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  بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ 
  نقض

  االشتراكية املاركسية
  
1  

االشتراكية املاركسية كانت يف أول النصف الثاين من القرن التاسع عشـر أيـام حيـاة مـاركس الـذي تـويف سـنة        
لكنها اليوم يف أول النصف الثـاين مـن القـرن العشـرين حتتـل وجـوداً ضـخماً يف        جمرد فكرة فلسفية عن احلياة، و 1883

العامل، إذ تقوم على أساسها دولة كربى هي روسيا وإىل جانبها عدة دول تعد مئـات املاليـني مـن البشـر حتـاول السـري يف       
أنـه ال تكـاد جتـد دولـة ختلـوا مـن        تطبيق هذه االشتراكية املاركسية، مث هلا دعاوة عاملية واسعة، واتباع منتشـرون، حـىت  

ويف البالد اإلسالمية كلها وال سيما سورية والعراق ومصـر وإندونيسـيا واهلنـد اسـتهوت االشـتراكية      . اشتراكيني ماركسيني
فكرياً، ولدى الرتر القليل عقائدياً، الكثري من أبناء املسلمني، فكان ال بد من الوقوف معها سـاعة مـن نقـاش يكشـف فيهـا      

جه احلق، ويعرض فيها صواب الرأي، بعمق واستنارة حىت تنجلي احلقائق، ويـربز زيـف الباطـل، فلعـل معتنقـي هـذه       عن و
الفكرة البالغة اخلطر على اإلنسان يبصرون النور، فيثوبوا إىل احلق، ويسريوا يف طريق اهلدى، ويـدركوا مـدى مـا كـانوا فيـه      

  .ا الكفر واإلحلادمن ضالل ما بعده ضالل، ويروا أن واجبهم حرب هذ
إن االشتراكية املاركسية منبثقة عن فكرة كلية عن الكون واإلنسان واحلياة، فهـي منبثقـة عـن عقيـدة فيهـا قابليـة       
االعتقاد، ألا فكرة أساسية، وفيها قابلية التطبيق، ألا تنبثق عنها أحكام ملعاجلـة مشـاكل احليـاة، وميكـن أن تنـبين عليهـا       

 أا فكرة وطريقة، أي عقيدة عقلية وأحكام ملعاجلـة مشـاكل احليـاة، مصـحوبة بأحكـام تـبني كيفيـة        مث. أفكار عن احلياة
ولـذلك فـإن فيهـا قابليـة ألن     . تنفيذ العقيدة وتنفيذ معاجلات احلياة، ويوجد للفظها مدلول ميكن أن توضـع اإلصـبع عليـه   

أن يوجد هلا رأي عـام، وكوـا ميكـن تطبيقهـا ال يعـين       غري أن كوا ميكن. يوجد هلا رأي عام، ومن هنا كان خطرها أفظع
وأـا مبـدأ   . أا صحيحة، بل يعين أا اشتراكية حقيقية ال اشتراكية إمسية كما هي احلـال فيمـا يسـمى باشـتراكية الدولـة     

راكية مبـدأ كفـر متامـاً    فكما أن النصرانية دين كفر متاماً كاليهودية والوثنية فكـذلك االشـت  . كفر كما أن الرأمسالية مبدأ كفر
  .فهي مبدأ وال ريب، ولكنه مبدأ باطل يف فكرته وطريقته. كالرأمسالية

وألجل إدراك ذلك إدراكاً كامل الوضوح ال بد من إعطاء صورة واضـحة عـن واقـع هـذه االشـتراكية املاركسـية       
  .أوالً كما وردت يف الكتب االشتراكية والشيوعية مث نقضها من أساسها

  
2  

أمـا املاديـة الديالكتيكيـة    . فكرة االشتراكية املاركسية على ما يسمى باملادية الديالكتيكية، واملاديـة التارخييـة  تقوم ال
فهي النظرية العامة لالشتراكية ومنها الشيوعية، وقد مسيت باملادية الديالكتيكيـة ألن أسـلوا يف النظـر إىل حـوادث الطبيعـة      

. رفة هي اكتشاف تناقضات الفكـر واملصـادمة بـني اآلراء بالنقـاش أي هـي جدليـة      جديل، أي أن طريقتها يف البحث واملع
وأمـا املاديـة التارخييـة فهـي توسـع نطـاق       . وألن تعليلها حوادث الطبيعة وتصورها هلذه احلوادث مادي، أي نظرا ماديـة 

علـى حـوادث احليـاة يف اتمـع، أي      أفكار املادية الديالكتيكية حىت تشمل دراسة احلياة يف اتمع، وتطبـق هـذه األفكـار   
  .تطبق أفكار املادية الديالكتيكية على درس اتمع ودرس تاريخ اتمع
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واملادية الديالكتيكية تعين النظرية املادية، وهي أن احلياة واإلنسان والكون مـادة تتطـور مـن نفسـها تطـوراً ذاتيـاً،       
وتسري هذه املادية أي مادية مـاركس مـن الفكـرة القائلـة بـأن العـامل       . ادةفال يوجد خالق وال خملوق وإمنا تطور ذايت يف امل

بطبيعته مادي، وأن حوادث العامل املتعددة هي مظـاهر خمتلفـة للمـادة املتحركـة، وأن العالقـات املتبادلـة بـني احلـوادث         
لتطـور املـادة املتحركـة، وأن     وتكييف بعضها بعضاً بصورة متبادلة كما تقررها الطريقة الديالكتيكية هـي قـوانني ضـرورية   

أن الفهـم املـادي يعـين بكـل بسـاطة      : "يقول اجنلس. العامل يتطور تبعاً لقوانني حركة املادة، وهو ليس حباجة ألي عقل كلي
ولقد كتب لينني بصدد املفهوم املـادي عنـد فيلسـوف العهـد القـدمي هرياقلـيط       ". فهم الطبيعة كما هي دون أية إضافة غربية

العامل هو واحد، مل خيلقه أي إله أو إنسان، وقد كان وال يـزال وسـيكون شـعلة حيـة إىل األبـد، تشـتعل       "فيه أن  الذي جاء
فهـذه هـي النظريـة املاديـة أي ماديـة      ". يا له من شرح رائع ملبادئ املادية الديالكتيكيـة : "فقال" وتنطفيء تبعاً لقوانني معينة

جديل ولذلك مسيت ديالكتيكية، وهي كلمـة مـأخوذة مـن الكلمـة اليونانيـة       ولكنها أي النظرية تفصل هذا بشكل. ماركس
وكان الديالكتيك يعين يف عهد األولني فـن الوصـول إىل احلقيقـة باكتشـاف املتناقضـات      . ومعناها احملادثة واادلة" دياليغو"

ن أن اكتشـاف تناقضـات الفكـر    وكان بعـض الفالسـفة األولـني يعتـربو    . اليت يتضمنها استدالل اخلصم، وبالتغلب عليها
فهذا األسلوب الديالكتيكي يف التفكري الـذي طبـق فيمـا بعـد علـى      . واملصادمة بني اآلراء مها خري وسيلة الكتشاف احلقيقة

إن حوادث الطبيعة مبوجب هـذه الطريقـة هـي متحركـة مـتغرية      . حوادث الطبيعة أصبح الطريقة الديالكتيكية ملعرفة الطبيعة
، وتطور الطبيعة هو نتيجة تطور تناقضات الطبيعة، نتيجة الفعل املتبادل بـني القـوى املتضـادة يف الطبيعـة فاملاديـة      دائماً وأبداً

. الديالكتيكية تقول أن العامل يتطور تبعاً لقوانني حركة املادة، وأنه ليس حباجة ألي عقـل كلـي، وأنـه واحـد مل خيلقـه إلـه      
كة احملسوسة موجودة أمر قطعي، ألا مشاهدة بـاحلس، وكـون هـذه األشـياء املدركـة      فكون األشياء املدر. وهذا باطل قطعاً

احملسوسة حمتاجة إىل غريها، أي هلا وصف االحتياج أمر قطعي أيضاً، ألـا باملشـاهدة ال تسـتطيع التصـرف واالنتقـال مـن       
حتـراق، وإذا مل تكـن فيهـا قابليـة االحتـراق ال      فالنار حترق إذا كانت املادة األخرى فيها قابلية اال. حال إىل حال إال بغريها

وبعض العناصر تتحـد مـع عناصـر أخـرى وتتفاعـل معهـا       . وبعض األمحاض تذيب بعض العناصر وال تذيب غريها. حترقها
وال تتفاعل مع غريها، وذرتان من األيدروجني مع ذرة من األكسجني تنتج ماءاً، ولكن حىت حنصـل علـى املـاء الثقيـل ال بـد      

فهـذه األشـياء مل تسـتطع أن تتصـرف يف كـل شـيء وال أن       . احتاد ذرتني من األيدروجني الثقيل مع ذرة من األكسجنيمن 
تنتقل من حالة إىل أية حالة أخرى إال ضمن وضع قاصر على حاالت معينـة، وال تسـتطيع سـواها إال بإحـداث تغـيري فيهـا       

فالنـار مل  . فـرض أـا حمتاجـة إىل هـذه العوامـل وهـذه احلـاالت       أو يف سواها، أو بعامل آخر، فهي إذن حمتاجة، حىت لو 
واألمحـاض مل تسـتطع   . تستطع أن حترق إال بوجود مادة قابلة لالحتراق، فهي حىت حترق حمتاجة إىل املـادة القابلـة لالحتـراق   

بان حـىت تسـتطيع أن حتـدث    أن تذيب إال عناصر معينة فيها قابلية الذوبان فهي حمتاجة إىل العناصر الـيت فيهـا قابليـة الـذو    
والعناصر ال تستطيع االحتاد والتفاعل إال بوجود عناصر فيها قابلية التفاعل واالحتـاد، فهـي حمتاجـة إىل العناصـر الـيت      . اإلذابة

وحىت حنصـل علـى املـاء الثقيـل ال بـد مـن احتـاد ذرتـني مـن          . فها قابلية التفاعل واالحتاد حىت تستطيع التفاعل واالحتاد
وجني الثقيل املسمى بالدويثريوم مع ذرة من األكسجني، أي هو حمتاج إىل احتاد الـذرتني مـن األيـدروجني الثقيـل مـع      األيدر

وال يقال احتاج إىل ما هو فيه، بل احتاج إىل زيـادة كميـة إىل مـا هـو فيـه،      . ذرة من األكسجني حىت حنصل على املاء الثقيل
فهذا دليل قطعي على أن األشـياء املدركـة احملسوسـة حمتاجـة إىل غريهـا أي      . تاجواحتاج إىل من يوجد له هذه الكمية فهو حم

  .هلا وصف االحتياج
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وال يقال إن األشياء املدركة احملسوسة احتاجت لبعضها، ولكنها يف جمموعها مسـتغنية عـن غريهـا، ال يقـال ذلـك      
نظرياً لشيء غـري موجـود فيفـرض وجـوده، فـال       ألن احلاجة إمنا تبني وتوضح للشيء الواحد، وتلمس ملساً وال تفرض فرضاً

. يقال إن النار احتاجت جلسم فيه قابلية االحتراق، فلو اجتمعا معاً الستغنيا ومل حيتاجـا إىل غريمهـا، ألن هـذا فـرض نظـري     
فاحلاجة للنار وللجسم القابل لالحتراق هي حاجة لشيء موجود حساً، حمسـوس بإحـدى احلـواس، أو مـدرك عقـالً، وهـو       

والنـار واجلسـم ال يوجـد مـن     . الطبع مما يقع احلس على مدلوله حىت يتأتى إدراكـه عقـالً، فاحلاجـة لشـيء موجـود     ب
وكذلك األشياء اليت يف الكون ال حيصـل مـن اجتماعهـا شـيء حيصـل فيـه       . اجتماعهما شيء حيصل فيه االستغناء أو احلاجة

سم الواحد، وال يوجد شيء يتكـون مـن جممـوع مـا يف الكـون حـىت       فاحلاجة واالستغناء متمثلة يف اجل. االستغناء أو احلاجة
فإذا قيل أن جمموع األشياء الـيت يف الكـون مسـتغن أو حمتـاج، فإنـه يكـون وصـفاً لشـيء         . يوصف بأنه مستغن أو حمتاج

ـ     . متخيل الوجود، ال لشيء موجود ل هلـا  والربهان يقوم على حاجة شيء معني موجـود يف الكـون، ال جمموعـة أشـياء يتخي
ولذلك ال يـرد هـذا السـؤال ألنـه سـؤال فرضـي ختيلـي،        . اجتماع يتكون منه شيء ويعطى له وصف احلاجة أو االستغناء

  .وليس هو واقعياً، حىت وال فرضاً نظرياً
وال يقال أن األشياء احتاجت لبعضها، فال يكون دليالً على أا حمتاجـة خلـالق، فـإن الربهـان علـى إثبـات جمـرد        

  .فمجرد وجود االحتياج يف كل شيء يثبت االحتياج يف كل شيء. ج، ال االحتياج إىل خالقاالحتيا
وال يقال أن كل جزء حمتاج إىل جزء آخر، فاألجزاء مجيعها حمتـاج بعضـها لـبعض، فالثابـت هـو أن كـل شـيء        

ـ   . حمتاج إىل شيء آخر وهذا ال يثبت أن األشياء حمتاجة مطلقاً يء، ولـو إىل شـيء واحـد يف    ال يقال ذلـك ألن احتيـاج الش
يعين أنه حمتاج ولـو لشـيء واحـد يف الوجـود، أي يثبـت      . الدنيا، يثبت أنه ال يوجد يف الكون شيء يستغين االستغناء املطلق

كمن ميشي خطوة واحدة، فقد ثبت له وصف املشي، وكمن يـتكلم كلمـة واحـدة ثبـت لـه وصـف       . له وصف االحتياج
تكلم، وغري ذلك مما يدل على اجلنس، أي مما يدل على املاهية، فـإن ثبـوت املـرة الواحـدة فيـه      فاالحتياج واملشي وال. التكلم

فمجرد ثبوت االحتياج إىل شيء واحد، واالحتياج مما يـدل علـى اجلـنس، أي علـى املاهيـة، يثبـت       . يثبت الوصف ملاهيته
  .يثبت له قطعاً وصف االحتياجوصف االحتياج لكل شيء يف الكون، ولذلك فإن احتياج كل جزء إىل جزء آخر 

وهذا كله ملموس حمسوس بالنسبة إىل مجيع األشياء املوجودة علـى سـطح األرض، أمـا بالنسـبة للكـون واإلنسـان       
وهـذا النظـام إمـا أن يكـون جـزءاً      . واحلياة فإن الكون جمموعة أجرام، وكل جرم منها يسري بنظام خمصوص ال ميلك أن يغريه

أمـا كونـه جـزءاً منـه     . ، أو شيئاً آخر غريه، وال ميكن أن يكون غري واحد من هذه الثالثـة مطلقـاً  منه، أو خاصة من خواصه
والنظـام الـذي يسـري بـه لـيس      . فباطل، ألن سري الكواكب يكون يف مدار معني ال يتعداه، واملدار كالطريق هو غري السـائر 

وأيضـاً فـإن السـري نفسـه     . ن أن يكون هذا النظام جـزءاً منـه  ولذلك ال ميك. جمرد سريه فقط، بل تقييده بالسري يف هذا املدار
وأمـا كونـه خاصـية مـن خواصـه      . ليس جزءاً من ماهية الكوكب، بل هو عمل له، ولذلك ال ميكن أن يكون جـزءاً منـه  

فاملوضـوع لـيس السـري وحـده، بـل السـري يف       . فباطل، ألن النظام ليس هو سري الكوكب فحسب، بل سريه يف مدار معني
ومثـل  . فهو ليس كالرؤية يف العني من خواصها، بل هو كون الرؤيـة يف العـني ال تكـون إال بوضـع خمصـوص     . ع معنيوض

