عروقه
دماء احلياة احلارة ،فتحرك ،و�ألقى من فوق وجهه بهذا القناع َ
املبتذل( ،)2ويف
اجليل نف�سه اتخذ �سحنة �إن�سان حر متيقظ ،وم�سئول ،وم�صمم ،ومن �أعمق
�أعماق جمتمع ميت لي�س �إال مقربة ت�أريخ ،ومرحا�ض له ،ظهرت احلياة فج�أة،
وظهرت احلركة.
فج�أة ،نفخ عامل روحي يف هذه الأج�ساد الذابلة( )3النحيلة( )4بحيث
�أحدث هذه احلركة ،ومنتديات قمار الغرب ال�شهرية نف�سها ،وتلك الدول نف�سها
التي كانت ب�ؤرة ف�ساد وقمار ،وتهريب دويل ،تبدلت فج�أة �إىل جمتمع من احلياة
( )1االهرتاء :التفكك والت�آكل.
(َ )2
املبتذل :القدمي الذي َيلب�سه الإن�سان وال ي�صونه.
( )3الذابلة :الهزلة.
( )4النحيلة :النحيفة.
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والفكر ،واحلركة والوعي ،ال �شك �أن �سبب املعجزة هنا عامل واحد وهو الوعي،
لكن لي�س ذلك الوعي الذي يرد يف املن�شورات الدورية� ،أو الذي ُي�س َتو َرد ِط ْبقًا
للمو�ضة� ،أو ُي َّ
�شكل مثل �صندوق من املواد الغذائية ،و ُتو�ضَ ع عليه عالمته التجارية،
وي�صل من الغرب في�ستهلكه املفكرون� ،أو ي�صري مفك ًرا ،وواع ًيا كل من ي�ستهلكه،
لكنه الوعي امل�ستقل جلماعة من اجلماعات ت�صل �إىل وعيها فج�أة على �أ�سا�س من
ت�أريخها ،وتناق�ضاتها ،وم�شكالتها ،وبالت�أثري على عوامل انحطاط املجتمع فيها،
هذا الوعي يطلق �شرارة يف كل جمتمعها بحيث ي�صري كل فرد فيها «برومثيو�س»
()1
الذي كان يقب�س النار الإلهية ،وي�أتي بها �إىل �أر�ضه ،ويو�صلها �إىل قومه فيهتك
�أ�ستار الظلمة ،ويبدد برودة ال�شتاء ،وتنت�شر هذه ال�شرارة ،ثم جتذب �أنظار املواهب،
والأبطال ،والت�أريخ ،وجهودهم �إليها ،هذه ال�شرارة هي الوعي املقرتن بالع�شق
والإميان ،هذا هو نوع الوعي الذي يحدث فيخل�ص املجتمع الذي كان قد توقف
عدة مئات من ال�سنني ،بل عدة �آالف من ال�سنني ،توقف �إىل درجة �أن كل
املفكرين ،وعلماء االجتماع فيه ،بل حتى الذين يت�صفون بال�شوفينية كانوا يقرون
بتفاهتهم ،ويعوون يف عواملهم اخلا�صة ،بل �إىل درجة �أن العامل كله كان يعتربه
جمتم ًعا مبتذ ًال خُ ِلق �أ�ص ًال لكي يركبه اال�ستعمار الغربي ،ذلك الوعي يحدث
فيه قوة معنوية تفعل فعل �سحر مثري للده�شة ،فتق�ضي على كل الأ�شياء التي كان
قد ا�شتد ر�سوخها يف عالقاته االجتماعية عرب �ألف �سنة ،بل عرب �آالف ال�سنني،
( )1يهتك :مي ّزق ّ
ويقطع.
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و�صارت جز ًءا من نظامه احلاكم املوروث ،ومعتقداته الدينية املوروثة ،والتقليدية،
فراح يف ُ�سبات( )1عميق حبي�س هذه القوالب القدمية ،ف�إذا به ينتقل به من املوت
�إىل احلياة ،ومن ال�سكون �إىل احلركة.
هذه هي التجربة التي كانت �أمام اجليل ال�شاب بعد احلرب الثانية ،ومنحت
كل املفكرين املحبطني الأمل ،وعلى كل املفكرين الذين ال يفكرون يف م�ستوى
حتليل الواقع �سطح ًّيا ،وال ي�صابون نتيجة لذلك بالي�أ�س االجتماعي� ،أو الي�أ�س
الفل�سفي� ،أن ي�ؤمنوا ب�أنه من املمكن �أن حتدث هذه احلركة العظيمة املعجزة يف
جمتمعاتهم ،وبالرغم من كل عوامل الإحباط والتناق�ض فيها حتولها من �أجنحة
متفرقة يف �سبيلها �إىل التفرق ،والتال�شي �إىل جمتمعات �سعيدة ،تقف على قدمها
كمجتمعات �إن�سانية� ،إن�سانية باملعنى الذي يق�صده «فرانز فانون» بقوله :جمتمع ذو
عرق جديد ،وجلد جديد ،وفكر جديد.
قلت يف طهران منذ فرتة� :إنني مل �أكن قد �صادفت هذه املعجزة العظيمة
طوال عمري ،ومل تبد هذه الظاهرة �أمامي يف �سنوات ( 55و 57و )58ورمبا (.)60
حتى «�إرن�ست رينان» املفكر الإن�ساين كان يقول� :إن الغرب هو جن�س �أ�صحاب
العمل ،و�إن ال�شرق هو جن�س الفعلة ،ومن هنا ف�إن الطبيعة تكرث يف �إعداد جن�س
الفعلة ،وتقلل من �أعداد جن�س �أ�صحاب العمل .وكان ال�سيد «زيجفريد» يقول:
ال�س َبات :النوم.
(ُّ )1
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�إن للغربي عق ًال �صناع ًّيا ،و�إدار ًّيا خ َّالقًا للح�ضارة� ،أما ال�شرقي فذو عقل عاطفي
متو�سط عاجز عن الفكر ،والنظام ،واال�ستنتاج الع�صري ،وكان «موري�س تورز»
رئي�س احلزب ال�شيوعي الفرن�سي و�أحد عظماء قادة احلركة ال�شيوعية الدولية ،بل
واحد من �أبرز الوجوه املعدودة البارزة يف هذه احلركة يقول� :إن النا�س يف اجلزائر
و�إفريقيا ،و�شمال �إفريقيا لي�سوا �شعوبًا ،بل �إنهم ال يزالون يف دور التكوين� ،أي �أن
�سيطرة اال�ستعمار الفرن�سي عليها ذات هدف ،وال بد له�ؤالء من �أن يعي�شوا فرتة
يف �أح�ضان الإمربيالية الأم القا�سية ،ويربوا على يديها من �أجل �أن ي�صريوا �شعوبًا
متح�ضرة ،هذا هو فكر ال�سيد اال�شرتاكي ،ثم ر�أوا كيف �أن هذه الأمة نف�سها التي
كانوا يطلقون عليها ا�سم اجلرذ( )1ال�صحراوي ،كم من التغري �أحدثته يف نف�سها
مبعجزة الوعي املقرتن بالع�شق ،والإميان.
و�أنا نف�سي ر�أيت فرن�سا التي كان كل فخرها �أنها مهد احلرية ،وحرية الفكر
على م�ستوى العامل ،وباري�س التي كانت تفخر ،ب�أنه يف كل مق ًهى من مقاهيها
كانت تنعقد نطفة واحدة من الثورات العظيمة يف العامل ،باري�س التي كانت
تقول� :إن �أح�ضانها مفتوحة لكل الأيديولوجيات ،وكل احلركات ،وكل الثورات.
باري�س التي كانت تعتقد �أنها قوية لدرجة �أن تتقبل دون خوف �أكرث الأفكار،
واملدار�س الفكرية ،والقوى العاملية الثورية .باري�س التي كانت حتتوي على كل
( )1اجلرذ :الف�أر.
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هذا العدد من املكاتب ،وال�صحف الناطقة ب�أل�سنة القوى الفكرية ،والأيدلوجية
من قبيل :مكتب امللكيني م�ؤيدي �أ�سرة «لوي�س» واملطالبني ب�إعادة امللكية،
والعدميني الفو�ضويني ،وحتى �أتباع فل�سفة اليوجا ،والثوريني الأفارقة ،والتابعني
لأمريكا الالتينية ،وما �إىل ذلك .باري�س التي كان فخرها هو هذا ،وكانت تن�شد
�أراجيز( )1الف ََخار �أن فيها ح�ضارة �أوربية ،ودميوقراطية غربية ،وليربالية قومية.
�أجل ،باري�س نف�سها التي مل تكن قد �أقامت عالقة �سيا�سية بعد مع الدول
الثورية يف �آ�سيا؛ لكنها تطبع ،وتن�شر �صحفها ،يف باري�س هذه نف�سها ذهبت ذات
يوم لأ�شرتي جملة ثورية �إفريقية ،فقيل� :إن وزارة الثقافة الفرن�سية قد �صادرتها؛
لأنها ذات �أثر منحرف و�س ِّيئ يف �أفكار ال�شباب ،واملفكرين؛ و�أنها من عوامل
اخلطر.
�إذن :كيف حدث يف �أمة لي�س لها حق احلديث ،اللهم �إال مبا يو�ضع يف
�أفواهها من كلمات ت�أتي من «لندن ،وباري�س ،و�أم�سرتدام» على حد قول �سارتر:
�أن اجتمع بع�ض «الأوالد» و�أ�صدروا جملة تخ�شى فرن�سا من انت�شارها فيها؟
هذه هي املعجزة التي ي�صنعها الإميان والوعي ،هو الذي يجعل اخليوط
التي ن�سجها الن�ساجون امل�سيطرون عرب الت�أريخ بالرغم من جمتمع ما �أنكاثًا(،)2
( )1الأراجيز :ق�صائد تنظم على بحر الرجز.
( )2الأنكاث :مفردها ْ
النكث ،وهو اخليط الذي ُينق�ض من الأك�سية ليعاد فتله وغزله من جديد.
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ويحرقها ويجعلها رما ًدا ...ومنوذج لكل �أولئك الذين ال يريدون �أن ميكنوا لقالب
من القوالب القدمية� ،أو امل�ستوردة من �أوربا ،ويريدون �أن يفكروا ب�أنف�سهم ،ويفهموا
ويختاروا ،وال يبقون جمربين يف جمتمع ال مالذ له ،وال قاعدة ،وال موقف ،ويبني
لهم �أن عليهم �أن ي�أملوا يف �أنهم لو ا�ستقاموا ،وعملوا عم ًال متوا�ص ًال ،و�صاروا
جديرين ،ي�ستطيعون �أن ي�سرتدوا ما حرموا منه من قيم� ،أو يف كلمة واحدة
يعي�شون ،ويبنون حياتهم على �أ�سا�س من الفكر ،ويتنف�سون على �أ�سا�س من
�إميانهم ،وميوتون على �أ�سا�س من �إميانهم ،ينبغي �أن ي�أملوا يف �أن �شرارة الع�شق
والوعي تت�ألق( )1يف قلب هذا اجلمود ،والنوم ،والفرقة فج�أة ،وفج�أة �أي�ضً ا تذيب
يائ�سا ،ومن بني االنحطاط،
جمود ال�شكل املكتئب الذي يجعل املفكر ال�سطحي ً
وجهل عدم الأ�صالة ،وعدم امل�سئولية ،يقوم فج�أة جمتمع ذو ج�سد واحد ،وهدف
واحد ،وحركة واحدة على �أ�سا�س وعي مقرتن بالع�شق ،والقوة.
ح�س ًنا� ،أريد هنا �أن �أطرح ق�ضية �أ�سا�سية� ،أتناول ق�ضية �أ�سا�سية مطروحة
الآن بني املفكرين ،بني مفكري �آ�سيا ،و�إفريقيا ،و�أمريكا الالتينية ،وطرحت �أخ ًريا
يف �إيران( )2وهي ق�ضية :العودة �إىل الذات .ويف البداية ينبغي �أن �أو�ضح �أنني �إن
( )1تت�ألق :تلمع وتربق.
( )2بالرغم من �أنها طرحت يف �إيران قبل �أن يطرحها املفكرون الأوربيون� ،أو يطرحها الأفارقة على اخل�صو�ص �إال
�أنها نُ�سيت؛ ولكنها الآن وبعد �أن طرحت يف �أوربا �سرعان ما بلغت ت�أثرياتها وذيولها �إىل حمافل املفكرين يف
�إيران �أي�ضً ا.
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كنت �أنطلق من الدين ،و�أنطلق من الإ�سالم؛ ف�إن منطلقي �إ�سالم معدل� ،أو حلقه
الإ�صالح ،و�أعيد فيه النظر بوعي ،ومرتكز على حركة نه�ضة �إ�سالمية ،هذه الر�ؤية
الدينية مل تت�أت يل على طريق �أنني جل�ست وو�ضعت �أمامي الفرق املختلفة،
والأديان املختلفة ،ثم در�ستها واح ًدا بعد الآخر ،وبعدها اعتقدت يف الإ�سالم
«كدين �أ�سمى» لكني �سرت يف طريق �آخر .و�إين �إذ �أعلن هذا الطريق هنا؛
فلأن املفكرين� ،أو الطالب الذين ال يعتقدون يف الدين هم الذين ي�ستطيعون
الإن�صات(� )1إىل دعوتي ،وي�ستطيعون قبولها ،بل �إن كل مفكر م�ستنري ،وذا وعي
م�ستقل ويريد �أن ي�ؤدي خدمة لوطنه وجمتمعه ،ويح�س بر�سالته الفكرية جتاه جيله
وع�صره ،ي�ستطيع �أن ي�سلك هذا الطريق نف�سه الذي �سلكناه .اخلال�صة �أنني ال
�أطرح ق�ضية الدين يف املجتمع بهذا ال�شكل على �أ�سا�س فكرة ما� ،أو عاطفة ما؛
لأن منطلقي من الدين من نوع ي�ستطيع معه حتى مفكر علماين �أن ي�أتي وينطلق
معي منه ،والفرق بيني وبينه �أن منطلقي يعد �إميانًا وم�سئولية اجتماعية ،بينما
ي�ستطيع ذلك املفكر �أن ي�شرتك معي من موقع امل�سئوليات االجتماعية فح�سب.
على كل حال� ،أريد هنا كمفكر م�سئول عن ع�صره ،وجيله �أن �أحدد الهدف
من م�سئوليتنا ،و�أن �أحدد الدور االجتماعي امللقى على عواتق( )2املفكرين،
واملتعلمني واملثقفني يف املجتمعات الآ�سيوية� ،أو الإ�سالمية( .)3وذلك على �أ�سا�س
( )1الإن�صات :اال�ستماع.
( )2عواتق :مفردها عاتق ،وهو الكتف.
( )3ال �ش�أن لنا مبا قالوا� ،أو مبا كتبوا يف من�شورات ممالة من اخلارج ،ووزعوه ،وفر�ضوه ك�أيدلوج ّية.
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خ�صو�صا بعد احلرب
ال�شعار نف�سه الذي قبله املفكرون الدينيون ،وغري الدينيني -
ً
العاملية الثانية :مثل عمر اوزجان ،و�إميا �سيزار ،وفرانز فانون ،ويوجني يون�سكو،
فهم يعتقدون �أن من حق كل جمتمع �أن يكون املفكر فيه مرتك ًزا على ت�أريخه،
وثقافته ،وعليه �أن يلعب دوره كمفكر ،ويقوم بر�سالته على �أ�سا�س ت�أريخ ال�سواد
الأعظم ،وثقافته ولغته� ،أجل على �أ�سا�س هذه املبادئ الثالثة.
على كل حال ف�إن �شعار العودة �إىل الذات� ،شعار مل يطرح الآن
يف عامل املتدينني ،بل �إن �أكرث املفكرين التقدميني العلمانيني من �أمثال
«�إميا �سيزار» ويف �إفريقيــــا مثل «فرانز فانون ،وجوليــــو�س نرييري،
وجوموكينياتا ،و�سنغور يف ال�سنغال( )1وكاتب يا�ســــني اجلزائــــري،
ال�صوري
( )1على مدى هذا الكتاب يذكر ال ّزعماء الأفارقة الذين �أم�سكوا مبقاليد احلكم يف بالدهم بعد ا�ستقاللها ّ
على �أ�سا�س �أنهم من كبار املفكرين الأُ�صالء ،يف حني �أنه مهما كانت لبع�ضهم بع�ض االجتهادات الفكرية
علينا �أنْ نالحظ عدة نقاط من �أهمهما �أنّ �أغلب ه�ؤالء ال ّزعماء قد تقلدوا ال ّزعامة يف بالدهم على �أ�سا�س
ال�سلطة اال�ستعمارية ربي ًبا لها� ،أ ّما
اختيار �شعبي عام� .أو �سابقة ممتدة يف الكفاح ،بل كان معظمهم مباركًا من ّ
يف جي�شها� ،أو يف جامعاتها ،ومعظمهم اجليل الأ ّول املرتد من �أُ�سر م�سلمة ،وال �أدري كيف فات على �شريعتي
�أنّ معظم ه�ؤالء م�سيحيون من �أبوين م�سلمني ،و�أنّ بع�ضهم يحكم �شعوبًا �أغلبيتها م�سلمة ،وهو م�سيحي ،وجواز
ال�سلطة الوحيد �أ ّنه م�سيحي� ،أ ّما «�أفريقانية» �سنغور فهي«�أفريكانية» فرن�سية لال�ستهالك العاملي وهدفها الوحيد
ّ
احليلولة دون �إفريقيا وواحد من �أهم مقومات ثقافتها .وهو الإ�سالم ،وال �أدري �أي�ضً ا كيف مل يلحظ �شريعتي
امل�صري ا ّلذي لقيه بع�ض حكام �إفريقيا الذين حاولوا احلفاظ على �إ�سالمهم من ت�شنيع وتلويث ّثم �إق�صاء،
و�أف�ضل ه�ؤالء احلكام هو بالفعل ا ّلذين يتظاهرون بالفكر وو�ضع ال ّنظريات .وهو �أرحم ح ً
اال من امليجورات
الذين انقلبوا يف يوم وليلة �إىل جرناالتّ ،ثم �سلطوا على �شهوبهم مب�ساعدة الفرقة الأجنبية ،ويعمل ال ّتب�شري
الع�سكري يف بالدهم علىقدم و�ساق ،بينما يحرم امل�سلم يف بالد غالبيتها من امل�سلمني من �أب�سط احلقوق
جدا ب�إ�سرائيل بالنماذج ،واملثل ا ّلتي ت�ضربنا ،بل
املدنية ،لي�س نرييري ،و�سنغور ،وكينياتا ،ذوي ال ّروابط الوثيقة ًّ
هم من وجوه اال�ستعمار اجلديد(.املرتجم).

81

معجزة الإميان والوعي

81

وجـــالل �آل �أحمـــد يف �إيران( »)1هم الذين طرحوا هذه الق�ضية لأول
مرة ،ه�ؤالء هم الذين طرحوا �شعار العودة �إىل الذات ،وال يعترب واح ًدا منهم
من ًطا دين ًّيا ،فهم من ال�شخ�صيات البارزة يف احلركة الفكرية العاملية ومن القادة
املعادين لال�ستعمار يف العامل الثالث ،وممن ينعمون بقبول كافة الأجنحة� .إذن،
على �أ�سا�س هذه الدعوة ن�أتي �إىل �إيران ،يف جمتمعنا هذا ،ويف جيلنا هذا ،بني
هذا اجليل ويف هذا الع�صر ،لن�أت ولنطرح هذه الق�ضية ،وعلى هذا الأ�سا�س،
حينما تطرح ق�ضية العودة �إىل الذات بالن�سبة يل �أنا املفكر الديني ،وبالن�سبة لك
�أنت املفكر العلماين  -وكالنا م�شرتك يف امل�سئولية االجتماعية ،وقد بلغنا نقطة
تفاهم م�شرتكة � -سوف تتبدل الق�ضية من العودة �إىل الذات �إىل العودة �إىل ثقافة
الذات ،ويف م�سرية هذه الدرا�سة� .سوف ن�صل �إىل:
«العودة �إىل الثقافة الإ�سالمية والأيديولوجية الإ�سالمية» و�إىل الإ�سالم
ال كتقليد� ،أو وراثة� ،أو نظام عقيدة موجود بالفعل يف املجتمع ،بل �إىل الإ�سالم
ك�أيدلوجية و�إميان بعث الوعي و�أحدث املعجزة يف هذه املجتمعات ،لي�س الأمر
يف احلقيقة ا�ستنا ًدا على دين موروث� ،أو �إح�سا�س روحاين جاف .على �أ�سا�س
( )1جالل �آل �أحمد (1974 -1928م) كاتب ،وناقد ،وباحث �إيراين معا�صر .بد�أ مارك�س ًّيا يف حزب توده ،يعد
منوذجا لأزمة املثقف الإيراين املعا�صر ،خرج من حزب تودة بعد ف�شله يف ال ّتعبري
متابعة ال ّتيار الثّقايف عنده ًَ
عن ال�شّ عب الإيراين ،ووجد �ضالته يف احلركة الإ�سالم ّية ال ّتقدم ّية ،يعد كتاب «غرب زد كي»« :االبتالء
باال�ستغراب» من �أخطر الكتب ا ّلتي كتبت عن الغزو الفكري يف �إيران املعا�صرة .تويف فج�أة يف كوخ له على
بحر اخلرز ،وفاة م�شكوكًا يف �أمرها( .املرتجم).
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�شعار املفكرين الذي طرح على امل�ستوى العاملي ،وعلى �أ�سا�س تلك الق�ضية التي
تناولها م�ؤلف كتاب «امل�سيح ي�صلب من جديد» ،على �أ�سا�س هذا ال�شعار نف�سه
�أقول يف �إيران« :احل�سني ي�ست�شهد من جديد(� .»)1أريد �أن �أو�ضح معنى «العودة �إىل
جدا ،هذا هو �شعار اجلميع� ،شعار «�إميا �سيزار» يف �أمريكا الالتينية،
الذات» ح�س ًنا ًّ
و�شعار «فرانز فانون» مواطن جزر الأنتيل ،علينا �أن نو�ضح الأمر بطريقة �أخرى
يف هذه املنطقة املتميزة ثقاف ًّيا ،وت�أريخ ًّيا ،وجغراف ًّيا ،و�إال �أ�صبح �شعار العودة �إىل
الذات �شعا ًرا مبه ًما( ،)2وعمومية ذهنية ،كما �أ�صبح اليوم ظاه ًرا يف �صورة مبتذلة
تهدف �إىل �إلغاء �أ�صالة الب�شر الثقافية يف العامل كله من �أجل �إر�ساء دعائم املبدئية
املطلقة لقيم الغرب.
فالغرب منذ القرن الثامن ع�شر يريد مب�ساعدة علماء االجتماع ،وامل�ؤرخني
والكتاب ،والفنانني ،بل والثوريني ،والإن�سانيني فيه �أن يفر�ض على العامل النظرية
القائلة ب�أن احل�ضارة واحدة هي هذا ال�شكل نف�سه من احل�ضارة الذي �صنعه
الغرب وعر�ضه على الدنيا قائ ًال� :إن على كل من يريد �أن ي�صري متح�ض ًرا عليه
�أن ي�ستهلك احل�ضارة التي ن�صنعها ،و�إذا �أراد �أن يرف�ضها فليظل وح�ش ًّيا ،وبدائ ًّيا.
والثقافة �أي�ضً ا ثقافة واحدة هي ثقافة الغرب ،وعلى كل من يريد �أن يكون �صاحب
( )1ترجم هذا الكتاب �إىل الفار�سية ،و�أو�صي كل الإخوان بقراءته( .املرتجم) .وترجم �أي�ضً ا �إىل العربية ،ون�شرته
هيئة الكتاب.
( )2مبه ًما :غام�ضً ا.
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ثقافة يف القرن الع�شرين �أن ي�شرتي الثقافة من الغرب كما ي�شرتي الب�ضائع من
الغرب ،كما �أن كل �إن�سان يريد �أن ميتلك تليفزيون ي�شرتيه من الغرب ،وي�أتي به
�إىل منزله ،عليه �أي�ضً ا عندما يريد �أن يكون �صاحب ثقافة ،وعندما يريد �أن ينمي
القيم الثقافية يف نف�سه� ،أن يقبل هذه الأمناط التي يفر�ضها الغرب ،و�إال فهو فاقد
للح�ضارة ،والثقافة �أي بدائي ،ووح�شي� .إذن� :إما �أن تبقى بدائ ًّيا� ،أو متح�ض ًرا
غرب ًّيا ،هذان هما امل�صريان املحتومان ،وعلى كل �إن�سان �أن يختار واح ًدا منهما،
كل جهد الغرب يف القرنني الأخريين كان مبذو ًال خللق هذا الإميان بالغرب،
وعدم الإميان بالذات .ومن هنا يقول ال�سيد «موري�س تورز»� :إنه ال يوجد �شعب
با�سم اجلزائر يف �إفريقيا ،لكنه �شعب يف حالة التكوين؛ ذلك لأنه يريد �أن يتجاهل
متا ًما ح�ضارة �شمال �إفريقيا العظيمة التي �أخرجت منذ عدة قرون �أعظم الفال�سفة،
و�أعظم علماء االجتماع يف العامل ،وم�ؤ�س�س علم االجتماع ،وحينما كانت هناك
ح�ضارة عظيمة يف �شمال �إفريقيا ،كان كل ما لدى الغرب هو «�أغاين روالن»
وكانت �آدابه عبارة عن �أغانٍ �شعبية ُتغ َّنى للقوافل امل�سيحية املتجهة �إىل بيت
املقد�س ،يف ذلك الوقت كان املكان الوحيد املتح�ضر يف �أوربا هو �إ�سبانيا ،التي
كانت تلميذة مقلدة للمغرب �أي �شمال �إفريقيا ،لكن ه�ؤالء يريدون حمو كل
احل�ضارات ،حتى يفر�ضوا على العامل �أمناطهم التي �صنعوها ،وكانت كل تلك
الغارات ،واملذابح التي اجتاحت كل الأمم من ال�صني �إىل م�صر ،تلك الأمم التي
�صنعت ح�ضارات عظيمة يف الت�أريخ.
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بالن�سبة للغرب ،تعد الزراعة الأحادية «�أي االقت�صار على حم�صول واحد»
من معامل اال�ستعمار؛ لأن اال�ستعمار يعترب نف�سه �سيد الدنيا ،ويعترب العامل مزرعة
له ،ومن هنا ف�إن توحيد املح�صول يف دولة ما واحد من معامل اال�ستعمار ،فهو يرى
على �سبيل املثال �أن «كوبا» تنتج ق�صب ال�سكر جي ًدا ،في�أمر ب�أن تزرع كل الأرا�ضي
بق�صب ال�سكر ،وعندما ال يجد ال�شعب فيها خب ًزا ي�أكله ،عليه �أن ي�ستورد القمح
من �أمريكا� ،أو ال�شعب امل�سلم يف �شمال �إفريقيا ،ما دامت لديه �شم�س �ساطعة،
ينبغي �أن تختفي كل حما�صيله ،و�أن يزرع الكروم فقط الذي ي�ستخدم يف تقطري
اخلمور ،ومن هنا جند �أنه عندما �أم�سك �سكان �شمال �إفريقيا بزمام الأمور ،وجدوا
كل �أرا�ضيهم قد زرعت بالكروم (بالرغم من �أنهم جمي ًعا م�سلمون ،وال ي�شربون
اخلمر �أ�ص ًال ،ولي�س لديهم ما ي�أكلونه).
جدا وهو �أن كلمة ( )cultureالفرن�سية
وهناك ت�شابه لفظي دقيق وهو طريف ًّ
تعني املزرعة وتعني �أي�ضً ا الثقافة ،وتوحيد الزراعة ،واحلا�صالت يف العامل الغربي،
وتوحيد احل�ضارة ،والثقافة ،والت�أريخ يف الدنيا كالهما من فعل اال�ستعمار ،وكما
يقومون بتوحيد املحا�صيل يف البالد امل�ست�ضعفة بحيث متوت جو ًعا �إن مل تبع
حم�صولها للغرب ،فمن ناحية «الزراعة املعنوية» �أي الثقافة ينبغي �أن تمُ َحى كل
مزارع العامل الثقافية ،التي كان فيها عرب عدد من القرون ،وعرب �آالف ال�سنني
مواهب ب�شرية وجتارب متنوعة ،و�أنتجت فنونًا متنوعة ،و�أذواقًا متنوعة ،و�ألوانًا
من اجلماليات ومعنويات عظيمة ،وثقافات روحية ،كلها ينبغي �أن متحى وت�أتي
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«جرارات» اال�ستعمار الثقافية فتح�صد كل ح�ضارات �آ�سيا ،و�إفريقيا ،و�إيران ،وكل
املجتمعات الإ�سالمية من �أجل �أن تزرع فيها الثقافة الغربية فح�سب .وعلى الأمم
مهما كان �أ�صلها ،وت�أريخها ،وح�ضارتها �أن تكون جمي ًعا يف �صورة� ،أو �أن تكون
()2
خالية مت�شابهة ال حتتوي على �شيء اللهم �إال حلق مفتوح ظامئ( ،)1وفوهة
خالية من �أجل �أن تو�صل فقط وفقط بذيل هذه الآلة الغربية التي تنتج الفكر.
وتنتج االقت�صاد فتمت�صها ،من �أجل �أن ت�صري عامل ا�ستهالك ال عامل �إنتاج،
وما دامت احل�ضارة تعني ا�ستهالك منتجات الغرب ،فبالتايل كل من ي�ستهلك
منتجات الغرب يكون متح�ض ًرا ،ومن �أجل �أن ي�صريوا م�ستهلكني لإنتاج الغرب،
على اجلميع �أن يعتقدوا �أن ثقافتهم املحلية ،و�شخ�صيتهم املحلية غري ذات مفهوم،
و�أنهم ال ي�ستطيعون بناء ح�ضارة� ،أو �صناعة ثقافة ،و�أن عليهم من �أجل �أن يكونوا
متح�ضرين �أن يقبلوا �أدوات الغرب ،و�أمناطه ،وقيمه ،ومن هنا نرى �أنه ال يو�صف
�إن�سان يف جمتمعنا ب�أنه متح�ضر �إال �إذا كرث ا�ستهالكه ،ولي�س �إذا َ�س َمت �أحا�سي�سه
وعواطفه� ،أو يقال� :إن طهران �صارت �أكرث ح�ضارة بالن�سبة للأعوام الثماين
ع�شرة ال�سابقة؛ لأن النا�س يف �سنة (1955م) كانوا منحطني لدرجة �أنهم كانوا
ي�ستهلكون فقط �سبعة ع�شر� ،أو ثمانية ع�شر ،ظف ًرا �صناع ًّيا� .أما الآن فقد ت�ضاعف
هذا العدد خم�سمئة مرة� ،أو �أن معدل �سلعة �أخرى قد ت�ضاعف �آالف املرات
( )1ظامئ :عط�شان.
( )2فوهة� :أي فم.
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�أما �أوالء الأمهات الالتي كن يربني �أمثال «�ستارخان»( )1وغريه يف حجورهن،
والالئي ُك َّن ي�صبغن �شعورهن باحلناء ،فقد ُك َّن غري متح�ضرات.
وهذا ال�شاب الإفريقي الذي كان يفخر بجواده ،وكلبه ،وغنمه ،قبل �أن
يدخل اال�ستعمار �إفريقيا مل يكن متح�ض ًرا� .أما الآن وقد ذهب الفرن�سيون �إليهم،
ف�إن رئي�س القبيلة وقد ا�ستبدل �سيارة غربية بجواده ،يجل�س �إليها ويقودها ،وهو
�سعيد؛ لأنه متح�ضر .وكان �أحد ال�سادة يقول� :إن اهلل بالرغم من �أنه �أعطى هذا
الأوربي املال ،والقوة ،والذكاء قد حكم عليه ب�أن يذهب �إىل املناجم ،وامل�صانع،
و�أن ي�صنع ال�سيارات ،والآالت لينتفع بها امل�سلمون.
على كل حال ،ينبغي على ال�صيني ،والياباين ،والإيراين ،والعربي،
والرتكي ،والأ�سود ،والأبي�ض �أن يتحولوا جمي ًعا �إىل خملوقات فارغة خالية،
م�ستهلكني حمتاجني ،كل فخرهم ،وعظمتهم ،وجتلي �إن�سانيتهم ومثلهم يف
اال�ستهالك الغربي ..ومن هنا فعلى كل القيم واملفاخر الأخرى التي تنت�سب
�إليها هذه الأمم �أن متحى ،بحيث يبلغ الإن�سان العظيم درجة يفخر فيها ب�سلعته
املعدنية ،وينبغي �أن حتدث كارثة دولية عظيمة حتى يفرغ ه�ؤالء الب�شر املرتبطني
بكل املذاهب ،والتواريخ من ذواتهم ،و�إخالء الذات م�صطلح وجودي ،لكنه
(� )1ستارخان بطل من �أبطال احلركة الد�ستورية (1911 -1905م) ت�صدى للقوات الرو�سية يف تربيز وقاومها
ع�سكر ًّيا ،وزحف بقواته �إىل طهران لإنقاذ الد�ستوريني .انظر ،الثورة الإيرانية اجلذور والأيدلوجية للمرتجم.
(املرتجم).
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لي�س من وجودية �سارتر ،بل من هايدجر ،ويا�سربز (يا�سربز وجودي ديني عظيم)
اللذ ْين �أهتم بهما كث ًريا .ماذا يعني �إخالء الذات� ،أو تفريغها؟ يقول هايدجر� :إن
لكل �إن�سان وجودين� ،أحدهما الـ «�أنا» كموجود حي يف املجتمع ،وبهذا الوجود
يح�سب من بني املجتمع ،وحينما يقال� :إن تعداد �إيران ثالثون مليون ن�سمة ،ف�أنا
واحد من �أفراد هذا املجتمع الذين ي�شكلونه� ،أح�س �أين واحد من هذه املاليني
الثالثني .وكل الب�شر �سواء يف هذا الوجود ،كل منهم له قدر من اال�ستهالك،
والوزن ،والقوام والذوق ،و�أ�شياء �أخرى ،وهذا هو الوجود املجازي للإن�سان� ،أما
الوجود الآخر فهو  -على حد قول هايدجر  -الوجود الأ�صلي� ،أو احلقيقي،
والوجودية قائمة على �أ�سا�س هذا الوجود� ،أي مبدئيتها هذا الوجود ،وذلك
لأن الوجود البدائي الذي يوجد عند اجلميع ،وي�صنعه الوالدان بالتعاون م ًعا
هو الوجود الأول� ،أما الوجود الثاين فهو ال يوجد عند بع�ضهم �أ�ص ًال ،وهو على
درجات فيمن يوجد عندهم ،هذا الوجود الثاين وجود ت�صنعه الثقافة ،وتخلقه
عرب الت�أريخ ،وهذا هو الوجود احلقيقي ،والواقعي ،والإن�ساين عند الإن�سان،
فالوجود املجازي هو الوجود الذي كون يف فرتة العمر املكتوب يف بطاقة هويتي:
ثالثني �سنة� ،أو �أربعني �سنة ،لكن الوجود احلقيقي� ،أو الأ�صيل هو الوجود الذي
تبلور يف طول الت�أريخ وتكوين الثقافة ،و�إبداع الفن ،و�صناعة احل�ضارة ،ذلك
ال�شيء الذي عندما �أ�ضعه �أمام الثقافات الأخرى� ،أمام الغرب� ،أو ال�شرق� ،أمام
الأمريكي� ،أو الإفريقي فيعطيني هوية ثقافية هو الوجود الثاين ،وبهذا الوجود
احلقيقي �أ�ستطيع عندما �أقف يف مواجهة الإجنليزي� ،أو الفرن�سي� ،أو الأمريكي� ،أو
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ال�صيني �أن �أقول�« :أنا» ،كما ي�ستطيع هو �أن يقول�« :أنا» ،ولكل منهما معنى ي�شري
�إىل وجود واقعي ،وعيني ومميزات ،وقيم حمددة ،هذا هو الوجود الذي خلق على
مر الت�أريخ ،ويتحقق يف الوجودات املجازية فر ًدا فر ًدا ،ولي�س التعليم والرتبية �إال
تدعيم الوجود احلقيقي وتربيته ،وتنميته يف الوجود املجازي ،وتربية ت�أريخ �أمة ما
وثقافتها داخل الأبدان املذكورة يف بطاقة الهوية ومزجها بها ،هذه ال�شخ�صية هي
�شخ�صية «الأنا» الإن�سانية ،وهي التي متيزين عن غريي ،لكن الـ «�أنات» الأخرى
�سواء ،وت�ستطيعون �أن تت�صوروا �شخ�صيات ما ذات وجود جمازي لكنها مل تكن
قد منحت الفر�صة بعد لبلوغ الوجود احلقيقي؛ لأن الوجود احلقيقي من �صنع
يد الإن�سان نف�سه ،وعن طريق العوامل الثقافية ،والت�أريخية لذاته التي يربي نف�سه
على �أ�سا�سها ،ومن هنا يقول �سارتر� :إن الوجود املجازي من �صنع الطبيعة� ،أو
اهلل و�إننا ب�أنف�سنا ن�صنع الوجود احلقيقي ،الوجود احلقيقي هو ماهيتي ،وهويتي
الإن�سانية و�شخ�صيتي الثقافية ،وكل من ميلك �شخ�صيته الثقافية اخلا�صة �إن�سان
م�ستقل ومنتج ،والإن�سان املنتج هو الذي ي�صنع الفكر ،والأيديولوجية ،والإميان،
واحلركة كما ي�صنع العربة ،وهذا هو ما �أقوله :ما مل ت�صل الأمة �إىل م�ستوى
الإنتاج املعنوي ،والفكري ،والثقايف ،ف�إنها لن ت�ستطيع �أن ت�صل �إىل م�ستوى
الإنتاج االقت�صادي ،و�إذا و�صلت �إليه ففي م�ستوى ما يفر�ضه الغرب ،ويف �صورة
خادعة �أي يف �صورة ا�ستعمار جديد ،و�إال ف�إن املجتمع املنتج هو هو املجتمع الذي
يفكر بنف�سه ،ويخلق بنف�سه مثله ،وذهنه ،وقيمه ،وفنونه ،ومعتقداته ،و�إميانه ،ووعيه
الديني ،و�آراءه الت�أريخية ،واالجتماعية ،ونظامه الطبقي ،واجتاهاته اجلماعية ،هذا
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املجتمع الذي ي�صل �إىل الإنتاج ال�صناعي ،واال�ستقالل ال�سيا�سي ي�صل �إىل
�إنتاج ر�أ�س املال ،و�إنتاج احل�ضارة املادية ،ومن هنا ال يوجد جمتمع ق َّط( )1يراد
به �أال ي�صل �إىل الإنتاج االقت�صادي ال�صناعي �إال و�سلبت من �أجياله يف البداية
�إمكانية الإنتاج الفكري والذهني ،ومن �أجل �أال ي�ستطيع جيل قط �أن ي�صل �إىل
ا�ستقالله يف مواجهة الغرب احلاكم املطلق على العامل ،ينبغي �أن تدمر فيه كل
قواعده الأ�سا�سية الإن�سانية ،والثقافية التي متنحه �شخ�صية م�ستقلة للأنا الإن�سانية
احلقيقية ،و�أن يحول �إىل �إن�سان غث ،وفارغ مغ�سول ،ومكنو�س ،ومدهون :مثل
قرب الكافر مزدان( )2الظاهر� ،أما يف الباطن فغ�ضب اهلل عز وجل.
ي�صف موالنا جالل الدين( )3هذا ال�صنف من النا�س ب�أنه مثل قبور الكفار،
فقرب امل�ؤمن باطنه نور وظاهره َخرِب ،وقرب الكافر ظاهره زخرف وزينة و�أحجار قيمة
وباطنة قهر اهلل عز وجل ،وهذا النوع من الب�شر الذي ي�صنعه الغرب يف الأمم
غري الغربية نوع مغ�سول ،ومكنو�س ،ومدهون ،ومزدان يف ظاهره ،لكنه يف الباطن
خالٍ  ،وغث( ،)4وال حمتوى فيه.
(ّ )1
قط� :أب ًدا.
( )2مزدان :مز ّين.
()3موالنا جالل الدين حممد بن احل�سني البلخي الرومي (672 -604هـ)� :شاعر ال�صوفية الأكرب .من �أ�شهر
�أعماله :املثنوي «ترجم جزء منه �إىل العربية على يد حممد عبد ال�سالم كفايف» وديوان �شم�س الدين التربيزي.
(املرتجم).
غث :رديء فا�سد.
(ّ )4
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وهناك نظرية جدلية عند «�سوردل» ت�شري �إىل العالقة بني ال�شرق والغرب يف
�إطار اال�ستعمار الثقايف وفحواها �أن :على الغربي �أال ينكر ثقافة ال�شرقي وت�أريخه
و�شخ�صيته؛ لأنه حينئذ يتخذ موقف الدفاع ،بل عليه �أن يقوم بعمل يجعله يعتقد
�أنه مرفو�ض ،ويعتقد �أنه عرق من الدرجة الثانية ،و�أن الغربي هو اجلن�س الأعلى
والدرجة الأوىل ،و�أن للغربي عق ًال يفكر وي�صنع ،وعلى ال�شرقي فقط �أن ينظم
ال�شعر ،و�أن ين�سج نظريات العرفان «الت�صوف» .ومن هنا ف�إن �أغلب م�ست�شرقينا
يوجهون كل اهتمامهم ملخطوطات ال�صوفية عندنا ،ويحققون الواحدة منها
ع�شرات املرات -يف حني �أن  %79من خمطوطاتنا العلمية تتحلل يف املكتبات،
وت�أكلها الفئران ،وال يعلم عنها �أحد �شي ًئا -هذا من �أجل �أن يجعلوا ال�شرقي يفهم
�أنه كان يهتم فح�سب بالأحا�سي�س املجردة الأثريية الغيبية ،وعليه عندما يعود �إىل
احلياة وينزل �إىل الأر�ض �أن يتبع نظمهم ،فهو حمتاج �إىل �سلعهم اال�ستهالكية،
وقد ق�سموا الكون �إىل ق�سمني :العامل املادي وهو ميتة ،وجيفة( ،)1ويخ�ص الغربي،
وعامل املعنى والأبدية وما وراء الطبيعة وكلها لك �أيها ال�شرقي( ،هكذا ق�سموا
بني عاملي ال�شرق والغرب� .إن فكرة القومية التي تظهر يف القرن الع�شرين لي�ست
من قبيل امل�صادفة ،كيف تظهر هذه الفكرة اجلاهلية يف القرن الع�شرين؟ كانت
معتقد العربي اجلاهلي وجاء الإ�سالم وق�ضى عليها ،فكيف تبعث من جديد
فكرة �سمو الغرب ،وفل�سفة الأنوية «اعتباره نقطة االنطالق»؟ ()Egocentrisme
( )1اجليفة :جثة امليت �إذا �أنتنت.
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والغربوية ()occidentalisme؟ واجلواب :من �أجل �أن فحوى �أطروحة العرقية،
والعن�صرية هو� :أنه عندما يفهم ال�شرقي �أنه من جن�س �أدنى يف الدرجة الثانية
ويعتقد �أن الغربي من جن�س �أعلى يف الدرجة الأوىل و�صانع للثقافة ،ف�إن عالقته
به �سوف ت�شبه عالقة الطفل ب�أمه ،عالقة من هذا ال�صنف �سوف تقوم تلقائ ًّيا
بني امل�ستعمر «بفتح امليم» وامل�ستعمر «بك�سرها» .فامل�ستعمر ي�سمي دولته «الوطن
الأم»� ،أما الآ�سيويون ،والأفارقة فهم �أطفال مفتقرون �إىل الرتبية عليهم �أن ين�شئوا
يف حجره ،ويف جدلية «�سوردل» تقوم هذه العالقة :العالقة بني الأم والطفل،
فالأم تنهر طفلها ،والطفل يلوذ( )1بح�ضن الأم خو ًفا منها ،وطل ًبا للأمان ،وهذه
اجلدلية متحو نف�سها بنف�سها ،وت�صري عامل جذب وتبعية ،وعندما يح�س ال�شرقي
ومنتم �إىل عرق ثقافته ،وجمالياته،
�أنه غثاء وهباء( ،)2منت�سب �إىل دين منحطٍ ،
وفنونه ،و�أ�شعاره ،ونظمه االجتماعية ،وت�أريخه ،و�شخ�صياته الت�أريخية ،ومفاخره
املا�ضية كلها منحطة؛ و�أنه ال ميلك �شي ًئا قط ،يح�س تلقائ ًّيا بالعار ،ويتهم نف�سه ب�أنه
من عرق منحط ،ومن �أجل �أن يدفع هذه التهمة عن نف�سه ،يت�شبه بالغربي ،حتى
يقول بعد ذلك :ل�ست من هذا العرق املتهم� ،إنني من �صنفكم ،ويتظاهر ب�أنه
ي�شبهه ،ي�شبهه يف احلياة ،وال�سلوك ،والت�صرفات ،واحلركات ،وال�سكنات ،والزينة،
( )1يلوذ :يحتمي.
( )2الغثاء :ما يحمله ال�سيل من رغوة �أو من فتات من وجه الأر�ض.
والهباء :الرتاب الذي تطريه الريح ويلزق بالأ�شياء� ،أو الذي يكون يف الهواء وال يظهر �إال يف �ضوء ال�شم�س.
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و�أ�سلوب العي�ش ،ومن هنا فالتقليد ظاهرة نتجت عن جدلية «�سوردل» يف العالقة
بني ال�شرقي والغربي.

العودة �إىل الذات

بناء على هذا ،اليوم وقد �أخرج الغرب كل الب�شر من قواعدهم الذاتية،
والثقافية ،ومن قدرتهم على التوالد الذاتي ،واالنفعال الداخلي ،وجعلهم يف
�صورة عبيد حمتاجني �أذالء �ضعفاء ملت�صقني ،ومقلدين ،ما الذي ينبغي عمله؟
ال�شعار الذي طرحه املفكرون يف اخلم�سة والع�شرين عا ًما الأخرية ك�آخر جتربة
جدا لكن النقطة التي
ثقافية م�ضادة لال�ستعمار هو العودة �إىل الذات ،ح�س ًنا ًّ
�أريد �أن �أدق عليها هي :العودة �إىل �أي ذات؟ ما تقوله «�إميا �سيزار� ،أو ما �أقوله �أنا
يف �إيران»؟ ذلك لأن ذاتها تختلف عن ذاتي ،وحينما �أقول� :أنا هنا� ،أو تقول�( :إميا
�سيزار� ،أو فرانز فانون) ،كمتعلم �إفريقي� ،أو من جزر الأنتيل« :العودة �إىل الذات»،
ف�إننا هنا نفرتق عن بع�ضنا ،يف حني �أننا �إذا �أخلينا من ذواتنا كما يقول «يا�سربز»
فنحن ثالثة من املت�أوربني املتعلمني يف فرن�سا ،وكل منا يف هذه الناحية ي�شبه
الآخر؛ لأننا كلنا مرتبطون يف هذا بالغرب ،وكنا كلنا مقلدين مت�شبهني ،لكننا
الآن ونحن نريد �أن نعود �إىل قواعدنا الثقافية ،ينبغي �أن يفرتق كل عن الآخر.
على كل منا �أن يعود �إىل منزله ،ولذلك على كل منا -نحن املفكرين -عندما
نقول« :فلنعد �إىل ذواتنا» وكلنا م�شرتكون يف هذا ،على كل واحد منا �أن يطرح
�أمام نف�سه هذا ال�س�ؤال� :أي ذات؟
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وهذه هي الق�ضية التي مل تطرح يف �إيران.
عندما طرح املفكرون الأفارقة ق�ضية «العودة �إىل الذات» ،كان ال�شعار الذي
ينادون به خمتلفًا عن ال�شعار الذي ينادي به مفكرو العامل الإ�سالمي ،و�إيران،
ففي �إفريقيا طرح اال�ستعمار ق�ضية الثقافة ب�صورة ،وطرحها يف الأمم الإ�سالمية
وال�شرق املتح�ضر ب�صورة �أخرى ،وما طرحه مفكرونا املعا�صرون يف اخلم�س ع�شرة
�سنة الأخرية هو متا ًما ترديد لأطروحة (�إميا �سيزار ،وفرانز فانون) و�أمثالهم ،يف
عالجا للداء (بالرغم من �أنني� ،أ�ؤمن متا ًما
حني �أن ترديدها بالن�سبة لنا ال ميثل ً
بهذه الأطروحة)؛ وذلك لأن الغربي حتدث معنا -نحن امل�سلمني والإيرانيني،
وال�شرقيني -ب�أ�سلوب ،وحتدث مع (�إميا �سيزار ال�سوداء الإفريقية) ب�أ�سلوب �آخر .فهو
يخاطب اجلن�س الأ�سود قائ ًال� :إن عقلك ال ميكن �أن ي�صنع متح�ض ًرا ،فالأجنا�س
يف الدنيا �صنفان :جن�س �صانع للح�ضارة ،وجن�س غري �صانع للح�ضارة ،واجلن�س
الذي ال ي�صنع احل�ضارة ي�ستغل خلدمة اجلن�س �صانع احل�ضارة ،وي�ستعبد له .لكنه
ال يقول لنا :ل�ستم من �صناع احل�ضارة .بامل�صادفة �إنه يجاملنا كث ًريا ويغرر بنا حتى
نخدع ،ونذوب خج ًال .فقد جاء الغربيون ،و�أنفقوا �أعما ًرا من امل�شقة على نقو�ش
حجارتنا حج ًرا حج ًرا ،وتعبوا ،واكت�شفوا الآثار ،و�أعظم م�ؤلفاتنا ،وخمطوطاتنا
طبعت يف لندن ،وباري�س ،وقدمت على �أنها �أعظم �آثار العامل الثقافية ،ولل�سيد
«جب» موقف من �أجل طباعة خمطوطاتنا القدمية� ،إذن فهم يعتربون تعظيم تراثنا
من �أعمال الرب ،ب�إذن فنحن مل نحقر ،بل �إن الغربيني يعظموننا دائ ًما ويهتمون
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مبا�ضينا �أكرث من اهتمامنا به .الغربي نف�سه الذي يقول للزجني املفكر :ل�ست
ما�ض ،كنت دائ ًما عب ًدا ،عب ًدا للعرب� ،أو للم�صريني والآن �أنت عبد
�صاحب ٍ
للأوربي� .إذن فماذا ي�صبح معنى العودة �إىل الذات؟ �إنه يقول للإفريقي :ل�ست
�صاحب ح�ضارة ،لكنه يقول لنا :كنتم �أ�صحاب ح�ضارة .يقول له� :إنك ال
ت�ستطيع �أن ت�صنع ح�ضارة ،لكنه يقول لنا :لقد �صنعتم ح�ضارة ،من هنا �أنكر
على الأفريقي ح�ضارة ما�ضية� .أما بالن�سبة لنا فقد َم َ�سخ( )1ما�ضينا ،وامل�سخ �أ�سو�أ
من الإنكار ،ليته قال لنا :مل يكن لكم يف املا�ضي دين عظيم ،ومل يكن لديكم
ح�ضارة� .أو علم� ،أو كتاب� ،أو �آداب ،مل يكن لديكم �شيء قط ،حتى نثبت جليلنا
�أننا كنا منتلك كل �شيء� ،إنهم مل يفعلوا ذلك� .إنني حني �أقول املا�ضي ،فل�ست
�أق�صد املا�ضي الذي قرب ،بل �أق�صد املا�ضي الذي ال يزال يوجد ،املا�ضي الذي
هو «كال�سية» حية ،والذي هو حم�سو�س الآن نحيا به .هذا املا�ضي نف�سه الذي
ي�صنع �شخ�صيتنا الثقافية ،والذي ننطلق منه� ،أجل ،املا�ضي نف�سه الذي م�سخوه
�أمام عيوننا وب�صورته يف �صورة �سوداء منحطة ،ومقززة ( ،)2وقبيحة� ،إنه يقول (لإميا
�سيزار) :لي�س لديكم �شيء قط ،ويقول لنا :لديكم كل �شيء ،لكنه ي�صور �أمام
عيني �سحنات مقززة بحيث �أهرب من هذه ال�سحنات نف�سها �إىل �أح�ضان الغربي.
والآن ملاذا ال يواجه ال�شاب الأفريقي م�شكلة الهرب من القدمي� ،أو الرجعية،
( )1م�سخ ال�شيء� :أي ح َّوله �إىل �صورة �أخرى �أقبح.
( )2تقزز من ال�شيء :عافه ورف�ضه.
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�أو الهرب من املا�ضي؟ املفكر الأ�سود يفخر بب�ساطة بكونه �أ�سود ،وبكونه �أفريق ًّيا
وحتى بكونه قبل ًّيا ،هذا بالرغم من �أن ما�ضي الأفريقي لي�س ما�ض ًيا يبعث على
الفخر( )1يف حني �أن املتعلم الإيراين امل�سلم ال�شرقي ال ي�شبه الإيرانيني �أ�ص ًال ،وال
ي�شبه امل�سلمني �أ�ص ًال� ،إنه يهز�أ بكل �شيء ،ويتظاهر بالتفرجن.
كان �أحدهم قد جل�س �إىل جواري يف الطائرة ،فقلت له� :أعطني جريدتك،
ور�أيت �أن لهجته قد �أ�صبحت �أوربية بحيث ال ي�ستطيع احلديث معي ،وقلت يف
نف�سي :بالقطع من كرثة ما �أقام يف اخلارج ن�سي الفار�سية ،ولكن بعد ذلك كان
�أحد الأوربيني يطلب منه �شي ًئا فر�أيت �أنه �أي�ضً ا ال يعرف لغة �أجنبية ،انظروا �إىل
التظاهر .كم ر�أينا من النا�س ق�ضوا �سنتني� ،أو ثالث �سنوات يف �أوربا ،وب�أي فخر
يقولون �إنهم ن�سوا الفار�سية؟! و�أنا �أرد عليهم قائ ًال� :أيها الأحمق ،و�أنت على
هذا القدر من اال�ستعداد بحيث تن�سى يف ثالث �سنوات اللغة التي تعلمتها يف
()1تعد �إفريقيا ال�شّ رقية ،والو�سطى ح�ضار ًّيا جز ًءا من احل�ضارة الإ�سالم ّية ،وقد دامت �إمرباطورية مايل الإ�سالم ّية
ثالثة قرون .وكانت (متبكتو) عا�صمتها حا�ضرة من حوا�ضر الإ�سالم �ش�أنها �ش�أن بغداد ،ودم�شق ،كما كانت
جدا مرك ًزا لعدد كبري من امل�شايخ خدموا العلوم الإ�سالم ّية .والعالقة بني �إيران و�شرق
�شنقيط �إىل عهد قريب ًّ
جدا ظلت دائمة لعدة قرون ،وال �أدري كيف �صدق املفكرون الأفارقة هذه الفرية
�إفريقيا عالقة ح�ضارية وثيقة ًّ
خ�صي�صا
القائلة� :إنّ �إفريقيا مل تكن ذات يوم مركز ثقافة وح�ضارة ،ومل يفطنوا �إىل �أنّ هذه الأُكذوبة قد و�ضعت
ً
لف�صل �إفريقيا عن العامل الإ�سالمي ،و�إفهام الأفارقة �أ ّنهم كانوا جمرد عبيد للعرب لتربير عبودية أُ�وربا لهم،
و�ضرب الإ�سالم من ّ
الظهر ،ومن هنا نرى �شريعتي يعترب �إفريقيا جز ًءا منف�ص ًال عن العامل الإ�سالمي ،و�إنْ
�صدق هذا على جنوبيها فهو ال ي�صدق على �شرقها ،وو�سطها ،و�شمالها( .املرتجم).
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خم�س وع�شرين �سنة ،كيف �إذن تعلمت اللغة الأجنبية يف ثالث �سنوات؟ ملاذا
هذا التظاهر؟ مم تخاف؟ �إنه يخاف من نف�سه� ،إنه �ضائق بنف�سه ،وبكل ما تن�سب
ذكره ،ومن ُي ّ
�إليه نف�سه ،وبكل ما ُي ّ
ذكره ،بانحطاطه وقبحه� ،إنه ممنت( )1لكل من ال
ّ
يذكره بنف�سه ،يهرع(� )2إليه ،ويفخر ب�صداقته� ،أو التظاهر ب�صداقته؛ لأنه ال يعلم
العرق الذي ينتمي �إليه.
هذه الذات ملاذا �إىل هذا احلد قبيحة �أمام عيوننا ومنفرة ،بحيث �إن كل من
ينت�سب �إليها ،وكل من ينت�سب �إىل ثقافتنا� ،أو ما�ضينا ،وكل من ينت�سب �إىل ديننا
حتى كعقيدة ،وحتى يف �صورة تخ�ص�ص علمي يتهم بني ن�سل ال�شباب؟! ملاذا
عندما يطرح مفكر هنا �شخ�صية �أبي ذر الغفاري  -وهو �شخ�صية لو طرحت اليوم
يف �أوربا العتربته القوى التقدمية فيها ك�شخ�صية ثورية ،وتقدمية عظيمة -يتهمه
ال�شباب هنا ،وجيل املفكرين بعبادة املا�ضي؟! لكن �إذا جاء هذا ال�شخ�ص نف�سه
وترجم �أغاين «بليت�س» البغي اليونانية �إىل ال�شعر الفار�سي ف�سوف يقدم ك�شخ�صية
ع�صرية ،وتقدمية ،وم�ستنرية ملاذا يقوم جيلنا من املفكرين وهو ملتزم وذو �أيديوجلية
يفكر يف م�صري جمتمعه ،وذو التزام اجتماعي وطبقي ب�إنفاق كل حياته يف ق�ضية
ال�شعر اجلديد ،وال�شعر القدمي ،والفن للفن� ،أو لغري الفن ،وال�سيد (يون�سكو
وال�سيد جوزيف دو كا�سرتو) ،لي�ست �أبحاثًا اجتماعية هذه التي يقوم بها مفكرونا
(  )1ممنت� :شاكر.
( )2يهرع :ي�سرع.
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بل هي �أقذر �أنواع الهريوين التي تزرق يف دماء هذا اجليل مرة ثانية؟ ملاذا يتظاهر
هذا املفكر الذي يعترب نف�سه ملتز ًما �صاحب ر�سالة ،وم�سئولية بقراءة (بيكيت)
يف حني �أنَّ (بيكيت) لي�س �سوى «بوق علي�شاه»( )1على الطريقة الغربية؟ وهو
عامل التخدير نف�سه الذي حقنوا به دماء الإيرانيني يف القرنني ال�ساد�س وال�سابع
الهجريني لي�سمموا هذا الدم .فهم ي�ستوردونه اليوم على �صورة (لعبة بيكيت)،
وعن طريقها يتظاهر مفكرونا �أ�صحاب النظرة الطبقية ،والأيديولوجية العلمية،
وكل ما يف الأمر �أن (بيكيت) �إن�سان ال عالقة له بي ،وال بتلك الذات� ،أما �أبو ذر
بالرغم من �أنه رجل ثوري من الناحية الإن�سانية ،واالجتماعية ،وحتى الطبقية،
ومنطلقه منطلق طبقي؛ فلأنه من�سوب �إلينا ،من�سوب �إىل تلك الذات ،علينا �أن
نهرب منه .من هنا قاموا مب�سخ ما�ضينا �أمام عيوننا ،لكنهم بالن�سبة للأفريقي حموا
ما�ضيه متا ًما.
ذات مرة عقد يف م�شهد م�ؤمتر لتعليم الدين ح�ضره معلمو الدين من كل
الأقاليم ،ودعيت لإلقاء حما�ضرة ،فقلت� :سوف �أحدد مو�ضوع احلديث من
البداية ،ف�إنْ ُقبل �سوف �ألقي املحا�ضرة .و�س�ألوين :ما هو؟ قلت :بحث ب�ش�أن
جدا ،وال يريد خب ًريا ،وال تلزمه ميزانية
اقرتاح �إىل وزارة التعليم ،وتنفيذه �سهل ًّ
( )1ي�ضرب بوق علي�شاه يف الفار�سية ٌُ
مثل على احلديث ظاهر اجلد والذي يبدو �أنه يحتوي على فكر يف حني �أنه ال
يعدو جمرد �شق�شقة ل�سان� ،أو تخريف حتت ت�أثري خمدر ،وعلي�شاه علم على الدروي�ش الذي ال يعي ما يقول.
(املرتجم).
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وهو �إىل جوار ذلك �أعظم خدمة للإ�سالم وهو� :أن تلغي برامج تعليم الدين يف
املدار�س ،وتو�ضع الريا�ضة البدنية حمله؛ لأنه �إن مل يوجد �شيء ميكن �أن يقال
بعد ذلك لل�سادة املتخرجني ،واملتخرجات �شيء عن الدين ويقال لهم :هذا هو
الدين ،وهذه هي الر�ؤية ،وهذا هو الوعي ،واخلريج �سوف يفهمها بدوره على �أنها
ق�ضايا جديدة ،لكن :ما الذي يجري الآن عندما تطرح ق�ضية الدين؟ كنت ذات
مرة �أقدم بحثًا عن الإمامة يف ميدان علم االجتماع ،وفل�سفته يف «الكوليج دي
فران�س» والبحث عن الفل�سفة ال�شيعية واملكان كني�سة اجلزويت ،وعندما انتهيت
من �إلقاء البحث يف الكني�سة ،طلب مني احلا�ضرون �أن �أوا�صل احلديث يف جل�سة
�أخرى ،وهكذا ا�ستمرت اجلل�سة �إىل ال�صباح.
ويف بيئة جامعية مثل (الكوليج دي فران�س) عندما طرحت ق�ضية الإمامة
كان كل املارك�سيني ،واال�شرتاكيني ،والوجوديني ،والكاثوليك ،واملتدينني ،وغري
املتدينني ،يفهمونها كفل�سفة علم االجتماع ال�سيا�سي ،وي�ستطعيون �إدراكها.
لكني عندما �أحتدث يف جمتمع �إيران الديني يكون ما حدث هو العك�س متا ًما،
و�إذا كنت يف جامعة طهران ف�إنني �أ�ستطيع �أن �أنطلق من الدين �أكرث مما �أ�ستطيع يف
جامعة م�شهد ،و�إذا كنت يف كلية الهند�سة �أ�ستطيع �أكرث �أن �أتناول ق�ضايا دينية،
وي�ستطيعون فهمها �أكرث مما �أكون يف كلية الآداب� ،أو يف كلية املعقول واملنقول...
عندما قلت يف (الكوليج دي فران�س) يف جامعة ال�سوربون� :إن رج ًال بط ًال يف ثورة
كربالء ،كان وف ًّيا �إىل هذا احلد ،وجاهد �إىل هذا احلد ،ولعب دوره بهذا ال�شكل،
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ومات برجولة بهذا ال�شكل� ،صفقوا يل؛ (لأنها �أمور مل مت�سخ يف �أذهانهم كما
م�سخت يف �أذهان ه�ؤالء).
وبالن�سبة لثقافتنا يوجد �سوء الفهم امل�سبق نف�سه ،وليتها مل مت�سخ ،ليت
الأوربي كان قد قال لنا� :إنكم ال متلكون ثقافة و�أدبًا ،وعرفانًا ،وح�ضارة ،ودي ًنا،
�إذن لكنا قد اكت�شفناها ،و�أعدنا جيلنا �إليها بكل احتياجاته،وبكل �شعوره ،وبكل
وعيه.
لكننا الآن عندما نريد احلديث تفي�ض العيون ،والأحا�سي�س ،وامل�شاعر
بالكراهية ،ثم نفر نحو الأمناط الغربية ،ومن هنا على «�إميا �سيزار» �أن تقول :لنعد
�إىل ذواتنا و�أنف�سنا� ،أما �أنا فينبغي �أن �أقول� :إىل �أي ذات ينبغي �أن نعود؟ �أينبغي
�أن نعود �إىل هذه الذات املم�سوخة التي علمونا �إياها؟ ال ،ال ميكن العودة �إليها .ما
هو عبادة للتقليد ،وعبادة للقدمي ،ورجعية لي�س جدي ًدا.
�أال تعلمون �أنه توجد الآن حركة عودة �إىل الذات؟ ،ذات يوم ذهبت لزيارة
جدا الذين قاموا بالعودة �إىل ذواتهم ،وهناك ر�أيت �أنه
�أحد ال�سادة الع�صريني ًّ
و�ضع عراقة حمار «ما يو�ضع حتت ال�سرج» �أمام حجرة ال�ضيوف يف منزله ،قلت:
�أيها ال�سيد املحرتم ،هل هذا يعني العودة �إىل الذات؟ ملاذا و�ضعت عراقة احلمار
هنا؟ ينبغي �أن ت�ضعها �أمام غرفة نومك،هذا النوع من العودة �إىل الذات عودة �إىل
الذات على الطريقة الأمريكية ،منذ �أن جاءوا وا�شرتوا هذه العراقات ،وا�شرتوا
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�أي�ضً ا اخلرز البدائي قبيح ال�شكل ،وعلقوه يف رقاب زوجاتهم ،اكت�شفنا �أنف�سنا،
انظروا �إىل اال�ستحمار ،اال�ستحمار اجلديد.
�إذن� :إىل �أي ذات نعود؟ �إىل �أي ذات؟ هل نغرق يف مفهوم وهمي مطلق
ي�سمى :الإن�سانية؟ �أوالعاملية اليوم كذبة يراد بهاحمو ال�شخ�صية الثقافية احلقيقية
للجميع ،حتى متحى يف �إن�سانية وهمية كاذبة ال وجود لها� ،إن الإن�سانية تعني
ا�شرتاك كل الأمم يف معنى واحد ،ويف حقيقة واحدة �أي ا�شرتاك الإن�سان خاوي
ال ِو َفا�ض( )1مع الإن�سان الر�أ�سمايل ،ا�شرتاكنا نحن املحليني املفرغني من ذواتنا
واملفرتقني �إىل ثقافة معك �أنت الذي يعد كل وجودك ً
ملكا لك،وحينذاك �سوف
تكون العالقة بيننا عالقة ال�سيد بالتابع ،عالقة �أحد طرفيها مفل�س ،وعامل ،و�أداة،
والطرف الآخر غني ور�أ�سمايل .ومن هنا فالغربي فقط هو من له وجود� ،أو بتعبري
�سارتر :يوجد فقط خم�سمئة مليون من الب�شر ،وملياران ون�صف من املحليني،
وبتعبري اال�ستعمار :الفرق بني الإن�سان واملحلي هو الفرق بني الغربي وال�شرقي.
�إذن� :إذا �أراد ال�شرقي �أن يكون ً
�شريكا مع الغربي على �أ�سا�س «الإن�سانية» يكون
قد �أذاب نف�سه و�شخ�صيته احلقيقية يف نظام وهمي عابد للب�شر وكاذب وخيايل،
وحما �شخ�صيته الأ�صلية و�أ�صالته الذاتية ،وطاملا ظللنا على حد قولهم حمليني،
وهم ب�شر ،يعد �أي نوع من ال�شركة الإن�سانية معهم خيانة لوجودنا ،وعلينا �أن
( )1خايل الوفا�ض :ال ميلك �شي ًئا
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ِ
امل�ستعمر بامل�ستع َمر،
ننف�صل عنهم و�أن نتقيهم؛ لأن عالقتهم بنا ال تعدو( )1عالقة
و�أية عالقة ميكن �أن تكون هذه؟ عالقة من يمَْ َت�ص مبن يمُْ َت�ص «ب�ضم الياء» ،بني من
يقوم بالإنتاج ،وبني من ينبغي عليه �أن ي�ستهلك ،بني من ينبغي �أن يتحدث ومن
ينبغي �أن ي�سمح بني من عليه �أن يتحرك وبني من عليه �أن يتبع ويقلد ،عالقة
بني قطبني متنافرين ،ومن ث ََّم فهي لي�ست عالقة يف احلقيقة ،بل رباط كاذب ال
وجود له ،مثل عالقات من قبيل العرقية ،والأخوة الوطنية ..وكل هذه عالقات
كاذبة يراد �إقامتها بني قطبني عدوين متنافرين ل�صالح القوي ول�ضرر ال�ضعيف،
هذه لي�ست عالقة و�إن وجدت فهي عداوة ،فمن امل�سلم به �أن الدودة التي متت�ص
تكون �شريكة يف دم الإن�سان الذي تقوم بامت�صا�صه ،هذه ال�شركة يف الدم �شركة
بني عدوين.
على كل حال ،هذه الروابط روابط عداوة يريد اال�ستعماريون �إقامتها با�سم
العرق� ،أو القومية� ،أو الدين بني القطبني العدوين يف العامل :اال�ستعماريني
وامل�ستعمرين ،وذلك الذي يعترب نف�سه �إن�سانًا ،ويعتربنا حمليني ،ويعترب نف�سه عق ًال
إح�سا�سا ،و�شعو ًرا كيف ميكن �أن يكون على عالقة معنا؟! مثاله
ويعتربنا نحن � ً
براتراند را�سل «ول�ست �أحتدث عن م�ستغل� ،أو ا�ستعماري عاملي ،بل �أحتدث عن
�أحد املنا�ضلني يف �سبيل احلرية امل�شهورين عامل ًّيا»� ،إنه يقول :النفط م ْلك احل�ضارة،
( )1ال تعدو :ال تتجاوز ،وال ّ
تتخطى.
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لي�س م ْلك ح�سن� ،أو ح�سني� ،أو قبيلة كذا� ،أو �شعب كذا ،م ْلك احل�ضارة ،وم ْلك
ال�صناعة ،وم ْلك الب�شرية ،ما هي اخلال�صة من هذا القول؟ �إنه يريد �أن يقول:
�إنه لي�س م ْل ًكا لكم� ،إنه ملك من ي�ستطيع ا�ستهالكه من �أجل الإن�سانية ،هل
ي�ستطيعون ا�ستهالكه؟ �أب ًدا� ،إذن فهو م ْلكنا .وهذه هي عالقتنا بالغرب يف ظل
الإن�سانية� ،إذن �إىل �أي ذات نعود؟
�إذا عدت �إىل �أي ذاتي القومية ،ف�إنني �سوف �أ�سقط فري�سة للعرقية،
والفا�شية( )1واجلاهلية القومية ،وهذه عودة رجعية .ال �أريد �أن �أقول :الف�ضل عند
الإيرانيني فح�سب ،لكني �أريد �أن �أقول� :إن ت�أريخي يدل على �أنني فنان ،وعلى
�أنني �صن ْع ُت ف ًّنا� ،أريد �أن �أقول� :إنني �إن�سان و�إنني تركت يف الت�أريخ عالمات
تدل على �أنني �إن�سان وخالق فنون ،وعلى �أنني خالق نبوغ .ومن َّثم� :إذا كان يف
الأمر عودة �إىل العرق فهي عرقية ،وفا�شية ،ونازية( ،)2نوع من ال�شوفينية اجلاهلة
احلمقاء ،عودة �إىل نوع من القومية املحلية وعودة �إىل قالع عبادة التقليد ب�ضيق
�أفق ،عودة �إىل اجلمود القومي والقبلي .ال نريد �أن نعود �إىل العرق .ال نريد �أن
نعود �إىل القالع املحلية الكال�سية .وال نريد �أن ن�سوق الإن�سان �إىل عبادة الدم،
والرتاب ،فقد جاء �أربعون ومئتان و�ألف من الأنبياء يدعون هذا الإن�سان املتكرب
()1الفا�شية :هي من املذاهب ال�سيا�سية واالقت�صادية ،وتقوم على تدخل الدولة يف كل مظاهر الن�شاط
االقت�صادي.
( )2النازية :نظام م�شابه للفا�شية ،ومعنى كلمة النازية :اال�شرتاكية القومية.
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العنيد �إىل عبادة هلل مظهر اجلمال املطلق ،وهو ال يطيع ،والآن نريد كمفكرين
�أن ندعوه �إىل عبادة الرتاب ،ال .هل العودة �إىل الذات تعني العودة �إىل ذاتنا
الثقافية ،واملعنوية والإن�سانيةالتي اكت�شفنا �أنها تبلورت يف ح�ضارة ما� ،أو يف ع�صر
ما� .أو يف دين ما� ،أو يف ثقافة ما يف ع�صر خا�ص؟ �إننا منلك ذا ًتا قدمية ترجع �إىل
الع�صر الأكميني� ،أو الع�صر ال�سا�ساين� ،أو الع�صر الأ�شكاين ،وع�صور قبلها ،فهل
نعود �إليها؟ انتبهوا من ف�ضلكم �إىل هذه النقطة؛ لأنها �آخر ما �أحتدث فيه ،وهي
جدا .هذه الذات ذات قدمية ،وعتيقة( )1ذات �سجلت يف الت�أريخ،
نقطة ح�سا�سة ًّ
ذات قطع �أمد طويل من القرون عالقتنا بها ،تلك الذات الأكمينية القدمية ذات
موجودة يف الت�أريخ ي�ستطيع امل�ؤرخون ،وعلماء االجتماع ،وعلماء الآثار ،والعلماء
عمو ًما اكت�شافها وقراءتها وفهمها لكن �أمتنا ال حت�س ب�أن هذه الذات هي ذاتها،
ولي�س ل�شخ�صيات تلك الفرتة� ،أو �أبطالها� ،أو مواهبها ،ومفاخرها ،و�أ�ساطريها حياة
حدا
�أو حركة� ،أو نب�ض بني �أهلنا ،فقد جاء «مق�ص» احل�ضارة الإ�سالمية وو�ضع ًّ
بني ذاتنا قبل الإ�سالم وذاتنا بعده ،بحيث �أ�صبحت ذاتنا قبل الإ�سالم قابلة
للر�ؤية والدرا�سة على �أيدي العلماء املتخ�ص�صني يف املتاحف ،واملكتبات فح�سب،
و�أمتنا مل تعد تذكر عنها �شي ًئا قط ،انظروا �إىل النقو�ش ،والآثار التي توجد بني
النا�س عندنا �أي نوع من الإح�سا�س عندهم بالن�سبة لها؟ وكيف يعرفونها وماذا
( )1عتيقة� :أي قدمية ،وكرمية.
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يعتربونها؟ �إنهم يقولون� :إنها من كتابة اجلن .وهذا يجعلنا نعلم �أنه ال توجد بينهم
وبينها �أدنى عالقة.
اخلال�صة� :إن هذه العودة �إىل الذات الت�أريخية التي ندعو �إليها ،ال تعني
العودة �إىل عراقة احلمار ،بل هي العودة �إىل الذات املوجودة بالفعل واملوجودة
يف قلب املجتمع ،ويف وجدانه ،ت�صري مثل مادة ،ومنبع من منابع الطاقة ،تفتت
على يد مفكر ،وت�ستخرج ،وحتيا ،وتتحرك ،هي تلك الذات احلية .لي�ست تلك
الذات العتيقة القائمة على عظام نخرة( ،)1هي تلك الذات القائمة على �أ�سا�س
الإح�سا�س العميق بالقيم الروحية والإن�سانية عندنا ،والقائمة على �أرواحنا،
وا�ستعداداتنا ،املوجودة يف نظرتنا �إىل الأمور ،لكن الذي �صرفنا عنها هو اجلهل
واالنقطاع عن النف�س ،وجعلها اجلذب �إىل ذوات �أخرى جمهولة ،لكنها على كل
حال ال تزال حية ذات حياة وحركة ،ولي�ست كال�سية ميتة تتبع علم الآثار.

( )1نخرة  :متفتتة.
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هذه الذات تنبع من �صميم( )1النا�س ،فهل هي ذات دينية؟ هل هي ذات
�إ�سالمية؟ �أي �إ�سالم؟ و�أي مذهب؟ �أهو املذهب ال�شيعي؟ هنا �أقول :نعم ،ثم
�أقول على الفور� :أي ت�شيع؟ نحن نعلم �أن هذه الذات الثقافية عندنا ذات جتلت
يف العامل كذات عظيمةعن طريق جامعاتنا املوجودة يف الألف �سنة الأخرية،
ويف �آدابنا طوال الألف �سنة الأخرية ،وعن طريق مفاخرنا ،وت�أريخنا ،وح�ضارتنا
ومواهبنا ،وا�ستعداداتنا املتنوعة من ع�سكرية ،وريا�ضية ،وعلمية ،وفلكية ،و�أدبي،
وعرفانية يف هذه الألف �سنة� ،أو الألف ومئة �سنة الأخرية ،بحيث �أ�ستطيع �أمام
�أوربي ينت�سب �إىل ع�صر النه�ضة �أن �أقول له� :إنني فرد منت�سب �إىل ثقافة �إ�سالمية
عظيمة ،وه�ؤالء الب�شر ،وهذه ال�شخ�صيات ،وهذه احل�ضارة وال�شخ�صية وهذا
اال�ستعداد للتوالد ،واخل�صب ،واملوا�صلة َّيف ويف ح�ضارتي ،لكن املهم هو� :أي
�إ�سالم ،و�أي مذهب؟ هل هو ما هو موجود الآن؟ هل هو ما هو موجود الآن
يف �صميم املجتمع ب�صورة تكرارية وعفوية؟ �إن العودة �إليه من قبيل حت�صيل
احلا�صل.
والآن يعي�ش قومنا على �أ�سا�سه ويعملون ،وي�ؤمنون به ،لكن ال فائدة منه
قط ،بل �إنه يف الوقت نف�سه عامل من �أهم عوامل الركود فيهم ،وعامل من عوامل
عبادة التقليد ،وعبادة اجلهل ،وعبادة الأ�شخا�ص ،وعبادة املا�ضي ،وتكرار ماهو
( )1ال�صميم :املح�ض اخلال�ص.
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مكرر� .إن ما هو موجود الآن با�سم الدين يرد الب�شر ،لي�س عن م�سئولياتهم الفعلية
فح�سب ،بل ومينعهم عن الإح�سا�س ب�أنهم خملوقات حية يف الدنيا .هذا الدين
نف�سه املوجود ال ي�ستطيع �أن يواجه النا�س بح�سا�سياتهم ،وم�شكالتهم.
ومن هنا نرى �أنه من على بعد �ألف كيلو مرت يكتب �أحدهم� :سيدي� :إن
لدي م�شكلة عوي�صة يل عدة �أيام �أبحث عن حلها ،والآن انظروا ما هي م�شكلته؟
�إنه يقول� :إننا حني نقول� :إن �آدم وحواء هما �أول الب�شر ،وهما �أول من ولد ب�ش ًرا،
فكيف تزوج �أبناء حواء و�آدم وبناتهم وهم �إخوة؟ وك�أمنا يريد �أبناء حواء و�آدم
وبناتهما الزواج الآن ،وامل�أذون مل َ
ير�ض والأمور معطلة� ،أجل ،هذا هو الدين نف�سه
الذي نقل امل�شكالت ،واملثل ،والتفكري من مرحلة ما قبل املوت �إىل مرحلة ما
بعد املوت وال �ش�أن له بهذه الدنيا .مع هذا الدين يقوم الإن�سان بكل ما يقوم به
من عمل من �أجل الآخرة� ،أما بالن�سبة للدنيا فال �إح�سا�س مب�سئولية �أب ًدا ،ال من
�أجل ن�ضجه ،وال من �أجل حياته االجتماعية ،وال من �أجل القيام مب�سئولياته .هذا
الدين نف�سه الذي يعتنقه كل مفكر اجتماعي ،ويعرفه.
والآن �أقولها كلمة �صريحة� :إن منطلقنا هو الذات الإ�سالمية نف�سها ،وينبغي
�أن جنعل �شعارنا هو العودة �إىل هذه الذات نف�سها؛ لأنها الذات الوحيدة القريبة
منا من بني كل الذوات ،وهي الثقافة الوحيدة التي ال تزال حية حتى الآن،
وهي الروح والإميان واحلياة الوحيدة يف املجتمع الآن ذلك املجتمع الذي ينبغي
للمفكر �أن يعمل من خالله ،ويعي�ش ،وينب�ض .لكن ينبغي �أن يطرح الإ�سالم
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بعي ًدا عن �صورته املكررة وتقاليده الالواعية العفوية وهي �أكرب عوامل االنحطاط،
بل ينبغي �أن يطرح يف �صورة �إ�سالم باعث للوعي تقدمي ومعرت�ض ،وك�أيديولوجية
باعثة للوعي ،وقائمة بالتنوير ،حتى يبد�أ من هنا هذا الوعي ،وهو م�سئولية املفكر
دين ًّيا كان �أو علمان ًّيا ،وذلك من �أجل العودة �إىل الذات ،والبدء من الذات،
بحيث تر�سخ على �أكرث الأ�س�س عمقًا يف واقعنا الروحي ،و�شخ�صيتنا احلقيقية
الإن�سانية؛لأنه حي وموجود يف قلب املجتمع ،ويتغذى من هذا الكنز ،ويقف على
قدميه ،ويف الوقت نف�سه وعن طريق تغيري ما ،يتحول الإ�سالم من �صورة تقليد
اجتماعي �إىل �صورة �أيديولوجية ،ومن �صورة جمموعة من املعارف العلمية تدر�س
واع ،ومن �صورة جمموعة من ال�شعائر ،والطقو�س ،والأعمال التي ت�ؤدى
�إىل �إميان ٍ
لنيل ثواب الآخرة �إىل �أعظم قوة تهب الإن�سان قبل املوت امل�سئولية واحلركة وامليل
�إىل الت�ضحية ،ويتحول �إىل ا�ستخراج مادة عظيمة ت�ستخرج الوعي ،والع�شق من
�صميم هذا املجتمع ،ويقوم املفكر مبعجزة «برومثيو�س» يف جيله ،ويبدي املعجزة
املتولدة من الوعي والإميان عن طريق هذه الطاقة ،فيتبدل اجلمود فج�أة �إىل حركة
واجلهل �إىل وعي ،وهذا االنحطاط الذي دام ب�ضعة قرون �إىل بعث ،وحركة،
ونه�ضة ي�ؤدي �إىل ما ي�شبه القيامة ،وبهذا ال�شكل يعود املفكر �سواء كان دين ًّيا� ،أو
علمان ًّيا �إىل ذاته الواعية الإن�سانية القوية ،ويقف يف مواجهة اال�ستعمار الغربي،
منتجا ،يف �صورة
وبقوة الدين يوقظ جمتمعه ،ويحركه فيقف على قدمه �إن�سانًا ً
جيل يوا�صل ح�ضارته ،وثقافته ،و�شخ�صيته املعنوية ،ويجلي بني جن�سه جمي ًعا
واح ًدا واح ًدا يف �صورة «برومثيو�س» ي�أتون بالنار الإلهية �إىل الأر�ض .وال�سالم.

القسم الثاني
العودة �إىل � ّأي ذات

م�صري الأفكار

�إن م�صري الأفكار بيننا �أي�ضً ا مثري لل�شفقة ،فالأو�صياء على الفكر  -ونتيجة
لو�صايتهم َّيدعون �أن لديهم ما يقال  -هم �أنف�سهم نف�س الفريقني املت�شاحنني
من ال ِق َدم ،وقد ا�شتبكا م ًعا يف اخلم�سني �سنة الأخرية ،و�أ�ضاعا �أعظم الفر�ص
يف «جعجعة بال طحن»( ،)1ويف تلك ال�سنوات الغالية التي اغتنمت فيها كل
الأمم الأ�سرية الفر�صة  -فر�صة ت�شتت( )2امل�ستعمرين ،واختالل املوازين الدولية
بني احلربني ،وظهور الفا�شية ،وثورة �أكتوبر ،وخروج �أمريكا من عزلتها الدائمة -
وقام املفكرون الأحرار ،و�أهل الفكر فيها ب�إيقاظ �أممهم ،و�أقاموا قواعد وحدتهم
االجتماعية على �أ�سا�س �إدراك الذات ،والتفاهم القومي ،و�إحياء روح اجلر�أة،
والر�ؤية النقدية ،والوعي ال�سيا�سي ،والثقايف ،وظهروا بني �أقوامهم ،وجاهدوا يف
تعلم لغتهم ،والإح�سا�س بالأهم ،واالمتزاج ب�صميم وجدان جمتمعهم ،و�أعادوهم
من حالة ال�سلبية ،وموقف الدفاع و«قبول الأمر الواقع» �إىل البناء والهجوم ومرحلة
()1اجلعجعة� :صوت الرحى ،و«�أ�سمع جعجعة وال �أرى طح ًنا»َ :مثَل ُي�ضرب للرجل الذي يكرث الكالم وال
يعمل.
( )2ت�شتت :تف ُّرق.
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البحث عن مثل ،وعن طريق ا�ستخراج املنابع املجهولة ،واملتحجرة لثقافتهم،
وانطالقا من قواعد من�سية يف �شخ�صيتهم القومية ،وتعبئة للقوى املعنوية ،و�إحياء
للعنا�صر الثورية والإيجابية يف دينهم ،وعند �أقوامهم ،وت�أريخهم ،هي�أوا الأر�ضية
حلركة م�ضادة لال�ستعمار ،وانتفا�ضة باعثة للنجاة ،وثورة اجتماعية عميقة ذات
جذور.
�أما يف وطننا ،ف�إننا جند الرجعيني ،والع�صريني ،فريقًا يف دفاع عن دين مل
يكن يعلم عنه �شي ًئا ،وفري ًقًا يف كفاح من �أجل �إقرار مدر�سة فكرية مل يكن يدري
عنها �شي ًئا ،وقاما مبعارك مقززة و�صراعات قبيحة ،كانت نتيجة املنت�صر فيها هزمية
الأمة ،وكانت هزمية املنهزم فيها �أن هزميته �أي�ضً ا كانت تن�سحب على الوطن ،و�أ�شد
و�أنكى من هذا م�صيبة� ،أن هذه احلرب مل تنته ،و�صارت �إىل �شكل من نتيجته
�أننا ابتلينا م ًعا مب�صيبة هزمية املهزوم ،ومب�صيبة انت�صار يف منت�صف القرن التا�سع
ع�شر ،متا ًما يف ال�سنوات نف�سها التي �أخذت دول �أوربا تن�صب خيامها ال�سيا�سية
واالقت�صادية ،والثقافية يف دول �آ�سيا ،و�إفريقيا بعد غزوها ع�سكر ًّيا ،وكان املفكرون
امل�ستنريون ،والعلماء ،والكتاب يف �أوربا يتحدثون عن اال�ستغالل ،وكانت احلرب
الطبقية ،والتحررية ،والعمالية ،والكفاح �ضد الر�أ�سمالية م�شتعلة يف �أوربا الغربية،
والو�سطى ،و�إجنلرتا ،وكانت تطرح ق�ضايا من قبيل املجتمع احلر الإن�ساين الذي
يتمتع بامل�ساواة ،واال�شرتاكية ،والنقابية ،ورف�ض �سيطرة الدولة واملجتمع الطبقي،
وكانت ت�صدر كتب من قبيل «امللكية �سرقة» و«ر�أ�س املال» و«مقدمة يف االقت�صاد
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ال�سيا�سي» و«فقر الفل�سفة» و«فل�سفة الفقر» ،وكانت �أملانيا وفرن�سا ،و�إجنلرتا ،م�سرح
�صراع طبقي ،ونقابي ،وكان البحث دائ ًرا ،حول الثورة الطبقية ،و�شخ�صية
ال�شعب ،و�إقامة امللكية اجلماعية بينما كان كل ذلك دائ ًرا ،كان عدد من �أئمة
الزمان «املهديني املنتظرين» يظهر يف كل دولة �إ�سالمية ،ويف �إيران ظهر اثنان
منهم بينهما ع�شرون �سنة ،ادعى الثاين منهما النبوة ثم الإلوهية( ،)1وكان وطي�س
البحث قد حمي( )2حول خالفة «مريزا علي حممد» ،وقامت احلرب بني الأزلية،
والبهائية ،حول م�س�ألة الإمامة ،وحول م�س�ألة «باب املهدي املنتظر» وب�شارته ببعثة
«مريزا ح�سني علي بهاء» ،و�إدغام الإمامة ،والنبوة ،والألوهية يف وجود «النقطة
الأوىل»(.)3

()1من الطريف �أن نعلم �أنه يف تلك الأيام نف�سها التي ظهر فيها املن�شور ال�شيوعي يف �أوربا وبلغت النه�ضة العمالية
�أوجها ،ظهر �إمام الزمان يف �إيران .و�أي�ضً ا يف نف�س هذه الأيام تكررت لعبة ادعاء الإمامة يف �سبعة ع�شر مكانًا
�آخر يف الدول الإ�سالمية.
( )2حمي الوطي�س� :أي ا�شتدت املعركة.
()3املق�صود هنا قيام مريزا علي حممد الباب بادعاء الإمامةّ ،ثم تفرع البابية من بعده �إىل �أزلية ،وبهائية ،وتطور
ال�صهيونية واملا�سونية ،فا�ستغلت فكرة وحدة
الأخرية �إىل البهائية املعا�صرة بعد هجرتها �إىل عكا و�سقوطها يف يد ّ
وال�سالم بينها ل�ضرب الإ�سالم وال تزال تعمل حتت ال�شّ عارات نف�سها (املرتجم).
الأديان ّ
والدعوة �إىل احلب ّ
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ويف مكان �آخر كان ك�شف عامل الأثري والهوريقيليا عند ال�شيخ �أحمد
الأح�سائي( )1واخرتاع الركن الرابع يف جن�س الإمام ،والتنقيب يف �أعمدة
الروايات والأخبار املوجودة يف بحار الأنوار( )2من �أجل اكت�شاف عالئم ظهور
الإمام الثاين ع�شر عند ال�شيعة الإثنى ع�شرية وخ�صائ�صه من �أجل مطابقتها
على مدعي املهدية ،ثم ال�صراع بني قوى الفقهاء ،وال�شيخية ،وال�صوفية ،وكارثة
ا�شتعال احلرب بني البابية والبهائية ،والهرج واملرج( )3يف كل املدن ،وكل
القرى ،والت�ضحيات ،واملذابح ،و�أنواع اجلدال الفقهية ،والكالمية حول هذه
امل�سائل نف�سها ويف خ�ضم هذه املعمعة(� )4إذا بالد�ستور ي�صدر فج�أة ب�صدور عدد
من الفتاوى ،مثل وم�ضى الربق ،ومثل وم�ضى الريح ،وقامت احلرب العاملية
الأوىل.

( )1ال�شّ يخ �أحمد الأح�سائي املتوفى  1241هـ .م�ؤ�س�س ّ
الطائفة ال�شّ يخية ،و�صاحب«جوامع الكلم» و«�شرح ال ّزيارة»
كفر من الفقهاء االثنى ع�شرية لآرائة املبتكرة حول الإمامة (املرتجم).
( )2بحار الأنوار مو�سوعة فقهية ت�أريخية لل�شيعة االثنىع�شرية �ألفها مال حممد باقر املجل�سي املتوفى َ�س ّنة 1110هـ،
جمع فيها ّ
كل ما و�صل �إليه «وما مل ي�صل» من �أخبار عن ال�شّ يعة االثنى ع�شرية ،ويعد من نتاج الع�صر
ال�صفوي ا ّلذي كان ي�ؤ�صل ال ّت�شيع االثنى ع�شري يف �إيران ب�شكل �أو ب�آخر( .املرتجم).
ّ
( )3الهرج واملرج :الفتنة واالختالط واال�ضطراب.
( )4اخل�ضم :اجلمع الكثري ،والبحر الوا�سع .واملعمعة :احلرب ،والفتنة ،واملراد هنا :و�سط هذه الفتنة.
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ومنذ ثالثني �سنة عندما دارت رحى احلرب العاملية الثانية ،وا�شتبك
البول يف �صراع مع الغائط ،و�أخذ الغرب امل�ستعمر مبعا�صيه فنزلت عليه نازلة
الفا�شية ،وقامت �إفريقيا ،و�آ�سيا ت�سرتدان الروح ،و�أخذت كل �أمة يف جبهة �صريحة
و�صامدة ،بل وم�سلحة تهاجم اال�ستعمار اجلريح املتفرق وج ًها لوجه ،ويف العامل
الذي كان ي�سمى بالثالث(� )1سابقًا طرحت ق�ضايا من قبيل ت�أريخ اال�ستعمار،
و�أنواعه ،و�أهدافه ،وحيله ،وجرائمه ،واملعاهدات املفرو�ضة وطرق ف�سخها ،ويف
العامل الإ�سالمي كانت حركة �سيد جمال الدين يف حينها تتقدم يف جبهتني:
جبهة �سيا�سية ،وجبهة ثقافية ،وكان الوعي التقدمي الإ�سالمي امل�ضاد لال�ستعمار
ال�سيا�سية بني الأقطاب (حيث كانت �أمريكا
( )1يف ر�أيي �أ ّنه نظ ًرا لتداخل ال ّتكتالت العاملية ،وتغري العالقات ّ
وال�صني ،و�أُوربا ال�شّ رقية قطبا ال�شيوعية .و�أمريكا
ال�سوفيتيّ ،
و�أوروبا تعتربان قط ًبا واح ًدا للر�أ�سمالية ،واالحتاد ّ
الالتينية و�إفريقيا و�آ�سيا ا ّلتي مل تكن قد و�صلت �إىل مرحلة ال ّر�أ�سمالية� ،أو اعتنقت ال�شّ يوعية ت�سمى بالعامل
الثالث) هذه ال ّت�سمية وهذا الو�صف مل يعد له م�صداق� ،أو معنى .وح ّتى هم �أنف�سهم يعرتفون بهذه احلقيقة
ولكنهم عندما يعرتفون ،يريدون �أي�ضً ا تف�سري هذه الواقعية ا ّلتي مل يعودوا بعد ي�ستطيعون كتمانها ب�شكل فيه
بع�ض ال ّتطرف ،وهذه خا�صية بارزة و�شائعة يف ال ّلغة اال�ستعمارية ،فهم يقولون� :إن العامل الآن ال ينق�سم �إىل
وال�صني واالحتاد ال�سوفيتي
مع�سكرين بل ينق�سم �إىل خم�سة مع�سكرات �أمريكا و�أوربا امل�ستقلة عن �أمريكا ّ
والقوى امل�ستقلة ال ّتقدمية للعامل غري امللتزم «الثّالث �سابقًا» .و ْيف هذا ال�شّ عر املخم�س توجد حقيقة بال �شك،
ال�سيا�سي� ،إذ �إ ّنهم �أولوا ببع�ض االحتيال واق ًعا �سيا�س ًّيا
ولكنهم ا�ستعملوا بع�ض الغالطة يف هذا املخم�س ّ
وجعلوه واق ًعا اجتماع ًّيا ،وهذه قاعدة رائجة �إذ يجرعون ال ّنا�س الباطل على �أنه حقيقة ببع�ض االحتيال ،وهذا
الداخلية� ،إذ يرف�ضون ال ّتثليث احلاكم ا ّلذي يبدو �أمام ال ّنا�س يف �صورة
كما يتحدثون عن ال ّنظم االجتماعية ّ
الداخلية ا ّلتي تكون حادة �أحيانًا بني الأجنحة الثّالثة:
طبقة واحدة متحدة ،ا�ستنا ًدا على بع�ض اال�شتباكات ّ
الذاتي ّ
والدينية ح ّتى يخمدوا الوعي ّ
الطبقي بني ال ّنا�س ويفرقوا بني اجلبهات.
ال�سيا�سية واالقت�صادية ّ
ّ
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يعبئ قوى وا�سعة من ال�شعب� .أما يف جمتمعنا بعد احلرب كانت �أعظم ال�شعارات
التي تطرح من قبل املتدينني هي املطالبة بال�سيطرة من جديد على املدار�س
القدمية ،و�إحياء اللحى ،والعمائم التي �ضاعت ،والعودة �إىل التكايا ،و�إقرار «�إن�شاد
الرو�ضة» ( )1يف املنازل ،وت�شكيل هيئات الدق على ال�صدور ،وال�ضرب بال�سال�سل
ولفها مغلفة بالأقفال حول الأج�ساد( ،)2و�إعادة «عورات» امل�سلمني �إىل املالءات
ال�سابقة ،وفتح حجرات التجارة القدمية( ،)3وعودة الدين �إىل خال�صة احل�ساب
لل�شيخ البهائي ،وحا�شية مال عبد اهلل ،والر�سائل ،واملكا�سب ،واملبحث احليوي
عن العتق ،وامل�شاكل ال�ضرورية عن الإجارة ،وطرح دقائق باب الطهارة والنجا�سة،
وحل امل�شكالت املوجودة واملحتملة يف العالقة بني ال�سيد و«العبد» .واخلال�صة:
العودة �إىل الوراء ع�شرين �سنة ال �ألف وثالثمئة �سنة كما كان �أتباع ال�سيد جمال
الدين يعلنون.

()1املق�صود ب�إن�شاد الرو�ضة ،قراءة �سري �آل البيت ،ومقاتلهم يف املنا�سبات الدينية� ،أو ملجرد التربك يف املنا�سبات،
واال�سم م�أخوذ من �أول كتاب كتب يف هذا املجال وهو «رو�ضة ال�شهداء» احل�سني الواعظ الكا�شفي من �أوائل
وعاظ ال�صفوية ،وقد تاله عدد كبري من الكتب يف هذا املجال منها طوفان البكاء للجوهري (املرتجم).
()2من طقو�س احتفاالت املحرم عند ال�شيعة االثنى ع�شرية املتبعة يف �إقامة العزاء� ،أو التعزية� ،أو امل�صيبة لآل
البيت( .املرتجم).
( )3احلجرة :عربية ،واملق�صود بها احلجرة التي كان التاجر القدمي يدير منها �أعماله التجارية وتعد من مالمح التجارة
على النظام القدمي يف �إيران يف مقابل ال�شركات ،واملحالت الع�صرية يف �شمال املدينة (املرتجم).

امل�صلحون التقدميون

لكن :ماذا فعل م�صلحونا التقدميون؟ �أي�ضً ا قاموا بنوع من اللعب بفكرة
�إمام الزمان و�صناعة الر�سل ،لكن بطريقة ع�صرية ت�صلح للزمان من قبيل:
تدوين قر�آن «ورجاوند بنياد»( )1وكتابة الكتب يف دح�ض الإمام ال�صادق ،وبدء
الكفاح امل�ستميت �ضد الكلمات العربية ،واخلط الفار�سي ،و�إلقاء تبعة( )2انحطاط
الأمة وفقرها وكل امل�صائب واملظامل فيها على «جيد( )3مع�شوقة ال�شاعر حافظ
ال�شريازي» ،واعتبار �شعر �سعدي ،ومثنوي جالل الدين ال�سبب الرئي�سي يف
�سوء �أحوال النا�س وا�ستغاللهم ،و�إقامة احتفاالت «حرق الكتب» وحتديد مبادئ
احلرية القومية والرقي االجتماعي ،والهدف الثوري للأمة :بتغيري اخلط «�إحالل
اخلط الالتيني حمل اخلط العربي» ،و�إجازة يوم الأحد حمل يوم اجلمعة ،واعتبار
العمالء الأجانب والعنا�صر الأجنبية التي �سيطرت على جمتمعنا هي الألفاظ
ذات الأ�صل العربي؛ ونتيجة لذلك فمن �أجل العودة �إىل الذات والكفاح �ضد
( )1من كتب �إيران قبل الإ�سالم( .املرتجم).
( )2التبعة :امل�سئولية.
( )3اجلِيد :العنق والرقبة.
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العمالء املعادين لإيران تقرر� :إدانة الألفاظ الرائجة( )1التي يفهمها كل �إن�سان
والتي ظلت �ألف عام لغة تخاطب و�أدب ،وثقافة ،وت�أريخ ،و�إميان عند النا�س،
وطردها من املجتمع ،واختالق �ألفاظ �شبيهة ب�ألفاظ اجلن لتحل حملها ،واعتبار
�أن علل م�صائب القوم يف احلجاب ،واللحى ،واللبادة ،والكر�سي( ،)2وحترمي التلفظ
بكلمة لي�س �أ�صلها املمتد لألف عام «�آريا» ومن ثم فهي ال توافقنا ونحن من
�أ�صل «�آري» ،فلتقلب �شريين �إىل «�شلب» وعن�صر �إىل «�آخ�شيجان» وم�ستقيم �إىل
«�سيخكي» ودائرة �إىل «كردكي» ومنطق �إىل «منرت» ،وهذا يعني �إ�صالح املجتمع،
وجناة الأمة ،وحرية النا�س وتقدمهم ،و�إحياء الثقافة ،والكفاح �ضد الأجانب ،وطرد
العنا�صر الدخيلة.
واخلال�صة يف هذه البيئة الراكدة ،ويف تلك الأيام التي كان اال�ستعمار
يجاهد فيها لري�سخ ويبقى وميد جذوره يف �أعماق جمتمع الأمم ال�شرقية ،وفكرها،
وذوقها عن طريق قلب قيمها الثقافية ،والت�أريخية ،و�شخ�صيتها املعنوية ،والدينية
وم�سخها ،وحموها ،وفر�ض �أمناط حياته الفردية ،واالجتماعية عليها ،ف�إن طريق
خال�صنا هو ما يقوله ذلك املفكر امل�ستنري امل�صلح الع�صري التفكري« :فل ُن ْلقِ بقنبلة

( )1الرائجة :املنت�شرة.
( )2الكر�سي ،و�سيلة �شعبية للتدفئة ،وهو عبارة عن فرن يقام و�سط احلجرة وترتك فيه فجوة لو�ضع مواد التدفئة
ويغطى بالأغطية املبللة( ،املرتجم).
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اال�ست�سالم للأوروبي يف هذه البيئة ،ولنفجرها ،واخلال�صة :لن�صبح �أوربيني من
قمة الر�أ�س �إىل خم�ص( )1القدم(.»)2

()1خم�ص القدم :باطنها.
الد�ستورية،
الدرجة �إبان احلركة ّ
()2من �أراجيز الع ّالمة تقي زاده احلما�سية ،وهو ا ّلذي كان �شديد ال ّتظاهر �إىل هذه ّ
وهو نف�سه �صورة جم�سدة للت�أريخ املعا�صر ،ومتثال حي ّ
لكل الأحداث ا ّلتي مرت بنا يف القرن الأخري .ومن
ملكم خان ح ّتى تقي زاده ن�ستطيع �أنْ نتابع بدقة حركة الإ�صالح االلتبا�سية ،ولعبة املفكر امل�ستنري ال ّتقدمية
خ�صو�صا العامل الإ�سالمي يف القرن
ال ّتفرجنية .ومن �أجل تو�ضيح هذه الق�ضية ،وهي �أخطر م�شاكل ال�شّ رق
ً
الدورامل�شابه ا ّلذي بد أ� القيام به ه�ؤالء املمثلون العظماء بالنمط نف�سه.
الأخري ،ينبغي االنتباه �إىل ّ
الدول الإ�سالم ّية الأُخرى من �أمثال� :سيد �أحمد خان امل�صلح الع�صري يف الهند ،و�ضياكوك
ويف الوقت نف�سه يف ّ
�آلب الأب الفكري لأتاتورك و�أخوندوف يف املجتمع الإ�سالمي امل�ستعمر من رو�سيا القي�صرية ،وعلى هذا ال ّن�سق
نف�سه يف �شمال �إفريقيا وم�صر والعراق� ،أولئك ا ّلذين جاهدوا با�سم الع�صرية ح ّتى يزيحوا الإ�سالم عن طريق
دخول اال�ستعمار.

الثوريون الي�ساريون

وذلك اجلناح الآخر املفكر امل�ستنري عندنا ،جناح الي�ساريني الثوريني
ال�سيا�سيني ،انعكا�س احلركة اال�شرتاكية يف الن�صف الثاين من القرن التا�سع
ع�شر يف الغرب ،والن�صف الثاين من القرن الع�شرين يف ال�شرق ،مل يكن على
هذه الدرجة من ال�سذاجة بحيث يلت�صق باللحى ،والعمائم من �أجل احلفاظ
على الإ�سالم ،والأمة يف زمان طرحت فيه الفل�سفة والعلم م�شكلة اهلل ،وطرحت
فيه �أوربا م�شكلة الإ�سالم ،وطرح فيه اال�ستعمار م�شكلة وجود الأمم ،و�إنفاق
تلك احلرية امل�سرتدة التي �صارت مب�صادفة عاملية ن�صي ًبا وباملجان لأ�سرى �آ�سيا،
و�إفريقيا وامل�سلمني يف �إحياء اللحى والعمائم ،والأوقاف ،والدق على ال�صدور
والنواح والبكاء على �آل البيت� ،أو عر�ض متثيليات الق�صا�ص(� )1أو مت�ضيتها يف
«امل�صيبة»( ،)2ومل يكونوا بلهاء وحمقى �إىل هذا احلد ،بحيث يعتربون �أن �إحياء �أمة
ميتة ،وخال�ص جمتمع �أ�سري ،وتقدم دولة مت�أخرة م�صابة ببلوى اال�ستعمار  -لي�س
( )1بع�ض متثيليات احتفاالت التعزية يف �إيران ،وتدور حول ت�أ�صيل عداء ال�شيعة لأعداء �آل البيت وقتلتهم ،وهي
من نتاج الع�صر ال�صفوي.
( )2املق�صود احلداد الر�سمي وال�شعبي يف منا�سبات ذكرى م�صارع �آل البيت( .املرتجم).
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كما ينبغي يف الوعي ال�سيا�سي ،والن�ضج االجتماعي ،والإح�سا�س بامل�سئولية،
والقيام بااللتزام والكفاح والت�ضحية  -بل ب�صراحة وو�ضوح يف القيام بدور القرد
للقرداتي الأوروبي� ،أو ت�سمية «الع�صرية» بخبث «ح�ضارة»� ،أو اعتبار ال�سرتة
وال�سروال والقبعة والـ «ميني جوب» ،والقيام بريجيم �إنقا�ص الوزن ،ولوازم الزينة،
وال�سيارة واملوبيليا ،والديكور ،والبنك ،والعمارة احلديثة ،والراديو ،والتليفزيون،
والزينة ،واحلركات احلديثة ،والت�صرفات امل�ستحدثة تقد ًما� ،أو اعتبار «الرقي يف
اال�ستهالك وال�شكل» «ح�ضارة يف الإنتاج والفكر» وهم نا�سون �أن بدائ ًّيا من
الإ�سكيمو ميكن يف خالل �أ�سبوع واحد� ،أو حتى يوم واحد ميكن �أن يتبدل
�إىل ع�صري �أمريكي؛ لأن الع�صرية� ،أو الرقي يحدث ب�سرعة وكرثة عن طريق
ال�صادرات التقليدية ،والطبيعية ،والواردات احلديثة ال�صناعية ،واالتفاقيات
امللعونة ،ور�ؤية الأفالم املدبلجة املم�سوخة ،وقاذفات قنابل الدعاية ،وقراءة
جملة (زن روز :املر�أة اليوم ،واطالعات بانوان :اطالعات الن�ساء) ،واحلركات
وال�سكنات املقلدة اجلديدة ،وال�سلع اال�ستهالكية احلديثة( .)1كانوا يعلمون �أن
()1تقول الإح�صائية التي ن�شرتها جملة «زن روز» �أن عدد م�ؤ�س�سات الزينة وبيع لواز الزينة قد ت�ضاعف يف طهران
وال�سدر ،وزيت الفازلني ،ونفقات ال ّزينة ،و�إزالة ال�شّ عر
خم�سمئة مرة ،وحني نقارن هذا ال ّرقم با�ستهالك احلناءّ ،
عن طريق اخليط ،وو�ضع الكحل ،والو�شم يف املا�ضي ،ن�ستطيع �أنْ نحدد القفزة املده�شة ا ّلتي قطعتها املر�أة اليوم
يف طريقها �إىل ال ُّرقي ،لكن حركتها يف طريق «احل�ضارة» خمجلة ،دقق ال ّنظر �إىل تلك «املدام» ا ّلتي ازدانت بفراء
من «هيتات�شي» ،ومعطف من اخلز من �إنتاج «�سقراط»  ،وطراز «ميزون دي بوته» و «ميني جيب» و «�شورت»
من «هيبورن» وجورب «ا�ستاراليت» ،وحذاء �إيطايل وحقيبة يد من «�سامارتني» ،وزوج كري�ستني  ...ويفوح من
ح�ضرتها عطر خيايل يثري الع�شق ،وماء كلونيا «بامبو�س» ،وكرمي «بودو�س»  ...هل هي نف�س «مال باجي نف�سها»
«ا�سم قدمي للن�ساء»؟ مل ال.؟ تغريت «بردعتها» فح�سب.
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احل�ضارة هي درجة التكامل يف القدرة على التفكري ،وات�ساع الر�ؤية ،وعمق الروح
ولطفها ،والن�ضج االجتماعي ،وخلق الوعي الإن�ساين ،والإح�سا�س بامل�سئولية،
ومعدل الرثوة الثقافية ،والقفزات الفكرية ،والعقائدية ،وا�ستقالل ال�شخ�صية،
وا�ستعداد اخللق والقدرة على اال�ستغناء ،والنقد واالختيار ،و�إيجاد �ضمري
ت�أريخي واجتماعي ،والوعي وااللتزام بامل�ستقبل ،وحتديد حق املرء يف اال�شرتاك،
ون�صيب ا�شرتاكه يف ال�صنع ،وتغيري امل�صري ح�سبما يجب ويف كلمة واحدة:
الثورة الأيديلوجية  ...كانوا يعلمون �أنه ال ميكن احل�صول على هذه الأ�شياء كلها
مب�ساعدة م�صممي كري�ستيان ديور ،وهجوم ب�ضائع مان�ش�سرت ،وبناء الذات عن
طريق كتالوج «الربدة» �إنها تريد تع ًبا ،وعم ًال ،و�ص ًربا ،و�شجاعة روحية ،وا�ستقامة
إخال�صا ،وت�ضحية ،وحتم ًال للحرمان ،ومواجهة للخط ،وك�س ًبا للجدارة
�أخالقية ،و� ً
والوعي ،و�صمو ًدا وتقوى ،وعل ًما وذكاء كث ًريا ،وطم ًعا قلي ًال ،ووع ًيا ذات ًّيا ،و�إنكا ًرا
للذات ،وتوق ًعا للخطر من الأعداء ،و�ضرر الكائدين وح�سد الأ�صدقاء( )1وتعر�ضً ا
للحيل والأحقاد ،و�ضيق الأفق ،والعقد املر�ضية الدن�سة و ...كل ما يلزم لإيجاد
احلركة ،والدعوة �إىل اليقظة والتحرر يف جمتمع مري�ض مت�أخر قام اال�ستعمار من
اخلارج «ا�ستغفاله» ،وقام اال�ستعمار من الداخل بال�شيء نف�سه.

(﴿)1ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ  .ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ.
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﴾ �سورة الفلق .5-2
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كانوا يعلمون �أن احل�ضارة هي من قبيل العمل الذي قام به مو�سى �صنع
مثل هذا التاريخ من ب�ضعة( )1من الأ�سارى الأذالء الذين تعودوا على الرق
والذلة ،وحب املال ،واجلري وراء امل�صالح الفردية ،واالحتيال احلقري.
�أما العمل الذي قام به حممد ،جعل عدد من البدو املتفرقني يف �صحراء
اجلهل والفقر ،ومذابح احلقد البدائية �إىل محُ ِّطمني لأعتى( )2القوى اال�ستعمارية
يف �شرق العامل وغربه ،وواهبي الن�ضج لكل ح�ضارات الإن�سان وثقافاته .كانوا
يعلمون �أن الع�صرية والرقي ميكن ا�ستريادهما ك�سلعة من اخلارج ،لكن احل�ضارة
لي�ست �سلعة ت�ستورد ميكن ا�ستريادها �إىل بلد ما .احل�ضارة مزرعة ينبغي �أن تبذر
بذورها يف املدينة ثم تظهر وتنمو ،ال كما حدث يف �شرق �شبه اجلزيرة عند عرب
احلرية ،ويف �شمالها عند العرب الغ�سا�سنة ،ويف جنوبها عند القبائل اليمنية،
�أولئك الذين باختالطهم وانتقالهم وتقلي ًدا لعادات �إيران ال�سا�سانية وتقاليدها،
�أو الروم ال�شرقية املتح�ضرة املتقدمة قبل الإ�سالم ،ونتيجة ال�ستعمار اليمن
على يد ال�سا�سانيني ،كانوا يعتربون �أنف�سهم �أكرث امتيا ًزا من بقية العرب ،وكان
�شيوخ القبائل يظنون �أنهم ارتقوا من البدوية �إىل رقي ال�سا�سانيني ،والبيزنطيني،
وح�ضارتهم عن طريق �إقامة �صور كاريكاتورية مم�سوخة ،وال حمل �أو معنى لها من
()1ب�ضع :العدد من ثالثة �إىل ت�سعة ،وقيل :من �أربعة �إىل ت�سعة.
(� )2أعتى� :أقوى و�أظلم.
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ر�سوم بالط قي�صر وك�سرى ومرا�سيمها� ،أو ب�إقامة الق�صور العظيمة الأ�سطورية مثل
اخلورنق ،وال�سدير يف دول فقرية تقلي ًدا لبالط ك�سرى( )1يف املدائن� ،أو املظاهر
البدائية املقززة.
�أجل ،كان �أفراد هذا اجلناح الثوري التقدمي الطليعي بالفعل مفكرين
م�ستنريين ،وكانوا يعلمون �أن لعبة الع�صرية ،والرقي غري �صناعة احل�ضارة ،و�أن
التح�ضري يعني موت اال�ستعمار يف كل �صوره الع�سكرية ،وال�سيا�سية ،واالقت�صادية،
والثقافية� ،أما الع�صرية فتعني حل ًما جدي ًدا لذئب الر�أ�سمالية الأوروبية ،كانوا
يعلمون �أن املتفرجن يعني �شبه الأوروبي ،ويعني :الإن�سان الذي �أخلى الأوروبي
باطنه من املحتوى الإن�ساين ،والفكري ،وال�شخ�صية اخلالقة ،حتى ي�صري من
مفتوحا من �أجل املنتجات
قمة ر�أ�سه �إىل �أخم�ص قدمه معدة مفتوحة ،وحلقًا ً
()2
ال�صناعية احلديثة يف �أوروبا وحينذاك يدهن هذا اجللد الننت ،هذا «ال ُّر َجيل»
اجل�ص( ،)3وتو�ضع فوقه املالب�س ،ويع َّب�أ باحلركات وال�سكنات
الذي �صار دمية من ّ
املزيفة التقليدية ال�شبيهة بالـ «كلي�شيهات» والتي ال �سابقة لها حتى يف �أوروبا
حتى يظن �أنه �صار هو ،بل و�أحيانًا  -ويف جمال النقد  -ي�صفونه ب�أنه �أوربي الظاهر،
وغربي ،ومقلد للأجانب ،امر�أة� ،أو رجل يفكر كالأوربيني ،ويح�س مثلهم ،ويعي�ش
( )1البالط :ق�صر احلاكم وحا�شيته.
( )2ال ُّرجيل :ت�صغري وحتقري لكلمة «الرجل».
اجل�ص :من مواد البناء.
(ّ )3
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مثلهم ،ويقلدهم يف كل �شيء ،ويقوم يف نف�سه و�أ�سرته ،وجمتمعه ،وحكومته
بتقليد الأوربيني ...و�أية �أكذوبة ،مثل هذا القرد الذي يبدو كالب�شر� ،إىل هذا احلد
نظيف ،ووجيه ،وع�صري ،من امل�ستحيل �أن يتذكر وقت �إن كان هو نف�سه ،كان
على كل حال يعد ب�ش ًرا ،يعي�ش حياته ،وي�صنع ،وي�أكل ،ويختار ،من امل�ستحيل �أن
يعلم ب�سقوطه �إىل مرتبة حيوان مقلد مفرغ من نف�سه ،وجمذوب ،وجمنون ،وحلم
�أ�ضحية ،وم�ستهلك فح�سب ملا ي�صنعه الآخرون ،لي�س هذا فح�سب ،بل �إنه يهرب
من ما�ضيه كار ًها ،ويتجه ب�شوق �إىل احلا�ضر ،وملا كان احلا�ضر من �صنع الأوربي
ومن عمله ،ي�صري �صي ًدا �أبله ي�سرع بقدمه نحو ال�صياد ،ويقع يف �شراكه( ،)1وي�صري
م�ست� ًأن�سا :لي�س عج ًبا �أن ي�سرع ال�صياد يف �أثر ال�صيد لكن العجيب �أن ي�سرع
ال�صيد يف �أثر ال�صياد(.)2
�إذن ،كان �أع�ضاء هذا اجلناح يعلمون �أن طريق فالح هذا ال�شعب ،وجناته،
لي�س يف البدء ب�إقامته التكايا� ،أو �إن�شاد الرو�ضة� ،أو التعزية� ،أو �إقامة التمثيليات
التي ت�صور م�صائب �آل البيت كما يقول «�أ�شباه املتدينني ال�سلفيني» وال مبتابعة
الأالعيب الأوروبية ،واملظاهر التي يقوم بها «�أ�شباه املتح�ضرين الع�صريني» ،وكانوا
على وعي ب�أنه ينبغي �أن يجتث( )3الف�ساد من جذوره ،و�أنه ينبغي �أن ي�سلك طريقًا
( )1ال�ش َرك :كل ما ين�صب كامل�صيدة �أو احلبال ونحوها ل ُي�صاد به.
( )2جدلية (�سوردل) املعروفة يف الرباط الثقايف ،والنف�سي اخلا�ص بالإن�سان املبتلى باال�ستعمار.
(ُ )3يجتثُ :يقطع ،و ُيقلع.

127

الثوريون الي�ساريون

127

واقع ًّيا للنجاة والتحرر ،و�أنه ينبغي حتديد الهدف احلقيقي من الرقي االجتماعي.
ح�س ًنا :ماذا كان الهدف من هجومهم؟ اال�ستعمار الأجنبي ،واال�ستبداد ال�سيا�سي،
و�ضوحا :النفط وال�شركة الإجنليزية ،واخلانات
واال�ستغالل الداخلي؟ .ومبعنى �أكرث ً
وامللكيات الكربى ،والإقطاع املتعفن املتحجر الظامل� ،أما جمال اخلطاب عندهم
فهم الفالحون ،والعمال ،وجماعات الربوليتاريا ،ومادون الربوليتاريا .لكن ،ال
�أدري ملاذا قام ه�ؤالء -بالرغم من كل هذا الذكاء ،والن�ضج ،واملعرفة ،والتجارب
التي ا�ستمرت مئة �سنة -بدخول البيوت من غري �أبوابها� ،أو بالتعبري ال�شعبي:
ملاذا �أكلوا من �أقفيتهم؟ �أي �أنهم كانوا يحملون اللقمة جي ًدا لكن بجهد وم�شقة
كانوا يديرونها من �أقفيتهم �إىل الطرف الآخر من وجوههم ويو�صلونها �إىل �أفواههم،
ر�أينا �إذن �أنهم حملوا اللقمة جي ًدا ،وخال ًفا لكل اجلماعات التي �سبق ذكرها،
كانوا يعلمون �أنه ينبغي عليهم و�ضعها يف �أفواههم ،حتى ت�أخذ منها كل �أع�ضاء
البدن وخالياه بقدر حاجتها القوة واحلرارة واحلركة ،ولكن هذا الأ�سلوب يف
التناول املعكو�س� ،أو املقلوب� ،أو من «الي�سار» ت�سبب يف �أنهم بذلوا كل هذا
املجهود وعرقوا و�ضغطوا على �أنف�سهم ب�صورة تهد القوى ،ومل يبخلوا ب�أي جهد،
�أو عمل متوا�صل ،وبينما كانت اللقمة اللينة الد�سمة احلا�ضرة لهم ،كانوا يديرونها
من خلف رءو�سهم حتى يو�صلوا �إىل �أفواههم من الطرف الآخر ،وكان هناك قط
�أ�سود ي�سري يف ظلمة الليل كامن خلفهم ،فقفز من اخللف وظفر باللقمة و�أكلها،
وان�صرف ،وبقي «ح�ضرات ال�سادة» واملجهودات التي بذلوها دون طائل والعرق
الذي ت�صبب منهم كما ينبغي ،وبعدها فهمنا �أنهم ي�سمون «الي�سار» من هنا ،ولي�س
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مبعناه املعهود� ،أي الي�سار مبعناه الفار�سي()1وال مبعناه يف اال�صطالح الفرن�سي الذي
بقي لنا تذكا ًرا من الثورة الفرن�سية الكربى.
ه�ؤالء الي�ساريون املعادون لال�ستعمار ،والإمربيالية ،واال�ستغالل الطبقي
وغريه ،عندما بدءوا الن�ضال لدعوة النا�س �ضد اخلانات ،كان �أول ما فعلوه �أن
�أم�سكوا بخناق اهلل ،واقت�صرت دعواتهم على عدم �إثبات وجود اهلل ثم وعلى
الفور �أم�سكوا بخناق الروح ،على �أ�سا�س �أن العلم اليوم ال يعرتف بالروح ،وبعدها
�أم�سكوا بتالبيب الر�سول ،والإمام ،والقر�آن ،وعلي ،واحل�سني ..ثم القومية
والأخالق ،فالدين جاهلية قومية ،وهو نتيجة جلهل الب�شر بالعلل املادية ،و�أن العلم
�صعد اليوم �إىل ال�سماء ور�أى �أال �إله هناك ،و�أن علم الكيمياء �صنع املادة الإلهية
وفهم �أال روح هناك ،و�أن الفل�سفة العلمية اجلديدة ترى �أن الدين باطل والإ�سالم
والقيامة �ضالل ،وال�صوم وال�صالة باطالن ،والر�سول والإمام عبث ،والإ�سالم
من �صنع العرب ،والت�شيع تف�سري من الإيرانيني ،ودعكم من كل هذا الكالم،
والأخالق وال�شرف .والتقوى والعر�ض ،واحلمية( )2والعفة ،واحلالل واحلرام..
�إلخ كلها جمموعة من التقاليد االجتماعية وهي ن�سبية واعتبارية ووليدة امل�صالح
والظروف الطبيعية ،و�أن مقوالت اخلري وال�ضمري ،واملقد�سات والقيم الروحية

( )1جب يف الفار�سية تعني الي�سار ،وتعني مقلوب ،ومعكو�س (املرتجم).
املح َرم والدين من التهمة.
( )2احلمية :املحافظة على ْ
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واخل�صائ�ص الإن�سانية كلها خرافة ،وال يوجد �شيء مقد�س ،وكل الأ�شياء متغرية،
واعتبارية� ،أو بتحليل �أعمق اقت�صادية ،ومادية.
واخلال�صة� ،أبحاث فل�سفية وكالمية من هذا النمط ،وكلها موجهة �إىل
الفالح القروي ،والعامل ال�سوقي يف َم ْ�ش َهد ،وتربيز ،و�أ�صفهان ،وقرى �إيران.
انظروا �إىل كتبهم التي �أرداوا بها منذ الوهلة الأوىل �إثبات ر�سالتهم االجتماعية،
وقاعدتهم الثورية ل�شعبنا امل�سلم ذي الروح االجتماعية الدينية ،واحلديث
�إليهم عن طريقها« :املادية اجلدلية» و«العرفان و�أ�صول املادية» و«الروح �أي�ضً ا
مادية» و«املدار�س الفل�سفية يف اليونان القدمية» و«املارك�سية يف علم اللغة» من
ت�أليف الرفيق �ستالني ،و«جدلية الت�أريخ» و«مقدمة يف �أ�صول الفل�سفة» «جلورج
بوليتزر ،و�أمثال هذه املقوالت ...والنتيجة؟ �إن احلكم العام الذي �أ�صدره قومنا
اعتما ًدا على �أعمال هذه اجلماعة و�أفكارها :ه�ؤالء �أنا�س بال دين� ،أعداء اهلل،
والوطن ،والدين ،والأخالق ،والقيم الروحية ،وكل املقد�سات ،وكل املفاخر،
وكل التقاليد ،وخمربون لكل الأحكام والعقائد ،و�أعداء اهلل ،والقيامة ،والعر�ض
وال�شرف ،والنا�س جمي ًعا ،والأ�شياء كلها ،كل هدفهم �أن ي�أخذوا منا ديننا ،وي�أتون
لنا بالإحلاد من اخلارج عو�ضً ا عنه ،هكذا :وبناء على تف�سري ذلك اخلبيث املهذار
الذي يفهم العامة جي ًدا ،وكان �أكرث عل ًما من كل ه�ؤالء الأتباع لـ «علم االجتماع
العلمي» .ودعاة الأيديولوجية ال�شعبية ،ومدعي «ال�شعبية» بنف�سية هذا ال�شعب
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ولغته ،وبلغ به احلال �أن ف�سر كلمة «كمو» ب�أنها تعني «اهلل» ومن ثم ف�إن كموني�ست
�أي �شيوعي بالفار�سية تعني ال �إله.
ال �شك �أنكم �سوف ت�ضحكون من هذا التف�سري العامي� .أجل ،لكن:
�ألي�ست الأر�ضية الأ�سا�سية لعملهم ،واملخاطب الأ�سا�سي عندهم ولأقوالهم هم
�أولئك العوام؟ والعوام تعني ال�شعب ،تعني «دمو» ،تعني الفالح ،والعامل،
والأجري ،واجلماعات املتفرقة التي ال ر�أ�س لها من قدم وال نظام فيها وال حتديد
لها .ف�ض ًال عن �أنهم عوام الإيرانيني ويف تلك الأيام كان ت�سعون يف املئة منهم من
الفالحني القرويني ،ال عوام الأملان ،وت�سعون يف املئة منهم من الربوليتاريا التي
ت�سكن املدينة ،وعوام ع�صر الإقطاع والدين ال عوام ع�صر الر�أ�سمالية ال�صناعية
بعد قرنني من ع�صر النه�ضة ،وبعد قرن من الثورة الفرن�سية الكربى ،وبعد ثالثة
قرون من �إحياء الروح القومية ،وعزل الكني�سة ،وانزواء( )1املذهب من املجتمع.
�أين �أنت �أيها املفكر امللتب�س عليه؟ الي�سار؟
ومن هنا ما كان يجري� :إنك عندما كنت تذهب �إىل قرية «م�ؤمن �آباد»
وترى عيون ال�شرطي ،واخلان غافلة عنك ،وتظفر بالفالحني وهم جوار �أكوام
حم�صوالتهم  -و�إىل هنا و�سريك �صحيح  -وبعد بع�ض عبارات من �إظهار العالمات
الفل�سفية ،واملو�ضوعات الفكرية العلمية الأيديولوجية العالية ،وذلك حتى يدركوا
( )1انزواء :اختفاء ،وزوال.
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�أو�ضاعهم ،تقوم بتحري�ضهم وتعبئتهم� ،إال �أننا كنا نرى بالفعل �أن فالحيك قد
حملوا مناجلهم ،ومطارقهم ،وبغ�ضب ،وجلبة ،وا�ستنفار �أ�سرعوا خارج مزارعهم،
ي�سرعون خلفك و�أنت ت�سرع �أمامهم ،وكنا نراك تهرع �إىل خمفر ال�شرطة (لكن)
بعد حلظة ننتبه �إىل �أن الأمر ..ال� ...إن الأمر مقلوب ومعكو�س� ،أنهم قد تعقَّبوك،
و�أنك خو ًفا من �أن متزق �إربًا( )1مثل املقانق حتت �ضربات فئو�س حميتهم قد �ألقيت
بنف�سك بني �أح�ضان �أمان املخفر( ،)2حتى تبقى يف �أمان «الأمن» من «غ�ضب
الفالح».
فمتى وجدت الفر�صة لكي تقول لهم� :إنك عدو للخان؟ �إنك عدو
لل�شرطة؟ ومتى وجد الفالح الفر�صة ليفهم �أن �إحلادك غري �إحلاد ابن اخلان العائد
من �أوروبا والذي يغافل �أجراء والده لي�سكر ويعربد بحرية؟ هل ميكن يف جمتمع
تقليدي ،وزراعي ،و�شرقي ،و�إ�سالمي �أنك �إذا بد�أت باهلل ميكن �أن متنح الفر�صة،
�أو جتد املجال لكي تتناول اخلان بعد مو�ضوع اهلل؟
وهكذا كان من �أمر ه�ؤالء �أنهم �أ�ضاعوا �سنوات احلرب ،وما بعد احلرب
يف و�ضع الفل�سفات ،واالحتجاجات الكالمية ،واملجادالت املنطقية ،واملنازعات
العلمية ،وال�صراعات ال�سوف�سطائية( ،)3جاهدوا لإزاحة اهلل من القلوب ،ومل
(� )1إربًا :ق َِط ًعا.
( )2املَخفِر :مكان احلرا�سة.
( )3ال�سوف�سطائية :فرقة يونانية قدمية ،عار�ضها �سقراط ،وك�شف عن مغالطتها .واحدها� :سوف�سطائي.
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يكن لديهم الوقت لإزاحة اخلان من القرية .وقد خد�ش �إميان الفالح عندنا يف ما
يخت�ص بالقر�آن ،وال�صالة ،وعلي ،لكنه مل يع �شي ًئا عن واقعية اال�ستعمار ،ومعنى
اال�ستغالل وفل�سفة فقره وعبوديته .كتب الكتاب ،وترجم املرتجمون الكتب،
واملقاالت عن املادية ،واجلدلية ،وعلم اللغة ،وحركة الت�أريخ ،ودح�ض( )1نظرية
بركي ،وخرافة املثالية ،ونهاية الروح ،واهلل ،و�أ�صول الأخالق ،لكن من بني مئة
�ألف �أو يزيد من �أنواع املجالت التي ن�شروها من �أجل هذا ال�شعب بالفار�سية ،ال
ن�شاهد ترجمة لكتاب «ر�أ�س املال» ،ومن هنا مل يبق يف �أذهان عوام النا�س عنهم
�إال ذكرى حلفنة من امللحدين �أعداء اهلل ،وال يزال مفكرونا على اختالفهم يجرتون
تلك املقوالت نف�سها التي كانت قد هلعت( )2وهربت منذ ع�شرين عا ًما ،وي�ستغلونها
فح�سب لإظهار العلم ،وقد �صكت م�سامعهم �أ�شياء مبعرثة وغري مرتابطة ،ومهرتئة
وغام�ضة وكلها جمردة ،وغريبة ،وملتب�سة عليهم �أحيانًا عن �أمور تت�صل ب�شكل �أو
ب�آخر باجلدلية ،واملادية ،ودالئل دح�ض الدين ومبدئية االقت�صاد ،والبنية التحتية،
والبنية الفوقية االجتماعية وغريها� ،أما فيما يخت�ص بالق�ضايا الأ�سا�سية واملبا�شرة
من قبيل :كيفية �إقامة املجتمع الالطبقي ،والفرق بني اال�شرتاكية ور�أ�سمالية
الدولة ،والإن�سان الكامل ،والفرق بني النقابية ،واال�شرتاكية ،والطرق املمكنة
للو�صول �إىل اال�شرتاكية ،والأ�سلوب اخلا�ص للإنتاج الآ�سيوي ،واالغرتاب يف
( )1دح�ض� :إبطال ودفع.
( )2هلعت :خافت.
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نظام الر�أ�سمالية ال�صناعية ،والقيام مب�سخ البورجوازية ...فهم ال يعلمون �شي ًئا ،ورمبا
مل ي�سمعوا ب�أ�سماء بع�ضها ،وال يعلمون هنا �أن هذه املقوالت مطروحة هنا بحيث
�إنني ذات يوم كنت �أحتدث عن «الإن�سان الكامل» وقام �أحد ه�ؤالء املتع�صبني
بجهل للمارك�سية ،ونفرت عروق رقبته ا�ستعدا ًدا للجدل ،و�أخذ يت�شنج وي�سوق
�أدلة عديدة يف دح�ض هذه النظرية ،وكنت بيني وبني نف�سي �أ�ضحك مما يفعل،
و�أحت�سر على �أحوال �شيخه املظلوم ،ففي احلياة لي�س العدو احلاقد امل�سلح ب�أخطر
و�أ�شد �ضر ًرا للـ «�شيخ» من مريد متع�صب متفانٍ لكن ال عقل له .وعندما طرحت
ق�ضية «االغرتاب» كان �أغلب املارك�سيني املحليني ،وثوريي �أماكن التجمع
ي�ستقبلونها برف�ض وعناد ،وكانوا يظنون �أنني طرحت ق�ضية دينية و�صوفية ،و�أخ ًريا
بعد �أن �أُيدت من ِق َبل املراجع العليا ،خ ّلوا( )1ما بيني وبني ما �أقول.
كنت �أريد �أن �أقول� :إن مرحلة �سلوك الطرق امللتب�سة قد انتهت الآن ،وهي
مرحلة طبيعية مير بها كل �إن�سان يف م�سرية ر�شده ون�ضجه ،يقول علماء النف�س� :إن
()1
جدا من �أجل التعبري عن ظمئه
الطفل يف بداية حياته يقوم بت�صرفات عديدة ًّ
مث ًال ،ويطلق ع�شرات الأنواع من الأ�صوات ،ويحاول ع�شرات املحاوالت اليائ�سة،
ويف كل مرة يقلل من عدد حركاته ،و�أ�صواته ،ويفهم بالتدريج عبثها وال يكررها
ثانية حتى ي�صل �إىل مرحلة يختار فيها حركة واحدة� ،أو �صو ًتا واح ًدا لبلوغ هدفه،
( )1خ ّلوا� :أي تركوا .واملراد هنا :مل يهاجموه.
( )2ظم�أ :عط�ش.
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كالبكاء� ،أو الدق بقدمه على الأر�ض ،ثم تقل الأ�صوات تدريج ًّيا حتى ينطق
بكلمة «ماء» .وهكذا املجتمع مثلما عرب مراحل �سلوك طرق ملتب�سة ال ح�صر لها
وم�ضحكة �أحيانًا من �أجل �إيجاد العلل العلمية لظواهر الطبيعة� ،أو الإميان باهلل،
وقام بالتدريج بت�صحيح اختياراته و�آرائه حتى و�صل �إىل التوحيد� ،أو عند تف�سري
ظاهرة املر�ض مث ًال :فهو يعلم اليوم �أن مر�ضه من ت�أثري ف�ساد طعام كذا و�أن عالجه
كذا من العالج ،ومل يعد بعد يعترب «يوم االثنني»� ،أو الثالث ع�شر من �شهر �صفر
�صباحا من
مذنبني� ،أو عني اجلار احل�سودة� ،أو نظرة زوجة عمه احلادة� ،أو القيام ً
اجلنب الأي�سر ،ويف امل�سرية االجتماعية �أي�ضً ا ،متر كل �أمة مبثل هذه املرحلة ،و�إىل
جوارنا �أمم كثرية مرت باحلكاية نف�سها.
كان بطر�س الأكرب م�صلح رو�سيا الكبري يدر�س يف هولندا ،وكان يرى عمران
هولندا ،ورقيها ،ويحزن على خراب رو�سيا وانحطاطها ،وكان يفكر ما العمل؟
وفج�أة اكت�شف �أن ال�سبب الرئي�سي يف نب�ض احلياة ،والعمل ،واحلما�س ،والرثوة،
والعظمة ،والتقدم يف هولندا هو �أن الرجال الهولنديني رجال منظمون وذوو
�شخ�صية ومتح�ضرون؛ لأنهم يحلقون حلاهم باملو�سى كل �صباح ويعطون للنظافة
�أهمية كربى ،وعلى العك�س ف�إن ال�سبب الرئي�سي يف ا�ضطراب ال�شعب الرو�سي
وت�أخره هو هذه اللحى نف�سها الكثة( )1الطويلة املداللة حتى ال�سرة ،والتي جاوزت
يف بع�ض الأحيان «�أ�سفل ال�سافلني» عند الرو�س.
( )1الكثة� :أي ذات ال�شعر الكثري املجتمِ ع يف غري طول وال رقة.
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وبناء على هذا :عندما عاد �إىل وطنه وتوىل ال�سلطة �أ�صدر �أوامره ب�أن جتتث
هذه اللحى اخلائنة عدوة ال�شعب من جذورها ،وبد�أت احلركة ،وبد�أ اجلنود
امل�سلحون مبق�صات احلالقني يطاردون امللتحني الفارين يف احلواري وال�شوارع
ويقب�ضون على ه�ؤالء امللتحني �أعداء الثورة .وا�شتعلت نريان «ثورة اللحى»
يف �أنحاء البالد وبني كل الطبقات ،والطوائف االجتماعية ،واالقت�صادية،
واجلماعات ،والعائالت ،والتجار ،والنقابات املختلفة من كل جانب وبدون تفرقة
�أو غ�ش �أو و�ساطة ،بدون رحمة وباملعنى احلقيقي لكلمة «بح�سم» ،ويف كثري من
الأماكن املختلفة يف الدولة ،ومن قبل جماعات خمتلفة رجعية جوبهت هذه
الثورة ذات اجلذور التي وجه ن�صل( )1هجومها ال �إىل الأغنياء� ،أو مالك الأر�ض،
�أو ذوي اجلذور� ،أو رجال الدين� ،أو القادة� ،أو الأقوياء� ،أو ال�سا�سة� ،أو �أ�صحاب
احليثيات ،بل وجهت فقط �إىل �أ�صحاب اللحى( )2مبقاومة �شديدة ،لكن يف طريق
الثورة ال�شاملة التي جتتث اللحى من جذورها والتي كانت تعب ًريا عن الإرادة
اجلبارة ل�شخ�صية الإمرباطور التقدمي الع�صري بطر�س الأكرب� ،أنه على رو�سيا �أن
تغري ال�سحنة القدمية للمجتمع الرجعي يف غم�ضة عني ،و�أن عليها �أن تتحول من
دولة مت�أخرة �إىل دولة تدور يف فلك الدول املتقدمة ال�صناعية يف �أوربا ال�شمالية
والغربية ،ويف ذلك ينبغي �أن تتحطم كل عقبة ،وقد حتطمت ،وانت�صرت الثورة،
واجتثت اللحى ،وتغريت �سحنة املجتمع التقليدية ،لكن مل يتغري �شيء.
( )1الن�صل :حديد الرمح وال�سهم وال�سكني.
( )2يتالعب امل�ؤلف هنا بني لفظي ري�شه مبعني جذر� ،أو �أ�صل وري�ش مبعنى حلية( .املرتجم).
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يف هذه الثورة فقد ال�شعب الرو�سي عدة فرا�سخ من اللحى ،ويف مقابلها
مل يح�صل على �شيء قط ،رمبا كانت النتيجة الواقعية ،والأثر العيني لهذه الثورة
على اللحى من ن�صيب ال�شركات الهولندية التي كانت ت�صنع �شفرات احلالقة..
فقط ..وال�سالم ،نعمة من اهلل.

املجتمع والت�أريخ

�إنني �أ�ؤمن ب�أن كل جمتمع له �أي�ضً ا -كما يقول (فرويد ،ويوجن) -بالن�سبة
للفرد ما ي�سمى بالال�شعور ،وهذا غري الوجدان اجلماعي الذي يتحدث عنه
(يوجن) مبعنى وبتعبري ،ويتحدث عنه (دوركهيم) مبعنى �آخر ،وبتعبري �آخر� .إنني
�أحتدث هنا عن املجتمع  -ال عن فرد اجتماعي  -ك�شخ�ص ،وكموجود حي مفكر
وواع ،وح�سا�س وذي �إرادة ،و�إميان ،وعاطفة خا�صة به ،ولي�س املجتمع جتم ًعا من
ٍ
�أفراد ،بل هو مركب من عنا�صر فردية ،وكما �أن لكل تركيب �صفات وطع ًما ،ولونًا،
ورائحة ،وخ�صائ�ص فيزيائية ،وكيميائية م�ستقلة ال توجد يف �أي واحد من العنا�صر
التي دخلت يف تركيبه ،فاملجتمع �أي�ضً ا تركيب ذو خ�صو�صيات ،و�أحوال ،وقوانني
وقواعد ال ت�صدق على �أي فرد منه .فالأفراد يف املجتمع� ،أي «ال�ضمائر الفردية،
�أو ذوات الوجود الفردي» مل تو�ضع �إىل جوار بع�ضها مثل :املجتمع املوجود يف
�صالة عر�ض �سينمائي� ،أو قاعة امتحانات� ،أو جتمع حول حادث مرور مثل كومة
من املح�صول لي�ست �شي ًئا �إال بع�ض حبات القمح ،وبع�ض الق�ش .لي�س املجتمع
جمموعة من الأ�شخا�ص� ،إنه نف�سه «�شخ�ص»� ،إن�سان ،والأفراد خالياه ،والإن�سان
الفرد غري اخلاليا التي كونته ،فالإن�سان له حياته ،وما�ضيه ،وحركته ،و�إح�سا�ساته،
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ومميزاته التي تختلف وتتمايز عن خالياه وعن �أع�ضاء ج�سده ،وما �أقدمه حتت
عنوان البنية االجتماعية ال هو باالقت�صاد ،وال هو بال�سيا�سة ،وال هو بالعقيدة،
وال بالإرادة ،وال ب�أي عامل �آخر ،لكن «البنية التحتية» لأي جمتمع عبارة عن
ت�شكيل عنا�صره املادية ،وكيفية تركيبها ،والعوامل الروحية ،واملعنوية التي �صنعت
«�شخ�صية املجتمع» ،وكما �أنه ال ميكن معرفة فرد ما مبعرفة مقدار ثروته ،ونوع عمله
و�شكل �شغله ،ودرا�ساته ،وما�ضيه ،و�أ�صله ،وعقيدته ،وبيئته ،و�إميانه فقط ،بل ينبغي
�أن تو�ضع كل هذه العوامل يف ال�شكل الكمي ،والكيفي لرتكيبه ،وا�ستخدامها
لإدراك «�شخ�صيته» ،هكذا املجتمع� ،سوف يكون الأمر �سطح ًّيا ومن جانب واحد
�أن نعتقد �أننا عرفنا جمتم ًعا ما مبعرفة ت�أريخه كما يقول الت�أريخيون «�أ�صحاب نظرية
مبدئية الت�أريخ»� ،أو مبعرفة دينه ،وفكره كما يقول «ماك�س فيرب»� ،أو مبعرفة ثقافته
يف اجتاهها القومي كما يقول «ا�شبنجلر»� ،أو مبعرفة عرقه كما يقول «الفا�شيون»� ،أو
مبعرفة بنيته االقت�صادية كما يقول «املارك�سيون الإجنليزيون� ،أو ال�ستالينيون»� ،أو
حتى عن طريق ر�ؤية اقت�صادية ِ�ص ْرفة(.)1
�إن معرفة �أي جمتمع تعني معرفة «الإن�سان الأعلى»� ،أو بتعبري �أدق «ما فوق
الإن�سان» وما فوق الإن�سان هذا ،يعني املجتمع ،و�ألي�س من الأدق من الناحية
العلمية �أن ت�ستخدم بد ًال من كلمة املجتمع ،و�أكرث ما تبادره �إىل الذهن مفهوم
جتتمع الأفراد؟ �ألي�س من الأدق �أن ن�ستخدم بد ًال منها كلمة «اجلماعة»؟ خا�صة
(�ِ )1ص ْرفة :خال�صة.
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و�أن هذه الكلمة ت�ستخدم بد ًال من كلمة املجتمع يف ثقافتنا الإ�سالمية ،مثل :يد
اهلل مع اجلماعة ،ال�شاذ من اجلماعة لل�شيطان كما �أن ال�شاذ من القا�صية للذئب.
(�أحاديث نبوية)(.)1
وال �شك �أن العوامل التي �صنعت �شخ�صية اجلماعة لي�س �إال الطبيعة،
وال ِع ْرق ،واالقت�صاد ،وال�شكل الطبقي ،واجلماعي ،والنظام ال�سيا�سي ،والدين،
واللغة ،والفن ،و�أ�صول الإنتاج ،والت�أريخ فيها« .ويف الوقت نف�سه كل عامل من
هذه العوامل ال وجود له يف حد ذاته منف�ص ًال ،وجمر ًدا ،عن بقية العوامل..
فالذي يكون �أ�سرة ،وي�صنعها مث ًال هو ت�أريخها ،وهو �أي�ضً ا دينها ،وهو اقت�صادها،
وهو بيئتها اجلغرافية ،و َه ُل ّم ج ًّرا ( .»)2لكن ال�شخ�صية على كل حال لي�ست واح ًدا
من هذه العوامل ،وهل حام�ض ال�سولفريك �شي ًئا �إال الكربيت ،والأك�سجني،
والهيدروجني ،ويف الوقت نف�سه ال هو بالكربيت ،وال الهيدروجني ،وال الأك�سجني،
وال حتى خلي ًطا من هذه العنا�صر الثالثة؟ (.)3
( )1انظر ،كنز العمال ،588/7 :جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،221/5 :املب�سوط لل�سرخ�سي.177/1 :
( )2هلم ج ًّرا :تعبري يقال ال�ستدامة الأمر وات�صاله.
()3هذه هي نظرية «الفردانية االجتماعية» (يف مقابل �أن�صار الفردانية الفل�سفية ،والأخالقية ،وال ّنف�سية ،وهي
مقولة �أُخرى) ،وهي تخريف لدرجة �أ ّنها ال ت�ستحق عر�ضها ،ونظريتهم ت�شبه �أنْ يدعي ف�سيولوجي عظيم �أ ّنه
يعرف بيتهوفن مث ًال عن طريق معرفة اخلاليا التي كونت ج�سده خلية خلية .وهناك �أي�ضً ا نظرية �أ�صحاب
والدين،
ال ّنزعة امل�ؤ�س�ساتية الذين يعتقدون ب�أنّ املجتمع عبارة عن جمموعة م�ؤ�س�ساته من قبيل احلكومةّ ،
والأُ�سرة وال ّلغة «ك�أُ�صول �أ�سا�سية» والبنك ،وديوان الوزارة ،وال ّت�أمني ،والربيد ،و�صندوق ال ّتقاعد ،وامل�ؤ�س�سات
االجتماعية الأُخرى «�أ�صول فرعية» وت�شبه �أنْ يقول عامل عظيم يف ال ّت�شريح وعلم وظائف الأع�ضاء مدع ًّيا «�إ ّنني
قد عرفت �أين�شتني بت�شريح �أع�ضاء ج�سده».
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و�إنني �أ�ؤمن �أي�ضً ا بقدر الت�أريخ «الذي ف�سر خط�أ بحتمية الت�أريخ يف �أن
احلتمية ( )determinismeلي�ست ج ًربا �سواء يف اللفظ واملعنى ،بل هي حتديد
وقدر» ويعني وجود قوانني علمية حمددة ،وثابتة يف الت�أريخ «كما يف الطبيعة».
كما �أنني �أ�ؤمن بعلم االجتماع مبعنى وجود قوانني م�سلم بها ي�ستند عليها كل
جمتمع ،لكني يف الوقت نف�سه �أعترب تف�سري كل جمتمع� ،أو �أمر اجتماعي� ،أو
ت�أريخي ،وت�أويلهما على �أ�سا�س القوانني الكلية والأحوال العامة لعلم الت�أريخ،
�أو علم االجتماع نو ًعا من التعميم العام اخلطر ونظرة كلية ت�ؤدي �إىل منزلقات
بحيث يلطم �أكرث من �أي عامل �آخر من عوامل املعرفة حقيقة جمتمع ما ،وعلى
وجه العموم يلطم العلم ،والبحث ،وك�شف املجهوالت اجلديدة فيه ،ويحول
املفكر امل�ستنري من جمتهد خ َّالق واقعي النظرة عميق التفكري مدرك للواقع
()1
يرت�صد
باحث عن الو�سائل� ،إىل مقلد وا�ضح للعموميات ومنطي ،وبدال من �أن ّ
()2
احلقائق املتنوعة ،واملتغرية لبيئته وع�صره ،يقوم بتكرار ما هو مكرر ،واجرتار
�أقوال القدماء ،وفر�ض كل ظاهرة جزئية وتطبيقها ،واعت�سافها ( )3وقيا�سها على كل
الكليات ،وبدال من �أن يكون باحثًا واقع ًّيا ،ي�صري متكل ًما �أ�صول ًّيا ،ويبتلى نتيجة
لذلك بالذهنيات عن غري وعي.
يرت�صد :يراقب ويتابع.
(ّ )1
( )2اجرتار :تكرار .و�أ�صله ما يخرجه البعري من بطنه ليعيد م�ضغه و�أكله.
( )3االعت�ساف :الظلم.
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وهنا �أي�ضً ا تطرح ق�ضية معرفة الفرد ،والقوانني العلمية لعلم الإن�سان ،وال
�شك �أن �أفراد الب�شر يولدون طبقًا لقوانني البيئة الكلية ،والثابتة ،وقوانني الوراثة
والن�ضج اخلا�ص مبراحل العمر املتتالية ،والأ�صول الف�سيولوجية ،والنف�سية العامة،
وعليها �أي�ضً ا ين�شئون ،ويربون ،وميوتون لكن ،طبقًا لهذه القوانني ،ال ميكن �أب ًدا �أن
تعرف �شخ�صية فرد ما معني� ،أو توجه� ،أو تف�سر تلك ال�شخ�صية التي ت�شكل حقيقته
الواقعية بدقة و�شمول .فـ (لينني ،وتول�ستوي ،ورا�سبوتني) ،كلهم يت�شابهون من
ناحية البيئة ،والع�صر ،والت�أريخ ،والعرق ،واالنت�ساب الطبقي ،والبيئة اجلغرافية،
كلهم ذوو «عنا�صر مكونة لل�شخ�صية االجتماعية ،والفردية» واحدة وم�شرتكة ،ويف
الوقت نف�سه كلها �شخ�صيات غري مت�شابهة ،بل ومتناق�ضة.
أ�سميه ال�شخ�صية االجتماعية �أي �شخ�صية جمتمع ما ،هي من ناحية
�إن ما � ِّ
الرتكيب االجتماعي� ،أو تركيب جمتمع ما ،ومن ناحية �أخرى خ�صائ�صه التي
متيزه ومتيز وجوده عن املجتمعات الأخرى ،وال �أريد �أن �أفعل مثل بع�ض املثاليني
ف�أن�سب هذه العوامل ،و�أرجعها �إىل عوامل غام�ضة� ،أو ميتافيزيقية� ،أو �إىل امل�صادفة،
�أو �إىل الإرادة ،واالختيار ،و�أكرر على �سبيل املثال قول بونتيري�« :إن النبوغ �شعلة
غام�ضة حمفوفة( )1بالأ�سرار ،ولغز جمهول غري قابل للتنب�ؤ ،و�أي�ضً ا ال يو�صف»
لكنها وليدة تلك «الكيفية نف�سها من الرتكيب» التي مهما كان تف�سريها وحتليها
�صع ًبا �إال �أنه لي�س حم ً
اال ،مهما مل ن�ستطع علم ًّيا باملعلومات املتاحة.
( )1حمفوفة  :حماطة.
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ومن هنا ف�إنني مع �إمياين بالوجود العلمي الذي يعرف با�سم الت�أريخ� ،أو
االجتماع �أي القوانني الثابتة والكلية التي يحيا املجتمع الإن�ساين على �أ�سا�سها
ويتغري� ،أعتقد �أن ت�أويلها �أي تطبيق هذه الأ�صول ،واملعايري الكلية املو�ضوعة
�سلفًا  -ولو و�ض ًعا علم ًّيا( )1على جمتمع ما يف حالة جزئية� ،أو ق�ضايا اجتماعية
لفرتة من الت�أريخ يف جمتمع معني -ي�ستوجب �أال نعترب �أن هناك �أوجه نق�ص
على الإطالق �أو بطالن فيما ن�سميه فل�سفة الت�أريخ� ،أو علم االجتماع،؛ لأننا
افرت�ضنا �أنها قوانني ثابتة ،ومعايري حا�سمة نقي�س بها احلقائق ،والواقعيات ،ونزنها
مبيزانها ،ولي�س العك�س كما هو مفرو�ض ،بحيث ال ن�صل �أب ًدا �إىل ك�شف جديد،
وا�ستنباط قانون� ،أو ا�ستنتاج دقيق ال ينطبق على تلك القوانني والقوالب ،وكلما
جدا وال �سابقة لها ،نقوم بتحريفها ب�شكل ما حتى تكون
واجهنا ظاهرة عميقة ًّ
قابلة للتطبيق والتعليل مع موازيننا التي اعتقدنا فيها و�آمنا بها �آنفًا.
و�إن خطر الوقوع يف اخلط�أ يكون �أفظع حني نرى �أننا ال زلنا ن�ستطيع احلديث
عن علم الت�أريخ ،وعلم االجتماع ب�صعوبة ،ومهما كان �أي جمتمع حمدو ًدا� ،أو مهما
كان فرد من الأفراد� ،أو م�صداق من امل�صدقات الأخرى «كلية» مبعنى املجتمع
()1هذا يف حني �أ ّنني �أُ�ؤمن مئة يف املئة ب�صحة هذه القوانني ،والأُ�صول املوجودة يف فل�سفة ال ّت�أريخ علم ًّيا ،وهذه
الثّقة لي�ست خالية من ال�شّ ك يف �سذاجة ّ
الظواهر ،والعنا�صر الإن�سانية ،و�سرعة ت�صديقها ،والغفلة عما فيها
من عمق مده�ش ،وغمو�ض ،وعدم قابلية للإح�صاء ،وعدم ثبات ،خا�صة يف �شكلها الأكرث تعقي ًدا �أي املجتمع
وال ّت�أريخ .ومن هنا ال ينبغي االكتفاء بت�أويل القوانني ،والأُ�صول الكلية ،وفر�ضها لعدم امل�سخ ،وعدم الغفلة عن
احلقيقة االجتماعية.
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منطبقًا على الأ�صول الكلية لفل�سفة الت�أريخ ،وعلم االجتماع ،ف�إنه هو نف�سه ويف
الوقت نف�سه «�شخ�صية» ،وملعرفته «علينا بعد �أن نعترب �أحد الأفراد «كلية» با�سم
«املجتمع» �أن نف�سره هو الآخر «�شخ�صية»( )1وهكذا هو ما يقوله جورفيت�ش�« :إنه ال
يوجد �شيء ا�سمه املجتمع ،بل توجد جمتمعات».
وق�ضية «البنية الفوقية االجتماعية» ،بالرغم من �أنها �صحيحة �إال �أن و�ضعها
وكيفيتها يختلفان ،فلي�س املجتمع الإن�ساين بنا ًء ب�سي ًطا بحيث يو�ضع بناء اقت�صادي
�أ�سفله ،ثم تبني من فوقه الأخالق ،والدين ،والفن ،واللغة � ...إلخ وال�شخ�صيات،
والف�ضائل ،والأفكار ،والعلوم و ..وكل الوجوه املختلفة للروح الإن�سانية الغام�ضة،
والأبعاد املعقدة للتجليات االجتماعية ،بل �إن جمموع هذه العنا�صر متزج فيما
بينها ب�شكل ما ثم تبدو يف �صورة �شكل� ،أو جن�س ي�شكل البيئة االجتماعية،
وجن�سا ،يقت�ضي ظرو ًفا
ويف الوقت نف�سه ف�إن كل هذه العنا�صر ت�شكل ً
مزاجاً ،
خا�صة ،ومتنا�سبة ،بحيث �إنه بعد معرفة هذا اجلن�س ،واملزاج ،ف�إن كل �شيء �أي
كل الوجوه ،والتجليات ،واحلركات قابلة للمعرفة ،وقابلة للتحليل وعلى �أ�سا�س
ذلك قابلة للتعليل ،بل وميكن التنب�ؤ بامل�ستقبل ،وا َحل ْد�س( )2بالن�سبة له ،والتدخل
جدا ،وهنا ميكن ف�ضح ق�ضية «التقوى» (العلموية)
�إىل حد كبري وباحتماالت قوية ًّ
()1كما �أن علم النف�س االجتماعي ،وعلم االجتماع ،وعلم الإن�سان ال تغنينا من �أجل معرفة �شخ�صية ما فنية� ،أو
علمية� ،أو �سيا�سية عن عمل النف�س الفردي ودرا�سة �سريته وخ�صائ�صه الفنية ،بل والف�سيولوجية.
احلد�س :الظن والتخمني.
(ْ )2
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تلك الق�ضية ال�ساذجة �أو اخلبيثة التي تريد �أن تف�صل العلم عن ال�سيا�سة ،وعلم
االجتماع عن الأيديولوجية ،والت�أريخ عن االلتزام والهدف ،وهذا غري «العلم
امللتزم» و«الفل�سفة التقدمية» املوجودة عند جماعة هدفها ونتيجة عملها حتريف
العلم ،وحتريف الفل�سفة ،هذه اجلماعة التي اخرتعت «العلموية اجلديدة» خلدمة
مدر�سة عقائدية و�أهداف اجتماعية حددتها(.)1

(�)1إن احلياد ،واملو�ضوعية ،وتقدي�س حرية العلم �أفكار لي�ست من �أجل تنزيه العلم ،ولكن من �أجل �أن يخل�ص
العامل بكرامة وعلم من �أمل الر�أ�س ،وااللتزام ،والن�ضال الالزم للعقيدة ويفر منها.

