
ر الفرنسي المسلم كريستيان بونو "االستغراب" تحاور المفكِّ

مشكلة الغرب الكربى يف خوائه امليت�افزيقي
[1[
أجرى الحوار: د. أمري عباس الصالحي]*[

جرى هذا الحوار مع املفكِّر الفرنيس الربوفسور كريستيان بونو قبل شهور قليلة من رحيله 

إثر حادث مؤسف يف ساحل العاج وهو يف مهمة علمية إللقاء سلسلة محارضات يف عدد 

يف  اإلسالم  اعتنقوا  الذين  الغربيني  املفكِّرين  أبرز  من  بونو  يعترب  وجامعاتها.  معاهدها  من 

الحقبة املعارصة. ولقد دلَّت منجزاته العلمية واملعرفية عىل عنايته ببعدين مركزيني: 1 - الفكر 

اإلسالمي بأفقه الفلسفي والعرفاين. 2 - تفكيك ونقد بنية الحضارة الغربية املعارصة بأبعادها 

املعرفية والفلسفية وثقافتها السياسية.

الدكتوراه  شهادة  عىل  حائز  العلوي  يحيى  اإِلسالمي  اسمه  حسب  أو  بونو  أّن  املعروف 

يف  العلمية  الهيئة  عضو  وهو  الفرنسية.  “السوربون”  جامعة  من  اإلسالمي  العرفان  حقل  يف 

مركز الدراسات الدولية يف جامعة املصطفى، وله بعض املؤلّفات، مثل: )التصّوف والعرفان 

اإلسالمي(، و)اإللهيات يف اآلثار الفلسفية والعرفانية لإلمام الخميني(، )تأليف وترجمة وتفسري 

القرآن الكريم باللغة الفرنسية( ومل يكتمل بعد. 

الحوار الذي أجرته معه “االستغراب” تركَّز حول هذين البعدين معاً وإن كان املنطلق هو 

الوقوف عىل رؤيته حيال غرٍب آيٍل اىل االضمحالل والتهافت.

                                                                                                   املحرِّر

* ما رؤيتكم إىل البنية املعارصة للحضارة الغربية من الناحيتني املعرفية واالجتامعية؟ وما هي 
املقدمات التي يجب الرتكيز عليها من أجل الوقوف عىل أهم مشكالتها البنيوية؟

من   كتاب  تأليف  إىل  بنا  يؤّدي  أن  عنه  للجواب  وميكن  جداً،  واسع  السؤال  هذا  بونو:   -

*ـ تعريب: عيل مطر الهاشمي.
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ة. ولكني سأكتفي ببعض املقدمات الهاّمة يف هذا الشأن: مجلدات عدَّ

املقدمة األوىل: علينا الفصل بني االنتقاد واالقرتاح. ففي االتجاه النقدي يعمل الفرد عىل مراجعة 

الكتب واألعامل املعنية، ثم يعمل عىل نقدها من زاوية خاصة. وهنا ال يتّم اقرتاح طريق للحل 

بالرضورة، وميكن للنقد أن يكون صائباً، ولكن ال يشار فيه إىل الحلول. ميكن لهذه االنتقادات أن 

تنتظم ضمن خلفيات متنّوعة، من قبيل: نقد املاركسية، ونقد البيئة، ونقد االقتصاد وما إىل ذلك. 

وهي يف الحقيقة  ترد من زوايا مختلفة. 

يف  عليها  العثور  ميكن  والنافعة  والدقيقة  القوية  االنتقادات  وأهم  أكرث  إن  الثانية:  املقدمة 

غري  وأكرثها  ضعيفة،  الرشق  يف  املطروحة  االنتقادات  نجد  املقابل  ويف  الغربية،  التحقيقات 

مستدل؛ مبعنى أن أغلبها عاطفي أو سطحي، وهذا بدوره أمر طبيعي أيضاً؛ إذ عندما يُسأل: من 

الذي ميكنه أن ينتقد الوضع يف إيران بشكل أفضل وأدق؟ من الطبيعي أن يكون الجواب هو: إنهم 

اإليرانيون أنفسهم؛ وذلك ألن االنتقاد الصادر منهم يف األعم األغلب دقيق ومستدل، فيام االنتقاد 

الصادر من األجانب ـ بشكل عام ـ لن يكون دقيقاً. وعليه، فإن املواطنني يف كل بلد ميكن لهم 

انتقاد بلدهم بشكل أفضل من املواطنني يف البلدان األخرى، رشيطة أن يكونوا مؤهلني إلبداء النقد 

حول شؤون أوطانهم. 

