بسمه تعالی

دور الفلسفة في تواصل البشر و المجتمعات و الحضارات
ترجمة :حسين صافي

ما هو دور الفلسفة يف تواصل البشر و اجملتمعات و احلضارات؟ هل ميكن هلذا التواصل أن يتم بدون الفلسفة؟
حيل حملّها .و مبقدورنا أن نزعم
يف احلقيقة ٬إنّنا حباجة فعالً إىل الفلسفة لكي نتواصل فيما بيننا ٬و ما من بديل ّ
بأن ال تواصل سليم بدون الفلسفة .و لكن كيف لنا أن نربهن على هذا الزعم؟ للربهنة على ذلك ال ب ّد أوالً أن
نضع ثالث مقدمات أمام القارئ الكرمي .
أي حتديد أو نزعة حم ّددة سلفاً .يف
املقدمة األوىل ٬أن نعلم بأ ّن الفلسفة حبث حر للوصول إىل احلق ٬بعيداً عن ّ
يعرب عنها باحلكمة أيضاً ٬عبارة عن االطالع على الينبغيات و الالينبغيات و الوجود و
احلقيقة ٬إ ّن الفلسفة اليت ّ

العدم يف ش ّقي الفلسفة النظري و العملي ٬أو احلكمة النظرية و احلكمة العملية من قبل العقل النظري و العقل
العملي.

يف الفلسفة يطرح السؤال باالستناد إىل العقالنية و التدبّر و التفكري ٬و يأخذ البحث جمراه دون أن تتّضح مسبقاً
أي إجابة أو نتيجة حم ّددة ٬و هذا هو جوهر الفلسفة يف مقابل علم الكالم الذي يتّخذ ّأوالً و قبل كل شيء
ّ
موقفاً معروفاً منحازاً إىل دين خاص أو عقيدة بعينها؛ بناءً عليه ٬و يف إطار التمييز بني الفلسفة و علم الكالم٬
فإ ّن أحد الفوارق الرئيسية بينهما يكمن يف أنّنا نعرف سلفاً ماذا يريد املتكلّم ٬بينما يف الفلسفة ال يتّضح ابتداءً
أي اجتاه أو التزام أو نتيجة حم ّددة ٬عدا أ ّن اهلدف هو بلوغ احلقيقة فقط ال غري ٬و باالتكاء إىل العقالنية اضحمضة.
ّ
هلذا جتد بعض األشخاص الذين يعرتضون على الفلسفة يقولون خطأً :الفلسفة تعين الالدينية أو عدم االلتزام
بالدين .و كذلك يقولون :الدين غري مهم أبداً بالنسبة للفالسفة ٬و ليس هو وجهتهم .و استناداً إىل هذا
يصوره املنتقدون ٬بل إ ّن
التصور اخلاطئ جتدهم يرمسون خطاً أمحراً حول الفلسفة .بيد أ ّن واقع األمر ليس كما ّ
ّ
يتم
موقف الفيلسوف يف البداية إزاء ّ
أي دين هو ال بشرط و ليس بشرط ال .و عادةً يف خضم النقاش ال ّ
التفريق ٬لألسف ٬بني هذين األمرين فتختلط األشياء على البعض إذ يعتقد أ ّن الفلسفة هي بشرط ال من الدين٬

بينما هي – يف البداية فقط و ليس حىت النهاية -ال بشرط ٬و املسافة بني ال بشرط و بشرط ال كاملسافة بني
السماء و األرض.
يستحضر هذا الكالم نزاعاً أثاره الشيخ الرئيس يف كتابه الشفاء حول الوجود الطبيعي الكلي يف الظرف اخلارجي٬
فاإلشراقيون ال يؤمنون بالوجود الطبيعي الكلي يف اخلارج ٬بينما يعتقد به املشاؤون .و السبب يف ذلك يعود
كذلك إىل التفريق أو اخللط بني احليثيتني «بشرط ال» و «ال بشرط» .فعلى الرغم من أنّه (ابن سينا) يناقش

بصورة متقنة و استداللية هذا املوضوع ٬لكنّه أحياناً خيرج عن احلدود املألوفة يف احلوار و النقاش ٬مثالً يف بداية
رده على املش ّككني يف الوجود الطبيعي الكلي يف اخلارج و دحض شبهاهتم يقول :على الرغم من أنّه تشكيك
ّ
سخيف و و ٍاه (يندر أن جند عبارات للشيخ هبذا املستوى) و لكن نظراً إىل أ ّن هذه الشبهات مطروحة من قبل
تشربوا املباحث الفلسفية ٬كأن متسح لقمة اخلبز باللنب و تأكلها٬
متسحوا بالفلسفة ال ّأّنم فالسفة و ّ
أشخاص ّ
تشربت اللنب و هضمته .إذن ٬فهو يقول على الرغم من أ ّن
يف هذه احلالة تكون لقمة اخلبز ممسوحة باللنب ال أ ّّنا ّ
ألّنا مطروحة من قبل أشخاص من
التدخل يف النقاش لرفعها ّ
هذه الشبهة سخيفة و واهية ٬و لكن ال مناص من ّ

