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كلمة الناشر

8

بسمميحرلا نمحرلا هللا 
املقدمة
دائمااا  ..الكتاااب ياادل علااى شخصااية املؤلّااف ،متامااا ،كمااا ّ ّن الكاادل ياادل علااى وزن املااتكلّم،

 ( :تكلّماوا تُعرفاوا فا ّن املارء باوء ااه لساان  ) ..وكماا يقاول املثا :

كما يقول ّما املاؤمن
الرجال ابر وليسوا مبناظر.
وتلك قاعدة عامة جتري يف ك شيء يف احلياة ،فدائما :األثر يدل على املؤثِّّر ..

إذا عرفه هذه القاعدةّ ،دركه عمق شخصية صاحب هاذا الكتااب الاذي يرقاد با ّصاابعك
 ..ولع ا ّ ا ساام الااذي امل ا الكتاااب ا جتماااع والتاااريخ ،يعطااي الص ااورة الكاملااة ملااا ياادور يف
تطور اجملتماع وفاق مراحا التااريخ ا جتمااعي ا نسااي،
داخ الكتاب  -فهو كتاب يبحث نظرية ّ
حبثا يف منتهى الدقّة ،ويف غاية الوعي.
كلماتا ا ت ااارة ،بعناي ااة فائق ااة  ..وّفك اااره ة ااجة إىل درج ااة ا س ااتيعاب الكاما ا ااذه النظري ااة
ا سدمية ،اليت تعترب من ّحاديث شؤون الساعة ؛ إذ ليس هناا تتماع واحاد يف األرل لاو مان
ّمواجها املتدفّقة ،وتيّاراهتا املتدافعة.
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واجملتمااع هااو األااك األساسااي حلركااات التاااريخ ،وحركااات ا نسااان علااى ّ ّن ا نسااان ،هااو الااذي
يصنع التاريخ ،وليس العكس.
وابملثا نكاان ّن يقااال للفاارد الااذي يعاايش ابلصااحراءّ ،و يف الغابااة وحااده دون ّن يكااون معا
ّحد ،يقال ل  :إنّ إنسان صادقّ ،و كاذبّ ،و ّم ّ ،و خائن مثد.
وذلك :أل ّن الصدق ،واألمانة والوفاء  ..والصفات املضادة ،إّّنا هي رشاحات نفساية تتح ّار
اركهاا ويطلقهاا مان مكا اا  ..وإ ّ فكياف يكاون الواحاد منّاا صاادقا إذا
إ ّ بوجود اجملتماع الاذي ّ
يكن مع َمن يث درجة الصدق عنده  .وإ ّ فق يل كيف يكون صادقا ؟

ه يكون صادقا مع األشجار يف الغابةّ ،ل مع احليواةت الغادية الرائمة ؟!
متحرك ااا س اااخنا،
وللتو اايق نق ااول :إ ّن اجملتم ااع نك اان ّن ةخ ااذ ص اافة ا جتم اااع إ ّ إذا ك ااان ّ
جي ااري إىل هدفا ا يف احلي اااة ،سا اواء ك ااان ذل ااك ا اادف يف الناحي ااة ا جيابي ااةّ ،و الناحي ااة الس االبية ..
فاحليواةت لديها اجتماع ،ولديها قوان اجتماعية تس وفقها كما يؤّكد ذلاك القارنن الكار  ..يف
َ
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ُدَ َ ويف نياة ننياة يقاول ( :وإذا الوحاوش ُحشارت ) ..
َ
ال َ َ
يضاف إىل ذلك الرواايت واألحاديث اليت جااءت ذاذا اوصاو  ..زد عليهاا األرقاال العلمياة الايت
تتحاادع عاان تتمعااات احلي اوان بش ا ّ ّقسااامها ،وّنواعهااا ولكاان مااع هااذا كل ا  ،فلاايس يف ا مكااان
التجمعاات احليوانياة ؛ وذلاك لسابب بسايأ واحاد ّ وهاوّ ّ :ن هاذه
إطدق اسم اجملتمع علاى هاذه ّ
متطورة ،مبعىن ّ ّن تتمع
اجملتمعات راكدة ،وليسه ّ
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النح هو هو منذ مدي السن  ،جناد النحلاة تباي بيتهاا بشاك سداساي تقا ّدل فيهاا و تط ّاور،
وكذلك ق يف سائر احليواةت ،والكائنات احليّة ،ابستثناء ا نسان ..
فا نسااان وحااده ،هااو الااذي يصاانع التاااريخ ،وهااو الااذي يبااي احلضااارات ؛ ألنّا ساايّد الكااون،

وخليفااة يف يف األرل  ..ولااذلك كانااه احلتميااات كلهااا ساااقطة اااه ّقاادال هااذا ا نسااان  ..فااد
حتميّااة التاااريخ ،و حتميّااة ا قتصاااد و حتميّااة ا اانس ،و حتميّااة الغرياازة ،و ّياّاة حتميّااة ُّخاار
تسااتطيع ّن تلااوي زمااال هااذا ا نسااان  ..با هااو فااوق كا احلتمي اات ،وفااوق كا املااادايت التار يااة
ال اايت ذكره ااا ك ااارل م اااركس ،وّمثال ا ا  ،ومراجع ااة س ا اريعة ااذا الكت اااب ال ااذي ب ا ا ي ااديك ؛ تكف ااي

عطائك فكرة جيّدة حول هذا املو وع ابلذات.
املطهاري (رمحاة يف عليا ) ،الاذي
ومؤلّف الكتاب ،هاو العدّماة اجملاهاد ،األُساتاذ الشاهيد الشايخ ّ
ّطلاق عليا ّعاداء يف وا نسااانية طلقاات ةرياّاةّ ،صاابت يف رّسا  ،وفاارق احلياااة بساببها علااى الفااور،

وك ااان اغتيالا ا فاجع ااة ورزيّااة  ,ل اايس يف ا مك ااان نس اايا ا  ..فق ااد خلّ ااف جرح ااا عميق ااا يف قل ااوب
املااؤمن  ،شااهن يف ذلااك شااهن سااائر العلماااء ماان ّبطااال الفكاار ا ساادمي العماادق ،ومحلااة القاارنن
املطهاري ،ويساتمع إىل حما ارات عارب ّشارطة
الكر  ،والعرتة الطاهرة على ّ ّن الذي يقرّ كتب الشايخ ّ
املطهري ..
تتكون لدي قناعة كاملة ،حول عمق شخصية األستاذ الشهيد الشيخ ّ
الكاسيهّ ،

ولكااي نفا ّاوت علاايكم فرصااة رينااة يف ق اراءة ّفكااار هااذا الرج ا العظاايم ،ناارتككم تتقلّبااون علااى
صفحات هذا الكتاب الذي مجع ما ل ّذ
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وطاااب ماان الفكاار ا ساادمي العميااق ،واىل لقاااء نخاار يف كتاااب نخاار للُسااتاذ الشااهيد ،ولكاام منّااا
ّلف ايّة وايّة ..
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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
مقدمة املرتجم
لقا ااد كثا اارت التا ااألليف يف اآلونا ااة األخ ا ا ة وّصا اابق املا ااتعطّش للمعرفا ااة ،وخصوصا ااا ما اان الشا ااباب

النا ا ا  ،يف حا ا ة م اان ّم ااره  .وق ااد تياس اارت النظا ارايت وتيامن ااه حا ا م ااا و ااه ابس اام ا س اادل
والقا اارنن ،وارتبا ااك األما اار علا ااى طالا ااب احلقيقا ااة ما ا ّارة ُّخا اار  ،وخصوصا ااا يف املباحا ااث ا جتماعيا ااة
تعر ه ثقافة الشرق للغزو الثقاايف الغارمي نيناا ويساارا  .وقاال كثا مان املاؤلّف
وا قتصادية ،حيث ّ

املتااهثّرين بثقااافتهم ابلبحااث عاان وجهااة النظاار ا ساادمية يف ش ا ّ املسااائ  ،وشااتّان مااا ب ا ا ساادل
املطهري ،فهي على كثرهتاا
احلقيقي وب ما يكتبون ،وهنا تتب ّ قيمة آتليف العدّمة الشهيد نية يف ّ
بعياادة الغااور ،قوياّاة البيااان ،مهيمنااة علااى آتليااف القااول ،يب ا ااد هتم وينتق اد نراءهاام ،فااد يكتفااي
ابلبحااث ا جيااامي عاان نظارايت ا ساادل حااول املسااائ ا جتماعيااة وا قتصااادية والفلساافية وغ هااا،
ب ا يتعا ّارل بدقّااة للجانااب الساالي ،ويس الّأ الضااوء العااايل علااى مسااتحدنت امل اؤلّف  ،ويفنّااد تلااك
اآلراء الغريب ااة ال اايت ش ا ّاوهه حق ااائق ا س اادل والتزم ااه طريق ااا التقاطي ااا كم ااا ّاااهم عدمتن ااا الش ااهيد
اب لتقاطي .
وهذا الكتاب ( اجملتمع والتاريخ ) كسائر كتب -
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يتعرل في
ّ -

لكث ا م اان اآلراء ح ااول اجملتم ااع والت اااريخ ،ويب ا ّ وجه ااة النظ اار ا س اادمية األص اايلة ،وي ااذكر تفاس ا
املتفلسااف ا اادد املساالم  -كمااا يقولااون  -للنظريااة ا ساادمية وشاارحهم لاابعة اآلايت الكرنااة
اتم  - -كث ا ا بنظ ارايت
حااول هااذين املو ااوع  ،ويبسااأ نراءهاام ه ينساافها نساافا  .ولقااد اها ّ

املاركس ااي واملتماركس ا ا املسا االم  -كم ااا يقول ااون  -أل ّ ا ااا ق ااد ذ اارت ّع ا ا الش ااباب يف العصا اار
احلا اار ،وق ا ّ َماان يتااهثّر ذااا ،ح ا الشااباب ماان ط ادّب العلااول الدينيااة ،وّصاابق خطاار ا لتقاطيااة
يسري إىل اجملامع العلمية الدينية ّيضا ،فكان لزاما على مث عدّمتنا الشهيد ّن يكاافق هاذا اوطار
الداهم ،وخصوصا بعاد ّن راجاه بعاة الكتاب امل ّدعياة ل سادل ،وّخاذت تفسا الكتااب والسانّة

كمااا هتااو األنفااس ،مااع ا اااذ موقااف مساابق علااى الاان ا ساادمي بااوحي ماان تعاااليم املاركسااية ؛
ولااذلك جنااد يف هااذا الكتاااب اهتمام ا البااالظ بتو اايق النظ ارايت املاركسااية حااول اجملتمااع والتاااريخ ؛
لك ااي ااتلأ األم اار عل ااى الباح ااث ،وم اان هّ إبطا ااا مبراجع ااة س ااائر نصوص ااها وابألدل ااة العقلي ااة

الوا حة ،وح ّقا ّنّ يُبقي تا للشك والرتديد للمراجع املنصف.
اجلة ،وهااذا مماّاا
ومماّاا يتحلّااى ب ا الكتاااب :بساااطة التعب ا  ،ح ا ّ ّن القااارظ لاايظن ّنّا خطابااة مسا ّ
جيعلا كحديقااة عامااة تفااتق ّبواذااا للطبقااات املختلفااة  .وكانااه هااذه سا ة عدّمتنااا الشااهيد يف مجيااع
كتب ودراسات ّو ّكثرها.
وّخ ا ف ّن الذي يستدعي األسف الشديد هو عدل تكميا الكتااب ،األمار الاذي يارت املراجاع
يف انتظار مزيد من املعلومات.
ولع ذلك ّيضا لو من لطف ،ف نّ بعد إنعاش وإرواء من املعلومات

14

املتنوعة يارت ا نساان ماع بقيّاة مان العطاش ،فيازداد طلباا للعلام وساعيا وراء ماا تركا األُساتاذ الشاهيد
ّ
من فية علم يف غدران الكتب واألشرطة.
ستوساع مان دائارة املساتفيدين بعلما إن شااء يف ،وفااءا
ّ
وإي ألرجو ّن تكون هاذه الرتمجاة ،الايت ّ

لبعة ح ّق
سجلت
عما ّ
ّ
وما يُدر

العظيم علينا مجيعا  .وقد حاوله ّن ّو ق مراده  - -مع املبالغة يف عادل الازايدة
ااي ّشاك يف قصاور الرتمجاة عان ّداء ماراده حاق األداء،
يراعت الكرناة  .وماع ذلاك ف ّ
كلّ يُرت كلّ  ،والبحر يُدر غوره ،واحلمد هلل ّّو ونخرا.
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متهيد:
بسمميحرلا نمحرلا هللا 
ّي مدرسااة  -هااو تعي ا وجه ااة
إ ّن ماان ّهاام األُسااس ال اايت تبتااي عليهااا إيديولوجيااة املدرس ااة ّ -

نظرها يف تفس اجملتمع والتاريخ.
وماان الوا ااق ّ ّن الاادين ا ساادمي لاايس نظريااة خاصااة يف علاام ا جتماااع ،و فلساافة خاصااة يف
دراسااة التاااريخ  .وك ا مااا ورد يف القاارنن الكاار ماان حبااث اجتماااعي ّو مو ااوع ر ااي ،ياارد يف
إطااار املص ااطلحات اواص ااة لعل اام ا جتم اااع ّو فلس افة الت اااريخ  .وك ااذلك س ااائر األحب اااع واملس ااائ
القرننياة ماان ّخاادق وفقا وفلساافة ،فلاام يارد شاايء منهااا يف إطاار ا صااطدحات املتعارفااة والتبويبااات
الدراسااية ،ومااع ذلااك فا ّن كثا ا ماان املباحااث العلميااة نكاان اسااتخراجها ماان خاادل اآلايت القرننيااة
الكرنة.
إ ّن النظاارة ا ساادمية حااول اجملتمااع والتاااريخ ااا موقااع هااال تسااتدعي التحقيااق وا معااان ،وهااي
كسائر التعاليم ا سدمية  -ممّا تدل على غاية عمق الفكر ا سدمي ،وحنان جنماع يف هاذا الفصا
ب الفكر ا سدمي حول اجملتمع وحول التاريخ ؛ نظرا إىل ترابطهما ،مضافا إىل ّنّنا حناول

17

اختصار البحث وا قتصار بذكر تلك املباحث  -حول هذين املو وع  -اليت نظان ّ ّ اا ارورية
يف تكمي ا معرفااة إيديولوجيااة ا ساادل  .ونباادّ ابألحباااع ا جتماعيااة ،واملسااائ املطروحااة يف مائاادة
البحث هنا كما يلي:
 - 6ما هو اجملتمع ؟.
 - 0ه ا نسان اجتماعي ابلطبع ؟.
 - 3ها يصااق القااول صااالة الفاارد وّ ّن اجملتماع ّماار انتزاعاايّ ،ل ّ ّن األماار ابلعكااس وّ ّن اجملتمااع
هو األص والفرد انتزاعيّ ،ل ّ ّن هنا فر ا نلثا هو الصحيق ؟.

 - 2اجملتمع والقانون.
 - 7ا اارب وا ختيااار ا جتماااعي  ،وّ ّن الفاارد ها هااو مضااطر وتاارب ّمااال مقتضاايات اجملتمااع ّل
ّنّ تار ؟.
األوليااة للمجتمااع ،مااا هااي الطبقااات الاايت ينقساام إليهااا اجملتمااع يف تقس اايمات
 - 1التقساايمات ّ
األولية ؟.
ّ
 - 1ها اجملتمااع البشااري بذاتا نااوع واحااد وماهيّااة واحاادة ،واخااتدف ا وامااع البشارية لاايس إ ّ
ك اااختدف األفا اراد يف الن ااوع الواح اادّ ،ل ّ ّن اجملتمع ااات البشا ارية تلف ااة يف الن ااوع واملاهيّ ااة ،حس ااب
اختدف املناطق والبيئات ومقتضيات الزماان واملكاان ومساتو الثقافاات واحلضاارات ،وعليا فلكا
منها تفس اجتماعي خا وإيديولوجية خاصة ؟
وبعبارةٍ ُّخر ا نساان مان حياث ا سام ناوع واحاد ابلارغم مان ا ختدفاات العنصارية والتار ياة

واأللّيّة ،والقوان الطبيّة والفيزيولوجية احلاكمة يف اجملتمعات البشرية واحدة رغم تلك
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ا ختدفااات ،فه ا ا نسااان ماان حيااث اجملتمااع نااوع واحااد ،فاايمكن ّن اكاام في ا نظااال اجتماااعي
وّخدقي واحاد وإيديولوجياة واحادة ّل ّ ّن اجملتمعاات البشارية ّناواع تلفاة حساب اخاتدف املنااطق
والبيئات والتقاليد ،فدبد لك منها من نظال اجتماعي خا وإيديولوجية خاصة ؟.
 - 3ه ا وامع البشرية املختلفة املستقلّة ،اليت ينطبق عليهاا ناوع مان الكثارة وا خاتدف ( و
ّقا ماان ا خااتدف الفااردي ) تسا حنااو الوحاادة والااتدحم حا يكااون اجملتمااع البشااري يف املسااتقب
موحدت  ،ويرتفع من بينا ا خاتدف وا فارتاق فضاد عان التضااد
موحدا ذو ثقافة وحضارة ّ
تتمعا ّ
والتا ا ازاحمّ ،ل ّ ّن البش ا ا ارية حمك ا ااول عليه ا ااا إىل ب ا ااد اب خ ا ااتدف وا فا ا ارتاق ،م ا اان حي ا ااث الثقاف ا ااة
مقومات اجملتمع.
وا يديولوجية وسائر ّ
هاذه تموعاة املسااائ الايت ينبغاي با جياب ّن نو اق وجهااة النظار ا سادمية فيهااا ،وإلياك فيمااا
يلي حبثا تصرا حول ك منها حسب الرتتيب املذكور.

ما هو اجملتمع ؟
ك ا تموع ااة م اان ّف اراد البش اار  -اص ا بي اانهم ال ارتابأ م اان حي ااث األنظم ااة والتقالي ااد واآلداب
اواصة ويعيشون حياة اجتماعية  -تش ّك تتمعا بشرّاي  .واحلياة ا جتماعية هي ّن تعيش مجاعاة
ماان البشاار يف منطقااة واحاادة جنبااا إىل جنااب ،ويسااتفيدون ماان بيئااة طبيعيااة واحاادة ماان حيااث املاااء
وا اواء ونوعيّااة امل اواد الغذائيااة  .وهااذا كمااا ّشاارة إلي ا اات اب نسااان ،فااد يقااال للمجموعااة ماان
الشااجر يف البسااتان الواحااد إ ّ ااا تعاايش حياااة اجتماعيااة ،وإن كانااه تسااتفيد ماان بيئااة طبيعيااة واحاادة
جنبا إىل جنب ،

19

كما ّ ّن القطيع الواحد من الغزال وحنوه تعيش مع بعة ،وترعاى ماع بعاة ،وتنتقا إىل هناا وهناا
مع بعة ،ولكن يقال إ ّ ا تعيش حياة اجتماعية وتش ّك تتمعا من الغزال.
إذن فللحي اااة ا جتماعي ااة مي اازة خاص ااة تس ااتوجب ّن نص اافها ابحلي اااة ا جتماعي ااة ،وه ااي تق ااول
مرين:
 -6احلوائ واملنافع واألشغال ،فاحلياة ا جتماعية للبشر تتوقّف على تقسايم الوظاائف ،وتوزياع
املنافع واملواهب الطبيعية يف من تموعة من القوان والتقاليد.
تتوحد بلحاظ وحادة قسام كبا مان
 - 0األفكار والعقائد واألخدق  .فك تموعة من البشر ّ

األفكار والعقائد واألخدق املهيمنة عليها.
وبتعبا ٍ نخاار :اجملتمااع عبااارة عاان مجاعااة ماان الناااس يعيشااون يف جاارب اجتماااعي واحااد ماان حيااث
احلاوائ  ،واااه ريثا عاما مشاارت ماان حيااث العقائااد واألهااداف ،وبااذلك يتدمحااون ويرتابطااون يف

من حياة اجتماعية واحدة.
كالقافلااة الواحاادة يف س اايارة ّو طااائرة ّو ابخاارة تس ا حنااو مقصااد واحااد  ,ف ا ذا وص االوا وص االوا
مجيعا  ,وإذا ّصاذم خطر ّصاذم مجيعا ،فلهم مجعهم مص واحد  .وما ّروع ماا مثّا با الرساول
حينما ب ّ احلكمة يف وجاوب األمار ابملعاروف والنهاي عان املنكار ،حياث شابّ اجملتماع
األكرل

توسطه ذم البحر والتزل ك منهم مقعده ابدر ّحدهم
فلما ّ
جبماعة ركبوا سفينةّ ،
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يتصرف يف مكان  ،فلو منع اآلخرون كاان يف ذلاك جنااهتم مان الغارق
إبحداع ثقب فيها ّ
حبجة ّنّ ّ
وجناة ذلك املسك ّيضا.
ه ا نسان اجتماعي ابلطبع ؟
من املسائ ا جتماعية العريقاة ّناّ  :ماا هاي العواما املاؤثّرة يف ا ّقاق احليااة ا جتماعياة ل نساان
وجبا علاى ا جناذاب حناوه،
؟ ه هو اجتماعي ابلفطرةّ ،ي ّنّ ُخلق منذ خلق وهو جزء من كا ُ
اطرت إىل ذلااك العوام ا اوارجيااة ف اهُجرب علااى احلياااة ا جتماعيااة،
ّل ّنّا ُ لااق اجتماعيااا وإّّنااا ا ا ّ
فهو بطبع ني إىل احلرية ورفة ك القيود اليت يستلزمها التم ّدن والعيش ا جتماعي ،ولكنّا ّدر

ابلتجرباة ّناّ ياتم ّكن ماان إداماة احلياااة وحيادا فرياادا ،وّناّ
احلياة مع اآلخرين فاستسالم ااّ ،ل ّناّ وإن يكان تباو
إليهااا ّيضاااّ ،و ّ ّن ا ااطرار لاايس هااو العام ا الوحيااد ب ا

بااد مان الر ااوو للقياود الاايت تسااتلزمها
علاى احليااة ا جتماعياة إ ّ ّناّ يضاطر
ا نسااان حبكاام العق ا الفطااري وتقااديره

وحماساابات وصا إىل هااذه النتيجااة ،وهااي ّ ّن احلصااول علااى حا ّكاارب ماان مواهااب الطبيعااة نكاان
إ ّ يف ظ التعاون مع اآلخرين  ,ومن هنا اختار هذه املشاركة والتعاون ؟
واودصااةّ ّ :ن الساؤال الوحيااد هااو ّ ّن احلياااة ا جتماعيااة ل نسااان ،ها هااي فطريااة ّل ا ااطرارية
ّل اختيارية ؟
فبناءا على النظرية األُوىل :تكاون احليااة ا جتماعياة مان قبيا احليااة الزوجياة ؛ حياث يعايش كا
من الرجا واملارّة كجازء مان كا حساب الفطارة ،وقاد ُجابد علاى ا جناذاب حناو هاذا الكا  .وبنااءا
علااى النظريااة الثانيااة :تكااون احلياااة ا جتماعيااة ماان قبيا املعاهاادات ،الاايت تضااطر إىل عقاادها الاادول
اليت تر

ا اب نفراد إمكان
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املقابلة مع العدو املشرت  ،فدبد اا مان ناوع مان التعااون والتعاهاد فيماا بينهاا  .وبنااءا علاى النظرياة
الثالثة ،تكاون احليااة ا جتماعياة مان قبيا عقاد الشاركة با جارين يتعااوةن يف مؤسساة جتارياةّ ،و
صناعيةّ ،و زراعية ؛ لكسب كميّة ّكرب من املال.

والعام ا األساااس بناااءا علااى النظريااة األُوىل :هااو الطبااع الفطااري ل نسااان  .وبناااءا علااى النظريااة
الثاني ااةّ :م اار خ ااارج ع اان وج ااود ا نس ااان  .وبن اااءا عل ااى النظري ااة الثالث ااة :ه ااو الق ا ّاوة املدرك ااة واملق اادرة
ل نسان.
يتوجا إليا ا نساان مبقتضاى فطرتا  ،لكنّا
والتم ّدن بناءا علاى النظرياة األُوىل :غاياة عاماة طبيعياة ّ
بناءا على النظرية الثانية ّمر اتفاقي وعر اي ،فهاو غاياة ننوياة ابصاطدف الفلسافة ،وهاو بنااءا علاى
النظرية الثالثة غاية يبتغيها الفكر وليس غاية طبيعية.
ه إ ّن املستفاد من القرنن الكر ّ ّن التم ّدن والعيش ا جتماعي ممّا ُجب عليا ا نساان يف ّصا

اولقة ،قال يف تعاىل يف سورة احلجرات:

َ َ ُّ َ ه ُ ه َ َ ح َ ُ ح ح َ َ َ ُ ح َ َ َ َ ح َ ُ ح ُ ُ ق َ َ َ َ َ َ َ ُ ه
در َأند َععلنداكم ُدعوِّا َابائَدَ َاعدارروا َإ
يا أيها انلاس َ َإنا خلقناكم َمن ذك ٍ
َ حَ َ ُ ح حَ ه حَ ُ
اك حم .
اّلِل أتق
أكرمُم َعند َ

فاآلية الكرنة كما تشتم على درس ّخدقي ،وهو جع التعارف غاية للتشعب والقبلياة تنبيهاا
علااى منااع التفاااخر بااذلك ،تشا ّيضااا إىل النكتااة ا جتماعيااة يف كيفيااة خلقااة ا نسااان ،حيااث با ّ
ّنّا خلااق علااى وجا ينتهااي إىل تشا ّكل إىل ُّماام وقبائا تلفااة ،وا نتساااب إىل األُماام والقبائا يفيااد
معرفاة األشااخا ومتيياازهم بعضااا عاان بعااة ،وهااو شاارا ّساسااي يف احلياااة ا جتماعيااة  .فلااو هااذا
ا نتساااب الااذي هااو الوجا املشاارت با األفاراد ماان جهااة ،ووجا ا متياااز ماان جهااة ُّخاار نكاان
معرفة األشخا ومتييازهم ،وابلنتيجاة نكان تشاكي احليااة ا جتماعياة املبتنياة علاى رواباأ األفاراد
 .فا نتساب إىل األُمة
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والقبيلااة وغ ا ه ماان اوصااائ واملميّ ازات الطبيعيااة :ك اا ختدف يف اللااون والشااك واحلجاام ،تعتاارب
ّساسااا يف ا ويااة الشخصااية للفاارد ،إذ لااو ا خااتدف يف هااذه األُمااور ويف ا نتساااب ؛ لكااان ّفاراد
ا نسااان كاملنتوجااات املتحاادة الشااك ماان مصاانع واحااد ،حيااث نكاان متييزهااا بعضااا عاان بعااة .
وإذا كان كذلك ،نكن تشكي التم ّدن البشاري ،الاذي يتوقّاف علاى ارتبااا األفاراد وتباادل اآلراء
واألفكار واملعامدت  .إذن فا نتساب إىل الشعوب والقبائ ل حكمة وغاياة طبيعياة ،وهاو التميياز
اربرا للتف اااخر وا س ااتعدء ،فا ا ّن ّس اااس الكرام ااة
ومعرف ااة األش ااخا  ،ف ااد ينبغ ااي ّن جيعا ا ذل ااك م ا ّ
والشرف هو التقو .

ُ ه
َ ََ َ حَ ََ ق َ َ َ َُ ََ ق َ ح ق
اَّلي خلق َمن الما َء بُا رجعله ستبا َ َصدهرا
ََه َو َ

قاال يف تعااىل يف ساورة الفرقاان :72 /
 ،ه ااذه اآلي ااة الكرن ااة تص ا ّارف ّيض ااا ّن ال ااروابأ النَس اابيّة والس ااببيّة با ا البش اار ،ال اايت ه ااي ّس اااس
ا رتباا والتعارف ،من األُمور اليت ُجعله يف ّص خلقة البشر لغاية طبيعية عامة.

َ ُ ح َ ح ُ َ َ ح َ َ َ ِّ َ َ ح ُ َ َ ح َ َ ح َ ُ ح َ َ
يشَِ ُهمح
وقاال تعااىل يف ساورة الزخارف  :30 /أهم يق َتمو رْحة رِّك َنن قتمنا بينهم م َع
َ ه َ َ ح ُ ُ ح َ ح ق ُ ح ّ ق َ َ ح َ ُ َ ِّ َ
ح َ ُّ ح َ َ َ َ ح َ َ ح َ ُ ح َ ح َ َ ح
ََ َ
ات َِلِ َخذ بعضهم بعضا سدخ َرّا َرْحدة رِّدك
َِف اْلَيا َة ادلنيا َرفعنا بعضهم روق بع ٍض درع ٍ
َ
َخ ح ٌْي َم هما َيح َم ُعو َ .

 .فقاال تعااىل:
ردا علاى اساتبعاد املشارك إعطااء وساال النب ّاوة ألماد
َاآلية الكرناة وردت ّ
ُ ح َ ح ُ َ َ ح َ َ َ ِّ َ
ددك  ،اسااتفهال إنكاااري ابلنساابة إىل تقساايم املواهااب الطبيعيااة ب ا
أهددم يق َتددمو رْحددة رِّ
اودئق ،وجييب تعااىل ّن وساائ العايش مان ا ساتعداد الاذاي ،واألساباب الطبيعياة مقساومة علاى
اول ااق م اان قِّبل ا تع اااىل ليس ااخر بعض ااهم بعض ااا يف رف ااع حوائج ا  ،وب ااذلك يص اابق ا مي ااع يف خدم ااة
النبوة خ ممّا جيمعون.
ا ميع ،ورمحة ربّك ّي موهبة ّ
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وقد حبثنا عن هاذه اآلياة إبساهاب يف مباحاث التوحياد ( فصا املعرفاة إىل ّسااس التوحياد ) فاد
نك ا ّارر ،وإّّن ااا نشا ا هن ااا إمج ااا إىل ّ ّن مف اااد اآلي ااة الكرن ااةّ ّ :ن الن اااس ليس ا اوا سواس ااية م اان حي ااث
ا مكاااةت وا سااتعداد الااذاي ،إذ لااو كااانوا كااذلك وكااان كا ّحااد واجاادا ملااا نلكا غا ه وفاقاادا ملااا
يفق ااده غا ا ه ؛ تك اان بي اانهم ابلطب ااع حاج ااة ال اابعة إىل ال اابعة ،فل اام يتح ّق ااق الا ارتابأ واو اادمات
املتقابلااة ،فااهفراد ا نسااان تلف ااون ماان حيااث القابليااات وا مكانيااات ا س اامية والنفس ااية والعقليااة
يفض ا الاابعة
فض ا يف بعضااهم علااى بعااة يف بعااة املواهااب باادرجات ،ورّمبااا ّ
والعاطفيااة ،وقااد ّ
اآلخاار علااى هااذا الاابعة الفا ا يف مواهااب ُّخاار  ،وبااذلك ّصاابق ك ا فاارد حمتاجااا إىل اآلخ ارين
ومنساقا إىل عقد الرتابأ معهم ،وعلى هذا األسااس بُنياه احليااة ا جتماعياة املرتابطاة  .فهاذه اآلياة
متمحضااا يف ا ختيااار واملعاهاادة و
تاادل ّيضااا علااى ّ ّن التما ّدن البشااري ّماار فطااري طبيعااي ،ولاايس ّ
يف ا طرار وا اء.
ه اجملتمع ّصي يف وجوده ّل ؟
اجملتمااع لاايس إ ّ تموعااة ماان األف اراد ،فلااو األف اراد يتحقااق اجملتمااع  .و بااد ماان التحقيااق عاان
كيفية هذا الرتكيب والعدقة ب الفرد واجملتمع ل جابة عن السؤال  .وذاذا الصادد نكان إباراز عا ّدة
نظرايت:
ّ  -إ ّن تركيب اجملتمع من األفراد تركيب اعتباري وليس واقعيا.
فاملرّكب الواقعي إّّنا يتحقاق إذا كاناه هناا تموعاة مان األُماور تاؤثّر كا منهاا يف اآلخار وتتاهثّر
ك منها من اآلخر ،ويتولّاد مان هاذا التاهث والتاهثّر والتفاعا  ،حاادع جدياد لا ميزاتا وخصائصا ،

كما جند ذلك يف الرتكيبات
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الكيمياويااة ،فيتفاعا غاااز األوكسااج وغاااز ا ياادروج يتولّااد حااادع جديااد ّو ماهيّااة جدياادة
هااو املاااء ،ول ا خصااائ وننر توجااد يف الغااازين املااذكورين ؛ إذن فالرتكيااب احلقيقااي يسااتلزل ّن
تفقد األجزاء  -اليت تش ّك املرّكب بعد الرتكياب وا نادماج  -خصائصاها وننرهاا فتنحا يف وجاود

نخر هو املرّكب.
وهااذه املياازة ليسااه يف تركيااب اجملتمااع ماان األف اراد ،فااهفراد ا نسااان يناادتون مااع الاابعة يف (
ك ) هو اجملتمع  .إذن فاجملتمع ليس ل وجود ّصي عياي حقيقاي ،با وجاوده اعتبااري وانتزاعاي،
واألصااي هنااا هااو الفاارد  .وحياااة ا نسااان يف اجملتمااع وإن كانااه حياااة اجتماعيااة إ ّ ّ ّن األف اراد
يش ّكلون مع بعة مرّكبا حقيقيا بعنوان اجملتمع.
ب  -إ ّن اجملتمع وإن يكان مرّكباا حقيقياا علاى غارار املرّكباات الطبيعياة إ ّ ّناّ مرّكاب صاناعي،
وهو ّيضا من قبي املرّكبات احلقيقية.

فهااو نظ ا ترّكااب الساايارة  -مااثد  -ف ا ّن ّجزاءهااا مرتابطااة ّيضااا  .والفاارق بينهااا وب ا املرّكااب
الطبيع ااي ّ ّن األج ازاء يف املرّك ااب الطبيع ااي تفق ااد هويّته ااا وتنح ا يف الك ا  ،وتبع ااا ل ااذلك فق ااد تفق ااد
ا ستقدل يف التهث ابلضرورة.
ولكا ّان املركبااات الصااناعية ليسااه كااذلك ،فاااألجزاء تفقااد هويّتهااا ،ولكاان تسااتق يف التااهث

فهااي مرتابطااة بوج ا خااا وننرهااا ّيضااا مرتابطااة ،إ ّ ّ ّن مااا يااربز ماان ّثاار اجملمااوع لاايس هااو بعين ا
تمااوع ننر األجازاء كادى علااى حاادة  .فالساايارة  -مااثد  -تنقا األشااخا واألمتعااة بساارعة معيّنااة
إىل مكان ما يف ح ّ ّن هذا األثر ليس زء خا من السيارة بعينا  ،و هاو تماوع ننر األجازاء
لااو كانااه تااؤثّر مسااتقد دون ارتباااا  .ففااي تركيااب الساايارة ،جنااد ا رتباااا واملشاااركة يف الت اهث ب ا
األجزاء على سبي ا رب ،
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لكن هويّاة األجازاء تنحا يف الكا  ،فلايس للكا املرّكاب وجاود مساتق عان وجاودات األجازاء،
و ّ
ب هو عبارة عن تموع األجزاء مضافا إىل الربأ املخصو فيما بينها.
ومؤسسااات ّصاالية وفرعيااة ،وهااذه اجملااامع واألف اراد كلهااا
وهكااذا اجملتمااع ،فهااو مرّكااب ماان تااامع ّ

مرتبطااة مااع بعااة ،والتغا ّ الطااارظ علااى كا تمااع يااؤثّر علااى سااائر اجملااامع ،ساواء كااان ذلااك اجملمااع
ثقافيااا ّل دينيااا ّل اقتصاااداي ّل قضااائيا ّو تربااواي  .واحلياااة ا جتماعيااة ظاااهرة قائمااة ابجملتمااع كك ا ،
من دون ّن يفقد األفراد يف اجملتمع ّو يف ك تمع خبصوص هويّت الشخصية.
ج  -إ ّن اجملتم ااع مرّك ااب حقيق ااي م اان ن ااوع املرّكب ااات الطبيعي ااة ،إ ّ ّنّا ا يرتّك ااب م اان النفس اايات
واألفكار والعواطف واملياول وا رادات دون األجساال والظاواهر ،فهاو تركياب مان الثقافاات ،كماا ّ ّن
متهااد الطريااق حلاادوع ظاااهرة جدياادة ،وابلعبااارة الفلساافية ّجازاء
العناصاار املاديااة ابلتفاعا مااع بعااة ّ
امل ااادة ابلفعا ا وا نفع ااال والكس اار وا نكس ااار ،فيم ااا بينه ااا تس ااتعد لقب ااول ص ااورة جدي اادة وا اادع
املاارّ ّبب ا ديااد ،واألجازاء تسااتمر يف وجودهااا ولكاان بصااورة جدياادة وماهيّااة حادثااة ،كااذلك ّفاراد
ا نسان يدخلون يف نطاق اجملتمع وك منهم ام مواهبا الفطرياة وثروتا املكتسابة مان الطبيعاة ،ه
يناادتون مااع بعااة بنفوسااهم ونفساايّاهتم وتتحقااق نفااس جدياادة يُعا ّارب عنهااا ابلااروف ا ماعيااة ،فهااذا
الرتكياب تركياب طبيعاي مان جهااة ّ ّن ّجازاءه تاؤثّر وتتاهثّر كا ماان اآلخار ريثاّرا عينياا خارجياا ،يوجااب
التغي يف األجزاء وكسب هويّة جديدة ،ولكنّ يتميز
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عن سائر املرّكبات الطبيعية يف ّ ّن الك واملرّكب هناا لايس موجاودا واقعياا لا هويّتا اواصاة ،خبادف
تلك املرّكبات الطبيعياة فا ّن ذات األجازاء تتبا ّدل بعاد الرتكياب مان ج ّاراء التفاعا ماع بعاة ويتحقاق
موحاد  .فااملوجود حينئ ٍاذ هاو ّمار واحاد ذو ّجازاء وقاد تبا ّدله كثارة األجازاء إىل
املرّكب كألمر واقعي ّ

وحدة الك  .و ّّما ترّكاب اجملتماع مان األفاراد فهاو تركياب واقعاي ؛ أل ّن التفاعا الاواقعي يتحقاق با
األف اراد  -وه اام ّج ازاء اجملتمااع  -فتتباادل الص ااورة الفرديااة إىل ص ااورة مجاعيااة ،إ ّ ّ ّن كثاارة األف اراد
تتبدل حقيقة إىل وحدة الك  ،فليس هناا واحاد حقيقاي تنحا فيا الكثارات ،با الكا هناا موجاود
اعتباري انتزاعي هو تموع األفراد.

د  -إ ّن تركيب اجملتمع تركيب حقيقي فوق الرتكيباات الطبيعياة ،فا ّن األجازاء يف املرّكاب الطبيعاي
متهد الطريق لتحقق ظاهرة جديادة ابلتفاعا والتاهثّر فيماا
ا ذوات وننر حقيقية قب الرتكيب ،وإّّنا ّ
بينها.
ولك ّان ا نساان قبا ا نادراج يف سالك اجملتماع ليسااه لا هوياة إنساانية ،با هاو اساتعداد حمااة
ل ا قابلي ااة التلاابّس ابل ااروف ا ماعيااة  .وا نس ااان مااع قط ااع النظ اار ع اان هااذه ال ااروف حي اوان حم ااة ل ا
اس ااتعداد ا نس ااانية ،فه ااو إنس ااان ابلق ا ّاوة  .وإّّن ااا ت ااربز إنس ااانية ا نس ااان ،والش ااعور النفس ااي ابل ااروف
ا نسااانية ،وفعليّااة الفكاار ا نساااي ،والعواطااف البشارية ،وكا مميّازات ا نسااان ماان ّحاساايس وميااول
وّفكااار وعقائااد وعواطااف ( إّّنااا تااربز ) اااه إشااعاع الااروف ا ماعيااة ،وهااي الاايت متاال ا ةء الفااار
البشااري ،وجتعا ماان الشااخ شخصااية إنسااانية  .والااروف ا ماعيااة تاادزل ا نسااان و تفارقا ّباادا،
وتتجلّ ااى يف اامن اآلنر اولقي ااة والديني ااة والعلمي ااة والفلس اافية واألدبي ااة ،فالتفاعا ا والت ااهث والت ااهثّر

الروحي والثقايف ب األفراد إّّنا يتم بساببها و تتحقاق قبلهاا  .إذن فالو اع ا جتمااعي مقا ّدل علاى
اوصائ
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الفرديااة ،خباادف النظريااة السااابقة ،حيااث كااان ل نسااان قبا الاادخول يف الساالك ا جتماااعي شااؤون
اهخرة عاان اوصااائ النفسااية للف اراد  .و ّّمااا
نفسااية ،وكانااه احلقااائق ا جتماعيااة ريي يف مرحلااة متا ّ
بناءا على هذه النظرية فالوجود ا جتماعي ل نسان واحلقاائق ا جتماعياة شارا ّساساي يف تكاوين
الشؤون النفسية للفرد ،ويف إمكان دراسة شؤون النفسية.
متمحضااة يف ّصااالة الفاارد ؛ إذ بناااءا عليهااا لاايس للمجتمااع وجااود حقيق ااي و
فالنظريااة األُوىل ّ
ق ااانون و س اانة و مصا ا و دراس ااة مس ااتقلّة  .والوج ااود احلقيق ااي إّّن ااا ه ااو للف اارد ،وه ااو مو ااوع
الدراسة ،ومص ك فرد مرتبأ ب وبشؤون ومستق عن مص اآلخرين.
والنظريااة الثانيااة ّيضااا تسااتند إىل ّصااالة الفاارد ،فااد تااذعن بوجااود حقيقااي للمجتمااع كك ا  ,و
برتكيااب واقعااي با األفاراد كمجتمااع ،ولكنّهااا تقااول بوجااود ارتباااا ّصااي وواقعااي با األفاراد نظا
الرابطااة الفيزايئيااة با ّج ازاء الساايارة  .وبناااءا علااى هااذه النظريااة لاايس للمجتمااع وجااود مسااتق عاان
وجودات األفراد ،وليس يف الواقع اوارجي حقيقة سو حقائق األفراد ،إ ّ ّ ّ م يرتبطاون ماع بعاة
كمااا تارتبأ ّجازاء الساايارة ّو ّي نلااة ّو مصاانع نخاار  .وتارتبأ ننرهاام وحركاااهتم علااى غارار الااروابأ
با العلا واملعلااو ت امليكانيكيااة ؛ وعليا فللفاراد مصا مشاارت  ،وللمجتمااع ّ -ي هااذه اجملموعااة
املرتبطة األجزاء  -تعريف ٌّ
وحد خا بلحاظ وجود الرابطة العلّيّة واملعلولية امليكانيكية ب ّجزائا ،
فتعريف تلف عن تعريف األجزاء.
و ّّما النظرية الثالثة ،فتلتزل صالة الفرد واجملتمع معا ،وهي من جهة تارفة احنادل وجاود األفاراد
( ّجزاء اجملتمع ) يف الك  ،وترفة
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وجااودا مسااتقد للمجتمااع علااى غ ارار املرّكبااات الكيماويااة ،وبااذلك تلتاازل صااالة الفاارد  .وماان جهااة
ُّخاار  ،تلتاازل بوجااود تركيااب ماان قبيا الرتكيااب الكيماااوي با الشااؤون الروحيااة والفكريااة والعاطفيااة
للف اراد ،وتلت اازل ّن الف اارد يكتس ااب ماهيّااة جدي اادة اب ن اادراج يف اجملتم ااع ،ه ااي املاهيّااة ا جتماعي ااة
ابلارغم ماان عادل وجااود ماهياة مسااتقلّة للمجتمااع نفسا ؛ وبااذلك فهاي تلتاازل صاالة اجملتمااع  .فبناااءا
على هذه النظرية ،ادع ظاهرة جديادة واقعياة وحيّاة مان ج ّاراء التفاعا والتاهث والتاهثّر املتقابا با
األجزاء ( األفراد ) ،وهذا األمر ا ديد هو الروف ا ماعية والشاعور والوجادان وا رادة ا جتماعياة،
وه ااو ّماار زائااد عل ااى الشااعور والوجاادان وا رادة والفك اار الفااردي للف اراد ،وه ااذه ال ااروف غالبااة عل ااى

الشعور الفردي.
متمحضا ااة يف ّصا ااالة اجملتما ااع ،فا اااملوجود يف اوا ااارج لا اايس إ ّ الا ااروف
و ّّما ااا النظريا ااة الرابعا ااة فها ااي ّ
ا جتماعيااة ،والوجاادان والشااعور الفااردي لاايس إ ّ مظهارا ماان مظاااهر الشااعور والوجاادان ا جتماااعي
فحسب.
واآلايت القرننيااة الكرنااة تؤيّااد النظريااة الثالثااة ،ولقااد ساابق منّااا القااول ّن القاارنن يااذكر هااذه
املسائ يف إطار البحث العلمي ّو الفلسفي ،وإّّنا يذكرها بوج نخار ،والاذي يساتنبأ مان الدراساة
القرننية للمسائ ا جتماعية هو ريييد النظرية الثالثة.
فالقرنن ير للُمم ( اجملتمعات ) مص ا مشارتكا ،وصاحيفة ّعماال مشارتكة ،ويار لل ُّماة إدراكاا
وشعورا وعمد وإطاعة وعصياة (.)1
وم اان الوا ااقّ ّ :ن األُم ااة ل ااو تك اان موج ااودة بوج ااود عي ااي حقيق ااي ؛ يص ااق اف ارتال املصا ا

والفهم والشعور والطاعة

____________________
( )6راجع امليزان ج .620 2
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والعص اايان ااا  .وه ااذا ي اادل عل ااى ّ ّن الق اارنن يؤيّااد وج ااود ن ااوع م اان احلي اااة للمجتم ااع ه ااي احلي اااة
ا جتماعية ،فاحلياة ا جتماعياة ليساه ت ّارد متثيا واساتعارة با هاي حقيقياة واقعياة ،كماا ّ ّن املاوت
ا جتماعي حقيقة بدوره ّيضا.

َ ُ ِّ ُ ه َ َ ٌ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ح َ ح َ ح ُ َ َ َ ق
َ َلُك أم ٍة أعَ ر َإذا عاء أعلهم ال يتِأ َخرَ سداعة

قال تعااىل يف ساورة األعاراف :32 /
ح
ََال ي َ حتددَِق َد ُمو َ  ،هااذه اآليااة تتحاادع عاان حياااة ااا ّجا نكاان التخلّااف عنا  ،و يتقا ّدل و
اهخر  .وه ااذه احلي اااة متعلّق ااة ابأل ُّم ااة ( اجملتم ااع ) ،الف اارد  .وم اان الوا ااق ّ ّن األف اراد يفق اادون
يت ا ّ
حياهتم الفردية دفعة واحدة ويف نن واحد ،ب ابلتناوب وا فرتاق.
ُ ُّ ُ ه ُ ح َ
َ
َ
ُك أم ٍة تدَع إ َكِابَها .

وقال تعاىل يف سورة ا اثية :03 /
ويظهر من هذه اآلياة ّ ّن الكتااب ( صاحيفة األعماال ) ات ابلفارد حياث يساتق كا مان
األفراد بكتاب  ،ب اجملتمعات ّيضاا اا صاحف ّعماال ،ويُادعى كا تتماع إىل كتابا ؛ ولايس ذلاك

إ ّ من جهة ّ ّن اجملتمعات تُعد من املوجودات احليّة الشاعرة القابلة للتكليف واوطاب.
َ ه ه ُ ِّ ُ ه َ َ َ
ُ
ح
وقال تعاىل يف سورة األنعال  :623 /زّنا َلُك أم ٍة عملهدم هاذه اآلياة تادل علاى ّ ّن كا
ّ ُّمة ا شعور واحد ،ومقاييس خاصاة ،وُّسالوب خاا للتفكا  ،وّ ّن ا درا والشاعور ا جتمااعي
لك ا ّ ُّمااة اات ذااا ،وّ ّن ك ا ّ ُّمااة ااا مقاييسااها اواصااة يف احلكاام ،خصوصااا يف املسااائ املربوطااة
اب دراكات العلمية ،ولك ّ ُّمة ذوق إدراكي خا  ،ورّمباا تستحسان ّ ُّماة عماد بينماا تساتقبح ّ ُّماة
ُّخر  ،فا و ا جتماعي
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اوا

للُمة يصنع ذوقها ا دراكي.

ّ
َ َ ه ح ُ ُّ ُ
ح َح ُ ُ ُ َ َ َُ
ه
ُ
َ
دَ
وقااال تعاااىل يف سااورة غااافر َ :7 /همددت ُك أم د ٍة بَرسددول َ َهم َِلأخددذَد َعددادلوا بَا َ
اطد َ
حَ ه َ َ َ ح ُ ُ ح َ َ ح َ َ َ َ
ُح ُ
اب  .هذه اآلية تتحدع عن إرادة ساوء اجتماعياة
َِلد َحضوا بَ َه اْلق رأخذتهم ركيف َك َعق َ
حَ

ألاولة فاشلة يف معار ة احلق.
واكم اآلية الكرنة ّن جزاء هذا العم وا رادة ا جتماعية هو العذاب العال الشام .
ه إ ّن هنا موارد يف القرنن الكر ينسب العم الصاادر مان الفارد إىل تتمعا  ،والعما الصاادر
اهخرة ( )1؛ وذل ااك فيم ااا ك ااان اام مجيع ااا فك اار اجتم اااعي واح ااد ،وإرادة
م اان جيا ا إىل األجي ااال املت ا ّ

اجتماعيااة واحاادة ،وكمااا يقااال :اام روف اجتماعيااة واحاادة  ( .مثااال ذلااك ) مااا ورد يف قصااة رااود
حيا ااث عما ااد ّحا اادهم إىل عقا اار ةقا ااة صا اااح ،والقا اارنن ينسا ااب ذلا ااك إىل القا ااول مجعها اام فيقا ااول:
َََُ َ
َهدددا  ،ف اااعتربهم مجيع ااا ت اارم  ،كمااا اعت ااربهم مجيع ااا مس ااتح ّقي العق اااب ،فق ااال تع اااىل:
فعقر
َ

َ

ر َد حم َد َم َعليح َه حم َر ُِّّ ُه حم .
يف إحااد خطب ا يف ا البدغااة ،حيااث قااال ( :اي ّيّهااا
وقااد ّو ااق ذلااك ا مااال علااي
ّ ّن الر ااا والسااخأ مقياااس  -وإن
الناااس ،إّّنااا جيمااع الناااس الر ااا والسااخأ )  .فب ا ّ ا مااال
ّتااى با واحااد ماانهم  -فهاام مشاارتكون يف حكما وجزائا  ،وكااذلك اجتماااعهم علااى السااخأ ابلنساابة

عماوه الر اا ،فقاال:
فعمهم يف ابلعاذاب ملاا ّ
إىل عم  ،قال َ  ( :إّّنا عقر ةقة رود رج واحدّ ،
َََُ َ
َها رَأ حصبَ ُ
حوا نَادم َ
ي ).
فعقر
ََ
____________________
( )6اآلية  14من سورة البقرة  ..واآلية  660من سورة نل عمران.
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وهن ااا ينبغ ااي ّن نشا ا إىل ّ ّن الر ااا ابملعص ااية م ااا دال ت ا ّارد ر ااا يف ال اانفس ،و يص اااحب عما ا
خااارجي يعتاارب ذنبااا  .فلااو ّذنااب ّحااد وعلاام ب ا نخاار قب ا العم ا ّو بعااده ففاارف بااذلك يعتاارب
مااذنبا ،ب ا إرادة الااذنب والعاازل علي ا يُعااد ذنبااا مااا يص ا إىل مرحلااة العم ا  .وإّّنااا يعااد الر ااا
ابلاذنب ذنبااا إذا كااان مااؤثّرا يف إرادة اجملاارل وتصااميم وعملا  ،كمااا إذا كااان الااذنب جرنااة اجتماعيااة،
فااا و ا جتماااعي والااروف ا ماعيااة تسااتقب الااذنب وتر ااى با وتسا حنااوه ،ويباشاار العما فاارد ماان
ّفراد ذلك اجملتماع يف حا ّ ّن تصاميم وإرادتا للعما جازء مان تصاميم الكا وإرادتا  ،وهكاذا يُعا ّد
الذي ورد تفس ا لآلية املباركاة ،و ّّماا ت ّارد
الذنب ذنبا للجميع ،وهذا هو املراد يف كدل ا مال

الفرف والر ا من دون ّن يكون ما مدخليّة يف الذنب فد يُع ّدان ذنبا.
اهخر ،كمااا
وقااد نسااب يف القاارنن بعااة األعمااال الاايت ارتكبتهااا األجيااال السااابقة إىل ا ي ا املتا ّ
نسااب ّعمااال بااي إس ارائي يف عهااود األنبياااء السااابق إىل اليهااود يف عهااد الرسااول األكاارل ( )،

وقد حكم عليهم ابستحقاق الذلّة واملسكنة لقتلهم األنبياء بغ حق  .والسار يف ذلاك ّ ّن هاؤ ء -
مان وجهااة النظاار القرننيااة  -اساتمرار ألولئااك القااول ،با هاام قاول واحااد بلحاااظ الااروف ا جتماعيااة .
وم اان هن ااا قيا ا إ ّن البشا ارية تتشا ا ّك م اان األما اوات ّكث اار م اان تشا ا ّكلها م اان األحي اااء ( ،)1يع اايّ ّ :ن
للم اوات والساالف سااهما ّكاارب يف تشااكي عناصاار البش ارية ماان األحياااء والباااق  .ومث ا ذلااك مااا
قي  ( :إ ّن األموات اكمون على األحياء ّكثر من ذي قب ) (.)2

____________________

( )6اوغسسه كونه حسب ما ّورده رنون ارون يف كتاب ( مراح ّساسي انديشة در جامعة شناسي
( )0املصدر السابق.
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.) 661

وق ا ااد ورد يف تفسا ا ا امليا ا ازان حب ا ااث يف ّ ّن اجملتم ا ااع إذا ّص ا اابق ذا فك ا اار اجتم ا اااعي واح ا ااد ،وروف
اجتماعيااة واحاادة ؛ كااان حكما حكاام الفاارد الواحااد ماان ا نسااان ،فكمااا ّ ّن ّعضاااء ا نسااان وقاواه
منحلّة ذا وفعد يف شخصية ا نساان ،فلا ّذاهتا وّملهاا لا ّذة ا نساان الكا وّملا  ،وساعادهتا وشاقااها

سعادت وشقااه ،كذلك ّفراد اجملتمع ابلنسبة إىل اجملتمع ككا  .ه ّدال حبثا قاائد ( :وهكاذا صانع
التعصاابات املذهبيااة ّو القوميااة ّن يتف ّكااروا تف ّكارا
القاارنن يف قضااائ علااى األُماام واألقاوال الاايت ّ ااههتم ّ
اجتماعيااا :كاااليهود واألع اراب وع ا ّدة ماان األُماام السااالفة ،ف ارتاه يؤاخااذ الدحق ا بااذنوب السااابق ،
ايمن يتف ّكاار
ويعاتااب احلا ارين ويا ّ
اوخبهم عمااال الغااائب واملا ا ؛ كا ذلااك ألنّا القضاااء احلااق فا َ
فكرا اجتماعيا  .ويف القرنن الكر من هذا الباب نايت كث ة حاجة إىل نقلها ) (.)1

اجملتمع والقانون:
إذا قلنااا ّن اجملتمااع موج ااود حقيقااي ل ا واقااع خ ااارجي ،فدبااد م اان ّن تك اون ل ا ق اوان وس اانن

خاصااة ب ا  ،و ّّمااا إذا قبلنااا النظريااة األُوىل يف البحااث السااابق حااول ماهيّااة اجملتمااع ،وّنكاارة الوجااود
العيااي لا  ،فهااو فاقااد للقااانون ابلطبااع  .وإذا قبلنااا النظريااة الثانيااة وقلنااا إ ّن تركيااب اجملتمااع ماان األفاراد
ٍ
اتلخ يف تنظايم
تركيب صناعي ونيل ،فاجملتمع حينئاذ لا قاانون وسانّة ،إ ّ ّ ّن مجياع قوانينا وسانن ت ّ
الرابطة العلّيّة واملعلولية امليكانيكية ب األجزاء ،والتاهث امليكاانيكي با اجملاامع املختلفاة يف اجملتماع،
من دون ّن يربز للمجتمع ننر خاصة من مظاهر احلياة.

____________________
( )6امليزان ج2

 621 - 627ا ب وت.
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وإذا قبلنااا النظريااة الثالثااة فدبااد ّن نلتاازل ّ -و  -بثبااوت قاوان وساانن خاصااة ابجملتمااع مسااتقلّة
عاان األفاراد ؛ وذلااك أل ّن مقتضااى هااذه النظريااة ثبااوت حياااة مسااتقلّة للمجتمااع ،وإن كااان حما هااذه
احلياة ا جتماعية نفس األفراد فليس ا وجود مستق .
وننياااّ :ن ّج ازاء اجملتمااع ( األف اراد )  -خدفااا للنظريااة السااابقة  -تفقااد اسااتقد ا الااذاي ولااو
نساابيا ،واصا ااا حالااة ا نتماااء إىل الك ا  ،ويف نفااس الوقااه اف ا اسااتقد ا النسااي ،فا ّن حياااة
الفاارد ومواهب ا الفطريااة ومكتساابات ماان الطبيعااة تنح ا ائيااا يف احلياااة ا جتماعيااة  .فااالواقع ّ ّن
مقتضى هذه النظرية ّ ّن ا نسان يعيش حبيات وروح ونفسا  :حيااة وروف ونفاس فطرياة إنساانية

ةشئة من احلركة ا وهرية يف الطبيعة ،وحياة وروف ونفس اجتماعية ةشئة من التم ّدن واحليااة امن
اجملتمااع  .واحلياااة الثانيااة حالااة يف احلياااة الفرديااة ؛ وعليا فا نسااان حمكااول بقاوان علاام الاانفس ،كمااا
ّنّ حمكول بقوان علم ا جتماع  .و ّّما بنااءا علاى النظرياة الرابعاة فا نساان ،مباا هاو إنساان ،حمكاول
بنوع واحد من القوان والسنن ،وهي القوان ا جتماعية.
ولع ّ ّول َمن ص ّارف مان علمااء املسالم  ،ابساتقدل القاوان والسانن احلاكماة علاى اجملتماع عان
السنن والقوان احلاكمة علاى األفاراد ،وقاال ابساتقدل اجملتماع يف شخصايّت وطبيعتا وواقعيّتا هاو (
عبد الرمحان بن خلدون التونسي ) حيث حبث عن إبسهاب يف مقدمت على ر .

وّول َمن حاول اكتشاف السنن احلاكمة على اجملتمعات من ب علماء العصر ،هو مونتساكيو
الفرنسي من علماء القرن الثامن عشر امليددي.
قال رنون نرون بشهن مونتسكيو:
( إ ّن هدف التفس الصحيق للتاريخ ودر معطيات التاريخ  .ف ّن
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معطيات ا املعرو ااة ليسااه إ ّ ظ اواهر تلفااة ،غ ا متناهيااة تقريبااا ماان التقاليااد والعااادات واألفكااار
والقاوان والعواما ا جتماعيااة  .وهااذه املختلفااات غا املرتابطااة  -حسااب الظاااهر  -تشا ّك نقطااة
الشروع للبحث والتحقيق.
وبعااد تكميا الدراسااة بااد ماان ريساايس نظااال وقااانون ليخلااف هااذه املختلفااات غا املرتابطااة .
فمونتسااكيو يريااد كمااا ّراد ( ماااكس وياار ) ّن يتجاااوز املعطيااات التار يااة غ ا املرتابطااة إىل النظااال
املعقول  .وهذه هي س ة علماء ا جتماع ) (.)1
وحمص ما ذكره وراء الظواهر ا جتماعياة املختلفاة الايت تظهار وكاه ّن كادى منهاا ّجناي عان اآلخار
ّ
موحد يكشف العا ا جتماعي ،وك هذه الظواهر مظاهر ذلك النظال والقانون.
نظال ّ
وقد حكي عن كتااب ( ّساباب عظماة الارول وساقوطهم )  -حاول اساتناد الظاواهر ا جتماعياة
املتشاذة إىل عل متشاذة  -قول :

( إ ّن العااا ت ااتح ّكم في ا الص اادفة  .وه ااذه املدحظ ااة نك اان ّن نبح ااث عنه ااا يف ري ااخ ال اارول،
حياث كاانوا ةجحا يف سياساتهم عنادما كااان ام طاايأ يف القياادة  .وملاا تركاوا طّطهام القيااادي
ّ
ص ااعُدا ألس ااباب
ا
س
ي
اي
وساالكوا س اابيد غ ا ه ُّصاايبوا بفش ا بع ااد فش ا  .وهكااذا ك ا نظ ااال ملكا
ُ
جسمية ّو ّخدقية ،وتستقر مكا ا ألسباب ،وتنزل حناو الساقوا ألساباب ُّخار  ،فكا احلاوادع
تتبع ّسباذا  .ولو هتااوت دولاة وساقطه مان ج ّاراء حارب ّو ّيّاة صادفة ُّخار خارجاة عان سلسالة
العل  ،فدبد ّن تكون هنا علّة كلّيّة تسبّبه يف عف الدولة ح سقطه بسبب

____________________
( )6مراح ّساسي ّنديش در جامع شناسي
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حرب واحدة  .واودصةّ ّ :ن املسار العال هو السبب للحوادع ا زئية ) (.)1
والقاارنن الك اار يص ا ّارفّ :ن األُم اام واجملتمع ااات م اان حي ااث إ ّ ااا ُّم اام وتتمع ااات ( ت ا ّارد ّف اراد
صااها ،وك ا اعااتدء وسااقوا يتبااع تلااك الساانن والق اوان  ،ولااو ساانن
اجملتمااع ) ااا ساانن وق اوان
ّ

َ
ح
َ َ َ
اجملتمع يكن ألفراده مص مشرت  .قال تعااىل بشاهن باي إسارائي ََ :قضيحنا إ بَ َِن إْسا َئيدَ
ح َ َُ ح ُ ه
َ ح َ ه َح َََ ح ُ ه ُ ُ ّق َ ق َ َ َ َ َ ح ُ ُ ُ َ َ َ حَ
ي َاعلن علدوا ك َبدْيا * ردإَذا عداء َعدد أَالهمدا بعثندا
َِف ال َ
اب اف َتد َِف األر َض مرت َ
كِ َ
ح
ُ
َ
ق
َ
ق
ق
َ
َ
ح
ُ
َ
َ حَ
َ ح
ُ
َ َح ُ
ُ حم عبَادا نلَا أَِل بَأس َُديد ر َ
ادليَ
ج ُ
اسوا خالل ِّ
ُ ُ
دم
ار َََك ََعدا َمف ُعوال * ث هم َرددندا ل
علي
ٍ
َ
َ
ٍ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ح ح
حَ ُ ح َ َ ق ح ح ح
ح َ ه َ َ َح ح َ ح َ حَ ُ
اك حم بدأ حم َوال ََ َِّن َ
دي ََ َع َعلنداك حم أكد َ ن َفدْيا * َإ أح َتدنُِ حم أح َتدنُِ حم
الكرة علي َهم َأمدددن
ٍ َ
َ
َ َ ُ ُ ُ ُ َ ُ ح َ َ ح ُ ُ حَ ح َ َ
َحُ
ُ
اء ََ حع ُ
ُ حم ََِ ح أَ َسأ ح ُت حم رَلَ َها رَإ َذا َ
َ
دجد ك َمدا
ت
م
ال
وا
ل
خ
د
ِل
َ
م
ُ
وه
ع
َ
َا
وء
ت
ي
ل
ة
ر
خ
َ
اآل
د
ع
ت
ف
َ
َ َ َ
ألن َ
َ
َ
َ
َ
َ
ح
حُ
حَ
حَ
َ َ ُ ُ ه َ َ ه َ ُ َ ِّ ُ َ َ َ ح َ ح ق َ َ َ ُّ ُ ح ح َ ح َ َ ُ
ْحُ حم ََ َِ ُعددت حم ُعددنا ََ َع َعلندا
دخلود أَل مر ٍة َ َِلتِّبَا ما علوا تت َبْيا * عَس رُِّم أ ير
ق
َع َه هن َم لَلح ََكرَر َ
ّن َح َصْيا (.)2
َ

املستفاد من اآلايت الكرنةّ ّ :ن يف تعاىل قد قضى على باي إسارائي يف ّحاد الكتاب الساماوية
ّنّكاام ستفساادون يف األرل ما ّارت  ،وتطغااون طغياااة كب ا ا  .ف ا ذا ح ا ّ وقااه ا نتقااال ماان الطغيااان
األول بعثنااا علاايكم عبااادا لنااا ُّويل ٍس شااديد ،فياادخلون علاايكم بيااوتكم وجيوسااون خاادل الااداير،
اوي الصاراا فنسالّطكم علاايهم وّنا ّدكم ابملااال
وكااان وعاادا حتميّااا مفعااو  ،ه تناادمون وترجعااون إىل سا ّ
والعاادد ،فتزياادون علاايهم ماان حيااث العِّاداة والعُاداة  .و  -بوج ا ٍ عااال  -كلّمااا ّحساانتم فقااد ّحساانتم
ألنفسكم
____________________
( )6مراح ّساسي .01 ..
( )0ا سراء .3 - 2
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وإن ّساه فلنفساكم ّيضااا ،يعايّ ّ :ن سانّتنا وقانوننااا نباه يتغا ّ  ،ففاي حالاة ّناانق ّ ُّماة القا ّاوة
العزة وا ستقدل ،ويف حالة ُّخر نسوقها إىل املذلّاة وا حنطااا  .وإذا حا ّ وقاه ا نتقاال
والقدرة و ّ
ماان طغيااانكم الثاااي بعااد عااودكم إىل الفساااد س الّطنا علاايكم عبااادا ُّخاار ّقااوايء وّش ا ّداء يف احلاارب

مرة ،وليبيدوا ك ما تسالّطوا عليا شار إابدة .
ليسوءوا وجوهكم ،وليدخلوا املسجد كما دخلوه ّول ّ
ولعا ّ يف ياارمحكم إذا عااد إىل الصاراا املسااتقيم ،وإن عااد إىل الفساااد عاادة إىل العقوبااة وتسااليأ
األعااداء علاايكم  .فقولا تعاااىل وإن عااد عاادة بلحاااظ خطابا إىل القااول واأل ُّمااة دون األفاراد ؛ ياادل
على ّنّ قانون وسنّة عامة للمجتمعات.
ا رب وا ختيار ا جتماعيا :
ماان املسااائ األساسااية املطروحااة ب ا العلماااء ،وخصوصااا يف القاارن األخ ا  ،ه ااي مسااهلة ا اارب
وا ختيااار الفااردي يف قِّبااال مقتضاايات اجملتمااع ،وبعبااارة ُّخاار اختيااار الااروف الفرديااة وجربهااا يف قِّبااال
الروف ا ماعية.
ف ا ذا التزمنااا ابلنظريااة األُوىل يف مبحااث تركيااب اجملتمااع ،وقلنااا نّا تركيااب اعتباااري حمااة ،وّ ّن
اوهم ا اارب ا جتماااعي ؛ إذ ليسااه هنااا قاادرة وقا ّاوة سااو قاادرة
األصااي هااو الفاارد ،يكاان تااال لتا ّ
اوهم لا ساالطان علااى الفاارد  .ف ا ذا
وقوتا  ،ونكااون بااذلك قااد ّنكاارة قا ّاوة اجملتمااع وقدرتا فااد يتا ّ
الفاارد ّ
اق ااق ج اارب عليا ا ك ااان م اان ف اارد ّو ّفا اراد نخا ارين م اان قِّبا ا اجملتم ااع ،كم ااا يقولا ا الق ااائلون اب اارب
ا جتماعي.
كما ّنّ إذا التزمنا ابلنظرياة الرابعاة ،وقلناا ّن الفارد ،مان حياث الشخصاية ا نساانية ماادة صارفة
وكااا ةء الفااار تا ّارد اسااتعداد وقابليااة ،وّ ّن شخصااية الفاارد ا نسااانية وعقلا الفااردي وإرادتا الفرديااة
اليت هي
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ّساس اختياره ،إّّنا هي شعاع من العق ا جتمااعي وا رادة ا جتماعياة ،وّ ّن ا رادة الفردياة إغاراء
ماان الااروف ا ماعيااة تااربز يف الفاارد لوصااول اجملتمااع إىل مقاصااده ا جتماعيااة  .واودصااة :إذا قلنااا
لتوهم احلرية الفردية وا ختيار الفردي يف األُمور ا جتماعية.
صالة اجملتمع حمضا ؛ يكن تال ّ
يقااول ( نمي ا دور كااا ) العااا ا جتماااعي الفرنسااي الااذي يعتقااد ذااذه النظريااة ( :إ ّن األُمااور
ا جتماعية ّو ( بتعب ّحسن ) األُمور ا نساانية يف قِّباال األكا والناول ّو غ ّاا ممّاا يتعلّاق اب هاة
احليوانية يف ا نسان  -من مكتسبات اجملتمع دون الفرد وإرادة الفرد.
و ا ثدع مميّزات:
 ّ ّ -6ا خارجة عن ذات الفرد.
 ّ ّ -0ا جربية.
 ّ ّ -3ا عامة.

وإّّن ااا تُع ا ّد خارج ااة ع اان ذات الف اارد أل ّ ااا تص اادر م اان اجملتم ااع ويتقبّله ااا الف اارد ،وه ااي موج ااودة يف
اجملتمع قب وجوده ،وإّّنا يقبلهاا ااه ريثا اجملتماع :كااآلداب والتقالياد اولقياة وا جتماعياة والادين
ارتل الوج اادان الف ااردي وفك ااره وإحساسا ا
ونظائره ااا  .وتُعا ا ّد جربيّااة أل ّن الف اارد مقه ااور يف قبولا ا  ،وي ا ّ
وعواطف حسب ما تقتضي هذه األُمور  .وجربيتها تستلزل عموميتها ّيضا ).
و ّّما إذا التزمنا ابلنظرية الثالثة ،وقلنا صالة الفرد واجملتماع معاا ،فااجملتمع وإن كاان لا قادرة غالباة
علااى قاادرة الفاارد ،إ ّ ّ ّن ذلااك يسااتلزل جاارب الفاارد يف األُمااور ا جتماعيااة ا نسااانية  .فااا رب الااذي
يقول ب ( دور كا ) إّّنا يقول ب غفلة عن ّصالة الفطرة يف ا نسان ،الناشئة من تكاما ا نساان

جب ااوهره يف الطبيع ااة  .وه ااذه الفط اارة مت اانق ا نس ااان نوع ااا م اان احلري ااة وال ااتم ّكن عل ااى العص اايان ّم ااال
مقتضيات اجملتمع  .ومن هنا نقول
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إ ّن عدقة الفرد ابجملتمع يتح ّكم فيها نوع من األمر ب األمرين (.)1
والقرنن الكر بينما يقول ابستقدل اجملتماع يف طبيعتا وشخصايت وعينيّتا وقدرتا وحياتا وموتا
وّجل ا ووجدان ا وإطاعت ا وعص اايان  ،يص ا ّارف ّيض ااا ّن الف اارد ق ااادر عل ااى العص اايان ّم ااال مقتض اايات
اجملتمااع ؛ ويسااتند القاارنن يف ذلااك إىل ( فطاارة يف )  .وقااد ورد يف سااورة النساااء نيااة ّ ّ 41 /ن قومااا
يعتذرون عن عدل قياامهم مبساؤوليّاهتم الفطرياة بكاو م مستضاعف يف تاتمعهم ( اجملتماع امل ّكاي ) .
ويف الواقع يريدون ّن يعتذروا عن ذلك بكو م تاربين ّماال مقتضايات اجملتماع ،فاد يُقبا مانهم هاذا
العااذر ؛ إذ كااان إبمكااا م علااى اقا تقاادير ّن يهاااجروا ،ويرتكاوا ذلااك ا ااو ا جتماااعي الفاسااد إىل

تتمع صاح (.)2
َ َ ُّ َ ه َ َ ُ َ َ ح ُ ح َ ح ُ َ ُ ح َ ُ ُّ ُ
دكمح
اَّلين آ َمنوا عليُم أنفتدُم ال ير
وقال تعاىل يف سورة املائادة  :627 /يا أيها َ
ح ح
َ ه
اهَِ َديُِ حم واملراد ّ ّن دل اآلخرين جيربكم على الضدلة إذا كنتم مهتدين.
َم حن ضَ إذا

وقااال تعاااىل يف نيااة الااذر الاايت وردت إشااارة إىل الفطاارة ا نسااانية ،بعااد ّن ّشااار إىل ّخااذ العهااد
َكَ
من الناس على توحيد الرب ،وإيداع هذا العهاد يف فطارة ا نساان ،قاال :أَ حَ َت ُقولُدوا إ هن َمدا أَ ح َ
َ
َ ُ ُه ُ ق
َُ
آ َبَاؤنا َم حن ابحَ ََكنا ذ ِّر هّة

____________________
( )6األمر ب األمرين هو نظرياة الشايعة يف مساهلة ا ارب والتفاوية ،حياث يقاول األشااعرة ابألول ،واملعتزلاة ابلثااي  .وقاد
قو م :جرب و تفوية ب ّمر ب األمرين ( املرتجم ).
ّئمتنا
اشتهر عن ه ّ
َ
َ
َ
َ
ح
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ح َ ُ ح ُ
َ
يم كنحُِ حم قَالوا ك هنا ُم حتَِ حض َعف َ
( )0إ ه اَّل َ َ ه ُ َ
ُة َظالَِم أ حن ُفته حم قَالوا َف َ
دن أ حرض
ي َِف األ حر َض قالوا ألم تُ
َ َ
ين ت َوراه ُم المالئَ
َ
َ َ
َ
ق َ

َُ َ

ح

ق

َ َ َ ُ
ه
َ
اّلِل ََ َ ُ َ
اه حم َع َه هن ُم ََ َس َاء حت َم َصْيا  .النساء ،نية .41
ََلك مأَ
اع ُرَا َفيها رأ َ
َ َ
اسعة فِه َ
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ح َح
ددد َه حم  . )1( ...فهشااار إىل ّ ّن هااذه الفطاارة متنااع ماان دعااو ا اارب وا اااء يف اتباااع ساانن
َمددن بع َ
اآلابء.
والتعاااليم القرننيااة كلّهااا مبتنيااة علااى مسااؤولية ا نسااان ابلنساابة إىل نفس ا واىل تتمع ا  .واألماار

ابملعااروف والنهااي عاان املنكاار ق ارار اكاام بطغيااان الفاارد علااى الفساااد ا جتماااعي ،وّكثاار القص ا
والوقااائع املااذكورة يف القاارنن تتضا ّامن طغيااان الفاارد وثورت ا علااى تتمع ا وا ااو الفاسااد ا جتماااعي:
كقصا ا ااة نا ا ااوف  ،وإب ا ا اراهيم  ،وموسا ا ااى  ،وعيسا ا ااى  ،والرسا ا ااول األكا ا اارل
ّ
وّصحاب الكهف ،ومؤمن نل فرعون ،وغ هم.
اوهم ّ ّن مقتضاى الرتكياب احلقيقاي
توهم ا رب للفرد ّمال اجملتمع وا او ا جتمااعي ،هاو ت ّ
وّساس ّ
اندماج األجزاء بعضها يف بعة ،واحنادل كثرهتاا يف وحادة الكا وحادوع حقيقاة جديادة ،ف ّماا ّن
نلتازل ابساتقدل الفاارد وكرامتا وحريتا  ،وناارفة الرتكياب احلقيقااي للمجتماع ووجاوده العيااي ،كماا هااو
وإم ااا نلت اازل ابلرتكي ااب احلقيق ااي
مقتض ااى النظ اريت األُوىل والثاني ااة يف حب ااث ّص ااالة الف اارد ّو اجملتم ااعّ ،
للمجتمع ووجوده العيي ،فنرفة استقدل الفرد وكرامت وحريت كما تستوجب نظرية ( دور كاا ) .
وا مااع ب ا هااذين األم ارين غ ا ممكاان وحيااث إ ّن األدلااة والش اواهد يف علاام ا جتماااع تؤياّاد واقعيااة
اجملتمع فدبد من رفة ما ينافي .
والواقع ّ ّن املرّكبات احلقيقية تلف من وجهة النظر الفلسفية ،

____________________
( )1األعراف.613 :
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ففي املراتب السفلى من الطبيعاةّ ،ي يف ا ماادات واملوجاودات غا احليّاة ،الايت اكام يف كا منهاا
ن ااوع واح ااد م اان الق ااو البس اايطة األض ااة ،وتعما ا عل ااى وتا ا ة واح اادة ( حس ااب املص ااطلق والتعبا ا
الفلسافي ) تنادم األجازاء والقاو بعضااها يف بعاة انادماجا كليّااا ،وينحا وجودهااا متاماا يف وجااود

الك ا  ،كمااا يف تركيااب املاااء ماان األوكسااج وا ياادروج  ،ولكاان كلّمااا كااان الرتكيااب يف مسااتو
ّعلى اكتسبه األجزاء استقد نسابيا ّكثار ابلنسابة إىل الكا  ،واقاق ناوع مان الوحادة يف الكثارة،
والكثاارة يف الوحاادة  .فنجااد يف ا نسااان  -مااثد ّ ّ -ن القااو التابعااة لا تكتفااي اب حتفاااظ علااى
كثرهتا فحسب ،بلى جند ب القو الداخلياة لا تضاادا وتعار اا دائمياا  .واجملتماع ّرقاى موجاودات
الطبيعة ؛ ولذلك فاستقدل األجزاء نسبيا في ّكثر من غ ه.
إذن فا نسان ( وهو ا زء الذي يرتّكب من اجملتمع ) حيث إنّ يتمتّاع بعقلا وإرادتا الفطرياة يف
وجوده الفردي قب وجوده ا جتماعي ،وحيث إ ّن ا ستقدل النسي للجزاء يف املراتاب الراقياة مان

الطبيع ااة حمفوظ ااة ( ،فا نس ااان ) ّي روحا ا الفردي ااة غا ا ت اارب وغا ا مس االوب ا ختي ااار جت اااه ال ااروف
ا ماعية.
التقسيمات والطبقات ا جتماعية:
اجملتمع مع ّنّ يتمتّاع بناوع مان الوحادة ينقسام يف نفسا  -علاى وجا العماول ّو يف بعاة املاوارد

متضادة ؛ إذن فااجملتمع لا وحادة يف
على األق  -إىل طوائف وطبقات وّصناف تلفة وقد تكون
ّ
ع الكثرة ،وكثرة يف ع الوحدة  -حسب اصطدف فدسفة ا سدل  -وقد حبثنا يف
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الفصااول السااابقة عاان نوعيّااة الوحاادة يف اجملتمااع  .وهنااا نريااد ّن نبحااث عاان نوعيّااة الكثاارة فيا  .ويف
ذلك نظريتان معروفتان:
املادي ااة التار ي ااة والتن اااقة ال اادايلكتيكي  .وه ااذه النظري ااة  -ال اايت
األُوىل :النظري ااة املبتني ااة عل ااى ّ
سانبحث عنهاا فيمااا سايهي  -تقااول :إ ّن الكثارة يف اجملتماع تتبااع املِّلكيّاة الفرديااة ،فاجملتمعاات الفاقاادة
للملكية الفردية كاجملتمع ا شارتاكي البادائي ،واجملتماع ا شارتاكي املوعاود تتمعاات طبقيّاة  .و ّّماا
اجملتمعااات الاايت تااتح ّكم فيهااا املِّلكيّااة الفرديااة فتنقساام إىل طبقت ا ابلضاارورة ؛ إذن فاااجملتمع ّإمااا ّن
يكااون ذا طبقااة واحادة ّو ذا طبقتا  ،ولاايس هنااا قساام نلااث  .واألفاراد ينقساامون يف اجملتمااع ذي
طبقتا إىل ّفاراد مسااتثمرين وّفاراد اااه ا سااتثمار ،و يوجااد سااو معسااكرين :املعسااكر احلاااكم،
واملعسكر األكول  .وتنقسم سائر الشؤون ا جتماعية بنفس التقسايم ،كالفلسافة واألخادق والادين
والفن  .فيكون يف اجملتمع نوعان من ك منها ،يطابق ك منهماا التفكا اواا ألحاد الطبقتا
ا قتصاااديت  .ولااو كااان هنااا نااوع واحااد ماان الفلساافة ّو األخاادق ّو الاادين ،فهااو ةخااذ ّيضااا
صبغة التفك اوا للطبقاة احلاكماة ،الايت اساتطاعه فارل نرائهاا وّفكارهاا علاى الطبقاة األُخار
 .و نكن وجود فلسفة ّو فن ّو دين ّو ّخدق خارج عن نطاق التفك لطبقة اقتصادية.
الثاني ااة :النظري ااة القائل ااة ّن وح اادة الطبق ااة يف اجملتم ااع وتكثّره ااا يتب ااع ّص ا ا املِّلكيّ ااة الفردي ااة
فحسا ااب ،ب ا ا هنا ااا ع ا ا ّدة عوام ا ا نكا اان ّن تا ااؤثّر يف ذلا ااك ،كالعام ا ا الثقا ااايف ّو ا جتما اااعي ّو
العنصري ّو العقائدي ،وخصوصا العوام الثقافياة والعقائدياة ،فا ّن اا ريثا ا كبا ا يف تقسايم اجملتماع
متضادة ،كما ّ ّن ا
إىل طبقت فحسب ،ب إىل طبقات
ّ
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إمكانية التهث يف توحيد طبقات اجملتمع ،من دون ّن تستلزل إلغاء املِّلكيّة الفردية.
وهنااا بااد ماان مراجعااة القاارنن لناار موقف ا جتاااه التكثّاار يف اجملتمااع ،وإنّا علااى اف ارتال قبول ا
للتكثّار وا خاتدف ،فها هاو منحصار يف الطبقتا علاى ّسااس املِّلكيّاة وا ساتثمار ّل ؟ الظااهر
ّ ّن من املستحسن يف استنباا النظرية القرننية هو استخراج املفردات ا جتماعياة الاواردة يف القارنن،
وتشخي وجهة نظره يف تفس ها واديد مفاهيمها.
واللغات ا جتماعية يف القرنن على قسم :
 -6مااا ي ارتبأ بظاااهرة اجتماعيااة خاصااة كاملِّلّااة والش اريعة والشاارعة واملنهاااج والس انّة ونظائرهااا .
وهذا القسم خارج عن حم البحث.
 -0مااا اكااى عاان عن اوان اجتماااعي ينطبااق علااى مجيااع ّف اراد البش اارّ ،و طوائااف من ا  .وهااذه
املفااردات هااي الاايت نكاان ّن تع ا وجهااة النظاار القرننيااة فيمااا حناان بصاادده ،حنااو :قااولُّ ّ ،مااة ،ةس،

شااعوب ،قبائا  ،رسااول ،نااي ،إمااال ،ويل ،مااؤمن ،كااافر ،منااافق ،مشاار  ،مذبااذب ،مهاااجر ،تاهااد،
صديق ،شهيد ،متّقاي ،صااح ،مصالق ،مفساد ،اآلمار ابملعاروف ،النااهي عان املنكار ،عاا  ،ةصاق،
رمي ،كاااهن ،رهبااانّ ،حبااار ،جبّااار ،عااايل ،مسااتعلي ،مسااتكرب ،مستضااعف،
ظااا  ،خليفااة ،رّابيِّّ ،
مسرف ،مرتف ،طاغوت ،مل ،ملو  ،غي ،فق  ،مملو  ،مالك ،حر ،عبد ،رب ،وغ ها.
وهنا بعة املفردات الشبيهة ذذا القسم من قبي  :مصالّي ،لا  ،صاادق ،منفاق ،مساتغفر،
ئب ،عابد ،حامد ونظائرها ،
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ولكنّهااا اكااي عاان ّفعااال ا نسااان عاان طوائااف منا  .وماان هنااا اتما فيهااا ّن تكااون حاكيااة
عن التقسيمات ا جتماعية.
و بد من مدحظة اآلايت اليت ورد فيها القسم الثاي من املفردات السابقة ،خصوصاا ماا كاناه
التعمااق فيهااا ليتضااق ّ ّ ااا ه ا
مرتبطااة اب اااذ املوقااف اوااا جتاااه املسااائ ا جتماعيااة ،و بااد ماان ّ
توافا ااق علا ااى تقسا اايم اجملتمعا ااات إىل طا ااائفت ّل إىل طوائا ااف ؟ ولا ااو فر ا اانا تقسا اايم اجملتمعا ااات إىل
اوصيصااة األصاالية مااا ؟ فمااثد ه ا نكاان درجهمااا يف طااائفيت املااؤمن والكااافر
طااائفت فمااا هااي ّ
ليكااون ّساااس التقساايم هااو الفااارق ا عتقاااديّ ،و درجهمااا يف طااائفيت الغااي والفق ا علااى ّساااس
الفارق ا قتصادي ؟.
وبعبارة ُّخر  :بد من مدحظة هذه التقسيمات لنر ّ ّ ا ه ترجع إىل تقسيم ّسااس تتف ّارع
من سائر التقسيمات ّل ؟
ولو كان كذلك فما هو ذلك التقسيم األساس ؟
هن ااا َم اان ي ا ّدعي ّ ّن موق ااف الق اارنن م اان اجملتم ااع يبت اي عل ااى ّس اااس انقس ااام إىل طبقت ا  ،وّ ّن
اجملتمع ،حسب النظرة القرننية ،ينقسام يف املرتباة األُوىل إىل طبقاة حاكماة مسايطرة مساتثمرة ،وطبقاة
حمكومااة اااه الساالطة وا سااتثمار ،وّ ّن القاارنن يعا ّارب عاان الطبقااة احلاكمااة ابملسااتكربين ،وعاان الطبقااة
املوح ا ااد
األكوم ا ااة ابملستض ا ااعف  ،وّ ّن س ا ااائر ا نقس ا ااامات كا نقس ا ااال إىل امل ا ااؤمن والك ا ااافر ،وإىل ّ
واملش اار  ،واىل الص اااح والفاس ااد انقس ااامات فرعيا ااة  .فا س ااتكبار وا س ااتثمار ينتهي ااان إىل الكفا اار
والشاار والنفاااق ونظائرهااا ،وا ستضااعاف ينتهااي إىل ا نااان وا جاارة وا هاااد والصاادف وا صاادف
ونظائرها.
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وبعبااارة ُّخاار ّ ّ :ن منشااه مااا يعا ّده القاارنن احنرافااا عقائااداي ّو خلقيااا ّو عمليااا هااو الو ااع اوااا
ا قتصااادي ّي ا سااتثمار ،ومنشااه مااا يؤياّاده القاارنن ماان عقياادة ّو خلااق ّو عما هااو الكااون اااه
ا ستثمار والظلم.
والوج اادان البش ااري يتب ااع ابلطب ااع والض اارورة حياتا ا املادي ااة ا قتص ااادية ،و نك اان تغيا ا الو ااع
الروحي والنفسي واولقي من دون تغي يف احلياة املادية ؛ ومن هنا يعد القارنن النضاال ا جتمااعي
يف ص ا ااورة الصا ا اراع الطبق ا ااي ص ا ااحيحا وّساس ا اايا  .والق ا اارنن ي ا اار ّ ّن الك ّف ا ااار واملن ا ااافق واملش ا اارك
والفاسدين والفاسق والظامل يبعثاون مان با الطوائاف ،الايت يع ّارب عنهاا القارنن ابملرتفا واملسارف

واملاال واملل ااو واملس ااتكربين ونظااائرهم ،و نك اان ّن ينبعث اوا م اان الطبق ااة املقابل ااة  .كم ااا ّ ّن األنبي اااء
األئمة والص ّديق والشهداء واجملاهدين واملهاجرين واملؤمن يبعثون مان با الطبقاة املقابلاة
والرس و ّ
؛ فا ستكبار وا ستضعاف ّا يصنعان الوجدان ا جتمااعي ،ويبعثاان علاى ا جتاهاات املختلفاة .

وك الشؤون األُخر مظاهر وجتلّيات استضعاف اآلخرينّ ،و الوقوع اه استضعاف اآلخرين.
والق ا ا اارنن يكت ا ا ااف بعا ا ا ا ّد الطوائ ا ا ااف امل ا ا ااذكورة م ا ا اان مظ ا ا اااهر الطبق ا ا ااة األص ا ا االية ( ا س ا ا ااتكبار
وا ستضااعاف) ،ب ا ّشااار إىل ع ا ّدة ماان الصاافات وامللكااات احلساانة ،ماان قبي ا  :الصاادق والعفاااف
وا خااد والعبااادة والبصا ة والرّفااة والرمحااة والفتا ّاوة واوشااوع وا نفاااق وا يثااار واوشااية والتوا ااع،

واعتربها مجيعا خصال املستضعف .
وّشااار إىل ع ا ّدة ماان الصاافات وامللكااات الساايّئة ،ماان قبي ا  :الكااذب واويانااة والفجااور وال ارايء
واتب ا اااع ا ا ااو وعم ا ااى القل ا ااب والقس ا اااوة والبخ ا ا والتك ا ا ّارب وحنوه ا ااا ،واعتربه ا ااا مجيع ا ااا م ا اان خص ا ااال

املستكربين.
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فا ستكبار وا ستضعاف ليسا ّسااس ا نقساال إىل الطوائاف املختلفاة واملتناقضاة فحساب ،با
اادة ،وّااا األساااس يف مجيااع ا جتاهااات والعقائااد
ّااا ّيضااا ّساااس الصاافات وامللكااات اولقيااة املتضا ّ
واملسالك ،ب مجيع اآلنر الثقافية واحلضارية  .فك من األخدق والفلسفة والفن واألدب والادين،
إذا كااان ةشاائا ماان الطبقااة املسااتكربة كااان حاكيااا عاان اجتاههااا ا جتماااعي وممااثّد لا ؛ ولااذلك نراهااا
كلها بصدد توجي الو ع املوجود وعامد للتوقّف والركود وا مود ،خدفا للخدق ّو الفلسافة ّو
موجه ااا ومبعث ااا للحرك ااة
اآلداب ّو الف اان ّو ال اادين املنبع ااث م اان الطبق ااة املستض ااعفة ؛ حي ااث يك ااون ّ
والثااورة  .فالطبقااة املسااتكربة حيااث إ ّ ااا تستضااعف اآلخ ارين ،وتسااتويل علااى حقااوقهم ا جتماعيااة،
اهخرة الفكاار رجعيّااة طالبااة للعافيااة والساالم ،خدفااا للطبقااة املستضااعفة حيااث تكااون
تكااون ابلطبااع متا ّ
متحركة.
بص ة مطّلعة ،الفة للتقاليد ،ثورية تقدمية ّ
واودص ااةّ ّ :ن ّص ااحاب ه ااذه ال اادعو يعتق اادون ّ ّن الق اارنن يؤيّااد النظري ااة القائل ااةّ ،ن ك ا م ااا
يصاانع شخصااية ا نسااان ،ويشا ّ
اخ الطائفااة الاايت ينتمااي إليهااا ،وا هااة الاايت يس ا حنوهااا ،ويع ا ّ
قاعدت الفكرية واولقية والدينية والعقائدية هو و ع ا قتصاادي  .وعلاى هاذا األسااس باىن القارنن
تعاليم القيّمة حسبما يستفاد من تموع اآلايت.
وم اان هن ااا فا ا ّن املقي اااس ملعرف ااة ص اادق ال اادعاو وك ااذذا ،م اان قبيا ا دع ااو ا ن ااان وا ص اادف

النبوة وا مامة ،هو ا نتماء إىل الطبقة اواصة ،فهو مد ك شيء.
والقيادة ،وح
ّ
هااذه النظريااة  -يف الواقااع  -تبتااي علااى التفسا املااادي األااة ل نسااان واجملتمااع  .ومماّاا شااك
في ّ ّن القرنن يهتم كث ا ابلقاعدة ا جتماعية
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ل نسااان ،إ ّ ّ ّن هااذا يعااي ّناّ جيعا ذلااك مقياسااا ميااع التقساايمات الطبقيااة  .وحناان نعتقااد ّ ّن
ه اذا الن ااوع م اان التفس ا ا جتم اااعي ينطب ااق م ااع وجه ااة النظ اار ا س اادمية ح ااول ا نس ااان والع ااا
واجملتمع ،وّ ّن منشاه ذلاك هاو النظارة الساطحية للمباحاث القرننياة  .إىل هناا نكتفاي يف البحاث عان
ذلك ،وسيهي تفصيل يف مباحث التاريخ اه عنوان ( ه التاريخ بطبع مادي ّل ؟ ).

إااد اجملتمعات يف املاهيّة واختدفها:
البحااث عاان هااذا املو ااوع  -كمااا ما ّارت ا شااارة إلي ا  -ااروري لك ا مدرسااة اجتماعيااة ؛ إذ
موحدة ميع اجملتمعات البشريةّ ،و باد مان تن ّاوع
بذلك يتّضق ّنّ ه نكن افرتال إيديولوجية ّ

تنوع اجملتمعات ،وّ ّن ك قول وك شعب وك حضارة وثقافة لا إيديولوجياة
األيديولوجيات حسب ّ
معيّنااة ؟ وذلااك أل ّن ا يديولوجيااة عبااارة عاان تموعااة ماان النظ ارايت والطاارق الاايت تسااوق اجملتمااع إىل
كمالا ا وس ااعادت  .وم اان جه ااة ُّخ اار جن ااد ّ ّن كا ا ن ااوع م اان املوج ااودات احليّ ااة لا ا خواصا ا وننره
وإمكانيّات املختصة ب  ،ويس حنو كمال وسعادت املختص با  ،فاد نكان ّن يكاون كماال الفارس
وسعادت  -مثد  -بعين كمال ا نسان وسعادت .
إذن فل ااو كان ااه اجملتمع ااات  -واملف اارول ّ ّ ااا ّص اايلة وواقعي ااة  -كله ااا م اان ن ااوع واح ااد ،وطبيع ااة
وماهيّااة واحاادة ّمكاان ّن تكااون ااا مجيعااا إيديولوجيااة واحاادة ،حيااث إ ّن ا ختدفااات املوجااودة فيهااا

تتع ا ا ّد ا ختدف ا ااات الفردي ا ااة يف الن ا ااوع الواح ا ااد ،وك ا ا إيديولوجي ا ااة نك ا اان تعميمه ا ااا يف ح ا اادود
ا ختدف ااات الفردي ااة ،و ّّم ااا إذا كان ااه اجملتمع ااات تلف ااة يف ماهيّته ااا وطبيعته ااا ونوعيّته ااا ؛ كان ااه
ابلطبع تلفة يف كما ا وسعادهتا ونظامها
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وهدفها وقراراهتا ،و نكن يديولوجية واحدة ّن تتك ّف سعادة ا ميع.
واو ااا يف عمااود الزمااان فنقااول:
ومثا هااذا الس اؤال بعين ا ّ
تطورهااا ّ
يتوج ا إىل اجملتمعااات بلحاااظ ّ
وتطورهااا تتغ ا ّ ماان حيااث املاهيّااة والنوعيّااة ،فيشااملها قااانون تب ا ّدل
او ااا ّ
ه ا اجملتمعااات يف مس ا ّ

األنا اواع  -ولك اان عل ااى مس ااتو اجملتمع ااات ّ -ل ّ ّن ا ا ّاول اجملتم ااع وتط ا ّاوره م اان قبيا ا ا ا ّاول الف اارد
وتطوره ،حيث اتف يف مجيع املراتب بنوعيّت وماهيّت ؟
ّ
والسؤال األول يتعلّاق ابجملتماع ،والثااي ابلتااريخ  .وحنان نتع ّارل هناا للبحاث عان الساؤال األول،
ونرت ا جابة على السؤال الثاي ملباحث التاريخ:
إ ّن حبا ااوع عل ا اام ا جتم ا اااع نكنه ا ااا ّن تب ا اادي رّاي يف ه ا ااذه املس ا ااهلة ع ا اان طري ا ااق البح ا ااث يف ّ ّن
اجملتمعااات ها تشاارت يف تموعااة ماان اواوا الذاتيااة ّل ؟ وّ ّن اخااتدف اجملتمعااات ها هااو يف
ّمااور سااطحية ظاهريااة معلولااة ملااا ه ااو خااارج عاان ذات اجملتمااع وطبيعت ا  ،وّ ّن ك ا مااا يتعلّااق بذات ا
وطبيعت ا لاايس في ا اخااتدفّ ،ل ّ ّ ااا تلفااة ،يف ذاهتااا وطبيعتهااا ،وح ا لااو فر اانا ّ ّ ااا متحاادة ماان
حيااث الو ااع اوااارجي فهااي تلفااة ماان حيااث التااهث والعم ا ؟ وهااذه هااي الطريقااة الاايت تقرتحهااا
الفلسفة لتشخي الوحدة النوعية وكثرهتا عندما تكون مبهمة.
ويف املقااال طريااق ّقاارب وهااو البحااث عاان ا نسااان نفس ا ؛ إذ اخااتدف يف ّ ّن ا نسااان نااوع

واحااد ،وّنّا يتحا ّاول بيولوجيااا منااذ ُوجااد  .قااال بعااة العلماااء :إ ّن الطبيعااة بعااد ّن ّوصااله السا
التطور ا جتماعي
التطور البيولوجي إىل ّ
التكاملي يف األحياء إىل ا نسان بدله ّ
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وبدله مس التكام من ا سم إىل الروف واملعنوية.
هااذا وقااد ما ّار بنااا يف البحااث عاان سا ّار كااون ا نسااان اجتماعيااا ّ ّن ا نسااان  -وهااو نااوع واحااد
حسب الفرل  -اجتماعي مبقتضى فطرت وطبيعت  ،مبعىن ّ ّن اجتماعيت وتشكيل للمجتماع وتقبّلا
للاروف ا ماعيااة ينبااع ماان خصوصاايت الذاتيااة والنوعيااة  .وهااو ماان املميازات الفطريااة ل نسااان ،فااالنوع
البشااري إّّنااا ني ا إىل التم ا ّدن وإعااداد الااروف ا ماعيااة ؛ كااي يص ا إىل الكمااال املناسااب الااذي ل ا
قابليااة الوصااول إلي ا  ،والااروف ا ماعيااة كوساايلة يصااال ا نسااان إىل كمالا النهااائي  .وعليا فااالنوع
البشري هو الذي يع مس ة الروف ا ماعية.
وبعبارة ُّخر  :الاروف ا ماعياة هاي بادورها ّيضاا يف خدماة الفطارة ا نساانية ،والفطارة ا نساانية
تستمر يف جهودها ما دال ا نسان ابقيا.
إذن ف ااالروف ا ماعي ااة تعتم ااد عل ااى ال ااروف الفردي ااة والفط اارة ا نس ااانية ،وحي ااث إ ّن ا نس ااان ن ااوع

واحاد فاجملتمعاات ا نسااانية ّيضاا متحاادة يف طبيعتهاا وماهيتهاا ونوعيتهااا  .نعام ،كمااا نكان احناراف
الفاارد عاان مسا ه الفطااري ،ورّمبااا نسااخ ّخدقيااا ،كااذلك اجملتمااع ،فااا حنراف املوجااود با اجملتمعااات
من قبي اختدف األفراد ّخدقيا ،الذي يؤثّر يف خروجهم عن النوع البشري.
إذن فاجملتمعااات واحلضااارات والثقافااات واألرواف ا ماعيااة احلاكمااة علااى اجملتمعااات ،ابلاارغم ماان

ا ختدف يف الوجهة والصبغة ،تفقد صبغة النوعية ا نسانية ،وماهيّتها إنسانية غ .
هذا ،ولكن إذا قبلنا النظرية الرابعة يف تركيب اجملتمعاات ،وقلناا :إ ّن األفاراد ليساوا إ ّ ماوادا قابلاة
وظروفا فارغة ،وّنكرة قانون
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الفطرة ؛ ّمكان ّن نفارتل وجاود ا خاتدف الناوعي واملااهوي با اجملتمعاات  .ولك ّان هاذه النظرياة
الاايت ّبااداها ( دوركااا ) مااردودة ؛ أل ّن ّول س اؤال يفقااد جواب ا  -حسااب هااذه النظريااة  -هااوّ ّ :ن
املااادة األُوىل للااروف ا ماعيااة إذا تنبااع ماان الفاارد ،وا انااب الطبيعااي والبيولااوجي يف ا نسااان ،فماان
ّياان حصا ؟ ها الااروف ا ماعيااة ُوجاادت ماان العاادل األااة ؟ ّل يكفااي يف توجيههااا ّن نقااول ّن
اجملتمع ُوجد منذ وجود ا نسان ؟ ّ يف إىل ذلك ّ ّن دوركا نفس يعتقاد ّ ّن األُماور ا جتماعياة،
اليت ترتبأ ابجملتمع و لقها الروف ا ماعية ،من قبيا الادين واألخادق والفان وحناو ذلاك ،كاناه يف
اجملتمعااات و ت ازال ولاان تاازول  ,و ااا  -حسااب تعب ا ه  -دوال زماااي وانتشااار مكاااي  .وهااذا ياادل
على ّ ّن دوركا ّيضا يقول بوحدة الروف ا ماعية من حيث املاهيّة والنوع.
ّّما التعاليم ا سدمية فتقول بوحدة الدين مطلقا ،من حيث النوعية ،وان اخاتدف الشارائع مان
قبي ا ختدف يف الفروع ا ختدف املاهوي ،وحيث إ ّن الادين لايس إ ّ النظاال التكااملي للفارد

واجملتمااع ،فهااذا يعااي ّ ّن التعاااليم ا ساادمية تبتااي علااى الوحاادة النوعيااة للمجتمعااات ؛ إذ لااو كانااه
اؤداي إىل
متع ا ّددة النوعيااة لتكثّاارت األهااداف الكماليااة وطاارق الوصااول إليهااا ،وابلطبااع كااان ذلااك ما ّ
اخ ااتدف األداين يف املاهيّااة ،والق اارنن الك اار يص اار ويؤّك ااد عل ااى ّ ّن ال اادين واح ااد يف مجي ااع املن اااطق
واجملتمعات ،ويف مجيع العصور واألزمنة ،فمان وجهاة نظار القارنن ليساه هناا ّداين با ديان واحاد
منفارد ،واألنبياااء كلهام كااانوا يادعون إىل دياان واحاد وطريقااة واحادة وهاادف واحااد:
ُ ق َ ه َح َ حَ َح َ
َ ِّ َ ه
َ
ك ََ َما ََ هصيحنَا به إبح َراه َ
يم ََ ُموس
اَّلي أَحينا َإِل
ين ما َََّص بَ َه نوحا َ َ
ََ َ َ
َمن ادل َ
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َ َ َ َ ُ
ُد ح
دم
َع ل

َ َ

َ ُ

َ َ
يَس أ ح أا ُ
يموا ِّ
ادل َ
ين ََال َتَِف هرقوا َفيه ( )1واآلايت الدالاة علاى وحادة الادين يف مجياع األقطاار
َ َع
َ
واألعصااار وعلااى ّلساانة مجيااع األنبياااء ،وإ ّن اخااتدف الش ارايع ماان قبيا اخااتدف الناااق والكام ا
كث ة يف القرنن الكر .

والقااول بوحاادة الاادين ماان حيااث النااوع يبتااي علااى ّساااس القااول بوحاادة نااوع ا نسااان ،ووحاادة
اجملتمعات ا نسانية يف النوع من حيث إ ّ ا واقعيّات عينيّة.
اجملتمعات يف املستقب :
لنفارتل ّ ّن اجملتمعااات واحلضاارات والثقافااات  -كماا قلنااا  -متحادة النااوع واملاهياة ،ولكنّهااا بااد

ريااب تلفااة يف الكيفيااة والشااك والصاابغة ،فكيااف يكااون و ااعها يف املسااتقب ؟ ه ا تسااتمر هااذه
موحادة
الثقافات واجملتمعاات والقومياات يف و اعها احلاايلّ ،ل ّ ّن البشارية تسا حناو حضاارة وثقافاة ّ
موحااد ،فتنتفااي ك ا هااذه األل اوان اواصااة ،وتتلا ّاون ك ا هااذه األُمااور ابلصاابغة األصاالية وهااي
وتتمااع ّ
صبغة ا نسانية ؟
هاذه املسااهلة تارتبأ ّيضااا ابلبحااث عاان ماهيااة اجملتماع ،ونااوع الااروابأ با الااروف ا ماعيااة والااروف
الفردية  .ومن الوا ق ّنّ بناءا على نظرياة ّصاالة الفطارة ،وّ ّن الوجاود ا جتمااعي ل نساان وحياتا
ا جتماعيا ااة والا ااروف ا ماعيا ااة للمجتما ااع وسا ااائ انتخبتها ااا الفطا اارة ا نسا ااانية للوصا ااول إىل كما ا ااا

النهااائي ،فدبااد ماان القااول ّن اجملتمعااات واحلضااارات والثقافااات تسا حنااو ا ااااد وا ناادماج ،وّ ّن
املوحد املتكام الذي تص في مجيع القيم البشرية
مستقب اجملتمعات البشرية هو اجملتمع العاملي ّ

____________________
( )1الشور .63 :
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املمكن ااة إىل ح ااد الفعليّ ااة ،ويص ا ا في ا ا ا نس ااان إىل كمال ا ا احلقيق ااي وس ااعادت الواقعي ااة وا نس ااانية
األصيلة.
ومماّاا ريااب في ا ّ ّن القاارنن ياار ّن احلكومااة النهائيااة هااي حكومااة احلااق وفناااء الباط ا متامااا،

والعاقبة للتقو واملتق .
اؤدي إىل ّ ّن النااوع
قااال يف تفس ا املي ازان ( :إ ّن البحااث العميااق يف ّح اوال املوجااودات الكونيااة يا ّ
ا نساااي ساايبلظ غايتا وينااال بغيتا  ،وهااي كمااال ظهااور ا ساادل حبقيقتا يف الاادنيا ،وتولّيا التااال ّماار
َ حَ َح
اجملتمع ا نساي ،وقد وعده يف تعاىل  -طبق هذه النظرية  -يف كتاب العزياز ،قاال :ر َتوف يأ َِت

ه ُ َ ح ُ ُّ ُ ح َ ُ ُّ َ ُ َ ه َ َ ح ُ ح َ َ ه َ َ ح َ
َ َُ ُ َ
ه
َ
َ
اّلِل َال
ْبهم َ َ
اّلِل بَقومٍ َ
يَ َ
ْبونه أ َذلد ٍة َ المدم َم َني أ َعدٍ ٍة َ الَكرَ َ
درّن َيا َهددَ َِف سد َ َ
ََ ُ َ
َ
َيارو َ ل حو َمة الئَ ٍم (.)1
َ
ه َ َ
َ
ح ُ ح َ ُ
ح َه
اّلِل هاَّل َ َ ُ
وقاالَ ََ :ع َد ه ُ
ات ليَ حتدَِخ َلفن ُه حم َِف األ حر َض ك َمدا
َ
ين آ َمندوا َمدنُم ََع َملدوا الص َ
داْل َ
ح َ ح َ َ ه َ ح َ ح ح َ َ ِّ َ ه َ ُ ح َ ُ ه
ح َ َ َ ُ ح َ َ ُ َ ِّ َ ه ُ ح ح َ ح َ ح ح َ ح ق
اَّلي ارتَض لهم َِلبدنلهم َمن بع َد خو َر َهم أمنا
اَّل
ين َمن اب َل َهم ََِلُمكَن لهم َدينه ُم َ
اسِخلف َ
ق
ُح ُ
َحُُ َ
ُكو َ َِب َُيحئا (.)2
يعبدَن َِن ال ي َ
َه َ
األ حر َض يَر ُث َها عبَاد َي ه
اْلُو َ ( . )3إىل غ ذلك من اآلايت (.)4
الص
وقال :أ
َ
َ َ
َ

وقااال في ا ّيض ااا اااه عن اوان ( ثغاار اململكااة ا س اادمية ه ااو ا عتق اااد دون احلاادود الطبيعي ااة ّو
ا صطدحية ):
تكون
( ّلغى ا سدل ّص ا نشعاب القومي من ّن يؤثّر يف ّ

____________________
( )6املائدة.72 :
( )04النور.77 :
( )3األنبياء.627 :
( )2امليزان ج 622 :2ا ب وت.
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اجملتمااع ّثااره  .ذلااك ا نشااعاب الااذي عاملا األصاالي البدويااة ،والعاايش بعيشااة القبائ ا والبطااونّ ،و
اخ ااتدف منطق ااة احلي اااة وال ااوطن األر ااي ،وه ااذان ّ -ع ااي البدوي ااة واخ ااتدف من اااطق األرل يف
طبائعهااا الثانويااة ماان ح ارارة وباارودة وجاادب وخصااب وغ هااا ّ -ااا العااامدن األصااليان نشااعاب
النااوع ا نساااي شااعواب وقبائا  ،واخااتدف ّلساانتهم وّلاوا م علااى مااا با ّ يف حملّا  .ه صااارا عااامل
حلي ااازة كا ا ق ااول قطع ااة م اان قطع ااات األرل ،عل ااى حس ااب مس اااعيهم يف احلي اااة و س ااهم وشا ا ّدهتم
و صيصااها نفسااهم ،وتسااميتها وطنااا ةلفون ا ويااذبون عن ا بك ا مساااعيهم  .وهااذا وإن كااان ّم ارا
س اااقهم إىل ذل ااك احلا اوائ الطبيعي ااة ال اايت دفع ااتهم الفط اارة إىل رفعه ااا ،غا ا ّ ّن فيا ا خاص ااة تن ااايف م ااا
يسااتدعي ّص ا الفطاارة ا نسااانية ماان حياااة النااوع يف تتمااع واحااد ،ف ا ّن ماان الضااروري ّن الطبيعااة
التوحااد ؛ لتنااال مااا تطلب ا ماان غايتهااا
وتقويهااا ابل ارتاكم و ّ
تاادعو إىل اجتماااع القااو املتشااتّتة وريلّفهااا ّ
الصاحلة بوج ّ وّصالق ؛ وهاذا ّمار مشاهود مان حاال املاادة األصالية حا تصا عنصارا ه  ...ه

نبا ه حيواة ه إنساة.
توحاد يف تااتمعهم يفصال عاان اجملتمعاات الوطنيااة
وا نشاعاب حبساب األوطااان تساوق األ ُّمااة إىل ّ
األُخر  ،فيصا واحادا منفصا الاروف وا سام عان اآلحااد الوطنياة األُخار ؛ فتنعازل ا نساانية عان
التجمااع وتبتلااي ماان التفا ّارق والتشااتّه مبااا كانااه تفا ّار من ا  ،وةخااذ الواحااد احلااديث يعام ا
ّ
التوحااد و ّ

سائر اآلحاد احلديثة ( ّعي اآلحااد ا جتماعياة ) مباا يعاما با ا نساان ساائر األشاياء الكونياة مان
اسااتخدال واسااتثمار وغا ذلااك  .والتجريااب املمتااد ابمتااداد األعصااار منااذ ّول الاادنيا إىل يومنااا هااذا
يشااهد بااذلك ،ومااا نقلناااه ماان اآلايت يف مطاااوي األحباااع الس ااابقة يكفااي يف اسااتفادة ذلااك ماان
القرنن الكر .
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وهذا هو السبب يف ّن ّلغى ا سدل هذه ا نشعاابت و التشاتّتات والتميّازات ،وباىن ا جتمااع
على العقيدة دون ا نسية والقومية والوطن وحنو ذلك  .ح يف مث الزوجياة والقراباة يف ا ساتمتاع
التوحد املنزل والوطن  -مثد .)1( -
وامل اع ف ّن املدار فيها على ا شرتا يف ّ

وق ااال ّيض ااا ا ااه عنا اوان ( :ال اادين احل ااق ه ااو الغال ااب ابآلخ اارة والعاقب ااة للتق ااو ) :فا ا ّن الن ااوع
ا نساااي ابلفطاارة املودوعااة في ا يطلااب سااعادت احلقيقيااة ،وهااو اسااتوائ علااى عاارش حيات ا الروحيااة
وا سمية معا ،حياة اجتماعية إبعطاء نفس حظّ من السالو الادنيوي واألُخاروي ،وقاد عرفاه ّ ّن
هااذا هااو ا ساادل ودياان التوحيااد  .و ّّمااا ا حنرافااات الواقعااة يف سا ا نسااانية حنااو غايتا ويف ارتقائا

إىل ّوج كمال ؛ ف ّّنا هو من جهة اوطه يف التطبيق من جهة بطدن حكم الفطرة  .والغاياة الايت
ََ ح َ ح َ َ
ِّ
ين
يعقبها الصنع وا جياد بد ّن تقع يوما معجد ّو على مها  .قاال تعااىل :رأقَم َعهك لَدل َ
َ ق
َح َ َح ه َ َ
يفا ر حط َر َة ه ه َ َ َ ه َ َ َ ح َ
دك ِّ
يدن الح َقديِّ ُم ََلَُ ه
ادل ُ
دن أَ حكد َ َ
اّلِل ذل َ
ح َن َ
َ
اّلِل ال َِت فطر انلاس عليها ال تب َديَ َِلل َق َ
َ
َ َ
ه
انل َاس ال ي حعل ُمو َ ( ( )2يريد ّ ّ م يعلمون ذلك علما تفصيليا وإن علمت فطارهتم إمجاا ) ...

فهذه وّمثا ا نايت ربة ّ ّن ا سدل سيظهر ظهوره التال فيحكم على الدنيا قاطبة.
و تصااظ إىل قااول َماان يقااول :إ ّن ا ساادل وإن ظهاار ظهااورا مااا وكانااه ّايم ا حلقااة ماان سلساالة

لكن ظهوره التال ّعي
التاريخ ّ ...

____________________
( )1امليزان ج 601 - 607 2ا ب وت.
( )2الرول .32 /
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حكومة ما يف فر ية الدين جبمياع موادهاا وصاورها وغاايهتاا ،ممّاا يقبلا طباع الناوع ا نسااي ،ولان
يقبل ّبدا ...
وذلك ّنّك عرفه ّ ّن ا سدل ،ابملعىن الذي نبحث في  ،غاية النوع ا نسااي وكمالا الاذي هاو

متوج ا إلي ا  ،شااعر ب ا تفصاايد ّو يشااعر ،والتجااارب القطعيااة احلاصاالة يف ّن اواع املكا ّاوةت
بغريزت ا ّ
متوجهة إىل غاايت لوجوداهتا ،يسوقها إليها نظاال اولقاة ،وا نساان غا مساتثىن مان
يدل على ّ ّ ا ّ
هذه الكلّيّة (.! )1
وماع ذلاك فهناا َمان يا ّدعي ّ ّن ا ساادل يرياد ّبادا وحادة الثقافاات واجملتمعاات ا نسااانية و
ويقرهااا علااى ذلااك  .يقول ااون :إ ّن
ااادهااا ،ب ا يق ااول بتع اادد الثقافااات واجملتمعااات ،ويؤيّااد ّ
تنوعه ااا ّ
شخصااية ك ا شااعب وهويّت ا وذاتيّتا ليسااه إ ّ ثقافااة ذلااك الشااعب وروح ا ا ماعيااة ،وهااي تصاانع
ر ا اوااا حبيااث يشااارك فيا غا ه ماان الشااعوب ،كمااا تصاانع طبيعااة ا نسااان ونوعيّتا و ريااخ

ثقافت  ،ب تصنع يف الواقع شخصيت وذات الواقعية  .ك شعب ل ثقافت اواصة مباهيّتهاا اواصاة،
ومذاقها اواا  ،وساائر خصائصاها ،وهاذه الثقافاة قاوال شخصاية الشاعب ،والادفاع عنهاا دفااع عان
هويااة الشااعب ،وكمااا ّ ّن هويااة الف ارد وشخصاايت ت ارتبأ ب ا  ،و نكاان تركهااا وقبااول هويااة وشخصااية
ُّخاار إ ّ بساالب نفسا عاان نفسا ومسااخها ،كااذلك ثقافااة الشااعب الاايت ّصاابحه قوامااة يف طااول

التاريخ ،فد نكن تركها وتقبّ ّي ثقافة ُّخر ّجنبية.
وماان هنااا جنااد ّ ّن ك ا شااعب اات بنااوع ماان ا حساااس والفهاام والااذوق وا ستحسااان والتااهثّر
واألدب واملوسيقى والتقاليد والسنن ،فيستحسن

____________________
( )6نفس املصدر .630 - 636
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ُّمورا يستحسنها شعب نخر  .والسر يف ذلك ّ ّن الشعب يف طاول ر ا اكتساب ثقافاة خاصاة
ألسباب تلفة ،وطروء عوارل تلفاة مان جنااف وفشا ومكساب وحرماان ،وريثا البيئاة وا جارات
وا رتباطات ،والتمتّع بنوع من الشخصيات البارزة وحنو ذلك  .وهذه الثقافة اواصة صانعه روحا

القومية وا ماعية بشك خاا وحادود معيناة  .فالفلسافة والعلام والفان واألدب والادين واألخادق
تموعااة عناصاار ريخااذ شااكلها وتركيبهااا اوااا يف طااول التاااريخ املشاارت لطائفااة معيّنااة ماان ا نسااان
حبيااث متيّزهااا عاان سااائر الطوائااف ،ومتنحهااا شخصاايتها اواصااة  .وماان هااذا الرتكيااب اوااا لااق
الروف الايت جتماع ّفاراد الطائفاة ،وتاربأ بيانهم ربطاا حياواي وكاه ّ م ّعضااء جسام واحاد  .وهاذه الاروف
ه ااي ال اايت مت اانق ه ااذا ا س اام وج ااوده املس ااتق واملعا ا ّ  ،با ا متنح ا نوع ااا م اان احلي اااة متيّاازه ع اان س ااائر
اجملموع ااات الثقافي ااة واملعنوي ااة يف ط ااول الت اااريخ ،ف ّ ااا تظه اار بو ااوف وبوجا ا حمس ااوس يف األعم ااال
واألفكا ا ااار والعا ا ااادات ا جتماعيا ا ااة ،ويف ردود الفع ا ا ا  ،وريث ا ا ا ات ا نسا ا ااان ّما ا ااال الطبيعا ا ااة واحليا ا اااة

واحلا ا اوادع ،وك ا ااذا يف األحاس ا اايس واملي ا ااول واأله ا ااداف والعقائ ا ااد ،با ا ا يف مجي ا ااع م ا ااا يس ا ااتجد م ا اان
ا كتشافات العلمية والفنية ،وبكلمة واحدة  -يف مجيع املظاهر املادية واملعنوية يف احلياة البشرية.
ويقولون :إ ّن الادين ناوع مان العقيادة واأليديولوجياة والعواطاف واألعماال اواصاة الايت تساتوجبها
لكن القومية هي التشخي واوصائ املمتازة اليت توجد الروف املشرتكة ألفراد مان
هذه العقيدة ،و ّ
البشاار جيمعهاام املص ا املشاارت  .وعلي ا فالعدقااة ب ا القوميااة والاادين هااي العدقااة ب ا الشخصااية
والعقيدة.
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ويقول ااون :إ ّن ا س اادل نن ااع ماان التميي ااز العنص ااري وا س ااتعدء القااومي ،و يع ااي ذل ااك الفت ا
لوجود القوميات املختلفة يف اجملتمع البشاري  .فقاانون التساوية يف ا سادل يعاي نفاي القومياات،
ب ا إ ّن ذل ااك يع ااي ّ ّن ا س اادل يعاارتف بوج ااود القومي ااات ك اهُمور واقعيااة طبيعي ااة مس الّمة غ ا قابل ااة

َ َ ُّ َ ه ُ ه َ َ ح َ ُ ح ح َ َ َ ُ ح َ َ َ َ ح َ ُ ح ُ ُ ق َ َ
وِّا ََابَائََ
ل نكاار  .قاال تعااىل :يا أيها انلاس إَنا خلقناكم َمن ذك ٍر َأن َععلناكم ُع
ََ َ ُ ه َ ح َ َ ُ ح ح َ ه َحَ
ُ
دداك حم  . )1( ..وهااذه اآليااة وإن اسااتدل ذااا علااى نفااي
اّلِل أتق
َاعددارروا إَ أكددرمُم َعنددد َ

القوميااات وإلغائهااا يف ا ساادل ،إ ّ ّ ّ ااا تاادل علااى عكااس ذلااك وتؤياّاد وتقاار القوميااات  .فا ّن اآليااة
تتعا ّارل ّو نقسااال البشاار ماان حيااث ا اانس إىل ذكاار وُّنثااى بصااورة طبيعيااة ،ه تتعا ّارل بعااد ذلااك

مباشرة نقسامهم إىل شعوب وقبائ .
وهذا يعي ّ ّن هذا التقسيم طبيعي وإ ي كا نقسال األول  .ويستفاد من ذلاك ّ ّن ا سادل كماا
يؤيّد العدقة اواصة ب الرج واملرّة دون نفي ا نس وننره ،كاذلك يؤيّاد عدقاات الشاعوب علاى

ّس اااس التسا اااوي دون نفا ااي القومي ااات ،فجع ا ا القا اارنن القومي ااات يف عا ااداد ا خا ااتدف ا نسا ااي،
وإسنادهم معا إىل يف تعاىل يدل على ّ ّن وجود القوميات املختلفة واقاع طبيعاي يف اولاق  .وماا ورد
يف القاارنن ماان جعا الغايااة وحكمااة ا خااتدف القااومي ،ومعرفااة الشااعوب بعضااها بعضااا ؛ يشا إىل
ّ ّن ك شعب إّّنا يعرف نفس ويكتشاف ذاتا مان خادل مواجهتا لساائر الشاعوب ،ونناذا تتبلاور
شخصيت وتقو بنيت .
وعلي ا فا س اادل ،خدف ااا مل ااا ه ااو املش ااهور ،يؤيّااد القومي ااة مبفهومه ااا الثق ااايف ،و
الف القومية مبفهومها العنصري.

____________________
( )6سورة احلجرات .63 /
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الفه ااا ،وإّّن ااا

وهذه النظرية خاطئة من جهات:
 - 6إ ّ ااا تبتااي علااى نظاريت خاااطئت ّ :حاادّا حااول ا نسااان ،واألُخاار حااول ُّصااول الثقافااة
ا نسانيةّ ،ي الفلسفة والعلم والفن واألخدق وغ ها.
ّّما األُوىل فقد افرتل فيها ّ ّن ا نسان نلك يف ذاتا  -حا ابلق ّاوة وا ساتعداد  -ماا يهديا
يف نظرتا ا إىل الع ااا وإدراكا ا م اان الناحي ااة الفكري ااة ،ويف إرادتا ا وتش ااخي الطري ااق ال اايت يس االكها،
وا اادف الااذي يبتغيا ماان الناحيااة العاطفيااة  .فنساابة ا نسااان إىل مجيااع األفكااار والعواطااف والطاارق
واألهداف سواء  .وهو إةء فار من األتو  ,فاقد للشاك واللاون ،و باع يف مجياع ذلاك ملظروفا ،
ويكساب منا شخصاايت وذاتيتا وطريقا وهدفا  .فالشاك والصابغة ،والطريااق وا ادف ،والشخصااية
اليت يكتسبها من ّول مظروف ل  ،هي :شكل وصبغت  ،وطريقا وهدفا  ،وشخصايت الواقعياة ؛ أل ّن
ذات ا تتقا ّاول ذااذا املظااروف  .وكلّمااا ناانق بعااد ذلااك يف ساابي تغي ا شخصاايت ولون ا وشااكل يعتاارب

ّجنبيا ابلنسبة إلي ؛ ألنّ يعارل شخصيت األُوىل اليت اكتسبها على سبي الصدفة.
وبعبارة ُّخر  :هاذه النظرياة ملهماة مان النظرياة الرابعاة يف ّصاالة الفارد واجملتماع ،وهاي الايت تقاول
صالة اجملتمع حمضا  .وقد مر نقدها.
وهذه النظرياة حاول ا نساان غا صاحيحة ،مان وجهاة النظار الفلسافية ،و مان وجهاة النظار
الساادمية ،فا نسااان مبقتضااى خصوصاايت الذاتيااة ل ا شخصااية معيّنااة ،وطريااق وهاادف مع ا  -ولااو
ابلقوة وا ستعداد  -وهو قائم ابلفطرة ا يّة ،وهي اليت تبلور ذات الواقعية.
ّ

58

ومس ااخ ا نس ااان وع اادل مس ااخ إّّن ااا يتبا ا ّ مبدحظ ااة املق ا ااييس الفطري ااة والنوعي ااة ل نس ااان،
وتنميهاا هاي الثقافاة
ابلقياس إىل ر القد  .فك دراسة وثقافة تطاابق الفطارة األصالية ل نساان ّ
األصالية ،وإن تكاان ّول ثقافااة ّجااربه علااى اقتنائهااا التااريخ  .وكا ثقافااة تطااابق الفطاارة األصاالية
لا ّجنبيااة عنا  ،وتوجااب مسااخ وتغيا ه عان هويتا الواقعيااة ،وتباادل ذاتا األصاالية إىل ذات ّجنبيااة،
وإن كاناه وليادة التااريخ القاومي لا  .فماثد فكارة الثنوياة وتقااديس الناار ؛ مساخ نساانية ا نسااان
لكن فكرة التوحيد وعبادة ا ل الواحاد ونفاي عباادة غا
ا يراي ،وإن عُ ّدت وليدة ر القد  .و ّ
يف ؛ رجوع إىل ا وية الواقعية ا نسانية ل  ،وإن كانه وليدة منطقة ُّخر .
و ّّمااا الثانيااة ،فقااد افاارتل فيهااا  -خطااه ّ ّ -ن عناصاار الثقافااة ا نسااانية كاملااادة األُوىل لاايس ااا
شك وتع ّ خا  ،وّ ّن التاريخ هو الذي يصنع شكلها وكيفيّتها ،مبعىن ّ ّن الفلسفة والعلام والادين
واألخاادق والفاان يااؤثر يف ماهيّتهااا الشااك اوااا والصاابغة اواصااة ،فالكيفيااة والشااك والصاابغة

يف هااذه العناصاار ّمااور نساابيّة تارتبأ ابلتاااريخ ،فتاااريخ كا قااول وثقااافتهم يصاانعان فلساافتهم وعلمهاام
ودينهم وّخدقهم وفنّهم بوج ٍ خا .
وبعبارة ُّخر  :كما ّ ّن ا نسان يف ذات فاقد للهوياة والشاك اواا  ،والثقافاة القومياة هاي الايت
متنح شكل وهويت  ،كاذلك العناصار األصالية يف ثقافاة ا نساان فهاي ّيضاا فاقادة يف ذاهتاا للشاك

والصاابغة ،ولاايس ااا وج ا خااا  ،والتاااريخ هااو الااذي ننحهااا ك ا ذلااك ويساامها بطابعهااا اوااا ،
وهنا َمن ّفرا يف هذه النظرية ح قال إ ّن
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الفكر الراي ي ّيضا يتبع ا جتاه الثقايف اوا (.)1
ه ااذه النظري ااة ه ااي بنفس ااها نظري ااة النس اابية يف ثقاف ااة ا نس ااان  .وق ااد حبثن ااا يف كت اااب ( ُّص ااول
الفلساافة ) حااول إطاادق التفكا البشااري ونساابيّت  ،وّثبتنااا ّ ّن النساابية إّّنااا هااي يف العلااول واملاادركات

ا عتباري ااة والعمليا ااة  .فه ااذه املا اادركات تل ااف يف الثقافا ااات حس ااب اخا ااتدف األو اااع واألزمنا ااة
واألمكنااة ،وه ااي اكااي ع اان واقااع مو ااوعي وراءه ااا يكااون مقياس ااا للحااق والباط ا  ،والص ااحيق
واوطااه  .و ّّمااا العلااول واملاادركات واألفكااار النظريااة الاايت تصاانعها الفلساافة والعلااول النظريااة ،كهُصااول
األولية يف األخدق ،فهي ُّصول نبتة مطلقة غا نسابية  .واملقاال
النظرة الدينية للكون واألُصول ّ
يسع إطالة البحث يف ذلك.
 - 0ورد يف هااذه النظريااة ّ ّن الاادين هااو العقياادة ،وّ ّن القوميااة ق اوال شخصااية ا نسااان ،فعدقااة
الدين ابلقومية عدقة العقيدة ابلشخصية.

