قراءة يف كتاب الحداثة والمقاومة للدكتور طه عبد الرمحن
غسان محّود
ّ
الكلمات المفتاحيّة :املقاومة اإلسالميّة؛ احلداثة؛ أهل البيت؛ الغرب؛ حزب اهلل.

تشرفنا بلقائه
ّ
العالمة الدكتور طه عبد الرمحن عل من أعالم الفكر سبق امسه إلينا شخصه وعلمه علمه وقد ّ

مرة أتى به إىل وطننا لبنان رحيق نصر ال يعرف طعمه إّال األحرار سطّر
واالستماع إليه العام املنصرم غري ّ
أحرفه أبطال املقاومة اإلسالميّة على الصهاينة فبدا ما شيّدوا مدار عقود أوهن من بيت العنكبوت.
حب اكتوت به أفكاره.
وقد ميّز حماضرات عالمتنا وحواراته حول املقاومة هويّة وأثرا مزيج ّ

تنظر إىل قسمات وجهه تستمع إىل نربات صوته ترقب تأللؤ الدمعة يف ناظريه جتده عارفا قد وصل
فساوقت إمارات إميانه كلماته بل سابقتها.
تارة أخرى تراه كمتكلّ سبق له أن آمن بأمر ال جدال فيه يعمل طاقته يف البيان والدفاع واإلثبات مل
كل الع ّدة دونه ،فاملقاومة للظل كلّها صواب ومقاومة
يعنت كثريا ّ
بتفحص ّ
سر إميان سبق أن استسل له وأع ّد ّ
حزب اهلل أصوهبا.

لعل يف هويّة صاحبنا هذه ما جيعل له العذر يف ما قد يرد على حماضرتيه من التساؤل واالستفهام فإذا
و ّ

حمب إىل فكرة منها يبتغي إبداء تعديل أو تطوير سيّما مع غياب صاحبها لوجد إذ عني حمبّته
انسل ناقد ّ
ّ
عودنا من دقّته الفلسفيّة وصرامته االستدالليّة.
تتفوق على ما ّ
يف هذا املقام ّ
عالمتنا من حسن السب والتبويب والتقسي ودقّة النظر يف املعقول واملنقول واصطناع
مع ما يتميّز به ّ

املصطلح وإبداعه فإنّنا اعتمادا على ما سبق وتق ّدم ذكره سنشري إىل بعض التساؤالت الواردة على حماضرتيه
يف سياق واحد غري فاصلني بينهما لنحو اتّصال بينهما عمدته المقاومة:
كل ما حنطت فينا وحتنط أصبحت ومنذ عقود مضت
ّأول :من املعلوم للمهت ّ أ ّن احلداثة الغربيّة مع ّ
موضع جتاوز يف الغرب حيث يرى الكثريون أ ّن مرحلتها طويت لصاحل ما أطلق عليه طور "ما بعد احلداثة"
املتأخرة" أو "عصرا ثقافيا أخريا يف الغرب".
وآخر "احلساسيّة ما بعد احلديثة" أو "منطقا ثقافيا للرأمساليّة ّ

بل من احلديث يف الغرب ما ذهب إليه بعض املف ّكرين من القول مبوت ما بعد احلداثة.
وقد أشار يف الصفحة الـ 19من الكتاب إىل أنّه من آثار التهويل الذي مورس على اإلنسان تصنيف
األم واألفراد إىل حداثيّني وغري حداثيّني دون إشارة منه إىل الصراع الدائر يف الغرب بني م ّدعي أفول جن
احلداثة هناك وبني م ّدعي ماب عدها أو موت ما بعدها.
بناء على ما تق ّدم كان من اجلدير بالذكر بيان وتربير سبب احلديث عن احلداثة يف الوقت الذي مل يشر
يتسّ للقارئ إدراك املناط يف ذل
إىل ما بعد احلداثة بشيء يذكر إىل جانب املقاومة كمدخل للبحث ّ
حت ّ
فتجري به سفينة األفكار دون املزيد من تالط أمواجها.