فاملوضوع ليس سري الكوكب، أو رؤيـة العـني، أو حتـول املـاء، بـل      . كون حتول املاء من ماء إىل خبار ال يتأتى إال بنسبة معينة
هـذا الوضـع   . العني يف أحوال خمصوصـة، وحتـول املـاء بنسـبة معينـة      املوضوع هو سري الكوكب يف مدار خمصوص، ورؤية

وهو، وإن كـان السـري مـن خواصـه، فـإن كـون السـري ال        . املفروض على الكوكب، وعلى العني، وعلى املاء، هو النظام
ـ     اً آخـر  يكون إال بوضع معني ليس من خواصه، وإال لكان من خواصه أن ينظم سري نفسه، وحينئـذ يسـتطيع أن يـنظم نظام
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ومـا دام لـيس جـزءاً منـه،     . ما دام من خواصه التنظيم، والواقع أنه ال يستطيع ذلك، وهلذا ال ميكن أن يكون مـن خواصـه  
  . فيكون قد احتاج إىل غريه، أي احتاج الكون إىل النظام. وليس من خواصه، فهو غريه قطعاً

عـن اجتمـاع الكواكـب مـع بعضـها يف جسـم       وال يقال أن كون الكوكب مسرياً يف مدار معني هو خاصية ناجتة 
واحد وهو جزء ال يتجزأ من هذا اجلسم، فنتج عن اجتماعها خاصية كون السري يف مـدار معـني، كاأليـدروجني وحـده لـه      

ال يقـال ذلـك   . خاصية، واألكسجني وحده له خاصية، فإذا اجتمعا معاً صارت هلما خاصـية أخـرى، وكـذلك الكواكـب    
جني حني اجتمعا كونا جسماً آخر فصارت لـه خاصـية أخـرى، فهـي خاصـية جسـم ال خصـية        ألن األيدروجني واألكس

فإن الكوكبني أو الكواكب مل تكن لكل منهما خاصـية وهـو منفـرد، مث صـارت لـه      . وجودمها يف الكون، خبالف الكواكب
ه، ومل جيتمعـا  خاصية باالجتماع يف جسم واحد، بل ظلت هذه اخلاصة خاصية لكـل كوكـب مبفـرده خاصـية لـه وحـد      

ولذلك تكون اخلاصـية للكوكـب وال تكـون الجتمـاع كـوكبني أو الجتمـاع الكواكـب يف        . ويكونا جسماً واحداً قط
  .جسم واحد، الن االجتماع الذي يشكل جسماً آخر مل حيصل

ـ     . وأما احلياة فإن احتياجها إىل املاء وإىل اهلواء ملمـوس وحمسـوس   اة، مث إىل وأمـا اإلنسـان فـإن احتياجـه إىل احلي
  .وعليه فإن الكون واحلياة واإلنسان حمتاجة قطعاً. الطعام وغري ذلك ملموس حمسوس

وال يقال إن ما يف الكون من أشياء احتاجت لبعضها هي أشكال لشيء واحد فهـي كلـها مـادة تشـكلت بأشـكال      
ال يقـال  . إىل غريهـا فهـي غـري حمتاجـة     فاملادة احتاجت لنفسها ومل حتـتج . خمتلفة، ولكنها يف احلقيقة شيء واحد هو املادة

فاملـاء  . ذلك ألن املادة حىت تتشكل بأشكال خمتلفة ال تستطيع أن تتشكل إال بنسبة معينة مفروضـة عليهـا فرضـاً مـن غريهـا     
حىت يتحول إىل خبار حيتاج إىل نسبة معينة حىت يتحول، والبيضة حـىت تتحـول إىل كتكـوت حتتـاج إىل نسـبة معينـة مـن        

وهـذه النسـبة أو هـذا الوضـع لـيس مـن املـادة وإال        . فتشكل املادة ال ميكن إال بنسبة معينة ووضع معني. وهكذا احلرارة،
فكوا مفروضة عليهـا فرضـاً معنـاه أـا جـاءت مـن غريهـا فهـي         . الستطاعت أن توجدها كما تشاء وملا فرضت عليها

وعليـه  . جة إىل من يوجد هلا هـذه النسـبة حـىت يـتم التشـكل     حمتاجة إىل هذه النسبة أو هذا الوضع حىت يتم التشكل، وحمتا
  .فهي حمتاجة إىل غريها، أي ثبت هلا وصف االحتياج لغريها

ومدلول كلمة حمتاج يعين أنه خملوق، ألن جمرد حاجته تعين أنه عاجز عن إجيـاد شـيء مـا مـن العـدم، أي عـاجز       
ألن الوجـود كلـه ال خيـرج عـن خـالق وخملـوق،       . لقاً فهو خملوقعن إجياد ما احتاج إليه فهو ليس خالقاً، وما دام ليس خا

وأيضاً فإن احملتاج ال ميكن أن يكون أزليـاً، ألن مـدلول كلمـة أزيل تعـين أن ال يسـتند إىل شـيء، ألنـه إذا        . وال ثالث هلما
ـ   . كان يف تصرفه وحتوله حيتاج إىل غريه يكون احتياجه لغريه يف وجوده من باب أوىل اج يف وجـوده إىل غـريه   وألنـه لـو احت

ومـا دام احملتـاج   . فمدلول األزيل أنه ال يستند إىل شـيء، وال حيتـاج إىل شـيء   . لكان ذلك الغري موجوداً قبله فال يكون أزلياً
وعلى هذا فكون األشياء املدركة احملسوسة حمتاجة أمـر قطعـي، وهـذا يعـين أن كوـا خملوقـة       . ليس أزلياً فهو خملوق قطعاً

  .وعلى هذا فإن العامل حمتاج، وهو خملوق خلالق. قطعي أيضاً خلالق أمر
أما كونه غـري خملـوق فألنـه لـو كـان خملوقـاً ملـا        . وهذا اخلالق ال بد أن يكون غري خملوق، وال بد أن يكون أزلياً

ـ      إن مـن صـفات   كان خالقاً، ألنه ال يوجد إال خالق وخملوق، ومها شيئان متباينان، فأحدمها غـري اآلخـر قطعـاً، ولـذلك ف
وال يقال أنه خالق لشيء وخملـوق لشـيء آخـر، ألنـه لـيس البحـث       . اخلالق كونه غري خملوق، فما ليس مبخلوق هو اخلالق

عن شيء معني كاإلنسان أو اآللة، بل البحث عن املخلوق من حيث هو خملـوق ال عـن خملـوق معـني، وعـن اخلـالق مـن        
  .فاخلالق هو ما سوى املخلوقات. القاً وخملوقاً يف وقت واحدحيث وصفه باإلجياد من عدم، فال يكون الشيء خ
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وأما كونه أزلياً أي ال أول له فألنه إذا كان له أول كان خملوقاً، إذ قـد بـديء وجـوده مـن حـد معـني، فكونـه        
ـ    . إذ األزيل تستند إليه األشياء وال يستند إىل شيء. خالقاً يقضي بأن يكون أزلياً دلول كلمـة اهللا،  وهـذا األزيل اخلـالق هـو م

  .أي هو اهللا تعاىل
. وأيضاً فإن األشياء اليت يدركها العقل هي اإلنسـان واحليـاة والكـون، وهـذه األشـياء حمـدودة، فهـي خملوقـة        

فاإلنسان حمدود، ألنه ينمو يف كل شيء إىل حد ما ال يتجاوزه فهو حمدود، وألن اإلنسـان جـنس متمثـل يف كـل فـرد مـن       
، وال يوجد أي فرق بني فرد وفرد يف اخلواص اإلنسانية، فما يصدق علـى فـرد مـن اإلنسـان يصـدق      فكل فرد إنسان. أفراده

على اآلخر، كأي جنس من األجناس كالذهب يف قطعه الصـافية، وكاألسـد يف احليـوان، وكحبـة التفـاح يف جنسـها مـن        
اده، وأبسـط مـا يشـاهد أن الفـرد     فاجلنس أي جنس ينطبق عليه كله ما ينطبق على كل فـرد مـن أفـر   . وهكذا.. الفواكه

وجمـرد التسـليم بـأن    . وهذا يعـين أن هـذا اجلـنس حمـدود قطعـاً     . ميوت، وأن اإلنسان ميوت، فجنس اإلنسان قطعاً ميوت
وال يقال إن اإلنسان الفـرد هـو الـذي ميـوت ولكـن جـنس اإلنسـان ال        . اإلنسان ميوت معناه التسليم بأن اإلنسان حمدود

ل عصر ميوت املاليني ومع ذلك فإن يف العصر الذي بعـده بـدل أن يفـىن اإلنسـان مـع الـزمن نـراه        ميوت بدليل أنه يف ك
ال يقال ذلـك ألن جـنس اإلنسـان لـيس مركبـاً مـن جممـوع        . باملشاهدة يكثر، فهو إذن ال ميوت كجنس بل ميوت كفرد

بـل اإلنسـان هـو ماهيـة معينـة      . ال ميـوت  أفراد حىت يقال أن الفرد ميوت واموع ال ميوت، فيوصل من ذلك إىل أن اجلنس
ولـذلك فـإن احلكـم    . تتمثل يف أفراد متثالً كلياً دون فرق بني فرد وفرد، وذلك كاملاء وكالبترول وكـالقمح وككـل جـنس   

عليه ال جيوز أن ينصب على جمموعة، ألن جنسه ليس مركباً من جمموعة، وإمنا احلكم عليـه ينصـب علـى ماهيتـه، أي علـى      
ومبـا أن املاهيـة متحققـة كلـها يف الفـرد      . يصدق على املاهية يف فرد يصدق على اجلنس كله مهما تعددت أفراده جنسه، فما

أما املشاهدة فإنـه ال جيـوز أن حتكـم ألـا مشـاهدة      . الواحد ويف كل فرد، والفرد الواحد ميوت، معناه جنس اإلنسان ميوت
وهو غري اجلنس، فهـي فـوق كوـا مشـاهدة ناقصـة ال حتكـم ألـا        لغري املطلوب الربهان عليه، فهي مشاهدة للمجموع 

أال ترى أن املياه يف البحار ال تنفذ مهما أخذت منها، وهذا يعين أـا ليسـت حمـدودة، وأن البتـرول ال ينفـذ      . ليست اجلنس
ـ   فـإذا نظرنـا إىل جمموعـه    . همهما أخذت منه، وهذا يعين أنه ليس حمدوداً وأال ترى أن القمح يتزايد مع االستهالك الكـثري من

وجـنس اإلنسـان املتمثـل يف الفـرد الواحـد ميـوت، معنـاه أن        . معناه ال ينفذ، مع أن الواقع أن جنسه ينفذ، ومعناه أنه ينفذ
  .جنس اإلنسان من حيث هو ميوت، وعليه فإن اإلنسان حمدود

إذ احليـاة يف اإلنسـان   . فـرد فهـي حمـدودة   واحلياة حمدودة ألن مظهرها فردي فقط، واملشاهد باحلس أا تنتهي يف ال
هي عني احلياة يف احليوان، وهي ليست خارج هذا الفرد بل فيه، وهي شيء حيس وإن كـان ال يلمـس، ويفـرق بـاحلس بـني      

فهذا الشيء احملسوس، والذي هو موجود يف الكائن احلي، والذي من مظاهره النمـو واحلركـة، هـو ممثـل كليـاً      . احلي وامليت
. وهو يف كل فرد من أفـراد األحيـاء كـالفرد اآلخـر سـواء بسـواء      . يف الفرد الواحد ال يرتبط بأي شيء غريه مطلقاً وجزئياً

فهو جنس متمثل بأفراد كاإلنسان، وما دامت تنتهي هذه احلياة يف الفـرد الواحـد فمعنـاه أن جـنس احليـاة ينتـهي، فهـي        
  . حمدودة

وذلـك ألن كـل   . منها حمدود، وجممـوع احملـدودات حمـدود بداهـة     والكون حمدود، ألنه جمموع أجرام، وكل جرم
فاحملدودية ليسـت بعـدد األجـرام، بـل هـي      . جرم منها له أول وله آخر، فمهما تعددت هذه األجرام فإا تظل تنتهي مبحدود

ديـة، ألن الـذي   وجمرد أن قيل أكثـر مـن واحـد حيـتم حينئـذ احملدو     . بكون هلا أول وهلا آخر، بل تثبت مبجرد وجود األول
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وعلـى ذلـك فاإلنسـان    . وعليه فـالكون حمـدود  . يزيد شيء حمدود فتظل الزيادة حاصلة مبحدود حملدود، فيظل اجلميع حمدوداً
  .واحلياة والكون حمدودة قطعاً

وحني ننظر إىل احملدود جنده ليس أزلياً، وإال ملا كان حمـدوداً، ألن هـذا املـدرك احملسـوس إمـا أن يكـون لـه أول        
وثبت أن احملدود لـه أول فـال يكـون أزليـاً، ألن مـدلول األزيل أن ال      . كون ليس أزلياً وإما أن يكون ال أول له فيكون أزلياًفي

وما ال أول له ال آخر له قطعاً، ألن وجود آخر يقتضي وجود أول، ألن جمرد البـدء ال يكـون إال مـن نقطـة، وهـذا      . أول له
. م قد حصل البدء من نقطة، سواء أكان ذلك يف الزمـان أم املكـان أم األشـياء أم غـري ذلـك     يعين أن النهاية ال بد منها ما دا

وهذا حتمي يف احلسيات، وكذلك حتمي يف املعقوالت، ألن املعقوالت هي حسـيات يف األصـل، ومـا مل تكـن حسـيات ال      
فاحملـدود لـيس   . خر له، فهـو غـري حمـدود   فمدلول األزيل أنه ال أول له وال آ. وعليه فكل ما له أول له آخر. تكون معقوالت

ومـا دامـت ليسـت أزليـة فهـي      . فكون الكون واحلياة واإلنسان حمدودة معناه ليست أزلية وإال ملا كانـت حمـدودة  . أزلياً
وهـذا الغـري هـو خالقهـا، أي هـو خـالق الكـون        . فالكون واإلنسان واحلياة ال بد أن تكون خملوقة لغريهـا . خملوقة لغريها

فالعـامل ال يتطـور مـن ذاتـه تبعـاً لقـوانني       . وعليه فإن العامل خملوق خلالق، خملوق لألزيل، خملوق هللا تعاىل. واإلنسانواحلياة 
وهـذا األزيل هـو مـدلول    . حركة املادة بل هو حمتاج قطعاً، وهو حمدود قطعاً، وهو ليس بأزيل قطعاً، فهو إذن خملـوق لـألزيل  

  .كلمة اهللا، أي هو اهللا تعاىل
  :د أن يلفت النظر إىل ثالثة أموروال ب

ألن الكـالم لـيس   . أن القول بأن الوجود ال خيرج عن خالق وخملوق ليس فرضية وإمنـا هـو حقيقـة قطعيـة    : أحدها
متناوالً هلذا القول باعتباره فرضاً، وجرى ترتيب الربهان على هذا الفرض، وإمنا تنـاول الكـالم األشـياء املدركـة احملسوسـة،      

ن احلسي على أا خملوقة خلالق، فأدرك إدراكاً حسياً وجود خملوقات خلـالق، فتوصـل بالربهـان احلسـي إىل هـذا      وأقام الربها
أي أننا مل نقل مبا أن الوجود ال خيرج عن خـالق وخملـوق، ومبـا أنـه ثبـت أن      . القول فكان القول نتيجة الربهان وليس فرضاً