وا ساادل يقا ّار الشخصاايات القوميااة علااى و ااعها ويعاارتف ذااا  .وهااذا يع اي نفااي ّكاارب هاادف
ُّرس من ّجل الدين ،وخصوصا الدين ا سدمي ،وهو إعطاء فكرة عاماة عان الكاون علاى ّسااس
املعرفا ااة الصا ااحيحة ابلنظا ااال العا ااال املبتا ااي علا ااى حما ااور التوحيا ااد ،وما اان هّ تربيا ااة الشخصا ااية املعنويا ااة
واألخدقيااة ل نسااان علااى ّساااس تلااك الفكاارة الكونيااة العامااة ،وتنشاائة األف اراد واجملتمااع علااى هااذا
األساااس ؛ وذل ااك يس ااتلزل ريساايس ثقاف ااة جدي اادة وعامااة مي ااع البش اار ،ثقافااة قومي ااة  .والثقاف ااة
ا سدمية إذا كانه عاملية وقابلة للعرل على مجيع الشعوب ،فليس ذلك من جهة ّ ّن الدين

____________________
( )6مراح ّساسي ّنديش در جامع شناسي
النظرية املعروفة يف فلسفة التاريخ.
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ااتلأ ابلثقافااة القوميااة كيفمااا كانااه ،ويتااهثّر منهااا ويااؤثّر فيهااا نوعااا مااا ،ب ا الساابب في ا ّ ّ :ن شااهن
الاادين ا ساادمي خلااق الثقافااة العامليااة ،وهااو يف صاالب رسااالت السااماوية املبتنيااة علااى ليااة ا نسااان
من الثقافة اليت تنبغي ،واليت مبا ينبغي ل من الثقافة اليت هو فاقد اا ،وإقاراره علاى ماا هاو عليا
من الثقافة اليت تنبغي ل  .و ّّما الدين الذي ناس ثقافاات األُمام ،وياوافقهم علاى ماا هام عليا مان
مرة يف األُسبوع يف الكنيسة.
األفكار املختلفة ،فهو الدين الذي يفيد إ ّ ّ
ُ
 - 3إ ّن اآلياة الكرناة إنّا خلقناكم مدن ذكدر َأند  ....لايس معناهاا ّ ّة خلقنااكم مان
جنس ا  ،ح ا يقااال إ ّن التقساايم األول يف اآليااة هااو التقساايم إىل ا نس ا  ،وقااد ّتااى بعااده مباشاارة
التقسيم حسب القومياات ،األمار الاذي يفياد ماا قيا مان ّ ّن ا خاتدف ا نساي ّمار طبيعاي وعلاى
ّس اااس إثباتا ا تنظ اايم ا يديولوجي ااة املرتبط ااة با ا  ،فك ااذلك ا خ ااتدف الق ااومي  .با ا مع ااىن اآلي ااة إ ّة
خلقناكم من رج وامرّة سواء كان املراد منهما ندل وحواء ،فاملقصود ّ ّن مجياع ّفاراد البشار ينسالون

ماان ّب واحااد وُّل واحاادةّ ،ل كااان املاراد ّ ّن مجيااع ّفاراد ا نسااان مشاارتكون يف هااذه ا هااة ،وهااي ّ ّن
لك واحد ّب وُّل ،فد امتياز بينهم من هذه ا هة.
 - 2إ ّن قول تعاىل اعارروا يف اآلية الكرنة الذي ذكر بعنوان الغاياة ملاا قبلا  ،لايس معنااه
ّ ّن الشعوب إّّنا ُخلقه تلفة ليعرف ك منها اآلخر ،ح يستنت ّ ّ اا جياب ّن تبقاى مساتقلّة يف
شخصيتها القومياة لاتمكن املعرفاة املتقابلاة ؛ إذ لاو كاان كاذلك لقاال :اعدارروا بادل قولا ( :
لتع ااارفوا ) بص اايغة اوط اااب ،إذ املخاط ااب ه ااو الن اااس الش ااعوب  .إذن ف اااملراد ّ ّن ا نش ااعاب إىل
القبائ والشعوب إّّنا ُوجد
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حلكمة يف ّص اولقة ،وهو معرفة األفراد حسب انتسااذم إىل القبيلاة والشاعب  .وهاذه احلكماة
تتوقّف على بقاء القوميات والشعوب على استقد ا القومي.
 - 7إ ّن ماا ذكارةه حاول النظرياة ا سادمية يف وحادة ماهيّاة اجملتمعاات واختدفهاا  -وّ ّن وجهاة

املوحدة ،وّ ّن التنظيم األساساي يف ا سادل
الس الطبيعية للمجتمعات حنو اجملتمع املوحد ،والثقافة ّ
هااو اسااتقرار هااذا اجملتمااع وهااذه الثقافااة يف النهايااة  -كا ٍ
ااف يف رد هااذه النظريااة  .وإ ّن ّساااس حكمااة
املهدوية يف ا سدل هو هذه النظرة إىل مستقب ا سدل وا نسان والكون.
إىل هنا ننتهي من البحث حول اجملتمع وفيما يلي مباحث التاريخ.
ما هو التاريخ ؟
نكن تعريف التاريخ بثدثة وجوه ،وبعباارة اقارب إىل الواقاع :نكان ّن يكاون للتااريخ ثدثاة علاول
مرتابطة:
 - 6العلاام ابلوقااائع واحل اوادع واألو اااع وّح اوال البشاار يف الزمااان املا ااي ،يف قِّبااال األو اااع
واألح اوال املوجااودة حااا  .فك ا و ااع وحالااة وحادثااة مااا دامااه متعلّقااة بزمااان احلااالّ ،ي الزمااان
اج يف ا رائ ااد وم ااا يش اااذها ،و ّّم ااا إذا
ال ااذي يبح ااث في ا عنه ااا تُعت اارب ح اوادع الي ااول ووقائع ا وتس ا ّ
انقضاى زمانا وتعلّااق ابملا ااي ّصاابق جاازءا ماان التااريخ ومرتبطااا با  .إذن فااالعلم ابلتاااريخ ذااذا املعااىن
هو العلم ابلوقائع واحلوادع املا ية وّو اع وّحوال املا  .فاالرتاجم واملدحام و ِّ
السا َ الايت تُاد اون
يف تلف الشعوب كلها من هذا القبي  .وهو من العلول ا زئية مبعىن
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ّنّ علم مبجموعة من األُمور الشخصية والفردية العلم ابلكلّيّاات والقواعاد والضاوابأ العاماة ،كماا
ّنّ علم نقلي عقلي وعلم ابألكوان ابلتط ّاورات وابملا اي ابحلا ار ،ونطلاق عليا اصاطدحا
( التاريخ النقلي ).
 - 0العلاام ابلقواعااد والساانن املهيمنااة علااى حياااة املا ا  ،حساابما يسااتفاد ماان النظاار والتحقيااق
يف احلوداع والوقائع املا ية  .وحمتو التاريخ النقلي ّي احلاوادع املا اية مبنزلاة املباادظ واملقا ّدمات
ااذا العل ام  .فتلااك احل اوادع للتاااريخ ذااذا املعااىن كالعناصاار ال اايت جيمعهااا العااا الطبيعااي يف تااربه،
وجيري عليها جتارب ابلتحالي والرتكيب واملدحظة كتشاف خصائصها وطبائعها ،وروابطهاا العلّياة

ااملؤرو ابملعااىن الث اااي بصاادد اكتشاااف طبيع ااة
واملعلوليااة ،واسااتنباا الق اوان الكلّيّااة ذااذا الش ااهن  .فا ّ
احلوادع التار ية وروابطها العلّية واملعلولية للوصاول إىل تموعاة مان القواعاد والضاوابأ العاماة ،الايت
نكن تعميمها ميع املوارد املشاذة يف احلال واملا ي ،ونطلق علي اصطدحا ( التاريخ العلمي ).

ومو وع البحث يف التاريخ العلمي وإن كاان احلاوادع والوقاائع املا اية ،إ ّ ّ ّن ماا يساتنبط مان
القواعد والقضااي ت ابملا ي.
ب نكن تعميمها للحا ر واملساتقب  .وهاذه ا هاة جتعا التااريخ ةفعاا ومنبعاا مان مناابع معرفاة
ا نسان ،األمر الذي يسلّط على مستقبل .
إّّن ااا الف اارق ب ا م ااا يعملا ا األ ّق ااق يف الت اااريخ العلم ااي ،وم ااا يفعل ا الع ااا الطبيع ااي يف ّ ّن عناص اار
التحقيااق العلمااي تموعااة ّشااياء موجااودة حا اارة عينيّااة ،فبااالطبع تكااون التجااارب والتحالي ا عينيّااة
وجتريبية ،وعناصر التحقيق التار ي شؤون قد مضى زمان ا ّققها فهي اآلن غ

63

املؤرو معلومات عنها وّ اب  .فهو يف حكم عليها كقا ي األكماة حينماا
موجودة  .وإّّنا نلك ّ
اكاام علااى ّساااس القارائن والشاواهد املوجااودة يف ا اابارة ماان دون ا سااتناد إىل شااهادة الشااهود .
اؤرو منطقياا وعقليااا وذهنياا ،خارجياا وعينياا ؛ فهاو ناارس االيلا يف تاارب
ومان هناا كاان اقياق امل ّ

اؤرو
العق ابستعمال الربهان العلمي ،يف املخترب الكيماوي ابستعمال الوسائ
احلسيّة  .فعما امل ّ
ّ
من هذه ا هة ّشب بعم الفيلسوف العاِّ الطبيعي.
والتاااريخ العلمااي كالتاااريخ النقلااي يتعلّااق ابملا ااي احلااال ،وعلاام ابألكاوان التطا ّاورات ،ولكنّا
خدفا ل علم كلّي جزئي ،وعقلي نقلي صرف.
والتاريخ العلمي يف الواقع فص من علم ا جتماع مبعىن ّنّ علم ابجملتمعات الساابقة  .ومو اوع
علم ا جتماع ّعم من اجملتمعات احلا رة والسابقة.
خصصا اانا علا اام ا جتما اااع مبعرفا ااة اجملتمعا ااات املعاصا اارة ؛ كا ااان التا اااريخ العلما ااي وعلا اام
نعا اام ،إذا ّ

ا جتماااع علم ا مسااتقلّ  ،ولكنّهمااا يف نفااس الوقااه متقااارابن وماان فصاايلة واحاادة ،واتاااج ك ا
منهما إىل اآلخر.
واو ا ااا ما اان مرحلا ااة إىل ُّخا اار  ،والقواعا ااد
 - 3فلسا اافة التا اااريخ ّ .ي العلا اام حبركا ااة اجملتمعا ااات ّ
التحو ت.
التطورات و ّ
احلاكمة على هذه ّ
بتطورات اجملتمعات كوا ا.
وبعبارة ُّخر علم ّ
ولعا ّ القااارظ العزيااز يتساااءل :ها نكاان ّن تكااون للمجتمعااات ّكاوان وتطا ّاورات معااا ،وتكااون
ّكوا ا مو وعا لعلم نطلق علي التاريخ
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العلمي ،وتطوراهتا مو اوعا لعلام نخار ابسام فلسافة التااريخ ؟ ماع ان ا ماع بينهماا غا ممكان ،ألن
الك ااون س ااكون والتط ااور حرك ااة ف ااد ب ااد م اان اختي ااار اح اادّا ،فهم ااا ان نتص ااور اجملتمع ااات يف حال ااة
الكينونة واما يف حالة التطور.
ونكاان تعماايم الساؤال ن يقااال بوجا ٍ عااال :إ ّن معرفتنااا وفكرتنااا عاان العااا  ،وعاان اجملتمااع مبااا هااو

وإماا ّن تكاون علاى ّسااس ّ ّ اا
جزء من العا ّ ،إما ّن تكون علاى ّسااس ّ ّ اا ُّماور سااكنة متوقّفاةّ ،
متحركة ،ف ن كان العا متوقّفا ساكنا فلا كاون ولايس لا تط ّاور ،وان كاان متحركاا جااراي
ُّمور جارية ّ
فلا تطا ّاور ولاايس لا كااون  .وماان هنااا جنااد ّ ّن ّهاام انشااعاب يف املاادارس الفلساافية هااو تقساايم النظااال
الفلساافي إىل طااائفت رئيساايت  :فلساافة الكااون وفلساافة التطا ّاور  .فالقساام األول هااو الفلساافة الاايت
متنااع ماان اجتماااع الوجااود والعاادل ،وتقااول ابسااتحالة التناااقة ،وتفاارتل ّ ّن الوجااود إذا كااان فالعاادل
مسااتحي وابلعكااس ،فدبااد ماان اختيااار ّحااد الااوجه  .وحيااث إ ّن الوجااود موجااود ابلضاارورة ،و
نكن دعو بطدن العاا ؛ إذن فالساكون والتوقّاف مسايطر عليا  .و ّّماا القسام الثااي مان الفلسافة
فهااي الاايت تقااول إبمكااان اجتماااع الوجااود والعاادل ،وهااو معااىن احلركااة ،إذ ليسااه احلركااة إ ّ ّن يكااون
الش اايء مع اادوما يف نف ااس الوق ااه ال ااذي يك ااون في ا موج ااودا  .إذن فلس اافة الك ااون وفلس اافة التط ا ّاور
فكاار ن متخالفتااان يف الوجااود  .و بااد ماان اختيااار ّحاادّا ،فا ذا التحقنااا ابلطائفااة األُوىل فدبااد ماان

متطورة ،وابلعكس من ذلاك إذا التحقناا ابلطائفاة الثانياة،
القول ّن اجملتمعات كائنة ولكنّها ليسه ّ
وإماا ّن
متطورة وليس ل كون  .إذن ف ّما ّن يكون لنا ريخ علماي ّ
فدبد من القول ّن اجملتمعات ّ
يكون لنا فلسفة
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التاريخ ،و نكن ا مع بينهما.
وا اواب ّ ّن هااذا النااوع ماان التفكا يف الوجااود والعاادل ،ويف احلركااة والسااكون ،ويف قااانون امتناااع
تصااات الفكاار الغاارمي الناش ا ماان عاادل ا طاادع علااى مسااائ الوجااود يف
اجتماااع النقيض ا ماان ّ

الفلسفة ،وخصوصا مسهلة ّصالة الوجود ،وع ّدة مسائ ُّخر .
فما ذكر من ّ ّن الكاون يسااوق الساكون ،واحلركاة هاي ا ماع با الكاون والعادل ّي ا ماع با
النقيض من األخطاء الفاحشة اليت ترتكبها بعة املسالك الفلسفية يف الغرب.
هااذا ماان جهااة ،وماان جهااة ُّخاار ّ ّن مااا ذكاارةه هنااا يارتبأ بتلااك املسااهلة الفلساافية ،با يبتااي

عل ااى ّ ّن اجملتم ااع ك ااهي موج ااود ح ا ّاي نخ اار لا ا نوع ااان م اان القا اوان احلاكم ااة عليا ا  :األُوىل القا اوان
احلاكمة يف نطاق نوعيّة النوع ،والثانية القاوان املتعلقاة بتط ّاور األناواع وتبا ّد ا إىل ناوع نخار  .ونع ّارب
التطور.
عن القسم األول بقوان الكون ،وعن الثاي بقوان
ّ

وقاد تفطّاان ملااا ذكاارةه بعاة علماااء ا جتماااع ماانهم ( ّوغساه كونااه )  .يقااول رنااون نرون( :
إ ّن احلركة والسكون عنصران ّساسيان يف علام ا جتمااع لاد ( اوغساه كوناه ) فالساكون عباارة
عماا يسا ّامي ( ا مجاااع ا جتماااعي ) ّو التوافاق ا جتماااعي  .واجملتمااع يشااب
عان التحقيااق والبحااث ّ
ا ساام احلااي ،فكمااا ّ ّن البحااث عاان كيفيااة عم ا ا ساام نكاان إ ّ مااع حلاظ ا جاازءا ماان تمااوع
حلي كك  ،كذلك نكن البحاث عان السياساة ّو الدولاة إ ّ ماع حلاظهماا جازءا مان كا
املوجود ا ّ
اجملتمع يف وقه مع من التاريخ  ...واحلركة يف
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األص عبارة عن تعريف بسيأ للمراح املتوالية اليت اجتازها اجملتمع البشري ) (.)1
كا نااوع ماان ّناواع املوجااودات احليّااة ،ماان الثاادييات والزواحااف والطيااور وغ هااا ،لا تموعااة ماان
القاوان الاايت تارتبأ بنوعيّتا  ،فمااا دال يف تلااك النوعيااة تااتحكم فيا تلااك القاوان  ،كااالقوان املتعلقااة

ابملرحلة ا نينية للحياوانّ ،و بسادمت ومر ا ّ ،و كيفياة تغذيتا ّ ،و كيفياة التولياد وتربياة املولاودّ ،و
التطور وتكام األنواع لك نوع مان احلياوان
غرائزهّ ،و هجرت ّ ،و تناسل  .ولكن بناءا على نظرية ّ
 مضااافا إىل قوانينا النوعيااة اواصااة  -قاوان ُّخاار تارتبأ بتطا ّاوره وتكاملا  ،وانتقااال النااوع األدإىل النوع األعلاى  .وهاذه القاوان ذات طاابع فلسافي ،ورّمباا تس ّامى فلسافة التكاما باد مان العلام
البيولوجي.
واجملتمااع ّيضااا  -مبقتضااى كون ا موجااودا حيّااا  -ل ا نوعااان ماان الق اوان  :ق اوان احلياااة وق اوان
التكام  .فك ما يرتبأ سباب حدوع احلضاارات وعلا ساقوطها ،وّو ااع احليااة ا جتماعياة،
نعرب عنها بقاوان الكاون .
والقوان العامة املسيطرة على مجيع اجملتمعات يف مجيع األطوار واملراح ّ
وك ما يارتبأ ساباب التقا ّدل يف اجملتمعاات ،واجتيازهاا مان مرحلاة إىل ُّخار  ،ومان نظاال إىل نظاال
نتعرل ملسائ القسم .
نعرب عنها بقوان
ّ
ّ
التطور  .وسنب ّ الفرق بينهما بو وف عندما ّ
إذن ،فعلاام التاااريخ ابملعااىن الثالااث :علاام تطا ّاور اجملتمعااات ماان مرحلااة إىل ُّخاار  ،علاام حياهتااا
وكو ا يف مرحلة خاصةّ ،و يف مجيع

____________________
( )1مراح ّساسي ّنديش در جامع شناسي
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نعرب عنها بفلسفة التااريخ  .وقاد وقاع
املراح  .ولكي تشتب هذه املسائ مبسائ التاريخ العلمي ّ
اولااأ با مسااائ التاااريخ العلمااي املتعلقااة حبركااات اجملتمااع غ ا التكامليااة ،ومسااائ فلساافة التاااريخ
املتعلقة حبركات التكاملية ،ونشه من ذلك ع ّدة ّخطاء.

ه إ ّن فلسفة التاريخ كالتاريخ العلمي علم كلي جزئي ،وعقلي نقلي ،ولكنّ خدفاا لا علام
ابلتطا ّاورات األك اوان  .و يكتسااب صاافة التار يااة ماان تعلّااق مسااائل زمااان املا ااي ،كمااا هااو
كااذلك يف التاااريخ العلمااي ،ب ا يكتساابها ماان جهااة ّ ّن مسااائل تبتاادظ ماان املا ااي ،وتسااتمر إىل
احلال واملستقب ؛ فالزمان يف هذه املسائ ليس ظرفا فحسب ،ب هو بعد من ّبعادها.
وعلم التاريخ مفياد جبمياع معانيا الثدثاة ،حا التااريخ النقلاي ّي العلام ابلارتاجم وسا املا ا ،
وموجه ااا ومربّي ااا ،ولكنّا ا ابلطب ااع يا ارتبأ خبصوص ااية الش ااخ
وحمرك ااا ّ
نكنا ا ّيض ااا ّن يك ااون مفي اادا ّ
مهمااة  .وا نسااان كمااا ّنّا مبقتضااى قااانون
صاااحب الرتمجااة والسا ة ،ومبااا يسااتنبأ منهمااا ماان نقاااا ّ

األاكاااة يتااهثّر ماان تالسااة األُةس املعاصارين ل ا وماان ّخدقهاام وإراداهتاام ومشاايهم ،وكمااا ّ ّن حياااهتم
اهدب وس انّة احلياااة ،ب ا رّمبااا يااتعلّم
اوارجيااة تعتاارب ل ا درسااا وعااربة ،وكمااا ّنّا يااتعلّم ماانهم حساان التا ّ
اهدب مماّان ّدب لا  -كمااا قااال لقمااان  -كااذلك مبقتضااى هااذا القااانون نفسا يسااتفيد ماان ِّعا َارب
التا ّ
املا ا  .فالت اااريخ ك اااألفدل احليّااة ال اايت تب اادل املا ااي ابحلا اار  .وم اان هن ااا ورد يف الق اارنن الك اار
مدحظااات مفياادة ماان حياااة األفاراد الااذين يُعا ّدون ُّسااوة للباااق  .ورّمبااا ورد األماار الصاريق اب اااذهم

ُّسوة ،قال تعاىل:

ه ُ ٌ
ََ ح َ َ َ ُ ح َُ
اّلِل أ حس َوة
ول َ
لقد َك لُم َِف رس َ
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ٌ

َ

َ

َ

ُ

ٌ

ه

َ ََ ُ
ُ
َح َتنَة ( )1وقاال تعااىل :ق حد َكنَ ح
ُ حم أ حس َو ٌة َح َتنَة ِف إبح َراه َ
ده ( )2والقارنن
اَّليدن مع
تل
يم ََ َ
َ َ َ
ابلتهسااي ابعتبااره املياازة األخدقيااة وا نساانية فاايمن جيعلا ُّساوة ابعتبااار املقااال الاادنيوي .
إّّناا ةماار ّ
كما ّنّ يع ّد عبدا ّسود ابسم ( لقمان ) حكيما ،وجيعل علما للحكمة مع ّنّ يكان مان امللاو ،

و من الفدسفة املعروف  ،و مان األثارايء ،وإّّناا كاان عبادا ةفاذ البصا ة  .ومان هاذا القبيا ماؤمن
نل فرعون ،ومؤمن نل ايس .
والذي نرياد ّن نبحاث عنا يف هاذا الكتااب الاذي جعلناا مو اوع  :البحاث يف اجملتماع والتااريخ
من وجهة النظار ا سادمية ،هاو مباحاث التااريخ العلماي ،وفلسافة التااريخ ؛ أل ّن هاذين ّاا املاؤثّران
نفص البحث عنهما ونبدّ ابلتاريخ العلمي.
يف الفكرة العامة عن الكون ؛ ولذلك فنحن ّ

التاريخ العلمي:
وقب ا البحااث بااد ماان ّن نااذكر ّ ّن التاااريخ العلمااي يبتااي علااى مااا ذكاارةه سااابقا ماان ّصااالة

اجملتمع،
وتشخص مستقد عن األفراد  .إذ لو يكن للمجتمع اساتقدل وّصاالة يكان هناا إ ّ
ّ
األفراد والقوان احلاكمة عليهم ،وحينئذ يبقى مو وع للتاريخ العلمي الاذي هاو عباارة عان العلام
ابلقواعااد ،والساانن احلاكمااة علااى اجملتمعااات  .فااافرتال قااانون للتاااريخ يتفا ّارع علااى وجااود التااريخ يف
الطبيعة ،ووجوده
____________________
( )1سورة األحزاب .06 /
( )2سورة املمتحنة .2 /
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فيها فرع وجود اجملتمع فيها  .وحول مباحث التاريخ العلمي بد من البحث عن املسائ اآلتية:
 - 6التااريخ العلمااي  -كمااا ّشاارة إليا  -يعتمااد علاى التاااريخ النقلااي الااذي هااو مبنزلااة العناصاار،
والت اااريخ العلم ااي مبنزل ااة املخت اارب  .إذن فدب ااد ّ -و  -م اان التحق ااق ع اان اعتب ااار الت اااريخ النقل ااي،
وإمكان ا عتماد علي  ،لو يكن كذلك يكن معىن للتحقيق العلماي عان القاوان احلاكماة علاى
اجملتمعات املا ية.
 - 0لنفرتل ّ ّن التاريخ النقلي قاب لدعتماد ،ولنفرل ّ ّن للمجتمع طبيعاة وشخصاية مساتقلة
عاان األف اراد ،يتوقّااف اسااتنباا الق اوان والقواعااد ماان الوقااائع واحل اوادع التار يااة علااى س اراين قااانون
العلّيااة ،و اارورة ترتّااب املعلااول علااى العلّااة يف منطقااة املسااائ البش اريةّ ،ي املربوطااة إبرادة ا نس اان
واختي اااره ،ومنه ااا احل اوادع التار ي ااة  .إذ ل ااو يك اان ك ااذلك نك اان تعميمه ااا واس ااتخراج القاع اادة
العامااة منهااا  .فها قااانون العِّلّيااة يااتح ّكم يف التاااريخ ّيضااا ّل ؟ وعلااى افارتال ا ّكما فيا فكيااف
نوج إرادة ا نسان واختياره ؟
ّ
 - 3ه طبيعة التاريخ مادية ؟ مبعىن ّ ّن الق ّوة األصلية احلاكمة على التاريخ ّقوة مادياة ،والقاو
متفرعة عليها ،و بعة للقوة املاديةّ ،ل ّ ّن األمر ابلعكس وطبيعة التاريخ معنوية ،والقاوة
املعنوية كلها ّ
بتفرعا عليهااا ،فيكااون التاااريخ يف ذاتا مثالياااّ ،ل ّ ّن
احلاكمااة عليا معنويااة ،والقااو املاديااة بعااة ااا ّ

هنااا احتمااا نلثااا ،وهااو ّن تكااون طبيعااة التاااريخ مزدوجااة ،وهااو متعاادد القااو  ،فااالقو املختلفااة
املادية واملعنوية تتح ّكم يف التاريخ يف نظال متناسق تقريبا ،ورّمبا تكون متضادة ّيضا ؟
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اعتبار التاريخ النقلي:
هنااا َماان يبااالظ يف إساااءة الظاان ابلتاااريخ ،فيعتقااد ّ ّن مجيااع مااا يُنق ا من ا ماان تعااو ت الناااقل
حرف اوا احل اوادع وقلب اوا ،ونقص اوا وزادوا ،وجعل اوا األكاذيااب علااى ّساااس األغ ارال واملقاصااد
الااذين ّ

الشخص اايةّ ،و العص اابيات القومي ااة والطائفي ااة والعنصا اريةّ ،و ال ااروابأ ا جتماعي ااة فص اانعوا الت اااريخ
حسب ّهوائهم  .ولاو كاناه فيا مان ريل نفسا الكاذب عمادا لكاان يعما يف نقا احلاوادع علاى
ّساس ا نتخاب ،فينق دائما ما يعارل ّهداف وعقائده ،ونتناع مان نقا احلاوادع الايت االف
عقيدتا ّو جتاارف شاعوره  .فهااؤ ء وإن يزيادوا علااى احلاوادع التار يااة مان عنااد ّنفساهم ،و جيعلاوا
خرجوا التاريخ ابلصورة اليت تعجابهم  .ماع ّ ّن احلادثاة
األكاذيب ،إ ّ ّ ّ م ابنتخاذم حسب األهواء ّ
ّو الشخصية إّّناا نكان ّن يبحاث عنهاا بدقّاة إذا كاان كا ماا يتعلّاق ذاا واصاد إىل األقاق ،و ّّماا إذا
عرل علي قسم وكتم عن قسم نخر ؛ تفي علي الصورة الواقعية ،وتتجلّى ل صورة ُّخر .
وهااذه النظاارة املفرطااة إىل التاااريخ تساااوق نظاارة بعااة الفقهاااء واجملتهاادين ،الااذين يساايئون الظاان
بنق ا ا األحادي ااث وال اارواايت ،وه ااي ال اايت يُع ا ّارب عنه ااا ابلق ااول ابنس ااداد ابب العل اام  .فه ااؤ ء ّيض ااا
انسااداديّون يف التاااريخ  .ورّمبااا يقااال علااى ساابي الطعاان ( :إ ّن التاااريخ تموعااة ح اوادع تقااع وقااد
دو ااا َماان يكاان حا ارا )  .وقااد ُحكااي هااذا الطعاان ّيضااا عاان بعااة الصااحفي  ( :الواقعيااات
ّ

لكن ا نسان حر يف إظهار عقائده ).
مق ّدسة و ّ
فض فلسفة
وهنا َمن يسيء الظن إىل هذا احلد ،ولكنّ ّ
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الشااك يف التاااريخ  .فقااد نق ا يف كتاااب ( ريااخ جيسااه ) ( [ )1م ااا ه ااو التاااريخ ] عاان الربفس ااور
جااورج كاادر ان ا ق اال ( :ان احلقااائق املا ااية وصااله إلينااا بعااد تنقيحهااا بواسااطة فكاار ّو ّفكااار
بشارية  .إذن فاد اتااوي علاى عناصار بساايطة جامادة غا قابلاة للتغيا  ......إ ّن البحااث عان هااذا

األماار ينتهااي إىل شاايء  .وماان هنااا التجااه بعااة األقق ا العجاااىل إىل فلساافة الشااك ّو  -علااى
متسكوا اب عتقاد مبساواة اعتبار ك نق ريخ لنق نخار ،وّناّ لايس هناا حقيقاة ر ياة
األق ّ -
تدخ األشخا والعقائد اواصة يف ا ستنتاجات التار ية ).
عينية ،نظرا إىل ّ
والصحيق ّنّ وإن نكن ا عتماد بصورة مطلقة على ماا ينقا  ،حا ولاو كاان الناقا ثقاة ،إ ّ

ّ ّن التاريخ يشتم على تموعة من املعلومات القطعية اليت تُع ّد من ناوع الباديهيات يف ساائر العلاول
 .وم اان املمك اان إج اراء التحقي ااق العلم ااي ابلنس اابة إىل تل ااك القطعي ااات  .ه ااذا مض ااافا إىل ّ ّن األق ااق
صحت  .فنجد الياول ّ ّن
صحة النق التار ي وعدل ّ
إبمكان ا ستناد إىل اجتهاده ونقده ،واستنتاج ّ

هنااا بعااة املنقااو ت الاايت اشااتهرت شااهرة واسااعة يف بعااة األزمنااة قااد وقعااه اااه نقااد األققا ،
وبعد ع ّدة قرون تب ّ عدل اعتبارهاا بو اوف  .فقاد شااع علاى األلسانة مناذ القارن الساابع ا جاري -
نعاام منااذ القاارن السااابع ا جااري فحسااب  -قصااة حاارق املكتبااة يف ا سااكندرية ،حا نفااذت تاادرجيا
يف ّكثاار كتااب التاااريخ ،ولكاان نقااد األقق ا يف القاارن األخ ا ّثبااه ّ ّ ااا كااذب حمااة ،وقااد جعلهااا
بعة املسيحي املغر

 .كما

____________________
( )1ريليف ال  .اش كار ترمجة حسن كامشاد

.3
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ّ ّن بعة احلقائق تبقى م ّدة قيد الكتمان ،ه تظهر بعدها بو وف.
إذن فد نكن إساءة الظن ابملنقو ت التار ية بوج ٍ عال.
العِّلّيّة يف التاريخ:

ه قانون العلية يتح ّكم يف التاريخ ؟ إذا كان كذلك فدباد ّن يكاون وقاوع كا حادثاة يف ظرفا
اوااا حتميااا غ ا قاب ا للتخلّااف ،فيكااون التاااريخ حمكومااا بنااوع ماان ا اارب والضاارورة ،فااهين احلريااة
وا ختيار الثابتان ل نسان ؟ إذا كاان وقاوع احلاوادع جارباي و اروراي يكان ألي شاخ مساؤولية
جتاهه ااا ،و يس ااتحق ّح ااد الثن اااء والتمجي ااد ،و الل ااول والتقب اايق  .وإذا ي ااتح ّكم ق ااانون العلّي ااة يف
الت اااريخ نك اان تعميم ا  ،وابلنتيج ااة يك اان للت اااريخ ق ااانون وس انّة عام ااة ،ف ا ّن الق ااانون ف اارع ثب ااوت
التعميم ،وهو فرع سراين قانون العلّية  .هاذه هاي مشاكلة التااريخ العلماي وفلسافة التااريخ  .فاختاار
مجاعاة قاانون العلّياة وثباوت التعمايم ،وّنكاروا احلرياة وا ختياار ،فا ّن ماا يقبلونا اسام احلرياة لايس ماان

احلرية بشيء  .واختار نخرون قانون احلرية ،وّنكروا قانونية التاريخ  .وّكثر علمااء ا جتمااع جزماوا
بعدل إمكان ا مع ب قانون العلّية واحلرية ،واختاروا العلية وّنكروا ا ختيار.
ومماّان ّياّاد جاارب التاااريخ ( هيجا ) وتبعا ماااركس  .فماان وجهااة نظرّااا معااىن للحريااة إ التنبّا
للضرورة التار ية  .وقد نق يف كتااب ( مااركس وماركسيسام ) عان كتااب ( ننايت دوريناك ) ريلياف
إجنلااز قول ا  ( :إ ّن هيج ا ّول َماان ّو ااق ا رتباااا ب ا الضاارورة واحلريااة ،فماان وجهااة نظااره ليسااه
احلرية إ إدرا الضرورة.
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والضاارورة عمياااء إ ّ إذا فُهمااه وُّدركااه  .واحلريااة ليسااه هااي ا سااتقدل املتمااي جتاااه ق اوان
الطبيعااة ،ب ا احلريااة هااي معرفااة هااذه الق اوان  ،والااتم ّكن ماان اسااتخدامها حسااب األُصااول يف ساابي
اقيق األهداف املعيّنة  .وهاذا ينطباق علاى الطبيعاة اوارجياة ،وعلاى القاوان احلاكماة علاى ا اناب

ا سمي والروحي ل نسان ) (.)1
وفي ا ّيضااا بعااد حبااث مااوجز اسااتنت من ا ّ ّن ا نسااان يف ظ ا األو اااع اواصااة التار يااة ،ويف
ا جتاه الذي تعيّن تلك األو اع يتم ّكن با جياب ّن يباشار عملا  ،قاال بعاد ذلاك ( :يف الواقاع ّ ّن
معرفة هذه املعطيات جتع عم ا نسان ّكرب ريث ا  .وك نشاا يف ا هة املخالفاة اذه املعطياات
ردا للفع ا ومواجه ااة ملس ا ة التاااريخ ،وك ا نشاااا يف ا ه ااة املوافقااة ااا يُعت اارب حركااة يف جه ااة
يُعتاارب ّ
الت اااريخ واس ااتقرارا يف مسا ا ت  .إ ّ ّناّ ا يبق ااى السا اؤال ع اان احلري ااة ومصا ا ها ،وجتي ااب عليا ا املدرس ااة
املاركسااية ّن احلريااة عبااارة عاان معرفااة الفاارد ابلضاارورات التار يااة ،وابملس ا ة ا جتماعيااة ،وابملس ا ة

ا جتماعية اليت يضطر إىل الوقوع فيها ) (.)2
وماان الوا ااق ّ ّن هااذا البيااان ا ا املشااكلة ،فااالكدل يف ارتباااا ا نسااان ابألو اااع التار يااة،
يوجههاااّ ،و يغ ا ّ وجهتهااا ّل ؟ ف ا ن يكاان قااادرا علااى
وّنّا ه ا هااو حاااكم عليهااا ،ونكن ا ّن ّ
ذلك ،فبالطبع نكن ّن يبقى ويتكام إذا وقع يف وجهة مس التاريخ ،و ّّما إذا خاالف املسا فهاو

حمكااول ابلفناااء حتمااا  .فالس اؤال هااو ّ ّن ا نسااان ه ا هااو مضااطر يف وقوع ا يف مس ا التاااريخّ ،ل
تار ؟ وّنّ
____________________
( )1ماركس وماركسيسم ميمة .024 7
( )2املصدر السابق .33 - 31
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بناااءا علااى تق ا ّدل اجملتمااع علااى الفاارد ،وّ ّن وجاادان الفاارد وشااعوره وإحساس ا كلهااا نتيجااة األو اااع
ا جتماعية والتار ية ،وخصوصا األو اع ا قتصادية ه يبقى بعد ذلك تال للحرية ّل ؟
هااذا مضااافا إىل ّ ّة نتساااءل :مااا هااو معااىن قااو م :إ ّن احلريااة هااي املعرفااة ابلضاارورة ؟ فا نسااان

ايجره إىل ّعماااق البحاارّ ،و
الواقااع يف مس ا السااي ا ااارف ،وهااو يعلاام قطعااا ّنّا بعااد حلظااات سا ّ
ا نسااان املقااذوف ماان قمااة جبا عا ٍ
اال ،وهااو يعلاام ّنّا مبقتضااى قااانون الثقا سيسااقأ بعااد حلظااات
ّ
ويتهشم ،فه يصق ّن يقاال :إ ّ ماا تااران يف الوقاوع يف البحار ،والساقوا مان ا با ؟ فاألو ااع
ّ
توج ا نسان ،تصنع وجدان وشخصايت وإرادتا
ا جتماعية املادية هي حصار ا نسان ،وهي اليت ّ
وانتخاب  ،بناءا على نظرية املادية ا ربية التار ية.
وا نس ااان ّم ااال املقتض اايات ا جتماعي ااة ل اايس إ ّ إةء خالي ااا وم ااادة ّّوليّ ااة ،فه ااو حمك ااول بتل ااك
اهخر عنهاا ،ولكان ا نساان
األو اع ،و يتح ّكم فيهاا  .واألو ااع الساابقة تعا ّ مسا ا نساان املت ّ

يع مس ة التاريخ يف املستقب  .وعلي فد معىن للحرية و مفهول.
والصااحيق ّ ّن حريااة ا نسااان تتصا ّاور إ ّ مااع نظريااة الفطاارة ن يقااال :إ ّن ا نسااان يف مس ا
احلركااة ا وهريااة العامااة للعااا يولااد مااع بعااد زائااد ،وهااو ّساااس شخصاايت  ،ه يتكام ا وينمااو وفقااا
ملقتض اايات البيئ ااة واجملتم ااع ،وه ااذا البع ااد الوج ااودي ه ااو ال ااذي ن اانق ا نس ااان شخص اايت ا نس ااانية،
مر البحث عان ذلاك يف مباحاث
وا ّكم على التاريخ ،فيكون هو الذي يع مس ة التاريخ  .وقد ّ
اجملتمع اه عنوان ( ا رب وا ختيار )  .وسيهي تو يق ذلك اه عنوان ( ّبعاد التااريخ ) حياث
نتكلّم حول دور األبطال.
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وحرية ا نسان ابملعىن املشار إلي تنايف قانون العلّية ،و عمومية املساائ التار ياة وقانونيتهاا،
نك اان التخلّا ااف عن ا ا يف احليا اااة
اخ
نع اام ل نسا ااان مبقتض ااى فهم ا ا ودرايت ا ا مس ا ا مع ا ا ومشا ا ّ
ا جتماعية ابلرغم من اختياره وإرادتا  ،مبعاىن ّناّ ارورة اب ختياار ،وهاذه ليساه كالضارورة العميااء

اليت تتح ّكم يف إرادة ا نسان.
وهن ااا إش ااكال نخ اار يف قانوني ااة املس ااائ التار ي ااة وعموميته ااا ،وه ااو ّ ّن املس ااتفاد م اان مراجع ااة
احلوادع والوقائع التار ية ّ ّن هنا بعة احلوادع ا زئية على سبي الصدفة تغ ّ مس ة التاريخ.
اوهم  -مااا ااادع ماان دون علّااة ،ب ا مااا ينشااه ماان العل ا
وامل اراد ماان الصاادفة لاايس  -كمااا يُتا ّ

العامة ؛ ولذلك تندرج اه ابطة كلّيّة ،ف ن كاان للحاوادع الايت ليساه اا اابطة عاماة دور
ّساسااي يف حركااة التاااريخ لاازل ّن يكااون التاااريخ فارغااا ماان ّي قااانون وقاعاادة وس انّة جاريااة معيّنااة .
ولقااد اارب املثا يف احلاوادع التار يااة ا تفاقيااة املااؤثِّّرة يف تاار التاااريخ نااف كليااوبرتة ملكااة مصاار

الشااه ة  .وهنااا كثا ماان احلاوادع ا زئيااة ا تفاقيااة غا ّ ت تاار التاااريخ  .وقااد اشااتهر ( يف املث ا
الفارسي ) ّ ّن صحيفة األايل تتغ ّ جبراين نسيم واحد.
اتهجم علاى جارب
يقول ( ادوارد هالاه كاار ) يف كتااب ( رياخ جيساه ) ( :والسابب اآلخار لل ّ
التاريخ وهو اللغز املعروف ( ّنف كليوبرته )  .وهاذه هاي تلاك النظرياة الايت تعتارب التااريخ فصاد مان
عوارل تموعة من احلوادع ا تفاقية تقريبا ،وتنسبها إىل الصادفة  .فنتاائ حارب اكتياول تارتبأ
اب
ابلعل اليت يربطها ذا ّ
املؤرخون عموما ،ويعتربون من املسالامات ،با إ ّن السابب يف ذلاك هاو ح ّ
انطونيو لكليوبرته  .وحينما توقّف ابيزيد عن التق ّدل يف ّورواب املركزية
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بسبب مرل النقرس كتب غيبون ( :إ ّن غلبة خلأ علي على مزاج فارد مان ّفاراد البشار ،نكان ّن
يؤخر على األق )  .وعندما مات الكسندر ملك اليوةن يف خرياف عاال
ننع من شقاء شعوب ّو ّ
 6402علااى إثاار عضااة قاارد معلااام ،صااارت هااذه الصاادفة سااببا لع ا ّدة ح اوادع ،ح ا قااال وينسااتون

ابحلماى
تشرش  ( :إ ّن مئت ومخس ّلاف نسامة مااتوا مان ّ
عضاة قارد )  .وعنادما ابتُلاي تروتساكي ّ
يف ح اصطياده ل وز ،وبينما كان ينا ماع زينوياف كاامنف واساتال يف خرياف عاال ،6403
طر إىل مدزمة الفاراش كتاب يف مذ ّكرتا  ( :إ ّن ا نساان نكنا ّن يتنبّاه وقاوع الثاورات واحلاروب،
وا ّ
ولكن نكن تنبّه العواقب اليت يستلزمها صيد ا وز الوحشية يف اوريف ) (.)1
ويف العااا ا ساادمي نكننااا ّن نشااهد بقصااة هزنااة مااروان باان ر نخاار اولفاااء األمااوي  ،لتااهث
الصدفات يف مص التاريخ.
فمااروان يف نخاار ح اارب بين ا وب ا العباسااي ابتُلااي حبص اار البااول يف مي اادان احلاارب ف ااذهب إىل

مر هنا رج من ّعدائ فرنه وقتل  .وشاع قتل با عساكره،
ةحية ليقضي حاجت  ،وصادف ّن ّ
وحيث يتوقع مث تلك احلادثة ا طرب ا يش وهرب ،وانقر ه دولة بي ُّميّة  .وهناا قيا ( :
ذهبه الدولة ببولة ).
وّو ق ( ادوارد هاله كار ) ّ ّن ك صدفة نتيجة جملموعة مان العلا واملعلاو ت تقطاع تموعاة

ُّخر منهما ّ ّ ،ا حادثة من دون علّة  .ه قاال ( :كياف نكان اكتشااف التتاابع املنطقاي العلّاي
واملعلويل يف التاريخ ،وجيع ذلك قاعدة ل مع ان من املمكن ان ينقطع ّو
____________________
( )6ريخ جيسه ترمجة حسن كامشاد انتشارات خوارزمي

.627 - 622
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تصورة (.)1
ينحرف التتابع املشهود بواسطة تتابع نخر ّجني حسب ّ
وا اواب عاان هااذا ا شااكال ي ارتبأ مبسااهلة ُّخاار  ،وهاايّ ّ :ن اجملتمااع والتاااريخ ه ا مااا طبيعااة
موجهاا إىل جهاة معيّناة كاان دور احلاوادع ا زئياة ائيلة،
ذات جهة معيّنة ّل ؟ ف ن كان التااريخ ّ

مبعاىن ّ ّ اا وإن تساابّبه يف تبادي الشخصاايات ،إ ّ ّ ّ اا تاؤثّر يف اجملاار العاال للتاااريخ ،غاياة مااا يف
األمر ّن تسرع جراين ّو تبطئ  .و ّّما لو كان التاريخ فاقدا لطبيعة وشخصاية تعا ّ طريقا  ،فساوف
يكااون لا تاار خااا معا  ،ويفقااد عموميتا  ،و تكااون حوادثا قابلااة للتنبااؤ  .وحناان نعتقااد ّ ّن
للتاريخ طبيعة وشخصية مستقلة ،وّ ّ ما اصدن نتيجة للرتكياب اواا يف الشخصايات ا نساانية

ّر بعمومية التاريخ و رورات .
اليت تطلب التكام ابلفطرة  .وعلي فدور احلوادع ا تفاقية
وملونتسااكيو كاادل لطيااف ح ااول دور الصاادفة يف التاااريخ ،نقلنااا قسااما من ا سااابقا يقااول ( :إذا
سااقطه دولااة لساابب اتفاااقي خااا  ،فا ّن هنااا ابلقطااع علّااة عامااة اسااتوجبه ااعف تلااك الدولااة
فسقطه بذلك السبب ) (.)2
ويقول ّيضا ( :إ ّن السبب يف سقوا شارل الثاي عشر ملاك الساويد يكان حارب ( بولتااوا)،
فلااو يهاازل هنااا لكااان ينهاازل حتمااا يف مو ااع نخاار  .فاااحلوادع ا تفاقيااة نكاان تااداركها بسااهولة،
ولكن نكن الصيانة ّمال احلوادع الناشئة من طبيعة األشياء ) (.)3

____________________
( )6املصدر السابق .621
( )0مراح ّساسي ّنديش در جامع شناسي
( )3املصدر نفس .

.01
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ماداي:
ه التاريخ بطبيعت ّ
الس اؤال عاان طبيعااة التاااريخ األصاالية ،وّ ّ ااا ثقافيااة ّل سياسااية ّل اقتصااادية ّل دينيااة ّل ّخدقيااة،
وّخ ا ه هي مادية ّل معنويةّ ،ل طبيعية مزدوجاة ؟ مان ّهام مساائ التااريخ  .فقبا ا جاباة علاى
هذه املسهلة تتم املعرفة الصحيحة عن التاريخ.
ومن الوا ق ّ ّن مجيع هذه العوام املادية واملعنوية كانه وستكون ماؤثّرة يف نسا التااريخ  .إّّناا
الكاادل يف مال ا األولويااة والتقاادل واألصااالة والاادور األساااس  .الكاادل يف مااا يش ا ّك الااروف األصاالية
ومفسارة لساائر العواما  ،وماا
وا وية الواقعية للتااريخ مان با هاذه العواما  ،وماا يكاون منهاا ّ
موجهاة ّ
يكون منها ّساسا وما يكون منها بناءا علواي.
حمركاات عديادة ،كا منهاا يعما ابساتقدل .
واملشهور ب الباحث تشبي التااريخ بسايارة ذات ّ
فالتاااريخ متعا ّدد الطباااع ذو طبيعااة واحاادة  .ولكاان إذا اعتااربة التاااريخ ذا حمركااات وطبااائع تلفااة،

فكيف نكن ل التكاما والسا حناوه ؟ نكان للتااريخ ّن يسا يف خاأ تكااملي معا ماا دال ذا
حمركااات ّصاالية ،كا منهااا توجااد نوعااا ماان احلركااة ،وجتاار التاااريخ إىل جهااة معيّنااة ،إ ّن تكااون هااذه
العوام كالغرائز  ,ويكون للتاريخ فوق تلك الغرائز روحا جت ّاره يف ظا هاذه الغرائاز املختلفاة يف جهاة
تكاملية معينة ،وهي تش ّك ا وية الواقعية للتااريخ  .ولكان هاذا التعبا بياان نخار عان وحادة طبيعاة
عربة عنها بغرائز.
نعرب عنها بروف التاريخ ،تلك األُمور اليت ّ
التاريخ ،فطبيعت هي تلك اليت ّ
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وقاد باارزت يف عصاارة نظريااة جدياادة جلبااه حنوهااا ّنظااارا كثا ة ،وقااد اشااتهرت ابملاديااة التار يااة،
ّو املادي ااة الدايلكتيكيا ااة التار يا ااة ،املاديا ااة التار يا ااة مبع ااىن التفس ا ا ا قتصا ااادي للتا اااريخ ،والتفس ا ا
ا قتصادي والتار ي ل نسان ،من دون تفس إنساي لدقتصاد والتاريخ.
وبعب ااارة ُّخ اار املادي ااة التار ي ااة مبع ااىنّ ّ :ن ماهي ااة الت اااريخ مادي ااة ووج ااوده دايلكتيك ااي ّّ .م ااا ّ ّن

ماهيت مادية فمعناه ّ ّن ّساس ك احلركات والنشاطات واملظاهر والتجلياات التار ياة يف كا تتماع
هااو النظااال ا قتصااادي لااذالك اجملتمااعّ ،ي ّ ّن القااو املنتجااة للمجتمااع وعدقااات ا نتاااج ،وعلااى
وج العمول ا نتاج وعدقات هي اليت تش ّك مجيع املظاهر املعنوية ا جتماعية مان األخادق والعلام
والفلسفة والدين والقانون والثقافة ،وتع ّ وجهتها ،وتغ ّ ها إذا تغ ّ ت وجهتها.
التطورية للتاريخ حركاات دايلكتيكياةّ ،ي
و ّّما ّ ّن وجود التاريخ الدايلكتيكي فاملراد ّ ّن احلركات ّ
معلولا ااة جملموعا ااة ما اان التناقضا ااات الدايلكتيكيا ااة اجملتمعا ااة ،ما ااع ال ا ارتابأ اوا ااا بينهما ااا  .التنا اااقة

ارمي يف ابطنهااا ابلضاارورة
الاادايلكتيكي  -الااذي يفاارتق عاان غا الاادايلكتيكي  -هااو ّ ّن كا ظاااهرة تا ّ
نف ااي نفس ااها وإنك اااره  .وبع ااد سلس االة م اان التغ ا ّ ات نتيج ااة ااذا التن اااقة ال ااداخلي تتكاما ا تل ااك
الظاهرة من تغ ّ شديد كيفي ،وتنق إىل مرحلة ّعلى مرّكبة من املرحلت السابقت .
إذن فاملادي ااة التار ي ااة تتض ا ّامن ّما ارينّ :ح اادّاّ ّ :ن هوي ااة الت اااريخ مادي ااة ،واآلخ اارّ ّ :ن حركاتا ا

دايلكتيكيااة  .وحناان هنااا نبحااث عاان األماار األول ،وناارت اآلخاار للفص ا اآلي حااول تطا ّاور التاااريخ
وتكامل .
ه إ ّن نظرية املادية التار ية ا ُّصول فلسفية ونفسية واجتماعية.
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و ا نتائ تشك تموعة من النظارايت ا يديولوجياة  .وهاذا مو اوع هاال باد مان تو ايح ،
خصوصاا ابلنظار إىل ماا ادعاااه بعاة الكتااب املثقفا املساالم مان ّ ّن ا سادل وإن يقبا املاديااة
الفلسافية ،ولكنّا يؤيّاد املادياة التار ياة ،وقاد باىن علاى هاذا األسااس نظرايتا التار ياة وا جتماعياة .
نفص هذا البحث قليد  .ومن هنا نبدّ بذكر األُصول واملباي الايت تبتاي عليهاا
ونر من الدزل ّن ّ
هذه النظرية والنتائ املرتتبة عليها ،ه نتعرل للنظرية ذاهتا ،ونبحث عنها من وجهيت النظار العلمياة
وا سدمية.
ُّصول النظرية املادية التار ية:
ّ - 6ولوية املادة ابلنسبة إىل الروف:
ا نسان ل جسم وروف  .فجسم مو وع للبحوع البيولوجية ،والطبية ،وعلم التشريق ،وغ ها
 .وروح ا ا مو ا ااوع للبحا ااوع الفلسا اافية والنفسا ااية  .وك ا ا فكا اار وإنا ااان وإحسا اااس واعتقا اااد ونظريا ااة
وإيديولوجيااة تعتاارب ماان األُمااور النفسااية  .وامل اراد ولويااة املااادة ابلنساابة إىل الااروف ّ ّن األُمااور النفسااية
ليسااه ّصاايلة ،وّ ّ ااا تا ّارد تموعااة ماان انعكاسااات مااادة ماان املاواد اوارجيااة علااى األعصاااب واملااخ،
ولاايس اا دور إ ّ َربااأ القااو املاديااة الداخليااة ابلعااا اوااارجي ،ولكنّهااا تُعااد ّباادا قا ّاوة يف قبااال
القو املادية املتح ّكمة يف وجود ا نسان  .ونكن تشابيهها مبصاباف السايارة ،فهاي نكنهاا السا

يف اللي ا ماان دون املصااباف ،إ ّ ّ ّن مااا اركهااا هااو حماار الساايارة املصااباف  .فاااألُمور النفسااية ماان
فكاار وإنااان ونظريااة وعقياادة إذا وقعااه يف تاار القااو املاديااة للتاااريخ ساااعدت يف حركتا  ،ولكنّهااا
ّب اادا توج ااد حرك ااة بنفس ااها ،و تعت اارب ق ا ّاوة يف قب ااال الق ا ّاوة املادي ااة  .ف اااألُمور النفس ااية ليس ااه ق ا ّاوة

ّصد ّ ّ ،ا ّقوة غ مادية  .والقو الواقعية هي تلك اليت تعرف ابلقو
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املادية ،ونكن تقديرها ابملقاييس املادية  .ولذا فا ّن األُماور النفساية ليساه بقاادرة علاى إجيااد احلركاة
 ,وتعيا وجهااة السا  ،و تُعااد ّباادا ماان حمركااات اجملتمااع  .فااالقيم املعنويااة مطلقااا إذا تعتمااد علااى
وتوج مس هتا نكن ّن تكون منشه ّو غاية حلركة اجتماعية.
القيم املادية ّ
إذن فدبد من الدقّة يف تفس التاريخ ،وعدل ا خناداع ابلظاواهر  .فا ذا وجادة يف مقطاع خاا
من التاريخ ّ ّن فكرا ّو عقيدة ّو إناة ّثّر يف حركة تتمع ما حسب الظاهر ،وسااق إىل مرحلاة مان
التكام ا فدبااد ماان تش اريق التاااريخ ،وحينئا ٍاذ سااوف جنااد ّ ّن هااذه العقائااد ليسااه ّصاايلة ،وإّّنااا هااي
انعكاس للقو املادية يف اجملتمع ،وهي اليت ا ّار اجملتماع يف صاورة إناان ّو عقيادة  .والقاو املادياة
األركة للتاريخ إىل األمال من الناحية الفنية هي نظال ا نتاج يف اجملتماع ،ومان الناحياة ا نساانية هاي
املستثمرة يف اجملتمع.
الطبقة الكادحة األرومة
َ
يقااول فااويرابو الفيلسااوف املااادي املعااروف ،الااذي ّخااذ من ا ماااركس ّكثاار نظرايت ا  ( :مااا هااي

النظريااة ؟ مااا هااو العما ؟ ومااا هااو الفاارق بينهمااا ؟ ) ه جييااب علااى هااذه األساائلة بقولا  ( :كا مااا
يكون حمدودا باذهي هاي النظرياة ،وكا ماا اتل يف ّذهاان كثا ة لا جاناب عملاي ،فماا تتفاق عليا
() 1
اويف:
األذهان يش ّك كتلة بشرية ،وبذلك يكون ل موقع هال يف العا ) ويقول مااركس تلمياذه ال ّ
االقوة املاديااة تُقهاار إ ّ
( ماان الوا ااق ّ ّن ساادف النقااد نكاان ّن يكااون بااديد لنقااد الساادف ،فا ّ
بقوة مادية ) ه يستمر يف كدم متجنّبا اعتبار ّصالة القو غ املادية ،
ّ

____________________

( )6ماركس وماركسيسم ،ريليف :اندره بيتز ،ترمجة :شجاع الدين يائيان،
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.34

واعتبااار ّي قيمااة ااا سااو التوجي ا  .فيقااول ( :و ّّمااا النظريااة فهااي ّيضااا تتب ا ّدل إىل قا ّاوة غ ا ماديااة
مبجرد رسوخها ب اجملتمع )(.)1
ّ
إ ّن ق ااانون ّولوي ااة امل ااادة ابلنس اابة إىل املعن ااوايت ،وا س اام ابلنس اابة إىل ال ااروف ،وع اادل األص ااالة يف

القو النفسية والقيم الروحية واملعنوية يعترب من األصول األساسية للمادية الفلسفية.
ويف قِّب ااال ذل ااك ّصا ا فلس اافي نخ اار يبت ااي عل ااى ّص ااالة ال ااروف ،وّ ّن األبع اااد األص االية يف وج ااود
ا نسااان نكاان توجيههااا وتفس ا ها مجعهااا ابملاديااة وشااؤو ا  .فااالروف واقعيااة ّصاايلة يف الوجااود
البش ااري ،والطاق ااة الروحي ااة مس ااتقلة ع اان الطاق ااات املادي ااة ؛ ول ااذا تع ااد الق ااو النفس ااية م اان فكري ااة
واعتقادية وإنانية وعاطفية عوام مستقلة لقسم من التحركاات ،ساواء علاى مساتو األفاراد ّل علاى
مستو اجملتمعات ،ونكن ا ستفادة منها كمحركات للتاريخ  .وهنا كثا مان التحركاات التار ياة
نش ااهت وتنش ااه م اان ه ااذه األرك ااات اب س ااتقدل ،وخصوص ااا احلرك ااات املتعالي ااة الفردي ااة وا جتماعي ااة
ل نسااان ،ف ّ ااا تنبااع ماان هااذه القااو بااد واسااطة ،وتكتسااب تعاليهااا ماان هااذه ا هااة  .ورمبااا تااؤثّر
الق ااو الروحي ااة ريث ا ا ش ااديدا يف الق ااو املادي ااة وا س اامية ،عل ااى مس ااتو التحرك ااات ا ختياري ااة
فحسااب ،با حا علااى مسااتو التحركااات امليكانيكيااة والكيماويااة والبيولوجيااة ّيضااا ،وتسااتخدمها
يف جهتها اواصة  .ومن ذلك ريث التلق النفسي يف معا ة األمارال ا سامية ،والتاهث العجياب
لعمليات التنو املغناطيسي  .وهذا ّمر نكن إنكاره (.)2
____________________
( )6ماركس وماركسيسم.34 :
( )0راجع كتاب ( تداوي روحي ) ريليف :كاظم زاده إيرانشهر.
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فعالاة ،و ماا دور كبا إعجاازي يف
و ّّما العلم وا نان  -و سيّما ا نان  -فيعتربان ّقوة عظيماة ّ
التقلّبااات والتقاادمات التار يااة ،وخصوصااا إذا اشاارتكا يف التااهث  .إ ّن ّصااالة الااروف والقااو الروحيااة
تُعد من ُّسس الفلسفة الواقعية (.)1

ّ - 0ولوية احلاجات املادية على احلاجات املعنوية ،وتق ّدمها عليها:
ل نسان يف حيات ا جتماعية  -علاى األقا  -نوعاان مان احلاجاة :احلاجاات املادياة مان قبيا :
امل اااء والغ ااذاء واملس ااكن واملل اابس وال اادواء ونظائره ااا ،واحلاج ااات املعنوي ااة م اان قبيا ا  :الدراس ااة والعل اام
واألدب والفاان والفكاار الفلساافي وا نااان وا يديولوجيااة والاادعاء واألخاادق ونظائره ااا  .فا نس ااان
حمتااج إىل القساام كيااف كاان و ي سا ٍ
ابب كااان  .إّناا الكاادل يف األولويااة والتقا ّدل  .ها احلاجااات
املادية ّوىل ّل املعنوياةّ ،ل هاذه و تلاك ؟ هاذه النظرياة تا ّدعي ّ ّن احلاجاات املادياة ّوىل  .ولايس
املراد ّ ّن ا نسان ااول رفع احلاجات املادية ّّو  ،ه يعطاف ّّتا لرفاع احلاجاات املعنوياة ،با املاراد

ّ ّن احلاجااات املاديااة ّساااس احلاجااات املعنويااة ومنبعهااا  .فااالواقع ّ ّن ا نسااان لااق منااذ ُخلااق مااع
نوع من احلاجات وناوع مان الغرائاز :احلاجاات والغرائاز املادياة ،واحلاجاات والغرائاز املعنوياة ،با
ُخل ااق م اان ن ااوع واح ااد م اان احلاج ااات والغرائ ااز  .واحلاج ااات املعنوي ااة حاج ااات ننوي ااة  .والواق اع ّ ّ ااا
وسااائ لرفااع احلاجااات املاديااة بوج ا ٍ ّحساان  .وماان هنااا كانااه احلاجااات املعنويااة بعااة للحاجااات
تطور
املادية من حيث الشك والكيفية واملاهية  .فا نسان يف ك مرحلة من مراح ّ

____________________

( )1راجع اجمللّد األول والثاي من كتاب ( ُّصول فلسفة وروش رائليسم )
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وس ااائ ا نت اااج تتغ ا ّ حاجات ا املادي ااة ،حس ااب تغ ا ّ وس ااائ ا نت اااج م اان حي ااث الش ااك والص اابغة
والكيفي ااة  .وحاجاتا ا املعنوي ااة  -وه ااي منبعث ااة م اان احلاج ااات املادي ااة  -تتغا ا ّ م اان حي ااث الش ااك
والكيفي ااة واوص ااائ  ،حس ااب احلاج ااات املادي ااة  .إذن ف ااالواقع ّ ّن با ا احلاج ااات املادي ااة واملعنوي ااة

ّولوية من جهت  :إحداّا :األولوية الوجودياة ،حياث إ ّن احلاجاات املعنوياة وليادة احلاجاات املادياة
 .واألُخ ا اار  :األولوي ا ااة املاهوي ا ااة ،حي ا ااث إ ّن احلاج ا ااات املعنوي ا ااة تتب ا ااع املادي ا ااة م ا اان حي ا ااث الش ا ااك
واوصوصية والكيفية.
وقد ورد يف كتاب ( ماترايليسم ر ي ) ريليف ب  .رواين نقد عان كتااب ( تف ّكارات فلسافي

) ريليف هانن لاويس  ( :40طريقاة احليااة املادياة ل نساان دفعتا إىل تقاد فر ايات  -حساب
الوس ااائ املس ااتعملة يف رف ااع احلاج ااات املادي ااة العصا ارية  -ح ااول الع ااا ( النظ اارة الكوني ااة الش اااملة )
واجملتمااع والفاان واألخاادق ،وسااائر املعنااوايت الاايت تنشااه ماان هااذه الطريقااة املاديااة ) ( )1ولااذلك ف ا ّن

طريقا ااة البحا ااث العلما ااي ،والتفك ا ا الفلسا اافي ،والا ااذوق وإدرا ا ما ااال والفا اان ،والتقيا اايم اولقا ااي،
وا عتقاااد الااديي يف ك ا فاارد بااع لو ااع معاش ا وحيات ا املاديااة  .وقااد عا ّارب عاان هااذا األص ا عنااد
إجرائ ا يف الفاارد بقول ا  ( :ق ا يل ماااذا ةك ا ؟ ح ا ّقااول كيااف يف ّكاار ) وعنااد إجرائ ا يف اجملتمااع
بقول  ( :ق يل إىل ّي درجة تكام وسائ ا نتاج فيا  ،وّي ناوع مان العدقاات ا قتصاادية قائماة
ب ا ا ّف ا اراده ؟ ح ا ا ّق ااول ّي إيديولوجي ااة ،وّي فلس اافة ،وّي ّخ اادق ،وّي دي اان يوج ااد يف ذل ااك
اجملتمع).
____________________
( )6ماترايليسم ر ي .31
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ويف قب ااال ه ااذه النظري ااة نظري ااة ّص ااالة احلاج ااات املعنوي ااة  .فبن اااءا عل ااى ه ااذه النظري ااة وإن ك ااان
ا نسان يشعر حباجاتا املادياة قبا املعنوياة ،كماا يشااهد يف و اع الطفا حياث يبحاث مناذ و دتا
عاان الثاادي واللاان ،إ ّ ّ ّن احلاجااات املعنويااة الكامنااة يف فطرتا تتفااتّق تاادرجييا ،حا ّنّا عنااد بلوغا
سان الرشااد يساتعد للتضااحية حباجاتا املاديااة يف ساابي احلصاول علااى ماا اتاااج إليا معنااواي  .وبتعبا
نخر :إ ّن اللذة املعنوية ّصيلة يف ا نساان ،با هاي ّقاو مان اللاذات واملناافع املادياة ( )1وكلّماا ترقّاى
ا نسان من حيث الدراسة والرتبية ؛ ّثّرت حاجات ولذات وحيات املعنوية يف حاجات ول ّذات وحياتا
املاديا ااة  .واجملتما ااع ّيضا ااا كا ااذلك ،فاجملتمعا ااات البدائيا ااة تا ااتح ّكم فيها ااا احلاجا ااات املاديا ااة ّكثا اار ما اان
احلاجااات املعنويااة ،ولكاان كلّمااا تكاما اجملتمااع اكتساابه احلاجااات املعنويااة قيمااة وتقا ّدما ّكثاار حا
وتتنزل قيمة الل ّذات املادية ح تصبق على مستو الوسيلة (.)2
تصبق هدف ا نسانيةّ ،
ّ - 3ص تق ّدل العم على الفكر:

ا نسااان يف ّكاار فيعاارف ويعم ا العم ا مقاادل علااى الفكاار ّل ابلعكااس ؟ ه ا العم ا هااو جااوهر
البشرية ّل الفكر ؟ ه شرف ا نسان عمل ّو فكره ؟ فا نسان ه وليد العم ّل الفكر ؟
املادية التار ية تبتي على ّصالة العم وتق ّدم على الفكر ،وّ ّن األص هو العم والفكار فرعا
 .واملنطق والفلسفة القدنان يعتربان
____________________
( )6راجع النمأ الثامن من ا شارات بن سينا ،ففي حبث قيّم حول هذا املو وع.
( )0راجع كتاب ( قيال وانقدب مهدي از ديدكاه فلسفة و ريخ ).
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الفكاار مفتاحااا للفكاار ؛ وذلااك ألنّا ينقساام يف املنطااق إىل تصا ّاور وتصااديق ،وكا منهمااا إىل بااديهي
ونظااري  .واألفكااار البديهيااة تعااد مفتاحااا للفكااار النظريااة  .وجااوهر البش ارية ( الاانفس ) يعا ّارف يف
ذلك املنطق والفلسفة نّ فكار حماة  .ويعتارب كماال ا نساان وشارف يف العلام  .وا نساان الكاما
مسا ٍو ل نسان املف ّكر (.)1

ولكاان املاديااة التار يااة تعتمااد عل اى هااذا األص ا  ،وهااوّ ّ :ن العم ا مفتاااف الفكاار ومقياس ا  ،وّ ّن
ا وهر البشري هو عمل ا نتاجي ،والعم ّساس معرفة ا نسان ،وهو مربّيا ّيضاا  .قاال مااركس:
( إ ّن ك ا التاااريخ العاااملي لاايس إ ّ خلااق ا نسااان بعم ا ا نسااان ) ( )2وقااال إجنلااز ( :إ ّن ا نسااان

ّيضااا لااوق ابلعم ا ) ( )3وذلااك أل ّن ا نسااان منااذ باادء اوليقااة بااد ماان التفك ا ملقابلااة الع اوارل
الطبيعي ااة تغلّااب عليه ااا بواس ااطة العما ا الش اااق ،وع اان طري ااق ه ااذا العم ا الث ااوري يف قب ااال األق ااوايء
املعتدين صنع تتمع املطلوب ،وسار ب إىل األمال.
تفساار
وقااال يف كتاااب ( ماااركس وماركسيساام ) ( :إ ّن فلساافة الوجااود  -ويعااي ذااا الفلساافة الاايت ّ
تفسار العاا علاى ّسااس احلركاة ،واملاركسااية
العاا علاى ّسااس الكينوناة ،يف قباال فلسافة التط ّاور الايت ّ
ماان قبي ا فلساافة التطا ّاور  -تباادّ بعاارل الفكاار واألُصااول الفكريااة لتسااتنت من ا النتااائ العمليااة ،يف
ح ّ ّن الفلسفة العملية تعترب العم ّساسا للفكر  .فهذه
____________________
عرف الفلسفة من حيث ا دف والغاية ّ ّ :ا ص ورة ا نسان عاملا عقليا مضاهيا للعا العيي.
( )1كانه تُ ّ
( )2ماركس وماركسيسم
( )3املصدر نفس .

.26 - 22
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الفلسفة جتع القدرة بديد ل ناان ابلظناون ،وتؤيّاد هيجا يف قولا  ( :الوجاود احلقيقاي ل نساان يف
املرحلة األُوىل هو عمل )  .وتلتحق ّيضا يف هذه العقيدة خل مف ّكر ّملاي حياث قلاب الكلماة
املشااهورة ( :إ ّن ّول األشااياء هااو الفع ا ) ّي الااروف ،والكاادل الااذي هااو مظهرهااا فقااال ( :إ ّن ّّول

األشياء هو العم ) (.)1
ِّ
مادي ماركسي ،وهو ما يُعرف لد املاركساية ب ( -براكسايس )
إ ّن هذا األص ّص فلسفي ّ
 .وقد اكتسب ماركس من َسلف املادي فويرابو ،ومن إمام اآلخر هيج .
ويف قبااال هااذا األص ا ّص ا فلساافي واقعااي ،يقااول ابلتااهث املتبااادل ب ا العم ا والفكاار وتق ا ّدل
الفكاار علااى العم ا  .وا ااوهر البشااري يف هااذه الفلساافة هااو الفكاارّ ( ،ي علاام ا نسااان احلضااوري
ا وهري بذات ).
وا نسان بواسطة العما ومباشارة العاا اواارجي يكتساب ُّصاول معلوماتا مان اواارج ،وماا دال

األوليااة يكاان تااال لتوساايع معارفا  .وبعااد مجااع هااذه
الااذهن يسااتغن بذاتا عاان هااذه املعلومااات ّ
األوليااة يعما الااذهن يف تموعااة مكتساابات الذهنيااة بوجااوه تلفااة ،ماان التعماايم وا نت ازاع
املعلومااات ّ
وا س ااتد ل ،ويس ااتعد لكس ااب املعرف ااة الص ااحيحة ،واملعرف ااة ليس ااه ت ا ّارد انعك اااس بس اايأ للم ااادة
تتيسر املعرفة بواسطة تموعة من األعمال الذهنية اليت تنشاه
اوارجية يف الذهن ،ب بعد انعكاسها ّ

من جوهر ا نسان غ املاادي ،وهاو الاروف ؛ إذن فالعما منشاه الفكار ،والفكار ّيضاا منشاه للعما
 .والعم مقياس الفكر ،والفكر مقياس العم ّيضا ،وهذا ليس دورا مستحيد ؛ فشرف
____________________
( )6ماركس وماركسيسم .34
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ا نسااان بعلم ا وإنان ا وكرامتا النفسااية ،والعم ا إّّنااا يكااون موجبااا للشاارف إذا كااان سااببا لتحصااي
هذه الكرامة  .وا نسان صانع العم ومصنوع ؛ وهذا مان مميّازات ا نساان و يشااذ فيا شايء،
لكن صنع ا نساان للعما مبعاىن إجيااده
وينبع ذلك من خصوصيت الذاتية يف ّص اولقة ا ية  .و ّ

وإجياب  ،وصنع العم ل نسان مبعىن ا عداد والتمهيد  .فا نسان لاق العما واقعاا ،ولك ّان العما
نهااد الطريااق ولااق ا نسااان يف ذاتا  .وكلّمااا
لااق ا نسااان واقعااا ،با العم ا واملمارسااة وتكاراره ّ
كااان ا رتباااا املتبااادل با شاايئ اجيابيااا وإجياااداي ماان ةحيااة ،وإعااداداي وإمكانيااا ماان ةحيااة ُّخاار
كان التقدل للطرف األول.
فا نسااان الااذي جااوهر ذاتا هااو املعرفااة ( علاام ا نسااان احلضااوري بذاتا ) لا ارتباااا متقابا مااع
العما  ،وا نسااان صااانع العما وموجااده  .والعما ّيضااا  -صااانع ل نسااان ،إ ّ ّ ّن ا نسااان ساابب
لوجااوب العم ا ووجااوده ،والعم ا ساابب إعاادادي وإمكاااي ل نسااان ،فا نسااان مق ا ّدل علااى العم ا
دون العكس.
 - 2تق ا ا ّدل الوج ااود ا جتم اااعي ل نس ااان عل ااى وج ااوده الف ااردي ،وبعب ااارة ُّخ اار  :تق ا ا ّدل عل اام
ا جتماع على علم النفس يف ا نسان:
ا نس ااان م اان الناحي ااة البيولوجي ااة ّكما ا احليا اواةت ،ولا ا قابلي ااة ن ااوع خ ااا م اان التكاما ا ه ااو

التكاما ا نساااي  .وهااو يتمتااع بشخصااية خاصااة تشااك ّبعاااد وجااوده ا نساااي  .فيكسااب بُعااده
الفكري والفلسفي والعلمي من تموعة من التجارب والتعاليم ،وبعده األخدقي من تموعاة ّخار
ماان العواما  .ويف هااذا البُعااد لااق القاايم اولقيااة واألواماار والناواهي األخدقيااة  .وهكااذا بُعااده الفااي
والديي .وهو يف بعده الفكري
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والفلساافي اص ا علااى تموعااة ماان األُصااول واملبااادظ الفكريااة تعتاارب ّساسااا لتفك ا ه ،كمااا ّنّا يف
تقييم اولقي وا جتماعي اص على تموعاة مان القايم املطلقاة وشاب املطلقاة  .كا هاذه األبعااد
ا نساانية تشا ّك وجااود ا نساان ،وهااي مجعهااا معلولاة لعواما اجتماعيااة ،فا نساان فاقااد ميعهااا
عند الو دة ،وإّّنا هو مادة مستعدة لقبول ّي وجهة فكرياة وعاطفياة ،ويارتبأ ذلاك بنوعياة العواما
الاايت يقااع اااه ريث هااا ،فهااو ك ا ةء فااار ناال ماان اوااارج ،وكش اريأ التسااجي الفاقااد لك ا صااوت
اج فيا بعينا  .واودصاةّ ّ :ن صاانع شخصاية
فتسج في األصوات اوارجية ،ه يصدر ك ما س ّ
ّ
ا نسااان ،والااذي رجا ماان حالااة الشاايئية إىل حالااة الشخصااية هااي العوام ا ا جتماعيااة اوارجيااة،
الاايت نعا ّارب عنهااا ابلعما ا جتماااعي ؛ فا نسااان يف ذاتا شاايء حمااة ،ويف ظا العواما ا جتماعيااة
يصبق شخصا.
وقااد ورد يف كتاااب ( ماترايليساام ر ااي ) ريليااف ب  .رواين نقااد عاان كتاااب ( مسااائ ُّصااويل
ماركسيسم ريليف بلخنوف  ( :) 20إ ّن خصائ ا او ا جتمااعي تتعا ّ يف كا زماان حساب
املستو اوا للقو املنتجةّ ،ي ّنّ إذا تعا ّ مساتو القاو املنتجاة تتعا ّ ّيضاا خصاائ ا او
ا جتماعي والسيكولوجية املتعلّقاة با  ،والاروابأ املتقابلاة با ا او ا جتمااعي مان جاناب واألفكاار
والس من جانب نخر ).
وقد ورد فيا ّيضاا ( :وملاا تعيّناه السايكولوجية بواساطة القاو املنتجاة تتعا ّ ّيضاا ا يديولوجياة
ّ
اواصة اليت ا جذور قريبة يف السيكولوجية.
ولكا ّان هااذه ا يديولوجيااة الناشاائة ماان مناساابات اجتماعيااة ،يف مرحلااة خاصااة ماان التاااريخ ،إّّنااا

نكنها ّن تبقى وتضمن مصاح الطبقة احلاكمة إذا قويه وتكامله بسبب املؤسسات ا جتماعياة
 .إذن فالواقع ّ ّن
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املؤسسااات ا جتماعيااة الطبقيااة ،مااع ّ ّ ااا توجااد ماان ّج ا احلفاااظ علااى مصاااح الطبقااة احلاكمااة،
وتقويااة ا يديولوجيااة وبسااطها ،ولكنّهااا ّساسااا ماان نتااائ املناساابات ا جتماعيااة ،وتنشااه  -مبقتضااى
تؤسااس لنشاار العقائااد
نخاار الي ا  -ماان كيفيااة ا نتاااج وخصائصا  ،فمااثد الكنااائس واملساااجد إّّنااا ّ
الديني ااة ال اايت ّص االها يف مجي ااع األداين ه ااو ا ن ااان ابملع اااد ،والعقي اادة ابملع اااد تنش ااه م اان مناس اابات
اجتماعيااة خاصااة مبتنيااة علااى طبقيااة ةشاائة ماان مرحلااة خاصااة لتطا ّاور وسااائ ا نتاااج  .فالتحلي ا
األخ يقضي ّن العقيدة ابملعاد نتيجة وصائ القو املنتجة ).
ويف قبااال هااذا األص ا ّص ا نخاار يف معرفااة ا نسااان ،يبتااي علااى ّ ّن ّساااس شخصااية ا نسااان

الااذي هااو مباادّ ّفكاااره وعقائااده املتعاليااة قااد و ااع يف فطرت ا األصاالية علااى ّياادي عوام ا اولقااة .
فا نساان وإن يولاد مااع شخصاية كاملاة  -كمااا يقاول ّفدطاون  -إ ّ ّ ّن ّركااان شخصايت وُّسسا
األصاالية لوقااة مع ا ّ ،نّا يكساابها ماان تتمع ا  .وبعبااارة فلساافية :إ ّن ّساااس األبعاااد ا نسااانية
ل نسان من خلق ودين وفلسفة وفن وّدب وحب هو صورت النوعياة ،ومبادّ فصال ونفسا الناطقاة
يرمي ا نسان ّو نسخ ابلنظر إىل قابليات الذاتية.
تتكون مع عوام اولقة  .واجملتمع ّ
اليت ّ
والا اانفس الناطقا ااة يف ّول األما اار تا ا ّارد اسا ااتعداد ،وتص ا ا إىل مرحلا ااة الفعليا ااة ابلتا اادري  .وعلي ا ا
فا نساان ماان جهااة ُّسااس التفكا األوليااة ،وماان جهاة ُّصااول العقائااد واحلااب املعنااوي واملااادي كااهي

موجااود حا ّاي نخاار ،يف وجااود مجيااع األُصااول في ا ماان ّول األماار ابلقا ّاوة وا سااتعداد ،ويف ّنااو تلااك
اوصائ ورشدها نتيجة لسلسة من احلركات ا وهرية ،وا نسان يرمي شخصايت الفطرياة ويوصالها
إىل حااد الكمااال اااه ريث ا العوام ا اوارجيااة ،وإّّنااا نسااخها ويضاالها  .وهااذا األص ا هااو مااا يعا ّارب
عن  ،يف
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الثقافية ا سدمية ابلفطرة ،ويعد فيها ُّل األُصول.
وبناءا على ّص الفطرة فعلم النفس مق ّدل علاى علام ا جتمااع ،وهاو يساتمد مان علام الانفس .
وبناءا علي فا نسان منذ و دت  ،ماع ّناّ مسالوب ا درا والتص ّاور والتصاديق وا عتقااد ا نسااي،
ولكنّ يف نفس الوقه نلك ّبعادا وجودياة غا األبعااد احليوانياة ،وتلاك األبعااد هاي الايت توجاد فيا
التصورات والتصديقات ا نتزاعية ( وبتعب املنطق والفلسفة :املعقاو ت الثانياة)
تدرجييا تموعة من ّ
الاايت هااي األصا األساااس يف التفكا ا نساااي ،وباادو ا يسااتحي لا ّي نااوع ماان التفكا املنطقااي،
وتوجد في ّيضا تموعة من ا عتقادات املتعالية ،وهي تعترب ّساس الشخصية ا نسانية ل نسان.
وا نسااان بناااءا علااى نظاارة تقاادل علاام ا جتماااع علااى علاام الاانفس موجااود قابا  ،ولاايس موجااودا
تلااف ابلنساابة
فاااعد  .وهااو مااادة خالصااة تنافيهااا ذا ّي هيئااة تعطااى إايهااا  .وش اريأ فااار
إلي ا األص اوات الاايت نكاان ّن تسااج في ا  .فليسااه يف هااذه املااادة اوالصااة حركااة إىل كسااب هيئااة
عماا جياب
معيّنة ،حبيث إذا حص عليها فقد حص على هيئتها اواصة ،وإذا اص فقاد مساخ ّ
لصا ااوت مع ا ا  ،حبيا ااث تكا ااون سا ااائر
ّن يكا ااون علي ا ا  .ويف ذات ها ااذا الش ا اريأ يوجا ااد اقتضا اااء َ
األص اوات ّجنبيااة ابلنساابة إىل مقتضااى ذات ا وحقيقت ا  .فنساابة هااذه املااادة إىل مجيااع ا يئااات ،وهااذا
الشريأ إىل مجيع األصوات ،وهذا ا ةء إىل ك مظروف سواء.
ولكاان بناااء علااى ّصااالة الفطاارة ،والقااول بتقاادل علاام الاانفس علااى علاام ا جتماااع ،فا نسااان وإن
كان من ّول األمر فاقدا لك إدرا وعقيدة
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ابلفعا ا  ،إ ّ ّناّ ا يتح اار م اان ذاتا ا بص ااورة ديناميكي ااة حن ااو تموع ااة م اان ا دراك ااات األولي ااة تس ا ّامى
البااديهيات األوليااة ،وحنااو تموعااة ماان القاايم املتعاليااة الاايت هااي مقاااييس ا نسااانية  .وبعااد اكتساااب
الااذهن تموعااة ماان التص ااورات البساايطة  -الاايت تعااد مااادة ّوليااة للتفك ا  ،وابصااطدف الفلس اافة (
املعقااو ت األُوىل )  -تنمااو تلااك األُصااول يف صااورة تموعااة ماان التصااديقات النظريااة ّو العلميااة،
وكذلك تربز تلك العقائد الدفينة.
وبن اااءا علا ااى النظريا ااة األُوىل فا اااحلكم  -م ااثد ّ -ن  0 × 0 = 2يف و ا ااعنا احلا ا اار واعتبا اااره
حكمااا مطلقااا يشاام مجيااع األزمنااة واألمكنااة ،إّّنااا هااو يف الواقااع وليااد الو ااع ا جتماااعي اوااا .

فهااذا اجملتمااع وهااذه األو اااع اواصااة هااي الاايت ّماادتنا ذااذا احلكاام ،فهااو رد فع ا ا نسااان يف هااذه
األو اااع  .ويف الواقااع هااو صااوت سااج يف هااذا اجملتمااع ،وماان املمكاان ّن يكااون احلكاام يف تتمااع
نخر وبيئة ُّخر  0 × 0 = 01 :مثد.

ولكاان بناااءا علااى النظريااة الثانيااة ،فالااذي ننحا اجملتمااع ل نسااان هااو تصااور األعااداد ،3 ،2 ،0
 62ونظائرهاا  .و ّّماا احلكام ّن  ،2 = 0 × 0وّ ّن  07 = 7 × 7وغ ّااا ،فهاو مقتضاى الرتكيااب
الروحااي ل نسااان ،ويسااتحي ّن يكااون بوج ا نخاار ،كمااا ّ ّن العقائااد ا نسااانية يف طريااق التكام ا
ّيضا من لوازل روح يف ّص اولقة (.)1
____________________
( )6ملزيد من ا طدع يف مبحث الفطرة كتاب ( ُّصول فلسفة وروش رائليسم ) خصوصا املقالة اوامساة ( ظهاور الكثارة
يف املاادركات ) ،وتفسا امليازان ج  3 /مبحااث ّخااذ امليثاااق ،وج 61يف الكاادل حااول معااىن الفطاارة يف الاادين ،وكااذا ساائر
املتفرقة يف كث من موا ع هذا التفس الكب .
املباحث ا مجالية األُخر
ّ
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ّ - 7ولوية ا هات املادية على ا هات املعنوية يف اجملتمع:
إ ّن اجملتمااع يتشااك ماان حقااول وّنظمااة وريسيسااات  .النظااال الثقااايف ،والنظااال ا داري ،والنظااال
السياسي ،والنظال الديي ،والنظال القضائي ،وغ ها  .فاجملتمع من هذه ا هة يشب بناءا تعايش فيا
ُّسرة ،ويشم على غرفة استقبال ،وغرفة نول ،ومطبخ ،ومرافق وغ ها.
وماان با هااذه األنظمااة نظااال ّصاالي مبنزلااة ّساااس البناااء ،وعليا يعتمااد ويبااي مجيااع مااا يف املبااىن،
اة البناااء بكامل ا  ،وهااو النظااال ا قتصااادي للمجتمااع  .وهااو ك ا مااا يتعلّااق
ف ا ذا تزلاازل ّو هت ا ّدل انقا ّ
اب نتاج املادي للمجتمع من وسائ ا نتااج ،ومنابعا وعدقاتا  .فوساائ ا نتااج وهاي ّهام ّصاول
اجملتمااع متغ ا ّ ة ومتكاملااة بااذاهتا  .وك ا مرحلااة ماان تطا ّاور وسااائ ا نتاااج يسااتلزل نوعااا خاصااا ماان
عدقااات ا نتاااج مغااايرا للنااوع السااابق  .وهااذه العدقااات هااي األُصااول والق اوان املتعلقااة ابلرابطااة
ا عتبارية ب ا نسان ،وما يكساب اجملتماع بعملا  .وابلتغا ّ الضاروري احلاصا يف عدقاات ا نتااج

تتغا ا ّ مجي ااع القا اوان احلقوقي ااة والفكري ااة واولقي ااة والديني ااة والفلس اافية والعلمي ااة ل نس ااان  .وبكلم ااة
واحدة ( :ا قتصاد هو األص األساس ).
وق ااد نقا ا يف كت اااب ( م اااركس وماركسيس اام ) ع اان رس ااالة ( نق ااد ا قتص اااد السياس ااي ) لك ااارل
ماااركس قول ا  ( :إ ّن ا نسااان يف حيات ا ا نتاجيااة يضااطر إىل اسااتقرار عدقااات معيّنااة مسااتقلة عاان
إرادت  .وهذه العدقات تطابق مع املرحلة اواصة لتكام القو املنتجة  .وتموعاة هاذه العدقاات
تش ا ا ّك الظ ا اواهر ا قتصا ااادية للمجتما ااعّ ،ي األسا اااس ال ا اواقعي الا ااذي يُبا ااىن علي ا ا املبا ااىن احلقا ااوقي
والسياسي الذي يطابق الشعور
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ا جتم اااعي او ااا  .وكيفي ااة ا نت اااج يف احلي اااة املادي ااة ه ااي ال اايت تع ا ّ حرك ااة احلي اااة ا جتماعي ااة ,
والسياسا ااية والثقافيا ااة  .والشا ااعور البشا ااري يع ا ا وجا ااوده ،ب ا ا العكا ااس ها ااو الصا ااحيق ،فوجا ااوده
ا جتماعي هو الذي يع شعوره (.)1
وفي ّيضا نقد عان رساالة مااركس نتكاوف ( :حا و اعا خاصاا مان توساعة القاو املنتجاة
خاصااة ماان توسااعة ا نتاااج
البش ارية تاار قبالا كيفيااة خاصااة ماان التجااارة واملصاارف  .و حا درجااة ّ
التجاااري واملصاارف ،تاار قبا ااا تركيبااا خاصااا ماان اجملتمااع والنظااال العااائلي واألصااناف والطبقااات،
وبكلمة موجزة من اجملتمع املدي ) (.)2
وقااد ّو ااق ( بيتا ) هااذه النظريااة املاركسااية فقااال ( :وهكااذا يشاابّ ماااركس اجملتمااع مببااىن ّساسا
الق ااو ا قتص ااادية ،واملب ااىن نفسا ا ه ااو األفك ااار والع ااادات والرس ااول واألنظم ااة القض ااائية والسياس ااية
والدينيااة وغ هااا  .وكمااا ّ ّن و ااع املبااىن يتعلّااق بوج ا ٍ خااا ساس ا  ،كااذلك الو ااع ا قتصااادي (

عدقااات ا نتاااج ) يتعلّااق ابلو ااع الفااي  .و ّّمااا كيفيااة األفكااار والعااادات والنظااال السياسااي فتتبااع
الو ع ا قتصادي ) (.)3
وورد في ّيضا ّ ّن لين نق يف كتاب ( ماركس و إجنلز ) عن ( رّس املال ).

____________________
( )6ماركس وماركسيسم  021ميمة سول  .راجع ّيضا ( مراح ّساساي ّنديشا در جامعا شناساي )
( جتديد نظر طلي از ماركس مائو ) .673
( )0ماركس وماكسيسم  021ميم سول.
( )3ماركس وماكسيسم
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قول  ( :إ ّن كيفية ا نتاج مظهر نشااا ا نساان ّماال الطبيعاة ،والضامان الفاوري ملساتقب إنتاجا
احليوي ،وبعد ذلك هي مظهر الو ع ا جتماعي ،واملفاهيم الفكرية اليت تنشه من ) (.)1
توصااله يف ّحباااثي إىل هااذه الفكاارة،
ويقااول ّيضااا يف مقدمااة ( نقااد ا قتصاااد السياسااي ) :لقااد ّ

وهاايّ ّ :ن الااروابأ القضااائية واألشااكال املختلفااة للدولااة نكاان ّن توجااد بنفسااها ،و ّن تكااون
ةشاائة مماّاا ياادعى ابلتحا ّاول العااال للفكاار البشااري ،با إ ّن هااذه الااروابأ وهااذه الصااور املختلفااة تسااتمد
جااذورها ماان األو اااع املاديااة املوجااودة  ...إ ّن تشاريق ّعضاااء اجملتمااع إّّنااا نكاان ابلبحااث والتحقيااق
حول ا قتصاد السياسي ) ( )2وكتب مااركس يف كتااب ( فقار الفلسافة ) ( :إ ّن الاروابأ ا جتماعياة
ترتبأ متاما ابلقو املنتجة ،وا نسان يغ ّ وجهة ا نتاج ابحلصول علاى قاو منتجاة جديادة  .وماع
تغ ّ كيفية ا نتاج وا ستمرار يف احلياة تتغ ّ مجيع العدقات ا جتماعياة ،فالطاحوناة اليدوياة مظهار
اجملتمع القبلي ،والطاحونة البخارية مظهر اجملتمع الصناعي الرّ ايل ) (.)3

إ ّن نظرية تقدل العام ا قتصادي على سائر العوام ا جتماعية تشاب نظرياة تقادل العما علاى
الفكاار ،إ ّ ّ ّن األخا ة تعاارل علااى مسااتو األفاراد واألُوىل علااى مسااتو اجملتمعااات ،وإ ّ فهمااا يف
احلقيقة نظرية واحدة  .وحيث إ ّن ّنصار هذه النظرية هم ّنصار نظرية تقدل علم

____________________
( )6ماركس وماركسيسم  023ميم سول.
( )0ماركس وماركسيسم.33 -30 :
( )3املصدر نفس .
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ا جتماع على علام الانفس ،إذن فتقادل العما الفاردي علاى الفكار الفاردي هاو نتيجاة تقادل العاما
ا قتصاادي علااى ساائر العواما ا جتماعيااة  .و ّّماا إذا قلنااا بتقا ّدل علاام الاانفس علاى علاام ا جتماااع،
ف ّن األمر يكون ابلعكاس ،ويكاون تقادل العاما ا قتصاادي يف اجملتماع علاى ساائر العواما معلاو ،

ونتيجة لتقدل العم الفردي على الفكر الفردي.
والعاما ا قتصااادي للمجتمااع الااذي يعا ّارب عنا اب يكا ا قتصااادي والبناااء ا قتصااادي يشااتم
على ّمرين:
 -6وسائ ا نتاج ،وهي حمصول عدقة ا نسان ابلطبيعة.

يعرب بعدقات ا نتااج .
 - 0العدقات ا قتصادية ب ّفراد اجملتمع يف حق توزيع الثروة  .وقد ّ
يعرب عن تموع وسائ ا نتاج وعدقات بكيفية ا نتااج  .وهناا باد مان ا شاارة إىل ّ ّن
و كث ا ما ّ
ه ااذه املص ااطلحات ال اايت وردت عل ااى لس ااان ّع اادل املادي ااة التار ي ااة ل ااو م اان إذ ااال ،و تتع ا ا ّ

مفاهيمهااا متامااا ( . )1وعناادما يقااال إ ّن ا قتصاااد هااو األساااس ،وإ ّن النظااال املااادي للمجتمااع مق ا ّدل
على سائر ّنظمت  ،فاملراد ب ك ما يتعلّق اب نتاجّ ،ي وسائل وعدقات .
التوجا إليهااا ،وهااي وا ااحة كا الو ااوف ماان خاادل كلمااات ّعاادل
وهنااا نقطااة هامااة بااد ماان ّ
املادية التار ية ،وهي ّ ّن األساس املذكور يف اجملتماع ذو طبقتا ّ ،حاداّا ّسااس للُخار  ،فااحلجر
متجسادا ،وهااي الايت تسااتوجب عدقااات
األسااس جملمااوع البنااء هااو وساائ ا نتاااج الاايت تعتارب عمااد
ّ
اقتصادية خاصة يف حق توزيع الثروة  .وهذه العدقات اليت

____________________
( )6راجع ( جتديد نظر طلي از كارل ماركس مائو
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هي انعكاس لدرجة ّنو وسائ ا نتاج ليسه يف بدو وجودها متناسبة مع تلك الوساائ فحساب،
حمركاة ومشا ّاوقةّ ،ي ّ ّ اا خا وسايلة لدنتفااع بتلااك الوساائ  ،وكه ّ ااا الثاوب املتناسااب
با هاي ّيضااا ّ
يكلهااا ،ولكا ّان وسااائ ا نتاااج يف ذاهتااا تنمااو وتتكاما  ،وهااذا التكام ا يرفااع التناسااب با وسااائ

ا نتاااج وعدقات ا  ،فتصاابق عدقااات ا نتاااج وا قتصااادّ ،ي تلااك الق اوان الاايت كانااه متناساابة مااع
ايّق نناع مان نشااا وساائ ا نتااج املتكاملاة ،وتعتارب حينئاذ
تلك الوسائ السابقة ،وكه ّ ا قمي
سا ّدا مانعااا ّمااال حركااة تلااك الوسااائ  ،ويتحقااق بينهمااا التناااقة  .ويف ايااة املطاااف تتغا ّ عدقااات
ا نتاج إىل عدقات جديدة متناسبة مع والوسائ ا ديدة ،وبذلك يتغ ّ ّساس اجملتمع متاما ،وبعاد

ذلك تنقلب مجيع ّبنية اجملتمع من حقوق وفلسفة وّخدق ودين وغ ذلك.
املتجسااد املع ّارب عنا بوسااائ ا نتااج ،و حظنااا ّ ّن ماااركس
وإذا حظناا ّّيّااة العما ا جتماااعي
ّ
عااا اجتماااعي يقااول بتق ا ّدل علاام ا جتماااع علااى علاام الاانفس ،وإ ّن ا نسااان مبااا هااو إنسااان موجااود
اجتماااعي ،ويعا ّارب عنا ب ( -جنريااك )ّ ،دركنااا ّّيااة الاادور الفلساافي للعم ا يف النظريااة املاركسااية،
التوج إلي .
وّنّ جوهر الفلسفة املاركسية وإن ق ّ ّ
فالتفك املاركسي حول الوجود ا نساي للعم والوجود العملي ل نسان ،كتفكا ديكاارت يف
الوجاود العقلااي ل نسااان ،وتفكا برجيسااون يف الوجااود ا ساتمراري لا  ،وتفكا جاون بااور سااارتر يف
الوجااود العصااياي لا  .فيقااول ديكااارتّ ( :ة ّف ّكاار فااهة موجااود )  .ويقااول برجيسااون ( ّة مسااتمر
ف ااهة موج ااود )  .ويق ااول س ااارترّ ( :ة ّعص ااي ف ااهة موج ااود )  .وق ااول م اااركسّ ( :ة ّعم ا ا ف ااهة
موجود).
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و يريد ّحد من هؤ ء العلماء ّن يثبه الذات ا نسانية مان هاذه الطارق املختلفاة ،ووراء هاذه
األُمور ( الفكر ،ا ستمرار ،العصيان ،وغ ذلك )  .با إ ّن بعضاهم يقاول بوجاود ل نساان وراء
هااذه األُمااور ،ب ا إ ّن ك ادى ماانهم يريااد ّن يب ا ّ اامنا جااوهر ا نسااانية وواقعيتهااا الوجوديااة  .فمااثد

ديكاارت يريااد ّن يقااول اامنا ّ ّن وجااودي يساااوي وجاود الفكاار ،فا ذا يكاان هنااا تفكا فلسااه
موجودا  .ويريد برجيسون ّن يقولّ ّ :ن وجود ا نسان هو وجود ا ستمرار والزمان.
ويريد سارتر ّن يقول :إ ّن جاوهر ا نساان وواقعا الوجاودي هاو مت ّارده وعصايان  ،فا ذا سالب منا
التما ّارد والعصاايان يكاان إنساااة  .ويريااد ماااركس باادوره ّن يقااول :إ ّن وجااود ا نسااان ال اواقعي ،هااو

العم  ،فهو جوهر ا نساانية ،فقولا ( ّة ّعما فاهة موجاود ) لايس معنااه ّ ّن العما دليا وجاوده،
ب معناه ّ ّن العم هو ع وجوده ،وّنّ وجوده الواقعي.
وإذا عنااا ماااركس يقااول ( :إ ّن مااا ياادعى ابلتاااريخ العلمااي لاايس لااد ا نسااان ا ش ارتاكي إ ّ

ص اانع ا نس ااان بواس ااطة العما ا البش ااري ) ( . )1وإذا عن اااه يف ا ّارق با ا الش ااعور ا نس اااي ووج ااوده
الا ا اواقعي ،حي ا ااث يق ا ااول ( :إ ّن ش ا ااعور ا نس ا ااان يعا ا ا وج ا ااوده با ا ا األم ا اار ابلعك ا ااس ،ف ا ااالوجود
ا جتماعي ل نسان يع شعوره ) (.)2
ّو يقول ( :إ ّن املقدمات اليت نبتدظ منها ليسه ُّصو ذاتية وحتمية ،با ّعماال ّفاراد واقعيا
وّو اعهم الوجودية املادية )  .ه يو ق املراد مان األفاراد الاواقعي  ،فيقاول ( :ولكان هاؤ ء األفاراد
ليس اوا علااى ذلااك الوج ا الااذي يااربز يف تصااوراهتم ،ب ا علااى ذلااك الوج ا الااذي يناات بصااورة ماديااة
ويصنعّ ،ي ذلك الوج

____________________
( )1ماركس وماركسيسم  22نقد عن ( اقتصاد سياسي ماركس ).
( )2جتديد نظر طلي .673
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الذي يعم حسب ّصول وّو اع وحدود مادياة معيناة خرجاا عان نطااق إرادهتام ) ( . )1وإذا عناا
إجنلااز يق ااول ( :يق ااول علم اااء ا قتصاااد :إ ّن العم ا منبااع مجي ااع الثااروات  .ولكا ّان الص ااحيق ّ ّن دور
العم ا بص ااورة ائي ااة ّك اارب م اان ه ااذا ،فالعم ا ه ااو الش اارا األس اااس األول مي ااع ش ااؤون احلي اااة
البش ارية ،حبيااث جيااب ّن يقااال ماان جهااة :إ ّن ا نسااان بنفس ا ّيضااا مصاانوع للعم ا ) ( )2ك ا ذلااك
اكي عن هذا األص .
و فااى ّ ّن م اااركس وإجنلااز إّّن ااا ّخااذا ه ااذه النظريااة ح ااول دور العم ا يف وج ااود ا نسااان م اان
هيج  ،فهو ّول َمن قال ( :إ ّن الوجود احلقيقي ل نسان يف ّول مرحلة هو عمل ) (.)3
إذن فم اان وجه ااة النظ اار املاركس ااية يعت اارب الوج ااود ا نس اااي ل نس ااان اجتماعي ااا ف اارداي ،ه إ ّن
املتجس ااد ،وك ا ّم اار اجتم اااعي م اان قبي ا
وج ااوده ا جتم اااعي ه ااو العم ا ا جتم اااعيّ ،ي العم ا
ّ
الفلسفة واألخدق والفن والادين مظااهر الوجاود الاواقعي ل نساان وجتلياتا  ،عا وجاوده الاواقعي

االتطور الا اواقعي ل نس ااان ه ااو بعينا ا تط ا ّاور العما ا ا جتم اااعي  .ولك ا ّان التط ا ّاور الفك ااري
؛ وعلي ا ف ا ّ
والعاااطفي والشااعوري ّو تطا ّاور النظااال ا جتماااعي ،ك ا ذلااك مظاااهر التطا ّاور ال اواقعي ل ا وجتليات ا .
التطور املعنوي ،مبعىن ّنّ كما ّ ّن العم مقياس
فالتطور املادي للمجتمع مقياس ّ
ّ

____________________
( )6جتديد نظر طلي .611
( )0ماركس وماركسيسم  26نقد عن كتاب ( نقش كاردر إنسان كردن ميمون ) ريليف فردريك إجنلز.
( )3ماركس وماركسيسم .34

111

احة تفك ا ا ّو س ااقم إ ّ ابلعم ا ا والتجرب ااة ،دون املق اااييس الفكري ااة
الفك اار ،و نك اان احلك اام بص ا ّ
واملنطقيااة كااذلك مقياااس التطا ّاور املعنااوي هااو التطا ّاور املااادي  .ف ا ذا ساائ ّ :ي املاادارس الفلساافية ّو
اولقيااة ّو الدينيااة ّو الفنيااة ّرقااى ؟ متكاان ا جابااة عليا ابملقاااييس الفكريااة واملنطقيااة ،با املقياااس
الوحيااد هنااا هااو البحااث عاان ّ ّن هااذه املدرسااة ولياادة ّي و ااع اجتماااعي ،ويف ّي مرحلااة ماان تطا ّاور
العم ا جتماعيّ ،ي وسائ ا نتاج.
وهذا النوع من التفك وإن كان عجيبا يف نظرة ،حيث إنّنا نعتقد ّ ّن واقاع ا نساان هاو نفسا ،
وذات ا وهااي ج ااوهر غ ا مااادي ،وإّّنااا ا اادع نتيجااة احلركااات ا وهريااة يف الطبيعااة ،ول اايس منتوج ااا

للمجتمع ،إ ّ ّ ّن رجد كماركس الذي يف ّكر إ ّ يف إطاار ماادي حماة ،و يعتقاد بوجاود جاوهر
غ مادي ،بد ل مان تفسا ا اوهر ا نسااي وواقعيتا تفسا ا بيولوجياا ،و باد مان ّن يقاول :إ ّن
جااوهره لاايس إ ّ تركيبا ا سااماي املااادي  .كمااا يقولا املاااديون القاادامى ،كاملااادي يف القاارن الثااامن
عشار  .ولك ّان مااركس يارفة هاذه النظريااة ،ويادعي ّن جاوهر ا نساانية يتشا ّك يف اجملتمااع ،يف
الطبيعااة  .والااذي يتش ا ّك يف الطبيعااة هااو ا نسااان ابلقا ّاوة ،ا نسااان ابلفع ا  ،وبعااد ذلااك بااد
ملاركس من اختيار ّحد الوجه :
 - 6إ ّن الفكر جوهر ا نسانية ،والعم وا هد البشري مظهر الفكر.

 - 0إ ّن العم ا جااوهر ا نسااانية ،والفكاار مظهااره  .وحيااث إ ّن ماااركس يفكاار إ ّ يف ا طااار
املاادي ،و يكتفاي ابلقاول صاالة املاادة وإنكاار ماا وراءهاا يف الفارد ،با يقاول صاالتها يف التاااريخ
واجملتمع ّيضا ،فدبد ل من اختيار الشق الثاي من الرتديد.
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وماان هنااا تبا ّ الفاارق با نظريااة ماااركس وساااير املااادي يف حقيقااة التاااريخ  .فكا مف ّكاار مااادي
مبقتضى اعتقاده ّن ا نسان ،ومجيع مظاهره الوجودية مادية حمضة بد مان ّن يار هوياة التااريخ
مادي ااة ّيض ااا  .ولك اان م اااركس يكتف ااي ذ ااذا احل ااد ،با ا يق ااول إ ّن هويتا ا اقتص ااادية  .ه يق ااول يف
ا قتصاد ّن عدقات ا نتاجّ ،و عدقات امللكية ونتيجة العم ُّمور رورية جربياة ،وهاي ليساه
املتجساد  .إذن فاالواقع ّ ّن هوياة
تطور وساائ ا نتااجّ ،ي العما
إ ّ انعكاسات ملرحلة خاصة من ّ
ّ
اربة يف بعاة رساائلنا عان نظرياة املادياة التار ياة املاركساية ابلنظرياة
التاريخ ( وسائلية )  .ومان هناا ع ّ
الوسائلية  .يف قبال ما نقول ب  ،وهو النظرية ا نسانية يف التاريخ ،حيث نعتقد ّ ّن ماهيّت إنسانية.
والواقع ّ ّن ماركس قد توغّ يف فلسفة العم  ،وابلاظ يف نظريتا حاول العما ا جتمااعي ،حياث
بااد ماان ّن يقااول علااى وج ا الدقّااة حسااب هااذه النظريااة :إ ّن ّف اراد ا نسااان يف الواقااع ليس اوا هاام
ال ااذين نش ااون يف الش اوارع واألس اواق ،ويف ّك اارون ويري اادون ،ب ا ّفا اراد ا نس ااان ال اواقعي ه ااي تل ااك

ار املصانع مثد  .واألشخا الاذين يتكلماون ونشاون ويفكارون هام ُمثاُ
الوسائ واآل ت اليت ّ
ا نسااان ّعيان ا  .فماااركس يفكاار حااول العم ا ا جتماااعي ووسااائ ا نتاااج ،وكهنّا يفكاار حااول
موجااود حااي ينمااو ويتطااور ج اربا و اارورة يف ذات ا  ،وبصااورة عمياااء ،واب سااتقدل عاان ريث ا إرادة (
املثا ا )ّ ،ي مظ اااهر ا نس ااان  .با ا ي ااؤثر يف إرادة تل ااك املثا ا وّفك ااارهم  -وه اام ّص ااحاب الفك اار
وجيرها خلف .
وا رادة  -وجيعلها اه نفوذه وسيطرت جربا وقهراّ ،
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ونكاان ّن يقااال :إ ّن التفك ا املاركسااي حااول العما ا جتماااعي ،وساايطرت ونفااوذه علااى شااعور
ا نساان وإرادتا  ،يشاب مان جهاة ماا يقولا بعاة احلكمااء ا يا يف النشااا ا سامي الدشاعوري
ل نسااان ،كنشاااا ا هاااز ا ضاامي ،والقلااب والكبااد وحنوهااا اااه نفااوذ ا رادة اوفيااة للاانفس الاايت
يُعا ا ا ّارب عنها ا ااا ب ( -واحا ا اادي التعلّا ا ااق )  .فها ا ااؤ ء احلكما ا اااء يقولا ا ااون ّن امليا ا ااول وا رادات ودر
الض اارورات وج ااودا وع اادما ،وبكلم ااة واح اادة كا ا م ااا يا ارتبأ اب ان ااب العمل ااي لل اانفسّ ،ي ا ان ااب
السفلي والتدب ي ،وما يتعلق ابلبدن ممّا اكم في الذهن على مستو الشاعور وا درا  ،كا ذلاك
انعكاسااات جملموعااة ماان احلاجااات الطبيعيااة  ,والااذهن الشااعوري يقااع قااي ذلااك اااه تاادب ا رادة
اوفية للنفس قهرا وجربا ،من دون ّن يعلم مبنشه هذه األُمور.
يعرب عن اصطدحا ابلشعور الباطن ّو الدشاعور ،وّناّ متسالّأ
ويشب ّيضا ما يقول فرويد فيما ّ
على الشعور وا درا .
هذا مع اختدف بينهما ،حيث إ ّن نظرية احلكماء السابق وما يقول فروياد تصاان ّ -و -
بقسم من الشعور الظاهر ،وننيا بتسلّأ شاعور خفاي ،مضاافا إىل ّ ّن ماا قاالوه يارتبأ مار خاارج
عاان وجااود ا نسااان ،ومااا يقول ا ماااركس ي ارتبأ ماار خااارج عن ا  .والواقااع ّ ّن مااا يقول ا ماااركس إذا
ريملنا في كان حم ّ ا للغاية من وجهة النظر الفلسفية.
ّ

ه إ ّن ماركس يوازن ب نظريت والنظرية البيولوجياة لاداروين ،حياث ّثباه ّ ّن ّمارا ماا خارجاا عان
إرادة احلياوان وشااعوره يااؤثّر يف تركياب جساام احلياوان تاادرجييا و شاعوراي  .وماااركس ّيضااا ياادعي ّن
عامد ّعمى ( وهو حقيقة ا نسان ّيضا ) يؤثّر تدرجييا و شعوراي يف تشكي
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الوج ااود ا جتم اااعي ل نس ااانّ ،ي كا ا تل ااك األُم ااور ال اايت يع اادها م اااركس م اان البن اااء ا جتما ااعي
العلااوي ،با قسااما ماان ّساااس البناااء ّيضااا ،وهااو العدقااات ا جتماعيااة ا قتصااادية  .فيقااول ( :إ ّن
داروياان ّلفااه ّنظااار العلماااء إىل ريااخ ( تفانّن الطبيعااة )ّ ،ي تشااكي ّعضاااء النبااا ت واحلياواةت
الا اايت ها ااي مبنزلا ااة وسا ااائ ا نتا اااج داما ااة احليا اااة  .فه ا ا ريا ااخ و دة األعض ا اااء املنتج ا ااة ل نس ا ااان
ا جتماعيّ ،ي األساس املاادي لكا منظماة اجتماعياة يساتحق هاذا التفكا  .إ ّن التفانّن جيعا
عما ا نسااان قبااال الطبيعااة عاراية بعياادا عاان الشاوائب ،ويو ااق لا شااؤون ا نتاااج وحياتا املاديااة،
وّخ ا منشه العدقات ا جتماعية واألفكار ،واملدركات الفكرية الناشئة منها ) (.)1
وقااد اتضااق ماان تمااوع مااا ذكاارةه ّ ّن نظريااة املاديااة التار يااة تبتااي علااى ع ا ّدة نظ ارايت ُّخاار ،
بعضها سيكولوجية ،وبعضها اجتماعية وبعضها فلسفية.
النتائ :
ه إ ّن النظري ااة املادي ااة التار ي ااة ااا ب اادورها تموع ااة م اان النت ااائ ت ااؤثّر يف ا س ارتاتيجية ،واملقص ااد
العملي ا جتماعي  .فاملادية التار ية ليسه مسهلة فكرية ونظرية حمضة تاؤثر يف انتخااب السا ة
ا جتماعية.
وندح هنا ما نكن ّن نستنتج منها من نتائ :
 - 6النتيجااة األُوىل ت ارتبأ مبعرفااة اجملتمااع والتاااريخ  .فبناااءا علااى املاديااة التار يااة ّحساان الطاارق
وّقرذا يف الي احلوادع
____________________
( )6جتديد نظر طلي  003نقد عن كتاب ماركس وإجنلز ،ننر بركزيده.
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التار ية وا جتماعية ومعرفت هو التحقيق عن األُسس ا قتصادية ا.
و نكن املعرفة الصحيحة والدقيقة للحوادع التار ياة مان دون مدحظاة األُساس ا قتصاادية ؛
أل ّن املفرول ّ ّن مجيع احلاوادع ا جتماعياة اقتصاادية يف ماهيّتهاا ،وإن كاناه حبساب الصاورة ذات
ماهي ااة مس ااتقلة ثقافي ااة ّو ديني ااة ّو ّخدقي ااةّ ،ي ّ ّن مجي ااع ه ااذه احل اوادع انعكاس ااات ع اان الو ااع
ا قتصااادي للمجتمااع ،وكلهااا معلااو ت لتلااك العلّااة  .واحلكماااء السااابقون كااانوا ي ا ّدعون ّيضااا ّن
ّشاارف وجااوه املعرفااة وّكملهااا هااو معرفااة األشااياء عاان طريااق عللهااا الوجوديااة  .إذن فمااع افارتال ّ ّن
ّساااس مجيااع احلاوادع ا جتماعيااة هااو الو ااع ا قتصااادي للمجتمااع ،فهحساان طريااق ملعرفااة التاااريخ
هااو التحلي ا ا جتماااعي ا قتصااادي ،وبعبااارة ُّخاار  :كمااا ّ ّن العلّااة يف مقااال الثبااوت والواقااع مقاادل
على املعلول ،كذلك يف مقال ا ثبات واملعرفة  .إذن فهولوية العام ا قتصادي ليساه ّولوياة عينياة
ووجودية فحسب ،ب هي ّولوية ذهنية وإثباتية.
وقد ّو ق هذا املطلب مؤلّف كتاب ( جتديد نظر طلي از مااركس ماائو ) فقاال ( :يف مقاال
الي ا الثااورات ا جتماعيااة جيااوز ّن حنكاام علااى املنازعااات ا جتماعيااة ماان ا انااب السياسااي ّو
احلقوقي العقائدي.
با ا األم اار ابلعك ااس فدب ااد م اان تو اايق ه ااذه ا وان ااب بواس ااطة التن اااقة ب ا ا الق ااو املنتج ااة
وعدقات ا نتاج  .فماركس ا ّذرة جدا من هاذا الناوع مان التحليا ؛ ألناّ ( ّو ) االف للواقاع،
وجع ا ا املعلا ااول ّ -ي الظ ا اواهر السياسا ااية واحلقوقيا ااة والعقائديا ااة  -مكا ااان العلّا ااةّ ،ي التناقضا ااات
والتغيا ات ا قتصااادية  .و( ننيااا ) سااطحي ؛ ألنّا يكتفااي مبااا يعاارل مباشاارة ،و ينفااذ يف ّعماااق

اجملتمااع حبثااا عاان العلا احلقيقيااة  .و( نلثااا ) وّااي ؛ أل ّن الظاواهر الاايت هااي  -علااى وجا العمااول -
إيديولوجية
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توّااا وتصا ّاورا خاطئااا عاان الواقااع املو ااوعي  .و شااك ّن التصااوير اواااط بااد عاان
ليسااه إ ّ ّ
املو وع الواقعي التحليلي يعر نا للخطه وا شتباه ) (.)1
ه ينق عان كتااب ( ننر بركزياده مااركس وإجنلاز ) قولا  ( :كماا ّناّ نكان احلكام علاى الفارد

مبوجااب تفكا ه اوااا ابلنساابة إىل نفسا  ،كااذلك جيااوز احلكاام ابلنساابة إىل هااذه احلالااة املضااطربة
مبا يشعر ب عن نفس ) (.)2
إ ّن ماركس ااول ّن ينكر دور الشعور والفكر وحب التجديد اليت تع ّد عادة العواما األساساية
للتطور  .فمثد يقول سن سيمون  -الذي استفاد منا مااركس كثا ا مان ّفكااره  -حاول دور غريازة
ّ
حااب التجديااد يف التطا ّاور ( :اجملتمعااات تتبااع قا ّاوت ُخلُقيت ا متساااويت يف القاادرة ،وتااؤثّران علااى
التناوب ،إحداّا :العادة  .واألُخر  :حب التجديد  .فبعد م ّدة من الزمان تصابق العاادات قبيحاة
ابلضاارورة ؛ وحينئااذ يشااعر اجملتمااع ابحلاجااة إىل ُّمااور جدياادة  .وهااذه احلاجااة تش ا ّك احلالااة الثوريااة
احلقيقية ) (.)3
ويقااول باارودون املعلّاام اآلخاار ملاااركس  -حااول دور العقائااد واألفكااار يف تطا ّاور اجملتمعااات ( :إ ّن
الظاواهر السياسااية للشااعوب هااي مظهاار عقائاادهم  .واا ّار هااذه الظاواهر وتغ هااا وانعاادامها جتااارب
عظيمة تب ّ لنا قيمة تلك األفكار  .ويظهر من ذلك تدرجييا احلقيقة املطلقة األبدية

____________________
(.677 )6
( )0املصدر نفس .
( )3جتديد نظر طلي ...

.636

116

الاايت تقب ا التغي ا  ،ولكنّنااا جنااد ّ ّن مجيااع األنظمااة السياسااية ااااول ا ااطرارا  -وماان ّج ا إنقاااذ
ّنفسها من املوت احلتمي  -تسوية األو اع ا جتماعية ) (.)1
وعلااى الاارغم ماان مجيااع ذلااك ،فا ّن ماااركس يا ّدعي ّ ّن كا ثااورة اجتماعيااة قبا كا شاايء اارورة
اجتماعي ااة اقتص ااادية ،ةش اائة م اان تقط ااب اجملتم ااع امل اادي ماهي ااة وش ااكد ،وك ااذلك الق ااو املنتج ااة
والعدقات ا جتماعية (.)2
يريااد ماااركس ّن يقااول :إ ّن حااب التجديااد ّو العقياادة ّو ا نااان املهااي ليسااه هااي الاايت اقااق
األحاداع ا جتماعيااة ،با الضاارورة ا جتماعياة ا قتصااادية هااي الاايت لاق حااب التجديااد والعقياادة

وا نان املهي .
نفسار ونبحاث عان حاروب إياران
ّذن فبناء علاى ماا اساتنتجناه مان املادياة التار ياة ،إذا ّردة ّن ّ
واليوةنّ ،و احلروب الصليبيةّ ،و الفتوحاات ا سادميةّ ،و النهضاة األوروبياةّ ،و ثاورة املشاروطة يف
إيران ،فمن اوطه ّن نبحث عنها علاى ّسااس احلاوادع الظاهرياة ،واألشاكال الصاورية اا ،الايت قاد
تكااون سياسااية ّو دينيااة ّو ثقافيااة ،با حا علااى ّساااس الشااعور الثااوري ننااذا  ،حيااث كااان الثا ّاوار
يعتربون حركتهم سياسية ّو دينية ّو ثقافية ،ب بد من اعتبار ماهية تلك احلركات
____________________
( )6جتديد نظر طلي .643
( )0جتديد نظر طلي  633 ...واملراد بتقطيب اجملتمع والقو املنتجة والعدقات ا جتماعية هاو انقساامها إىل قطبا
متناقض .
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وهويتها الواقعية اقتصادية ومادية ؛ ح حنص على املفتاف الواقعي للبحث.
يتبجحااون بكلمااات
واليااول ّيضااا ناار ّفاراو املاركسااية املعاصارين ،إذا ّرادوا تفسا حركااة ر يااة ّ
غ مفهومة ،وإن يكن م ّد معرفة ابألو اع ا قتصادية املقارنة لتلك احلركة.
 - 0القانون احلاكم على التاريخ قانون جربي خاارج عان إرادة ا نساان ،نكان التخلّاف عنا
 .وقااد ما ّار الكاادل يف فصااول سااابقة حااول مااا إذا كانااه هنااا تموعااة ماان القاوان العِّلّيااة واملعلوليااة
تااتحكم يف التاااريخ ،حبيااث يسااتلزل نوعااا ماان الضاارورة العِّلّيااة واملعلوليااة ،وّو ااحنا ّ ّن بعضااها اااه
عن اوان الصاادفة ،وبعضااا نخاار اااه عن اوان كااون ا نسااان موجااودا حا ّارا تااارا رفض اوا حكومااة قااانون
العِّلّيااة يف اجملتمااع والتاااريخ ،وابلنتيجااة ّنكااروا وجااود الضاارورة والساانن غ ا القابلااة للتخلااف  .ولكنّااا
ّثبتنا ّ ّن هذه النظرية ّساس ا ،وّ ّن قانون العِّلّية والضارورة العِّلّياة واملعلولياة يتحكماان يف اجملتماع

والتاريخ ،كما يتحكمان يف سائر األشياء  .ومن جاناب نخار ّثبتناا ّ ّن اجملتماع والتااريخ مبقتضاى ّ ّن
كاد منهمااا موجااود حقيقااي واحاد ذو طبيعااة خاصااة ،فااالقوان احلاكماة عليهااا اارورية وكليّااة  .إذن
فبناااء علااى مااا ما ّار ماان البيااان تااتحكم يف اجملتمااع والتاااريخ تموعااة ماان الق اوان الضاارورية والكليّااة .
نعرب عن هاذا الناوع مان الضارورة ابلضارورة الفلسافية ،ومقتضاى هاذه الضارورة ّن تكاون مسا ة
وحنن ّ
التاريخ وفقا لسلسة من القوان القطعية والضرورية.
ّّم ااا ا اارب التا ااار ي املاركس ااي املع ا ّارب عن ا ا اب اارب ا قتصا ااادي فه ااو تعب ا ا خا ااا
الفلسفية ،وهذه النظرية تتش ّك من نظريت
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ع اان الضا اارورة

ُّخري  :إحداّا :هي تلاك الضارورة الفلسافية الايت اكام ّن كا حادثاة نكان ّن توجاد إ ّ ماع
الضرورة ،فوجود ك حادع يف ظرف اقق العل اواصة ل حتمي وقطعاي ،ويف ظارف عادل اقاق
تلااك العل ا مسااتحي وممتن ااع  .واألُخاار  :نظري ااة تق اادل العام ا ا قتص ااادي يف اجملتمااع عل ااى س ااائر
العوام ا  ،وقااد ما ّار تو اايحها  .ونتيجااة هااات النظ اريت هااي ا اارب املااادي التااار ي ،مبعااىن ّن تبعيااة
البناااء العلااوي للساااس حتمااي وقطعااي ،ومااع التغيا والتباادل يف األساااس فااالتغي والتبا ّدل يف البناااء
العلوي قطعي غ قاب للتخلّف ،وبدون تغي األساس فالتغي يف البنااء العلاوي غا ممكان  .وهاذا
األص هو الذي جيع ا شرتاكية املاركسية علمية حسب ّإدعااء املاركساي  ،و ٍّرجهاا بصاورة قاانون

طبيعااي ،كسااائر الق اوان الطبيعيااة ألنّا طبقااا ااذا األصا  ،فا ّن وسااائ ا نتاااج الاايت هااي ّهاام ّجازاء
تطورها وفقا لسلسة من القوان الطبيعياة ،كماا ّ ّن ّصاناف
ا يك ا قتصادي للمجتمع تستمر يف ّ
ّنوهااا التاادرجيي عاارب التاااريخ الطوي ا  ،ومئااات املدي ا ماان الساان  ،ويف
النبااات واحلي اوان تسااتمر يف ّ
مرحلة خاصة تدخ نوعا جديدا  .وكماا ّ ّن النماو والتط ّاور والتبا ّدل الناوعي يف النباا ت واحلياواةت
التطور يف وسائ ا نتاج.
خارج عن ك إرادة ومي وّمنية ،كذلك النمو و ّ
إ ّن وسااائ ا نتاااج يف مس ا ت التكامليااة متاار مبراح ا  ،ولااد وصااو ا إىل ك ا مرحلااة تغ ا مجيااع
الشااؤون ا جتماعيااة قه ارا ،وقب ا وصااو ا ملرحلااة خاصااة ماان ّنوهااا نكاان حاادوع تطااور يف البناااء
العلااوي للمجتمااع  .وعبثااا ااااول ا ش ارتاكيون وعامااة ّنصااار العدالااة ا جتماعيااة الااذين يدحظ اوا
اتمروا يباذلون جهاودهم مبقتضاى
ا مكانيات اليت اص من ةحية ّ
تطور وسائ ا نتاج ،ولكنّهم اس ّ
متي
العاطفة ،و ّ
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اقيق العدالة وا شرتاكية واحلقوق ا جتماعية يف اجملتمع.
قال كارل ماركس يف مقدماة كتابا ( رّس املاال ) ( :إ ّن الدولاة املتقدماة صاناعيا ّكثار مان غ هاا
هااي ّنااوذف ملسااتقب الاادول الاايت تقااع بعاادها يف ا اادول الصااناعي ( ... )1وحا لااو فر اانا ّ ّن تتمعااا
وص إىل مرحلة من الثقافة ،حبيث ّمكن اكتشاف تر القانون الطبيعاي احلااكم علاى حركتا  ،فاد
نكن ا القفااز عاان مراح ا التق ا ّدل الطبيعيااة ،و نكن ا  ،إلغااهااا ،إبصاادار الق ارارات ،ولكاان نكن ا ّن
فف ن ل املخال ).
يقصر دورة احلم و ّ
ّ
وقااد ب ا ّ يف ذي ا كدم ا مدحظااة يتوج ا إليهاااّ ،و ق ا ّ التوج ا إليهااا ،وهااو يريااد يف الواقااع ّن

جيي ااب عل ااى ّس اائلة ّو مناقش ااات متع ااددة  .إذ نك اان ّن يق ااال :إ ّن التق ا ّدل املرتتّااب مرحل ااة فمرحل ااة
للمجتمااع تبعااا للتقاادل املرتتّااب واملاانظّم يف الطبيعااة إّّنااا يكااون جاارباي غا قابا للتخلّااف إذا اكتشااف
ذلك ّصبق اه سلطان  ،واكم فيا  .ولاذا يقاال :إ ّن الطبيعاة سايّدة ا نساان ماا تعارف ،وكلماا
عرفااه ّصاابحه خادمااة ل ا بنساابة معرفت ا ّإايهااا  .فاااملرل مااثد كااالوابء وحنااوه مااا يعاارف و يعلاام
سبب وعدج كان حاكما مطلق العنان على حياة البشر ،و ّّما إذا عّرف  -كما عرف
____________________

( )1يعااي ّ ّن الصااناعة والتكنولوجيااا وابلتبااع املبااىن ا جتماااعي للاادول الصااناعية ،تتقاادل يف مس ا معا ّ يقبا التخلّااف،
فمجر حركة اجملتمعات ذو خأ واحد  .والدول املتقدمة فعد ّنوذج من مجيع ا هات لك الادول الايت تصا بعاد إىل
مرت ذا غ ها.
هذه املرحلة ،و نكن ّن طو حنو التكام من طريق نخر دون ّن متر ابملرحلة اليت ّ
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اليول ّ -مكن منع واحليلولة دون إتدف حلياة البشر ،وهكذا السي والطوفان وحنوّا.
ف يااد ماااركس ّن يقااول يف بيانا هااذا :إ ّن احلركااة املنظمااة للمجتمااع ماان نااوع احلركااات والتغيا ات
الديناميكيااةّ ،ي ماان ن ااوع احلركااات الذاتيااة والداخليااة للش ااياء ،كاحلركااات املنظمااة لنمااو النبااا ت
واحلياواةت ،ولايس مان قبيا احلركاات والتغيا ات امليكانيكياةّ ،ي التغيا ات الايت تطارّ علاى األشااياء
بس اابب عوام ا خارجي ااة ،كجمي ااع التغي ا ات الفني ااة والص ااناعية يف الطبيع ااة ،وم اان ه ااذا القبيا ا إابدة
املطهارة  .وماا يقاال مان ّ ّن اكتشااف
احلشرات بواسطة املواد املبيدة ،وإابدة ا راثيم بواسطة األدوية ّ
قااانون الطبيعااة يوجااب إمكااان التغلّااب عليهااا ،ووقوعهااا اااه اختيااار ا نسااان إّّنااا يصااق يف ق اوان

العدقا ااات امليكانيكيا ااة  .و ّّما ااا يف التغي ا ا ات الديناميكيا ااة ،واحلركا ااات الذاتيا ااة واملنبعثا ااة ما اان داخ ا ا
األشا اياء ،ف ااهكثر م ااا يك ااون دور العل اام فيه ااا ه ااو تطبي ااق ا نس ااان نفسا ا م ااع ت اار ه ااذه القا اوان ،
وا سااتفادة ماان هااذا الطريااق  .فهااو ابكتشاااف الق اوان املتعلقااة بنمااو النبااا ت وتكام ا احلي اواةت،

ماان قبي ا ق اوان رشااد ا ن ا يف الاارحم اص ا علااى سلساالة ماان الق اوان الض اارورية الاايت نكاان
التخلّف عنها ،و بد من التسليم ا.
فماااركس يقصااد بقول ا هااذا ّ ّن التكام ا ا جتماااعي ل نسااان الااذي يتبااع تطا ّاور وسااائ ا نتاااج
تكاما ا دين اااميكي داخل ااي ذاي ،يغا ا ّ ه العل اام واملعرف ااة ،و ي ااؤثّر فيا ا  .فا نس ااان ب ااد لا ا م اان
التسليم للمراحا اواصاة للتكاما ا جتمااعي الايت هاي مسا معا ّ  ،كمسا ا نا يف الارحم ،وّن
ياارت حماولااة تغيا املسا ن يقفااز اجملتمااع ماان بعااة املراحا الوسااطى ويصا إىل ايااة الشااواّ ،و
ّن يص إليها عن طريق
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نخر غ ذلك الطريق الذي عيّن ل التاريخ.
ومااا ذكرت ا املاركسااية ماان القااول جبربيااة الس ا التكاااملي للمجتمااع ،وذاتيت ا وطبيعت ا و شااعوريت
يشااب نظريااة سااقراا يف الااذهن البشااري وتوليااده الفطااري ،حيااث كااان يسااتخدل يف تعاليم ا طريقااة
ا سااتفهال ،وكااان يعتقااد ّ ّن األساائلة إذا ُّلقيااه بصااورة منظّمااة ومرتّبااة ،ومااع معرفااة دقيقااة ابلعم ا
الذهي مت ّكن الاذهن حبركاة قهرياة وفطرياة ّن جيياب عليهاا مان نفسا  ،و اتااج إىل تعلايم خاارجي .
إي ُّعاما األذهااان كمااا كانااه ّ ُّمااي تعاما املارّة النفساااء .
وكانااه ُّل سااقراا قابلااة ،فكااان يقااولّ :
فالقابلاة ليسااه هااي الاايت تلااد الطفا  ،با األُل بطبيعتهاا تضااع يف الوقااه املناسااب ،ومااع ذلااك ف ّ ااا

اتاااج إىل القابلااة ،فهااي الاايت تراقااب األو اااع افااة ّن ااادع ّماار غ ا طبيعااي ،فيساابّب ل الُل ّو
الطف مضاعفات مؤملة.
ه إ ّن كش ا ااف الق ا اوان ا جتماعي ا ااة وفلس ا اافة الت ا اااريخ يغ ا ا ّ ان ش ا اايئا م ا اان اجملتم ا ااع يف النظري ا ااة
املاركسااية ،ومااع ذلااك ف ا ّن ااا قيمااة عاليااة  .وا ش ارتاكية العلميااة ليسااه إ ّ كشااف هااذه الق اوان .
وّقا مااا يسااتفاد منهااا هااو رفااة ا شارتاكية اوياليااة ،وطلااب العدالااة ابآلمااال ؛ وذلااك أل ّن القاوان
الديناميكية ابلرغم مان عادل إمكاان تغي هاا وتباديلها ،فا ّن مزيتهاا إمكاان التنباؤ بواساطتها  .فايمكن
اب ستفادة من قوان ا جتماع العلمية وا شارتاكية العلمياة التحقياق عان و اع ّي تتماع ،وّناّ يف

ّي مرحلااة ،كمااا نكاان ذااا التنبااؤ ملسااتقبل  ،وابلنتيجااة نكاان اكتشاااف ّ ّن جنا ا شارتاكية يف رحاام
ّ
ك تتمع يف ّي مرحلاة مان مراحا تكوينهاا  .وباذلك يتوقاع منهاا إ ّ ماا تقتضاي تلاك املرحلاة،
فد يتوقع من اجملتمع ا قطاعي ّن ينتق إىل تتمع اشرتاكي ،كما ّنّ يتوقع من جن
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عماره ّربعاة ّشااهر ّن يتولاد  .واملاركسااية اااول اكتشاااف املراحا الطبيعيااة الديناميكياة للمجتمعااات
وّعدمها ،كما ااول معرفة القوان ا ربية لتطور اجملتمعات من مرحلة إىل ُّخر .
واجملتمع ا ااات يف النظري ا ااة املاركس ا ااية م ا ا ّارت ربع ا ااة مراحا ا ا كليّ ا ااة ،حا ا ا وص ا االه ّو ستصا ا ا إىل

ا شاارتاكية :املرحل ااة ا ش ارتاكية البدائي ااة ،املرحل ااة العبوديااة ،املرحل ااة الرّ اليااة ،املرحل ااة ا ش ارتاكية .
ورّمبااا ياُاذكر بااد عاان هااذه املراحا مخسااة ّو سااتة ّو ساابع مراحا  ،بتقساايم كا ماان مراحا العبوديااة
والرّ الية وا شرتاكية إىل مرحلت .
 - 3ك ا مرحلااة ر يااة تلااف عاان املرحلااة األُخاار يف املاهيااة والنوعيااة  .فكمااا ّ ّن احلي اواةت

تتطور بيولوجيا ،وتتبدل من ناوع إىل نخار ،وتتغا ّ مان حياث املاهياة كاذلك املراحا التار ياة  .ولاذا
ّ
ف ّن لك مرحلة مان التااريخ قوانينا اواصاة با  .فاد نكان ّبادا تعمايم القاوان الساابقة ّو الدحقاة
ملرحلااة وسااطى  .وكماا ّ ّن املاااء مااا دال ماااءا يتبااع القاوان اواصااة ابلساوائ  ،وحينمااا يتباادل خبااارا

يتباع تلاك القاوان  ،با يتباع القاوان اواصاة ابلغاازات ،كاذلك اجملتماع ماا دال يف املرحلاة ا قطاعياة
 م ااثد  -ت ااتحكم فيا ا سلس االة م اان القا اوان  ،وما ا م ااا اجت اااز ه ااذه املرحل ااة ،ووصا ا إىل املرحل ااةالرّ الية كاناه األااو ت بقااء قاوان ا قطااع باد جادو  .ولاذا فا ّن اجملتماع نكان ّن تكاون
ل ا ق اوان ّبديااة ودائميااة  .فبناااءا علااى املاديااة التار يااة ،وّ ّن األساااس هااو ا قتصاااد ف ا ّن ك ا قااانون

ي ا ّدعي األبديااة مرفااول ّساسااا  .وهااذه إحااد النقاااا الاايت توجااب عاادل مدئمااة املاديااة التار يااة
للدين عموما ،ول سدل خصوصا ،حيث يقول بسلسلة من القوان األبدية.
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وقااد ورد يف كتاااب ( جتديااد نظاار طلااي از ماااركس مااائو ) نقااد عاان ملحقااات الطبعااة الثانيااة
لكتاااب ( رّس املااال ) قول ا  ( :ك ا مرحلااة ر يااة ااا ق اوان خاصااة  ...وم ا مااا اجتااازت قافلااة
احلياة مرحلتها إىل مرحلاة ُّخار كاناه إدارهتاا ااه قاوان جديادة  .واحليااة ا قتصاادية يف تطورهاا
التار ي تظهر بتلك الصورة اليت جندها يف سائر ّنواع البيولوجيا ...
والرتاكيب ا جتماعية تتمايز بنفس الكيفية اليت تتمايز ذا الرتاكيب احليوانية والنباتية ) (.)1
 - 2إ ّن تطا ّاور وسااائ ا نتاااج ،كااان الساابب يف اقااق امللكيااة اواصااة يف فجاار التاااريخ ،فانقساام
اجملتمع إىل طبقتا  :طبقاة مساتثمرة وطبقاة كادحاة  .وهاا ن الطبقتاان تشاكدن قطبا ّساساي يف
اجملتمااع منااذ باادء التاااريخ إىل يومنااا هااذا ،وكانااه و تازال بينهمااا املنازعااات والتناقضااات  .و فااى
ّ ّن املاراد ماان انقسااال اجملتمااع إىل قطبا لاايس حصاار مجيااع الطوائاف يف هااات الطبقتا  ،فرّمبااا تكااون
طائفة تنتمي إىل شيء منهما ،ب املراد ّ ّن الطوائف اليت تؤثّر يف مص اجملتماع تنقسام إىل هاات

الطبقت  ،وسائر الطوائف تتبع إحداّا.
ويف املص اادر الس ااابق ق ااال ( :إ ّن ل ااد م اااركس وإجنل ااز ن ااوع تلفا ا م اان تقس اايم اجملتم ااع إىل
طبقااات ،وص اراع الطبقاااتّ ،حاادّا :التقساايم إىل قطبا  ،واآلخاار :تقساايم إىل ّقطاااب  .وتعريااف
الطبقة تلف فيهما ،فالطبقة يف التقسيم األول تازي  ،ويف الثاي حقيقية (.)2
____________________
(.007 )6
( )0املراد ابلطبقة احلقيقية الطائفاة مان النااس الاذين ام حيااة اقتصاادية مشارتكة ون ل مشارتكة ّيضاا  .و ّّماا الطبقاة اجملازياة
فهي الطوائف اليت تلف يف احلياة ا قتصادية ،ولكنّهم مجيعا يتبعون إيديولوجية واحدة.
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و اوابأ اقااق الطبقااة ّيضااا تتفاااوت  .وقااد حاااول إجنلااز يف مقدمااة كتاااب ( ص اراع الفدح ا
األملااان ) ّن جيمااع ب ا التقس اايم  ،وجيع ا منهم ااا تقساايما واحاادا متجانسااا ،فه ااو يعاارتف بوج ااود
الطبقااات املتعااددة يف اجملتمااع ،واألصااناف املتعااددة يف ك ا طبقااة ،ولكنّا يعتقااد ّن طبقت ا منهمااا
اؤداين الرسااالة التار ي ااة القطعيااة ،وّااا البورجوازيااة والربوليتاااراي ،ف ّ مااا تش ا ّكدن
فقااأ ّااا اللتااان تا ّ
القطب املتناقض واقعا (.)1
فف ااي رّي الفلس اافة املاركس ااية كم ااا ّناّ ا يس ااتحي ّن يس اابق البن اااء ا جتم اااعي ّساسا ا  ،ك ااذلك
يسااتحي ّن ينقساام اجملتمااع ماان حيااث األساااس ( ّي العدقااات ا جتماعيااة وا قتصااادية ،عدقااات

امللكية ) إىل طبقت  :كادحة ومستثمرة ويكون يف نفس الوقه من حيث ا يكا ا جتمااعي علاى
مسااتو واحااد  .فالوجاادان ا جتماااعي ّيضااا ينقساام باادوره إىل وجاادان مسااتثمر ،ووجاادان كااادف .
ويتحقااق يف اجملتمااع نوعااان متفاااو ن ماان النظااال اوُلُقااي والفلساافة واأليديولوجيااة وتفس ا الكااون،
فالو ع ا جتماعي وا قتصادي لك طبقة منشه لنوع من الفكار والنظار والاذوق ،وكيفياة التفكا ،
وا اذ املوقف واملو ع اوا يف املساائ ا جتماعياة  .و نكان ألي طبقاة ّن تتقا ّدل علاى و اع
ا قتص ااادي م اان جه ااة الوج اادان وال ااذوق والتفكا ا  ،وإّّن ااا ال ااذي ينقس اام إىل قطبا ا  ،با ا اات
ابلطبقااة املسااتثمرة فقااأ ،رغااال الطبقااة الكادحااة علااى التسااليم ،وقبااول األساار ،فالطبقااة املسااتثمرة
مبقتضى كو ا حائزة للمواهب املادية يف اجملتمع تتمكن من فرل ثقافتها بوج عاال  -ومنهاا الادين
 على الطبقة____________________
( )6جتديد نظر طلي .327
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الكادحة  .ولذا ف ّن الثقافة احلاكمة من تفس الكون وا يديولوجية واألخدق والذوق وا حسااس
و  -بطرياق ّوىل  -الاادين هااي تلااك الثقافاة الاايت تارهااا الطبقااة الكادحاة فهااي كهصااحاذا حمكومااة،
وننع من تكاملها.
قال ماركس يف كتااب ( ا يديولوجياة األملانياة ) ( :إ ّن ّفكاار الطبقاة احلاكماة يف كا عصار هاي
األفكااار احلاكمااة ،مبعااىن ّ ّن تلااك الطبقااة الاايت تتمثّا فيهااا القا ّاوة املاديااة احلاكمااة يف اجملتمااع ،هااي يف
القوة املعنوية احلاكمة في  .الطبقة اليت متلك وسائ ا نتاج املادي ....
نفس الوقه ّ
واألفكااار احلاكمااة ليسااه إ ّ البيااان الفكااري للعدقااات املاديااة احلاكمااةّ ،ي العدقااات املاديااة

بلس ااان األفك ااارّ ،ي تل ااك العدق ااات ال اايت جعل ااه م اان تل ااك الطبق ااة طبق ااة حاكم ااة ،فه ااي ّفك ااار
حاكميتها  .واألشخا الذين يش ّكلون الطبقة احلاكمة م معلوماات ّيضاا ،ولاذلك فهام يفكارون
 .وحيث إ ّ م اكمون على مستو طبقة ويشكلون عصرا يف التااريخ ،فمان الوا اق ّ ّ ام يبساطون
حكااومتهم علااى مجيااع املسااتوايت ّ .ي ّ ّن احلكااال مضااافا إىل سااائر ا هااات الاايت اكمااون فيهااا،
حيث إ ّ م يفكرون وينتجون ّفكارا جديدة فهم ينظمون ّيضا توزيع األفكار ،فتكون ّفكاارهم هاي
األفكار احلاكمة ) (.)1
إ ّن الطبق ااة احلاكم ااة واملس ااتثمرة ابل ااذات رجع ااي وحم اااف  ،ي ااؤمن ابلتقالي ااد ،وينظ اار إىل املا ااي،
وثقافتها اليت هي الثقافة احلاكمة واملفرو ة على اجملتمع ثقافة رجعيّة بعة للتقاليد ،وةظرة إىل

____________________

( )6ا يديولوجية األملانية ( الرتمجة الفارسية )
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املا ااي  .و ّّمااا الطبقااة الكادحااة والواقع اة اااه األساار ،فهااي يف ذاهتااا ثوريااة هادمااة للو ااع املوجااود
تقدمي ااة ةظ اارة إىل املس ااتقب  ،وثقافته ااا األكوم ااة ثقاف ااة ثوري ااة الف ااة للتقالي ااد ةظ اارة إىل املس ااتقب .
فالواقع اه ا ستثمار شرا ّساس يف الثوريةّ ،ي ّ ّن هذه الطبقة هي الوحيدة اليت تستعد للثورة.