ثانيا :يف حماولته درء آفات احلداثة الغربيّة ق ّدم صاحبنا صورة على نسق واحد للحداثة ومقتضياهتا فهي
حبسبه:
يف رشدها الناقص انتقلت من االستقالل من قيد وصاية رجال الدين إىل االستقالل من الدين نفسه.
واختزلت مفهوم اإلبداع يف االنفصال عن قي الرتاث.
واختزلت مفهوم االستدالل يف ممارسة العقل األداتّ.
ي وحده.
وقصرت مفهوم التأثري يف جماالت احلياة يف التأثري ّ
املاد ّ
وقصرت مفهوم التأثري يف اجملتمعات يف التأثري الفردانّ وحده.
ليحرر قي بديلة ع ّدة أمسيت قيما إسالميّة كاإلخالص والكمال واإلميان والتكامل والروحانيّة
ثّ انتقل ّ
والرمحة وأشار إىل أنّه من شأهنا درء آفات احلداثة الغربيّة.
وحنن منيل إىل أ ّن القي املذكورة وإن أمسيناها بالقي اإلسالميّة فإ ّن األسلمة هنا ال تفيد احلصر واالمتالك
دون الغري بل تفيد اإلقرار هبا واالعرتاف هبا دون أن حيول ذل دون كوهنا قيما إنسانيّة جامعة.
كما أ ّن ما أشري إليه من آفات احلداثة من نقص واختزال وقصور يوحي بأ ّن الغرب على نسق واحد يف
النظرة إىل اإلنسان والدين والكون مع العل أ ّن الغرب وإن كان يلتقي يف العديد من أركان ثقافته إّال أنّه ليس

الدنيوي يف الغرب من تل املمارسة السياسيّة
دين يف
على نسق واحد يف ذل وال ّ
ّ
أدل على حضور ال ّ
الدين اليت ختضع هلا الواليات املتّحدة اليوم.
املمزوجة باملعتقد ّ
املقومة بالقي البدائل
ثالثا :تالحظ قلّة االستشهادات والنصوص يف تصوير احلداثة الغربيّة القاصرة و ّ
املذكورة األمر الذي يفقد الدعوى املقامة عنصرا أساسيا يف إثباهتا وجتذيرها وقد كان حريا إدراج
كل مقام اقتضى االستشهاد.
االستشهادات الالزمة يف ّ
رابعا :املصادر اليت تّ االعتماد عليها يف احملاضرة الثانية من الكتاب ليست بالكافية دون تدعيمها

أقل ّقوة.
مبصادر أخرى فهي مصادر أهل الدار يتح ّدثون عن أنفسه ممّا جيعل قيمتها العلميّة ّ

سالمي كما
الجتاهات املقاومة يف العامل اإل
بينما االطّالع على املصادر والرؤى النقديّة أو غري املنتمية ّ
ّ
العدو لالعرتاف هبا أمر ال خيلو من ضرورة سيّما إذا علمنا
اضطر ّ
االطّالع على التقييمات واإلقرارات اليت ّ

مدى الثقة مبصداقيّة املقاومة وثباهتا من قبل أعدائها أنفسه .

واملقاومة مع إبداعاهتا اليت وفّقت إليها وإن كانت تستم ّد من الدين روحها وحياهتا فهي يف آن جتربة
إنسانيّة أفرادها متفاوتو اإلمكانات ال ت ّدعي العصمة يف املمارسة بقدر ما تسعى وباستمرار إىل ضبط إيقاع
االجتاه الصحيح مبا يتناسب وأهدافها وتعمل جاهدة على حتسني أدائها تراقبه وتعرتف
بوصلتها يف ّ
مستمرتني غري منف ّكة يف ذل عن أصلها األصيل وهو السعي ألداء
تصححها يف حركة وصريورة
بأخطائها
ّ
ّ
الشرعي الذي أدركت لزومه وبالتايل فهي ت ّدعي صدق اإلرادة وصدق الطلب وربّانيّة األهداف
تكليفها
ّ

فلما رأى اهلل صدقنا أنزل النصر" 1وإ ّن هذه العناوين هي اليت ضمنت
وأ ّن قادهتا على بصرية من األمر " ّ
كل فرد منها قد طوى الطريق وأصبح مدرسة بذاته بالفعل.
وتضمن االنتصار وال ت ّدعي أ ّن ّ