ترسخت يف النفوس .و يف اخلتام يقول ٬من أجل رفع هذه الشبهة
هذا القبيل ٬و رمبا احتُسبت على الفلسفة و ّ
ال ب ّد أن تفهم الفرق بني بشرط ال و ال بشرط .فنحن نقبل بالكلي الطبيعي يف اخلارج و نؤيّد أن معناه ليس أ ّن
الكلي الطبيعي بشرط ال موجود من مجيع اللواحق و العوارض و اخلصوصيات يف اخلارج ٬ال هذا ليس صحيحاً٬
و إّّنا املقصود أ ّن طبيعة ال بشرط موجودة يف اخلارج ٬و الـ ال بشرط جيتمع مع ألف شرط.
واحلال ٬نقول بالنسبة للقضية اليت حنن بصدد مناقشتها :بادئ ذي بدء ٬الفيلسوف ال بشرط من كل نزعة أو
كل االنتماءات و
لدي حالياً ّ
انتماء؛ أي إنّه يقول ليس ّ
أي نزعة أو انتماء ٬و أبدأ البحث و النقاش بعد طرح ّ
معني .لذا ٬فالذين
التعيّنات جانباً ٬و بعد انتهاء احلجاج قد نصل إىل نفس النتيجة اليت تتفق مع وجهة نظر دين ّ
مربر و يقولوا بأ ّن
لديهم حساسية إزاء الدين و الشريعة ٬ال ينبغي هلم هنا أن
يتحسسوا من هذا املوقف بال ّ
ّ
كل التزام بالدين .ألنّه يف احلقيقة ال توجد فلسفة بشرط ال من الدين.
الفيلسوف ّ
متجرد من ّ
لقد مسعت شخصياً قوالً صرحياً من لسان بعض الناقدين اضحمرتمني بأ ّن الفلسفة معناها الالدينية! و أ ّن الفالسفة

تعهد إزاء الدين .و لو كان هؤالء األعزاء قد عرفوا
أي التزام أو ّ
يصرون و يؤّكدون على أنّنا ال حنمل ّ
هم الذين ّ
لتبني هلم أ ّن التهمة اليت يرمون الفالسفة هبا ال أساس هلا من الصحة .إذن٬
الفرق بني بشرط ال و ال بشرط ّ
حراً متاماً و مستنداً إىل العقالنية اضحمضة.
باالستناد إىل املقدمة األوىل فالفلسفة تعين حبثاً ّ

ّأما يف املقدمة الثانية فنقول إ ّن للتعاطي و التواصل مقومات و عناصر .و أهم هذه املقومات اللغة املشرتكة و
أي
التوافق اللساين .إذا مل جتمع شخصان لغة مشرتكة ٬يكون التواصل و التعاطي بينهما متعذراً .و التواصل على ّ
أساس و ما هو مداره ؟ كيف لشخصني ال يفهم أحدمها لغة اآلخر أن يتواصال؟ لو فرضنا أ ّن األول يتح ّدث

الفارسية و الثاين يتح ّدث اإلجنليزية ٬فال األول يفهم مفردات الثاين و ال الثاين يفهم مفردات األول .يف هذه
ألّنما ال يفقهان لغة بعضهما البعض .إذن ٬اللغة املشرتكة تع ّد
احلالة ٬لن يكون هناك تواصل بني الطرفنيّ ٬
إحدى أهم املقومات يف التواصل و التبادل الثقايف؛ كانت هذه املقدمة الثانية.

أود أن أعرض على حضراتكم ما يلي :تعترب العقالنية القاسم املشرتك بني الناس ٬شرقيني
ّأما يف املقدمة الثالثةّ ٬
فساقاً أم ورعني ٬و هذه العقالنية هي املظلة اليت
كانوا أم غربيني ٬مسلمني أم غري مسلمني ٬كفاراً أم مؤمننيّ ٬