انهيار  مسألة  إىل  يتعرّض  الذي  التخصيص  االتجاه  فإن  املقدمتني،  هاتني  عن  النظر  وبغض 

الغرب، يُعّد من املسائل الهامة. يطرح أحد املفكرين الذي يتحدث عن هذا االنهيار هذا املثال 

القائل: “لدينا بحرية وقد غطت الزنابق سطحها، ويف كل ليلة يزداد عدد هذه الزنابق مبقدار الضعف. 

واليوم قد غطت الزنابق نصف حجم البحرية، ومل يبق أمامنا سوى ليلة واحدة حتى تغطي الزنابق 

جميع سطح البحرية”. ال يبعد أن تكون مسألة انهيار الحضارة الغربية شيئاً من هذا القبيل، ولكن ال 

تزال بداية هذا االنهيار غري محددة. فهل سيبدأ االنهيار من مشاكل تتعلق بالبيئة، من قبيل: ارتفاع 

االقتصادية واألنظمة  أم بسبب املشاكل  الغاز والطاقة؟  فقدان مصادر  أو  أو شّح  حرارة األرض، 

املالية؟ هذا ما مل يتضح بعد بشكل جيّد.

خواء ميت�افزييقي
بعنوان  مرشوع  ضمن  ذلك  ومالحظة  منهجي،  بشكل  االنتقادات  هذه  نحلل  أن  أردنا  إذا   *
“االستغراب االنتقادي”، فام هو، من وجهة نظركم، املسار الذي يجب أن نتخذه أوالً، وكيف ترون 

طريقة التقّدم به؟ بعبارة أخرى: كيف ندير هذا املرشوع يك نطوي هذا املسار املنطقي ونصل إىل 

النتائج املطلوبة؟



كريستي�ان بونو
من سريته الذاتي�ة

ُولد كريستيان بونو كمسيحي يف عام 1957م لعائلة كاثوليكية 

فرنسية أملانية يف فرايبورج، وقد اعتنق اإلسالم يف عام 1979م 

يف عمر 22 عاماً بعد الثورة اإلسالمية اإليرانية وغرّي اسمه إىل 

العلوي، بدأ يف دراسة اللغة العربية وآدابها، فضالً عن الدراسات اإلسالمية، وتعرّف عىل 

ما قدمه هرني كوربان كصوفية شيعية للعامل. حصل عىل درجة الدكتوراه يف عام 1995 من 

جامعة السوربون وكانت أطروحته بعنوان "الالهوت يف األعامل الفلسفية والصوفية لإلمام 

الخميني". سافر إىل مدينتي قم ومشهد اإليرانيتني ودرس لسنوات يف الحلقات الدراسية، 

من أساتذته آية الله العظمى عبد الله جوادي آميل، والفيلسوف اإليراين الراحل سيد جالل 

الدين اشتياين. تويف يف أثناء قيامه بجولة علمية إىل ساحل العاج يف غرب إفريقيا )كوت 

ديفوار( إثر حادث بحري يف 25 أغطسطس 2019م، ودفن يف مدينة مشهد املقدسة يف 

إيران قرب رضيح اإلمام الثامن من أمئة الشيعة اإلمامية عيل بن موىس الرضا )ع(.

ـ من أعامله: اإلمام الخميني، غنويص غري معروف يف القرن العرشين.

ـ ترجمة القرآن.

ـ التصّوف والروحانيّة اإلسالمية 1991م.

ـ طقوس الثورة اإلسالمية 2003م.

