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املقدمة
مقدمة

يامن يعطي الكثري بالقليل ،يامن يعطي من سأله يامن يعطي من مل يسأله ومن
مل يعرفه تحنناً منه ورحمة .والصالة والسالم عىل ارشف الخلق أجمعني محمد وآله
الطيبني الطاهرين.
لقد كان الطابع النقدي طابعاً واضحاً يف مؤلفات السيد محمد باقر الصدر الفكرية
والفلسفية فأننا نجد عىل سبيل املثال يف مؤلفاته (فلسفتنا)( ،األسس املنطقية
لالستقراء)( ،اقتصادنا) نقدا ً ممنهجاً للفكر الغريب كانت له دوافعه ومنهجيته وآلياته
املحددة الخاصة ،وعىل هذا االساس كان اختيار موضوع الكتاب عرضاً وتحليالً يف نقد
الصدر للفلسفة الغربية املعارصة.
أن موضوع الكتاب ميكن أن يثري عدة تساؤالت نجد أن اإلجابة عنها ميكن ان
ترسم لنا صورة اجاملية عن طبيعة البحث...
فلامذا الفلسفة املعارصة دون غريها؟ وما املقياس يف تحديد الفلسفة املعارصة؟
وما املدارس واالتجاهات الفلسفية املعارصة التي كانت موضوع النقد؟ هذه أهم
التساؤالت التي كانت شاخصة يف ذهني والتي كانت اإلجابة عنها فيام يخصني
مرحلة سابقة للدخول يف تفاصيل األطروحة وجزيئات النقد والتحليل.
إن اختيار الفلسفة املعارصة بالذات جاء ألهمية هذه الفلسفة ال عىل أساس
املوضوعات التي ناقشتها هذه الفلسفة أو أن موضوعاتها ومشكالتها جديدة يف
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الفكر اإلنساين بل عىل أساس أن هذه الفلسفة تضم مدارس واتجاهات متثل األفكار
املتصارعة يف الثقافات اإلنسانية وخصوصاً يف الثقافة العربية واإلسالمية التي يجب أن
يكون لنا موقفاً فكرياً اتجاهها ،وال ميكن أن يكون هذا املوقف إالّ بعد التعرف عليها
ومعرفة جدارتها يف الفكر اإلنساين ،والنقد املوضوعي يتكفل لنا بذلك ألنه يعرضها
ويحللها ويخترب صالحيتها واتّساقها .فالنقد املوضوعي مسألة جدا ً مهمة وهذه دعوة
ملراجعة متبنياتنا الفكرية وقناعاتنا الشخصية .فأهمية الفلسفة املعارصة راجع إىل
حجم هذه الفلسفة يف ثقافتنا املعارصة ومواقفنا الفكرية اتجاهها .ولو جئنا للمقياس
الذي وضعناه لتحديد الفلسفة املعارصة لوجدناه ليس مقياساً جديدا ً ومبتكرا ً بقدر
ما هو مقياس وجدنا من الباحثني يف الحقل الفلسفي والكُتاب يؤكدونه ،وهو أن
الفلسفة املعارصة ميكن تحديدها باألفكار التي ظهرت يف العامل مع بداية القرن
العرشين أو نهايات القرن التاسع عرش أو بعد انتهاء الحرب العاملية الثانية .
[[[

أما املدارس الفلسفية التي ميكن أن يشملها هذا التحديد والتي كانت موضوع
النقد يف األطروحة فهي املاركسية والوضعية املنطقية والربجامتية وهنا ميكن أن
[[[

[[[

[[[

[[[ـ انظر عىل سـبيل املثال :روديجر بوبرن ،الفلسـفة األملانية الحديثـة ،ترجمـة فـؤاد كامـل ،دار الشـؤون الثقافية
العامة ،ط ،1بغداد .11 :1986 ،كذلك انظر :عزمي إسالم ،اتجاهات يف الفلسفة املعارصة ،وكالة املطبوعات(،ب.ط)،
الكويت 25 :ـ  .35وفيه ينقل الكاتب أكرث مـن تصنيف كتصنيف بوشـنيك وهاري بروش..
[[[ـ املاركسـية :فلسـفة من وضـع كارل ماركس ( )Marx) (1818- 1883وفـردريك انجليز (Engels) (1820-
 )1895ولينني ( )Lenin) (1870- 1924وهـي نـظرية علمية ثورية ال تقترص علـى تفسري العامل وإمنا تهدف إىل
تغيريه مستندة يف ذلك إىل املادية التاريخية واملادية الجدلية .وهي فلسفة مادية ألن تصورها وتعليلها لحوادث
الطبيعة واملجتمع مادي وتوصف بأنها (جدلية) ألن منهجها يف البحث واملعرفة جديل .ومن أبرز من مثلها أيضاً غري
ماركس وانجليز ولينني .ستالني ( )Stalenوماوتيس تونغ ( Tung) (1893ـ  )1976وآخرين.
[[[ـ الوضعية املنطقية ( )Logical Positivismنشأت يف العرشينيات من القرن الحايل يف جامعة فينا التي تكونت
فعلياً عىل يد شليك ( )Schlick) (1882- 1936ولقد تأثرت الوضعية املنطقية بالفلسفة التجريبية والوضعية
السابقتني كمـا تأثـرت بعـلم املناهـج الخاص بالعـلم التجريبي كذلك تأثـرت باملنطـق الرمـزي والتحليل املنطقي
للغة .ومن أبرز من مثل هذه الفلسفة رودلف كارنب ( )Carnap) (1891- 1970جولدز آير (.)Ayer) (1910
[[[ـ الرباجامتية ( )Pragmatismوتعترب تطويرا ً لالتجاه العلمي وت ُعد الحقيقة هـي فـي صميم التجربة اإلنسـانية
وأن املعرفة آله أو وظيفة يف خدمة مطالب الحياة وأن الفكر يف طبيعته غايئ زابرز من ميثل هذه الفلسـفة بريس
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تربز مشكلة بحسب هذا التحديد ذلك بأن الفلسفة املاركسية عىل سبيل املثال هي
من الفلسفات التي ظهرت يف بدايات القرن التاسع عرش ومنتصفه وتحديدا ً عىل يد
كارل ماركس فهي بذلك تُع ّد من الفلسفات الحديثة وليست املعارصة .وهذا اليشء
صحيح فيام لو كانت املاركسية ليس لها امتداد فاملاركسية لها امتداد يصل إىل وقتنا
الحايل .هذا من جهة ومن جهة أخرى .وهذا القول ال يقترص عىل املاركسية فقط
بل بشكلٍ عام .وهو من منهجية األطروحة .إننا أولينا أهمية للفكرة أو املشكلة
الفلسفية وليس للشخصيات وممثيل هذه الفلسفة املعارصة ،فقد انصب نظرنا عىل
الفكرة وطابعها العام ،فعىل سبيل املثال تناولنا الطابع العام لألفكار املاركسية التي
يشرتك بها ماركس وانجيلز ولينني وستالني وماوتيس تونغ وغريهم من املاركسيني .أي
بعبارة أدق راعينا الرتكيب األفقي وليس العمودي.
إن مسألة تحديد الفلسفة املعارصة التي أرشنا إليها هي من املشاكل التي واجهتنا
والتي كان لتذليلها وجوب تحري الدقة وااللتزام بإيراد النصوص املاركسية املعارصة
التي تؤكد الطابع العام لألفكار املاركسية ،ومن املشاكل والصعوبات األخرى هي
ندرة الكتابات الفلسفية التي تتناول الجانب النقدي عند املفكر الصدر ،وهذا ما
جعلنا نعتمد اعتامدا ً كلياً عىل النصوص األصلية ملؤلفات الصدر مام كان له األثر عىل
قلة مصادر البحث بشكلٍ عام ،وهذا مام يجعل البحث أيضاً بحثاً جديدا ً واجتهادا ً
عىس أن يالقي التوفيق والقبول.
لقد راعينا يف تقسيمنا لفصول األطروحة أن يكون التقسيم تقسيامً مبنياً عىل
فكرة فحواها أن دراسة النقد بصورة عامة ال يكتمل إالّ إذا استوعبت الدراسة ثالثة
محاور هي ( :النقد) و(الناقد) و(موضوع النقد) ـ أي املنقود ـ وعىل هذا األساس
( )Peirc) (1839- 1914وليم جيمـس ( )1910-James) (1842وشيلر ( Schiller) (1864ـ  )1937وجون ديوي
( Dewey) (1859ـ .)1952
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جرى تقسيم الفصول .فكان الفصل األول( :دوافع النقد عند الصدر) وهذا هو
املحور الثاين خصوصاً وهذا الفصل تناول أيضاً نظرة عامة عن حياة السيد الصدر
وشخصيته والبيئة الفكرية التي شكلت أفكار ُه مام لها عالقة وثيقة مع دوافع النقد
التي حددناها (بالدافع الحضاري واالجتامعي والديني والفكري).
أما الفصل الثاين :فتناول أشكال النقد عند الصدر ،فكان (نقد األطر العامة
للفلسفة الغربية) و(نقد الفلسفة اليونانية) و(نقد الفلسفة الحديثة) هي مباحث
الفصل والتي تشكل بعد ض ّم الفلسفة املعارصة املحور الثالث من العملية النقدية.
إن هذا الفصل هو مبثابة املدخل أو املقدمات للفصول األخرى التي جاءت بعده ملا
له عالقة وثيقة بالفلسفة املعارصة ونقدها.
أما الفصل الثالث :فتناولنا فيه نقد الصدر للفلسفات واملدارس التي كانت لها
آراء ونظريات عن نظرية املعرفة كمسألة اإلدراك وطبيعة املعرفة وحدود املعرفة
وقيمة املعرفة.
أما الفصل الرابع :وهو األخري فلقد خصصناه لنقد السيد الشهيد للفلسفة املادية
وخصوصاً الفلسفة املاركسية وأصولها الفكرية ومواقفها الفكرية التي تتالءم مع
ماديتها .ولقد عملنا يف هذين الفصلني (الثالث والرابع) عىل عرض األفكار والنظريات
الفلسفية املعارصة وعرض آراء الناقد ومن ثم النقد ـ أي نقد الصدر ـ مع تحليل هذه
النصوص النقدية وتوضيحها وبيان أصولها وعالقتها مبفاهيم فلسفية أخرى.
لكل من مد يد املساعدة والعون.
وأخريا ً ال يسعني إالّ أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير ِّ
املؤلف عقيل صادق زعالن

الفصل األول

دوافع النقد

متهيد
نعتقد أن الدراسة التحليلية لنقد السيد الصدر للفلسفات املعارصة ال تكتمل
صورتها إالّ بالرتكيز ولو بدرجات متفاوتة عىل ثالثة محاور .وهي (الناقد) و(املنقود)
و(النص النقدي) .وعىل هذا األساس سوف يكون هذا الفصل مخصصاً للناقد.
إن معرفة الدوافع أو املحاور الفكرية التي كانت تقف من وراء نقد السيد الصدر
للفلسفات املعارصة مسألة جدا ً مهمة بحسبام نرى ،ألن معرفة هذه الدوافع سوف
يوقفنا بصورة مبارشة عىل طبيعة املنظومة الفكرية التي كان ينتمي لها الناقد والتي
مثلت القاعدة الفكرية واملرتكز الفكري التي استند إليها يف نقده ،كذلك ميكن أن
يكون استخدام املنهج النقدي وآلياته متوافقاً ومتالمئاً مع طبيعة هذه الدوافع.
قبل معرفة تفاصيل هذه الدوافع وأشكالها ،نرى من املناسب إعطاء نظرة عامة
عن حياة الناقد والعوامل التي بلورت فكره ملا لها عالقة بدوافع النقد وتأسيساً عىل
ما نعتقده من أننا ال نستطيع أن نُفصل الفكر عن الواقع.

المبحث األول

عوامل النشأة الفكرية
أوالً :حياته
ـ ولد السيد الصدر يف مدينة الكاظمية املقدسة بتاريخ/25ذي القعدة1353/هـ
املوافق عام 1933م .وينتهي نسبه الرشيف إىل اإلمام السابع من أمئة الشيعة
اإلمامية موىس بن جعفر الكاظم (عليه السالم) ،والده السيد حيدر الصدر من
نوابغ العلم يف علم األصول والفقه ،وقد شهد له العلامء بذلك ووالدته التقية
الفاضلة ابنة العامل الكبري الشيخ عبد الحسني آل ياسني شقيقة الشيخ محمد رضا
آل ياسني والشيخ مرتىض آل ياسني ،وأخوه األكرب السيد إسامعيل الصدر الذي كان
أحد أساتذة الحوزة العلمية يف النجف األرشاف والذي توىل وكالة املرجعية الدينية
يف مدينة الكاظمية ،وأخته الشهيدة (بنت الهدى) آمنة الصدر التي كان لها الفضل
يف نرش الوعي اإلسالمي ال ُّنسوي ،ولها مؤلفات كثرية يقع أغلبها يف مجال اليقظة
والوعي اإلسالمي ،تويف والده حينام كان السيد الصدر يف الرابعة من عمره فتولّت
والدته الفاضلة تربيت ُه ،اقرتن بالعلوية الفاضلة (أم جعفر) وهي شقيقة السيد
موىس الصدر الذي غيبه نظام القذايف منذ عام 1978م ،وللشهيد نجل واحد وهو
السيد جعفر وخمس بنات .
[[[

[[[ـ انظر :حسن السعيد ،اإلمام الشهيد محمد باقر الصدر الرمز والقضية ،إصدار املكتب اإلعالمي لحزب الدعـوة
اإلسالمية ،تنظيم العراق ،بغداد 18 :2005 ،ـ  .20كذلك انظر :محمـد الحسـيني ،اإلمام الصدر سـرية ذاتية ،دراسة
ضمن مجموعة دراسات تحت عنـوان (محمد باقـر الصـدر) ،دار اإلسـالم ،ط ،1بريوت ـ لبنان 43 :1996 ،ـ .110
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ـ تلقى السيد الصدر يف ريعان صباه العلوم اإلسالمية عىل يد أخيه السيد
إسامعيل الصدر وعندما أتم يف الكاظمية دراسته التمهيدية يف علم األصول والفقه
والفلسفة ،هاجر إىل النجف األرشف عام  1945ملواصلة دراسته وكان عمره آنذاك
 12عاماً ،ودرس عىل يد كبار مراجع الدين وأساتذة الحوزة الرشيفة آنذاك ومنهم
خاله الشيخ محمد رضا آل ياسني والشيخ عباس الرميثي والسيد أبو القاسم الخويئ
والشيخ محمد تقي األصفهاين ،وبلغ مرتبة االجتهاد يف س ّن مبكرة ملا كان ميتاز به
من نباهة ونبوغ ،وقد شهد له بذلك أستاذه الشيخ عباس الرميثي الذي قال له عام
(1950م)« :إن التقليد عليك حرام» ومام ينقل عن الشيخ محمد رضا النعامين أنه
سمع السيد الصدر يقول« :إين مل أقلد أحدا ً منذ بلوغي سن الرشد» وبعد وفاة السيد
محسن الحكيم عام 1970م الذي كان مرجع التقليد يف النجف األرشف بدأ السيد
الصدر التصدي الفعيل للمرجعية الدينية وإن مل يكن راغباً يف ذلك ،بيد أنه كان
يؤمن برضورة تكريس كل الطاقات وتوحيد كل الصفوف باتجاه مرجعية موحدة
وهذا مبدأ عام يؤمن به وقاعدة أساسية يتبناها ،بيد أن مث ّة ظروفاً قاهر ًة أجربته عىل
التصدي للمرجعية الدينية وطرح رسالته العملية (الفتاوى الواضحة) عام 1976م
التي متيزت بالنهج العميل واألسلوب الواضح .
[[[

ـ كان استشهاده عىل يد النظام الصدامي الدكتاتوري البائد يف يوم 1980/4/9م
رسا ً وظل قربه مضيعاً
بعد عدة اعتقاالت كان آخرها يوم األربعاء  1980/4/5ودفن ّ
حتى أفىش رسه املرحوم السيد محمد صادق الصدر والد السيد الشهيد (الصدر
الثاين) محمد محمد صادق الصدر باعتباره الشاهد الوحيد من أرسة آل الصدر الذي
حرض الدفن فيام بقي قرب أخته (بنت الهدى) التي اعتقلت معه مجهوالً إىل اآلن .
[[[

[[[ـ انظر :حسن السعيد ،اإلمام الشهيد محمد باقر الصدر (الرمز والقضية) 19 :ـ  .20كذلك انظر :محمد الحسيني،
اإلمام الصدر سرية ذاتية 75 :ـ  .84كذلك انظر :إبراهيم األشيقر ،اإلمام الصدر تأمالت فـي فكره وسريته ،مجلة الفكر
الجديد ،السنة الثانية ،ع ،6متوز  273 :1993ـ .285
[[[ـ انظر :حسن السعيد ،اإلمام الصدر الرمز والقضية 20 :ـ .21
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مؤلفاته
ـ فدك يف التأريخ (طبع  )1955كتبه قبل هذا التأريخ.
ـ غاية الفكر يف األصول (طبع  1955أو  )1952كتبه قبل هذا التأريخ بثالثة أعوام.
ـ فلسفتنا (ط .)1959
ـ اقتصادنا (ط .)1961
ـ اإلنسان املعارص واملشكلة االجتامعية (ط .)1964
ـ ماذا تعرف عن االقتصاد اإلسالمي (ط .)1964
ـ املعامل الجديدة يف األصول (.)1965
ـ البنك الالربوي يف اإلسالم (.)1969
ـ بحوث يف رشح العروة الوثقى (.)1971
ـ تعليقة عىل منهاج الصالحني (ط .)1975
ـ الفتاوى الواضحة (ط .)1976
ـ األسس املنطقية لالستقراء (ط .)1971
ـ بحث حول الوالية :وهو مقدمة لكتاب (تاريخ الشيعة اإلمامية وأسالفهم
للدكتور عبد الله فياض).
ـ بحث حول املهدي :وهو مقدمة ملوسوعة اإلمام املهدي للسيد محمد الصدر
(الصدر الثاين).
ـ نظرة عامة يف العبادات.
ـ املرسل ،الرسول ،الرسالة :وهو مقدمة الفتاوى الواضحة ،وقد طبع منفردا ً تحت
هذه التسمية أو تحت عنوان (موجز يف أصول الدين).
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ـ تعليقات عىل كتاب مالّ صدرا يف الفلسفة.
ـ دروس يف علم األصول ( 4أجزاء ط .)1977
وله عدة محارضات يف التاريخ باسم أهل البيت تنوع أدوار ووحدة هدف،
ومحارضات يف التفسري بعنوان التفسري املوضوعي ،والسنن التاريخية يف القرآن.

ثانياً :النشأة الفكرية
ميكننا أن نالحظ عدة عوامل أسهمت بصورة ف ّعالة يف نشأة الصدر الفكرية وهام:
 1ـ العامل الورايث:
تشري الدراسات والبحوث الخاصة بعلم الوراثة إىل الدور الكبري الذي تلعبه الوراثة
يف نشأة الكثري من املفكّرين والعلامء والفالسفة ،مام شجع أصحاب هذا الرأي عىل
القول بأن السلوك اإلنساين موجه يف الغالب من خالل ما تفرضه بعض املعطيات
البيولوجية أو ما يسمونه بـ (الطبيعة اإلنسانية) وهو مبثابة األساس الغريزي للتفكري
والنشاط ،وهذه النتائج قد كفت هؤالء العلامء مؤونة تفسري الفروق الفردية
املوجودة بني الكائنات البرشية مادام أمكن الرجوع إىل الوراثة وإىل عملية بيولوجية
صارمة تقوم بشكل غري معتمد بإنتاج التباين يف الجينات .
[[[

إن هذا العامل كان واضحاً للسيد الصدر .فهو من أرسة علمية ال يخلو عرص من
العصور من بروز شخصية كبرية ومعطاءة من بني رجاالتها إىل درجة يخيل للباحث
معها أنهم كانوا يرتضعون الذكاء والعبقرية ويتوارثونها بوسائط بيولوجية ال تسمح
بالتخلف ،فأرسة (آل الصدر) عينة تؤكد هذه النتائج بشكلٍ الفت للنظر وتتكفل
كتب الرتاجم بتدعيم تلك النتائج ،إذ ينتظم العرشات من أبناء األرسة يف سلسلة
طويلة من املبدعني والعباقرة من الفئة األوىل .
[[[

[[[ـ انظر :محمد الحسيني ،اإلمام الصدر سرية ذاتية.71 :
[[[ـ املصدر نفسه.72 ،
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 2ـ العامل البيئي
يؤكد هذا العامل ومن يقول به إن البيئة لها الدور الرئيس يف تشكيل الشخصية
اإلنسانية وذهنية اإلنسان فاألحداث منذ لحظة الوالدة إىل مراحل عمرية متقدمة
تعزز ارتقاء الفرد الذهني .
[[[

إن هذا العامل كان أثره الواضح يف تشكيل ذهنية السيد الصدر ،فلقد قدر له
بحكم املحيط العائيل من جهة وبحكم سكناه من جه ٍة أخرى يف أشهر مراكز العلم
ـ أي النجف ـ أن يتوافر له ما يعمق نبوغه ويفجر طاقاته الفكرية الكامنة ،كام أن
االختالط بكبار العلامء واملشاهري ساعد عىل ذلك وهو ما تؤكده دراسات علم النفس
ومبا يسمونه تطور العبقرية بالقدوة وامل ُثل أو املحاكاة التنافسية  .يالحظ يف حياة
الشهيد الصدر أن ُه عاش منذ وقت مبكر يف أجواء تزدحم بأسامء كبرية من أعيان
األرسة واملحيط االجتامعي ،ونشأ يف ظل التأثري املبارش أو غري املبارش ألسامء كبرية ،إن
هذا يُع ّد أمرا ً جوهرياً بالنسبة لتطور العبقرية العلمية ،كام أن النشأة يف ظل أزمن ّه
الحيوية العقلية قد تفيض بذاتها إىل التطور .
[[[

[[[

[[[ـ املصدر نفسه72 ،
[[[ـ املصدر نفسه72 ،
[[[ـ انظر :محمد الحسيني ،اإلمام الصدر سرية ذاتية.72 :

المبحث الثاني

دوافع النقد
أوالً :الدافع الحضاري
لقد أحس السيد الصدر بانتامئه إىل حضارة عريقة قد استوعبت حياة اإلنسان
ال املسلم فقط بل حتى غري املسلم ،ولهذا نراه من خالل كتاباته ومؤلفاته قد حاول
أن يُربز هذه الحضارة ومقدرتها عىل إعطاء الرؤية الصحيحة للوجود وللكون ،أي
ميكن القول إن السيد الصدر قد امتلك وعياً حضارياً كان هو الدافع من وراء نقده
للحضارة الغربية وصورها التي ظهرت يف العامل ،وهذا الوعي الحضاري نستطيع
تلمسه يف مؤلفاته .بل حتى من خالل تحركه السيايس ومعارضته السياسية لنظام
البعث آنذاك الذي رأى فيه السيد الصدر أنه ميثل صورة فارغة ومظلمة لألنظمة
العلامنية والدكتاتورية التي ترجمها هذا النظام عن الحضارة الغربية املادية التي مل
تستطع أن تحرتم اإلنسان فجهلت قيمته الوجودية.
«لقد دأب السيد الصدر منذ بواكري حياته عىل التخطيط ملرشوع نهضوي متكامل،
تُ ثل الدراسات املنهجية املعمقة أحد أبرز مرتكزاته ملواجهة حمالت املسخ والتشويه
التي تتعرض لها األمة اإلسالمية تلك الحمالت التي دشنتها الحمالت الصليبية والكثري
من املسترشقني فيام بعد ومن ثم توالها تالمذتهم يف ديارنا ،ويف الوقت الذي تص ّدت
فيه دراسات الصدر لتلك الحمالت ،عملت عىل تأكيد الهوية الحضارية املتميزة لألمة
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أيضاً ،حيث اعتمدت التأصيل املنهجي كأساس للتحصني الحضاري بعد تشخيصها
آللية الرصاع الحضاري بني اإلنسان اآلخر» .
[[[

وميكننا أن نالحظ بوضوح جيل الدافع الحضاري للنقد يف أول كتاب (فلسفتنا) إذ
يفتتح ُه السيد الصدر بقول ِه «غزا العامل اإلسالمي منذ سقطت الدولة اإلسالمية رصيعة
بأيدي املستعمرين سيل جارف من الثقافات الغربية القامئة عىل أسسهم الحضارية،
ومفاهيمهم عن الكون والحياة واملجتمع ،فكانت متد االستعامر إمدادا ً فكرياً متواصالً
يف معركته التي خاضها لإلجهاز عىل كيان األمة ورس أصالتها املتمثل يف اإلسالم» .
[[[

لقد أرجع السيد الصدر الحضارة الغربية إىل فرتة بعيدة جدا ً أي بعد سقوط
الدولة اإلسالمية .وهذا تعبري عىل ما يبدو لنا عىل طول فرتة هذا الرصاع الحضاري
فهي ليست بالفرتة القريبة بل هي فرتة فيها من الطول ما يستحق أن تتوضح فيه
طبيعة هذا الرصاع وترتكز يف األذهان عمقه ،وهذه الثقافة الغربية قد اتّخذت أشكاالً
متعددة كان شكلها األول كام يؤكد ُه السيد الصدر هو االستعامر الذي أمدته هذه
الحضارة مبفاهيمها عن الكون والحياة واملجتمع ،إالّ أن هذه الثقافة الغربية قد
ات ّخذت أشكاالً أخرى غري االستعامر ،وهذا ما يوضحه لنا النص املكمل للنص السابق
إذ يقول« :وفدت بعد ذلك إىل أرايض اإلسالم السليبة ،أفواج أخرى من تيارات الفكر
الغريب ومفاهيم ُه الحضارية لتنافس املفاهيم التي سبقتها إىل امليدان وقام الرصاع بني
تلك املفاهيم الواردة عىل حساب األمة وكيانها الفكري والسيايس الخاص» .
[[[

وعىل ضوء هذا النص فإن السيد الصدر يشخص لنا طبيعة الرصاع وشكل ُه الذي
نعيش ُه فهذا الرصاع الذي ات ّخذ شكل االستعامر العسكري للدولة اإلسالمية قد اختلف
[[[ـ عبـد الجبـار الرفاعـي ،متـابعات ثقـافيـة ،ط ،1مـركز النـرش ،مكتب اإلعالم اإلسالمي ،قم 90 :1993 ،ـ .91
[[[ـ محمد باقر الصدر :فلسفتنا ،دار العارف للمطبوعات ،ط ،2بريوت لبنان .6 :1998
[[[ـ املصدر نفسه.6 ،
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وأصبح رصاعاً فكرياً مفاهيمياً فهو رصاع نستطيع أن نسميه (رصاع املفاهيم)،
مفاهيم غربية وغريبة عن البيئة والثقافة اإلسالمية تحاول السيطرة عىل الساحة
اإلسالمية ،ومفاهيم إسالمية جديدة الطرح والفهم يجب أن تطرح ألنها األصح يف
نظر السيد الصدر يف معرتك الرصاع املرير ،وكان ال ب ّد أن تكون هذه الكلمة قوية
ُتب (فلسفتنا) ،لتمثل كلمة الحضارة اإلسالمية «وكان
عميقة رصيحة واضحة ،ولهذا ك َ
ال ب ّد لإلسالم أن يقول كلمته كاملة شاملة .للكون والحياة واإلنسان واملجتمع والدولة
والنظام ،ليتاح لألمة أن تعلن كلمة (الله) يف املعرتك وتنادي بها ،وتدعو العامل إليها
كام فعلت يف فجر تاريخها العظيم) .
[[[

إن السيد الصدر ابن هذه الحضارة التي آمن بقوتها إمياناً قوياً ألنها وكام يقوله
هو (كاملة شاملة) كان من الواجب عليه أن يدافع عن هذه الحضارة من خالل إبراز
مفاهيمها ومرتكزاتها أمام الحضارة الغربية ومفاهيمها ،فكان (فلسفتنا) جزء من
كلمة تلك الحضارة «وليس هذا الكتاب إالّ جزءا ً من تلك الكلمة ،عولجت فيه مشكلة
الكون ،كام يجب أن تعالج يف ضوء اإلسالم وتتلوه األجزاء األخرى التي يستكمل فيها
اإلسالم عالجه الرائع ملختلف مشاكل الكون والحياة» .
[[[

وعندما نطالع مقدمة الطبقة الثانية من كتاب (اقتصادنا) للمؤلف نجد هذا الدافع
بصورة واضحة ،فكتاب اقتصادنا كام هو معروف كتاب حاول أن يوضح الخطوط
الرئيسة لالقتصاد اإلسالمي مقارن ًة مع االقتصاد الرأساميل واالشرتايك ناقدا ً لهذه األنظمة
ومفاهيمها عن الحياة واإلنسان فرنا ُه يقول يف هذا الصدد( :وقد عربت التبعية يف العامل
اإلسالمي لتجربة اإلنسان األورويب الرائد للحضارة الحديثة عن نفسها بأشكال ثالثة
مرتبة زمنياً وال تزال هذه األشكال الثالثة متعارصة يف أجزاء من العامل اإلسالمي) .
[[[

[[[ـ محمد باقر الصدر :فلسفتنا ،دار العارف للمطبوعات ،ط ،2بريوت لبنان .6 :1998
[[[ـ محمد باقر الصدر ،فلسفتنا.6 :
[[[ـ محمد باقر الصدر ،اقتصادنا ،ج ،1ط  ،1مطبعة بقية الله لنرش العلوم اإلسالمية ،تحقيق مكتب اإلعالم اإلسالمي
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وبعد تحديده ألشكال التبعية للحضارة الغربية التي ُمني بها العامل اإلسالمي
وهي (التبعية السياسية ،والتبعية االقتصادية ،والتبعية يف املنهج)  .نراه يؤكد أن
التجارب الحديثة للبناء االقتصادي يف العامل اإلسالمي متخذ عاد ًة شكلني لتجربة
البناء االقتصادي يف الحضارة الغربية الحديثة وهام االقتصاد الحر القائم عىل أساس
رأساميل واالقتصاد القائم عىل أساس اشرتايك .
[[[

[[[

وعىل هذا األساس فإن االقتصاد اإلسالمي قد ُغ ِّيب متاماً عن حياة الفرد املسلم
فضالً عن جهل الفرد املسلم املثقف فيه وغري املثقف بهذا االقتصاد وطرح نظام
اقتصادي ميثل الحضارة الغربية بكال شكليه (الرأساميل واالشرتايك) ،فكان عىل السيد
الصدر أن يوضح املعامل الرئيسة للنظام االقتصادي اإلسالمي مؤكدا ً أن الحضارة
اإلسالمية متتلك نظاماً اقتصادياً متكامالً يتفوق عىل جميع األنظمة االقتصادية ألنه
صادر عن الكامل املطلق وهو (الله) ـ جل وعال.
هذا التوضيح ملعامل االقتصاد اإلسالمي جاء يف كتابه (اقتصادنا) بأسلوب مبسط
معارص بعيدا ً عن التعقيد «وأنا ال أريد هنا أن أقارن بني االقتصاد اإلسالمي واالقتصادين
الرأساميل واالشرتايك من وجهة نظر اقتصادية مذهبية ،فإن هذا ما أتركة للكتاب نفسه.
فقد قام كتاب (اقتصادنا) بدراسة مقارنة بهذا الصدد ،وإمنا أريد أن أقارن بني االقتصاد
كل
األورويب بكل جناحيه (الرأساميل واالشرتايك ـ واالقتصاد اإلسالمي من ناحية قدرة ّ
منهام عىل املساهمة يف معركة العامل اإلسالمي ض ّد التخلف االقتصادي ومدى قابلية كل
واحد من هذه املناهج ليكون إطارا ً لعملية التنمية االقتصادية» .
[[[

من خالل ما تقدم نستطيع التعرف عىل إدراك السيد الصدر لطبيعة الرصاع
فرع خراسان ،النجف ،العراق ،2003 ،ص.26
[[[ـ انظر :املصدر نفسه.27 ،
[[[ـ املصدر نفسه.27 ،
[[[ـ محمد باقر الصدر ،اقتصادنا.29 :
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الحضاري بني الحضارة اإلسالمية والحضارة الغربية ،فكان هذا الرصاع الدافع لنقد
السيد الصدر األسس الفكرية لألنظمة الفكرية واالقتصادية ،وهذا ما كان واضحاً يف
مؤلفاته التي شكّل الكثري من فصولها نقدا ً ملتبنيات وأسس الحضارة الغربية التي
رأت يف الدين أفيوناً للشعوب أو أنها أي الحضارة الغربية ـ مل تتطور إالّ بعد أن
فصلت الدين عن الحياة (ذلك إن الحضارة األوروبية لإلنسان األورويب األمرييك ظنت
منذ أمد طويل أنها صفت اإلسالم واستطاعت أن تفرض عىل املسلمني عسكرياً أو
سياسياً أو ثقافياً التخيل عنه واستبداله بتقليد اإلنسان الغريب يف مناهجه وطرائقه يف
الحياة ،وقال الجناح الغريب من الحضارة األوروبية أن أوروبا مل تتطور إالّ حني فصلت
الدين عن الحياة ،وقال الجناح الرشقي إن الدين أفيون الشعوب فليك تستطيع
الشعوب أن تكافح من أجل الحرية ال ب ّد لها أن تتخىل عن الدين) .
[[[

لقد حاول السيد الصدر يف نقده لألنظمة الفكرية للحضارة الغربية أن يبني ما
تحتويه هذه الحضارة مقابل ما تحتويه الحضارة اإلسالمية من عنارص القوة التي
تجعلها قادرة عىل إعطاء رؤية كونية حقيقية للحياة والعامل .فالسيد الصدر عندما
يقارع الحضارة املادية أو الحضارة الرأساملية أو االشرتاكية املاركسية .يف الحقيقة مل
يكن يقارعها إللغائها ،بل كان محاورا ً حصيفاً لهذه الحضارة الغربية يركز عىل إظهار
العنارص الحيوية يف الفكر اإلسالمي والتبعية اإلسالمية التي متكنها من أن تكون
محاورة لهذه الحضارة ذات الوجهني الرأساميل واالشرتايك .
[[[

إن الدافع الحضاري للنقد مل يكن ليميل عىل السيد الصدر موقفاً نقدياً عاطفياً
باعتباره ينتمي إىل حضارة تختلف عن الحضارة الغربية يف مرتكزاتها الفكرية
وتطبيقاتها العملية .بل نراه عىل العكس من ذلك .وهذا ما عهدنا يف مؤلفاته يلتزم
[[[ـ محمد باقر الصدر ،اإلسالم يقود الحياة.16 :
[[[ـ مجلة املنهاج ،اإلمام الشهيد محمد باقر الصـدر( ،سمو الذات وخلود العطاء) ،ط ،1الغدير للدراسـات والنرش،
بريوت ـ لبنان  ،2000ص 441لقاء مع األستاذ محمد حسن األمني.
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باملوضوعية يف الطرح والنقد وال يحاول أن يحمل األشياء خالف ما تحتمل إلرضاء
عاطفة أو تفريغ كره ،فلهذا نراه يعرتف أن الحضارة الغربية أمر واقع وأننا يجب أن
نلتزم بالرؤية الصحيحة والواقعية لهذه الحضارة.
ويحدد السيد الصدر موقفني اتّخذهام من الحضارة الغربية ويدعو إىل االلتزام
بهام وهام :
[[[

 1ـ أن نكون عىل حظ عظيم من الدقة والوعي ،حتامً نبحث عن األفكار األوروبية
ألجل أن نستطيع تعريتها عن إطارها الرسايل والتعرف عىل مدى صلتها بهذا اإلطار
كل
وتأثرها به ،وهذا هو املوقف الوسط الذي يجب أن يقف ُه املسلم الواعي من ّ
تفكري أورويب يتصل من قريب أو بعيد بالحقول التي تعالجها الرسالة ومتتد إليها
القاعدة الفكرية.
 2ـ من واجب املسلمني الواعني أن يجعلوا من اإلسالم قاعدة فكرية وإطارا ً عاماً
لكل ما يتبنون من أفكار حضارية عن الكون والحياة واإلنسان واملجتمع.
لقد التزم السيد الصدر بهذين املوقفني الذين حددهام فكان عىل قدر كبري
من الوعي يف نقده للحضارة الغربية فلم يتخذ موقفاً تفريطاً أو إفراطياً من هذه
الحضارة ،بل اتّخذ موقفاً وسطياً واعياً ايجابياً مستندا ً إىل فهم حقيقي وواضح
ملرتكزات وعقائد اإلسالم ،فلم يكن نقد ُه نقدا ً عشوائياً أو عاطفياً ،كام قلنا بل كان
عىل العكس من ذلك ،وإن هذا الفهم لطبيعة املشكلة الحضارية التي تعاين منها
األمة املسلمة هو الذي شكل األرضية لتصوراته عن حدود التغري املطلوب الذي
ينبغي أن ميارسه الواعون من أجل تحقيق االنعتاق لهذه األمة املغلوبة عىل أمرها،
والذي بدأ ُه هو نفسه بعرض مفاهيم الحضارية اإلسالمية بصورة معارصة متعرضاً
للحضارة الغربية بالنقد املوضوعي ليك مييز بني الحضارتني .
[[[

[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،رسالتنا 36 :ـ .37
[[[ـ انظر :عبد الزهرة عثامن محمد ،اإلمام محمد باقر الصدر ،رائد حركة التغري يف العراق 23 :ـ .24
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ثانياً :الدافع االجتامعي
لقد توافدت عىل املجتمعات اإلسالمية الكثري من األفكار والنظريات واالتجاهات
الفلسفية التي كانت متثل الحضارة الغربية ،وكانت هذه األفكار والنظريات بعيدة
وغري منسجمة مع طبيعة املجتمع املسلم ،وهذا هو السبب الذي نراه كان وراء
فشل هذه النظريات واالتجاهات فبقيت هذه االتجاهات حبيسة فئة معينة من
املجتمع مل تستطيع أن تستوعب واقع مجتمعاتها فجاءت لنقل تجربة اآلخر إىل
بيئتها ومجتمعها فلم تالقِ نجاحاً.
لقد ظهر يف املجتمع اإلسالمي املعارص اتجاهات فلسفية وفكرية كثرية مثلها
الكثري من الشخصيات واملفكّرين املسلمني أو العرب وما زال لها ممثلوها أمثال
(االتجاهات العلامنية ،الشيوعية ،املاركسية ،الوجودية ،الوضعية املنطقية ....الخ).
إن هذه االتجاهات وان مل يكتب لها النجاح ألسباب عديدة كادت تكون مؤثرة
لوال حيلولة هذه األسباب دون نفوذها إىل أذهان الناس ومن هذه األسباب:
 1ـ عدم مالءمة هذه االتجاهات الفكرية مع طبيعة وذهنية ونفسية الفرد
املسلم ألنها متثل من دون أدىن شك طبيعة وذهنية ونفسية وعقيدة رد اآلخر.
 2ـ عدم استيعاب هذه االتجاهات لجميع جوانب حياة الفرد املسلم فهي ـ أي
االتجاهات ـ ميكن أن تتالءم مع جانب أو بعض الجوانب لكنها قارصة عن استيعاب
جميع جوانب حياته.
 3ـ مع وجود هذه االتجاهات الغريبة يف املجتمع املسلم فإننا نجد الكثري من
االتجاهات الفكرية التي ثبتت الرؤية اإلسالمية كقاعدة ملنطلقاتها الفكرية وإن
قرصت يف فهم الرؤية اإلسالمية وتطبيقها غري أن هذه االتجاهات كانت كبديل عن
االتجاهات الغربية.
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 4ـ ظهور الكثري من املفكّرين والشخصيات اإلسالمية التي وقفت بوجه هذه
االتجاهات إذ رأت أنها بعيدة عن املجتمع اإلسالمي .
[[[

ظل
لقد أدرك السيد الصدر عمق املأساة التي يعاين منها املجتمع اإلسالمي يف ّ
وفود هذه االتجاهات الفكرية الغربية إليه ،فهذه االتجاهات ال تلبي حاجات الفرد
املسلم وتطلعاته الفكرية والعقائدية ،فرناه يقول يف هذا الصدد« :ومن هنا كانت
الدعوات التي تستورد أمثلتها و ُمثلها العليا من تجارب عاشت أو تعيش خارج نطاق
العامل اإلسالمي وتاريخ املسلمني تواجه صعوبة كبرية يف إعطاء رؤي ًة واضح ًة للفرد
املسلم عن مثلها األعىل ومثالها الذي تحتذيه وتدعوا إىل تجسيده بني املسلمني
ألنه غريب عنهم ال ميلكون عنه إالّ رؤى باهت ًة ومتهافتة .فالدميقراطية واالشرتاكية
واملادية والشيوعية وما إىل ذلك من املذاهب واالتجاهات االجتامعية مارسها اإلنسان
خارج العامل اإلسالمي وتجسدت يف أشكال مختلفة واتّخذت صيغاً متفاوتة ،ولهذا هي
ال توحي إىل الفرد املسلم بصور ٍة محدد ٍة واضحة املعامل» .
[[[

فهذه الدعوات واالتجاهات ،كام يؤكد السيد الصدر هي غريبة عن حياة الفرد
املسلم فال تستطيع أن تعطيه الرؤية الواضحة العميقة ،وعىل العكس من ذلك نجد
[[[ـ لعـل قائل يقـول إن هـذه األسـباب مل تقـف بوجـه الكثيـر مـن املجتمعات اإلسـالميـة فـي االلتـزام بالثقافـة
اإلسالمية بـل العكس مـن ذلك نجد أن هـذه املجتمعات قد تجردت عـن هويتها اإلسالمية وراحت تسايـر
املجتمعات الغربية يف الكثري من مفاهيمها وسلوكياتها .وهـذا القول صحيح لكن أسبابه ليست هـي تأثري هـذه
االتجاهات الفكرية الغربية بالدرجة األسـاس بل هـناك أسـباب أخرى ،فنحن يجب أن منيز بني أن هـذه املجتمعات
قد تخلت عن ثقافتها اإلسالمية ومتسكت بثقافة الغرب بسبب وجـود هذه االتجاهات وبني أنها قد تركت ثقافتها
ومتسكت بثقافة الغرب بسبب إن هـذه الثقافة قريبة مللذات اإلنسان وهـواه وعاطفته وأنها تتناغم كثريا ً مـع
ملذاتـه الدنيويـة ،وهـذا ما نـراه واضحاً لـو اسـتقرأنا الكثري مـن األفراد املسـلمني ذلك بأنّا سـوف نراهـم متأثريـن
بالثقافـة الغربيـة ال عـن إميان وتعقـل وتفكـر ،بـل إن هـذه الثقـافـة تلبـي حاجاتهم الدنيوية ،عىل العكس مـن
اإلسالم الذي يوازن بني امللذات الدنيوية واألخروية يف الوقت الذي ال ينفي امللذات الدنيوية بـل يهذبهـا ويجعلها
سبباً فـي كامله اإلنساين .لزيادة التوضيح فـي هـذه املسألة ،انظر عىل سبيل املثال :مرتىض مطهري ،الدوافع نحو
املادية ،دار التعارف ،بريوت ،ط.1994 ،1
[[[ـ محمد باقر الصدر ،اإلسالم يقود الحياة.184 :
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اإلسالم يقدم املثال الواضح القريب من حياته املندمج مع عواطفه ومشاعره «وعىل
العكس من ذلك الدولة اإلسالمية ،فإنها تقدم للفرد املسلم مثاالً واضحاً لديه وضوح
الشمس قريباً من نفسه مندمجاً مع أعمق مشاعره وعواطفه مستمدا ً من أرشف
مراحل تأريخه وأنقاها وأعظمها تألقاً وإشعاعاً» .
[[[

وميكننا أيضاً أن ندرك مدى وعي السيد الصدر وإدراك ِه لحجم املشكلة التي يعاين
منها املجتمع اإلسالمي يف انتشار االتجاهات الفكرية الغربية يف عزمه عىل تأليف
كتاب (مجتمعنا) الذي أراد أن يتناول فيه قضايا املجتمع والدولة ومسألة تكيف
اإلنسان مع البيئة التي يعيش فيها يف ضوء مفاهيم اإلسالم .
[[[

بل نجد أكرث من ذلك يف مؤرش يدل عىل عظم اهتامم هذا الرجل باملجتمع الذي
يعيش فيه ليكون مصداقاً حقيقياً للحديث الرشيف الذي مؤداه «من أمىس ومل يهتم
بأمور املسلمني فليس منهم» هذا املؤرش نجد ُه يف محارضاته التي جمعت يف كتاب
تحت عنوان (املجتمع الفرعوين) ففيه عندما يقسم طوائف املجتمع الفرعوين .
[[[

ويأيت بالذكر عىل طائفة منهم التي يسميها (الهاربون من الحياة) يوجه نقدا ً
الذعاً لهذه الطائفة التي ميكن أن توجد يف أي مجتمع ال يجعل اإلسالم نظاماً اجتامعياً
يؤسس حياته عليه ،فرناه يقول« :الهاربون من مرسح الحياة االجتامعية املنعزلون
عن الناس زهدا ً وتعففاً (كام يدعون) هم يف الحقيقة هاربون من املسؤولية» .
[[[

[[[ـ محمد باقر الصدر ،اإلسالم يقود الحياة.185 :
[[[ـ انظر :فلسفتنا 343 :ـ .344
[[[ـ املجتمع الفرعوين ،هو مجموعة محارضات السيد الصدر ،حول تاريخ املجتمع قام بإعدادها أحد طلبته
وهو (محمد عيل أمني) وفيه توضيح لطبيعة املجتمع اإلسالمي واألسس التي يجب أن يقام عليها وباملقابل نجد
املجتمع الفرعوين الذي هو املجمع املقابل للمجتمع اإلسالمي فيه عدة طوائف وهي ست« :الظاملون املستضعفون،
املتلقون ،الهمج الرعاع ،الظاملون أنفسـهم ،الهاربون مـن مرسح الحياة ،املستضعفون فـي األرض» ،انظر :محمـد
عيل أمني ،املجتمع الفرعوين ،ط ،1مطبعـة صدر الخالئق ،العـراق ،النجف األرشف.2003 ،
[[[ـ محمد باقر الصدر ،املجتمع الفرعوين.96 :
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ولهذا النص دالئله جدا ً كبرية عىل االهتامم الكبري من قبل السيد الصدر باملجتمع
الذي يرى أن هوالء املنعزلني عن العمل االجتامعي ليسوا من الزهد والعفاف بيشء
ألنهم تركوا مسؤولية أكرب وهي العمل االجتامعي.
ومن املؤرشات املهمة أيضاً التي تؤكد االهتامم الكبري لدى السيد الصدر باملجتمع
والذي دفعه إىل النقد الذي وجهه لتيارات واالتجاهات الفكرية الغربية عن املجتمع
اإلسالمي هي أطروحته (للمرجعية الصالحة) التي متثل الصنف أو القسم الثالث
من خط الشهادة فضالً عن األنبياء واألمئة  .والتي من خالل الواجبات امللقاة عليها
ندرك أهمية دورها يف املجتمع وهذه الواجبات هي :
[[[

[[[

 1ـ نرش أحكام اإلسالم عىل أوسع مدى ممكن بني املسلمني وتربية أفراد املجتمع
تربية دينية.
 2ـ إيجاد تيار فكري واسع يف األمة يشمل عىل املفاهيم اإلسالمية الواعية لشتّى
جوانب الحياة اإلنسانية وتركيز تلك املفاهيم.
 3ـ إشباع الحاجات الفكرية اإلسالمية للعمل اإلسالمي وذلك عن طريق إيجاد
البحوث اإلسالمية الكافية يف مختلف املجاالت االقتصادية واالجتامعية واملقارنات
الفكرية بني اإلسالم وبقية املذاهب االجتامعية.
 4ـ القيمومة عىل العمل اإلسالمي وما ميكن أن يطرح عىل مستوى املفاهيم اإلسالمية.
[[[ـ يؤكـد السيـد الصدر أن خـط الشهادة ميثـل التدخـل اإللهي إلـى جانب خـط الخالفـة ألجـل حياة اإلنسان
(الخليفة) من االنحراف وتوجيهه نحو أهـداف الخالفة الرشيدة وميثل خط الشهادة (األنبياء) واألمئة الذين يعتربون
امتدادا ً ربانياً للنبي يف هـذا الخط و(املرجعية) التي تعترب امتدادا ً رشيدا ً للنبي واإلمام فـي خط الشهادة ،ويحدد
لنا السيد الصدر طبيعة الشهيد والواجب امللقى علـى عاتقه فـي قوله (فالشهيد مرجع فكري وترشيعي من الناحية
األيدلوجية ومرشف عىل سري الجامعة وانسجامه أيدلوجياً مع الرسالة الربانية التي يحملها ،ومسؤول عن التدخل
لتعديل املسرية أو إعادتها إىل طريقها الصحيح إذا واجه انحرافاً يف مجال التطبيـق .انظر :محمد باقر الصدر ،اإلسالم
يقود الحياة ،ص 135ـ .137
[[[ـ انظر :نعمـة الله املوايل ،دراسات فـي فـكر الشهيد الصدر ،ط ،1مطبعة ستار ،إيران1425 ،هـ ،ص 369ـ ،370
كذلك انظر :محمد باقر الصدر ،اإلسالم يقود الحياة.36 :
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 5ـ قيادة املراجع والعلامء املجتمعات بتبني مصالحها واالهتامم بقضايا الناس ورعايتها.
وعىل ضوء هذه املؤرشات التي أرشنا إليها وغريها  ،ميكننا أن نالحظ الهاجس
االجتامعي الذي كان يعيش ُه السيد الصدر والذي كان من وراء نقده للتيارات
واالتجاهات الغربية والغريبة عن روح اإلسالم كام يراها.
[[[

لقد عاش السيد الصدر يف مرحلة كان املجتمع اإلسالمي تتقاذف ُه االتجاهات
الفكرية الغربية كالشيوعية والقومية والعلامنية والوجودية وغريها من االتجاهات
ومل يكن املجتمع العراقي خصوصاً مبنأى عن أمثال هذه االتجاهات «لقد عانت
الساحة العراقية يف الخمسينيات من اشتداد الحركة الشيوعية التي كانت تركز عىل
حرب املعتقدات الدينية وتسعى بج ٍّد النتزاعها من قلوب أبناء األمة خصوصاً الشباب
منهم ،وقد نجحت نجاحاً شديدا ً يف طريقها هذا لعدم وجود املبارز القادر عىل ردها
حتى جاء الشهيد األول فشمر عن ساعد الج ّد وعارض الدليل بالدليل وقابل الحجة
بالحجة فسطع نور الحق ،وإذ بكثري من أبناء األمة يعود إىل دينه وفطرته مخلصاً
مدافعاً مضحياً يف سبيله» .
[[[

إن التغري االجتامعي الذي كان يبتغيه السيد الصدر كان يرتكز عىل اإلسالم بوصفه
نظاماً اجتامعياً وفكرياً يستطيع أن يقدم الرؤية الصحيحة عن الحياة والكون ،ولهذا
كان عىل السيد الصدر أن يوضح مناهج اإلسالم مقابل املفاهيم األخرى وهذا ما تبناه
[[[ـ نحاول أن نشري إىل املؤرشات التي تحمـل الطابع الفكـري والثقايف بالدرجـة األساس لكـن هناك مؤرشات
تحمـل الطابـع السيايس والعلمي التـي تـدل عىل اهتمـام السيد الشهيد باملشاكل التـي يعاين منهـا املجتمـع
العراقي خصوصاً أمثال إنشائه (لحزب الدعوة اإلسالمية) والعمل مع (جامعة العلامء) الذي كان يكتب مقـاالتها،
إضافـة تصديه للمـرجعية الدينيـة ووقـوفـه بوجـه حـزب البعـث آنـذاك الـذي كان يُغـذي هـذه االتجاهات
لرضب القاعدة اإلسالمية يف العراق.
[[[ـ عارف الصاديف ،املرجعية واملرشوع السيايس عند الصدرين ،بحث ضـمن كتاب رجل الفـكر وامليدان آية الله
العظمى السيد محمـد محمـد صادق الصدر ،ط ،1مطبعة بقيـة الله ،نرش مكتبة املجتبى ،إعداد نخبة إحياء الذكرى
األوىل لشهادة السيد الصدر2004 ،م ،ص.196
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يف مؤلفاته .وتوضيح املفاهيم يستلزم فهم املجتمع ملفاهيم اإلسالم أو املبدأ وهو
الرشط الثاين الذي زيادة عىل الرشط األول وهو املبدأ الصالح وهو اإلسالم والرشط
الثالث اإلميان باملبدأ يشكلون الرشوط األساسية لنهضة األمة .
[[[

ثالثاً :الدافع الديني
من الثابت أن الصفة األخرى التي يُعرف بها السيد الصدر باإلضافة إىل أن ُه مفكر
إسالمي فهو (رجل دين) بل هو من أبرز املراجع الدينية املعارصة التي أنجبتها النجف
األرشف ،فالدين اإلسالمي هو األصل األول يف فكر السيد الصدر بل حتى الدافع الحضاري
الذي تكلمنا عن ُه سابقاً ال يكون فاعالً إذ مل يحمل الدين اإلسالمي عىل الحضارة.
مل يفهم السيد صدر الدين اإلسالمي فهامً انغالقياً بل فهم الدين فهامً حركياً
فهامً انقالبياً ضد كل نزعة تريد أن تحرص الدين يف قوالب تعبدية أو عىل األقل
تحرص الدين يف قوالب معينة أفرغت الدين من محتواه الحقيقي الذي رآه أكرب من
أن يحدد فالدين اإلسالمي عند ُه كامل شامل؛ كامل ألن ُه آخر األديان  .وشامل ألن ُه
يشمل جميع نواحي الحياة بل إننا نجد أكرث من ذلك يف قراءة السيد الصدر ملسائل
العقيدة اإلسالمية التي جاءت عىل ضوء ثقافة العرص واملستوى الفكري للمرحلة
ونتاجها العلمي والفلسفي والخروج من طوق الجمود والتخلف الذي حارص الفكر
[[[

[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،رسالتنا.9 :
[[[ـ يعالج السيـد الصدر فـي محارضة لـه تحت عنوان (النبوة الخامتة) مسألة كامل الرسالة اإلسالمية وهنـا يطرح
ما نستطيع أن نسميه فكرة أو نظرية «التطور فـي الرساالت الساموية» فالنبـوة كام يؤكده تتطور وفقاً ألسباب
معينة وهـي  1ـ خط وعي التوحيد  2ـ خط املسؤولية األخالقية لحمل أعباء الدعوة وهذيـن سببني قـد توفرا يف
اإلنسان الذي جاءت إليه الدعوة اإلسالمية أي أن اإلنسان قـد وصل بعـد تطورات مرت عليـه مـن قبـل رساالت
سابقـة إال أنـه عىل مستوى مـن الوعي التوحيدي وعىل مستوى مـن تحمل أعباء الدعـوة فجاءت الرسالة اإلسالمية
لتتناغم مـن كامله الذي وصل إليه ولهذا نراه يقول يف هذا الصدد اإلسالم كرسالة شاملة عامـة للحياة هـذه الرسالة
جاءت عىل أبواب وصول اإلنسان إىل رشـده الكامل مـن ناحية استعداده تقبل وعي توحيدي صحيح شامل كامل
ومن ناحية تحمله ملسؤولية أعباء الدعوة.
ـ انظر :محمد باقـر الصدر ،النبوة الخامتة ،مـن محارضات مطبوعة ،دراسة وتقديم جودت القزويني ،دار الريض
للطباعة والنرش ،النجف االرشف ،العراق.61 :
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اإلسالمي قروناً طويلة ،هذه القراءة تضمنت منهجاً جديدا ً حول لوحة أصول الدين
إىل نظريات متكاملة يف الثورة والتغري االجتامعي والقيادة والخالفة والحياة .
[[[