قال يف كتاب ( جتديد نظر طلاي از مااركس ماائو ) بعاد العباارة الساابقة الايت نقلهاا عان إجنلاز
يف مقدمااة كتاااب ( ص اراع الفدّح ا األملااان ) ( :بعااد ماارور عااال علااى نشاار هااذه املقدمااة ( مقدمااة
كتاااب صاراع الفدّحا األملااان ) كتااب اجمللااس ا شارتاكي األملاااي األعلااى يف ( جااوائ ) يف برةتا :
العمال يشا ّكلون تموعاة رجعيّاة )  .ه انتقاد مااركس هاذه ا ملاة
(إ ّن مجيع الطبقات املقابلة لطبقة ّ
بشا ّدة  .ولكنّااا إذا ّردة ّن نف ّكاار بصااورة منطقيااة ،بااد لنااا ماان ّن نعاارتف ّن هااؤ ء ا شارتاكي
البؤساااء بعااد مااا كتبا ماااركس يف بيانا  ،يتمكن اوا ماان التمييااز با ا نقسااال إىل قطبا  ،وا نقسااال
إىل ّقطاب عديدة ؛ ولذلك ا طروا إىل احلكم اب ملة الساابقة  .فا ّن مااركس يف بيانا (مانيفساه

احلزب الشيوعي ) ّعلن ّ ّن الصاراع الطبقاي احلاايل هاو كالصاراع با الربوليتااراي والبورجوازياة وكتاب:
( إ ّن طبقة الربوليتاراي هاي الطبقاة الوحيادة الايت تعتارب ثوريّاة حقيقياة مان با مجياع الطبقاات املخالفاة
للبورجوازية ) (.)1
وقااد قااال ماااركس يف بعااة كلمات ا  :إ ّن طبقااة الربوليتاااراي هااي الطبقااة الوحياادة الواجاادة ميااع
اوصائ

الثورية وشرائطها اليت هي عبارة عن:

____________________
( ( )1جتديد نظر طلي )
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 -6الوقوع اه ا ستثمار :وهو يستلزل ّن يكون منتجا ّيضا.
 -0عدل املِّْلكيّة ( :وهذه اوصيصة وسابقتها موجود ن يف الفدّح ّيضا ).
التجمااع والتكتّا  ( .وهااذه اوصيصااة اات بطبقااة الربوليتاااراي الاايت
 -3التنظاايم :وهااو يسااتلزل ّ

تتجمع يف مصنع واحد ،وتتعاون يف العم  .ويفقدها الفدحون املتفرقون يف األرا ي املختلفة ).
حر من جهت  :ح ّار يف بياع ّقوتا العاملاة،
وقد قال ماركس حول اوصيصة الثانية ( :إ ّن العام ّ
وحار مان كا ناوع ماان امللكياة ) وقااال حاول اوصيصاة الثالثااة يف بيانا  ( :إ ّن تطا ّاور الصاناعة تزيااد
متجمعاة بوجا ابرز ،وذلاك
من عادد الربوليتااراي فحساب ،با مضاافا إىل ذلاك جيعلهام بصاورة كتلاة ّ
يضاعف قدرة طبقة الربوليتاراي ،ويشعرهم بتلك القدرة ) (.)1
ونك ا اان ّن نطل ا ااق عل ا ااى ه ا ااذا األصا ا ا  ( :صا ا ا التط ا ااابق با ا ا الواق ا ااع ا ي ا ااديولوجي واملوق ا ااع
وا جتماعي ) وبناءا على هذا األص فك طبقاة تنات نوعاا مان الفكار واألخادق والفلسافة والفان

والشااعر واألدب وحنوهااا ،حبيااث يوافااق و ااع حياهتااا ومعاشااها ومنافعهااا  .كمااا نكاان ّن نسا ّامي ( :
ّص ا التطااابق ب ا مو ااع حاادوع الفكاار وجهت ا ) ّي ّ ّن ك ا فكاار ،وك ا نظااال ّخدقااي ّو ديااي
ينبعااث ماان ّي طبقااة ف نّا يكااون ملصاالحة تلااك الطبقااة  .ويسااتحي نظااال فكااري ماان طبقااة ويكااون
ملصلحة طبقة ُّخر ّ ،و يكون ملصلحة ا نسانية بوج عال ،
____________________
( )6جتديد نظر طلي .371

118

و يتسم بطابع طبقي خا  .فالفكر إّّنا يكتسب جانباا إنساانيا فارغاا عان الطبقياة إذا اساتوجب
تطا ّاور وسااائ ا نتاااج نفااي مجيااع الطبقااات ّ .ي ّنّا مااع انتفاااء التناااقة يف املوقااع الطبقااي ينتفااي
التناقة يف املوقع ا يديولوجي  .وماع انتفااء التنااقة يف موا اع حادوع الفكار ينتفاي التنااقة يف
الوجهات الفكرية.
إ ّن ماركس يف بعة كتب اليت ّلفها ّايل شباب  ،وهو ( املقدمة على نقد فلسافة احلقاوق يجا )
كا ااان يعتما ااد علا ااى ا انا ااب السياسا ااي لص ا اراع الطبقا ااات ( احلا اااكم واألكا ااول ) ّكثا اار ما اان ا انا ااب
ا قتصادي ( املستثمر والكادف ) وابلطبع كاان يعتارب ماهياة الصاراع الطبقاي صاراعا مان ّجا احلرياة
وفك األسر ،وقد اعترب ذا الصراع مرحلت  :املرحلة اواصة والسياساية ،واملرحلاة العاماة وا نساانية
 .وّعلاان ّ ّن ثااورة الربوليتاااراي الاايت هااي نخاار مرحلااة ماان ثااورة ُّسااار التاااريخ ثااورة ّساسااية ّ .ي ّ ّ ااا
ثااورة ماان ّج ا احلريااة الكاملااة ل نسااان ،والنفااي الكام ا ميااع ّشااكال الساالطة والعبوديااة  .ه إنّا
بصاادد توجيا قيااال هااذه الطبقااة مااع ا اااذ موقااف اجتماااعي ،وإناّ كيااف يتقاادل علااى موقفا الطبقااي،
ويتخااذ ل ا هاادفا عامااا وإنسااانيا  .وكيااف نكاان توفيق ا مااع املاديااة التار يااة ،قااال :إ ّن عبوديااة هااذه
الطبقة ّساسية فثورهتا ّيضا ّساسية فهاذه الطبقاة تقاع ماوردا لظلام خاا  ،با فارل عليهاا نفاس
الظلم ؛ ولذلك فهي تطلب نفس العدالة وحرية ا نسان.

هااذا البيااان بيااان ّدمي علمااي  .فمااا معااىن فاارل نفااس الظلاام عليهااا ؟ ه ا الطبقااة املسااتثمرة
تقاادمه بوجا علااى طبقتهااا قبا ذلااك فااهرادت الظلاام للظلاام ،ألجا منافعهااا ،وساالب العدالااة
لدستثمار ؟! هذا مضافا إىل ّ ّن افرتال وصول الطبقة املستثمرة يف
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املرحلة الرّ الية إىل هذه احلالة ينايف مفهول املادية التار ية ،ويعترب نوعا من املثالية.
إ ّن ّص ( التطابق ب املوقع ا ياديولوجي واملوقاع الطبقاي ) كماا يساتوجب التطاابق با منشاه
الفكار وجهتا  ،كااذلك يساتوجب التطااابق با إناان الفاارد وانتمائا إىل مدرساة وبا املو ااع الطبقااي
ل ا ّ ،ي ّ ّن ا نااان الطبيعااي للفاارد إّّنااا يكااون بااذلك الفكاار املدرسااي املنبعااث ماان طبقت ا  ،ومدرساات
ّيضا تتخذ موقفا إ ّ يف صاح تلك الطبقة.
وم اان جه ااة نظ اار املنط ااق املاركس ااي يع ااد ه ااذا األصا ا يف املعرف ااة ا جتماعي ااةّ ،ي معرف ااة ماهي ااة
وموجها للغاية.
ا يديولوجيات ،ومعرفة طبقات اجملتمع من حيث العقائد ّصد مثمرا ّ

 - 7النتيجااة اوامسااة :إ ّن دور ا يديولوجيااة وا رشاااد والاادعوة والتبليااظ والااوع ونظائرهااا ماان
األُمور الظاهرية اعيف يف توجيا اجملتماع ّو الطبقاات ا جتماعياة  .فقاد اشاتهر ّ ّن الا ّدين والادعوة
وال اادلي والربه ااان والتعل اايم والرتبي ااة والتبلي ااظ واملوعظ ااة والنص اايحة ُّم ااور ق ااادرة عل ااى توجيا ا الوج اادان

البشااري حنااو مقاصاادها وتغي ا ه  .ومبدحظااة ّ ّن وجاادان ك ا فاارد وك ا طائفااة وك ا طبقااة ماان صاانع
الو ااع ا جتماااعي الطبقااي ،وهااو يف الواقااع انعكاااس قهااري ملو ااع الطبقااي ،وّنّا نكن ا التق ا ّدل
اهخر عنا  ،فتاوهم ّ ّن األُماور الظاهرياة ،ماان قبيا املاذكورات ،نكان ّن تقاع مبادّ للتحا ّاول
عليا و الت ّ
ا جتماااعي التصااور املثااايل عاان اجملتمااع والتاااريخ ؛ ولااذا يقااال :إ ّن الثقافااة وطلااب ا صاادف والااروف
الثورياة اا منشاه ذاي ،مبعااىن ّ ّن احلرماان الطبقاي هااو العاما الاذاي الااذي يلهام هاذه الصاافات ،دون
العواما اوارجيااة ماان تعلاايم وتربيااة وحنوّااا ّ .و  -علااى األقا  -إ ّن الو ااع الطبقااي يهيّا األر ااية
املساعدة لتحقق هذه
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تؤديا ا ا ي ااديولوجيات وا رش ااادات وس اااير األعم ااال الثقافي ااة ،ه ااو إش ااعار
الص اافات  .وّك اارب دور ّ
الطبقااة األرومااة ابلتناااقة الطبقااي ويف الواقااع مبو ااع الطبقااي غ ا  .وبتعب ا املاركس ااي  :تب ا ّدل
الطبقة يف نفسها ( ّي الطبقة اليت هي يف ذاهتاا طبقاة خاصاة ) إىل طبقاة لنفساها ( ّي الطبقاة الايت
ااألر الفكااري الوحيااد الااذي ااار طبقااة خبصوصااها يف
تشااعر ّ ااا طبقااة خاصااة ) وبناااءا علي ا فا ّ
تتمااع طبقااي هااو علاام الطبقااة مبو ااعها اوااا  ،وّنّا واقااع اااه اسااتثمار اآلخ ارين  .و ّّمااا األركااات
اؤدي دورا
اليت تدعي عامة وإنسانية ،وذات طابع طلاب العدالاة ومصالحة الناوع ،فاد نكان اا ّن ت ّ
يف اجملتمعات الطبقية اليت ينقسم فيها ا نسان إىل طبقة مستثمرة وطبقة كادحة ،وك منهماا ّجناي
عن نفس نوعا ما ،وينقسم فيها الوجدان ا جتماعي إىل قسم .
نعم ،حينما تستقر حكومة الربوليتااراي مبقتضاى تط ّاور وساائ ا نتااج ،وتنعادل الطبقاات ،ويرجاع
ا نسان إىل ذات الواقعيةّ ،ي ا نسانية غ األدودة طبقيا ،ويتحد الوجدان البشري الذي كاان قاد
متاازق بواسااطة امللكيااة ،حينئا ٍاذ نكاان للمحركااات الفكريااة الاايت تكااون بصاادد اقيااق املصاالحة النوعيااة،
تؤدي دورها.
وهي ليسب إ ّ انعكاسات عن الو ع ا شرتاكي لوسائ ا نتاج ّن ّ
إذن فكما ّنّ نكن يف تشكي املراح التار ية ّن متانق ا شارتاكية  -وهاي البنااء العلاوي يف
مرحل ااة ر ي ااة خاص ااة  -ملرحل ااة قبا ا تل ااك املرحل ااة حس ااب امليا ا والرغب ااة ،كم ااا ك ااان ا شا ارتاكيون
اوي اااليون يتوقعون ا  ،ك ااذلك نك اان يف مرحل ااة خاص ااة م اان الت اااريخ ،ال اايت انقس اام فيه ااا اجملتم ااع إىل
طبقت ّ ،ن يفرل شعور خاصة على طبقة ُّخر ،
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العماليااة  .ويااوبّخ ماااركس ُّولئااك ا ش ارتاكي اويااالي الااذين يتصاافون خبصيصااة
عاان نطاااق احلركااة ّ
الربوليتاااراي ،ومااع ذلااك يبصاارون ا نبعاااع الااذاي التااار ي للربوليتاااراي وحركتهااا السياسااية اواصااة
 ...وااولون و ع يّدهتم مكان التنظيم التدرجيي املنبعث من ذات الربوليتاراي بوصفها طبقة)(.)1

وهااذا األص ا ّيضااا يتميّااز ّيااة إرشااادية خاصااة يف املنطااق املاركسااي ،يف حق ا معرفااة اجملتمااع
والتمايدت ا جتماعية والفردية ،وخصوصا يف معرفة امل ّدع لقيادة اجملتمع وإصدح .
وتبا ا ممّااا ذك اارةه ّ ّن م اااركس وإجنل ااز يق ااو ن بوج ااود طائف ااة مث ّقف ااة ف ااوق الطبق ااات وبص ااورة
مس ااتقلة ،و نكنهم ااا الق ااول ب ااذلك ؛ إذ تس اامق ب ا األُص ااول املاركس ااية  .وإذا رّين ااا ّ ّن م اااركس
يقااول بااذلك يف بعااة كتبا ؛ فااذلك ماان املاوارد الاايت يريااد ماااركس ّن يكااون ماركساايا ،وستساامع
فيم ااا بع ااد ّ ّن ه ااذه املا اوارد ليس ااه قليل ااة  .وهن ااا مث ااار للسا اؤال ع اان الو ااع الثق ااايف مل اااركس وإجنل ااز
نفسهما ،وكيف نكن توجيه على األُصاول املاركساية ،ماع ّ ّ ماا ليساا مان طبقاة الربوليتااراي  .فهماا

عمالياة  .وجاواب مااركس عان ذلاك
العمال ،ومع ذلك فقد عر ا ّكرب فر ية ّ
من الفدسفة من ّ
طريف جدا ،فقد ورد يف كتاب ( جتديد نظر طلي )ّ ّ ( :ن ماركس قليد ماا يتحادع عان املثقفا ،
والظاااهر ّنّا يع ا ّدهم طبقااة خاصااة ،ب ا قسااما ماان سااائر الطبقااات ،وخصوصااا البورجوازيااة  .ويف
كت اااب (  63بروم اار ) اعت اارب ّعض اااء األكادني ااة والص ااحفي وا ااامعي والقض اااة  -كالقساوس ااة
و بّاا ا يش  -من الطبقة البورجوازية  .وعندما يذكر يف

____________________
( )1جتديد نظر طلي
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بيانا ّصااحاب الفر ايات للطبقااة العاملااة الااذين ينتمااون إىل الربوليتاااراي كاااجنلز ونفسا يعتااربهم
ماان املثقف ا  ،ب ا يعاادهم مجاعااة ماان الطبقااة احلاكمااة  ...قااد هبط اوا إىل الربوليتاااراي وّت اوا مبعلومااات
كث ة لتعليم الربوليتاراي وتربيتهم ) (.)1
ه ااذا ،ولك ا ّان م اااركس يب ا ّ كي ااف ت اادحرج ه ااو وإجنل ااز م ان اااء الطبق ااة احلاكم ااة ،وهبط ااا إىل
حض ااية الطبق ااة األكوم ااة ،وّتي ااا اب اادااي الثمين ااة م اان ّج ا التعل اايم والرتبي ااة ااذه الطبق ااة الدص ااقة
ابألرل ،و  -بتعب القرنن  ( -ذا مرتبة )  .والواقاع ّ ّن ماا حصاد عليا  ،وّكساباه الطبقاة األر اية
الربوليتارية يكن مان نصايب ندل ّمي البشار الاذي هابأ مان الساماء إىل األرل ،حساب ماا ترويا
املصادر الدينية  .فهو ةت مبث هذه ا دية الثمينة.
و يبا ا ّ لن ااا م اااركس كي ااف تش ااكله إيديولوجي ااة التحري اار الطبق ااي الربوليت اااراي يف قل ااب الطبق ااة
احلاكماة ،كمااا ّناّ يبا ّ ها إ ّن هاذا ا بااوا ّمار اسااتثنائي خااا ذمااّ ،ل ّناّ ممكان لكا ّحااد ؟

و يبا ّ ّيضااا ّنّا بعااد العلاام ّن ابب السااماء إىل األرل قااد ينفااتق ولااو بصااورة اسااتثنائية ،ه ا إ ّن
ذلااك اات بكيفيااة ا ب ااوا ،وناازول األشااخا ماان العاارش والسااماء إىل الف اارش واألرلّ ،ل ّنّا
نكان ّن يتحقاق بصاورة العااروج ،فينتقا ُّةس مان الطبقاة األر ااية إىل الطبقاة الساماوية ؟ و شااك
ّ ّ م إذا عرجوا فلن تكاون معهام هادااي ريناة تلياق ها الساماوات  .إذ معاىن ّصاد هاداء ّها
األرل إىل ّها الساماء ،با إذا ُوفّقاوا للمعاراج ،و جتاذذم الساماء إىل باد ،وّمكانهم العااودة إىل
األرل فد شك ّ ّ م سيهتون ذدااي مث ما ّتى ب فضيلة ماركس وإجنلز.

____________________
( )1جتديد نظر طلي .322
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فليس هنا شعور إنساي مشرت .
ولااذلك فااد يوجااد يف اجملتمااع الطبقااي إيديولوجيااة عامااة تتساام بطااابع الطبقااة اواصااة ،فك ا
إيديولوجياة تظهار يف ذلاك اجملتماع باد اا ّن ريخاذ صابغة طبقاة خاصاة  .وعلاى افارتال وجودهاا
 وه ااو حم ااال  -نك اان ااا ّن ت ااؤدي دورا عام ااا  .ول ااذلك ف ااان مجي ااع ال اادعوات الديني ااةّ ،و -ابألحر  -ك ما يلقي على البشرية ابسام الادين واملاذهب ،وعلاى صاورة ا رشااد والتبلياظ والاوع
والنصايحة ،ومااع طااابع طلااب العدالااة ،والبحااث عاان األصااناف واقيااق املساااواة كا ذلااك إن نقا
ترد يّدت.
إنّ خداع ،فد ّق من ّنّ ّ
 -1والنتيجة اليت نتوقّعهاا بعاد ذلاك هاي ّ ّن مبعاث القاادة الثاوري والتقا ّدمي واجملاهادين باد
من ّن يكون هو الطبقة الكادحة.
بعا ااد ّن تب ا ا ّ ّ ّن الطبقا ااة الوحيا اادة املسا ااتع ّدة للتثقيا ااف وطلا ااب ا صا اادف والثا ااورة ها ااي الطبقا ااة

الكادحة ،وّن هذه األر ية توجاد إ ابحلرماان والوقاوع ااه اساتثمار اآلخارين ،وّ ّن احلاجاة إىل
العواما الظاهريااة  -علااى األكثاار  -إّنااا هااي يف دخااول التناااقة الطبقااي إىل مرحلااة الشااعور ؛ إذن
فباألولوية حنكم ّ ّن األشخا البارزين الاذين نكانهم درج هاذه الثقافاة يف مشااعر الطبقاة الكادحاة
بااد ماان ّن يكون اوا هاام نفسااهم شااركاء يف ن ل تلااك الطبقااة وقيودهااا ،ح ا يكون اوا شاااعرين ذااا
قب ا ذلااك  .وكمااا يسااتحي ّن يتقاادل ا يك ا ا جتماااعي علااى ّساس ا يف املرحلااة التار يااة ،وكمااا
يسا ااتحي ّن تتقا اادل الطبقا ااة علا ااى مو ا ااعها ا جتما اااعي يف اقا ااق الوجا اادان ا جتما اااعي ،كا ااذلك
يستحي ّن يتقدل الفرد بصفت كقائد على طبقت  ،ويعرل ّهداف طبقت ؛ ومن هنا
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يسااتحي ّن ياانهة ماان ب ا الطبقااة املسااتثمرة يف تتمااع مااا فاارد ح ا علااى ساابي ا سااتثناء ااد
طبقت  ،ويف صاح الكادح .
ق ااال يف كت اااب ( جتدي ااد نظ اار طل ااي از م اااركس م ااائو ) ( :والش اايء ا دي ااد اآلخ اار يف كت اااب
(ا يديولوجية األملانية ) تفس الشعور الطبقي  .فماركس يف هاذا الكتااب  -خدفاا لكتبا الساابقة
 ( - )1يعتقد ّ ّن الشعور الطبقي ينبع مان نفاس الطبقاة ،و ةتيهاا مان اواارج  .والشاعور احلقيقايليس إ ّ نوعا من ا يديولوجية ،ف نّ ننق املصاح الطبقية اواصاة صابغة عاماة ،ولك ّان ذلاك نناع
من اعتماد هذا الشعور على ّساس الشعور الذاي للطبقاة ابلنسابة إىل مصااحلها  .وعلاى ّي حاال،
ف ّن الطبقة تنض إ ّ مع إجياد الشعور الطبقي اوا .
اؤدي  -يف نظا اار ما اااركس  -إىل انقسا ااال داخ ا ا الطبقا ااة ب ا ا العم ا ا الفكا ااري (
وها ااذا األما اار يا ا ّ
إيديولوجي ّو قيادي ) والعم املادي ،فيصبق بعة األشخا مف ّكاري الطبقاة يف حا ّ ّن بعضاا
نخر يف و ع انفعايل ،يقبلون هذه األفكار واألوهال) (.)2
وفيا ّيضااا اامن اليا لنظريااة ماااركس يف بيانا ( املانيفيسااه ) ،ويف كتاااب ( فقاار فلساافة )( :
وهكااذا فا ّن احلصااول علااى الشااعور الطبقااي وتشااكي الطبقااة يف صااورة ( طبقااة لنفسااها ) ،ماان صاانع
الربوليت اااراي بنفس ااها ،ونتيج ااة للصا اراع ا قتص ااادي املنبع ااث م اان ذاهت ااا  .فه ااذا التغا ا ّ اصا ا م اان
األحزاب السياسية ،و ّصحاب الفر يات اوارج

____________________
( )1راجع  324 ،323من ذلك الكتاب حيث ينق عن ماركس وإجنلز خدف هذه النظرية يف ال ّدين.
( )2جتديد نظر طلي .362
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النقد
بعد ّن انتهينا من عرل مبادظ نظرية املادياة التار ياة ونتائجهاا ،ةي اآلن دور النقاد والتحقياق
ونود ّن نش ّ -و  -إىل ّ ّة لسنا هنا بصدد الرد على نظارايت مااركس يف مجياع ننره ،و
عنها ّ .

بصاادد نقااد املاركسااية كك ا  .وإّّنااا حناان اآلن بصاادد نقااد املاديااة التار يااة الاايت هااي ّحااد ّركااان
املاركسية  .وفرق ب نقد نظرايت مااركس ّو نقاد املاركساية بوجا عاال ،ونقاد ّحاد ُّصاول املاركساية
كاملاديااة التار يااة  .فاااألول يتوقااف علااى التحقيااق عاان مجيااع نظرايت ا يف كتبا وآتليفا املختلفااة ،ويف
املراحا املختلفااة ماان حيات ا مااع اشااتما ا علااى املتناقضااات الكث ا ة  .وقااد تصا ّد لااذلك مجاعااة يف
الغرب ،و ّّما يف إيران فهحسن ّثر يف هذا املو وع  -فيما ّعلم  -هو كتاب ( جتدياد نظار طلاي از
ماركس مائو ) ( )1الذي نقلنا عن يف هذا الفص كث ا.
و ّّمااا نقااد املاركسااية ّو ّصا ماان ُّصااو ا الاايت تُعا ّد ّساسااا للمدرسااة املاركسااية ،و نكاان اودشااة
في ا ماان وجهااة نظاار ماااركس نفس ا ّ ،و نقااد ّص ا ّو ُّصااول يعتااربه بنفس ا قطعيااا ،ب ا رّمبااا ذكاار
خدف ا يف بعااة ننره إ ّ ّنّا زل قطع ااي للُصااول املاركسااية ،و الفااة م اااركس ل ا ن ااوع ماان رفض ا
للماركسااية ،فهااو ال اذي نعملا ابلنساابة إىل املاديااة التار يااة يف هااذا الكتاااب  .فاانحن ننتقااد ونبحااث
هنااا مبدحظااة األُصااول القطعيااة املساالمة ملاااركسّ ،و النتااائ القطعيااة لتلااك األُصااول املساالمة  .و
تم ابلبحث
____________________
(ّ )1لّف الدكتور ( انورخام اي ) ابلفرنسية ه ترمج بنفس إىل الفارسية ،وهاو مضاافا إىل اقيقا وتتبّعا واليلا للمساائ
بوج ٍ ئق ،كان معتقدا ذذه املدرسة ومبلّغا ا طوال سن .
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عاان ّ ّن ماااركس ه ا خااالف ذلااك يف كتب ا املتناقضااة ّل ؟ إذ لاايس هاادفنا نقااد نظرايت ا  ،ب ا نقااد
املادية التار ية.
وماان عجائااب القضااااي ّ ّن ماااركس الااذي ي ا ّدعي املاديااة التار يااة يف كتب ا الفلساافية وا جتماعيااة
يتوجا إىل ُّصاول املادياة
وا قتصادية ،حينما ااول الي بعاة األحاداع التار ياة وتعليلهاا قا ّ ماا ّ

التار ية.
ملاااذا ؟ لقااد ُّجيااب علااى هااذا الساؤال جوبااة تلفااة  .ولكاان ذلااك اات ذااذه املسااهلة ففااي
كث من املسائ املاركساية تتنااقة طريقاة مااركسّ ،ي ّن نوعاا مان العادول عان املاركساية نظاراي ّو
عمليا يشاهد من جانب  .إذن فدبد من جواب عال.
ّج اااب ال اابعة ّن ذل ااك يرج ااع إىل ع اادل نض ااج يف بع ااة املراحا ا م اان حياتا ا  .ولك اان ه ااذا
التوجي ا مرفااول ماان قب ا املاركسااي علااى األق ا ؛ وذلااك ألن كث ا ا ممااا يعااد عاادو عنهااا  -ومنهااا
الي بعة ّحداع عصره  -مما ذكره يف نخر مراح حيات .
وذها ااب الا اابعة إىل ّ ّن ها ااذا ا خا ااتدف ينشا ااه ما اان ازدواج الشخصا ااية لدي ا ا  ،فها ااو ما اان جها ااة
فيلسوف وصاحب إيديولوجية ومدرسة ،وهذا يقتضاي ابلطباع ّن يكاون جازماا يف ُّصاول  ،ويعتربهاا
قطعية تقبا اودشاة ،ورمباا حااول ّن يطباق الواقعياات بتكلّاف ماع ماا التازل با مسابقا  .وهاو مان

جانااب نخاار ل ا شخصااية وروف علميااة ،وهااذا يقتضااي ّن يكااون واقعيااا ومستساالما للواقعيااات ،و
يتقيد ي ّص قطعي.
ومااال نخاارون إىل الفاارق ب ا ماااركس واملاركسااية ،فياادعون ّ ّن ماااركس وتفك ا ماااركس يشااك

مرحلة من املاركسية ،اليت هي يف جوهرها
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مدرسااة تنمااو وتتكام ا  .فااد مااانع ماان ّن تك ااون املاركس ااية قااد خلف ااه ماااركس وراءه ااا  .وبعبااارة
ُّخاار  ،مااانع ماان ّن يكااون ماااركس  -الااذي يشااك مرحلااة الطفولااة للماركسااية  -قااابد للاارد،
وليس ذلك دليد على رد املاركسية  .ولكن هؤ ء يبيّنوا ماا هاو جاوهر املاركساية يف نظارهم ؟ فا ّن

التكام للمدرسة إّّنا يصق فيما إذا كانه ا ُّصول نبتة ّوليّة ،والتغي ات تطرّ علاى الفاروع ،وإ ّ
يكاان فاارق ب ا تكام ا النظريااة ونسااخها  .وإذا نق ا ابش ارتاا التكام ا ببقاااء األُصااول الثابتااة،
فلماذا نبتدظ مباركس ؟ وملاذا نسند املدرسة إىل من قبل  ،كهيج ّ ،و سن سايمونّ ،و بارودون،
ّو ّي شخص ااية ُّخ اار م اان ه ااذا القبيا ا ؟ ومل اااذا نس ا ّامي املدرس ااة هيجلي ااةّ ،و س اان س اايمونيةّ ،و
برودونية ،ونعترب املاركسية مرحلة من مرحلة من مراح تكاملها ؟
ولكنّااا نعتقااد ّ ّن الساابب يف تناقضااات ماااركس ّنّا كااان ّق ا ماركسااية ماان ّغلااب املاركسااي .
يقال :إنّ حينما كان يدافع يف تمع من املاركسي عن نظرية الفة لنظريت الساابقة واجا اعارتال

إي لسه ماركسيا بقدر ما ّنتم ماركسايّون )  .وقيا  :إناّ قاال يف ّواخار ّايل
السامع  ،فهجابّ ( :
إي لسه ماركسيا ّصيد ).
حيات ّ ( :
وافارتاق ماااركس عاان املاركسااية يف بعااة نظرايتا ماان جهااة ّنّا كااان ّذكااى وّفطاان ماان ّن يكااون
ماركسيا كامد ،فاملاركسي الكام اتاج إىل ّكثر من ( قلي من احلماقة ).
واملادية التار ية فص من املاركسية وهاو مو اع حبثناا اآلن ،وقاد ّو احنا ّ ّن اا مبااي ونتاائ .
ولايس مااركس العاا غا ماتمكن مان التقياد ذاا فحساب ،با مااركس الفيلساوف ّيضاا نكنا ّن
يتقيّد ذا إىل بد.
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وإليك اآلن املناقشات:
 - 6فقدان الدلي :
ّّول مناقشة يف هذه النظرية ّ ّ ا تعادو فر اية مان دون دليا  .فكا نظرياة فلسافية ر ياة

يعمام لساائر
بد ا ّإما من ا عتماد علاى التجاارب التار ياة حاول األحاداع اوارجياة يف زما اا ،ه ّ
األزمنةّ ،و ا عتماد على الشواهد التار ية الساابقة وتعميمهاا للحا ار واملساتقب ّ ،و يكاون إثباهتاا
عاان طريااق القياااس وا سااتد ل املنطقااي علااى ّساااس األُصااول العلميااةّ ،و املنطقيااة والفلساافية الاايت
تكون مقبولة مسبقا.
وفر ااية املادي ااة التار ي ااة تبت ااي عل ااى ش اايء م اان امل ااذكوراتّّ ،م ااا األح ااداع الواقع ااة يف عه ااد
ماااركس وإجنلااز فلاام تكاان قابلااة للتفس ا بااذلك ،ح ا صا ّارف إجنلااز ( :إ ّن مااا ارتكبت ا ّة وماااركس يف
بعااة الكتااب ماان اوطااه يف ّّيااة ا قتصاااد يشاام ّحااداع زماننااا ؛ ألنّنااا ملااا وصاالنا إىل تفسا ها
ّ
واجهنااا الواقااع اوااارجي بنفسا  ،فلاام نرتكااب ذلااك اوطااه ابلنساابة إليهااا )  .و ّّمااا األحااداع التار يااة
طاوال اآل ف ماان الساان فااد تؤيّاد هااذه الفر ااية ،حبيااث إ ّن َمان يراجااع كتاااب ( قااال الفيلسااوف )
يتعج ااب بشا ا ّدة م اان تل ااك
ال ااذي ح اااول فيا ا املاركس اايون تفسا ا الت اااريخ املا ااي ابملادي ااة التار ي ااة ّ
التهويدت  .فمثد ورد يف كتاب ( ريخ جهان .)1( ... ) . . .
____________________
( )6مااع األس ااف وجاادة يف نسااخة األص ا املكت ااوب بيااد األُسااتاذ الشااهيد فراغااا يف هااذا املو ااع مبقاادار ساابعة ّسااطر .
والكتاااب املااذكور علااى ّقااو ا حتمااا ت هااو كتاااب ( ريااخ جهااان ابسااتان ) ،و جنااد ا اازء األول منا يف مكتبتا حا
حناول استخراج مو ع الشاهد ابلقرائن ّو و ع العدمة  .والظاهر ّ ّن ا زء األول
=
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ؤسس :
 - 0تب ّدل رّي امل ّ
ذكاارة م ارارا ّ ّن ماااركس يعتاارب العام ا ا قتصااادي ّساااس اجملتمااع ،وساااير العوام ا هيك ا البناااء،
ٍ
كاف يف إثبات تعلّق مجيع العوام مان جاناب واحاد ابلعاما ا قتصاادي  .مضاافا إىل
وهذا التعب

ّنّا صا ّارف يف كث ا ماان عبارات ا الاايت نقلناهااا سااابقا ّ ّن التااهث والتعلّااق ماان جانااب واحااد ،مبعااىن ّ ّن
العاما ا قتصااادي هااو املااؤثّر ،وسااائر الشااؤون ا جتماعيااة متااهثّرة فقااأ ،والعاما ا قتصااادي يعما
مستقد ،وسائر العوام متعلقة ب .
والواقع ّ ّن ذلك ممّاا تساتوجب نظارايت مااركس ،ساواء ص ّارف ذاا ّل يص ّارف ،كنظرياة تقا ّدل املاادة
على الروف ،وتق ّدل احلاجات املادية على احلاجات املعنوية ،وتق ّدل علم ا جتماع على علم الانفس،
وتق ّدل العم على الفكر.
تعرل يف كثا مان آتليفا ملو اوع نخار علاى ّسااس املنطاق الادايلكتيكي ممّاا يُعا ّد
ولكن ماركس ّ

تب ّد للرّيّ ،و عدو نوعا ما عن املادية التار ية بصورة عامة ،وذلك هو مو وع التاهث املتقابا ،
فبناااءا علااى ّصا التااهث املتقابا جيااب ّن نعتاارب الرابطااة العِّلّيااة ماان جانااب واحااد ،فا ذا كااان ( ّ )
علّة مؤثّرة ( ،ب ) فدبد ّن يكون ( ب ) بادوره علّاة و ماؤثّرا ل ) ّ ( -با بنااء علاى هاذا األصا
هنا نوع من الرتابأ والتهث املتقاب ب مجيع ّجزاء الطبيعة ،وب مجيع ّجزاء اجملتمع.
____________________
=
ه ااو مو ااع استش ااهاد األُس ااتاذ  .وأنما ا ّن جن ااده عن ااد ّح ااد ّص اادقائ فنس ااتخرج حما ا الش اااهد ونض اايف إىل الكت اااب يف
الطبعات اآلتية.
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وهنا نريد البحث عن ّ ّن هذا األص الدايلكتيكي ذاذا الوجا صاحيق ّل خطاه ،إّّناا نرياد ّن
نقول إ ّن مقتضى هذا األص إلغاء األولوية يف الرابطاة با كا شايئ  ،ساواء كااة املاادة والاروفّ ،و
العم ا والفكاار ّو العام ا ا قتصااادي ،وسااائر العوام ا ا جتماعيااة  .إذ معااىن للولويااة والتقاادل،
وكااون شاايء ّساسااا واآلخاار بناااءا ،إذا كااان الشاايئان مرتابط ا  ،وك ا منهمااا ش اارا لوجااود اآلخ اار،
وحمتاج يف وجوده إىل اآلخر.
وماااركس يف بعااة عبارات ا اعتاارب العم ا ا قتصااادي صاااحب الاادور األصاالي وغ ا األصاالي يف
الت ااهث  ،و يع اارتف بت ااهث للبن اااء يف األس اااس وق ااد نقلن اااه س ااابقا  .ويف بع ااة عباراتا ا ق ااال ابلت ااهث
املتقاب ب األساس واملبىن ،ولكنّ اعترب األساس صاحب الدور األصلي والنهائي يف التهث .
وورد يف كتاب ( جتديد نظر طلي از ماركس مائو ) املوازنة ب كتاامي مااركس ( :رّس املاال )
و ( نقد علم ا قتصاد ) ،وّنّ ذهب فيهما معا إىل الدور املص ي لدقتصاد من جانب واحد.

ه قااال ( :ومااع ذلااك فقااد ّ اااف ماااركس عاان علاام ّو عاان غ ا علاام علااى هااذا التعريااف ّن
العوام ا الظاهريااة يف املبااىن ا جتم اااعي نكنهااا ّن تلعااب دورا ّص االيا يف اجملتمااع ،وإن ك ااان العام ا
األساس يف األولوية ) (.)1
ه تسا اااءل املؤلّا ااف :ما ااا ها ااو الفا اارق ب ا ا الا اادور احلا اااكم واملص ا ا ي الا ااذي يلعب ا ا دائما ااا العام ا ا

ا قتصااادي ،وهااذا الاادور األصاالي الااذي قااد يلعب ا عام ا نخاار يف بعااة األحيااان ؟ ّي إن العام ا
الظاهري إذا كان يلعب يف
____________________
( )1جتديد نظر طلي .000
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بعااة األحيااان دورا ّصااليا فدبااد ّن يكااون يف تلااك احلالااة دورا حاكمااا ومص ا اي ّيضااا ،ب ا إ ّن مااا
نع ا ّده عااامد ظاااهراي يكااون يف ذلااك الوقااه هااو العام ا األساااس ،ومااا نع ا ّده العام ا األساااس هااو
العام الظاهري.
وذكاار إجنلااز يف رسااالة ل ا إىل رج ا ياُادعى ( يوسااف بلااوو ) يف ّواخاار ّايل حيات ا ّ ّ ( :ن العام ا
توصاله إليا نظرياة املادياة التار ياة  -هاو تولياد وجتدياد احليااة
املص ي يف التاريخ  -وفقاا آلخار ماا ّ
الواقعية ّ )1( .ة و ماركس ،نق شيئا ّكثار مان هاذا  .فا ذا جااء بعاد مااركس َمان نساخ هاذه
األُطروحة ،حبيث يظهر من ّ ّن العام ا قتصادي هو العام املص ي الوحياد ،ف ناّ يكاون قاد با ّدل
العبااارة إىل عبااارة جوفاااء فارغااة جزافيااة ( )2فالو ااع ا قتصااادي هااو األساااس ،ولكاان عوام ا ُّخاار
ظاهري ااة ،ك اااألتو السياس ااي للصا اراع الطبق ااي ونتائجا ا ( ّي املؤسسا اات ال اايت تس ااتقر بع ااد النص اار
املظ ّفاار) ،واألتااو احلقااوقي ،ب ا ح ا ردود الفع ا ااذه املصااارعات الواقعيااة يف ّذهااان املشاارتك ،

والنظ ارايت السياس ااية واحلقوقي ااة والفلس اافية وامل اادركات الديني ااة ،وتط ا ّاور ه ااذه األُم ااور بع ااد ذل ااك إىل
ريسيسات منظّمة ،ك ذلك يؤثّر ّيضا يف تر الصراع التار ي ،ويف
____________________

( )1إ ّن إجنلز  -كماا ّشاار إليا مؤلّاف الكتااب  -ماع اساتعمال كلماة ( تولياد وجتدياد احليااة الواقعياة ) باد مان التولياد (
ا نتاااج ) املااادي وا قتصااادي ،والااذي اات  -كمااا ّو ااح إجنلااز يف كتاااب ( امللكيااة اواصااة ساابب تشااكي األُساارة
والدولة )  -إبنتاج وسائ املعيشة ،ب يشام التولياد البشاري ّيضاا ( ّقاول ) ماع اساتعمال هاذه الكلماة نفاى  -تلوااا -
ّن يكااون العاما ا قتصااادي هااو العاما املصا ي الوحيااد :واعاارتف باادور العاما ا نسااي والعااائلي  .وهااذا ّيضااا نااوع ماان
العدول عن املادية التار ية.
( ّ )2اف مؤلّف الكتاب هنا ب قوس هكذا ( :تب ّدل رّي بسيأ ووا ق ).
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كث ا ماان احلااا ت تع ا وجهت ا بصااورة ج ّديااة  .فجميااع هااذه العوام ا يف حالااة تبااادل الفع ا ورد
الفعا  ،وماان بينهااا تشااق احلركااة ا قتصااادية طريقهااا بصااورة ّماار ااروري خاادل كتلااة ماان التناقضااات
الد ائية (.)1
عجبا ! إذا كانه النظرياة القائلاة ( :إ ّن العاما ا قتصاادي هاو العاما املصا ي الوحياد ) عباارة
فمن هو قائ ذلك غ ماركس ؟! ّ ف إىل ذلك ّنّ لو كاناه العواما الايت
تردة جوفاء جزافيةَ ،
ّ
ت اادعى ظاهري ااة يف كث ا م اان احل ااا ت تع ا ّ وجه ااة الص اراع الت ااار ي بص ااورة ج ّدي ااة ف ااد تنحص اار يف
العام ا قتصادي ؛ إذن فما معىن ّ ّن ( احلركة ا قتصادية تشق طريقها بصاورة ّمار اروري خادل
كتلة من التناقضات الد ائية ) ؟!
واما مااركس قساما مان مساؤولية
يتحما
ّ
وّعجب من ذلك ّ ّن إجنلز يف هاذه الرساالة ابلاذات ّ
نتحما قسااما ماان مسااؤولية هااذا األماار،
هااذا اوطااه ،وبتعبا ه ( هااذا املسااخ ) يقااولّ ( :
إي وماااركس ّ
اطرين يف
الااذي جعا الشااباب يهتمااون ابلعاما ا قتصااادي ّكثاار مماّاا هااو ح ّقا ّّ .مااا حناان فكنّااا مضا ّ
مواجهة املخالف لنا إىل ا صرار على هذا األص الذي كانوا يرفضاون ؛ ولاذلك تكان لناا فرصاة
و تال لدعرتاف حبق سائر العوام اليت كانه شريكة بدورها يف العم ) (.)2
ولكاان هنااا ماان يفساار هااذا التهكيااد املفاارا ملاااركس وإجنلااز علااى دور العام ا ا قتصااادي بوج ا ٍ
َ
ّ
ّ

نخر ،عكس ما ذكره إجنلز ،ويقولون إ ّن هذا
____________________

( )6جتديد نظر طلي .030 - 036
( )0ماركي ماركسيسم  027والواقع ّنّ عذر ّقبق من الذنب ،فهذا نوع من اللجااجّ ،و علاى األقا تضاحية ابحلقيقاة
يف سبي املصلحة.
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اذه النظريااة

التهكياد املفاارا يكاان يف مواجهااة املخااالف املنكارين ،با يف مواجهااة الرقباااء املاوافق
من ّج انتزاع السدف من ّيديهم.
قال يف كتاب ( جتديد نظر طلاي  ) ....يف بياان السابب لتاهليف كتااب ( نقاد علام ا قتصااد )
الذي اعتمد فيا مااركس بصاورة منحصارة علاى العاما ا قتصاادي ّكثار مان ساائر كتبا  ،وقاد مارت
عبارت ا املعروفااة يف مقدمااة الكتاااب ( :والساابب اآلخاار لتااهليف ( نقااد علاام ا قتصاااد ) هااو انتشااار
كتاب لربودون اه عنوان ( دلي ابئاع األساهم يف ساوق الساهال ،وكتااب نخار لادارنون مان ّتبااع
( باارودون )  ...وملااا رّ ماااركس رقباااءه ّي ّتباااع ( باارودون ) ماان جانااب ،وّتباااع ( سااال ) ماان
ّ
جانااب نخاار يؤّكاادون علااى ّّيّااة العاما ا قتصااادي ،ولكاان بطريقااة إصاادحية ( ثوريااة ) ،حاااول
ّن ينتزع هاذا السادف مان ّياديهم ،ويساتعمل بصاورة ثورياة ،واساتلزل ذلاك مجاود عقائاده ومقبوليتهاا
لد العوال ) (.)1
و ّّما ( ماو ) فقد ابلاظ يف جتدياد النظار يف مفهاول املادياة التار ياة ،وكاون ا قتصااد ّساساا ،نظارا
إىل الضرورة اليت اقتضتها ّو اع الص  ،ولتوجي الدور الذي لعبت الثاورة الصاينية وقيادهتاا ابلاذات،
حبيااث يبااق ماان املاديااة التار يااة وكااون ا قتصاااد ّساسااا  -وابلنتيجااة  -ماان ا ش ارتاكية العلميااة -
كما يقولون  -املبتنية على املادية التار ية إ ّ ا سم والتدعب ابأللفاظ.
يقول ماو يف رسالت حول التناقة اه عنوان ( التناقة األساس

____________________
( )6جتديد نظر طلي .064 - 063
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وا هااة األساسااية يف التناااقة ) ( :إ ّن ا هااة األساسااية وغ ا األساسااية يف التناااقة قااد يتباااد ن،
وبذلك تتغا ّ خصاائ األشاياء والظاواهر ،ففاي مو اع خاا مان ّمار ر اي معا ّ ّ ،و يف مرحلاة
تطور التناقة يف شيء قاد يكاون ( ّ ) يشاك ا هاة األساساية يف ذلاك التنااقة ،و (
خاصة من ّ
ب ) يش ااك ا ه ااة غا ا األساس ااية فيا ا  ،ويف مرحل ااة ُّخ اار ّ ،و يف مو ااع نخ اار م اان ذل ااك األم اار
التااار ي يتغا ّ مو ااع هااات ا هتا  ،نتيجااة لنقصااان ّو زايدة القااوة يف كا ماان جهاايت التناااقة يف
تطور الشيء ّو الظاهرة ) (.)1
الصراع مع األُخر من ّ
اوهم ّ ّن هااذه األُطروحااة ( تبااادل املو ااع يف ا هااة األساسااية ) تصاادق يف
ه يقااول ( :رّمبااا يتا ّ

قساام ماان التناقضااات  .فيقولااون مااثد :إ ّن القااو املنتجااة هااي ا هااة األساسااية يف تناااقة الفر ااية
والتجربة ،والعام ا قتصادي يف تناقض مع العوام األُخر  .وهذا يتبدل ّبادا  .إ ّن هاذا الناوع
من التفك ت ابملادية امليكانيكية ،وهي ّجنبية عن املادية الدايلكتيكية  .ومان الوا اق ّ ّن كادى
ماان القااو املنتجااة والتجربااة والعام ا ا قتصااادي لا دور هااال ومص ا ي علااى وجا العمااول  .والااذي
ينكاار هااذه احلقيقااة لاايس ماااداي ّصااد  .ويف نفااس الوقااه بااد ماان ا عارتاف ّن عدقااات ا نتاااج
والفر ااية والبناااء العلااوي قااد يكااون ااا ّيضااا دور هااال مص ا ي يف ّو اااع خاصااة  .ف ا ذا تااتمكن
القو املنتجة من التطور والتكام  -إ ّ مع تغي يف عدقات ا نتاج ،ف ّن لتغي ها ( )2حينئذ دورا

____________________
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هاما مصراي  .وعندما تصدر هذه ا ملة من لينا  ( :نكان ّن توجاد حركاة ثورياة إ ّ ماع فر اية
ثورية ) يف الدستور الياومي يكتساب خلاق الفر اية ونشارها دورا هاماا مصا اي  .وعنادما ااول املباىن
العلوي من سياسية وثقافاة وغ ّاا دون تطاور العاما ا قتصاادي ،يكاون التطاور السياساي والثقاايف
قااد اكتسااب دورا هامااا مصا اي  .ها هااذه األُطروحااة تاانقة املاديااة ؟ كادّ ؛ ألنّنااا نعاارتف ّ ّن املااادة
تع ا ّ الااروف ،والوجااود ا جتماااعي يع ا الشااعور ا جتماااعي يف املس ا العااال لتطااور التاااريخ ،ولكنّااا
نعارتف يف نفااس الوقاه و بااد لنااا مان ّن نعاارتف ابن للاروف علااى املااادة ،وللشاعور ا جتماااعي علااى
الوج ااود ،وللمب ااىن العل ااوي عل ااى العام ا ا قتصااادي األس اااس ريث ا متقاب ا  .إذن ف اانحن ن اانقة
املادية فحسب ،ب نرد املادية امليكانيكية ،وندافع عن املادية الدايلكتيكية ) (.)1
ولكاان مااا يقول ا ياانقة املاديااة التار يااة متامااا ،فهااو حينمااا يقااول ( :إذا كانااه عدقااات ا نتاااج
مانعة من تطاور القاو املنتجاة )ّ ،و يقاول ( :إذا كاناه احلركاة الثورياة متوقفاة علاى فر اية ثورياة )،
ّو يقااول ( :إذا كااان البناااء العلااوي مانعااا ماان تطااور األساااس ) ،ف ّّنااا يقااول شاايئا يتحقااق يف الواقااع،
وجيب ّن يتحقق ،ولكن املادية التار ية تقول :إ ّن تطور القو املنتجاة تغا عدقاات ا نتااج جاربا،
وإ ّن الفر ااية الثوريااة تتحقااق بصااورة ذاتيااة حتمااا ،وإ ّن العوام ا الظاهريااة تتغ ا تبعااا للعام ا األساااس
قطعا.
صرف بذلك ماركس يف مقدمة كتاب ( نقد علم ا قتصاد ) ،
وقد ّ

____________________
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حيث قال ( :إ ّن القاو املنتجاة يف اجملتماع ،يف مرحلاة معيّناة مان التطاور والتوساعة ،تادخ يف صاراع
مع عدقات ا نتاج املوجاودة ( ّو عدقاات امللكياة ،وهاي مصاطلق حقاوقي لعدقاات ا نتااج ) ماع
ّ ّن القو املنتجة كانه تعم ح اآلن يف امن تلاك العدقاات  .فهاذه العدقاات الايت كاناه يف
املا ي تش ّك مظهرا لتكام القاو املنتجاة ّصابحه اآلن عائقاا يف تكاملهاا  .ونناذا يبادّ عصار
الثورة ا جتماعية ،فتب ّدل األساس ا قتصادي يهدل املبىن العظيم بسرعة ّو ببأء ) (.)1
إذن فتغا ا ّ عدق ااات ا نت اااج قبا ا تط ا ّاور الق ااو املنتج ااة لفس ااق اجمل ااال ّم ااال تطوره ااا ،وريس اايس
الفر ااية الثوريااة قب ا الثااورة املنبعثااة ماان ذات الفكاار الثااوري ،وتغي ا العوام ا الظاهريااة لكااي يااتمكن

العام ا األساااس ماان التغي ا  ،ك ا ذلااك يعااي تقاادل الفكاار علااى العم ا  ،وتقاادل الااروف علااى املااادة،
واستقدل العوام السياسية والفكرية يف قبال العام ا قتصادي ،وابلتايل نقة املادية التار ية.
و ّّما ما يقول ( ماو ) من ّنّنا إذا قلنا ابلتهث من جانب واحد ،فقد نقضنا املادياة الدايلكتيكياة

فهااو وا ااق ،إ ّ ّنّنااا نتساااءل :مااا احليلااة ؟ وهااذه ا شارتاكية العلميااة  -كمااا يزعمااون  -تبتااي علااى
التهث من جانب واحد ،خدفا للمنطق الدايلكتيكيّ ،ي خدفا ألص التهث املتقاب .
وإماا مان
إذن فدب ّد ّإماا مان التساليم ملاا يادعي اب شارتاكية العلمياة ونقاة املنطاق الادايلكتيكيّ ،
قبول هذا املنطق ورفة ا شرتاكية العلمية وما يبتي عليهاّ ،ي املادية التار ية.

____________________
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ّ ااف إىل ذل ااك ّ ّة نتس اااءل م ااا مع ااىن قولا ا  ( :حن اان نع اارتف ّ ّن امل ااادة تعا ا ّ ال ااروف ،والوج ااود
ا جتماااعي يع ا ّ الشااعور ا جتماااعي يف املس ا العااال لتطااور التاااريخ ) مااع ّنّا يقااول بتبااادل ا هااة
األساسية يف التناقة ،فقد تكون القو املنتجة معينة لعدقات ا نتاج ،وقد يكون ابلعكس.
واحلركااة الثوريااة قااد لااق الفر ااية ،وقااد يكااون ابلعكااس  .وقااد يتغ ا العام ا ا قتصااادي بتااهث
السياسااة والثقافااة والقا ّاوة والا ّدين ونظائرهااا ،وقااد يكااون ابلعكااس ،إذن فقااد تكااون املااادة هااي املعينااة
لل ااروف ،وق ااد يك ااون األم اار ابلعك ااس  .وق ااد يك ااون الوج ااود ا جتم اااعي ه ااو ال ااذي يع ا ا الش ااعور
ا جتماعي ،وقد يكون ابلعكس.
والواقع ّ ّن ما ّبداه ماو اه عنوان تبادل ا هة األساساية يف التنااقة توجيا للماوياة الايت ظهار
ّ ّ ا الفة عمليا ماع املادياة التار ياة املاركساية ،ولايس ذلاك توجيهاا للمادياة التار ياة املاركساية ،وإن
تظاااهر با  .وبااذلك ّثبااه ماااو عمليااا ّنّا ّيضااا  -كماااركس ّذكااى ماان ّن يكااون ماركساايا دائمااا -
فالثورة الصينية اليت قادها ماو نقضاه يف مرحلاة العما ا شارتاكية العلمياة واملادياة التار ياة وابلتاايل
املاركسية نفسها.
فالصا بقيااادة ماااو قبلااه النظااال ا قطاااعي القااد بثااورة فدّحيّااة ،وّقا ّار مكانا نظامااا اشارتاكيا .
ماع ّ ّن قاوان ا شارتاكية العلمياة واملاديااة التار ياة تقاول ّن اجملتمااع الاذي ناار ابملرحلاة ا قطاعيااة

قم ااة املرحل ااة الص ااناعية ط ااو حن ااو
ب ااد م اان وصا اول إىل املرحل ااة الص ااناعية والرّ الي ااة ،وبع ااد بلوغا ا ّ
ا شرتاكية  .فبناءا على املادياة التار ياة كماا ّ ّن ا نا يف الارحم نكنا القفاز مان بعاة املراحا ،
كااذلك اجملتمااع نكن ا ّن يص ا إىل املرحلااة النهائيااة إ ّ ابملاارور يف مجيااع املراح ا املرتتبااة املتواليااة .

لكن ماو ّثبه عمليا ّنّ من تلك القواب الدي يولدن ا ن يف شهره
ّ
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الرابااع ساااملا كااامد غا معيااب  .وّثبااه ّ ّن القيااادة والتعليمااات احلزبيااة والتنظاايم السياسااي والفر ااية
الثوريااة والشااعور ا جتماااعيّ ،ي ك ا مااا يعتااربه ماااركس ماان نااوع الشااعور ماان نااوع الوجااود ،وم ان
نااوع البناااء العلااوي ماان نااوع األساااس ،و يعتااربه ّصااد ،ك ا ذلااك خدفااا ملااا يدعي ا ماااركس -
نكنها ّن تغ ّ عدقات ا نتاج ،وجيع البلد صناعيا.
وهكذا جع ما يدعى اب شرتاكية العلمية ملغاة بد ّثر.
هذا وقد نقة ماو الفر ية املاركسية حاول التااريخ بوجا نخار  .وذلاك ألن طبقاة الفدحا يف
الفر ااية املاركساايةّ ،و علااى األق ا ماان وجهااة نظاار ماااركس نفسا  ،وان كانااه واجاادة للشاارا األول
والثاي من شروا الطبقة الثورياة ،وّاا الوقاوع ااه ا ساتثمار وعادل امللكياة ،إ ّ ّ ّ اا فاقادة للشارا
الثالث ،وهو التكتّ والتعاون والتفاهم والشعور ابلقو الثورياة اا ؛ ولاذلك فا ّن طبقاة الفدحا
نكنها ّبدا ّن تبتادظ ابلثاورة ،وّكثار ماا يكاون ّ ّ اا يف بعاة األحياان ،ويف اجملتمعاات املنقسامة إىل

العمااال والفدح ا قااد تتبااع طبقااة الربوليتاااراي يف الثااورة ،ب ا إ ّن طبقااة الفدح ا يف نظاار ماااركس( :
ّ
() 1
طبقااة حق ا ة رجعيااة ابلااذات ) و ( ل اايس اام ّي ابتكااار ث ااوري )  .وقااد ّبااد رّي ا يف س ااكان
الريف يف رسالة ل إىل إجنلز حول ثورة بولونيا فقاالّ ( :ها الرياف طبقاة حقا ة رجعياة ابلاذات . .
لكن ماو صنع من هذه الطبقة الرجعية ابلذات ،ومان هاؤ ء
 .جيب ّن يدعون إىل النضال )  .و ّ
األراذل الذين جيب ّن يدعون إىل النضال طبقة ثورية ،وقلب ذم ذلك النظاال العرياق  .ومااركس
ينكر قدرة الفدح على قيادة الثورة ا شرتاكية فحسب ،

____________________
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ب ا ينكاار ّيضااا دورهاام يف ا نتقااال ماان النظااال ا قطاااعي إىل النظااال الرّ ااايل  .فالطبقااة الاايت تنق ا
اجملتماع ماان ا قطاعيااة إىل الرّ الياة  ,وتكااون ثوريااة يف تلاك املرحلااة التار يااة هاي الطبقااة البورجوازيااة
الفدح  ،ولكن ماو ذذه الطبقة احلقا ة الرجعياة ذا  ،جعا املارحلت مرحلاة واحادة ،وقفاز مان
ا قطاعيااة إىل ا ش ارتاكية رّسااا  .إذن فهاو علااى حااق إذا حاااول توجي ا املاويااة اببتكااار ّص ا تبااادل
ا هااة األساسااية يف التناااقة بعااد ّن فااارق املاركسااية يف ك ا هااذه الوجااوه  .ه حاااول إخفاااء الواقااع
والتظاهر نّ قد ف اسر املاركسية واملادية التار ية وا شرتاكية العلمية تفس ا علميا.
وقااد تعلّاام ماااو كيااف ياارت املاركسااية يف مرحلااة العم ا عنااد اللاازول ماان ساالف املعتاارب لين ا  ،فهااو

ّسس دولاة اشارتاكية قبا مااو يف روسايا ،وهاي كاناه ّيضاا منقسامة إىل حقلاي الصاناعة
ّيضا نر و ّ
والزراعة ،حياث وجاد ّ ّن عماره يكفاي فيصارب حا تتبادل روسايا القيصارية إىل بلاد صاناعي متاماا،
ه تتط ا ّاور الرّ اليا ااة واس ا اتثمار العم ااال ،فتص ا ا إىل مرحلتها ااا النهائيا ااة ،فتح اادع ثا ااورة ذاتيا ااة حبركا ااة
ديناميكي ااة ،وش ااعور ث ااوري منبع ااث م اان ذات اجملتم ااع ،ويتحق ااق التغا ا الع ااال  .ورّ ّن الوق ااه
يسمق لينتظر ح تتم دورة احلم  ،وةي وقه املخاال ،فيقاول هاو بشاؤون املارّة القابلاة ؛ ولاذلك
ش اارع م اان البن اااء العل ااوي ،م اان احل اازب و السياس ااة والفر ااية الثوري ااة والق ا ّاوة ،فبا ا ّدل الدول ااة النص ااف
صااناعية يف روساايا ننااذا إىل ا ااااد السااوفييت ا ش ارتاكي احلا اار  .وبااذلك اقااق املث ا الفارسااي
املعروف ( :إ ّن عقدة واحدة من القرن خ من ذراع من الذي ) فلم يلبث ابنتظار الاذي املاركساي
الطوي  ،والقابلية الديناميكية الذاتية للعام ا قتصادي يف اجملتمع الروسي ،والثورة
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املنبعثة من ذات اجملتمع  .واساتفاد مان القارن القصا  ،مان الق ّاوة والسياساة والتنظايم احلازمي والشاعور
السياسي.
 - 3نقة التطابق الضروري ب األساس والبناء العلوي:
بناااءا علااى نظريااة املاديااة التار يااة بااد يف اجملتمااع دائمااا ماان وجااود تطااابق ب ا األساااس والبناااء
العلااوي ،حبيااث نكاان معرفااة األساااس مبعرفااة البناااء ( علااى صااورة الربهااان اآلي  -اصااطدحا  -وهااي
اللماي  -اصاطدحا
معرفة نصف كاملة ) ،ونكن معرفة البناء مبعرفاة األسااس ( علاى صاورة الربهاان ّ
 وه ااي معرف ااة كامل ااة )  .وإذا تغا ا ّ األس اااس ،وان ااتقة التط ااابق بينا ا وبا ا البن اااء ينتف ااي التع ااادلا جتماااعي ابلضاارورة وتباادّ املشااكلة ،وينهاادل البناااء ابلضاارورة عاااجد ّو نجااد  .ومااا دال األساااس
ابقيا على حال فالبناء العلوي ّيضا نبه ٍ
وابق ابلضرورة.
ه ااذا ولك اان األح ااداع التار ي ااة املعاص اارة ّثبت ااه خ اادف ذل ااك ،إ ّ ّ ّن م اااركس وإجنل ااز عاش ااا

سلس االة م اان املش اااك ا قتص ااادية م اان س اانة  ،6301حا ا س اانة  6321وتعقبه ااا ث ااورات سياس ااية
واجتماعية ،فزعما ّ ّن الثورات ا جتماعية نتائ رورية للمشاك ا قتصادية.
ولكن كما قاال مؤلّاف كتااب ( جتدياد نظار طلاي ) ( :انظار إىل تدعاب التااريخ ،إذ جناد مناذ
عال  6323ح اآلن يف البلدان الصناعية مشكلة اقتصادية تتعقبها ثورة  .وح يف عصار مااركس
وقب موت حدع طغيان القو املنتجاة علاى عدقاات ا نتااج ّرباع مارات ،و اادع منهاا ّي ثاورة
 .وجاااء بعااد ذلااك بعااة علماااء ا قتصاااد  ( -ج  .شااومبرت ) فبااالغوا يف حساان الظاان ابملشاااك
فسموها
الصناعيةّ ،
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( التهدمات اودّقة ) ،واعتربوها نوافذ توجب ا طمئنان بعودة التعادل والنمو ا قتصادي ).
وق ااد تق اادمه ال اادول الك اارب  ،كربيطاني ااا وفرنس ااا وال ااو ايت املتح اادة األمريكي ااة تقا ا ّدما ص ااناعيا
قماة املرحلاة ،وخدفاا لتوقّعاات مااركس الاذي اعتارب هاذه الاادول
عظيماا ،ووصاله فيهاا الرّ الياة إىل ّ

وتؤس ااس دو اشا ارتاكية ،يتغا ا نظامه ااا السياس ااي
يف مقدم ااة ال اادول ال اايت اق ااق ث ااورات عمالي ااةّ ،
واحلقااوقي والااديي ،وك ا مااا يعتاارب ماان ّج ازاء البناااء العلااوي  .فالطف ا الااذي انتظاار ماااركس و دت ا
مضه علي األشهر التسع و يولد ،ب مضه علي تسع سن  ،ب بلاظ تساع سانة و يولاد ،و
ترجى و دت .

و شااك ّ ّن هااذه األنظمااة ستسااقأ نجااد ّو عاااجد ،إ ّ ّ ّن الثااورة الاايت تتوقااع يف هااذه البلاادان
عماليااة قطعااا  .ولاان تتحقااق فيهااا الفر ااية املاركسااية للتاااريخ  .كمااا ّ ّن الاادول املسا ّاماة
ليسااه ثااورة ّ
اش ارتاكية ،واألنظم ااة احلاكم ااة عليه ااا ستس ااقأ ّيض ااا ،و تبق ااى عل ااى ه ااذه احل ااال  .ولك اان النظ ااال
املستقب لن يكون رّ اليا.
ويف قبااال هااذه احلقيقااة وصااله ا ش ارتاكية إىل بعااة البلاادان يف ّورواب الشاارقية ونساايا وّمريكااا
ا نوبيااة ،مااع ّ ّ ااا تكاان قااد وصااله ح ا ّد املخااال  .وجنااد اليااول دو متشاااب ماان حيااث العام ا
األساااس ،ولكنّهااا تلفااة ماان حيااث البناااء العل ااوي  .وّحساان مثااال ل ا الاادولتان الكاارباين ا ا اااد

الس ااوفييت وال ااو ايت املتح اادة  .كم ااا ّ ّن ال ااو ايت املتح اادة والي اااابن متوافقت ااان م اان حي ااث النظ ااال
ا قتصادي ،وهو الرّ الية ،ولكنّهما تلفان يف النظال السياسي والادين واألخادق والتقالياد والفان
 .وهنا
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بلاادان متشاااب ومتوافقااة ماان حيااث النظااال السياسااي والااديي وغ ّااا ،مااع اخااتدف كب ا يف الو ااع
ا قتصادي  .ك ّ ّب ذلك شواهد على ّن التطابق الضروري ب األساس والبناء العلوي ،كما تقولا
املادية التار ية ّتوهم حمة.

 - 2عدل التطابق ب املوقع الطبقي واملوقع ا يديولوجي:
بناااءا علااى املاديااة التار يااة  -كمااا بيّنااا سااابقا  -نكاان للبناااء العلااوي ّن يتقاادل علااى األساااس
ّباادا يف ّي مرحلااة ماان مراح ا التاااريخ  .إذن فاملعلومااات يف ك ا مرحلااة وك ا عصاار وزمااان ت ارتبأ
بااذلك الزمااان ابلضاارورة ،وبعااد انقضااائ تصاابق قدناة ومنسااوخة وتااودع حمفظااة التاااريخ  .فاملعلومااات
والفلسفات واألُطروحات والتنبؤات واألداين كلها مواليد قهرية للمقتضيات اواصة بعصر ظهورهاا،
و نكنها ّن تتطابق مع مقتضيات عصر نخر.
ولكا ّان الثابااه يف مرحلااة العم ا اوااارجي خاادف ذلااك  .فكث ا ماان الفلساافات والشخصاايات

واألفكار واملعلومات فضد عن األداين قد تتحقق متقدمة على عصارها وزما اا وطبقتهاا  .وكام مان
فكرة بقيه تلمع يف اء التاريخ ،مع ّ ّن املقتضيات املادية لعصر حدوثها قد انعدمه متاما.
وماان العجيااب ّ ّن ماااركس فااارق املاركسااية يف هااذا املو ااع ّيضااا يف بعااة كلمات ا  ،فقااد قااال يف
كتاب ا ا املعا ااروف ( ا يديولوجيا ااة األملانيا ااة ) ( :قا ااد نا اار يف بعا ااة األحيا ااان ّ ّن املعلوما ااات تسا اابق
العدقات التجريبيّة املعاصرة ،حبيث نكن ا ستناد وا عتماد على فر يات العلماء
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ٍ
املتهخر عنهم ) (.)1
السابق
كحجة يف نضال العصر ّ
ّ
التطور الثقايف:
 - 7استقدل ّ
تقاول املاديااة التار يااة :إ ّن الثقافااة والعلام يف اجملتمااع كسااائر عواملا مان السياسااة والقضاااء والاادين

متعلااق ابلعام ا ا قتصااادي ،و نكاان ل ا ّن يتطااور مسااتقد عاان العام ا ا قتصااادي  ,فااالعلم إّّنااا
يتطور بعد تطور وسائ ا نتاج والعام ا قتصادي.
ومن املعلول ّ -و ّ ّ -ن وسائ ا نتاج من دون ريث العام البشاري تتطاور بنفساها  .فهاي
إّّن ااا تتكام ا تبع ااا لعدق ااات ا نس ااان م ااع الطبيع ااة و اامن ّحباثا ا وجتارب ا  .فتط ااور وس ااائ ا نت اااج

وتكاملها مع التكام الفي والعلمي ل نسان توّمان  .ولكن ماا هاو الساابق منهماا ؟ ها ا نساان
اصا علااى اكتشاااف ّّو ه جيااري جتاربا وصااناعت ّ ،ل ّنّا جيا ّارب يف عااا الصااناعة ه اصا علااى
اكتشاااف ؟ شااك ّ ّن الثاااي هااو الصااحيق  .فماان البااديهي ّ ّن كشااف الق اوان العلميااة واألُصااول
التكنولوجيااة إّّنااا يااتم اامن فحااو ا نسااان وجتاربا  .وإذا ي ارتبأ ا نسااان ابلطبيعااة و يفح ا
و جياارب اص ا علااى كشااف ّي قااانون علمااي ماان ق اوان الطبيعااة ّو ريساايس ّي ّص ا فااي .
وهذا كدل في .
إّّناا البحااث يف ّناّ بعااد الفحا والتجرباة ها يبادّ ا نسااان ابلتكاما العلماي يف ذاتا  ،ه لااق

يف اوارج الوسائ الفنيةّ ،ل ّ ّن العكس هاو الصاحيق ؟ شاك ّ ّن الصاحيق هاو الشاق األول مان
الرتديد.

____________________
( )6جتديد نظر طلي .613
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ه ااذا مض ااافا إىل ّ ّن التعبا ا ابلنم ااو والتط ااور والتكاما ا يف ا نس ااان تعبا ا حقيق ااي ،ويف وس ااائ
ا نتاااج وغ هااا ماان الوسااائ الفنيااة تعبا تااازي  .فالتكاما والتطااور احلقيقااي هااو ّ ّن واقعااا خارجيااا
يص من مرحلاة دانياة إىل مرحلاة علياا ،والتطاور اجملاازي هاو ّن يتغا الواقاع اواارجي بعينا  ،وإّّناا

ينعاادل وينسااخ و لف ا ّماار نخاار مغاااير ل ا  .فالطف ا حينمااا يكاارب يصااق ّن يقااال حقيقااة :إنّا ّنااا
وتكام ا ّّ ،م ااا إذا اس ااتبدل معلّاام الص ااف مبعلّاام ّعلاام من ا وّق اادر عل ااى الرتبي ااة فالو ااع التعليم ااي يف
الصاف قااد تكاما  ،ولكنّا تكاما تااازي  .فتكاما ا نسااان يف صانع الوسااائ تكاما حقيقااي ،إذ
ينمو ويتطور من ا هة املعنوية واقعا  .ولكن تكام الصناعة كصاناعة السايارة ،حياث ريي منا كا
عال موديدت جديدة ّكثر تعقيدا وّجهازة تكاما تاازي ،مبعاىن ّناّ لايس هناا واقاع خاارجي يارت
مرحلة دانية ويص إىل مرحلة عالية واقعا  .فالسيارة املصنوعة يف العال املا ي تتغا ّجهزهتاا ،با
انعاادمه ونسااخه وجاااءت مكا ااا ساايارات ُّخاار  .وبعبااارة ُّخاار انعاادل الفاارد الناااق واسااتبدل
بفاارد كام ا ّ ّ ،ن فااردا واحاادا انتق ا  -يف زمااان  -ماان مرحلااة الاانق إىل مرحلااة الكمااال  .وإذا
كااان هنااا تكاما حقيقااي وتكاما تااازي متعاصارين ،فااد شااك ّ ّن التكاما احلقيقااي هااو األصا
واجملازي هو الفرع.
اق يف العلااول الفنيّااة ،و ّّمااا سااائر العلااول كالطااب وعلاام الاانفس وعلاام
اق ف ّّنااا يصا ّ
ه إ ّن ذلااك لااو صا ّ
ا جتمااع واملنطااق والفلسافة والراي اايات ،فااد نكان فيهااا القاول ابلتعلااق ماان جاناب واحااد  .فتطااور
العلااول ي ارتبأ بتطااور الو ااع ا قتصااادي ،باانفس املقاادار الااذي ي ارتبأ ب ا الو ااع ا قتصااادي بتطااور
العلول ّو اق من  .كما ّعلن ذلك (  .مشولر ) د املاركسية قال:
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( شااك ّ ّن الو ااع ا قتصااادي ااروري للااربوز الثقااايف املمت اااز ،ولكاان شااك ّيض ااا يف ّ ّن
احلياة املعنوية واولقية تتطور ابستقدل ) (.)1
وإذا حذفنا من نظرية ( اوغسه كونه ) الفرنسي قول ابحنصار معنوايت ا نسانية يف الاذهن،
مااع ّنّا قساام ماان ا سااتعداد البشااري ومعنويت ا  ،لكانااه نظريت ا ّراان بكث ا ماان نظريااة ماااركس يف
التكام ا جتماعي  .فهو يدعيّ ّ ( :ن الظواهر ا جتماعية تتبع رورة علمياة دقيقاة ،فهاي تظهار
كتطور روري يف اجملتمعات البشرية اه قيادة الذهن البشري املتطور ) (.)2
 - 1املادية التار ية تنقة نفسها:
إ ّن املادية التار ية تقول ّن ك فكر وك نظرية فلسافيةّ ،و علمياة ،وكا نظاال خلقاي مبقتضاى
كو ا جتلّيا للو اع املادية وا قتصادية اواصة ،ومتعلقة ابألو اع اوارجية املختصة ذا ،نكان
ّن يكون ا اعتبار مطلق وقيمة مطلقة ،با ات بزما اا اواا  .وماع انقضاائ وتبا ّدل األو ااع
املادياة وا قتصااادية  -وهاو ّماار قهاري يقبا ا جتنااب  -يفقااد ذلاك الفكاار ّو النظرياة الفلساافية
ّو العلمية وذلك النظال اولقي صحت واعتباره ،و بد من استبدال بفكر جديد ،ونظرية جديدة.
وبناءا علي فاملادية التار ية ّيضا  -وهي نظرياة ّلقياه مان جاناب بعاة مان الفدسافة وعلمااء
ا جتماع  -مشمولة ذا القانون العال  .إذ

____________________
( )6جتديد نظر طلي .034
( )0مراح ّنديش در جامع شناسي
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لااو تكاان مشاامولة ل ا لكااان هنااا اسااتثناء ماان هااذا القااانون ،وهنااا قااانون ّو ق اوان علميااة ّو
فلسفية ّصيلة تتبع العام ا قتصادي األساس.
وإذا كانه مشمولة ل فاملادية التار ية من حيث الصحة وا عتبار ات بزماان حمادود ومرحلاة
خاصة ،وهاي تلاك املرحلاة الايت ظهارت فيهاا قبلهاا و بعادها  .إذن فعلاى كاد التقاديرين تناتقة
املادية التار يةّ ،ي إ ّن املادية التار ية مبا ّ ّ ا فر ية ّو نظرية فلسفية ،وكجزء من البناء العلاوي ّإماا
ّ ّ ااا تشاام غ هااا و تشاام نفسااها ؛ إذن فهااي ةقضااة لنفسااها  .وإ ّمااا ّن تشاام نفسااها وغ هااا
ولكاان يف مرحلااة معينااة ماان الزمااان ،ويف غ هااا تشاام نفس ااها و غ هااا  .ومث ا هااذه املناقشااة
تصاادق يف املاديااة الدايلكتيكيااة ،حيااث إ ّ ااا تعتاارب ّصا احلركااة وّص ا التااهث املتقابا شااامل لك ا
شيء ح األُصول العلمية والفلسفية  .وقد حبثنا عنهما يف اجمللد األول والثاي مان كتااب ( ُّصاول
فلسافة وروش رائليسام )  .ومان هناا يتضاق ّ ّن ماا يقاال مان ّ ّن العاا معارل للمادياة الدايلكتيكياة،

معرل للمادية التار ية قول ّساس ل .
واجملتمع ّ
وهنا مناقشات ُّخر ترد على املادية التار ية ّعر نا عن ذكرها يف هذا املقال.
تعجااي ماان ّ ّن نظريااة تكااون إىل هااذا احلا ّد فاقاادة لكا ّساااس واعتبااار ومغااايرة
و نكنااي إخفاااء ّ
للعلم ،ومع ذلك تشتهر ّ ا علمية  .وهنا يتجلّى التهث العجيب للدعاية.
ا سدل واملادية التار ية
ه يقب ا سدل املادية التار ية ؟ ه يبتي الي وتفسا األحاداع التار ياة يف منطاق القارنن
على املادية التار ية ؟ هنا َمن يظن
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ذلك ،وي ّدعي ّ ّن هذه الفكرة كاناه ّساساا لتفسا التااريخ واليلا يف القارنن األمادي قبا مااركس
كثر من ّلف سنة  .من هؤ ء الادكتور علاي الاوردي مان األسااتذة الشايعة يف العاراق ،الاذي ّلّاف
كتبااا قامااه حول ا الضو اااء ،من ا كتاااب ( مهزلااة العق ا البشااري )  .ولعلّ ا ّول َماان تعا ّارل ااذا
املو وع  .وقد ّصبق اليول هذا النوع من التحلي التاار ي علاى لساان ا سادل دلايد علاى التثقاف
ب مجاعة من الكتّاب املسلم  ،وصار مو ة العصر.
ولكنّنااا نعتقااد ّ ّن َماان يفكاار هكااذا فهااو ّإمااا ّنّا يعاارف ا ساادل معرفااة صااحيحةّ ،و يعاارف
املادية التار ية معرفة صحيحةّ ،و يعرف شيئا منهما كذلك  .ومدحظة املبادظ اومساة والنتاائ
الستة للمادية التار ية ،اليت ّو حناهاٍ ،
كاف ملن يكاون مطلعاا علاى منطاق ا سادل ّن يعلام ّ ّ ماا
َ
يف طريف نقية.
وحيث إ ّن هذا النوع من التفك حول اجملتمع والتاريخ ،وخصوصاا إذا الّاى ابلصابغة ا سادمية

كاذاب واتّساام بطاابع ا ساادل افارتاءا ،يشا ّك خطارا عظيمااا علاى الثقافااة واملعاارف ا ساادمية والفكاار
ِّ
اوهمّ ،و نكان ّن تكااون
ا سادمي ،فكاان لزامااا عليناا ّن نبحاث عاان املساائ الاايت ّوجادت هاذا التا ّ
منشه ملا يقال من ّ ّن ّساس اجملتمع يف ا سدل هو ا قتصاد ،وّ ّن هوية التاريخ مادية.
عماا تعر اوا اا يف كتابهم،
و بد من ّن ناذكر هناا ّن ماا نتعارل لا مان املساائ ّوساع بكثا ّ
فه اام متس ااكوا ببض ااع م اان اآلايت واألحادي ااث ،ولكنّن ااا نض اايف إىل ذل ااك مس ااائ ُّخ اار  ،نك اان ّن
تكون مو عا لدستشهاد ؛ ليكون البحث جامعا وكامد.
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 - 6وردت يف القاارنن الكاار مفاااهيم اجتماعيااة كثا ة ،وقااد نقلنااا يف مباحااث اجملتمااع زهاااء 72
كلمة من مفردات القرنن حول اجملتمع  .ومع مدحظاة اآلايت ا جتماعياة يف القارنن ،الايت تشاتم
عل ااى ه ااذه املف ااردات ،يستش ااعر ن ااوع انقس ااال يف اجملتم ااع إىل قطبا ا  .فق ااد ورد فيا ا ن ااوع م اان ه ااذا
انعم واحلرماان ا قتصاادي ،حياث ع ّارب عان ّحاد
ا نقسال على ّساس ا قتصاادّ ،ي علاى ّسااس الت ّ
املرتفا ا  ،وع اان
القطبا ا ابمل اال ( ّي ام ااتدء العا ا ابلفخفخ ااة والكبكب ااة ) واملس ااتكربين واملس اارف و َ
القطب اآلخر ابملستضعف ( الاذين ُّصايبوا ابلذلاة وا ستضاعاف ) والنااس ( الشاعوب ) والذريّاة (
الصاغار الاذين اتقارون و نلاؤون عيناا يف قباال املال ) واألراذل واألرذلاون ( األوابش ) ( . )1وجعا
هااذين القطب ا متقااابل  .هااذا ماان جهااة  .وماان جهااة ُّخاار ّقا ّار بنااوع ماان ا نقسااال علااى ّساااس
املفاهيم املعنوية ،فجع ّحدّا الكفار واملشارك واملناافق والفاساق واملفسادين ،واآلخار املاؤمن
املوحدين واملتق والصاحل واملصلح واجملاهدين والشهداء.
و ّ

وإذا دقّقن ااا النظ اار يف حمت ااو اآلايت القرنني ااة ال اايت تعر ااه ااذين التقس اايم وج اادة نوع ااا م اان
التطابق ب القطب األول املادي واملعنوي ،وكذا ب القطب الثاني ّ ،ي إ ّن الكاافرين واملشارك
واملنااافق والفاسااق هاام املاال واملسااتكربون واملساارفون واملرتفااون والطواغيااه ،غا هم و املتشا ّك
ما اانهم وما اان غ ا ا هم  .وإ ّن املا ااؤمن واملوحا اادين والصا اااحل واجملاها اادين ها اام املستضا ااعفون والفق ا اراء
واملساك والعبيد واملظلومون واألرومون ،غ هم و املتش ّك منهم ومن غ هم.

____________________
( )6وهذا التعب

يقل القرنن عن نفس  ،ب نقل عن لسان املخالف .
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إذن فا اااجملتمع ينقسا اام إىل قطب ا ا فقا ااأ :القطا ااب الثا ااري الظا ااا املسا ا ِّ
اتعمر ويش ا ا ّكل الكا ااافرون،
والقطا ا ااب املستضا ا ااعف ويش ا ا ا ّكل املؤمنا ا ااون  .وبا ا ااذلك يتب ا ا ا ّ ّن انقسا ا ااال اجملتما ا ااع إىل مستضا ا ا َاعف
ومستضااعِّف هااو الااذي ّوجااد الكااافر واملااؤمن  .فاستضااعاف اآلخارين منشااه الشاار والكفاار والنفاااق
والفسق والفساد ،وا ستضعاف ابآلخرين منشه ا نان والتوحيد والصدف وا صدف والتقو .
ولكي يتضق هاذا التطاابق تكفاي مراجعاة اآلايت مان نياة  ( 74 /األعاراف ) الايت تبادّ ةياة
َ
ََهحَ َ َ َ َ ح َُ ح َ ح ُ
ََ ح َح َ حَ ُ
ق
ح
لقد أرسلنا نوحا إ قو َم َه إىل نية  631 /اليت تنتهاي ةياةَ :دمرنا مدا َك يصدن رَرعدو
َ
َ
َ
ََق حو ُم ُه ََ َما َكنُدوا ي حع َر ُُدو َ وتموعهاا ّربعاون ( )1نياة ،وقاد ورد يف هاذه اآلايت قصا األنبيااء

ابختص ااار ،ويف مجيعه ااا ( م ااا ع اادا قص ااة ل ااوا)
ن ااوف وه ااود وص اااح ول ااوا وش ااعيب وموس ااى
يشاااهدان الطبقااة ال اايت نمنااه ابألنبي اااء هاام املستض ااعفون ،والطبق ااة ال اايت خالفااه وكف اارت ه اام امل اال
واملسااتكربون ( . )2وهااذا التطااابق نكاان تفسا ه وتوجيها إ ّ علااى ّساااس الوجاادان الطبقااي الااذي

هااو زل للماديااة التار يااة ومسااتلزل ااا  .إذن فااالواقع ّ ّن مواجهااة الكفاار وا نااان ماان وجهااة نظاار
املستضعف واملستضعِّف .
القرنن انعكاس من مواجهة
َ
____________________

تكرر ذكر العدد  ( 22املرتجم ).
( )1هكذا ورد يف الكتاب ،والصحيق ّ ّ ا  14نية ومن العجيب ّنّ ّ
 ،وهااود  01 /والشااعراء  666 /حااول ماان نماان بنااوف
( )2راجااع ّيضااا الكهااف  03 /حااول ماان نماان ابلرسااول
واألعاراف 17 /
واألعاراف  42 - 33 /حاول َمان نمان بشاعيب
 ،ويونس  33 /حول من نمن مبوسى
 .ونكتفي ذذه اآلايت خوفا من ا طالة.
 11 -حول َمن نمن بصاح
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وقااد صا ّارف القاارنن الكاار ن الث اراء وامللكيااة ،وبتعبا القاارنن ( الغااىن ) ّساااس الطغيااان والتما ّارد،
َ َ َح
ه
السلم ،وقد دعا األنبيااء إليهماا ،قاال تعااىل :إَ اإلستا ِلَ حطَغ أ َرآ َُد
ّي إنّ يناقة التوا ع و ّ
ح ح
اسَِغ ََن العلق  . 1 /فا نسان إذا رّ نفس غنيا ثراي يشعر ابلطغيان.
وجند القرنن ّيضا يذكر قصاة قاارون ريكيادا علاى األثار الساي الاذي ترتكا امللكياة يف ا نساان .
وماان تلااك الطبقااة
فقااارون كااان ماان األسااباا و يكاان قبطيااا ،مبعااىن ّنّا كااان ماان قااول موسااى
املستضعفة على يد فرعون ،ومع ذلك فهذا الفارد املستضاعف حينماا ّصابق مالكاا عظيماا ألساباب
مترد وطغى على قوم املستضعف .
خاصة ؛ ّ
َ

َ

َ

َ

َ

ه ُ َ َ ح ح ُ َ
وس فدبَ ََغ َعلديح َه حم القصا  ّ . 11 /يظهار مان
قال تعاىل :إَ قارَ َك َمن قومَ م
هااذا ّ ّن نضااال األنبياااء ااد الطغيااان إّّنااا كااان يف الواقااع نضااا ااد امللكيااة واملااالك ؟ وقااد صا ّارف
املرتف ا ّي الغااارق يف النعاايم  .وقااد
القاارنن يف بعااة اآلايت ّن زعماااء ااالفي األنبياااء كااانوا ماان َ

َحَ ح َ
َ َ َح َ حَ
ير
َما أرسلنا َِف قرّ ٍة َمن ن َ
دذ ٍ

ورد هذا األمر يف سورة سبه  32 /كهص وقانون عال قال تعاىل:
ّ َ َ ُحَ ُ َ ه َ ُح ح
َ ُ َ
ُ
ح
إَال قال متروها إَنا بَما أر َسدلِم بَد َه َكرَدرَ كا هاذا يادل علاى ّ ّن مواجهاة األنبيااء و االفيهم
املستضعف واملستضعِّف .
ومواجهة ا نان والكفر كان انعكاسا ملواجهة الطبقت ا جتماعيت :
َ
ادل
 - 0إ ّن القرنن يدعو اطبي ابلناس  .والناس مبعىن ا مااه ّ ،ي الشاعب األارول ؛ وهاذا ي ّ
عل ااى ّ ّن القا اارنن يقا ا ّار ابلوجا اادان الطبقا ااي ،وّنّا ا يا اار ّ ّن الطبقا ااة الوحيا اادة الصا اااحلة لقبا ااول الا اادعوة
ا سدمية هي
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الطبقااة األروم ااة  .وياادل ّيض ااا عل ااى ّ ّن ل ساادل مبعث ااا طبقيااا وموقف ااا طبقي ااا خاصاااّ ،ي ّنّا دي اان
األاروم واملستضااعف  ،وّ ّن املخاطااب اب يديولوجياة ا ساادمية هاام ا مااه األرومااة فقااأ  .وهااذا
دلي نخر على ّ ّن ا قتصاد هو األساس ،وّ ّن هوية التاريخ مادية يف رّي ا سدل.

 - 3لقد ص ّارف القارنن الكار ّن القاادة واملصالح واجملاهادين والشاهداء ،وابلتاايل األنبيااء إّّناا
يبعثااون ماان ب ا الس اواد األعظاام ماان ب ا الطبقااة املتنعمااة الثرياّاة  .قااال تعاااىل حااول النااي األكاارل
ُ
ُ ه
ق
َ
األ ِّميِّ َ
ي َر ُسدوال  ...ا معاة  0 /فااأل ُّمي هام النااس املنتسابون إىل
اَّلي َب َعث َِف
 :ه َو َ
َ َ َ ح َ ح ُ ِّ ُ
ه
األ ُّمة ،واأل ُّمة ليسه إ ّ ا ماه األرومة  .وقال ّيضا حول شهداء احلقَ :نٍعنا َمن ُك أمد ٍة
ق َ ح

َ
ُ َ َ ُ ُح َ َ ُ
ُ حم واملاراد ابأل ُّماة هاو ا مااه األروماة وابلربهاان شاهيدهم  .والقاول
ُ َهيدا فقلنا هاتوا برهدان
ّن قااادة احلركااات والثااورات يبعثااون ابلضاارورة ماان ب ا ا ماااه األرومااة يعااي اارورة التطااابق ب ا
املوقااع ا عتقااادي وا جتماااعي واملوقااع ا قتصااادي والطبقااي ،وهااذه الضاارورة نكاان توجيههااا إ ّ

على ّساس ّ ّن هوية التاريخ مادية ،وّ ّن ا قتصاد هو العام األساس.
 - 2إ ّن ماهي ااة حرك ااة األنبي اااء يف الق اارنن ،وا اااذهم للموق ااف ا جتم اااعي ّساس ااية بنائي ااة .
يسااتنبأ ماان القاارنن ّ ّن هاادف بعثااة األنبياااء ورسااالتهم هااو إقامااة العاادل والقسااأ ،وإجياااد املواساااة
واملساااواة ا جتماعيااة ،ورفااع الفواصا الطبقيااة  .فاألنبياااء دائمااا كااانوا يبتاادئون ماان األساااس  -وهااو
هاادف رسااالتهم  -ويصاالون إىل البناااء العلااوي دون العكااس  .فالبناااء العلااوي ّي العقياادة وا نااان
وا صدف اولقي والس ة
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هو ا دف الثاي للنبياء الذي كانوا يبحثون عن بعد إصدف األساس.
َ ( :مان معااش لا معااد لا ) ّ .ي َمان ليساه لا احليااة املادياة
قال الرساول األكارل
فليس ل املعاد ،وهو ررة احلياة املعنوية  .وهذه ا ملة تعطي تقدل املعااش واحليااة املادياة علاى املعااد
واحليا اااة املعنويا ااة ،وّ ّن احليا اااة املعنويا ااة بنا اااء علا ااوي متعلا ااق ابحليا ااات املاديا ااة وها ااي األسا اااس  .وقا ااال
ّيضااا ( :اللّها ّام ابر لنااا يف اوبااز ،لااو اوبااز مااا تصاادقنا و ص الّينا )  .وهااذه ا ملااة تفيااد
ّيضا تعلق املعنوايت وابملادايت ،وابتنائها عليها.
إ ّن ما جناده اآلن مان اعتقااد ّكثرياة النااس ّن جهاود األنبيااء كاناه منحصارة يف البنااء العلاوي،

ونشاار ا نااان ب ا الناااس وإصاادف العقياادة واألخاادق والس ا ة فاايهم  .ومااا كااانوا يهتمااون ابلعام ا
األساااسّ ،و كااان يف الدرجااة الثانيااة ماان األّيااةّ ،و ّ ّ اام كااانوا ااااولون ّن يصاابق الناااس مااؤمن
معتقدين ،ويقولون إ ّن ذلك يستتبع ابلذات إصدف مجيع الشؤون ،واساتقرار العدالاة واملسااواة ،وإ ّن
املستثمرين سيهتون نفسهم ويدفعون يديهم حقوق األروم واملستضعف  .واحلاص ّ ّن األنبياء
توصاالوا إىل ّهاادافهم عاان طريااق إصاادف العقياادة وا نااان ،و بااد ألتباااعهم ّن يساالكوا نفااس هااذا
ّ
الطريااق ( :إ ّن ذلااك كل ا ) مكاار وحيلااة صاانعهما املسااتثمرون ورجااال الاادين امل ارتبط ذاام ماان ّج ا
وروجوا ذلك يف اجملتمع ح ّ صار موردا ستقبال األكثرياة القريباة
احليلولة دون ريث تعليم األنبياءّ ،

مان ا تفاااق  .وقااد قااال مااركس ( :إ ّن ّولئااك الااذين يصاادرون البضااعة املاديااة قااادرون علااى إصاادار
األمتعة الفكرية للمجتمع ،وّولئك الذين اكمون على اجملتمع حكما ماداي ،اكمون
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احلكم املعنوي ّيضا ،ويتسلطون على ّفكارهم ) (.)1
هذا مع ّ ّن مشي األنبيااء وسا هتم كاناه علاى خادف ماا يتصاوره األكثارون ،فهام كاانوا يبادّون
بتطه ا اجملتم ااع م اان الش اار والتبع ااية ا جتم اااعي  ،واستض ااعاف اآلخا ارين ،وه ااذا ّس اااس الش اار
ا عتقااادي واولقااي والعملااي  .وبعااد ذلااك كااانوا يعملااون علااى نشاار التوحيااد ا عتقااادي والتقااو
العملي واولقي.
 - 7إ ّن القاارنن جعا منطااق ااالفي األنبياااء يف طااول التاااريخ مقااابد ملنطااق األنبياااء وّتباااعهم .
ويظهاار ماان القاارنن بو ااوف ّ ّن منطااق املخااالف كااان دائمااا منطااق األافظااة علااى الو ااع املوجااود،

وا عتقاد ابلتقاليد ،وا نان ابملا اي  .وبعكاس ذلاك كاان منطاق األنبيااء وّتبااعهم منطاق ا عتقااد
ابلتجديد ،ونفي التقالياد ،والتطلّاع إىل املساتقب  .ويبا ّ القارنن باذلك ّ ّن منطاق الطائفاة األُوىل مان
حيااث التفس ا ا جتماااعي يف اجملتمااع املنقس اام إىل املسااتثمرين والكااادح  ،هااو منطااق املس ااتثمرين
املنتفع ا ماان الو ااع املوجااود ،ومنطااق األنبياااء وّتباااعهم هااو منطااق األااروم واملتضا ّاررين ،حسااب
التفسا ا ا جتم اااعي  .ويظه اار م اان ذل ااك ّ ّن الق اارنن ك ااان يه ااتم بنقا ا املنط ااق او ااا للمخ ااالف ،
واملنطااق اوااا للم اوافق  ،ولاايس ذلااك إ ّ ماان جهااة ّ ّن املنطق ا كاااة ويكااوةن متقااابل  ،كاانفس
الطائفت يف طول التاريخ  .ويريد القرنن بذلك ّن يعطينا مقياسا ذا اليول.
ويف القرنن موارد متعددة جع فيها هذان املنطقان متقابل  .راجع
____________________
( ( )6ا يديولوجية األملانية ).

154

اآلايت  22إىل  / 72م ا اان الزخ ا اارف ،و  03إىل  / 22م ا اان امل ا ااؤمن ،و  24إىل  / 16م ا اان طا ا ا ،
و 61إىل  / 24من الشاعراء ،و 31إىل  34مان القصا  .وحنان ناذكر اآلايت  02إىل  / 02مان
َ حَ ُ
الر ح َ
اء ه
الزخرف ،من ابب الشااهد ،ونو احها ابختصاار قاال تعااىلََ :قَالُوا ل َ حو َُ َ
ْح ُن َما عبَدناه حم

َ َُ ح َ َ ح ح ح ُ ح ّ َحُ ُ َ َ ح َحَ ُ ح َ ق ح َ ح َ ُ ح ُ ح َ ح ُ َ َح
ما لهم بَذلَك َمن َعل ٍم إَ هم إَال َيرصو * أم آ َتيناهم َكِابا َمن اب َل َه فهم بَ َه متِم َتكو * بَ
َ
َ ُ ه َ َ ح َ َ ََ ََ ُه َ ه ََ َ
َ َ
ح
َ َ َ َ َ حَ
ار َه حم ُمهَِ ُدَ * ََكذلَك َما أ حر َسلنا َم حن ابح َلك َِف ق حر َّ ٍة َم حن
قالوا َإنا َعدنا آ َباءنا َ أم ٍة َ َِنا َ آ َث َ
َ
ُ
ّ َ َ ُحَ ُ َ ه َ َ ح َ َ ََ ََ ه َ ه ََ َ
َ
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ير َإال قال متروها َإنا َعدنا آ َباءنا َ أم ٍة َ َِنا َ آ َث َ
ٍ
ه َ َ ح ُ ح َ َح َ َ ُ
َح َ
ك حم قَالُوا إنها ب َما أُ حر َسلحُِ حم ب َه ََك َر ُ
درَ َ ّ .ي إذا كنّاا نعباد املدئكاة
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َب
آ
ه
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م
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َ
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م
م
ى
د
بَأه
َ
َ
َ
َ َ

فهااو ياادل علااى ّ ّن يف ّراد ذلااك  .وهااذا اعتقاااد اب اارب املطلااق  .وقولا (ومااا اام بااذلك ) يش ا إىل

الكدل الادال علاى ا ارب  .وتفياد اآلياة ّناّ لايس هناا اعتقااد جا ّدي اب ارب ،و كتااب مان الساماء
نكن ا ستناد إلي يف ذلك.
يتمساكون بنطاق ا ارب والقضااء والقادر وعادل ا ختياار ،وهاذا
فنجد هنا ّ ّن الفي األنبياء رة ّ

املنطق  -كما يشهد ل علم ا جتماع  -منطق املنتفع ابلو ع احلا ر ،حيث إ ّ ام يرغباون يف
تغي ا ا للو ا ااع املوجا ااود ،ويعتا ااذرون ابلقضا اااء والقا اادر ،و رة ُّخا اار يعتا ااذرون مبتابعا ااة سا اانن اآلابء،
ويعتاربون املا اي مق ّدسااا و ئقاا اب تبااع ،ويكتفااون يف احلكام بصاحة الشاايء ولياقتا للهداياة بتعلّقا
ابملا ي  .وهذا بعين هو املنطق الرائ للمحافظ  ،واملنتفع ابلو ع احلا ر.
ويف قب ااا م األنبي اااء الّااذين ي اادعون  -ب ااد م اان اتب اااع التقالي ااد وا عتق اااد اب اارب  -إىل التفكا ا
املنطقااي والعلمااي والباعااث للنجاااة ،وهااو منطااق الثااوري واملعا ّذب يف الو ااع احلا اار  .وإذا ااعف
املخالفون يف
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وحجتهم ،قالوا كلمتهم األخ ة وهي ّنّ  -سواء قلنا اب رب ّل نق  ،وساواء
مواجهة دلي األنبياء ّ
احرتمنااا التقاليااد ّل حناارتل  -ف ا ّة ااالفون لرسااالتكم وإيااديولوجيتكم  .ملاااذا ؟ أل ّ ااا تناااقة كياننااا
ا جتماعي والطبقي.
 - 1وّو ق من ا ميع موقف القرنن من النضال ب املستضاعف واملساتكربين ،حياث النصار
تبشاار با املاديااة التار يااة علااى ّساااس املنطااق
األخا يف ص اراع هااات الطبقت ا للمستضااعف  ،كمااا ّ
الدايلكتيكي  .فالواقع ّ ّن القرنن يف موقف هذا يعلن عن وج الس الضارورية وا ربياة للتااريخ ،وّ ّن
الطبقااة الاايت تكااون ابلااذات واجاادة للخصيصااة الثوريااة ستنتصاار يف ص اراعها املرياار ااد الطبقااة الاايت
تك ااون ابل ااذات ،ومبقتض ااى و ااع الطبق ااي واج اادة للخصيص ااة الرجعي ااة والتعل ااق ابملا ااي ،وابلت ااايل
َُ ُ َ ح َ ُ ه ََ ه َ ح ُ ح ُ
اَّليددن اسِض د َعفوا َِف
سااتكون الطبقااة األُوىل وارثااة لاالرل  .قااال تعاااىلَ :ن َرّددد أ نمددن َ َ
َح َ َحَ َُ ح َ ه ق َ َحَ َُ ُ ح
َ
َ
األر َض ََنعلهم أئَمة ََنعلهم الو َار َثي [ القص .] 7 /
ََح َ حَ حَ ح َ ه َ َ ُ ُ ح َ ح َ ُ َ َ َ َ َ
ح
ارق األر َض
وقال يف سورة [ األعراف َ ] 631 /أَرثنا القوم َ
اَّلين َكنوا يتِضعفو مش َ
َ
َ َ َ َ َ ه َ َ ح َ َ َ َ ه ح َ َ ُ َ ِّ َ ح ُ ح َ َ َ
َ
َ
َ َ َُ َ َ
َ بَِن إ ح َ
ِّبَا ََد هم حرنا َمدا َك
ْسا َئيَ بَما ص
َكمة رِّك اْلتَن
ارِّها ال َِت باركنا َفيها َتمت َ
َ َ
َمغ َ
َ
َ َ
يَ حصنَ ُ َر حر َع حو ُ ََق حو ُم ُه ََ َما َكنُوا ي حع َر ُُو َ .

وهااذا ا جتاااه القاارني ،الااذي يقااول ّن مسا التاااريخ حنااو انتصااار األااروم واملهسااورين والاواقع
ا ااه ا س ااتثمار ،ينطب ااق متام ااا م ااع األص ا ال ااذي اس ااتنتجناه س ااابقا م اان املادي ااة التار ي ااة ،وه ااو ّ ّن
اوصيصة الذاتية لدستثمار هي الرجعية والتعلّق ابملا ي ،وهذه اوصيصة حيث إ ّ ا تنااقة قاانون
التكام يف الكون حمكومة ابلفناء  .واوصيصة الذاتية
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للوقااوع اااه اسااتثمار اآلخ ارين هااي الثقافااة واحلركااة والثااورة ،وحيااث إ ّن هااذه اوصاالة توافااق قااانون
التكام الكوي فهي املنتصرة قطعا.
وهنااا س بنقا قساام ماان املقااال الااذي نظّما ونشااره يف رسااالة مجاعااة ماان املثقفا املساالم ،

الااذين جتاااوزوا احلااد يف التثقيااف ،ووصاالوا إىل ح ا ّد التااهثر العميااق ابملاركسااية ،فننقل ا مااع اسااتنتاج .
وقد ورد يف ذلك املقال يف ذي اآلية الكرنة السابقة هكذا:
( إ ّن ّلطا ااف ما ااا يف اآليا ااة ها ااو املوقا ااف الا ااذي ا ّ ا ااذه البا اااري ،ومجيا ااع مظا اااهر الوجا ااود يف قبا ااال
اك ّ ّن مستضا ا ااعفي األرل يف التفك ا ا ا القا ا اارني ها ا اام ّولئا ا ااك األُةس
مستضا ا ااعفي األرل  .و شا ا ا ّ
التوجا ا إىل
األ ااروم املهس ااورين ال ااذين نلك ااون مص ااائرهم جا اربا وقه ارا  .ومبدحظ ااة ه ااذا املع ااىن ،و ّ
املوقف الذي ا ّ اذه البااري ومجياع مظااهر الوجاود يف قباا م ّي ا رادة املطلقاة احلاكماة علاى الكاون
املتعلق ااة ابملنّ ااة عل اايهم ،يث ااار ه ااذا السا اؤال ،وه ااو ّناّ ا َم اان س اايقول بتحقي ااق ه ااذه ا رادة ا ي ااة ؟ .

وا اواب وا ااق ،وذلااك إذا حظنااا ّ ّن النظااال ا داري للمجتمعااات ينقساام إىل قطااي التناااقة (
املستضا ااعف واملسا ااتكربين ) ،وعلمنا ااا ما اان جها ااة ُّخا اار ّ ّن ا رادة ا ي ا ااة متعلقا ااة إبماما ااة ووراث ا ااة
املستض ااعف األرل ،وانع اادال األنظم ااة املس ااتكربة وانتفائه ااا يف اي ااة األم اار ؛ نعل اام ّ ّن ال ااذي اق ااق
ا رادة ا ية هم نفس املستضعف ورسلهم ،واملثقفون امللتزمون املنبعثون من بينهم.
وبعبارة ُّخر  :إ ّن الرس املبعوث ( )1من ب املستضعف ،

____________________

( )6ورد يف تعليقهم ا رجاع إىل اآلية  0 /من ساورة ا معاة
سورة البقرة ،حيث يستفاد منهما ّ ّن
=

ُ
ُ ه
ق
َ
األ ِّميِّ َ
دي َر ُسدوال
اَّلي َب َعدث َِف
ه َو َ
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واآلياة  604 /مان

الش ااهداء املن اازوع ( )1م اان بي اانهم ه اام يقوم ااون ابوطا اوات األُوىل يف النض ااال م ااع األنظم ااة الطاغي ااة
متهااد الطريااق مامااة ووراثااة املستضااعف  .وهااذا املعااىن يف الواقااع انعكاااس
واملساتثمرة ،اوطاوات الاايت ّ
ملعرفتنا القرننياة عان الثاورات التوحيدياة واألحاداع التار ياة ( ،)2مبعاىن ّناّ كماا ّ ّن الثاورات التوحيدياة

من وجهة النظر ا جتماعية تدور حاول حماور إماماة املستضاعف ووراثاتهم يف األرل ،كاذلك باد
ماان ّن ينبعااث قادهتااا الطبقااة املتقدمااة فيهااا ماان ب ا املستضااعف ابلضاارورة  .و ب ا ّد ماان ّن يكااون
املوق ا ااع ا ي ا ااديولوجي واملو ا ااع ا جتم ا اااعي ّ ا ااا املوق ا ااع الفك ا ااري ،واملوق ا ااف ا جتم ا اااعي او ا ااا
ابملستضعف ).
هذا البيان يشم ع ّدة نقاا:
ّ  -إ ّن اجملتمع ينقسم يف نظر القرنن دائما إىل قطب  :املستكربين واملستضعف .
ب  -إ ّن إرادة يف تعاىل  -وبتعب املقاال موقاف الباارظ ومجياع مظااهر الوجاود  -متعلقاة إبماماة

ووراثة املستضعف واملهسورين بوج عال ،من

____________________
=
الرس من األُمم ،وهم ا ماه الكادحة  .وسيهي الكدل والبحث حول هذا ا ستد ل.
ُ

ق

( )1ورد فيها ّيضا ا شارة إىل اآلية  71 /من القص وهي قول تعاىل َنٍعنا من ُك أمة ُدهيدا  . . .وافارتل ّ ّن
مفاد اآلية ّ ّن الشهداء واملقتول يف سبي يف هم دائما يقومون من ب األُمام وا مااه الكادحاة  .وسايهي الكادل حاول
هذه اآلية ّيضا.
يصرحوا ّ م يبحثون عن الشاهد للمادية التار ية املاركسية ،فعر اوا منساوجاهتم ااه ساتار (
( )2إ ّن هؤ ء يريدوا ّن ّ
انعكاس املعرفة القرننية ).
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دون تقيّاد بشارا :ماان كاو م موحاادين ّو مشارك ّو عبادة ّونن  .فااد فارق با كاو م مااؤمن
ّو غا مااؤمن ّ .ي إ ّن كلمااة ( الا ّذين ) يف اآليااة لدسااتغراق وتفيااد العمااول  .والسانّة ا يااة قائمااة
علااى انتص ااار املستض ااعف مب ااا ه ااو مستض ااعف عل ااى املس ااتكرب  .وبعبااارة ُّخ اار إن املاهي ااة األص االية
للصراع املوجود يف طول التاريخ هي صراع األروم والظامل  ،والسنة التطورية يف العا علاى ّسااس
انتصار األروم على الظامل .
ج  -إن إرادة يف تع ا اااىل إّن ا ااا تتحق ا ااق بواس ا ااطة املستض ا ااعف ّنفس ا ااهم ،وإ ّن الق ا ااادة واملتق ا اادم
واألنبياء والشهداء يبعثون من الطبقة املستضعفة ابلضرورة دون غ ها.
د  -إن ب املوقع الفكري وا جتماعي والو ع الطبقي تطابق وتوافق دائما.
إذن فيساتفاد مان هااذه اآلياة الكرناة عاادة ُّصاول ماركسااية حاول التااريخ ،ويسااتفاد ّ ّن القارنن قااد
ب ّ نفس نظرية ماركس وفلسفت قب و دت لف ومئت سنة.
حساانا ! إذا متاّاه هااذه املعرفااة القرننيااة  -كمااا يزعمااون  -حااول التاااريخ ،فمااا هااي النتيجااة الاايت
نستفيدها من هذه املعرفة يف الي التاريخ املعاصر ؟ وقد ذكار هاؤ ء ماثد ابساتعجال ماع ا ساتناد
إىل هااذا األص ا القاارني  -باازعمهم  -وا سااتنتاج من ا  ،فااذكروا حركااة رجااال الاادين احلاليّااة كمثااال
لتجربااة هااذا األصا  .يقولااون :إ ّن القاارنن علّمنااا ّ ّن الطبقااة املتقدمااة وقااادة الثااورات جيااب ّن يكوناوا
من الطبقة املستضاعفة ،وحنان جناد الياول ّ ّن رجاال الا ّدين ( وهام كاانوا قبا الياول ّحاد األبعااد الثدثاة
لنظال ا ستثمار يف التاريخ ) وقد ب ّدلوا موقعهم ا جتماعي وّصبحوا
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ث ااوري  .فكي ااف التوفي ااق ؟ بس اايأ جا ا ّدا ،ب ااد ّن حنك اام بص ااورة قطعي ااة وم اان دون ش ااك ّ ّن وراء
األكمة ما وراها  .فالطبقة احلاكمة ملا وجدت كيا ا يف خطر ّوعزت إىل رجال الدين املارتبط ذاا
ّ
الرج الثّوري ؛ لينقذوا بذلك ّنفسهم من السقوا.
ّن يلعبوا دور ّ
ه ااذه ه ااي نتيج ااة املعرف ااة املاركس ااية ( عفا اوا ! القرنني ااة  ) .ومعل ااول م اان ه ااو املس ااتفيد م اان ه ااذه
النتيجة.

النقد:
إ ّن مااا ما ّار ماان توجيا املاديااة التار يااة ماان وجهااة نظاار القاارنن الكاار  ،منهااا مااا هااو خطااه ّساسااا،

ومنها ما هو صحيق يف نفس  ،واوطه يف ا ستنتاج ،وإليك تفصي ذلك:
يقسام اجملتماع إىل قطبا ماادي  ،وقطبا معناوي  ،وّناّ يعتربّاا
ّو  :إ ّن ما قيا مان ّ ّن القارنن ّ
متط ا ااابق ّ ،ي إ ّن الك ا ااافرين واملش ا اارك واملن ا ااافق والفاس ا ااق واملفس ا اادين يف الق ا اارنن ه ا اام امل ا اال،
واملسااتكربين وا بااابرة ،وبعكااس ذلااك املؤمنااون واملوح ا ّدون والصاااحلون والشااهداء ،فهاام ماان الطبقااة
املستضعفة األرومة ،وّ ّن مواجهة الكفار واملؤمن انعكاس مان املواجهاة األساساية با املستضاعف
واملس ااتكربين  ( .إ ّن ذل ااك كل ا ) ك ااذب حم ااة  .ف ااد يس ااتفاد ه ااذا التط ااابق م اان الق اارنن ّب اادا ،ب ا
يستفاد عدل التطابق.