موقعنا من الت�أريخ

ما هو موقعنا من الت�أريخ؟
لقد حتدثت يف هذا الأمر مرا ًرا تكرا ًرا ،و�س�ألت بجدية �شديدة املفكرين
امل�ستنريين ال�صادقني من مواطني الذين ي�شرتكون معي يف الأمل واالهتمام ،كما
�س�ألت �أولئك الذين يعي�شون يف الدول الإ�سالمية� ،أو غري الإ�سالمية من دول
العامل الثاين (الثالث �سابقًا)( ،)1هذا ال�س�ؤال هو :ما هو موقعنا وما هو الع�صر
الذي نعي�ش فيه؟ ولي�س هذا �س�ؤا ًال ب�سي ًطا ،لي�س ق�ضية علمية ،وفل�سفية ،وت�أريخية
فح�سب� ،إنها ت�ضم كل هذه اجلوانب.

(�)1إنّ العامل الثّالث لي�س �إ ّال جمرد ذكرى ت�أريخية ،فال يوجد الآن �أكرث من عاملني ،وما بقي ك ّله اختالف يف اال�سم
وال ّر�سم والعنوان ،واختالف يف العلم و «الألفاظ» ،فالعامل هو عامل ال ّراكبني وامل�شاة� ،أو ال ّراكبني واملركوبني.
ال�سحت ،وال ّر�أ�سماليون ،وبائعو الب�ضائع ،وم�شرتو املواد اخلام ،وحمددو
ف�أُولئك هم الأغنياء ،والأقوياء ،و�أكلة ّ
ال�صناعي»ّ ،ثم عامل ال ّركود
الأ�سعار ،واحلدود وامل�صائر ،وموجدو احلوادث اجل�سام� ،أو بعبارة واحدة «العامل ّ
ال�سيا�سة واالجتماع ،ينبغي �أنْ يكون
وال ّتقليد واال�ستهالك ،وال ّتبعية يف ال�شّ كل واالدعاء ،وال ّن�شيد والعلم ،يف ّ
املرء واقع ًّيا ال متخ�ص�ص و�ضع �أ�سماء.
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وقبل �أن ن�ؤمن مبدر�سة فكرية ما ،وقبل �أن نبد�أ عم ًال ما بداية �صحيحة علينا
�أن نحدد يف البداية :يف �أي مكان نحن من الأر�ض ويف �أي ع�صر من الزمان؟
وقبل �أن نعلم يف �أية مرحلة من م�سرية الت�أريخ ،ويف �أي منعطف من ع�صور
التطورات االجتماعية ،يكون اتباع �أيديولوجية ما ،تقدمية �أو منحطة� ،صحيحة �أو
خمطئة ،دينية �أو مادية ،تع�ص ًبا ال حمل له باملعنى احلقيقي للتعبري ،ونتيجة لذلك
ف�إن �سلوك �أي طريق �ضالل ،وترك للعمل ال�سيا�سي ،واالجتماعي ،وو�ضع مل�صري
املجتمع واملنزل الأول للإ�صالح ،والثورة حتت رحمة امل�صادفة واالحتمال ،هو
كتابة و�صفة ملعاجلة مري�ض ال نعرف عمره ،وال مدة مر�ضه ،وال نوعه ،بل وال نعرف
املري�ض نف�سه على �أي وجه ،بل عالج كتب تقلي ًدا لطبيب حاذق جمرب عالج يف
عالجا ناج ًعا(.)1
مكان �آخر مري�ضً ا �آخر وكان ً
رمبا تتعجبون ملاذا �أطرح هذه الق�ضية الوا�ضحة والبديهية هنا؟
اجلواب :ذلك لأن خماطب «�سان �سيمون ،وبرودين ،ومارك�س ،و�إجنلز»
حوايل �سنة (1850م) ال ي�شبه يف �شيء قط خماطب املفكرين امل�ستنريين
االجتماعيني يف الدول الإ�سالمية حوايل (1950م).
�أولئك �أملان ،وفرن�سيون ،و�إجنليز ،وه�ؤالء �إيرانيون ،و�أفغان ،وترك ،وعرب..
�أولئك غربيون ،وه�ؤالء �شرقيون.
( )1ناج ًعا :ناف ًعا.
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�أولئك ذوو ر�ؤية غال ًبا ما هي قائمة على احل�ساب وامل�صلحة ،ومنطلقون
من مبدئية الك�سب ،وه�ؤالء ميالون غال ًبا �إىل العاطفة وعباد للحقيقة ،ومنطلقون
من مبدئية «القيمة» �أولئك من الربوليتاريا ال�صناعية ،وه�ؤالء مزارعون قرويون،
ومادون بروليتاريا هناك �شكلت طبقة العمال و�شملت كل �أع�ضاء املجتمع،
وات�سعت وتعمقت ،وغلظت وتكثفت ،واكت�سب ثقافتها ،ولغاتها ،و�سماتها،
ورموزها وعاداتها ،وهنا جمرد جماعات متفرقة ويف �أركان خمتلفة من العمال
ال�صناعيني ،و�أفرادها يف الغالب اجليل الأول من العمال ،وكانوا من قبل فالحني،
�أو عماال زراعيني هاجروا �إىل املدينة.
هناك بلغوا مرحلة ال�صناعة الثقيلة ،وهنا ال يزال معنى ال�صناعة عندهم
معنى ا�ستهالك ًّيا و�أغلبه «رمزي»( ،)1وهم يربرونه ويتجهون فيه وجهة غربية
وا�ستريادية ،و�أحيانًا توجد ب�ضع م�صانع للتجميع� ،أو الإنتاج اجلزئي احلقري لل�سلع
اال�ستهالكية قليلة القيمة .هناك انتقلوا من البورجوازية �إىل الر�أ�سمالية ثم من
الر�أ�سمالية �إىل �آخر مراحلها �أي الإمربيالية واال�ستعمار ،وتطوروا من مرحلة
ت�صدير ال�سلعة �إىل مرحلة ت�صدير امل�صنع ،بل و�أحيانًا ت�صدير ر�أ�س املال� ،أما هنا

()1اال�ستهالك ال ّرمزي :املوبيليا ،والتلفزيون ،و�شاطئ البحر ،واملو�سيقى الغربية ،و�أعياد امليالد ،والذهاب �إىل قاعة
ال ّرودكي للمو�سيقى  ...وهو بالن�سبة للكثريين منا لي�س ا�ستهالكًا حقيق ًّيا� ،إننا نح�س فيه فح�سب ب�أوجه ا�شرتاك
مع الب�شر الأعلى يف الغرب الذي نح�س باحتقاره لنا يف داخلنا.
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فالبورجوازية اجلديدة ال تزال يف مرحلة «ال�سم�سرة» يقوم بها عدد من وكالء
البيع املتعاقدين مع ال�شركات الغربية.
هناك� ،أدت اللربالية والدميقراطية لعدم ت�آلفهما الفطري مع الر�أ�سمالية �إىل
�أنواع الفا�شية ،و�أ�صبحت احلرية عندهم تعني حرية التجارة ،وحرية ر�أ�س املال
غري املقيد والتحرر من القوانني والقيود اجلمركية� .أما احلرية هنا فذات مفاهيم
مفعمة باحلياة والثورة �أخالقية ،و�إن�سانية ،ومطالبة بالعدالة ومقد�سة.
هناك :تركوا القرون الو�سطى خلف ظهورهم منذ ثالثة قرون ،وهنا ال
يزالون يعي�شون يف معمعتها.
هناك قاموا بالثورة الفرن�سية منذ قرنني� ،أما هنا فال تزال ترجمة «روح
القوانني» ملونت�سكيو كتابًا جدي ًدا ،وعميقًا ،ومكت�شفًا بالن�سبة للعلماء ،واملفكرين
امل�ستنريين� ،أما دائرة معارف (فولتري) ،فلم ي�سمع عنها �أحد �شي ًئا.
هناك قاموا بالثورة ال�صناعية منذ قرنني يف �إجنلرتا ،و�أ�صبح �شعارهم الآن
«املوت للآلة» ت�ضام ًنا مع العمال ،وهنا بعد قرنني� :إدخال الآلة يعني �آالت من
�صنع �أوربا ،ومن تخريب هنا ،و�أمل العاطلني :جميء الآلة.
هناك :املتعلمون �أنا�س ذوو وعي اجتماعي ،ور�ؤية نقدية ،وفكر ،و�أيديولوجية،
وتعاطف مع النا�س ،و�سلوك م�ضاد للأر�ستقراطية ،وم�ضاد للبورجوازية ،وعواطف
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عاملية �إن�سانة بدرجات متفاوتة ،وهنا :املتعلمون �أ�شخا�ص يذهبون �إىل اجلامعة عدة
�سنوات ويعودون منها ،وميتحنون تب ًعا لذلك وي�أخذون التقديرات طبقًا حل�ضورهم،
وي�أخذون �شهادات الفراغ من الر�سائل املمالة و«�إبدال الن�سخ املطبوعة �إىل ن�سخ
خمطوطة� ،أو م�صورة» ،وبها يدخلون يف خدمة احلكومة ،وي�شرتكون يف املحافل،
واملدار�س اخلا�صة القا�صرة على الأ�صدقاء والرفاق ،يتبوءون املنا�صب ويقب�ضون
النقود ،ويحلون حمل «ال�سادة احلجاج» التجار ال�سابقني ،واليهود الأ�سبقني،
والأ�شراف املفل�سني القدماء(.)1
هناك يحيا �أ�ستاذ اجلامعة �إنه �أعلى مقا ًما و�أ�شرف من اجلرنال «ديجول»،
وهنا ير�ضى حتى بتعيينه يف «الرئا�سة العامة للأمور املتعلقة بحفظ الأموال،
والأثاث ،والإ�شراف على نظافة الأماكن اخلا�صة يف الكلية.
هناك يقر�أ كل فرد عادي عادي كل يوم �شي ًئا يف املتو�سط ما هو مقداره.
�أحد كتب اجليب يف �سل�سلة «ماذا �أعلم» ،وهنا يقر�أ كل �إيراين �سنو ًّيا ما ي�ستغرق
ثالث ثوان ون�صف من وقته ،والرجال الف�ضالء اجلامعيون ،واملفكرون امل�ستنريون
فيه �أي�ضً ا يقر�ؤون «زن روز» و«بر�سر دو راهي :يف مفرتق طريقني».
(�)1أحيانًا يقوم طبيب �صحة يف القرية وحده بر�سالة �أربعة من امل�ستخدمني ال ّتقليديني �أي :اخلان ،والآخوند «رجل
وال�سارق امل�سلح ،يقوم بها على �أكمل وجه بل يزيد .وقبل ظهور هذه ّ
«الطبقة اجلديدة» كان
الدين» ،وال�شّ رطيّ ،
ّ
كل منزل ملفت للنظر� ،أو حديقة عامرة� ،أو عقار غالٍ على نا�صيتني تراه وت�س�أل عن مالكه ،كان ال ّرد :ملك
الدكتور فالن� ،أو املهند�س فالن ،انظروا
احلاج فالن� ،أو اخلان فالن� ،أو اليهودي فالن ،أ� ّما الآن فيقولون :ملك ّ
�إىل الأحياء اجلديدة يف طهران.
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هناك بلغت الثقافة العامة م�ستوى ،بحيث يعترب نتاج ثماين وع�شرين �سنة
من البحث لنابغة مثل ما�سنيون عن «�سلمان فار�سي» جمرد حما�ضرة بالن�سبة
للطالب الفرن�سي ،وهنا تعد ترجمته الفار�سية بالن�سبة للإيرانيني الف�ضالء
امل�سلمني ال�شيعةًّ ،ن�صا غام�ضً ا وغري ًبا وغري مفهوم ،وال يهم �أحد من العلماء
املهتمني بالقدمي واجلديد(.)1
هناك �سقط الدين عاج ًزا ،مقع ًدا ،منزو ًيا يف �أركان الكنائ�س ،وال يقوم
معارفه القدماء بزيارته �إال يف �أيام الآحاد ،وهنا يدق نب�ض املجتمع على �أنغامه،
وبدنه مفعم بحرارة الإميان ،وتعداد ال�شهداء الذين يقدمهم يوم ًّيا يتجاوز تعداد
جمموع الأرقام التي تقدمها كل الأيديولوجيات غري الدينية يف الن�صف الأخري
من هذا القرن.
هناك ي�ستطيع �أهل اخلري من الأفراد ،واجلمعيات اخلريية ،والأوقاف غري
الدينية �أن يقفوا على �أقدامهم �أمام رجال الدين ،والأوقاف الدينية ،واجلمعيات
الدينية ،ويناف�سونهم� .أما هذه الأمور هنا فهي مئة يف املئة دينية ،فالأوقاف قا�صرة
هم �إ ّال �إذا كان املرحوم الع ّالمة تقي زاده قد وفق يف ترجمته حني ذاك كنت ترى �أي �سياق احتدم بني �أدبائنا
()1ال ّل ّ
وف�ضالئنا ،وحمققينا العميقني ذوي الوزن حول تقريظ مقام املرتجم ،وتقدير مثل هذه الترّ جمات ،وتقدي�س
مثل هذا املنت ،وتعظيم مثل هذا امل�ؤلف ،وتكرمي  ...وجوائز ،و�أية �شروط ،و�أية �أو�صاف ،و�أية حتليالت دقيقة
حد ذاته ،وقيمة البحث ،لكن :عندما ي�أتي �شاب غريب
ومناقد مو�ضوعية علمية غري مغر�ضة من �أجل العلم يف ّ
الد�ستورية ،ال ين�شر
ومغمور فيقوم بهذا العمل ا ّلذي كان من املقرر �أنْ يقوم به الأُ�ستاذ الع ّالمة وزعيم احلركة ّ
ح ّتى خرب �صدوره يف فهر�س الكتب ا ّلتي ن�شرت يف �إيران (1344هـ).
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على الدين� ،أما امل�ستو�صفات اخلريية ف�أكرثيتها الغالبة دينية بالرغم من �أنها مل
تبد�أ �إال منذ ع�شر �سنوات �أال �إنها �أكرث من جمموع م�ستو�صفات جمعية الأ�سد،
وال�شم�س احلمراء الإيرانية «الهالل الأحمر الإيراين» ووزارة ال�صحة ،وم�ؤ�س�سة
كما وكيفًا ،ويف مقابل كل هذه امل�ؤ�س�سات اخلريية ،والأوقاف
اخلدمات االجتماعية ًّ
العامة ،والنذور ،وال�صدقات وغريها ف�إن للع�صريني العلمانيني فقط نادي الأ�سود
«ليونز» (الأ�شبال) ونادي �آخر �أ�صله يف �أمريكا ال يح�ضرين ا�سمه.
هناك :ال تزال الزراعة فر ًعا للإنتاج ال�صناعي ،وهنا على العك�س متا ًما.
هناك :املزارع والقرى �أقمار للمدن تدور يف فلكها ،وهنا ال تزال املدن طفيلية
على القرى� ،أو كما يقول ال�سيد املهند�س بازرجان :م�ستهلكة اخلبز ،والنبوغ وما
�سختهما ،وكالهما تنتجه القرية.
هناك :يعترب املا�ضي جمرد ذكرى حمرتمة وع�صر ت�أريخي� ،أما هنا فاملا�ضي
يف حال احل�ضور دائ ًما ،والكال�سية حية ذات تيار وحركة وهي الع�صر الذي
يعي�ش فيه قومنا.
هناك :تعي�ش الأغلبية ع�صرها ،وينطبق الزمان االجتماعي عندهم مع
الزمان التقوميي ،وهنا� :أفراد معدودون فقط ب�صورة فردية يعاي�شون ع�صرهم ،ويف
احلقيقة ف�إن القرن الع�شرين بالن�سبة للأغلبية عبارة عن «خرب �أجنبي» �أو رقم
فلكي ،وريا�ضي.
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هناك :املفكرون امل�ستنريون على علم ب�أقوامهم ،وجمتمعاتهم ،وثقافتهم،
�أما هنا فمجرد �أ�شباه له�ؤالء غرباء عن �أقوامهم ،و�أقوامهم يف ده�شة يت�ساءلون من
هم؟ وماذا يقولون؟ وماذا يريدون؟ ويف �أي �شيء يفكرون؟ وب�أي لغة يتحدثون
�أ�ص ًال؟ �أولئك يعود تراثهم الفكري �إىل �أر�سطو ،وحتى ديكارت� ،أما ما�ضينا فيعود
�إىل �إبراهيم ،وبوذا ،وزرد�شت ،ومو�سى ،وحممد ،وعلي ،وحتى �أبي علي بن �سينا
والغزايل ،وحافظ ،وموالنا جالل الدين ،ونانك ،ودارا�شكوه ،ومال �صدرا.
بورجوازيوهم مفكرون ،تقدميون ع�صريون م�ضادون للكني�سة ،وثوريون
مطالبون باحلرية ،ومن �أعمالهم :الثورة الفرن�سية الكربى� ،أما بورجوازيونا
الكال�سيون فهم عبارة عن ال�سوق ،وهو عبد مطيع للم�سجد ،وبورجوزيونا
الع�صريون يف ا�ست�سالم كامل لل�شركات الأجنبية ،املر�أة الع�صرية هناك ثمرة
للحرية ،ودليل على تقدمهم ،وعندما يقومون ب�إح�صائهن يقومون بذكرهن �ضمن
ال�شهداء الذين قدموهم يف حركة املقاومة �ضد احتالل باري�س على �أيدي النازي،
و�ضمن الأ�ساتذة ،والكتاب ،واملرتجمني ،وعلماء املو�سيقى ،وقادة الأورك�سرتا،
واملكت�شفني ،واملخرتعني ،واملنا�ضلني االجتماعيني ،وال�سيا�سيني ،والقائمني
ال�سك يف
ال�سيخ� ،أو ّ
( )1حافظ :هو حافظ ال�شّ ريازي ال�شّ اعر الفار�سي املتوفى (791هـ) وناتك :هو م�ؤ�س�س طائفة ّ
الهند ،وهي من نتاج امتزاج الإ�سالم ببع�ض ال ّنحل الهندية ،وجارا �شكوه :هو حممد دارا �شكوه �أحد الأمراء املغول
امل�سلمني يف الهند ،كان مفك ًرا باحثًا يف الأديان ،وحاول القيام بحركة فكرية للت�أليف بني الأديان الهندية ،والإ�سالم
حممد بن �إبراهيم ال�شّ ريازي امللقب ب�صدر املت�ألهني ،وهو
للو�صول �إىل نوع من االمتزاج يف الهند .ومال �صدرا :هو ّ
�أحد الفال�سفة الإيرانيني الأعاظم( .املرتجم).

153

موقعنا من الت�أريخ

153

بخدمة الب�شر ،و�أمور وتخ�ص�صات من هذا القبيل� ،أي اجلهاد يف امل�شاركة الفعالة
ب�أكرث ما ميكن من املفاخر التي كانت يف الغالب قا�صرة على الرجال� ،أما املر�أة
الع�صرية هنا ف�إن الإح�صائية الوحيدة التي تقدمها كدليل دقيق ملعدل التقدم
والتطور واحلرية لديها ،و�أكرث الأنا�شيد احلما�سية التي ين�شدها �إيقا ًعا ،ويعتربنها
من االنت�صارات التي اكت�سبنها يف طريق احلرية والتقدم �إنه( ...)1منذ �سنة
 )57( 36حتى الآن  ،)67( 46ويف فرتة ال تزيد عن ع�شر �سنوات ت�ضاعفت
م�ؤ�س�سات التجميل ،والزينة ،وبيع لوازم الزينة والرمو�ش ،والأظافر ال�صناعية
يف طهران خم�سمئة ٍ
�ضعف ،و�أ�ضاء اهلل عيون الر�أ�سماليني �أ�صحاب م�ؤ�س�سات
«مرجريت دي �ستور ،وكري�ستيان ديور ،وميزون دي خم »(.)2
( )1ناهيك عما «�أُعطي لها» ولن �أحتدث عنه ،ف�إنّ ما ي�ؤخذ هو املعيار ال ما ُيعطى� .سوف تعرت�ضون قائلني� :ألي�س
حد ذاته دلي ًال على �أ ّنه جدير به وحقيق باكت�سابه� :أي �س�ؤال هذا؟ �إنكم
ّ
احلق ا ّلذي ُيعطى لفردٍ� ،أو جلماعة يف ّ
ترون �أنّ الأمر لي�س هكذا ،اجلواب نظر ًّيا على ذلك بالإيجاب �أ ّما عمل ًّيا فهو بال�سلب .واحلقيقة �أحيانًا ال تنطبق
على الواقع فحرية ال ّر�أي لي�ست يف الغالب مقرونة بحرية �إبدائه� ،أو حرية ال ّت�صويت ،فما �أكرث �أ�صحاب ال ّر�أي
ا ّلذين ال ي�ستطيعون �إبداء �آرائهم ،وبالعك�س ما �أكرث ا ّلذين ي�ستطيعون �إبداء �آرائهم لكنهم ال يبدونها ،و�سوف
حد قول املرحوم (نيما
ت�س�ألون :يف ال ّنهاية �إذا مل يكن لأحدٍ ر�أي فما ا ّلذي ي�ستطيع �إبداءه؟ واجلواب على ّ
يو�شيج) «يف النهاية لي�س ّ
لكل �س�ؤال جواب».
( )2هناك مبد أ� يف علم ال ّنف�س اال�ستهالكي �أُ�سميه «تداعي اال�ستهالكات»� ،أي �أ ّنه �إذا ا�ستدعى الأمر ا�ستهالك
ال�سلع اال�ستهالكية ف�إ ّنه يجر معه ا�ستهالك نوع �آخر� .أجعل مث ًال عام ًال ي�ستخدم رباط عنق ،ف�إنّ رباط
نوع من ّ
العنق هذا لن ي�أخذ وحده بخناقه ،وب�سرعة �شديدة �سوف ي�صطحب معه ياقة من�ش�آة ،وقبعة� ،أو ربية ،و�سرتة،
و�سروا ًال وجوربًا وحذا ًء منا�س ًبا .وب�سرعة �شديدة �سوف يبعد رباط العنق الغليون ال�شّ عبي عن يد �صاحبه،
ال�سيارة  ...والأثاث .هذا ال ّرقم هو ت�ضاعف ا�ستهالك
ال�سجائر ،وعلى الفور ي�صل دور ّ
ويوقعه يف تدخني ّ
ال�سلع اال�ستهالكية الأخرى وهو خميف �إذا قورن مبعدل
�أدوات ال ّزينة �إىل خم�سئة �ضعف دليل على ت�صاعد ّ
الدخل القومي.
ارتفاع ّ
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هناك يدور ال�صراع بني القدمي واجلديد ،والكال�سية والع�صرية حول الفكر
والعقيدة ،والر�ؤية الكونية ،والإح�سا�س بالطريق واختياره ،و�أ�سلوب احلياة ،والر�ؤية
الدينية ،وال�سيا�سية ،والفل�سفية ،والعلمية ،والذوقية ،وتذوق الفنون� ،أما هنا فتدور
حول املحافظة على احلجاب ،واملالءة من ناحية ،ون ْبذ( )1ال�سروال الق�صري وحمالة
ال�صدر من ناحية �أخرى ،ويف �صف :يقف الوفاء للحى ،وال�شيالن ،وال�سراويل
ال�شعبية ،والكر�سي ،و�إبريق املاء� ...إلخ ويف �صف :التظاهر ب�إزالة اللحى ،و�إطالة
ال�شعر ،واالن�سجام الإجباري من املو�سيقى الأجنبية غري املفهومة وغري امل�أنو�سة،
ون�سيان بع�ض الألفاظ الفار�سية ،والعبارات املتداولة يف اللغة الأم بينما كانت
لغة حديث ملن يدعى ذلك طيلة ثالثني �سنة ،وذلك بعد التجول عدة �شهور
حول ال�سني ،والتاميز ،وم�شاهدة ميدان الأوتوال ،وبرج �إيفل ،ور�ؤية الأجانب،
ونبذ �سجاد كا�شان ،وكرمان من قلة احليلة من �أجل ا�سم «املوكيت» ور�سمه(،)2
واعتبار ال ِب ّزة( )3الأ�صفهانية امل�سماة بالرتمة والتي تعمي عينا فنان يف ر�سمها جمرد
(بقجة) حمام فظة( ،)4وثقيلة ،و�إزالة �أعمال اجل�ص املعجز يف �ضريح «�شيخ جام»
بدعوى �أنها �أ�صبحت قدمية ،وتغطيته باملوزايكو ال�صناعية ،ثم تزيني اجليد باخلرز
البدائي وو�ضع «عراقة» احلمار على جدار ال�صالون الفخم كديكور عند �أفراد هذا
( )1ن ْبذ :ترك
( )2فر�ش جمل�س �شيوخ �إيران  -مركز ال�سجاد يف العامل -ب�سجاجيد من �صنع �إجنلرتا.
( )3ال ِب ّزة :ال َب ّز :نوع من الثياب ،وال ِب ّزة �أي�ضً ا� :أي الهيئة والعامة.
(ّ )4
الفظ :اجلايف امل�سيء واملراد هنا :الثقيل.
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ال�صف من الع�صريني املعا�صرين م�ستنريي الفكر و�أ�شياعهم ،ثم االهتمام الفجائي
عن طريق النقطة الرابعة لرتومان بب�ضائعهم القدمية اجلميلة الكال�سيكية ،وتقلي ًدا
للر�سالة العملية للمليونريات اجلهلة الذين يدعون الإح�سا�س من الأوربيني ون�ساء
اجلاوي�شات الأمريكان ،واملقاولني الأوربيني ،واملت�شردين اجلهلة الذين �صاروا �إكرا ًما
ل�شعورهم ال�شقراء ،وعيونهم الزرقاء ،ولكنتهم الأوربية �أقطاب الفن ،وحجج الفهم
واملراد ،و�أ�صحاب الفتيا يف الفكر عند قرودنا امللمعة اجلديدة يقومون ب�شراء متاثيل
النحا�س امل�صبوب التي يقوم الأ�صفهانيون اخلبثاء ب�صبها ،وعليها �صور ر�ستم،
وا�سفنديار ،وبع�ض اخلطوط كيفما اتفق ،وعر�ضها على ال�سياح -الذين يعرفون
ال�شرق بقدر ما يعرف ع�صريونا الغرب  -على �أ�سا�س �أنها �آثار �شرقية قدمية ،يقومون
ب�شرائها وتعليقها على حيطان املنزل ،واعتبار الأغنية املبتذلة ال�سوقية «بانو« لل�سيدة
دلك�ش ف ًّنا �إيران ًّيا حمل ًّيا كال�س ًّيا �أ�صي ًال ،ثم �إبراز ال�سعادة وال�سرور – م�صلح ًّيا -
من �أجل كل هذا ،وك�أن الواحد منهم يريد بهذا �أن يقول�« :إنني  -بالرغم من �أن
ب�ضع نفر من �أقاربي ومعاريف قد �سافروا �إىل اخلارج وبالرغم من �أنني نف�سي در�ست
لغة �أوربية عبارة عن �سبعة درو�س من «در ا�شبيجل»  -الزلت �أحتفظ ب�أ�صالتي،
وخالفاً لكل ه�ؤالء الذين فقدوا �أنف�سهم و�أ�صيبوا بداء اال�ستغراب بقيت �إيران ًّيا
خال�صا �أحب ثقافتي الأ�صيلة!! ولعله بذلك مينن على «فرانز فانون ،و�إميا �سيزار،
ً
و�سور دل ،وعمر مولود ،ونرييري ،وكاتب يا�سني ،وموري�س دي باري ،وحتى على
قور�ش ،ودارا وكيكاو�س ،وجم�شيد ،ور�ستم» ،واجلميع لأنه بد ًال من �أن ي�أكل
الطعام الأوربي مثل« :اجليجو ،والراجو ،وال�شاتوبريان ،والبفتيك ،والأ�سرتوبيف»
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ال يزال يحب حلم الر�أ�س والأكارع ،و�أحيانًا ي�أكلها مع «الوي�سكي» يف احلفالت،
وبلغت به القومية والأ�صالة والعودة �إىل الذات ،ومنا�ضلة الغرب ،واال�ستقالل يف
حدا
الذوق ،والفكر والفل�سفة �أنه مواجهة للح�ضارة الأوربية املحرية اليوم قد بلغ ًّ
م�ستعدا للجلو�س م�ستدف ًئا بوا�سطة «الكر�سي» ،بل �إنه يفعلها �أحيانًا ،بل
جعله
ًّ
وينتوي يف ال�سنة القادمة �أن ي�ضع يف غرفة جلو�سه «كر�س ًّيا» يعمل بالكهرباء ،و�أن
تدخن زوجته يف ال�سهرات الغليون ال�شعبي.
هناك :يوجد �أ�سا�س ثقايف عقالين ،ومادي وم�ؤ�س�ساتي ،وميال �إىل العينية
وعابد للك�سب ويوناين ،وهنا :يوجد �أ�سا�س ثقايف روحاين معنوي جماعي ميال
�إىل التجريد ،والذهنية عابد للقيم.
هناك يتعاملون مع دين هو دين العبودية ،وتربير ال�ضعف ،والفقر ،والزهد
والأمر بتقبل القتل ،ومظهره ال�صليب ،يعني �أداة القتل لنظام من �صنف نظام
القي�صر ،وهنا دين يدعو �إىل العزة ،واجلهاد ،والقوة ،والتمتع �أي�ضً ا باملادة وي�أمر
بال ِق�صا�ص( ،)1يبدل ب�سرعة �شديدة فئة من الأذالء املتفرقني �إىل قوة مهاجمة
طالبة للعدل وتدعي القيمومة على الدنيا ،ومظهره ال�سيف ،ال�سيف والكتاب.

( )1الق َِ�صا�ص� :أن يوقع على اجلاين مثل ما َجنى ،النفْ�س بالنفْ�س ،واجلرح باجلرح.
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هناك :ي�ضحي �شهيدهم امل�سيح بنف�سه حل�سابات غرامية ،وخا�صة بينه وبني
اهلل� ،أما هنا فم�سيحهم ي�ست�شهد يف انتفا�ضة �ضد الظلم ،ومن �أجل حترير النا�س،
واخلال�صة �أن قاتل �شهيدهم هو اهلل ،وقاتله هنا هو يزيد ،ومن هنا يقد�سون هناك
مقد�سا
امل�شنقة (ال�صليب) الذي �صلب اجلالد م�سيحهم عليه واختاروه رم ًزا ً
لدينهم ،وهذا �أمر خميف بالن�سبة ل�شيعي وال ي�صدق ،ويف الوقت نف�سه دال على
ال�سذاجة املتناهية التي يت�صف بها خراف ال�سيد امل�سيح ،وي�شبه مث ًال �أن يقوم
�شيعي بتعليق �سيف �شمر على �صدره ،وتقبيله ،ون�صبه فوق ح�سينياته وتكاياه،
وبد ًال من «ذي الفقار» �سيدنا علي ،يجعل رمزه الديني ال�سيف امل�سمم البن
ملجم(.)1
هناك :يعي�ش �إمامه (البابا) يف بالط يخطف �أب�صار رئي�س الواليات
املتحدة ،ويلب�س قطيفة يذوب منها قلب اليزابيت تايلور ح�س ًدا ،ويتمتع برثوة
جتعله ي�شفق على فقر �أونا�سي�س ،وهنا :ميوت �آية اهلل الربوجردي مدي ًنا ويف منزل
�شديد التوا�ضع ،ويعترب حاجي �شيخ عبد الكرمي م�ؤ�س�س املركز العلمي يف قم
ح�ساء اللحم كل ليلة من قبيل الإ�سراف(.)2

( )1ابن ملجم قاتل �سيدنا علي ،و�شمر بن ذي اجلو�شن قاتل احل�سني ،وذو الفقار �سيف الإمام علي.
(� )2آية اهلل الربوجردي مرجع ال�شيعة الأعظم ،و�أ�ستاذ �آية اهلل اخلميني وحاجي �شيخ عبد الكرمي احلائري م�ؤ�س�س
املركز الديني يف قم (1340هـ) و�أ�ستاذ �آية اهلل اخلميني( .املرتجم).
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هناك :يعترب رجل الدين طليعة اال�ستعمار ورائده ،وهنا� :ضحية للغرب
واال�ستعمار وطليعة كل احلركات امل�ضادة لال�ستعمار.
هناك :للكاردينال مقام يهبط متا ًما فوق ر�ؤو�س اخللق ،وهنا يخرج رجال
الدين من بني النا�س وينتخبهم النا�س ،وهم �أحرار يف قبوله.
هناك :الكني�سة خمدع للروح وا�سرتاحة للم�ؤمن ..وهنا :امل�سجد! اللهم
�إال �إذا مل يكن م�سج ًدا ،كان امل�سجد منبع كل الثورات ،واحلركات ،واالنتفا�ضات
ال�شعبية.
هناك :يتحدثون عن ال�شراب الذي ي�صري د ًما ،وهنا يتحدثون عن الدم
الذي ي�صري نا ًرا هناك يعظ بول�س الر�سول قائ ًال :ابحثوا عن اهلل يف اجلوع،
وا�شكروا من يخطف خبزكم؛ لأنه قد �أجل�سكم على مائدة الع�شاء الأخري �إىل
جوار �إلهنا امل�سيح .وهنا ي�صيح �أبو ذر با�ستنكار غا�ضب :عجبت ملن ال يجد قوت
يومه ،كيف ال يخرج على النا�س �شاه ًرا �سيفه؟ ويعلن ر�سوله بح�سم «من ال
معا�ش له ال معاد له».
هناك :الأر�ستقراطية ذات جذور ونظام طبقي �شديد و�إقطاع متقدم،
والدين هو البنية التحتية لهذا النظام االجتماعي ،وهنا :الأر�ستقراطية ال
جذور لها ،ودائ ًما ما هي حديثة الظهور ،ومل يكن الإقطاع موجو ًدا يف الأ�صل،
وبد ًال منه كان هناك نظام �إنتاجي ي�سميه مارك�س نف�سه «نظام الإنتاج الآ�سيوي»
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ولي�س �إقطا ًعا .والدين دائ ًما ما كان يف �صدام فكري ،و�أحيانًا عملي مع �أخالق
الأر�ستقراطية وتكون الطبقات.
هناك :كانت العبودية ت�صنع طبقة وا�سعة اجتماعية ،وكانت �أعظم قوى
الإنتاج ،بل وكانت موجودة �إىل قرن م�ضى «يف رو�سيا �إىل قبيل ثورة �أكتوبر»� ،أما
هنا :فقد قام الإ�سالم ب�إيجاد جو ال ي�ساعد على ظهورها من الناحية القانونية،
واالقت�صادية ،والأخالقية ،واالجتماعية ،والفكرة بحيث جفت جذورها ،وعندما
ظهرت ثانية يف ع�صر املغول مل تت�شكل �أب ًدا يف �صورة طبقة اجتماعية ،وقوة منتجة،
ويف الغالب كانت ذات طابع رفاهي وللخدمة ،وتثبت الثقافة الإ�سالمية ،ويثبت
الرجال امل�سلمون امل�شاهري� ،أنه يف ظل الثقافة ،والتعليم ،والرتبية احلرة الإ�سالمية
كيف كان العبيد ي�ستطيعون ب�أ�سرع ما ميكن نيل حريتهم ،والبلوغ ب�أنف�سهم
م�ستوى ال�شخ�صيات البارزة ،بل والقيام ب�أعظم الأدوار الع�سكرية ،وال�سيا�سية،
والعلمية خا�صة يف املجتمع ،ومما هو مثري للده�شة �أنه يف �أوج( )1ازدهار احل�ضارة
الإ�سالمية ،وعاملية القوة الإ�سالمية نرى �أن �أكرثية املواهب العلمية ،والفقهية،
واملنا�صب الق�ضائية ،والدينية ،وحتى الإمامة يف العامل الإ�سالمي العظيم تبو�أها
املوايل بدرجة تبني �أن عهد ازدهار الإ�سالم ،هو عهد التفوق الفكري للمواىل
على العرب.
(� )1أوج� :أعلى .واملراد هنا :قمة.
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هناك :عندهم حكومة دميقراطية منذ ثلثمئة و�ألفي عام ،وفل�سفة �سيا�سية
م�ستندة على ال�شعب و�سيادته ،وال�سلطة الالدينية ،والروح القومية ،والر�ؤية
الكونية ،والفل�سفية املادية ،ونظام �إداري مدين «بلتيك» .وهنا :بعد ثلثمئة و�ألفي
�سنة ال تزال الدميقراطية كلمة �أوربية غام�ضة ،والفل�سفة ال�سيا�سية قائمة على
�سيادة «الزعيم» ،ومنبع ال�سلطة «من فوق» وذو �صبغة دينية ،والروح القومية غال ًبا
ما هي حتت �سيطرة الإميان والدين ،والر�ؤية الروحية ،والعاملية املادية ذات مفهوم
ممتزج بالكفر ،وملوث بالف�ساد ،والنظام يف الدولة قائم على الزعامة وال�سيا�سة «ال
�إداري».
هناك :عندهم قانون ،وهنا :عندنا حكم.
هناك :حكيم ،وهنا :ر�سول.
هناك :عبادة الواقع ،وهنا :عبادة احلقيقة.
هناك :عامل الغيب هو اجلار الل�صيق لعامل املادة ،والآلهة ي�سكنون فوق قمة
جبل (الأوليمب) ،وفوق جبل (الربنا�س) .وهنا :الغيب بعيد مب�سافة الأبدية ،واهلل
يف العر�ش الأعلى ،وملكوت اجلالل واجلربوت الالمتناهي ،والإح�سا�س الديني
والقد�سية الغيبية ،وال�سرية املطلقة التي ال تنالها يد وامل�سيطرة على الوجود.
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هناك :العالقة بني الإن�سان والآلهة هي العالقة بني الإن�سان والأبطال،
ويف �ألطف حاالتها هي العالقة بني الع�شق واجلمال ،وهنا :يف �أكرث حاالتها عادية
عالقة بني ما هو �صغري �إىل ما ال نهاية وما هو عظيم �إىل ما ال نهاية.
هناك ،تنزل الآلهة �إىل الأر�ض ب�سرعة وب�ساطة ،وتت�شكل يف �شكل الإن�سان
و�صورته ،وهنا ي�صعد الإن�سان بب�ساطة و�سرعة �إىل ال�سماء ،ويعترب ال هوت ًّيا وما وراء
مادي وخملوقًا مت�أل ًها وما فوق �إن�سان.
هناك :يتعب الدين من نوع من املناق�شة بني الب�شر والآلهة ،وهنا :يفي�ض
الدين بالرحمة واملحبة ،والغفران والعفو.
هناك :كان «برومثيو�س» املحب للإن�سان ي�سرق النار الإلهية من ال�سماء
ويف غفلة من الآلهة ي�أتي بها �إىل الأر�ض ،وهنا كان اهلل نف�سه ي�سلمها جربيل
ليودعها �أحد الأفراد العاديني ،بل والأميني من الب�شر ليقدمها هدية �إىل قومه،
ويح�ض الب�شرية على قبولها بتعيني الثواب والعقاب ..وهناك يقوم «زيو�س»
بعقاب «برومثيو�س» على �إتيانه بهذه النار املقد�سة الإلهية ب�شدة �إىل الأغالل(،)1
واحلكم عليه بالنفي ،والعذاب ،و�صب الغ�ضب عليه ،والعقاب ،وهنا :يقوم
�أعداء اهلل وهم من نوع الإن�سان ومن �أ�صدقاء �إبلي�س بتعذيب «بروميثيو�س» عن
طريق �إلقائه يف نار «النمرود» وقتله بال�صلبان القي�صرية ،وحب�سه يف جبال القفقاز،
( )1الأغالل :القيود.
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ِ
و�ش ْعب(� )1أبي طالب واحلكم عليه بالتعذيب ،والنفي والطرد من ِق َبل القوى
الب�شرية اجلاهلية :القوة والذهب ،ومذهب الليل وال�شتاء� ،أعداء النار الإلهية،
وم�شعلي نار النمرود.
علم االجتماع� ،أو علم الت�أريخ؟
�إن تف�سري املجتمع كـ «�شخ�صية» يق�ضي على التناق�ضات املوجودة بني
رائجا يف القرن التا�سع ع�شر ،وعلى
�أن�صار الفردية و�أن�صار االجتماعية الذي كان ً
احلرب بني علم النف�س ،وعلم االجتماع الذي حل حمله الآن ،و�أي�ضً ا الهجوم
وال�صراع بني املعتقدين يف فل�سفة الت�أريخ من الأوفياء ملدار�س القرن التا�سع ع�شر
جدا يف ميدان علم االجتماع اجلديد،
الفكرية وخمالفيهم الذين �صاروا �أقوياء ًّ
ويعتربون �أن طرح قانون� ،أو قاعدة بالن�سبة للت�أريخ ،وحتديد م�سري له� ،أو مرحلة،
�أو التنب ؤ� مب�ستقبل على �أ�سا�سه من الأمور الوهمية ،وهذا التف�سري يق�ضي بطريقة
حا�سمة على التناق�ضات ،وال�صراعات بني �أولئك الذين يجاهدون مبا ميلكون،
وي�سمى بالقوانني العلمية لعلم االجتماع ،واملبادئ امل�س َّلم بها لعلم الت�أريخ،
وفل�سفته التي ي�ؤمنون بها �أو عن طريق معايري عامة ومطلقة من قبيل «االقت�صاد»
و«الفقر والع�شق» و«احلاجة املادية ،والن�ضال �ضد الطبيعة من �أجل احلياة» �أو
مبد أ� «الهجوم والدفاع» و«الغريزة» �أو «االتفاق» �أو «املذهب» يحاولون تف�سري
( )1ال�شِّ ْعب :فتحة بني اجلبلني.
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املجتمع كل جمتمع �أو فرتة ت�أريخية� ،أو ظاهرة اجتماعية� ،أو حادثة اجتماعية� ،أو
تطور اجتماعي� ،أو �سيا�سي وحتليلها� ،أو يف احلقيقة تربيرها وت�أويلها على �أ�سا�سها،
و�أولئك الذين ال ي�ؤمنون ب�أي قانون� ،أو نامو�س بالن�سبة للت�أريخ واملجتمع الب�شري،
وال يهتمون به ،ويعتربون الت�أريخ على حد قول (كارليل) من �صنع �إرادة الأبطال،
�أو ينظرون �إىل املجتمع  -ال كوجود م�ستقل وحقيقة حية واقعية  -بل كتجمع من
الأفراد ،ويعتربونه �أم ًرا «اعتبار ًّيا» ويقولون بوجود «جمازي» بالن�سبة له ،ويعتقدون
�أن املجتمع جمرد ا�سم� ،أو مفهوم� ،أو �أمر جمرد.
جدا املطروحة اليوم هي عجز �أو على
ومن جهة ،ف�إن الق�ضية الأ�سا�سية ًّ
الأقل �ضعف فل�سفة الت�أريخ ،وعلم االجتماع امل�شهورين يف القرن التا�سع ع�شر
�أي املارك�سية الكال�سية يف حتليل كثري من احلقائق الت�أريخية؛ لأنه مع تقدم
علم الت�أريخ وات�ساع معرفتنا اليوم بالن�سبة لتجليات وجوانب عديدة وغام�ضة من
الت�أريخ� ،أو بالتعبري اجليد (رميون �أرون) �أ�ستاذ علم االجتماع يف جامعة ال�سوربون
بالن�سبة له «�أبعاد ال�ضمري الت�أريخي»( )1طرحت مو�ضوعات يف ميادين وا�سعة
ومتنوعة خا�صة ،و�أنه يف املئة �سنة الأخرية تو�سع علمنا( )2يف كل املجتمعات
ال�صغرية ،والكبرية ،واملعروفة واملوجودة ،والآبدة �أي�ضً ا تو�س ًعا ال يقارن مبا كان عليه
يف املا�ضي ،لي�س هذا فح�سب ،بل �إن ما كان ي�سمى يف القرن التا�سع ع�شر بع�صر
(R.Aroh, rimensions de la conscience hatorigue )1

( )2التعبري هنا بـ «علمنا» لأن امل�ؤلف متخ�ص�ص يف علم االجتماع.
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ما قبل الت�أريخ كع�صر مهمل ،ومظلم ،وجمهول ال علم �صحيح لهم به وال يهتمون
به �أهمية تذكر( )1قد تو�سع اليوم تو�س ًعا غري عادي ،واكت�شفت فيه جوانب ال حد
لها مثرية للده�شة مب�ساعدة علم الآثار اجلديد ،وعلم اجتماع القبائل البدائية،
وات�ساع ت�أريخ الفن ،وعلم الآثار الفنية ،ومبعونة العلوم الطبيعية املتقدمة مثل علم
احلجارة ،وعلم اجليولوجيا ،وعلم طبقات الأر�ض ،وعلم الفيزياء ،وعلم الكيمياء،
وطرقه احلديثة كل هذه الأمور غريت فل�سفة الت�أريخ ،و�أ�ضعفتها وجعلت علم
االجتماع الذي ظهر يف القرن التا�سع ع�شر عاج ًزا ومتزلز ًال؛ لأنه كما قام علماء
اجتماع ،و�أنرثوبولوجيا «علم الإن�سان» و�إثنولوجيا «علم ال�سالالت» عظام من
�أمثال (لوي�س بارول ،وا�سبن�سر ،وتايلور ،ودوركهيم ،بدرا�ساتهم للمجتمعات
الوح�شية والبدائية «فيما قبل مرحلة الكتابة ،بل وارتداء الثياب وظهور نظام
الزواج ،ونظام الأ�سرة ،وت�أ�سي�س كثري من الأ�س�س االجتماعية» ومبعرفتهم للروح
البدائية ا�ستطاعوا �أن ي�صححوا علم االجتماع اجلديد بعنا�صر جديدة ومعلومات
جديدة �أو على الأقل مينحونه عمقًا �أكرث وغنى �أكرث.
وامل�ؤرخون �أي�ضً ا :نظ ًرا لالت�ساع والو�ضوح العظيم لفرتة ما قبل الت�أريخ
التي كانت غام�ضة كلية ،وما نتج عن ذلك من عظمة وتعقد مده�ش حلقيقة
الت�أريخ ،وتنوع وكرثة اكت�سبتهما �أبعاد الت�أريخ� ،أخذوا يح�سون ب�أن فل�سفة الت�أريخ
()1كان كرث ممن يتناولون هذا امليدان علماء ف�سيولوجيا ،وعلماء �آثار ،وعلماء �أجنا�س وهم علماء ت�أريخ طبيعي
ال ت�أريخ باملعنى املفهوم.
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جدا وغري مالئمة؛ لأنها
التي ترجع �إىل القرن التا�سع ع�شر قد �أ�صبحت �ضيقة ًّ
كانت قد «ف�صلت» على قوام «واقعية الت�أريخ» يف القرن التا�سع ع�شر ،ومل تعد
بالطبع مالئمة لقوامه احلايل ،ومن ثم و�صل الت�أريخ من ناحية �إىل منازل جديدة،
و�أخذ يربز من لدنه �أحوا ًال ،وحركات مده�شة مل تكن معروفة ،بل ومل يكن
ميكن التنب�ؤ بها؛ لأنه :كما �أن علم الآثار ،وعلم الإن�سان من تلك الناحية «�أي
الذيل» قاما بتو�سيع ميدان الت�أريخ كث ًريا ،فمن هذه الناحية� ،أي الر�أ�س قام علم
االجتماع اجلديد ،وعلم النف�س وعلم الإن�سان بتو�سيع ميدان الت�أريخ كث ًريا ،هذا
�إىل جوار �أن ظهور البريوقراطية والآلية ،و�أزمة ال�ضمري الإن�ساين اجلديد ،وتداخل
كل املبادئ بال نظام ،وتف�سخ كل الروابط ،كل هذه الأمور جمي ًعا �أ�صابت الت�أريخ
بالغمو�ض ،وال�شعور باحلرية ،بحيث بقي علم االجتماع اخلا�ص بالقرن التا�سع ع�شر
 مبعايريه املحددة وقواعده املعينة  -عاج ًزا عن تف�سري كثري من الظواهر اجلديدةيف احلياة الإن�سانية ،واملجتمع املعا�صر ،وتف�سريها وتربيرها من هذا القبيل :ظهور
الفا�شية بعد ال�شيوعية يف وطن ال�شيوعية ويف قلب �أوربا و�أوج احلركة العمالية،
و�سلطة الليربالية والدميقراطية ،واالجتاه الإن�ساين ،والعلم ،وع�صر و�ضوح الر�ؤية،
واال�شرتاكية ،وال�سطوة( )1الأمريكية يف �صورة و�صول الر�أ�سمالية فيها �إىل قمتها
�أي �إىل الإمربيالية وت�صدير ر�أ�س املال ،و�إ�شعال احلروب االقت�صادية ،وكلها عوامل
ينبغي �أن ت�ؤدي ح�سب «القاعدة» و�ضرورة اجلدلية �إىل انفجار الثورة من الداخل
وبعنف �ضد ر�أ�س املال.
( )1ال�سطوة :القهر والظلم.
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والأطروحة التي بلغت �آخر مراحل ن�ضجها ،ومبقت�ضى فطرتها ،ومنطقها
ينبغي �أن تكون قد ربت عك�س الأطروحة و«احلركة الربوليتارية» و«ال�شيوعية»
يف باطنها� ،إال �أنه خال ًفا حلتمية الت�أريخ ،وم�سري اجلدلية احلا�سم ،ال خرب هناك،
والر�أ�سمالية باقية يف قواعدها ثابتة وقوية ،وعلى حد قول ال�سيد �آرون�« :أكرث
املارك�سيني تفا�ؤ ًال ،ال ينتظر حادثة من هذا القبيل ولو بعد مئة �سنة» ،فال �أمل
يف خرب عن احلتمية الت�أريخية ،والتيار اجلديل ،وكما نرى :امل�شاكل الداخلية
للر�أ�سمالية ،ال�صناعية الأمريكية  -وهي �أكرث الر�أ�سماليات تقد ًما يف العامل
وقطب الر�أ�سمالية العاملي  -لي�ست من قبيل التمرد الطبقي الربوليتاري� ،أو
اجلنوح نحو الي�سار ،ولي�ست م�شكالت طبقية� ،أو حتى نقابية �أ�صلية ،لكنها يف
الأغلب م�شاكل اجتماعية ،و�أخالقية و�إن�سانية من قبيل :التفرقة العن�صرية «وهي
مر�ض اجتماعي من ذلك النوع الذي كان موجو ًدا يف النظم التقليدية املنحطة،
ويبدو من نوع ما كان موجو ًدا يف الهند القدمية وعند �أعراب اجلاهلية لكنه �أ�شد
ق�سوة منها» .و�أي�ضً ا :اجلرمية والعنف ،وانعدام الأمن ،و�سقوط الإن�سانية وم�سخ
ماهية الإن�سان.
ويف �أوربا ال�شمالية  -بالرغم من �أنها احتفظت بامللكية اخلا�صة ،وبالرغم من
�أنهم متقدمون من الناحية الر�أ�سمالية ،وال�صناعية  -نزلت احلرب الطبقية �إىل �أقل
م�ستوى لها ،يف حني �أنه ينبغي �أن تكون يف عنفوانها ،وال يوجد ميل �إىل الي�سار
حتى يف الأفكار ،وهم يعي�شون يف �سالم اجتماعي ،وتعاي�ش طبقي مل يكن
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منتظ ًرا ،بحيث �إنه ال املجتمع فح�سب وال العامل ،بل حتى احلزب اال�شرتاكي
�صار حزبًا ميين ًّيا .ويف �إجنلرتا و�أوربا الغربية ك�إيطاليا ،وفرن�سا ،و�أملانيا الغربية ،ي�شري
قو�س امليول الي�سارية �إىل �أنه منذ �سنوات ما بعد احلرب وحتى الآن ،انخف�ض
�صعود الي�سار ونفوذه ،وبلغ بط ًئا قري ًبا من التوقف ،ويف فرن�سا ت�شري املقارنة بني
بارملاين �سنتي ( )46 - 45وبارملانات ما بعد ذلك بع�شرين عا ًما �إىل تدهور �شديد،
بحيث �إنه يف انتخابات اجلرنال «ديجول» وا�ستفتاءاته على اجلمهورية اخلام�سة،
الحظت بنف�سي �أنه حتى يف �أحياء العمال ،واملراكز ال�صناعية ،كان مر�شحو
احلزب ال�شيوعي يهزمون �أمام املر�شحني امل�ستقلني� ،أو مر�شحي الو�سط وحتى
�أمام اليمنيني الديجوليني ،وكنت �أ�شعر ب�أن اجلاذبية ال�شخ�صية ملر�شح ما هنا -
حتى يف املحيط العمايل � -أحيانًا �أقوى ،و�أ�شد ت�أث ًريا من الأيديولوجية الطبقية
�أو االرتباط النقابي ،كما �أننا جربنا هذا الأمر يف انتخابات ال�سنوات الأخرية يف
�إجنلرتا.
بناء على تكليف من املركز العلمي الفرن�سي لأبحاث علم االجتماع -
الذي كان يقيم �أبحاثه االجتماعية اعتما ًدا على الر�أي العام  -وباختيار �أحد
�أ�ساتذة علم االجتماع ،وباال�شرتاك مع ال�سيد «جورج جيوز» وهو من مواطني
«توجو» كمتخ�ص�ص يف العلوم ال�سيا�سية ،وال�سيد «مولد» كعامل يف االقت�صاد،
وال�سيدة «جاكلني �شيزل» الفرن�سية معاونة مدر�سة اللوفر العليا كم�ساعدة،
ومر�شدة لنا يف �إعداد الوثائق ،واالت�صال بامل�ؤ�س�سات وامل�صادر ال�شخ�صيات،
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كلفنا جمي ًعا كـ «جماعة علمية» لبحث العالقة بني «الرخاء االقت�صادي» و«امليول
ال�سيا�سية» يف �سنوات ما بعد احلرب العاملية الثانية يف فرن�سا ،كانت جداول
التطورات االقت�صادية التي �أعدها ال�سيد «جيوز» متنا�سقة مع اجلداول امل�شابهة
لها ب�ش�أن التطورات ال�سيا�سية من ناحية امليول اليمينية وامليل �إىل الو�سط� ،أو �إىل
الي�سار والتي �أعدها ال�سيد «مولد» تنا�سقًا ال يت�صور� ،أي �أن الظواهر االقت�صادية،
وال�سيا�سية تربر كالهما الأخرى وتف�سرها بو�ضوح( )1بحيث �إنه كلما كان القو�س
االقت�صادي ي�شري �إىل ت�صاعد �إيجابي يدل على حت�سن م�ستوى احلياة بالن�سبة
للنا�س والو�صول �إىل رخاء بالن�سبة للما�ضي ،كان القو�س ال�سيا�سي ي�سجل
مي ًال نحو اليمني بن�سبة ت�صاعد القو�س االقت�صادي وعلى العك�س كانت احلالة
االقت�صادية املنهارة حتوله نحو الي�سار� ،إىل درجة كان معها ميكن متا ًما التنب ؤ�
ال�سيا�سي ب�ش�أن نتائج االنتخابات ،وانت�صار مر�شحي اليمني ،والي�سار عن طريق
الظاهرات االقت�صادية.

()1يف كتاب  Sarval en psisonالتحليق يف ال�سجن ،وهو منت املناق�شة التي ا�ستمرت ثالثة �أيام بيني
وبني جيوز ،يف تلك الأيام التي كنا فيها �سجينني م ًعا يف �سجن املدينة نتيجة ل�سوء التفاهم الذي ن�ش�آ عن
ا�ضطرابات باري�س التي �أعقبت ا�ست�شهاد (لومومبا) وقب�ض علينا مع مئات �آخرين ا�شرتكوا يف مظاهرات
االحتجاج يف ميدان (الأوتوال) �أمام �سفارة بلجيكا ،حدثني جيوز عن منحنيات هذا العمل اجلماعي
وا�ستنتاجاته .طبعة توجو (.)1965
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وهذه الق�ضية �صارت اليوم مف ًّرا مطمئ ًنا بالن�سبة لنجاة الر�أ�سمالية من
الثورة العمالية احلتمية ،واحلرب الطبقية اجلدلية� ،أو بامل�صطلح املعروف «�إن
الر�أ�سمالية قد تعقلت» ،ونتيجة للتنب�ؤ باخلطر جتاهد يف «التو�سع على العامل»،
فهي تعطيه �إمكانيات كاذبة حتى ي�ستطيع �أن يقلد الأغنياء يف احلياة ،ومن ثم
يعتوره �إح�سا�س كاذب بالرفاهية ،والتمتع ،والتقدم املادي واملعنوي ،وبالطبع
مييل �إىل التفاهم والنعومة والتحمل ،وحتل روح املحافظة حمل التمرد ،والعقد،
واحلقد ،والإح�سا�س بالظلم ،والكدح ،واحلرمان ،حتى ولو كان ذهن ًّيا على وعي
ب�أنه ي�ستغل ،ف�إنه معنو ًّيا يقنع نف�سه بال�سلع اال�ستهالكية اجلديدة ،والإمكانيات
التي تزداد تنو ًعا يو ًما بعد يوم والتمتع؛ لأنه مل يعد يح�س بعد �أنه مثل ذلك
العامل الذي مل يكن يجد لديه ما يفقده يف الن�ضال �إال القيود التي تلتف حول
يديه وقدميه� .إنه عامل يدفع «الأق�ساط» وال ي�ستطيع �أن يجازف وي�صبح ثور ًّيا،
ومن هنا ف�إن الربوليتاريا يف الوقت نف�سه مل تعد -كما كان متوق ًعا يف القرن التا�سع
ع�شر -تتنا�سق فيها الروح الثورية مع اال�ستغالل ،بل �إن العك�س هو ال�صحيح كما
هو حم�سو�س ،وكما �أح�س (ا�شبنجلر) وهو �إح�سا�س �صادق ب�أن �أوروبا تتقدم نحو
روح املحافظة بالن�سبة للن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�شر ،و�أن الوعي الطبقي،
واحل�س الثوري يف �سبيلهما �إىل االختفاء نتيجة حليل الر�أ�سماليني ،وعلماء
النف�س ،وعلماء االجتماع  -الذين يعملون لأجلهم  -املعنوية واالقت�صادية من
قبل الدميقراطية واللربالية ،والنقابية ،والأيديولوجيات اخلادعة املنحرفة ،و�إيجاد
القدرة على ال�شراء بني النا�س وتو�سيع نطاق احلياة اال�ستهالكية ،والكمالية،
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و�إمكانيات الذهاب �إىل امل�سارح ودور ال�سينما الأر�ستقراطية ،واحلريات اجلن�سية،
و�إيجاد الأذواق ،وامليول الفنية ،واجلماليات البورجوازية بني العمال ،ثم يف
النهاية منح «الت�أمينات االجتماعية» و«بولي�صات الت�أمني املختلفة» وامل�سكنات
القانونية ،والعملية.

م�سرية املارك�سية

ومن هنا ف�إن مارك�سية القرن التا�سع ع�شر التي حددت حركة الت�أريخ على
�أ�سا�س اجلدلية املتجهة حت ًما نحو البورجوازية املتقدمة ،والر�أ�سمالية ال�صناعية
يف الغرب وكانت تر�سم هناك انتظار االنفجار الطبقي احلا�سم واملحدد ،والثورة
()1
�ضد الر�أ�سمالية الربوليتارية ال�صناعية ،فوجئت ب�أن نبوءتها مثل نبوءة الأنوري
وذلك الذي كانت تنتظره على �أ�سا�س احلتمية الت�أريخية ،والأ�صول العلمية
لال�شرتاكية قد �شاهدته وت�شاهده ،ال يف قلب الر�أ�سمالية� ،أو يف مالمح الربوليتاريا
ال�صناعية يف الغرب ،بل متا ًما حيث مل تت�صور قط بناء على هذه املبادئ نف�سها
املنطقية ،والعلمية ،واحلتمية� ،أي يف �آ�سيا ،و�شرق �أوربا ،ويف قلب الإقطاع ،ويف
مالمح الفالح املحافظ التقليدي.

()1املق�صود ال�شاعر الفار�سي �أوحد الدين الأنوري املتوفى على الأرجح �سنة (583هـ) وكان قد در�س علوم
ع�صره ،وحاول دخول البالط كعامل ومنجم�،إال �أن نبوءاته كلها باءت بالف�شل ،فاجته �إىل التك�سب بال�شعر
منوذجا لفن مديح ال�سالطني يف الأدب الفار�سي .انظر:
وكتب ديوانًا كام ًال يف �سالطني ال�سالجقة يعد ً
ت�أريخ الأدب يف �إيران من الفردو�سي �إىل ال�سعدي ت�أليف (براون) ترجمة� :إبراهيم �أمني ال�شواربي.
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�إن نزعة املحافظة عند طبقة الربوليتاريا ال�صناعية ،ودهاء الر�أ�سمالية الغربية
ووعيها ،وتكوين التكنوقراطية ،والبريوقراطية كطبقة حاكمة يف الغرب (والآن يف
رو�سيا �أي�ضً ا) ،وكارثة الفا�شية ،والنازية الغام�ضة يف �إيطاليا ،و�أملانيا.
وانت�شارها الفعلي يف فرن�سا ،و�أ�سبانيا ،و�أمريكا ،وازدياد حدة الثورة
عند الفالح ال�صيني ،واجلزائري ،وحتى الرو�سي يف فرتة الثورة بني (1905
و1917م) ،وق�ضية اال�ستعمار واحلركات امل�ضادة لال�ستعمار ،كلها �أمور ت�شري �إىل
عك�س الأطروحة الكال�سية املارك�سية ،وت�شري �إىل �أنه يف البالد التي ابتليت بوباء
اال�ستعمارُ ،يعد اال�ستعمار البنية التحتية للمجتمع ولي�س االقت�صاد ،واالقت�صاد
بنية فوقية توجه بوا�سطة البنية التحتية �أي اال�ستعمار ،و�أن دور الدين لي�س دور
الأفيون� ،أو املادة املخدرة ،لكنه مادة حمركة يف احلركات امل�ضادة لال�ستعمار يف
الدول الإ�سالمية وحتى يف ال�شرقني الأو�سط والأق�صى( :البوذيون يف ال�صينية،
وحركة ماكاريو�س ،وحركة امل�سلمني ،والنهادكة يف الهند ،وامل�سلمني يف اجلزائر،
وحركة جمتمع علماء �شمال �إفريقيا ،واجلمعية الإ�سالمية للطالب اجلزائريني،
وحركة اليقظة ،واحلركة الثورية امل�ضادة لال�ستعمار عند جمال الدين ،وحركة
حترمي الطباق عند �آية اهلل ال�شريازي ،واحلركة الد�ستورية ودور ال�سوق فيها)(.)1

( )1انظر كتابي «الثورة الإيرانية :اجلذور والأيدلوجية».
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وهناك �أي�ضً ا اهتزاز الأ�س�س العلمية للمادية بعد ظهور ن�سبية (�آين�شتني)،
وقانون «عدم احل�سم» عند (هايزنربج) يف الفيزياء احلديثة ،وح�ساب االحتماالت
والأعداد العظمى يف الريا�ضيات ،وتعميمها يف العلل الإن�سانية( ،)1واحلرب اجلدية
وال�شاملة «الع�سكرية ،وال�سيا�سية ،والأيديولوجية» يف قلب العامل املارك�سي،
بحيث �إن التناق�ض املوجود بني هذين اللذين ينتميان �إىل طبقة واحدة و�إىل
عقيدة واحدة ،وكالهما يف يده قيادة الطبقة العمالية ،والعداوة العميقة واملطلقة
بني امل�ستغل «بك�سر الغني» وامل�ستغل «بفتح الغني»� ،أ�شد و�أعمق من التناق�ض
املوجود بني كل منهما مع �أقطاب العامل الر�أ�سمايل �إىل درجة �أن ال�شيوعية
الرو�سية تقوم من ناحية بال�سعي �إىل التعاون مع الر�أ�سمالية الأوروبية لو�ضع
امل�شروع الع�سكري لأمن �أوربا �ضد اخلطر ال�شيوعي ال�صيني� ،أي �أن ق�ضية الأمن،
واملنفعة الإقليمية �أبدى من امل�صالح الأيديولوجية ،واملنافع الطبقية ،ومن ناحية
تقوم ال�صني ال�شيوعية الثورية بعقد معاهدة �ضد الهند مع �إحدى الدول الأع�ضاء
يف احللف املركزي ،كلها �أمور تتناق�ض قطع ًّيا مع اجلدلية ،واال�شرتاكية العلمية،
واحلتمية الت�أريخية ،فهي دفاع عن «ال�سالم العاملي» ،وما هو �أهم «تعاي�ش �سلمي»
بني الر�أ�سمالية ،والإمربيالية العاملية ،وبني ال�شيوعية ،والربوليتاريا الثورية ،وهذا
من جانب القطب العاملي للعمال.

( )1درو�سي يف «متدن جديد :احل�ضارة احلديثة».
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وهناك �أي�ضً ا تقدم القومية على ال�شيوعية يف �إفريقيا ،والدول العربية،
وحتى يف �أمريكا الالتينية يف احلروب التحررية بعد احلرب الثانية ،ومن الناحية
الفل�سفية ،والفنية هناك امليل العام جلنوح( )1الفكر ،واخللق من الواقعية ،والطبيعية
�أو على وجه العموم من العينية �إىل الذهنية ،وامليل ال�شديد �إىل «اال�ستبطان»
يف احلركات الفل�سفية ،والأدبية ،والفنية ،واجلنوح من العامل املادي �إىل الذات
الإن�سانية يف التجليات املختلفة للحياة الروحية ،والأخالقية عند الإن�سان اجلديد،
وعودة الفل�سفة �إىل نوع من املثالية ،وامليتافيزيقية احلديثة مثل :احلركة الوجودية،
وتدهور الأ�شكال والقوالب الفل�سفية للقرن التا�سع ع�شر ،و�ضعف �أ�صول
اجلدلية يف الر�ؤية والثقافة املعا�صرة ،ون�ضج نوع من «احلاجة �إىل املعنويات»� ،أو
ت�شكل ميول �ساملة� ،أو منحرفة للروحانيات ،لي�س يف الغرب فح�سب ،بل ويف
املجتمع ال�شيوعي نف�سه ،وعودة القومية �إىل احلياة يف قلب املجتمع ال�شيوعي
الأحمر (املذابح يف املجر ،و�إعدام رئي�س وزرائها �إميري ناجي ،وغزو املجر ع�سكر ًّيا
واحتالل برملانها ،ثم غزو ت�شيكو �سلوفاكيا ع�سكر ًّيا) ،وهناك ق�ضايا �أخرى مثل:
الإميان باملارك�سية كـ «مدر�سة �أيديولوجية» يف حني �أن مارك�س نف�سه من �ألد
�أعداء الأيديولوجيات ،والتع�صب لأ�صول اال�شرتاكية املارك�سية ،ولن�صو�ص مثل
املانيف�ستو «املن�شور ال�شيوعي» ور�أ�س املال ،ومقدمة يف االقت�صاد ال�سيا�سي التي
مر مئة عام على كتابتها؛ خاللها تغري املجتمع املعا�صر �أ�شد مما تغري خالل �ألف
( )1جنوح :ميل.
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عام ،والتناق�ض الوا�ضح مع املبد أ� امل�سلم به �أي اجلدلية الذي يرى �أن كل �شيء
يف حالة تغري و�أن «املبد�أ الثابت دائ ًما هو التغري» ،واالعتقاد يف �أن النوع من
جتديد النظر خيانة للمارك�سية ،والطبقة العمالية ،وخدمة للر�أ�سمالية ،ثم زوال
الر�أ�سمالية التناف�سية التي كان �أ�سا�س علم االجتماع الطبقي عند مارك�س قائ ًما
عليها يف املجتمع املعا�صر ،وحلول الر�أ�سمالية االحتكارية مع مالم�ستها ،ووعيها،
وقدرتها على التنب ؤ� واالحتواء حملها ،وظهور طبقات جديدة ،وتغري �أ�شكال
الطبقات االجتماعية يف القرن التا�سع ع�شر و�أمناطها ،تلك الأمور التي دفعت
«هرني ليمفور» ال�شارح املعروف للمدر�سة املارك�سية لأن يقول�« :إنها �أمور �صارت
�سب ًبا يف �أن ت�صبح املارك�سية الزمة ملعرفة املجتمع املعا�صر والإن�سان ،لكنها ال
تكفي وحدها».

م�سئولية املفكر بالن�سبة لهذه الق�ضايا

�إن معرفة هذه الق�ضايا بالن�سبة ملفكري الدول الآ�سيوية ،والإفريقية،
ال جتعلهم فح�سب ي�شكون يف �أ�ساليبهم الدائمة يف امليادين االجتماعية،
والأيديولوجية القائمة على الرتجمة ،والتقليد ال�صرف ،وال تطرح فح�سب �ضرورة
ثورة فكرية� ،أو حتول �أ�سا�سي يف الر�ؤية الفل�سفية االجتماعية عندهم على الفور،
بل و�سوف جتعل م�سئولياتهم كعقول مفكرة يف جمتمعاتهم ،ومهمتهم يف «نوعية
النا�س ب�أو�ضاعهم» �أكرث جدية و�صعوبة.
من �أجل �أن يكون املرء مفك ًرا يف دول الدرجة الثانية الآن ،يكفيه فقط
�إتقان لغة �أجنبية ،وا�ستمداد العون من كتاب ،ومن َّثم ف�إن الفرق بني املفكر
التقدمي وبني املتعلم الرجعي هو �أن هذا مرتجم تلك الكتب واملقاالت ،وذاك
مرتجم تلك الكتب واملقاالت� ،صورة طبق الأ�صل من اجلناحني الع�صري
وال�سلفي ،فال�سلفي هو من احتفظ مبالب�سه وب�أ�سلوب زينته املظهرية ،ويت�صرف
كما كان على الدوام ،والع�صري هو الذي غري يف مالب�سه وزينته ،وت�صرفاته ال
على �أ�سا�س االختيار بل على �أ�سا�س التقليد ،ومن هنا ال دخل لق�ضية احل�ضارة
يف املو�ضوع ،فاحلرب بني الع�صرية وال�سلفية هي حرب يف اال�ستهالك ،و�إال ف�إن
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الر�ؤية الكونية ،والر�ؤية ال�شخ�صية ،والإح�سا�س ،والفكر ،والروح ،والر�سالة،
والهدف كلها كما كانت ،ولو حتركت �أدنى حركة النفجرت ،وتناثرت ،ول�سقطت
يف ابتذال مثري للغثيان ،فحمام الن�ساء �صار «املنظمة الن�سائية» و�سفرة ح�ضرة
عبا�س(� )1صارت «حفلة يف حديقة ،و�سهرة مل�ساعدة املعوزين» وهيئات الدق على
ال�صدور ،وجمال�س النواح �صارت «الأحزاب ال�سيا�سية ،والنقابات العمالية»
و«الفتونة» �صارت «نق ًدا �أدب ًّيا» ومقهى املعلم قنرب �صار «كافترييا �سمري �أمي�س»،
ومقلدو �آية اهلل الفالين �صاروا مقلدين ملارك�س ،وبليخانوف ،ورواة الأخبار الدينية
القدماء الذين كانوا يعتقدون ب�أن «من ف�سر القر�آن بر�أيه فليتبو أ� مقعده من النار»
�صاروا من اال�شرتاكيني �أعداء املطالبة بتجديد النظر و«�آنتي نيتي�ست» ،والطالب
ال�صبيان ال�سابقون الذين كانوا يعتقدون يف �أن :كل من قر أ� �صرف «مريمري» ف�إنه
�شخ�صا
يك�سر مئة قفل وجنزير� .صاروا �أخ ًريا فراريج الفل�سفة ملجرد �أنهم �صادفوا ً
ادعى �أنه قر�أ كتاب «مقدمة يف �أ�صول الفل�سفة» لـ «جورج بوليتزر» الذي كتب
للعمال« ،ف�ض ًال عن �أنه كان قد فهمه �أو ًال» ،فهم ينظرون �إىل اجلميع نظرة العاقل
لل�سفيه وك�أنه مل يبق جمهو ًال بالن�سبة لهم يف الدنيا وما عليها ،فالت�أريخ ال �شيء،
والب�شرية اليوم :حدث وال ت�سل ،وم�ستقبل املجتمعات الب�شرية بالن�سبة لهم:
�أو�ضح من �أكف �أيديهم ،ووياله لو �أن واح ًدا من ه�ؤالء كان قد �سافر �إىل �أوربا
(� )1سفرة ح�ضرة عبا�س نوع من الأطعمة النذرية ال�شعبية جتري يف توزيعه طقو�س دينية ومذهبية معينة.
(املرتجم).
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وظل فرتة هناك مع بع�ض الرفاق الإيرانيني يطبخون الـ «قرمه �سبزي»( )1يف �أيام
الآحاد ،و�شربوا مع �صديقاتهم الأوربيات «قهوة» ذات مرة ،ور�أوا �أحيانًا �سارتر� ،أو
را�سل ،ر�ؤية عابرة ب�أعني ر�ؤو�سهم ،حينذاك ي�صريون خملوقات من ماء �آخر ،ومن
طينة �أخرى ،ي�صابون بال�سعار( ،)2ويع�ضون ويرف�سون ،ولو �أنهم  -ال قدر اهلل  -قر�أوا
يف ال�صحف �أن «�إميا �سيزار» بذيئة الل�سان ووقحة ،لو �أتتهم اجلر�أة على الفور يف �أن
يبزونها يف هذا امل�ضمار مبراحل ،تعال ...ولرن.
�إن الفرق بني املفكر الي�ساري ،واملفكر الرجعي ،لي�س يف �أن هذا يقلد قدماء
امل�سلمني التقليدين ،و�أن ذاك يقلد الفال�سفة التقدميني الأوربيني ،و�أن هذا يكتب
«احلوا�شي» على �أ�سفار مال �صد ًرا ،وذاك يرتجم م�ؤلفات جور�س وبليخانوف� ،أب ًدا،
الفرق بينهما� :أن هذا غري واع ،ومقلد ،ومن �صنع الت�أريخ والتقاليد ،و�أن ذاك واع،
ومفكر ،ويف كلمة واحدة� :إن املفكر هو من ميلك ر�ؤية نقدية ..هكذا فح�سب.
وال�سبب يف هزمية كل احلركات االجتماعية وانحرافها يف الدول التقليدية
واملت�أخرة هو �أن املتعلمني فقط «املثقفني»  -جماعة واعية وعلى معرفة بالع�صر  -هم
الذين كانوا يتحدثون عن م�صري املجتمع ،والطريق ،وامل�ستقبل ،وملا كانت الأمية
عامة ،كان ه�ؤالء طو ًعا� ،أو كر ًها هم الذين �أم�سكوا يف �أيديهم بقيادة احلركات
«نيابة عن الأمة» وملا كانت فطرتهم االجتماعية تغاير قيادة ال�شعب وهو من �صميم
( )1طعام �إيراين.
( )2ال�سعار� :شدة العط�ش ،و�شدة اجلوع ،وهو �أي�ضً ا :اجلنون.
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عمل ال�شعب نف�سه ،فمن الطبيعي �أن روح حركة ما وتقدمها ،وحما�سها كلها
تتغذى من ع�صارة �إميان ال�شعب و�إرادته ف�إما �أن هذه احلركات كانت متوت ومت�سخ
يف القوالب املنطقية ،والقانونية ،واحلقوقية ،والعقلية املجردة البعيدة عن «الواقع»
التي �صاغتها عقول املتعلمني امل�صابني بداء الكتاب ،واملتفل�سفني واملوجهني ،ثم
تتحول يف النهاية �إىل «كلمات علمية» ،و�إما �أنها كانت تنحرف عل ًنا �أو تو�ضع عليها
«العمامة اخلادعة» امل�سماة بـ «امل�صلحة ،واال�سرتاتيجية ،والتكتيك» و«احللول
الفكرية» التي كانت تقوم بت�شديد قب�ضة العبودية اال�ستحمارية على الأمة.
وما ي�سمى باال�ستعمار اجلديد هو عبارة عن امل�صري الذي جر املثقفون البارزون
حركات �أممهم امل�ضادة لال�ستعمار الناجحة �إليه.
واخلطر الذي يهدد كل احلركات التحررية امل�ضادة لال�ستعمار يف �آ�سيا،
و�إفريقيا ،و�أمريكا الالتينية ،بل وحاق( )1بالكثريين من �شعوب هذه املناطق ،هو
�أن العوام �أهل احلواري ،وال�سوق ،وامل�صنع ،واملزرعة� ،شخ�صيات جمهولة عالها
()2
الرتاب و�أمية مثل (�ستارخان ،وباقرخان ،وال�شيخ علي م�سيو اخلباز التربيزي»
يقومون بت�ضحياتهم الزاهدة ،وميتاتهم الطاهرة ،وبطوالتهم غري ال�شهرية
واملجهولة يف قمع اال�ستعمار واال�ستبداد ،ومبجرد �أن يطرد العدو ،وينتهي عهد
( )1حاق� :أحاط.
( )2باقرخان رفيق �ستارخان يف املعركة امل�سلحة يف تربيز والهجوك على طهران �إبان احلركة الد�ستورية وكان رزا ًزا
وال�شيخ علي م�سيو جماهد عظيم وكان خباز( .املرتجم).
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اجلهاد وي�صل عهد الإدارة واحلكم ،ال تعود هناك �أية �أهمية بعد للمجاهدين
الذين ق�ضوا �أعمارهم يف الريف ،وامل�صنع ،وكانوا يحاربون ال�سنوات الدموية
يف اجلبهة ،في�ضعون البنادق ومي�ضون �إىل �أعمالهم� ،أما �أولئك الذين كانوا
طوال هذه ال�سنوات الدموية اخلطرة على �ضفاف ال�سني ،والتاميز ،ويف هولندا،
وبلجيكا و�أمريكا ،ودول الـ «مرتوبول الأخرى غارقني يف املتعة والأمن ،يعي�شون
بعيدين وغرباء عن جمتمعاتهم ،وحركات قومهم ،و�صاروا �أطباء ،ومهند�سني،
ومتخ�ص�صني يف االقت�صاد ،وال�سيا�سة ،وعلم االجتماع ،والتخطيط ،واحلقوق
والطب ،ف�إنهم يعودون ،ويحتلون املنا�صب احل�سا�سة القيادية ،ويجعلون من
دماء ال�شهداء مكاتب ،و�سيارات ،ومرتبات �ضخمة ،وامتيازات اجتماعية كثرية
ويبتلعونها ،ويف مقابلها يقدمون للنا�س املحا�ضرات العلمية ،وامل�ؤمترات ،وقاعات
البحث وامل�صطلحات الفنية ،والربامج التخ�ص�صية ،ومو�ضوعات علم االجتماع
والفل�سفة ،ويف النهاية ف�إن عزاء النا�س ،واملجاهدين يف �أنه :يف ال�سهرات ،وحفالت
الكوكتيل ،ووراء املكاتب ،هناك �أ�شخا�ص �أ�سما�ؤهم ،وحمال ميالدهم حملية بد ًال
من ذلك الفرن�سي ،والهولندي ،والإجنليزي ،والبلجيكي.
ومن بني الوجوه املعروفة يف احلركات امل�ضادة لال�ستعمار الناجحة واحلاكمة
يف الدول الآ�سيوية ،والإفريقية التي يف يدها احلكم الآن ،ناد ًرا ما ي�شاهد وجه
جدا باالنتباه ،فهذا الأمر من ناحية ،وجتربة هزمية تلك
مثقف بارز وهذا جدير ًّ
احلركات التي ا�ستوىل عليها املثقفون ،وكانوا �أمام النا�س وقائمني مقامهم� ،أو
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قامت احلركات التحررية بعد الن�صر يف جمتمع ما بو�ضعهم حمل جماهدي
ال�شعب ،و�أبطاله كمتخ�ص�صني وخرباء ،جتربة هزمية مثل هذه احلركات� ،أو ف�شلها،
وانحرافها� ،أو م�سخها من ناحية �أخرى� ،أبدت �ضرورة نوع من ال�شك الديكارتي
يف �أ�سلوب مزاولة الفكر ،وتقاليده عند املتعلمني امل�ستقيمني ،واجلديني يف الدول
الراكدة والتقليدية ،وهو خا�صة يف املجتمعات التي تعي�ش يف «فرتة انتقال» �أمر
فوري وحيوي.
ال �شك �أن اليوم� ،أ�صبح املفكر الذي كان  -طبقًا مل�صطلح مارك�س  -هو
الذي يتحدث عن الطبقة العمالية ،يف حالة حتول �إىل طبقة عاملية؛ لأن الر�ؤية
الكونية والر�ؤية ال�شخ�صية «وامليل االجتماعي» و«القيم» التي تعترب ال�سمات
املعنوية للمفكرين م�شرتكة يف كل جماعات الفكر يف املجتمعات الأوربية،
والآ�سيوية والإفريقية ،والأمريكية� ،أو على الأقل مت�شابهة ،فهي ر�ؤية كونية واقعية
ومنفتحة ومتحركة وميالة �إىل اجلديد ،وهي ر�ؤية علمية ومنطقية وحتليلية ،وميل
اجتماعي نحو ال�شعب ،وم�ضاد لال�ستعمار.
واخلال�صة �أنه ذو قيم �إن�سانية «مبعنى العاملية» ،ومن هنا ميكن قبول تعريف
جامع بالن�سبة للمفكر الذي يعي�ش يف جمتمع �شرقي ديني يف العامل الثاين :واملفكر
الأوربي ،ويف الوقت نف�سه ينبغي �أن نكون على حذر من ذلك؛ لأن اال�شرتاك
يف الطبيعة االجتماعية ال يعني بالقطع اال�شرتاك يف الر�سالة االجتماعية ،وعدم
رعي مفكرينا بالثنوية يف هاتني املقولتني التي ت�ستقل �إحداهما عن الأخرى �صار
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�سب ًبا رئي�س ًّيا يف الأخطاء والهزائم الكثرية يف الآراء ويف بحث الق�ضايا وطرحها،
ويف النهاية يف م�سرح امل�سئوليات والن�ضاالت ال�سيا�سية ،واالجتماعية يف ن�صف
القرن الأخري يف دول العامل الثاين ،وهو يحمل لها ذكريات ُم َّرة.
وال يت�سع املجال هنا للحديث عن ر�سالة املفكرين يف معناها الأعم ور�سالة
مفكري العامل الثاين يف معناها الأخ�ص ،ف�إن هذا يف حد ذاته يف حاجة �إىل
بحث� ،أو �أبحاث مف�صلة ،لكن ما �أح�س �أنه من ال�ضروري التذكري به هو �أن الن�ضج
االجتماعي ،واليقظة ال�سيا�سية ال�شعبية ،ووجود الأحزاب ،والنقابات القوية
املتقدمة ،وقدرة امل�ؤ�س�سات الدميوقراطية ووجود نوع من الليربالية والدميوقراطية
«مهما كان �سطح ًّيا» ،وح�ضور �شخ�صيات �شعبية موثوق فيها وواعية حيثما يحدد
م�صري النا�س ،والأمة ،ووجود �صحافة حرة «طويلة الل�سان» ذكية ،وكتاب ونقاد
متيقظني يراقبون الأحوال والأو�ضاع مبئة عني ،ومن ناحية �أخرى وجود رفاهية
ن�سبية و�شبع عند ال�شعب ،وانعدام احلرمان احليوي من احلاجات الأولية كاملاء،
واخلبز ،وال�صحة ،وامل�سكن ،وامللب�س ،والتعليم ،وخال�صة الأمر الت�شكل بال�شكل
الأوربي ،كل هذا ي�سبب يف �أن عوام املتعلمني (وهم غري املفكرين الفال�سفة،
والنوابغ �أي القادة احلقيقيني للثقافة ،واحلياة واملحددين لطريق احلا�ضر ،و�صورته
ن�سيجا ،وحدهم يف املجتمع� ،أو �صفوة
وم�ستقبل ،املجتمع واحل�ضارة) ال يكونون ً
املجتمع ،وجنومه� ،أو الع�صا التي يتوك�أ( )1املجتمع عليها ،واملخ املفكر الوحيد عند
( )1يتوك�أ� :أي ي�ستند؟
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ال�شعب� ،أو بعبارة �أخرى القائمني مقام ال�شعب ونوابه ،والقوامني الأو�صياء عليه،
فاملتعلم يف جمتمع �أعمى ،وعاجز يحمل كل هذه الألقاب.
والعمل الذي يقوم به «عارف بالطريق» ي�شبه العمل الذي تقوم به «ع�صا
توك�ؤ» ،لكنهما لي�سا �شي ًئا واح ًدا باملرة ،فمدر�س ما حيثما يكون تعريفه واح ًدا وهو
«ال�شخ�ص الذي يقوم بتعليم الأطفال مواد درا�سية حمددة» لكن املدر�س الذي
يعمل يف مدينة متح�ضرة لي�ست على عاتقه ر�سالة ت�شبه ر�سالة زميله الذي ير�سل
�إىل قرية نائية ومت�أخرة.
وهنا ن�صل �إىل تناق�ض وا�ضح و ُم َ�س َّلم به ،فمن ناحية :ال ي�صح للمفكر �أن
يحل حمل ال�شعب يف امتالك م�صري حركة ثورية فهو �إما يقود احلركة �إىل الهزمية،
�أو �إىل االنحراف ،ومن ناحية �أخرى :ففي املجتمع الذي ي�سوده اجلهل �أي الأمية
الثقافية وانعدام الوعي االجتماعي؛ لأن املفكر وحده هو الذي يتمتع بثقافة
ووعي ن�سبيني ،وهو وحده الذي يرى ويعلم ،ف�إن م�سئوليته �صعبة و�شاملة؛ لأنه يف
املجتمع الأعمى :لي�س املفكر هو العارف بالطريق فح�سب ،ولي�س هو املتخ�ص�ص
فح�سب ،بل هو �أي�ضً ا ع�صا التوك�ؤ يف جمتمعه.
واحلل الذي قدمه جماهدو جبهة التحرير اجلزائرية يف �سنة (1961م)
يحل ن�صف امل�شكلة.
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وال �شك �أنه عندما انت�صرت الثورة امل�ضادة لال�ستعمار وقاموا بطرد الأجانب
واخلونة وقب�ضوا على زمام ال�سلطة ،مل يعد من امل�ستطاع �أن تو�ضع وزارة الثقافة
حتت �إ�شراف �أمثال �ستارخان� ،أو هيئة التخطيط ،ووزارة االقت�صاد حتت �إ�شراف
�أمثال باقرخان ،وال�شيخ علي م�سيو .فقد �أن �أوان البناء واملطلوب هو التخ�صي�ص
فال نفع �آنذاك يف ال�شجاعة ،والفدائية ،والرجولة ،والإن�سانية ،فطافوا �أنحاء فرن�سا
()1
و�أملانيا ،و�إجنلرتا ،و�أمريكا وجمعوا الأطباء واملهند�سني ،والفنيني اجلزائريني
وا�ستقدموهم بتقدمي الأموال ،وال�سيارات ،واملنازل الفخمة ،وما ا�ستطاعوا تقدميه
من امتيازات ،وو�ضعوا ما ا�ستخل�صوه من يد العدو ب�أعز الدماء ،واملوت يف اجلبهات
يف �أيدي ه�ؤالء املواطنني الغرباء .لكن املجاهدين كانوا يح�سون باخلطر من قبل،
واقرتحوا ح ًّال ك�شق ثالث بني تلك «ال�ضرورة» وهذا «اخلطر» ،وكانوا يعلمون �أن
كل من�صب من املنا�صب احل�سا�سة التي حتدد م�صري الأمة ذو �شقني� :أحدهما �شق
«حتديد االجتاه» و«تعيني خط ال�سري ،والطريق الكلي ،وو�ضع الأهداف ال�سيا�سية»
وهو ال�شق الأيديولوجي ،والآخر هو اجلانب الفني والتخ�ص�صي وهو اجلانب
التنفيذي والواقعي ،فعلى �سبيل املثال :يف وزارة اخلارجية يوجد جانبان :جانب
يتعلق بتحديد االجتاه ال�سيا�سي للدولة يف مقابل التكتالت ويف العالقات بني
الأمم ،ويف تعيني خط ال�سري ،وامل�سرية ال�سيا�سية العامة للنظام وهو جانب �سيا�سي،
جدا من الفنيني ،واملتخ�ص�صني
()1ا�ستعانت اجلزائر يف بداية ا�ستقاللها  -بل وقبل اال�ستقالل  -بعدد كبري ًّ
امل�صريني يف كافة املجاالت ،وال تزال تفعل حتى الآن خا�صة فيما يتلعق بالتعريب والتعليم يف كافة مراحله
واخلدمات( .املرتجم).

186

العودة �إىل الذات

186

وهناك جانب �آخر فني ،وعلمي من قبيل املرا�سم الدولية ،ومعرفة االتفاقيات
القانونية ،وال�سيا�سية ،واحلقوق الدولية وهو جانب ديبلوما�سي ،وحينما تكون
ق�ضايا اخلط العام لل�سري ،والتوجيه ،والهدف ،واتخاذ االجتاه ،وحتديد االجتاهات
املطروحة يلزم ح�ضور �أحد املجاهدين على الدوام ،فاملجاهد الواثق الواعي لأنه
متخ�ص�صا ،ينبغي �أن تو�ضع الناحية الفنية لعمله يف يد متخ�ص�ص
لي�س عاملًا وال
ً
وفني يعمل حتت �إمرته ،وحتت القيادة املبا�شرة للمجاهد ،ويف مثل هذا النيج ذي
الوجهني املنفذ بذكاء الذي �سرتتديه احلكومة القومية ،ف�إن القيادة العامة �سوف
تكون دائ ًما يف �أيدي املجاهدين الواثقة والقوية� ،أولئك الذين دخلوا امليدان يف
ن�ضالهم �ضد اال�ستعمار ،والظلم بكل حيويتهم ،و�سوف يكون املتخ�ص�صون،
واملتعلمون جمرد �أدوات يف �أيدي املجاهدين ،وو�سائل لتنفيذ �أهداف الثوريني.
لكن ،قبل �أن ي�صل املجتمع �إىل هذه املرحلة� ،أو بعبارة �أف�ضل :من �أجل �أن
ي�صل املجتمع �إىل هذه املرحلة ...ما الذي ينبغي عمله؟ ما الذي ينبغي عمله يف
جمتمع �أعمى ،وم�شلول ،ومتحجر يف قوالب روحية ،واجتماعية منحطة؟
يف هذه املرحلة :مل ي�صل النا�س بعد �إىل مرحلة فيها يكون من بينهم
جماهدون م�ستنريون ،ويقظون ،و�أبطال م�شاهري ،وواعون لكي يقوموا باليقظة
واحلركة يف مقابل املتعلمني البارزين� ،إن النا�س يف هذه املرحلة يرون املتعلمني
فقط ،ويعرفون املتعلمني فقط ،وهم فقط الذين لديهم ما يقال ،وبالنظر �إىل هذه
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امل�سائل تكون ر�سالة املفكرين يف العامل الثاين �صعبة وحيوية� ،إىل جوار �أن متييزها
جدا.
وحتديدها ال�صحيح والدقيق معقد ًّ
ويف ر�أيي �أنه قبل �أن ن�ؤمن بتلك املدر�سة� ،أو تلك من املدار�س االجتماعية
وقبل �أن نطرح خالفاتنا الأيديولوجية يف جمتمع املفكرين ،ينبغي �أن ُن ِق َّر ،ونتوافق
على هذا الأ�سا�س امل�شرتك �أن الطريق والهدف مهما كانا فهما:
�أو ًال :ما مل يوقظ قلب الأمة ،وما مل يجد �ضمري الأمة وع ًيا اجتماع ًّيا ،فكل
مدر�سة ،وكل حركة� ،سوف تبقى عقيمة ،وجمردة.
ثان ًيا� :إن النا�س ،والنا�س فح�سب هم الذين ي�ستطيعون حترير �أنف�سهم،
وينبغي �أن تكون قيادة احلركة االجتماعية يف �أيديهم مبا�شرة ،وما مل ي�صل قلب
الأمة �إىل «احلما�س ،واالنفعال التلقائي» واحلركة ،واخلالقية االجتماعية ،وما
مل ي�صنع ال�شعب من بينه �أبط ً
اال ،و�شخ�صيات جديرة بنف�س ال�سمات ال�شعبية
املخل�صة والأ�صيلة وال�صادقة� ،أو بالتعبري العميق الرائع الوارد يف القر�آن «�أمني»،
وما مل يقدمهم �إىل �صفوفه الأوىل ،ف�إن ح�ضور املتعلمني بالنيابة عنهم ،لن ي�ستطيع
�أن يكفلهم �أب ًدا ،ولو �أنهم حققوا بع�ض االنت�صارات يف بداية الأمر م�ؤق ًتا ،ف�إن
موا�صلة العمل يف املراحل التي �سوف يكون فيها العمل �صع ًبا قا�س ًيا ،وتهجم
و�سو�سة الذهب ،وو�سو�سة القوة ،لن تكون باعثة على االطمئنان.
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ثالثًا :خال ًفا للغفلة الذهنية التي ابتلي بها كثري من املتعلمني ،بل وكثري من
املفكرين «وهذه الغفلة وليدة ال ِع ْر ِق َّية اخلا�صة باملفكرين على حد قول ا�شبنجلر:
بد ًال من �أن نقوم باالت�صال املبا�شر مع قلب الواقعية ومل�سها ،جنل�س م ًعا ونتحدث
عن الواقعية على �أ�سا�س املقوالت الكانتية ،والأ�صول العقلية ،واملنطقية ،ومبادئ
(العلموية) ،ونحكم عليها غياب ًّيا ،ونقوم بتحليلها ،ون�ستنتج منها القواعد ،وعلى
�أ�سا�س مثل هذه املعرفة التي ح�صلنا عليها ،والتي هي ذهنية �إىل هذا احلد وبعيدة
عن الواقع ،نقوم بو�ضع امل�شروعات ،واخلطط ،والعمل ،وحني نتجه نحو الواقع
نح�سن مب�سخها ،وحتريفها؛ لأننا نح�س �أننا غرباء عنه متا ًما» .وواحد من املبادئ
التي �أدت �إىل �أخطاء فاح�شة من املبادئ العقلية ،والعلموية هي �أننا نظن �أن الفقر،
والظلم ،واحلاجة ،والتناق�ضات ال�شديدة يف املجتمع يف حد ذاتها ،و�صعود منحنى
ن�ضج طبقة ما �إىل �أوجه ،وت�ضاد امل�صالح يف حد ذاته ،واال�ستغالل وما تقت�ضيه
احلتمية الت�أريخية ،كلها �أمور يف حد ذاتها �سوف ت�صري علة للتطور احلتمي يف
املجتمع ،ووقوع التمرد ،واالنفجار ،والتغري احلا�سم .وعندما نفكر ب�أذهاننا ن�صل �إىل
�أمثال هذه النتائج ،نتائج معقولة متا ًما ،ومنطقية ،وقائمة على دليل وعلمية مئة يف
املئة ،لكن الواقع للأ�سف ال ي�ؤيدها دائ ًما� ،إذ نرى �أنه لي�س الفقر هو الذي �سي�صري
�سب ًبا يف احلركة ،والتمرد؛ لكنه الإح�سا�س بالفقر� ،إن �شعور الطبقة املحرومة
بالن�سبة للو�ضع الطبقي املتناق�ض يف جمتمعها هو الذي يدفعها للحركة.

احلتمية الت�أريخية والإن�سان

�إننا نفهم احلتمية الت�أريخية بالطريقة التي كان �أ�سالفنا يفهمون بها «الق�ضاء
والقدر الإلهيني» .كنوع من اجلرب امل�شيئي ،فيه اتخذ الت�أريخ مكان اهلل ،وحلت
�أداة الإنتاج حمل امل�شيئة الإلهية ،ففي كليهما :يعترب الإن�سان �ألعوبة ال �إرادة
يف يد �آخر ،وم�صريه حدد دون ح�ضوره ،و�أن احلتمية الت�أريخية تف�سر هذا املعنى
نف�سه وحتى هذا اللفظ نف�سه (عني ،ق�ضى  )Determineعلى كل حال ،ف�إن �أي
عامل يلغي دور الإن�سان ك�صانع م�صريه وت�أريخه ،مل يحقر الإن�سان وينزل به
�إىل م�ستوى نبات �أو حيوان ،وهو تابع حم�ض للبيئة وقوانني الطبيعة ،والغريزة،
والف�سيولوجيا ،بل �سلب من الإن�سان امل�سئولية ،وهي النتيجة املنطقية للإرادة
واحلرية �أو «االختيار» مب�صطلحنا و«االنتخاب» بامل�صطلح الأوربي .وهذه امل�سئولية
هي �أعظم ف�ضائل الإن�سان ،ووجه متيزه من كل الكائنات ،ويف هذه احلالة يكون
قد �سلب  -طو ًعا �أو كر ًها  -احلركة والتعامل مع املجتمع �أي�ضً ا ،وقد ر�أينا يف
ع�صور انحطاطنا �أن �شيوع الإميان بالق�ضاء والقدر ،واجلرب الإلهي ،وامل�صري املحتوم
الأزيل بالطريقة التي ف�سرها بها رجال الدين ،و�أكرث منهم يف الأفكار الفل�سفية،
والآثار ال�شعرية ،والعرفانية ال�صوفية حتت ت�أثري الر�ؤية ال�صوفية ،والهندية،
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والفل�سفة اليونانية ،والظروف الروحية االجتماعية للبيئة ال�سوداء الظاملة لع�صر
اخلالفة ،وع�صر املغول� ،إىل �أي حد �ألقي ت�أريخنا يف الركود ،و�شل كل �أن�شطتنا
االجتماعية ،وعلى حد قول جوروفيت�ش «الإميان باجلربية» حتمية الت�أريخ «نوع
من الك�سل» وعلى حد قول �شاندل« :عندما يقوم فالح �صيني� ،أو هندو �صيني
يعي�ش يف ع�صر الإقطاع ،فيحمل بندقيته من �أجل حتقيق اال�شرتاكية ،فهذا يعني
�أنه دا�س احلتمية الت�أريخية ،ب�أقدامه امل�صممة ك�إن�سان».
وال يعني هذا �أنني ال �أ�ؤمن باحلتمية الت�أريخية ،لكني �أريد فقط �أن �أقول:
«�إن الإن�سان هو الذي ي�ستطيع  -بقدر ن�ضجه وت�صميمه � -أن يفر�ض �إرادته على
�إرادة الت�أريخ ،كما �أن الطبيعة جتعل النبات واحليوان – ن�سب ًّيا  -تابعة لإرادة
الإن�سان و�صنعه ،هذا بالرغم مما لهما من حياة وحركة طبقًا للقوانني العلمية
امل�سلم بها واملعينة».
و�أنا �أف�سر حتمية الت�أريخ التف�سري التايل�« :إن الت�أريخ ،واملجتمع الب�شري ال
ي�ستندان على �أ�سا�س امل�صادفة والعبث ،بل على واقعيات مثل كل واقعيات هذا
العامل ذات حياة وحركة طبقًا لأ�صول علمية (وبامل�صطلح القر�آين� :سنن تغري
قابلة للتبديل ،والتحويل)( )1وبقدر ما يكت�شف الإن�سان هذه الأ�صول عن طريق
( )1قال تعاىل﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾ [ الأحزاب .]62 /وقال تعاىل:
﴿ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﴾ [فاطر]43 /
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العلم ،وعن طريق التكنيك (الأيديولوجية والتخطيط االقت�صادي ،والثقايف،
واالجتماعي ،وال�سيا�سي) ،وعن طريق اختيار قانون بد ًال من قانون �آخر� ،أي
ا�ستخدام القوانني العلمية كما يهوى يف قلب هذين الواقعني ،ي�ستطيع �أن يغري
م�سريها الطبيعي كما يريد ،وعن طريق التنب�ؤ العلمي ال�صحيح ي�ستطيع �أن يواجه
امل�صري الطبيعي لت�أريخه يف امل�ستقبل ،ويوجهه �إىل امل�سرية التي يحددها ،وكما
يقوم بتغيري �شجرة فاكهة برية تنمو طبقًا ل�سنتها الطبيعية ،وجربها الذاتي وتثمر،
وذلك عن طريق معرفتها ،والتدخل يف م�سريتها ،يقوم برتبيتها ،وي�أخذ منها
الفاكهة التي يريدها �شك ًال ولونًا ،هو قادر �أي�ضً ا على فر�ض ال�شكل اخلا�ص الذي
ي�ؤمن به من �أجل جمتمعه الوح�شي املت�أخر يف �أية مرحلة ت�أريخية يكون فيها؛ لأن
تطور املجتمع ،وحركة الت�أريخ نتيجة للعبة «اختيار» الإن�سان وجرب الت�أريخ.
فلو �صح االعتماد على احلتمية الت�أريخية ،والت�سل�سل اجلديل الذي
ينادون به ،لكان ينبغي على فالحي ال�صني �أن يقوموا بالثورة اال�شرتاكية بعد
ثلثمئة �سنة ،ولكان ينبغي على القبائل العربية البدوية التي مل تكن قد و�صلت
بعد �إىل مرحلة الزراعة ،ومل يكن قد ظهر فيها حتى �شكل احلكومة وهو �أقدم
الأ�شكال االجتماعية يف الت�أريخ� ،أن ت�صرب �أكرث من �ألف �سنة �أخرى حتى ت�صل
�إىل مرحلة ت�شكيل جمتمع بورجوازي جتاري متقدم ،و�أ�شكال اجتماعية نا�ضجة
جدا ،وحكومة مركزية على م�ستوى الدولية ،والإمرباطورية و�إىل ثقافة غنية ذات
ًّ
جمموعة من القيم الإن�سانية ،والعاملية حتتوي على ر�ؤية كونية منفتحة ،وممتدة.
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على كل حال �سواء كنا دينيني� ،أو علمانيني ،و�سواء كنا ا�شرتاكيني� ،أو
ليرباليني ،ينبغي �أن ننظر �إىل الإن�سان ك�إرادة ذات دخل ،وكعامل ي�ستطيع �أن يغري
قدره الت�أريخي با�ستعداده الإلهي :العلم ،واخلالقية .ومن هنا ف�إن الوعي فح�سب
هو الذي ي�ستطيع �أن يغري امل�صري ،ويغري م�سرية الت�أريخ وفق هوى الإن�سان ،ومن
�أجل الو�صول �إىل هذا الوعي االجتماعي ال ينبغي �أب ًدا انتظار بلوغ الت�أريخ مرحلة
()1
الن�ضج البورجوازي ،وتطور �أداة الإنتاج ،وجعل الثورة االجتماعية موكولة
باالزدياد احلتمي للتناق�ض يف قلب املجتمع ،والن�ضج الكامل للأطروحة الطبقية
امل�ضادة(.)2
�إن و�ضع كل نوع من التقدم� ،أو الثورية على كاهل «التطور احلتمي لأدوات
الإنتاج» و«امل�سرية التكاملية للت�أريخ على �أ�سا�س ال�صراع اجلديل» يف�ضي �إىل نوع
من التواكل ،والقدرية ،والتفوي�ض املادي ،ويجعل املفكرين من امل�ؤمنني بالق�ضاء
والقدر ،يف حني �أن البحث الدقيق يف الت�أريخ بر�ؤية نابعة من علم االجتماع
والطبقية ،وفوق ذلك حتليل الثورات التقدمية التي قامت يف املجتمعات
( )1موكولة به� :أي متوقفة عليه ومرتبطة به.
(�)2سوف تقولون� :إنّ الإميان بحتمية ال ّت�أريخ هو ا ّلذي ي�سلح ّ
ال�سقوط بني براثن
الطبقة ّ
العمالية بفل�سفة حتميه من ّ
الي�أ�س ،والهزمية املعنوية؛ لأ ّنه ي�ؤمن مب�صري ال ّت�أريخ املحتوم وهو انت�صاره� ،أجل ،هذه هي ال ّناحية الإيجابية ّ
لكل
وال�سقوط اجلربي للظلم ،وا ّلذي �ضمنته الإرادة
جرب .والإميان ب�إمام ال ّزمان «املهدي املنتظر» واخلال�ص القطعيّ ،
ال�سلبية يف هذه العقيدة هي �إلغاء امل�سئولية الفردية،
الإلهية ميكن �أنّ ُيعطي مثل هذا الأمل ،لكن ال ّناحية ّ
وال�سقوط يف ال ّت ّ
واكل ،وتفوي�ض الإرادة الإن�سانية ،وهي امل�شكلة ا ّلتي نواجهها.
ّ
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التقليدية واملت�أخرة يف �آ�سيا ،و�إفريقيا ،والتي مل تكن قد و�صلت �إىل مرحلة
ال�صناعة ،وت�شكيل طبقة الربوليتاريا� ،أو حتى ن�ضج البورجوازية كطبقة حاكمة،
يو�ضح هذه احلقيقة التي مل تكن قد عرفت بعد معرفة �صحيحة �أن �أي جمتمع �أ ًّيا
كانت املرحلة الت�أريخية التي هو فيها ،ي�ستطيع الإن�سان فيه �أن ي�صل �إىل الوعي
االجتماعي كما ي�ستطيع �أن يت�سلح ب�أيديولوجية طبقية متقدمة .والوعي يعني
العلم بكيفية املجتمع والت�أريخ ،والظروف الطبقية ،والأيديولوجية تعني كيفية
حياة الإن�سان ،وكيفية �صنع املجتمع ،ويف عبارة واحدة :القدر الذي يقول به
الإن�سان بالن�سبة لنف�سه وبالن�سبة ملجتمعه ،واملُ َن ِّظر «�صاحب الأيديولوجية» هو
املخطط املثايل للمجتمع.
ونتيجة للإميان باملبادئ الثالثة الآتية:
�-1إن املتعلمني املثقفني ال ي�ستطيعون موا�صلة قيادة احلركات االجتماعية
الأ�صلية يف مرحلتها الطبقية ،والعمل نيابة عن النا�س �أنف�سهم ،بل
ي�ستطيع �أولئك الأبطال الأميون الذين تتج�سد فيهم �إرادة الأمة،
وي�ستمدون روحهم ،ور�ؤيتهم ،وحركتهم ،و�صمودهم الفطري والإرادي
من قلب املجتمع مبا�شرة ،ولهم جذور يف �أعمق �أعماق الأمة اخل�صب.
�-2إنه ما مل ي�صل النا�س �إىل الوعي ،وما مل ي�صريوا هم �أنف�سهم �أ�صحاب
�شخ�صيات �إن�سانية ،وحتديد طبقي واجتماعي للو�ضع ،وما مل يرتقوا
من مرحلة التقليد ،والتبعية ل�شخ�صياتهم الدينية ،والعلمية التي حتتكر
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الفتوى والقدوة (وعالقتها بالنا�س عالقة املراد واملريد ،والعامل والعامي،
والإمام وامل�أموم) �إىل مرحلة من الن�ضج االجتماعي ،وال�سيا�سي يكون
فيها القادة هم اخلا�ضعون لإرادتهم ،وخط �سريهم الواعي.
-3و�أخ ًريا ،للعلم ،ب�أنه لي�س وجود اال�ستغالل الطبقي ،والفقر ،وانعدام
العدالة ،واالنحطاط ،بل الإح�سا�س بهذه الواقعيات املوجودة ،والوعي
ال�صحيح لل�ضمري االجتماعي ،والطبقي بالن�سبة لها هو الذي يحدث
احلركة الثورية ال�صحيحة الواعية ،و�إال ف�إن الأمر كما ر�أينا وال زلنا
نرى كث ًريا يف الت�أريخ (واجلغرافية �أي�ضً ا) �أنه ما �أكرث املجتمعات التي
احتفظت لقرون طويلة بالفقر ،والتناق�ض ،واال�ستغالل ،والتفرقة
الطبقية ،واالجتماعية يف قلبها ،وما �أكرث املجتمعات الإن�سانية التي
توقف فيها الت�أريخ عند مراحله الأوىل ،وتوقف عن احلركة �آالف
ال�سنني ،وك�أمنا ال ت�صدق عليها مقولة قط من هذه املقوالت التي جاء
بها علم االجتماع ،واال�شرتاكية العلمية ،وفل�سفة الت�أريخ ،وامل�سري
اجلربي للجدلية واملبد�أ الأ�صلي الدائم للتغيري ،والتطور.
واخلال�صة� :أنه بناء على هذه املبادئ ،ف�إن ر�سالة املفكر املنت�سب �إىل
مثل هذه املجتمعات هي يف عبارة واحدة :نقل واقعيات التناق�ض املوجودة يف
قلب املجتمع والع�صر �إىل �أحا�سي�س النا�س ووعيهم .يقول رو�سو :بينوا الطريق
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للنا�س ،وال حتددوا ما عليهم ،امنحوهم الر�ؤية فح�سب ،وهم �سوف يجدون الطريق
ب�أنف�سهم ،و�سوف يعرفون ما عليهم.
�إن ال�سبب يف ف�شل احلركة الد�ستورية عندنا ،مل يحدث �إال لأن القادة قاموا
بتوجيه النا�س ،وتقدمي احللول النهائية دون �أن مينحوا النا�س الوعي االجتماعي
والر�ؤية ال�سيا�سية ،ور�أينا مرة �أخرى كما ر�أينا قبلها وبعدها� ،أن نتيجة فر�ض الثورة
على جمتمع مل ي�صل �إىل الوعي بعد ،وال ثقافة ثورية لديه ،لن تكون �إال جمموعة
من ال�شعارات التقدمية لكنها فا�شلة.
الت�شبه واالبتالء مبر�ض التغرب

�إن اخلط�أ الفظيع الذي نقع فيه هو �أنه حينما يتحدث مفكرونا التقدميون
عن الت�أثر بالغرب ين�سون �أنف�سهم ،ويرون هذا الت�أثر فح�سب يف الرجال� ،أو
الن�ساء الذين يقلدون الأوربيني كالقردة دون متييز ،واختيار يف الزينة ،وامللب�س،
واال�ستهالك ،و�أ�سلوب احلياة اليومية ،والت�صرفات ،واحلركات ،والعادات
االجتماعية ،يف حني �أن كارثة االبتالء مبر�ض الت�أثر بالغرب ،والتقليد غري الواعي
()1
ي�شمل مفكرينا الثوريني ،والي�ساريني ،وهذا النوع من التغرب �أ�شد و�أنكى
و�أكرث ت�أ�ص ًال مبراحل من مر�ض تلك اجلماعة «املتفرجنة» التي ال �صمود لديها
اجلوفاء الالمعة من اخلارج� ،أو يف كلمة واحدة «امل�ستهلكة الع�صرية».
(�)1أنكى� :أ�شد.

196

العودة �إىل الذات

196

�إن الن�ساء ،والرجال الع�صريني الذين يتف�ضلون بقراءة جمالت «مارجو»
و«البوردة» و«اي�س باري» و«باري مات�ش» � ...إلخ ،وحتدد امل�ؤ�س�سات التجارية
«لكري�ستيان ديور» وغريها �أمناطهم االجتماعية ،ور�ؤيتهم الفل�سفية ،والفنية،
والإن�سانية وتروجها بينهم ،وتقوم فل�سفة وجودهم فح�سب على ا�ستهالك ال�سلع
الواردة من ر�أ�سمالية الغرب ،وما يتبع ه�ؤالء من قبيل «زن روز» و«مرد جنتلمن:
الرجل اجلنتلمان» والع�صرية ،واحل�ضارة ،و�أتباع الع�صر ،والرتبية احلديثة والتفكري
الع�صري� ...إلخ كلها كالم فارغ ،فه�ؤالء هم �أنف�سهم املخرفون الرجعيون،
املتعفنون ،املتحجرون ،والعوام القدماء الذين قامت �أجهزة الدعاية الغربية مبحو
كل مالحمهم وحمتوياتهم الت�أريخية ،والثقافية ،والدينية ،والأخالقية ،والقومية،
والعرقية ،والإن�سانية وغ�سلتها ،وجعلتهم ع�صريني .فالع�صري هو الإن�سان الذي
�سلبوا منه كل ما ميلك ،وحولوه �إىل «بطن» حري�ص ملت�صق ب�أجهزة الإنتاج
ال�صناعية للر�أ�سمالية العاملية ،فح�سب.
وبالن�سبة المر�أة �إيرانية �أ�صابوها ببلوى التغرب� ،أي تغيري يقومون به فيها؟
و�أي ت�أثري لهذا يف جمتمعنا؟ كانت ت�صبغ �أظافرها باحلناء احلمراء ،والآن ت�صبغ
�أظافرها باملانيكري ال�صديف ،خلعوا عنها مالب�سها القومية و�ألب�سوها الـ «ميني
جوب» الذي عندهم ،جعلوها اجتماعية� :أي �أخرجوها من املنزل ،و�أر�سلوها
�إىل �شوارعهم و�أ�سواقهم ،بحيث تقوم بال�شراء من ال�صبح �إىل امل�ساء ،وتتحدث
عن م�شرتياتها اجلديدة من امل�ساء �إىل ال�صباح ،فتجيب بالغرية و«املناف�سة يف
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اال�ستهالك على املناف�سة يف الإنتاج» املوجودة عندهم .وما هو «مانيف�ستو» هن؟
«زن روز» وم�شكالتهن؟ مو�ضوعات «بر�سر دو راهن» من �صنع ال�سيد جميد
دوامي ،ويعد �أعظم مظهر ملجدها ،وال�سبب الرئي�سي لدوامها بني اجلماعة �أن
جدا تعطيها «حالة حاملة» هي من وجهة
«جمتها» م�صفقة بطريقة مثلثة جميلة ًّ
النظر الفكرية والثقافية يف الر�ؤية الكونية ،والر�ؤية اجلديدة عند ن�ساء اليوم ،قد
منحتها ت�أث ًريا عميقًا دائ ًما.
وحقيقي �أن ظهور هذه املوجة العفنة ،والكرثة املتزايدة املت�صاعدة للجيل
«املدبلج» تليفزيون ًّيا ،و�سينمائ ًّيا ،كان من نتاجها ما ي�سمى باملوجة اجلديدة وهي
نوع من الأمرا�ض االجتماعية الفاجعة ،لكن «االبتالء بالتغرب» عند املتعلمني
جدا هو الذي �أحدث كارثة قومية و�شل ًال اجتماع ًّيا عميقًا.
واملفكرين اجلادين ًّ
فالفئة الأوىل من الب�شر الذين �صاروا �أ�شياء ،ف�إن التغيري ،والتحديث ،والتبديل
والأوربة عندهم يف اجل�سم ،فهم لي�سوا �إال �أج�سا ًما ،وما لديهم و�ضعوه حتت
�سيطرة الغربي� ،أما الفئة الثانية فهم فكر ،وعندما ي�شك الفكر ويفقد القدرة على
التحليل ،والتحديد ،واالختيار ،ويتحول �إىل �صورة «م�ستملي» للآخرين ،فالأمر
م�صيبة م�ؤي�سة و�سوداء ،يطر�أ( )1عليهم نوع من «االغرتاب الثقايف» وهو �أ�سو�أ �أنواع
االغرتاب ،وت�صدق عليهم «جدلية» �سوردل ،و�إميا�سيزار ،وفانون التي كنا قد
( )1يطر�أ� :أي ي�أتي فج�أة.
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�أح�س�سنا بها منذ �سنوات ب�شكل مبا�شر ،ذلك �أن اال�ستعمار كان قد جرب ،وفهم
�أنه ما دامت الأمة تعتقد �أن لها �شخ�صية ،ف�إن النفاذ �إليها لي�س بالأمر ال�سهل.
والثقافة ،والت�أريخ يف �أمة ما ي�ؤديان �إىل �شخ�صية وتع�صب ،وال بد لال�ستعمار من �أن
ينفذ �إىل داخلها عن طريق ف�صلها عن ت�أريخها وجعلها غريبة عن ثقافتها ،وعندما
يرى املفكر نف�سه خواء( ،)1فاقد الأ�صالة ،ال جذور له ،معطوبًا( )2يف �شخ�صيته،
فال مفر من �أن يقرب نف�سه عن وعي� ،أو غري وعي من الأوربي الذي تبدل
�أمام عينيه يف هذه احلالة �إىل �أ�صالة �إن�سانية مطلقة ،و�صاحب ثقافة وقيم معنوية
مثالية ،وكمال مطلق ،ي�صري مفتونًا به �ضائقًا من نف�سه ،ويعو�ض بالتظاهر بال�سمات
الأوربية فقدانه خل�صائ�صه الأ�صيلة ،وفقر �شخ�صيته وخالئها ،وهذا مبد�أ م�سلم به
يف علم النف�س �أن الفرد الذي ال �شخ�صية له ،وال �أ�صالة عنده ،والتابع الذي ال
قيمة له ،يقوم دائ ًما عن طريق التقرب ،والتظاهر ،والتقليد بتعوي�ض نق�صه نف�س ًّيا،
وعن طريق �إلغاء نف�سه وكل ما هو من�سوب �إىل نف�سه ،و�إنكارها ،وحتقريها ،والفرار
من كل ما يذكره بنف�سه ومبا�ضيه ،وعن طريق الت�شبه بالآخرين يبحث لنف�سه عن
�شخ�صية جديدة ،و�صفات جديدة ،وقيم جديدة.
ونتيجة الكت�شاف هذا املبد�أ من مبادئ علم النف�س قام اال�ستعمار الأوربي
بتخلية الأمم ذوات الت�أريخ العميق ،والثقافة العاملية من حمتواها ،وف�صلها عن
( )1خواء� :أي فراغ وخالء.
( )2املعطوب :الفا�سد.
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ت�أريخها ،وجعلها غريبة عن ثقافتها ،وبعيدة عن نف�سها عن طريق احليل العلمية
الدقيقة ،وعلم االجتماع املعقد الذكي ،بحيث ال جتد �شي ًئا داخلها وال تعرفه،
فيقوم مب�سخ ت�أريخها ،وثقافتها ،وكل قيمها املعنوية ،والتقليدية ،وحتقريها ،وعندما
�أ�صبحت هذه الأمم ال تعرف �شي ًئا عنها� ،أ�صبح من الع�سري �أن ت�صدق �أنه كان
لديها ،وعندما حقق اال�ستعمار هذا الهدف من �أجل دخوله ،و�سيطرته ،وغارته،
و�إيقاع الأمم يف �أ�سره مل يعد لديه �شيء �آخر يقوم به؛ ذلك لأن الأمم نف�سها
جاهدت بكراهية وحقد خارقني للعادة يف تخريب �أنف�سها بقدر ما ت�ستطيع،
وحتقري دينها ،و�أخالقها ،و�أ�صالتها التي م�سخت ،وب�شوق و�إ�صرار �ألقت ب�أنف�سها
يف �أح�ضان الأوربيني ،بل وتظاهرت بال�ضيق من نف�سها ،وكتمان الروابط الثقافية
والقومية والت�أريخية عندها ،والتو�سل باخل�صائ�ص الأوربية ،والت�سليم للقيم التي
كان اال�ستعمار يجاهد يف فر�ضها عليها ،وهي � -أي الأمم  -التي كانت ثقافتها
و�شخ�صيتها تلغى من قبل امل�ستعمر ،قامت ب�إلقاء نف�سها الئذة بامل�ستعمر ،مت�شبهة
به لت�أمن هجومه ،هذه هي اجلدلية التي اكت�شفها «�سوردل ،و�إميا �سيزار» ،يف العالقة
الثقافية ،والإن�سانية بني امل�ستعمر «بك�سر امليم» وامل�ستعمر «بفتحها»؛ لأن الطفل
عندما يتعر�ض لغ�ضب �أمه ،يلج�أ �إليها هي نف�سها من �أجل �أن يقاومها ،ويلقي
بنف�سه يف �أح�ضانها.
وهذا هو االجتاه االجتماعي املوجود يف نف�س الرابطة اجلدلية املوجودة
يف ت�صوف «وحدة الوجود» عندنا يف العالقة بني الإن�سان واهلل :ممكن الوجود،
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وواجب الوجود .فالإن�سان بقدر ما يعرف اهلل ،ويدرك �صفاته الإلهية ،ويح�س
بوجوده املطلق ،وكماله الأعلى ،ويتحري يف عظمته وجالله ،وجماله ،ويع�شقه
ويعبده ،ينفي �صفاته كموجود غري اهلل ،ولـ «�أنا» منف�صلة عن الذات الإلهية ،ويف
هذا «ال�سري وال�سلوك» ي�صل �إىل مرحلة ال يجد فيها نف�سه ،ويغرتب عنها ،وال
�شخ�صا ا�سمه «احل�سني بن من�صور احلالج» ،وي�صري كله «هو« وي�صل �إىل
يعرف ً
مقام «ال» وهو النفي املطلق لنف�سه ،وبالطبع ي�صل �إىل مرحلة الـ «ال» على الفور،
وبالغناء عن نف�سه ي�صل �إىل مرحلة البقاء فيه ،والفناء يف اهلل من �أجل البقاء
باهلل جدلية عرفانية .ويف هذا الرتكيب لو و�ضعنا «الع�صري» بد ًال من «العبد»
واال�ستعمار الأوربي بد ًال من «اهلل» ،ف�إن العالقة ال تختلف ،والنتيجة واحدة،
الفرق الوحيد هو الفرق بني اهلل وبني امل�ستعمر «بك�سر امليم»؛ لأنه يف هذا الرتكيب
يكون لال�ستعمار يف نظر الع�صري التجلي ،والتقد�س ،واجلمال ،واجلالل املطلق
الإلهي الأعلى ،وللع�صري جتاهه العبودية ،والطاعة وذات العبد ،الفرق �أنه عبد
على خالف عبيد اهلل ،فقد �أو�صله �إىل معبوده مالئك عر�ش كربيائه.
مثل هذه املخلوقات التي كانت فيما قبل �صاحبة ما�ض ،وجذور ،وقيم
�أ�صيلة ،وانفعال داخلي ،وبناء للذات ،وغنى معنوي بارز ،وو�صلت اليوم �إىل فقر
مل تعد حت�س معه بوجودها �إال يف عالقتها بالأوربي ،وت�شبهها به ،و�إذا �سلبت منها
موهبة «التقليد ،والتظاهر ،والت�شبه» ت�صري وجو ًدا فاق ًدا للماهية ،ت�سمي �أنف�سها
«متح�ضرة»؛ لأن �أول عمل قام به الأوربي بالن�سبة له�ؤالء هو حمو كل الثقافات
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ودفنها و�إنكار كل القيم و�إثبات هذا املبد�أ القائل ب�أن ال�شكل الوحيد املمكن
للثقافة واحل�ضارة هو �أن ي�ضع املرء قنا ًعا �أورب ًّيا ،ال �شك �أنه وهو يبحث عن الت�شبه
بالأوربيني ي�سمي نف�سه متح�ض ًرا� ،أما الأوربي نف�سه فهو ال يعرفه بهذا اال�سم
والر�سم� ،إنه ال ي�سميه متح�ض ًرا ،بل ي�سميه مت�شب ًها.
والت�شبه مبعنى التقليد� ،إنه لي�س �أورب ًّيا لكنه « ُي�شَ َّبه» بالأوربي ،ولده�شتي
ال�شديدة وجدت نف�س هذا امل�صطلح مع هذه اجلدلية نف�سها املوجودة يف العالقة
بني الأوربي وغري الأوربي ،وجدته يف احلديث النبوي ال�شريف العميق:
«من ت�شبه بقوم فهو منهم»(� ،)1أي �أن كل من ت�شبه بقوم �آخرين ،ومل يعد
له �أي ارتباط مبجتمعه ،بل ارتباطه بقوم �آخرين ،وانف�صل عن جذوره ،فقد �صار
غري ًبا عن نف�سه ،بل مر�آة لآخر ،وم�صطلح ( )Assimileلف ًظا ومعنى هو املت�شبه؛
لأن َم ْن يجعل نف�سه �شبي ًها ب�آخر يفر من نف�سه ،ينكر نف�سه بعجلة و�إ�صرار ،يكتم
عالئقه ،بل وفطرته الت�أريخية ،واالجتماعية ،وماهياته االجتماعية ،والثقافية،
وبتحقري نف�سه ،يهرب من نف�سه �إىل �أح�ضان الأجنبي ،يجاهد لي�صل �إىل فنائه
فيه وهو الأعلى والأكمل ،والأجل ،ويف مواجهة الأوربي يح�س مبركب النق�ص
يف نف�سه ،ويكون �أي �أ�شقر� ،أزرق العينني� ،أف�ضل من �أي واحد من مواطنيه،
(� )1أُنظر ،نهج البالغة ،47/4 :بلفظ (من ت�شبه بقوم �أو �شك �أنْ يكون منهم) ،و�سائل ال�شيعة� ،212/11 :شرح
(عد منهم) ،احلبل املتني لل�شيخ البهائي:
الأزهار ،117/4 :دعائم الإ�سالم للقا�ضي النعمان ،513 :بلفظ ّ
 ،405بدائع ال�صنائع ،140/2 :م�سند �أحمد� ،50/2 :سنن �أبي داود ،255/2 :جممع الزوائد.271/10 :
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و�أح�سن منهم ،يرى قوله ف�صل اخلطاب ،ويفخر برفقته ،ويفهمه عن طريق حتقري
دينه ،وتقاليده ،وقيمه ،و�أخالق جمتمعه ،وال�سخرية منها �أنه «ا�ستثناء» و�أنه بعيد
عنهم ،و�أنه منف�صل عنهم ،وغريب عنهم ،بل هو �شبيهه ،يرى مثله ،ويح�س مثله،
ويعي�ش مثله ،وك�أنه يريد �أن يقول له« :من يوجد مثلي يف جمتمعنا؟ من هم
�أمثايل؟ من هم؟».
منذ ثالث �سنوات ،وكنت قد طرحت هذا املو�ضوع للبحث للمرة املئة
وبطريقة خمتلفة ،وكنت قد طرحته يف قاعة املحا�ضرات ،كان ال�سيد «نا�صح» وهو
مدر�س يح�ضر م�ستم ًعا قد ا�ستنتج �أثناء املحا�ضرة نقطة ذكرين بها ،وبعد طرحها،
ال �شك �أنها كانت نقطة تت�سم( )1بال�سطحية وتفتقر �إىل الأهمية ،قال:
مثل هذا النمط من العالقة مل يكن موجو ًدا يف احتكاك الأوربيني مبجتمعنا
التقليدي ،عندما كان �أحد «�أمناطنا» القدمية يلتقي بواحد من الأوربيني �أ ًّيا كان
هذا الأوربي :جاوي�ش �أمريكي� ،أو �سائح �إجنليزي� ،أو فنان فرن�سي� ،أو ر�أ�سمايل
�أملاين ،مل يكن يح�س يف نف�سه ب�أي �إح�سا�س بالنق�ص� ،أو انعدام ال�شخ�صية ،بل
العك�س ،كان هو الذي ينظر �إليه باحتقار وي�ستخف به ،كان يرى دينه ،وحياته
و�أخالقه ،و�صفاته الإن�سانية ،ومعنوياته ،وتقاليده ،وكل ما يتعلق به �أكرث �أ�صالة
واحرتا ًما ،و�أف�ضل مما لدى الآخرين ،كان ي�ؤمن بنف�سه وي�ؤمن ب�أ�صالته ،وكان
( )1تت�سم� :أي ُتو�صف.
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يحرتم كل هذه القيم التي تكون معنوياته ،وثقافته ،ويقد�سها �أكرث� ،إن التع�صب
وهو النتيجة املنطقية لهذا الإميان ،و«ال�شخ�صية» التي هي جتلي هذا الروح ،كانت
ال�سبب يف �أنه كان يرى نف�سه يف مواجهة الأوربي «م�ستق ًّال» و«م�ستن ًدا على ذاته»
ومل يكن يفقد نف�سه �أب ًدا ،ومل يكن يجعل من نف�سه «ا�ستثناء» من القاعدة �أمامه
عن طريق ال�سخرية من نف�سه ،والتحقري «الناجت عن الفكر ،والنقد الع�صري»
لدينه وجمتمعه ،وقومه ،و�آدابه ،ور�سومه وذوقه ،وتقاليده ،ومل يكن يهب جماه ًدا
الكت�ساب �شخ�صية جديدة عن طريق تقليد حركاته و�سكناته ،وال يف�ضل «اخلادم
الأوربي عن ال�سيد هنا» ،وال يباهي ب�صداقته ،وال يفخر �أمام قومه فخ ًرا كاذبًا
مبعرفته �إياه ،وال ي�شكو من �ضعفه يف لغته الأم وغربته عن تقاليد النا�س ،وال
يحرتف التلفظ اخلاطئ عم ًدا مل�صطلحاته ،بل ولأ�سماء �أعالم الدين ،والت�أريخ
والثقافة عنده؛ ولأنه عا�ش �سنتني� ،أو ثالثة عي�ش «الكالب» يف حي ال�سود يف
باري�س� ،أو لندن� ،أو نيويورك ،وتناول الطعام يف مطاعم الدرجة الثالثة ،و«عا�شر»
خادمات الغرب والت�سعرية املقرة للواحدة منهن فنجان من القهوة بثالثني �سن ًتا؛
لأنه فعل ذلك �أ�صبح ي�صاب بالغثيان( )1عند ر�ؤية الن�ساء الرجعيات؛ لأنهن
يط�أطئن( )2الر�أ�س خج ًال عندما يطري جمالهن �إن�سان ،وتعلوهن احلمرة بد ًال من
تقبيله ،وال يجاهد جهاد امل�ستميت لإجبار جدته «احلاجة بي بي كلنب �أغا» على
( )1الغثيان :امليل �إىل القيء.
( )2يط�أطئن :يخف�ضن.
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ارتداء الـ «ميني جوب» عند ذهابها �إىل ر�أ�س اجل�سر� ،أو على �أن مت�شط �شعرها
على هيئة «ذيل احل�صان»� ،أو يرغم عمته «احلاجة رقية» على و�ضع نظارة «�أودري
هيبورن» على عينيها ،ويقوم بكن�س املنزل من ال�سجاد والفر�ش والو�سائد التي
عا�شت مع الأ�سرة �ستني عا ًما ،لكي ي�ؤثثه بـ «ا�ستيل مودرن» �أمريكاين م�أخوذ
من جملة الـ «بورده» ،ثم يقوم بعمل الديكور له ،وملا كان قد �سمع �أن الدين مل
يعد «مو�ضة» يف �أوربا بعد «ع�صر النه�ضة» ،يقوم برفع �صورة ح�ضرة الأمري «�سيدنا
علي» من فوق جدران منازل �أعمامه ،وخاله ،ووالده العجوز �أولئك الذين عا�شوا
�أعمارهم مع الدين ،وع�شق �سيدنا علي ،وبد ًال منها يقوم تقلي ًدا للمنازل التي
ر�آها يف الأفالم الأوربية -لأنه يف فرتة �إقامته مل يدخل �شقة �أوربية واحدة تعي�ش
فيها �أ�سرة حقيقية و�سليمة ،وكل الأوربيني الذين عرفهم ال يعدون عجائز الن�سوة
�إياهن الالئي ي�ؤجرن حجراتهن للأجانب والبنات الالئي يف مقابل �أن يتعي�شن،
ويظفرن( )1بقهوة� ،أو ع�شاء� ،أو �سينما� ،أو حفلة رق�ص� ،أو ا�ستحمار �إىل �آخر العمر،
جدا  -تقلي ًدا لتلك املنازل التي ر�آها يف الأفالم الأوربية
يحبون النمط ال�شرقي ًّ
ي�ضع �صورة «جني مان�سفيلد» التي �أعدت من �أجل حجرة النوم على جدار
منزل والده امل�صلي ويف مو�ضع القبلة؛ �أو لأن الأوربيني �أ�صبحوا يعجبون بالفن،
واجلمال الإفريقي بعد معاي�شتهم له قرنني من الزمان ،ي�أتي �صاحبنا وي�ضع متثال
امر�أة زجنية �سوداء على رف حجرة جلو�س والدته التي تظن �أنه متثال «البعبع»
( )1يظفرن :يفزن.
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نف�سه التي كانت تخوف به �أطفالها حتى ي�سكتوا ،يف حني �أنها نف�سها تخاف �أن
جدا؛ لأنها
تظل وحدها يف احلجرة �أثناء الظالم ،ومن ناحية �أخرى فهي ت�سعد ًّ
هي الأخرى قد �صدقت �أن هذا النوع من الأ�شياء �أي جملة «زن روز» و«اطالعات
بانوان» تعني اخلروج عن تخريف الع�صور الو�سطى ووح�شيتها.
�أجل ،هذه الأحوال خا�صة مبتعلمينا ،وحملة ال�شهادات اجلدد عندنا ،ف�إن
قدماءنا �سواء كانوا من العلماء� ،أو من العامة ،مل يبتلوا مبثل هذا ال�شقاء املثري
للغثيان فقد كان اخلان ،والفالح ،والتاجر يف ال�سوق ،والفتوة ،واحلكيم ،والعامل،
والأديب ي�ؤمنون ب�أن لهم �شخ�صية ،و�أ�صالة يفتقر �إليها الأوربيون بكل مالهم
وقوتهم ومظهرهم الغربي ،بينما ه�ؤالء الأ�ساتذة العلماء الذين ذهبوا �إىل �أوربا،
مبجرد �أن كانت عيونهم تقع على م�ست�شرق مبتدئ قر�أ يف مدر�سة اللغات ال�شرقية
كتاب «�أكابر الفار�سية» ،كانوا ال ميلكون �أنف�سهم ،ويقيمون من �أجله الندوات
وامل�ؤمترات ،ويتناف�سون يف التقرب �إليه.
كانت تعقد يف طهران جل�سات �أ�سبوعية ،وكان يح�ضرها الربوف�سري (هرني
كوربن) �أ�ستاذ ال�سوربون ،وعامل الإ�سالميات املعروف واملتخ�ص�ص الأوربي
الفريد يف الثقافة ال�شيعية ،كما كان ي�شرتك فيها ال�سيد حممد ح�سني الطباطبائي
مدر�س احلكمة ،وتف�سري القر�آن يف قم ،وعدد �آخر من الف�ضالء والعلماء يف العلوم
القدمية واجلديدة .وكان الطباطبائي وك�أنه �سقراط قد جل�س وحوله تالميذه ،وكان
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(كوربن) العظيم ح�سن الأدب يجاهد يف اغرتاف جرعات من هذا املحيط العظيم
للأفكار ،والعواطف العميقة واملتنوعة التي كونتها الثقافة الإ�سالمية ال�شيعية.
�أية روح وقوة وهبته هذا الثبات يف ال�شخ�صية واال�ستقالل الفكري؟ لي�س
هذا تع�ص ًبا قوم ًّيا �أو غرو ًرا نا�ش ًئا عن جهل� ،إنه يعرف نف�سه كممثل لت�أريخ عظيم،
وح�ضارة عظيمة ،وكنز فيا�ض من الأفكار الفل�سفية ،واملواهب الإن�سانية واملعنويات
الأخالقية ،والعواطف ،واجلماليات املده�شة العرفانية ،والفنية والأدبية� ،إنه
مرتكن على جبل من الثقافة الب�شرية ،يف هذا املوقف :هناك ثقافتان كل منهما
يف مواجهة الأخرى ،فلي�س الطباطبائي �شبي ًها� ،أو مت�شب ًها؛ بـ «كوربن» لي�س �شا ًّبا
نال الديبلوم� ،أو اللي�سان�س ال يعرف �شي ًئا عن الدين �إال ن�صائح �أمه و«علق» �أبيه
من �أجل الطهارة ،و�صالة ال�صبح ،ومنابر من�شدي الرو�ضة التي يتقا�ضى الواحد
منهم �أربعة تومانات �أو خم�سة ،ومل يقر أ� من الأدب �إال «موت ح�سنك الوزير»
واملقالة الرابعة يف الكتابة ،وال�شعر من مقاالت نظامي العرو�ضي الأربع وبع�ض
ق�صائد كتبها مت�سولو بالط ال�سلطان حممود املت�أدبون ،وال يعرف عن العرفان
�إال �سحنات حفنة من الدراوي�ش الأقذار املبتلني باحل�شي�ش� ،أو عدد من «الفقراء
امليليارديرات» امل�صابني باحلول ،ور�ؤو�سهم يف حجور الأ�ستقراطية ،وذيولهم يف
�أيدي ال�شركات واخلدمات �إياها ،وال يدري من الت�أريخ �إال �سري بع�ض اخلانات،
وال�سادة ،وبهذه املواد ،وبهذه املعرفة عن نف�سه وعن كل ما هو من�سوب �إليه،
وعلما ،وف ًّنا ،و�شخ�صيات �إن�سانية
يذهب �إىل �أوربا ويرى هناك ت�أريخ ًّيا ،وفل�سفةًّ ،
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عظيمة ،ويوازن بينها وبني ما لديه من ت�أريخ وثقافة ،ويرى البون ال�شا�سع( ،)1فال بد
من �أن ينجذب ،ويهرب من نف�سه ،ويكتم روابطه الثقافية ،وينكر عالقته بت�أريخه،
وعندما يح�س بنف�سه وجو ًدا خال ًيا من الذات ،ق�ش ًرا بال لب ،وخواء َب ْلقَع(،)2
وما�ض كله قبيح وخ ًرا ،وحقري ،وي�ضع نف�سه
ومن�سوبًا �إىل دين ،وروحيات ،وعرقٍ ،
يف مقابل الثقافة الأوربية املزدهرة املتقدمة العظيمة ،ف�إنه طو ًعا �أو كر ًها يلغي نف�سه،
ويتظاهر بال�شخ�صية الأوربية ،وي�صري غري ًبا عن نف�سه ،فتتمدد الذات الأوربية يف
ذاته اخلالية من كل ِ
ماه َّية( ،)3ويح�س بالقيم ،واالحتياجات ،وامليول ،واخل�صائ�ص
املوجودة عند ذلك الأوربي حمل قيمه ،واحتياجاته ،وميوله وخ�صائ�صه ،ومي�سح
�إىل ال�شكل الأوربي ،ويتحول �إىل خملوق لي�س نف�سه ،وملا كانت هذه القيم،
واالحتياجات ،وامليول ،وال�صفات الإن�سانية نتيجة لت�أريخ وظروف اجتماعية،
وخ�صائ�ص قومية ،وثقافية �أوربية ،وهو يف الواقع مرتبط بت�أريخ �آخر ،وظروف
اجتماعية �أخرى ،وقوم �آخرين ،وثقافة �أخرى ،ي�صري مري�ضً ا ب�أمرا�ض لي�ست عنده،
وم�سرتيحا منها� ،إنه يت�أمل من �آالم عند �آخر،
وغاف ًال عن �أمرا�ض عنده بالفعل،
ً
جائع ميار�س طريقة «لإنقا�ص الوزن» ،يعي�ش يف جمتمع كادح العمل فيه �شاق،
والطبيعة فيه قا�سية ،والزراعة بدائية ،وقد �سلب �سوء التغذية ،وفقدان ال�صحة،
( )1البونُ :ب ْعد ما بني ال�شيئني .وال�شا�سع �أي�ضً ا� :أي البعيد.
( )2ال َب ْلقَع� :أي اخلايل من كل �شيء.
( )3املاهِ َّية� :أي حقيقة ال�شيء.
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والأكواخ الرطبة املظلمة الرمق من الأج�ساد ،واحلمرة من الدماء ،والدماء من
الوجوه ،وجعل ال�سحن امل�صابة بالريقان(� )1صفراء معرورقة ،بينما هو تقليد للذوق
الأر�ستقراطي ،واجلماليات البورجوازية يح�س يف نف�سه بالآم تنت�سب �إىل �صاالت
ال�سهر ،واحلياة املرفهة اللذيذة ،والراحة ،واللهو وال�سكر ،والرق�ص ،والفراغ التام
من كل عمل ،واللون اخلافت يف لون �ضوء القمر ،والقوامات اخليالية الرومان�سية
التي هي دليل على عدم العمل وال�سهر حتى الفجر يف النوادي العائلية،
والطبقية ،و�صالونات الرق�ص ،وث ََّمة( )2معلم يعي�ش مبرتب ال ي�ضمن له الكفاف(،)3
ويدر�س يف ف�صول يفي�ض اجلوع فيها من عيون خابية( )4ال رمق( )5فيها غارت
يف حماجرها( ،)6وتوم�ض( )7باملوت ،ويعي�ش يف جمتمع ال تزال همومه امل�سكن،
واخلبز ،واملاء ،وامللب�س الذي مينح الدفء ،والفحم الالزم لل�شتاء ،وعندما ي�ضع
ر�أ�سه بني يديه ويفكر يف نف�سه ويف الدنيا ويف احلياة ،يح�س يف نف�سه ب�آالم من
نوع �آالم «كافكا» ،وخماوف بورجوازية ،و�أحزان غام�ضة ،وم�ضايقات وهمية،
وا�ضطرابات فل�سفية ،وميول �سوداوية نا�شئة من حياة �شبعة ،ومليئة ،ومرفهة
( )1الريقان :مر�ض ال�صفراء الذي يجعل ج�سم املري�ض �أ�صفر اللون.
( )2ثمة � :أي هناك.
( )3الكفاف :ا ِملثْل بال زيادة �أو نق�صان.
( )4خابية� :ساكنة خامدة.
( )5الرمق :النظر ،وهو �أي�ضً ا بقية الروح.
( )6املحاجر :العظام التي ت�سكن العيون فيها.
( )7توم�ض :ت�شري يف خفاء.
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ال انفعال فيها وال نق�ص ،وم�سرتيحة ال �أمل فيها بل ا�ستغناء مطلق ،وعبث ناجت
عن روح حققت كل �أمانيها ،وبلغت �آخر الطريق يف احلياة املادية ،ومل تعد لذة يف
الأر�ض� ،أو نعمة فيها حترك قلبها.
هذا هو املخلوق الذي مل يعد نف�سه يح�س حمل ذاته ب�آخر ،مثل جمنون
�سكنه جني� ،أو �شيطان ومل يعد يذكر نف�سه ،يفقد �صفاته ،وخ�صائ�صه ،و�آراءه،
و�آماله وحتى ماهياته الروحية ،فقد حلت �شخ�صية اجلني حمل �شخ�صيته هذا
هو االغرتاب ،واالغرتاب الثقايف �أ�شد وط�أة( )1من كل �أنواع االغرتاب ،و�أ�صعب
عالجا ،واملت�شبه هو من دفع �إىل االغرتاب بوا�سطة ثقافة قوم �آخرين و�شخ�صيتهم،
ً
والذي دفع �إىل االغرتاب عن طريق «�شيء ما» ،نظ ًرا للتباين( )2الوا�ضح بني
الذات الإن�سانية وذات ال�شيء� ،سرعان ما يح�س �أنه مري�ض ،وي�ستطيع طبيب
نف�ساين جمرب �أن يعاجله بالدواء ،والو�سائل النف�سية ،ويعيد �إليه �شخ�صيته
املفقودة و«يعيده �إىل وعيه» .لكن ذلك الذي ي�صري «مر�آة» يف مواجهة �شخ�صية
�أخرى ،وثقافة �أخرى ،وقيم معنوية �أخرى ،ال يح�س هو نف�سه ،وال يح�س الآخرون
�أنه جمنون� ،أو مري�ض فح�سب� ،أو �أنه �شخ�صية مبتالة «فقدت ذاتها» ،بل �إن هذا
التحول يرتقي به ،ويتظاهر به �أكرث و�أكرث ،بل �إنه يجاهد جها ًدا �شدي ًدا من �أجل
حتقق �أكرث لهذا امل�سخ� ،أو التنا�سخ الثقايف ،والت�أريخي ،خا�صة و�أن ظروف الع�صر
( )1الوط�أة :ال�ضغة ،والأخذة ال�شديدة.
( )2التباين :االختالف.
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ت�ساعده على هذا ،بل وي�ساعده اال�ستعمار بكل قوته املادية والعلمية يف هذا
التبديل ،واملر�آة الثقافية مغرتب �آخر ،جمذوب ،ال يعد �أورب ًّيا متح�ض ًرا �أورب ًّيا،
لي�س هذا فح�سب ،بل وال يعد �شبه �أوربي� ،أو �شبه متح�ضر� ،إنه «�شبه �إن�سان».