أي مل نقم الفرضـية أوالً ورتبنـا عليهـا الربهـان حـىت حيتـاج       . س هو اخلالقاملدرك احملسوس خملوق فيكون غري املدرك احملسو
إىل إثبات الفرضية ليصح الربهان، وإمنا وضعنا األشياء املدركة احملسوسـة موضـع البحـث، فلفتنـا النظـر إىل أـا موجـودة        

ا حمتاجة قطعاً، وهذا يعين أا حمتاجـة إىل مـن يوجـدها فهـي خملوقـة     قطعاً وهو أمر مشاهد ملموس، وأقمنا الربهان على أ .
وبـذلك ثبـت بشـكل    . أي ترتب على حقيقة قطعيـة ال علـى فرضـية   . فالربهان قام على أن األشياء املدركة احملسوسة خملوقة

ألن هذا املخلوق إما أن يكون خملوقـاً لنفسـه أو خملوقـاً لغـريه وال وثالـث      . قطعي وجود املخلوق، وهذا يثبت وجود اخلالق
أما كونـه خملوقـاً لنفسـه فباطـل، ألنـه يكـون خملوقـاً        . قطعاً وهذا ليس فرضاً وإمنا الواقع احملسوس للمخلوق يدل عليه هلما

وـذا ثبـت وجـود    . لنفسه وخالقاً لنفسه يف آن واحد وهذا باطل، فال بد أن يكون خملوقاً لغريه، وهـذا الغـري هـو اخلـالق    
وبنـاء  . احملسوسة خملوقة خلالق وأن هذا اخلـالق هـو غريهـا يثبـت وجـود اخلـالق      خالق، أي أن إثبات كون األشياء املدركة 

على هذا اإلثبات بالربهان احلسي لوجود املخلوق ولوجود اخلالق وأنـه غـري املخلـوق أدركـت احلقيقـة القطعيـة وهـي أن        
  .ثبتت بالربهان احلسي القاطعولذلك مل يكن هذا القول فرضاً وإمنا هو حقيقة قطعية . الوجود ال خيرج عن خالق وخملوق

أن مفهوم االحتياج يف األشياء املدركـة احملسوسـة هـو غـري مفهـوم الشـرطية املاركسـية، ألن الشـرطية         : ثانيها
فـأي  . املاركسية تعين أن كل شيء تكتنفه شروط من حوادث وأشياء حتيط بـه، وال ميكـن فصـل الشـيء عمـا حيـيط بـه       

مه إذا نظر إليه منفرداً أي مبعـزل عـن احلـوادث احمليطـة بـه إذ أن أي حـادث يف أي       حادث من حوادث الطبيعة ال ميكن فه
ميدان من ميادين الطبيعة ميكن أن ينقلب إىل عبث فارغ ال معىن له إذا نظـر إليـه مبعـزل عـن الشـروط الـيت تكتنفـه، وإذا        
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. وتكيفـه احلـوادث احمليطـة بـه    فأي حادث من حوادث الطبيعة جيب أن ينظر إليـه كمـا حتـدده    . فصل عن هذه الشروط
فالشرطية عندهم ارتباط األشياء بعضها ببعض ارتباطاً ال ينفصم حبيث تكون مجيعها وكل واحـد منـها شـرطاً يف وجـود مـا      

أي أن كل حوادث الطبيعة يكيف بعضها البعض اآلخـر بصـورة متبادلـة وهـذا معـىن      . تكتنفه ويف إنتاجه ويف إدراك حقيقته
فهي شرح الرتباط األشياء بعضها ببعض حبيث يتـأثر أحـدها بـاآلخر ويـؤثر فيـه      . هذا هو معىن الشرطية كوا شروطاً، أي

وليس شرحاً ملعىن االحتياج، وما يترتب عليه ليس هو ما يترتب على االحتياج، فـإن مـا يترتـب عليـه هـو أنـه إذا كانـت        
شرط لآلخر فإنه ال حيكم علـى النظـام إال ببنـاء هـذا احلكـم      األشياء يف الطبيعة مرتبطاً بعضها ببعض بصورة متقابلة وأحدها 

على أساس الظروف اليت ولدت هذا النظام، وال ميكن احلكم على شيء إال على أساس مـا حيـيط بـذلك الشـيء، ولكـن إذا      
كـان  كانت األشياء يف الطبيعة منفصل بعضها عن بعض فإنه ميكن فهم النظـام دون أي نظـر للظـروف أي دون أي نظـر للم    

. فمفهوم االشتراط أو الشرطية املاركسية مفهوم يتعلق بارتباط األشـياء بعضـها بـبعض ولـيس باحتيـاج األشـياء      . والزمان
ولذلك كان مفهوم االحتياج غري مفهوم الشـرطية املاركسـية ألن مفهـوم االحتيـاج متعلـق بعـدم االسـتغناء، ومفهـوم         

  .االشتراط متعلق بعدم فصل األشياء بعضها عن بعض
قد يقال إن معىن الشيء مرتبطاً باآلخر بصورة متقابلة وأحدمها شرط لآلخر معناه أنـه حمتـاج إليـه، فهـذه األشـياء      
اليت تكتنف احلادث أو الشيء ال يستغين عنها الشيء فهو حمتاج إليها، وهذا يعين أن االحتيـاج هـو نفـس االشـتراط أي هـو      

ذلك هو أن هذا ليس املـراد مـن الشـرطية وإن كـان يترتـب علـى القـول        واجلواب على . نفس مفهوم الشرطية املاركسية
أي أن الشيوعيني مل يقولوا بأن كل شيء حمتاج لآلخر بـل قـالوا أن كـل شـيء مـرتبط بـاآلخر       . بالشرطية القول باالحتياج

ضـها ولكـن يترتـب علـى     بصورة متقابلة فهو شرط له وأرادوا إثبات تأثري األشياء ببعضها ومل يريدوا احتيـاج األشـياء لبع  
أي أن االحتياج يترتب على هـذا القـول فهـو ينـتج عنـه ولـيس       . قوهلم هذا القول باالحتياج وليس قوهلم هذا هو االحتياج

وهذا ميكن أن يتخذ دليالً على الشيوعيني بأن احلـوادث واألشـياء يف الطبيعـة ليسـت أزليـة ألن ارتباطهـا       . هو نفس القول
حبيث يكون أحدها شرطاً لآلخر يعين أن كل واحد منها حمتاج فكـل واحـد منـها لـيس أزليـاً ألنـه       ببعضها بصورة متقابلة 

حمتاج، ألن األزيل مستغن عن غريه إذ ال أول له، فإذا احتاج كان له أول أي يوجـد غـريه قبلـه فـال يكـون أزليـاً فتكـون        
ت أزليـة ألـا حمتاجـة بـاعترافهم واحملتـاج ال ميكـن أن       الشرطية املاركسية دليالً على أن احلوادث واألشياء يف الطبيعة ليس

وذا يظهر أن مفهوم الشرطية املاركسية غري مفهـوم االحتيـاج، ولكـن يترتـب علـى القـول باالشـتراط أي        . يكون أزلياً
  .بالشرطية املاركسية أن كل شيء يف العامل حمتاج وهذا يعين أنه ليس أزلياً قطعاً

م بأن كل شيء يف الطبيعة حمتاج وذلك بقوهلـا بالشـرطية، فإنـه ال يبقـى إلثبـات كـون       وما دامت املاركسية تسلّ
فـاالعتراف بكوـا حمتاجـة اعتـراف     . األشياء خملوقة خلالق سوى إثبات أن احتياجها إمنا هو لغريها وليس لنفسـها فحسـب  

واثبـات  . غريها فيثبـت أـا خملوقـة خلـالق غريهـا     بأا ليست أزلية فهو اعتراف بأا خملوقة وال يبقى إال إثبات أا حمتاجة ل
ذلك يف منتهى البساطة، فإن األشياء حني احتاجت لبعضها أو على حد تعبريهم حـني كـان الشـيء مرتبطـاً بغـريه بصـورة       

ـ      ق متقابلة وكان أحدمها شرطاً لآلخر إمنا كان ذلك وفق قوانني معينة ونسب معينة حبيـث ال يـؤثر أحـدمها يف اآلخـر إال وف
. هذه القوانني أو هذه النسب، وال ميكن أن خيرج أي منهما عن هـذه القـوانني أو النسـب فهـي مفروضـة عليهمـا فرضـاً       

وهذه القوانني ليست منهما وال من أحدمها، إذ لو كانت من أحدمها السـتطاع أن خيـرج عنـها وان يغريهـا، ولـو كانـت       
ولكن الواقع أمـا خاضـعان هلـا وجمبـوران علـى السـري حبسـبها        . اهامنهما لكانا قادرين باجتماعهما أن خيرجا عنها ويغري

ويستحيل عليهما اخلروج عنها أو تغيريها، فدل على أن غريمها قد فـرض عليهمـا هـذه النسـبة وفـرض عليهمـا أن يسـريا        
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حـىت يتحـول إىل خبـار     فاملـاء . حبسبها، فهما إذن حمتاجان إىل غريمها، أي أن األشياء املدركة احملسوسـة حمتاجـة إىل غريهـا   
حيتاج إىل نسبة معينة من احلرارة، وهذه النسبة ليست من املاء وال من احلـرارة، وإال اسـتطاع كـل مهمـا أن يوجـدها كمـا       

لكن الواقـع أنـه يسـتحيل عليهمـا اخلـروج علـى       . يشاء أو استطاعا معاً أن يوجداها كما يشاءان، وملا فرضت عليهما فرضاً
فيكـون املـاء واحلـرارة    . فكوا مفروضة عليهما فرضاً معناه أا جاءت مـن غريمهـا  . ضة عليهما فرضاًهذه النسبة فهي مفرو

احتاج كل منهما واحتاجا معاً إىل هذه النسبة حىت يوجد منهما خبار، واحتاجا ملـن يوجـد هلمـا هـذه النسـبة حـىت يتـأتى        
وهـذا برهـان   . إىل غريها، وهذا يعين أـا خملوقـة خلـالق غريهـا    توليد البخار، وهكذا مجيع األشياء املدركة احملسوسة حمتاجة 

مسكت، فإن كون األشياء يف جمموعها وكل شيء مبفرده حمتاجاً إىل نسبة معينة أو وضـع معـني حـىت يتشـكل أو حيـدث أي      
ـ    . شيء أو حيدث فيه أي تغيري، أمر قطعي باحلس واملشاهدة ويسلم فيه مجيـع النـاس   ة أو الوضـع  وكـون هـذه النسـبة املعين

وهـذا يعـين أن األشـياء يف    . املعني مل يأت من األشياء نفسها وإمنا أتى من غريها كـذلك أمـر قطعـي بـاحلس واملشـاهدة     
جمموعها وكل شيء مبفرده قد ثبت هلا وصف االحتياج لغريها ثبوتاً قطعياً بالربهـان احلسـي، وبـذلك يكـون قـد ثبـت أن       

وما دام قد ثبت أا حمتاجة لغريها فإنـه بـذلك يكـون قـد ثبـت أـا خملوقـة        . ها قطعاًاألشياء املدركة احملسوسة حمتاجة لغري
ألن كوا حمتاجة معناه أا ليست أزلية، ألن األزيل يستحيل أن يكون حمتاجاً، إذ جمـرد االحتيـاج ينفـي عنـه األزليـة،      . خلالق

املاركسـية بالشـرطية يف الطبيعـة القـول بـأن الطبيعـة       وما دامت ليست أزلية فهي خملوقة خلالق، فيكون قد ترتب على قول 
. حمتاجة إىل غريها، وهذا يعين أا خملوقة خلالق، وهو يعين أن القول بالشرطية يترتب عليـه حتمـاً االعتـراف بوجـود اخلـالق     

ل خـاطيء ألن  وأنه وإن كان القول بأن مجيع ما يف العامل من أشياء وحوادث مرتبط بعضـها بـبعض ارتباطـاً ال ينفصـم قـو     
هناك أشياء يف الطبيعة مرتبطة بأشياء وغري مرتبطة بغريها وهنا حـوادث مرتبطـة حبـوادث وأشـياء وغـري مرتبطـة حبـوادث        
وأشياء غريها، ولكن كون كل شيء حمتاجاً هو أمر قطعي، واثبات صفة االحتياج إليه كـاف إلثبـات أنـه لـيس أزليـاً فهـو       

  .خملوق خلالق
ن حمدودية الكون وأزليته، أي ما قيل عن كون الكون حمـدوداً ولـيس أزليـاً، لـيس مبنيـاً علـى       أن ما قيل ع: ثالثها

فليسـت احملدوديـة واألزليـة    . وإمنـا هـو شـرح لواقـع حمسـوس     . التعاريف وليس حبثاً لغوياً وال هو بيان لقاموسية الكلمة
لفظ يدل عليهـا، وإمنـا واقـع معـني كالبحـث يف       اصطالحاً وضع له تعريف اصطالحي، وال مدلوالً لكلمة وضع هلا من اللغة

فنحن حني نقول إن الكون حمدود إمنا نشري إىل واقع معني وهو كونـه لـه بدايـة ولـه ايـة، فالبحـث يف       . الفكر سواء بسواء
قـع معـني   وكونه له بداية وله اية قد قام الربهان احلسي عليهـا، فيكـون الربهـان علـى وا    . هذا الواقع وليس يف كلمة حمدود

أي أنه حني يقال أن الكون جمموع أجرام مهما تعـددت، فـالكون يتكـون مـن هـذه األجـرام،       . ال على معىن الكلمة لغوياً
وكل جرم منها مهما بلغ عددها حمدود، وجمموع احملدودات حمدود بداهة فالكون حمدود، حـني يقـال ذلـك ال يقـام الربهـان      

هـذا الواقـع هـو    . لى أن الكون له أول وله آخر، فيبتديء من نقطة وينتـهي إىل نقطـة  على كلمة حمدود، وإمنا يقام الربهان ع
الذي قام الربهان عليه، هذا الواقع سواء قيل عنه كلمة حمدود يف العربية أو قيـل غريهـا يف اإلجنليزيـة أو الفرنسـية أو الروسـية      

دية للكون وإقامة الربهـان عليـه لـيس مبنيـاً علـى تعـاريف       أو األملانية هو الذي قام الربهان عليه، ولذلك كان القول باحملدو
وكـذلك القـول بـأن الكـون لـيس      . وال حبثاً لغوياً، وال بياناً لقاموسية الكلمة، وإمنا هو بيان لواقع وإقامة الربهان على واقـع 

ـ  اً وال هـو بيـان لقاموسـية الكلمـة     أزلياً، وأن األشياء املدركة احملسوسة ليست أزلية، ليس مبنياً على تعاريف، وليس حبثاً لغوي
وكذلك القول بأن هذا أزيل ليس بياناً لكلمـة األزيل بوصـفها لفظـة، بـل هـو      . بل هو بيان لواقع، وإقامة الربهان على واقع

. هـذا الواقـع هـو األزيل   . بيان لواقع، وإقامة الربهان على واقع، فهو بيان ملا ال أول له، أي ملا ليس لـه نقطـة ابتـدأ منـها    
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فالبحث إمنا هو يف هذا الواقع والربهان إمنا هو على أساس هذا الواقع، سـواء قيـل عنـه كلمـة أزيل بالعربيـة، أو قيـل عنـه        
غريها باإلجنليزية والفرنسية والروسية واألملانية، فالكالم ليس يف مدلول الكلمة اللغـوي وإمنـا هـو يف واقـع معـني ال خيتلـف       

فإذا قيـل أن احملـدود لـيس أزليـاً ألن لـه أوالً واألزيل ال أول لـه ألن مـدلول        . ه يف اللغاتباختالف التعابري اليت تطلق علي
األزيل أن ال أول له، إذا قيل ذلك ال يقال لشرح املدلول اللغوي للكلمة حىت يكون تعريفـاً أو حبثـاً لغويـاً أو بيانـاً لقاموسـية      