يعرفنااا مبااؤمن ماان صاالب طبقااة املاال واملسااتكربين ،وّ ّ اام ااد تلااك
فااالقرنن يف دروس ا التار يااة ّ
الطبقااة وقيمهااا  .وماان هااذا القبيا مااؤمن نل فرعااون الااذي وردت قصاات يف سااورة ماان القاارنن باانفس
هذا
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ا ساام ،سااورة ( املااؤمن )  .وكااذلك ام ارّة فرعااون الاايت كانااه ش اريكة حيات ا  ،و يكاان فرعااون يتاانعم
بنعمة تشارك فيها  .وقد ّش إىل قصتها يف القرنن يف سورة التحر اآلية .66 /
وقد ذكر القرنن الكر قصة سحرة فرعون على وج مث يف موارد عديادة ،وبا ّ ّناّ كياف يثاور

احلق ،واحلقيقة ّد الكاذب وا فارتاء والضادلة ،إذا واجا احلقيقاة
الوجدان الفطري للبشر يف طلب ّ
والصاادق ،وّنّا كيااف يرفااع اليااد عاان مجيااع منافع ا الشخصااية ،و اااف التهديااد الفرعااوي ،حيااث
َ ُ َ ِّ
َ ُ َ ِّ َ ه َ ح َ ُ ح َ َ ح ُ َ
ُ ُ
ه ح
ه
ُ
ُ
َ
ح
ح
ح
دالف َألصدلبنُم َِف عدذ َ
دَ [ .
يقاول :رلاطعن أي َديُم َأرعلُم َمن َخ ٍ
َع انلخ َ
سورة ط .] 16 /

بنفسا حساابما ينقا القاارنن الكاار ثااورة تاانقة املاديااة التار يااة ،فهااو
با إ ّن ثااورة موسااى
وإن كان سبطيّا قبطيّا ،ومن بي إسرائي من نل فرعاون ،إ ّ ّناّ مناذ ّايل ر ااع ُرّمي يف بياه
فرعون ،فكانه نشهت نشهة ّبناء امللو  .ومع ذلك فاناّ نر علاى هاذا النظاال الفرعاوي الّاذي نشاه

ورجق الرعاي لاد شايخ مادين علاى حيااة ّبنااء امللاو  ،حا بعاث
يف صلب  ،وانتفع مبنافع  ،فرتك ّ ،
للرسالة ودخ يف صراع مع فرعون بصورة علنية.
ّ
ازوج خبدجيااة صاااحبة الثاراء
والرسااول األكاارل
كااان يتيمااا يف صااغره ،وفقا ا ّايل شااباب  ،ه َتا ّ
ق َ
َح َ ح
َيد َك يَ َتيما رآ َََى . . . .
وترفّ بذلك  .والقرنن الكر يش إىل هذه املدحظة ،حيث يقاول :ألم َ
ق ََ ح

ََ َ َ َ َ
َ
متنعماا ّخاذ جاناب العباادة
ََ . .عدك َعئَال رأغَن  .ويف هذه املرحلة من حيات اليت كان فيهاا ّ
والعزلة  .ومقتضى ُّصول املادية التار ية ّن يتبدل الرسول األكرل يف هذه املرحلة إىل رج حماف
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يوجا ا الو ااع املوج ااود  .ولكنّا ا يف ه ااذه املرحل ااة ابل ااذات ب اادّ رس ااالت الثوري ااة ونر ا ا ّد الرّ ااالي
واملراب  ،وّصحاب العبيد والرقيق ،و ّد نظال عبادة الوثن الذي كان مظهر تلك احلياة.
املوحدين والقاائم بثاورة التوحياد يكوناوا مجيعاا مان طبقاة املستضاعف  ،با
وكما ّ ّن املؤمن و ّ

فيحملااو م علااى
كااان األنبياااء يصااطادون َماان بااث فطرت ا ّ ،و ق ا ّ خبث ا ماان الطبقااة املسااتكربةّ ،
تاهدة ّنفسهم ابلتوباةّ ،و تاهادة طبقاتهم ابلثاورة ،كاذلك تكان الطبقاة املستضاعفة مجعهام مان
املؤمن والقاائم بثاورة التوحياد  .وقاد ورد يف القارنن الكار ماوارد تلفاة اعتُاربت فيهاا طوائاف مان
وحكم عليهم ابلعذاب ا ي (.)1
املستضعف يف صنف الكافرينُ ،
إذن فل اايس ك ا ّ امل ااؤمن م اان املستض ااعف  ،و ك ا ّ املستض ااعف م اان امل ااؤمن  .وه ااذا التط ااابق
امل ا ا ّدعى ج ا ازاف حما ااة  .ولكا اان شا ااك يف ّ ّن ّكثا اار املا ااؤمن ابألنبيا اااء ها اام دائما ااا ما اان الطبقا ااة
املستضااعفةّ ،و علااى األق ا ماان الااذين تتاادنّس ثياااذم جبنايااة استضااعاف اآلخ ارين ،كمااا ّ ّن ّكثاار
الفي األنبياء هم املساتكربون ؛ وذلاك أل ّن الفطارة ا ياة الايت هاي األر اية املساتعدة لقباول رساالة
املرتفااة مصااابة مبااانع كبا  ،وهااو
السااماء ،وإن كانااه مشاارتكة ب ا ا ميااع ،إ ّ ّ ّن الطبقااة املسااتكربة و َ
التلا ّاوع وا عتياااد ابلو ااع املوجااود ،فااد بااد لا ماان ّن ينقااذ نفس ا ماان ّثقااال التلا ّاوع ،وقلي ا ماانهم
يوفّقااون لااذلك  .ولكا ّان الطبقااة املستضااعفة تصااب ذااذا املااانع ،با جيااد يف ذلااك مضااافا إىل إجابااة
نداء الفطرة نيل حبقوق الضائعة ،فهو

____________________
( )6راجع سورة النساء  ،41 /وإبراهيم  ،06 /وسبه 36/اىل  ،31وغافر  21 /إىل .72
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بدخول ا يف س الك امل ااؤمن يقااذف عصاافورين حبجاار  .وماان هن ااا كااان ّكث اار امل ااؤمن ابألنبياااء ماان
املستضعف  ،وّقلّهم من غ هم  .و ّّما التطابق ابلوج امل ّدعى فكدل فار .
ومباي القرنن يف هوية التاريخ تلف عن مبااي املادياة التار ياة  .فاألصا يف القارنن هاو الاروف،
ّي تقدل عليها  .فاحلاجات املعنوية وا اذب املعنوية يف وجاود ا نساان هاي األصايلة،
وليس للمادة ّ
و تتعل ااق ابحلاج ااات املادي ااة  .وك ااذلك الفك اار ه ااو األص ااي  ،دون العم ا ا  .والشخص ااية الفطري ااة
النفسية ل نسان مقدمة على شخصيتة ا جتماعية.
فالقرنن مبقتضى بنائ على ّصالة الفطارة ،وّ ّن يف ابطان كا ّ إنساان  -حا املمساوخ كفرعاون

 إنساان فطااري قااد كبّا ابلقيااود ،يقااول إبمكااان احلركاة يف جهااة احلااق واحلقيقااة ،ولااو بوجا ااعيفيف مجيااع ّفاراد ا نسااان ،وإن كااان ّبعااد املمسااوخ عاان ا نسااانية ؛ ولااذا فا ّن األنبياااء مكلّفااون ن
يقوموا يف مرحلة ببذل النصق واملوعظة للظامل  ،لعلّهم يتم ّكنون من اريار ا نساان الفطاري املكبّا
ابلقياود يف ابطاانهم ،ويثا وا شخصاايتهم الفطرياة ااد شخصايتهم ا جتماعيااة اوبيثاة  .وجنااد ّ ّن هااذا
يف ّول مرحلاة مان رساالت
التوفيق قد حصا يف ماوارد كثا ة ويادعى ابلتوباة  .وقاد ُّمار موساى
ّن يااذهب إىل فرع ااون ،ويق ااول بتااذك ه ،وإيقاااظ فطرت ا  ،ف ا ن ُجتااد املوعظااة اارب ا ننااذا  .فماان
قد قيّد فرعاون وّسار إنسااة يف ابطنا كماا ّسار ُّةساا يف اواارج ،فهاو يبادّ
وجهة نظر موسى
إبنرة األسا الااداخلي ا ّد فرعااون ،ويف الواقااع يث ا الفرعااون الفطااري الااذي هااو إنسااانّ ،و نصااف
إنسان متبقيّ ،د الفرعون ا جتماعيّ ،ي ذلك الذي صنع اجملتمع.
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قال تعاىل:

َ ح

َ َ
ح َ ح َ ح َح َ هُ َ َ َُح َ ح َ َ َ َح َ َه
َ
َح
دديَك َإ َر ِِّّدك
اذهب إَ رَرعو إَنه طَغ * فقَ هدَ لدك إَ أ ت
دٍ * ََأه َ

فَِخ ََش (.)1
فااالقرنن يق ا ّدر ويعظّاام ا دايااة وا رشاااد والتااذك والااوع والربهااان وا سااتد ل املنطقااي ( الااذي

يعا ّارب عن ا القاارنن ابحلكمااة )  .فماان وجهااة نظاار القاارنن نكاان ااذه األُمااور ّن تغ ا ّ ا نسااان وتاار
حياتا  ،وتب ا ّدل شخصاايت  ،وا ّقااق يف ابطن ا ثااورة معنويااة  .والقاارنن ياار ل يديولوجيااة والتفك ا دورا
غ حمدود ،خدفا للماركسية واملادية اليت اصر دور ا داية وا رشاد يف تبادي طبقاة يف نفساها إىل
طبقة لنفسها ّ .ي إدخال التضاد الطبقي يف مرحلة الشعور فقأ.
ننيا :إ ّن ما قي من ّ ّن املخاطب يف القارنن هاو النااس ،واملاراد با ا مااه األروماة ،فاملخاطاب
يف ا ساادل هااو الطبقااة األرومااة ،وا يديولوجيااة ا ساادمية إيديولوجيااة الطبقااة األرومااة  ,وا ساادل
اطااب ّتباع ا وجيوش ا ماان األااروم فقااأ ،خطااه ّيضااا  .نعاام ،ا ساادل اطااب الناااس ،ولكاان
الن اااس ه اام البش اارّ ،ي عام ااة ّف اراد ا نس ااان  .و يوج ااد يف ّي معج اام ّو ّي ع اارف ع اارمي تفس ا
َ ه ََ
َ ه
دداس
ّلِل
انل َ
الناااس ابلطبقااة األرومااة ،و يشااتم علااى مفهااول الطبقااة ّصااد  .قااال تعاااىلَ َ َ :
ُّ ح َ ح َ ح َ َ َ َ ح َ ق
موج إىل األروم ؟!
ن
اوطاب
هذا
تفس
نكن
ه
.
يال
َحج ا ي َ
ّ
ت م َن اسِطاع َإِل َه س َ
ّ
َ
انل ُ
وهكذا سائر اوطاابت املوجهة بعنوان يَا أ ُّي َها ه
اس وهي كث ة يف القرنن ،و يقصد بشايء
ّ

منها ا ماه األرومة ،ب املراد عمول الناس  .والعمومية يف خطاابت القرنن تنبع من نظرياة الفطارة
الواردة في .
____________________
( )1النازعات  . 64 - 61 /راجع ّيضا سورة ط .27 - 22 /
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نلثااا :إ ّن مااا قيا ماان ّ ّن القاارنن ياار ّ ّن مجيااع القااادة ،واألنبياااء ،واملتقاادم  ،والشااهداء ،يبعثااون
ادل علااى ذلااك .
ماان با املستضااعف فقااأ ،خطااه نخاار يف فهاام معاااي القاارنن ،فلاام ياارد فيا كاادل يا ّ
ُ
َُ ه
َ
األ ِّميِّ َ
اي بعاث مان با
ن
ال
ن
ّ
او
ع
ود
دي . . .
اَّلي َب َعث َِف
و ّّما ا ساتد ل بقولا تعااىل :هو
َ
ّ
ّ

األُمااة ،واملاراد ابألُمااة ا ماااه األرومااة اسااتد ل مضااحك  .فا ّن ( األ ُّميا ) مجااع ( ّ ُّمااي ) ،ومعناااه
َمان يقارّ و يكتاب ،وهااو منساوب إىل ّ ُّل إىل األُماة  .مضاافا إىل ّ ّن األ ُّمااة مبعاىن اجملتماع ،وهااو
مرّكاب مان طوائااف تلفاة  .با قاد يكااون مرّكباا ماان طبقاات تلفااة ،ولايس معناااه ا مااه األرومااة
بوج  .وّعجاب مان ذلاك ا ساتد ل ةياة  17 /مان ساورة القصا حاول الشاهداء  .قاال تعااىل:
َ َ َ ح َ ح ُ ِّ ُ ه َ
ق َ ُ حَ َ ُ ُح َ َ ُ
ُمح
َنٍعنا َمن ُك أم ٍة ُ َهيدا فقلنا هاتوا برهان

فسر هاؤ ء هاذه اآلياة ّ -و ابألحار
وقد ّ
حرفوهااا  -ذااذا الوجا  ( :إ ّة نبعااث ماان كا ّ ُّمااة ( ا ماااه األرومااة ) شااهيدا ( ّي قتاايد يف ساابي
ّ
يف ) فنجع ا من ا رج ااد ث ااوراي ،ه نق ااول للُم اام :لي ااهت كا ا م اانكم بربهان ا ّ ،ي ذل ااك الش ااهيدّ ،و
الشخصية الثورية املقتول يف سبي يف ).
و ب ّد هنا من ذكر هذه النقاا:
ُ
ََ حَ َ
يه حم
ّ  -إ ّن هذه اآلية واليت قبلها مرتبطتان بيول القياماة  .واآلياة الايت قبلهاا هايَّ :دوم يندا َد َ
َ َُ ُ َح َ ُ ََ َ ه َ ُ
ين كنحُِ حم تَ حٍ ُع ُمو َ .
اَّل
فيقول أين ََك َِئ َ
ب  -كلمة ( ونزعنا ) معناها فص الشيء عن الشيء ،البعث وا نرة.
ج  -الشهيد يف هذه اآلية ليس مبعىن املقتول يف سبي يف ،ب معناه
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ني شاهدا على ّعمال ّ ُّمت .
الشاهد على األعمال  .والقرنن يع ّد ك ّ
و جتااد يف القاارنن مااوردا واحاادا ّطلقااه في ا كلمااة الشااهيد علااى معناااه ال ارائ هااذا اليااولّ ،ي
املقتا ا ا ااول يف سا ا ا اابي يف  .نعا ا ا اام ،ورد اسا ا ا ااتعما ا يف ها ا ا ااذا املعا ا ا ااىن علا ا ا ااى لسا ا ا ااان الرسا ا ا ااول األكا ا ا اارل
األئمة األطهار ( ع)  .فهنظر كياف اا ّرف نايت القارنن مان ّجا توجيا فكارة ماركساية
.و ّ
ابطلة .. .
رابعا :ما هو هدف األنبياء ؟ ه ا دف األصلي م هو إقامة العادل والقساأّ ،ل إجيااد رابطاة
ا نااان واملعرفااة با العبااد والااربّ ،ل كدّااا فيكااون األنبياااء ماان حيااث ا اادف ثنااوي ّ ،ل ّ ّن هنااا
وجهااا نخاار ؟ قااد ماار ا اواب علااى هااذا الس اؤال يف مبحااث النبا ّاوة فااد نعيااد ( . )1هنااا نقتصاار علااى
البحث يف مشي األنبياء وكيفية علمهم:
إ ّن األنبياااء  -كمااا ذكاارة يف مباحااث التوحيااد العملااي ّيضااا ( - )2يقتصااروا يف العم ا  -كمااا

يظاان بعااة املتصا ّاوفة  -علااى إصاادف ا نسااان عاان طريااق اري ااره ماان ال ااداخ بقطااع عدقت ا عاان
األشياء  .و يكتفاوا  -كماا يظان بعاة املاادي  -بتعادي وإصادف الاروابأ اوارجياة للوصاول إىل
َ َ
تعدي وإصادف الاروابأ الداخلياة  .فاالقرنن الكار يقاول يف مجلاة واحادة ويف نن واحاد :ت َعدال حوا

َ َ ح َ ح ق َ
َ ح ق
َ َ َ َ َحََ ََ حَ ُ ح َ ّ َ حُ َ ّ هَ َ ُح
ُ َك بَ َه ُيئا ََال ي هِ َخذ َبع ُضنا َبعضا أ حر َِّابدا
إ َ
َكم ٍة سوا ٍء بيننا َِّينُم أال نعبد َإال اّلِل َال س َ
ه
ح ُ
اّلِل [ نل عمران .] 12 /
َمن دَ َ َ
____________________

النبوة  (_ .الرسالة الثالثة من هذه اجملموعة  ) 23 - 31من األص الفارسي.
( )6الوحي و ّ
( ( )0تفس الكون على ّساس التوحيد الرسالة الثانية  ) 36 - 10من األص الفارسي.
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ق

إّّنااا الكاادل يف ّ ّن األنبياااء ه ا يباادّون عملهاام ماان الااداخ ّو ماان اوااارج ؟ ه ا يباادّون بثااورة
داخلي ااة ع اان طري ااق إجي اااد العقي اادة وا ن ااان واحلم اااس املعن ااوي ،ه ت ااارون الن اااس الواج اادين للث ااورة
التوحيدية الفكرية وا حساسية والعاطفياة لثاورة التوحياد ا جتمااعي وا صادف ا جتمااعي ،وإقاماة
العادل والقساأّ ،ل ّ ّ ام يباادّون ابلتشاديد علاى األركااات املادياةّ ،ي يثا ون الناااس عان طرياق لفااه
األنظ ا ااار إىل ّن ا ا اواع احلرم ا ااان والغ ا اان ا جتم ا اااعي وا ستض ا ااعاف ،وبع ا ااد إابدة الش ا اار والتبع ا ااية
ا جتماعي يبحثون عن ا نان والعقيدة واألخدق ؟
قلي من الدقّة والنظر يف س ة األنبياء وّولياء يف تعاىل يكفاي للعلام ّ ام  -خدفاا للمصالح

ّو امل ّدع ل صدف البشري  -كانوا يبدّون من الفكار والعقيادة وا ناان واحلمااس املعناوي واحلاب
ا ااي والتااذك ابملباادّ واملعاااد  .ويتضااق ذلااك مبدحظااة ترتيااب السااور واآلايت املنزلااة ماان الق اارنن
 ،واختدفهاا مان
الكر  ،وّ ّ ا بادّت مان ّي األُماور ،وكاذلك مدحظاة سا ة الرساول األكارل
حيااث األُمااور الاايت ابشاار ذااا يف الساان الثدثااة عشاار الاايت قضاااها يف م ّكااة ،والس اان العشاارة ال اايت
قضاها يف املدينة.
خامسااا :إ ّن مااا قيا ماان ّ ّن منطااق ااالفي األنبياااء منطااق األااافظ  ،فهااو ّماار طبيعااي إ ّ ّنّا إذا
اق
كاان املسااتفاد ماان القاارنن ّ ّن ااالفي األنبياااء علااى وجا العمااول كااان هااذا ماانطقهم بااد اسااتثناء صا ّ

ا ستنتاج ّن املخالف كلهم كانوا مان الطبقاة الثرياة املرتفاة املساتثمرة ،إ ّ ّ ّن املساتفاد منا ّ ّن ذلاك
كااان منطااق زعماااء املخااالف  ،وهاام املاال واملسااتكربون ،حيااث إ ّ اام كااانوا نلكااون البضااائع املاديااة
للمجتمع ،كانوا ّيضا  -كما يقول ماركس  -يصدرون هذه البضاعة الفكرية لسائر
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الناس  .و ّّما ّ ّن منطق األنبياء كاان منطاق التح ّار والتع ّقا  ،وعادل ا هتماال ابلسانن والتقالياد ،فهاو
ّمر طبيعي ّيضا ،إ ّ ّ ّن ذلاك يكان مان جهاة ريثّارهم ابحلرماان والغان الطبقاي وا ستضاعاف ،و
يكن هذا املنطق انعكاسا قهراي وطبيعيا لذلك احلرمان ،ب إ ّن السابب يف ذلاك ّ ّ ام كاانوا قاد بلغاوا

القمة يف الرشد والكمال ا نسايّ ،ي يف املنطق والعقا والعواطاف واألحاسايس البشارية  .وسايهي
ّ ّن البش اار كلّما ااا تعا اااىل يف الرشا ااد والكما ااال ا نسا اااي ؛ ق ا ا ّ ارتباط ا ا اب ا ااو الطبيعا ااي وا جتما اااعي
واألو اااع املاديااة األيطااة ب ا  ،وقاارب ماان الغااىن وا سااتقدل الااذاي  .فاااملنطق املسااتق للنبياااء كااان
يسااتوجب ّن يتقيّاادوا ابلتقاليااد والعااادات والساانن القدنااة ،وّن ننع اوا الناااس ماان التقليااد األعمااى

لتلك السنن والتقاليد.
سادسا :إ ّن ما قاالوه حاول ا ستضاعاف غا صاحيق ّيضاا ؛ وذلاك أل ّن القارنن ص ّارف يف نايت
ُّخاار مبصا التاااريخ ومأللا  ،وبا ّ فيهااا اامنا تاار التاااريخ بوجا نخاار ،ويف صااورة ُّخاار  .وتلااك
فساارت ب ا  .وم اان جهااة ُّخاار فألي ااة
تفساار وتقيّااد مفاااد ه ااذه اآليااة إذا افرت اانا ص ااحة مااا ّ
اآلايت ّ
عامااا ،حا اتاااج يف مقااال املقايسااة بسااائر
ا ستضااعاف  -خدفااا ملااا هااو املعااروف  -تبا ّ قااانوة ّ
اآلايت الواردة يف هذا الباب إىل تفس وتقييد ،ب هي مرتبطاة ابآلياة الساابقة واآلياة الدحقاة اا .
يتضق ّ ّن هاذه اآلياة ليساه بصادد بياان قاانون عاال علاى الوجا املاذكور يف
ومبدحظة هات اآليت
ّ

ا ستد ل  .إذن فالبحث يف هذه اآلية من جهت :
ا هة األُوىل :يف مفاد اآلية على افرتال فصلها عن اآليت اليت قبلهاا والايت بعادها ،وبنااءا علاى
عامااا ر يااا ،ومااع مقايسااتها بسااائر اآلايت ،الاايت وردت يف بيااان قااانون ر ااي نخاار
إفادهتااا قااانوة ّ
الف ذا القانون ،واستخراج النتيجة من مدحظة اجملموع.
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ا هة الثانية :يف ّ ّن هذه اآلية ليسه يف مقال بيان قانون عال ر ي على الوجا الاذي جااء يف
ا ستد ل.
ّّمااا ا هااة األُوىل فقااد ورد يف ع ا ّدة ماان اآلايت بيااان مااألل التاااريخ ومص ا ه ،وب ا ّ اامنا تاار

الت اااريخ ومس ا ه ،وّنّا ي ااتم ابنتص ااار ا ن ااان عل ااى الكف اار ،والتق ااو عل ااى الفج ااور ،والص اادف عل ااى
َ
الفساد ،والعم الصاح املر اي هلل علاى العما القبايق  .ففاي ساورة [ الناور نياة َ ََ :] 77 /عدد
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الصااحل  .فهاذه اآلياة
يف هذه اآلية وعد يف النصر النهائي ،وخدفة األرل ووراثتهاا للماؤمن
ّ
 خدفااا آليااة ا ستضااعاف الاايت وردت حااول املستضااعف واألااروم واملظلااوم  -جعلااه عن اوانالوعد صافة إيديولوجياة ،وُّخار خلقياة وعملياة  .فاالواقع ّ ّ اا تعلان عان ا نتصاار والسالطة النهائياة
لنااوع ماان العقياادة وا نااان ونااوع العما  .وبعبااارة ُّخاار ّعلنااه اآليااة عاان انتصااار ا نسااان الواصا

الصراا املستقيم  .واملوعود فيها:
إىل ا نان ،واملدر للحقيقة ،والعام على ّ
ّّو  :ا سااتخدفّ ،ي التسالّأ علااى القاادرة وقطااع ّياادي املقتاادرين السااابق  .وننيااا :اسااتقرار
نظااال ال ا ّدينّ ،ي اقااق مجيااع القاايم اولقيااة وا جتماعيااة ل س اادل ،ماان العاادل والعفاااف والتق ااو
والشجاعة وا يثار واألبّة والعبادة وا خد
يف العبادة ّو الطاعة.

وتزكية النفس وغ ها  .و نلثا :طارد كا ّ ّناواع الشار
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يف النهاية.
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اآلايت ؟ ها نكاان ّن يقااال :إ ّن مفاااد الطااائفت ماان اآلايت وان كااان تلفااا يف الظاااهر ،إ ّ ّ ّ مااا
يبيّنا ااان حقيقا ااة واحا اادة نظ ا ارا إىل ّ ّن املستضا ااعف ها اام املؤمنا ااون والصا اااحلون واملتقا ااون وابلعكا ااس .
فا ستض ا ا ااعاف عن ا ا ا اوا م ا جتما ا ا اااعي والطبق ا ا ااي ،وا نا ا ا ااان والعم ا ا ا ا الص ا ا ا ااح والتق ا ا ااو عن ا ا ا اوا م
ا يديولوجي؟.
ا اواب هااو النفااي  .وذلااكّّ ،و ُب :ماان جهااة مااا ّثبتناااه سااابقا ماان ّ ّن نظربااة تطااابق مااا يسا ّامى
ابلعن ا اااوين الظاهري ا ااة م ا اان ا ن ا ااان والص ا اادف والتق ا ااو  ،م ا ااع م ا ااا يس ا ا ّامى ابلعن ا اااوين األساس ا ااية م ا اان
ا ستضعاف واحلرمان وا ستثمار غاي صاحيحة ،مان وجهاة النظار القرننياة ،وّن تكاون طوائاف مان
عرفنااا القاارنن بكلتااا الطااائفت  .نعاام  -كمااا ّشاارة سااابقا ّ ّ -ن
املستضااعف غ ا مااؤمن  .ب ا قااد ّ
ا يديولوجيااة التوحيديااة املبتنيااة علااى القاايم ا يااة ماان العاادل وا يثااار وا حسااان ،إذا عر ااه علااى
تتمع طبقي ،
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فماان البااديهي ّ ّن ّكثاار ّتباعا ساايكون ماان املستضااعف ؛ لعاادل وجااود تلااك املوانااع الاايت تسا ّد طريااق
الفطرة يف املخالف ّمامهم ،ومع ذلك فالطبقة املؤمنة تنحصار ابلطبقاة املستضاعفة  - .وننياا -
من جهة ّ ّن كد من اآليت تعلن عن نوع من حركة التااريخ امليكانيكياة ،فألياة ا ستضاعاف تبا ّ

ّ ّن تاار التاااريخ ومسا ه هااو الصاراع الطبقااي ،وّ ّن احلركااة تكتسااب ميكانيكيتهااا ماان الضااغأ الااذي
نارسا ا املس ااتكربون ،وم اان نفس اايتهم الرجعي ااة ابل ااذات ،وم اان ال ا ّاروف الثوري ااة ل ااد الك ااادح أل ّ اام
كااادحون  .والنتيجااة  -كمااا هااو وا ااق  -انتصااار الطبقااة املستضااعفة ،ساواء متتعاوا اب نااان والعما
الصاح  -ابملفهول القرني ّ -ل  .فتشم اآلياة  -ماثد  -الشاعب الكاادف يف فيتناال وكمباوداي .
نفساار اآليااة ماان وجهااة إ يااة فنقااول :إ ّ ااا بصاادد بيااان قااانون محايااة احلااق للمظلااوم .
وإذا ّردة ّن ّ
َ
ق
َ
ُ
َ
ه
ح
َ
قال تعاىلََ :ال َتح َت َ ه
دن ه َ
الِدال َ ُمو َ (ّ . )1ي قاانون العادل ا اي .
اّلِل ارَدال ع همدا يع َمدَ
فكلّم ااا ظه اار ّو س اايظهر م اان مف اااد ني ااة ا ستض ااعافّ ،ي الوراث ااة وا مام ااة إّّن ااا ه ااو مظه اار للع اادل
ا ي.
و ّّما نية ا ستخدف ونظائرها فتب ّ من الوجهة الطبيعية حركاة ميكانيكياة ُّخار للتااريخ ،ومان
الوجهة ا ية قانوة ّمش وّوسع من قانون العدل ا ي ،ويشم ذلك القانون ّيضا.
وتلك احلركة امليكانيكية اليت تش إليها هذه اآلياة ونظائرهاا هاي ّ ّن با ّناواع الصاراع املختلفاة،
واليت ا وجود وماهيّة مادية وانتفاعية

____________________
( )6إبراهيم .20
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اربّ ماان طلااب
صاراعا خاصااا طابعا ّناّ ( هلل ويف يف ) ،وهااو يقصااد القاايم املنااافع ،فهااو مقا ّدس وما ّ
وماان بعاادهم املؤمنااون  .وهااو ااااول دائمااا قيااادة البشارية
املنااافع واألغ ارال املاديااة ،ويقااوده األنبياااءَ ،
حنو احلضارة ا نسانية اليت يصنعها هذا الصراع املقا ّدس  .وهاذا هاو الاذي يساتحق ّن يادعى صاراع

احلااق والباط ا  ،وهااو الااذي دفااع ابلتاااريخ إىل األمااال ماان ا انااب ا نساااي ،واملعنااوايت ا نسااانية .
والقااوة الدافعااة األصاالية ااذا الص اراع لاايس هااي الضااغأ ماان جانااب طبقااة ُّخاار  ،ب ا هااي العام ا
الغرياازي الفطااري الااذي ياادعوا إىل احلقيقااة ،ومعرفااة نظااال الكااون كمااا هااو ،وياادعو إىل العدالااة ّي
تنظيم اجملتمع كما جيب ّن يكون.
إذن فال ااذي دف ااع البشا ارية إىل األم ااال ل اايس ه ااو الش ااعور ابحلرم ااان والغ اان ا جتم اااعي ،با ا ه ااو
الشعور الفطري حنو طلب الكمال.
اؤخرة التااريخ هاي نفساها الايت كاناه يف مقدمتا ،
فالغرائز والقابليات احليوانية لد ا نسان يف م ّ

و يكاان ااا ّنااو وتكام ا جديااد يف طااول التاااريخ  .ولكا ّان القابليااات البش ارية يف ا نسااان تتكام ا
تاادرجييّا ،ح ا تنقااذ نفسااها يف املسااتقب ماان القيااود املاديااة وا قتصااادية ،وتتعلّااق ابلعقياادة وا نااان
ّكثاار مماّاا هااي عليا اآلن  .فمجاار تكاما التاااريخ لاايس هااو الصاراع الطبقااي واملااادي واملنااافعي ،با
هو الصراع ا يديولوجي والعقائدي وا ي وا ناي  .هذه هي احلركاة امليكانيكياة الطبيعياة لتكاما
التاريخ ،وانتصار الطيب والصاحل  ،واجملاهدين يف طريق احلق.
و ّّما الوجهة ا ية ذا ا نتصار ،ولك ما يتحقق يف طول التااريخ ويتكاما  ،ويصا إىل غايتا
يف النهايااة هااو جتلّااي الربوبيااة ا يّااة ،وظهااور رمحتا الاايت تقتضااي تكاما املوجااودات ،تا ّارد العدالااة
ا ية اليت
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تقتضي جربان التعدايت.
وبعبااارة ُّخاار  :إ ّن مااا وعااده يف هااو ظهااور الربوبيااة والرمحااة والكاارل ا ااي ،تا ّارد ظهااور نقمتا
وجربوت .
إذن فتبا ّ ّ ّن لكا ّ ماان نيااة ا ستضااعاف ،ونيااة ا سااتخدف ونظائرهااا منطااق خااا ماان حيااث
الطبقااة املنتصاارة ،وماان حيااث اجملاار الااذي ناار في ا التاااريخ ،ح ا يص ا إىل ذلااك ا نتصااار ،وماان
حيث امليكانيكية ّي العاما الطبيعاي حلركاة التااريخ ،ومان حياث الوجهاة ا ياةّ ،ي مظهرياة ّ ااء
يف  .وتب ّ ّيضا ّ ّن نية ا ستخدف ّمجع وّمش  ،من حيث النتاائ الايت يظهار منهاا  .فماا اصا

علي البشرية طبقا آلية ا ستضعاف جزء ،ب جزء صغ ممّا اص عليا طبقاا آلياة ا ساتخدف .
ب
واألمار الااذي تعلاان عنا نيااة ا ستضاعاف ،وهااو دفااع الظلاام عاان املظلاول ،وبعبااارة ُّخاار محايااة الا ّار ّ
عن املظلوم جزء ممّا تعلن عن نية ا ستخدف.

و ّّمااا يف ا هااة الثانيااة ،فالبحااث يقااع يف نيااة ا ستضااعاف :الواقااع ّ ّن هااذه اآليااة ليسااه بصاادد
بيااان قاعاادة عامااة ،وابلتااايل فهااي تب ا ّ تاار التاااريخ ،و تش ا إىل ميكانيكيت ا  ،و اكاام ّن
ا نتصااار النهااائي للمستضااعف ماان حيااث ّ ّ اام مستضااعفون  .وإّّنااا نشااه تااوهم ّ ّن هااذه اآليااة تب ا ّ
ه
اَّل َ
يدن
اوهم ّ ّن كلماة
َ
عما ترتبأ ب مان اآلايت الساابقة والدحقاة ،ومان ت ّ
قاعدة عامة من فصلها ّ

ح
اسُِ حض َع ُفوا تفيد العمول وا ستغراق.
وعلى ّساس ذلك ّستنبأ هذه القاعدة املعار ة للقاعدة املستفادة من نية ا ستخدف.
َ
ق
َ َحَ
ح ُ
ه
َ
وإليك فيما يلاي اآلايت الاثدعَ :إ َر حر َع حو َعال َِف األ حر َض ََ َع َعَ أهل َها َُيَعا ي َ حتَِضد َعف
ح
َ َ ق ح ُ ح ُ َ ِّ ُ َ ح َ َ ُ
اءه حم ََي َ حتَِح َي
طائَفة َمنهم يذبح أبن
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َ
َح َ َ ق
حُ ح
َ َُ ُ َ ح َ ُ ه ََ ه َ ح ح ُ
َ َ ُ ح هُ َ َ
اسُِض َعفوا َِف األ حر َض َََن َعل ُه حم أئَ همدة
اَّلين
سَت
اءهم إَنه َك َم َن المف َت َدين * َن َرّد أ نمن َ َ
َ
ح
َ
َ
َُ
ح
ح َُ َ ح َح َ ََ َ َ
ُ ِّ
َ ُ
ََ ََنح َعل ُه ُم ال َوارث َ
امدا ََ ُعنُوده َمدا َمدن ُه حم َمدا َكندوا
ي * ََن َمُ َن ل ُه حم َِف األر َض َن َري رَرعو َه
ََ
َ
َْحذ ُرَ َ (.)1
َ ُ َ ِّ
دن ل َ ُه ح
ُ َ
دم
هذه اآلايت مرتابطة وهي مجعها تب ّ مو اوعا واحادا  .ويدحا ّن مجلاة َنم
َ
َِف األ حر َض  ،ومجلاة ََنُ َر َي َر حر َع حو َ ََ َه َامدا َ  . . .مان اآلياة الثالثاة معطوفتاان علاى مجلاة ( َّ ْن

ومكملتاان ملفادهاا ،وعليا فاد نكان الفصا با هاات اآليتا  .ومان
َّنُ ان  ) . . .من اآلياة الثانياة ّ
جهااة ُّخاار يدح ا ّ ّن حمتااو ا ملااة الثانيااة ماان اآليااة الثالثااة الاايت تب ا ّ مص ا فرعااونّ ،ي مجلااة
ََنُ َر َي َر حر َع حو َ ََ َه َاما َ  . . .ترتبأ مبحتو اآلية األُوىل اليت تبا ّ فيهاا جت ّاربه وطغيانا  ،فاد نكان

ومكمل ااة ملفاده ااا فه ااي ّيض ااا
فص ا اآلي ااة الثالث ااة ع اان األُوىل ،وحي ااث إ ّ ااا معطوف ااة عل ااى الثاني ااة ّ
تنفص عن األُوىل.
نفص ا اآليااة
متعر ااة ملص ا فرعااون وهامااان ؛ ّمكاان ّن ّ
فلااو تكاان اآليااة الثالثااةّ ،و تكاان ّ
الثانية عن األُوىل ،ونعتربها مستقلة ،ونساتفيد منهاا قاعادة عاماة  .ولك ّان الارتابأ القاوي با اآلايت

الثدع ننع من استفادة هذه القاعادة  .والاذي يساتفاد مان تموعهاا ّ ّن فرعاون كاان يساتعلي علاى
اتقرة علاى ّن
ويفرق بينهم ،ويستضعفهم ويقت ّو دهم ،ويف نفاس الوقاه كاناه إرادتناا مس ّ
الناسّ ،
األئم ااة والا اوارث  .وإذن
ّن ا ّان عل ااى ّولئ ااك الن اااس املستض ااعف واملظل ااوم واأل ااروم  ،وّن جنعله اام ّ
فكلمة ( الّذين ) إشارة إىل معهود ،و تفيد العمول ا ستغراقي.

____________________
( )6القص .1 - 2
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ّ

َح

اف إىل ذلااك ّن يف اآليااة مدحظاة ُّخاار  ،وهااي ّن مجلااة ََ ََنح َعلَ ُهد ح
دم
ّ
ّ
بدأ
َن ُم هن  ،فتفياد ّن املناة علايهم بشايء غا جعلهام ّئماة ،و يقا

أ
ّ ّ
ّ
تفيد ّ ّن املنّة عليهم متعلقة إبعطاء ا مامة والوراثة ،كما تعارف تفسر اآلياة با

معطوفااة علااى مجلااة
َنعلهدم  . .حا ّ
 .إذن فاملساتفاد مان

الرسااول والكتاااب السااماوي ( موسااى -
اآليااة ّننااا ّردة ّن ّناّان علااى ّولئااك املستضااعف إبرسااال ّ
 والتا ااوراة ) ،والتعلا اايم والرتبيا ااة الدينيا ااة ،وإجيا اااد عقي ا ادة التوحيا ااد ،وّن جنعلها اام ما اان املا ااؤمنَُ ُ َ ح َ ُ ه ََ
ّئمااة وجنعلهام الاوارث  .فاآلياة تريااد ّن تقاولَ :ن َرّددد أ نمددن َ
و هالصااحل  ،وابلتاايل جنعلهام ّ
َ َحَ َُ ح َ ه ق
ين ح
اَّل َ
اسُِ حض َع ُفوا مبوسى والكتاب الذي ّنزل على موسى ََنعلهم أئَمة. . .
َ

بنا اااءا عل ا ااى ذلا ااك فمف ا اااد ني ا ااة ا ستضا ااعاف ،وإن ك ا ااان خاصا ااا إ ّ ّنّا ا بعين ا ا ها ااو مف ا اااد ني ا ااة
ا ستخدفّ ،ي إ ّن اآلياة تبا ّ مصاداقا مان مصااديق تلاك اآلياة  .وهاذا  -مضاافا إىل ّناّ يساتفاد
َ َحَ َُ ح َ ه ق
َح َ
ُ
ه
من عطف مجلة ََنعلهم أئَمة  . .علاى مجلاة أ نمن  -وا اق يف نفسا حبياث اتما

ّن تفيد اآلية ّ ّن بي إسرائي وصلوا إىل ا ماماة والوراثاة أل ّ ام كاانوا مستضاعف  ،ساواء كاان موساى
ابلنبوة ّل  ،وسواء كانه رسالة السماء تنزل عليهم ّل  ،وسواء كانوا يؤمنون ذا ّل .
يبعث ّ
ولع ّ ّنصار نظرية املادية التار ية يقولاون :إ ّن الثقافاة ا سادمية مان حياث ال ّاروف واملعاىن ّإماا ّن
اق
تكااون ثقافااة الطبقااة املستضااعفةّ ،و ثقافااة الطبقااة املسااتكربةّ ،و ثقافااة جامعااة بينهمااا  .ف ا ن صا ّ
ا ف ارتال األول لاازل ّن ريخااذ صاابغة تلااك الطبقااة ،وّن يكااون حمااور ثقافت ا الطبقااة املستضااعفة ماان
صق ا فرتال
حيث املخاطب والرسالة واملوقف ا جتماعي  .وإ ّن ّ
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الثاي  -كما يدعي الفو ا سدل  -فد ب ّد ّن تكون ثقافت طبقية الصابغة ،وّن تادور حاول حماور
طبق ااة خاص ااة ،وّن تك ااون رجعي ااة إنس ااانية ،وابلض اارورة تك ااون إ ي ااة  .وه ااذا ير ااى با ا ّي
مسلم ،مع ّ ّن ك ّ جزء من هذه الثقافة تشهد خبدف .

مهتمة ذذه الشؤون ،ومنعزلاة غا
يبقى ّن يقول :إ ّ ا ثقافة جامعة ،مبعىن ّن تكون حيادية غ
ّ
ارب للارب ،وشاؤون قيصار لقيصار ،وترياد
شاعرة ابملسؤولية و ّ
التعهد  .وهي الثقافة اليت ترت شؤون ال ّ
ِّ
اتثمر ،وّن جيمعهام ااه خيماة واحادة .
ّن تصلق ب املاء والنار ،واملظلول والظا  ،واملستثمر واملس َ
ومث هاذه الثقافاة ّيضاا تكاون إ ّ ثقافاة حمافظاة تعما لصااح الطبقاة املساتكربة املس ِّ
اتثمرة  .وكماا

ّ ّن ا ماعااة ماان الناااس إذا التزم اوا طريااق احلياااد ،وعاادل ا هتمااال والشااعور ابملسااؤولية وا نع ازال ،و
اتثمرة واملساتثمرة ؛ يعا ّدون مان محااة الطبقاة املس ِّ
يتدخلوا يف الصراع ا جتماعي با الطبقاة املس ِّ
اتثمرة
َ
ومؤيّديها ،كذلك الثقافة إذا كانه الروف املهيمنة عليها روف احلياد وعدل ا هتمال ،فد با ّد ّن تعاد
ثقافة الطبقة املستكربة عمليّا  .وحيث إ ّن الثقافة ا سادمية ليساه ثقافاة حيادياة ،و ثقافاة الطبقاة
املسااتكربة ،فيجااب ّن تكااون ثقافااة الطبقااة املستضااعفة ،وّن يكااون حمورهااا هااذه الطبقااة ماان حيااث
املبعااث والرسااالة واوطاااب واملوقااف ا جتماااعي  .وهااذا البيااان خاااط جاادا  .والااذي يغلااب علااى
الظن ّ ّن األساس يف اعتقاد بعة املثقف املسلم ابملادية التار ية ّمران:
اوهم ّنّا إذا كان ااه ثقاف ااة ا س اادل ثقاف ااة الث ااورةّ ،و إذا ّرادوا ّن لقا اوا ل س اادل
( ّح اادّا ) ت ا ّ
ثقافة ثورية فد بد ّن يلجهوا إىل املادية
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يتبجحااون ذااا ماان ّ ّن ذلااك ملهاام ماان املعرفااة القرننيااةّ ،و ّنّا
التار يااة  .و ّّمااا سااائر الكلمااات الاايت ّ
انعكاس ملعرفتنا ابلقرننّ ،و ّ ّن هذا ما نستنبط من نية ا ستضاعاف ،كا ّ ذلاك ّعاذار وتوجيهاات
ااذا املوق ااف املتّخ ااذ مس اابقا  .وهك ااذا ينحرف ااون ع اان منط ااق ا س اادل بعي اادا ج اادا ،وينزل ااون املنط ااق
ُ
ا ساادمي الطاااهر ،ا نساااي ،الفطااري ،ا ااي إىل مسااتو منطااق مااادي حمااة  .فهااؤ ء املثقفااون
يظنااون ّ ّن الطريااق الوحيااد لكااون الثقافااة ثوريااة هااي ّن تكااون منحصاارة يف التعلّااق ابلطبقااة األرومااة
املسااتثمرة ،فتنبعااث ماان هااذه الطبقااة وتس ا يف صاااحلها ،ويكااون خطاذااا ّيضااا مو اجهااا إليهااا فقااأ،
ّئمتها هو موقع هاذه الطبقاة ،ويكاون موقاف
ويكون املوقع ا جتماعي والطبقي لقادهتا ومرشديها و ّ

تلااك الثقافااة ماان سااائر الطوائااف والطبقااات موقااف الص اراع واحلاارب والعااداء غ ا  .ويظاان هااؤ ء
املثقفااون ّ ّن الثقافااة الثوريااة اصا إ ّ عاان طريااق الرغيااف ،وّ ّن مجيااع الثااورات العظيمااة يف التاااريخ
كان ااه ث ااورات الرغي ااف وم اان ّج ا الرغي ااف  .فه ااذا ّب ااو ذر العظ اايم،
ح ا ث ااورات ّنبي اااء يف
حكيم األ ُّمة والعبد الصااح املخلا هلل ،اآلمار ابملعاروف والنااهي عان املنكار ،واجملاهاد يف سابي يف
قد صنعوا من رجد مع ّقادا يثاور مان ّجا الرغياف ،وّناّ كاان يشاعر اب اوع شاعورا مباشارا ؛ ولاذلك
ف نّا ماان ّج ا جوعا جا ّاوز شااهر الساايف وا جااول علااى الناااس ،با اعتااربه زمااا واجبااا ،وّ ّن ّّيتااة
الوجودية إّّنا تنشه من شعوره الشخصي ا وع ،ولاذلك ف ناّ كاان يشاعر مباا نّار علاى ا يااع مان

طبقتا ماان األ  ،ويعتقااد نفساايا ا ّد ّولئااك الااذين يتساابّبون يف هااذا ا ااوع ا ماااعي ،ويقااول بص اراع
متواصا اادهم و شاايء وراء ذلااك ،فينتهااي إىل هااذه النهايااة الو اايعة ،تعاريفهم لشخصااية لقمااان
املوحد
األمة ّ
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العارف ابهلل واملؤمن اجملاهد املتفاي يف ال ّدين ،والذي يع ّد ني الرجال الكامل يف ا سدل.
ادمرة (. )1
ويظن هاؤ ء املثقفاون ّ ّن الثاورة  -كماا قاال مااركس  -تنشاه إ ّ مان حركاة شاعبيّة م ّ
ّ
فهااؤ ء ياادركون ّ ّن ّي ثقافااة ّو مدرسااة ّو إيديولوجيااة إذا كااان ااا مبعااث إ ااي ،وكااان خطاذااا

متوجهااا إىل ا نسااان ّو  -ابألحاار  -الفطاارة ا نسااانية ،وكانااه رسااالتها جامعااة شاااملة ،وموقفهااا
ّ
ا جتم اااعي ه ااو العدال ااة واملس اااواة والطه ااارة واملعنوي ااة واحل ااب وا حس ااان ،واملقاوم ااة ااد الظل اام ؛
فب مكا ااا ّن لااق حركااة عظيمااة واقااق ثااورة عميقااة ،ولكاان ثااورة إ يااة إنسااانية متااوج فيهااا ا ذبااة
ا يااة ،والنشاااا املعنااوي ،والقاايم ا نسااانية ،كمااا نشاااهد ّناااذج منهااا يف التاااريخ ،وّو ااق مثااال ااا

.
األمدية
الثورة ا سدمية ّ
التعهااد وا هتمااال ،وعاادل التازال جانااب احلياااد
و ياادر هااؤ ء املثقفااون ّ ّن الشااعور ابملسااؤولية ،و ّ
يف ّي ثقافة ،تتوقّف على ّن يكون مبعثها الطبقة األرومة املظلومة  .ويظناون ّ ّن الثقافاة ا امعاة

مهتمااة ،و ياادركوا ّ ّن املدرسااة ّو الثقافااة ا امعااة إذا كااان مبعثهااا
بااد ماان ّن تكااون حياديااة غ ا
ّ
مهتماة وغا
إ يا و اطبها ا نسانّ ،ي الفطرة ا نسانية ،ف ّن من املستحي ّن تكون حيادية غاي ّ
التعهااد وا حساااس ابملسااؤولية لاايس هااو ا نتماااء
التعهااد  .فا ّن الااذي يسااتوجب ّ
شاااعرة ابملسااؤولية و ّ
إىل الطبقة األرومة ،ب هو ا نتماء إىل يف والوجدان البشري.
____________________
( )6ماركس وماركسيسم .34
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فهذا ّحد األُصول ا ذرية للخطه الذي ارتكب هؤ ء ابلنسبة إىل عدقة ا سدل ابلثورة.
واألساس اآلخر ذا اوطه يرتبأ بعدقة ا سدل مبواقفا ا جتماعياة  .فهاؤ ء املثقفاون شااهدوا
بو ااوف يف تفسا القاارنن للتاااريخ ،واليلا حلوادثا خاادل ضااات األنبياااء ّنّا يتخااذ موقفااا قااواي يف
صاااح املستضااعف  ،وماان جهااة ُّخاار نكاانهم الشااك يف األص ا املاركسااي القائ ا ابلتطااابق ب ا
الفكاار والطبقااةّ ،و ب ا املوقااع ا جتماااعي واملوقااع العقائاادي والعملااي ،و يتصااورون خاادف هااذا
األص  ،فيساتنتجون مان تماوع ذلاك ّ ّن القارنن حياث إناّ يعتارب موقاف الثاورات املق ّدساة والتق ّدمياة
لصاح املستضعف  ،ويف طريق إعاادة حقاوقهم وحارايهتم  .فمبعاث مجياع الثاورات املقدساة والتقدمياة
ماان وجهااة نظاار القاارنن ،هااو الطبقااة األرومااة واملسااتثمرة واملستضااعفة ،وابلتااايل فهويااة التاااريخ يف نظاار
القرنن مادية واقتصادية ،وا قتصاد هو العام األساس.
وقد تب ّ ممّا ذكرةه إىل هناا ّ ّن القارنن يؤّكاد علاى ّصاالة الفطارة ،وّ ّ اا املنطاق احلااكم علاى حيااة
أ ذو اوصااال
ا نساان ،وهاي يف النقطاة املقابلاة للمنطاق ا نتفاااعي الاذي هاو منطاق ا نساان املانح ّ
احليوانيااة  .ولااذلك ف ا ّن ا ساادل يقب ا ّص ا ( تطااابق الفكاارة ا جتماعيااة وطبقااة املف ّكاار ) ّو (
تطابق املوقع ا جتماعي واملوقاع العقائادي ) ،ويعتاربه ّصاد غا إنسااي ،مبعاىن ّ ّن هاذا التطاابق إّّناا
يصدق يف ا نسان غ الواص إىل درجة ا نسانية ،وغ الواجاد للتعلايم والرتبياة ا نساانية ،والاذي

يعتمااد إ ّ علااى منطااق ا نتفاااع ،و يصاادق يف ا نسااان املااتعلّم والواص ا إىل ا نسااانية واملعتمااد
على منطق الفطرة.
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ل ااو م اان
ّ ااف إىل ذل ااك ّ ّن التعبا ا القائ ا ّن املوق ااف ا س اادمي يف ص اااح املستض ااعف
التج ّاوز واملساااحمة ،فاااملوقف ا ساادمي هااو السا حنااو العدالااة واملساااواة  .وماان البااديهي ّ ّن املسااتفيد
ماان هااذا املوقااف ا ساادمي ،واملنتفااع ب ا ه اام األرومااون واملستضااعفون  .واملتضا ّارر ب ا هاام الظاااملون
واملستهثرون واملستثمرون ،مبعىن ّ ّن ا سدل حينما يريد اقيق منافع وحقاوق إحاد القايم ا نساانية
وريسايس ّصا إنساااي  .وباذلك تتضاق ماارة ُّخار ّّيااة ّصا الفطارة الااذي ورد صاراا يف القاارنن،
نعرب عن ُّل املعارف ا سدمية.
وينبغي ّن ّ
التوج ا إىل عمقهااا واألبعاااد الوساايعة الاايت تشااملها قلي ا .
إ ّن الكاادل حااول الفطاارة كث ا  ،ولكا ّان ّ
ياتفطّن ألبعادهاا الوسايعة ،تاار يف

فنر  -يف الغالب ّ ّ -ن َمن يبحث حول الفطرة ،حياث إناّ
مضادة ذا األص .
النهاية نظرايت ّ
ومثا هااذا ا شااتباه با ّ اار منا ااادع يف البحااث عاان مبعااث األداين ،وقااد كااان كدمنااا حا

اآلن حااول هويااة التاااريخ ،ومبعااث الظاواهر التار يااة ماان وجهااة نظاار الاادينّ ،ي الاادين ا ساادمي .
والكاادل هنااا حااول الاادين ابلااذات حيااث إنّا بنفس ا ظاااهرة اجتماعيااة ر يااة وجاادت  -علااى ك ا
حال  -منذ فجر التاريخ ،وهنا نريد ّن نب ّ مبعث هذه الظاهرة وموقفها ا جتماعي.
وقااد ذكاارة م ارارا ّ ّن املاديااة التار يااة املاركسااية تعتقااد ص ا التطااابق ب ا مبعااث ك ا واقااع ثقااايف
وموقف  .وهذا نظ األص الذي يقول ب العرفاء واحلكماء ا يون يف النظاال الكاوي العاال  .وهاو
ّ ّن النهاايت
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هي الرجوع إىل البداايت  .يقول املولوي يف مثنوايت ما هذا ترمجت :
متوجهااة إىل الك ا والبدب ا تعشااق الااورود  .وك ا م ااا يرجااع ماان البح اار إىل
( إ ّن األج ازاء كلّهااا ّ
البحر فهاو عاودة إىل املبادّ ،فمان راوس ا باال تعاود السايول ،ومان ّجساامنا تعاود األرواف املفطاورة
على احلب ).
ومثا هااذا مااا تقولا املاركسااية حااول األُمااور الفكريااة والذوقيااة والفلساافية والدينيااة ،وابلتااايل مجيااع
يتوجا إىل الناحياة الايت بعاث منهاا
الظواهر الثقافية وا جتماعية  .فهذه املدرسة تقول :إ ّن كا فكار ّ
( النهاااايت هااي الرجااوع إىل البااداايت ) ،فااد يوجااد هنااا فكاار ّو دياان ّو ثقافااة حياديااة تتخااذ
موقفااا خاصاااّ ،و يكااون موقفهااا تشااكي مو ااع اجتماااعي غ ا املو ااع الااذي تنتمااي إلي ا  .فماان
وجهاة نظار هاذه املدرساة :لكا طبقاة ناوع خاا مان التجلياات الفكرياة والذوقياة ؛ ولاذلك جنااد يف
اجملتمعات الطبقية املتفاوتة يف احليااة ا قتصاادية ناوع مان اآل ل ا جتماعياة ،واألفكاار الفلسافية،
والنظال اولقي ،والطريقاة الفنياة ،والعما األدمي والشاعري والاذوق وا حسااس وتفسا الكاون ،وقاد
يكااون هنااا نوعااان ماان العلاام ّيضااا ،وذلااك ماان جهااة ا خااتدف يف العام ا األساااس ،وعدقااات
امللكية.
ولكا ّان ماااركس ياار ااذه التثنيااة اسااتثناءين :ال ا ّدين والدولااة  .فهمااا ماان وجهااة نظااره ماان صاانع

الطبقااة املسااتثمرة ،وجاازءان ماان طاريقتهم اواصااة يف ا سااتثمار  .وابلطبااع فا ّن موقفهمااا ومو ااعهما
لصاااح هااذه الطبقااة  .والطبقااة املستضااعفة حسااب موقعهااا ا جتماااعي تكااون مبعثااا لل ا ّدين و
ال ّدول ااة ،ب ا ّ ااا يفر ااان عليه ااا م اان جان ااب الطبق ااة املخالف ااة قه ارا  .إذن فل اايس هن ااا نظام ااان يف
ال ّدين ،ونظامان يف ال ّدولة.
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ولكن بعة املثقف ا سدمي ي ّدعون  -خدفا ملااركس ّ ّ -ن الادين ّيضاا حمكاول ذاذه التثنياة
 .وكمااا ّ ّن األخاادق والفاان واألدب ،وسااائر األُمااور الثقافيااة يف اجملتمااع الطبقااي تنقساام إىل نظااام ،
لك منهماا مبعاث خاا ومو اع اجتمااعي خاا ّ :حادّا يتباع الطبقاة احلاكماة ،واآلخار الطبقاة
األكومااة ،كااذلك الاادين فهااو ّيضااا ينقساام باادوره إىل نظااام  .وهنااا يف اجملتمعااات دينااان بصااورة
دائمة :الدين احلاكم ،وهو دين الطبقة احلاكمة  .والدين األكول ،وهو دين الطبقة األكومة.
فاحلاااكم دياان الشاار  ،واألكااول دياان التوحيااد  .واحلاااكم دياان التفرقااة ،واألك ااول دياان املساااواة،
واحلاكم دين إقرار الو ع املوجود ،واألكول دين الثاورة ونقاد الو اع املوجاود  .واحلااكم ديان ا ماود
والسكون والسكوت ،واألكول دين القيال واحلركة والصراو  .والدين احلاكم ّفيون اجملتماع ،واألكاول
طاقة اجملتمع.
إذن فماا يقولا ماااركس مان ّ ّن الاادين مطلقاا يتخااذ مواقفا لصاااح الطبقاة احلاكمااة ،و اد الطبقااة

األكومااة ،وهااو الاادين الوحيااد الااذي وجااد حا اآلن علااى مساارف احلياااة ،وحكاام يف الشااعوب  .و
يصااق يف الاادين األكااولّ ،ي دياان ّنبياااء يف الااذي تساامق األنظمااة احلاكمااة لا ابلظهااور والتجلّااي
والعرل على اجملتمع.
رد هاؤ ء املثقفاون علااى نظرياة مااركس ،الاايت تعتارب موقاف الاادين مطلقاا يف صااح الطبقااة
وباذلك ّ

احلاكمة ،وظنّوا ّ ّ م بذلك قد انتقدوا نظريتا  .و يتفطّناوا إىل ّ ّن ماا ذكارةه ّيضاا ،وإن كاان الفاا
ّئمة املاركسية ،إ ّ ّنّ بنفس تفس ماركسي
لنظرية ماركس وإجنلز وماو وسائر ّ
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ومادي للدين  .وهذا ممّا يدعو إىل القلق وهم يتفطنوا لا قطعاا ؛ وذلاك أل ّ ام  -علاى كا ّ تقادير
 قاد افرت اوا للاادين األكااول ّيضااا مبعثااا طبقيااا ،وباذلك قبلاوا قااانون تطااابق مولااد الفكاارة ومو ااعهاا جتماااعي  .وبعبااارة ُّخاار س الّموا شااعوراي ّن ماهيااة املااذهب ماديااة ،وكااذا ماهيااة ك ا ظاااهرة
ثقافيااة ،وس الّموا بضاارورة التطااابق ب ا مولااد الظاااهرة الثقافيااة ومو ااعها ا جتماااعي  .ولك انّهم إّّنااا
خالفوا ماركس واملاركسية يف اعرتافهم ابلدين الذي يكاون مولاده الطبقاة األروماة واملساتثمرة ،وموقفا
ا جتماااعي لصاااحلها  .ويف الواقااع مت ّكناوا بااذلك ماان توجي ا طريااف للاادين األكااول ماان حيااث ا اااذ
املو ع ،ولكن من حيث ماهية مولده وّ ّ ا مادية طبقية فد.

والنتيجااة احلاصاالةّ ّ :ن دياان الشاار والاادين احلاااكم امل ارتبأ ابلطبقااة احلاكمااة هااو الاادين التااار ي
الوحي ااد ال ااذي اق ااق يف او ااارج ،وّثّاار يف مسا ا ة احلي اااة ؛ أل ّن اارورة الت اااريخ كان ااه لصا ااح تل ااك
يوجا مو ااعها
الطبقااة ،والقاادرة ا قتصااادية والسياسااية اااه ساالطتها ،فبالضاارورة كااان الاادين الااذي ّ

نبتااا وحاكمااا  .و ّّمااا دياان التوحيااد فلاام يااتم ّكن ماان النفااوذ يف اجملتمااع ،و يااتم ّكن ماان ذلااك ؛ لعاادل
إمكان تقدل البناء العلوي على األساس.
ولذلك ف ّن ثورات األنبياء التوحيدية ثورات حمكومة وفاشلة يف التاريخ ،و نكن ا غا ذلاك،
فاألنبياء جاءوا بدين التوحيد ودين املساواة ،ولكن ناة زماان طويا حا بارز ديان الشار ااه
ستار التوحيد ،واستمر يف احلياة ابسم تعاليم األنبياء ،وّخذ يتغ ّذ
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بتعاليمهم بعد اريفها ؛ وبذلك ّصبق ّقو من ذي قب  ،وّقدر ّسر الطبقة الكادحة.
فااالواقع ّ ّن األنبياااء حاااولوا ّن ّفف اوا ماان مألسااي الناااس ،ولكاان مااا جاااءوا ب ا ّصاابق يف النتيجااة
مصا اايبة ف ا ااوق املص ا ااائب ،حي ا ااث ا ذت ا ا الطبق ا ااة املخالفا ااة وس ا اايلة ل ا ازايدة الض ا ااغأ عل ا ااى األ ا ااروم
واملسااتثمرين  .فمااا ّراد األنبياااء ّن ا ّققااوه بتعاااليمهم القيّمااة يتحقااق ،ومااا اقااق خارجااا مغاااير ملااا
ّرادوه  .وبتعب الفقهاء ( :ما قُصد يقع وما وقع يُقصد ).
إ ّن مااا يقولا املاااديون املخااالفون للاادين ماان ّ ّن الاادين ّفيااون الشااعوب ،ووساايلة للتخاادير ،وعاما
وموجا للظلاام والتميياز ،وّناّ امااي ا ها ويسااحر ا مااه  ،صااحيق ابلنساابة إىل
للجماود والركااودّ ،
ال اادين احل اااكم ،دي اان الش اار والتميي ااز ال ااذي مت ّك اان م اان امتط اااء الت اااريخ ،وخط ااه ابلنس اابة إىل ال اادين
احلقيقي ،دين التوحيد ،دين املساك واملستضعف املطرودين من مسرف احلياة والتاريخ ابستمرار.
ولك ا ّان ال اادين األك ااول يلع ااب دورا يف احلي اااة إ ّ يف ح اادود املعار ااة والنق ااد ،مثلم ااا ل ااو مت ّك اان

ح اازب يف اجملل ااس التش اريعي م اان كس ااب األكثري ااة ،وابلت ااايل تش ااكي الدول ااة م اان ّعض ااائها ،وتنفي ااذ
براتهاا واقيااق ّهاادافها ،ولكا ّان احلاازب اآلخاار وإن كااان ّكثاار منا تقا ّدما ورقاااءا ،إ ّ ّناّ يبقااى دائمااا
يف األقليااة ،ف نّا نكاان ّن يعم ا شاايئا سااو املعار ااة والنقااد  .ولكا ّان حاازب األكثريااة يصااغي
إىل هااذا النقااد ،فهااو ياادير اجملتمااع كيفمااا شاااء ،ورّمبااا يسااتفيد ماان معار ااة األقليااة ونقاادها يف ساابي
اكيم موا ع  .إذ لو هذا النقد ألمكن ّن يسقأ بسبب الضغأ املتواص ،
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يقوي مو ع .
فهذه املعار ة تدق ّجراس اوطر ،فينتب حزب األكثرية ويصلق ّخطائ  ،وبذلك ّ
هذا ،ولكن هذا التقرير غ صحيق ،من جهة الي ماهية ديان الشار  ،و مان جهاة اليا
ماهية دين التوحيد ،و من جهة الدور الذي ّّداه ك منهما  .و شاك ّ ّن الادين كاان موجاودا يف

العااا دائماااّ ،إمااا دياان التوحياادّ ،و دياان الشاار ّ ،و كدّااا معااا ،واختلااف علماااء ا جتماااع يف ّ ّن
ّيّهمااا كااان ّساابق ،والغالااب يقولااون ّن دياان الشاار كااان سااابقا ،وابلتاادري تطا ّاور الاادين وتكام ا
حا وص ا إىل مرحلااة التوحيااد  .وقااال بعااة بعكااس ذلااك  .والاارواايت الدينيااة ب ا بعااة القواعااد
ي ساابب حاادع ؟ وّنّا
الدينيااة تؤياّاد النظريااة الثانيااة  .و ّّمااا ّ ّن دياان الشاار  -علااى ك ا تقاادير ّ -
ه كان يف الواقع وسيلة لتوجي الظلم والتمييز على ّيدي ظلماة التااريخّ ،ل ّ ّن حلدوثا ساببا نخار،
فقد وقع مو ع البحاث لاد األققا  ،وقاد ذكاروا لا علاد ُّخار ّيضاا ،فاد نكان التصاديق بكا
موجا ألهاداف الطبقاة األروماة
بساطة نّ مولود الظلم ا جتماعي  .و ّّماا اليا ديان التوحياد ناّ ّ

األول ،مضاافا إىل ّناّ
املعار ة للتمييز ،واملطالبة ابلوحدة وا خاء فهاو ّبعاد عان العلام مان التحليا ّ
يناسب التفك ا سدمي.
مربئا مان التهماة ،ولكانّهم مغلوباون يف ّمارهم ،ومقهاورون
إ ّن هذا التقرير يعترب ّنبياء يف الكرال ّ
ّمال الباط يف طاول التااريخ ،و ياتم ّكن ديانهم مان النفاوذ يف اجملتماع حا يساتطيع إحاراز ساهم يف
توجيا اجملتمااع حااائز للّيااة ،مماّاا يقااارب سااهم الاادين الباطا احلاااكم  -علااى األقا  -فلاام يكاان ل ا
ارباون فل ّ اام  -خدفااا ملااا ي ّدعيا
دور ّكثاار ماان النقااد وا عارتال علااى الاادين احلاااكم  .و ّّمااا ّ ّ اام ما ّ
املاديون  -ليسوا يف جانب الطبقة
ّ
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املستثمرة والغاصبة ،و من عوام ا مود والركود ،و يتخاذوا موقفاا لصااح تلاك الطبقاة ،با كاانوا
ابلعكااس يف جان ااب الطبق ااة املستضااعفة واملس ااتثمرة ،مستش ااعرين ن مه ااا ،ومبع ااوث م اان ص ااميمها،
ارباون ماان حيااث
وجا ّ
اادين يف ساابي مصاااحلها وإعااادة حقوقهااا املغتصاابة  .وكمااا ّ ّن األنبياااء الكارال ما ّ

ارباون متام ااا م اان حي ااث
روف ال اادعوة والش اريعةّ ،ي م ااوقفهم ومو ااعهم ا جتم اااعي ،ك ااذلك ه اام م ا ّ
مغلوبيتهم ّمال الباط  ،مبعىن ّ ّ م غ مسؤول جتااه ذلاك ؛ أل ّن ارورة التااريخ الناشائة مان امللكياة
قساام اب اارب والضاارورة إىل
اواصااة كانااه امااي ا انااب اآلخاار  .فااربوز امللكيااة اواصااة يف اجملتمااع ّ
اتثمر ومسااتثمر ،والنصااف املسا ِّ
نصااف  :مسا ِّ
اتثمر املالااك ل نتاااج املااادي كااان مالكااا ل نتاااج املعنااوي
َ

لزاما ،و نكن مصارعة الضرورة التار ية اليت هي التعبا املاادي للقضااء والقادر  .قضااء وقادر مان
إلا األرل إل ا السااماء ،وا ل ا املااادي ا ل ا اجملا ّاردّ ،ي تلااك القاادرة احلاكمااة املسا ّاماة ابلعام ا
حمرك الرئيسي.
ا قتصادي األساس يف اجملتمع ،واليت تع ّد وسائ ا نتاج ّ

إذن فاألنبياااء يكوناوا مسااؤول عاان ا ازامهم ّمااال الباطا  .ولكا ّان هااذا التقرياار مااع ّنّا اتااوي
علااى تربئااة األنبياااء ،يتضا ّامن ّيضااا طئااة النظااال ال اواقعي يف الكااون ،وهااو مااا يعا ّارب عن ا بنظااال او ا
ونظااال احلااق ،وّ ّن او ا غالااب علااى الشاار ،فااا يّون حيااث إ ّ اام ينظاارون إىل النظااال حبساان النيااة
ي ا ّدعون ّ ّن نظااال الكااون نظااال مسااتقيم ،ونظااال حااق ،ونظااال خ ا  .و ّّمااا الشا ّار والباط ا وا حن اراف
فهي وجودات عر ية وطفيلية ومؤقّتة وغ ّصيلة  .وحمور نظال الكون ومدار النظم
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ََه ه َ ُ ََ ح َ ُ ُ َ ق ََه َ َحَ ُ ه َ َ ُ ُ
داس فيَ حمكدث َِف
ا جتماعي للبشر هو احلاق :رأما الٍِّد فيذهب عفاء َأما مدا ينفد انل
َ
ح
ُ
َ
ح َح
األ حر َض ( . )1وحول صراع احلق والباط  ،فيقولون :إ ّن احلق هو املنتصر بََ نق َذف بَاْل َ ِّق ََ
ه
دو َزاه ٌ
اطَ َفيَ حد َم ُغ ُه رَإ َذا ُه َ
احَ
دق ( . )2ويقولاون :إ ّن التهيياد ا اي ظها للنبيااء الكارالَ :إندا
َ
َ
َ
َ
ََح ُ ُ ُ ُ ََ َ ه
ح َ َ ُّ ح َ َ َ ح َ َ ُ ُ َ ح َ ُ ( َ َ َ )3ح َ َ َ ح َ َ ُ َ
ُ
َ
َ
َكمِندا
اَّلين آ َمنوا َِف اْليا َة ادلنيا َّدوم يقدوم األُدهاد
نلنِّص رسلنا َ َ
َلقدد سدبقت َ
ح
ح
َ
َ
َ َ حُ ح َ َ
ي إ هن ُه حم ل ُه ُم ال َمنح ُص ُ
ورَ َ ََ َِ ه ُعنح َدنَا ل ُه ُم ال َغا َ ُو َ (.)4
َل َعبا َدنا المرس َل َ

ولكا ّان التقرياار السااابق يقبا هااذه األُصااول ،فاألنبياااء والرس ا واملصاالحون القاادامى يف التاااريخ

مربئ إ ّ ّ ّن إل األنبياء مورد للتخطئة والنقد.
وإن كانوا ّ
والواقع ّ ّن يف املقال مشكلة ،فمن جانب جناد ّ ّن القارنن يريناا صاورة مستحسانة مان اجملار العاال
للكااون ،فهااو يصاار علااى ّ ّن احلا ّاق هااو حمااور الكااون ،وماادار احلياااة ا جتماعيااة ل نسااان  .والفلساافة
يرتجحااان دائمااا علااى الشاار والباطا ،
ا يّااةّ ،يضااا مبوجااب قوانينهااا اواصااة ،تا ّدعي ّ ّن اوا واحلااق ّ
وّ ّن الش اار والباط ا وج ااودان عر اايّان طفيلي ااان وغ ا ّص االي  .وم اان جان ااب نخ اار جن ااد ّ ّن دراس ااة
التاااريخ املا ااي واحلااال تساابّب نوعااا ماان سااوء الظاان ابلنظااال ا اااري يف الكااون ،وتااوهم ّ ّن نظريااة
القائل ّن

____________________
( )6الرعد .61 /
( )0األنبياء .63 /
( )3غافر .76 /
( )2الصافات .613 - 616
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تموعة الكون سره مليئة ابلفجائع واملظا وغصب احلقاوق ،وا ساتثمار نظرياة مقبولاة ،فمااذا هاو
احل ا ّ ؟ ه ا إنّنااا خاااطئون يف در النظااال الكااوي ،والنظااال ا جتماااعي ل نسااان ؟ ّل ّنّنااا مصاايبون
هن ا ااا  ،إّّن ا ااا اوط ا ااه يف در مع ا اااي الق ا اارنن ،حي ا ااث نعتق ا ااد ّن الق ا اارنن ينظ ا اار إىل الك ا ااون والت ا اااريخ
ابستحس ااان ؟ ّل ّنّن ااا غ ا ا خ اااطئ يف املو ااوع  ،وّ ّن ه ااذا التن اااقة موج ااود فع ااد ب ا ا الواق ااع
اوارجي والقرنن وّنّ غ قاب للح ؟.
وقد حبثنا حول هذه املشكلة من حياث ارتباطهاا ابلنظاال الكاوي يف كتااب ( عادل ا اي ) ،وقاد
انتهينا إىل حلّها واحلمد هلل  .و ّّما مان حياث ارتباطهاا مبجار التااريخ واحليااة ا جتماعياة ل نساان،

فساانبحث عن ا يف ّحااد املباحااث اآلتيااة اااه عن اوان ( ص اراع احلااق والباط ا ) وساانب ّ إن شاااء يف
وجهااة نظاارة يف ح ا هااذه املشااكلة  .وإ ّة مسااتعدون سااتقبال وجهااات النظاار املختلفااة بساارور إذا
كانه مدعمة ابلدلي .
املقاييس
إذا ّردة اكتشاااف وجهااة النظاار اواصااة مبدرسااة مااا حااول ماهيااة التاااريخ ،فب مكاننااا ّن نسااتفيد
ماان تموعااة ماان املقاااييس ،ومبدحظتهااا متكاان املعرفااة الدقيقااة لنظارايت تلااك املدرسااة حااول احلركااات
التار ية ،وماهية احلوادع التار ية.
وذذا الصدد نستعرل فيما يلي بعة املقاييس ممّا طر ابلبال ،ولع هناا مقااييس ُّخار يف
هذا املضمار قد خفيه علينا.
وقب استعرال املقاييس ،واستنباا وجهة النظر ا سدمية على
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ّساسها ب ّد من التنبي على ّ ّن القرنن الكر قاد ّشاار  -حساب رّيناا  -إىل بعاة األُصاول الايت
تاادل ابلص اراحة عل ااى ّولويااة العوام ا املعنويااة يف اجملتم ااع ابلنساابة إىل العوام ا املاديااة  .فق ااد ورد يف
ه ه َ ُ َ ِّ ُ َ َ ح َ ه ُ َ ِّ ُ َ َ ح ُ
ح
() 1
.
القرنن كهص من األُصول قول تعاىل :إَ اّلِل ال يغْي ما بَقومٍ حَّت يغْيَا ما بَأنف َت َهم
ّي إنّناا نغا ّ الو ااع و احلالااة جملتمااع حا يغا ّ وا ياديهم وإرادهتاام وعاازمهم كا ّ مااا يارتبأ بسا هتم
وعملهم  .وبعبارة ُّخار  :إ ّن مصا النااس يتبا ّدل حا يتبادل كا ّ ماا يارتبأ بنفوساهم ومعناوايهتم
يديهم  .فهذه اآلية تنفي ابلصراحة ا رب ا قتصادي يف التاريخ.
ومع ذلك ف ّة نستعرل بعة املقاييس ومبوجبها نستنت النظرية ا سدمية.

 - 6إسرتاتيجية الدعوة.
إ ّن كا مدرسااة اما رسااالة اجتماعيااة ،وتاادعو الناااس إىل ا نااان ذااا بااد ااا ماان ا اااذ طريقااة
خاصة ا ،ترتبأ من جاناب هادافها الرئيساة ،ومان جاناب نخار بتفسا ها اواا ملاهياة احلركاات

التار يااة  .فالاادعوة يف كا مدرسااة هااي نااوع توعيااة للجماااه  ،و ااغأ علااى حمركااات خاصااة جياااد
احلركة فيهم.
فمااثد املدرسااة ا نسااانية ألوغسااه كونااه الاايت ت ا ّدعي نوعااا ماان املااذهب العلمااي ،تاار جااوهر
التكام ا ا البشا ااري يف ا انا ااب الا ااذهي من ا ا  ،وتعتقا ااد ّ ّن ا نسا ااان يف ذهنيت ا ا قا ااد ما ا ّار مبا اارحلت ( :
األساط ية والفلسفية )

____________________
( )1سورة الرعد ،نية .66
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ووص ا إىل املرحلااة العلميااة  .ولااذلك فهااي تاار ّن التعاااليم الضاارورية للمجتمااع كلّهااا جيااب ّن
تكون ممّا يسمى ابلتعاليم العلمية ،واحلوافز الايت تساتخدل جيااد احلركاة يف ا مااه جياب ّن تكاون
علمية ّيضا.
وهكااذا املاركسااية ،الاايت هااي الفر ااية الثوريااة لطبقااة الربوليتاااراي ،تقا ّدل إ ّ التعاااليم الاايت تااؤثر يف
استشا ااعار العما ااال ابلتناقضا ااات الطبقيا ااة ،واحلا ااافز الا ااذي تسا ااتعمل ها ااو الشا ااعور ابحلرما ااان والغا اان
ا جتماعي ،والعقد النفسية الناشئة من .
واملدارس مضافا إىل ّ ّ ا تلف يف تعاليمها ،وحوافزهاا ا جتماعياة ،حساب اختدفهاا يف نظرهتاا

إىل اجملتمااع والتاااريخ ،تلااف ّيضااا  -مبقتضااى اختدفهااا يف تفس ا التاااريخ وتكامل ا  ،ووجهااة نظرهااا
حااول ا نسااان  -يف حاادود ريث ا الاادعوة وعدقتهااا ابسااتخدال القا ّاوة ،وّ ّن اسااتخدامها ه ا يوافااق
األُص ااول األخدقي ااة ّل  .فهن ااا بع ااة امل اادارس كاملس اايحية تعت اارب الطريق ااة الس االمية لل اادعوة ه ااي
الوحياادة الاايت توافااق عليهااا األُصااول األخدقيااة ،وتعتقااد ّ ّن اسااتخدال القا ّاوة ي صااورة ويف ّي و ااع
ااالف للخاادق  .ولااذلك ورد يف الق ارارات املقدسااة ااذا ال ا ّدين ّ ّن ّحاادا إذا صاافعك علااى او ا ّد
األناان فااهعرل علي ا خ ا ّد األيساار ،وإذا ساارق جبتااك فس الّم قبعتااك ،وابلعكااس ماان ذلااك متامااا
القوة الطريقة الوحيدة ّخدقيا ؛ أل ّن كماال ا نساان يف
نظرية ( نيتش ) ،حيث إ ّ ا تعترب استخدال ّ

ّقوتا  .فهكما ّفاراد ا نسااان هااو ّقاواهم  .وهااو يعتقااد ّ ّن الاادين املساايحي دياان العبوديااة والضااعف
والذلّة ،والعام األساس مود ا نسان.
وياار بعااة نخاار ّ ّن اسااتخدال القا ّاوة طريقااة ّخدقيااة ،ولكاان مطلقااا  .فا ّن اسااتخدال الطبقااة
املستثمرة ّقوهتا د الطبقة الكادحة عم
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غا ا ّخدق ااي ؛ ألناّ ا يف اجت اااه حفا ا الو ااع احل ااايل ،وعاما ا للجم ااود  .ولك اان اس ااتخدال الطبق ااة
الكادحة ّقوهتا عم ّخدقي ؛ ألنّ يف اجتاه تغي اجملتمع واويل إىل مرحلة ّعلاى  .وبعباارة ُّخار :
هن ااا طبقت ااان يف اجملتم ااع يف حال ااة صا اراع دائمي ااة :إح ااداّا تلع ااب دور األطروح ااة ،واألخ اار دور
االقوة الاايت تسااتخدل يف دور األطروحااة  -مبقتضااى كو ااا رجعيااة  -غ ا ّخدقيااة ،والاايت
الطباااق  .فا ّ
القوة الايت تعتارب ّخدقياة
تستخدل يف دور الطباق ّخدقية ،أل ّ ا ثورية وتكاملية  .و شك ّ ّن هذه ّ
هنااا ،سااتكون يف مرحلااة ُّخاار مواجهااة لقا ّاوة تلعااب دور الطباااق ااا ،وننااذا سااتكون قا ّاوة رجعيااة،
والقا ّاوة الرقيبااة ا دياادة ّخدقيااة ؛ ولااذلك ف ا ّن األخاادق ّماار نسااي ،ومااا يكااون يف مرحلااة ّخدقيااا
سيكون يف مرحلة ّعلى وّكم الفا للخدق.
إذن فماان وجهااة النظاار املساايحية تنحصاار عدقااة املدرسااة ابملخااالف  -الااذين هاام يف نظاار هااذه
املدرساة يف اجتااه االف للتكاما  -يف الادعوة ابملساااملة والعطاف  .وهاذه هاي العدقاة الوحيادة الاايت

توافااق عليهااا األخاادق وماان وجهااة نظاار ( نيتش ا ) العدقااة األخدقيااة الوحياادة هااي عدقااة القااوي
ابلضااعيف  .فااد شاايء ّعلااى يف ماادارج األخاادق ماان القاادرة  .و شاايء ّدون ماان الضااعف ،و
جرن ااة ّفظ ااع و ذن ااب ّق اابق م اان الض ااعف  .وم اان وجه ااة النظ اار املاركس ااية فالعدق ااة با ا الطبقتا ا
املتناقضاات اقتصاااداي نكاان ّن تكااون إ ّ عدقااة القهاار واسااتخدال القا ّاوة ،إ ّ ّ ّن اسااتخدامها ماان

جاناب الطبقاة املسااتثمرة غا ّخدقياة ؛ ألناّ ينااقة التكاما  ،ولكنّهاا مان جانااب الطبقاة الكادحااة
ّخدقيااة  .وبعااد ذلااك كاادل يف ّ ّن عدقااة ك ا قا ّاوة جدياادة ابلقا ّاوة القدنااة عدقااة الص اراع دائمااا،
وهو موافق للصول اولقية دائما ّيضا.
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و ّّما ا سدل فيدين مجيع النظرايت السابقة  .فاولق الكار ينحصار  -كماا ت ّدعيا املسايحية
 يف العدقااات الساالمية والاادعوة ابللطااف والصاالق وا خااد واحلااب وحنااو ذلااك ،ب ا قااد يكااوناسااتخدال القااوة ماان اولااق الكاار ّيضااا ؛ ولااذلك فا ّن ا ساادل يعتاارب النضااال ااد الظلاام وا عتااداء

نضااا مقدسااا ،ويعتااربه مسااؤولية وتكليفااا ،وجيااوز ا هاااد وهااو عبااارة عاان الكفاااف املساالق يف ّو اااع
خاصة.
و ّّما نظرية ( نيتش ) فمن البديهي ّ ّ ا فهة ،و إنسانية ،و الفة للتكام .
و ّّما ااا النظريا ااة املاركسا ااية فتبتا ااي علا ااى رّيها ااا يف ميكانيكيا ااة حركا ااة التا اااريخ  .وا سا اادل يا اار ّ ّن

اهخرة .
اسااتخدال القااوة ااد الطبقااة املعار ااة للتكام ا  -خدفااا للنظريااة املاركسااية  -يف مرحلااة متا ّ
ح ُ
َ
َ
يَ َر ِِّّددك
وقب ا ذلااك بااد ماان اسااتعمال احلكمااة واملوعظااة احلساانة ،قااال تعاااىل :ادع إ سدد َ َ
ح
ح
ح ح
اْلك َم َة ََال َم حو َع َِد َة اْل َ َتدنَ َة  .فاساتخدال القاوة إّّناا توافاق عليا األُصاول األخدقياة إذا جتااوزة
بَ َ

مرحل ااة ا قن اااع الفك ااري ابحلكم ااة ( الربه ااان ) ،ومرحل ااة ا قن اااع النفس ااي ابملوعظ ااة ( الت ااذك ) ،و
اص النتيجة املطلوبة منهما.
وماان هنااا فا ّن األنبياااء الااذين قاااموا اب هاااد املساالق اجتااازوا املرحلااة األُوىل ماان رسااالتهم ابحلكمااة
واملوعظة احلسنة ،ورّمبا اب دال والبحاث ّيضاا  .وحياث اققاوا باذلك هادفهم ّو اققاوه متاماا،
با ا ك ااانوا يص االون غالب ااا إىل ه اادف نس ااي ؛ ج ا ّاوزوا نن ااذا النض ااال وا ه اااد ،واس ااتخدال الق ااوة .
واألساااس يف ذلااك ّ ّن ا ساادل يفكاار تفك ا ا معنااواي ماااداي ،فهااو ياار للربهااان والاادلي والااوع
والنص اايحة ق ااوة هائل ااة  .وبعتبا ا ( م اااركس ) ي اار يف س اادف النق ااد ق ااوة ،كم ااا يف النق ااد ابلس اادف،
فيستفيد من
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هذه القوة  .و شك ّنّ يعتقد ّ ّ ا القوة الوحيدة اليت جيب ّن تستخدل.
اهخرة ،وّ ّن
وممّا ذكرةه من ّ ّن ا سدل ير ّ ّن النضال مع ا بهة املعار اة للتكاما يف مرحلاة مت ّ
يف الربهااان والااوع وا اادال ابألحساان قا ّاوة هائلااة تبا ّ النظاارة املعنويااة اواصااة ل ساادل ابلنساابة إىل
ا نسان ،ومن هّ إىل اجملتمع والتاريخ.
ومن هذا العارل القصا تبا ّ ّ ّن تعيا نوعياة عدقاة املدرساة اب بهاة املعار اة ،وّ ّ اا ها جياب
ّن تكاون دعاوة حمضاةّ ،و نضاا حمضااّ ،و ّ ّن الاادعوة يف مرحلاة ساابقة والنضاال يف مرحلاة متااهخرة
( إ ّن ذلاك ) يااربز لنااا نظرياة املدرسااة حااول ريثا املنطااق والنصاايحة وحادود ريث ّااا ،وكااذلك نظريتهااا
حول تر التاريخ ودور النضال في .
و ّّم ااا الفصا ا الث اااي م اان البح ااث ،فه ااو يف نوعي ااة ال ااوعي ا م اااه ي ا س اادمي ،واحلا اوافز ال اايت
يستخدمها ا سدل يف سبي الدعوة.

ّّمااا يف التوعيااة ،فا ساادل يؤّكااد يف ّّول مرحلااة علااى التااذك ابملباادّ واملعاااد  .هااذه هااي طريقااة
القرنن وطريقة األنبياء حسب رواية القرنن  .فاألنبياء دائما يلفتون األنظار إىل األسئلة التالية ( مان
ّين جئه ؟ وّين ّنه ؟ واىل ّين تذهب ؟ ) والعا ّيضا كياف وجاد ؟ ويف ّي مرحلاة هاو اآلن ؟
وّي اجتاااه يساالك ؟ فااهول شااعور ابملسااؤولية يوجااده األنبياااء هااو الشااعور ابملسااؤولية جتاااه كا اوليقااة
والكااون ،وّمااا الشااعور ابملسااؤولية ا جتماعيااة فهااو جاازء ماان الشااعور ابملسااؤولية ّمااال تموعااة الكااون
واوليقة  .وقد ّشرة سابقا إىل ّ ّن السور امل ّكيّة اليت نزله يف السن
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قلّما يكون فيها احلاديث عان شاهن غا التاذك

الثدثة عشر األُوىل من بعثة الرسول األكرل
ابملبدّ واملعاد (.)1
ب اادّ دعوتا ا جبمل ااة ( قولا اوا إلا ا إ ّ يف تفلحا اوا )ّ ،ي ب اادّ حبرك ااة
إ ّن الرس ااول األك اارل
عقائدي ااة وتطها ا فك ااري  .ص ااحيق ّ ّن ّبع اااد التوحي ااد وس اايعة جا ا ّدا ،وّ ّن مجي ااع التع اااليم ا نس ااانية
مرجعهااا التوحيااد ابلتحليا  ،والتوحيااد ينتهااي إىل تلااك التعاااليم ابلرتكيااب ( . )2ولكاان ماان الوا ااق ّن
املراد ذذه ا ملة يف بادو الادعوة يزياد علاى متايا فكاري وعملاي ،وخاروج مان العقائاد والعباادات
املشركة إىل التوحيد الفكري ،والتوحيد العقائدي  .ولو فر نا ّن يكاون املاراد ذاا هاذا املعاىن الوسايع
ف ّن الناس يلتفتوا إىل ذلك ننذا .
هذه املعرفة ا ذرية اليت ّثّرت يف ّعماق فطرة البشرّ ،وجدت لاديهم نوعاا مان احلميّاة والعصابية
يف الدفاع عن العقيدة ،والنشاا وبذل ا هد يف توسيع الرقعة ،حا ةباوا عان باذل الانفس واملاال
واملقال واألو د يف سبيل  .فاألنبياء كانوا يبتدئون مبا يدعى هذا اليول ابلبناء العلوي ،
____________________
( )6ولكا ّان بعااة املساالم  ،مماّان ي ا ّدعون ابملثقف ا املعاص ارينّ ،نكااروا ّساسااا فيمااا كتبااوه ماان التفس ا علااى ّكثاار السااور
تعرل لاذكر املعااد ،حا ّ ولاو يف نياة واحادة  .فكا ماا ورد يف القارنن مان ذكار الادنيا ياراد ذاا
القرننية ّن يكون القرنن قد ّ
النظال الداي يف احلياةّ ،ي نظال التمييز وا ستثمار  .وك ما ورد في مان ذكار اآلخارة ياراد ذاا النظاال األعلاىّ ،ي النظاال
الااذي يكااون فيا متييااز و تفاااوت و اسااتثمار ،وتكااون امللكيااة اواصااة قااد قلعااه جااذورها متامااا  .وإذا كااان هااذا معااىن
اآلخرة فالقرنن إذن قد ّبط ال ّدين منذ ّلف سنة قب تشكي املدارس املادية.

( )0راجع تفس امليزان يف ذي نخر نية من سورة نل عمران.
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ارتل ا نسااان حبيااث يكااون متعلقااا
ويصاالون إىل مااا ياُادعى األساااس وا ااذر  .ففااي مدرسااة األنبياااء يا ّ
بعقيدت ا ومساالك وإنان ا ّكثاار ممّااا ه ااو متعلّااق مبصاااحلة الشخص ااية  .فااالواقع ّ ّن األساااس يف ه ااذه
املدرس ااة ها ااو الفكا اار والعقي اادة ،و ّّما ااا العم ا ا ّي عدقا ااة ا نس ااان ابلطبيعا ااة ّو مبواهب ا ا الطبيعيا ااة ّو

ابجملتمااع ،فهااو البناااء العلااوي  .وك ا دعااوة دينيااة ّو مذهبيااة جيااب ّن تكااون دائمااا كاادعوة األنبياااء
مذ ّكرة ابملبدّ واملعاد  .فاألنبياء كانوا يبعثون احلركة والنشاا يف اجملتمع إبيقاظ هذا الشاعور ،وتنميتا
يف ا نسان ،وإزاحة الغبار عن هذا الوجدان ،ونشر هذه املعرفة ،ماع ا عتمااد علاى ر اا يف وّوامار
يف وثواب وعقاب  .فقد ورد يف ثدثة عشر موردا من القرنن التنوي على ر اوان يف  .وهاذا تشاجيع
للمؤمن يف اجملتمع بواسطة هذا احلاافز املعناوي  .ويصاق ّن نطلاق علاى هاذه املعرفاة ،املعرفاة ا ياة
ّو املعرفة الكونية.
والتع اااليم ا س اادمية يف املرحل ااة الثاني ااة ه ااي التع اااليم ا نس ااانيةّ ،ي تنبيا ا ا نس ااان عل ااى كرامتا ا
عزت ا وتااده الااذاتي  .فا نسااان يف هااذه النظريااة لاايس ذلااك احلي اوان الااذي
وشاارف يف ذات ا  ،وعلااى ّ
يقال عن  :إنّ كان قب مئات املدي من السن كساائر احلياواةت ،إ ّ ّناّ يف ميادان تناازع البقااء،
ما زال ون اآلخرين ويظلمهم ،ح وص إىل هاذه الدرجاة  .با هاو موجاود فيا نفخاة مان الاروف
ا يااة ،وق ااد سااجدت ل ا املدئكااة ،وه ااو ماادعو دائم ااا ماان قب ا العاارش األعل ااى  .ويف ابطاان ه ااذا
املوجود  -ابلرغم من ميول احليوانية والشهوانية حنو الشر والفساد  -جوهر لطيف يدئام يف ذاتا
الشر والظلم ،وسفك الدماء ،والكذب ،والفساد والذلّة واحلقارة ،والتسليم للظلام وا ساتكبار ،فهاو
مظهر العزة والكربايء  ََ .هّلِل الحع هٍ ُة ََل َر ُسوِل ََللح ُم حممن َ
ي .
َ ََ َ ََ
َ َ َ
ّ
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 ( :شاارف املاارء قياما ابللي ا  ،وعا ّازه اسااتغنااه عاان الناااس )  .وقااال
وقااال الرسااول األكاارل
ألصحاب يف ص ّف  ( :احلياة يف ماوتكم قااهرين ،واملاوت يف حيااتكم مقهاورين )  .وقاال
علي
ّ ( :ر املوت إ ّ ساعادة ،واحليااة ماع الظاامل إ ّ برماا )  .وقاال  ( :هيهاات
احلس

منّا الذلّة )  .وهذا كل ريكيد على الشعور ابلكرامة والشرف الذاي املوجود يف ك إنسان ابلفطرة.
وريي يف املرحلة الثالثة من التعاليم ا سادمية معرفاة حقاوق ا نساان واملساؤوليات ا جتماعياة .
وهنااا يف القاارنن عا ّدة ماوارد تُثااار فيهااا احلركااة والنشاااا يف ّفاراد بساابب غصااب حقااوقهم ّو حقااوق
اآلخرين.

ِّ
ََ َ ُ
دم ال ُت َقداتلُو َ ِف َسد يَ ه َ ح ُ ح َ ح َ َ َ ِّ َ
ُ ح
دال ََالن َتدا َء
قال تعااىلَ :ما ل
َ
َ َ َ
َ
اّلِل َالمتِضدع َفي َمدن الرع َ
َ
َ
ح ح
ح
ََ
ح َُ ح َ َ ّ ق
ُ
َ
ح
ح
ه
َ
ه َ َُ ُ َ َ ح حَ
ين يقولو َر هِّنا أخ َرعنا َم حن ه َذدَ الق حر َّ َة الِال َ َم أهل َها ََاع َعدَ نلدا َمدن دلندك َ َِلدا
اَّل
ََال َو َدلا َ َ
َ
َ ح َ
ق
اع َعَ نلَا َم حن ُدلنح َك نَ َصْيا (.)1
َ

فه ااذه اآلي ااة الكرن ااة اس ااتندت يف إنرة الن اااس للجه اااد إىل ّما ارين م اان الق اايم الروحي ااة واملعنوي ااة،
اطرين املهساورين يف قياود
إحداّا ّنّ يف سبي يف ،واآلخر ّنّ إنقاذ ألولئك الناس املستضاعف املض ّ
الظامل .

ُ َ ه َ ُ َ َُ َ َهُ ح ُ ُ َ ه هَ ََ َ ح ح ََ
دد ٌ
ير *
ق
وقال تعااىل يف ساورة احلا  :أ َذ ل َ َ
ِّص َهم ل َ
َّلين يقاتلو بَأنهم ظ َلموا َ َِ اّلِل َ ن َ
ه َ ُ ح
ح
ح َ ح َ ح َ ٍّ ّ َ ح َ ُ ُ َ ُّ َ ه ُ َ َ ح َ ح ُ ه ه َ ح َ
خر ُ
اس َبعض ُه حم بَدبَع ٍض
اّلِل انل
ف
د
ال
و
ل
َ
اّلِل
ا
ن
ِّ
ر
وا
ول
ق
ي
أ
ال
إ
ق
ح
ْي
غ
ب
م
ه
ار
ي
د
ن
م
وا
ع
َ
َ
َ
َ َ ََ َ َ
اَّلين أ َ
َ ُ ِّ َ ح َ َ ُ َ َ ٌ َ َ َ َ ٌ َ َ َ ُ ُ ح َ ُ َ ح ُ ه َ ق َ َ َ ح ُ َ ه ه ُ َ ح َ ح ُ ُ ُ ه
اّلِل ك َثْيا َِلنِّص اّلِل من ينِّصد َإ
اعد يذكر َفيها اسم َ
لهدمت صوا َم ََِّي َصلوات َمت َ
ه َ َ َ ُ ه َ َ َ ََ
َ
َ
ه َ َ َ ٌّ َ ٌ ه َ ح َ ه ه ُ
اه حم ِف األ حرض أقَ ُ
اموا الصالة َآ َتوا الٍَكة َأم ُرَا
َ
اّلِل لق َوي ع ٍٍَّ * َ
اَّلين َإ مكن َ

____________________
( )6النساء .17
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ح

ح

َ

ُ

ُ

ُح
َ ه
َح
َََح َ
ّلِل ََعقَبَة األمور (.)1
بَالمع ُر َ
َف َنهوا ع َن المنك َر َ َ َ
فها ااذه اآلايت وإن با اادّت ابلتنبي ا ا علا ااى ّ ّن ا ذن اب ها اااد والا اادفاع يسا ااتند إىل ا ااياع حقا ااوق
اجملاهدين ،ولكنّهاا يف نفاس الوقاه اعتاربت فلسافة الادفاع ّمارا ّرقاى وّران مان ذلاك ،وهاي ّناّ لاو

ا هاااد والاادفاع ،ولااو حركااة املااؤمن لتوقّفااه املعابااد واملساااجد  -وهااي قل ااوب احلياااة املعنويااة يف
اجملتمع  -عن العم .
ح
ح
ّ
وقال تعاىل يف سورة النساء :ال ُْ ُّ
التو َء م َن ال َق حول إال َم ح
ب هُ
اّلِل اْل َ حه َر ب ُّ
دن ُظل َ
دم ( )2ومان
َ
َ
َ
َ َ
َ
الوا ق ّ ّن هذا نوع من ا نرة للمظلول.

ّ ه
ُ
اَّل َ
يدن آ ََمنُدوا ََ َع َملدوا
إَال َ

وقال تعااىل يف ساورة الشاعراء بعاد نقاد ّابطيا الشاعراء و ايّدهتم:
ه
الصاْلَات ََ َذ َك ُرَا ه َ
اّلِل َكثْيا ق ََ حانَِ َ ُ
ِّصَا َم حن َب حع َد َما ُظ َل ُموا (.)3
َ
َ َ
ه ااذا والق اارنن والسا انّة وإن اعت ااربوا اس ااتعادة احلق ااوق وظيف ااة واجب ااة ،والتس االيم للظل اام م اان ّق اابق

الذنوب ،إ ّ ّ ّن ذلاك ابعتباار كو اا مان القايم ا نساانية ،فاامللحوظ هاو ا اناب ا نسااي  .والقارنن
يعتمااد ّباادا علااى إنرة العقااد النفسااية والشااهوات وامليااول ،فااد يقااول مااثد ( :إ ّن قااول كااذا ّكل اوا
وش اربوا وتل ا ّذذوا فلماااذا تلحقااون ذاام  ) . . .فا ساادل يساامق فيمااا لااو غصااب مااال ّحااد ّن
يتهاااون يف طلااب مالا بعااذر ّن الشااؤون املاديااة قيمااة ااا ،كمااا يساامق ابلسااكوت إذا اعتااد
بتوهم ّ ّن ذلك ينشه من الشهوة ،ب يعترب الدفاع عن ذلك واجبا حتميا
على عر فد يغار ّ

____________________
( )6احل  34 :إىل .26
( )0النساء.623 :
( )3الشعراء.001 :
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ويعد املقتول دون ّهل ومالا شاهيدا  .ولكنّا إذا ّنر محيّاة ا نساان للادفاع عان مالا فهاو يادعو
إىل احلر والطمع ،ب إىل الدفاع عن احلق  .وإذا ّوجب علي الادفاع عان عر ا فلايس ذلاك مان
ّج ا هتمال ابلشهوة ا نسية ،ب من ّج الادفاع عان ّهام ناواميس اجملتماع ،وهاو العفااف الاذي
جع الرج حارسا علي .
 - 0العنوان املدرسي
ك مدرسة متنق ّتباعها عنواة خاصا متيّزهم ب  .ف ذا كانه النظرياة تبتاي علاى ّسااس عنصاري
فهتباعها يتميزون بفارق عنصري ،ويش ّكلون تموعاة اعتبارياة ااه عناوان العنصار اواا  ،كاالبية

مثد  .ف ذا قال ّحد من ّتباع تلاك النظرياة ( :حنان ) يعاي ذام الطائفاة الباية  .والنظرياة املاركساية
عماليااة متيّااز ّتباعهااا بعن اوان العام ا  ،ومتاانحهم هااذه ا ويااة ،و( حناان )
 مااثد  -حيااث إ ّ ااا نظريااة ّالعمااال والكااادح  .والاادين املساايحي نيّااز معتنقي ا ابلتبعيااة لفاارد خااا  ،فكااه ّ م
عناادهم يعااي ّ

كفرد.
يهتمون ذدف و طريق ،فا وية ا ماعية م تتمث يف التبعية للمسيق
ومن مميّزات ا سدل ّنّ ير ى لنفس و ألتباع ّي عناوان عنصاريّ ،و طبقايّ ،و صانفي،
ّو حملّاايّ ،و منطقاايّ ،و فااردي  .فاااملعتنقون ل ساادل يتميّاازون عاان غا هم بعناوان كعناوان العاارب
ّو السا ا ااامي ّ ،و الفق ا ا اراء ّو األغنيا ا اااء ّو املستضا ا ااعف ّ ،و البا ا ااية ّو السا ا ااودّ ،و اآلسا ا اايوي ّو
الش اارقي ّو الغ اربي ّ ،و األم اادي ّ ّو الق اارنني ّو ّها ا القبل ااة وحن ااو ذل ااك  .و ش اايء م اان ه ااذه
العناوين يعترب مدكا للجماعةّ ،و مدكا للوحدة الواقعية ألتباع الادين ا سادمي  .فحينماا تدحا
هويّة املدرسة
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ا سدمية وهويّة ّتباعها ترت هاذه العنااوين ،وتلقاى إىل جاناب ،وإّّناا يبقاى شايء واحاد ،وهاو ناوع
من ا رتبااّ ،ي ارتبااا هاذا ؟ ارتبااا ا نساان برباّ  ،وهاو معاىن ا سادلّ ،ي التساليم هلل  .فاأل ُّماة
املساالمة ّ ُّمااة س الّمه نفسااها هلل ،وس الّمه للحقيقااة والااوحي وا ااال النااازل ماان اااء احلقيقااة علااى

قلااب ّصاالق البشاار دايااة ا نسااان  .إذن فمااا هااي ا ويااة الواقعيااة للمساالم  ،ومااا هااو املاراد ب( -
حناان ) عناادهم ،وّي نااوع ماان الوحاادة ناانحهم هااذا الاادين ،وّي عن اوان يساامهم ب ا  ،واااه ّياّاة رايااة
جيمعهم ؟
ا اوابّ ّ :ن ا ساادل هااو التسااليم للحقيقااة  .ومناااا الوحاادة لك ا مدرسااة طري اق مااهمون ملعرفااة
ّهدافها وتفس ها ل نسان والتاريخ واجملتمع.
 - 3موجبات ريث الدعوة وموانع :
قلنا ااا فيما ااا سا اابق :إ ّن النظ ا ارايت تلا ااف يف ميكانيكيا ااة حركا ااة التا اااريخ  .فمنها ااا ّ ّن امليكانيكيا ااة

الطبيعية للحركة تنشاه مان اغأ طبقاة علاى طبقاة ،وكاون بعاة الطبقاات رجعياة ابلاذات ،وبعضاها
اآلخر ثورية ابلذات.
ومنهاا ّ ّن امليكانيكيااة ّساسااا تكماان يف الفطاارة الذاتيااة للبشاار الاايت تسا ّاوق حنااو الكمااال والتقاادل .
ومنها نظرايت ُّخر  .ومن الوا ق ّ ّن ك مدرسة تنظّم حوافز دعوهتاا وروادعهاا طبقاا لنظريتهاا يف
ميكانيكية احلركة  .فاملدرساة الايت تعتقاد ّ ّن ميكانيكيتهاا تكمان يف اغأ طبقاة علاى طبقاة ُّخار ،

رّمبا جتد ّ ّن اجملتمع اتوي على املضايقات ابملقدار الكاايف جيااد احلركاة ،فيضاطر ّصاحاب تلاك
النظريااة إىل إجياااد املضااايقات لتحاادع احلركااة  .قااال ماااركس يف بعااة ننره ( :إ ّن وجااود طبقااة ماان

العبيااد شاارا ااروري لوجااود طبقااة ماان األح ارار ) وخ اتم بيان ا هااذا بقول ا  ( :ونتساااءل كيااف نكاان
ارير الشعب األملاي ؟ وا واب ّنّ بد من تشكي طبقة
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مكبّلااة ابلقيااود متامااا ) ( . )1مث ا هااذه املدرسااة تعتاارب ا صاادحات حجاار عثاارة ّمااال تق ا ّدمها ؛ أل ّن
اؤخره علااى األقا  .ولكاان املدرسااة الاايت
ا صاادحات ّفااف ماان الكبااه وذلااك ننااع ا نفجااارّ ،و يا ّ
تعتمد يف حركاة اجملتماع علاى فطارة البشار الذاتياة ،فلان تفايت بضارورة إجيااد القياود لطبقاة خاصاة ؛ إذ
ير الضغأ شرطا روراي يف التكام  ،و ا صدحات مانعا عن تقدمها.
و ّّمااا ا ساادل فيعتمااد يف بيااان موجبااات ريث ا دعوت ا وموانع ا علااى الفطاارة  .فقااد ورد يف القاارنن
ُ ق
ددى للح ُم هِق َ
دي ( . )2وورد ّيضاا
البقاء على الطهارة األولية كشرا لقبول الدعوة ،قال تعاىل ه
َ َ
شرا نخر وهو اووف واحلذر الناشئان من الشعور ابملسؤولية جتاه الكون َيشو
____________________
( )6ماركس وماركسيسام  ( 37األصا والتعليقاة ) ويتبا ّ مان هاذا الكادل وجا للمناقشاة يف النظرياة املاركساية القائلاة:
ّن ا ستبداد والديكتاتورية إذا كانه من قب الطبقاة الكادحاة فهاي مان مكاارل األخادق ؛ أل ّ اا يف مسا التكاما  ،و اا
دور ّساسااي يف تقا ّدل اجملتمااع  .وإذا كانااه ماان الطبقااة املسااتثمرة املسااتكربة فهااي تنااايف األخاادق ؛ أل ّ ااا ماان عواما ركااود
اجملتمااع ؛ وذلااك أل ّن ااغأ الطبقااة املسااتثمرة يااؤثّر يف تكاما اجملتمااع مبقاادار مااا يااؤثّر فيا ّرد فعا الطبقااة الكادحااة حسااب
نظرية ماركس  .إذن فد ب ّد من ّن يكاون ا ساتثمار ّخدقياا بقادر ماا يكاون نضاال الطبقاة الكادحاة ّخدقياا  .إّّناا الفارق
بينهما ّ ّن وجهة إحد الطاقت حناو املساتقب  ،ووجهاة األُخار حناو املا اي  .وهاذا ريثا لا يف تكاما اجملتماع  .ومان

الوا ق ّ ّن اختدف الوجهة يف العم ليس مناطا للخدق حسب نظرية ماركس ؛ ألنّا يقتضاي ّن يكاون العما الاذهي
( النيّة ) مناطا للخدق  .وهذا يف رّي املاركسية نوع من املثالية.
( )0البقرة .0
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ح

ح

ح

َر هِّ ُه حم بال َغيحب  .وقاال تعااىلَ ََ :خ َ ه َ َ َ ح
دب  .وحناو ذلاك ( )1وشارطا نلثاا ،وهاو
َ
ِش الرْحن بَالغي َ
َ
َ
ق
ُح َ َ ح َ َ
َ
ّ
() 2
 .فا سادل يعتارب مان
دذر مدن َك حيدا
بقاء فطرة ا نسان ةبضة ابحلياة قاال تعااىلَِ :لن َ
شااروا قبااول الاادعوة لااد ا نسااان طهارتا األصاالية ،والشااعور ابملسااؤولية جتاااه الكااون ،والبقاااء علااى

حيات ا الفطريااة ،كمااا ّنّا يعتاارب موانااع قبااول الاادعوة ماان قب ا ا نسااان الفساااد الروحااي واولقااي وإه
القل ااب ( ،)3وري اان القل ااب ( ،)4واو ااتم عل ااى القل ااب ( ،)5وعم ااى البصا ا ة ( ،)6ص اامم ّذن القل ااب (،)7
والتحري اف يف الكت اااب النفس ااي ( ،)8ومتابع ااة تقالي ااد اآلابء ( ،)9ومتابع ااة الك ارباء والشخص اايات (،)11
()11
انعم ،فهااي إّّنااا تعااد
ومتابعااة الظاان واألهاواء  ،ونظائرهااا .و ّّمااا ا ساراف والاارتف وشا ّدة العدقااة ابلتا ّ

تنماي يف ا نساان اوصاال احليوانياة وتبدلا إىل ذيماة ّو َسابُع ،فهاذه األُماور مان
مانعا من جهة ّ ّ ا ّ
وجهة نظر القرنن موانع توقف حركة اجملتمع حنو او والصدف والتكام .
____________________
( )6راجع سورة ط  3واألنبياء  24وفاطر  63ويس.66
( )0يس .12
( )3البقرة .033
( )2املطفف .62
( )7البقرة .1
( )1احل .21
( )1حم السجدة .22
( )3الشمس .62
( )4الزخرف .03
( )62األحزاب .11
( )66األنعال .661
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ويستفاد من التعاليم الدينية ّن الشباب ّقارب إىل قباول الادعوة مان الشايوو ،والفقاراء اقارب مان
األغنياء ؛ أل ّن فطرة الشباب بسبب صغر سنّهم ّبعد من املدنّساات الروحياة ،وكاذلك فطارة الفقاراء
التنعمات.
بسبب بعدهم عن الثروة و ّ

وسا اارد ها ااذه الشا ااروا واملوانا ااع  -حسا اابما ذكا اارةه  -يؤيّا ااد ّ ّن ميكانيكيا ااة التطا ا ّاور ا جتما اااعي
والتار ي يف القرنن روحية ّكثر ممّا هي اقتصادية ومادية.
 - 2العلو وا حنطاا يف اجملتمعات:
كا مدرساة اجتماعياة باد اا مان إبااداء رّيهاا يف ّساباب علاو اجملتمعاات واحنطاطهاا  .ويتبا
من كيفية إبداء رّيها يف ذلك وجهة نظرها حول اجملتمع والتاريخ ،وحركات التكاما والساقوا فيهاا
 .وقد ورد يف القرنن التنبي على هذا األمر ،وخصوصا يف امن بياان القصا والقضاااي التار ياة .
وهنا ندح ّ ّن رّي القرنن يف هذا املو اوع ها يرتّكاز علاى األسااس ّو البنااء العلاوي ،كماا يُقاال،

وبتعبا صااحيق :ندح ا مااا جيعل ا القاارنن ّساسااا ومااا جيعل ا بناااءا علااواي ،وّ ّن العام ا األساااس ماان
وجهة نظر القرنن ه هو ا قتصاد ّو الشؤون العقائدية واولقياةّ ،ل ّناّ ينظار إىل كا مان ا هتا
علااى حااد س اواء ؟ وجنااد ّ ّن القاارنن يش ا إىل ّربعااة عوام ا هامااة يف العلااو وا حنطاااا ا جتماااعي،
نذكرها فيما يلي ابختصار:

ّ  -العدل والظلم:
وقااد تعا ّارل القاارنن لااذلك يف كثا ماان اآلايت :منهااا اآليااة الثانيااة ماان سااورة القص ا  ،وقااد ما ّار
ق
َ َحَ
َ
ح ُ
َ ق ح
ه
َ
الكدل حو ااَ :إ َر حر َع حو َعال َِف األرض ََ َع َعَ أهل َها َُيَعا ي َ حتَِضد َعف َطائَفدة َمدن ُه حم يُدذبِّ ُح

ح
َحَ َ ُ
اءه حم ََي َ حتَِح َي
أبن
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َ

ح ح

َ َ ُ ح ه ُ
دن ال ُمفتدد َ
ده َك َ َم َ
ين ففاي هاذه اآلياة الكرناة ورد ّ -و  -ذكار اساتعدء فرعاون،
سَتاءهم إَن
َ َ
وادعائا ل لوهيااة ،واسااتعباده اآلخارين ،وإلقاااء التفرقااة با الناااس حناااء التمييااز فيمااا با طاوائفهم،
وإلق اااء الع ااداوة بي اانهم ،واحتق ااار طائف ااة خاص ااة م اان املا اواطن  ،وقتا ا ّبن ااائهم وإبق اااء نس ااائهم بغي ااة

استخدامهن  .ه ّعلنه اآلية ّ ّن فرعاون مان املفسادين  .ومان الوا اق ّ ّن ذلاك إشاارة إىل ّ ّن هاذه
املظا ا جتماعية هتدل ّساس اجملتمع وتفسده.
ه
ُ َح
َ حَ
اّلِل
ددَ َ
ب  -الوحاادة والتشااتّه :قااال تعاااىل يف سااورة نل عم اران َ :623 /اعِ َصددموا ََب َ
َ ق
َ َ ُ ُ َ ه َ ََ ُ
ََ ُ
ح َُ
ح
ين تف هرقوا ََاخَِلفوا َم حن َبع َد َمدا
َّل
َجيعا ََال تف هرقوا هّ قال بعد نية فاصلةَ :ال تُونوا َك َ
َ

َ َ ُ ُ ح َ ِّ َ ُ
ات ( )1وقريبة من هذا املضمون نية  673من األنعال  .وقال تعاىل يف ساورة األنعاال
عاءهم ا ين
َ ح ُ ُ ح حَ
ُ ح ُ َ ح َ ُ َ َ َ ح َ ح َ َ َ َ ح ُ ح َ َ ق ح َ ح ُ ح َ ح ح حَ
دت أرع َلُدم أَ
 :17 /قَ هو القا َدر َ أ يبعث عليُم عذابا َمن روقَُم أَ َمدن َت َ
َح َ ُ ح َ ق َُ َ َح َ ُ ح َ حَ َح
َ ََ
ُ
َ
دض  .ويف ساورة األنفاال َ :12 /ال تندازعوا
يل َتُم َُيعا َّ َذيق بعضدُم بدأس بع ٍ
َ ح

ُ

ح

َ
ََ َ َ ُ ُ
ُ حم .
فَِفشلوا َتذهب َرْ
ج  -التقيّااد ابألماار ابملعااروف والنهااي عاان املنكاار وإّا مااا :لقااد ّ ّكااد القاارنن كثا ا علااى اارورة
األمار ابملعاروف والنهااي عان املنكار ،ويسااتنبأ بو اوف مان إحااد اآلايت ّن تار هاات الفريضاات
عام مؤثّر يف ا دال ّركان اجملتمع  .حيث ذكر فيها من عل بعد الكفار من

____________________
( )6نل عمران .627 -
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بااي إس ارائي عاان رمحااة يف تعاااىل عاادل التناااهي عاان املنك ارات  .قااال تعاااىل يف سااورة املائاادة :14 /
َح ُ
َ َ ُ َ ح
َ
َََ َ
َ ُ
اه حو َ َع حن ُمنحك ٍر ف َعل ُود َئ َس َمدا َكنُدوا يف َعلدو َ  .والارواايت املعتاربة ا سادمية
َكنوا ال يتن
ّ ّكدت كث ا على الدور ا ال للمر ابملعروف والنهي عن املنكر وتركهما  .و تال لذكرها.

د  -الفسق والفجور والفساد اولقي:
واآلايت يف هذا املو وع كث ة ّيضا  .فمنها اليت اعتربت عم املرتف سببا للهاد ( . )1ومنهاا
ّكثاار اآلايت املش ااتملة علااى عن اوان الظل اام  .والظلاام يف مصااطلق الق اارنن اات ابعتااداء ف اارد ّو
مجاعااة علااى حقااوق فاارد ّو مجاعااة نخ ارين ،ب ا يشاام ظلاام الفاارد علااى نفس ا  ،وظلاام اجملتمااع علااى
نفس ا  .فك ا فسااق ّو فجااور ّو خااروج عاان الطريقااة ا نسااانية املسااتقيمة يعااد ظلمااا  .فااالظلم يف
القرنن مفهول عال يشم الظلم على الغ والفسق والفجور واألعمال املنافية للخدق ،با الغالاب
ماان اس ااتعمال ه ااذه الكلم ااة يف الق اارنن ه ااو املصااداق الث اااي  .واآلايت القرنني ااة ال اايت اعت ااربت الظل اام

ابملعىن العال سببا د تتمع خا كث ا ج ّدا ،تال لذكرها.
وتستفاد مان تماوع هاذه املقااييس وجهاة نظار القارنن حاول ّسااس اجملتماع والتااريخ  .ويتبا ّ ّن
كث ا ا م اان األُم ااور تعت اارب يف نظ اار الق اارنن ذات دور ه ااال ّساس ااي يف اجملتم ااع م ااع ّ ّن بعض ااها يع ااد يف
ا صطدف من شؤون البناء العلوي.
____________________
( )6راجع سورة هود  661واألنبياء  63واملؤمنون  03و .12
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تطور التاريخ وتكامل :
ّ
املهما للتاااريخّ ،ي ماهيتا  ،والكاادل
إ ّن األحباااع السااابقة كانااه تاادور حااول ّحااد املو ااوع
ّ
تطور التاريخ ا نساي.
يف ّ ّ ا مادية ّو غ مادية  .واملو وع املهم اآلخر ّ

ماان املعلااول ّ ّن احلياااة ا جتماعيااة اات اب نسااان ،فهنااا بعااة احلي اواةت األُخاار تعاايش
عيشااة اجتماعيااة نوعااا مااا ،فحياهتااا تبتااي علااى التعاااون وتقساايم األعمااال واملسااؤوليات اااه تموعااة
ماان الق اوان املنظمااة  .فالنح ا  -مااثد  -ماان هااذا القبي ا  ،ولكاان هنااا فاارق ّساسااي ب ا احلياااة
ا جتماعي ااة ل نس ااان واحلي اااة ا جتماعي ااة لتل ااك احليا اواةت ،وه ااي ّ ّن حياهت ااا ا جتماعي ااة نبت ااة
تتغا  ،فااد يطارّ التطا ّاور والتكاما علااى نظامهااا املعيشاايّ ،و كمااا يقااول ( :مااوريس مرتلنيااك ) علااى
صق التعب  .وهذا خبدف احلياة ا جتماعياة لاد البشار ،ف ّ اا متط ّاورة متكاملاة با اا
مت ّد ا ،إن ّ
نوع من السرعة ،وهذه السرعة تزداد تدرجييا ؛ ولذلك ف ّن ريخ احلياة ا جتماعية ل نساان ينقسام

إىل ّدوار تلااف حسااب اخااتدف ا هااات امللحوظااة  .فمااثد ينقساام ماان حيااث وسااائ احلياااة إىل
مرحلا ااة الصا اايد ومرحلا ااة الزراعا ااة ومرحلا ااة الصا ااناعة  .وما اان حيا ااث النظا ااال ا قتصا ااادي إىل املرحلا ااة
ا ش ا ارتاكية احلديث ا ااة  .وم ا اان حي ا ااث النظ ا ااال السياس ا ااي إىل املرحل ا ااة العش ا ااائرية ،ومرحل ا ااة ا س ا ااتبداد
والديكتاتوريااة ،واملرحلااة ا رسااتقراطية ،واملرحلااة الدنقراطيااة  .وماان حيااث ا اانس إىل مرحلااة زعامااة
املرّة ومرحلة زعامة الرج  ،وهكذا من سائر احليثيات.
ملاذا يدح هذا التطور يف احلياة ا جتماعية لسائر احليواةت ؟
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ومااا هااو الساار والعام ا األساااس لتطااور حياااة ا نسااان وانتقا ااا ماان مرحلااة إىل ُّخاار ؟ وبعبااارة
ُّخاار مااا هااو األماار املخاات اب نسااان الااذي يس ا حبيات ا ا جتماعيااة قُاادما إىل األمااال ؟ وكيااف
يتحقق هذا ا نتقال والتقدل وما هو النظال الذي يس طبقا ل  ،وبتعب نخر ما هي ميكانيكيت ؟
وهنااا ساؤال نخاار يُثااار ماان قبا فدساافة التاااريخ ،وهااو ّ ّن هااذا التقا ّدل والتكاما املا ّدعى ها هااو
ّمر واقعي ّل ؟ فالتغي ات احلاصلة يف احليااة ا جتماعياة للبشار ّمار قطعاي  .إّّناا الساؤال يف ّ ّ اا
ه ا ه اي يف ساابي التقاادل والتكام ا واقعااا ّل ؟ ومااا هااو مناااا التكام ا ومقياس ا ؟ وقااد ّظهاار
بعضهم الشك يف ذلك ،وهو مذكور يف الكتب املو وعة ذا البحاث ( . )1وذهاب بعضاهم إىل ّ ّن
مس التاريخ دائري ،مبعاىن ّناّ يبادّ مان نقطاة ويعاود يف مسا ه املرحلاي إليهاا مارة ُّخار  ،وّ ّن شاعار
التاااريخ هااو ( عااود علااى باادء )  .فمااثد يؤسااس النظااال العشااائري بواسااطة مجاعااة ماان ّه ا الباديااة
اؤدي حصار
ذوي الشجاعة والعزل القوي ،ولكان هاذه احلكوماة تنج ّار بطبيعتهاا إىل ا رساتقراطية ،وي ّ
الق اادرة واحلكوم ااة يف طبق ااة األشا اراف إىل ث ااورة مجاعي ااة ،وينه ااي األم اار إىل احلكوم ااة الدنقراطيا اة ،ه
تسود الفو ى يف اجملتمع وا فراا يف احلرية ،وهذا يستوجب عودة الديكتاتورية وا ساتبداد القاساي
بواسطة الروف العشائرية.
ولكنّنا نرت هذا البحث ،ونقب كهص مو وعي ّ ّن حركة التاريخ وس ه على وجا العماول حناو

التقدل والتكام  .وا دير ابلذكر ّ ّن ك ّولئك القائل
ّن مستقب

يتوجا حناو التقادل يعتقادون
ّن التااريخ ّ

____________________
( )6راجااع كتاااب ( مااا هااو التاااريخ ؟ ) ريليااف :ال اش  .كااار  .ودروس يف التاااريخ ريليااف وي ا دورانااه ،وكتاااب لااذات
الفلسفة.
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مجيع اجملتمعات خ من ما يها وّ ّ ا مجيعا تس حنو العلاو والتكاما بادون توقّاف وركاودّ ،و عاود
إىل الوراء ،فد شك ّ ّن اجملتمعاات قاد تتوقاف عان التقادل ،با قاد ترجاع إىل الاوراء وقاد تتمايا نيناا
ويسااارا ،وقااد ينتهااي ّمرهااا إىل السااقوا والفناااء  .فاااملراد ّ ّن اجملتمعااات البش ارية ماان حيااث اجملمااوع
تس حنو التقدل والعلو.
وقد ذكر يف كتب فلسفة التااريخ عواما التطاور ا جتمااعي وحمركاات التااريخ ،بوجا يتبا ّ عادل
ريم يس  .فالنظرايت يف هذه املسهلة املذكورة عادة كالتايل:
صحت بعد ّ
 - 6النظرية العنصرية:

فالعام األساس املوجب لتقدل التااريخ طبقاا اذه النظرياة ،بعاة العناصار مان البشار الايت متلاك
قابلي ااة خل ااق احلض ااارة والثقاف ااة ،األم اار ال ااذي تفق ااده س ااائر العناص اار  .ف اابعة الطوائ ااف م اان البش اار
يس ااتطيعون إنت اااج العل اام والفلس اافة والص ااناعة والف اان واألخ اادق ،وبع ااة نخ اار يس ااتفيدون فق ااأ .
والنتيجة ّنّ بد من إجراء نوع من تقسيم األعمال ب الطوائف املختلفة على ّسااس ا خاتدف
العنصاري ،فالعنصار القابا جاراء السياساة والتعلايم والرتبياة وإنتاااج الثقافاة والفان واألدب والصااناعة
يلتازل مسااؤولية هاذه الشااؤون ا نساانية اللطيفااة والراقياة  .و ّّمااا الطوائاف الاايت متتلاك هااذه القابليااة،
فهي معفيّة عن هذه الوظائف فيحال إليها األعمال الشاقّة ا سمية ،نظ ّعمال احليواةت حياث
اتاج إىل فكر قوي وذوق رفيع  .وممّان قاال ذاذه النظرياة ّرساطو ،ولاذلك كاان يعتقاد ّن بعاة
العناصر تستحق السيادة ومتلك العبيد ،وبعضها تستحق ّن تكون عبيدا.
ويعتقد بعضهم ّ ّن سبب تكام التاريخ هو خصوصية بعة
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العناصاار  .فمااثد العنصاار الشاامايل ّفضا ماان العنصاار ا نااومي ،وهااو الااذي خلااق احلضااارات  .ومماّان
كااان يعتقااد ذااذه النظريااة ( كنااه كوبينااو ) الفيلسااوف املعااروف الفرنسااي الااذي كااان قبا مئااة ساانة
تقريبا وزيرا تارا لفرنسا يف إيران ملدة ثدع سن .
 - 0النظرية ا غرافية:
ه ااذه النظري ااة تق ااول :إ ّن خ ااالق احلض ااارات ،وموج ااد الثقاف ا اات ،ومن اات الص ااناعات ه ااو البيئ ااة
الطبيعية اواصة  .ففي املناطق املعتدلة تتواجد األمزجة املعتدلة واألفكاار القوياة اودّقاة  .وقاد ذكار
مبسااطا حااول ريث ا الطبيعااة يف صاانع الشخصااية الفكريااة
اباان سااينا يف ّوائ ا كتاااب القااانون شاارحا ّ

والذوقيااة والعاطفيااة  .فالعاما الااذي يهيّا ا نسااان للتقاادل يف التاااريخ لاايس هااو العنصاار والاادلّ ،ي
العام ا الااوراثي ،فيكااون ذلااك العنصاار صااانعا للتاااريخ ّينمااا كااان ،ويف ّياّاة بيئااة ،والعنصاار اآلخاار
يسااتطيع ذلااك ّينمااا كانااه عيشاات  .ب ا إ ّن اخااتدف العناصاار ةش ا ماان اخااتدف البيئااات ،ومااع

هج اارة الطوائ ااف املختلف ااة تنتقا ا القابلي ااات  .ف ااالواقع ّ ّن األق اااليم واملن اااطق اواص ااة ت ااؤثّر يف تق اادل
التاريخ ،وجتدد معا احلضارة  .وممّن قب هذه النظرياة ( مونتساكيو ) العاا ا جتمااعي الفرنساي يف
القرن السابع عشر يف كتاب املعروف ( روف القوان ).
 - 3النطرية البطولية:

طبقا ذه النظرية يصنع التااريخ وتكاملا مان ا واناب العلمياة والسياساية وا قتصاادية والفنياة
واولقيااة إ ّ النوابااظ  .والفاارق با ا نسااان وسااائر احلياواةت ّ ّ ااا تتفاااوت يف القابليااات الطبيعيااة
البيولوجية ،فهي يف درجة واحدةّ ،و ّ ّن اختدفها
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يس ا غ ا ملحااوظ ،خباادف ّف اراد ا نسااان الاايت تلااف كث ا ا ماان حيااث القابليااات  .والنوابااظ هاام
خاوا اجملتمااع الااذين يتمتعااون بقاادرة فائقااة ماان حيااث العقا ّو الااذوق ّو العاازل وا بتكااار ،فهااؤ ء
ّينما ااا ُوج ا اادوا ّثّا ااروا يف تق ا ا ّدل اجملتما ااع م ا اان ا انا ااب العلم ا ااي ّو األدمي ّو اولقا ااي ّو السياس ا ااي ّو

العسكري  .وّكثر ّفراد البشر طبقا ذه النظرية يفقدون هذا ا بتكار ،فهام تباع لغا هم يساتفيدون
ممّااا ينتجااون ماان عل اام وصااناعة  .ولكاان هن ااا دائمااا يف ك ا تتمااع ّقلي ااة ف ا ّذة يتكاارون و رتع ااون،
يتقدمون ويبدعون األفكار ،وينتجون الصناعات وهم الذين اركون التاريخ قادما إىل األماال ليادخ
مرحلاة جدياادة  .وممّان قااال ذاذه النظريااة الفيلساوف ا جنلياازي املعاروف ( كار يا ) ،مؤلّاف كتاااب
.
األبطال الذي بدّه ابحلديث عن الرسول األكرل
فماان وجهااة نظاار كار ي ا يف ك ا قااول شخصااية ّو شخصاايات ر يااة هاام مظاااهر ريااخ ذلااك
القااول  .وبعبااارة ّصااق :ريااخ كا قااول مظهاار لشخصااية بطا ّو ّبطا ٍ
اال ونباوغهم  .فتاااريخ ا ساادل

مثد مظهر شخصية الرسول األكرل ،و ريخ فرنسا املعاصرة مظهر شخصية ةبليون وبعة نخارين،
و ريخ ا ااد السوفييت يف ما يقارب ست سنة ح اليول مظهر شخصية لين .
 - 2النظرية ا قتصادية:
ه ااذه النظري ااة تق ااول :إ ّن ا قتص اااد ه ااو العاما ا األ اار للت اااريخ  .فجمي ااع الش ااؤون ا جتماعي ااة
والتار يااة لك ا قااول وشااعب ،س اواء كااان يف اجملااال الثقااايف ّو الااديي ّو السياسااي ّو العسااكري ّو
ا جتماااعي ،مظاااهر لطريقااة ا نتاااج وعدقات ا يف اجملتمااع  .فااالتغي والتطااور يف اجملااال ا قتصااادي
للمجتمااع هااو الااذي يااؤثر يف تقدم ا وتغ ا ّ ه رّسااا علااى عقااب  .والنوابااظ يف هااذه النظريااة ليس اوا إ

مظاهر
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للحاجااة ا قتصااادية والسياسااية وا جتماعيااة للمجتمااع ،وتلااك احلاجااات معلولااة للتغي ا يف وسااائ
ا نتاج  .ولع ّ هذه النظرية ّشهر النظرايت يف عصرة احلا ر ،وهي نظرية املاركسي تبعا ملااركس،
وقد يقول ذا غ هم ّيضا.
 - 7النظرية ا يّة:
وهااي القائلااة ّن ك ا حادثااة يف األرل تنشااه ماان ّماار اااوي ةزل إليهااا وفقااا للحكمااة ا يااة
البالغااة  .فااالتطور والتكام ا يف التاااريخ مظهاار ا رادة احلكيمااة ،واحلكمااة البالغااة ا يااة  .والعام ا
الوحيااد الااذي يااؤثّر يف تغ ا ّ التاااريخ وتقدم ا هااو إرادة يف تعاااىل ،والتاااريخ مساارف إرادت ا املقدسااة .