الإن�سان وليد الت�أريخ

ما هو الإن�سان؟ ال �شك �أن هناك �أجوبة عديدة على هذا ال�س�ؤال مرتبطة
باملدر�سة العلمية� ،أو الفل�سفية التي ن�ؤمن بها ،لكن مهما كانت املدر�سة الفكرية
التي ن�ؤمن بها :الدين� ،أو الإن�سانية ،والعاملية� ،أو املادية� ،أو املوجودية ،ال �شك
�أننا �سوف نقول بهذه اخلا�صية يف الإن�سان وهي� :إن الإن�سان وليد الت�أريخ ،ومهما
ر�أينا يف مدر�سة مبدئية الت�أريخ من مبالغة ،ال ن�ستطيع �أن ننكر �أنه �إذا كان النوابغ
امتزاجا تا ًّما بت�أريخ �آخر
وال�شخ�صيات ذوات الثقافة العاملية (�أو امتزاج تخ�ص�صهم ً
وثقافة �أخرى) ا�ستثناء �إىل حد ما ،ف�إن عامة النا�س وال�ضمري اجلماعي ملجتمع
ما.
واخلال�صة :العنا�صر التي ُت َك ّون الفرد يف املجتمع كلها من �صنع الت�أريخ،
ومن هنا فالفرد على حد تعبري �شاندل« :مل يتكون يف فرتة عمره فح�سب ،بل
يف فرتة ت�أريخه» والعمر احلقيقي لكل �إن�سان هو ت�أريخه ،ولي�س عمره احلقيقي
�أي �سنوات حياته ،والعمر املكتوب يف بطاقة الهوية لفرد ما هو املدة التي ي�صنعه
الت�أريخ فيها ،الفرتة التي يودعه فيها الت�أريخ تراثه ومواده وخ�صائ�صه ..ومن هنا
فال�شخ�صية الإن�سانية لكل فرد هي جمموعة اخل�صائ�ص التي ا�ستمدها من ت�أريخه،
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فلي�س الإن�سان �شجرة بد�أت منذ يوم �أن ولدت ،بل هو �شجرة مدت جذورها يف
�أعماق ت�أريخها ،تتغذى منه دائ ًما وحتى حلظة املوت.
ومن هنا ف�أول ما فعل اال�ستعمار خا�صة يف املجتمعات ذات احل�ضارة
الت�أريخية ذات اجلذور ،هو �أنه ف�صل اجليل احلايل عن ت�أريخه ،ووفق يف هذا الأمر
لدرجة �أن الع�صريني يف هذا املجتمع مل تعد لهم �أية �صلة مبا�ضيهم ،ومل يودوا
يعرفونه ،وال يفهمون منه �إال قد ًما قدميًا ًّ
منحطا وغام�ضً ا (ال �شيء يذكر فيه �إال
ويعد نب�شً ا( )1للقبور ،وغيبة للموتى ،وتناو ًال لكل ما هو نخر ،وخرايف ،ومعدوم،
بل وي�سمى امليل �إليه بالرجعية �أي االهتمام باملا�ضي دون امل�ستقبل) ،وكان من
�أمرهم �أنهم.
بينما اهتموا ب�إحياء �آثارهم املا�ضية التي ال قيمة لها وحفظها ،والتعريف
بها �إىل درجة �أنهم يعر�ضون ال�سروال الداخلي لع�شيقه نابليون يف متحف ،ويف
�سنوات احلرب بينما كانت مدن �أوربا تقذف بالقنابل ،كانوا يحافظون على
�آثارهم الت�أريخية م�ضحني بالأرواح ،والأموال ،وكانوا ينقلون تذكارات املا�ضي
حتت ق�صف القنابل ودانات املدافع من املتاحف �إىل املخابئ اجلبلية ،بل و�أنفق
كثري من علمائهم ،وباحثيهم �أعمارهم كلها يف خرائب �شوي�ش ،وبعلبك ،وجرح،
وبني النهرين و�صحراء بالد العرب املحرقة ،وم�صر ،واليمن ،و�إفريقيا ،وتركي�ستان،
ا�ستخراجا وتفتي�شً ا.
( )1نب�شً ا:
ً
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وال�صني ..ويف �أق�صى العامل ،و�أدناه( )1يف ا�ستخراج الآثار القدمية ،وك�شف اخلطوط
املجهولة ،ومعرفة مالمح تواريخ كل الأمم ،وكان بع�ضهم مي�ضي على مدى ثالثة
�أجيال متعاقبة يف هذه اخلرائب النائية ،بينما هم كذلك جند ع�صريينا الذين
ي�شبهون الأوربيني �أي ه�ؤالء املت�شبهني �أنف�سهم �صنيعة اال�ستعمار ت�ضطرب
�أحوالهم من كل ما يت�أتى منه رائحة القدم ،واالهرتاء؛ لأنهم كانوا قد اكت�شفوا �أن
هذه الآثار امل�شئومة هي التي �أ�صابتنا باالنحطاط ،والت�أخر؛ ولأنهم �ضاقوا بعرقهم،
وت�أريخهم ف�إنهم يعادون عداوة �شديدة كل ما يذكرهم به ،وملا كان يذكرهم مبركب
النق�ص عندهم �أخذوا يجاهدون يف حموه وجتاهله ،و�أخذوا يعتربون الت�أريخ اجتا ًها
مناق�ضً ا للم�ستقبل ،وعام ًال م�ضا ًدا للتقدم ،والنمو.
ومن ناحية �أخرى ف�إن غالبية ال�شعوب التي كانت قد ف�صلت عن ت�أريخها
وثقافتها قد تدهورت �إىل م�ستوى �أمم بدائية جاهلة فاقدة للح�ضارة والثقافة؛ لأنه
على حد قول �شاندل «�إن �أحد �أوجه التميز التي متيز املتح�ضر عن البدائي هو
�أن يكون له �ضمري ت�أريخي ،ومعرفة بالت�أريخ ،وع�شق له» ،فالت�أريخ حقيقة عميقة
متعالية ي�ستطيع �أن يفهمها فح�سب �إح�سا�س مهذب ،وفكر منطقي متكامل عند
�إن�سان متح�ضر ومتقدم ،وقد الحظت هذه النقطة بعيني ر�أ�سي عند قيامي ب�أداء
فري�ضة احلج ،وكم هو �سخيف ومثري للأ�سف ،فالتحديث الأمريكي ال�شكل الذي
فر�ض على البدو فج�أة يف ال�سنوات الأخرية ،و�أموال النفط ،و�إلغاء اجلمارك� ،أو
(� )1أدناه� :أقربه.
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دفع ال�ضرائب على ال�سلع امل�ستوردة� ،أمور حولت مكة واملدينة �إىل �سوقني حرين
للب�ضائع املمتازة للر�أ�سمالية الأمريكية والأوربية ،و�أغرقت ال�سيارات من �آخر طراز
الكريزلر ،وال�شيفورليه ذات ال�سلندرات الثمانية ،و�أجهزة الراديو ،والتلفزيون،
والأقم�شة ،و�آالف الأنواع من الب�ضائع الفاخرة ،ولوازم الزينة من �إنتاج مرجريت
�ستور ،وكري�ستيان ديور كعبة �إبراهيم ،وحرم الر�سول ،و�أحدثت نو ًعا من احلياة
البورجوازية ال�صناعية من النوع الأمريكي بني الأقلية من �سكان املدينة يف جمتمع
بدوي ال يزال يعي�ش يف مرحلة القبلية ،وال يزال نظام الإنتاج فيه وم�ستوى ثقافته
على ما كان عليه يف اجلاهلية ،وكما نرى يف �أمناطنا اجلديدة الع�صرية املتربجزة ،نرى
بدو ًّيا ي�سقط يف حياة ا�ستهالك المعة مت�أوربة ،ويفرط بطريقة م�ضحكة ،وعلى حد
قول املرحوم �آية اهلل زاده نوري« :لأنه �أتى مت�أخ ًرا ف�إنه ي�سرع يف �سريه» ،فهو يعالج
مركب احلرمان ،والنق�ص ،والت�أخري عنده مببالغة مده�شة يف اال�ستهالك ،وقبول
ما يفر�ض والتقليد  ...هم �أي�ضً ا منوذج بارز للبدو الذين دخلوا مرحلة التحديث
دون مقدمات ،وحياتهم مثال بارز على «فر�ض اال�ستهالك البورجوازي احلديث
على النظام الإنتاجي الكال�سيكي»( ،)1وبحر�ص ،وحقد ،وخ�صومة جمنونة قاموا
بجنون مبحو كل الآثار القدمية ،والتذكارات الت�أريخية املليئة باملفاخر الإ�سالمية،
وحتى ال�سمات العزيزة للحياة اخلا�صة واالجتماعية عند ر�سول الإ�سالم ،واخللفاء
الرا�شدين.
( )1هذا هو ما �سوى مزارعنا الن�ضرة ،وحدائقنا امل�شهورة بالأر�ض ،تلك املزارع واحلدائق التي كان (جيد وما�سينيون،
وجوته) يذكرونها بح�سرة.
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ويف مدينتي مكة واملدينة التي تتحدث كل قب�ضة من ترابهما �إىل فكر
املرء ،وعواطفه ،ونح�س بثقل الت�أريخ يف جوها فوق �صدورنا ،كنت �أ�سري يف كل
مكان ب�إر�شاد من الت�أريخ ،وكل احلوادث التي �صنعت �أجي ً
اال كثرية ،وغريت
عامل الب�شر ،كنت �أ�سري بح ًثا عن �آثار �أقدام ،عن ذكرى �أو تذكار من تلك
الأيام ،هنا «�شعب علي» طريق جبلي ميتد من جانب امل�سجد احلرام �إىل قمة
جبل �أبي قبي�س ،يف البداية منزل �أبي �سفيان ،وبعد منحنى يوجد منزل الر�سول،
ثم منزل �أبي طالب وم�سقط ر�أ�س علي ،يف ركن �آخر م�سقط ر�أ�س فاطمة ،ويف
النهاية م�سجد بالل ،والطريق يحتفظ بكل مالحمه ودالئله ،وعندما تدخل �إليه
وت�صعد فوق مرتفعة احلاد ،تعود �ألفا و�أربعمئة �سنة �إىل الوراء ،حت�س وك�أن النبوة
يف بدايتها ،وبعلي ال�شاب ،و�أبي طالب ال�شيخ ،وحممد العظيم ،وخديجة
عجيبا،
م�صريا ً
امل�ضحية ،وفتاة �صغرية ت�سمى فاطمة �سوف تلقى فيما بعد ً
وبالل ..و�أبي �سفيان ...وهند �آكلة الأكباد ،كلهم ميرون من هذا الطريق ال�ضيق،
من هذا املعرب ،يروحون ويغدون ،حقيقة يف ذلك املكان تلم�س الت�أريخ وتراه،
ينب�ض يف قلب تلك اللحظة ح ًّيا ،البيوت كما هي قدمية بزخارفها ،وخطوطها،
وواجهاتها كما هي قدمية.
ولكن تلك املنازل التي كانت لب�ضع �سنوات خلت على طرازها( )1القدمي
قد �سويت من �أ�س�سها بالأر�ض ،و�أقيمت فوقها عمارة من اخلر�سانة امل�سلحة تعلو
( )1الطراز :النمط وال�شكل.
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عدة طبقات على الطراز الأمريكي ،وحتتها حمالت اخلردوات معر�ض املنتجات
الأمريكية الفاخرة ،و�إذا م�ضيت يف هذه احلارة ،جتد حمالت �أجهزة الراديو
والتلفزيون ،ولوازم الزينة و�إىل جوارها خباز بفرن و�إىل جواره حمل حالق،
حتت هذه العمارة العالية ،منزل �أبي طالب ،م�سقط ر�أ�س علي ،و�أي�ضً ا منزل
فاطمة ،املنزل املميز للر�سول ...فقط على نا�صية احلارة وميدان امل�سجد احلرام
كان هناك منزل خرب عم ًدا ،و�صار مزبلة للبلدية والنا�س ،و�س�ألت� :أي مكان
هذا؟ ف�أجابوا بكل فخر ،وحما�س ،و�إح�سا�س بالتوفيق الديني :هذا منزل �أبي
�سفيان اللعنيُ ،ح ِّول �إىل مزبلة ،وال يزال فيه مظهره القدمي ،ت�شاهد فيه الأقوا�س
والطاقات ،و�سوف تكون مكة واملدينة بهذه الع�صرية اجلاهلية بعد عدة �سنوات
يف وجود �أموال النفط ،وانعدام الإح�سا�س الت�أريخي ،والتعايل ،ووجود عقدة
لعبة التحديث التي تزداد ب�صورة جنونية �سوف تكونان مدينتني حديثتني مثل
وا�شنطن ونيويورك ،و�سوف تدفن كل الآثار الت�أريخية حتت ناطحات ال�سحاب،
والفنادق وق�صور جاللة امللك ،والأ�شراف املقربني .هذا ،يف حني �أنه يف �إيطاليا،
جتاهد بكل ما لديها من ذوق ،وتع�صب ،وفن ،ومال يف املحافظة على فلورن�سا
كما هي وال تقوم بتحديثها ،يف حني �أن الع�صرية من عندهم ،وهي هناك حالة
طبيعية ،وكل منزل خا�ص ينهدم ويحتاج �إىل ترميم ،لي�س ل�صاحبه �أن يبنيه
على ذوقه خا�صة واجهته ،وال�شارع الرئي�سي يف املدينة بالرغم من �أنه منذ الع�صر
الروماين ،وبالرغم من �أنه هبط كث ًريا عن م�ستوى املدينة ،قد ظل على حاله
مل مت�س�سه يد ،ببالطه الأ�صلي ،بل وبالأع�شاب الربية التي نبتت بني حجراته
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وعلى جانبيه� ،أما يف البقيع :يف تلك اجلبانة التي دفن فيها كل �صحابة ر�سول
اهلل و�آله وكل ال�شخ�صيات البارزة الأوىل ،تقاطر اجلنود ذات يوم ،وكمزرعة بور
�ألقوا فيها باجلرارات ،حتى الأ�سماء حموها ،وال�سبب؟ �أنه ال توجد يف الإ�سالم
عبادة قبور� ،إذ �إنها تتحول �إىل �أ�ضرحة وي�أتي الزوار ويدورون حولها ،ويزورونها ورمبا
يقبلونها ،وفج�أة �أح�س�ست باخلوف من �أن يقوم هذا الإ�سالم الأمريكي -بتعبري
�سيد قطب -بالغ�ضب لأن بع�ض احلجاج ال َع َوام يق ِّبلون يقبلون الكعبة� ،أو نوافذ
قرب الر�سول ،و�أبي بكر وعمر «�إىل جوار �أن �أ�ضرحتهم خمتفية» ،ويقوم امل�شايخ
الذين جعلوا احلدود مفتوحة بحجة �أن �أخذ اجلمارك على الب�ضائع حرام يف
الإ�سالم «ولعلها الب�ضائع الأمريكية فح�سب» ،حتى يحمل الأمريكان النفط،
وي�أتون يف مقابله بروبابيكيا النفط ،يقوم ه�ؤالء امل�شايخ  -ال قدر اهلل  -بالهجوم
عليها باجلرارات ،وبناء عمارة «للك�شافة» مكانها؛ حتى ال تتكرر كل هذه املعا�صي
يف الإ�سالم( .)1يف املتحف الربيطاين يف ق�سم الآثار الإيرانية القدمية� ،أحد احلجارة
املنقو�شة النادرة التي ترجع �إىل فرتة ما قبل الإ�سالم ،وهو عبارة عن لوح حجري
كبري ،وقد انفعل �صديقي الدكتور نا�صر بقائي الذي كان �آنذاك يف باري�س رفيقًا
( )1ر�أيت يف �صحراء منى يف اجلزء املت�صل مبدينة ّ
مكة عدة عمارات مكونة من عدة طبقات قد ارتفعت ّثم
ال�سبب .قالوا :عندما بنوا هذه
توقفت ،وظل بقية الأر�ض على حاله �صحراء مليئة باحل�صى .و�س�ألت عن ّ
العمارات انتبه امل�شايخ فج�أة �إىل قول ال ّر�سول  :لأبناء يف منى ،فخربوا هذه العمارات ،وفهمت كنه امل�س�ألة،
وا�ستق�صيت فوجدت �أنّ فهمي يف حمله .هذه الأرا�ضي املت�صلة ّمبكة ملك لبع�ض رجال احلكم� ،أ ّما الأرا�ضي
الأُخرى �إ ّما �أ ّنها بال �صاحب� ،أو ملك �أنا�س بال �صاحب ،والبناء فيها حرام ال �شك.
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يف الدرا�سة انفعل الدكتور نا�صر بقائي عند ر�ؤية هذا اللوح احلجري ب�شكل غري
عادي ،وقال :عندما كنا �صغا ًرا يف كرمان ،كنا نذهب مثل بقية �أهل كرمان �إىل
ماهان ،وكان منتزهنا هو احلديقة اجلميلة ل�ضريح ال�شيخ نعمة اهلل ويل ،وذات يوم
وقر يف الأذهان �أن هذه القطعة ال�سوداء من احلجر لي�ست جديرة مبقام ال�شيخ،
وتعهدت جمموعة من �أهل اخلري ب�إعداد حجر قرب من املرمر النفي�س جيد النحت
من �أجل القرب ،ومل مي�ض كثري حتى مت �إعداده ،وحملوا هذا احلجر و�ألقوه بعي ًدا،
و�سعد النا�س كث ًريا ملعرفتهم بقدر ال�شيخ وتكرميه و�شكروا اهلل ،ومل يعد �أحد
ْيحفَل بهذه القطعة من احلجر التي ال قيمة لها ،ثم حميت من الأذهان ،والآن
�أراها هنا ،عندما يكون املرء بدائ ًّيا فاق ًدا للثقافة ،ال تكون ر�ؤيته و�إح�سا�سه قادرين
على �إدراك قيمة الت�أريخ وجماله.

ال�ضمري الت�أريخي

�إن ال�ضمري الت�أريخي خ�صي�صة من خ�صائ�ص الروح املتح�ضرة ،واملحافظة
على هذه الآثار ،و�إحيائها ،ومعرفتها يدل على املا�ضي امل�ستمر ،والقرون والأجيال
الدفينة ،لي�س لها فح�سب قيمة عاطفية� ،أو فنية� ،أو علمية ،لكنها تهب التحقق
لتداوم تيار الت�أريخ ،واالرتباط الثقايف ،والروح القومية ،واالت�صال الت�أريخي هو
الذي يحقق رباط اجليل احلايل مبا�ضيه الذي ت�شكلت فيه �شخ�صيته ،وقد قام
جدا ،وغام�ضة لكي
اال�ستعمار بجهود علمية ومت�صلة بعلم االجتماع ،ومعقدة ًّ
ي�ضع «�أ�شباه متح�ضريه» يف الأمم الإ�سالمية املتح�ضرة ويف الهند ،وال�صني بطريقة
جتعلهم يعتربون التقدم ،والع�صرية نقي�ضني للتقاليد والت�أريخ ،وبا�سم الواقعية
والتقدم يقومون ب�إلغاء ما�ضيهم ،وحمو ت�أريخهم ،ويهربون منهما بحقد ،وكراهية
�شديدين دلي ًال على الع�صرية وتقدم الفكر.
عندما كنت عائ ًدا من �سوي�سرا �إىل �إيران ،كان رفيقي طال ًبا جامع ًّيا ترك ًّيا من
�أهل �أزمري ،مهند�س زراعي تعلم يف �سوي�سرا� ،أي رفيق �أف�ضل من هذا؟ قلت يف
نف�سي� :سوف يو�ضح يل كث ًريا من النقاط املجهولة ،والعقد الغام�ضة ،والدقيقة يف
«الفن املعماري الرتكي» من النواحي الدينية ،والثقافية ،وال�سيا�سية ،واالجتماعية،
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و�سوف يقوم بهذا ب�أطراف �أ�صابعه ،فهو �شاب متعلم ر�أى الدنيا ،و�أي�ضً ا يتحدث
الفرن�سية جي ًدا ،ومل �أ�ستفد �شي ًئا من حديثي معه لعدة �أيام ...وهذه ق�صة �أخرى،
وعندما دخلنا �إ�ستانبول ر�أينا عر�ضً ا ع�سكر ًّيا ..و�س�ألت :ما اخلرب؟ قال� :إن اجلي�ش
الرتكي يحتفل مبرور �أربعني �سنة على ت�أ�سي�سه .قلت� :أربعني قرن؟ و�ضحك
وقال :ال� ،أين عقلك؟� ،أربعني �سنة ،و�س�ألت ثانية� :أربعني ماذا؟ و�أكد ثانية:
�أربعني �سنة ،ثم ف�سر يل �أنا الذي �أجهل ت�أريخ تركيا ،وما�ضيها� :إن الدولة الرتكية،
واملجتمع الرتكي ،واجلامعة ،واحل�ضارة ،وامل�ؤ�س�سات االجتماعية ،والثقافية،
واحلكومة واجلي�ش يف تركيا كلها �أ�س�ست منذ �أربعني �سنة ،ومل �أ�ستطع حتمله بعد
ذلك ،وفررت من رفقة هذا املفكر الذي ينت�سب �إىل �أمة حديثة الظهور ،حديثة
العهد بالإن�سانية ،يعود ت�أريخها �إىل ن�صف عمر �إن�سان ،وك�أن �سماء الق�سطنطينية
ال تزال تذكر �آخر حادثة عظيمة :وهي بالن�سبة يل ك�أنها حدثت بالأم�س فح�سب،
جيو�ش ال�سلطان حممد الفاحت تدخل يف �سنة (1453م) من بوابات هذه املدينة
التي كانت قلب الإمرباطورية الرومانية ال�شرقية ،و�أعظم مراكز ح�ضارة القرون
الو�سطى ،وتقذف بامل�سيحية بح�ضارتها الرومانية ال�شرقية القومية من هذا ال�شاطئ
للبحر املتو�سط �إىل ال�شاطئ الآخر ،وهذه ال�سنة (ولي�ست �سنة �أن �أُ�سِّ �س جي�ش
تركيا امل�سلمة احلالية) اعتربت نهاية الع�صور الو�سطى ،وبداية للع�صور احلديثة
يف الغرب وهذا املت�شبه الغريب عن نف�سه اخلواء ،ال�سيد املهند�س الذي تعلم
يف �سوي�سرا ،الذي �سوف ي�صبح غ ًدا �أ�ستا ًذا يف اجلامعة� ،أو وزي ًرا للزراعة يف تلك

221

ال�ضمري الت�أريخي

221

الدولة ،و�صفوة الطبقة املفكرة يف جمتمعه ،ال يدري �أن جي�شه قد �أ�س�س بقيامه
منذ �ستة قرون ب�أعظم ملحمة ع�سكرية ت�أريخية �صارت بداية لف�صل من ف�صول
الت�أريخ الب�شري ،ومن ذلك الوقت فما بعد قام بت�أ�سي�س �أعظم �إمرباطورية غربية
يف القرون الو�سطى ،والقرون احلديثة ،وكان ي�سيطر على كل دول �أوربا ال�شرقية،
واليونان ،و�أن امل�آذن ،وامل�ساجد الفخمة التي بناها �أجداده ال تزال يف يوغ�سالفيا،
وبلغاريا ،ورومانيا ،واليونان دلي ًال على عظمتهم ،وقوتهم ،ومدى نفوذهم ال�سيا�سي،
والثقايف ،والفكري ،و�أنهم تقدموا حتى فرن�سا ،و�إيطاليا ،وحا�صروا فينا عدة مرات
حتى �أوائل القرن الثامن ع�شر ،و�أوائل القرن التا�سع ع�شر ،وكانت لهم �أعظم قوة
بحرية يف البحر املتو�سط ...وماذا �أقول؟ منذ �ألف �سنة �صدوا احلروب ال�صليبية،
و�سيل هجوم جموع الغرب امل�سلحة عن الدول الإ�سالمية ،وال تزال �سيوفهم،
ودروعهم ،ومدافعهم التي نق�شت عليها �آيات اجلهاد يف املتاحف الع�سكرية يف �أوربا
تده�ش كل من ينظر �إليها ...وماذا �أقول؟ قبل �أن يكون هناك ا�سم للغرب املعا�صر
يف العامل ،و�أ�شرق الإ�سالم بنوره من ال�شرق ،كانت هذه الأر�ض مهد احل�ضارة
البيزنطية ،والرومانية ال�شرقية ،ومنذ �ألف عام يدل ت�أريخ هذه الأمة على القوة
الع�سكرية ،واحل�ضارة ،والعلم ،والإميان ،والثقافة ،والإمرباطورية العاملية ،وال�سيطرة
املطلقة على البحر املتو�سط ،وكانت «عقابًا» حط على �أبراج الق�سنطينية ال�سوداء،
وعلى حدود تقع بني ال�شرق والغرب بني العامل املتح�ضر القدمي والعامل املتح�ضر
اجلديد� ،ألقى بظالل جناحيه على ال�شرق والغرب معها ،وحتى احلرب الأوىل
كانت �أعظم قوة �إمرباطورية وع�سكرية يف �أوربا وجزء كبري من �آ�سيا ،وكان العرب،
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واليونان ،و�شمال �إفريقيا وكل �أوربا ال�شرقية حتت �سلطانها ،ومنذ �أربعني �سنة،
ونتيجة للتكنيك الع�سكري الأوربي من قدامها ،واخلنجر الإ�سالمي الإيراين
العربي من ظهرها تركع على ركبتها ،وي�أخذ منها الإجنليز بالد العرب ،وتف�صل
�أوربا اليونان ،وبلغاريا ،ورومانيا ،ويوغ�سالفيا ،وحت�صرها يف م�ضيق ،ثم يطفو على
�سطح ال�سلطة �أتاتورك وبقية ال�شباب املتعلمني املت�أوربني الذين كان ال�سلطان
العثماين قد كلفهم بدرا�سة التكتيك الع�سكري الأوربي ،والعلوم الأوربية
احلديثة ،واللغات الأوربية ،ومعرفة احل�ضارة الأوربية ليقفوا يف وجه الهجوم
الع�سكري ،واالقت�صادي ،وال�سيا�سي ،والثقايف لأوربا ،وتفتت تلك القوة العاملية
العظمى ،وتبدلت الإمرباطورية العثمانية الوا�سعة �إىل دولة مهزومة جمز�أة �صغرية،
ومن بني كل الأقطار الغربية ،والآ�سيوية ،والإفريقية ا�ستانبول و�أنقرة فح�سب ،ثم
ت�صري الالتينية �أبجدية لها ،وي�أتي جيل جديد يتعلم بهذه الأبجدية ،ويعتقد �أن
ت�أريخه يبد أ� منذ �أربعني �سنة �أي من احلرب العاملية الأوىل� ،أي متا ًما منذ �أن هزموا
وفتتوا ،وبلغوا منتهى ال�ضعف ،واحلقارة ،واجلي�ش -مع كل تلك املالحم املوجودة
يف ما�ضيه  -يبد أ� ت�أريخه منذ اللحظة التي هزم فيها ...عجب! و�أي عجب!
وذهبت �إىل مكتبة �إ�ستانبول بكل �شهرتها يف عامل الثقافة ،والكتاب
كخزانة جمعت عرب القرون املجيدة احلافلة بالقوة الإ�سالمية ،ر�أيت قاعة املكتبة
تق�ص حكاية املجد الغابر ،لكن فوق كرا�سي هذه القاعة يوجد هنا وهناك عدد
من امل�ست�شرقني قد جل�سوا �إىل املخطوطات� ،أما من الأتراك فقد ر�أيت فقط
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املرحوم �أحمد �آت�ش وهو من علماء الفار�سية امل�شهورين ي�ستطيع �أن يقر أ� هذه
اخلطوط املن�سية� ،أما الآخرون فهم ينظرون �إىل هذه الكتب وهي خزانة ثقافتهم،
ومعنوياتهم وما�ضيهم ،و�شخ�صيتهم ،متا ًما كما ننظر نحن �إىل النقو�ش املوجودة
على «تخت جم�شيد»(.)1
وعلمت �أنه كان ينبغي يف البداية �أن يحول هذا املهند�س ال�شاب املتعلم
�إىل غريب عن هذا املا�ضي ،ثم يقول له� :أجل� ،إن كل ما متلكه من الت�أريخ هو
�أربعون عا ًما فقط� ،أنت من �أمة عمرها عمر الدول الإفريقية التي ظهرت حديثًا،
مثل ت�شاد ،وتوجو ،والكونغو برازفيل ،واحتاد جنوب �إفريقيا� ،إىل جوار �أنه ت�أريخ
بد�أ بالهزمية� ،أي �أنك مل تكن �شي ًئا ول�ست �شي ًئا ،ونحن الذين �ألب�سناك ما تلب�س،
وعلمناك احلياة ،وما لديك من فكر ،وعلم ،ولغة ،وكتاب ،وجامعة ،وح�ضارة...
كل ما لديك نحن الذين قد �أعطيناك �إياه.
و�س�ألت :ملاذا و�أنتم م�سلمون جتعلون يوم الأحد عطلتكم الأ�سبوعية مثل
جدا ،قال� :إن اجلمعة
الأوربيني بد ًال من يوم اجلمعة؟ وما قدمه من حتليل عاقل ًّ
يف النهاية عيد ديني �إ�سالمي وهو يوم مقد�س ،فلو عطلنا اجلمعة �سوف يذهب
اجلميع للعبث ،واللهو ،والف�سق ،والفجور ،ومن هنا �أمروا بالعمل يوم اجلمعة،
(� )1أثناء �إقامتي ملدة عام يف ا�ستانبول لدرا�سة الترّ كية يف جامعتها� ،س�ألت عن �أعظم �أ�ساتذة الأدب الترّ كي لأح�ضر
حما�ضرته ،وملا ذهبت ،وجدته م�شغو ًال مع ّ
ن�ص عثماين م�ؤلف فقط من حوايل خم�سني عا ًما .وكم
الطلبة بقراءة ً
كان الأمر �شاقًا على الأُ�ستاذ ّ
والطلبة( .املرتجم).
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والعطلة الأحد ،حتى يكون كل ما يقومون به من ف�ضائح يف اليوم الديني عند
امل�سيحيني.
وتنورت ،ظننت �أن الأمر نتيجة لالرتباط االقت�صادي بالغرب ،و�أنهم لهذا
عملوا �أيام اجلمع ،وعطلوا �أيام الآحاد؛ حتى يكون العمل يف ال�سوق الأوربي
وال�سوق الإ�سالمي م ًعا ،ولكن بتحليلهم الروحي الديني تنبهت �إىل �أن الأمر
لي�س �أم ًرا اقت�صاد ًّيا ،بل �إ�سالم ًّيا ،و�سعدت بالطريقة التي تنتقم بها دولة اجلهاد
الإ�سالمي ،واملجاهدين �ضد ال�صليبيني ،واملقاتلني العثمانيني ،وكيف تنتقم
بخبث من امل�سيحيني.
ويف اليونان ،كنت �ضيفًا على احتاد طالب �أثينا بدعوة من الطالب اليونانيني
يف �أوربا ،وكنت �سعي ًدا �أنني �سوف �أكون بني جماعة من املتعلمني املفكرين،
و�سوف �أعرف اليونان العزيزة معرفة دقيقة و�صحيحة ،ف�إن الوطن احلقيقي لكل
�إن�سان م�سقط ر�أ�سه بل ثقافته ،و�أنا الذي اعترب قلبي بجوار بيت �إبراهيم� ،أعترب
عقلي يف �أكادميية �أثينا ،و�أحب هذه املدينة بوله ،بحيث �إنني كلما كنت �أ�ضع قدمي
على ترابها كنت �أح�س بج�سدي يرتعد ،وك�أن ما حتت قدمي لي�س ترابًا وح�صى،
بل عق ًال ،وقل ًبا ،وعي ًنا ،و�أذنًا ،وعندما نزلت من القطار ،كان الفعلة ي�شقون جدو ًال
على جانبي الطريق ،وعندما كانوا يخرجون الرتاب الناعم الرطب بني اللون،
كنت �أنظر �إليه وك�أنه تراب مقد�س معجز امتزج بالعقل ،واجلمال ،والنبوغ ،وكنت
�أتعجب :ملاذا ال يح�س العمال باحرتام نحوه؟ ويف �أثينا كان الطالب ال�شغوفون
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املخل�صون اليونانيون قد �أحاطوا بي ،وكانوا جمي ًعا يتحدثون عن «الأخبار»
و«امل�سائل اجلديدة» ،و�أنا من كانت �شخ�صيات املثولوجيا اليونانية العجيبة مثل
زيو�س ،وبرومثيو�س ،ومتي�س وجدا ،و�أطل�س ،وفينو�س ،وباري�س ،وهيلني ،و�إيفو ،قد
�أطلت بر�ؤو�سها يف داخلي ،وك�أين �أجد نف�سي بينها ،مل �أقرر ر�ؤية جبل الأوليمب،
بل ق َّررت ر�ؤية جبل بارنا�س؛ لأرى �أين توجد بنات زيو�س الت�سع؟ وكل واحدة
منهن �إلهة واحد من الفنون الت�سعة اجلميلة يف العامل ،و�أن �أذهب لزيارة معبد
دلفي ،املعبد الذي كانت له حكايات مع �سقراط ،والذي �شهد �آلهته العادلون ب�أن
�سقراط هو «�أعلم �أهل �أثينا» ،وقام �سقراط بهذا البحث الذكي لريى ملاذا اختاره
�آلهة دلفي ال�صادقون من بني كل رجال الدين ،واحلكماء ،وال�شعراء ،والفنانني
ك�أعلم رجل وهو رجل جاهل ،ويف النهاية يفهم �أن ال�سر يف هذا االختيار هو
�أنه وحده من بينهم الذي يعلم �أنه ال يعلم �شي ًئا ،ومن هنا اعتربته �آلهة دلفي
�أعلم �أهل �أثينا ،والأكادميية ،تلك احلديقة التي كان �أفالطون يلقي فيها درو�سه،
ويتحدث ،وقد جتمع ال�شباب حوله ،وهو مريو�س ذلك ال�شحاذ( )1الأعمى ،وتلك
املحكمة التي �أدانت(� )2سقراط ،واجلبال املحيطة ،وك�أنني �أ�سمع فيها ال�صوت
املجلجل لدميو�ستني ال�شاب ،الذي قام دفا ًعا عن حقه يف املحكمة ،ومواجهة
�أقوى حمامي العامل ،يتدرب وحي ًدا على اخلطابة يف غار غر�س يف جدرانه �سيو ًفا
( )1ال�شحاذ :املت�س َّول املُل ِّح.
(� )2أدانت  :اتهمت.
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لكيال ي�ستطيع �أن يقوم بحركة ال هدف منها �أثناء التدريب على اخلطابة .وهذه
ال�سماء العجيبة ،واحلافلة( )1بالأ�سرار لزيو�س ،وعامل كل تلك الآلهة امل�شهورة يف
الأ�ساطري ،وبرومثيو�س �أعز �أ�صدقاء الإن�سان ،الذي يف �سبيل خدمة الإن�سان ومنح
عامل الأر�ض الع�شق ،والنور ،ف�ضل العبودية والعزلة يف جبال القفقاز على كربياء
�ألوهيته يف ال�سماء.
�أية �أفكار عجيبة ،وجماليات ،وحقائق موجودة يف هذه الأ�ساطري ،و�أحبها
�أكرث مما �أحب الت�أريخ ،وتفعم( )1قلبي باالنفعال والذكر ،والع�شق ،وه�أنذا غريق يف
هذا املحيط للثقافة ،والفل�سفة ،واجلمال ،والنبوغ� ،أخذت �أ�س�ألهم بحر�ص و�شوق
عن ق�ص�ص الت�أريخ� ،أو الأ�ساطري� ،أو �أثر من �آثار ذلك الع�صر الذهبي املليء
باملفاخر ،الذي مل مينح اليونان وحدها ،بل ملنح الب�شرية جمعاء القوة والفخر،
والغنى ،وال يزال جار ًيا مفع ًما باالنفعال� ،أما هم؛ ف�إما �أنهم كانوا يقولون :ال
ندري� ،أو يتف�ضل �أحدهم بتقدمي جواب �أبرت يدل على �أنه يريد �أن يقول� :أجل
ك�أنني �سمعت عن �شيء مثل هذا ،وعلى الفور كانوا يتحدثون عن ال�شوارع
جدا التي غر�ست يف �أطراف املدينة
اجلديدة التي بنيت� ،أو احلديقة اجلميلة ًّ
لتكون منتز ًها عا ًّما ،و�شارع فور�سفوريو�س �أفخم �شوارع �أثينا ،والفنادق ذات
ثالثة النجوم ،واملحالت الفاخرة ،والن�ساء اللعوبات ،وال�شبان املت�سكعني ،ودور
( )1احلافلة :املليئة.
( )2تفعم :متلأ.
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ال�سينما واملطاعم ،و�صاالت الرق�ص ،وكل ما هو جدير بالر�ؤية ولطيف قد جتمع
فيها ،و�أدركت �أي�ضً ا �أنه يبدو وك�أن ت�أريخهم قد بد�أ منذ �أربعني �سنة� ،أي منذ تلك
ال�سنة التي ف�صلهم الغرب فيها عن الإمرباطورية العثمانية ،ومنحوهم ا�ستقاللهم،
ال بد مب�ساعدة لورن�س يوناين(.)1
ثم ،وعندما ذهبت �إىل �أر�ض اال�ستعمار الأ�صلية ،ور�أيت �أوربا احلديثة
واملوطن الأ�صلي لنف�س هذا الرقي واحل�ضارة ،والرقي والقيم ،والعلم وال�صناعة،
والتقدم واالهتمام بامل�ستقبل ،ر�أيت �أن هذه الفل�سفات من �أجلنا فقط نحن �أ�شباه
الأوربيني يف الدول ال�شقية ،و�أنهم �أعدوا �أ�شباه املفكرين هنا على هذ الن�سق ،و�إال
ف�إن لندن ،وباري�س لي�ستا يف الأ�صل مدينتني حديثتني ،بل متحفان يف مدينتني،
ففي كل حارة داخلية فيهما ،حتى املكان الذي �سقط فيه فالن ع�ضو املقاومة
الفرن�سية على يد النازي مكان متميز ،على جدارة نق�ش ا�سمه و�أو�صافه على
حجر وبقيت ذكراه خالدة ،وحدائق املدينة وممراتها وميادينها كلها مليئة بتماثيل
�شخ�صياتهم الت�أريخية بلوحة تعرف بهم للجيل احلايل ،والكنائ�س ،بل واجل�سور
واجلدران القدمية واملهدمة الباقية تذكا ًرا من الع�صر الروماين القدمي� ،أو القرون
الو�سطى مرحلة اختناقهم امللعونة املنبوذة كلها حمفوظة كنور عيونهم ،وكل �صبية
�أو غالم يف املدر�سة يعرف ت�أريخه ،و�شخ�صيات ت�أريخه العظيمة ،وثقافة دينه جي ًدا،
(�)1إ�شارة �إىل دور �ضابط املخابرات الإجنليزي لورن�س يف تعبئة العرب �ضد الدولة العثمانية قبيل احلرب الأوىل
وخداعه �إياهم بفكرة القومية العربية ،ومنحهم اال�ستقالل بعد هزمية العثمانيني( .املرتجم).
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وطالب املدر�سة املعمارية ،ومدر�سة اجل�سور ،ومدر�سة الطرق ،واملدر�سة الهند�سية
العليا يعرفون جمي ًعا كل �آثارهم الفل�سفية ،والأدبية العظيمة القدمية واحلديثة،
ويعرفون كل ق�ص�ص التوراة ،و�سرية امل�سيح وامل�سيحية ،بينما هذا اجليل اخلاوي
من �أ�شباه املفكرين عندنا ،و�أ�شباه الع�صريني الذي ربوه ،و�صنعوه ،وقاموا بعملية
غ�سيل مخ ،وقلب له من الداخل ،واخلارج ،بحيث �إنهم عندما ير�سلون �سفينة
الف�ضاء �أبولو ،وعندما يفتتون الذرة ،يقوم هنا بنفخ �أوداجه( ،)1ويديل بر�أيه بفل�سفة
ويقول� :سيدي ،اليوم يف ع�صر الذرة ،وال�صاروخ ،يكون احلديث عن الآداب،
والدين ،والت�أريخ ،ومثل هذه الأمور يف الواقع� ...إلخ� .إن «علم اليوم» �ألقى بهذا
الكالم بعي ًدا ،والواقعية ...ومبدئية االقت�صاد� ...إلخ.
�إنك هنا تهرف يف الغربة ،وتدق يف �سوق النخا�سني( ،)2وتهاجم الدين
الذي ال تعرف عنه �شي ًئا معتم ًدا على �أقوال �أين�شتني ،ودارون ،ووليم جيم�س،
و�أنت ال تعرف �أ ًّيا منهم ،بينما هم من �أبرز ال�شخ�صيات العلمية تدي ًنا يف العامل،
و�أنت  -بناء على �أقوالهم  -تعترب الت�أريخ رجعية ،والتقاليد قد ًما ،والتع�صب
جه ًال ،والآداب �أوها ًما ،وهم �أنف�سهم يعتربون الت�أريخ عني ال�شخ�صية اجليا�شة،
ويعتربون التقاليد خ�صي�صة اجتماعية وثقافية ،والتع�صب مبد�أ �أخالق ًّيا ،وب�شر ًّيا،
( )1الأوداج :مفردها الودج ،وهو عِ ْرق يف العنق يقطعه الذابح فال تبقى معه حياة.
( )2النخَّ ا�س :بائع الدواب والرقيق.
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روحا حلياتهم ،وفخ ًرا حل�ضارتهم ،ومن هنا ف�إن احل�ضارة والعلم اجلديد
والآداب ً
الذي عبئوهما يف «حزم» ذات قوالب ،و�صدروه ال�ستهالكنا غري ما هو لديهم ،وما
يفهمونه بالفعل ،فالذي لديهم هو من �أجل حتويل متعلميهم �إىل مفكرين ،ومن
�أجل ح�ضارة جمتمعاتهم� ،أما الذي ير�سل �إلينا فهو من �أجل �أ�شباه الأوربيني
حملة ال�شهادات عندنا ،وع�صريي جمتمعاتنا� ،أي �أولئك الرفاق املعنويني
املتجذبني �إىل �سادتهم الأوربيني ،العارفني بالطريق وفاحتيه �أمم اال�ستعمار الأجنبي
املتجه �إىل جمتمعاتهم املحلية ،وخرباء حتويل املجتمع �إىل �سوق من �أجل ال�سلع
اال�ستهالكية الكمالية للجهاز ال�صناعي العظيم ،جهاز الر�أ�سمالية الغربية.
ومن هنا قلت يف مو�ضع ما« :عندما يقول �أحدنا �سعي ًدا :ح�س ًنا قد �صرت
ً
م�ستهلكا
متح�ض ًرا ،يبت�سم هذا الر�أ�سمايل الغربي بانت�صار وهو يقول :نعم ،وجدت
جدي ًدا».

الإح�سا�س باملا�ضي ،ومعرفة الذات يف ال�شرق

�إن الإح�سا�س باملا�ضي ومعرفة الذات يف امل�شرق هو �أحد وجوه التميز يف
الر�ؤية ،والروح الثقافية ،والفنية عند ال�شرقي .يقول الربوف�سري هوج م�ؤلف «الفن
املعماري الإ�سالمي» وهو من متخ�ص�صي الفن ال�شرقي� :إنه ا ْلتقي خالل عمله بهذه
احلقيقة ،وال�شهادة التي قدمها قابلة للتعميم يف كل الوجوه املعنوية ال�شرقية وهذا
التعميم كان �أ�ستاذي الربف�سري «برك» �أحد م�ؤ�س�سي علم اجتماع الأمم الإ�سالمية
يف�سره بهذا التعبري الذي قاله ذات يوم يف �إحدى حلقات الدرا�سة يف الكوليج
دي فران�س التي ا�شرتكت فيها�« :إن الكال�سية حية يف ال�شرق ،ذات ن�شاط،
تتمتع بقدر غري معتاد من احلياة واحلركة واحلرارة» �إنني �أح�س بهذه اخل�صائ�ص يف
كل �أع�ضاء القوام االجتماعي عندنا ،و�أرى مظاهر هذه الروح دائ ًما ،وتتوالد �آثارها
املختلفة يف �صميم قلب جمتمعاتنا ،ونحن يف احتكاك معها على الدوام ،ولكن
للأ�سف يعجز مفكرونا عن ر�ؤيتها؛ لأنهم يرونها بعيونهم الأوربية ال�صناعية ،و�إما
�أنهم ال يرونها ،و�إما �أنهم يحللونها حتلي ًال �سطح ًّيا م�صطن ًعا ع�صر ًّيا بحيث تكون
جدا ،ومنفرة ،فالعامي الذي ال �شعور عنده ،ويحلل كل الق�ضايا بفل�سفة
عامية ًّ
�شديدة وبح�سم ،ويو�ضح كل املجهوالت على الفور منفر ،والآن لي�ست م�صيبتنا
يف الأمية ،بل يف ن�صف �أمية مفكرينا ،وما هو على الأعمى وا�ضح و�ضوح ما هو
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على املب�صر فالأعمى ال يخدع �أح ًدا ،وال يخدع نف�سه ،ي�ضع يده يف يد مب�صر؛
لي�صحبه وي�سري به يف الطريق ،لكن هذا الن�صف �أعمى الذي ي�شد قامته ويلقي
بنف�سه و�سط ال�شارع وهو �أقل خ�شية و�أكرث حركات من املب�صرين ،ي�سقط حتت
ال�سيارات ،فيكون م�صريه الأمل� ،أو املوت ،وي�سبب ال�صداع للآخرين ،انظروا �إىل
فرانز عامل االجتماع ،وعامل الثورات ،و�صاحب املدر�سة ،عندما ي�شاهد ق�ضية
«رجعية نا�شئة عن اخلرافات املذهبية ،واجلهل العام ،وانعدام الثقافة ،وعبادة
القدمي ،واجلمود الفكري ،وحمدودية الر�ؤية الكونية ،وعدم معرفة العامل املعا�صر،
والبعد عن روح الع�صر ،وحتمية الت�أريخ «بني قرويي اجلزائر ،انظروا �إليه كيف
يقوم بتحليلها؟ وكيف يجاهد ليعلم جذورها الت�أريخية ،واالجتماعية ،والنف�سية،
ويجدها ،ثم يحكم بعدها؟ هو الذي كان طبي ًبا ،وحمل ًال نف�س ًّيا �شا ًّبا من جزر
الأنتيل يف �أمريكا اجلنوبية ،وكان يدر�س للتخ�ص�ص يف باري�س ،ان�ضم �إىل ال�شعب
اجلزائري عندما بد أ� ثورته ،وجتن�س باجلن�سية اجلزائرية (متام يف الوقت نف�سه الذي
�أعلن فيه موري�س تورز رئي�س احلزب ال�شيوعي الفرن�سي العريق الذي ي�ضم عدة
ماليني �أن اجلزائر لي�ست �أمة� ،إنها يف �سبيلها لأن تكون �أمة� ،أي �أمة يف حالة
التكون(� )1أي �شهادة باحلرية للم�ستعمرين الر�أ�سماليني ،والع�سكريني �آكلي
( )1كلهم هناك ن�سخة واحدة ،ال تغرنك الأ�سماء واالدعاءات ،وعندما ي�ؤمنون بالعاملية فب�شرط �أنْ تكون أُ�متهم هي
قلب الأُمم ،هم الوطن الأُم ،والآخرون �أتباع� ،إخوة �صغار مر�ؤ�سون ،و�أقمار �صناعية تطوف بباب احلبيب و�سقفه،
ال�سلمية مع القطب
و�إذا �أراد واحد منها �أنْ يدور يف فلك نف�سه ،فينبغي طرده من الوجود بالتعاون ،واملعاي�شة ّ
الآخر ،ويف هذا ال ّربع الأخري من هذا القرن لدينا من ال ّتجارب يف هذا املجال بالقدر الكايف وزيادة تثبت �أ ّنه
ال�سماء ال منطلق لهم �إ ّال �أنف�سهم ،ويف دين اليوم ت�ستوي الكعبة ،ومعبد الأ�صنام ،وينبغي �أنْ تقام
حتت هذه ّ
ال�صالة �إىل قبلتهم فح�سب.
ّ
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الب�شر من �أمثال اجلرنال �ساالن ،و�سو�ستيل ،و�آرجو ،يف ما يفعلون� ،آرجو الذي
كان ي�صيد ال�سود يف غابات �إفريقيا مع ولده؛ ليتعلم ابن ال�سيد الرماية و�صيد
احليوانات ،وكان يكتب �إىل زوجته يف باري�س�« :أجل �أحوالنا بخري ،كلنا بخري
و�سعداء� ،أحوايل و�أحوال كلبي ،و�أحوال العرب تبعي» كان فانون قد �صادف يف
اجلزائر حقيقة اجتماعية ت�شري �إىل �أن القرويني كانوا يربزون حالة من الرعب جتاه
كل ما كان ،ومن كان غري ًبا عنهم من نتيجتها حالة هروب �إىل الداخل ،خا�صة
عندما يلتقون بوجه �أو عن�صر جمهول وجديد ،كانت فرق ال�صحة التي تذهب
�إىل الريف لتقوم بالتطعيم ،والتح�صني ،والتطهري ،والعالج ،ومكافحة الأمرا�ض
املعدية ،وحت�سني م�ستوى ال�صحة يف البيئة تواجه باخلوف العام من النا�س يف حني
�أنهم مل يكونوا يحملون �شي ًئا �إال بع�ض الأقرا�ص واملحاقن ،كان النا�س ينظرون
�إليهم كذئاب �آكلة للب�شر ،وعندما كانوا يذهبون �إىل البيوت ،كانوا يخفون �أطفالهم
عن موظفي الإح�صاء� ،أو الأطباء ،وكان يقدمون عن عمد معلومات خاطئة عن
دوابهم ،وغنمهم ،وحدائقهم ،و�أر�ضيهم ،بل و�إجابة عن �أ�سئلة عادية من قبيل
العمر� ،أو العمر عند الزواج� ،أو وجود القرابة بني الزوجني� ،أو انعدامها� ،أو �سعة
الفناء ،وتعداد احلجرات ،ولوازم املطبخ ،كانوا يجاهدون يف �سبيل �إعطاء �أرقام غري
�صحيحة ونقاط غري مرتبة وبعيدة .كانت امل�شكلة امللحة عندهم هي كيف يقللون
معرفتهم به�ؤالء بقدر الإمكان؟ ،وكيف يخفون �أنف�سهم �أكرث مما ي�ستطيعون؟،
وك�أنهم كانوا يرون �أنف�سهم وحياتهم طل�س ًما ال ينبغي �أن تقع عليه عني مل ي�ؤذن
لها ،بل ال ينبغي عليه �أن يلحقه هواء ال ينبغي �أن يف�ض و�إال بطل ،وفقد معناه،

234

العودة �إىل الذات

234

وروحه ،و�أثره ،واحرتامه ،مثل هذه الظواهر جربتها هذه الفرق يف كل الدول
الآ�سيوية ،فبمجرد دخولها القرية ،كان �أكرث النا�س �أحيانًا ي�صطحبون ن�ساءهم،
و�أطفالهم �إىل اجلبل� ،أو �إىل ال�صحراء ،وعندما كان البالء ين�صرف عنهم على خري
كانوا يعودون مطمئنني �إىل منازلهم ،وحياتهم ،وعندما كان يلزم �أخذ بع�ض الدم
الالزم للتجارب ال�صحية ،ف�إن امل�صيبة تكون �أ�شد و�أنكى ،فال �أحد ي�شك بعد يف
«�أنهم يريدون �أي�ضً ا �أخذ دمنا» و�أكرثهم تفا�ؤ ًال ،وفه ًما كان يقول« :لأنه يلزمهم يف
امل�ست�شفيات ويف احلرب جلنودهم اجلرحى و ..ومن �أجل �أن ي�صنعوا منه �شرابًا،
وحق ًنا ي�شربونها ليقووا� ،أو ..ال ..ي�شربونه كما هو� ،إنهم ي�شربون دم الب�شر ،فال
خ�شية عندهم وال دين ،ال يفهمون النجا�سة والطهارة� ،إنهم ي�شربونه �أو يبيعونه...
�إلخ»� ،أما �أكرثهم ت�شا�ؤ ًما ف�أولئك الذين مل يكن فكرهم ي�صل �إىل هذه الأفكار
الدقيقة ،فكانوا يقولون« :ال� ...إن الهدف الوحيد عندهم هم �أال تكون هناك
دماء جتري يف �أبداننا� ،إنهم يريدون امت�صا�ص دمائنا ،لي�س للتقوية� ،أو اجلراحة� ،أو
البيع� ،أو هذا القبيل� ،إنهم فقط يريدون �شرب دمنا� ،إنهم يتلذذون بهذا العمل،
ي�سكرون ،رمبا يفقدونا رجولتنا ...لينقطع ن�سلنا ،وليختفي جن�سنا من فوق الأر�ض
�أو ي�صنعوا �أدوية تفقدنا الدين وال�شرف والرجولة� ،أو مي�سخونا دببة ،وخنازير،
ودواب حتمل �أثقالهم ،وال نفهم �شي ًئا ،وال منثل
وقردة؛ حتى ن�صري خد ًما لهمّ ،
خط ًرا بالن�سبة لهم �أب ًدا ،وي�سرتيح خاطرهم من ناحيتنا متا ًما ،لي�ستطيعوا فعل ما
يريدون بنا� ،أو كل بالء يريدونه بوطننا ،ومبالنا ،و�أرواحنا ،و�شرفنا ...ماذا تفهمون
�أنتم عن مقدار ما لديهم من خبث ،و�صفات ،وم�شاريع؟ كيف حدث �أن �صاروا
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هكذا فج�أة جمي ًعا �شغوفني بالتفكري يف �شئوننا ،و�أطفالنا ،ومالنا؟ ،وحالنا فرتكوا
لهوهم ومتعتهم يف املدينة ،وجا�ؤوا �إلينا ف�أخذوا يحجلون يف هذه املناطق؟ ه�ؤالء
الذين قتلوا كل ه�ؤالء الب�شر ،كيف حدث �أنهم فكروا يف ر�ؤية عما �إذا كان ابن
«كربالء قربان» م�صابًا بالديدان� ،أو �أن «ننه رقية» منزلها فيه براغيث ،وبق؟ وهذا
احلمام الذي �أنفقوا كل هذه النفقات ،و�أقاموه من �أجلنا ال يخلو من حكمة� ،إنه
�شيء ما ،رمبا من �أجل �أال ي�صح غ�سل �أحد ،من �أجل �أن ندخله جن�سني ،ونخرج
�أكرث جنا�سة ،بوجود هذا احلمام ال جنا�سة ،وال طهارة بعد ،نكون دائ ًما يف حي�ض� ،أو
جنابة ،يف حي�ض وبدون طهارة ،وبدون بركة ...م�صيبة ...بالتدريج �سوف يقولون:
�صباحا والن�سوة ع�ص ًرا،
«ال توجد نفقات ،لي�س من الالزم �أن يذهب الرجال ً
فليذهب الن�ساء والرجال والبنات والأوالد م ًعا �إىل احلمام ،مثل الأوربيني ،مثل
الع�صريني ،فاالهتمام بال�شرف والتع�صب القروي هي الأمور التي �أ�صابتنا بكل
هذا الت�أخر� ،أولئك الذين ال يهتمون بهذا الكالم كيف �أنهم طيبون و�سعداء؟»
الرجال والن�ساء م ًعا يف احلمام هذا هو ما قلته ،و�سوف ترون �أنهم مل يخربوا
�أحوا�ض احلمامات القدمية بغري وعي ،ومل يقوموا بكل هذه احليل من �أجل ال
�شيء ،و�إال ف�أي ارتباط حلو�ض حمام قرية حممد �آباد وراء اجلبل بالفرن�سيني،
والأمريكان ،والإجنليز؟
وعندما ي�ضع مفكر «فعلك» هذا ال�سلوك االجتماعي �أمامه ي�ضحك
فح�سب بقهقهة فكرية ،ويهز ر�أ�سه هزة تدل على جهل ه�ؤالء النا�س البدائيني

236

العودة �إىل الذات

236

املت�أخرين فاقدي الإح�سا�س ،وعلم هذا املتعلم املفكر الع�صري املتح�ضر ،و�إذا
وح�سا�سا وملتز ًما بالأ�صول،
كان �إن�سان ًّيا فالإ�شفاق ،و�إذا كان جا ًّدا قلي ًال يف عمله
ً
فرد الفعل هو :ال�سب.
لكن (فانون) يعلم �أنه ال يوجد «�سلوك اجتماعي» قط ،وال توجد «ظاهرة
نف�سية جماعية� ،أو طبقية� ،أو قومية» وال توجد عادة� ،أو ح�سا�سية� ،أو رد فعل م�ضاد
يف جمتمع ما ،ال توجد مثل هذه الأمور لي�س لها جذور منطقية ،و�أ�سباب اجتماعية
وت�أريخية ،وعلى كل حال فحتى االنحراف واملر�ض ق�ضية علمية �أي�ضً ا.
فالطفل الذي يقوم دون معرفة �سابقة معك ،عندما تركن عربتك �إىل جانب
الطريق ،فيقوم مب�شقة ،وخماطرة ،وترتيب ،وتخطيط بخد�ش العربة� ،أو بثقب �إطار،
ويجعلك غا�ض ًبا ،ت�سميه طف ًال �سيء الرتبية �شري ًرا و�شق ًّيا ،ورد الفعل الذي تبديه
بالن�سبة لعمله هذا هو �أن مت�سك به وت�ضربه ،و�إن وفقت يف هذا ف�إن الأمر ينتهي
ب�إح�سا�سك بالتوفيق .ملاذا ال تطرح بينك وبني نف�سك هذا اللغز العجيب؟! ملاذا
بدر منه مثل هذا العمل الذي يدل على حقد ذي جذور يف �أعماق الطفل
بالن�سبة لك؟ لي�س بينك وبينه �سابق معرفة ،ال هو ر�أى وجهك ،وال �سمع
ا�سمك ،عداوة جدية منتقمة �ضد �شخ�ص جمهول من �أجل ماذا ولأي هدف؟
�إن هذه امل�س�ألة ت�صيبك بالغ�ضب فح�سب ،وبال معنى يخرجك عمله عن طورك..
�إن ال�صداقة ،والعداوة يف نهاية الأمر لي�ست بال �سبب� ،إنك بالن�سبة له ل�ست
�شخ�صا غام�ضً ا ووهم ًّيا� ،إنه يعرفك منذ بداية حياته ،بل ومعرفة وثيقة ،وحتى قبل
ً
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�أن يبد�أ حياته� ،إنه ورث احلقد عليك من �أبيه و�أمه ،وكل �أهله و�أجداده ،ل�ست
�شخ�صا غام�ضً ا ووهم ًّيا� .إنك نف�س هذا ال�سيد «�صاحب العربة» و�أنت
بالن�سبة له ً
من �أ�سرة «�أ�صحاب العربات» امل�شهورة ،الأ�سرة التي كانت دائ ًما حتتقره ،وحتتقر
�أ�سرته ،وحتتقر �شخ�صيته ،وحتتقر حيثيته ،وال تزال تفعل ،تبيع لها الهواء ،وال
تزال �أنت وزوجتك وولدك تثريون الغبار على �أمه و�أبيه� ،إنهم دائ ًما هم �أولئك
الذين ينبغي عليهم �أن يتنحوا عن طريق عربتك حتى متر ،لقد م�ص�صت دماءهم
جعلتهم �أ�شقياء .و�أبوه و�أخوه ،وابن عمه ،ورفاقه ،ومعارفه جمي ًعا كانوا يعملوا
حتت رئا�سة �أبيك ،و�أخيك ،وابن عمك ،ورفاقك ،ومعارفك ،كانوا ي�شقون وبقوا
جيا ًعا ،وكانوا ي�سمعون ال�سب واالحتقار ،واالزدراء( ،)1ومل تكن لديهم اجلر�أة قط
للرد عليكم ،كانوا دائ ًما يف خوف منكم ،يف امل�صنع ،والإدارة ،وال�سوق م�ص�صتم
دماءهم ،وهذه هي الفر�صة الوحيدة التي ا�ستطاع فيها �أن ينتقم لقليل مما فعلتوه
به ،هذا العمل مظهر �صغري حلقد قدمي ذي جذور ،تراكم فوق بع�ضه منذ عهد
قابيل وحتى الآن.
و�إذا قمت بتحليل الق�ضية حتلي ًال منطق ًّيا على هذا النحو ،ووجدت جذورها
من املمكن �أال تغ�ضب من �شر هذا الطفل و�إيذائه الذي ال �سبب له ،لي�س هذا
فح�سب ،بل و�سوف ترق؛ له لعجزه عن �أخذ حقوقه.
( )1االزدراء :االحتقار ،والتقليل من ال�ش�أن.
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هكذا كان (فانون) ينظر �إىل �سلوك هذا ال�شخ�ص� ،أي �إىل ال�ضمري
االجتماعي لأمة ما ،وال�ضمري االجتماعي لأمة ما� ،أو ال�شخ�صية القومية لقوم
ما� ،أو ملجتمع ما ،وليدة ت�أريخية كما �أن حياة الفرد كتاب دون عرب حياة الفرد.
هذا الفرار من اجلديد ،والفرار من الأجنبي واالنكما�ش داخل النف�س ،واخلوف
من الظهور ،ومن �أن يكون معرو ًفا ،والإعرا�ض واللجوء �إىل �أكرث زواياه خفاء� :إىل
املنزل� ،أو �إىل داخل نف�سه� ،أو �إىل التقاليد القدمية ،رد فعل منطقي ،وطبيعي،
و�إيجابي ملجتمع �أح�س ويح�س دائ ًما �أنه جمال لهجوم الأعداء ،واخلطر ،والإغارة،
واجلرمية ،والدليل على �أن اجل�سد حي �أنه عندما يتعر�ض لأذى ينكم�ش على
نف�سه هذا ،وهو نوع من ردود الأفعال يف مواجهة اخلطر ،والدفاع والهروب
من اخلطر �أمر �إيجابي بنف�س قدر الهجوم على العدو ومطاردته .هذا ال�سلوك
االجتماعي املتناق�ض الذي يبدو يف عيون �أن�صاف املفكرين الع�صريني متا ًما عالمة
على الرجعية ،واجلهل ،والأمية وعبادة اخلرافة ،هو يف عني املفكر الكامل ن�صف
الع�صري دليل على حياة القوام االجتماعي ،ووجود القوة و�إمكانية املقاومة ورد
الفعل يف مواجهة الهجوم واخلطر ،ويف النهاية هو �ضمان لال�ستقالل املعنوي،
والثقافة وال�شخ�صية الت�أريخية ،والوجود القومي ملجتمع جاهد اال�ستعمار الفرن�سي
القوي طيلة مئة وع�شرين �سنة ،بقوته العلمية ،واالقت�صادية ،وثقافته ،وح�ضارته،
يف حتطيم �أ�س�سه وقواعده ،و�إلغاء وجوده ،وتذويبه يف قلب املجتمع الفرن�سي.
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ُت َرى ما ال�سبب الذي �أذهب �سعي فرن�سا الذكي ،واملتعدد اجلوانب من
�أجل خلق جزائر فرن�سية �أدراج الرياح؟ ويف هذا القرن الذي كانت فيه �أوربا هي
كل �شيء وكانت �إفريقيا والدول الإ�سالمية والعربية ال تعد �شي ًئا قط؟ ال�سبب يف
كلمة واحدة هو :التع�صب ،هو الذي كان اال�ستعمار قد عرف للوهلة الأوىل �أنه
مثل احل�صن احل�صني ،قد وقف يف مواجهة نفوذه ،ودخوله املجتمعات الإ�سالمية
وغري الإ�سالمية ،ومثل برج �شامخ ،وفوالذي وح�صني كان يحر�س قلعته ،وعلم
اال�ستعمار �أنه ما دام هذا الربج قائ ًما ،ف�سوف يظل خارج بوابات ال�شرق املتح�ضر،
ذي اجلذور كجن�س جن�س ،وجماعة مريبة ،وغريبة ،وخطرة ،وال ي�سمح له بالدخول
لب�سط فخاخه املختلفة ،وبدء عمله يف �صناعة جيل ،وقتل ثقافة ،وتخلية الب�شر ،ثم
�أنف�سهم.
واخلال�صة؛ القيام بعملية «�صناعة املت�شبه» الكريهة .كانوا ال يتحدثون معه
وال ي�ستمعون �إىل كالمه لكي ي�ستطيع �أن يجعلهم «مفكرين» ومن هنا لي�س من
قبيل امل�صادفة �أن يكون �أول ما يقوم به ه�ؤالء املت�شبهون بالأوربيني ،واملفكرين من
�أتباع املوجة اجلديدة يف جمتمعاتنا ال�شرقية هو «مقاومة التع�صب» ،اقر�ؤوا �أنا�شيد
املرحوم تقي زاده احلما�سية وهو طليعة مفكرينا يف القرن احلايل ،اقر�ؤوا كتب مريزا
ملك خان الأرمني ،ور�سائله ،وهو ر�أ�س �أ�سرة الع�صريني ،والنمط الأول الذي
تقرر �أن ي�صنع بقية املفكرين مبقايي�سه.

لعبة الع�صرية

وهذا هو ال�سيد جمال الدين �شيخنا القدمي القروي ،وربيب( )1قرية �أ�سد
�آباد يف همدان ،يح�س باخلطر قبل قادة �آ�سيا ،و�إفريقيا التقدميني كلهم ،وي�شم
ب�أنفه ...املحلي و�شخ�صيته الأمية� ،أية عاقبة �سوف تكون من «لعبة الع�صرية» هذه،
و�أن حتت هذا الربيق الذي يخدع احلمقى ،قد كمنت �سحنة كريهة ،وخميفة
ال�ستعمار ال يرحم ،لال�ستعمار االقت�صادي ،وال�سيطرة البورجوازية القذرة التي
حترق «قي�صرية» من �أجل منديل ،و�أنه ينبغي �أن تدا�س كل القوميات واملذاهب،
والتواريخ والأ�صاالت واال�ستقالل ،وال�شخ�صيات ،والثقافات ،يف �آ�سيا ،و�إفريقيا
وتفنى حتى ي�ستطيع �أن يبيع ب�ضائعه ،وحتى ي�ستطيع �أن ي�أخذ املادة اخلام باملجان،
�أو ي�سرقها ،ولكي ينبغي �أن ي�ضحي بالب�شرية يف معبد املال ،و�أن الإن�سان يعني
امل�ستهلك ثم ال �شيء� ،أل�ستم ترون الن�ساء والرجال الع�صريني الذين �صنعوهم
على هذا املنوال؟ مل يعد الواحد منهم بعد «احليوان الناطق» �أو «احليوان الذي
يفكر» �أو «احليوان الذي يختار»� ،أو «احليوان الذي ي�صنع ال�صور الذهنية»� ،أو

( )1الربيب :املرت َّبي ،النا�شيء.
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«احليوان الذي يخلق» ،وكل التعريفات الأخرى التي و�ضعت من �أجل الإن�سان
مل تعد ت�صدق عليه� ،إنه الإن�سان الذي ي�شرتي فح�سب.
�سيد جمال الدين هذا عندما ي�سمع �أنهم «يريدون ت�أ�سي�س بنك هنا»
يح�س برعدة تعرتيه( ،)1وير�سل �إىل �آية اهلل �آغا مري ًزا ح�سن ال�شريازي(( )2املفتي
والفقيه البارز يف ع�صره خطابًا ،وبعده ب�سنوات ،وبعد يقظة �إفريقيا ،وتنوير �إفريقيا
والثورات امل�ضادة لال�ستعمار العاملي ،وافت�ضاح حال الإمربيالية االقت�صادية يف
الغرب ،يقول �شاندل ال�شاعر الإفريقي املجاهد« :عندما طرد اجلي�ش الفرن�سي
و�أ�صحاب القدم ال�سوداء من �إفريقيا ،مل يغادر اال�ستعمار الفرن�سي �إفريقيا ،ميكن
القول ب�أن اال�ستعمار الفرن�سي لي�س موجو ًدا يف �إفريقيا عندما يغادر بنك كريدي
ليونيه هذه الأر�ض».
ولي�س من قبيل امل�صادفة �أي�ضً ا �أن تكون الر�سالة التي حددت ملفكرينا
الع�صريني ،وكانوا يقومون بها بحما�س ،و�سرور زائدين يف مكافحة «امليل �إىل
التقاليد ،والدين ،واملا�ضي ،والثقة يف النف�س» ،كل هذه الأ�شياء كانوا يجعلون

( )1رعدة تعرتيه :ا�ضطراب ي�صيبه.
( )2مريزا حممد بن احل�سن ال�شّ ريازي� ،أو املريزا الأ ّول� ،أو الأعظم «متيي ًزا له عن مريزا حممد تقي احلائري ال�شّ ريازي،
املريزا الثّاين» ،مرجع ال ّتقليد الأعظم عند ال�شّ يعة الإثنى ع�شرية يف �أواخر القرن املا�ضي ،و�صاحب فتوى حترمي
ّ
الد�ستوريةُ .انظر الثّورة الإيرانية للمرتجم( .املرتجم).
إرها�صا للحركة ّ
الطباق امل�شهورة ا ّلتي تعد � ً
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النا�س يتجرعونها( )1با�سم الع�صرية ،واحل�ضارة ،والتقدم ،والعلم املعا�صر ،وع�صر
ال�صناعة؛ ولكي ميهدوا الطرق لأ�صاب الفتيا عندهم و�شيوخهم؛ ولأن برج
التع�صب و�سوره �صنعا من هذه املواد ،وما دام هذا الربج وهذا ال�سور يحافظان
على املدينة ،فال ميكن �أن تتحول املدينة �إىل مدينة �سوق حرة ملنتجات الر�أ�سمالية
الغربية .وه�ؤالء النا�س «القدماء املتدينون املخرفون» ال ي�شرتون الب�ضائع الإفرجنية
�أ�ص ًال� ،إنهم يلب�سون مالب�سهم ،وي�أكلون غذاءهم ،وعندهم زينتهم اخلا�صة بهم
ومنازلهم ،و�أرواحهم ،و�أفكارهم ،وتلك املر�أة الإفريقية التي كانت ت�ضع حلقات من
عندها حول جِ يدها( ،)2وتلب�س حريرها ،وت�صبغ �ضفائرها بال�صمغ ،واحلناء وال�سدر،
والألوان امل�ستخرجة من غاباتها ،وتعي�ش يف منزل من �صنع نف�سها ،وذلك الرجل
الآ�سيوي الذي يفاخر بجواده ،وحديقته ،وقطيعة ،وي�ستند على ت�أريخه ،و�أجداده،
و�شخ�صياته القومية ،وقيمه الثقافية ،وقوته ،وعظمته ،ودينه وتقاليده ،كل واحد
من ه�ؤالء لن يدفع ملي ًما للتاجر الأوربي �إتاوة للع�صرية ،وينبغي �أن ي�صري ذوقه
ً
م�ستهلكا لر�أ�سمايل الع�صر ،ينبغي �إلغاء دينه وتقاليده ،و�أن
ع�صر ًّيا حتى ي�صري
حتل الإن�سانية ،والعاملية الثقافية ،وو�ضوح الر�ؤية ،والر�ؤية الكونية حمل التع�صب
القومي عنده؛ وذلك حتى ي�صري عجينة لينة يف �أيدي الثقافة اال�ستعمارية املاهرة
وي�ست�أن�س ،حتى حتوله �إىل �أي �شكل تريده و�أي �شكل يهمها.
()1يتجرعون :ي�شربون.
( )2جيدها� :أي عنقها.
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مريزا ال�شريازي هذا ال�شيخ القدمي الذي كان يخاف من ا�سم ال�شركة،
و«عبد القادر اجلزائري» ذاك الذي كان يفر من ال�شعر الأ�شقر ،والعيون الزرقاء،
و�أمثالها من �أولئك الذين مل يروا الدنيا ويفرون من الب�شر ،هم و�سائل املتاعب
وهم املتاري�س( ،)1واملوانع العنيدة ،واملتع�صبة يف طريق اال�ستعمار ،الذي كان قد
قرر املجيء ليجتث كل �شيء من جذوره ،وينبغي �إذن �صناعة املت�شبه والع�صري
لكي يقوما بتمهيد الطريق ،و�إزالة املوانع ،و�إيجاد التفهم ،والت�شابه بني النا�س
الذين يفرون من الأجنبي ومن الثقافة الأجنبية ،ويكونون �أدالء( )2وتراجمة لهذا
القادم حديثًا بني املحليني ،داللني للظلمة ،عمالء هواة لهم.
يقول �شاندل :مل يكن املحليون الإفريقيون يرتدون مالب�س ،وال ي�ستطيع
اال�ستعمار االقت�صادي �أن يغري �أذواقهم بالطرق املتداولة حتى يلقوا بقما�شهم
املحلي عن �أج�سادهم فج�أة وي�شرتوا القما�ش الأجنبي� ،إذن :ينبغي �أن ت�أتي
الكني�سة يف البداية وجتعلهم ي�ؤمنون بدين اهلل ،والإجنيل ال�سماوي ،ولكي تهديهم
�سواء ال�سبيل ،ولكي يفهموا معنى العفة ،وال�شرف ،واخلجل ،واحلياء ،وي�صريوا
متح�ضرين ال بد لهم من ارتداء املالب�س ،وكل هذا من �أجل دخول من�سوجات
(النك�شري ،ومان�ش�سرت) �إىل �إفريقيا.

( )1املتاري�س :املوانع.
(� )2أدالء� :أي مر�شدون.
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والأجهزة الإنتاجية الر�أ�سمالية جمهزة ب�أعظم املعدات العلمية ،والنف�سية،
والتي يقوم بها علم االجتماع ،ولي�س بالأمر ال�سهل �أننا نرى �أحيانًا �أمة ما تن�سى
م�شروباتها العادية التي تعودت عليها عدة قرون يف ب�ضع �أيام ،وفج�أة يتغري ذوقها
فتتقبل الكوكاكوال ،والبيب�سي كوال ،ومنذ تاريخ حمدد ال يعود ذوقها بعد
ي�ست�سيغ الأبدوغ «اللنب اخلثري املح�ض» �أو ع�صري الليمون� ،أو ع�صريالفواكه.
يف �سنة (1962م) كنت طال ًبا يف ق�سم «علوم االجتماع» وكان قد ن�شر �إعالن
يف لوحة الإعالنات من قبل �شركة «رينو» يطلب املتخرجني� ،أو طالب ال�سنوات
النهائية من ق�سمي االجتماع ،وعلم النف�س االجتماعي للعمل ،وده�شت :ماذا
يريد م�صنع �سيارات من عامل اجتماع �أن يعمل؟ وذهبت ،ف�إن كان هناك عمل
ظفرت به عو�ضً ا من منحتي التي كانت قد قطعت ،و�إن مل يكن على الأقل
�أفهم ال�سر يف علم االجتماع ،وعالقته ب�سيارات رينو ،واحلكاية طويلة .وحدد يوم
�ألتقي فيه مع «رئي�س �إدارة العالقات العامة» يف ال�شركة و�أحتدث معه .وتخيلت
قيا�سا على نف�س هذه الأ�صناف التي
بيني وبني نف�سي غن ًّيا فاقد ال�شعور ً
منتفخاً ،
يعطيها مالها و�أجزتها احلق يف �أن جتل�س معنا نحن املفكرين وتتحدث ،و�أخذت
�أقول لنف�سي :ما الذي لدى �صاحب امل�صنع الأمي يقوله للعلماء؟ ال �شك �أنها
�أحاديث عامة و�إر�شادات �إدراية ،وعقد عمل ،و�أجر ،و�شروط ،وذهبت ،ور�أيت
ذلك الربف�سري الذي كنا نحن الطلبة نقر أ� كتبه يف علم االجتماع الدعائي ،وعلم
النف�س اخلا�ص بالإذاعة ،وال�سينما ،والتلفزيون ،وكنا منتحن فيها ،وكانوا يقولون
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�إنه للأ�سف قد تقاعد منذ �سنوات وترك اجلامعة ،وكنت �آمل يف زيارة قربه �إن كان
قد مات� ،أو �إن كان ح ًّيا ،و�ساعد احلظ �أذهب �إىل َخ ْلوته العلمية ،و�أقطف عنقو ًدا
من َك ْرم( )1علمه ،ر�أيته الآن قد توظف رئي�سا لإدارة العالقات العامة ،وال�شئون
االجتماعية يف �شركة رينو من �أجل �إر�شادنا وتوظيفنا(.)2
وو�ضح �أ�ستاذ اجلامعة ال�سابق ،وموظف الر�أ�سمالية احلايل لـ «اللحوم
َّ
الطرية للر�أ�سمالية الغربية» ما هو مو�ضع ا�ستخدام علم االجتماع يف النظام
الليربايل ،والدميوقراطي ،والعلمي ،والعاملية ،ومبدئية التقدم ،واحل�ضارة ،وقرون
التنوير واحلرية ،واحلقوق الفردية الإن�سانية ،والواقعية وغريها ،وكلها �أطفال هذه
البورجوازية الداعرة والن�سوة الالئي تنفق عليهن ،ب�سط خريطة العامل �أمامنا
لونت عليها دول العامل بقدر معدل بيع �سيارات رينو املختلفة فيها( ،)3ثم �س�أل
عن جن�سياتنا ،واكت�شف دولنا من «لون رينو» اخلا�ص بها على اخلريطة ،و�أدركنا
�أن عملنا كعلماء اجتماع ،لي�س هو معرفة الإن�سان ،بل بيع �سيارات رينو وهذا يف
املجتمع الذي نعتربه علم ًّيا ،و�أن عملنا هو اكت�شاف ال�سبب االجتماعي العلمي
يف عدم �إقبال النا�س على منتجات هذا امل�صنع .هذا الأمر الذي يبدو ب�سي ًطا يف
ظاهره ذو ات�صال وثيق يف احلقيقة ب�أ�سباب ت�أريخية ،وتقليدية ،ودينية ،وثقافية،
كرم :عنب.
(ْ )1
( )2هذه هي الإ�سكوال�سية اجلديدة يف العلم ،كان العلم يف القرون الو�سطى يف خدمة الكني�سة ،والآن �أ�صبح يف
خدمة امل�صنع ،والبقية على نف�س الن�سق من �أجل «اال�ستحمار اجلديد» وهو البنية التحتية لال�ستعمار اجلديد.
( )3منوذج للر�ؤية الكونية عند البورجوازية ال�صناعية ،والعني التي ينظرون بها �إىل الدنيا و�أهل الدنيا.
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وفنية ،وجمالية ،ومرتبط ب�شكل احلياة الفردية ،واالجتماعية ،واملعمار ،وبناء املدن،
و�أي�ضً ا ب�أمور �سيا�سية واقت�صادية ،وبعد هذه املكا�شفة العلمية التي حتدث على
�أ�سا�س العلمية ومبد أ� «العلم من �أجل العلم» ندخل يف املنزل الثانوي ،واجلربي
لهذا ال�سري وال�سلوك العلمي وهو «الق�ضاء على املوانع ،و�إيجاد جو موافق» يف
املجتمع� ،أي تغيري الذوق العام ،وترويج «املو�ضة اجلديدة» ،وهذا ي�ستلزم �أعم ً
اال
علمية ،وفنية ،يف كافة املجاالت التي �سبق ذكرها.
وكمثال ،وكواحد من اخلطوات املوفقة يف هذا ال�سبيل ،نعر�ض خطة
وم�شرو ًعا قدمهما واحد من نف�س ف�صيلة عاملنا �سالف الذكر .فقد �أ�شار �إىل دولة
�إفريقية مل تكن وجد فيها �سيارة من �أي نوع حتى �سنة (1950م) اللهم �إال
يف العا�صمة وتخ�ص عد ًدا من امل�ستعمرين ال�سيا�سيني ،واالقت�صاديني الفرن�سيني
وعد ًدا من الأجانب املقيمني يف العا�صمة ،ويف �سنة (1961م) �أي بعد �أحد
ع�شر عا ًما ،كانت نف�س هذه الدولة الوليدة التي كان اال�ستعمار �أخ ًريا قد منحها
اال�ستقالل والنظام اجلمهوري الدميوقراطي التقدمي ،والعلم والن�شيد القومي
وغريها ال تزال تدل على �أنها دولة جبلية مغطاة بالغابات تعي�ش فيها ب�ضع قبائل
بدائية مبعرثة ،ومل يكن فيها بعد مدينة �أو �شبكة طرق معبدة �أو حمطة بنزين،
ويف نقطة من هذه املنطقة النائية ،ويف �سفح جبل( )1كان الباحث ي�شري �إىل قرية
(� )1سفح اجلبل� :أ�سفله.
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حتتوي على عدد من البيوت الريفية حولها بع�ض اخليام امل�سكونة ،وو�سطها منزل،
�أو منزالن متميزان ل�شيوخ القبيلة .و«النقطة الداخلية» يف هذا الفيلم الت�سجيلي،
الذي كان قد �أعد ب�إخراج عامل االجتماع� ،أن �شيخي هذه القبيلة يف تلك الأر�ض
النائية ،قاما على �سبيل التفاخر و�إبداء الرفاهية ،وبد ًال من الكالب ،واخليل،
بـ «ربط» �سيارة رينو فاخرة �آخر موديل ب�أطراف ذهبية ،وفر�ش داخلي خيايل بباب
املنزل.
ومعجزة عامل االجتماع املرتبط بامل�صنع �أن جعل من هذين ال�سيدين
الأميني البدائيني �صاحبي القطعان اللذين كانا بالأم�س يتمتعان بجمال
جواديهما ،و�سرعتهما وذكاء كلبيهما ،جعل هذين ال�سيدين القبليني اللذين كانا
يتناف�سان حول جواديهما وعظم قطيعيهما وات�ساع �أرا�ضيهما ،وعمران مزرعتيهما،
وبطولة �أجدادهما ،وكانا يتفاخران بها� ،صريهما اليوم «ع�صريني» بحيث يتلذذان
من طراز ال�سيارة الرينو ،ويتناف�سان حول موديلها ،ووجدا ذوقًا فرن�س ًّيا ،وجماليات
فرن�سية� ،ألي�س هذا يف حد ذاته دلي ًال على التقدم واحل�ضارة ،واخلروج من عبادة
را�ض متا ًما عن نف�سه،
القدمي ،وحالة الن�صف بدائية؟ ال �شك �أن هذا ال�سيد نف�سه ٍ
و�إقباله وتقدم �أو�ضاع واليته ،و�أحوالها.
�إن ال�سيد ال�شيخ «مدقق» كثرَّ اهلل يف �أمثاله ،ومتع امل�سلمني بطول بقائه ،وهو
من �أجلة �أهل املنرب ،كان يخطب فينا ذات يوم يف م�شهد قائ ًال�« :أيها النا�س ،قدروا
حياتكم حق قدرها ،وقوموا بهذه النعمة التي حباكم بها اهلل تعاىل بحق �شكرها،
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فقد �أعزكم بربكة دينكم ،و�إميانكم من بني كل الأمم ،وجعلكم �أمة مرحومة ،و�أخذ
الأوربيني بذنب �شركهم ،ونكبة كفرهم ،ف�سخرهم �سبحانه وتعاىل يف العمل يف
�أعماق �آبار النفط ،ومنجم الفحم ،والنحا�س ،واحلديد ،والر�صا�ص ،وغريه ،وجعل
عملهم هذا قري ًنا للموت الأ�سود ،واملوت حتت الأنقا�ض( ،)1والرتاب� ،أو العمل يف
امل�صانع بني الزيوت ،والدخان ،وال�شقاء ليكدحوا ( ،)2وي�صنعوا ال�سيارات ويلفونها
يف الأوراق ،وير�سلونها �إىل هنا ،فن�أخذها بربكة الدين ،والأئمة الأطهار وندفع
ثمنها ،ون�سرتخي فيها ،دون �أدنى تعب ون�ستفيد من كدحهم ،ونحن م�سرتيحون
ودعوت من قلبي� :إلهي� ،أجعل لنا �أي�ضً ا يو ًما ن�ؤخذ فيها بذنب كفرنا ،ويذوقوا هم
قلي ًال من طعم بركة دين موالنا املدقق ،و�إميانه».
ينبغي �إذن �أن ي�صري هذا اللغز مفهو ًما وهو :كيف يقوم اال�ستعمار ،بتحويل
�صيده� -أي �أولئك الذين يريد �أن يجعلهم م�ستهلكني ،م�ست�أن�سني متقبلني
لأوامره -كيف يقوم بتحويهلم �إىل مت�شبهني؟ ،لقد قدم جان بول �سارتر معادلة
هذه الرتكيبة يف املقدمة التي كتبها لكتاب فرانز فانون «امللعونني يف الأر�ض» ،ويف
املحا�ضرة التي �ألقاها بدعوة من جمعية طالب �شمال �إفريقيا امل�سلمني يف قاعة
مطعم امل�سلمني يف �شارع �سان مي�شيل يف باري�س(.)3
( )1الأنقا�ض :كل ما ُي ْهدم.
( )2يكدح :ي�سعى وي�ستمر يف عمله.
(� )3أورد النا�شر مقتطفات من �أقوال �سارتر يف هذا املو�ضوع ،ووردت ب�شكل مو�سع يف «املفكر وم�سئوليته
يف املجتمع» ل�شريعتي ،والذي ترجمته �إىل العربية( .املرتجم).

اال�ستعمار ،واملت�شبهون

�إن من ي�سمون يف امل�صطلح الأوربي ( )Assimeleويف تعبري الر�سول 
و�آله و�سلم «باملت�شبهني» على منطني� :أحدهما النمط العامي ،والآخر النمط
اخلا�ص .و�أق�صد بالنمط العامي �أمثال احلاج «مم تبوز» الذي كان بالأم�س يعمل
يف «حجرة»( )1يف دار �أدنى ال�سويقة ،حجرة رطبة حال لونها ،وت�ساقط دهانها ذات
من�ضدة خملخلة يجل�س �إليها ،وهو ذو مظاهر ،وعالمات تدل على الإميان ،وال�شعور
مثل :الر�أ�س احلليقة ،وال�سرتة املكرم�شة من النوع الأ�صفهاين املعروف بالرتمة،
ولبادة طويلة يلب�سها الف�صول الأربعة ،وفناء داخلي ،وفناء خارجي ،وتكة �سروال
مدالة دائ ًما ،وزوج من الأحذية �أو الأحذية القما�شية دون جورب ،وم�سبحة ذات
مئة حبة بني �أ�صابعه املحناة ،وحلية كثة م�صبوغة مبختلف الألوان ،وا�ست�سالم
تام لأحد «املالت» املعروفني كمرجع للفتيا ،ومن�شد للرو�ضة يف املنزل ،ومعارف
�شاملة وعميقة �إ�سالمية ب�ش�أن الطهارة ،والنجا�سة ،و�أنواع الثواب املتعلقة ب�أنواع
«الريا�ض» والدعاء ،وتعزية �آل البيت ،والأحكام املتعلقة بال�شكيات وال�سهويات،
والأحكام الفقهية املتعلقة بنظام تبديل الربا �إىل «�شرط بيع �شرعي» �أي حتويل
( )1املق�صود باحلجرة املكتب الذي كان التجار والقدماء يديرون منه �أعمالهم( .املرتجم).
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الربح ،وال�سحت �إىل معاملة دينية ،وتطبيقها على املعايري الإ�سالمية ،واملعارف
الدينية الأخرى من قبيل «�إبراء الذمة ال�شكلي» و«امل�صاحلة» وما �إليها ،ومن
عالماته �أي�ضً ا :مرتب �ستني تومانًا تعطى لكاتب معني كل �شهر وهو يف خدمة
«احلاج» منذ ثالثني عا ًما ،و�آالف التومانات من �أجل «ترميم م�سجد احلي» �أو
«امل�سجد املعروف يف املدينة» الذي يبنى بهمة «ال�سيد ال�شيخ الأكرب» ،والوليمة
الفخمة يف ليلة من ليايل رم�ضان لأهل العلم ،وليلة �أخرى لأهل الإدارة ،وليلة
ثالثة لأهل ال�سوق ،والرحلة عا ًما �إىل كربالء ،وعا ًما �إىل مكة ،ثم زوجته امللقبة بـ
«احلاجة اخلامن» مبالءتها ذات الإطارين ،وجوربها الذي يظهر البدن املنخر للتغيري
مع اجلورب الأ�سود ،واجلالجل ،والأقراط ،والكردان ،والعقد ،والأ�ساور املتنوعة،
واجتماع �إن�شاد الرو�ضة الأ�سبوعي ،و�سفرة (�أبو الف�ضل)( ،)1واملجال�س الدينية
اخلا�صة باالغتياب ،والدعاء ،والنذور ،وال�سحر وال�شب�شبة ،وقراءة الكف ،والطالع،
وفك العكو�س ،والأعمال ،والعقد ..ثم ابنته �أي�ضً ا ...ماذا �أقول؟ كلكم تعلمون.
�أنتم تعرفون هذه الأ�سرة التي كانت ت�سكن يف حارة خلف احلمام ،ويف
منزل �أجدادها -ذلك املنزل املليء بالب�ضائع التي ي�أتون بها كل عام من احلج
وعدة جملدات من الأوراق( )2وم�صحف قر�آن ،و�سبعة �أنواع من كتاب مفاتيح
اجلنان ،وديوان حافظ ،وثالث ن�سخ من الر�سالة العملية .نف�س هذا ال�سيد احلاج
( )1نوع من الأطعمة النذرية ال�شعبية يطبخ يف منا�سبات معنية ،وبطرق معينة ،ويوزع بطقو�س معينة( ،املرتجم).
( )2املق�صود هنا الكتب التقليدية للمذهب ال�شيعي ،والتي كتبت يف الع�صر ال�صفوي � ،أما الر�سائل العلمية� ،أو
العملية فهي ر�سائل فقهية حول �أمور الطهارة ،والعبادات( .املرتجم).
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املحرتم املتدين الذي تظن �أن روحه معلقة ب�إبريق الطهارة والذي ظل ع�شرين
�سنة بالتمام والكمال يف «الفورمة» ،تراه اليوم قد باع منزله وبنى فيال فخمة فوق
تالل �شمريان ،و�أثناء رحلته الأخرية �إىل �أمريكا �أعجب بحو�ض املاء الدافئ الذي
ر�آه يف ق�صر �أحد الفنانني� ،أو ملوك النفط� ،أو املطاط� ،أو الفوالذ بحيث بحث عن
املهند�س الذي �صممه ،ووجده وقاوله على بناء مثله حتت عمارته ،وجهز قاعة
اال�ستقبال عنده ب�أفخر الأثاث من طراز لوي�س ال�ساد�س ع�شر و�ستائر من الطراز
الإيطايل وديكور على الطراز الفرن�سي ،وغري نف�سه من قمة الر�أ�س �إىل �أخم�ص
القدم ،وذهب لعدة �شهور �إىل ف�صول جمعية �إيران ،و�أمريكا ،و�سافر عدة مرات
�إىل اخلارج ،وبد ًال من الآيات التي كان ينطقها مك�سرة ،والروايات ،والأدعية،
والأمثال ،ي�ستعمل الآن امل�صطلحات ،والتعبريات الأجنبية كيفما اتفق ،وبلكنة
�أمريكية م�ضحكة ،و�صار هو نف�سه كما �صار منزله معر�ضً ا دول ًّيا لب�ضائع عامل اليوم
وحركاته ،وزوجته �أي�ضً ا تلك التي ن�سيت املفاتيح ،وكتب الزيارة( )1و�سفرة ح�ضرة
عبا�س ،ورحلة كربالء ،بينها وبني ابنتها مناف�سة غري معلنة لكنها �صريحة يف امللب�س
والزينة الع�صرية ،وبد ًال من فقيه احلي ،ومن�شد الرو�ضة اخلا�ص باملنزل� ،صار
()2
عبد الرحمن فرامرزي وكل الأع�ضاء الذكور والإناث من �أ�سرة «م�سعودي»
وكواكب من �أمثال جميد دوامي ،ومنوجهر مطيعي ،وغريهم «مراجع التقليد»
( )1املق�صود مفاتيح اجلنان وهو جمموعة من الأدعية ،وكتب الزيارة هي الكتيبات التي توزع على زوار املزارات
املقد�سة يف �إيران ،وحتتوي على بع�ض الأدعية( .املرتجم).
( )2يق�صد م�سعودي م�ؤ�س�س دار �إطالعات( .املرتجم).
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واجبي الطاعة عندهم ،و�أوقات الفراغ التي كانوا يق�ضونها بالأم�س يف قراءة
«اجلو�شن الكبري» �أ�صبحوا الآن يق�ضوها يف حل جداول الكلمات املتقطعة
«مع �شخ�صيات مثيلة مو�صى عليها» ،وبد ًال من �إن�شاد جمال�س الرو�ضة يف ليايل
اجلمع� ،أ�صبحوا الآن يتناولون الفي�ض من املجل�س العميق ،وامل�ؤثر «�سهرة اجلمعة»
التي يقدمها ال�سيد فريدون فرخزاد يف التلفزيون القومي ،وينتفعون من بياناته
اخلا�صة وهو �شاب ذو �شارب جميل «وميوت من ال�ضحك» ،وهو �أي�ضً ا �شقيق فروغ
فرخزاد( )1وق�ضى عدة �سنوات يف �أملانيا ،وحركاته و�سكناته فيها «�سك�سية» ومن
هنا فهو جمال انتفاع الرجال والن�ساء الع�صريني اليوم .وخال ًفا لعهد جاهليتهم
حيث كانوا يق�ضون ثالث �ساعات �إىل جوار �سوق «�سبزه ميدان» ،ويقومون بنزهة
جماعية �أ�صبحوا الآن عندما �أدركوا روح احل�ضارة وجنحوا يف تكييف �أنف�سهم مع
«حتمية الع�صر»� ،أ�صبح هو ،واخلامن ،والكرمية ،وبعد ب�ضع �ساعات من ال�صراع مع
�آالت الزينة عند الكوافري ،ويف املنزل يق�ضونها ا�ستعدا ًدا ،يهرعون �إىل مطار مهر
�آباد ،ومنذ الثالثة قبل منت�صف الليل وحتى الثالثة بعد منت�صف الليل يقفون
بني جماعة �صنعها �صناع الإن�سان املرتبطون ب�أدوات الإنتاج ،ومع كل �أزيز طائرة
يطلقون �صرخات ال�شوق من �أكبارهم �صرخات تدل على ع�شقهم ال�شديد للفن
انتظا ًرا ملجيء املوم�س فالنة زوجة �أحد �أع�ضاء الفريق املعروف «�ساتولد» �إذ �إن
(� )1شاعرة �إيرانية جميدة يتميز �شعرها باجلر�أة ال�شّ ديدة يف تناول كافة املو�ضوعات ولها �شعر اجتماعي و�سيا�سي.
توفيت يف حادثة �سيارة َ�س َنة (1966م)( .املرتجم).
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جمالت «رو�شنفكر» و«زن روز» �أو «زن �شب :امر�أة الليل» و«اطالعات خم�صو�ص
براي بانوان خم�صو�ص» قد ن�شرت منذ عدة �شهور �أن ال�شخ�صية املذكورة عاليه
التي �سوف ت�سافر من لندن �إىل ال�شرق الأق�صى �سوف تتوقف ن�صف �ساعة يف
طريقها يف طهران ،وهي�أت الأر�ضية لتكرمي الفن والفنانني( )1و�أر�سلت ه�ؤالء «الهمج
الرعاع» لال�ستعمار اجلديد �إىل هذا املكان كاخلراف ،متا ًما مثلما كان املهاجمون
بالأم�س ير�سلون ه�ؤالء �أنف�سهم �إىل «بيت الأحزان» ،وهناك يبتزونهم� ،أو ي�أخذون
�أموالهم باخلداع ،هذا با�سم جتليل ال�شعائر الدينية( ،)2وذاك با�سم املفاخر الفنية.
وكما ذكرت �أن وجود ه�ؤالء «املت�شبهني اال�ستهالكيني» م�أ�ساة ،لكنها

(� )1صناعة ال ّنجوم املزيفة :ا ّلتي لأخطر منها باب كبري من �أبواب «نزع ال ّت�سيي�س» .من اجلماهري و�صرف �أنظارها
والديكتاتورية ،ولهذا الباب من �أبواب اال�ستحمار
عما يجري يف اخلفاء على �أيدي اال�ستعمار واال�ستحمار ّ
ال�صحفيني �أن�صاف املتعلمني واجلهلة حمل مفكري الأم�س
خرباء وعلماء وقائمون بالأمر ومن مظاهره� :إحالل ّ
وعزل اجلامعة واحتقار �أ�ساتذتها و�شغلهم دائ ًما بلقمة العي�ش ،ون�شر الهو�س ال ّريا�ضي وال ّتع�صب لكرة القدم
ال�سيا�سة ،وترويج البغايا والقوادين وال ّراق�صات ون�شر
ملأ لأي وقت ميكن �أن يفكر املرء فيه يف �أحواله �أو يف ّ
االنحالل اجلن�سي با�سم ت�شجيع الفن وه�ؤالء لهم املال وال�شّ هرة ،ويف حالة املر�ض العالج يف اخلارج على
الدولة ،ويف احلقل �شبه الثّقايف :افتعال «املعارك الثّقافية» حول مو�ضوعات جمردة وذهنية وال تت�صل
ح�ساب ّ
باجلماهري ،ثم عمليات االحتواء لأ�شباه املثقفني و�إغرائهم باملنا�صب وال ّنجومية و«�صفحة يف جريدة» ،وال ّتغا�ضي
عن الأمية امل�ست�شرية ،ورفع �شعر الكتاب ،واالحتكار الإعالمي ،وق�صر و�سائل الإعالم على الترّ ويج للفرد،
وخلق �أ�صنام من الب�شر  ...وهلم جرا ّمما ي�ضيق املجال عن ذكره فهو يف حاجة �إىل جملد خا�ص.
(� )2إ�شارة �إىل بع�ض ما يجري يف االحتفاالت الدينية (املرتجم).

256

العودة �إىل الذات

256

م�ضحكة �أكرث مما هي م�ؤملة ،هم ي�ستهلكون فقط� ،شبه ب�شر لي�ست لديهم القدرة
على التمييز ،واحل�سم ،واالختيار ،وحتليل الأمور� ،إنهم مقلدون فح�سب ،بالأم�س
مقلدو �آية اهلل ،واليوم مقلدو الفنان� ،أو النجم ،حتدد �أمناطهم النف�سية ،واالجتماعية،
والإن�سانية ،جملة «ماجو» وحتدد «ر�سالة علمية» ( )1م�سري حياتهم .ه�ؤالء هم الذين
كانوا بالأم�س يدقون ال�صدور من �أجل دين مل يكونوا يعرفونه ،واليوم يفعلون
نف�س ال�شيء من �أجل ح�ضارة ال يعرفون ماذا تعني.
على كل حال� :إذا فر�ضنا �أن املجتمع �شخ�صية واعية� ،أو �إن�سان �أعلى
فه�ؤالء هم �أع�ضاء ج�سده ،ميتة املجتمع ،ر�ؤيتهم الكونية وم�سرح �صراعاتهم
االجتماعية والفكرية ،حول احلجاب� ،أو «امليني جوب» وحول مو�ضة ال�سيارة،
وحول ديكورات املنزل ،و�أثاثه ،وطراز العمارة ،وموديل املالب�س ،والزينة،
واحلركات والأطوار املقلدة املتجددة يف كيفية الأكل� ،أو النزهة� ،أو الهوايات
الرائجة� ،أو العادات والتقاليد ال�سطحية البلهاء .نوع من احلرب بني املنحرف،
وخليع العذار( )2كما نراها وكما نقر�أ عنها ،وتتم طريقة تبديل الأمناط القدمية �إىل
جديدة ب�سرعة الربق وظاهر ًّيا ،وعلى م�ستوى اال�ستهالك ،والزينة ،و�شكل احلياة
اليومية ،بتوجيه من جملة «زن روز» ي�أخذون امر�أة ما �إىل م�ؤ�س�سة كري�ستيان ديور،
وبعد ب�ضع �ساعات يخرجونها امر�أة �أوربية من قمة الر�أ�س �إىل �أخم�ص القدم ،على
( )1املق�صود �-سخرية  -بع�ض الر�سائل ال�شعبية التي كانت تكتب يف الفقه ال�شيعي( .املرتجم).
( )2خ ْْلع العذار� :أي ترك احلياء .واملراد :املجون واخلالعة.
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�أي موديل� ،أو طراز يو�صون به� :إيطايل� ،أو فرن�سي� ،أو �إجنليزي� ،أو خملوط ،هذا
التحديث ال�سريع ،والرقي املده�ش ال يريد �أكرث من �شرطني:
�أولهما :عدم وجود �شعور ،و�شخ�صية.
وثانيهما :وجود املال ،والإمكانيات.
وميكن بنف�س هذه ال�سرعة ،ونف�س هذا الأ�سلوب القيام بتحديث دولة،
�أي االنتقال بها من احلالة الكال�سية �إىل احلالة الع�صرية ،فالع�صرية �سلعة ت�صدر
بالن�سبة لدولة كانت منذ ع�شر �سنوات ت�ستخدم الهودج( ،)1واجلمل ،والعربات
التي جترها اخليول ،والتي كانت حتتوي على مدن من طراز الع�صور الو�سطى،
ومنازل قدمية ..يكفي �أن تفتح الأبواب ،وبعد ع�شر �سنوات نرى ناطحات ال�سحاب،
والق�صور الفخمة ،والعمائر ،واملطاعم ،واملقاهي ،واملحالت الفخمة ،والب�شر الأكرث
فخامة ...ونرى املدينة خمزنًا دول ًّيا لل�سيارات ،ومعر�ضً ا عامل ًّيا لل�سيارات من �آخر
موديل ،و�أجهزة الراديو ،والتليفزيون ،والبالجات ،وم�ؤ�س�سات الزينة احلديثة،
والنوادي الفنية ،و�صاالت الرق�ص على امل�ستوى العاملي ،والتي لي�س لها نظري
«يف ال�شرق الأو�سط كله».

( )1الهودج� :صندوق كبري على ظهر اجلمل يخ�ص�ص يف الغالب حلمل الن�ساء فيه.
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هذا التحديث ،وهذه الع�صرية هي التي قدموها لنا نحن الب�شر الب�سطاء
املظلومني با�سم احل�ضارة� ،أي �أنهم نقلوا عقولنا �إىل عيوننا .يف حني �أن احل�ضارة
مرحلة �سامية من الن�ضج الثقايف ،واملعنوي يف املجتمع ،وتربية الروح الفردية
الإن�سانية ،وتهذيبها والت�سامي بها ،ومن �أجل حتويل ن�صف بدائي �إىل ع�صري
متا ًما يكفي كما قلت عدة �ساعات ح�سب اخلطة ،و�إنفاق الأموال دون بخل� ،أما
من �أجل حتويله �إىل «متح�ضر» فهذا يحتاج �إىل �أيديولوجية ،وخطط ،وم�شروعات،
وعمل ،وت�ضحية ،وحتمل و�صرب ،و�أمل ،وريا�ضة ،وتغيري يف الأ�صول ،واملبادئ
االجتماعية ،وثورة فكرية وعقائدية ،وتغيري للقيم واملبادئ والو�صول �إىل ر�ؤية
كونية منفتحة ومتطورة� ،أو يف كلمة واحدة حتتاج �إىل :ثورة �أيديولوجية.
�أعراب احلرية وهم مت�شبهو �إيران املتح�ضرة ،و�أعراب غ�سان وهم مت�شبهو
الروم ال�شرقية بالرغم من �أنهم كانوا يقلدون متح�ضري ذلك الع�صر يف امللب�س
والطعام ،واحلياة ،والعمارة ،والر�سوم ،بل و�أقاموا ق�صري اخلورنق ،وال�سدير تقلي ًدا
للبالطات ال�سا�سانية امل�شهورة ،ومل ي�صريوا متح�ضرين قط ،يف حني �أنهم كانوا بال
�شك عربًا متجددين راقني ،وكانوا على ن�صيب من التقدم املذهل يف حياة ذلك
الع�صر ،بالن�سبة لأعراب البادية ،بل وقري�ش مكة ،وثقيف ،والطائف ،والأو�س،
واخلزج يف املدينة ،وقبائل هوازن وغفار الذين كانوا ي�شربون لنب الإبل وي�أكلون
ال�ضب .لكن احل�ضارة مقولة �أخرى وال ميكن �أن توجد يف اال�ستهالك واملظهر،
والكماليات ،بل توجد يف الر�ؤية ،والفكر ،والر�ؤية الكونية ،ودرجة التهذيب،
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وعمق الإح�سا�س ،والعالقات الإن�سانية ،والأخالقية و«نظام القيم» ،وقوة الثقافة
وغناها ،والدين والفن ،واال�ستعداد للخلق ،والتحليل واالختيار واالقتبا�س� .إن
الع�صرية عن طريق التقليد تتحقق ب�سرعة ،لكن احل�ضارة على عك�سها متا ًما ،نوع
من «الفوران الداخلي» والتحرر من التقليد ،والو�صول �إىل حدود «اخلالقية»
والتمييز امل�ستقل .فالعربي يف احلرية ،والعربي يف غ�سان ال هو بدوي ،وال هو
عربي متح�ضر ،هو مت�شبه ع�صري ،ذاك مقلد لك�سرى ،وهذا مقلد لقي�صر .لكننا
يف احلركة الفكرية والأيديولوجية الإ�سالمية نرى عرب ًّيا ن�صف بدائي وبدو ًّيا
ي�سمى جندب بن جنادة من قبيلة من البدو ال ُّر َّحل ،قاطعة للطريق ،كانت كل
دنياه عبارة عن �صنمه ،ونف�سه ،والقبائل املحيطة به ،كانت كل بيئته عبارة عن
عدة مراع حتيط به تت�صل من كل نواحيها بالأفق الذي ميثل نهاية عامل الوجود،
وكانت احلياة بالن�سبة له عبارة عن حرب ،و�إغارة ،وانتقام من القبائل املجاورة
ال�ضعيفة ،نرى هذا العربي بعد قليل قد حتول �إىل �أبي ذر الغفاري ،وهو بالرغم
من كل الطريق الذي قطعه بني كونه جندب وكونه �أبا ذر الغفاري ،ال يزال بعريه
كما هو ،وملب�سه ،وطعامه ،وزينته كما هي .مل ي�صر ع�صر ًّيا ،ومل يتغري ا�ستهالكه،
مل يجعل نف�سه �شبي ًها ب�أحد� .إن التح�ضر يعني ثورة يف الفكر ،ووع ًيا ،ومتيي ًزا،
ور�ؤية كونية ،وحتلي ًال للحياة واملجتمع والدنيا ،وتقيي ًما لها ،وتت�ضح من ال�سلوك
االجتماعي ،والتكتل ال�سيا�سي ،واحلياة الفردية يف املجتمع.
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ماذا حدث لعربي بدوي �أمي رحالة يف القرن ال�سابع امليالدي يف �شبه
اجلزيرة املجهولة التابعة لبالد العرب ،بحيث �أ�صبح عندما يتحدث حت�سبه برودين،
�أو دي�ستيوف�سكي ،وتظنه مفك ًرا م�ستن ًريا ثور ًّيا عاملًا يف االجتماع ،واالقت�صاد ،وعلم
الإن�سان ترك ثورة فرن�سا الكربى وراء ظهره ،وعلم ق�ضايا اال�ستغالل والبورجوازية
ونهب فائ�ض القيمة ،والتفرقة العن�صرية ،وعرف املفكرين البورجوازيني ،والقادة
الثوريني ،وخرب ثقافة غنية ا�شرتاكية ،وح�ضر الن�ضال ال�سيا�سي ،والأيديولوجي
الطبقي منذ القرن الثامن ع�شر ثم منذ منت�صف القرن التا�سع ع�شر حتى الآن،
ويعلم ق�ضية الفرد وامل�سئولية العامة االجتماعية كما يعرفها دي�ستيوف�سكي
ويحللها ،حت�سبه كل ذلك عندما ت�سمع قوله:
«عجبت ملن مل يجد قو ًتا يف بيته كيف ال يخرج على النا�س �شاه ًرا �سيفه؟»
احل�ضارة ثورة تدريجية يف الإن�سان ،ال هي �سلعة ،وال جمموعة من ال�سلع امل�ستوردة،
خا�صا� ،إنها جوهر وحقيقة مت�سامية ،و�أولئك الذين
خا�صا� ،أو لونًا ًّ
لي�ست �شك ًال ًّ
يريدون �إقامة ح�ضارة يف دولهم عن طريق ا�سترياد مواد احل�ضارة الأوربية مثل
الكهرباء ،والأ�سفالت ،وال�سيارة ،وامل�أكل ،والعمارة ،ال �شك �أنهم �سوف ي�صلون
يف ظرف عدة �سنوات �إىل جناح ملفت للنظر ،لكنه ملفت «للنظر» فح�سب،
لقد فعلوا متا ًما ما فعله نواطري مهرة لكنهم حمقى� ،إذ ي�شرتون �أ�شجا ًرا خ�ضراء
مثمرة «من اخلارج» ويغر�سونها «كما هي» يف �أرا�ضيهم البور التي ال ا�ستعداد
فيها ،وكلهم نظ ًرا لهذه القفزة اخلارقة للعادة واملعجزة للتقدم ،والنجاح يف ده�شة،
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ول�سان حالهم يقول :انظروا �إىل تلك الأر�ض التي كانت بو ًرا كيف �صارت خالل
عدة �أيام حديقة ن�ضرة بل ومثمرة؟!� ،إنها �أكرث جم ً
اال من حدائق �أوربا ،ال نظري
لها يف ال�شرق الأو�سط وبعد �أربعة �أيام جتف ال�شجرة التي ال جذور لها وما ماء
وال تربة ،ال يهم ،هناك مندوب ي�شرتي �أ�شجا ًرا �أخرى ،ن�شرتي ونغر�س ،ويكون
عندنا على الدوام �أ�شجار جديدة ومثمرة� ،أجل ،لكن ينبغي �أن ن�شرتي الأ�شجار
منهم دائ ًما .احل�ضارة تعني حراثة الأر�ض ،وت�سميدها ،ومدها باملياه ثم بذر البذور
ورعايتها ،وتطعيم النبات ،ومقاومة الآفات ...ثم ي�أتي النمو .ال جدال �أن ال�شجرة
التي تنمو على هذا املنوال ت�ستغرق ثالث �سنوات� ،أو �أربع ،وحتتاج �إىل كدح
وعمل متوا�صل ،و�صرب ،و�إرادة ،وذكاء ،وا�ستعداد ،لكن ال�سبيل الوحيد هو هذا،
�إن طريقة ال�سيد مدقق �سابق الذكر �أي احل�ضارة امل�ستوردة اال�ستهالكية ،لي�ست
ح�ضارة ،لكنها �سوق.
�أما الذي يجعل الأر�ض يف ر�أيي �صاحلة للإنبات هو :الأيديولوجية .ر�ؤية
كونية متحركة و�أهداف م�شرتكة� ،أو ما يعرب عنه بكلمة واحدة بالإميان ،وهو ما
يوجد حركة وقدر وو�سائل ووحدة يف املجتمع ،فثقافة الهند الروحية العميقة،
وامل�سيحية ،واحل�ضارة الإ�سالمية ،واحل�ضارة ،والأوربية احلديثة ،كل واحدة منها
كانت وليدة حركة فكرية ،وقومية ودينية .ملاذا ين�ضج النبوغ الفل�سفي ،والعلمي
والفني يف �إيران بعد الإ�سالم ،ويف خالل قرنني �أو ثالثة بالرغم من �أنها مرحلة
هزمية �سيا�سية ،وع�سكرية ،وقومية ،وتدون دوائر معارف من لدن �شخ�صيات
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�إيرانية عظيمة يف كل فروع الفكر ،والإح�سا�س ،والآداب ،والفنون ،وال�صناعات
الب�شرية ،وي�سيطر الفكر الإيراين يف الثقافة ،والعلوم الإ�سالمية على كل الأمم
املتح�ضرة يف عامل ذلك الع�صر من �إ�سبانيا حتى ال�صني ،وحتى �أوربا الع�صور
الو�سطى وع�صر النه�ضة ...ومل يحدث ذلك يف �إيران ال�سا�سانية� ،أو الأ�شكانية؟
لقد ظن البع�ض �أن الفل�سفة ،والثقافة ،والعلوم ،والتقنية ،والآداب ،والفنون هي
التي ت�صنع احل�ضارة ،وه�ؤالء يف غفلة ذهنية عجيبة .لقد و�ضعوا املعلول مكان
العلة ،فكل هذه الأمور هي النتيجة احلتمية للح�ضارة احلقيقية ومواد هذا البناء
الإن�ساين العظيم .واملعماريون احلقيقيون يف الت�أريخ هم قادة احلركات ،مل يكونوا
علماء فل�سفة� ،أو علماء� ،أو خرباء يف الفنون� ،أو �أدباء ،بل كانوا �أميني ،ورمبا لأنهم
كانوا �أميني ،ومثل هذا التف�سري للح�ضارة ،وتعريفها من الظاهرة ال�سطحية ،واملزيفة
يف الغالب ،واملنحرفة امل�سماة بالع�صرية ،يعترب ق�ضية علمية جديدة يخت�ص بها
علم االجتماع ،وعلم احل�ضارة ،لي�س هذا فح�سب ،لكنها ت�ؤدي �إىل بروز ر�سالة
جدا يف �إح�سا�س املفكرين احلقيقيني يف املجتمعات
علمية واجتماعية خطرية ًّ
غري الأوربية والتي هي يف �سبيلها �إىل الأخذ باحل�ضارة الأوربية .قلت :مفكري
املجتمعات غري الأوربية ،لكن وا�أ�سفاه� .إن الأمر ،كما ذكرت �آنفًا(�« :)1إن وجود
ه�ؤالء املت�شبهني اال�ستهالكيني �أي العوام الع�صريني م�أ�ساة؛ لكنها �أكرث مدعاة
لل�ضحك منها للأمل ،لكن جعل اخلوا�ص مت�شبهني �أي جعل �صفوتنا املثقفة
(� )1آنفًا� :سابقًا.
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املتعلقة مت�شبهني م�أ�ساة �أكرث مدعاة للأمل منها �إىل ال�ضحك ،فالنوع الأول يعد
ميتة املجتمع� ،أما النوع الثاين فهم خمه ،ودفع املخ �إىل االغرتاب ي�ؤدي �إىل املوت،
وامل�سخ.
�إن لعبة الع�صرية عند العوام هي �أي�ضً ا من �سيئات املتفكرين املت�شبهني،
الذين يعتربون ذرية ال�ش�ؤم ملريزا ملك خان املعروف �صاحب اللوتريه� ،صناع
ح�ضارة من طراز ح�ضارة ال�سيد املدقق ،ونواطري تلك «احلديقة امل�سحورة»،
والطالئع والرتاجمة ،والأدالء وفاحتو الطرق لال�ستعمار بكل وجوهه ال�سيا�سية،
واالجتماعية ،واالقت�صادية ،وخا�صة وجوهه الثقافية.
ه�ؤالء �أي�ضً ا �صنفان� :صنف ميثل الأكرثية ،ن�سخ من «هو�شنك هناويد»
جدا يف الإملام باحل�ضارة الأوربية لكنه
الذي عرفه الدكتور �شادمان «ك�سطحي ًّ
�صادق» ومن هم؟ �أ�شباه املثقفني ،الأطباء ،واملهند�سون ،و�أ�ساتذة اجلامعات،
واملحامون والق�ضاة ،وال�صحفيون ،واملرتجمون ،وال�شعراء ،والكتاب ،وامل�شتغلون
بالثقافة ،والإداريون ،واملتخ�ص�صون يف الفروع الأخرى� ،أي �أولئك الذين يزاولون
�أعم ً
اال عقلية ،ي�سمون يف �أوربا «املثقفني» لكني هنا �أ�سميهم «حملة ال�شهادات»،
على كل هم �أولئك الذين يزاولون �أعم ً
اال بعد فرتة من الدرا�سة ،واملت�شبهون
العوام �صيد �سهل يف يد هذا ال�صياد الأوربي� ،صيد مقيد اليد والقدم وم�ست�أن�س،
�إنهم من �صنع يد ال�صناعة العظيمة� ،صناعة الع�صري يف الغرب ،لكن ه�ؤالء
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�أي خوا�ص املت�شبهني هم الذين يقومون ب�صنعه ،هم عمالء الظلمة وبع�ضهم
حمرتفون وواعون ،وبع�ضهم هواة وغري واعني ،هم الذين �صدقوا الق�ضية ،وعندما
يقرتح رينيه البوم مقاومة املا�ضي والإ�سالم ،والتع�صب الديني يف الدول
الإ�سالمية ،ينهمك ه�ؤالء يف العمل على الفور ،ويقلدون هنا ديدرو ،وفولتري،
و�أرن�ست رينان ،وكلودبرنار ،وب�أي حما�س ،ووجد ،وجلبة ،وكربياء ،وفخر �أجوف،
وب�أية فل�سفة ،وباملجان ،بل وينفقون من جيوبهم ،على �سبيل �أنه ينبغي الت�ضحية
يف �سبيل العلم ومن �أجل مقاومة التع�صب ،واخلرافات ،والدين ،والرجعية ،كل
منهم يريد �أن يكون بطال يف عامل الفكر ،وك�أنه يقول بل�سان حاله :انظروا �أية
م�شاق حتملها جليليو ،وكوبرنيك�س� ،أنا �أي�ضً ا مثلهما .وعندما ينبغي �أن يتحول
جمتمع تقليدي �إىل جمتمع ع�صري ،و�أن تتحول دولة كال�سية �إىل �سوق لعر�ض
الب�ضائع الأوربية وبيعها ،تظهر مئات من الأعمال ،والتخ�ص�صات ،والوظائف،
وامل�سئوليات ،والتكنيكات اجلديدة حتتاج �إىل ب�شر «�صنعوا من �أجل هذا العمل»
وهم �أ�شباه املثقفني حملة ال�شهادات ،هذا فح�سب.
وال�صنف الثاين من املفكرين وهم �أقلية :هم حملة ال�شهادات املفكرين،
واملفكر هنا مبعناه اخلا�ص� ،أي ذلك الذين ميلك وع ًيا �سيا�س ًّيا واجتماع ًّيا ،ويح�س
بارتباطه مب�صري املجتمع ،ومييز الق�ضايا االجتماعية ،ويحلل الظواهر ،ويعرف م�سرية
املجتمع ،وو�ضع الت�أريخ ،وم�ساره ،وال بد �أن يح�س يف نف�سه مب�سئولية اجتماعية،
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و�سواء ر�ضي �أو �أبى ف�إنه ين�ضم �إىل جبهة فكرية ،ومدر�سية� ،أو طبقية ،و�سيا�سية
خا�صة ،هم يف كلمة واحدة «ذوو وعي بالع�صر».
وعندما يقول ر�سول الإ�سالم « :مداد العلماء �أف�ضل من دماء ال�شهداء»
ويقول« :علماء �أمتي خري من �أنبياء بني �إ�سرائيل» فهو يق�صد هذا ال�صنف من
املفكرين امل�سئولني ،وذلك لأن املداد ،والقلم ،والكتاب الذي يق�سم به اهلل تعاىل
متعلق بهم ،عملهم هو الذي ي�سري م�سرية ر�سالة الأنبياء ،ومداد ه�ؤالء العلماء هو
الذي ي�شبه دماء ال�شهداء وهو الذي يقا�س بها.

اخلدمة والإ�صالح

قمت ببحث يف �أحد درو�سي عن الف�صل بني مفهومني :مفهوم «اخلدمة»
ُ
ومفهوم «الإ�صالح» ،وبالتايل بني «خادم الب�شرية» وبني «امل�صلح» وهما ي�ستعمالن
عادة يف جمال واحد يف حني �أنهما خمتلفان ،ويف ظل ظروف معينة متناق�ضان،
إ�صالحا ،لي�س هذا فح�سب بل تف�سد وتخون� .إن
�أي �أن هناك خدمة ال تقدم � ً
الإفراج عن �سجني خدمة بالن�سبة له لكنها من املمكن �أن ت�ؤدي �إىل اخليانة
لي�س بالن�سبة للآخرين فح�سب ،بل بالن�سبة له �أي�ضً ا ،ورئي�س مدينة جيد تعد
دائرة عمله حمدودة باخلدمة ،وبا�ستور خادم فقط ،وكذلك �إدي�سون ،وكوخ ،وبقية
العلماء ،واملخرتعني ،واملكت�شفني .لكن هناك فرقًا بني عمل بوذا ،وعمل �أر�سطو،
وعمل علي ،و�أبي علي بن �سينا ،وعمل امل�سيح مع عمل بطليمو�س ،وعمل
روب�سبري مع عمل ال فوازيه ،وعمل بيكون مع عمل نيوتن ،وعمل كاتب مع عمل
طبيب ،وعمل فيل�سوف مع عمل مهند�س ،ويف عالقاتك الفردية تقوم �أحيانًا عن
طريق جهدك الفكري بتغيري ما يف �أ�سلوب تفكري �أحد� ،أو يف طريقة حياته بحيث
حتافظ عليه من االنحراف ،وت�صونه من ال�سقوط ،وتهديه �إىل الن�ضج ،واال�ستقامة،
و�أحيانًا ت�ؤدي عنه دينه� ،أو تهدي �إليه �سيارة� ،أو حتل �إحدى م�شكالت حياته
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ب�إنفاق الوقت� ،أو املال� ،أو اجلهد ،وهذان الأمران خمتلفان .ومن هنا ن�صل �إىل
جدا وحيوية ،وغال ًبا ما نغفل عنها وهي
قاعدة بالرغم من �أنها ب�سيطة �إال �أنها مهمة ًّ
م�صلحا».
«�إن كل م�صلح خادم ،لكن لي�س كل خادم ً
وهذا التق�سيم ي�صدق يف ميدان العلوم متا ًما ،بل �إن �أعظم م�صداق له
هو العلوم ،فالعلوم اخلادمة هي التي تتناول الإن�سان كما هو موجود� ،أما العلوم
امل�صلحة فتتناول الإن�سان كما ينبغي �أن يكون ،الأوىل تتعامل مع واقع الإن�سان،
والثانية تتعامل مع حقيقته ،الأوىل تفكر يف الإن�سان وقوته ،و�سعادته ،وراحته،
والثانية تفكر يف ت�ساميه ،وتطوره ،وعظمته ،وحركته ،الأوىل حتت �إمرة الإن�سان
مر�شدة له ،عمل الأوىل اخلدمة ،وعمل الثانية النبوة ،ويف هذا املو�ضع يكمن
اخلالف بني ر�سالة الأنبياء ،ودور العلماء يف ت�أريخ الأمم ،وهذا اخلالف نراه الآن
ب�شكل �آخر بني املفكرين :فالقادة الفكريون ،وبناة احلركات التحررية امل�ضادة
لال�ستعمار ،واملطالبة باال�ستقالل ،وامل�ضادة للطبقية �شيء ،وعلماء الفل�سفة،
والعلماء ،والأدباء ،واملتخ�ص�صون ،واملكت�شفون ،واملخرتعون �شيء �آخر.
ويف الع�صر احلديث يعترب ما قام به �سيد جمال الدين ،ومريزا ح�سن
ال�شريازي ،وغاندي من النوع الأول ،وخدمات فون براون ،م�صمم ال�سفينة �أبولو
من النوع الثاين .وانطالقًا من هذا البحث ميكن �أن �أو�ضح �إحدى م�شكالتي
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الكالمية ،وهي عدم وجود مفهوم بني م�صطلحات من قبيل «املثقف :انتكلتويل»
واملفكر «رو�شنفكر» التي راجت يف لغتنا كث ًريا؛ لكنها يف الغالب مبهمة ،وخمتلطة،
بل وغال ًبا ت�ستخدم خط�أ .فاملثقف «انتكتويل» مفهومه من يقوم بعمل عقلي ،وقد
ترجمته �إىل الفار�سية «حت�صيلكردة :املتعلم» فال يوجد اليوم مثقف لي�س متعل ًما
�صحيحا قطع ًّيا؛
( ،)lettreلكننا ن�ستعمل امل�صطلح خط�أ مبعنى املفكر ولي�س هذا
ً
لأنه ال توجد عالقة ت�ساوي وترادف بني املثقفني واملفكر ،لكن هناك  -مب�صطلح
املناطقة  -عالقة عامة بينهما لكنها خا�صة من وجه وهي� :إن بع�ض املتعلمني
مفكرون ،وبع�ض املفكرين متعلمون ،ومن هنا فعك�س الق�ضية �صحيح �أي�ضً ا �أي �أن
بع�ض املتعلمني لي�سوا مفكرين ،وبع�ض املفكرين لي�سوا متعلمني مثل� :ستارخان،
وال�شيخ علي م�سيو» ومن هنا ينبغي �أن نقدم تعريفًا �آخر للمفكرين ،وهم فئة
ممتازة .ول�سنا هنا ب�صدد �إعداد تعريف جامع مانع منطقي ،لكن من امل�سلم به �أن
املفكر امل�ستنري هو مفكر قد بلغ «الوعي» ،وبالتايل فهو ذو ر�ؤية �شاملة منفتحة،
ومتطورة ،وقدرة على �إدراك �أو�ضاح العن�صر واملجتمع الذي يعي�ش فيه ،وحتليلها
منطق ًّيا ،وذو �إح�سا�س باالرتباط الت�أريخي ،والطبقي ،والقومي ،والب�شري ،ور�ؤية
واجتاه اجتماعي حمدد ،وال بد له �أي�ضً ا من �إح�سا�س بامل�سئولية وهي وليدة نف�س
ذلك الوعي الإن�ساين اخلا�ص ،الوعي بالذات ،والوعي بالعامل .والوعي باملجتمع،
(�)1أظن �أنهم خلطوا امل�صطلحني املعروفني � Libre penseurأي متحرر الفكر و � Clairoyantأي م�ستنري ،وخرجوا
من ذلك مب�صطلح دو�شنفكر �أي املفكر وا�ستعملوه مقابل  Intellectuelمثقف.
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وهذا الوعي هو �أ�سمى ميزة يف النوع الإن�ساين ،وهو �أكرث جتل ًيا( )1فيمن ن�ضجوا
من �أفراد ،هذا الوعي لي�س فل�سفة� ،أو علو ًما طبيعية ،و�إن�سانية� ،أو فنونًا ،و�صناعات
و�آدابًا� ،أو بقية الفروع والتخ�ص�صات الأخرى .هو نوع من الوعي الأيديولوجي �أو
بتعبري القدماء نوع من اال�ستعداد للهداية ،و�شعور بالنبوة ،وحا�سة القيادة ،نف�س
الطريق اخلا�ص الذي كان موجو ًدا عند الأنبياء ،هو العلم الذي عبرَّ عنه الر�سول
 بقوله« :نور يقذفه اهلل يف قلب من ي�شاء» هو نف�سه الوعي ،واحلكمة يف القر�آن،
وغال ًبا ما تذكر مع «الكتاب» عطية من اهلل يبلغها الأنبياء للب�شر .هي �أي�ضً ا نف�س
هذا ال�شيء .والنار التي �سرقها برومثيو�س من �سماء الآلهة و�أتى بها ،و�أتى بها �إىل
الأر�ض ،ووهبها الإن�سان الذي يعاين من النار ،والربد هي نف�س هذا النور .والـ
«�سوفيا» التي كان �سقراط يتحدث عنها كل هذا احلديث ،والتي قال فيثاغورث:
�إننا ال منلكها ،ولكننا نحبها «�أي فال�سفة» هي نف�س هذا الوعي امليتافيزيقي ،ودائ ًما
ما كانت كل الأمم الب�شرية تبحث عنها ،هي الويدا� ،أو احلكمة املقد�سة عند
الهنود ،وهي من �أ�صل لغوي واحد مع «بين�ش» �أي ر�ؤية يف الفار�سية و( )voirيف
كل اللغات الهندو �أوربية ،والبده «بودي» ال�شجرة اخلا�صة ،وبوذا تعني من ميلك
تلك ال�شجرة �أي تلك الر�ؤية» وهي يف اللغة مبعنى الب�صرية ،والعقل ،واملق�صود
نف�س هذه الب�صرية ،و«�سبند من» وهي من �صفات زرد�شت مبعنى العقل املقد�س،
�أو الأبي�ض ،هي نف�س هذا العقل الأ�سمى الطاهر امل�ستنري «يف مقابل العقل املحتال
(�)1أكرث جتل ًيا� :أكرث ظهو ًرا.
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الباحث عن امل�صلحة الناظر �إىل ال�صغائر دين الفهم» ،والعرفان عندنا يعني نف�س
هذه املعرفة التي هي فوق كل املعارف والعلوم ،وال �شك �أن العلوم ت�ستطيع �أن
ت�ساعد يف ن�ضجها وثرائها وقوتها ،لكنها ال تت�أتى بالقطع عن طريقها ،هناك �أميون
م�شاهري كانوا ميلكون هذا الوعي بطريقة مده�شة ،ف�أبو ذر ميلكه؛ لكن �أبا علي
ابن �سينا حمروم منه ،ومو�سى الراعي ميلكه؛ لكن فيلون الفيل�سوف يفتقده(.)1
هذا الوعي املاوراء علمي هو الذي يحدث «احلركة» واحلركة هي التي ت�صنع
املجتمع اجلديد ،جمتم ًعا ح ًّيا ومتحر ًكا كج�سد و�صاحب هدف .وهنا فح�سب
تكون احل�ضارة قد ظهرت ،و�أفراد الب�شر الذين بلغوا هذه املرحلة هم متح�ضرون
باملعنى احلقيقي للكلمة ،مهما مل يكن بينهم عامل طبيعي� ،أو طبيب� ،أو مهند�س،
�أو معمار ،ومهما كان ال�شكل الظاهري للمدن ،واملنازل ،واملالب�س ،والزينة مل
يتغري بعد ،فالأر�ضية مهي�أة لن�ضج كل �آثار احل�ضارة املتقدمة ،والثقافة الفيا�ضة،
ومظاهرهما� ،إنها حتتاج �إىل زمان فح�سب ،ولن يكون زم ًنا طوي ًال.
و�أولئك الذين ال يعرفون الت�أريخ ،وال يعرفون �شي ًئا عن تكون احل�ضارات
العظيمة املا�ضية ،ي�ستطيعون النظر �إىل الدول املت�أخرة اجلامدة� ،أو املبتالة
باال�ستعمار يف الع�صر احلديث ،ويدركوا �أنه نتيجة لأيديولوجية قومية� ،أو طبقية
�أو اجتماعية �أقامت بعثًا يف هذه الدنيا ،ويف ظرف ما ال يقل عن ن�صف قرن بلغت
جدا من التقدم ،والقوة ،واملدنية� ،إن الوعي الأيديولوجي مثل
مرحلة مزدهرة ًّ
( )1يفتقده :ينق�صه ويفقده.
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روح قوية تنفخ يف ج�سد ميت لعرق ما� ،أو �أمة� ،أو جمتمع ما منحط ،وم�ستعبد،
وفج�أة تثور القبور الفردية ،وتقيم قيامة من احلياة ،واحلركة ،والتطور ،واخللق،
والنبوغ ،والثقافة ،والعلم ،والفل�سفة .وهكذا تخلق ح�ضارة جديدة ،وتفور من
داخل �أمة ما.
هذا الوعي اخلا�ص بالإن�سان� :أي �أنا�س ينبغي عليهم �أن مينحوه للنا�س،
وهذه الروح �أي �إ�سرافيل ينبغي عليه �أن ينفخها يف اجلبانة ال�ساكنة احلزينة لأمة
ما ال �شك يف �أنه املفكر .ويف الإ�سالم �أفهم «اخلامتية» على �أ�سا�س �أن الر�سالة التي
تعهد الأنبياء بها بني �أقوامهم حتى الآن ،على املفكرين �أن يوا�صلوها من الآن
ف�صاع ًدا .لكن لي�س هذا ال�صنف من املفكرين الذي ميلك معلومات يف �أحد
فروع العلوم ،بل هذا ال�صنف من املفكرين الذين يتمتع ب�شعور النبوة؛ ال�شعور
الذي دفع املهاجرين املنحطني الوثنيني املتفرقني يف منطقة بني النهرين �إىل طريق
و�ضع �أ�سا�س �أعظم ح�ضارة ،وثقافة مادية ،ومعنوية قدمية ،وهو ال�شعور الذي جنى
قوما �أذالء جبلوا على العبودية واخل�ضوع لفرعون ،والعبودية لأمة غريبة ،وجعلهم
روحا
�صنا ًعا جديرين بالثقافة العظيمة الفيا�ضة يف فل�سطني ،وهو ال�شعور الذي نفخ ً
لطيفة ،وهادئة ،و�إن�سانية يف م�سارح القتل ،والق�سوة يف املجتمع الروماين ،وميادين
امل�صارعني املخزية ،وق�صور قي�صر ال�سوداء املظلمة الظاملة حمرتفة اجلرمية ،و�سمت
مبواطن الق�سوة ،والدم ،وال�سالح �إىل م�ستوى العاطفة والإميان ،والروحانيات ،ويف
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النهاية هو ال�شعور الذي جعل من بدو غالظ ومغمورين ،وبدائيني يف �صحراء ما
بناة لأعظم حركة عاملية ،و�أعظم ح�ضارة ،وثقافة يف الت�أريخ الإن�ساين.
هذا ال�شعور الإن�ساين اخلا�ص ،وما فوق العلمي هو «حمول الإن�سان
واملجتمع» ،وعالوة على منبعه امليتافيزيفي ،ميكن كوعي ذاتي خالق ،وم�سئول
�أن يوا�صل كذلك حياته وحركته ،ودوره يف خلق الإن�سان وبناء املجتمع ،واملق�صود
به املفكرون الذين يتعهدون مبثل هذه الر�سالة ال�صعبة واخلطرية ،وينبغي عليهم
�أن مي�سكوا بزمام( )1ت�أريخ الغد يف �أيديهم ،وال يلزم البحث عن ه�ؤالء املفكرين
بني العلماء ،فلي�س معيار «التفكري» هو «التعليم» �أو «ال�شهادة» لي�س املعلومات
العلمية� ،أو الفنية ،بل :هو الوعي االجتماعي ،وحا�سة �إيجاد املثل ،والبحث عن
الطريق واال�ستعداد اخلا�ص للر�ؤية ،والهدى ومعرفة احلقيقة ،وهذه احلقائق لي�ست
جمهوالت فل�سفية ،وعلمية ،و�صناعية ،وفنية ،بل هي �إدراك للواقع االجتماعي،
والع�صر ،وال�صعوبات ،وطريق احلركة ،والنجاة ،والكمال هذا وعي خا�ص ما وراء
الأمور العقلية ،والفنية ،ويف نف�س الوقت بناء للمجتمع ،وخالق احل�ضارة ،وم�سبب
للحركة ،والبعث االجتماعي ،والفكري عند �أمة ما ،وميكن الآن الو�صول �إليه
بقدر� ،أو ب�آخر.

( )1الزمام :احلبل الذي ُيقاد به الدواب .وزمام كل �أمر مالكه.
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ومتييز الوعي ما وراء العلمي �أي الوعي االجتماعي ،وال�سيا�سي ،وبتعبري
�آخر للوعي الأيديولوجي� ،أو اخلالقية العلمية ،والقيادية ،يعد من الأمور ال�سهلة
يف ع�صرنا احلا�ضر ،وكل واحد منا ي�ستطيع اكت�شاف ال�شخ�صيات املعا�صرة بهذا
املقيا�س فهناك با�ستور ،وكوخ ،ووات ،وماركوين ،ومار�س ،ونيوتن ،وداروين،
و�آين�شتني يف ناحية ،ويف ناحية �أخرى� :سيد جمال الدين ،وحممد عبده،
والكواكبي ،و�إقبال ،وغاندي ،ونرييري ،و�إميا �سيزار ،وفانون ،وت�شي جيفارا ،وعمر
مولود � ...إلخ.
هذا الوعي والر�ؤية اخلالقة �صانعة املثل املتحركة التي ميكن �أن نطلق عليها
بوجه عام :الأيديولوجية والوعي الذاتي الإن�ساين ،والوعي االجتماعي ،والوعي
بالت�أريخ ،وعلم التكامل والقيادة ،والإح�سا�س الثوري املغري ،والإدراك املدر�سي
وامل�سلكي ،وحا�سة الهداية� ،أو �إدراك املبادئ ،والبعث االجتماعي ،هي معرفة
خا�صة مبا هو فوق العلوم والفنون ،تتجه ال �إىل الإن�سان كما هو كائن ،بل �إىل
الإن�سان يف حالة تكونه ،ومن هنا اعتربها من قبيل احلكمة ،والعقل املقد�س،
والب�صرية النبوية ،ومن هنا قد�سيتها ما وراء العلمية ،و�أحب من �أجل �أن �أي�سرها
�أن �أ�سميها اقتداء بتعبري �أفالطون «الوعي ال�سيا�سي».
جدا ،واملف�سرون
يقول �أفالطون :الإن�سان حيوان �سيا�سي .وهذا قول عميق ًّ
الذين يعتربون �أنف�سهم �أكرث فه ًما من �صاحب الن�ص ،ف�سروه على ت�صورهم ب�أنها
تعني �أن الإن�سان حيوان اجتماعي اعتبا ًرا من �أن ال�سيا�سة �أمر عادي ،بل وقبيح

275

اخلدمة والإ�صالح

275

و�سيئ ،فال�سيا�سة هي اخلداع ،والظلم ،وطلب ال�سيطرة على النا�س ،وطلب القوة
واحلكم ،و�إيذاء اخللق� ،أو هي يف خال�صة الأمر اال�شتغال بالأمور املادية اليومية،
ومن هنا ال ميكن �أن تكون من «فعل الإن�سان» وال�صفة التي متيزه عن احليوان،
فجا�ؤوا وعدلوا يف �سوء تعبري الأ�ستاذ و�ضعف تفكريه و�ضعوا كلمة «اجتماعي»
حمل كلمة «�سيا�سي» يف حني �أن اجتماعي و�سيا�سي كلمتان م�ستقلتان يف اللغة
اليونانية ،وال تزاالن ت�ستعمالن حتى اليوم يف اللغات الأوربية.
هذا ف�ض ًال عن �أن «االجتماعية» لي�ست من ال�صفات املميزة للإن�سان،
جدا من احليوانات تتميز ب�صفة اجتماعية ،بل
فنحل الع�سل ،والنمل ،وكثري ًّ
�إن نحل الع�سل �أكرث اجتماعية من الإن�سان� ،أما ال�سمة «ال�سيا�سية» فهي اخلا�صة
بهذا النوع ،وال�سيا�سية غري احليل القبيحة ،واخلداع ،واخلطط الال �أخالقية من
�أجل هزمية اخل�صم� ،أو بلوغ املقام ،بل هي غري احلكم ،وال�سيطرة على اخللق،
فال�سيا�سة تعني الإح�سا�س باالرتباط مبجتمع ما ،والوعي بالن�سبة لو�ضع اجلماعة
وم�صريها ،والإح�سا�س بامل�سئولية الفردية يف مواجهتها ،والتميز ب�ضمري اجتماعي،
�أو جماعي ،واال�شرتاك يف حياة م�سرية املجتمع الذي يعي�ش فيه الفرد ،وي�شرتك
معه يف امل�صري والإح�سا�س ،ي�شاركه حركته ،وكدحه ،وعمله ،وعلى حد قول
هايدجر� :إن الإن�سان الذي يعلم �أنه موجود هو فح�سب الإن�سان الواعي بوجوده
يف العامل والذي يح�س �أنه موجود ،ومن هنا فالإن�سان وحده هو املوجود باملعنى
( )1رو�شنفكر تعني بالفار�سية املفكر ،وتعني حرف ًّيا م�ستنري الفكر( .املرتجم).
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الوجودي لكلمة وجود ،وميكن تطبيق هذا القول �أي�ضً ا �إذا و�ضعنا كلمة املجتمع
حمل كلمة الوجود ،فالإن�سان مثل كثري من احليوان «اجتماعي» �أي يعي�ش يف
املجتمع لكن الإن�سان هو وحده الذي يعرف �أنه يعي�ش يف املجتمع� ،أي على
علم بوجوده بني الآخرين ،وبوجود املجتمع الذي يعترب هو �أحد خالياه يحيا به،
وي�ستمد منه معنى وجوده ،ويف ر�أيي �أن هذا الوعي هو الذي ي�سمى بال�سيا�سة،
ومن هنا �إذا �أردنا �أن نرتجم قول �أفالطون ترجمة ذات معنى علينا �أن نقول:
«الإن�سان حيوان ذو وعي اجتماعي» بد ًال من �أن نقول :الإن�سان حيوان اجتماعي،
ومن هنا ن�ستمد عونًا جدي ًدا يف تعريف املفكر تعريفًا دقيقًا.
واملفكر الذي هو على كل حال �أكرث املفكرين وع ًيا «يف مقابل املفكرين
غري الواعني» هو املفكر ال�سيا�سي ،و�إدخال كلمة «رو�شن :م�ستنري» يف ال�صفة نابع
من هذا املعنى(� )1أي �أنه الإن�سان الذي يدري �أين هو ،وهو على معرفة وا�ضحة
بوعيه .ومن هنا لو �أننا و�ضعنا املفاهيم ال�سابقة للم�صطلحات التي اعتادت عليها
عقولنا جان ًبا ،ن�ستطيع �أن نقول �إنه :بالف�صل بني مفهومي اخلدمة ،والإ�صالح� ،أو
بامل�صطلح اخلا�ص بعلم االجتماع الفائدة والقيمة ،ف�إن العلوم املفيدة اخلادمة جتاهد
يف منح الإن�سان «كما هو موجود» املتعة ،وال�سيطرة على الطبيعة ،والرفاهية� ،أو يف
كلمة واحدة «ال�سعادة» ،و�أولئك الذين يقومون بهذه املهمة هم املثقفون على وجه
العموم� ،أو املتعلمون ،ووراءهم يوجد نوع من «الوعي الذاتي االجتماعي» اخلا�ص
(  )1رو�شنفكر تعني بالفار�سية املفكر ،وتعني حرف ًّيا م�ستنري الفكر.
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ي�سمى بالوعي ال�سيا�سي يتجلى يف �صورة �إميان ،و�أيديولوجية ،ومدر�سة فكرية
اجتماعية ،وم�سلك لطالب املبادئ �إن�ساين ،وقومي ،وطبقي ،يجاهد يف �أن يدفع
الإن�سان «الفرد واملجتمع» مما «هو موجود عليه» �إىل «ما ينبغي �أن يكونه» ،وهدفه
املبا�شر لي�س الراحة وال�سعادة �أن املتعة ،وال�سيطرة على الطبيعة ،بل هدفه املبا�شر:
الثورة ،واحلركة ،والكمال ،والقوة الروحية للإن�سان ،و�سيطرته على نف�سه ،والعلوم
هي التي جتعل الإن�سان مقتد ًرا بحيث ي�ست�أن�س الطبيعة كما يريد ،والأيديولوجية
ونا�ضجا بالن�سبة لقدرة الإرادة واالختيار ،والإميان ،والوعي
جتاهد يف �أن جتعله قو ًّيا ً
الذاتي حتى ي�صنع نف�سه كما يريد.
والإن�سان هو الذي يخل�ص حريته ،وم�صريه من ال�سجون الثالثة :الطبيعة،
والت�أريخ ،واملجتمع ،وي�ستطيع مبعجزة الإميان ،والوعي الذاتي �أن يخل�ص نف�سه
من �أ�صعب �سجونه �أي �سجن النف�س()1حتى ي�صري خالقًا لنف�سه ،وجمتمعه،
وت�أريخه ،وعامله� ،أي ت�سمو هذه املعجزة بذلك الإن�ساين املثايل� ،أو الواقعي �إىل
�إن�سان حقيقي �شبيه باهلل ،و�أولئك الذين يحملون على عواتقهم مثل هذه الر�سالة
الإلهية ،والنبوية يف املجتمع الإن�ساين ،ويف تيار الت�أريخ كانوا الأنبياء يف املا�ضي،
وبعد خامتية ع�صر الوحي �صاروا هم املفكرين.