فواقع احملـدود هـو أن لـه أوالً وأن لـه آخـراً، وواقـع       . ذي ال أول لهالكلمة، وإمنا يقال ذلك لبيان واقع معني وهو الشيء ال
وهذا هو معىن قولنا أن احملـدود لـيس أزليـاً، فيكـون الكـالم      . األزيل هو ما ليس له أول، فيكون واقع احملدود غري واقع األزيل

  .عن واقع معني ال عن مدلول الكلمة لغوياً
فت النظر إليها عند دراسة الربهان علـى وجـود اخلـالق أي علـى وجـود اهللا،      هذه هي األمور الثالثة اليت ال بد من ل

وإمنا يلفت النظر إىل هذه األمور الثالثة ألن كون الكون واإلنسان واحلياة حمدودة وليست أزليـة أمـر قطعـي، والربهـان عليـه      
ي ملـدلول الكلمـات فـال يصـح أن     برهان مسكت ال يترك جواباً عند أحد، فقد يلجأ بعضهم إىل القول بأن هذا حبـث لغـو  

فال بد من بيان أنه حبث لواقع يثبت أن الكون واإلنسـان واحليـاة هلـا هـذا الواقـع وهـو أن       . يكون برهاناً على وجود اخلالق
وألن كـون األشـياء املدركـة احملسوسـة حمتاجـة      . هلا أوالً وأن هلا آخراً، وأا ليست مما ال أول له، فهي إذن خملوقـة خلـالق  

لك أمر قطعي، والربهان عليه برهان مسكت ال يترك جواباً عند أحد، فقـد يلجـأ بعضـهم إىل القـول أن احتياجهـا أمـر       كذ
صحيح والشيوعيون يسلمون به حني يقولون بالشرطية، ولكنها حمتاجـة لبعضـها فـال يصـح أن يكـون احتياجهـا لبعضـها        

يت يقول ا الشيوعيون غري االحتيـاج بـدليل قـوهلم أن العـامل يتطـور      فال بد من بيان أن الشرطية ال. برهاناً على وجود اخلالق
تبعاً لقوانني حركة املادة وهو ليس حباجة ألي عقل كلي فهم مع قوهلم باالشتراط ينفـون عـن العـامل أنـه حمتـاج، فالشـرطية       

قـول باالحتيـاج معنـاه اعتـراف بأنـه      اليت يقولون ا هي غري االحتياج ولكن يترتب على القول ا القول باالحتياج، وجمرد ال
خملوق، ألن كونه حمتاجاً معناه أنه ليس أزلياً فهو خملوق، وفوق ذلك فإن قوله أن العـامل يتطـور تبعـاً لقـوانني حركـة املـادة       

ع اخلـروج  معناه أنه حمتاج هلذه القوانني، وهذه القوانني مل تأت من املادة نفسها ألن املادة خاضـعة هلـذه القـوانني وال تسـتطي    
عنها ويستحيل عليها تغيريها فهي مفروضة عليها فرضاً ال متلك اخلروج عنـه أو تغـيريه فهـو مفـروض مـن غريهـا فتكـون        
املادة قد احتاجت من يضع هلا هذه القوانني فاحتاجت إىل غريها، فهـي حمتاجـة، وحمتاجـة إىل غريهـا فهـي خملوقـة، وهـذا        

وأيضـاً ملـا كـان    . القول بالشرطية يترتب عليه االعتراف بـأن العـامل خملـوق خلـالق     معناه اعتراف بأن العامل خملوق، أي أن
كون العامل حمتاجاً وعاجزاً عن إجياد ما احتاج إليه أمراً قطعياً وكان الربهان عليـه مسـكتاً ال يتـرك جوابـاً عنـد أحـد فقـد        

فإن كون الوجـود كلـه ال خيـرج عـن خـالق وخملـوق       يلجأ بعضهم إىل القول أن كون العامل خملوقاً ال يعين أن هناك خالقاً 
لذلك كان ال بـد مـن بيـان أن كـون الوجـود ال خيـرج عـن        . فرض نظري، فال يصح أن يكون برهاناً على وجود اخلالق

خالق وخملوق ليس فرضية وإمنا هي حقيقة قطعية، ألن الربهان قام على أن العامل خملوق خلالق، فيكـون قـد قـام علـى وجـود      
ولـذلك كلـه ال بـد مـن     . ذه املخلوقات، وبذلك كان الربهان برهاناً على أن الوجود ال خيرج عـن خـالق وخملـوق   خالق هل

  .لفت النظر إىل هذه األمور الثالثة
على أن وجود اخلالق حقيقة ملموسة حمسوسة يوضع اإلصبع عليها، فالوجود للخـالق يوضـع اإلصـبع عليـه بـاحلس      

إدراكاً من قضايا منطقية، بل احلس ذا الوجود للخـالق هـو الـذي يعطـي هـذا اإلدراك       وإدراكه إدراك حسي مباشر وليس
. وليس معىن هذا أن اخلالق حمسوس ملموس بـل وجـود هـذا اخلـالق هـو احملسـوس امللمـوس       . كإدراك أي شيء حمسوس

لبسـاطة فـإن اإلنسـان حييـا يف الكـون      أما كونه يف منتهى ا. والربهان عليه يف منتهى البساطة وإن كان أيضاً يف منتهى التعقيد
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فهو يشاهد يف نفسه، ويف احلياة اليت حيياها األحياء، ويف كل شيء يف الكـون تغـرياً دائمـاً وانتقـاالً مـن حـال إىل حـال،        
ويشاهد وجود أشياء وانعدام أشياء، ويشاهد دقة وتنظيماً يف كل ما يـرى ويلمـس فيصـل مـن هـذا عـن طريـق اإلدراك        

وهذا أمر طبيعي جداً، فإن اإلنسـان يسـمع دويـاً، فـيظن أنـه دوي      . هناك موجداً هلذا الوجود املدرك احملسوس احلسي إىل أن
طائرة أو سيارة أو مطحنة أو أي شيء ولكن يوقن أنه دوي ناتج عن شيء فيوقن بوجـود شـيء خـرج منـه هـذا الـدوي،       

فقد قام الربهـان احلسـي علـى وجـوده وهـو برهـان يف       . هفكان وجود الشيء الذي نتج عنه الدوي أمراً قطعياً عند من مسع
منتهى البساطة، فيكون االعتقاد بوجود شيء نتج عنه الدوي اعتقـاداً جازمـاً قـام الربهـان القطعـي عليـه، ويكـون هـذا         

هد انعـدام  االعتقاد أمراً طبيعياً ما دام الربهان احلسي قد قام عليه، وكذلك فـإن اإلنسـان يشـاهد الـتغري يف األشـياء ويشـا      
بعضها ووجود غريها، ويشاهد الدقة والتنظيم فيها، ويشاهد أن كل ذلك ليس منها، وأا عـاجزة عـن إجيـاده وعـاجزة عـن      
دفعه، فيوقن أن هذا كله صادر عن غري هذه األشياء، ويوقن بوجود خالق خلق هـذه األشـياء وهـو الـذي يغريهـا ويعـدمها       

دل عليه وجود األشياء وتغريهـا وتنظيمهـا أمـراً قطعيـاً عنـد مـن شـاهد تغريهـا         وينظمها، فكان وجود هذا اخلالق الذي 
فقد قام الربهان احلسي باحلس املباشر علـى وجـوده وهـو برهـان يف منتـهى البسـاطة،       . ووجودها وانعدامها ودقة تنظيمها

ذلك هلـا وال دفعـه عنـها اعتقـاداً جازمـاً       فيكون االعتقاد بوجود خالق هلذه األشياء املخلوقة واليت تعدم وتتغري وال متلك إجياد
ولذلك كان من الطبيعي جداً أن من يشاهد األشياء املدركة احملسوسـة ومـا حيصـل هلـا وفيهـا ممـا       . قام الربهان القطعي عليه

رك ال تستطيع إجياده هلا وال دفعه عنها أن يصل من هذا عن طريق اإلدراك احلسـي إىل أن هنـاك موجـداً هلـذا الوجـود املـد      
ولذلك كان اإلقرار بوجـود اخلـالق عامـاً عنـد مجيـع      . وهذا أمر عام يشمل مجيع البشر وال يستثىن منه أحد مطلقاً. احملسوس

بين اإلنسان يف مجيع العصور، واخلالف بينهم إمنا كان بتعدد اآلهلة أو توحيدها، ولكنـهم جممعـون علـى وجـود اخلـالق، ألن      
ملوجودات يري أا خملوقة خلالق وأن هناك خالقـاً، هلـذا كـان الربهـان بسـيطاً يف منتـهى       أدىن إعمال للعقل فيما حيسه من ا

فإن جمرد النظر فيهـا ممـا ال تسـتطيع إجيـاده لنفسـها      . البساطة، ألنه ال يعدو لفت النظر إىل ما يقع عليه احلس من املوجودات
ولذلك جاءت أكثـر بـراهني القـرآن الفتـة النظـر إىل      . خلقها وال دفعه عنها يوصل إىل أا خملوقة خلالق وإىل أن هناك خالقاً

وإِلَـى   @ أَفَـالَ ينظُـرونَ إِلَـى اِإلبِـلِ كَيـف خلقَـت      [: ما يقع عليه حس اإلنسان لالستدالل بذلك على وجود اخلـالق 
تعفر فاِء كَيمالس @ تبصن فالِ كَيإِلَى الْجِبو[، ]اِإلنس نظُرفَلْيقلخ مـقٍ     @ انُ مافـاٍء دم ـنم ـقلخ @   جـرخي

 @ أَفَـرأَيتم مـا تحرثُـونَ   [ ،]أَأَنتم تخلُقُونـه أَم نحـن الْخـالقُونَ    @ أَفَرأَيتم ما تمنونَ[ ،]من بينِ الصلْبِ والترائبِ
الز نحن أَم هونعرزت متونَأَأَنونَ [ ،]ارِعـوري تالَّت ارالن متأَيـئُونَ      @ أَفَرنشالْم ـنحن ا أَمهترـجش مـأْتأَنش مـتإِنَّ [ ،]أَأَن

ات واَألرضِ إِنَّ فـي خلْـقِ السـماو   [ ،]في خلْقِ السماوات واَألرضِ واختالَف اللَّيلِ والنهـارِ لَآيـات ُألولـي اَأللْبـابِ    
ـ   م لَ اللَّـها أَنزمو اسالن نفَعا يرِ بِمحي الْبرِي فجي تالَّت الْفُلْكارِ وهالنلِ واللَّي الَفتاخو      ـا بِـهيـاٍء فَأَحم ـناِء مـمالس ن

ريـاحِ والسـحابِ الْمسـخرِ بـين السـماِء واَألرضِ لَآيـات لقَـومٍ        اَألرض بعد موتها وبثَّ فيها من كُلِّ دابة وتصرِيف ال
فهذه براهني قاطعة على وجود اخلالق، فلينظر اإلنسان إىل كيفيـة خلـق اإلبـل، ورفـع السـماء، ونصـب اجلبـال         ]يعقلُونَ

الفضـائية حـول األرض قـال أنـه رأى األرض      يدرك وجود اهللا، ولذلك فإن تيتوف رائد الفضاء الروسي حني قـام برحلتـه  
معلقة يف الفضاء ال ميسكها شيء أبداً ال من فوقها وال من حتتها وال عن جوانبها فهي معلقـة مـن نفسـها هكـذا يف الفضـاء      

أي أنه استدل من هذه املشاهدة أنـه ال ميكـن لـألرض أن تعلـق هكـذا      . دون أن ميسكها شيء وأنه تذكر ما تقوله الديانات
 الفضاء ال ميسكها شيء وهو يدور حوهلا وال جيد شيئاً ميسكها ومع ذلك هي معلقة وال تسـقط اسـتدل مـن ذلـك علـى      يف

فهذا برهان حسي شـاهده تيتـوف يف األرض، وهـو أصـدق الـرباهني مـع       . أنه ال بد من شيء ميسكها ومينعها من السقوط
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من املاء الدافق، ومنه سؤال النـاس عمـا مينـون وعمـا حيرثـون       ومنه كذلك سؤال اإلنسان عن خلقه. كونه يف منتهى البساطة
فجـوام  . وعما يوقدون، هل خلقوا األوالد من هذا الذي مينون، والزرع من هذا الذي يزرعـون، والشـجر الـذي يوقـدون    

ـ   . القطعي وهم يقطعون بأم ليسوا هم املوجدين هو أن هناك خالقاً خلقها غريهم ي لفـت نظـر   ومنه أي مـن الربهـان احلس
العقول إىل خلق السموات واألرض، وإىل اختالف الليل والنهار، وإىل الفلـك الـيت جتـري يف البحـر، وإىل املطـر، وإىل مـا       
بث يف األرض من كل دابة، وإىل تصريف الرياح، وإىل السحاب، لتـدرك هـذه العقـول مـن هـذه احملسوسـات أن هنـاك        

خلالق، وهي براهني مسـكتة، وهـي يف منتـهى البسـاطة يـدركها مجيـع النـاس        فكل هذه براهني قاطعة على وجود ا. خالقاً
فوجود اخلالق ذه الرباهني حمسوس ملمـوس يوضـع اإلصـبع عليـه، وهـي      . ويسلم ا مجيع الناس، وال جيد أحد جواباً عليها

  .براهني يف منتهى البساطة
هناك أناساً مـن البشـر يـأبون البسـاطة ويعقـدون      وأما كون الربهان على وجود اخلالق يف منتهى التعقيد فذلك أن 

على أنفسهم األمور فيبحثون يف هذا األمر البسيط بشكل معقد، فيصلون إىل أشـياء جديـدة تعقـد علـيهم األمـور، ولـذلك       
ن فمن ذلـك أن بعـض النـاس يف العصـر القـدمي رأوا أ     . صار ال بد هلم من براهني على هذه األمور اجلديدة اليت وصلوا إليها

العامل متغري باملشاهدة واحلس، وهذا أمر ال يستطيع أحد إنكاره، وهذا يعين أن العامل حـادث ألن كـل مـتغري حـادث، ومـا      
دام حادثاً فهو خملوق، أي وجد بعد أن مل يكن، ولكنهم رأوا أن تغريه إمنا هو يف أجزائه اليت يتكـون منـها، أمـا هـو ككـل      

هي كواكب مل تتغري، واحلياة ال تزال يف األحيـاء هـي احليـاة مل تـتغري واإلنسـان ال       فرأوه كما هو، فالكواكب ال تزال كما
يزال هو اإلنسان مل يتغري، فتوصلوا من ذلك إىل أن العامل ليس حادثاً وإمنا هـو قـدمي أزيل ال أول لـه فهـو إذن لـيس خملوقـاً       

 متعددة كمـا يشـاهد ذلـك بـاحلس فهـي تنتقـل       ومن ذلك أن بعض الناس يف العصر احلديث رأوا أن حوادث العامل. خلالق
من حال إىل حال، ونقلها هذا من حال إىل حال وجعلها يف حركة دائمة ليس ناجتاً منـها، فإـا بـذاا ومفردهـا ال تسـتطيع      

فكان األمر الطبيعي أن يتوصلوا بذلك إىل وجود قـوة تنقلـها مـن حـال إىل حـال وحتركهـا، أي       . ذلك وال متلك دفعه عنها
أن يتوصلوا إىل وجود خالق للعامل، ولكنهم توصلوا إىل عكس ذلك متاماً، إذ قـالوا أن العـامل بطبيعتـه مـادي، وأن حـوادث      
العامل املتعددة هي مظاهر خمتلفة للمادة املتحركة، وأن العالقات املتبادلـة بـني احلـوادث، وتكييـف بعضـها بعضـاً بصـورة        