لقد حاول السيد الصدر يف قراءته ملسائل العقيدة اإلسالمية أن يؤسس لعلم كالم
معارص يقدم مسائل العقيدة بصورة جديدة تتالءم مع ثقافة اإلنسان املعارص ومداركه
العقلية ليعطي ملسائل العقيدة بعدا ً اجتامعياً ملا لها من أبعاد عقلية وعلمية.
يبدو مرشوع باقر الصدر متميزا ً ألنه قام عىل معالجة أصول الدين معالجة
كحل للمشكلة االجتامعية والتوحيد كربنامج
اجتامعية نهضوية تسعى لتقديم الدين ّ
ثوري ض ّد الظلم والجهل واالنحراف والنبوة كصلة موضوعية بني الله واإلنسان تقود
زمام هذه الثورة اإللهية وتنترص لطموحات البرش يف الكامل والسعادة ،لقد قرأ
الصدر هذه األصول االعتقادية قراءة مستحدثة مستنرية مل تفصل الله عن اإلنسان
والسامء عن األرض واالعتقاد عن الحياة والتصور عن العمل والحركة .
[[[

إن هذه النظرة للدين اإلسالمي واإلميان بهذه النظرة جعل السيد الصدر
يطرح أصول الدين اإلسالمي ومرتكزاته األساسية بشكل جديد وأوسع من
األشكال التقليدية التي كام قلنا حرصت الدين اإلسالمي يف قوالب جامدة ،وتربز
لنا سعة أفق تفكريه يف محاولته يف تفسري القرآن الكريم الذي هو بدون أدىن شك
من أهم أصول الدين اإلسالمي وأبرزها ،هذه املحاولة هي (التفسري املوضوعي
للقرآن الكريم) ،التي تختلف عن االتجاهات األخرى يف التفسري والتي تحاول أن
تدرس موضوعاً من موضوعات الحياة يف القرآن الكريم فرناه يقول بهذا الصدد:
«االتجاه الثاين نسميه :االتجاه التوحيدي أو املوضوعي يف التفسري».
وهذا االتجاه ال يتناول تفسري القرآن آية فآية بالطريقة التي ميارسها التفسري
[[[ـ انظر :األسعد بن عيل ،التجديد الكالمي عند الصدر ،ط ،1مطبعة ستارة ،إيران ،قم1425 ،هـ 28 :ـ .29
[[[ـ انظر :األسعد بن عيل ،التجديد الكالمي عند الصدر.76 :
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التجزيئي بل يحاول القيام بالدراسة القرآنية ملوضوع من موضوعات الحياة العقائدية
أو االجتامعية أو الكونية فيبني ويبحث ويدرس مثالً عقيدة التوحيد يف القرآن أو
يبحث عن النبوة يف القرآن أو عن املذهب االقتصادي يف القرآن أو يبحث عن
النبوة يف القرآن أو عن املذهب االقتصادي يف القرآن أو عن سنن التأريخ يف القرآن
أو عن الساموات واألرض يف القرآن الكريم وهكذا ،ويستهدف التفسري التوحيدي
املوضوعي من القيام بهذه الدراسات تحديد موقف نظري للقرآن الكريم وبالتايل
للرسالة اإلسالمية من ذلك املوضوع من موضوعات الحياة أو الكون» .
[[[

وعىل ضوء ما تقدم نستطيع أن نلمس بوضوح فهم السيد الصدر للدين
اإلسالمي ،هذا الفهم الذي طرحة السيد الصدر يف أغلب ما كتبه فقد كان يريد من
خالله أن يوضح ويثبت مسألة مهمة وهي :أن الدين اإلسالمي قادر أن يقدم البديل
الفكري والعقائدي والثقايف والسيايس واالجتامعي والرتبوي ....والخ من جوانب
الحياة اإلنسانية وقادر أن يقدم الرؤية الصحيحة يف مقابل ما لالتجاهات والفلسفات
والحضارات من نظريات وأطروحات ورؤى كونية (ففي كتاب فلسفتنا الذي كان أول
عمل فكري أسايس نرشه سنة 1959م ميهد للكتاب ببحث تحلييل واسع يف تفسري
حل جذري لهذه املشكلة خارج دائرة الدين
املشكلة االجتامعية ثم يخلص إىل أن ُه ال ّ
وهو دين الفطرة بالذات ،ويحلل معنى فطرية الدين يف أن ُه عبارة عن نزوع اإلنسان
[[[ـ محمد باقر الصدر ،املدرسة القرآنية ،ط ،2تحقيق لجنة التحقيق التابعة للمؤمتر العاملي لإلمام الشهيد ،مطبعـة
رشيعة ،قـم ،ص ،23يقصد بالتفسـري التجزيئـي للقرآن الكريم هـو تفسـري القـرآن آية فآية وفقاً لتسلسل تدوين
اآليات يف املصحف الرشيف مستعيناً املفرس بأدوات ووسائل التفسري من الظهور أو املأثور أو األحاديث أو العقـل
أو اآليات األخرى .انظر :محمـد باقـر الصدر ،املدرسـة القرآنيـة 20 :ـ  .21مل تكن محاولة السيد الصدر هي الوحيدة
بل هناك محاوالت عديدة نحت نفس املنحى يف تفسري القرآن الكريم منها علـى سـبيل املثال محاولة الشيخ محمـد
عبـد الله دراز فـي كتابه (األخالق فـي القـرآن الكريم) وكتابات الشـيخ جعفر سبحاين فـي موسوعة (مفاهيم
القرآن) والتفسري املوضوعي للشيخ عبد الله جوادي آميل والتفسـري املوضوعي للشيخ نارص مكارم الشـريازي.
انظر لزيادة التوضيح :جواد علـي كسار ،التفسري املوضوعي (مقارنات بني السيد الصدر وآخرين) ،مؤسسة الثقلني
الثقافية ،ط ،1لبنان ،بريوت2000 ،م.
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بحل املشكلة بعد ذلك ينتقل إىل بيان
للتوحيد وأن الفطرة هي التي متون اإلنسان ّ
املسألة الواقعية أي الرؤية الكونية وقبل دخولها يتحدث عن نظرية املعرفة ألن
الرؤية الكونية تتأسس يف فضاء املذهب الذي نتبناه يف تفسري مصدر املعرفة البرشية.
وقيمتها أو ما يس ّمى (املسألة االبستمولوجية) ،ثم يصل إىل هدف الكتاب وهو
بناء رؤية كونية إلهية فيبحثها يف مساحة تستوعب ما يقارب نصف الكتاب تحت
عنوان (املفهوم الفلسفي للعامل) ،وبذلك تتمخض الوظيفة األساسية لكتاب (فلسفتنا)،
يف االستدالل عىل الرؤية الكونية اإللهية ونقض الرؤية الكونية املادية وهي وظيفة
عقائدية كام هو معلوم) .
[[[

وعىل املنوال نفسه يطبع السيد الصدر الصفة العقائدية عىل آثارها األخرى
ومن أهمها( :األسس املنطقية لالستقراء تستهدف اكتشاف األساس املنطقي املشرتك
للعلوم الطبيعية واإلميان بالله)  .أما يف كتابة اقتصادنا فيحاول اكتشاف املذهب
االقتصادي وصياغته يف اإلسالم مقابل املذاهب االقتصادية كالرأساملية واالشرتاكية .
[[[

[[[

إن بروز الدافع الديني يف أعامل السيد الصدر كان الهدف من ورائها االنتهاء من
كل حقل فكري بحثه ،ولقد
تأصيل نظرية إسالمية وتحديد املركب النظري اإلسالمي يف ِّ
استطاع وفقاً لهذا التأصيل النظري استكشاف نظرية اإلسالم يف االقتصاد ونظرية اإلسالم
يف املعامالت املرصفية يف كتاب (البنك الالربوي يف اإلسالم) ،ونظرية القرآن يف سنن
التاريخ والسياسة ،ومل يتخلف البحث الفلسفي واملنطقي عن منهج التأصيل النظري .
[[[

[[[ـ عبد الجبار الرفاعي ،دراسة يف (موجز أصول الدين) للسيد الشهيد محمد باقر الصدر ،مطبعة رشيعة ،إيران،
 2001م.68 :
[[[ـ انظر :املصدر نفسه.69 ،
[[[ـ انظر :اقتصادنا.
[[[ـ انظر :عبد الجبار الرفاعي ،منهج الشهيد الصدر يف تجديد الفكر اإلسالمي ،ط ،1دار الفكر ،دمشق ،نيسان،
2001م 81 :ـ .82
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إن إبراز النظرية اإلسالمية يف مختلف مجاالت املعرفة البرشية أمام النظريات
واالتجاهات األخرى كان هدفاً رئيساً سعى السيد الصدر إلبراز ِه يف مؤلفاته وليكون
ملتزماً مبا يقوله هو نفسه «واإلسالم مدعو ألن يؤدي رسالت ُه العظمى يف عامل اليوم
فاإلسالم وحد ُه هو الكفيل بإخراج اإلنسان املعارص من أزمته التي تؤدي به إىل
الدمار ،وهو الكفيل بصياغته من جديد ،وإحالل التوازن يف كيانه الذي فرقته
الدعوات والفلسفات املجافية لفطرة الله املعاندة لكلمة الله وهو الكفيل بتحريره
من جميع عبودياته الفكرية واالجتامعية واملادية»  .وإذا كانت هذه االتجاهات
الفكرية والفلسفية بعيدة ومجافية ومعاندة لكلمة الله وهي تفرض له عبوديات
مختلفة تجعل اإلنسان يفقد إنسانيت ُه وتوازنه يف هذه الحياة فكان من الواجب عىل
اإلسالم أن يطرح نفسه كبديل لها وهذا ما فعل ُه السيد الصدر يف مؤلفاته بصورة
ومنهج جديد يتالءم مع الحياة الفكرية لإلنسان املعارص وليحقق رسالته يف هذا
املجال فرناه يقول «ورسالتنا هي أن ندعوا املسلمني إىل الله موالهم الحق ونفتح
أعينهم عىل واقعهم السيئ وأسباب ترديه ونرسم لهم سبيل النهوض من كبوتهم
برشح مبادئ اإلسالم لهم ورائدنا يف كل ذلك .قوله تعاىلَ  :ولْ َتكُ ْن ِم ْنك ُْم أُ َم ٌة َيدْ ُعونَ
َي َو َيأْ ُم ُرونَ بِالْ َم ْع ُر ِ
إِ َل الْخ ْ ِ
وف َو َي ْن َه ْونَ َع ِن الْ ُم ْنكَ ِر َوأُولَ ِئكَ ُه ُم الْ ُم ْفلِ ُحون. »
[[[

[[[[[[

رابعاً :الدافع الفكري

إن النقد لالتجاهات الفلسفية وراء ُه دافع حضاري باعتبار أن هذه االتجاهات
متثل تحدياً حضارياً للحضارة اإلسالمية أو وراء ُه دافعاً اجتامعياً باعتبار أن هذه
األفكار ميكن أن تأثر عىل املجتمع اإلسالمي سلبياً أو من ورائ ِه دافعاً دينياً باعتبار أن
الدين اإلسالمي ميثل عند السيد الصدر منظومة فكرية مهمة وأساسية ولهذا يجب
[[[ـ محمد باقر الصدر ،رسالتنا ،ط ،3مكتبة النجاح ،طهران.67 :1982 ،
[[[ـ سورة آل عمران ،اآلية.104 :
[[[ـ املصدر نفسه.68 ،
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أن يُطرح الدين اإلسالمي طرحاً يتالءم مع الذهنية املعارصة مقابل أفكار وفلسفات
بعيدة عن روح هذا الدين الذي هو قبل أن يكون إسالمياً فهو إنساين ،فإن هذا
النقد ميكن أن يوجه للمباين األساسية لهذه االتجاهات ويكون كافياً يف بيان تهافت
هذه االتجاهات ،أما أن يوجه النقد بصورة معمقة مع بيان وعرض تواريخ هذه
االتجاهات .فإن هذا ميكن أن يكون وراء ُه دافعاً فكرياً بحتاً ،وهو الذي ُعرف ومنذ
نعومة أظفار ُه عىل حب ِه الكبري للقراءة وذهنيت ُه املنفتحة.
إن نقد املباين األساسية لهذه االتجاهات ميكن أن يكون كافياً يف التطويح بهذه
االتجاهات وبيان تهافتها وعمقها ولكن نق َد أبسط جزئياتها وخصوصياتها يحتاج من
الناقد وعياً وذهنية قوية ومقدرة عىل التشخيص والعرض ،ولهذا فإننا نجد الكثري
من املفكّرين والباحثني اإلسالميني نقدوا أفكار فلسفات الغرب ولكن «أي نقد ورد
انطلق من قاعدة اإلسالم االستداللية؟ وإىل أي ح ّد كان هذا النقد والرد موفقاً؟ فكام
أن الرفض املطلق للغرب مل يُحل دون نفوذه كذلك فإن النقد الفلسفي والعلمي
للمذاهب الغربية ال يكفي مبفرده للتحرر من سلطة الغرب .إالّ إذا اتّصف بالوعي
حل املشاكل واملعضالت» .
واإلنصاف ورافقه عرض لسبل ّ
[[[

إن عدم التشخيص الجيد وقلة الوعي بهذه االتجاهات الغربية سوف يؤدي
حتامً إىل نتائج سلبية (فإن الجهل وتصور الوعي يؤديان أحياناً إىل الرتويج آلراء
ماركس باسم اإلسالم وأحياناً أخرى آلراء مؤسيس اللربالية االقتصادية وأشد
املتحمسني لها كآدم سميث) .
[[[

إن التشخيص والعرض الجديد والوعي الكبري باملنقود هذا ما وجدناه عن السيد
الصدر وهذا ما يدل عىل ذهنية متفتحة ومقدرة فكرية كونتها الكثري من العوامل،
فهو ينقد ألجل النقد أو ألن هناك الكثري من األفكار والنظريات غري صحيحة أو
[[[ـ محمد خامتي ،الشهيد الصدر ،أدرك العرص والهم الدينـي ،دراسـة فـي مجـلة قضايا إسالمية معارصة العدد
( 11ـ  ،)12عام 2000م.28 :
[[[ـ املصدر نفسه.29 ،
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دقيقة كام يراه فهو يقابل الفكرة بالفكرة والنظرية بالنظرية وهذا ما نراه َجلياً
يف مؤلف ِه (األسس املنطقية لالستقراء) ،الذي تظهر فيه ملكته الفلسفية اإلبداعية
التي ت ِ
ُنشء الجديد وتربط بني القديم والجديد يف عامل املعرفة كون ُه ليس ربطاً
بكل ما تعنيه هذه العبارة ،وعىل الرغم
ميكانيكياً بل هو تركيب .إبداعي جديد ّ
من اختالف البحثني موضوعاً وطريقةً ،اختالفاً يوحي بتحول كبري يف فكر صاحبها،
لكنهام يشهدان لكاتبهام بأن ُه فيلسوف أصيل ،يؤرخ وينقد يف األول ـ كام قلنا ـ ويف
الحل ملشكلة فلسفية دامت منذ عرص أرسطو .
الثاين ينشأ ويبني ويقدم ّ
[[[

[[[

إن الدافع الفكري للنقد عند السيد الصدر يربز بوضوح يف جميع مؤلفاته
وخصوصاً مؤلف ِه (األسس املنطقية لالستقراء) ،ألن ما نُقد يف هذا الكتاب عن أفكار
ونظريات كان منحرصا ً يف مبحث فلسفي مهم هو (نظرية املعرفة) فضالً عن بعض
املباحث املنطقية ،وكذلك نراه ينقد يف هذا الكتاب نظرية (البالس ) و(كينز )
يف مسألة الدليل االستقرايئ ونظرية االحتامل وهي مسائل علمية يف غاية التعقيد
والدقة ،وميكن أن يكون دافع النقد لهذه النظريات هو دافع فكري بحت ألنها
مسائل ميكن أن تكون بعيدة عن الحضارة واملجتمع واإلسالم (الدين) ،فهو ينقدها
ألنها نظريات علمية فيها من األخطاء العلمية ما يستحق أن يُصحح وهذا بح ّد ذاته
[[[

[[[

[[[ـ يقصد بالبحثني هنا هام ،األول هو (فلسفتنا) والثاين هو (األسس املنطقية لالستقراء) وهام كالهام للسيد
محمد باقر الصدر.
[[[ـ نزيه الحسن ،السيد محمد باقر الصدر (دراسة يف املنهج) ،دار التعارف للمطبوعـات ،بيـروت ،لبنان.20 :1992 ،
[[[ـ االبالس ( Laples) (1749ـ  )1827فليك وريايض فرنيس اشتهر بأعامله حول تطبيق نظرية (نيوتن) يف (الدوران)
علـى حركة النظام الشميس مـن أعامله (النظرية التحليلية لالحتامالت) و(بحث فلسفي حول االحتامالت) انظر:
ترجمة لجنة التحقيق لكتاب (األسس املنطقية لالستقراء)
مقاال عام
[[[ـ كينز )Kenz( :جون مانياركينز ( 1883ـ 1946م) عامل اقتصادي إنكليزي درس يف جامعة كيمربج كتب ً
(( ،)1921مقـال فـي االحتمـال) الـذي حـاول فيـه إحياء املفهـوم القديـم لالحتامل ،املصدر نفسه .كذلك انظر لزيادة
التوضيح :عامر أبو رغيف ،األسس املنطقية لالستقراء فـي ضوء دراسـة الدكتور رسوش ،دار الفقه للطباعة والنرش ،ط،1
إيران1427 ،هـ .ق 104 :ـ 106
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إثبات لشجاعة الناقد الفكرية واقتداره العلمي .
[[[

خالصة القول إنه مثلام تقف الدوافع التي ذكرناها وراء نقد السيد الصدر
للفلسفة املعارصة نجد الدافع الفكري حارضا ً مع هذه الدوافع وميكن رصد هذا
الدافع بتتبعه للنظريات العلمية التي تُعرب بوضوح عن ُح ّبه الشديد يف العيش يف عامل
األفكار والنظريات ليحاور فكر ُه التواق وذهنيت ُه املتفتحة وتس ّجل بذلك صورة فكرية
وفلسفية من أروع الصور يف العامل العريب واإلسالمي املعارص.

[[[ـ انظر :عبد الجبار الرفاعي ،متابعات ثقافية.94 :

الفصل الثاني

أشكال النقد

متهيد

مل يقترص نقد السيد الصدر للمذاهب واالتجاهات الفلسفية عىل الفلسفة
املعارصة بل إننا نرى أن ُه نقد يف مؤلفاته مذاهب وشخصيات فلسفية قدمية (يونانية)
وحديثة ،وميكن أن يكون السبب وراء هذا النقد هو أن هذه الفلسفات أو الشخصيات
هي األصول الفلسفية للفلسفة املعارصة فيكون النقد منصباً عىل األصل أو املقدمة
ومن ثم عىل النتيجة أو ما تفرع عن األصل من فلسف ٍة .أو ميكن أن يكون السبب
هو الدافع الفكري الذي أرشنا إليه سابقاً أي أن ُه رأى أن هذه الفلسفات واألفكار غري
صحيحة وال ميكن أن تعطي لإلنسان نظرة صحيحة وحقيقية عن الوجود فكان عليه
أن يوضح تهافت هذه الفلسفات وعقم رؤيتها .أو ميكن أن تكون هذه الفلسفات
لكل فلسفة ميكن أن تظهر عىل مرسح الفكر والفلسفة يف العامل
هي األصول الفكرية ّ
يف أي وقت من األوقات.
ميكن تقسيم النقد الذي وجههُ السيد الصدر لهذه الفلسفات واالتجاهات
الفكرية عىل النحو اآليت:
 1ـ نقد األطُر العامة للفلسفة الغربية حديثة كانت أم معارصة.
 2ـ نقد املدارس الفلسفية يف الفلسفة اليونانية.
 3ـ نقد املدارس الفلسفية يف الفلسفة الحديثة.
 4ـ نقد املدارس والشخصيات الفلسفية يف الفلسفة املعارصة (موضوع األطروحة).

المبحث األول
نقد األطر العامة للفلسفة الغربية
إن أبرز ما ُييز فكر السيد الصدر أنّ ُه يحاول البحث عن األطر العامة أو القواعد
لكل اتجاه فكري أو فلسفي ،وهذا ما نراه واضحاً يف نقده
الفكرية واملفاهيمية ِّ
للفلسفات الغربية أو االتجاهات الفكرية الغربية بشكلٍ عام ،ألن فهم القاعدة واملرتكز
من ثم نقدها سوف يسهل نقد ما يرتتب عىل هذه القاعدة من بناء فكري ومفاهيمي،
أي ميكننا التعبري بلغة املنطق ،إن خطأ القاعدة وفسادها أو املقدمة سوف يُنتج
وبالرضورة خطأ النتائج املرتتبة عليها ،ولهذا نرى أن هذا التسلسل النقدي الهرمي يبدأ
بكل وضوح يف املدرسة اإلسالمية التي
من القاعدة انتها ًء إىل قمة الهرم .هذا ما نجده ِّ
هي مبثابة املدخل واملقدمة لكتاب (فلسفتنا) و(اقتصادنا) ولهذا نراه يقول يف هذا
الصدد «تعالج املدرسة اإلسالمية نطاقاً فكرياً أوسع من املجال الفكري الذي تبارشه
(فلسفتنا) وأشقاؤها ،ألنها ال تقترص عىل الجوانب الرئيسية يف الهيكل اإلسالمي العام،
وإمنا تتناول أيضاً النواحي الجانبية من التفكري اإلسالمي ،وتعالج شتّى املوضوعات
الفلسفية أو االجتامعية أو القرآنية التي تؤثر يف تنمية الوعي اإلسالمي وبناء وتكميل
الشخصية اإلسالمية من الناحية الفكرية والروحية»  .ويف هذا املؤلف يحاول السيد
الصدر أن يوضح املعامل الرئيسة للفكر اإلسالمي مقارناً بينه وبني الفكر الغريب الذي
[[[

[[[ـ محمد باقر الصدر ،املدرسة اإلسالمية ،دار الكتاب اإليراين للطباعة والنرش والتوزيع ،ط األخرية ،بريوت ـ لبنان،
1973م ،ص( ،7املدرسة اإلسالمية) هو مقدمة لكتاب (فلسفتنا) لنفس املؤلف وقد طبعت بصورة مستقلة طبعات
متعددة.
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يختلف عن ُه يف املباين والرؤية للعامل واإلنسان وموضحاً األطر العامة لهذا الفكر.

النظرة املادية للفكر الغريب
إن ملفهوم املادية عدة استعامالت من األفضل أن نتعرف عليها ونحدد املفهوم
الذي نستعمله يف موضوعنا هذا وما كان يقصد ُه السيد الصدر عندما يورد لنا هذا
املفهوم الذي رأى أن الفكر الغريب ذا طبيعة مادية.
قد يستعمل لفظ املادية ويراد به :
[[[

 1ـ مذهب أصالة املادة .أي االعتقاد بالواقع الخارجي وإن لهذا الواقع وجودا ً
مستقالً عن الوجود الذهني  ،وهذا ما يس ّمى بـ (الواقعية) مقابل (املثالية) التي
أنكرت أن يكون للامدة والواقع الخارجي وجودا ً مستقالً بل اعتربته من مخرتعات
عتب اإللهيون مسلمني كانوا أو غري مسلمني ـ ماديني
الذهن .ووفق هذا املصطلح يُ َ
إذ كلهم يؤمنون بأن للامدة واقعاً موضوعياً محددا ً بزمانٍ ومكان وإنها حقيقة تطور
محسوسة وكون النظرة مادية بهذا املعنى ال ينايف اإلميان بوجود الله ألن هذا العامل
بكل ما فيه دليل عىل وجود الله .
ّ
[[[

[[[

 2ـ قد يستعمل هذا املصطلح ويراد به إنكار الوجود الالمادي الالمحسوس وحرص
[[[ـ انظر :مطهري ،الدوافع نحو املادية 15 :ـ  .16كذلك انظر :جميل صليبا ،املعجم الفلسـفي ،ج ،2مادة  306ـ .310
[[[ـ يقسم الوجود إىل أربعة أقسام وهي:
 1ـ الوجود الخارجي املوضوعي ،ويكون وجودا ً طبيعياً مادياً ووجودا ً مجردا ً كوجود الله ،العقل والنفس ..الخ من
املجردات.
 2ـ الوجود الذهني.
 3ـ الوجود اللفظي.
 4ـ الوجود الكتبي .انظر :لزيادة التوضيح صادق الساعدي ،نافذة عىل الفلسفة ،مطبعة أمريان ،ط ،2إيران 33 :ـ .41
[[[ـ يحد ُد السيد الصدر املذاهب الفلسفية حول مسألة الوجود واإلميان بالعامل املادي إىل ثالثة مذاهب وهـي:
 1ـ املثاليـة ،وهـي التي ال تؤمن بالعامل املادي بل العـامل يف نظرهـا ما هو إال صور وشعور فقط.
 2ـ الواقعية املادية ،وهي التي ال تؤمـن بالوجود الالمادي بل ماهو موجود يف نظرها إال املادة بكل أشكالها وتنوعاتها.
 3ـ الواقعية اإللهية ،وهـي التي تؤمن بالعامل املادي ولكن ترجع العامل إىل الله وأن العـامل مـن خـلق الله .انظر:
فلسـفتنا 179 :ـ .180
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الوجود يف العامل املادي فقط ،والقول بأن ال وجود يف الكون إالّ وهو محكوم بقوانني
والحس البرشي وإن ما عدا ذلك وه ٌم محض.
املادة وواقع يف إطار الزمان واملكان
ّ
واملعنى الثاين هو املعنى املقصود للامدية الذي أراد ُه الناقد ولتدليل عىل أن ُه
يقصد املعنى الثاين نراه يقول بهذا الصدد« :كام أن انقطاع الصلة الحقيقية لإلنسان
األورويب بالله تعاىل ونظرته إىل األرض بدالً من النظرة إىل السامء ،انتزع من ذهنه أي
فكرة حقيقية عن قيمومة رفيعة من جهة أعىل ،أو تحديات تفرض عليه من خارج
نطاق ذاته وهيأه ذلك نفسياً وفكرياً لإلميان بحقه يف الحرية وغمر بفيض من الشعور
باالستقالل والفردية ،األمر الذي استطاعت بعد هذا أن ترتجم ُه إىل اللغة الفلسفية أو
تعرب عنه عىل الصعيد الفلسفي فلسفة كربى يف تاريخ أوروبا الحديثة وهي الوجودية
إذ توجت تلك املشاعر التي غمرت اإلنسان األورويب الحديث بالصيغة الفلسفية
فوجد فيها إنسان أوروبا الحديث أماله وأحاسيسه» .
[[[

وهذه املادية التي يقصدها الناقد مل تكن بهذه الصورة لوال أسباب معينة
تضافرت عىل وجودها وهذه العوامل أو األسباب هي كام يحددها لنا الناقد «وال
أعني بذلك أن العامل مل يكن فيه مدارس للفلسفة املادية وأنصارها ،بل كان فيه
إقبال عىل النزعة املادية :تأثرا ً بالعقلية التجريبية التي شاعت منذ بداية االنقالب
الصناعي ،وبروح الشك والتبلبل الفكري الذي أحدث ُه انقالب الرأي يف طائفة من
األفكار ،تُعد أوضح الحقائق وأكرثها صحة وبروح التمرد والسخط عىل الدين
املزعوم الذي كان يجمد األفكار والعقول ويتملق للظلم والجربوت وينترص للفساد
االجتامعي يف كل معركة يخوضها مع الضعفاء واملضطهدين ،فهذه العوامل الثالث
ساعدت عىل بعث املادية يف كثري من العقليات الغربية» .
[[[

[[[ـ محمد باقر الصدر ،اقتصادنا ،ج.36 :1
[[[ـ محمد باقر الصدر ،املدرسة اإلسالمية 46 :ـ  .47ويوضح لنا السيد الصدر هذه العوامل بصورة أوسع وأدق
وهـي:
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إن هذه املادية ـ كام يراها السيد الصدر .متثل القاعدة الفكرية ألغلب االتجاهات
الفكرية يف الحضارة الغربية فرنا ُه يقول بهذا الصدد« :إن للحضارة الغربية بأفكارها
ومناهجها وكيانها الثقايف قاعدة فكرية تستند إليها وهي (الدميقراطية) أو باألحرى
الحريات الرئيسية يف املجاالت الفكرية والسياسية والدينية واالقتصادية ،فإن هذه
الحريات مبفهومها الحضاري الغريب هي حجر الزاوية يف ثقافة الغرب واإلطار الفكري
الذي تدور يف نطاقه األفكار واملفاهيم الغربية عن اإلنسان والحياة والكون واملجتمع،
وحتى أن ُه لعب دورا ً رئيسياً يف تحديد االتجاه العام ملفكري الغرب فيام يسمونه بالعلوم
اإلنسانية واالجتامعية فلم تستطع البحوث اإلنسانية لهؤالء املفكّرين أن تتجرد عن
تأثري الرسالة التي يعتنقها الباحثون كقاعدة عامة ،وليس تأثري قوانني االقتصاد السيايس
بالحرية االقتصادية وتأثري االتجاهات السايكلوجية لبعض مدارس علم النفس التحلييل
 1ـ التجربة العلمية ،فإن التجربة اكتسبت أهمية يف امليدان العلمي وكان لها توفيقاً كبريا ً مبا كشفت من حقائق
كثرية ،وهذا التوفيق جعل لها قدسية وجعل الناس ينرصفون عـن األفكار العقلية وعن كـل الحقائق التي ال تظهر
الحـس والتجربة حتى صارت املعرفة الحسـي ّـة والتجربـة مقياس وحيد لكل املعارف لدى الكثري من
فـي ميدان
ّ
التجريبيني.
 2ـ تغيـر الكثري مـن األفكار والعقائد التي كانت عند الناس عىل درجة عالية مـن الوضوح والبداهـة مـع أن هـذه
العقائـد مل تكـن قامئـة علـى أسـاس منطقـي عقـيل أو دليل فلسـفي كاإلميان مبركزيـة األرض بالنسبة إىل العامل فلام
انهارت هذه العقائد يف ظل التجارب الصحيحة تزعزع اإلميان بها وسيطرت موجة مـن الشك عىل الكثري من األذهان.
 3ـ السـخط والتمرد علـى الدين بسـبب أن الكنيسة التي كانت متثل الدين فقـد استغلت الدين اسـتغالالً شـنيعاً
وجعلتـه أداة لتحقيـق مآربها وأغـراضها وخنق األنفاس العلميـة وأقامـت محاكم التفتيـش وأعطت لها الصالحيات
الواسـعة يف الترصف فـي املقدرات التي تولـد عـن ذلك كله التربم مـن الدين والسخط عليه ألن الجرائم ارتكبت
باسمه .انظر :محمد باقر الصدر ،املدرسة اإلسالمية ،هامش ص 46ـ  ،47وأود أن أسـجل مالحظة ضمن هـذا
املوضوع وخصوصاً العامل الثالث من عوامل نشـوء املاديـة يف العامل الغربـي هو أن الكثري ممـن يدعـون الثقافة
فـي عاملنا العريب املعارص يقفـون موقفاً سـلبياً مـن الدين اإلسالمي معتقدين أن الديـن اإلسـالمي ميثل دورا ً مثلمـا
مثلته الكنيسة فهو يقف إمام العلم والتطور العلمي ويكبت األنفاس العلمية واالجتامعيـة....الخ مـن السـلبيات
التـي يضعونها لهـذا الدين ..ولكـن املسألة تختلف متاماً ألن الدين اإلسالمي علـى خالف ذلك ،بـل هـو دعـوة إىل
العـلم والتعلم وهـو راعـى خصوصيات اإلنسـان وحريته وجاء بنظـم مختلفـة لتنظـيم الحيـاة اإلنسـانية وعالقـة
اإلنسـان بالعـامل وباألشـياء علـى أسس عقليـة وواقعيـة .ولزيادة توضيـح هـذا القـول يراجـع الدراسات واملؤلفـات
التـي عالجت هـذا املوضوع بصـورة موضـوعية .انظر علـى سـبيل املثـال :محمـد علـي التسخريي ،التوازن فـي
اإلسالمي ،الدار اإلسـالمية ،ط.1979 ،1
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التي يتزعمها «فرويد  Freud 856ـ  »1939وغريه من الالشعوريني بالحرية الشخصية إالّ
من األمثلة الواضحة ملا نؤكد من الصلة الوثيقة بني أفكار الحضارة الغربية وبني القاعدة
الفكرية التي تستند إليها ورسالتها االجتامعية التي تدعو وتبرش بها ،وكذلك األمر متاماً
فيام يتصل بالحضارة املاركسية التي تنافس الحضارة الرأساملية يف كل امليادين ،فإن
رسالتها الفكرية التي تدعو إىل نظرة مادية معينة تجاه الكون والحياة واملجتمع والتاريخ
هي القطب املركزي الذي ينعكس إىل ح ٍّد ـ قصري أو طويل يف كل املفاهيم واألفكار
الحضارية التي تتبناها املاركسية ويؤمن بها مفكروها» .
[[[

وعىل هذا األساس فإن النظرة املادية للعامل هي القاعدة األساسية واملرتكز
الفكري للتفكري الغريب وأن كل اتجاه فكري وفلسفي يتبنى هذه القاعدة الفكرية أي
املادية ستكون أفكاره متالمئة مع هذه القاعدة ال عىل نحو التوقف :أي أن الفكرة
مستنتجة من القاعدة ومتوقفة يف مصريها عىل هذه القاعدة ،بل عىل نحو أن هذه
الفكرة قد صيغت بالشكل الذي ال يتناقض مع تلك القاعدة سوا ًء أكانت هذه الفكرة
مستمدة من القاعدة بصورة مبارشة أم غري مبارشة ،وإذا كانت القاعدة خطأ فليس
من الرضوري أن تكون كل فكرة ال تتناقض مع الخطأ هي خطأ .
[[[

من هذا نستنتج أن فهم القاعدة الفكرية التي يستند إليها كل اتجاه فكري
وفلسفي جدا ً رضوري يف فهم أي اتجاه ونقده .وهذا ما ركز عليه الناقد يف عرضه ألي
فكرة واتجاه وفلسفة ،فرناه يحاول أن يبحث عن القاعدة الفكرية التي يستند إليها
هذا االتجاه أو تلك الفلسفة ،ففي (اقتصادنا) وقبل نقده الفكر االقتصادي للامركسية
نراه يحاول أن يوضح القاعدة التي يستند إليها املذهب املاركيس والتي عىل ضوئها
بنى هذا املذهب أفكاره وتصوراته عن العامل فرناه يقول« :وهذا الرتابط بني املذهب
[[[ـ محمد باقر الصدر ،رسالتنا 49 :ـ .50
[[[ـ املصدر نفسه 52 ،ـ .53
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املاركيس واملادية التاريخية ،سوف ينكشف خالل البحوث اآلتية أكرث فأكرث ،إذ يبدو
يف ضوئها بكل وضوح أن املاركسية املذهبية ليست يف الحقيقة إالّ مرحلة تاريخية
معينة ،وتعبريا ً محدودا ً ونسبياً عن املفهوم املادي املطلق للتأريخ ،فال ميكن أن نصدر
حكامً يف حق املاركسية املذهبية بصفتها مذهباً له اتجاهاته وخطوطه الخاصة إالّ
إذا استوعبنا األسس الفكرية التي ترتكز عليها ،وحددنا موقفنا من املادية التاريخية
بوصفها القاعدة املبارشة للمذهب والهيكل املنظم لقوانني االقتصاد والتاريخ التي
متيل ـ يف زعم املاركسية عىل املجتمع مذهب ُه االقتصادي ،وتصنع له نظامه يف الحياة،
طبقاً ملرحلته التاريخية ورشوطه املادية الخاصة» .
[[[

كذلك نراه يف نص أكرث وضوحاً يف (فلسفتنا) يوضح لنا القاعدة الفكرية للمذهب
املاركيس بقوله «ويعترب املفهوم املادي املادة ـ الوجود ـ هو النقطة املركزية يف
الفلسفة املاركسية ألنها التي تحدد نظرة املاركسية إىل الحياة ،وتنشئ لها فهامً خاصاً
للواقع وقيمه ومن دونها ال ميكن أن تقام األسس املادية الخالصة للمجتمع والحياة.
وقد فرضت هذه النقطة عىل املذهب املاركيس تسلسالً فكرياً خاصاً واقتضت منه
أن يقيم شتّى جوانبه الفلسفية لصالحها» .
[[[

إن النظرة املادية إىل العامل دفعت بالفكر الغريب إىل تركيز مفاهيم جديدة عن
العامل تتالءم وهذه النظرة هذا فضالً عن بروز مفاهيم وقيم أخالقية تتالءم أيضاً
حب الذات
مع هذه املادية ،ومن أبرز هذه القيم األخالقية السلبية هو الرتكيز عىل ِّ
[[[ـ محمد باقر الصدر ،اقتصادنا ،ج .53 :1تعترب املادية التاريخية الوجه العلمي للامركسية أما االشرتاكية والشيوعية
فهام الوجه املذهبي لها .انظر :املصدر نفسه ،نفس الصفحة.
[[[ـ محمد باقر الصدر ،فلسـفتنا .188 :ويستند الناقد بهـذه الفـكرة عىل قـول لستالني ( )stalenجاء فيـه (تسري
مادية ماركس من املبدأ القائل :إن العامل بطبيعته (مادي) وإن حوادث العامل املتعددة هـي مظاهـر مختلفة
للامدة املتحركة ،وأن العالقات املتبادلة بيـن الحوادث وتكييف بعضها بعضاً بصورة متبادلة كام تقررهـا الطريقة
الديالكتيكية هي قوانني رضورية لتطور املادة املتحركة وهو ليس بحاجة ألي نقل كيل .انظر :هذا النص :ستالني،
املادية الديالكتيكية (املادية التاريخية).
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وإطالق الحريات الشخصية واعتبار اإلنسان كائناً طبيعياً (فيزيائياً) وقطع كل صله
بينه وبني املسائل املعنوية والروحية ،وهذه الحرية الشخصية والرتكيز عىل الذات
ومادية الحياة اإلنسانية كانت كلها محاور أساسية التجاهات فلسفية غربية معارصة
من أبرزها (الوجودية) أو بعبارة أدق (الوجودية امللحدة) كوجودية (سارتر Sarts
 ) (1905ـ ( )1980وكان من جراء هذه املادية التي زخر النظام بروحها أن أقصيت
األخالق من الحساب ومل يلحظ لها وجود يف ذلك النظام أو باألحرى تبدلت مفاهيمها
ومقاييسها وأعلنت املصلحة الشخصية كهدف أعىل والحريات جميعاً كوسيلة
لتحقيق تلك املصلحة ،فنشأ من ذلك أكرث ما ضج به العامل الحديث من مح ّن وكوارث
قائال« :وقد
نص آخر يؤكد عىل هذه املسألة نفسها ً
ومآيس ومصائب)  .كذلك يف ٍّ
أسهمت مذاهب االجتامع واالقتصاد واملدارس النفس ّية يف تغذية هذه النظرة إىل
اإلنسان .ولكن إذا جردنا اإلنسان من حريته الداخلية ونفينا أن يكون شيئاً أكرث من
هذه الكتلة املنظورة من املادة فامذا أبقينا من اإلنسان؟ وإذا نفينا الحرية فقد نفينا
املسؤولية وحني ترتفع املسؤولية ترتفع األخالق إذ كيف نفرض عىل إنسان ال سلطان
له عىل ذاته سلوكاً معيناً ،وما األخالق إالّ مجاالت متارس فيها الحرية اإلنسانية عملها
واإلرادة اإلنسانية ،وقد متثل رد الفعل عىل هذه الحتمية يف وجودية سارتر امللحدة
فاإلنسان ،حسب النظرة الوجودية ـ حرية مطلقة ودفعة ال يقيدها قيد وال يكبحها
ضابط فال آله وال دين وال أخالق ثابتة ،وهكذا يتمزق اإلنسان األورويب بني الدعوات
املتضادة ،دون أن يهتدي إىل السبيل القويم» .
[[[

[[[

[[[

[[[ـ الوجودية باملعنى العام ـ إبراز قيمة الوجود الفردي وهي مذهب كري جارد ( )Kierk gardوجاسـربز ()Jaspers
وهيدجر ( )Heideggerوالوجودية باملعنى الخاص ـ هي املذهب الـذي عرضه جان بول سـارتر والوجوديـة
املسيحية ـ هـي املذهب الذي عرضه غربيل مارسيل ( .)Marcelانظر :جميل صليبا ،املعجم الفلسفي ،ج 2مادة
(وجودية) .565 :كذلك انظر لزيادة التوضيح ،يوخينسيك ،تاريخ الفلسفة املعارصة يف أوروبا 241 :ـ .304
[[[ـ محمد باقر الصدر ،املدرسة اإلسالمية 49 :ـ .50
[[[ـ محمد باقر الصدر ،رسالتنا.91 :
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أما عن طبيعة النقد أو املنهج النقدي الذي استخدمه الناقد حول نقد هذه
القاعدة الفكرية التي امتاز بها الفكر الغريب عىل األعم األغلب فإننا ميكننا القول إن ُه
قد استخدم (املنهج املقارن) ،أي أنه حاول أن يُربز ويقارن بني القاعدة الفكرية للفكر
الغريب والقاعدة الفكرية التي ميتلكها الفكر اإلسالمي ،وطبيعة هذه القاعدة كذلك
حاول أن يبني لنا ما يرتتب عىل هذه القاعدة من مسائل ،ألن القاعدة الفكرية للفكر
اإلسالمي حتامً ستكون غري قاعدة الفكر الغريب ،فإن أكد هذا الفكر الغريب عىل املادة
ومادية العامل فإن الفكر اإلسالمي كانت رؤيت ُه بعيدة عن النظرة املادية ،وهذا ما
نشاهد ُه يف أغلب مؤلفاته إذ نراه حاول أن يقارن بني االتجاهات الفكرية والفلسفية
واالجتامعية واالقتصادية للفكر الغريب والفكر اإلسالمي ،فعىل سبيل املثال نراه وبعد
الحديث عن القاعدة الفكرية للتفكري األورويب ومادية هذه القاعدة يقول متحدثاً
عن التفكري اإلسالمي «وليس الفرق الذي نجد ُه بني رسالتنا اإلسالمية والرساالت
األوروبية يف مواضعها من التفكري العام ناشئاً عن طبيعة تلك الرسالة وإمنا هو نتيجة
االختالف فيام يرافق كل رسالة يف ذهنية أصحابها من درجة الوعي والشعور» .
كذلك نراه يف ٍ
نص آخر يحاول أن يوضح لنا طبيعة قاعدة التفكري اإلسالمي
التي تختلف جوهرياً مع النظرة املادية للعامل ولإلنسان «فاإلسالم هو دين الفطرة
اإلنسانية وهو يتجاوب مع هذه الفطرة فال يحرفها وال ينكرها وإمنا يعرتف بها
واإلسالم هو دين الكرامة البرشية» (ولقد كرمنا بني آدم)  .ونراه يف ٍ
نص ثالث يؤكد
إميان ُه بالواقع وبالعامل الطبيعي ولكن يرجع هذا العامل إىل الله (فعامل الطبيعة عند
وجل) وعظمته ،وهو مجال كفاح اإلنسان واستفادته
املسلم هو مظهر قدرة الله(ع ّز ّ
ألن عامل الطبيعة قد ُسخر لإلنسان)  .وهذا يؤكد مذهب ُه حول مسألة الوجود التي
هي كام أرشنا إليها سابقاً (الواقعية اإللهية) فهو يؤمن بالواقع ولكن يؤمن أيضاً أنه
[[[

[[[

[[[

[[[ـ محمد باقر الصدر ،رسالتنا.76 :
[[[ـ املصدر نفسه.78 ،
[[[ـ محمد باقر الصدر ،رسالتنا 79 :ـ .80
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مخلوق لله سبحانه وتعاىل وهذا يخالف النظرة املادية التي ال تؤمن بعامل فوق هذا
العامل أو عامل ال محسوس وال مادي.
وإذا جئنا إىل مقارنة ما يرتتب عىل النظرة املادية من نظم وأفكار مع ما يرتتب
عىل القاعدة الفكرية للتفكري اإلسالمي نجد ُه يحاول أن يعقد مقارنه بني االثنني فرناه
يقول بهذا الصدد« :ولكن النظم الفكرية التي أقام عليها هذا اإلنسان ـ أي األورويب
حياته الجديدة كانت نظامً غري إنسانية ألنها من أجل أن تصحح الشذوذ الذي
أوجدته املسيحية بتطرفها قد تطرفت هي األخرى أيضاً فأهملت ـ يف سبيل تعويض
اإلنسان عام حرمته إياه املسيحية ـ الجانب الروحي من اإلنسان وهو ما يجعل لحياة
اإلنسان مع ًنى وهدفاً وهو ما ال يكون اإلنسان كائناً متفردا ً عن سائر األنواع الحيوانية
بدونه واعتربت اإلنسان موجودا ً فيزيائياً رصفاً وغلت يف هذا الشذوذ غلوا ً شنيعاً» .
[[[

وعىل العكس من ذلك متاماً يف الفكر اإلسالمي( .أما املسلم اإلنسان املسلم فهو
يف مأمن من أن يفقد إنسانيت ُه ألن العقيدة اإلسالمية مل تض ِح بكيانه الروحي يف سبيل
أن تيرس له املتاع املادي بل يرست له أن يلبي أشواق الروح ورضورات الجسد حني
اعرتفت بثنائيت ُه وعالجته عىل هدى الثنائية) .
«ولكن اإلسالم إذ يعرتف بالغرائز ال يدعو إىل مادية صامء وال يبيح لإلنسان أن
الحيس
يستغرق يف تلبية مطالب الغرائز بحيث يغدو حيواناً ال ي ُعنى مبا وراء املتاع
ّ
من أهداف اإلنسان العليا بحيث يغدو كهؤالء الذين وصفهم الله تعاىل بقوله:
{ َوال َِّذي َن كَ َف ُروا يَتَ َمتَّ ُعو َن َويَأْكُلُو َن ك ََم تَأْك ُُل األَنْ َعا ُم}  ،بل يدعو إىل املتاع املادي بقدر
ويدعو املسلم إىل أن يوازن بني الروحي واملادي يف حياته» .
[[[

[[[

[[[

[[[ـ املصدر نفسه.81 ،
[[[ـ املصدر نفسه.82 ،
[[[ـ سورة محمد ،اآلية.12 :
[[[ـ املصدر السابق.83 ،
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إن اختالف القاعدة الفكرية ال يعني بأي صورة من الصور أن القاعدة الفكرية
للفكر اإلسالمي تخالف القاعدة الفكرية للفكر الغريب تخالفاً تاماً فكل ما يثبت ُه
طرف ينفيه اآلخر بل هناك أشياء كثرية مشرتكة بينهام فعىل سبيل املثال إن الحقائق
بكل جالء أن التعارض
العلمية هي مسائل يؤمن بها الفكر اإلسالمي «وهكذا يتضح ِّ
بني اإللهية واملادية ليس يف الحقائق العلمية .فإن اإللهي كاملادي يعرتف بجميع
الحقائق العلمية التي توضحها التجارب الصحيحة عن جسم اإلنسان وفزلجة أعضائه،
وعن التطور والحركات يف الطبيعة وإمنا يزيد بوضع حقائق أخرى واالعرتاف بها فهو
يربهن عىل وجود جانب روحي مجرد لإلنسان غري ما ظهر منه يف امليدان التجريبي
وعىل سبب مجرد أعىل للحركات الطبيعية وامليكانيكية فوق املجال املحسوس» .
[[[

ومن هذا كله نلخص بالقول إن السيد الصدر حاول أن ينقد هذه القاعدة واملرتكز
الفكري الذي بنت عليه االتجاهات الفكرية والفلسفية الغربية أنظمتها ومفاهيمها
عن الحياة واإلنسان وهي كام عرفنا استندت عىل قاعدة مادية مل تؤمن إالّ بهذا العامل
املحسوس وتجاوزت ورفضت كل يشء ال ميكن أن يتصف باملادية أو يكون ذا طابع
محسوس ،وباملقابل نجد الفكر اإلسالمي الذي اختلف مع هذه األنظمة الفكرية
والفلسفية الغربية ألنه استند عىل قاعدة فكرية ال مادية (إلهية) .أنتجت هذه
رؤى ال مادية أيضاً هذه
القاعدة أفكارا ً وفلسفات ذات صبغة ال مادية ترتبت عليها ً
الصورة املقارنة بني الفكرين حاول الناقد أن يركز عليها لينقد الفكر الغريب مقارناً
هذا الفكر مع الفكر اإلسالمي ألن كليهام يستندان إىل قاعدتني فكريتني مختلفتني.

[[[ـ املصدر نفسه.184 ،

المبحث الثاني

نقد الفلسفة اليونانية
لقد اقترص نقد السيد الصدر لالتجاهات الفلسفية أو للمدارس الفلسفية يف
الفلسفة اليوناين عىل شخصيتني فلسفيتني متثل أهم املدارس الفلسفية يف العرص
اليوناين بل متثل أهم مدرستني يف تاريخ الفلسفة بشكل عام ما لهام من امتداد وتأثري
عىل جميع مدارس الفلسفة وهام :أفالطون ،أرسطو.
لقد انصب نقد السيد الصدر عىل مسائل معينة يف فلسفتهام فلم يكن النقد
لجميع أفكارهم الفلسفية وهذا يأيت متاشياً وسياق املوضوع الذي كان يقصده ،ولهذا
نرى أن نقده لفلسفة أفالطون اقترص عىل مسألتني هام (نظرية املعرفة) ومسألة
(الوجود) ،أما نقده لفلسفة (أرسطو) فقد اقترص عىل مسألة (املنطق) وخصوصاً
ضمن مبحث (الدليل االستقرايئ).