(  )1ل�شريعتي ر�سالة بعنوان «جهار زندان �إن�سان :ال�سجون الأربعة للإن�سان» تناول فيه هذا املو�ضوع بالتف�صيل.
(املرتجم).
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ففي ع�صر الوحي كان هناك الر�سل ،وبعد ختم الوحي بد�أ ع�صر الفكر �أي
ع�صر املفكرين ،وهذا بناء على ما يلي:

املفكر واملثقف

�إن املفكرين  -خال ًفا للمثقفني  -لي�سوا جماعة متميزة ذات قاعدة اجتماعية
مميزة ،فهم من الوجهة الطبقية االجتماعية ال يقفون يف مقابل اجلماهري ()Masse
�أو ال�شعب (� )Peupleأو عوام النا�س (� )plebeأو ب�إزائهم؛ لأن الفكر امل�ستنري �صفة
معنوية بارزة يف الإن�سان ولي�ست �شك ًال اجتماع ًّيا متمي ًزا ،ولي�س من الالزم �أن
يكون املفكرون متعلمني وعلماء ،وبني املفكر واملثقف توجد عالقة ثنائية عامة
«وخا�صة من وجه» ،فوظيفة املثقف ،والعامل هي �إدارة احلياة وفع املجتمع �إىل
القوة ،والتقدم ،واملنفعة ،والرفاهية ،وحت�سن �أو�ضاع الإن�سان ،ور�سالة املفكر
هي حركة احلياة ،وهداية املجتمع ،وتغيري الإن�سان ،و�إن�ضاجه� ،أو حت�سن حاله،
وي�ستطيع العامل �أال يكون �سيا�س ًّيا ،و�أن يكون فاق ًدا للوعي االجتماعي ،وفهم
الع�صر؛ لأنه م�شغول بعمله يف ركن من �أركان هذه القافلة الب�شرية العظيمة يقوم
مبهامه التخ�ص�صية ،وي�ستطيع جراح القافلة� ،أو طبيبها� ،أو فنيها� ،أو �سائ�سها القيام
بعمله دون �أن يعلم �إىل �أي مكان تتجه القافلة� ،أو ينبغي �أن تتجه ،لكن املفكر هو
الآخذ بزمام القافلة ،واملهمة امللقاة على عاتقه هي معرفة الطريق ،واملخاطر وتعبئة
النا�س ،والتنا�سق املعنوي يف القافلة ،وهذا هو ما تعنيه ال�سيا�سة.
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ووجود احلقائق من قبيل الفقر ،والظلم ،والتناق�ض الطبقي ،واال�ستعمار،
واال�ستغالل ،واخليانة� ،أو االنحطاط يف قلب جمتمع ما ،لي�ست هي عوامل احلركة
والثورة ،لكن الإح�سا�س بالفقر ،والظلم ،واال�ستغالل � ...إلخ هو الذي يحدث
احلركة والثورة ،وما مل يحدث الوعي العامل بالن�سبة للحقائق املرة ،واحللوة،
وال�سوداء ،والبي�ضاء يف احلياة االجتماعية يف �ضمري املجتمع ،ي�ستطيع املجتمع
ب�إخفاء كل هذه العقد ،والأمرا�ض كلية �أن يوا�صل حياته الباردة املغلقة لعدة
قرون كما ر�أينا جمتمعات كثرية يف الت�أريخ ،وحتى يف احلا�ضر قد وقفت يف مرحلة
ت�أريخية ما ،وتوقفت فيها حتمية الت�أريخ والزمن االجتماعي �آالف ال�سنني ،وهناك
جمتمعات بدائية ال تزال موجودة يف �إفريقيا ،و�آ�سيا ،و�أ�سرتاليا ،وال تزال تعي�ش
يف ع�صر ما قبل الت�أريخ ،ومن هنا ي�ستطيع املفكر يف جمتمع ما �أن يكون ملتز ًما،
وا�ضحا وهو �إدخال احلقائق يف وعي النا�س يف املجتمع و�إح�سا�سهم
ويكون التزامه ً
�أو بعبارة �أخرى «جعل املجتمع على وعي ذاتي».
وبالتقليد ال�صرف� ،أو مطالعة الكتب� ،أو معرفة العلماء ،والفال�سفة،
والفنانني ال ميكن �أن ي�صري املرء عاملًا� ،أو فنانًا� ،أو فيل�سو ًفا� ،أما حتول املرء �إىل مفكر
فهو لي�س منف�ص ًال للوهلة الأوىل عن الفوران الداخلي ،واخلالقية ،والقدرة على
التمييز ،واال�ستنباط ،والر�أي ال�شخ�صي يف مواجهة احلقائق .ي�ستطيع املثقف �أن
يكون غري ًبا عن املجتمع الذي يعي�ش فيه ،ال يعلم �أين هو؟ وال يف �أي زمان
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يعي�ش؟ ومع َم ْن يعي�ش؟ لكن ال�سمة( )1البارزة للمفكر هي معرفة جمتمعه معرفة
حقيقية ومبا�شرة ،والتفاهم مع قومه ،ومعرفة ع�صره والإح�سا�س ب�آالم الع�صر،
وحاجاته ومثله .املفكر هو من ينبغي عليه قبل �أي �شيء �أن يحدد يف �أي مرحلة
من الت�أريخ يعي�ش جمتمعه� ،أو بعبارة �أخرى ما هو زمانه االجتماعي()2؟
وعامل االجتماع ،وامل�ؤرخ كالهما من املثقفني� ،إنهما يعرفان جمتمعهما
ك�أر�ضية علمية ،و�أر�ضية عقلية ،لكن كيفية معرفة املفكر لت�أريخه ،وجمتمعه تختلف
عن كيفية معرفتهما ،فعامل االجتماع هو الذي ي�ضع ع�شرات التعريفات للطبقات
االجتماعية ،وقد در�س ت�أريخ التطورات الطبقية ،وقر�أ علم النف�س الطبقي على
�أ�سا�س نظريات علماء االجتماع املعروفني يف العامل ،لكن املفكر هو الذي يح�س
بطبقته االجتماعية ،ولديه معرفة عينية ،ومبا�شرة ،وجتريبية بها ،مل يقر�أ عن احلرب
الطبقية يف الكتب اال�شرتاكية ،وامل�صادر املعتمدة يف علم االجتماع ،بل يجدها
يف داخله يح�س بها فوق ب�شرته ويف حلمه .وبالن�سبة لعلماء االجتماع ف�إن اجلماهري
عبارة عن ترجمة لكلمة ( ،)Masseوالآراء التي بينها مارك�س ،و�إجنلز ،وبليخانوف،
ولوكات�ش ،وغريهم يف �ش�أنها ،لكن املفكر هو من يعرف هذه احلقائق من �سجن
النا�س الذين يراهم ويعرفهم وم�صدره العلمي احلارة ،وال�سوق ،وامل�صنع ،واملزرعة،
(  )1ال�سمة :ال�صفة.
(�)2إن فقدان هذا الإدراك للزمان االجتماعي واحد من الأ�سباب الرئي�سية لهزمية حركات العامل الثالث التي
و�ضعت قيادتها يف �أيدي املثقفني.
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والريف ،والأحداث ،والعادات ،والتقاليد ،واللغة ،وو�ضع احلياة اخلا�صة بالنا�س،
ومعرفته بالت�أريخ لي�ست واحدة مع معرفة امل�ؤرخ ،فامل�ؤرخ يعرف كل �شخ�صيات
«ما�ض» حدثت
الت�أريخ و�أحداثه ،ويعرف كل وثائقه وم�صادره ،والت�أريخ بالن�سبة له ٍ
فيه حوادث عظيمة ودخله �أبطال �أعاظم ثم م�ضوا� ،أما بالن�سبة للمفكر فالت�أريخ
«حا�ضر» حي ،وجار يح�سه يف قلب جمتمعه ،و�سلوك قومه ،و�أفكارهم ،و�أقوالهم،
وعواطفهم ،وح�سا�سياتهم ،وكل عاداتهم ،وتقاليدهم ،ويح�سه يف �أعماق روحه.
لي�س الت�أريخ بالن�سبة له ذهنية ما �أو تذكا ًرا لوقائع ذهبت ،ودفنت يف القرون
اخلالية ،بل ذو عينية ،وفعل ،وحقيقة حية ومتحركة ،وهو نف�سه مثل قلب جمتمعه
البكر جت�سم عيني للت�أريخ لي�س الت�أريخ بالن�سبة له �أحداثًا ،وت�سل�سل مراحل
زمنية ،ورونولوجية ،بل هو نهر ينبع من عمق فطرته ،وماهية عرقه ،وقوميته ،ودينه،
ومعنوياته ،ومير بتوايل الأجيال ويجري يف داخله ويف داخل جمتمعه.
وي�ستطيع املثقف �أن يكون مت�شب ًها بالأجنبي ،وعلى �سبيل املثال جند يف
جمتمعنا �أن الع�صري ،والرجعي املتجمد كالهما �صب يف قوالب تقليدية ،وموروثة
وحم�صورة يف ر�ؤية مغلقة ،ومظلمة ،لكن املفكر ال ميكن �أن ي�ستوعب يف واحد
من هذين القالبني املتعار�ضني ،فالع�صرية ،وال�سلفية قالبان مفرو�ضان ي�ستوعب
فيهما املتعلم ،والعامي عن غري وعي يف ظروف خارجة عن �إرادته وعلى �أيدي
عوامل وراثية� ،أو م�ستوردة .لكن املفكر وب�سبب وعيه يختار لنف�سه؛ ولأنه يعرف
�شخ�صيته والعنا�صر التي ت�صنع �شخ�صيته ال ي�ستوعب ،وال يتقولب بقالب ما عن
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غري وعي؛ ولأنه يعرف الع�صر و�ضرورياته ،وو�ضعه ال يبقى يف الأطر املتحجرة
التقليدية .واملفكر ال يقلد ،وال يقتب�س ،وهو عندما يعود �إىل قواعده التقليدية
القدمية يعود عن وعي ولبلوغ ٍ
هدف ما يف حني �أن الع�صري قد عجز يف �إدراك هذه
القواعد ب�سبب عدم وعيه .فغاندي الذي كان يلب�س «الب�شكري» ،وي�ضع يف قدمه
حذاء من اخل�شب ،ويغزل على املغزل لي�س هو ذلك الهندي البدائي املنحط،
�إنه �أكرث رق ًّيا ،وح�ضارة من ذلك الهندي املتجلنز اجلنتلمان املتعلم الذي يقر�أ
�شك�سبري ،وقوامي نكرو ًما الذي كان عند ا�شرتاكه يف جل�سة من جل�سات الأمم
املتحدة يذهب �إىل نيويورك بعمامته ال�ضخمة ومالب�سه ال�شيت املنقو�شة ،ورفاقه
متقلن�سون بالقالن�س احلمراء ،و�أنواع الزينة البدائية ن�صف الوح�شية الإفريقية،
وعندما يخطب باللغة الغانية ،لي�س ذلك ب�سبب �أنه ال ي�ستطيع �أن يلب�س �سرتة
و�سروا ًال ويعقد البابيون ،ويتحدث الإجنليزية بطالقة ،ولي�س لأنه ال يعرف الطريقة
التي ميكن بها اليوم امل�شاركة يف املحافل الدولية� ،أو يح�سن الت�صرف يف نيويورك
حتى ال يقول الأوربيون ،والأمريكان و�أ�شباههم� :إنهم لي�سوا متح�ضرين ومل
يقر�ؤوا �آداب ال�سلوك ،وفن احلياة عند ديل كارجني .هذا النوع من ال�سلوك ال
تفهمه العقول التي ت�شبه عقول القردة ملت�شبهي �إفريقيا ،و�آ�سيا ،وال يفهمون �أن
هذا الأوربي ،والأمريكي الذي يراه يح�سن �أنه ب�إزاء حادثة جديدة ،يرى �إن�سانًا
جاء من �إفريقيا يف قمة ال�شخ�صية ،والأ�صالة ،والوعي ،وا�ستنارة الفكر والإدراك
التقدمي للع�صر ،واحل�ضارة ،والثقافة ،لي�س من �صنع يديه ،لي�س قر ًدا يح�سن
تقليد اال�ستعمار القرداتي� ،إنه هو نف�سه �إن�سان �آخر.
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يقال� :إنه عندما كان نهرو� ،أو راداكري�شنان ،وهما من ال�شخ�صيات
االجتماعية ،والفل�سفية البارزة يف هذا الع�صر ي�أتيان �إىل �أوربا مرتديني ال�سروال
الأبي�ض ،واللبادة الهندية كانا يريدان �إخبار الثقافة الأوربية ،واحل�ضارة الأوربية
()1
اللتني تدعيان �أنهما الثقافة واحل�ضارة الفريدتان عند الب�شر ،و�أنه ال منا�ص
للب�شرية من تقبل �شكلهما وحمتواهما ،وكان يريدان �إخبار اال�ستعمار الثقايف
للغرب الذي يدعي �أنه ح�ضر �آ�سيا ،و�إفريقيا ن�صف الوح�شيتني� ،إن يف الهند
�أمة لي�ست ن�سخة بديلة خملوطة ،وحمرفة ،وكاذبة ،وم�ضحكة ،وتثري �شفقتكم،
�إنها يف حد ذاتها �أثر �إن�ساين م�ستقل ذو قيم ومبادئ ،وف�ضائل �سامية ب�شرية،
وكيفية ر�ؤية ،وتف�سري خا�ص بها عن الدنيا واحلياة ،ومن هنا فعندما كان كري�شنان
يلقي حما�ضرة يف �أوربا ،مل يكن يرد ثانية �إىل الأوربيني ما ه�ضموه  -وهو يثري
الغثيان بالن�سبة للأوربي -لكنه عندما كان يتحدث ،كان �إن�سانًا عظي ًما ،ومفك ًرا،
جدا ،وجالب للخ�ضوع � -إذ
وم�ستق ًّال  -وهذا ال�شيء بالن�سبة للأوربي حمرتم ًّ
�إنه على الرغم من ال�سيطرة ال�شاملة لأوربا القوية املدعية املعتدية يف فكر هذا
املفكر ال�شرقي و�إح�سا�سه ،ال يرون  -وهذا على خالف املعتاد  -غدي ًرا ( )2متعف ًنا
على �شاطئ النهر الذي يجري من اليونان القدمية �إىل �أوربا املعا�صرة ،لكنه ينظر

( )1المنا�ص :ال مفر.
( )2الغدير :النهر ال�صغري.
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�إىل نهر فيا�ض وجيا�ش( ،)1وزالل قد نبع مما قبل اليونان الذهبية مبئات القرون،
وعرب مواطن الت�أريخ النائية( ،)2و�أخذ ي�صب يف هذا املحيط العيظم العميق للثقافة
الهندية ،وكان ظنهم ب�أن الثقافة الب�شرية قد نبعت من جبال الربنا�س ،والأوليمب،
و�أخذت ت�صب يف الغرب بعد ع�صر النه�ضة لي�س ادعاء جاه ًال مغرو ًرا فح�سب،
بل �إن اليونان نف�سها فرع من دجلة والفرات �أخذت قوة كثري من الأنهار التي
كانت جيا�شة ،وجارية دائ ًما يف هذا ال�شرق اخل�صب الغني ،و�أن ت�صدير ثقافة
الغرب ،وفل�سفته ،وح�ضارته �إىل ال�شرق م�ضحك وال معنى له ي�شبه متا ًما �إر�سال
«ال�ضوابط الأخالقية» لأوربا البورجوازية ،ودينها التجاري عابد املال �إىل �شرق
الوت�سي ،وكنفثيو�س ،ومهابريا ،وويدا ،وبوذا ،وزرد�شت ،و�إبراهيم ،ويحيى ،وهود،
ونوح ،ومو�سى ،وحممد ،وعلي؛ �أي �إىل الأر�ض التي تعد البنية التحتية فيها هي
الأخالق ،وروح ح�ضارتها املادية وعلومها الدنيوية قائمة على الروحانيات ،و�إىل
القوم الذين �صاروا �ضحايا لأخالقهم ،ورفاههم للروح ،واملعنى يف الت�سلط العاملي
للقوة ،وال�صناعة ،وعبادة املال ،وقاعدة القوة.

( )1جيا�ش :متدفق باملاء.
( )2النائية :البعيدة.

ا�ستعمار �آ�سيا و�إفريقيا عند الر�أ�سماليني واال�شرتاكيني

�إن �أعظم الأحداث التي �شهدها القرن التا�سع ع�شر يف العامل هي ا�ستعمار
�آ�سيا و�إفريقيا .وللأ�سف بقينا نحن غافلني عن هذا املو�ضوع؛ لأننا ن�أخذ معرفتنا
للعامل بل ولأنف�سنا من الأوربي ،بل �إن �آداب القرن التا�سع ع�شر ،و�آثار اال�شرتاكيني
مل تت�أثر بهذه امل�أ�ساة التي تعد �أب�شع م�أ�ساة يف ت�أريخ الب�شرية .وماذا ميكن �أن ننتظر
من الرومان�سيني املبتذلني �أمثال المارتني ،الذي كان يرى كل الوجود الب�شري
يف مقعد «املدام» اخلايل منها؟ ولكن الذي يثري الده�شة �أن مفكرين من �أمثال:
�سان �سيمون ،وبرودين ،ومارك�س ،و�إجنلز ،وبليخانوف ،وجان جور�س الذين كانوا
قد حددوا اجتاههم الأ�صلي ،وحددوا املجتمع ،واحلياة الإن�سانية كلها ب�أنها الن�ضال
�ضد الظلم ،والتفرقة ،واال�ستغالل ،والتناق�ض الطبقي ،والق�ضاء التام على
الر�أ�سمالية ،وا�ستغالل الإن�سان للإن�سان ،وحترير طبقات العمال والزراع ،و�إقامة
احلكومة العمالية ،وكانوا م�صونني من مر�ض عبادة الغرور الغربي ،والتنفحات
اجلاهلية العرقية ،وا�صطناع الفل�سفات الغيبية الوهمية ،و�أنواع اجلنوح �إىل اخليال
العلمي ،والأدبي ،والفني ،وكلها من العادات الثانوية للبورجوازية ،ورغم كل
ذلك اهتموا مبحاولة قيام عمال فرن�سا ب�إ�ضراب يف �سنة  ...كذا �أكرث من اهتمامهم
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بعمليات الق�ضاء التام على �شعوب �إفريقيا ،و�آ�سيا يف احلمالت املغولية الوح�شية
لال�ستعمار الأوربي املتح�ضر يف القرن التا�سع ع�شر.
وبالرغم من �أنني �أعترب اال�شرتاكية واحدة من �أهم ك�شوف الإن�سان املعا�صر،
لكني ال �أ�ستطيع �أن �أن�سى �أب ًدا �أنه يف نف�س الع�صر الذي كتب فيه «ر�أ�س املال»
و«مقدمة يف االقت�صاد ال�سيا�سي» و«�آنتي دورينج» ،قتل الفرن�سيون يف يوم واحد
(� )455ألف ن�سمة يف مدغ�شقر ،و�أن جي�ش فرن�سا قام  -بعد �إعالن ر�سمي ودعوة
جدا الفرن�سية �إىل م�شاهدة املنظر
جدا املتح�ضرة ًّ
للأ�شراف ،وال�شخ�صيات البارزة ًّ
عن كثب  -بقذف اجلزيرة عا�صمة اجلزائر بالقنابل ،ثم احتلها وا�ستعبد �أمة ،ثم قام
ب�إلغاء وجودها ،وت�أريخها ،ولغتها ،وعرقها ،و�أعلن على ل�سان البورجوازية الثورية،
والدميقراطية يف فرن�سا �أن «البحر املتو�سط ي�شق فرن�سا كما ي�شق ال�سني باري�س»
وهذا الإدعاء القذر املجرم ال�ستعمار الطبقة احلاكمة ،والر�أ�سمالية الفرن�سية قبله
ال�شيوعيون الفرن�سيون �أي�ضً ا بدليل �أنهم اعتربوا احلزب ال�شيوعي اجلزائري �شعبة
من احلزب ال�شيوعي الفرن�سي �أي �أن اجلزائر جزء من فرن�سا ،ناهيك عن احلزب
اال�شرتاكي الفرن�سي وهو �أكرث قذارة ،و�أكرث ميينية من الديجوليني ،هو احلزب
الذي تعاون مع اال�ستعمار الإجنليزي ومع �إ�سرائيل يف الهجوم ر�سم ًّيا على م�صر
�سنة (1956م) ،ليحول باالحتالل الع�سكري ،وقوة ال�سالح اال�شرتاكي الأوربي
دون ت�أميم قناة ال�سوي�س ،و�إخراج اجلي�ش الإجنليزي .كلهم يف ذلك املجال طينة
واحدة (جي موليه) اال�شرتاكي هو نف�س (�إيدن) امل�ستعمر ،ونف�س (بن جوريون)
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املعتدي ،و�ألي�ست �إ�سرائيل هي االبنة غري ال�شرعية للزنا الذي حدث بني
الر�أ�سمالية ،وال�شيوعية يف احلرب الثانية؟
كنت يف ال�سنوات ما بني ( 58و61م) �شاه ًدا عن كثب �أنه بينما كان
ال�شباب الفرن�سي الواعي وامل�ستنري ميتنع عن الذهاب �إىل احلرب يف اجلزائر
عن طريق حقن نف�سه مبيكروب ال�سل� ،أو �إ�صابة �أحد �أطراف اجل�سد بال�شلل،
امتنع احلزب ال�شيوعي الذي ي�ضم �ستة ماليني ع�ض ًوا عن �إدانة هذه احلرب
املجرمة اال�ستعمارية ،بل �إن ال�شيوعيني اجلزائريني �أدانوا يف بيان ر�سمي ثورة
الوطنيني وامل�سلمني يف اجلزائر الذين حملوا الأ�سلحة يف �أول نوفمرب �سنة (54م)
و�ألقوا بالقنابل الأوىل يف املدن ك�إعالن للثورة ،والكفاح امل�سلح ،وحرم ا�شرتاك
جدا يف هذا اجلهاد امل�ضاد لال�ستعمار ،و�شتموا �صراحة
املارك�سيني الثوريني ًّ
جماهدي جبهة التحرير اجلزائرية ،وجي�ش التحرير اجلزائري بنف�س م�صطلحاتهم
الدورية النمطية التي تثري الغثيان ،واتهموهم ب�أنهم ب�ضعة من الإرهابيني
الرجعيني الدينيني ،وعمالء للأجنحة الالثورية ،والإقطاع الغربي ،وموري�س
توريز �أي�ضً ا كما ذكرت كرر الإدعاء القذر املعتدي لهيئة الع�سكريني الر�سميني،
والر�أ�سمالية اال�ستعمارية بطريقة �أكرث علمية ولهجة مارك�سية ،و�صرح ب�أنه ،يوجد
يف الأ�صل �شعب با�سم ال�شعب اجلزائري �سواء يف الت�أريخ �أو يف احلا�ضر ،لكنه
�شعب يف �سبيله للتكوين (مر�سي) ،وقام منظرو املارك�سية ،واال�شرتاكية العلمية،
واحلتمية الت�أريخية ،واجلدلية ،وحر�س الثورة الربوليتارية ،وغريهم ر�سم ًّيا بتقدمي
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هذا التحليل�( :إن ال�شعب اجلزائري وغريه من ال�شعوب املبتالة باال�ستعمار،
وامل�ستعبدة من قبل الر�أ�سمالية ،والع�سكرية الأوربية ينبغي عليها �أن ت�صرب
بالفعل حتى تقوم طبقة الربوليتاريا يف �أوربا بالثورة ،وت�سيطر على احلكم بعد
الق�ضاء التام على الر�أ�سمالية ،والبورجوازية ،و�آنذاك نقوم بحل الق�ضية ود ًّيا لأن
اال�ستعمار يكون قد انتهى وتلقائ ًّيا تنالون ا�ستقاللكم) �إن �شاء اهلل� ،أو كما يقول
�سكان قريتنا مزينان «كي در �آب دور وكربه بري� :أي عندما ي�صل ف�صل ح�صاد
املاء وت�ساقط القطط �أو كما نعرب عنه يف العامية امل�صرية �أما يرقد الكلب يف املية
�أو يف امل�شم�ش» (هذا النوع من التف�سري �أي�ضً ا) لي�س بعي ًدا� ،إذ نرى �أنه بذكاء
ر�أ�سمايل ،وبرجوازي عامل باالجتماع ،وحتمية الت�أريخ ،وروح امل�ساملة والتعاي�ش،
والن�شاط ال�سيا�سي ،والربملاين ،والنقابي ،والأحزاب املارك�سية يف �أوربا ،نرى
كيف ت�صاحلت الأطروحة مع عك�س الأطروحة و�صارتا م ًعا ي ًدا واحدة وفك ًرا
واح ًدا ومتعاطفتني ،وال خرب هناك عن الثورة العمالية يف �أمريكا ،و�أوربا ال�شمالية،
والغربية ،والو�سطى اللهم �إال يف الكتابات املارك�سية القدمية ،وبع�ض «ال�شفاهيات
اللقائية» و«الأنا�شيد اخلا�صة مبوا�سم االنتخابات» .الذئب ،واحلمل ي�شربان مع
نبع واحد ،وال�شيوعية ،والر�أ�سمالية كلتاهما ت�ضع فمها يف خمالة البورجوازية،
النبع ،واملخالة املليئان العامران من خراب ال�شرق ،ونهب �آ�سيا و�إفريقيا .فهذا
املالك �أو �صاحب امل�صنع عندما يرغم فالحيه ،وعماله على الر�ضا بهذا الن�صيب
املفرو�ض القليل� ،أو الأجر العادي ،يتعر�ض لتهديدهم ،وتزداد بينهم فر�ص
التمرد ،والع�صيان ،واملجازفات الثورية ،لكن عد ًدا من الل�صو�ص امل�سلحني
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قطاع الطرق ،وع�صابة من حملة امل�سد�سات الأقوياء ،ودخلهم يف �إطار العمل،
والإنتاج ،والعالقة العادية بني الر�أ�سمالية والك�سب لي�س حمدو ًدا ،ومع كل غزوة
ليلية ي�ستولون على قرية �أو بنك �أو خمزن ،وهم غرقى من قمة الر�أ�س �إىل �أخم�ص
القدم يف املال ،وال�سلطة ،واملتعة ،تقوم بالإنعام على �صبيانها ،و�سما�سرتها،
واحلا�ضرين خلدمتها ،ومر�ؤو�سيها ،وعمالها ،وكل من حولها ،وملئهم و�إ�شباعهم
بحيث ي�ضحون بر�ؤو�سهم ،و�أيديهم من �أجل �سالمة «ال�سيد» وا�ستقرار «الو�ضع
الطيب املوجود» ،ومن ال�سذاجة مبكان �أن ن�شبه العالقة بني العامل و�صاحب
العمل يف مثل هذه احلالة بالعالقة املوجودة بني العامل ،و�صاحب العمل يف
نظام عادي ،وم�شروع للملكية اخلا�صة ولي�س من قبيل امل�صادفة �أنه يف املا�ضي
قام كل عمال �إجنلرتا عن طريق توقيع من�شورات طويلة ،والقيام مبظاهرات وا�سعة
باالعرتا�ض على حكومة �إجنلرتا التي كانت قد انتوت ا�ستدعاء جي�شها يف �إفريقيا
و�آ�سيا؛ لأنه �إن مت ف�سوف تتهدد �أجورهم ،و�أو�ضاع حياتهم.
وما تعجز الر�ؤية الغربية املارك�سية عن حتليله هو �أن اال�ستعمار يف حد ذاته
ذو روابط جدلية خا�صة لي�ست مما ي�صدق على حتمية الت�أريخ ،والروابط الطبقية،
والنظام الر�أ�سمايل العادي� ،إذ قام اال�ستعمار بو�ضع العالقة الطبقية ،واجلدلية
بني العامل والر�أ�سمايل يف الدول اال�ستعمارية يف معر�ض التغيري ،كما قام بتغيري
النظام االجتماعي ،والطبقي يف الدول امل�ستعمرة .كنت �أرى بعيني ر�أ�سي �أن
ا�ستعمار �إفريقيا و�إحلاق اجلزائر بفرن�سا ق�ضية �سيا�سية ،و�ضرورة حيوية بالن�سبة

292

العودة �إىل الذات

292

للعامل الفرن�سي والطبقة امل�ستغلة املحرومة يف فرن�سا فاخلمر باملجان ،وكيلو جرام
العنب بخم�سة ع�شر قر�شً ا ،والبطاط�س بثالثة قرو�ش ،والطماطم بثالثني ًَ
قر�شا،
واملوز بثمانية قرو�ش ،والغاز جماين ،والنفط جماين ،لكن �إذا �صارت �إفريقيا
�إفريقية ،واجلزائر جزائرية فلن ي�ستطيع بعد �أن ي�شرب النبيذ �أرخ�ص من املاء ،و�أن
ي�شرتي الفاكهة يف باري�س �أغلى عوا�صم العامل� ،أرخ�ص من �سعرها يف قرية حممد
�آباد يف �سبزوار ،و�إذا �ضاع ذلك املحيط العظيم من النفط ،وتلك الغابات املرتامية
من املطاط ،والنب ،وق�صب ال�سكر ،و�إذا �ضاع ما�س تنزانيا ال رقيب عليه من
يد الر�أ�سمالية الأوربية ،ف�إن الربوليتاريا الأوربية لن تتحول بعدها �إىل بورجوازية
ومو�سع عليها.
�إن ما مل يعلمه مارك�س عندما كان يظن �أن «فائ�ض القيمة» هو الذي جعل
الر�أ�سمالية �أكرث غنى وحرم العامل من خريها ،و�أن فائ�ض القيمة هذا هو وليد
العمل املت�شعب ،والتخ�ص�ص ،وتق�سيم العمل ،والآلة� ،إن هذه الأمور مل تكن
هي التي �أدت �إىل ظهور الر�أ�سمالية ،بل الذي �أدى �إىل ظهورها هو نهب كل
م�صادر الرثوة ،والوجود عند الأ�صفر ،والأ�سود ،وامل�سلم ،والهندي هو الذي
كان يجعل هذه الدودة ال�سوداء �أكرث �شر ًها للدماء ،و�أكرث �سمنة ،كان مارك�س،
و�إجنلز قد ظنا �أن هذه الرثوة التي تكد�ست يف �أوربا نتيجة لكدح الربوليتاريا
إنتاجا ،كان ا�ستعمار �آ�سيا ،و�أروبا
الأوربية و�أجهزة الإنتاج الغربية كان نه ًبا لي�س � ً
ال ا�ستغالل العامل الأوربي ،كان نفط �آ�سيا ،و�أمريكا الالتينية ،ومطاط الهند

293

ا�ستعمار �آ�سيا و�إفريقيا عند الر�أ�سماليني واال�شرتاكيني

293

ال�صينية ،وما�س تنزانيا ،كان بن الربازيل ،وتيل م�صر ،وكتانها ،وقطنها ،كان املنابع
املجانية للنحا�س ،والر�صا�ص ،واحلديد.
�إن هذا ي�شبه �أن ي�أتي ا�شرتاكي �إن�ساين عامل باالقت�صاد �إىل ال�شركة
الإجنليزية التي كانت ت�ستخرج النفط و�إىل امل�ساهمني فيها قائ ًال� :إن هذا الذي
حت�صلون عليه هو نتيجة عمل عمال هذا اجلهاز ،وموظفيه ،ولي�س من نتاج ر�ؤو�س
�أموالكم ،ثم يردونهم حمتجني :ال ،لي�س من فعل العامل وحده ،ولي�س من فعل
�صاحب ر�أ�س املال ،لكن هذا الك�سب املعجز نتيجة عمل جماعي� ،سيدي :ملاذا
ال يعرتف �أحد بينه وبني نف�سه ب�أ�صل املو�ضوع؟ �صاحب النفط.
�إن ال�صراع بني اال�شرتاكي ،والر�أ�سمايل يف �أوربا تدور حول حلاف مال
ن�صر الدين «حول �أمر غري رئي�سي وغري هام» فاال�شرتاكي يقول :ينبغي �أن تو�ضع
ر�ؤو�س الأموال ،و�أجهزة الإنتاج ال�صناعية يف يد الدولة حتى تقوم هي بالإنتاج
و�أن يكون التوزيع ،والبيع يف يدها ،ويقول الر�أ�سمايل :ال ،ينبغي �أن تكون يف يد
القطاع اخلا�ص� ،أوبل ،وفورد ،وروكفلر .لكن :ما هو م�صري نفطنا ،ومطاطنا ،وما�سنا،
ونحا�سنا ،ورا�صنا ،وقطننا ،وق�صبنا ،وبننا ،والأورانيوم اخلا�ص بنا؟ مل تطرح هذه
الق�ضية �أب ًدا ،ويف حرب اال�شرتاكية ،والر�أ�سمالية الأوربية مل تكن الق�ضية حول
امللكية الأ�صلية مل�صادر الإنتاج ،واملواد اخلام ،كانت حول �أن يكون الإنتاج يف يد
الدولة� ،أو يف �أيدي ال�سادة (�أوبل� ،أوفورد� ،أو غريهما) .لكن� :أي ن�صيب لنا نحن
اجلياع املنهوبني امل�ست�ضعفني يف �آ�سيا ،و�إفريقيا من هذه الغنيمة؟ ال �شيء.
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عندما حتكم اال�شرتاكية يف �أوربا ،بد ًال من ال�سيد دار�سي� ،سوف ي�أتي
رئي�س ال�شئون اخلارجية التجارية للدولة اال�شرتاكية وي�أخذ يف النهب فما الفرق؟
الفرق �أنه يف النظام الر�أ�سمايل كان الر�أ�سماليون الأوربيون يخ�صون �أنف�سهم
ب�أغلب الغنيمة ثم ي�أتي اال�شرتاكيون ويخ�صون العمال � -أي املجتمع ب�أغلبه،
ومن ثم فاحلرب بني اال�شرتاكية ،والر�أ�سمالية تدور حول اختالف اال�ستيالء
بني الفرد واملجتمع� ،إذن فهل �سنظل نحن  -الإفريقيني ،والآ�سيويني  -منهوبني
كالعادة؟ ال ..عندما يحكم العامل �سوف يكون �أح�سن �سلو ًكا معكم.
�إن ما مل تفهمه اال�شرتاكية ،واملارك�سية يف الغرب هو �أن ا�ستعمار �آ�سيا،
و�إفريقيا هو الذي كون الر�أ�سمالية العظمى يف �أوربا ولي�س ا�ستغالل الربوليتاريا
الأوربية ،وكان �أن ح�صرت نف�سها يف العالقة بني �صاحب العمل والعامل
الأوربي ،وكان ينبغي �أن تطرح العالقة بني امل�ستعمر «بك�سر امليم» وامل�ستعمر
«بفتحها» ،وهي ق�ضية �إن�سانية وفوق طبقية و�شديدة الإجرام .لكن :ملا كانت
قد ح�صرت ن�ضالها يف ت�أمني حقوق العامل الأوربي يف مواجهة البورجوازية
الأوربية ،وقامت ب�إذكاء( )1عدم الر�ضا العام ،ورفع م�ستوى الطمع عند العامل
حتى تدفعه �إىل الثورة على البورجوازية ،كانت البورجوازية بدورها على علم بعلم
االجتماع ومعلومات املارك�سية ،وحتليالتها ،وتنب�ؤاتها ،وا�ستطاعت من هذه املائدة
(� )1إذكاء� :إ�شعال.
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احلافلة لآ�سيا ،و�إفريقيا ،والتي ال �صاحب لها لكنها ثرية ،والتي كان اال�ستعمار قد
و�ضع طوفانها الذهبي يف يدها ،ا�ستطاعت �أن تعطي العامل الهبات با�ستمرار ،و�أن
ترفع �أجوره ،و�أن تقدم له الت�أمني ،وال�ضمان االجتماعي و�أن تقلل من �ساعات
العمل ،وحت�سن من ظروفه ،وت�ضع الإمكانيات االجتماعية ،والعملية ،والرتفيهية
املتزايدة يف متناول يده ،ويد �أ�سرته ،ومتنحه البالج ،وال�سينما ،والنادي ،و�صاالت
الرق�ص ،والنوادي الليلية ،والكرنفال ،واحلزب ،والنقابة ،وحق الإ�ضراب،
والثالجة ،والراديو ،وال�سيارة ،والقدرة ال�شرائية الكاذبة ،والإح�سا�س الكاذب
بالتمتع والرفاهية ،واحلريات ،واحلقوق ال�سيا�سية ،واالجتماعية الكاذبة� ،أو تقوم
ا�صطالحا بتحويل العامل �إىل بورجوازي؛ حتى جتعله ينزل عن حمار ال�شيطان
ً
«يرتك العناد» ،وتنفذ رائحة الرفاهية ،واللذة ،واملتعة �إىل خيا�شيمه فتخرج منها
رائحة الع�صيان ،وقد خرجت.
و�شتان ما بني بروليتاريا اليوم يف فرن�سا ،و�إجنلرتا ،و�أملانيا ،وبني الربوليتاريا
الغا�ضبة املحرومة املري�ضة الكادحة اخلطرة يف الربع الثاين من القرن التا�سع ع�شر،
مرحلة �سان �سيمون ،وبرودين ،ومارك�س ،وجان جور�س ،كان لينني يقول� :إن
الربوليتاري ثوري بطبعه؛ لأنه ال ميلك �شي ًئا يفقده يف الثورة «حقًّا ما قاله» ،لكن
الر�أ�سمالية اليوم �أعطته بغري حدود ،وزادت يف تدليلها له ،بحيث �إن العامل
الآن ال يجازف لكيال يفقد �أ�شياء كثرية ،ويقول اجلميع :نعم� ،إن الر�أ�سمالية قد
تعقلت� ،أي �أنها مثل مارك�س تتنب�أ ،وحتلل الق�ضايا الطبقية ،بينما كانت يف املا�ضي
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بخيلة «ال يخر املاء من يدها» للعمال� ،أ�صبحت الآن ي�صدق عليها قول ال�شاعر:
�إذا كان القلب بح ًرا

منجما
وكانت اليد
ً

فهما قلب موالنا ويده

لكن :من �أين كل هذا الكرم احلامتي؟! من �أين له كل هذا ،ومن �أين
ح�صل عليه بحيث ي�ستطيع �أن يجعل من عامله بورجواز ًّيا ،و«يبحبح» عليه بحيث
ين�صرف عن احرتاف الثورة؟ ومن �أجل احل�صول على �أهدافه الأ�صيلة وهي
الق�ضاء التام على امللكية اخلا�صة لو�سائل الإنتاج ،ونقل ر�أ�س املال �إىل املجتمع،
واال�ستيالء على احلكم� ،أ�صبح يقنع بالإ�ضراب ،والنقابة ،والن�شاط احلزبي،
و�إدخال مر�شحي الي�سار �إىل الربملان ،وهذا بد ًال من «الثورة» التي حتتوي على
اخلوف على احلياة»(!)1
عج ًبا! �إنه حتى اليوم ال يريد املارك�سيون �أنف�سهم �أن يفهموا �أن «تعقل
الر�أ�سمالية ووعيها» ،و�أن «حتويل العامل �إىل بورجوازي» لي�س نتيجة وعي� ،أو
ح�صيلة ن�ضال «بل معجزة اال�ستعمار» هذه الكنوز التي �أتت بها الريح التي
يق�سمونها هكذا بينهم برتا�ضي الطرفني ،وبطريقة ال يحرتق معها ال�سفود� ،أو
الكباب� .إن نبوءة مارك�س الذي كان يعترب الثورة يف �أوربا فورية بينما ر�أينا �أن
حرارتها ال�سابقة قد خمدت ،والأمر �أي�ضً ا بالنظرة العلمية الدقيقة قابل للتحليل
(� )1شطره من بيت حلافظ ال�شريازي( .املرتجم).
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ال�صحيح ،والعلمي ،والواقعي ،فلو �أن الو�ضع كان قد جرى على ما كان عليه يف
القرنني الثامن ع�شر ،والتا�سع ع�شر ،ولو �أن �صاحب العمل الذي كان ك�سبه ال
يزال �شرع ًّيا وقانون ًّيا «على �أ�سا�س ال�شرع والقانون الر�أ�سماليني ،والعالقة بني ر�أ�س
املال ،والعمل ،والك�سب» قد ا�ستمر ،لكانت تلك النبوءة قد �صحت قطع ًّيا ،ف�إن
الر�أ�سمايل بهذا الك�سب امل�شروع مل تكن لتتي�سر له قدرة «حتويل العامل �إىل
بورجوازي» ،وكل هذا الكرم احلامتي غري العادي ،وكان البد للأطروحة وعك�س
الأطروحة من طي م�سريتهما احلتمية اجلدلية ،لكن مارك�س كان يف بداية
اال�ستعمار الثقايف االقت�صادي لل�شرق ،ومن ثم و�ضعه على الهام�ش ،وتدخل
اال�ستعمار يف م�سار احلتمية الت�أريخية ،واحلركة الطبيعية للجدلية الطبقية ،وبد ًال
من �أن ترتك البورجوازية تلك اجلرثومة امل�ضادة لها �أي الربوليتاريا لتنمو يف باطنها
وتتوغل يو ًما بعد يوم ،وتفجرها من الداخل بهزة ثورية� ،أخذت من تل املوائد
الأر�ضية اجلديدة التي تتخطفها من موائد �آ�سيا ،و�إفريقيا ،و�صبت يف حلقوم هذا
امل�ضاد لها ،و�صبت ،وت�صب ،و�سوف ت�صب ،بحيث بدلت التناق�ض �إىل ت�شابه،
والت�ضاد �إىل تعاي�ش بني الأطروحة وعك�س الأطروحة ،ور�أينا �أنها وفقت ،وعلى
حد قول �شوارتز «مل يعد �أكرث املارك�سيني تفا�ؤ ًال ينتظر على الأقل يف املئة �سنة
القادمة حركة ثورية يف الربوليتاريا الأمريكية».
كان �شوارتز يتحدث يف قاعة (مامد عوا) من حزب« )P.S.U( .حزب
اال�شرتاكيني املتحدين» ،وهو نف�سه من قادته الفكريني الأعاظم عالوة على
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مقامه العلمي البارز يف عامل العلوم الريا�ضية ،وكان مو�ضوع املحا�ضرة «جتديد
الفكر املارك�سي» ،ولأين كنت من املعجبني ب�شخ�صيته الفكرية� ،أو ب�شخ�صيته
ال�سيا�سية �أكرث متعط�شً ا لأفكاره ،باحثًا عن �أعماله ح�ضرت ،وعندما و�صل �إىل
هذه النقطة قمت و�س�ألته:
�أي �سبب يف ر�أيك قدم هذا الو�ضع و�أ�شبع العامل قبل �أن يقوم بالثورة،
�أو لكيال يقوم بالثورة؟ وكان اجلواب معلو ًما :هو نف�س وعي الر�أ�سمالية ،وتعقلها،
وقيامها بالبحبحة على العامل ،والربوليتاريا ،ورتبت �أمورها ،ونظمتها ،وحولتها �إىل
�شبه بورجوازية.
ولو �أنني كنت �أ�سمع هذه الكلمات على ل�سان �أحد املارك�سيني الر�سميني،
�أي واحد من «ق�ساو�سة مذهب الإحلاد» ،وعملهم الأ�سا�سي الآن حفظ الن�ص،
وال�سنة ،والرواية ،وعلم احلديث� ،أو تربيره� ،أو ت�أويله ل�صالح اخلالفة ،والبدع
االنحرافية ،و�إحياء ال�سنن اجلاهلية لكان الأمر حمتم ًال .لكن هذا هو �شوارتز،
املفكر الثوري الذي ال يعرتف باملارك�سية كمذهب حكومي ،وال يعترب املانفي�ستو
�أ�ص ًال للعقائد منز ًال من ال�سماء ،و�ألقى بعي ًدا منذ �سنوات بدعوى اجلدلية ،ومبد�أ
التغيري يف كل �شيء ون�سبية كل �شيء وهذا نظر ًّيا� ،أما عمل ًّيا :فرتك مبد أ� تنزيه
مارك�س عن اخلط�أ ،واعتبار املارك�سية متونًا كال�سية خملدة ،وم�ؤيدة ،واعتبار جتديد
واع خمل�ص ،والآن
النظر بعد مئة وع�شرين �سنة كف ًرا ،فهو �إذن مارك�سي معتزيل ٍ
�أ�سمع منه نف�س هذه التحليالت النمطية ،نف�س هذا ال�شيء الذي كنت قد �سمعته
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عدة مرات يف قاعات املحا�ضرات يف ال�سوربون ،و�أي�ضً ا قر�أته يف الكتابات والأقوال
ا�صطالحا بال�شيوعي،
الوتريية النمطية املمالة وامل�ستمالة عند احلزب امل�سمى
ً
حزب موري�س توريز ،وخرجت عن طوري ونه�ضت ،وكمظلوم بني جماعة من
الظلمة وقفت يف مواجهة الظامل الأكرب و�صرخت :ماذا تقول؟ �سيدي :لي�س
�سخاء الر�أ�سمالية هو الذي منح الربوليتاريا الرفاهية والنعمة� .إنه اال�ستعمار ،هو
الذي جعل البورجوازي الغربي ر�أ�سمال ًّيا ،والربوليتاري الغربي بورجواز ًّيا ،جردونا
متا ًما حتى �صنعوا بروليتاريا مو�س ًعا عليه ،بينما �صار العامل والفالح ال�شرقي يف
طبقة ما دون الربوليتاريا ،وحمي التاجر ال�شرقي ،واملالك ال�صغري ال�شرقي من
الوجود� ،أما اخلان ال�شرقي فلم يبق له من كل ما كان ميلك من ينابيع ،و�أمالك،
وخمازن ،وقطعان غنم ،وبقر ،وخيل �إال «ح�ساب الدكان» وقر�ض البنك حتى �صار
الربوليتاري الغربي بورجواز ًّيا �صغ ًريا ،والبورجوازي ال�صغري ر�أ�سمال ًّيا والر�أ�سمايل
ؤ�س�سا الحتادات ال�شركات ،واخلال�صة �أننا �سلبنا كل ما منلك وبقينا
ممو ًال كب ًريا ،وم� ً
جيا ًعا حتى �شبع العامل ،و�صاحب العمل عندكم ،وامتلآ ،على �أ�سا�س نهب
ال�شرق كل ما �صنعوه ،وكالعادة� ،أراد �أن ي�ستخدم التحليالت اجلدلية ،واملارك�سية،
واملتعلقة لعلم االجتماع (�إياها)� .إال �أنه قال وك�أن ي ًدا �أم�سكت بحلقومه فج�أة:
لي�س عندي ما �أقوله ،هذه هي احلقيقة العارية بهذه الب�ساطة .وعدم فهم رابطة
العلية امل�ستقيمة بني هاتني احلقيقتني االجتماعيتني املتناق�ضتني ،واللتني حتيطان
بطريف هذا العامل ،يعني عدم فهم �أي �شيء قط ،يعني ال�ضياع يف متاهات البحوث
الكالمية ،واجلدلية ،والنظرية ،والعمى ،واالبتعاد ،وهذه هي �أبرز الروابط اجلدلية
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و�أقواها ،و�أعظمها بني قطبي املجتمع يف احلياة الب�شرية املعا�صرة ،ولي�ست العالقة
بني طبقتني يف حدود جمتمع جمرد ،ومنف�صل عن العوامل اخلارجية املحددة،
والروابط العميقة البناءة اال�ستعمارية ي�سمى باملجتمع الفرن�سي� ،أو الأمريكي� ،أو
الإجنليزي� ..إلخ.
ولو �أننا منلك الر�ؤية الطبقية الواقعية ،لأدركنا �أنه لي�س هناك قطبان
متناق�ضان �أي بروليتاريا ،وبروجوازية يف واحد من املجتمعات الأوربية املحرو�سة،
وعندما تكون الق�ضية نحا�سنا ،و�إناءنا فهما متعاونان متفاهمان ،فتفاهمهما
وجدلهما هو فقط من �أجل تق�سيم نحا�سنا ،و�إنائنا ،بل وحينما ي�أتي اال�ستعمار
ال يق�سمنا �إىل طبقات :من ميلك ومن ال ميلك ،زارع و�أجري ،عامل و�صاحب
�صفحا( )1عن تلك
عمل ،بل يقوم بنهب اجلميع ،ينهب الدولة كلها ،لن�ضرب ً
الأقلية التي ال تذكر والتي حتجل حوله لل�سم�سرة ،والو�ساطة ،واخلدمة ،والتبعية،
فه�ؤالء ال ي�شكلون طبقة بل جماعة ،جماعة عندما تقع عيون �أن�صاف مفكرينا،
و�شبه مارك�سيينا العوام ال�سذج على هيئتها ،و�شكلها ،وت�شكيالتها يظنون �أنهم
قاموا بك�شف مارك�سي ويعلنون� :أيها النا�س :الب�شري ،لقد ظهرت البورجوازية،
الع�صرية ،الرقي ،الرفاهية ،منو الر�ؤية الثورية ،غ ًدا تقوم الثورة الفرن�سية الكربى،
وكل من يعار�ض ه�ؤالء ال�سما�سرة «ال�صبيان» فهو رجعي ،ومتعفن ،ومنا�صر
�صفحاُ :ي ْعر�ض ،وال يهتم.
( )1ي�ضرب ً
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لنظم القرون الو�سطى ،والإقطاع ،وال�سلطة الدينية ،وكل من يعترب �أن ظهور هذه
اجلماعة اجلديدة من الب�شر الـ «دي لوك�س» والـ «كذا درجة �سوبر» وكالء البيع
لل�شركات الأجنبية زوائد فا�ضحة ،ومقلدة جديدة للحياة يف املدينة ولي�ست
وجرحا تنز( )2من ت�أثري اال�ستعمار
ن�ضجا للبورجوازية بل يعتربها بق ًعاً ،
وبر�صا(ً ،)1
ً
اجلديد ،فهو �إن�سان قدمي عابد للما�ضي ومعار�ض .للدولة وتقدمها( )3بحيث �إنه
ال يعلم هذه القاعدة العلمية الغام�ضة والتي ،ف�سرها علم االجتماع وتقول� :إن
ركوب النفاثة �أف�ضل من ركوب البغال ،والهوادج القدمية ،و�أن ال�سيارة الكريزلر
ذات الثماين �سيلندرات �أ�سرع من احلمار ال�صغري الن�شيط ،وامل�سافر فيها �أكرث
راحة ،و�أنها �أف�ضل يف الأ�صل لأن:
( )1الرب�ص :البقع.
( )2تنز  :ت�سيل.
()3ك�أن �شريعتي العظيم كان ينظر �إىل مكان ما يف هذا العامل الثّاين فتح عينيه فج�أة و�أدرك �أنّ ّ
كل م�صائبه ،وهزائمه
نتجت من معاداة الغرب واالنغالق على ّ
الذات ،وقرر فج�أة �أنْ يربط عجلة اقت�صاده العرجاء بعجلة اقت�صاد
ال�سيارات الفارهة
الغرب ّ
ال�صاروخية ،ويف يوم وليلة �أغرقت ب�ضائع الغرب اال�ستهالكية الأ�سواق ،و�أ�سرعت ّ
يف ّ
ال�صحف بحوادث �ضياع
الطرقات ،وارتفعت العمارات يف ال�شّ وارع ،والفيالت على ال�شّ واطىء ،وامتلأت ّ
عقد� ،أو معطف فرو� ،أو �سرقة جموهرات من منزل واحد مبئات الآالف من اجلنيهاتّ ،ثم ينظر ال ّناظر ويفرك
فرحا وهو يقول :ما هذا ال ّرخاء� ،إنّ عجلة احلياة ت�سري .ويبيت ويحلم ب�أ ّنه يو ًما ما �سوف ميلك ّ
كل هذه
يديه ً
ال�سوق ال ميكن �أنْ ي�شرتيها
الأ�شياء و�سوف ي�شرتيها دون �أنْ يعلم �أ ّنها لن تكون له �أب ًدا ،فال�سلع ا ّلتي تغرق ّ
وال�سيارات لن ترتك له مكانًا يف ال�شّ ارع ،والعمارات لتمليك من ميلكون
بدخله ا ّلذي يقيم �أوده بالكادّ ،
ال�سري على ال�شّ اطىء و�أنّ
بالفعل ،وفيالت ال�شّ واطىء لغلق البحر يف وجهه ،واحتكار املاء منعه من جمرد ّ
هذه لي�ست البورجوازية �إ ّياها ا ّلتي ينتظرها ،بل بورجوازية عميلة تابعة ال قيمة عندها �إ ّال ال ّتكاثر واالحتكار
(املرتجم).
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-1ال�سيارة الكريزلر م�صنوعة من املعدن ،واحلمار ال�صغري الن�شيط من
اجللد ،واللحم ،والعظم.
-2ال�سيارة الكريزلر تعادل قوة كذا ح�صان ،يف حني �أن احلمار ال�صغري
الن�شيط حمار فح�سب.
�-3إن َم ْن يجل�س يف ال�سيارة الكريزلر يجل�س على كر�سي وثري ذي
«�س�ست» يف حني �أن الذي يركب احلمار تتعر�ض الأجزاء احل�سا�سة
يف ج�سده للأذى من غطائه اخل�شن ،ويف بع�ض الأحيان يتطور الأمر
�إىل جراح م�ؤذيه.
�-4إن َم ْن يركب ال�سيارة الكريزلر يف �أمان من الرياح ،واملطر ،يف حني �أن
الذي يركب احلمار يتحرك يف الهواء الطلق وبال غطاء �أو �ساتر ..وهذه
القاعدة يف حد ذاتها تتفرع منها ت�سعة فروع �أخرى وتت�شعب.
�-5إن َم ْن يركب ال�سيارة الكريزلر يقطع امل�سافة بني طهران وم�شهد يف
ع�شرين �ساعة ،لكن �أ�سرع ا ُحل ُمر ال�ساحلية يقطعها يف ما يقرب من
�شهرين.
�-6إن َم ْن ي�صل �إىل هدفه �أ�سرع يقوم ب�أعماله �أ�سرع ،و�أف�ضل يف حني �أن
من ي�صل مت�أخ ًرا يقوم ب�أعماله يف وقت �أطول وب�شكل �أ�سو�أ.
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�-7إن َم ْن ال ي�ضيع وقته يف الطريق تكون فر�صته �أكرث يف القيام ب�أعماله
�إنتاجية و�أن�شطة اجتماعية ،و�سيا�سية ،وثقافية ،ون�ضال �ضد اال�ستعمار
و�ضد الطبقية والذي ي�سافر باحلمار يهدر( )1هذه الفر�صة يف طي املنازل
و�سط الطريق ونتيجة لذلك ..الخ ..وهكذا فخذ عندك وام�ض حتى
ثالث ع�شرة مادة يف تف�ضيل ال�سيارة ذات الثماين �سيلندرات على
احلمار ال�صغري الن�شيط .و�أف�ضلية النفاثة البوينج ( )707على الهودج
الذي كان موجو ًدا منذ �سبعمئة �سنة.
قام �أحد �أ�شباه املفكرين املفككني بدح�ض �آرائي منت�صرا للبورجوازية
«وكان يق�صد بالبورجوازية هذه احلفنة من �سما�سرة بيع الب�ضائع الأجنبية ،وبعينه
امل�صابة باحلول كان قد ر�أى ه�ؤالء املت�شبهني الذين منحنا اال�ستعمار �إياهم نحن
الدول التي يف حال ...يف حال ماذا؟ على �أنهم نف�س البورجوازية التقدمية يف
�أوربا القرن الثامن ع�شر» ،و�صرخ يف �صاحبنا قائ ًال :يا �سيد فالن� ...أيها الناكر
للجميل ،هذه احللة( )2اجلميلة التي لب�ستها ،وهذه ال�سيارة التي ركبتها ،و�شعرك
هذا الذي �صفقته جي ًدا ،وهذا الأ�سفلت الذي مت�شي عليه من املنزل �إىل اجلامعة،
وقلمك ،وكرا�سك ،وكتابك ،ومنزلك ،والكهرباء ،واملاء ،وال�شوارع التي ت�شق يف

( )1يهدر :ي�ض ّيع.
( )2احللة :الثوب.
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مدينتك كلها من كرامات الر�أ�سمالية ثم ت�سميها نظا ًما ظاملًا قد ا�ستعبد العامل
عبودية �أ�شق و�أق�سى من العبودية ال�سابقة! هل ت�أكل امللح ،وتك�سر املالحة؟
جدا من هذا التحليل املارك�سي الإيراين ازدادت
و�أنا الذي خجلت ًّ
ده�شتي وقلت« :عج ًبا� ،أنا غريق �إنعام «النظام التقدمي» الر�أ�سمايل البورجوازي
وحنانه ومع ذلك �أكفر بالنعمة؟ هذه ال�سيارة التي �أركبها! هذه اخل�صالت التي
�أم�شطها كل يوم باملجفف «ال�س�شوار» الكهربائي! وفج�أة غلبني ال�ضحك ..ر�أيت
�سيارتي م�سكوفيت�ش ور�أ�سي �صلعاء ..على الأقل ل�ست مدي ًنا للر�أ�سمالية من
هاتني الناحيتني»(.)1

ال�سيد علي �أكرب �أكربي وكتاب «بحث يف عدد من الق�ضايا االجتماعية» وكان ّمما ورد فيه:
(� )1إ�شارة �إىل مقاالت ّ
ال�صناعة والعلوم يف �إيران ،ومهما كان الأمر فال بد أ� ّنك متيل
«�إ ّنك تريد بهذه الكلمات �أنْ تقف يف وجه ن�ضج ّ
�إىل و�ضع العراقيل يف وجه ت�صنيع �إيران ،وب�أق�صى ما ت�ستطيع تريد �أنْ جتر عجلة حركة املجتمع �إىل الوراء ...
وال�سيد �شريعتي ب�سبب ميله �إىل املا�ضي و�أفكاره ال ّرجعية ي�سعى يف ت�صوير املجتمع ال ّر�أ�سمايل �أق�سى ،و�أقبح
ّ
و�أكرث وح�شية ورع ًبا ّمما هو عليه �آالف املرات  ...ولو �أردت �أنْ �أذكر امليزات العظيمة ا ّلتي قامت بها ال ّر�أ�سمالية
و�أويف املو�ضوع حقه للزمن �أنْ �أكتب كتابًا م�ستق ًال .يكفي يا �سيد �شريعتي �أنْ تلقي نظرة عابرة حولك من
كل ما متلك هو من نتاج ال ّر�أ�سمالية :مالب�سك ّ
املنزل �إىل الكلية ح ّتى ترى �أن ّ
الظريفة الأنيقة� ،سيارتك،
كل يوم �أو ّ
�صحتك ،ا�ستحمامك ّ
كل �أ�سبوع ،مدينتك و�شارعك املُعبد املر�صوف من منزلك �إىل كليتك،
ال ّزبد ،وال ّلنب املب�سرت وغذا�ؤك وع�شا�ؤك املجهز على الغاز ،الأثاث والكر�سي ا ّلذي جتل�س عليه ،والكهرباء ا ّلتي
تنتفع بها وال ّراديو ،وال ّتلفزيون ،والقلم ،والقلم اجلاف اخلا�ص بك كلها من نتاج ال ّر�أ�سمالية» علي �أكرب �أكربي:
ف�صل من كتاب «تئوريها ،وعقايد دكرت �شريعتي» كما وردت يف كتابه «برر�سي جند م�س�ألة اجتماعي» فاعتربوا
يا �أويل الأب�صار.

املارك�سية والبنية التحتية

والق�ضية الأخرى التي ال تقبل التحليل بالقواعد ،والقوانني املارك�سية،
بل �إن هذه القوانني م�ضللة بالن�سبة لها هي ق�ضية «البنية التحتية» يف املجتمعات
املبتالة باال�ستعمار؛ ولأن املارك�سية كانت قد ف�سرت اال�ستعمار كحادثة� ،أو
كعالقة عر�ضية مثل احلرب العاملية ،ف�إنها مل ت�ستطع �أن ت�ضع لها مكانًا يف قلب
علم االجتماع� ،أو االقت�صاد وتتحدث عنه كعامل حمدد ومميز ،ونتيجة لهذا
افرت�ضت املجتمع ب�شكل مطلق ،واعتربت املجتمع املبتلى باال�ستعمار م�شاب ًها
ومتجان�سا معه ،وجعلتهما م ًعا ،وبطريقة مت�ساوية م�صداقًا
للمجتمع الطبيعي،
ً
لعلم االجتماع عندها ،وهذا اخلط�أ الفادح( ،)1بكل ما تعنيه كلمة خط�أ ،ا�ستوجب
�سل�سلة من التحليالت املفككة البعيدة وبالتايل �أحكا ًما واهية ومتوهمة ،ونتيجة
لذلك خطوط �سري �سيا�سية ،واجتماعية هي خط�أ يف الأ�صل وبالتايل ف�إن الطريق
الذي �سلكوه كان يف�ضي �إىل �سراب( )2و�إىل ترك�ستان( ،)3وهناك �إىل جانب
( )1الفادح:الكبري.
()2يف�ضي :ي�ؤدي ،وال�سراب :ال�صورة الوهمية التي تتك ّون على الرمال يف ال�صحراء ب�سبب انعكا�س �أ�شعة ال�شم�س.
( )3التعبري م�أخوذ من �سعدي ال�شريازي� :إنني �أخاف �أال ت�صل �إىل الكعبة �أيها الأعرابي ،ف�إن الطريق الذي �سلكته
يف�ضي بك �إىل ترك�ستان( .املرتجم).
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التجربة الواقعية التي �شاهدناها عندنا ،كررت التجربة ذاتها يف كل الدول العربية،
والإ�سالمية .ومما ي�ؤيد هذا الر�أي �أن املارك�سيني مل ي�ستطيعوا القيام بعمل ما يف
�أية دولة من الدول امل�ستعمرة يف العامل الثالث «�آ�سيا ،و�إفريقيا الالتينية» ويف
احلرب امل�ضادة لال�ستعمار الأجنبي وهو خط الن�ضال الأول يف هذه الدول ،وال
يف احلرب الطبقية التي كانت حمتدمة �أي�ضً ا داخل املجتمع ،وحتى �إذا كانت
الأجنحة املارك�سية قد قامت بدور ما يف هذه املجتمعات فهي:
�أو ًال� :أجنحة انف�صالية كانت قد حررت نف�سها من نري القيادة املتحجرة
التقليدية� ،أو التي «ت�أخذ الأوامر» من احلزب الر�سمي.
وثان ًيا� :إنها مل تكن قط يف ال�صف الأول للن�ضال �ضد اال�ستعمار ،ونحن
نرى ونعلم «وهذا الأمر لي�س م�ستنب ًطا من الت�أريخ ،بل هو واقع حي وجار «�إن
اال�شرتاكية يف املجتمعات امل�ستعمرة تقدمت املارك�سية �سواء يف ابتكار العمل،
�أو يف قيادة احلركة� .سوف تقولون :وكوبا؟ نعم ،حني ننظر من على البعد ،هكذا
يبدو ،لكنا لو عرفنا عهد «باتي�ستا» ودور ال�شيوعيني ،والقادة الر�سميني للحزب
ال�شيوعي الكوبي ،وعرفنا �أبطال �أول انتفا�ضة �ضد باتي�ستا ،ولو عرفنا خا�صة
امل�سري الفكري لفيدل كا�سرتو يف مراحل احلركة املختلفة خا�صة يف بداية العمل
ومتلك زمام القيادة ،ف�إن ذلك الت�صور الكني ،والغام�ض ،والقيا�سي الذي لدينا
عن طريق �أخبار الإذاعة وال�صحف عن حركة كا�سرتو �سوف ي�صحح.
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�إنهم غال ًبا ال يعرفون �أن ال�سكرتري العام للحزب ال�شيوعي الكوبي يف نظام
ح�سا�سا يف الدولة «وحدث وال ت�سل عن
باتي�ستا كان ي�شغل من�ص ًبا اقت�صاد ًّيا
ً
التداعيات التي ت�شبهها يف �أماكن �أخرى ويف مكان �آخر»( .)1وحماكمة فيدل
كا�سرتو يف عهد باتي�ستا تو�ضح الأمر متا ًما �إذ مل يتهم قط ب�أنه ذو �أفكار مارك�سية،
فقد حوكم هو ،ورفاقه كدعاة �شغب ،و�شباب متحم�س ،ومتع�صب ،وقومي متطرف
جاهل� ،أداة يف يد ال�سيا�سة اخلارجية و�إرهابي بال مبد�أ وال �أ�صل� ...إىل �آخره من
ال�شتائم النمطية احلكومية من هذا النوع ،و�أثناء ذلك مل يقم احلزب ال�شيوعي
الكوبي ب�أقل رد فعل �أمام القب�ض عليهم وحماكمتهم؛ لأنه «مل يكن يعلم» .مل
يكن يعلم؟! نعم ،بعد �سنة من ا�ستيالء كا�سرتو على ال�سلطة واالنت�صار التام.
للثورة ،قال كا�سرتو هذا يف واحدة من �أهم خطبه و�أطولها:
«عندما نزلنا يف ميناء هافانا للمرة الأوىل ،انت�شر خرب هجومنا على العا�صمة
يف كل �أنحاء البالد ،وبلغ م�سامع قادة احلزب ال�شيوعي ،و�س�ألوا الهجوم على
هافانا؟ َم ْن ه�ؤالء؟
وعندما هاجمنا مقر �أركان احلرب وا�ست�شهد (كاميوال) بطلنا العظيم على
�أعتابه ،انت�شر اخلرب �أن (كاميوال) �أحد قادة حرب الع�صابات قتل يف مركز �أركان
( )1ي�شري �إىل تعاون ال�شيوعيني مع نظام ال�شاه يف مرحلته الأخرية لبث �أيديولوجية م�شو�شة للق�ضاء على انت�شار
جدا على تعاون ال�شيوعيني مع نظم عديدة يف م�صر وغريها للفتك بالأجنحة
االجتاه الإ�سالمي .وال�شواهد هنا كثرية ًّ
الثورية الأخرى( .املرتجم).
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احلرب ،وبلغ اخلرب رئي�س احلزب ال�شيوعي وهو جال�س مكتبه ،و�س�أل بده�شة
�شديدة :هجوم على �أركان حرب اجلي�ش؟
الفدائيون؟ كاميوال؟ �إىل �أين ينت�سب ه�ؤالء الفدائيون؟ �أي عمل لكاميوال
هذا؟ وعندما قالوا :ت�شي جيفارا� ..سمعوا باخلرب من الإذاعة وهم يف فرا�شهم،
وب�سحنة غري م�صدقة :ت�شي جيفارا؟ ت�شي جيفارا من؟ �أي ت�شي جيفارا؟ �أهو
نف�سه...؟ وعندما كتبوا يف ال�صحف فيدل كا�سرتو� ...سمعوا هم اخلرب من النا�س
يف ال�شوارع ،و�س�ألوا �أنف�سهم بده�شة تامة :كا�سرتو؟ من يكون هذا �أي�ضً ا؟
اخلال�صة� :إن ه�ؤالء مل يكونوا يعرفون �شخ�صية واحدة من ال�شخ�صيات
الثورية .اخلال�صة� :إنه مل يكن لديهم �أي خرب عن بداية الثورة يف تلك الأيام،
اخلال�صة� :إنهم يف تقييماتهم املارك�سية ،وعلى �أ�سا�س جتاربهم ،ومعارفهم الثورية،
وجدليتهم الطبقية وحتميتهم الت�أريخية كانوا قد تو�صلوا �إىل نتيجة تقول� :إن
الظروف الواقعية للثورة يف املجتمع الكوبي لي�ست مهي�أة ،و�أن جمتمع كوبا مل
ي�صل بعد �إىل مرحلة االنفجار ،ولي�س بعد ..ولي�س بعد ...ولي�س بعد� ...أجل:
�إنهم مل ي�صدقوا �أن الثورة قد قامت ،حتى قامت ،حتى عندما وقفت على �أقدامها
�أمام منازلهم حتى عندما �أخذ الر�صا�ص يهز زجاج نوافذ حجراتهم ،مل ي�صدقوا،
كانوا ي�سخرون منها ،كانوا يحرفون حقيقتها ،كانوا يحللونها حتلي ًال غري �صحيح وغري
نافع ،كانوا ال يعرفون �أح ًدا قط من الأبطال الأوائل للثورة ،وال وج ًها واح ًدا من
الوجوه الب�سيطة املخل�صة للمجاهدين ،فه�ؤالء املجاهدون مل يكونوا قد خرجوا من
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املراكز العلمية ال�سيا�سية ،وال من اجلماعات التعليمية املنظرة يف احلزب ،كانوا قد
خرجوا من بني اجلماهري ،و�أم�سكوا ال�سالح ،وهم يف ر�أي العلم الثوري املارك�سي
يعتربون طبقة متحجرة ،وحمافظة وغري ثورية ،لي�س لديها وعي ثوري ،وال حتريك
ثوري ،وال جمازفة ثورية ،وهم على حد زعمهم �أتباع يدخلون امل�سرح دائ ًما يف
املرحلة التالية ،وهم من املخلوقات اجلاهلة التي الت�صقت بالأر�ض والت�صقت
بال�سماء �إنهم زراع ،لي�سوا من الربوليتاريا ،ويف الثورة ال ب�صي�ص من �أمل بالن�سبة
لهذه ال�سحن الفردية املنزوية املرتبة عابدة الأر�ض املتدينة املتوكلة ،وكل منهم يف
مزرعة وا�سعة �أي يف عر�ض ال�صحراء ،ارتبط ج�سده ب�أر�ضه املقد�سة ،وعالقته باهلل،
�أو ب�أر�ض الأجداد� ،أو ب�سيده �أوثق من عالقته بزارع �آخر ،لي�س لديه وعي طبقي؛
لأن الوعي الطبقي وليد الكثافة والزحام� ،أما الفالحون فهم يعملون وحداء بال
�شريك ومبعرثين .الربوليتاريا هي التي تعمل وهي متكاثفة والزارع يف عمله
يقوم فقط بع�شر العمل ،والت�سعة �أع�شار الباقية يقوم بها املاء ،والهواء ،واملطر،
واملو�سم ،والأر�ض ،وال�سماء� ،إنه يحرث الأر�ض وحده ،ويبذر البذور منفر ًدا،
ويجل�س معتم ًدا على اهلل ،وعناية الر�سل الأطهار ،والأرواح الطيبة ،ف�إذا كانت
ال�سماء را�ضية عنه تر�سل املطر وي�صل �إىل مراده وجزاء عمله ،و�إذا كانت غا�ضبة
ينزل البالء ،وي�ضيع �سعيه �سدى من الربد� ،أو الطل� ،أو اجلفاف� ،أو ال�سبيل� ،أو
الإع�صار� ،أو املر�ض� ،أو ال�صاعقة ،حتى عندما يتكوم املح�صول فهو لي�س �صاحب
حم�صوله ،فال�صاعقة له باملر�صاد ،ومن هنا فهو ال يعترب نف�سه �سب ًبا يف العمل،
و�سب ًبا يف الإنتاج ،منه احلركة ،ومن اهلل الربكة ،وعندما ينظر �إىل املح�صول يرى
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نف�سه عام ًال ثانو ًّيا� ،إن اهلل هو الذي منحه هذا املح�صول ،وهو الرزاق ،وال يعترب
نف�سه على ا�ستحقاق هذه العطية ،الرزق يف مائدة كرم الغيب ،وعلى بابه قفل،
ومفتاح هذا القفل هو العمل ،بل �إنه ال يعطي كل من عمل مفتاح باب الرزق
وخزانته ،ينبغي �أن يظفر املرء بر�ضا اهلل ،بر�ضا الرازق.
ومن هنا ف�إن الزارع لي�س منطق ًّيا� ،إنه عاطفي ،ال ي�ستند على عوامل عقلية
بل على عوامل غيبية ،ال يعتمد على �شخ�صيته وعمله وابتكاره؛ لأن العوامل
الطبيعية ذات �سيطرة قهارة عليه وعلى عمله ،ومن هنا :ملا كان الزارع يعمل
إح�سا�سا طبق ًّيا ،وبالتايل ف�إنه ال يح�صل على وعي طبقي،
وحده ،ف�إنه ال يكت�سب � ً
وملا كانت العوامل الطبيعية اخلارجة عن حميط قدرته تتدخل يف م�سري عمله،
ونتيجة كدحه �أكرث مما يتدخل عمله ،ف�إن الأمر ينتج عابدا للوهم م�ؤم ًنا باخلرافة،
ومت�شبثًا بالدين ،ومتوك ًال ،وملا كان يقد�س �أر�ضه ،ف�إنه يكت�سب عالقة عاطفية،
واجتماعية ،و�أخالقية ،ودينية بها ،وملا كان ميلك �شي ًئا على كل حال فهو حمافظ.
الربوليتاريا فقط هم الثوريون� ،إنهم على العك�س يعملون م ًعا ويتكاتفون ،وكل يوم
يزداد تكاتفهم ويغلظ ،عدة �آالف من الب�شر يف م�صنع يف م�سكن عمايل واحد...
وملا كانوا يعملون بالآلة ،فهم العامل التام ،والعلة الكاملة يف املح�صول ولي�ست
لأداة العمل �أية قد�سية عليهم ،فهم ال يرتبطون بها عاطف ًّيا ،لي�س هذا فح�سب
بل ي�ضيقون بها ،وملا كانوا ال ميلكون �شي ًئا يفقدونه فهم خفاف الأحمال يف الثورة
ونتيجة لذلك فهم خفاف الأرواح ،واملحافظ هو الذي عنده �شيء يحافظ عليه،
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ومن هنا فالربوليتاريا ذات تكثف طبقي ،ومن ث ََّم ذات وعي طبقي ،وكل يوم
ي�ستغلون �أكرث من اليوم الذي قبله «فائ�ض القيمة» ،وهم ذوو ر�ؤية عقلية منطقية
تقيم ح�ساباتهم ،وملا كانوا يعملون مع الآلة فهم ال ينتظرون الت�أييدات الإلهية
()1
الغيبية ،يعتمدون على �أنف�سهم وعلى عملهم ،وبد ًال من التوكل والت�ضرع
يفكرون ويح�سبون حتى ي�صلوا �إىل �أهدافهم ،لي�سوا مرتبطني بالآلة ،وطبقة
الربوليتاريا تزداد يو ًما بعد يوم ،وتزداد تكثفًا وتزداد كل يوم وع ًيا وتكاتفًا ،وهي
كل يوم �أكرث طم ًعا و�أكرث غ�ض ًبا ،كما �أن ا�ستغالل الآلة لهم يزداد يو ًما بعد يوم.
�إذن :يجب علينا نحن املارك�سيني اجلدليني العلماء باملجتمع الذين ن�ؤمن
باال�شرتاكية العلمية �أن نقوم بواجبنا �أ ًّيا كانت الدولة التي نعي�ش فيها وهو �أن
ن�صرب حتى ت�أتي البورجوازية وتق�ضي على الإقطاع ،ثم تن�ضج هي نف�سها وتتملك
الآلة ،ثم ترقى �إىل ر�أ�سمالية تناف�سية وتربي داخلها جرثومة موتها �أي الطبقة
الربوليتارية ،ويقوى هذا اجلنني يو ًما بعد يوم؛ حتى ينفجر بطن �أمه فج�أة ،وعندما
ي�صل عمره �إىل ت�سعة �أ�شهر وت�سعة �أيام وت�سع �ساعات وت�سع دقائق ،ن�أتي نحن
املفكرين الواعني �إىل امليدان ونرفع �أيدينا ،ونلب�س القفازات واملوادع( ،)2ولوازم
ح�ضانة الثورة ،ثم نتعهد برتبية الوليد وحفظه من باليا الأعداء ....لكن الآن
والأمور تتغري ،ف�إن ببغاوات املارك�سية �أوالد ال تزال عندهم الف�صاحة الالزمة،
( )1الت�ضرع :التذلل واخل�شوع.
( )2املوداع :مفردها امليدع ،وهو الثوب القدمي.
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الآن وقد هد�أت العا�صمة دخلوا امليدان ،وبالتدريج �أزاحوا املنا�ضلني الأوائل،
واحتلوا كل املنا�صب امل�ؤ�س�ساتية ،واالجتماعية ،وال�سيا�سية ،ويف رحالتي الأخرية
كنت حيثما مررت ب�أحد الأقاليم �أو القرى �أبحث عن املجاهدين القدماء �شركاء
الن�ضال يف الثورة ،وكنت �أ�س�ألهم :ماذا تفعلون؟ ماذا ت�شغلون من منا�صب؟
وكان جواب اجلميع واح ًدا :ال �شيء ،ال نقوم بعمل ،لقد �أزاحنا ال�شيوعيون �إىل
الوراء� ،إنهم يقولون :لي�س لديكم الوعي االجتماعي الالزم� ،أنتم تفتقرون �إىل
ا�ستعداد الت�شكل الثوري ،لي�س لديكم تعليم حزبي ،وتنظيم ت�شكيلي� ،إنكم مل
تعرفوا التعاليم الأيديولوجية ومل تخو�ضوا جتربة ا�سرتاتيجية والآن مرحلة البناء،
وتر�شيد الثورة وبناء اال�شرتاكية يف جمتمع منحط ،لقد انتهت مرحلتكم ،اتركوا
بنادقكم واذهبوا �إىل �أعمالكم ،ازرعوا ق�صب ال�سكر� ،أما حزب حرا�س الثورة فهم
قيادة الربوليتاريا ومعمار اال�شرتاكية ،لقد �أزاحوا كل رفاقنا الأ�صدقاء �إىل الوراء
بخ�سة .و�أم�سك ببغاوات املارك�سية بالأمور يف قب�ضاتهم� ،أولئك الذين كانوا يف
عهد (باتي�ستا) يق�ضون الأيام يعملون خلف مكاتبهم يف الإدارات ،وامل�ؤ�س�سات
احلكومية ،والليايل �إىل منا�ضد املقاهي ي�شربون البرية ،وي�صطنعون نظرة الثورة.
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لقد �صبت اال�شرتاكية يف منت�صف القرن الع�شرين على ر�أ�س مارك�س
نف�س البالء الذي كان قد �صبه هو على ر�أ�س هيجل يف منت�صف القرن التا�سع
ع�شر عندما خرج بجدليته ،فقامت اال�شرتاكية بجدليتها ،وو�ضعت املخروط
املارك�سي من طرفه على الأر�ض ،وحولت طريق حافلة املارك�سية التي كانت
تنطلق ب�سرعة نحو الغرب حتى متر مبنازل البورجوازية ،والر�أ�سمالية ،فالر�أ�سمالية
ال�صناعة التناف�سية لتنفجر فج�أة يف �أوربا الغربية على �أيدي الربوليتاريا ال�صناعية
حولت م�سار هذه احلافلة �إىل الناحية امل�ضادة فانفجرت قبل �أن ت�صل �إىل
البورجوازية يف �أوربا ال�شرقية ،و�آ�سيا ،ويف �إفريقيا ال�صامتة املن�سية ،بل وعلى
�أيدي الفالحني املتحجرين املتدينني املحافظني عباد التقاليد ،ومن هم؟ ال�سود
البدائيون القبليون ،وال�صفر ال�صوفية ال�شعراء ،ذلك ال�صيني الهادئ الذي كان
ينع�س �إىل جوار عنزته النحيلة من ن�شوى الأفيون الذي كان الإجنليز يجلبونه له
من مينائي (موري�س وجوهان�سربج) ،وذلك الفيتنامي ال�صامت الذي كان وحي ًدا
يف مزرعة الأرز ،واملطاط غارقًا يف النريفانا البوذية ،قد جل�أ �إىل عامل االجنذاب،
واخلل�سة يف داخله ،حتى املجتمع الرو�سي ،كان فالحوه قد خرجوا من مرحلة
العبودية لتوهم.
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�إذن ماذا حدث يف الغرب؟ اجلميع يعلم ،متا ًما بد ًال من ال�شيوعية ويف الوعد
امل�ضروب لها ،ويف �أوج ن�ضوج الر�أ�سمالية ال�صناعية التناف�سية ،ظهرت الفا�شية،
وعبادة العرق ،والتع�صب القومي القذر ،واحلرب ،ال ...هي حرب العامل،
والر�أ�سمايل الأملاين ،والإيطايل ،والياباين يف طرف ،والإمربيالية الإجنليزية،
والر�أ�سمالية الأمريكية ،وال�شيوعية ،وال�سوفيتية يف الطرف املقابل ،كل �شيء
«تلخبط» عج ًبا :ماذا نرى؟ �ستالني ،وروزفلت ،وت�شر�شل ،وماوت�سي توجن ،وت�شاجن
كادي ت�شيك ي�شد بع�ضهم على �أيدي البع�ض وي�شربون الأنخاب �ضد اليابان،
و�ضد هتلر ،ومو�سوليني.
�أين طبقة البورليتاريا؟ �أين طبقة الر�أ�سمالية؟ �أين الي�سار؟ �أين اليمني؟
لقد تداخلت اجلهات الأربع و«تلخبطت» �صارت الأرا�ضي �ستة ،وال�سموات
ثمانية( ...)1وكان �صوت احلرب احلقيقية ي�صك امل�سامع يف ذلك الطرف من
الأر�ض و«من حيث ال يحت�سب» فال�سود ،وال�صفر ،وامل�سلمون ،والعرب ،والرببر،
والزراع ،والرقيق ،والعبيد قد هبوا .الإقطاع يتفتت على يد اال�شرتاكية ...لكن
من ه�ؤالء؟ هذه هي الر�أ�سمالية الغربية متر فوق جثثنا حتى تو�صل الأ�سلحة �إىل
العامل ال�شيوعي� ،إىل نظام ديكتاتورية الربوليتاريا ،وفيه يذهب �آيزنهاور ،وجوكوف
كتفًا �إىل كتف ال�ستعرا�ض اجليو�ش:
( )1مثل فار�سي ي�ضرب كناية عن اختالل الأمور و�شدة الهول( .املرتجم).
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من الق�ضاء زاد خملوط اخلل بالع�سل حدة ال�صفراء ،وزيت اللوز كان يزيد
يف اليبو�سة (.)1
�أما اجلدلية ،وحتمية الت�أريخ ،وعلم االجتماع ،واال�شرتاكية العلمية،
و�أ�سلوب ك�شف الت�أريخ و� ...إلخ فقد �أ�صبحت كلها غري �صاحلة للعمل،
واملارك�سيون الذين كانوا قد و�صلوا يف علم الإن�سان �إىل اليقني ،وحق اليقني ،بل
وعني اليقني ،وكان كل �شيء قد حل بالن�سبة لهم فقد وقفوا مبهوتني ،لقد قامت
القيامة� ،صارت ال�سماء �أر�ضً ا ،والأر�ض �سماء ،مل يعودوا يعرفون �أيديهم اليمنى
من �أيديهم الي�سرى ،وقام «علماء ال�سوء» و«وعاظ ال�سالطني» عندهم طبقًا مل�صالح
«اخلالفة» و«ال�سنة ،اجلماعة» و«املذهب احلق» و«حفظ بي�ضة املارك�سية احلكومية»
ب�إل�صاق عدد من النظريات ب�شارب اخلليفة �أمري امل�ؤمنني ح�ضرة «�ستالني املعلم
العاقل للب�شرية» ،وو�صلوها بـ «�أ�صول الدين» وراج �سوق «كتابة احلا�شية على
املنت» والت�أويل ،والتربير الذي ال يتفق ،والن�ص و� ...إلخ.
لكن جماعة من الذين مل يكونوا يعتربون �أنف�سهم «دعاة» و«مدافعني» بال
قيد وال �شرط» عن الإ�سكوال�سية اجلديدة� ،أح�سوا ب�ضرورة �أنه ينبغي �أن يجدد
النظر يف تلك املبادئ الأولية� ،إذ ال ميكن بتلك املعايري الكال�سية تقييم ما ظهر يف
هذا الع�صر ،فكل احل�سابات ،والنبوءات ،والتوقعات ،بل وخط ال�سري الطبيعي
( )1بيت جلالل الرومي وي�ضرب مث ًال عندما ي�ؤدي العالج �إىل عك�س ما يراد منه( .املرتجم).
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للأحداث ال�سيا�سية ،واالجتماعية ،وحتى االقت�صادية ،والطبقية قد تغريت .ففي
البداية جند «الر�أ�سمالية التناف�سية» ال�سابقة التي كان يعرفها مارك�س وطرح علم
االجتماع ال�سيا�سي االقت�صادي عنده على �أ�سا�سها وم�ستن ًدا على خ�صو�صياتها
�آخذة يف الزوال ،وتعطي مكانها بهدوء لـ «ر�أ�سمالية تعاونية متفاهمة» ،وامل�س�ألة
جدا ،والتي حتدد الأمر وهي «املناف�سة» �أخذت متحى قلي ًال داخل
احل�سا�سة ًّ
احتادات ال�شركات ،وتعاون ر�أ�س املال ،والأ�سواق امل�شرتك اخلفية ،واملعلنة،
و�أعطت مكانها ال للم�صاحلة فح�سب ،بل وللتعاون ،والتفاهم ،فالر�أ�سماليون
ن�سيجا �سرطان ًّيا عامل ًّيا ي�ضغط ج�سد
يتجمعون م ًعا ،ويعقدون الروابط ،وي�صنعون ً
العامل بق�سوة داخلة.
لقد تغري وجه العامل كلية ،وتبدو مارك�سية القرن التا�سع ع�شر غري مالئمة
لهذا اجل�سد الذي تغري بطريقة مل تتنب�أ بها ،تبدو �ضيقة ،وق�صرية ،وممزقة ،وغري
منا�سبة� ،إذا جذبتها من ناحية متزقت �أكرث من ناحية �أخرى ،تغطيها هنا ،فتعرى
هناك �إذن :ينبغي جتديد النظر فيها ،وجددوا النظر ،كلهم حتى احلكومات
التقليدية املارك�سية� ،أي نف�س �أولئك الذين كانوا ينظرون �إىل جتديد النظر ك�سبة
يتهمون �أعداءهم بها ،جتديد النظر؟ �أجل� ،أي البدعة( )1يف الدين ،البدعة؟ �أجل،
�إدخال ما لي�س يف الدين يف الدين ،وماذا يعني التعاي�ش ال�سلمي ،والوفاق؟
يعني «ت�أ�سي�س �شركة م�ساهمة للكفر ،والدين» تفاهم املدافعني عن عبادة الواحد
( )1الب ِْدعة :الأمر الذي يفعله الإن�سان ،ومل يفعله �أحد من قبله.
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مع املدافعني عن عبادة الأ�صنام� ،ضد من؟ �ضد من ال �إله لهم ،الأمم التي ال
�صاحب لها.
وماذا تعني ثورة الفالحني؟ تعني ،ال ،يف تلك الأمم يقوم الفالح بالثورة،
�أما جماعات العمال ال�صناعيني يف الدول اجلديدة فهي حمافظة ،ورا�ضية عن
�أحوالها و�شاكرة ،ه�ؤالء ينبغي �أن ي�صلوا بعد ذلك ،اال�شرتاكية غري ال�شيوعية،
�أما الدولة فال ينبغي �أن تختفي ،لي�س هذا فح�سب بل يجب �أن تكون �أقوى
و�أكرث م�سئولية ،والثورة العاملية خيال ،وامل�سرح احلقيقي للثورة هو القومية ينبغي
�صنعها يف الداخل ،وت�صديرها �إىل اخلارج ،ت�أميم ر�ؤو�س الأموال ال�صغرية املبعرثة،
وامللكيات ال�صغرية التي ال ح�صر لها.
على كل حال ،الفرق بني القطبني :القطب «العابد لل�سنة» و«الويف للأ�صول
الكال�سية املارك�سية» الذي يجيز «تقليد امليت» �إىل �أبد الآباد ،وبني القطب الذي
يعلن على امللأ لزوم جتديد النظر و«البدعة» ،الفرق موجود فح�سب يف «الإعالن»
و«التقية»( )1و�إال ف�إن حتمية الع�صر ،وتغري الروابط الطبقية ،والأ�س�س االقت�صادية
والتكتالت ال�سيا�سية ،وحدوث �أمور مل تتوقع ،قد دعت القطبني �إىل جتديد النظر
يف املارك�سية الكال�سية ،بطريقة دفعت فيدل كا�سرتو �إىل �أن يقول ب�صراحة عندما
كان يعلن املارك�سية اللينينية كنظام لبلده ر�سم ًّيا�« :أنا ال �أفهم املارك�سية بدون
جتديد نظر».
( )1التقية� :أن يفعل الإن�سان -بدافع اخلوف� -شي ًئا ال ي�ؤمن به.
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ومن هنا ف�إن كا�سرتو قومي قبل �أن يكون مارك�س ًّيا ،وكان قوم ًّيا قبل �أن
ي�صري مارك�س ًّيا ،ومن �أجل �أن تت�ضح قاعدته االجتماعية �أكرث ميكن القيام مبقارنته
بال�شخ�صيات امل�ضادة لال�ستعمار من �أمثال� :سوكارنو ،وبن بيال ،ونكروما،
ولومومبا ،ونرييري .و�سيا�سيني من �أمثال :موري�س توريز ،وتوجيالتي ،وبلي�شت،
وجومولكا ،وكادار.
وي�ستطيع مفكرون من �أمثال �سارترَ ،ف ْهم كا�سرتو �أف�ضل من املنظرين
الر�سميني من �أمثال �سو�سلوف ،وقد فهمه �أبطال احلركة امل�ضادة لال�ستعمار
�أ�سرع ،واعتربوه واح ًدا منهم �أكرث من اجلدليني حملة «املاركة امل�سجلة» ،ورعاة
(اال�شرتاكية العلمية) الذين �أخذوا «الطغرا» من دار اخلالفة «بغداد».
�أعلم �أن الذي يجعلكم مرتددين يف قبول هذا الر�أي القائل ب�أنه قومي،
وهذه القاعدة القائلة ب�أن القومية قد فاقت املارك�سية بعد احلرب الثانية يف �إفريقيا،
و�آ�سيا ،و�أمريكا الالتينية ،وكان لها الدور التقدمي والطليعي ،هو �أنكم تفهمون
القومية بنف�س معناها املعهود القدمي ،ولكم احلق يف �أال تقبلوا الأمر بب�ساطة،
فكيف ميكن لإح�سا�س ،وعاطفة قومية ،وعرقية ،وتع�صب للرتاب ،والدم �أن يكون
�أكرث ثورية من اال�شرتاكية العلمية الثورية ،ومن �أيديولوجية طبقية مبنية على
اجلدلية؟ لكن ،ام�سحوا هذا املفهوم القدمي للقومية من �أذهانكم ،لي�س لأنني لن
�أ�ستخدم هذا امل�صطلح بذلك املعنى هنا ،بل لأنه مل يعد اليوم بهذا املعنى فع ًال،
لي�ست �أ�س�س القومية اليوم هي مبدئية الرتاب ،والدم ،والع�صبية القومية ،وعبادة
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العرق( ،)1واملفاخرة بالأجداد ،والت�ساميات القومية� ،إن القومية يف ع�صرنا ذات
مفهوم طرحي ،وعك�س �أكرث ،هي «ا�ستجابة» ولي�ست قاعدة مطبقة عليا ومف�ضلة،
هي «ت�ضاد حتمي جديل و�ضروري» وعلى حد قول �شاندل�« :إن القومية ال
تتحقق عندما تولد الأمة ،لكنها تتحقق عندما تهدد الأمة بالفناء».
يف �أواخر الع�صر ال�سا�ساين مل يكن للقومية الإيرانية وجود ،ومنذ �أن
بد�أت اخلالفة العربية الأموية ،والعبا�سية يف الهجوم عليها ،وال�سعي للق�ضاء على
وجودها ظهرت ،ومن هنا خال ًفا ملا هو مت�صور يف الظاهر جند القومية الإيرانية ال يف
ع�صر اال�ستقالل الإيراين �أو حكم العرق الإيراين ،بل جندها يف القرنني الثالث
والرابع الهجريني ،ولي�س من قبيل امل�صادفة �أن تدون ال�شاهنامة يف تلك الفرتة،
ويكون الأبطال القوميون الأعاظم ،واحلركات ذات اجلذور القومية الع�سكرية،
وال�شعبية ،والثقافية ،والأدبية يف هذه الفرتة.
وميكن �أن جند القومية العربية يف عهد اخلالفة الأموية ،والعبا�سية بدخول
عنا�صر غريبة �إىل املجتمع الإ�سالمي هددتها بالزوال ،وتعر�ضت للهجوم ب�سالح
امل�ساواة الإ�سالمية ،وقامت احلركة ال�شعوبية العامة التي �سلحت مبنطق الإ�سالم
وطرحت كباطل.

( )1الع ِْرق :الن�سب .واملراد هنا :اجلن�سية.
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يقول هايدجر« :الأنا� ...أي وجودي احلقيقي معدومة يف احلياة االجتماعية
وهذا يف كل �أحوال الإن�سان املختلفة ،يف عالقته بالأفراد ،والأ�شياء ،والأمور
الأخرى ،وعندما تو�ضع يف مواجهة واقعني فح�سب يتحقق الوجود احلقيقي �أي
الأنا ،هذان الواقعان هما :املوت والع�شق» ملاذا؟ لأن املوت يق�ضي على الأنا
عندما يتجه املوت �إيل بالهجوم توجد الأنا ،الع�شق �أي�ضً ا عنده نف�س الهدف،
فالع�شق يقطع كل التعلقات� ،أي كل عالقات الفرد وروابطه مع غريه ،وملا كان
والوجود املجازي للفرد وهو وجوده االرتباطي حجابًا لوجوده احلقيقي ف�إن الع�شق
بتمزيقه لهذا احلجاب يرفع النقاب عن وجوده احلقيقي ،ويعطي الوجود للأنا:
�أنت نف�سك حجاب نف�سك فتنح يا حافظ عن وجود بيننا(.)1
ومن هنا فالقومية اجلديدة لي�ست واق ًعا جمر ًدا قائ ًما بذاته ،بل هي رد
فعل منطقي ،اعرتا�ض بتحقيق يف عالقة تنازعية جدلية ،فاال�ستعمار يف �سحنته
الإمربيالية ال�سيا�سية االقت�صادية الثقافية ال�سوداء املميتة يهجم على جمتمع ما ذي
ت�أريخ ،وثقافة ،و�شخ�صية معنوية ،ومادية ت�سمى «الأمة» ،فيقوم بنفي خ�صائ�صها
الوجودية املاهوية وحمو وجودها القومي ،و ُي ِغري( )2على ثروتها ،ويقتل ت�أريخها
ويحتقر ثقافتها ،وي�سخر من �صفاتها وعاداتها ،ومعنوياتها ،ودينها ،وميرغ يف الطني
( )1البيت كما هو وا�ضح حلافظ ال�شريازي ،وي�ضرب مث ًال عندما يكون وجود ال�شخ�ص بينه وبني �آرائه م�سب ًَبا
ل�ضالله( .املرتجم).
(ُ )2يغِري :يهجم.
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كل �أبعادها ،ومالحمها االجتماعية ،والإن�سانية التي ت�شكل �أ�صالتها وا�ستقاللها
حتى جتد نف�سها فاقدة لكل حمتوى �إن�ساين ،و�شخ�صية وغنى معنوي ،ومن ثم
ت�ست�سلم للذلة ،والتبعية ،والتلون ،وتقليد القردة ،وتظهر يف الأمية �آنذاك «عك�س
للأطروحة» وحركة حتمية ،ورد فعل يف مواجهة هجوم املوت ت�سرتد الروح،
وجت�سد احلياة واحلركة حتى تدافع عن نف�سها ،وحتى تطرد هجوم املوت والزوال
اال�ستعماري عن حرمي وجودها� .أما القومية القدمية فكانت عبارة عن ت�صلب ر�أ�س
مغرور ،ومتكرب ،وعنقه يلتوي بعنجهية ،وتفنج ،وادعاء �أمام الآخرين ،ومظاهر
جاهلية �أر�ستقراطية ،وابتالء بعباءة امللك ،لكن القومية اجلديدة مثلها �أن يقيم
رجل حر ،وذكي ر�أ�سه ،وعنقه يف مقابل �شيطان �أ�سود ا�ستوىل على ر�أ�سه وعنقه،
وقيدهما ب�أن�شوطة عبوديته ،وابتاله  -هو الذي كان «�شخ�صية ،و�أ�سرة ،وغني،
ونظا ًما ،وهيلمانًا  -بالفقر ،واجلهل ،والتقليد ،و�أ�صبح ي�سميه ن�صف بدائي ومت�أخر
ويف حالة تقدم» ،وي�سميه جائ ًعا م�ستحقًّا للعون ،و�شحا ًذا من �أجل البقاء ح ًّيا،
ومتك ًئا على ع�صا من �أجل �أن ي�ستطيع ال�سري.
هذان النوعان من القومية يت�شابهان يف الظاهر وعن بعد ،لكن يف الباطن
وحقيقة الأمر ال وجه للت�شابه بينهما �أب ًدا� ،أحدهما مترد على العبودية ،و�سحب
للعنق من القيد ،وكفاح من �أجل النجاة ،واال�ستقالل ال�سيا�سي ،والثقايف،
جدا ،ومن ال�سذاجة
واملعنوي ،والقيادي ،والنوع الآخر جاهلية مغرورة قبيحة ًّ
�أال نعرف التمييز بني احلرية ،والكرامة ،وبني التنفجات القومية ،والقبلية ،وماذا
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يوجد من �شبه بني النازية الأملانية ،والفا�شية ،والإيطالية من ناحية وبني حركة
املقاومة يف باري�س ،و�صمود �ستالينجراد يف احلرب الثانية من ناحية �أخرى؟
ومن هنا ف�إن ما �أ�سميه هنا القومية ،و�أقارنه باملارك�سية �أعني به احلركة التحررية
امل�ضادة للإمربيالية عند الأمم امل�ستعمرة يف العامل الثاين «الثالث �ساب ًقًا» ،وما
�أ�سميه باملارك�سية �أعني به الأحزاب التي اختارت املارك�سية ر�سم ًّيا ك�أيديولوجية
وتدعي قيادة ال�شعوب ،وتعترب �أنف�سها �أكرث الأجنحة التقدمية طليعة يف اجلناح
الثوري ،واملدافع الوحيد ال�صالح عن اجلماهري ،والذي تتبلور يف مبادئ العمال،
والفالحني ،ومنجي النا�س ،و�صانع اال�شرتاكية ،وال�صاحب الوحيد ملدر�سة علمية
ا�شرتاكية م�سلحة باجلدلية ،وجمهزة بفل�سفة احلتمية العلمية للت�أريخ وغريه ،وتعترب
القوميني فاقدين لهذه املزايا ،وتتهمهم بامليول البورجوازية ،والإقطاعية والرجعية،
وامليول التفاهمية اال�ست�سالمية ،واخللو من الر�ؤية العلمية الطبقية واال�سرتاتيجية
ال�صحيحة الثورية الواعية ،واالنطالق من عواطف ،وفورات( )1قومية ودينية،
لكننا �إذا تركنا حرب امل�صطلحات ،والألفاظ ،وجمال امل�صطلحات الرائعة
الرنانة ،وقمنا من خلف منا�ضد البحث ،و�أغلقنا كتب الدر�س ،وعدنا �إىل م�سرح
الواقعات العينية ،وامل�صدقات اخلارجية احل�سا�سة امللمو�سة ،وعلى �أ�سا�س �أ�سلوب
علمي جديد بينه ديكارت بقوله« :لن�ضع �أيدينا على كل الأوراق ،والكتب،
وامل�صادر ،واملنابع التي ن�ستخدمها يف البحث ،والتنقيب ،واملوجودة على املن�ضدة
( )1الفورات :مفردها الفورة ،وهي الغليان� ،أو �شدة ا�شتعال النار .واملراد هنا :الثورات� ،أو التع�صب.
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وملنحها ،ولنرتك اجلدل الكالمي ،والأبحاث النظرية ،والقيا�سات ال�سوفو�سطائية،
واملناظرات الأ�سكوال�سية ،ولنقم بد ًال منها بامل�شاهدة العينية واملقارنة ،وعلينا �أال
ولنمح من
نخطو خطوة واحدة خارج دائرة احلقائق احلية ،والعينيات اخلارجيةُ ،
�أذهاننا الأحكام امل�سبقة ،والأفكار ال�سابقة على احلقائق ،ف�إذا ما �أراه على العك�س
متا ًما مما كنت �أفكر فيه ،وكنا ن�ستنبطه ،ون�ستنتجه ،و�آمنا به».
يف كل �أنحاء �أمريكا الالتينية نرى �أحزابًا �شيوعية ذات ت�أريخ يف مقابل
حركة كا�سرتو ،ومل ي�سمع مفكر م�ستنري قارئ عارف بال�سيا�سة ا�س ًما واح ًدا لأحد
ال�شخ�صيات البارزة يف هذه الأحزاب� ،أو يذكر عم ًال من �أعمالهم ،وهذا هو ا�سم
ت�شي جيفارا ،وكا�سرتو يهز قارة �أمريكا.
ويف �شمال �إفريقيا :قارنوا احلزب ال�شيوعي اجلزائري «�شعبة فرن�سا» بجبهة
التحرير اجلزائرية ،وجي�ش التحرير اجلزائري ،واحتاد الطالب امل�سلمني اجلزائري
التي قامت ب�أكرث الأدوار ح�سا�سية فكر ًّيا وعمل ًّيا يف احلرب امل�سلحة �ضد اال�ستعمار
الفرن�سي ،مبنظمة ال�شباب املرتبطة باحلزب ال�شيوعي التي  -يف ما عدا الفتتها -
مل ت�سمع لها �أذن �صو ًتا ومل ي�شم �أنف لها رائحة ،وانظروا �إىل اجلماعة العلماء
التي قامت ب�إعالن اجلهاد الفكري ،واالجتماعي ،والثقايف ،والع�سكري ،و�صارت
()1
�سدا يف كل طرق يف مواجهة اال�ستعمار الفرن�سي ونفوذه ال�شامل ،و�أ�ضرمت
ًّ
(� )1أ�ضرمت� :أ�شعلت.
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�أول �شرارة للحرية يف قلوب النا�س ،وانظروا �إىل ال�شخ�صيات القومية لهذه
احلركة من �أمثال :عبد القادر رئي�س القبيلة الذي حارب ثالثني �سنة ،وبن بيال،
وبن جده ،وكرمي بلقا�سم ،و�آيت �أحمد ،وحممد حيدر ،وهواري بومدين ،وعمر
مولود( ،)1وكتاب ومفكرين من �أمثال :فرانز فانون ،وكاتب يا�سني ،وزهرة رديف،
وجميلة بوبا�شا .عج ًبا ،كم هي مثمرة هذه الثورة ومربية للمواهب وكم ت�صنع من
الب�شر!!
انظروا �إىل الإ�سالم ،يف الع�شرين �سنة الأوىل من عمره تظهر فيه �شخ�صيات
عظيمة مهما طوفت يف الألف �سنة املوجودة من عمر �إيران القدمية لن جتد واح ًدا
منهم ،ويف �آخرها يف عهد �أنو �شريوان ،ن�صادف بع�ض �أ�سماء الأطباء ،واحلكماء،
لكن ما �أ�سرع ما ي�صاب املرء بالإحباط(� ،)2إنها �أ�سماء الأطباء ،واحلكماء ،لكن
ما �أ�سرع ما ي�صاب املرء بالإحباط� ،إنها �أ�سماء �أجنبية بخت�شيوع ،و� ...إلخ� ،أجل:
ه�ؤالء هم علماء الروم ال�شرقية الذين غادروها خو ًفا من اعتناق ج�ستنيان امل�سيحية
وجا�ؤوا هنا و�أ�س�سوا جامعة جندي�سابور ،الجئون �سيا�سيون� ،إذن ف�أول جامعاتنا يف
الع�صر الذهبي القدمي �أقامها اليونانيون؟!! �إذن :فلماذا �صارت هذه الأمة اليائ�سة
(�)1أديب ومفكر عظيم له ن�صيب كبري يف تكوين ال�شخ�صية الأدبية لكامو ،وهو واحد من �أقطاب الأدب والثقافة
الفرن�سية اليوم بال منازع ،ومرجع لنقاد فرن�سا املعا�صرة ،وكتابها و�شعرائها .و�أخ ًريا كان قد ر�أ�س طائفة من
العلماء اجلزائريني كلفوا من قبل اجلبهة بو�ضع �أ�سا�س الثورة الثقافية ،والإحياء املعنوي ،وتنظيم نظام التعليم
يف اجلزائر .ودخل حملة الر�شا�شات يف اجلي�ش ال�سري الفرن�سي فج�أة مكان االجتماع وقتلوهم جمي ًعا.
( )2الإحباط :الي�أ�س.
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العاقر( )1هكذا مده�شة م�ؤ�س�سة للجامعات ،واملدار�س ،واملكتبات التي ال نظري لها
يف العامل «حتى اليوم» بعد الإ�سالم؟ كيف �صارت �صاحب كل هذه الك�شوف،
والكرامات يف عامل الب�شر ،وب�سطت ظل �سلطان مواهبها العلمية والفكرية،
وال�سيا�سية من ال�صني حتى �شمال �إفريقيا ،وجنوب �أوربا ،وان�سحب ت�أثريها
حتى قلب �أوربا يف القرون الو�سطى وع�صر النه�ضة ،و�أوربا احلديثة؟ ال�سبب:
الثورة ،الثورة الفكرية ،والإميان احلار اجلديد الذي يغري الروح ،والعرق والر�ؤية
وكل �شيء ،الأيديولوجية ،ما يخلق الفوران الداخلي ،واخلالقية ،واخل�صوبة،
والثقافة ،واحل�ضارة احلقيقية عند النا�س ويا لها من �صداقة الدببة� ،صداقة دعاة
الإيرانية� ،أجل� ...أولئك الذين  -نتيجة للعداوة للإ�سالم التي �أ�صبحت مو�ضة-
ي�شطبون كل هذه الرثوات العظيمة ،واملفاخر الغالية التي ت�صنع ال�شخ�صية بعد
الإ�سالم ،واجلن�س الإيراين مل يزدهر هكذا �أب ًدا ،وال ميلك دلي ًال كهذا يعرتف
به العامل على قدرة نبوغه ،وخالفيته ،وجدارته الذاتية ،وعندما يقوم بال�سخرية
من هذه الثقافة العاملية� ،أو كتمانها ،ي�سرعون يف البحث عن دليل عن القومية،
واملفاخر القدمية ،وعندما ال يظفرون ب�شيء ذي قيمة ي�صطنعونه� ،أجل ،ال كانت
موجودة ،كانت �أي�ضً ا كثرية ،لكن ه�ؤالء العرب ق�ضوا عليها� ،أجل ،كانت ،بل
كانت كثرية ،لكن الإ�سكندر امللعون حملها و�أخذها معه ،وكان مما �أخذه �أن خرج
كل ه�ؤالء الفال�سفة ،والفنانني ،والعلماء ،والأدباء ،و�صارت اليونان هي اليونان،
( )1العاقر :العقيم ،التي ال تنجب.
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ح�س ًنا :ب�أي دليل؟ بدليل العقل ،يعني هل من املمكن �أن �أمة عظيمة ،وقوية،
و�شهرية ،ومتح�ضرة مثل �إيران يف الع�صر الأكميني ،والأ�شكاين ،وال�سا�ساين ال
يكون لديها �شيء حمرتم؟! ال يكون لديها فيل�سوف� ،أو �شاعر� ،أو مفكر ،وعامل
وكاتب؟ ال� ،إذن كان لديها ،نعم ،ح�س ًنا� ،أخذوهم ،بال جدال ،هذا الإ�سكندر،
�أو العرب �أخذوهم امللعونون؟ حتى �أ�سماء فال�سفتنا و�شعرائنا ،ونوابغنا الأعاظم
�سرقها �أولئك الأنذال ...ح�س ًنا ،والآن :ماذا علينا �أن نفعل؟ ال �شيء ،ن�شتم
العرب والإ�سكندر ،ونربي �أطفالنا منذ ال�صغر على بغ�ضهم ،وكراهيتهم؛ لكي
يعلموا يف الغد عندما يكربون من الذي �ألقى بهم يف هذا اليوم الأ�سود ،وحتى
ال يخدعهم ثانية الإ�سكندر ،وعمر ،ويزيد بن املهلب ،ويعي�شون «بالفكر الطيب،
والقول الطيب ،والعمل الطيب» وهي كل ما تبقى لنا من ثقافتنا القدمية العظيمة،
�أح�سنت لكن :يف مقابل ال�شخ�صيات القومية العظيمة يف حركة التحرير اجلزائرية
جند يف احلزب ال�شيوعي اجلزائري :بن علي�شري ،فح�سب وال�سالم ،وا�سمه ب�سبب
مقامه كرئي�س للحزب ولي�س ب�سبب عمله ،وكان هناك �أي�ضً ا �أربعة حمرتمون ،مثل:
عمر �أوزجان ،وهرني �آلج ،وبعد بداية حرب التحرير هربوا من احلزب وان�ضموا �إىل
جدا م�شغولني بالتحليل
جدا ًّ
اجلبهة ،وبقي فيها فقط �أولئك الطليعيون اجلدليون ًّ
املارك�سي للق�ضايا الطبقية واحلتمية الت�أريخية ،وكل الفروع الكالمية يف هذه
الأ�سكوال�سية املارك�سية اجلديدة.
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ويف الدول العربية واحدة واحدة ،يعترب و�ضع اجلناحني معلو ًما وكان معلو ًما
(والعراق وحدها فيها ثالثة �أنواع من الأحزاب املارك�سية) ،ويف مراك�ش (بن
بركة) ،ويف الهند (رويف) ،ويف �أندوني�سيا (�سوكارنو) ،ويف دول �إفريقيا ال�سوداء
واحدة واحدة ،ويف تنزانيا (نرييري) ،ويف كينيا (جوموكينياتا) ،ويف غانا (قوامي
نكروما) ،ويف الكوجنو (لومومبا).
�سوف ت�س�ألون� :إذن ملاذا احلال يف ال�شرق الأق�صى غري هذا؟ �صحيح
لي�س هكذا ،لكن ا�ستثناء ال�شرق الأق�صى ال ينق�ض هذه احلقائق ،لكنه يدفعنا
�إىل التفكري :ملاذا هو هكذا؟ (لأندريه مارتينيه) �أحد اخلرباء امل�شهورين يف دول
العامل الثالث ر�أي ب�ش�أن الدول الإ�سالمية ميكن تعميمه على كل الدول غري
الإ�سالمية التي ت�شابه �أو�ضاعها �أو�ضاع الدول الإ�سالمية ،وميكن اعتباره �إجابة
على هذا ال�س�ؤال:
«�إن املارك�سيني يف العامل الإ�سالمي قد ف�شلوا جمي ًعا ،وبالرغم من كل
الظروف االقت�صادية ،وال�سيا�سية املواتية ،واملوجودة يف �أيديهم ،مل ي�ستطيعوا
�إحراز �أي جناح؛ وذلك لأنهم غفلوا عن البحث الدقيق وال�صحيح يف الواقع
االجتماعي جمتمعاتهم وروحها ،وت�أريخها ،ومعرفة نوعها ،دون �أن ينتبهوا �إىل �أنه
ينبغي عليهم �أن يعرفوا الأر�ضية التي يريدون العمل فيها ،وبد�ؤوا بتطبيق القواعد
اجلافة الكلية للنظريات املارك�سية كما كانوا قد تعلموها يف �أوربا ،وعندما عجزوا
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عن تطبيق هذه النظريات على الواقع احلي ،والروح االجتماعي ،واخل�صائ�ص
العينية ل�شعوبهم ،وظروف جمتمعاتهم ،انتهت كل جهودهم �إىل الف�شل».
ما هو الت�صور املوجود يف �أذهان النا�س عن �شخ�صية �أحد املارك�سيني؟
جدا ،ومتقعر يف كالمه متا ًما
هذا هو� :شاب مرتب ،ونظيف ،ومتفرجن ،وع�صري ًّ
وكثري االدعاء ،ومتع�صب �ضد الدين ،والأخالق ،والروحانيات ،والت�أريخ،
والأدب ،يعرف الكثري من «الأ�شياء» ،وبالن�سبة له ُح َّلت جميع م�شكالت العامل
جدا( )1مثل �شعرائنا القدامى الذين تعلموا ا�سم
والإن�سان ،وهو �أي�ضً ا مكفهر ًّ
زهرة الأرجوان من ديواين �سعدي ،وحافظ ،و�أخذوا يف الأ�شعار التي «يرتكبونها»
يقومون با�ستخدامها ب�إح�سا�سات رقيقة ،وت�شبيهات ،وا�ستعارات ،وجمازات
لطيفة و�شاعرية ،لكن نف�س هذه الزهرة التي من فرط ع�شقهم لها وجلمالها
ي�شبهون لون حمبوبتهم ،ووجهها ،ورائحتها بها؛ لأنها ظهرت �أمام عيونهم يف
احلديقة ما عرفوها ،ولو �أن الب�ستاين عرفها لهم ،رمبا ال�ست�سا�ؤوا ،ه�ؤالء يع�شقون
كلمات ال�شعب واجلماهري عن طريق الآداب اال�شرتاكية ،والأعمال التقدمية
والدميوقراطية وال�شعبية والأجنبية ،وي�ستخدمون هذه الكلمات بوجد و�إح�سا�س،
كل ما لديه من ّ
()1يف الكلية كان �أحد تالميذي الك�ساىل مارك�س ًّيا ّ
كل املبادئ العلمية واالجتماعية للمارك�سية
زوج من ال�شّ وارب فح�سب ،وكان كلما يلتقي بي ينظر �إ ّيل �شز ًرا وك�أنني قتلت �أباه؟ ويتعمد �أنْ يبدي يل �أ ّنه
ال يحييني ،وظننت �أ ّنه رمبا كان خمتل الأع�صاب فل�ست على خالف مايل� ،أو عائلي� ،أو قانوين مع �أحد ،وملا
ال�سبب تف�ضل وقال� :إنّ �أحد تالميذ فالن �صديقي وهو يقول� :إنّ فالنًا ويعنيني ال يحلل الق�ضايا
�سئل عن ّ
ال ّت�أريخية ب�أ�سلوب جديل ،ور�ؤيته ّ
الطبقية قا�صرة.
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�إال �أنه عندما ت�سقط �أعينهم عليهم يف احلارد وال�سوق والقطار وامل�صنع والقرية
جدا
واملقهى والتكية( )1وامل�سجد ،ي�سدون �أنوفهم من رائحة عرقهم ،وي�ضيقون ًّ
«بقلة تربية ه�ؤالء احلمقى �أهل الطبقة الدنيا وقذارتهم وانعدام �إح�سا�سهم»
ويقول« :هذه الأمناط ال�شعبية تعي�ش كاحليوانات ،تتمرغ يف القذارة وال�شقاء ،لقد
�صممت حتى �أقنعت بابا وماما ،ببيع املنزل واالنتقال �إىل هذه الأحياء ال�شمالية،
والنظيفة يف املدينة� ،إن �سكان �أحياء اجلنوب ال يحتملون� ،أما هنا فالنا�س ب�شر
حمرتمون حقيقة ومتح�ضرون».
والق�ضية ت�شبه ق�ضية ذلك الأ�ستاذ العامل الذي كان �أول من يقوم معار�ضً ا
للحجاب ،وكان يلقي املحا�ضرات ،ويكتب املقاالت العلمية ،واال�ستداللية
الكثرية عن حرية املر�أة ،وم�ساواتها بالرجل ،ثم يقول عندما يريد احلديث عن
زوجته�« :أخت ال�سيد ح�سن متوعكة»(.)1
جدا عباد ال�شعب يتلو فوق ر�أ�سي دائ ًما
كان �أحد ه�ؤالء املفكرين ال�شعبيني ًّ
طبقًا لن�صو�ص «ما هو الأدب؟» الأوربية�« :سيدي ،ينبغي �أن ننزل من �أبراجنا
العاجية ،ينبغي �أن ننزل �إىل احلارات ،ما مل ينطلق املفكر من النا�س ،وما مل
يعرف اجلماهري فهو �سجني يف عامل ذهنيانه وجمرداته ،يقول ماو� :إن املفكر ينبغي
()1التكية :مكان يجتمع فيه املت�صوفة.
( )2متوعكة :مري�ضة.
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�أن يختلط باجلماهري متا ًما مثل ال�سمكة يف املاء ،ويقول املخرج الرو�سي املعروف
الذي �أخرج عندما تطري طيور اللقلق ،وم�صري �إن�سان :ينبغي �أن جتل�س عدة ليالٍ
مع فالح رو�سي و�أن ت�شرب معه مئة زجاجة من الفودكا حتى ت�ستطيع �أن تفهم
منطه جي ًدا� .أجل فاملفكر �أي�ضً ا خمرج ،وعلينا �أن نعرف الفالح ،والعامل �أكرث
حتى نوقظه ونعطيه الوعي الطبقي» ،وكنت �أعلم �أن هذا ال�سيد يتحدث حدي ًثًا
متجر ًما لأ�ستفيد فح�سب من �آرائه العلمية؛ لأن من كل كالمه هذا معقوله،
ومنقوله والذي كان يتف�ضل بقوله بكل هذا التف�صيل ،والتف�صي�ص :كان يعمل
فقط مب�س�ألة �شرب الفودكا ،لي�س مع الفالح بال �شك ،بل مع الرفاق الواعني
املتعاطفني الذين كانوا يح�سون ب�أنف�سهم ملتزمني يف كافترييا هوتيل باال�س.
وذات يوم �أخذ نف�س هذا ال�سيد «ال�شعبي الدميوقراطي الي�ساري وغريه»
ين�صحني �أنا الذي ر�ؤيته الطبقية لي�ست بالقدر الكايف قائال« :ال �أريد �أن �أقول:
()1
�إنه ينبغي �أن نح�صر �أنف�سنا ،ونتكرب ،لكن املرء ال ينبغي �أن ينزل بقدره ،ويه�ش
له�ؤالء الطالب بحيث يظنون �أنهم �أمام �إخوتهم� ،إنك �إن قللت من قدرك
فهم يقللون منه ثم لن ت�ستطيع �إيقافهم ،ويبلغ بهم احلد �إىل الوقوف �أمامك،
والتدخني �أمام وجهك ،وي�ضيع احرتام الأ�ستاذية ،وكرامتها ،وبعدها ال يعطون
�أية قيمة لدرو�سك ،و�أبحاثك� ،إنه يقال� :إنك حتى ت�سري معهم ،وتذهب معهم
()1يه�ش لهم :يفرح بهم ويطرب لهم.
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�إىل الكافترييا وترثثر( )1معهم� ،أعلم بال �شك �أنها �أقوال خمتلفة ،لكن ما يالحظ
وهنا �أي�ضا �أنك عندما تنتهي من حما�ضراتك يلتفون حولك ينبغي �أن حتفظ
احلدود ،والفوا�صل� .إذا فقد الإن�سان االحرتام ال يبقى له بعده �شيء ،ف�ض ًال
عن �أنني �سمعت �أنك قمت ب�إلقاء حما�ضرات يف م�ؤ�س�سات غري جامعية ،حقيقة
�أن هناك �أ�ساتذة حمرتمني وجامعيني ،م�شهورين مثل :الدكتور ن�صر ،والدكتور
زرياب خوئي ،والأ�ستاذ حميط طباطبائي� ،ألقوا حما�ضرات يف نف�س املكان لكنها
على كل حال م�ؤ�س�سات غري جامعية ،كل �أنواع الب�شر يتجمعون فيها� ،سوقة،
وجتار ،و�أمناط عامية ...وهذا يحط ب�شخ�صيتك العلمية� ،إن طال ًبا واح ًدا ال ي�ستطيع
ال�ضحك �أمامي حتى �إذا تفكهت �أنا نف�سي ،ي�سلمون بخوف وخ�شية ،يف�ض فم
الطالب عندما يقف ليقاطع كالمي ويناق�شني� ،أو يدخل معي يف جدل ،ل�ست
م�ستعدا حتى ولو �أعطوين مليون تومان �أن �ألقي حما�ضرة �أمام �أمناط غري جامعية،
ًّ
�أو يف حمافل غري ر�سمية� ،إن املرء لينزل مب�ستواه ،ينبغي �أن تنتبه من نف�سك
جي ًدا ،من �أجلنا على الأقل ،فنحن زمالء وحيثيتنا االجتماعية واحدة خا�صة يف
جمتمعنا ،ومع ه�ؤالء النا�س الذين ال قيمة لهم ،وال يعرفون حدودهم ...بغفلة
ب�سيطة تتحطم �شخ�صية املرء .»...
وعندما كنت �أ�سمع �آداب املعا�شرة الكونف�شيو�سية هذه ،والأخالق،
والعادات التي تفوح منها رائحة الأر�ستقراطية العفنة ،وهذا الرتاث «الكورتوازي»
( )1ثرثر يف كالمه� :أكرث منه اخللط.

332

العودة �إىل الذات

332

ملجتمع �إقطاعي ،وملكي ،وكله من فم هذا املت�شبه باال�شرتاكيني ،ماذا كنت
�أ�ستطيع �أن �أقول �إال� ...« :أخي العزيز ...هل ال�شخ�صية قطعة من الزجاج تك�سر
ب�ضربة واحدة؟ ال�شخ�صية �صفة ذاتية ،و�أ�صالة ،وت�سامي معنوي ،و�أخالقي يف الـ
«�أنا» اخلا�صة بي ،لي�ست وه ًما� ،أو ت�صو ًرا يف نظرات الآخرين ،لي�ست ال�شخ�صية
و�ضو ًءا يبطل بغفلة �صغرية ...و�إن كانت هكذا� ،أبطلها بغفلة كبرية .ولنم�ض».

تف�سريي للدين ،والعلموية

ينبغي �أن �أو�ضح يف البداية �أي تف�سري لدي للدين؟ ثم �أُ َو�ضِّ ح كيف �أَ َّد ِعي
�أن الإ�سالم ب�سبب روحه ال�سيا�سية ،والثورية اخلا�صة ،وب�سبب �أنه هو الذي ي�صنع
ت�أريخ �أمتنا ،وثقافتها ،وروحها ،ووجدانها ،وروابطها االجتماعية ،وب�سبب �أنه ذو
حياة ،وحركة ي�ستطيع �أن يتعهد بر�سالتني اجتماعيتني حيويتني ،وفوريتني يف
عهدنا احلا�ضر ،تعدان �أكرث احتياجاتنا فورية وهما:
�-1إيجاد الرباط الثقايف املبا�شر للذات ،ف�إن الفجوة التي ظهرت بني «عوام
النا�س» و«خوا�ص املفكرين» يف ثقافتنا املعا�صرة( )1لي�ست فح�سب
م�أ�ساة اجتماعية ،وثقافية كاملر�ض ،بل ومقربة هائلة ،ومهولة لكل جهود
العلماء الواعني ومدف ًنا لكل �آمال اجلماهري املحتاجة الأ�سرية.
هذه الفجوة �سوف متلأ بهذه املادة املعنوية املولدة للقوة.
()1امليزة املوجودة يف ثقافتنا القدمية �أنّ ا ّلذين كانوا يتعلمون يف املراكز العلمية ح ّتى يف �أعلى م�ستوياتها العلمية،
مل يكونوا حمبو�سني قط فيما ي�سمى بالتعبري الأُوربي بالبرُ ج العاجي للفردية الفكرية ،وال ّروحية ،وكما هو
حم�سو�س الآن ال يقطعون �صالتهم ،وتفاهمهم باجلماهري ومعها ،و�أي جمتهد ديني يكون يف متناول �أيدي
ال�صلة «مع مالحظة �أنّ العلوم القدمية مل تكن ذات جانب
ال ّنا�س بب�ساطة .فهو املرجع احل ّر للجميع .مثل هذه ّ
جدا له دخل
مهما ًّ
عام» بني العلماء ،والعوام لي�ست ب�سبب �سمات العامل ّ
الدينية ،لكن عام ًال اجتماع ًّيا طبق ًّيا ًّ
يف وجوده �سوف �أذكره ،كما �أ ّنني ذكرته يف كتاب «كوير».
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-2ينبغي يف اخلطوة الأوىل �أن نعرتف -مهما كانت عقيدتنا ال�شخ�صية
والفكرية -ب�أن جمتمعنا جمتمع ديني .وللأ�سف خلط مفكرونا،
ومتعلمونا اجلدد مقولتني منف�صلتني متا ًما بالن�سبة للق�ضايا االجتماعية
يف �أذهانهم� :إحداهما «احلقيقة» والأخرى «الواقع» ،و�أق�صد باحلقيقة
ما نعتقد يف �صحته� ،أو «ما ينبغي �أن يكون» ،و�أق�صد بالواقع ما نعرتف
بوجوده ونعتقد �أنه موجود� ،أما م�س�ألة خريه و�شره� ،أو قبحه وجماله،
�أو حقه �أو بطالنه فهي مرحلة الحقة هي مرحلة احلكم الذهني .ويف
بع�ض الأحيان تنطبق احلقيقة مع الواقع .ويف عبارة �أخرى� :إن الواقع
�أمر مطلق وخارجي ،واحلقيقة �أمر ن�سبي ونظري ،وقد يعرتف �شخ�صان
بواقع �أمر ما ،ويختلفان يف حقه �أو بطالنه ،وعند الأوربيني م�صطلحان
دقيقان يف�صالن هذين املفهومني كال عن الآخر� ،أولهما احلكم ب�ش�أن
الأمر الواقع (( )juge ment de faitكيفية ال�شيء) والآخر احلكم ب�ش�أن
قيمته (( )juge ment de valeurهل هو ح�سن �أو �سيئ).
يف املرحلة الأوىل �أقر�أ املثنوي ،و�أجاهد حتى �أفهم كل �ألفاظه ،وم�صطلحاته،
وكل الآيات ،والأحاديث ،والأقوال امل�أثورة ،والإ�شارات والكنايات الت�أريخية،
والأ�سطورية ،والدينية ،والأدبية فيه ،وكل �أنواع ال�صنعة اللفظية ،واملعنوية،
والدقائق النحوية ،والفنون ال�شعرية التي يحتوي عليها ،ونبحث �صياغة ال�شعر
فيه ،و�أ�سلوب البيان ،والعقائد ،والأفكار ،وامليول الفل�سفية ،واملذهبية ،والعرفانية،
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والذوقية حتى نعرفها متا ًما وبدقة ،ونتناول الت�صوف ،والعلوم الإ�سالمية ،والثقافة،
والروح االجتماعية ،واخل�صائ�ص التي كانت موجودة يف ع�صر موالنا جالل
الدين ،و�إيران يف الع�صر املغويل ،وكل ال�شخ�صيات التي �أثرت يف ت�شكيل
�شخ�صية موالنا جالل الدين ،والأبعاد املتعددة لروح موالنا :والده� ،شم�س
الدين التربيزي ،و�ضياء احلق ،وحممد زركر ،و�سنائي ،والعطار � ...إلخ.
هنا �أكون قد و�صلت �إىل �آخر املرحلة الأوىل للعمل �أي احلكم على واقع
املثنوي ،ويف كلمة واحدة �أكون قد عرفته .يف هذه املرحلة �أقوم فح�سب بدور
الباحث .ولي�س يل �أي دخل يف مو�ضوع بحثي ،ف�آرائي ،وعواطفي ،وذوقي �أمور
�ساكتة ،ومعطلة متا ًما ،و�أقل ظهور لهذه العوامل يعميني ،ويف هذا املجال ينبغي
�أن �أكون بتعبري بيكون «عينني جافتني علميتني» ب�صرية حادة ،وذكية ،وال �شيء
()1
�آخر ،هنا �أ�ستطيع �أي�ضً ا �أن �أتعاون مع �آخر قام من �أجل معرفة املثنوي بتنحية
نف�سه جان ًبا ،وحمل فح�سب نظرته احلادة ذات الأبعاد ،والفهم املدرك ،واملعارف
والتجارب الالزمة املوجودة لديه لي�ستخدمها يف �إدراك الواقع جمال الدرا�سة
وك�شفه ،وتو�ضيحه ،وتعليله� ،أتعاون معه ،و�أ�ستمد منه ،و�أعتمد على نظرياته مهما
كنت �صوف ًّيا ،م�سل ًما ،بينما هو مادي �أبيقوري.

()1تنحية� :إبعاد.
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وعندما ن�صل �إىل نهاية هذه اجلولة ،والرحلة ،وجند هذا اال�ست�شراف ال�شامل
على مو�ضوع البحث فلنا احلق �آنذاك � -أو يف ر�أيي �أنا من م�سئوليتنا � -أن جنل�س
ون�صرب �أنف�سنا ،ونقوم بتقييمه(.)1
والتقييم ،يعني احلكم على قيمة العمل ولي�س «بحث خ�صائ�صه» �أي الأمر
الذي ينبغي �أن نكون قد قمنا به يف املرحلة ال�سابقة ،ومن هنا ينبغي �أن جتر قدم
�آراء املرء الفل�سفية ،والدينية� ،أو الالدينية ،وميوله الذوقية ،والأدبية �إىل امليدان،
وينبغي �أن جتر ،والبد لها �أن جتر ،ونتيجة علمه ،ور�سالته يف الأ�صل كامنة يف
هذه النقطة� ،أي �أن يقيم ،ويحدد الطيب ،وال�سيئ ،واحلق ،والباطل ،واجلميل،
والقبيح ،و�إال ف�إن العلم �إذا ظل يف املرحلة الأوىل -كما يظن العلمانيون ،والقائلون
مببد�أ العلم للعلم وحياد العامل  -ف�سوف يبقى عقي ًما ،و�إذا مل يقم العامل بتعيني
القيمة ،و�إذا مل يتخذ موقفًا بالن�سبة ملا يعلم ،و�إذا مل يعلن حقانيته من بطالنه،
ونفعه من �ضررهَ ،م ْن الذي �إذن ينبغي عليه �أن يقوم بهذا العمل؟ هل هم
ال�سيا�سيون ،والعوام ،واملتع�صبون العميان اجلهالء؟
()1ال توجد للأ�سف حدود وفوا�صل دقيقة للم�صطلحات العلمية ح ّتى يف لغة مفكرينا ومتعلمينا ،وملا كنا ن�ستعملها
الدقيق املرتادف� ،أو ح ّتى
على �سبيل الإجمال ،والإبهام ،وخمتلطة م ًعا ،وال نعرف روح امل�صطلحات ،واختالفها ّ
الدقيق للأفكار العلمية ،والفل�سفية،
الدقيقة املحددة ،فقد �صار عمل نقل املعاين والبيان ّ
مفاهيمها ،ومعانيها ّ
والأدبية بالن�سبة لنا �صع ًبا ،وملي ًئا ب�سوء الفهم ،وال ّتعبري ،كما وق ّر يف �أذهان اجلميع هذا ّ
الظن املتوهم القائل
ب�أنّ ال ّلغة الفار�سية لي�س لديها اال�ستعداد الكايف لتحمل املعاين العميقة اجلديدة ،وعاجزة عن بيان دقائقها
وخ�صائ�صها ،وقد قمت يف عدد من النماذج ببيان �أن هذه الفكرة خاطئة ،لي�س هذا فح�سب ،بل �إنه ميكن باللغة
الفار�سية العادية  -ال بتخريجات بع�ضهم امل�ضحكة -نقل �أعمق املفاهيم العقلية ،والعاطفية ،و�أكرثها مغلقات
بحيث تبدو الرتجمة �أف�ضل من الن�ص.
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وعلى هذا الن�سق(� )1سوف ترون �أن النزاع الذي ال طائل من ورائه ،والذي
احتدم بني اجلناحني املعروفني ،والذي هو نتيجة �سوء العر�ض ،واخللط يف مو�ضوع
البحث ينتفي مو�ضوع ًّيا؛ وذلك لأن العلم ينبغي �أن يكون حم�صو ًرا يف �إطار
التحليل ،ومعرفة الواقع ،و�إذا �أراد �أحد �أن يقيمه� ،أو ي�أخذ جانب القبول� ،أو
الرف�ض منه� ،أو يقوم بت�أييده ،و�إنكاره مي�سخ ،وي�صري �أداة يف يد �آراء �شخ�صية� ،أو
ميول دينية ،و�سيا�سية ،واجتماعية خا�صة �سبق حتديدها ،وال مفر من �أنه بد ًال من
�أن يوا�صل طريق املو�ضوعية ،وال�صراط( )2امل�ستقيم لبلوغ الواقعية ،وي�صل �إىل
املنازل� ،أو النتائج التي ي�صل �إليها بنف�سه ،ي�صري مثل فل�سفة الع�صور الو�سطى
وفنونها ،مطية ت�سحبها ميول الأفراد� ،أو اجلماعات ،و�آرا�ؤهم امل�سبقة التي ت�أخذ
يف ح�سبانها �أهدا ًفا حددت �سلفًا �إىل ناحية �أخرى ،وتو�صلها �إىل منازل �أخرى،
وعلى حد قول دي الكروا« :ال توجد �آفة �أكرث قت ًال للعلم ،و�أكرث حتريفًا له من
�أن متلي عليه نتائج مطلوبة من قبل ،كل نوع من االلتزام يلزمه التقيد وامل�سئولية
تعني �إلغاء احلرية ،وال يوجد يف العامل ما هو حمتاج �إىل احلرية احتياج العقل،
والعلم لها».
هناك ماليني الب�شر يف العامل �أ�سارى حرب اجلهل ،واالنحطاط
االجتماعي ،والفقر املادي واملعنوي ،ولي�ست م�شكالت حياتهم هذه املجهوالت
()1الن�سق :النظام.
( )2ال�صراط :الطريق.
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الفل�سفية والعلمية ،وق�ضايا الوجود والعر�ض ،واملادة والطاقة ،لكنهم يريدون
معرفة كيف يق�ضون على �أنواع ال�صد�أ ،والأمرا�ض ،والتحجرات االجتماعية التي
ت�صيبهم؟وكيف ينفثون الروح يف اجل�سد امليت لأممهم ويهبونها احلياة ،واحلركة؟
كيف ي�صنعون حياتهم؟ وكيف يتخل�صون من �أنواع الت�أخر؟ �أية �أهداف يحددونها؟
و�أي طرق ي�سريون فيها؟ كيف يعرفون حيل الع�صر وا�ستغالله ،وا�ستعماره ،و�أنواع
�صناعة الرقيق ،وتربية ال�سفلة ،وكيف يقاومونها؟
على كل حال الب�شرية يف حاجة �إىل الرفاهية املادية ،واحلرية ،والن�ضج،
والثقافة ،واملعنويات ،وجماهري العامل الثاين ،والطبقة الثانية يف العاملني حتتاج
�إىل هذه الأ�شياء حاجة فورية ،وحيوية ،و�إذا كان العلم يريد يف هذا املوقف -
وثلثا الب�شرية ،وم�صري الإن�سان ،وغد الإن�سان �أمور مرتبطة به �أن ينتحي ،وي�صري
حماي ًدا ،ومو�ضوع ًّيا ،و�أن مينع نف�سه عن �إيجاد احللول للق�ضايا والتنب ؤ� بها ،وتقييمها
فب�أي �شيء ينفع؟ هذه التقوى تقوى م�شئومة .ال يوجد يف هذا العامل ما هو �أكرث
م�سئولية من العلم .عندما كنت طال ًبا يف اجلامعة قدم يل �أ�ستاذي العظيم الدكتور
رئي�سا للجامعة �أحد الأمريكيني وقال� :إنه �سوف يبقى يف م�شهد
فيا�ض الذي كان ً
عدة �أيام ليقوم بدرا�سة �آثارها الت�أريخية ،و�أحوال الثقافة ،والدين ،والأدب فيها،
متخرجا من جامعة هارفارد العريقة كما نال
وعادات �سكانها ،فكن رفيقًا له .كان
ً
الدكتوراه يف علم الإن�سان الثقايف يف ال�شرق الإ�سالمي الإيراين ،وتعلم الفار�سية،
والأدب ،والت�صوف الفار�سيني ،وهما البنية التحتية لعلم الإن�سان الثقايف يف
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�إيران .ولكنه مل ي�ست�سغ( )1موالنا جالل الدين ،و�س�ألت عن ال�سبب فقال :لقد
كان منحر ًفا جن�س ًّيا ،وتعجبت وقلت يف نف�سي :ال بد �أن موالنا له ر�أي �سيئ فيك
و�إال ف�إن �أ�شد النا�س خبثًا ،و�أكرثهم تعقي ًدا مهما كانوا �أقذا ًرا �إال تدخل ر�ؤو�سهم
ال�ضيقة امللوثة �أية عالقة �إن�سانية �أخرى بني ب�شرين �إال العالقة اجلن�سية مل يجوزوا
جدا.
جدا ًّ
هذا االتهام بالن�سبة ملوالنا ..وك�أن �أخانا هذا كان �أمريك ًّيا ًّ
حتدث عن عمله ،لقد ق�ضى فرتة طويلة يف �شرياز م�شغو ًال بعلم الإن�سان
ثم َّ
الثقايف ،وكانت ر�سالة الدكتوراه اخلا�صة به عن «الدين عند �سكان �شرياز يف
املئة �سنة الأخرية» ،كان قد م�سح م�ساجد �شرياز م�سج ًدا م�سج ًدا ،و�أح�صى
�أعمدتها ،وو�صف �أقطار امل�آذن ،و�أطوالها ،و�أ�شكالها ،و�أنواعها ،و�ألوانها ،وزخارفها،
وبحث بدقة �أوقاف امل�ساجد ،وذكر �أئمة ال�صالة ،واملقابر ،و�صلوات اجلماعة،
ومعدل تردد النا�س على كل م�سجد وجمموعهم ،والربامج الدينية يف امل�ساجد
والتكايا ،وجمال�س قراءة الرو�ضة ،والتعزية ،والوعظ ،والفتيا ،والهيئات الدينية،
وعدد املالت ،والطلبة الدينيني ،و�أهل املنرب ،ومئات املعلومات الأخرى بحثها
مهما
بدقة وقدم لها الإح�صائيات كو ًما مرتاك ًما من املعلومات بحيث كان الأمر ًّ
جدا بالن�سبة يل �أنا امل�سلم الإيراين ،قلت :ال بد �أن نظريات مثل هذا العامل
ًّ
املطلع الذي يتناول تخ�ص�صه علم الإن�سان الثقايف ،والديني عندنا �سوف تكون
( )1مل ي�ست�سغ :مل يتق َّبل.
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جدا ،وتداعت ع�شرات الأ�سئلة احل�سا�سة التي تعد الإجابة عليها
مهمة ،وقيمة ًّ
بالن�سبة يل ،وبالن�سبة لكل املتعلمني ،واملفكرين خا�صة ،بل والنا�س �أنف�سهم قيمة
جدا ،وكنت يف انتظار الفر�صة لأعر�ضها عليه واح ًدا واح ًدا ليتف�ضل باجلواب
ًّ
عليها :يف الن�صف الأخري من هذا القرن �أي تطور حدث يف هذه البيئة؟ هل
التحديث الذي دخل على الدين التقليدي تقدم به خطوة� ،أو انحرف به؟ هل
للدين يف الظروف احلالية لهذا املجتمع دور �إيجابي� ،أو دور �سلبي؟ حتريكي� ،أو
تخديري؟ ...وكان جواب كل هذا واح ًدا ،م�صحوبًا بال �شك بابت�سامة فل�سفية
جدا ناجتة عن الطم�أنينة الكاملة ،والعلم اليقيني ،وتعني �أن كل هذه الأ�شياء
ًّ
جدا ففي العامل اليوم ،وبالن�سبة للر�ؤية ،والروح العلمية يف القرن الع�شرين
قدمية ًّ
حلت الق�ضية�« :إن العلم ال يحكم اليوم ،هذا عمل الفل�سفة ،والدين ،وال�سيا�سة،
وميدان العمل عند العلم هو حتليل الوقائع وتف�سريها ،وك�شف الروابط ،والظواهر»
وبعدها تركته ويئ�ست ،ر�أيته وك�أنه من �سل�سلة متعلمينا املفككني الذين �سمعوا
كلمات متقطعة ،وممزقة ،وبعيدة عن املو�ضوع و�أخذوا يرطنون( )1بنف�س الطريقة،
وكما تقت�ضي طبيعة الأمية ،وانعدام الإح�سا�س يتف�ضلون بتف�سري �أي مو�ضوع
بح�سم ،وتع�صب ،وكربياء �شديدة ،و�أن «كل �شيء بالن�سبة لهم وا�ضح» ،وعند
�إبداء الر�أي ال ي�ستخدمون �أب ًدا عبارات من قبيل« :ال �أدري ،و�أظن ،رمبا� ،أغلب
الظن ،املظنون  ...وغريه».
( )1يرطنون :يتكلمون بلغتهم الأجنبية.
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يقول �آناتول فران�س« :العامل هو َم ْن يعلم الفرق بني �أنا �أعلم ،و�أنا �أظن».
وهذا هو �أبو حنيفة ،من �ضمن خم�س م�سائل ت�س�أله فيها امر�أة عامية يجيب
عن ثالثة :ال �أدري ،وتنده�ش املر�أة التي ترى �أنه كلما �س�ألت ن�صف فقيه حلها
عن م�س�ألة دينية� ،أو علمية� ،أو ت�أريخية� ،أو فقهية� ،أو فل�سفية ،وطبيعية ،وطبية،
وخ�صو�صية ،فاجلواب يف جيبه يخرجه على الفور ومل يقل طوال عمره :ال �أدري،
وتقول :يا �شيخ هل ت�أخذ �أموا ًال من بيت املال لكي جتل�س يف امل�سجد وتقول :ال
�أعلم؟ ويجيب ال�شيخ :ال يا �أمة اهلل� ،إن ما يعطونه يل من �أموال من بيت املال من
�أجل ما �أعلم ،ولو �أنهم �أرادوا على حد قولك �أن يعطوين م ً
اال على ما ال �أعلم ملا
َكف َْت �أموال الدنيا».
وتذكرت �أحد الذين د�أبوا ( )2على نقدي ،وم�صدر معلوماته يف علم االجتماع
«ميدان علم االجتماع» ترجمة ال�سيد �أربان بور ،و�أحاديث الأ�صدقاء ،كنت �أقول
يف حما�ضرة :كان الأ�ستاذ جوروفيت�ش �أعظم �أ�ساتذة علم االجتماع يف فرن�سا الآن
يقول :اكت�شف عامل من علماء االجتماع يف القرن التا�سع ع�شر ( )198قانونًا يف
علم االجتماع� ،أما اليوم فال يدعي علم االجتماع اجلديد اكت�شاف قانون واحد
كلي م�سلم به ...وكلما تقدم العلم توا�ضع ،وعلم االجتماع يف القرن الع�شرين �أكرث
توا�ض ًعا من كل العلوم الأخرى ،وعلى �سبيل املثال �إبداء ر�أي علمي ب�ش�أن وجود
وجدوا.
( )1د�أبوا :ا�ستمروا ّ
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حممد  ،وظهور الإ�سالم يف مثل تلك البيئة م�س�ألة معقدة من م�سائل علم
االجتماع ،ف�ض ًال عن �أنه علم االجتماع املختفي يف الت�أريخ ،و�أي�ضً ا مع معلوماتنا
القليلة الناق�صة عن كال العلمني ،وهو �أمر لي�س بال�سهل بالن�سبة يل على الأقل
بالرغم من �أن درا�ستي و�أبحاثي ،ودرو�سي ،وحياتي املعنوية ،واالجتماعية يف هذه
امليادين الثالثة الت�أريخ ،وعلم االجتماع ،والإ�سالم.
ور�أيت الناقد املذكور يتف�ضل قائ ًال بع�صبية ،ولهجة« :هذا وال �سواه» :ال
يا �سيدي ،علم االجتماع اليوم مثل الريا�ضيات ( ،)4 = 2 + 2علم االجتماع
�صار عل ًما له تكنيك ،وكل الق�ضايا االجتماعية قد ُح َّلت ،وعلى �سبيل املثال
حممد ،والإ�سالم كانا نتيجة حتمية للظروف املادية ،واالقت�صادية يف البيئة� ،أي
�أنه ملا كانت مكة واقعة يف ملتقى طرق القوافل تغريت البنية التحتية االقت�صادية
للمجتمع ،وال بد �أن تتغري البنية الفوقية الثقافية ،والأيديولوجية ،ومن هنا تك َّون
حممد يف هذه الظروف ،وظهر الإ�سالم ،فالبطل� ،أو القائد ،مثل �شجرة تنمو يف
�أر�ض عامرة ،وخ�صبة ،وجو م�ساعد يولد يف جمتمع متقدم ،ومتطور ،نتيجة لتغيري
الو�ضع االقت�صادي �صارت مكة جمتم ًعا متقد ًما ،و�إال فلماذا مل يظهر يف املدينة
مث ًال وغريها من بالد العرب؟
وبعدها �أح�س�ست بالإدانة ،وذهبت �إىل منزيل ،ويف املنزل �أ�صبت
باالكتئاب من غبائي هذا� ،إذ ظللت �أفكر يف هذه امل�شكلة خم�س ع�شرة �سنة،
وقلبت الع�صر اجلاهلي عند العرب ظه ًرا لبطن ،وبحثت حول قبائل العرب
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واحدة واحدة ،وحول م�شاهري مكة ،واملدينة فر ًدا فر ًدا ،ور�ؤ�ساء الع�شائر ،وكل
�أ�سر قري�ش ،وكل ال�شعراء ،والتجار ،وال�شيوخ ،والق�ص�ص ،والعادات ،والتقاليد،
والر�سوم ،والطقو�س ،والعرق ،وجغرافية اجلزيرة ،وكل العامل يف ع�صر البعثة،
وحياة الر�سول يو ًما بعد يوم ،و�أ�سرته فر ًدا فر ًدا ،و�صحابته واح ًدا واح ًدا ،و�أعدائه،
وكل حركاته ،و�سكناته ،وخطبه ،وت�أريخ الإ�سالم ،ومدر�سة الإ�سالم ،وكتبت،
وترجمت ،وحا�ضرت يف هذه املو�ضوعات ما ميلأ �آالف ال�صفحات ،وتعليمي،
وبحثي ،وتدري�سي ،وكل عمري احلقيقي يف الأ�صل ،وكل حياتي املعنوية م�ضت،
ومت�ضي يف هذه الفروع الثالثة من علم االجتماع ،وفل�سفة الت�أريخ ،والإ�سالم،
ويف هذا املجال تتلمذت على علماء �أعاظم يف الإ�سالميات ،وق�ضيت يف اخلارج
ب�ضع �سنوات تلمي ًذا على «جوروفيت�ش ،وارون» عاملي االجتماعي ،والبورف�سري
(ما�سينيون ،وجاك برك ،وبرن�شويج ،وهرني ما�سيه) ،علماء الإ�سالميات ،وقر�أت
درو�سهم طال ًبا ،وكل فكري ،وذكري ،و�أوقات عملي ،وفراغي ق�ضيته ،و�أق�ضيه
يف هذه الق�ضايا ،وبعد كل هذا مل �أفهم كيف �صار حممد حمم ًدا يف مثل تلك
البيئة؟ وكيف �صار الإ�سالم �إ�سال ًما يف ظل تلك الظروف؟ و�سيادته باحل�صول
فقط على معلومة ب�سيطة غام�ضة وردت يف كتب املدار�س الثانوية �أن« :مكة كانت
مدينة على طريق التجارة» قام بحل معادلة جمهولة غام�ضة ال تحُ َ ّل ،وذلك عند
الوداع على باب منزله دفعة واحدة ،وتف�ضل باجلواب ،وم�ضى.
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(ما ر�أيه هو ب�أن الإ�سالم ظهر �أ�ص ًال يف املدينة ،ولي�س يف مكة).
والآن هيا وام�ض ،واقر أ� الكتب ،وا�سهر الليايل حتى ال�صباح ،واقتل النوم،
وهيا من هذا الت�أريخ �إىل ذاك الت�أريخ ،ومن هذه النظرية �إىل تلك الفر�ضية ،ومن
هذه الوثيقة �إىل تلك الوثيقة ،وهيا افرت�ض ورد على فر�ضيتك ،وهيا حتري ،وهيا
قل:
�إذا كانت مكة بيئة �صاحلة ،وحمتاجة للحركة ،والأيديولوجية الثورية ،و�أن
الإ�سالم ،وحممد نتيجة لظروفها االجتماعية.
�إ ًذا ،ملاذا كانت هذه البيئة مثل احلجر ال�صلد يف مواجهة هذه البعثة،
مقاومة ،وغري قابلة للت�أثري ،وظل ن�ضال ثالث ع�شرة �سنة على الدوام دون ت�أثري،
وكان نتيجة مئة �شخ�ص �أغلبهم« :من املتفرقني ،ومن املوايل ،والعبيد ،والرقيق»؟
ف�ض ًال عن �أن ه�ؤالء هاجروا �إىل احلب�شة ،واملدينة ،وبد أ� الإ�سالم من الهجرة �أي
بعد �أن ترك جمتمع مكة؟ و�إذا كانت البيئة املتحركة ،واملتطورة التجارية قابلة
للجديد ،وراغبة يف التطور فلماذا كانت املدينة املتحجرة املغلقة التي كانت قائمة
على الزراعة ،وعلى بنية بدوية قبلية �أر�ضية قبول ،وتنمية ملثل هذه الثورة العاملية
العظيمة ،وتغيري اجتماعي ،وثقايف ،وديني فجائي ،وجذري؟ و�إذا كان وجود مكة
يف ملتقى طرق جتارة عام ًال لظهور نوابغ -مثل :حممد ،وعلي -ملاذا يف بداية
هذا الطريق ،وهدفه الأ�صلي �-أي �إيران ،واليمن ،والروم ال�شرقية -التي كانت
قمة احل�ضارة ،والتقدم ،وال�سلطة ،والقدرة االجتماعية ،والثقافية مل يظهر نبوغ
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(الإ�سابور ذو الأكتاف ،وهرقل)؟ و�إذا كان الوجود يف طريق القوافل يخلق مثل
هذه املعجزات ،والكرامات ،ينبغي �إذن �أن يوجد �أعظم نوابغ الدنيا ،وم�صلحي
العامل داخل «مقهى زيدر» ،و�إذا كانت البيئة املتقدمة املتح�ضرة تخلق ب�ش ًرا
عظماء ،والعالقة بني النبوغ الإن�ساين ،واملجتمع هي عالقة الأر�ض بال�شجرة
قيا�سا على
املثمرة ،ومن هنا منا حممد ،و�صحابته الثوريون يف مكة ال يف مكان �آخرً ،
هذا كان ينبغي يف نف�س الوقت �أن يظهر «اهلل» يف املدائن ،والق�سطنطينية ،والعياذ
باهلل ،ور�أينا �أنه حتى «حمار اهلل» مل يظهر فيهما ،و�أي�ضً ا ا�ستنا ًدا على نف�س هذا
الأ�صل العلمي اجلديد ،كان ينبغي �أن يخرج النواب الذين غريوا وجه الت�أريخ ال
من ال�صحراء القاحلة ،واملواطن املت�أخرة ،وبني بدو ،بل يف القلب الناب�ض القوي
لأكرث احل�ضارات ،واملجتمعات تقد ًما :فيكون مو�سى الراعي الب�س الأ�سمال
الذي يرعى خراف �شعيب من وا�شنطن ،وعي�سى ال�صياد ال�شاب الوحيد ال من
�سواحل البحر الأحمر ال�ساكنة ،ومن بني �شعب فقري م�ستعبد ،بل من لندن،
وحممد اليتيم الذي كان يرعى غنم �أهل مكة يف قراريط ،ال من ال�صحراء املميتة،
ومن بني قبائل بدوية ،بل من جامعة ال�سوربون ،والكوليج دي فران�س يف باري�س،
�أما يف ع�صورهم خلرجوا من الروم ،وهليوبلي�س ،وهكمتانه «همدان» وني�سابور،
وبلخ ،والق�سطنطينية ،ومن بني �أنا�س راقني ،وح�ضارات �إيران ،والروم العظمى.
كل هذه الت�سا�ؤالت ال طائل من ورائها ،ودليل عدم فهم علم االجتماع،
وعدم وجود جدلية ،ور�ؤية مادية طبقية ،اللهم �إال �إذا كانت حتل مثل الريا�ضيات،
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( ،)4=2+2فالقافلة متر من هناك ،ثم يتغري البناء االجتماعي ،ومن داخله يقفز
ج ًربا حممد ،وعلي ،عمر ،و�أبو بكر ،و�أبو ذر ،وبالل ،وكتاب مثل القر�آن الكرمي،
وكالم كنهج البالغة ،وثورة �شاملة عاملية تنمي الثقافة ،وتخلق احل�ضارة ،وت�صنع
الت�أريخ ،ودفعة واحدة يف ظرف ع�شر �سنوات� ،أو ع�شرين �سنة.
بهذه الب�ساطة؟ نعم ،بهذه الب�ساطة فعلم االجتماع اليوم علم الأ�شياء التي
تو�ضع يف �آلة تامة الأتوماتيكية ا�سمها «الديالكتيك» ،و�أي جمهول من املظنون
فع ًال �أنه ال يحل �ضعفه ب�سهولة تامة داخل البنية ال�سفلية ،وبطرف �إ�صبعك
خارجا من البنية الفوقية ،وي�سقط داخل جيبك
الأ�صغر تدق فيقفز اجلواب ً
فتخرجه ،وتعطيه ملن ي�س�ألك ،فهذا هو اجلواب حتى لو كنت �أنت نف�سك ال
تفهم ماذا مت.
�أل�ست ترى �أن كل هذه الأجوبة قد ت�أطرت ،وتقولبت ،و«تكل�شهت»،
و«فربكت» ،و�صارت على وترية واحدة؟ التكنيك الإلكرتوين كامل الأوتوماتيكية
للمادية الديالكتية!!!
�أهذه هي املارك�سية؟ �أجل ،مارك�سية الورد والبلبل.