دة املتحركة، وأن العامل يتطور تبعاً لقوانني حركـة املـادة، وتوصـلوا مـن ذلـك إىل أن      متبادلة، هي قوانني ضرورية لتطور املا
ومن هـذا يتـبني أنـه يف القـدمي واحلـديث      . العامل ليس حباجة إىل عقل كلي، فليس حباجة إىل خالق خيلقه، ألنه مستغن بنفسه

ي بتفسري مـا يلـزم بـاالعتراف بوجـود اخلـالق تفسـرياً       مل يأت إنكار وجود اخلالق طبيعياً وإمنا جاء على خمالفة لألمر الطبيع
فبالنسبة للقدمي جند أن تغري العامل أمر ال ميكـن إنكـاره، والـتغري لـيس يف أجزائـه فحسـب       . مغلوطاً يؤدي إىل إنكار وجوده

نبتـة الـزرع واحلجـر    بل فيه أيضاً ككل غري أن التغري ال يعين أن حقيقته قد تغريت، وإمنا وضعه يف تغـري دائـم، فالربتقالـة و   
واحلديد واإلنسان واحليوان وغري ذلك تتغري من حال إىل حال باملشاهدة، ولكن تغريهـا ال يعـين أن الربتقالـة تصـبح حجـراً      

وإمنا التغري يكـون بالصـفات ويكـون بـاألحوال، وأمـا تغـريه إىل       .. وهكذا.. واحلجر يصبح حديداً واحلديد يصبح نبتة زرع
التبدل ليس هو الربهان وإمنا الربهان هو وجود الـتغري، وبنـاء علـى هـذا لـيس صـحيحاً أن العـامل        شيء آخر فهو تبدل، و

ككل مل يتغري، وليس صحيحاً أن الكواكب ال تزال كما هي مل تتغري وليس صحيحاً أن اإلنسـان كمـا هـو مل يـتغري، ولـيس      
مـن كـون وإنسـان وحيـاة يـتغري، فالكواكـب مـتغرية        فالعامل يف جمموعه بكل ما فيه . صحيحاً أن احلياة كما هي مل تتغري

باملشاهدة وجمرد حركتها هو تغري، واإلنسان متغري باملشاهدة وانتقاله من طفل إىل شاب إىل هـرم هـو تغـري، واحليـاة مـتغرية      
، وبـذلك  باملشاهدة وكوا تظهر يف اإلنسان واحليوان والنبتة والشجرة دليل على وجـود الـتغري فيهـا فهـي مـتغرية حتمـاً      
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وكـل مـتغري حـادث، فالعـامل حـادث      . ينقض ما ذهبوا إليه بأن العامل ليس حادثاً ألنه متغري ككل وكأجزاء بل هو دام التغري
  .وإذن هو ليس أزلياً، وما دام ليس أزلياً فهو خملوق خلالق ألن غري األزيل خملوق

يـع وصـيف وشـتاء وخريـف، ومـن تلبـد غيـوم        على أن كون العامل ليس أزلياً يكفي إلثباته ما يشاهد فيه من رب
وصفاء أجواء، ومن برق ورعود وريح عاصف ونسيم عليل، ومن موت وحيـاة، ومـن انتقـال احلبـة إىل زرع وإىل هشـيم،      
والغرسة إىل شجرة وإىل خشب وأحطاب، واملاء إىل خبار أو جليد، ومـن انتقـال النطفـة إىل جـنني إىل طفـل إىل شـاب إىل       

ة إىل كتكوت إىل دجاج إىل طعام يأكله الناس، وإىل غري ذلك مما حيـدث يف العـامل ككـل ومـا حيـدث يف      شيخ هرم، والبيض
فإن هذا كاف للربهان على أن العامل حادث بوصـفه كـالً، وأنـه حـادث بكـل جـزء مـن أجزائـه،         . كل جزء من أجزائه

فكونـه لـه ابتـداء معنـاه أنـه كـان       . يعين أنه خملوق خلالق وكونه حادثاً يعين أنه ليس أزلياً، أي أن له أوالً قد ابتدأ منه، وهذا
وهذا كاف إلثبـات وجـود اخلـالق، ألن وجـود خملـوق      . معدوماً ووجد، وكونه قد وجد من عدم حيتم أن له موجداً أوجده

، ويثبـت  خلالق يعين حتماً وجود اخلالق، وبذلك ينقض ما ذهب إليه بعض الناس يف العصر القـدمي مـن أن العـامل أزيل قـدمي    
  .أن العامل خملوق خلالق، وبذلك يثبت وجود اخلالق

وأما بالنسبة ملا قال به بعضهم يف العصر احلديث، أي بالنسبة ملا قال به الشـيوعيون، فإننـا جنـد أن موضـع اإلنكـار      
ـ      وانني ضـرورية  عندهم هو أم يقولون إن العالقات املتبادلة بني احلوادث، وتكييف بعضها بعضـاً بصـورة متقابلـة، هـي ق

فالتعقيـد  . هذا هو موضـع إنكـار وجـود اخلـالق عنـدهم     . لتطور املادة املتحركة، وأن العامل يتطور تبعاً لقوانني حركة املادة
جاء إليهم من تفسري ما يف العامل من تغري وانتقال من حال إىل حال، وما فيـه مـن وجـود بعـض األشـياء بعـد أن مل تكـن        

أن كانت، أو على حد تعبريهم من تشكل املادة بأشـكال خمتلفـة، مـن تفسـري ذلـك بأنـه إمنـا        وانعدام بعض األشياء بعد 
حيدث من قوانني املادة وليس من شيء غريها، فقوانني حركة املادة هي اليت تؤثر يف العامل، وهـو يتطـور تبعـاً لقـوانني حركـة      

ة عندهم، أي كـان حمـل البحـث هـو قـوانني املـادة       هذا هو موضع اإلنكار، ولذلك كان املطلوب هو حل هذه العقد. املادة
فإذا ثبت أن هذه القوانني مل تأت من املادة، وال هي خاصة من خواصها، وإمنـا هـي مفروضـة علـى املـادة      . وليس تغري العامل

 فرضاً من غريها ومن خارجها، فإنه يكون هناك غري املادة هو الـذي يـؤثر فيهـا، وبـذلك تبطـل نظريتـهم وحتـل العقـدة        
عندهم، ألنه يكون العامل ليس سائراً تبعاً لقوانني حركة املادة، بل سائراً بتسيري من أوجـد لـه هـذه القـوانني وفرضـها عليـه       

  .فرضاً، وأجربه على أن يسري حبسبها، فتنقض النظرية وحتل العقدة
سـبة معينـة أو وضـع معـني،     أما كون هذه القوانني مل تأت من املادة فألن القوانني هي عبارة عن جعـل املـادة يف ن  

فاملاء حىت يتحول إىل خبار أو إىل جليد إمنا يتحول حسب قوانني معينة، أي حسب نسبة معينة مـن احلـرارة فـإن حـرارة املـاء      
ليس هلا يف باديء األمر تأثري يف حالته من حيث هو سائل، لكن إذا زيدت أو أنقصـت حـرارة املـاء جـاءت حلظـة تعـدلت       

اليت هو فيها وحتول املاء إىل خبار يف إحدى احلاالت وإىل جليد يف احلالـة األخـرى، فهـذه النسـبة املعينـة       فيها حالة التماسك
من احلرارة هي القانون الذي حبسبه جيري حتول املاء إىل خبار أو إىل جليد، وهـذه النسـبة، أي كـون احلـرارة مبقـدار معـني       

كانت منه لكـان بإمكانـه أن يغريهـا وأن خيـرج عنـها، لكـن الواقـع أنـه ال         ملقدار معني من املاء مل تأت من املاء، ألنه لو 
يستطيع تغيريها وال اخلروج عنها وإمنا هي مفروضة عليه فرضاً فدل ذلك على أا ليست منـه قطعـاً، وكـذلك مل تـأت مـن      

ضـاً، فهـي ليسـت منـها قطعـاً،      احلرارة، بدليل أا ال تستطيع أن تغري هذه النسبة أو خترج عنها، وأا مفروضـة عليهـا فر  
  .فتكون هذه القوانني ليست من املادة
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وأما كون هذه القوانني ليست خاصية من خواص املادة، فألن القوانني ليست أثـراً مـن آثـار املـادة الناجتـة عنـها       
مـن خـواص املـاء    ففي حتول املاء ليست القـوانني فيـه   . حىت يقال أا من خواصها وإمنا هي شيء مفروض عليها من خارجها

وال من خواص احلرارة، ألن القانون ليس حتول املاء إىل خبار أو إىل جليد، بل القانون حتوله بنسـبة معينـة مـن احلـرارة لنسـبة      
فاملوضوع ليس التحول، وإمنا هو التحول بنسبة معينة من احلرارة لنسبة معينة مـن املـاء، فهـو لـيس كالرؤيـة      . معينة من املاء
هذا هو القـانون، فكـون العـني تـرى خاصـية مـن       . خواصها، بل هو كون الرؤية ال تكون إال بوضع خمصوصيف العني من 

خواصها، ولكن كوا ال ترى إال يف وضع خمصوص ليس خاصية من خواصها وإمنـا هـو أمـر خـارج عنـها، وكالنـار مـن        
صها بل هـو أمـر خـارج عنـها، فخاصـية      خواصها اإلحراق، ولكن كوا ال حترق إال بأحوال خمصوصة ليس خاصية من خوا

الشيء هي غري القوانني اليت تسريه، إذ اخلاصية هي ما يعطيه الشـيء نفسـه وينـتج عنـه كالرؤيـة يف العـني وكـاإلحراق يف        
النار وما شاكل ذلك، ولكن القوانني اليت تسير األشياء هي كون الرؤية ال حتصـل مـن العـني إال بـأحوال خمصوصـة وكـون       

وهكـذا   .. حيصل من النار إال بأحوال خمصوصة وكون املاء ال يتحـول إىل خبـار أو جليـد إال بـأحوال خمصوصـة     اإلحراق ال
  .وذا ثبت أن قوانني املادة ليست خاصية من خواص املادة وإمنا هي أمر خارج عنها

ـ     ا، ومفروضـة عليهـا   ومبا أنه ثبت أن هذه القوانني ليست من املادة وال خاصية من خواصها فتكـون آتيـة مـن غريه
فرضاً من غريها ومن خارجها، وبذلك يثبت أن غري املادة هو الذي يؤثر فيهـا، وبـذلك يثبـت بطـالن نظريـة الشـيوعيني،       
ألنه ثبت أن العامل ليس سائراً تبعاً لقوانني حركة املادة بل هو سائر بتسيري من أوجـد هـذه القـوانني وفرضـها عليـه فرضـاً،       

وما دام حباجة إىل من فرض عليـه هـذه القـوانني فهـو أي العـامل      . ن وضع له هذه القوانني وفرضها عليهفيكون العامل حباجة مل
ألن كونه ليس أزلياً يعين أنه وجد بعـد أن مل يكـن فهـو خملـوق خلـالق، وجمـرد       . ليس أزلياً، وما دام ليس أزلياً فهو خملوق

  .ثبوت وجود املخلوقات خلالق يثبت وجود اخلالق
الرباهني على وجود اخلالق إلثبات وجوده ألولئك الـذين عقـدوا أنفسـهم فتعقـدت نظـرم إىل العـامل،       هذه هي 

فإن إثبات أن املـادة ال متلـك السـري إال حبسـب هـذه القـوانني، وال متلـك أن        . وهي براهني مسكتة كافية لنقض نظريتهم
هذه القوانني فرضاً، فكانـت املـادة حمتاجـة إىل غريهـا، فهـي      تغريها أو خترج عنها دليل ملزم بأن هناك غري املادة فرض عليها 

خملوقة وليست أزلية، وبذلك يبطل أساس املـادة الديالكتيكيـة وهـو العقيـدة األساسـية، ويبقـى الكـالم عـن الطريقـة          
  .الديالكتيكية من حيث النواحي اليت تأخذها
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 الفكـر،  إحـدامها ناحيـة البحـث يف   :  البحـث تأخـذ نـاحيتني يف   يالديالكتيكية املاركسية من حيث هوالطريقة 
فمن ناحية الفكر ترى أن الفكر هو انعكـاس الواقـع علـى الـدماغ، أي أن القضـية هـي       . والثانية ناحية البحث يف الطبيعة

فالواقع موجود أوالً، ووجوده هو الـذي أوجـد الفكـر، فـالواقع يـنعكس علـى الـدماغ،        . قضية واقع وليست قضية فكر
إن طريقيت ال ختتلف عن الطريقـة اهليغليـة مـن حيـث األسـاس فحسـب، بـل        : "يقول ماركس. ذا هو الفكروانعكاسه ه
هـي يف نظـره خـالق الواقـع     " الفكـرة "فحركة الفكر، هذا الفكر الذي يشخصه هيغل ويطلـق عليـه اسـم    . ضدها متاماً

ليسـت حركـة الفكـر سـوى انعكـاس احلركـة       أما يف نظري فعلى العكس، . وصانعه، فما الواقع إال الشكل احلادثي للفكرة
ولكـن مـاركس يـرى أن    . وعلى هذا فإن هيغل يرى أن الفكرة قبـل الواقـع  ". الواقعية منقولة إىل دماغ اإلنسان ومستقرة فيه

تقـوم املاديـة الفلسـفية املاركسـية     : وتقول كتب الشـيوعيني . الواقع قبل الفكرة، وأن الفكرة هو انعكاس الواقع على الدماغ
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لى مبدأ آخر وهو أن املادة، والطبيعة، والكائن، هي حقيقة موضـوعية موجـودة خـارج اإلدراك وبصـورة مسـتقلة عنـه،       ع
بينمـا اإلدراك هـو عنصـر ثـان مشـتق، ألنـه       . وأن املادة هي عنصر أويل ألا منبع االحساسات، والتصـورات، واإلدراك 

ادة ملا بلغت يف تطورها درجـة عاليـة مـن الكمـال، أو بتغـيري أدق أن      انعكاس املادة، انعكاس الكائن، وأن الفكر هو نتاج امل
الفكر هو نتاج الدماغ، والدماغ هو عضو التفكري، فال ميكن بالتايل فصل الفكـر عـن املـادة دون الوقـوع يف خطـأ كـبري،       

هـذه األمـور الثالثـة،    فعند الشيوعيني املادة هي األصل لإلحساس، وهي األصل للتصورات، وهي األصل للفكر، فهـي منبـع   
وهم يصرحون بأن الفكر هو نتاج املادة ولكنهم يبينـون كيـف كـان نتاجهـا بأنـه      . وأن الفكر هو انعكاس املادة على الدماغ

  .انعكاس املادة
وكـان  . إن مسألة عالقة الفكر بالكائن، وعالقة العقل بالطبيعة، هي املسـألة العليـا يف كـل فلسـفة    : "ويقول اجنلس

فأولئك الذين كـانوا يؤكـدون تقـدم العقـل علـى      . تبعاً إلجابتهم على هذه املسألة ينقسمون إىل معسكرين كبريينالفالسفة 
ويقـول  " الطبيعة يؤلفون معسكر املثالية، واآلخرون الذين كانوا يقررون تقدم الطبيعـة ينتمـون إىل خمتلـف املـدارس املاديـة     

ا، والذي ننتمي إليه حنن أنفسنا هـو الواقـع الوحيـد، أمـا إدراكنـا وفكرنـا       إن العامل املادي الذي تدركه حواسن: "فيما بعد
إن املـادة ليسـت مـن نتـاج العقـل،      . فهما، مهما ظهرا رفيعني ساميني، ليسا سوى نتاج عضوي مادي جسدي هو الـدماغ 

