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متهيد:
ِذذزا الب ذ

ِذفذذْ ٔياٖتذذْ ٔوشاوٗذذْ الكؼذذع عذذَ امطذذّاً ال مظ ذ ٘

لمعالو ٛالعشاق٘ املشحًٕ الذكتٕس جع ش آه ٖاطنئ ،بٗاُ املذٍّ الذز ٙاعتىذذٓ
ال عذذَ اتٗتاتذذْ العمىٗذذ ٛالذقٗتذذ ٛلمٍـذذٕق
يف قذذشا ٚٞال مظ ذ ٔ ٛتاسطلّذذا .،فل ذ ع
ال مظ ٗ ٛامطالوٗ.ٛ
ِٕٔ ذلألذ ٛثيٗذ ٛوتٕاكذع ٛوذَ قبمٍذا يف دساطذ ٛالؼخـذٗا
العشاقٗ ٛاملعاؿش ،ٚالذ

سفذذ

ال مظذ ٗٛ

املكتبذ ٛال مظذ ٗ ٛالعشاقٗذٔ ٛالعشبٗذٔ ٛامطذالوٗٛ

مبؤل اتّا ٔأثاثّا العمىٗ ٛاملشوٕق ِٕٔ ،ٛوؼشٔع بذأٌآ وع أطشٔحتٍا لمذذكتٕسآ
يف اجملتىذذع ٔاتجتىذذاع يف فمظ ذ  ٛالؼذذّٗذ آٖذذ ٛام الععىذذ ٜذلىذذذ بذذاقش الـذذذس،
ٔال

ٌٕقؼت يف قظي ال مظ  ،ٛكمٗ ٛاآلداب ،جاوع ٛالكٕف ،ٛثي تمٌٕآ بب ذ

عَ امزلاصا

املٍطتٗ ٛيف الٍجذع اشػذشيف يف التذشُ العؼذشَٖ .كذىَ أعىذاه

املؤمتش ال مظ ٘ الياوَ لبٗت احلكى ،)1(ٛبغذاد .2008
املبحج األول
سريتو

ٖعترب املشحًٕ الذكتٕس جع ش بَ وشتل ٜآه ٖاطذني ( )2املٕلذٕد يف وذٍٖذٛ
الكاظىٗذذ ٛاملتذطذذ ،ٛبغذذذاد ،العذذشا عذذاً ٔ ،ً 1932املتذذٕيف يف وذٍٖذذ ٛالٍجذذع
اشػذذذشيف عذذذاً ِ1430ذذذذ ،ً 2008 /9/3 /عالوذذذ ٛفمظذ ذ ٗ ٛبذذذاسص ٚيف الذذذذسغ

الدكتىر رعفر آل ياسني ودوره الفلسفي يف العراق املعاصر )466( .................................................

ال عذَ العشبذ٘ ٔامطذالو٘ٔ ،رلذ
ال مظ ٘ العشاق٘ املعاؿش فل ع
دساطذذا

ملذا قذوذْ وذَ

فمظذذ ٗ ٛوعىتذذ ٛيف ال مظذذ  ٛالٌٕٗاٌٗذذٔ ٛامطذذالوٗٔ ٛالذذااع العشبذذ٘

امطذذالو٘ٔ ،اتٗتذذا

ٌـذذٕق فمظ ذ ٗ ٛلكبذذاس ال الط ذ  ٛاملظذذمىني وذذَ أويذذاه

ال ٗمظٕيف أب٘ ٌـذش ال ذاساب٘ ( ِ339ذذٔ ،)ً950/ال ٗمظذٕيف أبذ٘ عمذ٘ بذَ
طذذٍٗا ( ِ428ذذذٔ .)ً1037/يريِذذا ذذا طذذريد ركشِذذا يف ثٍاٖذذا ِذذزا الب ذذ .
ٔفّشطت وؤل ا

ال اساب٘ بالتؼاسك وع املشحًٕ الذكتٕس حظني عم٘ ذل ٕظ.

إر تذذٕا الذذذكتٕس جع ذذش آه ٖاطذذني عىمذذْ ال مظ ذ ٘ وبكذذشاع عٍذذذوا كذذاُ
طالباع لم مظ  ٛيف كمٗ ٛاآلداب يف مخظٍٗٗا

التشُ العؼشَٖ بب يْ لمتخشا عَ

ال ٗمظٕيف امطالو٘ الكبري ؿذس الذَٖ الؼرياصِ1050 ( ٙذ)  ،لٍٗتتن بعذذِا
لمذساط ٛيف جاوع ٛأكظذ ٕسد  ،املىمكذ ٛاملت ذذ ،ٚلم ـذٕه عمذ ٜالذذكتٕسآ يف
ال مظذ ٔ ،ٛرلذ

عذذَ اتٗتذذْ لكتذذاب ابذذَ طذذٍٗا يف الظذذىاع الطبٗعذذ٘ وذذَ كتذذاب

الؼ ذ ا ٞوذذع وتذوذذ ٛعذذَ ال مظ ذ  ٛالطبٗعٗذذ ٛعٍذذذ ابذذَ طذذٍٗا ( ،)3لٗمت ذذب بعذذذِا
تذسٖظٗا يف قظي ال مظ  ،ٛكمٗ ٛاآلداب ،جاوع ٛبغذاد يف بذاٖ ٛطذتٍٗٗا
املٍـشً ٔحت ٜإ حالتْ عم ٜالتتاعذ يف بذاٖ ٛمثاٌٍٗٗذا
رل

لمتذسٖع يف جاوعا

التذشُ

التذشُ راتذْ ،لٗت ذشد بعذذ

اشقطاس العشبٗٔ ٛوٍّذا الكٕٖذت ٔاموذاسا

العشبٗذٛ

(جاوع ٛالعذني) ٔلٗبٗذا (جاوعذ ٛالظذابع وذَ أبشٖذن ٔجاوعذ ٛوـذشاتْ) ٔيريِذا،
ٔحتذذ ٜعٕدتذذْ لبمذذذٓ العذذشا بعذذذ عذذاً  ،ً2001بظذذبإ إؿذذابتْ مبذذش

أد ٝإىل

فتذذذاُ راكشتذذْٔ ،يف عذذاً  2004يذذادس بغذذذاد وذذع عاٟمتذذْ إىل الٍجذذع اشػذذشيف
بظبإ ايتٗاه إحذ ٝإبٍتْٗ عمٖ ٜذ اجملىٕعا

امسِابٗ ،ٛلٗظتتش بْ املتاً ٍِذاك

ٔلٗمت٘ سبْ وَ ِزٓ املذٍٖ ٛاملتذط.ٛ

املبحج الخاني

النتاد الفلسفي للدكتىر رعفر آل ياسني
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لتذ أطّي املشحًٕ الذكتٕس جع ش آه ٖاطني ب اعمٗ ٛوؼذّٕد اذا بالذقذٛ
ٔاملٍّجٗ ٛاحملكىٔ ٛالتعىب يف الذسغ ال مظ ٘ٔ ،قذ متين رل

بٍتاجْ ال مظ ٘

املتٍٕع يف املٍطب ٔال مظ  ٛالعمىٗ ٛامطذالوٗٔ ٛال مظذ  ٛالٌٕٗاٌٗذٔ ٛكٗ ٗذ ٛدساطذٛ
الااع ال مظ ٘ امطالو٘ٔ ،املعجىٗ ٛال مظ ٗ ،ٛفلالع عذَ اتٗتاتذْ لٍـذٕق
ال الط  ٛاملظمىني وَ أوياه ال اساب٘ ٔابَ طٍٗأِ .زٓ امطّاوا
ا
أول :املؤلفاث اإلبداعيت

ِ٘:

لتذذذ تٍذذٕع امزلذذاص ال مظذ ٘ امبذذذاع٘ لمذذذكتٕس آه ٖاطذذني ،يف وظذذاحٛ
فمظ ذ ٗ ٛتاسطلٗذذ ٛبذذذٞاع وذذَ الٌٕٗذذاُ ٔحتذذ ٜال مظ ذ  ٛامطذذالوٗ ٛاملت ذ شٔ ،ٚلذذزا
طٍ ذد ِزا امزلاص عمٔ ٜفب التتبع التاسطل٘ لـذٔس ِزٓ املؤل ا :ِ٘ٔ ،
 .1ؿذس الذَٖ الؼرياص ،ٙدلذد ال مظ  ٛامطذالوٗ ،ٛؿذذس

طبعتذْ اشٔىل يف

بغذذذاد عذذاً  ،1955عذذَ داس املعذذاسيفٔ ،أعٗذذذ طبعذذْ بعٍذذٕاُ جذٖذذذ ِذذٕ:
ال ٗمظٕيف الؼرياصٔ ٙوكاٌتْ يف جتذٖذ ال كش ال مظذ ٘ يف امطذالً ،بذرئ
ٔ .1979الكتاب كىذا ركشٌذا يف املتذوذِ ٛذٕ باشؿذن ثذ

لمتخذشا يف قظذي

ال مظ  ،ٛجاوع ٛبغذادٔ .قذ تشجي ِزا الكتاب إىل المغذ ٛال اسطذٌٗٔ ٛؼذشتْ
جاوع ٛأؿ ّاُ عاً .1962
 .2ابَ طٍٗا ٔاملبادئ العاوذ ،ٛثذ  ،دلمذ ٛكمٗذ ٛاآلداب ،جاوعذ ٛبغذذاد .1963
ٔأظَ أُ ِزا الب

ِٕ جض ٞوّي وَ أطشٔح ٛالذذكتٕسآ لمذذكتٕس جع ذش

آه ٖاطذذني بعٍذذٕاُ ابذذَ طذذٍٗا ٔفمظذ تْ الطبٗعٗذذ ،ٛأكظذ ٕسد ،املىمكذذ ٛاملت ذذذٚ
.1962
 .3امٌظذذاُ ٔوٕق ذذْ وذذَ الكذذُٕ يف العـذذش الٌٕٗذذاٌ٘ اشٔه ،الكٕٖذذت .1970
ٖٔبذٔ أٌْ قذ أل ْ عٍذوا كاُ أطتاراع صاٟشاع يف الكٕٖت.
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 .4فالط ٌٕٖ ٛإٌُٗ ،وَ طالٗع إىل طتشاط ،ؿذس ِزا الكتاب بطبعتْ الياٌٗٛ
عَ داس عٕٖذا

يف برئ

عاً  ِٕٔ ،1975وَ الكتإ املٍّجٗ ٛاملّىذ ٛيف

تاسٖخ ال مظ  ٛالٌٕٗاٌٗ ٛلطمب ٛقظذي ال مظذ ٔ ،ٛكذاُ ٖذذسغ يف ِذزا التظذي
ملذ ٚلٗظت بالتـرئ .ٚإُ كاٌت قذ ؿذس
 .5وؤل ذذا

طبعتْ اشٔىل يف بغذاد.