علم االجتماع وااللتزام

امل�صيبة العظمى هي �أن علم االجتماع يف القرن الع�شرين قد �سجن يف
اجلامعات ،وم�ؤ�س�سات البحوث العليا ،و�أنه ُح�صر يف قلعة العلمانية ،وابتلي
باملر�ض الع�ضال( )1املو�ضوعية ،واالنزواء العلمي ...ويف امل�ست�شفيات الأكادميية،
و�ضعوه على الفرا�ش ،و�شغل الأ�ساتذة املتخ�ص�صون بتمري�ضه ،ومنعوا النا�س من
الزيارة.
عندما كان الربوف�سري (جوروفيت�ش) �أعظم نوابغ علم االجتماع املعا�صرين
يف فرن�سا يقول يف قاعة ديكارت ،وبلهجة قاطعة غا�ضبة« :ال ينبغي ا�ستخدام علم
االجتماع ك�أداة للو�صول �إىل �أهداف �سيا�سية .ال ينبغي �أن يتحول علم االجتماع
�إىل تكنيك ،كل ميل �أيدلوجي مي�سخ علم االجتماع ،ال ينبغي �أن ت�ستغل
احلقيقة العلمية ل�صالح امل�صالح االجتماعية ،واالقت�صادية ،وال�سيا�سية ،ينبغي �أن
يكون علم االجتماع مرب�أ من �أي التزام ،وينبغي �أن يكون على حذر من التنب�ؤ،
واحلكم ،وتقييم الق�ضايا �أي حتديد ال�صالح ،والطالح ،والإر�شاد ،واالقرتاح ،وتقدمي
اخلطط ،و�إبداء خطوط ال�سري ،واتخاذ املواقف».
( )1الع�ضال :ال�شديد الذي ال طب له.
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اخلال�صة ،ينبغي �أن يحذر من �إبداء الر�أي ،والدفاع ،والدعاية مل�سلك ما،
ومن باب �أوىل التخطيط ،وحتديد الأهداف ال�سيا�سية ،واالجتماعية ،والثقافية
واالقت�صادية ،و�إذا �أردنا �أن نحدد ر�سالة لعلم االجتماع اليوم؛ ف�إن ر�سالته هي
عدم االلتزام ب�أي نوع من الر�ساالت ،والقيد الوحيد على العلم ينبغي �أن يكون
احلرية من �أي قيد ،ل�سنا يف القرن التا�سع ع�شر حتى يقوم علم االجتماع املغرور
ال�ساذج بتكوين املدار�س الأيديولوجية ،وخطوط ال�سري االجتماعية ،وال�سيا�سية
ذات اللون الديني ،وي�صري خاد ًما لل�سيا�سة ،والأحزاب ،والطبقات االجتماعية،
والعواطف القومية.
وعندما كنت �أ�سمع هذا النوع من االحتجاجات العلمية املو�ضوعية يف
علم االجتماع على ل�سان واحد من �أبدال علم االجتماع املعا�صر ،و�أعالمه
العظماء ،كانت الرعدة تتملكني ،وكان �صراع بني العلم ،والعقيدة قد نه�ض يف
داخلي ،وكان ميزق روحي �إربًا يف �شك ،وحرية عظيمني ،فلو كنت م�ضط ًرا �أال
�أرى نف�سي ،ولو كنت ال �أح�س بامل�سئولية ،لوا�صلت مبقت�ضى ذوقي ال�شخ�صي،
وميلي الباطني الفل�سفة ،وعلم الدين ،والنقد الأدبي ،والفن ،بحيث يروي ظم�أ
روحي ،ولوا�صلت الكتابة ،وهي عندي نوع من «مزاولة احلياة» ،و�أعظم �أنواعها...
بل والنوع الوحيد الذي ميكن من �أجله حتمل ثقل هذه الدنيا ،وغثائها ،و�أهلها،
لكني مل �أكن فر ًدا ح ًّرا.
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فمن ناحية كانت جذوري الطبقية قد جعلتني م�سئو ًال ،فمن بني ماليني
اال�ستعدادات التي �سجنتها الثقافة اجلديدة ،والتحديث اجلديد  -الذي فر�ض
على بلدي  -يف الأرياف املغلقة الراكدة ،وطريق اخلروج ،ودخول اجلامعات
من �أبوابها الأر�ستقراطية ،ومن باب �أوىل اخلروج من البوابات اخلا�صة للبعثات
�إىل اخلارج للدرا�سات العليا م�سدود �أمامهم ،واحد فح�سب قد ا�ستطاع «بف�ضل
اهلل» و«م�ساعدة احلظ» و«يف غفلة من الزمن الأعوج»� ،أن يفر من هذه القلعة
املغلقة ،ومن بني فجوة يف جدار اجلامعة يقفز �إىل داخلها ،بل وفج�أة يجد نف�سه
يف قافلة حتمل �أوالد الأ�شراف ،ومدللي اململكة ،وزبدة البورجوازية اجلديدة يف
املدينة و�أحيانًا �أوالد خانات الإقطاع الذين �أ�صبحوا ع�صريني �إىل مراكز احل�ضارة،
والثقافة ،والقوة ،والرثوة ،وال�صناعة ،واللهو ،والق�صف يف العامل.
مثل هذا ال�شخ�ص الذي وجد نف�سه فج�أة وعلى �سبيل اخلط�أ مثل عملة ملغاة
يف �صندوق العمالت الرائجة ،ال ميلك �ضم ًريا ح ًّرا ،و�إرادة خالية ليختار ما يريد،
�إنه م�سئول خا�صة ،و�أن النا�س هم الذين يتكفلون بنفقاته� ،أنا الإيراين القروي يف
مثل هذه الأو�ضاع �أخذ نقود هذا الفالح الذي يعترب «�أكل خبز القمح» الن�شيد
احلما�سي الذي يبعث الفخر فيه ،ووجود ما يكفي طعامه من الغلة ملدة �سنة �أكرث
مثل حياته ،و�أتى من بني �أنا�س �أ�صبحوا -بعد كل هذه احل�ضارات العظيمة،
والثقافات الغنية  -ي�شتهرون الآن يف العامل بالأمية ،واجلوع ،والت�أخر ،وانعدام
احل�ضارة ،ال حق يل �أن �أذهب ثم �أعود بعد �سنوات و�أنفخ �أوداجي -و�أنا �أعني �أن
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هناك م�سافة وا�سعة �أ�صبحت تف�صل فيما بيني ،وبني ه�ؤالء النا�س ،و�أت�ساءل� :أي
تفاهم ميكن �أن يكون بيني ،وبني ه�ؤالء النا�س املتدينني املتحفظني املغلقني الذين
يعي�شون يف القرون الو�سطى؟ لقد در�ست الفيزياء الذرية ،وجراحة البال�ستيك،
والفل�سفة الوجودية املعا�صرة ،وعلم االجتماع عند «دوركهيم» ،والأوبرا ،والباليه،
وال�سيمفونيات الكال�سية ،وم�سرح العبث ،وفل�سفة الالمعقول عند (كامو)،
والت�شا�ؤم العميق عند (كافكا) ،والع�صيان ،والتمرد الهيبي ،وال�سرييالية التقدمية
يف الأفالم الإيطالية ،ومو�سيقى اجلاز ،والعاملية ،والقومية احلديثة العرقية والكن�سر
فاتوار و � ...إلخ� ،أما ه�ؤالء النا�س فهم ال يزالون �سجناء يف الزنزانات املظلمة،
لت�أريخهم ،ودينهم ،وتقاليدهم التي ترجع �إىل الع�صور الو�سطى ،ويعجبون ب�أ�شعار
حافظ ،وينت�شون من مقامات «�شور» ،و«�أبو العطا» ،وبد ًال من «زرير» ،يع�شقون
احل�سني بن علي ،وبد ًال من ر�ستم ميجدون عل ًّيا بن �أبي طالب.
واخلال�صة� :إن �آدم ،و�إبراهيم ،و�إ�سماعيل ،والقر�آن ،وحممد ،و�سلمان ،و�أبا
ذر ،ونهج البالغة ،وروح القد�س ،يف م�أثورنا ال�شعبي حلت حمل (الأو�ستا والزند،
والبازند ،والدينكرد ،وارزنك� ،أردا ويراف نامه ،وال�شابوركان ،وزرد�شت ،وماين،
ومزدك ،وك�سيو ،وك�سودرز ،وكيومرث ،وكاو «البقرة»« ،وفره �إيزدي» املجد الإلهي)(، )1
()1ال ّزند والبازند :من كتب زرد�شت ،وارزن كتاب من�سوب ملاين ،ارداويراف نامه :رحلة �إىل العامل الآخر قام
بها الكاهن ال ّزرد�شتي ارداويراف ،وار�شابوركان :كتاب قدمه ماين ل�شابو الأ ّول ،وزرد�شت ،وماين :متنبيان
�إيرانيان ظهرا يف �إيران قبل الإ�سالم ،ومزدك� :صاحب حركة �إ�صالحية انقلبت �إىل �شيوعية يف ال ّن�ساء ،واملال،
وودرز ،وكيومرث ،ويومن ملوك �إيران الأُ�سطوريني ،وكاو البقرة ا ّلتي �أر�ضعت افريدون ،وهو من ملوك �إيران
الأُ�سطوريني ،واملجد الإلهي ال ّنور ا ّلذي ي�سكن امل�ؤمنني يف ديانة زرد�شت ،و�أغلبه للملوك( .املرتجم) .
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كنت �أعلم �أية حيل ،وفنون �صنعة ت�صلح عند العودة �إىل �إيران من �أجل �أن يتحول
املرء �إىل مفكر ،وناقد ،وفيل�سوف ،وفنان ،ومفكر م�ستنري و«�صنم» ،للمفكرين.
�أو ًال :هناك �أ�سلوب لكي ي�صري الإن�سان عالمة ،فا�ض ًال ،وعاملًا كام ًال على
امل�ستوى العاملي علمنية الأ�ستاذ جمالزاده( ،)1ومن علمني حر ًفا فقد �صريين
عب ًدا ،وهو فع ًال من الأمور التي جتعل من الإن�سان عب ًدا ،عبد العبيد ،ويف نف�س
الوقت �أ�ستاذ الأ�ساتيذ ،قال يل�« :أنت يا �سيد بهذه املادة العلمية الإ�سالمية التي
لديك ،ورمبا �أنك �أي�ضً ا رجل بحث ،وتنقيب ،من حمله القلم� ،سوف �أد ُّلك على
()2
طريق فيه الدنيا ،والآخرة ،فال ينبغي دون خمرية� ،أو عجني �أن توقد التنور
خال ًيا ،و�أن ت�سقط داخل �سوق الإ�شاعات ،وال�شهرة الكاذبة ،وال�سخرية من
العرب ،والعجم ،و�أنت خايل الوفا�ض ،وال ينبغي �أن تدفن عمرك حتت جبل
من الكتب يف الدرا�سة ،والبحث ،والعناء ،والتعب ،وتنفقه هد ًرا ينبغي على
املرء �أن يح�سب ح�ساب العمل العلمي الذي يقوم به ،و�أن يختار عم ًال علم ًّيا له
جمهور ،وله م�ؤيدون ،ولي�س اليوم يوم الذهاب ،وكتابة احلوا�شي على الأ�سفار(،)3

علي جمالزاده :رائد من رواد الأدب الفار�سي املعا�صر ،ولد يف �أواخر القرن املا�ضي ،واليزال يعي�ش
( )1حممد ّ
يف جنيف .ق�ضى معظم حياته خارج �إيران .له عدة جمموعات ق�ص�صية ،وروايات ،وعدة درا�سات ،ومقاالت
عديدة من الأدبني الفار�سي ،والعاملي( .املرتجم).
( )2التنور :الفرن.
( )3املق�صود الأ�سفار الأربعة �أ�شهر كتب مال �صدرا الفيل�سوف الإيراين املتويف ( 1050هـ) (املرتجم).
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�أو تف�سري القر�آن� ،أو ترك هذه الأمور لنف�س امل�شايخ الذين يقومون بها ،ففيها
�أخراهم و�أوالدهم(� ،)1إنني ال �أريد �أن �أقيدك بال �شك ،و�أقول على �سبيل املثال
 وال�سبب يف �أنني �أخرتت هذا املثال �سبب �شخ�صي  -لأنني كنت �أفكر فيه منذ�سنوات؛ لكن امل�شاغل مل ت�سمح ،وكث ًريا ما فكرت يف �أن �أقوم فيه بنف�سي� ،أو
�أطلب من �أحد املعدودين �أ�صحاب الوزن الثقايف ،و�أهل هذا النوع من الدرا�سات
�أن يقوم به ،وهو خدمة للت�أريخ ،والأدب ،وله �صلة خا�صة بق�ضايا علم االجتماع،
وعلم الأديان ،وعلم النف�س يف جمتمعنا� ،إىل جوار �أن املو�ضوع ت�أريخ ًّيا يف مرحلة
جدا ،ومهمة يف ت�أريخ �إيران ،وال تزال حية ،وع�صرنا احلايل ا�ستمرار
ح�سا�سة ًّ
مبا�شر لها...
يف املكتبة الوطنية يف باري�س ،ويف الق�سم ال�شرقي خمطوطات عربية،
جدا ،وعلمية عن مريزا علي حممد الباب،
جدا ،وقيمة ًّ
وفار�سية تعد وثائق هامة ًّ
ومريزا يحيى �صبح الأزل ،ومريزا ح�سني علي بهاء ،وال�شخ�صيات الأخرى البارزة
يف البابية البهائية من قبيل الر�سائل ،واخلطابات ،والنظم ،والأدعية ،والتف�سريات،
والأقوال ،واالحتجاجات ،والألواح ،ولو ا�ستطعت  -خا�صة فيما يتعلق بالباب
�أن جتد يف جمع الن�سخ ،وتدوينها ،وت�صحيحها ،واملقارنة بني ن�سخها ،وحت�شيتها(،)1
( )1ال ّن�ص الفار�سي :هم خدا وهم خرما :اهلل ،والبلح م ًعا ،وهو ٌ
والدنيا� ،أو ال ّرغبة
مثل ُي�ضرب للجمع بني ّ
الدين ُّ
يف نيل ر�ضا اهلل ،ور�ضا ال ّنا�س م ًعا.
( )2حت�شيتها :كتابة احلوا�شي -وهي الهوام�ش -لها.
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وتو�ضيحها ،والقيام برتجمة خمت�صرة� ،أو كاملة لها �إىل الفرن�سية ،وميكن �أن تقدم
هذا العمل كر�سالة للدكتوراه ،و�إذا �أردت �سوف �أقدمك �إىل �أ�ستاذ مهتم بهذا
جدا ،ويف نف�س الوقت تكون قد قمت ببحث �صعب يف ت�أريخ �إيران ،ويف
املو�ضوع ًّ
ثقافتها يف الع�صور احلديثة عظيم القيمة �سواء بني م�ست�شرقي العامل� ،أو علماء
�إيران فوق ما تت�صور.
اخلال�صة يا �سيدي العزيز �أنك بخطوة واحدة �سوف ت�صبح ع َّالمة ،وباحثًا
م�شهو ًرا ،وحمرت ًما ،و�أثبتت التجارب املرة فيما بعد �أن ذلك احلكيم كان �صادق
احلديث:
وما يراه ال�شاب يف املر�أة

يراه ال�شيخ يف قطعة من اللنب

ور�أيت �أن رفاقي املطيعني العقالء الذين كانوا حمرتمني ،ومن�صتني ،ويف
�أيديهم �أ�صل املو�ضوع وجعلوا ن�صيحة «ال�شيخ املجو�سي كالدر معلقة يف �آذانهم»،
و«�صبغوا ال�سجادة باخلمر»( )1وو�صلوا �إىل الآالف ،والألوف ،وقرعوا باب الدنيا
والآخرة م ًعا ،وعلى حد قول �إخوان (�أميد)� ،شاعر ع�صرنا الواعي(« )2دون تعب
الإياب والذهاب فج�أة ،وبخطوة واحدة �ساروا قد ًما» �أما �أنا القروي املتع�صب
( )1ال ّتعبريات بني الأقوا�س من �شعر حافظ ال�شّ ريازي( .املرتجم).
()2مهدي �أخوان ثالث (م� .أُميد) �شاعر �إيراين معا�صر من املدر�سة احلديثة .ولد َ�س َنة (1928م) ،من �أ�شهر دواوينه
ال�سجن»( .املرتجم).
«اخر ال�شّ اهنامه» ،و «من هذه الأب�ستاق» ،و «ارغنون» ،و «خريف يف ّ
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املثايل ،والرجل النظري العاطفي الغريب عن «الواقعية» ،و«املو�ضوعانية»،
و«حتمية الت�أريخ» ،و«اقت�ضاء الزمان» ،و«�ضرورة الع�صر» ،قمت خال ًفا «للن�صائح
امل�شفقة» ،و«التعاطفات العاقلة» ،و«التفكري يف امل�صلحة» ،ال�صادرة من كبار
القوم ،وعقالئهم ،والنا�س النا�ضجني ،و«املجربني» ،و«املحنكني» ،الذين مي�سكون
«ام�ض يف طريق
نب�ض الزمان يف �أيديهم ،وكانوا ين�شدون يف �أذين ب�إخال�صِ :
م�ضى فيه ال�سالكون» ،وخال ًفا للمثل العامي الذي يعد ع�صارة جتارب عديدة
مكثفة يف ت�أريخ هذا الوطن ،وجمتمعه ،وحيلته�« :إذا �أردت �أال تفت�ضح فكن
يف لون اجلماعة» ،وحزنت ،وتعلقت بقول عي�سى« :ام�ضوا يف طريق ال�سالكون
فيه قالئل» ،وا�ستمعت �إىل الأمر املثايل «خالف ما تعرف به العامة» ،وبد ًال من
هذه الأعمال العميقة ال�صعبة ،واملحرتمة ،والعلمية جئت ،وترجمت «�سلمان
باك» ،و�سرعان ما �أدركت من هذا الكتاب الذي هو ثمرة �سبع وع�شرين �سنة من
بحث رجل مثل (لوي�س ما�سينيون) �أعظم عامل يف الإ�سالميات ،وعلم االجتماع
الإ�سالمي يف العامل املعا�صر لي�س عم ًال علم ًّيا� ،أو حتقيق ًّيا� ،أو �صع ًبا� ،أو حمرت ًما،
�أما املفكرون فقد فهموا كل �شيء قراءة ما هو مكتوب على اجللد و�صاحوا« :هه،
�سرية �سلمان الفار�سي ،كتاب ديني ،عمل رجل رجعي متعفن ،ال بد �أنه مراثي،
ونواح ،وما ي�شبهها»� ،أما العلماء الأعالم ،وحجج الإ�سالم الأعاظم ،ف�ش�أنهم �أجل
أرمني ٍ
أجنبي ال يعرف �أ�صول طهارته ،وجنا�سته
من �أن يقر�أوا َ
ملحد � ٍّ
إفرجني � ٍّ
كتاب � ٍّ
ب�ش�أن �سلمان �صحابي ر�سول اهلل� ،أما الف�ضالء ،وقراء الكتب ،و�أهل املنابر
فالأكرثية التي كان لديها ح�سن نية ،وح�سن ظن بي فقد �سكتوا؛ لأنه «لي�س من
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جدا «لئال ت�صاب
املفهوم يف الأ�صل ماذا يريد �أن يقول؟»� ،أما الأقلية املرت�صدة ًّ
بي�ضة الإ�سالم بلطمة من طرف الأجانب ،وال�شباب املتفرجن الذين ال يرتدون
زي �أهل العلم ،ويتدخلون يف الأمور الدينية دون اكت�ساب �إجازة نقل احلديث،
�أو نيل �إجازة االجتهاد ،وقد �سمعوا من خمرب �صادق �أنه يوجد يف مقدمة الكتاب
ن�صف عبارة من املرتجم فيها �إ�شكال كثري ،ولي�س من امل�صلحة �أب ًدا �أن ين�شر هذا
الكتاب»!
هذا جاء باملاء ،وذاك بالرتاب

ورموا �صاحبنا بزنبيل( )1من الطني

وذلك «املخرب ال�صادق» كان رج ًال كتب ًّيا ين�شر الكتب الدينية ،ورج ًال
«مو�ضوع ًّيا» ،و«متدي ًنا» ،و«طي ًبا» ،وكنت للمرة الأوىل بعد �سنة من �إمتام ترجمة
�سلمان ،وب�ضمري م�سرتيح؛ لأنني ف�ضلت «�سلمان باك» على «مريزا علي حممد
الباب» ،حملت ن�سخة من الرتجمة �إىل دكان ال�سيد املخرب ال�صادق املتدين،
ف�أخذها مني ،وتفح�صها ظه ًرا وبط ًنا ،ثم ر�أيته قام ،وذهب خلف الدكان ،ومل مي�ض
كث ًريا حتى عاد ،وقد �أم�سك بعدد من وحدات الوزن ،و�ضعها يف كفة امليزان،
وو�ضع «�سلمان باك» ،والربوف�سري (ما�سينيون) ،وو�ضعني �أي�ضً ا يف الكفة الأخرى،
وبعد الوزن تف�ضل ،و�أعلن قائ ًال« :ال ،ال ي�ساوي خم�سة� ،أو �ستة تومانات� ،أجل،
ال» وجل�ست ،وبغربة ،و�ضعت ر�أ�سي بني يدي ،ومن خالل دخان �سيجارتي،
( )1الزنبيل :ال ُقفَّة.
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ر�أيت �سحنة الأ�ستاذ العجوز جمالزاده منت�صرة ،وقد �شرق الدمع يف عينيه من
�شدة ال�ضحك.
ثان ًيا :تكنيك حتويل املرء �إىل «مفكر» م�شهور يف امليادين التي ظهرت حديثًا
من قبيل النقد الأدبي ،وال�شعر اجلديد ،واملارك�سية ،وعلم االجتماع الي�ساري،
والأدب اجلديد ،والفن احلديث ،وتكنيك هذا العمل من طراز تقليدي موروث
وجمرب ،فطالب العلوم الدينية الذين ال ي�ستطيعون  -لعدم ا�ستعدادهم� ،أو
وجود م�شاكلة عائلية � -إكمال تعليمهم ،والو�صول �إىل درجة احلكيم� ،أو املحدث،
�أو الأ�صويل� ،أو املتكلم� ،أو املف�سر� ،أو الأديب� ،أو النحوي� ،أو ي�صريون �شي ًئا يف
حمي�صا من الإم�ساك بخيط املنرب( )1وما داموا قد
املعقول ،واملنقول ،ال يجدون ً
عجزوا عن درا�سة العلوم الإ�سالمية عليهم �أن يقوموا بالدعوة والتبليغ(.)2
ال تظنوا �أين �أبالغ ،هل �سمعتم مرة واحدة �أن �أحد العلماء� ،أو املجتهدين،
�أو الفقهاء� ،أو مراجع التقليد قد ذهب �إىل املنرب وحتدث �إىل النا�س؟ �إن املنرب دون

()1املق�صود هنا :القيام بالوعظ ،واحرتاف �إن�شاد الرو�ضة� ،أو �سري �آل البيت يف املنا�سبات الدينية� ،أو احللقات يف
امل�ساجد التي تعقد للفتوى( .املرتجم).
()2هذه هي �إحدى علل انحطاط الإ�سالم ،و�ضعفه ،والر�ؤية الدينية املنحطة ،واملبتذلة عند قومنا� ،إذ يلزمهم تعلم
الدين على �أيدي �أنا�س �أرادوا �أن يتعلموا الدين ،ومل ي�ستطيعوا� ،إذا �أرادت وزارة الثقافة والعلوم عندنا غ ًدا
توظيف معلمي العلوم اجلديدة ،و�أ�ساتذتها من بني الرا�سبني فقط ،فماذا يكون الو�ضع؟
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م�ستواهم� ،إن مكانهم هو املحراب ،املنرب هو مكان الر�سول ،ومن�شدي الرو�ضة
والنائحني( ،)1ال حجج الإ�سالم ،والآيات الأعاظم...
اخلال�صة� :أنه من بني طالب العلوم الدينية� ،أولئك الذين لديهم
اال�ستعداد والقدرة على موا�صلة العمل التعب ال�شديد ،وي�صلون �إىل درجة
الدكتوراه «االجتهاد» ينف�صلون عن النا�س ،ويختفون يف «حفرة» انفرادية
ت�سمى املحراب ،وعالقتهم مع اجلماعة منح�صرة يف �أداء �صالة اجلماعة ،والقيام
باال�ستخارة ،والفتوى ،وح�ساب اخلم�س ،والزكاة ،و�سهم الإمام ،والبيوع ،وختم
جمال�س العزاء ،وقراءة �صيغة عقد الزواج لعدد من الأفراد املحدودين يف العائالت
الفخمة ،والأر�ستقراطية ،واملحرتمة � ...إلخ(.)2
( )1النائح :الباكي.
ال�صحف بني
()2يا لها من ُ�سخرية يثريها توارد الأفكار ،مناظر �شيوخنا الأعاظم ،وعلمائنا الأجالء من�شورة يف ّ
املدعوين حلفالت ال ّزفاف الفخمة ،يف الفنادق الفخمة ،بني ال ّن�ساء الفخمات ،وال ّرجال �أ�شد فخامة ،بحيث يبدو
ال�صحيفة �أنّ ا ّلذي تال �صيغة العقد هو ف�ضيلة  ...الأكرب،
منظر العمامة (الفخمة) ن�شا ًزا يف ّ
ال�صورة ،ثم نقر أ� يف ّ
�أو وزير � ....أو فالن ع�ضو هيئة كبار العلماء (العلماء مباذا؟) وحني يحدث �سيل� ،أو حريق� ،أو حادثة مروعة
يذهب �ضحاياها بالع�شرات ال جند منظر عمامة واحدة ل�شيخ يخفف موا�ساة املكلومني هذا من ناحية ،ومن ناحية
�أُخرى جتمعهم حول ويل الأمر ،واملتعهد الوحيد ،بالرتق ،والفتق ،يت�سقطون الكلمة من «فيه» العظيم ،وعلى
الفور «يف�صلون» لها «ال ّلبا�س» ال�شّ رعي املطلوب ،و�إذا اعتلى �أحدهم املنرب تع�سف الدين تع�سفًا �شدي ًدا ليوافق
الدين تذهب ويف�صل ما بينه وبني احلياة بجرة قلم ال يتحركون ،ومن
«الدولة» ،ح ّتى �إذا ر�أوا حرمة ّ
بينه وبني ّ
فوق املنرب حني يتحدثون حت�س �أنّ امل�سافة بني املنرب ،وباحة امل�سجد ْقد انقلبت �إىل م�سافة ما بني امل�شرقني ،و�إذا
ا�ست�ضيفوا يف ال ّتلفزيون ف�أحاديث مكررة معادة عن اخلطبة ،والنكاح ،وال ّزواج ،والطالق ،والعتاق؛ وك�أن عقولهم
توقفت عند القــــرن الأ ّول� ،أ ّما دور الإ�ســــالم يف ال ّتوعيــة فهم ال يعلمون عنه �شي ًئا ،وفل�سفة الإ�ســـالم =
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والآن ف�إن هذا الطالب الرا�سب «الذي طرد من املدر�سة» ،ترك الدرا�سة،
وينبغي عليه م�ضط ًّرا �أن يختار املنرب بد ًال من املحراب ،ويعلم النا�س ما مل
ي�ستطع هو تعلمه ،ويف �أول خطوة تطرح �أمامه ق�ضية «�إيجاد ال�سوق» ،وينبغي
على مقيمي املجال�س ،واحلجاج املحرتمني ،و�أ�صحاب الهيلمان ،وامل�شرفني على
الأوقاف ،وامل�ساجد ،والتكايا ،ور�ؤ�ساء الهيئات ،واحلاجات املحرتمات املقيمات
لأنواع الرو�ضات الوراثية ،والأ�سبوعية ،وال�شهرية ،واملو�سمية ،واحلفالت الدينية،
على ه�ؤالء ،و�أ�شباههم ،ونظائرهم �أن ينتبهوا لوجود «ال�سيد» ،وعليهم �أن ي�شكلوا
ر�سم ًّيا هيئة لعر�ض مزايا الب�ضاعة اجلديدة من قبيل جر�س ال�صوت ،وطبقته،
وفخامته ،وعذوبة اللهجة ،و�أ�صل النغمة ،ونورانية الب�شرة ،ومالحة البيان،
وطم�أنينة احلركات ،و�صحة املخارج ،و�صنعة النحنحة ،وال�سعال ،وفن الدخول
�إىل املو�ضوعات ،وبراعة اال�ستهالل ،واخلتم ،والدعاء ،و�آالف النقاط الأخرى
املوجودة يف هذه احلرفة ،حرفة الأمر باملعروف ،والنهي عن املنكر ،وهي �أدق من
ال�شعرة .والق�ضية هي ق�ضية �إيجاد ال�سوق� ،أو بامل�صطلح الأوربي «جعل ال�سيد
م�شهو ًرا» بني النا�س.
والدور القيادي ا ّلذي يبادر الإ�سالم �إىل الإم�ساك به عن
ال�سيا�سية ،واالقت�صادية ،فيعانون خل ًّوا �شدي ًداّ ،
= ّ
جدارة ،وا�ستحقاق فهم يف غفلة ،وحتت غطاء .وثورة �إيران؟ ماذا �أقول؟ ّ
كل قارئ يعلم الآراء العظيمة والفتاوى
ال ّنارية ا ّلتي انطلق ي�صدرها عمال ّ
ال�سالطني ،وال يدري املرء ع َال َم ي�ضحك؟ �أعلى جهلها
الظلمة ،ووعاظ ّ
ال�شّ ديد ،وخلطها بني املذاهب ،و�إثارتها الأحقاد� ،أ ْم لو�صفها ب�شديدة العفن؟ (املرتجم).
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ح�سن� ،إنهم ال ي�ستطيعون الإعالن يف الإذاعة ،والتليفزيون ،و�أفالم
الكرتون ،و�إعالن ال�صوت ،وال�صورة ،ك�أن يقولوا مث ًال« :هذا العامل ،ال�سيد،
ال�شيخ ،مراد من�شد الرو�ضة» �أو «دموع حارة� ،أمل ،ذو �ضجيج ،بكاء زائد فقط
مبراثي ،الواعظ املحرتم ،جناب ال�سيد ،خري الذاكرين امل�ؤثرة»� ،أو «قبل �أن يحب�س
�صوته ،ويغلق قلبه على كنوزه �أ�سرعوا لدعوته» و«بالنقد ،والتق�سيط ،من �أجل
الذين يقيمون ع�شرة جمال�س ،تخفي�ض كامل».
هذه الأمور ال تليق بهم ،ودون م�ستواهم ،لكل �شيء طريق يتنا�سب مع
هذا ال�شيء
�أو ًال :يتناول بع�ض الأوراق البي�ضاء ،وي�سجل عد ًدا من «املنابر املحرتمة»،
من منابر الوعاظ املعروفني ذوي اجلاذبية املعروفة ،والذين �شابت �شعورهم يف
هذا الأمر ،ودرا�سة الكتب املختلفة من قبيل رو�ضة ال�شهداء ،واملجلد العا�شر
من بحار الأنوار للمجل�سي -ر�ضوان اهلل عليه ،وجمال�س امل�ؤمنني لل�شو�شرتي ،وجنات
اخللود ،وك�شف الغمة ،وطوفان البكاء ،واللهوف لل�سيد ابن طاوو�س  ...وابن �شهر
ا�شوب املازندراين قد�س �سره ،ومنتخب التواريخ للمرحوم احلاج مال ها�شم  ..وتقوم
ب�صنع هيكل عام لعدد من الرو�ضات ،وتختار خطبة حمرتمة من بني خطب �أهل
املنرب ،وت�ضعها فوقها ،وتطوف بدواوين حمت�شم الكا�شاين ،و�آية اهلل التربيزي،
وحتفظ عد ًدا من الأبيات امل�ؤثرة ،والنواح( )1املفتت للقلب ،وت�ضعها يف موا�ضع
( )1النواح :البكاء.
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منا�سبة ،وعلى ر�أ�س كل مو�ضوع «ودف ًعا للملل» (وهذا تنب�ؤ يف مو�ضعه) جهز
عد ًدا من املُ َلح( )1الأخالقية ،والدينية من هنا وهناك ،و�ضعها يف موا�ضعها
املنا�سبة ،ومن �أجل تغيري حال املجل�س عليك �أن حتفظ عد ًدا من احلكايات ،ك ًّال
على حدة ،لتكون يف متناول اليد كفواحت لل�شهية� ،أو «كباب �إ�ضايف» ،وعليك
�أن جتمع اثنتي ع�شرة رواية منا�سبة م�ؤثرة ذوات نتائج �أخالقية ح�سنة عن عدم
قيمة الدنيا ،وعدم االهتمام باملال ،والرثوة ،وحتقري العمل ،والكدح من �أجل
احلياة ،والتخويف من املوت ،و�إنكار احلياة ،وذكر القرب ،واحلث على القناعة،
وال�صرب ،والتحمل ،واحلكمة ،والفقر ،واملر�ض ،وعليك �أن جتمع بع�ض العبارات
اخلطابية التي تتناول هذه املو�ضوعات ،وتو�ضع كلها يف فجوات الن�ص ،و�شقوقه
وفرجه ،وكل هذه احلقائق ،والآيات ،والروايات ،والأ�شعار ،والأمثال ،واخلطب
عليك �أن تربطها ببع�ض ،بحيث ت�ستطيع يف الوقت املنا�سب �أن ت�صل �إىل �أكرث
الف�صول ح�سا�سية ،وهو نقطة الأوج( )2يف التحريك ،ويف قمته يحدث االنفجار،
ثم تبد�أ بالطبقة الدنيا من ال�صوت بالتنهدات الدينية ،وهي يف الواقع «�أ�صل
امل�صيبة» فالو�ضع منا�سب؛ لأن حتول املجل�س �إىل «كربالء» ،وتظفر من احلا�ضرين
ببكاء �شديد ،وعندما تنتهي من ذكر امل�صيبة املق�صودة عليك �أال تفعل كما يفعل
املبتدئون فتخف�ض من لهجتك قلي ًال قلي ًال ،ثم ت�صمت بالتدريج ،ال ،يف نف�س �أوج
الغليان ،والفوران ،والبكاء ،وال�صياح ،والإغماء ،وال�ضجيج ،وال�ضعف ،وال�صدام،
( )1املُ َلح :النوادر.
( )2الأوج :القمة.
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والن�صال ،وال�سيوف ،والدروع ،تعمل يف الر�ؤو�س ،والرقاب ،عليك �أن حتتفظ
بال�سيف ،وفج�أة تقطع� ،أي �أن اجلملة �آخر جملة ،و�أكرث اجلمل ت�أث ًريا ينبغي �أن
تكون :ال ،ال ي�ستطيع ل�ساين الكالم بعد� ،أي عليكم �أن تكملوا يف �أذهانكم،
ج�سدوها يف �أرواحكم ،هذا هو ما فهمه الفنانون الأوربيون �أخ ًريا من �أنه ال ينبغي
�أن يتم الفنان عمله متا ًما ،ويرتك للقارئ� ،أو ال�سامع يف حالة انفعالية �إيجابية �أو
�سلبية� ،أو حالة �إيجابية ،بل عليه بعدم �إمتام عمله �أن يرتك للقارئ� ،أو ال�سامع
بنف�سه م�سئو ًال ،وم�شار ًكا يف العمل الفني املوجود �أمامه ،لأنه على قول (�سانت
بيف) الناقد الفرن�سي ال�شهري� :إن الآثر الفني اجليد مثل قطعة من احلديد املحماة
تت�شكل حتت مطرقة الفنان ،و�سندان القارئ� ،أو ال�سامع».
وبهذه الطريقة ف�إن ن�ص العمل قد ُد ِّون ،وينبغي �إعداد عدد من الرو�ضات
من �أجل الأيام اخلا�صة :رو�ضة الإمام احل�سني ،رو�ضة الأمري علي الأكرب ،رو�ضة
الأمري علي الأ�صغر(( ،)1بالن�سبة للر�سول ،والإمام ال�صادق ،ال توجد رو�ضة؛ لأن
()1طاملا فكرت ملاذا لقب «الأمري»؟ �إذا كان الأب يف احل�ساب فلماذا ال يطلق اللقب على الآخرين؟ ملاذا ال
يقولون �شاهزاده ح�سن� ،أو �شاهزاده ح�سني� ،أو �شاهزاده جواد ،ثم فهمت  ..ال� ،إنّ الأُم هي ا ّلتي يف احل�ساب،
ال�سا�ساين ملك �إيران ،ومن ُهنا فخيار ّ
والدعاة ،واملتحدثني عن ثورة
الذاكرينّ ،
ف�أُمهما هي �شهربانو ابنة يزدجرد ّ
علي ،ف�ضلوا �شهربانو على احل�سني ويزدجر
علي ،يف اختيارهم للن�سب ،و�صفوة لأوالد احل�سني بن ّ
احل�سني ابن ّ
علي بن �أبي طالب .ور�أيت �أنّ الأمر عجيب ف�إنّ الأحا�سي�س
على الإمام ،وابنة امللك ّ
ال�سا�ساين على ابن ّ
القومية عند �أهل املنرب جديرة حقًّا بالتقدير ،ومهما بحثت مل �أكت�شف من �أين ظفروا بق�صة �شهربانو هذه؛
لأنني مل �أجد لها م�صد ًرا ت�أريخ ًّيا.
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موتهما ال ي�صلح للمجال�س ،ومن هنا فبالن�سبة للر�سول� ،أو الإمام احل�سن ،ال
يذكرون ا�س ًما للر�سول ،ومن جهة ما فاحلق معهم).
املرحلة الثانية :بعد �إعداد الن�ص ،وت�أليفه ،و�إعادته ،ي�أتي دور ارتداء
املالب�س الر�سمية ،و�إغالق احلجرة ،وو�ضع عدد من امل�ساند فوق بع�ضها ،واجللو�س
�أمام املر�آة ،وبعد قراءة مت�أنية �شديدة الوقار ،وبطيئة للخطبة ،تدخل يف املنت(،)1
وخماطبة النا�س� :أيها النا�س� ،أيتها الأخت� ،أيها امل�شتغل يف ال�سوق� ،أيها التاجر،
�أيها الفاجر ،الكا�سب حبيب اهلل ...وعليك بالدقة ،واالنتباه الذي ي�صل �إىل حد
الو�سو�سة ،واالنتباه �إىل حركات اليد لكي تنا�سب املو�ضوع ،وجعل الأ�صابع على
هيئة خمروط ت�شري بطرفه �إىل براعم القلوب �إ�شارة قريبة ،ثم فتح املخروط على
الفور ،وتدخل باليد الأخرى يف املعركة ،وتالحظ اخلطط املعينة حلركات الر�أ�س،
واحلاجب ،والرقبة ،والكتف ،وغريه� ...شعر ال داعي له� :إنني �أدعي متا ًما �أين
بالدالل ،وال ُغ ْنج( )2من فوق املنرب ،ويف كل هذه
ل�ست كوعاظ املدينة ال �أقوم َّ
املراحل �إياك �أن حتيد( )3عن النموذج �إياه للواعظ املعروف ،واملحبوب يف املدينة
�أو الدالة.

()1املنت :امل�ضمون ،واملو�ضوع.
والتك�سر واللني.
( )2ال ُغ ّنج :الدالل
ُّ
( )3حتيد  :متيل وتبعد.
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املرحلة الثالثة :بعد �إمتام الإعادة ،ت�صبح املرحلة الأ�سا�سية هي امليزانني:
العر�ض ،الآن ،كل �شيء متام� ،أعظم رو�ضة� ،أعظم �إخراج ،لكن من �أين يفهم
النا�س؟
امل�صطاد ،مكان ال�صيد ،متعهد املجل�س ،العلماء ،هذا هو املجل�س الوحيد
على �سطح الكرة الأر�ضية جغراف ًّيا ،وعلى مدى الت�أريخ زمانًا الذي لي�س له
ح�ساب� ،أو كتاب� ،أو قيد ،حرية ،لقد جاء النا�س زرافات من كل اجلهات ،وكل
الطبقات؛ لر�ؤية ال�سيد ،ونيل ثواب احل�ضور يف منزل ال�سيد ،واال�شرتاك يف
جمل�س الرو�ضة عند ال�سيد� ،أما من الذي ي�صعد �إىل املنرب ،وماذا يقول فال يهم،
�إنهم ي�أتون �إىل جمل�س عامل املدينة ال من �أجل العلم ،بل من �أجل نيل الثواب،
ومن�شد الرو�ضة الذي ال جمل�س له �أمامه «بحبوحة» �أي جمل�س عند �أي عامل
يف الأيام اخلا�صة «الزدحام طبقات ال�شعب» ،عليه �أن يطري ،ويهبط فوق املنرب،
فيكون قد قطع الدرجات الأوىل للرقي ،وال�شهرة ،واخلبز ،والدين ،والدنيا ،ومن
هذا املجل�س �إىل ذاك املجل�س الذي �أقامه عامل �آخر ،ومنه �إىل جمل�س الرو�ضة
العام يف منزل �سيد �آخر ،ويلقي ب�ضعة من املجال�س الرئي�سية املحرقة ،و�سوف نرى
�أنه يف نف�س �شهر رم�ضان� ،أو يف نف�س الع�شر الأول من حمرم� ،صار ال�سيد بخطوة
واحدة واع ًظا م�شهو ًرا� ،أدخل ر�أ�سه بني الر�ؤو�س ،وقلي ًال قلي ًال تظهر ر�أ�س متعهد
املجل�س والدعوة� ..إىل �آخره ،وقلي ًال قلي ًال �سوف ي�صل املحرتمون من الأقاليم
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القريبة ليقوموا بتقدمي «ال�سيد» ودعوته ،و�إذا مل ي�أت �أحد فمازندران موجودة،
هي املوطن الذي اكت�شف ال�سادة �أخ ًريا ،وهو �آخر ك�شف جغرايف بعد اكت�شاف
�أ�سرتاليا على يد «كوك» .هذا هو �آخر �أ�سلوب جمرب من �أجل ال�شهرة.
�أما �أهل املنابر اجلدد ،وعاظنا الع�صريون الذين حلوا حملهم فينبغي عليهم
�أي�ضً ا �أن يقتدوا ب�سنة �أ�سالفهم� ،إعداد بع�ض الأوراق البي�ضاء ،وتدوين عدد من
جمال�س الرو�ضة التي تنا�سب الع�صر ،ال �شك بد ًال من مال حممد تقي املجل�سي،
وم ّال ها�شم القزويني عليهم اليوم �أن ي�سرعوا �صوب جان بول� ،سارتر ،والبريكامو،
و�صمويل بيكيت ،وبرتولد بريخت� ...إلخ ،ويكفي ترجمة ريبورتاج �صحفي� ،أو
خا�صا
مقالة واحدة� ،أو م�سرحية ق�صرية ،مكونة من ع�شرة� ،أو ع�شرين ا�س ًما ًّ
وثالثني� ،أو �أربعني كلمة يف احلوار ،نقد كتاب� ،أو �شرحه� ،سرية ذاتية ،قطعة من
ال�شعر الغلط الفاقد لكل �شيء ،واحلائز على جائزة �أوىل لأكرث الأعمال خل ًّوا من
املعنى ،على كل حال يكفي �أن يكون اال�سم الطنان« .مو�ضة» ،و«الغر�ض هو ما
يتبقى منه من �أثر»� ،أما كون هذه الرتجمات بال معنى ،فهذا �شيء لن يقلل من
قيمته وت�أثريه غري املعتاد يف القراء الأعزاء ،عندما يكون ا�سم بريخت� ،أو بيكيت
فوقه ،فمن الذي يجر�ؤ على القول ب�أنه ال يفهم؟
بد ًال من ذلك �سوف ت�سمع �صيحات اال�ستح�سان ،وكم من «لذيذ»
و«عميق» ،و«فل�سفي»� ،سوف ي�صيحون بها ،والبع�ض �سوف يرددون تعبريات
جدا ،ثم اال�ستنادات،
وعبارات بعينها� ،أح�سوا �أنها ال بد حتمل معاين عظيمة ًّ
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والتف�سريات ،والتربيرات التي ال تقال ،يف الواقع حتملها قاتل ،و�سماعها ممل
للروح ،كل ذنوبك �سوف تختفي.
اخلال�صة� :أن ه�ؤالء القراء �شركاء املرتجم يف اجلرمية ،فاملرتجم عندما يرتجم
ًّن�صا ال يفهمه يكون هدفه هو نف�س هدف القارئ من قراءته ،ومن هنا ف�إن �أح ًدا ال
يذهب �إىل املباحث ليوقع به ومي�ضي �إىل حال �سبيله!!
ح�سن� ،أين يكون جمل�س الرو�ضة العام له�ؤالء ال�سادة؟ املجالت ،ال
تلك املجالت املنزلية ،والن�سائية ،والعامية ،هذه تكايا ،وهيئات ،وموائد نذرية،
ورو�ضات مو�سمية� ،إن املجل�س هو جملة ال�سادة العلماء ،ان�شر ترجمة ملقالة �أحد
الأعالم امل�شهورين اخل�صو�صني الأوربيني يف �إحدى هذه املجالت العلمية التي
ظهرت حديثًا (ال يحتاج الأمر �إىل جهد :وا�سطة ،و�سيلة ،تليفون لهذا ،بطاقة من
ذاك ،لقاء مع ذياك� ،إن �شاء اهلل �سوف تنجح ،هذا هو طريقها).
�سوف ت�صري العامل الثالث( .)1كيف ي�صري معلو ًما؟ الدليل �أنه �سوف
ترى �أنهم دقوا بابك ،ودخلوا ،وجل�سوا ،ويف البداية يلتقطون لك بع�ض ال�صور
ال�سينما» .يكفي �أنْ تنجح
( )1ي�شري �شريعتي �إىل ظاهرة «ال ّنجومية» �أي �صناعة «جنوم الفكر» ،على غرار «جنوم ّ
وال�صيت �إىل �آخر
ق�صة� ،أو مقالة� ،أو م�سرحية� ،أو ح ّتى ق�صيدة واحدة لزيد من ال ّنا�س ح ّتى ي�ضمن بها اخلبز ّ
ال�سيد مفك ًرا
العمر ،فاخلطوة ال ّتالية مبا�شرة مكتب دائم يف �إحدى ّ
ال�صحف ،ومنه االنطالقية الكربى� .أ�صبح ّ
كب ًريا ومن حقه يف �أن يتحدث يف كل ما يعن من �أُمور ،وي�شرح ما يحدث يف �أركان العامل الأربعة ويف�سر،
احلق يف �أنْ يتحدث يف الأدب بينما =
احلق كلّ ّ
ويربر ما وراء الأحداث ،وما وراء القرارات� .أ�صبح له ّ
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املعربة باملنامة ،والروب دي �شامرب ،متمد ًدا فوق «كنبة»� ،أو متخ ًذا و�ض ًعا �إىل جوار
املكتبة ،وواقفًا �إىل جوار احلديقة( ،وهذا يعني �أن �سيادته يق�ضي �أوقات فراغه يف
املنزل ،ومع الورود ،والطيور).
و�إذا كنت تريد �أن تكون وجود ًّيا فينبغي �أن يكون هناك قط �أ�سود -فهو
جدا ،ويجذب اهتمام القراء الذين يريدون �أن يعرفوا
�أي�ضً ا له دخل يف املو�ضوع ًّ
احلياة اخلا�صة لكاتبهم املحبوب ،ومنطه ،وبعد �أن تتم هذه الأمور يبد�أ الربيورتاج:
واع يف ع�صرنا ،كيف حتلل ق�ضية م�سئولية الفنان� ،أو
نريد �أن نعلم منك ككاتب ٍ
ال�شاعر والتزامهما يف العامل الثالث؟
هل يكون ل�شاعر م�سئول« ،فمما ال �شك فيه �أن ال�شاعر غري امل�سئول لي�س
�شاع ًرا» ،احلق �أنه �إذا حدث قحط( )1يف نيجرييا �أن ي�سقط يف الذهنية ،وهي ملمح
= ي�صمت �أ�ساتذة الأدب ،ويف العلم بينما ينزوي العلماء يف معاملهم ،ويف ّ
الطب ،ويف الفن � ...إلخ ،ي�صري
كل الثوراتُ ،يف�سر خلفية احلرب ّ
ُم ْنظ ًرا وعاملًا �أيديولوج ًّيا يف ّ
الطائفية يف �أيرلندة ،كما يف�سر الأ�س�س اخلفية
لثورة �إيران ،كما يف�سر ظاهرة عبادة املطرب يف �أمريكا ،هو ملح ّ
كل طعام ،وهو ال ّروائي ،وامل�سرحي ،والق�صا�ص،
وال�سيد
وال�سينماّ ،
وال�شّ اعر ،ال ّناقد رواياته امل�سل�سلة ت�صبح على الفور كت ًبا ،ث َُّم تمُ ثل يف الإذاعة ،وال ّتلفزيونّ ،
�صباحا يف جريدته ،وع�ص ًرا يف الإذاعة ،وم�سا ًء يف ال ّتلفزيون ،وهو ال ميل �أب ًدا ،وال يفرغ دكانه،
نف�سه م�شغول ً
ويا ويلنا لو كان يعلم لغة� ،أو لغتني� ،إذن ل�صار الفيل�سوف الأوحد ،وباعث ال ّنه�ضة ،وجمدد احل�ضارة � ...إلخ،
وهو يعتمد على �ضعف ّ
الذاكرة عند اجلماهري ،وان�شغالها بلقمة العي�ش؛ لكي يجدد جلده دائ ًما فهو بالأم�س
فيل�سوف اال�شرتاكية ،ومرتجم بريخت ،واليوم مروج االنفتاح ،و�صديق اليهود( .املرتجم).
( )1القحط  :احتبا�س املطر ،وجفاف الأر�ض.
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من مالمح الثقافة البورجوازية� ،أو املثالية ،وهي �إحدى �سمات الإقطاع؟ كما
تعلمون �أن «مبدئية ال�شكل» يف الفن حيلة ،بورجوازية(.)1
�إن الر�ؤية البورجوازية غري قادرة على طرح الق�ضايا ب�صورة كلية ،والبورجوازي
ميلك يف الأ�صل ر�ؤية جتريدية ،ودينية ،وال جدلية ،وبهذه املعايري هل للأدب
اجلديد يف �إيران �شخ�صية؟  ...هل «جلو ال�شعري» عند نيما � ...إلخ(.)2
متام ،دقيقك نخل ،وغربالك علق ،وخبزك غم�س يف الأدم ،وحتولت �إىل
واحد من �شخ�صيات الفكر يف زماننا ،ولو �أنك متلك اال�ستعداد الذي كان عند
�أ�سالفك فالذين كانوا يحفظون عدة �أمثال عربية ،وعددا من الآيات القر�آنية،
والأحاديث املتواترة ،وعد ًدا من امل�صطلحات الفقهية ،والكالمية ،والأ�صولية،
وا�ستعمالها يف حملها� ،أو يف غري حملها على املنرب ،وح�سب املنا�سبة قد �صاروا يف
خطوة واحدة ف�ضالء حتملوا امل�شاق ،و�أكلوا دخان امل�صباح «�أي �سهروا الليايل»،
و«املوازين يف �أيديهم» ،تعلم �أنت �أي�ضً ا بع�ض �أ�سماء الأعالم املعرو�ضة بقدر
معتنى به ،عليك �أن حتفظ بع�ض عناوين الكتب ،مثل« :الطاعون» ،و«الأحمر
والأ�سود» ،و«الإن�سان هو الإن�سان» ،و«�سجناء الطونا» ،و«الأم �شجاعة» ،وعليك
( )1بورجوازي �أي �شرير ،وال�شر هو لكل ما ال يعجب به مفكرونا اليوم �أي �أنه لي�س مو�ضة بالفعل� ،أو كان مو�ضة
وانتهى زمنه.
( )2نيما يو�شيج ،رائد مدر�سة ال�شعر احلر يف �إيران ،تويف �سنة (1962م)( .املرتجم).
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()1

�أن تكون حا�ضر الذهن ،وحتفظ م�صطلحات �أهل الفن بالقدر الكايف يا حبذا
لو كان ذلك بلغاتها الأ�صيلة  -لي�س املطلوب كلها بال �شك ،فما هو �صعب ال
�ضرورة له  -مثل اال�سرتك�شر ،والرتياد ،والديالكتيك ،والـ «�إمياج» ،وجو ال�شعر،
وامل�سئولية ،وااللتزام ،والربوليتاريا ،وال�سربلو ،والإنتلكتويل ..وعليك �أن تف�سر،
وبقول الدكتور هزارخاين« :تتالعب بها بهذه الطريقة يف قول� ،أو قولني» ،و�إذا
ا�ستطعت �أن حتفظ عدة عبارات� ،أو جمل ق�صرية من هذه الكتب ،وه�ؤالء
الكتاب ،وت�ستخدمها يف بياناتك فـ «نور على نور».

( )1يا حبذا� :أ�سلوب ملدح الأ�شياء.

قواعد ثالثة

هذا هو ما يجري يف زماننا ،وهذه هي �سري �أولئك الذين يعتربون العيون
التي متد جمتمعنا بالغذاء املعنوي ،وي�أخذ قومنا �إميانهم معرفتهم عنهم ،وكما نرى
كلهم �صورة طبق الأ�صل :ال�سلفي ،والع�صري ،الديني ،والعلماين ،الي�ساري،
واليميني ،م�ستنري الفكر ،ومتجمد الفكر ،حيثما نعي�ش كلهم واحد ،ومن نوع
واحد ،و�أ�سلوب �إعدادهم واحد ،وجمال ا�ستعمالهم واحد.
القاعدة الأوىل :كل من كان من �أهل العلم ،والأدب ،والفن ،والقلم ،وله
على كل حال ن�شاط يف هذه امليادين ،هو جمرب على �أن يلج�أ �إىل مظلة ما وي�ستند
على قاعدة ما و�إال ف�سوف يبقى وحي ًدا غري ًبا يف هذه ال�صحراء القاحلة( )1املحرقة
اخلالية م�ضمو ًرا �شري ًدا ،و�سوف ميوت ،هذه هي «�سنة الأولني» يف ت�أريخنا ،وال�سرية
القدمية لثقافتنا ،و�أدبنا ،وفننا� ،إن ال�سالطني امل�شجعني لل�شعراء ،والعظماء ،و�أرباب
البيوتات كانوا كما يقول البيهقي(: )2يجذبون �إليهم فنانًا مغمو ًرا لريفع �أ�سماءهم
()1القاحلة :الياب�سة اجلافة.
(�)2أبو الف�ضل البيهقي .م�ؤرخ من الع�صر الغزنوي (القرن اخلام�س الهجري) �صاحب الت�أريخ امل�سعودي امل�شهور
بت�أريخ البيهقي .انظر ،الرتجمة العربية ل�صادق ن�ش�أت( .املرتجم).
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�إىل �أعلى عليني ،و�سرية الأنوري( )1حتتوي على م�صري مزدوج لأهل العلم ،والفن
عليهم �أن يختاروا واح ًدا منهم.
()2

و�إذا «رفعت ر�أ�سك هناك فتنة» ،ينبغي �أن تفعل كما فعل الفردو�سي
فتكون �شري ًدا َه ِل ًعا( ،)3يف خفية من �أعني «اجلوا�سي�س» و«عمال احلكومة» ت�أكل
ح�ساء الأكارع ،وحلم الر�أ�س ،وبعد ثالثني �سنة من املجهود امل�ستمر ،ت�شكو جزاء
رجولتك ،و�شهامتك ،ونبوغك ،و�شرفك من قحط ال�سنني واجلوع :عيناي،
و�أذناي �أم�سكت بهما الآفة ،و�ضيق ذات اليد ،وقحط ال�سنني �سل ًبا القوة ال كنت
�شيخا ،وتعاين هذين فمن امل�صيبة ال�شيخوخة ،وامل�سْ غَبة(.)4
ً
وهكذا متوت ،وي�أتي عامل الدين الفقيه الأعظم ،ومفتي ال�شرع ال�شيخ �أبو
القا�سم اجلرجاين ،وي�صدر فتواه قائ ًال« :بالرغم من �أنه كان رج ًال عاملًا ،ومتدي ًنا،
فقد ترك ال�صراط امل�ستقيم ،و�أنفق عمره يف احلديث عن املجو�س ،وامللحدين» ،ثم
ميتنع عن القيام ب�صالة اجلنازة عليك.

( )1املق�صود �أوحد الدين الأنوري �شاعر املدح يف ع�صر ال�سالجقة( .املرتجم).
(�)2أبو القا�سم الفردو�سي �شاعر �إيران يف القرنني الرابع ،واخلام�س ،وناظم ال�شاهنامه يف ثالثني عا ًما من اجلهد
املتوا�صل دون �أن ينال �أي تقدير من ال�سلطة التي كان يهمها �شعر املديح فح�سب( .املرتجم).
(َ )3هلِع :خائف.
( )4البيتان من �شاهنامه الفردو�سي( .املرتجم).
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يا له من م�سرح مثري للغثيان ت�أريخنا ال�سيا�سي هذا ،حتى يف �أوج جمدنا،
وقوتنا ،وتقدمنا ،وح�ضارتنا ،تبقى ابنة الرجل العظيم يف �أمتنا بال �صداق ،ورجل
ننت مثل «�أياز»( )1يوافق بزينته ،وب�شرته ال�صافية ،ودالله ،وغنجه ،وا�ستعدادته
الأخرى مزاج ح�ضرة ال�سلطان الغازي ،جماهد الإ�سالم ،ورافع لواء التوحيد،
وفاحت معبد �سومنات ،من له �شجاعة ر�ستم ،وحكمة �سقراط( ،)2في�صري مقربًا
للخان واخلاقان ،وحمبوبًا للخوا�ص ،والعوام،
وممدوحا لل�شعراء والكتاب.
ً
لكن �أمثال الأنوري الآن �أمامهم ثالثة مالجئ ،وثالثة من �أماكن التن�شئة
«ويف الأغلب ثالثة من حمال امليالد».
القاعدة الثانية :هي الدين ،و�أق�صد به «ما ي�سمى بالدين» خمروط ر�أ�سه
املحراب ،وقاعدته ال�سوق ،وحوا�شيه الأرياف ،ويف داخله :املدر�سة ،وامل�سجد،
واملحراب ،واملنرب ،والتكية ،وهيئات العزاء الديني ،واللغة العربية ،والطبقة
البورجوازية الكال�سية ،والثقافة املوروثة ،والر�ؤية التقليدية ،والنمط املتع�صب.
القاعدة الثالثة :الإنتلجنزيا ،جماعات املفكرين ،و�أق�صد بالـ «فكر»
والإنتلجنزيا من ي�سمون بهذا اال�سم ،خمروط ر�أ�سه غري وا�ضحة ،وحتته اجلامعة،
وجوانبه �أي حوا�شيه دواوين الوزارات ،وبداخله :املجالت ،وامل�سرح ،والتلفزيون،
(� )1أياز مملوك لل�سلطان حممود الغزنوي ،انظر ،معلومات �أكرث يف املقاالت الأربع( .املرتجم).
( )2ي�سخر �شريعتي من ال�صفات التي كان �شعراء حممود ي�سبغونها عليه( .املرتجم).
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والأحاديث ال�صحفية ،واملقهى ،والبرية ،و�أماكن التجمع ،واللغة الأجنبية،
والطبقة البورجوازية اجلديدة اخلا�صة( )1والثقافة امل�ستوردة ،والر�ؤية التقليدية،
والنمط املتع�صب.
ال�صادقون ،وعلماء االجتماع عندنا -تقلي ًدا لعلم االجتماع الأُوربي� :إنّ
()1ذلك �أ ّنه خالفًا ملا يظنه مفكرونا ّ
وال�صناعي ،من هنا ال ت�صدق
البورجوازية اجلديدة هنا لي�ست بنيتها ال ّتحتية ال ّر�أ�سمالية الوطني ،والإنتاجيّ ،
عليها قواعد علم ال ّنف�س البورجوازي لهذه ّ
الطبقة .لكنها وليدة عاملني �أولهما الو�ساطة ،وثانيهما ال�شّ هادة
ال�سلع الإنتاجية
و�أق�صد بالو�ساطة القيام بالو�ساطة بني املنتج الأجنبي ،وامل�ستهلك املحلي ،فهم ممثلو دخول ّ
ال�صناعية الغربية ،وبيعها جلماعة امل�ستهلكني �أي جمتمعنا ،و�أق�صد بال�شهادة :املتعلمني يف
للر�أ�سمالية ّ
ُ
الداخل واخلارج ّ
الدوال ال ّتقليدية ا ّلتي دخلت فج�أة
ّ
الذين ي�شكلون يف أ�وربا طبقة املثقفني املميزة لكنهم يف ّ
مرحلة ال ّتحديث الأُوربي ،وعلى �أ�سا�س ذلك هناك مئات الأعمال اجلديدة ,واحلاجات الفنية ،والإدارية،
واالجتماعية ،واالقت�صادية تخلق ،وك ّلها تدور حول املحور الأ�صلي وهو الع�صرية يف اال�ستهالك ،وال�شّ كل
وبالطبع ت�صري احلاجة ما�سة ب�شدة �إىل ال ّتخ�ص�صات ،واخلربات املنا�سبة ا ّلتي مل يكن لها وجود �سابق ،وحملة
ال�شّ هادات ه�ؤالء هم ا ّلذين ينبغي عليهم �أنْ ي�سدوها .ومن هنا ففي مثل هذه املجتمعات يتمتعون ب�أو�ضاع
وال�صعود �إىل املراتب
اجتماعية ممتازة ًّ
وال�سرعة اخلارقة للعادة يف ال ّتقدمّ ،
جدا .ففر�صة �شغل املنا�صب احل�سا�سةّ ,
والدخول املرتفعة �أكرث كث ًريا بني جماعة «حملة ال�شّ هادات اجلدد» خا�صة «ال�شّ هادات الأكرث
العليا ،وال ّرفاهيةّ ،
تنا�س ًبا» ،وح ّتى عن ّ
الدول الغربية -وما ميكن �أنْ يجعلكم يرتددون يف قبول هذا ال ّر�أي �أنكم
الطبقة امل�شابهة يف ّ
تقارنون بني جماعتني مت�شابهتني يف جمتمع متقدم ،ويف جمتمع ٍنام بطريقة مبا�شرة ،يف حني أ� ّنه ال ينبغي �أنْ
تف�صل جماعة� ،أو طبقة� ،أو ظاهرة اجتماعية عن �إطارها العام �أي قوام املجتمع ،وال ينبغي �أنْ نبحث الأمر ب�صورة
جمردة ،لكن ّ
الدخل
الطريقة العلمية هي �أنْ ن�أخذ يف احل�سبان ن�سبة دخول حملة ال�شّ هادات يف جمتمعاتنا مع ّ
ال�صغار واحلرفيني ،و�أهل
العام للنا�س� ،أو دخول جماعات� ،أو طبقات من قبيل العمال ،والفالحني ,واملالك ّ
ال�سوق ثم نقارن هذه ال ّن�سبة مع ن�سبها املت�شابهة يف املجتمع الإجنليزي مث ًال �أو الفرن�سي ،ون�ستنبط ال ّنتائج.
ّ
الدول ال ّتقليدية الآخذة
الراقي� ،أو ال ّنوع ال ّتخ�ص�صي يف ّ
ومن هنا �أقول �إنّ حملة ال�شّ هادات على امل�ستوى ّ
ال�سرعة ،و�أنا �أعترب البورجوازية اجلديدة وهذا �صحيح من وجهة نظر علم االجتماع
بالتحديث �أُ�صيبوا بجنون ّ
من �ضمن املقولة اخلا�صة :و�ساطات اال�ســتهالك ،والع�صرية يف الأ�صل هي �إيجاد وجوه ا�ستهالك =
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على كل حال ،هناك ثالثة طرق �أمامك ،مكتوب يف �أول كل منها على
حجر حديث �إن مل تقر�أه على واحد فاقر�أه على الآخر ،والأول ،والثاين ،والثالث
طريق للع�سل ،والراحة ،وال�سرور هو قرين العار ،لكنه يف�ضي �إىل املدينة ،والريا�ض
والعمران ،والرابع طريق من مي�ضي فيه ال يرجع ،ال �صريخ فيه� ،إن رفعت ر�أ�سك
ففتنة ،و�إذا �صمت متا ًما ف�أنت م�سرتيح ومغمور.
كل من كان �شا ًّبا باحثًا عن ال�شهرة ،والرزق ،ينبغي عليه عند �أول خطوة
يخطوها يف عمله �أن «يحدد قاعدته االجتماعية» (امل�صطلحات هنا ذات معاين
خا�صة) ...الأنوري الآن لي�س �أمامه طريق �إذا مل يرغب يف �أحدهما فليدفن يف
()1
قطعة الأر�ض التي تعد من �أمالكه اخلا�صة ،الطريق الأول وقد �سبق ذكره
�أما الطريق الثاين فهو �أن ميحو من �شاهنامته تلك الأبيات الوقحة التي ت�صرخ
بالرف�ض( )2والبدعة ،و�أن يقوم بعمل تعديالت يف اجلزء اخلا�ص بني �إيران والعرب،
 = جديدة ،والعاملون عليها و�ساطات «كمربادور» ووجوه اال�ستهالك اجلديدة تخلق م�شاغل ،وتخ�ص�صات
جديدة ،والعمال هم حملة ال�شّ هادات .وبنا ًء على هذا كما �أنّ مبادئ علم االجتماع ،واملقوالت االجتماعية
والدور االجتماعي ّ
والطبقي له�ؤالء
للبورجوازية يف هذه املجتمعات لي�ست واحدة مع ما للبورجوازية الغربيةّ ،
املثقفني ال ي�شبه بحال من الأحوال ما للمثقفني الغربيني.
(املرتجم) :لعل و�ضع حملة ال�شّ هادات �ضمن البورجوازية اجلديدة خا�ص بو�ضع �إيران يف عهد البرتول ،وهناك
دول �أُخرى تدهور حملة ال�شّ هادات ،واملثقفون فيها �أ ًّيا كانت �شهادتهم ،وخرباتهم �إىل م�ستوى معي�شي ما دون
طبقة الربوليتاريا ،و�صعد �أ�صحاب احلرف وال ّتجار فع ًال �إىل تكوين بورجوازية جديدة ,وقد �ساعد على ذلك
ال ُبنية االقت�صادية ّ
الطفيلية ملجتمعاتهم ،وعدم وجود دخل عام ،واالعتماد على اال�سترياد ،وم�صائب �أُخرى.
( )1طريق الأنوري �أن ي�سلك الطريق ال�شائع ،ومورد قبول النا�س.
( )2املق�صود :الت�شيع.
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ومنت خطاب ر�ستم( )1بحيث ال يجرح الإح�سا�س الديني العام ،وال يكون �سب ًبا
يف تزلزل عقائد ال�شباب ،وعليه قبل �أن ين�شر (�شاهنامته» �أن يحملها �إىل ح�ضرة
ال�سيد ال�شيخ �أبي القا�سم اجلرجاين (فهذا من قبيل االحرتام لل�سيد ...و�أي�ضً ا...
ح�سن من قبيل امل�صلحة ،فمن ناحية ...نحن الآن نتحدث ب�صراحة ..هذا
عمل الزم ،ف�سيادته فقيه� ،سهر الليايل �ستني عا ًما ،وح�ضر على �أ�ستاذ ،ودر�س
يف اخلارج ،يعرف الإ�سالم �أكرث منك �أنت� ،أبو القا�سم الفردو�سي الفالح من
قرية باج ،ومعلوماتك عبارة عن معرفة حمدودة باللغة البهلوية وهي لغة املجو�س،
ودرا�ساتك عبارة عن �شاهنامة �أبي من�صور ،والأ�ساطري اجلاهلية ،وت�أريخ الإيرانيني
الزرد�شتيني املجو�س عبدة ال�شم�س ،و�سريك�سيو ،وك�سودرز ،ور�ستم ،وتهمينه،
وا�سفنديار ،و�سهراب ،والعنقاء ،وال�شيطان الأبي�ض يف مازنداران).
�أجل� ،أحمل ال�شاهنامة �إىل ال�سيد� ،أترك ال�شباب ،والطي�ش ،وليعطها
ال�سيد بدوره �إىل �أحد املحرتمني يف ال�سوق� ،أو ف�ضالء املركز الديني� ،أو �أئمة
اجلماعة الأبرار ليلقوا عليها نظرة ،ف�إما �أنهم �سوف يرون �أنها �صاحلة للن�شر ،ونتيجة
له �سوف ي�شطبون على مدح علي ،واللمز( )2يف عمر ،والفح�ش يف العرب ،والكالم
الذي تفوح( )3منه رائحة ما بالن�سبة للعبا�سيني �أ�سرة الر�سول ،وخلفاء امل�سلمني،
( )1املق�صود :ما ورد على ل�سان ر�ستم من �سب العرب( .املرتجم).
( )2اللمز :العيب.
( )3تفوح :تنت�شر.
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وهذه التهورات اخلطرة الركيكة بالن�سبة لل�سلطان حممود الغازي ،وبد ًال منها
�سوف يقولون :هيا انظم مئتي� ،أو ثالثمئة بيت يف مدح �صحابة الر�سول الكبار،
وبالأخ�ص ال�شيخني ،ويف ذم الإيرانيني القدماء ،والغ�ض( )1من �ش�أن القومية،
وثقافة زرد�شت ،وهذا النوع من النقاط الفرعية ،و�إما �أنهم �سوف يقولون :هذا
الكتاب من «الكتب ال�ضالة الفا�سدة املف�سدة» و�سوف يلقون به بعي ًدا ،وبد ًال
منه �سوف يو�صونك :ما دام لديك هذا الذوق ،والقلم ،والطبع ال�س ِل�س(،)2
واال�ستعداد الطيب عليك �أن تذهب وبد ًال من ال�شاهنامه انظم «عمر نامه» �أو
«�أبو بكر نامه» حتى تظفر بالدنيا والآخرة ،الدنيا مزرعة الآخرة ،من ال معا�ش له
ال معاد له.
�أما الأنوري طريق ثالث ،طريق حمرتم ،ي�ستطيع به �أن ي�صل �إىل ا�سم ور�سم،
وينمو ،ويرفع عنقه بال�صمود ،واحلرية« ،ويدل على الفلك ،ويفخر على النجم»،
ويحك ر�أ�سه بال�سماء رفعة ،ومينن على العامل ،و�آدم ،والب�شر ،والقومية ،واجليل
احلايل ،والقادم ،بل على الفكر ،والإح�سا�س ،والعلوم ،والفنون ،والآداب ،وهو:
«�إذا كان الأنوري مل يرد �أو مل يردوا له «�أن مي�ضي يف واحد من هذين الطريقني
املعهودين وي�صل �إىل الدين ،والدنيا ،ف�إنه ي�ستطيع �أن ي�أتي �إىل طهران ،وبلطائف
احليل يجد طريقه �إىل واحد من �أماكن التجمع الفكرية ،ويعمد ،وي�شرف «باملذهب
( )1الغ�ض :اخلف�ض ،واملراد هنا ،التقليل من ال�ش�أن.
( )2ال�سل�س :الرقيق ال�سهل.
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الر�سمي احلق» و«يحدد اجتاهه» ،ويتعلم ل�سانه وما هو متعلق به من حركات،
و�سكنات ،وبعدها خبزه مغمو�س ،وخمبوز ،و�سوقه رائجة.
اخلال�صة� :إن الطريقة هي طريقة كرامات بابا طاهر العريان(�« )1أم�سيت
كرد ًّيا ،و�أ�صبحت عرب ًّيا» بنف�س القدر الذي يفهمون به �أن «�سرجك مائل»
�سوف يهوونك ،كل كالم فارغ �سوف تتف�ضل بقوله �سي�ستمعون �إليه ،حتى
ولو كانت معرفتك بهذا الدين واملذهب بقدر معرفة «كل منديل دروي�ش» عن
الت�صوف� ،أو الأ�ستاذ ح�سني الق�صاب عن الت�شيع� ،أحيانًا �إذا كان التعامل الذي
تقوم به �أحيانًا والتج�ش�ؤات( )2التي ال حمل لها ،وتطلقها �أحيانًا تختلف عن �أكرث
قواعد هذا املذهب بديهية وتناق�ضها ،ال مانع ،لن ينتبه �أحد ،لي�ست الق�ضية
هي ق�ضية املدر�سة واال�شرتاك يف الأفكار ،القاعدة هي اال�شرتاك يف احلدود،
والثغور ،فاملو�ضوعات العلمية ،والفكرية ،والأيديولوجية هي ق�ضايا البنية الفوقية،
�أما بالن�سبة للبنية التحتة فهي مو�ضوعات الأحا�سي�س ،والعواطف ،وال�سمات،
وامل�صالح ،واملزايا ،والنجاح النقابي ،واجلماعي و«ال�شللي» .القاعدة هي �أنهم
«يفهمون بع�ضهم البع�ض» ويحبون بع�ضهم البع�ض ،اليوم يقوم �أحدهم بنقد
الآخر يف «جملتهم» ويف اليوم التايل ال بد �أن يقوم برد جميل النقد ،وملا كانوا
()1بابا طاهر العريان� ،أو الهمداين من �صوفية القرن الرابع ،واخلام�س ،و�صاحب رباعيات �شهرية .ي�سخر �شريعتي
من قوله املذكور يف املنت� .أكيف ي�صبح الإن�سان �شي ًئا ،ومي�سي �شي ًئا �آخر؟ (املرتجم).
( )2التج�ش�ؤ :ال�صوت الذي يخرج من الفم عند امتالء املعدة.
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جمي ًعا ي�ؤمنون ب�أن الفنان يف ع�صرنا خا�صة يف العامل الثالث ال بد و�أن يكون
ملتز ًما ،فكل واحد قد التزم �أال يكون ملتز ًما ب�شيء اللهم �إال �أن يخل بوعده �أو
بعهده للجماعة ،الجدال هناك م�سائل �أطرف ،و�أكرث رومان�سية جتري يف الأمور
لكن عفة الكالم متنع قولها ،وينبغي �أن مير عليها خم�سون �سنة حتى ميكن اخلو�ض
فيها طبقًا للقوانني ،الدولية� ،إذن ...ماذا يفعل الأنوري؟ لقد فعل ما فعل ،و�أمثال
الأنوري مل يبتلوا �أب ًدا مب�شكلة «ماذا �أفعل؟» وال يبتلون ورمبا لن يبتلوا �أب ًدا� ،إذن
قل :ماذا يفعل الفردو�سي ،ماذا يفعل نا�صر خ�سرو()1؟ حتى الآن ال �أجد ح ًّال
بالن�سبة لهذين ،ويف م�ستوى العمل العلمي� ،أو الأدبي� ،أو الفني لـ «�سقا زاده»
و«فردين» ،ميكن دون �أن ت�ستغل هذه الواجهات الزجاجية الثالثة امللفتة اجلذابة
«�أن ي�ستند �إىل قاعدة ما؛ لأن جماهري ال�شعب يف هذه امل�ستويات ،دون تو�صية،
وت�أييد ،وخلفيات م�صنوعة �أهل متييز ،لكن ماذا عن امل�ستويات العالية؟
�أما �أن ي�أتي واحد مثل «تقي زاده» في�أخذ بيد �أحد الذين �سافروا حديثًا
وي�سحبه ،ويجعل منه عالمة فا�ض ًال ،ومف� ً
ضاال ،و�أدي ًبا �أري ًبا؛ لأنك قمت مبقابلة
الن�سخ ،والت�صحيح ،والتح�شية ،وتو�ضيح الوا�ضحات ،عنما يطبع عملك ،وقبل
�أن يخرج كتابك �إىل ال�سوق يكون كتاب العام ،وت�صري �أنت نف�سك باحث العام،
ال�سلطة ،ومات يف
( )1نا�صر خ�سر القبادياين املروزي �شاعر ،ومفكر ،وفيل�سوف �إيراين �إ�سماعيلي،كان مطار ًدا من ّ
ال�سلطة ،ولد َ�س َنة (384هـ) .وتويف َ�س َنة (470هـ) ُانظر ،املقدمة العربية لرتجمة جامع
املنفى ل�سوء عالقته مع ّ
احلكمتني للمرتجم( .املرتجم).
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و�أجرك �أجر العام ،وجيبك جيب العام ،وي�شرتي م�صنع اللنب املب�سرت ،والزبادي
�ألف ن�سخة من كتابك دفعة واحدة من �أجل املكتبة التي يف منظوره �أن ي�ؤ�س�سها
للعمال ،واملوظفني ،والألف ن�سخة الأخرى ت�شرتيها وزارة الثقافة ،والرتبية،
والعلوم ،وال ترتك رج ًال كات ًبا بحاثة ليغتم لعدم نفاد كتابه ،وقبل �أن تباع ن�سخة
واحدة منه تقوم بتوقيع عقد الطبعة الثانية مع امل�ؤ�س�سة.
و�إذا مل تكن من �أهل الدنيا وكنت من �أهل الأمل ،وتعاين من �أمل الدين،
اجعل قلمك وقفًا على ن�شر الدين املبني ،والدعوة للمذهب احلق اجلعفري،
وخذ كم �شهادة بخط ح�ضرات الآيات املباركات فحواها �أنك «فعلت كذا وكذا،
وكيت وكيت» ،وينبغي �أن تت�ضمن �ألقابًا تف�ضي �إىل اخلبز ،واملاء قد �أنعموا بها
علك من قبيل «حجة الإ�سالم ،وثقة الإ�سالم» و�صورها ،و�صبها يف ال�سوق،
و�أماكن ازدحام امل�ؤمنني ،وقدم بع�ضها �إىل الوعاظ املحرتمني مو�ص ًيا �إياهم ب�أن
يذكروا بع�ض الروايات ،والنقاط من هذا الكتاب فوق املنرب ،واجعل �أنت نف�سك
«منربين» يف تا�سوعاء ،وعا�شوراء وقفًا على بيعه ،وما دمت قد هي�أت الأر�ضية قل
للرفاق �أن يوزعوه ،و�سوف توزع �ألف ن�سخة يف جل�سة واحدة.
اخلال�صة� :أنك تكون قد �صرت داعية فا�ض ًال ،وحمدثًا خب ًريا ،وخطي ًبا
مقتد ًرا ،وكات ًبا عاملًا ،بل وي�ستخدمونك عند ال�سفر �إىل الأعتاب العالية ملزارات
الأئمة ،وزيارة احلرمني ال�شريفني ،وهناك �سوف يدعوك �أهل العلم ،وتدعوك
اجلمعيات ،واملراكز الدينية ،وامل�ؤ�س�سات دعوات مل تكن �أنت نف�سك تنتظرها.
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و�إذا �أراد �أحد �أن ي�سري يف طريق «ال�سالكون فيه قالئل» فماذا �سيفعل؟
�إذا كان عمله لن ي�ضر «�أكل عي�ش» �أحد مثل «�سبك �شنا�سي» �أو ت�صحيح
ت�أريخ �سي�ستان لبهار( )1ف�إنه على حد قول املرحوم بهار �سوف ي�شمل بـ «م�ؤامرة
ال�صمت» ،ك�أن مل يكن� .أما �إذا كان له �ش�أن ب�أمر الزمان �أو �أبناء الزمان� ،سوف
تنهمر عليه ال�سهام من القواعد الثالثة ،و�سوف يلقى من كل �صوب �إىل ال�صوب
الآخر ،وبني اجلميع �سوف يتهم بثالث تهم متناق�ضة ،و�إذا كانت �شخ�صيته
وا�ضحة متا ًما و�ضد «ال�ضرب والك�سر» ،و�إذا كان من معدن �سيئ فال هو لديه ميل
يف جبلته �إىل الباطل ،وال هو ينجذب �إىل مغناطي�س املنا�ضد ،وال عقدة خمول
الذكر جتذبه �إىل ال�شهرة ،وال�صيت ،وق�ضى عم ًرا يف اجلهاد ،وال�صرب ،ومواجهة
القوة ،والظلم بحيث مل يعد االتهام ي�ؤثر على بدنه ،وجتاهل امل�صالح العديدة يف
�سبيل احلقيقة ،بحيث �إن لطمة «التكفري» مل تكن جتعله يجثو على ركبتيه ،و�أن
مادته العلمية ،والثقافية ،والفكرية قد قومت منه ،بحيث ال ي�ست�سلم لركالت
«النقاد املخ�صو�صني» �أو �أنظار امل�شرفني على العلوم القدمية ،واجلديدة ،ف�إن �أ�سلوب
عالجه الوحيد ،والفريد �آنذاك هو النذالة.
ماذا ميكن عمله مع ال�سيد جمال الدين؟ ال هو مي�سك مبكتب� ،أو مبحراب،
لي�س حمتاجاً ال �إىل اال�سم وال �إىل اخلبز ،ال ر�أ�سه تدخل يف �أن�شوطة القوة،
( )1حممد تقي بهار (1304هـ 1370 -هـ ق) �شاعر ،و�صحفي ،وحمقق ،و�أ�ستاذ ،وجماهد �إيراين ،له عدد من
الكتب ،والأبحاث ،والدواوين( .املرتجم).
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وال قلبه معلق برباط الذهب ،وال ميكن اتهام الرجل الذي وهب حياته للإميان،
ومل يرتك خناق اال�ستعمار ،اال�ستبداد حلظة واحدة( ،)1وال ميكن �أي�ضً ا بالن�سبة
للرجل الذي يعرتف حممد عبده املفتي الأعظم يف العامل الإ�سالمي بالتلمذة
على يديه ،وميدحه �آرن�ست رينان املفكر الأوربي امل�شهور بالنبوغ اخلارق للعادة
بده�شة ،الميكن على يد من الف�ضالء يف املركز الديني� ،أو حملة ال�شهادات �شبه
الأوربيني الذين ذهبوا �إىل �أوربا �أن يزيحه من امليدان �أو يقول عنه :ال ،لي�س
لديه �شيء� ،إنه منط �سيا�سي موهوب ،وجاذبيته ،ونتيجة �أنه يتحدث مبا يعجب
ال�شباب ،ويطرح ق�ضايا جديدة� ،أو ق�ضايا قدمية ب�أ�سلوب جديد ،و�إال فال عمق
لديه ،وال مادة علمية تذكر وال موازين يف يده ،ومل يدخل مراكز (�أدينيا)....
والعلم له متا ًما بالروح العلمية للع�صر يف العامل ،والأحداث الفكرية للع�صر...
�إذن ماذا نفعل به؟ عج ًبا ،لقد �صار �أ�س املتاعب ،ال�سبيل الوحيد هو ما ذكرت
التمريغ يف الطني ،هو ال�سيد الفقري متا ًما ال�شريد ،ال منرب له ،وال حمراب،
وال جماعة ،وال من�صب ،وال مقهى ،وال جملة ،وال جريدة ،وال �أي �شيء ،هو
وم�ضغة من الل�سان يف فمه ،وقلم بخم�سة قرو�ش يف يده وال�سالم .على «ظاهري
ال�صالح» ه�ؤالء و«�أ�شباه املالت» الذين� :إما �أنهم يحقدون عليه حق ًدا �شخ�ص ًّيا؛
لأن ظهور �شخ�صيته �أذى مركب النق�ص عندهم ،و�أثار حقدهم بحيث �أو�شكوا
( )1يف تلك الأزمنة ،مل يكن التكنيك املعا�صر موجو ًدا بحيث ميكن مونتاج ال�صور �أو ا�صطناع الوثائق الت�أريخية
باحليلة.
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على االختناق ،عليهم �إذن �أن يوعزوا �إىل �أعوانهم ،و�أن�صارهم الذين ي�شبهونهم
وليقولوا لهم �أن يند�سوا بني النا�س وبني امل�ؤمنني يف ال�سوق ،ويقولوا :هيه...
معلوم بالطبع يا �سيد� ،إذا كان �صاد ًقًا يف كالمه فلماذا مل يقتلوه حتى الآن؟
ملاذا ال يقاومونه؟ هناك �أفراد مطلعون كانوا مقربني منه فيما �سبق يقولون �أنه «مل
يخنت»� ،إذا كان كذبًا ،فلماذا ال يكذبه ر�سم ًّيا؟ ملاذا ال يرد على املدعني عليه؟
ملاذا ال يبدي عل ًنا �أن هذا الأمر ال حقيقة له ،وبال �أ�سا�س؟
ويف ذلك الع�صر ،يف ال�سنوات ما بني ( 1290و 1297هجرية) مل تكن
هناك �أفالم فار�سية� ،أو تليفزيون� ،أو جمالت «اطالعات بانوان» و«زن روز»
و«رو�شنفكر» بحيث حتل لهم هذا الإ�شكال ،وحتى ي�ستطيع ال�سيد بطريقة من
الطرق ،وب�شكل وثائقي ،وبالو�سائل ال�سمعية ،والب�صرية �أن يرد على �أعدائه ر ًّدا
مفح ًما،
وفا�ضحا ،وهل كان ال�سيد جمال الدين الأ�سد �آبادي منذ مئة �سنة �أن
ً
ي�أتي �إىل «�سبزه ميدان» ،ويقوم بعملية «ا�سرتبتيز» حتى يطمئن النا�س �إىل �أن
امل�س�ألة لي�ست �صحيحة ،و�أن �أعداءه الذين عجزوا عن �أي نوع من املجادة وج ًها
لوجه اختلفوا هذه الفرية من �أجل الق�ضاء عليه؟ والنا�س �أي�ضً ا� ،أولئك الذين
ي�أخذون �آراءهم من ال�شائعات ،والأفواه ...من منهم بعد �سماع هذه التهمة،
يركب عربة على الفور ،ويذهب �إىل منزل ال�سيد ،ويعاين الأمر �شخ�ص ًّيا ،ناهيك
عن �أن �آراء العوام دائ ًما ما هي �إال خمتلطة ،وم�شو�شة ،وبال نظام� ،أو ترتيب،
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�أال �أحد هناك ليقول� :سيدي هب(� )1أن هذا الأمر �صحيح ،لكن ما هي عالقة
«االختتان» بالآراء ال�سيا�سية� ،أو الن�ضال االجتماعي� ،أو الق�ضايا الأيديولوجية
الثورية ،وامل�ضادة لال�ستعمار؟ يف ر�أي العوام املتعلمني �أو غري املتعلمني الذي
ي�ستطيع �أن يكون منا�ض ًال �ضد اال�ستعمار هو الذي يكون قد اختنت فح�سب.
بناء على ما �سبق ،لي�س �أمام مفكر� ،أو كاتب� ،أو فنان جاد ،ومت�سامي
�أكرث من خيارين� :إما االنت�ساب ،واالعتماد على واحد من هذه الأقطاب الثالثة
القوية وم�صريه النجاح املخلوق ل�ساعته ،واخلارق للعادة ،اخلليق( )2به �أو غري
اخلليق ،ويف كلتا احلالتني �أكرث مما ي�ستحق� ،أو االنت�ساب �إىل النا�س ،واالعتماد
على نف�سه ،وم�صريه الف�شل املتوايل ،واحلرمان ،وخمول الذكر ،واملوت اختنا ًقًا يف
م�ؤامرة ال�صمت� ،أو يف �شعب ال�صياح� ،أو التحطم ،وال�سقوط حتت الأقدام� ،أو �أن
يلوث بالطني.
ينبغي يف البداية �أن يدرك النا�س قيمة الفكر ،وعمق الفن ،وخالقية النبوغ
و�أن يحددوا قيمته بالتايل ،والنا�س �إما عوام كالأنعام ،و�إما متدينون ،و�إما ع�صريون،
وال�صنف الأول ت�سريه الأو�ضاع ،والأحوال ،واجلماعتان الأخريان لكل منهما
مراجع تقليد ،و�أئمة جماعة ،ومفتون ر�سميون ،وقادة معينون ،ي�صدرون لأتباعهم
( )1هب :افرت�ض.
( )2اخلليق :اجلدير ،امل�ستحق.
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�أ�صول العقائد والفتوى ،ومن هنا ف�إن هذا «الديك الذي ي�ؤذن يف غري �أوان»
�سوف يتعر�ض لل�سهام من اليمني ،والي�سار ،وهو جدير بفتوى التكفري ،وم�صداق
للآية ﱹ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﱸ [احلج ،]11 /والنظام
املوجود هو نظام القبائل العرب ،وكل من يريد �أن يعي�ش يف مكة ،يلزمه �إما �أن
يكون ع�ض ًوا يف �إحدى العائالت القر�شية الكبرية� ،أو �إذا كان قد جاء من البادية،
�أو من قبيلة� ،أو من ديار بعيدة ،وغريبة ،ال بد له �أن يكون حليفًا «لإحدى الطوائف
ال�شريفة� ،أو موىل لواحد من ال�شيوخ� ،أو يعلن �أحد �سادة بني عبد مناف
وا�ضحا
قائالً :هذا الغريب يف حماي� ،أو يكون ر�سم ًّيا عب ًدا ،ويكون و�ضعه ً
�أمام نف�سه ،و�أمام النا�س ،لكن �إذا جاء �أحد وقال� :أنا �إن�سان حر ،و�أريد �أن
�أعي�ش بجوار بيت �إبراهيم محُ ِّطم الأ�صنام ،ولن �أدخل حتت حماية امللأ،
واملرتفني �أبي �سفيان ،و�أبي جهل ،و�أمية بن خلف ،ولن �أل�صق نف�سي بحاجب
معبد الأ�صنام� ،أو �سادنه(� ،)1أو �ساقيه ،ولن �أقلد �أي�ضً ا �أولئك الذين م�شوا خلف
�إبل القوافل �أربعة �أيام ،ووقعت �أعينهم على مدينتني يف حدود ال�شام� ،أو احلرية،
�أو غ�سان� ،أو �إيران ،وعا�شروا فرتة من الزمن ب�ضعة من ال�سما�سرة ،وال�صبيان
عند الإيرانيني� ،أو �أعراب على احلدود �شبه �أجانب ،والآن جا�ؤوا يتفنجون يف
مكة ،ويرطنون بكلمات متقطعة غري مفهومة �سمعوها هنا وهناك ،وا�ستغال ًال جلهل
العرب ،يتفوهون بالكلمات الإيرانية� ،أو الرومية ال�ضخمة بال منا�سبة ،وال ذلك
( )1ال�سادن :خادم الكعبة.
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الأحمق الذي تعلم �أ�ساطري ر�ستم ،و�إ�سنفديار ،من مقاهي �إيران ثم ي�أتي كل يوم
�إىل جوار الكعبة ،وداخل امل�سجد احلرام ،ويق�صها بالتف�صيل للعرب الذين ال
يفهمونها وال يتمتعون بها� ،أريد �أن �أكون �أنا نف�سي ،ال مقل ًدا ،وال �أ�س ًريا مرتب ًطا،
وال منج ًما ،وال راه ًبا ،ال ،لن ت�ستطيع ،هنا مكة قري�ش ،كلها حول معبد الأ�صنام،
لكل �أ�سرة �شرفها الذاتي ميثل حيثيتها االجتماعية و�أنت رجل بال �صنم ،و�إذا مل
تقم باالرتباط بواحدة من هذه القواعد يف املجتمع اجلاهلي عن طريق حليفك ،لن
ت�ستطيع �أن تقف على قدميك ،فكل رقيع( )1طويل اجلدائل(� )2شقي ،ومنكوب،
وتافه يعد اال�ستمناء �أكرث �أعمال حياته �أهمية� ،سوف ي�سمح لنف�سه �أن ي�صب
ك�أ�سه فوق وجهك ،و�أن ينفث( )3عن كل العقد املوجودة يف ال �شعوره فوق
م�سرتيحا ولأول مرة يف حياته يظهر نف�سه ،ويثبت وجوده ،و�أي�ضً ا �سوف
ر�أ�سك
ً
يقوم ال�سادة العطوفون برعاياهم العارفون بقدرهم امل�شجعون لل�سفلة بالربت على
ر�أ�سه ،و�أذنه ،والإنعام عليه(� ... )4أطال اهلل عرقول ذلك احليوان ح�سن الرعي.
( )1الرقيع :الأحمق.
( )2اجلدائل :ال�شعر املفتول كاحلبل.
( )3ينفث :ينفخ بدون خروج الريق.
ال�صامدين ،و�أخذوا يقذفونه باحلجارة ،وبا�سم ال�شّ عب �أخذوا
ال�سوقة ،والأوبا�ش قد �أحاطوا ب�أحد املنا�ضلني ّ
( )4كان ّ
يهتفون :ليمت فالن ،فا�ستدار �إليهم وقال بربود ،ولهجته املحلية« :اهتفوا بحياتي لأين لو مل �أكن ح ًّيا ملا
اعتربوكم ب�ش ًرا ،وملا �أعطوكم م ً
اال لت�أتوا وت�سبوين ،وتقذفوين باحلجارة فادعوا يل بطول العمر»
(املرتجم) :ال ّرواية وردت يف �ش�أن �سيد ح�سن مدر�س� ،أحد املنا�ضلني الأحرار يف مرحلة ر�ضا �شاه.
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كل هذا �صحيح� ،أما الفنان �أو املفكر الذي يريد �أن يكون حليفًا لواحدة من
هذه الطوائف الثالثة يف قري�ش ،يكون قد نظر �إىل املجتمع بنف�س العني التي نظر
�إليه بها الأنوري والفرخي( )1و�أبو علي ،لكن ه�ؤالء مل يعرفوا طبقة غري حم�سو�سة
لكنها ذات جذور ،ومقتدرة ،وخمل�صة� ،أو كانوا فاقدين لال�ستعداد ،واجلدارة
للنفاذ يف هذه الطبقة ،والر�سوخ فيها ،وعقد العالقات معها .ترى :ما هي هذه
الطائفة؟ �إنها :النا�س.
ال تظنوا �أين �أعاين من عواطف دميوقراطية ،ورومان�سية ثورية ،ومفكرونا
ي�ستخدمون هذه الكلمة بتف�صيل ،ولوعة ،وحرقة ،وذوبان .لكنهم يف هذا
مقلدون ،ومرتجمون ،ويقلدون اال�شرتاكيني ،والي�ساريني ال�سيا�سيني يف
�أوربا .ويعرفون النا�س من الأ�شعار ،والأنا�شيد ،والأعمال الأدبية ،وال�شعبية.
فاجلماهري وال�شعب يف لغتهم ،و�أحا�سي�سهم كلمة ترادف الكلمات الأوربية:
( )Masseو(� )Demo peopleأي �أن م�صداقتها نف�س هذه امل�صطلحات املو�ضة،
واملحبوبة ،لدى مفكري �أوربا متا ًما كما يقوم �شاعر مرتبط بالقدمي ،ومقلد عندنا
اليوم مبزاولة «الع�شق» عن طريق م�صطلحات «ال�ساقي» و«القلب» و«الع�شق»
وال�سبب يف هذا تعلقه ،ولذته بتقليد حافظ ،وموالنا ،و�سن�أتي ،والوقوع حتت
ت�أثري املثنوي ،واحلديقة ،وديوان حافظ ،ال؛ لأن قلبه يف الواقع قد �أخذته �أنوار
(� )1شاعر من �شعراء املدح يف الع�صر الغزنوي( .املرتجم).
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�إ�شراق ذلك الع�شق وتالطمه بقلبه� ،أو لأنه فهم املعنى العميق ،والباطني للقلب،
وال�ساقي .هذه املفاهيم ال�سامية الالنهائية ،ال ت�ستوعبها دائرة �إدراكه ،و�أحا�سي�سه
ال�صفيحية.
و�أ�شباه املفكرين عندنا الذين يتحدثون كل حلظة عن «النا�س» و«اجلماهري»
يعانون هذا الوهم النف�سي التقليدي ،و�إال فاحلقيقة �أنهم ال ي�أبهون بامل�صدقات
العينية لهذه الألفاظ يف احلواري ،والأ�سواق ،و�أماكن العمل ،واملزارع ،واملدن،
والقرى ،ف�إذا التقى �أحدهم بهم عب�س بوجهه ،وب�آالف من �أنواع اللمز ،والهمز،
وحركات العني �أخذ ي�سخر منهم وب�آالف من �أنواع اال�شمئزاز ،والت�أفف ،والقرف
يطوي طرف �سرتته ،ويبتعد.
عندما �أقول« :ال�شعب» ،فل�ست م�ضط ًّرا �إىل اكت�شاف ما �صدقه العيني،
والواقعي عن طريق الآداب اال�شرتاكية ،واملفاهيم الدميوقراطية ،والثورة الفرن�سية
الكربى ،والأيديولوجيات ال�شعبية وك�أنه جمهول علمي� ،أو قانون من قوانني علم
االجتماع ،والعلم بال�شعب لي�س عل ًما ح�صول ًّيا ،بل علم ح�ضوري ،هو علمي
بذاتي ،ولكل جماعة �ضمري جماعي ،وروح جماعية ،و�إح�سا�س بـ «نحن» .هذه
الـ «نحن» املوجودة يف الـ «�أنا» اخلا�صة بي هي ال�شعب .ويظن بع�ضهم �أن الآداب
امللتزمة تطلق على ذلك النوع من الكتب الذي يكون يف خدمة ال�شعب ،والبد
�أن تكون �سيا�سية ،والبد �أن تكون موجهة �ضد الو�ضع الطبقي ،والن�ضال �ضد
الر�أ�سمالية اال�ستغالل ،وتتحدث فقط عن الق�ضايا احلادة املعا�صرة ،والأحداث
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اليومية ،وال�صدامات العينية ،والواقعية للطبقة املحكومة� ،أجل ،هكذا هي؛
لأن الآداب امللتزمة تعني القرار الذي اتخذه م�ؤق ًتا الكتاب ،والفنانون املرفهون
ال�شِّ بِعون �أوالد ال�سادة ب�أن ي�ساعدوا ال�شعب لكي يخل�صوه من هذه العبودية
االجتماعية ،برافو ،هو قرار عظيم ،وم�ؤثر ،ومفيد لي�س بال �شك؛ لأنه �ضرورة
حيوية ،وحاجة �شخ�صية� ،أو جماعية ،ف�أولئك الذين اتخذوه ال يعانون هذا
الو�ضع� ،إنهم متمتعون ،وم�سرتيحون ،وال يت�أملون ،فالقرار �إذن على �أ�سا�س �إلزام
�أخالقي ،عمل من �أعمال اخلري الإن�ساين ،النف�س اللوامة.
�إذا ر�أيت �أن هناك �أعمى ،قرب البئر فهل من املعقول �أن جتل�س �صام ًتا؟
لكني ل�ست ذلك املفكر البورجوازي� ،أو الأر�ستقراطي املوجود يف الطبقة احلاكمة
بحيث �ألقي نظرة من نافذة ق�صري على هذا ال�شعب امل�سكني الذي يدب على
الأر�ض كقطيع من النمل ،ويعي�ش يف هذه الثقوب ال�سوداء امل�سماة بالع�ش�ش،
والأكواخ ،واملنازل الطينية الب�سيطة ،ووجهه يف غاية ال�شحوب ،ثم يرق قلبي،
ثم �أفكر و�أقول «ه�ؤالء �أي�ضً ا ب�شر» مر�سي ،وال ي�صح يف هذا املوقف الذي يعاين
فيه �أبناء جن�سي من امل�شقة ،واجلوع ،والعبودية معاناة مبا�شرة� ،أن �أمتدد هنا �إىل
جوار التدفئة املركزية على احل�شايا ،والو�سائد املح�شوة بري�ش النعام ،و�إىل جوار
جمموعة من امل�شروبات الأوربية ،ويف عامل ال�سكر ،والتعب الناجت عن احلفالت
امل�ستمرة ،وامللل من الرفاهية ،والفراغ ،وال�شبع ،واالمتالء ،والو�صول �إىل �آخر
اخلط يف كل اللذات ،والنعم ،واالمتالك ،و�أ�صل �إىل عدم االنتظار «ثم �أفكر يف
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الي�أ�س الفل�سفي ،واخلواء ،والعبث ،والالمعقول ،و�أت�ساءل :هل الوجود ي�سبق
املاهية� ،أو �أن املاهية ت�سبق الوجود ،وهل هو الإن�سان م�سري� ،أو خمري؟ �أو �أعاين
من �أحا�سي�س رومان�سية م�ؤملة ،وم�شئومة ،و�أن�شد ال�شعر «لظلي» من �أجل تلك
«النافورات الذهبية» �أو طائر الكناري الربيء( ،)1كوين �إن�سانًا يحتم علي �أن �أذهب
�إىل النا�س ،و�أن �أ�ضع نف�سي يف �صفهم ،و�أن �أجاهد حتى �أفهمهم� ،أن �أتعرف
على �آمالهم .و�آالمهم ،ومعنوياتهم ،و�أ�ساعدهم عن طريق فني يف الو�صول �إىل
�أهدافهم.
ل�ست خلف نافذة الطبقة الثالثة �أو فوق �سطح ذلك الق�صر� ،أنا واحد من
()3
نف�س هذا ال�شعب الذي يتحرك على طوا ِر( )2ال�شارع ثم يهبط �إىل هذه الأغوار
ال�سوداء ،ثم يخرج منها ويحيا مع �أحزانه ،وهمومه ،و�أنواع ع�شقه ،و�آالمه ،وعقائده
اخلا�صة ،ل�ست ملتز ًما ب�أن �أعاهد النا�س ب�أن �أوجه لهم فني و�إح�سا�سي ،لي�س
هذا معنى بالن�سبة يل ف�أنا ال�شعب ذاته �أتبع �أ�سلوبًا واقع ًّيا له ما �صدق خارجي،
وعيني يف نظرتي ،ويف �أ�سلوب عمله الفني ،عندما �أفت�ش يف داخلي ،و�أتناول
�إح�سا�ساتي ،و�آمايل ،واحتياجاتي الفردية �أكون واقع ًّيا �أي�ضً ا؛ لأن من يكون هو
نف�سه من ال�شعب ،ف�إن كل جتليات روحه ،وحركات فكره تتلون بلون ال�شعب
حتى ع�شقه ودينه ،ور�ؤيته الكونية الفل�سفية ،وحياته اخلا�صة� ،إن �أغانينا الريفية
( )1ي�سخر من رواية البومة العمياء ل�صادق هدايت ،ومن �أ�شعار فروغ فرخزاد (املرتجم).
( )2الطوار من الطريق :جانبه املرتفع قلي ًال ،مي�شي فوقه امل�شاة.
( )3الأغوار :مفردها الغور ،وهو كل منخف�ض من الأر�ض ،وهو �أي�ضً ا البيت ال�صغري داخل اجلبل.
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بالن�سبة للم�ضمون لي�ست من الآداب امللتزمة ،لكن َم ْن الذي ال يفهم من �أول
�شطرة(� )1أن هذا ريفي يحب� ،أو ريفي ي�شكو� ،أو ريفي يغني؟ كل �أبعاد حياته،
و�أو�ضاعها العينية ،واملحلية ،والطبقية متجلية يف هذه الأمواج ،واملظاهر للروح
الفردية ،والأماين ال�شخ�صية.
عندما �أقول :ال�شعب ،ف�أنا غري ذلك املتعلم البورجوازي يتحدث حتت ت�أثري
الرومان�سية اال�شرتاكية عن طبقة يوتابائية ،وميثولوجية� ،إنني �أحتدث عن طائفتي،
طائفة عينية وواقعية ولها وجود خارجي مثل وجودي متا ًما بل �أكرث و�أقوى من
وجودي� ،إن درجة وجودها لي�ست �أ�شرف و�أقوى من درجة وجودي فح�سب،
بل �إنني وب�شكل م�ستمر �أ�ستمد ال�صريورة الوجودية( )2لذاتي من هذه الطائفة،
طائفة ال�شعب،و�إذا �أردنا �أن نتحدث بلغة القر�آن ينبغي �أن نقول «طائفة النا�س»
يف مقابل الطوائف الأخرى ،طوائف «امللأ» و«املرتفني» ،طوائف فرعون ،وقارون،
وبلعام بن باعوراء(.)3
( )1ال�شطرة ،وال�شطر من بيت ال�شعر :ن�صفه.
()2ينبغي �أنْ أُ�نبه �إىل �أنّ كلمة «�أنا» هنا لي�ست �ضمري متكلم بامل�صطلح ال ّنحوي ،ولي�ست �إ�شارة �إىل كاتب هذه
ال�سطور�« .أنا» هنا �ضمري متكلم فل�سفي واجتماعي ،يعني فر ًدا من ال ّنا�س ،جز ًءا من الكل بالن�سبة لـ «نحن».
ّ
()3يف علم االجتماع القر�آين وهو علم اجتماع طبقي �صريح ،يعد املجتمع طبقة دائمة ،وهناك ثالث طبقات
ت�شكل ّ
ال�سيا�سية احلاكمة ،وقارون :القوة امل�سيطرة
الطبقة احلاكمة� ،أُ�شري �إليها يف ثالثة رموز :فرعون :القوة ّ
الدين ال ّر�سميون ،والعلماء ،والكتاب
الدينية ،والفكرية (رجال ّ
االقت�صادية ،وبلغم بن باعوراء :القدرة احلاكمة ّ
ال�سوء) ّ
والطبقة املحكومة هي النا�س (وت�ساوي اجلماهري ،وعيال اهلل ،والر�سل من هذه الطبقة يف
ومثقفوا ّ
مقابل ّ
الطوائف الثّالثة الأُخرى) ه�ؤالء الأ�شخا�ص الثّالثة فرعون ،وقارون ،وبلعام هم نف�س ممثلي مدينة كورف
كورنيت ا ّلذين جا�ؤوا �إىل �سيزيف يف م�سرحية روبري موريل امل�سماة �سيزيف واملوت.
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ومع كل هذا فل�ست �أق�صد بالنا�س الر�ؤو�س ،والنفو�س ،العوام كالأنعام
�أ�شباه الب�شر ذوي القيم بالقوة ال بالفعل؛ لأن قيمهم مرتبطة باجلهة التي يقبلونها
من بني ال�صفوف الأربعة املحددة ،وهم يف الأحوال العادية فاقدون للقيم� ،سوف
تقولون :ال �إنهم يكدحون وينتجون ،هذه فائدتهم ال قيمتهم ،والقيمة ()valeur
غري الفائدة.
على كل حال ،ال�شعب بالن�سبة لل�سيا�سي غري ال�شعب بالن�سبة للفنان
�أو الكاتب ،وبالرغم من �أنني �أرى �أن قولهم ب�أنه يجب على الفنان �أن يل�صق
نف�سه بواحد من تلك الأجهزة الثالثة و�أن ي�صري حليفًا لواحدة من تلك القبائل
ال�شريفة و�إال فم�صريه موت خمول الذكر ،والعبث نا�شئ من العجز ،والغربة
عن النا�س ،ف�إنني �أعترب �أن احلديث عن ال�شعب بلهجة �سيا�سية دميوقراطية وهم
عاطفي ،وخيايل والنا�س يف ر�أيي هم �أولئك الذين ي�ستطيعون �أن يكونوا تكئة
فنان �أو كاتب حر متمرد «تلك اجلماعة من �أفراد جمتمع ما و�صلوا �إىل الوعي
والتمييز ،و�أي�ضً ا مل يت�شكلوا يف واحد من تلك القوالب املفرو�ضة الرائجة املحددة
�سواء كانت �سيا�سية� ،أو فكرية� ،أو دينية».
وكل �أملي يف م�ستقبل هذه الأمة مرهون به�ؤالء ،نف�س ه�ؤالء الأحرار
الواعون الذين مل يتقولبوا والظم�أى �إىل �إميان جديد و�صحيح� ،أولئك الذين
نفد �صربهم بالن�سبة للو�ضع الراهن ال �أولئك الذين ي�شبعهم دينهم� ،أو يهبهم
ال�سكينة واليقني ،وال �أولئك الذين يعطيهم �إحادهم الغرور العلمي ،والتنفجات
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احلديثة واملتقدمة الـ «�آخر �صيحة» ،بل �أولئك الذين مل يفقدوا بعد القدرة على
االختيار ،وهذا �أعظم ثروة لديهم ه�ؤالء هم املفكرون الذين ال قالب لهم ،ومل
«يحددوا» ،ومل يتنب�أ بهم ،ال الذهب والقوة �أ�سرار �شخ�صيتهم املعنوية ،والفكرية،
وحريتهم وال هم جتمدوا يف قوالب تقليدية موروثة كالدين ،وال �صنعوا وا�ستخدموا
على �أ�سا�س مناذج مقلدة ومرتجمة ،ه�ؤالء فح�سب هم الذين ميلكون اجلر�أة على
التمييز ،والقدرة عليه ،و�إمكان القيام به.
عندما يطرح «كالم جديد» يف املجتمع �أو �إن�سان جديد ،ف�إن هذين النمطني
امل�صطنعني لن ي�ستطيعا التعرف عليه� ،أو حتديد قيمته احلقيقية �سل ًبا� ،أو �إيجابًا،
�أو ن�سبية ،فذلك الذي بقراءة «�صرف مري» حطم مئة قفل وجنزير ،ودر�س جامع
عبا�سي لل�شيخ بهائي ،وي�ستطيع �أن ي�صرف «ا�شرتتن» يف كل �صيغها كاملاء
اجلاري ،ودر�س العلوم الدينية ،وجاوز ال�سطح ،والق�شور ،وطوى املعقول والنقول،
ال يحتاج �إىل قراءة هذا الكتاب� ،أو ر�ؤية هذا الإن�سان اللهم �إال من �أجل �أن
يكتب عليه «ر�سالة ردية» لقد حكم عليه حك ًما م�سب ًقًا� ،أما الفئة الثانية فطبقًا
للمعايري التي يظنونها ال تتغري ،وعلمية جدلية مئة يف املئة ف�سوف يدينون الكتاب
من جلده �أو الرجل من على البعد ،وي�ستخرجون جذوره االجتماعية ،والت�أريخية
ب�إعجاز �أ�سلوب اجلدل ،ومبدئية االقت�صاد ،ولن يدفعه �شيء �إىل بحث هذا الر�أي
�أو الفكر اجلديد اللهم �إال كتابة النقد.
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مل ينظر �أحد من �أهل هذين القالبني �إىل كتابي «معرفة الإ�سالم» ومن
جلده �أ�صدروا الفتوى ،واحلكم القاطع .فالأول مبجرد �أن ر�آه قال :ماذا؟ هل يرتك
املرء بحار الأنوار «للمجل�سي» ،والكايف «للكليني» ،وكحل الب�صر للمرحوم احلاج
ال�شيخ عبا�س ثم ي�أتي ويقر أ� ال�سيد الدكتور فالن املتفرجن؟ والثاين مبجرد �أن ر�آه
قال :نعم ،ديني ،الدين �أفيون ال�شعوب ،الدين اخرتعه الأغنياء فيما م�ضى حتى
ال ي�صبح العمال ،والفالحون واعني ،وحتى يتحملوا ا�ستغاللهم ،و�سيطرتهم...
لي�س فيه ما يقر�أ.
هذا الثالث فح�سب ،هذا املفكر الذي لي�س خمر ًفا ومغلقًا �إىل حد �أن يقنع
�ساذجا� ،أو متظاه ًرا بحيث «ي�شبع»
بالبحار ،وكحل الب�صر ،ولي�س حمدو ًدا� ،أو ً
مب�صطلحات �أربعة ،ومقالني مرتجمني� ،إنه مل يتوقف يف �شكل ثابت قط� ،إنه ال
يزال يتحرك ،ويبحث ،ويفكر ،ويحلل� ،إنه هو الذي يتناول كتابي مثل �أي كتاب
�آخر قد يكون ر ًّدا على كتابي ثم يفتحه ،وهو الوحيد الذي يقر�أ بعد القراءة،
والفهم ،هو الوحيد الذي يحكم بنف�سه وال ي�ستعري الأحكام املو�ضوعة ،وامل�صنوعة
لال�ستعمال من املنتجني ذوي العالمات التجارية .ه�ؤالء هم النا�س ،وال جدال
�أن النا�س هم الذين يخاطبهم الفنان� ،أو الكاتب� ،أو الذي عنده ما يقال ،لقد
جريت� ،إنهم ه�ؤالء ،وهم �أذكياء ،وواعون ،و�صادقون ،وخمل�صون ،لهم حا�سة �شم
حادة ومييزون رائحة الإن�سان من بني ننت الروائح العفنة الكثرية ،ر�أيت الفنانني
الغربيني الذين مل يكونوا �أب ًدا حلفاء �أي قبيلة ،وكان جمرد ذكر �أ�سمائهم �أو ن�شر
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خرب عنهم �أو �صور لهم �أو �إ�شارة �إليهم و�إىل �أعمالهم من الأمور املمنوعة ،كانوا
�شخ�صيات «تهرب» �إىل املجتمع ،يتكتم ما حولهم يف كل مكان دائ ًما ،ويف مقابل
هذا ف�إن «الأقنعة» كانوا دائ ًما و�أب ًدا فوق �صواري الأعالم ،لكن ه�ؤالء النا�س كانوا
يفهمون بالرائحة بتلك احلا�سة اخلا�صة التي تعلم القريب ،واحل�س الفطري لتمييز
اخلطر ومعرفة العدو ،وهو ما �أ�سميه بالإ�شراق االجتماعي� ،إنهم يجدون من يقف
�إىل جانبهم.
هكذا كانت �أمتنا دائ ًما ،انظروا �إىل الت�أريخ ،ت�صوروا الع�صر والزمان ،منذ
�ألف عام� ،أو يزيد ،كان هناك �أمة لغتها البهلوية ،غريبة عن العرب ،وكل ما يجري
يف بالد العرب ،ذات دين و�أدب ،وروح وت�أريخ ،وثقافة وعرق �آخر ،وفج�أة يتقاطر
عليها جند خالد بن الوليد ،واملثنى ،وم�سعود ،ويزيد بن املهلب داعني :هيا
�أ�سلموا اهلل ،والقر�آن ،حممد ،و�أبو بكر ،وعمر ،وعثمان� ،أر�سل عمر اجلي�ش الفاحت
ومن بعده عثمان ،ثم وقعت اخلالفة الر�سمية يف �أيدي بني �أمية ملدة مئة �سنة ،ثم
يف �أيدي بني العبا�س �ستمئة �سنة ،كانت املنابر ،واملحاريب ،وامل�ساجد ،واحلكام،
والقادة ،والق�ضاء ،والفقهاء ،والكتاب ،والعلماء كلهم يقولون نف�س الكالم ،منذ
البداية كانوا يقومون بالدعاية لنف�س هذا الكالم ،لكن هذا ال�شعب وبنف�س هذا
الذكاء الغام�ض ،نف�س الر�ؤية ملا هو خفي ،و«التكتل يف الظهر» ونف�س «�إ�شراق
االجتاه» فهموا �أن :ال ،ما هو موجود يف الظاهر له �صورة يف الباطن ،وفهم ما يجري
وراء ال�ستار ،و�سمع الأ�صوات امل�ؤقتة التي �سرعان ما �صمتت يف بالد العرب،
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و�سريون اخللفاء من بني تلك ال�ضجة ،والعربدة ملهرجي احلكومة ،ووراء هذا
اجلي�ش الأ�سلمي الفاحت وهذه العمائم واللحى ،وامل�آذن ،عرف يف بلخ ،وطو�س،
وما وراء النهر ذلك الرجل الوحيد الغريب الذي بقي جمهو ًال ومدانًا يف مدينته،
وبني رهطه( ،)1وقبيلته ،وعرقه ،و�إخوانه يف الدين ،وهرب من املدينة ويف ظالم
ليايل التخيل حول املدينة و�ضع ر�أ�سه يف بئر ،و�أخذ ي�شكو الأمة العظيمة للبئر،
وعلم �أن احلق معه:
حممــــد �إما ًما يل لرتكت الدين القــدمي �إىل الدين اجلديد
لو كان
ٌ
لكن عمل هذا الأحدب كان ملتو ًيا �إذ كان يريد الأمر منا بفظـاظـة

()2

( )1الرهط :القوم.
( )2بفظاظة :ب�شدة وغلظة.
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حدث منذ عام �أن ن�شرت« :من �أين ننطلق؟» وطرحت ق�ضية «العودة �إىل
الذات» ،وازدادت �ضجة املفكرين الع�صريني علي ،وت�ضاعفت بحيث �أو�شكوا
على تقدميي «كرجعي عابد للتقاليد» و«كعن�صر هارب من امل�ستقبل و�ضد التقدم»
و«عابد للتقليد» و«متح�سر على املا�ضي» و�أذكر �أن بع�ضهم كان يظهر البحث وذاك
ك�أكرب دليل على �إدانتي احلتمية ،و�سقوطي احلا�سم ،وجرميتي الوا�ضحة ،وبدون
�أن يدخلوا يف �أ�صل املو�ضوع كانوا يعتربون كتابتي لهذا البحث دلي ًال كاف ًيا ،وكان
عليهم فح�سب �أن يثبتوا �أنني كتبت هذا الكتاب.
وللأفكار يف جمتمعنا �أي�ضً ا م�صري مثري للحزن ،وال�ضحك يف نف�س
الوقت.
يف البداية عندما يطرح كالم جديد ،يتكتلون ب�سرعة ،و�شدة �ضده ،وال
ي�سمح �أحد قط لنف�سه يف �أن يرتدد يف الرد عليه ونق�ضه .فهذه هي �أف�ضل و�سيلة
للتظاهر ،والتنفي�س عن العقد .وفر�صة لأن يقول كل من يريد «�أنا رجل» ،ف�إذا
مل يكن لهذا الكالم جذور� ،أو كان الذي قاله غري ثابت القدم متا ًما ،وكان يريد
فح�سب �أن ي�سن بدعة من �أجل التفنن العلمي والأدبي ،ف�أمره معلوم متا ًما ،يذهب
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هو وكالمه �إىل حيث �ألقت ملعونًا ،ومطرو ًدا� ،أو على الأقل من�س ًّيا متا ًما .لكنه
�إذا كان عني ًدا ،ولي�س ممن ي�ؤكل حلمهم ،ولكالمه قاعدة قوية ،وثابتة ،و�إذا كان
على وجه اخل�صو�ص قد وجد �سن ًدا له ،وا�ستطاع �أن ينقل قو ًال عن �أ�سود� ،أو
�أبي�ض� ،أو �أ�صفر� ،أو �أجنبي ليجعل لهذا الكالم ي ًدا ،وقد ًما؛ ف�إن كالمه يثبت
ويت�شكل ،ويفتح له جم ً
اال ،ويجد القبول العام ،الن�صر ،النجاح ،لكن هذا يف حد
ذاته بداية امل�صيبة ،ي�صري الكالم «درجة» جديدة ،وما دام قد �صار �آخر �صيحة
قبيحا ،وعام ًّيا ،و�صحف ًّيا بحيث ينبغي على �صاحب
جديدة ف�سوف يبتذل ،وي�صري ً
الكالم �أن يبادر ،ويعتزل.
هذه «العودة �إىل الذات» الرجعية الدينية عابدة القدمي املنحطة �صارت �آخر
�صيحة ،وترجمت مقالتان� ،أو ثالثة عن الكتاب ال�سود .وو�ضع الفكر هنا مثل
و�ضع املو�ضة ،تابع للمنبع ،والوا�ضع ،واملدافع ،وانت�شاره رهني واجهة عر�ضه .متا ًما
كما لو قام خياط ،وم�صمم �أزياء �إيراين بعر�ض «اجليب الطويل» ،ومهما كان قد
�أبدى فيه من ذوق وابتكار ،وفن ،وجمال ،و�إعجاز ،مل يكن لأحد �أن يرتدد يف
القول� :أجل هذا خمرف ،ورجعي ،لكن عندما ي�صممونها هم ،ت�سمى باملاك�سي
وتكون املنت�صرة متا ًما على «امليني».
وعندما فهم مفكرونا الذين يتبعون «املو�ضة» �أن نرييري ،و�أميا �سيزار
يعتقدان يف �أنه ينبغي �أن نعود �إىل ذواتنا ،مل ي�شك �أحد يف �صحة الق�ضية .هذه
حدا �أن الرقعاء ذوي
هي مو�ضة خريف ( 1967م) يف ذلك الوقت بلغ الأمر ًّ
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اجلدائل وال�صبيان العابثني الذين ت�شكل ر�ؤيتهم الكونية عد ًدا من �أ�سطوانات
مو�سيقى اجلاز و«اخلناف�س» والطواف حول مدار�س البنات� ،أخذوا يتحدثون
وك�أنهم يتحدثون عن �آخر ك�شف يف عامل مو�ضة الأفكار ،وعلى َط َوا ِر كل
�شارع ،وخلف كل من�ضدة مقهى و�أعمدة كل �صحيفة ارتفع �صوت اجرتار هذه
الكلمات :ينبغي �أن نعرف �أنف�سنا� ،إن االبتالء مبر�ض التغرب تقليد للأوربيني،
اال�ستناد على ثقافة الذات ،احل�ضارة ،الأ�صالة� ،إحياء التقاليد� ...إلخ( )1ثم دخل
املفكرون ،و�أهل القلم ،والفن �إىل الطريق قائلني :يا هلل ،فلنذهب ولنعرف ذواتنا،
ولنعد �إىل ذواتنا التي حتمل روحنا احلقيقية ،و�إىل ثقافتنا وفكرنا اللذين ابتعدنا
عنهما و�صرنا غرباء عنهما ،ومن �أجل هذا ماذا نفعل؟ ومن �أين نبد�أ؟
�أكرث مراحل القرار ح�سا�سية ،ر�أ�س منعطف الت�أريخ ،وحتديد امل�صري ،فلنجمع
الرق�صات ال�شعبية ،ولنبحث عن الأمثال العامية ،والق�ص�ص ،والأغاين ،والأنا�شيد
العاطفية ،ولنحققها ،ولندونها ،ولنن�شرها ،ولنجمع كل عاداتنا ،وطقو�سنا املحلية
يف العر�س ،واحلداد ،والأعياد ،والألعاب ،والريا�ضات ،والأطعمة ،والألب�سة،
و�أدوات الزينة ،وطرز التزين .ولنبعث من جديد متثيلية «احلر»( )2بتكنيك جديد
()1قدما�ؤنا فقط من كلتا ّ
الطائفتني هم الأغراب عن الأحداث الفكرية ا ّلتي ت�صل �أو ًال ب�أ ّول منذ ثالث �سنوات
عندما �ألقيت حما�ضرة عن حمو الثّقافة وال ّتفريغ من ّ
الذات فهم الأُ�ستاذ  ...ا ّلذي كان حا�ض ًرا �أنني �أُريد �أنْ
ال�سفينة �أبولو �أنْ نعود �إىل عهد �أرد�شري دراز د�ست «طويل
�أقول �إ ّنه يجب علينا ونحن يف القرن الع�شرين ،وع�صر ّ
اليد» و�سابور ذي الأكتاف ،وقور�ش ،ودارا بالرغم من �أنني �أدنت �صراحة القومية وعبادة العرق.
( )2احلر بن يزيد الرياحي �أحد الأبطال الذين ان�ضموا �إىل احل�سني يف كربالء ،وقتلوا معه( .املرتجم).
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مع حفظ منطها ،ون�صها الدرامانتيكي ،ولنمثلها على امل�سرح يف «مهرجان الفنون»
يف �شرياز .ون�ستخرج من جديد «امل�سرح فوق احلو�ض» ولن�ستخدمه لأنه مو�شك
على االنقرا�ض ،ومن املمكن لأقدر اهلل �أن حترم منه الب�شرية �إىل الأبد ،ويوا�صل
م�ستقبل الثقافة ،واملدينة ،والفن الن�ضج بدونه.
«وعراقة احلمار» التي �صار جيلنا اجلديد نظ ًرا البتالئه بالتغرب ال يعرفها،
وقام هجوم �إليه الر�أ�سمالية الأوربية بجعل �شريحة املثقفني الواعني عندنا عاجزين
عن فهمها وهي ممثلة الروح ،ولوح الت�أريخ املنقو�ش عند جماهري �أمتنا ،لنك�شف
عنها النقاب ،ولن�ضعها يف الواجهات الفاخرة ملحالت الزينة من �أجل �سيداتنا
ربيبات اليوم ،ولـ «تدكور» بزينات خيالية مثرية للده�شة ،واخليال حتت �أنظار اجليل
املبتلى بالرفاهية املفرط فيها املوجودة اليوم يف �إيران ،وحتى وال ين�سى هذا اجليل
نف�سه يف �أوج الظهور املحري للع�صرية الأوربية ،والآلية اجلديدة ،ولنعلق «خمالة
احلمار» على جدران منازلنا للزينة ،ولن�ضع خرج ذلك احليوان الأعجم الرمزي
على جدران حجرات ال�ضيوف ،وبجوار البار ،ولن�ضع متث ً
اال لأنثى احليوان املذكور
م�صنو ًعا من اجللد ،والقطن �إىل جوار �شماعة املالب�س ،ولنعلق �صينية �أكل من
النحا�س الأحمر ،و�صينية ذات حواف ،وقدر ،وحاملة قدر بنقو�ش م�صبوبة على
�أبواب �شققنا ،وجدرانها مع زوج من الأحذية القما�شية الفاخرة وهذا كله تعظي ًما
للآثار الغالية للفن الإيراين الأ�صيل ،كما ينبغي �أن نعلق عق ًدا من اخلرز الذي
يعلق على احلمري «ثانية نف�س هذا احليوان الرمزي  ...ما العالقة بني هذه احلركة
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ملعرفة الذات ،و�إيجاد الذات وبني احلمار عند ه�ؤالء املفكرين؟»  ...نعم عقد
من خرز احلمري من تلك اخلرزات ال�ضخمة املعوجة العامية الزرقاء �سيئة ال�شكل
التي تو�ضع حتت احلو�ض .عليك �أن تعلقه يف عنق مدام رقية كوكتي اللطيف
«وهي قد �صنعت من قمة ر�أ�سها �إىل �أخم�ص قدميها ح�سب املو�ضة حتى نظرتها،
وابت�سامتها ،وجلو�سها ،وم�شيتها ،وكالمها ،وهزة ر�أ�سها ،ويديها ،و�سحنتها وهي
تدخن ،وتنفث الدخان كلها ر�سمت مب�شقة بناء على ر�سالة علمية» (ال جدال يف
�أن هذه هي احلالة الطبيعية ،واحلقيقية الوحيدة للعودة �إىل الذات) ولنح�ضر برج
قلعة� ،أو م�صراعي باب مزالج ،ولن�ضعه �أمام العمارة املت�أمركة احلديثة (�أولرتا).
ومن �أجل جذب ال�سياح الأمريكان ،والأوربيني لنفتح املطاعم ،والفنادق ،ثم
لن�شرت عد ًدا من اخلوامت الف�ضية بف�صو�ص من العقيق واملوجودة يف �أ�صابع زوار
كربالء ذوي ال�شيالن ،واللحى املحناة ،وذلك مبقدار معتنى به ،ولن�ضعها يف
�أ�صابعنا...
و�أي مبتلى بالتغرب ،والتفرجن ال يكون �أكرث احرتا ًما ،و�أكرث معقولية ،و�أكرث
فائدة عن طريق هذا النوع من معرفة الذات والعودة �إىل الذات؟
�إذا كانت العودة �إىل الذات ،و�إحياء الثقافة املحلية ،واالنطالق من
الأ�صالة الت�أريخية ،واملعنوية ملجتمعنا هي هذا ،فينبغي �أن نرفع ال�شعار املغر�ض
الذي رفعه املرحوم العالمة تقي زاده «�إن احلل الوحيد هو �أن ن�صري �أوربيني من
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قمة الر�أ�س �إىل �أخم�ص القدم» ،ويجب ا�ستنا ًدا على فتوى هذا املفتي للع�صرية،
و�صناعة املفكرين املحدثني يف جمتمعنا �أي�ضً ا » �أن نلقي قنبلة اال�ست�سالم للأوربي
ونفجرها».
هذا ال�شعار القائل ب�أنه «ال ينبغي علينا �أن نقبل كل ما يفعله الأوربيون �أو ما
يقولونه ينبغي �أن نفكر ب�أنف�سنا ،وينبغي �أن يكون لدينا اال�ستقالل يف مواجهتهم»،
قد �صار تعلة وحجة حمرتمة من �أجل تربير الأمية ،وانعدام الإح�سا�س ،وا�صطناع
اخلزعبالت عند �أولئك الذين ال يعرفون حوا من لو( ،)1ف�أخذوا يبدون �أن �إعالن
اال�ستقالل الفكري ،واالمتناع عن تقليد احلياة الأوربية ،والثقافة الأوربية هو
�إعطاء �صك( )2احلرية لهم لفعل ما يريدون ،وبد ًال من الدرا�سة والبحث يف
املدار�س العلمية ،والنظريات ،و�أ�س�س العلوم الإن�سانية ،وبخا�صة علم االجتماع،
وعلم النف�س االجتماعي ،وعلم الإن�سان الثقايف ،والفنون ،والآداب ،يكفي �أن
تذهب لر�ؤية فيلم �إيراين ،ويكفي عن طريق البحث العلمي من طراز �أبحاث
فردين ،ويرى غفاري ،وظهوري ،وبيك �إميانوردي �أن تدرك عمق املجتمع ،وعلم
النف�س االجتماعي الإيراين ،وعلى �سبيل املثال بر�ؤية فيلم «�آدم وحواء»،
وركيزته الأ�صلية اختال�س املراهقني العارفني بالفن النظر �إىل �أ�سافل �أع�ضاء
()1ال ّتعبري الفار�سي هررا ازبر ت�شخي�ص منيد هند والهر� :صوت ي�ستدعي به ال ّرعاة خرافهم ،والرب �صوت يذبونهم
به .وال ّتعبري العربي ي�ستعمل �أي�ضً ا ملن ال ي�ستطيع ال ّتفرقة �أ�ص ًال( .املرتجم).
( )2ال�صك :وثيقة مبال �أو نحوه ،وهو مثال مطبوع ي�ستعمله املودع يف �أحد امل�صارف للأمر ب�صرف املبلغ املكتوب
فيه.
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�أمهم حواء �أن تفهم املثولوجيا الإيرانية ،والثقافة الدينية ل�شعبك ،،ويف املقهى،
�أو بارات بدرومات الله زار تنفذ �إىل الأعماق اخلف ّية لروح «اجلماهري احلقيقية»
و�إح�سا�ساتها ،و�شخ�صياتها ،ور�ؤاها ،ومثلها ،ه�ؤالء التابعون للمو�ضة ،وامل�ضادون
اجلدد للغرب اجلدد يربرون فح�سب ابتعادهم عما يجري يف الع�صر بعدم �إميانهم
ب�أفكار الأوربيني و�آرائهم� ،أو لإدانة �أحد �أ�صحاب الر�أي يف هذا املو�ضوع دون
�أن يفهموا كالمه ،فيتو�سلون ب�سالح «االبتالء بالتغرب» ويدلون ب�آرائهم بفل�سفة
قائلني :ال ينبغي علينا �أن نردد ما يقوله الأوربيون ،و�إال ف�إنهم �إذا علموا عبارة �أو
�صفحة من �أي كتاب غري �إيراين لو�ضعوها على ر�ؤو�سهم ،وطافوا بها منادين:
احللوى ،احللوى ،وعندما يتفوه �أحد بكلمة� ،أو بكلمتني يناق�ضان هذه الب�ضاعة
ي�شهرون( )1عليه ثانية نف�س ال�سالح امل�ضاد :امليل �إىل القدمي ،وامليل �إىل املا�ضي،
والدين وعبادتهما� .أحد ه�ؤالء املفكرين �أتباع املو�ضة ال�شغوفني ،بعد �أن دلوه
على عدد من ال�صفحات كتبها كاتب هذه ال�سطور فحواها(� :)2أنه ال ينبغي �أن نقع
حتت ت�أثري مفكري الغرب ،وكتابه ،وقبول كل ما يكتبونه يف ق�ضايا علم االجتماع،
والق�ضايا االقت�صادية ،والثقافية ،والفنية ،هب ف�أعلن �أن الهجوم على الآلية،
والبريوقراطية ،والتكنوقراطية ،والر�أ�سمالية ،والعبودية اجلديدة لطبقة العمال
التي عر�ضتها جمرد حيلة �سيا�سية ا�ستعمارية ،حتدثوا فيها عن عمد حتى نن�صرف
( )1ي�شهرون :يربزون ويرفعون.
( )2فحواها :م�ضمونها ومعناها.
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نحن الدول املت�أخرة عن التقدم ،والتكنيك ،والآلة ،ونخاف منها ،و�أخذ يحذرين
بحكمة قائ ًال�« :سيدي ،ال توجد �آلة يف زهدان ،و�سج�ستان ،وبلوج�ستان ،وال بد
جدا ،والنظام الر�أ�سمايل
�أن توجد ،وا�ستغالل ر�ؤو�س الأموال يف �إيران �أمر حيوي ًّ
جدا».
نظام راقٍ ًّ
كل هذه التو�صيات م�ستندة على �أنه ال ينبغي �أن نقبل كالم الأوربيني،
حجة خبيثة لإخفاء جهله بالق�ضايا احل�سا�سة ،والعميقة املطروحة يف عامل اليوم،
وعدم العلم بالفرق بني الآلة والآلية ،وعدم فهم هذه النقطة الوا�ضحة ال�صريحة
وهي �أنني �أحتدث عن احل�ضارة اجلديدة ،وم�شاكلها ،وانحرافاتها ال عن بلوج�ستان،
و�سج�ستان ،وعدم العلم ب�أن اجلماعات الي�سارية ،واملفكرين امل�ضادين للإمربيالية،
واال�ستغالل ،واملنا�ضلني الأحرار �أن�صار ال�شعوب يف العامل هم الذين يقاومون
الآلية ،والبريوقراطية ،والتكنوقراطية هي الوجوه اجلديدة لال�ستغالل واال�ستعمار،
و�أن التكنوقراطية غري التكنيك ،والربوقراطية غري الـ «بريو :املكتب» ،وعدم العلم
ب�أن العلموية عبادة العلم من �أجل العلم «غري العلم»( )1كما �أن املفكر الإن�ساين
الذي يعادي القومية لي�س عد ًّوا «للقوم».

( )1كان قد ظن �أين مبخالفتي للعلموية �ضد العلم .ومل يكن يعلم �أنّ �أقوى جناح ينا�ضل �ضدها هو اجلناح
وال�سيا�سي ّ
والطبقي،
اال�شرتاكي ،لأن العلموية ت�ؤمن مببدئية العلم وا�ستقالله عن �أي نوع من االلتزام االجتماعيّ ،
وهم ي�ؤمنون مببد�أ ا�ستخدام العلم للو�صول �إىل �أهدافهم الأيديولوجية ،وخدمة ال ّنا�س.
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وملا كان ه�ؤالء غرباء متا ًما عن هذه امل�سائل فال هم يفهمون معانيها العلمية،
وال جذورها االجتماعية ،وال �أولئك الذين و�ضعوا نظرياتها ،ف�إن �أكرث الطرق
احرتا ًما ،وبد ًال من �أن يقول «ال �أعلم» هو �أن يقول :هذا من كالم الأوربيني ،وال
ينبغي قبول ما يطرح يف �أوربا ،ويظنون �أن �أوربا مدر�سة فكرية ينبغي �أن نتكتل
�ضدها يف جبهة حمددة ذات هدف واحد ،ومع كل هذا ،فبعد ب�ضع �صفحات
�صائحا:
قمت طبقًا ملا تف�ضل بقوله بال�شروع يف بيان ر�أي جديد ،فقفز من مكانه ً
ا�ضبطوا ..هذه النظرية ال توافق ما جاء يف ال�سطور كذا من �صفحة كذا من كتاب
كذا لفالن الأمريكي ،ثم َد ْح�ضً ا( )1لنظريتي تو�سل بقول �آخر وجده يف كتاب
«البريمالية» القدمي الذي كتبه للمدار�س الثانوية(.)2
و ُبهت( ،)3ملاذا؟ لأن هذا القول كان يثبت ر�أيي ب�صراحة ،ويرد بو�ضوح
نظرية «معرفة كل �إن�سان» التي كان الناقد يدافع عنها ،كيف مل يفهم هذا ال�سيد
املدر�س حامل اللي�سان�س كام ًال بهذه الب�ساطة ،والو�ضوح ،وتو�سل ر ًّدا على مبا
كان ينبغي �أن �أ�ستعمله يف الرد عليه؟ ...ثم فهمت بعدها �أنه نتيجة لل�سرور،
والفرح الذي طر�أ على املذكور ملعرفة عبارة �أجنبية ،ولأنه مل يكن يعرف �أيها يلقي
الد ْح�ض :الدفع والإبطال.
(َّ )1
جدا ،وعلى �ضفاف ال�صني ،ومكتبات ال�شوارع يف باري�س و�ضع املزاد �ضمن
()2حتى بالن�سبة للفار�سية �صار قدميًا ًّ
الكتب التي �أ�سقطت من احل�ساب ،وا�شرتيته.
(ُ )3به َِتُ :دهِ �ش ،م�أخو ًذا باحلجة والدليل.
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�صدرها �أم عجزها ،ومل ي�ستطع منع نف�سه من نقل عبارة عن �أوربي ،وترك القراء
جهاال بهذا الف�ضل.
هذا النوع من التناق�ض ،والت�شتت يف الفكر ،والر�ؤية ،وال�شخ�صية ،ين�ش أ�
من �أن الق�ضايا الفل�سفية ،والعلمية ،واالجتماعية ،والفنية تنت�شر بني مفكرينا
بنف�س الأ�سلوب الذي تروج به ت�صميمات الأزياء ،والزينة ،وعادات احلياة �أي
ب�أ�سلوب املو�ضة ،وعبادة املو�ضة  .عندما تطرح فكرة جديدة يف اخلارج ،وتت�سرب
�إىل �إيران ،ت�صري مو�ضة .ور ًّدا على الأل�سنة ،وبعد فرتة تنتهي مو�ضتها ،وتعدم،
وترتك مكانها ملو�ضة جديدة.
ه�ؤالء ال يعرفون �أن ق�ضايا مثل امليل �إىل الي�سار ،واال�شرتاكية ،والليربالية،
والإحلاد ،والعرقية الواقعية ،ويف الأيام الأخرية االعتقاد بالأ�صالة الثقافية ،ومقاومة
االبتالء بالغرب والعودة �إىل الت�أريخ ،والثقافة ال�شخ�صية القومية الأ�صيلة املعنوية،
والتحرر من قيد التقليد الأعمى املثري للغثيان للأوربيني ،ق�ضايا لي�ست يف ب�ساطة
يل ال�شعر� ،أو رفع ال�سروال� ،أو تو�سيع رجله� ،أو خط احلاجب� ،أو طراز ال�سيارة،
واملوبليا ،والديكور يف املنزل� ،أو نظارة �أودري هيبوون� ،أو التزين على الطراز
الياباين ،ميكن تغيريها برتجمة البورده ،والت�شاور ملدة ن�صف �ساعة مع م�ست�شار
التجميل اخلا�ص مل�ؤ�س�سة مرجريت �ستور� ،أو ر�ؤية فيلم خيايل �أحيانًا .ماذا �أقول؟
هذه الق�ضايا حتى لي�ست من نوع الق�ضايا العلمية يف فروع الفيزياء .والكيمياء،
والطبيعيات ،والتكنيك الريا�ضي الذي يكفي «االطالع عليها» ف�إىل جوار جانبها
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الفكري ،والعلمي يوجد جانب �إن�ساين ،و�أخالقي لي�س مرتب ًطا بالتعليم ،واحلفظ
فح�سب ،لكنه ذو ارتباط �أي�ضً ا باخل�صائ�ص الروحية ونوع الر�ؤية ،وال�ضمري،
وال�شخ�صية عند الفرد .من �أجل �أن ي�صحح جهلي وخط�أ ر�أيي ب�ش�أن ال�سبب يف
مر�ض ما ،ومن �أجل �أن يبد�أ اجلهل �إىل علم ،يكفي �أن �أعرف وجود امليكروب،
وما يقوم به من عمل ،لكن من �أجل �أن يتحول املرء �إىل ا�شرتاكي ،يعد معرفة
النظرية القائلة بنقل ملكية الإنتاج من الفرد �إىل املجتمع جان ًبا من الأمر� ،أو وج ًها
منه ،ووجه الأمر يف الأ�صل هو مقدمته ،فاال�شرتاكي يكون حتى نظرته ا�شرتاك ًّيا.
�إنه ينظر �إىل املجتمع ،والنا�س ،والطبقات ،واجلماعات ،والأماكن ،وكل القيم...
وماذا �أقول؟ بل �إىل الألوان ،واجلماليات بطريقة �أخرى ،بل يراها ب�صورة �أخرى،
هو �صاحب ر�ؤية كونية خمتلة ،و�سلوكه االجتماعي متميز� ،إنه يحلل كل الق�ضايا
الإن�سانية ،واالجتماعية ،والت�أريخية ،والفل�سفية ،والعلمية ،والأدبية ،والفنية بر�ؤية
خا�صة به .لي�س عقله فح�سب ا�شرتاك ًّيا ،بل وقلبه �أي�ضً ا .من امل�ستحيل �أن يحب
مثل بورجوازي ،من املمكن �أن يكون ماد ًّيا .لكن ماديته تختلف عن مادية عابد
للحياة� ،أو عابد للمال ،فاال�شرتاكي املادي من الناحية الأخالقية متدين حقيقي،
�إنه يعترب االقت�صاد �أ�ص ًال ،وهو يعترب احلياة املادية العينية يف الدنيا هي احلقيقة
املوجودة فح�سب واجلديرة باالعتقاد ،واالرتكاز لكن يف الفكر فح�سب ،وبالن�سبة
للآخرين �أي املجتمع� .أما عمل ًّيا ،و�أخالق ًّيا فهو من الناحية امل�ضادة ينظر �إىل
اقت�صاده و�إىل حياته نف�س النظرة التي ينظر بها زاهد عابد هلل� ،إنه ي�ضحي بروحه،
وماله بب�ساطة .يف مقابل ماذا؟ �أيف مقابل اجلنة ،واجلزاء الإلهي؟ ال  ..بل يف
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�سبيل مثالياته� ،إذن فهو مثايل ،م�ؤمن مببدئية املعنويات ،وبعدم قيمة املاديات ،من
املمكن ال�شرتاكي �أن يكون متدي ًنا ،لكن اهلل الذي يعبده ،والدين الذي ميدحه،
والر�سول الذي يتبعه ال ي�شبه �أب ًدا ما لإخوانه يف الدين غري اال�شرتاكيني .فبالل،
وعبد الرحمن بن عوف ،و�أبو ذر الغفاري ،وعثمان بن عفان يف ع�صر واحد ،ومن
�أتباع دين واحد ،لكن مفهوم اهلل ،والتوحيد ،ور�سالة حممد يف روحي بالل ،و�أبي
ذر على �شكل ما ويف فكري عثمان ،وعبد الرحمن بن عوف على �شكل �آخر.
وامل�سافة املوجودة بني هذين املفهومني هلل ،وهذين الإ�سالميني �أكرث من امل�سافة
املوجودة بني اهلل ،ويهوه� ،أو بني الإ�سالم ،واليهودية.
وبالن�سبة لق�سي�س كن�سية مادلني يف باري�س �أن امل�سيح جاء ليقيم «التعاي�ش
ال�سلمي ،واحلياة باحلب» بني كل الطبقات احلاكمة ،واملحكومة ،بني القي�صر
والنا�س ،والغني والفقري ،وال�سيد واخلادم ،لكن امل�سيح نف�سه جاء ليحل امل�ساواة
والإخوة حمل التفرقة والظلم ،وهذان املفهومان خمتلفان .و�أن يكون املرء ي�سار ًَّيا
يعني �أن يكون نو ًعا �آخر من الب�شر� ،أن يكون له �ضمري خا�ص ،ولي�س مبعرفة هذه
املعلومة القائلة �إنه يف الثورة الفرن�سية الكربى كان ممثلو اجلماهري يجل�سون يف
املجل�س يف الناحية الي�سرى ،وكان ممثلو الأ�شراف ،والأمراء ،والأثرياء يجل�سون يف
الناحية اليمنى� ،أما املتغا�ضني ،وال�سطحيني ،والذين ال ميلكون القدرة على اتخاذ
القرار �أو الذين ينامون دائ ًما يف و�سط «اللحاف» يف الو�سط ،وال علم لهم مبن هم
يف عامل الي�سار اليوم ،ومن هم يف اليمني ،ومن هم بني اجل�سرين ،وال حتى بقراءة
كتبهم� ،أو ترجمة كتاباتهم.