. ن الفكـر هـو نتاجهـا   وهذا الكالم يدل كذلك على أن املـادة هـي األصـل وأ   ". بل أن العقل ليس سوى نتاج املادة األعلى
هـو مسـتقل عـن اإلدراك، عـن االحساسـات،      ) املادة(تقبل املادية بصورة عامة أن الكائن الواقعي املوضوعي : "ويقول لينني
أي انعكـاس تـام بـالغ    " فاإلدراك ليس إال انعكاس الكائن، وهو يف أحسن احلـاالت انعكـاس صـحيح تقريبـاً    . عن التجربة

املـادة واقـع موضـوعي    . املادة هي ما ينتج االحساسات بالتـأثري يف أعضـاء حواسـنا   : "فيما بعدويقول . أعلى درجات الدقة
املادة، والطبيعـة، والكـائن، واملوجـود الفيزيـائي هـي العنصـر األول، بينمـا العقـل، واإلدراك،         . تعطينا إياه االحساسات

وهـذا الكـالم كلـه يعطـي أن     ". هو عضـو الـتفكري  الدماغ : "مث يقول" واالحساسات، واملوجود النفسي هي العنصر الثاين
الواقع من مادة وطبيعة وكائن وموجود فيزيائي هو األصـل، وأنـه نـتج عـن هـذا الواقـع العقـل واإلدراك، ونـتج عنـه          

وهو وإن كان مل يبني كيف نتج عنه ولكن سـياق الكـالم يفهـم منـه أن انعكـاس      . االحساسات، ونتج عنه املوجود النفسي
الدماغ هو الذي أنتجها، وأن الدماغ إمنا هو العضو الذي جيرى عليه االنعكـاس، فيحصـل مـن هـذا االنعكـاس       الواقع على

ويفهم من هذا الكالم أن االحساسـات نتيجـة انعكـاس املـادة وليسـت جـزءاً       . العقل والفكر واإلحساس واملوجود النفسي
  .سات تنتج عنهفالواقع إذن هو األصل، واإلدراك واالحسا. من تكوين اإلنسان

  
4  

ليسـت حركـة الفكـر سـوى     : "فهي تقـول . هذه هي الناحية األوىل يف الطريقة الديالكتيكية، وهي البحث يف الفكر
فـالفكر يف نظـر املاديـة    ". فاإلدراك ليس إال انعكـاس الكـائن  " "انعكاس احلركة الواقعية منقولة إىل دماغ اإلنسان مستقرة فيه

ولذلك فإن املادة حني تـنعكس علـى الـدماغ يوجـد ـذا      . قع على الدماغ، فاملادة تسبق الفكرالديالكتيكية هو انعكاس الوا
وعليـه فكـل   . االنعكاس الفكر، فيفكر يف املادة اليت انعكست عليه، أما قبل انعكاس املادة علـى الـدماغ فـال يوجـد فكـر     

ـ . "شيء مبين على املادة ي العنصـر األول، بينمـا العقـل واإلدراك واالحساسـات     املادة والطبيعة والكائن واملوجود الفيزيائي ه
  :وهذا التعريف للعقل بأنه انعكاس املادة على الدماغ خطأ من وجهني". واملوجود النفسي هي العنصر الثاين
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. إنه ال يوجد انعكاس بني املادة والدماغ، فال الدماغ ينعكس على املـادة، وال املـادة تـنعكس علـى الـدماغ     : األول
فـإذا  . نعكاس هو ارتداد املادة املنعكسة عما انعكست عليه، فاالنعكاس يف الضوء مثالً هـو ارتـداد الضـوء إىل اخللـف    ألن اال

وإذا جـاء الضـوء إىل املـرآة    . جاءت أشعة الشمس على اجلدار اصطدمت به وارتدت عنه، فهـذا االرتـداد هـو االنعكـاس    
وهـذا غـري موجـود ال يف    . س هو ارتداد املـادة أو الطاقـة عـن اجلسـم    وارتد عنها، فهذا االرتداد هو االنعكاس، فاالنعكا

فالدماغ ال يصطدم بالواقع ويرتد عنه، وكذلك الواقـع ال يصـطدم بالـدماغ ويرتـد عنـه فـال       . الدماغ وال يف الواقع املادي
االنعكـاس بينـهما لـيس     وعليه فإن الفكر ليس انعكـاس املـادة علـى الـدماغ ألن    . يوجد انعكاس بني املادة والدماغ مطلقاً

فال يتأتى أن حيصل انعكـاس مـن الواقـع املـادي علـى الـدماغ وال حبـال مـن         . موجوداً، وال يوجد، بل ال يتأتى وجوده
واملادة حني تنتقل إىل الدماغ ال تنعكس عليه انعكاساً وإمنا تنتقل إليه بواسـطة احلـواس، فينتقـل اإلحسـاس باملـادة      . األحوال

ة احلواس فيحصل حينئذ إحساس ا، ونقل اإلحسـاس باملـادة إىل الـدماغ لـيس انعكاسـاً باملـادة علـى        إىل الدماغ بواسط
فيحصـل  . وال فرق يف ذلك بني العـني وغريهـا مـن احلـواس    . الدماغ، وال انعكاساً للدماغ على املادة، وإمنا هو حس باملادة

ذن فالـذي يقـع إمنـا هـو إحسـاس باألشـياء ولـيس        إ. من اللمس والشم والذوق والسمع إحساس كما حيصل من اإلبصار
فاإلنسان حيس باألشـياء بواسـطة حواسـه اخلمـس، وال تـنعكس علـى       . انعكاس األشياء على الدماغ وإمنا هو حس باألشياء

  .دماغه األشياء
، وأما ما حيصل يف العني من اإلبصار فإنه كذلك ليس انعكاساً وإمنا هـو انكسـار، فـإن الضـوء ينكسـر يف العـني      

وتستقر صورة املادة على الشبكية وال ترتد إىل اخلارج، فالذي حصـل انكسـار ولـيس انعكاسـاً، وفـرق بـني االنعكـاس        
فالصـورة الـيت تظهـر يف املـرآة     . فاالنعكاس ارتداد الصورة إىل اخلارج، واالنكسار استقرار الصورة يف الـداخل . واالنكسار

عليهـا الضـوء، فتسـتقر الصـورة، وحـني ال يكـون ضـوء ال تظهـر،          هي عملية انعكاس، وهي إمنا تظهر حني يـنعكس 
فاالنعكاس يف هذه العملية هو للضوء على جسم غري قابل الختراق الضـوء إليـه، ولـذلك ال تظهـر الصـورة إذا مل يـنعكس       

ـ     . الضوء خص أو فالوضع يف هذه احلالة انعكاس للضوء وليس للصورة، أما الصورة فتستقر، ولـذلك حـني تظهـر صـورة الش
املادة يف عني آخر تظهر من انعكاس الضوء ولذلك ال تظهر يف الظالم، وهذا أيضاً لـيس انعكاسـاً للشـخص أو املـادة وإمنـا      

ومن ذلك يتبني أن الصـورة الـيت تظهـر يف املـرآة، والصـورة الـيت       . وفوق ذلك فإنه ال حيصل منه إبصار. هو انعكاس للضوء
كاس وليست عملية انكسار، واالنعكاس يف هـذه العمليـة هـو للضـوء علـى جسـم       تظهر يف عني شخص آخر هي عملية انع

وأما اإلبصار فإنه ليس من هـذا القبيـل، فلـيس هـو انعكاسـاً، وإمنـا ينكسـر        . غري قابل الختراق الضوء له، وليس للصورة
فيكـون أيضـاً مـا    . ر إبصـار الضوء اآليت من املادة يف العني، فيوجد صورا على الشبكية فيحصل حينئذ من هـذا االنكسـا  

حيصل من نقل الواقع بواسطة حسن اإلبصار إىل الدماغ لـيس انعكاسـاً وإمنـا هـو انكسـار، وهلـذا كلـه فـإن موضـوع          
االنعكاس من حيث هو غري موجود يف عملية الفكر، وال يتأتى وجوده، فيكون تعريـف الفكـر يف الديالكتيكيـة خطـأ خمالفـاً      

  . للواقع
وحده ال حيصل منه فكر، بل الذي حيصل هـو احلـس فقـط، أي اإلحسـاس بـالواقع لـيس غـري،        إن احلس : الثاين

وإحساس زائد إحساس زائد مليون إحساس، مهما تعدد نوع اإلحساس إمنـا حيصـل منـه إحسـاس فقـط وال حيصـل فكـر        
ـ   ولنأخـذ  . ىت حيصـل فكـر  مطلقاً، بل ال بد من وجود معلومات سابقة عند اإلنسان يفسر بواسطتها الواقع الذي أحس بـه ح

اإلنسان احلايل، أي إنسان، ونعطيه كتاباً سريانياً وال توجد لديه أية معلومات تتصـل بالسـريانية، وجنعـل حسـه يقـع علـى       
الكتابة بالرؤية واللمس، ونكرر هذا احلس مليون مرة، فإنه ال ميكن أن يعـرف كلمـة واحـدة حـىت يعطـى معلومـات عـن        
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وكذلك لنأخذ الطفـل الـذي وجـد عنـده اإلحسـاس ومل      . ريانية، فحينئذ يبدأ يفكر ا ويدركهاالسريانية وعما يتصل بالس
توجد عنده أية معلومات، ولنضع أمامه قطعة ذهب وقطعة حناس وحجراً وجنعـل مجيـع احساسـاته تشـترك يف حـس هـذه       

طـي معلومـات عنـها وأحسـها فإنـه      ولكن إذا أع. األشياء فإنه ال ميكنه أن يدركها مهما تكررت هذه االحساسات وتنوعت
وهذا الطفل لو كربت سنه وبلغ عشرين سنة ومل يأخذ أيـة معلومـات فإنـه يبقـى كـأول يـوم       . يستعمل املعلومات ويدركها

حيس باألشياء فقط وال يدركها مهما كرب دماغه، ألن الذي يدرك ليس الدماغ وإمنـا هـو املعلومـات السـابقة مـع الـدماغ       
والتالميذ يف املخترب ال ميكنهم إجياد فكر عما بـني أيـديهم ولـو أحسـوه جبميـع أنـواع اإلحسـاس        . سهومع الواقع الذي حي

فإنه ال ميكن أن يوجد فكـر مطلقـاً مبجـرد اإلحسـاس بـالواقع بـل ال       . وهكذا.. ماليني املرات ما مل تعط هلم معلومات عنه
السابقة أمـر ال بـد منـه إلجيـاد فكـر أو إدراك إىل جانـب        فاملعلومات. بد من معلومات عنه يفسر بواسطتها فيوجد الفكر

  . اإلحساس بالواقع وبدونه ال يوجد فكر على اإلطالق
ومـا حيصـل   . هذا من ناحية اإلدراك العقلي، أما من ناحية اإلدراك الشعوري فناتج عن الغرائـز واحلاجـات العضـوية   

فيعرف مـن تكـرار إعطائـه التفاحـة واحلجـر أن      . نسان كذلكعند احليوان من إدراك شعوري أو متييز غريزي حيصل عند اإل
ولكـن هـذا التمييـز لـيس فكـراً      . التفاحة تؤكل واحلجر ال يؤكل كما يعرف احلمار أن الشعري يؤكل وأن التراب ال يؤكـل 

ولـذلك   .وال إدراكاً وإمنا هو رجع للغرائز وللحاجات العضوية، وهو موجود عند احليوان كمـا هـو موجـود عنـد اإلنسـان     
وعليـه فالعقـل أو   . ال ميكن أن حيصل فكر إال إذا وجدت املعلومات السابقة مع نقـل الواقـع إىل الـدماغ بواسـطة احلـواس     

  .الفكر أو اإلدراك هو نقل الواقع إىل الدماغ بواسطة احلواس ووجود معلومات سابقة يفسر بواسطتها الواقع
نعكست عليه فصار باحلس يعـرف أن هـذه الثمـرة تؤكـل وهـذه      يقولون أن اإلنسان األول قد اصطدم باألشياء فا

ال تؤكل، وصار يعرف أن هذا الوحش يؤذيه فيتجنبه وهذا احليوان ال يؤذيه فيستخدمه ويركبـه، وصـار يعـرف مـن احلـس      
ـ     ربد فاختـذ  والتجربة أن اخلشب يطفو على املاء فصار يستعمله لقطع األار، وصار يعرف أن النوم يف الكهـف يقيـه املطـر وال

املأوى، وهكذا توصل اإلنسان األول باحلس إىل إصدار حكمه علـى األشـياء والتصـرف جتاههـا حسـب هـذا احلكـم أي        
حسب هذا الفكر وهذا يدل على أن الفكر هو نقل الواقع إىل الـدماغ بواسـطة احلـس دون احلاجـة إىل وجـود معلومـات       

اإلنسان األول جمهول وغائب ومـا نريـده هـو الفكـر والـتفكري الـذي       واجلواب على هذا القول هو أن ما كان عليه . سابقة
حيصل عند اإلنسان احلايل فال يقاس املعلوم على اهول وال احلاضر علـى الغائـب، وإمنـا العكـس هـو الصـحيح فيقـاس        

ـ       ى اإلنسـان األول  اهول على املعلوم والغائب على احلاضر، فال يصح أن نقيس اإلنسـان الـذي أمامنـا واملعلـوم لـدينا عل
الغائب واهول لدينا لنعرف من ذلك معىن الفكر عند اإلنسان احلايل، وإمنـا نقـيس اإلنسـان األول علـى اإلنسـان احلـايل       

وهلـذا كـان مـن اخلطـأ إيـراد      . فنعرف من معرفة الفكر واإلدراك عند اإلنسان احلايل، الفكر واإلدراك عند اإلنسـان األول 
رويه التاريخ عن اإلنسان األول أو كما يقولون اإلنسان يف العصـر احلجـري إمنـا كـان يبحـث عـن       مث أن ما ي. هذا القول

. طعامه فيستعمل األدوات احلجرية لقطف الثمار يف الغابات وصيد األمساك وبنـاء املسـاكن ودفـع أذى احليوانـات املفترسـة     
. يتعلق بـاإلدراك الشـعوري وال يتعلـق بـاإلدراك العقلـي      وهذا إذا صح فإنه شيء يتعلق بإشباع الغرائز وال يتعلق بالفكر، أي

فيعـرف مـن تكـرار    . وما يتعلق بالغرائز حيصل فيه إدراك شعوري من جمرد اإلحساس ومن تكرار هـذا اإلحسـاس وتنوعـه   
ـ         ا، اإلحساس وتنوعه الثمار اليت تؤكل والكيفية اليت حيصل عليها، ويعرف احليـوان الـذي يـؤذي والكيفيـة الـيت يدفعـه

فهـذا كلـه حيصـل باإلحسـاس وبتكـرار      . ويعرف أذى املطر والربد والكيفية اليت يتقيه ا مـن الكهـف وبنـاء املسـكن    
وقصة القرد وقطف املـوز مشـهورة، فقـد علقـوا قطـف مـوز       . اإلحساس، وهو حيصل عند احليوان كما حيصل عند اإلنسان
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وا القرد إليها، فنظـر إىل قطـف املـوز وحـاول احلصـول علـى       يف سقف غرفة ووضعوا يف الغرفة كرسياً ووضعوا عصا وادخل
شيء منه فلم يستطع فصار يدور يف الغرفة واصطدم بالكرسي فأحضره وصعد عليـه وصـار حيـاول الوصـول إىل املـوز فلـم       

سـي  يستطع مث صار يدور يف الغرفة فحصل على العصا وصار حياول أن يأخذ املوز ا فلم يسـتطع وأخـرياً صـعد علـى الكر    
والعصا بيده فحاول احلصول على املوز بالعصا فاسقط من املوز علـى األرض قطعـاً فـرتل وأكلـها وهكـذا صـار يسـتعمل        