ال ذذاسابِ٘ ،ذذزا الكتذذاب ؿذذذس بالتؼذذاسك وذذع املشحذذًٕ الذذذكتٕس

حظذذني عمذذ٘ ذل ذذٕظ (  ،)ً2008عذذَ ٔصاس ٚامعذذالً العشاقٗذذ ،ٛبغذذذاد
ٔ ،1975كاُ طبإ ؿذٔسٓ ِٕ لالحت ا ٞبالزكش ٝاشل ٗ ٛلٕفا ٚال ٗمظٕيف
ال اساب٘ٔ ،الز ٙعتذ عٍْ وؤمتش دٔل٘ كبري يف بغذاد يف تم

الظٍ .ٛؿذذس

فٗىا بعذ يف كتاب عٍٕاٌْ ال اساب٘ ٔاحللاس ٚامٌظاٌٗ ،ٛبغذاد ٔ ،1977مل
ٌم غ لمىشحًٕ الذكتٕس جع ش آه ٖاطني أٖ ٛوؼاسك ٛعمىٗ ٛيف ِزا املؤمتش.
 .6ال ذذاساب٘ يف املشاجذذع العشبٗذذِ ،ٛذذزا الكتذذاب ؿذذذس أٖلذاع مبٍاطذذب ٛاتحت ذذاٞ
بالزكش ٝاشل ٗ ٛلم اساب٘ ،بغذاد .1975
 .7املذذذ ن إىل ال كذذش ال مظذذ ٘ عٍذذذ العذذشب ،ؿذذذس

الطبعذذ ٛاشٔىل اذذزا

الكتذذاب ،عذذَ طمظذذم ٛاملٕطذذٕع ٛالـذذغري ،ٚبغذذذاد  ،1978ثذذي طذذٕسٓ فٗىذذا
بعذٔ ،ؿذس بطبع ٛجذٖذ ٚيف برئ

 .1980كىا ٔؿذس

لذْ طبعذ ٛسابعذٛ

فٗىا بعذِٔ ،زا الكتاب وَ الكتإ املٍّجٗ ٛاملّى ٛيف دساطٔ ٛت ٖٔن ال كش
ال مظ ٘ عٍذ العشب.
 .8فٗمظذذٕفاُ ساٟذذذاُ ،الكٍذذذٔ ٙال ذذاساب٘ ،ؿذذذس
اشٌذلع ،برئ

ٔ ،1980أعٗذذ ٌؼذشٓ عذَ را

طبعتذذْ اشٔىل عذذَ داس
الذذاس عذاً ِٔ .1983ذزا

الكتاب عم ٜؿذغش حجىذْ ٔععذي وادتذْ العمىٗذٔ ٛال مظذ ٖٗ ٛؼذكن قذشاٚٞ
ت ٖٔمٗذ ذ ٛجذٖذذذذٔ ٚوذذذٍّ يف فّذذذي أِذذذي فٗمظذذذٕفني وؤطظذذذني يف ال مظذ ذ ٛ
امطالوٗٔ .ٛت أظَ أُ أحذاع ٖظتطٗع جتأص قشا ٚٞوا تٕؿذن الٗذْ الذذكتٕس

الدكتىر رعفر آل ياسني ودوره الفلسفي يف العراق املعاصر )462( .................................................

جع ش آه ٖاطني يف ِزا الكتاب وذَ ٌتذا ٟفمظذ ٗ ٛذلكىذ ٛيف فّذي فمظذ
الكٍذٔ ٙال اساب٘.
 .9املٍطب الظٍٕٗ ،ٙدساط ٛلمٍعشٖ ٛاملٍطتٗ ٛعٍذ ابَ طٍٗا ،ؿذس ِزا الكتذاب
عَ داس اآلفا اجلذٖذ ،ٚبذرئ

ٔ .1983فٗذْ ٖكؼذع الذذكتٕس آه ٖاطذني

شٔه وش ٚعَ وٍطذب ابذَ طذٍٗا بؼذكن ت ـذٗم٘ ٔدقٗذب ،وذع وتاسٌذا

وذع

وٍطب أسططٕ ٔال اسابِ٘ٔ ،زٓ أٔه دساط ٛعشبٗذٔ ٛعشاقٗذ ٛثظذإ عمىذ٘
املتٕاكع تكتإ عَ وٍطب ابَ طٍٗا.
 .10فٗمظٕيف عامل ،دساط ٛامٗمٗ ٛحلٗا ٚابَ طٍٗا ٔفكشٓ ال مظذ ٘ ،ؿذذس ِذزا
الكتاب عَ داس اشٌذلع ،برئ  ِٕٔ ،1984أٔطع دساط ٛفمظ ٗ ٛعشاقٗٛ
ٔعشبٗ ٛعَ ابذَ طذٍٗأ ،رلذ

ملذا اتٕٖذْ وذَ وٕكذٕعا

را

ؿذم ٛثٗذاٚ

ٔفكذذش ٔفمظ ذ ٔ ٛوٍطذذب ٔوذذٍّ ٔتـذذٕيف ابذذَ طذذٍٗأ ،ت أظذذَ أُ داسط ذاع
ل مظ ِ ٛزا ال ٗمظٕيف ٖظتطٗع أُ ٖتجأص ِزٓ الذساط ٛملذا فّٗذا وذَ عىذب
الت مٗذذن ٔال ّذذي العىٗذذب ل مظ ذ  ٛابذذَ طذذٍٗا ٔتتشٖبّذذا لمغذذ ٛعـذذشٌا بؼذذكن
وتىٗض.
 .11ال اساب٘ يف حذٔدٓ ٔسطٕوْ ،ؿذذس ِذزا الكتذاب بطبعتذْ اشٔىل عذَ داس
عامل الكتإ ،برئ
ال مظ ٗ ،ٛال

 ِٕٔ ،1985كتاب وعجى٘ شل اظ ٔحذٔد ال ذاساب٘

ٌيشِا ال اساب٘ يف وععي وؤل اتذْ الذ

ٔؿذمت إلٍٗذا أٔ وذَ

املخطٕط وٍّا ،وع وتاسٌ ٛمبا ركشٓ أسططٕ (  ،)ً. 322يف كتابذْ وتالذٛ
الذاه ،أٔ وذا أػذاس إلٗذْ ال الطذ  ٛاملظذمىني ذَ كتبذٕا يف سطذاٟن احلذذٔد
ٔالشطًٕ وَ أويذاه ال ٗمظذٕيف الكٍذذِ252 ( ٙذذ) أٔ ابذَ طذٍٗا يف كتابذْ
احلذٔد ،أٔ الغضال٘ ( ِ505ذ )ً1111/يف كتابْ احلذٔد ِٕٔ ،عىن عمىذ٘
جبذذاس ٔوتىٗذذض أحـذذ ٜفٗذذْ الذذذكتٕس آه ٖاطذذني وععذذي اشل ذذاظ ال مظذذ ٗٛ
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ال اسابٗٔ ٛؿٍ ّا عمٔ ٜفب احلشٔيف املعجىٗ ٛالعشبٗ ،ٛحت ٜمل ٖذاك ملضٖذذ
وا ٖتٕلْ عَ املـطم ا

ال مظ ٗ ٛال اسابٗذِٔ ،ٛذٕ كتذاب وشجعذ٘ يف بابذْ

ملَ أساد أُ ٖذسغ أل اظ ٔوـطم ا

ال مظ  ٛامطالوٗ ٛبعاؤ ٛال ذاساب٘

خباؿ.ٛ
 .12فالطذ ذ  ٛوظذذذمىُٕ ،الكٍذذذذ ،ٙال ذذذاساب٘ ،إ ذذذٕاُ الـذ ذ أ ،ابذذذَ طذذذٍٗا،
ٔالغضال٘ٔ ،ؿذس الذَٖ الؼرياص ،ٙؿذس ِزا الكتاب بطبعتذْ اشٔىل عذَ
داس الؼشٔ  ،التاِش ِٕٔ .1987 ٚوَ الكتإ امبذاعٗ ٛاملت ش ٚلمىشحًٕ
الذكتٕس آه ٖاطذنئ .قذذ أِذذآ إىل ال ٗمظذٕيف املـذش ٙاملعذشٔيف الذذكتٕس
صك٘ زلٗإ ذلىٕد.
 .13فالط  ٛثالث :ٛالشاص ،ٙابَ طٍٗا ،الغضالِ٘ ،زا الكتاب ٔعذٌا الذكتٕس آه
ٖاطني بإزلاصٓ كىا تؼري إىل رل

قاٟى ٛوؤل اتْ ،إت اٌْ مل ٖش الٍذٕس ٔحتذٜ

ٖذذًٕ ٔفاتذذْٔ ،لشمبذذا ٖكذذُٕ رلطٕطذاع عٍذذذ عاٟمتذذْ ،أٔ اٌذذْ قذذذ اطذذتعا

عٍذذْ

بكتاب فالط  ٛوظمىُٕ ،املؼاس إلْٗ يف ال تش ٚالظابتٍِٔ ،ٛا جتإ امػاسٚ
أُ الذذذكتٕس آه ٖاطذذني مل ٖتذذذً دساطذذ ٛعذذَ فمظ ذ  ٛال ٗمظذذٕيف أبذذ٘ بكذذش
الشاص ٙيف الكتاب الظابب.
ا
حانيا :النصىص احملققت:
مل ٖتع إٌتاا املشحًٕ الذكتٕس جع ش آه ٖاطني عم ٜالتذ لٗع ال مظذ ٘
امبذاع٘ فتذ ،،بذن تٕجذْ ؿذٕب اتٗذب الٍـذٕق ال مظذ ٗ ٛلكبذاس ال الطذ ٛ
املظمىنئ ،قذذ تذٕا تٕجّذْ العمىذ٘ يف بذاٖذ ٛحٗاتذْ ال مظذ ٗ ٛويمىذا أػذشٌا إىل
رل

