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شكر وتقدير 

قد يكون من صدق الوفاء علّي أن أتقّدم بالشكر الجزيل 

إلــى من تدين لجهودهم هــذه الــدراســة بالفضل العميم 

وأخّص بالذكر هنا: 

١ – حـــّجـــة اإلســــــالم فــضــيــلــة الــشــيــخ «مــحــمــد تقي 

المصباح اليزدي» أستاذ الفلسفة اإلسالمّية في الحوزة 

العلمّية بمدينة قم المقدسة الــذي تحّمل عناء مراجعة 

نص الدراسة والتدقيق في مطالبها وتسجيل بعض البيانات العلمّية 

فــي هوامشها وإجــازتــه – مــشــكــوًرا – لــهــذه الــدراســة أن تنشر بياناته 

النفيسة تلك تعميًما لفائدتها فجزاه الّله عن خدماته الدينّية أفضل 

جزاء العلماء العاملين.

٢ – خبير اللغة العربّية األســتــاذ «قاسم سليمان عــروة» الذي 

راجع متأّنًيا البيان اللغوي للدراسة وعاين ألفاظها ومعانيها. 

٣ – سائر اإلخوة األعزاء الذين نعمت بجهودهم المخلصة في 

مساعدتي إلتمام الــدراســة ال سّيما األخ الكريم «هــالل بن حسن بن 

علي اللواتي». 





١١ تقديم

بقلم الشيخ شفيق جرادي

هل يمكن لنا أن نستبعد في زمــن النزاع على التجارب 

ة والعلوم التجريبية والتطبيقية كل اهتمام بالتنظير  الحيَّ

األيديولوجي أو التعمق الفلسفي والكالمي والالهوتي؟

نــحــن نــــدرك الـــيـــوم أن أهــــم الــمــبــتــنــيــات الــعــقــائــديــة 

صــــارت تــســتــنــد فـــي عــمــلــيــة االقــتــنــاع بــهــا إلـــى ســلــوكــيــات 

أهــلــهــا وأنــظــمــة الــعــمــل الـــتـــي تــتــولــد عــنــهــم فـــي أبــعــادهــم 

الحضارية والقيمية بل والسياسية العامة.

لكن هــذا ال يعني، وال ينبغي أن يعني، مــوت األفــكــار ودورهــا، 

إذ بــــدون الــفــكــرة ســـوف نــفــقــد الــوســيــط الــفــاعــل لــلــعــالقــة بــيــن جسد 

المجتمع وروحه.

إن االستسالم للعقل األداتي، وتنميط الفعالية بالنتائج القابلة 

للقياس فقط، هي في حقيقة األمر تحّول من دائرة إنسانية اإلنسان 

نحو شيئيته المطبقة. من هنا فإن واحــًدا من أهم الوظائف واألدوار 

التاريخية الملقاة على كاهل المفكر اإلسالمي اليوم هي كسره لحاجز 

الوجود  عــرش  عــن  المنقطعة  أو  المخنوقة  والذهنية  المقفلة،  اللغة 

الفسيح.



١٢

لــقــد بـــدأ إنــســانــنــا الــمــعــاصــر يــضــيــق ذرًعـــــا بــالــمــســاكــن الــمــغــلــقــة، 

والمصانع التي تسعى إلى تخزين الطاقة داخل األنابيب. حتى باتت 

العبقرية مجرد أنبوب إذا انفلت عن عقاله دمــر كل ما حوله، كأنما 

صار الفعل البشري عدّو الطبيعة والروح.

من هنا فإذا كنا في يوم من أيامنا التراثية نحتاج إلى ما يحاكي 

العقل والروح، فإنا في أيامنا هذه نعيش وجوب هذه المحاكاة.

عليه، فإن أفكار العرفان والكالم الديني والتصوف، أو األخالق 

والــقــيــم... هــي بمثابة الــمــســاهــم الــرئــيــس فــي عـــالج مــكــامــن األمـــراض 

الحضارية المعاصرة، بل هي فرصة استعادة الذات لذاتها.

وإذا كنا نتفق مــع مــن يــقــول بصعوبة اللغة الــتــي تحملها هذه 

الــمــعــارف والــعــلــوم، فإننا نتفق مــع األخ األســتــاذ محمد رضــا اللواتي 

فيما قدمه في كتابه المقّدم له – كبريات المشكالت العقلية – على 

تسييل اللغة التراثية بأسئلة وبيان معاصر يتولد من الزمن الحالي، 

مته  ويستند إلى المضمون الوجداني للناس، كما يستند إلى ما قدَّ

ثمار العقل المتفكر سواء أكان تراثًيا أو غير تراثي.

وإننا إذ نثمن هذا الجهد المعرفي الذي قام بها األخ األستاذ، 

فــإنــا نــرجــو أن يــكــون مــحــفــًزا لــلــقــيــام بــجــهــود مــتــواصــلــة مــن نــفــس هــذه 

السنخية بعقلية مــســؤولــة وجــديــة. راجــيــن الــمــولــى أن يــوفــق الكاتب 

قــة والــمــفــيــدة. وأن يلقى عند الــلــه سبحانه  لمزيد مــن األعــمــال الــخــالَّ

القبول.