أوالً :نقد فلسفة أفالطون
يف القسم األول من كتابه (فلسفتنا) الخاص بنظرية املعرفة وخصوصاً يف باب
(مصادر التصور البرشي) ،يعرض السيد الصدر أكرث من نظرية تبنت آراء مختلفة
حول مصدر التصورات البرشية  .ومن هذه النظريات (نظرية أفالطون) التي
[[[

[[[ـ يذكر السيد الشهيد أكرث من نظرية حول مصدر التصور البرشي وهي:
 1ـ نظـريات االسـتذكار األفالطونيـة.
 2ـ النظـرية العقلية.
 3ـ النظـرية الحسيّة.
 4ـ نظـرية االنتزاع (وهـي للفالسفة املسلمني) ويبدو أنها النظرية التـي تبناها ويحاول الناقـد فـي هـذه املسألة
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أسامها املؤلف (نظرية االستذكار األفالطونية) التي مؤداها أن النفس اإلنسانية قبل
هبوطها إىل العامل الطبيعي كانت متصلة بعامل املثل ـ العامل املجرد عن املادة ـ وهناك
استطاعت استحصال العلم بحقائق األشياء وعندما هبطت من عاملها املجرد واتصلت
بالبدن نسيت أو فقدت كل ما تعلمت ُه يف ذلك العامل فتبدأ عملية اسرتجاع إدراكاتها
عن طريق اإلحساس باملعاين الخاصة واألشياء الجزئية ،ألن هذه املعاين الخاصة
واألشياء الجزئية ما هي إالّ انعكاسات وظالل لتلك املثل والحقائق الثابتة التي كانت
يف ذلك العامل املجرد الذي كانت تعيش به  .وعىل أساس هذه النظرية تبدأ النفس
اإلنسانية باستذكار الحقائق املطلقة باإلحساس بالحقائق الجزئية فعىل سبيل املثال
تستذكر حقيقة اإلنسان الكيل بعد إدراك إفراد هذه الحقيقة يف عامل املادة.
[[[

هذه هي النظرية بصورتها العامة التي يعرضها السيد الصدر ويعقب بعد هذا
العرض بقوله «فالتصورات العامة سابقة عىل اإلحساس وال يقوم اإلحساس إالّ بعملية
اسرتجاع واستذكار لها ،واإلدراكات العقلية ال تتعلق باألمور الجزئية التي تدخل يف
الحس ،وإمنا تتعلق بتلك الحقائق الكلية املجردة» .
نطاق ّ
[[[

وبعد هذا التعقيب البسيط الذي يؤكد فيه عىل مجال اإلدراكات العقلية الذي
يكون يف العامل املجرد بإدراكه الحقائق الكلية املجردة وال يكون للعقل أي دور يف
الحس نراه يحاول أن يستخلص من
عامل املادة أو باألمور الجزئية التي تدخل يف نطاق ّ
ـ (مصدر التصورات البرشية) ،أن مييز هذا املبحث واملبحث اآلخر الذي هو التصديق والذي أيضاً يذكر أكرث من
نظرية حول مصـدر التصديق البرشي ومن الجدير بالذكر أن اإلدراك البرشي يقسـم عىل قسمني و(التصديق)
والتصور ،هـو اإلدراك الساذج الذي ال ينطوي عىل أي حكم ،أمـا التصديق ،هو اإلدراك الذي ينطوي عىل حكم.
انظر :حول تقسيامت السيد الشهيد (فلسفتنا) ،ص 52ـ  .79وللتميز بني التصور والتصديق انظر :محمد رضا املظفر،
املنطق ،ج 13 :1ـ .14
كذلك انظر :عبـد الرحمن بـدوي ،املنطـق الصـوري الرياضـي ،ط ،3مكتبة النهضة املرصيـة 44 :1968 ،ـ .45
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسـفتنا .53 :كذلك انظر :محمد عزيز نظمي سـامل ،تاريخ الفلسـفة .76 ،كذلك
انظر :ياسـني خليل ،منطـق املعـرفة العـلمية ،منشـورات الجامعـة الليبيـة 180 :1971 ،ـ .181
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسـفتنا.53 :
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نظرية أفالطون مسألتني فلسفيتني ترتكز هذه النظرية عليهام وهام :
[[[

 1ـ إن النفس موجودة قبل وجود البدن يف عامل أسمى من املادة.
 2ـ إن اإلدراك العقيل عبارة عن إدراك الحقائق املجردة الثابتة يف ذلك العامل
األسمى والتي يصطلح عليها أفالطون بكلمة (املثل).
إن تحديد املرتكزات الفلسفية لهذه النظرية هي الخطوة األوىل لنقد النظرية
وهو ميثل التشخيص الدقيق للمشكلة ومن ثم تأيت عملية النقد التي تشكل النصف
الثاين من عملية النقد وميثل التشخيص الجزء األول من هذه العملية ،وعىل هذا
األساس نراه ينقد القضية األوىل يف هذه النظرية بقوله «وكلتا القضيتني خاطئتان
كام أوضح ذلك ناقدو الفلسفة األفالطونية ،فالنفس يف مفهومها الفلسفي املعقول
ليس شيئاً موجودا ً بصورة مجردة قبل وجود البدن ،بل هي نتاج حركة جوهرية
يف املادة تبدأ النفس بها مادة متصفة بخصائص املادة وخاضعة لقوانينها وتصبح
بالحركة والتكامل وجودا ً مجردا ً عن املادة ال يتصف بصفاتها وال يخضع لقوانينها
وإن كان خاضعاً لقوانني الوجود العامة فإن هذا املفهوم الفلسفي عن النفس هو
املفهوم الوحيد الذي يستطيع أن يفرس املشكلة ويعطي إيضاحاً معقوالً عن العالقة
القامئة بني النفس واملادة ،بني النفس والبدن .وأما املفهوم األفالطوين الذي يفرتض
للنفس وجودا ً سابقاً عىل البدن فهو أعجز ما يكون عن تفسري هذه العالقة وتعليل
االرتباط القائم بني البدن والنفس ،وعن إيضاح الظروف التي جعلت النفس تهبط
من مستواها إىل املستوى املادي» .
[[[

ويف هذا النص النقدي يحاول السيد الصدر أن يتابع شخصية فلسفية مهمة يف
[[[ـ املصدر نفسه 53 ،ـ .54
[[[ـ محمد باقر الصدر ،فلسفتنا.54 :
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تاريخ الفلسفة وهو (صدر الدين الشريازي)  .وهذا ما أشار إليه يف بداية النص
(وكلتا القضيتني خاطئتان كام أوضح ذلك ناقدو (الفلسفة األفالطونية) ،فصدر
الدين الشريازي هو أحد هؤالء النقاد والثاين هو ما أشار إليه يف نقده للقضية
الثانية وهو (أرسطو).
[[[

ويتابع السيد الصدر الدين الشريازي يف مسألة النفس  .عىل أن النفس مل تكن
موجودة بصورة مجردة قبل وجود البدن ،بل إن النفس هي نتاج الحركة املادية
فتبدأ النفس مادية ثم تنتقل من الحالة املادية إىل حالة أكرث تجريدا ً بعيدة كل البعد
عن املادة وصفاتها بحركة تكاملية.
[[[

وهذا التفسري ملسألة النفس يختلف اختالفاً كبريا ً عن تفسري أفالطون ملسألة النفس
الذي يؤكد وجودها قبل حلولها البدن واتصالها به يف عامل أسمى من هذا العامل وهو عامل
ال مادي ،بل هو يف غاية التجرد ويرى الناقد أن هذا التفسري للنفس هو تفسري يستطيع
أن يوضح العالقة بني النفس والبدن واتصال النفس بالبدن خالفاً لتفسري أفالطون.
[[[ـ صدر الدين الشريازي ،محمد بن إبراهيم الشريازي 979هـ1571/م ـ ق1050هـ1642/م لقب عدة ألقاب
منها (األخوند) أي األستاذ و(مالّ صدرا) و(صدر الدين) و(صدر املتألهني) ولقد درج املرتجمون لحياة الشريازي إىل
تقسيمها إلـى ثالثة أقسـام وهـي:
 1ـ مرحلة الطفولة والتلمذة فـي شرياز
 2ـ مرحلـة الرتويض الروحي
 3ـ مرحـلة الكتابة والتدريس .ويُعد (صدر الدين الشريازي) صاحب مدرسة فلسـفية مهمة فـي تاريخ الفلسـفة
اإلسـالمية خصوصاً اسـتطاع أن ميزج بني (العقل والدين والشـهود) ،ولهـذا سـميت مدرسـت ُه مبدرسـة الحكمة
املتعاليـة ولصـدر الدين الشـريازي الكثيـر مـن املؤلفـات مـن أهـمهـا( :األسفار األربعة) و(املبدأ واملعاد)
و(الشواهد الربوبية).
انظر :لزيادة التوضيـح كامل الحيدري ،مدخـل الـى مناهج املعرفـة عنـد اإلسـالميني ،ط ،1مطبعـة ستارة ،إيران:
 255وما بعدها.
[[[ـ يؤكد صـدر الدين الشـريازي علـى أن النفس اإلنسانية حـادثة مـع البدن وليسـت موجـودة قبل البـدن
كمـا يذهب أفالطون ولهذا يقـول يف هـذا الصدد «اعلم أن نفـس اإلنسـان جسامنية الحدوث روحانية البقـاء إذا
استكملت وخرجت من القوة إىل الفعل».
انظر :صدر الديـن الشـريازي ،الشـواهـد الربوبية ،تعليـق وتقديم جالل الديـن األشتياين ،ط ،2مطبعـة جامعة
مشهد.221 :1981 ،
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أما لو جئنا للقضية الثانية وهي ـ أن اإلدراك العقيل عبارة عن إدراك الحقائق
الثابتة يف العامل األسمى أو عامل املثل ـ فرنى السيد الصدر ناقدا ً لهذه القضية بقوله
«كام أن اإلدراك العقيل ميكن إيضاحه مع إبعاد فكرة املثل عن مجال البحث كام
رشحه أرسطو يف فلسفته من أن املعاين املحسوسة هي نفسها املعاين العامة التي
يدركها العقل بعد تجريدها عن الخصائص املميزة لألفراد واستبقاء املعنى املشرتك،
فليس اإلنسان العام الذي ندركه حقيقة مثالية سبق أن شاهدناها يف عامل أسمى ،بل
هو صورة هذا اإلنسان أو ذاك بعد أجراء عملية التجريد عليها واستخالص املعنى
العام منها» .
[[[

ويف نقد ألفالطون يف هذه القضية نجد ُه يتابع أرسطو يف نقده لنظرية املثل
األفالطونية ،الذي يؤكد يف نقده لهذه القضية رفض عامل املثل وأن النفس قد أدركت
الحقائق املجردة الثابتة لألشياء وبإدراكها لتلك املثل يحصل اإلدراك العقيل مؤكدا ً
أن العقل يقوم بعملية تجريد واستخالص للصور املحسوسة التي يدركها الحس من
معانيها الجزئية ويستخلص منها معنى كلياً .وهذه النتيجة حتمية ألنها متعلقة
بالقضية األوىل التي أكد فيها الناقد أن النفس هي حركة جوهرية للامدة ومل تكن يف
عامل أسمى من هذا العامل ،قبل عالقتها بالبدن.
هذا فيام يتعلق بنظرية املعرفة وبالخصوص (مصادر التصور البرشي) أما فيام
يتعلق بوجود العامل واملذاهب والنظريات الفلسفية حول طبيعة هذا العامل فإننا
نجد السيد الصدر يعرض أشكاالً من املثالية والواقعية ،وأحد أشكال املثالية هو
(املثالية املوضوعية) ،وهي مثالية أفالطون التي أمنت بالواقع املوضوعي ،بل عىل
ح ّد تعبري السيد الصدر أنها أرسفت باإلميان بالواقع املوضوع ألنها أمنت بالواقع
[[[ـ محمد باقر الصدر ،فلسفتنا .54 :كذلك انظر :تفصيل نقـد أرسـطو لنظرية املثل ،محمد عزيز سـامل ،تاريخ
الفلسفة ،ص 110ـ .111
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املوضوعي لإلحساس وللتعقل ومل تكن إنكارا ً للواقع أو شكاً فيه .
[[[

ويبدو أن عدم نقد مثالية أفالطون من قبل الناقد هو أن مثالية أفالطون كانت
نوعاً مختلفاً عن أشكال املثالية األخرى التي يذكرها مثل مثالية (باركيل ) Perkly
 (1685ـ  )1753التي مل تؤمن مبوضوعية األشياء والعامل الخارجي ،وهذه املثالية هي
التي وجه النقد لها ،إما أن تكون مثالية مثل مثالية أفالطون تؤمن بالواقع لكن ترى
أن لهذا الواقع وأشيائه أمثلة مطلقة مجردة عن املادة فلم يوجه لها النقد إالّ النقد
الذي رأيناه يف نظرية املعرفة ومسألة النفس اإلنسانية.

ثانياً :نقد أرسطو
نالحظ يف نقد أرسطو عدة أمور وهي:
 1ـ اقترص نقد السيد الشهيد ألرسطو عىل مسألة منطقية مهمة وهي االستقراء
بقسميه (الكامل والناقص) .
[[[

أ ـ االستقراء الكامل
لقد أمن املنطق األرسطي باالستقراء الكامل وأكد قيمت ُه (املطلقة من الناحية
املنطقية وكون ُه عىل مستوى الطريقة القياسية يف االستنباط ،بل إن أرسطو قد اعترب
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسفتنا.104 :
حكام عاماً ،واالسـتقراء الكامل هـو دراسـة
[[[ـ االسـتقراء :هـو أن يدرس الذهـن عـدة جزيئات فيستنبط منها ً
وفحص كـل الحاالت واإلفـراد الستخراج النتيجـة املسـتدلة باالسـتقراء ،أمـا الناقص فهو دراسـة وفحص بعض
الحاالت واإلفـراد الستخراج النتيجـة .انظر :معجم مصطلحات املنطق ،جعفر الحسني ،مطبعة بقيع ،ط 22 :1ـ .23
واألسس املنطقية لالسـتقراء ،محمد باقر الصدر.26 :
ففـي االستقراء تجيء النتيجة أكرب مـن مقدماتها عىل سبيل املثال نقول (أ) قطعة مـن الحديد بالحرارة وقطعة
أخرى من الحديد تتمدد بالحرارة و(ج) قطعة ثالثة متتد بالحرارة و ......الخ فنستنتج أن كل حديد يتمدد بالحرارة
إما االستنباط فهو كل استدالل ال تكرب نتيجته املقدمات التي تكون منها ذلك االستدالل فتجيء النتيجة مساوية
أو أصغر مـن مقدماتها فتقول مثالً محمد إنسان وكل إنسان ميوت محمد ميوت فالنتيجة (محمـد ميوت) هـي
أصغر مـن مقدماتها فالسـري الفكـري يف الدليل االسـتقرايئ معاكسـاً للسـري الفكـري فـي الدليل االستنباطي الـذي
يعتمـد الطريقـة القياسية فبينام يسري الدليل االستنباطي وفق الطريقـة القياسية من العام إىل الخاص عاد ٍة يسري
الدليل االستقرايئ خالفاً لذلك من الخاص إىل العام .انظر :كامل الحيدري ،املذهب الذايت يف نظرية املعرفة 33 :ـ .34
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هذا االستقراء هو األساس للتعرف عىل املقدمات األوىل التي يبدأ منها تكوين األقيسة
فإن هذه املقدمات الرئيسة التي ترتكز عليها مجموع األقيسة ال ميكن التعرف عليها
عن طريق القياس ،بل الطريق الوحيد ملعرفتها هو االستقراء الكامل  .بل إن االستقراء
الكامل يعطي الدرجة نفسها من الجزم التي يعطيها القياس ،فبالقياس يؤدي ثبوت
الح ّد األكرب املحمول للموضوع عن طريق استقراء جميع أفراد ذلك املوضوع .
[[[

[[[

من هذا يتضح أن أرسطو قد آمن باالستقراء الكامل وبقدرة هذا االستقراء عىل
التوصل إىل اليقني ،وعىل الرغم من إميان أرسطو بذلك نجد أن السيد الصدر قد نقده
مؤكدا ً أن من غري الصحيح القول إن هناك استقرا ًء كامالً ألن االستقراء هو سري من
خاص إىل عام أما االستقراء الكامل سري من عام إىل عام .
[[[

ويطرح الناقد عدة نقاط ينقد بها االستقراء الكامل عند أرسطو وهي :
[[[

 1ـ يؤكد أن هذا النوع من االستقراء ال يدخل يف صلب موضوع الدراسة ـ أي
كتاب األسس املنطقية لالستقراء الذي هو الدليل االستقرايئ الذي يسري من الخاص
إىل العام أما االستقراء الكامل فهو خالف ذلك ألن النتيجة تأيت مساوية للمقدمات
ـ أي السري من عام إىل عام.
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،األسس املنطقية لالستقراء.29 :
[[[ـ املصدر نفسه.29 ،
[[[ـ انظر :ج .أ .ح ،ملحات من الفكر املنطقي للسيد الصدر محمد باقر الصدر ،مجلة الفكر اإلسالمي العدد 25 ،24
السنة السابقة رمضان 1421هـ ،ص.298
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،األسس املنطقية لالستقراء 32 :ـ .40
إن هذا املثال الذي يذكره الناقد (الجوع واإلنسانية) مستند إىل مثال يرضب ُه أرسطو يف كتاب (التحليالت األوىل،
املقالة الثانية ،الفصل الثالث والعرشين والذي ذكره النقاد فـي هامش ،ص 30مـن نفسه الكتاب إن هـذه النقاط
حاولنا حرصها لعرض هـذا النقـد ،ولقـد لخص الناقد نتائج نقـده فـي ،ص  40وهـي:
أوالً :إن االستقراء الكامل ال يدخل يف موضوع الكتاب .ثانياً :إن الدليل االستقرايئ إذا قام عىل أساس االستقراء الكامل
يؤدي إىل العلم بالنتيجة ألنها الزمة لالستقراء الكامل لزوماً منطقياً .ثالثاً :إن االستقراء الكامـل ال ميـكن أن يغيـر
برهـاناً باملعنى األوسط لعـدم قدرتـه مبفـرده علـى اكتشاف العلـة .رابعـاً :إن االستدالل باالسـتقراء الكامل صحيح
مـن الناحية الصورية منطقياً وليس من قبل االستدالل علـى اليشء بنفسـه .خامساً :إن االسـتقراء الكامل ال ميـكن
أن يتوافر فـي القضايا الكلية فـي العلوم
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 2ـ يتساءل يف هذه النقطة عن مقصد أرسطو أو املنطق األرسطي بالنتيجة التي
يفرتضها لالستقراء الكامل ويعترب استنتاجها منه استنتاجاً رضورياً يقوم عىل مبدأ عدم
التناقض وهنا يتصور إجابتني عىل هذا السؤال وهام:
أ ـ إن نتيجة االستقراء الكامل هي قضية عامة تؤكد لوناً من التالزم أو السببية بني
الجوع واإلنسانية عند استقراء كل أفراد اإلنسان والتعرف عىل أنهم يجوعون .وهذه
النتيجة خاطئة ألن هذا التالزم بني الجوع واإلنسانية يضيف شيئاً جديدا ً للنتيجة مل
يكن يف محتوى املقدمات ألن املقدمات تقول هذا اإلنسان يجوع وهذا يجوع وذاك
يجوع وال تقول شيئاً عن التالزم والسببية.
ب ـ أن يكتفي املنطق األرسطي من االستقراء الكامل بالخروج بنتيجة تؤكد أن
كل إنسان يجوع دون أن تدعي لنفسها القدرة عن التالزم أو السببية بني الجوع
واإلنسانية مبفهومها العام ،وهذه النتيجة ميكن تربيرها عىل أساس مبدأ عدم التناقض
ألنها محتواة يف املقدمات نفسها وعىل هذا األساس ال ميكن أن يتخذ هذا برهاناً
باملفهوم األرسطي للربهان.
 3ـ إن االستقراء الكامل ال يستطيع أن يشمل كل األفراد الذين باإلمكان أن
يوجدوا فعالً فال ميكن أن يؤدي هذا االستقراء إىل التعميم الكيل لإلفراد املمكنة
جميعاً.
 4ـ هناك اعرتاضات وجهت لالستقراء الكامل من قبل بعض الدراسات الحديثة
تنكر أن يكون االستقراء الكامل دليالً بأي شكل من األشكال ألن ما يحاول املستقرئ
االستدالل عليه باالستقراء معروف لديه قبل ذلك من خالل عملية االستقراء نفسها.
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ب ـ االستقراء الناقص
يقوم تربير أرسطو لالستقراء الناقص عىل ثالثة ركائز أساسية هي :
[[[

 1ـ مبدأ التالزم أو السببية بني موضوع النتيجة ومحمولها.
 2ـ عدم تكرار الصدفة النسبية ال دامئياً وال أكرثياً.
 3ـ الحاالت املتامثلة تؤدي إىل نتائج متامثلة.
ولقد وضع أرسطو هذه الركائز أو املبادئ لتربير النتيجة ـ أي نتيجة االستقراء ـ اوالً
وتسويغ التعميم ثانياً وتعليل الشمول املستقبيل لألفراد ثالثاً وكل مبدأ يؤدي املهمة
امللقاة عىل عاتقه بالرتتيب وأن كل مبدأ من هذه املبادئ رضورة عقلية أولية .
[[[

ويناقش السيد الصدر املنطق األرسطي يف املسألة أو املرتكز الثاين ـ عدم تكرار
الصدفة النسبية ال دامئياً وال أكرثياً ـ ويورد عىل أرسطو سبعة اعرتاضات  .فرناه يقول
يف ذلك «وكل ما تقدم من مناقشة للمنطق األرسطي حتى اآلن كان يرتبط بواحدة
من تلك القضايا الثالث .أي بالقضية التي تقول :إن الصدفة النسبية ال تتكرر عىل
خط طويل وقد استطعنا أن نعرف أن هذه القضية ليست عقلية قبلية وبذلك ال
تصلح أن تكون إحدى تلك املصادرات الثالث التي يفتش عنها املنطق األرسطي لدعم
الدليل االستقرايئ .ويف رأيي أن املنطق األرسطي مل يخطئ فقط يف االعتقاد بطابع
عقيل قبيل لقضية ليست من القضايا العقلية القبلية ،بل أخطأ أيضاً يف االعتقاد
بحاجة الدليل االستقرايئ إىل مصادرات قبلية أيضاً» .
[[[

[[[

[[[ـ غالب حسن الشابندر ،من الفكر الفلسفي عند اإلمام الصدر ،دراسة يف كتاب محمد باقر الصدر (دراسات يف
حياته وفكرة) ملجموعة من الباحثني ،مؤسسة دار اإلسالم،بريوت ـ لبنان ،ط ،1996 ،1ص.309
[[[ـ غالب حسن الشابندر ،من الفكر الفلسفي عند اإلمام الصدر ،دراسة يف كتاب محمد باقر الصدر (دراسات يف
حياته وفكرة) ملجموعة من الباحثني ،مؤسسة دار اإلسالم،بريوت ـ لبنان ،ط.1996 ،1
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،األسس املنطقية لالستقراء ،ص 72ـ .89
[[[ـ املصدر نفسه 89 ،ـ  ،90ولزيادة توضيح هذه املسألة ننقل هـذا النص ليعطينا صورة إجاملية العرتاض السيد

62

نقد الفلسفة المعاصرة عند السيد محمد باقر الصدر

إن الناقد مل يكن يعني باملنطق األرسطي هو آراء أرسطو املنطقية فحسب
بل كل من تابع أرسطو يف هذه املسائل وخصوصاً الفالسفة الذين كانوا ميثلون
املدرسة املشائية أمثال ابن سينا ،ولهذا نرى الناقد يف نقده للمنطق األرسطي يف
مسألة االستقراء يورد لنا آراء هؤالء الفالسفة ويستدل بآرائهم بوصفهم ميثلون
هذا املنطق ـ املنطق األرسطي ـ فعىل سبيل املثال يورد لنا الناقد آراء الغزايل
وابن سينا يف مسألة تربير االستقراء القائم عىل مبدأ السببيه لالنتقال من الحاالت
الخاصة إىل كل الحاالت .
[[[

الصدر عىل املنطـق األرسـطي فـي مسـألة االسـتقراء الناقص وهـو (النقطة املركزية فـي املنطـق هو أن االستقراء
الناقص لكـي يفيـد علامً ال ب ّد من أن يسـتبطن قياساً خفياً فيكون االستقراء صغرى القياس وتكون القضية القائلة
أن (الصدفة ال تكون دامئية وال أكرثية) كربى القياس هذا أوالً .ثانياً أن هذه الكربى إمنا يؤمن بها املنطق األرسطي
كقضية قبلية أي أنها أمر مدرك للعقـل بصـورة مسـتقلة عن االستقراء والتجربة ألنه إذا كان مستخلصاً من
االسـتقراء والتجربة فـال ميكن أن يعتُرب أساساً لالسـتدالل االسـتقرايئ وشـرطاً رضورياً للتعميامت االستقرائية إذ
يصبح هـو نفسه واحدا ً مـن تلك التعميامت االستقرائية فيتوجب عىل املنطق األرسطي ،وهـو يحاول أن يتخذ من
ذلك املبدأ أسـاسـاً منطقياً لالستدالل االستقرايئ عمومـاً أن مينحـه طابعاً عقلياً خالصاً ويؤمن به بوصفـه معرفة
عقلية مستقلة عن االستقراء والتجربة ،ويف مقابل ذلك يعتقد الشهيد الصدر أنه ميكن أن تنتهي إىل النتائج الكلية
من خالل االسـتقراء الناقص نفسـه وذلك من خالل قـواعد املنطق الذايت بال حاجة إىل مـا تكلفه املنطق العقيل
فـي االتجاه األرسطي مـن إرجاع الدليل االستقرايئ الذي يسري من الخاص إىل العام إىل الدليل القياسـي الذي يسري
من العام إىل الخاص .انظر :كامل الحيدري ،نظرية املعرفة واملذهـب الذايت 40:ـ .41
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،األسس املنطقية لالستقراء.47 :

المبحث الثالث
نقد املدارس الفلسفية يف الفلسفة الحديثة
لقد أخذ نقد االتجاهات واملدارس والشخصيات الفلسفية يف الفلسفة الحديثة
حيزا ً كبريا ً يف نقد السيد الصدر لالتجاهات الفلسفية بشكلٍ عام ،بل نستطيع القول
إن نقد هذه االتجاهات ـ الحديثة ـ شكل الجزء األكرب قياساً بنقده لالتجاهات
الفلسفية اليونانية أو املعارصة.
وألجل ذلك سنحاول يف هذا املبحث إعطاء ولو صورة إجاملية لهذا النقد الذي ال
يسع ُه هذا املبحث لعرض ِه وتتبع تفاصيل ُه محاولني أن نوضح يف عرضنا لهذه الصورة
أبرز مفاصل هذا النقد تاركني التفاصيل وما ميكن أن ال يدرك ُه كالمنا إىل مصادره من
مؤلفات الناقد التي سنحاول اإلشارة إليها يف حنايا هذا املبحث.

أوالً :نظرية املعرفة

يحاول الناقد عرض العديد من املذاهب والشخصيات يف الفلسفة ونقدها
ضمن نطاق مبحث نظرية املعرفة وضمن مسائل هذا املبحث ،وكان تركيز ُه
الكبري عىل الكثري من االتجاهات واملذاهب والشخصيات الفلسفية يف الفلسفة
الحديثة فعىل سبيل املثال نراه ضمن موضوع (مصدر التصور البرشي) .
[[[

[[[ـ يُقسـم اإلدراك البشـري عىل قسمني وهمـا :ـ  1ـ التصور :وهـو اإلدراك السـاذج 2 .ـ التصديـق :وهـو اإلدراك
الـذي ينطوي علـى حكم .والتصور كمـا يذكر ُه الناقـد يقسـم عىل قسمني :أ ـ املعانـي التصورية البسيطة مثل
معنى الوجود والوحدة والحرارة والبياض .ب ـ املعاين التصورية املركبة ،أي التصورات الناتـجة عـن الجمـع بني كـل
التصورات البسـيطة مثـل تصـورنا (جبل مـن ذهب) .وهـنا يحاول الناقـد استعراض أهـم النظريات ونقدها ضمن
هـذا املوضوع أي مصدر التصـورات البسـيطة ،كـذلك نـراه فـي الفصـول األخرى مـن مؤلف (فلسـفتنا) عرض
النظـريات واملذاهـب حـول مسـألة التصديـق ونقدهـا انظر :محمد باقر الصدر ،فلسـفتنا .52 :وما بعـدها ،كذلك

64

نقد الفلسفة المعاصرة عند السيد محمد باقر الصدر

يعرض يف الكثري من النظريات واآلراء يف هذا املوضوع.
ومن أهم النظريات الفلسفية يف الفلسفة الحديثة هام:
أ ـ النظرية الحس ّية.

ب ـ النظرية العقلية.
ويف النظرية العقلية يذكر لنا أن (ديكارت  Decartes ) (1596ـ  )1650و(وكانط
 Kant ) (1724ـ  )1804هام من أبرز من ميثل هذه النظرية التي أكدت أن هناك
مصدرين لإلدراك أو التصور (اإلحساس والفطرة) ،وهنا يوجه نقدا ً لفهم هذه
النظرية لهذين املصدرين  .أما النظرية الحسيّة القائلة أن اإلحساس هو املمون
الوحيد للذهن البرشي بالتصورات واملعاين والقوة الذهنية هي القوة العاكسة
لإلحساسات املختلفة يف الذهن ،وأبرز من ميثل هذه النظرية هو جون (لوك ) Lock
 (1632ـ  )1704و(باركيل) وديفيد (هيوم  Hume ) (1711ـ  )1776كذلك الفلسفة
املاركسية ،ويحاول الناقد يف نقده لهذه النظرية أن يركز عىل القاعدة األساسية لهذه
النظرية وهي (جعل الحس املصدر الوحيد للتصور) مؤكدا ً فشل هذه النظرية يف
الحس  ،فإننا نجد أن هناك مفاهيم ال يستطيع
محاولتها إرجاع كل املفاهيم إىل ّ
الحس أن يعطينا تفسريا ً واضحاً لها مثل مفاهيم العلة واملعلول ،والجوهر والعرض،
ّ
والوحدة والكثرية ،الوجود والعدم.
[[[

[[[

أما يف مسألة التصديق فإننا نجد هنالك املذهب العقيل الذي يقسم املعارف
البرشية إىل طائفتني وهام :
[[[

ميكن أن ينظر فـي مسـألة تقسـيم العلم إىل تصور وتصديق ،عبد الرحمن بدوي ،املنطـق الصوري والريايض ،مكتبة
النهضـة املصـرية ،ط ،2مرص 50 :1968 ،ـ .51
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسفتنا 54 :ـ .57
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسفتنا 57 :ـ .61
[[[ـ انظر :املصدر نفسه 63 ،ـ .66
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أ ـ املعارف الرضورية أو البديهية.
ب ـ املعارف النظرية التي تحتاج إىل استنتاج وتفكري.
وهنا نجد الناقد ال يحاول أن يوجه نقدا ً لهذا املذهب وهذا ألسباب معينه .
[[[

أما املذهب اآلخر هو املذهب التجريبي الذي يؤكّد أن التجربة هي املصدر
الوحيد لجميع املعارف البرشية وال يعرتفون مبعارف عقلية رضورية سابقة عىل
التجربة وحتى تلك األحكام التي ا ّدعى املذهب العقيل أنها معارف رضورية ال ب ّد
من إخضاعها للمقياس التجريبي .
[[[

ويتطرق الناقد لهذا املذهب يف مؤلفه واألسس املنطقية لالستقراء موضحاً رؤية
هذا املذهب لتربير (التعميم) املستند إىل االستقراء الناقص بعد أن رفض طريقة
أرسطو القامئة عىل املبدأ العقيل األوىل (االتفاق ال يكون دامئياً وال أكرثياً) .
[[[

ويتناول ضمن هذه املسألة عرضاً ونقداً يف ثالثة اتجاهات رئيسة هي:
 1ـ االتجاه اليقيني :وميثل ُه الفيلسوف جون ستيورات (مل  Mill ) (1803ـ
. )1873
[[[

 2ـ االتجاه الرتجيحي :وميثل ُه برتراند (رسل  Russell ) (1872ـ . )1970
[[[

 3ـ االتجاه السيكلوجي :وميثل ُه (دافيد هيوم) .
[[[

[[[ـ إن عدم توجيه نقد للمذهب العقيل وخصوصاً فـي مؤلف ِه (فلسفتنا) هـو أنه كان يتابع آراء املذهب العقيل
ويتبناها فـي املعرفة إال أنه اختلف مع هـذا املذهب يف مؤلفه(األسس املنطقية لالستقراء) فـي مسألة (منو
املعرفة) ،انظر :األسس املنطقية لالستقراء.
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسفتنا 66 :ـ .67
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،األسس املنطقية لالستقراء.85 :
[[[ـ انظر :املصدر نفسه 95 ،ـ .108
[[[ـ املصدر نفسه 109 ،ـ .116
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،األسس املنطقية لالستقراء 117 :ـ .154
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ويف نقده للمذهب التجريبي حاول السيد الصدر أوالً أن يركز نقده عىل القاعدة
الفكرية التي يستند إليها هذا املذهب أالّ وهي (التجربة املقياس األسايس لتميز
الحقيقة) ويتساءل هنا قائالً «هل هي ـ أي هذه القاعدة ـ معرفة أولية حصل
عليها اإلنسان من دون تجربة سابقة أو أنها بدورها أيضاً كسائر املعارف البرشية
ليس فطرية وال رضورية؟ فإذا كانت معرفة أولية سابقة عىل التجربة بطل املذهب
التجريبي الذي ال يؤمن باملعارف األولية وثبت وجود معلومات إنسانية رضورية
مستقلة عن التجربة وإذا كانت هذه املعرفة محتاجة إىل تجربة سابقة فمعنى ذلك
أنا ال ندرك يف بداية األمر أن التجربة مقياس منطقي مضمون الصدق فكيف ميكن
الربهنة عىل صحته واعتباره مقياساً بتجربة ما دامت غري مضمونه الصدق بعد؟
وبكلمة أخرى إن القاعدة املذكورة التي هي ركيزة املذهب التجريبي إن كانت خطأ
سقط املذهب التجريبي بانهيار قاعدته الرئيسية وإن كانت صواباً صح لنا أن نتساءل
عن السبب الذي جعل التجريبني يؤمنون بصواب هذه القاعدة ،فإن كانوا قد تأكدوا
من صوابها بال تجربة فهذا يعني أنها قضية بديهية وأن اإلنسان ميلك حقائق وراء
عامل التجربة وإن كانوا قد تأكدوا من صوابها بتجربة سابقة فهو أمر مستحيل ألن
التجربة ال تؤكد قيمة نفسها» .
[[[

أما عن مسألة قيمة املعرفة فإننا نجد ُه يستعرض وينقد ضمن هذه املسألة
املهمة التي من خاللها تتحدد قيمة املعرفة ومدى إمكانها عىل كشف الحقيقة آراء
ديكارت وجون لوك واملذهب املثايل وخصوصاً مثالية باركيل واملثالية الفيزيائية التي
ميثلها فيزيائيون غربيو َن .
[[[

أما يف مسألة إمكانية املعرفة فإننا نراه يعرض لنا آراء مدارس وشخصيات فلسفية
[[[ـ محمد باقر الصدر ،فلسفتنا 68 :وفيه يذكر آراء جون ستيورات مل وديفيد هيوم وينقدها.
[[[ـ انظر :املصدر نفسه 95 ،ـ .123

المبحث الثالث :نقد المدارس الفلسفية في الفلسفة الحديثة

67

مل تؤمن بإمكانية املعرفة ولجأت إىل الشك فنجد عىل سبيل املثال (باركيل) (وهيوم)
كذلك نراه بعد نقده ملدرسة الشك الحديث التي أسامها ينقد لنا آراء (النسبيون،
القائلني بإمكانية املعرفة ولكنهم أرجعوا املعرفة باألشياء إىل جوانب ذاتيه فضالً عن
جوانب موضوعية وأبرز اتجاهات النسبية هي (نسبية عامنوئيل كانط) ،كذلك هناك
النسبية الذاتية ومدرسة الشك العلمي املتمثلة باملدرسة السلوكية يف علم النفس
ومذهب التحليل النفيس عند فرويد  ) )Frwedواملادية التاريخية والنسبية التطورية
ممثلة بالفلسفة املاركسية .
[[[

ثانياً :وجود العامل
لقد تشكّل حول وجود العامل عدة مذاهب فلسفية ومن أهم هذه املذاهب
(الواقعية) أو املذهب الواقعي الذي أمن بوجود العامل واألشياء إمياناً حقيقياً موضوعياً
و(املذهب املثايل) الذي مل يؤمن بوجود العامل بل أرجع العامل إىل صور وأحاسيس
وإدراكات توجد يف الذات .ولقد شهد تاريخ الفلسفة رصاعاً طويالً ومستمرا ً بني
املثالية والواقعية رجحت كفة طرف يف مدة تاريخية ما ،ورجحت كفة الطرف اآلخر
يف مدة تاريخية أخرى.
لقد حاول السيد الصدر الرتكيز عىل هذه املسألة أو هذا (املبحث)  .فرناه يحاول
عرض صورة عن هذا املبحث واملذاهب املتشكلة حوله والتي هي كام عرفنا املذهب
الواقعي واملذهب املثايل.
[[[

يعرض لنا الناقد أنواعاً متعددة من املثالية عارضاً ألرائها حول مسألة الوجود
[[[ـ محمـد باقـر الصدر ،فلسـفتنا 123 :ـ  .172لقـد خصص الناقـد مباحث كبيـرة فـي نقـده لهذه االتجاهـات
واملـدارس والشخصيات الفلسفية سنحاول التعرف لبعضها يف حديثنا عن نقـده للفلسـفة املعارصة ملا لها مـن
عالقة باالتجاهات الفلسـفية بـل ميكن أن تكـون مـن االتجاهات املنقـودة ملا لها امتداد تاريخي مثل املاركسية.
[[[ـ ال يخفـى عن الدارسني فـي الحقـل الفلسـفي أن مبحـث (نظريـة املعرفـة) والوجـود والقيم هـي املباحـث
الرئيسة يف الفلسفة .ولقـد تطرق السيد الصدر فـي مؤلفاته ملبحث نظريـة املعرفـة والوجود الـذي نحـن بصددة
محاولني توضيح مفاصل هذه املباحث واملذاهب واملدارس الفلسفة عرضاً ونقدا ً.
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وناقدا ً ألرائها يف الوقت نفسه مثل (مثالية باركيل) و(املثالية الفيزيائية) و(املثالية
الفيزلوجية) .
[[[

أما لو جئنا للمذهب الواقعي فرناه يؤمن كام تؤمن الواقعية بوجود العامل ويرجع
العامل وما فيه إىل الله أي إىل العامل هو من خلق الله وهذا ما يسميه (الواقعية
اإللهية) ليميزها من نوع آخر من الواقعية التي هي (الواقعية املادية) فهذه األخرية
وإن آمنت بوجود العامل لكنها أكدت ماديته ورفضت كل يشء وراء هذا العامل.
وعىل هذا األساس نرى الناقد يستعرض لنا هذه الواقعية املادية مقسامً لنا هذه
املادية عىل قسمني وهام:
 1ـ اتجاه اآللية امليكانيكية.
 2ـ اتجاه املادية الديالكتيكية .
[[[

وقد قام بعرض ونقد هذان االتجاهان  .ولقد مثلت املدرسة املاركسية االتجاه
الثاين ولهذا نراه يخصص مجاالً واسعاً يف مؤلف ِة (فلسفتنا) لنقد آراء املاركسية حول
مسألة (وجود العامل) .
[[[

[[[

أما فيام يخص املواضيع الفلسفية األخرى مثل (فلسفة التاريخ) فرناه يوجه نقدا ً
كبريا ً للامدية التاريخية الوجه العلمي للامركسية يف مؤلفه (اقتصادنا) ليكون مبثابة
املقدمة لنقد املذهب االقتصادي للامركسية .
[[[

كذلك نراه يوجه نقده للمدارس النفسية الحديثة وخصوصاً يف مسألة
[[[ـ محمد باقر الصدر ،فلسفتنا 105 :ـ .123
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسفتنا 179 :ـ .187
[[[ـ انظر :نقد االتجاه األول 115 :ـ ( 122فلسفتنا).
[[[ـ انظر :املصدر نفسه.188 ،
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،اقتصادنا ،ج.1
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اإلدراك البرشي مثل املدرسة السلوكية ومدرسة (الجشطالت) .
[[[

وخالصة ما أردنا طرح ُه يف حنايا هذا الفصل ومباحثه هو بيان أن النقد عند
السيد الصدر مل يكن ذا وجهة واحدة أي أن ُه نقده للفلسفة املعارصة فحسب بل
إن نقده كان ل ُه عدة جهات وهذا ما استخلصنا ُه من االطالع عىل مؤلفات ِه .بل
إننا نرى أن النقد مل يقترص عىل الجوانب الفلسفية فقط بل إنه شمل الكثري من
املجاالت الفكرية مثل الجانب االقتصادي والسيايس واالجتامعي واالخالقي ....إلخ
من الجوانب التي يحتاج إىل بيانها إمعان النظر وتوفر أصحاب االختصاص.
إن بناء الفصل بهذا الشكل سوف تتضح أهميت ُه خالل الدخول يف الفصول القادمة
وذلك لعمق الرابطة بين ُه وبني االتجاهات الفلسفية املعارصة ،فإن نقد األطر العامة
أو نقد الفلسفة اليونانية (االتجاهات الفلسفية اليونانية) أو نقد االتجاهات الفلسفية
الحديثة هو مبثابة املقدمة لنقد الفلسفة املعارصة ،ألن الناقد مل ينقد االتجاهات
واملذاهب والشخصيات الفلسفية بحسب تسلسلها الزمني حتى تكون هناك قطيعة
بني املنقود ،بل إنه نقد كل هذا عىل شكل مواضيع وعنوانات عامة فكل ما دخل
تحت هذه املواضع أو العنوانات ميثل جانب من العنوان أو املوضوع فضالً عن مساحة
االمتداد الذي يشكلها كل جزء من أجزاء املوضوع التي تشكل األجزاء ملجموعها كُل
واحدا ً متجانساً يف بعض الجوانب ولكن تبقى الصيغة العامة واحدة متجانسة.
لقد حاولنا يف هذا الفصل (وعىس أن نكون موفقني) إعطا ًء وإن كان بصورة
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسفتنا 324 :ـ  .328ولبيان الصلة بني علم الفلسفة والفلسفة فنقـل هـذا النص
مـن املصدر نفـسه إذ يقـول فيـه فالصـلة بني علـم النفـس وفلسـفته كالصـلة بني العـلوم الطبيعيـة التجريبيـة
وفلسـفتها إذ تدرس علـوم الطبيعة ظواهر الكهرباء املتنوعة مـن تيارات ومجاالت وجهد وحث كهربائيني وما إىل
ذلك مـن قوانني الكهـرباء الفيزيائية وتـدرس علـى هـذا النحو أيضاً مختلف ظواهر املادة والطاقـة ،وأما حقيقـة
الكهرباء وحقيقـة املادة أو الطاقة فهي من حق البحث الفلسفي .وكذلك األمر فـي الحياة العقلية فإن البحث
العلمـي يتناول الظواهـر النفسـية التـي تدخل فـي نطاق التجربة الذاتية أو املوضوعيـة ويوكـل الحديث عن
طبيعة اإلدراك وحقيقـة املحتوى الداخلـي للعمليـات العقليـة فلسفـة النفـس أو علـم النفـس الفلسـفي :محمد
باقر الصدر ،فلسفتنا.325 :
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إجاملي ًة أشكال النقد الذي وجه من قبل السيد الصدر لالتجاهات الفلسفية واقفني
يف بعض املوضوعات عىل تحليل النقد أو الدخول بتفاصيل النقد وإن كان هذا
خارجاً عن نطاق البحث ،ولكن ميكن أن يكون جرياً لتناغم القلم مع ما يخط ُه
أو أن املوضوع يحتاج بحسب ما نرى عىل أقل التقادير إىل هذا الوقوف ،وهذا ما
فعلناه يف املبحث األول والثاين خاصة ،إما املبحث الثالث فإننا رأينا فيه الوقوف عىل
تفاصيل النقد يحتاج من الوقت الكايف الستيعاب ذلك واإلطالة يف مسألة نراها ليست
جوهرية بقدر ما هي عرضية ،ولو اقترصنا فقط عىل عرض تفاصيل النقد الحتاج منا
ذلك إىل مباحث ال مبحث واحد وخشية من الخروج عن نطاق البحث أو االتهام
بالحشو بالكالم كان الفصل كام نرى مقتضباً ومكثفاً.

الفصل الثالث

نقد
نظرية المعرفة

متهيد

ال يخفى عىل أصحاب االختصاص الفلسفي أهمية مبحث (نظرية املعرفة) الذي
هو أحد أهم مباحث الفلسفة األساسية (مبحث الوجود) ،و(مبحث القيم) ،بل ميكن
القول إن نتائج البحث يف الوجود والقيم تتوقف عىل البحث يف نظرية املعرفة ـ
وتحرضنا عبارة مشهورة للمفكر اإلسالمي الكبري (مرتىض مطهري) يوضح من خاللها
أهمية هذا املبحث قائالً« :إن من ال يعرف ترشيح الذهن ال يعرف الفلسفة» أي
أن تحليل الذهن ودراسة آلياته مهمة أساسية وحتمية لفهم موضوعات الفلسفة
والعلوم .
[[[

ويف قو ٍل آخر له يوضح لنا أهمية (نظرية املعرفة) «نشاهد مدارس متعددة
لحل
وأيدلوجيات مختلفة يف الساحة االجتامعية يطرح كل منها منهجاً وطريقاً ّ
املشاكل العلمية والعملية التي تواجه اإلنسان والسؤال املطروح :ملاذا هذا
االختالف املوجود بني هذه املدارس؟ الجواب يرجع الرس يف ذلك إىل االختالف يف
الرؤية الكونية عىل اعتبار أن األيدولوجيا تتوكأ عىل الرؤية الكونية بل إنها مولود
الرؤية الكونية وتتمثل وظيفة األيدولوجيا يف تبني مقوالت من قبيل (ما يجب) أو
(ما ال يجب) أي كيف يجب أن نعيش ونسري يف هذه الحياة ومن املرشوع لك أن
تسأل :وملاذا األيدولوجيا تأمرنا بهذا؟ نقول يف الجواب :ألن الرؤية الكونية تبني لنا
ما هي القوانني التي تحكم الجامعة اإلنسانية وما هي الغاية التي تتحرك نحوها،
[[[ـ حسن إبراهيميان ،نظريـة املعرفـة ،تعريب الشـيخ فضيل الجزائـري ،ط ،1مؤسسة أم القـرى للتحقيـق والنرش،
.15 :2004
إن مبحث نظرية املعرفة من املباحث الحديثة املنشأة ولقـد نشأ هـذا املبحث عىل يـد الفيلسوف اإلنكليزي جوك
لوك ( )Lokeعندمـا تناول مشـكلة املعرفـة فـي مؤلفـة (دراسـة فـي الذهـن البشـري عام .1690
انظر :هنرت ميد ،الفلسفة أنواعها ومشكالتها ،ترجمة فؤاد زكريا ،دار النهضة مرص.175 :1969 ،
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واأليدلوجيات املختلفة ناتجة من املعارف املختلفة وذلك أن كل مدرسة نهجت
طريقاً يف املعرفة يختلف عام انتهجته باقي املدارس ،وبالتايل وصلت إىل رؤية
كونية تناسب منهجها املعريف مام أفىض يف النهاية إىل أيدلوجيات متنوعة وباعتبار
أن واحدة من املعرفتني باطلة حتامً والثانية صحيحة تتجىل خطورة بحث (معيار
املعرفة) وأهميت ُه الفائقة يف (نظرية املعرفة) والذي يتيرس لنا مبوجبه تشخيص
الصحيح من الخطأ يف الحقول املعرفية» .
[[[

وعىل هذا النحو من األهمية نجد الكثري من الفالسفة واملفكّرين قد تعرضوا لهذا
املبحث وأدركوا وأشاروا إىل أهمية هذا املبحث الفلسفي الذي وإن مل يربز منفردا ً
وواضحاً يف كتابات األقدمني بل جاء ضمنياً ،ضمن موضوعات فلسفية متعددة إالّ أن ُه
كان واضحاً يف الفلسفة الحديثة واملعارصة.
وعىل هذا النحو أيضاً نرى أن السيد الصدر قد أدرك ما لهذا املبحث من أهمية
ولهذا نراه قد خصص الجانب األكرب من مؤلفاته الفلسفية يف التعرض لهذا املبحث
وأشار إشارة واضحة ملدى أهمية هذا املبحث كام يراه سوا ًء يف مؤلفه (فلسفتنا) أو
بصورة عامة ،فرناه مؤكدا ً عىل أهمية هذا اليشء قائالً« :وهدفنا األسايس من هذا
البحث ،هو تحديد منهج الكتاب يف املسألة الثانية ـ التي هي املفهوم الفلسفي
للعامل .ألن وضع مفهوم عام للعامل يتوقف قبل كل يشء عىل تحديد الطريقة الرئيسية
يف التفكر ،واملقياس العام للمعرفة الصحيحة ومدى قيمتها .ولهذا كانت املسألة
[[[ـ حسـن إبراهـيميان ،نظـريـة املعرفـة 15 :ـ  .17كـذلك هـناك نص لهنرت ميـد ( )Meedيوضح فيـه أهـميـة
مبحث نظريـة املعـرفـة يقـول فيـه «إمـا اليـوم فيبدو الفالسـفة أحـياناً مهتمني مبشـكلة املعرفـة أكثـر ممـا
ينبغـي ذلك ألن الفالسـفة التأمليني املحدثني ملا كانوا يعتقدون أن مـن الواجب االستقرار عىل نوع معني من نظرية
املعرفة قبل أن نسـتطيع أن نتـحول بطـريقـة مثمرة إىل بحـث املشكالت الخاصة فـي مجـال املنطق واألخـالق
وامليتافيزيقا وعـلم الجامل فقـد وضعوا ما يعرف باسـم (الفلسـفة النقدية) التي تركز كـل النشاط الفلسـفي حول
مشكلة املعرفة .هنرت ميد ،الفلسفة أنواعها ومشكالتها.176 :
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األوىل ـ أي نظرية املعرفة يف الحقيقة بحثاً متهيدياً للمسألة الثانية» .
[[[

كذلك نراه يف ٍ
نص آخر له يوضح عظم أهمية هذا املبحث يف نفسه قائالً«:تدور
حول املعرفة اإلنسانية مناقشات فلسفية حادة تحتل مركزا ً رئيسياً يف الفلسفة
وخاصة الفلسفة الحديثة فهي نقطة االنطالق الفلسفي إلقامة فلسفة متامسكة عن
الكون والعامل فام مل تحدد مصادر الفكر البرشي ومقاييسه وقيم ُه ال ميكن القيام بأية
دراسة مهام كان لونها» .
[[[

وتربز أهمية هذا النص األخري مبا يربز ُه هذا النص من أن الناقد يجعل نظرية
املعرفة مقدمة ومرتكز ملبحث (الوجود) بقوله« :فهي ـ أي نظرية املعرفة نقطة
االنطالق الفلسفي إلقامة فلسفة متامسكة عن الكون والعامل».
ولقد تطرق الناقد يف بحثه ملسائل نظرية املعرفة إىل أهم هذه املسائل وسنحاول
أن نوضح ما عرض ُه لهذا املسائل واملذاهب الفلسفية املعارصة التي نقدها ضمن
هذه املسائل.

[[[ـ محمد باقر الصدر :فلسفتنا.7 :
[[[ـ املصدر نفسه.51 ،

المبحث األول
اإلدراك البرشي
تناول السيد الصدر ضمن موضوع مصدر املعرفة مسألتني وهام (التصور)
و(التصديق) والتصور ـ هو اإلدراك الساذج ،أما التصديق ـ فهو اإلدراك الذي ينطوي
عىل الحكم وقبل الخوض يف هاتني املسألتني يستحسن بنا أن نستعرض مسألة اإلدراك.
من الثابت أن التصور والتصديق كالهام إدراك أحدهام ينطوي عىل حكم واآلخر
ال ينطوي ولو أن مسألة اإلدراك قد ناقشها السيد الصدر يف نهاية الجزء الثاين من
مؤلفه (فلسفتنا) وكأنها ال عالقة لها مبوضوع نظرية املعرفة ويبدو أن السيد الصدر
قد أخرها بعد استكامله التعريف بني الرؤية اإللهية ملسألة العامل والوجود التي
تؤكد عدم مادية العامل مبعنى أن العامل هو ذو أصل مادي وال يرجع بأي صورة من
الصور إىل قوة أعىل منه قد خلقته وقد صدر عنها وهذا ما يثبت ُه الكثري من املدارس
والفلسفات الغربية املعارصة التي سحبت رؤيتها هذه عىل مسألة اإلدراك ولهذا
نرى أن السيد الصدر يف بداية استعراضه لهذه املسألة أي ـ مسألة اإلدراك ،يقول:
«املسألة الفلسفية الكربى يف اإلدراك ،هي محاولة صياغة مفهوم فلسفي ،يكشف
عن حقيقته وكنهه ويوضح ما إذا كان اإلدراك ظاهرة مادية ،توجد يف املادة حني
بلوغها مرحلة خاصة من التطور والتكامل ،كام تزعم املادية أو ظاهرة مجردة عن
املادة ولوناً من الوجود وراءها ووراء ظواهرها كام هو اإلدراك يف مفهومه الفلسفي
لدى امليتافيزيقية» .
[[[

[[[ـ محمد باقر الصدر ،فلسفتنا.319 :
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ومن أبرز املدارس الفلسفية التي تبنت االتجاه املادي يف تفسري اإلدراك البرشي
املاركسية  .فرناه يقول مرصحاً بذلك «واملاركسية بصفتها مدرسة مادية ،تؤكد بطبيعة
الحال عىل املفهوم املادي للفكر واإلدراك»  .واملاركسية متثل طرفاً من النقد الذي
وجه ُه السيد الصدر لهذه املدارس والفلسفات يف مسألة اإلدراك والطرف الثاين هو
(الفلسفة املادية) أو بعبار ًة أدق الرؤية املادية ملسألة اإلدراك التي تتفق املاركسية
ِ
يكتف بنقد املدارس واالتجاهات الفلسفية يف
معها ،كذلك فإننا نالحظ أن الناقد مل
هذه املسألة بل نراه يُعرض وينقد اآلراء والنظريات العلمية أيضاً أمثال (الفيزياء
والكيمياء والفيزلوجيا والبحوث النفسية).
[[[

[[[

إن محاولة الناقد يف استعراض اآلراء والنظريات العلمية يف مسألة اإلدراك
ونقدها ٍ
متأت من أن ُه أراد رفع الغموض والخلط واالشتباه الذي وقع فيه الكثري
من الكُتاب والباحثني ،هذا الخلط أ ّدى إىل فهم خاطئ مؤاده أن اإلدراك يف مفهومه
امليتافزيقي الذي يتبناه الناقد يتعارض مع اإلدراك يف مفاهيم ُه العلمية ،فرناه
يقول يف هذا الصدد« :وعىل أساس هذا الخطأ قام الزعم املادي القائل بأن اإلدراك
يف مفهومه الفلسفي لدى امليتافيزية يتعارض مع اإلدراك يف مفاهيمه العلمية.
فقد رأينا كيف يحاول جورج بولتزر أن يربهن عىل مادية اإلدراك من ناحية
فلسفية بدالئل العلوم الطبيعية وقد قام غريه بنفس محاولته أيضاً ،ولذلك نجد
لزاماً علينا أن نحدد املوقف الفلسفي يف املسألة لنقيض عىل املحاوالت الرامية إىل
فمثال نرى نصاً لجامعة األسـاتذة السـوفيت
[[[ـ فتؤكـد املاركسـية أن اإلدراك والوعـي هـو ذات طبيعة ماديـة ً
يؤكدون فيه هـذه الحقيقة إذ يقولون «وهكذا فالوعي هـو نتاج فعالية الدماغ إالّ أنه ال ينشأ وال يتشـكل
فـي الدماغ إال بفضل الصـلة املـاديـة بيـن الدماغ والعـامل الخارجي» جامعة مـن األساتذة السـوفيت ،املاديـة
الديالكتيكية :ترجمة (فؤاد مرعي وآخرين) ،أصدر دار الجامهري ،دمشـق( ،ب.ت) .141 :كذلك انظر :ستالني ،املادية
الديالكتيكية واملادية التاريخية( ،ب.ط) 19 :،ـ .20
[[[ـ محمد باقر الصدر ،فلسفتنا.319 :
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الخلط بني املجال الفلسفي واملجال العلمي وإىل ات ّهام التفسري امليتافيزي لإلدراك
مبجافاة العلم وإمكاناته لحقائقه وقدراته» .
[[[

والناقد يق ُر بوجود عالقة بني هذه العلوم والفلسفة لكن هذه العالقة ال تكون
مسوغاً لسحب نتائج العلوم عىل البحث الفلسفي «فالصلة بني علم النفس وفلسفته
كالصلة بني العلوم الطبيعية التجريبية وفلسفتها ،إذ تدرس علوم الطبيعة ظواهر
الكهرباء املتنوعة من تيارات ومجاالت وجهد وحث كهربائيني وما إىل ذلك من قوانني
الكهرباء الفيزيائية وتدرس عىل هذا النحو أيضاً مختلف ظواهر املادة والطاقة ،وإما
حقيقة الكهرباء وحقيقة املادة أو الطاقة فهي من حق البحث الفلسفي وكذلك األمر
يف الحياة العقلية فإن البحث العلمي يتناول الظواهر النفسية التي تدخل يف نطاق
التجربة الذاتية أو املوضوعية ويوكل الحديث عن طبيعة اإلدراك وحقيقة املحتوى
الداخيل للعمليات العقلية إىل فلسفة النفس أو علم النفس الفلسفي» .
[[[

وعىل هذا األساس فإن النتيجة التي يُريد أن يصل إليها هي التفريق بني نتائج
العلوم التي يكون مناهجها تجريبية وبني نتائج البحث الفلسفي الذي يكون منهج ُه
منهجاً تأملياً ،فهذه العلوم وخصوصاً علم النفس تستطيع أن تصل إىل نتائج جزئية يف
تفسري مسألة اإلدراك لكنها ال تستطيع أن تقدم لنا تفسريا ً كامالً عن مسألة اإلدراك
وهذا موكول بطبيعة الحال إىل البحث الفلسفي الذي يستطيع من خالل مناهجه
وآلياته الوصول إىل نتائج يقينية وواضحة يف مسألة اإلدراك ميكن أن تكون نتائج
العلوم مفيدة ونافعة يف هذا املجال  .ونحن ال نريد أن نطيل الكالم يف هذا املجال
[[[

[[[ـ محمد باقر الصدر ،فلسفتنا.321 :
[[[ـ املصدر نفسه.325 ،
مثال عىل العالقة بني علم النفس والبحث
[[[ـ انظر :املصدر السابق 325:ـ  328ويحاول السيد الشهيد أن يرضب لنا ً
الفلسفي فـي مسألة اإلدراك فـي مثلني همـا :ـ أوالً :امللكات العقلية ثانياً :اإلدراك البرصي ،ويوضح لنا هـذه العالقة
غري أن علم النفس ال يستطيع أن يفرس لنا هاتني الظاهرتني تفسـريا ً واضحاً.
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بقدر ما نريد أن نركز كالمنا عىل الجوانب الفلسفية يف هذا الجانب.
لقد ركز السيد الصدر يف نقده للجانب الفلسفي من مسألة اإلدراك عىل مدرستني
أو اتجاهني فلسفيني هام (املادية) بصورتها العامة و(املاركسية) وإن كانت داخلة
ضمن االتجاه األول وهذا التميز أو التفريق له أسبابه كام يبدو.
ومن أسبابه بحسب ما ميكن أن يفهم:
 1ـ إن املادية هي اإلطار العام لكل اتجاه أو نظرية تتبنى االتجاه املادي يف تفسري
مسألة اإلدراك أو غريها من املسائل.
 2ـ إن نقد املادية وتقدميها عىل نقد املاركسية هو نقد الجانب املهم الذي ميثل
القاعدة للرؤية املاركسية ملسألة اإلدراك.
يبدأ الناقد مبناقشة ونقد الرؤية واالتجاه املادي يف مسألة اإلدراك ونقده وخصوصاً
اإلدراك العقيل «ولنأخذ اإلدراك العقيل للصورة املبرصة ،منوذجاً حياً للحياة العقلية
العامة التي تتصارع حول تفسريها الفلسفتان ،امليتافزيقية ،واملادية» ويقفز يف
الذهن سؤال عن السبب الذي جعل الناقد يختار اإلدراك العقيل للصورة املبرصة مثاالً
ليبني من خالله الفوارق بني امليتافزيقية واملادية ،وميكن تكون أن اإلجابة عىل هذا
السؤال عىل نحو االحتامل لعله يصيب املطلوب وهو أن اإلدراك العقيل هو نقطة
الحيس فيمكن أن
الخالف بني امليتافزيقية التي يتبناها الناقد واملادية أما اإلدراك
ّ
الحيس يحدث بأعضاء حسيّة ال ميكن أن يختلف عليها.
يكون االتفاق عليه أي اإلدراك
ّ
[[[