هذا باإلضافة إىل عرشات الدراسات واألبحاث يف ميدان الفلسفة واإللهيات والعرفان 

النظري...
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أن  أرى  ولكني  واالجتامعية؛  املعرفية  الناحية  من  األول  السؤال  عن  أجبت  لقد  بونو:   -

الناحية األساسية والجذرية، أي من الزاوية  أفضل طريق إىل الدخول يف هذه املسألة يكمن يف 

بأنه ميثل  القرن  هذا  تم وصف  الغباء”،  قرن  التاسع عرش  “القرن  بعنوان  كتاب  امليتافيزيقية. يف 

مرحلة تقوم الحضارة فيه عىل التقنية، والتقنية تقوم عىل اإلبداع، واإلبداع بدوره يقوم عىل الخواء 

والفراغ امليتافيزيقي. ومن هذه الناحية، فإن األسلوب امليتافيزيقي يعترب اتجاهاً توصيفياً / تحليلياً، 

قيام  أن  مثالً  ذلك  من  التاريخية.  للنزعة  نظرياً  البحتة   التوصيفية  األساليب  تثِّل  املقابل،  ويف 

الرأساملية عىل الروح الربوتستانتية يُعدُّ توصيفاً. إال أن االفتقار إىل املسألة امليتافيزيقية أدى إىل 

عدم تحقق هذه املسألة بشكل مبكر. إن املراد من امليتافيزيقا، هي ميتافيزيقا الالهوت بصفة عامة 

وليس الالهوت باملعنى األخص. إن هذا التقرير يثبت أنه غري مرشوط بالرؤية الالهوتية. من هنا، 

فإن هذه الرؤية أو الفرضية ميكن أن تكون مبنزلة التنمية الالمتناهية يف عامل محدود. والواقع أن 

هذا التناقض امليتافيزيقي يقع يف األمور العامة، وهوـ  بطبيعة الحالـ  تناقض منطقي. هذا التناقض 

األسايس واملنطقي ال ميكن له أن يحقق التنمية املطلقة يف عامل محدود. فحتى لو كان الشخص 

النتيجة  مثل هذه  إىل  فإنه سيصل ال محالة  امليتافيزيقي،  األساس  إىل  يفتقر  ولكنه  بشدة،  مؤمناً 

التنمية املطلقة يف العامل املحدود رضباً  التي وصلت لها الحضارة الغربية. ولهذا السبب تغدو 

من املحال. وتبقى هذه االستحالة قامئة حتى إذا كانت الحضارة حضارة إسالمية؛ وذلك بسبب 

غياب األرضية امليتافيزيقية. واملراد من امليتافيزيق هنا هو األصول والقواعد العقلية. يف ضوء هذا 

املعنى، ميكن متابعة البحث يف جميع مظاهر الحضارة الغربية أو ما وجد عىل املستوى البنايئ 

يف الغرب، بوصفها معرفة ميتافيزيقية، والوصول إىل أصولها. عندما يتحدث هرني كوربان]1] عن 

مشكلة الفكر الغريب الشائع ويقول إنها بدأت يف الحد األدن من القرن الثاين عرش للميالد، وأدت 

العامل إىل بعدين، فإن هذه املشكلة بدورها تعود إىل املسألة  الذهن والعقل وتقسيم  ثنائية  إىل 

امليتافيزيقية أيضاً، وهذه املسألة بدورها تعود إىل القرون الوسطى. إذ لو مل نالحظ أي صلة بني 

املادة واألمر املجرّد، ومل نأخذ بنظر االعتبار إمكانية األرشف واألخص، فإن الكثري من املسائل ال 

محالة لن تكون قابلة لإلدراك. وعىل هذا األساس، فإن التعاطي مع الطبيعة يقوم بدوره عىل أساس 

ميتافيزيقي أيضاً. من ذلك ـ مثالً ـ هل يُسمح لإلنسان بوصفه أرشف املخلوقات، أن يقوم بكل ما 

يحلو له؟ ملاذا يتم تصّور اإلنسان بوصفه كائناً يف قبال الطبيعة، يف حني أنه جزء من الطبيعة؟ وعىل 

]1]- هرني كوربان )1903 ـ 1978 م(: فيلسوف ومسترشق فرنيس. صّب اهتاممه عىل دراسة اإلسالم وبشكل خاص عىل الشيعة؛ فرتجم أهم 

الكتب يف هذا املجال من السهروردي إىل صدر املتألهني الشريازي. بعد سنوات من البحث والدراسة يف الدين اإلسالمي أصبح له ميل 

إىل اإلسالم وال سيام األمئة األطهار، وأخذ يهتم بعلوم الحكمة والعرفان املنترشة يف إيران. وشيئاً فشيئاً أصبح بعيداً عن األفكار الغربية، 

وعن أستاذه يف أوروبا لوي ماسينيون؛ فاعتنق الدين اإلسالمي سنة 1945 م، ثم سافر إىل إيران إلشباع رغبته من الحكمة واإلرشاق. املعرّب.