العلم والعمـل

يف �سنة (1961م) كان اجلي�ش ال�سري املعار�ض ال�ستقالل اجلزائر قد
ت�شكل حتت قيادة اجلرناالت املفل�سني الذين طردوا من الهند ال�صينية ،و�إفريقيا،
ومل تكن قد بقي يف �أيديهم من كل �إمرباطورية فرن�سا ،وجمدها ،وعظمتها �إال
اجلزائر ،كان ال�صبيان الفرن�سيون من �أوالد الأ�شراف بني �سن اخلام�سة ع�شرة،
والع�شرين ،وكانوا جمي ًعا م�صابني بعقد االفرتا�س ،والتوح�ش ،و�سيادية قتل
الب�شر ،و�أداء �أدوار املمثلني يف الأفالم قد قويت عندهم ،وبلغت درجة االنفجار
نتيجة للرفاهية ،وانعدام �إ�شراف الأبوين قد ان�ضموا �إىل هذا اجلي�ش ،كان ه�ؤالء
معادين للنظام اليميني الديجويل الذي كان من �صنع �أيديهم ،وحاولوا مرات
اغتيال ديجول نف�سه .وكان �أفراد هذا اجلي�ش يد�سون القنابل يف مطاعم الطالب
امل�سلمني ،ويف �إحدى م�ست�شفيات ال�صدر التي كان �شيوخ العرب يعاجلون فيها
منذ �سنوات فتحوا مدافعهم الر�شا�شة على اجلميع ،و�أحدثوا مذبحة .وكان من بني
ن�شاطهم تهديد املفكرين ،وال�شخ�صيات التحررية الفرن�سية ،وفجروا القنابل مرتني
�أو ثالث مرات يف �شقة �سارتر ،كما هددوا جورج جورفيت�ش الذي كان �أ�ستا ًذا
يف ال�سوربون بالقتل .كان املتبع عندهم �أن ير�سلوا خطابًا يف البداية كتحذير ثم
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خطابًا ثان ًيا ك�إنذار ثم الإعدام ،وكان جورفيت�ش العجوز الذي كان رفي ًقًا للينني،
وتروت�سكي الرو�سيني �سنة ( 1917م) ،ثم ق�ضى �سنوات هاربًا مطار ًدا من الفا�شية،
قد تلقى الإنذار رجل عجوز غريب ،لي�س معه من �سالح �إال الكلمة وكان ال�ضمري
الإن�ساين ،وعاطفة حب العلم ،وتعلق التلمذة ،والرابطة يف العمل والزمالة قد
�أثارت كل طالب ال�سوربون ،و�أ�ساتذتها من كل مذهب ،وعرق وم�سك �سيا�سي،
ف�أ�ضربوا جمي ًعا يو ًما عن العمل اعرتا�ضً ا على اجلي�ش ال�سري و�إعالنًا للت�ضامن
مع �أ�ستاذ كان فخر علم االجتماع يف فرن�سا ودفا ًعا عنه ،كان اجلميع من طالب
و�أ�ساتذة قد جتمعوا يف فناء ال�سوربون ،ومدخلها بوجوه م�شتعلة غ�ض ًبا ،و�ضمائر
مهانة .حتى البولي�س �أعلن م�شاركته .وفج�أة �سمعنا �أن الأ�ستاذ الوحيد الذي مل
�شخ�صا واح ًدا ح�ضر در�سه،
يت�ضامن ،ودخل قاعة الدر�س هو رميون �أرون ،و�أن ً
رميون �أرون الرجل الذي كان ب�شهادة اجلميع يعرف املارك�سية �أكرث من مارك�س
نف�سه مبراحل .وعندما تكون املادة العلمية يف �أوجها ال ت�ستطيع �أن تغري الروح،
ف�أي ت�أثري �إذن ميكن �أن يكون لقراءة بع�ض املقاالت �أو عدد من امل�سرحيات من
هذا وذاك وغال ًبا ما تكون مرتجمة على �أيدي مرتجمني يختارون ال�سهل؟
مطروحا يف ثقافتنا الإ�سالمية
وهنا نرى نف�س املبحث القدمي الذي كان
ً
يطرح نف�سه ،وهو مبحث ال�صلة بني العلم والعمل ،والعناية ال�شديدة التي �أبداها
علما�ؤنا الأعاظم ب�أنه ينبغي على املتعلم قبل دخوله مرحلة الفل�سفة ،والفكر العقلي
احلر �أن يراعي قواعد التقوى ،والأخالق حتى ال ي�صري ثرثا ًرا �سطح ًّيا م�صطن ًعا
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للدين ال �أ�سا�س له ،ومتك ًربا ،ووعيهم العميق ب�أن العلم غري الإميان ،وتق�سيم
درجات امل�ؤمن ،والفا�سق ،واملنافق ،والعامل ،واحلكيم ،والعامل الذي ال يعمل مبا
علم ،وتعريف الإميان ب�أنه «اعتقاد بالقلب ،و�إقرار بالل�سان ،وعمل بالأع�ضاء»(،)1
والبحث يف املعرفة ،والوجدان ،والهداية ،والقلب ،والتوفيق ،والنور ،والفطرة،
وكلها �أمور تقدم الدليل على �أنه بتكرار ال�شعارات ،والأقوال ،وامل�صطلحات
امل�شهورة ،وعناوين الق�ضايا املتداولة بني اال�شرتاكيني� ،أو الأحرار الثوريني� ،أو
املفكرين ،وعناوين الق�ضايا املتداولة بني اال�شرتاكيني� ،أو الأحرار الثوريني� ،أو
املفكرين التقدميني ،ال ميكن للمرء �أن يتحول �إىل ا�شرتاكي� ،أو ثوري� ،أو مفكر،
النتيجة النهائية ،واحلقيقية لهذا الأمر� :أن هذا الأ�سلوب �سوف يخدع �أحد
اثنني� :أولها :فئة من عدميي املحتوى ال�سذج املتعط�شني للكالم ،واملحتاجني �إىل
�سلوك طريق ،واالنتماء �إىل مدر�سة فكرية ،وحاجتهم ،وتعط�شهم مقرونان بعدم
الوعي واخلواء �سوف ي�شبعان ب�صوت هذا الطبل الأجوف ،وهو �أ�ضخم رني ًنا من
�أي �صوت �آخر ،و�سوف مينحوا الإح�سا�س الكاذب بانتفاء احلاجة ،ونيل اليقني.
(� )1إنّ العمق الفل�سفي ،والعلمي ،واالجتماعي ا ّلذي منحه علماء الأخالق عندنا خا�صة من ال�شّ يعة ملعنى
وال�سنة وبخا�صة املرجئة ا ّلذين ح�صروا ا ّلدين يف القلب واعتربوا
العمل ،وهذا هو الفرق بني ال�شّ يعة ّ
العمل خارج التعريف -يت�ضح �أكرث عندما نعلم الأبحاث اجلديدة لفل�سفات الع�صر وبخا�صة الرباجماتية،
والوجودية -ا ّلتي تعترب العمل فح�سب هو اخلالق ملاهية الإن�سان ،وق�ضية الوجود الكامل �أو املطلق يف
فل�سفة مارك�س ،وعلم االجتماع عنده� .إنني �أرى هذه العبارة ل�سارتر�« :إن الإن�سان يخلق ماهيته ،وحقيقته
يف العمل» تف�سر الآية ﴿ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ﴾ [الزلزلة.]8-7 :
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�أما الفئة الثانية :التي �سوف تخدع ورمبا كان ال�ضحية الأوىل ف�سوف يكون
هو نف�سه املتحدث ،فلي�ست هناك �آفة �أكرث انحطا ًطا مب�ستوى تعقل الإن�سان ،وتقدمه
ووعيه من «اليقني اخلادع»؛ لأن اليقني يف كل �أمر ي�ستلزم الوقوف عنده ،ومن
بلغه يتوقف عن البحث ،والتنقيب ،واالطالع؛ لأنه ال يعطي الفر�صة الحتمال
�آخر ،وملا كان قد اعتقد �أنه «هذا وال �سواه» ،ف�إنه يعترب من البداية �أن كل فكرة
�أخرى باطلة ،وكل ر�أي جديد يدينه �سلفًا ،وي�ستوجب ذلك �أن يكون فكره
حم�صو ًرا يف هذا القالب ،وملا كان الفكر والعلم يف حالة حركة ،وتطور ،ون�ضج
دائمة ،ف�إنه يزداد ت�أخ ًرا كل يوم ،وي�صري �أكرث غربة عن الواقع وابتعا ًدا عنه ،وثان ًيا:
ملا كان يقوم باحلكم على كل الق�ضايا العلمية ،والإن�سانية التي جتري وعلى كل
ما يحدث ،ومل يطرح قب ًال بنف�س معايريه ،وحمكاته الثابتة ،بد ًال من �أن يقوم
بتناولها ببحث حر وحتليل اجتهادي ،وعلمي ،ومنطقي ،وي�صل �إىل نتائج جديدة،
ويكت�شف جمهوالت جديدة ،ي�شغل نف�سه بتربير الوقائع ،وت�أويلها ،ويكون كل
همه �أن يطابقها مبعايريه ،وهو عندما يلج�أ �إىل البحث العلمي ،واالجتماعي يف
الغالب ال يكون ذلك من �أجل ك�شف جمهول� ،أو معرفة واقع ،بل يجاهد �أكرث
لإثبات معايريه ،ومقايي�سه التي ي�ؤمن بها ،ويبحث عن جمع القرائن والأدلة
التي تثبت حقانية عقيدته امل�سبقة ونهائيتها ،ومن هنا يبتلى مثل هذا ال�شخ�ص
بالدوجماتية واجلمود الفكري.
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كنت �أرى كث ًريا من الطلبة ال�شيوعيني لي�ست لديهم الرغبة يف قراءة
�صحيفة «الأومانتية» الل�سان الناطق حلزبهم ،وكلما عنت ق�ضية �سيا�سية� ،أو
اجتماعية كانوا يتجهون �إىل «لوموند» املحايدة «�أو التي تبدو حمايدة» ،و�إىل
ال�صحف املرتبطة ب�أهل الفكر التقدميني الأحرار ،وغال ًبا ما كان جوابهم عندما
كنت �أ�س�ألهم عن ال�سبب مقرونًا بابت�سامة ذات معنى :نعم ...ال ...اخلال�صة اجتاه
الأومانتيه وا�ستنتاجاتها ور�أيها من الأمور املعلومة.
ومرة ثانية لكي �أمنع �أنواع �سوء الفهم� ،أو �سوء التعبري ،ينبغي �أن �أو�ضح �أنني
ل�ست �ضد اليقني ،والإميان واالنت�ساب �إىل مدر�سة فكرية �صريحة ومتميزة ،بل �إن
كل جهادي من �أجل ذلك �أي من �أجل االنت�ساب �إىل مدر�سة �صريحة ،ومتميزة
فالإن�سان «حيوان متع�صب» ،وكل م�صائبنا حدثت من �أن جيلنا القدمي ابتلي
بالتحجر ،وابتلي جيلنا اجلديد بالعبث ،واخلواء �أي ال �إىل الدين وال �إىل الإحلاد
فهو جيل دون اجتاه ،دون �أيديولوجية ،ودون مبد�أ عقائدي ،ودون �شخ�صية ،ودون
تع�صب ،ودون هدف ...ال �شيء باملرة ،وهذا دليل على التوفيق العظيم الذي
بلغه «ه�ؤالء» يف برنامج «جعلنا خالني من �أي �شيء».
لكن الفرق بني �أن يكون املرء متحج ًرا ،وبني �أن يكون متع�ص ًبا هو� :إنني
�أ�ستطيع �أن �أكون متدي ًنا متع�ص ًبا ،ويف نف�س الوقت تكون ر�ؤيتي ،و�إح�سا�سي،
ومعرفتي عن الدين يف حالة تلطف ون�ضج دائمني ،وقول الر�سول يف �ش�أن �سلمان،
و�أبي ذر يدل على �أن الدين لي�س جمموعة من الأحكام ،واملفاهيم الثابتة الوتريية
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اجلامدة ،وكل �إن�سان يدرك درجة من هذه احلقيقة مبقدار عمق �إدراكه ،وثرائه
الثقايف لي�ست �سواء و�إدراك �آخر بل تختلف عنها متا ًما وقول الر�سول هو «لو
علم �أبو ذر ما هو يف قلب �سلمان لقتله»( )1وهرني ليفري مارك�سي ،لكن �إميانه
بهذا املذهب مل يجعله �أب ًدا �أ�س ًريا لتوقف الدوجماتية الفردية والعلمية .وحرية
الفكر ،واخلالقية العقلية ،والر�ؤية املتطورة الكاملة غري فقدان العنان ،وعدم الإميان
وال�سطحية الدينية.
ومن هنا ملا كان حتول املرء �إىل ا�شرتاكي لي�س ممكنه بقراءة عدد من الكتب
املرتجمة بل على املرء �أن يغري نف�سه ،ينبغي عليه �أن ي�صنع نف�سه ،و�إىل جوار
العلم عليه �أن ينمي يف نف�سه وجدانها اخلا�ص ،وروحها اخلا�صة ،ومن البديهي
�أن الن�ضال �ضد «االبتالء بالتغرب» والإقالع عن التقليد ،واال�ستغالل يف
مواجهة ثقافة الغرب ،و�أفكاره ،وخططه ،ومدار�سه الفكرية ،واالجتماعية ،و�صيغة
ح�ضارته ،ونوع ثقافتها مرحلة ينبغي �أي�ضً ا لنيلها من �سلوك طرق �صعبة وعلى
مراحل كثرية.
والذي ي�ستطيع حقًّا كمفكر �أن يدين تقليد �أوربا ،وميحو عن نف�سه داء
التغرب ،ويكت�سب احلق يف احلديث عن ثقافته ،وت�أريخه هو الذي يكون قد
قطع مرحلتني تكامليتني �إىل الواقع :الأوىل املعرفة ال�صحيحة ،والعميقة بالثقافة،
( )1انظر الكايف ،401 /1 :ب�صائر الدرجات ،25 :التحفة ال�سنية ،8 :بحار الأنوار.190 /2 :
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واحل�ضارة الأوربيتني .والثانية :املعرفة ال�صحيحة ،والعميقة بت�أريخه ،وعلم
االجتماع اخلا�ص به ،وثقافته ،ودينه.
ومن �أجل الن�ضال �ضد التغرب علينا �أن نعرف الغرب ،فنحن يف العادة نطلق
على البنات� ،أو الأوالد� ،أو الرجال� ،أو الن�ساء من الذين تدهورت �شخ�صياتهم،
وبلغوا مرحلة االبتذال ،ويقومون بت�صرفات مثرية للغثيان �سخيفة كتقليد القردة،
والدمى املزينة اخلالية من كل حمتوى ثقايف ،ومعنوي ولي�س لديها �أي فن �إال
فن اال�ستهالل نطلق عليهم لقب «متفرجنني» �أي يقلدون «الفرجنة �أو الأوربيني»،
وهم �أنف�سهم نف�س ه�ؤالء ال�ضحايا الأ�شقياء للر�أ�سمالية ،و�صناعات اال�ستعمار
الفاخرة ،اال�ستعمار اجلديد� ،أو القدمي يرون هذا يف �أنف�سهم� .إن اال�ستعمار ال
يعرفنا ب�أنف�سنا ب�صورة مم�سوخة فح�سب ،بل يبدي حقيقة ح�ضارته ،وثقافته �أي�ضً ا
يف نظرنا مم�سوخة وفارغة وكاذبة .لأن كيفية معارف الإن�سان هي التي ت�صنعه.
وهناك قول لهايدجر ن�صه« :كل ما نعرفه جزء من وجودنا» وهو هنا فطريق
اخلال�ص من داء التغرب ،والع�صرية املثري للغثيان احلا�ضرة هو املعرفة احلقيقية
ل�سمات الغرب وروحه� ،إن الرتياق من لدغة العقرب ي�ستخرج من نف�س �سم
العقرب.
وهذا واقع جديل عميق وجمرب :ملاذا احتفظ املتعلمون ،واملفكرون،
والهنود ،واجلزائريون ،والفيتناميون ،والأندوني�سيون ،والأفارقة ب�شخ�صياتهم يف

414

العودة �إىل الذات

414

مواجهة الأوربي �أكرث منا وقبلنا؟ فالفتاة الهندية تلب�س ال�ساري بفخر ،وت�ضع
اخلال الأزرق على جبهتها ،وتدر�س يف ال�سوربون ،وكمربدج� ،أو كون�سرفتوار
باري�س الفيزياء النووية ،واملو�سيقى ،وملا كانوا اختلطوا �سنوات طويلة بالإجنليزي،
والفرن�سي ،والبلجيكي ،والهولندي عن قرب ،ف�إنهم يتحدثون باللغات الأوربية
بل ويفكرون بها ،يفكرون مثل الأوربيني ،ومن هنا ف�إن اخلوف املتوهم ،وعقدة
النق�ص التي تن�ش�أ عن املعرفة الناق�صة ،والبعيدة ،والوهمية ال تدفعهم �إىل التقليد
املبالغ فيه ،والطفويل ،بل يعلمون �أن ر�ؤية منط مقلد ،ومت�شبه ومثري للغثيان هو
بالن�سبة للأوربي مثري للغثيان� ،أننا حني ندخل جمتم ًعا ع�شائر ًّيا� ،أو ريف ًّيا نعرتف
ب�شخ�صية ،وقيمة لرجل �أو امر�أة ع�شائرية� ،أو ريفية �أ�صيلة �أكرث من اعرتافنا بها
لذلك ال�صبي يف املقهى على جانب الطريق ،والذي �أ�صبح نتيجة الت�صاله
بال�سائقني وامل�سافرين من �سكان املدينة ي�شرب العرقي ،ويلعب الورق ،ويعلم
الأ�سطوانات التي تذاع يف الإذاعة ،ويحجل حولك بحركات �سخيفة ،ولهجة
م�صطنعة ،ونظارة غامقة ،و�سروال �ضيق ،ويجاهد عن طريق نربة كالمه ،ونكاته،
وتعبرياته احل�ضرية ،و�سب �أهل قريته ،وال�سخرية منهم يف �إفهامكم �أنه مل يعد بعد
من جن�س ه�ؤالء الوح�شيني الذين ال يفهمون �شي ًئا ،وال خرب عندهم عن الدنيا،
بل وال يدور ب�أذهانهم �شيء عما هو التلفزيون ،والرمو�ش ال�صناعية ،والكباريه،
والرق�ص ،نف�س هذا القدر مثري للغثيان مثلما يقوم كرمي فكور ،وبيزن ،والفنانون
الآخرون اخلياليون يف �إذاعة طهران ب�صنع «�أغاين �شعبية» ثم يغنيها املغنون
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اخلياليون يف �إذاعة طهران ب�أ�سلوب ريفي ،ن�س�أل اهلل �أن يهب امل�ستمعني املظلومني
ال�صرب اجلميل عليه(.)1

وحدث وال ت�سل عما يذاع يف �إذاعتنا امل�صرية على �أنه يعرب عن ال�شعب ،وم�شكالته من �أغانٍ �أو متثيليات،
(ّ )1
وعن م�ضامينها امل�ضحكة ،ولهجاتها ،وامل�شكالت التي تدور حولها ،وهلم ج َّرا( .املرتجم).

�سنوات القرار

نحن الآن يف مرحلة من التطور الت�أريخي خا�صة ،و�أننا قد بلغنا وع ًيا اجتماع ًّيا
ذات ًّيا بالنظر �إىل املراحل امل�شابهة يف الدول الأخرى ميكن �أن ن�سميها بتعبري
ا�شبنجلر «�سنوات القرار» �أي املرحلة التي يتكرر فيها �س�ؤال وحيد يف «الداخل»
و«اخلارج» ،وكل مفكر يطرحه �أمام نف�سه ،و�أمام الآخرين وهو :ما الذي ينبغي
عمله؟ ومل �أرغب قط وح�سب املعتاد يف �أن �أرفع من نف�سي بخداع الآخرين،
و�أعطي جوابًا مثل الأجوبة التي تعطى يف امتحان ،وبيان عدد من الو�صفات
احلادة احلرفية اجلذابة .هذا نوع من اخلداع ،والتظاهر القبيح امل�ضر .لي�س للمفكر
احلق �أب ًدا يف �أن يتحدث بلغة ال�سيا�سيني ،فال�سيا�سي نظ ًرا ال�ستعداده الغني
يتحدث ب�أقواله بقوة وح�سم ،وجاذبية م�ؤثرة يذوب الآخرين �شوقًا لقولها ،لكن
لي�س لديهم اال�ستعداد لقولهم يف حني �أنهم ينفعلون عند �سماعها ،وهنا يكمن
�سر االجتاه ،وال�شعبية املتحم�سة ،وال�ضجة وهي الأهداف النهائية لل�سيا�سي،
والهدف من كل هذه الأقوال ،ومن كل ما يتحدث عنه(.)1
()1ظاهرة الزعامة يف العامل الثالث من �أهم ظواهره ،والتي �أ�ضاعت �سنوات الكفاح عبثًا ،انظروا �إىل �أ�شباه امللوك ا ّلذين
قاموا يف البداية بانقالبات ع�سكرية خططتها و�أيدتها وكاالت املخابرات العاملية و�ســرعان ما �أطلقوا عليـــــــها =
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ويف علم االجتماع اخلربوي «اخلا�ص باملعرفة» ذكر هذا اال�ستعداد اخلا�ص
وا�ضحا وقو ًّيا عند بع�ض الأمناط حتت ا�سم احلا�سة ال�سيا�سية( .)1واملفكر
الذي يبدو ً
احلقيقي ال يفكر يف �إقبال النا�س عليه� ،أو ال�شعبية� ،أو ما يقبله الع�صر� .إنه قبل
�أن يفكر يف ال�سيطرة على الآراء والأفكار يفكر يف ت�صحيحها ،حتى ولو �ضحى
بحيثيته االجتماعية ،وهذه �أعلى مراحل الت�ضحية ،ونكران الذات عند مفكر
�صادق.
�إن حتويل العوام �إىل مت�شبهني بحيث يكونون فقط «م�ستهلكني» للمنتجات
الأوروبية م�صيبة اجتماعية ،وحتويل املتعلمني �أو حملة ال�شهادات �أو �أ�شباه
املثقفني عندنا �إىل مت�شبهني بحيث يتحولون �إىل تراجمة وفاحتي طريق و�سما�سرة
الدمى ثم ادعى من بعدها الأبوة لل�شعب القا�صر والقيمومة عليه،
= لقب الثّورة ،و�سرعان ما فتك ال ّزعيم ببقية ُّ
احلق الوحيد يف الكالم ،وال ّتخطيط ،فهو املفكر الوحيد ،وامللهم ،والفنان ،واملفكر،
و�أ�صبح يرى نف�سه �صاحب ّ
واملهند�سّ ،
والطبيب ،ثم يتحول على �شعبه فيكون �أكرث طغيانًا و�أ�شد نك ًرا من امللك املطرود� ،أو الأجنبي
حد ذاتها جدلية معا�صرة ،كيف �سجن ويقوم ب�سجن �أعدائهُ ،وك ِّمم فوه،
املحتل� .إنّ ديكتاتورية ال ّزعيم يف ّ
ويقوم بتكميم �أفواه �شعب ب�أكمله ،وثار �ضد الأجنبي ثم يفتح الباب للأجنبي بريادته؟
�شخ�صا �أو �شخ�صني
ال�سيا�سية ،وغريها ،ترون يف جماعة ما ً
ال�سيا�سة ،واملدر�سة ّ
ال�سيا�سي ،وعلم ّ
( )1وهي غري الفكر ّ
يتقدمان تلقائ ًّيا وي�سيطران على الآخرين وتدريج ًّيا ي�صريان مرجعي الأُمور ،و�أهل احلل والعقد ،وعلى �سبيل
حتى يربز من بني ّ
الطلبة دون انتخاب من
املثال يذهب ف�صل مدر�سي �إىل نزهة �أو رحلة ،وال مير وقت طويل ّ
الآخرين ،بل وعلى كره من بع�ضهم وال يلبث �أنْ يجمع كلّ الأُمور من قبيل الإنفاق العام وامليزانية والقيادة
واالبتكار وال ّتخطيط ...وبالتدريج ترى اجلميع ح ّتى الأُ�ستاذ ،وامل�شرف ال ّر�سمي على اجلماعة قد �أ�سلموا
حلاهم ل�صاحب العظمة� ،إ ّنه ي�ستغل تردد الآخرين ،وخجلهم ،وانتظارهم ،وحترجهم ،ويقيم �ضجة ويثبت
نف�سه ،ثم ميتطي الأمر.
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للأجهزة ال�صناعية ،والإدارية لال�ستعمار القدمي واجلديد يف بلد ما يف �سبيلها ...
«ال �أدري يف �سبيلها �إىل ماذا؟» م�صيبة اجتماعية كربى ،لكن نتيجة ملا �أ�سلفنا بعد
حتويل املفكرين وهم خمل�صو �أممهم ،و�أنبيا�ؤها ،و�أ�صحاب الر�سائل فيها ،ويعتربون
عيون جمتمعاتهم ،وم�صابيحها ،وقوة الوعي ،والتعقل ،وحتديد االجتاه فيها م�أ�ساة
تطرح فيها ق�ضية موت الأمة �أو حياتها ،ووجودها بكل ثرواتها املادية ،واملعنوية،
�أو عدمها.
وكما قلت :لي�ست ر�سالة املفكرين هي الزعامة ،واحلكم ،والقيادة
ال�سيا�سية ،والتنفيذية ،والثورية لل�شعب ،هذا �أمر وقف على النا�س �أنف�سهم ،وما
مل ي�أتوا هم �أنف�سهم �إىل امليدان ،لن ي�ستطيع �أحد �أن يتعهد بالقيام ب�أعمالهم
نيابة عنهم ،و�أعظم ال�شخ�صيات الفكرية �أثبتوا يف مرحلة انت�صار ثورة ما �أنهم مل
يكونوا زعماء جياد .ويف القيادات التي كانت تبدو فيها وجوه املفكرين فح�سب
كانت غيبة اجلماهري حم�سو�سة متا ًما ،واملكان اخلايل لل�سجن «الأمية» ال ي�ستطيع
طبيب� ،أو مهند�س� ،أو فيل�سوف� ،أو كاتب� ،أو فنان� ،أو �شاعر ملأه .فعمل املفكر
هو �إيقاظ �ضمري املجتمع ،ومنح العوام الوعي الذاتي ،وتقدمي تف�سري ،وحتليل
�إيدلوجيني وعمليني للظروف االجتماعية املوجودة ،وبيان املثل ،وخطوط ال�سري،
ونقل الواقعيات املتنا�سبة ،واملتناق�ضة يف احلياة الأخالقية ،والثقافية ،واالجتماعية
�إىل �إح�سا�س النا�س ،ووعيهم ،وا�ستخراج املنابع املدفونة واملواد اخلام للطاقات
املعنوية ،والفكرية يف ت�أريخ الأمة وثقافتها ،واخلال�صة تعليم اجلماهري ،وتربيتها

420

العودة �إىل الذات

420

�سيا�س ًّيا ،و�أيديولوج ًّيا .و�أولئك الذين يقولون متعجبني ظانني :هذا فح�سب؟ ال
يعلمون ماذا يعني هذا� ،أجل :هذا وكفى :و�أولئك الذين يطرحون كل هذه
الطرق واملتاهات واحدة بعد الأخرى ،ويحللونها ،ويتحدثون عن كل منها
بالتف�صيل ،وي�أخذون بالأيدي ،وي�سريون بها خطوة خطوة� ،إمنا ي�سببون امل�شاق
لأنف�سهم واملتاعب للآخرين .واملعلم الذي يعدد كل ما يراه من �أ�شجار ،وجبال،
وبحار و�صحاري ،ووديان ،و�آبار ،ومنحدرات ،و�سحب ،و�سموات ،و�شمو�س،
و�أقمار ،و�أجنم ويقوم بتعريفها� ،إمنا يقوم ب�أمر عقيم ،ينبغي على املعلم فح�سب �أن
مينح عينني ،يعلم «الر�ؤية» و«ال�سري» فح�سب ،لي�س �سلوك الطريق عمله وحده،
فهو عملهم �أي�ضً ا �إذ ينبغي عليهم �سلوكه ور�ؤية ما ي�ستحق الر�ؤية فيه.
جدا « :أَ� ِ�ش ْر للنا�س على الطريق ،ال ت�ضع اخلطط
وهذا القول لرو�سو عميق ًّ
من �أجلهم ،ع ِّل ْمهم كيف يفهمون ،وهم �أنف�سهم �سوف يجدون الطريق ،و�سوف
ي�ضعون برامج لأعمالهم» ،هذا هو ما قام �أمثال تول�ستوي يف رو�سيا قبل ثورة �أكتوبر
ومونت�سكيو ،وفولتري ،ورو�سو ،وديدرو يف فرن�سا قبل الثورة الكربى ،و�سيد جمال
الدين ،وحممد عبده ،والكواكبي ،ونائيني( )1وطالبوف( )2وح�سن البنا يف حركات
()1ال�شّ يخ حممد ح�سن نائيني �أحد مراجع ال�شّ يعة الأعاظم يف الع�صر احلديث (1355-1265هـ ق)� .صاحب
ال�سيا�سي ال�شّ يعي املعا�صر( .املرتجم).
«تنبيه الأُ ّمة وتنزيه امللة» وهو �أحد امل�ؤلفات العظيمة يف الفكر ّ
( )2عبد ال ّرحيم طالبوف �أو طالب زاده� .أحد قادة ال ّتنوير يف �إيران احلديثة (1910-1855م) .من �أهم كتبه
«م�سالك املح�سنني» و «كتاب �أحمد» و «ما هي احلرية؟»� .ساهم ب�أعماله يف ال ّتمهيد الفكري للحركة
وال�سيا�سي( .املرتجم).
ّ
الد�ستورية ،والتنوير الفكريّ ،
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اليقظة امل�ضادة لال�ستعمار واال�ستبداد يف الدول الإ�سالمية ،وكاتب يا�سني ،وابن
�إبراهيم ،وفرانز فانون ،وهرني �إلج ،وعمر مولود ،و�إميا�سيزار يف بعث �إفريقيا ،لقد
�أيقظوا الثورة يف �شعور ع�صرهم ،و�ضمائر �أممهم ،و�إدراكها ور�ؤية �شعوبهم ووعيها،
هذه هي كل ر�سالتهم ،وكل ثوري ال يكون على ن�صيب من «الثقافة الثورية القوية
الفتية» يكون زبد غليان بال حمتوى ،وخواء قام فجاء وبنفخة همد.
وماذا يعني حتويل املفكر �إىل مت�شبه؟ لتحيل هذه الظاهرة املنحرفة بعمق
وتق�ص للجذور ،ينبغي علينا من وجهة نظر الت�أريخ ،وعلم االجتماع �أن نحلل
كيفية التكوين االجتماعي لهذه الطائفة ،ومعرفة عوامل تكوينها ،وظروفها
ال�سيا�سية والزمنية ،والثقافية.
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للمفكر يف الأ�صل مهما كانت مرحلة التطور الثقايف ،واالجتماعي يف
جمتمعه ،ومهما كانت ميوله ر�ؤية نقدية ،و�أق�صد بهذا التعبري �أنه� :أو ًال :معرت�ض
بالن�سبة للو�ضع املوجود ،ويف نف�س الوقت جماهد لكي ي�ضع بد ًال منه الو�ضع
املطلوب(.)1
يف �أواخر القرون الو�سطى قام ن�ضج البورجوازية ،وات�ساع �أفق الر�ؤية الكونية،
وتغري خط �سري العلم من التفكري يف املوت �إىل التفكري يف احلياة وتدهور الإقطاع،
وقيام احلركة الربوت�ستانتية داخل الكني�سة الكاثوليكية ،والعودة �إىل العاملية،
والفكر العقلي ،واملنطق احلر اليوناين ،وردود الأفعال يف مواجهة اال�ستبداد
الفكري ،والعلمي للكني�سة ،وكل هذه العوامل نتيجة للحروب ال�صليبية الطويلة،
واالت�صال باحل�ضارة ،والثقافة املتحررة يف املتجمع الإ�سالمي الراقي يف القرون
الو�سطى ،كل هذه العوامل قامت تلقائ ًّيا ب�إحداث ثورة فكرية ،وعلمية م�ضادة
للكني�سة ،وظهرت جنوم المعة يف قمة املخروط الثقايف يف �أواخر الع�صور الو�سطى
(�)1إذا ظل يف املرحلة الأُوىل �أي مرحلة االعرتا�ض فح�سب ،فهو عدمي ،وفو�ضوي ،واملفكر فو�ضوي ،لكن �إىل
جوار �شيء �آخر.
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قامت بتيار علمي ،و�أدبي ،وفني م�ستقل خارج الكني�سة ،واال�سكوال�سية الدينية
املوجودة ،ونف�س هذا التيار الثقايف �أظهر جماعة متميزة من املفكرين ،والعلماء
يف مواجهة جماعة العلماء الر�سميني ي�سمون يف امل�صطلح املعا�صر باملثقفني .ومن
الناحية الت�أريخية ميكن القول ب�أن القرن ال�سابع ع�شر هو النهاية احل�سمية للروح
املت�سلطة ملرحلة الع�صور الو�سطى ،وبداية �سيادة الروح العلمية غري الدينية .و�سمات
جماعة املثقفني الأوربيني كلها نتيجة منطقية ،وطبيعية للظروف العينية للمجتمع
الأوربي .هم يعربون عن ظاهرة كان ينبغي �أن توجد ،وكان ينبغي �أن توجد بهذه
اخل�صائ�ص .وهذه اجلماعة ذات جذور طبقية ،وثقافية بورجوازية .فالبورجوازية،
بعد حتطم القالع املغلقة يف �أوربا يف الع�صور الو�سطى ،واالت�صال بال�شرق ،ورواج
التجارة الدولية ثم اكت�شاف �أمريكا ،و�أ�سرتاليا ،وا�ستعمارهما ،وت�أ�سي�س �شبكة
بحرية عاملية ،وتو�سيع التجوال والرحالت ،والك�شوف اجلغرافية ،اتخذت �سبيلها
�إىل الن�ضج ب�سرعة ،وبد�أت هذه الطبقة يف ن�ضال فكري ،واجتماعي ،وتقدمي،
وثوري �ضد اجلبهتني املتحالفتني :الكني�سة ،والإقطاع ،والأر�ستقراطية ذات
اجلذور املتعفنة املرتبطة به ،والثورة الفرن�سية الكربى �أحد التجليات الوا�ضحة
لهذه احلركة .ومن هنا ميكن اعتبار حركة املثقفني الأوربيني يف الع�صور احلديثة
رد فعل يف مقابل هاتني القاعدتني القويتني املت�سيدتني على املجتمع ،والروح
الأوربية :الإقطاع ،والكني�سة الكاثوليكية .هذه الو�ضعية االجتماعية ،والر�سالة
الت�أريخية اخلا�صة بها تف�سر كل خ�صائ�صها الآتية ،وتبينها:
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-1اجلنوح امل�ضاد للكني�سة ،والر�ؤية الالدينية ،واجلهاد من �أجل طرد
الدين من م�سرح احلياة ،واملجتمع ،والعلم �إىل جدران املعابد ،هذا
جنوح حتمي ،ومعقول؛ لأن البابا كان يعترب نف�سه نائب اهلل على
الأر�ض ،ومالك الروح القد�س ،ومن هنا ف�إن �سيطرته على كل �شئون
احلياة الفردية ،واالجتماعية ،وال�سيا�سية ،والعقلية ،والذوقية لكل
الأمم امل�سيحية كانت قابلة للتربير .وملا كانت �أوربا تعتقد �أن احلروب
ال�صليبية ،وما نتج عنها من هزائم من فعل الكني�سة ،ومن ناحية �أخرى
كان رجال الدين يقومون بالق�ضاء على كل حرية للفكر بل والك�شوف
العلمية بغلظة ،وكانت حماكم التفتي�ش الدموية تقوم باملحاكمات
املتتالية للعلماء ،واملفكرين بل واملتدينني ،ورجال الدين متحرري
الفكر ،وكانت احلروب املذهبية ت�ؤدي �إىل املذابح الرهيبة يف �أوربا.
(بحيث قتل يف بر�شلونة وحدها ثالثمائة �ألف �شخ�ص ،ويف فرن�سا كان من
نتائج املذابح العامة للربوت�ستانت �أن ق�ضي متا ًما عليهم ق�ضا ًء متا ًّما ،وفر الباقون،
وهبط تعداد ال�سكان يف فرن�سا ،وانهار االقت�صاد الفرن�سي) ،وبلغ قتل الب�شر،
حدا مل يبلغه يف قوم قط ويف نظام قط فظ ،ووح�شي طوال
والإرهاب واالختناق ًّ
الت�أريخ الب�شري ،وطو ًعا �أو كر ًها يجب �أن يكون االجتاه الذي اجته �إليه العقل،
والعلم ،وحرية الفكر ،اجتا ًها م�ضا ًدا للكني�سة ،والر�ؤية والإح�سا�س اللذان غلبا عليه
يغلب عليهما �سوء الظن بالدين .هذا احلكم ال�صريح الذي �أ�صدره امل�ستنريون،
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واملفكرون الواعون يف الغرب مل يكن غ�ض ًبا ،وانتقا ًما ما فح�سب من الوح�شية
التي كانت لدى جهاز الكني�سة ،بل كانت التجربة العينية ،واملنطقية ت�ؤيده؛
وذلك لأن الغرب طوال الألف عام ال�سابقة على امل�سيحية كان ذا ثقافة ،وح�ضارة،
وقدرة اجتماعية ،وفكر متحرر �شديد االزدهار ،كان الع�صر الذهبي للغربي ،هذا
الع�صر امل�ستنري املفعم باحلركة ،والقوة ،ب�سيطرة امل�سيحية دخل يف مرحلة مظلمة،
و�إرهاب ،وتوقف ،و�ضعف ،ظل طوال الع�صور الو�سطى ،وطوال الألف عام التي
حكم فيها الدين انطف�أ م�صباح الثقافة ،والنبوغ ،واحلرية ،والتقدم ،والعلم ،والأدب،
والفل�سفة ،وبعد ذلك ومع وجود النه�ضة ،و�إحياء الروح العلمانية ،واحلرية الفكرية
يف القرون اخلام�س ع�شر ،وال�ساد�س ع�شر ،وال�سابع ع�شر تلك التي كانت ترفع
يد امل�سيحية عن املجتمع وت�صارعها ،ا�سرتد الغرب الروح ،وحدثت قفزة علمية،
تفتحا مده�شً ا ،ومن امل�سلم به �أن
وفكرية خارقة للعادة ،وتفتحت احل�ضارة احلديثة ً
تقدم هاتان التجربتان هذا احلكم كمبد أ� منطقي وم�سلم به وال يقبل الإنكار:
�أ� -أنه توجد بني احل�ضارة والدين عالقة عك�سية ،مبعنى �أنه كلما �سيطر
الدين ماتت احل�ضارة ،وكلما تنحى ا�سرتدت احل�ضارة الروح.
ب�-أن الكني�سة يف الع�صور الو�سطى هي الغطاء املعنوي ،والثقايف
لنظام الإقطاع االجتماعي ،ففي احلروب ال�صليبية كان البابا هو
املفتي ،والإقطاع هو املحارب ،وكان هذا يبني ال�صلة املبا�شرة بينهما
بو�ضوح ،وبخا�صة و�أن الغرب قبل امل�سيحية كان ذا حكومة قومية بل

427

الأر�ضية الواقعية واملنطقية خل�صائ�ص املفكر الأوربي

427

و�إمرباطورية ،وكان حتت �سلطانه جزء كبري من العامل ،كما كانت �أمم
متنوعة قد ان�ضمت �إىل هذه الإمرباطورية العظيمة ،وكانت تدار حول
حمور مركزي ،كما كانت اليونان قد قدمت للعامل �أول جتربة للحكم
الدميوقراطي ،لكن بعد �سيطرة امل�سيحية على �أوربا انق�سمت احلكومة
املركزية والقومية �إىل عدد من ملوك الطوائف املتفرقني املنف�صلني،
وبعد الإمرباطورية ،والدميوقراطية كان ظهور الإقطاع يعد رجعة
وتقهق ًرا تا ًّما للغرب �إىل مرحلة بدائية من الت�أريخ ،وتبدل املجتمع،
والر�ؤية الكونية املتحركة ،واملنفتحة �إىل ر�ؤية �إقطاعية مغلقة ،وراكدة
و�ضيقة ،وكان الدين هو ال�سبب يف هذا التطور؟ االجتماعي ،واملدافع
عنه؛ لأن البابا كان يخ�شى دائ ًما من �أن تقوى القومية ،و�أن تظهر
على �أ�سا�سها قوى �سيا�سية يف �أوربا ميكن �أن ت�صري م�صدر �إزعاج لنظام
حكومة اهلل على الأر�ض ،وكان يقاومها دائ ًما ،ومن وجهة نظر علم
االجتماع ي�ستند النظام االجتماعي الإقطاعي على �أ�سا�س التقليد،
واملفاخر القومية ،وال�سلفية والعالقات االجتماعية املوروثة ،وتق�سيم
املجتمع �إىل �أ�شراف ،وعبيد ،وعبد ال�صلة بني الإنتاج واال�ستهالك
الثابت ،واملتوازن ،وبالتايل «انغالق االقت�صاد» ،وتوقف البنية التحتية
االجتماعية ،وجمودها وبالتايل انغالق الر�ؤية الكونية ،وتوقف الفكر
والإح�سا�س ،وجمودها .وم�سيحية القرون الو�سطى �أي�ضً ا كانت
ال�سبب يف هذا ال�شكل؛ ونتيجة له جتمدت يف مثل هذه الظروف
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االجتماعية ،و�صارت حمدودة؛ ونتيجة لذلك اجتهت �أنظار كل حركة،
وكل فكر �إىل اجل�سد الإقطاعي ملجتمع القرون الو�سطى .وهذا الواقع
�أدى �إىل هذا احلكم عند املفكرين وهو� :إن الدين يف الأ�صل نتيجة
للظروف االجتماعية للمرحلة الت�أريخية الإقطاعية ،والإن�سان فيها
مرتبط بالأر�ض ومت�صل بها ،والزارع يف هذه املرحلة �إن�سان ديني؛ لأن
طبقة الإقطاعيني ت�ستند على الدين من �أجل تربير الو�ضع الراهن،
وتقدي�سه ،و�إقناع النا�س باجلرب الإلهي مل�صريهم ،وت�أميلهم بتعوي�ض
فقرهم ،وكدهم ،وعبوديتهم يف هذه احلياة الدنيا بعد ذلك يف حياة
الآخرة وهكذا كان الأمر.
وهذا االدعاء ب�أن البابا هو نائب اهلل ،وحامل الروح القد�س ،وخليفة بول�س
املقد�س من ناحية ،و�إعالن هذه الفل�سفة التي تقول للب�شر� :إن الغرائز ،ولذات
احلياة ،والعامل املادي ،واجلهاد من �أجل ك�سب املال لي�ست هد ًفا للإن�سان ،بل
�إن هدفه هو جتديد االت�صال باهلل من ناحية �أخرى ،كانت ت�ؤدي من طريق �آخر �إىل
هذه النتيجة :من هنا ف�إن الب�شر قطيع ينبغي �أن ي�سلم زمامه �إىل يد الراعي .وهذا
النوع من التف�سري ،والتربير للإن�سان ،والدين كانت نتيجته غالية متام على احلياة
الدينية ،والروحية يف �أوربا ،فا�ستبداد رجال الدين هو �أفدح �أنواع اال�ستبداد،
و�أكرثها �ضر ًرا يف ت�أريخ الب�شر ،والآن :با�سم امل�سيح الذي كان يقول� :أعطوا ما
لقي�صر لقي�صر وما هلل هلل� ،أقدم البابا ،وحر�س الروح القد�س ،ودعاة ال�سالم ،واملحبة،
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والع�شق العام على �إقامة البنية ال�سيا�سية لنظامه على �أ�سا�س النظام الإمرباطوري
الروماين القدمي .ويف مواجهة هذا النظام الديني ،من الطبيعي �أن يطرح املفكرون
الأحرار �شعار ف�صل الدين عن ال�سيا�سة من �أجل حترير العلم والنا�س� ،إذ كان
«ف�صل الدين عن ال�سيا�سة» يخل�ص دفعة واحدة املفكرين ،والأحرار ،والفال�سفة،
والعلماء ،والكتاب ،والفنانني ،وحتى جماهري النا�س من ال�سيطرة ال�سيا�سية،
واالجتماعية جلهاز الكني�سة الفظ املتع�صب الذي كان يتدخل يف �أمور احلياة
حتى يف الأذواق ،واجلماليات ،والفنون ،وبلي املجتمع باختناق مميت ،وو�ضع
مئات القيود على العقل ،واالبتكار ،وكان �أي�ضً ا يخل�ص الأقليات الدينية التي
كانت حمرومة من احلياة حتت �سيطرة احلكومة الكاثوليكية ،ومعر�ضة على الدوام
للمذابح ،والتعذيب ،ومن حماكم التفتي�ش التي كانت كل يوم تفتك بنابغة من
نوابغ الفكر احلر ،و�أهم من ذلك كله كان ي�سمح للأمم التي مل يكن لها احلق
يف اال�ستقالل ال�سيا�سي يف ظل نظام الكني�سة لي�س هذا فح�سب ،بل وكانت
حمرومة من حق الكتابة ،والكالم بلغاتها القومية بد ًال من اللغة الالتينية التي
اعتربت لغة للإجنيل ،كان ي�سمح لها ب�أن تتخل�ص من نري ت�سلط الكني�سة الرومانية
و�أن تتحول �إىل حكومات قومية حتل حمل الإمرباطورية الالتينية املقد�سة.
كان املذهب الكاثوليكي يعترب هذه الدنيا دن�سة ،والغرائز معادية هلل ،واحلياة
قبحا وف�سا ًدا ،وكان ميدان
املادية حقرية ،واجلمال ،والنعم املوجودة يف هذه الدنيا ً
كفاحه الأ�صلي الت�ضحية باحلياة يف �سبيل املوت ،وفر�ض امليل �إىل الزهد ،وطلب
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العزلة ،والتدين املنحرف ال�صويف ،واالنطواء املعنوي الذي يف ظله ينبغي �أن
ينحى الإن�سان عن نف�سه يف مواجهة اهلل .ومن الطبيعي �أن يكون االجتاه املنطقي
والتقدمي للحركة الفكرية التي كانت حت�س بالعواقب الوخيمة التي ت�ؤدي �إىل
ال�ضعف ،واالنحطاط التي تف�ضي �إليه الأخروية «االجتاه �إىل الآخرة» املنحرفة،
والتي كان الدين يدعو �إليها يف املجتمع الأوربي ال�ضعيف الفقري يف الع�صور
الو�سطى� ،أن يكون تلقائ ًّيا اجتا ًها �أر�ض ًّيا ،وم�ضا ًدا لل�سماء ،و�إعطاء املبدئية للحياة
الواقعية يف هذه الدنيا ،والتقدم ،والقوة املادية� ،أو اجلنوح �إىل الطبيعة يف مواجهة
جنوح الكني�سة �إىل ما وراء الطبيعة� ،إىل الواقعية يف مواجهة املثالية املفرطة
الكاثوليكية.
والنظام ال�سيا�سي عند البابا ن�سخة طبق الأ�صل من النظام الإمرباطوري
الروماين القدمي .والبابا هو القي�صر نف�سه ،يتوج �أي ي�ضع على ر�أ�سه ،وج�سده
رداء ال�سلطة العاملية .ويجل�س على عر�ش ال�سلطة الرومانية ،ومثل القي�صر الذي
كان ينتخب من قبل جمل�س ال�شيوخ الروماين ،ينتخب هو من جمل�س الكرادلة
والكرادلة الكاثوليك هم �شيوخ الرومان ،وجمل�س القنا�صل هو جمل�س ال�شيوخ،
والبابا عنده جي�ش ،وحمكمة ،وبالط ،وجهاز �إداري وا�سع يف العامل ،وحتى عندما
ا�ضطر �إىل حتمل احلكومات القومية ،وال�سيا�سية يف �أوربا� ،أقر هذا التقليد الذي
يق�ضي ب�أن على امللوك �أن ي�أتوا �إىل روما ،و�أن ي�ضع هو بنف�سه التاج على ر�ؤو�سهم،
والآن �أي�ضً ا ي�شرف بع�ض ر�ؤ�ساء اجلمهوريات بتقبيل يد البابا بعد انتخابهم ،وبهذا
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يظهرون ب�أنهم ي�أخذون �صك احلكم من يده با�سم اهلل ملك ال�سماء (ال من يد
الأمة �أو النا�س) ،وهذا يعني �أن البابا ال يزال يدعي نف�سه راع ًيا لكل رعايا امل�سيح
الباقني ،وملوك ال�شعب امل�سيحي ،ور�ؤ�سا�ؤه حكام من قبله(.)1
هذا النظام الذي كان نظر ًّيا ،وعمل ًّيا هو نف�س النظام الإمربيايل ،واال�ستبدادي
للقي�صر با�سم امل�سيح ،واعتقا ًدا ب�أن قوة احلكم تنفذ من «�أعلى» �إىل «�أ�سفل» حدد
االجتاه ال�سيا�سي ،واالجتماعي للحركة الفكرية ،والأحرار الأوربيني ،فالدميوقراطية
(�أي حكم النا�س كمنبع �أ�صلي للقدرة احلاكمة) والقومية� :أي احلكم امل�ستند
على ا�ستقالل الأمة ،و�أ�صالتها ،وحرية ال�شعب يف حتديد م�صريه ،وكيفية حياته
ال�سيا�سية ،و�شكله االجتماعي ،وهذا يف مواجهة الإمربيالية امل�سيحية ،والبابوية
الكاثولويكية.
كانت القومية حركة تقدمية حتررية م�ضادة للإمربيالية ،وكان �شعارها هو
اال�ستقالل ال�سيا�سي ،والقومي ،واحلرية الدينية يف مواجهة �سيطرة الكني�سة
()1كانت مظاهر ا�ستقبال البابا يف رحلته الأخرية �إىل بولندا ال�شّ يوعية و�إىل أُ�وربا و�إىل �أمريكا الربوت�ستانتية تثري
ال ّت�سا�ؤل كث ًريا حول توقيتها «بعد انت�صار ثورة �إيران» وحول ّ
الطقو�س ا ّلتي قام بها ال�شّ يوعيون ،والربوت�ستانت
الدين ف�صعدوا �إىل القمر ،وف�ض ًال عن قدا�س عام يقام يف
عند ا�ستقبال الباب و�سعى �أُولئك ا ّلذين نبذوا ّ
بولندا ال�شّ يوعية ،ف�إنّ ه�ؤالء العلمانيني يف �أُوربا و�أمريكا كانوا ي�سارعون لتقبيل طرف ردائه �أو ال�شّ رب من
مياه اغت�ساله �إىل غري ذلك من املظاهر اجلاهلية الوثنية ا ّلتي قام بها ه�ؤالء املتح�ضرون ّمما لو قام به جبلي
مل ير املدينة ،او ريفي املولد واملعي�شة هنا لو�صم الإ�سالم ك ّله بعبادة اخلرافة  ...واعتربوا يا أ� ْويل الأب�صار.
(املرتجم).
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الكاثوليكية ،و�إحياء اللغة الأم يف التعليم ،والرتبية ،والأعمال العلمية ،وحتى
الدينية وترجمة الإجنيل �إىل اللغات القومية يف مواجهة ادعاء الكني�سة �أن اللغة
الالتينية هي لغة اهلل ،و�أن الإجنيل هو كتاب اهلل( )1وذلك حتى يخرج الإجنيل
من احتكار رجال الدين والر�سميني الذين كانوا ي�ستحمرون النا�س جلهلهم
بالالتينية لغة الإجنيل الوحيدة ،ويكون يف متناول �أيدي ذوي الأفكار احلرة،
وت�أ�سي�س املدار�س ،ون�شر الكتب ،والدعاية للدين ،وحتى تعليم الأطفال ،ومن
�سالحا �ضد الإمربيالية ،و�ضد اال�ستبداد،
هنا كانت القومية يف ذلك الع�صر ً
وحركة حتررية تقدمية ،وثقافية.
مل يكن ن�شاط الكني�سة منح�ص ًرا فح�سب يف الهدي الروحاين ،والأخالقي
للنا�س ،بل كانت تتدخل يف كل �أمور احلياة حتى امل�شاكل العائلية ،والعاطفية،
واليومية تدخ ًال مبا�ش ًرا وق�سر ًّيا ،يف حكومة الكني�سة كان على كل �شيء �أن يكون
دين ًّيا ،ومتتع �أي �إن�سان بحقوقه الأولية يف احلياة االجتماعية ،والثقافية ،وال�سيا�سية
م�شروط ب�أن يكون كاثوليك ًّيا ،وبتبعيته للكني�سة الر�سمية ،وقبوله لكل الأحكام
والتعاليم ،وحتى الأوامر غري الدينية التي كانت ت�صدر عن هذا اجلهاز احلاكم،
وحركة «علمانية» املجتمع ،واحلياة االجتماعية ،وهي �سمات جماعة املفكرين
الدين لغة
()1بالرغم من �أنّ الإجنيل الأ�صلي كان باللغة العربية ،ومل يكن عي�سى يعلم الالتينية ،و�أعلنها رجال ّ
ال�سيا�سية ،والثّقافية للإمرباطورية ال ّرومانية القدمية.
للم�سيح ،و�إله امل�سيح مثل كلّ الأُ�صول ّ
ال�سيادة يف وقت ظهور عي�سى للآرامية.
(املرتجم) :كانت العربية داخل املعابد ،وكانت ّ
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الأحرار الأوربيني يف القرون احلديثة رد فعل �إن�ساين ،ومتحرر يف مواجهة القيود
الال �أخالقية والال �إن�سانية .فاحلكومة دينية ،وامل�ؤ�س�سات االجتماعية ،والإدارية
كلها دينية ،و�أجهزة التعليم ،والرتبية دينية ،والأبحاث الفل�سفية ،والعلمية ،والفنية،
والإدارية كلها دينية ،مبعنى �أنه لي�س لغري الكاثوليكي احلق يف �أن يتدخل يف
ال�سيا�سة �أو يتبو�أ من�ص ًبا �سيا�س ًّيا مهما كان �صغ ًريا ،ولي�س لفيل�سوف� ،أو عامل احلق
يف �أن يخطو خطوة واحدة خارج القوالب الفل�سفية ،والنظريات التي و�ضعها
هذا الدين يف العلوم الطبيعية ،وعلوم النبات ،والهيئة ،والطب ،ومن املحتم على
الر�سام �أن ير�سم ق�ص�ص التوراة� ،أو �صور عي�سى ،ومرمي ،واملالئكة ،والقدي�سني،
وعلى املثال �أن يلب�س متاثيله املالب�س املحددة متا ًما ،بل عليه يف الأ�صل �أن ينحت
متثاله طبقًا للنموذج ،والأ�سا�س الذي و�ضعه رجال الدين ،وال بد للكتاب با�سم
امل�سيح ،والإجنيل مراعاة الوحدات الثالث عند �أر�سطو يف الفن ،والأدب بدقة ذات
و�سوا�س ديني ،ومن املحتم على املدار�س تدري�س تعاليم الكني�سة للتالميذ باللغة
الالتينية ،وللتلميذ حق الدر�س �إذا كان كاثوليك ًّيا فح�سب( ،)1و�أتباع املذاهب
الأخرى حمرومون من كل احلقوق االجتماعية املح�صورة يف الكني�سة(.)2
()1ح ّتى اليوم يف باري�س ال تزال دور ال ّر�ضاعة ،واحل�ضانة ال ّتابعة للكني�سة ترف�ض قبول الأطفال غري الكاثوليك.
الدول الإ�سالمية ببناء م�سجد يف روما .و�إذا علمنا �أنّ �أفخم الكنائ�س
()2كانت الكني�سة ترف�ض ب�شدة طلب كلّ ّ
الدول الإ�سالمية بنيت يف �أوج القوة العاملية للحكومات الإ�سالمية �أو ُجددت .و�أنّ خلفاء الإ�سالم كانوا
يف ّ
قد خ�ص�صوا ميزانية من بيت املال لرتميم الكنائ�س واحلفاظ عليها من �أموال ال ّزكاة وهي �ضرائب دينية كانوا
ينفقون على مراكز العبادة للأديان الأُخرى �سوف نفهم قول لوي�س جاردوييه �إنّ احلكومة الإ�سالمية لي�ست
نظا ًما �سيا�س ًّيا مذهب ًّيا مبعناه الأُوروبي الكاثوليكي.
وافقت �إيطاليا �أخ ًريا ب�ضغط من دول ال ّنفط على بناء م�سجد( .املرتجم).
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ومن هنا ف�إن حركة علمانية احلكومة ،ونظامها ،وامل�ؤ�س�سات الإدارية،
والت�شكيالت ،والأ�صول االجتماعية ،وكل وجوه احلياة املختلفة يف املجتمع،
تعني حتويل احلياة االجتماعية �إىل حياة �إن�سانية� ،أي �أن تكون الإن�سانية �شر ًطا
من �أجل احلياة يف املجتمع حمل القيد الذي كان موجو ًدا ،وهو كون الإن�سان
كاثوليك ًّيا ،ومن هنا فاملحتم ،واملنطقي �أن املفكر املتحرر ،واملحب للإن�سان ال ميكن
�إال �أن يكون علمان ًّيا.
و�أوربا يف القرون الو�سطى وهي الأر�ضية االجتماعية لن�ضج احلركة الفكرية
ومنوها كما قلت ،كانت جمتم ًعا م�ستن ًدا على قاعدتني اجتماعيتني ثقافيتني:
الدين والإقطاع ،وكان املذهب الكاثوليكي عبارة عن «حتويل فل�سفة �أر�سطو،
والثقافة اليونانية الرومانية القدمية الوثنية �إىل امل�سيحية» ،وحفظت التقاليد الغربية
القدمية يف قلب الإميان ال�شرقي اجلديد ،بل وا�شتدت ،وحتجرت ب�شكل �أكرث،
و�أ�شد ،بحيث �إنَّ كل جتديد ،وكل بدعة ،وكل ابتكار يف�سر ككفر ،وع�صيان ،وكل
تغيري كان ي�ستوجب اخلوف ورد الفعل العنيف من الكني�سة .مثل هذه الروح
التي ابتليت هي نف�سها بالتجمد ،وعبادة التقليد اجلاهلية الأر�ستقراطية ،والثقافية،
والفكرية حلت يف اجل�سد االجتماعي للإقطاع وهو نف�سه نظام راكد ،ومتحجر،
ومغلق ،وعابد للتقليد ،و�ضد التغيري ،والتقدم ،وعدو لكل جتديد ،وحركة.
يف مثل هذا املجتمع يكون رد الفكر عند املفكر متمي ًزا :عبادة اجلديد،
احلر�ص واحلما�س لكل تغيري ،و�إبداع ،و�سوء الظن ،والنفور من امليل �إىل املا�ضي،
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وعبادة التقليد ،وكلها عالمات ت�شري �إىل �إدانة الدين كحار�س على القدم ،وعبادة
املا�ضي ،وعداوة كل �إبداع ،وكل حركة.
كان العلم خاد ًما للكني�سة ،وكانت مهمته تف�سري العقائد اجلامدة التي
كان رجال الدين ين�شرونها با�سم الدين ،والقيام بت�أويلها ،ومن هنا كان هو نف�سه
متحج ًرا ،ومتوقفًا� ،أبعدته الر�ؤية املذهبية اخلا�صة عن احلياة والطبيعة ،وجرته �إىل
البحوث ،والتدقيقات الكالمية ،وامليتافيزيقية ،والكليات ،والقيا�سات الذهنية،
واملجردة ،كانت �إحدى ر�سائل �سان �أوغ�سطني النابغة املعروف تتناول هذا القبيل
من املو�ضوعات :كم عدد املالئكة الذي ميكن لهم �أن يتجمعوا يف �سن �إبرة؟ كيف
تتحد الذات الالهوتية بالذات النا�سوتية؟ كيف ميكن لثالث ذوات م�ستقلة �أن
تكون يف نف�س الوقت ذا ًتا واحدة ب�سيطة؟
وقام املفكر بتخلي�ص العلم من هذه العبودية ف�إن علم الع�صور احلديثة
الذي كان �سجي ًنا مدانًا ،وفر من �سجن الدين بعد �ألف �سنة تلقائ ًّيا ،تكون طبيعة
حكمه عليه ،والو�ضع الذي يتخذه بالن�سبة له معروفني خا�صة و�أنه بعد حترره،
اجته �إىل التقدم طفرة ،وفج�أة ،وب�صورة ثورية ،وبعد �ألف �سنة من الظلمة الوتريية
الراكدة ،ي�سمى القرن ال�سابع ع�شر قرن العقل ،والقرن الثامن ع�شر قرن التنوير،
والقرن التا�سع ع�شر قرن الأيديولوجيات ،والقرن الع�شرين قرن التحليل ،وتفتحت
مواهب فل�سفية مده�شة ،وحتولت �أوربا بعد �سقوط الكني�سة �إىل يونان ما قبل �سلطة
الكني�سة ،والعلم الذي كان �أ�س ًريا يف �سجن الدين ،ويف زوايا املدار�س منك ًّبا على
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ن�سخ التوراة ،والإجنيل ،و�أقوال بطر�س ،وبول�س ،واحلواريني والقدي�سني� ،أو يف
الناحية الأخرى من ال�سحب بحثًا عن احلقائق الكلية للعامل ،والإن�سان ،ووراء
جدار العامل ،والإن�سان ،هبط �إىل الأر�ض وعاد �إىل الطبيعة واملجتمع ،وهجر
البحث عن احلقيقة الذي ال طائل من ورائه ،وقام بالبحث عن القوة ذات الثمار،
وعرف الدنيا ،و�أظهر املجتمع ،والتكنيك ،و�سيطر �سيطرة متزايدة على الطبيعة،
واملجتمع ،والت�أريخ ،وله يف كل يوم ك�شف ،ويف كل يوم اخرتاع ،وتغري كل �شيء،
و�صارت �أوربا قوية متمتعة غنية ،واكت�سبت احلياة طع ًما �آخر ،ونغمة �أخرى ،خرج
العلم من القلعة املغلقة لرجال الدين ،و�صار يف متناول �أيدي اجلميع.

العلمـوية

وكل هذا االنت�صار ،والقدرة اخلارقة للعادة ،وكل هذه الك�شوف ،والكرامات
الواقعية التي �أبداها العلم املحرر من الدين� ،أدى �إىل ظهور العلموية ،مبدئية العلم
�أو عبادة العلم ،وكانت العلموية نتيجة لثالث علل معقولة ،وطبيعية ،ومنطقية:
-1الذكرى ال�سيئة التي كان يحملها من «االلتزام» .التزام يف عهد
خدمته ،وعبوديته امل�ضادة للعلم طيلة �ألف عام من عمره الديني .ومن
هنا كان «واحلق معه» نفو ًرا وخائفًا من كل التزام ،فااللتزام عنده يعني
العبودية ،وفر�ض �أهداف غري علمية على العلم ،وك�أنه يريد �أن يقول :ال
ينبغي لأية قوة قط �أن متلي علي الأهداف ،و�أن ت�ضع مبادئ يل� ،أو حتدد
خط �سري يل� ،أو تقيدين بقبول �أي قد�سية� ،أو حقيقة� ،أو م�صلحة� ،أو
قاعدة م�سلمة .احلقيقة هي تلك التي �أ�صل �إليها يف �أبحاثي احلرة ،بقوة
العقل ،وهداية املنطق ،والقاعدة العلمية ،وامل�شاهدة احل�سية ،والبحث،
واملقارنة العينية ،والتجريبية يف �ساحة الواقع فح�سب ،ال ما يقولونه
يل ب�أنه يجب �أن �أ�صل �إليه ،العلم هو الذي يوجه كل �شيء ،العلم
�أ�سا�س ،العلم فقط من �أجل العلم فح�سب ،ال يوجد �شيء قط جدير

438

العودة �إىل الذات

438

باحلرية ،ويف حاجة �إليها مثل العلم ،وحاجته �إليها حيوية ،وا�صطناع
الفل�سفات ،والبحث يف املجردات ،والكليات ،و�أ�سلوب القيا�س،
واملثل ،واال�ستح�سان ،والإ�شراق الأ�سكوال�سي ت�ؤدي �إىل غرق العلم
يف الأوهام ،والذهنيات ،وال ت�ؤدي �إىل الك�شف عن جمهول �إطالقًا،
كما ال ت�ؤدي �إىل �أية معرفة دقيقة موثوق بها .واحلقائق الكلية ،والأولية
للوجود ،وجوهر الأ�شياء وعلة العلل يف الأمور والق�ضايا الغيبية
وامليتافيزيقية غري قابلة للمعرفة ،تكفي �ألف عام من «حملك �سر»
والبقاء العقيم يف خدمة �أر�سطو.
-2ميدان عمل العلم هو الطبيعة والواقع ،و�أ�سلوب عمله امل�شاهدة احل�سية
واال�ستقراء ،والبحث ،واملقارنة العينية ،والتجريبية ،وهدفه �أي�ضً ا معرفة
«املظاهر والظواهر» (ال اجلواهر ،والكنه ،وحقيقة املاهية) ،وك�شف الروابط
بينها ،ثم ا�ستخدامها يف خدمة احلياة ،والتقدم ،والقدرة و�سد احلاجات
الواقعية ،والعينية للب�شر (التكنيك) ،وهذه الروح اجلديدة للعلم كانت
رد فعل �صحيح ،وحيوي عنده يف مواجهة الإ�سكوال�سية.
-3ويف النهاية :الغرور .ف�إن كل هذه االنت�صارات ال�سريعة املده�شة،
وال�سيطرة املتعددة على الطبيعة ،والتنقيب يف احلياة املادية ،ومعرفتها
وا�ستخدامها ،وال�سيطرة على القوى التي كانت غالبة ،وم�سيطرة،
وقاهرة دائ ًما ،كلها جعلت العلم مغرو ًرا .فا�ستقالله ،واعتماده على
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نف�سه ،و�صحة ت�شخي�صه ،و�ألوان النجاح العظيمة املعجزة الفجائية،
ويف مقابل هذا �ضعف مناف�سيه �أي العرفان ،والدين ،والفل�سفة الأوىل،
وعلم الكالم و ...عدم جدواها ،فال هي اكت�شفت جمهو ًال ،وال هي
و�صلت �إىل مدى لي�س فح�سب يف طريق احلياة املادية الب�شرية بل يف
طريق �سريها و�سلوكها �أي�ضً ا ،هذا �أدى �إىل هذا احلكم تلقائ ًّيا وهو� :إن
العلم فقط هو ماله قد�سية ،والعلم فح�سب هو منبع وعي الإن�سان،
وكل ما ال يعلمه العلم ،وال ي�ستطيع �أن يعلمه وهم ،وكالم العلم قاطع،
واحلقيقة الواقعية ما مل تكن علمية فهي لي�ست موجودة.
ولي�س للعلموية �سوى هذه الأحكام الثالثة ،وهي نتيجة منطقية ،وطبيعية
للظروف العينية ،والواعية للمجتمع ،والع�صر ،وروح الع�صر ،والثقافة التي ظهرت
فيها :العلم من �أجل العلم ،واجلنوح �إىل الواقع املجرد ،واالمتياز للعلم ،وهذه
ا�ستجابات ثالثة يف مواجهة احلكمة الأ�سكوال�سية .فلما كانت اال�سكوال�سية
قد قامت ب�إجبار العقل على البحث فيما وراء الطبيعة ،وعن احلقائق املطلقة،
واملجردات الالهوتية (امليتافيزيقية) ،قام العلم فقال« :ينبغي البحث يف نف�س هذه
الطبيعة ،والك�شف عن الوقائع املح�سو�سة ،والظواهر املادية ،والقوانني النا�سوتية
(الفيزيائية)» .وعندما كانت تقول :الأ�سلوب الوحيد هو االتباع اجلربي للقيا�س
الأر�سطوي� ،أو الك�شف وال�شهود الذهنيني العرفانيني ،كان العلم يجيب :ال،
بل �أ�سلوب امل�شاهدة والتجربة ،واال�ستقراء للمح�سو�سات ،واجلنوح �إىل الواقع،
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ومن هنا يقول كلود برنارد« :ما مل �أمل�س اهلل حتت املب�ضع الذي �أقوم به باجلراحة
فلن �أومن به» ،وعندما تعلن الكني�سة �أن �إلهام الروح القد�س هو ال�سبيل الوحيد
ملعرفة احلقائق ،وتعترب العقل �أعمى ،والعلم ف�ضو ًال ،يقول العلم« :اعتبا ًرا مب�صريك
العقيم ،و�إ�شراقياتك الدينية ،وب�شهادة الت�أريخ ،ف�إن طريق املعرفة الوحيد والدقيق،
وال�صحيح هو املعرفة العقالنية ،وكالمها فقط هو املوثوق فيه وامل�سلم به» ،وعلى
هذا النحو ف�إن املفكرين اجلدد الذين نه�ضوا يف مواجهة العلماء الدينيني يف
القرون الو�سطى ويف مواجهة الأ�سكوال�سية ابتلوا منطق ًّيا ،وحتم ًّيا بالعلموية.
ومتتد اجلذور الطبقية للمفكرين الأوربيني اجلدد �إىل الطبقة البورجوازية
اجلديدة الوليدة والثورية ،الطبقة التي �أخذت يف الن�ضج والتقدم ب�سرعة بعد
احلروب ال�صليبية ،واكت�شاف القارة اجلديدة ،واالت�صال ب�إفريقيا ،و�آ�سيا ،وات�ساع
الرحالت البحرية ،والربية ،وبالتايل ات�ساع التجارة الدولية ،وتدفق الرثوات التي
ال حدود لها لكل منابع الرثوة يف العامل على �أوربا الو�سطى ،والغربية ،وال�شمالية،
فالبورجوازي رجل مال وجتارة ،ومتركز يف املدينة ،وعمل �صناعي ،ويف مقابل �إن�سان
املرحلة الإقطاعية الزراعية ،وعمله حمدود ،ومرتبط بالأر�ض ،ومو�سمي ،ودائرة
حركته ،وابتكاره حمدودة جند �أن البورجوازي �إن�سان متحرك ،وبالتايل متطور،
ومغرور ،ومتكرب ،وقابل للتغري ،وعابد للجديد ،وجنوح �إىل امل�ستقبل وم�ستزيد،
وذو ر�ؤية كونية منفتحة ،وقليل التع�صب ،ونفور من التقليد والكال�سية ،و�ضائق
بالف�ضائل الأر�ستقراطية بل ومبادئ الأخالق .فاملبد�أ الأخالقي الأ�سا�سي عند
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البورجوازي هو التقدم ،وفل�سفة حياته التمتع املادي ومبدئية اال�ستهالك ،وهذا يف
()1
مقابل �أخالق الإن�سان القدمي و�أ�سا�سها «الف�ضيلة» وفل�سفة حياته مبدئية «املعنى»
ومن هنا فبالرغم من �أن البورجوازي متدهور �أخالق ًّيا ،وينبغي اعتبار رواج الثقافة
البورجوازية مرحلة �سقوط للقيم الأخالقية ،والأ�س�س املعنوية الإن�سانية( )2لكنه
من ناحية الإميان واال�ستعداد للتقدم �أف�ضل من الإن�سان القدمي (لأن التقدم يف
حد ذاته ف�ضيلة) ،ونف�س هذا اال�ستعداد والإميان هو الذي �أوجد الربوت�ستانتية
اجلانحة نحو الدنيا ،واملتقدمة يف قلب الكاثوليكية ،وق�ضت على الإقطاع ،وخلقت
احلرية ،والدميوقراطية ،والروح الثورية امل�ضادة للرجعية ،والتحرك والإبداع ،واحلياة
ال�صناعية ،واملادية املتقدمة اجلديدة يف �أوربا.
وكان املثقف يف هذا الع�صر يعترب عقل الطبقة البورجوازية املفكر يف �أوربا،
وكان يف طليعتها ينا�ضل �ضد الدين ،والإقطاع ،والتجمد ،واخلرافات املا�ضية،
وكان يحمل كل خ�صائ�ص الطبقة البورجوازية التي �سيطرت حديثًا ،والتي
كانت جتاهد يف �إقامة اجلنة املوعودة على الأر�ض بالعلم ،والتكنيك يف مقابل
جدا وهي �أن الأديان رمبا لأنها ظهرت يف مرحلة �سابقة على تكوين احلكومة ،بل
( )1هنا تطرح ق�ضية عميقة ًّ
وت�شكيل الطبقة البورجوازية ،قد قبلت ال ّروح الأخالقية اخلا�صة مبرحلتها الت�أريخية� ،إما يف بدايتها و�إما خالل
تطورها الت�أريخي.
(� )2إنني هنا واقع ب�شدة حتت ت�أثري «مدر�سة اال�شرتاكيني الأخالقيني الأملانية» يف القرن ال ّتا�سع ع�شر (ولي�س
الإميان بها) ،تلك املدر�سة ا ّلتي قامت بن�ضال خا�ص �ضد البورجوازية على �أ�سا�س املثالية الهيجلية ،وهي ذات
�أهمية �شديدة خا�صة لالهتمام بالبعد املعنوي للإن�سان وا ّلذي يزول يف البورجوازية ،وم�ؤ�س�سها من تالميذ
هيجل ،وكان مارك�س �أحدهم قبل �أنْ ين�ضم �إىل ال�شّ يوعية.
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الدين الذي كان ي�سعى يف خداع النا�س ،و�صرفهم عن الدنيا ،ويعدهم باجلنة
املوجودة يف العامل الآخر .ومن هنا كانت البورجوازية كطبقة اجتماعية تقدمية،
وثورية يف حد ذاتها ،ومن الناحية الفكرية طبقة منطقية ،وم�ستندة على العلم،
ومنفتحة ومتحركة ،ومن الناحية الروحية متحررة طبق ًّيا ،وم�ضادة للأر�ستقراطية.
وكان املثقف الأوربي ،وقاعدته االجتماعية هذه الطبقة يف �صراع فكري وعلمي
مع علماء الدين الذين كانوا ي�ستندون على قاعدة اجتماعية هي الأر�ستقراطية
الإقطاعية ،وبالتايل تعهد بر�سالة ت�أريخية خطرية وليدة �ضرورة ،ومقت�ضيات ،وواقع
جمتمعه ،وكانت هذه العوامل هي التي دفعته �إىل م�سرية هذا ،و�أوجدت فيه هذه
اخل�صائ�ص الفكرية عوامل منطقية ،وها �أنتم ترون �أنني يف هذا التحليل ال �أ�ستند
على ق�ضايا ميتافيزيقية ،وال على �أ�سلوب ذهني ،وجتريدي ،ومثايل.
والآن بالنظر �إىل هذه احلقيقة املجمع عليها وهي �أن املثقفني باملعنى
الأخ�ص �أي املفكرين يف الدول غري الأوربية  -التي دخلت يف القرن الأخري
مرحلة التحديث �أي تقليد الأ�شكال الأوربية يف احلياة الفردية ،واالجتماعية
 هم ن�سخة بديلة للمثقفني الأوربيني اجلدد� ،إذ �أن املتعلمني ،واملفكرين عندنا�أخذوا كل اخل�صائ�ص الفكرية ،واملعنوية الأحكام واالجتاهات الفل�سفية ،والعلمية،
والدينية للمتعلمني ،واملفكرين الأوربيني عن وعي� ،أو غري وعي ،ندخل �إىل
هذا املبحث العلمي القائل ب�أن �أحد خ�صائ�ص الر�ؤية العامية :التفكري املطلق،
والر�ؤية املجردة .وكما يقول �شاندل�« :إن الفكر الب�شري قطع مرحلة طويلة يف
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طريق ن�ضجه حتى و�صل �إىل املرحلة التي يقول فيها :من هذه الناحية الر�أي
كذا ،ومن الناحية الأخرى الر�أي كذلك ،بهذا االعتبار كذا ،وباالعتبار الآخر
كيت» ،و�إحدى خ�صائ�ص اللغة العلمية �أنها ت�ستخدم ال�صفة التف�صيلية �أكرث
من ا�ستخدامها لل�صفة التف�ضيلية؛ لأن الإن�سان بعد �أن تخل�ص من ر�ؤاه العاملية
الن�سبية ،تعرف لأول مرة وهو على عتبة دخوله «ر�ؤيته العاملية املطلقة» على مفهوم
الن�سبية  .والر�ؤية املعتمدة على التفكري املطلق ،والر�ؤية املجردة  -وهما تو�أمان -
�سمة للحكم العامي ،لكن لي�س مبعنى �أن املتعلم ترك الر�ؤية غري العلمية ب�سبب
العلم الذي ح�صله ول�سنا بحاجة �إىل �إثبات هذه الق�ضية القائلة ب�أن الر�ؤية غري
املح�صول العلمي ،ونبلي �أنف�سنا ببحوث منطقية ،و�أدلة عقلية ،وذهنية ،فنحن
كل يوم على ات�صال بجي�ش العلماء العوام ،وكل �إن�سان يعرف علماء بارزين
ق�ضوا �أعمارهم متكبني على الكتب و�شاخوا يف املكتبات ،وقاعات الدرو�س،
واملطابع ،ويعلمون الكثري لكن الفهم الذي لديهم عن الدنيا واحلياة فهم منحط،
و�سطحي عامي .ويف العامل واملجتمع ويف مواجهة الألوان ،واخلطط ،والأ�صوات،
جدا ميتلكون عيونًا عمياء ،و�آذانًا �صماء ،وقلوبًا ،وعقو ًال غبية،
واملعاين املده�شة ًّ
ومظلمة ،ومتجمدة ،هذا النوع من العلماء العوام الذين يو�صفون بتعبري ال�سيد
حاجي �شيخ حممود احللبي «بحار العلم التي ال �سواحل لها لكن مبقدار عقلة
�أ�صبع من العمق» كثريون بني ال�صفني املوجودين من العلماء عندنا :ال�صف
القدمي ،وال�صف اجلديد ،وال�سبب يف ذلك هو الت�شابه الذاتي ،واخللقي بينهما.
كالهما مقلد ،وكالهما متع�صب ،وكالهما غريب عن واقع ع�صره وبيئته ،ومن
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هنا يبتلون بـ «الدوجماء» وي�ضيعون يف ذهنياتهم الإمالئية ،والإلقائية ،ومن هنا
ف�إن عاملنا الع�صري مبجرد �أن يتعلم عد ًدا من الدرو�س عن الفيزياء ،والكيمياء،
�أو علم االجتماع� ،أو علم النف�س يح�س بنف�سه وك�أمنا ك�شف �أمامه كل �أ�سرار
الكائنات ،وكل املجهوالت يف روح الإن�سان وت�أريخه ،وجمتمعه ،وم�ستقبله ،وجتد
الكربياء ،والهيمنة( )1الفكرية ،واحل�سم ،والنهائية يف فكره ،و�سلوكه ،وقوله بدرجة
تخفيف �سادة نف�س هذه العلوم من �أمثال �آين�شتني ،وبالجن ،ودارون ،ونيوتن ،ووليم
جيم�س ،وعاملنا القدمي مبجرد �أن يتعلم ب�ضع درو�س من اللغة العربية ،والأدب
العربي ،والفل�سفة ،واملنطق اليوناين القدمي الذي حتول �إىل �إ�سالمي والق�ضايا
املتعلقة باحلقوق ،والآداب ،يظن نف�سه حام ًال لعلوم الأوائل والأواخر ،وجام ًعا
للمعقول واملنقول ،وحجة الإ�سالم ،و�أعظم �آيات اهلل ،و�سند الإ�سالم( )2ورجال
الدين.
هذه ال�سمة العامية �أي التفكري املطلق ،والر�ؤية املجردة التي ابتلي بها
علما�ؤنا ال تعد انحرا ًفا معنو ًّيا فح�سب ،وال ميكن حتديدها كق�ضية من ق�ضايا علم
النف�س �أو بحث من �أبحاث املنهجية ،والفل�سفة العلمية ،لأننا �إذا علمنا �أن تغري
الر�ؤية والأ�سلوب الفكري لأوربا يف القرنني ال�ساد�س ع�شر ،وال�سابع ع�شر ،هو
( )1الهيمنة :ال�سيطرة.
( )2هذا ال ّنوع من الفهم ت�سرب مبا�شرة �إىل املجتمع الإ�سالمي من اجلهاز امل�سيحي وبخا�صة م�ؤ�س�سة الكني�سة
الكاثوليكية.
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الذي �صنع ح�ضارة اليوم ،وحترك اليوم( )2ن�ستطيع �أن نفهم بو�ضوح �أن ر�ؤية علمائنا
املتخ�ص�صني يف العلوم القدمية ،واجلديدة التي ترجع �إىل الع�صور الو�سطى �إىل �أي
مدى تتدخل يف حتجرنا ،وتوقفنا االجتماعي ،والثقايف اليوم.

( )1ثانيةً :على �أن�صاف املفكرين ا ّلذين �سمعوا عن ق�ضية ال ُبنية التحتية ،والبنية الفوقية �أال ي�صرخوا قائلني� :إنّ
حد ذاته كان نتيجة للعوامل املتعلقة بال ُبنية ال ّتحتية يف املجتمع الأُوربي ،وقد ذكرت
تغيري ال ّر�ؤية القمرية يف ّ
لب�ضع �صفحات خلت هذه العوامل وهذا احلكم ال يغاير مبد أ� علم االجتماع بدليل �أنًّ واح ًدا من املارك�سيني
الأجانب ي�ؤمن بنف�س ال ّر�أي.

جغرافية الكلمة

�إن مفكرينا التقليديني �إذا �سمعوا فكرة يعرفونها بل وي�ؤمنون بها يف تعبري
جديد غري معلوم يعجزون عن فهمها ،و�إذا �سمعوها من �أحد لي�س �أجنب ًّيا ،ولي�س يف
�صفهم املتميز يثورون بعنف .وملا كانوا مل يفهموا ما يجب عليهم القيام بدح�ضه،
ف�إنهم ي�سقطون يف تناق�ضات ،و�آراء ،وتف�سريات بدائية وم�ضحكة� .ألقيت حما�ضرة
حتت عنوان «جغرافية الكلمة» ( ،)1و�أق�صد بالكلمة املعنى اال�صطالحي لها يف لغة
()2
احلديث �أي الفكرة� ،أو النظر� ،أو الر�أي� ،أو الأطروحة� ،أو الر�أي اجلديد والكالم
بنف�س ذلك املعنى الذي �أورده �شاندل �ضمن جدله الطويل امل�ؤثر مع دي ال�شابل
وهو براجماتي متع�صب م�ؤمن بالعينية حني يقول » ..ثقافتنا من �صنع �أنا�س كان
لديهم كالم للقول» (.)3
()1اليوم لدي �شك بالن�سبة جلمال هذا امل�صطلح ،وف�صاحته لكني ال زلت �أومن ببالغته ،وت�أثريه يف ذهن ال�سامع
�أو القارئ.
( )2بامل�صادفة يتفق العرب والفرن�سيون يف ا�ستخدام معادل هذا ال ّلفظ بنف�س املفهوم.
جدا خرج اليوم من ميدان الأبحاث
()3ال ّت�ضاد وال ّتوافق بني الفكرة  idieوالعمل  actionبحث عميق ورائح ًّ
مطروحا
الكالمية ،والفل�سفية ،وبعد ظهور املدر�ستني الرباجماتية ،والوجودية ات�سع وحمي وطي�سه �أكرث ّمما كان
ً
يف فل�سفة هيجل وبعدها عند مارك�س.
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كان ما تناولته �أنه ينبغي ف�صل الكلمات املطروحة يف امليادين الفل�سفية،
والعلمية متا ًما عما يطرح يف امليادين االجتماعية ،وال�سيا�سية .ففي ميدان الفل�سفة،
والعلمية ،تطرح حقيقة كلمة ما فيتلقونها بعينها ،ويزنونها مبعايري علمية ،ومنطقية،
وجتريبية ،ويطلقون احلكم ب�ش�أنها :حق �أو باطل �أو منطقية �أو غري منطقية ذات قيمة
�أو غري ذات قيمة ...لكن يف املجتمع ،وال�سيا�سة ،ينبغي �أن تتدخل جغرافيتها �أي�ضً ا
يف البحث ،واحلكم تدخ ًال مبا�ش ًرا ،و�إغفال هذا الأمر ي�ؤدي �إىل عواقب وخيمة
ال تعالج ،وهناك �أحكام علمية �أفدح و�أ�شد �ضر ًرا من اجلهل املطبق ،والأحكام
اجلاهلة ،وهذا ب�سبب �أننا يف طرح ق�ضية فكرية يف املجتمع نبحث فح�سب يف
�أ�سلوبها العلمي ال�صرف بينما نن�سى قرينتها اجلغرافية �أو الزمنية.
�سئلت عدة مرات :ماذا ترى يف �آراء «ك�سروي»()1؟ ويف الغالب عندما
تطرح هذه الق�ضية ي�أخذ طرفا الدعوة :امل�ؤيد لك�سروي واملعار�ض له يف تناول
نظرياته واحدة بعد واحدة ،ويقدمان �أدلة علمية ،ومنطقية ،وت�أريخية ،وفل�سفية
متعددة لإثباتها �أو دح�ضها ،ويبحثون �آراءه يف الدين ،والإ�سالم ،والأخالق ،واهلل،
والت�أريخ ،وعلم اللغة ،والت�شيع ،والت�صوف ،وحرق الكتب ،والبهائية ،والأدب
الفار�سي ،وحافظ ،و�سعدي ،واخليام وما �إليها وي�صلون �إىل نتائج ،و�آراء منطقية،
وعلمية خمتلفة؛ وك�أنها على �سبيل املثال نظرية الن�سبية لآين�شتني� ،أو التكامل
(� )1أحمد ك�سروي باحث �إيراين معا�صر ينادي بالعودة �إىل �إيران القدمية( .املرتجم).
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عند داروين� ،أو �سيادة الغريزة اجلن�سية عند فرويد� ،أو �أ�صول االقت�صاد ال�سيا�سي
عند �آدم �سميث .يف حني �أن املجتمع موجود حي ن�شط .وواع ،وح�سا�س،
و�صاحب �آالم ،واحتياجات ،و�إميان ،و�آمال ،وحمدود يف زمان �أي يف مرحلة من
ال�سنني ،وك�أنه «فرد» �أي �شخ�صية �إن�سانية ،له ج�سد مادي مت�شكل من �أع�ضاء
(وبتعبري �أحد علماء النف�س وهو تعبري منا�سب ف�سيولوجيا اجتماعية)( )1وله �أي�ضً ا
روح حية ،و�شاعرة ،وذات �إرادة ،و�ضمري هي تقري ًبا ما ي�سميه لوي�س برول الهدف
اجلماعي ( ،)L'amecollectiveوي�سميه دوركهيم ال�ضمري اجلماعي (Conscience
 . )Collectiveويف احلقيقة ف�إن هذا املجتمع هو ال�شخ�صية احلقيقية ،والواقعية
الإن�سانية ولي�س الفرد .فالفرد عبارة عن حيوان ،حيوان يف ر�أي االجتماعيني
ي�ستمد كل �شيء من املجتمع ،وهو ر�أي نرى �أنه مبالغ فيه� ،إذ ينبغي �أن نقول� :إنه
�إما ي�أخذ كل �شيء من املجتمع �أو ينميه يف املجتمع.
على كل حال ،الق�ضية هي �أنه لي�س يف املجتمع من واقعية لأثر قط جمر ًدا
عن كل املجتمع ،وعلماء االجتماع� ،أو املتخ�ص�صون الذين يختارون واح ًدا من
الأ�س�س االجتماعية(� )2أو �إحدى الظواهر يف املجتمع �أو الواقعيات املوجودة فيها
()1بالرغم من �أنه ال ميكن �أن تكون الف�سيولوجيا االجتماعية هي علم االجتماع كما �أنّ الإن�سانية لي�ست علم
الإن�سان.
حد؛ لأنها تنزل بالواقع
(�)2إنني �أرى �شخ�ص ًّيا �أنّ ر�أي الفردانيني ،والب�سكلوجيني ر� ٌأي
جتريدي ومثاليِ ٌّ �إىل غري ّ
ُّ
امل�ستقل ،والغالب ،واملربي للمجتمع �إىل م�ستوى «جتمع» �أو «�شكل» �أو �إناء ي�شمل �أفراد الب�شر» �أو على الأكرث
رواجا نظرية =
�إىل م�ستوى «منظمة �أو نظام اجتماعي مكون من �أفراد» وال أُ�ريد �أن �أقبل النظّ رية الأكرث ً
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وي�ضعونها جمال الدرا�سة والبحث ،ي�شبه ما يقومون به متا ًما �أن يقوم �أحد بقطع
ع�ضو من ج�سد �إن�سان حي ثم يقوم بدرا�سته ،فكل ق�ضية اجتماعية قابلة للبحث
فح�سب والدرا�سة يف قلب ذلك املجتمع ،ويف «حيثيتها» االجتماعية.
ويف باحة احلمام بالرغم من �أن اجلميع عرايا ،ووا�ضحون ،وبال غطاء� ،أو
زينة ،ال ميكن لأحد �أن يعرف حقيقة �أيهم ينبغي �أن يراه ،ويفهمه خلف مكتب
الإدارة� ،أو يف حجرة الدر�س� ،أو يف املحراب� ،أو فوق املنرب� ،أو يف ال�سوق ،ومن
هنا ففي املجتمع يناط فهم كل �شيء اجتماعي «مب�صطلح دوركهيم» بفهم الأ�شياء
التي �صنعت هذا الرتكيب الكلي ،وذات عالقة متقابلة معه.
= االجتماعيني؛ لأنها ال تعطي �أهمية للحقيقة الإن�سانية �أو بتعبري هايدجر للوجود احلقيقي ،والذّ اتي
للإن�سان �أي �إىل الـ "�أنا" باملفهوم العرفاين ،والوجودي .فاملجتمع لي�س جتم ًعا من �أفراد م�ستقلني ،هو
وال�شكل واحلياة ،مع وجود فرق وهو �أنّ اخلاليا يف هذا اجل�سد
الدم ّ
ج�سد مكون من خاليا ي�أخذ منها ّ
االجتماعي ذات وعي و�إرادة ،ومن هذا املفهوم� ،سوف يكون مل�سئولية الفرد معنى ،ومنطق ،و�إ ّال ف�إنّ
اعتبار الفرد لي�س �شي ًئا �إ ّال ما ي�أخذه من املجتمع ثم اعتباره م�سئو ًال �أمام املجتمع تناق�ض يف القول وا�ضح
ال�شجرة ا ّلتي تتبع حتمية الطّ بيعة وال تنمو وال تثمر �إ ّال مبقت�ضى الطّ بيعة
وم�ضحك وي�شبه �أنْ نعترب ّ
وعوامل جوها ،وتربتها م�سئولة عن ثمرتها ،لأن اجلرب وامل�سئولية متناق�ضان م ًعا ،لأن املرء ا ّلذي ي�ستطيع
الرومي
الرغم من كلّ الظّ روف م�سئول ،ويقول موالنا جالل ّ
الدين ّ
�أنْ يختار ب�إرادته امل�ستقلة واحلرة على ّ
كلبا بحجر ،بالرغم من �أنّ الكلب يرى �أنّ احلجر هو ا ّلذي �شج ر�أ�سه ،ال
ب�أُ�سلوبه اخلا�ص :عندما ترمي ً
حتى الكلب مييز ب�أنّ العلة لي�ست م�سئولة دائ ًما عن ال ّنتيجة؛
ي�أبه به ،بل ينبح على الفور يف وجهك ،لأنه ّ
ولأن عالقة العلية غري عالقة امل�سئولية ،لقد ميز بني احلجر وبينك ،ب�أنك فقط امل�سئول عن هذا الفعل؛
لأنك �أنت فقط ا ّلذي متلك احلرية واالختيار.
ال�سهم يخرج من القو�س ف�إنّ �أهل العقل يرون أ� ّنه منطلق من القوا�س ويف ر�أيي �أنّ الفرد
وبالرغم من �أنّ ّ
واملجتمع وجودان بينهما دائ ًما عالقة من العلية واملعلولية متقابلني ومعيار هذا ال ّت�أثري ال ّثنائي مرتبط مبيزان
القدرة والأثر الوجودي للفرد واملجتمع مثل عالقة الإن�سان بالطبيعة.
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وكثري من الق�ضايا االجتماعية ،والدينية التي نطرحها اليوم نعجز عن �إدراك
مفهومها الواقعي؛ لأننا ننتزعها من ج�سدها احلي �أي بيئتها االجتماعية ،وجوها
الزماين ،و�ضمري املرحلة التي ظهرت فيها ،وروحها ،وكلها جزء ال ينف�صل منها،
وننظر �إليها يف �صورة «مو�ضوع م�ستقل ،وجمرد ،وعلمي» كيف ميكن فهم احلجاب،
�أو تعدد الزوجات� ،أو الإح�سا�س بهذا املعنى �إال �إذا و�ضعناهما يف قلب املجتمع،
والزمان ،والروح امل�سيطرة للمرحلة ،والظروف الت�أريخية التي ظهرتا فيها وت�شكلتا،
وكانتا تفهمان؟ حتى الأمور الب�سيطة من قبيل املو�ضة ،والتزين ،وال�شكل يف
املالب�س ،مبا �أنها ظواهر اجتماعية فهي ذات معنى يف مو�ضعها االجتماعي
فح�سب ،و�إال م�سخناها كلية ،وجردناها من حمتواها االجتماعي .ف�إطالق اللحى
على �سبيل املثال �إذا جردناها كظاهرة من جوها االجتماعي ماذا ميكن �أن يكون
لها من معنى؟ �إطالق اللحى هذا يف جونا االجتماعي التقليدي يجد مفهو ًما
ومقد�سا ،ويف �أمريكا الالتينية يجد معنى ثور ًّيا ،ويف �أمريكا ال�شمالية و�أوربا
دين ًّيا
ً
يعرب عن معنى فل�سفي ،ومترد ،وع�صيان ،و�إذا �أعطينا هذه «الق�ضية» املو�ضوعية
ب�شكل جمرد وانتزاعي� ،شئنا �أو �أَ َب ْينا(� )1سوف نخرج با�ستدالالت ب�ش�أن حلى �أتباع
كا�سرتو يف �أمريكا الالتينية التي حتمل معاين �سيا�سية ،وطبقية ،و�أيديولوجية،
واجتاه معاد للإمربيالية ،ومعاد لأمريكا ،وثوري ،وي�ساري ،ومعاد حلرب فيتنام
مثل التي �سنخرج بها �ش�أن حلى الق�ساو�سة املعادين لكا�سرتو و�سوف ننظر �إليهما
بنف�س العني التي �سننظر بها �إىل حلى الهيبي الكثيفة وهم �ضدهما م ًعا.
(� )1أَ ّب ْينا :رف�ضْ نا.
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�إن ما �سوف يطرح يف اجلدل املنطقي بني ال�صفني :املدافعني واملعار�ضني
�سوف يكون م�سائل من هذا القبيل� :إن اللحية عالمة على رجولة الرجل،
و�إطالق اللحى عمل مبقت�ضى الطبيعة ونامو�س اخللقة؛ لأنها لو كانت زائدة ملا
�أنبتتها الطبيعة .واللحية ع�ضو من �أع�ضاء البدن ،وحلقها ي�شبه متا ًما �أن يق�ص
�أحد �أنفه مبق�ص بدليل �أحمق �أنه ع�ضو قذر� ،أو �أنه ال يتنا�سب مع وجهه ،والفرق
بني الرجل واملر�أة يف الظاهر هو يف االلتحاء �أو عدمه ،وكل من يزيل حليته عنده
ميول ن�سائية ،ومن الناحية الف�سيولوجية تكون هورمونات الأنوثة �أقوى عنده
من هورمونات الذكورة� ،إن اللحية فيها عظمة ،وجميلة ،وت�ضفي وقا ًرا ،و�إطالق
اللحى يعطي �إمكانيات متعددة للزينة ،والتزين ،والتفنن ...وعلى العك�س ي�أتي
املعار�ض ب�أدلة من هذا النوع يف دح�ض اللحية ،و�سوف يقدمون االنتقادات �إىل
�أتباع كا�سرتو ويحمى وطي�س املعركة .هذه الأبحاث �أية م�ساعدة �سوف تقدمها يف
معرفة اللحى وامللتحني يف الع�صور املختلفة ،والبيئات املختلفة؟ ينبغي االهتمام
بجغرافية اللحية حتى نفهم معناها� ،إذا �أننا لو �أخرجنا اللحية من ظروفها املكانية،
والزمانية �أي من جغرافيتها الت�أريخية ،فلن يبقى يف �أيدينا �إال قب�ضة من ال�شعر.
�أق�صد بجغرافية الكلمة �أنه ميكن معرفة �صحة ق�ضية فل�سفية� ،أو عملية� ،أو
�أدبية� ،أو بطالنها مبعايري املنطق ،واال�ستدالل ،والتجربة .لكن بالن�سبة للق�ضية
االجتماعية ينبغي �أن تكون لدينا معلومات عن زمانها ،ومكانها ،ثم نقرر يف �ش�أنها،
لأنه يف العلوم تكون الق�ضايا �إما �صحيحة� ،أو غري �صحيحة ،لكن يف املجتمع
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وال�سيا�سة لي�س الأمر بهذه الب�ساطة؛ لأن كل الق�ضايا االجتماعية ذات ارتباط
وثيق ،ورابطة علية متقابلة ،وت�أثر مقرتنان ال يتجنبان ،وكل هذه املعايري اخلارجية،
والق�ضايا االلتزامية ينبغي �أن تتدخل مبا�شرة يف احلكم عليها؛ لأنه �أحيانًا تكون
ق�ضية ما �صحيحة يف حد ذاتها ،ومنطقية ،ومعقولة ،وذات قيمة ،وميكن طرحها
يف �أر�ضية معينة ،ويف زمان معني مر�ضً ا ،وانحرا ًفا ،وت�صري ف�سا ًدا ،وكارثة ،وعلى
العك�س تكون ق�ضية ما خرافة يف حد ذاتها ،وال منطق لها وغري �صحيحة من وجهة
نظر الواقع الفل�سفي ،والعلمي� ،أو الفني ،والأدبي بل وتكون قبيحة ومبتذلة ،قد
تكون يف �أر�ضية معينة ،ويف زمن معني ،عام ًال �إيجاب ًّيا ،وتركيزي على هذا املو�ضوع
�أكرث ب�سبب �أنه كل الق�ضايا الفكرية ،واالجتماعية ،وال�سيا�سية ،والت�أريخية وما هو
مطروح يف ال�شرق ،والغرب باالنتباه �إىل هذا املو�ضوع ،لي�س هذا فح�سب بل وفهم
الر�سالة االجتماعية للمفكرين الذين يطرحون ق�ضايا يف جمتمعاتهم ،وينطلقون
منها �أو يواجهون الق�ضايا التي تطرح ويطرحها غريهم ،وعليهم �أن يعرفونها جي ًدا
�صحيحا ،فمن ناحية من ال�ضروري معرفة هذه النقطة لأن
يتخذون منها موقفًا
ً
غفلتنا عما �أ�سميه «جغرافية الكلمة» ،ترك ميدان املجتمع خال ًيا ودون عقبات
�أمام اال�ستعمار املحتال اخلبري يف الغرب لكي ي�ستطيع بطرح ما هو قابل لرد
من الناحية الفل�سفية ،والعلمية ،والأدبية ،والفنية �أن يحول دون ما ينبغي طرحه
بالفعل ،ويف هذه اللعبة وب�سبب �أننا فقط مل نكن واعني بالق�ضية القائلة لكل
مقام مقال ،ولكل مو�ضوع مقام.
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�إن النقد الذي �أوجهه �إىل ك�سروي قبل �أن �أدخل يف متون �آرائه ،و�أفكاره،
و�آثاره موجه �إىل الزمان الذي اختاره لطرح ق�ضاياه فالنا�س يف الغالب يفتحون
كتبه كما يفتحون كت ًبا علمية� ،أو �أدبية ،ثم يفكرون يف �صحتها �أو �سقمها ،ومل
يفكر �أحد قط يف هذا املو�ضوع� :أنه بعد �سنوات طويلة ح�صلت الأمة على حق
جدا ما وقعت
التفكري والكالم واتخاذ القرار بحرية ،فر�صة وم�صادفة عابرة ،قلي ًال ًّ
يف يدها عرب ت�أريخها الطويل ،وتعلم �أنها �سوف تفر من يدها �سري ًعا ،ويف مثل هذه
الفر�صة اال�ستثنائية التي وجدت بعد لأي يكون طرح الق�ضايا التي ميكن طرحها
يف �أية فر�صة من قبيل اخليانة.
يروي �أنه يف �إحدى جل�سات جمل�س �شورى الأمة ،كانت احلكومة قد
قدمت الئحة ما وعند الت�صويت عليها كان تعداد النواب امل�ؤيدين ،واملعار�ضني
لها مت�ساو ًيا .وكانت اجلل�سة يف انتظار دخول �أحد النواب حتى تتحدد نتيجة
الت�صويت ،كان م�صري الالئحة رهن هذا ال�شخ�ص رف�ضً ا �أو قبو ًال ،ومرت حلظات
يف االنتظار وكانت العيون مركزة على باب الدخول ،ومل يدخل �أحد ،وكان
املرحوم مدر�س( )1زعيم املعار�ضة ،وفج�أة وقعت عيناه على �أحد احلا�ضرين يف
اجلل�سة و�ضع ر�أ�سه يف جيب ثوبه وراح يف النوم ،كان �أحد �أولئك املتع�صبني
عن جهل من نف�س نوع النواب الذين قال عنهم «عني الدولة» عند اال�ستجابة
(� )1سيد ح�سن مدر�س من كبار املجاهدين يف الت�أريخ الإيراين املعا�صر والوحيد الذي وقف يف وجه ر�ضا �شاه.
اغتيل يف منفاه على يد عمال ر�ضا �شاه يف �سنة (1938م).
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ملطالب الد�ستوريني بت�شكيل «عد التخانة» وانتخاب نواب من الأمة من �أجل
ت�شكيل جمل�س نيابي �إن البالط موافق ب�شرط واحد وهو �أال يتدخل النواب
�أب ًدا يف �أمور ال�سيا�سة يف اململكة ،ومما ال جدال فيه �أنه كان من م�ؤيدي احلكومة،
وال �شك �أن ر�أيه كان املوافقة على الالئحة ،ولكن بال�صدفة ونظ ًرا مليوله الدينية،
كان مييل �إىل �سيد مدر�س �شخ�ص ًّيا رمبا لأنه من ال�سادات وللبا�سه الديني ،وذهب
مدر�س الذكي على الفور وجل�س بجواره وقال :لي�س من املعلوم �إىل متى يطول
هذا الأمر ،و�صالة الظهر وجبت� ،ألي�س من الأف�ضل �أن نذهب �إىل حمام املجل�س
فنتو�ض�أ ون�صلي ثم نعود؟ وتركا اجلل�سة م ًعا وتو�ض�أ ،ومبجرد �أن رفع ذلك اجلاهل
يده بادئًا ال�صالة ،خرج مدر�س ،و�أغلق عليه الباب من اخلارج ،ومبنتهى ال�سرعة
و�صل �إىل اجلل�سة و�أعطى �صوته ،ورف�ضت الئحة احلكومة بفارق �صوت واحد،
وبعد �أن انتهى الأمر ،عاد مدر�س ،وفتح الباب ،وقال بلهجته الأ�صفهانية اجلميلة
ل�سجينه الأبله :يف النهاية يا م�ؤمن ،هل كان وقت ال�صالة؟
�إن ما �أقوله يتعلق بجغرافية كلمة ما ،فال�صالة عماد الدين ،و�أعز العبادات،
وهي احلديث مع اهلل وثواب ال�صالة يف وقتها معلوم ...لكن انظروا لو �أننا ف�صلنا
هذه احلقيقة املطلقة ،واملقد�سة عن ظرفها الزماين ،واملكاين ونظرنا �إليها كق�ضية
فل�سفية ،وعلمية ،ودينية ،وعاملناها مبقت�ضى القيمة التي لها ،كيف �سنحكم على
الأمر؟ لكن لي�س مدر�س هو الذي يت�صرف على الدوام� ،أكرث علمائنا ومفكرينا
القدامى واجلدد كانوا ذلك النائب املتع�صب اجلاهل عابد احلقيقية.
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فالقومية حركة حتررية ،وتقدمية ،وكما ر�أينا �صارت هذه املدر�سة الفكرية
يف الع�صور الو�سطى �سب ًبا يف اال�ستقالل القومي ،ومنح ال�شخ�صية الثقافية،
والت�أريخية ،والأ�صالة املعنوية ،وال�سيا�سية ،واالقت�صادية ل�شعوب متعددة ،وكان
الأبطال ،والقادة القوميون دائ ًما ويف كل مكان من �أكرث ال�شخ�صيات الب�شرية
قد�سية ،وال يزالون هكذا ،وهناك مئات الأدلة املنطقية ،والعلمية ،واالجتماعية،
والت�أريخية يف �إثبات �صحة هذا املنعقد ،وكانت القومية دائ ًما حركة م�ضادة
للإمربيالية ولالعتداء و�أعظم مدافع عن حياة الأمم وعزتها ،لكن مبجرد �أن قامت
هذه املدر�سة التي تهب احلياة يف القرن الع�شرين يف املجتمع الإ�سالمي ،متزقت
الإمرباطورية العثمانية  -التي كانت كقوة مهاجمة �إ�سالمية عاملية قد �أم�سكت
بزمام �أوربا ال�شرقية ،وتقدمت نحو الغرب ،وو�ضعت �أوربا كلها يف ورطة �شديدة -
�إربًا ،ثم �صارت كل قطعة منها مثل حلوى امللنب �سهلة امل�ساغ بني براثن اال�ستعمار
وحتت �أ�سنانه.
وب�أي حما�س و�شوق كان العرب الأ�شقياء ينظرون �إىل لعاب لورن�س
الإجنليزي وفمه ،ذلك الذي كان قد جلب لهم القومية كهدية من �إجنلرتا،
وعلى الفور انت�شرت الفل�سفات ،والأ�شعار ،والأنا�شيد ،والأبحاث االجتماعية،
والت�أريخية ،وكلها �صحيحة ،وكلها على حق يف متجيد القومية يف �أنحاء العامل
( )1امل�ساغ :البلع.
( )2الرباثن :املخالب.
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الإ�سالمي املوحد ،وذلك دون �أن يفكر مفكرونا ،و�أحرارنا يف جغرافية الكلمة
وي�س�ألون :ملاذا �شاعت هذه الكلمة يف هذا الوقت وملاذا �أ�شاعت يف هذه املنطقة
دفعة واحدة؟ وكيف حدث فج�أة ويف وقت واحد �أن فتح اللبنانيون ،وامل�صريون،
والعراقيون ،والرتك ،والهنود ،والرببر ،وكل الأمم الإ�سالمية عيونهم على �أ�صولهم
العرقية؟ من خلف اجلبهة ،ودفعة واحدة ،ومن قلب اجلي�ش املهاجم انطلقت كل
احللوق ب�ألبان قبطية ،و�ألبان لبنانية ،و�ألبان بربرية ،و�ألبان عربية ،و�ألبان تركية؟
ومل مير وقت طويل حتى ر�أينا العامل الإ�سالمي قد متزق �إىل عدد من «�ألبانات»
وكل بان حتولت �إىل لقمة �سائغة يف فم اال�ستعمار الغربي ،وبقيت تركية وحدها
مثل �أ�سد بال لبدة ،وال ذيل ،وال بطن ،ويف مقابل هذه الهزمية يف كل اجلبهات
والطرد من كل �أرا�ضي �شرق �أوربا ،ومتزق كل �أع�ضائها ،وف�صلها عن كل ت�أريخها،
وثقافتها ،ودينها ،وتدهورها من قوة عاملية عظيمة �إىل مرتبة كاريكاتري فكاهي
لزرافة( ،)1وكل ما ح�صلت عليه هو النعرة القومية ،وعطلة يوم الأحد بد ًال من يوم
اجلمعة ،و�أبًا مفرو�ضً ا ا�سمه م�صطفى كمال ،مل يكن ترك ًّيا يف الأ�صل.
فالدين ،وتقدي�س العلم ،والدميوقراطية ،واللربالية كلها حقائق عظيمة،
وعوامل مقد�سة للتقدم املادي ،واملعنوي للب�شرية ،ويف نف�س الوقت �إذا نظرنا جي ًدا
�سوف نرى كم من اجلراح القاتلة التي �أ�صيبت بها �آ�سيا و�إفريقيا من نف�س هذه
( )1ال ّزرافة بالفار�سية� :شرتكاو بلنك �أي جمل بقرة منر ،فاجلمل لعنقها ،والبقرة جلرمها ،والنمر جللدها.
(املرتجم).
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الكلمات ،كلمات يف تلك اجلغرافيا لها ح�ساب يح�سب ،ويف هذه اجلغرافيا جمرد
كالم فارغ ،وليتها كانت كال ًما فار ًغا فح�سب ،كم من املغارم الثقيلة دفعناها من
�أجل هذه الكلمات ...خرافة وهباء.
عندما يريد و�صي خائن لقا�صر �أن ينقل �أمالكه �إليه خفية ،يتو�سل خلداعه
دائ ًما ب�شعار مثري ،بقانون راق �أو حقيقة مقد�سة ،وبح�سب ما ي�ستدعي و�ضعه
الروحي ،وذوقه يحثه على الريا�ضة �أو اللهو �أو موا�صلة التعليم �أو زيارة الأماكن
املقد�سة ،والعبادة ،والأعمال ،والتلقينات الدينية الأخرى� ،أو الدرا�سة ،والبحث،
والأعمال الأدبية ،والفنية� ،أية واحدة من هذه الكلمات التي طرحها لي�ست
حقيقية مطلقة ب�شكل جمرد؟ �أيها لي�س قاب ًال للدفاع ال �شك �إن االعرتا�ض على
�أي منها يدل على جهل ،وبدائية بل وبالهة ،وما هو م�سلم به �أن حقانية هذه
الكلمات تخدع حتى ال�ضحية نف�سها ،فهو نف�سه يقوم مبوا�صلتها بحما�س ،و�شوق،
وجدية ،ون�شاط بل بتظاهر ،ومباهاة ،و�إميان وع�شق ك�أنها ر�سالة �إن�سانية عظمى ،بل
وي�ضحي من �أجل القيام بها.
حينما كان امل�سلمون يعتقدون �أن الأجانب جن�س ،و�أن امل�سيحيني كفرة ،و�أنه
ال ينبغي االت�صال بالكفرة ،وال ي�صح �أكل طعامهم ،وال ميكن عقد �صداقة معهم،
وال ينبغي �أن نحب اليهود ،والن�صارى ،وحتى يف عهد ال�شاه طهما�سب( )1عندما
( )1من ملوك ال�صفوية ( 984 - 930هـ ق)( .املرتجم).
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�سمح لعدد من التجار الإجنليز امل�شكوك فيهم باملثول بني يديه بعد قيود و�شروط
كثرية بالن�سبة للب�س الأحذية ،ومكان اجللو�س ،وطريقة اال�ستقبال ،ي�أمر ال�شاه ب�أن
يقتلعوا مواطئ �أقدام ه�ؤالء «الأجنا�س» من القاعة وعلى طول املمرات والدرجات
والأفنية وحتى باب اخلروج ،ويلقوا برتابها بعي ًدا ،ويرمموها من جديد.
ما الذي ينبغي عمله؟ ينبغي �أن ي�ستقر اال�ستعمار يف قلب هذه الأمة وما
هو طريقه؟ الأخوة الإن�سانية ،مكافحة اخلرافات.
لقد كرهت دائ ًما حقد امل�سيحيني املتع�صب الوح�شي على اليهود،
بتهمة احتمال ا�شرتاك عدد من اليهود يف قتل امل�سيح ،يعترب جن�س كامل قات ًال
للم�سيح ،وتعر�ض كل الأجيال طوال الت�أريخ للتعذيب والأذى غري الإن�ساين،
ثم االن�شغال على مدى �ألفي عام باملذابح الوح�شية �ضد اليهود ،وزرع احلقد
�ضد اليهود يف قلوب الأطفال امل�سيحيني على �أ�سا�س هذا االتهام ،وت�شكيل
احلركات الال �إن�سانية امل�ضادة لل�سامية ،هذه الفكرة البلهاء الوح�شية ك�أن نعترب
نحن الإيرانيني احلقد العرقي على العرب جز ًءا من �إمياننا الديني ،وعقيدتنا
ال�شيعية؛ لأن ابن ملجم� ،أو �شمر بن ذي اجلو�شن كانا من العرب( .)1كنت مثل
كل املفكرين والإن�سانيني �أمتنى �أن يحكم الكني�سة �أحد البابوات امل�ستنريين،
( )1من املمكن �أن يقال �إن هذا القيا�س خط�أ لأن عل ًّيا واحل�سن كانا من العرب .ال ،هو �صحيح لأن عي�سى امل�سيح
نف�سه كان من اليهود.
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وميحو هذه الو�صمة القذرة اخلرافية عن ذيل الديانة امل�سيحية ،وال�شريحة املتدينة
جن�سا من عواقب اتهام اتهم به �أفراد منه منذ حوايل �ألفي عام .وحتقق هذا
ويربئ ً
الأمل .فالبابا امل�ستنري عقد جل�سة ر�سمية من كرادلة العامل يف روما ،وا�شرتك
�أعظم �أقطاب الدين امل�سيحي من املذاهب امل�سيحية الأخرى لأول مرة ،ومل
يعترب العرق اليهودي مته ًما يف قتل امل�سيح بذنب ا�شرتاك عدد من اليهود فيه،
لي�س هذا فح�سب ،بل �أعلن ر�سم ًّيا �أن هذا النفر مل ي�شرتك �أ�ص ًال يف قتله ،قرار
ثوري ،و�إن�ساين ،جمل�س امل�سيحية بحث يف ملف ق�ضية قتل عي�سى الذي قدم
منذ �ألفي عام ،وبر�أ اجلن�س اليهودي ،لكني حني �أ�سمع كلمة احلق هذه من فم
البابا بيو�س الثاين ع�شر �سنة (1960م) يف �إطار جغرافية :فل�سطني � -إ�سرائيل
 ال�صهيونية  -العرب  -اال�ستعمار ،والإ�سالم ،وامل�سيحية ،واليهود ،وبيتاملقد�س ،وقناة ال�سوي�س ،وعبد النا�صر ،وبن جوريون ،و�أمريكا ،والفاتيكان ،وتل
�أبيب ،وال�شرق ،والغرب ،والر�أ�سمالية ،واال�شرتاكية ،والعامل الثالث ،والثورات
التحررية امل�ضادة لال�ستعمار ال �أ�ستطيع �أن �أخل�ص خناق فكري من خمالب
هذا ال�س�ؤال :هل م�ؤمتر الفاتيكان وفتوى البابا بتربئة اليهود بال ارتباط مبا يجري
الآن يف فل�سطني ،وبالعالقة اخلا�صة بني الغرب و�إ�سرائيل ،وبالتايل بني امل�سيحية،
واليهودية يف مواجهة الإ�سالم ،وفل�سطني؟
ومن هنا فهناك قاعدة� :أنه خال ًفا للفل�سفة والعلوم ،ال ينبغي يف املجتمع
وال�سيا�سة �أن نخدع بحقانية فكرة ما ،بل يجب �أن نزنها بالظرف االجتماعي،
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نف�س ما عرب عنه ح�ضرة الأمري «الإمام علي بن �أبي طالب» الذي كان هو نف�سه
جدا ،والكاملة يف نف�س
�ضحية لهذه احلقائق املغر�ضة( )1يف هذه العبارة الب�سيطة ًّ
جدا ومطلق:
الوقت« :كلمة حق يراد بها باطل» ،ف�شعار اخلوارج �شعار تقدمي ًّ
«عدم التفاهم مع معاوية ،احلكم هلل ال للب�شر ،وال لأ�سر معينة ،وال لأجنا�س
جدا« :االعرتا�ض على قتل
معينة» و�شعار معاوية كان هو الآخر �شعا ًرا حمرت ًما ًّ
الإخوة بع�ضهم البع�ض ووحدة امل�سلمني يف ظل القر�آن» ،كان منطق املعرت�ضني
على خالفة علي منطقًا دميوقراط ًّيا مئة يف املئة ،و�إن�سان ًّيا ،وحترر ًّيا ،وم�ضا ًدا الحتكار
ال�سلطة ،والأر�ستقراطية القبيلية ،والتفرقة العن�صرية ،والعائلية وفحواه� :إن
الر�سول  من بني ها�شم ،و�إذا �صار علي وهو من بني ها�شم خليفة له ف�سوف
يبقى احلكم حك ًرا على �أ�سرة واحدة ،و�سوف يظل بنو ها�شم �أ�سرة حاكمة على
الدوام ويحرم النا�س �إىل الأبد من القيادة و�إذا كان خليفة ر�سول اهلل من غري
بني ها�شم� ،سوف يكون احلكم للنا�س كما يقول الإ�سالم ال للعائالت ،و�سوف
يحل ف�ضل التقوى والعلم كمعايري للقيادة بد ًال من ف�ضل الرتاب والدم ...وهل
مبد�أ البيعة ،وال�شورى يف انتخاب القائد �أكرث تقدمية و�إن�سانية و�إ�سالمية �أم مبد�أ
()2
الن�سب والتعيني والو�صية؟
( )1من قبيل احلقائق املغر�ضة مهاجمة الثورة الإيرانية ب�أ�سلحة �سماحة الإ�سالم والعفو عند املقدرة وعدم جواز
مطاردة رجل مري�ض وهلم ج ًّرا مما يروج له اال�ستحمار اجلديد حيث تنتزع كل احلقائق من بنيتها االجتماعية،
وظروفها الزمنية ،وتطرح لت�شويه الثورة الإ�سالمية( .املرتجم).
()2من بني االختالفات والق�ضايا ا ّلتي تطرح يف ميادين الفل�سفة والعلم وتلك ا ّلتي تطرح يف ميادين الق�ضايا
ال�سيا�سة ينبغي ال ّنظر �أو ًال
االجتماعية هي �أنه" :يف العلم ينبغي ال ّنظر �إىل القول ال �إىل القائل يف حني �أ ّنه يف ّ
�إىل القائل ثّم �إىل القول".
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�أي مفكر م�ستنري ي�شك �أدنى �شك يف �صحة هذا اال�ستدالل ،والقيمة
املطلقة لهذا الفكر حني يتناوله جمر ًدا عن ظروفه الت�أريخية ،واالجتماعية،
وال�سيا�سية؟ لكننا ر�أينا �أن هذا املبد أ� املنطقي التقدمي الإن�ساين ال�شعبي طبق
من هنا ،ثم �صعدت فوقه اجلاهلية ،وال�سلطة الوراثية ،والنظام الفا�شي العرقي
وغ�صب احلقوق من النا�س ،والق�ضاء على الروحانيات ،ونهب كل الرثوات
املادية ،والفكرية ،وم�سخ الروح ال�شعبية ،والثورية ،وتغيري م�سار االجتاه التقدمي
التحرري للإ�سالم الأول ،وكان �أول ما دا�سته هذه الأمور حتت �أقدامها هو نف�س
هذا املبد أ� املنطقي ،والتقدمي ،والإن�ساين ،وال�شعبي� ،أي �أن كلمة احلق عندما
تطرح يف جغرافية باطلة تقتل نف�سها.
وكان �أ�صل الق�ضية �أن قري�شً ا ل�سابق خ�صومتها للإ�سالم كانت تفتقد
فر�صة الو�صول �إىل احلكم بعد وفاة الر�سول ،ولو كان علي قد �أم�سك بزمام
القيادة ،لكانت امل�سرية الإ�سالمية ال�سيا�سية ،واالجتماعية قد توجهت وجهة
�أخرى يف املجتمع الذي كان هو قد �صنعه والنظام ال�سيا�سي الذي كان هو
قد �أقره ،ولبلغت اجلماهري وعيها ،ون�ضجها بحيث يق�ضي متا ًما و�إىل الأبد على
�أر�ضية �إحياء الأر�ستقراطية القومية ،واال�ستبداد ،واخلالفة الوراثية� ،أو با�صطالح
امل�سلمني �أنف�سهم «الك�سروية ،والقي�صرية» يف قلب املجتمع ،وبعد هذه الفرتة من
القيادة امللتزمة الثورية ،كان النا�س �سيح�صلون على جدارة الو�صول �إىل احلكم،
و�إمكانية الو�صول �إليه ،وت�أ�سي�س احلكم الدميوقراطي املبني على البيعة ،وال�شورى
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�أي «�أ�صوات الأفراد» ومن هنا ف�أول �إعداد للأر�ضية من �أجل حكم بني �أمية
وجتديد النظام الإيراين الروماين يف الإ�سالم� ،أي �إحياء احلكم الفردي الوراثي
كان تنحية علي ،كيف؟ ب�شعار الدميوقراطية ،ومعار�ضة احلكومة الوراثية ،والعائلية.
ويدل واقع الت�أريخ من �أن مبد أ� «البيعة وال�شورى» يف الإ�سالم �صار �سب ًبا
يف الق�ضاء على مبد�أ البيعة وال�شورى يف ت�أريخ الإ�سالم و�إىل الأبد ،و�أن الن�ضال
�ضد احلكومة العائلية «يف ذلك الوقت ويف تلك الأو�ضاع ،والأحوال ،والظروف
اخلا�صة يف املجتمع الإ�سالمي» قد هي�أ الأر�ضية لإحياء احلكومة العائلية؛ لأنه -
وكما قلت يف حما�ضرات «الأمة والإمامة يف علم االجتماع» يف م�ؤ�س�سة الإر�شاد
وحما�ضرة البيعة يف نقابة املهند�سني� :إن بحث التطورات ال�سيا�سية ،والثورات
التي حدثت يف ن�صف القرن الأخري يف العامل الثالث ،والتي �أخذ فيها القادة
التقدميون والع�صريون للأمم املت�أخرة وبعد طرد اال�ستعمار اخلارجي ،واال�ستبداد
الداخلي بنظام احلكومة الدميوقراطية الغربية( )1كنظام للحكم عندهم تقلي ًدا
وروحا وظاه ًرا ،وباط ًنا ،لكن الواقع امل ّر �أنهم قدموا� -صورة م�شوهة لها فح�سب فال توجد
( )1وليتهم �أخذوا به ًّن�صا ً
دولة من دول العامل الثّالث لي�س فيها د�ستور مف�صل على قامة احلاكم ،وجمل�س �شعب منتخب بالطرق �إياها
عبارة عن �أُلعوبة ال ميلك �إ ّال املوافقة وبعد توقيع احلاكم ،ويحل برغبة احلاكم ،وينعقد برغبة احلاكم ،ويرق�ص يف
كوارث الأُ ّمة ،ويغ�ضي عن م�صائبها ،وي�شرتك يف �إحكام العقدة حول عنقها ،وي�شارك يف الإثم م�شاركة فعالة،
وال �أذكر الأ�سماء فالنموذج فا�ضح ،ومكرر  ...ثم ت�أتي لعبة اال�ستفتاء امل�أخوذة من ال ّنظام الغربي �أي�ضً ا وا ّلتي
تكون نتيجتها معروفة �سلفًا و�إ ّال فهل ميكن �أنْ يوافق �شعب موافقة �إجماعية على عبوديته وعلى ال ّتنازل عن
حقه يف الإ�ضراب وهو ا ّلذي تتمتع به الآلة ،ويتمتع به احليوان ،ومن ثم ف�إنّ الكلمات العظيمة ا ّلتي تكونت
لها مدلوالت حمددة عرب ال ّت�أريخ �أ�صبحت الآن وعلى يد ال ّزعماء يف العامل الثّالث خالية من �أي حمتوى ويف
حاجة �إىل �إعادة �صياغة  ....واحلديث ذو �شجون ..وحدث وال ت�سل( .املرتجم).
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للر�ؤية التي �سادت بعد الثورة الفرن�سية الكربى ،يثبت هذه احلقيقة القائلة �إنه
يف جمتمع مت�أخر ت�سيطر عليه تقاليد رجعية ،ونظام اقت�صادي منحط ،وعالقات
اجتماعية جاهلة وغري �إن�سانية ،وت�سيطر فيه قوى على �آراء النا�س ،بينما اجلماهري
فاقدة للن�ضج االجتماعي ،والوعي القومي ،والطبقي ،وال�سيا�سي ،يكون �شعار
الدميوقراطية �أو حكم �أ�صوات كل النا�س خدعة ي�ستطيع �أعداء ال�شعب يف حماها
�أن ينحرفوا مب�سرية حركة ال�شعب ،ويذهبوا �أدراج الرياح بكل الثمار الثورية التي
ح�صلوا عليها يف ن�ضال الأمة �ضد اال�ستعمار ،واال�ستبداد.
ال ينبغي �أن تخدعنا الكلمات ،والألفاظ :احلرية ،ال�شعب ،حكم اجلماهري،
�أ�صوات كل �أفراد الأمة ،االنتخاب الدميوقراطي ،وكلمات من هذا القبيل ،وكما
قلت ينبغي فقط وفقط �أن تعطي معاين يف ظرفها الزماين ،واملكاين؛ لأنها ت�أخذ
معاين يف هذه الظروف ،وهذه الكلمات ب�شكل مطلق ،وجمرد ال ميكن �أن تعطي
�أي معنى ،وهذه الكلمات ت�أخذ ال�شكل ،والإح�سا�س ،واالجتاه يف املجتمع ويف
الظروف العينية ،والواقعية للمجتمع ،وهي يف كل جغرافيا �سيا�سية ،واجتماعية
ذات معانٍ خا�صة ،وت�أثري خا�ص� .إنها غري مفاهيم من قبيل  :كروية الأر�ض،
ومركزية ال�شم�س ،والدورة الدموية وهذا القبيل من امل�صطلحات العلمية التي يف
كل مكان ،ويف كل وقت ذات معان ثابتة وحمددة .بالن�سبة لواحد من جراحي
القلب يكفي �أن يتعلم الأ�صول الثابتة لزراعة القلب ثم يقوم ب�إجراء العملية
�سواء بني ال�سود يف جنوب �إفريقيا �أو البي�ض يف �أوربا ال�شمالية �أو يف جمتمع
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ديني �شرقي �أو يف جمتمع �صناعي علماين غربي� ،سواء يف الع�صور الو�سطى
�أو يف �سنة (3000م) ،وبها ي�صل �إىل هدفه املحدد امل�سلم به ،لكن لي�س لأحد
الإيرانيني احلق بعد �أن يكون قد تعلم االجتماع يف �أوربا �أن يفعل كزميله الذي
تعلم اجليلوجيا ،ويقوم بعد عودته �إىل �إيران بتطبيق ما تعلمه هناك هنا ،دون انتباه
�إىل الو�ضع اخلا�ص ملجتمعه ،ملاذا �إذن ُيوثَق يف �صحة �أعمال الأطباء واملتخ�ص�صني
يف العلوم الطبيعية �أو التقنية يف �إيران ،ويف دقتها لكن �أعمال كثري من علماء
االجتماع ،وعلماء النف�س ،وعلماء الرتبية عندنا والذين نالوا الدكتوراه من �أعظم
املراكز العلمية يف �أمريكا ،و�أوربا ي�أتي معلم يف مدر�سة املعلمني املتو�سطة يف القرية
وا�سمه �صمد بهرنكي( )1وي�سخر منها متا ًما �سخرية دقيقة و�صحيحة ويف حملها؟
اجلواب :لأنه كما يقول الربوف�سري جوروفيت�ش« :ال يوجد جمتمع بل توجد
جدا وراقية يف جمتمع ما ،اليحمل
جمتمعات» ،ومن هنا ف�إن ما يثمر نتائج عظيمة ًّ
يف ثناياه بالن�سبة ملجتمع �آخر �إال اخلراب وال�ضعف ،وتكون نتيجته �ش ؤ� ًما و�ضر ًرا
على هذا املجتمع.
جدا مت�أم ًال
ملاذا مل يقف واحد من مفكرينا �أمام هذا املو�ضوع احل�سا�س ًّ
مرتابًا وهو �أنه يف �سنوات ما قبل احلركة الد�ستورية ،كيف �صار اال�ستعمار
الإجنليزي القذر الال �إن�ساين معار�ضً ا لال�ستبداد وم�ؤي ًدا حلكومة القانون ،و�أ�صوات
( )1كاتب �أطفال ،وباحث �إيراين معا�صر تويف غرقًا وهو �سباح ماهر �سنة (1986م)( .املرتجم).
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النا�س ،وانتخابات نواب الأمة بحرية� ،ألي�ست الدعوة �إىل الإ�سالم ،والدعوة �إىل
الروحانيات حقيقة م�سل ًما بها و�سامية؟ لكن �إذا كان املفكر الإ�سالمي يع�ش يف
ماليزيا ف�إن م�سئوليته الإ�سالمية حتتم عليه حترمي الدعوة الدينية بد ًال من �أن يقوم
بتعظيم ال�شعائر الدينية؟ ال ت�صيحوا يف وجهي ب�صيحة «وا �إ�سالماه» علي هو
الذي ي�أمر ب�أن ت�سلوا �سيوفكم على هذه امل�صاحف.
وقد انتبه رينيه البوم وهو �أحد خمططي اال�ستعمار الفرن�سي العلماء بعد
درا�سة املجتمع اجلزائري ،وعلم االجتماع اجلزائري �إىل �أن اجلزائر تنق�سم �إىل
عن�صرين عرقيني ،لكن الإميان ،والثقافة الإ�سالمية ،وت�أريخهما ،وح�ضارتهما
القويتني قد وحدا بني هذين العن�صرين بحيث �إن اجلزائر نف�سها ال حت�س ب�أنها
مكونة من عرقني ،وحيثما و�صل الإ�سالم حما احلدود العرقية ،واخل�صائ�ص
القومية ،واخلا�صة بالدم والرتاب .هذا اال�ستعمار املجهز بعلم الت�أريخ ،وعلم
االجتماع ،والقومية ،والدميوقراطية ،والفل�سفة ،والعلم ،والفكر امل�ستنري،
واحل�ضارة ...وكل هذه ال�شعارات التي ت�صنع «مفك ًرا حما ًرا» وهذه الكلمات
ال�ساحرة والأوراد ال�ساحرة اخلا�صة باال�ستحمار الغربي اكت�شف �أن اجلزائر مكونة
من عرقني :العرب ،والرببر ،وبعد درا�سات عميقة ،ودقيقة لعلم االجتماع ،وعلم
النف�س العرقي ،والت�أريخي ،واالجتماعي ،وثقافة الرببر والعرب يف �شمال �إفريقيا،
وثقافتهم ،ور�ؤيتهم ،و�سلوكهم االجتماعي ،و�صل رينيه اليوم �إىل النتيجة القائلة
ب�أن الرببر يغلب عليهم اجلانب القومي� .أما العرب فيغلب عليهم اجلانب الديني،
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جما من �أجل �صنع جمتمع «ح�سب
وعلى �أ�سا�س هذه الأبحاث العلمية قدم برنا ً
الطلب ،ومتقبل للأجنبي» للم�ؤ�س�سات اال�ستعمارية الفرن�سية فحواه �أنه «ينبغي
ن�شر القومية بني الرببر».
وقد واجه اال�ستعماريون يف �آ�سيا ،و�إفريقيا التقاليد القومية القوية  ،وواجهوا
يف املجتمعات الإ�سالمية الإميان ال�شديد ،والوعي الذاتي الديني ،وهذان
العامالن كانا يقاومان النفوذ الأجنبي ،وفر�ض �شكل اال�ستعمار ،وحمتواه وهو
عبارة عن :تغيري الأ�س�س االجتماعية ،والثقافية ،والأخالقية لأمة ما من �أجل
تبديلها �إىل �سوق ،وحتويل �سكنها من �شخ�صيات م�ستقلة �إن�سانية �إىل خملوقات
خالية ،ومقلدة ،وم�ستهلكة ،وم�ست�سلمة ،و�أدخل اال�ستعمار فج�أة كل ثقافته
امل�ضادة للكني�سة �إىل املجتمعات الإ�سالمية ،والآداب ،والفل�سفات التي ق�ضت
هناك على الإقطاع ،والأر�ستقراطية املتعفنة ،والنمطية ،والكني�سة الرهيبة امل�ستبدة
الكاثوليكية وا�ستبداد البالط ،واخلرافات ،والأوهام ،وحركت �أوربا ولبت ع�صر
التنوير على ظلمة الع�صور الو�سطى ،وو�ضعت املجتمع الغربي يف طريق التقدم
والقدرة ،و�أو�صلته �إىل ما و�صل �إليه اليوم ،وبد�أ مفكرونا الذين كانوا مفتونني بها
حركة الن�ضال �ضد الدين ،والقدمي ،والت�أريخ ،والتقاليد ،والعادات ،والطقو�س
و�أ�شكال احلياة ،واال�ستهالك ،وهم يظنون �أنهم يقومون ب�أدوار فولتري ،وديدرو يف
املجتمعات الإ�سالمية ،ور�أينا �أن نتيجة ن�ضالهم هي متا ًما ما كان اال�ستعمار ينتظره،
ور�أينا �أنه بد ًال من �أن حتدث الثورة الفرن�سية الكربى ،والتقدم العلمي والن�ضج
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االقت�صادي� ...أن جمتمعنا الذي كان على كل حال ذا �شخ�صية ،وكان واقفًا
على قدميه ،وكان يفكر بنف�سه وي�صنع بنف�سه ،ويختار بنف�سه ،وكان هو بنف�سه،
�صار ج�س ًدا مكونًا من عنا�صر متنافرة مثل التعبري عن معنى الزرافة يف لغتنا:
«�شرت كاو بلنك �أي جمل بقرة منر» .ومن هنا يقول امل�صلح الكبري ال�شيخ حممد
عبده« :لقد تخل�صت �أوربا من الدين وتقدمت ،فتخل�صنا نحن منه وت�أخرنا».
ومن النتائج املنحرفة القبيحة للر�ؤية املطلقة التفكري هو �أنه عندما نذكر
الدين يتبادر �إىل الذهن مفهوم كلي وجمرد بالن�سبة له ،و�شبيه بهذا �أي�ضً ا عندما
نقول الإحلاد ،يف حني �أن الأمر يف ر�أيي -كما يقول جوروفيت�ش« :ال يوجد جمتمع
بل توجد جمتمعات»� ،أقول �أنا« :ال يوجد دين ،وال يوجد �إحلاد بل توجد �أديان
ويوجد ملحدون» ،و�إذا كان هناك مفكرون �أوربيون كثار اليوم ال يعتقدون يف
الدين ،لي�س هذا دلي ًال باملرة على �أن كل من يكون علمان ًّيا يكون من املفكرين
التقدميني .ويف �سري النوابغ الأعاظم يف العامل نقر�أ �أنهم مل يكونوا من الطالب
النوابغ يف املدر�سة قط ،لكن عك�س هذه الق�ضية لي�س
�صحيحا بحيث نقول� :إن
ً
كل تلميذ غبي ،وبليد ميكن �أن يعد من نوابغ امل�ستقبل.
�إن املفاهيم االجتماعية كلها ن�سبية ذات معنى خا�ص يف كل جو
اجتماعي وزماين خا�ص� ،إن املر�أة الأوربية حتررت بعد ب�ضعة �أجيال من الن�ضج
االجتماعي ،والثقايف ،وحريتها نتيجة لت�ضحيات ،ون�ضاالت م�ستمرة ،وعميقة،
فل�سفية ،وفكرية ،واجتماعية ،وقانونية كثرية ،لقد ح�صلت على حريتها عن طريق

469

جغرافية الكلمة

469

الوعي والثقافة ،وبال �شك ال يوجد �أي جمال لل�شبه بينها وبني امر�أة منحها
«مق�ص اخلياط» حريتها .والثقافة العلمانية ،والر�ؤية العلمية امل�ضادة للكني�سة يف
�أوربا ذات ما�ض يبلغ ثالثة �أو �أربعة قرون من التنوير ،ومليئة باجلهاد الفكري
والعلمي ،هي وليدة النه�ضة ،ومن تربية جاليليو ،وكوبرنيك�س ،واملفكر العلماين
الأوربي �إذا وقف �أمام منط ديني له احلق يف �أن ينظر �إليه كما ينظر طرف �أعلى
�إىل طرف �أ�سفل ،ويح�س ب�أنه متقدم عليه بعدة قرون اللهم �إال �إذا كان قبل كل
�شيء مفك ًرا �أ�صي ًال ،ومن الناحية الفكرية متوا�ض ًعا ،ود�ؤبًا ،لكن يف جمتمعنا،
ينظر فالن ال�صبي الذي �صار مفك ًرا علمان ًّيا فج�أة نتيجة لـ «�صدمة الإبريق» ينظر
�إ َّيل �أنا الذي �أدر�س له هو نف�سه الفل�سفة احلديثة واحل�ضارة الأوربية ،واملدار�س
االجتماعية ،واحلركات الفكرية املعا�صرة وال يتعلم ،وك�أنه يدور �أمام ق�سي�س قدمي
يف كني�سة �سان �سولبي�س.
وكيف و�صل مفكرونا �إىل الر�ؤية «غري الدينية» ؟ �إن «ميكانيكيتها» معلومة.
حاجا متع�ص ًبا من جتار ال�سوق ،و�أمه امر�أة عامية مو�سو�سة
ف�أبوه كان ً
�شيخا �أو ًّ
ذات طراحة ،ومن ال�صغر كان الربنامج على هذا املنوال :يف ال�صباح وقبل
�شروق ال�شم�س كانت �أمه تذهب �إىل فرا�شه توقظه بال�صراخ ،وال�صياح ،والعويل،
والأنني ،والبكاء (والردح) اخلا�ص بالأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وعلى هذا
الأ�سا�س توقظه ،وهو غريق يف �سكر نوم ال�صباح لي�صلي ال�صبح ،وهو نف�سه كان
ي�ستيقظ مبا ال حد له من الإكراه ،وال�ضيق ،والت�أفف ،والقرف ،والإح�سا�س،

470

العودة �إىل الذات

470

بال�شقاء ويذهب �إىل احلمام ،وبينما هو جال�س لق�ضاء حاجته ،ي�سمع وقع �أقدام
ت�أتي ببطء ،وعندما يقرتب الظل يح�س �أن :نعم� ،إنه «بابا» وبرنامج كل يوم ،وقد
و�ضع �أذنه بجوار احلمام لي�سرتق ال�سمع ،ويرى هل ي�ستخدم ابنه الإبريق ويتطهر
طهارة �صحيحة� ،أو يتبول واقفًا مثل الكلب الأرمني .وبعد �أن يقوم ال�صبي ب�ألف
نوع من امل�شقة النف�سية ،واال�ضطراب ،واحلذر ،واخلوف ،والرعب بعملية التطهري
ينتقل �إىل احلو�ض ليتو�ض�أ ،وثانية يقوم «منكر ،ونكري» من خلف زجاج احلجرة
بالإ�شراف بدقة على م�سرح العمليات ،ثم يقف لل�صالة وقلبه يرتعد من الفزع
من كل حرف يخرج من خمرجه ال�شرعي مت�سائ ًال :ماذا �ستكون النتيجة؟ وهو
يذكر ذكريات مرة عن مئات املرات التي �ضرب فيها «علقة �ساخنة» من �أجل وال
ال�ضالني ،ذكرى جتعل الرعدة تتم�شى يف ظهره ،والويل كل الويل �إن �أخط�أ يف
�أركان ال�صالة ،وبعد االنتهاء من م�شاكل التجويد والقراءة ينبغي �أن ي�ستخرج
احلل الأ�صلي من جدول اللوغاريتمات امل�سمى بال�شيكات ،وبعد االنتهاء من
ال�صالة ،تبد أ� القرقرة ،والنقنقة ،وال�سب� :ضرب اهلل ر�أ�سك بهذه ال�صالة البرتاء
ال ر�أ�س لها وال ذنب  ...ال دعاء وال تالوة �سورة من القر�آن  ...وال تعقيبات ،ثم
()1
عندما تنمو حليته يت�ضاعف �شقا�ؤه ،ي�صري من فوق ومن حتت.
متخ�ص�صا يف علم ال ّنف�س �إ ّال
الدين هجو ًما �ساخ ًرا ال هوادة فيه وبالرغم من �أ ّنه كان
( )1كان �أحد زمالئي يهاجم ّ
ً
�أ ّنه مل يفهم �أنّ هجومه هذا من نوع ردود الأفعال ،وذات ليلة كنت �أجل�س معه ومع �إخوته وكلهم من املثقفني
الدين وت�شعب احلديث عن ذكريات ّ
الطفولة ،واكت�شفت �أنهم
وال�سخرية من ّ
ا ّلذين يتخذون موقف ال ّرف�ض ّ
وال�صوم يف �أ�شد �أنواع احل ّر.
ال�صالة يف فجر ال�شّ تاء البارد ّ
جمي ًعا يتذكرون مبرارة كيف كان �أبوهم يرغمهم على ّ
(املرتجم).
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و�إذا كان املق�صود هنا بن ًتا ،فوام�صيبتاه� ،ضحكها داخل املنزل �أمام �أخيها
�أو ب�شا�شتها وماذا �أقول؟ كونها �أنثى ،وحتى كونها جميلة جرم ،خمالف لل�شرع،
ينبغي �أن تخفي وجهها �أمام ال�سمكة الذكر يف احلو�ض ،والدر�س والبحث غري
قابل للتحمل ،ال ينبغي �أن يو�ضع الكالم عنه يف �أفواه تلك العورات ،واخلط
�أي�ضً ا بالن�سبة للبنات حرام؛ لأنه طريق الف�ساد واالنحراف ،من املمكن �أن تكتب
خطابًا ل�صبي� ،إذن ماذا تفعل؟ ينبغي �أن تخفي اجلورب ال�شفاف ،وحذاء الكعب
العايل ،والباروكة ،واملر�آة ،والرمييل ،و�أ�صبع الروج و� ...إلخ ،داخل حقيبة وتخرج
من املنزل مبالءة �سوداء ،وجورب �سميك ،وحذاء «�شريف» وغطاء ثقيل للر�أ�س،
ومبجرد �أن تبتعد عن منطقة الرعب والدين ،تتنف�س ال�صعداء ،ومع �آالف من �أنواع
احلرج ،والإ�شكال ،واخلجل تقوم داخل تاك�سي �أو يف منعطف حارة �أو دورة مياه
بخلع �شعارها ودثارها الدينيني ،وتتحول �إىل امر�أة ع�صرية ،ثم وبعد عدة �ساعات
تقوم بنف�س هذه الطقو�س من �أجل دخول منطقة الدين الع�سكرية ،ودفعة واحدة
ينفد �صربها فتجازف وتتمرد ،نوع من تنفي�س العقد ،تعوي�ض ع�شرين عا ًما من
االختناق ،واال�ستبداد ،والكبت و  ...رد فعل.
نرى �إذن �أن الر�ؤية الالدينية هنا حالة نف�سية ،وعقدة ،ورد فعل ،مل ي�صبح
�صاحبنا مفك ًرا بال �إميان ديني عن طريق الدرا�سة ،ومعرفة الفل�سفة ،والعلم ،والثقافة
اجلديدة ،واملدار�س الفكرية ،واالجتماعية التي ظهرت يف القرنني الثامن ع�شر،
والتا�سع ع�شر� ،أو حتت ت�أثري احلركات التقدمية البورجوازية �أو امليل �إىل الواقعية،
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واملنطق املادي ،واجلدلية ،واملادية ،والإن�سانية� ،إن �ضغط «الإبريق» و«احلجاب»
جعله ع�صر ًّيا ،ومفك ًرا ،ومتحر ًرا ،وجعلها هكذا� .إن حرية املر�أة تعني هناك حتررها
من القيود املنحطة الفكرية ،والروحية ،والقانونية ،واالجتماعية وتعني حرية
االختيار ،وحرية التفكري ،وحرية احلياة ،وحرية احلب احلرية من كل الألوان،
والتقاليد التي كانت تذكا ًرا من مرحلة العبودية ،والذلة ونق�ص العقل وك�سر قدم
املر�أة� .أما حرية املر�أة هنا فتعني حتررها من املالب�س ،والزينة التقليدية وا�ستعبادها
يف �سوق بيع ال�سلع اال�ستعمارية اال�ستهالكية ،وال عالقة لها يف الأ�صل ب�شعورها،
وثقافتها ،وروحها ،وقدرة �إدراكها ،ور�ؤيتها ال�شخ�صية ،والكونية وثورتها الفكرية،
وتغيري ا�ستحقاقها وجدارتها.
ومظاهر تلك احلرية �أن تكون املر�أة مثل الرجل ،لي�س فح�سب ت�ستطيع
اتخاذ القرار مثل الرجل ،وتختار ،وتعلن ر�أيها وم�شاعرها ،بل مثل الرجل متا ًما
تقرر وتختار ،ويكون لديها ر�أي ،و�إح�سا�س يف م�ستوى الرجل (لي�س من نوع ما
للرجل كما يظن الع�صريون عندنا) ،وتبدي هذا يف عملها ،و�سلوكها ،وفكرها،
لكن مظاهر هذه احلرية هنا هي �أن ت�ستطيع املر�أة �أن تلب�س مثل ن�ساء �سان ديني�س،
وبيجال ومولن روج ،هذا من الوجهة ال�شخ�صية� .أما من الوجهة االجتماعية فهي
�أن ت�صري م�سئولة عن حمطة بنزين� ،أو تلب�س لبا�س اجلندية .املر�أة التي تق�ضي
�سنة كاملة تتحدث وتعمل ب�ش�أن جهازها بحما�س ،وجلبة �شديدين ،وت�ساوم يف
مهرها ،وت�صر على ارتفاع ثمن ف�ستان زفافها ،واجلواهر التي تهدى �إليها ،وو�سائل
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جمل�س العقد ،وفخامة حفل الزفاف ،ال تزال جارية باملعنى الكامل للكلمة،
�سواء من وجهة النظر الروحية ومن وجهة النظر االجتماعية� ،إنها ال تزال
ترى قيمة �شخ�صيتها يف املبلغ الذي يدفع مه ًرا لها ،والنقود التي حددت من
�أجل ذهابها �إىل منزل الرجل ،وهو نف�س املبلغ الذي كان الرجل يدفعه عندما
ي�شرتيها ،ال يزال للمر�أة �سعر ،وهذا ال�سعر متا ًما مثل ع�صر عبودية املر�أة ،و�سوق
اجلواري مرتبط بجمالها ،ون�ضجها ،و�سنها ،ومهارتها ،وم�ستوى تربيتها ،و�أ�سرتها،
و�أ�صلها ،والعقد ،وقائمة اجلهاز ،والإجراءات الر�سمية ل�صيغة ال�صفقة ،واملجل�س
التح�ضريي للخطبة من �أجل حتديد القيمة ،واملهر ،والقيود ،وال�شروط اجلدية
القانونية املوجودة حتت العنوان الظاهري :هدايا ...وكل �شيء �صورة ُه ِّذبت،
و ُب ِّررت من �أجل الإتجْار يف جارية.
يقول بع�ضهم� :إن هذه القيود وال�شروط من �أجل �أن الفتاة عندما تذهب
�إىل منزل الرجل ت�ضع �شي ًئا ما حتت ت�صرفه (اال�ست�سالم لإرادته ومتكينه من ق�ضاء
�شهوته و�سد حاجاته اجلن�سية) وعند خروجها من منزلها تفقد �شي ًئا (البكارة) ويف
مقابل هذين ينبغي �أن يقدم الرجل �شي ًئا وهذا ال�شيء هو املال ثم املال .و�إذا
تركنا امل�صطلحات الأدبية ،ودقائق �صنعة التربير والت�أويل تكون احلقيقة العارية
هي �شراء كل ما هو �إن�ساين ،ومتعلق باملر�أة �إذ �إن ما يحدد للرجل يف مقابله هو
العملة الرائجة يف ال�سوق.
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ومن هنا ف�إن املر�أة نف�سها تعرتف كما يعتقد املجتمع ب�أن البكارة هي التي
لها �أعلى �سعر ،فالأرملة ،والأَيمِّ �سعرهما منخف�ض ،فهما بزواجهما ال�سابق فقدتا
�شي ًئا ،وال جرم �أن ينخف�ض �سعرهما وهذا التخفي�ض يف ال�سعر ينبغي �أن ُي َع َّو�ض
بزيادة م�ؤخر ال�صداق دليل على �أنهما جاريتان وال تزال نف�سيهما جاريتني وتفكر
كل واحدة كجارية ،ومثل هذه املر�أة ال ت�صري حرة مب�ساعدة البودرة التي تخفي
الغ�ضون ،والرمييل ،وظالل العيون ،و�أحمر ال�شفاه .لي�س لهذه الأ�شياء دخل
باحلرية فقدميًا كانوا يزينون اجلواري غاليات الثمن زينة كاملة ،وبامل�صادفة ف�إن هذه
التمثيليات دليل على مركب النق�ص ،والت�أخر وكون املر�أة خملوقًا من الدرجة
الثانية.
كانت مدموازيل مي�شن وهي امر�أة حادة الذكاء ،وا�سعة الأفق قد �سافرت
�إىل ال�شرق الأو�سط يف مهمة �صحفية جلريدة «الأومانتيه» ،وعند عودتها �س�ألتها:
ما هو انطباعك من هذه الرحلة؟ ومن �ضمن امل�شاهدات الدقيقة التي �شاهدتها
خالل رحلتها الق�صرية ق�صت يل :كنت �أمتنى دائ ًما �أن �أ�ضع يف حجرتي �سجادة
�إيرانية جميلة وظريفة ،لكني عندما ر�أيت م�شاغل ن�سج ال�سجاد يف �إيران ،ف�إن
كل بدين يرتعد ملجرد �أن �أت�صور �أنني �أط�أ بقدمي �سجادة �إيرانية هذه الورود
احلمراء الفاقعة يف �سجاجيدكم ت�أخذ حمرتها من وجوه ال�صبايا العامالت
الربيئة ال�شاحبة� .إنني �أرى الأ�صابع الظريفة النحيلة له�ؤالء الأطفال احلزاين
الذابالت بني طيات كل عقدة ،لي�س هذا التعبري الرومان�سي من عندي ،هو ن�ص
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الأغنية التي كن يتغنني بها �أثناء العمل يف تلك املغارات ،ثم قر�أت بالفرن�سية
هم�سا ،وكانت قد �سجلتها،
ن�ص الأغنية التي يرتمن بها ن�ساج ال�سجاد يف �إيران ً
وخجلت �أنا الإيراين ،والذي ن�ش�أت يف مدينة ال�سجاد و�أدعي املعرفة باجلماهري
لأنني �سمعت هذه الزمزمة عدة مرات ،ومل �أفكر �أب ًدا يف ر�ؤية ماذا يقولون ،وهذه
املر�أة الفرن�سية التي ال تعلم الفار�سية �سجلتها كاملة خالل رحلة قامت بها ملدة
ثالثة �أيام �إىل �إيران (وهذا هو معنى حرية املر�أة ،وتقدمها مع حمافظتها على
رقتها و�إح�سا�سها الأنثوي ،وهو يف نظرنا دائ ًما تو�أم لل�ضعف ،واحلمق ،وال�سخف،
جدا بالن�سبة يل
وال�سطحية) ،ثم قالت� :إن التجربة الأخرى التي كانت مهمة ًّ
�إنني عندما جئت من �أمريكا �إىل �أوربا؛ ر�أيت الن�ساء الأوربيات �أكرث �أناقة ،واتبا ًعا
للمو�ضة من الن�ساء الأمريكيات ،وعندما ذهبت من �أوربا �إىل طهران ر�أيت الن�ساء
الطهرانيات �أكرث �إفرا ًطا يف مو�ضة املالب�س ،والتزين من الأوربيات ،وعندما ذهبت
من طهران �إىل �شرياز ر�أيت الأقلية الع�صرية من ن�سوة الأقاليم �أكرث تقد ًما من
الطهرانيات .قلت :لو كنت قد ا�ستطعت �أن توا�صلي ال�سفر ،وتذهبي �إىل قريتنا
«مزينان» لكنت قد دللتك على فتاة من قرية حممد �آباد كان �أبوها �صان ًعا لعراقات
احلمر ،وكانت قد ذهبت هي نف�سها �إىل طهران ،وا�شتغلت خادمة لعدة �سنوات
يف منزل �أحد الأ�شراف امل�شهورين يف �شمال املدينة وعادت �إىل القرية لتن�سم
الأخبار ،وت�ستطيعني �إن �أردت �أن تقيمي هناك وتري كم من الت�أفف ،والقرف
�أبدته عند ر�ؤيتها لأحوال ن�ساء القرية� :آه� ،آه �أف� ،أف ،ال زلنت تذهنب �إىل اخلالء
وجتمعن احل�شائ�ش ب�أيديكن وت�ضعن �أيديكن يف روث البقر؟ ما هذه املالب�س
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الكربا�سية الغليظة التي تلب�سنها؟ �أال تدمي �أبدانكن؟ ر�أيت زوجة احلاج فالن،
و�آغا بيبي وهما تظنان نف�سيهما من النا�س املحرتمني ،ال زالتا تلب�سان هذه املالءة
املنطقة ،وت�ضعان هذا ال�سروال الق�صري يف �ساقيهما� ...أ�صابني الغم ،ال توجد
اليوم امر�أة يف طهران تلب�س هذا النوع من ال�سروال ،و�إن لب�سه �أحد يفهمون �أنه
قروي يحتقرونه ،وال ي�سمحون له مبحل احلمار ،يقولون �أن ال �شخ�صية له جاء من
وراء اجلبل ...اليوم كل امل�سائل عن الرجل واملر�أة ،وعن م�شاكلكم �أنتم �أهل
القرية قد خلت...
مث ًال عندما �أ�سري يف ال�شارع ،وتقع عيني على رجل غريب ويعجبني �أذهب
جدا.
�إليه و�أقول له ب�صراحة :يا �سيد ب�أي لون لونت عينيك� ..أنت «تيب» لطيف ًّ
�أو يتقدم �إليك رجل يف ال�شارع فج�أة نحوك ويقول� :سيدتي ...هل قال لك
�أحد� :إن قوامك فريد من نوعه يف هذه املدينة؟ قلبي فداك� ...أين منزلك؟ �أال
ت�سمعني الإذاعة؟ لي�ست �سيئة ،وت�شكر ال�سيدة ذلك الرجل كث ًريا ...الأمور
�إياها عند القرويني فقط� ...أال تقر�أن جملة «زن روز» ؟ كتبوا فيها �أن الن�ساء الالئي
ميلن �إىل ال�سمنة قلي ًال عليهن اتخاذ خدين حتى تتح�سن �أج�سادهن ...هذه �أمور
حلت� ،أمل تقر�أن �شعر ال�سيدة الذي ن�شر يف ال�صحف ،والذي تقول فيه ب�صراحة
«خلقت امر�أة لكن �شهوتي �شهوة رجل»؟ �أننت يف هذه القرية ال خرب لديكن
عن الدنيا ...اذهنب جمي ًعا ،واقر�أن الدرو�س ،وتعلمن الكتابة ،والقراءة لتقر�أن
البوردة و«زن روز» و«اطالعات بانوان» وجملة «ال�سينما» وجملة «رو�شنفكر» وجملة
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«�سياه و�سبيد» وكت ًبا �أخرى تعلمكن فن احلياة �إن �شاء اهلل �إن جاء التلفزيون ،و�إن
جاء الراديو ت�صرن متعلمات ...تتح�سن الأمور ...حينذاك �سيذهب الكربا�س،
واخلرق ،واللباد ،والبقر ،واحلمر ،واخليل ،والقطن ،والقمح ،وال�شعري ،والأكواخ،
املبنية من الطني ،والق�ش ...والقباء ،وال�شال ،واحلناء� ...إلخ ،كلها �سوف تذهب
حلالها ،وبد ًال منها �سوف ت�أتي ال�سرات ،وال�سراويل الأجنبية ،واجلوارب ال�شفافة
التي تظهر البدن من طراز �ستاراليت ،وا�سطوانات املو�سيقى ،وامل�سجل ،والراديو
التزانز�ستور ،وال�شامبو ،و�أحمر ال�شفاه ...ثم يقام هنا بنك  ...وكل نقود تريدونها
ت�أخذونها منه ،وت�شرتون ما تريدون من املحالت وتخرجون من هذا ال�شقاء ...ما
هذه احلياة؟ من طلوع ال�شم�س �إىل غروبها العمل يف اخلالء ،ثم الأكل يف بداية
الليل ،ثم النوم كالدجاج ،وعدم فهم �أي �شيء عن الدنيا وعن احلياة ...قلوبكم
فقط �سعيدة لأنه ال يوجد يف قريتكم �سرقة� ،أو قمار� ،أو �سكر� ،أو زهري� ،أو �سيالن،
�أو بيوت دعارة� ...أو �أن حدائقكم عامرة ،وحقولكم خ�ضراء ،و�أهراءكم مليئة
بالغالل ،وخمازنكم مليئة بال�سمن ،والك�شك ،وال�صوف ،والقطن ،والكمون...
و�أن مالب�سكم تن�سجها ن�سا�ؤكم ،ويخطنها ،وخبزكم ي�أتي من املزرعة ،وفاكهتكم
من احلديقة ،وطعامكم من بقركم ،وغنمكم ،وطيوركم ،ومطاياكم ،وخيلكم،
وحمركم ،وجمالكم ...وال حتتاجون �إىل اخلارج� ...أهذا كالم؟  ...اذهبوا وانظروا
كيف يعي�ش النا�س اليوم ماذا ي�أكلون ،وماذا يلب�سون ،واملتع ،وامللذات ،واللهو،
و�أنواع الراحة؟ �إنكم تتخيلون �أن اهلل قد منحكم نعمة الدنيا؛ لأن لديكم بقرة
حلوب ،لقد كتبوا يف جملة «زن روز» �أن الن�ساء الأجنبيات ميلأن البانيو «البانيو
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يعني احلمام» باللنب ،ويرقدون فيه ،ويغ�سلن �أبدانهم حتى ت�صري ب�شراتهن ناعمة...
انظروا �إىل ب�شراتكن التي لونت بلون مالب�سكن الكربا�سية ،و�إىل �أيديكن التي
�صارت مليئة بالكنف (الق�شف) كركبة البعري� ...إىل متى �ستبقني هكذا؟ ...
و�إذا كنت قد حتدثت عن هذه الفتاة التي تنتمي �إىل قرية حممد �آباد فهذا راجع
�إىل �أنه ل�سنا يف حاجة بعد �إىل تف�سري النمط الفكري ،والدور االجتماعي ملفكرينا
الع�صريني يف املجتمعات التقليدية ،والإ�سالمية ،لأنهم النموذج الكامل جلماعة
املفكرين ،والطليعيني املطالبني بالع�صرية والأوربة :فريق ورد �أ�سلوب �إعداده يف
الع�صور احلديثة على ل�سان جان بول �سارتر( )1والقبيلة حديثة الظهور يف �إيران
جدها الأعلى ملكم خان(� )2صاحب اللوترية ،ومكان تربيتها «م�ؤ�س�سة تربية
الأفكار»( )3ون�ضجها متا ًما يف بداية القرن الرابع ع�شر الهجري ال�شم�سي (�أي
حوايل �سنة (� 1300ش)( )4ه�ؤالء جعلونا نبتلع الع�صرية بد ًال من احل�ضارة ،ومل

()1ورد قول �سارتر بالتف�صيل يف«:املفكر وم�سئوليته يف املجتمع» ل�شريعتي ،والرتجمة لنف�س املرتجم( .املرتجم).
()2مريزا ملكم خان كاتب ،ومفكر �إيراين معا�صر ،كان �أول من دعا �إىل �إدخال النظم الأوربية يف الدولة .كما
�أدخل تنظيم اجلماعات املا�سونية لأول مرة يف �إيران ،قيل �إنه ارتد عن الإ�سالم �أكرث من مرة� ،أ�صدر جملة
«قانون» التي كان ينادي من خاللها بتطبيق النظم الأوربية يف �إيران ،اهتمت احلكومة الإيرانية يف �أواخر عهد
ال�شاه بن�شر �أعماله ل�ضرب احلركة الإ�سالمية( .املرتجم).
( )3م�ؤ�س�سة تربية الأفكار �أن�ش�أها ر�ضا �شاه لتوجيه العقل اجلماعي للإيرانيني لقبول التحديث( .املرتجم).
( 1299( )4هـ �ش) االنقالب الع�سكري الذي جاء بر�ضا �شاه �إىل ال�سلطة( .املرتجم).
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يفهموا ،ومل يرتكونا نفهم �أن هذين مفهومني ،ولي�سا مفهو ًما واح ًدا ،وت�أريخ هذين
القرنني الأخريين يف كل الدول الإ�سالمية ،بل يف �أنحاء �آ�سيا ،و�إفريقيا دليل
على �أننا دفعنا الثمن غال ًيا لعدم الفهم هذا ،ويدل على ما �أعطيناه يف �سبيل ما
مل نح�صل عليه.