اؤرو واألسااقف املعااروف الااذي كااان معلّمااا ومربّيااا ل ( -لااويس
ويقااول ذااذه النظريااة ( بوسااوئ ) املا ّ
اوامس عشر ).
هااذه هااي النظ ارايت املتعارفااة يف كتااب فلساافة التاااريخ اااه عن اوان العل ا األركااة للتاااريخ  .وحناان

نعتقد ّ ّن البحث قاد اخاتلأ يف هاذا املقاال علاى ماؤلّفي الكتاب ،والغالاب يف هاذه النظارايت ّ ّ اا
األركاة للتااريخ ،الايت حنان اآلن بصادد الكشاف عنهاا ،فالنظرياة العنصارية ماثد نظرياة يف
ترتبأ ابلعلّة ّ
علم ا جتماع ،وموردها السؤال عان ّ ّن العناصار البشارية املختلفاة ها هاي علاى مساتو واحاد مان
حيث العوام الوراثية ،وواجدة لدرجة واحدة من القابليةّ ،ل ّ ّ ا تلف يف ذلك ؟
ف ا ذا كااانوا علااى مسااتو واحااد ،فجميااع العناصاار مشاارتكة يف حركااة التاااريخ بنساابة واحاادةّ ،و
تس ااتطيع ّن تك ااون مش اارتكة ك ااذلك  .وإذا ك ااانوا عل ااى مس ااتوايت تلف ااة ف اااملؤثّر يف حرك ااة الت اااريخ،
والااذي نكاان ّن يااؤثر عناصاار خاصااة ماان البشاار  .فهااذه املسااهلة يصااق ّن يبحااث عنهااا ماان هااذه
لكن سر تقدل التاريخ يبقى
ا هة ،و ّ
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تهااو  .فلااو افرت اانا ّ ّن عنص ارا خاصااا ماان البشاار هااو املااؤثر يف تطا ّاور التاااريخ ،فهااذا ا ف ارتال
تلااف عاان اف ارتال مشاااركة مجيااع العناصاار في ا ماان جهااة ح ا املشااكلة ،إذ يبقااى الس اؤال عاان ساار
تطور احلياة ا جتماعية ل نسان دون سائر احليواةت بد جواب.
ّ

وكذلك النظرية ا غرافية ،فهي ّيضا ترتبأ مبسهلة اجتماعية مفيدة ،وهي ريث البيئات يف النماو
العقلاي والفكاري والااذوقي وا سامي للبشاار ،فبعضاها تن ّازل ماان شاهن ا نسااان إىل درجاة احليوانيااة ّو
قريب ااا منه اا  .ولك اان بعض ااها اآلخ اار تبع ااد ا نس ااان ع اان اوص ااائ احليواني ااة  .وطبق ااا ااذه النظري ااة
فالتاريخ يتحر إ ّ يف ّقاليم ومناطق خاصة ،وهو راكد ونبه يف بيئات ومناطق ُّخار  ،ويشاب

هنااا حياااة احلي اواةت  .ولكاان يبقااى الس اؤال األول علااى حال ا وهااو ّ ّن النح ا وسااائر احلي اواةت
ا جتماعيااة تفقااد حركااة التاااريخ حا يف املناااطق اواصااة املااذكورة  .فمااا هااو العاما األساااس الااذي
هو سبب اختدف هذين النوع من احلياوان ،حياث يبقاى ّحادّا نبتاا واآلخار متان ّقد مان مرحلاة

إىل ُّخر ؟.
وّس اوّ ماان ا مي ااع النظريااة ا يااة  .ف ا ّن العااا كلّ ا م اان الباادو إىل اوتااال جبمي ااع ّسااباب وعلل ا
ومقتضاايات وموانع ا مظه اار رادة يف تع اااىل ،و اات ّ ذل ااك ابلت اااريخ  .ونس اابة ا رادة ا ي ااة إىل
مجيااع األس ااباب والعل ا يف الع ااا علااى س اواء  .فكمااا ّ ّن احلي اااة املتطااورة املتكامل ااة ل نسااان مظه اار
ملش اايئة يف تع اااىل ،ك ااذلك احلي اااة ا ام اادة الثابت ااة للنحا ا م ااثد  .إّّن ااا البح ااث يف مش اايئة يف حينم ااا
ي نظاال جعلتهاا متطاورة متكاملاة ؟ وماا هاو ذلاك السار الفاارق با
تعلقه إبجياد احليااة البشاريةّ ،
حياة ا نسان وحياة سائر احليواةت ؟
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و ّّم ااا النظري ااة ا قتص ااادية ،فه ااي فاق اادة للجان ااب الغ ااي واألُص ااويل ،مبع ااىن ّ ّ ااا تُع اارل بص ااورة
ُّص اولية ،فهااي ذااذا العاارل تب ا ّ إ ّ ماهيااة التاااريخ وهويّت ا  ،وّ ّ ااا ماديااة واقتصااادية ،وّ ّن سااائر
الشااؤون مبنزلااة األعارال ااذا ا ااوهر التااار ي ،وّ ّن ا انااب ا قتصااادي للمجتمااع إذا تعاارل للتغا
والتحا ّاول فا ن ذلااك يطارّ علااى مجيااع جوانااب اجملتمااع ابلضاارورة  .ولكاان هااذا تاارد افارتال ،والساؤال
ٍ
األول ابق على حال  .فلو افرت نا صاحة هاذه النظرياة وّ ّن ا قتصااد ّسااس اجملتماع فا ذا تغا ّ تغا ّ
اجملتمع بكامل  ،بقي السؤال عن العام ّو العوام اليت تغا ّ األسااس ،وبتبعا ّو بتبعهاا تتغا ّ ساائر
ا وانب  .وبعباارة ُّخار  :إ ّن كاون ا قتصااد ّساساا للمجتماع يكفاي يف تفسا حركاة التااريخ با

 .نعم لو ب ّدل ّصحاب النظرية عر ها ،فباد مان القاول ّن كاون ا قتصااد ّسااس اجملتماع  -كماا
يقولااون  -هااو حما ّار التاااريخ ،وّ ّن ماديااة التاااريخ تكفااي جياااد احلركااة في ا لااو عر اوا النظريااة علااى
ّساس ّ ّن التناقة الداخلي يف اجملتمع ب األساس والبنااء العلاوي هاو حم ّار التااريخّ ،و ّ ّن تنااقة

عوام ا ا نتاااج وعدقات ا  -وّااا وجهتااان تلفتااان ماان العام ا األساااس ( ا قتصاااد )  -هااو حما ّار
التاريخ ( ،ولو فعلاوا كاذلك ) لكاان عارل النظرياة بوجا صاحيق  .و شاك ّ ّن املاراد لعار اها هاو
ما ذكرةه ،ولكن الكدل يف حسن العرل وسوئ وان صق املراد الواقعي ملن عر ها.
و ّّمااا النظريااة البطوليااة  -ساواء كانااه صااحيحة ّل خاطئااة  -فهااي تارتبأ رّسااا مبو ااوع البحااث،
األر للتاريخ.
ّي العام ّ
األر للتاريخ:
إذن فقد حص لدينا ح اآلن نظريتان حول العام ّ
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 - 6النظري ااة البطولي ااة :ال اايت تق ااول ّن الت اااريخ مص اانوع بي ااد النواب ااظ ،وّ ّن ّكث اار ّف ا اراد اجملتم ااع
يفقاادون ا بتكااار والقاادرة علااى التقاادل  .ولااو كااان ا ميااع ماان هااذا القساام ماان األفاراد اصا ّي
اول يف التاريخ ّبدا ،إ ّ ّ ّن النادر من األفراد نلكون املوهبة الطبيعية لدبتكار فيخططون ويعزماون
ويق ااومون بش ا ّدة ،وجيا ّارون وراءهاام األةس العااادي  ،وهكااذا لقااون تغي ا ا يف التاااريخ  .وشخصااية
البط إّّنا تنشه من الشؤون الطبيعية املوروثة بصورة استثنائية  .و ّّما األحوال ا جتماعياة واحلاجاات
املادية للمجتمع فليس ا دور يف تنشئة هذه الشخصيات.
 -0نظري ااة التض اااد ب ا األس اااس والبن اااء العل ااوي للمجتم ااع :ه ااو التعب ا الص ااحيق ع اان النظري ااة
ا قتصادية السابقة.
 - 0وهنا نظرية نلثة ،وهاي النظرياة الفطرياة :فا نساان نلاك خصاائ مبوجبهاا تتكاما حياتا
ا جتماعيااة :فماان تلااك اوصااائ والقابليااات األافظااة علااى جتااارب اآلخ ارين ومجعهااا ؛ فك ا مااا
اص علي بتجربة افظ ويستخدم كهساس لتجارب اآلتية.
وماان تلااك اوصااائ قابليااة الااتعلّم عاان طريااق البيااان والكتابااة  .فيضاايف إىل معلومات ا جتااارب
اآلخارين ومكتساباهتم عاان طرياق البيااان ،ويف مرحلاة ّعلااى عان طرياق اوااأ  .وهاي جتااارب كا جيا
اتم القاارنن بااذكر نعماايت البيااان
للجي ا اآلخاار عاان هااذين الط اريق وت ارتاكم التجااارب  .وم ان ه حنااا اها ّ
ه حَ ُ َه َ ُ ح َ َ َ َ ح َ
ه ُ
ٍ
اإلس َتدا * َعل َمده
والقلم ّو الكتابة بوج خاا  ،قاال تعااىل :الرْحن * علدم القدرآ َ * خلدق َ
ح

ا َيَا َ فاهتم بذكر البيان ؛ ألنّ سبب ا ستفادة من مكنوةت مائر اآلخرين.
ح ح
وقال تعاىل :اق َرأ
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ه
ح ِّ َ ه
َ هَ حَ َ
ح ََ
ح َ ح َ َ ُّ َ
َ ََ َ ََ
اَّلي علم بَالقل َم .
اَّلي خلق * خلق اإلستا َمن عل ٍق * اقرأ َرِّك األكرم * َ
بَاس َم َرِّك َ

واوصيصااة الثالثااة ل نس ااان متتّع ا بق اادرة العق ا وا بتكااار  .فه ااو ذااذه الق ااوة العجيبااة يس ااتطيع
ا بداع واولق ،وهو باذلك مظهار والقياة يف تعااىل وإبداعا  .وخصيصات الرابعاة متايلا ابلطباع حناو

األحاداع والتجدياد  .فا نساان لايس حاائزا جملارد القاادرة علاى ا باداع فيساتعملها عناد احلاجاة ،با
هو حائز على املي إلي ابلذات حسب فطرت .
إذن فقابلية حف التجارب ومجعها ،مضافا إىل قابلية نقلها واكتساذا ،ومضافا إىل القادرة علاى
ا ب ااداع واملي ا ا إلي ا ا ابل ااذات ق ااوة ا ا ّار ا نس ااان إىل األم ااال  .واحلي ا اواةت متل ااك قابلي ااة حف ا ا

التجااارب ،و القاادرة علااى نق ا املكتساابات وانتقا ااا ( ،)1و قابليااة اولااق وا بااداع الاايت هااي ماان
خوا القوة العاقلة ،و املي الشديد إىل األحداع  .فهذا هو السبب يف ركاود احلياواةت وبقائهاا
يف مرحلة واحدة وتقدل ا نسان وحركت .
نتعرل لنقد هذه النظرايت:
واآلن ّ
دور الشخصية يف التاريخ:
رّمب ااا يق ااال ( :إ ّن الت اااريخ ه ااو الصا اراع با ا النواب ااظ واألُةس الع ااادي )  .فاألش ااخا
يؤيّدون دائما الو ع املوجود الذي

الع اااديون

____________________
( )6رّمبا يكون يف بعة احليواةت نوع من النق وا نتقال يف املعلومات ،ولكن ذلك علاى مساتو احلاوادع اليومياة دون

التجارب العلمية ،كما يقال ذلك يف حا ت النم  ،وقد ُّش إلي يف القرنن الكر  ،قاال تعااىل:
ه ح ُ ح ُ ُ َ َ َ ُ ح َح َه ُ ح ُ َحَ ُ َ ُ ُ ُ
ود ُد ََ ُه حم ال ي َ حش ُع ُرَ َ ( النم .) 63
انلمَ ادخلوا متا َكنُم ال ْ َطمنُم سليما َعن
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َ َ ح َ َ ٌ َ ُّ
ت ن حملدة يَدا أي َهدا
قال

ّنسوا ب  .وا نسان النابغة ااول تغي الو ع إىل و ع ّحسن ومرحلاة ّعلاى  .وقاد ادعاى كارليا
ّ ّن التاريخ يبتدظ من النوابظ واألبطال ،وهذه النظرية يف الواقع تبتي على فر يت :
 - 6إ ّن اجملتماع فاقاد لطبيعاة وشخصاية خاصاة با  ،ولايس تركيباا حقيقياا مان األفاراد ،با األفاراد

ك ا مس ااتق ع اان اآلخ اار ،و ا اادع م اان الت ااهث املتقاب ا بي اانهم روف ا ماع ااة ،ومرّك ااب واقع ااي ل ا
شخصيت وطبيعت وقوانين اواصة  .فااجملتمع لايس إ ّ األفاراد ونفسايات األفاراد فقاأ ،وعدقاة ّفاراد
ا نسااان يف اجملتمااع ماان حيااث ا سااتقدل نظا عدقااة األشااجار يف الغابااة  .واحلاوادع ا جتماعيااة
ليسااه إ ّ تموعااة ماان احلاوادع الفرديااة  .وماان هنااا فاااجملتمع مساارف لدتفاقااات والصاادف الاايت هااي

نتائ للعل واألسباب ا زئية دون العل الكليّة والعامة.
 - 0إ ّن ّفاراد ا نسااان تلفااون اختدفااا فاحشااا ماان حيااث اولقااة األصاالية  .فمااع ّ ّن ّبناااء ندل
كله اام موج ااودات ثقافي ااة وحض ااارية ،وبتعب ا الفدس اافة حي اواةت ةطق ااة  .ولك اان ّكث اار األف اراد ممّااا

يقارب اجملموع يفقدون قادرة ا باداع واولاق ،فهام يساتفيدون مان الثقافاة واحلضاارة و ينتجو ماا .
وهااذا هااو الااذي نيّاازهم عاان احلي اواةت الاايت تسااتفيد ماان الثقافااة واحلضااارة  .فااالروف الغالبااة علااى
هااؤ ء األكث ارين روف التقليااد والتبعيااة وتكاار األبطااال  .هااذا ولكا ّان النااادر املعاادود ماان البشاار هاام
املتوساأ والعاادي يساتقلون يف التفكا ويبادعون ويبتكارون ،و ام
ّبطال ونوابظ ،وهام فاوق املساتو
ّ
العزنة القوية وبذلك نتازون عن األكثرين ،فكه م مان طيناة وطبيعاة ُّخار ّ ،و مان عاا نخار ،فلاو
يربز إىل الوجود النوابظ واألبطال يف العلم والفلسفة والذوق والسياسة
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وا جتماع واألخدق والفن واألدب لبقيه البشرية على حا ا األول ،و تتقدل خطوة واحدة.
ولكاان الفر اايت كليهمااا دوشااتانّّ :مااا الفر ااية األُوىل فلمااا ذكاارة سااابقا يف مباحااث اجملتمااع
ماان ّنّا مسااتق يف شخصاايت وطبيعت ا وقانون ا وساانن  ،وّنّا يسااتمر يف مس ا ه طبقااا لتلااك الق اوان
الكليّااة ،وهااذه الساانن يف ذاهتااا تقدميااة وتكامليااة  .إذن فااد بااد ماان رفااة هااذه الفر ااية ،والبحااث
علااى اف ارتال اسااتقدل اجملتمااع يف شخصاايت وطبيعت ا وساانن ومس ا ه ،طبقااا ااا لنجااد ّ ّن شخصااية
الفاارد علااى هااذا الفاارل ها نكاان ّن يكااون ااا دور يف حركااة اجملتمااع ّل ؟ وساايهي البحااث عاان
هذا املو وع.
و ّّمااا الفر ااية الثانيااة ،فلنّا وإن نكاان إنكااار اخااتدف األفاراد ماان حيااث اولقاة ،إ ّ ّ ّن هااذا
الرّي القائ ّن األبطال والنوابظ قد استهثروا ابلقدرة على ا بداع ،وّ ّن األكثرية القريبة من اجملماوع
يسااتفيدون ماان ثقااافتهم وحضااارهتم فقااأ غا صااحيق  .فجميااع ّفاراد ا نسااان نلكااون قابليااة اولااق
وا بااداع علااى اخااتدف املسااتوايت ؛ إذن فجميااع األف اراد ّو ّكث اارهم يشاااركون يف اولااق وا نت اااج
وا بداع ،وإن كان دورهم ّق من دور النوابظ.
ويف قبال هذه النظرية اليت ت ّدعي ّ ّن الشخصيات لقون التاريخ نظرية ُّخر تقاول :إ ّن التااريخ
لق الشخصيات ،مبعىن ّ ّن احلاجات العينياة يف اجملتماع هاي الايت تصانع الشخصايات الباارزة  .وقاد

حكااي عاان مونتسااكيو ّنّا قااال ( :إ ّن ّعاااظم الرجااال وعظااائم احل اوادع ننر ونتااائ لقضااااي ّوسااع
تا  ،وّطول زماة ) وعن هيج قول  ( :إ ّن الرجال
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األعاظم لقوا التاريخ ب هم كالقواب )  .إذن فالشخصيات البارزة عدئام عواما  .ومبوجاب
املنطااق القائ ا صااالة ا ماعااة  -كمااا يقااول ب ا دور كااا  -وّ ّن ّف اراد ا نسااان نلكااون بااذاهتم
شخصااية ،وإّّنااا يكتساابون الشخصااية ماان تااتمعهم ،فاااألفراد والشخصاايات ليساوا إ ّ مظاااهر للااروف

ا ماعيةّ ،و كما يقول حممود الشبسرتي :ليسوا إ ّ مشابك ملشكاة الروف ا ماعية.
ومن تبع حياث يعتاربون ّسااس اجتماعياة ا نساان وعملا ا جتمااعي ،با يعتربونا
ّّما ماركس َ
مقا ّدما علااى شااعوره ا جتماااعي ،مبعااىن ّ ّن شااعور األفاراد لاايس إ ّ مظاااهر للحاجااات ا قتصااادية يف
اجملتم ااع  .فالشخص اايات الب ااارزة مبوج ااب ه ااذه النظري ااة مظ اااهر للحاج ااات املادي ااة وا قتص ااادية يف
اجملتمعات (.)1
____________________
( )6إىل هنا انتهى  -مع األساف الشاديد  -ماا كتبا األُساتاذ الشاهيد خبطّا حاول هاذا املو اوع  .ومان الوا اق ّ ّن هناا
ووفّاق ألُمنيتا وهاي الشاهادة يف سابي يف ،ر اوان يف
مطالب كث ة يف نظر األُساتاذ كاان يرياد تادوينها  .فلام نهلا األجا ُ
علي  .ولعلّنا نوفّق يف املستقب استنادا إىل مذ ّكرات املتفرقة ّن نكم هذا املبحث ونضيف يف الطبعات اآلتية.
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اجملتمع والتاريخ
املفكر ا سدمي الكب
الشهيد
الشيخ مرتضى املطهري
اجلزء الثاين
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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
اإلسالم واملادية التارخيية
ه تقب ا سدل فكرة املادية التار ية ؟
ه يقول منطق القرنن يف الي القضااي التار ية على ّساس املادية التار ية ؟
ذهبااه فئااة إىل ا جابااة عاان هااذين الساؤال اب جياااب ،وقااالوا إ ّن القاارنن طاارف هااذه الفكاارة قبا
ماااركس لااف عااال ،ولع ا ّ ّول َماان تبا ّاىن هااذه املسااهلة الاادكتور علااي الااوردي العراقااي ،الااذي عُاارف
بكتاابت ا املث ا ة  .والي ااول ،ف ا ّن ه ااذه الفك اارة س ااائدة ب ا فئ ااة م اان الكتّاااب املس االم املص ا ّارين عل ااى
التظاهر ابلتج ّدد والعصرية.
حناان نعتقااد ّ ّن هااذه الفئااة ّإمااا ّن تفهاام ا ساادل ّو تفهاام املاديااة التار يااةّ ،و تفهمهمااا
تعرفا علااى األسااس اومسااة والنتااائ السااه
معااا  .الفاارد املطّلااع علااى منطااق ا ساادل يسااتطيع بعااد ّ
للمادية التار يةّ ،ن يفهم التناقة املوجود ب املنطق ا سدمي واملادية التار ية.
هااذا ا جتاااه الفكااري يف فهاام اجملتمااع والتاااريخ يشا ّك  -يف اعتقااادة  -خطارا كبا ا علااى الفكاار
ا سدمي ،خاصة إذا ا ّ ذ طابعا إسدميا
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زائفااا  .مان هنااا ناار ماان الضااروري دراسااة املسااائ الاايت تُثا شاابهة تبا ّاي ا ساادل لدقتصاااد ابعتباااره
وتبي التفس املادي للتاريخ.
البناء التحيت للمجتمعّ ،
الفئاة املااذكورة مان الكتّاااب اكتفاه يف اسااتد ا باذكر بضااع نايت وّحادياث ،لكننّااا ساانطرف يف
هذا الفص ما نكن ّن يث هذه الشبهة على نطاق ّوسع ؛ كي يكون حبثناا شاامد كاامد يف هاذا
احلق :
الشبهة األُوىل:
القرنن الكر طرف مفاهيم اجتماعية عديدة ،ذكرة يف حبث  -اجملتمع  -ما يقاارب مان مخسا
كلمة من األلفاظ ا جتماعية يف القرنن الكر .
وعند دراسة اآلايت القرننية اليت استعمله تلك الكلمات يربز ّمامنا نوع مان الثنائياة يف النظارة
القرننية للمجتمعات.
فااالقرنن يطاارف هااذه الثنائيااة رة علااى ّساااس مااادي ّ . .ي علااى ّساااس التمتّااع ابلاانعم املاديااة
واحلرمان منها  .فهحد القطب يطلق علي ّ ااء خاصاة مثا  :املال واملساتكربين واملسارف واملرتفا ،
ويطلااق علااى القطااب الث ااي ّ اااء ُّخاار مث ا  :املستضا َاعف والناااس واألراذل واألرذل ا ( ،)1ويعتقااد
بتعارل هذين القطب .
ومن جهة ُّخر  ،يعارل القارنن نوعاا نخار مان الثنائياة يف اجملتماع علاى ّسااس املفااهيم املعنوياة،
ّحد القطب نثّل الكافرون
____________________
( )1هذا التعب القرني يطلق القرنن على لسان املعار

طبعا.
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املوحاادون واملتّقااون
واملشااركون واملنااافقون والفاسااقون واملفساادون ،والقطااب اآلخاار نثل ا  :املؤمنااون و ّ
والصاحلون واملصلحون واجملاهدون والشهداء.
ولااو ّمعنااا النظاار يف هااات الثنااائيت ؛ لرّينااا يف القاارنن الكاار نوعااا ماان ا نطباااق ب ا القطااب
املااادي األول والقطااب املعنااوي األول ،وهكااذا با القطااب املااادي الثاااي والقطااب املعنااوي الثاااي .
بعبااارة ُّخاار  :ساانجد ّ ّن الكااافرين واملشاارك واملنااافق والفاسااق هاام ّنفسااهم :املاال واملسااتكربون
واملس ا اارفون واملرتف ا ااون والطواغي ا ااه ،غ ا ا ا هم  .وهك ا ااذا س ا اانجد امل ا ااؤمن واملوح ا اادين والص ا اااحل
واجملاهدين هم :املستضعف والفقراء واملساك واألرقّاء واملظلوم واألروم ّنفسهم غ .

ّكثاار :املرتف ا والظااامل واملس ااتغل وهاام الااذين
وهااذا يعااي ّ ّن اجملتمااع ينطااوي علااى قطب ا
يش ّكلون فئاة الكاافرين  . . .واملستضاعف الاذين يشاكلون تموعاة املاؤمن  .كماا يعاي ّ ّن تقسايم
اجملتم ااع إىل مس ااتكرب ومستض ااعف ه ااو ال ااذي خل ااق تقس اايم اجملتم ااع إىل ك ااافر وم ااؤمن ،فا س ااتكبار

اعاف منطَلَااق ا نااان والتوحيااد والصاادف
منطَلَااق الشاار والنفاااق والكفاار والفسااق والفساااد ،وا ستضا ُ
والتقو وا صدف.
ماان ّجا ّن يتضااق هااذا ا نطباااق تكفااي مراجعااة سااورة األعاراف ماان اآليااة التاسااعة واومسا :
ََح َ حَ حَ ح َ ه
ََلَ َق حد أَ حر َسلحنَا نُوحا ق إ قَ ح
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َ
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إىل
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ََ
َ

َكنُوا ي ُ حتَِ حض َع ُفو َ َم َش َار َق األرض ََ َم َغ َار َِّ َها  ، . . .وهاذه اآلايت األربعاون استعر اه ابختصاار
قصا نااوف وهااود وصاااح ولااوا وشااعيب وموسااى ،وفيهااا مجيعااا ( عاادا قصااة لااوا ) نشاااهد ّتباااع
األنبياء ينتمون إىل فئة املستضعف ،
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تتكون من املل واملستكربين (.)1
والطبقة اليت ةهضتهم ووقفه بوجههم ّ
هاذا ا نطباااق نساتطيع ّن جنااد لا تفسا ا ودلاايد ساو الشااعور الطبقااي ،وهاذا الشااعور ياادزل
املادياة التار يااة ويسااتلزمها ،فاجملاذاة با ا نااان والكفار هااي يف نظاار القارنن  -إذن  -انعكاااس عاان
اجملاذة ب املستضعف ( بفتق الع ) واملستضعِّف ( بكسر الع ).
القاارنن يصا ّارف ّن امللكيااة والثااروة الاايت يعا ّارب عنهااا القاارنن بكلمااة ( الغااىن ) تبعااث علااى الطغيااان،
ََح َ َ ح َ ُ ح َح
َ
() 2
التمرد على تعاليم األنبياء :إَ ه اإلستا ِلطَغ أ رآ َد اسِغَن .
ّي ّ
ونر القرنن كاذلك يعارل قصاة قاارون ليبا ّّ ّثار امللكياة الساي  ،فقاارون كاان سابطيا قبطياا،

ّي ماان الفئااة الاايت كااان فرعااون قااد استضااعفها  .وهااذا الفاارد املستضاعف ذاتا متا ّارد علااى قوما وطغااى
ه َ ُ َ َ َ ح َح ُ َ
وس (.)3
عليهم حينما ُّتيحه ل فرصة الغىن وا ثراء :إَ قارَ َك َمن قومَ م
ممّا سبق يتضق ّ ّن األنبيااء نروا اد الطغياانّ ،ي إ ّ ام نروا يف احلقيقاة بوجا املثارين واملاالك ،
ّئمة ا بهة املعار ة
يصرف ّ ّن ّ
والقرنن ّ

____________________
( )6راجع ّيضا سورة الكهف ،اآلية  03بشهن ّتبااع خاا النبيا وساورة هاود ،اآلياة  . 01والشاعراء ،اآلياة  666بشاهن
ّتب اااع ن ااوف  .وسا ااورة ي ااونس ،اآلي ااة  ،33حا ااول ّتب اااع موس ااى  .واألع ا اراف ،اآلايت  ،42 - 33ح ااول ّتب اااع شا ااعيب .
واألعراف ،اآليت  17و  11بشهن ّتباع صاح  .ونكتفي اب شارة إىل هذه اآلايت جتنبا ل طالة.
( )0العلق.1 :
( )3القص .11 :
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للنبياء كانوا من املرتف ّي الغاارق يف الارتف والنعايم:
ُ ح
َ
َ َ ُحَ ُ َ
وها إَنها بَ َما أ حر َسلُِ حم بَ َه َكرَ ُرَ َ (.)1
قال متر
جبهااة األنبياااء وا بهااة املعار ااةّ ،و بعبااارة ُّخاار جبهتااا ا نااان والكفاار انعكاااس عاان املواجهااة
املستضعفة والطبقة املستضعِّفة.
ب طبقت اجتماعيت ّا :الطبقة
َ
الشبهة الثانية:
يتوج يف خطاب إىل الناس ،والناس هم مجاه الشاعب األروماة ،وهاذا ا جتااه يادل علاى
القرنن ّ
املؤهلااة للاادعوة
اعارتاف القاارنن ابلشااعور الطبقااي ،وعلااى اعتباااره الطبقااة األرومااة هااي الطبقااة الوحياادة ّ

ا س اادمية ،وي اادل ّيض ااا عل ااى ّ ّن منطل ااق ا س اادل طبق ااي واجتاها ا طبق اايّ ،ي إناّ ا دي اان األ ااروم
غ ا هم  .وهااذا
واملستضااعِّف  ،كمااا ّ ّن ا يديولوجيااة ا ساادمية اطااب األااروم واملستضااعف
دلي نخر على ّ ّن ا سدل ير ا قتصاد بناءا اتيا للمجتمع ،كما ّنّ يؤمن مبادية هوية التاريخ.

الشبهة الثالثة:
القاارنن يصا ّارف ّ ّن القااادة واملصاالح واجملاهاادين والشااهداء ،ب ا وح ا األنبياااء ينبثقااون ماان ب ا
ُ ه
َ
اَّلي َب َعدث َِف
املنعمة ،يقول القرنن حاول ناي ا سادل :ه َو َ
عامة ا ماه من الطبقة املرفّهة ّ
ُ
ق
األ ِّميِّ َ
ي َر ُسوال َمنح ُه حم .)2( . . .

____________________
( )6سبه.32 :
( )0ا معة.0 :
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واأل ُّميون هم املنسوبون إىل األ ُّمة ،واأل ُّمة هي ا ماه األرومة.
وحااول شااهداء طريااق يف يقااول القاارنن:
ُح َ َ ُ
ُ حم (.)1
برهان

ح ُ ِّ
َ
ق َ ُ حَ َ ُ
َ حَ
ُك أُ ه
ددهيدا فقلنددا هدداتوا
ُ
ة
دد
م
ََن ٍَعنددا َمددن
ٍ
َ

انبثاق قادة النهضات والثورات من ب ا ماه األرومة ،يعي رورة انطباق املوقف العقائادي
وا جتم اااعي م ااع املكان ااة ا قتص ااادية والطبقي ااة ،وه ااذه الض اارورة نك اان تفس ا ها إ ّ عل ااى ّس اااس
مادية التاريخ ،وعلى ّساس اعتبار ا قتصاد بناء اتيا للمجتمع.
الشبهة الرابعة:
القرنن يؤّكد ّ ّن ضة األنبياء تتج حنو البناء التحيت للمجتمع ،حنو البناء الفوقي.
ونكن ا ستنباا من اآلايت القرننية ّ ّن هدف بعثة األنبياء ورسالتهم هو إقاماة العادل والقساأ
واملساواة ا جتماعية ،وإزالة الفواص الطبقية.
اركاوا دوماا مان البنااء التحايت الاذي هاو هادف بعثاتهم ليصالوا إىل البنااء العلاوي ،مان
األنبياء ّ
البناء العلوي حنو البناء التحيت.
البن اااء الف ااوقي املتمثّا ا يف العقي اادة وا ن ااان وا ص اادف واألخ اادق والس االو ه ااو ا اادف الث اااي
للنبياء ،وينشدون بعد إصدف البناء التحيت.
روي عاان الرسااول األكاارل ّنّا قااالَ ( :ماان معاااش ل ا
املعاش على املعاد ،وتقدل احلياة املادية على احلياة
____________________
( )6القص .17 :
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معاااد ل ا ) وهااذه العبااارة تعااي :تقاادل

املعنوية ،وارتباا احلياة املعنوية ابعتبارها بناء فوقيا ابحلياة املادية ابعتبارها بناء اتيا.
هم ابر لنا يف اوبز ،لو اوبز ما تصدقنا و صالّينا )  .وهاذه العباارة
وقال الرسول ّيضا ( :اللّ ّ
تفرز نفس املفاهيم املذكورة.
واليااول ،قااد ُّشاايع ب ا الناااس ّ ّن نشاااطات األنبياااء كانااه مقتصاارة علااى مسااائ البناااء الفااوقي،

وكاانوا يساتهدفون دعااوة النااس إىل ا ناان والصاادف والعقيادة واألخادق والساالو احلسان ،و يكاان
اام شااهن مبسااائ البناااء التحاايتّ ،و ّ ّن مسااائ البناااء التحاايت كانااه ريي ابلدرجااة الثانيااة ماان األّيااة
اامّ ،و ّ ّ اام كااانوا يعتقاادون ّ ّن كا األُمااور يااتم إصادحها تلقائيااا حينمااا يااؤمن الناااس ابلرسااالة ،وّ ّن

مظ اااهر العدالا ااة واملس اااواة تسا ااتتب م اان تلقا اااء نفس ااها يف اجملتما ااع امل ااؤمن ،إذ سا اايتق ّدل املسا ااتثمرون
نفسااهم ليعياادوا إىل األااروم واملستضااعف حقااوقهم ،وبعبااارة ُّخاار  :إ ّن األنبياااء اققااون ّهاادافهم
بسدف العقيدة وا نان ،وّتباعهم ينبغي ّن يسلكوا نفس هذا الطريق.
وهااذه ا شاااعة ليسااه إ ّ مك ارا وخااداعا ،ينشاارها املسااتثمرون ورجااال الاادين املرتبطااون ذاام ماان
ّج ا مسااخ تعاااليم األنبياااء ،وهااذا التضاالي ّ ااحى مقبااو با األكثريااة الساااحقة ماان ّبناااء األ ُّمااة،
وعلااى حا ّد قااول ماااركسّ ( :ولئااك الااذين يسااتطيعون ّن يصا ّدروا إىل اجملتمااع بضاااعة ماديااة ،قااادرون
ّيضا ّن يص ّدروا إلي بضااعة فكرياة ّ .ولئاك الاذين اتلاون مركاز القياادة املادياة للمجتماع ،هام قاادة
املعنوايت وّصحاب السلطة الفكرية ّيضا (.)1

____________________
( )1ا يديولوجية األملانية.
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طريقااة عما األنبياااء كانااه عكااس ماا تتصا ّاوره األكثريااة اليااول ،األنبياااء ّنقااذوا اجملتمااع ّو ( ماان
الشاار ا جتماااعي ،وماان التمييااز الطبقااي ،وماان ا ستضااعاف وا سااتكبارّ ،ي ماان جااذور الشاار
توص االوا بع ااد ذل ااك إىل التوحي ااد ا عتق ااادي والتق ااو اولقي ااة
العقائ اادي واألخدق ااي والس االوكي ،ه ّ

والعلمية ).

الشبهة اوامسة:
الق اارنن يض ااع منط ااق املعار ا ا للنبي اااء مقاب ا ا منط ااق األنبي اااء وّتب اااعهم ،ويو ااق ّ ّن منطا ااق
املعار ا ك ااان دوم ااا منط ااق األافظ ااة والتقلي ااد والرجعي ااة ،عل ااى العك ااس م اان منط ااق األنبي اااء ال ااذي
يتّصف دوما ابلتجدد وكسر التقاليد ،والتطلّع إىل املستقب .
القرنن يو ق ّ ّن الفئة األُوىل تستعم نفس املنطق الاذي نارسا املنتفعاون مان األو ااع القائماة
يف اجملتمعات الطبقية ،كما تدل على ذلك الدراسات ا جتماعياة ،كماا ّ ّن منطاق األنبيااء وّتبااعهم

هو نفس منطق األروم واملسحوق  ،كما تدل علي دراسات علم ا جتماع ّيضا.
القاارنن يؤّكااد بشااك خااا علااى خصااائ املنطقا  ،ومااا ذلااك إ ّ أل ّن القاارنن يريااد ّن يو ااق
مر التااريخ ،ويرياد ّن يضاع املعياار الادائم
ّ ّن املنطق  -متاما مث ّصحاذما  -كاة متجاذ على ّ
يف ه ااذا اجمل ااال  .الق اارنن يع اارل مش اااهد متع ااددة للمجاذ ااة با ا املنطقا ا  ،ويس ااتطيع الب اااحثون ّن
يراجعا اوا اآلايت  72 - 22م اان س ااورة الزخ اارف ،واآلايت  22 - 03م اان س ااورة امل ااؤمن ،واآلايت
 16 - 24من سورة ط ،
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واآلايت  24 - 61من سورة الشعراء ،واآلايت  34 - 31من سورة القص .

وعلى سبي املثال نقرّ اآلايت  02 - 02من سورة الزخرف ماع بعاة التو ايقََ :قَالُوا ل َ ح
دو
َ َ ه حَ ُ َ َ َ ح َ ُ ح َ َُ ح َ َ ح ح ح ُ ح ّ َحُ ُ َ َ ح َحَ ُ ح َ ق ح َ
ح
ُاء الرْحن ما عبدناهم ما لهم بَذلَك َمن َعل ٍم إَ هم إَال َيرصو * أم آ َتيناهم َكِابا َمن اب َلد َه
َ ُ ح ُ ح َح ُ َ َح َ ُ ه َ َ ح َ َ ََ ََ ُه َ ه ََ َ ح ُ حَ ُ َ ََ َ َ
َ
ار َهم مهِددَ * َكدذلَك مدا
َفهم بَ َه متِم َتكو * بَ قالوا إَنا َعدنا آ َباءنا َ أم ٍة َ َِنا َ آ َث َ
ُ
َ
َ
َ
ح َ حَ ح َ ح َ
َحَ ح َ
ّ َ َ ُحَ ُ َ ه َ َ ح َ َ ََ َ ه َ ه َ
دار َه حم
ذ
ن
ن
م
ة
ّ
ر
ق
ِف
ك
أرسلنا َمن اب َل
َ
ٍ
َ
َ
ير َإال قال متروها َإنا َعدنا آ َباءندا َ أمد ُ ٍة َ َِندا َ آ َث َ
َ ٍ
َ
ح
ح
ه َ َ ح ُ ح َ َح َ َ ُ َ ُ ه
َ ُ َ
ح َ
َ َ َ َ ح ُ
اءك حم قالوا َإنا بَ َما أ حر َسلُِ حم بَ َه َك َردرَ
ُمقَِ ُدَ * قال أ ََل حو َعئُُِ حم بَأهدى َمما َعدتم علي َه آ َب

.

تتمس ااك مبنط ااق ا اارب والقض اااء والق اادر ا ااربي،
يف ه ااذه اآلايت ن اار ا به ااة املعر ااة للنبي اااء ّ
وتا ّدعي ّ ّ ااا فاقاادة ا ختيااار ( لااو شاااء الاارمحن مااا عباادةهم ) ،وهااذا املنطااق هااو منطااق املنتفعا ماان
فيربرون ماوقفهم ابلقضااء
األو اع السائدة ،منطق الذين يريدون حدوع تغي يف الو ع القائمّ ،

والقدر.
وهذه ا بهة املعار ة تتشابّث ّحيااة ابلتقالياد املوروثاة عان نابئهام ،ويضافون علاى تلاك التقالياد
َ ُ
ح َ ُ
َ َ
صافة القداساة بََ قالوا َإنها ََ َع حدنَا آ َبَ َاءنَا ََ أ هم ٍة ََ َِنها ََ آ َث َار َه حم ُم حهَِ ُدَ َ  ،وهاو نفاس املنطاق
السائد ب األافظ واملنتفع من األو اع السائدة.

واألنبياااء  -مقابا ذلااك  -يتحاادثون عاان ( األهااد ) ّي األكثاار علميااة وّكثاار اريارا وإنقاااذا:
ه َ َ ح ُ ح َ َح َ َ ُ
َ َ َ َ ح ُ َح َ
ك حم  ،وهاذا هاو منطاق الثاوري والكاادح
قال أ ََل حو َعئُُِ حم بَأهدى َمما َعدتم علي َه آ َباء
واملسحوق يف األو اع السائدة.
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ه
إَنددا بَ َمددا

وا بهااة املعار ااة ،ح ا تعجااز عاان إقامااة احلُ ّجااة والاادلي  ،تقااول كلمتهااا النهائيااة:
ُ ح
َ
أ حر َسلُِ حم بَ َه َكرَ ُرَ َ أل ّن هذه الرسالة تش ّك خطرا على مكانتهم ا جتماعية والطبقية.
الشبهة السادسة:

وّو ق من ك ما سبق موقف القارنن مان الصاراع با املستضاعف واملساتكربين ،فاالقرنن يؤّكاد
املستضعف  ،متاما كما تؤّكد على ذلك املادية التار ياة اساتنادا إىل
ّ ّن هذا الصراع سينتهي ابنتصار
َ
منطق الدايلكتيك.
القاارنن يف موقفا هااذا يشا يف احلقيقااة إىل ا جتاااه ا ااربي والضااروري للتاااريخ ،مؤّكاادا ّ ّن الطبقااة

الايت اما الصاافات الثورياة ذاتيااا ستنتصاار يف نضااا ا ماع الطبقااة الاايت تفارل عليهااا مكانتهااا الطبقيااة
َُ ُ َ ح َ ُ ه ََ ه
ين ح
اسُِ حضع ُفوا ِف األرض ََ ََنح َعلَ ُه ح
اَّل َ
دم
ومتحجارة ابلاذاتَ :ن َرّد أ نمن َ
ّن تكاون رجعياة
َ
َ
َ
ّ
َ ( َ َ ) 1ح َ ح َ ح َ ح َ ه َ َ ُ ُ ح َ ح َ ُ َ َ َ َ
َََ
أَئ هم قة ََ ََنح َعلَ ُه ُم ال ح َ
ار َِّ َها
غ
م
َ
األرض
ق
ار
ش
م
و
ف
ع
ض
ِ
ت
ي
وا
ن
َك
ين
اَّل
م
و
ق
ال
ا
ن
ث
ر
َ
أ
َ
ي
ث
ار
و
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ح
ح
ه
َ َ َ َ َ َ ه ح َ َ ُ َ ِّ َ ُ ح َ َ َ
دِّبَا ََ َد هم حرنَدا َمدا ََك َ يَ حصدنَ ُ
َ بَِن إْسائيَ ب َما َص َ ُ
ال َِت باركنا َفيها َتمت َكَمة رِّك اْلتَن
َ
َ
َ
َ َ
رَ حر َع حو ُ ََق حو ُم ُه ََ َما َكنُوا ي حع َر ُُو َ (.)2

وهااذا املفهااول القاارني بشااهن ايااة الص اراع ،ينطبااق متامااا مااع املباادّ الااذي اسااتنتجناه ماان املاديااة
التحج اار ،وه ااذه اوص االة حمكوم ااة
التار ي ااة ؛ إذ قلن ااا إ ّن اوص االة الذاتي ااة لدس ااتثمار ه ااي الرجعي ااة و ّ
ابلفناء حمالة ؛
____________________
( )6القص .7 :
( )0األعراف.631 :
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أل ّ ا د السنّة التكاملية للطبيعة ،واوصلة الذاتية للطبقاة األروماة هاي التن ّاور واحلركاة والثاورة ،وهاي
خصلة منتصرة حتما ؛ أل ّ ا منسجمة مع السنن التكاملية للطبيعة.
س ّن ننق هنا مقتطفا مان مقاال نشارت ّخا ا تموعاة مان املثقفا املسالم املتمركسا (
َ حَ حَ ح َ ه
اَّل َ
ين . . .
ََأ حَ َرثنا القوم َ

كراس ،ويف هذا املقال ،ذُكرت اآلياة:
نسبة إىل ماركس ) على شك ّ
ه علّقوا عليها مبا يلي:
( إ ّن الذي يث ا نتباه ّكثر من غ ه ،موقاف يف ،وكا مظااهر الطبيعاة مان مستضاعفي األرل
 .شااك ّ ّن املستضااعف يف املفهاول القاارني هاام ا ماااه األرومااة املغلولااة املعزولااة جاربا عاان دورهااا
يف تقرير مصا ها  . .انطدقاا مان هاذا املفهاول ،وماع األخاذ بنظار ا عتباار موقاف يف ،وكا مظااهر
الوجود إزاء املستضعف ّ ،ي ا رادة املطلقة املهيمنة على الوجود بشهن ا متنان عليهم ،يُطر ُف هاذا
السؤال :تُر َمن هم الذين اققون هذه ا رادة ا ية ؟

ا اواب علااى هااذا الس اؤال وا ااق ،فحا ناادرس تركيااب اجملتمعااات مبااا تنطااوي عليا ماان قطب ا
متصارع ّا :قطبا ا ستضعاف وا ساتكبار ،ونعلام مان جهاة ُّخار ّ ّن إرادة يف تتجا إىل إماماة
املستضا ااع َف  ،ووراثا ااتهم لا االرل ،وإىل اطا اايم ّنظما ااة ا سا ااتكبار وزوا ا ااا ،نفها اام ّ ّن املستضا ا َاعف
جيسدون ا رادة ا ية.
ّنفسهم وقادهتم واملثقف امللتزم  ،الذين نشهوا يف ّجوائهم ،هم الذين ّ
َ
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بعب ااارة ُّخ اار  :إ ّن ه ااؤ ء الرسا ا ( )1والش ااهداء ( )2املنبثقا ا م اان با ا املستض ا َاعف  ،ه اام ال ااذين
ٍ
متهااد الطريااق ّمااال
يقطعااون اوط اوات األُوىل يف النضااال مااع األنظمااة الطاغوتيااة املسااتغلّة ،خط اوات ّ
إمامة املستضعف ووراثتهم للرل.
هاذا املعااىن هااو يف الواقااع انعكااس ملعرفتنااا القرننيااة عاان الثاورات التوحيديااة والتطا ّاورات التار يااة
ّي إ ّن الثورات التوحيدية تدور من وجهة النظر ا جتماعية حاول حماور إماماة املستض َاعف ووراثاتهم
للرل ،كما ّ ّن قادة هذه الثاورات وطدئعهاا ينبغاي ّن ينبثقاوا ابلضارورة مان با املستض َاعف  ،وّن
تك ا ااون منطلق ا اااهتم ا يديولوجي ا ااة ومك ا ااانتهم ا جتماعي ا ااة ه ا ااي ذات املنطلق ا ااات الفكري ا ااة واملكان ا ااة

() 3

ا جتماعية للمستضعف ) . . .
وهذا القسم من املقال ينطوي على ع ّدة موا يع:
املستضعف.
ّ  -اجملتمع يف رّي القرنن يتكون من قطب ّا دوما قطب املستضعِّف و
َ

ب  -إرادة يف ( وعلى حد تعب ّصحاب املقال :موقاف يف وكا مظااهر الطبيعاة ) تتجا حناو
املستثمرين يف
املستضعف وك
إمامة ووراثة
َ
َ

____________________
( )6يف احلاش اية ُّش ا إىل اآليااة الثانيااة ماان سااورة ا معااة ،وإىل اآليااة  604ماان سااورة البقاارة ،واسااتنتجوا منهااا ّ ّن األنبياااء
انطلقوا من ( األ ُّمة ) ،واأل ُّمة تعي ا ماه األرومة.
ُ
ق
ِّ
ُ
َ
َ ح
وفسروا الشاهيد ابملقتاول يف سابي
( )0يف ا امش ُّش إىل اآلية  71من سورة القص ََ :ن ٍَعنَا َم حن ُك أ هم ٍة ُ َهيدا
ّ
يف ،قالوا :إ ّن الشهداء ينبثقون دوما من األُمم وا ماه .
يدجبون ا اساام ( املعرفااة القرننيااة ) دون ّن جي ارّوا علااى التص اريق ّ اام يفر ااون املاديااة
( )3هااؤ ء السااادة يضاافون علااى مااا ّ
التار ية املاركسية على القرنن.
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موحدين ّو مشرك ّو وثني ّ ،و ماؤمن ّو غا ماؤمن ّ .ي إ ّن
التاريخ بشك عال ،سواء كانوا ّ
كلمااة ( الااذين ) يف اآليااة لدس ااتغراق وتفيااد العم ااول  .وس انّة يف تاادور حااول انتصااار املستضا َاعف
وحول حمور ا ستضعاف فقأ.
مر التااريخ هاي الصاراع با األاروم والظاامل ،
بعبارة ُّخر  :إ ّن املاهية األساسية للنضال على ّ
وقوان التكام للعا تتج حنو انتصار األروم على الظامل .
ج  -إرادة يف تتحق ا ااق ع ا اان طري ا ااق املستض ا ااعف ّنفس ا ااهم ،وم ا اان الض ا ااروري ّن يك ا ااون الق ا ااادة
املستضعف  ،من القطب اآلخر.
والطدئع واألنبياء والشهداء من
َ

د  -رّة انطباق قائم دوما ب املوقف الفكري وا جتماعي واملكانة الطبقية للفراد.
وهكذا نر كيف ّ ّن اآلية الكرنة يُستنبأ منها ع ّدة مباادظ ماركساية حاول التااريخ ! وكياف ّ ّن
القرنن شرف ّفكار ماركس ،قب و دة ماركس لف ومئيت عال !!
وماا هااي النتيجااة ماان وراء كا ّ هااذه ا سااتنباطات ؟ هااؤ ء السااادة ام جاواب جاااهز يرتّكااز علااى
وروادهاا هام ابلضارورة مان طبقاة
الي ثورة علماء الدين ،يقولون :إ ّن القرنن علّمنا ّ ّن قادة الثاورات ّ
املستضعف  ،واليول نر علماء الدين ( الذين يشا ّكلون ّحاد ّقطااب ا ساتثمار الثدثاة ) قاد غا ّ وا
م اواقفهم وا ااذوا ص اافة الثوريااة  .فم ااا هااو الس اار يف هااذا التغي ا ؟ بااد ّن تك ااون راّاة مس ااهلة وراء
الكواليس  .وهذه املسهلة هي
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() 1
يتقمصاوا
إ ّن النظااال احلاااكم ّلفااى وجا َ
اوده معر ااا للخطاار ،فااهوعز إىل علماااء الاادين التااابع لا ّن ّ
ابجق با هاؤ ء  .ووا اق
الثورية نقاذ النظال ! هذه هي نتيجة الفهم القارني با املاركساي الاذي يت ّ
َمن هو املنتفع من هذا ا ستنتاج !

____________________
الكراس املذكور صدر يف عصر الطاغوت إبيران.
(ّ )1ي نظال الشاه ،و ّ
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نقد الفهم املادي لإلسالم
مااا قيا عاان نظاارة القاارنن إىل املاديااة التار يااةّ ،إمااا ّن يكااون خاطئااا ّساساااّ ،و صااحيحا مقااروة
ابستنتاج خاط  .وها حنن نناقش الشبهات السابقة على الرتتيب:
ّو  :نكن ّن نستنت من القرنن الكار ّي تطاابق با القطبا املاادي والقطبا املعناوي ،
ب اآلايت القرننية تفيدة عدل وجود مث هذا التطابق.
القرنن ،يف سرده للحداع التار ياة ،يعارل لناا ماؤمن بارزوا مان طبقاة املال املساتكربين ،ونروا
د طبقتهم وقيم طبقتهم.
ومن ّمثلة ذلك :مؤمن نل فرعون ،وامرّة فرعون اليت كانه شريكة فرعون يف النِّ َعم (.)1
القاارنن كا ّارر ذكاار سااحرة فرعااون بشااك مث ا  ،مؤّكاادا ّ ّن الوجاادان الفطااري ل نسااان ،واندفاع ا
الفطااري حنااو احلااق واحلقيقااة يدفع ا إىل جتاااوز األخطاااء وا حنرافااات ،وإىل ا ا ّدي هتدياادات فرعااون،
وإن كان هذا التهديد يبلظ درجة قطع األيدي واألرج من خدف.

____________________
( )0التحر .66 :
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هي ّساسا تتناىف مع املادية التار ية.
ضة موسى
ارل منااذ طفولت ا يف قصاار فرعااون ،ونشااه نشااهة
صااحيق إ ّن موسااى كااان ماان بااي إس ارائي لكن ا تا ّ
األُمراء ،ه نر د النظال الذي نشه وترعرع في  ،وترك ُمؤثرا حياة رعاة األغنال ح بُعاث ابلرساالة
كااان يف صااغره يتيمااا ،ونشااه فقا ا ،ه اسااتغىن

وواجا فرعااون بشااك سااافر  .الرسااول األكاارل
بعد زواج خبدجية  .والقارنن يشا إىل ذلاك قاائد:
ََ ح
َ
رأغَن ؟ ويف فارتة اساتغنائ ورفاها ذ ابولاوة والعباادة  .و كاان ينبغاي ّن يكاون يف هاذه الفارتة
 -حسااب نظريااة املاديااة التار يااة  -حمافظااا وماادافعا عاان الو ااع القااائم ،لكنّ ا يف هااذه الفاارتة باادّ

ق
ق َ
ََح َ ح
َ
َيدد َك يَتَيمدا ردآ َََى * ََ ََ َعدد َك ََعئَدال
ألم َ

بدعوت ا الثااائرة ااد ّصااحاب الثااروة والرقيااق ،و ااد امل اراب  ،و ااد النظااال الااوثي القااائم يف م ّكااة .
املؤمنون واملوح ّدون ومحلة مشع ثورة التوحيد يكونوا دوما مان طبقاة املستضاعف  ،واألنبيااء كاانوا
ينتقون األفراد ذوي الفطرة الساملةّ ،و امللوثة قليد ح من الطبقات املساتثمرة ويادفعو م إىل الثاورة
تكاان دومااا ماان زماارة املااؤمن

علااى ّنفسااهم ابلتوبااة ّو الثااورة علااى طبقااتهم ،وطبقااة املستضااعف
وثوار التوحيد.
ّ
الق ا اارنن يع ا اارل مش ا اااهد ،يُا اادين فيه ا ااا قس ا ااما م ا اان املستض ا ااعف  ،واش ا اارهم يف زم ا اارة الك ا ااافرين
واملستح ّق للعذاب ا ي (.)1

فاملؤل
ن ااون إذن ليس اوا مجيع ااا م اان طبق ااة املستض ااعف  ،ول اايس مجي ااع املستض ااعف م اان طبق ااة امل ااؤمن ،
و ّادعاء هذا التطابق ّساس ل ،

____________________
( )1النساء ،41 :إبراهيم ،06 :سبه ،31 - 36 :غافر.72 - 21 :
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لكن الذي شاك فيا ّ ّن ّكثرياة ّتبااع األنبيااء هام مان الطبقاة املستضاعفةّ ،و هام علاى األقا مان
ّ
الطبقة اليت تستضعف اآلخرين ،وّكثر املعار للنبياء هم من املستضعف .
نعاام ،الفطاارة ا يااة ،الاايت تشا ّك ّر ااية تقبّا الرسااالة ا يااة ،مشاارتكة يف ا ميااع ،لكا ّان الطبقااة

متورطاة بعقباة كارب هاي التلاوع بو اعها املوجاود وا عتيااد عليا  .ينبغاي
املساتثمرة واملسارفة واملرتفاة ّ
علااى ّفاراد هااذه الطبقااة ّن اا ّارروا ّنفسااهم ماان ركااال ا حناراف ،وقلي ا هاام األف اراد الااذين يسااتطيعون
ذلااك ّّ .مااا املستضااعفون فلاايس ّمااامهم مث ا هااذه العقبااة ،ب ا إ ّ اام  -إ ااافة إىل اسااتجابتهم لنااداء
الفطاارة  -ينااالون حق ااوقهم املغتصاابة  .م اان هنااا ناار ّكثاار ّتب اااع األنبياااء م اان املستضااعف  ،وّكث اار
معار يهم من غ املستضعف ّّ .ما مسهلة التطابق ابلشك املذكور فد واقع ا.
األُسس اليت تقول عليها النظرة القرننية للتاريخ تلف عن ُّسس املادية التار ية.
يف النظ اارة القرنني ااة ،ال ااروف ااا ّص ااالة ول اايس للم ااادة ّي تقا ا ّدل عليه ااا  .وا حتياج ااات املعنوي ااة

والاادوافع املعنويااة هااي األُخاار ّصاايلة يف وجااود ا نسااان ،وليسااه مرتبطااة اب حتياجااات املاديااة .
والفكار ّيضاا لا ّصاالة مقابا العما  ،والشخصاية الفطرياة النفسااية ل نساان مقدماة علاى شخصاايت
ا جتماعية.
النظاارة القرننيااة تؤّكااد ّصااالة الفطاارة ،وتعتقااد ّ ّن الكااائن ا نساااي  -مهمااا بلااظ درجااة ماان املسااخ

وا حناراف ،با وحا إذا بلااظ مرحلاة فرعااون  -اما يف ّعماقا فطارة إنسااانية مغلولااة مكبّلااة ،و ااذا
احلق واحلقيقة ،وإن عف هذا
يتحر يف اجتاه ّ
نكن ألكثر األفراد مسخا ّن ّ
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ا مكان  .و اذا ّيضاا نار األنبيااء يتّجهاون ابملوعظاة ّو إىل الظاامل رجااء اريار فطارهتم املغلولاة،
وّمااد يف انتفااال شخصاايتهم الفطريااة علااى شخصاايتهم ا جتماعيااة الدنيئااة  .وحناان نعلاام ّ ّن هااذا
اقق يف موا ع كث ة يف إطار التوبة.
ا دف قد ّ
يُكلاااف يف املرحل ااة األُوىل م اان دعوت ا ألن ي ااذهب إىل فرع ااون ،وّن ي ااذ ّكره وي ااوق
موس اى

فطرت  ،ه ليجاذ إن ينفع التذك .
فرعااون  -كااان يف نظاار موسااى  -موجااودا قااد َكبا ا َ واسا ا
ارتق إنساااة يف داخ ا نفس ا  ،كمااا كبّ ا َ
و ا
اسرتق بي ا نسان يف اوارج.
موسا ااى يتج ا ا ابدظ ذي با ا ٍ
ادء إىل اريا اار ا نسا ااان األس ا ا داخ ا ا فرعا ااون  . .إىل إنرة فرعا ااون
الفطري ،الذي هو انسانّ ،و قُ بقااي إنسان ،د فرعون ا جتماعي الذي تبلور يف اجملتمع:
َ ح ح َ
ح
َ ح ََ ه ََ ح َ َ
َ ِّ َ َ َ ح َ
() 1
اذ َه حب إ رَ حر َع حو َ إَنه ُه َط ََغ * ف ُقَ َهَ ل َك إ أ تٍ * َأه َديك إ رِّك فِخَش .

القاارنن ياار ّ ّن ا دايااة وا رشاااد والتااذك واملوعظااة والربهااان وا سااتد ل املنطقااي ( ّو احلكمااة
وقوة وريث  ،وقاادرة علاى تغيا مسا ا نساان ،وتبادي
على ح ّد التعب القرني ) عوام ذات قيمة ّ
شخصيت  ،وإحداع ثورة معنوية يف حمتواه الداخلي.
القاارنن ا ا ّد ماان دور الفكاار وا يديولوجيااة ،خدفااا للماركسااية واملاديااة الاايت تاار دور التوجي ا

حمدودا بتصعيد الصراع الطبقي غ .
____________________
( )1النازعات.64 - 61 :
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ننيا :القرنن خاطب ( الناس ) والنااس هام عاماة ّفاراد البشار ،الطبقاة األروماة فقاأ كماا زعام
تفسر هذه الكلمة ابلطبقة األرومة ،و يرد يف كادل العارب
ّصحاب املقال  .معاجم اللغة العربية
ّ
َ
انل ُ
ما يش إىل هذا املفهول للكلمة  .ويف القرنن تكررت مرارا عباارة يَا أ ُّي َهدا ه
داس كماا وردت
ّ

َ َ
ق
َ ه ََ
انلاس ح ُّج ا ح َيحت َمن ح
اسَِ َطاع إَِلح َه َس َيال وليس املقصاود
ّلِل َ ه َ َ
كلمة ( الناس ) يف اآلية َ َ َ
َ َ
يف مجيعها األروم  ،ب عامة الناس.
وتعميم اوطاب القرني ينطلق من نظرية الفطرة اليت تقول عليها النظرة القرننية.
نلثااا :ا ّدعاااء ّ ّن القااادة واألنبياااء والطدئااع والشااهداء منحصاارون بفئااة املستضااعف  ،خطااه نخاار

يف فهم النظرة القرننية  .القرنن يق هذا إطدقا.
ومان املضاحك ا ساتد ل ابآلياة:
األمة هي ا ماه األرومة !!
األمة ) و ّ
األنبياء انبعثوا من ( ّ

ُ َ ه
ُ ِّ ِّ َ َ ُ ق
َ
اَّلي َب َعدث َِف األميدي رسدوال . .
ه
دو َ

لدسااتنتاج ّ ّن

األم ااة ،وه ااي تع ااي غ ا الدارس ا  ،ه إ ّن كلم ااة
كلم ااة األُميّ ا يف اآلي ااة منس ااوبة إىل األل إىل ّ
األمة تعي ا ماه األرومة ،ب تعي اجملتمع بك فئات وتموعات .
ّ
ّكثر من ذلك مهزلة استد م ابآلية  17من سورة القص حاول الشاهداءََ :نَ ٍَ حعنَدا مدنح
َ
ُ ِّ ُ ه َ
ق َ ُ حَ َ ُ ُح َ َ ُ
ُح
ففسروا الشهيد ّناّ املقتاول يف سابي يف ،وقاالوا :إ ّن اآلياة
م
ان
ه
ر
ب
وا
ات
ه
ا
ن
ل
ق
ف
يدا
ه
ُ
ُك أم ٍة َ
ّ
تعي ّ ّن يف يبعث يف ك ّمة شهيداّ ،ي فردا نئرا ،ه يقول للُمم هاتوا برهانكمّ ،ي
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هاتوا بشخصيتكم الثائرة املقتولة يف سبي يف.
يتضمن ثدثة ّخطاء:
وهذا التفس لآلية ّ
 - 6هذه اآلية ترتبأ ةية قبلها ،وكد اآليت ترتبطان بيول القيامة  .واآلية السابقة اا هاي:
ُ

َ

ُ َح

َ

ه

ُ

اَّل َ
ََ َّ حو َم ينَا َديه حم فيَ ُقول أي َن ُ َ
ََك َ َ
ين كنحُِ حم تَ حٍ ُع ُمو َ .
ِئ َ
َ
صلنا.
 - 0كلمة ( ناََزعنا ) يف اآلية تعي بعثنا وّثَرة ،ب فَ َ
 ( - 3شااهيدا ) يف اآليااة تعااي املقتااول يف ساابي يف ،با الشاااهد علااى األعمااال ،وهااي صاافة
ك ني ،وليس يف القرنن الكر مورد واحد استعمله في كلمة ( الشاهيد ) ابملعاىن املتاداول الياول،

األئماة األطهاار ،و
ّي املقتول يف سبي يف غ ّ ّن الكلماة ذاذا املعاىن وردت علاى لساان الرساول و ّ
ترد يف القرنن.
وهكذا نر كيف ّ ّن اآلية ُمتسخ مسخا من ّج تربير فكرةٍ ماركسية هزيلة.

رابعااا :هاادف األنبياااء ،ااادثنا عن ا يف حلقااة ( النبا ّاوة ) ( )1و حاجااة إىل إعادت ا هنااا ،ونكتفااي
اب شارة إىل طريقة دعوة األنبياء.
ذكا اارة يف مباحا ااث التوحيا ااد العملا ااي (ّ ّ )2ن األنبيا اااء اصا ااروا اهتما ااامهم  -كما ااا يظا اان بعا ااة
يكرساوا جهاودهم يف نطااق
ّ
املتصوفة  -إبصدف ذات ا نسان عن طريق قطاع ارتباطا ابواارج ،و ّ

إصدف العدقات

____________________
النبوة ) احللقة الثالثة من هذه السلسلة.
( ( )6الوحي و ّ
التصور التوحيدي ) احللقة الثانية.
(ّ ( )0
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اوارجية ب عملوا يف احلقل معا ،والقرنن الكر يب ا دف يف نية واحدة:

ّ
َ َ َ َ َحََ ََ ح َ ُ ح َ ّ َ حُ َ ّ هَ َ ُح
َ
قُ حَ يَا أَ حه ََ الحكَِاب َت َعال َ ح
ُدك بَد َه
س
ال
َ
اّلِل
ال
إ
دد
ب
ع
ن
ال
أ
م
ُ
دن
ي
ِّ
َ
ا
ن
ن
ي
ب
ء
ا
و
س
ة
م
َك
إ
ا
و
ٍ
ٍ
َ
َ
َ َ
َ
َ
ق
ق
ه
َ ح ق َ َه َ َح ُ َ َح
ح ُ
حَ
اّلِل (.)1
ُيئا َال يِ َخذ بعضنا بعضا أرِّابا َمن دَ َ َ

يبقى احلديث عن نقطة البدء ،ه بدّ عم األنبياء من الداخ ّل من اواارج ؟ ها بادّوا مان
اث روف العقياادة وا نااان واملشاااعر املعنويااة يف النفااوس وتغي ا
تغي ا األتااو الااداخلي عاان طريااق با ّ
األفكا ا ااار والعواطا ا ااف ،ه دفع ا ا اوا ابجملموعا ا ااة املتغ ا ا ا ّ ة ألن تُقا ا اايم التوحيا ا ا َاد ا جتما ا اااعي ،وا صا ا اادف

ا جتم اااعي ،والع اادل والقس ااأ يف اجملتم ااع ؟ ّل إ ّ اام رّك اازوا عل ااى امل ااادايت وعل ااى احلرم ااان امل ااادي،
وحركاوا الناااس ابتااداء حنااو إزالااة احلرمااان والتميياز ا جتماااعي ،ه راحاوا يف مرحلااة ليااة يبثّااون مفاااهيم
ّ
ا نان والعقيدة واألخدق ؟.
لااو ّلقينااا نظاارة علااى حياااة األنبياااء وط اريقتهم يف الاادعوة لفينااا ّ ّن األنبياااء باادّوا ّعمااا م ماان
ّدل علاى
الفكر والعقيدة وا نان والعواطف املعنوية ورباأ النااس ابهلل وتاذك هم ابلياول اآلخار  .و ّ
ذلااك ماان ترتيااب ناازول نايت القاارنن الكاار وسا ة الرسااول األكاارل خاادل األعااوال الثدثااة عشاار ماان
دعوت يف مكة.

خامساّّ :ما بشاهن منطاق ا بهاة املعار اة للنبيااء ،فمان الطبيعاي ّن يكاون منطقاا حمافظاا ،غا
ّ ّن الااذي يُسااتنبأ ماان القاارنن الكاار هااو ّ ّن هااذا املنطااق منطااق زعماااء ا بهااة املعار ااة وهااؤ ء هاام
املل واملستكربون
____________________
( )6نل عمران.12 :
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الذين يصدرون إىل اجملتمع هذه البضاعة الفكرية  -علاى حاد قاول مااركس  -إىل جاناب تصاديرهم
بضاعتهم املادية.
ومن الطبيعي ّيضا ّن يكاون منطاق األنبيااء منطاق التح ّار والتع ّقا وعادل ا لتفاات إىل التقالياد

واألعراف السائدة  .لكان هاذا املنطاق لايس انعكاساا طبيعياا وجارباي عان فقار األنبيااء وحرماا م ،با
هااو منطااق األف اراد الااذين بلغ اوا مرحلااة الكمااال يف إنسااانيتهمّ ،ي يف ماانطقهم وتع ّقلهاام وع اواطفهم
ومش اااعرهم ا نس ااانية  .وسنو ااق  -فيم ااا بع ااد ّ ّ -ن ا نسا ااان كلم ااا ارتق ااى عل ااى م اادارج النما ا ّاو
ويتج ا حنااو التح ا ّارر
والكمااال ا نساااي ،تق ا تبعيّت ا أليط ا الطبيعااي وا جتماااعي ولظروف ا املاديااة ّ

وا ستقدل.
ادل تقيّاادهم ابلعااادات والتقاليااد ،ودعااوة الناااس إىل التحا ّارر ماان
منطااق األنبياااء املسااتق يفاارل عا َ
ا لتزال األعمى بتلك األعراف والتقاليد.

َُ ُ َ ح َ ُ ه ََ
َن َرّددد أ نمددن َ

سادسااا :مااا قيا حااول ا ستضااعاف وا ستشااهاد ةيااة ا ستضااعاف:
ه
َ َحَ َُ ح َ ه ق َ َحَ َُ ُ ح
ين ح
َ
َ
اَّل َ
اسُِ حض َع ُفوا َِف األرض ََنعلهم أئَمة ََنعلهم الو َار َثي  .مرفول لسبب .
َ
تصور حركة التاريخ بشك تلف عن التصاوير الاذي اساتنتج هاؤ ء
 - 6وجود نايت عديدة ّ
الكتّاب من نية ا ستضعاف.
 - 0عدل عمومية اآلية وعدل كلّيتها رتباطها ابآلايت السابقة والتالية ا.
وسنفص الكدل يف هات النقطت .
ّ
اجتاه حركة التاريخ يف نظر القرنن:
القرنن الكر يؤّكد ّ ّن حركة التاريخ تتج حنو انتصار ا نان على
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ا حلاد ،وانتصار التقو على الفجور ،وانتصاار الصادف علاى الفسااد وانتصاار العما الصااح علاى
العم الطاح.
يقول تعاىل:

ه َ َ
َ َ َ هُ ه َ َُ ح ُ ح َ ُ
َ َ ح ح ََ
ح َه
اسدَِخلف
ات ليَ حتَِخ َلفن ُه حم َِف األرض كمدا
اَّل
َعد اّلِل َ
ين آ َمنوا َمنُم ََع َملوا الص َ
اْل َ
َ
ه
َ
َ
َ
َ
َ
ِّ
َ
َ
حق ح َ
ح َ
ِّ
حَ َ
هاَّل َ ح َ ح ح َ ه ُ ح َ ُ
ارتَض ل ُه حم ََِلُبَد هنل ُه حم َم حن َبع َد خ حو َر َه حم أمنا يعبُ ُدَن َِن
اَّلي
ين َمن اب َل َهم ََِلُمكَن لهم َدينه ُم َ
َ
ق
ُ
ُح
ُكو َ َِب َُيحئا (.)1
ال ي َ

هااذه اآليااة تَعِّا ُاد ابلنصاار املااؤمن العااامل الصاااحلات ،فهااي تاادور حااول حمااور ا ستضااعاف
واحلرمان ،ب حول حمور إيديولوجي وّخدقي.
تبشر ب هذه اآلية هو:
والذي ّ
 - 6ا ستخدفّ :ي استدل السلطة يف اجملتمع وزوال السلطة السابقة.
 - 0اسا ااتتباب الا اادينّ ،ي ا ّقا ااق ِّ
القا اايَم اولقيا ااة وا جتماعيا ااة ا سا اادمية :كالعا اادل والعفا اااف
والتقو والشجاعة وا يثار واألبّة والعبادة وا خد وتزكية النفس ونظائرها.
 - 3رفة ك ّلوان الشر يف العبادة والطاعة.
ويف نية ُّخر يقول تعاىل:

َ َ ُ َ
وس ل َق حومه ح
دن ي َ َش ُ ح َ
دِّبَا إ ه األرض هّلِل يُور ُث َهدا َم ح
اسَِعينُوا ب ه َ ح ُ
قال م
داء َمدن َعبدا َددَ
َ ََ
َ
َ َ
اّلِل َاص َ َ
َ َ َ
ََالح َعاقبَ ُة للح ُم هِق َ
ي ( .) 2
َ َ َ
____________________
( )6النور.77 :
( )0األعراف.603 :
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َ

َ

ِّ ح َ

ُ

ه
ح َح
َ َ ح َحَ
َ َ َ َ ه
هُ
اْلُو َ (.)1
ور َمن بع َد اَّلك َر أ األرض ي َرثها َعبا َدي الص َ
ويقولَ :لقد كِ نا َِف الٍِّ َ
رّمب ااا يق ااال ّ ّن ني ااة ا ستض ااعاف ااا نف ااس د ل ااة اآلايت امل ااذكورة بش ااهن ا س ااتخدف ووراث ااة
األرلّ ،ي إ ّن املستضااعف هاام ّنفسااهم املؤمنااون والصاااحلون واملتّقااون ،والعكااس صااحيق ّيضااا .

وهذا القول مرفول ّيضا لسبب :
 - 6ملا ّثبتناه من قب بشهن عدل انطباق ا ستضعاف مع ا نان ،فقاد قلناا إ ّن النظارة القرننياة
تتج حنو إمكاان وجاود فئاة مؤمناة غا مستضاعفة ،وإمكاان وجاود فئاة مستضاعفة غا مؤمناة  .غا
ّ ّن ّكثريااة ّتباااع العقياادة التوحيديااة يف اجملتمااع الطبقااي  -كمااا ذكاارة  -هاام ماان فئااة املستضااعف ؛

أل ّن هااذه الفئااة متحا ّاررة ماان العوائااق الاايت تقااف ّمااال فطاارة الفئااة األُخاار  .لكاان الفئااة املؤمنااة غ ا
منحصرة بفئة املستضعف إطدقا.
 - 0نيااة ا ستضااعاف ،علااى اف ارتال انفصااا ا عاان اآلايت السااابقة والتاليااة ااا ،تش ا إىل نااوع

مع ّ من حركة التاريخ ،واآلايت األُخر بشهن ا ستخدف ووراثة األرل تشا إىل ناوع نخار مان
حركة مس ة التاريخ.
نية ا ستضعاف تدور حول الصراع الطبقاي ،والطاقاة األركاة فيهاا مساتم ّدة مان ا اطهاد الطبقاة
املس ااتكربة ،وم اان ال ااروف الرجعي ااة لطبق ااة املستض ااعِّف وال ااروف الثوري ااة لطبق ااة املستض ا َاعف  ،والنتيج ااة
النهائية ذا الصراع تتمث يف انتصار الفئة املستضعفة سواء كانه من الذين نمنوا

____________________
( )6األنبياء.627 :
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وعمل ا اوا الصا اااحلات ابملفها ااول القا اارني ّل تكا اان ،ود لتها ااا تشا اام ك ا ا الشا ااعوب املنا ا االة ا ا ّد
ا ستكبار كشعوب فيتنال وكمبوداي وّمثا ا.
وإن ّردة تو يق هذه اآلية من وجهة النظر ا ية ،ب ّد ّن نقول :إ ّن هاذه اآلياة تو اق مبادّ
َ َح َ َه هَ َ
ق َ ه َحَ ُ ه ُ َ
اّلِل ارَددال عمددا يعمددَ الِددالَمو
َال َتتددن

محاياة يف للمظلاوم كماا ورد يف اآلياة:
جتسد مفهول ( العدل ا ي ).
وبعبارة ُّخر  ،نية ا ستضعاف ّ
ّّما نية ا ستخدف واآلايت املشاذة اا فهاي تبا ّ اجتاهاا نخار مان حركاة التااريخ ،وتو ّاق مان
وجهااة النظاار ا يااة مباادّ ّوسااع وّمش ا ماان مباادّ العاادل ا ااي ،غا ّنّا يشااتم علااى مباادّ العاادل

() 1

ا ي ّيضا.
وهااذا ا جتاااه يتمثّا يف النضااال املرتفّااع عاان الاادوافع املصاالحية واملاديااة ،نضااال هلل ويف يف ،قاااد
س ت األنبياء وّتباعهم املؤمنون ،واجتهه البشرية على خطِّّ حنو بناء صرف احلضارة ا نسانية.

وهذا النضال وحده يستحق اسام حارب احلاق ماع الباطا  ،وهاو الاذي يادفع عجلاة التااريخ علاى
طريق ا نسانية واملعنوايت ا نسانية.
العام ا األا ّار يف هااذا النضااال يكاان ا ااطهادا طبقيااا ،ب ا هااو الاادافع الفط ااري الغري اازي حن ااو
تفهم طبيعة الوجود وحنو العدالة ّي حنو صنع اجملتمع املطلوب.
احلقيقة ،وحنو ّ

الشااعور ابلغاان واحلرمااان ياادفع بعجلااة التطا ّاور البشااري ،ب ا إ ّن الااذي دفااع هااذه العجلااة حنااو
األمال هو ا ندفاع الفطري التكاملي.
ا ستعدادات احليوانية للكائن ا نساي اليول هي ذات استعدادات

____________________
( )1إبراهيم.20 :
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يف بادّ اوليقااة ،و تتط ّاور علااى م ّار التاااريخ ،لكاان ا ساتعدادات ا نسااانية تتفاتّق ابلتاادري  ،وتتحا ّارر
ّكثاار فااهكثر ماان القيااود املاديااة وا قتصااادية متجهااة حنااو ا لت ازال اب نااان والعقياادة  .ا جتاااه الااذي
يتكاما علااى خااأ مسا ة التاااريخ يتمثا يف النضااال املااادي واملصاالحي والطبقااي ،با يف النضااال
ا يااديولوجي ،ا ااي ،ا ناااي  .وهااذه هااي امليكانيكيااة الطبيعيااة لتكاما ا نسااان ،وحلتميااة انتصااار
الصاااحل واجملاهاادين يف ساابي يفّّ ،مااا املظهاار ا ااي يف هااذا ا نتصااار ويف هااذا التكاما علااى ما ّار
التاااريخ فيتمثّا يف جتلّااي مظاااهر ( ربوبيااة ) يف و( رمحتا ) الاايت تقتضااي تكاما املوجااودات ،بينمااا (
العدل ا ي ) يفرل بروز مظهر ا نتقال وا ربوت ا ي غ .
ممّااا س اابق يتبا ا ّ لن ااا ّ ّن ني ااة ا ستض ااعاف ااا منطقه ااا او ااا  ،وني ااة ا س ااتخدف ( واآلايت
املشاااذة ااا ) ذات منطااق خااا ّيضااا ،ماان حيااث الطبقااة املنتصاارة ،واجتاااه حركااة التاااريخ ،والعام ا
الطبيعي حلركة التاريخ ،وجتلّي الصفات ا ياة  .كماا اتضاق ّيضاا ّ ّن نياة ا ساتخدف تقا ّدل نتاائ

ّمش وّمجع.
مااا ا ّققا البشارية طبااق نيااة ا ستضااعاف جاازء صااغ مماّاا اققا طبااق ّيااة ا سااتخدف  .والقاايم
تق ّدمها نية ا ستضعافّ ،ي دفع الظلم عن املظلولّ ،و محاياة يف للمظلاوم  ،هاي جازء مان القايم
اليت تقدمها نية ا ستخدف.
نية ا ستضعاف ليسه ّصد عاما :النقطة الثانية اليت نتناو اا يف حاديثنا عان نياة ا ستضاعاف
هي ّ ّن اآلية تطرف ّصد عاما ومبدّ كليّا ،وهي لذلك تستهدف تو ايق مساار حركاة التااريخ
و العام الطبيعي يف هذه احلركة ،و تريد ّن تقول إ ّن النصر النهائي حليف
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املستضعف أل ّ م مستضعفون غ .
عماا قبلهاا وبعادها ،وذهباوا إىل ّ ّن كلماة (
وهؤ ء الذين استنتجوا من اآلياة مبادّ كليّاا ،فصالوها ّ
الذين ) يف اآلية تفيد العمول وا ستغراق  .وليسه كذلك إذ هي مرتبطة ةية تسبقها ونية تليها:

َ َ ََ َحَ
َ ق َح َ ح ُ َ َ ق حُ ح ُ َ
ه
َ
َ
داء ُهمح
دذبِّ ُح أَ حبنَ َ
إَ رَ حر َع حو َعال َِف األرض َععَ أهلها َُديعا يتِضد َعف طائَفدة َمدنهم ي
َ َ ُ ح هُ َ َ َ حُ ح
َ َُ ُ َ ح َ ُ ه ََ ه َ ح ح ُ
ح
اسُِضد َعفوا َِف األرض
اَّليدن
ََي َ حتَِح َي سَت
ددين * َن َرّدد أ نمدن َ َ
اءهم َإنه َك َمن المف َت َ
َُ َ ح َ ح َ ََ َ َ
َ َ ُ َ ِّ
َ ُ
ُ َن ل َ ُه ح
ََ ََنح َعلَ ُه حم أَئ هم قة ََ ََنح َعلَ ُه ُم ال ح َ
امدا ََ ُعنُوده َمدا
دري َررعدو َه
ن
َ
األرض
ِف
م
م
ن
َ
*
ي
ث
ار
و
ََ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َمنح ُه حم َما َكنُوا ْحذ ُرَ َ (.)1

فالفعدن ( ّن ّكن ) و ( نُري ) يف اآلياة الثالثاة معطوفاان علاى ( ّن ّان ) يف اآلياة الثانياة  .وحمتاو

عب ااارة ( ونُااري فرع ااون وهام ااان  ) . . .يف اآلي ااة الثالث ااة يا ارتبأ مبحت ااو اآلي ااة األُوىلّ ،ي إ ّن ه ااذه
وجتربه.
علو فرعون ّ
العبارة تب ّ مص فرعون ،بعد ّن بيّنه اآلية األُوىل ّ
وهااذا ا رتباااا با اآليااة الثالثااة والثانيااة ماان جهااة ،واآليااة الثالثااة واألُوىل ماان جهااة ُّخاار  ،جيعا
ب ا اآلايت الااثدع ارتباطااا نكاان مع ا جتريااد اآليااة الثانيااة وفصاالها ،واسااتنباا مباادّ عااال منهااا .
وكلمااة ( الااذين ) يف اآليااة الثانيااة تفيااد ا سااتغراق ،ب ا إ ّ ااا اساام موصااول للااذين ظلمهاام فرعااون
واستضعفهم.
هذا إ افة إىل ّ ّن ( املنة ) اليت ذكرهتا اآلية الثانية ،تتمث فيما ّرسال يف تعااىل إىل باي إسارائي

ُ ُ َ ح َ ُ ََ ه
ين ح
اَّل َ
اسُِ حض َع ُفوا مبوسى والكتاب
من ني وكتاب ّ .ي إ ّن اآلية تقولََ :ن َرّد أ نم هن َ َ
____________________
( )6القص .1 - 2 :
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َ َ

َ ق

الذي ننزل على موسى َََنح َعل ُه حم أئَ همة . . . .
ي
ماان هنااا نفهاام ّ ّن هااذه اآليااة تش ا ّك مصااداقا ماان مصاااديق نيااة ا سااتخدف  .و نكاان ّ
ح ااال م اان األحا اوال ا حتم ااال ّن املا اراد م اان اآلي ااة إمام ااة ب ااي إسا ارائي ووراث ااتهم ل االرل لك ااو م

لتمسك ابلرسالة املنزلة إليهم.
َ
مستضعف حسب ،بقطع النظر عن اتّباع الني املبعوع فيهم وا ّ

فهم خاط لطبيعة الثقافة ا سدمية:
قاد يَطاارف ّتباااعُ الفهاام املااادي ل ساادل مسااهلة ُّخاار تارتبأ ابلثقافااة ا ساادمية ويقولااون إ ّن هااذه
وإماا ّن تكاون ثقافاة ،الطبقاة املساتكربة،
الثقافة ّإما ّن تكون ثقافة الطبقة
املستضعفة روحاا ومعاىنّ ،
َ

ّو ّن تكون ثقافة جامعة.
ادور
لو كانه الثقافة ا سدمية ثقافة الطبقة املستضعفة ،للَ ِّزل ّن تنطبع بطابع طبقتهااّ ،ي ّن ت َ
املستضعف .
حول حمور
يف دعوهتا ورسالتها واجتاهاهتا َ
َ

اول
ادعي ّعااداء ا ساادل  -لاادارت حا َ
ولااو كانااه هااذه الثقافااة ثقافااة طبقااة املسااتكربين  -كمااا يا ّ
حمااور تلااك الطبقااة ،وألو ااحه ثقافااة رجعيااة معاديااة للبشارية وبعياادة ابلضاارورة عاان الطااابع ا ااي .
وهذا ما يقبل ّي مسلم إ افة إىل ّنّ يتناىف مع ك حمتوايت هذه الثقافة.
يَبقى ّن نقول إ ّن الثقافة ا سدمية ثقافة جامعةّ ،ي إ ّ اا ثقافاة حمايادة غا منتمياة وغا ملتزماة
وغ مسؤولة ،وإ ّ ا ثقافة انعزالية ترت ما هلل هلل ،وما لَقيصر لَقيصر ،وإ ّ ا ثقافة تساتهدف املصااحلة
ب املاء
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ِّ
اه ساقف واحاد ،ومثا
والنار ،وب الظا واملظلول ،وبا املساتثمر واملساتثَ َمر ،وجتماع كا ّ هاؤ ء ا َ
هااذه الثقافااة تتّج ا عمليااا حنااو محايااة مصاااح طبقااة املسا ِّ
اتثمرين واملسااتهثِّرين واملستضااعف  ،متامااا مث ا
الفئ ااة ال اايت تتخ ااذ جان ااب احلي اااد والعزل ااة والتف ا ّارج عل ااى مس اارف الصا اراع ا جتم اااعي با ا املس ا ِّ
اتثمرين

تال ا ستثمار.
واملسحوق  ،فمث هذه الفئة امي عمليا طبقة املستثمرين ،وتفسق ا َ
اادي ّ ّن الثقافاة ا سادمية ليساه ثقافاة حمايادة ،وليساه
من ك هذا يستنت ّصحاب الفهام امل ّ
حامي ااة الطبق ااة املستض ااعِّفة ،وه ااي ل ااذلك ب ااد ّن تك ااون ثقاف ااة طبق ااة املستض ا َاعف يف منطلقاهت ااا
واجتاهاهتا ودعوهتا.
وهذا ا جتاه يف فهم الثقافة ا سدمية خاط متاماا ،وهاو جازء مان األخطااء الايت تعارتي املثقفا
املسلم الشغوف ابملادية التار ية.
امليول جتاه املادية التار ية ب هذه الفئة ِّمن مثقفينا املسلم يعود يف رّيي إىل عامل :
األول :هااؤ ء ظنّاوا ّ ّن ا جتاااه حنااو املاديااة التار يااة اارورة با ّد منهاااِّ ،ماان ّجا إظهااار الثقافااة

ا سدمية مبظهر الثقافة الثوريةّ ،و من ّج إ فاء ثقافة ثورية على ا سدل.
وكا مااا ّطلقا هااؤ ء ماان تصااراات ،بشااهن فهمهاام اواا للقاارنن وبشااهن اسااتنباطاهتم ماان نيااة
ا ستضعاف ،هو تربير لظنّهم املذكور ،ولفكارهتم تلاك الايت نمناوا ذاا مسابقا  .ومان هناا نار ابتعااد

هااؤ ء بشا ّدة عاان منطااق ا ساادل ،وناار هبااوا املنطااق ا نساااي الفطااري ا ااي ا ساادمي املقا ّدس
املادي.
إىل مستو املنطق ّ
هذه الفئة خاله ّ ّن الطريق الوحيد تصاف الثقافة ابلصفة
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الثورية ّن تكون مرتبطة ابلطبقة األرومة املسحوقة فقأ ،وّن تنطلاق مان هاذه الطبقاة ،وّن تتجا يف
وروادهاا ودعاهتاا
دعوهتا ومواقفها حنو هذه الطبقة ومصاحلها ،وّن تكون املكانة ا جتماعياة لقادهتاا ّ
اف احلاارب والص اراع
قائمااة يف تلااك الطبقااة ،وّن يكااون موق ُفهااا ماان الطبقااات والفئااات األُخاار موقا َ

والعداء غ .
هااذه الفئااة ماان املثقف ا يظنااون ّ ّن طريااق الثقافااة الثوريااة ينبغااي ّن ينتهااي ابلاابطن ابلضاارورة ،وّن
ك ّ الثورات الكرب يف التاريخ ،ب وح الثورات اليت اة ذاا ّنبيااء يف ،هاي ثاورات الابطن ومان
ّج البطن ! ومن هنا فا ّن ّاب ذر الصاحامي الكبا احلكايم املاؤمن املخلا الداعياة اجملاهاد ،هاو يف

ارب ا ااوع جياادا ،وّجاااز ،ب ا ّوجااب
مفهااول هااؤ ء ( ّبااو ذر الاابطن ) و ( ّبااو ذر املع ّقااد ) الااذي َخا َ
ذر يف مفهااول هااؤ ء تتمثّا يف إحساس ا
مح ا الساايف انطدقااا ماان إحساس ا اب ااوع !! قيمااة ّمي ّ
الشخصااي اب ااوع ،وإحساس ا مبااا يعاني ا ا ياااع ماان ّمثال ا  ،وفيمااا امل ا ماان عُ َقااد جتاااه الفئااة الاايت
املوحااد العااارف،
ّجاعتا وّجاعااه اآلخارين ،ومقاومتا ااذه الفئااة  . .غا  .وكا شخصااية هااذا ّ
حبق لقمان هذه األ ُّمة اصرو ا ذذه الدائرة الضيّقة.
املؤمن اجملاهد ،املخل املسلم ،الذي ياُ َع ّد ّ
هذه الفئة تعتقد ّ ّن الثورة  -كما يقاول مااركس  ( -تنطلاق فقاأ مان احلركاة الثورياة العنيفاة ومان
ا نتفا ة ا ماه ية ) (.)1

يتصوروا ثقافة ّو مدرساة فكرياة ّو إيديولوجياة ذات منطلاق إ اي ودعاوة
هؤ ء يستطيعون ّن ّ
اطب ا نسان ،ب الفطرة ا نسانية يف احلقيقة ،وتتج حنو العدل واملساواة والطُّهر
شاملة عامة،
ُ

____________________
( )1ماركس وماركسيسم.34 ،
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اب وا حسااان ومقارعااة الظلاام ،وقااادرة يف الوقااه ذات ا ّن ُااادع ها ّازة عظيمااة وثااورة
واملعنويااة واحلا ّ
عميقة  . .ثورة إ ية تنطوي على محاس إ اي ،ونشااا معناوي ،ودوافاع رّابنياةَ ،وقِّايم إنساانية ،ومثا
هذه الثورة اققه مرارا يف ريخ البشرية ،وثورةُ ا سدل ّنوذج وا ق ا.
هااذه الفئااة تعتقااد ّ ّن الثقافااة امللتزمااة املسااؤولة ا جيابيااة املكافحااة ينبغااي ّن تنطلااق ابلضاارورة ماان
ثقافة الطبقة األرومة املسحوقة ،و تستطيع ّن تتصور غ َ ذلك.
ِّ
متفرجااة،
ّصااحاب هااذا اللااون ماان التفكا خااالوا ّ ّن الثقافااة ا امعااة هااي ابلضاارورة ثقافااة حماياادة ّ
و يسااتطيعوا ّن يفهماوا ّ ّن الثقافااة ا امعااة نكاان علااى ا طاادق ّن تكااون حماياادة غا مسااؤولة،

اجتاهها يف الدعوة إنسانياّ ،ي اجتاه حنو الفطرة ا نسانية.
وغ ملتزمة ،إن كان منطلقها إ يا و ُ
الشااعور اب لت ازال واملسااؤولية يناات عاان ا نتماااء إىل الطبقااة األرومااة ،ب ا عاان ا نتماااء إىل يف
واىل الوج اادان ا نس اااي ،وه ااذا ه ااو العام ا األول وط ااه ه ااؤ ء الس ااادة يف فهمه اام لعدق ااة ا س اادل

ابلثورة.
الثاااي :العام ا الثاااي ااذا ا جتاااه املاادي يف فهاام ا ساادل ،ينطلااق ماان سااوء فهاام هااؤ ء السااادة
جتاهات ا سدل ا جتماعية  .هؤ ء شاهدوا بو وف ّ ّن التفسا القارني لنهضاات األنبيااء يتجا
إىل تصااوير مواقااف األنبياااء الصاالبة لصاااح املستضااعف  ،كمااا ّ ّ اام نمناوا ماان جهااة ُّخاار إناااة ّمااا
ابملب ا اادّ املاركس ا ااي القائ ا ا ابنطب ا اااق ا جت ا اااه واملنط ا ااقّ ،و بعب ا ااارة ُّخ ا اار ( ا نطب ا اااق با ا ا القاع ا اادة
ا جتماعية والقاعدة العقائدية والعملية ) وخرجوا من ك ذلك بنتيجة على النحاو التاايل :لّماا كاان
يصور اجتاه النهضات املق ّدسة ،التق ّدمية نّ لصاح املستضعف ومن ّج
القرنن ّ
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ريم حقوق هذه الطبقة وحرايهتا فمنطلاق مجياع النهضاات املقدساة التقدمياة ،يف نظار القارنن إذن،
الطبقة األرومة املسحوقة املستضعفة ،من هنا فا ّن النظارة القرننياة تاذهب إىل ّن هوياة التااريخ مادياة
واقتصادية ،وان ا قتصاد ( بناء ايت ).
مماّاا ذكاارة سااابقا ،اتضااق ّ ّن القاارنن يؤّكااد علااى نظريااة الفطاارة ،وعلااى منطااق خااا يااتح ّكم حبياااة
أ
ا نسااان ينبغااي ّن نسا ّامي منطااق الفطاارة ،ويقابلا املنطااق النفعااي الااذي هااو منطااق ا نسااان املاانح ّ
احلي ا اواي ،وم ا اان هن ا ااا فا س ا اادل رف ا ااة مب ا اادّ ( انطب ا اااق املنطل ا ااق وا جت ا اااه ) ّو ( انطب ا اااق القاع ا اادة
ا جتماعي ااة والقاع اادة العقائدي ااة ) ويعت ااربه مب اادّ غ ا َ إنس اااي ّ .ي إنّا يتحق ااق يف األف اراد ال ااذين

يبلغوا درجة ا نسانية ،و يناالوا القساأ الادزل مان التعلايم والرتبياة ا نساانية ،والاذين يادور مانطقهم
حول املنفعة ،و يتحقق يف األفراد املتعلما املرتباّ املارتفع إىل مساتو ا نساانية الاذين مانطقهم
منطق الفطرة.
إ افة إىل ذلك ف ّن من اجملاز والتساه القول ّن ا سدل يتجا يف موقفا لصااح املستض َاعف
 .ا س اادل يتجا ا حن ااو العدال ااة واملس اااواة  .وم اان الطبيع ااي ّن يك ااون املنتفع ااون م اان ه ااذا اجمل ااال ه اام
املبتزين واملستثمرين.
األروم واملستضعف  ،وّن يكون املتضررون هم ّ
ّي إ ّن ا س اادل حا ا يتجا ا إىل ريما ا مص اااح طبق ااة معيّن ااة ،يس ااتهدف اقي ااق قيم ااة إنس ااانية

وتثبيه مبدّ إنساي  .وهنا تتضق مرة ُّخر قيماة مبادّ الفطارة الاذي يق ّارره القارنن بو اوف ،والاذي
ينبغي ّن نعتربه ّ ُّل املعارف يف إطار املعارف ا سدمية  .لقد قي الكثا عان الفطارة ،ولكان قَا ا ّن
اهت ّم ابحث عماقها وّبعادها الواسعة  .كث ا ما نر ّفرادا يتحدثون عن مبدّ الفطرة وهم
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ِّ ِّ
يتوصلون يف خامتة ّحباثهم إىل نظرايت معار ة ذا املبدّ.
غافلون عن ّبعاده الواسعة ؛ لذلك ّ
تفس خاط ملنشه الدين:
مثقف ااوة املبه ااورون ابملادي ااة التار ي ااة ،يقع ااون يف خط ااه نخ اار حا ا يتح اادثون ع اان نش ااهة ال اادين
ومنطَلَ ِّق  .لقد دارت حبوثنا السابقة عن منشه الظواهر التار ية يف نظر الدين ( ّي ا سادل طبعاا)
ونبحث اآلن عن الدين نفس ابعتبااره ظااهرة اجتماعياة ر ياة كاان اا وجاود علاى ّي حاال ،مناذ
فجر التاريخ ،و ب ّد من تو يق منشه هذه الظاهرة ا جتماعية واجتاهها.
ذكرة  -من قب مرارا ّ ّ -ن املادية التار ية املاركسية تؤمن مببدّ التطابق با املنطلاق وا جتااه يف
مجيع الظواهر احلضارية.
العرفاء واحلكماء يؤمنون مببدّ ( النهاايت هي الرجوع إىل البداايت ) بشاهن احلركاة العاماة لنظاال
الوجود  . . .واملاركسية تؤمن بشيء مث ِّ هذا يف تاال الشاؤون الفكرياة والفنيّاة والفلسافية والدينياة،

ويف مجيااع الظ اواهر احلضااارية ا جتماعيااة ّ .ي إ ّ ااا تااذهب إىل ّ ّن ك ا فكاارة تتج ا ابجتاااه منشاائها
ومنطلقها ،وليس رّة ّفكار ّو ّداين ّو ثقافات حمايدة ،خالياة مان ا جتااه ،كماا نكان ّن تكاون
ذات اجتاه يستهدف و عا اجتماعيا غ َ الو ع ا جتماعي الذي انطلقه من .
املاركسااية تَاار ّ ّن لك ا ّ طبقااة نوعااا معيّنااا ماان األفكااار واألذواق ،وماان هنااا ف ا ّن اجملتمااع الطبقااي

يسااوده نوعااان ماان اآل ل ،ونوعااان ماان األفكااار الفلساافية ،ونوعااان ماان الاانظم األخدقيااة ،وشاكدن
من الفنون ،وطريقتان من الشعر واآلداب ،ولوةن من األذواق واألحاسيس
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والنظرات إىل الوجود ،وّحياة شكدن من العلم ّ .ي حينما يكون البناء التحايت وعدقاات ا نتااج
على شكل  ،تُصبق ك تلك الظواهر على شكل ونظام .
ماركس يستثي شخصيا من هذه الثنائيات يف النُظُم شيئ ّا:
ال اادين واحلكوم ااة ،فه ااو يعتق ااد ّ ّن ه ااات الظ اااهرت م اان اخا ارتاع الطبق ااة املس ااتغِّلّة ،وم اان طري ااق

ا س ااتثمار ال اايت متارس ااها ه ااذه الطبق ااة  .م اان هن ااا فم اان الطبيع ااي ّن يَك ااون اجت اااه ه ااات الظ اااهرت
ِّ
اتثمرة نكاان ّن تكااون  -حبكاام مكانتهااا
ومواقفهمااا لصاااح هااذه الطبقااة املسااتثمرة  .والطبقااة املسا َ
ا جتماعيااة  -منطلقااا للاادين ،و منطَلقااا للدولااة  .الاادين والدولااة مفرو ااان علااى الطبقااة املسااتثَمرة
من قِّب الطبقة املناهضة  .فليس هنا إذن شكدن من الدين ،كما يوجد شكدن مان احلكوماة
ّيضا.
بعة املثقف املسلم يا ّدعون  -خدفاا لنظرياة مااركس  -وجاود شاكل مان الادين يف اجملتماع
ويقولون:
كمااا ّ ّن اجملتمااع الطبقااي يسااوده نوعااان ماان األخاادق واآلداب وسااائر الظ اواهر احلضااارية ،وك ا
ن ااوع ل ا منطل ااق واجتاااه يتناسااب م ااع الطبقااة الاايت ينتم ااي إليهاااّ ،حاادها ينتم ااي إىل الطبقااة احلاكم ااة
واآلخاار إىل الطبقااة األكومااة  . .كااذلك الاادين ل ا يف اجملتمااع دومااا شااكدن :األول الاادين احلاااكم
الذي نثّ دين الطبقة احلاكمة ،والدين األكول الذي نثّ دين الطبقة األكومة.
ويقولون إ ّن الدين احلاكم هو دين الشر  ،والدين األكول هو دين التوحيد  .الادين احلااكم ديان
التمييز ،والدين األكول دين املساواة  .الدين احلاكم دين التربير للو ع القاائم ،والادين األكاول ديان
الثورة على الو ع القائم  .الدين احلاكم دين ا مود والسكون والسكوت ،والدين
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األكااول دياان ا نتفااال والتحا ّار وا ع ارتال  .املااذهب احلاااكم ّفيااون الشااعوب ،واملااذهب األكااول
حمركة للشعوب.
طاقة ّ
ويقول ااون إ ّن نظري ااة م اااركس القائل ااة إ ّن ال اادين يتّجا ا بش ااك مطل ااق حن ااو ريما ا مص اااح الطبق ااة
احلاكمااة ،ومعاااداة الطبقااة األكومااة ،وإ ّن الاادين ّفيااون الشااعوب ،إّّنااا تصاادق بشااهن الاادين الااذي
ينطلااق ماان ّوساااا الطبقااة احلاكمااة ،وهااو الاادين الااذي كااان حاكمااا وسااائدا ابلفع ا  ،و تصاادق
بشااهن الاادين األكااولّ ،ي دياان األنبياااء ال اواقعي الااذين تساامق اام األنظمااة احلاكمااة ّن يااربزوا
ويعربوا عن وجودهم.

هؤ ء ( املثقفون ) رفضوا نظرية ماركس اليت تعترب الدين يتج بشك مطلاق حناو مصااح الطبقاة
احلاكماة ،وظنّاوا بااذلك ّ ّ ام رفضاوا نظريااة ماااركس ،جااهل ّ ّن ّقاوا م  -وإن عار ااه نراء ماااركس
ااداي للادين ،وهاو تفسا فظياع للغاياة .
وّجنلز ومااو وساائر ّرواد املاركسايّة  -تعتارب تفسا ا ماركسايا م ّ

وهؤ ء يلتفتاوا لاذلك حتماا ؛ فهام افرت اوا للادين  -علاى ّي حاال  -منطلقاا طبقياا ،وتبنّاوا مبادّ
انطباق املنطلق وا جتاه  .بعبارة ُّخر  :هؤ ء قَبِّلوا مبدّ ماديّة الادين ،ومادياة كا ظااهرة حضاارية،
غايااة األماار ّ ّ اام قبل اوا وجااود دياان ينطلااق ماان الطبقااة األرومااة ويتج ا حنااو مصاااحلها ،خدفااا ل ارّي
ماركس واملاركسي .
توصلوا إىل نتيجة جيّدة بشاهن اجتااه املاذهب األكاول ،لكانّهم ّخطاهوا يف منطلاق
إ ّ م يف احلقيقة ّ
هذا املذهب ح اندفعوا إىل إ فاء الطابع املادي الطبقي على هذا املنطلق.
وما هي النتيجة اليت اص عليها هؤ ء املثقفون املسلمون من ك هذا التحلي ؟.
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النتيجة هي ّ ّن مذهب الشر  ،واملذهب احلااكم املارتبأ ابلطبقاة احلاكماة ،هاو املاذهب التاار ي
العيا ااي الا ااذي كا ااان ل ا ا دور يف احليا اااة ،إذ إ ّن جا اارب التا اااريخ كا ااان يسا اااند احلا اااكم  ،وكانا ااه القا ا ّاوة
اربر وجااودهم،
السياسااية وا قتصااادية يف ّيااديهم ،وماان الطبيعااي ّن يكااون ديا ُان احلاااكم  ،الااذي يا ّ

قائمااا مساايطرا ّّ .مااا مااذهب التوحيااد فلاام يسااتطع ّن ياادخ املساارف ا جتماااعي ،وا ّقا َاق لا وجااودا
ي دور ر ااي يف اجملتمااع ،و يسااتطع ّن ياانهة مبثا
اذهب التوحيااد ياانهة ّ
خارجيااا وعينيااا ،ما ُ
هذا الدور ؛ أل ّن البناء الفوقي يستطيع ّن يسبق البناء التحيت.
ومن هنا استنت هؤ ءّ ّ :ن ضات األنبياء التوحيدي ضاات حمكوماة فاشالة يف التااريخ ،وماا
كان مبقدورها ّن تكون غ ذلك ّ .نبياء ديان التوحياد بش ّاروا بادين املسااواة ،و ن ِّ
اة طاويد حا
ارف هاذه التعااليم
عاد مذهب الشر يواص حيات مسترتا بنقاب التوحيد ،وتعاليم األنبياء ،وعاد ّ
ل تزق منها ،ه عاد ّقو ممّا سبق وّش ّد وطهة على الطبقة األرومة.
واستنتجوا ّ ّن األنبياء احلقيقي عملوا يف الواقع علاى مانق النااس كسارة مان اوباز ،لكانّهم جلباوا
ال ااويدت للجم اااه  ،وّ ااحوا ذريع ااة بي ااد الطبق ااة املعار ااة ،فشا ا ّددت ه ااذه الطبق ااة اون اااق عل ااى
األ ااروم والك ااادح  ،فم ااا ّراده األنبي اااء م اان تع اااليمهم يتحق ااق ،وم ااا اق ا ّاق يري اادوه ،وبتعبا ا
ِّ
قصد.
الفقهاء :ما قُصد يقع ،وما َوقَع يُ َ
الدين ّفيو ُن الشعوب ،وعام ُ ركود وسكون ،وماربر للظلام
املاديون واملعادون للدين ّ
يرددونّ ّ :ن َ
والتمييا ااز ،وحا ااامي ا ه ا ا  ،وسا اااحر ا ما اااه  . .وك ا ا ها ااذه العب ا ااارات صا ااحيحة يف رّي ها ااؤ ء
املسلم املادي  ،غ ّ ّ ا تصدق فقأ بشهن الدين احلاكم ودين الشر ودين
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التمييا ااز املها اايمن يف ك ا ا عصا ااور التا اااريخّّ ،ما ااا الا اادين احلقيقا ااي ،ديا ا ُان التوحيا ااد ،وديا ا ُان األكا ااوم
املستضعف فكان دوما مطرودا ِّمن مسرف احلياة والتاريخ.
و
َ
واسااتنت هااؤ ء ّيضاااّ ّ :ن الاادور الوحيااد الااذي ااة با الاادين األكااول هااو ا نتقاااد وا ع ارتال

متامااا ،مث ا دور األقليااة املعار ااة داخ ا احلكومااة الاايت تتمتّااع ابألكثريااة يف الربملااان ،فهااذه األقلّيااة -
مهماا كاناه تق ّدمياة رائادة  -تقاو علاى شايء ساو ا عارتال وا نتقااد ،بينماا حازب األكثريااة
يعا ّّيّااة ااذه ا نتقااادات ،ويسا يف إدارة اجملتمااع ابلشااك الااذي يررييا  ،ويسااتفيد ّحياااة ماان
اعرتا ات األقلّية لدعم مكانت  .فالنظال احلاكم قد يسقأ تلقائيا على ّثر ازدايد الضاغأ ،غا ّ ّن
اعرتا ات األقلّية تفتق ع النظال على رورة تقوية نفس واصينها.
التفس ا امل ااذكور خاااط متام ااا ،يف الي ا ماهي ااة دي اان الش اار  ،ويف الي ا ماهيااة دي اان التوحي ااد،
وخاط يف تصوير الدور الذي ة ب الدينان يف التاريخ.

ال اادين ك ااان موج ااودا دوم ااا يف الت اااريخ دون ش ااك ،دي اان التوحي اادّ ،و دي اان الش اار ّ ،و كدّ ااا،
واختلااف علماااء ا جتماااع يف ّساابقية دياان التوحيااد ّو دياان الشاار ّ .غلااب علماااء ا جتماااع ذهباوا
تكام ا َ هااذا املااذهب ابلتاادري وبلااظ درجااة التوحي اد  .وبعضااهم
إىل ظهااور مااذهب الشاار ّّو  ،ه َ
ذهب إىل عكس ذلك والرواايت الدينية ،ب بعة األُصول الدينية ،تؤيّد ا جتاه الثاي.

ّّمااا بشااهن منشااه دياان الشاار  ،وها إناّ ظهاار علااى يااد طغاااة التاااريخ لتربياار ظلمهاام وجااورهم ؟ ّل
رّة عوام ُّخر لظهوره ؟ يذكر األققون
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ليد التمييز ا جتماعي.
عوام ُّخر  ،و نكن ذذه البساطة قبول فكرة ّ ّن الشر و ُ
والي ا دياان التوحيااد علااى ّنّا تربياار ملطاليااب الطبقااة األرومااة املعاديااة للتمييااز واملساااندة للخااوة
واملس اااواة ،ه ااو اآلخ اار بعي ااد ع اان ال ااروف العلمي ااة ،و ينس ااجم  -إ ااافة إىل ذل ااك  -م ااع األُس ااس
ا سدمية إطدقا.
التفس املذكور يُضفي على األنبياء صفة ( األبرايء الفاشل ) فهام ( فاشالون ) ؛ أل ّ ام ا زماوا
ّمال الباط  ،و يساتطع ديانُهم ّن يتغلغا يف اجملتماع ،و ّن اتا ّ مكاناة تاوازي علاى األقا مكاناة
املذهب احلاكم الباط  ،و ينهة بدور سو ا عرتال على املذهب احلاكم وانتقاده.
واألنبي ا اااء ( ّبا ا ارايء ) أل ّ ا اام  -خدف ا ااا دع ا اااء امل ا ااادي  -يقفا ا اوا إىل جان ا ااب  -املس ا ا ِّ
اتثمرين
والطامع  ،و يكوناوا عاما َ ركاود وساكون واجتااههم يكان لصااح هاذه الطبقاة ،با ابلعكاس مان
ويتحسس ااون ن مه اام،
ذل ااك ،ك ااانوا ينبثق ااون م اان املستض ا َاعف واملس ااحوق  ،ويقف ااون إىل ج ااانبهم،
ّ

ويسعون على طريق الطبقة املستضعفة وكسب حقوقها املغتصبة.
وكما ّ ّن األنبياء  -يف نظر ّصحاب هذا ا جتاه ّ -برايء يف طبيعة دعوهتم ورساالتهم واجتااههم،
كذلك هم ّبرايء متاما يف فشلهمّ ،ي إ ّ م غا مساؤول عان هاذا الفشا ؛ إذ إ ّن ( جارب التااريخ )
الناش عن امللكية اواصة كان يساند ّعداءهم.
ظهور امللكية اواصاة ،يف رّي هاؤ ء ،قَ ّسام اجملتماع جاربا علاى قسام  :قسام مستض َاعف وقسام
مستضااعِّف ،القساام املستضااعِّف املالااك ل نتاااج املااادي ،كااان مالكااا ابلضاارورة ل نتاااج املعنااوي ،و
نكن الوقوف بوج جرب التاريخ الذي هو التعب املادي للقضاء والقدر  .فهو قضاء
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وقاادر ماان لاادن إلا ّر ااي مااادي  .إ ّ ااا القاادرة احلاكمااة الاايت اما اساام البناااء التحاايت ا قتصااادي،
ولولُبها الرئيس وسائ ُ ا نتاج ؛ فاألنبياء غ مسؤول ذا عن فشلهم.
هذا الدفاع عن األنبياء احلقيقي ينطوي على إداناة للنظارة ا ياة إىل نظاال الوجاود الايت تاذهب
حق ) وّ ّن او غالب في على البشر.
إىل ّ ّن هذا النظال ( خ ) و ( ّ
ا يّ ااون ينظ اارون إىل نظ ااال الوج ااود بتف اااال ،وي ا ا ّدعون ّ ّن نظ ااال الوج ااود ح ا ّاق وحقيق ااة وخ ا ا ،
ويعتقاادون ّ ّن ظ اواهر الشاار والباط ا وا حن اراف ااا وجااود عر ااي وطفيلااي ومؤقّااه وغ ا ّصااي .
فاحلق هو حمور نظال الوجود والنظال ا جتماعي البشري:
َه ه َ ُ ََ ح َ ُ ُ َ ق ََه َ َحَ ُ ه َ ََ ح ُ ُ
أما الٍِّد فيذهب عفاء َأما ما ينف انلاس فيمكث َِف األرض

() 1

احلق على َحلَبة الصراع ب احل ّاق والباطا :
هذه النظرة تؤمن ّيضا ابنتصار ّ
ََ ح
َ َ
َ
اط ََ فيَ حد َم ُغ ُه رإَذا ُه َو َزا َه ٌق (.)2
َا َ َ
يد يف َم َع ُر ُسل :
وتذهب إىل ّ ّن َ
َح َ ُ
() 3
األُهاد .

.

ح
ح َح ُ
بََ نق َذف بَاْل َ ِّق

ح
ه ََح ُ ُ ُ ََ ه
دو َم َي ُق ُ
ادل حنيَا ََ َّ ح
اْلَيَاة ُّ
اَّل َ
دوم
ين آ ََمنُوا َِف
إَنا نلن
ِّص ُرسلنا ََ َ
َ

َ ََ ح َ ََ ح َ َ َُ َ َ حُ ح َ َ ه ُ ح َُ ُ حَ ح ُ ُ َ
َكمِنا َل َعبا َدنا المرس َلي َإنهم لهم المنصورَ
َلقد سبقت َ

____________________
( )1الرعد.61 :
( )2األنبياء.63 :
( )3غافر.76 :
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َ

ح

ََ َِ ه ُعنح َدنَا ل ُه ُم ال َغا َ ُو َ (.)1
التفس املذكور ملنشه الدين يشكك يف هذه األُصول ،ومع ّنّ يرفاع التهماة عان األنبيااء والرسا
رب األنبياء.
وسائر املصلح يف التاريخ ،فهو يلقي التهمة على ّ

وهناا تااربز مشااكلة ،هاي إ ّن القاارنن ينظاار إىل مسا ة العااا بنااوع مان التفاااال ،ويؤّكااد ّ ّن ( احلا ّاق )
هااو حمااور الوجااود وحمااور احلياااة ا جتماعيااة للبشاار  .واحلكمااة ا يااة تااذهب  -اعتمااادا علااى هااذه
األُص ااول  -إىل ّ ّن او ا َ غال ااب عل ااى الش اار ،واحل ا اق عل ااى الباط ا  ،وت اار ّ ّن وج ااود الش ا ّار والباط ا
َعَر ي وطفيلي ويفتقاد األصاالة  . .هاذا مان جهاة ،ومان جهاة ُّخار  ،نشااهد ّ ّن مطالعاة ّحاداع
التاااريخ السااابقة واحلاليااة تبعااث علااى نااوع ماان التشاااال ابلنساابة لنظااال الوجااود ؛ وهااذا مااا ياادفع إىل
تقب نظرية القائل ّ ّن التاريخ مفعم ابلفجائع والظلم وا ور وا ستثمار.
تُ اار  ،كيا ااف نك اان ح ا ا ّ ه ااذا التنا اااقة ؟ ه ا ا حنا اان خ اااطئون يف فها اام نظ ااال الوجا ااود والنظا ااال

ا جتمااعي ؟ ّل خااطئون يف فهاام النظارة القرننياة للوجااود ؟ ّل رّاة تنااقة با الواقاع القاائم والقاارنن
نكاان حلّ ا  .هااذه الشاابهة طرحناهااا يف كتاااب ( العاادل ا ااي ) ،قاادر م اا يتعلّااق األماار بنظااال
الوجااود وتوصاالنا  -حبااول يف  -إىل حلّهااا  .ومااا يتعلّااق مبسا ة التاااريخ واحلياااة ا جتماعيااة ماان هااذه
الشاابهة ،فساانعا يف فصا قااادل اااه عناوان ( صاراع احلااق والباطا ) وساانب ّ رّينااا  -إبذن يف -

يف هذه الشبهة  .وسنكون مسرورين لو ّفادة املعنيّون ةرائهم يف هذه املسهلة.
____________________

( )1الصافات.610 :
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املوازين
ماان ّج ا فهاام ( نظاارة ) مدرسااة معيّنااة إىل ( هويااة ) التاااريخ نسااتطيع ا سااتفادة ماان تموعااة (
ماوازين ) لننطلااق منهاا إىل تكااوين فكارة دقيقااة عان نظاارة تلاك املدرسااة إىل احلركاات التار يااة وماهيااة
ّحداع التاريخ.
نعرل هنا املوازين اليت توصلنا إليها مؤكدين إمكان وجود موازين ظلّه خافية علينا.
قبا ّن نطاارف هااذه املاوازين ،ونتبا ّ ماان خد ااا نظاارة ا ساادل با ّد ماان ا شااارة إىل ّ ّن القاارنن
الكاار صا ّارف  -يف رّينااا  -باابعة األُصااول الاايت تعطااي للمؤسسااات املعنويااة يف اجملتمااع ( ّولويااة )
على املؤسسات املادية.
ّحد هذه األُصول الصراة تذكرها اآلية الكرنة:
َح
ُ
ه هَ ُ
اّلِل ال ي َغ ِّ ُْي َما بَ َق حومٍ َح هَّت ي َغ ِّ ُْيَا َما بَأن ُف َت َه حم (.)1
َإ
فمص األُمة يرتبأ مبوجب هذه اآلية مبحتواهم الداخلي ،ومبا ِّ
يعتما ُ يف ّنفساهم  .وهاي باذلك
ّ
ترفة بصراحة ا رب ا قتصادي يف

____________________
( )6الرعد.66 :
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توصلنا إلي من معاي ؛ لنتب ّ املنطق ا سدمي على وئها:
التاريخ  .مع ذلك نعرل ما ّ
 - 6إسرتاتيجية الدعوة:
ك ّ مدرسة فكرية صاحبة دعوة هادفة تعتمد على طريقة معيّنة يف الدعوة ،وهذه الطريقة تارتبأ

ماان طاارف اب اادف األساااس للمدرسااة الفكريااة ،وماان طاارف نخاار ت ارتبأ بنااوع نظاارة تلااك املدرسااة
ملاهية احلركات والنهضات يف التاريخ.
ّسلوب الدعوة يعي طريقاة توعياة األفارادّ ،و الرتكياز علاى مراكاز الثقا اواصاة لادفع النااس حناو
احلركااة  .مدرسااة ( ّوغسااه كونااه ) مااثد ت ا ّدعي ّ ّ ااا تنحااو منحااى علميااا يف هااذا اجملااال ،واصاار

ج ااوهر تكام ا ا نس ااان يف ذهن ا  ،وتعتق ااد ّ ّن ال ااذهن ا نس اااي ط ااو املرحل ااة األس اااط ية واملرحل ااة
الفلساافية وبلااظ املرحلااة العلميااة  .وماان الضااروري ّن ترّكااز هااذه املدرسااة يف توعيتهااا علااى مااا تساامي
العلم ،وتعتمد على عتلة العلم يف التحريك.
واملاركس ااية ال اايت تتب ا ّاىن نظري ااة ث ااورة الطبق ااة العامل ااة ،ترّك ااز يف توعي ااة الطبق ااة العامل ااة عل ااى تص ااعيد
الصراع الطبقي ،وتعتمد على إنرة عُ َقد احلقد والشعور ابلغن واحلرمان.
إىل جان ااب ا خ ااتدف يف ّس االوب ال اادعوة با ا امل اادارس الفكري ااة ،رّااة اختدف ااات ُّخ اار با ا
املاادارس تارتبأ ّيضااا بنظاارة تلااك املاادارس إىل ا نسااان والتاااريخ  .هااذه ا ختدفااات تتمثا يف ّبعا ِّ
ااد
ِّ
ِّ
القوة.
ابلقوة وجواز ممارسة ّ
ريث الدعوة ،وارتباا الدعوة ّ
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بعااة املاادارس  -مث ا املساايحية  -اصاار األخدقيااة ،يف املواجهااة الساالمية مااع األف اراد ،وتعتاارب
ي شااك ويف ّي زمااان عماد غا ّخدقااي ؛ ااذا تؤّكااد تعاااليم املساايحية علااى الفاارد
ممارسااة القا ّاوة ّ
ادير خا ّده األيساار لِّ َماان صاافع علااى خا ّده األناان ،وّن يس الّم قبّعتا ملاان ساالب رداءه .
املساايحي ّن يا َ
َ
وعلااى ا انااب اآلخاار ماان هااذه املاادارس تقااف ماادارس ُّخاار مث ا مدرسااة ( نيتش ا ) الاايت اصاار
القوة ؛ أل ّن كمال ا نساان  -يف رّيهاا  -يتمثّا يف القادرة ،وا نساان األكما
األخدقية يف ممارسة ّ
هو ا نسان األقو  .ونيتش يعترب األخدق املسيحية رقّا و عفا وذلّاة ،وعاامد ّساسايا علاى ركاود
البشرية.
بعاة ا جتاهااات تاار ّ ّن األخادق مرتبطااة ابلقا ّاوة ،لكنّهاا تعتاارب كا ق ّاوة ّخدقيااة ،فاملاركسااية
ِّ
اتثمرين غ ا ّخدقيااة ؛ أل ّ ااا تسااتهدف
 مااثد  -تاار ّ ّن القا ّاوة الاايت نارسااها املسااتثمرون ااد املسا َاتثمرون ّخدقيااة ؛ أل ّ ااا تتجا حنااو
صاايانة الو ااع القااائم وصا ّد احلركااة  .لكا ّان القا ّاوة الاايت نارسااها املسا َ

تغي اجملتمع وتطويره.
اتمر املهاايمن علااى اجملتمعااات ،األول
بعبااارة ُّخاار  :هنااا تموعتااان متصااارعتان يف الص اراع املسا ّ
ياانهة باادور ( األطروحااة ) واآلخاار باادور ( الطباااق )  .القا ّاوة الاايت متارسااها األطروحااة غا ّخدقيااة
لرجعته ااا ،والق ا ّاوة ال اايت نارس ااها الطب اااق ّخدقي ااة وص االتها الثوري ااة التكاملي ااة  .والق ااوة األخدقي ااة يف
مرحلااة معيّنااة ماان مراح ا التاااريخ تواج ا قااوة ُّخاار تناهضااها يف املرحلااة التاليااة ،وتُصاابق عنااد ذلااك
رجعيااة ؛ أل ّ ااا تصاابق خصااما لقااوة ّخدقيااة جدياادة  .ماان هن ااا كان ااه األخ اادق نس اابية ،وم ااا ه ااو
ّخدقي يف مرحلة معيّنة نسي ّد األخدق يف مرحلة ّعلى وّكم .
ا سدل يرفة مجيع ا جتاهات والنظرايت السابقة ،يرفة حصر
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األخدقية يف املواقف السلمية ،ويُضفي على القوة وا قتدار ّحياة صفة ّخدقياة ؛ و اذا فاالنهول
بوج ا الظلاام والطغيااان يف نظاار ا ساادل مق ا ّدس وواجااب شاارعي  .وا هاااد ابعتباااره حركااة مس الّحة
واجب يف ظروف خاصة.
نظرية نيتش بد ريب نظرية فهة معادية ل نسانية وللتكام ا نساي.
النظرية املاركسية تقول على ّساس مفهومها عن تكام التاريخ.
ا ساادل يساامق ألتباعا ّيضااا ممارسااة القا ّاوة بوجا اجملموعااات املعاديااة للتكاما  ،لكنّا  -خدفااا
للماركسية  -يضع ممارسة القوة يف املرحلة الثانية من املواجهة يف املرحلاة األُوىل ّّ .ماا املواجهاة يف
املرحلااة األُوىل فتق ااول علااى ّس اااس الاادعوة ابحلكم ااة واملوعظااة احلس اانة  .ممارس اةُ الق ااوة بوج ا ا به ااة
املعاديااة للتكام ا تكتسااب صاافة ّخدقيااة ،إ ّ إذا انس ا ّدت ّب اواب ا قناااع الفكااري ( احلكمااة )
وا قناع الروحي ( املوعظة ).

م اان هن ااا اجتا ا مجي ااع األنبي اااء يف دع ااوهتم ّو إىل احلكم ااة واملوعظ ااة احلس اانة واجملادل ااة ابل اايت ه ااي
ّحسن  .وحينما تستويف هاذه الطريقاة ّغرا اها ،وتعجاز عان مواصالة طرياق ا داياة ؛ تصابق ممارساة
القااوة واألعمااال ا هاديااة  -يف نظاار األنبياااء ّ -خدقيااة  .هااذا املوقااف ينطلااق ماان ا جتاااه الروحااي
للنظاارة ا ساادمية  .هااذه النظاارة تااؤمن ّ ّن للربهااان وا سااتد ل واملوعظااة قااوة هائلااةّ ،ي كمااا ّ ّ ااا
تؤمن بقوة نقد السدف  -على حاد تعبا مااركس  -تاؤمن ّيضاا بقاوة سادف النقاد ،وتساتثمر هاذه
القوة ،يف تا ا اوا .
نظارة ا سادل الروحياة إىل ا نساان ،وابلتاايل إىل اجملتماع والتااريخ ،نساتطيع ّن نفهمهاا مان هاذه
املرحلية يف الدعوةِّ ،م َن الرتكيز على ا داية
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الفكريااة والروحيااة يف املرحلااة األُوىل ،ه علااى ممارسااة القا ّاوة يف مرحلااة ليااة ؛ إذ إ ّن طريقااة الاادعوة (
ا كتفاااء ابملوعظااةّ ،و ا كتفاااء ابلقااوةّ ،و ممارسااة املوعظااة ّو  ،ه ممارسااة القااوة يف املرحلااة الثانيااة )
ودور الكفاف يف هذه احلركة.
تب ّ نظرةَ املدرسة إىل حركة التاريخ َ

نتناااول اآلن جانبااا نخاار ماان إس ارتاتيجية الاادعوة ي ارتبأ بسااب التوعيااة ا ساادمية ،واملسااائ الاايت
ترّكز عليها الدعوة يف التوعية.
التوعي ااة ا س اادمية تق ااول ابلدرج ااة األُوىل عل ااى ّس اااس الت ااذك ابملب اادّ ّو املع اااد  .وه ااذه طريق ااة
ا ساادل وطريقااة مجيااع الرسااا ت ا يااة الاايت يااذكرها القاارنن  .األنبياااء ارّكااون ذها َان ا نسااان ليف ّكا َار
ِّماان ّياان جاااء ؟ وإىل ّياان ساايذهب ؟ وكيااف باادّ اولااق ؟ ومااا هااي املرحلااة الاايت يطويهااا اآلن ؟ واىل
ّين يتج العا ؟.
ُّوىل املساائ الاايت تُث هااا دعااوة األنبيااء يف النفااوس هااي مسااؤوليةُ ا نساان ّمااال الكااون والوجااود .