االستغراب المحاورات20

2 0 1 ــف 9 ي خر
 A L - I S T I G H R A B17 االستغراب

أّي حال، فإن اإلنسان يف الكثري من الثقافات ال يتّم تصّوره يف قبال الطبيعة؛ وذلك ألنه إىل جانب 

الجوهري  األصل  هذا  فإن  وعليه،  املخلوقات.  هذه  من  واحداً  يعّد  األخرى،  املخلوقات  سائر 

واألسايس يقوم بدوره عىل عدم اإلرشاف عىل املسائل املعنوية والحقيقية. ثم إن حرص املادة 

يف املحسوس مبنزلة الفهم املخالف للعقل؛ ألن العقل يحكم بأن املعقوالت بدورها جزء من 

الحقائق والواقعيات. من هنا، فإن قانون العلية جزء من املعقوالت أيضاً؛ إذ ال ميكن استنباط أي 

محسوس من أصل العلية. وعىل هذا األساس فإن املسألة األصلية تكمن يف املعقول والعقالنية.

* بااللتفات إىل املعرفة التي متتلكونها عن األعامل واآلثار واملسار الفكري لهرني كوربان، ما 
هي النصيحة التي ترون أنه كان سيقدمها إىل املسلمني يف مواجهة الفكر الغريب لو كان عىل قيد 

الحياة يف مرحلتنا الراهنة؟

ـ بونو: كان هرني كوربان يؤكد دامئاً يف مقاالته وحواراته وكتاباته عىل وجوب عدم االنبهار 

بكل اإلمكانات التقنية والفنية التي تأيت من الغرب، بحيث تحجب عنا االهتامم باملسائل العقلية. 

وأرى أن هذه هي املسألة الرئيسة والجوهرية؛ إذ إن القوة التقنية لدى الغرب قد أبهرت الثقافات 

األخرى، األمر الذي أوجد لديها حالة من الشعور بالعجز والوهن، بحيث أن الكثري من عقالء سائر 

وا الطرف عن املسائل العقلية، وركَّزوا كل  البلدان األخرى بالنظر إىل التكنولوجيا الغربية قد غضُّ

اهتاممهم عىل املسائل الفنية والتقنية. إن هيمنة الغرب عىل سائر الثقافات باإلضافة إىل السيطرة 

العسكرية، تكمن يف إبهارها بواسطة املسائل التقنية، يف حني أن هذه القدرة التكنولوجية قد تحولت 

يف الوقت الراهن إىل مشكلة كربى. فال يُستبعد أن تؤدي هذه الثقافة والحضارة إىل القضاء عىل 

نفسها، بل وقد تؤدي إىل تدمري البرشية بأسها. هناك من يذهب حالياً إىل االعتقاد بإمكانية التغلب 

عىل األزمة الراهنة بواسطة التفّوق التكنولوجي والجيو ـ هنديس. من ذلك أنهم ـ عىل سبيل املثال 

ـ يعتقدون حالياً ويقولون إن الكرة األرضية تعاين حالياً من ارتفاع درجات الحرارة، رمبا أمكن القيام 

بتفجريات نووية هائلة تخرجها عن مدارها، مام يوجب ابتعادها عن الشمس، األمر الذي يساعد 

بالتايل عىل تربيدها. وعليه رمبا مل يصل البعض حتى اآلن إىل إدراك أن هذه التكنولوجيا نفسها 

من شأنها أن تكون هي املنشأ يف هذه األزمة. وعىل هذا األساس، فإن الرؤية األهم التي ميكن 

استخالصها من تفكري هرني كوربان بالنظر إىل هذا السؤال، هي أن املشكلة الرئيسة لدى الثقافات 

ـ وال سيام منها الثقافات الرشقية ـ تكمن يف االنبهار بثقافة الغرب، وخصوصاً الثقافة الناظرة إىل 

البُعد التكنولوجي؛ إذ أنهم يتصورون أن الغرب قد امتاز يف املسائل الفنية بواسطة املقدرة العقلية 

الكبرية. يف حني ال يوجد أي تالزم عقيل ومنطقي بني هذين األمرين.