يف بذاٖ ٛحذذٖيٍا عذَ طذريتْ العمىٗذ ٛإىل اتٗذب ٌذف ابذَ طذٍٗا يف الظذىاع

الطبٗع٘ وَ الؼ ا ،ٞلٍٗتتن بعذِا إىل اتٗب سطاٟن ال اساب٘ ال مظ ٗ ،ٛلٗكذُٕ
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الذذذكتٕس آه ٖاطذذني يف اتٗتذذْ لٍـذذٕق سطذذاٟن ال ذذاساب٘ أحذذذ أِذذي احملتتذذني
العشاقٗني ٔالعشب الزَٖ أطّىٕا جبذ يف الكؼع عَ فمظ  ٛال اساب٘ ٌٔؼذشِا،
فلالع عَ ابَ بمذٓ العالو ٛالعشاق٘ الكش بال ٟ٘املشحًٕ الذذكتٕس ذلظذَ وّذذٙ
( ٔ ،)ً2007الذذزِ ٙذذٕ اآل ذذش قذذذ حتذذب ٌـٕؿذاع كذذيري ٚلم ذذاساب٘ ال ٗمظذذٕيف
ٔوٍّذذا كتذذاب احلذذشٔيفٔ ،كتذذاب املمذذٔ ،ٛكتذذاب اشل ذذاظ املظذذتعىم ٛيف املٍطذذب،
ٔكتاب فمظ  ٛأسطذطٕٔ ،لشمبذا ٔثظذإ ٔجّذٌ ٛعشٌذا املتٕاكذع ،ٛفذإُ املشحذًٕ
الذكتٕس ذلظَ وّذ ٙضلتاا ِٕ اآل ش دساط ٛفمظ ٗ ٛعشاقٗ ٛتعّش إطذّاواتْ يف
ٌؼش الٍـٕق ال مظ ٗ ٛال اسابٗ.ٛ
امزلاص العمى٘ الت تٗتذ٘ لمذذكتٕس جع ذش آه ٖاطذني

ٔميكَ اذٖذ رل
عمٔ ٜفب اآلت٘:

 .1ال اساب٘ ،كتاب التٍبْٗ عم ٜطذبٗن الظذعاد ،ٚدساطذٔ ٛاتٗذب ،ؿذذس طبعتذْ
اشٔىل عَ داس املٍاِن ،برئ

.1987

 .2ال اساب٘ ،سطالتاُ فمظ ٗتأُِ ،ىا :اشٔىل -وتال ٛأب٘ ٌـذش ال ذاساب٘ فٗىذا
ٖـح ٔت ٖـح وَ أحكاً الٍجذًٕٔ ،الياٌٗذ -ٛجٕابذا
ؿذس

ملظذاٟن طذ٠ن عٍّذا.

ِاتاُ الشطالتاُ بطبعتّىا اشٔىل عَ داس املٍاِن ،برئ

.1987

 .3ال اساب٘ ،كتاب اـٗن الظعاد ،ٚدساطٔ ٛاتٗب ،ؿذذس طبعتذْ اشٔىل عذَ
داس املٍاِن ،برئ

.1987

 .4ال اساب٘ ،كتاب التعمٗتذا  ،دساطذٔ ٛاتٗذب ،ؿذذس طبعتذْ اشٔىل عذَ داس
املٍاِن ،برئ

.1987

 .5والحع ٛوّىِ :ٛزٓ الكتإ ٔالشطاٟن لم ٗمظٕيف ال اساب٘ ،مجعّا املشحذًٕ
الذذذكتٕس آه ٖاطذذنئٌ ،ؼذذشِا دلتىعذذ ٛيف كتذذاب ٔاحذذذ ،أ

ذذآ :ال ذذاساب٘:
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اشعىذذاه ال مظ ذ ٗ ،ٛاجلذذض ٞاشٔهٔ ،ؿذذذس بطبعتذذْ اشٔىل عذذَ داس املٍاِذذن،
برئ

ٔ .1992مل ٖـذس اجلض ٞالياٌ٘ وَ ِزٓ الشطاٟنٔ ،حتٖ ٜذًٕ سحٗمذْ

عَ ِزٓ الذٌٗا.
 .6ابَ طٍٗا ،كتاب الؼ ا ،ٞمجم ٛالطبٗعٗا  ،الظىاع الطبٗع٘ ،ؿذس

الطبعٛ

اشٔىل ازا الكتاب وع دساطذ ٛت ـذٗمٗ ،ٛعذَ داس املٍاِذن ،بذرئ

.1993

ٔطبعتْ الياٌٗ ٛعَ را

الذاس يف عاً ٔ .1996كىا أػشٌا أُ ِزا الكتاب ِذٕ

جض ٞوَ وؼذشٔع الذذكتٕس آه ٖاطذني لم ـذٕه عمذ ٜالذذكتٕسآ وذَ جاوعذٛ
أكظ ٕسد يف املىمك ٛاملت ذ ،ٚيف بذاٖ ٛطتٍٗٗا

التشُ املٍـشً.

ٔوَ اجلذٖش بالزكش أُ ِزا الكتاب املّي يف فمظذ  ٛابذَ طذٍٗا الطبٗعٗذ،ٛ
قذ ؿذس قبن ٌؼش الذكتٕس آه ٖاطني بطبع ٛعمىٗ ٛذلتت ،ٛكذىَ وؼذشٔع اتٗذب
وٕطٕع ٛالؼ ا ٞتبَ طٍٗا ،يف التاِشٔ ،ٚقذ قاً بت تٗتْ ٌٔؼشٓ املشحًٕ طذعٗذ
صاٖذٔ ،قذً لْ املشحًٕ الذكتٕس إبشاِٗي وذذكٕسٔ ،ؿذذس

طبعتذْ اشٔىل عذَ

داس ااٗ ٛ٠املـشٖ ٛالعاو ٛلمكتاب ،التاِش.1983 ٚ
املبحج الخالج

منهذ الدكتىر آل ياسني يف قراءة الرتاث الفلسفي اإلسالمي

ا
أول :التأسيس النظري

يف أكيش وَ وؤلع وَ وؤل ا

الذكتٕس آه ٖاطنيٖ ،ت ذذع عذَ املذٍّ

العمى٘ اشوين لتشا ٚٞالااع ال مظ ٘ امطالو٘ ،إر أٌْ ٖؼكن ِاجع حٗذٕٙ
لذٖذذْ ل ّذذي ِذذزا الذذااع ،فبذذذُٔ وذذٍّ عمىذذ٘ امٗمذذ٘ ت ميكذذَ اطتؼذذشايف
ٔاكتؼايف اشؿال ٛيف ِزٓ ال مظذ ٔ ،ٛوذا قذوتذْ وذَ عطذا ٞسلٖذ ٛفمظذ ٗ ٛكٌٕٗذٛ

الدكتىر رعفر آل ياسني ودوره الفلسفي يف العراق املعاصر )422( .................................................

ٔقٗىٗذذ ٛذلكىذذ ٛلمذذااع ال مظ ذ ٘ العذذامل٘ ،بذذذٞاع وذذَ الٌٕٗذذاُ ٔوذذشٔساع بالعـذذش
الٕطٗ ،فاحلذٖ

فاملعاؿش.

ٔوَ أجن رل

إبشاص أِي اآلسا ٞاملٍّجٗ ٛالذ

طٍ أه يف ِزا املب

ؿشح بّا الذكتٕس آه ٖاطني يف قشا ٚٞالااع ال مظ ٘ امطالو٘:ِ٘ٔ ،
 .1إُ الذعٕ ٝلبٍذا ٞالذااع ٔدساطذتْ عمىٗذ عا ٔوٍّجٗذاع ،لذٗع باتٌذذفاع سلذٕٓ
بشٔح عـبٗ ٛطم ٗ ٛاأه أُ تلع احلٕاجض التاسطلٗ ٛلظذ وٍعٕس احلاكش،
بغٗ ٛإظّاس املاك٘ ٔك ٌْ (الذس )ٚاملكٌٍٕ ٛال
وٍز ٔجذ

البؼشٖ ٛعمٔ ٜجْ اشس

اىن كن املتٕوا

الطبٗعٗٛ

(.)4

 .2ضلىن الذكتٕس آه ٖاطني عم ٜاملتبٍني ازا املٍّ ٖٔ ،عترب ٌعشتّي فاػذم ٛيف
فّي الااع ،بن ٖٔعترب أُ الٍعش ٚإىل املاك٘ صلذإ أُ تكذُٕ أدأٔ ٚطذٗمٛ
لبٍا ٞاحلاكش ،ت طذبٗالع ياٟٗذاع ٔيٗبٗذاع ف ظذإ (ٍِٔ ،)5ذا ٖٕجذْ الذذكتٕس آه
ٖاطذذني ٌتذذذٓ لمىتب ذٍني لمىاكذذ٘ ٔك ٌذذْ الذذذس ٚاملكٌٍٕذذ ،ٛبتٕلذذْ :أٌذذْ مجذذٕد
ٔمتظ

ٔ ٍٕعٔ ،أوا املتبذٍني لمىٕقذع الذزٖ ٙذشب ،بذني املاكذ٘ ٔاحلاكذش

فٗعتربِي أؿ اب ؿرئسٔ ٚتـري سلٕ فّي تتذو٘ ٖذسك املذشحمتنئ ،ميٗذض
بني اتجتاِني ،فال ٍٖظ إ اشٔه وٍْ عم ٜالياٌ٘ ،بن سبطاع علٕٖاع ٖظذتْٗ
وَ حٗاتْ احلاكش ٚمبا ٖذفع بْ إىل البٍأ ٞاطتىشاس دميٕوتْ (.)6
ٖ .3عذذذٕد الظذذذبإ يف تذذذبا ِذذذزٓ املٕاقذذذع املتٍاقلذذذ ٛوذذذَ الذذذااع ال مظذ ذ ٘
امطذذالو٘ ،عمذذٔ ٜفذذب ٔجّذذٌ ٛعذذش الذذذكتٕس آه ٖاطذذني ،إىل أُ املٕقذذع
احلشك٘ لمتاسٖخ لٗع ٔاك اع يف وٕطٕعاتٍا ال كشٖ ٛال