يستظل حتت خيمتها اجلميع ٬و كلّهم شركاء يف هذا اخلصوص ٬حىت و إن تباينوا يف درجات العقالنية؛ كأن
ّ
يكون أحدهم يف القمة و آخر يف القعر ٬و ثالث يف املراحل الوسطى للعقالنية؛ و لكن ٬يف نفس الوقت ٬هناك
مبدأ واحد ينصاع له اجلميع ٬و قاعدة موحدة يتفق عليها اجلميع و هي العقالنية العامة.
واحلال ٬يف ضوء هذه املقدمات الثالث نقول :إذا كانت الفلسفة هي العلم الوحيد الذي ينبين على العقالنية و
تعني ٬و إذا كان التواصل متع ّذراً ّإال بوجود لغة مشرتكة ٬و إذا كانت
أي ّ
أي انتماء و ال بشرط من ّ
الفكر دون ّ
اللغة املشرتكة بني أفراد البشر كافة هي العقل و الفكر ٬فهل باإلمكان أن ننكر وجوب الفلسفة يف أجواء
التواصل الثقايف ٬أو جند بديالً هلا؟
جوابنا على ذلك هو :إذا سلّمنا باملقدمات املذكورة ٬فإ ّن اجلواب سيكون بالنفي القاطع ٬فالفلسفة ضرورية يف
حيل حملّها .و هنا قد يقول البعض ٬أال يعين هذا فقر الدين و اآليات و الروايات و
التواصل الثقايف و ال شيء ّ

حاجتها للفلسفة؟ أال تربطون ٬يف هذه احلالة ٬الدين بالفلسفة؟ سيكون هذا هو معىن الكالم أعاله بالتأكيد ٬يف
حال كانت للدين حقيقة مستقلة و ذاتية.

جواباً على ذلك نقول :ليس معىن كالمنا أ ّن الدين و اآليات و الروايات فقرية ٬بل على العكس متاماً ٬حنن نعتقد
أ ّن اآليات و الروايات وضعت يف متناول البشرية مادة و مقدمة و نتيجة أصيلة و صافية و نقية .إنّنا نعتقد دوّنا
أي
شائبة أو شبهة و نقوهلا مبلء أشداقنا أ ّن الدين اإلسالمي احلنيف و ال سيّما يف قراءته الشيعية ٬ال يعتوره ّ
نقص يف هذه النواحي ٬و هذه املدرسة قد ّزودت اإلنسانية بتعاليم أصيلة و نقية ٬و مواد صائبة و سليمة دوّنا
حيث البشرية مجعاء على ضرورة توظيف احلواس و الفطرة
أي خلل أو عوار .و من ناحية أخرى ٬نعتقد أ ّن الدين ّ
ّ
و العقل – و كل هذه مواهب إهلية – إىل جانب هذه املواد و األشياء ٬و تنظيمها و االستنباط منها و قد أودع
اهلل تعاىل البشر طريقة استنباطها و تنظيمها ٬فال مشكلة يف هذا اجلانب.
حيث العباد على التدبّر و التف ّكر و التع ّقل٬
يقول العالمة الطباطبائي يف تفسريه النفيس امليزان :ما انفك القرآن ّ
لكنّه مل يذكر و ال مرة واحدة كيف نتع ّقل أو نتف ّكر ٬أل ّن اهلل تبارك و تعاىل خلق يف وجود اإلنسان طريقة التف ّكر

و االستنتاج بيد التكوين و لسان الفطرة .لذا ٬فال حاجة أن يقول له أحد كيف يتف ّكر أو يتع ّقل .و يتابع
العالمة كالمه قائالً :إذا علم اإلنسان أ ّن كل «أ» هو «ب» و أ ّن كل «ب» هو «ج» ٬فإنّه سوف ينتقل
بشكل طبيعي و فطري من املقدمة األوىل إىل املقدمة الثانية و هي أ ّن كل «أ» هو «ج» .و ال بأس هنا أن نقول
بأ ّن أحد رموز املدرسة التفكيكية كان قد أ ّكد بأنّنا أهل القرآن ال حاجة بنا إىل املنطق األرسطي و اليوناين لكي
يتضمن منطقاً خاصاً به يف التفكري ٬و بالتايل ال حيتاج هلذه األمور.
نفكر .أل ّن القرآن ّ

حيق لنا أن نتساءل :ما هو هذا املنطق
ما أريد قوله هنا أ ّن هذا الكالم ال يعدو عن كونه ّادعاءً مجيالً ٬و لكن أال ّ
تبني لنا ذلك حىت نستفيد
تفرد به القرآن و ال يوجد يف مكان آخر و ما هي طبيعته؟ نرجو أن ّ
اخلاص الذي ّ
منكم!
ليس باالدعاءات اضحمضة ُحت ّل املشاكل .هل بإمكانك أن تطعن يف املعادلة التالية اليت تقول إذا عرفنا أ ّن كل «أ»