اإلسالمي؟  العرفان  وفلسفة  النقدي  االستغراب  بني  املفهومية  بالنسبة  االعتقاد  ميكن  هل   *
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وبعبارة أخرى: إذا افرتضنا وجود مثل هذه النسبة، فام هي مقدمات ولوازم ورضورات االستغراب 

عىل أساس الفلسفة والعرفان اإلسالمي؟

ـ بونو: نحن نؤكد يف الغالب عىل الفلسفة اإلسالمية ألنها تحظى مبزيد من االعتبار بالنظر 

إىل اشتاملها عىل امليتافيزيقا. وبعبارة أخرى، وبالنظر إىل هذا السؤال: يجب علينا أن نبدأ من 

املسائل امليتافيزيقية. إن الفلسفة اإلسالمية ـ الناظرة إىل فلسفة صدر املتألهني ـ تثِّل نوعاً من 

التفكري املنبثق من القرآن الكريم. هي الفلسفة األرسطية التي تطّورت يف العامل اإلسالمي. كام 

أن العرفان يف حقل التحليل واإلثبات ـ بطبيعة الحال ـ يرتبط بدوره باملسائل الفلسفية، نعلم أن 

النقد إىل  العرفاء مل يعملوا عىل توظيف األسلوب االستداليل، ولكن حيث يجب االستناد يف 

االستدالل، ميكن للعرفان ال محالة أن يلهمنا بعض املسائل، ومن هنا يتبلور نقدنا بالكامل عىل 

أساس سلسلة ممن االستدالالت الفلسفية. من ذلك مثالً ما إذا كان ميكن للعقل الصناعي أن 

يكون لديه ردود فعل أو تجاوب إمياين أو عرفاين، نعتقد بأنه ليس هناك يشء مادي ـ أعم من أن 

يكون طبيعياً أو صناعياً، بل وحتى املخ ـ لديه تعقل من عنده أو من اآلخر. وهو يف الحقيقة ال 

يدرك شيئاً، كام أن العني ال ترى شيئاً. فاإلنسان يرى بواسطة العني، وهذه النقطة تثل جزءاً من 

األسس والقواعد امليتافيزيقية التي ميكن أن تخضع للبحث والتحليل. النموذج اآلخر ناظر إىل 

االختالف بني آيات القرآن والروايات. نعلم أن الوحي والرواية مبنزلة اإلرشاد للعقل يك يعمل 

عىل إبداء الرأي والحكم من خالل النظر إىل تلك املفاهيم. ومن هذه الناحية تكون للروايات 

حيثية إرشادية. وبعبارة أخرى: إن الروايات من شأنها أن تكون إرشادية، أو تقوم بدور تهيدي 

إلقامة االستدالل العقالين عىل ما إذا كان ينبغي علينا القيام بفعل ما أو عدم القيام به. وعليه، 

بل يجب  نفسها،  تكون مستدلة يف  قد ال  أنها  تقوميية؛ مبعنى  تنظيمية وليست  لها حيثية  يكون 

فإن بعضها تأسييس،  الحال  لالستدالل. وبطبيعة  االستدالل لصالحها، وأخذها بوصفها تهيداً 

بالنظر إىل املسائل املعرفية حيثية إرشادية، مبعنى اإلرشاد إىل مسألة يجب  ولكن سيكون لها 

تقوم بدورها  أن  ـ يجب  الحال  بطبيعة  ـ  إن املسائل اإلرشادية  للعقل.  أن تفهم، ومبنزلة إرشاد 

أسباب  لفهم  إمكانية  املوارد  بعض  يف  تتوفر  ال  قد  أخرى  ناحية  ومن  املعرفية.  املسائل  عىل 