ٔسثٍاِأ ،بظبإ

فتذاُ ِزٓ الـٕسٔ ٚقع الباحيُٕ فشٖظ ٛأحكاً عؼذٕاٌ ٟٛٗاقـذ ،ٛت ٍٖ ذز
وَ الاا إىل طشٖب ٖتٕد إىل الشأ ٙالظمٗي ،يف حذني أُ اطتكؼذايف ِذزا
امل ًّٕ احلشك٘ باطٍٗاع أوش ضلتب أِىٗذ ٛبالغذ ٛاخلطذٕس ،ٚيذري ٖظذري ٚاملٍذاه،
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شٌّا تعتىذ فّي العىب الٍ ظ٘ لمىؤسخ راتْٔ ،طبٗع ٛاحلاه الذ

ٖـذٕسِا

لٍا وشتبط ٛمبكاٌّا ٔصواٌّا املعٍٗني (.)7
ٖٔ .4عذذذضٔ الذذذذكتٕس آه ٖاطذذذني تذذذبا ِذذذزٓ املٕاقذذذع وذذذَ الذذذااع ال مظذ ذ ٘
امطالو٘ ،إىل تباَٖ املٍّ الزٖ ٙعتىذٓ الذاسطُٕ يف رل  ،ا ٔلذ تباٍٖاع
يف اشحكاً ٔاتجتّادا

ٔاملٕاقع(( ،فتظي وٍّي ٌعش إلّٗا مبٍعاس ؿٍعتْ

لذذْ حلذذاس ٚالتذذشُ العؼذذشَٖ ،لٗظتكؼذذع بذذْ حلذذاس ٚالتذذشُٔ اخلذذٕال٘!،
ٔػتاُ بني آل ٛؿٍاعٗ ٛلمكؼعٔ ،بني حكي عتم٘ ٌذريٖ ،شٖذذ الٕؿذٕه إىل
كٕاوَ رل

اخل ٘ ،يري ِاديف إىل وعشف ٛالظطح وٍْ ف ظإ)) (ٍِٔ .)8ا

ٍٖبْ الذذكتٕس آه ٖاطذني إىل أؿذ اب ِذزٓ املٍذاِ ِٔذزٓ التذشاٞا

لااثٍذا

ال مظذذ ٘ ،وتّىذذاع إٖذذاِي بعذذذً امٌـذذايف ٔالعذذذه ،بتٕلذذْ(( :لذذٗع وذذَ
الٍـذذٗ  ٛيف ػذذ٘ ٞإرُ أُ ٌذذضُ ِذذزا ال كذذش املذذٕسٔع مبذذٕاصَٖ وذذَ ال كذذش
احلذٖ

أٔ املعاؿش ،فٍلع كالع وٍّىذا يف ك ذ ٛوكٗذاه ،لذٍ كي بظذبٗن وذَ

اجلذٖذ عم ٜالتذٖئٌ ،عكع احلاكش عم ٜاملاكٌ٘ٔ ،ـبغ الااع بالمُٕ
الزٖ ٙظاٖش أرٔاقٍا الٗذًٕ ،كىذا ٖ عذن ذلافذٕا املظذشح عمذ ٜؼذبتْ طذٕاٞ
بظٕأِ .)9())!ٞزا طبٗن ٔعش ٔػاٟ
 .5أوا احلن اشوين ازٓ امػكالٗا

يف احلكي عم ٜالااع.

عمٔ ٜفب وٍعذٕس الذذكتٕس آه ٖاطذني يف

قشا ٚٞالااع ال مظ ٘ امطالو٘ ،فٗتىين ((ب ُ ٌضُ التذٖي بتذؤْ ،سلكي
عمْٗ بعشٔفٌٍْٔ ،عش إلٗذْ بعذني أِمذْٔ ،وتذ ٜاطذتتاً احلكذي أوذاً أٌعاسٌذا،
ٔظّش

أٔجْ الٍتذ ااذاديف بذاسصٔ ٚاكذ  ،ٛعٍذذ ِذزا حذب لٍذا أُ شلتذاس

شٌ ظٍا ري ِزا الااعٌٔ ،ـشيف عٍْ ػشٌٓ ،اطي الـ ٗح وٍْ وا ٖظاٖش
العـشٌٔ ،اك الـٕس ٚالباِت ٛال

ت ٌشٖذٌٔ ،ظتخمف ال كش ٚال

ختمذب

لٍا عٍاؿش الذشب ،التتذذو٘ بذني املاكذ٘ ٔاحلاكذشٔ ،زلعذن وٍّذا أدا ٚؿذمٛ
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تت شك داٟىاع سلٕ التجذٖذ ٔامبذاع))(.)10
 .6إُ ٔجّذذ ٛالٍعذذش ِذذزٓ لمذذذكتٕس آه ٖاطذذني ،مل ت ذ ت٘ وذذَ فذذشاد عمىذذ٘ ٔت
وٍّجذذ٘ ،بذذن جذذاٞ

ٌتٗجذذ ٛقذذشا ٚٞوعىتذذٔٔ ٛاعٗذذٔ ٛوذسٔطذذ ٛجبذذذ ٔطشافذذٛ

لااثٍا ال مظ ٘ امطالو٘ ،وع ٔع٘ تاً مبذا كذاُ صلذش ٙوذَ قذشاٞا
الااع تشفذٌا بْ الكتإ ٔاملؤل ا

الشاٍِ ٛال

اذزا

تكتذإ عٍذْ ،فٍجذذٓ ٖتذٕه

بّزا الـذذد(( :فعمذ ٜالذشيي وذَ أُ وٕاقذع بعذ

و كشٍٖذا وذَ الظذمع

(املاكذذ٘) اٌطمتذذت وذذَ جٕاٌذذإ وتباٍٖذذ ٛيف ٌضٔعّذذا ٔأحكاوّذذا ،فتذذاسِ ٚذذ٘
وٕاقذذذع لتذذذاسٖخ احلذذذاكىني ٔحاػذذذٗتّئ ،تذذذاسِ ٚذذذ٘ عذذذش

لغذذذضٔاتّي

ٔحشٔبّئ ،أ ش ِ٘ ٝلزكش وغٍّٗي ٔأياٌّٗي!!ٔ ،وَ اله ِزٓ املٕاقع
ٖظتطشد املؤسخ لٗلع المىظا

اخل ٗ  ٛعم ٜو كش وَ ٍِأ ،فٗمظٕيف وذَ

ٍِاكٔ ،ت جتذ إت يف اشقن الٍادس عشكاع حتٗتٗاع ٔاقعٗاع لمٕكع اتجتىاع٘
الذذز ٙمياسطذذْ الٍذذاغ ،باطذذتيٍا ٞأعىذذاه ابذذَ مذذذُٔ ٔابذذَ اشصس ٔوذذَ
تبعّىا وَ اخلمذبٔ ، ...،وذَ ٍِذا زلذذ أُ ِذزا املٍعذاس الـذٍاع٘ ت ٖـذمح
لمٍ ٕر إىل كٕاوَ ِزا اخلمٗ ،،بذن ضلتذاا اشوذش إىل ٖتعذ ٛفكشٖذٔ ،ٛوذٍّ
عمى٘ دقٗبٖ ،تٗظش عَ طشٖتّىا احلكي بؼكن إصلاب٘ ٔطمٗي)) (.)11
 .7إُ يف العذذٕد ٚلمذذااع ال مظذذ ٘ امطذذالو٘ ،ثظذذإ بعذذ
أدسكٕا رل

التذذاٟمني ذذَ

إدساكاع وتمٕباع ،ف ظبٕا إُ كن دساط ٛلْ أٔ عمْٗ صلإ ٔأدِا

ٔإبعادِذذا عذذَ طشٖذذب ،شٌّذذا يف ٌعذذشِي ت تظذذاٖش ؿذذشاعا

العـذذش التذذاٟي

ٔوتطمباتذذْ ( ،)12إمنذذا ٖتعذذُٕ يف فخذذاخ احلكذذي املتظذذشع ٔاملبتظذذش ،شٌذذْ حتىذاع
ٖتعُٕ يف احلكي التاٟي عم ٜالطشٖت ٛاجلذلٗذ ٛالظذارج ،ٛوذع ٌ ذ٘ لمـذٕسٚ
الـذذادقٔ ،ٛاتٌتّذذا ٞبذذْ إىل ٌبذذزٓ ٔسا ٞظّشاٌٍٗذذأ .اذذزا ٖتذذٕه الذذذكتٕس آه
ٖاطذذذني :أُ ِذذذؤت ٞالتذذذاٟمني بّذذذزا الذذذشأٔ ٙالذذذزَٖ ٍٖعذذذتّي (املتضوتذذذُٕ يف
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عـشٖتّي) إمنا تٍاطٕا أُ عٍاؿش ال كذش التتذذو٘ احلذذٖ
مثذذش ٚجلذذزٔس رل ذ

ِذ٘ ثذذ راتّذا

الذذااعٔ ،لذذٕت ِذذزا الذذااع شكذذعٍا أٌ ظذذٍا يف يشبذذٛ

وٕحؼ ٛت ٌّاٖ ٛلمٗمّا الطٕٖن(.)13
 .8إُ البذذذٖن اذذزٓ التذذشاٞا

لااثٍذذا ال مظذذ ٘ وذذَ قبذذن اليذذٕسا

ال كشٖذذٛ

املعاؿذذش ٚيف بمذذذاٌٍا إمنذذا تتذذًٕ عمذذٔ ٜفذذب سلٖذذ ٛالذذذكتٕس آه ٖاطذذني ،بتذذبا
الااع أطاطاع سٟٗظٗاع يف وٍاِجّا ٔ ططّأ ،تعمَ رل
ٔوٕاثٗتّذذا ،فالظذذمبٗا