وإنرةُ املسااؤولية ا جتماعيااة يف نفااس ا نسااان جاازء ماان إنرة مسااؤوليت ّمااال الكااون والوجااود  .لقااد
ذكرة من قب ّ ّن الساور امل ّكيّاة خادل األعاوال الثدثاة عشار مان دعاوة الرساول األعظام ،رك ّازت علاى
التذك ابملبدّ واملعاد (.)1
باادّ ياادعو الناااس قااائد ( :قُول اوا إل ا إ ّ يف تُفلح اوا )ّ ،ي إنّا دعااى
الرسااول األعظاام

إىل ضة عقائدية

____________________
( )6بعة املسلم ( التقدمي ) املعاصرين ّنكروا املعاد فيما كتبوه من تفس لابعة ساور القارنن ،ورفضاوا نازول ّيّاة نياة
يفسرون ( الدنيا ) يف القرنن ّ ّ ا ( النظال األسوّ يف احليااة ) ّي نظاال ا ساتثمار والتميياز ،و ( اآلخارة )
يف املعاد ،وراحوا ّ
ّ ّ ا ( النظال األفض ) ّي النظال الذي يزول في ا ستثمار وا جحاف والتمييز وامللكياة اواصاة  .وهاذا املاذهب يف فهام
فة النظرة الدينية قب املدارس املادية احلديثة لف عال !!!
القرنن يعيّ ّ :ن كتاب يف العزيز َر َ
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وإىل تغيا فكااري  .صااحيق إ ّن التوحيااد يسااتوعب مجيا َاع التعاااليم واألفكااار ا ساادمية ،لكا ّان الاادعوة
إىل التوحيااد يف بدايااة مراح ا نبا ّاوة الرسااول تكاان تسااتهدف ّكثاار ماان نبااذ الشاار يف املعتقاادات
والعب ا اادات ،وتوجي ا ا النا اااس إىل التوحيا ااد الفكا ااري والعبا ااادي ،والنا اااس يف بدايا ااة الا اادعوة ما ااا كا ااانوا
يستوعبون ّكثر من هذه األبعاد التوحيدية.
هااذه التوعيااة ال اايت تنفااذ إىل ّعم اااق فطاارة البش اار ،لااق يف النف ااوس محيّااة ال اادفاع عاان العقي اادة،
واندفاعا حنو نشرها ،وبذ للغايل والنفيس على طريقها.
األنبياااء باادّوا مماّاا ُّطلااق عليا يف عصاارة اساام البناااء الفااوقي ؛ ليصاالوا إىل البناااء التحاايت  .مدرسااة

األنبياااء نظاارت إىل ا نسااان ّناّ موجااود مارتبأ بعقيدتا ورسااالت وإنانا ّكثاار ماان ارتباطا مبصاااحل .
ّي إ ّن الفكاار والعقياادة يف هااذه املدرسااة بناااء ااايت ،والعما ّ ،ي ارتباااا ا نسااان ابلطبيعااة ومواهااب
الطبيعة واجملتمع ،بناء فوقي.
الاادعوة الدينيااة ينبغااي ّن تساالك طريااق األنبياااءّ ،ي ّن يرافقهااا تااذك مسااتمر ابملباادّ واملعاااد،
التحر إبيقاظ هذا ا حسااس ،وتفجا هاذه املشااعر ،ونف ِّ
اة الغباار عان
األنبياء دفعوا اجملتمع حنو ّ
وبث هذه التوعية اب ستناد إىل ر ا يف وّوامره وجزائ .
هذا الوجدانّ ،
وردت كلمااة ِّر اوان يف ثدثااة عشا َار مو ااعا ،وهااي نقطااة الرتكيااز املعنااوي يف الرسااا ت
يف القاارنن َ
نسميها توعية إ ية ّو توعية كونية.
ا ية من ّج دفع اجملموعة املؤمنة  .وهذه التوعية نكن ّن ّ
التوعيااة ا نسااانية ات ا املرتبااة الثانيااة يف التعاااليم ا ساادمية ،وهااي تتج ا إىل اساايس ا نس ااان
بكرامتا ا وش اارف وعظمتا ا  ،فا نس ااان  -يف نظ اار املدرس ااة ا س اادمية  -ل اايس ابحليا اوان ال ااذي يع ااود

وجوده إىل فوزه على سائر
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ّقران مان احلياواةت األُخار يف معاار تناازع البقااء خادل مئاات مديا السانوات املا اية ،با إناّ
موجود في نفخة من روف يف ،وتسجد ل املدئكاة  .إىل جاناب انطاواء الكاائن البشاري علاى مياول
حيوانيااة إىل الشااهوة والشا ّار والفساااد  .فهااو جااوهر طاااهر يتناااىف ابلااذات مااع كا الرذائا ماان :فساااد

َ ه
ّلِل
ََ َ

رب العاامل :
وكذب وإراقة دماء وحقارة وخضوع للظلم والقوة  .إنّ مظهر مان مظااهر ع ّازة ّ
الحع هٍ ُة ََل َر ُسوِل ََللح ُم حممن َ
ي ( .) 1
َ ََ َ ََ
َ
وعزه استغنااه َع ِّن الناس ).
قول الرسول
َ ( :شَر ُ
ف املرء قيام ابللي ّ ،
لصحب يول صف  ( :احلياة يف موتكم قاهرين ،واملوت يف حياتكم مقهورين).
وقول علي

املوت إ ّ سعادة ،واحلياةَ مع الظامل إ ّ باََرما ).
إي ّر
وقول احلس بن علي ّ ( :
َ
وقول َ ( :هيهات ِّمنّا الذلّة )  . .ك هاذه األقاوال ترّكاز علاى الشاعور ابلكراماة ،والشارف الاذاي
الذي امل ا نسان ابلفطرة.
يف املرحل ا ااة الثالثا ا ااة يرّك ا ااز ا سا ا اادل عل ا ااى التوعيا ا ااة ا جتماعي ا ااة ،وعلا ا ااى احلق ا ااوق واملسا ا ااؤوليات
ا جتماعي ااة ،وجن ااد يف موا ااع متع ااددة م اان الق اارنن ،دفع ااا للن اااس اس ااتنادا إىل احلق ااوق الفردي ااة ّو
ا جتماعية املسلوبة.

َ ح ح
ه
ه
ََ َ ُ
اّلِل ََال ح ُم حتَِ حض َعف َ
ُ حم ال ُت َقاتلُو َ ِف َ
الر َع َ ِّ َ
اَّل َ
ي َم َن ِّ
يدن
س
َما ل
دو َدلا َ َ
َ
َ
يَ َ
َ
َ
َ
ال َالنتدا َء َال َ
َ
َ
َ
ق ح َ
ح َ
حُ
َ ح َ
َ ح َ
حَ
ه
َ
َُ ُ َ َ ح حَ
يقولو َر هِّنا أخ َرعنا َم حن ه َذ َد الق حر َّ َة الِال َ َم أهل َها ََاع َعَ نلَا َم حن ُدلنك ََ َ ِّلا ََاع َعَ نلَا َم حن ُدلنك
ق
نَ َصْيا (.)2

____________________
( )1املنافقون.3 :
()2النساء.17 :
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وهذه اآلية ترّكز على توعيت روحيت لدفع الناس حنو ا هاد.
األُوىلّ ّ :ن هذا السبي َ سبي ُ يف.
والثانية :وجود ّفراد مستضعف راسف يف ّغدل الظامل .

ح ََ ٌ ه
ُ َ ه َ ُ َ َُ َ َهُ ح ُ ُ َ ه هَ ََ َ ح
اَّليدنَ
ددير * | َ
ويقول تعاىل :أ َذ ل َ َ
ِّصد َهم لق َ
َّليدن يقداتلو بَدأنهم ظ َلمدوا َ َِ اّلِل َ ن َ
َ
ّ
َ
ُ
ح
ح َُ
ُ ح
ح َ ح َ
َ ُّ َ ه ُ َ ح َ ُ ه ه َ َ ح َ ُ ح َ ح
ح
َ
ُ
ٍّ
اّلِل انلداس بعضدهم بَدبع ٍض
ْي حق إَال أ يقولوا رِّندا اّلِل َلدوال دفد
َ
ار َهم بَغ َ
أخ َرعوا َمن َدي َ
َ
ق
َ
َ
َ
ح
َ
َ َح ُ َ ه هُ َ ح ح ُ ُُ ه
َ ُ ِّ َ ح َ َ ُ َ َ ٌ َ َ َ ٌ َ َ َ ُ ُ ُ َ ح ُ ه
اّلِل ك َثْيا َِلنِّص اّلِل من ينِّصد َإ
اعد يذكر َفيها اسم َ
لهدمت صوا َم ََِّي َصلوات َمت َ
َ
َ
حَ ح
ه َ
ه َ َ َ ٌّ َ ٌ ه َ ح َ ه ه ُ
اه حم ِف األرض أقَ ُ
دوا ه
الة ََآ َتَ ُ
الدٍ ََك َة ََأ َم ُ
َف
اموا الص
اَّلين َإ مكن
اّلِل لق َوي ع ٍٍَّ * َ
درَا بَدالمع ُر َ
َ
ُ
ُ
َََ ح َ حُح َ َ ه
ّلِل ََع َقبَة األمور (.)1
َنهوا ع َن المنك َر َ َ َ

اتند إىل م ااا تعاني ا ا اجملموع ا اةُ املؤمن ا اةُ م اان ظل اام
ويف ه ااذه اآلي ااة ن اار ا ذ َن اب ه اااد وال اادفاع يس ا ُ
واغتصاااب حقااوق  .لكنّهااا تش ا ُ إزاء ذلااك إىل هاادف ّ ااى ماان احلقااوق املغتصاابة ،وهااو :صاايانة
ُدورِّ عبادةِّ يف ابعتبارها القلب املعنوي النابة للمجتمع من ا دل.
ويقول تعاىل:

ح

ح

ّ

ال ُْ ُّ
ب هُ
اّلِل اْل َ حه َر ب ُّ
التو َء َم َن ال َق حو َل َإال َم حن ُظ َل َم (.)2
َ
َ
حث وا ق على النهول واجتناب السكوت.
ويف هذه اآلية ٌّ
يذل الشعراءَ ،ويستثي منهم الشعراء املؤمن وّه الذكر
والقرنن ّ

____________________
( )1احل .26 - 34 :
( )2النساء.623 :
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واألعمال الصاحلة ،والذين يدافعون عن ّنفسهم ابلشعر ّمال َمن ظَلَ َمهم ابلشعر.
( .) 1

ّ ه
ح َح
ُ
ين آ ََمنُوا ََ َعملُوا ه
الصاْلَات ََ َذ َك ُرَا ه َ
اَّل َ
اّلِل َكثْيا ق ََ حانَِ َ ُ
دد َمدا ظ َل ُمدوا
 . . .إَال َ
ِّصَا َمن بع َ
َ
َ َ
َ

ا س اادل إذ ةل عل ااى ا نس ااان املس االم ّن ض ااع للظل اام ،ويعت اارب ذل ااك م اان ّعظ اام ال ااذنوب،
امرهُ ونواهي هذه يف إطار القيم ا نسانية.
ويكلّف ا نسان بني ِّ حقوق  ،ف ّّنا يطرف ّو َ
القاارنن يسااتند ّباادا إىل العُ َقااد النفسااية ،واىل اريااك احلَ َسااد والشااهوة ،يقااول :إ ّن اآلخ ارين
وتنعموا فلِّ َم تكونون ّنتم مكا م ؟!
متتّعوا ّ
حبجاة الرتفّاع عان املاادايت ! وهكاذا
ا سدل جييز للفارد ،لاو اغتُصابه ّموالا ُ ّن يقعاد سااكتا ّ
جييز السكوت ّمال ا عتداء علاى العارل  .مان هناا كاان ( املقتاول دون ّهلا ومالا ) شاهيدا يف
ايس ريجيجاا للحار والطماع ،با
املفهول ا سدمي  .لكن ّ
حث ا سدل على الدفاع عن املاال ،ل َ
اريكا حنو الدفاع عن ( احلق ) ابعتبااره مان ِّ
القايَم ا نساانية ،وهكاذا حثّا علاى الادفاع عان العارل
ّ
لاايس تضااخيما لشااهوة ا اانس ،ب ا تشااجيعا علااى الاادفاع عاان ّكاارب ن اواميس اجملتمااع ،وهااو العفاااف
الذي ُكلّف الرج بصيانت .
 - 0هوية ّتباع الرسالة:
ك مدرسة فكرية تضفي على ّتباعها هوية خاصة  .فالنظرية
____________________
( )1الشعراء.001 :
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اخ ّتباعهااا ماان خاادل لااو م ّو دمهاام  .وح ا يق ااول ّحااد ّتباااع هااذه
العنص ارية  -مااثد  -تشا ّ
البشاارة البيضاااء مااثد  .والنظريااة املاركسااية تُضاافي علااى ّتباعهااا
النظريااة ( حناان ) ف ّّنااا يقصااد ذوي َ
العماال ّو الكاادح  .واملسايحية
العمالية ) ،وح يقول ّحد ّتباعها ( حنان ) ف ناّ يعاي ّ
الصفة ( ّ
أ
مشخصااا دون ا لتفااات إىل خا ّ
اخ هويااة معتنقيهااا ّ اام ّتباااع الساايد املساايق ،ابعتباااره فااردا ّ
تشا ّ
السيد املسيق وإىل ّهداف .
وتتميّااز الرسااالة ا ساادمية برفضااها لك ا ا ااوايت العنص ارية والطبقيااة واملهنيااة واأللّيااة وا قليميااة
والفرديااة ،تُضااف هااذه الرسااالة علااى ّتباعهااا اساام :العاارب ّو السااامي ّ ،و الفق اراء ّو األغنياااء ّو

املستضا ا ااعف ّ ،و البا ا ااية ّو السا ا ااودّ ،و اآلسا ا اايوي ّ ،و الشا ا اارقي ّو الغ ا ا اربي ّ ،و األما ا اادي ّو
اخ هوياة كلماة ( حنان ) با ّتبااع هاذه
القرنني ّو ّها القبلاة وّمثا اا ،كا هاذه العنااوين تش ّ
الرسالة.
هوية هذه الرسالة وهوية ّتباعها تنفي ك تلك ا اوايت والعنااوين املاذكورة ،وتبقاى هوياة واحادة
متثّلها ( العدقة ) ب ا نسان ويفّ ،ي ا سدل والتسليم هلل تعاىل وحده.
المه للحقيقاة ،واستسالمه للاوحي
األ ُّمة ا سدمية هاي األ ُّماة الايت ّسالَمه َ
وجههاا هلل ،واستس َ
الذي ّشرق ِّمن ُّفق احلقيقة على قلب ّشرف ّبناء البشر من ّج هداية ا نسانية.

يوحااد ب ا ّبناااء هااذا الاادين ،وهااو الطااابع الااذي نيّااز
ا ساادلّ ،و التسااليم للحقيقااة ،هااو الااذي ّ
ّتباع وجيمع األفراد اه لوائ .
اخ ذااا املدرس اةُ ّتباعهااا ،معيااار جيّااد لفهاام ّهااداف تلااك املدرسااة ونظرهتااا إىل
ا ويااة الاايت تشا ّ
ا نسان واجملتمع و التاريخ.
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 - 3الدوافع واملوانع
األركة يف التاريخ.
ذكرة من قب ّ ّن املدارس الفكرية تلف يف نظرهتا إىل العوام ّ
بعضاها يعتقاد ّ ّن العاما األ ّار يتمثّا يف الضاغوا الايت تتع ّارل اا طبقااة مان قِّبَا طبقاة ُّخاار ،
وبعضااها ياار ّ ّن هااذا العام ا يتمثّا يف
ويف الرجعيااة الذاتيااة لطبقااة والتقدميااة الذاتيااة لطبقااة ُّخاار ُ ،
يتبىن عوام ُّخر حلركة التاريخ.
التطور البشري ُ .
وبعضها ّ
التواقة للكمال و ّ
الفطرة السليمة ّ
مفاهيم معيّنة عان دوافاع هاذه احلركاة،
العام الذي تتبنّاه املدرسة الفكرية يف حركة التاريخ ،يفرز
َ
وعن املوانع اليت تقف بوجهها.
املدرس ااة ال اايت تتب ا ّاىن الض ااغوا الطبقي ااة ابعتباره ااا العاما ا األ ا ّار للت اااريخ ،تس ااعى إىل خل ااق ه ااذه
الضااغوا يف اجملتمااع الااذي قااد ينعاادل في ا ا ااطهاد الطبقااي ،ماان ّج ا إنقاااذ اجملتمااع ماان الركااود
والسكون ودفع حنو احلركة.
يقااول ماااركس يف بعااة مؤلّفاتا  ( :ماان ّجا ّن توجااد طبقااة مان األحارار ؛ با ّد ّن توجااد إىل
جانبها طبقة من العبيد ).
ه يقااول ( :كيااف نكاان إذن ارياار الشااعب األملاااي ؟ جوابنااا هااو ّنّا ب ا ّد ماان تشااكي طبقااة
مكبّلة ابلقيود متاما ) (.)1
____________________
( )6مااركس وماركسيسام ( 37 ،الان واحلاشاية ) مان هناا نفهام ّ ّن املاركساية تنااقة نفساها حا تقاول ( :إ ّن القا ّاوة
الايت متارسااها الطبقااة املسااحوقة هااي وحاادها ّخدقيااة ؛ أل ّ ااا تتّجا علااى مسا ة التكاما وتلعااب دورا يف التطا ّاور ّّ .مااا القا ّاوة
اليت متارسها الطبقة املسيطرة فهو غ ّخدقية ؛ أل ّ ا تص ّد احلركة ).
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مث ا هااذه املدرسااة تنظاار إىل ( ا صاادحات ) علااى ّ ّ ااا موانااع يف طريااق احلركااة التكامليااة أل ّ ااا
اؤدي إىل ريخا ا نفجااار
تقلّا ماان الضااغوا الاايت تعانيهااا الطبقااة املسااحوقة ،والتقليا ماان الضااغأ يا ّ
والثورة إن يصداها ّّ .ما املدرسة املؤمناة ابحلركاة الفطرياة الذاتياة للمجتماع فاد تُفايت إطدقاا بضارورة

تشكي طبقة مكبّلة ابلقيود ؛ أل ّ ا ترفة ّن تكون الضغوا شرطا زما للتكام  ،كما ّ ّ اا تارفة
التطورية.
ّن تكون ا صدحات التدرجيية مانعا ّمال احلركة ّ
املوانااع والاادوافع الاايت ح ا ّددها ا ساادل علااى هااذا الصااعيد تاادور حااول الفطاارة  .دوافا ُاع احلركااة يف
ددى للح ُم هِقد َ
ُهد ق
دي (،)1
نظار القاارنن رة تكاون التقااو ّ ،ي البقاااء علاى النقاااء الفطاري األصااي
َ َ
َح

ح

الر ح َ
ِش ه
ََ َخ َ َ
ْح َن

و رة تكون ا حساس ابملسؤولية ّمال نظال الكون َي َش حو َ َر هِّ ُه حم بَال َغيح َب ،
ّق
حَح
حيا (.)2
ب  . .وّحياة تكون حيوية الفطرة :انذر َمن َك
بَالغي َ
مقاب ا ذل ااك ،ح ا ّدد املوان ااع يف الفس اااد الروح ااي واألخدق ااي ،وإه القل ااب ( ،)3وري اان القل ااب (،)4
وانسداد القلب ( ،)5وعمى القلوب (، )6

____________________
=
فاملاركسااية يف الواقااع تعتقااد ّ ّن ا ااطهاد ،الااذي متارس ا الطبقااة املساايطرة ،ل ا يف التكام ا دور يق ا عاان دور َرّد الفع ا
الذي تُبدي الطبقة املسحوقة ِّ .
فكد العمل ّخدقيان مؤثّران يف دفع مسا ة التكاما يف نظار املاركساية ،ماع فاارق بينهماا
يف ا جتاااهّ ،حاادّا منشا ّد ابملا ااي ،واآلخاار ابملسااتقب  ،وماان البااديهي ّ ّن ا نشااداد الااذهي ابملا ااي املسااتقب نكاان
ّن يكون معيارا للخدقية ؛ أل ّن ا ستناد إىل النوااي الذهنية نوع من املثالية يف نظر املاركسية.

( )6البقرة.0 :
( )0راجع اآلايت :ط  ،3 :األنبياء ،24 :فاطر ،63 :يس .66
( )3البقرة033 :
( )2املطفف .62 :
( )7البقرة.1 :
( )1احل ّ .21 :

272

ووق اار اآلذان ( ،)1وقدس ااية ال اانفس ( )2وا قت ااداء ةنر اآلابء ( ،)3وإطاع ااة الكا ارباء والس ااادة ( )4واتب اااع
الظن ( )5وّمثا ا.
اخم اوصااال احليوانيااة
ا س اراف والاارتف والنعاايم يااذ ُكرها القاارنن علااى ّ ااا ماان املوانااع أل ّ ااا تضا ّ
واّ ااول ا نس ااان إىل ذيم ااةّ ،و س اابُع ااا ٍر ،وه ااي ل ااذلك تصا ا ّد حرك ااة ا نس ااان عل ااى طري ااق اوا ا

والصدف والتكام .
ااهيم ا سادمية تاذهب إىل ّ ّن الشابّان ّكثار تقاابد للادعوة مان املسان ألن الشابان ّبعاد عاان
املف ُ
تلا ّاوع الفطاارة ماان املساان  ،بساابب قلااة ّعمااارهم  .وهكااذا الفقاراء ّكثاار اسااتعدادا لتقبّا الاادعوة ماان

األغنياء ،ألن الفقراء بعيدون عن الثروة والرفاه.
الاادوافع واملوانااع الاايت يعر ااها القاارنن تش ا إىل ّن العام ا األاار للتاااريخ  -يف رّي ا ساادل -
روحي اكثر من ّن يكون اقتصاداي ماداي.
ّ
 - 2تقدل اجملتمعات واحنطاطها:
لك ا ّ مدرسااة إجتماعيااة نظرهتااا اواصااة إىل ّسااباب تقاادل اجملتمعااات واحنطاطهااا وزوا ااا  .وهااذه
األس ااباب تو ّ ااق م اان جان ااب نخ اار نظ اارة تل ااك املدرس ااة إىل اجملتم ااع والت اااريخ واىل مسا ا ة التكاما ا
وا بوا.
القرنن الكر يش إىل هذه املسائ يف َعر ِّ لقص األمم

____________________
( )1فصله.22 :
( )2د تزكيتها :الشمس .62
( )3الزخرف.33 :
( )4األحزاب.11 :
( )5األنعال.661 :
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والش ااعوب  .ولنل ااق نظ اارة عل ااى الق اارنن لِّن اار العوام ا ال اايت يرك ا ّاز عليه ااا يف ه ااذا اجمل ااالّ ،ه ااي مادي ااة
اقتصاديةّ ،ل عقائدية ّخدقية ؟ ّل إنّ يركز على ا ثن معا.
عوام تق ّدل اجملتمعات واحنطاطها ا ّددها القرنن يف ّربعة ظواهر نش إليها ابختصار.

ّلف  -العدل والظلم:
ه ح َ ح َ
دو َعدال
تكرر ذكره يف القرنن الكر  ،وعلى سبي املثاال يقاول تعااىلَ :إ رَرع
وهذا العام ّ

َ َ ُ ح هُ َ َ
َ َ َ َ َ ح َ َ َ ق َ ح َ ح ُ َ َ ق ح ُ ح ُ َ ِّ ُ َ ح َ َ ُ ح َ َ ح َ ح
َِف األرض َععَ أهلها َُيعا ،يتِض َعف طائَفة َمنهم ،يذبح أبناءهم َيتِح َي سَتاءهم ،إَنه َك
َم َن ال ح ُم حفتد َ
ين (.)1
َ َ

اآلي ااة الكرن ااة ت ااذكر علا ا او فرع ااون يف األرل ،والق اااء التفرق ااة والتميي ااز با ا الن اااس ا ااه عن اااوين
تلفااة ،واستضااعاف طائفااة ماانهم ،وإذ ل هااذه الطائفااة عاان طريااق ذبااق األبناااء واسااتحياء النساااء .

اف القاارنن فرعااون:
هااذا الظلاام يا ّ
صا َ
اؤدي إىل فساااد اجملتمااع وا دام ا  ،ولااذلك َو َ
ُ
المفتدين .
ب  -ا ااد والتفرقة :يقول تعاىل:

إنّددده َك َ َمد َ
ددن

َ ح َ ُ َح ه َ ق َ ََ ه ُ َ ح ُ ُ ح َ َ ه َ َح ُ ح ح ُ حُ ح َ ح َ ق َ َهَ
اء ردألف
اّلِل عليُم َإذ كنِم أعد
اّلِل َ
َجيعا َال تفرقوا َاذكرَا نَعمة َ
َاعِ َصموا ََب ََ َ
َ
َحَ ُُ
َ َ َ
ح َ ق َُ حُ ح ََ َ َ ُ ح َ َ ه َ حَ َ ُ ح
ُ ح ََ ح َ ح
حُِ حم بن حع َ
ار رأنقذك حم َمن َهدا كدذلَك
انل
ن
م
ة
ر
ف
ح
ا
ف
ُ
َ
م
ِ
ن
ك
َ
انا
و
خ
إ
ه
ِ
م
ي قلوَُِّم رأصب
ب
َ
ٍ
ََ ََ َ
َ
ُ َ ِّ ُ ه ُ َ ُ
اّلِل لُ حم آ َيَاتَ َه
يي

____________________
( )6القص .0 :
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َ ه

َ ُ
ُ حم َت حهَِ ُدَ َ (.)1
لعل
وبعدها ةية يقول:

ح َ ح َ َ َ ُ ُ ح َ ِّ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ ح َ َ
َ َ ُ ُ َ ه َ ََ ُ
حََُ
دذ ٌ
اب
ََلدك لهدم ع
َّل
ين تف هرقوا ََاخِلفوا َمن بع َد ما عاءهم ا يندات َأ َ
َال تُونوا َك َ

َعِ ٌ
يم (.)2
َ
وقريب من معىن اآلية األخ ة يقول تعاىل:

َح ُ ُ ح َ
ُح ُ َ حَ ُ ََ َ ح َحَ َ َ َ ح ُ ح َ َ ق ح َ ح ُ ح َح ح َح
دم أ حَ
دت أرع َلُ
قَ هو القا َدر َ أ يبعث علديُم عدذابا َمدن ردو َقُم أَ َمدن َت َ
ُ ح َ ق ُ َ َح َ ُ ح
ح
ُ حم بَأ َس َب حع ٍض (.)3
يَل َ َتُم َُيعا ََّ َذيق بعض

ويقول ّيضا:

َ ح

ُ

ح

َ
ََ َ َ ُ ُ
ََال َتنَ َ
ُ حم (.)4
از ُعوا فَِفشلوا َتذهب َرْ
ج  -ا لتزال ّو عدل ا لتزال ابألمر ابملعروف والنهي َعن املنكر:
القرنن ا ّدع كث ا عن رورة ِّ
األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.
ٍ
اؤدي إىل هاادل كيااان األ ُّمااة ،يقااول
بعااة اآلايت تشا بصاراحة إىل ّ ّن عاادل ا لتازال ذااذا املباادّ يا ّ

تعاىل:

َََ َ ح َ َ ح ُ ح َ َ َ ُ ُ َ ح َ َ َ ُ َ ح َ ُ َ
َ ُ
َكنوا ال يتناهو عن منك ٍر فعلود َئس ما َكنوا يفعلو

ويف املهثور رواايت مستفيضة عن ِّ
الدور ا جيامي والسلي للمر
____________________
( )6نل عمران.623 :
( )0نل عمران.627 :
( )3األنعال.17 :
( )2األنفال.21 :
( )7املائدة.30 :
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( .) 5

ابملعروف والنهي عن املنكر ،تال لنقلها.
د  -الفسق والفجور وفساد األخدق:
() 1
ب ا اد
ويف هذا اجملال وردت نايت كث ة ّيضاا ،بعضاها يعتارب ( التَا َار َ
ف ) و( املرتفا ) سابَ َ

 .وبعضها اآلخر يرّكز على ( الظلم ) مبا يف ذلك ظلم ا نسان لنفس وظلم األ ُّمة لنفسها.
وك ا احن اراف عاان املسا ة ا نسااانية الصااحيحة ظلاام يف املفهااول القاارني ؛ فااالظلم ل ا مفهااول عااال
يش اام ظل ا َام اآلخا ارين ،وه ااذا م ااا ّش اارة إليا ا م اان قبا ا  ،ومشا ا ّيض ااا كا ا ا ّنا اواع الفس ااق والفج ااور،
تكرر ّكثر يف القرنن الكر .
وا حنراف األخدقي  .واملعىن الثاي للظلم ّ

اؤدي إىل ه ااد األ ُّم ااة  .و يَس ااعُنا يف ه ااذا
كث ا ا م ااا يش ا الق اارنن إىل ّ ّن الظل اام مبعن اااه الع ااال ي ا ّ
ا ستعرال املوجز نق تلك اآلايت.
من ك ّ هذه املعاي نستطيع ّن نستنت رّي القرنن يف ُّسس اجملتمع والتاريخ.

والقاارنن يرّكااز علااى بع اة مااا يسا ّامون ابألبنيااة الفوقيااة للمجتمااع ،ويعتربهااا قااادرة علااى النهااول
املوج .
ابلدور احلاسم ّ
____________________

( )6راجع اآلايت :هود ،661 :األنبياء ،63 :املؤمنون.12 ،33 :
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تطور التاريخ
املسااهلة الاايت ا ا ّدثنا عنهااا يف الفصااول السااابقة دارت حااول ماهيااة التاااريخ  .ونتح ا ّدع اآلن عاان
تطور التاريخ ،ابعتبارها املسهلة الثانية من املسائ ا ّامة يف حق الدراسات التار ية.
مسهلة ّ
نعل اام ّ ّن ا نس ااان ل اايس ابملوج ااود ا جتم اااعي الوحي ااد ،ف اابعة األحي اااء األُخ اار  ،تع اايش حي اااة
اجتماعيااة بدرجااة وُّخاار ااا وجااود اجتماااعي ،وتسااود حياهتااا مظاااهر التعاااون وتقساايم الواجبااات
واملسؤوليات ،يف إطار تموعة من القواعد والقوان والنظم.

النحا ا  -كم ااا نعل اام مجيع ااا ّ -ح ااد ه ااذه األحي اااء  .لك اان هن ااا اختدف ااا رئيس اايا با ا الوج ااود
ا جتماااعي ل نسااان ،والوجااود ا جتماااعي ااذه األحياااء ،هااو ّ ّن احلياااة ا جتماعيااة لتلااك األحياااء
وتطور يف نظال حياهتاا ّو يف مادنيّتها علاى حا ّد تعبا
نبتة ذات شك واحد ،وليس هنا ّي تغ ّ ّ
صق تعب ه.
موريس مرتلينك ،إن ّ
ّّمااا احلياااة ا جتماعيااة ل نسااان فمتغ ا ّ ة متطا ّاورة ،ب ا ذات تعجي ا ّ ،ي إ ّن ساارعة تغ ّ هااا تاازداد
ابلتاادري ؛ ااذا ينقساام ريااخ احلياااة ا جتماعيااة ل نسااان إىل مراح ا تلفااة مااع بعضااها يف تلااف
اجملا ت.
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يف تااال ط اارق املعيش ااة ن اار  :مرحل ااة الص اايد ،واملرحل ااة الزراعيّااة ،واملرحل ااة الص ااناعية  .ويف ت ااال
النظااال ا قتصااادي ناار  :مرحلااة النظااال ا ش ارتاكي ومرحلااة نظااال الاارق ،ومرحلااة ا قطاااع ،واملرحلااة
الرّ اليااة  .وعلااى صااعيد النظااال السياسااي نشاااهد :مرحلااة نشااوء الاادويدت ،ومرحلااة ا سااتبداد،
ومرحلااة ا رسااتقراطية ومرحلااة الدنقراطيااة  .وعلااى الصااعيد ا نسااي :ناار انقسااال التاااريخ إىل مرحلااة
سلطة املرّة ومرحلة سلطة الرج  . .وهكذا يف سائر اجملا ت.
تطور التااريخ وتكاملا  .ها التغيا ات الايت
وهنا يطرف فدسفة التاريخ عادة سؤا حول حقيقة ّ
التطور والتكام ؟ وما هو معيار التكاما يف هاذا
شهدها ريخ احلياة ا جتماعية للبشر تتّج حنو ّ

اجملال ؟
بعضااهم شا ّكك يف تكاما مسا ة البشارية ( ،)1وبعااة نخاار اعتقااد ّ ّن حركااة التاااريخ دورياّاة ،تباادّ
من نقطة ه تعود إليها بعد ّن تطوي ع ّدة مراح  ،فالتاريخ يعيد نفس  ،وعلى سابي املثاال ،حينماا
يقول نظال قبلي ٍ
اؤدي بطبيعتا إىل قياال
قاس على يد ّفراد يتميّازون بطاابع الباداوة ،فا ّن هاذا النظاال ي ّ
اؤدي إىل ثا ااورة شا ااعبيّة
نظا ااال ّرسا ااتقراطي  .والنظا ااال ا رسا ااتقراطي مبا ااا في ا ا ما اان احتكا ااار للسا االطة يا ا ّ
واستتباب حكام دنقراطاي  .الفو اى وا فاراا يف ممارساة احلارايت املمنوحاة يف النظاال الادنقراطي ؛
جيران إىل عودة ا ستبداد والقسوة وعودة الروف ال َقبَليّة.
ّ
لسنا هنا يف صدد مناقشة هذه املسهلة ،فنرتكها إىل فرصاة ُّخار  ،ونباي حبثناا علاى قباول التط ّاور
يف مس ة التاريخ العامة.

____________________
( )6راجع :ما هو التاريخ ،ال ،اج ،كار  .ودروس التاريخ ،وي ديورانه  .ولذائذ الفلسفة ،ديورانه.

278

التطوريااة ملس ا ة التاااريخ ،يعرتفااون ّن واقااع اجملتمعااات
ماان املؤّكااد ّ ّن ك ا الااذين يؤمنااون ابحلركااة ّ
لاايس دائمااا ّفضا ماان ما اايها ،ويعلمااون ّ ّن مسا ة اجملتمعااات تتجا حنااو التطا ّاور ابسااتمرار دون
تقهقر ّو توقّف ،فالركود وا حنطااا والتقهقار ،وهباوا منحاىن التطاور وريرجحا  ،با حا الساقوا
وا يااار ظ اواهر تع اارتي اجملتمع ااات دون ش ااك  .املقص ااود هن ااا ه ااو ّ ّن اجملتمع ااات البش ارية تتج ا يف
مس هتا مبجموعها حنو التطور.
كتاب فلسافة التاااريخ تطارف عا ّدة نظارايت حاول عواما التطاور ا جتمااعي ،ولااو ّمعنّاا النظاار يف
ه ااذه النظ ا ارايت أللفيناه ااا ت ا ارتبأ غالب ااا مبو ااوع عوام ا ا التطا ا ّاور ،ولرّيناه ااا بعي اادة ع اان املسا ااهلة

األساسية اليت ينبغي ّن تعا ها.
نستعرل هذه النظرايت كما طرحتهاا كتاب فلسافة التااريخ ؛ لنبا ّ بعاد ذلاك ّخطاءهاا وبُع َادها
عن معا ة املو وع:
 - 6النظرية العنصرية:
وهااذه النظريااة تااذهب إىل ّ ّن بعااة السااد ت البش ارية ااا قابليااة صاانع احلضااارات والثقافااات،
وبعضا ااها اآلخا اار يفتقا ااد إىل ها ااذه القابليا ااة ،وبعضا ااها ينا اات العلا ااول والفلسا اافة والصا ااناعات والفنا ااون
واألخدق ،وبعضها اآلخر يستهلك هذه املنتجات.
ّصااحاب هااذه النظريااة يسااتنتجون اارورة تقساايم العم ا ب ا السااد ت ،فالسااد ت الكفااوءة
اوىل مسااؤوليات السياس ااة والتعلاايم ونشاار الثقاف ااة واحلضااارة والفنااون والص ااناعاتّّ ،مااا الس ااد ت
تت ا ّ
األُخر فمعافة من هذه األعمال ،وتنهة بد مان ذلاك ابألعماال ا سامية الشااقّة شاب احليوانياة

يتبىن هذه النظرية ،
اليت تتطلب فكرا وذوقا ّ .رسطو كان ّ
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حبق الرقّايّة وا سرتقاق.
ومن هنا كان يؤمن ّ
اعتقااد بعااة ّن العاما الاادافع حلركااة التاااريخ ،هااو األجناااس اواصااة :فااا نس الشاامايل متفا ّاوق
علااى ا اانس ا نااومي ،وذلااك ا اانس هااو الااذي دفااع عجلااة احلضااارة ،الكونااه غوبينااو ،الفيلسااوف
األول يف الساافارة الفرنسااية لااد طهاران قبا قاارن  -ماان
الفرنسااي  -الااذي شااغ منصااب السااكرت ّ
ّصحاب هذه النظرية.
 - 0النظرية ا غرافية:
البيئااة الطبيعيااة  -مبوجااب هااذه النظريااة  -هااي صااانعة احلضااارات واملاادنيات والصااناعات  .يف
املناااطق املعتدلااة ينشااه املازاج املعتاادل واألدمغااة املقتاادرة ّ .بااو علااي باان ساانينا يشاارف يف بدايااة كتابا (
القانون ) ابلتفصي ريث البيئة الطبيعية على الشخصية الفكرية والذوقية والعاطفية ل نسان.
وهذه نظرية تقول طبعا علاى ّسااس العنصار ّو الادل ،و تعتقاد ّ ّن سادلة بشارية معيّناة تتميّاز

ابلكفاااءة الذاتيااة ّينمااا عاشااه ،ب ا تااؤمن ّ ّن اخااتدف األجناااس البش ارية يعااود إىل اخااتدف البيئااة
الطبيعيااة ،ومااع تن ّق ا السااد ت البش ارية يف البيئااات ا غرافيااة املختلفااة تنتق ا الكفاااءات ّيضااا ب ا
األجناااس البش ارية ابلتاادري  .فاملناااطق ا غرافيااة يف احلقيقااة هااي اودّقااة واملطا ّاورة ،اسااتنادا إىل هااذه
النظرية.
مونتسكيو عا ا جتماع الفرنسي يف القرن السابع عشر دافع عان هاذه النظرياة يف كتابا ( روف
القوان ).
 - 3نظرية األبطال:
هذه النظرية تؤمن ّ ّن النوابظ هم الذين يصنعون التاريخّ ،ي
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لق ا ااون التغ ا ا ّ ات والتط ا ا ّاورات التار ي ا ااة ،س ا اواء العلمي ا ااة ّو السياس ا ااية ّو ا قتص ا ااادية ّو الفنيّا ااة ّو
األخدقي ااة  .مجي ااع األحي اااء  -ع اادا ا نس ااان  -تتميّااز ابملس اااواة التام ااة با ا ّفراده ااا يف الكف اااءات
الطبيعية ،وإن كان هنا اختدف بينها فهو اخاتدف طفياف غا ملحاوظّّ ،ماا ّبنااء البشار فبيانهم
اخااتدف شاسااع يف الكفاااءات  .النوابااظ هاام األف اراد ا سااتثنائيون يف ك ا تتمااع ،ويتمتّعااون بقاادرة
عقليااة ّو ذوقيااة ّو إراديااة وابتكاريااة خارقااة ،وياادفعون تتمعاااهتم ما مااا ظهااروا ،حنااو التطا ّاور العلمااي
والف اايّ ،و األخدق ااي ّو السياس اايّ ،و العس ااكري  .اس ااتنادا إىل ه ااذه النظري ااةّ ،كث اار ّفا اراد البش اار
يفتقدون روف ا بتكار ،وهام بعاون ،ومساتهلكون ألفكاار اآلخارين ومنتجااهتم ،والنواباظ موجاودون
دومااا بدرجااة وُّخاار يف اجملتمعااات ،وهاام الا ّارواد املباادعون املبتكاارون الااذين ياادفعون عجلااة التاااريخ،
ويقودون تتمعهم حنو مرحلة جديدة.
الكساايس كاري ا يف كتاب ا املعااروف ( األبطااال ) تبا ّاىن هااذه النظريااة مبتاادائ ماان الرسااول األكاارل

 .كارلي يذهب ّ ّن ريخ ك ّ ُّمة من األُمم مظهر لشخصية واحدة ّو عا ّدة شخصايات .
وبعبااارة ّصااق ،ريااخ كا ّ ُّمااة ماان األُماام مظهاار لنبااو بطا واحااد ّو عا ّدة ّبطااال  .فتااريخ ا ساادل
مظهاار لشخصااية الرسااول األعظاام ،و ريااخ فرنسااا احلااديث مظهاار لشخصااية ةبليااون وعاادد نخاار ماان
الشخصيات ،و ريخ روسيا السوفيتية مظهر لشخصية لين .
 - 2النظرية ا قتصادية:
هذه النظرياة ترّكاز علاى ا قتصااد ،ابعتبااره العاما األ ّار للتااريخ ،وتاذهب إىل ّ ّن مجياع الشاؤون
ا جتماعية والتار ية أل ُّمة من األُمم مبا يف
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ذل ااك الش ااؤون الثقافي ااة والديني ااة والسياس ااية والعس ااكرية وا جتماعي ااة ،ه ااي مظه اار لطريق ااة ا نت اااج
والعدقات ا نتاجية يف ذلك اجملتمع.
تطور املؤسسة ا قتصاادية للمجتماع هاو الاذي يغا ّ اجملتماع تغيا ا جاذراي ،والنواباظ املاذكورون يف
ّ

النظريا ااة السا ااابقة ما ااا ها اام إ ّ مظا اااهر لدحتياجا ااات ا قتصا ااادية والسياسا ااية وا جتماعيا ااة  .وها ااذه
ا حتياجات بدورها معلولة للتغي يف وسائ ا نتاج.
ك ااارل م اااركس ،واملاركس اايون عام ااة وغا ا املاركس ااي ّحي اااة يتبنّااون ه ااذه النظري ااة  .وه ااي ّكث اار
النظرايت شيوعا على هذا الصعيد يف عصرة الراهن.
 - 7النظرية ا يّة:
هااذه النظريااة تُرجااع ك ا مااا يظهاار علااى سااطق األرل إىل األواماار ا يااة املس ا ّ ة لاالرل وفااق
حكماة ابلغااة  .وتطا ّاورات التاااريخ مظهاار للمشاايئة ا يااة وحكمتا البالغااة  .فا رادة يف هااي الاايت تغا ّ
التاريخ ،والتاريخ مسرف لتحقيق ا رادة ا ية املق ّدسة.
املؤرو ،ومعلّم لويس اوامس عشر من املنادين ذذه النظرية.
بوسوي األسقف ّ
األركااة للتاااريخ .
هااذه هااي النظارايت الاايت تطرحهااا عااادة كتااب فلساافة التاااريخ ابعتبارهااا العواما ّ
عاارل هااذه النظارايت ذااذا الشااك غا صااحيق  -كمااا ذكاارة  -لبعاادها غالبااا عاان املو ااوع الاذي
ينبغي ّن تعا .
نظريااة العنصاار ت ارتبأ بعلاام ا جتماااع ،ونكاان طرحهااا يف تااال دراسااة مااد تساااوي السااد ت
البشرية يف الكفاءة من الناحية الوراثية ،
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فا ذا كانااه متساااوية ،فهااي مشاارتكة مااع بعضااها بنساابة واحاادة يف حركااة التاااريخّ ،و إ ّ ااا علااى األقا
تستطيع ّن تكون مشرتكة يف ذلك  .وإن تكن السد ت البشرية متساوية ف ّن بعة الساد ت
فقاأ هااي الاايت تاادفع عجلااة التاااريخ وتقاادر ّن تقااول بااذلك  .ماان هنااا تارتبأ هااذه املسااهلة بفلساافة
التاريخ.
النظرية ا غرافية كذلك ا عطااها اوا يف حق علم ا جتمااع ،إذ تو ّاق ماد ريثا البيئاة
على النمو الفكري والعقلاي والاذوقي وا سامي ألفاراد البشار  .كماا ّ ّن هاذه النظرياة تاذهب إىل ّ ّن
تتحر يف ّقاليم معيّنة ،وتتوقّاف عان احلركاة يف ّقااليم ؛ حياث يساكنها ّفاراد يكااد
عجلة التاريخ ّ
ريااخ حياااهتم يتجاااوز ريااخ احلي اوان لثبات ا وسااكون  .يبقااى الس اؤال األساااس ابقيااا ،ملاااذا تطا ِّاو
احليواةت ا جتماعية ،مث النح  ،حركة ر ية يف تلك األقاليم اليت يتحر فيها التااريخ ؟ ماا هاو
العام ا ا ال ااذي ّّد إىل بقا اااء النح ا ا نبتا ااا يف حيات ا ا  ،بينما ااا دف ااع ا نسا ااان إىل ّن يط ااوي مراحل ا ا
التار ية؟
ّكثر هذه النظرايت بُعدا عن معا ة املو وع األساسي ،النظرية ا ية ،تر ه التااريخ وحاده
نثّا مظهاار املشاايئة ا يااة ؟ ! كااد طبعااا ،مس ا ة العااا كلهااا سااباذا وعللهااا ودوافعهااا وموانعهااا
مظهاار للمشاايئة ا يااة ،مبااا يف ذلااك حياااة ا نسااان املتطااورة املتغا ة ،وحياااة النحا الثابتااة الساااكنة .

واحلديث ينبغي ّن يادور حاول النظاال الاذي اقتضاه املشايئة ا ياة ّن لاق ا نساان وفقا  ،والس ّار
الااذي ّودعتا املشاايئة يف هااذا املوجااود فصا ّ ت منا كائنااا متطا ّاورا متغا ّ ا ،بينمااا تفتقااد سااائر األحياااء
السر.
هذا ّ
الفي املبدئي يف معا ة
النظرية ا قتصادية تفتقد ّيضا ا انب ّ
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القضااية ،هااذه النظريااة تاادور حااول حمااور هويااة التاااريخ ،وتعتقااد ّ ّ ااا ماديااة اقتصااادية ،وتاار ّ ّن ك ا
شؤون احلياة مبثاباة ّعارال اذا ا اوهر التاار ي  .وتاذهب إىل ّ ّن كا شاؤون اجملتماع تتغا ّ لزاماا إذا
تغا ّ األساااس ا قتصاادي للمجتمااع  .غا ّ ّن كلمااة ( إذا ) جتعا الساؤال ابقيااا دوّناا جاواب  .تاُار

يؤدي إىل تغ ّ القاعادة والبنااء التحايت ؛ لتتغا تبعاا لاذلك كا األبنياة الفوقياة ؟
ما هو العام الذي ّ
وحمركا.
متحركا ّ
بعبارة ُّخر  :ح يكون ا قتصاد بناءا اتيا ،ف نّ يكفي ألن يكون ّ
نعاام لااو طاارف ّتباااع املاديااة التار يااة نظاريتهم بشااك نخاار ،وقااالوا إ ّن البناااء التحاايت للمجتمااع هااو
األر للتاريخ نتيجة التناقة ب البناء التحيت والبناء الفوقيّ ،و ب جااني البنااء التحايت ( وساائ
ّ

ا نتاج والعدقات ا نتاجية ) ؛ لكان ذه النظرية عدقة مبسهلة عوام حركة التاريخ.
ّغلب الظن ّ ّن القائل ّن ا قتصاد حم ّار التااريخ ،يقصادون ّ ّن العاما األسااس يف كا حركاة
هاو التضااد الااداخلي ،وّ ّن التضااد با وساائ ا نتاااج وعدقاات ا نتاااج هاو األا ّار للتااريخ  .نظريااة

األبطال ،سواء كانه صحيحة ّل غا صاحيحة ،ذات عدقاة مباشارة بفلسافة التااريخّ ،ي ابلعاما
األر للتاريخ  .وتذهب إىل ّ ّن األبطال هم الذين يصانعون التااريخّ ،ي إ ّ اا تاذهب يف احلقيقاة إىل
ّ
ّ ّن األكثرياة السااحقة ماان ّفاراد اجملتماع تفتقااد قادرة ا بتكاار والتطااوير والقياادة  .ولاو كااان كا ّفاراد
اجملتمااع يفتقاادون ذلااك ؛ ملااا حاادع ّي تغي ا يف اجملتمااع  .لكا ّان األقليّااة املوهوبااة  -الاايت تظهاار يف

وتقرر وتقاول بش ّدة وتقود اجملتمع وراءها ؛ وبذلك اادع تغيا ا يف اجملتماع
اجملتمع  -تبتكر و طّأ ّ
 .وتذهب هذه النظرية إىل ّ ّن شخصية هذا البط وليدة عوام
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طبيعيااة وراثيااة اسااتثنائية  .ولاايس للظااروف ا جتماعيااة وا حتياجااات املاديااة للمجتمااع دور يف خلااق
هذه الشخصيات.
توصلنا إىل نظريت من نظرايت عوام حركة التاريخ.
إىل هنا ّ
األُوىل :نظريااة التضاااد ب ا البناااء التحاايت والبناااء الفااوقي للمجتمااع ،وهااذا هااو التعب ا الصااحيق
للنظرية ا قتصادية يف تال حركة التاريخ.
والثانية :نظرية األبطال:
وراّاة نظريااة نلثااة هااي نظريااة الفطاارة :ا نسااان يتمتّااع خبصااال جتعا خصااائ حياتا ا جتماعيااة

متكامل ااة  .إح ااد تل ااك اوص ااال :قدرتا ا عل ااى اس ااتيعاب التج ااارب وحفظه ااا  .فم ااا اصا ا عليا ا
ا نسان من جتارب  ،افظ ويستثمره يف التجارب التالية.
إحااد اوصااال األُخاار  :قدرت ا علااى الااتعلّم عاان طريااق البيااان والقلاام  .فهااو يكتسااب جتااارب

اآلخرين عن طريق اللغة مشافهة ،ويكتسابها علاى مرحلاة ّعلاى كتبيّاا  .وعان هاذين الطاريق تنتقا
التجااارب ا نسااانية ماان جي ا إىل جي ا  .ماان هنااا ركااز القاارنن الكاار علااى نعمااة البيااان والقلاام ؛ إذ
قال:
ح
ه حُ َ َ َ
َ
َ ه َ ُ حََ َ
حَ ح
() 1
دم َر ِِّّدك
الرْحن * َعل َم الق حرآ َ * خل َق اإلستا * علمه ا يا
 . .وقال :اقرأ بَاس َ
ه

َ

َ

َ

ح ح

ه

ه

ح َ

ُّ َ
ح َ
َ َ َ َ
اَّلي َعل َم بَال َقل َم (.)2
اَّلي خلق * خلق اإلستا َمن عل ٍق * اق َرأ ََ َرِّك األكرم * َ
َ
القوة
اوصلة الثالثةّ :
بقوة العق وا بتكار  .وهذه ّ
تزو ُد ا نسان ّ

____________________
( )1الرمحن.2 - 6 :
( )2العلق.2 - 6 :
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الغريبة متنق ا نسان قدرة ا بداع وا بتكار اليت هي مظهر ل بداع ا ي.
اوصلة الرابعة :مي ا نسان الذاي ورغبتا الفطرياة يف ا باداعّ ،ي إ ّن ا نساان ينطاوي علاى
قدرة ا بداع فحسب ،ب في اندفاع ذاي حنو ا بداع واودّقية.
هااذه اوصااال هااي الاايت تاادفع ا نسااان حنااو التقا ّدل ،بينمااا تفتقااد احلياواةت قا ّاوة حفا التجااارب
ونق ا املكتس اابات ( ،)1وق ا ّاوة ا بتك ااار وا ب ااداع واملي ا ال ااذاي حن ااو ا ب ااداع  .م اان هن ااا كان ااه حي اااة
متطورة ابستمرار  .ولنبدّ بنقد هذه النظرايت:
احليوان ساكنة وحياة ا نسان ّ
ِّ
الشخصية يف التاريخ:
دور
ُ

ادعااى بعضااهم ّ ّن ( التاااريخ حاارب ب ا النبااو واملسااتو ا عتيااادي )ّ :ي إ ّن األف اراد العااادي
يساااندون دومااا األو اااع الاايت اعتااادوا عليهااا ،والنوابااظ يسااتهدفون دومااا تباادي الو ااع القااائم بو ااع
ّفض .
كارلي ا ي ا ّدعي ّن التاااريخ ينطلااق ماان النوابااظ واألبطااال  .وهااذه النظريااة تقااول يف احلقيقااة عل ااى
افرتا :
األولّ ّ :ن اجملتمع يفتقد الطبيعة املتميّزة والشخصية اواصة ،
ّ

____________________
( )6بعة احليواةت ا القدرة على نق املكتسبات ا عتيادية ،التجارب العلمية ،كماا يقاال بشاهن النما ماثد ،ولعا ّ
يف القرنن الكر إشارة إىل ذلك يف اآلية الكرنة:
َ
َ َ ح َ ح َ ٌ َ َ ُّ َ ه ح ُ ح ُ ُ َ َ َ ُ ح َ ح َ ه ُ ح ُ ح َ ُ َ ُ ُ ُ
ود ُد ََ ُه حم ال ي َ حش ُع ُرَ َ (النم .)63 ،
قالت نملة يا أيها انلمَ ادخلوا متا َكنُم ال ْ َطمنُم سليما َعن
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وّ ّن تركيااب اجملتمااع ماان األفاراد لاايس برتكيااب حقيقااي ،واألفاراد مسااتقلّون عاان بعضااهم ،ولاايس هنااا
روف مجاعي ااة مرّكب ااة م اان تفاعا ا األفا اراد م ااع بعض ااهم وذات شخص ااية وطبيع ااة وقا اوان خاص ااة ،وّ ّن
عدقات األفراد مع بعضهم تشب يف استقد ا عدقات األشجار يف غابة واحدة.
واحلاوداع ا جتماعيااة ليسااه سااو تموعااة ّحااداع جزئياة وفرديااة ؛ ماان هنااا فالصاادف الناجتااة
عن العل ا زئية هي اليت تتح ّكم يف اجملتمع ،العل الكليّة العامة.
الث ااايّ ّ :ن ّفا اراد البش اار لوق ااون بش ااك متف اااوت تف اااو ش ااديدا  .م ااع ّ ّن ّفا اراد البش اار مجيع ااا
موجاودات مف ّكاارةّ ،و بتعبا الفدساافة حياواةت ةطقااة ،فااهكثريّتهم الساااحقة  -مااع ذلااك  -تفتقااد
قاادرة اودّقيااة وا بتكااار ،وتس ااتهلك احلضااارة واملدنيااة و تنتجه ااا ،واختدفهااا عاان احلي اواةتّ ّ :ن
احلي اواةت تسااتطيع ح ا اسااتهد احلضااارة واملدنيااة  .هااذه األكثريااة ام ا روف التقليااد والتبعيااة
وعبادة األبطال ّّ .ما األقلية النادرة من ّفراد البشار فهام النواباظ املساتقلّون املبادعون املبتكارون ،ذوو
ا رادة احلديديااة املتميّاازون عاان األكثريااة ،كااه ّ م ُجبلاوا ماان طينااة ُّخاار ! والبشارية مااا كااان مبقاادورها

ّن تتق ا اادل ،ل ا ااو ظه ا ااور النواب ا ااظ واألبط ا ااال يف اجمل ا ااا ت العلمي ا ااة والفلس ا اافية والذوقي ا ااة والسياس ا ااية
وا جتماعية واألخدقية والفنية.
حنن نعتقد ّ ّن ا فرتا خاطئان.

ّّمااا األول ،فقااد ّثبتنااا خطااهه يف حبااث ( اجملتمااع ) حيااث ّثبتنااا ّ ّن اجملتمااع ل ا شخصااية وطبيعااة
وقااانون وسانّة ،وحركتا تااتم وفااق هااذه الساانن العامااة  .وهااذه الساانن تطوريااة تكامليااة ذاتيااا ؛ ماان هنااا
ينتفي هذا ا فرتال ،وتبقى مسهلة الدور الذي يستطيع ّن ينهة ب ا نسان يف
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تتمع ل شخصية وطبيعة وسنن جيري وفقها  .وهذا ما سنبحث يف فص نخر (.)1
ّّما بشهن الفرل الثاي ،ف نّنا ننكر وجود اختدف يف خلقة البشر ،لكنّا يصاق ّن يكاون
النوابظ وا بطال وحدهم ذوي قدرة خدّقة ،واألكثرية الساحقة مساتهلكة للحضاارة واملدنياة  .مجياع
ازودون بقاادرة ا بتكااار وا بااداع بدرجااة وُّخاار ؛ ماان هنااا فجميااع األفاراد ّو ّكثاريتهم
ّفاراد البشاار ما ّ
عل ااى األقا ا ق ااادرون عل ااى املش اااركة يف ا نت اااج وا بتك ااار وا ب ااداع ،وإن كان ااه مش اااركتهم اائيلة
ابلنسبة إىل النوابظ.
تقاب ا ا ها ااذه النظريا ااة نظريا ااة ُّخا اار تا ااذهب إىل ّ ّن التا اااريخ ها ااو الا ااذي لا ااق الشخصا اايات،

العكسّ ،ي إ ّن ا حتياجات العينية ا جتماعية هي اليت لق الشخصية.
نُقا عاان مونتسااكيو ّنّا قااال ( :األشااخا العظااال واألحااداع ا سااال مظاااهر ونتااائ لتيّااارات
ّوسااع وّطااول ) وعاان هيغا ّناّ قااال ( :األشااخا الكبااار لقاوا التاااريخ ،با هاام قوابا لا (. )2

ّي إنّ ( عدمات ) ( عوام ).
ّولئك الذين يؤمنون ابألصالة ا ماعية مث دوركيم ،ويعتقدون ّ ّن األفراد يفتقدون ّية شخصاية
ذاتي ااة ،وك ا ا شخص اايتهم م ااهخوذة م اان اجملتم ااع ،ي ااذهبون إىل ّ ّن األف ا اراد والشخص اايات ليس ااه إ ّ
مظاهر للروف ا ماعيّة.
____________________
( )6عسى ّن جيد القارظ يف امللحقات ماا ّراد األُساتاذ الشاهيد ّن يق ّدما لقارئا عان دور ا نساان يف دفاع عجلاة التااريخ
( املرتجم ).
( )0مجااع قابلااة :املارّة الاايت ريخااذ الولااد عنااد الااو دة ،وياراد هنااا ّ ّن األبطااال وسااائ لااو دة ّحااداع التاااريخ ،وليساوا صاانّاع
ذه احلوادع التار ية.
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اف ل ّف ا ماان ّولئااك الااذين يرّكاازون علااى العم ا ا جتماااعي ،ويعتربون ا طريقااا
ّّمااا ماااركس وماان لا ّ
لفها اام اجملتما ااع ا نسا اااي ومق ا ا ّدما علا ااى الشا ااعور ا جتما اااعيّ ،ي يعت ا ااربون شا ااعور األف ا اراد مظه ا ارا
حتياجا اااهتم املاديا ااة وا جتماعيا ااة ،ها ااؤ ء يعتقا اادون ّ ّن الشخصا اايات مظا اااهر للمتطلبا ااات املاديا ااة
وا قتصادية .)1( . .

____________________
( )6إىل هنااا تنته اي النسااخة اوطّيااة للمؤلّااف ،ووا ااق ّ ّن حبث ا ينت ا  ،إذ ّساابظ الو ااوء باادل الشااهادة وسااارع للقاااء ربّا
را يا َم ْر يّا  .ةشر الكتااب ابللغاة الفارساية ةما ّن ي ّارمم حباوع األُساتاذ الشاهيد مان خادل قصاصاات كتاابتا املتنااثرة،
معمقااة يف حق ا العلااول ا جتماعيااة
وحناان نعتقااد ّ ّن جهااود املف ّك ارين ا ساادمي ينبغااي ّن تتضااافر لتقااد حبااوع ّ
موسااعة ّ
عامااة ،ويف حق ا علاام ا جتماااع والتاااريخ خاصااة ؛ لس ا ّد الفجااوة الكب ا ة املوجااودة فعااد يف دراساااتنا ا ساادمية  ,ولتقااد
كتب مدرسية على األق ل
طلبة ا امعي يف هذه احلقول.
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املالحق
ذكاارة يف مقدمااة الكتاااب ّ ّن املؤلّااف ( ر اوان يف علي ا ) التحااق ابلرفيااق األعلااى قب ا ّن ينهااي
الكتاااب ؛ ماان هنااا كااان ماان الضااروري إ ااافة ملحقااات تا ّارمم الكتاااب ،وجتعل ا ّكثاار فائاادة للقااارظ

الكر .
هذه املدحق اخرتةها من فكر ا مال الشهيد الصدر ،وتضم تموعت :
يكما ماا ّراد
األُوىل :سب املاركسية يف ا ستد ل على املادية التار ية ونقدها ،وهذا املو اوع ّ

املؤلّف ّن يبحث في  ،يف نقد املادية التار ية اه عنوان ( افتقاد الدلي ).
ختص اااره وحس اان تبويبا ا م اان كت اااب (
نغا ا ّ ش اايئا م اان ه ااذا املو ااوع ،وإّّن ااا نقلن اااه ابل اان
اقتصادة ) ا زء األول .11 - 27
الثانيااة :النظاارة القرننيااة لعناصاار اجملتمااع  .وهااي حما ارات ّلقاهااا ا مااال الشااهيد وطُبعااه اااه

عناوين تلفة مث  :التفس املو وعي ،وسنن التاريخ ..
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ويب اادو ّ ّن ه ااذه األا ا ارات تض ا ّام عل ااى قص اارها اوط ااوا العام ااة لكت اااب ( تتمعن ااا ) ال ااذي ك ااان
ا سدميون ينتظرون من الشهيد الصدر بفار الصرب ؛ أل ّ ا تساتوعب ا طاار العاال ملساائ اجملتماع
والتاريخ من وجهة نظر القرنن ،وإن كانه مكثّفة إىل درجة ا شارة فقأ يف بعة املسائ .

اج عل ااى
النس ااخ املطبوع ااة م اان ه ااذه األا ا ارات حاول ااه ّن تتقي ااد ب اان ّ ك اادل الش ااهيد املس ا ّ
الشا اريأ ،و ف ااى الف اارق با ا ا لق اااء والكتاب ااة ؛ وم اان هن ااا تك اااد ّن تك ااون األا ا ارات املكتوب ااة
املطبوعااة غا مفهومااة ،اللّهاام إ ّ عنااد ّولئااك الااذين اسااتمعوا إىل حما ارات ا مااال الشااهيدّ ،و ّلفاوا
كث ا طريقة إلقائ .
وهااذا مااا حاادا بنااا إىل إعااادة كتابااة هااذه األا ارات ،بلغااة حنسااب ّ ّ ااا مفهومااة مااع ا حتفاااظ
ابلفكرة نفسها ،ب ح اب ملة نفسها قدر ا مكان.
يف هااذه األا ارات مقاادمات وإ ااافات جنااد ااا اارورة يف هااذا امللحااق ؛ ولااذلك حااذفناها
لعدل ارتباط بدراسة اجملتمع والتاريخ.
املرتجم
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امللحق رقم 1 -
أدلة املادية التارخيية
نكننا تلخي

األدلة اليت تستند إليها املادية التار ية ،يف ُّمور ثدثة:

 - 6الدلي الفلسفي.
ب  -الدلي السيكلولوجي.
ج  -الدلي العلمي.
ّ  -الدلي الفلسفي:
ّّما الدلي الفلسفي  -ونعي با  :الادلي الاذي يعتماد علاى التحليا الفلسافي للمشاكلة ،ولايس
عل ااى التج ااارب واملدحظ ااة امل ااهخوذة ع اان تل ااف عص ااور الت اااريخ  -فه ااوّ :ن خض ااوع األح ااداع
التار يااة ملباادّ العليااة ،الااذي اكاام العااا بصااورة عامااة ،يرغمنااا علااى التساااال عاان ساابب التطا ّاورات

تعرب عنها ّحداع التاريخ املتعاقبة ،وتيّارات ا جتماعية ،والفكرياة والسياساية املختلفاة
التار ية ،اليت ّ
 .فما ا اان املدح ا ا ا  ،بك ا ا ا سا ا ااهولةّ ّ ،ن اجملتم ا ا ااع األورومي احلا ا ااديث  -م ا ا ااثد  -تل ا ا ااف يف حمت ا ا اواه
املتنوعة ،عن اجملتمعات األوروبية قب عشرة
ا جتماعي ،وظواهره ّ
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نفسار كا تغا يف الوجاود
قرون  .فيجب ّن يكون ذا ا ختدف ا جتمااعي الشاام سابب  ،وّن ّ
ا جتماعي يف وء األسباب األصيلة اليت تصنع هذا الوجود وتغا ّ ه ،كماا يادرس العاا الطبيعاي يف
ويفسرها بعلّتها ؛ أل ّن اجملاا ت الكونياة كلّهاا -
احلق الفيزايئي ك ّ ظاهرة طبيعية يف وء ّسباذاّ ،

الطبيعياة وا نساانية  -خا اعة ملبادّ العلّياة  .فماا هاو السابب  -إذن  -لكا ّ التغيا ات ا جتماعياة
اليت تبدو على مسرف التهريخ ؟
ق ااد جي اااب عل ااى ه ااذا السا اؤالّ :ن الس اابب ه ااو الفك اار ّو الا ارّي الس ااائد يف اجملتم ااع ،ف اااجملتمع
األورومي احلااديث تلااف عاان اجملتمااع األورومي  -القااد  ،تبعااا لنوعيااة األفكااار واآلراء ا جتماعيااة
العامة السائدة يف ك ٍّ من اجملتمع .

ولكن ه نكن ّن نقف عند هذا يف تفس التهريخ واجملتمع ؟
عماا إذا
إنّنا إذا تق ّدمنا خطوة إىل األمال يف اليلناا التاهر ي جناد ّنفسانا مارغم علاى التسااالّ :

كانااه نراء البشاار وّفكااارهم خا ااعة جملا ّارد املصااادفة ،وماان الطبيعااي ّن يك ااون ا اواب علااى هااذا
الس اؤال  -يف ااوء مباادّ العلّيااة  -ساالبيا  .فليسااه نراء البشاار وّفكااارهم خا ااعة للمصااادفة ،كمااا
ّ ّ ااا ليسااه فطريااة تولااد مااع الناااس ومتااوت مبااوهتم  .وإّّنااا هااي نراء وّفكااار مكتساابة ااادع وتتغ ا ّ
وتطورها ااا ألسا ااباب خاصا ااة ،فا ااد نكا اان  -إذن  -اعتباره ا ااا السا اابب النها ااائي
و ضا ااع يف نشا ااوئها ّ

للحااداع التهر يااة وا جتماعيااة ،مااا دامااه هااي باادورها ّحاادان خا ااعة ألسااباب وقاوان حما ّددة .
وتطورهااا  .فلماااذا  -مااثد  -ظهاار
با جيااب ّن نفااتّش عاان العواما املااؤثّرة يف نشااوء اآلراء واألفكااار ّ
ابحلرية السياسية يف العصر احلديث ،و يوجد يف قرون ّوراب
القول ّ
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الوس ااطى ؟ وكي ااف ش اااعه اآلراء ال اايت تع ااارل املِّلكي ااة اواص ااة ،يف املرحل ااة التهر ي ااة احلا اارة دون
املراح السابقة ؟
وتطورها ااا عا اان طريا ااق األو ا اااع
نفسا اار ،نشا ااوء اآلراء ّ
نفسا اار ،ب ا ا ما اان الضا ااروري ّن ّ
وهنا ااا قا ااد ّ

عامااةّ ،و بعااة تلااك األو اااع  -كالو ااع ا قتصااادي  -بوجا خااا  ،ولكا ّان
ا جتماعيااة بصااورة ّ
فسارة تك ّاون
هذا يعي ّنّنا تق ّدمنا يف حا ّ املشاكلة الفلسافية شايئا ؛ ألنّناا نصانع ّكثار مان ّنّناا ّ
وتطورهاا .وباذلك انتهيناا إىل النقطاة الايت ابتادّة ذاا
لتكون األو اع ا جتماعية ّ
وتطورها تبعا ّ
اآلراء ّ
نفساارها ونستكشااف ّسااباذا  .ف ا ذا
! انتهينااا إىل األو اااع ا جتماعيااة الاايت كنااا نريااد منااذ الباادء ّن ّ

كانااه اآلراء ولياادة األو اااع ا جتماعيااة ،فمااا هااي األسااباب الاايت تنشااه عنهااا األو اااع ا جتماعيااة
وتتطور طبقا ا ؟
ّ
وبكلمة ّخر  :ما وهو السبب األصي للمجتمع والتهريخ ؟

ولاايس ّمامن ااا  -يف هااذا احل ااال  -ستكش اااف ّسااباب الو ااع ا جتماااعي وتفس ا ه إ ّ ّح ااد
سبيل :
األولّ :ن نرج اع إىل الااوراء خطااوة فنكا ّارر ال ارّي السااابق ،القائ ا بتفس ا األو اااع ا جتماعيااة
ّ
ٍ
مبختلااف ّلوا ااا السياسااية وا قتصااادية وغ هااا ابألفكااار واآلراء  .ونكااون حينئااذ قااد درة يف حلقااة
مفرغااة ؛ ألنّنااا قلنااا ّو ّ ّن اآلراء واألفكااار ولياادة األو اااع ا جتماعيااة ،فا ذا عاادة لنقااولّ ّ :ن هااذه
األو اع نتيجة للفكاار واآلراء ،ر ناا باذلك خطّاا دائاراي ورجعناا مان حياث ّردة ّن نتقا ّدل  .وهاذا
املفسرون املثاليون للتهريخ مجيعا  .قال بليخانوف:
السبي هو الذي سار في ّ
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( وج ا ااد هيج ا ا نفس ا ا يف ذات احللق ا ااة املفرغ ا ااة ال ا اايت وق ا ااع فيه ا ااا علم ا اااء ا جتم ا اااع واملؤرخ ا ااون
يفسروةلو ع ا جتماعي ،حبالة األفكاار ،وحالاة األفكاار ابلو اع ا جتمااعي ...
الفرنسيون ،فهم ّ
اك عان الادوران يف حلقاة مفرغاة إبعدنا ّ ّ :ن ( ب
وما دامه هاذه املساهلةبد حا ّ كاان العلام ينف ّ

) سبب ( ّ ) ،مع تعيين ( ّ ) كسبب ( ب ) ) (.)1
والساابي اآلخاار  -ساابي املاركسااية ّ :-ن نواصا تقا ّدمنا يف التفسا والتعليا وفقااا ملباادّ العلّيااة،
ونتخطّى ّفكار ا نسان ونرائ وعدقات ا جتماعية مبختلف ّشاكا ا ،نتخطّاهاا أل ّ اا كلّهاا ظاواهر
اجتماعية ادع وتتطّور ،فهي حباجة إىل تعلي وتفس  .و يبقاى عليناا يف هاذه اللحظاة احلا اة،

مان تسلسا البحاث إ ّ ّن نفااتّش عان سا ّار التااهريخ خاارج نطاااق الطبيعاة الاايت نارساها ا نسااان منااذ
ّقاادل العص ااور  .إ ّن قااو ا نت اااج هااذه هااي وح اادها الاايت ن ّكنااا ّن جتيااب عل ااى الس اؤال الااذي كن ااا
نعا ا ا  :مل اااذا ،وكي ااف ح اادثه األح ااداع التهر ي ااة وتط ا ّاورت وفق ااا للض اارورة الفلس اافية القائل ااةّ :ن
األحداع ضع للمصادفة ،وّ ّن لك ّ حادثة سببها اوا ( مبدّ العلّية ) ؟
وهكذا نكان للتفسا التاهر ي ّن ينجاو مان احلركاة الدائرياة العقيماة يف تاال البحاث ،إ ّ إذا
و ع يده على وسائ ا نتاج كسبب ّعلى للتهريخ واجملتمع.

____________________
( )1فلسفة التاريخ.22 :
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هااذا ه ااو الاادلي الفلس اافي ،وقااد حرصاانا عل ااى عر ا فض ا ص ااورة ممكن ااة ،ويع ا ّد ّهاام كت اااب
استهدف مبجموعة حبوث كلّها الرتكيز على هذا اللون من ا ستد ل ( :فلسفة التاهريخ ) ،للكاتاب
املاركسي الكب بليخانوف وقد وصنا
الدلي اآلنف الذكر من تموعة حبوث .
واآلن بعااد ّن ّدركنااا الاادلي الفلساافي للنظريااة بشااك ٍ جياادّ ،صاابق ماان الضااروري الي ا هااذا
الدلي ودرس يف حدود الضرورة الفلسفية القائلة :إ ّن األحداع تنشه صدفة ( مبدّ العلّية ).
فها هااذا الاادلي الفلساافي صااحيق ؟ ها صااحيق ّ ّن التفسا الوحيااد الااذي تنحا ّ با املشااكلة

الفلسفية للتهريخ هو تفس ه بوسائ ا نتاج ؟
ّنهااد للجاواب علااى هااذا الساؤال نتناااول نقطااة واحاادة ابلتحليا تتصا بوسااائ ا نتاااج،
ولكااي ّ
اليت اعتربهتا املاركسية السبب األصي للتهريخ ،وهذه النقطة هايّ ّ :ن وساائ ا نتااج ليساه جامادة

نبت ااة ،ب ا ه ااي ب اادورها ّيض ااا تتغ ا ّ وتتط ا ّاور عل ااى م ا ّار ال اازمن كم ااا تتغ ا ّ ّفك ااار ا نس ااان وّو اااع
ا جتماعي ااة ،فتم ااوت وس اايلة إنت اااج وتول ااد وس اايلة ّخ اار  .فم اان ح ّقن ااا ّن نتس اااءل :ع اان الس اابب
األعم ااق ال ااذي يط ا ّاور الق ااو املنتج ااة ،ويكم اان وراء رير ه ااا الطويا ا  ،كم ااا تس اااءلنا ع اان األس ااباب
والعوام اليت تصنع األفكارّ ،و تصنع األو اع ا جتماعية.

وحنن حا نتقا ّدل ذاذا الساؤال إىل بليخاانوف  -صااحب الادلي الفلسافي  -وّ اراب مان كباار
املاركسااي  ،ننتظاار ماانهم ا ع ارتاف بوجااود ساابب ّعمااق للتااهريخ وراء القااو املنتجااة ؛ أل ّن ذلااك
ينااقة الفكارة األساساية يف املادياة التهر ياة ،القائلااة ّن وساائ ا نتااج هاي املرجاع األعلاى يف دنيااا

وتطورهاا
يفسروا ريريخ القو املنتجة ّ
التهريخ  .و ذا ف ّن هؤ ء ح جييبون على سؤالنا ااولون ّن ّ
ابلقو
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املنتجاة ذاهتاا ،قاائل  :إن قاو ا نتااج هاي الايت تط ّاور نفساها ،فيتط ّاور تبعاا اا اجملتماع كلّا  .ولكان
يتم ذلك ؟ وما هو السبي الذي تنهج القو املنتجة لتطوير نفسها ؟
كيف ّ
إ ّن ج اواب املاركس ااية عل ااى ه ااذا الس اؤال ج اااهز ّيض ااا ،فه ااي تق ااول يف تفس ا ذل ااك :إ ّن الق ااو
ِّ ِّ
وتنمي يف ذهن
املنتجة  -خدل ممارسة ا نسان ا  -تولّد ّ
() 1
التهمليااة ،واملعااارف العلميااة ،تَنااتُ كلّهااا عاان
التهمليااة  .فاألفكااار ّ
ابسااتمرار األفكااار واملعااارف ّ
التجرب ااة ،خ اادل ممارس ااة ا نس ااان لق ااو الطبيع ااة املنتِّج ااة ،وحا ا يكس ااب ا نس ااان تل ااك األفك ااار
ِّ
التهمليااة واملعااارف العلميااة
واملعااارف عاان طريااق ممارسااة القااو الطبيعيااة املنتجااة ،تصاابق هااذه األفكااار ّ
قو يستع ذا ا نسان على إجياد وسائ إنتاج وجتديد القو املنتجة ،وتطويرها ابستمرار.
للتطور
تطور القو املنتجة ّ وفقا ّ
ومعىن هذاّ ّ :ن ريخ ّ

____________________
( )1ف ّن ّفكار ا نسان تنقسم إىل قسم :
التهملية ،ونعي ذا معلومات ا نسان عان الكاون الاذي يعايش فيا  ،وماا يزخار با مان ّلاوان الوجاود ،وماا
إحداّا :األفكار ّ
تس ّ ه من قوان  ،نظ معرفتناا بكروياة األرلّ ،و سااليب تادج احلياوانّ ،و سااليب اويا احلارارة إىل حركاة ،واملاادة
إىل طاقةّ ،و ّن ك ّ حادثة خا اعة لسابب ،وماا إىل ذلاك مان نراء تادور حاول ادياد طبيعاة العاا  ،ونوعياة القاوان الايت

اكم علي .
والفئااة األُخاار  :ماان ّفكااار ا نسااان :اآلراء العلميااة ،وهااي نراء الناااس يف الساالو الااذي ينبغااي ّن يتّبعا الفاارد واجملتمااع يف
اجملااا ت السياسااية وا قتصااادية والشخصااية ،كارّي اجملتمااع الرّ ااايل يف العدقااة الاايت ينبغااي ّن تقااول با العاما وصاااحب
امل ااال ،ورّي اجملتم ااع ا شا ارتاكي يف رف ااة ه ااذه العدق ااةّ ،و رّي ه ااذا اجملتم ااع ّو ذا يف الس االو ال ااذي ينبغ ااي ّن يتّبعا ا

الزوجانّ ،و النه السياسي الذي ينبغي على احلكومة اتباع .
التهمليااة :هااي إدراكااات ملااا هااو واقااع وكااائن ،واألفكااار العمليااة إدراكااات ملااا ينبغااي ّن يكااون ومااا ينبغااي ّن
فاألفكااار ّ
يكون.
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العلمااي والتااهملي ،ونشااه عنا  .والتطا ّاور العلمااي باادوره نشااه عاان تلااك القااو خاادل جتربتهااا  .وذااذا
تطورهااا عاان
وتفساار ّ
اسااتطاعه املاركسااية ّن تضاامن لوسااائ ا نتاااج موقعهااا الرئيسااي ماان التااهريخ ّ
التهملية ،واملعارف العلمية املتزايدة ،الناشئة بدورها عن قاو ا نتااج ،دون ّن تعارتف
طريق األفكار ّ
بسبب ّعلى من وسائ ا نتاج.
وقااد ّكااد إجنلااز علااى إمكااان ه اذا اللااون ماان التفس ا  -تفس ا ك ا ّ ماان قااو ا نتاااج واألفكااار
تطورّااا ابآلخاار  -ونا ّاوهّ :ن الاادايلكتيك يقا ّار تصا ّاور العلّااة واملعلااول بوصاافهما قطبا
ّ
التهمليااة يف ّ
متعار تعار ا حادا ،كما اعتاد غ الدايلكتيكي إدراكهما كذلك  .فهم يرون دائما العلّاة هناا
واملعلول هنا  ،وإّّنا يفهم الدايلكتيك العلّة واملعلول على شك فع ورد فع للقو .
هذه هي النقطة اليت ّو حناها متهيدا لتحلي الدلي الفلسفي ونقده ،كاي نقاول :إذا كاان هاذا
ممكن ااا م اان الناحي ااة الفلس اافية ،وج اااز ّن يسا ا التفسا ا يف حلق ااة دائري ااة  -كم ااا ص اانعه املاركس ااية

وتطورها  -فلماذا نكن فلسافيا ّن نصاطنع نفاس األسالوب يف تفسا
ابلنسبة إىل القو املنتجة ّ
الو ع ا جتماعي؟! فنقاررّ ّ :ن الو اع ا جتمااعي  -يف احلقيقاة  -عباارة عان التجرباة ا جتماعياة
ال اايت و ااها ا نس ااان خ اادل عدقات ا ابألف اراد اآلخ ارين ،كم ااا ااول جتربت ا الطبيعي ااة م ااع الق ااو
التهملياة ل نساان تنماو وتتكاما يف ظا التجرباة
املنتجة خدل عمليات ا نتاج  .فكما ّ ّن األفكار ّ
الطبيعية ،هّ تؤثّر بدورها يف تطوير التجربة وجتديد وسائلها ،كذلك األفكار العملياة للمجتماع تنماو
وتتطا ّاور يف ظ ا التجربااة ا جتماعيااة وتااؤثّر يف تطويرهااا وجتدياادها  .فااوعي ا نسااان العلمااي للكااون
ينمو ابستمرار من خدل التجربة
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الطبيعي ااة ،وتنم ااو بس اابب التجرب ااة الطبيعي ااة وقواه ااا املنتج ااة نفس ااها ،وك ااذلك وع ااي ا نس ااان العمل ااي
للعدق ااات ا جتماعي ااة ،ينم ااو ابس ااتمرار م اان خ اادل التجرب ااة ا جتماعي ااة وتتط ا ّاور بس اابب التجرب ااة
ا جتماعي ااة نفس ااها ،وعدقاهت ااا الس ااائدة  .وعل ااى ه ااذا األس اااس م ااانع م اان ةحي ااة فلس اافية نن ااع
وتطورهااا
تفساار تغا ّ اآلراء ّ
تفساار الو ااع ا جتماااعي عاان طريااق اآلراء العمليااة ،هّ ّ
املاركسااية ماان ّن ّ
ع اان طري ااق التجرب ااة ا جتماعي ااة املتمثل ااة يف األو اااع السياس ااية وا قتص ااادية وغ ه ااا  ...أل ّن ه ااذا
التفس املتبادل للو ع ا جتماعي والوعي العملي نظ تفس املاركسية  -متاما  -لكا ّ مان رياخ
القو املنتِّجة والوعي العلمي ابآلخر.
والسا اؤال بع ااد ه ااذا كلّا ا  ،مل اااذا جي ااب ّن نُاادخ وس ااائ ا نت اااج يف حس اااب التفسا ا الت ااهر ي
وا جتم اااعي ؟ ومل اااذا نك اان ّن نكتف ااي ذ ااذا التفس ا ا املتب ااادل للو ااع ا جتم اااعي واألفك ااار،
ّحاادّا ابآلخاار  .إ ّن الضاارورة الفلساافية ،ومفاااهيم العلّااة واملعلااول الاايت ّك ا ّد عليهااا إجنلااز تساامق لنااا
مبثا هااذا التفسا  ،فا ْن كانااه توجااد ّسااباب متنااع عاان األخااذ با  ،ف ّّنااا هااي املدحظااات والتجااارب
التهر ية ،وذلك ما سوف نتناول يف الدلي العلمي.
ب  -الدلي السيكولوجي:
نقطااة الباادء يف هااذا الاادلي هااي :حماولااة التاادلي علااى ّن نشااوء الفكاار يف حياااة ا نسااانية كااان
نتاجااا لظ اواهر وّو اااع اجتماعيااة معيّنااة ،ويناات عاان ذلااك ّن الكيااان ا جتماااعي ساابق يف وجااوده
األول ،ونشوئها ،
نفسر الظواهر ا جتماعية ،يف تكوينها ّ
التهر ي وجود الفكر ،فد نكن ّن ّ
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اهخرة
بعاما مثااايل  -كهفكااار ا نسااان  -مااا دامااه هااذه األفكااار تظهاار يف التااهريخ إ ّ بصااورة متا ّ
عاان حاادوع ظ اواهر اجتماعيااة معيّنااة يف حياااة الناااس  .ولاايس ماان اجتاااه علمااي بعااد ذلااك لتفس ا
ويفسار اجملتماع ابلعاما
اجملتمع وتعلي و دت إ ّ ا جتاه املادي ،الذي يطارف العواما الفكرياة جانباا ّ

املادي ،بوسائ ا نتاج.
فالنقطة الرئيسية يف هذا الدلي  -إذن ّ -ن نربهن على ّ ّن األفكار ادع يف عاا ا نساانية
إ ّ كنتيجااة ظاااهرة اجتماعيااة سااابقة ؛ لكااي يسااتنت  -ماان ذلااك ّ ّ -ن اجملتمااع سااابق رير يااا علااى
الفكر ،وةش عن العوام املادية وليس ةشئا عن األفكار واآلراء.
ّّمااا كيااف عا ااه املاركسااية هااذه النقطااة الرئيسااية ،وبرهنااه عليهااا ؟ فهااذا مااا يتّضااق يف ريكيااد
املاركسية على ّن األفكار وليدة اللغة ،وليسه اللغة إ ّ ظاهرة اجتماعية  .قال ستال :
( يقال :إ ّن األفكار ريي يف روف ا نسان قب ّن تع ّارب عان نفساها يف احلاديث ،وإ ّ اا تولَاد دون

ّدوات اللغةّ ،ي :دون إطار اللغةّ ،و بعبارة ّخر  :تولد عارية.
إ ّ ّ ّن هااذا خطااه متامااا ؛ مهمااا كانااه األفكااار الاايت ريي يف روف ا نسااان ،فااد نكاان ّن تولااد
وتوجد إ على ّساس ّدوات اللغةّ ،ي :على ّساس األلفاظ وا م اللغوية  .فلايس هناا ّفكاار
عاريااة متحا ّاررة ماان ّدوات اللغااةّ ،و متحا ّاررة ماان املااادة الطبيعيااة الاايت هااي اللغااة  .فاللغااة هااي الواقااع
املباشر للفكر و نكن ّن يُتحداع
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عن فكر بدون لغة ،إ ّ املثاليون وحدهم ) (.)1
وهكااذا ربااأ سااتال با الفكاار واللغااة ،واعتاارب اللغااة ّساسااا لوجااود الفكاار ؛ فااد نكاان احلااديث
عان ّفكااار عاريااة دون ّدوات اللغااة  .وجااء بعااد ذلااك الكاتااب املاركساي الكبا ( جااورج باولتزير )،
ليربهن على هذه احلقيقاة املزعوماة يف اوء بعاة ا كتشاافات السايكولوجيةّ ،و ابألحار يف اوء
األساس الفسيولوجي لعلم النفس الاذي و اع العاا الشاه ( ابفلاوف ) مستخلصاا لا مان جتاارب
عديدة قال ذا.
فقد كتب ( بولتزير ) معلقا على كدل ( ستال ) اآلنف الذكر:
( ولق ااد ق ااه مب ااادظ املادي ااة ا دلي ااة ه ااذه ت اادعيما ابها ارا يف العل ااول الطبيعي ااة بفضا ا األحب اااع
الفس اايولوجية ال اايت ق ااال ذ ااا الع ااا العظ اايم ( ابفل ااوف ) ؛ فق ااد اكتش ااف ( ابفل ااوف )ّ ّ :ن العملي ااات
املخااي هااي األفعااال املنعكسااة الشاارطية الاايت تكااون يف ظااروف حماادودة ،والاايت
األساسااية يف النشاااا ّ

تطلقها ا حساسات ،سواء اوارجية ّو الداخلية.
املوجهااة ابلنساابة لكا نشااا
وّثبااه ( ابفلااوف )ّ ّ :ن هااذه ا حساسااات تقااول باادور ا شااارات ّ
الكائن العضوي احلي.
وقد اكتشف من ةحية

____________________
اود ّن نش ا ذااذه املناساابة إىل ّ ّن هااذا الكتاااب لاايس ماان نتاااج
( )1جااورج ب اولتزير ،املاديااة واملثاليااة يف الفلساافة . 11 :ونا ّ
ب اولتزير ،وإّّنااا قااال بتهليف ا كاتبااان ماركساايانّ ،ااا ( :جااي ماايس ) و ( مااوريس كااافي ) َوَمنَحااا كتاذمااا اساام ( ب اولتزير )،
وألج هذا نضيف ما يف هذا الكتاب إلي .
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ُّخ اار ّ ّ :ن الكلم ااات  -مبض اامو ا و معناه ااا  -نك اان ّن اا ا ّ حما ا ا حساس ااات  -ال اايت ُا اادثها
ادل عليه ااا  .وهك ااذا تك ااون الكلم ااات إش ااارات ل ش اااراتّ ،ي :نظام ااا نني ااا يف
األش ااياء  -ال اايت ت ا ّ
األول ويكون خاصا اب نسان.
يتكون على ّساس النظال ّ
العملية ا شاريةّ ،
وهكااذا تعتاارب اللغااة هااي شاارا النشاااا الراقااي يف ا نسااان ،وشاارا نشاااط ا جتماااعي ،وركياازة
الفكاار اجملاارد الااذي يتخطّااى ا حساااس الااوقيت ،وركياازة النظاار العقلااي ،فهااي الاايت تُتاايق ل نسااان ّن
يعكس الواقع كرب درجة من الدقّة.
وذذه الطريقة ّثبه ( ابفلوف ) ّ ّن ما اا ّدد ّ -ساساا  -شاعور ا نساان لايس جهاازه العضاوي
وظروف البيولوجية ،ب ا ّدده  -على عكس ذلك  -اجملتمع الذي يعيش في ا نسان ) (.)1
اتدل فيهااا علااى رّي املاركسااية،
ولنهخااذ بشاايء ماان التو اايق حماولااة ( ب اولتزير ) هااذه ،الاايت اسا ّ
حباع ( ابفلوف ).

ياار ( ب اولتزير ) ّ ّن ماان رّي ( ابفلااوف ) يف العمليااات األساسااية للمااخ ّ ّ ااا كلّهااا اسااتجاابت
ملنبّه ااات وإش ااارات معيّن ااة ،وه ااذه املنبّه ااات وا ش ااارات ه ااي ابلدرج ااة األوىل ا حساس ااات  .وم اان
الوا ق ّ ّن ا ستجابة الايت اصا عان طرياق ا حساساات ليساه فكارة عقلياة ت ّاردة عان الشايء ؛
أل ّ ا اص إ ّ لد ا حساس ابلشيء املع ّ  ،فهي تتيق ل نسان ّن يف ّكار يف شايء غائاب
عن  .وابلدرجة الثانية ةي دور اللغة واألدوات اللفظية لتقول بدور املنبّهات وا شارات
____________________

( )6املصدر السابق:

.13
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الثانويااة ،فيشاارا كا ّ لفا ٍ إبحساااس معا ّ ماان تلااك ا حساسااات ،فيصاابق منبّهااا شاارطيا ابلدرجااة
الثانيااة  .ويتاااف ل نسااان ّن يف ّكاار عاان طريااق ا سااتجاابت الاايت تطلقهااا املنبّهااات اللغويااة إىل ذهنا ،
فاللغااة  -إذن  -هااي ّساااس الفكاار ،وحيااث ّ ّن اللغااة ليسااه إ ّ ظاااهرة اجتماعيااة فااالفكر لاايس -

على هذا  -إ ّ ظاهرة ننوية للحياة ا جتماعية.
هذه هي الفكرة اليت عر ها ( بولتزير ).
وباادورة نتساااءل :ه ا اللغااة هااي ّساااس الفكاار حقااا ( ،فلاايس هنااا ّفكااار عاريااة متحا ّاررة ماان
ّدوات اللغة ) ،على حد تعب ساتال ؟ وألجا التو ايق نطارف املساهلة علاى الوجا التاايل :ها ّ ّن
اللغة هي اليت خلقه من ا نسان كائنا مف ّكرا بصفتها ظاهرة اجتماعية معيّنة كما يق ّارر باولتزيرّ ،و
ّ ّ ا ُوجدت يف حياة ا نسان املف ّكار نتيجاة ألفكاار كاناه ترياد الوسايلة للتعبا عنهاا وعر اها علاى
األول الااذي حاااول( ب اولتزير ) التهكيااد علي ا  ،ح ا
اآلخ ارين ؟ وحناان نسااتطيع ّن أنخااذ ابلتقاادير ّ

ح ا ا ننطل ااق يف البح ااث م اان جت ااارب( ابفل ااوف ) والقاع اادة ال اايت و ااعها ع اان املنبّه ااات الطبيعي ااة
والشرطية.
***
مبساطة عان نراء ( ابفلاوف ) ،وطريقتا يف تفسا
ولكي نكون ّكثر و وحا جياب إعطااء فكارة ّ
الفكر تفس ا فسيولوجيا ،فا ّن هاذا العاا الشاه اساتطاع ّن يادلّ ابلتجرباة علاى ّن شايئا معيناا إذا
وا ِّادع نفاس ا ساتجابة الايت ُا ِّادثها
ارتبأ مبنبّ طبيعي اكتساب نفاس فعاليتا  ،وّخاذ يقاول بادورهُ ،
املنبّا الطبيعااي  .فتقااد الطعااال إىل الكلااب  -مااثد  -منبّا طبيعااي ُااادع في ا اسااتجابة معيّنااة ،إذ
يسي لعاب ّّول ما ير ا ةء الذي اتوي على الطعال  .وقد ح ذلك ( ابفلوف ) ،فهخذ
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ادق ا اارس ماان دون
ادق جرسااا عنااد تقااد الطعااال إىل الكلااب ،و كا ّارر هااذا عا ّدة ما ّارات ،هّ ّخااذ يا ّ
يا ّ
دق ا اارس ّصاابق
تقااد الطعااال ،فوجااد ّ ّن لعاااب الكلااب يسااي  .واسااتنت ماان هااذه التجربااةّ ّ :ن ّ
ويؤدي نفس دوره بسابب
ُادع نفس ا ستجابة اليت كان املنبّ الطبيعي ( تقد الطعال ) ُادثهاّ ،
دق ا ارس ّساام ( :املنبّا الشارطي ) و ّااى الّااب
اقرتانا واشارتاط با عا ّدة ما ّارات ،و اذا ّطلااق علااى ّ
دق ا رس ( :استجابة شرطية ).
وسيَدن الذي ادع بسبب ّ
اللعاب َ
يفسار
وعلى هذا األساس حاول مجاعة ّن يف ّسروا الفكار ا نسااي كلّا تفسا ا فسايولوجيا ،كماا ّ
الّب اللعاب عند الكلب متاماا ،فهفكاار ا نساان كلّهاا اساتجاابت ملختلاف ّناواع املنبّهاات  .وكماا
ّ ّن تقد الطعال إىل الكلب منبّ طبيعاي يساتث اساتجابة طبيعياة  -وهاي سايدن اللعااب  -كاذلك
توجااد ابلنساابة إىل ا نس اان منبّهااات طبيعيااة تُطلِّااق اسااتجاابت معيّنااة ،اعتاادة ّن نعتربهااا ّل اواة ماان
ا درا  .وتلااك املنبّهااات الاايت تطلّااق هااذه ا سااتجاابت هااي ا حساسااات الداخليااة واوارجيااة .
دق ا اارس اكتس ااب نف ااس ا س ااتجابة ال اايت ُا اادثها تق ااد الطع ااال إىل الكل ااب اب قا ارتان
وكم ااا ّ ّن ّ
وا شرتاا ،كاذلك توجاد ّشاياء كثا ة اقرتناه بتلاك املنبّهاات الطبيعياة ل نساان فهصابحه منبّهاات
شرطية ل  ،ومن تلك املنبهات الشارطية :كا ّ ّدوات اللغاة  .فلفظاة ( املااء )  -ماثد  -تطلاق نفاس
ا سااتجابة الاايت يطلقهااا ا حساااس ابملاااء بساابب اقرتا ااا واش ارتاطها ب ا  ،فا حساااس ابملاااء ّو املاااء

األساوس :منبّا طبيعااي ،ولفا ( املاااء ) منبّا شاارطي ،وكدّااا يُطلقااان يف الااذهن اسااتجابة ماان نااوع
خا .
وقد افرتل ابفلوف ألج ذلك نظام ّشاري :
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يتكون من تموعاة املنبّهاات الطبيعياة واملنبّهاات الشارطية الايت
ّحدّا :النظال ا شاري الذي ّ
تتدخ فيها األلفاظ.
ّ
واآلخ اار :النظ ااال ا ش اااري املش ااتم عل ااى األلف اااظ واألدوات اللغوي ااة بص اافتها منبّه ااات ش اارطية
األول ،واكتس اابه بس اابب ذل ااك
ننوي ااة ،فه ااي منبه ااات ننوي ااة ُّش اارطه مبنبّه ااات النظ ااال ا ش اااري ّ

قدرهتا على إنرة استجاابت شرطية معيّنة.
والنتيجااة الاايت تنتهااي إليهااا نراء ( ابفلااوف ) هاايّ ّ :ن ا نسااان نكن ا ّن يف ّكاار باادون منبّا ؛
أل ّن الفكر ليس إ ّ استجابة من ناوع خاا للمنبّهاات  .كماا ّناّ يتااف لا الفكار العقلاي اجمل ّارد،
إ ّ إذا وج اادت ابلنس اابة إليا ا منبّه ااات ش اارطية اكتُس اابه ع اان طري ااق اقرتا ااا اب حساس ااات ،نف ااس
ا ستجاابت اليت تطلقها تلك األحاسيس  .و ّّما إذا بقي ا نسان رهن إحساسات فاد يساتطيع ّن
ٍ
حس  .فلكي يكاون ا نساان كائناا مف ّكارا
يف ّكر تفك ا ّ
ترداّ ،ي ّن يف ّكر يف شيء غائب عن ّ

ب ّد من ّن توجد ل منبّهات وراء نطاق ا حساسات ،نطاق املنبّهات الطبيعية.
***
ولنفاارتل ّ ّن هااذا كلّ ا صااحيق ،فه ا يعااي ذلااك ّ ّن اللغااة هااي ّساااس وجااود الفكاار يف احلياااة
ا نسانية ؟ كدّ ،ف ّن إشراا شيء مع ّ ابملنبّ الطبيعي لكي يكون منبّها شرطيا اص رة بصاورة

طبيعية ،كما إذا اتفق ّن اقرتنه راية املااء بصاوت معا ّ ّو حبالاة نفساية معيّناة م ّارات عديادة ،حا
ّصبق ذلك الصوت ّو هذه احلالة منبها شرطيا يُطلِّق نفس ا ستجابة اليت كان يُطلقهاا ا حسااس
ابملااء ،فا شاراا يف هااذه احلااا ت إشاراا طبيعااي  .واصا هااذا ا شاراا رة ّخاار نتيجااة لقصااد
مع ّ  ،كما يف سلوكنا مع الطف ؛ إذ نق ّدل ل
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شيئا كاحلليب ونكرر ل ا  ،ح ياربأ با الكلماة والشايء ،ويصابق ا سام منبّهاا شارطيا للطفا
نتيجة للطريقة اليت اتبعناها مع .
اك يف ّ ّن عا ّدة مان األصاوات واألحاداع قاد اقرتناه مبنبّهااات طبيعياة عارب حيااة ا نسااان،
و ش ّ

وّشاارطه ذااا إش اراطا طبيعيااا ،وّصاابحه بااذلك تُطلااق اسااتجاابت معيّنااة يف ذهاان ا نسااان  .و ّّمااا
ّدوات اللغااة  -علااى وج ا العمااول  -وّلفاظه اا الاايت ّ إش اراطها خاادل عمليااة اجتماعيااة فهااي إّّنااا
ّشرطه نتيجة حلاجة ا نسان إىل التعب عن ّفكاره ونقلها إىل اآلخرينّ ،ي إ ّ اا وجادت يف حيااة
ا نسااان ألنّا كااائن مف ّكاار يريااد التعب ا عاان ّفكااارهّ ّ ،ن ا نسااان ّصاابق كائنااا مف ّك ارا بساابب ّ ّن
اللغ ااة وج اادت يف حيات ا ا  ،وإ ّ فلم اااذا وج اادت يف حيات ا ا خاص ااة و توج ااد يف حي اااة س ااائر ّن ا اواع
احليوان؟!
فاللغااة ليسااه ّساااس الفكاار ،وإّّنااا هااي ّساالوب خااا للتعب ا عن ا  ،ا ااذه ا نسااان منااذ ّبعااد

ملحااة إىل التعبا
العصااور حا وجااد نفسا  -وهااو ااول معركااة احلياااة مااع ّفاراد نخارين  -حباجااة ّ
عاان ّفكاااره ،وت ّفهاام ّفكااار اآلخ ارين يف ساابي تيس ا العمليااات الاايت يقومااون ذااا ،واديااد املوقااف
املشرت ّمال الطبيعة ،و ّد القو املعادية.
وإّّنااا تعلاام ا نسااان ّن يتّخااذ هااذا األساالوب ّ -ساالوب اللغااة  -ابلااذات للتعبا عاان ّفكاااره يف

ااوء مااا ّ بفعا الطبيعااةّ ،و املصااادفة ،ماان إشاراا بعااة األصاوات باابعة املنبّهااات الطبيعيااة عاان
طريااق اقرتا ااا ذااا م ارارا ،فقااد اسااتطاع ا نسااان ّن ينتفااع بااذلك يف نطاااق ّوسااع فوجاادت اللغااة يف
حيات .
وهكااذا نعاارف ّ ّن اللغااة ،بوصاافها ظاااهرة اجتماعيااة ،إّّنااا جنمااه عاان إحساااس ا نسااان خاادل
العم ا جتماعي املشرت ابحلاجة إىل ترمجة
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ّفكاااره وا عاادن عنهااا ،وليسااه هااي الاايت خلقااه ماان ا نسااان كائنااا مف ّكارا  .وعلااى هااذا األساااس
نستطيع ّن نعرف ملاذا ظهرت اللغة يف حياة ا نسان دون غ ه من ّناواع احلياوان ،كماا ّألناا ساابقا
ألي كاائن حااي
؟ با ّن نعارف ّكثار مان ذلااك :ملااذا وجاد اجملتماع ا نسااي و يوجااد تتماع كهاذا ِّّ
نخاار ؟ فا ّن ا نسااان ملااا كااان قااادرا علااى التفكا فقااد ّتاايق لا وحااده ّن يتخطّااى حاادود ا حساااس
ّ
اسا  ،وابلتااايل يغا ّ ماان إحساسااات نفسااها تبعااا لتغيا الواقااع األسااوس ،و
فيغا ّ ماان الواقااع الااذي ّ
ألي حيوان نخر نلك قادرة علاى التفكا ؛ ألنا يساتطيع ّن يادر ويف ّكار يف شايء
يُتق هذا ِّّ
سو الواقع األسوس شكال اواصة ،فد نكن ّن يغ ّ الواقع إىل شيء نخر.
وهكذا كان التفك هو الذي خ ّ ا نسان ابلقدرة على تغي الواقع األسوس تغي ا حا ا.
متنوعااة وكثا ة ،فهااي
وملاّاا كانااه عمليااة تغي ا الواقااع هااذه تتطلّااب يف كثا ماان األحاااي جهااودا ّ
تتّخااذ ألجا ذلااك طابعااا اجتماعيااا إذ يقااول ذااا ّفاراد متعا ّددون وفقااا لنوعيااة العمليااة ومااد ا هااود

الاايت تتّطلبهااا ،وبااذلك توجااد عدقااة اجتماعيااة بياانهم يكاان ماان املمكاان ّن توجااد عدقااة ماان لو ااا
ب ا ّف اراد نااوع نخاار ماان احلي اوان ؛ أل ّن احلي اواةت األُخاار حيااث إ ّ ااا ليسااه كائنااات مف ّكاارة فهااي
ع اااجزة ع اان القي ااال بعملي ااات تغيا ا حاس اام للواق ااع األس ااوس ،ابلت ااايل توج ااد فيم ااا بينه ااا عدق ااة
اجتماعية من ذلك اللون.
ومنااذ ياادخ الناااس يف عمليااات مشاارتكة لتغيا الواقااع األسااوس يصاابحون حباجااة إىل لغااة ؛ أل ّن
تعرب عن الواقع
احلسية إّّنا ّ
ا شارات ّ
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اواصاة با األشاياء األسوساة ،الايت
األسوس ،و تستطيع ّن تع ّارب عان فكارةٍ تغيا ه ،وعان الاروابأ ّ
يراد تعديلها ّو تغي ها  .فتوجد اللغة يف حياة ا نسان إشباعا ذه احلاجة ،وإّّنا وجادت يف حياتا
وحاده أل ّن احلياوان يشااعر مبثا هااذه احلاجااة ا نساانية الاايت كانااه ولياادة العما ا جتماااعي القااائم

على ّساس التفك  ،لتغي الواقع األسوس ،وإجياد تعديدت حا ة في .

ج  -الدلي العلمي:
ٍ
ادرج ؛ فهااو يباادّ بوصااف فر اايةّ ،ي
املتنوعااة يف خااأ متا ّ
يس ا التفس ا العلمااي لظ اواهر الكااون ّ
تفس ا افرتا يا للواقع الذي يعا العا وااول استكشاف ّسراره وّسباب  ،و يصا هاذا التفسا
ا فرتا ااي إىل الدرجااة العلميااة إ ّ إذا اسااتطاع الاادلي العلمااي ّن يااربهن وينفااي إمكااان ّي تفس ا
نخر للظاهرة مو وعة البحث عداه  .فماا يقام الادلي علاى ذلاك ،يصا التفسا املفارتل إىل
اربر لقبولا دون ساواه ماان ا فرتا ااات والتفاسا  .فمااثد قااد جنااد
درجااة اليقا العلمااي ،و يوجااد ما ّ

شخصااا معيّنااا يلتاازل يف ساااعة معيّنااة ابلعبااور ماان شااارع خااا  .وقااد نفاارتل لتفسا هااذه الظاااهرة:
ّ ّن هااذا الشااخ يساالك هااذا الطريااق ابلااذات يف ك ا ّ يااول أل ّن ل ا عمااد يوميااا يف معم ا يقااع يف
منتهى الشارع  .وهاذا ا فارتال وإن كاان يصالق لتفسا الواقاع ،غا ّن ذلاك يعاي قبولا ماا دال
نفساار ساالو هااذا الشااخ يف ااوء نخاار ؛ كمااا إذا افرت اانا ّنّا ياازور صااديقا ل ا
ماان املمكاان ّن ّ

يسكن بيتا يف ذلك الشارع ّ .و يراجع طبيباا يقطان يف تلاك املنطقاة ؛ ليستشا ه يف حالاة مر اية .
ّو يقصد مدرسة معيّنة تلقى فيها األا رات بصورة رتيبة.
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وهكذا األمر يف التفس املاركسي للتهريخ ( املادية التهر ية ) ،ف ناّ نكان  -حا إذا افرت انا
كفاءتا لتفس ا الواقااع التااهر ي ّ -ن يكتسااب الدرجااة العلميااة ّو الوثااوق العلمااي ،مااا اارج عاان
كون افرتا ا واص على دلي علمي يدحة ك افرتال عداه يف تفس التاريخ.
تفساار نشاوء الدولااة ووجودهاا يف حياااة
ولنهخاذ تفسا املاديااة التهر ياة للدولااة مثاا لااذلك ،فهاي ّ
ا نسااان علااى ّساااس العام ا ا قتصااادي والتناااقة الطبقااي ،فاااجملتمع املتناااقة طبقيااا يلتهااب في ا
الصراع ب الطبقة القويّة املالكة لوسائ ا نتاج والطبقاة الضاعيفة الايت متلاك شايئا ،فتقاول الطبقاة
الغالبااة إبنشاااء ّداة سياسااية حلمايااة مصاااحلها ا قتصااادية ،واحلفاااظ علااى مركزهااا الرئيسااي  .وهااذه
األداة السياسية هي احلكومة مبختلف ّشكا ا التهر ية.
وهااذا التفسا املاركسااي للدولااة ّو احلكومااة يكتسااب قيمااة علميااة مؤّكاادة إ ّ إذا ّفلسااه كا ّ
اربر ذا ااا نشا ااوء الدولا ااة يف اجملتما ااع البشا ااري ،سا ااو كو ا ااا ّداة سياس ا ااية
التفاس ا ا الا اايت نكا اان ّن يُا ا َ

نفساار هااذه الظاااهرة ا جتماعيااة علااى ّساااس نخاار ،و
لدسااتغدل الطبقااي  .و ّّمااا إذا اسااتطعنا ّن ّ
ٍ
عندئذ إ ّ افرتا ا من ع ّدة افرتا ات.
يدحة الدلي العلمي ذلك فليس التفس املاركسي
نفساار نشااوء الدولااة علااى
فلاان يكااون التفس ا املاركسااي تفس ا ا علميااا إذا ّمكاان  -مااثد ّ -ن ّ
ّساااس تعقيااد احلياااة املدنيااة  .ونااربر بااذلك قيااال الدولااة يف كث ا ماان اجملتمعااات البش ارية ،ففااي مصاار
القدنة  -مثد  -تكن احلياة ا جتماعياة فيهاا ممكناة بادون جهاود مع ّقادة جسايمة ،وعما واساع
شام لتنظيم جراين وفيضان األ ر الكب ة ،وتنظيم
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ش ااؤون ال ااري  .فظهاارت الدول ااة لتسااي احلي اااة ا جتماعيااة وا ش اراف علااى العملي ااات املع ّقاادة ال اايت
تتوقّاف احلياااة العامااة عليهاا  .وألجا هااذا جناد ّن طائفااة ا كلا وس املصاري كااانوا يتمتعااون مبكانااة
عُليا يف جهاز الدولة املصرية القدنة ؛ على ّسااس طبقاي ،وإّّناا علاى ّسااس الادور اوطا الاذي
لعبت معارفهم العلمية يف نظال الزراعة املصرية.
وكااذلك ّيضااا جنااد ّ ّن رجااال الكنسااية متتّع اوا مبركااز كب ا يف جهاااز الدولااة الرومانيااة عناادما دخ ا
ا رمان يف الدولة الرومانية ّفوجا مترببرة تلو ّفواج ،إذ بدت الكنيسة  -على إثر ما ّد إليا الغازو
ا رماااي ماان ا يااار التعلاايم والثقافااة  -صاااحبة الصاادارة الفكريااة يف الاابدد ،حيااث صااار الرج ا ماان

رجال الدين الكنيسي هو الوحيد الذي يعرف القراءة والكتابة ،والتكلم ابلدتينية ،وهاو الاذي يفهام
 دون غ ا ا ه  -حسا اااب الشا ااهور ،ويسا ااتطيع ّن نا ااارس العم ا ا الرتي ا ااب لتص ا اريف شا ااؤون ا دارةاحلكومية ،بينما انصارف ملاو ا رماان والقاادة العساكريون مانهم إىل صايد اوناازير وا با والغازال،
وخ ااول مع ااار الغ اازو والتخري ااب  .فك ااان م اان الطبيع ااي ّن يس اايطر رج ااال الكنيس ااة عل ااى ا دارة
احلكوميااة يف الاابدد ويكااون اام ّثاار كب ا يف ا هاااز السياسااي احلاااكم ،األماار الااذي جلااب اام ماان
املغاااو واملكاسااب مااا جعلهاام  -يف رّي املاركسااية  -طبقااة ذات مصاااح اقتصااادية معيّنااة  .فااالنفوذ
ا قتصا ااادي ّو املصا اااح ا قتصا ااادية إّّنا ااا حصا االه عا اان طريا ااق الوجا ااود السياسا ااي ،و ّّما ااا وجا ااودهم
السياسي يف جهاز احلكم فلم يكان قائماا علاى ّسااس ذلاك النفاوذ ا قتصاادي الاذي اكتسابوه بعاد
ذلك ،وإ ّة قال على ّساس امتيازاهتم الفكرية وا دارية.
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ولاان يكااون التفس ا املاركسااي للدولااة تفس ا ا علميااا إذا ّمكاان ّن نفاارتلّ :ن للعقياادة الدينيااة
ريثا ا يف تكاوين كثا مان الاادول والسالطات السياساية الايت كاناه ترتكااز علاى ّسااس دياي ،وتتمثّا
يف مجاعات تشرت يف مصلحة طبقية ،وإّّناا تشارت يف طاابع دياي واحاد  .وكاذلك إذا ّمكان ّن

نفاارتلّ ّ :ن نشااوء الدولااة يف اجملتمااع ا نساااي كااان إشااباعا لنزعااة ّصاايلة يف الاانفس ا نسااانية ،الاايت
متلااك اسااتعدادا كامنااا للميا إىل الساايطرة والتفا ّاوق علااى اآلخارين  .فكانااه احلكومااة ماان وحااي هااذا
املي  ،وتعب ا عمليا عن .
و ّريد ّن ّستقصي ك ّ الفر يات اليت نكن تفس الدولة علاى ّساساها ،وإّّناا ّرماي مان وراء

هااذا :علااى القااول ّن تفس ا املاركسااية للدولااة نكاان ّن يكتسااب طابعااا علميااا مااا يسااتطع ّن
يدحة سائر تلك ا فرتا ات ،ويق ّدل الدلي من الواقع على زيفها.
تفساار
وقااد سااقنا تفس ا املاركسااية للدولااة كنمااوذج لسااائر مفاهيمهااا وفر اايّاهتا التهر يااة ،الاايت ّ
اجملتمااع ا نساااي علااى ّساسااها  .ف ا ّن مجيااع تلااك الفر اايات تتطّلااب ماان املاركسااية  -لكااي تصاابق
نظرايت علمية جديرة ابلقبول ّ -ن تقا ّدل الادلي علاى كاذب كا ّ فر اية ساواها ،و يكفاي لقبو اا
ّن تكون فر يّات ممكنة صاحلة لدنطباق على الواقع وتفس ه.
فلناار  -إذن  -ماااذا نكاان للماركسااية ّن تق ّدما ماان دليا علمااي ذااذا الصاادد ؟ إ ّن ّّول وّها ّام
عقبااة تواج ا املاركسااية يف هااذا اجملااال هااي العقبااة الاايت تضااعها يف طريقهااا طبيعااة البحااث التااهر ي ؛
وتطوره ،والعوام األساسية في )
ذلك ّ ّن البحث يف اجملال التار ي ( نشوء اجملتمعّ ،
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تلف عن البحوع العلمية يف تاا ت العلاول الطبيعياة الايت يستخلصاها العاا الفيزايئاي  -ماثد
 من جتارب العملية يف املخترب.فالباحااث التااهر ي والعااا الفيزايئااي وإن كاااة يلتقيااان عنااد نقطااة واحاادة ،وهاايّ ّ :ن كااد منهمااا

يتناول تموعة من الظواهر  -ظواهر اجملتماع البشاري كالدولاة واألفكاار وامللكياةّ ،و ظاواهر الطبيعاة
ك اااحلرارة والص ااوت والن ااور  -وا اااو ن تنظ اايم تل ااك الظ اواهر بص اافتها م اوا اد للبح ااث ،واستكش اااف
ّسااباذا ،والعوام ا األساس ااية فيه ااا  ...غ ا ّ ّ م ااا تلف ااان يف موقفهم ااا العلمااي م اان تل ااك الظ اواهر
مو وعة الدرس.
يفسار اجملتماع البشاري ونشاوءه
ومرد اختدفهما إىل سبب  :ف ّن الباحاث التاهر ي الاذي يرياد ّن ّ
وتطوره ومراحل  ،يف وء الظواهر التار ياة وا جتماعياة ،يساتطيع ّن يتبا ّ هاذه الظاواهر بصاورة
ّ
مباشاارة ،كمااا يتبا العااا الفيزايئاايٍ ظاواهر الطبيعااة الاايت يدرسااها يف تااربه اوااا  ،وإّّنااا هااو مضااطر

إىل تكااوين فكاارة عنهااا ترتكااز علااى النق ا والروايااة ،وش ا املخلوقااات العمرانيااة وغ هااا ماان اآلنر،
ذات الد ل ااة الناقص ااة  .ف ااالفرق إذن كبا ا ج اادا با ا الظا اواهر الطبيعي ااة ال اايت يرتك ااز عليه ااا البح ااث
العلمي يف العلول الطبيعية بصفتها املواد الرئيسية ل  ،وبا الظاواهر التهر ياة الايت يقاول علاى ّساساها
البحااث التااهر ي بصاافتها ماوا اد ّوليااة لا  .فاااملواد يف العلااول الطبيعيااة ظاواهر معاصاارة للعااا الطبيعااي،

موجودة يف تربه ،يستطيع مشاهدهتا وتسليأ الضوء العلمي عليها ،وابلتايل و ع تفس كام اا
 ..وعلى العكس من ذلك متاما املواد اليت نلكهاا الباحاث التاهر ي ؛ ف ناّ لاد حماولاة استكشااف
وتطوره ،مضطر إىل ا عتماد يف تكوين مواد
العوام األساسية يف اجملتمع وكيفية نشوئ ّ
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البح ااث ،ويف ا س ااتنتاج والتفس ا ا  ،عل ااى كث ا ا م اان الظ ا اواهر التهر ي ااة للمجتم ااع ال اايت يس ااتطيع
الباحث مشاهدهتا إ ّ من خدل النق والرواياةّ ،و مان خادل بعاة اآلنر التهر ياة الباقياة ،وناذكر
علااى ساابي املثااال إجنلااز ،بوصااف ابحثااا رير يااا حاااول يف كتاب ا ( ّص ا العائلااة ) تفس ا الظ اواهر
ا جتماعيااة علميااا ،فا ااطر إىل ا عتماااد  -بصااورة رئيسااية  -يف اسااتنتاجات علااى رواايت وم ازاعم
رحالة مع ّ  ،هو ( مورغان ).
مؤرو ّو ّ
ّ
وهكذا تلف البحث التهر ي عان البحاث الطبيعاي مان ةحياة املاادة ( الظاواهر ) ،الايت نلكهاا
الباحث ،ويقيم عليها تفس ه واستنتاج .
و يقف اختدفهما عند هذا احلد ؛ ف ّ ماا كماا تلفاان مان ةحياة املاادة ،كاذلك يوجاد سابب
نخاار ختدفهمااا ماان ةحيااة الاادلي الااذي نكاان للباحااث اسااتخدام يف ساابي تاادعيم هااذا التفسا
العلمي ّو ذا .
ف ا ّن الباح ااث الت ااهر ي حا ا اصا ا عل ااى تموع ااة م اان الظا اواهر واألح ااداع التهر ي ااة نل ااك
جتاههااا تلااك ا مكانيااات الاايت نلكهااا الفيزايئااي  -مااثد  -جتاااه الااذرة وظواهرهااا ،ونواهتااا وكهارذااا
وإشعاعاهتا ؛ أل ّن الباحث التاهر ي مضاطر ألخاذ الظاواهر واألحاداع التهر ياة كماا هاي ،و نكنا
ّن يطا ّاور ّو يغا ّ شاايئا منهااا عاان طريااق التجربااة  .و ّّمااا العااا الفيزايئااي فهااو يسااتطيع ّن جيااري جتاربا
املختلفااة علااى املااادة الاايت يعا هااا ،ويسااتبعد منهااا مااا يشاااء ،ويضا ّام إليهااا مااا يشاااء  .وحا يف اجملااال
الاذي ضاع املااادة املدروساة فيا للتغيا  ،كعلام الفلاك ،نكاان للعاا الفلكاي ّن يغا ّ مان عدقاتا
بتلك املادة بواسطة التلسكوب ،ومن موقع واجتاهات .
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وعجز الباحث التهر ي عن القيال بتجارب على الظواهر التهر ية وا جتماعية يعاي عادل مت ّكنا
يفسر ذا التهريخ ،ويستكشف ّسراره.
من تقد دلي جتريي على نظرايت اليت ّ
فااد يسااتطيع  -مااثد  -لااد حماولااة الكشااف عاان العاما األساسااي لظاااهرة رير يااة معيّنااة ّ -ن

يقررهااا املنطااق التجاريي ،ويسااتعملها العلماااء الطبيعيااون،
يسااتعم األساااليب العلميااة األساسااية الاايت ّ
كط ا ا اريقيت :ا تفا ا اااق وا خا ا ااتدف ،الط ا ا اريقت الرئيسا ا اايت يف ا سا ا ااتد ل التج ا ا اريي ؛ ألن ها ا ااات
الطاريقت تتوقّفااان كدّااا علااى إ ااافة عاما سااره ّو حااذف عاما سااره لناار مااد ارتباطا مااع
عام نخر  .فلكي يثبه علميا ّن ( ب ) هي سابب ( ّ ) جيماع بينهماا يف ظاروف تلفاة ،وهاذه
ها ااي طريقا ااة ا تفا اااق ،هّ يعا اازل ( ب ) ؛ ل ا ا ه ا ا يا اازول ( ّ ) تبعا ااا لا ااذلك ،وها ااذه ها ااي طريقا ااة
ا خاتدف  .ومان الوا ااق ّ ّن الباحاث التاهر ي يااتم ّكن مان تغيا الواقااع التاهر ي ل نسااانية ،و
يقدر على شيء من ذلك.

ولنهخااذ مااثد علااى ذلااك :الدولااة بوصاافها ظاااهرة رير يااة ،واحلارارة بوصاافها ظاااهرة طبيعيااة  .فا ّن
يفسر احلرارة تفسا ا علمياا ويستكشاف السابب الرئيساي ااّ ،مكنا ّن
العا الطبيعي إذا حاول ّن ّ
يفاارتلّ ّ :ن احلركااة هااي ساابب احل ارارة ،إذا ّدر اقرتا مااا يف حااا ت عدياادة  .ولكااي يته ّكااد ماان
احة هاذا ا فارتال يساتعم طريقاة ا تفااق ،فيقاول بعا ّدة جتاارب اااول يف كا واحادة منهاا إبعااد
صّ

شيء من األشياء اليت تقرتن ابحلركة واحلرارة ،ليته ّكد من ّ ّن احلرارة توجد بدون  ،وّناّ لايس ساببا اا
 .ويسااتعم ّيضااا طريقااة ا خ ااتدف ،فيحاااول ّن يق ااول بتجربااة يفص ا فيه ااا احلركااة عاان احل ارارة ؛
ليتب ّ ما إذا كان من املمكن
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ّن توجااد ح ارارة باادون حركااة ،فا ذا كشاافه التجربااة ّ ّن احلارارة توجااد ما مااا وجاادت احلركااة ،مهمااا
كانااه الظااروف واألحااداع األُخاار  ،وّ ّ ااا تفااي يف احلااا ت الاايت توجااد فيهااا حركااة  ..ثبااه
علميا ّ ّن احلركة هي سبب احلرارة.

و ّّمااا الباحااث التااهر ي ،ح ا يتناااول الدولااة بصاافتها ظاااهرة رير يااة يف حياااة ا نسااان ،فهااو قااد
يفا اارتل ّ ّ ا ااا نتا اااج مصا االحة اقتصا ااادية لفئا ا ٍاة معيّنا ااة ما اان اجملتما ااع ،ولكنّ ا ا يسا ااتطيع ّن يا اادحة
ا فرتا ات األُخر ابلتجربة  .فد نكنا  -ماثد ّ -ن ياربهن جتريبياا علاى ّ ّن الدولاة ليساه نتاجاا
لنزعة سياسية يف نفس ا نسانّ ،و حلالاة تعقياد معيّناة يف احليااة املدنياة وا جتماعياة ؛ أل ّن غاياة ماا

يتاف للباحث التهر ي ّن يضع إصبع على عدد من احلا ت التهر ية اليت اقرتن فيهاا ظهاور الدولاة
مبصلحة اقتصادية معيّنة ،واشد عاددا مان األمثلاة الايت وجاد فيهاا الدولاة واملصالحة ا قتصاادية معاا
يسمى يف املنطق التجريي ّو العلمي بطريقة ( :التعداد البسيأ ).
 .وهذا ما ّ
وم اان الوا ااق ّ ّن طريق ااة التع ااداد البس اايأ ه ااذه ت ااربهن علمي ااا عل ااى ّ ّن املص االحة ا قتص ااادية
الطبقية هي السبب األساسي الوحيد لظهور الدولة ؛ إذ من ا ائز ّن يكون للعوام األُخر ّثرهاا
او ااا يف تك ااوين الدول ااة ،وحي ااث إ ّن الباح ااث يس ااتطيع ّن يغا ا ّ الواق ااع الت ااهر ي  -كم ااا يغا ا ّ
الفيزايئااي الظ اواهر الطبيعيااة بتجارب ا  -فهااو يااتم ّكن ماان إف اراز وعاازل سااائر العوام ا األُخاار عاان

واقع اجملتمع ليدرس نتيجة هاذا العازل ،ويتبا ّ  :ماا إذا كاناه الدولاة  -كظااهرة اجتماعياة  -ساتزول
بعزل تلك العوام ّو .
ويُستخل ممّا سبقّ ّ :ن البحث التهر ي تلف عادة عن البحوع

316

العلمياة الطبيعيااة مان ةحيااة املاادة الاايت يقااول علاى ّساسااها ا ساتنتاج ّّو  ،وماان ةحياة الاادلي الااذي
ياادعم ذلااك ا سااتنتاج ننيااا  .وإذا اسااتبعدة الاادلي التجاريي الاادقيق عاان نطاااق البحااث التااهر ي
مفسااري التااهريخ إ ّ املدحظااة املنظّمااة الاايت ااااول ّن تسااتوعب ّكاارب مقاادار ممكاان ماان
يبا َاق لااد
ّ

يفسارها ويضاع اا
ّحداع التهريخ وظواهره ،حياث ةخاذها الباحاث التاهر ي كماا هاي ،واااول ّن ّ
مفاهيمها العامة ،على طريقة التعداد البسيأ.
وعلااى هااذا األساااس نعاارفّ ّ :ن املاركسااية تكاان متلااك  -ح ا و ااعه مفهومهااا اوااا عاان
التهريخ  -سندا علميا ا سو املدحظة اليت رّهتا املاركسية كافية للتدلي على وجهاة نظرهاا املعيّناة

إىل التااهريخ  .وّكثاار ماان هااذا ّ ّ ،ااا زعمااهّ ّ :ن املدحظااة األاادودة يف نطاااق رير ااي اايّق تكفااي
وحدها ستكشاف قوان التهريخ كلّها ،واليق العلمي ذا  .فقد قال إجنلز:
األركة يف التهريخ مستحيد تقريباا يف ساائر املراحا
( ولكن فيما كان البحث عن هذه األسباب ّ

السااابقة ؛ بساابب تعثّاار عدقتهااا و ّفيهااا مااع ردود الفعا الاايت تااؤثّر ذااا ،فا ّن عصاارة قااد بسااأ هااذه
العدئااق كثا ا ،حبيااث ّمكاان حا ّ اللغااز ،فمنااذ انتصااار الصااناعة الكاارب يعااد خافيااا علااى ّحااد يف
إنكلا ا ارتا ّن النض ا ااال السياس ا ااي كلّا ا ا ي ا اادور فيه ا ااا ح ا ااول طم ا ااوف طبقتا ا ا إىل الس ا االطة ّ ،وّ ا ااا:
األرستقراطية العقارية ،الربجوازية ) (.)1

____________________
( )1لودفي فيورابو.47 :
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ومعاىن هااذاّ ّ :ن مدحظااة الو ااع ا جتماااعي يف فاارتة معيّنااة ماان حياااة ّوروابّ ،و انكلارتا خاصااة،
كانه كافية يف رّي املفكار املاركساي الكبا إجنلاز لليقا العلماي ّن العاما ا قتصاادي والتنااقة
الطبقااي هااو العام ا األساسااي يف التااهريخ ا نساااي كلّ ا  ،ابلاارغم ماان ّ ّن ف ارتات التااهريخ األُخاار

تكشااف عاان ذلااك ؛ أل ّ ااا غائمااة مع ّقاادة كمااا اعاارتف بااذلك ( إجنلااز ) نفس ا  ،فمشااهد واحااد ماان
األركاة
مشاهد التهريخ يف القارن الثاامن عشار ّو التاساع عشار اساتطاع ّن يقناع املاركساية ّن القاو ّ
للتهريخ عرب عشرات اآل ف من السن هي قو العام ا قتصاادي ،يقنعهاا باذلك لش ٍ
ايء ،إ ّ
أل ّن هذا العام هو الذي بدا ا ّنّ مسيطر على ذلك املشاهد التاهر ي اواا  ،مشاهد انكلارتا يف
تلك الفرتة األادودة مان رير هاا  .ماع ّ ّن سايطرة عاما معا ّ علاى تتماع يف فارتة خاصاة ،تكفاي
للتادلي علااى سايطرت الرئيسااية يف كا ّ ّدوار التااهريخ ويف كا ّ اجملتمعااات ،إذ قاد يكااون اذه الساايطرة
نفسااها ّسااباذا وعواملهااا اواصااة  .فيجااب قبا إصاادار األحكااال النهائيااة يف حا ّاق التااهريخ ّن يُقا َاارن
عماا إذا كااان
اجملتماع الاذي باادا العاما ا قتصااادي مسايطرا عليا ابجملتمعاات األُخاار  ،حا يبحااث ّ
اواصة.
ذه السيطرة ظروفها وّسباذا ّ
ومن ا دير بناا ذاذا الصادد ّن ندحا كدماا نخار جنلاز سااق يف مناسابة ّخار  ،وهاو يعتاذر
عاان ّخطاااء وقااع فيهااا ماان ج اراء تطبيااق الاادايلكتيك علااى غا اجملتمااع ماان تااا ت الكااون واحلياااة،

قائد:
( وغي عن البيان نّي كنه قد عمدت إىل سرد املوا يع يف الراي يات والعلول الطبيعياة ساردا
ّطمئن تفصيد إىل ما ّكن يف
وملخصا ؛ بغية ّن
عاجد ّ
ّ
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شك من بصورة عامة ،إىل ّ ّن نفس القوان الدايلكتيكية للحركة اليت تسايطر علاى العفوياة الظااهرة
ّ
() 1
تشق طريقها يف الطبيعة . ) ...
للحوادع يف التهريخ ّ
وحنن إذا قارة هذا الكدل ابلكدل السابق جنلز اساتطعنا ّن نعارف كياف ّتايق ملف ّكار ماركساي

مثا إجنلااز ّن يكا ّاون مفهوما العا ّ
اال عاان التااهريخ ،وابلتااايل مفهوما الفلساافي عاان الكااون واحلياااة وكا ّ
ظواهرها من خدل الضوء الذي يلقي مشهد رير اي واحاد جملتماع خاا مان اجملتمعاات البشارية يف
فرتة حمدودة من الزمن بطريقة سهلة جادا  .فماا دال هاذا املشاهد التاهر ي املعا ّ يكشاف عان صاراع
با مجاااعت يف اجملتمااع فيجااب ّن يكااون التااهريخ كلّا صاراعا با املتناقضااات  .وإذا كااان التناااقة
هااو الااذي يسااود التااهريخ فيكفااي هااذا ليااؤمن إجنلااز ّن نفااس قاوان التناااقة هااذه تشا ّاق طريقهااا يف
الطبيعة  -على حد تعب ه  -وّ ّن الكون كلّ صراع ب تلف التناقضات الداخلية.