بعض اآليات والروايات؛ من ذلك مثالً قد ال ميكن فهم سبب عدد ركعات الصالة اليومية. وطبقاً 

النوع من املوارد. وبعبارة أخرى: حيث تم وضعها عىل هذه  للقانون نكون ملزمني برعاية هذا 

الشاكلة، نكون مكلفني برعايتها. ولكننا نعلم أن كل قانون ـ أعم من أن يكون برشياً أو إلهياً ـ قد 

وضع بالنظر إىل املسائل واملصالح واملنافع، وهناك دليل عىل مثل هذا الوضع أيضاً؛ بيد أن 

هذه األدلة قد تكون، أو ال تكون، يف متناول اإلنسان. فهل يجب عىل العقل أن يلتزم الصمت 
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الذي  ديكارت  مثل  قومي  مفكر  إىل  بالنسبة  حتى  الوضع  هو  هذا  أجل،  القوانني؟  هذه  بإزاء 

يشكك يف مجمل املسائل املعرفية.

* هل ميكن الوصول إىل طريق وآليات ونصائح لالستغراب النقدي عىل أساس تعاليم القرآن الكريم؟

- بونو: من املمكن للتعاليم القرآنية أن تقدم لنا العون بوصفها ملهمة أو بوصفها من الفرضيات. 

بيد أننا للوصول إىل الهدف املنشود يف هذا السؤال نحتاج إىل استدالل عقيل. إن األرضية يف 

هذه الغاية ليست موقفاً كالمياً. ونحن نسعى إىل بحث هذه املسألة، وهي: هل الفرضيات التي 

نفرتضها يف هذا االتجاه صحيحة أم خاطئة؟ من ذلك مثالً: هل تم فهم القضايا القرآنية يف ضوء 

أسس صحيحة؟ وهل فهمنا جميع أرضيَّاتها وأبعادها أم اقترصنا عىل مجرد فهم املعنى الظاهري 

هذا  يف  املفروضة  املسألة  أن  هي  الهامة  والنقطة  األخرى.  األسئلة  من  ذلك  إىل  وما  للقضية؟ 

يف  البحث  نروم  وإمنا  عنها،  الدفاع  نروم  التي  الكالمية  املسائل  جميع  تشمل  ال  برّمتها  االتجاه 

من  الهدف  هذا  بلوغ  إمنا ميكن  املوضع  هذا  والنظر يف  فقط،  الخاطئة  من  الصحيحة  الفرضية 

خالل االستدالل العقيل.

راهني�ة احلكمة املتعالية
* هل ميكن العمل عىل تقديم بعض املقرتحات والنصائح عىل أساس األفكار الفلسفية لصدر 

املتألهني يف إطار إحياء الحضارة اإلسالمية؟

ثقافة ما، إمنا يقوم عىل أرضية  الثقافة أو أساس  القيام بذلك قطعاً؛ ألن إحياء  - بونو: ميكن 

عقلية. ومن هنا فإن الدعوة إىل العقل مبنزلة املرحلة األوىل واألخرية يف مثل هذه الغاية. ومن 

التي  الرواية  أهمية هي  األكرث  أن  نجد   ،العرص إمام  بشأن ظهور  املأثورة  الروايات  بني جميع 

تقول إن املهمة الرئيسة التي سوف يقوم بها اإلمام بعد ظهوره هي إكامل عقول الناس، وأن سائر 

إىل  يدعو  بدوره  الكريم  القرآن  وإن  الثانوية.  املهام  مبثابة  تكون  سوف  األخرى  واملهام  األمور 

التفكري والتعقل، وأن ال نقول بأن ثقافتنا هي األفضل ألن أسالفنا كانوا يعتقدون بهذه الثقاقة، وأن 

البداية واملتمم  فإن  هنا،  العقيل. من  التعقل واإلدراك  القرآن هو  منطق  إن  يعتنقونها.  كانوا  آباءنا 

لجميع األعامل بأسها يجب أن تقوم عىل التعقل والتفكري. ومن هذه الناحية، ميكن لفلسفة صدر 

املتألهني أن تكون مفيدة ونافعة. 