الذ

ٍٖذذاد ٙبّذذا الذذبع

يف مجٗع قشاساتّا

ت متيذذن طذذٕ ٝآسا ٞفشدٖذذٛ

اؿٖ ،ٛعٕد ؿذاِا عم ٜأؿ ابّأ ،ت تعط٘ الـٕس ٚاملؼشق ٛملذا ٌذذعٕٓ
لْ وَ اتلتضاً بالااع (.)14
 .9كىا ٖٔعتتذ الذكتٕس آه ٖاطني ،إُ وَ بع

أطباب ِزٓ املٕاقذع الظذمبٗٛ

املٍّجٗ ٛوَ قشا ٚٞالااع ال مظ ٘ امطالو٘ ،بن ((ٔالتضٖٗع ال كش ٙلْ،
إمنا أطّي يف تكشٖظْ ٔتيبٗتْ بع

كعايف الٍ ذٕغ وذَ املظتؼذشقني الذزَٖ

تٍذذادٔا إىل تتذذذٖي سلٖذذ ٛتتمٗذٖذذ ٛطذذارج ،ٛتذذذع٘ أُ ال كذذش ال مظذذ ٘ يف
امطالً ؿٕس ٚظمٗ ٛذلٍط ٛملعامل ال كذش الٌٕٗذاٌ٘ ٔوذاسطذْ املختم ذٔ ،ٛأُ
ال مظ  ٛالعشبٗ ٛت متتم
تم

جذٔ ٚت ابتكاساعٔ ،...،كاُ ااذيف وَ وذٕاق ّي

ِٕ إكعايف جٕاٌإ املؤػشا

احللذاسٖ ٛيف تشاثٍذا الٕاطذعٔ ،إعطذاٞ

ؿٕس ٚوّضٔص ٚباِت ٛلٍتاا و كشٍٖا ٔعمىاٍٟا ،لظذ ثغش ٚالٍتف ال

ٖعاٌّٗا

ِؤت ٞيف أحكاوّي املضٖ ٔ ،ٛلذفع دعٕ ٚأُ احللاس ٚالعشبٗذ ٛكاٌذت ِىذضٚ
الٕؿن البٍا ٚٞبني حلاس ٚالغشب التذمئ ٛوذٌٗتْ املعاؿش.)15( ))...ٚ
ٖ .10طشح الذكتٕس آه ٖاطني ،سلٖ ٛوٍّجٗ ٛذلكى ٛيف تتذذٖي تـذٕس عذَ كٗ ٗذٛ
قذذشا ٚٞتشاثٍذذا ال مظذذ ٘ خباؿذذٔ ٛال كذذش ٙبعاوذذٖ ،ٛتذذًٕ عمذذ(( :ٜالت ذذشص
الؼذذذٖذٔ ،الافذذع عذذَ الزاتٗذذ ٛاللذذٗتٔ ،ٛاش ذذز باملٕكذذٕعٗٔ ،ٛالتىظ ذ

الدكتىر رعفر آل ياسني ودوره الفلسفي يف العراق املعاصر )422( .................................................

بالٗتعذذذذذ ٛالتاوذذذذذ ،ٛيف دساطذذذذذٌ ٛذذذذذف وذذذذذَ الٍـذذذذذٕق ٔت
وتاسٌتذْ..فىٕطذذٕعاتٍا التاسطلٗذ ٛعمذذ ٜكيذذش ٚوذا تذذٕسدٓ وذَ أ
ٔأحادٖ

ـذذذذذْ أٔ
ذذا ٞوعٍعٍذذ،ٛ

وظمظم ،ٛتربص لذّٖا ِزٓ الـ  ٛجمٗذ ،ٛت تؼذٕبّا ػذاٟب ٛالؼذ

ٔالشٖب.)16( ))ٛ

ا
حانيا :اجلانب التطبيقي:
أٔسدٌاِا آٌ اعٔ ،ال

إُ ِزٓ الٍتاط ال

اطتتٍٗاِا وَ وٕاقع الذكتٕس

آه ٖاطني يف قشا ٚٞتشاثٍا ال مظ ٘ ٔال كش ،ٙإمنا حأه جاِذاع ٔببـري ٚفمظذ ٗٛ
ٌافز ٚأُ صلذ اا تطبٗتا

يف وؤل اتْ الذ

كتبّذا يف ال مظذ  ٛامطذالوٗٔ ،ٛوٍّذا

كتابْ فٗمظٕفاُ ساٟذاُ (الكٍذذٔ ٙال ذاساب٘)ٔ ،كتابذْ فٗمظذٕيف عذامل (دساطذٛ
امٗمٗ ٛحلٗا ٚابَ طٍٗا ٔفكذشٓ ال مظذ ٘)ٔ ،كتابذْ ؿذذس الذذَٖ الؼذرياص ٙدلذذد
ال مظ  ٛامطالوٗٔ ،ٛكتابْ فالط  ٛوظمىُٕ ،الذزٖ ٙعذذ آ ذش وذا ؿذذس لذْ وذَ
وؤل ا

يف ِزا التخـف.
ٖتٕه الذكتٕس آه ٖاطني :أُ ٍِاك قاعذتاُ سٟٗظٗتاُ ٍٖبغذ٘ تٕفشِىذا يف

كن ث

وٍّج٘ ٔعمى٘ عَ الااع ِىا :الت مٗن ٔالاكٗذإٖ ،تالصوذاُ وعذاع،

يف تٍعذٗي ٔاتظذذا جٍبذاع إىل جٍذذإ وذذع العاوذن التذذاسطل٘ لمىشحمذ ٛالذ

تذذٍّ

عمّٗذذا الذساطذذ ،ٛف ذذ٘ الت مٗذذن ٌتٕؿذذن إىل العٍاؿذذش اشطاطذذٗ ٛيف املٕقذذع أٔ
التجشبذذ ٛأٔ الٕاقعذذ ،ٛفٍتذذذً ػذذٗ٠اع جذٖذذذاع يف الشلٖذذ ٛالذ

ٌشٖذذذ ٔالـذذٕس ٚال ذ

ٌتـذٔ ،يف الاكٗإ حذاه أ ذش ٝتعتىذذ التذذسا وذَ البظذٗ ،إىل وذا ِذٕ أكيذش
تعتٗذذذاع ،وذذَ التلذذٗ ٛعمذذٌ ٜتٗلذذّأ ،وذذَ اشحك ذاً الٍظذذبٗ ٛإىل أحكذذاً أػذذذ
عىٕواع ،ابعذ كشٔس.))ٚ
فلذالع عذذَ رلذ ٍٖ ،بذذْ الذذذكتٕس آه ٖاطذذني إىل أُ ((كذذن دساطذذ ٛفكشٖذذٛ
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تبذ اا وَ عىب تاسطل٘ ٖٕاكبّإٖ ،كح وعامل الطشٖبٔ ،كع املؤػشا

ال

ٍٖبغ٘ أُ تـاد عمّٗا ،وع فّي وٕكٕع٘ لم ا ٚراتّا ،ك٘ تت تذب الطشٖتتذاُ،
املزِبٗٔ ٛالتاسطلٗ ٛبؼكمّٗا املتكاون ٔاملتكافن))(.)17
إُ ِذذاتني الطذذشٖتتني الت مٗذذن ٔالاكٗذذإ ٔالعىذذب التذذاسطل٘ يف دساطذذٛ
الااع ال مظ ٘ امطالو٘ عٍذ الذكتٕس آه ٖاطني ،تكىن بعلذّا اآل ذشٔ ،أُ
الـٕس ٚالعمىٗ ٛلمذساط ٛاملتخــ ٛت تربص بذٌّٔىأ ،بالتال٘ إُ اتتكاه عمٜ
سلٖذذٔ ٛاحذذذ ٚيف قذذشا ٚٞتشاثٍذذا ال مظ ذ ٘ تبتذذ ٜعمذذ ٜأقذذن تتذذذٖش عمذذٔ ٜفذذب سأٙ
الذذذكتٕس آه ٖاطذذني ((ت تتذذش إىل اشؿذذالٔ ٛاملٕكذذٕعٗ ،ٛشُ كذذن سبذذ ،فكذذشٙ
لتلٗ ٛوا تتٕاػ ٔطاٟمّا حتىٗاع وع احلٕادع ال

عاػّا ال ٗمظٕيف أٔ العالِي

أٔ ال ٍذذأُِ ،ذذ٘ يف ؿذذٕستّٗا الت مٗمٗذذٔ ٛالاكٗبٗذذ ،ٛعمذذ ٜحذذذ طذذٕا ٞيف مجٗذذع
وشاحمّا املتعاقب ،ٛقذميّا ٔحذٖيّا ٔوعاؿشِا))(.)18
إُ ِزٓ اآلسا ٞال
ومىٕغ يف كتبْ ال

ؿشح بّا الذكتٕس آه ٖاطني ،طبتّا وٍّجٗذاع بؼذكن

ركشٌاِا يف ِزٓ الٍتط .ٛفىيالع عٍذذ دساطذتْ حلٗذأ ٚفمظذ ٛ

الكٍذ ٙابتذذأ حذٖيذْ عذَ املٍ ذ ٜالؼخـذ٘ اذزا ال ٗمظذٕيفٔ ،العـذش الذزٙ
عذذاؾ فٗذذْ ٔامػذذكالٗا
الكٍذذذٔ ٙأثذذش رلذ

التاسطلٗذذٔ ٛالظٗاطذذٗٔ ٛالعتٗذٖذذ ٛال ذ

وذذش بّذذا عـذذش

كمذذْ عمذذٌ ٜتذذاا الكٍذذذ ٙال مظذ ٘ ٔوٕاق ذذْ وذذَ املٗتافٗضٖتذذا

ٔاملعشفٔ ٛامل ٍطب ٔسلت املـذطمح ال مظذ ٘ ٌٔعشٖذ ٛاملعشفذٔ ٛاملٕقذع وذَ الٍبذٕٚ
ٔاش ال (.)19
ٔويذن رلذ

فعذذن الذذكتٕس آه ٖاطذذني يف دساطذتْ عذذَ فمظذ  ٛال ذذاساب٘،

عم ٜالشيي ا كتإ عَ ِزا ال ٗمظٕيف الكذبري وذَ وؤل ذا
جاوعٗٔ ٛوا عتذ حٕلْ وَ وذؤمتشا

ٌٔذذٔا

ٔأثذاع ٔسطذاٟن

ٔأثذاع يف التذشُ العؼذشَٖ ،إت

أُ دساط ٛالذكتٕس آه ٖاطني عَ ال اساب٘ الز ٙاعتربٓ الشاٟذ الياٌ٘ يف ال مظ ٛ

الدكتىر رعفر آل ياسني ودوره الفلسفي يف العراق املعاصر )422( .................................................