____________________
( )1د دوهرنك ج .643 :0
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امللحق رقم 2 -
سنن التاريخ
ُ
الطريقة القرننية يف عرل سنن التاريخ:
الفكاارة القرننيااة عاان ساانن التاااريخ بُلااورت يف عاادد كث ا ماان اآلايت شااكال تلفااة و ساااليب
متنوعة:
ّ
ُّ - 6سلوب إعطاء الفكرة بصيغتها الكليّة:
من اآلايت الكرنة اليت ُّعطيه فيها الفكرة الكليّة ،فكرة ّ ّن التاريخ ل سنن و وابأ ما يلي:
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َلُك أ هم ٍة أ َعَ إذا عاء أعلهم رال يتِأ َخرَ س
ُ
ق
ٌ
َلُك أُ ّ
يتِأخرَ َ ساعة َال يتِقدمو (.)2
ال
هم
أعل
عاء
رإذا
اعَ
ة
م
ٍ
َ

____________________
( )1يونس.24 :
( )2األعراف.32 :
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يف هااات اآليتا الكاارنت  ُّ ،اايف األجا إىل األ ُّمااة ،إىل الوجااود اجملمااوعي للناااس ،إىل هااذا
الفاارد ّو ذا الفاارد ابلااذات  .هنااا إذن وراء األج ا األاادود األتااول لك ا إنسااان بوصااف الفااردي،
ّج نخر وميقات نخر للوجود ا جتماعي لل ُّمة ،بوصفها تتمعا ينشا ماا با ّفاراده العدقاات،
والصدت القائمة على تموعة من األفكار ،واملبادظ املسندة مبجموعة من القو والقابليات.
يعرب عن القرنن ابأل ُّماة ،لا حيااة وحركاة وّجا وماوت ،كماا ّ ّن الفارد يتحار
هذا اجملتمع ،الذي ّ
فيكون حيّا ه نوت ،كذلك األ ُّمة تكاون حيّاة ه متاوت ،وكماا ّ ّن ماوت الفارد ضاع ألجا وقاانون
وةموس ،كذلك األُمم ا نجا ا املضبوطة األدودة وفق نواميس معيّنة.
ها ن اآليتان الكرنتان فيهما عطاء وا اق للفكارة الكلّياة ،فكارة ّ ّن التااريخ لا سانن تاتح ّكم با
وراء السنن الشخصية اليت تتحكم يف األفراد ذوايهتم الشخصية.
ويقول تعاىل:

ََ ُ
َ َ ح َ َ َ ََ هُ ح َ ح ََ ح َ َ َ ح َ ُ َ
َََح َحُ
كوت ه
الت َم َ
ُ
ات َاألر َض َما خلق اّلِل َمن َش ٍء َأ عَس أ يُو
اَ
ل
م
ِف
َا
ر
ِ
أَلم ين
َ
َ
َ
َ
َ ح
ت َب أَ َعلُ ُه حم رَبأ ِّي َ
اا َ َ
يث َب حع َد ُد يُ حم َمنُو َ (.)1
د
ح
ق َد
َ ٍ
َ

ظاااهر هااذه اآليااةّ ّ ،ن األجا الااذي يرتقااب ّن يكااون قريباااّ ،و يهاادد هااؤ ء ّن يكااون قريبااا هااو

األج ا ا ماااعي ،األج ا الفااردي ؛ أل ّن قومااا مبجمااوعهم نوتااون عااادة يف وقااه واحااد ،وإّّنااا
ا ماعة بوجودها املعنوي الكلّي هي اليت نكن ّن يكون قد اقرتب ّجلها  .فاألج

____________________
( )6األعراف.637 :
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ا ماااعي هنااا يعا ّارب عاان حالااة قائمااة اب ماعااة ،عاان حالااة قائمااة ذااذا الفاارد ّو بااذا ؛ أل ّن الناااس
تلااف نجااا م حينمااا ننظاار إلاايهم ابملنظااار الفاارديّّ ،مااا حينمااا ننظاار إلاايهم ابملنظااار ا جتماااعي،
بوصاافهم تموعااة واحاادة متفاعلااة يف ظلمهااا وعااد ا ،يف سا ّارائها و ارائها ،يكااون اام عندئا ٍاذّ ،جا

واحد.
يقول تعاىل:

َ َ ُّ َ ح َ ُ ُ ُ ه ح َ َ ح ُ َ ُ ُ ح َ َ َ ُ َ َ ه َ َ ُ ُ ح َ َ َ َ ح َ ُ ح َ ح ٌ
دد لَ ح
دن
اخذهم بَما كتبوا لعجَ لهم العذاب بدَ لهدم مو َع
َرِّك الغفور ذَ الرْح َة لو يم َ
َ
ح
ح
ق
َ
َ
َ
ق
َ
ح َ حُ
ح َ ُ
ُ
اه حم ل هما َظل ُموا ََ َع َعلنَا ل َ َم حه َل َك َه حم َم حو َعدا (. )1
َي ُدَا َم حن دَنَ َه َم حوئَال * ََتَلك الق َرى أهلكن
َ
َ َ ُ َ ّ َ َ
انل َ
اس ب ُِلحمه حم َما تَ َر َك َعلَيح َها م حن َدابهة ََلَ ح ُ َ ِّ ُ ُ ح
ََل َ حو يُ َماخ ُذ ه ُ
اّلِل ه
دإذا
َ
ٍ
َ
َ
ُن يمخرهم إ أع ٍَ متدى ر َ
َ ََ
ح
ق
ح
اء أَ َعلُ ُه حم ال ي َ حتَِأخ ُرَ َ َس َ
َع َ
اعة ََال ي َ حتَِق َد ُمو َ (.)2
َ
ََح َُ ُ هُ ه َ َ َ َ ُ َ ََ َ ََ َ ح َ ح َ ه َ َ
ح ُ َ
دم ِّخ ُر ُه حم إ أَ َ
دَ
ع
ُدن ي
اخذ اّلِل
َلو يم َ
انلاس بَما كتبوا ما ترك َ ظه َرها َمن داب ٍة َل َ
ٍ
َ
ق
ُ َ ى َ َ َ َ َ ُُ ح َ ه هَ َ
اّلِل َك َ بَ َعبَا َد َد بَ َصْيا (.)3
متى ر َإذا عاء أعلهم ر َإ

هااذه اآلايت تش ا إىل ظلاام الناااس ،وتقااول إ ّن يف ،لااو ّخااذ الناااس بظلمهاام ومبااا كساابوا ملااا تاار
املفسرين حاار يف تصاوير هاذا املفهاول القارني ؛ أل ّن النااس ليساوا
على ساحة الناس من دابة ،بعة ّ
األئم ااة
األئمااة ،وه ا نك اان ّن يش اام ا ااد األنبي اااء و ّ
كله اام ظ ااامل ع ااادة ،ف اايهم األنبي اااء وف اايهم ّ
العدول من املؤمن ؟ وذهب بعضهم مستندا ذذه اآلايت إىل
____________________
( )6الكهف.74 - 73 :
( )0النح .16 :
( )3فاطر.27 :
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.
إنكار عصمة األنبياء
هااذه اآلايت تتحاادع يف احلقيقااة عاان عقاااب دنيااوي عقاااب ُّخااروي ،تتحاادع عاان النتيجااة
الطبيعي ااة مل ااا تكس ااب ّ ُّم ااة ع اان طري ااق الظل اام والطغي ااان  .وه ااذه النتيج ااة الطبيعي ااة اات حينئ ااذ

ابلظااامل ماان ّبناااء اجملتمااع ،ب ا تعاام ّبناااء اجملتمااع علااى اخااتدف هااوايهتم ،وعلااى اخااتدف ّحناااء
وهاو ّطهار النااس وّزكاى النااس وّشاجع النااس علاى مواجهاة الظلماة
سلوكهم  .تشم موساى
ارده،
والطواغيه ،حينما وقع التي على بي إسرائي نتيجة ما كسب هذا الشعب بظلم وطغيان ومت ّ
حينما تقرر ّن يتي بنو إسرائي ّربع عاما نتيجة ظلمهم مش موسى ّيضا ؛ ألنّ من تلك األ ُّمة.
وحينمااا حا الاابدء والعااذاب ابملساالم نتيجااة احن ارافهم ،فهصاابق يزيااد باان معاويااة خليفااة علاايهم
ي ااتحكم يف دما ااائهم وّم ا اوا م وّعرا ااهم وعقائا اادهم ،ا اات ها ااذا ال اابدء ابلظا ااامل ما اان اجملتما ااع
) وهااو ّطهاار الناااس وّزكااى الناااس ،وّطيااب
ا س ادمي ب ا مش ا حينئااذ احلس ا باان علااي (

الناس ،وّعدل الناس ،فقت تلك القتلة الفظيعة هو وّصحاب وّه بيت .
هااذا هااو منطااق س انّة التاااريخ ،حينمااا ةي العااذاب يف الاادنيا علااى تتمااع ،وفااق هااذه الس انّة
ت ابلظامل من ّبناء ذلك اجملتمع ؛ ولذلك قال تعاىل يف نية ُّخر :
َ هُ حَق ُ َه ه َ َ َُ ح ُ ح َ ه ق َ ح َُ َ ه هَ َ ُ ح َ
اب (.)1
ق
َاتقوا َرِنة ال ت َصين َ
اَّلين ظلموا َمنُم خاصة َاعلموا أ اّلِل ُ َديد ال َع َ

____________________
( )6األنفال.07 :
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ينصب على العم مباشرة.
هذا بينما جند حديث القرنن عن العقاب األخروي
ّ
ُ
ََال تَ ٍَ ُر ََ َاز َر ٌة ََ حز َر أخرى (.)1
ويقول تعاىل:

َ ح َ ُ َ َ ح َ ُّ َ َ َ َ
َ َ ّ َ ق ُ هَ
ُ ح ُ َ حَ َ ق َحَُ َ
ح
َ َِ َكدَا ليتِ َفٍَنك َمن األر َض َِلخ َرعوك َمنها َ َِذا ال يلبثو َخالرك إَال ق َليال * سنة
َ ح َ ح َح َ حَ َحَ َ ح ُ ُ َ َ َ ُ ُ ه َ َح ق
() 2
من قد أرسلنا ابلك َمن رس َلنا َال ََتد لَتن َِنا َت َوّال .
َ َ ُ ُ ه َ حَ
ق
دوّال
هذه اآلياة الكرناة ّيضاا تؤّكاد املفهاول العاال ويقاول فيهاا تعااىلَ :ال َ
َتدد لَتدن َِنا َت َ

يقول فيها لنبيّ  :هذه سنّة سلكناها مع األنبياء من قبلك ،وساوف تساتمر ،ولان تتغا ّ ّ .ها م ّكاة
ااااولون ّن يسااتفزو لتخاارج ماان م ّكااة ؛ أل ّ اام عجاازوا عاان إمكانيااة القضاااء عليااك وعلااى كلمتااك
وعلى دعوتك.

يف هااذه اآليااة إشااارة إىل سانّة ر يااة ،سنشاارحها فيمااا بعااد ،هااي ّ ّن عمليااة املعار ااة إذا وصااله
إىل مستو إخراج الني من البلد ،فاد يلبثاون بعاده إ ّ قلايد  .ولايس املقصاود مان ذلاك ّ ّن عاذاب
نكثون بعاد خاروج الناي
يف سينزل عليهم من السماء ،وإّّنا املقصود يف ّكرب الظن ّ ّن املعار
كجماعة صامدة ذات موقع اجتماعي ،ب سينهار هذا املوقع  .وهذا ماا حادع ابلفعا يف م ّكاة .

مان م ّكاة متكاث املعار اة بعاده إ ّ قلايد ؛ إذ فقادت املعار اة يف
فح ّخرج رساول يف
واوله هذه املدينة إىل جزء من دار
م ّكة موقعها ّ
____________________

( )6فاطر .63
( )0ا سراء  11و .11
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ا ساادل بعااد ساان معاادودة  .اآليااة تتحاادع إذن عاان س انّة ماان ساانن التاااريخ ،وتؤّكااد علااى ذلااك:
َ
َ
ق
ََال ََت ُد ل َ ُتنه َِنَا َتح َوّال .
ويقول تعاىل:
َ

َ

َ

َ َ

َ

َ ح

َ

َ

ُ ح َ ِّ

ح َ ح ح ح ُ
ُ حم ُس ٌ
ْيَا ِف األ حرض ران ُِرَا كيح َف َك َ ََعقبَة ال ُمكذب َ
َن رت ُ
ي ( .) 1
قد خلت َمن اب َل
َ
َ
َ
َ
َ
هااذه اآليااة تؤّكااد علااى الساانن ،وتؤّكااد علااى التتبّااع ألحااداع التاااريخ ماان ّجا استكشاااف ،هااذه
السنن وا عتبار ذا.
يقول تعاىل:

َ َ َ ح ُ ِّ َ ح ُ ُ ٌ ح َ ح َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ِّ ُ َ ُ ُ َ ه َ َ ُ ح َ ح ُ َ َ ُ َ ِّ َ
َلقد كذبت رسَ َمن اب َلك رصِّبَا َ ما كذبوا َأَذَا حَّت أتداهم نِّصدنا َال مبددل
ل ََك َمات ه َ َ ح َ
اء َك م حن َنبَإ ال ح ُم حر َسل َ
ي ( .) 2
اّلِل ََلقد ع َ َ
َ
َ َ َ َ
َ

 ،وادثا عاان التجااارب السااابقة ،وتربطا بقااانون
اب رسااول يف
هااذه اآليااة ّيضااا تثبّااه قلا َ
التجارب السابقة ،وتو ق ل ّ ّن هنا سنّة جتاري عليا  ،وجتاري علاى األنبيااء الاذين مارساوا التجرباة
قبلا  ،وّ ّن النصاار سااوف ةتيا ولكا ّان للنصاار شااروط املو ااوعية :الصاارب  . .والثبااات  . .واسااتكمال
الشروا ،و مب ّدل لكلمة يف ،كلماة يف تتبادل علاى م ّار التااريخ ،هاذه الكلماة هاي عدقاة قائماة
ب النصر وبا تموعاة مان الشاروا والقضاااي واملواصافات ،الايت ُو ّاحه يف نايت متفرقاة ،وُّشا

إليها هنا على وج ا مجال.
هنا إذن سنّة للتاريخ:

____________________
( )6نل عمران .631
( )0األنعال .32
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ََه َ َ ُ ح َ ٌ َ َ َ ُ ح ّ
َ ح َ َ ح َ ه ِّ َ َ ُ ح ح
ح حَ ق
ال ُن ُف ق
يق ال َمك ُر
ْ
ي
الت
ر
ك
م
َ
ض
ر
األ
ِف
ارا
ب
ك
ِ
اس
*
ا
ور
َ
ئ َال َ
َ
َ
رلما عاءهم ن َذير ما زادهم إَ
َ
َ
َ
َ
َ
ق
َ
َ
َ
ه َ ح َ ُ ه ه َ
َ ُ ه ه
ه ِّ ُ ّ َ ح َ َ ح َ ح ُ ُ َ ّ ُ ه
ح
ح
َ
اّلِل
َتدد لَتدن َة َ
َتد لَتن َة َ
اّلِل تب َديال َلدن َ
التيئ إَال بَأه َل َه فهَ ينِرَ إَال سنة األَ َلي رلن َ
َ
ق
َتح َوّال (.)1
ق ُ هَ ه ه َ ح
ََح َ ََ ُ ُ ه َ َ َ ُ ََ هُ َحَ َ ُ ه َ ُ َ َ ّق َ َ
اّلِل ال َِت قدد
ة
ن
س
*
ْيا
ص
َلو قاتلُم َ
َيدَ َ َِلا َال ن َ
َ
اَّلين كفرَا لولوا األدبار ثم ال َ
ق
َ َ ح ح َحُ ََ ح َ َ ُ ه ه
اّلِل َتبح َديال (.)2
َتد لَتن َة َ
خلت َمن ابَ َلن َ

ُّ - 0سلوب استعرال ّناذج ِّمن سنن التاريخ:
يقول تعاىل:
ُ

ُ

َح

إ ه هَ
اّلِل ال ي َغ ِّ ُْي َما بَ َق حومٍ َح هَّت ي َغ ِّ ُْيَا َما بَأن ُف َت َه حم (.)3
َ
ه ا ااذه اآلي ا ااة تق ا ا ّارر ّ ّن األت ا ااو ال ا ااداخلي النفس ا ااي والروح ا ااي ل نس ا ااان ه ا ااو القاع ا اادة ،والو ا ااع
ا جتماعي هو البنااءُ العلاوي ،وّ ّن هاذا البنااءَ العلاوي يتغا ّ إ ّ وفقاا لتغيا القاعادة علاى ماا ةي
شرح بعد ذلك إن شاء يف.

خااار ُج ا نسااان  -اسااتنادا إىل هااذه اآليااة  -يصاانع داخا ا نسااان  .وإذا تغا ّ مااا باانفس القااول
تغ ّ و عهم ،وعدقتهم ،والروابأ اليت تربأ بعضهم ببعة.
هذه سنّة ِّمن سنن التاريخ ربطه القاعدة ابلبناء العلوي.
َ َ َه هَ َ
َ َ
َح
ُ
ق ق َح
اّلِل ل حم يَ ُك ُم َغ ِّْيا نَ حع َمة أن َع َم َها ََ ق حومٍ َح هَّت ي َغ ِّ ُْيَا َما بَأن ُف َت َه حم (.)4
ذلَك بَأ
ويقول تعاىل:

____________________
( )6فاطر.23 :
( )0الفتق.03 - 00 :
( )3الرعد.66 :
( )2األنفال.73 :
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ح
َ ح َ ح ُ ح َ ح َ ح ُ ُ حَ ه َ َ َ ه َ ح ُ ح َ َ ُ ه َ َ َ ح ح َ ح ُ
ُ حم َم هتدِح ُه ُم ا ح َأ َسداءُ
اَّلين خلوا َمن ادب َل
أم ح َت ِم أ تدخلوا اْلنة َلما يأتَُم مثَ َ
َ
ه َ ح َ ه
َ ه ه ُ َُح ُ َ ه َُ َ هُ ُ َ ه َ َُ ََُ َ َ َ ح ُ ه
اّلِل قَر ٌ
ّب (.)1
ِّص
ن
إ
ال
أ
اّلِل
اَّلين آ َمنوا معه مَّت نِّص
َالراء َزل ٍَلوا حَّت يقول الرسول َ َ
َ
َ
َ
َ

هااذه اآليااة تسااتنكر علااى اطبيهااا ّن ةملاوا يف ّن يكااون اام اسااتثناء ماان ساانن التاااريخ ،وتقااول
اام :ه ا ريملااون ّن تاادخلوا ا نّااة وّن ا ّقق اوا النصاار ،وّنااتم تعيش اوا مااا عاشاات تلااك األُماام الاايت
انتصرت ودخله ا نة من ظروف البهسااء والض ّاراء ،الايت تصا إىل حا ّد الزلازال علاى ماا ع ّارب القارنن
الكر ؟!.

إن هاذه احلاا ت ،حاا ت البهساااء والض ّاراء ،الايت تتعملاق علااى مساتو الزلازال ،هاي يف احلقيقااة
مدرس ااة للم ااة ،وامتح ااان رادة األ ُّم ااة ،ولص اامودها ،ولثباهت ااا ،ك ااي تس ااتطيع ابلت اادري ّن تكتس ااب
القادرة علااى ّن تكااون ّماة وسااطا با الناااس  .نصار يف إذن قريااب ،لكاان لا طريااق  .ولكااي هتتاادي
يف الطريااق إىل نصاار يف ساابحان وتعاااىل ،ب ا ّد وان تعاارف منطااق التاااريخ في ا  .قااد يكااون الاادواء
قريبا مان املارية ،لكنا يساتطيع ّن يساتعم هاذا الادواء ،حا ّ ولاو كاان قريباا منا  ،إذا كاان هاذا
املرية يعرف املعادلة العلمية اليت تُثبه ّ ّن هذا الدواء يقضي على جرثومة دائ .
ا طدع على سنن التاريخ هو الذي ن ّكن ا نسان من التوص إىل النصر.
ويقول تعاىل:

ُ ح
ّ َ َ ُحَ ُ َ ه
َحَ ح َ
َ َ َح َ حَ
تروها َإنا بَ َما أ حر َسلُِ حم بَ َه
ير َإال قال م
ذ
ن
ن
م
ة
ّ
ر
ق
ِف
ا
َما أرسلن َ
ٍ َ َ ٍ

____________________
( )6البقرة .062
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َ

َ ُ

َ

َ حَ َ

ق َ

ق

َ

ه

َكر ُرَ َ * ََقالوا َنح ُن أك ُ أ حم َواال ََأ حَالدا ََ َما َنح ُن ب ُم َعذب َ
ي ( .) 1
َ
َ
َ
هذه اآلياة تبا ّ عدقاة قائماة با النب ّاوة علاى م ّار التااريخ ،وبا موقاع املرتفا واملسارف يف األُمام
ُ
واجملتمعااات  .هااذه العدقااة متث ا ساانة ماان ساانن التاااريخ ،وليسااه ظاااهرة وقعااه يف التاااريخ صاادفة،
اال مرتفُوهااا
ّرساالنا يف قَريا ٍاة م ان ناَاذي ٍر إ ّ قا َ
وإ ّ لَمااا ا ا ّدثه عنهااا اآليااة ذااذا الشااك املطّاارد ( :ومااا َ
.)..
هنااا إذن عدقااة ساالبية ،وعدقااة تَطا ٍ
اارد وتناااقة ب ا موقااع النبا ّاوة ا جتماااعي يف حياااةِّ الناااس
ّ
ِّ
الساحة التار ية واملوقع ا جتماعي للمرتف واملسرف  .هذه العدقة جازء مان راياة مو اوعية
على

عامة للمجتمع سوف نو حها يف حبث دور النبوة يف اجملتمع إن شاء يف ،سوف يتضاق حينئاذ ّ ّن
النقية الطبيعي للنبوة هو موقع املرتف واملسرف هذه  .اآلية تتحدع إذن عن سنة ر ية.
ويقول تعاىل:

َ
َ َ ََحَ َ ح ُح َ
حَ ُ َ َ َ َ َح
يها َف َف َت ُقوا ف َ
تف َ
يها رَ َ
ك قَ حر َّ قة أَ َم حرنَا ُم ح َ
ح هق َعليح َها الق حول رد هم حرناها تد َمْيا
َ َِذا أردنا أ نه َل
َ
َ
ق
ق
ََ ح َ ح َ حَ َ حُ
ح َ ح ُ َ َ َ َ ِّ َ ُ ُ
ُ
وب َعبَا َد َد َخ َبْيا بَ َصْيا (.)2
ن
ذ
ب
ك
ِّ
ر
ب
َف
ك
َ
وح
ٍ
ن
د
ع
ب
ن
م
َ
ر
ق
* َكم أهلكنا َمن ال
َ َ
َ
َ َ
َ

هااذه اآلياة تتحا ّدع عاان عدقااة معينااة با ظلاام يسااود ويساايطر وبا هااد ُجتا ّار األ ُّمااة إليا جا ّارا،
ِّ
مر التاريخ ،وهي سنّة ِّمن ُسنن التاريخ.
وتتح ّدع عن اطراد هذه العدقة على ّ
ويقول تعاىل:

____________________
( )6سبه.37 - 32 :
( )0ا سراء.61 - 61 :
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ق

ه ح َ َ َ ح َ َ ُ ح َ َ ح ح َ ِّ ح َ َ ُ
ح َح
ََل َ حو َأ هن ُه حم أَقَ ُ
ح َ ح ح
دت
َ
اة
ر
و
اا
وا
ام
َنيَ ََما أن ٍَل إَِلح َهم َمن رِّ َهم ألكلوا َمن ردوقَ َهم ََ َمدن َت َ
اإل َ
َ
َ
ُ
ح
ح
() 1
أرع َل َهم .
ََح َ ه َ ح َ حُ َ َ ُ َ ه َ ح ََ َ ح َ َ َح ح َََ
َ ه َ َ َ ح َ َ ح َ ُه
ُن كدذبوا
َلو أ أهَ القرى آ َمنوا َاتقوا لفِحنا علي َهم برَك ٍت َمن التما َء َاألر َض َل َ
ََ َ حَ ُ ح َ َ ُ َ ح
ُ َتبُو َ (.)2
رأخذناهم بَما َكنوا ي
َ
َ ق
ََ ح َ ح ََ ُ ََ ه َ
ح َ حَ ُ
اه حم َم قاء غ َدقا (.)3
الط َرّق َة ألسقين
َأ ل َو اسِقاموا َ
ُ
ح َ ُ
َ
َ َ
بََ قالوا َإنها ََ َع حدنَا آ َبَ َاءنَا ََ أ هم ٍة ََ َِنها ََ آ َث َار َه حم ُم حهَِ ُدَ َ (.)4

هاذه اآلايت الاثدع تتحا ّدع عان عدق ٍاة معيّنا ٍاة ،هاي العدقاة با ا ساتقامة وتطبياق ّحكااال يف
ساابحان وتعاااىل ،وبا وفاارة اوا ات وكثاارة ا نتاااجّ ،و بلغااة اليااول :تتحاادع عاان العدقااة با عدالااة
التوزيع ووفرة ا نتاج.

ََ ح َ ح ََ ُ ََ ه َ
ّق َة  . .و رة بعباارة
القرنن يش إىل عدالة التوزياع رة بعباارة َأ ل َو اسِقاموا َ الط َر
ه حَ َ َ ح َ
ََل َ حو أَ ه أَ حه ََ الح ُق َرى آ ََمنُوا ََ هات َق حوا  ،ومرة ُّخر بعباارةََ :ل َ حو َأ هن ُه حم أَقَ ُ
اإل ََنيدَ ؛
َ
اة
ر
دو
اا
وا
ام
َ

أل ّن ش اريعة السااماء نزلااه ماان ّج ا تقرياار عدالااة التوزيااع ،وماان ّج ا إنشاااء عدقااات التوزيااع علااى

ُّسس عادلة.
ويقااول القاارنن ،لااو ّ ّ اام طبّق اوا عدالااة التوزيااع ملااا وقع اوا يف اايق وفقاار ماان ةحيااة الثااروة املنتجااة،
و زداد الثراء واملال وازدادت او ات
____________________
( )1املائدة.11 :
( )2األعراف.41 :
( )3ا ن.61 :
( )4الزخرف.00 :
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والربكااات  .لكانّهم يّلاوا ّ ّن عدالااة التوزيااع تقتضااي الفقاار ،خدفااا للسانّة التار يااة الاايت تؤّكااد عكااس
اؤدي دائما ااا
ذلا ااك  .تؤّكا ااد ّ ّن تطبيا ااق ش ا اريعة السا ااماء ،وجتسا اايد ّحكامها ااا يف عدقا ااات التوزيا ااع يا ا ّ
اتق يفُ علااى النا ِّ
ااس بركااات السااماء واألرل
وابسااتمرار إىل زايدة ا نتاااج واىل كثاارة الثااروة ،واىل ّن يفا َ
 .هذه إذن سنّة من ِّ
سنن التاريخ.
ُّ - 3سلوب التهكيد على ا ستقرار والنظر والتدب يف احلوادع التار ية:
من ّج تكوين نظرة استقرائية واوروج بنواميس وسنن كونيّة للساحة التار ية ،قال تعاىل:
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* أَرَلَ حم يَت ُ
دم ُعو بَ َهدا ر َإن َهدا ال تعد َى
ْيَا َِف األر َض فِكو لهم قلوب يع َقلو بَهدا أَ آ َذا يت
َ
َ
ح
ه
َ
ُ
ُ
َ
ح
الص ُ
وب الِت ِف ُّ
ار ََلُ حن تع َى القل ُ
األبح َص ُ
َر (.)3
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َ َ
َ
ح
َح ح َ
َ َ ح َ ح َ ح َ َ ح َ ُ ح ح َ ح ُ ح َ َ ُّ ح ُ ح َ ح ق َ َ ُه
ه
ديٍ * َإ َِف
َكم أهلكنا ابلهم َمن قر ٍ هم أُد َمنهم بطشا فنقبوا َِف ا َال َد هَ َمن َ
َم ٍ
َ َ َ ح َ َ ح َ َ َُ َ ح ٌ َ َحَ
ب أ حَ ألق
َّلكرى لَمن َك ِل قل
ذلَك َ
____________________
( )6ر.62 :
( )0يوسف.624 :
( )3احل .21 - 27 :
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ه حَ ََُ َ ٌ
يد (.)1
التم َهو ُ َه
م اان تم ااوع ه ااذه اآلايت يتبل ااور املفه ااول الق اارني ،ال ااذي يق ا ّارر ّ ّن الس اااحة التار ي ااة مث ا ا ُ ك ا ا ّ
الساحات الكونية األُخر  ،ا سنن و وابأ.

هااذا املفه ااول القاارني يُعتاارب فتحااا عظيمااا للقاارنن الكاار  ،أل ّن القاارنن  -حباادود م ااا نعل اام ّّ -ول
كتاب عرف ا نسان ّم ب دفّتي هذا املفهول وكشف عن  ،وّص ّار عليا  ،وقااول بكا ماا لديا مان
وسائ ا قناع والتفهيم النظرة العفويةّ ،و النظرةَ الغيبية ا ستسدمية لتفس األحداع.
كانه النظرةُ السائدة تتج حنو تفس ّحداع التااريخ ،بوصافها كوماة مرتاكماة مان األحاداع،

علااى ّساااس الصاادفة رة ،وعلااى ّساااس القضاااء والقاادر وا ستساادل ألماار يف ساابحان وتعاااىل رة
ُّخر .
القاارنن الكاار قاااول هااذه النظاارة العفويااة ،وقاااول النظاارة ا ستساادمية ونبّا العق ا البشااري إىل ّ ّن
ذه الساحة سننا وقوان .
اث ا نس ااان عل ااى ّن يكتش ااف ه ااذه الق اوان  ،ويتعا ّارف عليه ااا م اان ّج ا ّن يك ااون إنس اااة
وحا ّ
فاااعد ،وماان ّجا ّن يااتح ّكم يف هااذه القاوان وإ ّ حكمااه هااذه الساانن يف ا نسااان وهااو مغمااة
العينا  .وقااال لا  :افااتق عينيااك علااى هااذه الق اوان وعلااى هااذه الساانن لكااي تكااون ّنااه املااتح ّكم

فيهاْ ّ ،ن تكون هذه السنن هي املتح ّكمة فيك.
مهد إىل تنبي الفكر البشاري بعاد ذلاك بقارون ،إىل ّن جتاري
هذا الفتق القرني ا لي هو الذي ّ
حماو ت لفهم التاريخ فهما علميا.
____________________
( )6ق.31 - 31 :
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بعااد ناازول القاارنن بثمانيااة قاارون ،باادّت هااذه األاااو ت علااى ّياادي املساالم ّنفسااهم ،فقااال اباان
خلدون مبحاولة لدراسة التاريخ وكشف سنن وقوانين  ،ه بعد ذلك ربعة قارون ( علاى ّقا تقادير)
اجت ا الفكاار األورومي يف بااداايت مااا يسا ّامى بعص اار النهضااة إىل جتساايد هااذا املفهااول ،الااذي اايّع

املسلمون و يتوغّلوا إىل ّعماق .
متنوعاة و تلفاة
هذا املفهول ّخذه الفكر الغرمي يف بداايت عصار النهضاة ،وبادّت هناا ّحبااع ّ
ح ااول فه اام الت اااريخ وفه اام س اانن  .ونش ااهت عل ااى ه ااذا األس اااس اجتاه ااات مثاليّااة ومادي ااة ومتوس ااطة
ادد ن اواميس التاااريخ  .وقااد تكااون املاديااة التار يااة
وماادارس متعااددة ،ك ا واحاادة منهااا ااااول ّن اا ّ

ّشهر هذه املدارس ،وّوسعها انتشارا وّكثرها ريث ا يف التااريخ نفسا  .هاذا ا هاد البشاري إذن كلّا
تده يف ّناّ طارف هاذه الفكارة ألول م ّارة
يف احلقيقة استمرار ذا التنبي القرني ،ويبقى القرنن الكر ُ
على ساحة املعرفة البشرية.
ثدع حقائق قرننية عن سنن التاريخ
احلقيقة األُوىل :ا طراد
ّي إ ّن الس انّة التار يااة مضااطردة ،ذات طااابع مو ااوعي تلااف يف احلااا ت ا عتياديااة الاايت
جتري فيهاا الطبيعاة والكاون علاى السانن العاماة ،والتهكياد علاى طاابع ا اطراد يف السانّة هاو ريكياد
ااطراد والتتااابع وعاادل التخلّااف ّهاام مااا نيّااز القااانون

علااى الطااابع العلمااي للقااانون التااار ي ؛ أل ّن ا
العلمي عن بقيّة املعاد ت والفرول.
من هنا استهدف القرنن الكر من خدل التهكيد على طابع
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ا طراد يف السنّة التار ية ّن يؤكد على الطابع العلماي اذه السانة ،مان اجا تربياة ا نساان علاى
ذهنياة علميااة واعياة يتصا ّارف يف إطارهااا ومان خد ااا مااع ّحاداع التاااريخ ،وماان ّجا إبعاااد ا نسااان
عن الذهنية العشوائية املستسلمة الساذجة.
مرت بنا يف اآلايت السابقة هذه التهكيدات:
وقد ّ
ق
ََح َ َ ُ ه ه َ
اّلِل تبح َديال
َتد لَتن َة َ
َ لن َ

() 1

ق
َ َ ُ ُ ه َ َح
دوّال
َال َ
َتد لَتن َِنا َت َ

() 2

() 3
ألي استثناء يف سنن التااريخ يف اآلياة:
مر بنا ُ
رفة القرنن ّ
اهلل كما ّ

حَ ه َ َ َ ه َ ح ُ
ُمح
اْلنة َلما يأتَ

َ ُ َ ِّ
دد َل ل َ َ
دات
َال مب
َ َ
َكم َ
َ ح َ حُ ح َ ح َ ح ُ ُ
أم ح َت ِم أ تدخلوا

.
احلقيقة الثانية :رّابنية السنّة التار ية
إ ّن الس انّة التار يااة رّابنيااة مرتبطااة ابهلل ساابحان وتعاااىل ( :س انّة يف ) ( ،كلمااات يف ) ونظائرهااا
() 4

ماان التعبا تؤّكااد هااذه احلقيقااة  .وهااذا التهكيااد ماان القاارنن الكاار علااى رّابنيااة السانّة التار يااة ،وعلااى
طابعه ااا الغي ااي ،س ااتهدف شا ا ّد ا نس ااان ابهلل س اابحان وتع اااىل ،حا ا حينم ااا يري ااد ّن يس ااتفيد م اان
الق اوان املو ااوعية للكااون  .ويسااتهدف إشااعار ا نسااان ّن ا سااتعانة ابلنظااال الكام ا ملختلااف
الساحات الكونية ،وا ستفادة مان تلاف القاوان والسانن املتح ّكماة يف هاذه السااحات يعنياان
انعزال ا نسان عن يف تعاىل ؛ أل ّن يف نارس قدرت من خدل هذه السنن ،

____________________
( )6األحزاب.10 :
( )0ا سراء.11 :
( )3األنعال.32 :
( )2البقرة.062 :
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وأل ّن هذه السنن والقوان هي إرادة يف ،وهي ممثّلة حلكمة يف وتدب ه يف الكون.
ابعة ّ ّن الطااابع الغيااي الااذي يُلبسا القاارنن الكاار للتاااريخ ،وللساانَ ِّن التار يااة ،يُبعااد
قااد يَتااوهم الا ُ
القاارنن عاان التفس ا العلمااي املو ااوعي للتاااريخ ،وجيعل ا يتج ا اجتاااه التفس ا ا ااي للتاااريخ ،الااذي
مثلتا مدرسااة ماان ماادارس الفكاار الدهااوي علااى يااد عاادد كبا ماان املف ّكارين املساايحي والدهااوتي
فسروا التاريخ تفس ا إ يا.
من ّمثال ّغسط حيث ّ
اوهم ةش ا يف احلقيقااة عاان خلااأ ب ا طريقااة القاارنن يف ربااأ التاااريخ بعااا الغيااب ،ويف
هااذا التا ّ
إساابا الط ااابع الغي ااي عل ااى الس انّة التار ي ااة ،وب ا مااا يس ا ّامى ابلتفس ا ا ااي للت اااريخ ال ااذي تبن اااه
الدهوت.
هنا فارق كبا با هاذين ا جتااه  ،وهاات النازعت  ،هاو ّ ّن ا جتااه الدهاوي للتفسا ا اي
للتاريخ يتنااول احلادثاة نفساها ،وياربأ هاذه احلادثاة ابهلل سابحان وتعااىل قاطعاا صالتها وروابطهاا ماع

بقيااة احل اوادع  .فهااو يطاارف الصاالة مااع يف بااديد عاان صاالة احلادثااة مااع بقيّااة احل اوادع ،وبااديد عاان
العدقااات وا رتباطااات الاايت تزخاار ذااا الساااحة التار يااة والاايت متثّا الساانن والقاوان املو ااوعية ااذه
الساحة.
ّّماا القارنن الكاار  ،فهاو يساابظ الطاابع الغيااي علاى احلادثااة ابلاذات ،و ينتاازع احلادثاة التار يااة

ماان سااياقها ل بطهااا ابلسااماء ،و يطاارف صاالة احلادثااة ابلسااماء كباادي عاان العدق ااات واألس ااباب
واملساابّبات القائم ااة عل ااى ه ااذه الساااحة التار ي ااة ،ب ا إنّا ي اربأ الس انّة التار ي ااة ابهلل ،وي اربأ ّوج ا
العدقات وا رتباطات ابهلل.
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القارنن يقا ّارر ّو وجاود روابااأ وعدقاات با احلاوادع التار يااة ،إ ّ ّن هاذه الااروابأ والعدقااات
با احلاوادع التار يااة هااي يف احلقيقااة تعبا عاان حكمااة يف ساابحان وتعاااىل ،وحساان تقااديره وبنائا
التكويي للساحة التار ية.
يفساار إنسااان ظاااهرة املطاار الطبيعيااة ّن
الفاارق با ا جتاااه نكاان تو اايح ابملثااال التااايل :قااد ّ
املطر نازل إبرادة مان يف سابحان وتعااىل ،وجيعا هاذه ا رادة باديد عان األساباب الطبيعياة الايت جنام
عنها نازول املطار ،وكاه ّن نازول املطار حادثاة عدقاة اا ابألساباب الطبيعياة وغا منساوبة اا ،وإّّناا
هااي مفااردة تاارتبأ مباشاارة ابهلل ساابحان وتعاااىل مبعاازل عاان تيّااار احل اوادع  .هااذا النااوع ماان الكاادل
يتعارل مع التفس العلمي لظاهرة املطر.
ّّمااا إذا قااال شااخ إ ّن ظاااهرة املطاار ااا ّسااباذا وعدقاهتااا وإ ّ ااا مرتبطااة ابلاادورة الطبيعيااة للماااء،
يتبخر فيتحول إىل غاز ،والغاز يتصاعد سحااب ،والساحاب يتح ّاول ابلتادري إىل ساائ
ّي إ ّن املاء ّ

نتيجااة اخنفااال احل ارارة فيناازل املطاار  .وقااال إ ّن التسلسا الساابي املااتقن ،وهااذه العدقااات املتشااابكة
با ا الظا اواهر الطبيعي ااة ه ااي تعبا ا ع اان حكم ااة يف وت اادب ه وحس اان رعايتا ا  .مثا ا ه ااذا الك اادل
يتعارل مع الطابع العلمي للتفس املو وعي لظااهرة املطار ؛ أل ّن هاذا الشاخ رباأ سانة احلادثاة
ابهلل سبحان وتعاىل ،مع عدل عز ا عن بقيّة احلوادع وعدل قطع ارتباطها مبؤثّراهتا وّسباذا.
القرنن الكر ح يسبظ الطابع الرابي على السنّة التار ية يرياد إذنّ ،ن يتجا اجتااه التفسا
ا ي يف التاريخ ،ولكنّ يريد التهكيد ّ ّن هاذه السانن ليساه خارجاة مان وراء قادرة يف تعااىل ،وإّّناا
هي تعب
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وجتس اايد واقي ااق لق اادرة يف ،وه ااي كلماتا ا وس اانن وإرادتا ا وحكمتا ا يف الك ااون م اان ّجا ا ّن يبق ااى
ا نسان مشادودا إىل يف ،وتبقاى الصالة وثيقاة با العلام وا ناان ؛ فهاو ينظار إىل هاذه السانن نظارة
إنانية يف نفس الوقه الذي ينظر في إليها نظرة علمية.
القرنن الكر بلظ يف حرص على ريكيد الطابع املو وعي للسنن التار ية ،وعدل جعلهاا مرتبطاة
ابلصدف ّن ّةا نفس العمليات الغيبية يف كث من احلا ت ابلسنة التار ية نفسها ّيضا.
ا م ااداد ا ااي الغي ااي ال اذي يس اااهم يف كس ااب النص اار ،جعل ا الق اارنن الك اار مش ااروطا ابلسا انّة
التار يااة ومرتبطااا بظروفهااا غ ا ُمْنفااك عنهااا  .هااذه الااروف ّبعااد مااا تكااون عاان تفس ا التاااريخ علااى

ّساس الغيب ،وإّّنا هي روف تفسر التاريخ على ّساس املنطق والعق والعلم.
قرّة فيما سبق صيغة من صيظ السانن التار ياة للنصار يف قولا تعااىل:

َ ح َ حُ ح َ ح َ ح ُ ُ
أم ح َت ِم أ تدخلوا

حَ ه َ َ َ ه َ ح ُ ح َ َ ُ ه َ َ َ
ين خل حوا . . .
اَّل
اْلنة َلما يأتَُم مثَ َ

ويف مو ااع نخاار ماان القاارنن ندح ا هااذا ال اربأ ّيضااا ب ا ا مااداد ا ااي الغيااي الااذي يساااهم
ابلنصر ،والسنّة التار ية ؛ حيث يقول تعاىل:

َ ح
ح َ ُ ُ ح ُ ح َ َ َ ح َ ح َ ُ ح َ ح ُ ه ُ ح َ ُّ ُ ح َ َ
َ
دن ال َمالئَُد َة
َالف َم
آ
ة
د
ٍ
َإذ تقول لَلمم َم َني ألن يُ َفيُم أ ي َمددكم رُِّدم بَثالث َ
ُ ح َ َ َ َ ح َ ح ُ َ َ ه ُ َ َ ح ُ ُ ح ح َ ح ح َ َ ُ ح ح ُ ح َ ُّ ُ ح َ
خ حم َ
َالف َم َ
دن
آ
ة
د
ت
ٍ
َ
مْن َلي * بَل َإ تص َِّبَا َتِقوا َّأتوكم َمن رو َر َهم هذا يم َددكم رُِّدم َ
َ ُ َ ِّ َ َ َ َ َ َ ُ ه ُ ّ ُ ح َ َ ُ ح َ َ ح َ ه ُ ُ ُ ُ ح َ َ ه ح ُ ّ
ح
ال م ح
دن
ال َمالئَُ َة متو َمي * َما ععله اّلِل َإال بُى لُم َ َاطم َِئ قلوُِّم بَ َه َما انل
ِّصد َإ َ
ح ه
اّلِل الح َ
ٍّ
ٍ
ع
َعن َد َ َ َ
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ح

اْل َ َك َيم (.)1
َ ح
هنا إمداد إ ي غيي ،ولكنّ مشروا بسنّة التاريخ ،مشروا بقولا  :بََل إ تصِّبَا ََتِقدوا
.
ماان هااذا يتضااق ّ ّن الطااابع ال ارّابي الااذي يساابغ القاارنن علااى ساانن التاااريخ بااديد عاان التفس ا
املو وعي ،وإّّنا هو ربأ هذا التفس املو وعي ابهلل سبحان وتعاىل ،من ّجا إمتاال اجتااه ا سادل
حنو التوحيد ب العلم وا نان يف تربية ا نسان املسلم.
احلقيقة الثالثة :اختيار ا نسان
توّا عند كث من املف ّكرين بشاهن وجاود تعاارل وتنااقة با
إ ّن البحث يف سنن التاريخ خلق ّ
حريااة ا نسااان واختياااره ،وب ا ساانن التاااريخ  .هااؤ ء ظنّ اوا ّ ّ اام ّمااال اختيااارينّ :إمااا ّن يؤمن اوا ّن
للتاااريخ ساانن وقوانينا  ،وبااذلك يتنااازلون عاان إرادة ا نسااان واختياااره ،وإم اا ّن يسالّموا ّن ا نسااان

كائن حر مريد تار ،وذذا جيب ّن يلغوا سنن التاريخ وقوانين .
اوهم عا ا القاارنن مؤّكاادا ّ ّن إرادة ا نسااان هااي األااور يف تسلسا األحااداع والقضااااي .
هااذا التا ّ
وسااوف ّتناااول إن شاااء يف بعااد حما ارت الطريقااة الفنيّااة يف كيفيااة التوجيا با ساانن التاااريخ وإرادة
ا نساان ،وكيااف اساتطاع القاارنن الكار ّن جيمااع با هاذين األمارين مان خاادل فحا الصاايظ الاايت
نكن يف إطارها صياغة السنّة التار ية  .ويكفي اآلن ّن نستمع إىل قول تعاىل:

____________________
( )6نل عمران.601 - 607 :
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َح
ُ
ه هَ ُ
اّلِل ال ي َغ ِّ ُْي َما بَ َق حومٍ َح هَّت ي َغ ِّ ُْيَا َما بَأن ُف َت َه حم (.)1
إَ
َ
َ

َ ق
َ ح َ ح ََ ُ ََ ه َ
ح َ حَ ُ
اه حم َم قاء غ َدقا (.)2
الط َرّق َة ألسقين
َأ ل َو اسِقاموا َ
ح

ح

َ َ ح

َ

َ

ح

ق

َ ُ
ح َ ُ
اه حم ل هما َظل ُموا ََ َع َعلنَا ل َ َم حه َل َك َه حم َم حو َعدا (.)3
ََتَلك الق َرى أهلكن

هااذه اآلايت تو ااق ّ ّن الساانن التار يااة جتااري ماان فااوق يااد ا نسااان با جتااري ماان اااه يااده
فهنااا  -إذن  -مواقااف إجيابيااة ل نسااان متثّا حريت ا واختياااره وتصااميم  ،وهااذه املواقااف تسااتتبع
جزاءاهتا املناسبة ومعلو هتا املناسبة ،من عدقات السنن التار ية.
التصور القرني لسنن التاريخ.
اختيار ا نسان ل  -إذن  -مو ع ُ الرئيسي يف ّ

ميدان السنن التار ية
ذكرة من قب ّ ّن السنن التار ية جتري على الساحة التار ية.
املؤرخاون
ُ
املقصود ابلساحة التار ية الساحةُ اليت اوي ك ّ تلك احلوادع والقضااي اليت يهتم ذاا ّ

املؤرخااون،
 .والس اؤال الااذي نطرح ا اآلن هااو :ه ا إ ّن ك ا هااذه احل اوادع والقضااااي الاايت يهااتم ذااا ّ
وتادخ يف نطاااق مهماتهم التار يااة والتساجيلية ،حمكومااة بسانن التاااريخ ذات الطاابع النااوعي املتميّااز
عاان ساانن بقيّااة حاادود الكااون والطبيعااةّ ،و إ ّن جاازء معيّنااا ماان هااذه احل اوادع والقضااااي هااو الااذي
اكم سنن التاريخ ؟ الصحيق إ ّن
____________________
( )6الرعد.66 :
( )0ا ن.61 :
( )3الكهف.12 :
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جاازءا ماان هااذه احلاوادع والقضااااي هااو الااذي اكما ساانن التاااريخ  .هنااا حاوادع تنطبااق عليهااا
ساانن التاااريخ ب ا تنطب ااق عليهااا الق اوان الفيزايئيااة ّو الفس االجية ّو ق اوان احلياااة ّو ق اوان ُّخ اار
ملختلف الساحات الكنونية األُخر .
اوت خدجيااة يف ساانة معين ااة حادثااة ر يااة هامااة تاادخ يف نطاااق اابأ
اوت ّمي طالااب ،وما ُ
ما ُ
ذات بعد يف التاريخ ترتّبه عليها ننر كث ة ،ولكنّهاا اكمهاا سانّة ر ياة
املؤرخ  ،وهي حادثة ُ
يف ذلااك
با اكمهاا قاوان فسالجية وحياتياة فر اه ّن ناوت ّباو طالاب وّن متاوت خدجياة
الوقااه األ ا ّدد  .وهااذه الق اوان الفساالجية واحلياتيااة هااي الاايت اقتضااه ّيضااا ّن نتّااد العماار ابوليفااة
الثالث عثمان بن ع ّفان إىل ّن يُقت من قِّب الثائرين علي مان املسالم  .ولاو قُادر اذا اوليفاة ّن
نااوت مااو طبيعيااا وفقااا لقوانين ا الفساالجية قَب ا يااول الثااورة  .لكااان ماان املمكاان ّن تتغ ا ّ كث ا ماان
مدمااق التاااريخ  .كااان ماان األتم ا ّن ةي ا مااال ّم ا املااؤمن علااي باان ّمي طالااب إىل اودفااة،
باادون تناقضااات وباادون ااجي وباادون خاادف  .امتااداد عماار عُثمااان إىل مقتل ا حادثااةّ ،ي إ ّ ااا
اؤرخ و ااا بُع ااد ر ااي ّيض ااا ،ولعب ااه دورا س االبيا ّو إجيابي ااا يف تكيي ااف
ت اادخ يف اهتمام ااات امل ا ّ
األحااداع التار يااة األُخاار  ،ولكنّهااا تااتح ّكم فيهااا ساانن التاااريخ ،ب ا يااتح ّكم فيهااا ق اوان بُنيااة
اف عثمااان باان ع ّفااان ،وتصا ّارفات
جساام عثمااان ،وقاوان احلياااة الاايت ّعطتا عمارا ةهااز الثمااان  ،مواقا ُ
لكن طول عمره مسهلة حياتياة ّو فسالجية ّو فيزايئياة
ا جتماعية تدخ يف نطاق سنن التاريخّ ،
تتح ّكم فيها سنن التاريخ.
سنن التاريخ إذن تتح ّكم على ك ّ الساحة التار ية ،وعلى ك
ُ
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القضااي اليت يدرجها الطربي يف ر  ،ب على ميدان مع ّ من هذه الساحات.
الظواهر اليت تدخ يف نطاق سنن التاريخ:
اهر الاايت تااتحكم فيهااا ساانن التاااريخ ام ا عدمااة جدياادة غ ا موجااودة يف سااائر الظ اواهر
الظ او ُ
الكونيااة والطبيعيااة والبش ارية  .الظ اواهر الكونيااة الطبيعيااة كلهااا ام ا عدقااة ظاااهرٍة بساابب ،عدق اةَ
ب بسبب ،عدقةَ ٍ
ُمسبّ ٍ
نتيجة مبقادمات  .هاذه العدقاة موجاودة يف كا الظاواهر الكونياة والطبيعياة .
الغليااا ُن مااثد ظاااهرة طبيعيااة مرتبطااة بظا ٍ
اروف معيّنااة ،بدرجا ِّاة ح ارارٍة معيّنا ٍاة ،بدرجااة معيّنااة ماان قُاارب
السااائ ماان مصاادر احل ارارة  .هااذا ا رتباااا هااو ارتباااا املساابّب ابلساابب والعدق اةُ هنااا ساابّبية ،إ ّ ااا

عدقة احلا ر ابملا ي وابلظروف املسبقة املنجزة.
وهنااا ظ اواهر علااى الساااحة التار يااة ام ا عدقااة ماان ّنااأ نخاار ،وهااي عدق اةُ ظاااهرةٍ ذاادف،
عدق اةُ نشاااا بغايااة ّو مااا يسا ّامي الفدساافة ابلعلّااة الغائيااة متيي ازا عاان العلّااة الفاعليااة  .غليااا ُن امل اااء
ابحلرارة ام عدقة مع سبب  .مع ما ي  ،لكنّ ام عدقة ماع غاياة وهادف ماا يتحاول إىل
فعا إنساااي وجها ٍاد بشااري ،بينمااا العلاام ا نساااي ا ااادف اتااوي علااى عدقا ٍاة ،فقااأ مااع الساابب
وجودها يف املستقب .
واملا ي ب مع الغاية غ املوجودة ح إجناز هذا العم  ،وإّّنا يُرتقّب ُ
العدقااة هنااا إذن مااع املسااتقب مااع املا ااي  .الغايااة متث ا دائمااا املسااتقب ابلنساابة إىل العم ا ،

بينما السبب نثّ املا ي ابلنسبة إىل هذا العم .
العدق اةُ الاايت يتميّااز ذااا العم ا التااار يّ ،ي العم ا الااذي اكم ا ساانن التاااريخ ،هااو إنّا عم ا
هادف يرتبأ بعلة غائيّة سواء كانه هذه
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الغاية صاحلة ّو طاحلة ،نظيفة ّو غ نظيفة.
هذه الغاايت اليت يارتبأ ذاا العما ا اادف املساؤول تاؤثّر مان خادل وجودهاا الاذهي يف العاما
حمالاة  .املساتقب ّو ا ادف ،الاذي يشاك الغاياة للنشااا التاار ي ،ياؤثّر يف ارياك هاذا النشااا
وبلورت من خدل وجوده الذهيّ ،ي من خدل الفكر الذي نثّ فيا الوجاود الاذهي للغاياة امن
شروا ومواصفات.
دائ اارةُ الس اانن النوعيّااة للت اااريخ إذن تنحص اار ابلفعا ا املتميّااز بظه ااور عدق ااة فعا ا ٍ بغاي ااة ،ونش اااا
اور ِّ
ذ اادف ،وابلتعبا ا الفلس اافي ظه ا ِّ
دور العلّ ااة الغائي ااة  .تنحص اار ه ااذه ال اادائرة ابلفعا ا املتطلّ ااع إىل
املسااتقب األا ّار ااذا الفع ا ماان خاادل الوجااود الااذهي الااذي يرساام للفاع ا غايت ا ّ ،ي ماان خاادل
السنن النوعية للتاريخ مو وعُها ذلك ا زء من الساحة التار ية الذي ام عدقة ابلغاياة
الفكر ُ .
وا دفّ ،ي ابلعلّة الغائية إ افة إىل العدقة املوجودة يف الظاهرة الطبيعية.
ذكرة حا اآلنّ ّ ،ن العما التاار ي لا بعادان ،البع ُاد األول هاو ( السابب ) والبعاد الثااي هاو (
ا دف ) وهنا نضيف ّنّ ليس ك عم ل غاية هو عم ر ي جتاري عليا سانن التااريخ  .با
سنن التاريخ.
ب ّد من توفّر بعد نلث كي يكون عمد ر ياّ ،ي عمد اكم ُ
البعا ُاد الثالااث للعم ا التااار ي ّن يتع ا ّد هااذا العم ا الفاع ا نفس ا  ،ويتخااذ ماان اجملتمااع الااذي

يكااون الفاع ا ّحا َاد ّف ارادهّ ،ر اايّة ل ا  ،و لااق موجااا ذا درجااة معينااة  .و نكاان ّن يكااون العم ا
ر يااا إ ّ إذا كااان لا مااوج يتعااد حاادود العاما الفااردي  .قااد ةكا ُ الفاارد إذا جاااع ،ويشاارب إذا
اس حباجتا إىل الناول ،لكا ّان هااذه األعماال ،علااى الارغم ماان ّ ّ اا ّعمااال هادفااة
عطاش  .وينااال إذا ّح ّ
موجها إىل
تريد ّن اقق غاايت نتد ّ
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ّكثر من العام  ،خدفا لعم ٍ يقول ب ا نسان مان خادل نشااا اجتمااعي ،وعدقاات متبادلاة ماع
ّفراد مجاعت .
األعمال التجارية والقيادياة واحلربياة والسياساية والفكرياة ااموج يتعاد شاخ العاما  ،ويتخاذ
مان اجملتمااع ّر ااية لا ّ ،ي يُصاابق اجملتمااع علااى حا ّد تعبا الفدساافة علّااة ماديااة ااذه األعمااال ،متييازا
ذه العلّة عن العلّة الفاعلية والعلّة الغائية (.)1
ويعترب العم يف مث هذه احلالة عمد ر يا ،كما يُعتارب عما األ ُّماة واجملتماع ،وإن كاان الفاعا ُ
املباشر يف كث ٍ من األحيان فردا واحدا ّو تموعة ّفراد.
عم الفرد وعم اجملتمع:
يف القرنن الكر جند متييزا ب عم الفرد وعم اجملتمع.
والقاارنن الكاار اا ّدع يف استعرا ا للكتااب الغيبيّااة ا حصااائية عاان كتاااب للفاارد وكتاااب لل ُّمااة،
عاان كتاااب ُاصااي علااى الفاارد َعملا َ ،وعاان كتاااب اصااي علااى األ ُّمااة عملهااا  .وهااذا متييااز دقيااق با
العما الفااردي وعما األ ُّمااة ،با العما الااذي ل ا ثدثااة ّبعاااد والعما الااذي ل ا بعاادان ،العم ا ذو
البعاادين ياادخ إ ّ يف كتاااب الفاارد ،و ّّمااا العم ا ذو األبعاااد الثدثااة فهااو ياادخ يف الكتاااب .
وااسب األ ُّمة على ّساس .
يدخ يف كتاب األ ُّمة ،ويُعرل على األ ُّمةُ ،
يقول تعاىل:

____________________
( )6العاما هناا يف املنطاق األرساطي ( علّاة فاعليّاة ) وا ادف ( علّاة غائيّاة ) وّر اية العما ّ ،و امتاداد ماوج العما ( علّااة
مادية ).
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َ َ َ ُ ه ُ ه َ َ ق ُ ُّ ُ ه ُ ح َ َ َ َ ح َ ح َ ُ ح َ ح َ َ ُ ح ُ ح َ ح َ ُ َ َ َ َ ُ َ
ابندا
َترى ُك أم ٍة عا َثية ُك أم ٍة تدَع إَ َكِابَها اِلوم َتٍَ ما كنِم تعملو * هذا َكِ
ح
ُ
ُ
ُ َ
َح ُ َ َح ُ
ُ حم بَاْل َ ِّق إَنها ك هنا س حتَِنح َت ُخ َما كنحُِ حم َت حع َملو َ (.)1
ين َطق علي

القارنن يتحادع هنااا عان ّ ُّماة جاثيااة با ياادي ّرذاا  .ويقادل ااا كتاذاا ،يقادل ااا ساج ّ نشاااطها
الااذي مارساات كه ُّمااة  .هااذا الكتاااب لاايس كتاااب ريااخ الطااربي ؛ ألنّا يسااج الوقااائع الطبيعيااة
الفسلجية ّو الفيزايئية إّنا يستنساخ ماا كاانوا يعملاون كه ُّماة ،يستنساخ األعماال ا ادفاة ذات األبعااد
مدعوة إىل كتاذا ،وندحا يف
الثدثة وذات املوج ،حبيث يكون العم منسواب لل ُّمة ،وتكون األ ُّمة ّ

نية ُّخر قول سبحان وتعاىل:

ق حَ ح ُ ق ح ح
َ
ِل يَ حو َم الحقيَ َ
ََ ُ هُك إستا أَل ح ٍَ حمنَ ُاد َطائ َر ُد ِف ُعنُقه ََ ُُنحر ُج َ ُ
ام َة َكَِابا يَلق ُاد َمنشورا * اق َرأ َكَِابَك
ََ
َ
َ َ
َ
ح
ق
َ
َ
ح
ك ََف بَنَف َت َك اِلَ حو َم َعليح َك َح َتيبا (.)2

ا نسااان يف هااذه اآليااة هااو املرهااون بكتابا  .فلكا إنسااان كتاااب يغااادر صااغ ة و كبا ة ماان
ّعمال  ،من حسنات وسيئات وهفوات وسقطات  ،من صعوده ونزول إ ّ ّحصااها ،هاذا الكتااب ُد ِّون

ب عان علما مثقاال ذرة يف األرل  .قاد يف ّكار ا نساان ّ ّن إبمكانا ّن ُ فاي نقطاة
بعلم َمن يغ ُار ُ
ٍ
عف في  ،وّن في ذنبا وسيّئة عن ج انا وقوما وّ ُّمتا وّو ده ،با وحا عان نفسا  .قاد ادعُ
نفس  ،وير ّنّ يرتكب سايّئة ،لك ّان هاذا الكتااب احل ّاق يُغاادر صاغ ة و كبا ة إ ّ ّحصااها .
َ
كتاب األ ُّمة.
هذا كتاب الفرد ،وذا
ُ

____________________
( )6ا اثية.04 - 03 :
( )0ا سراء.63 :
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يدح ا ماان عاادد نخاار ماان اآلايت القرننيااة الكرنااة ّنّا يوجااد إحضااار للفاارد وإحضااار لل ُّمااة،
إ افة إىل وجود كتاب لك منهما  .هنا إحضاران با يادي يف سابحان وتعااىل :إحضاار فاردي
ةي فيا ا نسااان منفااردا نلااك ةص ارا و معينااا ،و نلااك شاايئا يسااتع ب ا يف ذلااك املوقااف إ ّ
العم الصاح والقلب السليم ،وا نان ابهلل ومدئكت وكتب ورسل .
يقول تعاىل:

َ حَ
ه
ه حٰ َح ق ََ ح َ ح َ ُ ح َ َ ه ُ ح َ ّ
ح
ح ُ ُّ َ ح
ددا ق * ََ
ه َ َ
ات َ األر َض إَال َآِت الرْح َن عبدا * لقد أحصاهم َ عددهم ع
إَ ُك من َِف التماَ َ
ح
ُ ُّ
َ ق
َك ُه حم آ َتي َه يَ حو َم ال َقيَ َام َة ر حردا (.)1

وهنااا إحضااار نخاار للفاارد وسااأ ا ماعااة ،إحضااار لل ُّمااة با ياادي يف ساابحان وتعاااىل  .لقااد
اتهنس ماان سااياق اآلايت
ا ا ّدع القاارنن  -كمااا ما ّار بنااا  -عاان األ ُّمااة ا اثيااة ب ا ياادي ّرذااا  .واملسا ُ

الكرنااة ّ ّن ا اادف ماان هااذا ا حضااار الثاااي إعااادةُ العدقااات إىل نصاااذا احلا ّاق  .فالعدقااات داخ ا
األ ُّمة قد تكون غ َ قائمة على ّساس احلق ،فقد يكون ا نسان املستضعف فيها جاديرا ن يكاون
يف ّعلااى األ ُّمااة  .وهااذه العدقااات تُعاااد إىل نصاااذا احلا ّاق يف يااول القيامااة ؛ ولااذلك ّااى القاارنن هااذا
اليااول يااول ( التغااابن ) والتغااابن اص ا عاان طريااق اجتماااع اجملموعااة ،ه ةخااذ ك ا إنسااان مغبااون يف
للحق.
ووجوده داخ األ ُّمة ،ح ّق  ،يول كلمة إ
موقع
َ
ّ
يقول تعاىل:
َ ح َ َ ح َ ُ ُ ح َ ح حَ ح َ َ
ك يَ حو ُم ه
اا َغابُ َن (.)2
يوم َيمعُم َِلومَ اْلم َ ذل َ
____________________
( )6مر .47 - 43 :
( )0التغابن.4 :
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توّا عادد كبا مان املف ّكارين
هذا التمييز ب عم الفرد وعم اجملتمع ينبغي ّن يُوقعنا فيماا ّ
والفدسفة األوروبي الذين ذهبوا إىل ّ ّن اجملتمع كائن عمدق ل وجود وحدوي عضوي متميّاز عان
سائر األفراد ،وّ ّن كا فارد لايس إ ّ مبثاباة اوليّاة يف ذلاك العمادق الكبا  ،كماا تص ّاور ذلاك هيجا

مثد.
هااؤ ء ّرادوا ّن نيّاازوا ب ا عم ا اجملتمااع وعم ا الفاارد ،فااذهبوا إىل وجااود كااائن عضااوي واحااد
يلف يف ّحشائ ك ّ األفراد ،وك ّ فرد يش ّك خليّة يف هذا العمادق الواحاد ،وةفاذة علاى
عمدقّ ،
جيسااد هااذا العماادق يف الفاارد ماان قابليات ا وإبداع ا  .فك ا قابليااة
الواقااع والعااا بقاادر مااا نكاان ّن ّ

يعرب عنها ذلك العمدق ا يجلي.
وإبداع ،وك فكر ،إّّنا هو تعب عن ةفذة من النوافذ اليت ّ
هااذا التصا ّاور لاايس بصااحيق ،ولساانا يف حاجااة إلي ا  ،وإىل ا غ اراق يف اويااال إىل هااذه الدرجااة .
ل اايس عن اادة إ ّ األف اراد ،زي ااد وبك اار وخال ااد ،ول اايس عن اادة ذل ااك العم اادق األُس ااطوري املس ااترت ِّم اان
ورائهم.
مناقش ااة هيجا ا م اان الزاوي ااة الفلس اافية اارج م اان ح اادود ه ااذا البح ااث ؛ أل ّن التفسا ا ا يجل ااي
التصور.
للمجتمع مرتبأ بكام ا يك النظري لفلسفت  ،إ ّ ّنّنا نريد ّن نب ّ موقفنا من هذا ّ
حناان لساانا حباجااة إىل مثا هااذا ا فارتال األُسااطوري لكااي ّنيّااز با عما الفاارد عما اجملتمااع ؛

أل ّن التمييااز ب ا عم ا الفاارد وعم ا اجملتمااع يا ّ
اتم ماان خاادل مااا ّو ااحناه ماان البُعااد الثالااث  .عم ا ُ
الفاارد هااو العم ا الااذي يكااون ل ا بُعاادان ،ف ا ن اكتسااب بعاادا نلثااا كااان عم ا اجملتمااع ،ابعتبااار ّ ّن
اجملتمع يش ّك ّر ية وعلّة مادية ل  .يدخ هذا العم
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ٍ
حينئذ يف سج ّ كتاب األ ُّمة ا اثية ب يدي ّرذا  .وهذا هو ميزان الفرق ب العمل .
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ّشكال السنّة التار ية يف القرنن
 - 6شك القضيّة الشرطيّة:
يف هااذا الشااك تتمثّا الس انّة التار ي اة يف قضااية شاارطية ت اربأ ب ا حااادثت ّ ،و تمااوعت ماان

احل اوادع علااى الساااحة التار يااة ،وتؤّكااد العدقااة املو ااوعية ب ا الشاارا وا ازاء ،وّنّا ما مااا ا ّقااق
الشرا ا ّقق ا زاء  .وهذه صياغة جندها يف كثا مان القاوان والسانن الطبيعياة والكونياة يف تلاف
الساحات األُخر .
ح نتح ّدع  -مثد  -عان قاانون طبيعاي لغلياان املااء ،نتحادع بلغاة القضاية الشارطية فنقاول:

تعرل إىل احلارارة وبلغاه درجاة احلارارة مئاة يف مساتو معا ّ مان الضاغأ حينئاذ ساوف
إ ّن املاء إذا ّ
يغلي املاء  .هذا قانون طبيعاي ياربأ با الشارا وا ازاء ويؤّكاد ّ ّن حالاة التع ّارل إىل احلارارة ،امن
مواص اافات معيّن ااة تُااذكر يف ط اارف الش اارا ،تس ااتتبع حادث ااة طبيعي ااة معيّن ااة  .وم اان الوا ااق ّ ّن ه ااذا
القااانون الطبيعااي ينبااؤة شاايئا عاان اقااق الشاارا وعاادل اققا  ،يُنبااؤة هااذا القااانون الطبيعااي عاان
يتعرل للحرارة ّو  ،وه إ ّن درجة حرارة املاء ترتفع إىل الدرجة املطلوباة امن هاذا
ّ ّن املاء سوف ّ
القانون ّو ترتفع ..
يتعرل إىل مد وجود الشرا وعدل وجوده ،و
هذا القانون
ّ
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ينبؤة بشيء عن اقق الشرا إجيااب ّو سلبا ،وإّّنا يُنبؤة عن ّ ّن ا زاء ينفك عن الشارا  .فما
ما ُوجد الشرا ُوجد ا زاء ،فالغليان نتيجاة مرتبطاة مو اوعيا ابلشارا  .هاذا هاو كا ماا يُنباؤة عنا
هذا القانون املصا بلغة القضية الشرطية.
مث ا ه ااذه القا اوان تق اادل خدم ااة كبا ا ة ل نس ااان يف حيات ا ا عتيادي ااة ،وتلع ااب دورا عظيم ااا يف
يتصرف ابلنسابة
تعرف على هذه القوان  ،يصبق إبمكان ّن ّ
توجي ا نسان ؛ ألن ا نسان ،من ّ
إىل ا زاء ،ففي حالة احتياج إىل ا زاء يعم على توف شاروا هاذا القاانون ،وما ماا كاان ا ازاء
متعار ا مع مصاحل ومشاعره ااول احليلولة دون توفّر شروا هذا القانون.
ما كااان غليااان املاااء مقصااودا ل نسااان يطبّااق شااروا هااذا القااانون ،وما مااا كااان غ ا مقصااود
ل نسان ااول ّن تتطبّق شروا هذا القانون.
موجا عملااي ل نسااان يف حياتا  ،وماان
القااانون املو ااوعي املصااا بشااك القضااية الشاارطية إذن ّ

هن ااا تتجلّااى حكم ااة يف س اابحان وتع اااىل يف ص ااياغة نظ ااال الك ااون عل ااى مس ااتو الق اوان وال ااروابأ
املضطردة والسنن الثابتة ؛ أل ّن صياغة الكون من رواباأ مضاطردة وعدقاات نبتاة جتعا ا نساان
يتعرف على مو ع قدمي  ،وعلى الوسائ الايت جياب ّن يساتخدّا لتكيياف بيئتا وحياتا والوصاول
ّ
إىل إشباع حاجت .
لااو ّ ّن الغليااان يف املاااء كااان ااادع صاادفة ،وماان دون رابطااة قانونيااة مضااطردة مااع حادثااة ُّخاار

كاااحلرارة ،ملااا اسااتطاع ا نسااان ّن يااتح ّكم يف هااذه الظاااهرة ،وّن لااق هااذه الظاااهرة ما مااا كانااه
حيات حباجة إليها ،وّن يتفاداها م ما كانه حيات حباجة إىل تفاديها  .وإّّنا كانه
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لا هااذه القاادرة ابعتبااار ّ ّن هااذه الظاااهرة و ااعه يف مو ااع نبااه ماان ساانن الكااون ،وطُرحااه علااى
ا نسان على شك قانون طبيعي وبلغة القضية الشرطية.
نفااس الشاايء جنااده يف الشااك األول ماان الساانن التار يااة القرننيااة ،ف ا ّن عااددا كب ا ا ماان الساانن
ايظ علااى شااك القضااية الشاارطية ،الاايت ت اربأ ب ا حااادثت اجتماااعيت ّو
التار يااة يف القاارنن قااد ِّصا َ

توجاد ،با تتحادع عان احلادثاة

ر يت  ،فهي تتح ّدع عان احلادثاة األُوىل ،ما توجاد وما
الثانية وتقول :م ما ُوجدت احلادثة األُوىل ُوجدت احلادثة الثانية.
استعر نا فيما سبق مجلة من اآلايت الكرنة اليت تتحدع بلغة القضية الشرطية ،منها:
إ ه هَ
ْيَا َما بأَ حن ُفتهمح
ْي َما ب َق حومٍ َح هَّت ُي َغ ِّ ُ
اّلِل ال ُي َغ ِّ ُ
َ
َ َ َ
َ

.
هااذه السانّة التار يااة للقاارنن  -الاايت تقا ّدل الكاادل عنهااا  -باُيّنااه بلغااة القضااية الشاارطية وّفااادت
بوج ااود عدق ااة با ا تغيا ا ين ،تغيا ا األت ااو ال ااداخلي ل نس ااان ،وتغيا ا الو ااع الظ اااهري للبشا ارية
() 1

وا نسانية ،وم ما حص ذلك التغي يف ّنفس القول ؛ حص هذا التغي يف بناء القول وكيا م.
ََ ح َ ح ََ ُ ََ ه َ َح َ حَ ُ ح َ ق َ َ ق
() 2
.
ومنهاَ :أ ل َو اسِقاموا َ الط َرّق َة ألسقيناهم ماء غدقا
ذكرة ّ ّن هذه اآلية تتحدع ّيضا عن سنّة من سنن التاريخ ،

____________________
( )6الرعد.66 :
( )0ا ن.61 :
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وتربأ وفرة ا نتاج بعدالة التوزيع ،وهي ّيضا مطروحة بلغة القضية الشرطية.
ومنهاا
ق
تَ حد َمْيا (.)1

َ
حَ ُ َ َ َ َ
يها َف َف َت ُقوا ف َ
تف َ
يها رَ َ
َ ََحَ َ ح ُح َ َحَق ََ حَ ُحَ
ح هق َعليح َها الق حول ردد هم حرناها
َ
ََ َِذا أردنا أ نه َلك قرّة أمرنا م َ

الفسااق واملرتفا يف
هذه سنّة ر ية بُينه بلغة القضية الشرطية ،وربطه ب ّمرين ،با ريما
ّ
اجملتمع ،وب دمار ذلك اجملتمع واحندل ؛ فهي تب ّ زمن وجاود الشارا ،با تبا ّ  :ما ماا ُوجاد
هذا الشرا ُوجد ا زاء.
 - 0شك القضيّة الوجودية األ ّققة:

وهااذا الشااك جنااد ل ا ّمثلااة وش اواهد يف الق اوان الطبيعيااة الكونيااة ،فالعااا الفلكااي حا يُصاادر
حكمااا علميااا علااى ااوء قاوان مسااارات الفلااك ،وُ اارب عاان كسااوف الشاامس وخسااوف القماار يف
اليول الفدي ،ف ناّ يتحا ّدع عان قاانون علماي وقضاية علمياة ،إ ّ ّ ّ اا قضاية وجودياة ةجازة وليساه
قضية شرطية ،و نلاك ا نساان جتاههاا ّن يغا ّ ظروفهاا وّن يعا ّدل مان شاروطها ،كاذلك القارارات
العلمية اليت تصدر عن دائرة األنواء ا وية بشهن نزول املطر  -مثد  -يف املنطقة الفدنية.
سااوف ُّب ا ّ إن شاااء يف عنااد الي ا اجملتمااع ّمثلااة هااذا الشااك ماان نايت القاارنن الكاار  .هااذا
الشك من السنن هو الذي ّوحى يف الفكر األورومي بوجود تعارل ب فكارة سانن التااريخ وفكارة
التوهم اواط يقول :إ ّن فكرة سنن التاريخ نكن
اختيار ا نسان وإرادت  .هذا ّ

____________________
( )1ا سراء.61 :
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ّن جتتمع إىل جانب فكرة اختيار ا نسان ؛ أل ّن سنن التاريخ هي الايت تانظّم مساار ا نساان وحيااة
ا نسان ،فماذا يبقى حينئذ رادة ا نسان ؟
ها ااذا التا ا ّاوهم ّّد إىل ّن يا ااذهب بعا ااة املف ّك ا ارين إىل إ ا اافاء الا اادور السا االي علا ااى ا نسا ااان،
والتضحية ابختيار ا نسان حفاظاا علاى سانن التااريخ وعلاى مو اوعية هاذه السانن ،فقاال :إ ّن دور
تتحر اآللة وفقا لظروفها املو وعية.
يتحر كما ّ
ا نسان سلي فقأ وليس دورا اجيابياّ ،ي إنّ ّ
ذه ااب بع ااة نخ اار إىل حماول ااة التوفي ااق ب ا ا ه ااات الفك ا ارت ول ااو ظ اااهراي ،وق ااال :إ ّن اختي ااار
ا نسااان ،نفس ا هااو ّيضااا ضااع لساانن التاااريخ ولق اوان التاااريخ ،فاختيااار ا نسااان نفس ا حادثااة

ر ياة ضااع للساانن  .وهااذه يف احلقيقاة تضااحية ّيضااا ابختيااار ا نساان ،ولكاان بصااورة مبطّنااة غا
مكشوفة.
وذه ااب بع ااة نخ اار إىل التض ااحية بس اانن الت اااريخ حلس اااب اختي ااار ا نس ااان ،فق ااال مجل ااة م اان
املف ّك ارين األوروبي ا إنّا مااا دال ا نسااان تااارا فااد ب ا ّد ّن تُسااتثىن الساااحةُ التار يااة ماان الساااحات
الكونية يف تال التقن املو وعي ،ب ّد وّن يقال إناّ سانن مو اوعية للسااحة التار ياة حفاظاا
على إرادة ا نسان واختيار ا نسان.
هااذه املواقااف كلّهااا خاطئااة ؛ أل ّ ااا تقااول مجيعااا علااى ذلااك الااوهم اواااط  ،وهااو ا عتقاااد بوجااود
تناقة ّساسي ب مقولة السنّة التار ية ومقولة ا ختيار.
التوهم نشه من قصر النظر على الشك الثاي من ّشكال السنّة
هذا ّ
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التار يةّ ،ي على السنّة التار ية املصاغة بلغة القضية الفعلية الوجودية الناجزة.
اوهم واردا .
واحلق إ ّة لو قصارة النظار علاى هاذا الشاك الثااي مان سانن التااريخ ؛ لكاان هاذا الت ّ
اوهم عاان طريااق ا لتفااات إىل الشااك األول ماان ّشااكال السانّة التار يااة
ولكاان نكاان إبطااال هااذا التا ّ

الذي تصا في السنّة التار ية بوصفها قضية شرطية  .وكثا ا ماا تكاون هاذه القضاية الشارطية مع ّاربة
عاان إرادة ا نسااان واختيااارهّ ،ي إ ّن اختيااار ا نسااان نثّا حمااور القضااية الشاارطية ،وشاارا القضااية
الشرطية.
األمثلااة الاايت ذكرةهااا ماان القاارنن الكاار تتحاادع عاان عدقااة ب ا الشاارا وا ازاء ،ولكاان مااا هااو

إ ه هَ
ْي َما ب َق حومٍ َح هَّت ُي َغ ِّ ُ
اّلِل ال ُي َغ ِّ ُ
ْيَا َمدا
َ
َ

الشرا ؟ الشرا هو فع ا نساان ،وهاو إرادة ا نساان
َحُ
ح
بَأنف َت َهم  .التغي هنا ُّسند إليهم ،فهاو فعلهام وإباداعهم وإرادهتام  .ويف مثا هاذه احلالاة تصابق
هاذه السانّة متدئماة متاماا ماع اختياار ا نساان ،با إ ّن السانّة حينئاذ تقتضاي اختياار ا نساان وتزياده
التصرف يف موقف .
اختيارا وقدرة ومت ّكنا من ّ
كما ّ ّن ذلك القانون الطبيعي للغلياان يزياد قادرة ا نساان ؛ ألناّ يساتطيع حينئاذ ّن ياتح ّكم يف
الغلياان بعاد ّن عاارف شاروط وظروفا  ،كااذلك السانن التار ياة ذات الصاايظ الشارطية  .فهاي ليسااه
يف احلقيقة على حسااب إرادة ا نساان ،وليساه نقيضاا ختياار ا نساان ،با هاي مؤّكادة ختياار
ا نسان وتو ّق ل نسان نتاائ يساتطيع ّن يقتابس منهاا ماا يرياد ؛ كاي يتع ّارف علاى الطرياق الاذي
يؤدي ب إىل هذه النتيجةّ ،و تلك النتيجة فيس على وء وكتاب من .
ّ
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 - 3شك ا جتاه الطبيعي يف حركة التاريخ:
وهااو الشااك الااذي اهااتم ب ا القاارنن الكاار اهتمامااا كب ا ا  .والس انّة املصاااغة ذااذا الشااك تتخااذ
صورة اجتاه طبيعي يف حركة التاريخ صورة قانون ح ّدي صارل  .وفرق ب ا جتاه والقانون.

ولتو ايق هاذه الفكارة نقاول :إ ّن القاانون العلماي  -كمااا نتص ّاوره عاادة  -عباارة عان تلاك السانّة
ال اايت تقبا ا التحا ا ّدي م اان قِّبا ا َ ا نس ااان ؛ أل ّ ااا ق ااانون م اان قا اوان الطبيع ااة ،وم اان هن ااا نك اان
ل نسااان ّن يتح ا ّداها وينقضااها و اارج عاان طاعتهااا ،فااد نكن ا مااثد ّن اااول دون غليااان املاااء إذا
اؤخر موعااده املعا ّ حلظااة واحاادة ؛
تااوفّرت للماااء شااروا الغليااان ،نكاان ّن يتحا ّد الغليااانّ ،و يا ّ

أل ّن هذا القانون صارل ،والصرامة ريل التح ّدي.
هذه هي الفكرة الايت نتص ّاورها عاادة عان القاوان  ،وهاي فكارة صاحيحة إىل حا ٍّد ماا ،إىل جاناب
هااذه الق اوان هنااا اجتاهااات مو ااوعية يف حركااة التاااريخ ويف مسااار ا نسااان ،هااذه ا جتاهااات ااا

شيء من املرونة حبيث إ ّ ا تقبا التحا ّدي ولاو علاى شاوا قصا  ،وإ ْن تقبا التحا ّدي علاى شاوا
طوي .
جتم ااد ه ااذه
ّن ااه تس ااتطيع ّن ت ا ّ
اؤخر موع ااد غلي ااان امل اااء حلظ ااة واح اادة  .ولك اان تس ااتطيع ّن ّ
ا جتاهااات حلظااات ماان عماار التاااريخ  .وهااذا يعااي ّ ّ اا ليسااه اجتاهااات متثّا واقعااا مو ااوعيا يف
حركة التاريخ ،إ ّ ا اجتاهات ،لكنّها مرناة تقبا التحا ّدي علاى شاوا قصا  ،غا ّ ّ اا اطام املتحا ّدي
بسنن التاريخ نفسها.
من اج تقريب الفكرة نستطيع ّن نقول ّ ّن هنا يف تركيب
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ا نسااان ويف تكااوين ا نسااان اجتاهااا مو ااوعيا ،تش اريعيا حنااو إقامااة العدقااات املعيّنااة ب ا الااذكر
واألنثااى يف اجملتمااع ا نساااي اامن إطااار ماان ّطاار النكاااف وا تصااال  .هااذا ا جتاااه لاايس تش اريعا،
وليس تقنينياا اعتبااراي ،وإّّناا هاو اجتااه مو اوعي رّكاب يف طبيعاة ا نساان ويف تركياب ا نساان ،هاذه

سنّة ،ولكنّها سنّة علاى مساتو ا جتااه ،علاى مساتو القاانون ،ملااذا ؟ أل ّن التحا ّدي اذه السانّة
ممكاان علااى الشااوا القصا  ،فقااد ّمكاان لقااول لااوا ّن يتحا ّدوا هااذه السانّة فاارتة ماان الاازمن ،بينمااا
اؤدي إىل ّن
يكن إبمكا م ّن يتح ّدوا سنّة الغليان بشك مان األشاكال إ ّ ّ ّن اا ّدي هاذه السانّة ي ّ
يتحطّم ا نسان.
اجملتمع الذي يتح ّد هذه السنّة يكتب بنفس فناء نفس ؛ ألنّ يتح ّد ذلاك عان طرياق ّلاوان
تؤدي إىل فناء اجملتمع وخراب .
الشذوذ اليت ّ
ا جت اااه إىل توزي ااع املي ااادين با ا املا ارّة والرجا ا  ،اجت اااه مو ااوعي ،ول اايس اجتاه ااا ةش اائا م اان قا ارار

تشاريعي  .إناّ اجتاااه ُرّكااب يف طبيعااة الرجا واملارّة ،لكنّا قابا للتحا ّدي  .نكاان إصاادار قارار يفاارل
اوىل مشااق العما
ليتوىل دور احلضانة والرتبية ،وّن رج املرّة لكي تت ّ
على الرج ّن يبقى يف البيه ّ
لكن هذا التح ّدي لن يساتمر ؛ أل ّن سانن التااريخ ساوف جتياب علاى هاذا التحا ّدي ،وألنّناا
وا ُهدّ ،
وجنمد ك تلك القابلياات الايت ُزودت ذاا املارّة مان قِّبا َ هاذا ا جتااه ملمارساة دور
ذذا سوف خنسر ّ

احلضااانة واألُمومااة ،وسااوف خنساار ك ا ّ تلااك القابليااات والكفاااءات الاايت ُزود ذااا الرج ا ماان ّج ا
ممارسة دور يتطلب ا َلَد والصرب والثبات وطول النفس  .متاما كما لو سلّمنا ُّماور حادادةِّ بناي ٍاة إىل
جنّار ،وُّمور جنارة
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البناية إىل ح ّداد ،ومن املمكن ّن تنشه هذه البناية ،لكنّها سوف تنهار.
ك ا اجتاااه ماان هااذا القبي ا هااو يف احلقيقااة س انّة مو ااوعية ماان ساانن التاااريخ ،وماان ساانن حركااة
ا نسان ولكنّها سنّة مرنة تقب التح ّدي على الشوا القص  ،ولكنّها جتيب على هذا التح ّدي.

ّهم مصداق يعر القرنن الكر ذا الشك من السنن هو ( الدين ).
القارنن الكاار يار ّ ّن الاادين نفسا سانّة مو ااوعية مان ساانن التااريخ ،الاادين لايس تشاريعا فقااأ،
وإّّنا هو سنّة من سنن التاريخ.
ماان هنااا يعاارل القاارنن الاادين علااى شااكل  ،رة يعر ا بوصااف تش اريعا ،وإرادة تش اريعية ،علااى

ح ّد تعب األُصولي  ،كقول تعاىل:

َ َ َ َ ُ ح َ ِّ َ ه
حَ َ َ ُ َ
ُ ق َ ه َح َ حَ َح َ َ َ َ ه حَ
اَّلي أَحينا إَِلك َما َصينا بَ َه إَبرا َهيم َمدوس
ين ما َََّص بَ َه نوحا َ َ
َع َلُم َمن ادل َ
َ
ح
َ
َ
ُ
َ
ُ ح
َ َ
َ َ َح ُ ُ
ِّب َ
يَس أَ ح أا ُ
يموا ِّ
ين ََال َتَِف هرقوا فيه ك ُ َ
َ
وه حم َإِلح َه (.)1
ُ َكي ما تدع
م
ال
َ
ادل
َ َع
َ
َ َ
َ

فالاادين هنااا بُا ّ كتشاريع وقارار وّماار ماان يف ساابحان وتعاااىل  .و رة ُّخاار يعاارل القاارنن الاادين
بوصااف س انّة ماان ساانن الت اااريخ ،وقااانون داخ ا يف صااميم تركي ااب ا نس ااان وفط اارة ا نس ااان ؛ ق ااال
سبحان وتعاىل:

َح َ َح
ه َ َ
ََ ح َ ح َ َ
َ ق ح ََ ه
داس َعلَيح َ
انل َ
ك ل ِّ
اّلِل الهِت َف َ
َ
ه
اّلِل ذلَدك
دق
ل
ِل
يَ
دد
ب
ت
ال
،
دا
ه
ر
ط
ة
ر
ط
ر
يفا
ن
ح
ين
دل
رأ َقم َعه َ َ َ َ
َ َ َ َ
َ َ
َ
ِّ ُ ح َ ِّ ُ َ َ
َ َ
ُ هن أ حك َ َ ه
انل َاس ال ي حعل ُمو َ (.)2
ادلين القيم َل َ

____________________
( )6الشور .63 :
( )0الرول.32 :
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الدين هنا يعد ترد قرار وتشريع من ّعلى ،وإّنا الدين هنا فطرة الناس ،و تبادي ولاق يف .
وهااذا كاادل مو ااوعي ،تشاريعي إنشااائي ،وكمااا إنا نكاان انتازاع ّي جاازء ماان ّجازاء ا نسااان،
كذلك نكن انتزاع دين .
الاادين لاايس مقولااة حضااارية مكتساابة علااى ما ّار التاااريخ حبيااث نكاان إعطااهااا ونكاان ا سااتغناء
تطوراتا ا املدني ااة
عنه ااا ؛ إذ تك ااون عندئ ااذ م اان املكاس ااب ال اايت حصا ا عليه ااا ا نس ااان م اان خ اادل ّ
مر التاريخ.
واحلضارية على ّ
ردهاا .
والقرنن الكر يرياد ّن يقاول :إ ّن الادين لايس مقولاة مان هاذه املقاو ت نكان ّخاذها ّو ّ

الاادين خلااق يف ،فطاارةُ يف الاايت فطاار الناااس عليهااا تباادي ولااق يف ( ،و ) هنااا ةفيااة وليس ااه
ةهي ااةّ ،ي إ ّن ال اادين ينف ااك ع اان خل ااق يف  .وال اادين يعت اارب س انّة ااذا ا نس ااان م ااا دال ا نس ااان
إنساة.
هذه سنّة ،ولكنّها ليسه سنّة صارمة على مستو الغليان ،ب إ ّ ا تقب التح ّدي علاى الشاوا
القص ا  .وكمااا كااان اب مكااان ا ا ّدي س انّة النكاااف والت ازاوج الطبيعااي عاان طريااق الشااذوذ ا نسااي،
ولكاان علااى شااوا قص ا  ،كااذلك نكاان ا ا ّدي هااذه الس انّة علااى شااوا قص ا عاان طريااق ا حلاااد
وغم ااة الع ا ع اان احلقيق ااة الك اارب  .لك ا ّان ه ااذا التح ا ّدي يك ااون إ ّ عل ااى ش ااوا قص ا ؛ أل ّن
العقاب سوف ينزل ابمللحدين  .والعقاب هناا لايس عقااب ُّخاروي ،و عقااب دنياوي علاى طريقاة
العقاب الذي ينزل على َمن الف القاانون ،وإّّناا العقااب ينازل هناا مان سانن التااريخ نفساها ،هاذه
الساانن هااي الاايت تفاارل العقاااب علااى ك ا ّ ّ ُّمااة تريااد ّن تب ا ّدل خلااق يف ساابحان وتعاااىل ،و تباادي َ

ولق يف.
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يقول تعاىل:

ََح َح ُ َ َ حَ َ
َ َ ح ُ ح َ ه ُ َ ح َ ُ َ ه َ ح ق ح َ َ ِّ َ َ َ ح َ َ
ه
اب َلن َي َلف اّلِل َعدد َ َِ يومدا َعندد رِّدك كدأل َف سدن ٍة َممدا
ذ
َيتِع َجلونك بَالع َ
َت ُع ُّدَ َ (.)1

إ ّن العقااب سارعان مااا ينازل مباَان يتحا ّد الشااك الثالاث مان الساانن التار ياة ،لكا ّان السارعة هنااا
ه ااي الس اارعة التار ي ااة ،الس اارعة ال اايت نفهمه ااا يف حياتن ااا ا عتيادي ااة ،وه ااذا م ااا ّرادت ه ااذه اآلي ااة
بكفاارهم ،وسااهلوه
الكرنااة ّن تبيّن ا ؛ فاآليااة جتيااب ّولئااك الكااافرين الااذين ا ا ّدوا رسااول يف

اول الواح ُاد عناد
عن سبب عدل نزول البدء ا ماعي ،الذي نزل ابلقار الساابقة علايهم ،وتقاول :الي ُ
رباّاكّ ،و يف ساانن التاااريخ كمااا ذكاارة هااي كلمااات يف ،هااو ّلااف ساانة  .ويف نيااة ُّخاار عا ّارب القاارنن
عن اليول الواحد خبمس ّلف سنة:

َ ُ َ ُّ ُ َ
ح
ق
َح َ َ ح َ ُُ َح َ َحَ َ َ َ ح ح َ ح ق َ
َح
َجديال
تع ُر ُج ال َمالئَُة َ
الرَح َإِلح َه َِف يومٍ َك َمقدارد َخ َتي ألف سن ٍة * راص َِّب صِّبا َ
َ ح
ق
ه
َ ُ َ ق َح َ َ ُ
َُ
ُو ُ ه
الت َم ُاء َكل ُم حه ََ .)2( . .
* إن ُه حم يَ َر حَنه بَ َعيدا * َنراد ق َرّبا * يوم ت

هااذه اآليااة تتحا ّدع عاان يااول القامااة ،والااذي جيمااع بينهااا وبا اآليااة السااابقة هااو إ مااا تتحا ّدنن

عن كلمت من كلمات يف  .اآلية األُوىل تتح ّدع عن اليول يف توقيه نزول العذاب ا ماعي وفقاا
لسنن التاريخ ،والثانية تتح ّدع عن يول القيامة.
ومن ّج ّن نعرف ّ ّن الدين سنّة من سنن التاريخ ّ ,ي إنّ

____________________
( )6احل .21 :
( )0املعارج.3 - 2 :
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حاجة مو وعية ،حال حال قانون الزوجيّة ب الذكر واألُنثى ؛ حنتاج إىل اليا اجملتماع علاى اوء
القرنن الكر .
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امللحق رقم 3 -
التحليل القرآين لعناصر اجملتمع
تضمنتها اآلية الكرنة:
ّروع صيغة لتحلي عناصر اجملتمع وّدقّها وّعمقها ّ

َ
َ ح
َ ِّ
ح َ َ
ٌ
َ َ
دن ُي حفت ُ
دد ف َ
يف قة قَالُوا أَ ََتح َع َُ ف َ
األ ح
يها َم ح
يهدا
ل
خ
ض
ر
ََ َِذ قال َر ُِّّك لَل َمالئَُ َة َإِّن َعا َعَ َِف
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ُ
ََح ُ
ك ِّ
ادل َم َاء َََنح ُن س َتبِّ ُح َََ حم َد َك ََ ُن َق ِّد ُس ل َك (.)1
َيت َف

هنا ثدثة عناصر نكن استخدصها من العبارة القرننية:
 - 6ا نسان.
َ
ِّ
َ ق
ٌ
 - 0األرلّ ،و الطبيعة علاى وجا عاالَ ،إِّن َعا َعدَ َِف األ حر َض َخ َليفدة فهناا ّرل ّو
طبيعة على وج عال ،وهنالك ا نسان الذي جيعل يف سبحان وتعاىل على األرل.
 - 3العدقااة املعنويااة الاايت ت اربأ ا نسااان ابألرل وابلطبيعااة ،وت اربأ ماان ةحيااة ُّخاار ا نسااان
خي ا نسان.
____________________
( )6البقرة.32 :
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وهذه العدقة املعنوية هي اليت ّاها القرنن الكر اب ستخدف.
حينما ندح اجملتمعات البشرية ؛ جند ّ ّ ا تشارت مجيعاا يف العنصار األول والعنصار الثااي ،فاد
يوجاد تتماع بادون إنساان يعاايش ماع ّخيا ا نساان ،و يوجااد تتماع بادون ّرل ّو طبيعاة نااارس
عليها دوره ا جتماعي.
ّّمااا العنصاار الثالااث ففااي كا تتمااع عدقااة كمااا ذكاارة ،ولكا ّان اجملتمعااات تلااف يف طبيعااة هااذه
العدقة ويف كيفيّة صياغتها  .وهاذا العنصار الثالاث هاو العنصار املارن واملتح ّار مان عناصار اجملتماع .
وك تتمع يبي هذه العدقة بشك قد يتّفق ،وقد تلف مع طريقة بناء اجملتمع اآلخر ا.
صيغتان للعدقة:
العدقة املذكورة يف العنصر الثالث ا صيغتان:
الصيغة الرابعية.
الصيغة الثدثية.
الصيغة الرابعية:
هي الصيغة اليت طرحها القارنن الكار للعدقاات ا جتماعياة ااه اسام ا ساتخدف ،ومبوجبهاا
ت ارتبأ ّربعااة ّط اراف مااع بعضااها  .ثدثااة منهااا داخ ا إطااار اجملتمااع وهااي :الطبيعااة ،وا نسااان مااع
مقومااا
ا نسااان ،وطاارف رابااع خااارج عاان إطااار اجملتمااع ،لكاان هااذه الصاايغة تعتاارب هااذا الطاارف الرابااع ّ
املقومات األساسية للعدقات ا جتماعية ،وهو يف سبحان وتعاىل.
من ّ
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عند الي ا ستخدف جنده على ّربعة ّطراف ؛ ألنّ يفرتل مساتخلفا ( وهاو يف تعااىل ) إىل
جانب املستخلَف ( وهو ا نسان وّخوه ا نسان ) واملستخلَف علي ( وهو األرل وما عليها ).
هذه الصيغة الرابعية تنطبق مع وجهة نظار معيّناة حناو الكاون واحليااة ،تقاول :إناّ ساي ّد و إلا

للكون واحلياة إ ّ يف سبحان وتعاىل ،وّ ّن دور ا نسان يف ممارساة حياتا إّّناا هاو دور ا ساتخدف
وا س ااتئمان ،وّيّااة عدق ااة تنش ااه با ا ا نس ااان والطبيع ااة فه ااي يف جوهره ااا عدق ااة ّما ا عل ااى ّمان ااة
استُ ِّ
ؤمن عليها ،عدقة مالاك مبملاو  .وّيّاة عدقاة تنشاه با ا نساان وّخيا ا نساان مهماا كاان
اؤداي
املركز ا جتماعي ذا ّو لذا  ،فهي عدقة استخدف وتفاع بقدر ما يكاون هاذا ا نساان م ّ
لواجب يف هذه اودفة ،وليسه عدقة سيادة ّو إلوهيّة ّو مالكيّة.

الصيغة الثدثية:
ه ااي الص اايغة ال اايت تا اربأ با ا ا نس ااان وا نس ااان والطبيع ااة ،لكنّه ااا تقط ااع ص االة ها اذه األطا اراف

ابلطارف الراباع  .وجت ّارد تركياب العدقاة ا جتماعياة عاان البعاد الراباع ،عان يف سابحان وتعااىل ،وذااذا
تتحا ّاول نظاارة ك ا جاازء إىل ا اازء اآلخاار داخ ا هااذا الرتكيااب وهااذه الصاايغة  .وظهاارت علااى مساارف
التاااريخ ّلاوان تلفااة للملكيااة والساايادة ،ساايادةِّ ا نسااان علااى ّخيا ا نسااان شااكا ا املختلفااة ،يف
إطار تعطي البُعد الرابع وافرتال ّ ّن البداية هي ا نسان.

لااو قااارّة ب ا الصاايغت تضااق ّ ّن إ ااافة الطاارف الرابااع للصاايغة الرابعيااة ليسااه تا ّارد إ ااافة
عددية ،ب إ ّن هذه ا افة ُادع تغي ا نوعيا يف بُنية العدقات ا جتماعية ،ويف تركياب األطاراف
الثدثة
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نفسااها  .لاايس هااذا تا ّارد عمليااة مجااع ثدثااة زائااد واحااد ،ب ا هااذا الواحااد الااذي يضاااف إىل الثدثااة
سوف يعطي للثدثة روحا ُّخر ومفهوما نخر ،سوف ُادع تغي ا ّساسيا يف بُنية هاذه العدقاات
ذات األط اراف األربعااة كمااا رّينااا ؛ إذ يعااود ا نسااان مااع ّخي ا ا نسااان تا ّارد شااركاء يف حم ا هااذه
ومن عليها تّرد ّماناة
األمانة وا ستخدف ،وتعود الطبيعة بك ما فيها من ثروات وبك ما عليها َ
با ا ّد م اان رعاي ااة واجبه ااا وّداء ح ّقه ااا  .ه ااذا الط اارف الراب ااع ه ااو يف احلقيق ااة مغا ا ّ ن ااوعي لرتكي ااب
العدقة.
القاارنن الكاار إذن نماان ابلصاايغة الرابعيااة للعدقااة ا جتماعيااة ،لكا ّان القاارنن الكاار ذهااب إىل

ّكثار ماان هاذا ،فقااد اعتارب هااذه الصايغة الرابعيااة ُسانة ماان ُسانن التاااريخ ،كماا اعتاارب يف اآلياة السااابقة
ح ح
َع َهك لدلين  . . .سنّة من سنن التاريخ.
رأقَم
وكيااف اعتاارب القاارنن هااذه العدقااة بصاايغتها الرابعيااة س انّة ماان التاااريخ ؟ الصاايغة الرابعيّااة عر ااها
القرنن الكر على حنوين:
رة عر ها بوصفها فاعلية رّابنية من زاوية يف سبحان وتعاىل يف العطاء ،هاذا العارل قارّةه يف
ّ
اآلياة :إِّن عاعَ ِف األرض خليفدة  .هاذه العدقاة الرابعياة معرو اة يف هاذا الان الشاريف
رب العامل .
ابعتبارها عطاءا ْ
وجعد من يف ،نثّ الدور ا جيامي التكرني من ّ
و رة َعَر ها من زاوية تقبّ ا نسان ذه اودفة ؛ وذلك يف قول سبحان وتعاىل:
َ َ
َ
َ
ح
َ ح َ َ َ َحَ ح
ه َ َ ح َ َ ََ ََ ه َ َ
ال رأبي أ
َإنا عرضنا األمانة َ التماَ َ
اْلب َ
ات َاألر َض َ َ
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ح

َح َح

َ

َ

ُ

ق

ق

َْحملنَ َها ََأُفق َن منح َها ََ َ َ
ْحل َها اإلستا إَنه ُه َك َ َظلوما َع ُهوال (.)1
َ
َ
األمان اةُ هااي الوج ا التقبّلااي للخدفااة ،واودفااة هااي الوج ا الف اااعلي والعط ااائي للمانااة ،األمانااة
وام األعباء.
واودفة عبارة عن ا ستخدف وا ستئمان ّ
واملهااا حينمااا عُ ِّر ااه علي ا باان ّ اآليااة الكرنااةّ ،و بتعب ا
هااذه األمانااة الاايت تقبّلهااا ا نسااانّ ،

نخاار :هااذه العدقااة ا جتماعيااة بصاايغتها الرابعيّااة ،تُعاارل علااى ا نسااان علااى مسااتو التكليااف
والطل ااب ،ول اايس املقص ااود م اان تقبّ ا ه ااذه األمان ااة ه ااو تقبّ ا ه ااذه اودف ااة عل ااى مس ااتو ا متث ااال
والطاعة ،والدلي علاى ذلاكّ ّ :ن هاذا العارل كاان معرو اا علاى ا باال والساماوات واألرل ّيضاا
 .وماان الوا ااق ّناّ معااىن لتكليااف السااماوات وا بااال واألرل  .ماان هااذا نفهاام ّ ّن العاارل لاايس
عر ا تشريعيا ،ب إنّ يعي ّ ّن هذه العطية الرّابنية كانه تفتش عن الو ع املنسجم معهاا بطبيعتا ،
بفطرت  ،برتكيب التار ي والكوي.
ا بال تنسجم مع هذه اودفة ،والسماوات واألرل تنسجم مع هذه العدقاة ا جتماعياة
الرّابني ااة  .ا نس ااان ه ااو الك ااائن الوحي ااد ال ااذي ك ااان منس ااجما م ااع ه ااذه العدق ااة ا جتماعي ااة ذات
األط اراف األربعااة الاايت تُصاابق ّمانااة وخدفااة ،حبكاام تركيب ا وحبكاام بنيت ا  ،وحبكاام فطاارة يف الاايت فطاار
الناس عليها.
العرل هنا إذن عرل تكويي ،والقبول هناا قباول تكاويي ،وهاذا هاو معاىن سانّة التااريخّ ،ي إ ّن
ُ
هذه العدقة ا جتماعية ذات األطراف
____________________
( )6األحزاب.10 :
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األربعة داخلة يف تكوين ا نسان ،ويف مسار ا نسان الطبيعي والتار ي.
يف هذه اآلية إشارة إىل ّ ّن هذه السنّة التار ية مان الشاك الثالاثّ ،ي إ ّ اا سانّة تقبا التحا ّدي
وتقب العصيان  .وليسه من تلك السنن اليت تقب التح ّدي ّبادا ،ولاو للحظاة ،إ ّ اا سانّة فطارة،

ََََ
هُ َ َ َ ُ
ْحل َها اإلستا إَنه َك ظلومدا
َ

لكن هذه الفطرة تقب التح ّدي  .القرنن ّشار إىل هذا بقول :
و ّ
َ ُ ق
عهددوال  .وهااذه العبااارة ريكيااد علااى ّ ّ ااا سانّة تقبا التحا ّدي علااى الاارغم ماان ّ ّ ااا سانّة ماان ساانن
التاريخ ،وريكيد علاى ّ ّ اا تقبا ّن يقاف ا نساان منهاا موقفاا سالبيّا ،وهاذا التعبا ياوازي تعبا :
ّ
انلاس ال يَعلمو يف اآلية السابقة:
َلُن أك
َ
ق

رأقم َعهك لدلين حنيفا .)1( . .
احلقيقة ّ ّن اآلية:

ح

َح َ َح ه َ َ
ََ ح َ ح َ َ
َ ق ح ََ ه
اس َعلَيح َ
انل َ
ك ِّ
ك ل ِّ
اّلِل الهِت َف َ
ادل ُ
َ
ه
ين
اّلِل ذ َل
ق
ل
ِل
يَ
د
ب
ت
ال
ا
ه
ر
ط
ة
ر
ط
ر
يفا
ن
ح
ين
دل
رأ َقم َعه َ َ َ َ
َ َ َ َ
َ َ

ال َقيِّ ُم (.)2
تؤّكااد بعبااارة ( الاادين القاايم ) علااى ّ ّن هااذا الاادين ه او الفط اارة ،وك ا م ااا هااو داخ ا يف تك ااوين
ا نسان وتركيب ومساار ر ا ّ ،ي ّن يكاون هاذا الادين قيّماا علاى احليااة ،وّن يكاون مهيمناا علاى

احلياااة  .هااذه القيمومااة يف الاادين هااي التعبا اجملم ا يف هااذه اآليااة عاان العدقااة ا جتماعيااة الرابعيااة
َ
ِّ
َ ق
ٌ
ح َ َ َ َ َ
َع َرضددنا األ َمانددة ََ
الاايت طُرحااه يف اآليتا  :نيااة َإِّن َعا َعددَ َِف األ حر َض َخ َليفددة ونيااة
َ
ه َ َ
ات ََاأل حر َض .
التماَ َ

____________________
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ق

فالدين سنّة للحياة ،والدين يُدخ يف احلياة بعدا رابعا ؛ لكي ُادع تغيا ا يف كنا هاذه العدقاة
ترد إ افة عددية.
لكي تكون ّ
الركنان الثابتان يف العدقة ا جتماعية
ماان ّجا ّن نتعا ّارف بصااورة ّو ااق وّوسااع علااى دور الاادين القاايّم ودور اودفااة واألمانااة ،وعلااى
دور العدقة ا جتماعية ذات األطراف األربعة ،ودور الطرف الراباع ابعتبااره سانّة مان سانن التااريخ،
نتعرف ّو على الركن الثابت يف العدقات ا جتماعية.
بد ّن ّ
ّحدّا :ا نسان وّخوه ا نسان.
واآلخر :الطبيعة ،الكون واألرل.
ه ااذان الركن ااان داخ اادن يف الص اايغة الثدثي ااة ويف الص اايغة الرابعي ااة ،وم اان هن ااا نس ا ّاميهما ابل ااركن
الثابت يف العدقات ا جتماعية.
وماان ّج ا ّن نعاارف دور الااركن ا ديااد ،ودور هااذا الطاارف الرابااع ،دور يف ساابحان وتعاااىل يف
تركيب العدقات ا جتماعية بد ّن نفهم دور الركن الثابت .
دور ال ااركن ا دي ااد ،دور الط اارف الراب ااع يتض ااق بع ااد ّن تتب ا ا ّ وجه ااة النظ اار القرنني ااة ع اان دور
ُ
ا نسااان يف عمليااة التاااريخ ،وعاان دور الطبيعااة يف العدقااات ا جتماعيااة  .وسااوف يتضااق ّيضااا ّ ّن

هذا الطرف الرابع عنصر روري حبكم سنّة التاريخ ،وحبكم خلقة ا نساان ،و باد وّن ينادم ماع
األطراف األُخر لتكوين عدقة اجتماعية رابعية األطراف.
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مفهول القرنن الكر عن دور ا نسان يف احلركة التار ية
اتضاق ماان خادل املفاااهيم الاايت م ّارت بنااا ّ ّن ا نساان ّو األتااو الااداخلي ل نساان هااو األساااس
حلركة التاريخ  .وذكرة ّ ّن حركة التاريخ تتميّز عن سائر احلركاات األُخار ّ اا غائيّاة ساببيّة فقاأ
 .ليسه مشدودة إىل ساببها إىل ما ايها فحساب ،با هاي مشادودة ّيضاا إىل الغاياة ؛ أل ّ اا حركاة
هادفة ذات غائية متطلّعة إىل املستقب .
األر ألي نشاا من النشاطات التار ياة ،واملساتقب معادول فعاد ،وإّّناا ا ّار مان
املستقب هو ّ
خدل الوجود الذهي الذي يتمثّ في هذا املستقب ؛ فاالوجود الاذهي  -إذن  -هاو احلاافز واألار
واملدار حلركة التاريخ.
جيسااد ماان ةحيااة جانبااا فكاراي ،وهااو ا انااب الااذي يضا ّام تصا ّاورات ا اادف،
هااذا الوجااود الااذهي ّ
ونثّا ماان جانااب نخاار الطاقااة وا رادة الاايت ا ّفااز ا نسااان حنااو هااذا ا اادف  .واب متازاج با الفكاار

وحمركيت للنشاا التار ي على الساحة ا جتماعية.
وا رادة تتحقق فاعلية املستقب ّ
هااذان األم اران :الفكاار وا رادةّ ،ااا يف احلقيقااة األتااو الااداخلي الشااعوري ل نسااان  .األتااو
وجيسد هذه األهداف من خادل مزجا با
الداخلي ل نسان ،إذن ،هو الذي يصنع هذه الغاايت ّ
الفكر وا رادة.

اق القا ااول إ ّن األتا ااو الا ااداخلي ل نسا ااان ها ااو األسا اااس حلركا ااة التا اااريخ  .والبنا اااء
مماّ ااا تق ا ا ّدل يصا ا ّ
ا جتماااعي العلااوي بك ا مااا يضاام ماان عدقااات وّنظمااة وّفكااار وتفاصااي م ارتبأ ذااذه القاعاادة يف
وتطورها  .ف ذا تغ ّ
وتطوره لتغي هذه القاعدة ّ
األتو الداخلي ل نسان  .وتغي ُه ّ
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األساس تغ ّ البناء العلوي ،وإذا بقي األساس نبتا بقي البناء العلوي نبتا.
العدقة ب األتو الداخلي ل نساان والبنااء الفاوقي والتاار ي للمجتماع ،هاي عدقاة تبعيّاةّ ،ي
عدقة سبب مبسبّب  .هذه العدقة متثّ سنّة ر ية ،تق ّدل الكدل عنها يف قول سبحان وتعاىل:
إ ه هَ
ْيَا َما بأَ حن ُفتهمح
ْي َما ب َق حومٍ َح هَّت ُي َغ ِّ ُ
اّلِل ال ُي َغ ِّ ُ
َ
َ َ َ
َ

.
ه ااذه اآلي ااة وا ااحة ج اادا يف املفه ااول ال ااذي ّعطين اااه ،وه ااو ّ ّن األت ااو ال ااداخلي ل نس ااان ه ااو
القاعدة واألساس للبناء العلوي ّي احلركة التار ية ؛ أل ّن اآلية الكرنة تتحدع عن تغيا ين ،وتقاول
إ ّن تغي ا ّو اااع القااول وشااؤو م وّبنيااتهم العلويااة وظ اواهرهم تتغ ا ّ ح ا يتغ ا ّ مااا نفااس القااول .
() 1

التغيا األساسااي إذن هااو تغيا مااا باانفس القااول ،والتغيا املرتتّااب علااى ذلااك هااو تغيا حالااة القااول
النوعية والتار ية وا جتماعية.
ماان الوا ااق ّ ّن املقصااود ماان تغي ا مااا ابألنفااس تغي ا مااا نفااس القااول ،حبيااث يكااون األتااو

الاداخلي للقااول ،ابعتبااارهم قوماا وّ ُّمااة وشااجرة مباركااة تُاؤي ُّكلهااا كا حا  ،متغا ّ ا ّّ ,مااا تغيا الفاارد
الواح ااد ّو الف ااردين ّو األف ا اراد الثدث ااة ف ااد يش ا ا ّك األس اااس لتغي ا ا م ااا ابلق ااول  .ف اااألتو ال اانفس
والداخلي لل ُّمة ،ابعتبارها ّ ُّمة ،حمتو هذا الفارد ّو ذلاك الفارد ،هاو الاذي يعتارب ّساساا وقاعادة
للتغي ات يف البناء العلوي للحركة التار ية كلّها.
ا سدل يؤمن ّ ّن هذا البناء الداخلي جيب ّن يس جنبا إىل جنب

____________________
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مع البناء اوارجي ،و نكان افارتال انفكاا البنااء الاداخلي عان البنااء اواارجي إ ّ إذا بقاي البنااء
اوااارجي مهاازوزا متااداعيا  .ولااذلك ّااى ا ساادل عمليااة بناااء األتااو الااداخلي ،إذا اجتهااه اجتاهااا
صاحلا ا هاد األكرب ،و ّى عملية البناء اوارجي إذا اجتهه اجتاها صااحلا ا هااد األصاغر  ,واعتارب

ّ ّن ا هاااد األصااغر يفقااد حمت اواه ومضاامون إذا انفص ا عاان ا هاااد األكاارب ،ب ا ويفقااد قدرت ا علااى
التغي احلقيقي على الساحة التار ية وا جتماعية.
والق اارنن الك اار يع اارل حلال ااة م اان ح ااا ت انفص ااال عملي ااة البن اااء او ااارجي ع اان عملي ااة البن اااء
الداخلي ؛ حيث يقول سبحان وتعاىل:

َ ح َ ُ َ َ َ ُّ ح
ح
َ ح ُح ُ َ
اْلَيَاة ُّ ح َ ُ ح ُ ه َ َ َ َ
َ
ك قَ حو ُ ُ
ََ َم َن ه
اِلصامَ *
ِل َِف
اس من يع َجب
ادلنيا ََيش َهد اّلِل َ ما َِف قل َب َه َهو أدل َ
انل َ
َ
َ
َ َ ه
حَ
ُ ح َ َ َ ُ ح َ حَ ح َ َ ه ح َ َ ه ُ ُ
األ ح
ْ ُّب الف َت َاد (.)1
ال
اّلِل
َ
َ
ت
الن
َ
ث
ر
اْل
ك
ل
ه
ّ
َ
ا
يه
ف
د
ت
ف
ِل
ض
ر
ََ َِذا ت َوَّل َس ََع َِف
َ
َ َ َ َ
َ

ّي إ ّن ا نسااان نكن ا ّن يطاارف الكلمااات الصاااحلة الاايت نكاان ّن تتحا ّاول إىل بناااء صاااح يف
اجملتمع إذا ِّ
ين نفس بناءا صااحلا ،وإذا تنبعاث هاذه الكلماات عان قلاب يعمار ابلقايم الايت تادل
عليه ااا تل ااك الكلم ااات ؛ إذ س ااتبقى الكلم ااات ت ا ّارد ّلف اااظ جوف اااء ،دون ّن يك ااون ااا مض اامون
وحمتااو  .فمسااهلة القلااب هااي الاايت تعطااي للكلمااات معناهااا  ,وللشااعارات ّبعادهااا ،ولعمليااة البناااء
ومسارها.
اوارجي ّهدافها
َ
نقطة البدء يف بناء األتو الداخلي ل نسان
عرفن ااا ّ ّن األس اااس يف حرك ااة الت اااريخ ه ااو األت ااو ال ااداخلي ل نس ااان ،واآلن نتس اااءل :م ااا ه ااو
األساس يف هذا األتو الداخلي نفس  ،وما

____________________
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هي نقطة البدء يف بنااء هاذا األتاو الاداخلي ل نساان ،وماا هاو األاور الاذي يساتقطب عملياة بنااء
األتو الداخلي ل نسان ؟.
إنّ ( املث األعلى ).

ار التاريخ ،من خدل وجاودات ذهنياة
جيسد الغاايت اليت ّ
عرفنا ّ ّن األتو الداخلي ل نسان ّ
متتاازج فيهااا ا رادة ابلتفكا  .واملثا األعلااى اا ّدد هااذه الغااايت الاايت ااار التاااريخ  .الغاااايت تنبثااق
مجيعا عن وجهة نظر رئيسية إىل مث ّعلى ل نسان يف حيات  ،وللجماعة البشرية يف حياهتا.
وهااذا املث ا األعلااى هااو الااذي ااادد الغاااايت التفصاايلية ،وينبثااق عن ا هااذا ا اادف ا زئااي وذلااك
حمركاة للتااريخ ،وهاي بادورها نتااج لقاعادة ّعماق منهاا يف األتاو
ا دف ا زئاي  .فالغااايت بنفساها ّ
الااداخلي ل نسااان ،وهااو املثا األعلااى الااذي تتمحااور فيا كا تلااك الغاااايت ،وتعااود إلي ا كا تلااك
األهداف.
فبقاادر مااا يكااون املثا األعلااى للجماعااة البشارية صاااحلا وساااميا وممتاادا ؛ تكااون الغاااايت صاااحلة
وسااامية وممتاادة  .وبقاادر مااا يكااون هااذا املث ا األعلااى حماادودا ّو منخفضااا ؛ تكااون الغاااايت املنبثقااة
عن حمدودة ومنخفضة ّيضا.
إذن املث األعلى هو نقطة البدء يف بناء األتو الداخلي للجماعة البشرية  .وهذا املثا األعلاى
ي ارتبأ يف احلقيقااة بوجهااة نظاار عامااة إىل احلياااة والكااون ،يتح ا ّدد ماان قِّبَ ا ك ا مجاعااة بش ارية علااى
ّسااس وجهاة نظرهتااا العاماة حنااو الكاون واحليااة ،علااى اوء ذلااك اادد مثلهاا األعلااى  .ومان خاادل
الطاقة الروحية اليت تتناسب مع ذلك املث األعلى ومع وجهة
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نظرها إىل احلياة والكون ،ا ّقق إرادهتا للس حنو هذا املث ويف طرياق هاذا املثا  .هاذا املثا األعلاى
يتجسااد ماان خاادل رايااة فكريااة ،وماان خاادل طاقااة روحيّااة تاادفع اب نسااان علااى
هااو يف احلقيقااة إذن ّ
طريق ا  .وكا ا مجاع ااة اخت ااارت مثله ااا األعل ااى ،فق ااد اخت ااارت يف احلقيق ااة س اابيلها ومنعطف ااات ه ااذا
السبي .
وكما ّ ّن احلركة التار ية تتميّز عن ّي حركة ُّخر يف الكاون ّ اا حركاة غائياة وهادفاة ،وكاذلك
تتميّااز وتتمااايز احلركااات التار يااة ّنفسااها بعضااها عاان بعااة مبثلهااا العليااا ،فلكا حركااة ر يااة مثلهااا
األعلااى ،وهااذا املث ا األعلااى هااو الااذي ا ا ّدد الغاااايت واألهااداف  .والغاااايت واألهااداف هااي الاايت

التحركات من مسار ذلك املث األعلى.
ادد النشاطات و ّ
نايت القرنن الكر والنصو الدينية تطلق على املث األعلى يف مجلاة مان احلاا ت اسام ا لا ،
ِّ
املوجا  .وهااذه الصاافات يراهااا القاارنن ل لا  ،و ااذا
ابعتبااار ّ ّن املثا األعلااى هااو القائااد اآلماار املطاااع ّ

يعرب عن ك ما نثّ مركز املثا األعلاى اب لا ؛ ألناّ هاو الاذي يصانع مساار التااريخ ،حا ع ّارب عان
ّ
ا و حينما يتصاعد تصاعدا مصطنعا فيصابق هاو املثا األعلاى وهاو الغاياة القصاو اذا الفارد ّو
عرب عن نّ ( إل ).
لذا ّ َ ،
َ
َ ح َ َ هَ َ َ
اَّتذ َإل َه ُه َه َو ُاد (.)1
أرأيت م َن

فاملث العليا حبسب التعب القرني والديي هي نل  ،أل ّ ا هي املعباودة ح ّقاا ،وهاي اآلمارة والناهياة
األركة ح ّقا ،فهي ن ة يف املفهول الديي وا جتماعي.
ح ّقا ،وهي ّ
____________________
( )6الفرقان.223 :
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ّقسال املث العليا
املث العليا اليت تتبناها ا ماعات البشرية على ثدثة ّقسال:
ّو  :املث األعلى املنخفة
وهااو املث ا األعلااى الااذي يسااتمد تصااوره ماان الواقااع نفس ا  ،ويكااون منتزعااا ماان واقااع مااا تعيش ا
ا ماعة البشرية من ظروف ومدبسات ّ .ي ان الوجود الذهي الذي صا املستقب هنا يساتطع
ّن يرتفع على هذا الواقع ب انتزع مثل األعلى من هذا الواقع حبدوده وبقيوده وشؤون .
حينما يكون املث األعلى منتزعا عن واقع ا ماعة حبدودها وقيودها
وشؤو ا ستكون حركة التااريخ حركاة تكرارياة حلالاة ساابقة  .و اذا ساوف يكاون املساتقب تكارارا
للواقع وللما ي ،وسيكون هذا املث األعلى تكراراي.
هذا النوع من اآل اة يعتماد علاى جتمياد الواقاع واويا ظروفا النسابية إىل ظاروف مطلقاة ؛ لكاي
تستطيع ا ماعة البشرية ّن تتجاوز الواقع وترتفع بطموحاهتا عن هذا الواقع.
تبي هذا النوع من املث العليا ل ّحد سبب :
ّ
السبب األول:
األلفااة والع ااادة واوم ااول والضااياع ،وه ااذا س اابب نفس ااي  .وإذا انتش اارت ه ااذه احلال ااة يف تتم ااع،
يتجمااد ذلااك اجملتمااع ؛ ألنّا سااوف يصاانع ن ااة ماان واقعا  ،وسااوف اا ّاول هااذا الواقااع النسااي
حينئااذ ّ
األدود الذي
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يعيش إىل حقيقة مطلقة ،إىل مث ّعلى ،إىل هدف ير وراءه شيئا.
هذه احلقيقة عر ها القرنن الكر يف كث من اآلايت الايت اادثه عان اجملتمعاات الايت واجهاه
األنبيااء ،حينمااا جااوهااا مبثاُ عليااا حقيقااة ترتفاع عاان الواقااع وترياد ّن اا ّار هااذا الواقاع ،وتنتزعا ماان

حدوده النسبية إىل و ع نخر.
واج هاؤ ء األنبيااء تتمعاات ساادهتا حالاة األلفاة والعاادة والتميّاع ،فكاان هاذا اجملتماع يارد علاى
متمساكون مباثلهم األعلاى  .سايطرة
دعوة األنبيااء ،ويقاول نّناا وجادة نابءة علاى هاذه السانّة وحنان ّ
اس يف طموحاتا بلاظ درجااة ا ّاول هاذا ا نساان معهااا
الواقاع علاى إنساان هاذه اجملتمعااات وتغلغا احل ّ

إىل إنسان حسي إنسان مف ّكر ،إىل إنسان يكون ابن يوم دائماا ،وابان واقعا دائمااّ ،اب يوما
وّاب واقع ؛ و ذا يستطيع ّن يرتفع على هذا الواقع.
يقول القرنن الكر :
َ ُ َح َه ُ َ َحَ حَ َ َح َ ََ َََح َ َ َ ُ ُ ح َ ح ُ َ
.
قالوا بَ نت َب ما ألفينا علي َه آ َباءنا أَلو َك آ َباؤهم ال يع َقلو
ق
َ
َ ُ َ ح َُ َ َ َ ح َ َ َح َ ََ َََح َ َ َ ُ ُ ح َ ح َ ُ َ َ ح َ ح َ ُ َ
قالوا حت نا ما َعدنا علي َه آ َباءنا أَلو َك آ َباؤهم ال يعلمو ُيئا َال يهِدَ
َ ُ َ حََ َ ح ََ َ ه َ َ ح َ َ َح َ ََ ََ ُ َ َ ُ َ ح
ك حِّب َّ ُ
اء
قالوا أ َعئتنا َال َفِنا عما َعدنا علي َه آ َباءنا َتُو لكما ال َ َ
() 1

____________________
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( .) 2

َ

َ

َ ُ

ِف األ حرض ََ َما َنح ُن لك َما ب ُم حممن َ
ي ( .) 1
َ
َ ََ
َ

َ َ ح َ َ َ ح َ ح ُ َ َ َ ح ُ ُ َ ُ َ َ ه َ َ َ ٍّ
ك م هما تَ حد ُعونَا إ َِلحه ُ
ّب (.)2
ر
م
أتنهانا أ نعبد ما يعبد آ َباؤنا َ َِننا ل َِف ُ
َ
َ
َ
َ ٍ
َ
َ

ه َ ٌّ َ
َ ح َح ُ ُ ح َح َ َ ُ ح ح ُُ
ُ
َ َ ح ُُ ُُ ح
ه َ َ
دن ذندوَُِّ حم
ات َاألر َض يدعوكم َِلغ َفر لُم َم
اّلِل ُك ر َ
اط َر التماَ َ
قالت رسلهم أ َِف َ
َ ِّ ُ
َ َ ُ َ ى َ ُ ح َ ح ُ ح ّ َ َ ٌ ح ُ َ ُ ُ َ َ ح َ ُ ُّ َ َ ه َ َ َ ح ُ ُ َ ُ َ
ََ ُّمخ َرك حم إ أع ٍَ متى قالوا إَ أنِم إَال بُ َمثلنا ت َرّدَ أ تصدَنا عما َك يعبد آ َباؤندا
رَأحتُونَا ب ُتلح َطا ُ
ي ( .) 3
ب
م
ٍ َ ٍ
َ
ُ
ُ
ح
َ
َ
َ
َ
بََ قالوا َإنها ََ َع حدنَا آ َبَ َاءنَا ََ أ هم ٍة ََ َِنها ََ آ َث َار َه حم ُم حهَِ ُدَ َ (.)4

يف كا ا ه ااذه اآلايت يس ااتعرل الق اارنن الك اار الس اابب األول لتب ا ّاي اجملتم ااع ه ااذا املثا ا األعل ااى
املنخفة  .هؤ ء حبكم األلفة والعادة وا ّكم التميّع والفرا ؛ َو َجدوا ُسنّة قائماة وو اعا قائماا ،فلام
جساادوه كمث ا ّعلااى وعار اوا ب ا دع اوات األنبياااء علااى ما ّار
يساامحوا ألنفسااهم ّن يتجاااوزوه ،ب ا ّ
لتبي هذا املث األعلى املنخفة.
التاريخ  .هذا هو السبب األول ّ
السبب الثاي:
هااو التسالّأ الفرعااوي علااى ما ّار التاااريخ  .الفراعنااة ،حينمااا اتلّااون مراكاازهم ،جياادون يف ّي تطلّااع

إىل املستقب  ،ويف ّي جتاوز للوقع
____________________
( )6يونس.13 :
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الااذي ساايطروا علي ا  ،جياادون يف ذلااك زعزعااة لوجااودهم وه ازا ملراكاازهم ؛ ماان هنااا كااان ماان مصاالحة
فرعاون علاى ما ّار التااريخ ّن يغمااة عياون الناااس علاى هااذا الواقاعّ ،ن اا ّاول الواقاع الااذي يعيشا مااع
الناااس إىل مطلااق ،إىل إل ا  ،إىل مث ا ّعلااى نك اان جتاااوزه  .ااااول ّن ا اابس ك ا األ ُّمااة يف إط ااار
نظرت ا هااو ،ويف ّطااار وجااوده هااو ،لكااي نكاان ااذه األ ُّمااة ّن تفااتّش عاان مث ا ّعلااى ينقلهااا ماان
احلا ر إىل املستقب  ،ومن واقع إىل طموف نخر ّو إىل واقع ّكرب من هذا الواقع.
هنا السبب اجتماعي نفسي ،وخارجي داخلي ،وهذا ّيضا ما عر القرنن الكر :
َ َ َ ح َ ح ُ َ َ ُّ َ ح َ ُ َ َ ح ُ َ ُ ح ح َ َ
ح
() 1
َقال رَرعو يا أيها المل ما ع َلمت لُم َمن إَ ٍِل غ َْيي .
َ

ّ

ّ

َ

ُ
ُ
أراك حم إال ما أرى َما أهديُم إال س يَ الرُاد (.)2
قال ررعو ما
يقااول فرعااون هنااا :مااا ّراكاام إ ّ مااا ّر ّ ،ي يريااد ّن يضااع الناااس الااذين يعبدونا كلهاام يف إطااار
اول هذه النظرة وهذا الواقع إىل مطلق نكن جتاوزه.
رايت ونظرت  ،يريد ّن ّ

وقال سبحان وتعاىل:

ح َ ح َ َ َ َ َ ح َ حَُ َ ُ
ُ ه َح َ حَ ُ َ
ارَ َ بآ َيَاتنَا ََ ُسلح َطا ُ
وس ََأَ َخ ُاد َه ُ
ِّبَا َََكنوا
ي * إ َررعو َمل َئ َه راسِك
ب
م
ثم أرسلنا م
َ َ
ٍ َ ٍ
َ
َ
َ
ح
قَ حو قما ََعل َ
ي * َف َقالُوا أنُ حم َم ُن َل َ َ َ
ُّح َن َمث َلنَا ََق حو ُم ُه َما نلَا ََعبَ ُدَ َ (.)3
َ

____________________
( )6القص .33 :
( )0غافر.04 :
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فرعااون وملااؤه يصا ّارحون نّنااا غا مسااتع ّدين ّن نااؤمن ذااذا املثا األعلااى الااذي جاااء با موسااى ؛
ألنّ سوف يزعزع عبادة قول موسى وهارون لنا.
القاارنن الكاار يسا ّامي هااذا النااوع ماان القااو الاايت ااااول ّن اا ّاول هااذا الواقااع األاادود إىل مطلااق،
يسمي هذا ابلطاغوت.
واصر ا ماعة البشرية يف إطار هذا األدودّ ،
قال يف سبحان :

ه
ه َُ ُ حُ ح
َ َ ِّ
ه ُ َ َ ح َ ح ُ ُ َ َََ
َ ه َ ح َ
َ
ُ
ح
اَّليدنَ
َ
ين اعَِنبُوا الطاغوت أ يعبدَها َأنابوا إ
اَّل
اّلِل لهم ال ُدى ر ُد َعبدا َد * َ
َ َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ه
ح
ح
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ َ َ ُ
َح َ ُ َ َح َه ُ َ ح َُ
اّلِل ََأ َ ُ ح
اه ُم ه ُ
َ
اب (.)1
اَّلين هد
َ
ََلك َ
يتِ َمعو القول فيت َبعو أح َتنه أ َ
ََلك هم أَلو األ َ
َح َ ُ َ
هذه اآلية تش ّيضاا إىل صافة ّساساية مميّازة ملان اجتناب عباادة الطااغوت وهاي :يتدِ َمعو
َ
َ
ح َ َ
ال َق حول فيَته َب ُعو َ أ حح َتنَ ُه ّ .ي إ ّ م جيعلوا قيدا علاى ذهانهم ،و لقاوا ام إطاارا نكانهم ّن

يتجاااوزوه ،ب ا جعل اوا احلقيقااة ماادارهم وهاادفهم ؛ و ااذا فهاام يسااتمعون القااول فيتبعااون ّحساان ّ ،ي
إ ّ اام يف حالااة تطلااع ومو ااوعية تساامق اام ن جياادوا احلقيقااة ويتّبعو ااا  .بينمااا لااو كااانوا يعباادون
الطاغوت ملا استطاعوا ّن يستمعوا القول فيتبعون ّحسن  ،وإّّنا يتبعون فقأ ما يراد ّن يتّبعوه.
هذه املثُ العليا املنخفضة املنتزعة عن الواقع تتخذ يف كث مان األحياان طاابع ( الادين ) ويسابظ
ُ
عليها هذا الطابع من ّج إعطائها قدسية ااف على بقائها واستمرارها على الساحة.
____________________
( )6الزمر.63 - 61 :

377

ورّينااا يف اآلايت الكرنااة املتقدمااة ّ ّن اجملتمعااات الاايت رفضااه دعااوة األنبياااء كثا ا مااا كانااه تصا ّار
التمسك بعبادة اآلابء وبدين اآلابء ،وابملث األعلى املعبود لآلابء.
على ّ
إ ّن ك مثا ّعلاى مان هاذه املثا العلياا املنخفضاة ينفاك يف احلقيقاة عان الثاوب الاديي ،ساواء
ب اارز بش ااك صا اريخ ّو ي ااربز ؛ أل ّن املثا ا العلي ااا ات ا ا دائم ااا مرك ااز ا ل ا ا حبس ااب التعبا ا الق اارني
وا سدمي.
عدق ااة األ ُّم ااة مبثله ااا األعل ااى تس ااتبطن دوم ااا نوع ااا م اان ( العب ااادة ) ااذا املث ا األعل ااى ،وليس ااه
األداين بشكلها العال إ ّ عدقة عابد مبعبود.