يأخذ الناقد قسمني مهمني ضمن مسألة اإلدراك العقيل للصورة املبرصة وهام :
[[[

 1ـ الخصائص الهندسية للصورة املدركة.
 2ـ ظاهرة الثبات يف عمليات اإلدراك البرصي.
[[[ـ محمد باقر الصدر ،فلسفتنا.328 :
[[[ـ محمد باقر الصدر ،فلسفتنا.328 :
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يف القسم األول :أي الخصائص الهندسية للصورة العقلية ـ يطرح الناقد ثالثة
احتامالت ملسألة الصورة املدركة يف حاسة البرص وهي :
[[[

 1ـ الصورة املدركة هي األشياء نفسها وواقعها املوضوعي بالذات.
 2ـ الصورة املدركة هي صورة مادية تقوم بعضو مادي خاص يف جهازنا العصبي.
 3ـ الصورة املدركة صورة مجردة عن املادة متاثل الواقع املوضوعي وتحيك عنه.
أما االحتامل األول :فإنه ساقط من الحساب ألن العلم الحديث أثبت عكس،
مضمون االحتامل األول فاإلبصار يكون بخروج شعاع من األشياء أو املرئيات إىل العني
ال العكس  .والناقد هنا يلجأ يف تفسري هذا االحتامل إىل رأي العلم يف هذه املسألة،
وهذا ال يعني بأي شكل من األشكال أنه تناقص قد وقع به الناقد برفضه أوالً سحب
النتائج العلمية عىل البحث الفلسفي بل االستفادة واالستعانة بالعلم ضمن اإلطار
الفلسفي ال إبدال اإلطار الفلسفي باإلطار العلمي وهذا ما أشار إليه قول الناقد الذي
ننقله لتوضيح هذه املسألة إذا مل يسعفنا فهمنا وعرضنا لها فرناه يقول بعد االنتهاء
من بيان صلة مسألة اإلدراك بالدراسات العلمية« .لنبدأ اآلن بدراستنا الفلسفية
لإلدراك ـ بعد أن أوضحنا مغزاها وصالتها مبختلف الدراسات العلمية ـ طبقاً للمنهج
الفلسفي يف الدراسات النفسية والذي يتلخص كام أملعنا إليه سابقاً يف أخذ الحقائق
العلمية واملسلامت التجريبية وبحثها عىل ضوء القوانني واألصول املقررة يف الفلسفة
الستنتاج حقيقة جديدة وراء ما كشفت عنه التجارب من حقائق» .
[[[

[[[

أما االحتامل الثاين :فإنه ساقط من الحساب أيضاً كام يقرره الناقد فإن ُه ال ميكن
أن تكون هذه الصورة املدركة بحجمها وخصائصها الهندسية وامتدادها طوالً وعرضاً
[[[ـ املصدر نفسه.329 ،
[[[ـ املصدر نفسه ،كذلك راجع ،نوري جعفر ،الفكر طبيعت ُه وتطوره ،منشورات مكتبة التحرير ،ط 210 :1977 ،2ـ .211
[[[ـ محمد باقر الصدر ،فلسفنا.328 :
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أن توجد يف عضو مادي صغري  .وهنا يلجأ الناقد يف تفسري هذه املسألة واالحتامل
إىل مسألة جدا ً واضحة ميكن أن يدركها اإلنسان بخربته البسيطة وهي أن ُه ال ميكن أن
يتسع مكان صغري ومحدود ليشء يكربه إضعافاً.
[[[

أما االحتامل الثالث :فهو االحتامل الصحيح الذي يراه الناقد وهو «أن الصورة
املدركة التي هي املحتوى الحقيقي للعملية العقلية صورة ميتافزيقية موجودة وجودا ً
مجردا ً عن املادة وهذا هو كل ما يعنيه املفهوم الفلسفي امليتافزيقي لإلدراك» .
[[[

أما القسم الثاين من مسألة اإلدراك العقيل للصورة املبرصة فهو (ظاهرة الثبات يف
عمليات اإلدراك البرصي) التي يؤمن بها الناقد ويرفض تغري هذه الصورة الذي يشري
ـ أي هذا التغري ـ إىل مادية هذه الصورة أو قيامها بعضو مادي تتغري بتغري الجوانب
املادية أو تغري الصورة املادية املنعكسة ،وهذا يشري ـ كام يؤكد ُه الناقد ـ إىل أن العقل
واإلدراك ليس مادياً وأن الصورة املدركة ميتافزيقية .
[[[

إن النتيجة التي يُريد الناقد أن يصل إليها من مناقشته ونقده للنظريات التي
تعترب أن اإلدراك ظاهرة مادية هو عكس ذلك «والنتيجة الفلسفية التي نخرج بها
من هذا البحث هي أن اإلدراك ليس مادياً كام تزعم الفلسفة املادية» وهذا بدوره
سيقودنا إىل نتيجة مهمة وهي أن اإلنسان متك ّون من جانبني أحدهام مادي يتمثل
يف تركيبه العضوي واآلخر ال مادي أو روحي وهو مرسح النشاط الفكري والعقيل .
[[[

[[[

وبعد هذه النتيجة التي يصل إليها الناقد ينتقل إىل مسألة أخرى لها عالقة وثيقة
مركب كام قلنا
بهذه النتيجة التي توصل إليها وهي أن اإلنسان مزدوج الشخصية أي ُ
[[[ـ املصدر نفسه.330 ،
[[[ـ املصدر نفسه.
[[[ـ محمد باقر الصدر ،فلسفنا.332 :
[[[ـ املصدر نفسه.333 ،
[[[ـ املصدر نفسه.334 ،
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من جانب مادي وآخر ال مادي (روحي) هذه املسألة هي العالقة بني هذين الجانبني.
ويطرح الناقد ضمن هذه املسألة عدة نظريات حاولت أن توضح نوع العالقة
بني الروح والجسم والتي يق ُّر الناقد بوجودها مستدالً عليها بالرجوع إىل مالحظات
ترصفات اإلنسان وسلوكياته« .ونحن نعلم قبل كل يشء أن العالقة بينهام وثيقة حتى
أن أحدهام يؤثر يف اآلخر باستمرار فإذا قيل إىل شخص أنه يرى شبحاً يف الظالم اعرتته
قشعريرة وإذا كتب عىل شخص أن يخطب يف حفل عام أخذ العرق يتصبب منه وإذا
بدأ أحدنا يفكر حدث نشاطاً خاصاً يف جهازه العصبي ،فهذا أثر العقل أو الروح يف
الجسم كام أن للجسم أثر ُه يف العقل ،فإذا دبت الشيخوخة يف الجسد وهن النشاط
العقيل ،وإذا أفرط شارب الخمر يف السكر قد يرى اليشء شيئني» .
[[[

وهذه النظريات هي:
 1ـ نظرية أفالطون :الذي يصور العالقة بني النفس والجسد كعالقة قائد العربة
بالعربة التي يسوقها ،فالنفس وحسب رأي أفالطون كانت تعيش يف عامل املثل
فتهبط إىل األرض وتحل البدن كالسائق أو القائد الذي يدخل العربة ويسوقها ،وهذه
النظرية كام يؤكد ُه الناقد ال تصلح لتفسري العالقة الوثيقة بني النفس والجسد التي
تجعل اإلنسان يشعر بأنه كيان مو ّحد وليس شيئني (النفس والجسد) .
[[[

 2ـ النظرية الثانية أو نظرية ديكارت :وهي تعديل لنظرية أفالطون التي
ذكرناها أنفاً والتي مل يكن ديكارت الوحيد الذي أضاف لها التعديالت فلقد سبق ُه
يف ذلك أرسطو الذي أدخل فكرة الصورة واملادة .ومؤدي نظرية ديكارت هو
أن الروح والجسد يسريان بخطني متوازيني وكل حادث يقع يف أحدهام يصاحبه
[[[ـ محمد باقر الصدر ،فلسفنا.334 :
[[[ـ املصدر نفسه .335 ،كذلك انظر :كريم متي ،الفلسفة اليونانية ،مطبعة الرشاد ،بغداد .170 :1971 ،كذلك انظر:
يوسف كرم ،تاريخ الفلسفة الحديثة ،دار املعارف ،ط ،5القاهرة 82 :ـ .83
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حادث يقابله يقع يف اآلخر وهذا التالزم بني االثنني ال يعني ـ كام يؤكد ُه ديكارت ـ
أنه قد سببه أحدهام لآلخر بل أن هذا التالزم مرده إىل العناية اإللهية التي شاءت
أن تكون هذه املالزمة .
[[[

 3ـ النظرية الثالثة أو نظرية صدر الدين الشريازي :املبنية عىل نظريته (الحركة
الجوهرية) الذي يؤكد وفقاً لهذه النظرية أن املادة يف حركتها الجوهرية تتكامل يف
وجودها وتستمر يف تكاملها حتى تتجرد عن ماديتها ضمن رشوط معينة وتصبح كائناً
غري مادي (روحي) فليس بني املادي والروحي حدود فاصلة بل كالهام درجتان من
درجات الوجود .
[[[

والنظرية الثالثة هي التي يتبناها الناقد ويرى إننا نستطيع من خاللها تفسري
العالقة بني الروح والجسم «ويبدو من املألوف أن يتبادل العقل والجسم ـ الروح
واملادة ـ تأثرياتهام ألن العقل ليس شيئاً مفصوالً عن املادة بهوة سحيقة كام كان يخيل
لديكارت حني اضطر إىل إنكار التأثري املتبادل والقول مبجرد املوازنة بل إن العقل
نفسه ليس إالّ صورة مادية عند تصعيدها إىل أعىل من خالل الحركة الجوهرية،
والفرق بني املادية والروحية فرق درجة فقط كالفرق بني الحرارة الشديدة والحرارة
األقل منها درجة ،ولكن هذا ال يعني أن الروح نتاج للامدة وأثر من أثارها بل هي
نتاج للحركة الجوهرية ،والحركة الجوهرية ال تنبع من نفس املادة ألن الحركة كل
حركة ـ خروج لليشء من القوة إىل الفعل تدريجياً» .
[[[

إن نقد الرؤية املادية ملسألة اإلدراك كان هو املحور األول يف نقد السيد الصدر
لالتجاهات والفلسفات يف مسألة اإلدراك أما املحور الثاين يف النقد الذي خصص ُه لنقد
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسفتنا.335 :
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسفتنا 335 :ـ .336
[[[ـ املصدر نفسه.336 ،
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الفلسفة املاركسية يف مسألة اإلدراك أو بعبارة أوضح نظرية اإلدراك عند املاركسية
مستندا ً يف نقده هذا إىل أقوال جورج بولتزر (  ) Boltezerاملفكّر املاركيس املعارص.
وتستند نظرية املاركسية يف مسألة اإلدراك عىل أساس الفعل املنعكس الرشطي الذي
اكتشفه العامل الفيزلوجي بافلوف (  ) Bavlofفيقول جورج بولتزر يف هذا الصدد
(وبهذه الطريقة أثبت (بافلوف) أن ما يحدد أساساً شعور اإلنسان ليس جهازه
العضوي ،بل يحدده عىل عكس ذلك املجتمع الذي يعيش فيه اإلنسان واملعرفة التي
يحصل عليها منه فالظروف االجتامعية للحياة هي املنظم الحقيقي للحياة العضوية
الذهنية) والنص هذا فيه أكرث من دالله ميكن أن تستنتج إلثبات ما ذهب إليه
الناقد فهو:
[[[

أوالً :يؤكد اعتامد املاركسية ـ وجورج بولتزر خصوصاً عىل نظرية بافلوف وهذا
ما يؤكد ُه الناقد.
ثانياً :وهو األهم وهي أيضاً نقطة الخالف كام يؤكده الناقد بين ُه وبني املاركسية،
أي عالقة اإلدراك والشعور بالحياة االجتامعية واألحوال املادية التي رأت املاركسية أن
اإلدراك والشعور نتاج الظروف املادية واالجتامعية وهي بدورها أي (الظروف املادية
واالجتامعية) نتاج العامل االقتصادي الذي هو العامل الرئيس يف التطور الفكري .
[[[

فعىل هذا األساس فاملاركسية واعتامدا ً عىل النص املشار إليه اعتمدت عىل نظرية
بافلوف يف تفسري اإلدراك البرشي لكننا نجد أن السيد الصدر يف نقده للامركسية يف
هذه املسألة مل يرجع إىل نظرية بافلوف ،بل لجأ ورجع إىل املدرسة السلوكية التي
أمنت املاركسية بنظريتها يف مسألة أن األفكار واإلدراكات هي ردود فعل منعكسة
عن املحيط الخارجي ،وهذه النقطة ميكن أن تسجل عىل الناقد ،إذ إن نظرية بافلوف
نقال عن جورج بولتزر ،كذلك انظر :جامعة من األساتذة السوفيت ،املادية
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسفتناً :
الديالكتيكية 131 :ـ .141
[[[ـ محمد باقر الصدر ،فلسفتنا.337 :
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متثل األساس العلمي ملاركسية القرن العرشين ،فاقترصت معالجته لهذه املسألة
عىل علم النفس السلويك كام أن نقده أو بعض نقده ميكن تسجيله عىل ما يسميه
املاركسيون (املادية املبتذلة)  .وعىل الرغم من ذلك فإن الناقد استطاع أن يوجه
نقدا ً الذعاً يف هذه املسألة للامركسية وإن اعتمدت عىل النظرية السلوكية مستعيناً
بنقده هذا عىل رضب مثال من الحياة البرشية ليخاطب وجدان اإلنسان البسيط بأن
األفكار ليست وليدة منبهات رشطية خارجية بقدر ما هي نشاط ايجايب ف ّعال للنفس
اإلنسانية  .ومن مثّ ة فالحياة االجتامعية والظروف املادية كام تؤمن (املاركسية) ،ال
تستطيع أن تحدد أفكار الناس مشاعرهم بصورة آلية عن طريق املنبهات الخارجية .
ولكن هذا ال يعني وكام يؤكد ُه الناقد أن ُه ال دور يذكر لبيئة ومجتمع اإلنسان الذي
يعيش فيه عىل تفكريه ال عىل أساس أنها املنيشء لألفكار كام نادت بذلك املاركسية،
بل عىل أساس إنهام عوامل مساعدة يف منو أفكار اإلنسان وتطورها «نعم إن اإلنسان
قد يكيف أفكاره تكييفاً اختيارياً بالبيئة واملحيط كام نادت بذلك املدرسة الوظيفية
[[[

[[[

[[[

[[[ـ انظر :عامر أبو رغيـف ،دراسات فـي الحكمة واملنهـج ،ط ،1دار الفقـه للطباعـة والنشـر1426 ،هـ ،ص،357
ضمن موضوع (نظرية املعرفـة بني الشـهيدين املطهري والصدر) ويؤكد الكاتب فـي هامـش الصفحة نفـسها أنه
للتأكد مـن هـذا االدعاء مراجعة دراسة الدكتور ،نوري جعفـر« ،طبيعة اإلنسان فـي ضوء فسلجة بافلوف» ودراسـة
أخـرى (لهاري ويلر) ترجمـة شوقـي جالل بعنوان بافلوف فرويـد ( )Freudلكن فات الكاتب أن الناقد قد أشار إىل
أن املدرسة السلوكية قد استغلت نظرية بافـلوف اعتربت أن الحياة العقلية عبارة عن أفعال منعكسة ،وأن املاركسية
اعتمدت عىل هذا الجانب يف املدرسة السلوكية ـ أي أن املاركسية اعتمدت بصورة غري مبارشة عىل نظرية بافلوف
وهذا ما أشار إليه جورج بولتزر ،انظر :فلسفتنا للمؤلف ضمن موضوع اإلدراك.
[[[ـ يضـرب الناقد لتوضيح هـذه املسـألة مثالني نذكـر أحدهمـا وهـو(يلتقي زيـد وعمرو يـوم السـبت يأخذان
بالحديث مـدة ثـم يحاوالن االفرتاق فيقـول زيـد لعمرو :انتظرنـي فـي صباح الجمعـة اآلتيـة فـي بيتـك ويفرتقان
بعـد ذلك وينرصف كـل منهمـا إلـى حياتـه االعتيادية ومتـر األيام حتى يحيـن املوعـد املحـدد للزيارة فيستذكر
كل من الشخصني موعـده ويدرك موقفه بصورة مختلـفة عـن إدراك اآلخر فيبقى عمرو فـي بيتـه ينتظـر ويخـرج
زيـد مـن بيتـه متوجهاً إىل زيارته فمـا هـو املنبـه الرشطـي الخارجـي الذي أثار اإلدراكني املختلفني بعـد مرور عدة
أيام عىل امليعاد السابق ويف هذه الساعة بالذات وإذا كان الكالم السـابق كافـياً للتنبيه اآلن فلمـاذا ال يتذكـران
اآلن جميـع أحاديثهمـا التي تبادالهـا؟ وملـاذا ال تقـوم تـلك األحاديث بدور التنبيه واالستثارة .محمد باقر الصدر،
فلسفتنا.342 :
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر فلسفتنا.343 :
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يف علم النفس تأثرا ً بنظرية التطور عند المارك يف البيولوجيا ،فكام أن الكائن الحي
يتكيف عضوياً تبعاً ملحيطه كذلك األمر يف حياته الفكرية» .
[[[

إن نقد السيد الصدر هذا للامركسية هو نقد ملا يسميه املحاولة الثانية لها
للتدليل عىل مادية اإلدراك فالفكر أو اإلدراك هو ظاهرة من ظواهر الطبيعة ونتا ٍج
عا ٍل للامدة وبالتايل جزء من الطبيعة فتحكمه نفس القوانني التي تسيطر عىل
الطبيعة ويتحرك وينمو ديالكتيكياً كام تتحرك وتنمو جميع ظواهر الطبيعة .
[[[

أما نقد املحاولة األوىل لها التي مؤداها انظر :إن الفكر أو اإلدراك هو انعكاس
للواقع املوضوعي وألجل أن يكون مطابقاً له يجب أن يعكس قوانينه وتطوره وحركته،
فاإلدراك ينمو ويتطور وفقاً لتطور الواقع املوضوعي  .فإن السيد الصدر يؤمن بأن
الفكر واإلدراك يصور الواقع املوضوعي لوناً من ألوان التصوير ولكن هذا ال يعني أن
تنعكس حركة الواقع املوضوعي يف اإلدراك أو الفكر فينمو تبعاً له وذلك ألمرين هام:
[[[

أوالً :إن عامل الطبيعة ـ عامل التغري والتجديد والحركة ـ يحتوي حتامً عىل قوانني
ثابتة .وهذا ما ال ميكن ألي منطق إنكاره ،إالّ إذا أنكر نفسه ألن املنطق ال ميكن أن
يكون منطقاً إالّ إذا أقام طريقت ُه يف التفكري وفهم العامل عىل قوانني ثابتة ،وحتى
الديالكتيك نفسه يعترب أن هناك عدة قوانني تسيطر وتتحكم بالطبيعة ومنها قانون
الحركة الذي يؤمن به وبشموليته وعليه فإن عامل الطبيعة سوا ًء صح عليه املنطق
البرشي العام أم منطق الديالكتيك الذي تتبناه املاركسية فإنه توجد فيه عدة قوانني
ثابتة تعكس حقائق ثابتة ،والديالكتيكيون إزاء هذا االعرتاض بني أمرين( :أولهام)
إما أن يعتربوا قانون الحركة ثابتاً دامئاً وبذلك توجد حقيقة دامئة و (ثانيهام) أن
[[[ـ املصدر نفسه.344 ،
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر فلسفتنا.212 :
[[[ـ املصدر نفسه .208 ،كذلك انظر :أميل برنز ،ما هي املاركسية ،منشورات مكتبة النور ،بغداد( ،ب .ت).74 :
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يكون نفس قانون الحركة قانوناً متغريا ً ومعنى هذا أن الحركة ليست دامئة وأنها قد
تتبدل إىل ثبات وتعود الحقائق ثابتة بعد أن كانت متحركة ،ومن كال الحالتني يكون
الديالكتيك مرغامً عىل االعرتاف بوجود حقيقة ثابتة .
[[[

ثانياً :إن الفكر أو اإلدراك أو الحقيقة ال تعكس الخصائص الواقعية للطبيعة
فالذهن البرشي يدرك من األشياء املوضوعية مفاهيمها وماهياتها ،واملفهوم
واملاهية الذي ينعكس يف الذهن عن تلك األشياء الخارجية يختلف عن الواقع
الخارجي يف الوجود والخصائص فعىل سبيل املثال ال ِعامل البايلوجي ميكنه أن يكون
فكرة علمية دقيقة عن امليكروب وتركيبه ونشاطه الخاص وتفاعالته مع جسم
اإلنسان ولكن الفكرة مهام كانت دقيقة ومفصلة ال توجد فيها خواص امليكروب
الخارجي وال ميكنها أن تؤدي نفس الدور الذي يؤديه واقعها املوضوعي ،ومن هذا
يتضح أن قوانني الواقع املوضوعي وخواصه ال توجد يف الفكرة ذاتها ومن تلك
القوانني والخواص الحركة فهي وإن كانت من قوانني الطبيعة واملادة الثابتة ولكن
الفكرة أو الحقيقة يف ذهننا التي تعكس الطبيعة ال توجد فيها تلك الخاصية فال
يجب يف الفكرة الصحيحة أن تعكس الواقع املوضوعي بخصائصه وألون نشاطه
املختلفة وإالّ مل نكن منلك فكرة حقيقية يف جميع أفكارنا .
[[[

هذا بالنسبة للامركسية أما امليتافزيقية التي يؤمن بها الناقد فإنها وكام يقوله
(ومع إميانها بأن الطبيعة هي عامل الحركة والتطور الدائم تختلف عن الديالكتيك
وترفض عموم قانون الحركة للمفاهيم الذهنية ألنها ال ميكن أن تتوفر فيها جميع
خصائص الواقع املوضوعي وليس معنى هذا أن امليتافزيقيني إذا كونوا مفهوماً عن
الطبيعة يف مرحلة من مراحلها جمدوا أفكارهم وأوقفوا بحوثهم واعتربوا ذلك املفهوم
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر فلسفتنا .208 :كذلك انظر :أميل برنز ،ما هي املاركسية ،منشورات مكتبة النور،
بغداد( ،ب .ت).209 ،74 :
[[[ـ املصدر نفسه.210 ،
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كافياً الستكناة أرسار الطبيعة يف شتّى مراحلها)  .كذلك يقول بهذا الصدد (فنحن إذن
نؤمن بتطور الطبيعة ونرى من الرضوري دراستها يف كل دور من أدوار منوها وحركتها
وتكوين مفهوم عنها .وليس هذا من مختصات الديالكتيك .وإمنا الذي يرفضه التفكري
امليتافزيقي .هو وجود حركة ديناميكية طبيعية يف كل مفهوم ذهني) .
[[[

[[[

ومن هذا نخلص بالقول أن نقد السيد الصدر للامركسية جاء عىل نحوين وهام:
أوالً :نقد القاعدة الفكرية التي استندت إليها املاركسية يف رؤيتها ملسألة اإلدراك
وهي كام أوضحنا (الرؤية املادية) ولقد وجه نقدا ً لهذه القاعدة أو الرؤية كام رأينا أنفاً.
ثانياً :النقد املبارش للنظرية املاركسية يف مسألة اإلدراك والتي كانت مبنية عىل
مسألتني وهام:
 1ـ مادية اإلدراك.
 2ـ نظرية التطور.
ولقد ناقش الناقد هاتني املسألتني مفصالً نقده للرؤية املادية أوالً ونقده للامدية
التاريخية التي أكدت مسألة التطور وأن األفكار هي نتاج لتطور الحالة االجتامعية
وتأثريات البيئة.
لقد آمن السيد الصدر بأن اإلدراك يقوم عىل أصل مجرد وهو النفس التي هي
املكون الثاين لإلنسان زيادة عىل عوامل مادية ميكن أن نسميها مقدمات اإلدراك
أو العوامل الثانوية لإلدراك وهي الحواس والعوامل البايلوجية والبيئية والتي ال
تستطيع أن تتم عملية اإلدراك إالّ بوجود النفس أو األصل املجرد وهذا ما أشار إليه
الناقد وما أوضحناه يف حنايا نقده للرؤية املادية لإلدراك.
[[[ـ املصدر نفسه.210 ،
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر فلسفتنا .208 :كذلك انظر :أميل برنز ،ما هي املاركسية ،منشورات مكتبة النور،
بغداد( ،ب .ت).211 ،74 :

المبحث الثاني
مصدر املعرفة البرشية
عاد ًة ما يُقسم موضوع (مصدر املعرفة) عىل قسمني (التصور) و(التصديق) أي
(مصدر التصورات) و(مصدر التصديقات) ،ويُعرف التصور وهذا ما أرشنا إليه سابقاً
(بأنه اإلدراك الساذج) والتصديق (بأنه اإلدراك املنطوي عىل حكم) ،ولقد تطرقنا يف
املبحث األول من هذا الفصل إىل موضوع اإلدراك البرشي ،ورأينا كيف أن السيد
الصدر قد رفض الرؤية املادية لإلدراك ونقدها وقد تبنت ُه املدرسة املاركسية مستعينة
بنظريات علم النفس.
ويف هذا املوضوع نجد أن السيد الصدر حاول تسليط الضوء يف مؤلفاته الفلسفية
عىل مسألة التصور والتصديق ولقد تطرق للتصديق يف كال مؤلفيه (فلسفتنا)
و(األسس املنطقة لالستقراء) أما التصور فلقد تطرق إليه فقط يف مؤلفه (فلسفتنا)
وهذا يدل عىل ما يبدو لنا عىل أهمية موضوع التصديق ال عند السيد الصدر فحسب
بل بشكل عام ضمن موضوعات (نظرية املعرفة).

أوالً( :مصدر التصور)
يعرض لنا الناقد ضمن هذه املفردة عدة نظريات أرجعت مصدر التصور إىل
ِ
يكتف بعرض هذه النظريات بل نراه
مبادئ تختلف الواحدة عنها عن األخرى ،ومل
ناقدا ً لهذه النظريات ،ونحن ال يهمنا التعرف عىل طبيعة النقد لهذه النظريات إالّ
بالقدر الذي يخص مجال البحث.
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يعرض وينقد السيد الصدر كام قلنا أكرث من نظرية يف هذا املجال وهي :
[[[

 1ـ نظرية االستذكار األفالطونية :أي نسب ًة إىل أفالطون.
 2ـ النظرية العقلية :وهي نظرية كُالً من (ديكارت وكانط).
 3ـ النظرية الحس ّية :وهي نظرية (جون لوك) ،وقد تبناها كُالًّ من جورج باركيل
وديفيد هيوم.
 4ـ نظرية االنتزاع :وهي نظرية الفالسفة اإلسالميني ـ وهي النظرية التي تبناها الناقد.
والذي يهمنا يف نقده لهذه النظريات هو نقد ُه للنظرية الحس ّية التي تبنتها
املاركسية والتي أكدت أن اإلحساس هو املصدر الوحيد للذهن البرشي للتصورات
واملعاين والقوة الذهنية هي القوة العاكسة لإلحساسات املختلفة يف الذهن .
[[[

فالعقل أو القوة الذهنية كام يسميها الناقد ليس لها دور إالّ ثانوي يف عملية
تكوين املفاهيم التصورية وعمل الذهن تابع لعمل الحس وليس له أي دخل يف
هذه العملية .وعىل هذا األساس نراه يقول ناقدا ً لهذه النظرية «وميكننا أن نوضح
فشل النظرية الحسية يف محاوله إرجاع جميع مفاهيم التصور البرشي إىل الحس
عىل ضوء دراسة عدة من مفاهيم الذهن البرشي كاملفاهيم التالية :العلة واملعلول،
الجوهر والعرض ،اإلمكان والوجوب ،الوحدة والكرثة ،الوجود والعدم وما إىل ذلك
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسفتنا 53 :ـ .62
[[[ـ املصدر نفسه ،57 ،مل يكن نقـد املاركسية فـي هـذه املسألة نقـدا ً مبارشا ً مـن قبـل الناقد بل كان بصورة غري
مبارشة من خالل نقده للنظرية الحسيّة التي تبنتها املاركسية .ويستشهد الناقـد بنصوص لفالسـفة ومفـكّرين
ماركسـيني أكـدوا فيها تبني هـذه النظريـة أمثال (جورج بولتيزر) (ماوتسـي تونغ) فمثالً نقرأ فـي نص لجورج
بولتيزز ينقل ُه لنا الناقد يقول فيـه بولتيزز« :الرأي املاركيس يعني إذن أن محتوى شـعورنا ليس له مصدر سوى
الجزيئات املوضوعية التـي تقدمها لنا الظروف الخارجية التـي نعيش فيها ،وتعطي لنا يف اإلحساسات وهذا كل
ما يف األمر» انظر :محمد باقر الصدر ،فلسفتنا 58 :ـ  59نقالً عن املادية واملثالية يف الفلسفة ص  .57كذلك انظر:
ماوتيس تونغ حول التطبيق ،دار بغداد للطباعة والنرش والرتجمة ن (ب .ت).11 :
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من مفاهيم وتصورات»  .فهذه املفاهيم جميعاً ليست مفاهيم مستمدة من الحس
بل هي مفاهيم عقلية استطاع العقل أن يستخلصها ويستنتجها من خالل آليات
ذهنية معينة ،تكون التصورات األولية املستمدة من الحس وفقاً لنظرية االنتزاع التي
يتبناها الناقد القاعدة أو املقدمة يف انتزاع تصورات ثانوية والتي من ضمنها بل من
أهمها مفهوم (العلية) .
[[[

[[[

فالحس كام يود ُه الناقد ال يستطيع أن يدرك العالقة القامئة بني العلة واملعلول
بل يدرك الحس ذات العلة وذات املعلول (فنحن جميعاً نعلم أن الحس أينام يقع
عىل ذات العلة وذات املعلول فندرك ببرصنا سقوط القلم عىل األرض إذا ُسحبت
من تحته املنضدة التي وضع عليها وندرك باللمس حرارة املاء حني يوضع عىل النار
وكذلك ندرك متدد الفلزات يف جو حار ففي هذه األمثلة نحس بظاهرتني متعاقبتني
وال نحس بصلة خاصة بينهام) .
[[[

وعىل هذا النحو نخلص بالقول أن الناقد ركز يف نقده للنظرية الحسية بشكلٍ عام
وللنظرية املاركسية بشكلٍ خاص عىل أن الحس ال ميكن أن يكون هو املصدر الوحيد
لكل تصوراتنا بل هناك مصدر آخر غريه وهو العقل ألننا نجد أن الذهن اإلنساين
يحتوي عىل عدة من مفاهيم حس ّية وغري حس ّية فإذا كانت املفاهيم والتصورات
الحسية مصدرها الحس فام هو مصدر التصورات غري الحس ّية؟ وكان الجواب عىل
هذا السؤال وفقاً للنظرية الحس ّية واملاركسية أن مصدرها هو الحس أيضاً مع خالقية
الذهن أو العقل لها ،أما الناقد الذي رفض هذه النظرية وتبنى نظرية االنتزاع التي
أرشنا إليها فإن ُه وإن آمن بالحس وأهمية الحس يف تكوين الكثري من التصورات إالّ
تقل أهمية عن التصورات
أنه جعل للذهن استقاللية يف تكوين مفاهيم أخرى ال ُ
[[[ـ محمد باقر الصدر ،فلسفتنا 59 :ـ .60
[[[ـ املصدر نفسه 61 ،ـ .62
[[[ـ املصدر نفسه.60 ،
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واملفاهيم الحس ّية وهذه التصورات أو املفاهيم ما أسامها متفقاً مع املذهب العقيل
ضمن موضوع (التصديق) باملعارف الرضورية أو البديهية .هذا من جانب ومن
جانب آخر فإن نقطة االختالف الثانية بني نظرية االنتزاع والنظرية الحس ّية هو أن
النظرية الحسيّة مل تؤمن بخالقية الذهن للمعاين غري املحسومة.
كل معنى غري محسوس ال يستطيع الذهن أن يخلق منه تصورا ً آخر .أما
أي ّ
نظرية االنتزاع فإنها آمنت بخالف ذلك وهذا ما يوضح ُه هذا النص للناقد الذي يُشري
فيه إىل نقطة الخالف هذه «فالحقيقة التي ال مجال إلنكارها هي أننا نتصور مفهوم
العلية سواء أحدقنا بها أم ال .وليس تصور العلية تصورا ً مركباً من تصور الشيئني
املتعاقبني ،فنحن حني نتصور علية درجة معينة من الحرارة للغليان ال نعني بهذه
العلية تركيباً اصطناعياً بني فكريت الحرارة والغليان بل فكرة ثالثة تقوم بينهام .فمن
أين جاءت هذه الفكرة التي مل تدرك بالحس إذا مل يكن للذهن خالقية ملعانٍ غري
محسوسة؟ ونواجه نفس املشكلة يف املفاهيم األخرى التي عرضناها آنفاً ،فهي جميعاً
الحيس الخالص للتصور البرشي
ليست من املعاين املحسوسة فيجب طرح التفسري
ّ
واألخذ بنظرية االنتزاع» .
[[[

ثانياً :مصدر التصديق

[[[

يذكر الناقد ضمن هذا املوضوع اتجاهني مختلفني متاماً وهام (املذهب العقيل)
الذي تبناه الناقد و(املذهب التجريبي) الذي يوجه له نقدا ً واسعاً ولقد تبنت
املاركسية االتجاه الثاين كذلك بعض املدارس املادية.
[[[ـ محمد باقر الصدر ،فلسفتنا.61 :
[[[ـ لقد تقدم تعريف التصديق الذي هو اإلدراك املنطوي عىل حكم ،عكس التصور الـذي هو اإلدراك الساذج الذي
ال ينطوي عىل أي حكم .ولقد تناول السيد الشهيد كالًّ من التصور والتصديق ومصادرهام.
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ويتلخص املذهب العقيل الذي يتبنى الناقد مسائله مبا يأيت :
[[[

 1ـ إن املعرفة البرشية تبدأ من بديهيات أولية تعترب حجر الزاوية أو القاعدة
لكل معرفة برشية ،ذلك ألن املذهب العقيل يقسم املعارف البرشية إىل معارف أولية
رضورية أو بديهية مثل (مبدأ الذاتية) و(استحالة اجتامع النقطتني) و(مبدأ العلية)،
ومعارف نظرية تتوقف عىل تلك املعارف األولية أي أنها تستنتج من تلك املعارف
األولية.
 2ـ السري الفكري الحقيقي للعقل البرشي يتدرج من الكليات إىل الجزيئات.
 3ـ إن كل معرفة ال تعتمد السري الفكري املتقدم ال تتسم نتائجها بالكلية
وباإلطالق.
وعىل العكس من املذهب العقيل يقف املذهب التجريبي الذي ميكن تلخيص
مسائلهُ وأفكاره كام يأيت:
 1ـ يؤمن املذهب التجريبي بأن التجربة والخربة هي املصدر الوحيد للمعرفة
البرشية.
 2ـ ينكر وجود أي معرفة قبلية لدى اإلنسان مستقلة عن التجربة والخربة ،وهو
بذلك يحدد الفكر البرشي مبيدان التجربة وال يتعداه وبذلك يصبح عدم جدوى
البحث امليتافزيقي.
 3ـ السري الفكري للذهن البرشي يسري من الخاص إىل العام عىل العكس من
املذهب العقيل .
[[[

[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسـفتنا 63 :ـ  .64كـذلك انظر :عامر أبو رغيـف ،نظريـة املعرفـة بيـن الشـهيدين
مطهري والصـدر ،دراسـة منشورة ضمـن مجموعة دراسات للمؤلف تحت عنـوان ،دراسـات فـي الحكمة واملنهج،
مركـز رعايـة الدراسـات الجادة ،دار الفقـه للطباعـة والنشـر ،ط1426 ،1هـ ،إيـران ،ص  .355كـذلك راجـع :توفيـق
الطـويل ،أسـس الفلسـفة ،دار النهضة العربيـة ،القاهـرة 341 :،ـ .435
[[[ـ انظر :عبد املنعم الحفني ،موسوعة الفلسفة والفالسفة ،ج ،1مكتبة مدبويل ،ط 384 :1999 ،2ـ  .385انظر:
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لقد تبنت الفلسفة املاركسية املذهب التجريبي ،ولقد أشار الناقد لذلك يف مؤلفه
فلسفتنا بقوله «ويف هذه املسألة ـ أي مسألة مصدر التصديق ـ عدة مذاهب فلسفية
نتناول بالدرس منها املذهب العقيل واملذهب التجريبي ،فاألول هو املذهب الذي
ترتكز علية الفلسفة اإلسالمية وطريقة التفكري اإلسالمي بصورة عامة ،والثاين هو
الرأي السائد يف عدة مدارس للامدية ومنها املدرسة املاركسية» .
[[[

إن النقد الذي وجه للامركسية نستطيع أن نلحظه عىل مستويني:
 1ـ املستوى األول:
نقد املذهب التجريبي يف هذه املسألة ـ أي مصدر التصديق ـ ألن كام أشار النص
املتقدم ـ املاركسية قد تبنت هذا املذهب ،فأي نقد يوجه للمذهب التجريبي فإنه
يوجه للامركسية بالرضورة.
ولقد وجه السيد الصدر نقداً واسعاً للمذهب التجريبي ميكن تحديده بالنقاط
اآلتية:
 1ـ يحاول الناقد أن يأيت إىل القاعدة الفكرية األساسية يف املذهب التجريبي
لينقدها فإذا انهارت القاعدة انهار كل البنيان الفلسفي والعلمي الذي بُني عليها.
وقاعدة املذهب التجريبي األساسية هي (التجربة هي املقياس األسايس لتميز
الحقيقة) .ويتساءل الناقد (هل هي ـ أي القاعدة ـ معرفة أولية حصل عليها
اإلنسان من دون تجربة سابقة؟ أو أنها بدورها أيضاً كسائر املعارف البرشية
ليست فطرية وال رضورية؟ فإذا كانت معرفة أولية سابقة عىل التجربة بطل
املذهب التجريبي الذي ال يؤمن باملعارف األولية وثبت وجود معلومات إنسانية
رضورية بصورة مستقلة عن التجربة ،وإذا كانت هذه املعرفة محتاجة إىل تجربة
محمد باقر الصدر ،فلسفتنا 6 :ـ  .67واألسس املنطقية لالستقراء 93 :ـ .94
[[[ـ محمد باقر الصدر ،فلسفتنا.63 :
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سابقة فمعنى ذلك إنا ال ندرك يف بداية األمر أن التجربة مقياس منطقي مضمون
الصدق فكيف ميكن الربهنة عىل صحته واعتباره مقياساً بتجربة ما دامت غري
مضمونة الصدق بعد؟ وبكلمة أخرى إن القاعدة املذكورة التي هي ركيزة املذهب
التجريبي إن كانت خطأً سقط املذهب التجريبي بانهيار قاعدته الرئيسية وإن
كانت صواباً صح لنا أن نتساءل عن السبب الذي جعل التجريبيني يؤمنون بصواب
هذه القاعدة ،فإذا كانوا قد تأكدوا من صوابها بال تجربة فهذا يعني أنها قضية
بديهية وأن اإلنسان ميلك حقائق وراء التجربة وإن كانوا قد تأكدوا من صوابها
بتجربة سابقة فهو أمر مستحيل ألن التجربة ال تؤكد قيمة نفسها) .
[[[

 2ـ يحاول الناقد بخطوة ثانية بعدما حاول نقد القاعدة أن يتامىش مع املذهب
التجريبي ،مؤكدا ً أنه حتى لو سلمنا مع التجريبني بصحة مذهبهم فإنه يبقى عاجزا ً
عن إدراك حقيقة وجوهر األشياء حتى أوضح األشياء بنظرهم أي املادة التي يستطيع
الحس أن يدرك ظواهرها ويتفاعل معها فرناه يقول يف هذا الصدد« :إن املفهوم
الفلسفي الذي يرتكز عىل املذهب التجريبي يعجز عن إثبات املادة ،ألن املادة ال
ميكن الكشف عنها بالتجربة الخاصة بل كل ما يبدو للحس يف املجاالت التجريبية إمنا
هو ظواهر املادة وإعراضها وأما نفس املادة بالذات ـ الجوهر املادي الذي تعرضه
تلك الظواهر والصفات ـ فهي ال تدرك بالحس ،فالوردة التي نراها عىل الشجرة أو
نلمسها بيدنا إمنا نحس يف جميع تلك األحوال بالجوهر الذي تلتقي جميع هذه
الظواهر عنده وإمنا ندرك هذا الجوهر بربهان عقيل مرتكزا ً عىل املعارف العقلية
فضال عن أن ُه نصاً نقدياً حاول فيه الناقد تبيان عجز املذهب
األولية»  .إن هذا النص ً
التجريبي عن إدراك حقيقة املادة ألنه وكام هو واضح من النص أن الحس ال يستطيع
[[[

[[[ـ محمد باقر الصدر ،فلسفتنا.68 :
[[[ـ محمد باقر الصدر ،فلسفتنا 68 :ـ .69
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أن يدرك جوهر اليشء وحقيقته الذي هو يش وراء ظواهر املادة ،فإن النص يُشري
إشارة واضحة عىل أن جوهر املادة ال ميكن أن يدرك إالّ بربهان عقيل مرتكز عىل
معارف عقلية أولية وهذا غري متوفر يف املذهب التجريبي بل إن املذهب التجريبي
يرفض رفضاً قاطعاً وجود معارف أولية ومن مثة فإنه يرفض بطبيعة الحال الربهان
العقيل الذي تأسيساً عىل املذهب العقيل ال يكون إالّ باالعتامد عىل املعارف األولية
التي هي قضايا رضورية وبديهية وهذا ما أرشنا إليه يف كالمنا عن املذهب العقيل
الذي يؤمن الناقد مبسائلة.
كذلك نرى الناقد يلتزم مبوضوعية الطرح والتميز فرناه بعد إيراد هذا النص
النقدي للمذهب التجريبي يؤكد أن هذا النقد أو االعرتاض هو عىل من يؤمن بوجود
جوهر مادي أما الذي ال يؤمن بوجود الجوهر املادي يف الطبيعة ال صلة له بهذا النقد
أو االعرتاض  .وهذه إشارة واضحة إىل املذهب الواقعي الذي يؤمن بوجود جوهر
مادي يف الطبيعة ومن ضمن هذا املذهب الواقعي املاركسية التي سوف نشري إىل
آرائها يف هذه املسألة الحقاً.
[[[

 2ـ املستوى الثاين
ويف هذا املستوى نجد نقدُ للامركسية بصورة واضحة يبدأ ُه الناقد بالتميز بني
رؤيتني مختلفتني يف املذهب التجريبي حول املعرفة وهام:
 1ـ رؤية أو رأي يؤكد أن املعرفة البرشية تتوفر بأجمعها مبرحلة اإلحساس
والتجارب البسيطة.
 2ـ رؤية أو رأي يؤكد أن املعرفة البرشية متر مبرحلتني هام (الخطوة الحس ّية
والخطوة العقلية) أو مرحلة التطبيق والنظرية أو مرحلة التجربة ومرحلة املفهوم
واالستنتاج ،ولقد تبنت املاركسية الرأي الثاين والذي خشيت أن يقذف بها بساحة
[[[ـ املصدر نفسه.69 ،
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املذهب العقيل  ،الذي يؤمن بالحس والتجربة كخطوة أوىل يف املعرفة وبالعقل
واملبادئ األولية العقلية التي يتم من خاللها استنتاج املفاهيم واملعارف النظرية
بعمليات عقلية تكون اإلدراكات والصور الحس ّية مادتها الخام.
[[[

وينقل لنا الناقد نصوصاً لشخصيات ماركسية أكدت ما أرادت ُه يف مسألة املعرفة
ال عىل أساس ما يذهب إليه املذهب العقيل بل عىل أساس أن ُه ال انفصال ملعرفة
عن التجربة أي ال توجد معرفة منفصلة عن التجربة بل التجربة هي املقياس األول
واألخري لجميع معارف اإلنسان فال وجود للعقل وال ملسائل ومبادئ رضورية أولية
منفصلة عن التجربة.

نص ملاوتيس تونغ يقول فيه «إن نظرية املعرفة يف املادية
من بني هذه النصوص ٌ
الديالكتيكية تضع التطبيق يف املقام األول فهي ترى أن اكتساب الناس للمعرفة يجب
كل النظريات الخاطئة
أن ال يفصل بأية درجة كانت عن التطبيق وتشن نضاالً ض ّد ّ
التي تنكر أهمية التطبيق أو تسمح بانفصال املعرفة عن التطبيق»  .وبعد أن ينتهي
الناقد من إيراد هذه النصوص املاركسية التي تؤكد كام أرشنا حس ّية املعرفة وتجربتها
يحاول أن يركز نقده عىل األطر العامة لرأي املاركسية يف هذا الشأن.
[[[

وميكن أن نجمل نقده بعدة نقاط:
 1ـ إن الحس أو التجربة ال يستطيع أن يدرك جوهر األشياء أي أن الحس يدرك
الظواهر وال يستطيع أن يكون مفهوماً عنها مبعزل عن العقل وقوانينه  .وهذا ما
أرشنا إليه يف نقده للمذهب التجريبي الذي قلنا إن ُه نقدا ً غري مبارش للامركسية،
وهنا يلجأ الناقد للتكرار ال أنه قد أعيت ُه الحجج النقدية فلجأ إىل التكرار ،بل ميكن
[[[

[[[ـ محمد باقر الصدر ،فلسفتنا.79 :
[[[ـ ماوتيس تونغ ،حول التطبيق.4 :
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسفتنا.81 :
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القول إن هذه النقطة هي نقطة جوهرية يف نقد املاركسية بصورة خاصة واملذهب
الحس أو التجربة مع أهميتها :هذا ما ال ينفيه
التجريبي بصورة عامة ذلك بأن أن ّ
الناقد أو أي أحد فإنه يبقى عاجزا ً عن إدراك حقائق األشياء فلهذا ال ميكن التعويل
عليه بأي صورة من الصور مبعزل عن العقل.
الحس يف تكوين املفهوم مبعزل عن العقل ميكن أن يوصل
 2ـ إن االعتامد عىل ّ
املعرفة إىل النسبية ـ أي تكون املعرفة نسبية ألنه كام يؤكده الناقد قد يشرتك أفراد
عديدون يف اإلدراكات الحس ّية نفسها لكنهم ال يستطيعون أن يكونوا مفهوماً واحدا ً
مشرتكاً عن جوهر اليشء وقوانينه الواقعية .
[[[

 3ـ إن املاركسية مل توضع عىل أقل التقدير ـ كام يؤكد ُه هو ـ عىل كيفية االنتقال
من الخطوة األوىل التي هي (اإلدراكات الحسيّة) إىل الخطوة الثانية التي هي التطبيق
أو املفهوم .
[[[

هذه أبرز النقاط يف نقده للامركسية أراد من خاللها أن يوضح لنا عدم قدرة
املاركسية باعتامدها الوحيد عىل التجربة لتتوصل إىل معرفة حقائق األشياء وقوانينها
الواقعية هذا من جانب ومن جانب آخر حاول أن يربز املذهب العقيل ـ الذي يؤمن
به ـ بأن له القدرة عىل معرفة حقائق األشياء وإدراك قوانينها الواقعية .فلهذا نراه يف
حنايا نقده للامركسية وبعد أن ينتهي من النقد يُعرج عىل املذهب العقيل ويشري له
إشارة واضحة فرناه عىل سبيل املثال ينهي نقده وخصوصاً للمسألة الثالثة التي أرشنا
إليها بقوله «ونخلص من ذلك إىل أن التفسري الوحيد للخطوة الثانية من املعرفة ـ
الحكم واالستنتاج ـ هو ما ارتكز عليه املذهب العقيل من القول بأن عدة من قوانني
العامل العامة يعرفها اإلنسان معرفة مستقلة عن التجربة كمبدأ عدم التناقض ،ومبدأ
[[[ـ املصدر نفسه.81 ،
[[[ـ املصدر نفسه.81 ،
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العلية ،ومبدأ التناسب بني العلة واملعلول وما إىل ذلك من مبادئ عامة» .
[[[

ثالثاً :املعرفة واليقني
لقد حددنا النقاط األساسية للمذهب التجريبي  ،ولقد ناقش الناقد كالًّ من
النقطتني األوىل والثانية وإن بقيت بعض املسائل فيهام سوف يناقشها يف مسألة
(حدود املعرفة) ،أما النقطة الثالثة وهي( :أن السري الفكري يسري من الخاص إىل
العام) ،عىل عكس املذهب العقيل من العام إىل الخاص أي بعبارة أدق أن املذهب
التجريبي يعتمد عىل املنطق االستقرايئ يف الوصول إىل الحقائق أما املذهب العقيل
فإن ُه يعتمد عىل القياس ،ولقد وضح السيد الصدر هذه املسائل تفصيالً يف مؤلفة
القيم (األسس املنطقية لالستقراء) الذي نحن لسنا بصدد توضيح ورشح هذه املسائل
إال بقدر ما تتعلق مبوضوع البحث.
[[[

كذلك من نقاط االختالف بني املذهب العقيل واملذهب التجريبي ما يرتتب عىل
القياس واالستقراء فلقد آمن املذهب العقيل بيقينة مسائل العلوم الطبيعية واملسائل
الرياضية رادا ً هذا اإلميان للبديهيات العقلية التي تشكّل حجر األساس للمذهب
العقيل ،أما املذهب التجريبي وعىل ضوء إميانه بالتجربة واالستقراء فإننا نراه عىل
العكس من ذلك وهذا ما أشار إليه الناقد يف مؤلفه األسس املنطقية لالستقراء إذ نراه
يعقد مقارنة بني كال املذهبني وموقفهام من مسائل العلوم الطبيعية وكذلك املسائل
الرياضية وبعد أن يعرض وينقد معالجة املذهب التجريبي لهذه املسائل يعرج إىل
مدرسة الوضعية املنطقية التي حاولت أن تطرح رؤية تجريبية جديدة لهذه املسائل.
يقول الناقد يف هذا الصدد« :إن قضايا العلوم الطبيعية تحظى لدى العقليني
[[[ـ محمد باقر الصدر ،فلسفتنا .82 :يجب اإلشارة هـنا إىل أن الناقـد مل يستعرض فـي هـذه املسـألة كيفية
الحسـي للمفهوم أو التطبيـق عنـد املاركسـية بل إشـارة إليها فـي أماكـن أخـرى مـن نقـده
االنتقال مـن اإلدراك
ّ
للامركسـية سوف نتطرق إليها الحقاً إن شاء الله.
[[[ـ انظر :ص 68ـ  69من هذا املبحث.
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بدرجة من التصديق عالية تبلغ يف بعض األحيان إىل اليقني ،بينام ينكر التجريبيون
اليقني بالقضية العلمية القامئة عىل أساس االستقراء ألنها تحتوي تصميامً يتجاوز
نطاق الخربة الحس ّية املبارشة ولكنهم عىل األغلب يؤمنون بأنها تحظى بدرجة
احتاملية عالية من التصديق عىل أساس الشواهد االستقرائية والتجارب الناجمة التي
تؤيد التعميم» .
[[[

أما فيام يخص القضايا الرياضية واملنطقية فاملوقف يختلف «وأما قضايا الرياضة
واملنطق فقد كانت باستمرار تضع املذهب التجريبي أمام مشكلة وهي تفسري اليقني
املعرتف به عادة للقضايا الرياضية واملنطقية وتربير الفرق بينها وبني قضايا املعرفة
يف العلوم الطبيعية .فإن الرأي السائد أن القضية املنطقية والرياضية تتمتع باليقني
فإذا كانت املعرفة كلها تقوم عىل أساس التجربة واالستقراء فهذا يعني أن القضية
الرياضية ( )4=2+2أو (أن الخط املستقيم أقرص مسافة بني نقطتني) ،استقرائية ،وإذا
كانت استقرائية فسوف تصبح عىل مستوى قضايا العلوم الطبيعية ويزول أي فرق
بني قضايا املنطق والرياضة وقضايا العلوم الطبيعية» .
[[[

الحيس
إن املذهب التجريبي وفقاً لرأيه هذا يصل إىل نتيجة ال تتالءم ومقياسه
ّ
يف املعرفة وال يستطيع االستقراء أن يجعل املعرفة يقينية فهو ـ أي املذهب التجريبي
ـ يجد نفسه باختيارات صعبة تجعله أمام مشكلة حقيقية ولقد أشار الناقد لذلك
مبيناً أن جميع الخيارات ستوصل ُه إىل طريق مسدود «ومن أجل ذلك يجد املذهب
التجريبي نفس ُه مضطرا ً إىل اختيار أحد املوقفني التاليني .فإما أن يحتفظ لقضايا
املنطق والرياضة بامتيازها الخاص عىل قضايا العلوم الطبيعية ،وإما أن يسلم بعدم
وجود أي امتياز بينهام وكال املوقفني محرج بالنسبة إىل املذهب التجريبي ،أما
[[[ـ محمد باقر الصدر ،األسس املنطقية لالستقراء.549 :
[[[ـ محمد باقر الصدر ،األسس املنطقية لالستقراء.550 :
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املوقف األول فالنة ال ميكنه أن يحتفظ لقضايا املنطق والرياضة بامتيازها الخاص
ويقينها الذي تتميز به عن قضايا العلوم الطبيعية ما مل يسلم بأنها ليست استقرائية
ويعرتف بأنها قضايا عقلية قبلية ،وأما املوقف الثاين فاملشكلة فيه تبدأ من إدراك
الفرق بني قضايا الرياضة واملنطق وقضايا العلوم الطبيعية بصورة ال تسمح باتخاذ
هذا املوقف» .
[[[

ويحاول الناقد أن يوضح لنا الفروق بني قضايا املنطق والرياضة وقضايا العلوم
الطبيعية مشريا ً بهذا التوضيح إىل عدم إمكانية املذهب التجريبي اتّخاذ املوقف
الصحيح من هذه القضايا وذلك ألنه قد جعل الخربة والحس املصدر الوحيد للمعرفة.
إن هذه الفروق ميكن اختصارها بالشكل اآليت :
[[[

 1ـ إن قضايا الرياضة واملنطق يقنية ال تقبل الشك عكس قضايا العلوم الطبيعية.
 2ـ إن تكرار األمثلة والشواهد ال أثر له يف القضايا الرياضية يف حني يلعب دورا ً
ايجابياً يف القضايا الطبيعية.
 3ـ ال ميكن أن تتجاوز قضايا العلوم الطبيعية وإن كانت تحتوي عىل تعميم
نطاق العامل الخارجي التي وقعت فيه التجربة أي بعبارة أدق ال ميكن أن تعمم هذه
القضايا خارج عامل التجربة الذي أجريت فيه.
ومل يستطيع كام قلنا املذهب التجريبي أن يفرس هذه الفروق ولهذا اضطر
كام يؤكد ُه الناقد ملدة من الزمن أن يتخذ موقفاً يعلن فيه املساواة بني قضايا
الرياضة واملنطق وقضايا العلوم وينزل بقضايا الرياضة واملنطق عن درجة اليقني
ويجعلها قضايا احتاملية مثلها مثل قضايا العلوم .وهذا بطبيعة الحال يؤكد فشل
هذا املذهب يف تفسري املعرفة عىل عكس املذهب العقيل الذي استطاع التميز بني
[[[ـ املصدر نفسه 550 ،ـ .551
[[[ـ انظر املصدر نفسه 551 ،ـ .553
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قضايا املنطق والرياضة وقضايا العلوم ألنه يؤمن مبعارف قبلية سابقة عىل التجربة
يستطيع من خاللها أن يفرس الفرق بني هذه القضايا .
[[[