وذذَ الذاسطذذني ٖعتذذرب الكٍذذذ ٙالشاٟذذذ اشٔه يف

امطذذالوٗٔ( ،ٛإُ كذذاُ الذذبع

ال مظذذ  ٛامطذذذالوٖٗٔ ،ٛعتذذذرب ال ذذذاساب٘ املؤطذذذع احلتٗتذذذ٘ لمىذذذٍّ ال مظذ ذ ٘
امطالو٘ ٔاملعمي الياٌ٘ بذال وٍذاصع) ،تبتذ ٜاىذن يف طٗاتّذا ٔوٍّجّذا ٔسلاِذا
ٔامػذكالٗا

أثاستّذا ،را

الذ

قٗىذ ٛفمظذ ٗ ٛت ميكذَ جتأصِذا ،ملذا فّٗذا وذذَ

أحكاً قٗىٔ ٛتبـش عىٗب يف فمظ  ٛال اساب٘ ِٕٔ ،وا قاً بْ الذكتٕس آه ٖاطذني
وذذَ ذذاله عذذَ وعذذامل احلٗذذأ ٚالعـذذش لم ذذاساب٘ (البعذذذ التذذاسطل٘ يف دساطذذٛ
الؼخـٗ ٛال مظ ٗ ،)ٛلٍٗطمب بعذِا يف دساط ٛاملٍّ ٔاملٍطب يف فمظ تْٔ ،لٗتع
طٕٖالع أواً أِي وؼكم ٛفمظ ٗٔ ٛاجّذت ال كذش ال مظذ ٘ امطذالو٘ ،أت ِٔذ٘
وؼذذكم ٛالتٕفٗذذب بذذني ال مظ ذ ٔ ٛالذذذَٖ أٔ بذذني العتذذن ٔالٍتذذن ،أٔ بذذني احلكىذذٛ
ٔالؼشٖع ،ٛلٍٗطمب بعذِا يف دساط ٛوٕكٕعا

أ ش ٝيف فمظذ  ٛال ذاساب٘ وٍّذا

والْ ؿم ٛبالطبٗعٔ ٛامٌظاُ ٔاملعشفٔ ،ٛوٕقع ال اساب٘ وَ الٍبٕٔ ٚال
الذكتٕس آه ٖاطني بالب

ٖظىّٗا

عذَ امٌظذاُ الكاوذن ،باعتبذاس أُ وٕقذع ال ذاساب٘

وذذَ الٍبذذٕٔ ٚسبطّذذا باملعشفذذ ٛاذذا أِىٗذذ ٛتذذزكش ٔمتٗذذض ٔاكذذح بذذني بتٗذذ ٛال الط ذ ٛ
املظمىني ،إر جعذن ال ذاساب٘ الٍبذٕ ٚوشتبذ ٛاقذن وذَ ال مظذ  ،ٛباعتبذاس أُ الذٍ
ٖتمت ٜعمٕوْ ٔالؼشٖع ٛوَ الذٕح٘ باطذتعىاه قذٕ ٚالتخٗذنِٔ ،ذ٘ ستبذ ٛوعشفٗذٛ
أقن وَ التعتنٔ ،اُ ال ٗمظٕيف ٖشتت٘ مبعاسفْ لمٕؿٕه إىل احلتٗتذٔ ٛاتتـذاه
بالعتن ال عذاه عذَ طشٖذب العتذن بال عذنٔ ،بالتذال٘ فذإُ الاقذ٘ ال مظذ ٘ يذري
التمت٘ عٍذ الٍ

وذَ الذٕح٘(ِٔ ،)20ذزٓ امػذكالٗ ٛعاجلّذا الذذكتٕس آه ٖاطذني

بتعىب فمظ ٘ ٔعمى٘ را

متٗض ٔأؿالٔ ٛجذٔ ٚاك  ،ٛبعذذِا ٍٖتتذن الذذكتٕس

آه ٖاطذذني لذساطذذ ٛال مظذ  ٛالظٗاطذذٗ ٛعٍذذذ ال ذذاساب٘ ٔاملتىيمذذ ٛباملذٍٖذذ ٛال اكذذمٛ
عٍذٓ ،لٍٗطمب يف رل

وذَ سحذاب ِذزٓ املذٍٖذ ٛإىل سحذاب الب ذ

تطبٗتاعٔ ،لٗختي ثيْ بالبعذ املٗتافٗضٖت٘ يف فمظ  ٛال اساب٘ (.)21

يف امٌظذاُ
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يف فمظذذ

فل ذالع عذذَ رل ذ  ،مل ٖكتذذع الذذذكتٕس آه ٖاطذذني بالب ذذ

الكٍذٔ ٙال اساب٘ ،بن ٔقذً دساط ٛفمظ ٗ ٛعمىٗذ ٛوعىتذ ٛشحذذ أكذرب فالطذ ٛ
امطذذالً ،أت ِٔذذٕ ال ٗمظذذٕيف ابذذَ طذذٍٗا ،ذلتذذزٖاع را
الكتاب الظابب (فٗمظٕفاُ ساٟذاُ)ٔ ،رل
ٔالاكٗ

املذذٍّ الذذز ٙطبتذذْ يف

بالشب ،اجلذل٘ بني املٍّ الت مٗم٘

ٔالبعذ التاسطل٘ لٍؼ  ٚال ٗمظٕيف ،بتٕلْ(( :مل ٖكَ ابَ طذٍٗا و كذشاع

كى كش ٙعـشٓ ف ظإ ،بن كاُ عبتشٖ ٛفز ،ٚاقت ىت مبالذلّا التٕٖ ٛالٍادسٚ
وظال
بزل

الطشٖب الٕعش الذز ٙقادِذا إىل أعىذب جذزٔس ال كذش امٌظذاٌ٘ ،ذلألذٛ
اطتكؼايف وا ٔسا ٞالعٕاِش وَ بٕاطَ اشوٕس ال

ٗت حتٗتتّا عمٜ

أٌعذذاس العاوذذ ٛوذذَ الٍذذاغ ،ذذا اطتعـذذ ٜعمذذّٗي الٕؿذذٕه إىل إدساك وذذا ٍٖبغذذ٘
إدساكْ باملتٗاغ الزٖ ٙذسكْ امٌظاُ العالِي ٔال ٗمظٕيف احلب!!)).
إُ ِزٓ الذساط ٛعَ فمظ  ٛابَ طٍٗا وذَ قبذن الذذكتٕس آه ٖاطذني تعتذرب
إحذ ٝأٔطع الذساطا

عَ ِزا ال ٗمظٕيف يف المغ ٛالعشبٗذ ،ٛثظذإ اعذاايف

الذكتٕس آه ٖاطني ٌ ظذْ(ٔ ، )22أٌذا وذَ جّذ
رل  ،إر أُ الذساطا

ت أجذذ ٌ ظذ٘ إت ٔوت تذ عا وعذْ يف

العشبٗٔ ٛالعشاقٗ ٛاحلذٖئ ٛاملعاؿش ٚعَ فمظ  ٛابَ طٍٗا

إمنا تٕجّت إىل جض ٟٛٗوَ جضٟٗا

ِزٓ ال مظ  ٛاملااوٗ ٛاشطشايفٔ ،مل تغط٘

كن جٕاٌإ فمظ  ٛابَ طٍٗأِ ،زا وا ػذجع ثظذإ ٔجّذ

ٌعذش ٙاملتٕاكذعٛ

الذكتٕس آه ٖاطني شُ ٖتذً ِزٓ الذساط ٛالعمىٗ ٛاملتكاوم ٛعَ فمظ  ٛابَ طذٍٗا
ٔعمىْ.
ٔوَ جّ ٛأ شٖ ،ٝـع لٍا الذكتٕس آه ٖاطني فمظ  ٛابذَ طذٍٗا ببعذذِا
العىم٘ التطبٗت٘ٔ ،رل

وَ اله قشا ٚٞباطٍ ٛل مظ ِ ٛزا ال ٗمظٕيف ،فٗتٕه:

(( إٌٍا ٌعتتذ أُ اشطتار الشٟٗع ابَ طٍٗا وين يف وٕق ْ تعادتع بني ٔكذعني :مل
ٖكَ فٗمظٕفاع ويالٗاع ثٗ

ٖذعٕ إىل حـش احلتٗت ٛكمّا يف الذزا

العاسفذٔ ،ٛمل
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ٖكَ فٗمظٕفاع راتٗاع حـش ٌ ظْ يف أحكاً الزا

دُٔ العامل اخلاسج٘ ،بن كاُ

ٖٕاصُ بني عاملني :عامل الٕاقع ٔعامل املياه ،فال ٖغمإ أحذِىا عم ٜاآل ذش إت
مبتذاسٔ ،لٗع يف رل

وا ٖتٍاق

ٔدعٕ( ٝأُ الذشٔح امطذالوٗ ٛتٍكذش الزاتٗذٛ

أػذ امٌكاس)  ،كىا ضلمٕ لمذكتٕس عبذ الذشنَ بذذٔ ٙأُ ٖتذٕه رلذ

يف كتابذْ

الااع الٌٕٗذاٌ٘ يف احللذاس ٚامطذالوٗ ،ٛتُ الزاتٗذ ٛيف امطذالً ت تظذتٕ ٙيف
تـٕسٌا (ٔالتذٕه لمذذكتٕس آه ٖاطذني) وذع املٍعذٕس الذز ٙتبٍتذْ الذشٔح الٌٕٗاٌٗذٛ
عاد