فهذا العمل من القـرد لـيس فكـراً وإمنـا هـو إدراك شـعوري يتعلـق بـالغرائز         . الكرسي والعصا فيحصل بذلك على املوز
ومثل هذه احلادثـة حادثـة سـرقة الفئـران للبـيض      . إلحساس وتنوعهوإشباعها وهو يكفي فيه اإلحساس بالواقع وتكرر هذا ا

فإن الفئران حني حتاول سرقة البيض من املكـان الـذي هـو فيـه إذا كـان يف متنـاول الفـأر،        . وهي كذلك واقعة ومشهورة
هـذا برجليـه    فينام الفأر على ظهره وحياول الفأر اآلخر دحرجة البيضة حىت يضعها على بطـن الفـأر النـائم فيقـبض عليهـا     

. وهكـذا .. ويديه، مث يأخذ الفأر اآلخر بذنب الفأر النائم وجيره حىت يصل وكره فيضع البيضة مث يرجعـان معـاً ألخـذ غريهـا    
فهذا أيضاً وإن كان عملية معقدة وليست بسيطة ولكنه حيصل بالفعل وهـو لـيس فكـراً وإمنـا هـو إدراك شـعوري يتعلـق        

ف اإلنسان األول فيكون ما ورد عنه هو مـن قبيـل اإلدراك الشـعوري ولـيس مـن قبيـل       وعلى هذا الوجه ورد وص. بالغرائز
على أن تعريف الفكر جيب أن يكون يقينياً ال ظنياً، ألنه يتخـذ أساسـاً لكـل شـيء وعليـه يـبىن التصـرف جتـاه         . الفكر

اإلنسـان األول إمنـا ورد يف التـاريخ وهـو      احلوادث واألشياء فال بد أن يكون دليله يقينياً ال ظنياً وال ختمينياً، ومـا ورد عـن  
ظين وليس بيقيين فال يصح أن يتخذ دليالً على تعريف شيء يقيين، فيؤخذ أعظم شـيء علـى اإلطـالق لـدى اإلنسـان وهـو       

والكل يعرف مدى الثقة بالتـاريخ، أو مـن أدوات وأشـياء وجـدت آثـاراً      . معىن العقل والفكر واإلدراك من روايات تارخيية
إن هـذا ال يقبلـه عاقـل، فـال     . منها الفكر عند اإلنسان األول ويبين على ذلك تعريف الفكر عنـد اإلنسـان احلـايل   فيؤخذ 

يصح أن جيعل مستند شيء هو أعظم األشياء على اإلطالق عند اإلنسان رواية تـاريخ أو آثـار إنسـان، بـل جيـب أن يوضـع       
فـنالحظ ونشـاهد مـا    . البحث، ومن البحث فيه نأخذ معـىن الفكـر  اإلنسان احلايل، هذا اإلنسان الذي حنسه ونشاهده، حمل 

يظهر عليه من عالمات وآثار نتيجة لوضعه ضمن ظروف وشروط خمتلفة، ونأخـذ النتـائج الدائميـة الـيت ال تتخلـف مطلقـاً       
  .وبذلك نكون توصلنا إىل احلقيقة القطعية. بعد أن تصبح يقينية مث نضع تعريف العقل أو الفكر أو اإلدراك

وقد يقال إن اإلنسان قد يرى شخصاً وال يكلمه وليس لديه أية معلومات عنه مث يغيـب عنـه سـنوات فـرياه فيعرفـه      
. فهنا استعاد اإلنسان اإلحساس وباستعادته أصدر حكماً بـأن هـذا الشـخص هـو عينـه الـذي رآه قبـل سـنوات        . حاالً

دث انطباعاً فيه، فإذا عـرض الشـيء مـرة أخـرى بواسـطة      واجلواب على ذلك هو أن اإلحساس بالشيء حيصل يف الدماغ وحي
فمـثالً  . نفس اإلحساس يسترجع اإلنسان إحساسه األول فيعرف أنه هو عينه وحيـدث تصـرفاً بنـاء علـى هـذا االسـترجاع      

الطفل، ضع أمامه مصباحاً زجاجته ساخنة سخونة شديدة واجعل الطفـل يلمسـه فيحـرق يـده مث بعـد مـدة أدن زجاجـة        
من الطفل واطلب منه أن يلمسها فإنه يرفض، ألنـه يسـترجع إحساسـه للزجاجـة فيجـد أـا حتـرق فريفـض أن         املصباح 

يلمسها، وكذلك الشخص الذي رأيته تسترجع إحساسك األول فتعرفه، وهذه املعرفـة ليسـت فكـراً وإمنـا هـي اسـترجاع       
تعرفـه إذا تكلـم، وال تعرفـه إذا ملسـته ومل تـره،       اإلحساس فقط، وهلذا فإنك إذا رأيته باملشاهدة ومل تسمع صوته فإنـك ال 

وال تعرفه إال إذا شاهدته، ألن االسترجاع ال يكون للرجل وإمنـا يكـون لإلحسـاس الـذي حصـل بالنسـبة لـه، فحسـب         
أما تصرفاتك جتاهه، إن كانت مما يتعلـق بـالغرائز كـاخلوف واألكـل والـدفاع أو      . احلاسة اليت أحست به حيصل االسترجاع

اكل ذلك فإا حتصل بناء على استرجاع هذا اإلحساس كما حصـل للطفـل حـني ملـس زجاجـة املصـباح السـاخنة،        ما ش
وأما غري ما يتعلق بالغرائز فال حيصل شيء ألنه بالنسبة ملا يتعلق بالغرائز مل حيصـل فكـر وإمنـا حصـل اسـترجاع لإلحسـاس       
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ا يشكل إحساساً ليس غري، واملعرفـة الـيت حتصـل هـي عبـارة      فهذا اإلحساس وتكراره واسترجاعه ال يشكل فكراً وإمن. فقط
عن التعرف بواسطة اإلحساس فقط، والتصرف الذي حيصل إمنا هو تصرف يتعلق بالغرائز وهذا كلـه لـيس فكـراً وإمنـا هـو      

  .حس، أو إدراك شعوري
منـه حلـها   وقد يقال أنه قد حيصل أن يعطى شخص آلة معقدة وليسـت لديـه معلومـات سـابقة عنـها ويطلـب       

فهـذا  . وتركيبها، فيأخذها الشخص وحياول إجراء جتارب متعددة عليها فيصل من هـذه التجـارب إىل حلـها مث إىل تركيبـها    
فأخـذ  . واجلواب على ذلك هو أن هـذا الشـخص لديـه معلومـات متعـددة     . وصل إىل فكر دون حاجة إىل معلومات سابقة

الواقع الذي بني يديه وباملعلومات مـع بعضـها حـىت توصـل إىل إجيـاد معلومـات       بتجاربه املتعددة يربط املعلومات اليت لديه ب
فهذا ال يـؤتى بـه مثـاالً ألنـه توجـد      . يفسر بواسطتها حل اآللة وتركيبها، وذه املعلومات اليت توصل إليها وصل إىل الفكر

لومـات إطالقـاً، أو الرجـل الـذي لـيس      لدى الشخص معلومات، وإمنا املثال الذي يؤتى به هو الطفل الذي ال توجد لديه مع
لديه معلومات ميكن أن يستعني ا على إجياد معلومات يفسر ا الواقع كأن تأيت بـأعرايب وتدخلـه خمتـرباً وتتركـه جيـرب، أو      
 أن تأيت بعامل من علماء اللغة وتضعه يف خمترب الذرة وتطلب منه الوصـول إىل سـر القنبلـة اهليدروجينيـة، فهـذا لـيس لديـه       

  .معلومات ولذلك ال يصل إىل الفكر وهو الذي يؤتى به مثاالً وليس الشخص الذي لديه معلومات ميكن أن يستعملها
وعلى هذا فإن من املقطوع به أنه ال ميكن أن حيصل فكـر إال بوجـود معلومـات سـابقة ميكـن بواسـطتها تفسـري        

أي فكـر وإن كـان ميكـن أن حيصـل بـه إدراك شـعوري        أما الواقع وحده فال ميكن أن حيصل من اإلحساس به فقط. الواقع
يتعلق بالغرائز وميكن أن حيصل به استرجاع للحس، وميكن أن حتصل به معرفة مبا أحـس بـه، أمـا أن حيصـل حكـم عليـه،       

فيكون التعريف الصـحيح للفكـر هـو نقـل الواقـع بواسـطة اإلحسـاس إىل الـدماغ         . أي أن حيصل فكر فال ميكن مطلقاً
  .ابقة تفسر هذا الواقعومعلومات س

وال يرد هنا أن الواقع قبل الفكر أو الفكر قبل الواقع، ألن البحث ليس فيمن يسـبق اآلخـر الفكـر أم الواقـع، وإمنـا      
وإذ قيـل أن الفكـر موجـود قبـل الواقـع، وأن الفكـر       . البحث حمصور يف تعريف الفكر ما هو، فال دخل للقبلية والبعدية فيه

عه كما يقول هيغل فإن ذلك خطأ، من حيث أن الفكر هـو احلكـم علـى الواقـع، وال يتـأتى إصـدار       هو خالق الواقع وصان
فـالواقع إذن لـيس مـن خلـق الفكـر      . فال بد أن يكون الواقع موجوداً حني التفكري فيه. احلكم إال على موجود حني اإلصدار

وال يتـأتى وجـود فكـر إال إذا كـان واقعـه      . بـه  وال من صنعه، بل كان موجوداً عندما وجد الفكر، أي عند وجود التفكري
وما ال واقع له موجود، لـيس فكـراً مطلقـاً، وإمنـا هـو ختـيالت       . فال يوجد فكر إال وله واقع موجود. موجوداً حني وجوده

ق أما إن قصد هيغل أن اخلالق للواقع املوجد له من العدم موجود قبل الواقـع فصـحيح، ألن الواقـع حـادث واخلـال     . وختريف
  .والظاهر أنه أي هيغل مل يقصد ذلك وإمنا قصد من الفكر التفكري ولذلك كان خطأ. أزيل، فاخلالق قبل الواقع حتماً

وإذا قيل إن الواقع قبل الفكر، وأن العقل ليس سوى نتاج املادة األعلى كما يقـول اجنلـس فـإن ذلـك خطـأ، مـن       
وهـذه املعلومـات جـزء    . إال بوجود معلومـات سـابقة عـن الواقـع    حيث أن الفكر هو احلكم على الواقع، وال يتأتى احلكم 

فالبحث من حيـث وجـود الفكـر قبـل الواقـع      . جوهري يف الفكر حىت يوجد، فيكون وجوده متوقفاً على وجود املعلومات
الواقـع؟ ألن  هل هـي قبـل الواقـع أو بعـد     : أو بعد الواقع ال بد أن يذهب إىل املعلومات السابقة اليت ا أمكن أن يوجد فكر

فالبحث جيب أن ينصرف إليها أوالً مـا دام قـد ثبـت بأنـه ال يوجـد فكـر إال مبعلومـات        . هذه املعلومات نفسها هي فكر
  .سابقة
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ألنـه إذا  . وهذه املعلومات ليس حتماً أن تكون بعد وجود الواقع، فقد تكون قبل وجوده وقـد تكـون بعـد وجـوده    
علومات قد وجدت بعدها حتمـاً، فتكـون حينئـذ املعلومـات وجـدت بعـد املـادة،        ثبت أن املادة أزلية فيجب أن تكون امل

أما إن ثبت أن املادة ليسـت أزليـة، وأـا خملوقـة خلـالق فإنـه       . وبالتايل يكون الفكر أو العقل من حيث هو وجد بعد املادة
خلـق املـادة، فـاهللا اخلـالق هـو      حينئذ جيب أن تكون أول معلومات عن أول فكر موجود قبل املادة، فيجب أن تكون ممـن  

الذي أنزل أول معلومات وهي سابقة أول فكر حصل يف الوجود، مث أن الفكـر هـو معـىن الواقـع واحلكـم، والفكـر حـىت        
حيصل ال بد له من معلومات، فأول فكر قد حصل ال بد له من معلومات قبله ومل حيصـل قبلـه فكـر حـىت توجـد معلومـات       

أول معلومات عن أول فكر موجودة قبل الواقع، إذ لو وجدت بعـده حلصـل الفكـر بـدوا فـال      عن الواقع فيتحتم أن تكون 
يكون أول فكر قد حصل مبعلومات بل حصل من الواقع وحده، وبالتايل ال يكـون الفكـر حـىت حيصـل حمتاجـاً ملعلومـات،       

كـون أول معلومـات ألول فكـر    وهذا باطل، إذ ال ميكن أن يوجد فكر إال مبعلومـات سـابقة، ولـذلك كـان ال بـد أن ت     
. موجودة قبل املادة، ألن القول بوجود أول معلومات ألول فكر بعد املادة نفـي احلاجـة لسـبق الفكـر ألول فكـرة حصـلت      

وعليه فإن ثبوت أن املادة خملوقة خلالق يوجب أن تكون أول معلومـات ألول فكـر قـد حصـلت قبـل املـادة، وثبـوت أن        
  .علومات سابقة يوجب كذلك أن تكون أول معلومات ألول فكر قد حصلت قبل املادةالفكر ال يوجد إال بوجود م

وأما األفكار اليت وجدت فيما بعد، أي اليت توجد معلومات سابقة هلـا ووجـدت باملعلومـات السـابقة، فـإن هـذه       
ـ   ل املـادة وجيـوز أن تكـون    األفكار اليت جاءت بعد الفكر األول جيوز أن تكون املعلومات اليت وجد الفكر ا قد وجـدت قب

قد وجدت بعدها، وال يصح اجلزم يف مثل هذه احلالة بأن املعلومات وجـدت بعـد املـادة، بـدليل أن الفـروض الـيت تسـبق        
. النظرية وتسبق العملية حتوي معلومات عن الشيء قبل اختراعه، وبعـد اختراعـه حيكـم عليـه بواسـطة املعلومـات السـابقة       

وجد بعد املادة، وعلى أي حال فإن هذا ليس حبثه هنا يف تعريـف الكفـر، وإمنـا حبثـه يف املـادة هـل        وهلذا ال جيزم بأن الفكر
هي أزلية أم خملوقة، أو بعبارة أخرى هل الكون واإلنسان واحلياة أزليـة أم خملوقـة خلـالق ولـيس حبثـه يف تعريـف الفكـر،        

  .ولذلك ليس وارداً وال حمل حبث
  
5  

وهـم يطبقـون حبـثهم يف    . كر أو األساس الذي يقوم عليه الفكر، وهـذا هـو نقضـها   هذه هي ناحية البحث يف الف
الفكر على درس احلياة يف اتمع، وعلى درس تاريخ اتمع، ويقولون إنه إذا صـح أن الطبيعـة أو الكـائن أو العـامل املـادي      

أن العامل املـادي هـو واقـع موضـوعي موجـود       هو العنصر األول، بينما اإلدراك أو الفكر هو العنصر الثاين املشتق، وإذا صح
أن حيـاة اتمـع املاديـة أو    : بصورة مستقلة عن إدراك الناس بينما اإلدراك هو انعكاس هذا الواقع املوضوعي، نتج عـن ذلـك  

هـي واقـع    أما حياة اتمع العقلية فهي عنصر ثان مشـتق، وأن حيـاة اتمـع املاديـة    . كيان اتمع، هو أيضاً العنصر األول
موضوعي موجود بصورة مستقلة عن إرادة اإلنسان، أما حيـاة اتمـع العقليـة فهـي انعكـاس هـذا الواقـع املوضـوعي أو         

وبالتايل جيب البحث عن منشأ حياة اتمع، وعن أصـل األفكـار الـيت تبحـث يف تنظـيم اتمـع، وعـن        . انعكاس املوجود
ـ   ن اآلراء السياسـية، واألوضـاع السياسـية، ال يف األفكـار والنظريـات، وال يف      النظريات اليت تبحث يف تنظيم اتمـع، وع