لقد بقي املذهب التجريبي يعاين من هذه املشكلة إىل أن حاول املناطقة
الوضعيون املحدثون أن يعالجوا هذا النقص مبحاولة منهم بالتفريق بني هذه القضايا.
إن محاولة املناطقة الوضعيون املحدثون جاءت لتميز بني قضايا الرياضة التي
هي عىل قسمني:
 1ـ قضايا الرياضة البحتة التي ال تتصل بالخربة الحسيّة مثل ( )2=1+1وهذه
قضايا جميعها تتمتع بالرضورة واليقني ألنها قضايا تكرارية ال تخربنا عن يشء إطالقاً،
والقضية التكرارية هي التي يتكرر عنارص املوضوع فيها بعضها أو كلها فال تضيف لنا
شيئاً جديدا ً سوى إبراز تلك العنارص مثل (األعزب ليس له زوجة) .
[[[

 2ـ قضايا الرياضة التطبيقية كمبادئ الهندسة اإلقليمية وهي مثالً (أن الخطني
املستقيمني يتقطعان يف نقطه واحدة فقط) وهذه القضايا كام يؤكدون هي قضايا
إخبارية ،والقضية اإلخبارية ـ هي التي تلحقنا بعلم جديد وتصف املوضوع بوصف
مل يكن مستبطناً يف املوضوع نفسه) .
[[[

وعىل هذا األساس فإن الوضعية املنطقية آمنت بيقينية القضايا املنطقية
والرياضية عىل أساس أن هذه القضايا هي قضايا تكرارية فال تضيف ملعرفتنا شيئاً
جديدا ً.
ولقد حاول السيد الصدر نقد هذه املسائل التي طرحتها الوضعية املنطقية يف
[[[ـ محمد باقر الصدر ،األسس املنطقية لالستقراء .553 :كذلك انظر :توفيق الطويل ،أسس الفلسفـة.235 :
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،األسس املنطقية لالستقراء 554 :ـ  .555كذلك انظر زيك نجيب محمود ،املنطق
الوضعي ،ج ،2مكتبة االنجلو املرصية ،ط ،4القاهرة.302 :1966 ،
[[[ـ محمد باقر الصدر ،األسس املنطقية لالستقراء 554 :ـ .555
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تربير يقينية املسائل املنطقية والرياضية الذي آمن بيقينها الناقد ،لكن ال عىل أساس
ما تذهب إليه الوضعية املنطقية ،بل عىل أساس إميان ُه باملذهب العقيل ،فهو عىل هذا
األساس يختلف مع الوضعية املنطقية عىل أساس الطريقة أو اآللية التي جاءت بها
هذه الفلسفة لتدعيم أو تربير يقينية املسائل املنطقية والرياضية ال عىل أساس اإلميان
بيقينة هذه القضايا أو عدم اإلميان بها فكالهام يؤمن بيقينة هذه القضايا لكن الطريقة
تختلف ولهذا نجد أن نقده انصب عىل إبراز خطأ الطريقة التي استعملتها الوضعية
املنطقية يف تربير ذلك فرناه يقول يف هذا الصدد« :إذا افرتضنا أن قضايا الرياضة البحتة
لحل املشكلة وتفسري الفرق بني القضية الرياضية
تكرارية كلها ،فهل يكفي القول بذلك ّ
وقضايا العلوم عىل أساس املنطق التجريبي؟ ونجيب عىل ذلك بالنفي :ألن حقنا أن
نطالب املنطق التجريبي بتفسري الرضورة واليقني يف القضايا التكرارية» .
[[[

ويرضب لنا السيد الصدر مثاالً لتوضيح قوله (ولنأخذ القضية التكرارية النموذجية
القائلة أن (أ) هي (أ) فإن مرد اليقني بهذه القضية إىل اإلميان مببدأ عدم التناقض
وهو املبدأ القائل «أن النفي واإلثبات يستحل اجتامعهام» ،ألننا لو مل نؤمن بهذا
لكان من املمكن أن ال تكون (أ) هي (أ) وإمنا كانت (أ) هي (أ) عىل استحالة اجتامع
النقيضني يف وقت واحد)  .أي أن القول بيقينة القضية الرياضية ال يرجع إىل أنها
قضية تكرارية ،بل يرجع عىل أساس إمياننا بقانون عدم التناقض.
[[[

ويطرح الناقد سؤاالً يحاول أن يستفهم عن إجابته من الوضعية املنطقية مؤداه
أن ُه إذا كان يقني القضية الرياضية راجعاً إىل مبدأ عدم التناقض فأنتم مطالبون بتربير
يقني هذا املبدأ؟
ويجيب هو نفسه عىل هذا السؤال وفقاً لرأي الوضعية املنطقية ،أن ُه ال ميكن
[[[ـ محمد باقر الصدر ،األسس املنطقية لالستقراء.557 :
[[[ـ املصدر نفسه.
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أن يكون هذا املبدأ قضية تكرارية فال ميكن أن يكون االستحالة متضمنة يف اجتامع
النقيضني ،فال ب ّد من أن يكون هذا املبدأ إخبارياً وإذا كان إخبارياً فسوف تعود املشكلة
من جديد ألنه مطالب بتفسري الرضورة واليقني يف هذه القضية اإلخبارية فإن قال :إنها
مستمدة من التجربة فسوف يصبح عاجزا ً عن بيان الفرق بني هذه القضية وقضايا
العلوم الطبيعية ،وإن قال بأن مبدأ عدم التناقض يعرب عن معرفة عقلية فسوف يهدم
قاعدته الرئيسة بنفسه .
[[[

لقد ركز السيد الصدر يف نقده للوضعية املنطقية حسب ما نرى عىل القاعدة
الرئيسة التي يتبناها هذا االتجاه الفلسفي ولكن تركيزه جاء بصورة غري مبارشة .فهو
قد بدأ بنقده من أبسط القضايا التي آمنت بها الوضعية املنطقية صعودا ً إىل القاعدة
الرئيسة ،أي بعبارة أدق أراد أن يؤكد أن القول بالتميز بني قضايا العلوم وقضايا
الرياضة واملنطق واإلميان بيقينة القضايا الثانية عىل أساس تقسيمها عىل قضايا
تكرارية وإخبارية ال يستطيع أن يقدم حالً للمشكلة ،بل إنه سوف يؤدي بالنتيجة
إىل القول مبسائل ومبادئ غري تجريبية وهذا ما ال يتفق مع املذهب التجريبي.
هذا كل ُه من جانب ومن جانب آخر نجد الناقد يركز عىل مسألة جدا ً مهمة
وهي إبراز أحقية اتجاه وصدقه وأفضليته عىل اتجاه آخر بحسب مقدرة أو
عدم مقدرة أحدهام عىل اتخاذ املواقف واآلليات الصحيحة التي تستطيع أن
تقدم إجابة أو منهجاً يتطابق مع الحقيقة ،وهذا ما وجدناه عند نهاية نقده
للوضعية يقول« :وهكذا يتضح أن املذهب التجريبي يتوجب رفضه عىل أساس
املقياس الذي وضعناه لتقييم املذهبني ـ ألنه عجز عن تفسري الح ّد األدىن من
التصديق املعرتف به لقضايا املعرفة البرشية .وبذلك تثبت فرضية املذهب
العقيل القائلة بوجود معارف عقلية قبلية» .
[[[

[[[ـ املصدر نفسه 557 ،ـ .558
[[[ـ محمد باقر الصدر ،األسس املنطقية لالستقراء.559 :

المبحث الثالث
حدود املعرفة
إن االختالف الذي رأيناه يف املباحث السابقة بني املذهب التجريبي واملذهب
العقيل مل يقترص عىل املعرفة أو مصدر املعرفة أو بصور ٍة أوضح نظرية املعرفة ،بل
إن ُه يتسع ليشمل موضوعات أخرى فلسفية ،بل يشمل كيان الفلسفة بشكلٍ عام
وهذا حقيقة لدليل واضح عىل أهمية مبحث (نظرية املعرفة) ،وهذا ما أملحنا إليه
سابقاً وما سوف نتعرف عليه الحقاً بصورة واضحة.
الحيس التجريبي الذي وضعه املذهب التجريبي كان له نتائج ُه
إن املقياس
ّ
الخطرية عىل الفلسفة بل عىل التفكري اإلنساين بكل حقوله يجعل اإلنسان يعيش
بحي ٍز محدو ٍد من الوجود ويؤثر عىل كل أفعاله وسلوكياته اإلرادية ،وهذا ما نراه
حقيقة من طغيان الرؤية املادية عىل معظم املجتمعات البرشية.
الحيس يف
لقد تبنت كالًّ من الفلسفة املاركسية والوضعية املنطقية املقياس
ّ
املعرفة فحرصت املعرفة يف نطاق الحس والتجربة ورفضتا كل ما يتجاوز حدود
الحس ولهذا نرى أن هاتني املدرستني الفلسفيتني قد رفضت البحث امليتافيزيقي ألنه
يتجاوز حدود الخربة الحس ّية ،بل نرى أكرث من ذلك عند الفلسفة املاركسية حيث
حاولت أن تخضع البحث الفلسفي وامليتافيزيقي لنتائج التجربة ،وسوف نحاول يف
هذا املبحث أن نسلط الضوء عىل مجمل آرائهم يف هذا املوضوع موضحني طبيعة
النقد الذي وجه ُه السيد الصدر لهم يف حدود هذه املسألة.
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أوالً :الفلسفة املاركسية

ميكن تلخيص األفكار املاركسية كام يعرضها لنا السيد الصدر يف مؤلف ِه فلسفتنا
مبا يتعلق ضمن هذه املسألة (حدود املعرفة) مبا يأيت:
 1ـ اعتامد الفلسفة املاركسية عىل التجربة واعتبارها املقياس الوحيد للمعرفة.
 2ـ رفض كل معارف تتجاوز نطاق التجربة.
 3ـ ادعاء الفلسفة املاركسية بأنها فلسفة (علمية) تعتمد عىل نتائج العلم يف
الحكم عىل األشياء.
 4ـ إن اعتامدها عىل العلم كام تؤكد ُه يؤدي بها إىل ربط كل النتاج الفلسفي
بالعلم فأصبحت الفلسفة تابعة إىل العلم وبهذا فإنها رفضت كل مطلق فلسفي
فوق العلم .
[[[

أما عن النقد الذي وجه ُه الناقد لهذه املسائل التي عرضها عىل أنها تخص
الفلسفة املاركسية ضمن نطاق أو حدود املعرفة البرشية فإننا نجد الناقد قد ركز
نقده وبشكلٍ أسايس عىل ادعاء املاركسية بأنها فلسفة علمية وإنها ت ُِخضع جميع
األشياء للعلم وبطبيعة الحال عىل التجربة ألن العلم اعتمد بصورة كلية عىل
التجربة والحس مؤكدا ً أن املاركسية ليس من حقها بوصفها فلسفة علمية كام
تدعي أن تحكم بالسلب واإليجاب عىل ما يتجاوز نطاق العلم ألن ادعاءها بأنها
فلسفة علمية ال يسمح لها بذلك .وهي بهذا قد أدخلت نفسها يف تناقض كبري
يخلطها بني نطاق العلم ونطاق ما يتجاوز العلم والتجربة «فليس من صالحية
[[[ـ إن النقطة األوىل والثانية ميـكن أن تكون استنتاج مـن الناقـد مبني عىل أساس أن الفلسـفة املاركسية هي
فلسـفة تجريبية تعتمـد عىل الحس وال تؤمـن بالعقل وقوانينه ،وهـذا ما أوضحناه فـي املباحث السابقة أما
النقطة الثالثة والرابعة فإننا ننقل النص اآليت لتدعيم قول الناقد وهو (أن األهمية التاريخية العاملية لنشوء الفلسفة
املاركسية هي بالتايل ،يف كونها حملت النرص النهايئ لالتجاه املادي العلمي الوحيد يف الفلسفة وخلقت شكالً أرقى
مـن املادية الديالكتيكية) جامعة من األساتذة السوفيت ،املادية الديالكتيكية.61 :

المبحث الثالث :حدود المعرفة

107

الفلسفة العلمية أن تتناول يف البحث مسائل ما وراء الطبيعة وتحكم بيشء ايجايب
أو سلبي ألن رصيدها العلمي ال ميدها يف تلك املسائل بيشء فالقضية القائلة
(للعامل مبدأ أول وراء الطبيعة) ليس من حق الفلسفة العلمية أن تتناولها بنفي أو
إثبات ألن محتوها خارج عن مجال التجربة .وبالرغم من ذلك نرى أن املاركسية
تتدخل يف هذا اللون من القضايا وتجيب بالنفي األمر الذي يجعلها تتمرد عىل
حدود الفلسفة العلمية وتنساق إىل بحث ميتافيزيقي ألن النفي فيام يتصل مبا
وراء الطبيعة كاإلثبات وكالهام من الفلسفة امليتافيزيقية وبذلك يبدو التناقض بني
الحدود التي يجب أن تقف عندها املاركسية يف بحثها الفلسفي بوصفها صاحبة
فلسفة علمية وبني انطالقها يف البحث إىل أوسع من ذلك» .
[[[

إن الحكم بالنفي عىل ما وراء الطبيعة كام يؤكده الناقد وكام هو واضح يف النص
املتقدم يدخل املاركسية يف الفلسفة امليتافيزيقية وذلك ألن الحكم بالنفي أو اإلثبات
ال يرجع إىل العلم ونتائجه بقدر ما يرجع إىل البحث العقيل املجرد الذي ترفض ُه
املاركسية باعتبارها تنتمي إىل املذهب التجريبي الذي ال يؤمن بالعقل ومبادئه.

ثانياً :الوضعية املنطقية
تتفق الوضعية املنطقية مع الفلسفة املاركسية برفضها كل يشء يتجاوز الخربة
ثابت تنتمي مع املاركسية إىل
الحس ّية والتجربة وخصوصاً امليتافيزيقا ألنها ـ كام هو َ
املذهب التجريبي الذي اعتمد بصورة رئيسة عىل التجربة للتأكد من صحة وجود
األشياء أو عدمها.
وميكن تحديد األفكار للوضعية املنطقية التي تخص هذه املسألة (حدود
املعرفة) بالنقاط اآلتية:
 1ـ تنحرص املعرفة يف املعطيات الحسيّة فقط ،نعم تعتقد أن املفاهيم الذهنية
[[[ـ محمد باقر الصدر ،فلسفتنا.91 :
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والنظريات العلمية ال تنال بالحس لكنها عبارة عن خالصة وعصارة للمعطيات
الحس ّية والتجريبية يقول باربور «النظريات العلمية بقول الوضعية املنطقية ليست
انعكاس العامل الخارجي ،بل هي عملية تلخيص واختزال للمعطيات الحس ّية» .
[[[

 2ـ عدم اإلميان بالقضايا امليتافيزيقية ،فهي قضايا فاقدة للمعنى ألنها ـ أي قضايا
امليتافيزيقيا ال هي قضايا تحليلية (تكرارية) وال هي قضايا تركيبية (إخبارية) .
[[[

كل قضية فلسفية ال تخضع ملبدأ التحقيق فهي ال معنى لها ـ أي أن
 3ـ إن ّ
القضية ال تصبح كالماً مفهوماً وقضية مكتملة يف العرف املنطقي إال إذا كانت صورة
العامل تختلف يف حال صدق القضية عن حالة كذبها .
[[[

ولقد طرح الناقد هذه النقاط بصيغة مختلفة ،وحددها بأربع نقاط ناقشها
بالتفصيل وهذه النقاط هي:
[[[

 1ـ ال ميكن إثبات القضية الفلسفية ألنها تعالج موضوعات خارجة عن حدود
التجربة والخربة اإلنسانية.
 2ـ وال ميكن أن نصف الظروف التي إن صحت ،كانت القضية صادقة وإالّ فهي
[[[ـ انظر :عىل سـبيل املثال ،توفيـق الطويل ،أسس الفلسـفة 272 :ـ  .275كـذلك انظر :حسـن إبراهـيميان ،نظرية
املعرفة.146 :
[[[ـ انظر :مورتون وايت ،عرص التحليل (فالسـفة القرن العرشين) ،منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومـي،
دمشق .228 :1975 ،وينقل املؤلف نصاً لـ (كارناب) يقول فيه «اآلن وقد حللنا جمل امليتافيزيقيا باملعنى العام
لهذه الكلمة الذي يشمل ال امليتافيزيقيا املتعالية وحدها لكن مشكالت الحقيقة الفلسفية أيضاً ثم أخريا ً األخالق
املعيارية ،بعـد أن فصلنا ذلك لعـل الكثريين يوافقون عىل أن قضايا كل هـذه األنواع امليتافيزيقية ليست قابلة
للتحقيق أي أن حقيقتها ال ميكن فحصها بالخربة بل لعل الكثريين يوافقون أيضاً عىل أن هذه القضايا ليس لها ،لهذا
السبب طابع القضايا العلمية» انظر .240 :كذلك انظر :املصدر نفسـه 272 :ـ  .275كذلك انظر :عبد الرحمن بدوي،
موسـوعة الفلسفة ،ج ،2مطبعة سليام نزاده ،ط ،1قـم1427 ،هـ .ق 250 :ـ .251
[[[ـ انظر :حسن إبراهيميان ،نظريـة املعرفـة 147 :ـ  .148كذلك انظر :محمد باقر الصـدر ،فلسـفتنا.86 :
كذلك انظر :عبد الرحمن بدوي ،موسوعة الفلسفة ،ج 250 :2ـ .251
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسفتنا.86 :
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كاذبة ،إذ ال فرق يف صورة الواقع بني أن تكذب القضية الفلسفية أو تصدق.
 3ـ وهي لذلك قضية ال معنى لها ،إذ ال تخرب عن العامل شيئاً.
 4ـ وعىل هذا األساس ال يصح أن توصف بصدق أو كذب.
ويبدأ الناقد بنقاش ونقد النقطة األوىل مؤكدا ً فيه أن هذا القول من الوضعية
املنطقية هو نتيجة حتمية من الوضعية املنطقية يف رفض كل قضية تعالج موضوعات
خارج حدود التجربة اإلنسانية وذلك متاشياً مع املذهب التجريبي الذي يرفض كل
ما هو خارج نطاق التجربة ،أما من يؤمن بالعقل وبوجود مبادئ فطرية يف العقل
اإلنساين فهو خالف ذلك.
وهنا يحاول الناقد تفنيد هذه النقطة بالرجوع إىل النظر يف الفروقات بني املذهب
التجريبي واملذهب العقيل وعدم قدرة التجربة أن تثبت ما هو خارج نطاقها .
[[[

أما النقطة الثانية فرناه يسأل سؤاالً استفهامياً عن القصد من وصف الظروف
التي تحيط بالقضية وتجعلنا ،إما أن نصفها بالصدق أو الكذب «وأما الصفة الثانية ـ
وهي أنّا ال نستطيع أن نصف الظروف التي إن صحت كانت القضية صادقة وإال هي
كاذبة فال تزال بحاجه إىل يشء من التوضيح ،فام هي الظروف الواقعية أو املعطيات
الحس ّية التي يرتبط صدق القضية بها ،وهل تعترب الوضعية من رشط القضية أن
يكون مدلولها بالذات معطى حسيّاً كام يف قولنا الربد يشتد يف الشتاء واملطر يهطل يف
ذلك الفصل ،أو تكتفي بأن يكون للقضية معطيات حسية ولو بصورة غري مبارشة» .
[[[

إن التساؤل الذي يطرح ُه الناقد له احتامالنِ وهو الذي يوضحهام ،أما الوضعية
املنطقية ووفقاً للنص املتقدم فلم توضح أحداهام ،بل تركت األمر مبهامً.
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسفتنا.86 :
[[[ـ املصدر نفسه.87 ،
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وعدم توضيح أحد األمرين أو اإلجابتني بالنسبة إىل الوضعية املنطقية جعل
الناقد يطرح هذين االحتاملني وهام:
 1ـ االحتامل األول :أن يكون مدلول القضية معطاً حس ّياً مبارشا ً وظرفاً واقعياً
يخضع للتجربة .وهذا االحتامل ساقط وال يصح كام يؤكد ُه الناقد ،بل يقود الوضعية
إىل إنكار قضايا ال فقط القضايا الفلسفية ،بل حتى القضايا العلمية التي ال تعرب
حيس دامئاً ،وإمنا تعرب عن قانون مستنتج من املعطيات الحس ّية كقانون
عن معطى ّ
الجاذبية (فنحن نحس بسقوط القلم عىل الطاولة إىل األرض وال نحس بجاذبية
حيس مرتبط باملضمون العلمي لقانون الجاذبية وليس
األرض .فسقوط القلم معطي ّ
للقانون عطاء حيس مبارش) .
[[[

 2ـ االحتامل الثاين :أن يكون مدلول القضية معطاً حسيّاً غري مبارش .وهذا
االحتامل أيضاً مرفوض ألن القضية الفلسفية لها معطيات غري مبارشة مثلها مثل
القضية العلمية ويرضب لنا الناقد مثال عىل ذلك بقوله «خذ إليك مثالً القضية
الفلسفية القائلة بوجود علة أوىل للعامل فإن محتوى هذه القضية وإن مل يكن له
حيس مبارش غري أن الفيلسوف ميكنه أن يصل إليه عن طريق املعطات الحسيّة
عطا ًء ّ
التي ال ميكن تفسريها عقلياً إالّ عن طريق العلة األوىل» .
[[[

إن هذين االحتاملني ال يستطيعان تقديم تفسري صحيح ملسألة الظروف التي
تحيط بالقضية التي مبوجبها ميكن أن توصف بالصدق أو الكذب .أما االحتامل الثالث
والذي ميكن أن يعطي تفسريا ً صحيحاً كام يؤكد ُه الناقد فإن الوضعية املنطقية ال
تقبل به ألنه ال يتالءم مع اتجاهها التجريبي ،وهو أن استنتاج املضمون الفكري
للقضية الفلسفية من املعطيات الحس ّية ال يقوم عىل أساس تجريبي وإمنا عىل أساس
[[[ـ املصدر نفسه.
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسفتنا.87 :
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عقيل .ويقول الناقد يف ذلك« :وهناك يشء واحد ميكن أن تقوله الوضعية يف هذا
املجال وهو أن استنتاج املضمون الفكري للقضية الفلسفية من املعطيات الحس ّية
ال يقوم عىل أساس تجريبي وإمنا يقوم عىل أسس عقلية مبعنى أن املعارف العقلية
هي التي تحتم تفسري املعطيات الحسيّة بافرتاض علة أوىل إالّ أن التجربة تربهن عىل
استحالة وجود هذه املعطيات بدون العلة األوىل وما مل تربهن التجربة عىل ذلك ال
ميكن أن تعترب تلك املعطيات عطا ًء للقضية الفلسفية ولو بصورة غري مبارشة» .
[[[

أما النقطة أو الصفة الثالثة للقضية الفلسفية بحسب وجهة نظر الوضعية
املنطقية ،التي تقول فيها فهي أن القضية الفلسفية قضية ال معنى لها فال يصح أن
نصفها بالصدق أو الكذب ،فلقد ناقشها السيد الصدر نقاشاً مستوفياً عارضاً ثالثة
مواقف للوضعية املنطقية يف ربط معنى القضية بالخربة الحس ّية .وهذه املواقف هي:

 1ـ املوقف األول :يقوم هذا املوقف عىل افرتاض أن كل كلمة إذا مل يكن لها
حيس فإنها ليست لها معنى ـ أي أن أي قضية ال ميكن التثبت من صحتها أو
مدلول ّ
خطئها يف حدود الخربة فهي قضية بدون معنى .
[[[

(نقد املوقف األول) يحاول الناقد يف هذه املسألة أن يركز عىل مسألة جدا ً مهمة
وهي ووفقاً لرأي الوضعية املنطقية يف هذا أنه ستكون هناك عبارات لها معنى ألن
مفرداتها مستمدة من الخربة الحس ّية .أما لو قسناها مع الواقع الخارجي فإننا ال نجد
لها أي معنى ،ويوضح الناقد لنا هذا قائالً« :فإذا افرتضنا أن هذه القضايا الثالث:
(زيد له حياة)( ،زيد غري خالد)( ،هناك جسم) ذات معنى عىل أساس استمداد
املفردات فيها تصوراتها من الخربة الحسيّة ،فسوف يكون للقضية (هناك حياة بغري
جسم) معنى يتمثل يف تصور مركب من التصورات املفردة فيها املستمدة من الخربة
[[[ـ املصدر نفسه 87 ،ـ .88
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،األسس املنطقية لالستقراء 560 :ـ  .561كذلك انظر :زيك نجيب محمود ،نحو فلسفة
علمية ،مكتبة األنجلو املرصية ،ط ،1القاهرة.70 :1958 ،
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الحس ّية .بالرغم من أن التصور املركب نفسه ليس له مصداق يف خربتنا الحس ّية» .
 2ـ املوقف الثاين :يقوم عىل أساس القول بأن التصور املركب الذي ميثل معنى
القضية ،يجب أن يكون افرتاض صدقه وكذبه مؤثرا ً يف تصور الخربة الحس ّية .مبعنى
أن ما نتصوره من خربة حس ّية إذا كان التصور املركب صادقاً مختلفاً عام نتصوره
من خربة حسيّة إذا كان كاذباً وهذا املوقف يجعل القضية القائلة (هناك حياة بغري
جسم) جملة بدون معنى بالرغم من أن مفرداتها تتمتع مبدلوالت منتزعة من الخربة
الحس ّية ،ألن التصور املركب املفرتض لهذه الجملة ليس لصدقه وكذبه تأثري يف تصورنا
للخربة الحس ّية .فنحن ال نرتقب أن تختلف خربتنا الحس ّية يف حالة صدق هذه الجملة
عنها يف حالة كذبها .ألن الحياة بغري جسم إذا كانت ثابتة حقاً ال تدخل يف الخربة
الحس ّية ،فكل ما نتصوره عن الخربة الحس ّية إذا كانت العبارة صادقة هو ما نتصوره
من خرب عىل افرتاض كذب العبارة نفسه .
[[[

[[[

(نقد املوقف الثاين) :ميكن تلخيص نقد هذا املوقف بالنقاط اآلتية :
[[[

 1ـ إننا بحاجة إىل تفسري ملعنى القضية يتيح لها أن تتصف بالصدق أو الكذب
وال مربر الفرتاض يشء أكرث من ذلك يف التعريف .والصدق والكذب يفرتضان صورة
ذهنية للقضية تشمل عىل تصور للموضوع وتصور للمحمول وتصور للعالقة بينهام،
فإذا كانت مفردات القضية تعطينا هذه التصورات الثالثة كان بإمكاننا ذهنياً التلفيق
بينهام ،وتكوين تصور مركب ميثل معنى القضية يف ذهننا وهو الذي يتيح للقضية أن
تتصف بالصدق أو الكذب .
[[[

 2ـ نجد أن املوقف الثاين يعجز عن تفسري بعض الحاالت مثالً لنأخذ القضيتني
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،األسس املنطقية لالستقراء.562 :
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،األسس املنطقية لالستقراء.562 :
[[[ـ املصدر نفسه 567 ،ـ .568
[[[ـ املصدر نفسه.567 ،
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التاليتني :ـ [كل (أ) هي (أ) ،كل (أ) هي (أ) بالرضورة] ونالحظ أن القضية الثانية
أكرب مدلوالً من القضية األوىل تتحدث عن مبدأ الهوية بوصف ِه قضية ثابتة والثانية
عن مبدأ الهوية بوصفه قضية ثابتة ورضورية ،فعنرص الرضورة يجعل مدلول القضية
الثانية أكرب من مدلول القضية األوىل وهذا ما يتعذر عىل املوقف الثاين تفسريه،
بسبب أن الحالة التي يفرتضها صدق أي واحدة من القضيتني للخربة الحس ّية هي
الحالة نفسها التي يفرتضها صدق القضية األخرى .ألن الرضورة املنطقية ملبدأ الهوية
ال تدخل يف نطاق الخربة الحس ّية وهذا يعني أن العنرص الذي تتميز به القضية الثانية
عن القضية األوىل ال أثر له يف تصورنا للخربة الحسيّة .
[[[

 3ـ املوقف الثالث :ويؤكد هذا املوقف أن القضية تصبح ذات معنى إذا كان
باإلمكان التحقق منها والتأكد من صدقها وكذبها وال يتم ذلك إالّ من خالل الخربة
الحس ّية فهي املجال الوحيد الذي يقوم عىل أساسه التصديق واملعرفة  .ويذهب إىل
هذا القول أحد أهم أقطاب الوضعية املنطقية وهو آير ( .) Ayer
[[[

(نقد املوقف الثالث):
 1ـ إن موقف الوضعية املنطقية هذا هو تطوير لكلمة املعنى ودمج التجربة
فيها وهذا ال يتناقض مع التسليم بأن القضية الفلسفية ذات معنى يف استعامل آخر
للكلمة ال تدمج فيه التجربة يف املعنى .
[[[

 2ـ يتساءل الناقد هل أن املقياس يف القضية التي لها معنى تحقيقها صدقاً أو
كذباً أو إمكان تحقيقها؟ فاالفرتاض األول سوف يجعل من بعض القضايا التي تتصل
بعامل الطبيعة ليس لها معنى مثل القضية القائلة (أن الوجه اآلخر للقمر الذي ال
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،األسس املنطقية لالستقراء.568 :
[[[ـ املصـدر نفسـه 562 :ـ  563كذلك انظر :فلسـفتنا 86 :ـ .90كذلك انظر :عبد املنعم الحفـني ،موسوعة الفلسفة،
ج.232 :1
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسفتنا 88 :ـ .89
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يقابل األرض زاخر بالجبال والوديان) ،ألنها غري محققة فعالً وبذلك يكون الجهد
العلمي للتأكد من صحتها يكون غري ٍ
مجد مادام وعىل رأي الوضعية املنطقية الخربة
الحس ّية هي املقياس يف الحكم عىل صدق وكذب القضية .أما االفرتاض الثاين الذي
هو كام يؤكده الناقد تدارك من قبل الوضعية املنطقية للخطأ الفادح الذي وقعت به
عىل أساس االفرتاض األول الذي هو اإلمكان املنطقي لتحقق القضية ـ وبذلك وعىل
ضوء املثال فهو ميكن أن تكون القضية التي تتحدث عن الوجه الثاين للقمر لها معنى
ألن تحقيقها يف الخربة الحس ّية ممكن من الناحية املنطقية .
[[[

وهذا االفرتاض الثاين سوف يدخل الوضعية املنطقية بالبحث امليتافزيقي وهذا ما
يقول ُه الناقد «ونحن نرى يف هذه املحاولة ،أن الوضعية املنطقية قد استعارت مفهوماً
ميتافيزيقياً لتكميل بنائها املذهبي الذي شادته لنسف امليتافيزيقيا وذلك املفهوم
الحيس
هو اإلمكان املنطقي الذي ميزته عن اإلمكان الفعيل ،وإال فام هو املعطي
ّ
لإلمكان املنطقي تقول الوضعية إن التجربة ما دامت غري ممكنة يف الواقع فامذا
يبقى لإلمكان النظري من معنى غري مفهومه امليتافيزيقي الذي ال أثر له عىل صورة
الواقع الخارجي وال تختلف املعطيات الحس ّية تبعاً له أفلم يصبح مقياس الوضعية
للكالم املفهوم ميتافيزيقياً يف نهاية الشوط وبالتايل كالماً غري مفهوم يف رأيها» .
[[[

 3ـ إن املقياس الذي يضع ُه املوقف الثالث يتضمن تناقضاً،ألن إمكان تحقيق
القضية وإثبات صدقها وكذبها يفرتض بنفسه أن للجملة صدقاً وكذباً باإلمكان إثباته
أحياناً وليس باإلمكان إثباته أحياناً أخرى ،فإمكان اإلثبات صفة الحقه للصدق
والكذب ومرتتبة منطقياً عىل أن يكون للقضية صدق وكذب ،ومن مثة أن يكون لها
معنى إذ ال صدق وال كذب بدون معنى وهذا يعني أن القضية ال ميكن أن تستمد
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسفتنا 89 :كذلك :األسس املنطقية لالستقراء.566 :
[[[ـ محمد باقر الصدر ،فلسفتنا.89 :
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معناها وصورتها يف الذهن من إمكان إثبات صدقها وكذبها مادام هذا اإلمكان يفرتض
مسبقاً معنى للقضية وصدقاً وكذباً .
[[[

 4ـ إن هناك قضايا ليست ذات معنى فحسب ،بل نعتقد عادة بصدقها ورغم
ذلك ليس من املمكن إثبات صدقها أو كذبها بالخربة الحس ّية كالقضية القائلة «إن
خربة اإلنسان مهام امتدت فسوف تظل هناك أشياء يف الطبيعة ال تصل إليها الخربة
البرشية» أو «أن هناك أمطار وقعت ومل يرها اإلنسان» .إن قضايا من هذا القبيل
تعترب عادة صحيحة وصادقة ،عىل الرغم من أن إثبات صدقها وتحقيقها بالخربة
الحس ّية غري ممكن ألنها تتحدث عن أشياء ال تقع يف الخربة فال ميكن اختيارها وال
ينفع بهذا الصدد أن يفرس إمكان التحقيق باإلمكان املنطقي بدالً عن اإلمكان الفعيل
ألن استامعه التحقيق يف هذه القضايا منطقية وليست فعلية أو مرحلية فحسب .
[[[

من خالل نقد السيد الشهيد للامركسية والوضعية املنطقية نجد أنه حاول إبراز
نقاط مهمة أكدت يف مجموعها أن الحس والتجربة مع أهميتهام فإنهام يجعالن
املعرفة ضيقة ومحدودة ،بل أكرث من ذلك فإن هناك قضايا تتعلق بعامل الطبيعة
ال نستطيع إثبات صدقها أو كذبها ،كذلك هناك من القضايا العلمية ال ميكن إثبات
صدقها أو كذبها إالّ بالرجوع إىل مبادئ عقلية وكثريا ً ما لجأت املاركسية والوضعية
املنطقية بصورة غري مبارشة ومن حيث ال يدرون إىل البحث امليتافيزيقي الذي
رفضوه أشد الرفض وهذا يوصلنا إىل نتيجة آمن بها الناقد وتطرق إليها مرات عديدة
وهي أن املذهب التجريبي يعجز عىل إثبات الكثري من القضايا الفلسفية والعلمية
وذلك ألنه قد جعل من الحس املقياس الوحيد يف معرفة األشياء.

[[[ـ محمد باقر الصدر ،األسس املنطقية لالستقراء.564 :
[[[ـ محمد باقر الصدر ،األسس املنطقية لالستقراء.564 :

المبحث الرابع
قيمة املعرفة
يُعد مبحث قيمة املعرفة من أهم مباحث (نظرية املعرفة) ،ألن ُه يستطيع أن
يجيب لنا عىل عدة تساؤالت مهمة منها :هل ميكن لنا الوصول إىل الحقيقة والواقع؟
وهل يطابق ما أدركناه الواقع كام هو يف نفسه وبعبارة أخرى هل معارفنا تنطوي
عىل قيمة معرفية أم ال؟ وما هو الطريق املوصل إىل الواقع وما هو املعيار الذي منيز
به املعرفة الواقعية عن املعرفة غري الواقعية ،وعىل ضوء هذا املبحث أيضاً نستطيع
أن نفصل بني املثالية والسفسطائية وبني اليقينية ومدرسة الشك التي ظهرت من
جديد يف الغرب ،والداعي إىل إثارة وطرح مثل هذه التساؤالت هو أن إدراكات
اإلنسان بالجملة ليست مطابقة للواقع ،وكذلك فهي ليست كلها خطأ ومخالفة
للواقع ،بل بعضها حقيقي مطابق للواقع وبعضها غري حقيقي مخالف للواقع مام
يدفع إىل البحث عن معيار لتشخيص الحقيقي منها وغري الحقيقي وعىل هذا األساس
فلدينا مسألتان هام معرفة الحقيقة ومقياس املعرفة الحقيقية .
[[[

ومثل هذا املعنى أكد ُه السيد الصدر يف بداية حديثة عن مبحث (قيمة
املعرفة) وقيمتها قائالً« :واآلن نتناول املعرفة من ناحية أخرى لنحدد قيمتها
املوضوعية ومدى كشفها عن الحقيقة فإن الطريق الوحيد الذي متلكه اإلنسانية
الستكناة الحقائق والكشف عن أرسار العامل هو مجموعة العلوم واملعارف التي
[[[ـ انظر :حسن إبراهيميان ،نظرية املعرفة 197 :ـ .198
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لديها ،فيجب أن نتساءل قبل كل يشء عام إذا كان هذا الطريق موصالً حقاً إىل
الهدف ،وعام إذا كانت اإلنسانية قادرة عىل الوصول إىل واقع موضوعي مبا متلك
من معارف وطاقات فكرية» .
[[[

ومن خالل هذين النصني املتقدمني نستطيع أن نحدد طبيعة هذا املبحث وأهم
املوضوعات التي ميكن أن نشخصها:
 1ـ إمكان معرفة الواقع (العامل).
 2ـ معرفة الحقيقة :أي التميز بني األشياء الحقيقية وغري الحقيقية.
 3ـ مقياس املعرفة الحقيقية.
ولقد تناول السيد الصدر هذه املوضوعات ضمن مبحث قيمة املعرفة إال
املوضوع األخري فلم يتطرق إليه ،وقبل الدخول يف هذه املوضوعات وعرض نقده
للمدارس واالتجاهات الفلسفية ،التي كانت لها آراء يف قيمة املعرفة.
نرى أن نقدم أوالً رأي الناقد ـ السيد الصدر يف موضوعات هذا املبحث وهي :
[[[

 1ـ إميان ُه بإمكانية معرفة العامل.
 2ـ ي ُعرف الحقيقة بأنها (الفكرة املطابقة للواقع).
 3ـ إميان ُه بواقعية األشياء الخارجية متاشياً مع مذهب ُه الواقعي.
 4ـ متيز ُه بني األشياء يف الخارج واألشياء يف الذهن اإلنساين.
إن هذه اآلراء سوف نتعرف عليها بتفصيل أكرث عندما نستعرض نقده للفلسفة
املاركسية التي ذهبت خالف ذلك وإن ا ّدعت خالف ما ذهبت إليه والسبب يف ذلك
أنها اختارت آلية وأدوات ال تحقق لها ما إرادته .ومل تكن املاركسية فحسب بل حتى
[[[ـ محمد باقر الصدر ،فلسفتنا.95 :
[[[ـ املصدر نفسه 95 ،ـ  176إن آراء الناقـد جاءت مبعرثة ضـمن موضـوع (قيمـة املعرفة).
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الفلسفة الرباجامتية وإن كان نقده لها اقترص فقط عىل مسألة (الحقيقة وتعريفها).

أوالً :إمكانية معرفة العامل
تؤكد الفلسفة املاركسية كام ينقل ُه الناقد من نصوص ماركسية إمكانية معرفة
العامل وإميانها باليقني الفلسفي خالفاً ملدارس الشك والسفسطة  .ولكن هذا اإلميان
بإمكانية معرفة العامل وباليقني الفلسفي هو عىل الطريقة الديالكتيكية التي تؤمن
بها املاركسية.
[[[

وعىل هذا األساس نجد السيد الصدر يحاول بنقده للفلسفة املاركسية ضمن هذه
املسألة أن يوضح لنا عكس ذلك ال ادعا ًء بدون دليل ،بل نجد ُه يحاول إثبات ذلك
من خالل األدلة العلمية والفلسفية ومن خالل ما قدمته الفلسف ُه املاركسية نفسها
يف إثبات يقينها الفلسفي.
وميكن تحديد نقد ُه بالنقاط اآلتية:
 1ـ إن املادية التاريخية التي كام يصفها الناقد ـ تعرب عن املفهوم الكامل
للامركسية عن التاريخ واملجتمع تؤكد من خالل ما طرحته من نشوء األفكار
واملفاهيم أن مذهب املاركسية يف التاريخ كان يفرض عليها الشك وليس اليقني ،ألن
املادية التاريخية قد ربطت املعرفة اإلنسانية عموماً بالوضع االقتصادي الذي هو
األساس الواقعي للمجتمع بكل نواحيه والذي من ضمنه املعرفة ،أي بعبارة أخرى
أصبحت املعرفة تابعة للوضع االقتصادي ،وهذا يجعل اإلنسان ال يطمنئ بالواقع ،بل
هو متغري تبعاً لظروف معينة .
[[[

 2ـ اعتمدت املاركسية عىل التجربة يف إثبات الواقع وادعت لنفسها عىل أساس
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسفتنا 95 :ـ  .96كذلك انظر :موريس كورنفورث ،مدخل إىل املادية الجدلية ،ترجمة
محمد مستجري مصطفى ،دار الفارايب ،ط ،3بريوت.32 :1990 ،
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسفتنا.139 :
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ذلك أنها فلسفة واقعية ،وهذا االدعاء كام يؤكده الناقد غري صحيح أو أنه ال ميكن
إشادته عىل التجربة ألنه وكام يقوله يف هذا الصدد «واملشكلة التي يتصارع حولها
املثاليون والواقعيون هي من تلك املشاكل التي ال ميكن اعتبار التجربة املرجع األعىل
فيها ،وال إعطاؤها الصفة العلمية ألن املسألة التي يرتكز عليها البحث فيها هي
مسألة وجود واقع موضوعي للحس التجريبي .فاملثايل يزعم أن األشياء ال توجد
إال يف حسنا وإدراكاتنا التجريبية ،والواقعي يعتقد بوجود واقع خارجي مستقل
للحس والتجربة ومن البديهي أن هذه املسألة تضع الحس التجريبي بالذات موضع
االمتحان واالختبار ،فال ميكن أن يربهن عىل موضوعية التجربة والحس نفسهام» .
فالحس والتجربة ـ هو األساس الذي يتوقف عليه كيان العلوم وهو الذي يجب إثباته
قبل أن نجعل ُه مقياساً يف إثبات الواقع.
[[[

وبهذا تصبح الوسيلة التي من خاللها نريد أن نثبت الواقع والعامل هي بدورها
تحتاج إىل إثبات وال يتم هذا وال يتم إثبات الواقع كام يقوله الناقد إالّ بالطريقة
الربهانية ووفقاً للمذهب العقيل .أي أن التجربة ال تستطيع أن تثبت العامل ألنها
وحسب ما عرضناه من نقد للمذهب التجريبي ال تستطيع أن تدرك حقيقية األشياء
وجوهرها وهذا أيضاً ما يق ّر به املاركسيون أنفسهم فيام سرنى.
 3ـ اعتمدت املاركسية أيضاً يف إثبات الواقع املوضوعي لألشياء عىل العلم ،واعتامدها
الحيس واعتامدها عىل التجربة،
عىل العلم بطبيعة الحال يتفق ويتالءم مع مقياسها
ّ
وينقل لنا الناقد يف هذا الصدد عددا ً من النصوص لروجية غارودي ولينني وجورج بولتزر
تؤكد أسبقية املادة عىل الفكر خالفاً للفلسفة املثالية مستندة يف ذلك إىل حقائق علمية
كام تدعيه ،وهذه األدلة التي تقدمها املاركسية عىل ذلك ال تستطيع وال تنهض بإثبات

[[[ـ املصدر نفسه.147 ،
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واقعية األشياء وال سبيل إىل ذلك إال عىل أساس وهدي من املذهب العقيل .
 4ـ تؤكد املاركسية أن الفكر جزء من الطبيعة وإذا كان الفكر جزءا ً من الطبيعة
استطاع أن يعرف الطبيعة بصورة كاملة  .وهذه الفكرة كام يؤكد ُه الناقد فكرة غري
صحيحة ألنه وإن يكن الفكر جزءا ً من الطبيعة ونتاجاً لها فهو ميثل قوانينها ولكن
ال يصبح معرفة صحيحة للواقع والطبيعة هذا من جانب ومن جانب آخر فإننا نجد
أن الفكر امليتافيزيقي وحتى املثايل ميثل جزءا ً من الطبيعة فلامذا ال نعتربه صحيحاً
ونعترب الفكر املاركيس فقط فكرا ً صحيحاً وكالهام هو نتاج الطبيعة .وهذا بطبيعة
الحال ميثل تناقضاً يف الطرح املاركيس وعدم دقة يف إطالق األحكام .
[[[

[[[

[[[

ثانياً :تعريف الحقيقة

إن املقياس الذي يتبناه الناقد يف تعريف الحقيقة هو إميانه بأن (الحقيقة هي
مطابقة الفكرة للواقع) وقوله هذا يتفق مع مذهبه العقيل يف نظرية املعرفة ومذهب ُه
الواقعي يف مبحث الوجود الذي سوف نتعرف عليه يف الفصول القادمة.
واملقياس الذي يضع ُه الناقد هذا يخالف به الفلسفة املاركسية التي ا ّدعت
لنفسها أنها فلسفة واقعية كذلك يخالف به مذاهب الشك والسفسطة التي ال تؤمن
بإمكانية معرفة العامل وتغدو الحقيقة عىل ضوء هذه املذاهب نسبية ومتغرية،
وهذه املخالفة ا ّدعت املاركسية أنها قامئة وحادثة بينها وبني هذه املذاهب (الشك
والسفسطة) وإنها فلسفة واقعية يقينية.
إن هذا املدعى للفلسفة املاركسية هو ما أراد الناقد نقده إلثبات عدم صدقه،
كذلك كان نقده للفلسفة الرباجامتية التي طرحت بدورها تعريفاً جديدا ً للحقيقة ال
يتالءم وتعريفة للحقيقة ،بل نرى أن ُه ال يتالءم مع الحقيقة بح ِّد ذاتها.
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسفتنا 149 :ـ  .151كذلك انظر :إميل برنز ،ماهية املاركسية 79 :ـ .80
[[[ـ انظر :كيدروف ،املنطق الديالكتي ،ترجمة محمد عيتاين وسهيل ميوت ،دار املعجم العريب( ،ب .ط) ،بريوت 9 :ـ .10
[[[ـ انظر :املصدر نفسه 157 ،ـ .158
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أوالً :الفلسفة املاركسية
ميكننا تحديد نقد السيد الصدر للفلسفة املاركسية ضمن مسألة تعريف
الحقيقة باآليت:
 1ـ إن املاركسية ال تستطيع أن تقدم تعريفاً يتناسب مع مذهبها الواقعي الذي
زعمته لنفسها ومذهبها اليقيني يف املعرفة الذي حاربت مبوجبه مذاهب الشك
والسفسطه ،وذلك ألنها طرحت تفسريا ً جديدا ً لعالقة الفكر بالواقع املوضوعي زاعمة
أن الفكرة ليست صورة آلية محضة للواقع بل الواقع يتحول إىل فكرة ألن كليهام ـ
أي الواقع والفكر ـ شكل من أشكال الحركة وال مينع الفرق الكيفي بينهام من تحليل
االنتقال من شكل إىل آخر ،فاملادة املوضوعية ملا كانت يف كيفية وجودها شكالً خاصاً
من الحركة فتتحول هذه الحركة الفيزيائية إىل حركة نفسية فيزيولوجية يف الحواس
وتتحول الحركة الفيزيولوجية إىل حركة نفسية للفكرة .
[[[

إن هذه املحاولة أو هذا التفسري من الفلسفة املاركسية كام يقول الناقد« :ال
ميكن أن تنجح يف كشف عالقة بني اليشء والفكرة عدا عالقة سبب بنتيجة وعالقة
واقع بصورة منعكسة عنه نظرا ً إىل أن تحول الحركة الفيزيائية لليشء إىل حركة
فيزيولوجية ـ وبالتايل إىل حركة نفسية ـ ليس هو املفهوم الصحيح والتفسري املعقول
للحس أو الفكر» .
ّ
[[[

ويرضب الناقد مثالً لتوضيح الفكرة باملطرقة والسندان إذ تتحول حركة املطرقة
إىل حرارة وهذا التحول يجعل الحرارة تحتفظ لنفسها مبقدار من القوة كان نفسه
معربا ً عنه بالحركة اآللية ،وهذا التحول كام يؤكد ُه الناقد وإن كان صحيحاً يف هذا
املثل لكن ال نستطيع أن نقيس ُه عىل الفكر أو اإلدراك ذلك ،ألن الحركة الفيزيائية
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسفتنا 154 :ـ .155
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسفتنا.155 :
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للواقع املوضوعي املحسوس ال تتحول باإلحساس إىل حركة نفسية ألن التحول يعني
تبدل الحركة من شكل إىل شكل فالحركة الطبيعية أو الفيزيائية للامدة املحسوسة
ال تتبدل إىل حركة فيزيولوجية أو فكرية إذ إن معنى تبدلها زوال الشكل األول من
الحركة ومن مثة زوال املادة التي تعرب عن وجودها يف ذلك الشكل الخاص .
[[[

إن تفسري املاركسية هذا ال يجعل للواقع املوضوعي وجودا ً مستقالً عن الذهن أو
الفكر ألن الواقع يتحول إىل وجود آخر وعىل هذا األساس نصل إىل نتيجة هي« :إن
هذا التفسري يجعلنا ننظر إىل الفكرة وواقعها الخارجي كام ننظر إىل الحرارة والحركة
باآللية التي تتحول إليها ومن الواضح أن االختالف الكيفي بني شكيل الحركة فيهام
يجعلهام غري متطابقني فكيف نفرتض التطابق بني الفكرة وواقعها املوضوعي» .
[[[

وينقل لنا الناقد دليلني للفلسفة املاركسية من عدة نصوص ماركسية إلثبات
تطابق الفكرة مع الواقع املوضوعي والدليالنِ هام:
أ ـ الدليل الفلسفي:
الذي يعترب مبوجبه الفكر جزءا ً من الطبيعة وإذا كان جزءا ً من الطبيعة تكون
معرفة حقيقية للطبيعة والعامل .
[[[

وهذا الدليل كام يؤكده الناقد ال يستطيع أن يربر مطابقة الفكرة للواقع ألن
الفكر ال يكون معرفة حقيقية للعامل إال إذا توفرت فيه خاصيته الكشف والتصوير،
وهذا غري متصل يف الدليل الفلسفي للامركسية املتعلق بهذا املوضوع ألن الفكر هو
جزء من الطبيعة ال كاشف لها .
[[[

[[[ـ املصدر نفسه.
[[[ـ املصدر نفسه.156 ،
[[[ـ محمد باقر الصدر ،فلسفتنا.157 :كذلك انظر :ماوتيس تونغ ،حول التطبيق 11 :ـ .12
[[[ـ املصدر نفسه.157 ،

124

نقد الفلسفة المعاصرة عند السيد محمد باقر الصدر

ب ـ الدليل البيولوجي:
الحس أي أن أشياء متعددة ومتغرية تشرتك يف رمز
ويؤكد هذا الدليل النسبة يف ّ
الحيس ال يستطيع أن يكشف لنا عن الواقع فتسقط قيمته
حيس واحد وهذا الرمز
ّ
ّ
نهائياً ويعجز عن تعيني االتجاه الذي يحفظ لنا حياتنا ويحدد موقفنا من األشياء
الخارجية .
[[[

الحس ال تعني كام ذهبت إليه
ويؤكد الناقد خطأ هذا الدليل ألنه النسبة يف ّ
املاركسية يف دليلها البيولوجي ،بل إن كل لون من اإلحساس له رمز ُه الخاص به إالّ أن
كل األحاسيس ي ُعرب عنها برمز واحد وعىل ضوء هذه الرموز نحدد موقفنا من األشياء
ونرد عليها بالفعالية التي تنسجم مع الرمز وتتطلبها طبيعة الحياة اتجاهه ،وبطبيعة
الحال فإن هذا الرأي الذي يطرحه الناقد ينسجم مع النظرية النسبية الفيزلوجية .
[[[

 2ـ آمنت املاركسية بأنه ال توجد يف الفكر اإلنساين حقائق مطلقة بل إن كل
الحقائق هي نسبية وهذا ما تتفق املاركسية والنسبية عليه .لكن ما تختلف به عن
النسبية كام تؤكده املاركسية نفسها أن النسبية هي ليست نسبية ذاتية بل هي
نسبية موضوعية ،وأن هذه النسبية ما هي إالّ يف الحقيقة إالّ انعكاسات وتغريات
الواقع ،فاملعرفة الحقيقية لإلنسان هي الحقيقة النسبية املتطورة التي تعكس
الطبيعة يف تطورها وفقاً للمنطق الديالكييك .
[[[

وينقل الناقد نصوصاً لشخصيات ماركسية أمثال (لينني ،كيدروف) تؤكد هذه
املسألة ،ويلخص من هذه النصوص ثالثة آراء وهي :
[[[

[[[ـ املصدر نفسه 158 ،ـ .159
[[[ـ املصدر نفسه.159 ،
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسفتنا.157 :
[[[ـ انظر :املصدر نفسه 160 ،ـ .163
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 1ـ إن الحقيقة يف منو وتطور يعكس منو الواقع وتطوره.
 2ـ إن الحقيقة والخطأ ميكن أن يجتمعا.
 3ـ إن أي حكم مهام بدت الحقيقة واضحة فيه فإنه يحتوي عىل تناقض خاص
وهو الذي يجعل املعرفة يف منو وتطور.
إن آراء املاركسية هذه بحسب ما يؤكد الناقد يجعل املاركسية تنتمي لفلسفة
الشك والسفسطة وذلك ألنها تعني بالحقيقة أو تعرف الحقيقة تعريفاً ال يتفق
مع املفهوم الواقعي للحقيقة الذي هو (انطباق الفكر مع الواقع) ،وهذا ما
ترتضيه مذاهب الشك والسفسطة ـ أي تعريف الحقيقة بحسب املفهوم الواقعي
فال ميكن للامركسية أن تربأ من الشك والسفسطة مبجرد اتخاذ لفظة الحقيقة
وبلورته يف مفهوم جديد .
[[[

إن الحقيقة ال ميكن أن تتطور وتنمو ،بل إن الحقيقة إما أن تكون حقيقة مطلقة
صادقة أو خطأ ،فمثالً لو تعرض حجم من املاء إىل درجة حرارة معينه فهذا أال يعني
أن ُه ال توجد درجة حرارة واحد بل هي متغرية وهذا حال الواقع املوضوعي القائم يف
الخارج ولكن إن كل درجة حرارة وصل إليها املاء يف ٍ
وقت معني متثل حقيقة ،ألنها
انطبقت عىل الواقع وهذه النتيجة حصلنا عليها من التجربة وهذا يعني أن الحقيقة
التي اكتسبناها مل تتغري فكلام قسنا حرارة املاء يف تلك اللحظة حكمنا بأن درجه حرارة
املاء سوف تكون درجة معينة ثابتة  .كذلك إن قانون الحركة الذي أرادت املاركسية
تطبيقه عىل الحقيقة فتصبح الحقائق مبوجبة نسبية ومتغرية وتصبح الحقائق
املتيافزيقية التي تؤمن بها الفلسفة املاركسية حقائق وقضايا نسبية فإن هذا القانون
[[[