حريٌّ القول أنه ال يوجد لدينا إىل اآلن نتيجة أقوى وأكرث استدالالً من فلسفة صدر املتألهني، 

وأرى أن هناك مثل هذه اإلمكانية يف هذه الفلسفة. رمبا لو مل يأِت صدر املتألهني لكنا ما نزال 
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نعيد اجرتار فلسفة ابن سينا]1]. لقد مضت قرون حتى ظهر شخص مثله ليقدم لنا مسائل أساسية من 

قبيل: اتحاد العاقل واملعقول، ومسألة أصالة الوجود وما إىل ذلك، وأثبتها باألدلة العقلية. من هنا، 

قد ال تكون فلسفة صدر املتألهني مفيدة يف مسألة من املسائل، بيد أنها مفيدة يف مسألة أخرى. 

وعىل كل حال ويف ما يتعلق بالنقل عن ابن سينا يجب علينا جميعاً أن نكون من “أبناء الدليل”.

صدر  لفلسفة  البارز  الوجه  مبثابة  يكون  أن  والعقالنية  املعنوية  بني  للجمع  ميكن  كيف   *
املتألِّهني يف مواجهة الحضارة الغربية؟

- بونو: إن البحث حول الجمع بني املعنويات والعقالنية بحث أسايس وهاّم للغاية، غاية ما 

هنالك ال ينبغي الوقوع يف سوء فهم، واالعتقاد بأن املسائل العقلية عىل درجة واحدة من االعتبار؛ 

املرتبة  يف  نكون  أن  املمكن  من  العقل.  غري  ومرشد  دليل  من  النظرية  األمور  يف  هناك  ليس  إذ 

النظرية قد وصلنا إىل نتيجة عقالنية، ولكننا يف مقام التنفيذ نفتقر إىل الناحية املعنوية. من ذلك 

أن أعلم ـ عىل سبيل املثال ـ أين ال أمتلك مقومات القيام بهذه املهنة، وأفتقر إىل القدرة الالزمة 

لالضطالع بها؛ ولكني يف املقابل أحتاج إىل راتبها ليك أتكن من دفع نفقات دراسة ولدي يف 

الجامعة. ولذا، فإين أقبل العمل فيها. إن هذا االختيار ال يحتوي عىل مشكلة عقلية، ولكنه يحتوي 

عىل مشكلة عملية. واملعنوية يتّم طرحها غالباً يف مقام العمل، ولهذا السبب  ترتبط بحقل السلوك 

والعمل. نحن نعلم أن أكرث املسائل املطروحة يف الوحي من املسائل العملية، وهي بطبيعة الحال 

مسائل عملية ذات أرضية نظرية. عندما يسأل اإلمام الصادق عن معنى العقل، نجده يقول: 

“العقل ما ُعبد به الرحمن واكتسب به الجنان”]2]؛ إن الجزء النظري يشتمل عىل معرفة الله، والجزء 

العميل يشتمل عىل اكتساب الجنة. فبحث معرفة الله مسألة نظرية، واكتساب الجنان يستلزم القيام 

بالكثري من األمور. وبعبارة أخرى: يف ما يتعلق بالبُعد النظري يجب أن نؤمن بوجود الله. ثم يف 

البُعد العميل  علينا التوّجه إىل الكثري من املسائل. وينبغي القول أن املسائل العملية هي أضعاف 

النقطة تشتمل عىل أهمية بالغة يف ما يرتبط مبواجهتنا مع الغرب؛ إذ أن  النظرية، وهذه  املسائل 

البحث النظري ميثل األساس لجميع سلوكياتنا ومامرساتنا العملية.

تطابق النظر والعمل
التفكيك  نعمل من خالل  أن  الغرب صحيحة وممكنة؟ مبعنى  مع  االنتقائية  املواجهة  هل   *

]1] - إبن سينا )980 ـ 1037 م(: هو عيل بن حسني بن عبد الله بن عيل بن سينا. عامل وطبيب مسلم. اشتهر بالطب والفلسفة واشتغل 

بهام. لّقب بـ )الشيخ الرئيس(. وساّمه الغربيون بـ )أمري األطباء( و)أبو الطب الحديث( يف العصور الوسطى. أشهر أعامله )القانون يف 

الطب( الذي ظل لسبعة قرون متوالية املرجع الرئييس يف علم الطب حتى منتصف القرن السابع عرش يف الجامعات األوروبية. املعرّب.