م�سئولية املفكر يف جمتمعنا

لي�ست م�صيبتنا الكربى يف حتول العوام امل�ستهلكني �إىل مت�شبهني ،ولي�ست
حتى يف حتول متعلمينا وحملة ال�شهادات املتخ�ص�صني عندنا يف الأعمال حديثة
الظهور �إىل مت�شبهني ،امل�صيبة الكربى هي حتول املفكرين امل�ستنريين� ،أي املفكرين
الذين يف �أيديهم قيادة الأفكار ،وتوجيه الروح ،والثقافة ،والإميان يف املجتمع،
�أولئك الذين حلوا حمل علمائنا الدينيني ،و�أولئك الذين يعتربون ظهراء الزعماء
ال�سيا�سيني ،واالجتماعيني ،والقوميني يف بلدنا .وكما يذهب متعلمونا �إىل �أوربا
للدرا�سة ،ويعودون �أطباء ،ومهند�سني ،وجراحي جتميل ،وعلماء جيولوجيا....
�إلخ ،ف�إن مفكرينا �أي�ضً ا يعودون ا�شرتاكيني وفا�شيني ،ووجوديني ،ومارك�سيني،
وراديكاليني ،و«ينهمكون» يف العمل يف املجتمع.
وينبغي �أن نعلن �صراحة �أنه ب�صرف النظر عن النتائج امل�شئومة ،والتخريب
والفرقة التي �أثمرتها هذه اجلماعة� ،أنه �إذا كان لعملهم قيمة ،هو �أنهم بهذه الألقاب
يجدون لأنف�سهم ا�س ًما ،ور�س ًما ،وو�ض ًعا بني ال�شباب ،ومما يثري الأ�سف �أنهم بهذا
ير�ضون �أنف�سهم.
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ذات يوم كنت �أحتدث مع �أحد �ضحايا �أولئك املروجني �أ�شباه املفكرين،
�أي واحد من ه�ؤالء ال�شباب الذين يقومون بدور مريدي متع�صبي الدين
جلهال القدماء له�ؤالء ال�شيوخ اجلدد ،كان مو�ضوع احلدث حول� :إنه ال ينبغي
�أن نتحدث عن م�سئولية املفكر ،بل ينبغي �أن نتحدث عن م�سئولية املفكر يف
جمتمعنا احلايل ،والتفرقة بني هذين املبد�أين ،و�أحدهما جمرد ،ومطلق ،وال بد
�أن يكون مبحثًا كل ًّيا ،وفل�سف ًّيا ،وعلم ًّيا ،والثاين واقعي ،وجزئي ،وعيني ،وعملي.
�أخذت �أقول على �سبيل املثال �« :إنني واحد من نف�س ه�ؤالء املتعلمني العائدين
جدا ،وبخا�صة
من �أوربا ،فرع تخ�ص�صي �أي�ضً ا فرع منا�سب ،ويهتم به الع�صر ًّ
مفكروه .والآن وقد جئت �إىل �إيران ،وجدت نف�سي يف مفرتق طريقني ينبغي �أن
مطروحا هنا ،هنا ال يعاين املرء من
�أختار �أحدهما ،لي�س مو�ضوع اخلدمة ،واخليانة
ً
الرتدد ،كل يذهب يف طريقه� ،إن البحث حول املفكرين ،وال�ضمائر الواعية احلرة.
هذان الطريقان هما� :إما �أن �أختار نف�سي� ،أو �أختار قومي».
الطريق الأول� :إنني كاتب ،ومرتجم ،وعامل من علماء االجتماع ،وعلى
علم بالأحدث الفل�سفية ،والأيدلوجية ،واملدار�س الأدبية ،والفنية املعا�صرة يف
عاملنا ،كما �أفهم �أي�ضً ا نب�ض جمتمعي ،وقد ترجمت كتاب «الوجود والعدم» وهو
من �أعقد الأعمال العميقة ،والفل�سفية البحتة جلان بول �سارتر ،العمل الذي
اعرتف مرتجمه �إىل الإ�سبانية �صراحة �أنه ال ميكن ترجمة معانيه ،ودقائقه الفكرية،
جدا من اللغة الفرن�سية،
بدقة ونقلها ب�أمانة وو�ضوح �إىل اللغة الإ�سبانية وهي قريبة ًّ
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ومن ترجماتي الأخرى «املنحنى ال�شخ�صي حلياة ما» ب�ش�أن احلالج وهو من
�أعمال الربوف�سري ما�سينيون �أعظم امل�ست�شرقني يف قرننا احلايل ،وب�ضع ترجمات
�أخرى عن لوي برول ،ودوركهيم ،وهالبواك�س ،ولو ن�شرتها لظفرت ب�سرعة ت�شبه
�سرعة بابا طاهر يف علم االجتماع ،ول�صرت �أحد �أقطاب هذا العلم ،ومفك ًرا...
ووجود ًّيا.
وهذه هي �أ�سمى الألقاب التي تهدى يف ع�صرنا ،و�أقيمها .لكن هذا ال�س�ؤال
جعلني �أتردد يف هذا الأمر :ب�أي �شيء تهم هذه الأمور قومنا ،وجمتمعنا الفعلي؟
�إن ه�ؤالء النا�س بـ�آالمهم ،واحتياجاتهم ،ومبادئهم ،و�أو�ضاعهم االجتماعية،
والدينية ،والثقافية ،ال يتنا�سبون قط مع هذه املتون� ،إن هذا ي�شبه �أن �أذهب �إىل
قريتي «مزينان» ،و�أجمع قومي من رجل ،وامر�أة ،وخان ،وفالح ،وم�ؤمن ،وفا�سق
يف امل�سجد اجلامع ،وكعامل عائد من �أوربا �أقارن �أمامهم بني ال�سيمفونية اخلام�سة
لبيتهوفن ،وال�سيمفونية ال�ساد�سة لت�شايكوف�سكي� ،أو �أحتدث عن م�سرح العبث،
�أو انتظار بيكيت� ،أو تكعيبية بيكا�سو� ،أو الأ�سباب الثقافية واالجتماعية حلركة
الهيبي� ،أو �أعطي الكالم حقه عن خط�أ كثري من قرائنا ،و�أن�صاف مفكري �أوربا
الذين يظنون �أن البري كاموا وجودي �أي�ضً ا ،و�أف�سر �أوجه الت�شابه واالختالف بني
�أفكاره و�أفكار �سارتر ،وهايدجر ،والنتيجة :ت�ضييع وقت النا�س وتعطيلهم عن
�أعمالهم  ،وحياتهم ،وفتنة فكرية ،و�إف�ساد لكل �شيء و«هرجلة» وخداع بع�ض
ال�شباب �ضعاف العقول املنتفخني بالهواء الذين يظنون �أنهم فهموا �شي ًئا من
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هذه الكلمات ،و�أ�صبحوا على علم ب�أحدث الق�ضايا الفكرية ،و�أعمقها يف زماننا،
لكني يف مقابل كل هذا �أكون قد ح�صلت على �شيء� ...إنهم �سوف يقولون�« :إن
مواطننا هذا ثرثر كث ًريا» انظر� ،أية كلمات ينطق بها ،نحن عوام ،وال نفهم �شي ًئا
لكن من الوا�ضح �أنه لي�س من ه�ؤالء ال�شيوخ واملتعلمني العاديني ...خ�سارة مثل
هذا الرجل بالن�سبة لنا الذين ل�سنا جديرين به� ...إن مكانه هو اخلارج ،هناك
يعرفون لهذا ال�صنف من النا�س قدره ،انظر� ...إنه يتحدث عن �أنا�س مل ن�سمع
حتى �أ�سماءهم.
هذا ا�ستغالل �سيء جلهل النا�س ،حينئذ ماذا يكون الفرق بني املفكر
امل�ستنري الدميوقراطي ،واملتحرر التقدمي الع�صري ،وبني ذلك املتكلم ،وال�صويف
القدمي الذي كان يجمع عد ًدا من النا�س الكادحني امل�ستبعدين اجلياع يف
امل�سجد� ،أو اخلانقاه ،ويتحدث �إليهم عن منازل الآخرة ،وطبقات جهنم ،واملراحل
ال�سبعة للع�شق ،وال�سلوك ،وم�سائل الذات ،وال�صفات ،ووحدة الوجود ،وعامل
الأمر واخللق ،ودقائق عميقة ،وفل�سفية ،وذكية ،فيم؟! يف ال �شيء ،الفرق بيني
وبينهم يف الألفاظ ،واحلركات ،وال�سكنات ،و�إال فبالن�سبة للنا�س� ،سواء حتدثنا
كذبًا باللغة ال�صينية� ،أو باللغة ال�سن�سكريتية ...ال فرق عندما ال يهم �أحد �شي ًئا،
فالبحث عن ماهية هذا ال�شيء ال جمال له ،بالن�سبة جلماعة يلهثون يف �صحراء
حمرقة ،ويرون املوت �أمام عيونهم �سواء حتدثنا عن ق�صة ليلى واملجنون� ،أو حتدثنا
بت�أريخ موثق عن احلرب الطائفية يف �أيرلندا.
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والطريق الثاين :لأقل �أنني ال �شيء (اجلهاد الأكرب) ،ولأرى البداية �أي
طريق �أ�ستطيع �أن �أ�سلكه لأكون على �صلة بالنا�س؟ ب�أية لغة �أحتدث �إليهم؟ ثان ًيا:
ماذا �أقول ،وكيف �أقول؟ حتى ين�صتوا �إيل .ويقبلوا كالمي؟ وال يف�سرون �أقوايل
على �أنها غريبة عن ثقافتهم ،و�إميانهم ،وعجيبة ،وم�شكوك يف �أمرها ،وبعيدة؟
لنفر�ض  -وهذا جمرد فر�ض � -أنني يف �أبحاثي االجتماعية قد و�صلت �إىل
النتيجة القائلة �إن :مدينة م�شهد هذه مث ًال وهي املدينة التي �أعي�ش فيها (ق�ضية
حم�سو�سة ،وعينية ،وعلمية ،لي�ست ا�صطناع كليات ب�ش�أن جمتمع كذا� ،أو �شعب
كذا� ،أو جماهري كذا� ،أو طبقة كذا� ،أو �شريحة كذا) ،وهي مدينة دينية ،ومركز
زيارة (هذه هي �سمتها االجتماعية البارزة) ،ي�سكنها ثالثمائة �ألف ن�سمة ،ويوم ًّيا
ي�صل �إليها �ألفا زائر من كل �أنحاء الدولة ،من املدن ،والأرياف ،والقبائل ،وحتى
من �أبعد الأركان التي ال ت�صل �إليها يد مفكر �أب ًدا ،و�إىل جوار ذلك ف�إن الأكرثية
ال�ساحقة له�ؤالء الزوار املتدينني ال يقر�ؤون كت ًبا ،وال ي�ستمعون �إىل حما�ضرة،
وال ي�سمعون الأخبار ،والتعليقات ،والأبحاث العلمية التنويرية من الإذاعة ،وال
هم يتعاملون مع ال�سينما� ،أو امل�سرح الثقايف اجلدي ،وال هم على عالقة بالأمناط
الواعية امل�ستنرية� ،أي �أن عيونهم ،و�آذانهم مغلقة ،وكل نوافذ الوعي م�سدودة �أمام
وجوههم� .إنهم يف الغالب ريفيون ،وفيهم �أقلية ح�ضرية ،لكنهم جمي ًعا منت�شرون
يف رقعة واحدة من الأر�ض ،وم�سائل الكثافة ال�سكانية ،والتكاتف لي�ست مطروحة
يف حميط حياتهم �أ�ص ًال ،وهذا يف حد ذاته عامل من عوامل ركودهم الفكري،
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وجمودهم ،وبقائهم غري واعني ،وهم من الناحية الثقافية تقليديون ،وبالن�سبة
للعمل ملت�صقون بالأر�ض ،وهذا �أي�ضً ا عامل �آخر ،اجلاذبية الروحية ،واالجتماعية
هي التي حتركهم وهي التي جتمعهم وتدفعهم �إىل التع�صب ،ال�شيء الذي يحول
دون ت�شتتهم الظاهري ،وعزلتهم الداخلية هو الدين.
هذه هي معلوماتنا ،فما هو هدفنا؟ كما قلت �إن ر�سالة املفكر امل�ستنري هي
منح الوعي للجماهري ،والتنمية االجتماعية ،والثورية لآرائهم ،و�أفكارهم ،وما
هو املجهول لدينا؟ نعلم �أنه لكي ُي َو ّعى فرد� ،أو جماعة� ،أو يربيان ،فعلى املرء
�أن يكت�شف �أو ًال :طريق االرتباط بهم .وعليه ثان ًيا� :أن يعرف لغة التفاهم معهم
�أي �شخ�صياتهم ،وثقافتهم ،ومن ثم ف�إن املجهول هو� :أي طريق ميكن من خالله
االت�صال به�ؤالء النا�س �أي الثالثمائة �ألف ن�سمة الذين ي�سكنون م�شهد ،و�أي�ضً ا
هذه القافلة الأبدية التي ال تنتهي من الزوار الذين ميرون بهذه املدينة من �أعمال
هذا الوطن ،ب�أي لغة ميكن الكالم ؟ اجلواب :الدين.
�إن جماهري النا�س يف هذه املدينة يجتمعون م ًعا يف املنازل ،وامل�ساجد،
والتكايا ،ويف �أيام املنا�سبات ،وكل �أ�سبوع با�سم الدين .وبني اجلماهري ال يوجد
جتمع قط لي�س ذا �أهمية خا�صة بالن�سبة لعامل االجتماع� ،أو املفكر الذي يكون بينه
وبني اجلماهري عمل .وميكن �أن نحدد تعداد هذه املجال�س بحوايل ع�شرين �ألف
جمل�س ،واملجتمع ال�شيعي يف الأ�صل ،وب�سبب تقليده اخلا�ص جمتمع حزبي ذو
ت�شكيالت .وميكن اعتبار هذه املجال�س مراكز علمية دينية تت�شكل على �أ�سا�س
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فكر واحد ،و�إميان واحد متميز ،وقوي ،وب�شكل طبيعي ،وفيها تتعرف اجلماهري
ب�شكل م�ستمر على �أ�صولها العقائدية ،وفيها يلقن الإميان .مثل هذا املجتمع ي�شبه
مدينة مدت فيها الأنابيب (خال ًفا ملدينة يوجد فيها يف كل حي� ،أو يف كل منزل
بئر) ميكن �إ�صالحها بنف�س الب�ساطة التي ف�سدت بها.
لكن ه�ؤالء الزوار ،وهذا املزار ملتقى اجلماهري التي لي�س لها ارتباط ببع�ضها
من �أي نوع ،ويف املتو�سط ي�أتي كل فرد من جماهري النا�س ح�ضر ًّيا كان� ،أو ريف ًّيا،
�أو قبل ًّيا مرة واحدة �إىل هذا املكان ،و�إىل جوار هذا فلي�س يف و�ضع �سائح� ،أو عابر
�سبيل� ،أو تاجر ،بل يف حالة روحية قابلة ،ومتهيجة ،وحارة .ف�إذا ا�ستطاع مفكر
واع .وعارف النفاذ داخل هذه ال�شبكة الدينية ،واتخاذ طريق �إىل هذا امللتقى
ٍ
العام للجماهري ،وبث �أ�صول الوعي ،والتنوير فيها ،يكون مثل مادة تدخل الدم
عن طريق نقطة �صغرية ثم تطوف �أنحاء ال�شرابني ب�سرعة �شديدة ،وتدريج ًّيا ت�صل
جناحا عظي ًما يف
�إىل كل اخلاليا ،وجتذب �إىل كل �أع�ضاء اجل�سد ،ويكون قد حقق ً
�أن يب�سط كلمته �إىل كل ال�شرائح ،و�إىل كل الزوايا يف املجتمع ،وينفذ يف �أعماق
فكر اجلماهري ،وقلوبها ،وعمل بهذا احلجم بالن�سبة ملجتمعنا الراكد الغافل ،والذي
ال هدف له �أمر حيوي ،وفوري ،و�صعب �أي�ضً ا بالن�سبة للمفكر.
و�إذا كنت قد و�صلت يف �أبحاثي �إىل هذا احلد ،وبالتايل �أح�س�ست �أنه بد ًال
علي -من �أجل
من ترجمة �أعمال �سارتر� ،أو البحث يف م�سرح العبث ،ينبغي َّ
ه�ؤالء الزوار ،وهم جماهري ال�شعب ،والن�ص الذي يتعاملون معه هو كتب الأدعية،
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وكتب الزيارات � -أن �أختار الن�صو�ص الأ�صلية امل�ستنرية للأدعية الإ�سالمية
من بني �آالف الن�صو�ص املنتحلة ،واملنحرفة ،والتي ال طائل من ورائها ،ثم �أقوم
برتجمتها ترجمة ب�سيطة ،و�أف�سرها تف�س ًريا موع ًيا� ،أو  -بالن�سبة لهذه الع�شرين �ألف
جل�سة دينية التي تت�شكل على �أ�سا�س ثورة دموية ،وحركة ثورية م�ضادة للرجعية،
واال�ستبداد ،واالنحراف الديني� ،أن �أبحث عن بديل للرو�ضات ،والبكائيات
املخدرة املنحرفة الرائجة امل�ضادة للت�شيع ،والتي تبث اجلمود ،واخلرافة ،وال�ضعف،
والذلة ،والكذب يف �أذهان اخللق ،و�أبحث يف املتون الت�أريخية الأ�صيلة ،و�أعرف
بحقيقة مدر�سة االنتفا�ضة ،وفل�سفة احلركة الإ�سالمية ،وروحها ،واالجتاه التحرري
امل�ضاد للخالفة ،واملوجود يف الت�شيع ،وال ينبغي علي �أب ًدا �أن �أتردد يف القيام بهذا
العمل ،هذا بالرغم من �أنني �أعلم �أنني �إذا قمت بالعمل الأول ف�سوف �أقدم
للنا�س كمفكر م�ستنري ع�صري يعرف الوجودية ،واملارك�سية ،و�سارتر ،وبيكيت،
وكريكجاردو � ...إلخ ،و�إذا قمت بالعمل الثاين ف�سوف �أكون كات ًبا دين ًّيا يكتب
كتب الدعاء ،ويدون متون جمال�س الرو�ضة .وال �شك �أن مقام مفكر يتحدث
عن مدار�س �أوربا الفكرية ،ويكتب �شي ًئا عن نقد الفنون ،والآداب املعا�صرة لي�س
كمقام رجل دين ينقّح( )1متون كتب الأدعية.
وهنا ينبغي على املفكر �أن ين�سى نف�سه .و�إنكار الذات هو ال�شرط الأول
للقيام باخلطوة الأوىل يف هذا الطريق ،هنا ال ميكن للمرء �أن يطلب الآخرة والأوىل
()1ينقّحّ :
يهذب.
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م ًعا ،لكن من بني ه�ؤالء الرفاق الهواة يف الأ�س�س من ميكن �أن تدلنا عليه ،ويكون
هكذا؟ �إن �أعظم فدائييهم م�ستعدون للت�ضحية ب�أرواحهم يف �سبيل عقيدتهم
الطاهرة ،ومن �أجل النا�س لكن ب�شرط �أن ينتبه النا�س �إليهم� ،أ�شخا�ص اجتمعوا
م ًعا من �أجل احلرية حتى ي�ستقبلوا املوت ب�إخال�ص و�سخاء ،لكن جمعهم يتبدد
رئي�سا .يذكروننا بق�صة �أبي جهل عندما وقف عدوه على
اختال ًفا على �أيهم يكون ً
ر�أ�سه يحز( )1عنقه ،كان الطلب الوحيد الذي طلبه منه �أنه �أ�شار بطرف �إىل �أ�سفل
عنقه� :أي حز من هنا ،لكي يكون ر�أ�سي �أعلى من كل الر�ؤو�س مبقدار العنق
عندما ت�ضعون الر�ؤو�س على احلراب.
ما هو الهدف �إذن من الكتابة والكالم ؟ �ألكي يعرف النا�س �أنني كاتب،
ومفكر م�ستنري ،وعامل ،وتقدمي؟ هل املهم �أن يعرف النا�س �أ�سماء  xوy؟
كنت يف مفرتق هذين الطريقني� :إذا ن�شرت كتاب �سارتر �سوف �أ�صري عاملًا
ب�سارتر ،فيل�سو ًفا ،وبد ًال منه ن�شر كتاب «�أبو ذر الغفاري» لكن يف خم�س طبعات
متتالية ،وقر�أه على الأقل مئة �ألف �شخ�ص ،ف�أبو ذر �صحابي الر�سول ،مت�شيع
لعلي ،حمبوب ،وحمرتم ،ي�ؤمن النا�س به وبكالمه �إميانًا دين ًّيا ،كالمه ينفذ يف
قلوب النا�س مثل �آيات القر�آن ،ويكون جز ًءا من �إميانهم ،ومن عقيدتهم .من هو
�أبو ذر؟ ثوري عظيم ،ومعاد للأر�ستقراطية ،وم�ضاد لال�ستبداد ،وم�ضاد للر�أ�سمالية
()1يح ّز :يقطع.
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(الكنز) و�ضد الفقر ،و�ضد التفرقة� ،إنه �أف�ضل من يتحدث عن الرتبية ،والهدف
هو �أن يعي النا�س� ،أن يعلموا �أن الدين لي�س هو الذي يجرعونهم �إياه ،و�صنعوه
هم ال�ستحمارهم ،ويعلموا �أي�ضً ا �أن احلياة لي�ست هي ما هو عليه .الهدف هو
�أن �أو�صل ر�سالته لكل النا�س «عجبت ملن ال يجد قو ًتا يف بيته ،وال يخرج على
النا�س �شاه ًرا �سيفه»(.)1
لكن ال �شك �أنه يف جمتمعنا القارئ ،اجلانحون �إىل القدمي ،واجلانحون
�إىل اجلديد �سواء ب�سواء قد تقولبوا� ،سوف �أ�صري كات ًبا دين ًّيا ،و�شتان( )2بني َم ْن
ين�شر كتابًا عن �أبي ذر ،ومن يرتجم كتابًا ل�سارتر ،لكن �إذا حددت الأمر وهو
�أن التعريف ب�أبي ذر �أكرث ت�أث ًريا بالن�سبة لإيقاظ قومنا ،ومنحهم الوعي الذاتي،
والطبقي ،واالجتماعي من البحث يف الوجودية ،فال ينبغي �أن �أخ�شى الأحكام
املتقولة مهما كان عددها كب ًريا ،بل ال ينبغي �أن �أخاف من حكم الروح امل�سيطرة
على املجتمع ،ومن تلقيها� ،إن الذين يتنازلون عن حيثياتهم يف �سبيل املبد�أ ،ويف
�سبيل النا�س �أعظم من الذين ي�ضحون ب�أرواحهم يف هذا ال�سبيل.
احلق� ،أويجب عليه �أنْ
()1هناك نقطتان عميقتان ،وعظيمتان يف هذه العبارة :الأوىل �أنّ �أبا ذر ال يقول للمحروم ّ
يقوم بثورة م�سلحة ،بل يقول� :إنني �أتعجب ملاذا ال يقوم بثورة م�سلحة .الثّانية �أ ّنه يقول �إنّ الثّورة تكون على
اجلهاز� ،أو ّ
الطبقة احلاكمة� ،أو امل�ستغلني� ،أو الأثرياء ،بل «على ال ّنا�س» ملاذا؟ لأنني �إنْ مل �أملك قو ًتا يف منزيل
ّ
فكل ال ّنا�س م�سئولون ،وم�سئولون عند احلكم عليهم باملوت.
ال�ساكت على اجلرمية كامل�شرتك فيها لكن اخلالف بني القولني وا�ضح.
وهناك قول لدي�ستيوفكي� :إنّ ّ
(� )2شتان :بعيد.

491

م�سئولية املفكر يف جمتمعنا

491

وطاملا ظل مفكرونا ،وكتابنا ،ومرتجمونا ،و�أهل الفكر عندنا عبا ًدا للمو�ضة
يجدفون مع التيار لي�صلوا ب�سرعة ،وي�ستلفتوا الأنظار فالنا�س يف حمنة -وكما يبدو
ف�إن ه�ؤالء النا�س امل�ساكني �سقطوا مرة ثانية فري�سة للرتويجات الفكرية ،وخداع
العوام ،والتالعب باملريدين اجلدد ،وما داموا يربون على �أيديهم ينبغي �أن متر �ألف
�سنة �أخرى على ه�ؤالء امللعونني.
وال�سبب الأ�صلي لكل هذه امل�صائب ،لي�س اال�ستبداد ،ولي�س اال�ستعمار،
ولي�س اال�ستغالل ،كل هذه نتائج ،هناك �سببان:
�أولهما :اال�ستحمار....
وثانيهما� :أي�ضً ا اال�ستحمار...
واال�ستحمار على نوعني:
اال�ستحمار القدمي ،واال�ستحمار اجلديد.

خال�صـة البحـث

والآن ينبغي �أن نعلم:
�-1أنَّ الق�ضايا ال�سيا�سية ،واالجتماعية خال ًفا للق�ضايا الفل�سفية ،والعلمية
ق�ضايا ن�سبية ما ي�صدق على ع�صر ما وجمتمع ما� ،أو ي�ؤدي �إىل نتائج
بناءة وتقدمية ،يكون يف زمام �آخر ،وجمتمع �آخر بال معنى� ،أو نتيجة،
و�أحيانًا يكن ذا نتائج خمربة ،وجالبة لالنحطاط.
� -2أن ما يجري يف جمتمع �أوربا ،وثقافتها ،وفكرها ،و�أفكارها الفل�سفية،
واالجتماعية ،وال�سيا�سية نتيجة طبيعية ،ومنطقية للعامل الت�أريخي،
وال�شروط االجتماعية يف �أوربا ،و�أن انتقاله �إىل جمتمعات ذات ت�أريخ
خمتلف ،وظروف اجتماعية خمتلفة ،بقدر ما هو خداع يف الظاهر،
وحمدث للحركة ،وراق يف نظر العيون التي ال ترى �سوى ال�سطح،
�أمر ال نتيجة منه �إال ت�ضييع �أعظم الفر�ص ،و�أف�ضل املواهب الإن�سانية،
و�إف�ساد القيم.
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�-3أنَّ ال�سيا�سة مبعنى �إح�سا�س الفرد باالنتماء �إىل جماعة ما �أو جمتمع
ما( )1وم�سئوليته جتاهه ،ومنحه الوعي ،واال�شرتاك يف قيادته هي ال�سمة
البارزة عند الإن�سان املتقدم.
�-4أن املفكر امل�ستنري ال هو بالفيل�سوف ،وال هو بالعامل ،وال بالكاتب،
وال بالفنان ،واملفكر امل�ستنري هو متع�صب ذو وعي ذاتي يح�س بروح
ع�صره ،وحاجيات جمتمعه ،وعنده ر�ؤية ذات اجتاه حمدد ولديه
�أي�ضً ا قيادة فكرية .وهذا الوعي والر�ؤية وعي ور�ؤية خا�صان يتحققان،
وين�ضجان يف م�سرية التجربة االجتماعية ،والعمل الثوري �أف�ضل من
حتققهما عن طريق الأفكار املجردة الذهنية ،والدرا�سة ،واالطالع على
املدار�س الفل�سفية ،والتخ�ص�صات العلمية ،لأن حركة «الفكر امل�ستنري»
هي موا�صلة حركة الأنبياء يف الت�أريخ� ،أي �أن املفكرين هم «هداة
الأمة» وغال ًبا كانوا �أميني ،يف حني �أن املثقفني هم النماذج املوا�صلة
للحكماء ،والعلماء ،والأدباء يف الت�أريخ ،مناذج ن�ضجت ،وميكن �أن
نرى بو�ضوح ال�شبه بني الر�سالة ،واالجتاه عند قادة احلركات التحررية
الثورية امل�ضادة للرجعية ،واال�ستبداد ،والنهب ،واال�ستعباد ،والتفرقة
بني الأمم يف الع�صر الأخري ،وبني الر�سالة الت�أريخية ل�شخ�صيات مثل
جدا
�إبراهيم ،ومو�سى ،وحممد ،وميكن �أي�ضً ا �أن نرى التطابق البني ًّ
( )1وهو ما ي�سمى يف لغتنا بالتع�صب.
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بني �أعمال رجال مثل هيجل ،وديكارت ،وكانت ،وبا�ستور ،وهايدجر
وقيمتهم احلقيقية ،والفكرية كممثلني للإنتلجنزيا املعا�صرة ،وبني
النمط الفكري لأ�شخا�ص من قبيل �أر�سطو ،و�أفالطون ،ودميوكريت�س،
وبطليمو�س ،والكندي ،و�أبي علي بن �سينا ،والغزايل ومال �صدرا(،)1
هذا الوعي ،وال�شعور بالقيادة وهما ميزة املفكر لي�سا مبعنى «الزعامة
واحلكم» بل مبعنى منع احلركة ،واالجتاه للمجتمع الذي يحمل املفكر
جتاهه «م�سئولية فردية» :كلكم راع ،وكلكم م�سئول عن رعيته.
-5ولأن املجتمع ،والقيادة االجتماعية لي�سا �أم ًرا جمر ًدا ومطلقًا ،وكل
جمتمع له و�ضع خا�ص مرتبط بظروفه االجتماعية الواقعية ،ومرحلته
الت�أريخية ،وروحه االجتماعية ،ونوع ثقافته ،ف�إن املفكر على خالف
الطبيب� ،أو عامل الطبيعة� ،أو الفيل�سوف ال ي�ستطيع �أن يكون مفك ًرا
بتعلم املبادئ االجتماعية ،واملدر�سية العامة ومعرفة الق�ضايا التي كانت
تقدمية ،وبناءة يف �أر�ضية خا�صة؛ لأنه كما قلت :املفكرون هم الذين
()1ومن هنا ينبغي اعتبار الفقيه ،واحلكيم ،واملتكلم ،وعامل الأُ�صول ،واحلكيم الإ�سالمي ،والعارف يف �صف
وحممد عبده يف �صف
العلماء ،واملتخ�ص�صني ،واعتبار �شخ�صيات من قبيل �سيد جمال ّ
الدين ،والكواكبيّ ،
بالر�سل
املفكرين امل�ستنريين ،فه�ؤالء هم ا ّلذين يقول ر�سول الإ�سالم يف �ش�أنهم «العلماء ورثة الأنبياء» ويقارنهم ُ
املا�ضني يف قوله« :علماء �أُمتي �أف�ضل من �أنبياء بني �إ�سرائيل» ،ومن هنا فالعامل يف امل�صطلح الإ�سالمي هو من
يتميز بالوعي ا ّلذي يهدي ،و�شعور القيادة وهذا هو علم الإمامة فالعلماء املتخ�ص�صون مينحون املجتمع قيمة
وغنى ثقافيني ،أ� ّما ه�ؤالء فهم ا ّلذين مينحونه ال ّروح ،واحلركة ،واالجتاه ،ومن هنا خوطبوا «�أنتم �سا�سة العباد،
و�أركان البالد».
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يوا�صلون العمل الذي تعهد به الر�سل يف الت�أريخ ،والآية القر�آنية
الكرمية :ﱹ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﱸ [�إبراهيم]4 /
تعني �أن من تعهد ب�إيقاظ النا�س ،وهدايتهم عليه �أن يتحدث �إليهم
بلغتهم ،لي�س باملعنى الذي قاله كل املف�سرين� :أن مو�سى على �سبيل
املثال كان يتحدث بالعربية وحممد  كان يتحدث بالعربية ،لي�س
هذا يف حاجة �إىل قول ،وهل ي�صح �أن يبعث ر�سول �إىل قوم من اليهود،
ويتحدث اللغة ال�صينية؟ فاملق�صود �أن الر�سل مل يكونوا مثل مفكرينا
جدا ولي�ست
يجل�سون م ًعا ،ويتبادلون م ًعا الكلمات الفل�سفية ،والعلمية ًّ
لديهم اجلر�أة على �أن يقوموا من كافرتيا هوتيل باال�س ،وي�سريوا خطوة
واحدة يف ال�سوق� ،أو بني عمال القمائن ،واملحاجر� ،أو يف امل�ساجد،
وقرية حممد �أباد لريوا ما هو �شكل ال�شعب ،واجلماهري الكادحة التي
يحبونها غيابًا ،ويحددون لها ما تقوم به بالوكالة ،وماذا يفعلون ،وكيف
جدا اال�شرتاكي� ،أو
يفكرون لي�س الر�سول هو فالن املفكر التقدمي ًّ
غريه الذي عندما يدخل مقهى ما� ،أو تكية ما� ،أو حم ًّال لتجمع الفعلة،
والزراع ،ي�سكت من حوله خو ًفا وحذ ًرا ،ويظن النا�س �أن «ال�سيد
الأجنبي» قد و�صل ،وينبغي �أن يكونوا على حذر ،ويح�س هو �أي�ضً ا
�أنه دخل جمتم ًعا غري ًبا ال يوجد بينهما �أي نوع من الت�شابه ،والتفاهم،
هذا هو معنى ل�سان القوم ،هذا الل�سان لي�س الفار�سية� ،أو العربية� ،أو
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العربية ،هو ثقافة قوم ما وروحهم ،وعواطفهم ،وحاجاتهم ،و�آالمهم،
ومتاعبهم ،و�أمانيهم ،واجلو الفكري ،والروحي ،واالجتماعي عندهم.
 كانت ماري �أنطوانيت تتحدث بنف�س اللغة التي كان الثوريون
يف القرن الثامن ع�شر يتحدثون بها لكن عندما �أخربوها �أن النا�س
قد ثاروا؛ لأنهم مل يجدوا اخلبز ،قالت بنف�س الفرن�سية التي يتحدث
بها النا�س�« :إذا مل يكن لديهم خبز ب�سبب القحط �أو احتكار القمح
فلي�أكلوا الب�سكويت ،وال�شيكوالته .وكان «كديور» �أحد نواب م�شهد
يف الربملان ،وعند عودته من طهران للطواف بدائرته االنتخابية ،ودرا�سة
م�شكالت النا�س ،ومطالب ناخبيه� ،شكا له النا�س ارتفاع �أ�سعار ال�سلع
ال�ضرورية ،و�أخذوا يبثونه همومهم �أن �أ�سعار املواد التموينية قد ارتفعت
جدا .ولكي يبدي كديور ت�أييده ل�شكوى
بحيث جعلت احلياة قا�سية ًّ
النا�س ،ولكي يوا�سيهم ،ويدلل على �أنه �أي�ضً ا ي�شاركهم هذه الآالم
جدا� ،أمر املواد التموينية يدير الر�أ�س
قال« :يف الواقع �أمر عجيب ًّ
منذ عامني� ،أو ثالثة فقط عندما كان يقدم لك زجاجة �شمبانيا� ،أو
وي�سكي� ،أو جني ذي الثالث جنوم من النوع الفرن�سي� ،أو الأمريكي،
�أو الإجنليزي ومع طعام كثري بل ومع الأوز املحمر يف ال�شراب ،كان كل
فرد يدفع مئتي تومان ،وعلى الأكرث �إذا كان هناك يف الأمر �إجحاف
مئتني وخم�سني تومان ،لكن الآن عندما ت�شرب ك� ًأ�سا واح ًدا من اخلمر
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جدا مثل الأرز بالدجاج� ،أو «�شاتو بريان»
الأجنبية ،ومع طعام عادي ًّ
ترى �أن الأمر يكلفك من مئة �إىل مائتي تومان ،ومن هنا ف�إن اجلميع غري
را�ضني يف الباطن ،والواحد منا يتقا�ضى �ستة �آالف متان �شهر ًّيا دون �أن
يفكروا �أن نفقات احلياة يف طهران قد ارتفعت عن باري�س ،ونيويورك،
ناهيك عما يخت�ص بنا نحن النواب ،علينا �صادر ،ووارد ،وعندنا مظهر،
ونفقات طائلة ،و�سهرات ،ووالئم ....
واخلال�صة� :أن ع�ضو املجل�س ينبغي �أن يكون داخل املجتمع� ،إنه رجل
�سيا�سي ،واجتماعي� ،إنه يتعامل مع اجلميع ،ال ي�ستطيع �أن يغلق عليه منزله ويقبع
فيه ،ويختبئ ،ويغلق بابه عليهم � ...إنه نائب لي�س من زهاد الهنود ،من املمكن �أن
ينفق مرتب �شهر� ،أو �شهرين على وليمة واحدة� ،إىل جوار و�ضع احلياة� ،إنكم ترون
�إىل �أي حد بلغ ارتفاع �أ�سعار املواد التموينية».
�إنكم ترون �أنهما يتحدثان باللغة الفار�سية لكن على موجتني ،كالهما
ي�ستخدم نو ًعا واح ًدا من الألفاظ ،لكن معنى �أي كلمة ،وروحها ،و�إح�سا�سها
يختلف بني ذهني �شخ�صني من طبقتني اجتماعيتني خمتلفتني وجوين ثقافيني
خمتلفني .هذا الل�سان املق�صود هو ل�سان احلياة ال الل�سان الذي ي�ستخدم يف
الأدب:
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كم من هندي ،وتركي متفاهمني م ًعا ،وكم من تركيني ك�أنهما م ًعا غريبان
منذ ب�ضع �سنوات .كان �أ�سلوب ال�سيد «فل�سفي» على املنرب قد ازدهر بحيث
كان كل من�شد رو�ضة يحفظ متون مواعظة تقلي ًدا له ،ولي�ستخدم بالغته ،وخطبه
اخلا�صة يف جمال�سه ،كان ال�سيد فل�سفي خطي ًبا ،وواع ًظا يف جمال�س الأعيان،
والأ�شراف ،ورجال اململكة ،ويف ذلك الوقت كان «فالن» من�شد الرو�ضة املقلد
عندما يذهب يف حمرم �إىل قرية «كذا» يف كرمان� ،أو خوز�ستان� ،أو خرا�سان كان
يخاطب النا�س الذين تعد �أعظم و�سائل النقل عندهم احلمار ال�صغري الن�شيط،
ولي�س منه �إال اثنان �أو ثالثة ،و�أمام �أنا�س مل يرتك �سوء التغذية ،واجلوع ،والفقر �إال
بقايا ومي�ض ميت يف عيونهم�« :أيها الرجال� ،أيها الأعيان� ،أيها النا�س الذين مترون
راكبني عرباتكم الكرييزلر ،وال�شيفورليه من �آخر طراز بكربياء ،وتن�شرون الغبار،
والطني ،والوحل على ر�ؤو�س امل�شاة ووجوههم� ،أيها النا�س الذين تنف�ضون ،رماد
�سجائركم على القطع التي مل ي�ؤكل �إال ن�صفها من �أوزكم امل�شوي ،وديكتكم
الرومية ،»...واملفكر املعا�صر الذي يتحدث �إىل �سكان هذه الدولة ،وهذا املجتمع،
وهذا الع�صر عن �أوربا ،و�أمريكا هو من من�شدي الرو�ضة املبتدئني ،يبهر الأب�صار.
� -6إن الثقافة هي جمموعة امل�صنوعات املعنوية لأمة ما �أعدت ،وت�شكلت
على طول ت�أريخها ،و�ضمري املجتمع وروحه هو الذي مينحها هذا
ال�شكل ،ومن هنا فلكل ثقافة ات�صال مبا�شر قائم على قاعدة العلة
واملعلول ،وعالقة منطقية مع احلتمية الت�أريخية ،والبنية التحتية
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االجتماعية اخلا�صة به ،والفرد عبارة عن خلية اجتماعية يكت�سب
�شخ�صيته الإن�سانية بتبلور اخل�صائ�ص الثقافية ملجتمعه ،ومن هنا ف�إن
ما ي�سمى بالذاب لي�س �إال جتلي ثقافة املجتمع يف الوجدان الفردي،
ومن هنا ف�إن ال�شخ�صية الفردية لكل �إن�سان هي عبارة عن جمموعة
اخل�صائ�ص املعنوية التي ربيت داخلها «حتميته الت�أريخية» و«بنيته
االجتماعية» ،ويتدخل احتم ً
اال بقدر وعيه الذاتي ،وقدرة االختيار
عنده يف توجيههما .ومن هنا ف�إن الوعي الذاتي ،وفهم ال�شخ�صية
الذاتية عند الفرد هو خال ًفا ملا قال به الت�صوف الهندي ،والزهد
امل�سيحي يف �أثره  -هو الوعي الت�أريخي ،ومعرفة البنية املادية ،واملعنوية
ملجتمعه �أي فهم ثقافته ،ومن هنا فاملفكر الغريب عن ثقافته غريب
عن نف�سه ،واملفكر الذي يفكر ويح�س يف جو ثقايف خمتلف ،مغرتب
يح�س بذات �آخر حمل ذاته احلقيقية.
� -7إن عامل النف�س� ،أو املحلل النف�ساين� ،أو الطبيب النف�ساين لي�س مثل
عامل الأحياء� ،أو اجلراح� ،أو الطبيب ،بتعلم القوانني العامة لعلم النف�س
ي�ستطيع �أن يح�صل على �أي جناح ،بل ينبغي عليه �أن ي�ضع �أ�سا�س
احلكم ،واحلل ،واتخاذ القرار على �أ�سا�س الفح�ص الدقيق ملري�ضه،
و«يعرفه» بعد البحث يف ما�ضيه ،وحا�ضره ،وو�ضعه املزاجي ،والبدين،
والروحي ،والفكري ،والبيئي ،والأ�سري ،والعرقي ،والوراثي ،وحتى
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ميوله الذوقية ،وهواياته ،وعقائده ،و�شكل حياته؛ لأن كل فرد يتميز
بخ�صائ�ص تت�شكل من كل هذه العوامل املعقدة التي ال ح�صر لها،
وبالن�سبة لعلم النف�س ال يوجد فرد بل يوجد �أفراد .ويف علم االجتماع
�أي�ضً ا ال يوجد جمتمع بل توجد جمتمعات لكل منها �شخ�صية
اجتماعية خمتلفة مرتبطة بت�أريخه ،وبيئته الطبيعية ،وجن�سه العرقي،
و�شكل بيئته االجتماعية ،والعالقات الفردية واجلماعية ،وع�صر تطوره
الت�أريخي ،واحتكاكه االجتماعي ،والثقايف باملجتمعات ،والثقافات،
واملذاهب املختلفة ،واختيار مدر�سة اجتماعية� ،أو قبول حل� ،أو الإميان
بعقيدة �سيا�سية ،واجتماعية ،وعلمية من قبل املفكر دون معرفة هذه
ال�شخ�صية االجتماعية �شيء بدائي وال طائل من ورائه ،و�أحيانًا ي�ؤدي
�إىل م�أ�ساة ،مثل �أن �أكتب و�صفة لعالج مري�ض ال �أعلم من هو؟ وما
هو �سبب مر�ضه؟ وكيف مر�ض؟ وما هو مر�ضه؟ و�أية �إمكانيات مادية،
�أو خ�صائ�ص روحية لديه .و�أ�صعب ر�سالة عند مفكرينا اليوم و�أكرثها
فورية ،هي فهم هذه احلقيقة الغام�ضة ال�صعبة :ملاذا �صنعونا؟ وكيف
�صنعونا هكذا؟ وقبل هذا ينبغي �أن نعرتف بهذا املبد�أ امل�سلم به وهو
�أن كل ما فكرنا فيه حتى الآن وبالطريقة التي ر�أيناه بها حتى الآن ،هو
متا ًما ما �أراده اال�ستعمار ،وجاهد فيه حتى نفكر هكذا ،ونرى هكذا.
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يلزمنا نوع من «ال�شك الديكارتي» �شك يف �أنف�سنا ،و�سوء ظن وريبة بالن�سبة
لعيوننا ،و�آذاننا ،و�أفكارنا ،وعقولنا ،وقلوبنا .ولي�س هذا �أم ًرا �سه ًال ،وال يتي�سر مبطالعة
الكتب� ،أو ترجمتها� ،أو معرفة لغة �أجنبية� ،إنه عمل ثوري يف الذات.

الذوات الت�أريخية الثقافية

لدينا عدد من الذوات الت�أريخية الثقافية:
�-1إيران القدمية :القومية ذات اجلذور يف الت�أريخ الأكميني ،والأ�شكاين،
وال�سا�ساين والدين الزرد�شتي ،ويف نهايتها تت�صل بالأ�ساطري الإيرانية
الآرية .الذات املدفونة يف «�صو�ص» ويف تخت جم�شيد ،ويف بازار كد،
بقيت منها �أعمدة حمطمة ...واخلال�صة� :أن الذي جمع �شتاتها هو
الفردو�سي الفنان الوطني عابد التقاليد بعون من موهبته ،وتع�صبه مرة
ثانية يف الـ «�شاهنامه»..
هذه الذات الثقافية الأوىل ...ماذا عنها؟
�أ� -أول �شكل ثقايف ،وقومي للمجتمع الإيراين.
ب-مرتبطة باملرحلة التي تكون فيها الت�أريخ الإيراين ،وت�شكلت القومية
الإيرانية.
ج -مرتبطة باملرحلة الأ�سطورية؛ لأنها جماورة ملرحلة ما قبل الت�أريخ.
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د -ذات لون قومي فاقع بالرغم من الهيلينية يف �إيران الأ�شكانية،
وال�سا�سانية تلفت النظر ب�شدة يف بع�ض الأبعاد الثقافية ،وبع�ض
الظروف ال�سيا�سية لكنها ال مت�سخ ال�شخ�صية القومية لإيران ،وال حتط
من اال�ستقالل الثقايف.
هـ -هي مقرونة باملجد ،والقدرة ،واملالحم القومية ،والعرقية؛ لأنها يف
مرحلة كانت �إيران ال�سيا�سية واحدة من الإمرباطوريتني القويتني يف
العامل املتح�ضر يف ذلك الزمان ،وكان ات�ساع �إمرباطوريتها ي�صل من
ليبيا �إىل ال�سند ،بل وميتد �إىل الدانوب.
و -كانت ح�ضارتنا القدمية واحدة من �أكرث ح�ضارات الب�شر عاملية وتقد ًما،
فهي وريثة ح�ضارات ما بني النهرين (ال�سومرية ،الأكدية ،البابلية،
الآ�شورية) واملناف�سة املهاجمة للح�ضارات اليونانية ،والرومانية ،ويف
النهاية مانحة مواد كثرية يف بناء احل�ضارات الإ�سالمية ،والأوربية
املعا�صرة.
ز -حتتوي على �أربع حركات دينية كربى :عبادة ال�شم�س ،والزرد�شتية،
واملنوية ،واملزدكية والتي تعد من بني �أديان الت�أريخ امل�شهورة ذات
الت�أثري ،فعبادة ال�شم�س انت�شرت حتى روما غربًا ،وانت�شرت املانوية
حتى ال�صني �شرقًا وكان لها بنية حتتية فل�سفية قوية ،وكان للمذهب
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املزدكي �سحنة اجتماعية ثورية هجومية� ،أما املذهب الزرد�شتي فذو
روح قومية ،وتقليدية ،ودينية ،و�أخالقية ،وت�شريعية على قاعدة من
النظام الطبقي ،واالقت�صاد الزراعي.
ح-كانت ثقافتنا القدمية ذات عدة مالمح طبقية ،بل وطبقية مغلقة �شديدة
الوط�أة ب�شكل يعد من ال�صعوبة مبكان �أن حت�س معه بالقومية يف حدودها،
و�صورها املعنوية؛ لأن امل�سافة ،بل والتناق�ض الطبقي بني الطبقات
الأربعة املغلقة :الأ�شراف ،والإقطاعيني ،ثم رجال الدين ،ثم الكتبة،
ثم احلرفيني ،والزراع ،كانت موجودة �إىل حد �أننا لو ت�صورناها عنا�صر
تولف قومية واحدة ذات روح م�شرتكة ،وثقافة م�شرتكة ،و�ضمري
م�شرتك لكانت هذه نظرة بعيدة ،وكلية ،وذهنية ،وجتريدية ال تتواءم
�أب ًدا مع الواقع املوجود؛ لأن هذه الطبقات كانت مغلقة ،وكانت هناك
�أ�سوار �ضخمة عالية عبو�س ال باب فيها ،وال نافذة قد �أحاطت بكل
طبقة بحيث �إن الفرد مل يكن ي�ستطيع قط ،ويف ظل �أية ظروف �أن
ينتقل من طبقة �إىل �أخرى ،فلم يكن م�ستوى احلياة العادية وحده،
�أو الدور الذي ت�ضطلع به كل طبقة يف الإنتاج� ،أو معدل الدخل،
�أو الرخاء االقت�صادي هي العوامل التي متيز طبقة عن �أخرى ،بل
كانت كل طبقة عاملًا م�ستق ًّال منغلقًا على نف�سه بتقاليده االجتماعية،
و�أ�شكال حياته ،وروابطه الفردية ،وحتى تربيراته املذهبية ،والفل�سفية،
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والعلمية ،وامليتافيزيقية ،حتى طرز اللبا�س ،والزينة ،ونوع الغذاء،
واملطبخ ...وماذا �أقول؟ بل ولغة اخلطاب يف كل طبقة كانت خمتلفة
عنها يف طبقة �أخرى .كانت اللغة الدرية هي لغة البالط ،والأو�ستائية
لغة رجال الدين ،ومل يكن هناك لغة قومية واحدة ،لي�س هذا فح�سب
بل مل يكن هناك خط م�شرتك ،وكان اخلط الأو�ستائي «وكتابة الدين»
ًّ
خطا لرجال الدين يختلف عن خطوط الطبقات الأخرى ...وهذا
حدا حتى مل ي�سمح بوجود مو�سيقى قومية،
التميز الطبقي بلغ ًّ
وكان كل فرد م�ضط ًّرا لعزف املو�سيقى� ،أو الغناء� ،أو ال�سماع يف �إطار
املو�سيقى التي حددت لطبقته ،فالأغاين «اخل�سروانية» كانت خا�صة
بالبالط ،وحمافل امللوك ،والأمراء ،و«الأنا�شيد» مو�سيقى الع�سكريني،
والأبطال ،والزمزمة «باث» مو�سيقى رجال الدين ،والرباعي ،مو�سيقى
الفالحني ،والعامة.
�إذن ف�أي عوامل م�شرتكة ت�صنع من هذه العوامل امل�ستقلة الغريبة الطبقية
�أمة واحدة؟ �أي اال�شرتاك يف الرتاب� ،أو الدم� ،أو املا�ضي� ،أو الدين� ،أو احلكومة؟
من بني كل هذه العوامل كان الرباط الوثيق القوي املقوي الذي يكون قرابة
روحية وتفاه ًما فكر ًّيا وباطن ًّيا هو الدين الذي كان �أو ًال� :أقوى عامل مربر ،وحافظ
للحدود ،والثغور املحددة الطبقية .وثان ًيا :فقط ويف �أوائل ع�صر ال�سا�سانيني وعلى
�أيدي ملوك هذه الأ�سرة �صارت الديانة الزرد�شتية ديانة ر�سمية ،وقومية .وثالثًا :يف

507

الذوات الت�أريخية الثقافية

507

نف�س الوقت الذي ت�صل فيه هذه الديانة �إىل �أوج قوتها ،و�سيطرتها ،وي�صري نظام
احلكومة دين ًّيا ،وي�سيطر املوابذة على طبقة الأمراء الع�سكريني ،ويكون الإمرباطور
ال�سا�ساين نف�سه منها ،ي�صل نفوذها الروحاين يف قلب املجتمع �إىل احل�ضي�ض،
ويظهر املذهبان القويان :املانوي ،واملزدكي داخل �إيران بحيث يزدهران يف �سرعة
الربق ،ويهزان متا ًما ج�سم املجتمع ،ثم ت�أتي امل�سيحية من الغرب ،فتنت�شر انت�شا ًرا
متزاي ًدا ،بل وجتتاح املدائن عا�صمة ال�سا�سانيني ،ومن ال�شرق ينت�شر مذهب بوذا ،بل
ويقيم كعبته يف بلخ (كان يقوم ب�سدانتها �أعظم �أ�سرة �إيرانية �أي �أ�سرة الربامكة).
ومن ث ََّم ف�إن العامل الوحيد الذي كان يجاهد لي�صنع من هذه الأع�ضاء
املتنافرة ،بل واملتناق�ضة يف املجتمع الإيراين القدمي� ،أي من الطبقات التي كان
لكل منها لغة منف�صلةًّ ،
وخطا منف�ص ًال ،ومو�سيقى وف ًّنا منف�صلني ،وتقاليد ،و�آداب،
وطقو�س منف�صلة ،و�أو�ضاع اقت�صادية ،وحياة اجتماعية منف�صلة ،وحقوق فردية،
وحقوق جماعية منف�صلة ،وحتى �أ�شكال مالب�س ،وبيوت ،وطعوم ،وزينات خمتلفة،
العامل الوحيد الذي كان يجاهد ليخلق من هذه الأ�شياء ج�س ًدا واح ًدا ي�سمى
الأمة� ،أو على الأقل يبدو هكذا ،كان مبد أ� «ال�شاهن�شاهية» �أو عبادة �شخ�ص ال�شاه،
وكل الرتكيز يف �إيران القدمية من طرف الكتاب ،وال�سيا�سيني وجه لهذا الأمر،
ولتربيره امليتافيزيقي ،والديني ،وما ي�سمى باملجد الإلهي الهمايوين( )1والعالقة
(  )1املجد الإلهي هو النور الذي يوزعه �آهورامزدا على املقربني من عباده ويحظى امللوك بالق�سط الأكرب منه.
وهمايوين :من�سوب �إىل طائر �أ�سطوري ي�سمى «هما» وكل من خفق عليه بجناحيه �صار ً
ملكا .وكان من �ألقاب
ال�شاه حتى �آخر �شاه( .املرتجم).
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اخلا�صة بني ال�شاه ،و�آهورامزدا ،وهذا يدل على �أنهم يف املجتمع الذي كانت كل
طبقة فيه تدور حول حمور منف�صل ،وتتحرك يف خطوط متباعدة ،ومتنافرة ،كانوا
يح�سون �أنه عليهم بهذه الطريقة �أن يخلقوا حمو ًرا م�شرت ًكا ،وعلى هذا الن�سق فبد ًال
من «القومية» التي تت�شكل من �أ�س�س م�شرتكة� ،صنعوا «مركزية» �أي بد ًال من
الروح امل�شرتكة �صنعوا ً
«ملكا م�شرت ًكا» وهذا هو الفرق بني الأمة ،والإمرباطورية،
وما يقدم اليوم با�سم القومية هو يف احلقيقة مركزية �أكرث منه قومية.
لكن ما �أريد �أن �أتناوله هنا هو حقيقة� :أن الثقافة الإيرانية القدمية �أي
جمموعة الأديان ،والآداب ،والفنون هي من لدنا وواحدة من الذوات الثقافية،
واملعنوية ذات اجلذور ،والأ�صيلة ،والفخمة ،والتي تبعث الفخر فينا ،لكن ال�س�ؤال
الذي يطرح نف�سه� :أين هي الآن هذه الذات الثقافية؟ والإجابة على هذا ال�س�ؤال
م�صريية بالن�سبة لنا ،ومل�سئوليتنا الفكرية ،واالجتماعية اليوم.
ال �شك �أن هذه الثقافة الزاهرة ،والأ�صيلة توجد يف الت�أريخ فح�سب ال يف
املجتمع.
هل املفكر باحث يف الت�أريخ� ،أو عامل �آثار� ،أو عامل اجتماع؟ �سوف تقولون:
ال �شك �أنه عامل اجتماع.
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لكن :هل ميكن معرفة املجتمع دون ا�ستمداد العون من الت�أريخ ،ال �شك:
ال ،لكن الت�أريخ الثقايف على ق�سمني :تيار ت�أريخي منقطع ،وتيار ت�أريخي مت�صل.
واملفكر ال ينظر �إىل الت�أريخ بنف�س العني التي ينظر بها عامل الت�أريخ� ،أو عامل الآثار،
�أو باحث يف ع�صور ما قبل الت�أريخ ،فبالن�سبة للم�ؤرخ� ،أو فيل�سوف الت�أريخ يعد
الت�أريخ نف�سه كميدان علمه حقيقة م�ستقلة ،و�أتفه احلوادث مثل �أعظم التطورات،
و�أقدم الع�صور مثل �أحدث الع�صور كلها ذات �أهمية يف نظره؛ لأن كال منها
عن�صر من العنا�صر التي ت�شكل الت�أريخ ،وهدفه هو ك�شف م�سرية الت�أريخ ،و�إيجاد
العلل وعوامل التطور ،والتغيري ،وقوانني احلركة فيه.
�إنه يريد �أن يعرف الت�أريخ ،وال معنى عنده لكونه مت�ص ًال� ،أو منقط ًعا� ،أو
ح ًّيا� ،أو مي ًتا ،وبالن�سبة له ت�ستوي قيمة �إناء مك�سور كان ي�ستخدمه ريفي منذ
ع�شرات الآالف من ال�سنني يف ركن ما من �أركان الأر�ض ،و�سند ملكية حديقة
عقد بني �شخ�صني منذ �سبعة �آالف �سنة؛ لأنها جزء مبا�شر من عمله� ،إنه ال يفكر،
وال ي�س�أل نف�سه :هل يتذكر �أهل ع�صره دين كذا� ،أو لغة كذا� ،أو حادثة كذا،
�أو ال يتذكرونها ،هل لها من �أثر يف الزمن احلايل �أو ًال؟ لي�س هذا فح�سب� ،إنه
يهتم �أكرث بالذكريات التي م�ضت ،ومل تعد منها ذكرى واحدة ت�شد االهتمام؛
لأنها جمهولة �أكرث ،وهو يجاهد لكي يجد كل ما �ضاع يف املا�ضي ليو�ضح كل
زوايا الت�أريخ املظلمة ،ومعرفته ملا ال يعرفه �أحد قط �أكرث قيمة ،واحتياجات امل�ؤرخ
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هي التي تبدي ح�سا�سياته و�أهدافه اخلا�صة� ،إنه ينكب عم ًرا على حجر منقو�ش
حتى ي�ستطيع �أن يقر أ� خطوطه املجهولة ،ويك�شف ال�ستار عن وجود �شخ�صية،
�أو حدوث حادثة� ،أو عالقة خفيت عن الباحثني املتخ�ص�صني ،ويكافح �سنوات
ليجد كلمات �سفدي( )1عن طريق البحث يف اللهجات ،واللغات ،والن�صو�ص
املختلفة ثم يكت�شف اللغة التي كان يتحدث بها �أهل �سمرقند منذ �ألفي عام،
وال يفهمها �أحد الآن ،وال يوجد بها ن�ص واحد ،وال �شك �أن امل�ؤرخ ي�أتي �صوب
الزمن احلا�ضر ،واملجتمع احلي ،لكن لي�س من �أجل �أن يعرفه ،بل يف �أثر دليل،
�أو �أثر� ،أو تذكار لواقع ت�أريخي� ،أو حقيقة ت�أريخية ،هذا هو الذي �ساقه �إىل هذا
املو�ضع .متا ًما كما يلج�أ عامل اجتماع �إىل الت�أريخ� ،إنه يريد �أن يعرف الت�أريخ ،لكي
يطل �إطاللة عليه من �أجل البحث عن مبد�أ� ،أو واقع اجتماعي ،وذلك عند حتليل
ق�ضية موجودة وحية يف جمتمعه والكت�شاف جذورها ،فق�ضية «لب�س احلجاب»
يف جمتمعنا ،ينظر �إليها امل�ؤرخ كظاهرة ت�أريخية �أي ظاهرة ظهرت يف مكان كذا
ويف زمان كذا ويف زمان كذا نتيجة لعدد من العوامل الدينية� ،أو ال�سيا�سية� ،أو
الطبقية ،وعرب الع�صور ويف كل ظروف حمددة تطورت هكذا ثم اختفت يف ع�صر
كذا� ،أو ما زالت موجودة ،لكنها بالن�سبة لعامل االجتماع واقع اجتماعي موجود،
�إنه يجاهد يف فهمها ،وحتليلها يف قلب الظروف االجتماعية العينية املادية ،واملعنوية
ملجتمعه احلا�ضر ،وملا كانت معرفة حقيقتها االجتماعية ت�ستوجب معرفة جذورها
(  )1يف ال ّن�ص «�سعدي» وال �شك �أنه «�سفدي» كما يفيد ال�سياق (املرتجم).
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الت�أريخية ،و�أ�سباب وجودها ،ومراحل تطورها ،ف�إنه ي�ستعني بامل�ؤرخ ،ويف املجتمع
الأوربي احلايل بعد مو�ضوع احلجاب من املو�ضوعات التي يبحثها امل�ؤرخ يف ت�أريخ
�أوربا؛ لأن لها وجو ًدا ت�أريخ ًّيا يف �أوربا ،لكن بالن�سبة لعامل االجتماع الأوربي تعد
�أم ًرا معدو ًما.
�إن عامل االجتماع يجاهد ليبحث «تخت جم�شيد» املوجود بالفعل ،ويعرف
و�ضع بنائه ،ونوعه ،ومقاومته ،و�شكله ،وتركيبه ،ومواد بنائه ،وطراز هذا البناء بحيث
ي�ستطيع هو �أو ي�ستطيع معمار �أن يرممه� ،أو يجهزه ل�سكن �أ�سرة معا�صرة ،وحياتها
�أو يقيم و�ضعه املعنوي يف معرفة النا�س ،و�إح�سا�سهم ،وانطباعهم ،لكن بالن�سبة
للم�ؤرخ يعترب تخت جم�شيد ق�ضية ت�أريخية ذات حدوث على مر الزمان ،وم�سري
الع�صور ،واحلادثات منذ بداية ظهوره وحتى الآن ،وهو يجاهد ليعلم هذا احلدوث
يف الزمان ،ويتحرك على طول هذه امل�سرية مع تخت جم�شيد خطوة خطوة( )1وها
�أنتم ترون �أن ك ًّال منهما يحتاج �إىل الآخر ،لكن ك ًّال منهما يقوم بعمل متميز فلو
�أن تخت جم�شيد ال وجود له اليوم يف فار�س ،ولو �أنه كان قد اجتث من �أ�سا�سه،
�أو انتهى �أمره متا ًما يف حريق الإ�سكندر فهو بالن�سبة للم�ؤرخ �أمر واقعي ت�أريخي،
�أي كان له وجود على الدوام ،ولكان بالن�سبة لعامل االجتماع �أم ًرا معدو ًما.
(  )1ميكن قبول قول �شاندل� :أن امل�ؤرخ يبحث املجتمع يف الزمان ،وعامل االجتماع يبحثه يف املكان بالرغم من �أن
هذا التعريف قد ف�سر الت�أريخ مبعناه االجتماعي اخلا�ص.
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ومن هنا ف�إن ثقافة �إيران القدمية ،وح�ضارتها� ،أو بتعبري �آخر واقعها الت�أريخي
ذو وجود بالن�سبة للم�ؤرخ ،و�سوف يكون ذا وجود ،وجوده �أبدي �أزيل؛ لأنه ال
�شيء يفنى يف الت�أريخ ،لكن بالن�سبة لعامل االجتماع ،يعد واق ًعا منتف ًيا �أي ال
وجود له يف املجتمع.
وقد قام �سيف الإ�سالم ال�سيا�سي ،واالجتماعي ،والثقايف بقطع التيار
الثقايف الذي بد�أ يف �إيران بانت�صار الأ�سرة الأكمينية ،وانف�صلت �إيران عن عهدها
القدمي ،بحيث �إنه يف جي�ش اخلرا�سانيني العظيم حتت قيادة �أبي م�سلم اخلرا�ساين
مل تكن «ال�سيوف املحددة مل�صري اخلالفة العربية» تذكر �أي �شيء عن جي�ش
خرا�سان حتت قيادة ر�ستم فرخزاد( )1الذي كان قد قام من نف�س هذه الأر�ض.
كان �شعارها هذا اجلي�ش ،ومطلبه �إقامة العدالة الإ�سالمية ،ولي�س �إحياء حكومة
�آل �سا�سان بل �إحياء حكم �آل البيت ،وبيان هذا االدعاء القائل :نحن اخلرا�سانيني
نعرف الإ�سالم �أف�ضل منكم �أيها العرب ،ونحرتمه �أكرث منكم .ونحن نعلم �أن فتح
خرا�سان ا�ستغرق منذ عهد عثمان حتى �أوائل عهد بني �أمية �أي الن�صف الثاين
من القرن الأول الهجري ،و�أن احلركة الإ�سالمية املعادية للأمويني يف خرا�سان
قامت يف الن�صف الأول من القرن الثاين ،وجي�ش �أبي م�سلم الذي ثار من �أجل
حكم �آل البيت على الغا�صبني حلقوقهم كان مكونًا من اجليل الثاين من النا�س
الذين ا�ست�سلموا ل�سيوف �سعيد بن عثمان ويزيد بن املهلب.
(  )1قائد جيو�ش �إيران يف مواجهة الفتح الإ�سالمي( .املرتجم).
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والبحث يف كتب من �أمثال ف�ضائل بلخ ل�شيخ الإ�سالم ،وت�أريخ بخارى
للرن�شخي ،وت�أريخ ني�سابور ،وكتب �أ�سماء بقية كتب الطبقات ،واملدن الإ�سالمية
تدل على �أنه يف نف�س هذين اجليلني الأول ،والثاين يف الإ�سالم ،كانت مدن ما
وراء النهر ،وخرا�سان بالتعبري اجلميل للحديث النبوي ب�ش�أن بلخ «مثل حبات
رمان متكاثفة من العلماء ،والق�ضاة ،واملحدثني ،والقراء ،بل والزهاد امل�سلمني
امل�شاهري».
ونحن نعلم �أنه منذ زمن �أبي م�سلم تغلب نفوذ الإيرانيني على العرب
يف الدولة الإ�سالمية ،ومنذ بداية القرن الثالث الهجري بد�أت الأ�سر احلاكمة
الإيرانية الأ�صل الطاهرية ،وال�صفارية ،وال�سامانية ،والدياملة ،و�آل زيار حتكم �إيران،
حدا بحيث �إن علماءنا ،و�أدباءنا،
وعدم معرفتهم ب�إيران قبل الإ�سالم بلغت ًّ
وم�ؤرخينا القوميني يف ن�صف القرن الأخري مهما بحثوا ،ومهما جاهدوا ال يجدون
�شي ًئا يذكر يف هذا املو�ضوع ،بل �إن ال�سامانيني الذين كانوا يبدون اهتما ًما بالقومية
ومبا�ضي �إيران �أكرث من الباقني ،وكانوا �أكرث عل ًما ووع ًيا ،كان العمل الذي قاموا
به من �أجل �إحياء هذه الثقافة امليتة هو جمع الق�ص�ص ،واخلرافات القدمية �أي
كتب «ال�شاهنامه» والأطرف من هذا �أنه حتى املفكرين ،واملتخ�ص�صني ،والعلماء،
والقوميني الذين قاموا بهذا العمل مل يكونوا هم �أنف�سهم يعرفون البهلوية ،وحتى
�أعظم مناذج هذا العمل �أي الفردو�س الذي قام بنظم هذا العمل ،كان ي�ستخدم
مرتج ًما.
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وقد �أ�شرت يف حما�ضراتي يف ح�سينية الإر�شاد �إىل �أن القومية الإيرانية يف
الأ�صل وجدت بعد الإ�سالم ،وقد تع�سف علما�ؤنا (الذين �صاروا قوميني) �أخ ًريا
ليجدوا يف مقابل النوابغ العاميني� ،أمثال« :ابن �سينا ،واخلوارزمي» حتى �شخ�صية
واحدة ذات قيمة علمية ،و�أدبية يف �إيران القدمية ومل يجدوا ،ومل ي�ستطيعوا �أي�ضً ا
�أن يثبتوا �أن حركات الأ�سر اخلائنة مثل الأف�شني ،ومرداويج ال�سفاح الرهيب،
واملقنع الن�صاب ال�سفاك ،والدمي الأخرى التي كانت يف يد اخلليفة العبا�سي،
الذين كانوا يجعلون من النا�س ال�سذج املنحطني �أدوات يف �أيديهم من �أجل
ا�ستعادة حكوماتهم العائلية يف املنطقة ،والذين وقعوا يف بع�ضهم بف�ضل د�سائ�س
اخلليفة العبا�سي ،و�أخذ كل يحمل ر�أ�س �صاحبه �إىل ح�ضرة اخلليفة العبا�سي ،مل
يكن لدى واحد منهم دافع قومي ،والوحيد من بينهم الذي ظهر من بني جماهري
ونا�ضجا وهو بابك ،والذي �صار �ضحية
خمل�صا ،وم�ؤم ًنا،
ال�شعب ،وكان يف ن�ضاله ً
ً
للخليفة على يد نف�س ه�ؤالء الأبطال القوميني الذين �صنعوا على يد علمائنا
القوميني املعا�صرين ،كان مزدك ًّيا ،واملزادكة حاربوا الديانة الزرد�شتية ،ونظام �إيران
قبل امل�سلمني.
و�أول �شعراء بد�أوا نظم ال�شعر بالفار�سية بعد الإ�سالم ،ون�ضجوا يف بالطات
�إيرانية بعد الإ�سالم ،ال توجد عند �أي واحد فيهم �أقل �شبهة يف فكره ،وروحه،
وفنه� ،أو لغته مع �شاعر� ،أو �أديب قبل الإ�سالم (من �أولئك الذين ال بد ،و�أنهم
كانوا موجودين) حتى لغتهم ،وخطهم ن�سوهما كلية ،وظل هذا الن�سيان للغة،
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واخلط ،والدين ،والثقافة ،والت�أريخ ،واحل�ضارة � ...إلخ ،حتى ا�ستطاع امل�ست�شرقون
الغربيون قراءة النقو�ش البهلوية ،والأو�ستائية ،واكت�شاف نقو�ش دارا ،وقور�ش.
التي كان النا�س يقولون �إنها من كتابة ال�شياطني واجلن ،وبد�أ اال�ست�شراق
عمله يف �أوربا مل�صالح علمية وغري علمية ،ثم اكت�شف كل العهود القدمية دفعة
واحدة.
لي�س املفكر فيل�سو ًفا ،ولي�س عاملًا ،ولي�س رجل دين ،ولي�س عرق ًّيا قوم ًّيا،
ويف نف�س الوقت ي�ستطيع �أن يكون واح ًدا من ه�ؤالء ،لكن ما هو مبد�أ بالن�سبة
له ،وما يكون معيار �صحة مدر�سة ما� ،أو �سقمها� ،أو حقانية ر�أي ما� ،أو بطالنه لي�س
الق�ضايا العقلية ،والذهنية ،والفل�سفية ،والعلمية ،ولي�س الأدلة املنطقية والإلهامات
الإ�شراقية ،بل يف كلمة واحدة البنية التحتية العتقاد جمتمعه ،وحريته ،و�أ�سا�س
م�سئوليته منح الوعي الذاتي االجتماعي ،والقومي ،والطبقي والإن�ساين لقومه.

هل املارك�سية �أيديولوجية؟
بني اال�شرتاكية العلمية (املارك�سية) واال�شرتاكية
على كل حال أ� ًّيا كان التعريف الذي نقبله بالن�سبة للمفكر ،فينبغي
واع له �أيديولوجية
�أن نتفق على هذا املبد�أ وهو �أن املفكر امل�ستنري هو مفكر ٍ
حمددة� ،أيديولوجية تتفرع منطق ًّيا من ر�ؤيته الكونية .وال �أ�ستطيع هنا �أن �أقوم
ببحث عن الأيديوجلية ،و�أن �أطرح معانيها املختلفة خا�صة  -وخال ًفا ملا يدور يف
�أذهان املارك�سيني الرائجني� ،أو من يعرب عنهم كا�سرتو ببغاوات املارك�سية  -لي�س
مل�صطلح الأيديولوجية كحال م�صطلح الطبقة االجتماعية يف الآداب اال�شرتاكية
معنى ثابت وحمدد فهم غال ًبا ما يظنون �أن الأيديولوجية هي املدر�سة الفكرية،
والعقيدة اخلا�صة لطبقة اجتماعية ما.
تقوم هذه الطبقة عن طريقه بتربير نف�سها ،وحتديد مثلها ،وم�سري حركتها،
واجتاهها ،وكيفية ن�ضالها الطبقي� ،أو على �سبيل اخلال�صة� :أهدافها ،لكن من
باب التو�سع ا�ستعملت هذه الكلمة �أي�ضً ا ب�ش�أن الأمة ،ومن هنا �سمى مارك�س
جدا وجد اختالف جذري،
كتابة امل�شهور «الأيديولوجية الأملانية» ،ولكن الطريق ًّ
وتناق�ض فكري �شديد بني مارك�س ،واملارك�سية ،ف�إن املارك�سية ب�سبب و�ضعها
االجتماعي ،والفكري �شبه الديني ابتليت مبر�ض «االبتالء بالعامة» ،و�أعرا�ض
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هذا املر�ض كما يبدو قد ظهرت ب�شدة يف زمان مارك�س ،و�أح�سن هو نف�سه به،
وكان يت�أمل منه كث ًريا ،بحيث �صرخ ذات مرة يف جماعة من املريدين املتع�صبني
النمطيني الذين اختلفوا معه يف الربير املارك�سي لق�ضية ما�« :إنني مارك�س نف�سه
�آخر الأمر ،ل�ست مارك�س ًّيا».
و�أحد اخلالفات ال�شديدة بني مارك�س ،واملارك�سية كان ب�ش�أن الأيديولوجية،
وال�سمة الأ�سا�سية البارزة الفكرية عند مارك�س هي خالفه ال�شديد والأ�سا�سي
واملطلق مع الأيديولوجية ،،يف حني �أن املارك�سيني يتحدثون دائ ًما عن
الأيديولوجية املارك�سية ،فمارك�س يعترب الأيديولوجية نتيجة ذهنية للمنظرين،
وب�صرف النظر عن الأيديولوجيات اخلائنة املنحرفة التي و�ضعها مفكرون
مرتبطون بالطبقة احلاكمة من �أجل تربير الو�ضع الراهن ،ي�ؤمن عمو ًما بتف�سري
الت�أريخ ،واملجتمع ،ور�سم املطلوب من �أجل امل�ستقبل ،وكل �أيديولوجية حتى
ولو كانت ا�شرتاكية مدافعة عن م�صالح طبقات ال�شعب الكادحة ،وامل�ستغلة،
ومعادية للقواعد الفكرية ،واالقت�صادية ،واالجتماعية للطبقة احلاكمة لأنها من
�صنع مفكر ومن عمله؛ �أو من �صنع فيل�سوف ،ومن عمله؛ ولأنها خطة مطلوبة؛
ولأنها عقيدة مرغوبة؛ ولأنها التزام طريق معني للو�صول �إىل املطلوب .و�أخ ًريا
لأنها تقول« :هكذا ينبغي الفكر ،وهكذا ينبغي العمل ،وينبغي الإميان بهذه
ال�شعارات ،واجلهاد لتحقيق هذه الأهداف».
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أ�سا�سا وغري علمية .و�أ�سا�س االختالف بني
ب�سبب كل هذا فهي مرفو�ضة � ً
ا�شرتاكية مارك�س ،وبني اال�شرتاكية ،وال�شيوعية عند املعا�صرين له ،وال�سابقني
عليه �أن اال�شرتاكية كانت بالن�سبة لهم عقيدة وبالن�سبة له عل ًما .ومن هنا كان
يعتربهم من �أ�صحاب املدينة الفا�ضلة؛ �أي �أن املجتمع اال�شرتاكي بالن�سبة لهم
مدينة فا�ضلة «يوتوبيا» ،وهي �أمل كل حمبي الب�شر ،وطالب العدالة ،واملفتونني
بامل�ساواة ،والإخاء ،واحلرية بني النا�س ،وهي احلاجة الفورية ،والنجاة احليوية
للجماهري املحرومة املغت�صبة ،وامل�ستعبدة يف املجتمع الظامل الطبقي ،ومن ثم
ينبغي اجلهاد لتطبيقها على الأر�ض ،وتبديل النظام الإقطاعي الظامل� ،أو النظام
البورجوازي� ،أو الر�أ�سمايل �إىل نظام �إن�ساين ا�شرتاكي هذه هي �أيديولوجيتهم،
وهذه هي العقيدة التي ي�ؤمنون بها ،لكن مارك�س يعلن يف مواجهتها ا�شرتاكية
علمية �أي �أن الواقعة العينية للت�أريخ تتحرك مرحلة مبرحلة على �أ�سا�س قوانينها
احلتمية اخلارجة عن متناول يد الإرادة ،والفكر ،والعقيدة ،وتتطور ،وت�صل طو ًعا،
�أو كر ًها �إىل هذه املدينة الفا�ضلة.
م�صباحا ي�ضعه ذكاء �أفراد من الب�شر ،وابتكارهم،
واال�شرتاكية لي�ست
ً
وتكنيكهم لي�ضيئوا بها الليايل املظلمة ،ويبددوا الظلمات ،واملتاهات ،و�ألوان
احلرمان املتولدة من ظلمة الليل ،اال�شرتاكية �شم�س ت�سطع قطع ًّيا يف الغد
على �أ�سا�س حركة املنظومة ال�شم�سية ،وعلى الرغم من كل قوى حر�س الليل
واخرتاعاتهم ،وامل�ستفيدين من الظلمة ،ومن عمى النا�س لي ًال� ،سوف ت�ضيء
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كل مكان يف العامل ،و�سوف حتكم العامل� ،أما �أيديولوجيتهم فتقول ينبغي �صنع
م�صباح و�إ�ضاءة الليل ،ينبغي هدم الر�أ�سمالية و�إقامة اال�شرتاكية ،لكن املارك�سية
ترى �أن ن�صرها �أكيد ،ونهائي ،ومنظم ،واملنطقي حلركة الت�أريخ.
وا�شرتاكية املنظرين اقرتاح� .أما اال�شرتاكية العلمية فنبوءة ،الأوىل تقول:
ينبغي القيام بهذا الأمر �أخالق ًّيا .والثانية تقول :بل القاعدة �أن يكون هكذا،
اال�شرتاكية اخرتاع بالن�سبة للأول؛ لكنها بالن�سبة للثاين ك�شف .ويدعي مارك�س
�أنه اكت�شف قانون حركة قافلة الت�أريخ ،وعلى �أ�سا�س هذا الك�شف العلمي الحظ
�أن اال�شرتاكية �سوف تكون بالت�أكيد املنزل الأخري ،ومن هنا يقول مارك�س� :إنه
ال ينبغي �أن يدعى النا�س �إىل الإميان بالأيديولوجية املارك�سية بل ينبغي تعليمهم
قوانني تطور املجتمع ،و�أ�سلوب ك�شف حركة الت�أريخ� ،إن اال�شرتاكية تريد �أن تعطي
النا�س �إميانًا دين ًّيا� .أما اال�شرتاكية العلمية فتعطيهم «وع ًيا علم ًّيا» ،والأيديولوجية
اال�شرتاكية م�س�ألة ذهنية و�شخ�صية� .أما املارك�سية ف�أمر عيني ،ومو�ضوعي ،الأوىل
حقيقة لكن الثانية واقع.
ومن هنا فاملارك�سية لي�ست �أيديولوجية ،لي�س هذا فح�سب ،بل هي م�سرية
فكرية م�ضادة متا ًما للأيديولوجية .فاملارك�سية يف الواقع ال هي مدر�سة عقائدية،
وال مذهب �أخالقي ،وال تكنيك اجتماعي ،وال مدر�سة فل�سفية ،وال نظام مطلوب
�إقراره حمل النظم املوجودة بل هي يف عبارة واحدة �أ�سلوب ك�شف الت�أريخ �أو
فهم م�سري حركة ،وموا�صلة املنازل املعينة التي يقطعها با�ستمرار ،وعامل الت�أريخ
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معه ،وتلقائ ًّيا �سوف ي�صل �إىل اال�شرتاكية �أي �إىل املنزل الأخري ،ومن هنا ف�إن
َم ْن ي�سمي املارك�سية �أيديولوجية مل يعرفها ،وقام بتحريف واقعها بل ن�سب �إليها
�ضدها ك�أن يقول �أحد الدروينيني «الأيدلوجية الدارونية» �أو ي�ستخدم عامل من
علماء الريا�ضة تعبري «الأيديولوجية الن�سبية».
لكن مع كل ذلك :املارك�سية �أيديولوجية؛ لأنه� ،أو ًال :من ال�سذاجة
مبكان االدعاء ب�أن علم االجتماع ،وعلم الت�أريخ ،وعلم الإن�سان قد بلغ درجته يف
القرن التا�سع ع�شر بحيث ي�ستطيع عامل فيل�سوف مهما كان نابغة �أن ي�صل �إىل
كل القوانني ،كان جورج جوروفيت�ش عامل االجتماع املعا�صر العظيم قد قال يف
�أحد درو�سه�« :إن �أحد علماء االجتماع يف القرن التا�سع ع�شر كان قد اكت�شف
( )198قانونًا علم ًّيا يف علم االجتماع يف حني �أن علماء االجتماع اليوم ال يدعون
ك�شف قانون علمي واحد م�سلم به .والعلم كلما تقدم توا�ضع ،وعلم االجتماع
يف القرن الع�شرين �أكرث العلوم توا�ض ًعا ،وهذا االعرتاف ال ي�ؤيد وجهة نظر تلك
اجلماعة التي ترى الت�أريخ واق ًعا عين ًّيا وعلم ًّيا ،واملجتمع ج�س ًدا واح ًدا ح ًّيا مثل
كل املوجودات املادية والظواهر الطبيعية ،وعلى �أ�سا�س من القوانني امل�سلم بها،
والروابط املنطقية العلمية يعي�شان ،ويتحركان ،وين�ضجان ،ويولدان ،وميوتان،
ويعتربون هذين �صورتني ذهنيتني ،ويعتقدون �أن هذا الذهن الإن�ساين الذي
ي�صنع الكليات ،والذي ي�صور جمموعة من احلوادث ،والوقائع املتف�سخة القدمية
املتولدة من �إرادة الأفراد واجلماعات وحدة مت�صلة عينية ،و�أن املجتمع الذي هو
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عبارة عن جتمع من الأفراد ،وعالقات بينهم وحدة مت�صلة عينية ،وم�ستقلة عن
الأفراد الذين كونوه .مثل هذه النظرية لي�س لها اليوم طابع علمي ،ويتحدث عنها
�أفراد ال علم لهم قط بالن�سبة للمجتمع ،والت�أريخ لي�س هذا فح�سب بل يفتقدون
أ�سا�سا».
الر�ؤية العلمية � ً
وقول جوروفيت�ش على العك�س متا ًما دليل االعتقاد ال�شديد ،واجلدي عند
علماء االجتماع يف القرن الع�شرين مببد أ� علمية الواقع العيني للت�أريخ ،واملجتمع،
وحتذير العلماء من فر�ض فر�ضيات ذهنية واهية ،و�أحكام ال �أ�سا�س لها ،و�آراء
خا�صة� ،أو �آمال ،و�أهداف �شخ�صية ،وجماعية ،وطبقية ،ودينية ،وقومية وعرقية...
على املجتمع ،والت�أريخ ،و�صناعة نوع من فل�سفة الت�أريخ ،وعلم االجتماع ح�سب
احلاجة ،وم�صلحي ،ومفيد .وهناك فرق بني ذلك املفكر الذي يك�شف القوانني
العلمية يف املجتمع ،ويكت�شف امل�سرية احلقيقية حلركة الت�أريخ ،ثم يحدد �أهدافه
على �أ�سا�س هذه املعطيات ،واملعلومات العلمية ،وبني املفكر الذي يقوم بتحليل
مطلوب للمجتمع ،وحتديد مل�سرية الت�أريخ على �أ�سا�س �آرائه ،و�أحكامه امل�سبقة،
واملحددة �سل ًفًا.

املفكر والعلموية

وهنا ،احرتا ًزا عن �سوء الفهم� ،أو �سوء التعبري عن الفكرة �أقول� :إنني كما
ذكرت �آنفًا ل�ست م�ؤم ًنا بالعلم احلر� ،أو العلم امللتزم ،فالأول عبارة عن جعل العلم
بال فائدة ،وف�صل للفكر ،والنبوغ عن حياة النا�س ،وم�صري املجتمع الب�شري والأمم
املت�أخرة ،واملحرومة التي �سقطت �ضحية للجهل ،والفقر ،واال�ستعمار اجلديد،
واال�ستغالل الطبقي ،وتخلي�ص �أغلب الب�شرية من نظام ال �إن�ساين ،والثاين م�سخ
للعلم .وبالتايل ف�صل الفكر ،والعلم ،والنبوغ عن الواقعية العينية ،واملعرفة العلمية،
واحلقيقية للطبيعة ،والت�أريخ ،واملجتمع ،والإن�سان؛ لأنه مب�صطلح احلديث النبوي
جدا ،والعميق ،واملنهجي عن تف�سري القر�آن وهو يعني �أن تف�سري واقع ما
امل�شهور ًّ
بالر�أي «�سواء كان ظاهرة طبيعية� ،أو �أث ًرا �أدب ًّيا� ،أو فن ًّيا� ،أو �شخ�صية �إن�سانية عظيمة»
بقدر ما هو مفيد وذو م�صلحة يف �إثبات ر�أي «عقيدة �أو نظرية» �إال �أنه بالن�سبة
للوعي العلمي ،واملعرفة احلقيقية عبارة عن واقع م�ضر ،وخمالف للحقيقة.
وبني هذين الطرفني ،و�أحدهما ي�ؤدي �إىل الت�ضحية بالواقع يف �سبيل
امل�صلحة ،والآخر ي�ؤدي �إىل الت�ضحية بامل�صلحة من �أجل الواقع ،هناك طريق
ثالث هو تطبيق امل�صلحة على مقت�ضى الواقع� ،أي علينا �أال نفر�ض الأهداف على
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العلم فن�صل �إىل �إ�سكوالئية جديدة (كما فعل النظام الر�أ�سمايل اليوم ،ومبد�أ
عبادة اال�ستهالك يف الغرب �إذ �أخرج العلم من خدمة الكني�سة ،و�أدخله يف
خدمة ر�أ�س املال) ،و�أي�ضً ا علينا �أال ن�ؤمن بهذا االدعاء الواهي املغر�ض للعلمويني،
واملتظاهرين بالعلموية وهو �أن نرتك العلم ليحدد �أهدافه بنف�سه ،ويحملنا معه �إىل
حيث يذهب ،لأن العلم لي�س مر�ش ًدا وال يعني الهدف� ،أو يختار الطريق� ،أو
ي�ستنتج ...والطريق الثالث هو �أن نحدد بعد �أبحاث حرة ،وبحوث علمية غري
ملتزمة الأهداف العلمية ،وامل�صالح احليوية املعنوية ،واملادية بالن�سبة لنا ونختارها.
ومن هنا فاملفكر عامل ينق�سم عمله �إىل مرحلتني :فهو يف املرحلة الأوىل
علموي ،لي�س له ر�أي م�سبق ،والتزام �سيا�سي� ،أو طبقي� ،أو ديني� ،أو غريه� ،إنه
يبحث يف الت�أريخ ،واملجتمع ،وك�أمنا ال هدف له �إال فهم واقعهما ،ال يريد �أن يثبت
مبد أ� بعينه ،وال يريد �أن ي�صل �إىل نتيجة معينة� ،أو هدف ثابت� ،إنه يريد �أن يعرف
فح�سب ،ويك�شف ،وبعد �أن ينتهي من هذه املرحلة وهي مرحلة العلم من �أجل
العلم� ،أو العلموية ،يعود حينذاك نحو الإن�سان� ،أو املجتمع� ،أو الطبقة التي يحمل
«التزا ًما �إن�سان ًّيا بالن�سبة مل�صريها� ،أو �سريها ،ويفكر يف �آالمها ،واحتياجاتها ،ويجاهد
يف اختيار الطريق ،والهدف على �أ�س�س املعرفة العلمية ،والواقعيات العينية،
والقوانني العلمية التي اكت�شفها ،ويربز هذا الطريق ،ويدفع احلرية ،والإرادة
الإن�سانية �إىل ا�ستخدام هذه القوانني العلمية من �أجل حتقيق الأهداف الإن�سانية،
واالجتماعية ،والطبقية لديه .وهذه هي الأيديولوجية ،الأيديولوجية العلمية ،فال
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هي من �صنع ذهن فيل�سوف ،وال هي وليدة موهبة �سيا�سي� ،أو قائد ،لكنها عبارة
عن «تكنيك ،فن».
�أجل ،فالأيديولوجية احلقيقية عبارة عن تكنيك ،لي�ست عل ًما ،وال فل�سفة،
ال هي عمل فقط ،وال �أخالق ،وما هو الفرق بني التكنيك ،والعلم؟ يف التكنيك
الهدف ،والنتيجة الغائية مقدمة على التكنيك ،والإن�سان هو الذي يحددها،
والإن�سان هنا يف حالة تلقي ،وقبول .هو تابع ،وم�ست�سلم حم�ض للواقع اخلارجي،
لي�س له �أدنى حق يف التدخل فيها ،لكن التكنيك عبارة عن فر�ض الإرادة
الإن�سانية على القوانني الطبيعية ،وبتعبري �آخر :ا�ستخدام العلم بو�سيلة الإرادة
الواعية(.)1
عند الإن�سان من �أجل الو�صول �إىل ما يريده ،ومن هنا فالعلم �سعي الإن�سان
من �أجل فهم الطبيعة ،وك�شف ما هو يف الطبيعة ،والتكنيك �سعيه من �أجل
ا�ستخدام الطبيعة ،وخلق ما هو لي�س يف الطبيعة ،ومن هنا فالأيديولوجية مبعناها
اخلا�ص هي التكنيك مبعناه العام.

(  )1هذا الوعي من املمكن �أنْ يكون جتريب ًّيا كما �أنّ �أ�س�س ال ّتكنيك القدمي مثل �صناعة طاحونة مائية� ،أو هوائية
الدوام �أم ًرا جتريب ًّيا (فالطفل دون �أنْ يعلم معادالت فيزيائية� ،أو ريا�ضية متعلقة باحلركة واجلاذبية واجلو
كان على ّ
وغريه يقوم ب�صنع طائرة ورقية و�إطالقها يف الهواء) ومن املمكن �أنْ يكون وع ًيا علم ًّيا وال ّتكنيك املتقدم اجلديد
هكذا.
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فعامل النبات ينق�سم عمله �إىل مرحلتني :املرحلة العلمية وهي عبارة
عن ك�شف قوانني النبات ،ومعرفة �أنواع النباتات ،وعالقتها بالبيئات الطبيعية
املختلفة ،ومعرفة قوانني التالقح ،والنمو ،والإثمار ،والتطعيم ،وال�شتل ،والتدهور،
والرقي الكمي ،والكيفي لكل واحد من �أنواعها ،وجمموعة هذه املعارف هي
التي تك ّون علم النبات ،واملرحلة الثانية هي املرحلة التكنيكية ،والعملية يف عمله
وهي عبارة عن الطرق (املنهج) والو�سائل (الأدوات والآالت) املختلفة التي
يخرتعها على �أ�سا�س هذا العلم حتى يح�صل على ما لي�س موجو ًدا يف الطبيعة
وما يريده( ،)1وبا�ستخدام القوانني العلمية املوجودة يف علم النبات كما يهوى
يحول امل�سري الطبيعي حلركتها الكمية ،والكيفية �إىل اجلهة التي يريدها ،وب�إحالل
قوانني حمل قوانني �أخرى ،يحطم حتميتها ،ويفر�ض عليها احلتمية التكنيكية
الإن�سانية ،وعلى �سبيل املثال يجعل من الغ�صن الذي حتمله احلتمية الطبيعية
تفاحا بر ًّيا �سيئ الطعم ،يغري هو م�ساره الطبيعي
على �أن يكون �شجرة تفاح ،ويثمر ً
احلتمي على �أ�سا�س من املعرفة العينية ،والواقعية لقوانني هذه احلتمية ،وباخرتاع
�أ�ساليب و�أدوات جديدة ،ويوجهه �إىل �أن يكون �شجرة كمرثى ،يثمر ثما ًرا من
الكمرثى غري عادية ،وموجهة.

(  )1ينتج �أنوا ًعا جديدة� ،أو متكاملة ،وعالية من الورود ،وال ّنباتات ،والأ�شجار ،والثّمار مل تكن موجودة يف ّ
الطبيعة
دون تدخل الإن�سان ،وال ت�ستطيع ّ
الطبيعة �أنْ تنتجها.
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واملفكر �أي�ضً ا ينق�سم عمله �إىل مرحلتني :يف املرحلة الأوىل وهي املرحلة
العلمية من عمله يجاهد من �أجل �أن يفهم واق ًعا علم ًّيا ،وعين ًّيا ي�سمى املجتمع،
ويكت�شف قوانني احلركة ،والتطور ،والتكامل ،وعوامل الفرتة ،واالنحطاط ،واالرتقاء
لواقعية م�ستمرة عينية ت�سمى الت�أريخ ،ويف هذه املرحلة ال يكون لديه التزام� ،أو
تع�صب قط �إال �إدراك احلقيقة ،ومعرفة الواقعية العلمية للت�أريخ ،واملجتمع ،فهو
قرين لعلموي ،وم�ساعد له ،وبعد �أن يكت�شف �سل�سلة من القوانني االجتماعية،
ويح�صل على الأ�صول امل�س َّلم بها حلركة الت�أريخ وتطوره ،ويكت�شف حتمية الت�أريخ
(بتف�سريي وهو يعني امل�سرية الطبيعية حلركة الت�أريخ دون تدخل �إرادة الإن�سان
الواعية متا ًما مثل امل�سري الطبيعي واحلر لنمو ال�شجرة الربية) ،وعلى �أ�سا�س هذه
املعارف العلمية ،والعينية ،يطرح �أيديولوجية وهي عبارة عن الأهداف ،واملطالب
الإن�سانية ،واالجتماعية ،والطبقية عنده ،والأ�ساليب ،والطرق التي توجه الت�أريخ
من م�سريه الطبيعي� ،أو املنحرف �إىل تلك الناحية.
وخال ًفا ملا وقر يف الأذهان ،لي�ست الأيديولوجية دائ ًما من �صنع ذهن� ،أو
من ن�سيج طبع فيل�سوف� ،أو كاتب� ،أو مظه ًرا للأحالم ،ومثل املدينة الفا�ضلة،
وبعيدة عن الواقعية العينية  -بالرغم من �أن كل الأيديولوجيات امل�صنوعة،
وامل�ستخدمة حال ًّيا هكذا بدرجة� ،أو ب�أخرى  -فالإن�سان؛ ولأنه �إن�سان ،لديه
اال�ستعداد العلمي لإدراك الطبيعية ،واملجتمع ،وفهمهما ،لي�س هذا فح�سب،
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بل ولديه قدرة اخللق ،والإبداع ،والتوجيه ،واال�ستخدام �أي�ضً ا ،ولديه احتياجات
فوق عادية ،وميتافيزيقية(.)1
ولأقدم خال�صة ملا ف�صلت القول فيه:
 -1لي�س من امللزم �أن يكون املفكر فيل�سو ًفا� ،أو عاملًا� ،أو عاملًا اجتماع ًّيا،
واع
�أو فنانًا� ،أو �سيا�س ًّيا� ،أو على حد تعبري �آخر متعل ًما لكنه «�إن�سان ٍ
ذو اجتاه اجتماعي ،و�إح�سا�س باالرتباط اجلماعي ،وااللتزام الإن�ساين
جتاه هذه اجلماعة.
-2هذه اجلماعة التي يطرح التزام املفكر بالن�سبة لها هي يف الأ�صل
جماعة تواجه ق�ضايا �إن�سانية وعن وعي� ،أو غري وعي هناك امل�ست�سلم �أو
العامي الذي يعي�ش يف املجتمع الب�شري يف ع�صرنا يف مواجهة الأقلية
احلاكمة� ،أو الأمة يف مواجهة اال�ستعمار االقت�صادي ،وال�سيا�سي،
والثقايف� ،أو الطبقة الكادحة املحرومة يف مواجهة التفرقة ،واال�ستغالل،
والنظام الطبقي.

ل�ست �أق�صد باحلاجات فوق العادية ،وامليتافيزيقية املعنى العرفاين الفل�سفي فح�سب ،بل �إنّ ّ
كل ما يريده ولي�س
(ُ  )1
موجو ًدا يف ّ
الطبيعة ي�صر على �صنعه (بال�صناعة �أو الفن) عبارة عن رغباته امليتافيزيقية ،وكثري من رغباته املادية
من نف�س هذه املقولة.
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 -3هذا ال�شرط «الإن�ساين» �أو «الأخالقي» بالن�سبة اللتزام املفكر نتيجة؛
لأن املنافع امل�شرتكة االقت�صادية ،واالجتماعية ال ت�ستطيع وحدها �أن
ت�ضمن هذا االلتزام لأنه� :أو ًال :من املمكن �أن يكون املفكر ع�ض ًوا
من طبقة م�ستغلة� ،أو جمتمع م�ستعمر (بجر امليم) وهكذا �أغلبية
املفكرين ،لكن يف نف�س الوقت يكون ملتز ًما جتاهه ،بحيث �إن كث ًريا
من القادة ،والأبطال ،واملفكرين ،والكتاب ،والفنانني الأعاظم الذين
كانوا من الر�أ�سماليني ،و�أوالد الأ�شراف ،والإقطاعيني� ،أو رجال الدين
املنت�سبني �إىل الطبقة املتو�سطة ،وقاموا يف طليعة العمال ،والفالحني
�ضد طبقاتهم (وهذا يف حد ذاته �أحد املبادئ املطلقة اخلالدة
للأخالق ،الأخالق غري الن�سبية) ،كما كان هناك رجال �أحرار �ضحوا
حتى ب�أرواحهم ب�سخاء يف �سبيل حرية �أمم من اال�ستعمار الأجنبي� ،أو
اال�ستبداد الداخلي دون �أن يكونوا من �أبناء هذه الأمم ،بل وكانوا من
نف�س الدول امل�ستعمرة« ،بك�سر امليم» ،حتى يف ع�صرنا ذهب كثري من
املفكرين املنا�ضلني من فرن�سا ،و�إجنلرتا ،و�أمريكا �إىل �إ�سبانيا ،وحاربوا
الفا�شية لتحرير اجلمهورية الإ�سبانية ،وهناك كثري من الأوربيني بل
والفرن�سيني دخلوا احلرب عمل ًّيا �إىل جوار جبهة التحرير اجلزائرية �ضد
فرن�سا ،والبي�ض الذين ان�ضموا �إىل ال�سود يف حركة احلقوق املدنية
�ضد امتيازاتهم هم �أنف�سهم ،و�إىل جوار هذا ،هذا االلتزام بالن�سبة
للمفكر التزام �إن�ساين؛ لأنه حتى ولو كان ع�ض ًوا يف جمتمع مبتلى
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باال�ستعمار� ،أو من طبقة م�ستغلة ف�إن ما يدفعه �إىل الوفاء بالتزامه يف
�أية ظروف هو �أخالقه ،و�إميانه بالقيم الإن�سانية التي تعلو على القيم
االقت�صادية والك�سب؛ لأنه بالقيا�س �إىل عامل� ،أو فالح� ،أو �أي ع�ضو
يف جمتمع متخلف مبتلى باال�ستعمار ،خا�صة �إذا كان مفك ًرا م�ستن ًريا
متنح له الفر�صة دائ ًما لت�أمني م�صاحله االقت�صادية بعي ًدا عن م�صالح
طبقته وجمتمعه ،والذي مينعه من ارتكاب هذه اخليانة هو الأخالق
�أي القيم الإن�سانية ال�سامية ،واخليالية.
 -4بناء على قول جوروفيت�ش «ال يوجد جمتمع بل توجد جمتمعات� ،إذا
�أمكن االعتقاد ب�أنه ال ميكن يف علم االجتماع حتليل كل املجتمعات،
والظواهر ،والعالقات ،وامل�شاكل االجتماعية املعقدة التي ال ح�صر
لها على �أ�سا�س قوانني و�أ�صول �صحيحة ،ودقيقة ،وثابتة ،وكلية ،ويف
دقة العلوم البحتة مثل الريا�ضيات ،والفيزياء وح�سمها ،كما �أنه ال
ميكن القيام بتنب�ؤ نهائي للت�أريخ ،والتطورات االجتماعية؛ لأن علم
االجتماع مل يتخذ حتى الآن �صورة علم دقيق وكامل ،ينبغي �إذن
على املفكر �أال يعتمد على نظريات العلوم االجتماعية وفر�ضياتها
الكلية ،و�أن يتجنب تطبيق الواقعيات االجتماعية املح�سو�سة عليها
منها ،وبد ًال من ذلك عليه �أن يقوم باملعرفة املبا�شرة ملجتمعه عن طريق
البحث يف الت�أريخ ،واالحتكاك باملجتمع ،والتفاهم مع اجلماهري،
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و�إيجاد روابط جماعية ،وطبقية ،وبحث الأ�س�س ،وامل�ؤ�س�سات،
والثقافة ،والدين ،واخل�صائ�ص العرقية ،والقومية ،واالجتماعية،
والعواطف ،وال�شخ�صيات القومية ،والأ�س�س االقت�صادية والطبقية
فيه ،مبعنى �أن ملعرفة الدين� ،أو الطبقة البورجوازية يف جمتمعه عليه
بد ًال من �أن يلج�أ �إىل ترجمة علماء االجتماع� ،أو �أفكار اال�شرتاكيني
�أن يذهب هو نف�سه بر�ؤيته العلمية ،و�أ�سلوبه الدقيق ،واملنطقي �إىل
دينه ،والتحليل الطبقي لبورجوازية جمتمعه� ،أي عليه �أن يقوم
بنف�س العمل الذي قام به اال�شرتاكيون العلماء يف �أوربا ،ومن هنا
ف�إن تقليد نظريات علماء االجتماع و�أحكامهم ،وترجمتها ،وحتليلها
على الواقع املوجود يف جمتمعنا مرفو�ضة ،وغري علمية ،وم�ضادة لعلم
االجتماع ،بقدر ما هي �ضرورية وال ميكن جتنبها ،ومعرفة �أ�سلوب
العمل ،والر�ؤية ،ومعرفة املدار�س ،والنظريات االجتماعية من �أجل
الدرا�سة ،والتحقيق امل�ستقل ،واملبا�شر للمجتمع؛ لأننا ن�ستطيع �أن
نقلع( )1عن تقليد الأوربيني ون�صل �إىل ا�ستقاللنا العلمي ،والفكري
يف حني نتعلم �أ�سلوب العمل عند الأوربيني ،ونعرف �أعمالهم بدقة
معرفة �صحيحة ال �أن نكرر �أحكامهم ،و�آراءهم ونعمل بها ،وال وجه
لل�شبه بني هذين العملني ،كما �أن �أخذ الو�صفة من الطبيب وتنفيذ
( )1نقلِع :منتنع.
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ما يف الو�صفة دون ا�ستف�سار ق�ضية ،وتعلم الطب ،و�أ�سلوبه يف الك�شف
والت�شريح ق�ضية �أخرى ،وهناك طريق ثالث :وهو عدم الرجوع �إىل
الطبيب يف الأ�صل ومن �أجل اال�ستقالل ،وعدم التقليد ،واعتما ًدا
على ثقافة املرء ،و�أفكاره ،القيام بالعالج على طريقة الن�سوة العجائز،
و�أدويتهن ،و�سحرهن ،ودجلهن.
 الطريق الأول هو �أ�سلوب العمل عند مفكرينا املتفرجنني الع�صريني،
والطريق الثالث هو �أ�سلوب تفكري �أ�شباه رجال الدين وطريقة عملهم،
والطريق الوحيد معرفة الق�ضايا ،واملدار�س العلمية ،والأيديولوجية
اجلديدة يف ميادين الت�أريخ ،واملجتمع ،واالقت�صاد ،وال�سيا�سة ثم ن�سيانها
كلها ،وال�سعي يف طريق املعرفة املبا�شرة ،وامل�ستقلة للواقع الت�أريخي،
واملجتمع ،والثقافة ،والدين ،والإن�سان ،وكل هذه اجلوانب كما هي
موجودة بالفعل ،وهذا بر�ؤية ،ومنهاج علمي اجتماعي جديد ،وطرح
حلول ،وحتديد �أهداف على �أ�سا�س هذه املفاهيم.
-5االعتقاد باملبد�أين «احلتمية العلمية للت�أريخ ،واملجتمع» و«�إرادة الإن�سان»
بحيث ي�ستطيع املفكر كعامل الفيزياء ،وعامل النبات ،وبقدر وعيه،
ومعرفته بالقوانني املوجودة يف قلب الواقع العيني لت�أريخه ،وجمتمعه
�أن ي�سيطر على حتميته العلمية ،وي�ستخدمها يف �سبيل حتقيق مثله.
والإن�سان الواعي اخلالق لي�س قاد ًرا باملرة على نق�ض قانون علمي،
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�أو خلق �آخر لكنه ب�إحالل قانون حمل �آخر ،وال�سيطرة على القوى
والظواهر العينية� ،سواء يف الطبيعة� ،أو يف املجتمع� ،أو يف الفرد ،يجعل
«احلتمية» حتت �سيطرته ،ويغري م�سريها وفق هواه ،والإن�سان ك�إرادة
واعية ،وخالقة ،ومثالية ي�ستطيع �أن يتدخل بنف�سه ب�صورة علة فوق
الطبيعية يف م�سرية حتمية الطبيعة ،وعالقة العلة باملعلول.
 واالعتقاد باحلتمية املطلقة� ،أو الطبيعية� ،أو املجتمع ب�شكل يبني �أن
الإن�سان خملوق مطلق لهذه احلتمية ،هو بتعبري جروفيت�ش «نوع من
الك�سل»؛ لأنه مثل االعتقاد بالق�ضاء والقدر ال�سماوي ،وامل�صري املحتوم
امل�سبق ،وامل�شيئة الإلهية ،مبا �أنه ينفي عن الإن�سان �إرادته ،وحريته
امل�ستقلة كقدرة ي�ستطيع بها �أن يخلق نف�سه وجمتمعه ،كما �أنه ي�سلب
منه امل�سئولية �أي�ضً ا.
 وينبغي �أن ن�ضيف هذا التنبيه وهو �أن البحث هنا عن الإن�سان ب�شكل
مطلق ال معنى له؛ لأن الإن�سان بقدر وعيه العلمي ،والذي يجد القدرة
الفنية على �أ�سا�سه ي�ستطيع كعلة حرة �أن ي�سيطر على حتمية البيئة ،ويغري
نف�سه ،وم�سرية ت�أريخه ،و�شكل جمتمعه على الرغم من كل العوامل
احلتمية ،و�إال ف�إن الإن�سان غري الواعي موجود طبيعي �صرف من �صنع
العوامل ،والظروف املادية ،واالجتماعية� ...إلخ ،ومن تربيتها ...جمرد
ثمرة من ثمار اخلربوزك ت�أخذ لونها ،وطعمها ،و�شكلها ،ووزنها ،ونوعها
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من الطبيعة ،ومن مقت�ضيات الري ،والرتبة ،واجلو ،واملو�سم ،واحلوادث
اجلزئية ،والطبيعية.
 وبقدر ما يجعل االعتقاد باجلرب املطلق الإن�سان فاق ًدا للإرادة،
وامل�سئولية وينزل به �إىل م�ستوى نبات �أو حيوان ،ف�إن االعتقاد باحلرية،
والإرادة املطلقة الإن�سانية ،ونفي القوانني العلمية املوجودة يف الطبيعة،
والت�أريخ ،واملجتمع خارج الإن�سان ،يجعل الإن�سان فاق ًدا للوعي العلمي،
والقدرة التكنيكية ،ويجره �إىل عامل اخليال ،والأ�سطورة ،وا�صطناع
الفل�سفات ،وكثري من املتع�صبني اجلامدين الذين يعتقدون اعتقا ًدا جاز ًما
بحتمية الت�أريخ ،والتدخل الكامل للبنية االجتماعية ،والبنية التحتية
االقت�صادية ،والذين يعتربون الإن�سان من �صنعها �صر ًفا ،ويعتربون
عامل الإرادة ،والفكر لي�س علة بل معلو ًال لعلة خارجية هي الطبيعة� ،أو
احلتمية الت�أريخية� ،أو الإنتاج االقت�صادي ،ولإثبات هذه النظرية يحتجون
بالنوابغ الأعاظم ،والكتاب ،واملفكرين ،والفنانني ،وال�شعراء ،والأبطال،
وال�شخ�صيات االجتماعية ،من �أمثال� :أر�سطو ،و�أفالطون ،وفيثاغورث،
وكونفو�شيو�س ،ونابليون ،ويقولون �إن ه�ؤالء بالرغم من نبوغهم ،وبالرغم
من �أنهم كانوا يفكرون يف م�ستوى يفوق بيئاتهم االجتماعية ،وقاموا
ب�إبداع �أعمال فنية غري عادية واخرتاعها ،ميكن يف نف�س الوقت البحث
عن روابط العلة واملعلول بينهم ،وبني بيئاتهم ،وبيان كيف �أن الظروف
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االجتماعية ،واملقت�ضيات الناجتة من �شكل الإنتاج ،واملرحلة الت�أريخية
ملجتمعاتهم هي التي �أوجدت نوع الر�ؤية الكونية ،والر�ؤية ،والعقائد
وامليول الفكرية ،والعاطفية ،واملعايري الأخالقية ،والنمط الذوقي عندهم،
و�أ�شكال �أفكارهم ،و�آثارهم ،و�أعمالهم الفنية ،وحمتوياتها؟ وبهذا التحليل
ي�ستنتجون �أنه حتى املواهب العظيمة الفل�سفية ،والفنية اخلارقة للعادة،
والإرادات القوية لل�شخ�صيات ،والقيادات وليدة للبيئة اخلارجية.
 والق�ضية هي �أن املفكر ،والفيل�سوف ،والأديب ،والفنان ،والزاهد،
والأخالقي ،والبطل ،والقائد �شيء ،وعامل الت�أريخ ،وعامل االجتماع،
وعامل الإن�سان �شيء �آخر ،ف�أر�سطو بالرغم من �أنه «املعلم الأول» ،ومن
�أعظم الفال�سفة العقليني ،وبوذا بالرغم من �أنه �أقوى الأرواح الإ�شراقية
يف الت�أريخ ،لكن كليهما كانا �أ�سري ْين للطبيعة مثل ب�شر بدائيني ،ون�صف
وح�شيني ،وكانا يف مواجهتها بال �سالح �أو دفاع ،ومل يكن لهما ن�صيب
حتى من البخار ،والعجلة ،يف حني �أن �أي فتى ب�سيط ال ي�ستطيع يف القرن
الع�شرين �أن يفهم كالم هذين ،جمهز يف مواجهة الطبيعة وي�سيطر على
�أقوى قواها ،وال�سبب يف هذا وا�ضح فالنبوغ ،والفل�سفة ،والأدب ،والفن
كلها �أمور عاجزة يف مواجهة الطبيعة ،كانت �أثينا مليئة بهذه الرثوات
العظيمة ،والقدرات املده�شة ،ومع ذلك فقد كانت ترتعد لأقل عبو�س
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من الطبيعة متا ًما مثل قبيلة بدائية ،وعامل الطبيعة هو فح�سب الذي
�شخ�صا ي�ضيق
ي�ضع زمام التكنيك حول عنقها وميتطيها ،حتى ولو كان ً
تالميذ �سقراط من انعدام �إح�سا�سه ،واملفتونون بهومريو�س من «قلة
ذوقه» والطفل الذي يطلق طائرة ورقية يف اجلو انت�صر على الطبيعة �أكرث
من �سقراط ،و�أفالطون ،و�سان �أوغ�سطني ،والغزايل ،وبوذا ،والوت�سي.
 وهكذا �أي�ضً ا بالن�سبة للمجتمع ،ي�ستطيع الإن�سان كعلة م�ستقلة �أن
يدخل يف �سل�سلة العلل الت�أريخية االجتماعية ،وينت�صر على املجتمع،
ويلجم قوى املجتمع الطبيعية ل�صاحله ،ويغري �شكلها مبجرد �أن يعرفها،
وعلى �أ�سا�س معرفته العلمية هذه ،يطرح تكنيك تغيريها والثورة عليها،
و�إ�صالحها ،والعمل على تكاملها كما يهوى ثم يعمل مبا طرح� ،إن الوعي
االجتماعي ال�صحيح هو الذي ي�صنع املجتمع ال الفل�سفة ،وال الفيزياء،
وال الكيمياء ،وال الطب ،وال الفن� ،أو الأدب ،وال�شعر.
-6على �أ�سا�س هذه الواقعية اجلدلية بني اجلرب واالختيار� ،أو الإن�سان،
والبيئة (الطبيعة �أو املجتمع) �أو بتعبري ديكارت تقابل «باطن الذات
�أو الذهن» و«خارج الذات �أو العني» �أو بامل�صطلح القر�آين «�سنة
اخللق والنا�س» ف�إن كل الق�ضايا الإن�سانية املادية ،واملعنوية ،والفردية،
واالجتماعية يف �صريورة ،وجريان ،واملفكر �إرادة واعية ،وهو عامل بهذه
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احلقيقة القائلة �أنه كلما كان النا�س �أكرث عل ًما باحلتمية الت�أريخية،
والقوانني العلمية للحياة ،واحلركة االجتماعية ،وبنية جمتمعهم،
ن�ضجا
وكلما ن�ضج وعيهم الذاتي الإن�ساين ،واالجتماعي ،والطبقي ً
و�صحيحا� ،سوف تكون لديهم القدرة �أكرث على حتطيم احلتمية
علم ًّيا،
ً
الت�أريخية ،والطبيعة االجتماعية التي فر�ضت عليهم ق�س ًرا ،ويف غفلة
منهم ،و�سوف يجعلون من العلل التي �صنعت حتميتهم الفكرية،
واالجتماعية ،والأخالقية ،وال�سيا�سية ،والطبيعية معلولة لإرادتهم
الواعية اخلالقة ،واملدبرة ،والطموحة �إىل املثل ،ومن هذا الطريق
فح�سب ي�ستطيع النا�س � -أي �أولئك الذين �صنعوا يف املجتمع على
غفلة منهم(� )1أن ي�صبحوا ال�صناع الواعني يف املجتمع ،وهذا املبد�أ بقدر
ما هو ممثل حلقيقة علمية حمدودة ،وم�سلم بها ،هو الذي يحدد طريق
املفكر وم�سئوليته العامة ،والدائمة.
( )1هنا يت�ضح عبث البحث املعروف ا ّلذي راج بيننا وا ّلذي فحواه :هل الأديب ،والكاتب ،وال�شّ اعر هم ا ّلذين
ي�صنعون املجتمع ،واحل�ضارة� ،أو ّ
الطبيب ،وعامل الفيزياء ،واملخرتع ،واملكت�شف ،واملهند�س هم ا ّلذين ي�صنعونها.
املجتمع املعا�صر ي�صنعه �أُولئك ا ّلذين يعرفون املجتمع ،ويعلمون تكنيك تغيريه ،وتكوينه ،ويعملون مبا يعلمون،
وكما قلت يف «�إ�سالم �شنا�سي :معرفة الإ�سالم» �إنّ الق�ضية الغام�ضة ا ّلتي ال تحُ َ ّل �أي ق�ضية اجلرب واالختيار
ا ّلتي طرحت يف الفل�سفة الإ�سالمية ،وعلم الكالم الإ�سالمي ب�شكل م�سهب فيه وغام�ض ،وغري مفهوم ،ق�ضية
«ال�س َّنة» هي القانون امل�سلم به وال ّنهائي وغري القابل
وا�ضحة متا ًما ،ومنطقية ًّ
جدا ،وعلمية ،و�صريحة ،ومقنعة .فـ ُّ
للتبديل ،ومتثله القوانني العلمية ،وال ّروابط اجلرب َّية العلية يف ّ
الطبيعة املادية ،واملجتمع الإن�ساين� ،أ ّما ال ّنا�س� ،أو
«ال�س َّنة» لكنها م�شروطة ،ومقيدة،
الإرادة الواعية امل�سئولة فلي�ست م�سرية �أو جمربة غافلة لهذه القوانني اجلربية ُّ
ال�س َّنة� .إ�سالم �شنا�سي �ص .50
وحمددة بها .واملنزلة بني املنزلتني بهذا املعنى �أي ال ّنا�س مع ُّ
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 والن�ضال �ضد اال�ستبداد ،واال�ستعمار ،واال�ستغالل ،والق�ضايا الفورية
احليوية من قبيلها هي التي حتدد الهدف الغائي للمفكر وم�سئوليته
املطلقة ،والأبدية ،لأن هذه الق�ضايا يف حد ذاتها لي�ست واقعيات مطلة،
و�أبدية لكنها م�صائب ،وموانع عاقت طريقه ،وملا كان التحرك حم ً
اال �إال
بالق�ضاء عليها ،ف�إنه م�ضطر �إىل اجلهاد للق�ضاء عليها وحتطيمها ،وهذا
م�صداق �آخر لذلك املبد�أ الكلي الذي تناولته وم�ضطر يف الغالب �إىل
تكراره وهو �أن «االقت�صاد مبد�أ ولي�س هد ًفا»(.)1

( )1وهذا عامل ي�ستوجب �أنْ �أرى نف�سي متفقًا يف العمل مع �أنا�س �أختلف معهم يف الفكر ،وينبغي �أنْ يكون الأمر
هكذا ،وهكذا �أنتظر من خمالفي يف ال ّر�أي رفاقي يف ّ
الطريق .والأمر ي�شبه �أنّ �أخوين ورثا منز ًال عن �أبيهما
وكالهما يريد �أنْ يبنيه من جديد بحيث يدخله الهواء ،وال ّنور ،وتفتح نوافذه على ف�ضاء ف�سيح ،وتتوفر فيه
ال ّراحة ،واحلريةّ ،
والطم�أنينة ،وتتجمع فيه ّ
كل الو�سائل احلديثة للراحة ،وال ّرفاهية ،وتكف عنه �أيدي الغا�صب،
واملدعي ،وال ّل�ص ،وامل�شاك�س � ...إلخ ،اخلالف الوحيد بينهما �أنّ �أحدهما يريد �أنْ يوا�صل حياته يف املنزل
اجلديد ،والثّاين ،يريد �أنْ يوا�صل درا�ساته ،الأ ّول ،يعتقد �أ ّنه بدون وجود منزل� ،أو العي�ش يف منزل بالإيجار
ال ميكن �أنْ يحيا حياة طيبة ،والثّاين ،يعتقد ب�أ ّنه ال ميكن �أنْ ين�ضج يف مثل هذه احلياة ،الأ ّول يريد �أنْ يبني
ال�صالح لل�سكنى ا ّلذي له فيه �شريك ،ح ّتى «يجل�س فيه ،ويحت�سي فيه خمره
منزله اخلرب املوروث غري ّ
جدا ،لكن هذين ال�شّ ابني
ح�سن ًّ
م�سرتيحا دون �أنْ ي�ضايقه �أحد» والثّاين يريد �أنْ يجل�س فيه ويقر�أ املثنويٌ .
ً
املفكرين قد ن�سيا خراب املنزل ،واغت�صابه ،واخلالف من جرائه ،بل واملنزل نف�سه و�أم�سك ّ
كل منهما بخناق
الديني ،وذاك يقول لهذا :اذهب �أيها
الآخر متنازعني متظاهرين ،هذا يقول لذاك :اذهب �أيها ال ّرجعي املثايل ّ
الع�صري املادي املُلحد.

539

املفكر والعلموية

539

�-7إن ر�سالة املفكر لي�ست القيادة ال�سيا�سية للمجتمع ،وبالرغم من �أن
القائد ال�سيا�سي ي�ستطيع �أن يكون مفك ًرا ،فالر�سالة الأ�سا�سية للمفكر
هو منح الوعي الذاتي ال�سيا�سي ،واالجتماعي ،والطبقي للنا�س� ،أي
للأمة ،والطبقة املحكومة امل�ستغلة «بفتح الغني».
 -8بالنظر �إىل العاملية ،والقومية ،والدين «التقليدي» من ناحية الرابطة
امل�شرتكة التي ميكن �أن تقيمها بني الطبقات االجتماعية ،تعد م�سائل
ت�صيب الب�صرية والإح�سا�س الطبقي بالعمى ،وهي غطاء خداع
لإخفاء نظام التفرقة امل�سيطر على املجتمع؛ لأنها ق�ضايا فوق طبقية
وعلى املفكر �أن يراعي الأمور الآتية عندما يواجهها:
�أ� -إن العاملية� ،أو الإن�سانية واقع متعايل ت�أتي مرحلة طرحها ،وحتقيقها
بعد مرحلة الن�ضال الطبقي .وطرح الإن�سانية ،والرتكيز عليها قبل
هذه املرحلة خدعة� ،أو جهل ال �إن�ساين ،وهنا ت�صري الإن�سانية عام ًال
�ضد الإن�سانية.
ب-ينبغي �إبعاد القومية عن مر�ض عبادة العرق «العرقية» �أو مر�ض
عبادة الرتاب «ال�شوفينيية»؛ �إذ �إن مزاجها م�ستعد دائ ًما لقبول
هذين املر�ضني ،و�إقامتها على قواعد عينية ،وعلمية ،و�إن�سانية،
فلي�ست القومية واق ًعا ثاب ًتا �أبد ًّيا بل ظاهرة جدلية ،مبعنى �أن القومية
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تظهر عندما تتعر�ض للرف�ض ،والكبت ،والتحقري والتحقري يف حد
ذاته نوع من الرف�ض ،وكبت القيم ،والف�ضائل.
فقد ظهرت القومية اليهودية منذ �أن تعر�ض وجودها ،وقيم وجودها للإنكار
يف املجتمع امل�سيحي الغربي .وال�صهيونية منطق ًّيا ،وجرب ًّيا وليدة للحركة امل�ضادة
لل�سامية ،وملاذا مل تظهر القومية اليهودية ،والفا�شية الوح�شية العرقية الإ�سرائيلية
يف ال�شرق وبخا�صة يف املجتمعات الإ�سالمية التي كانت منذ عهد بعيد حمل
عمل ،و�إقامة لكثري من اليهود؟
ويف ت�أريخ �إيران نرى �أن القومية الإيرانية ظلت �صامتة متا ًما يف مواجهة
الفتح الإ�سالمي لكنها تظهر يف عهد احلكم الأموي ،وت�سرتد الروح؛ لأن
الإ�سالم كان له �ش�أن بنوع التفكري ،والعقيدة الدينية فح�سب ،وكان يريد تغيري
ال�شكل االجتماعي ،وال�سيا�سي ،والعالقات االجتماعية ،والفردية يف �إيران ،يف
حني �أن نظام بني �أمية كان يجاهد ا�ستنا ًدا على العربية ،والتفاخر القومي يف
حتقري �أمة �إيران ،و�إنكار قيمتها الثقافية ،ومفاخرها القومية ،وقتل ت�أريخها ،ووقفت
الأمة الإيرانية يف مواجهة العرب ،وقام العرب بخلق القومية الإيرانية بينما كانوا
يحاولون قتلها.
وهذه احلقيقة القائلة� :إن القومية منطق ًّيا لي�ست مدر�سة فكرية بل ظاهرة
جدلية متيزها يف الظروف احلالية العاملية ك�أطروحة م�ضادة يف مواجهة الإمربيالية
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اال�ستعمارية يف �شكلها ال�سيا�سي ،واالقت�صادي ،وب�شكل خا�ص يف �شكلها
الثقايف والفكري ،ومن هنا ف�إن املفكر حني يعلم هذه احلقيقة القائلة ب�أن الطبقة
املنتفعة ،وجهاز قيادتها خا�صة قد �صنع من القومية قنا ًعا خاد ًعا ،و�صنعه على
�سحنته اال�ستغاللية ،ومادة ت�صيب الوعي الذاتي الطبقي بالعمى ،ينبغي �أن
يتخذ موقفًا يف مرحلة الن�ضال �ضد اال�ستعمار فح�سب يف جبهات هذه القاعدة
لأن اال�ستعمار يف زماننا واقعية �ضد القومية .واملفكر يف مركز مراقبته احل�سا�س،
وامل�شرف ،ينبغي �أن يجعل مو�ضعني من موا�ضع اخلطر حتت نظره دائ ًما:
�-1إن �إ�شعال نار الن�ضال الطبقي عند احتدام الن�ضال �ضد اال�ستعمار
على م�ستوى الأمة ،مبثابة �إحداث الفرقة ،واخلالف يف وحدة كل القوى
املتحررة امل�ضادة لال�ستعمار؛ لأن اال�ستعمار يجعل من الوجود التام
لأمة ما �أو ملجتمع ما بكل �أبعاده ،وطبقاته جم ً
اال لهجومه ،ويف نف�س
الوقت من �أجل �أن ي�ستقر يف جمتمع ما يعتمد على قاعدة يف الداخل،
وي�صنع �شريحة داخلية م�صطنعة ،ولكن من امل�ستحيل �أن ي�صري الطابور
اخلام�س واجهة طبقية لبنية املجتمع� ،أو طبقة اجتماعية �أ�صيلة� ،إن
اال�ستعمار ال يبتلي اجلماهري فح�سب بالفقر ،والعبودية ،واجلهل بل
يجر معه املالك ،والربجوازية ،والإنتاج القومي �إىل االنحطاط ،والزوال،
ومن ناحية ملا كان يرف�ض كل القيم العرقية ،واخل�صائ�ص الإيجابية
القومية ،وت�أريخ الأمة ،وثقافتها ،ومعنوياتها ،ودينها� ،أو مي�سخها ،ف�إن
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كل القوى ال�صادقة تقوم مرغمة �ضده أ� ًّيا كانت ميولها العقائدية،
وانتماءاتها الطبقية ،وحيثياتها االجتماعية.
-2النقطة اخلطرية الأخرى التي ينبغي على املفكر �أن يالحظها هي� :أنه
بعد نهاية الن�ضال �ضد اال�ستعمار الذي احتدم يف جبهة خارجية،
ومب�شاركة كل القوى القومية ،والطبقات االجتماعية ف�إن الأجنحة،
وال�شخ�صيات التي �أ�صبحت من ذوي النفوذ املعنوي ،وال�سيطرة
املتقدمة نظ ًرا لل�شجاعة ،والإخال�ص ،واجلدارة التي �أيدتها ،عند العودة
من احلرب القومية امل�ضادة للإمربيالية �إىل امليدان الداخلي حيث يبد أ�
ال�صراع الطبقي جتاهد حلفظ حيثياتها ،وموا�صلة قيادتها ،ومن موقعها
اخلا�ص ،و�سابقتها البارزة ،ونفوذها الذي اكت�سبته يف الن�ضال القومي،
وخا�صة بطرح �شعار املحافظة على الوحدة الوطنية ،واحتاد كل القوى،
والطبقات االجتماعية ،ت�أخذ يف احليلولة دون الن�ضال الطبقي ،وت�صبح
الوحدة التي كانت حيوية ،و�إيجابية يف الن�ضال �ضد اال�ستعمار م�ضرة،
و�سلبية بنف�س القدر يف الن�ضال �ضد اال�ستغالل الداخلي.
وهذه هي امل�شكلة املوجودة حال ًّيا يف الهند ،ف�إن الراجات ،وال�سادة
الهنود الذين كانوا ينا�ضلون �إىل جوار النا�س يف �سبيل الق�ضاء على
اال�ستعمار الإجنليزي ،وكانوا لن�ضجهم الثقايف ،وو�ضعهم االجتماعي
البارز قد وقفوا يف ال�صفوف الأوىل للن�ضال ،وبالطبع ظهروا يف �صورة
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�أبطال قوميني ،ومتحررين ،وم�ضادين ال�ستعمار الأمة الهندية ،الآن
وقد احتدمت احلرب الطبقية يف قلب املجتمع ،وقام ماليني الكادحني
الذين ي�سلمون الروح فق ًرا ،وجه ًال ،وقح ًطا ليقاوموا اال�ستغالل املفجع،
واالمتيازات املده�شة لطبقة الراجات ،ولكي ي�سلبوا منهم امتيازاتهم،
يرون �أنف�سهم يف مواجهة ه�ؤالء الأبطال القوميني ،وال�شخ�صيات
املحرتمة املقد�سة امل�ضادة لال�ستعمار ،وقادته املبجلني يف احلرب على
الإمربيالية الإجنليزية ،ويف هذه املرحلة تتحول �أ�سوار القومية ،والوحدة
الطبقية التي ظهرت يف هجوم اال�ستعمار على كافة الطبقات ،و�أحاطت
بوجود املجتمع �إىل �أ�سوار حتيط باحلدائق ،وامل�صانع ،والأمالك ،ور�ؤو�س
الأموال ،واالمتيازات.
 فالأخوة الدينية ،والأخوة الوطنية التي ت�ضمن الن�صر يف مواجهـة
 اخلطر اخلارجي ،تكون يف مواجهة اخلطر الداخلي و�سيلة للحفاظ على
عدم امل�ساواة بني الأخوين ،وعندما تتدخل القومية ،ويتدخل الدين
بني احلاكم واملحكوم ،وبني من ميلك ،ومن ال ميلك تكون عوامل خداع،
وعوامل تخدير ،وكل عامل يعقد بني ال�سجني وال�سجان� ،أو بني العبد
وال�سيد �صلة� ،أو قرابة قيد جديد يف يد ال�سجني وقدمه ،وربقة جديدة
حول عنق العبد ت�ضغطه ،ماذا �أقول؟ قيد؟ ِر ْبقة؟ حول اليد ،والقدم،
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والعنق؟ ال ...بل على فكره وروحه ،وتعقله ور�ؤيته ،وال يوجد عامل
يحفظه يف العبودية والأ�سر �أكرث �إحكا ًما من هذا العامل� ،إنه العامل
الذي يجعله �أ�س ًريا ،وعب ًدا ويربيه يف الأ�سر ،والعبودية ،مادة تزرق يف
دمه.

متى تطرح املدار�س املختلفة؟

وهنا ينبغي �أن �أكرر ما طرحته �آنفًا و�سميته «جغرافية الكلمة» �أي �أننا يف
امليادين ال�سيا�سية ،واالجتماعية ينبغي �أن نفكر يف الظرف الزماين ،واملو�ضع
االجتماعي لفكرة ما� ،أو ل�شعار اجتماعي و�إميانًا بهذا املبد�أ ينبغي عند طرح
املدار�س الفكرية �أن نراعي ما يلي ،كما ينبغي ذلك عند بيان الطرق:
�أ -لأن اال�ستعمار واقع م�ضاد للقومية ،وهو فوق طبقية الدولة التي
ي�ستعمرها ،والبنية التحتية ملجتمعها ،تكون القومية  -كا�ستناد على
القيم الفكرية ،والواقع الت�أريخي ،والوجود املتميز القومي امل�ستقل-
مو�ضع تركيز من املفكر يف �أكرث الن�ضاالت فورية ،وحيوية ،وملا
كانت القومية منطق ًّيا واقعية جدلية وليدة لال�ستعمار ،والإمربيالية
ف�إن اال�ستناد عليها لي�س �أم ًرا مثال ًّيا ،وعاطف ًّيا ونا�ش ًئا من �إح�سا�سات
رجعية ،وعرقية ،ومفاخرات مغرورة جاهلة ،بل هي اتخاذ موقف
منطقي ،وعلمي ،و�شديد الرقي.
ب-بعد انتهاء مرحلة الن�ضال �ضد الإمربيالية ،وطرد اال�ستعمار متا ًما
ينبغي �أن يتغري �شكل الن�ضال على الفور ،و�أن ينتقل �إىل الداخل،
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وا�ستمرار القومية كوحدة وطنية يف هذه الفرتة يف �صورة �صراخ،
و�أنا�شيد حما�سية يف ميدان غاب عنه العدو ،و�ضجيج للتغرير بالنا�س
داخل املدينة ،يف هذه املرحلة ينتقل الن�ضال من مرحلة القومية �إىل
�شكله الطبقي ،وينبغي �أن يرتك �شعار الأخوة الذي كان له معنى،
وجمال يف مواجهة الأجنبي مكانه ل�شعار «امل�ساواة».
ج -يف املرحلة الأخرية تطرح العاملية �أو الإن�سانية.
وطرح العاملية يف مرحلة الن�ضال �ضد اال�ستعمار دعوة للتفاهم ،والتذكري
بالن�سب بني الأمة امل�ستذلة ،والطبقة امل�ستغلة ،وبني الأمة اال�ستعمارية ،وامل�ستغلة
«بك�سر الغني» وهي يف حد ذاتها دعوة ال �إن�سانية ،وتذكري مغر�ض ،وخداع .وينبغي
�أن نقبل هذه النقطة كمبد�أ� ،أنه كما �أن اعتقاد «القادة القوميني» ب�أن القومية رابطة
�أبدية ،ومثال �سرمدي ،هذا ال�شعار بقدر ما هو يف مرحلة الن�ضال �ضد اال�ستعمار
حيوي ،وبناء ،يعد بعد طري هذه املرحلة ،ونيل اال�ستقالل يتجه اجتا ًها �سلب ًّيا،
ورجع ًّيا ،وباع ًثًا على االنحطاط ،و�أي�ضً ا اعتقاد القادة اال�شرتاكيني ب�أن اال�شرتاكية
هدف غائي ،ومثال نهائي ،ولي�ست منز ًال على الطريق ينبغي للإن�سان �أن يتجاوزه
ال �أن يقف فيه ،بقدر ما هو يف مرحلة الن�ضال الطبقي بناء وحيوي ،ي�صري بعد
اال�ستقرار الواقعي لال�شرتاكية عامل انحطاط ،وف�ساد يف طريق موا�صلة التكامل
املعنوي ،والإن�ساين للنوع الب�شري.
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مطروحا بعد االنتهاء من املرحلة الطبقية
العاملية يف ر�أيي ينبغي �أن تكون �أم ًرا ً
يف الن�ضال ،عبارة عن مدر�سة فكرية باعتقادها مببد�أ �أن الإن�سان هو خملوق فوق
طبيعي ،و�أن ا�ستعداد الوعي ،واالختيار ،واخللق ،والذي �صنعه يف الطبيعة على
ن�سق اهلل يقوده �إىل ن�ضجه القومي ،وتكامله املعنوي يف هذه الأبعاد الثالثة �إىل ما ال
نهاية �أي �إىل كمال ال يقبل الت�صور ،لكني قلت هذه النقطة مرا ًرا وهي �أن العاملية،
�أو الإن�سانة التي من م�ستلزماتها عدم الإميان باحلدود العرقية ،والقومية ،والطبقية
�إذا طرحت يف الظروف احلالية لن تكون �إال �إخفاء للمتناق�ضات ،والت�ضادات
الال�إن�سانية املوجودة ،فهي دعوة �إىل الوحدة الب�شرية مفهو ًما انتزاع ًّيا فل�سف ًّيا� .أما يف
ِ
امل�ستعمر وامل�ستع َمر وامل�ستغل احلاكم الذي ميلك ،واملحكوم
العامل الواقعي :عامل
املفل�س ،واملتح�ضر ،واملنحط ،و�ساكن الدولة اال�ستعمارية ،واملحلي الأبي�ض،
والأ�سود ،الغربي ،وال�شرقي ،والر�أ�سمايل ،والعامل ،الإقطاعي ،والأجري� ...سوف
تكون خدعة ،و�سف�سطة مغر�ضة ل�صالح «خم�سمئة مليون �إن�سان ،ول�ضرر مليار
وخم�سمئة مليون حملي» �شركة ر�أ�سمايل قوي القب�ضة مع مفل�س عاجز.
وللو�صول �إىل الإن�سانية� ،إذا بد�أنا بالإن�سانية فقد ابتعدنا عنها �إىل الأبد،
للو�صول �إىل الإن�سانية يف الوقت احلايل على الأمم التي تواجه الإمربيالية،
واال�ستعمار �أن تعرب �أو ًال مرحلة القومية ثم مرحلة امل�ساواة الطبقية ،والو�صول �إىل
الإن�سانية من قبل �أن تتحول الأجنا�س املحتقرة والأمم التي حميت �شخ�صياتها
و«غ�سلت» من الثقافة ،والقيم ،والأ�صالة �إىل ب�شر لي�س ممك ًنا ،يف البداية ينبغي �أن
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يتحول «املحليون» �إىل ب�شر حتى يجد نوع الب�شر حتققه العيني ،والواقعي.
(يتحدث �أحد املحليني ،ويذكر مدعي الإن�سانية بالقيم الإن�سانية
املن�سية).
كان باتري�س لومومبا قد ظهر يف �سحنة مهدي منتظر منتقم ،وم�سيح خمل�ص
كانت ينتظره الت�أريخ طوال قرون العبودية امل�شئومة ،وا�ستعمار اجلن�س الأبي�ض،
واخل�ضوع لتعذيب العبودية ،و�أغاللها داخل زنزانة اال�ستعمار ،وكانت �إفريقيا
هذه الدمعة احلارة على الأر�ض تهتز على كرا�سة اخلرائط� .إفريقيا هذه التي كانت
دائ ًما قطرة دمع �ساخنة ت�سيل على وجه الأر�ض �أ�صبحت مثل قلب ينب�ض،
�أجل� ،ألي�س القلب ي�شبه يف �شكله الدمعة؟ هناك دالئل عديدة كانت جتيب
على هذا ال�س�ؤال املفعم بالآمال ،والع�شق جوابًا �إيجاب ًّيا ،لقد دخل اال�ستعمار
العاملي مرحلة االحت�ضار ،لقد �أ�صبح هناك مناف�س للر�أ�سمالية يف العامل ،يف
العامل امل�ستبعد تنت�صب القامات الر�شيدة يف الأمم البطلة ،ومتنح العبيد الإميان،
والأمل ،ومترد اجليل املفكر احلر يف �أوربا جنة البورجوازية ،وكفر باملذهب القذر
«عبادة اال�ستهالك» ،ومبد أ� «القدرة واحلياة» مع كل خدعه الفل�سفية ،والفنية،
ومنحا للب�شر� :أن �إفريقيا
والثقافية ،ومن بني كل هذه الأمور كان �أكرثها �أ�صالة ً
قد حتركت ...ويف مكان العبودية ،واجلهل ،والوح�شية ،منت من الغ�ضب ،والتمرد
نباتات �سامقة ذات جذور ،وهي تنبت حلظة بلحظة ،والأر�ض التي جعلها الت�أريخ
�أر�ض �إنتاج وت�صدير عبيد �أ�صبحت تنتج الآن الثورة ،واحلرية ،والفكر ،وت�صدرها،
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ت�صدرها؟ �أجل ،لي�س هذا بالقول الهزل� ،أحيانًا تدل ظواهر �صغرية على وقائع
عظيمة ،ولعلني طوال عمري مل �أ�صادف حادثة بهذا املعنى العميق ،والعظمة،
تلك احلادثة التي علمتني �أن �إفريقيا مل تتحرر فح�سب ،بل �إن ح�ضارة جديدة،
وثقافة بديعة قد ولدت على الأر�ض.
�أجل ،ر�أيت �أن «�شرفة �إيوان مدائن �أوربا تت�ساقط ،و�أن النار الكاذبة ملعبد
نار الغرب يف �سبيلها �إىل الهمود».
كيف؟ متى؟ ذلك اليوم الذي منعوا فيه جملة «الثورة الإفريقية» من
دخول باري�س ،باري�س؟ نعم ،مدينة احلرية وريثة الثورة الفرن�سية الكربى ،وكاتبة
حقوق الإن�سان ،واملنادية ب�شعار احلرية ،وامل�ساواة ،والإخاء ،املدينة التي حفظت
يف الواقع حتى الآن تقاليد حريات الفكر ،واللغة ،والقلم ،والدين ،واحلزب،
والنقابة ،و�أ�سلوب احلياة � ...إلخ.
عند تقاطع �سان جرمان دوبريه ،و�سان مي�شيل ،تلتقي بكل املدار�س
ال�سيا�سية ،والفل�سفية ،واالجتماعية ...ويف مكان واحد بامللكيني �أي �أن�صار امللك
معار�ضي الثورة الفرن�سية الكربى ،وظهور احلكم اجلمهوري ،واملنادين بعودة
ملكية �آل بوربون ،و�إىل جوارهم الفو�ضوائية ،و�شعارهم «ال اهلل وال امللك وال
القانون» وبعدهم بقليل ال�شيوعيون ب�أنواعهم ،وكل فرقهم ،ومذاهبهم :ال�شيوعي،
ال�ستاليني ،وال�شيوعي اخلرو�شويف ،وال�شيوعي الكو�سيجيني ،وال�شيوعي
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الربيجنيفي ،واملاوي ،والكا�سرتوئي ،والرتوت�سكوي (العاملي) وال�شيوعي القومي،
و�إىل جوارهم املزدائون ،يعني ماذا؟ يعني �أولئك الذين ابتلوا مبر�ض الت�شرق
وهم ميار�سون ريا�ضة اليوجا الهندية ،وهم بار�سيون يف القرن الع�شرين ،ويقلدون
اجلوكيني ،ومرتا�ضي الهنود (�أي ين�شغلون باحلقيقة املطلقة ،وقد طلقوا عقلهم
الديكارتي اجلاف طالقًا بائ ًنا ،ونوروا بنور الإ�شراق الذي �سطح على بواطنهم
يف قلب ال�شرق .ف�أخذوا يف �إخالء بواطنهم من الطعام ،وبد ًال من زجاجة بال
خمر يطلبون خم ًرا بال زجاجة ،وهم حائرون يف البحث عن جترد العنقاء يف وادي
الطلب)( )1ويف ركن �آخر النباتيون ،و�أبعد قلي ًال الرهبان املتع�صبون الذين ينت�سبون
�إىل القرون الو�سطى الكاثوليكية ،والذين يذوبون �شوقًا �إىل عقد حمكمة تفتي�ش،
و�سلخ مرتد� ،أو حرقه ،و�إىل جوارهم الكاثوليك امل�ستنريون الأحرار ،ورجال طائفة
الذين كانوا ي�ساعدون املجاهدين العرب من �أجل حترير اجلزائر ،والذين كانوا
ي�أتون �إىل فرن�سا بالر�شا�شات حتت �آباطهم بد ًال من جوازات ال�سفر فيمدونهم
بامللج�أ ،واملال.
بل و�أتذكر �أنه يف �سنة (1960م) مل تكن هناك عالقة �سيا�سية بني فرن�سا،
وال�صني ال�شعبية ،لكن باري�س احلرة كانت قد �سمحت لل�صني لي�س بطبع
�صحيفتها امللتزمة «بكني» وتوزيعها يف باري�س نف�سها فح�سب ،بل و�سمحت لها
( )1والعنقاء طائر خرايف يرمز للحقيقة الإلهية ،ووادي الطلب �أحد الأودية التي يقطعها ال�سالك بحثًا عن
احلقيقة.
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مبطبعة ،ومركز ثقايف يف فرن�سا كان يقوم بالدعاية لأكرث الأفكار تطر ًفا وثورية.
لكنهم� ...صادروا جملة «الثورة الإفريقية» ،ومنعوا دخولها باري�س ،وال
ميكن �أن يتخذ هذا القرار ب�سهولة ،ال �شك �أن فرن�سا ا�ست�سلمت لهذا العار
ب�صعوبة وب�ضمري جريح ،وبرغم الأنف ،وعرق اخلجل يت�صبب من �سحنة ما�ضيها
املليء باملفاخر ،وخامت ال�سكوت على �شفتيها ال�صارختني ب�أنا�شيدها احلما�سية،
ومالحمها .وال �شك �أن اخلوف ،واخلطر اللذين كانت حت�س بهما من الثورة
الإفريقية كانا �أعظم من كل هذه الرثوات الفيا�ضة من الثقافة ،والتقاليد ،وقيم
الثورة الكربى ،وروح حتررها بحيث �إنها لوثت يدها بفعل يقوم به اجلبابرة املنحطون،
والطغاة الذين ال ثقافة عندهم ،و�أعداء احلرية ،والفكر ،والإن�سان.
ففي فرن�سا التي تبلغ قدرة احلرية و�سلطتها فيها درجة ميكن معها �سب
امل�سيح واحلديث عن الثورة ال�صينية بب�ساطة ،ماذا حدث بحيث فقدت حتملها،
وف�ضلها ،و�سعة �صدرها ،وخافت من فكر �إفريقيا ،وكالمها؟ ال �شك �أنها لي�ست
الثورة الإفريقية هي التي خوفت فرن�سا بحيث جتاهد لتمنع �شرارتها من �أن
مت�سك بطرف رداء هدوء فرن�سا ،و�أمنها؛ لأن الثورة �إن مل تكن لها كلمة ،كلمة
تولد الثورة فهي لي�ست خطرة باملرة بل هي َز َبد مهما كان راب ًيا ،ووا�س ًعا ،ودمو ًّيا
يذهب جفاء بب�ساطة ،وب�سرعة ،وال يتبقى منه �إال روا�سب قذرة عفنة ،روا�سب
على الأقل ت�سمم جي ًال كام ًال ...اخلوف كل اخلوف من �أن :املحلي نطق!!!
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الأ�سود الوح�شي �أكل الب�شر يذكر ال�ضمري القذر� ،أو املم�سموخ الأوربي مدعي
الإن�سانية بالقيم الإن�سانية املن�سية�« ،أ�شباه الب�شر» الإفريقيون يعلمون �أ�صحاب
احل�ضارة املطلقة ،والثقافة الإن�سانية الوحيدة املعا�صرة الدرو�س الأوىل يف كيفية �أن
يكون الإن�سان �إن�سانًا� ،أو ي�صري �إن�سانًا ،عبيدهم الأوفياء مل يتمردوا على �سادتهم
فح�سب حتى يتخل�صوا من عبودية ال�سادة بل نه�ضوا لي�صنعوا من ال�سادة �أكله
الب�شر ب�ش ًرا!!! مل يقوموا من �أجل تخلي�ص �أنف�سهم من قيد اال�ستعمار الأوربي،
بل قاموا يف نف�س الوقت ملنح الأوربي ذلك الذي كان �إن�سانًا ،وم�سخه اال�ستعمار
�إىل حيوان عامل ،وقوي ،وجعل منه م�ستعم ًرا لل�شفاء ،ويعيد �إليه ماهيته الإن�سانية
التي قلبت.
انظروا ماذا تقول �إفريقيا:
«لنم�ض �أيها الرفاق ،لقد انتهت �أ�سطورة �أوربا بالن�سبة لنا �إىل الأبد ،ينبغي
�أن نبحث لنا عن مو�ضوع �آخر .نحن اليوم قادرون على �أداء �أي عمل ب�شرط �أال
نبتلى بو�سوا�س التحول �إىل �أوربيني».
من �أجل �أوربا ،من �أجلنا ،ومن �أجل الإن�سانية �أيها الرفاق ،ينبغي �أن
يظهر جلد جديد ،وينبغي �أن يخلق فكر جديد ،وينبغي الكفاح ليظهر �إن�سان
جديد «فانون» ،لقد طرحت �إفريقيا الأ�سا�س الوجودي لأوربا ،والفكر الأوربي،
واملجتمع الأوربي ،واحل�ضارة الأوربية من جذورها ،لي�س احلديث فقط عن
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االقت�صاد ،وال�سيا�سة ،وال�صراع القومي ،والطبقي ،وال�صادرات ،والواردات،
وال�ضعف ،والتقدم ،واجلوع ،وال�شبع بل �إدانة الإن�سان الأوربي ،وحتطيم ح�ضارته،
وثقافته ،ور�ؤيته ،و�إعالن هزمية الأوربي ،وانك�ساره يف مرحلة ن�صره و�سلطته ،الثورة
الإفريقية تريد �أن ترف�ض �أوربا يف كل �أبعاد وجودها :الإن�سان ،واحل�ضارة ،والثقافة،
واملجتمع ،واحلياة ،والر�ؤية الكونية ،واملادة ،والروح ،ثم تخلع �سالحها ،وت�سرتد
منها دفة توجيه الت�أريخ ،واحل�ضارة ،والفكر ،والوالية على النوع الب�شري التي
ادعتها �سنوات ،وجعلت املفكرين غري الأوربيني ي�صدقون هذا االدعاء ويقولون
�إن الوالية يف �أيديهم بالفعل ،ثم ت�أخذ هي الر�سالة التي عجزت �أوربا عن القيام
بها؛ لأن �أوربا قد حتدثت عن الإن�سان دائ ًما ،ومل تفعل �شي ًئا �إال �أنها قامت
بقتل ثلثي الب�شر ،وم�سخهم ،والق�ضاء على �إن�سانيتهم ،والت�ضحية بهم يف �سبيل
م�صاحلها املادية ،و�أوربا يف كل ما قامت به تقوم مبطاردة الإن�سان ،وتعذيبه با�سم
الإن�سانية ،وقتله حيثما وجدته.
ولفرن�سا احلق حتى ولو �ضحت بالقانون يف �أن تقاوم هذه الأفكار اخلطرة التي
جتعل اجليل املفكر لل�ضمري الأوربي يكفر بكل قيمه ،وجتعل هدفها و�ضع �ضمريه
ووجوده يف عمق �إح�سا�سه ،و�إميانه ،وتدفع الوعي الذاتي ال�صادق الإن�ساين عند
�أبناء �أوربا �إىل الع�صيان مثل �آدم يف جنة الر�أ�سمالية ،وال�صناعة الغربية ،ويف �أوج
فراغه ،ولذته ،ومتعته ،و�سطوته تفتح عينيه اللتني �أغلقهما مالئكة اجلنة بعزف
ال�سكر حتى يب�صروا �إىل �أي مدى هم
الفن ،واجلمال ،وخداع الن�صر ،ون�شوى ُّ

554

العودة �إىل الذات

554

عرايا ،وال يخجلون ،و�أي ع�صيان �أخطر و�أ�شد اقتال ًعا من اجلذور بالن�سبة ل�سادة
اجلنة ،و�آلهتها ،وحجابها من هذا الع�صيان؟( )1ومن هنا ففي جنة احلرية ،واملتعة،
والراحة التي فيها كل �شيء حر ،وكل �شيء يف متناول اليد ،الثورة الإفريقية فقط
هي الفاكهة املحرمة؛ لأنها فاكهة �شجرة الر�ؤية.
لي�س من امللزم �أن يكون املفكر �أحد املتعلمني باملعنى الر�سمي� ،أو العلماء،
واع» ويحدد
�أو الفال�سفة� ،أو علماء االجتماع� ،أو امل�ؤرخني� ،إن املفكر «متع�صب ٍ
تع�صبه يف املوقف اجلديل املتغري ،واملتحرك بينه وبني غريه� ،أي تع�صبه للإن�سان
يف مواجهة الطبيعة ،والعوامل الال�إن�سانية ،واملجتمع الب�شري ،وتع�صبه للأمة يف
مواجهة الإمربيالية ،والفرقة ،واال�ستعمار ،وتع�صبه للطبقة املحكومة امل�ستغلة يف
مواجهة التفرقة ،واحلكم الطبقي.