خامسا :إ ّن تقدمي مقاومة حزب اهلل وجتربتها يف لبنان على ما سواها من احلركات اإلسالميّة اليت نشطت

االصالحي /املشروع
حيائي /املشروع
ّ
يف اجملتمعات اإلسالميّة خالل القرون الثالثة األخرية (املشروع اإل ّ

وحت
اخلاصة يف ربع القرن األخري فحسب بل إىل ذل وأه ّ منه ّ
صويل) ال يعود الفضل فيه إىل جتربتها ّ
األ ّ
كل شيء إىل ما هنلت منه تل املقاومة من معني
ال نصاب بداءَي الغرور والعجب يعود الفضل ّأوال وقبل ّ
النص وأقام بينه وبني الوحي عالقة تكامل ال عالقة تنافر
للدين والتديّن أعلى من رتبة العقل ودوره يف فه
ّ
1
علي عليه السالم.
من حديث أمري املؤمنني ّ

وصدام ممّا أفسح اجملال حلركة اجتهاديّة مبكرة يف فه النصوص واستقراء التجارب فل تقف على قشر دون

احلق
لب األمر الذي م ّكن إنساهنا من السري يف األرض بنور السماء وقادر على التمييز بني "من طلب ّ
ّ
تفه الرأي اآلخر ال يكفر ملخالفة بالفه ومل جيعل الدين
فأخطأه ومن طلب الباطل فوجده" وقادر على ّ
صنما آخر.

فظهور مقاومة حزب اهلل يف لبنان يف الربع األخري من القرن العشرين ال يعن أ ّن بذرهتا بذرت آنذاك
سالمي
ختمرت بذرهتا يف حضن جتارب التاريخ اإل
بقدر ما يعن توفّر الظروف املساعدة لظهور جتربة طاملا ّ
ّ
ألئمة أهل البيت عليه السالم منذ فجر اإلسالم األمر الذي وفّرت هلا األرضيّة الصلبة
غ ّذهتا الروح الربّانيّة ّ
اليت تقف عليها وبالتايل فإ ّهنا مل تصغ رؤيتها أو تصنع أفرادها من فراغ.

متتل املدرسة اليت تنتمي إليها مقاومة حزب اهلل خمزونا تربويا هائال سبق كينونتها بقرون وسوف نشري
إىل عنوانني رئيسيّني من عناوين ذل املخزون:
 -1اإلمام الحسين عليه السالم وخروجه على احلاك املنحرف ورفضه مبايعته وما تال ذل من
كل عام
شهادته ومن كان معه من اجملاهدين وختليد ذكراها على ّ
مر التاريخ وبذل الغايل والنفيس إلحيائها ّ

واستلهام معانيها ودالالهتا وما انزرع يف ذوات أنصاره وحمبّيه ممّا ّأدى إىل استنكار الظل هويّة عنده .

أئمة أهل البيت وما انطوت عليه من تربية وتعالي ومواقف وما
 -2األدعية والمناجاة المنقولة عن ّ

كل ذل ألقى بظالله على هويّة اجملتمع
ّ
توزعت عليه من آناء الليل وأطراف النهار يف اليوم والشهر والسنة ّ
فمهد هلا الطريق قبل كينونتها اآلنيّة.
الذي تنتمي إليه هذه املقاومة ّ
العلمي ملبّ التجربة  -وإن كانت نتائج البحث
وبالتايل كان من األجدر بعالمتنا من باب االستقراء
ّ

واحدة  -أن يويل هذه البّ التأسيسيّة ملقاومة حزب اهلل ح ّقها فذل نفعه على اإلسالم واملسلمني أع ّ .
أخريا فإنّنا ال جند إّال أن نثن على عالمتنا والذي ق ّدم على مذبح املقاومة اإلسالميّة قربانا له أثره

الطيّب يف قلوب مجع غفري من املتأثّرين بفكره ممّا جيعله شريكا يف تعمي جتربة املقاومة ومساها يف قرع
األبواب املوصدة دوهنا وناشرا الرجيها يف اآلفاق.