]2] - الكليني، محمد بن يعقوب، أصول الكايف، ج 1، كتاب العقل والجهل، ص 13.
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والفصل بني العقائد والتداعيات واملعطيات الغربية يف حقل »الحسن« و«القبيح«، عىل أخذ كل ما 

هو من الغرب الحسن، ونجتنب كل ما هو من الغرب القبيح.

ثانية عرض  التمييز بني الحسن والقبيح؟ نعيد  - بونو: ما هو املبنى الذي ميكن عىل أساسه 

التوضيح الذي تقّدم بيانه. يف الحقيقة، عندما يتّم الحديث عن األمور يف املسائل النظرية، فإن 

تقسيمها  إىل  يعود  األمور  هذه  بني  األويل  التقسيم  بها.   متعلقة  تكون  سوف  األشياء  من  الكثري 

إىل مادية وغري مادية. وميكن لنا تقسيم األمور إىل أشياء موجودة من دون إرادة اإلنسان، وأشياء 

موجودة بإرادته. وبعبارة أخرى: يف بعض األحيان ال تتوفر لدينا سوى إمكانية إدراك األمور النظرية 

ـ األعم من األمور املعقولة واملحسوسة ـ ويكون تغيريها خارجاً عن إرادتنا. ولكنَّ هناك أموراً 

أخرى أيضاً توجد بإرادة اإلنسان، من قبيل: السياسة واالقتصاد وما إىل ذلك. واإلنسان يف هذه 

املرتبة يعمل عىل إظهار فكره النظري، ويجعل معقوله أمراً محسوساً؛ كام يفعل املهندس عىل 

عن  تعرّب  بدورها  الثنائية  املراتب  هذه  إن  الخارجي.  العامل  يف  ذهنه  يف  املتصوَّر  البناء  تحقيق 

فلسفة تقسيم العقل إىل العقل النظري والعقل العميل؛ وذلك ألن عقل اإلنسان يعمل من خالل 

النظر إىل مستويني أو نوعني من األمور؛ بعضها يعرفه، وبعضها اآلخر ال يعرفه. بعبارة أخرى: إن 

لتغيري سلوكنا. وهذه املعرفة ال دخل لها يف إيجاد  املعرفة تؤدي إىل السلوك، ويكون مستوجباً 

املوجود. فلو مل تكن هناك إرادة لدى اإلنسان إىل طبخ الطعام، فإنه لن يوجد أي طعام مطبوخ. 

وعىل هذا األساس تؤدي هذه املعارف النظرية إىل العمل، وعندما يتحقق العمل، يتجىل نوع من 

البداية: ال عالقة لنا بتلّوث املاء، غاية ما  املعنوية. من ذلك أننا ـ عىل سبيل املثال ـ نقول يف 

هنالك أننا بعد إدراكنا أننا نحن الذين يجب أن نستفيد من هذا املاء امللّوث، يتبلور لدينا نوع من 

املعنوية والداعي إىل املحافظة عىل طهارة املاء ونظافته.  وعندما يتّم البحث عن عمل اإلنسان، 

بالنظر إىل  لها يتم طرح فرضيات من قبيل: العدالة أو املصلحة. وعليه ـ  تتبلور املعنوية، وتبعاً 

سؤالكم ـ نعود إىل مسألة عدم األرضية امليتافيزيقية. فحتى االفتقار إىل األساس املعريف بدوره 

إبداع،  تقوم عىل  التكنولوجيا  فإن  أيضاً. وكام سبق وذكرنا،  امليتافيزيقي  يعود إىل عدم األساس 

واإلبداع بدوره يقوم عىل األساس امليتافيزيقي. من هنا ميكن القول أن الغرب قد حقَّق تقدماً يف 

معرفة املوجودات، ولكنه مل يكن موفقاً إىل حّد كبري يف ربط املعرفة بـ »الواجب«. والواقع أن 

هذا التحدي ال يعود سببه إىل فقدان املعنوية فحسب، بل هناك  سبب آخر أيضاً هو عدم وجود 

األساس النظري أو امليتافيزيقي.