[[[ـ انظر :املصدر نفسه.166 ،
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسفتنا 167 :ـ .168
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نفسه سوف يقيض عىل مذهبها ألنه سوف يتعذر إثبات أية حقيقة  .ويقول الناقد
تأكيدا ً لهذه الفقرة« :فمن الطريف أن املاركسية تؤكد عىل حركة الحقيقة وتغريها
طبقاً لقانون الديالكتيك وتعتربان هذا الكشف هو النقطة املركزية بنظريتهم يف
املعرفة وتتفاءل بأن هذا الكشف بنفسه حقيقة من تلك الحقائق التي أمنوا بحركتها
وتغريها .فإذا كانت هذه الحقيقة تتحرك وتتغري كام تتحرك سائر الحقائق بالطريقة
الديالكنيكية فهي تحتوي عىل تناقض سوف ينحل بتطورها وتغريها كام يحتم ذلك
الديالكتيك .وإن كانت هذه الحقيقة مطلقة ال تتحرك وال تتغري كفى بذلك ردا ً عىل
تعميم قوانني الديالكتيك والحركة للحقائق واملعارف وبرهاناً عىل أن الحقيقة ال
تخضع ألصول الحركة الديالكتيكية» .
[[[

[[[

وأخريا ً فإن الفلسفة املاركسية وإن أرصت عىل رفض النسبية الذاتية وأكدت
الطابع املوضوعي لنسبيتها فإنها انتكست يف أحضان النسبية الذاتية حني ربطت
املعرفة بالعامل الطبقي .وينقل الناقد نصوص ماركسية تؤكد ذلك فعىل سبيل املثال
قول تشاغني «لقد ناضل لينني ٍ
بثبات وإرصار ض ّد النزعة املوضوعية يف النظرية» .
[[[

إن هذه الذاتية هي ذاتية طبيعية ال فردية وعىل ضوئها تصبح الحقيقة هي
مطابقة الفكرة للمصالح الطبقية للمفكّر  .إن هذا اليشء سوف يخرج الفلسفة
املاركسية بطبيعة الحال من مدعاها بأنها فلسفة واقعية ومن أنها فلسفة تؤمن
باليقني الفلسفي وبإمكانية املعرفة ذلك ألنها مل تؤمن مبقياس ثابتة بل إن مقايسها
مقايس متحركة متغرية فتصبح كل معرفة وكل واقع موضوعي متحركاً متغريا ً ومن
مث ّة فإننا ال نظفر إالّ بالشك واالرتياب وال نتستقر إال بأحضان النسبية.
[[[

[[[ـ املصدر نفسه.169 ،
[[[ـ املصدر نفسه.
نقال عن تشاغني يف مؤلف بعنوان الروح الغربية يف الفلسفة والعلوم.70 :
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسفتنا 176 :ـ ً
[[[ـ املصدر نفسه.176 ،
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ثانياً :الفلسفة الرباجامتية
لقد طرحت الرباجامتية وعىل لسان شخصياتها تعريفاً جديدا ً للمعرفة يبعدها
عن الواقعية واليقني الفلسفي ويدخلها إىل الشك والسفسطة ،وهذا التعريف جاء
عىل لسان أبرز مؤسيس هذه املدرسة وهو (وليم جيمس  James) (1843ـ ،)1910
إذ يقول «الحقيقة هي الفكر النافع يف حياة اإلنسان العملية»  .ويلخص لنا الناقد
رأي الرباجامتية حول هذا املوضوع قائالً« :ويتلخص مذهب الربامجاتزم يف تقديم
مقياس جديد لوزن األفكار والفصل فيها بني الحق والباطل وهو مقدرة الفكرة
املعينة عىل إنجاز إغراض اإلنسان يف حياته العملية ،فإن تضاربت اآلراء وتعارضت
كان أحقها وأصدقها هو أنفعها وأجدرها أي ذلك الذي تنهض التجربة العملية دليالً
عىل فائدته واألفكار التي ال تحقق قيمة عملية وال يوجد لها آثار نافعة فيام تصادف
من تجارب الحياة فليست من الحقيقة بيشء ،بل يجب اعتبارها ألفاظاً جوفاء ال
تحمل من املعنى شيئاً» .
[[[

[[[

والرباجامتية قد ركزت أكرث ما ركزت يف هذه املسألة عىل الجانب العميل للفكرة
فضالً عن الجانب النفعي ولهذا سميت هذه الفلسفة أو املدرسة باملدرسة النفعية.
وينقل لنا الناقد نصوصاً لشخصيات براجامتية بارزة أكدت هذا الجانب ـ أي الجانب
العميل والجانب النفعي ـ فمثالً ما ينقل ُه لنا الناقد عن شلر ( )Schelerيف تعريفه
للحقيقة (بأنها ما تخدم اإلنسان وحده) كذلك جون ديوي ( )Deweyالذي حدد
وظيفة الفكر بقوله «إن الفكرة أداة لرتقية الحياة وليست وسيلة إىل معرفة األشياء» .
[[[

نقال عـن (امليتافيزيقا) .انظر أيضاً :موريـس كورنفـورث ـ الرباغامتية
[[[ـ حسن إبراهيميان ،نظريـة املعرفـةً 200 :
والفلسفة العملية ،ترجمة إبراهيم كبه ،مطبعة الرابطة ،بغداد 79 :1960 ،ـ .152
[[[ـ محمد باقر الصدر ،فلسفتنا.164 :
[[[ـ محمد باقر الصدر ،فلسفتنا .165 :وهنا مالحظة يجب ذكرها وهي أن املؤلف يورد هذه التعاريف بدون
الرجـوع إىل مصـدر معني ،ولهذا حاولنا الرجـوع إلـى مصادر أخـرى للتأكد مـن صـحة النقل آخذين فـي الحسـبان
السـياق العام للفلسـفة الرباجامتية الذي وضـحه املـؤلف بدقـة وموضـوعية فلرياجع علـى سـبيل املثال :مورتون
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إن هذه أهم آراء الرباجامتية يف مسألة قيمة املعرفة قد أوردها لنا الناقد وبعد
عرضه لهذه اآلراء يورد لنا الناقد عدة اعرتاضات وانتقادات ميكن إجاملها بعدة
نقاط وهي:
 1ـ إن الرباجامتية خلطت بتعريفها للحقيقة بني تعريف الحقيقة وأثر الحقيقة،
ففي تعريفها للحقيقة وضعت اآلثار املرتتبة عىل الحقيقة كام تعتقد ُه هي ،وهي
بذلك ابتعدت عن التعريف الواقعي للحقيقة ـ فأصبحت الحقيقة ما لها منفعة ما،
وليس انطباق الفكرة مع الواقع .
[[[

 2ـ إن تعريف الحقيقة وفقاً للرباجامتية هو تجريد الحقيقة من خاصية
الكشف وإعطاها املعنى العميل وبذلك يكون استسالماً مطلقاً للشك الفلسفي .
أي الرباجامتية التي تدعي أنها فلسفة يقينة وتحارب الشك والسفسطة قد أدخلت
نفسها بالشك والسفسطة ألنها أخضعت الحقيقة للمنفعة.
[[[

 3ـ ماذا تقصد الرباجامتية باملنفعة أهي منفعة فردية أم منفعة الجامعة وأيقصد
به النوع اإلنساين بصورة عامة أم جزء خاص به ،وكل هذه االحتامالت أو اإلجابات
ال تستطيع أن تربر الخطأ الذي وقعت به الرباجامتية ،وذلك ألنه كام يقوله الناقد:
وايت ،عرص التحليل :وينقل فيه مقالني لوليم جيمس (الحقيقة والتطبيق) ولجون ديوي (العلم واألخالق) .كذلك
راجع ربوخينسيك ،تاريخ الفلسفة املعارصة يف أوروبا 186 :ـ  .95كذلك راجع رودلف متس ،الفلسفة اإلنكليزية يف
مائة عام ،ترجمة فؤاد زكريا ،ج ،2مؤسسة سجل العرب ،القاهرة 31 ،1967 ،ـ  .32هذا من جانب ومن جانب آخـر
نجد الناقـد يـورد نصاً لربغسـون ( )Bergsonيتفـق مع أقوال الرباجامتية وهو كام هـو معروف يف تاريخ الفلسفة ال
ينتمي للرباجامتيـة ،وهـذا بحسـب فهمنا مل يكـن التباس هـو الذي أوقع الناقـد فعد برجبسـون منتمياً للرباجامتية
بل أراد الناقد أن يقـول إن برجسون فـي نصه الذي ذكره يـوافق ما ذهـبت إليه الرباجامتية .كـذلك فإنه يوضح
لنا ـ أي النـص أن برجسـون وفـق قوله يتفق مع الرباجامتية يف هذه املسألة أما يف مسائل أخرى فهناك اختالف
بينه وبني الرباجامتية .وقول برجسون هو« :الحقيقة اخرتاع يشء جديد وليست اكتشافاً ليشء سـبق وجوده» .انظر:
فلسفتنا ،نقالن عن مؤلف بعنوان (برجسون :حياته ،فلسفته ،منشورات عويدات).
[[[ـ محمد باقر الصدر ،فلسفتنا.165 :
[[[ـ املصدر نفسه.
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«فاملنفعة الشخصية إذا كانت هي املعيار الصحيح للحقيقة وجب أن تختلف الحقائق
باختالف مصالح األفراد فتحدث بسبب ذلك فوىض اجتامعية مريعة حني يختار كل
فرد حقائقه الخاصة دون أي اعتناء بحقائق اآلخرين املنبثقة عن مصالحهم .ويف
هذه الفوىض رضر خطري عليهم جميعاً ،وأما إذا كانت املنفعة اإلنسانية العامة هي
املقياس فسوف يبقى هذا املقياس معلقاً يف عدة من البحوث واملجاالت لتضارب
املصالح البرشية واختالفها يف كثري من اإلجابتني ،بل ال ميكن البت حينئذ بحقيقة
مهام كانت ما مل متر بتجربة اجتامعية طويلة األمد .ومعنى ذلك أن (جيمس) نفسه
ال ميكنه أن يعترب مذهبه (الرباجامتزم) صحيحاً ما مل مير بهذه التجربة ويثبت جدارته
يف الحياة العملية ،وهكذا يوقف املذهب نفسه» .
[[[

 4ـ يقول الناقد يف هذه النقطة ما نصه« :إن وجود مصلحة لإلنسان يف صدق
فكرة ما ال يكفي إلمكان التصديق بها فامللحد ال ميكنه أن يصدق بالدين ولو آمن
بدوره الف ّعال يف تسلية اإلنسان وإنعاش آماله ومؤاساته يف حياته العملية ،فهذا جورج
سانتيانا ( )Santayanaيصف اإلميان بأنه غلطة جميلة ،أكرث مالمئة لنوازع النفس
من الحياة نفسها فليس التصديق بفكرة نظري األلوان األخرى من النشاط العميل
التي ميكن لإلنسان أن يقوم بها إذا تحقق من فائدتها ،وهكذا يقوم الرباجامتزم
( )Pragmatismعىل عدم التفرقة بني التصديق ـ النشاط الذهني الخاص ـ ومختلف
النشاطات العملية التي يبارشها اإلنسان عىل ضوء مصلحته وفوائده» .
[[[

وميكن أن نالحظ يف هذه النقطة بعد مقارنتها بالنقطة التي قبلها أن الناقد قد
انتقل يف النقطة الرابعة إىل بيان األخطاء التي ميكن أن نقع بها عند اإلميان باملقياس
الرباجاميت للحقيقة عىل حني يف النقطة الثالثة أبا َن أننا ال نستطيع أن نؤمن بهذا
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسفتنا.165 :
[[[ـ املصدر نفسه.166 ،
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املقياس ألنه خاطئ أصالً وبالذات .والظاهر أن هذا التدرج بالنقد من العام إىل
الخاص سمة امتاز بها الناقد تجعل من الصعب إيجاد الثغرات بنقده ألنه استطاع
اإلملام بكل جوانب القضية املنقودة إن صح التعبري.
وبهذا نستطيع القول إن الفلسفة الرباجامتية مل تفلح كام مل تفلح املاركسية
بإعطاء األدلة الرضورية والصحيحة لواقعيتها ويقينها املعريف ،بل إن آراءها يف (قيمة
املعرفة) أثبتت عكس ما يدعون فالشك الفلسفي والنسبية وحتى املثالية كانت
السامت البارزة لفلسفة املاركسية والرباجامتية ذلك ألن القاعدة الرئيسية التي
فالحس والتجربة العلمية مل يستطيعا
استندوا لها مل تستطيع أن تقدم لهم ما يدعون
ّ
أن يطبعا هذه الفلسفات بطابع الواقعية واليقنية ،وليس هذا فحسب فحتى املنطق
واملنهج الذي اعتمدوه ال يصلهم إىل اليقني الفلسفي والواقعية مل يفلح هو اآلخر يف
ذلك .وهذا ما رأيناه واضحاً يف اعتامد املاركسية للمنطق الديالكتييك.

الفصل الرابع

نقد
الفلسفة المادية

متهيد

إن محاولة هذا الفصل تكمن باستعراض ودراسة وتحليل النقد الفلسفي الذي
وجه ُه السيد الصدر لالتجاهات واملدارس الفلسفية املعارصة التي تبنت آراء ونظريات
فلسفية حول مسألة العامل والوجود والتي اختلف معها الناقد يف الكثري من املسائل
بل نجد أن هذا االختالف يصل إىل حالة من التقاطع واالختالف التام.
إن هذا االختالف حول الصورة الفلسفية للعامل سوف يتكفل الفصل بإبرازه
بصورته النقدية التي عرب عنها الناقد من خالل السجال الفلسفي والحوار الفكري
والعلمي مع املدارس واالتجاهات الفلسفية املعارصة التي وقف مقابلها ومن أبرز
هذه املدارس والفلسفات هي الفلسفة املاركسية .وهناك مسألة يجب أن ال نغفل
عنها قد أوضحناها يف بداية الفصل الثالث ،ونشري لها ثانية يف هذا املوضع ألهميتها
وهي :أن البحث يف نظرية املعرفة يُعد مقدمة للبحث يف مسألة الوجود ،فاملذهب
الفلسفي للعامل والوجود ال يتشكل إالّ بعد أن يتشكل األساس املعريف وهذا ما عمل
عليه الناقد خصوصاً يف مؤلفه (فلسفتنا) وهذا ما ملسناه بصورة واضحة عند الناقد
يف البحث عن قيمة املعرفة .ولهذا جاء تسلسل فصول األطروحة (الفصل الثالث
والرابع) بحسب التسلسل املشار إليه.
نص للناقد يوضح لنا فيه هذه املسألة وأهمية تكوين املفهوم
وبني أيدينا ٌ
الفلسفي للعامل بقوله« :وهدفنا األسايس من هذا البحث ،هو تحديد منهج الكتاب يف
املسألة الثانية ألن وضع مفهوم عام للعامل يتوقف قبل كل يشء عىل تحديد الطريقة
الرئيسية يف التفكري واملقياس العام للمعرفة الصحيحة ومدى قيمتها ،ولهذا كانت
املسألة األوىل يف الحقيقة بحثاً متهيدياً للمسألة الثانية ،واملسألة الثانية هي املسألة
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األساسية يف الكتاب التي نلفت القارئ لالهتامم بها بصورة خاصة» .
[[[

إن هذا النص يُشري إشارة واضحة إىل أن تشكيل أي مفهوم أو رؤية للعامل
يجب أن يسبق ُه تحديد املقياس العام للمعرفة وقيمة هذه املعرفة .ففي بحث
قيمة املعرفة وبعد نقاشه ونقده للامركسية والرباجامتية يطرح لنا املفهوم الواقعي
للحقيقة بصورته العامة  .ليأيت ويكمل لنا هذه الصورة يف بحثه عن العامل وليحدد لنا
معامل مذهب فلسفي جديد عن العامل وليضاف هذا املذهب مع املذاهب الفلسفية
املتصارعة حول تكوين مفهوم فلسفي للعامل وهو ما أسامه بـ (الواقعية اإللهية).
[[[

[[[ـ محمد باقر الصدر ،فلسفتنا.7 :
[[[ـ انظر :الفصل الثالث.

المبحث األول
الواقعية اإللـهية
إن اختيار مفهوم (الواقعية اإللهية) هو إلثبات مسألتني مهمتني هام:
الحس
 1ـ إن ُه يؤمن بالواقع املوضوعي لألشياء ،فالواقع له وجود مستقل عن ّ
واإلدراك وبهذا فال مجال للمثالية التي رأت عكس ذلك.
 2ـ إن ُه يؤمن بالواقع ال عىل أساس أن ُه ـ أي الواقع ـ هو واقع مادي رصف تكون
األصالة فيه للامدة املحسوسة وال ميكن تجاوزها إىل سبب أعىل أو وجود مجرد .وهو
بهذا يختلف مع ما يسميه (بالواقعية املادية).
ولقد أشار السيد الصدر لهذا املعنى بقوله« :وبذلك يوجد يف الحقل الفلسفي
للواقعية مفهومان :يعترب أحدهام :أن املادة هي القاعدة األساسية للوجود وهو
املفهوم الواقعي املادي ويتخطى اآلخر املادة إىل سبب فوق الروح والطبيعة معاً وهو
املفهوم الواقعي اإللهي ،فبني أيدينا إذا ً مفاهيم ثالثة للعامل :املفهوم املثايل ،واملفهوم
الواقعي املادي ،واملفهوم الواقعي اإللهي» .
[[[

ونستطيع أن نلتمس مذهب السيد الصدر الواقعي أيضاً من خالل ما يورد ُه
لنا من تصحيح ُه لعدة أخطاء وقع فيها بعض الكُتاب املحدثني حول املفهوم اإللهي
للعامل الذي يتبناه .ومن خالل هذه التصحيحات نستطيع التعرف أكرث عىل ما يعنيه
بالواقعية اإللهية ،وما امتازت به عن بقية املذاهب املتصارعة حول هذا امليدان.
[[[ـ محمد باقر الصدر ،فلسفتنا.180 :

ونستطيع تحديد هذه التصحيحات التي يوردها الناقد بنقاط محددة يعرضها
لنا يف مؤلفه (فلسفتنا) ،وهي:
 1ـ اختالط املفاهيم عند بعض الكُتاب ،كخلطهم بني مفهوم اإللهية ومفهوم
املثالية واعتبار اإللهية هي نفسها املثالية ،ولهذا نراهم يؤكدون أن املفهوم الفلسفي
للعامل هو أحد أمرين إما املفهوم املثايل وإما املفهوم املادي ،وهذا كام يراه الناقد
خلط غري صحيح وال يتفق مع الواقع مطلقاً فإن الواقعية ليست وقفاً عىل املفهوم
املادي وليست املثالية هي اليشء الوحيد الذي يعارض املفهوم املادي بل هناك
املفهوم الواقعي اإللهي الذي يعتقد فضالً عن وجود واقع خارجي للعامل بوجود سبب
أعمق للامدة والروح .
[[[

 2ـ إن املفهوم اإللهي ال يُج َّمد مبدأ العلمية يف دنيا الطبيعة ويلقي قوانينها
ونواميسها التي يكشفها العلم كام يتهم املفهوم اإللهي بل هو عىل العكس من ذلك
يقف موقفاً ايجابياً من العلم واكتشافاته بل إن ُه ـ أي املفهوم اإللهي ـ غاية ما يف
األمر يرجع سلسلة األسباب الطبيعية إىل سبب أعىل وهو الله ،فالعلم له مجال ُه الذي
ينطلق به الستكشاف إرسار العامل والطبيعة .
[[[

 3ـ إن الطابع الروحي للمفهوم اإللهي يختلف عن الطابع الروحي للمثالية ال
إن ُه اليشء نفسه كام اشتبه عىل الكثريين من الكُتاب ،بل يجب التميز بني الروحتني
فالروحية يف العرف املثايل يقصد بها املجال املقابل للمجال املادي املحسوس أي
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسفتنا 180 :ـ  ،181هناك نصوص ملفكرين ماركسيني معارصين أكدوا أن املفهـوم
الواقعـي املـادي أو املـادي بصورة أدق هـو املفهوم الوحيد الـذي يقابل املثالية مـن هـذه النصوص نصاً لـ (موريس
كورنفورث) الشيوعي الربيطاين يف مؤلفه (مدخل إىل املادية الجدلية) عام  1968يقـول فيـه« :وتتعارض الطريقة
املادية لتفسري األحداث ولتصور األشياء وعالقاتها املتبادلة مـع الطريقة املثالية لتفسـريها وتصورهـا ،فاملاديـة
تعـارض املثالية ويف كـل مسـألة توجد طريقة مادية وطريقة مثالية لتفسريها ،طريقة مادية وطريقة مثالية ملحاولة
فهمهام» يراجع املصدر املذكور :ص.24
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسفتنا.181 :
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مجال الشعور واإلدراك واألنا ،أما الروحية يف املفهوم اإللهي فهي طريقة للنظر إىل
الواقع بصورة عامة ال مجاالً خاصاً مقابل املجال املادي .
[[[

يف ضوء هذه التصحيحات التي يوردها لنا الناقد نستطيع أن منيز عدة صفات
للواقعية اإللهية التي تقف موقفاً معارضاً للواقعية املادية وهي:
 1ـ إنها تؤمن مبوضوعية العامل الخارجي وترجح وجود هذا العامل إىل الله.
 2ـ إنها تؤمن مبقدرة العلم عىل اكتشاف حقائق الطبيعة وتقف موقفاً ايجابياً
من مناهج البحث العلمي التي تستطيع أن تكشف لنا عن أسباب األشياء ولكن
سلسلة هذه األسباب تصل إىل سبب أعىل وهو الله.
 3ـ إن صفة الروحية التي تتسم بها الواقعية اإللهية ال تتشابه مع سمة الروحية
التي تتصف بها املثالية فهي طريقة نظر للعامل وكل يشء فيه.
وإذا أضفنا هذه الصفات إىل تعريف الحقيقة الذي طرحه يف بحثه يف قيمة
املعرفة الذي هو (مطابقة الفكرة للواقع) تخرج نتيجة مؤداها أن السيد الصدر طرح
لنا مذهباً واقعياً جديدا ً كان ردا ً حاسامً عىل بعض الفلسفات واملدارس الفلسفية التي
ا ّدعت لنفسهأ أنها واقعية ومل تخلص لهذه الواقعية .ولقد رأينا كيف أن الفلسفة
املاركسية كيف مل تستطيع أن تستوعب الواقعية من خالل نقد السيد الشهيد لها .
وقد جاء هنا ليكمل نقده للوهم املاركيس بادئاً بهذا التميز بني الواقعية اإللهية
والواقعية املادية.
[[[

»إن واقعية السيد الصدر الفلسفية يف هذه النقطة عمل تأسييس قائم عىل وعي
القضية متاماً فاالتجاه الفلسفي الذي يصاهر بني الوجود الخارجي وهوية معينة قد
يصادر الواقعية أساساً ،وذلك إذا ما جعلت العلم الطبيعي هذه الهوية املزعومة ،أن
[[[ـ املصدر نفسه.182 ،
[[[ـ انظر :الفصل الثالث.
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املاركسية مضطرة إىل التنازل عن واقعية العامل ،إذا أرصت عىل التالزم الحتمي بني
املادة والعامل خاصة املادة باملفهوم املدريس» .
[[[

وتختلف واقعية السيد الصدر عن واقعية املاركسية بأنها حررت الواقعية من
عالئق غريبة عليها وإنقاذها من عنارص دخيلة عليها ميكن أن تؤدي إىل وأدها ،فهو
يذهب إىل موضوعية العامل الخارجي دون االنجرار إىل إعطاء رأي فلسفي يف طبيعة
ِ
تكتف بالتصور الواقعي يف حدوده املنطقية بل
هذا العامل خالفاً للامركسية التي مل
تتعدى ذلك إىل الجزم مبادية العامل فالعامل موجود يف آنٍ واحد أو هو وجود مادي،
أما طبيعة العامل عند السيد الصدر فمرتوكة إىل موضوعات العلوم وليس الفلسفة .
[[[

[[[ـ غالب حسن ،الواقعية يف فكر الشهيد الصدر ،دراسة يف مجلة (قضايا إسالمية معارصة) :العددان  12 ،11عام
 ،2000ص.27
[[[ـ املصدر نفسه ،ص.26

المبحث الثاني
املادية الديالكتيكية
استعرضنا يف فصلٍ سابق الرؤية املادية التي امتازت بها بصورة عامة الفلسفات
واالتجاهات الفكرية الغربية وعرفنا هناك ماذا نعني باملادية التي ميكن أن تكون
وهو من أبرز تعاريفها ـ بأنها اإلميان مبادية العامل والحياة ـ أي أن كل يشء يف الوجود
هو مادي وال مكان فيه للمجرد .
[[[

وتُعد الفلسفة املاركسية من أهم الفلسفات املادية وأبرزها يف العامل الحديث
واملعارص ،وهذا ما يعرتف به املاركسيون أنفسهم فمثالً نجد (موريس كورنفورث)
يؤكد بصورة قطعية مادية الفلسفة املاركسية ،فرناه يستعرض لنا أهم التعاليم
األساسية للامدية التي هي :
[[[

كل ما هو موجود يوجد عىل أساس األسباب املادية.
 1ـ إن العامل مادي بطبيعته وإن ّ
 2ـ املادية حقيقة موضوعية توجد خارج ذهن اإلنسان ومستقلة عنه وإن كل ما
هو ذهني فهو نتاج عمليات مادية.
 3ـ من املمكن معرفة العامل وقوانينه فال يوجد واقع خارج عن العامل املادي غري
قابل للمعرفة.
وبعد أن يستعرض هذه التعاليم نراه يزيد قائالً :وتتميز الفلسفة املاركسية
[[[ـ انظر :الفصل الثاين.
[[[ـ انظر :موريس كونفورث ،مدخل إىل املادية الجدلية.32 :
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مباديتها املتامسكة متاماً وعىل طول الخط وبأنها ال تقدم تنازالً أيّاً كان للمثالية
يف أي نقطة  ،للمعنى نفسه يذهب السيد الصدر فرناه بعد أن يستعرض نصاً
(لستالني) يؤكد فيه ستالني عىل طبيعة الفلسفة املاركسية املادية يقول« :ويعترب
املفهوم املادي املادة ـ الوجود ـ هو النقطة املركزية يف الفلسفة املاركسية ،ألنها
التي تحدد نظرة املاركسية إىل الحياة وتنشئ لها فهامً خاصاً للواقع وقيمة ومن
دونها ال ميكن أن تقام األسس املادية الخالصة للمجتمع والحياة .وقد فرضت هذه
النقطة عىل املذهب املاركيس تسلسالً فكرياً خاصاً واقتضت من ُه أن يُقيم شتى
جوانبه الفلسفية لصالحها» .
[[[

[[[

إن الفلسفة املاركسية متثل االتجاه الثاين للامدية وهو االتجاه الديالكتييك ،
والديالكتيك أو الجدل له تعاريف متعددة فهو يعني يف املنطق الكالسييك القديم
طريقة خاصة يف البحث وأسلوباً من أساليب املناظرة التي تطرح فيه املتناقضات
الفكرية ووجهات النظر املتعارضة لتظهر نقاط الضعف والقوة يف هذه املتناقضات،
أما الجدل يف املنطق الحديث فلم يُعد منهجاً يف البحث بل أصبح طريقة لتفسري
[[[

[[[ـ انظر :موريس كونفورث ،مدخل إىل املادية الجدلية.33 :
[[[ـ محمد باقر الصدر ،فلسفتنا .188 :إن قول ستالني الذي ينقل ُه لنا الناقد والذي ميكن أن يكون من النصوص
املاركسية املؤكد ماديتها «تسري مادية ماركس من املبدأ القائل :أن العامل بطبيعته مـادي ،وإن حـوادث العامل
املتعددة هي مظاهر مختلفة للمـادة املتحركة ،وإن العالقـات املتبادلـة بني الحوادث وتكييف بعضها بعضاً بصورة
متبادلة كام تقـررهـا الطريقة الديالكتيكية هـي قوانني رضورية لتطـور املادة املتحركة وأن العامل يتطور تبعاً
لقوانني حـركة املادة وهـو ليـس بحاجه إىل عقل كيل».
[[[ـ االتجاه األول هـو االتجاه امليكانييك أو (آالليه امليكانيكية) ،وهـو اتجاه مادي فسـر العامل تفسريا ً واقعياً مادياً
تحكمه قوانني امليكانيك العامة ،وهـذا االتجاه يخالف االتجاه املثايل ولكنه وحسب قـول املاركسيني مل يستطيع هذا
االتجاه أن يتمسك مباديته حتى النهاية ،ولهذا وجدوا أن املادية الجدلية أقدر عىل التمسـك باملفهوم املادي .لزيادة
التوضيح يف هذه املسألة .انظر :موريـس كورنفورث (مدخل إىل املادية الجدلية) ص 47ـ  50كذلك انظر :محمد باقـر
الصدر(فلسفتنا) ،ص 115ـ  ،116وجـاء مـن حديثه عـن املاديـة امليكانيكية ضمن موضـوع (املثاليـة الفيزيائيـة) .كذلك
انظر :معجم مصطلحات املنطق إعداد السيد جعفر الحسيني ،ط ،1مطبعة بقيع ،ب ـ ت ،ص 108ـ .109
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الواقع وقانوناً كونياً عاماً ينطبق عىل مختلف الحقائق وألوان الوجود .
[[[

وهناك فكرة يف الفلسفة الحديثة مؤداها أن (هيجل) هو الذي أشاد
املنطق الديالكتييك الحديث الذي يكون التناقض الديالكتييك هو النقطة
املركزية فيه وأن أصول الديالكتيك التي كانت تظهر بني ح ٍني وآخر عىل
مرسح العقل البرشي قد تبلورت عىل يديه .
[[[

ولقد ادعى املنطق الهيجيل أنه قىض مبا زعمه للوجود من جدل عىل
القوانني األساسية يف املنطق الكالسييك التي هي:
 1ـ مبدأ عدم التناقض الذي يعني أن اليشء الواحد ال ميكن أن يتصف
بصفة وبنقيض تلك الصفة يف ٍ
وقت واحد ،ولقد رفض املنطق الهيجيل هذا
القانون وجعل التناقض املبدأ األول لكل معرفة صحيحة للعامل والقانون
العام الذي يفرس الكون .
[[[

 2ـ مبدأ الهوية ،وهو املبدأ القائل أن كل ماهية فهي ما هي بالرضورة
وال ميكن سلب اليشء عن ذاته .وهذا املبدأ ساقط يف حساب املنطق الهيجيل
ألنه إذا ساد التناقض كقانون عام فإن كل يشء تسلب عنه هويته يف لحظة
اإلثبات بالذات فتكون الحقيقة شيئني متناقضني عىل طول الخط .
[[[

 3ـ مبدأ السكون والجمود يف الطبيعة الذي يرى سلبية الطبيعة وثباتها
وينفي الديناميكية عن دنيا املادة ،وهذا املبدأ أيضاً ساقط يف حساب
املنطق الهيجيل فالطبيعة يف صله رصاع وحركة وصريورة مستمرة ألن
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسـفتنا 190 :ـ .191
[[[ـ انظر :املصدر نفسه 191 ،كذلك انظر :جوزايا رويس ،روح الفلسفة الحديثة ،ترجمة أحمد األنصاري ،مراجعة:
حسن ضفي ،املرشوع القومي للرتجمة 276 :2003 ،ـ .278
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسفتنا 192 :ـ .193
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسفتنا 192 :ـ .193
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التناقض هو الذي يثري الرصاع الدائم يف األشياء ألنه مركز يف الطبيعة .
[[[

وتتلخص الطريقة الجديدة ـ عىل ضوء املنطق الهيجيل ـ يف فهم الوجود عىل
افرتاض قضية أوىل كأصل ثم انقالب األصل إىل نقيضه ثم يأتلف النقيضان يف وحدة
بسبب الرصاع الداخيل يف األشياء ثم إن هذا األصل الجديد أي (األصل ونقيضه)
يصبح له نقيض ثم يكون االئتالف ويتكرر هذا التطور الثاليث إىل ما النهاية ويتسلسل
مع الوجود .
[[[

لقد أخذت املاركسية أصول املنطق الهيجيل الذي ميتاز مبثاليته وطبقته عىل
جميع نواحي الحياة والوجود لتعلن عن منطق جديد ومنهج جديد يف تفسري الوجود
وهو الديالكتيك املاركيس .
[[[

الذي ميكن تحديد خطوطه األساسية مبا يأيت:
 1ـ حركة التطور.
 2ـ تناقضات التطور.
 3ـ قفزات التطور.
 4ـ اإلقرار باالرتباط العام.

[[[ـ املصدر نفسه.193 ،
[[[ـ املصدر نفسه .193 ،كذلك انظر :عبد الرحمن بدوي ،موسوعة الفلسفة ،ج.580 :2
[[[ـ انظر :إمام عبد الفتاح إمام ،املنهج الجديل عند هيجل ،دار املعارف ،مرص1969 ،ص 316ـ  .400ينقل لنا
املؤلف نصاً لـ (لينني) يوضح فيـه تأثري هيجل عىل الفلسـفة املاركسـية يقول فيه لينني« :ويف اعتقادي أن جامعـة
املحررين واملساهمني فـي مجلة (تحت رايـة املاركسية) يجب أن ينظموا صفوفهم يف جامعة تحمل اسم (جامعة
األصدقاء املاديني للجدل الهيجيل) وسوف يجد علامء الطبيعة إذا ما عرفوا سبيل البحث الصحيح وإذا ما عرفـنا
نحن كيف نسـاعدهم ،سوف يجـد علامء الطبيعة حني نفسـر الجـدل الهيجيل تفسريا ً مادياً مجموعة من اإلجابات
عن املشكالت الفلسفية التي آثارتها الثورة يف العلم الطبيعي» ص  .318كذلك انظر :بريدوكاسيه ،الفلسـفات الكربى،
ترجمة جورج يونـس ،ط ،3منشورات عويدات ،بريوت ـ باريس  193 :1983ـ .194
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أوالً :حركة التطور
من أهم أصول املادية الديالكتيكية هو (حركة املادة) الذي مفاد ُه أن كل يشء
خاضع للتطور والصريورة ،فكل يشء يتحرك ويتبدل من أصغر األشياء األولية إىل
الكواكب واملجموعات النجمية الهائلة فال يتوقف هذا التطور أو الحركة عند ح ٍّد
معني ،بل إن الحركة هي املسألة الالمتناهية للوجود كله  .وتزعم املاركسية أنها
الفلسفة الوحيدة التي تؤمن بحركة الطبيعة وتغريها الدامئني وتعيب عىل املنطق
امليتافيزيقي إميان ُه بالسكون والجمود املطلق  .هذا من جانب ومن جانب فإنها
تعرف الحركة عىل أساس التناقضات والرصاع الداخيل بني املتناقضات وأن الحركة ال
تقف عند حدود الواقع املوضوعي للطبيعة ،بل تعمم الحقائق واألفكار البرشية .
هذا باختصار أهم املسائل ضمن هذا األصل الذي تبنته املاركسية.
[[[

[[[

[[[

إن نقد السيد الصدر لهذه املسائل نستطيع تحديد ُه بالنقاط اآلتية:
 1ـ إن الحركة هي قانون عام يستطيع أن يدرك ُه وجدان أي إنسان وال يحتاج إىل
دراسات علمية مسبقة ،بل حتى األطفال عىل ح ِّد تعبري (الناقد) يستطيع أن يدرك
الحركة والتغري وعىل هذا األساس فإن دعوى املاركسية بأنها الفلسفة الوحيدة التي
[[[ـ انظر :فلسفتنا 198 :كذلك انظر :جعفر الهادي :دراسة تحليلية للنظرية املادية الديالكتيكية ،ط ،1مطبعة أمري
ـ قـم 1416هـ ،ص .46كذلك انظر :أفاناسييف ،أسس الفلسـفة املاركسية ،ط ،3مطبعة الرواد ،تـرجمة عبـد الرزاق
الصايف ،ص 38وهـو من النصوص املاركسـية التـي ميكن أن نضيفها للنصوص املاركسية التي يوردها لنا الناقد يف
مؤلفه فلسفتنا :يقـول أفاناسـييف« :إن حـركة املادة مطلقة وخالدة وال ميكن أن تفنى أو تستحدث ذلك أن املادة
نفسـها ال تفنى وال تستحدث ،أن الربهـان الذي تقدمـ ُه العلـوم الطبيعية عىل عـدم إمكانية استحداث الحركة
أو إفنائها هـو قانون ضغط الطاقة وتحولها ووفقاً لهذا القانون فإن الحركة كاملادة ال تزول وال تظهر مـن جديـد
وإمنا يتبدل نوعها فقط وتتحول مـن شـكل إىل آخر»،ص .38كذلك انظر :جامعة من األساتذة السوفيت ،املادية
الديالكتيكية ،ص 90ـ .95
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسـفتنا ،ص198و  204كذلك انظر :موريس كورنفـورث ،مدخل إىل املادية الجدلية:
 52ـ .59
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسـفتنا ،ص198و  204كذلك انظر :موريس كورنفـورث ،مدخل إىل املادية الجدلية:
 52ـ .59
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استطاعت اكتشاف هذا القانون هو ادعاء باطل وال صحة له ولكن الجديد الذي ميكن
أن تضيف ُه املاركسية هو الطابع الديالكتييك الذي يجب نزع ُه عن قانون الحركة ،
حس ووجدان يف
والناقد قد يلجأ يف هذه النقطة إىل أبسط ما ميتلك ُه أي إنسان من ٍّ
إثبات قانون الحركة واإلميان به ،فكيف بامليتافيزيقي الذي اتّهمت ُه املاركسية بإنكاره
للحركة الذي زيادة عىل تساويه مع عامة الناس باإلدراك البسيط والشعور والوجدان
إميان ُه بالعقل والربهان فكيف ال يستطيع إثبات قانون الحركة.
[[[

 2ـ إن املفهوم امليتافيزيقي للعامل ال يؤمن فقط بالحركة وعموميتها لجميع
األشياء ،بل إن تأريخ الفلسفة يثبت أن الفالسفة عىل طول تأريخ الفلسفة آمنوا
بالحركة ورفضوا كل رأي يؤمن بالجمود أو السكون مثلام ردت مدرسة أرسطو التي
كانت تؤمن بالحركة عىل أدلة (زنيون) يف رفضه للحركة كذلك نجد أن الفيلسوف
اإلسالمي الكبري (صدر الدين الشريازي) أثبت حركة جوهر األشياء فضالً عن
حركة ظاهر وسطح األشياء  ،وصدر الدين الشريازي بطبيعة الحال ميثل الفلسفة
امليتافيزيقية التي يؤمن بها الناقد .وعىل هذا األساس فإن دعوى املاركسية بأنها
الفلسفة الوحيدة التي تؤمن بالحركة وبأن الفلسفة امليتافيزيقية تؤمن بالسكون
والجمود هي دعوى باطلة وغري صحيحة .
[[[

[[[

 3ـ يعرف الناقد الحركة تعريفاً يخالف متاماً تعريف املاركسية للحركة الذي هو
عبارة عن التناقض الداخيل والرصاع بني هذه املتناقضات .فالحركة كام يعرفها الناقد
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسفتنا.198 :
[[[ـ انظر :صدر الدين الشـريازي ،الحكمة املتعالية فـي األسـفار العقليـة األربعـة ،تصحيح وتعليق آيـة الله حسن
زادة اآلميل ،م 3ط ،1مؤسسة الطباعـة والنشـر1383 ،هـ 165 :ـ  ،173كذلك انظر :محمـد باقر الصدر :فلسفتنا:
هامش  202ـ  ،203وميكن تلخيص هذه الفكرة كام ينقل ُه الناقد يف مؤلفه (فلسـفتنا) بقوله« :إن الحركة السطحية
يف الظواهر ملا كان معناها التجدد واالنقضاء فيجب لهذا أن تكـون علتها أمرا ً متجددا ً غري ثابت الذات أيضاً ،فـال
ميكن أن يكون السـبب املبارش للحركة أمرا ً ثابتاً وإالّ مل تنعـدم أجزاء الحركة ،بل تصبح قرارا ً وسكوناً ،ص.202
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسفتنا 200 :ـ .204
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متفقاً مع أرسطو يف تعريفها هي (سري تدريجي للوجود وتطور لليشء يف الدرجات
دون أن تجتمع تلك الدرجات املتقابلة يف مرحلة من مراحل الحركة)  ،وهي (خروج
اليشء من القوة إىل الفعل) .
[[[

[[[

 4ـ إن املاركسية أساءت فهم املفهوم الفلسفي للحركة فاعتربت أن اجتامع
وتشابك القوة مع الفعل يف جميع مراحل الحركة عبارة عن التناقض والرصاع بني
املتناقضات فرفضت من أجل ذلك مبدأ عدم التناقض الذي ال نستطيع أن نفرس
الحركة إالّ من خالله ألن الوجود ويف سرية التكاميل يحتوي عىل درجه معينة بالفعل
وعىل درجة أرقى منها بالقوة فهو يف اللحظة التي يتكيف فيها بتلك الدرجة يسري يف
اتجاه متصاعد ويتخطى درجته الحارضة ألنه لو وجدت درجتني من الحركة بالفعل
يف مرحلة معينة ملا أمكن التطور ولجمدت الحركة فال ب ّد من أن تكون هناك درجة
بالقوة ودرجة بالفعل .
[[[

 5ـ إن الحركة ال ميكن أن تكتفي ذاتياً عن السبب وهذا السبب هو سبب خارجي
ال سبب داخيل كام تقول املاركسية ذلك ألن الوجود املتطور يف لحظة انقالب الحركة
خالياً من الدرجات والنوعيات التي سوف يحصل عليها يف مراحل الحركة ومل يكن
يف محتواه الداخيل إالّ إمكان تلك الدرجات واالستعداد لها ،فيجب أن يوجد سبب
إلخراجه من القوة إىل الفعل لتبديل اإلمكان الثابت يف محتواه الداخيل إىل حقيقة .
[[[

ثانياً :تناقضات التطور
يُعد قانون التناقض عند املاركسيني حجر الزاوية يف جدل األشياء وخصوصاً
الطبيعة ،والتناقض كامن يف طبيعة األشياء ذاتها وأن ُه سبب الحركة ومن مثة فهو
[[[ـ املصدر نفسه ،ص200و ص.204
[[[ـ املصدر نفسه.200 ،
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسفتنا 204 :ـ  205كذلك انظر :فلسفتنا امليرسة 102 :ـ .103
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسفتنا 206 :ـ .207
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العلة األساسية لتطور األشياء  .وتعتقد املاركسية بأن املادة هي وحدة أضداد
ومجتمع نقائض وإذا كانت األضداد والنقائض كلها تنصهر يف وحدة معينة فمن
الطبيعي أن يقوم بينها الرصاع لكسب املعرفة وينبثق التطور والتغري عن هذا الرصاع
ومن مثة تحقق الطبيعة مراحل تكاملها عن هذا الطريق ،وعىل هذا األساس تخلت
املاركسية عن مبدأ عدم التناقض واعتربت ُه من خصائص التفكري امليتافيزيقي ومن
أسس املنطق الشكيل .
[[[

[[[

لقد أخذ (ماوتيس تونغ) عىل عاتقه مهمة تطوير مفهوم التناقض فكتب بحثاً
فلسفياً يف أغسطس  1937عنوانه (التناقض) أراد به تصحيح التفكري الدجامطيقي
الخاطئ بشكل خطري داخل الحزب الشيوعي الصيني ويوضح للرفاق قانون التناقض
يف األشياء أو قانون وحدة األضداد وهو القانون األسايس األول يف الجدل املادي .
[[[

هذه باختصار أهم األفكار املاركسية عن مفهوم التناقض ،أما عن النقد لهذه
األفكار من قبل السيد الشهيد فنستطيع تحديد ُه بالنقاط اآلتية:
 1ـ إن املاركسية التي رفضت قانون عدم التناقض وأحلت محل ُه قانون التناقض
واعتربته قانوناً عاماً لكل األشياء يف الطبيعة فإنها قد أمنت بقانون عدم التناقض
[[[ـ انظر :إمام عبـد الفتاح إمام ،املنهـج الجديل عنـد هيجل ،338 :وتطـور الجـدل بعـد هيجـل .43 :كذلك انظر:
موريس كورنفورث ،مدخـل إىل املادية الجدليـة 109 :والرباغامتيه والفلسـفة العلميـة 30 :ـ  32وفيـه ينقل املؤلف
نصوص لسـتالني ولينني .كذلك انظر :محمد باقـر الصدر ،فلسـفتنا 220 :وفيه ينقل لنا نصوصاً لستالني ولينني
ومارتيس كونغ الذي يقـول فـي ٍ
نص له «أن قانون التناقض يف األشياء أي قانون وحدة األضداد ،وهو القانون األسايس
األهم يف الديالكتيك املادي».
[[[ـ محمد باقر الصـدر :فلسـفتنا 220 :ـ  ،221كذلك انظر :كامل حسـني ،الفلسـفة املاركسية.108 :
نقال عن
[[[ـ إمام عبد الفتاح إمام ،تطور الجدل بعد هيجلً 44 :
Mao Tse - Tung; Selected Works Vol. IP. 311 Foreign Languages - Pres Peking, 1965 - and Four
.Essays on Philosphy P. 23 F.L. Pehing, 1966
واألفكار التي يناقشها (ماوتيس تونغ) يف بحثه هذا والتي ميكن أن تعطينا صورة عن مفهوم التناقض عند املاركسية
هي 1 :ـ أن التناقض باطني أي هو السبب الداخيل للحركة 2 .ـ كلية وعمومية التناقض.
انظر :املصدر نفسه 44 ،ـ .46
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بصورة غري شعورية ألنها أمنت بيشء واحد وهو التناقض ورفضت نقيضه وهذا هو
بالضبط مضمون قانون عدم التناقض  .وهذا اإلميان الالشعوري يفرسه الناقد بقوله:
«ومن الواضح أن هذا ليس إالّ ألجل أن الطبيعة البرشية ال ميكن أن توفق بني السلب
واإليجاب معاً ،بل تشعر ذاتياً بالتعارض املطلق بينهام ،وإال فلامذا رفضت املاركسية
مبدأ عدم التناقض واعتقدت ببطالنه أليس ذلك ألنها أمنت بالتناقض وال يسعها أن
تؤمن بعدمه ما دامت أمنت بوجوده» .
[[[

[[[

إن نقد السيد الصدر التناقض الذي أمنت به املاركسية يف هذه النقطة استند
كام نراه إىل الرجوع إىل الطبيعة البرشية التي تحتوي مبادئ وقوانني نظرية التي من
أهمها قانون عدم التناقض وهذا ما أكده يف حديثه عن املذهب العقيل الذي يؤمن
بفطرية هذا القانون والذي ينتمي إليه الناقد.
 2ـ إن املاركسية قالت بالتناقض ليك تربر رفضها اإلميان بسبب أعىل من الطبيعة
وتطوراتها ذلك ألن القول بالتناقض سوف يجعل سبب تطور األشياء واملوجودات
داخلياً ،إما القول بقانون عدم التناقض فسوف يستلزم اإلميان بالسبب الخارجي
لوجود أو األشياء تطورها وهذا السبب الخارجي هو بطبيعة الحال سبب مفارق
وأعىل من الطبيعة  ،وهذا اإلميان من املاركسية بالتناقض ورفض مبدأ عدم التناقض
ليس غريباً عليها وهي كام عرفنا يف نظرية املعرفة تنتمي إىل املذهب التجريبي الذي
يرفض وجود البديهيات يف ذهن اإلنسان والتي من أهمها وفقاً للمذهب العقيل وما
يؤمن به الناقد قانون أو مبدأ عدم التناقض  .إذن هذا املوقف من املاركسية يتناغم
مع موقفها املعريف.
[[[

[[[

[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسفتنا.221 :
[[[ـ املصدر نفسه.221 ،
[[[ـ انظر :املصدر نفسه.222 ،
[[[ـ انظر :الفصل الثالث.
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 3ـ إن قانون أو مبدأ عدم التناقض هو أعم القوانني لجميع مجاالت التطبيق ألي
ظاهرة من ظواهر الوجود والكون مطلقاً وأن محاولة املاركسية أو أي محاولة أخرى
لرفضه هي محاولة بدائية .
[[[

 4ـ إن محاولة املاركسية لرفض مبدأ عدم التناقض كان ألسباب متعددة منها كام
أرشنا إليه يف (النقطة الثانية) وهو رفض السبب األعىل لوجود وتطور األشياء متاشياً
الحيس والتجريبي يف نظرية املعرفة وهذان السببان ميكن أن نرجعهام
مع مذهبها
ّ
معاً إىل الطبيعة املادية للفلسفة املاركسية ،وهذا ما أشار إليه الناقد بقوله« :وليس
من الصعب أن يدرك اإلنسان أن املاركسية مل تستطع ،أو مل تشأ أن تعي هذا املبدأ
مبفهومة الصحيح فأنكرته تحقيقاً ملاديتها» .
[[[

هذا من جانب ومن جانب آخر وهو األهم وقد أكد ُه الناقد بصورة مفصله
أن املاركسية قد أساءت فهم مبدأ عدم التناقض ولهذا نراه يعمل عىل توضيح هذا
املبدأ مستندا ً يف ذلك إىل املنطق الشكيل أو املتيافيزيقي كام يسميه .يقول بهذا
الصدد« :أما مبدأ عدم التناقض ،هو املبدأ القائل بأن التناقض مستحيل فال ميكن أن
يتفق النفي واإلثبات يف حال من األحوال ،وهذا واضح .ولكن ماهو التناقض الذي
يرفضه هذا املبدأ ،وال ميكن للعقل قبوله ،فهل هو كل نفي وإثبات؟ كال ،فإن كل
نفي ال يناقض إي إثبات وكل إثبات ال يتعارض مع كل نفي ،وإمنا تناقض اإلثبات مع
نفيه بالذات ال مع نفي إثبات آخر ومعنى تعارضهام أنهام ال ميكن أن يتوحدا أو
نص آخر أكرث وضوحاً يقول« :وبهذا االعتبار نص املنطق املتيافيزيقي،
يجتمعا» ويف ٍّ
عىل أن التناقض إمنا يكون بني النفي واإلثبات املو ّحدين يف ظروفهام فإذا اختلفت
[[[

[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسفتنا.223 :
[[[ـ املصدر نفسه.225 ،
[[[ـ انظر :املصدر نفسه 223 ،ـ .224
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ظروف النفي مع ظروف اإلثبات مل يكن اإلثباث والنفي متناقضني» .
[[[

ومن جه ٍة ثانية نجد الناقد يشري إىل مسألة جدا ً مهمة .وهي أن املاركسية
فضالً عن أنها أساءت فهم مبدأ عدم التناقض فلقد أساءه أيضاً التميز بني مفهومي
التناقض والتضاد فاعتربتهام مبعنى واحد مع أن الكلمتني أو املفهومني مرتادفان
يف املصطلحات الفلسفية فالتناقض هي حالة النفي واإلثبات والتضاد يعني أثبات
متعاكسني .
[[[

[[[

 5ـ يشري الناقد إىل معنيني ميكن أن يفهام ملعنى التناقض أحدهام يخالف معنى
مبدأ عدم التناقض واآلخر ال يخالفه وهام:
 1ـ الرصاع بني أضداد ونقائض خارجية وهذا املعنى ال يخالف مبدأ عدم التناقض
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسـفتنا 223 :ـ  224وهـنا يلجأ الناقد إىل املنطق الشكيل يف تحديد معنـى التناقض
وشـروطه ،جاء فـي بحوث املنطق الصوري (الشـكيل) ،أن تناقض القضايا هـو اختالف فـي القضيتني يقيض لذاتـه
أن تكون أحداهمـا صادقـة واألخرى كاذبـة ،أمـا النقيضان فهمـا (أمـران وجـودي وعدمي أي عدم لو من الوجودي
وهام ال يجتمعان وال يرتفعان ببديهة العقل وال واسطة بينهام ،إما رشوط التناقض أو ما يسمى بـ (الوحدات الثامن)
وهي األمور التي يجب اتحاد القضيتني املتناقضتني فيها هـي.:
 1ـ املوضوع :أي يجب أن يكـون موضوع القضيتني املتناقضتني واحـد غري مختلف فـلو اختلفا فيـه لـم يتناقضا مثل:
العلم نافع ،الجهل ليس بنافع ،فهنا املوضوع مختلف وهـو يف القضية األوىل (العلم) ويف القضية الثاين (الجهل).
 2ـ املحمول :فلـو اختلفا فيه مل يتناقضا مثل :العلم نافع ،العلم ليس بضار فهنا املحمول مختلف فال يكون التناقض.
 3ـ الزمان :فال تناقض بني (الشمس مرشقة) أي يف النهار وبني (الشمس ليست مبرشقة) أي يف الليل.
 4ـ املكان :فال تناقض بني (األرض مخصبة) أي يف الريف وبني (األرض ليست مبخصبة) أي يف البادية.
 5ـ القوة والفعل :أي ال ب ّد من ات ّحاد القضيتني فـي القوة والفعل فال تناقض بني (محمد ميت) أي بالقوة وبني
(محمد ليس مبيت) أي بالفعل.
 6ـ الكل والجزء :فال تناقض بني (العراق مخصب) أي بعضه وبني (العراق ليس مبخصب) أي كله.
 7ـ الرشط :فال تناقض بيـن (الطالب ناجح آخر السنة) أي أن اجتهد وبني (الطالب غري ناجح) أي إذا مل يجتهد.
 8ـ اإلضافة :فـال تناقض بني (األربعة نصف) ،أي باإلضافة إىل الثامنية وبني (األربعة ليست بنصف) أي باإلضافة إىل
العرشة .انظر :محمد رضا املظفر ،املنطق :ج ،1ص 43وج 2ص 163ـ .164
[[[ـ إن مفهوم التضاد يختلف عـن مفهوم التناقض الذي أشـرنا إليه فـي بحوث املنطق ،فالضدان (أمران وجوديان
متعاقبان عىل موضوع واحد وال يتصور اجتامعهام فيه وال يتوقف تعقل أحدهام عىل تعقل اآلخر ،انظر :محمد
رضا املظفر ،املنطق ،ج..43 :1
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسفتنا :هامش ص 222ـ .223
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وليس له عالقة بالتناقض مطلقاً ألنه ال يعني اجتامع النقيضني أو الضدين بل مرده إىل
كل منهام بصورة مستقلة وقيام كفاح بينهام يؤدي إىل نتيجة معينة .وهذا املعنى
وجود ٍّ
كام يُشري الناقد ليس من مستكشفات املادية الديالكتيكية بل حتى الفلسفة اإللهية تق ّر
هذا النوع من التناقض فمثالً نجد أرسطو وهو الفيلسوف اإللهي وواضع قواعد املنطق
العام يؤمن بالرصاع بني األضداد مع إقامته للمنطق عىل مبدأ عدم التناقض .
[[[

 2ـ الرصاع بني أضداد ونقائض مجتمعة يف وحدة معينة ،وهذا املعنى هو املعنى
الذي يتناىف مع مبدأ عدم التناقض وهذا املعنى الذي تذهب إليه املادية الديالكتيكية
من خالل استعراض بعض الشواهد من الطبيعة والوجود بصورة مطلقة .وهذا املعنى
كام يشري الناقد ال ميكن أن يقبله الفكر السليم وال ميكن أن يتالءم مع املبدأ األسايس
يف املنطق الذي يتبناه الناقد ،كذلك فإن الشواهد التي تستعرضها املاركسية ال متت
إىل الديالكتيك بصلة .
[[[

 6ـ يحاول الناقد بعد أن سلط نقده عىل أصل مفهوم التناقض عند املادية
الديالكتيكية أن يسلط نقده عىل األمثلة التي قدمتها املادية الديالكتيكية يف تربير
التناقض
فمثال يرضب املاركسيون يف تربير التناقض بتناقضات الحياة أو الجسم
ً
الحي إذ يقولون إن الجسم الحي يحمل يف اللحظة نفسها املوت والحياة ومادامت
هاتان العمليتان موجودتني يف الكائن الحي فالحياة سوف تكون قامئة .
[[[