ٔفمظ تّا ،حٗ

ٔك ٌّا ٌٕع وَ الت ذ ٙالظذافش ِذ٘ ٔاآلاذ ٛعمذ ٜحذذ

طٕا.)23( ))!!ٞ
يف حني تعا الزاتٗ ٛعٍذ الذكتٕس آه ٖاطني ((التعاده بني حذب الظذىاٞ
ٔحب اشس

 ،حب الشب ٔحب العبذذ ،ثٗذ

ت ٖلذٗع امٌظذاُ املظذمي يف تٗذْ

الغٗإ الز ٙت حذٔد لْ ،بن لْ وظؤٔلٗتْ ٔلْ جضالٓٔ ،لْ أُ ٖ عذن ِذزا أٔ ت
ٖ عن راك))(.)24
ٔابذذَ طذذٍٗا ثظذذإ قذذشا ٚٞالذذذكتٕس آه ٖاطذذني ،أٌذذْ فٗمظذذٕيف مجذذع بذذني
أػذذتا

املذذزاِإ كمذذّأ ،ا تذذاس وٍّذذا الطشٖذذب الذذز ٙأساد ،وتٕ ٗ ذاع بذذزل

أُ

ٖظجن وٕق اع وعٍٗاع لْٔ ،..،بّزا كاُ ثاٌ٘ اثٍني وَ فالط  ٛامطالً متٗضاع بـ ٛ
التٕفٗتٗٔ ٛات تٗاسٖٔ ،...،ٛوَ ثي كاُ عامل الطبٗعٔ ٛالٍ ع بالٍظب ٛتبَ طٍٗا
ِٕ اجملاه اشسحإ يف فمظ تْ ٔبٍاّٟا ال ٕق٘ الز ٙاٌطمب إلْٗ :وَ عذامل احلذع
إىل عامل الباطَ حت ٜعامل اجلٍع اشعم.)25(ٜ
ٔلكَ ت ٖ ٕ

الذكتٕس آه ٖاطني ِٕٔ ،الزٖ ٙطبب وٍّجْ ال مظ ٘ يف

قشا ٚٞتشاثٍا ،أُ ٖؼري إىل أؿٕه فمظذ  ٛابذَ طذٍٗا ٔأثذش ال ذاساب٘ فّٗذا ،فٗتذٕه:
ٔلكٍٍا ت ٌادد يف التٕه ب ُ عبتشٖذ ٛابذَ طذٍٗا ال مظذ ٗ ٛاطذتمّىت الكذيري وذَ
أؿذذٕاا ٔوٍاِجّذذا وذذَ ال ذذاساب٘ ،فٗمظذذٕيف امطذذالً يذذري وٍذذاصعٔ ،لذذٗع ِذذزا
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جبذٖذ ٌذعْٗ ،فمتذ اعايف اشطتار الشٟٗع ٌ ظْ (ابَ طٍٗا) بعمٕ ِذزٓ التمىذزٚ
ٔت ثريِا عمْٗ!! (.)26
ٔميكَ لمذاسغ ٔالباح

يف كتاب الذكتٕس آه ٖاطني عَ ابذَ طذٍٗا أُ

املّىذذ ٛال ذ

ٔالذذذسغ ٔالت مٗذذن ٔالٍتذذذ

ٖم ذذغ املٕكذذٕعا

تٍأاذذا بالب ذ

ٔالشب ،بني البعذ املعذشيف ٔالبعذذ التذاسطل٘ ،فبذذ ٞدساطذتْ عذَ ابذَ طذٍٗا ٔتٗذاس
عـشٓ ِٕٔ ،العـش امللطشب طٗاطٗاع ٔفكشٖاع ٔعتٗذٖاع ٔيري رل  ،لٗتذع ومٗذا
أواً الظري ٚالزاتٗ ٛتبَ طٍٗا باتعتىاد عم ٜسٔاٖ ٛتمىٗزٓ أب٘ عبٗذ اجلٕصجاٌ٘
الزٔ ٙؿع بذق ٛوتٍاِٗ ٛطري ٚأطتارٓ وٍز كاُ تمىٗزاع ٌابّاع ٔحت ٜأؿبح طبٗباع
ٔعاملاع ٔفٗمظٕفا وشوٕقا ،ثي تٍذأه الذذكتٕس آه ٖاطذني وٕكذٕعا

أ ذش ٝعذَ

ابَ طٍٗا ٔفمظ تْ ٔعمىْ ،وين ؿٕس وَ وظريتْ العمىٗٔ ،ٛوٕاقع ٔو اسقذا ،
ٔوع ابَ طٍٗا يف ضاٌ ٛكتبْ (أ ٙوؤل اتْ).
لٗ تع الذكتٕس آه ٖاطذني ٔق ذ ٛباحذ

وتخـذف يف فمظذ  ٛابذَ طذٍٗا،

ِٕٔ الز ٙبذ ٞحٗاتْ العمىٗٔ ٛال مظ ٗ ٛوعْ يف أطشٔحتْ لمذكتٕسآ ويمىا أػشٌا
إىل رل ذ

يف املب ذ

اشٔهٔ ،لكذذَ ِذذزٓ املذذش ٚوذذَ ذذاله دساطذذ ٛوٕكذذٕعا

فمظ ٗ ٛوٍّا الطشٖتٔ ٛاملٍّ ٔالٍعشٖ ٛاملٍطتٗٔ ،ٛال مظ  ٛالطبٗعٗٔ ،ٛاملٗتافٗضٖتذا،
ٔالذذٍ عٔ ،التـذذٕيف ٔالعشفذذاُ ،أ ٙالب ذ

يف احلكىذذ ٛاملؼذذشقٗٔ .ٛسبذذ ،رلذ

بالبعذ اش الق٘ عٍذٓ(.)27
إُ ِزٓ املٕاقع ال مظ ٗ ٛلمذكتٕس آه ٖاطني ٔاملٍّ العمى٘ الز ٙاتبعذْ
يف دساطاتْ لمؼخـٗا

ال مظ ٗ ،ٛبت٘ ٔاحذاع وت شداع ٔمل ٍّٖ عٍذْ أٔ ٖبتعذذ،

أٔ ٖغري وَ وٕاق ْ ال مظ ٗٔ ٛاملٍّجٗ ٛوع تتادً العىش ٔاصدٖاد التعىب ٔالتذشاٚٞ
ٔتٍٕعّذذأٌ ،ذذٕع امػذذكالٗا

ال ذ

ٖيريِذذا الذاسطذذُٕ لم مظ ذ  ٛامطذذالوٗ ٛوذذَ

وعاؿشْٖ ،طذٕا ٞالعذشاقٗني أً العذشب أً امطذالوٗنئِ ،ذٕ وذا ملظذٍآ حتذ ٜيف
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كتابذْ اشٔه يف حٗاتذذْ العمىٗذذ ،ٛأت ِٔذذٕ كتذاب ؿذذذس الذذذَٖ الؼذرياص ،ٙدلذذذد
ال مظ  ٛامطالوٗ ،ٛأٔ كتابْ الز ٙتي بْ حٗاتْ ال مظ ٗٔ ٛالعمىٗ ِٕٔ ،ٛكتاب
فالطذذ  ٛوظذذمىُٕٔ ،الذذز ٙدسغ فٗذذْ كبذذاس ال الطذذ  ٛوذذَ أويذذاه الكٍذذذ ٙأٔ
ال اساب٘ أٔ إ ٕاُ الـ ا أٔ ابَ طٍٗا أٔ الغضال٘ أٔ ؿذس الذَٖ الؼرياص.ٙ
اخلــــامتت:
ٔإر شلتي ثيٍا ِزا تبذ وَ التٕه :أُ الذكتٕس جع ش وشتل ٜآه ٖاطني
ضلتاا وٍا سلَ الذاسطذني لم مظذ  ٛيف العذشا املعاؿذش ،املضٖذذ وذَ اتِتىذاً مبذا
طشحذذذْ وذذذَ آسأ ٞوٕاقذذذع فمظذ ذ ٗ ٛعذٖذذذذ ٚيف كتبذذذْٔ ،الكؼذذذع عذذذَ وٍّجذذذْ
ٔوشجعٗاتذذذْ ال كشٖذذذٔ ٛال مظذ ذ ٗ ٛالذ ذ

دفعتذذذْ لالِتىذذذاً بال الطذ ذ  ٛاملظذذذمىني

ٔالكؼذذذع عذذذَ أؿذذذالتّي ٔعبتشٖذذذاتّي ال مظذ ذ ٗ ،ٛكذذذن رلذ ذ

بذذذشٔح عمىٗذذذٛ

ٔوٕكٕعٗ ٛتبغ٘ الكؼع عَ احلتٗت ٛلٗع إتٔ ،يري وظبٕق ٛب حكاً عَ ِذزا
الذاسغ املت مظع أٔ يريٓ .شُ يف ِزا الب

عَ ِؤت ٞاملت مظذ  ٛيف العذشا

املعاؿش إمنا ٖتذًٕ عمذ ٜسد اجلىٗذن شِمذْ ،وذَ ِذؤت ٞاشطذاتز ٚالكبذاس الذزَٖ
عمىٌٕا ٔعمىٕا اشجٗذاه الطالبذ ٛلم مظذ  ٛسٔح الت مظذع احلتٗتذ٘ ٔالب ذ

يف

أؿال ٛال مظ  ٛامطالوٗ ٛخباؿ.ٛ
تُ اشؿال ٛعٍذ الذذكتٕس آه ٖاطذني تعذا :اتذب سلذٕ وذَ التجذٖذذ يف
ال الـذذ عا
عىمٗذذ ٛالتذذ ثش ال كذذش ٙراتّذذا ،عمذذ ٜأُ ٖكذذُٕ ِذذزا التجذٖذذذ عىذذ ع
شؿ ابِْ ،ي الزَٖ ؿٍعٕا ٌٔظذجٕا حلىتذْ ٔطذذآِٔ ،اٍِذا كاٌذت اشؿذال،ٛ
تت ب يف وذلٕاا ٌٕعاعٔ ،ختتمع كٗ اع ،وَ حٗ