املثا األعلااى إذن ينفااك عاان الثااوب الااديي ساواء كااان ثااواب دينيااا صااراا ّل ثااواب دينيااا مسااترتا
مربقعا اه شعارات ُّخر  ،فهو يف جوهره دين ،ويف جوهره عبادة وانسياق.
هااذه األداين ،الاايت تفرزهااا هااذه املثا املنخفضااةّ ،داين حماادودة تبعااا ألدوديااة نفااس هااذه املثا .
فهااذه املثا املنخفضااة األاادودة قااد ُح ّولااه بصااورة مصااطنعة إىل مطلقااات ،وليسااه هااي يف احلقيقااة
سااو تصا ّاورات جزئيااة عاارب الطريااق الطويا ل نسااان واألداين الاايت يفرزهااا ا نسااان مان خاادل صاانع
هذه املث  ،ومن خدل عملقة هذه املث وتطويرها مان تص ّاورات إىل مطلقاات ،تكاون ّداية حمادودة
ُ
و ئيلة.
ّداين التجزئة هذه ،وهذه اآل ة ،اليت يفرزها ا نسان ب ح وح هي الايت ع ّارب عنهاا القارنن
الكر بقول :
َ
َ
ح َ ّ ح َ ٌ َ ه حُُ َ حُ ح َ َ ُ ُ
ك حم (.)1
َإ َِه َإال أسماء سميِموها أنِم َآ َباؤ

____________________
( )1النجم.03 :
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هااذا الاادين الااذي يصاانُع ا نسااان نكاان ّ ْن يكااون هااو الاادين القاايّم ،و نكاان ّن يكااون هااو
املصعد احلقيقي للمس ة البشرية ؛ أل ّن املس ة البشرية نكن ّن لق إ ها بيدها.
ّ
إذا تق ا ّدمنا خطااوة إىل األمااال ،جنااد اجملتمعااات واألُماام ،الاايت تعاايش هااذا املث ا األعلااى املاانخفة

املساتمد ماان واقااع احليااة ،سااوف تفقااد و ءهاا ابلتاادري ااذه املثا  ،بعااد ّن يفقااد هاذا املثا فاعليتا
وقدرت على العطاء ،وبعد ّن يصبق نساخة مان الواقاع  .وفقادان الاو ء اذه املثا يعاي ّ ّن القاعادة
ا ماه يااة الواسااعة يف هااذه األ ُّمااة سااوف تتما ّازق وحاادهتا ؛ أل ّن وحاادة هااذه القاعاادة إّّنااا هااي ابملثا
الواحد ،ف ذا اع املث اعه هذه القاعدة.
هااذه األ ُّمااة ،بعااد ّن تفقااد و ءهااا ااذا املث ا  ،تصاااب ابلتشااتّه والتما ّازق والتبعثاار ،وتكااون كمااا
وصفها القرنن الكر :
َ
َ
ق
ُ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ ه
َ ُُ ح َ
َح ُ ُ ح َحَُ ح َ ٌ ح َ ُُ ح َ
ح َ
ُ
ٌ
ه
ح
ح
() 1
.
َجيعا َقلوِّهم َُّت ذلَك بَأنهم قوم ال يع َقلو
بأسهم بينهم ُ َديد َتتبهم َ

ُسهم بينهم شديد ابعتبار ّ ّن هذه األ ُّمة جيمعها شيء إ ّ متاثا الوجاود وتقاارب الوجاوه،
تمدة.
جيمعها مث ّعلى و جيمعها سبي واحد ،قلوب متفرقة وّهواء وّرواف مبعثرة وعقول ّ
يف مث هذه احلالة تبقى ّ ُّمة ،وإّّنا يبقى شبق ّمة فقأ ،ويف ظ هذا الشابق ساوف ينصارف
كا فاارد ماان هااذه األ ُّمااة إىل ّوما الصااغ ة واىل قضاااايه األاادودة ؛ ألنّا يوجااد هنااا مثا ّعلااى
تلتف حول الطاقات والقابليات وا مكاةت ،واشد من ّجل التضحيات  .حينما

____________________
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يسااقأ هااذا املث ا األعلااى تسااقأ الرايااة الاايت ّتوحااد األ ُّمااة ويبقااى ك ا إنسااان مشاادود إىل حاجات ا
األدودة ومصاحل الشخصية وتك ه يف ّموره اواصة.
ويبق ااى يفكا اار كي ااف يُصا اابق وكيا ااف ُنس ااي وكيا ااف ةك ا ا وكيا ااف يش ا ارب وكي ااف يا ااوفر الراحا ااة

وا سااتقرار ل ا وألو ده ولعائلت ا ّ .يااة راحااة ؟ وّي اسااتقرار ؟ الراحااة ابملعااىن الاارخي  ،وا سااتقرار
ابملعىن القص  .يبقى ك إنسان سج حاجات اواصة ورغبات اواصة.
يف مثا هااذه احلالااة توجااد ثدثااة إجاراءات ،ثدثااة باادائ نكاان ّن تنطبااق علااى حالااة هااذه األ ُّمااة
الشبق:
ا جراء التار ي األولّ :ن تتاداعى هاذه األ ُّماة ّماال غازو عساكري مان اواارج ؛ أل ّن هاذه األ ُّماة
قاد تقااع فريساة غاازو خااارجي بعاد ّن ُّفرغااه مان حمتواهااا و لّااه عان وجودهااا كه ُّماة وبقيااه كااهفراد،
ك إنسان يفكر يف طعام ولباس ودار سكناه ،و يفكر يف األ ُّمة ّحد.
وهااذا مااا وقااع ابلفع ا بعااد ّن فقااد املساالمون مااثلهم األعلااى ،وفقاادوا و ءهاام ااذا املث ا األعلااى
فتداعوا ّمال غزو التتار.
ا جراء التار ي الثاي :الذوابن وا نصهار يف مث ّعلى ّجني مساتورد مان خاارج هاذه األ ُّماة .
فبعااد ّن تفقااد هااذه األ ُّمااة ُمثُلهااا العليااا النابعااة منهااا ،وتفقااد فاعليتهااا وّصااالتها  .تفااتش حينئااذ عاان

قيادهتا.
مث ّعلى من اوارج تعطي و ءها لكي متنح َ
ا جراء التار ي الثالثّ :ن ينشه يف ّعماق هذه األ ُّمة بذور إعادة
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املث األعلى من جديد مبستو العصر الذي تعيش األ ُّمة.
ّ ُّمتنااا ا ساادمية وقفااه بعااد دخو ااا عصاار ا سااتعمار علااى مفاارتق ط اريق ّمااال ا ج اراء الثاااي
والثالااث  .كااان هنااا طريااق ياادعوها إىل ا نصااهار يف مث ا ّعلااى ماان اوااارج  .هااذا الطريااق طبّق ا

مجلااة ماان حكااال املساالم يف باادد املساالم مث ا ( ر ااا خااان ) يف إي اران ( وّ تااور ) يف تركيااا .
جيس اادوا املثا ا األعل ااى ل نس ااان األورومي املنتص اار ،ويطبّقا اوا ه ااذا املثا ا األعل ااى،
ه ااؤ ء ح اااولوا ّن ّ
ويكسبوا و ء املسلم ّنفسهم ذا املث األعلى ،بعد ّن ااع املثا األعلاى يف داخا املسالم .
ّّمااا ّرواد الفكاار ا ساادمي والنهضااة ا ساادمية ،فقااد ّطلقاوا جهااودهم يف بااداايت عصاار ا سااتعمار
وّواخاار الفاارتة الاايت ساابقه عصاار ا سااتعمار يف ساابي ا ج اراء الثالااث ،يف ساابي إعااادة احلياااة إىل
ا ساادل ماان جديااد  ,ويف ساابي انتشااار هااذا املثا األعلااى ،وإعااادة احلياااة إليا وتقدنا بلغااة العصاار
ومبستو العصر ،ومبستو حاجات املسلم .

ننيا  -املث األعلى األدود:
إذا رجعنا خطوة إىل الاوراء ( وهاذا ماا سهشارف معنااه بعاد قليا ) ساوف نواجا هاذا الناوع الثااي
من املث العليا املشتق من طماوف األ ُّماة ،ومان تطلّعهاا حناو املساتقب  .لايس هاذا املثا األعلاى تعبا ا
تكراراي عن الواقع ب هو تطلّع إىل املستقب  ،وا ّفز حنو ا ديد وا بداع والتطاوير  .لكان هاذا املثا
منتزع عن خطوة واحادة مان املساتقب  ،منتازع عان جازء مان هاذا الطرياق الطويا املساتقبلي ّ .ي إ ّن
الطم ااوف ال ااذي انتزع ااه األ ُّم ااة منا ا َمثَله ااا ك ااان طموح ااا حم اادودا ،يس ااتطع ّن يتج اااوز املس ااافات
يكون راية مستقبلية
الطويلة ،وإّّنا استطاع هذا الطموف ّن ّ
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حمدودة ،وهذه الراية املستقبلية األدودة انتزع منها مثلها األعلى.
يف هااذا املث ا األعلااى جانااب مو ااوعي صااحيق ،لكنا اتااوي علااى إمكاااةت خطاار كب ا ّ .مااا
ا انااب املو ااوعي الصااحيق فهااو إن ا نسااان عاارب مس ا ت الطويلااة نكن ا ّن يسااتوعب املطلااق،
ألن الااذهن البشااري حماادود  .والااذهن األاادود نكاان ّن يسااتوعب املطلااق ،وإّنااا يسااتوعب نفحااة
ماان املطلااق ،شاايئا ماان املطلااق ،ةخااذ بيااده قبضااة ماان املطلااق تن ا ل ا الطريااق ،فطبيعااي ومو ااوعي
وصحيق ّن تكون دائرة ا ستيعاب البشري حمدودة.
لكاان اوط ا يف هااذه املسااهلة ّ ّن هااذه القبضااة الاايت يقبضااها ا نسااان ماان املطلااق اوّ ااا إىل مث ا

واو ااا إىل مطل اق  .وا ا ّاول ه ااذه الومض ااة م اان الن ااور ال اايت يقبض ااها م اان ه ااذا املطل ااق إىل ن ااور
ّعل ااى ّ
الس ااماوات واألرل  .هن ااا يكم اان اوط اار ؛ أل ّن مث ا ه ااذا املث ا األعل ااى س ااوف اادل ا نس ااان يف
املرحلا ااة احلا ا اارة ،وسا ااوف يهيّا ا ل ا ا إمكانيا ااة النما ااو بقا اادر طاقا ااات ها ااذا املث ا ا  ،وبقا اادر إمكاةت ا ا
وينشااط  ،لكنّ ا ساارعان مااا يص ا إىل حاادوده ال ُقصااو ؛
املسااتقبلية ،وسااوف اا ّار هااذا ا نسااان ّ
تمااد حلركااة
حينئااذ سااوف يتحا ّاول هااذا املث ا نفس ا إىل قيااد للمس ا ة ،واىل عااائق عاان التطا ّاور واىل ّ
ا نسااان ؛ ألنّا ّصاابق مااثد وإ ااا ودينااا وواقعااا قائمااا ،وحينئااذ ساايكون بنفس ا عقبااة ّمااال اسااتمرار
عمم خطه ُا ّول من حمدود إىل مطلق خطه.
زحف ا نسان حنو كمال احلقيقي ،وهذا املث الذي يُ ّ
هنا تعميمان خاطئان ذا املث :
ّلااف  -التعماايم األفقااي اواااط ّ :ن ينتاازع ا نسااان ماان تصا ّاوره املسااتقبلي مثااا  ،ويعتاارب ّ ّن هااذا
املث يضم ك قيم ا نسان اليت جياهد
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احت  -نثّا إ ّ جاازءا ماان
ماان ّجلهااا وينا ا يف ساابيلها ،بينمااا هااذا املث ا  -علااى الاارغم ماان صا ّ
هذه القيم.
هاذا التعماايم تعمايم ّفقااي خاااط ؛ أل ّن هاذا املثا يعا ّارب عان جاازء مان ُّفااق احلركااة ،بينماا لااو مماّاا
نل ك ُّفق احلركة.
ا نسااان األورومي احلااديث يف بااداايت عصاار النهضااة جعا احلريااة مااثد ّعلااى ،رّي ّن ا نسااان
الغرمي كان مغلو يف ك ساحات احلياة ،ومقيّدا يف عقائده العلمية والدينية حبكم الكنيسة وتعنتهاا
وكااان مقياادا يف قوت ا ورزقا نظمااة ا قطاااع ،كااان مقيّاادا ّينمااا يس ا ّ .راد ا نسااان األورومي الرائااد

لعصاار النهظااة ّن اا ّارر هااذا ا نسااان ماان هااذه القيااود ،قيااود الكنيسااة وقيااود ا قطاااعّ ،راد ّن جيعا
ويتهم ا بذات ا ّن يسااتمد هااذا
ماان ا نسااان موجااودا تااارا يفكاار بعقل ا بعق ا غ ا ه ،ويتصا ّاور ّ
التصور كصيظ ةجزة من اآلخرين  .هذا شيء صحيق إ ّ ّ ّن الشيء اواط يف ذلاك هاو :التعمايم
ّ

األفقي ،ف ّن هاذه احلرياة الايت تعاي كسار القياود عان هاذا ا نساان هاي قيماة مان القايم وإطاار للقايم،
لكنّهاا وحادها تصانع ا نساان ّ .ناه تساتطيع ّن تصانع ا نساان ن تكسار قياوده وتقاول لا
افع ا مااا شاائه ،هااذا وحااده يكفااي ،ف ا ّن كساار القيااود إّّنااا يش ا ّك ا طااار العااال للتنميااة البش ارية
ع ا نسااان ُحارا نشااي يف
الصاااحلة ،ويبقااى ا نسااان حباجااة إىل األتااو واملضاامون  .يكفااي ّن تا َاد َ
األساواق ،با بااد ماان تعيا ا اادف الااذي ماان ّجلا نشااي يف األساواق  .األتااو واملضاامون هااو
الذي فات ا نسان األورومي.
ا نسااان األورومي جع ا احلريااة هاادفا  .وهااذا صااحيق ،لكنّا صا ّ ماان هااذا ا اادف مااثد ّعلااى،

بينمااا هااذا ا اادف لاايس يف الواقااع إ ّ إطااارا  .وهااذا ا طااار حباجااة إىل حمتااو ومضاامون  .وإذا جا ّارد
هذا ا طار عن
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اؤدي إىل الويا والادمار ،إىل الويا الاذي تواجها احلضاارة الغربياة الياول ،الايت صانعه
حمتواه ساوف ي ّ
للبشرية ك وسائ الدمار ؛ أل ّن ا طار بقي حينئذ بد حمتو و مضمون.
ب  -التعماايم الاازمي اواااط  :توجااد علااى ما ّار التاااريخ خطاوات ةجحااة ر يااا ،ولكنّهااا جيااوز
ّن اا ّاول ماان حاادودها كخطااوة إىل مطلااق ،واىل مث ا ّعلااى ،جيااب ّن تكااون ممارسااة تلااك اوطااوة
اول هذه اوطوة إىل مث ّعلى.
من املث األعلىّ ،ن ّ
حينم ااا اجتم ااع يف الت اااريخ تموع ااة م اان األُس اار فش ا ّكلوا القبيل ااة ،وتوع ااة م اان القبائ ا فش ا ّكله
عش ة وتموعة من العشائر فش ّكله ّ ُّماة ،فهاذه خطاوات صاحيحة لتقا ّدل البشارية وتوحياد البشارية
تتحول إىل مثا ّعلاى ،جياوز ّن تتح ّاول إىل مطلاق ,
 .لكن ك خطوة من اوطوات جيب ّن
ّ
جيااوز ّن تكااون العش ا ة هااي املطلااق الااذي اااارب ماان ّجل ا هااذا ا نسااان ،وإّّنااا املطلااق الااذي
اااارب ماان ّجلا ا نسااان يبقااى هااو ذلااك املطلااق احلقيقااي ،يبقااى هااو يف ساابحان وتعاااىل ،واوطااوة

تبقى ابعتبارها ُّسلواب.
اول هذه الراياة عارب الازمن إىل مطلاق مثا حاال ا نساان الاذي يتطلّاع إىل
حال ا نسان الذي ّ
األُفق فد تساعده عينا إ ّ علاى النظار إىل مساافة حمادودة ،فيُخيّا إليا ّ ّن الادنيا تنتهاي عناد األُفاق
الااذي ي اراه ،وّ ّن السااماء تنطبااق علااى األرل علااى مسااافة قريبااة من ا  ،إ ّ ّ ّن هااذا يف احلقيقااة ةش ا
عن عجز عيني عن متابعة املسافة األر ية الطويلة األمد.
ا نساان الاذي يقاف علاى طريااق التااريخ الطويا  ،علاى املسا ة البشارية ،لا كاذلك حبكام قصااوره
الذهي ّفاق حمادود ،مثا األُفاق ا غارايف  .لك ّان هاذا ا نساان جياب ّن يتعاما ماع هاذا األُفاق كاهُفق
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كمطلق  .وكما ّنّنا على الصعيد ا غارايف نتعاما ماع هاذا األُفاق الاذي ناراه علاى مقرباة منّاا علاى
ّنّا ايااة األرل ب ا نتعام ا مع ا نّا ُّفااق ،كااذلك جيااب علااى ا نسااان هنااا ّن يتعام ا مااع األفااق
اولا إىل َمثا ّعلااى ،وإ ّ كاان ماان قبيا َمان يسا حناو ساراب ّ .نظاار
التاار ي علااى ّناّ ُّفااق ّن ّ
إىل هذا التمثي الرائع يف قول سبحان وتعاىل:
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مراحا مسا ة األ ُّمااة عاارب املثا املصااطنعة :يعا ّارب القاارنن الكاار عاان كا هااذه املثا املصااطنعة مان
دون يف سبحان وتعاىل ّ ا كبيه العنكبوت ؛ حيث يقول:
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يت العنكب َ

إذا قااارّة ب ا هااذين النااوع ماان املثُا العليااا :املشاات ّقة ماان الواقااع ( املنخفضااة ) واملشاات ّقة م اان
ُ
طُمااوف حماادود ( األاادودة ) لدحظنااا ّ ّن املثا العليااا املنخفضااة كثا ا مااا تكااون قااد ما ّارت مبرحلااة املثا
األدودة ّ .ي كث ا ما تكون املث من النوع األول امتدادا للمث من النوع الثاي.
يبدّ هذا املث األعلى مشت ّقا من طماوف ،وحينماا يتحقاق هاذا الطماوف األادود ؛ تصا اجملموعاة
البشرية إىل النقطة اليت ّنرت فيها هذا

____________________
( )6النور.34 :
( )0العنكبوت.26 :
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فيتحول هذا املث إىل واقع حمدود حبسب اوارج حينئذ يصبق مثد تكراراي.
املث ّ ،
من هنا قلنا  -فيما سبق  -لو رجعنا خطوة إىل الاوراء ابلنسابة إىل ن اة الناوع األول ومثا الناوع
األول ؛ لوجدة ن ة النوع الثاي.
فمسااهلة تباادّ يف كثا ماان األحيااان مبثا ّعلااى لا طمااوف مسااتقبلي حماادود ،ه يتحا ّاول هااذا املثا
وتتحول األ ُّمة إىل شبق.
األعلى إىل مث تكراري ،ه ّ
يتمزق هذا املث التكراري كما قلنا ّ
نكننا تلخي هذه الفرتة الزمنية اليت متر ذا األ ُّمة يف ّربعة مراح :
املرحلااة األُوىل :مرحلااة فاعليااة ؛ أل ّن هااذا املثا باادّ مشاات ّقا ماان طمااوف مسااتقبلي ،غا ّ ّن القاارنن
يس ا ّامي عط اااء ه ااذه الفاعلي ااة ابلعاجا ا ّ .ي إ ّن مكاس اابها عاجل ااة وليس ااه مكاس ااب عل ااى او ااأ
الطوي  .إ ّ ا عاجلة ؛ أل ّن عمر هذا املث قص وعطاءه حمادود ،وأل ّن هاذا املثا ساوف يتح ّاول يف
حلظااة ماان اللحظااات إىل قا ّاوة إابدة لكا مااا ّعطاااه ماان مكاسااب ؛ ولااذلك يسا ّامى ابلعاجا  ،يقااول

تعاىل:

َ
ه ح
دن نُر ُ
َم حن ََك َ يُر ُ
ِل ف َ
اء ل َم ح
دم َع َعلحنَدا َ ُ
ّدد ُث ه
ّد الح َعاعلَ َة َع هجلحنَا َ ُ
يها َما س َ َش ُ
ِل َع َهدن َم يَصدالها
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ َ َ ََ َ ح ََ َ ُ َ ُ ح ٌ َُ َ َ َ َ َ ح ُُ ح َ ح ُ ق
َ ح ُ ق َ ح ُ ق ََ ح ََ َ
ََلك َك سعيهم مشدكورا *
مذموما مدحورا * َمن أراد اآل َ َخرة َسَع لها سعيها َهو مم َمن رأ َ
َح ق
ُ ى
َ
لُك نُ َم ُّد َه ُمال َء ََ َه ُمال َء َم حن َع َطا َء َر ِِّّ َك ََ َما َك َ َع َط ُاء َر ِِّّ َك َم ُِورا (.)1

يف سبحان وتعاىل ُند هؤ ء وهؤ ء من عطائ ؛ ألنّ خ حمة

____________________
( )1ا سراء.02 - 63 :
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تتبىن األ ُّمة من مث قاب للتحريك ،لكنّ يعطاي بقا ّدر قابلياة
وجود كلّ  .ندّ بقدر ما ّ
وعطاء حمة ُ
طموف مستقبلي حمدود ،يعطي شيئا عاجد ّكثر.
هذا املث  ،وحينما يكون املث مشت ّقا من ُ
موجهااة لل ُّمااة يف حاادود هااذا املثا ،
يف حالااة ماان هااذا القبيا تكااون الساالطة الاايت متثّا هااذا املثا ّ
ويكون لل ُّمة دور املشاركة يف صنع هذا املث واقيق .
تؤدي إىل مكاسب ،لكنّها يف النظار القارني العمياق الطويا األماد مكاساب
هذه املرحلة سوف ّ
عاجلة تعقبها جهنّم يف الدنيا واآلخرة  .هذه املرحلة األُوىل مرحلة ا بداع والتجديد.
متجااد هااذا املثا األعلااى بعااد ّن يسااتنفذ طاقتا وقدرتا علااى العطاااء،
املرحلااة الثانيااة :هااي مرحلااة ّ

ويوجهاون علاى ّساسا إىل
ويتحول هذا املثا حينئاذ إىل متثاال ،ويتح ّاول القاادة الاذين كاانوا يعطاون ّ
ّ
يتحول مجهور األ ُّمة من مشارك يف ا بداع والتطوير إىل مطيع منقادين.
سادة وكرباء كما ّ
َ
َ
ُّ
ُ
ُ
َ
َ
َ َ
َهَ ه َ حَ َ َََ َ ََ ََ
اءندا رأضدلونا
عرب عن هذه املرحلة بقول ََ :قالوا رِّنا إَنا أطعنا سدادتنا َكِّب
والقرنن الكر ّ

ه
الت َيال (.)1
املرحل ااة الثالث ااة :مرحل ااة ا مت ااداد الت ااار ي ااؤ ء  .فتل ااك تتح ا ّاول إىل طبق ااة تت اوارع بع ااد ذل ااك
مقاعدها عائليا ّو طبقياا وراثياا بشاك مان ّشاكال الوراثاة ،وتصابق هاذه الطبقاة حينئاذ هاي الطبقاة
املنعمااة اواليااة ماان األغ ارال الكب ا ة ،املشااغولة ذمومهااا الصااغ ة  .وهااذا مااا عا ّارب عن ا القاارنن
املرتفااة ّ

الكر :

____________________
( )1األحزاب.11 :
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ّ َ َ ُحَ ُ َ ه َ َ ح َ َ ََ َ ُ
ََ َ َ َ َح َ حَ ح َح َ
َحَ ح َ
اءندا ََ أ همد ٍة
ير إَال قال متروها إَنا َعددنا آ َب
ذ
ن
ن
م
ة
ّ
ر
ق
ِف
ك
َكذلَك ما أرسلنا َمن اب َل
َ
ٍ
َ
َ
ٍ
ح
َ َ
ََ َِنها ََ آ َث َار َه حم ُمقَِ ُدَ َ (.)1

فه ااؤ ء امت ااداد ر ااي آلابئه اام ،وه ااذا ا مت ااداد الت ااار ي ا ا ّاول م اان مس ااتو مثا ا وعط اااء إىل
مستو طبقة مرتفة ،تتوارع هذا املقعد بشك من ّشكال التوارع.
املرحلااة الرابعااة :وهااي ّخطاار املراح ا  ،وا ا ح ا تتفتااه األ ُّمااة وتتما ّازق ،وتفقااد و ءهااا لااذلك
املث التكراري على وء ما قلناه  .وفيها يسيطر على األ ُّمة ترموها ،يسيطر عليهاا ُّةس يرعاون
ا إ ّ و ذمة ،وهذا ما عرب عن القرنن الكر يف قول تعاىل:

ّ
ّ
َ ََ َ ح ُُ َ ّ
ُ ِّ َ ح َ َ َ َ ُ ح َ َ ح ُ
ََ َ َ َ َ حَ
ال بأَ حن ُفتهمح
ُ
َكذلَك ععلنا َِف ُك قرّ ٍة أكابَر ُم َر َميها َِلمكرَا َفيها َما يمكرَ َإ َ َ َ

( .) 2
حينئذ يسيطر تموعة من هؤ ء اجملرم  .يسيطر هتلار والنازياة  -ماثد  -يف جازء مان ّورواب ؛

لتحطايم كا ماا يف ّورواب ماان خا وإباداع ،وللقضاااء علااى كا مكاسااب ذلااك املثا األعلااى األاادود
تفس ااق ه ااذا املثا ا
ال ااذي تبنّ اااه ا نس ااان األورومي احل ااديث ،وا ا ّاول ابلت اادري إىل مثا ا تكا اراري ،ه ّ
نزق تلك املكاسب ويقضي عليها.
وبقيه مكاسب يف اجملتمع األورومي ،ةي شخ كهتلر لكي ّ
نلثا  -املث األعلى املطلق ( يف )
الوجود
واجهنا  -فيما سبق  -تناقضا على خأ املس ة البشرية حاصلُ ّ ّن
َ

____________________
( )1الزخرف.00 :
( )2األنعال.603 :
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الااذهي ل نسااان حماادود ،واملث ا الااذي تتبنّاااه اجملموعااة البش ارية ينبغااي ّن يكااون غ ا حماادود ،وكيااف
نكن التنسيق ب األدود وغ األدود.
ه ااذا التنس اايق س ااوف جن ااده يف ه ااذا املثا ا األعل ااى ،وه ااو يف س اابحان وتع اااىل ؛ حي ااث س اايح
التناقة الذي واجهناه روع صورة.
ساابب هااذا التنساايق يعااود إىل ّ ّن هااذا املثا األعلااى لاايس ماان نتاااج ا نسااان ،ولاايس إفارازا ذهنيااا
ل نسااان ،با هااو مثا ّعلااى لا واقااع عيااي ،هااو موجااود مطلااق يف اوااارج ،لا قدرتا املطلقااة وعلما
املطلق ،وعدل املطلق.
هاذا الوجااود العيااي بواقعا العيااي يكااون مااثد ّعلاى ؛ ألناّ مطلااق ،لكا ّان ا نسااان حينمااا يريااد ّن
يستلهم من هذا النور ونسك حبزماة مان هاذا الناور ،نساك إ ّ ابملقيّاد طبعاا ،نساك إ ّ بقادر
حمدود من هذا النور ،لكنّ نيّز ب ما نسك ب وب مثل األعلى  .هاذا ،احلزماة مقيّادة لك ّان املثا

األعلى مطلق.
ومن هنا حر ا سدل دائما على التمييز با الوجاود الاذهي ،وبا يف سابحان وتعااىل الاذي
هااو املث ا األعلااى  .فا ّارق ح ا ب ا ا ساام واملسا ّامى وّ ّكااد ّنّا جيااوز عبااادة ا ساام ،وإّّنااا تكااون
العبااادة للمسا ّامى ؛ أل ّن ا ساام لاايس إ ّ وجااودا ذهنيااا ،ولاايس إ ّ واجهااة ذهنيااة هلل ساابحان وتعاااىل،
والواجهااات الذهنيااة حماادودة دائمااا ،العبااادة جيااب ّن تكااون للمسا ّامى لدساام ؛ أل ّن املسا ّامى هااو
املطلقّّ ،ما ا سم فهو مقيد وحمدود  .والواجهات الذهنياة تبقاى كواجهاات ذهنياة حمادودة مرحلياة،
و ّّما صفة املث األعلى فتبقى قائمة ابهلل سبحان وتعاىل.
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مس ة ا نسانية حنو يف
قال سبحان وتعاىل:
َ ُّ

َ

َ

ق َ

يَا أي َها اإلستا إَنه َك َك َد ٌح إ َر ِِّّ َك ك حدحا ف ُمال َاي َه (.)1

هذه اآلية تضع يف سبحان وتعاىل هدفا ّعلاى ل نساان ،وا نساان هناا مبعاىن ا نساانية ككا .
اتمرا مقااروة ابملعاااةة وا هااد
فا نسااانية مبجموعهااا تكاادف حنااو يف ساابحان وتعاااىل ،تس ا س ا ا مسا ّ
واجملاهاادة ؛ أل ّن هااذا الس ا لاايس س ا ا اعتياااداي ،ب ا س ا ا ارتقائيااا  .إنّا تصاااعد وتكام ا  ،إنّا س ا
تس الّق ،فهااؤ ء الااذين يتس الّقون ا بااال ليصاالوا إىل القماام يكاادحون حنااو هااذه القماام ،يس ا ون س ا

مع اااةة وجه ااد  .وك ااذلك ا نس ااانية حينم ااا تك اادف حن ااو يف ف ّّن ااا تتس االق إىل قم اام كما ااا وتكامله ااا
وتكورها ،إىل األفض ابستمرار.
ّ
اتمرة يفاارتل طريقااا حمالااة ،ف ا ّن الس ا حنااو هاادف
هااذا الس ا الااذي اتااوي علااى املعاااةة املسا ّ
يفارتل حتمااا طريقاا ممتاادا با السااائر وذلااك ا ادف  .وهااذا الطرياق هااو الاذي اا ّدثه عنا اآلايت
الكرنة يف موا ع متع ّددة اه اسم :سبي يف ،والصراا ،وصراا يف ،وكلّها تتحا ّدع عان الطرياق
الذي يفرت ذلك الس .
كما ّ ّن الس يفرتل الطريق ،كذلك الطريق يفارتل السا ّيضاا ،واآلياة املاذكورة تتحا ّدع عان

حقيقااة قائمااة ،عاان واقااع مو ااوعي نبااه ،فهااي ليسااه بصاادد دعااوة الناااس إىل ّن يسا وا يف طريااق
يف سبحان وتعاىل ،كما فعله نايت قرننية ُّخر  .تقول اي ّيّها ا نسان اكادف يف سابي يف .
َ ُّ
ه َ َ
َ
ب تقول :يَا أي َها اإلستا َإنك َك َد ٌح إ َر ِِّّك
____________________
( )1ا نشقاق.1 :
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َ

ق َ

ك حدحا ف ُمال َاي َه لغة اآلياة لغاة التحا ّدع عان واقاع نباه وحقيقاة قائماة ،وهايّ ّ :ن كا سا وكا
تق ا ّدل ل نسااان يف مس ا ت التار يااة الطويلااة األمااد ،إّّنااا هااو س ا وتق ا ّدل حنااو يف ساابحان وتعاااىل .
متسااكه ابملث ا املنخفضااة وابآل ااة املصااطنعة ،واسااتطاعه ّن ا ّقااق ااا
ح ا ا ماعااات تلااك الاايت ّ
سا ا اامن خطاوة علااى هاذا الطريااق الطويا  ،حا هااذه ا ماعاات الاايت يس ّاميها القاارنن ابملشاارك ،
تسا هااذه اوطااوة حناو يف ،وهااذا التقا ّدل هاو اقارتاب حنااو يف سابحان وتعاااىل بقاادر ماا فيا ماان زخاام
وفاعلية.
وهنااا طبعااا فاارق با تقاادل مساائول وتقا ّدل غا مساائول ( علااى مااا ساايهي شاارح إن شاااء يف )

حينمااا تتق ا ّدل ا نسااانية يف ه ااذا املفااال واعي ااة علااى املث ا األعلااى وعي ااا مو ااوعيا ،يك ااون التق ا ّدل
مسئو  ،ويكاون عباادة حبساب لغاة الفقا  ،لاوة مان العباادة لا امتاداد علاى اواأ الطويا  ،وانساجال
مااع الو ااع الع ارية للكااون ّّ .مااا حينمااا يكااون التقاادل منفصااد عاان الااوعي علااى ذلااك املث ا  ،فهااو
تقدل على ّي حال ،ولكنّ تقدل غ مسئول على ما سيهي تفصيل .
ك ا تقاادل إذن هااو تقاادل حنااو يف ،ح ا ُّولئااك الااذين يركضااون وراء س اراب كمااا ا ا ّدثه اآليااة
الكرنااة ،ف ا ّ م يركضااون وراء الس اراب ا جتماااعي ،وراء املث ا املنخفضااة ،وحينمااا يصاالون إىل هااذا
السراب جيدون شيئا ،وجيدون يف سابحان وتعااىل ؛ فياوفّيهم حسااذم كماا تتحا ّدع اآلياة الكرناة
 .ويف سبحان وتعاىل هو اية هذا الطريق ،ولكنّ ليس اية جغرافية على ّناأ النهااايت ا غرافياة
للطاارق املمتاادة مكانيااا ،ك اربدء  -مااثد  -ايااة طريااق ممتّااد ب ا النجااف وك اربدء ،ك اربدء مبعناه ااا
املكاي اية جغرافيةّ ،ي إ ّ اا موجاودة يف نخار الطرياق ،وليساه موجاودة علاى طاول الطرياق ،لك ّان
يف سبحان وتعاىل ليس اية على ّنأ النهاايت
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ا غرافية ،يف سبحان وتعاىل هو املطلق ،هو املث األعلى ّي املطلاق احلقيقاي العياي  .وحبكام كونا
هااو املطلااق فهااو موجااود علااى طااول الطريااق ّيضااا ،لاايس هنااا فارا منا  ،ولاايس هنااا احنسااار عنا ،
وليس هنا ح ّد ل .

وماان وصا إىل
يف ساابحان وتعاااىل هااو ايااة الطريااق ،ولكنّا موجااود ّيضااا علااى طااول الطريااق َ .
نصف الطريق ،ب َمن وص إىل ساراب هاذا الطرياق ،فتوقّاف واكتشاف ّناّ ساراب ،وجاد يف عناده
 حسب اآلية  -فوفّاه حساب ؛ أل ّن املطلق موجود على طول الطريق.وا نسااان جيااد مثلا األعلااى ،ويلقااى يف ساابحان وتعاااىل ّينمااا توقّااف حبجاام سا ه وحبجاام تق ّدما

على هذا الطريق.
وحبكم ّن يف سبحان وتعاىل هاو املطلاق ،فاالطريق ينتهاي ّيضاا  .طرياق ا نساان حناو يف هاو
اقا ارتاب مس ااتمر بق اادر التقا ا ّدل احلقيق ااي حن ااو يف  .لك ا ّان ه ااذا ا قا ارتاب يبق ااى نس اابيا ،ويبق ااى ت ا ّارد

خطوات على الطريق دون ّن جيتاز هذا الطريق ،ألن األدود يص إىل املطلاق ،والكاائن املتنااهي
نك اان ّن يص ا إىل الدمتن اااهي ،فالفس ااحة املمت اادة ب ا ا نس ااان واملث ا األعل ااى ه ااي فس ااحة
متناهيااةّ ،ي إ ّن ت اال ا بااداع والتطا ّاور التكاااملي ماارتو ل نسااان إىل الد ايااة ،ابعتبااار ّ ّن الطريااق
املمتد طريق ائي.
مس ة ا نسانية الواعية حنو يف
املس ة ا نسانية ،حا توفّاق با وعيهاا علاى املسا ة ،وبا الواقاع الكاوي اذه املسا ة بوصافها
كمي وكيفي.
سائرة ومتّجه حنو يف ،سوف ادع عليها تغي ّ
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الكمااي :علاى هااذه احلركاة فهااو ابعتباار مااا ّشارة إليا إذ قلناا ّ ّن الطريااق ،حا يكااون
ّّماا التغيا
ّ
متجهااا إىل املث ا األعلااى احلااق ،هااو طريااق غ ا متناااهّ ،ي تااال التطا ّاور وا بااداع والنمااو قااائم ّباادا
ّ
ودائما ومفتوف ل نسان ابستمرار دون توقّف.
اجملموعة البشرية ،ح تتب ّاىن هاذا املثا األعلاى ساوف متساق مان الطرياق كا ّ اآل اة امل ّ
ازورة ،وكا ّ
األصنال واألقزال املتصنّمة اليت تقف عقبة ب ا نسان وب وصول إىل يف سبحان وتعاىل.
اتمرا ماع تلاف ّشاكال اآل اة واملثا املنخفضاة واألادودة،
من هناا كاان ديان التوحياد صاراعا مس ّ
كمية احلركة  .هذه اآل ة الايت ّرادت ّن تُوقاف ا نساان يف وساأ الطرياق
اليت حاوله ّن ا ّدد من ّ

ويف نقطااة معيّنااة  .كااان ديا ُان التوحيااد علااى ما ّار التاااريخ هااو حام ا ل اواء املعركااة اادها  .هااذا املث ا
كمي ااا عل ااى احلرك ااة إذن ؛ ألنّا يطلقه ااا م اان عقا اا م اان ه ااذه احل اادود
األعل ااى س ااوف ا اادع تغي ا ا ّ
املصطنعة لكي تس ابستمرار.
و ّّم ااا التغي ا ا الكيف ااي ال ااذي ادثا ا ه ااذا املث ا ا األعل ااى عل ااى املس ا ا ة ،فيتمثّا ا يف إعط اااء احل ا ا
املو وعي الوحياد للجادل ا نسااي ،للتنااقة ا نسااي ،إعطااء الشاعور ابملساؤولية املو اوعية لاد
ا نسان.
ا نسااان ماان خاادل إنانا ذااذا املثا األعلااى ووعيا علااى الطريااق حباادوده الكونيااة الواقعيااة ،ينشااه
معمااق ابملسااؤولية جتاااه هااذا املثا األعلااى ،ألول ماارة يف ريااخ املث ا
لديا  ،بصااورة مو ااوعية ،شااعور ّ
مر التاريخ.
حركه البشر على ّ
البشرية اليت ّ
السبب يف ذلك يعود إىل ّ ّن هاذا املثا األعلاى حقيقاة وواقاع عياي منفصا عان ا نساان ،وذاذا
يعطي للمسؤولية شرطها املنطقي.
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فاملسؤولية احلقيقية تقول إ ّ ب جهت  :ب مسئول ومسائول لديا  .إذا تكان هناا جهاة
ّعلى من هذا الكائن املسؤول ،وإذا يكن هذا الكائن املساؤول مؤمناا نا با يادي جهاة ّعلاى،
نكن ّن يكون شعوره ابملسؤولية شعورا مو وعيا حقيقيا ،نكن ل نسان ّن يستشاعر حقيقاة
املسؤولية بصورة مو وعية جتاه ما يفرزه هو ،وجتاه ما يصنع هو من ن اة ومان ّقازال متعملقاة ( :إ ْن
يتموها ).
هي إ ّ ّ اء ّ ُ
تلك املث تصنع الشعور املو وعي ابملسؤولية ،ب قاد تصانع قاوان وعاادات وّخادق ،لكان
ك ما تصنع فهو عطاء ظاهري  .وكلّما وجد ا نسان تا للتحلّ مان هاذه العاادات واألخادق

والقوان فسوف يتحلّ .
ّّمااا املثا األعلااى لاادين التوحيااد للنبياااء علااى ما ّار التاااريخ ،فهااو لاايس إفارازا بشاراي ،ولاايس إنتاجااا
إنسانيا ؛ ألنّ واقع عيي منفص عن ا نسان ،وجهة ّعلى من ا نسان.

من هنا كان األنبياء على مر التاريخ ّصلب الثوار ،وّنظاف الث ّاوار علاى السااحة التار ياة  .ومان
هنااا كااانوا فااوق ك ا مهادنااة ومساااومة ،وفااوق ك ا متلم ا حنااو ننااة ّو يساارة  .عاان الرسااالة الاايت بيااده
وعاان الكتاااب الااذي امل ا ماان السااماء ؛ أل ّن املث ا األعلااى املنفص ا عن ا  ،والااذي فوق ا هااو الااذي
جتس ااد يف ك ا ا كيان ا ا
ّعط اااه نفح ااة مو ااوعية م اان الش ااعور ابملس ااؤولية ،وه ااذا الش ااعور ابملس ااؤولية ّ
مر التاريخ.
ومشاعره وّفكاره وعواطف ؛ ومن هنا كان الني معصوما على ّ
هذا املث األعلى إذن ادع تغي ا كيفيّا على املس ة ؛ ألنّ ننق الشعور
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ابملسؤولية  .وهذا الشعور ابملسؤولية ليس ّمرا عر يا ،وليس ّمرا نناواي يف مسا ة ا نساان ،با هاو
شاارا ّساسااي يف إمكااان جناااف هااذه املس ا ة ،وتقااد احل ا املو ااوعي للتناااقة ا نساااي ،للجاادل
ا نساااي ؛ أل ّن ا نسااان يعاايش تناقضااا حبسااب تركيب ا وخلقت ا  ،وألنّا تركيااب ماان حفنااة ماان ت اراب

ونفحة من روف يف سبحان وتعاىل ،كما وصفه ذلك اآلايت الكرنة.
اآلايت الكرنااة قالااه :إ ّن ا نسااان ُخلااق ماان ت اراب ،وقالااه إنّا نُفااخ في ا ماان روح ا ساابحان
وتعاااىل  .إناّ إذن تمااوع نقيضا اجتمعااا والتحمااا يف ا نسااان :حفنااة الارتاب جتا ّاره إىل كا مااا ترمااز
إلي األرل من احندار واحنطاا ،وروف يف سابحان وتعااىل الايت نفخهاا فيا جت ّاره إىل ّعلاى ،تتساامى
إبنسانيت إىل حيث صفات يف ،واىل حياث ّخادق يف ،وإىل حياث العلام الاذي حا ّد لا والقادرة
اليت ح ّد ا والعدل الذي ح ّد ل  ،إىل حياث ا اود والرمحاة وا نتقاال إىل حياث هاذه األخادق
ا يااة  .ه ااذا ا نسااان واق ااع يف تيّااار ه ااذا التناااقة ،ويف تيّااار هااذا ا اادل حبسااب حمت اواه النفس ااي

وتركيب الداخلي.
قصااة ندل يف القاارنن الكاار -
هااذا ا اادل وهااذا التناااقة الااذي احتوتا طبيعااة ا نسااان وشاارحت ّ
علاى مااا ساايهي إن شاااء يف تعاااىل  -نكاان ّن الّا الشااعور املنبثااق عاان هااذا ا اادل ،فا ّن الشااعور
املنبثق عن نفس هذا ا دل ُا ّ هذا ا دل ب هو يساهم يف إفراز هاذا التنااقة  .وهاذا ا ادل

ا نساي لا حا ّ واحاد فقاأ هاو الشاعور ابملساؤولية  .وهاذا الشاعور املو اوعي ابملساؤولية يكلفا
رب قااادر يااع
اس ا نسااان ماان خد ااا ناّ با ياادي ّ
إ ّ املثا األعلااى الااذي يكااون جهااة عليااا ،اا ّ
بص حماسب تاز على الظلم تا ٍز على ِّ
العدل  .هذا الشعور املو وعي ابملسؤولية
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الذي هو التغي الكيفي على املس ة ،هو إذن احل الوحيد للتنااقة وا ادل الاذي تساتبطن طبيعاة
ا نسان وتركيب ا نسان.
دور دين التوحيد يف املس ة البشرية
مماّاا تقا ّدل نفهاام ّ ّن دور دياان التوحيااد هااو تعبيااد هااذا الطريااق الطويا  .تعبيااده وإزالااة العوائااق ماان
جتمااد احلركااة
خاادل تنميااة احلركااة كميّااا وكيفيّااا ،وحماربااة تلااك املثا املصااطنعة والتكراريااة الاايت تريااد ّن ّ
تعريها من الشعور ابملسؤولية من ةحية ُّخر .
من ةحية ،وّن ّ
مر التاريخ.
من هنا اجتهه حرب األنبياء  -كما ّشرة  -إىل مقارعة اآل ة املصطنعة على ّ
تطوره ااا ابلش ااك ال ااذي
ك ا َمثَ ا م اان ه ااذه املث ا العلي ااا ال اايت تتح ا ّاول إىل متث ااال اامن ظ ااروف ّ
ش اارحناه ،جي ااد يف تموع ااة م اان الن اااس م اادافع طبيعي ا ؛ رتب اااا مص اااح ه ااذه اجملموع ااة ،وترفه ااا
اول إىل متثال ؛ ولاذلك تقاف هاذه اجملموعاة يف وجا
وكيا ا املادي والدنيوي ببقاء هذا املث الذي ّ

األنبياء ليدافعوا عن مصاحلهم ودنياهم وترفهم.
من هنا ّبرز القرنن الكار سانّة مان سانن التااريخ ،وهاي ّ ّن األنبيااء كاانوا دوماا يواجهاون املرتفا
املنعما علاى حسااب الناااس
مان تتمعااهتم كقطاب نخاار مان املعار اة مااع هاذا الناي ؛ أل ّن املرتفا
ّ
جيعلااون ماان املثااال املتحا ّاول إىل متثااال ،مااربرا لوجااودهم ؛ ولااذلك جنااد هااؤ ء املرتف ا املسااتفيدين يف
اوأ املعارل للنبياء دائما:
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( .) 1

اولاه
دين التوحيد إذن يستهص مصاح هؤ ء املرتف ابلقضاء على ن تهم ،وعلى ُمثُلهم الايت ّ
إىل متاثي  ،ويقطع صلة البشرية ذذه املث العليا املنخفضة ،ولكنّا يقطاع صالتها ذاذه املثا العلياا
املنخفضة لكي يطه برّس ا نسان يف الرتاب.
دعاااة دياان التوحيااد يسااتهدفون اويا البشارية إىل كومااة ماديااة حماادودة األشاواق والطموحااات
والتطلّعاات الساامية ،كمااا هاو شاهن الثا ّاوار املاادي الاذين يسااتلهمون مان املادياة التار يااة ومان الفهاام
املادي للتاريخ.
الثا ّاوار املاااديون ااااربون هااذه اآل ااة املصااطنعة ،ويسا ّامو ا ّفيااون الشااعوب  .وحناان ّيضااا حنااارب
ه ااذه اآل ااة املص ااطنعة ،ولك اان لك ااي حن ا ّاول ا نس ااان إىل حيا اوان ،لك ااي نقط ااع ص االة ا نس ااان
حنول مسار ا نسان من ّعلى إىل ّسف ؛ ب نقطع صلة
شواق العليا ،لكي ّ
____________________

( )6الزخرف.03 :
( )0األعراف.621 :
( )3املؤمنون.33 :
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ا نسان ذذه املث املنخفضة لكي نش ّده إىل املث األعلى ،إىل يف سبحان وتعاىل.
شروا اجتاه املس ة البشرية حنو يف:
الكمياة علاى
ّ
تبي املس ة البشرية اذا املثا األعلاى احلاق ،الاذي اادع هاذه التغيا ات الكيفياة و ّ

اجتاه املس ة وحجمها ،يتوقّف على ع ّدة ُّمور:
 - 6علااى رايااة وا ااحة فكاراي وإيااديولوجيا ااذا املثا األعلااى ،وهااذه الرايااة الوا ااحة ااذا املثا
األعلى هو الذي تق ّدم عقيدة التوحيد علاى م ّار التااريخ  .عقيادة التوحياد تعطيناا راياة وا احة عان
تتوحااد فيا كا الطموحااات وكا الغاااايت وكا التطلعااات البشارية ،ابعتبااار
هااذا املثا األعلااى الااذي ّ

ّ ّن هذا املث األعلى علم كلّ وقدرة كلّ وعدل كلّ ورمحة ،وكلّ انتقال من ا بّارين.
عقي اادة التوحي ااد تعلّمن ااا عل ااى ّن نتعاما ا م ااع صا افات يف وّخ اادق يف بوص اافها حق ااائق عيني ااة
منفصاالة عنّااا ،كمااا يتعاما فدساافة ا غريااق ،وإّّنااا نتعاما مااع هااذه الصاافات واألخاادق بوصاافها
هدفا ملس تنا العلمية ،ومؤ ّشرات على الطريق الطوي حنو يف سبحان وتعاىل.
 - 0بااد ماان طاقااة روحيااة مسااتم ّدة ماان هااذا املثا األعلااى ،لكااي تكااون هااذه الطاقااة الروحيااة
رصيدا ووقودا ل رادة البشارية علاى م ّار التااريخ  .هاذه الطاقاة الروحياة ،وهاذا الوقاود املساتمد مان يف
سبحان وتعاىل يتمثّ يف يول القيامة ،ويف عقيدة احلشر وا متداد.
عقيدة يول القيامة تعلّم ا نسان ّ ّن هذه الساحة التار ية الصغ ة
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يتحر عليها ا نسان مرتبطة ارتباطا وثيقاا بسااحات برزخياة وبسااحات حشارية يف عاا الاربزو
اليت ّ
واحلشر  ,وّ ّن مص ا نسان على تلاك السااحات العظيماة ا ائلاة مارتبأ بادوره علاى هاذه السااحة
التار ية.
 - 3بد من صلة مو وعية تربأ هذا ا نساان باذلك املثا األعلاى ؛ أل ّن هاذا املثا منفصا
عاان ا نسااان ،ولاايس جاازءا ماان ا نسااانّ ،ي لاايس ماان إفاراز ا نسااان  .إناّ واقااع عيااي قااائم يف كا
مكااان ولاايس جاازءا ماان ا نسااان  .هااذا ا نفصااال يفاارل وجااود صاالة مو ااوعية با ا نسااان وهااذا
املث األعلى ،بينما املث األُخر كانه إفرازا بشراي اتاج إىل افرتال صلة مو وعية.
مر التاريخ ،نصبوا من ّنفسهم صادت مو اوعية با البشارية
نعم ،هنا طواغيه وفراعنة على ّ
وب ن ة الشامس ون اة الكواكاب ،لكنّهاا صالة مو اوعية مزيّفاة ؛ أل ّن هاذه اآل اة كاناه موهوماة،
وكانه وجودا ذهنيا وإفرازا إنسانيا ّّ .ما هنا فاملث األعلى منفص عن ا نساان ؛ و اذا كاان باد

من صلة مو وعية تربأ ا نسان بذلك املث األعلى.
النبوة ،فالني هاو ذلاك ا نساان الاذي يرّكاب با الشاوا
تتجسد يف دور ّ
هذه الصلة املو وعية ّ
األول والشاوا الثاااي ماار يف ساابحان وتعاااىل  .يرّكااب با رايااة إيديولوجيااة وا ااحة للمثا األعلااى
جيساد بادور النب ّاوة
وطاقة روحية مستم ّدة من ا نان بيول القياماة  .يركاب با هاذين العنصارين  .ه ّ
الصلة ب املث األعلى والبشرية ؛ ليحم هذا املركب إىل البشرية بش ا ونذيرا.
 - 2بعااد ّن تاادخ البش ارية مرحلااة ا خااتدف  -كمااا يسا ّاميها القاارنن علااى مااا ةي شاارح إن
شاء يف  -سوف يكفي تيء البش النذير ؛ أل ّن مرحلة ا خاتدف تعاي مرحلاة انتصااب تلاك
املث املنخفضة ّو
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التكرارية ،تعي وجود تلك اآل ة املزورة على الطريق ،وجاود تلاك احلاواجز والعوائاق عان يف سابحان
وتعاااىل ،فااد ب ا ّد للبش ارية إذن ّن ااول معركااة ااد اآل ااة املصااطنعة والطواغيااه ،واملث ا املنخفضااة
اليت تنصب نفسها قيما على البشرية وتقف س ّدا ّمال املس ة التار ياة  .باد مان معركاة اد هاذه

تتبىن هذه املعركة ،وهذه القيادة هي ا مامة.
اآل ة ،و بد من قيادة ّ
اوىل هااذه املعركااة  .دور ا مامااة يناادم مااع دور النبا ّاوة يف مرحلااة ماان
ا مااال هااو القائااد الااذي يتا ّ
النبوة ،وهاذه املرحلاة بادّت يف ّكارب الظان ماع ناوف ( عليا الصادة والسادل ) كماا يتحادع
مراح ّ
القرنن  .وسنشرف ذلك إن شاء يف تعاىل.
النبوة ،ولكنّ نتد ح بعد الني ؛ إذا تار الناي السااحة واملعركاة
دور ا مامة يندم مع دور ّ
ت ازال قائمااة ،والرسااالة ت ازال حباجااة إىل مواصاالة هااذه املعركااة ماان ّج ا القضاااء علااى تلااك اآل ااة .
الني.
حينئذ نتد دور ا مامة بعد انتهاء ّ
موقع ُّصول الدين اومسة من مسار ا نسان:
علااى ااوء مااا ساابق سااوف نكا ّاون رايااة وا ااحة ملااا نسا ّامي ُّصااول الاادين اومسااة ،وسااوف تقااع
هذه األُصول يف موقعها الطبيعي الصحيق من مسار ا نسان.
ُّصول الدين اومسة:
التوحيااد :هااو الااذي يعطااي الرايااة الوا ااحة فك اراي وإيااديولوجيا ،وهااو الااذي جيمااع ويعبّ ا ك ا
الطموحات والغاايت يف مث ّعلى وهو يف
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سبحان وتعاىل.
العادل :هااو جاناب ماان التوحياد ،وهااو صافة ماان صافات يف ساابحان وتعااىل ،و توجااد لا مياازة
لكن امليزة هنا اجتماعية.
عقائدية عن سائر هذه الصفات كالعلم والقدرة ّ .
العاادل هااو الصاافة الاايت اتاااج إليهااا املسا ة البشارية ّكثاار ماان ّياّاة صاافة ُّخاار  .العاادل ّباارز هنااا
كهص ٍ
نن من ُّصول الدين ابعتبار املدلول التوجيهي والرتبوي ذه الصفة.
قلنا إ ّن ا سدل علّمنا ّن نتعام مع صفات يف وّخدق يف كحقائق عينياة ميتافيزيقياة فوقناا
صاالة لنااا ذااا ،وإّّنااا نتعاما معهااا كمؤ ّشارات ومنااارات علااى الطريااق  .ماان هنااا كااان للعاادل مدلولا

األكرب ابلنسبة إىل توجي املس ة البشرية ؛ وألج ذلك ّفرز ،وّ ّن العدل يف احلقيقة داخا يف إطاار
التوحيد العال  ,يف إطار املث األعلى.
النبا ّاوة :هااي الاايت تااوفّر الصاالة املو ااوعية ب ا ا نسااان واملث ا األعلااى  .املس ا ة البش ارية ،حينمااا

تبنّااه املث ا األعلااى احلااق املنفص ا عنهااا ،الااذي لاايس ماان إفرازهااا وماان إنتاجهااا املاانخفة ،كانااه
مر التاريخ.
جيسدها الني على ّ
حباجة إىل صلة مو وعية ،هذه الصلة املو وعية ّ
ا مامااة :هااي تلااك القيااادة الاايت تناادم مااع دور النبا ّاوة  .النااي هااو إمااال ّيضااا ،لكا ّان ا مامااة
تنتهااي ابنتهاااء النااي إذا كانااه املعركااة قائمااة ،وإذا كانااه الرسااالة ت ازال حباجااة إىل قائااد يواص ا
املعركة  .سوف يستمر هذا ا انب من دور الني إذن خدل ا مامة  .فا مامة هي
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األص الرابع من ُّصول الدين.
ا نان بيول القيامة :هو الذي يوفّر الشارا الثااي مان شاروا اجتااه املسا ة البشارية حناو يف ،كماا
ذكرة ،هو الذي يعطي تلاك الطاقاة الروحياة ،وذلاك الوقاود الارّابي الاذي جيا ّدد دائماا إرادة ا نساان
وقدرة ا نسان ،ويوفّر الشعور ابملسؤولية والضماةت املو وعية.
ُّصااول الاادين ابلتعب ا التحليلااي هااي  -علااى ااوء مااا ذكاارةه  -عناصاار تساااهم يف تركيااب هااذا
املث ا األعلااى ،ويف إعطاااء تلااك العدقااات ا جتماعيااة ،بصاافتها التار يااة ،بصاافتها القرننيااة الرابعيااة
اليت ادثنا عنها يف الدروس املا ية.

تلخي واستنتاج:
ا ا اادثنا ّ ّن الق ا اارنن الك ا اار ط ا اارف العدق ا ااة ا جتماعي ا ااة ذات األبع ا اااد األربع ا ااة الثدث ا ااة بص ا اايغة
ا سااتخدف ،وشاارحنا فيمااا ساابق صاايغة ا سااتخدف وقلنااا إ ّن ا سااتخدف يفاارتل ّربعااة ّبعاااد:
يفرتل إنساة وإنساة ،وطبيعة ويف سبحان وتعاىل ،وهو املستخلف.
هااذه الصاايغة الرابعي ااة للعدقااة ا جتماعيااة ه ااي التعب ا اآلخ اار عاان صاايغة ت اادم ُّصااول ال اادين
اومسااة يف مركااب واحااد ،ماان ّج ا ّن يس ا ا نسااان ،ويكاادف حنااو يف ساابحان وتعاااىل يف طريق ا
الطوي .
ممّا ذكرة نو ق دور ا نسان يف املس ة التار ية ،نو اق ّ ّن ا نساان هاو مركاز الثقا يف املسا ة
التار يااة  .هااو مركااز الثقا جبساام الفيزايئااي ،وإّّنااا مبحتاواه الااداخلي ،وهااذا األتااو الااداخلي هااو
املث األعلى الذي يتبنّاه ا نسان ؛ أل ّن املث األعلى هو الذي تنبثق من ك
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األركات التار ية للنشاطات على الساحة التار ية.
الغاايت التفصيلية ،هي ّ
وتبي املث األعلى يف احلقيقاة ّسااس يف بنااء األتاو الاداخلي ل نساان ؛ ومان هناا
املث األعلى ّ
ظهر دور هذا البعد الرابع.
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مقدمة يف حتليل عناصر اجملتمع
خطّان من العدقة ا جتماعية:
يتكون من ثدثة عناصر:
اجملتمع ّ
ا نسان والطبيعة ،والعدقة يف احللقة التار ية.
اا ا ّدثنا ع اان ا نس ااان ودوره األساس ااي يف احللق ااة التار ي ااة ،وا اادثنا ع اان الطبيع ااة وش ااه ا عل ااى
الساحة التار ية ،وبقي علينا ّن نتناول العنصر الثالث وهو :العدقة ا جتماعية لنحا ّدد موقفناا مان

هااذه العدقااة ا جتماعيااة علااى ااوء مااا انتهينااا إلي ا ماان مواقااف قرننيااة جتاااه دور ا نسااان والطبيعااة
على الساحة التار ية.
تتضمن عدقت مزدوجت :
تقدل ّن العدقة ا جتماعية ّ
إحداّا :عدقة ا نسان مع الطبيعة.
واألخر  :عدقة ا نسان مع ّخي ا نسان.
هذان خطّاان مان العدقاة ا جتماعياة ،وحنان ناؤمن ّن كا واحاد مان هاذين اوطا تلاف عان
اآلخاار ومسااتق اسااتقد نساابيا عاان اآلخاار ،مااع شاايء ماان التفاع ا والتااهث املتبااادل األاادود الااذي
سوف نشرح بعد

415

ذلك إن شاء يف.
هااذان اوطااان  -ماان حيااث األساااس ّ -حاادّا تلااف عاان اآلخاار ،ومسااتق اسااتقد نساابيا
عنا  ،تبعااا لدخااتدف الناوعي يف الطبيعااة املشااكلة الاايت يواجههاا كا واحااد مان هااذين اوطا ونااوع
احل الذي ينسجم مع طبيعة تلك املشكلة.
اوااأ األول :الااذي نث ا عدقااات ا نسااان مااع الطبيعااة ماان خاادل اسااتثمارها وحماولااة تطويعهااا
وإنتاج حاجات احلياتية منها ،يواج مشكلة ،وهاي مشاكلة التنااقة با ا نساان والطبيعاة ّي مت ّارد
الطبيعة وتعصيّها عان ا ساتجابة للطلاب وللحاجاة ا نساانية  .هاذا التنااقة با ا نساان والطبيعاة

هاو املشاكلة الرئيساية علااى هاذا اواأ  .و اذا التناااقة حا ّ مساتمد مان قااانون مو اوعي نثا ساانة
من سنن التاريخ الثابتة  .وهذا القانون هو قانون التهث املتبادل ب اوربة واملمارسة.
كلمااا تضاااءل جه ا ا نسااان ابلطبيع اة وازدادت خربت ا بلغتهااا وبقوانينهااا  ,ازداد ساايطرة عليهااا
ومتكنااا ماان تطويعهااا وتااذليلها حلاجاتا .وك ا خااربة تتولااد يف هااذا احلق ا ماان املمارسااة ،وك ا ممارسااة
تولّد بادورها خاربة  .مان هناا كاان قاانون التاهث املتباادل با اواربة واملمارساة قاانوة مو اوعيا يكفا
ح ّ هذا التناقة ،ويق ّدل احل ّ املستمر واملتنامي ذا التناقة ب ا نسان والطبيعاة  .فا نساان -
من خدل ممارست للطبيعة  -يتضاءل جهل وتنمو معرفت ابستمرار ،ويكتساب خاربة جديادة متكنا
من السايطرة علاى ميادان جدياد مان مياادين الطبيعاة  .وممارسات علاى امليادان ا دياد تتحاول بادورها
إىل خربة  .وهكذا تنمو اوربة ا نسانية ابستمرار ،ما تقع كارثة كرب طبيعية ّو بشرية.
هذا القانون بنموه وبتطبيقات التار ية يعطي احللول التدرجيية ذه
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املشاكلة ،فهاي مشاكلة حملولاة ر يااا وحملولاة مو اوعيا ،لعا ّ يف اآليااة الكرناة التالياة إشاارة إىل هااذا
َ َ ُ ح ح ُ ِّ
دن ُك َمدا
احلا ّ املو اوعي املساتمد مان قاانون التاهث املتباادل با اواربة واملمارساةَ :آ َتداكم َم
ُح ُ َ
َ َ ح ُ ُ ُ َ ح َ ُ ُّ ح َ َ ه
() 1
اّلِل ال َتصوها .
سأامود َ َِ تعدَا نَعمة َ
والس اؤال يف ( سااهلتموه ) ي اراد من ا الاادعاء ّو الس اؤال اللفظااي طبعااا ؛ أل ّن اآليااة تااتكلّم عاان
ومان يادعو
ا نسانية كك ّ مبا يف ذلك املؤمن ابهلل وغا املاؤمن ابهلل ،ومباا يف ذلاك َمان يادعو يف َ
ادعو ب ا  ،بينمااا اآليااة تتحاادع عاان اسااتجابة
يف ؛ وأل ّن الاادعاء يتضا ّامن حتمااا اقيااق الشاايء املا ّ
ِّ
مر التاريخ وعارب
فعلية بعطاء ما ُسئ عن ّ .كرب الظن ّ ّن هذا السؤال من قبَ ك ّ ا نسانية وعلى ّ

املا ااي واحلا اار واملسااتقب  ،يتمثّا يف الس اؤال العمل ااي ،والطل ااب التك ااويي الااذي اقااق ابس ااتمرار
التطبيقات التار ية لقانون التهث املتبادل ب اوربة واملمارسة.
اوااأ الثاااي :ماان العدقااات ،عدقااات ا نسااان مااع ّخي ا ا نسااان يف تااال توزيااع الثااروةّ ،و يف

سائر احلقول ا جتماعيةّ ،و يف ّوج التفاع احلضاري ب ا نسان وّخي ا نسان.
وهاذا اواأ يواجا مشاكلة ُّخار هاي التناااقة ا جتمااعي با ا نساان وّخيا ا نساان  .هااذا
التناقة يتخذ على الساحة ا جتماعية صيغا متعددة وّلواة تلفة ،لكنّ يظ يف حقيقتا وجاوهره
شاايئا نبتااا وحقيقااة واحاادة وروحااا عامااة ،وهااي التناااقة ب ا القااوي والضااعيف ،ب ا كااائن يف مركااز
القوة وكائن يف مركز الضعف.
ّ
هذا القوي ،إذا يكن قد ح ّ تناقض اوا  ،جدلَ ا نساي

____________________
( )6إبراهيم.32 :
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ماان الااداخ سااوف يفاارز حمالااة صاايغة ماان صاايظ التناااقة ،مهمااا اختلفااه الصاايغة يف مضاامو ا
القانوي وشكلها التشريعي ولو ا احلضاري ،إ ّ ا على ّي حال صيغة من صيظ التناقة با القاوي
والضعيف.
قد يكون هذا القوي فردا متفرعنا ،وقد يكون عصابة ،وقد يكون طبقة ،وقد يكاون شاعبا ،وقاد
يكون ّ ُّمة  .غ ّ ّن ك هذه األلوان تنطوي على روف واحدة هي روف الصراع بينهاا وبا الضاعيف
وروف استغدل هذا الضعيف.
هذه ّشكال متعددة من التناقة ا جتماعي الذي يواجه خاأ العدقاات با ا نساان وّخيا
ا نسااان ،وهااذه األشااكال املتعااددة ذات الااروف الواحاادة كلهااا تنبااع ماان مع ا واحااد ،ماان تناااقة
رئيسي واحد ،وهاو ذلاك ا ادل ا نسااي القاائم با حفنا الارتاب وبا ّشاواق يف سابحان وتعااىل
كما شرحناه سابقا.
م ااا يْناتَ ِّ
ص اار ّفضا ا النقيضا ا يف ذل ااك ا اادل ا نس اااي ،فس ااوف يظا ا ّ ه ااذا ا نس ااان يف اارز
اب الش ااروا
اب الظ ااروف واملدبس ااات ،وحس ا َ
التن اااقة تل ااو التن اااقة ،والص اايغة بع ااد الص اايغة حس ا َ
املو وعية ومستو الفكر والثقافة.
التناقة ا جتماعي ب النظرت ا سدمية واملادية:
النظاارة ا ساادمية ،بشااهن املشااكلة الاايت يواجههااا خااأ العدقااات ب ا ا نسااان وّخي ا ا نسااان،
معمق ااة ،تقتص اار عل ااى ل ااون م اان التن اااقة ،و هتما ا ّلا اواة ُّخ اار م اان
نظ اارة واس ااعة ،منفتح ااةّ ،
التناااقة ،ب ا هااي تسااتوعب ك ا ّشااكال التناااقة علااى ما ّار التاااريخ ،وتنفااذ إىل عمقهااا وتكشااف

حقيقتها الواحدة وروحها املشرتكة ،ه تربأ ك هذه
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التناقضات ابلتناقة األعمق اب دل ا نساي.
مان هناا يااؤمن ا سادل ّ ّن الرسااالة الوحيادة القااادرة علاى حا ّ هااذه املشاكلة ،الاايت يواجههاا خااأ
عدقاات ا نساان ماع ا نساان ،هااي تلاك الرساالة الايت تعما علااى مساتوي يف وقاه واحاد ،تعما
من ّج تصفية التناقضات ا جتماعية على الساحة ،ولكن تعم يف نفس الوقاه وقبا ذلاك مان
ّج ا تصاافية ذلااك ا اادل يف األتااو الااداخلي ل نسااان ،ماان ّج ا جتفيااف منبااع تلااك التناقضااات
ا جتماعية.
يؤمن ا سدل ّ ّن ا شتغال بتصفية التناقضاات علاى السااحة ا جتماعياة بصايغها التشاريعية ماع

اف العملياة ،هاو النصاف املبتاور
تر ذلاك املعا الاذي يفارز ا ادل والتناقضاات علاى حالا هاو نص ُ
من العملية  .إ ْذ سرعان ما يفرز ذلك املع صيغا ُّخار  ،وفاق هاذه العملياة ،الايت ساوف تستهصا
ذا الصيظ السابقة.
بااد للرسااالة الاايت نريااد ّن تضااع احلا املو ااوعي للمشااكلةّ ،ن تعما علااى كااد املسااتوي ّ ،ن
تااؤمن جبهااادين :اب هاااد األكاارب كمااا ّاااه ا ساادل ،وهااو ا هاااد لتصاافية ذلااك التناااقة الرئيسااي،
وحل ا ذلااك ا اادل الااداخلي  .وجهاااد نخاار يف وج ا ك ا صاايظ التناااقة ا جتماااعي ،يف وج ا ك ا
ّل اوان اسااتئثار القااوي للضااعيف  ,ماان دون ّن حنصاار ّنفساانا يف نطاااق صاايغة معيّنااة ماان صاايظ هااذا
ا ستئثار ؛ أل ّن ا ستئثار جوهره واحد مهما اختلفه صيغ .
هذه هي النظرة املنفتحة الواقعية اليت ّثبتاه التجرباة البشارية ابساتمرار انطباقهاا علاى واقاع احليااة
الثوار املاديون يف تفسر هذا التناقة.
 .خدفا للنظرة الضيّقة اليت تبنّتها املادية وتبنّاها ّ
ماركس  -على الرغم من ذكائ الفائق  -يستطع ّن يتجاوز حدود
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النظرة التقليدية ل نسان األورومي ،كان  -حبكم كون فردا ّوروبيا  -ره هذه النظرة التقليدية.
ا نسااان األورومي ياار العااا دائم اا ينتهااي حيااث تنتهااي الساااحة األوروبيااةّ ،و الساااحة الغربيااة
بتعب ّعم ،كما يعتقد اليهود ّن ا نسانية هي كلّها يف إطارهم:
َ ُ َ

َ

ُ

ٌ

قالوا ليح َس َعليحنَا ِف األ ِّميِّ َ
ي َس َيَ (.)1
َ
ّي يعتقدون ّ ّن غا هم ليساوا بشارا وليساوا ُّةساا با هام ُّميّاون وّا  ،كاذلك ا نساان األورومي
اعتاد ّن يضع الدنيا كلّها يف إطار ساحت األوروبية ،يف ساحت الغربية.
ي ااتخل م اااركس م اان تقالي ااد ه ااذه النظ اارة األوروبي ااة ،كم ااا ّنّا ي ااتخل م اان هيمن ااة العام ا

الطبقي الذي لعب دورا يف ّفكار املادية التار ية.
من هنا جاء لنا ماركس بتفس حمادود ايق للتنااقة الاذي تواجها ا نساانية علاى هاذا اواأ،
واعتقااد ّن كا التناقضااات علااى الساااحة البشارية تعااود إىل تناااقة واحااد ،وهااو التناااقة الطبقااي،

التناااقة ب ا طبقااة متلااك ك ا ّ وسااائ ا نتاااج ّو معظاام وسااائ ا نتاااج ،وطبقااة متلااك شاايئا ماان
وسائ ا نتاج ،وإّّنا تعم من ّج مصاح الطبقة األُوىل ،وتساتثمر يف تشاغي وساائ ا نتااج الايت
جساادت عاارق جب ا
متلكهااا الطبقااة األُوىل  .ه إ ّن الطبقااة األُوىل تسااتويل علااى الثااروة املنتجااة الاايت ّ
هااذا العام ا املسااتغ  ،و تعطااي للطبقااة الثانيااة منهااا إ ّ احل ا ّد األد  ،ح ا ّد الكفاااف الااذي يضاامن
استمرار حياة هذه الطبقة ؛ لكي تواص خدمتها وممارستها

____________________
( )1نل عمران.17 :
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من إطار الطبقة األُوىل.
هاذا التنااقة الطبقاي ،الاذي ا ااذه مااركس قاعادة وّساساا لكا ّلاوان التنااقة األُخار  ،يتخااذ
مدلول ا جتماعي من خدل صراع مرير ب الطبقة املالكة والطبقة العاملة  .هذا الصراع املرير با
هااات الطبقت ا ينمااو ويشااتد كلّمااا تطا ّاورت اآللااة ،وكلّمااا ّنااه اآللااة الصااناعية وتع ّقاادت ؛ إذ كلّمااا
ّنااه اآللااة وتطا ّاورت اخنفااة مسااتو املعيشااة  .وهااذا ا خنفااال يف مسااتو املعيشااة يُعطااي فرصااة
للطبقاة الرّ الياة املالكااة كاي فااة ّجار العاما ؛ أل ّ ااا ترياد ّن تعطااي العاما ّكثار مماّاا ياد با
حيات ونفس .
تطا ّاور اآللااة وتع ّقاادها تقتضااي  -ماان ةحيااة ُّخاار  -إمكانيااة التعااوية عاان العاادد الكب ا ماان
وتطورهااا يعا ّاول عاان هااذا العاادد الكب ا ماان األياادي
ّ
العمااال ابلعاادد القلي ا ماانهم ؛ أل ّن دقّااة اآللااة ّ
العمااال ابسااتمرار  .وهكااذا يشااتد
العاملااة ،وهااذا يا ّ
اؤدي إىل ّن تطاارد الطبقااة الرّ الي اة الفااائة ماان ّ

الصراع ب الطبقت  ،واتدل التناقة ح ينفجر يف ثورة.
وتوحاد اجملتمااع
جتساادها الطبقاة العاملاة تقضااي علاى التنااقة الطبقااي يف اجملتماع ّ
هاذه الثاورة الايت ّ
يف طبقة واحدة  .وهذه الطبقة الواحادة متثّا حينئ ٍاذ كا ّ ّفاراد اجملتماع  .ويف مثا هاذه احلالاة ساوف
تُستهص ك ّلوان التناقة ؛ أل ّن ّساس التناقة هو التناقة الطبقي ،ف ذا ُّزيا التنااقة الطبقاي

زاله ك ّ التناقضات األُخر الفرعية والثانوية.
الثوار جتاه التناقة الذي عا ناه.
هذا تلخي سريع جدا لوجهة نظر هؤ ء ّ
هذه النظرة الضيّقة تنسجم يف احلقيقة مع الواقع و تنطبق على
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تيّار األحداع يف التاريخ  .ليس التناقة الطبقاي ولياد تطاور اآللاة ،با هاو ولياد ا نساان ،هاو مان
صنع ا نسان األورومي.
ليسااه اآللااة هااي الاايت صاانعه اسااتغدل الرّ ااايل للعاما  ،ليسااه اآللااة هااي الاايت خلقااه النظااال
جيسااد قيم ا يف
الرّ ااايل ،وإّّنااا ا نسااان األورومي الااذي وقعااه هااذه اآللااة بيااده ّفاارز نظامااا رّ اليااا ّ
وتصورات للحياة.
احلياة ّ
لاايس التناااقة الطبقااي هااو الشااك الوحيااد ماان ّشااكال التناااقة ،هنااا صاايظ كث ا ة للتناااقة
الرئيسي ابلنسبة إىل تلك األشكال ،وإّّنا ك هذه األشكال من التناقة علاى السااحة ا جتماعياة

هااي ولياادة تناااقة رئيسااي ،وهااو جاادل ا نسااان ،ا اادل املخبااوء يف داخا حمتااو ا نسااان ؛ ذالااك
هو التناقة الرئيسي الذي يفرز دائما وّبدا صيغا متعددة من التناقة.
د لة التجربة البشرية املعاصرة:

ّي النظ ارت
تعااالوا نقااارن ب ا هااذه النظاارة الضاايّقة وب ا واقااع التجربااة البش ارية املعاصاارة ؛ لناار ّ
ا سدميةّ ،ل املادية ّكثر انطباقا على العا الذي نعيش .
لااو كااان هااذا التفسا املاركسااي للتناااقة صااحيحا ؛ لكااان ماان املفاارول ّن ياازداد يومااا بعااد يااول
التناااقة الطبقااي ،والصاراع با الطبقااة الرّ اليااة والطبقااة العاملااة يف اجملتمعااات األوروبيااة الصااناعية،
تطورا كب ا.
تطورت فيها اآللة ّ
اليت ّ
كااان ماان املفاارول ّن يشااتد التناااقة الطبقااي والصاراع يومااا بعااد يااول يف هااذه اجملتمعااات ،مثا :
إنكلرتا ،والو ايت املتحدة األمريكية ،وفرنسا ،
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وّملانيا ،ويتزلزل النظال الرّ ايل املستغ ويتداعى يوما بعد يول.
كمااا نرتقّااب  -لااو ص ا ّق هااذا التفس ا ّ -ن ياازداد البااؤس واحلرمااان يف ّوساااا الطبقااة العاملااة،
العمااال يف طبقااة الرّ ااالي املسااتغل ماان األمريكااان وا جنليااز
وياازداد الث اراء علااى حساااب هااؤ ء ّ

والفرنسي وغ هم.
كنا ااا نرتقّا ااب ّن تتضا اااعف النقما ااة ويشا ااتد إنا ااان العام ا ا األورومي والعام ا ا األمريكا ااي ابلثا ااورة،
وبضاارورة الثااورة ،و ّ ااا هااي الطريااق الوحيااد لتصاافية هااذا التناااقة الطبقااي  .هااذا مااا كنّااا ننتظااره لااو
صحه هذه األفكار عن تفس التناقة.
ّ
لكاان مااا وقااع ابلفع ا هااو عكااس ذلااك متامااا ،ناار  -وبك ا ّسااف ّ ّ -ن النظااال الرّ ااايل يف
ترسااخا يومااا بعااد يااول ،وياازداد متحااورا وتعملقااا ،و تباادو عليا باوادر
الاادول الرّ اليااة املسااتغلّة ياازداد ّ
ا يار السريع.

تلااك التمنيّااات الطيّبااة ،الاايت متنّاهااا ثا ّاوارة املاااديون للاادول األوروبيااة املتقدمااة صااناعيا بشااهن قاارب
تطورا نليا ،با
اوله إىل سراب ،بينما ا ّققه هذه النبوءات ابلنسبة إىل بدد تعش ّ
الثورة فيهاّ ،
تعاايش تناقضااا طبقيااا ابملعااىن املاركسااي ؛ أل ّ ااا تكاان قااد دخلااه الباااب الع ارية الواسااع للتطا ّاور
الصناعي ،مث  :روسيا القيصرية ،والص .
العمااال ياازدادوا بؤسااا وفقارا واسااتغد  ،با ابلعكااس ازدادوا رخاااءا َو ِّسااعة،
ماان ةحيااة ُّخاار ّ ،
وّصابحوا ماادللّ مان قِّبَا الطبقاة الرّ اليااة املساتغلّة  .العاما األمريكاي اصا علاى مااا يطماع با
إنسان نخر يشتغ بك ّد نين  ،ويقطف رار عمل يف اجملتمعات ا شرتاكية.
العماال يف
اولاه ّكثار ا يئاات الايت متثّا ّ
تزدد النقمة يف ّوساا الطبقة العاملة ،ب ابلعكس ّ
الدول الرّ الية املستغِّلة ابلتدري إىل
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هيئااات ذات طااابع شااب دنقراطااي ،وتتمتّااع حبالااة ا ساارتخاء السياسااي ،فرتك اوا ّااول الثااورة  ,وترك اوا
منطق الثاورة ،وّصابحوا يتصاافحون يادا بياد ماع تلاك األيادي املساتغِّلّة ماع ّيادي الطبقاة الرّ الياة .
العمال عن طريق النقاابت ،وعان طرياق الربملااةت ،وعان طرياق
ّصبحوا يرفعون شعار اقيق حقوق ّ

ا نتخاابت ،وكلّها مظاهر حلالة ا سرتخاء السياسي.
وكيف حدع ك هذا يف هذه الفرتة القص ة من الزمن ؟ ها كاان مااركس سايّ الظان إىل هاذه
الدرجااة ذااؤ ء الرّ ااالي  ،ذااؤ ء اجملاارم واملسااتغِّل حبيااث تنبّااه ذااذه النبااوءات ،ه اااعه هااذه
النب ااوءات كله اا فل اام يتحق ااق من ا ش اايء ؟ ه ا إ ّن ه ااؤ ء الرّ ااالي املس ااتغلّ  ،دخ ا يف نفوس ااهم

التحرريااة يف العااا  ،فحاااولوا ّن يتنااازلوا عاان جاازء ماان
الرعااب ماان ماااركس واملاركسااية ،وماان الثااورات ّ
مكاسبهم خوفا من ّن يثور العام عليهم.
ه إ ّن املليون األمريكاي ااذ ذهنا فعاد ّي شابق مان خاوف مان هاذه الناحياة ؟ ّشا ّد النااس
تفاا مبصائر الثورة يف العا نكن ّن يف ّكر يف ّ ّن ثاورة حقيقياة علاى الظلام يف ّمريكاا ،نكان ّن
ادع قب مئة سنة من هذا التاريخ ،فكياف نكان افارتال ّ ّن امللياون األمريكاي ّصابق يار ّماما
شبق اووف والرعب ،وعلى هذا األساس تنازل عن جزء من مكاسب ؟
ه دخله إىل قلوذم التقو  ،فاستنارت قلوذم فجاهة بناور ا سادل ،كماا ّةر قلاوب املسالم

وسراءهم
األوائ  ،الذين كانوا يعرفون حدا للمشاركة واملواساة ،وكانوا يشاطرون إخوا م غنائمهم ّ
و ّراءهم ؟
 . . .يتح ّقااق شاايء ماان ذلااك  .كااارل ماااركس كااان ساايّ الظاان ذااؤ ء ،ب ا كااان ظنّ ا
منطبقا على هؤ ء انطباقا ما ،و هؤ ء ّرعبهم
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شاابق العام ا فتنااازلوا ماان ّجا إسااكات  ،و قلااوب هااؤ ء خفقااه ابلتقااو  ،فهااي تعاارف التقااو
ولن تعرف التقو ؛ أل ّ ا انغمسه يف ل ّذات املال ويف الشهوات.
نفسر هذا الذي وقع ؟
إذن كيف ّ

مااا وق ااع كااان يف احلقيق ااة نتيجااة تن اااقة نخ اار ،عاااش م ااع التناااقة الطبق ااي منااذ البداي ااة ،لك ا ّان
ماااركس والثا ّاوار الااذين ساااروا علااى هااذا الطريااق ،يس ااتطيعوا ّن يكتشاافوا ذلااك التن اااقة ؛ و ااذا
حصااروا ّنفسااهم يف التناااقة الطبقااي و ياُادخلوا يف حساااذم التناااقة اآلخاار األكاارب ،الااذي ّفاارزه
جاادل ا نسااان األوروميّ ،فاارزه تناااقة ا نسااان األورومي فغطّااى علااى هااذا التناااقة الطبقااي ،ب ا

جنّده ،ب ّوقف إىل فرتة طويلة من الزمن.
ما هو ذلك التناقة ؟
حن اان نس ااتطيع ّن نبص اار ذل ااك التن اااقة ونض ااع إص اابعنا علي ا ؛ ألنّن ااا حنص اار ّنفس اانا يف إط ااار
ّي ش ا ااك م ا اان ّش ا ااكال التن ا اااقة
التن ا اااقة الطبق ا ااي ،با ا ا قلن ا ااا إ ّن ج ا اادل ا نس ا ااان يف ا اارز دائم ا ااا ّ
ا جتماعي.
االف الرّ ااايل املسااتغِّ األورومي واألمريكااي مااع
يف إطااار هااذا الشااك ا ديااد ماان التناقضااات اا َ
العام ّ ،ي مع َمن يستغلّ لكي يش ّك هو والعام قطبا واحدا يف هذا التناقة  .يعد التنااقة
تناقضااا ب ا الغااي األورومي والعام ا األورومي ،ب ا إ ّن هااذين الوجااودين الطبقي ا االفااا معااا ،وكا ّاوة
قطبا يف تناقة ّكرب ،بدّ تدرجييا منذ بدّ ذلك التناقة الذي ا ّدع عن ماركس.
وما هو القطب اآلخر يف هذا التناقة ؟
القطب اآلخر يف هذا التناقة هو ّة وّنه ،هو الشعوب الفق ة
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يسمى ابلعا الثالث ،شعوب نسيا وّفريقيا وّمريكا الدتينية.
يف العا  ،هو شعوب ما ّ
ا نسان األورومي بكد وجودي الطبقيا ااالف ومتحاور ،مان ّجا ّن ناارس صاراع واساتغدل
ااذه الشااعوب الفق ا ة ،وقااد انعكااس هااذا التناااقة األكاارب اجتماعيااا ،ماان خاادل صاايظ ا سااتعمار
املختلفة اليت زخرت ذا الساحة التار ية ،منذ ّن خرج ا نسان األورومي األمريكاي مان دايره يفاتّش
عن كنوز األرل يف تلف ّرجاء العاا  ،وينهاب األماوال باد حسااب مان تلاف الابدد والشاعوب
الفق ة.
هذا التناقة غطّى علاى التنااقة الطبقاي ،با مجّاد التنااقة الطبقاي ؛ أل ّن جادل ا نساان مان

وراء هذا التناقة كان ّقو من جدل ا نسان وراء ذلك التنااقة ،والثاراء ا ائا الاذي تكا ّدس يف
معظم ا نتاااج عاارق جب ا العام ا
ّياادي الطبقااة الرّ اليااة يف الاادول الرّ اليااة ،يكاان كلُّ ا ب ا و
ُ
األورومي واألمريكي ،وإّّنا كان نتاج غنائم حرب ،كان نتااج غناائم غاارات علاى هاذه الابدد الفقا ة،

على بدد استطاع ا نسان األبية ّن يغزوها وينهبها.
هااذا النعاايم الااذي تغاارق في ا تلااك ال اادول لاايس ِّماان عاارق جب ا العام ا األورومي ،ولاايس نت اااج
التنااقة الطبقاي با الرّ اايل والعاما  ،وإّّناا هاذا النعايم هاو مان نفاأ نسايا وّمريكاا الدتينياة ،ومان
مااس تنزانياا ،وهاو مان احلديااد والرصاا والنحااس واليورانياول يف تلاف باادد ّفريقياا ،هاو مان قطاان
مصاار وماان تنبااا لبنااان وماان مخاار ا زائاار  . .نعاام ماان مخاار ا زائاار ؛ أل ّن املسااتعمر الكااافر ،الااذي
واول إىل مخار ليساكر با
حول ّر ها كلها إىل بستان عنب كي يقطف هذا العنب ّ
احت ّ ا زائرّ ،
مخر ا زائر.
العمال ،وليشعر ّولئك ّ
ّ
العمال ابلنشوة واويدء ؛ أل ّ م يشربون َ
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نعم ،ذلك النعيم كل من هذه املصادر ،من هذه الينابيع ،ساكروا علاى مخار ا زائار ،و يساكروا
على عرق جب العام الفرنسي ّو األورومي ّو األمريكي.
التناقة الذي مجّد ذلك التناقة وّوقف هو إذن هذا التناقة األكرب ب األور الرّ اايل ككا

بكلتا طبقيت  ،وب الشعوب الفق ة يف العا .
من خدل هاذا التنااقة ،وجاد الرّ اايل األورومي واألمريكاي ّ ّن مان مصالحت ّن يقاسام العاما
شاايئا ماان هااذه الغنااائم الاايت بهااا ما ّاي ومنااك ،ماان فقاراء األرل ،واملستضااعف يف األرل ،وّن ماان
العمااال ّيضااا خبماار
العمااالّ ،ن يسااكر هااو ويسااكر ّ
مصاالحت ّن يعطااي قسااما ماان هااذه النعمااة إىل ّ
ا زائرّ ،ن يتزيّن مباس تنزانيا ،ويتزيّن العام ّو زوجت مباسة من ماسات تنزانيا.
و ذا نر ّ ّن حياة العام بدّت تلف عن نباوءات مااركس ،لايس ذلاك ألجا كارل طبيعاي يف
الرّ ااايل األورومي واألمريكااي ،ولاايس التقااو  ،وإّّنااا هااي غنيمااة كب ا ة كااان ماان املفاارول ّن يعطااي

ج اازءا منه ااا ااذا العاما ا  ،وا اازء وح ااده يكف ااي ألج ا اقي ااق ه ااذا الرف اااه ابلنس اابة إىل ه ااذا العاما ا
األورومي واألمريكي.
احلقيق ااة ال اايت يثبته ااا التا اااريخ دائم ااا إذن ه ااي ّ ّن التن اااقة نكا اان حص ااره يف ص اايغة واحا اادة،
التن اااقة لا ا ص اايظ متع ااددة ؛ ذل ااك أل ّن كا ا ه ااذه الص اايظ تنطل ااق م اان منب ااع واح ااد ،وه ااو التن اااقة
الرئيسي ،ا دل ا نساي.
ا دل ا نساي تعوزه صيغة ،إذا احنلّه صيغة ،و ع صيغة
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ُّخار مكا ااا ،لايس ماان الصاحيق ّن نطا ّاوق كا التناقضااات يف التنااقة الطبقااي ،يف التنااقة با
وما ْان نلااك  .التناااقة نكاان حصا ُارهُ يف هااذه الصاايغة ،التناااقة هااو اسااتغدل القااوي
َماان نلااك َ
للضعيف.
العدقة ب خطّي العدقات ا جتماعية
ذكرة ّ ّن خأ عدقات ا نسان مع الطبيعة تلاف مشاكلة وقاانوة عان خاأ عدقاات ا نساان
مااع ّخيا ا نسااان ،وذكاارة ّ ّن كادى ماان هااذين اوطّا مسااتق اسااتقد نساابيا عاان اوااأ اآلخاار .
لكن هذا ا ستقدل النسي ينفي التفاع والتهث املتبادل إىل ح ٍّد ما با اوطّا ؛ فلكا واحاد
ّ
منهمااا لااون ماان التااهث الطااردي ّو العكسااي علااى اوااأ اآلخاار  .وهااذا التااهث املتبااادل ب ا اوطّا
نكن إبرازه من عدقت قرننيت ب هذين اوطّ .
العدقة األُوىل :تُربز مد ريث خأ عدقات ا نسان مع الطبيعة ،على خأ عدقاات ا نساان

مع ّخي ا نسان.
العدقة الثانية :تُربز ما ّدة ريثا عدقاات ا نساان ماع ّخيا ا نساان ،علاى عدقاات ا نساان ماع
الطبيعة.
مؤداها ّنّ كلّما ّنه قدرة ا نساان علاى الطبيعاة ،واتساعه سايطرت عليهاا وازداد
العدقة األُوىل ّ

اغتن اااءا بكنوزه ااا ووس ااائ إنتاجه ااا ،ا ّقق ااه ب ااذلك إمكاني ااة ّك اارب ف ااهكرب لدس ااتغدل عل ااى خ ااأ
عدقات ا نسان مع ّخي ا نسان.
َ
َ
ح َ ُ ح ح
َ ّ ه ح َ
َ
اسَِغ ََن (.)1
اإلس َتا ِلَ حطَغ * أ رآ َد
يقول تعاىل :لُك َإ َ

____________________
( )1العلق.1 :
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وتوصالها إىل
هذه اآلية الكرنة تش إىل هذه العدقة ،وتو اق ّ ّن مت ّكان ا نساانية مان الطبيعاةّ ،
وسائ إنتاج ّقو وّوسع ،ما انعكاسات على حق عدقات ا نساان ماع ّخيا ا نساان  .هاذه
ا نعكاسات تتمثّ علاى شاك إمكااةت وإغاراءات وفاتق شاهيّة للقاوايء كاي يساتثمر ّداة ا نتااج

يف سبي استغدل الضعفاء.
اجملتم ااع ال ااذي يع اايش عل ااى الص اايد ابلي ااد واحلج ااارة وا ا اراوة ،تس ااتطيع ب ااذور األق ااوايء وب ااذور
الوحااوش فيا غالبااا ّن متااارس دورا خطا ا ماان ا سااتغدل ا جتماااعي ؛ أل ّن ا نتاااج حماادود والقاادرة
حمدودة ،و يكسب ا نسان في عاادة بعارق جبينا إ ّ قاوت يوما  ،فاد توجاد يف مثا هاذا اجملتماع
إمكانية ا ستغدل بشكل ا جتماعي الواسع ،وإن ُوجدت ّلوان ُّخر من ا ستغدل الفردي.
ّّمااا اجملتمااع املتطا ّاور ،الااذي اسااتطاع فيا ا نسااان ّن ُ ضااع الطبيعااة رادتا  ،ففيا اآللااة البخاريااة
املتطورة الصنع  .وهذه اآللة توفّر إمكانياة ا ساتغدل علاى سااحة عدقاات
واآللة الكهرابئية املع ّقدة ّ
ا نسااان خي ا ا نسااانّ ،و تش ا ّك حسااب مصااطلق الفدساافة مااا ابلقا ّاوة لدسااتغدل ،ويبقااى ّن
ابلقوة إىل ما ابلفع  ،وذلك على عهدة ا نسان ودوره التار ي على الساحة ا جتماعية.
رج ما ّ
ا نسان هو الذي يصنع ا ستغدل ،وهو الذي يفارز النظاال الرّ اايل املساتغ حينماا جياد اآللاة
لكن اآللة البخارية والكهرابئية هي اليت تعطيا إمكانياة هاذا ا ساتغدل ،وهاي
البخارية والكهرابئيةّ ،
اليت هتيّ ل فرصة تفتق شهيّت وتوق مشاعره ،وا ّار جدلا وتناقضا الاداخلي ،مان ّجا ّن يفارز
صيغة تتناسب مع ما يوجد على الساحة من
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ّقوة ا نتاج ووسائ التوليد ،وهذا هو الفرق بيننا وب املادية التار ية.
املاديااة التار يااة اعتقاادت ّ ّن اآللااة هااي الاايت تصاانع ا سااتغدل وهااي الاايت تصاانع النظااال املتناسااب
معها  .لكنّنا نر ّ ّن دور اآللة ليس بدور الصانع ،ب دور توف ا مكانية والفرصة والقابلية.
ّّمااا الصااانع الااذي يتصا ّارف إجيااااب وساالباّ ،مانااة وخيانااة ،صاامودا وا يااارا ،إّّنااا هااو ا نسااان وفقااا
ألتواه الداخلي وملثل األعلى ،ووفقا ملد التحام مع هذا املث األعلى هذه هي العدقة األُوىل.
فمؤداها هو ّناّ كلّماا اساتطاعه عدقاات ا نساان ماع ّخيا ا نساان
ّّما العدقة القرننية الثانية ّ
جيسااد العدالااة وتسااتوعب قاايم هااذه العدالااة ،وتبتعااد عاان ّي لااون ماان ّل اوان الظلاام وا سااتغدل،
ّن ّ
ازدهرت عدقات ا نسان مع الطبيعة ،وتفتّحاه الطبيعاة عان كنوزهاا ،وّعطاه املخباوء مان ثرواهتاا،
وتفجرت األرل ابلنعمة والرخاء.
ونزله الربكات من السماءّ ،
هذه العدقة القرننية شرحها القرنن الكر يف نصو عديدة ،قال سبحان :

ََ ح َ ح ََ ُ ََ ه َ َح َ حَ ُ ح َ ق َ َ ق
َأ ل َو اسِقاموا َ الط َرّق َة ألسقيناهم ماء غدقا .
ح َ ح ح َ ح حَ
ه ح َ َ َ ح َ َ َ ُ ح َ َ ح ح ح َ ِّ ح َ َ ُ
ََل َ حو َأ هن ُه حم أَقَ ُ
دت
َت
ن
د
م
َ
م
ه
ق
دو
ر
ن
م
وا
ل
ك
أل
م
ه
ِّ
ر
ن
م
م
ه
ِل
إ
ل
ٍ
ن
أ
ا
م
َ
يَ
َن
اإل
َ
اة
ر
و
اا
وا
ام
ََ َ
َ
َ َ َ َ
َ
َ َ
َ
َ
أ حر ُع َل َه حم (.)2
() 1

____________________
( )6ا ن.61 :
( )0املائدة.11 :
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َ ه َ َ َح ََ
ََح َ ه َ ح َ حُ َ َ ُ َ ه َ ح ََ َ ح َ َ َح ح َََ
َ ه
ُ حن كدذبُوا
َلو أ أهَ القرى آ َمنوا َاتقوا لفِحنا علي َهم برَك ٍت َمن التما َء َاألر َض َل َ
ََ َ حَ ُ ح َ َ ُ َ ح ُ َ
() 1
.
رأخذناهم بَما َكنوا يُ َتبو

مؤداهااا ّ ّن عدقااات ا نسااان مااع الطبيعااة تتناسااب عكساايا مااع ازدهااار العدالااة يف
هااذه العدقااة ّ
عدق ااات ا نس ااان م ااع ّخيا ا ا نس ااان ،فكلّم ااا ازده اارت العدال ااة يف عدق ااات ا نس ااان م ااع ّخي ا ا
ا نسااان ّكثاار فااهكثر ؛ ازدهاارت عدقااات ا نسااان مااع الطبيعااة  .وكلّمااا احنساارت العدالااة عاان اوااأ
األول ؛ احنس اار ا زده ااار ع اان او ااأ الث ااايّ ،ي إ ّن تتم ااع الع اادل ه ااو ال ااذي يص اانع ا زده ااار يف

اؤدي إىل احنسااار عدقااات ا نسااان مااع
عدقااات ا نسااان مااع الطبيعااة  .وتتمااع الظلاام هااو الااذي يا ّ
الطبيعة.
طبيعة تتمع الظلم:
العدقااة القرننيااة الثانيااة الاايت ذكرةهااا ننفااا ليسااه ذات حمتااو غيااي فقااأ  .حناان نااؤمن مبحتواهااا
الغيي ،ولكن إ افة إىل حمتواها الغيي الرّابي ،تش ّك سنّة من سانن التااريخ حساب املفهاول القارني
؛ أل ّن تتم ااع الظل اام ،تتم ااع الفراعن ااة ،تتم ااع مم ا ّازق مش ااتّه عل ااى م ا ّار الت اااريخ  .الفرعوني ااة ،حينم ااا
تااتح ّكم يف عدقااات ا نسااان مااع ّخي ا ا نسااان تسااتهدف علااى ما ّار التاااريخ متزيااق طاقااات اجملتمااع
اش اادوا قا اواهم
وتش ااتيه فئاتا ا  ،وبعث اارة إمكانياتا ا  .وم اان الوا ااق ّناّ ا نك اان ألفا اراد اجملتم ااع ّن ّ
احلقيقية للسيطرة على الطبيعة ،مع هذا التشتّه والبعثرة والتجزئة والتفتيه.
هااذا هااو الفاارق ب ا املث ا العليااا املنخفضااة الفرعونيااة ،وب ا املث ا األعلااى احلااق ،مث ا التوحيااد

سبحان وتعاىل.
____________________
( )1األعراف.41 :
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يوحد اجملتمع البشري ،ويلغي الفوارق واحلدود ،ولشموليت فهاو يساتوعب كا
املث األعلى احلق ّ
احلاادود والفاوارق ،ويهضاام كا ا ختدفااات ،ويصااهر البشارية كلّهااا يف وحاادة متكافئااة ،يوجااد مااا
نيّز بعضها عن بعة :من دلّ ،و جنسّ ،و قوميةّ ،و حدود جغرافيةّ ،و طبقية .

جتزظ البشرية وتشتّتها.
لكن املث العليا املنخفضة ّ
املث األعلى احلق بشموليت ّ
يوحد البشرية ،و ّ
يقول املث األعلى احلق:
َ
ه َ ُ ه ُ ُ ح ُ ه ق َ َ ق َ َ َ ُّ ُ ح َ ح
اعبُ ُدَ َ (.)1
احدة َأنا رُِّم ر
إَ ه َذدَ أمُِم أمة َ َ
َ
َ
َ ه َ ُ ه ُ ُ ح ُ ه ق َ َ ق َ َ َ ُّ ُ ح ه ُ
() 2
.
َ َِ ه َذدَ أمُِم أمة َ َ
احدة َأنا رُِّم راتقو َ
هذا هو منطق مشولية املث األعلى ،يعرتف ٍ
حبد وحباج ٍز يف داخ هذه األُسرة البشرية.
والقرنن الكر يتح ّدع عن املث األعلى املنخفة يف تتماع الظلام فيقاول:
َح َ َ ََ َحََ َ ق
() 3
َِف األر َض َععَ أهلها َُيعا .

ه
َ
إَ رَ حر َع حو َعدال

مر التاريخ تبي العدقات ب ا نسان وّخيا
فرعون ،املث األعلى املنخفة ،ب الفرعونية على ّ
ا نسان على ّساس الظلم وا ستغدل.
جتزظ اجملتمع ،وتبعثر إمكانيات وطاقاتا  ،ومان هناا هتادر ماا يف ا نساان مان قادرة علاى
الفرعونية ّ
ا ب ااداع والنم ااو الطبيع ااي عل ااى س اااحة عدق ااات ا نس ااان م اع الطبيع ااة  .وعملي ااة التجزئ ااة الفرعوني ااة

تقسم اجملتمع إىل فصائ ومجاعات وطوائف:
للمجتمع ّ
____________________

( )6األنبياء.40 :
( )0املؤمنون.70 :
( )3القص .2 :
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ّئمتنااا (
الطائفاة األُوىل :يف التجزئااة الفرعونيااة جملتمااع الظلاام هاام الظاااملون املستضا َاعفونّ ،و بتعبا ّ
علاايهم الصاادة والساادل )ّ ( :عاوان الظلمااة ) هااؤ ء الظاااملون املستضااعفون يشا ّكلون محايااة لفرعااون
وللفرعونية ،وسندا يف اجملتمع لبقاء الفرعونية واستمرار وجودها وإطارها ،قال يف سبحان وتعاىل:

حَ حَ َُ ُ ه
َح
ه ُ َ َ ح ُ ُ َ ح َ َ ِّ ح َ ح ُ َ ح ُ ُ ح
اَّل َ
ََح ََ
يدن
دض القدول يقدول َ
َلو ترى إَ َذ الِالَمو موقورو َعند رِّ َهم ير َع بعضهم إ بع ٍ
ح ُ ح ُ ه َ ح َ ح َُ َح َحُ ح َ ُ ه ُ ح
َ
() 1
اسِض َعفوا ل َ ََّلين اسِكِّبَا لوال أنِم لكنا مم َم َني .

وماان اسااتكرب
القاارنن يف هااذه اآليااة يتحاادع عاان قساام ماان الظااامل  :إىل َماان استُضااعف ماانهم َ

مانهم ،فالظااملون إذن فايهم مساتكربون وهام الااذين نثّلاون الفرعونياة يف اجملتماع وفايهم مستضااعفون .
وهؤ ء املستضعفون ُاشرون يول القياماة يف زمارة الظاامل  ،ه يقولاون للمساتكربين مان الظاامل لاو
ّنتم لكنّا مؤمن  ،وهذه هي الطائفة اليت تش ّك احلماية والسند للفرعونية.
الطائفااة الثانيااة :يف عمليااة التمزقااة الفرعوني اة جملتمااع الظلاام ،ظاااملون يش ا ّكلون حاشااية ومتملّق ا ،
هؤ ء نارسون ظلماا ياديهم ابلفعا  ،ولكانّهم دائماا وّبادا علاى مساتو نازوات فرعاون وشاهوات
ورغبات  ،يقول يف سبحان وتعاىل عن هذه الطائفة:

َ
َ َ ح ُ
َ َ َ
َ ُ ح
َ
َ ََ َ
َ
َ
ََقال ال َمل َم حن ق حومَ َر حر َع حو أتذ ُر ُموس ََق حو َمه َِلُف َت ُدَا َِف األ حر َض ََ َّدذ َر َك ََآَل َ َهَِدك قدال
ه
َ ُ َ ِّ ُ َ ح َ َ ُ َ ح
َ َ ُ
اءه حم ََ َِنا
اءه حم ََس حتَِح َي سَت
سنقَِ أبن

____________________
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َ َ

َ

ر حوا ُه حم قا َه ُرَ َ (.)1
احلساااس
هااؤ ء شا ّكلوا دور ا نرة لفرعااون ،كااانوا يعرفااون ّ ّ اام ذااذا الكاادل يضاربون علااى الااوتر ّ
من قلب فرعون ،وّ ّن فرعون كان حباجة إىل كدل من هذا القبي  ،فتسابقوا إىل هاذا الكادل ؛ لكاي

عما يف نفس  ،ويتخذ املوقف املنسجم مع مشاعره وعواطف وفرعونيت .
جيعلوا فرعون ّ
يعرب ّ
الطائفة الثالثة :يف عملية التجزئة الفرعونية جملتماع الظلامّ ،ولئاك الاذين ع ّارب عانهم ا ماال علاي (
اس
علي ا الصاادة والساادل ) ( :اب م ا الرعاااع )  .هااؤ ء هاام تا ّارد ن ت مستساالمة للظلاام ،و اا ّ
ابلظلم ،و تدر ّ ّ ا مظلومة ،و تدر ّ ّن يف اجملتمع ظلما.
ٍ
تبعية وطاعة دون تدبّر ووعي ،إذ سلب فرعون منها تادبّرها وعقلهاا
ار
اركا نلياّ ،
إّا ّ
تتحر ّ
اركا نليا ،وتستسلم للوامار الفرعونياة دون
ووعيها ،وربأ يدها عقلها ب ؛ ذا فهي ّ
ار يدها ّ
عما بينها وب اآلخرين.
ّن تناقشها ّو تتدبّرها ح بينها وب نفسها ،فضد ّ
هااذه الفئااة تفقااد طبعااا كا قاادرة علااى ا بااداع البشااري يف تااال التعاما مااع الطبيعااة ،وتفقااد كا
اولااه إىل ن ت  .وإذا ُوجااد إبااداع يف هااذه الفئااة ف ّّنااا هااو إبااداع َماان اا ّار
قابليااات النمااو ؛ أل ّ ااا ّ
ُ
َ
َ ه
ار هذه اآل ت ،قال سبحان وتعااىلََ :قالوا َر هِّنا َإندا
َهذه اآل ت ،إبداع تلك َ الفرعونية اليت ّ
َ حَ َ َ
اءنَا رَأ َضلُّونَا ه
اد َتنَا ََ ُك َ َ
ِّب َ
الت َيال (.)2
أطعنا س
اسون ابلظلمّ ،و
يوجد يف كدل هؤ ء ما يشعر ّ م كانوا ّ

____________________
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ترد طاعة وتبعيّة  .هؤ ء هم القسم الثالث من تقسيم ّما
كانوا اسون ّ م مظلومون ،وإّّنا هو ّ
املااؤمن علااي ( عليا ّفضا الصاادة والساادل ) حينمااا قااال ( الناااس ثدثااة :عااا رّابي ،ومااتعلّم علااى
سابي جناااة ،وّا رعاااع ،ينعقاون مااع كا ةعاق )  .هااذا القسام الثالااث يشاك مشااكلة ابلنساابة إىل
ّي تتم ااع ص اااح  .ونك اان للمجتم ااع الص اااح ّن يس ااتمر ونت ااد بق اادر م ااا نك اان ااذا اجملتم ااع ّن
يستهصا هاذا القسام الثالاث بتحوليا إىل القسام الثااي ،بتحويلا إىل مااتعلّم علاى سابي النجااة علااى
وتبصار علاى حا ّد تعبا
حد تعب ا مال ،إىل بع إبحسان علاى حاد تعبا القارنن ،إىل مقلّاد باوعي ّ
الفق .
من رورات اجملتمع  -يف نظر ا مال ( علي الصادة والسادل )  -شاجب هاذا القسام الثالاث،
فهؤ ء ّ رعاع ،ينعقون مع ك ةعق ،ليس م عق مستق وإرادة مستقلّة.
ي اار ّ ّن ه ااذا القس اام الثال ااث جي ااب تص اافيت م اان اجملتم ااع الص اااح،
ك ااان ا م ااال عل ااي

ابلقضاااء علي ا ف اارداي ،ب ا بتحويل ا إىل القس اام الثاااي اامن إحااد الص اايظ الثدث ااة املااذكورة ،لك ااي
يسااتطيع اجملتمااع الصاااح ّن يواص ا إبداع ا  ،ولكااي يسااتطيع ك ا ّف اراد اجملتمااع الصاااح ّن يشاااركوا
توسااع ماان هااذا
مشاااركة حقيقيااة يف مس ا ة ا بااداع ،خدفااا لااذلك الفرعونيااة  .الفرعونيااة ااااول ّن ّ
القسم الثالث  .وكلّما اتسعه هذه الفئة ّكثر فاهكثر قا ّدمه اجملتماع حناو الادمار خطاوة بعاد خطاوة

؛ أل ّن هااذه الفئااة تسااتطيع ّ ْن تاادافع إطدقااا عاان اجملتمااع إذا حلّااه كارثااة يف الااداخ ّو ط ارّت
كارثة يف اوارج ،وذذا متوت اجملتمعات مو طبيعيا.
املفهول القرني ملوت اجملتمعات واألقوال واألُمم هو املوت الطبيعي

425

للمجتمع املوت املخرول ،اجملتمع ل مو ن موت طبيعي وموت رول  .املوت الطبيعاي للمجتماع
توسااع هااذه الفئااة الثالثااة وازدايدهااا نوعيااا وعاادداي يف اجملتمااع ،إىل ّن اا الكارثااة
ااادع عاان طريااق ّ
فينهار اجملتمع.
ّّم ااا الطائف ااة الرابع ااة :فه اام ال ااذين يس ااتنكرون الظل اام يف ّنفس ااهم ،و يفق اادوا لُاابّهم ّم ااال فرع ااون
والفرعونية ،ولكنّهم يهادنون الظلم ويسكتون عن فيعيشون حالاة التاوتّر والقلاق يف ّنفساهم  .وحالاة
التوتّر والقلق هذه ّبعد ماا تكاون عان حالاة تسامق ل نساان اب باداع والتجدياد والنماو علاى سااحة
يسميهم القرنن ( ظاملي ّنفسهم ) قال يف سبحان وتعاىل:
عدقات ا نسان مع الطبيعة  .هؤ ء ّ

ه ه َ َ ه ُ ح
َحُ ح َ ُ
َ ُح ُح َ ُ ُه ُ ح َ ح
َ ُ َ
َ
َ
ين ت َوراه ُم ال َمالئَُة ظال َ َِم أنف َت َهم قالوا َفديم كندِم قدالوا كندا متِضدع َفي َِف
اَّل
إَ َ
َ
َ
َ
ق
َ
َح َ ُ ح َ ُ ح ح ُ ه
اّلِل ََاس َعة فُِ َهاع ُرَا ف َ
يها (.)1
َ
األر َض قالوا ألم تُن أرض َ َ
َ

هؤ ء يظلموا اآلخارين ،ليساوا مان الظاامل املستضاعف كالطائفاة األُوىل ،وليساوا مان احلاشاية
املتملّق ا  ،وليس اوا ّيضااا ماان ا م ا الرعاااع الااذين فقاادوا لاابّهم ،ب ا ابلعكااس هااؤ ء يشااعرون ّ اام
َ
َ ُ ُه ُ ح َ ح َ
دعف َ
ي َِف األ حر َض  .هاؤ ء يفقادوا لابّهم ،با يادركون واقعهام،
مستض َاعفون قالوا كنا متِض َ
لكنّهم كانوا مهاادن عملياا ؛ و اذا ع ّارب عانهم القارنن ّ ام ظلماوا ّنفساهم  .هاذه الطائفاة ّيضاا
يرتقّب منها ّن تُبدع إبداعا حقيقيا يف تال عدقات ا نسان مع الطبيعة.
الطائفة اوامسة :يف عملية التجزئة الفرعونية للمجتمع هي:

____________________
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اب  .وهااذه الرهبانيااة موجااودة يف ك ا
الطائفااة الاايت تته ا ّرب ماان مساارف احلياااة وتبتعااد عن ا وترتها ّ
مر التاريخ ،وهي تتخذ صيغت .
تتمعات الظلم على ّ
اادة تريااد ّن تفا ّار بنفسااها لكااي تتلا ّاوع وحااال اجملتمااع ،وهااذه الرهبانيااة هااي
األُوىل :صاايغة جا ّ
ق

ََ حَ ه حََ ُ َ
وها (.)1
عرب عنها القرنن الكر بقول َ :رهبا َنية ابِدع
اليت ّ
هااذه الرهبانيااة يشااجبها ا ساادل ؛ أل ّ ااا تعا ّارب عاان موقااف ساالي جتاااه مسااؤولية خدفااة ا نسااان
على األرل.
يرتهاب ،ويلابس مساوف الرهباان ،ولكنّا لايس راهباا
الثانية :الصايغة املفتعلاة للرهبانياة ،فهناا َمان ّ

يف ّعماااق نفس ا  ،وإّّنااا يريااد بااذلك ّن ا ّدر الناااس ،ويشااغلهم عاان فرعااون وظلاام فرعااون ،ويسااطو
عرب عن القرنن الكر بقول :
عليهم نفسيا وروحيا ،وهذا هو الذي ّ

ح
ََ ح ُ ُ َ َح َ َ
َ َ ُّ َ ه َ َ ُ ه َ ق َ َ ح
الر حهبَ
حبَ
ُّ
َ
ه
َ
دَ
اط
ا
ب
داس
انل
ال
دو
م
أ
و
ل
ك
دأ
ِل
دا
َ
دار
اَّلين آ َمنوا َإ ك َثدْيا َمدن األ
يا أيها َ
َ
َ
َ َ َ َ
ه
َ َ ُ ُّ َ َ ح َ
اّلِل (.)2
يَ َ
َّصدَ عن س َ َ

الطائف ا ااة السادس ا ااة :واألخا ا ا ة يف عملي ا ااة التجزئ ا ااة الفرعوني ا ااة للمجتم ا ااع ،ه ا اام :املستض ا ااعفون .
خصاها
الفرعونية ،حينما ّ
جزّت اجملتمع إىل طوائاف ،استضاعفه طائفاة معيّناة مانهم  .هاذه الطائفاة ّ
يتوساام فيه ااا ّن
فرعااون اب ستضااعاف وا ذ ل وهاادر الكرام ااات ؛ أل ّ ااا كانااه هااي الطائف ااة الاايت ّ
للتحر ّده ؛ و ذا استضعفها ابلذات.
تش ّك إطارا ّ
ح َح َ َُ ُ َ ُ ح ُ َ حَ َ
ُ َ ِّ ُ َ
َ ح َهحَ ُ ح ح
اب يذَو
َ َِذ َنيناكم َمن آ ََل َررعو يتومونُم سوء العذ َ

____________________
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َ

َ

ُ ح َ ٌ ح َ ِّ ُ
حَ َ ُ ح ََح َ حُ َ َ َ ُ
ُ حم َعِ ٌ
يم (.)1
اءك حم ََ َِف ذ َلُم بالء َمن رِّ
أبناءكم َيتِحيو سَت
َ
القاارنن الكاار علّمنااا اامن س انّة ماان ساانن التاااريخّ ّ ،ن موقااع ّيّااة طائفااة يف الرتكيااب الفرعااوي
جملتمع الظلم يتناسب عكسيا مع موقع بعد احنسار الظلم  .وهذا معىن قول سبحان وتعاىل:
َ

َ ه

َ

َ َ

َ ق

َ َ

ح

ين ح
ُ ُ ح َُ َ
اسُِ حضع ُفوا ِف األ حرض َََنح َعل ُه حم أئ همة َََنح َعل ُه ُم ال َوارث َ
اَّل َ
ي ( .) 2
َ
ََن َرّد أ نم هن َ َ
ََ
َ
َ َ
تل ااك الطائف ااة السادس ااة ال اايت كان ااه ه ااي منح اادر الرتكي ااب ،يري ااد يف س اابحان وتع اااىل ّن جيع ا
ّفرادها ّئمة وجيعلهم الوارث  .وهذه سنة ُّخر ةي احلديث عنها إن شاء يف.
نسااتخل ممّااا ساابق ّ ّن مااد الظلاام يف اجملتمااع يتناسااب تناساابا عكساايا مااع ازدهااار عدقااات

ا نسااان مااع الطبيعااة ،ويتناسااب مااد العاادل في ا تناساابا طاارداي مااع ازدهااار عدقااات ا نسااان مااع
الطبيعة.
تتم ااع الفرعوني ااة اجمل ا ّازّ املش ااتّه مه اادور القابليا اات والطاق ااات وا مكاني ااات ،وم اان هن ااا ا اابس

السااماء يف هااذا اجملتمااع قطرهااا ،ومتنااع األرل بركاهتااا ّّ .مااا تتمااع العاادل فهااو علااى العكااس متامااا،
تتوحااد فيا كا القابليااات ،وتتساااو فيا كا الفاار وا مكانيااات  .هااذا اجملتمااع هااو الااذي اا ِّّدثنا
ّ
عمااا اتف ا ب ا
عن ا الاارواايت ماان خاادل ظهااور ا مااال املهاادي ( علي ا الصاادة والساادل )  .ااادثنا ّ
م اان برك ااات وخا ا ات ،ول اايس ذل ااك إ ّ أل ّن العدال ااة
األرل والس ااماء يف ظا ا ا م ااال امله اادي
تتناسب دائما وّبدا مع ازدهار عدقات ا نسان مع الطبيعة ،وهذه هي

____________________
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العدقة الثانية ب اوطّ .
ا جتاااه العااال يف التش اريع ا ساادمي :النظريااة القرننيااة املااذكورة يف الي ا عناصاار اجملتمااع ،وفهاام
اجملتمع فهما مو وعيا ؛ تش ّك ّساسا لدجتاه العاال يف التشاريع ا سادمي  .التشاريع ا سادمي يف

اجتاهات ا العامااة ،وخطوط ا  ،يتااهثّر وينبثااق ويتفاع ا مااع وجهااة النظاار القرننيااة وا ساادمية إىل اجملتمااع
وعناصااره ،وّدوار هااذه العناصاار والعدقااات املتبادلااة ب ا اوطّا املاازدوج املااذكورين يف العدقااات
ا جتماعية.
هاذه النظارايت الايت انتهيناا إليهااا علاى اوء النصاو القرننيااة ،هاي يف احلقيقاة األسااس النظااري
لدجتااه العاال للتشاريع ا سادمي  .فا ّن ا ساتقدل النساي با اوطّا  :خاأ عدقاات ا نساان مااع
ّخي ا ا نسااان ،وخااأ عدقااات ا نسااان مااع الطبيعااة ،يش ا ّك القاعاادة لعنصاار الثبااات يف الش اريعة
ا سدمية ،واألساس لتلك املنطقة الثابتاة مان التشاريع الايت اتاوي علاى األحكاال العاماة املنصوصاة،
ذات الطابع الدائم املستمر يف التشريع ا سدمي ،بينما منطقة التفاع واملروناة با اوطّا تشا ّك
املتحركااة يف التشاريع ا ساادمي ،وهااي الاايت ّ يناهااا يف كتاااب (
يف احلقيقااة األساااس للعناصاار املرنااة و ّ
اقتصادة ) مبنطقة الفرا .
هااذه العناصاار املرنااة واملتحركااة يف التش اريع ا ساادمي ،هااي انعكاااس تش اريعي لواقااع تلااك املرونااة،
وذلااك التفاع ا ب ا اوطّا والعناصاار األُوىل الثابتااة والصااامدة يف التش اريع ا ساادمي هااي انعكاااس
تشريعي لاذلك ا ساتقدل النساي املوجاود با اوطّا  ،خاأ عدقاات ا نساان ماع ّخيا ا نساان،
وخأ عدقات ا نسان مع الطبيعة.
ماان هنااا نااؤمن ّ ّن الصااورة التش اريعية ا ساادمية الكاملااة للمجتمااع ،هااي يف احلقيقااة اتااوي علااى
متحركة
جانب  :على عناصر نبتة ،وعلى عناصر ّ
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املتحركااة املرنااة ،نلؤهااا احلاااكم الشاارعي وفااق مؤ ّشارات إساادمية عامااة  .وهااذا
ومرنااة  .هااذه العناصاار ّ
حبث اتاج إىل تفصي  .ومان املفارول ّن نساتوعب هاذا البحاث إن شااء يف ؛ كاي ناربأ ا اناب
التشريعي من ا سدل ،اب انب النظري التحليلي من القرنن الكر لعناصر اجملتمع.
ويبقى علينا بعد ذلك حبث نخار يف نظرياة ا سادل عان ّدوار التااريخ ،عان ّدوار ا نساان علاى
يقسم حياة ا نسان على األرل إىل ثدثة ّدوار:
األرل ،ف ّن القرنن الكر ّ
 - 6دور احلضانة.
 - 0دور الوحدة.
 - 3دور التشتّه وا ختدف.
هاذه األدوار الثدثااة اا ّدع عنهااا القارنن الكاار  ،وبا ّ لكا دور احلاا ت واوصااائ واملميّازات
اليت يتميّز ذا ذلك الادور  .هاذا ّيضاا حباث ساوف خنارج منا بنظرياة كاملاة شااملة اذا ا اناب مان

نؤجا ذلاك
ريخ ا نسان  .ك ذلك نكن ّن يسع يول واحد وحبث واحد ،فمن األفض ّن ّ
.) 1 ( . . .
____________________
( )1إىل هنا تنتهي حما ارات ا ماال الشاهيد عان اجملتماع والتااريخ ،وهاي كماا يار القاارظ غا كاملاة ،لكنّهاا علاى نقصاها
واختصااارها ،وعاادل تاادوينها ماان قِّبَ ا الشااهيد نفس ا  ،عميقااة ودقيقااة وتسااتحق ك ا اهتمااال ماان ّج ا إكما ااا وترميمهااا،
واوروج منها بدراسة واسعة شاملة.
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