[[[

إن هذا التناقض الذي تزعم ُه املاركسية يف الجسم الحي كام يقول الناقد ليس
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسفتنا 225 :ـ .227
[[[ـ املصدر نفسه.227 ،
[[[ـ املصدر نفسه 227 ،ـ  ،237هناك أكرث من مثال للامركسية يعرفها الناقد وينقدها ونحن نكتفي مبثاالن لتوضيح
نقده للامركسية..
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسفتنا 227 :ـ  ،237هناك أكرث من مثال للامركسية يعرفها الناقد وينقدها ونحن
نكتفي مبثاالن لتوضيح نقده للامركسية ..229
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بصحيح ذلك ألن عملية الحياة وعملية املوت ال تتفقان يف موضوع واحد أي أن
الخلية التي ت ُفنى ومتوت هي غري الخلية التي توجد وتحيا يف تلك اللحظة نفسها.
ولهذا نراه يقول بعد أن يطرح هذه الفكرة «وإمنا يوجد التناقض لو أن املوت والحياة
استوعبا يف لحظة خاصة جميع خاليا الكائن الحي وهذا ما ال نعرفه عن طبيعة
الحياة واألحياء .فإن الكائن الحي ال يحمل يف طياته إالّ إمكان املوت وإمكان املوت
ال يناقض الحياة وإمنا يناقضها املوت بالفعل»  .وهذا النص يدل عىل ما أكدته من
أن الناقد استند يف نقده للتناقض املاركيس باملنطق الصوري وما يؤكد ُه هذا املنطق
من رشوط التناقض الذي أحد رشوطه ات ّحاد القضية أو اليشء بالقوة والفعل إذ إن
إمكان املوت ال يناقضه الحياة بالفعل بل إن الحياة بالفعل يناقضها املوت بالفعل.
[[[

أما املثل اآلخر الذي يرضب ُه املاركسيون عىل التناقض هو التناقض يف الفيزياء بني
الكهرباء املوجبة والسالبة .
[[[

إن هذا التناقض كام يُشري الناقد يحتوي عىل خطاءين هام :
[[[

أ ـ إن التعبري بالسالبة أو املوجبة بالنسبة للشحنة الكهربائية هو مجرد اصطالح
فيزيايئ وال يعني أنهام يف الحقيقة نقيضان.
ب ـ إن التجاذب بني الشحنة املوجبة والسالبة الذي عربت عن ُه املاركسية
بالتناقض هو ليس اجتامع يف شحنة واحدة فتكون موجبة وسالبة يف الوقت نفسه
بل هناك شحنتان مستقلتان تتجاذبان وهذا التجاذب بني الشحنات املختلفة هو لون
من ألوان التفاعل بني األضداد الخارجية املستقل بعضها يف الوجود عن بعض وهو
ليس من التناقض أو الديالكتيك بصلة.
[[[ـ املصدر نفسه .230
[[[ـ املصدر نفسه.231 ،
[[[ـ املصدر نفسه..
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 7ـ يؤكد الناقد أن املاركسية وبقولها بالتناقض وحتى الحركة تهدف إىل غايات
سياسية أي بعبارة أخرى أن هناك أهدافاً سياسية وراء هذه األصول الفلسفية بحسب
ما تدعي تريد تحقيقها فرناه يقول يف ذلك «وقد تبنت املاركسية هذا القانون ـ أي
قانون التناقض بصفته الناموس األبدي للعامل واستهدفت من ورائه أن تستثمره يف
الحقل السيايس لصالحها الخاص .فكان العمل السيايس هو الهدف األول الذي فرض
عىل املاركسية أن تصبه يف قالب فلسفي يساعدها عىل إنشاء وضع سيايس جديد
للعامل كله»  ،فعىل هذا األساس إن طرح املاركسية لهذه األصول يستند إىل أهداف
معينة وبهذا تكون هذه األصول أدوات تربيرية ووسائل أنية ألهداف وغايات غري
فلسفية وبهذا تطوع األفكار لهذه الغايات ال أن تكون األفكار كاشفة عن الواقع ال
بل عىل أقل تقادير وكام تذهب املاركسية نفسها تكون األفكار انعكاسات للواقع.
[[[

إن نتيجة هذا التطبيق االجتامعي للديالكتيك كام يقول الناقد سوف يعود عىل
املاركسية بنتائج غري مرضية وال تتفق مع قانون التناقض نفسه ذلك ألن التناقض
االجتامعي سوف يسكن وتنعدم الطبقية وتكون النتيجة أن يعود املجتمع إىل
مجتمع الطبقة الواحدة ،وهذا بح ِّد ذاته يخالف قانون التناقض .يقول الناقد موضحاً
هذه املسألة بصورة دقيقة «وهذه النقطة هي أن التطبيق االجتامعي والسيايس
للديالكتيك عىل النحو الذي تقوم به املاركسية يؤدي إىل نقض الديالكتيك رأساً .فإن
الحركة التطورية للمجتمع إذا كانت تستمد وقودها الرضوري من الرصاع الطبقي
بني املتناقضات التي يضمنها الهيكل االجتامعي العام وإذا كان هذا التعليل التناقيض
للحركة هو التفسري الوحيد للتاريخ واملجتمع فسوف تسكن الحركة يف نهاية املطاف
حتامً وتصبح فوارق التناقضات وحياتها الحركية سكوناً وجمودا ً ذلك أن املاركسية
تعترب املرحلة التي تتوفر عىل إنشائها وتحول إيصال الركب البرشي إليها هي املرحلة
[[[ـ محمد باقر الصدر ،فلسفتنا.237 :
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التي تنعدم فيها الطبقية ويعود املجتمع فيها مجتمع الطبقة الواحدة» .
[[[

ثالثاً :قفزات التطور
تؤكد املاركسية يف أصلها الثالث (قفزات التطور) أن التغري الكمي الحاصل يف املادة
ببطء وتدريج يؤدي إىل تغري نوعي فجايئ أي أن التغريات الكمية تبلغ درجة معينة
تتحول فيها املادة دفع ًة وبصورة فجائية إىل حالة أخرى أو كيفية جديدة ،وذلك ألن
التطور الديالكتييك عند املاركسية عىل نوعني أحدهام تغري كمي تدريجي يحصل ببطء
واآلخر تغري كيفي فجايئ يحصل بصورة دفعية .وكذلك يرى املاركسيون أن حركة املادة
تكاملية تصاعدية وليست حركة دائرية ترجع فيها املادة إىل نقطة البداية .
[[[

إن نقد السيد لهذه املسألة أو هذا األصل ميكن أن نفهمهُ وفقاً للنقاط اآلتية:
 1ـ إن وراء هذا األصل أو هذا الطرح املاركيس هدفاً سياسياً فهي تضع الخطة
العملية ثم تبحث عن املربرات املنطقية والفلسفية لتلك الخطة خاص ًة وأن قانوين
الحركة والتناقض ميكن أن ال يحققان لها ما ميكن أن يحقق ُه هذا القانون «فإن
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسفتنا.239 :
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسفتنا 241 :ـ  ،242كذلك انظر( :املادية الديالكتيكية واملادية التاريخية) ،ستالني:
 8ـ  9يقول ستالني« :إن الديالكتيك خالفاً للميتافيزقية ،ال يعترب حركة التطور حركة منو بسيطة ،ال تـؤدي التغريات
الكمية فيها إىل تغريات كيفية بـل يعتربها تطـورا ً ينتقل مـن تغريات كمية ضئيلة وخفيـة إىل تغريات ظاهـرة
وأساسية أي إىل تغريات كيفية وهـذه التغريات الكيفية ليست تدريجية بل هـي سـريعة فجائية وتحدث بقفزات
مـن حالة إىل أخرى وليست هـذه التغريات جائزة الوقوع بل هـي رضورية وهـي نتيجة تراكم تغريات كمية غيـر
محسـوسة وتدريجية ولذلك تعترب الطريقة الديالكتيكية إن مـن الواجب فهـم حـركة التطـور ال مـن حيث حـركة
دائرية أو تكـرار بسـيط للطريـق ذاته بل مـن حيث هـي حركة تقدميـة صاعدة وانتقال من الحالة الكيفية القدمية
إىل حالة كيفية جديدة».
كذلك انظر :أفاناسييف ،أسس الفلسفة املاركسية 85 :ـ  91وفيه مييز بني التغري الكمي الـذي من خاصيت ُه االستمرار
والتغري الكيفـي الـذي مـن خاصيته االنقطاع أو الطفرة يقـول فـي ذلك« :إن التغريات الكميـة ذات طابع بطيء
نسبياً وغري منقطع يف حني أن التغريات الكيفية ذات طابع فجايئ طفروي ومـن مثة فإن التطور ظهـر كوحـدة بني
الشكلني (املرحلتني) املختلفتني ولكـن املرتابطتني فـي الوقت نفسـه االسـتمرار واالنقطاع (الطفرة» .كذلك انظر:
جامعة مـن األساتذة السوفيت :املاديـة الديالكتيكية 230 :ـ .241
كذلك انظر :عيل حسن مطر ،فلسفتنا امليرسة 115 :وجعفر الهادي :دراسـة تحليلية للنظرية املادية الديالكتيكية.93 :
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املاركسية رأت أن اليشء الوحيد الذي يشق الطريق إىل سيطرتها السياسية أو إىل
السيطرة السياسية للمصالح التي تتبناها هو االنقالب فذهب تفحص عن مستمسك
فلسفي لهذا االنقالب فلم تجد ُه يف قانوين الحركة والتناقض ألن هذين القانونني
إمنا يحتامن عىل املجتمع أن يتطور تبعاً للتناقضات املتوحدة فيه أما طريقة التطور
ودفعيته فال يكفي مبدأ الحركة التناقضية إليضاحها ولذلك صار من الرضوري أن
يوضع قانوناً آخر ترتكز عليه فكرة االنقالب وكان هذا القانون هو قانون قفزات
التطور القائل بتحوالت دفعية للكمية إىل كيفية وعىل أساس هذا القانون مل يعد
االنقالب جائزا ً فحسب بل يكون رضورياً وحتمياً مبوجب القوانني الكونية العامة» .
[[[

 2ـ إن املاركسية بعد أن وضعت هذا املبدأ جاءت لعدة أمثلة من الحياة لتدلل
بها عىل صحة هذا املبدأ ومن هذه األمثلة (مثال املاء) عندما يوضع عىل النار فرتتفع
درجة حرارته بالتدريج فتحدث فيه تغريات كمية فإذا زيدت درجه حرارته حتى
تصل إىل ( )100درجة فسوف ينقلب من الحالة السائلة إىل الحالة الغازية وتتحول
الكمية إىل الكيفية كذلك إذا هبطت درجة حرارة املاء إىل الصفر فإن املاء سوف
يتحول ويصبح جليدا ً .
[[[

إن هذا املثال وغريه من األمثلة هي أمثله جزئية وهي كام يقول الناقد ال تكفي
للدليل العلمي والفلسفي عىل حتمية هذه القفزات يف تاريخ التطور ،هذا من جانب
ومن جانب آخر إن هذه األمثلة التي ترضبها املاركسية هي أمثلة منتقاة ال تتعارض
مع أمثلة كانت قد رضبتها للتدليل عىل مبادئ أخرى كاألمثلة التي ترضبها لتدليل
عىل مبدأ التناقض ،فضالً أن هذه األمثلة (أمثلة قفزات التطور) ال نجد فيها أن
التطور يحصل بقفزات وينتقل من الحالة الكمية إىل الحالة الكيفية فقط ،بل نجد
[[[ـ محمد باقر الصدر ،فلسفتنا.242 :
[[[ـ محمد باقر الصدر ،فلسفتنا 242 :ـ .243
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هناك لونني من التطور فكام يحصل فيها التطور بقفزة كذلك قد يحصل التطور
بصورة تدريجية كالزجاج وشمع العسل فإنها ال تنصهر وال تتحول كيفياً بصورة
دفعية وإمنا يتم انصهارها تدريجياً .
[[[

 3ـ يلجأ الناقد بخطوة نقدية جديدة إىل مقابلة األمثلة التي ترضبها املاركسية
للتدليل عىل صحة مبدأ (قفزات التطور) بأدلة يثبت الواقع عكس ما تذهب إليه
املاركسية كاملثال الذي يرضبه الناقد بالزجاج وشمع العسل .ومن األمثلة األكرث
وضوحاً التي تتعارض متاماً مع املبدأ املاركيس هو اللغة ونشؤها فهي ال تخضع لهذا
القانون الديالكتييك «فإن تأريخ اللغة ال يحدثنا عن تحوالت كيفية آنية يف سريها
التاريخي وإمنا يعرب عن تحوالت تدريجية يف اللغة من الناحية الكمية والكيفية فلو
كانت اللغة خاضعة لقانون القفزات وتحول التغريات الكمية التدريجية إىل تغري
دفعي حاسم ،لكنا نستطيع أن نضع أصابعنا عىل نقاط فاصلة يف حياة اللغة تتحول
فيها من شكل إىل شكل نتيجة للتغريات الكمية البطيئة وهذا ما ال نجده يف كل
اللغات التي عاشها اإلنسان واستخدمها يف حياته االجتامعية» .
[[[

 4ـ يحاول الناقد أن يسجل عدة مالحظات حول ما يسميه املثال املدريس الذي
ترضبه الفلسفة املاركسية للتدليل عىل قانون (قفزات التطور) وهو مثال املاء يف
انجامده وغليانه.
وهذه املالحظات ميكن تلخيصها مبا يأيت :
[[[

أ ـ إن حركة املاء التطورية ناتجة عن سبب خارجي وليس عن التناقضات الداخلية
يف املاء وبذلك يكون السبب الخارجي أيضاً هو من وراء قفزات التطور سوا ًء كان
[[[ـ انظر :املصدر نفسه.243 ،
[[[ـ محمد باقر الصدر ،فلسفتنا.243 :
[[[ـ املصدر نفسه .243
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مثال املاء أم التطبيق االجتامعي الذي ترضبه املاركسية مراعية الشبه بني مثال املاء
والتطور االجتامعي وبذلك تزول صفة الحتمية عن تلك القفزات وتكون غري رضورية
إذا مل تكتمل العوامل الخارجية.
ب ـ إن الحركة التطورية يف املاء ليست حركة صاعدة بل هي حركة دائرية يتطور
فيها املاء إىل بخار ويعود البخار إىل املاء دون أن ينتج عن ذلك تكامل كمي أو كيفي.
ج ـ إن القفزة التطورية للامء إىل غاز نفسها التي حققها بلوغ الحرارة درجة
معينة ال تستوعب جميع أجزاء املاء يف العامل يف وقت واحد فمياه البحار واملحيطات
تتبخر تبخرا ً تدريجياً وال تقفز مبجموعها مرة واحدة إىل الحالة الغازية.
وأخريا ً «فإن تحول الكمية إىل الكيفية ال ميكن أن نطبق ُه عىل مثال املاء الذي
يتحول إىل غاز أو جليد وفقاً لصعود درجة الحرارة فيه وهبوطها كام صنعت
املاركسية ،ألن املاركسية اعتربت الحرارة كمية والغاز أو الجليد كيفية ،فقررت أن
الكمية يف املثال تحولت إىل كيفية وهذا املفهوم املاركيس للحرارة أو للغاز أو الجليد
الكمي عن الحرارة الذي يستعمله العلم حني يقول
ال يقوم عىل أساس ألن التعبري
ّ
إن درجة حرارة املاء مائه أو خمسة ليس هو جوهر الحرارة وإمنا هو مظهر لألسلوب
العلمي يف رد الظواهر الطبيعية إىل كميات ليسهل ضبطها وتحديدها» .
[[[

رابعاً :الرتابط العام
نصاً لستالني يؤكد فيه هذا األصل ـ أي الرتابط ـ العام ـ يقول فيه:
يورد لنا الناقد ّ
«إن الديالكتيك خالفاً للميتافيزية ،ال يعترب الطبيعة تراكامً عرضياً لألشياء أو حوادث
بعضها منفصل عن بعض أو أحدهام منعزل مستقل عن اآلخر ،بل يعترب الطبيعة كالً
واحدا ً متامسكاً ترتبط فيه األشياء والحوادث فيام بينها ارتباطاً عضوياً ويتعلق باآلخر
[[[ـ محمد باقر الصدر ،فلسفتنا.247 :
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مجاال
ويكون بعضها رشطاً لبعض بصورة متقابلة»  ،وهذا النص واضح وال يدع أي ً
للشك فيام تعني به املاركسية فالطبيعة مرتابطة ترابطاً وثيقاً عضوياً ال مجال فيه
لالنفراد أو التجزء أو دراسة هذه الطبيعة والعامل بصورة منفصلة كام تتهم املاركسية
النظرة أو الفلسفة امليتافزيقية.
[[[

إن نقد السيد الصدر لهذا األصل ميكننا رسم صورته وفقاً للنقاط اآلتية:
 1ـ يؤكد الناقد أن االعتقاد وباالرتباط العام يف دنيا الطبيعة العامل ليس وقفاً عىل
املاركسية وليس هو من مخرتعاتها ،بل إن الفلسفة امليتافيزيقية واألسس الفلسفية
العامة تؤكد هذا املبدأ يف بحوث العلية وقوانينها ،ولهذا نرى الناقد يؤكد بصورة
واضحة هذه املسألة فرناه يقول بعد أن يستعرض النظرة إىل حوادث العامل التي
تكون عىل ثالثة أشكال فإما تكون الحوادث عىل نحو الصدفة أو الرضورة الذاتية
لألشياء فيكون اليشء هو سبب ذاته «وكلتا هاتني النظرتني ال تنسجامن مع مبدأ
العلية القائل :إن كل حادثة ترتبط يف وجودها بأسبابها ورشوطها الخاصة ألن هذا
املبدأ يرفض الصدفة واالتفاق كام يرفض الرضورية الذاتية للحوادث وبالتايل يعني
نظرة أخرى نحو العامل وهي النظرة التي يعترب فيها العامل مرتبطاً ارتباطاً كامالً طبقاً
ملبدأ العلية وقوانينها ويحتل كل جزء منه موضعه الخاص من الكون الذي تحتمه
رشائط وجوده وقافلة أسبابه ،وهذه هي النظرة الثالثة التي تقيم امليتافيزيقية عىل
أساسها فهمها للعامل»  .وامليتافيزيقيا وإن قالت باالرتباط العام ولكنها من جهة ثانية
[[[

نقال عن (املادية الديالكتيكية واملادية التاريخية) ،كذلك انظر :جامعة مـن األساتذة
[[[ـ املصدر نفسهً 251 :
السوفيت :املادية الديالكتيكية 185 :ـ  ،197ومام يقولون فـي ذلك« :أول ما يلفت انتباهنا عند النظر إىل املادة
املتحركة هو العالقة املتبادلة الشاملة بني الظواهر ،واشرتاط بعضها بعضاً وتداخلها الالنهايئ» ،كذلك انظر :ق،
أفاناسييف ،أسس الفلسـفة املاركسية 63 :ـ  65وفيه يقول« :إن العامل املادي ليس متطورا ً فقط وإمنا هو كل مرتابط
موحد تتطور فيه جميع الظواهر واألشياء ليس بشكل منعزل عن بعضها البعض وإمنا بارتباط وثيق وبوحدة مع
األشياء والظواهر األخرى ،أن كالًّ منها يؤثر عىل االشياء والظواهر األخرى ويتأثر بها»..
[[[ـ محمد باقر الصدر ،فلسفتنا 251 :ـ .253
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ترتك تفاصيل ومخططات هذا االرتباط إىل العلوم عىل اختالف ألوانها لترشح تفاصيل
هذا االرتباط ولوضع النقاط عىل الحروف .
[[[

 2ـ يؤكد الناقد أن املاركسية قد سبقت امليتافيزيقيا والفلسفات األخرى ال
باكتشافها هذا املبدأ ،بل كانت سباقة بأنها وظفت هذا املبدأ ألغراضها وأهدافها
السياسية أسو ًة باملبادئ األخرى ،فهي سباقة بالتطبيق السيايس لهذا املبدأ ال غري
فنقطة االبتكار تتصل بالتطبيق ال بالقانون من حيث وجهته املنطقية والفلسفية .
[[[

 3ـ يحاول الناقد أن يرفع اشتباه وقعت به املاركسية كانت نتيجت ُه أنها ات ّهمت
امليتافيزيقيا بعدم اإلميان باالرتباط العام ،وهذا االشتباه أن املاركسية رأت أن
امليتافيزيقيا تحاول أن تضع التعاريف ألشياء مستقلة وعدم مالحظة ارتباطها العام،
ومورد هذا االشتباه كام يؤكد الناقد غري صحيح اطالقاً وذلك ألن اإلميان باالرتباط
العام ال يعني عدم إمكان مالحظة أي جزء من أجزاء الطبيعة والكون بصورة مستقلة
فدراسته وتعريفه اليشء هو إعطاء فكرة عنه ومعرفة العوامل واألسباب التي ترتبط
به ليتاح معرفة العوامل واألسباب األخرى التي ترتبط به أيضاً ،وهذا التعريف ـ
أي تعريف اليشء ـ ال يقترص فقط عىل امليتافيزيقية ،بل حتى املاركسية تتخذ هذا
األسلوب لتحقيق هذا الهدف نفسه ـ أي إعطاء فكرة عنه .
[[[

 4ـ إن االرتباط العام ال ميكن أن يكون دورياً ،أي أن يكون عىل سبيل املثال
حادثتني مرتبطتني مع بعضهام بعضً ا كل منهام رشطاً لوجود الحادثة األخرى ،فلكل
جزء يف عامل الطبيعة درجت ُه الوجودية الخاصة به التي تحدد له ما يتصل به من
رشائط تؤثر يف وجوده ومن ظواهر يؤثر هو يف وجودها .
[[[

[[[ـ املصدر نفسه.253 ،
[[[ـ محمد باقر الصدر ،فلسفتنا.253 :
[[[ـ املصدر نفسه 255 ،ـ .256
[[[ـ انظر :املصدر نفسه.256 ،

المبحث الثالث
مبدأ العل ّية
[[[

لقد أخذ موضوع العلية واألفكار واملسائل التي تدور حوله حيزا ً كبريا ً يف فكر
السيد الصدر ذلك ألنه ـ أي املبدأ ـ يدخل يف الكثري من املسائل الفلسفية التي
طرحها يف مؤلفاته .ونحن ال نهدف إىل استعراض آرائه حول هذا املوضوع بقدر ما
نحاول توضيح نقده وطبيعة نقده لالتجاهات الفلسفية املعارصة التي تبنت فهامً
معيناً ملبدأ العلية يختلف عام تبناه الناقد ،ولكن هذا ال يعني أننا ال نشري ولو إشارة
إجاملية آلرائه حول موضوع العلية ،وهذا ما سوف نوضح ُه الحقاً ولكن قبل توضيحه
نجد أن هناك نقطة ومسألة مهمة يجب بيانها .وهي أن السيد الصدر تناول مسائل
العلية بصورة مفصلة بعد مناقشته لألصل الرابع من أصول املاركسية (االرتباط
العام) لعدة أسباب.
ميكن أن نفهم منها أنهُ :
 1ـ أراد تأكيد إميانه باالرتباط العام بني األشياء ،وليس هذا اإلميان هو وقفاً
عىل املاركسية.
 2ـ إميان ُه باالرتباط العام عىل أساس مبدأ العلية ال عىل األساس الديالكتييك الذي
تبنت ُه املاركسية.
 3ـ إن اإلميان باالرتباط العام عىل أساس مبدأ العلية سوف يقودنا إىل نتيجة جدا ً
[[[

[[[ـ مبدأ العلية وصيغته أن «كل ما يظهر للوجود فلوجوده علة» أو تسـمى مبدأ السببية املعجم الفلسـفي،
ص 151كذلك انظر :معجم مصطلحات املنطق ،ص.155
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر :فلسفتنا 261 :ـ  284كذلك انظر آرائ ُه يف مسألة العلية من مناقشته (لجون ستيورات
مل وديفيد هيوم) يف مؤلفه األسس املنطقية لالستقراء ( 95ـ .)154
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مهمة وجوهرية يف فكر السيد الصدر وهي وجود علة أوىل أو علة العلل وهو الله
سبحانه وتعاىل .
وعىل العموم من ذلك كله فإنه ميكننا أن نلخص ولو بصورة إجاملية آراء السيد
الصدر فيام يتعلق مببدأ العلية بالنقاط اآلتية:
 1ـ إن مبدأ العلية من املبادئ النظرية البديهية أو الرضورية التي ال تحتاج إىل
دليل إلثباتها بل هو من أوليات ما يدرك ُه البرش يف حياتهم االعتيادية .
 2ـ مع تأكيده أن مبدأ العلية من املبادئ العقلية البديهية لكن ُه يؤكد يف الوقت
نفسه عىل أننا ميكن أن نستنتج ُه من االستقراء .فرناه يقول يف ذلك« :إنا إذ نؤمن بأن
الدليل االستقرايئ كفيل بإثبات السببية بدون حاجة إىل مصادرات قبلية نريد بذلك
السببية باملفهوم العقيل الذي يعرب عن عالقة رضورة بني السبب واملسبب وأما إذا
استبعدنا السببية باملفهوم العقيل وافرتضنا أن ُه ال طريق إىل إثباتها ال قبل االستقراء
وال باالستقراء نفسه فليس باإلمكان أن نثبت بالدليل االستقرايئ السببية باملفهوم
التجريبي وال أي تعميم من التعميامت التي يثبتها االستقراء عادة» كذلك نراه يف
ٍ
نص آخر يؤكد أن مبدأ العلية ميكن االستدالل عليه بالتجربة «ونحن نختلف مع هيوم
يف معارضته لقبول مبدأ العلية بوصفة قضية عقلية قبلية فقط :بل نختلف معه أيضاً
يف اعتقاده بأن مبدأ العلية ال ميكن االستدالل عليه بالتجربة»  ،أن القول إن هناك
قضايا عقلية قبلية محتملة ترسخ مع التجربة قول مهم فهو ينطوي عىل نقطة يف
غاية األهمية وذلك ألن ذلك يعني أن التجربة أصبحت أحد األدوات الالزمة للفلسفة
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسفتنا 282 :ـ .283
[[[ـ املصدر نفسه.261 ،
[[[ـ محمد باقر الصدر :األسس املنطقية لالستقراء :ص 100إن السببية باملفهوم العقيل كام يوضحها فـي املؤلف
نفسه ص 97هي (تعبري عن عالقة اإليجاب والرضورة بني ظاهرتني فأي ظاهرتني أحدهام تؤثر فـي إيجاد األخرى
حتامً فالظاهرة املؤثرة منهام هـي السبب والظاهرة املوجـودة نتيجة ذلك التأثري هـي املسبب) أما السببية باملفهوم
التجريبي فهـي (ال تعرب عـن عالقة اإليجاد والتأثري والحتمية والرضورة ألن هذه العنارص ال تدخل يف نطاق الخربة
الحسية).
[[[ـ املصدر نفسه.137 ،
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إذ إنها األداة التي سوف تثبت بعض القضايا العقلية القبلية املحتملة وبذلك مل يُعد
العقل املجرد هو الوسيلة الوحيدة التي تستخدمها الفلسفة للوصول إىل أهدافها بل
إن التجربة أيضاً كفيلة بإثبات جملة من املفاهيم الفلسفية العامة كقضايا السببية .
للحس يكتسب عن طريق مبدأ العلية ،ولكن
 3ـ اإلميان بوجود واقع موضوعي
ّ
اإلميان بوجود هذا الواقع عىل سبيل اإلجامل هو حكم رضوري أويل ال يحتاج إىل دليل .
 4ـ إن مبدأ العلية هو من املبادئ أو القوانني الشاملة للوجود سوا ًء الظواهر
الطبيعية أو املادة نفسها أو ما وراء املادة من ألوان الوجود .
 5ـ إن النظريات العلمية يف مختلف ميادين التجربة واملشاهدة تتوقف بصورة
عامة عىل مبدأ العلية كام أن ُه الركيزة التي تتوقف عليها جميع محاوالت االستدالل
يف كل مجاالت التفكري اإلنساين .
كل يشء يف عامل اإلمكان خاضع ملبدأ العلية وموجود طبقاً لقوانينه
 6ـ إن ّ
رس يف احتياج الحقائق الخارجية إىل أسباب
وإن السبب يف هذا الخضوع أو ال ّ
هو أن األشياء حقيقتها الخارجية هو عني التعلق واالرتباط أي أن األشياء ال
ُيكن أن تستغني عن يشء تتعلق به وترتبط به ـ وبصورة أدق أن األشياء
املعلولة ليس لها حقيقة األنفس االرتباط بالعلة والتعلق بها .
 7ـ هناك ما يسمى بني العلة واملعلول بقانون (التعارص) أي أن املعلول يجب إن
يكون معارصا ً للعلة ويرتبط بها كيانه ووجوده فال ميكن له أن يوجد بعد زوال العلة
أو أن يبقى بعد ارتفاعها .
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[ـ ح .أ .ج :ملحات من الفكر الفلسفي :مجلة الفكر اإلسالمي ع 24و ،25السنة السابعة ربيع الثاين ـ رمضان
1421هـ ،ق ،ص.304
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسفتنا 262 :ـ .263
[[[ـ املصدر نفسه.268 ،
[[[ـ املصدر نفسه 263 ،و.265
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسفتنا 276 :ـ .277
[[[ـ املصدر نفسه.279 ،
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هذه بصورة إجاملية أهم آراء السيد الصدر حول مبدأ العلية حاولنا عرضها
لتشكل جزء من الصورة النقدية التي يطرحها ضد املاركسية والتي ميكن توضيحها
بالنقاط اآلتية:
 1ـ إن املاركسية ووفقاً ألصل التناقض الذي تبنت ُه تؤمن بأن أسباب وجود األشياء
أسباب داخلية مبنية عىل الرصاع بني املتناقضات وترفض أن تكون لألشياء علل خارجية
ولكنها وعىل الرغم من ذلك نجدها تعرتف بعالقة العلة واملعلول وتفسري وجود األشياء
والظواهر بأسباب خارجية  .وهذا ما يعرب عنه الناقد بالتذبذب أو التأرجح بني التناقض
والعلية فرناه يقول يف ذلك ،ولنأخذ مثاالً لهذا التذبذب من تحليلها التاريخي فهي بينام
ترص عىل وجود تناقضات داخلية يف صميم الظواهر االجتامعية كفيلة بتطويرها ضمن
حركة ديناميكية تقرر من ناحية أخرى أن الرصح االجتامعي الهائل يقوم كله عىل قاعدة
واحدة وهي قوى اإلنتاج وأن األوضاع الفكرية والسياسية وما إليها ليست إال بنى فوقية
يف ذلك الرصح وانعكاسات بشكلٍ وآخر لطريقة اإلنتاج التي قام البناء عليها ومعنى هذا
أن العالقة بني هذه البنى الفوقية وبني قوى اإلنتاج هي عالقة معلول بعلة فليس هناك
تناقض داخيل وإمنا توجد علية .
 2ـ كذلك نجد هذا التذبذب بأن املاركسية أرجعت سبب تطور املجتمع ال إىل
تناقض داخيل أو تناقض طبقي بل إىل تناقض شيئني مستقلني يقوم التناقض بينهام
كعالقات امللكية القدمية وقوى اإلنتاج الجديد عىل سبيل املثال ال يشء واحد يحمل
يف صميمه نقيض ُه .
 3ـ إن املاركسية فرست العلة واملعلول والعالقة بينهام تفسريا ً ديالكتيكياً
حتى يتالءم مع النتائج املرتتبة عىل الطريقة الديالكتيكية يقول الناقد يف ذلك:
«فاملاركسية ترفض السببية التي تسري عىل خط مستقيم والتي تظل فيها العلة
[[[

[[[

[[[

[[[ـ املصدر نفسه.277 ،
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسفتنا ،277 :كذلك انظر :اقتصادنا ،ج.69 :1
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر :اقتصادنا :ج.69 :1
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خارجية بالنسبة إىل معلولها واملعلول سلبياً بالنسبة إىل علته ،ألن هذه السببية
تتعارض مع الديالكتيك مع عملية النمو والتكامل الذايت يف الطبيعة إذ إن املعلول
طبقاً لهذه السببية ال ميكن أن يجيء حينئذ أثرى من علته وأكرث منوا ً ألن هذه
الزيادة يف الرثاء والنمو تبقى دون تعليل .وأما املعلول الذي يولد من نقيضه
فيتطور وينمو بحركة داخلية طبقاً ملا يحتوي من تناقضات ليعود إىل النقيض الذي
أولده فيتفاعل معه ويحقق عن طريقة االندماج مركباً جديدا ً أكرث اغتنا ًء وثرا ًء
من العلة واملعلول منفردين ،فهذا هو ما تعنيه املاركسية بالعلة واملعلول ألنه
يتفق مع الديالكتيك ويعرب عن الثالوث الديالكتييك :األطروحة والطباق والرتكيب.
فالعلة هي األطروحة واملعلول هو الطباق واملجموع املرتابط منهام هو الرتكيب
والعلية هنا عملية منو وتكامل عن طريق والدة املعلول من العلة أي الطباق
من األطروحة واملعلول يف هذه العملية ال يولد سلبياً بل يولد فرودا ً بتناقضاته
الداخلية التي تنميه وتجعله يحتضن علته إليه يف مركب أرقى وأكمل» .
 4ـ إن السببية مبفهومها الديالكتييك عند املاركسية القامئة عىل أساس التناقض ال
تستند إىل العلم وال إىل التحليل الفلسفي وال توجد ما يؤيدها من التجارب يف الحقل
العلمي وال حتى تجربة واحدة ميكن أن تربهن عىل هذا اللون من السببية كام يرفقها
البحث الفلسفي إطالقاً .
 5ـ إن بطالن املفهوم الديالكتييك ملبدأ العلية عند املاركسية يؤكد رجحان املفهوم
الذي يتبناه الناقد ملبدأ العلية الذي يؤكد أن لألشياء علالً خارجية وأن نظام الوجود
محكوم لهذا املبدأ وهذا بدوره يوصلنا إىل نتيجة يؤكدها الناقد يف نهاية مناقشته
[[[

[[[

[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر :اقتصادنا :ج 69 :1ـ  ،70ومام يؤيد ما يذهب إليه الناقد من أن املاركسية قـد فرست
مبدأ العلية تفسـريا ً ديالكتيكياً نصاً لجامعة األساتذة السـوفيت جاء فيه «لقد متكنت املادية الديالكتيكية مـن
التغلب عىل املفهوم امليتافيزييك الضيق للسـببية فأظهرت أن الرابطة بيـن السـبب والنتيجة تحمـل طابـع التأثري
املتبادل فليس السـبب فقـط هـو الذي ئؤثـر علـى النتيجة مولدا ً إياها بل إن النتيجة أيضاً تؤثر علـى السـبب تأثريا ً
فعاالً وتبدله .ويف عملية التأثري املتبادل يتبادل السبب والنتيجة مكانيهام فاألمر الذي نعتربه اآلن أو هنا سبباً يصبح ـ
هناك أو فـي وقـت آخـر نتيجة والعكـس صحيح» جامعة مـن األساتذة السـوفيت املادية الديالكتيكية 195 :ـ .196
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر :اقتصادنا ،ج.71 :1
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الفلسفية ملبدأ العلية مؤدها أن العلل املتصاعدة يف الحساب الفلسفي يجب أن
يكون لها بداية أي علة أوىل مل تنبثق عن عله سابقة لها .
 6ـ إن رفض الفيزياء الذرية ووفقاً لنتائجها التي توصلت إليها ملبدأ العلية هو
رفض غري مربر وغري صحيح فإنها وإن أكدت أن الضبط الحتمي الذي تؤكد ُه العلية
وقوانينها ال يصح يف مستوى امليكروفيزياء وإن صح عىل مستوى الفيزياء املدرسية أو
فيزياء العني املجردة  .ذلك ألنه علامء امليكروفيزياء (الفيزياء الذرية) يرتكزون عىل
فهم ٍ
خاص ملبدأ العلة مختلف يفهم ُه الناقد وفقاً لتحليله الفلسفي ،فالناقد يعترب
ٍ
مبدأ العلية مبدا ً عقلياً رضوري فوق التجربة ومل يكن بدليل تجريبي فلو كان مبدأ
علمياً قامئاً عىل التجربة أو املشاهدة فكان رهن التجربة يف ثبوته وعمومه .
إن املالحظات التي جمعها علامء امليكروفيزياء من تجاربهم العلمية ال يعني
أن الدليل العلمي يربهن عىل خطأ مبدأ العلية وقوانينها بل ميكن أن يكون بسبب
نقصان الوسائل العلمية وعدم توفر األدوات التجريبية التي تتيح للعامل االطالع عىل
جميع الرشوط والظروف املادية أو بسبب تأثر املوضوع ـ نظرا ً إىل دقته وضالته
باملقاييس واألدوات العلمية تأثرا ً دقيقاً ال يقبل القياس والدرس العلمي ،فقد تكون
دقة اإلدارة وقوتها بنفسها سبباً يف فشلها إذ تحدث تغريا ً يف املوضوع املالحظ فال
ميكن أن يدرس بصورة موضوعية مستقلة .
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسفتنا 282 :ـ .283
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر :فلسفتنا 268 :وفيـه ينقل نصاً لـ (هايزنربغ  ) Heisenbergيؤكد فيه هـذه النتيجة ـ
أي رفض مبدأ العلية ـ (انظر :بول فولكييه هذه هي الديالكتيكية 132 :ـ  )135ومنه قد أخذ الناقد النص ،ولزيادة
االطالع عىل هذا املوضوع ،انظر :عبد الرحمن بدوي ،مدخل جديد إىل الفلسفة 83 :ـ  .86كذلك انظر :محمد عبد
اللطيف مطلب ،فلسفة الفيزياء ،منشورات وزارة اإلعالم ،بغداد.1977 ،
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر :فلسفتنا 269 :ـ .270
[[[ـ املصدر نفسه 270 ،ـ .271

المبحث الرابع
مبدأ أصل العامل
ت ُعد مسألة أصل العامل أو علة العامل من أهم املسائل الفلسفية التي شغلت
حيزا ً كبريا ً يف الفكر اإلنساين كذلك يف فكر السيد الصدر .وميكن أن نرصد أهمية
هذه املسألة إذا عرفنا أن نقاشه ملسألة أصل العامل هي خامتة البحث الفلسفي
ونتيجته بني الرؤية اإللهية والرؤية املادية ،وبعبار ٍة أدق إن بحثه يف مسائل
الفلسفة من نظرية املعرفة والوجود نتيجت ُه هو حسم النزاع بني اإللهية واملادية
يف مسألة أصل العامل .
[[[

يف هذه املسألة يُريد الناقد أن يضع اإلجابة عن سؤال اختلفت إجابت ُه بني ما
تبناه وتتبناه الفلسفة اإللهية وبني ما تتبناه الفلسفة املادية واملادية الديالكتيكية،
والسؤال هو( :هل أن فاعل وصانع العامل هو الله (العلة الفاعلية) أو املادة نفسها
(العلة املادية)؟ فآمنت الفلسفة اإللهية وهو ما آمن به الناقد أيضاً بأن الله هو
الفاعل الحقيقي للعامل وآمنت الفلسفة املادية واملاركسية بأن املادة هي الفاعل
الحقيقي للعامل فوجدت بني العلة الفاعلية والعلة املادية للعامل طبعاً لقوانني
التناقض الديالكتيكية .
[[[

[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسفتنا.286 :
[[[ـ انظر :املصدر نفسه .286 ،إن قـول املاركسية بأن املادة هـي عـلة وأصل األشياء مسـألة واضـحة كمـا جاء
هـذا عىل لسان الكُتاب املاركسيني أنفسهم .فمثالً ما نقـلناه يف بداية هـذا الفصل عـن موريس كورنفورث (ص)117
وكام جاء عىل لسان ستالني فـي مؤلفة (املادية الديالكتيكية واملادية التاريخية قوله «املادية الديالكتيكية هـي
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إن اآللية التي يضعها الناقد يف نقده للفلسفة املادية ونظرتها عن املادة باعتبارها
ـ أي املادة ـ هي األصل أو الفاعل لألشياء ميكن تحديدها كآاليت:
 1ـ معرفة مدى صحة ما تدعيه الفلسفة املادية بأن املادة هي أصل األشياء وذلك
من خالل التعرف عىل نتائج البحث العلمي والفلسفي عن طبيعة املادة وحقيقتها.
 2ـ معرفة مدى صحة املقياس املعريف الذي تضعه الفلسفة املادية إلثبات وجود
األشياء.
 3ـ معرفة طبيعة األدلة التي تقدمها الفلسفة اإللهية إلثبات خالف ما
تذهب إليه الفلسفة املادية ـ أي إثبات أن أصل العامل هو ليس املادة بل هو
الله سبحانه وتعاىل .
[[[

النظرية العامة للحزب املاركيس اللينيني وقـد سميت باملاديـة الديالكتيكية ألن أسلوبها فـي النظر إىل حوادث
الطبيعة أو طريقتها فـي البحث واملعرفة هـي ديالكتيكية وألن تعليلها حوادث الطبيعة وتصورها لهذه الحوادث
أي نظريتها هي مادية».
إن استخدام مفاهيم (العلة الفاعلية) و(العلة املادية) من قبل الناقد هـو لتوضيح املسألة وتقريبها أكرث للفهم ولهذا
نراه يرضب لنا مثالً عن الكريس والعلل التي أسهمت يف صنعه وهي العلة املادية أي مادة الكريس والعلة الفاعلية
وهـو النجار الذي صنعه فالفاعـل الحقيقي للكريس كام يقـول الناقد( :يشء غيـر مادته وهو النجار) انظر :محمد
باقر الصدر ،فلسفتنا.285 :
ويبـدو أن الناقد قـد استفاد مـن تقسيم العلل كام يف الفلسـفة اليونانية وخصوصاً عنـد أرسـطو والفلسـفة
اإلسالمية كام عند صدر الدين الشريازي يف توضيح هذا املطلب .والعلل عند أرسطو هي أربعة أقسام وهـي:
 1ـ العلة املادية :وهـي التي ال يلزم عـن وجودها بالفعل وحدها حصول اليشء بالفعـل بـل رمبا كان بالقوة
كالخشب والحديد بالنسبة إىل الرسير.
 2ـ العلة الصورية :وهـي التي يجب عـن وجـودها بالفعل وجود املعلول لها بالفعـل كالشكل والتأليف للسـرير.
 3ـ العلة الفاعلة :وهـي مـا تكـون مؤثرة فـي املعـلول موجودة لـه كالنجار الذي يصنع السـرير.
 4ـ العلة الغائية :وهـي التي يكون وجـود اليشء ألجلها كالجلوس عىل السـرير.
جميل صليبا ،املعجم الفلسفي ،ج 2مـادة (عـلة) ص .96كذلك انظر :صدر الدين الشريازي ،الحكمة املتعالية ،م:2
 176ـ .181
[[[ـ هناك مالحظتان مهمتان يف هـذه النقطة نذكرهام :ـ  1ـ إن هذه اآللية التي أرشنا إليها .أخذت حيزا ً واسعاً يف
مؤلفات السيد الشهيد لـ (فلسفتنا) (األسس املنطقية لالستقراء) (أصول الدين) ويحتاج لتوضيحها (بحث مسـتقل
وموسـع) وهـذا ما ال نستطيع أن نفعله هنا .لذا نكتفي بالقـدر الـذي يوضح معامل ُه الرئيسـة مع الرتكيز عىل
الوجهة النقدية فيه 2 .ـ إن االنتقال مـن بيان عدم مقدرة الفلسفة املادية عىل تفسري وجود األشـياء تفسـريا ً مادياً
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إن املنهج الذي استخدمه الناقد يف تحقيق هذه املحاور الثالث هو املنهج العلمي
والفلسفي فحاول الربط بني نتائج البحث العلمي الفلسفي .ذلك ألن الفلسفة املادية
قد اعتمدت عىل العلم والفلسفة كام تدعي للتوصل إىل نتائجها.

أوالً :املادة عىل ضوء نتائج البحث العلمي
يعتمد الناقد عىل الفيزياء يف استخالص عدة نتائج وهي:
 1ـ إن مادة العامل األصلية حقيقة واحدة مشرتكة بني جميع الكائنات تظهر
مبختلف األشكال وتتنوع بشتّى التنوعات ،وهذه النتيجة تعتمد عىل فكرتني حاولتا
تفسري طبيعة املواد يف عامل الطبيعة :
[[[

الفكرة األوىل :إن جميع املواد يف عامل الطبيعة مركبة من عنارص بسيطة .وقد
أخذ بهذه الفكرة اليونان وبعض علامء العرب واستكشفت الفيزياء الحديثة ما
يقارب مائة من العنارص البسيطة التي تتكون منها األجسام التي ميكن أن تكون
أجسام بسيطة تتكون من عنارص بسيطة وأجسام مركبة متكونة من عدة عنارص
بسيطة كاملاء مثالً.
الفكرة الثانية :إن املادة متكونة من دقائق بسيطة تس ّمى ال َّذرات وهذه
ال َّذرات إما أن تكون متصلة أو منفصلة .فلقد برهنت الفيزياء الحديثة عىل النظرية
االنفصالية وأن العنارص البسيطة مؤلفة من ذرات صغرية ودقيقة وال ّذرات تحتوي
عىل نواة مركزية وكهارب تدور برسعة هائلة حول النواة .
[[[

إلـى صحة الرأي املقابل الـذي تتبناه الفلسـفة اإللهية هـو ما ميـكن أن يندرج ضمـن برهان الخلف وهو أحد
الرباهني الفلسفية الذي يقصد فيه إثبات املطلوب بإبطال نقيضه.
انظر :تعريف هـذا الربهان ،املعجم الفلسـفي ،جميل صليبا ،ج ،1مـادة بـرهان 206 :كـذلك معجم مصطلحات
املنطق ،جعفر الحسيني.55 :
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسفتنا )286( :و(.)291
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسفتنا 286 :ـ .288
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 2ـ إن خواص املركبات املادية عرضية ألنها ميكن أن تزول عن األشياء ،فخاصية
السيالن مثالً يف املاء ليست شيئاً ذاتياً له وإمنا هو عرضية بدليل أنه مركب من
عنرصين فيمكن فصل هذين العنرصين فيعود املاء إىل حالته الغازية وتزول صفة
املاء والسيولة عنه .
[[[

 3ـ خواص العنارص البسيطة ليست ذاتية للامدة والربهان العلمي عىل ذلك أنه
ميكن تحويل بعض العنارص إىل عنارص أخرى فمثالً ميكن تحويل اليورانيوم بعد أن
يولد ثالثة أنواع من األشعة وهي (الفا ،بيتا ،جاما) إىل عنرص الراديوم والراديوم ميكن
تحويله إىل الرصاص .
[[[

 4ـ إن صفة املادية نفسها هي صفة عرضيته فهي تُعد لوناً من ألوان الطاقة
وشكالً من أشكالها وليس هذا الشكل ذاتياً لها كام يف القنبلة الذرية وكام يف التجارب
العلمية اعتمدت عىل نظرية (اينشتاين) النسبية .
[[[

إن نتائج العلم هذه ستقودنا إىل إثبات حقيقة مهمة جدا ً .وهي أن املادة ال ميكن
أن تكون هي أصل العامل وأن العامل سببه املادة وهذا ما يؤكّده الناقد بعد أن يورد
هذه النتائج التي استعرضناها بقوله« :وإذا أخذنا تلك النتائج العلمية بعني االعتبار
وجب أن ندرسها درساً فلسفياً لنعرف ما إذا كان يف اإلمكان أن نفرتض املادة هي
السبب األعىل (العلة الفاعلية) للعامل أو ال؟ وال تردد يف أن الجواب الفلسفي عىل هذا
السؤال هو النفي بصورة قاطعة ذلك ألن املادة األصلية للعامل حقيقة واحدة عامة يف
جميع مظاهره وكائناته وال ميكن للحقيقة الواحدة أن تختلف آثارها وتتباين أفعالها
[[[ـ املصدر نفسه.292 ،
[[[ـ املصدر نفسه )289( ،و(.)292
[[[ـ املصدر نفسه 290 ،ـ  ،292إن هـذه النتائج التي يعرضها الناقد املستندة إىل نتائج العلم وخصوصاً الفيزياء
مل يذكر لنا املصدر الذي اعتمد عليه يف بيانها والسبب يف ذلك ميكن أن يكون أن هذه الحقائق تعترب مـن املسائل
املسلم بها يف الحقول العلمية كالفيزياء والكيمياء ،ومع هـذا رجعنا إىل بعض املصادر لتعزيز هذه الحقائق التي
يذكرها .راجع عىل سبيل املثال :جيمس جينز ،الفيزياء والفلسفة ،ترجمة جعفر رجب ،دار املعارف ،القاهرة.
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فالتحليل العلمي للامء والخشب والرتاب وللحديد واألزون والرصاص والراديوم أ ّدى
يف نهاية املطاف إىل مادة واحدة نجدها يف كل العنارص وتلك املركبات فال تختلف
مادة كل واحد من هذه األشياء عن مادة غريه ولذلك ميكن تحويل مادة يشء إىل
يشء آخر ،فكيف ميكن أن نسند إىل تلك املادة األساسية التي نجدها يف األشياء جميعاً
فتنوع تلك األشياء وحركاتها املختلفة ولو أمكن هذا لكان معناه أن الحقيقة الواحدة
قد تناقض ظواهرها وتختلف أحكامها ويف ذلك القضاء الحاسم عىل جميع العلوم
الطبيعية بصورة عامة ألن هذه العلوم قامئة جميعاً عىل أساس أن الحقيقة الواحدة
لها ظواهر ونواميس معينة ال تختلف» .
[[[

هذا من جانب ومن جانب آخر كام يقول الناقد أيضاً« :قد علمنا عىل ضوء
النتائج العلمية السابقة أن الخصائص والصفات التي تبدو بها املادة يف مختلف
مجاالت وجودها خصائص عرضية للامدة األصلية أو للواقع املادي املشرتك فخصائص
املركبات صفات عرضية للعنارص البسيطة وخصائص العنارص البسيطة صفات عرضية
للامدة الذرية وصفة املادية نفسها هي أيضاً عرضية كام سبق بدليل إمكان سلب
كل واحدة من هذه الصفات وتجريد الواقع املشرتك منها فال ميكن أن تكون املادة
ديناميكية وسبباً ذاتياً الكتساب تلك الخصائص والصفات» .
[[[

وعىل هذا األساس ومن خالل نتائج العلم استطاع الناقد أن يصل إىل نتيجة
فلسفية مهمة مؤداها أن املادة ال ميكن أن تكون بأي شكل من األشكال علة واصل
العامل كام تدعي ذلك الفلسفة املادية بذلك ،وإذا فشلت هذه الفلسفة بإثبات رؤيتها
صحت الرؤية اإللهية أو الفلسفة اإللهية بإرجاع أصل األشياء إىل الله ،وليس هذا
فحسب بل زيادة عىل هذا الربهان (برهان الخلف) فإن األدلة والرباهني عىل ذلك
كثرية وهذا ما سوف نتعرف عليه الحقاً.
[[[ـ محمد باقر الصدر ،فلسفتنا 292 :ـ .293
[[[ـ محمد باقر الصدر ،فلسفتنا.293 :
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إن هذا النقد هو نقد الفلسفة املادية بصورة عامة ورؤيتها املادية عن أصل
األشياء أما املاركسية ففضالً عن ماديتها املعروفة فإنها أضافت عنرصا ً جديدا ً للامدة
وهو الحركة ففرست األشياء ونشؤها عىل هذين العنرصين يف تفصيل أوضحناه مسبقاً
وأواضحنا نقده مفصالً أيضاً من قبل الناقد .أما تطبيق قانون الحركة عىل نتائج العلم
هل ميكن أن يكتب له النجاح لعله يستطيع أن يقدم تفسريا ً مقبوالً لتطور العنارص
التي تتكون من عندها الطبيعة؟ هذا ما حاول السيد الصدر تركيز الضوء عليه ليكمل
كل جوانب التفسري املادي لنشأة األشياء يف العامل .فاملاركسية آمنت بأن جميع أشياء
العامل ناتجة بفعل قوانني التطور التي طرحتها وأن التطور قانون شامل لكل األشياء
وحتى العنارص البسيطة التي ترتكب منها املادة إىل أن بلغت درجة عنرص اليورانيوم
الذي هو أشد هذه العنارص تطورا ً وتكامالً فبدءا ً من عنرص الهيدروجني الذي هو
أخف العنارص الذي يتطور بسبب التناقض املحتوى يف داخله فيصبح عنرصا ً أرقى
وهو الهليوم ،والهليوم يحمل نقيضه يف داخلة إىل تطور إىل عنرص أرقى منه وهكذا
تتصاعد املادة طبقاً للجدول الذري  .هذا فيام يخص العنارص البسيطة أما املركبات
أيضاً قد شملها هذا التفسري الديالكتييك فاملاء عىل سبيل املثال وجد بسبب وجود
عنرصي األوكسجني والهيدروجني اللذين ميثالن نقيضان ميثل أحدهام إثباتاً واآلخر
نفياً ثم يتحدان فيكونان املاء .
[[[

[[[

[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسفتنا 296 :ـ  ،297إن هذا التفسري الديالكتييك لعنارص املادة سواء البسيطة أم
املركبة هـو ما ميكن أن يكون استنتاج مـن قبل الناقد وفقاً لقوانني التطور الديالكتيكية أو ميكن أن يكون مستندا ً
إىل نصوص ماركسية معينة ،ولكن مل يذكرها لنا الناقد فحاولنا الرجوع إىل بعض املصادر املاركسية ملعرفة مدى
مطابقة مـا ينقل ُه لنا الناقد( .انظر) عىل سبيل املثال ما ينقـل ُه لنا (موريس كورنفورث) يف مؤلفة (مدخل إىل املادية
الجدلية) ،ص« 100ويعلمنا العلم الطبيعي كيف تحـدث الفوارق الكمية الخالصـة ـ اإلضافة أو اإلنقاص ـ فوارق
كيفـية فـي الطبيعة فإضافـة بروتون واحد مثالً يف نواة الذرة يحدث االنتقال من عنرص إىل آخر فذرات كل العنارص
تتكون من اتحاد نفس الربوتونات وااللكرتونات».
[[[ـ املصدر نفسه 296 ،ـ .297
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هذا ما يفهمه الناقد من تطور العنارص البسيطة واملركبات يف دنيا الطبيعة وفقاً
لقوانني الديالكتيك .أما نقده لهذا الفهم فيمكن تحديده بالنقاط اآلتية:
 1ـ فيام يخص تطور العنارص البسيطة يؤكد الناقد أن الهيدروجني الذي هو بداية
العنارص لو كان مشتمالً عىل نقيضه ومتطور بسبب ذلك وفقاً لقوانني الديالكتيك.
فلامذا مل تتكامل وتتطور كل ذرات الهيدروجني واختص هذا التطور ببعض الذرات
دون غريها فإن التكامل ال يعرف التخصيص .
[[[

 2ـ أما فيام يخص تطور املركبات فلامذا (عىل سبيل املثال) اختص هذا التطور
واتّحاد عنرصي املاء ببعض الكمية املعينة من املاء ومل يحصل يف كل هيدروجني
وأوكسجني .
[[[

 3ـ إذا فشل التفسري الديالكتييك يف معرفة كل هذه التنوعات املوجودة يف
عامل الطبيعة صح أن نأخذ بتفسري هذه التنوعات بإرجاعها إىل مبدأ وراء الطبيعة
ال املادة نفسها .
[[[

ثانياً :املقياس التجريبي
عرفنا فيام سبق كيف أن املادة وعىل ضوء نتائج العلم ال ميكن أن تكون هي
مبدأ العامل والعلة الفاعلية لها ،وحتى نتائج البحث الفلسفي تؤيد من ذلك .ذلك
ألن الوحدات املادية التي يتكون منها األشياء ـ أي الذرات ـ التي تكون قابلة للتجزئة
واالنتقال فهي متكونة من (مادة) بسيطة وصورة  .وإن هذه املادة والصورة ال ميكن
[[[

[[[ـ املصدر نفسه 296 ،ـ .297
[[[ـ املصدر السابق.
[[[ـ املصدر نفسه.
[[[ـ إن ملفهوم املادة والصورة معانياً متعددة ،ونحن ال نريد أن نوضح هذه املعاين بقـدر ما نريد أن نقول إن هـذه املفاهيم
استخدمت يف الفلسفة للتعبري عن بعض املسائل الفلسفية .فاملادة فـي االصطالح األرسـطي (هي املعنى املقابل للصورة وهي
تدل عىل العنارص غري املعينة التي ميكن أن يتألف منها اليشء وتسمى مادة أوىل) والصورة هي (ما به يحصل اليشء بالفعل
أو الصفة التي يكون عليها اليشء .انظر :لزيادة التوضيح :املعجم الفلسفي ،جميل صليبا ،ج 1ـ ج  2مادة (صورة) و(مادة).
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أن يكون كالًّ منها مستقالً عن اآلخر فيجب أن يوجد فاعل قد قام بعملية الرتكيب
بينهام وهو الله سبحانه وتعاىل الذي يجب أن يكون غنياً يف كيانه ووجوده عن يشء
آخر عكس املادة التي تكون الوحدات األساسية فيها ليست غنية يف كيانها املادي
عن فاعل خارجي ألن كيانها مؤتلف من مادة وصورة فهي بحاجة إليهام معاً وكل
من املادة والصورة بحاجة إىل اآلخر يف وجوده فيجب وينتج من ذلك أن يكون املبدأ
األول خارجاً عن حدود املادة وهو الذي يحدد وجودها االتصايل أو االنفصايل .
[[[

وإذا ثبت هذا وعىل ضوء نتائج البحث العلمي والفلسفي فيجب أن يكون مبدأ
العامل ليس املادة نفسها كام ا ّدعت الفلسفة املادية واملاركسية وعىل ضوء قوانني
الديالكتيك بل هو الله العلة الحقيقية وهو املبدأ األول وأن األدلة عىل وجوده وعىل
أن ُه الفاعل والصانع للعامل أدلة كثرية وقبل معرفة هذه األدلة والتطرق إليها توجد
هناك مسألة جوهرية يجب معرفتها .ووفقاً آللية البحث التي حددناها مسبقاً يجب
أن نعرف السبب الذي جعل أنصار الفلسفة املادية ينكرون املسألة اإللهية.
إن السبب وراء رفض املسألة اإللهية راجع إىل املقياس املعريف الذي يجعله هؤالء
التجريبيون يف إثبات أو رفض األشياء أال وهو التجربة والحس .فاملسألة اإللهية مسألة
غيبية وراء حدود الحس والتجربة كام يقول التجريبيون فيجب أن نطرحها بعيدا ً
وجانباً ونتجه ملا ميكن الظفر به يف امليدان التجريبي من حقائق ومعارف ومادام الله
سبحانه ليس كائناً محسوساً باإلمكان رؤيته واإلحساس بوجوده فال سبيل إىل إثباته .
[[[

[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسفتنا 303( :ـ  ،)304إن هذه النتيجة الفلسـفية أو املفهوم الفلسفي للامدة الذي
يقول به الناقد هـو نهاية بحثه لعدة مسائل علمية وفلسفية يستخلص منها هـذا املفهوم وهـذه النتيجـة فانظر
من صفحة  301ـ  304نفس املصدر.
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،موجز يف أصول الدين .16 :إن الناقد ال يرفض الحس والتجربة بل يرفض املبالغة فـي
االعتامد عليهام وعدم تجاوزهـام وجعلهام املقياس الوحيد يف معرفة األشياء ولهذا نراه عىل أهمية الحس والتجربة
بل إن دليله الذي يقدم ُه فـي مسألة وجود الله وهـو الدليل العلمي (االستقرايئ) يعتمد عىل التجربة واملالحظة
واالستقراء .انظر :املصدر نفسه.16 ،
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الحيس والتجريبي لرضب فكرة اإلميان بالله كام يؤكده الناقد
إن استخدام االتجاه
ّ
كان عىل يد نزعتني متطرفتني هام النزعة الفلسفية والنزعة املنطقية اللتان وقعتا
تدريجياً يف تناقض.