أٌّا يف ؿٕسِا اش ذري ٚجتذٖذذ

جا ٞعم ٜيري وياه! (.)28
أوذذا الب ذذ

يف املذذٍّ الذذز ٙاعتىذذذٓ الذذذكتٕس آه ٖاطذذني يف اتٗتاتذذْ
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 فإٌّذا اتذاا إىل، بال ذاساب٘ ٔابذَ طذٍٗاٛ اخلاؿذٛٗ امطذالوٛٗ لمٍـٕق ال مظذ
 اتٗذذبٛ ٔلٍكؼذذع فٗذذْ عذذَ أِىٗذذ،ً طذذٍعىن عمٗذذْ يف قابذذن اشٖذذا،آ ذذش

ثذ

ًٕ اتبعذذْ املشحذذٙ ٔفذذب املذذٍّ العمىذذ٘ اشكذذادمي٘ الذذزٜ عمذذٛٗ الٍـذذٕق ال مظذ
٘ ِٔذذٕ وذذٍّ ذلكذذي ٖغذذٕق يف بذذاطَ املخطذذٕط الااثذذ،الذذذكتٕس آه ٖاطذذني
ال ٗمظذٕيف

 ٌٔـا فمظ ٗا ؿذ ٗ ا ٔأقذشب إىل سٔح رلذٛال مظ ٘ لٗتذً مجم
.ٓ عـشٛٔلغ

Abstract
This research entitled Dr. Jaffar AAl- Yassin and
philosophical role in contemporary Iraq, the objective,
purpose and aims to contribute to philosophical detention
of the make of the Iraq late Dr. Haffar AAl-Yassin, and the
statement of the approach adopted reading of the Islamic
philosophical texts.
Research is an attempt by us to study the
philosophical figures of Arab and Islami, research
excellence.
The late Dr. Jaafar Bin Mutrtza AAl- Yassin was born
in Kadhimia holy. Baghdad, Iraq, and the deceased in the
holy city of Najaf in 2008, mark the philosophical prominent
in the lesson philosophical contemporary Iraq as well as
Arab Muslim word, and that for his philosophical studies in
depth in Greek philosophy, Islamic and Arab and Islamic
heritage , and investigations philosophical texts for senior
Muslim philosopher Abu Nasr Al- Farabi, and philosopher,
Abu Ali Ibn Sina. It also left us with Dr. Jaffar AAl- Jassin, a
valuable collection of writings and research, input to the
library philosophical Iraq, Arab and Islamic contemporary
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have had a role in the statement of the true picture of
Muslim philosophers.
ِٕاوؽ الب
( .)1ؿذس

أعىاه ِزا املؤمتش،ات عٍٕاُ ( أصو ٛال مظذ  ٛيف العذامل العشبذ٘)  ،بإػذشايف اشطذتار الذذكتٕس

حظاً ذل٘ الذَٖ اآللٕط٘ ،بغذاد .2009
(ٔ .)2الذ الذكتٕس جع ش آه ٖاطني ِٕ العالو ٛامطالو٘ الكذبري وشتلذ ٜآه ٖاطذني ،الذز ٙقلذ ٜحٗاتذْ يف
ذو ٛال كذش امطذالو٘ ٔال تذْ ٔالكذالً ٔالت ظذرئِ ،ذٕ وشجذع وذَ وشاجذع الؼذٗع ٛالكبذاس يف التذشُ
العؼشَٖٔ ،الؼٗخ وشتل ٜآه ٖاطني ِٕ اه العالو ٛآٖ ٛام الععى ٜذلىذ بذاقش الـذذس ( ،)ً1980
أوا اه الذكتٕس جع ش فّٕ الظٗاط٘ العشاق٘ املعشٔيف ذلىذ الـذس.
( .)3بتٗت ِزٓ اشطشٔح ٛأطذري ٚالمغذ ٛامزلمٗضٖذٔ ٛحتذٔ ٜفذا ٚالذذكتٕس جع ذش آه ٖاطذنئ ،مل تاجذي إىل
العشبٗ ٛلٗظت ٗذ وٍّا قشا ٞالذسغ ال مظ ٘ العشاق٘ ٔالعشب٘ ٔامطالو٘ٔ .لشمبا يف تشمجتّا ٌٔتمذّا إىل
المغ ٛالعشبٗ ٛفاٟذ ٚكبري ٚتشج.ٜ
(ٍٖ .)4عش ،املذ ن إىل ال كش ال مظ ٘ عٍذ العشب ،بغذاد  ،1978ق.3
( .)5املشجع ٌ ظْ ،ق.3
( .)6املشجع ٌ ظْ ،ق.4-3
( .)7املشجع ٌ ظْ ،ق.4
( .)8املشجع ٌ ظْ ،ق.4
( .)9املشجع ٌ ظْ ،ق.5-4
( .)10املشجع ٌ ظْ ،ق.5
( .)11املشجع ٌ ظْ ،ق.6
( .)12املشجع ٌ ظْ ،ق.7
( .)13املشجع ٌ ظْ ،ق.7
( .)14املشجع ٌ ظْ ،ق.8
( .)15املشجع ٌ ظْ ،ق.9-8
( .)16املشجع ٌ ظْ ،ق.16
( .)17املشجع ٌ ظْ ،ق.7
( .)18املشجع ٌ ظْ ،ق.8
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ال مظ ٗ ٛال

(ٖ .)19شاجع ،املٕكٕعا

ٌاقؼّا الذكتٕس آه ٖاطني عَ الكٍذ ٙبالت ـٗن يف كتابْ فٗمظٕفاُ

ساٟذاُ ،إر احتن ِزا ال ٗمظٕيف الـ

ا

 ،55-11وَ الكتاب .وع الشجٕع إىل الٍـذٕق ال مظذ ٗٛ

لمكٍذ ٙثظإ وا ِٕ ذلتب وٍّا بؼكن عمى٘.
( .)20ملعشف ٛوٕاقع ال الط  ٛاملظمىني وَ الٍبِٕٔ ،ٚن ِ٘ ستب ٛأعم ٜوَ ال مظ ِٔ ،ٛن أُ الٍ

أعم ٜستبٛ

وَ ال ٗمظٕيف ،أً وظا ٍٔ لْ أً أدٌ ٜستبذٖ ،ٛشاجذع ،كتذاب ،وٍجذ٘ لظذٕد ،إطذالً ال الطذ ،ٛط ،1داس
الطمٗع ،ٛبرئ

.2006
ال مظ ٗ ٛال

(ٖ .)21شاجع ،املٕكٕعا

ٌاقؼّا الذكتٕس آه ٖاطني عَ ال اساب٘ بالت ـٗن يف كتابْ فٗمظٕفاُ

ساٟذاُ ،إر احتن ِزا ال ٗمظٕيف الـ

ا

 ،182-57وَ الكتاب .وع الشجٕع إىل الٍـٕق ال مظ ٗٛ

لم اساب٘ ثظإ وا ِٕ ذلتب وٍّا بؼكن عمى٘.
( .)22املشجع ٌ ظْ ،ق.12
( .)23املشجع ٌ ظْ ،ق.11
( .)24املشجع ٌ ظْ ،ق.11
( .)25املشجع ٌ ظْ ،ق.11
( .)26املشجع ٌ ظْ ،ق.11
(ٖ .)27شاجع ،املٕكٕعا
عامل ،إر جتأص

ؿ

ال مظ ٗ ٛال
ا

ٌاقؼّا ا لذكتٕس آه ٖاطني عَ ابَ طٍٗا بالت ـٗن يف كتابْ فٗمظٕيف

الكتاب أكيش وَ ثالمثا ٟٛؿ

 ،ٛكىا ٔأكايف الذكتٕس آه ٖاطني ٌـٕؿذاع

تاسطلٗٔ ٛفمظ ٗ ٛيف ِزا الكتاب ،وٍّا :الظري ٚبتمي ابَ طٍٗأ ،الظري ٚبتمي تمىٗزٓ اجلٕصجاٌ٘ٔ ،سطالٛ
العّذ يف اش ال  ،وع وـادس ٔوشاجع وّى ٛيف ِزا الكتاب.
(ٖ .)28شاجع ،املذ ن إىل ال كش ال مظ ٘ ،ق.21-20

قاٟى ٛاملـادس ٔاملشاجع

 .1آه ٖاطني ،د .جع ش ،املذ ن إىل ال كش ال مظ ٘ عٍذ العشب ،بغذاد.ً1978 ،
 .2آه ٖاطني ،د .جع ش ،فٗمظٕفاُ ساٟذاُ ،الكٍذٔ ،ٙال اساب٘ ،ؿذس

طبعتْ أشٔىل ،عَ داس اشٌذلع،

برئ .ً1980 ،
 .3آه ٖاطني ،د .جع ش ،املٍطمب الظٍٕٗ ،ٙدساط ٛلمٍعشٖ ٛاملٍطتٗ ٛعٍذ ابَ طٍٗا ،ؿذس ِزا الكتاب عَ داس
اآلفا اجلذٖذ ،ٚبرئ .ً1983 ،
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 .4آه ٖاطني ،د .جع ش ،فٗمظٕيف عامل ،دساط ٛامٗمٗ ٛحلٗا ٚابَ طٍٗا ٔفكشٓ ال مظ ٘،ؿذس ِزا الكتاب عَ
داس اشٌذلع ،برئ .ً1984 ،
 .5آه ٖاطني ،د .جع ذش ،ال ذاساب٘ يف حذذٔدٓ ٔسطذٕوْ ،ؿذذس ِذزا الكتذاب بطبعتذْ اشٔىل عذَ داس عذامل
الكتإ ،برئ .ً1985 ،
 .6آه ٖاطني ،د .جع ش  ،فالط  ٛوظمىُٕ ،الكٍذ ، ٙال اساب٘ ،أ ٕاُ الـ أ ،ابَ طٍٗا ٔالغضال٘ٔ ،ؿذس
الذَٖ الؼرياص ،ٙؿذس ِزا الكتاب بطبعتْ اش ٔىل عَ داس الؼشٔ  ،التاِش.ً1987 ،ٚ
 .7وٍج٘ لظٕد ،إطالً ال الط  ،ٛط ،1داس الطمٗع ،ٛبرئ .ً2006،