( )1هذا هو الع�صيان ا ّلذي ال ميكن مواجهته باحليل االقت�صادية ،ودفع الإتاوات ّ
الطبقية ،و�إيجاد العواطف،
ال�سطحية ،والأدوية امل�سكنة ،وامل�ؤقتة ،و�إيجاد دين عبادة اال�ستهالك
والإ�شباعات ،وال ّرفاهيات الكاذبة ّ
ال�صراعات احلزبية ،وال ّنقابية ،والفل�سفية ،والفنية املتفق عليها �سلفًا ،والكماليات
والبحث عن ال ّلذة ،و�إحداث ّ
البلهاء اخلادعة ا ّلتي ال ح�صر لها (ا ّلتي يعترب املجتمع الغربي در ًءا للخطر ،وحتريفًا لوجهة الهجوم ،وم�سخً ا
ال�سيطرة ح ّتى على ال ّن�ضال ّ
الطبقي ،وحالوا دون
للعدو) ومن هنا �أح�س �أنّ �سادة الغرب ا ّلذين ا�ستطاعوا ّ
ثورة طبقة الربوليتاريا القوية الثّورية قد خافوا الآن من مترد اجليل ال�شّ اب املتعلم عندهم ا ّلذي يزداد وخامة،
ويت�سع ،ويرف�ض ال�شّ كل العادي للحياة الغربية بحقد ،بحيث �إنهم ال ميلكون يف مواجهة هذين الطرفني� ،إ ّال
ال�شّ كوى.
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و�إحدى اخل�صائ�ص البارزة عند املفكر �أن «التزامه اجلماعي» غري من�صب
على «انتمائه اجلماعي» مبعنى �أنه �أ ًّيا كانت اجلماعة التي ينتمي �إليها من النواحي
العرقية ،والقومية ،والطبقية فهو ملتزم جتاه الأمة امل�ستعمرة ،والطبقة امل�ستغلة
والإن�سانية؛ لأن العامل يف االلتزام هو القيمة ،ولي�س النفع ،وامل�صالح امل�شرتكة،
وهذا هو املبد�أ الأخالقي املطلق ،والأبدي اخلا�ص بالنوع الإن�ساين وهو ثابت يف
كل مرحلة ت�أريخية ،ونظام اجتماعي ،و�أ�سا�س �إنتاجي� ،أو اقت�صادي ،ومن هنا فهو
واقع ما وراء ت�أريخي ،وفوق طبقي.
ويف مرحلة الن�ضال الإن�ساين الذي يتجلى يف �صورة مكافحة العرقية،
والر�أ�سمالية ،والإمربيالية ،واال�ستعمار ،واال�ستغالل الطبقي ،واال�ستبداد ،ينبغي
على املفكر �أن يقيم مدر�سته االجتماعية ،واجتاه ن�ضاله ،و�أهدافه على �أ�س�س قواعد
خا�صة فل�سفية ،ونظرية ،وامل�ساواة الإن�سانية ،واحلرية ،والعدالة ،والوحدة الطبقية،
والن�ضال �ضد التفرقة ،واالمتيازات ،واالغت�صاب ،والقوة كلها حقائق عامة ،وقيم
م�شرتكة ،و�شعارات ت�ضمن م�صالح �أكرثية الأفراد ،واجلماعات ،والنقابات ،و�أتباع
املدار�س الفكرية ،والأديان املختلفة ،وهي الأكرثية املطلقة يف �أمم العامل يف �أية
مرحلة ت�أريخية ،وثقافية ،و�أي�ضً ا فكل �إن�سان ي�ؤمن بهذه ال�شعارات اللهم �إال �أقلية
�ضئيلة ،وميكن �أن ت�ؤمن بها يف حالة وعيها.
هذه ال�شعارات �شعارات �إن�سانية م�شرتكة ،وقامت الإن�سانية باملناداة بها
وال�سعي ،واجلهاد ،والت�ضحية يف �سبيل حتقيقها عرب الت�أريخ بطرق �صحيحة ،وغري
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�صحيحة ،ويف �صور خمتلفة عن طريق الدين ،والأخالق ،والعرفان ،والأدب،
والأ�ساطري ،والفن ،وعلى املفكر يف ن�ضاله االجتماعي ،واجتاهه امل�ضاد للإمربيالية
و�ضد اال�ستغالل ،و�ضد الديكتاتورية �أن ي�ستند على عوامل م�شرتكة ،ودائمة
وهذه النقاط �شعارات دائمة ،ومت�صلة ،ومثرية للحما�س خلقتها الب�شرية ،ويف
هذه احلالة يقف املفكر وراء ال�ضوابط املحددة ،واملختلفة بل واملتناق�ضة املذهبية،
والنظرية ،والتقليدية ،والفر�ضيات املتنوعة غري الثابتة ،وغري العلمية ،وامل�شتتة،
وامليول العقلية ،والعقائدية املتناق�ضة املت�ضادة ،وباال�ستناد على �أ�س�س �إن�سانية
م�شرتكة ي�ستطيع �أن يخرج كل القوى ال�صديقة ،والواعية من �أطرها املحدودة،
والدينية ،واملدر�سية ،والفل�سفية ،والطائفية ،وبعبئها يف جبهة م�شرتكة �ضد اجلبهة
امل�شرتكة لأعداء الإن�سانية �أي �أعداء احلق ،واحلرية ،والن�ضج.
�أجل� ،أمل تكن لهم جبهة م�شرتكة وال زالت موجودة؟ فامل�ستعمر،
وامل�ستغل ،والعرقي ،وطبقة املذهب والقوة تظهر غال ًبا يف لبا�س الأديان واملدار�س
املختلفة املتناق�ضة ،واملت�ضادة �أحيانًا ،ولكن �إن عي ًنا مب�صرة يقظى ال ترى �إال �أن
العقائد والآراء لي�ست �إال مالب�س بالن�سبة بها ،و�إال ف�إنهم ال يدينون ب�أية عقيدة
دينية� ،أو فل�سفية ،وال يتقيدون بها ،ومبادئ العقائد والأ�س�س الثابتة عندهم يف
كل دين ومدر�سة هي امل�صالح الطبقية ،والفردية فح�سب ،كما �أن النا�س ،بالرغم
من �أنهم ي�ؤمنون مبدار�س ،و�أديان خمتلفة ،و�إميانهم �صادق ،وخمل�ص� ،إال �أنهم يف
نف�س الوقت يتفقون يف الإميان باحلرية ،والعدالة ،وال�صدق ،واحلقيقة على الدوام،
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و�أولئك الذين يعادون الب�شر وهم قلة ،قد اتفقوا م ًعا على اال�ستبداد ،والظلم
واالمتيازات ،واال�ستغالل ،والت�سلط ،واالغت�صاب ،وذلك بتظاهرهم الكاذب
ب�أديان النا�س ،ومدار�سهم الفكرية املختلفة.
ومل يحدث قط �أن �إحدى جماعات الطبقة قد انف�صلت عن جماعة
مت�صلة بها قد ن�سجت خيوطها معها يف طبقة واحدة ب�سبب الإميان بعقيدة دينية،
�أو فل�سفية خا�صة� ،أو دخلت معها يف �صراع حول ق�ضايا فكرية ،بل على العك�س
متا ًما ،كلما ا�ستدعت م�صاحلهم احتدوا على رغم الت�ضاد العقائدي بينهم ،بل وقاموا
يحاربون رفاقهم يف العقيدة يف �صفوف �أعدائهم التقليديني ،وطول الت�أريخ ،وعر�ض
اجلغرافيا دائ ًما ،ويف كل مكان معر�ض لهذا الواقع .وحرب الأحزاب (اخلندق)
حيث �شكل اليهود ،وقري�ش جبهة متحدة �ضد الإ�سالم ليحطموا «املدينة»
القاعدة الأ�صيلة حلركة التوحيد على �أ�سا�س �أيديولوجية �إبراهيم ،منوذج واقعي
لهذا املبد�أ .كانت قري�ش حار�سة ال�شرك ،والوثنية ،وكان اليهود ي�سمون �أنف�سهم
الورثة الوحداء لإبراهيم ،و�شعب اهلل املختار ،وبناة التوحيد ،والأمة التي حطمت
الأوثان يف ت�أريخ الب�شرية .وبالأم�س ي�شري ا�شرتاك امل�سيحية مع اال�ستعمار الغربي
(�أو التفاهم بني امل�سيح ،وقي�صر) ،واليوم ي�شري الوفاق الت�آمري بني القطبني:
الر�أ�سمالية العاملية ،وال�شيوعية الدولية �أن هذا املبد�أ ال يزال �صادقًا يف عامل اليوم
وال يزال م�ؤث ًرا يف م�صري الب�شر ،وتقييد معار�ضة اال�ستغالل -والتناق�ض الطبقي
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واحلياة البورجوازية ،والنظام الر�أ�سمايل  -التي تنبع من امل�صالح امل�شرتكة لأغلبية
النا�س ،واملطالبة بالعدالة ،واحلرية لكل الب�شر الأ�صدقاء ،تقييد هذه املعار�ضة
بنوع من املادية اخلا�صة نوع من التع�صب ،و�ضيق الأفق بقدر ما ترى طائفة دينية
ما �أن الطهر ،والإن�سانية �أمور خا�صة بامل�ؤمنني بعقائدها ،وتنادي ب�أن من هم �سواهم
كفرة ،و�أجنا�س ،ومهدرو الدم ،و�ضالون ،وذاهبون �إىل جهنم .حقيقة �أن املارك�سية
يف حالة تقدم �سريع منذ القرن التا�سع ع�شر ،لكن ال ينبغي �أن ي�ؤدي هذا الواقع
�إىل نتيجة خاطئة بتحليل خاطئ ،ف�إن جماهري �آ�سيا ،و�أمريكا الالتينية قد جنحوا
�إىل اال�شرتاكية ح ًّبا فيها وحاجة �إليها ،ولي�س من �أجل ماديتها ،وال ينبغي �أن
ن�سوي بني �سبب ميل املثقف القارئ املتفل�سف الأوربي �إىل املارك�سية ،وبني
�أ�سباب ميل الفالح الفيتنامي اليوم� ،أو العامل الأملاين بالأم�س �إليها.

املادية واملارك�سية

واملادية نظرية فل�سفية ،و�أولئك الذين يعتربونها حقيقة علمية تو�صل �إليها
العلم اليوم ،يقيمون ذلك على فر�ضية هم وحدهم الذين ي�ؤمنون بها؛ لأن املادية
ال هي مرتبطة بالعلم ،وال باليوم ،ففي اليونان القدمية بل ويف الع�صر اجلاهلي
عند العرب( )1كانت املادية موجودة ،وكانت الطبيعية موجودة يف مظاهر خمتلفة
منا�سبة لثقافة الع�صر ،ودرجة ن�ضجه العقلي ،والعلمي ،وال ارتباط لهما بالعلم؛
لأن الغالبية العظمى من املكت�شفني ،ونوابغ العلم ،وم�ؤ�س�سي العلم احلديث،
والفكر العلمي كانوا عبا ًدا هلل ،و�إذا كان بع�ضهم قد كفر من قبل الكني�سة� ،أو
مل تكن له عالقة بالكني�سة فقد كان ذلك ب�سبب حريته الفكرية ،وحترره يف
التفكري ،ومعار�ضته للخرافات ،والتقاليد املنحطة ،والأ�سكوالئية التي ال نتيجة
()1العربي ا ّلذي جاء �إىل ال ّر�سول ,و�سحق عظام ميت نخرة �أمامه ،ونفخ غبارها يف الهواء ثم �س�أل منك ًرا :هل
والدهريون وهم م�شهورون يف ثقافتنا وت�أريخ
تقول �إنّ اهلل يبعث هذا ح ًّيا؟ كان ماد ًّيا واع ًيا ملاديته باملعنى ال ّتامّ ،
عقائدنا �أتباع �إحدى الفرق الفل�سفية من نف�س هذا القبيل من الفكر ،ويعرفهم علماء امللل وال ّنحل امل�سلمون
الدهر يعني ال ّزمان ،وقد اعتربوه علة العلل و«املبد�أ الأ ّول»
ب�أنهم فرقة تعتقد بالدهر بد ًال من اهلل .ونحن نعلم �أنّ ّ
ّ
لكل مظاهر العامل ،كما نعلم �أ ّنه كان يف اليونان جماعة من املعتقدين بـ «كرون» �أي ال ّزمان (ونرى هذا ال ّلفظ
يف الكرونولوجي �أي وقائع ال ّزمان ،وكرنومرت �أي مقيا�س ال ّزمان).
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منها واجلامدة التي كانت الكني�سة تتخذ جانبها با�سم الدين ،ولي�س ب�سبب
عدم �إميانهم بالدين؛ وذلك لأن قادة النه�ضة ،وبناة الر�ؤية العلمية ،وحتى �أعظم
مكت�شفي العلوم اجلديدة م�ؤمنون باهلل ،و�شخ�صيات من �أمثال :روجرز بيكون،
وفران�سي�س بيكون ،وديكارت ،وكانت ،ومونت�سكيو ،وفولتري ،وجان جاك رو�سو،
وجليليو ،وكبار ،وب�سكال ،وكريكجارد ،وبرج�سون ،ودارون ،ووليم جيم�س
«م�ؤ�س�س الرباجماتية» ،و�أين�شتني ،وماك�س بالنك ،ويا�سربز ،و�آخرين غريهم �إن
مل ن�ستطع �أن نعتربهم متدينني باملفهوم املتداول هلل ،والدين فهم �أي�ضً ا معار�ضون
للمادية مثل هيجل ،ومرتلينك ،بل وجان بول �سارتر( ،)1و�إين �أعتقد �أن ال�سبب
يف ن�ضال املفكرين املتحررين ،واملفتونني بالعدالة ،وحترير جماهري ال�شعب املظلومة،
والذين كانوا قد اجنذبوا يف القرن التا�سع ع�شر �إىل املادية ،ومعاداة الدين مل تكن
الأبحاث العلمية (لأن الباحثني العلماء اجلدد مل مييلوا �إىل املادية) بل كان
ال�سبب هو دور الكني�سة املخدر ،واجتاهها امل�ضاد لل�شعوب ،وتعاون القائمني على
الدين (وهم ميثلون واح ًدا من �أبعاد الطبقة احلاكمة مع ُبعدين �آخرين هما البعد
ال�سيا�سي ،والبعد االقت�صادي) ،من �أجل حفظ اال�ستغالل ،والتفرقة ،واجلمود،
وخداع النا�س ،وتربيرها.
()1الإميان بحرية الإن�سان ،وف�ضله ،و�أ ّنه خملوق ما فوق طبيعي يف فكر �سارتر ا ّلذي يعترب �أنّ خلقة الإن�سان غري
خلقة ّ
الدينية
كل الأ�شياء املادية تعد فكرة م�ضادة للمادية� ،أخذها �سارتر مع خلفيته ال ّروحية ،وتربيته اجلديدة ّ
ذات اجلذور من وجودية هايدجر.
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على كل حال ،املادية عقيدة نظرية ،ومدر�سة فل�سفية خا�صة ،يف حني
�أن اال�شرتاكية هدف �إن�ساين ،و�ضرورة حيوية ،املادية مبحث ينبغي �أن يقوم
به املفكرون ،والعلماء يف حني �أن اال�شرتاكية يف م�سرية مبد�أ التحرر ،واملطالبة
باحلق ،والبحث عن العدالة من �أجل الإن�سان دعوة �إىل رف�ض التفرقة ،والتكاثر
الفردي ،وال�شرك الطبقي ،ودعوة �إىل �إقامة التوحيد الإن�ساين.
واخلال�صة :هي مبحث يطرح يف ميدان اجلوع ،وال�شعب ،والتمتع ،واحلرمان،
واالمتياز ،واال�شرتاك يف عطايا احلياة املادية ،واملعنوية بالن�سبة ل�شعب جمتمع ما.
�أما الق�ضايا التي من قبيل �إثبات وجود الروح� ،أو �إنكارها ومبدئية املادة ،والطاقة
�أو �أي �شيء �آخر ال هو باملادة ،وال بالطاقة.
لكن هناك ق�ضايا �أخرى تطرح يف اال�شرتاكية :هل الفرد هو املبد�أ� ،أو
املجتمع؟ هل حقوق الفرد مقدمة� ،أو حقوق املجتمع؟ هل قول بورودين �أن
«امللكية مرفو�ضة لأنها م�ضادة للملكية» �صحيح �أو ال؟ �أال يقوم �أولئك الذين
يعتربون �أن امللكية حق مقد�س مبنح هذا احلق لفرد معني يف حني �أنهم ي�سلبون هذا
احلق من كثريين؟ و�أال تعني ملكية الفرد لو�سائل الإنتاج و�ضع م�صري امل�ستهلك
�أي املجتمع يف يده؟ و�أال ت�ؤدي امللكية الفردية يف املجتمع �إىل التفرقة العن�صرية؟
و�ألن متلك الطبقة التي يف يدها امللكية االقت�صادية يف املجتمع احلكم الوطني،
والريادة ال�شعبية �أي�ضً ا ب�شكل مبا�شر� ،أو غري مبا�شر ويف ال�سر �أو العلن؟ و�ألي�س
النفوذ االقت�صادي عام ًال لك�سب القدرات االجتماعية املختلفة؟ ومع مثل هذا
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الو�ضع االجتماعي املتميز التي تكون كل �أنواع النفوذ فيه حك ًرا لها ،ف�إن الطبقة
احلاكمة التي جتعل كل الهيئات احلاكمة �أداة طيعة يف يدها بالطبع ،وت�سيطر على
طبقة رجال الدين ،وطبقة املثقفني داخل دائرة نفوذها� ،ألن ت�ستخدم الأخالق،
والعالقات االجتماعية ،والعقائد ،والعلوم ،والفل�سفة ،والآداب ،والفنون لتربير
الو�ضع الراهن ،وفر�ض ر�ؤية كونية فل�سفية ،وذوق �أدبي ،و�إح�سا�س خا�ص حلفظ
منافعها؟ و�ألن تنحرف بها �أ�س�س امتيازاتها واحتكاراتها الطبقية؟ �ألن تقوم امللكية
الفردية ،والتكاثر ،واملناف�سة ،واحلر�ص ،وحرمان الآخرين ،واملادية ،وعبادة املال
برتويج الت�ضحية بكل الف�ضائل ،والقيم واالحتياجات الروحية ،وم�سخ ال�شخ�صية
الإن�سانية حتت �أقدام �صنم املال؟ و�ألن ي�ؤدي اعتماد كل القوى والإمكانات
والقوى الب�شرية على املال �إىل ابتذال الثقافة ،والأخالق ،والعلم ،وعبادة احلقيقة،
ومعرفة اجلمال ،والعواطف ،والأحكام الدينية ،و�إىل و�ضع القوانني اجلائرة،
ومنع الن�ضج التدريجي لكل الأجنحة ،واجلماعات ،والأبعاد املادية ،واملعنوية
للمجتمع ،وحتويل طبقة �إىل ذئاب ،وطبقة �إىل ثعالب ،وطبقة من الأكرثية �إىل
قطيع من اخلراف (رعايا)؟ و�ألن تقوم ب�إيجاد الأمرا�ض الع�ضالة لعبادة ال ِعرق،
والأر�ستقراطية ،وعبادة الأ�صل اجلن�سي و«مذهب الوراثة» ،واال�ستبداد خلنق
العدالة ،والدميوقراطية ،وحريات الإن�سان ،وحقوق الب�شر ،وحموها؟ و�ألن ت�ؤدي
يف �إثر ذلك �إىل موت ا�ستعدادات ومواهب ال ح�صر لها ،وذبولها ،وتنتهي برواج
�أنواع من عبادة الأ�صنام ،والعبودية بني جماهري ال�شعب؟ وبالق�ضاء على عن�صر
القبح يف كل هذا� ،ألن ي�صل الأمر �إىل �أن تكون ممار�سة الكذب ،واالحتيال ،وقتل
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احلقوق ،و�إ�شعال احلروب ،واملادية ،والتف�سري العلمي ،و�ضيق الأفق االقت�صادي
بنية حتتية مبدئية ،وهدف غائي بل وفل�سفة للحياة الب�شرية؟ ويف عبارة واحدة:
�ألن يبدل الإن�سان وهو خملوق متكامل �إىل غري حدود ،وذو ثالثة قوى فوق مادية
هي :الوعي ،والإرادة� ،أو حرية االختيار ،واخللق ،ومن هنا يرى نف�سه خملوقًا
�شبي ًها باهلل ،ويحمل م�سئولية يف العامل لكونه حامل الأمانة اخلا�صة هلل ،وموجه
الطبيعة ومكمل كل ما يفتقده العامل � -إىل حيوان �أعور اقت�صادي؟
�إن االعتقاد يف هذه املبادئ لي�س منو ًطا( )1باعتقاد عقيدة ما وفل�سفة �أوىل
على الإطالق؛ لأنها كلها �أوليات �إن�سانية م�شرتكة ،ولي�ست فر�ضيات� ،أو نظريات
خا�صة علمية ،وعقلية ،وميتافيزيقية ،وحكمية.
مل ي�صل مارك�س عن طريق الأبحاث الفل�سفية ،والعلمية ،واجلدل يف املادية
�إىل الفل�سفة الطبقية ،وحتمية اجلدلية الت�أريخية ومنها �إىل اال�شرتاكية ،لكن على
العك�س متا ًما ،كان هدفه الأ�سا�سي ،والغائي هو اال�شرتاكية بل ومن قبلها حترير
طبقة الربوليتاريا �أي الطبقة التي كانت قد قامت �ضد الر�أ�سمالية التناف�سية يف
كل �أوربا ،وبخا�صة يف �إجنلرتا ،وفرن�سا ،و�أملانيا .نعم كان هذا هو هدفه الأ�سا�سي
والغائي ،وللو�صول �إليه ،مال �إىل اال�شرتاكية ،ومن �أجل تربيرها فل�سف ًّيا ،وت�سليحها
باملنطق ،و�إعطائها ر�ؤية كونية� ،أو قاعدة عقائدية ،اجته �إىل اجلدلية واملادية ،وهاجم
( )1منوط :مع َّلق.
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الدين؛ لأن الدين الذي كان موجو ًدا يف ع�صره ،ويف كل الع�صور كان عام ًال
قو ًّيا من عوامل تربير الو�ضع الراهن الذي كان ظاملًا دائ ًما ،واحتكار ًّيا عن طريق
العاطفة الدينية ،والإميان الديني ،واالعتقاد باملبد أ� القائل �إن كل ما هو موجود،
وكل ما يحدث �إمنا هو مب�شيئة اهلل �أو الآلهة ،وكان كل نوع من النقد له �أو التمرد
عليه يف�سر على �أنه عمل �ضد الإرادة الإلهية ،وع�صيانًا يف مقابل امل�شيئة والتقدير
الغيبي(.)1
لقد رف�ض اهلل؛ لأن �إله الدين املوجود هو معني الأغنياء ،والأقوياء،
و�صديقهم ،وهو يحب �شقاء النا�س ،و�سعادة احلكام ،واملقربون منه يف بالطه
ال�سماوي هم الذين ا�ستطاعوا عن طريق النذور ،والأوقاف ،والإطعام،
والأ�ضحيات ،وبناء املعابد ال�ضخمة الفخمة ،والتعهد بنفقات امل�ؤ�س�سات الدينية
ومد العباد ،والزهاد ،ورجال الدين وهم عمال اهلل على الأر�ض بامل�ساعدة،
وو�ضعهم يف الآخرة �شبيه بو�ضعهم يف الدنيا ،فهم يح�صلون على �أف�ضل املناطق
املوجودة يح�صلون منها على اللنب ،والع�سل ،والأرا�ضي الواقعة على �ساحل
الكوثر ،و�أف�ضل املوا�ضع حتت ظل طوبى ،و�أعلى الغرف ،والق�صور يف اجلنة ،وملا
كان العبيد ،والأجراء هم الذين يقومون بالأعمال املادية الدنيئة ،و�أ�صبح ال�سادة
والأغنياء يف فراغ من القيام بهذه امل�شاغل الدنيئة االقت�صادية ،واملادية ،وكان
( )1انظر حما�ضرتي «مذهب عليه مذهب :الدين �ضد الدين»
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لديهم من وقت الفراغ الكثري ،ف�إنهم كانوا ي�ستطيعون القيام بتلطيف الروح،
وتنمية القوى العقلية ،والعاطفية ،والتمتع باملراتب العالية الفكرية ،والدينية،
والأخالقية ،واكت�ساب املعارف ،ومعرفة املعنويات ،واكت�ساب اجلدارة لر�ضا اهلل
 �أو الآلهة  -وعنايتها� .أما اجلماهري الفقرية التي كانت تنحدر من �أ�سر منحطة،وحمرومة من كل الإمكانات املادية واملعنوية ،وكانت تكرب (دون �أن تربى) ومن
الطفولة تنتقل مبا�شرة �إىل �أعمال املكارية ،ورعي الدواب ،والأغنام� ،أو العمل
كـ «�شيالني» ،وكانت تعي�ش يف �أدنى الظروف كاحليوانات ودائ ًما ما كانت تكافح
يف �سبيل لقمة العي�ش ،وكانت �أعظم ،و�أ�سمى مثلها هي �أدنى و�أحقر املطالب
املادية واالقت�صادية ،فكانت تبقى بالقطع منحرفة ،ومتوقفة من ناحية املعنويات،
والأخالقيات ،والروحانيات ،وملا كانت تعي�ش دائ ًما يف فقر ،وعبودية ،وجهل ،فال
حمي�ص لها من مالزمة الكفر ،والف�ساد ،واالنحطاط الروحي ،ومادية الفكر وذلة
ال�شخ�صية .وه�ؤالء النا�س املجردون من كل ف�ضيلة ،ومعرفة ،وروحانية ،كيف
ميكن �أن يكونوا �أعزاء عند اهلل؟
ومن هنا ف�إن العالقة املوجودة بني الأديان امل�سيطرة على الت�أريخ بني اهلل
و�أ�شراف النا�س كانت ذات طابع �صداقة ومكاف�أة� ،أما العالقة بينه وبني العبيد
والأجراء و«�أراذل النا�س» فذات طابع رحمة ومغفرة ،ومن ثم نتج هذا املبد أ� العام
امل�سلم به� ،أنه ملا كان اهلل هو الذي يحدد م�صري كل �إن�سان ،وو�ضع كل جماعة
ويقدرهما ،وكل من هو يف و�ضع ما فهو فيه على �أ�سا�س �إرادته ،وم�شيئته فمن
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املنطقي ،واحلتمي� ،أن كل من يعي�شون يف عزهم �أعزاء اهلل ،بينما �أولئك الذين
يق�ضون �أعمارهم يف ذلك هم �أذالء اهلل.
وقد �أنكر القيامة؛ لأن القيامة يف نظر رجال الدين كانت «معا ًدا» يدفع
اجلماهري املحرومة املظلومة املنهوبة �إىل حتمل الظلم ،والذلة وه�ضم احلقوق قبل
املوت على �أمل �أنه يف حياة ما بعد املوت ،ويف ذلك «املعاد» �سوف ينتقم دون
�ضرر وخطر وحاجة �إىل فدائية� ،أو ت�ضحية بالروح� ،أو قتال ،بل و�سوف ي�أخذ
حقوقه امله�ضومة مئة �ضعف بل �ألف �ضعف .ومن هنا ف�إن «املعاد» كان و�سيلة
تدفع النا�س �إىل ت�أجيل التنفي�س عن عقدهم النف�سية ،والقيام للمطالبة بحقوقهم،
والعدالة �إىل ما بعد املوت ،و�أية نعمة ،وطم�أنينة بالن�سبة للظلمة ،و�أكلة احلقوق،
والنهابني والراكبني ،على كواهل اخللق.
وهاجم الإح�سا�س الديني بعنف ،لأنه على الدوام ،وعرب الت�أريخ ،ويف خ�ضم
احلرب الطبقية يف �أوربا ،كان هذا الإح�سا�س هو ال�صلة التي تقرب والتي تو�صل
والتي ت�ؤدي �إىل املحبة والتعاطف بل والتع�صب بني طبقتني يعدان من الناحية
االقت�صادية ،واالجتماعية قطبني متنافرين بل ومتناق�ضني وقفت كل مواجهة
الأخرى ،وكل عامل ي�ؤدي �إىل التئام الوعي ،واخل�صومة الطبقية بني القطبني:
القطب املتمتع الغا�صب ،والقطب الكادح املنهوب ،ويوجد بينهما وجه ا�شرتاك
و�صلة قرابة ،وتعاطف ،وا�شرتاك يف الفكر ،والقلب يعد عام ًال م�ض ًّرا؛ لأن ال�سالم،
والتفاهم بني الظامل واملظلوم بني من ي�أكل وال يعمل ومن يعمل وال ي�أكل ،هو
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بال �شك ل�ضرر املحروم ،ول�صالح املتمتع .ففي معبد ما ويف يوم ديني مقد�س ما،
عندما يرى العامل �صالح العمل قد جل�س �إىل جواره ب�إخال�ص ،وحما�س ،و�إميان
يبكي مثله على تعذيب امل�سيح ،ويحب امل�سيح مثله ،لن ينظر �إليها كعدو غا�صب
قا�س مهدر الدم ،بل �سوف يراه � ًأخا يف الدين عزي ًزا ،وطاه ًرا ،ومتدي ًنا ،وحمبوبًا
من اهلل ،وحتى لو علم �أن مبلغًا من �أجره احلقيقي ال يزال طرفه ،ف�سوف يتغا�ضى
عنه بب�ساطة ،و�سوف ي�سامح �أخاه يف الدين ويف العقدة ويف القلب.
وهو حني ينكر القومية فلنف�س ال�سبب؛ لأن «املواطنة» بني فردين ينتميان
�إىل طبقتني متحاربتني ت�ؤدي �إىل رباط عاطفي ،و�شكرة معنوية ،وثقافية ،وت�أريخية،
وعرقية؛ لأن القومية �أف�ضل من الدين ت�ؤدي �إىل ا�شرتاك معنوي �إما �أن ي�ضيع فيه
اخلالف االقت�صادي متا ًما ،و�إما تخف حدة الإح�سا�س به.
وهو يتخذ من املادية بنية حتتية لفل�سفته ،ومن االقت�صاد مبد�أ �أ�صل ًّيا لكل
تطورات الت�أريخ ،ولكل الأ�شكال االجتماعية وبنية حتتية لكل الثقافة ،والآداب،
والفنون ،والأديان ،والأفكار ،والعقائد ،والر�ؤى الكونية ،والف�ضائل الأخالقية،
حتى يجعل التناق�ض الطبقي ،ومنطلق الن�ضال الذي بد�أه العمال مطلقًا ،وال يكون
�شعار الن�ضال يف ظل �شعارات �أخرى بطرح عوامل �أخرى �إىل جوار االقت�صاد ،وال
يفكر العامل يف ق�ضية �أخرى �أب ًدا �أثناء عمله من �أجل هدف ن�ضاله ،وبطرح هذه
الأولية القائلة ب�أن العامل االقت�صادي هو الذي ي�صنع كل الق�ضايا االجتماعية،
واملعنوية ،والأخالقية ،يقوى ،ويتميز ب�أولوية عامة ،ومطلقة.
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وهذا يعلن «احلتمية الت�أريخية» كقانون ال يقبل التغري ،وحقيقة علمية،
وواقع عيني لي�س يف متناول الإرادات ،وال�شخ�صيات ،والرغبات ،والعقائد ،حتى
يعتقد العامل الذي يرغب يف امل�ساواة ،وك�سر االحتكار ،واالمتيازات ،والر�أ�سمالية
والذي هب لتوه للن�ضال للو�صول �إىل حقوقه الطبقية ،و�سقوط الطبقية احلاكمة
املوجودة ،و�صعود طبقته� ،أن انت�صاره جربي ،وحمتم ،ويرى �ضعفه ،وجناح الطبقة
الر�أ�سمالية ،ونفوذها �أمر م�ؤقت ،ويثق يف زوالها ،ويعتقد فيه كما يعتقد يف و�صول
ف�صل الربيع� ،أو طلوع ال�شم�س غ ًدا؛ لأنه لو وكل حتقق املجتمع الالطبقي� ،أو
عدم حتققه ،وا�ستقرار اال�شرتاكية يف امل�ستقبل �إىل رغبات الب�شر ،و�إرادة الأبطال،
والزعماء ،وقدرة الطبقات ،لكان ال�شك ،واالحتمال ،والي�أ�س يف انتظار العمال،
ولو �أنه هزم يف ع�صر ما� ،أو يف ن�ضال ما ،و�سيطر العدو على م�صري املجتمع لر�سخت
فيه هذه الفكرة ،ولأخذ يحدث نف�سه قائ ًال« :لقد انت�صروا ،لن ن�ستطيع �أن نقوم
بعمل ما ،لقد كانوا هم امل�سيطرون دائ ًما وعلى مر الت�أريخ ،ويف امل�ستقبل �سوف
ينت�صرون �أي�ضً ا� ،إن الأو�ضاع ،والأحوال ،والظروف ال�سيا�سية ،واالجتماعية ت�شري
ر�سوخا
�إىل �أنهم دائ ًما حكام» وهكذا ي�ستنتج �أن �أ�س�س نفوذهم ،و�سيطرتهم تزداد ً
يو ًما بعد يوم ،ولي�ست قابلة لالهتزاز� ،إن قوة النفوذ ،واملال يف �أيديهم كاملعتاد،
واليوم �أي�ضً ا ا�ستولوا على قوة العلم ،والتقنية ،و�صاروا �أذكى ،و�أعلم� .أما نحن فقد
�سقطنا بني عجالت الآلية ،وترو�سها ،واخليوط العنكبوتية للبريوقراطية اجلديدة
التي ن�سجوها ،و�صنعوها� ،صرنا �أ�سارى �أكرث من الع�صور املا�ضية ،و�صرنا عجزة
فاقدي الأرجل ،والأيدي ،و�أجهزة دعايتهم املجهزة الذكية تقوم بطريق مبا�شر
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وغري مبا�شر بتغيري منط تفكرينا يف الأ�صل ل�صاحلهم ،وت�صنعنا بطريقة ،وحتم�سنا
لنمط حياة تقت�ضيها م�صاحلهم ،ال �أظن �أن قوتنا �سوف ت�صل �إىل درجة الق�ضاء
على هذه الطبقة ،ال ميكن �أن جنندل الر�أ�سمالية امل�سلحة املجهزة ب�أيدينا اخلالية
التي مندها �إليها كل يوم طالبني لقمة العي�ش ،جمتمع بال طبقة �أمر مثري للحما�س،
ومثايل ،ولكننا ال منلك القدرة على ذلك.
واحلتمية الت�أريخية ال ت�سمح بطرح كل هذه الأنواع من الرتدد ،والي�أ�س،
وال�ضعف ،والتربير ،والتحليل ال�سيا�سي ،واالجتماعي ،وتقييم القدرات الطبقية
املوجودة .فالت�أريخ م�ستق ًّال عن قوة ال�ساعد ،و�أمل القلب ،وتدبر فكري ،وفكره،
وعلى �أ�سا�س مبدئه الكلي احلتمي اجلديل يتحرك من تلقاء نف�سه ،وكما ر�أيناه
قد طوى مرحلة العبودية ق�س ًرا ،وو�صل �إىل مرحلة الإقطاع ،وطواها هي الأخرى
وو�صل �إىل الربجوازية ويف �أوجها �إىل الر�أ�سمالية ،ف�إنه طبقًا لهذا القانون احلتمي
�سوف ي�صل بحركته �إىل اال�شرتاكية ،واملجتمع الالطبقي ،هذه هي م�شيئة الت�أريخ،
وهذا هو املقت�ضي احلتمي ل�سنة الت�أريخ التي لن جتد لها تبديال� .إن طبقة العمال
لن تواجه الطبقة الر�أ�سمالية ،ولن تبد أ� الن�ضال مب�شيئتها وقرارها ،ولن تنت�صر
ب�شرط ح�سن التفكري ،واتخاذ القرار ال�صحيح ،والت�ضحية ،وتعبئة كل القوى
ثم التغلب على نفوذها ،بحيث حتبط لو مل تتحقق هذه ال�شروط� ،إن اال�شرتاكية
تن�ضج باحلتم ،وطو ًعا� ،أو كر ًها �سوف تكرب ،وتكرب ،وت�أكل الر�أ�سمالية من الداخل
مثل الأكلة ،ومثل اجلنني ،حتى ت�صل ال حمالة �إىل حلظة امليالد.
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متا ًما كما هو موجود يف «اجلهاز املدر�سي» للمارك�سية ،ت�ستنبط اال�شرتاكية
من مبد أ� حتمية الت�أريخ ،والت�أريخ من ال�صراع الطبقي ،وال�صراع الطبقي قائم
على مبد أ� اجلدلية ،ومبد�أ اجلدلية قائم على مبدئية االقت�صاد ،وت�ستنبط مبدئية
االقت�صاد من نظام الإنتاج ،ونظام الإنتاج قائم على �أدوات الإنتاج ،وكل هذه
الأ�شياء قائمة على الر�ؤية الكونية الفل�سفية للمادية .وال �شك �أن �أي «فكر» يح�صر
داخل هذا النظام العقلي اخلا�ص �سوف يراه قوا ًما واح ًدا ،و�سوف يرى �أن هذه
الق�ضايا املختلفة مكملة لبع�ضها ،و�سوف يجد �سل�سلة علية منطقية قد ربطت
ما بني الطبيعة ،والت�أريخ ،واملجتمع ،والفرد ،والإنتاج ،و�أدواته ،والثقافة ،والنظام
االجتماعي� ...إلخ ،م ًعا بحيث تكون كل منها علة حتمية ،وعلمية ملا بعدها،
ونتيجة حتمية وعملية ملا قبلها ،ومن هنا ف�إن االعتقاد ب�أية واحدة منها ي�ستلزم
منطق ًّيا وحتم ًّيا االعتقاد بالأخرى ،لكن لو ا�ستطاع هذا الفكر �أن يخرج نف�سه
من هذا الإطار املدر�سي� ،سوف ي�ستطيع �أن يف�صل الق�ضايا عن بع�ضها �أو يجد
لكل منها من�ش�أ علم ًّيا ،وعلة �أو عل ًال منطقية �أخرى ،وبالتخل�ص من �ضرورة هذا
الت�سل�سل ي�ستطيع على الأقل �أن يح�س بو�ضوح بهذا الواقع القائل� :إن �إدراك
اال�ستغالل ،واال�ستبداد الطبقي ،وتف�سريه ب�أنه ظلم ،وبالتايل مقاومته �أو حتى
الت�ضحية من �أجل الق�ضاء عليه و�إن �إقرار العدل ،وامل�ساواة �أمور ال ينبغي �أب ًدا
�أن ت�ؤجل �إىل وقت �أن حتل ق�ضايا فل�سفية كاجلرب ،واالختيار ،عند الإن�سان� ،أو
قدم العامل وحدوثه ،فعلى طول الت�أريخ ،وعر�ض اجلغرافيا ،كانت هذه املبادئ
هي الأ�س�س الأخالقية ،والروحية لكل املذاهب ،والفل�سفات ،والثقافات عند
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كل الأمم ويف كل املراحل املختلفة للتطورات االجتماعية ،فال�صراع بني العدل،
والظلم ،وامل�ساواة ،والتفرقة ،واحلرية ،واال�ستبداد ،وحق ملكية و�سائل الإنتاج،
وم�صادره (الأر�ض) ،واغت�صابها كان حمتد ًما( ،)1وظل حتى الآن يف كل مكان
ويف كل ع�صر ،وكم من الدماء التي بذلت يف هذا ال�سبيل ،وكم من املالحم
وامل�آ�سي الفخمة التي كتبت يف �سبيل هذه املثل ،وذلك دون �أن يكون من قاموا
بها ماديني ،وبالرغم من �أنهم مل يوفقوا �إىل حتقيق هذه املثل على الدوام ونهائ ًّيا؛
فذلك ب�سبب عدم الوعي االجتماعي ،والطبقي ،وال�سيا�سي ،والقانوين عند
اجلماهري يف املا�ضي .ف�إذا كنت �أيها املفكر املادي تبني اال�شرتاكية على �أ�سا�س
الر�ؤية الكونية املادية اخلا�صة ،وتعتقد �أنك مبنهج اجلدلية ،ومبد�أ املادية الت�أريخية،
والتطور احلتمي لأدوات الإنتاج ،وبالتايل التطور الذي ال يتجنب للنظام
االجتماعي �سوف ت�صل �إىل الثورة احلتمية �أي هدم النظام الطبقي القدمي ،و�إقامة
جمتمع ال طبقي �أجتث منه اال�ستغالل االقت�صادي ،واال�ستبداد ال�سيا�سي،
واالنحطاط الثقايف ،والأخالقي من اجلذور ،ي�ستطيع متدين م�ستنري الفكر �أي�ضً ا
على �أ�سا�س ر�ؤيته الكونية اخلا�صة الروحية �أن يقيم ا�شرتاكية اعتقا ًدا منه يف �أن
الطبيعة نظام معقول وحي على الدوام ،تديره �إرادة واعية ،وكما هو وا�ضح ف�إن
هذا التدبري قائم على �أ�س�س قوانني دقيقة ال تتغري ،وروابط منطقية ،ومعقولة،
وخطط ،وحركات معلومة ،وحم�سوبة ،ونظم متنا�سقة ،ومبد أ� علية ،ولكل ظاهرة
( )1حمتدم� :شديد.
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فيه علة ظهور ،ومنهج تقدير معني ،وهدف معلوم متنب�أ به ،وال بد له من �أن يعرتف
بهذا املبد أ� القائل ب�أن هذا القوام العظيم املتحرك احلي للطبيعة الذي �صنعت كل
خلية فيه على �أ�سا�س خطة ما ،وا�ستخدمت يف مو�ضعها اخلا�ص بدقة ،والتزمت
بعمل معني ،وتتحرك نحو غاية معلومة ،وال يوجد جزء على الإطالق يف هذا
«الكل» املده�ش عبثًا ،وال توجد حركة فيه «بال ثمر» وبال جدوى ،وبامل�صادفة،
وهو نف�سه ال ي�ستطيع �أن يكون ج�س ًدا مي ًتا فاق ًدا لل�شعور وال معنى له ،وخواء
وعبثًا وبال هدف خا�صة و�أن العلم احلديث كلما اقرتب منه ،و�صار �أكرث معرفة
به يزداد فه ًما ملنطقية حركاته ،وعلمية بنائه ،وي�صل �إىل هذا املبد�أ احلا�سم �أنه ال
�سبيل �إىل التناق�ض ،والفو�ضى ،وامل�صادفة ،والعبث �إىل هذا اجلهاز املعقد املتحرك
احلي اجلميل ،والأطراف من هذا �أنه يف نف�س الوقت الذي ت�ستند فيه �أنت �أيها
املادي على �أولية العلم ،و�إمكانية التربير العلمي ،والعقلي ،واملنطقي لكل �أ�سرار
الطبيعة ،وحركاتها ،وظواهرها وت�ستنتج من ذلك �أن الدين وهم ،و�أن وجود اهلل يف
الطبيعة ،ي�ستطيع هو بنف�س هذا الدليل القائل �أنه ب�شهادة العلم ي�ستند ب�أن كل
�شيء يف الطبيعة علمي ،ومنطقي ،ومتوازن ،وي�ستنتج منه �أن يف الطبيعة عل ًما،
ومنطقًا ،وعق ًال.
ومن هنا نرى �أنه بتقدم العلم ،يتقدم العلم ،بقدر ما يتقهقر املفهوم اخلرايف
والت�صور الذهني اجلاهل ،واملعرفة العامية غري املعقولة عن اهلل ،ويف مقابل التنوير
املتزايد يو ًما بعد يوم ،والذي يقدم العلم والوعي املنطقي ،واملعرفة احلقيقية
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للطبيعة ،يختفي مفهوم اهلل ذهن ًّيا ،ويتخذ ح�ضوره يف العينية لونًا ،ويتقدم ح�ضوره
يف الطبيعة  -هذا هو الواقع الذي ي�شهد به التطور الفكري اجلديد �أنه يف املا�ضي
كان �شيوخ الدين ،وال�صوفية هم الذين يقومون ب�إثبات وجود اهلل ،واليوم العلماء
هم الذين يتحدثون عن وجود اهلل ،وحل علماء الطبيعة ،والكيمياء ،والأحياء،
واحليوان ،والنبات ،وعلماء النف�س ،وعلماء الإن�سان علم ًّيا حمل احلكماء
الإلهيني ،وعلماء الدين ،وال�شيوخ املتدينني ،و�سدنة املعابد ،وب�شكل طبيعي
توجهت الأ�سماع من املعابد ،وال�صوامع نحو اجلامعات ،واملعامل لت�سمع �شي ًئا يف
هذا ال�صدد� ،أي �أنهم ينظرون اليوم بحثًا عن اهلل �إىل نف�س املكان الذي كان قبل
ذلك املجمع اخل�صو�صي ،وحمل الرتدد املحتكر ملنكري اهلل.

ال ّر�ؤية الكونية املنطقية

�إن الر�ؤية الكونية التي بنيت على املنطق ،والوعي ،والهدف الغائي ،وال
�سبيل �إىل امل�صادفة ،والعبث �إليها ،عندما يو�ضع الت�أريخ �أي�ضً ا يف قلب هذا العامل
ف�إنها حتوله �إىل واقع حي على الدوام ،ومنطقي ،فهو لي�س كما يراه بع�ض امل�ؤرخني
من �صنع �شهوات امللوك� ،أو �إرادة الأبطال� ،أو من و�ضع �شخ�صيات ولي�س �إال
جمموعة من �أحداث امل�صادفة والأفعال التلقائية ،و�أنه لي�س كما يظن نابليون
عبارة عن «جمموعة من الأكاذيب التي اتفق عليها اجلميع» ولي�س بتعبري توما�س
كارليل «قدم �إ َّيل بط ًال ،و�سوف �أكتب ت�أريخ ع�صره» ،بل �إن الت�أريخ م�سرية وحدة
مت�صلة له مبد�أ حركة متميزة على �أ�سا�س قوانني حتمية �أو بتعبري القر�آن ﱹ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﱸ [الإ�سراء ، ]77 /ويف
م�سريه الطبيعي مير مبنزل معني ،وذو خط �سري علمي ،ومرتفعات ،ومنخف�ضات،
وزوايا ،وحنايا و ُب ْطء ،و�إ�سراع نحو هدفه الغائي� ،أو على الأقل كما هو م�سلم به
�سائر نحو هدف .ومن هنا فالت�أريخ الذي هو عبارة عن عمر نوع الإن�سان ،وم�سرية
املجتمع الب�شري الذاتية� ،أو بتعبري �آخر «الزمان العام االجتماعي» ذو قوانني
علمية حمددة ميكن اكت�شافها بتدوين علم الت�أريخ ،وكما �أن الزمان التقوميي عبارة
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عن جمموعة من احلركات املتنا�سقة ،واملنتظمة طبق قوانني ومبد�أ العلية (ومن
هنا ميكن حتليلها ،ومعرفتها علم ًّيا ،وبك�شف قوانينها ميكن �إدراك م�سري حركاتها،
ومعرفة مق�صدها العام ،وميكن التنب�ؤ باملراحل القادمة بل وبالأحداث التالية) ف�إن
الزمان االجتماعي �أي الت�أريخ قد �شكل �أي�ضً ا بحركات متنا�سقة ،ومنطقية من
التحركات املختلفة للمجتمعات الب�شرية هي يف حد ذاتها نتيجة لعلل ،وتابعة
لقوانني ثابتة.
لكن ،ما هي هذه القوانني؟ وكيف يتطور املجتمع الب�شري يف م�سريته
الت�أريخية وطبقًا لأية علل وعوامل؟ و�أية مراحل طواها؟ و�سوف يطويها فكل
هذه ق�ضايا ينبغي �أن يجيب العلم عليها ،وعلى امل�ؤرخني ،وعلماء االجتماع كلما
�أرادوا معرفة الت�أريخ ،واملجتمع �أكرث �أن يلقوا بعي ًدا بحد�سياتهم ،وفر�ضياتهم،
و�أذواقهم ،وميولهم ال�شخ�صية ،والعرقية ،والطبقية ،وال�سيا�سية تع�صباتهم الدينية
�أو الالدينية ،وعقائدهم امل�صنوعة �سلفًا ،و�آرائهم امل�سبقة ،وعليهم �أن يقوموا
مبحوها ،ثم يقيموها على �أ�س�س منطقية ،وعلمية ،وعينية ،وعلى عامل الت�أريخ،
وعامل االجتماع �أن يتنحيا عن الإميان مبدر�سة معينة فكرية� ،أو فل�سفية� ،أو �أدبية،
�أو فنية� ،أو �شعرية ،وعليهم �أن «يجاوروا» العلوم البحتة.
ونحن نعلم �أن مثل هذا العمل يحتاج �إىل عدة قرون من اجلهد العلمي
ومن تقدم العلوم الإن�سانية؛ لأننا �إذا نظرنا �إىل علوم الفيزياء ،والكمياء ،والطب،
والهند�سة ،وما ي�سمى بالعلوم الدقيقة ،ور�أينا علماء هذه الفروع قد و�صلوا �إىل
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قوانني عديدة كثرية ،وم�سلم بها ت�ؤيد التجربة �صحتها ،وتثبتها التقنية ،و�أن
معرفتهم العلمية واقعية وحقيقية �إىل حد كبري ،وبعيدة عن احلد�س ،والفر�ض،
والذوق ال�شخ�صي ،والعقيدة ،بحيث �إنهم قادرون على التنب�ؤ بامل�ستقبل،
وي�سيطرون على مو�ضوعات علومهم �إىل حد �أنهم يقومون بتغيريها ،و�إكمالها
وتطبيقها كما يريدون ،ويفر�ضون �إرادتهم ،ورغباتهم ،ومنافعهم عليها ،ف�إن هذا
النجاح لي�س وليد املخرتعني ،والباحثني النوابغ يف القرون الثامن ع�شر ،والتا�سع
ع�شرة ،والع�شرين ،من �أمثال :جاليليو ،وكبلر ،ونيوتن ،و�أدي�سون ،وبا�ستور ،وكوخ،
ودانتون ،و�آين�شتني ،وبالنك ،وكار .بالرغم من �أن �أكرث االخرتاعات ،والك�شوف
العظيمة الالمعة يف العلوم احلديثة التي تقدمت �إىل هذا احلد ،واكت�سبت قوتها،
و�سلطتها احلالية على يد نف�س ه�ؤالء النوابغ يف الع�صور احلديثة ،ولكن احلقيقة �أن
هذا النجاح املذهل للعلوم الطبيعية هو نتيجة عدة �آالف من ال�سنني من العمل
امل�ستمر ،وتقدم العلم ،وتكامله .وال �شك �أن االنت�صارات املذهلة لعلماء الف�ضاء
اليوم الذين يقي�سون بدقة قطر كل كوكب ،وامل�سافة التي بينه ،وبني كوكب
�آخر تبتعد عنا مباليني ال�سنني ال�ضوئية� ،أو �أولئك الذين ير�سمون خريطة دقيقة
جلغرافية القمر ،واملريخ �إمنا هي نتيجة �أعمال �سابقة يف علم الفلك على الأقل من
ع�صر ال�سومريني ،والبابليني ،وعند �صناعة �أبولو ( )13ولونا ،مل ي�شرتك البال�س
فح�سب ،بل وبطلميو�س ،وحتى ال�صابئة ،وعبدة ال�شم�س منذ �سبعة �آالف �سنة
يف بالد ما بني النهرين� ،أولئك الذين كانوا يعتقدون �أن لكل واحد من �آلهتهم
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منز ًال يف �أحد النجوم ،و�أن رب الأرباب عندهم �أي ال�شم�س ي�سكن يف برج
ال�شم�س.
والعلوم الطبيعية التي ت�سمى اليوم بحق بالعلوم الدقيقة� ،أو البحتة ولدت
مع املجتمع ،والتمدن الب�شري ،ولها تاريخ مدون يرجع على الأقل �إىل �سبعة �آالف
�سنة ،وقام الإن�سان منذ بداية مرحلة فكره ،وبحثه بالبحث ،والتنقيب ،والفكر،
والتجربة على �أ�سا�س عاملني :احتياجه الديني واحتياجه املادي وذلك حتى
يعرف الطبيعة ،وخوا�ص الأ�شياء الطبيعية :اجلماد ،والنبات ،واحليوان ،وحتى
يعرف �أع�ضاء ج�سده ،ويف هذا الطريق غال ًبا ما كان منتب ًها �إىل خارجه ،وبنف�س
القدر الذي كان ينظر به �إىل ما هو حوله ،وما هو �أمامه ،كان يبقى غاف ًال عن
متفرجا ،واع ًّيا بغفلته ،ونحن الآن نرى يف احلياة ،واحل�ضارة
نف�سه وكان يف الغالب ً
الإن�سانية نتائج هذا التناق�ض بو�ضوح ،ونرى الإن�سان قد خطا خطوتني :خطوة
عظيمة �إىل ما ال حد ،وخطوة �ضئيلة �إىل ما ال حد ،فمن ناحية فتت الذرة ،و�صنع
�أدوات تفتيتها ،و�صنع القنبلة من النواة ،وقا�س قطر الكون ،وي�ستعد لل�سفر �إىل
املنظومات الأخرى املوجودة يف الكون ،ويف نف�س الوقت ظل عاج ًزا عن حل
�أكرث م�شاكله النف�سية �سهولة ،وعادية ،و�أكرث م�شكالته االجتماعية ،والأخالقية
بدائية يف حياته العادية ،ويف هذا ال�ش�أن مل يخط خطوة واحدة �أبعد من احلكم،
واملواعظ ،والأمثال التي قدمها القدماء ،بل وباعرتاف علماء الإن�سان الأعاظم
ت�أخر عن ذي قبل ،و�أ�صبح �أ�ضعف من ال�سابقني يف ال�سيطرة على نف�سه و�أكرث
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بدائية� .أما العلوم الإن�سانية مثل علم النف�س ،وعلم االجتماع ،وعلم الأجنا�س
وعلم الأديان ،وعلم الت�أريخ فقد وجدت مو�ضوعية م�ستقلة �إىل حد ما منذ ما يقل
عن قرنني من الزمان ،وتعرفت على الأ�سلوب العلمي ،والتحليلي ،وال زالت يف
مرحلة جدل العلماء حول احلدود املميزة ،و�إىل جوار هذا ف�إن اختالفات احلدود
جعلت وجود بع�ضها ومو�ضوعيته جم ً
اال لل�شك ،والإنكار.
ال يزال هناك كثري من املفكرين يبحثون يف مو�ضوعات من قبيل :هل
للت�أريخ واقع �أو �أن ذهن الإن�سان الذي ي�صنع الوهم ،وي�صطنع الكليات ،ويخلق
التعميمات و�صل يف ذهنه جمموعة من احلوادث املتفرقة ،وال�شخ�صيات،
واملجتمعات املا�ضية وتخيل منها «م�س ًريا واح ًدا»؟ ويظن بع�ضهم �أن الت�أريخ
لي�س واقعية عينية ،وبالتايل لي�س عل ًما ميكن اكت�شافه ،بل يظنونه نو ًعا من الفنون
ي�صنعه امل�ؤرخ بل ويعتربه �أم ًرا �صيغ �شع ًرا ينظمه امل�ؤرخ .ومثل هذه ال�شكوك
حتيط بالعلم الإن�سانية الأخرى فعلماء االجتماع ال يعرتفون بعلم النف�س ،وعلماء
النف�س بدورهم ال يعرتفون بعلم االجتماع ،واملعتدلون املتفاهمون من الطرفني
م�ستعدون ب�صعوبة للتخلي عن مو�ضوع �أو عدة مو�ضوعات ملناف�سهم.
والعظمة التي يعرتف بها لفرويد ،ويوجن ،و�آدلر تدل على �أن الإن�سان
املعا�صر الذي ركب الف�ضاء الالمتناهي ،وجعل اجلاذبية مطية ذلو ًال له ،عندما
يخطو خطوة واحدة داخله ،ينفعل وينده�ش �إىل هذه الدرجة عند اكت�شاف �أكرث
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الق�ضايا الكلية بدائية ،وب�ساطة يف «النف�س» من قبيل العقدة النف�سية� ،أو اكت�شاف
هذا الأمر القائل ب�أن للذاكرة درجتني� ،أو ثالث درجات.
وال ميكن �أن نحدد من هو امل�ؤ�س�س لأي علم من العلوم الطبيعية؛ لأن
البداية قد �ضاعت يف البعد الأق�صى املظلم لت�أريخ الفكر ،والفل�سفة ،والدين،
واحل�ضارة الإن�سانية ،لكن عندما يدور احلديث عن العلوم الإن�سانية مبعناها اخلا�ص
ف�إن اجلميع متفقون على وجه التقريب ،فعلم االجتماع مث ًال �أ�س�سه �أوج�ست
كنت ،وم�ؤ�س�س الت�أريخ (لي�س علم الت�أريخ الذي ال وجود له حتى الآن) هو ابن
خلدون.
على كل حال ف�إن العلوم الإن�سانية وعلى ر�أ�سها علم االجتماع ،وعلم
الت�أريخ بالرغم من �أنها �أ�صبحت ذات طابع علمي� ،إال �أنها ال تزال بعيدة عن
اعتبارها علو ًما باملعنى الدقيق ،ومن هنا ف�إن �أكرث الق�ضايا �أ�سا�سية فيها تبني على
�شكل نظريات خمتلفة ،و�أحيانًا متناق�ضة تطرحها املدار�س الفكرية املختلفة،
وينبغي �أن متر �سنوات طويلة حتى تختفي هذه املدار�س الفكرية يف �ضوء الطبيعة
الوا�ضحة والثابتة للعلم ،وي�ستطيع كل املفكرين �أ ًّيا كانت ميولهم العقائدية،
والفل�سفية اال�ستناد على قواعد ثابتة علمية.

حادثة ت�أريخية كنموذج

لقد �أعلن من�ش�أ نوع الإن�سان ك�إن�سان ،ف�آدم هو املخلوق ذو البعدين
املتناق�ضني الذي و�صل �إىل الوعي الذاتي ،بل وقام االختيار (الع�صيان) يف
مواجهة �إرادة اهلل ،وهذا اعرتاف بالإرادة الإن�سانية امل�ستقلة يف مواجهة النظام
احلاكم على الطبيعة وهو جتلي �إرادة اهلل(.)1
ومن ق�صة خلق �آدم ميكن �أي�ضً ا فهم العاملية اخلا�صة بالأديان� ،أي قرابة
الإن�سان مع الطبيعة (الأر�ض) من ناحية ،ومع روح اهلل (الإرادة ،والوعي ،والقدرة
على اخللق ،وال�سيطرة على الطبيعة) من ناحية �أخرى ،وميكن فهم م�سئولية
الإن�سان جتاه �إرادة الوجود ،وتناق�ضه الفطري ،وحركته اجلدلية التكاملية على
الأر�ض ،و�شبهه باهلل �أي ما ي�سمى بالوعي ،واالختيار ،واخلالقية عند الإن�سان.

( )1من �أجل �أال ي�ؤدي القول با�ستقالل �إرادة الإن�ساين عن �إرادة اهلل �إىل الثّنوية ،والإميان ب�أقنومني ،ووجود ذاتني
منف�صلتني يف الوجود (�إرادة اهلل ،و�إرادة الإن�سان) وال ينق�ض توحيد العامل ،ووحدته ،ف�سرت �إرادة الإن�سان
على �أ ّنها من روح اهلل ا ّلتي نفخت يف �آدم مبعنى �أنّ ا�ستقالل �إرادة الإن�سان ح ّتى يف مواجهة �إرادة اهلل واقعية
حد ذاتها.
تعد جتل ًّيا لإرادة اهلل يف ّ
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لكن من ق�صة ابني �آدم ،ميكن فهم �أول حرب ،وتناق�ض يف حياة الإن�سان
على وجه الأر�ض ،ومن ق�صة قابيل ،وهابيل ميكن ا�ستنباط فل�سفة الت�أريخ ،فقابيل
ب�سبب «م�س�ألة جن�سية» هي ع�شقه جلمال �أخته التي كانت خطيبة �أخيه هابيل،
قام ب�أول ذنب ،وحقد ،وقتل للب�شر ،وخيانة لأخيه ،وع�صيان لأبيه ،وذنب �أمام
اهلل .فمن بني ابنتي �آدم ت�صري الأجمل خطيبة لهابيل ،وال يقبل قابيل.
ويرفع �آدم ق�ضية الأخوين �إىل حكم اهلل ،في�أمر ب�أن يقدم كل منهما قربانًا
�إىل اهلل ،و�أيهما يقبل قربانه� ،سوف يكون هذا دلي ًال على حكم اهلل وعلى الآخر
�أن يقبله.
وقبل الأخوان ،كان هابيل راع ًيا ،فاختار �أف�ضل �إبله الذهبية الغالية القوية،
وكان قابيل زار ًعا فقرب �إىل اهلل حفنة من القمح امل�صفر العطن من مزرعته .ووا�ضح
�أن قربان هابيل الذي مل يدع حق �أحد ،ومل يفكر يف املال يف �سبيل �إميانه ،وقرب
�إىل معبوده �أغلى و�أعز ما عنده ،قد قبل .ويف نف�س الوقت مل ي�ست�سلم قابيل،
ومترد على حكم اهلل الذي مل يكن يف �صاحله ،ووا�صل مترده واعتداءه .وقال
هابيل� :إين �سلمت حلكم اهلل ولئن ب�سطت �إيل يدك لتقتلني ما �أنا با�سط �إليك
يدي لأقتلك ولن �أف�صم عرى الأخوة بيننا ،لكن قابيل وقد جن جنونه ،ا�ستدرج
هابيل �إىل اخلالء ،وقتله خفية ،و�سفك دم �إن�سان على يد �إن�سان لأول مرة على
وجه الأر�ض.
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هذه الق�صة كما رويت تفهم غال ًبا على �أنها حادثة ت�أريخية ،ونزاع بني
�أخوين حول �شهوة ،وخبث جبلة قابيل ،وطهر جبلة هابيل � ....إلخ ،يف حني
�أن جبلة كل منهما واحدة :كالهما ولد من �أب واحد ،و�أم واحدة ،وربيا يف بيئة
مرب واحد ،مل يكن املجتمع قد تكون بعد �أو البيئات املختلفة
واحدة ،وعلى يد ٍ
حتى يرتبى كل واحد بطريقة .و�أولئك الذين قاموا بتحليل هذه الق�ضية علم ًّيا،
ومنطق ًّيا �أرادوا �أن ي�ستنبطوا هذا املبد أ� الذي يريد �أن يقول� :إن ال�شهوة� ،أو الغريزة
اجلن�سية هي ال�سبب الرئي�سي ،وعلة العلل يف اجلرمية ،والذنب ،و�أن �أول دم �سفك
يف الت�أريخ كان من ج َّراء ال�شهوة.
هذا �صحيح ،لكن هذا ال�س�ؤال بقي بال جواب وهو :ملاذا ي�سقط قابيل
فري�سة لل�شهوة؟ وال ي�ؤثر هذا العامل القوي على هابيل ،ويدفعه �إىل اخليانة،
و�سفك الدماء ،وقتل �أخيه ،وارتكاب الذنب؟ ففي هذين الأخوين العدوين
ذات واحدة ولهما �أب واحد ،و�أم واحدة ،وبيئة تربية واحدة ،وبيئة طبيعية
واحدة ،ومدر�سة تربية واحدة ،وجتربة كليهما واحدة :فمن �أين هذا الت�ضاد يف
اخللق ،واجلبلة وال�سلوك؟ من هنا ينبغي من الناحية العلمية �أن نبحث عن عامل
يف�سر هذين ال�شخ�صني املتناق�ضني عامل ال يكون م�شرت ًكا بني هذين الأخوين.
وبالبحث نرى �أن العامل غري امل�شرتك يف �سرية هذين الأخوين هو نوع
راع ،والآخر زارع .وهذا
العمل وو�ضع احلياة االقت�صادية لكل منهما ،ف�أحدهما ٍ
جدا بالت�أمل .ماذا يعني الإن�سان الراعي؟ يعني �إن�سان ع�صر
االختالف جدير ًّ
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�سكنى اخليام ،والقبلية� ،إن�سان بدائي� ،أي �إن�سان املرحلة التي مل تكن فيها
امللكية قد ظهرت بعد ،مرحلة �أن الب�شر يعي�شون فيها يف جماعات يف �أح�ضان
الطبيعة �أحرا ًرا ،وي�أكلون من مائدة الطبيعة العامة ،كان �صيد البحر ،والنهر،
والغابة هو م�صدر الإنتاج ،وملا كان م�صدر الإنتاج وهو الطبيعة ال�سخية البكر
موجو ًدا بالت�ساوي حتت �سيطرة الأفراد ،مل تكن امللكية بالطبع موجودة �إال على
م�صادر الإنتاج املوجودة يف الطبيعة ،ومل تكن امللكية مبعنى احتكار فرد مل�صدر
الإنتاج وحرمان الآخرين منه موجودة ،وكان املجتمع ينق�سم �إىل �أفراد ال �إىل
طبقات .فالطبقات االقت�صادية تت�شكل على �أ�سا�س امللكية ،وامللكية� ،أو احتكار
م�صادر الإنتاج تظهر عندما ت�صبح م�صادر الإنتاج حمدودة ،وهذا عندما يتحول
�شكل الإنتاج االقت�صادي من ال�صيد ،والرعي (ا�ستئنا�س احليوانات املوجودة
يف الطبيعة بكرثة ،وحرية) �إىل الزراعة .فالأر�ض الزراعية حمدودة ولي�ست غري
حمدودة كالنهر ،والبحر ،والغابة ،وال�صحراء ،واجلبل حتت �سيطرة اجلميع ،وزيادة
عن احلاجة .ويف مرحلة �إنتاج ال�صيد ،والرعي يف الغابة ،والبحر ي�صري الإنتاج
حمدو ًدا بقدرة الفرد املنتج ،ويف مرحلة الإنتاج الزراعي يف املزرعة ي�صري الإنتاج
حمدو ًدا بات�ساع م�صدر الإنتاج ،ومن هنا ففي مرحلة الإنتاج املوجود يف الطبيعة
يجاهد الفرد يف القيام بزيادة قدراته ،ويف املرحلة الزراعية يقوم باجلهاد لتو�سيع
م�صدر الإنتاج ،والأر�ض املحدودة ال�صاحلة للزراعة ال ميكن �أن ت�صري حتت �سيطرة
�أفراد غري حمدودين ،ينبغي �أن تكون يف النهاية ن�صي ًبا لأحد ،ويبقى �آخر بال
ن�صيب منها ،ومن هنا تقوم امللكية ب�إيجاد طبقتني:
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طبقة حمرومة ،وطبقة مالكة ،ويتبدل املجتمع الذي كان جمموعة من
الأفراد �إىل جمتمع يحتوي على طبقتني ،و�إذن :ما هو العامل الذي يجدد هذا
االمتالك �أو احلرمان؟ �إنه القوة ،فحتى ذلك الوقت مل يكن هناك تربير فل�سفي،
وعلمي ،وعرقي ،وديني ،وال معيار اقت�صادي ،وقانوين وراثي ،ومئات من الزينات،
والزخارف التي وجدت فيما بعد وو�ضعت على مالمح القوة ،فخبئت عن الأنظار
وزينت بحيث ال يزال الكثريون يخطئون فهيا حتى الآن .فالأقوياء الذين كانوا
�أكرث توفيقًا من الآخرين يف �صيد البحر ،والغابة كانوا �أ�سبق من الآخرين يف
اال�ستحواذ على الأر�ض الزراعية املحدودة ،واغت�صابها ،ف�أقاموا حولها قال ًعا،
و�أوجدوا االحتكار ،وطردوا الآخرين خارج اجلدران .ومن الطبيعي �أنه عندما
تكون القوة هي معيار احلق ،ف�إن �أح ًدا ال يقيد نف�سه بحقه ،ويجاهد يف اال�ستيالء
على القدر املمكن ،واملوجود ال الن�صيب الالزم املعقول .ومن هنا ت�ستقر الأر�ض
يف �أيدي جماعة من الأقوياء �أكرث من حاجتهم ،و�إمكان �إدارتها �أو العمل فيها،
وتبقى جماعة من ال�ضعفاء خاوية الوفا�ض .والآن مل يعد جمتمع الأفراد الأحرار
يتحرك يف ح�ضن الطبيعة املنب�سط الالحمدود ،بل وينتقل من مكان �إىل مكان
بحثًا عن الطعام ،لقد وجد ال�سكن ،وربط بقيد �إىل ماء ،و�أر�ض ،و�صارت املزرعة
املحدودة م�صد ًرا لغذاء اجلميع .و�أ�صبح املالك الذين ميلكون من الأر�ض فوق
ما يتحمله عملهم الفردي يف حاجة �إىل عمال ،والعامل الذي ال ميلك �أر�ضً ا
يف حاجة �إىل �أن ي�أكل ،وهذان االحتياجان يحددان العالقة بني الطبقتني،
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وظاهرة جديدة �أي�ضً ا� :شراء الإن�سان الذي ال �أر�ض له املحتاج �إىل الطعام من
قبل الإن�سان مالك الأر�ض الذي يحتكر م�صدر الطعام ،ثم املجتمع الطبقي،
والعبودية ،والرق ،الذي يحتوي على مالك ،و�أجري ،و�أ�شراف ،وعامة ،وحاكم،
وحمكوم ،وحر ،وعبد ،و�سيد ،وتابع ،و�صاحب ف�ضيلة ،وفاقد للف�ضيلة ،وطاهر،
وجن�س ،وجن�س �أعلى ،وجن�س �أدنى ،و�أ�شخا�ص ين�شغلون بالف�ضائل ،واملعنويات
والت�سامي الروحي ،والفن ،والثقافة ،والفكر ،والعواطف ،و�أ�شخا�ص عليهم القيام
بالأعمال الدنيئة ال�شاقة املبتذلة يف املجتمع.
راع� ،أي �إن�سان مرحلة احلرية ،وحترر الإن�سان من الأر�ض� ،أي
وهابيل ٍ
الإن�سان الذي ينتمي �إىل جمتمع بال طبقة ال�شركة الأوىل الع�صر الذي كانت فيه
ملكا للمجتمع ً
الطبيعة العظيمة ً
ملكا لكل من يعمل فيها .وقابيل زارع �أي �إن�سان
مرحلة ال�سكنى ،وارتباط الإن�سان بالأر�ض� ،أي �إن�سان املجتمع الطبقي ،امللكية
الفردية ،واالحتكار ،االمتالك ،واحلرمان ،ا�ستغالل الفرد للفرد ،ت�سلط الإن�سان
على الإن�سان ،والأطفال الذين يقطفون من حديقة ،وي�أكلون منها �أحرا ًرا وهي
مليئة بالثمار ،كل منهم يف �صراع مع الطبيعة ،وعالقة كل منهم بالآخر قائمة
على الأخوة ،وامل�ساواة ،وال�سالم ،وامل�صالح امل�شرتكة ،لكن عندما يجل�سون هم
�أنف�سهم �إىل مائدة واحدة ،يتغري اجتاه ال�صراع مع الطبيعة ،ويحل حمله ال�صراع
بني كل منهم والآخر ،ومن ثم يظهر احلر�ص ،والتكاثر ،وعبادة الذهب ،واملادية،
واالحتيال ،والكذب ،والقوة ،واالغت�صاب ،واال�ستغالل ،واجلرمية ،واحلقد،
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واحلرب ،وا�ستخدام الإن�سان ،والعبودية ،واال�ستعمار ،والت�سلط ،وامليل �إىل
النفوذ.
واخلال�صة :وطء كل العالقات ،والعواطف ،واملعنويات بالأقدام يف �سبيل
جمع املال .وهابيل منوذج ملجتمع ،ال ،طبقة ،ل�شركة الأوىل ،والأخوة امل�ساواة
ال�سلمية بني الب�شر قبل امللكية الفردية وقبل ظهور الطبقات االقت�صادية املت�شاحنة
واال�ستغالل .وقابيل منوذج املجتمع الطبقي ،وامللكية الفردية ،والتناق�ض،
واال�شتباك املمتزج بالكراهية بني الطبقات ،وتق�سيم املجتمع الإن�ساين ،وتبديل
الأخوة الب�شرية �إىل ت�شاحن اقت�صادي ووطء احلقيقة بالأقدام يف �سبيل املنفعة
جدا يف العالقات بني الب�شر ،وهو
وحقيقي �أن الغريزة اجلن�سية عامل قوي م�ؤثر ًّ
وا�ضح يف العالقة بني قابيل ،وهابيل لكن البنية التحتية الأ�سا�سية للرذائل،
واالنحطاط الأخالقي ،وجنون املنفعة ،وعبادة الذات �أمر �آخر ،ومن هنا ف�إن
الغريزة اجلن�سية املت�ساوية بني هذين الأخوين تدفع قابيل فح�سب �إىل اجلرمية،
ويبقي هابيل م�صونًا من هذه الآفة يحتفظ ب�شرفه ،و�سالمه ،وحمبته ،و�إميانه بالرغم
من عدم وجود �أية قرينة ت�شري �إىل �أنه كان فاقد الرجولة �أو يعاين من �أي نق�ص
جن�سي ،ومن هنا ف�إن قابيل يخون حتى اهلل الذي ي�ؤمن به ،ومقتل هابيل الراعي
على يد قابيل مالك الأر�ض يعني انتهاء ع�صر ال�شركة ،وامل�ساواة الأول ،ودخول
الت�أريخ �إىل مرحلة الزراعة ،وامللكية �أي ع�صر �سيطرة الطبقات ،وتق�سيم الإن�سانية
�إىل كتلتني مت�ضادتني مت�شاحنتني.
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ويدخل الإن�سان مرحلة ت�أريخه احلا�ضرة مبوت هابيل ،والعدالة ،والأخوة،
واحلرية ،وامل�ساواة ،وبقاء قابيل ،وامللكية ،واخل�صومة ،والعبودية ،والتفرقة ،ذلك
الت�أريخ الذي حفظ يف مراحل تطوره املختلفة نظام التفرقة بني الب�شر ،والت�ضاد
الطبقي ،فع�صر امللكية الطبقية يختم ع�صر ال�شركة االجتماعية (�أي يقتل قابيل
هابيل) ،وت�سيطر الطبقة الرثية القوية على م�صري الطبقة الفقرية ال�ضعيفة،
ويحكم النظام القابيلي على ت�أريخ الإن�سان ،وبالتايل على نوع الإن�سان ،وتتغلب
املنفعة الفردية على املنفعة االجتماعية ،وت�صري الأنانية االقت�صادية ،وال�سيا�سية،
واجلن�سية ،وكلها من مظاهر الروح القابيلية هي الروح امل�سيطرة على النظام
االجتماعي ،وقابيل يف الت�أريخ هو الذي يكنز الأموال ،ويقيم �أجنحة اجلحيم،
مالكاً ،
كما ي�صري ً
وملكا ،كما ي�صري �سي ًدا ،كما ي�سفك الدماء �أي روح الأنانية،
�أي احلر�ص على امتالك كل �شيء ،وحرمان كل �شخ�ص.
ومن الوا�ضح �أن حفظ هذا النظام ال يتي�سر كما يقول ماكيافيللي فقط
يكون الإن�سان ذئ ًبا ،ينبغي �أن يكون �أي�ضً ا ثعل ًبا ،وكون الإن�سان ذئ ًبا يعتمد على
ال�سيف ،واملال (الأول يف نعومة احلرير ،والثاين يف لون الذهب) ،وكونه ثعل ًبا
يعني �أن ي�ستند على الدين .واليوم على الأيديولوجية و�إىل جوارها اال�ستعانة
بالفن ،والآداب ،وال�شعر ،والفل�سفة ،والعلم � ....إلخ.

طبقة واحدة ووجوه ثالثة

ال�سيف ،واملال ،والدين ،هذه هي وجوه ثالثة لطبقة واحدة تلك الطبقة
التي كانت على الدوام م�سيطرة على الت�أريخ ،وهكذا �أظن �أن التثليث انعكا�س
ذهني لهذا التثليث العيني ،فاهلل واحد ،ذات واحدة ،ومبد أ� واحد ،وقدرة واحدة،
ووجود واحد ،لكنه على ثالثة وجوه :انعكا�س للتثليث الطبقي ،فالطبقة احلاكمة
واحدة ،ذات واحدة ،ومبد�أ واحد ،وقدرة واحدة ،ووجود واحد؛ لكنها على
ثالثة وجوه خمتلفة :القوة ،والذهب ،والدين ،ويف اليونان القدمية يعد زيو�س �إل ًها
ذا ثالثة وجوه ،ويف الهند �أي�ضً ا «وي�شنو« ذو ثالثة وجوه ،ويف روما� :صار عي�سى
بن مرمي �إل ًها ذا ثالثة وجوه ،هي الأب ،واالبن ،والروح القد�س ثالثة يف واحد،
وواحد يف ثالثة ،وهذا من الناحية العلمية ،واملنطقية ،والفل�سفية غري قابل للت�صور
باطل ،لكننا ن�سيء الفهم ،نظن �أن احلديث عن �إله الكون ،و�إال ف�أي ر�سول� ،أو
فيل�سوف� ،أو عقل ،قد اكت�شفت �أن اهلل ذو ثالثة وجوه حتى نرد عليه؟ �أن احلديث
عن طبقة قابيل التي هي واحدة ،وثالثة ،وبينما هي واحدة هي �أي�ضً ا ثالثة� :إله
م�سيطر يف ثالثة وجوه ،كم هو �صحيح ،طبقة حكمة يف ثالثة وجوه :وجه �سيا�سي،
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ووجه اقت�صادي ،ووجه ديني( )1احلاكم ،والر�أ�سمايل ،ورجال الدين� ...أر�أيتم �أنها
فع ًال ثالثة يف واحد ،وواحد يف ثالثة؟ هل ر�أيتم �إىل �أي مدى يت�سم املنطق
الكاثوليكي بال�صحة ،والدقة ،هذه الوجوه الثالثة يف ج�سد واحد �سيطرت دائ ًما
على الت�أريخ وعلى املجتمع قابيل ،ويف الأديان الإبراهيمية ومن بينها القر�آن �أ�شري
�إىل مثل هذه الكيانات الثالثة للطبقة احلاكمة ،وهذا التثليث القابيلي يف ثالث
�شخ�صيات :فرعون ،وقارون ،وبلعم بن باعوراء .ومعمعة ن�ضال الر�سل الرعاة،
ون�صلهم احلاد كان متج ًها بدقة �إىل هذا اجل�سد الواحد ذي الوجوه الثالثة ،ومن
هنا نرى يف �سرية حركات ه�ؤالء الر�سل وم�صريهم كما نقر�أ �أن هناك �أجنحة ثالثة
وقفت دائ ًما يف وجوههم ،وبكل قوتها حاولت الق�ضاء عليهم وعلى حركاتهم( ،)2امللأ،
( )1ويف ع�صرنا احلديث قد تتج�سد الوجوه الثالثة يف واحد ،ومن ثم نقر�أ �أنّ فالنًا الرئي�س يعظ يف الكني�سة يوم
الأحد ،وميتلك ال�شركات ،ويحكم ,وي�سري اجليو�ش ،والأ�ساطيل ،و�أنّ فالنًا ال�سيا�سي اليهودي كان يذبح
�سكان قرى فل�سطني ال ُع َّزل ،وهو ي�ضع الطاقية ال�سوداء فوق ر�أ�سه ،ويرتل �آيات التوارة ،و�أنّ بابا روما ميتلك �أكرب
ال�شركات العاملية ،و�أدق نظام م�صريف يغطي وجه الب�سيطة ،وال يخلو رئي�س من �أعمال جتارية ا�ستثمارية ،بينما
هو �أي�ضً ا ي�ؤلف الكتب ،فلم يعد �سلطان يقنع بوجه واحد (املرتجم).
( )2يف امل�سرحية اجليدة «�سيزيف» للكاتب الفرن�سي املفكر روبري مول ا ّلتي �أخذ �شخ�صياتها من �آلهة اليونان
القدماء يخطف �سيزيف بطل الب�شر قلم املوت من يد الآلهة ،ومينح الب�شر اخللود يف مواجهة الآلهة ،وعندما ال
ال�سادة ،واملالك على ال ّنا�س،
يكون موت لن ي�سيطر الآلهة على الب�شر امليتني ،لكن يف هذه احلالة ْلن ي�سيطر ّ
ال�سادة من �سيزيف قائلني فلرتد �إليهم قلم املوت ف�إنّ نظام املجتمع
�سوف يتمرد العبيد ،والفالحون ،ويلتم�س ّ
قد انهار ،ويتعجب �سيزيف :كيف �أنّ ممثلي الآلهة ه�ؤالء ،وهم �أنف�سهم من الب�شر ،وقد و�صلوا �إىل اخللود يطلبون
الطلب؟ وال يرد �سيزيف القلم ،ويتفق ممثلو ّ
منه هذا ّ
الطبقة احلاكمة يف اليونان مع �آلهة املوت وي�صريون عمالء
له وي�أخذون القلم من �سيزيف باخلدعة ويردونه �إىل �آلهة املوت ح ّتى يحتفظوا ب�أو�ضاعهم ولو كان الثّمن هو
موتهم ،وهنا يئن �سيزيف �شاك ًيا�« :أواه  ....كنت �أظن �أنّ امليتني لهم م�صالح م�شرتكة» وه�ؤالء املمثلون للطبقة
احلاكمة كانوا �أي�ضً ا ثالثة� :أحدهم �أر�ستقراطي ،والثّاين تاجر ،والثّالث رجل دين.
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واملرتفني ،والرهبان ،فامللأ هم الذين ميلئون العيون والأفواه� ،أ�صحاب الرقاب
وتنفجا،
الغليظة ،والر�ؤو�س الكبرية ،واملرتفون :الرجال املمتئلون عنجهية ،وكربياء ً
�أولئك الذين ي�سريون بني اخللق مثل الديكة الرومية اتكاء على ثرواتهم العظيمة
التي تربئهم من كل م�سئولية ،والرهبان� :سدنة املعابد ،ورجال الدين يف الأديان
املختلفة.
لكن احلكم العام بالن�سبة للأديان خاطئ بقدر ما هو كذلك يف
الأيديولوجيات .ينبغي �أن نحدد يف البداية عن �أي دين نتحدث ،وحينذاك
نحكم ب�ش�أن دوره االجتماعي ،واجتاهه ،ور�سالته الطبقية ،وقد دلنا علم االجتماع
الت�أريخي ،والديني �إىل �أن الر�ؤى الكونية الفل�سفية ،والدينية امل�سيطرة دائ ًما ما
هي �إال انعكا�س للنظام االجتماعي ،و�أ�شكال احلياة املادية املوجودة عند الب�شر،
ودائ ًما ما كان الو�ضع االجتماعي مف�س ًرا ،ومبي ًنا يف �صورة الدين ،ويف احلقيقة
ف�إن النظام العقائدي الديني امل�سيطر كان مف�س ًرا للنظام االجتماعي املادي ،و�أن
احلقائق ال�سماوية الالهوتية كانت ت�صوي ًرا للوقائع الأر�ضية النا�سوتية.
فالهيئة القدمية (الت�صور الفلكي للأجرام ،وال�سماوات) ت�شمل �أفال ًكا تدور
حول مركز هو الأر�ض ،وال�سماء نظام طبقي ثابت ،وكل طبقة تابعة عقلية حتت
العقل الفوقي ،وفوق العقل التحتي بالن�سبة لها ،وكل الطبقات تابعة لأعلى طبقة
(فلك الأفالك) والعقل املدبر لها �أي عقل العقول� ،أو العقل الكلي .وهذه الهيئة
ن�سخة طبق الأ�صل من النظام الطبقي يف جمتمع مغلق ،وحركته الدورية.
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فالأديان املوجودة ،الأديان امل�سيطرة على الت�أريخ ،كانت دائ ًما وبال ا�ستثناء
�أدوات يف �أيدي الطبقة احلاكمة ،كانت واح ًدا من وجوهها الثالثة ،ودائ ًما ما
كانت طبقة رجال الدين يف كل املجتمعات على ر�أ�س املجتمع ،ودور الدين هو
التربير الفكري ،والعقائدي للنظام احلاكم ،وللو�ضع املوجود ،وللت�ضاد الطبقي،
وتطبيع الو�ضع االجتماعي لكل فرد ،ولكل جماعة ،ولكل طبقة يف �سل�سة مراتب
املجتمع بل وجعلها �إلهية .وعلى حد قول كريلوف يف مفهوم الأناجيل�« :إن
الق�ساو�سة ي�سمون النا�س �أغنام اهلل؛ لأنهم ُك ِّلفوا من ِق َبل اهلل برعي اخللق لكي
ي�ستطيعوا ا�ستغالل �صوفهم ،ولبنهم» .كان فرعون ي�ضع قي ًدا حول رقبة رجل،
مكلف
وميتطي( )1كتفيه ،بينما يقوم قارون بتفريغ جيوبه ،وك�أن بلعم بن باعوراء ٌ
بالهم�س يف �أذنه برقة ،وحنان ،وعطف ،و�إقناعه ب�أن يتحمل هذا الو�ضع ،ويعتربه
م�شيئة اهلل؛ لأنه على حد قول بطر�س الر�سول« :كل يد تريد �أن تخل بالرتتيب
املوجود يف املجتمع ف�إنها تكون قد ا�صطدمت بامل�شيئة الإلهية».
فاملهمة الرئي�سية لهذا الدين� :أو ًال� :إبراز �أن الو�ضع االجتماعي املوجود
على �أنه �أزيل و�إلهي ،وثان ًيا� :إرجاء االنتقام من الظامل ،و�إقامة العدل ،و�إحقاق
احلق ،و�إدانة الغا�صب ،ورفاهية احلياة ،واملتعة املادية ،واخلال�ص من الكدح،
واجلوع ،والعبودية �إىل مرحلة ما بعد املوت ،والعامل الآخر ،و�أي�ضً ا ا�ستخدام
( )1ميتطي :يركب.
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املركزية املوجودة يف املرا�سم الدينية ،والإمامة الدينية ،والو�ساطة املحتكرة لهم
بني اخللق واهلل �أو الآلهة الكت�ساب النفوذ ،وال�سيطرة على النا�س ،واتخاذ طبقة
رجال الدين مكانًا يف �صف الطبقة احلاكمة ،وتعاملها املختلف مبقت�ضى الزمان يف
العالقة مع اجلناحني الآخرين.
�سالحا معنو ًّيا يف يد الطبقة
فالأديان امل�سيطرة على الت�أريخ التي كانت ً
�سدا مني ًعا مينح القوام ،والدوام
احلاكمة ،كانت يف يد �أجنحتها القدمية ،والقوية ًّ
لبنية املجتمعات املكونة من �أكرث من طبقة املتنا�سقة �شك ًال لكنها مليئة بالت�ضاد،
والتناق�ض ،وال�شقوق من طرزها املختلفة من عبودية ،ورق ،و�إقطاع ،وطرز جتارية،
و�أ�شكال خمتلفة من ملكية ،و�أر�ستقراطية ،و�إمرباطورية ،و�إلهية ،وحتى دميوقراطية،
والتي كانت ب�سبب هذا الت�ضاد الداخلي ،وعدم االت�ساق ،والت�شابه بني الأبعاد،
والعنا�صر التي تكونها حمكو ًما عليها بالفناء ،واالنهيار.
وكل واحد من �آلهة الأديان امل�سيطرة على الت�أريخ �أب لقومه ،وخالق لهم
�أما الأقوام الأخرى فمخلوقات و�ضيعة ،وغريبة لآلهة �أخرى و�ضيعة ،وغريبة.
فبنو �إ�سرائيل هم �أبناء يهوه ،ويهوه عدو للكنعانيني ،وزيو�س �إله لليونانيني وعدو
لأهل طرواده ،والرببر (الإيرانيني) ،و�آهورامزدا �أي�ضً ا �إله لإيران وعدو لإيران (�أي
ما �سوى �إيران) ،ويف النهاية وي�شنو �إله الرق يف العامل (العامل الهندي) الذي
خلق من ر�أ�سه امللوك ،والأمراء ،والأ�شراف ،ومن يديه الع�سكريون ،واملحاربون
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ومن �صدره الرباهمة ،ومما دون ذلك جماهري النا�س� ،أما املنبوذون فهم غري �آدميني
و�أجنا�س.
واهلل �أو الآلهة باملعنى العام يف الأديان القدمية كانوا ذوي بنية اجتماعية
حتتية ومادية حمددة .ويف احلقيقة كانت مهمة الأديان منح قاعدة ميتافيزيقية،
وكونية و�أزلية �أبدية للنظام املوجود ،والو�ضع احلاكم يف املجتمع ،وكل واحد من
ه�ؤالء الآلهة ممثل للمبدئية ،والوحدة ،والتفاخر العرقي ،والقومي (زيو�س ،وي�شنو،
يهوه ،امل�سيح� ،آهورامزدا) �أو رمز الثنوية االجتماعية� ،أي تق�سيم املجتمع الواحد
�إىل طبقتني متناحرتني خمتلفتني (ثنوية ،ازدواج الآلهة ،اخلري ،وال�شر � ...إلخ)
�أو مظهر للنظام الإقطاعي� ،أو الإمرباطوري ال�شامل لعدد من الوحدات العرقية،
والقومية امل�ستقلة ،ويف نف�س الوقت مت�صلة ومرتبطة (نظام الآلهة امللتزمني،
الأ�ساطري اليونانية ،والآلهة الرومانية ،والويدية ،وعبادة ال�شم�س � ...إلخ).
والأ�صنام كل منها ي�شري �إىل �سل�سلة املراتب العرقية ،والقبلية ،والطبقية،
والأ�سرية ،ويف�سرها ،وحني تكون الآلهة ذات �سل�سلة من املراتب املختلفة ،ويكون
الآلهة الآخرون متفاوتني كل عن الآخر من ناحية ال�شرف ،واملحتد ،ومو�ضع
القدر ،وي�صدق عليهم �أي�ضً ا نظام التفرقة ،و�سيطرة الطبقات ،واالمتيازات
العريقة ،ف�إن املجتمع الب�شري ،والعروق ،والطبقات ،والأ�سر �أي�ضً ا وهي خملوقة
من لدنه ،وتابعة له ،وتدبر ب�إرادته ،بحيث تكون كل واحدة من هذه الوحدات
امل�ستقلة الإن�سانية مرتبطة ب�إله خا�ص بها ال ت�ستطيع �أن ترب�أ من هذا ال َّنظم الكوين
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امل�سيطر على الوجود ،والنظام ال�شامل للعاملني� ،أو تت�صور �أن التفرقة العن�صرية،
والت�ضاد الطبقي ،واملبدئيات ،واالمتيازات العرقية ،والذاتية �أمور عر�ضية،
وم�ؤقتة ،وانحرافية ،وقابلة للتغيري ،ومن �صنع �أفراد ،ونتيجة لالغت�صاب ،والقوة،
والإجحاف ،ويف النهاية قابلة للثورة ،والتخريب ،والإ�صالح.
و�آلهة الأديان كلها رموز ما وراء طبيعية للمبدئيات القومية ،والعرقية،
والطبقية ،والأ�سرية ،فهذه الأديان يف الغالب بها �إله عظيم ،وعدد من الآلهة
ال�صغار ذات �صلة به (البنوة ،الزوجية ،القرابة ،التبعية) مع حفظ ا�ستقاللها
وحق تقرير م�صريها ،و�سيطرتها على مناطق نفوذها ،وت�شكل يف جمموعها نظا ًما
خا�صا يف ال�سماء كان مثي ًال للنظام االجتماعي على الأر�ض ،ف�إله �أو �إلهة كل
ًّ
دين ،كانت تقيم جمم ًعا للأديان يعد ً
خا�صا من �أمالك القوم (القبيلة �أو
ملكا ًّ
يف �شكلها املتكامل الأمة �أو العرق) .ورب الأرباب �أي�ضً ا كان ذا �صلة عرقية،
وقرابة ن�سبية ب�شكل ما مع قومه ،ويف الغالب كان عبدة رب الأرباب ،و�أتباعه
�أبناء له ،وقد خلق وي�شنو الهنود من ج�سده بهذه الطريقة :خلق الكا�شريني
(امللوك ،والأمراء ،والأ�شراف) من ر�أ�سه ،والع�سكريني ،واملحاربني من يديه،
والرباهمة (رجال الدين عند الهنود) من �صدره ،والباقي �أي جماهري النا�س مما
دون ذلك من ج�سده ،ونرى �أن امل�ساواة الطبقية يف هذا الدين ،وانتقال فرد من
ال�شعب �إىل مو�ضع الأ�شراف �إىل �أي حد غري معقول بل وحمال فالذي يدير يف
ر�أ�سه فكرة امل�ساواة بني الب�شر� ،أو يعرت�ض على امل�سافات املوجودة بني الطبقات
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االجتماعية �أو الت�ضاد بينهما ،ك�أنه يريد �أن يجعل �سواء ر�أ�س رب الأرباب وما
هو موجود �أ�سفله من �أع�ضاء .وبرومثيو�س هو الذي خلق اليونانيني� .أما زيو�س
رب الأرباب عند اليونانيني في�أتي من كريت �إىل اليونان ،وي�صري بالتدريج يونان ًّيا،
ورب الأرباب لليونانيني ،وعندما يريد �أن يعاقب برومثيو�س بتهمة جلب النار
الآلهة التي اختطفها من ال�سماء للإن�سان (�أي اليونانيني) يقيده يف �أر�ض نائية �أي
القفقاز ،وعندما يريد �أن يزيد عذاب الغربة والوحدة على عذاب الأ�سر ،والقيد
لهذا الإله اخلالق يختار منفاه بني ال�سيكانيني .يف احلرب بني طرواده واليونان
نرى �أبولو ،وباال�س من ناحية ،وزيو�س ،وهري �أكلو�س من ناحية �أخرى يتقدمان
قومهما وقد �أم�سك كل منهم بخناق الآخر باذ ًال كل قوته ،حقيقة �أن �آلهة ال�شرق
ذات جترد ما ورائي وروحانيات �أكرث من �آلهة اليونان� ،إذ �إن �آلهة اليونان جريان
ال�صقني لبني الب�شر(.)1
و�إين �أعتقد �أن هذه الأرباب العظمى ذات اجلذور القومية والتي هي يف
حكم الأب� ،أو امللك بالن�سبة لأقوامها ،كلها �شكل تغري ،وتكامل للطواطم القبلية
للمرحلة البدائية للمجتمعات الوح�شية .والطوطم كان حيوانًا يختار كمعبود
لقبيلة ما ،وكان �أكل حلمه حرا ًما على �أفراد القبيلة ،والقبيلة وهي �أ�سرة مو�سعة،
(�  )1أي خملوقات �شبيهة ب�أبطال الب�شر بكل �أحوالهم ،وخ�صائ�صهم ،وميولهم ال�شريرة �أو الطيبة ،وما فيهم من غريزة
جن�سية ،وعبادة لل�شهوة ،واحتيال ،وكربياء ،وحقد ،و�أحيانًا خيانة للروح ،واملال ،والعر�ض بالن�سبة لرفاقهم يف
العامل الآخر لكن هذا العامل الآخر اليوناين لي�س كعامل الآخرة ال�شرقي بعي ًدا ،وغام�ضً ا وغري قابل للت�صور،
فهو فوق قمة الأوليمب على قمم جبال بارنا�س.
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وذات من�ش�أ واحد يعد اجلد امل�شرتك لكل �أفراد قبيلة ما وعائالتها ،وع�شائرها
تن�سب نف�سها بوعي� ،أو غري وعي �إىل جدها الأعلى ،و�أحيانًا ت�أخذ ا�سمها من
ا�سمه على �شكل �صفة ن�سبية �أو �إ�ضافة( )1و�أحيانًا ت�ضع ا�سمه عليها دون �إ�ضافة
(غطفان ،هوازن).
روحا للمجتمع ،والأفراد مبدحهم ،وعبادتهم
وت�صبح روح اجلد الأعلى للقبيلة ً
�إياه ،واحرتامهم له ،يقد�سون الروح اجلماعية عندهم ،ويعظمونها حالة مثل التي
عند الأمم اليوم بالن�سبة للعلم القومي) ،وهذه الروح حتل يف طائر (العقاب عند
اجلرمان ،والرومان) �أو دابة (البقرة عند الآريني خا�صة هنود اليوم ،والفر�س
والقدماء) �أو �أحد الزواحف (احلية يف ال�شرق الأق�صى وال يزال لها معابد
�إىل اليوم يف الهند ال�صينية ،ونيبال ولها �سدنة ورجال دين ،وعباد كثريون)،
وتبقى خالدة ودائ ًما على �صلة بقبيلتها ،وحتميها على �أ�سا�س �أن القبيلة من
�أبنائها ،ونرى كيف �أن املجتمعات البدائية (كما حلل دوركهيم بدقة ،ومن قبله
بحث علماء الثقافة ،وعلماء �أجنا�س ال�شعوب البدائية مثل ا�سبن�سر ،وتايلور،
ومولر �شخ�ص ًّيا) تعبد روحها العرقية ،والقومية يف ا�سم جدها امل�شرتك ،ويف

( )1بني :بني �إ�سرائيل ،ويف �إيران �أي�ضً ا ب�أدوات الن�سبة :الياء� ،أن ،زاده ،بور ،ويف لور�ستان وند مثل طائفة تقي
وند ،وح�سن وند ،ورمبا كان العرب يختارون عند امليالد كنية �أبو� ،أو �أم للمولود على �سبيل التفا�ؤل ب�أن الطفل
جدا �أعلى لطائفة ما ،طائفة تن�سب نف�سها �إىل ا�سمه م�سبوقًا بلفظة بني.
�سوف ي�صري يف امل�ستقبل ًّ
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ج�سد طوطمها( ،)1ومن هنا ف�إن الطواطم هو التجلي العيني ،والتج�سد املادي
للإح�سا�س امل�شرتك اجلماعي ،والروح القومية ،والعرقية عند �أمة فيها ا�شرتاك يف
الدم.
والأمة �أي�ضً ا على نف�س ال�شكل الذي كان موجو ًدا منذ القدم� ،أو كما
تف�سر هي ال�شكل الوا�سع للمجتمع القبلي ،كما �أن كلمة ( )nationالتي تعني
يف اللغات الأوربية الأمة م�شتقة من الأ�صل الالتيني (� )Naitreأي امليالد ،ومن
هنا ف�إن املفهوم املوجود ملجتمع قومي يف الأذهان هو ا�شرتاك كل �أفراد �أمة ما
يف الدم ،مبعنى �أنهم جمي ًعا قد ولدوا من �أب واحد ،وحتى الآن ،ال تزال الأمم
ال متقدمة اليوم تف�سر ت�أريخ �شعبها بهذه الر�ؤية ،ويعترب �شعب فرن�سا نف�سه من
قبيلة الفرانك ،و�شعب �أملانيا يعترب نف�سه من قبيلة اجلرمان كما يعترب الإجنليز
�أنف�سهم من قبيلة «�إجنل» ....الخ ،بحيث �إنه عندما تتحول قبيلة �صغرية بدائية
وترتقي �إىل �أمة كبرية متح�ضرة ،يتحول طوطمها �إىل �إله عظيم :وي�شنو ،زيو�س،
جوبيرت� ،آهورامزدا ،ويهوه  -وهذه الأرباب التي �صورت مرا ًرا ،ونحت لكل منها
التماثيل ،لكل واحد منها مالمح ت�شري �إىل �أن امل�صور� ،أو املثال جاهد يف نقل
ال�ساد�س من ّ
ال�سنة الإيرانية)
كل �شهر �إيراين من �شهر فروردين (ال�شّ هر الأ ّول يف ّ
(  )1يف يوم خرداد (املرتجمّ :
نقر أ� �أ ّنه يف بداية اخلليقة ،كانت البقرة توما يف امليالد لكيومرث اجلد الأعلى للآريني يف الهند ،و�إيران ،وي�شري
الدابة املذكورة كانت طوط ًما ل�شعبة بن الآريني ور�ؤو�س الأعمدة يف فار�س القدمية ّ
كل منها على
هذا �إىل�أنّ ّ
�شكل ر�أ�س بقرة .وتقدي�س البقرة ،وحترمي قتلها �أو ح ّتى � ّ
الديانات
الديانة الهندوكية وهي �أقدم ّ
أكل حلمها يف ّ
املوجودة عند الهنود ،تدل على �أن البقرة كانت طوط ًما عند الأمتني كانتا يف البداية أُ� ّمة
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ال�صورة املوجودة يف الأذهان عن جد القوم ،ومن هنا ف�إن وي�شنو هندي متا ًما فهو
حليق اللحية ذو �شوارب مربومة حادة الأطراف �سوداء ،وب�شرة داكنة ،وعينني
�سوداوين ،وحاجب �أ�سود ،وجوبيرت بطل روماين عظيم ،وزيو�س ذو مالمح يونانية
و�آهورامزدا بالن�سبة للخ�صائ�ص العرقية �إيراين مائة يف املائة ......ويف النهاية ف�إن
امل�سيح ،ومرمي رجل �أوربي ،وامر�أة �أوربية.
وكما �أنه يف مرحلة عبادة الطوطم البدائية ،كان �أبناء القبيلة يعدون �أنف�سهم
�أبناء الطوطم اخلا�ص بهم� ،أي�ضً ا يف مرحلة الرب املتح�ضرة ،يف�سر �أفراد الأمة
عالقتهم مبعبودهم على �شكل رابطة الأبوة ،والبنوة ،ر�أينا كيف �أن وي�شنو يخلق
الهنود من ج�سده ،ونعلم �أن بني �إ�سرائيل يعتربون �أنف�سهم ر�سم ًّيا �أبناء اهلل
ومدللي يهوه ،والرومان �صنعوا �آلهتهم على �شاكلتهم ،وبذلك هيئوا الأر�ضية
لقرابتهم العرقية م ًعا ،ومن طريق اال�شرتاك ،وتناول اخلبز ،والنبيذ املبارك �أي
حلم امل�سيح ودمه ي�صريون م�شرتكني معه يف الدم ،والذات ،وعالوة على ذلك،
عي�سى نف�سه الذي يحتوي على عن�صرين عن�صر الهوتي ،وعن�صر نا�سوتي �إن�سان
روماين ،فهو يف نف�س الوقت �إله و�أب ،ويف نف�س الوقت ابن اهلل ومدللي يهوه،
والرومان �صنعوا �آلهتهم على �شاكلتهم ،وبذلك هيئوا الأر�ضية لقرابتهم العرقية
م ًعا ،وعن طريق اال�شرتاك ،وتناول اخلبز ،والنبيذ املبارك �أي حلم امل�سيح ،ودمه
ي�صريون م�شرتكني معه يف الدم ،والذات ،وعالوة على ذلك ،عي�سى نف�سه الذي
يحتوي على عن�صرين عن�صر الهوتي ،وعن�صر نا�سوتي �إن�سان روماين فهو يف نف�س
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الوقت �إله ،و�أب ،ويف نف�س الوقت ابن اهلل ،ويف الغالب ف�إن الإله العظيم يف هذه
الأديان خا�صة يف امل�سيحية «�أب» ويدعى «�أبانا الذي يف ال�سموات» وهذا الأمر
يذكر بالأ�صل الطوطمي لهذه الآلهة(.)1

قب�سا من ال ّروح �أي ال ّروح القد�س ،وهو �أحد ال ّتجليات الثّالثة للإله،
(  )1يقول ق�ساو�سة امل�سيحية �إ ّنهم يحملون ً
ومن هنا ينبغي �أن يرجع ال ّنا�س �إليهم من �أجل االت�صال باهلل ،وهم مكلفون بن�شر ال ّروح ا ّلتي يحملونها يف
العامل ،ومن هنا ي�أتي لقب «روحاين» ا ّلذي يلقبون به �أنف�سهم .ولي�س لهذا ال ّلقب وجود يف الإ�سالم لأنه
ال وجود لهذه ّ
الطبقة .وهو موجود فقط عند ال�شّ يعة وعلى الأخ�ص �شيعة �إيران ا ّلذين ي�ستخدمون روحاين
الدين) ،و�أظن �أ ّنه ا�ستخدام جديد
الدين) وروحانيت (املرتجم :مبعنى هيئة رجال ّ
(املرتجم :مبعنى رجل ّ
الدينية ،والأدبية القدمية ،وال �شك عندي يف �أ ّنه نقل عن امل�سيحية،
لأن هذا ال ّلقب ال وجود له يف ن�صو�صنا ّ
ال�صفوية ا ّلذين اقتب�سوا ّ
كل املرا�سم ،وال�شّ عائر ،والعالمات املذهبية من قبيل:
و�أظن �أنّ ذلك كان على �أيدي ّ
ال�سال�سل حول اجل�سد بالأقفال ،و�ضرب
ال ّتكية (�إىل جوار امل�سجد) وهيئات ّ
الدق على ّ
ال�صدور ،وقفل ّ
وال�ضرب بالقمة (�سيف ق�صري) وحمل اجلريدة (املرتجم� :شكل على هيئة �صليب يحمل
اجل�سد بال�سال�سل ّ
يف املواكب املذهبية) والعلم والعالمة وال ّر�سوم ،و�إقامة ال ّتمثيليات (متثيليات املعجزات ،واملي�سرت ،و�إعادة
امل�سيحيني �آالم امل�سيح و�صلبه عند ذكرى اجلمعة احلزينة ،و�أنا�شيد تعذيب عي�سى �أو القدا�سات ا ّلتي ال تزال
ال�سني من
موجودة �إىل اليوم بن�صها وف�صها يف م�سرحيات ال ّلورد) وذلك لكي ينف�صل ال ّت�شيع عن املذهب ّ
ّ
الدينية ،وال يح�س ال�شّ يعي ب�أي وجه ا�شرتاك مع امل�سلمني
كل نواحي املرا�سم ،وال�شّ عائر ،واملظهر ،وال ّتمثيليات ّ
ال�صفوية يف الأ�صل �ضدهم .لكن ملا مل
من غري ال�شّ يعة ا ّلذين كانوا يف حالة حرب دائمة معهم ،وكان قيام ّ
ال�سني وال�شّ يعي يكونان
يكن للت�شيع قبل ّ
ال�صفوية �أي جمال للمظاهر املذهبية اخلا�صة ،وعالوة على هذا كان ّ
�أّ ُمة واحدة وجمتم ًعا واح ًدا وي�شرتكان م ًعا يف العقيدة ،والعمل ،والعبادة ،وال خالف بينهما �إ ّال يف بع�ض
ال�س َّنة .وال ّنظام العثماين،
م�سائل ثانوية� ،إ ّال �أ ّنه بعد ا�ستقرار ال ّنظام ّ
ال�صفوي ا ّلذي كان عدوه الأ�صلي �أهل ُّ
بذلت جهود كثرية لكي تنمحي الوجوه امل�شرتكة ا ّلتي تخفف من العداوة وتقوي الوحدة �أو على الأقل حتد
ال�سني �أ ّنه �صاحب دين
من انت�شار العداوة ،وذلك بحيث يح�س ال�شّ يعي �أ ّنه �صاحب دين خمتلف .ويح�س ُّ
الدينية ،وال ّرموز،
خمتلف ،ويح�سان �أ ّنهما نقي�ضان .و�أحد هذه اجلهود البدع ،واالبتكارات اجلديدة يف ال�شّ عائر ّ
والعالمات اخلا�صة ا ّلتي ال �سابقة دينية لها ،وكانوا م�ضطرين لهذا الأمر �إىل ال ّتقليد ،واالقتبا�س من =
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ومن هنا نرى �أن الآلهة الكبار يف نف�س الوقت الذي كانوا فيه حمو ًرا وطن ًّيا
خليام جمتمعاتهم ،وكانوا مينحونها القوام ،والدوام ،والتنا�سق ،كانوا �أي�ضً ا عام ًال
لتربير عبادة العرق ،والدم ،واملبدئية ،والت�سامي القومي :جاهلية م�شئومة مل
يتخل�ص منها الإن�سان اليوم وهو يف قمة ح�ضارته.
ويف ال�سنوات الثالثني الأخرية قتلت العرقية ،والفا�شية ،والنازية،
وال�صهيونية ،ومعاداة ال�سامية ،والتمييز العن�صري ماليني الب�شر ،واليوم بعون
من الفل�سفة ،وعلم الإن�سان ،والف�سيولوجيا ،وعلم الأجنا�س ،وعلم الثقافة ،وعلم
النف�س ،والت�أريخ يقوم العلماء ،والكتاب املرتبطون بالطبقة احلاكمة ب�إبراز اخلرافة
ال�صفويون على �صلة قريبة منهم ،وم�صالح م�شرتكة،
 = العادات ،واملرا�سم اخلا�صة ّ
الدينية لأُوربا ال�شّ رقية ،وكان ّ
ُ
و�صداقة حميمة ،وتكتل �ضد العثمانيني ،وكان عندهم وزير خا�ص ب�أمور �أنا�شيد ال ّرو�ضة كان من مهامه تقليد
ال�سوداء املفتوحة ا ّلتي تكتب على حوا�شيها �أ�شعار
«الفنون ّ
الدينية» من أُ�وربا واقتبا�سهاُ ،انظروا �إىل ّ
ال�ستائر ّ
الدينية مثل ال ّر�سول ،والأئمة وهو يف الإ�سالم
حمت�شم ،تقليد كامل لطراز �ستائر الكني�سة ،وت�صوير ال�شّ خ�صيات ّ
ال�صليب املقد�س ،ومل يطر�أ على �شكله
مكروه ،موجود دون زيادة �أو نق�صان ،ح ّتى ما ي�سمى باجلريدة هي متا ًما ّ
ال�صدور دون �أنّ يكون لها �أي دور �أو معنى
�أي تغيري�أوتبديل ،وهذه اجلريدة ا ّلتي حتملها جماعات ّ
الدق على ّ
�أو تربير (وح ّتى حملة اجلريدة ال يعلمون هم �أنف�سهم ماذا تكون هذه؟ ومن �أجل �أي �شيء يف الأ�صل) ويف
جدا ويتع�صبون لها ،وحيثية ّ
كل جماعة واحرتامها مرهونان بثقل جريدتها ،وزينتها،
نف�س الوقت يهتمون بها ًّ
وتعقيدها ،وارتفاع ثمنها ،وحملة اجلريدة لهم �ألقاب ،و�شخ�صيات متميزة خا�صة ،ولأنهم يقومون بهذه ال ّر�سالة
الدينية العظيمة ا ّلتي ال تت�أتى من ّ
كل �إن�سان توجد لهم «جموزات ال جتوز لغريهم» ،ح ّتى كيفية حمل اجلريدة
ّ
مل يغريوا فيها �أدنى تغيري ،و�أظن �أنّ كلمة جريدة لي�ست فار�سية �أو عربية بل هي تلفظ فار�سي �أو معرب
لل�صليب يف الالتينية لي�س لدينا روحاين يف الإ�سالم ،لدينا علماء ،وعالقتهم بالنا�س هي العالقة بني العامل
والعامي ،وبني املتخ�ص�ص وغري املتخ�ص�ص ،ال بني املقد�س وغري املقد�س ،وحامل الربكة ،وفاقدها ،وال ّروحاين،
واملادي ،واملراد واملريد.
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القذرة (عدم امل�ساواة ،وعدم التجان�س) بني الأجنا�س الب�شرية كواقع علمي،
وطبيعي ،وال يدفعون اجلن�س الأعلى فقط �إىل الإميان بهذه اخلرافة القذرة بل
واجلن�س الأدنى.
يف املا�ضي ،كانت �أديان الطبقة احلاكمة تقوم بهذا الدور ،وكانت الآلهة
عام ًال لإثبات التفرقة ،والتجزئة الذاتية ،والنوعية بني الب�شر :نحن �شعب يهوه
املختار ،نحن الأعزاء عند اهلل� ،إلهنا �إله مقد�س� ،إله �أ�سمى� ،إله اخلري �أما الآلهة
الأخرى فتخلق ال�شر ،والدن�س ،نحن �أبناء الإله الأعظم ذاتنا ،وطينتنا ،ودمنا،
وبنيتنا ،وطبيعتنا ،وخمرية وجودنا ،وبذرتنا ،و�أ�صلنا ،وعرقنا كلها من نوع خا�ص،
نحن ن�سيج وحدنا ،نحن �أ�صحاب العرق الأ�سمى ،الذات املقد�سة ،اجلوهر
الإلهي ،والأ�صل امل�ساوي ،واملاورائي ،وال�شرف الآهورائي ،نحن مكلفون على
الأر�ض بامل�سئولية ،واملهمة الإلهية اخلا�صة :حكم الأر�ض ،ال�سيطرة على كل
الأر�ض وهداية كل الأمم ،وال�شعوب ،و�إقرار �إرادة اهلل يف هذه الدنيا ،والق�ضاء
على كل الآلهة ،والأديان .نحن �أبناء ،نحن �أقرباء اهلل ومن ن�سله� .أما الآخرون
فهم من خلق �آلهة غريبة ،وحقرية� ،أو �شريرة ،ودن�سة( ،)1هم من �صنع الرتاب،
ومن ن�سل احليوان ،وذواتهم حيوانية .وهذه يف التفرقة العن�صرية� ،أف�ضلية جن�سنا
على الأجنا�س الأخرى ،لي�س ادعاء ت�سلطنا ،وحتكمنا يف الأجنا�س ،والأقوام،
(َ )1دنِ�سة:قذرة.
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وامللل ،والنحل الأخرى ،لي�س من �أعمال القوة ،والنفوذ ،واالغت�صاب ،ولي�س
�أم ًرا غري طبيعي ،لي�س وليد �أحوالنا ،وظروفنا الطبيعية� ،أو ثروتنا� ،أو خ�صب
�أرا�ضينا ،هذا هو اقت�ضاء ذاتنا ،وخلقتنا اال�ستثنائية� .ألي�س هو «يهوه» الذي يقول
يف التوراة� :إنني جعلت �أبناء كنعان عبي ًدا لأبناء �سلم �أي قوم يهوه �إىل الأبد؟ �أمل
�أعدكم ب�أر�ضهم؟ �أل�سنا نحن �أمة الهند قد عجنا من جوهر ذات وي�شنو املقد�سة؟
�أل�سنا نحن الإيرانيني خملوقات �آهورامزدا �إله اخلري املختارة� ،أما غري الإيرانيني
فهم �أبناء �أهرمن ،وخمتاريه ،ومن كتابة زروان املطلم عن�صر الظالم� ،ألي�س املجد
الإلهي يف �صلبنا ،وظله فوق ر�ؤو�سنا؟ ه�ؤالء الآلهة هم ال�شكل املتطور للطوطم
كما �أن الأمم هي الأ�شكال املتطورة لقبائل ،وعلى طول الت�أريخ كانت الأديان
عن طريق رفع هذه الرايات املختلفة ،وغري املتجان�سة ،والال�إن�سانية ،وامليتافيزيقية،
تقوم بتربير هذا االختالف ،وعدم التجان�س ،وعدم امل�ساواة بني الأمم ،وتثبيته،
كانت تبدي ال�سمو اجلن�سي ،وغربة اجلماعات ،واملجتمعات ،والأقوام املختلفة
وبالتايل اال�ستعمار ،واالغت�صاب ،واحلروب ،والبحث عن ال�سلطة ،والإمربيالية
ال�سيا�سية ،واالجتماعية ،والفكرية ،والدينية ،واالقت�صادية ،والع�سكرية لأمة على
�أمة� ،أو �أمم �أخرى �أمو ًرا طبيعية ،ومنطقية ،ومقد�سة ،و�إلهية بل وتعدها �أداة لر�سالة
�إلهية كلفت ب�أدائها ،وتف�سر ا�ستعباد �أقوام �آخرين ،وال�سيطرة عليهم� ،أو الق�ضاء
عليهم ،واقتالع احل�ضارات ،واملدن ،واملعابد من جذورها ،وتخريب الأرا�ضي،
والقيام باملذابح العامة بني النا�س ،ونهب ثروات �أولئك الغرباء «ال�شيطانيني
�سيئي الدين ،و�سيئي الأ�صل ،و�سيئي اجلوهر» حتقيقًا لإرادة �إلههم� ،أبيهم العظيم
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يف ال�سموات على يد �أبنائه خا�صة .ملاذا نتحدث عن الت�أريخ؟ �ألي�س هذا بعينه
قائ ًما الآن؟ كما كان احلكماء ،والقنا�صل ،والنواب ،وال�ضباط يف روما يعتربون
�أنف�سهم مكلفني من قبل جوبيرت لن�شر احل�ضارة الرومانية بني البدائيني ،والأقوام،
وامللل ،والأجنا�س املنحطة ،وفوق كل الب�سيطة ،ومنح القي�صر وهو جوبيرت ال�سلطة
النفوذ على العامل ،وتقوية �إرادة جوبيرت وهو نف�سه يف ال�سموات يف �صراع مع
الآلهة الأخرى ،وذلك عن طريق ا�ستعباد الأقوام ،وقهر الأمم الأخرى ،و�إجبار
الأجنا�س على اال�ست�سالم ،و�ضم كل املمالك ،والقوى يف ال�شرق والغرب �إىل
الإمرباطورية الرومانية العاملية ،وتذويبها فيها ،مثلهم متا ًما يجاهد البابا اليوم لإقامة
حكومة الأب ال�سماوي امل�سيح يف �شرق العامل وغربه ،وبقوة اال�ستعمار بل
واحلرب يجعل الأقوام ،والأمم الكافرة ت�ست�سلم لإرادة امل�سيح ،ويدخل الوثنيني
الأفارقة ،والوح�شيني املنت�شرين يف الأر�ض «قطيع امل�سيح» �أغنام اهلل ،ليقوم
برعيهم جمي ًعا ،وال�صهيونية هي الأخرى تريد �أن حتقق وعود يهوه �إلههم لقوم
بني �إ�سرائيل خمتاريه الأعزاء ،وحمله مهمته اخلا�صة ،فقد جعل لهم فل�سطني
«�أر�ض ميعاد» ،وقام �شمعون لأداء الر�سالة مبذبحة عامة يف بيت املقد�س ،ووعدهم
ب�أن يجتث من اجلذور القوم امللعونني الغرباء عن يهوه �أي الفل�سطينيني ،ذلك
لأن يهوه كتب يف لوحه املحفوظ �سيادة �أبنائه ،وزعامتهم على كل الغرباء ،وحكم
على �أبناء كنعان بالعبودية لهم �إىل الأبد .ويقر�أ اجلن�س الأبي�ض يف كتابه املقد�س
�أن الإله العظيم يكرر عدة مرات يف �سفر التكوين� :إنني خلقت الإن�سان على
�صورتي ونفخت من روحي يف ه�ؤالء الب�شر الذين ي�شبهونني على الأر�ض ،ويرى
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يف نظامه املقد�س ،و�أر�ضه املقد�سة �أن الإله العظيم «�أبانا الذي يف ال�سموات»
�أبي�ض ال�صورة ،ناعم ال�شعر �أ�شقر� ،أزرق العينني ،لطيف القوام ،ور�شيق ،ونحيل،
وطويل ،وحينذاك يعتقد� :إذن فه�ؤالء ال�سود لي�سوا ب�ش ًرا ،ف�أج�سادهم �ضخمة
لي�ست ر�شيقة ،وعيونهم �سوداء ،و�شعورهم م�شعثة خ�شنة ق�صرية �سوداء كالليل،
وب�شراتهم �سوداء ،وحواجبهم �سوداء ،و�أج�سادهم �سوداء ،ويقول�« :إنني ال �أ�صدق
�أن دماءهم حمراء ،ال بد �أن دماءهم �سوداء كاحلرب� ،إذن من �أين لهم ال�شبه بالإله
العظيم �أبينا الذي يف ال�سموات؟ ه�ؤالء هم �أوالد الظالم من جوهر الظلمة ،مل
ينفخ فيهم اهلل من روحه قط� ،إنهم يفتقدون الروح الإن�سانية ،وال�شرف ،والف�ضيلة
الب�شرية ،والنور الإلهي ،وا�ستعداد الهداية� ،إنهم يفتقدون كل �شيء ،العلم،
واحل�ضارة ،والثقافة ،والفن ،والتقنية ،والتقدم ،وال�صناعة ،والرفاهية ،والفكر،
والإح�سا�س ،واملنطق ،والعقل والدين ،ومعرفة اهلل� ،إنهم لي�سوا ب�ش ًرا �أ�شباه اهلل،
هم حيوانات ت�شبه الب�شر� .إن اهلل �أبونا ،ولي�س �أباهم(.»)1
�إذن� ،إذا كان
�صحيحا �أن مهمة الدين احلاكم كانت �إظهار نظام التفرقة،
ً
والظلم ،املوجود يف املجتمع الطبقي ح ًقًّا و�إله ًّيا ،و�إذا كانت حقيقة �أن كل
طبقة تخت�ص ب�إله ،وكل عرق ب�إله ،وكل �أ�سرة� ،أو عائلة ب�إله ،ف�إن هذا كله يربر
الأر�ستقراطية ،والتفرقة الطبقية ،ويظهرها ذات جذور ،وطبيعية ،و�أزلية ،ومقد�سة،
( )1يقول �أحد الكتاب امل�سيحيني «�إنّ اهلل يقول يف ال ّتوراة ،والإجنيل �أكرث من مرة �أن ّني خلقت الإن�سان على
ال�سود ب�ش ًرا».
�صورتي ،ومبا �أننا نرى امل�سيح الرب �أ�شقر� ،أزرق العينني� ،أبي�ض الب�شرة ،فال ميكن �إذن �أنْ يكون ّ
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وميتافيزيقية ،ويقوم برت�سيخ الإميان ،واالعتقاد بها يف الأذهان ،وكان عام ًال
للتمكني من اجلماهري ،والعمل على ا�ست�سالمها ،ومن هنا جاهدت اال�شرتاكية
العلمية عن طريق �إنكار الدين يف �شل هذا العامل ،و�سحب هذه القاعدة الدينية،
والقواعد امليتافيزيقية للتفرقة العن�صرية ،والطبقية من حتت قدم الطبقة احلاكمة،
�أما الإ�سالم فب�إعالنه للتوحيد ونفي ال�شرك ،واعتقاده بالأ�صل الواحد لكل الب�شر
في�صل �أي�ضً ا �إىل هدم هذا النظام.
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ومن هنا ف�إن ر�ؤيتي قائمة على تف�سري معنوي للكون ،والوجود يف ر�أيي
لي�س جها ًزا ماد ًّيا بال �شعور� ،أو هدف ،ولي�س جها ًزا عابثًا ،بل قوام ح�سا�س
وواع ،ومعقول ،ويتميز بقوة الإرادة ،والعلم ،واخلالقية ،وبناء على هذا
وحيٍ ،
فقد �شكل على �أ�سا�س طبيعة واحدة من جمموعة الظواهر املتنا�سقة ،واملظاهر
(الآيات) بنظام علمي دقيق ،وهو متجه �إىل هدف عال �سام ،يتحرك نحوه يف
حركة تكاملية .والإن�سان واحد من العنا�صر التي ت�شكل هذه الطبيعة ،وع�ضو
من �أع�ضاء هذا القوام العظيم ،ومن هنا ال ميكن �أن يكون عبثًا بال معنى وال
هدف� ،أو جمرد ظاهرة حدثت بامل�صادفة ،فهو ب�سبب ارتباطه بالطبيعة ال حمي�ص
له من التنا�سق مع نظامها ،وم�سرية حركتها التكاملية ،وهدفها الغائي؛ ولأنه هو
�أكرث املخلوقات تكام ًال يف ال�سل�سلة التكاملية ملخلوقات الطبيعة فر�سالته الوجودية
�أثقل ،وم�سئولياته يف اخللقة �صعبة ،وح�سا�سة.
ويف مدر�ستي العقائدية ،الإن�سان هو ممثل اهلل وخليفته ،و�شبيهه ،وهو يحمل
اخل�صائ�ص الأخالقية هلل ،ومو�ضع �أمانته ،والذي تعلم احلقائق بوا�سطته ،و�سجدت
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له كل املالئكة العظيمة ،وال�صغرية ،وكل الوجود ،والبحر ،والرب ،والأر�ض،
وال�سماء كلها م�سخرة لإرادته ،وعلمه ،وفنه ،فهو القريب الذاتي هلل.
وجمموعة هذه التعبريات ،وامل�صطلحات الرمزية تريد �أن ت�شري �إىل هذه
احلقيقة القائلة� ،إن الإن�سان هو املخلوق الوحيد من بني كل مظاهر الوجود الذي
ميلك �أربع خ�صائ�ص ممتازة ميلكها اهلل وهي:
 -1الوعي.
 -2الإرادة (احلرية ،واالختيار ،والقدرة على االختيار).
 -3املثل.
 -4اخلالقية.
هذه اخل�صائ�ص بقدر ما متنحه ال�سيطرة ،والقدرة على الطبيعة ،جتعله م�سئو ًال
�أمام هذه الإرادة الواعية اخلالقية املطلعة ،واملافوق �إن�سانية� ،أي ال�شعور الذي
تنبعث منه معجزة احلركة ،والنظام ،واحلياة .ومن هنا ف�إن الإن�سان لي�س ك�إن�سان
املادية ،والطبيعية ،واحلتمية ،واال�شرتاكية �شجرة بال �إرادة تنبت يف قلب الطبيعة
�أو املجتمع اخلا�ص بها مبقت�ضى العوامل املادية للبيئة ،ودون دخل منها ،ولي�س
ك�إن�سان الوجودية ،والليربالية ،والراديكالية ،والإن�سانية �إرادة حرة واعية بذاتها
وقع يف دنيا العنا�صر ،والطبيعة املادية هذه مي ًتا �شري ًدا بال م�سئولية ،وغري ًبا عن
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الوجود ،وعار ًيا من اجلمال .بل هو �إرادة واعية ذات قدرة على االختيار ،واخللق،
و�صنع م�صريه ويف نف�س الوقت م�سئول �أمام الوجود.
واالعتقاد ب�أن «اهلل يف الوجود» مينحني ر�ؤية �شاملة كونية نرى فيها الطبيعة
ذات نظام واع بذاته ،ومنطقي ،وذات هدف ،والت�ضادات ،و�ألوان عدم االت�ساق،
والنظام املوجودة فيها ن�سبية وظاهرية� ،أعتقد �أن يف ما ورائها حقيقة متنا�سقة ،وواقعية
معقولة ،ومت�صلة ،ومن ناحية �أخرى �أح�س بنف�سي يف هذا اجلهاز العظيم ذا معنى،
جدا ،وم�سئو ًال .و�إعالم �إله واحد
وهدف ،وفل�سفة وجود ،وبالتايل �أح�س بنف�سي ًّ
جمرد من اخل�صائ�ص القومية ،والعرقية ،والطبقية ،ومطلق يحكم كل الوجود ،و�أن
عامل الوجود �إمرباطورية ممتدة ،ولها ذات واحدة تابعة خللقه ،و�أمره ،من وجهة نظر
الفل�سفة ،وعلم الإن�سان يلغي كل احلدود العرقية ،والتناق�ضات الطبقية ،والتفرقات
الأ�سرية ،وامتيازات الدم ،والعرق ،وبالتايل االمتيازات يف احلقوق؛ لأن التوحيد
ب�إلغائه للآلهة املتعددة ال�صغرية ،والكبرية القومية ،والطبقية ،والعرقية ،و�إنكاره
للأجهزة الدينية ،والر�ؤية الكونية يف ال�شرك يحرم ال�شرك االجتماعي ،والتعدد
الطبقي ،والعرقي يف احلياة الب�شرية على وجه الأر�ض من تربيرها الفل�سفي،
والعلمي ،والديني ،وقاعدتها امليتافيزيقية ،والتوحيد ب�إلغائه هذه الآلهة امل�صطنعة
املغر�ضة امل�ضادة للب�شر ،ال يقوم ب�إلغاء الإح�سا�س الديني يف الإن�سان� ،أو احلقيقة
املوجودة يف ما وراء املح�سو�س� ،أو �إنكار الإرادة الواعية ،واملدبرة يف الطبيعة ،حتى
يعرى الإن�سان بالرغم منه من ف�ضائله غري املادية ،وحاجياته املت�سامية ،وت�ساميه
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املعنوي ،ور�سالته الإلهية ،وينزل به �إىل م�ستوى حيوان اقت�صادي ،ويقطع �صلته
بالأ�سا�س املعنوي للدنيا وقرابته مع روح الوجود ،ويجعل مبدئية النفع حمل مبدئية
القيمة فيه� ،أو ليظهر الإن�سان «الذي هو على �شاكلة اهلل» عا�شقًا للكمال ،واجلمال،
واحلقيقة ،والذي كان دائ ًما يف ما وراء الطبيعة العادية ،واملنفعة املادية باحثًا عن
الأبدية وقلقًا يف �سبيل اكت�شاف �سر الوجود ،واحل�صول على املطلق يف �صورة
حيوان طالب للقوة ومكافح لال�ستهالك� .أجل� ،إن التوحيد يبدي الكون �أكرب من
الطبيعة املح�سو�سة للإن�سان و�أكرث �إدها�شً ا ،و�أ�شد عمقًا مما هي عليه ،و�أنها لي�ست
�آلة عمياء حمقاء ذات جمموعة من احلركات املتفرقة العابثة الت�صادفية ،لي�س
هذا فح�سب بل يبديها يف �صورة �شخ�صية واعية مفكرة ذات �إرادة ،و�إح�سا�س،
وجمال ،ومتييز ،و�أن الوجود لي�س جمموعة مرتاكمة من العنا�صر ،ولي�س ج�س ًدا
مي ًتا بال �صاحب ،بل ج�سد حي يرى ،وي�شعر ،وله قلب ،ومييز بني اخلري ،وال�شر،
واجلمال ،والقبح ،والعظمة ،واخل�سة ،يفهم احلب ويت�أثر به ،وينفعل �أمام �ألطف
الأمواج جم ً
اال لروح ما ،و�أدق نب�ض لعاطفة ما ،و�أكرث اجلذبات الباطنية لع�شق ما
خفاء ،ويبدي ردود �أفعاله بح�ساب ال يدخل لنا يف وهم ،وحركة �أية ذرة يف خ�ضم
هذه الكائنات التي ال نهاية لها لي�ست من قبيل امل�صادفة ،والعبث.
يف مثل هذه الإمرباطورية العاملية ،يبدو تق�سيم العامل بني عدد من
الآلهة �أ�شبه مبلوك الطوائف ،وبالتايل التفرقة العن�صرية ،والقومية ،واالمتيازات،
واالحتكارات الأ�سرية ،وال�شرف ،والف�ضيلة الطبقية ،واجلماعية �أمو ًرا متوهمة
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غري ذات قاعدة ،ومن �صنع القوة ،واالغت�صاب ،واال�ستغالل ،وم�ؤقتة ،ومنحرفة،
لي�ست �أ�صيلة ،وال �سماوية ،بل �أمرا�ض غري طبيعية ،و�ضد �إلهية وحمكوم عليها
بالزوال ،والعمل من �أجل جعلها تتمكن ا�ست�سالم لنظام ال�شرك ،وقبول حكم
�شخ�ص واحد� ،أو �أ�سرة� ،أو عرق� ،أو طبقة نق�ض للحكم املنح�صر واملطلق هلل
الواحد .وقبول تنوية اجلن�س الإن�ساين ،وادعاء� ،أو قبول �إدعاء وجود نوعني من
الب�شر يف املجتمع القومي� ،أو املجتمع الدويل ثنوية يف العبادة وليدة نوعني من
ال�شرك� ،شرك بالن�سبة للخالق �أي اهلل ،و�شرك بالن�سبة ملن�ش�أ اجلن�س الب�شري،
فكل الب�شر خملوقون من قبل قوة واحدة ،ولكل الب�شر حاكم واحد ،وكل الب�شر
ولدوا من �أب واحد ،والرتاب هو اخلمرية العرقية لكل الب�شر.
واخلال�صة� :أن الروح الإلهية نفخت يف كل الب�شر ،والأمانة اخلا�صة باهلل
يف �أيدي كل الب�شر .والإن�سان خملوق ثنوي يجمع بني النقي�ضني وال�ضدين،
اهلل ،وال�شيطان ،والروح ،والطني ،روح اهلل ،والطني العفن ،ومن هنا ف�إن الت�ضاد
والتناق�ض الذاتي يف بنية الإن�سان هو الذي يكون احلركة التكاملية .هذه هي
اجلدلية املوجودة يف خلقة الب�شر :اهلل ،والطني ،الطني :تر�سب الرتاب ،الرتاب
اجلاف الذي ي�شبه الفخار ،والذي يرت�سب من ال�سيل (احلركة) ،ثم يتجمد،
وي�صري كالطني املحروق للإناء الفخاري ،وي�صري حج ًرا ال ينبت منه نبات ،يغطي
الأر�ض كغطاء حجري ،ويخنق البذور ،والأغ�صان يف داخله ،ويقتلها ،ويكت�سب
الطني رائحة عفنة (هذه هي الأطروحة) وبعد ذلك «نفخ فيه من روحه» (عك�س
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الأطروحة) ،ومن احلرب الدائمة بني هذين ال�ضدين توجد احلركة ،والن�ضال،
وامل�سئولية ،وتكامل الإن�سان ،وذهابه نحو اهلل «الأوج املطلق للتكامل» هو (انعدام
الأطروحة).
وال�صراع بني اهلل ،وال�شيطان لي�س موجو ًدا يف العامل بل هو حمتدم يف
الإن�سان الذي ي�ستطيع ب�إرادة الوعي الذاتي ،والقدرة على اخللق ،والعلم،
والتقنية ،ومعرفة القوانني احلاكمة على الدنيا ،واملجتمع ،والإن�سان ،وبا�ستخدام
هذه القوانني والتدخل يف امل�سري احلتمي ،والطبيعي للطبيعة والإن�سان ،توجيه
الت�ضاد ،واحلركة اجلدلية التي جتري يف فطرته ،وحياته �إىل املثل املت�سامية فيه و�إىل
اجتاه تكامله ،وبهذا ال�شكل يتدخل يف قدره الطبيعي ،ويغريه مما هو عليه بالفعل
�إىل ما يريده ،وما ينبغي �أن يكون ،وهنا تطرح ق�ضية امل�سئولية يف الإن�سان وعلى
هذا الن�سق :يف هذه الر�ؤيا الكونية  -لي�س الأمر مثل الر�ؤية الكونية املادية -
لي�س الكون نظا ًما �أعمى بال �شعور ،وماد ًّيا ،والإن�سان فيه ظاهرة مادية حم�صورة،
وم�سرية ،وال مثل الر�ؤيا الكونية الوجودية �إن الدنيا بالهة جم�سدة ،والإن�سان
فيها جمنون منده�ش بال م�صري ،وال ملج�أ ،بال هدف فاقد للماهية واملعنى ،و�إن
ذاته ،وعمله فح�سب هما اللذان مينحانه املاهية ،واملعنى ،وملا كان الكون فاق ًدا
للإدراك ،والإرادة؛ ولأنه غري واع فهو نف�سه غري م�سئول يف عمله ،فال مفر من �أن
الإن�سان نف�سه هو امل�سئول �أمام نف�سه ،و�أمام اختيار نف�سه ،وهذه م�سئولية عابثة،
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وبال قاعدة؛ لأنه �أو ًال :الإن�سان الفاقد للمعنى فاقد للم�سئولية �أي�ضً ا ،وثان ًيا� :إن
امل�سئولية يف الأ�سا�س عالقة التزامية بني �إرادة تابعة ،و�إرادة غالبة على �أ�سا�س
القيم ،والواقعيات العينية ،وامل�سئولية التي يكون فيها ال�شخ�ص امل�سئول م�سئو ًال
�أمام نف�سه ،وهو نف�سه يعترب م�سئو ًال ،وامل�سئولية متعلقة به ،ف�إن القيم ،والواقعيات
التي تتعلق بها امل�سئولية �أي�ضً ا حتدد بوا�سطته ،فماذا �ستكون؟ ق�ضية ح�سا�سة،
و�أخالقية بدون قاعدة منطقية ،وموقف كوين ،و�ضمان تنفيذ عيني� ،أو خارجي.
�إن الر�ؤية الكونية املبنية على التوحيد الكوين �أي الإميان ب�إرادة واعية قوية
خالقة ،ومنطقية م�سيطرة على الوجود ،والثنوية اجلدلية الب�شرية �أي االعتقاد يف
�أن الإن�سان �إرادة يف حالة «تطور» دائم بوعيه ،و�إرادته ،وخالقيته ،ويف هذا التطور
الذي يحتوي على م�سافة ما بني �أدنى الأ�صول من التدين الذي ال تدين بعده،
من الطني املرت�سب� ،إىل �أعلى الذوات ت�سام ًيا� ،إىل ما ال ي�ضاف بعدها �شيء� ،إىل
روح اهلل ،يف هذا التطور يعد عمل الإن�سان «اختباره ،وحتققه» وبهذا ال�شكل �أو من
يف هذه الر�ؤيا الكونية مثل املاديني بالقدر العلمي ،واحلتمية الت�أريخية امل�سيطرة
على جبلة الب�شر ،وم�صريهم ،و�أعترب الطبيعية ،والإن�سان ،واقعيات عينية ،ومادية
تابعة للعلية ،واملنطق ،والقوانني الثابتة العلمية ،و�أي�ضً ا كما يف الوجودية العاملية
�أعترب �أن الإن�سان يف نف�س الوقت ذو �إرادة خالقة ،وقدرة على االختيار ،بناء
عليها فهو م�سئول ،الفرق �أنها لي�ست م�سئولية عاطفية ،و�أخالقية ،وذهنية ،لكنها
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م�سئولية عينية واقعية ،م�سئولية الإن�سان �أمام الوجدان ،والإرادة ،والوجود ،هذه
هي املعايري العقائدية التي تف�سر «وحدة الإن�سان مع الإن�سان» و«وحدة الإن�سان
مع الطبيعة» و«وحدة الإن�سان مع اهلل».
ومن هذه الر�ؤية الكونية التوحيدية ،تت�شعب �أي�ضً ا وحدة الت�أريخ ،ففي
هذه الر�ؤية الكونية كل ظاهرة ،وحركة تابعة للنظام ،واحلركة الكليني املعتدلني،
واملنطقيني ،والعلميني ،امل�سيطرين على الوجود ب�أكمله ،فلي�س الت�أريخ جمموعة
من احلوادث ،والأحداث الت�صادفية ،والتي ال علة لها ،وال هدف ،لي�س جمموعة
من احلركات املنف�صلة ،واحللقات املتف�سخة( )1التي ال ارتباط بينها ،فالت�أريخ هو
م�سرية احلركة املنطقية ،والعلمية للنوع الإن�ساين حتقق على �أ�سا�س قوانني م�سلم
بها ،ومعينة ،وعلمية هي اخلطة املثالية للتكامل الب�شري يف الوجود.
يف الت�أريخ ،لي�ست املجتمعات الب�شرية جمموعات من الأفراد ،تتجمع
حول بع�ضها ،وت�شكل نظا ًما يوا�صل حياته م�ستق ًّال جمر ًدا عن احلركة الطبيعية،
والهدف من اخللق ،وم�صري املجتمعات من قبله ،ومن بعده ،ثم ميوت على �أ�سا�س
عامل� ،أو عوامل ت�صادفية� ،أو �إرادية .فكل جمتمع له قدر علمي (ولكل �أمة �أجل
م�سمى) وجمموع املواليد ،والوفيات يف املجتمعات يبدي حركة منطقية كلية،

( )1املتف�سخة :املتفرقة.
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ومت�صلة نحو الهدف الغائي ،هذه هي حركة الت�أريخ؛ والنوع الإن�ساين يطوي
م�سريته من كونه طي ًنا �إىل اهلل يف الت�أريخ ،ومن هنا ف�إن الت�أريخ هو �صريورة نوع
الإن�سان �إىل علم ،كما �أن «ال�سرية» هي �صريورة الفرد الإن�ساين �إىل علم.
 نهاية المتن 
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هذا الكتاب
واحدٌ من أهم مؤلفات المفكر اإليراني الدكتور علي شريعتي؛ يشرح طبيعة مشروعه الفكري
النهضوي ،ويلخص فلسفته في الحياة .ومعظم الذين تحدثوا عنه وعن تراثه الفكري لفتوا النظر
إلى فكرة «العودة إلى الذات» ،بوصفها فكرة محورية ،ومعبرة عن رؤيته لمشروعه الفكري.

وفي نظر شريعتي أن قضية العودة إلى الذات من القضايا األساسية التي يدور حولها الحوار
أخيرا،
في ساحة المفكرين في آسيا وإفريقيا وأمريكا الالتينية ،وهي محل جدل وحوار في إيران ً
وقد تعرف علي شريعتي على النقاشات التي جرت حولها ،حينما كان في فرنسا ،وتحدث عنها
مفكرا مس�ؤوالً
واعتبره�ا م�ن قضاي�اه األساس�ية بع�د عودت�ه إلى بلده إيران ،وتطرق إليها بوصفه
ً
ينهض بواجبه تجاه مجتمعه.
وجاء الحوار حول هذه القضية في سياق تأكيد االستقالل الحضاري ،ونقد الغرب ،ورفض
التبعية له ،وإلثبات وجود الذات شر ًطا لنهضة األمة.
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