ثالثاً :تناقض النزعة الفلسفية:
إن التناقض الذي وقعت به النزعة الفلسفية هو أنها أنكرت الواقع املوضوعي
أي إنكار الكون والعامل جمل ًة وتفصيالً ألنه ووفقاً للمقياس التجريبي إننا ال منلك
الحس ـ يعرفنا باألشياء كام نحسها ونراها ال
الحس يف معرفة األشياء وهو ـ أي ّ
سوى ّ
كام هي يف الخارج .فاألشياء موجودة فقط يف حواسنا وإحساسنا أما وجودها بصورة
مستقلة وخارج نطاق وعينا وسابقة عىل اإلحساس فال ميكن إثباته فعىل سبيل املثال
عند رؤية القمر ال نستطيع أن نؤكد إالّ رؤيتنا وإحساسنا للقمر يف تلك اللحظة هل
القمر موجود يف السامء حقاً وهل كان له وجود قبل أن نفتح أعيننا ونراه؟ فهذا ما
وجده أصحاب هذه النزعة أنهم غري قادرين عىل إثباته وتأكيده .كاألحول الذي يرى
أشياء ال وجود لها فهو يؤكد رؤيتها ولكن ال يؤكد وجودها يف الواقع .وبهذا قضت
الحس نفسه كوسيلة للمعرفة وأصبح هو الح ّد النهايئ
النزعة الفلسفية يف النهاية عىل ّ
لها بدالً من أن يكون وسيلة وعادت املعرفة الحس ّية كلها مجرد ظاهرة ال وجود لها
بصورة مستقلة عن وعينا وإدراكنا .
[[[

رابعاً :تناقض النزعة املنطقية:
إن خري من ميثل هذه النزعة هي الوضعية املنطقية التي أكدت أن كل جملة ال
بالحس والتجربة فهي كالم فارغ
ميكن التأكد من صحتها أو صدق مدلولها أو كذبه
ِّ
من املعنى وعىل العكس من ذلك فإن الجملة التي ميكن التأكد من صحتها وصدق
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،موجز يف أصول الدين.17 :
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بالحس والتجربة فإنها ذات معنى  .فإن قلنا عىل سبيل املثال إن املطر ينزل
مدلولها
ِّ
يف الشتاء فإن هذه الجملة صادقة يف مدلولها ولها معنى ،وإذا قلنا إن املطر ينزل يف
الصيف فإن هذه الجملة لها معنى وكاذبة يف مدلولها ،وإذا قلنا إن شيئاً ال ميكن أن
يرى أو يحس ينزل يف ليلة القدر فهذه الجملة ليس لها معنى فضالً عىل أنها صادقة
بالحس والتجربة ،فعىل هذا
أو كاذبة إذ ال ميكن التأكد من صدق مدلولها أو كذبه
ِّ
األساس إذا قلنا إن الله موجود فإن هذه الجملة ليس لها معنى ألن وجود الله ال
بالحس والتجربة .
ميكن التعرف عليه
ِّ
[[[

[[[

إن تناقض هذه النزعة املنطقية يكمن بأن املقياس الذي جعلته الوضعية املنطقية
بالحس والتجربة فهو
وأعطته صفة التعميم هو نفسه يشء ال ميكن التعرف عليه
ِّ
كالم فارغ من املعنى بحكم ما يحمل من قرار ،كذلك إن هذا التعميم الذي تصدره
الحس ال يقع إالّ عىل
الحس ألن
هو فارغ من املعنى وكل تعميم يتجاوز نطاق
ّ
ّ
حاالت جزئية محدودة وهي بهذا تنتهي إىل تناقض مع نفسها فضالً عن تناقضها مع
التعميامت العلمية التي يفرس بها العلامء ظواهر الكون تفسريا ً شامالً .
[[[

أدلة وجود الله
بعد التعرف عىل عدم جدوى مدعى الفلسفة املادية بأن املادة هي أصل العامل
من خالل نتائج البحث العلمي والنتائج الفلسفية املرتتبة عليها ومعرفة أيضاً عدم
صحة املقياس الذي يضع ُه التجريبيون يف رفض وجود الله ألنه ما يقع خارج نطاق
الحس أو أن وجوده قضية ليس لها معنى وال ميكن التأكد من صحة مدلولها ال
ّ
بالحس وال بالتجربة ،ننتقل إىل األدلة التي يقدمها الناقد إلثبات نقيض املادة الذي
ِّ
[[[ـ املصدر نفسه.17 ،
[[[ـ املصدر نفسه 17 ،ـ .18
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،موجز يف أصول الدين.18 :
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جعلتها الفلسفة املادية األصل الذي انبثق عنه العامل والتي كام رأينا ال تصح أن تكون
أصل العامل.
إن األدلة التي يقدمها الناقد متتلك خاصتني أولهام :إنها تثبت وجود الله وثانيهام:
إنها تثبت أن الله هو العلة الحقيقية لوجود العامل ،ونحن سوف نبدأ باألدلة التي
يقدمها السيد الشهيد يف إثبات وجود الله ثم ننتقل إىل أدلة علية الله للعامل وأن ُه
الصانع والخالق ألشياءه.
إن أبرز دليلني يقدمهام الناقد إلثبات وجود الله هو الدليل العلمي والدليل
الفلسفي والذي يهمنا أكرث هو الدليل العلمي ألن كام يؤكده الناقد هذا الدليل هو
نفسه الذي نستخدمه إلثبات حقائق الحياة اليومية والحقائق العلمية  .فيكون هذا
الدليل ردا ً حاسامً عىل الفلسفة املادية والتجربتني ألن هذا الدليل يعتمد عىل حقائق
الحياة اليومية املحسوسة.
[[[

الدليل العلمي
يقول السيد الصدر يف بداية رشحه وتوضيحه لطبيعة هذا الدليل« :ومنهج
الدليل االستقرايئ القائم عىل حساب االحتامالت له صيغ معقدة وبدرجة عالية من
الدقه وتقيمه الشامل الدقيق يتم من خالل دراسة تحليلية كاملة لألسس املنطقية
لالستقراء ونظرية االحتامل ونحن نحرص هنا عىل تفادي الصعوبات واالبتعاد عن أي
صيغ معقدة أو تحصيل عسري الفهم» .
[[[

فعىل هذا األساس إن الدليل العلمي دليل يحتاج ملعرفة تفاصيله وإىل معرفة
االستقراء ونظرية االحتامل وهذا يحتاج حقيقي ًة منا لتوضيح تفاصيل كثرية عن
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،موجز يف أصول الدين.22 :
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،موجز يف أصول الدين .21 :ملعرفة تفاصيل نظرية االحتامل والتوسع يف هذا الدليل
يراجع :األسس املنطقية لالستقراء للمؤلف نفسه.
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طبيعة هذا الدليل ومقدماته وهذا مام ال يسعه طبيعة تسلسل بحوث الفصل.
ولهذا سوف نراعي يف عرض هذا الدليل االختصار الذي راعاه الناقد أيضاً:
أ ـ تحديد املنهج وخطواته :
[[[

الحس والتجربة ظواهر عديدة.
 1ـ يواجه اإلنسان يف مجال ّ
 2ـ بعد مالحظة وتجميع الظواهر الطبيعية املتعددة نحاول وضع تفسري لها
وإيجاد فرضية صالحة لها تتناسب مع وجود جميع تلك الظواهر.
 3ـ مالحظة هذه الفرضية فإذا مل تكن صحيحة وثابتة يف الواقع ففرصة تواجد
جميع تلك الظواهر مجتمعة ضئيلة جدا ً مبعنى أنه عىل افرتاض عدم صحة الفرضية
تكون نسبة احتامل وجودها إىل احتامل عدمها أو عدم واحد منها عىل األقل ضئيلة
جدا ً كواحد يف املائة أو واحد يف األلف.
 4ـ نستخلص من ذلك أن الفرضية صادقة ويكون دليلنا عىل صدقها وجود تلك
الظواهر التي أحسسنا بوجودها يف الخطوة األوىل.
 5ـ إن درجة إثبات تلك الظواهر للفرضية املطروحة يف الخطوة الثانية تتناسب عكسياً
مع نسبة احتامل وجود تلك الظواهر جميعاً إىل احتامل عدمها عىل افرتاض كذب الفرضية
فكلام كانت هذه النسبة أقل كانت درجة اإلثبات أكرب حتى تبلغ يف حاالت
اعتيادية كثرية إىل درجة اليقني الكامل بصحة الفرضية.
ب ـ تطبيق املنهج إلثبات الصانع (الله) بعد أن يحدد لنا السيد الشهيد خطوات
الدليل العلمي يحاول تطبيقها لالستدالل عىل وجود الصانع الحكيم وذلك وفقاً
للخطوات اآلتية :
[[[

[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،موجز فـي أصول الدين 23 :ـ  24كـذلك انظر لزيادة التوضيح األسس املنطقية
لالستقراء وخصوصاً النقطة الخامسة من خطوات الدليل.
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،موجز يف أصول الدين 33 :ـ  .38ويف هذه الخطوات نفسها يثبت السيد الشهيد مسألة
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 1ـ الخطوة األوىل :مالحظة التوافق بني ظواهر كونية وحياتية وبني حاجة
اإلنسان ككائن حي وتيسري الحياة له عىل نحو أن أي بديل ألي ظاهرة من تلك
الظواهر(الكونية والحياتية)
يعني انطفاء حياة اإلنسان عىل األرض أو شلها ـ ومن أمثلة هذه الظواهر هي:
أ ـ توافق كمية الحرارة من الشمس مع الحياة عىل األرض بشكل أن زيادتها أو
نقصانها يسبب تعطل الحياة.
ب ـ وجود كمية كافية من األوكسجني للحياة مع احتجاز قرشة األرض واملحيطات
إىل الكمية األكرب من األوكسجني.
ج ـ تبادل غاز األوكسجني وثاين أوكسيد الكربون بني النباتات وبني الحيوانات
بشكل متوازن.
د ـ بعد القمر عن األرض مبسافة معينة تتوافق مع تيسري الحياة العملية لإلنسان
عىل األرض.
هـ وجود الغرائز يف الحيوانات بشكل يؤدي إىل استمرارية الحياة عىل األرض.
 2ـ الخطوة الثانية :نضع الفرضية التي تفرس لنا هذا التوافق املستمر بني
الظواهر الطبيعية وضامن وتيسري الحياة يف ماليني الحاالت .وهي أن نفرتض صانعاً
حكيامً لهذا الكون.
 3ـ الخطوة الثالثة :نتساءل إذا مل تكن فرضية الصانع الحكيم ثابتة يف الواقع فام
مدى أن تتواجد كل هذه الحاالت والتوافقات بني الظواهر الطبيعية وتيسري الحياة
عىل مجموعة من الصدف.
 4ـ الخطوة الرابعة :ترجيح الفرضية التي طرحتها الخطوة الثالثة بدرجة ال يشعر
بها الشك أي أن هناك صانعاً حكيامً.
النبوة ،يراجع املصدر نفسه 59 ،ـ .73
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 5ـ الخطوة الخامسة :نربط بني هذا الرتجح (الخطوة الرابعة) وبني ضالة االحتامل
التي قررناها يف الخطوة الثالثة فكلام ازداد االحتامل يف الخطوة الثالثة ضالة ازداد
عدد الصدف التي ال ب ّد من افرتاضها فيه فيكون هذا االحتامل ضيئالً بدرجة ال متاثلها
احتامالت الخطوة الثالثة يف االستدالل عىل أي قانون علمي ألن عدد الصدف التي ال
ب ّد من افرتاضها يف احتامل الخطوة الثالثة أكرث من عددها يف أي احتامل مناظر وكل
احتامل من هذا القبيل فمن الرضوري أن يزول.
وهكذا نصل إىل النتيجة القاطعة وهي أن للكون صانعاً حكيامً بداللة كل ما يف
هذا الكون من آيات اإلثبات والتدبري .
{س ُ ِني ِه ْم آيَاتِ َنا ِف اآلفَاقِ َو ِف أَنْف ُِس ِه ْم َحتَّى يَتَ َب َّ َي لَ ُه ْم أَنَّ ُه الْ َح ُّق أَ َولَ ْم يَك ِ
ْف ِب َربِّ َك
َ
ش ٍء شَ هِي ٌد } .
أَنَّ ُه َع َل ك ُِّل َ ْ
[[[

[[[

الس َم َو ِ
ات َواألَ ْر ِض َوا ْخ ِتال َِف اللَّيْلِ َوال َّن َها ِر َوالْ ُفل ِْك الَّ ِتي تَ ْجرِي ِف الْبَ ْح ِر
{إِ َّن ِف َخلْقِ َّ
الس َم ِء ِم ْن َما ٍء فَأَ ْح َيا ِب ِه األَ ْر َض بَ ْع َد َم ْوتِ َها َوبَثَّ
اس َو َما أَنْ َز َل اللَّ ُه ِم َن َّ
بِ َا يَ ْن َف ُع ال َّن َ
َص ِ
الس َم ِء َواألَ ْر ِض َآليَ ٍ
ات لِ َق ْو ٍم
الس َح ِ
ِفي َها ِم ْن ك ُِّل َدآبَّ ٍة َوت ْ ِ
يف ال ِّريَا ِح َو َّ
اب الْ ُم َس َّخ ِر بَ ْ َي َّ
يَ ْع ِقلُو َن } .
[[[

أما األدلة التي تثبت علية الله لألشياء زيادة عىل وجوده فهي كثرية كام يقدمها
الناقد.
 1ـ دليل الحركة
وهو يقوم عىل أن املادة يف حركة مستمرة وهذه املسألة كام يؤكد الناقد متفق
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،موجز يف أصول الدين .40 :أن هذه اآليات القرآنية التي نذكرها بعد النص هي ما
يوردها لنا الناقد للتدليل عىل دليله العلمي الذي يقدمه.
[[[ـ سورة فصلت ،اآلية.53 :
[[[ـ سورة البقرة ،اآلية.164 :
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عليها ومن املسلامت التي ال جدول عليها .فهل سبب الحركة املادة نفسها أم يشء
آخر غري املادة؟ ويجيب السيد الصدر عىل هذا السؤال مؤكدا ً أن ُه من الرضوري
تعدد املتحرك واملحرك ألن الحركة تطور وتكامل تدريجي لليشء الناقص وال ميكن
لليشء الناقص أن يطور نفسه ويكمل وجوده تدريجياً وبصورة ذاتية ،فسبب الحركة
التطورية للامدة ليس هو املادة نفسها بل مبدأ وراء املادة يحدها بالتطور الدائم
ويفيض عليها الحركة الصاعدة والتكامل املتدرج .
[[[

 2ـ األدلة املستندة إىل العلوم الطبيعية (املكتشفات العلمية الحديثة)
وهي األدلة التي تستند إىل النظر إىل عامل الطبيعة وما فيه من العناية والتدبري
والغاية والقصد والتساؤل عن السبب وراء كل هذا هل هي املادة؟ أو الخالق العظيم؟
وهنا يستعرض لنا الناقد عدة مسائل تستند إىل عامل الطبيعة وإىل املكتشفات العلمية
الحديثة ليؤكد من خاللها وجود الله وعنايته بالعامل ،فعىل سبيل املثال عندما ننظر
إىل فيزلوجيا اإلنسان نجد هناك من الحقائق املدهشة التي تدل عىل عظمة الخالق
فعىل سبيل املثال لو نظرنا إىل الجهاز الهضمي وما فيه من أساليب التحليل الكياميئ
وتوزيع املواد الغذائية وتحولها إىل عظام وشعر وأسنان وأظافر وأعصاب ،ولو نظرنا
إىل الخاليا الحية والجهاز البرصي الصغري وما فيه من روعة اإلتقان سوف تدلنا هذه
الشواهد عىل عناية وتدبري وقدرة الله وال ميكن أن تكون املادة العمياء التي ال تحمل
القصد من وراء كل هذا .
[[[

أما فيام يخص علم الوراثة فإنه ميدنا ومن خالل مكتشفاته العلمية باألدلة
الواضحة عىل العناية اإللهية والتدبري والقصد اإللهي من نظام الوراثة الدقيق وقوة
الجينات التي توجه بها جميع خاليا الجسم وتنشئ للحيوان شخصيته وصفاته؛ فهل
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسفتنا.306 :
[[[ـ املصدر نفسه.309 ،
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هذا يدل عىل املادة والصدفة واإلتقان أم يدل عىل الله سبحانه وتعاىل  .وكذلك
الحقائق العلمية التي تقدمها لنا العلوم األخرى كالبيولوجيا وعلم النفس فإنها
وبكل
جميعاً شواهد عىل وجود الله وعنايته وتدبريه لألشياء وللعامل والكون بأجمعه ّ
تفاصيله .
[[[

[[[

وعىل ضوء ما تقدم نصل إىل نتيجة يؤكدها الناقد يف نهاية استعراضه لهذه األدلة
بقوله «ولنلتفت ـ بعد كل ما سقناه من دالئل الوجدان عىل وجود القوة الحكيمة
الخالقة ـ إىل الفرضية املادية ،لنعرف يف ضوء ذلك مدى سخفها وتفاهتها فإن هذه
الفرضية حني تزعم أن الكون مبا زخر به من أرسار النظام وبدائع الخلقة والتكوين
وقد أوجدته عله ال متلك ذرة من الحكمة والقصد تفوق يف سخفها وغرابتها آالف
املرات من يجد ديواناً ضخامً من أروع الشعر وأرقاه أو كتاباً علمياً زاخرا ً باألرسار
واالكتشافات فيزعم أن طفالً كان يلعب بالقلم عىل الورق فاتفق أن ترتبت الحروف
فتكون منها ديوان شعر أو كتاب علم» .
[[[

[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،فلسفتنا.312 :
[[[ـ املصدر نفسه 310 ،ـ .316
[[[ـ املصدر نفسه.317 ،

المبحث الخامس
املادية التأريخية
[[[

لقد عملت الفلسفة املاركسية عىل تطبيق فلسفتها املادية عىل جميع نواحي
الحياة والعامل ،ولقد رأينا يف املباحث املتقدمة كيف أنها فرست العامل تفسريا ً مادياً
وكيف أن السيد الصدر حاول أن ينقد هذا التفسري ويطرح التفسري اإللهي للعامل.
فرست املاركسية التاريخ اإلنساين واملجتمع تفسريا ً مادياً بإرجاعها حركة التاريخ
مادي رصف فهذا لينني يقول يف هذا
واملجتمع إىل العامل االقتصادي الذي هو ٌ
عامل ٌ
الصدد« :إن اكتشاف املفهوم املادي عن التاريخ أو بتعبري أدق تطبيق وتوسيع املادية
بدأب وانسجام إىل النهاية حتى تشمل ميدان الظاهرات االجتامعية ،قد قىض عىل
عيبني رئيسيني يف النظريات التاريخية السابقة.
أوالً :مل تكن هذه النظريات تأخذ بعني االعتبار يف أحسن الحاالت غري الدوافع
الفكرية لنشاط الناس التاريخي ،دون أن تبحث عام يولد هذه الدوافع ،دون أن
تدرك القوانيني املوضوعية التي تسري تطور نظام العالقات االجتامعية دون أن ترى
جذور هذه العالقات يف درجة تطور اإلنتاج املادي.
ثانياً :كانت النظريات السابقة تهمل عىل وجه الضبط عمل جامهري السكان بينام
مكنت املادية التاريخية ألول مرة من دراسة الظروف االجتامعية لحياة الجامهري،
ومن دراسة تغريات هذه الظروف بدقة العلوم الطبيعية .لقد شقت املاركسية الطريق
[[[ـ املادية التاريخية :هـي جزء أسايس فـي الفلسفة املاركسية الليتينية ،وعلم فلسفي عـن املجتمع ونظريـة
سوسيولوجية عامة .انظر :املعجم الفلسـفي املخترص ،ترجمة :توفيق سـلوم ،دار التقدم ،موسـكو.408 :1986 ،
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أمام دراسة شاملة لعملية نشوء تشكيالت املجتمع االقتصادية وتطورها وانهيارها
وذلك بتحليلها مجموعة امليول املتناقضة وردها إىل ظروف املعيشة واإلنتاج الواضحة
املعامل ،ملختلف طبقات املجتمع وبأبعادها اختيار األفكار «القائدة» أو تأويلها عىل
نحو ذايت واعتباطي وبكشفها عن جذور جميع األفكار وجميع امليول املتباينة يف
أوضاع القوى املنتجة املادية من دون استثناء) .
[[[

كذلك نجد ستالني يؤكد ُه لينني من مادية التأريخ بقوله «فأدوات اإلنتاج التي
مبعونتها تنتج الحاجات املادية ،والناس الذين يستعملون أدوات اإلنتاج هذه
وينتجون الحاجات املادية بفضل ما لديهم من تجربة يف اإلنتاج ومن عادات للعمل
تلك هي العنارص التي تؤلف مبجموعها قوى املجتمع املنتجة» .
[[[

أما بليخانوف فإن ُه يقول يف ذلك« :إن تنظيم أي مجتمع ،إمنا تقرره حالة قواه
املنتجة فكلام تبدلت هذه الحالة تبدل التنظيم االجتامعي هو اآلخر عاجالً أم آجالً
وينتج من ذلك أن التنظيم االجتامعي يبقى يف وضع غري مستقر مادامت القوى
االجتامعية يف حالة تطور» .
[[[

[[[

ومن هذه النصوص نفهم أن املاركسية آمنت مبادية التاريخ وأن التاريخ البرشي
يسري وفقاً للدافع االقتصادي وهي بذلك تكون من النظريات التاريخية التي تؤمن
بالعامل الواحد يف تفسري التاريخ  .كذلك نفهم أن املاركسية أو بعبار ٍة أدق املادية
التاريخية تجعل اإلصالة لالحتياجات املادية وتقدمها عىل االحتياجات املعنوية بل
[[[

[[[ـ لينني ،مصادر املاركسية الثالثة وأقسامها املكونة الثالثة ،ترجمة :إلياس شاهني ،دار التقدم ،موسكو.29 ،
[[[ـ ستالني ،املادية الديالكتيكية واملادية التاريخية.34 :
[[[ـ بليخانوف 1856( :ـ  )1918فيلسوف ماركيس رويس من أعالم الحركة العاملية الروسية والعاملية من مؤلفاته:
(حول تطور النظرية األحادية إىل التاريخ)( ،حول دور الشخصية يف التاريخ).
[[[ـ بليخانوف ،املفهوم املادي للتاريخ ،ترجمة :عامر عبد الله ،مطبعة الرابطة ،بغداد.65 :1959 ،
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،اقتصادنا ،ج.55 :1
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إن االحتياجات املادية هي التي تعني أفكار املجتمع وأوضاعه السياسية يقول ستالني
يف ذلك« :وبعد أن صح أن الطبيعة أو الكائن أو العامل املادي هو العنرص األول
بينام اإلدراك ،أو الفكر هو العنرص الثاين ،املشتق وإذا صح أن العامل املادي هو واقع
موضوعي موجود بصورة مستقلة عن إدراك الناس بينام اإلدراك هو انعكاس هذا
الواقع املوضوعي نتج من ذلك:
إن حياة املجتمع املادية أو موجود املجتمع هو أيضاً العنرص األول ،أما حياة
رص ثانٍ مشتق وأن حياة املجتمع املادية هي واقع موضوعي
املجتمع العقلية فهي عن ٍ
موجود بصورة مستقلة عن إرادة اإلنسان أما حياة املجتمع العقلية فهي انعكاس
هذا الواقع املوضوعي أو انعكاس املوجود» .
[[[

إذا فهمنا هذا بقي أن نفهم كيف يستطيع العامل االقتصادي حسب رأي املادية
التاريخية يشكل طبيعة املجتمع وكيف يكون الدافع الوحيد لحركة التاريخ؟
إن املادية التاريخية تؤكد عىل أن وسائل اإلنتاج أو اآلت اإلنتاج تعمل عىل
تكوين قوى اجتامعية منتجة يقول ستالني« :فأدوات اإلنتاج التي مبعونتها تنتج
الحاجات املادية والناس الذين يستعملون أدوات اإلنتاج هذه وينتجون الحاجات
املادية بفضل ما لديهم من تجربة يف اإلنتاج ومن عادات للعمل ،تلك هي العنارص
التي تؤلف مبجموعها قوى املجتمع املنتجة»  ،إن هذه القوى املنتجة يف تطور
مستمر تبعاً لوسائل اإلنتاج وهذا التطور املستمر لقوى اإلنتاج املتناسب طردياً
مع وسائل اإلنتاج سوف يولد ما يس ّمى بعالقات اإلنتاج التي تقوم بني الناس التي
هي يف الحقيقة عالقات امللكية التي تؤلف البناء االقتصادي للمجتمع ،وباستمرار
منو وتطور القوى املنتجة فإنها سوف تدخل يف رصاع وتناقض مع الوضع االقتصادي
[[[

[[[ـ ستالني ،املادية الديالكتيكية واملادية التاريخية.25 :
[[[ـ ستالني ،املادية الديالكتيكية واملادية التاريخية.34 :
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السابق الذي شكلته قوى اإلنتاج السابقة من خالل عالقات اإلنتاج أو عالقات
امللكية ،وهنا يبدأ الرصاع بني القوى املنتجة لوسائل اإلنتاج يف مرحلتها الجديدة
من ناحية وعالقات امللكية واألوضاع االقتصادية التي خلفتها املرحلة السابقة
لقوى اإلنتاج من ناحية أخرى .
[[[

إن هذا الرصاع بني القوى املنتجة النامية وعالقات امللكية القامئة ينعكس عىل
الصعيد االجتامعي فيكون الرصاع بني طبقتني أحدهام :الطبقة االجتامعية التي تتفق
مصالحها مع منو القوى املنتجة ومستلزماته االجتامعية واألخرى :الطبقة االجتامعية
التي تتفق مصالحها مع عالقات امللكية القامئة  .وإن هذا الرصاع أو التناقض ال يقف
بل هو يف حالة استمرارية ما دامت القوى املنتجة تتحرك وتنمو وبنموها وتحركها
سيبقى التناقض والرصاع بني الطبقات االجتامعية مستمرا ً.
[[[

لقد حاولت املادية التاريخية تطبيق أصول فلسفتها املادية عىل التاريخ واملجتمع
بكل وضوح من رصاع وتناقض بني القوى املنتجة والطبقة االجتامعية
وهذا ما رأيناه ّ
الناتجة من العالقات اإلنتاجية وهذا ما نراه أيضاً يف قو ٍل لستالني يؤكد فيه هذه
املسألة إذ نراه يقول« :وليس من الصعب أن ندرك ما هنالك من أهمية عظمى يف
إخضاع دراسة الحياة االجتامعية ودرس تاريخ املجتمع ملبادئ الطريقة الديالكتيكية
وما هنالك من أهمية عظمى يف تطبيق هذه املبادئ عىل تاريخ املجتمع وعىل
النشاط العميل لحزب الربوليتاريا» .
[[[

كذلك يقول« :وبعد إذا صح أن االنتقال من التغريات الكمية البطيئة إىل تغريات
كيفية فجائية ورسيعة هو قانون للتطور فمن الواضح أن الثورات التي تقوم بها
[[[ـ انظر :املعجم الفلسفي املخترص.380 :
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،اقتصادنا ،ج 60 :1ـ .61
[[[ـ ستالني ،املادية الديالكتيكية واملادية التاريخية.13 :
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الطبقات املضطهدة هي حادث طبيعي متاماً وال مناص منه» .
[[[

وعىل ضوء ما تقدم نستطيع أن نحدد مسألتني مهمتني امتازت بها املادية
التاريخية أولهام :مادية التاريخ .وثانيهام :ديالكتيكية حركته .وعىل ضوء هاتني
املسألتني نستطيع أن نحدد نقد السيد الصدر للامدية التاريخية.

أوالً :مادية التاريخ
ميكننا تحديد نقد السيد الصدر ملادية التاريخ بالنقاط اآلتية:
 1ـ ال صحة للربط بني املادية الفلسفية التي تتبناها املاركسية واملادية التاريخية
فليس من الرضوري أن نفرس التاريخ كام تفرسه املاركسية .
[[[

 2ـ لقد آمنت املاركسية بنسبية املعرفة اإلنسانية ألن املعرفة اإلنسانية هي وليدة
الظروف االقتصادية واالجتامعية فهي متغرية ومتطورة .فعىل هذا االساس ال يصح
أن نصف املادية التاريخية بالحقيقة املطلقة التي ال تقبل التغري والتعديل وال يصبها
يشء من عطل أو عجز يف مجرى تاريخ البرشية الطويل .
[[[

 3ـ إن املاركسية قد آمنت بأن وسائل اإلنتاج أو العامل االقتصادي هو السبب
الرئييس يف حركة التاريخ وهي ـ أي وسائل اإلنتاج ـ ليست ثابتة وجامدة بل هي
متغرية ومتطور عىل مر الزمن وإذا كانت كذلك فمن حقنا ـ كام يقول الناقد ـ
أن نتساءل عن السبب األعمق الذي يطور القوى املنتجة ويكمن وراء تأريخها
الطويل .واملاركسيني ال يستطيعون اإلجابة عن هذا التساؤل ألنهم ال يعرتفون
بوجود سبب أعمق للتاريخ وراء القوى املنتجة ألن ذلك يناقض الفكرة األساسية
[[[ـ املصدر نفسه.15 ،
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،اقتصادنا ،ج.66 :1
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،اقتصادنا 66 ،ـ .67
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يف املادية التاريخية القائلة بأن وسائل اإلنتاج هي املرجع األعىل يف دنيا التاريخ .
[[[

 4ـ إن املاركسية حينام وضعت مفهومها الخاص عن التاريخ مل تكن متلك سندا ً
علمياً سوى املالحظة التي رأتها كافية وهذه املالحظة املمدودة غري كافية وحدها
الستكشاف قوانني التاريخ كلها واليقني العلمي بها ،وذلك ألن طبيعة البحث
التاريخي مختلف عن طبيعة البحث العلمي الذي ميكن أن يستند إىل مالحظة
بعض الظواهر ويعممها ،أما يف البحث التاريخي فيحتاج الباحث التاريخي إىل
مالحظة دقيقة كل الحوادث التاريخية حتى يستخلص منها النتيجة ،وهذا ما مل
تفعله املاركسية إذ إنها استندت يف تفسريها للتاريخ إىل بعض النامذج التاريخية
التي تتالءم مع تفسريها التاريخي .
[[[

ثانياً :ديالكتيكية التاريخ
لقد حاولت املاركسية تطبيق املنطق الديالكتييك عىل التاريخ وخصوصاً قانون
التناقض فرأت أن هذا التناقض يتخذ مدلوله االجتامعي من خالل الرصاع املرير
بني الطبقة املالكة وبني الطبقة العاملة ،وهذا الرصاع يشتد كلام تطورت اآللة
الصناعية وتعقدت.
إن نقد السيد الصدر للتناقض الطبقي الذي آمنت به املاركسية لتفسري التاريخ
ميكن أن نفهمه بالشكل اآليت:
 1ـ إن التناقض الطبقي ليس هو الشكل الوحيد من أشكال التناقض وإمنا هناك
أكرث من شكل وأن كل هذه األشكال من التناقض عىل الساحة االجتامعية هو وليد
تناقض رئيس هو جدل اإلنسان وهو الجدل املخبوء يف داخل محتوى اإلنسان .
[[[

[[[ـ املصدر نفسه ،ج 82 :1ـ .83
[[[ـ املصدر نفسه 96 ،ـ .99
[[[ـ انظر :محمد باقر الصدر ،املدرسة القرآنية ،مطبعة رشيعة ،ط ،2قم1424 ،هـ .ق.164 :
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 2ـ إن التجربة البرشية تثبت عكس ما ذهبت إليه املاركسية فمثالً كنا نتوقع
أن يزداد يوماً بعد يوم التناقض الطبقي والرصاع بني الطبقة الرأساملية والطبقة
العاملة يف املجتمعات األوروبية الصناعية التي تطورت فيها اآللة تطورا ً كبريا ً،
كان من املفروض أن هذه املجتمعات كانجلرتا أو الواليات األمريكية املتحدة
وفرنسا وأملانيا يشتد فيها التناقض الطبقي والرصاع يوماً بعد يوم ،ويتزلزل النظام
الرأساميل املستغل ويتداعى يوماً بعد يوم .لكن ما وقع خارجاً هو عكس ذلك
متاماً فإن النظام الرأساميل يف الدول الرأساملية املستغّلة يزداد ترسخاً يوماً بعد يوم
ويزاد متحورا ً وعملقة يوماً بعد يوم .
[[[

 3ـ لقد آمنت املاركسية بأن األوضاع السياسية واالقتصادية والفكرية وغريها هي
بنى فوقية وانعكاسات بشكلٍ آخر لطريقة اإلنتاج ،فالعالقة إذن بني هذه البنى وبني
طريقة اإلنتاج هي عالقة معلول بعلة ،وهذا يعني أن الظواهر االجتامعية الفوقية مل
تنشأ بطريقة ديالكتيكية وفقاً للتناقضات الداخلية فيها وإمنا وجدت بأسباب خارجة
عن محتواها الداخيل .
[[[

وعىل ضوء ما تقدم من مباحث هذا الفصل اتّضح لدينا أن السيد الصدر حاول أن
يسلط نقده عىل الرؤية املادية للعامل التي تبنتها الفلسفات املادية وخصوصاً الفلسفة
املاركسية وكيف أن هذه الفلسفة املادية ال تستطيع أن تكون مفهوماً فلسفياً صحيحاً
عن العامل ،وذلك ألنها اعتمدت عىل مقاييس وآليات غري صحيحة لفهم العامل ودراستة،
وأن الفلسفة إاللهية التي تبناها الناقد تستطيع أن تقدم مفهوماً حقيقياً عن العامل ألنها
اعتمدت عىل براهني فلسفية وعلمية قد قرصت الفلسفة املادية يف االعتامد عليها.
[[[ـ املصدر نفسه 164 ،ـ .165
[[[ـ انظر :محمـد باقر الصدر ،اقتصادنا ،ج 68 :1ـ  .69إن نقـد السـيد الصدر للامديـة التاريخيـة ،عرض كبري
ومعمق ال يستطيع مبحث بهـذا الحجم استيعابهُ ،فنحن حاولنا توضيح املعامل الرئيسـية لهـذا النقد ليك تكتمل نرى
الصورة النقديـة من قبل السيد الصدر للفلسفة املادية وتطبيقاتها التي من ضمنها (املادية التاريخية).

الخامتة
إذا تكلمنا يف مقدمة البحث عن عدة تساؤالت كانت تراود الباحث وكانت
اإلجابة عنها رضورة ملحة ليك يستقيم البحث بصورته الصحيحة .فإننا نتكلم يف
الخامتة عن عدة إجابات مل يطرحها الباحث بقدر ما طرحها البحث والسياق العام
للفصول.
فعىل هذا األساس فإن النتائج التي سوف نتكلم عنها متثل هذه اإلجابات والتي
ميكن أن تكون عىل نحوين:
 1ـ نتائج عامة مستنتجة من الطابع العام للبحث وهي تتعلق باملنهج النقدي
وآليات هذا املنهج.
 2ـ نتائج خاصة مستنتجة من كل فصل عىل حدا قد أشارات الفصول لها ولكن
بصورة ميكن أن تكون غري واضحة ،فنحن هنا نحددها حتى تكون واضحة .وميكن أن
تكون الفصول قد أغفلت عنها.

أوالً :النتائج العامة
إن أهم ما ميكن الرتكيز عليه يف النتائج العامة وكام أسلفنا هو املنهج النقدي .فام
طبيعة هذا املنهج؟ وما هي أشكاله؟ وما هي آلياته؟
إن ما ميكن مالحظته يف املنهج النقدي عند املفكّر الصدر هو أن نقد ُه كان نقدا ً
موضوعياً بعيدا ً كل البعد عن الذاتية وعن األحكام املسبقة ومحدودية نظر الناقد.
بل عىل العكس من ذلك كان هذا املنهج يعتمد عىل الحقائق الواقعية للمنقود
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واالستدالل الفلسفي الواضح ومتابعة دقيقة لألفكار والنظريات وقراءة اآلخر قراءة
مبارشة وهذا ما نالحظه بصورة واضحة يف نقده للامركسية واعتامده عىل أمهات
املصادر املاركسية واالبتعاد قدر املستطاع عن قراءات املاركسية.
أما لو جئنا ألشكال هذا املنهج فإننا نجد أن هناك أكرث من شكل واحد بحسب
ما يتطلبه املوضوع محل النقد ،فعىل سبيل املثال نجد أن الناقد يستخدم املنهج
املقارن إذا تطلب املوضوع محل النقد ،فعىل سبيل املثال نجد أن الناقد يستخدم
املنهج املقارن إذا تطلب املوضوع ذلك ،وهذا ما رأيناه يف نقده لألطر العامة
والقواعد الفكرية للفكر الغريب وما ترتتب عليها من نظرة للعامل واألشياء وسلوكيات
واألخالقيات مقارناً بينها وبني الحضارة اإلسالمية والفكر اإلسالمي وقاعدته الفكرية
وما يرتتب عليها من نظرة لألشياء وللعامل والسلوكيات واألخالقيات التي تفرضها هذه
النظرة.
أما املنهج التحلييل فلقد اعتمد عليه الناقد اعتامدا ً رئيساً ويصوره واسعه يف
نقده لألفكار الفلسفية للفلسفات املعارصة ملا يتطلبه هذا املنهج من متابعة الفكرة
وتحليل أجزاءها ومتابعة منوها والنتائج املرتتبة عليها .وهذا ما نراه بصورة واضحة
وعىل سبيل املثال ال الحرص يف نقده ألصول الفلسفة املاركسية.
أما عن آليات أو األدوات الفكرية للمنهج فإننا نجدها مختلفة باختالف املنهج
النقدي .لكننا نستطيع تحديد أهمها .فرناه يستخدم االستدالل الفلسفي الذي يعتمد
الحس والتجربة والوجدان والحقائق العلمية
عىل العقل وقوانينه وكذلك يعتمد عىل ّ
واالستقراء املنطقي .فعىل سبيل املثال نراه يعتمد عىل العلم ونتائجه يف نقده
للفلسفة املادية التي تؤمن بأن املادة هي مبدأ العامل وأصله فيحاول أن يحدد معنى
املادة باالعتامد عىل نتائج العلم.
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ثانياً :النتائج الخاصة
نستطيع أن نحدد عدة نتائج منها:
 1ـ إن أهم مسألة قد ركز عليها السيد الصدر يف مؤلفاته ذات الطابع الفلسفي
هي مسألة املفهوم الفلسفي للعامل .هل هو املفهوم اإللهي أم املادي ولهذا كان
تعرضه ملبحث نظرية املعرفة مبثابة املقدمة لهذه املسألة وهذا ما أكد ُه من خالل
تنسيق فصول مؤلفه وترتيبها يف (فلسفتنا) و(األسس املنطقية لالستقراء) أو كام رصح
بذلك مبارشة من خالل نصوص نقلناها له.
الحس والتجربة العلمية
 2ـ إن املدارس الفلسفية املعارصة التي اعتمدت عىل ّ
مل توقف يف اعتامدها هذا ألن الكثري من معارف اإلنسان تعتمد عىل العقل واملبادئ
النظرية فيه (كقانون عدم التناقض) التي رفضته ووقفت موقفاً سلبياً اتجاهه عىل
العكس من ذلك نجد املذهب العقيل الذي استطاع التوصل إىل حقائق يقينه
باعتامده عىل هذه املبادئ النظرية.
 3ـ إن الفلسفة املاركسية والرباجامتية هي فلسفات غري يقينه ألنها اعتمدت عىل
الحس والتجربة كام يف املاركسية أو أنها اعتمدت املنفعة الناتجة من املعرفة كام يف
ّ
الفلسفة الرباجامتية فلهذا نراها فلسفات نسبية وقريبة للشك.
 4ـ هناك الكثري من التناقضات التي وقعت فيها املاركسية يف طرحها ألصولها
الفلسفية وهذه التناقضات راجعة لعدم دقتها العلمية يف طرح هذه األصول.
 5ـ القول مبادية العامل ال ميكن إثباته ال عن طريق نتائج العلوم وال نتائج البحث
الفلسفي فكال الطريقني يثبتان أن مبدأ العامل هو ليس املادة بل هو الله سبحانه
وتعاىل.
 6ـ إن املقايس التي تضعها املاركسية والوضعية املنطقية يف رفض امليتافيزيقيا
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هي مقاييس خاطئة وأن تطبيقها سوف يهدم فلسفتهم نفسها فمثالً تعترب الوضعية
املنطقية املسائل امليتافزيقية مسائل خالية من املعنى أو فارغة ألنها ليس لها مدلول
حيس ،وهذا املقياس يجعل الكثري من الحقائق العلمية ليس لها وجود أو معنى وهذا
ّ
بح ِّد ذاته تناقض ومثالية ذاتية.
 7ـ ليس كل من يرفض الرؤية املادية هو مثايل فإننا نجد كام يؤكده السيد الصدر
أن الواقعية اإللهية ترفض مادية العامل لكنها يف الوقت نفسه ترفض الفلسفة املثالية.
 8ـ إن املادية التاريخية ال تستطيع أن تقدم تفسريا ً حقيقياً عن التاريخ ذلك
ألنها مل تستطع أن تستوعب أصول البحث التاريخي واعتمدت عىل الرؤية املادية يف
تفسري التاريخ واملجتمع وهذه الرؤية قارصة يف فهم مجرى حوادث التاريخ.

املصادر
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9.9ـ املنهج الجديل عند هيجل .دار املعارف( .ب .ط) .مرص.1969 .
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 1212برنز ،إميل .ما هي املاركسية .منشورات مكتبة النور .بغداد.
 1313بليخانوف .املفهوم املادي للتاريخ .ترجمة :عامر عبد الله .مطبعة الرابطة.
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 1414بوبرن ،روديجر .الفلسفة األملانية الحديثة .ترجمة :فؤاد كامل .دار الشؤون
الثقافية .بغداد.1987 .
 1515بوبوف ،س .ي .نقد علم االجتامع الربجوازي .ترجمة نزار عيون السود .دار
دمشق للطباعة والنرش .دمشق( .بدون تأريخ).
 1616بوخينسيك .تأريخ الفلسفة املعارصة يف أوروبا .ترجمة محمد عبد الكريم
الوايف .مكتبة الفرجاين .ليبيا( .بدون تأريخ).
 1717التسخريي ،محمد عيل .التوازن يف اإلسالم .الدار اإلسالمية .ط 1979 .1م.
 1818تونغ ،ماوتيس .حول التطبيق .دار بغداد للطباعة والنرش والرتجمة.
 1919جعفر ،نوري .الفكر طبيعت ُه وتطوره .منشورات مكبة الحرير .ط.1977 .2
 2020جامعة من األساتذة السوفيات .املادية الديالكتيكية .نقله عن الروسية
(فؤاد مرعي ،بدر الدين السباعي ،عدنان جاموس) .إصدار دار الجامهري.
دمشق (بدون تأريخ).
 2121جينز ،جيمس .الفيزياء والفلسفة .ترجمة جعفر رجب .دار املعارف.
القاهرة.
 2222الحسن ،نزيه .السيد محمد باقر الصدر (دراسة يف املنهج) .دار التعارف
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للمطبوعات .بريوت .لبنان 1992 .م.
 2323الحيدري ،كامل .مناهج املعرفة عند اإلسالميني .مطبعة ستارة .ط .1أيران.
 1426هـ.
2424ـ املذهب الذايت يف املعرفة .دار فراقد للطباعة والنرش .ط .1إيران 2004 .م.
 2525خليل ،ياسني .منطق املعرفة العلمية .منشورات الجامعة الليبية( .ب .ط).
.1971
 2626دوكاسيه ،بيري .الفلسفة الكربى .ترجمة جورج يونس .منشورات عويدات.
ط .3بريوت .باريس 1983 .م.
 2727الرفاعي ،عبد الجبار .متابعات ثقافية .مكتب اإلعالم اإلسـالمي .ط .1قم.
1993م.
2828ـ منهج الشهيد الصدر يف تجديد الفكر اإلسالمي .دار الفكر .ط .1دمشق.
 2001م.
2929ـ دراسة موجز يف أصول الدين .مطبعة رشيف 2001 .م.
 3030رويس ،جوزايا .روح الفلسفة الحديثة .ترجمة :أحمد األنصاري .مراجعة:
حسن حنفي .املرشوع القومي للرتجمة.2003 .
 3131الساعدي ،صادق .نافذة عىل الفلسفة .مطبعة أمريان .ط .2إيران.
 3232سامل ،محمد عزيز نظمي .تأريخ الفلسفة( .بدون تأريخ).
 3333ستالني .املادية الديالكتيكية واملادية التأريخية( .بدون تأريخ).
 3434السعيد ،حسن .اإلمام الشهيد محمد باقر الصدر الرمز والقضية .املكتب
اإلعالمي لحزب الدعوة اإلسالمية/تنظيم العراق .بغداد 2005 .م.
 3535الشريازي ،صدر الدين .الشـواهد الربوبية .مطبعة جامعة مشهد .ط.2
أيران 1981 .م.
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3636ـ الحكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة .تصحيح وتعليق حسن زادة
آميل .مؤسسة الطباعة والنرش لوازرة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي .ط .2إيران.
(بدون تأريخ).
 3737الصدر ،محمد باقر .فلسـفتنا .دار التعارف للمطبوعات .ط .2بريوت .لبنان.
 1988م.
3838ـ األسس املنطقية لالستقراء .إعداد وتحقيق لجنة التحقيق للمؤمتر العاملي
لإلمام الشهيد الصدر .مطبعة رشيعت .ط .1قم 1424 .هـ ،ق.
3939ـ اقتصادنا .ج .1تحقيق مكتب اإلعالم اإلسالمي .فرع خراسان .مطبعة بقية
الله لنرش العلوم اإلسالمية .ط .1النجف األرشف .العراق 2003 .م.
4040ـ موجز يف أصول الدين (املرسل والرسول والرسالة) .دار التعارف للمطبوعات.
بريوت .لبنان 2003 .م.
4141ـ املدرسة القرآنية .إعداد وتحقيق لجنة التحقيق التابعة للمؤمتر العاملي
لإلمام الشهيد الصدر .مطبعة رشيعت .ط .2قم 1424 .هـ .ق.
4242ـ اإلسالم يقود الحياة ـ إعداد وتحقيق لجنة التحقيق التابعة للمؤمتر العاملي
لإلمام الشهيد الصدر .مطبعة .رشيعت .ط .2قم 1424 .هـ .ق.
4343ـ رسالتنا .مكتبة النجاح .ط .2إيران .طهران 1982 .م.
4444ـ املدرسة اإلسالمية .مطبعة حيدري .طهران 1984 .م.
4545ـ املدرسة القرآنية .إعداد وتحقيق لجنة التحقيق التابعة للمؤمتر العاملي
لإلمام الشهيد الصدر .مطبعة رشيعة .ط .2قم1424 .هـ.ق.
4646ـ املجتمع الفرعوين( .مجموعة محارضات) .إعداد :محمد عيل أمني .مطبعة
صدر الخالئق .النجف األرشف .العراق 1424 .هـ .ق.
4747ـ النبوة الخامتة( .محارضة مطبوعة) .دراسة وتقديم جودت القزويني .دار
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الرضيع للطباعة والنرش النجف األرشف .العراق (بدون تأريخ).
 4848الطويل ،توفيق .أسس الفلسفة .دار النهضة العربية .القاهرة( .بدون تأريخ).
 4949عبد الحميد ،صائب .محمد باقر الصدر تكامل املرشوع الفكري والحضاري.
توزيع مكتبة الصدر .إيران .قم .ودار الكتاب العريب .بغداد .شارع املتنبي.
(بدون تأريخ).
 5050عثامن ،عبد الزهرة .اإلمام محمد باقر الصدر رائد حركة التغيري يف العراق.
ط .2مطبعة دار املهدي .منشورات املركز الوطني للدراسات االجتامعية
والتأريخية .العراق .البرصة 1425 .هـ .ق.
 5151عيل ،األسعد بن .التجديد الكالمي عند الشـهيد الصدر .مطبعة ستارة .ط.1
أيران .قم 1424 .هـ .ق.
 5252كرم ،يوسف ـ تاريخ الفلسفة الحديثة ـ دار املعارف ـ ط 5ـ القاهرة.
 5353كسار ،جواد عيل .التفسري املوضوعي (مقارنات بني السيد الصدر وآخرين).
مؤسسة الثقلني الثقافية .ط .1لبنان .بريوت 2000 .م.
 5454كورنفورث ،موريس .مدخل إىل املادية الجدلية .ترجمة محمد مستجري
مصطفى .دار الفارايب .ط .3بريوت .لبنان 1990 .م.
5555ـ الرباغامتية والفلسفة العلمية .ترجمة :إبراهيم كبة .مطبعة الرابطة.
بغداد.1960 .
 5656كيدروف .املنطق الشكيل واملنطق الديالكتي .ترجمة :محمد عتياين وسهيل
ميوت .دار املعجم العريب( .ب .ط) .بريوت.
 5757لينني .مصادر املاركسية الثالثة وأقسامها املكونة الثالثة .ترجمة :إلياس
شاهني .دار التقدم .موسكو( .ب.ت).
 5858متس ،رودلف .الفلسفة اإلنجليزية يف مائة عام .ترجمة فؤاد زكريا .ج.2
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مؤسسة سجل العرب .القاهرة.1967 .
 5959متى ،كريم .الفلسفة اليونانية .مطبعة الرشاد .بغداد.1971 .
 6060محمود ،زيك نجيب .املنطق الوضعي .ج .2مكتبة األنجلو املرصية .ط.4
القاهرة.1966 .
6161ـ نحو فلسفة علمية .مكتبة األنجلو املرصية .ط .1القاهرة.1958 .
 6262مطر ،عيل حسن .فلسفتنا امليرسة .مطبعة ستارة .ط .2إيران 2004 .م.
 6363مطلب ،محمد عبد اللطيف .فلسفة الفيزياء .منشورات وزارة اإلعالم .دار
الحرية للطباعة .بغداد 1977 .م.
 6464مطهري ،مرتىض .الدوافع نحو املادية .دار التعارف للمطبوعات .ط.1
بريوت .لبنان 1994 .م.
 6565املظفر ،محمد رضا .املنطق .مطبعة رسور .ط( .4بدون تأريخ).
 6666املوايل ،محمد نعمة .دراسات يف فكر الشهيد الصدر .مطبعة ستارة .ط.1
إيران 1425 .هـ .ق.
 6767ميد ،هنرت .الفلسفة أنواعها ومشكالتها .ترجمة فؤاد زكريا .دار النهضة.
مرص .القاهرة 1969 .م.
 6868الهادي ،جعفر .دراسة تحليلية للنظرية املادية الديالكتيكية .مطبعة أمري.
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 9.9حسن ،غالب .الواقعية يف فكر الشهيد الصدر .دراسة يف مجلة (قضايا إسالمية
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