يساوي «ب» و كل «ب» يساوي «ج» ٬إذن ٬كل «أ» يساوي «ج»؟ هل حتسب هذه الطريقة مناقضة
لطريقة القرآن ٬و عليه جيب إجياد بديل هلا؟ أم إ ّن تغيري هذه املعادلة و هذه الطريقة أمر حمال .نعم ٬قد تقع
يتبني لنا أ ّن السبب هو عدم مراعاة شروط االستنتاج و االستدالل ٬و
بعض املغالطات ٬و عندما نتابع القضية ّ
أ ّن الصغرى ليست صغرى ٬أو الكربى ليست كربى ٬أو احلد األوسط ليس كذلك ٬و مثّة مغالطات وقعت و ال
أي مواربة أ ّن كل «أ» يساوي «ب» و كذلك كل «ب»
ب ّد من الكشف عنها؛ أما إذا عرفنا حقاً و دون ّ
يساوي «ج» ٬ال ب ّد حينئذ أن نقبل دون شك أ ّن كل «أ» يساوي «ج» ٬فهذه الطريقة ال تقبل النقاش ٬أل ّن
اهلل تعاىل أودعها ذواتنا و فِطَرنا و وجودنا ٬و قام املناطقة بإعدادها و تنظيمها على شكل علم و وضعوها يف
متناول البشر.

جاء يف املنقوالت أ ّن مال قطب قام بتدريس ولده دورة يف علم املنطق ٬و بعد االنتهاء منها قال له اذهب إىل
السوق لرت ما مدى استعمال الناس هلذا املنطق يف معامالهتم اليومية ٬فذهب الولد كما طلب منه والده ٬مث عاد
ليقول :الناس منهمكون بشؤوّنم اليومية و ال حاجة هبم ملا تعلّمناه .فقال قطب لولده :يبدو أنّك مل تتعلم
ليدرسه املنطق للمرة الثانية ٬مث بعد ذلك قال له :اذهب اآلن و انظر ماذا يفعل
املنطق بعد .فعاد من جديد ّ

الناس .فذهب ولده للمرة الثانية إىل السوق ٬لكنّه عندما عاد هذه املرة قال :يتداول الناس كالمنا هذا تلقائياً
البزاز :و
البزاز و سألته إن كان لديه أقمشة جيدة؟ فأجاهبا ّ
دون أن يتعلّموا املصطلحات .فمثالً ذهبت سيدة إىل ّ
فردت عليه السيدة بالقول :إذا كان األمر
كيف تكون غري جيدة و هي من إنتاج املصنع الفالين لألنسجةّ .
كذلك ٬هال بعتين قطعة من عشرة أمتار .هنا نالحظ تبلور استنتاج منطقي بصورة فطرية و تلقائية .و كأنّه
عندما قيل أ ّن األقمشة من إنتاج املصنع الفالين ٬و أ ّن كل إنتاج املصنع من األقمشة جيد ٬إذن ٬األقمشة
املوجودة جيدة .هذا يف ح ّد ذاته عبارة عن قياس منطقي يربهن على جودة القماش .و بعد ذلك كأنّه قيل كل
قماش جيد يستأهل أن يشرتى .و عليه جيب شراء هذا القماش .و هذا قياس ٍ
ثان و استنتاج آخر.
ُ
يتّضح لنا أ ّن هذا املنطق يعتمل يف نفوسنا بصورة تلقائية و دون استخدام املصطلحات املنطقية ٬و أ ّن املنطق و
العقالنية و توظيف العقل عبارة عن مسألة بشرية عامة يعت ّد هبا يف أحناء العامل اإلنساين ٬و نريد بفضل هذه

املوهبة اإلهلية و الفطرية أن نعرض نتاجات و تعاليم ديننا على العامل ٬و ال سبيل غري هذا لتحقيق هدفنا .و إذا
أردمت أن تستبدلوا املنطق و الفلسفة بشيء آخر ٬فإ ّن هذا الشيء هو الفلسفة و املنطق حتماً ٬لكنّكم خلعتم
مسميات أخرى سهواً ٬أو أ ّن ذلك البديل سيعجز عن الوفاء باملهمة املوكلة إليه .أل ّن ميزة العقالنية هي
عليهما ّ

عدم التبعية و الـ ال بشرط و مها أمران هلما بالغ األثر يف حتقيق املقاصد املنشودة اخلاصة بالفلسفة ٬ذلك أ ّن سائر
الفنون و االختصاصات أما أن تكون بشرط شيء أو بشرط ال ٬و كل منهما يعجز عن حتقيق األهداف املرجوة.
لذا أقوهلا بكل صراحة ٬بأ ّن الفلسفة تلعب دوراً جوهرياً يف التواصل بني الثقافات ٬و ليس مبقدورنا التغاضي عن
التصورات اخلاطئة.
هذا الدور بسبب بعض األفكار و ّ