اآلراء واألوضاع السياسية نفسها، بل يف شروط احلياة املادية للمجتمع، يف املوجـود مـن وضـع اتمـع الـيت تكـون هـذه        
  .األفكار والنظريات واآلراء وما إليها انعكاساً له
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ف أدوار تاريخ اتمع أفكاراً ونظريات عـن تنظـيم اتمـع خمتلفـة، وآراء وأوضـاعاً      وبالتايل إذا كنا نشاهد يف خمتل
سياسية متباينة، إذا كنا جند حتت نظام الرق هذه األفكار والنظريات عن تنظـيم اتمـع، وتلـك اآلراء واألوضـاع السياسـية،      

تفسـري ذلـك لـيس يف طبيعـة أو يف خصـائص األفكـار       بينما جند غريها يف ظل اإلقطاعية، وغريها أيضاً يف ظل الرأمساليـة، ف 
. والنظريات واآلراء واألوضاع السياسية نفسها، بل يف شروط احليـاة املاديـة للمجتمـع يف خمتلـف أدوار التطـور يف اتمـع      
اءه فاملوجود االجتماعي على حد تعبريهم وشروط احلياة املاديـة للمجتمـع هـي الـيت تعـني أفكـار اتمـع ونظرياتـه وآر        

لـيس إدراك النـاس هـو الـذي حيـدد معيشـتهم،       : "وقد كتب ماركس يف هذا املوضوع يقول. السياسية وأوضاعه السياسية
ومعـىن ذلـك أن مفـاهيم اإلنسـان عـن احليـاة       ". بل على العكس من ذلك، إن معيشتهم االجتماعية هي اليت حتدد إدراكهم

. يه اتمع هو الذي يسريه، ألن مفاهيمـه إمنـا هـي انعكـاس هلـذا الواقـع      ليست هي اليت تسريه يف احلياة، بل الواقع الذي عل
ومعىن هذا أن املفكرين ليسوا هم الذين ينهضون األمة وإمنا الواقـع الـذي عليـه اتمـع هـو الـذي ينهضـها ألن أفكـار         

عاجلـة الوقـائع الـيت حتصـل وإمنـا      املفكرين انعكاس هلذا الواقع، ومعىن ذلك أيضاً أن التشريع ال يضعه الفقهاء واملشـرعون مل 
الواقع الذي عليه اتمع هو الذي يوجد التشريع، ألنـه يـنعكس علـى أدمغـة املشـرعني فيشـرعون التشـريع، وأن العلـوم         

هذا هو ما تعنيه النظرية الديالكتيكيـة مـن ناحيـة فكريـة ومـن ناحيـة تطبيـق        . واملعارف إمنا هي انعكاسات لواقع اتمع
  .هذه الناحية على درس احلياة يف اتمع وعلى درس تاريخ اتمعنظرياا يف 

غري أن الشيوعيني ملا رأوا أن أثر األفكار واملفكرين يف اتمع ال ميكن إنكاره فـإم اعترفـوا بـذلك ولكنـهم أولـوه      
أن معيشـة  "ل مـاركس  أنـه ال ينـتج مـن أقـوا    : على شكل ينسجم مع نظريتهم يف تطبيق الفكر على اتمع، ولذلك قـالوا 

، أي أن األفكار والنظريـات االجتماعيـة واآلراء واألوضـاع السياسـية، لـيس هلـا       "الناس االجتماعية هي اليت حتدد إدراكهم
شأا وأمهيتها يف احلياة االجتماعية، أو أا ال تؤثر تأثرياً مقابالً يف املعيشـة االجتماعيـة، ويف تطـور الشـروط املاديـة للحيـاة       

فنحن مل نتكلم حىت اآلن إال عن أصـل األفكـار والنظريـات االجتماعيـة واآلراء واألوضـاع السياسـية، وعـن        . ماعيةاالجت
أمـا مـن حيـث أمهيـة هـذه األفكـار       . نشوئها وظهورها، فقلنا أن حياة اتمع الروحية هي انعكاس لظروف حياته املاديـة 

ية، ومن حيث دورهـا يف التـاريخ، فاملاديـة التارخييـة ال تنكـر ذلـك،       والنظريات االجتماعية، وهذه اآلراء واألوضاع السياس
وهـذا يعـين   . بل إا على العكس تشري إشارة خاصة إىل دورها وأمهيتها العظيمني يف احليـاة االجتماعيـة ويف تـاريخ اتمـع    

ياة املاديـة ولـيس هـو الـذي أثـر      أم يسلمون بأمهية الفكر ولكنهم بعد أن يسلموا بذلك تراهم يرجعون إىل كونه نتيجة للح
إن األفكار والنظريات االجتماعية واألوضاع السياسية تتولـد مـن املهمـات العاجلـة الـيت      : "يف احلياة املادية، ولذلك يقولون

هـا  يضعها تطور احلياة املادية للمجتمع، مث تؤثر هي نفسها فيما بعد يف املعيشـة االجتماعيـة، ويف حيـاة اتمـع املاديـة خبلق     
أي أن احليـاة  ". الشروط الالزمة حلل املسائل العاجلة امللحة يف حياة اتمع املادية، وجعـل تطـور اتمـع إىل األمـام ممكنـاً     

فأمهية الفكر ليست آتية مـن أن الفكـر مـن حيـث هـو فكـر       . املادية هي اليت تعطي األفكار، مث تصبح هلذه األفكار أمهيتها
ن حيث أن اتمع هو الذي أعطى الفكر مث صـارت هلـذا الفكـر الـذي أعطـاه اتمـع أمهيـة يف        يؤثر يف اتمع، بل آتية م

إن األفكار والنظريات االجتماعية اجلديدة ال تربز إال عندما يضع تطـور احليـاة املاديـة للمجتمـع مهمـات      : "اتمع، فيقولون
من الدرجـة العليـا، تسـهل إجنـاز املهمـات اجلديـدة الـيت        جديدة أمام اتمع، لكنها إذا ما برزت أصبحت قوة ذات أمهية 

يضعها تطور احلياة املادية للمجتمع، وتسهل رقي اتمع، وتبدو إذ ذاك خطورة الدور الـذي تقـوم بـه األفكـار والنظريـات      
فكـار  ويف احلقيقـة أن األ . اجلديدة، واآلراء واألوضاع السياسية اجلديدة، مـن حيـث هـي قـوة تنظـيم وتعبئـة وحتويـل       

والنظريات االجتماعية اجلديدة إمنا تظهر ألا ضرورية للمجتمع، فبـدون عملـها املـنظم واملعـيبء واحملـول يسـتحيل حـل        
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وـذا يتـبني أن اعتـرافهم بأمهيـة الفكـر لـيس اعترافـاً        ". املسائل العاجلة امللحة اليت يقتضيها تطور احلياة املادية للمجتمـع 
كوينه وجعله طرازاً خاصاً، وإمنا هو اعتراف بأن اتمع هـو الـذي انشـأ األفكـار مث صـارت هلـذه       بأمهيته يف إجياد اتمع وت

األفكار أمهية من حيث تبين الناس هلا واختاذها وسيلة للتنظيم والتعبئة، فتكون أمهيتـها عنـدهم لـيس بالنسـبة للمجتمـع بـل       
  .ه وليست موجودة له أو مؤثرة فيهأما بالنسبة للمجتمع فهي ناجتة عن. بالنسبة إلعطائها للناس

  
6  

هذه خالصة رأي الشيوعيني بالنسبة لتطبيق نظريتهم يف الفكر علـى درس احليـاة للمجتمـع فـإم يقولـون مـا دام       
الفكر هو انعكاس الواقع على الدماغ فإنه جيب البحث عن منشأ حياة اتمـع العقليـة يف شـروط احليـاة املاديـة للمجتمـع،       

. ومنو السكان وأسلوب اإلنتاج الذي هو عندهم أدوات اإلنتـاج والنـاس ومعرفـة اإلنتـاج وعالقـات اإلنتـاج       أي يف الطبيعة
  :وهذا خطأ من وجهني
هو ما ثبت من أن الفكر ليس انعكاس لواقع على الدماغ فما ترتـب عليـه مـن جعـل احليـاة العقليـة       : الوجه األول

  .انعكاساً للواقع خطأ، ألن األصل ثبت خطؤه
أن سلوك اإلنسان يف احلياة مربـوط مبفاهيمـه عنـها، واإلنسـان يكيـف سـلوكه يف احليـاة حبسـب         : وجه الثاينال

مفاهيمه عنها، فمفاهيم اإلنسان عن شخص حيبه تكيف سلوكه حنوه على النقيض مـن سـلوكه مـع شـخص يبغضـه وعنـده       
ي مفهـوم عنـه، فالسـلوك اإلنسـاين مربـوط      مفاهيم البغض عنه، وعلى خالف سلوكه مع شخص ال يعرفه وال يوجد لديه أ

وذلـك أن  . وعند إرادتنا أن نغري سلوك اإلنسان املنخفض وجنعلـه سـلوكاً راقيـاً ال بـد أن نغـري مفهومـه      . مبفاهيم اإلنسان
 إحدامها يندفع إلشـباعها وإذا مل تشـبع ميـوت، وهـذا مـا     : اإلنسان فيه طاقة حيوية تدفعه لطلب إشباعها، وهي تأخذ ناحيتني

يسمى باحلاجة العضوية كاجلوع والعطش وقضاء احلاجة، والثانية ينـدفع إلشـباعها وإذا مل تشـبع يرتعـج ولكنـه ال ميـوت       
وهذا ما يسمى بالغرائز وهي الشعور بالبقاء والشعور ببقاء النـوع والشـعور بـالعجز واحلاجـة إىل قـوة أعظـم، أي غريـزة        

سان يندفع لإلشباع ذه الطاقة احليوية، وكـذلك احليـوان ينـدفع لإلشـباع ـذه      فاإلن. البقاء، وغريزة النوع، وغريزة التدين
غـري أن احليـوان ينتقـل الواقـع إىل     . وهذه هي أصل احلركة واالندفاع يف احلياة لكل من اإلنسـان واحليـوان  . الطاقة احليوية

وعـه يسـترجع اإلحسـاس األول    دماغه بوساطة احلواس فيحس به وينطبع يف دماغـه وعنـد تكـرار هـذا اإلحسـاس أو تن     
فتحصل له معرفة بالواقع عما يتعلق بإشباع الطاقة احليوية فيسلك سلوكاً إلشـباع الطاقـة إمـا أن يأكلـه أو أن يدفعـه عـن       
نفسه أو يتملقه أو ما شاكل ذلك، وال يزيد تصرفه عن ذلك مطلقاً، أي ال يزيد تصرفه عـن األمـور املتعلقـة بإشـباع الطاقـة      

ويظل حمتاجاً لإلحساس ذا الواقع حىت حتصـل عنـده املعرفـة بـه عمـا      . إشباع احلاجة العضوية أم إشباع الغريزةسواء أكان 
أما اإلنسان فإن الواقع ينتقل إىل دماغه بواسطة احلواس، فيحس بـه وينطبـع يف دماغـه، ولكنـه ال حيتـاج إىل      . يتعلق باإلشباع

علوماته السابقة فيعرفه، مث ال تقتصر معرفته به علـى مـا يتعلـق باإلشـباع، بـل      تكرار اإلحساس وتنوعه حىت يعرفه، بل يربط م
يعرف ما يتعلق باإلشباع، وحيكم عليه ما هو، ولذلك يسلك جتاهه سلوكاً إلشباع الطاقـة احليويـة، وسـلوكاً للتصـرف ـذا      

لواقع وبـني سـلوك احليـوان،    وذا يوجد فرق كبري بني سلوك اإلنسـان مـن جـراء إحساسـه بـا     . الواقع حسب ما أدركه
فسلوك اإلنسان كان بناء عن ربط املعلومات السابقة بالواقع، أي بناء عن إدراكـه للواقـع إدراكـاً عقليـاً، خبـالف سـلوك       

ولـذلك كـان سـلوك احليـوان     . احليوان فإنه كان بناء عن إحساسه فقط، وتكرار هـذا اإلحسـاس، واسـترجاعه، وتنوعـه    
أما سـلوك اإلنسـان فهـو مربـوط بإدراكـه العقلـي أي مبفاهيمـه،        . أي الدافع الغريزي ليس غري مربوطاً بإدراكه الشعوري
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فإذا جعل انطباع الواقع على الدماغ هو الذي يوجـد لديـه األفكـار ويوجـد لديـه األنظمـة       . وليس بالدافع الغريزي وحده
ينطبع عنده يف الـدماغ كمـا ينطبـع عنـد اإلنسـان      ويوجد لديه اآلراء السياسية فإن ذلك يقتضي أن يوجد عند احليوان، ألنه 

لكن املشـاهد أن احليـوان يسـتحيل أن توجـد لديـه أفكـار،       . سواء بسواء من غري فرق من حيث االنطباع بواسطة احلواس
وال نظريات، وال آراء سياسية، وال أوضاع سياسية، وأن هذه إمنا توجد عند اإلنسان لـيس غـري، ممـا يثبـت قطعـاً أن لـدى       

علـى أن املشـاهد احملسـوس أن الشـعوب واألمـم      . نسان شيئاً يزيد على انطباع الواقع على الدماغ أال هو املفاهيم اليت لديهاإل
ال تنهض إال عندما يوجد لديها مفكرون يرمسون هلا الطريق، وأن االشتراكية املاركسية نفسـها أفكـار وجـدت لـدى مفكـر      

لو مل حيملها لينني ويكون عليها حزباً سياسـياً عقائـدياً مل توجـد النظـام االشـتراكي      أملاين، فهي ليست من واقع روسيا وأا 
يف روسيا، وهذا وحده كاف ليدحض القول بأن منشأ األفكار والنظريـات واآلراء السياسـية هـو الواقـع ولـيس املفكـرين،       

  .اع السياسيةويثبت أن الفكر هو أساس النهضة، وهو أساس األنظمة، وهو أساس اآلراء واألوض
يقولون إننا ال ننكر أمهية األفكار والنظريات واآلراء واألوضاع السياسـية يف احليـاة االجتماعيـة بـل نعتقـد أن هلـا       
أمهية عظيمة يف احلياة االجتماعية ويف تاريخ اتمع، وأن األفكار والنظريات العتيقة الـيت فـات أواـا فهـي تعيـق اتمـع،       

تسهل رقي اتمع وتطوره، فنحن ال ننكر أثـر األفكـار ولكننـا نقـول إن أصـل األفكـار االجتماعيـة        وأن األفكار اجلديدة 
واجلـواب علـى ذلـك هـو أن     . واآلراء واألوضاع السياسية وأن نشوءها وظهورها هي انعكاس لظروف حياة اتمع املاديـة 

. اف بأمهيته يف إعطائـه للجمـاهري ويف تعبئتـهم حـىت يسـريوا     هذا ليس اعترافاً بأمهية الفكر يف إجياد اتمع ورقيه بل هو اعتر
فهم ال يقولون أن العالقات بني الناس ناشئة عما لديهم من أفكار ومشاعر وإمنـا يقولـون إن احليـاة املاديـة توجـد األفكـار،       

يـاة املاديـة للمجتمـع    فعنـدما تتطـور هـذه احل   . فاألصل عندهم احلياة املادية للمجتمـع . وبعد ذلك تدفع هذه األفكار الناس
يضع هذا التطور مهمات جديدة أمام اتمع، فتـربز حينئـذ األفكـار والنظريـات اجلديـدة، فاألمهيـة يف اتمـع مل تكـن         
لألفكار، بل كانت ملا يسمونه بتطور اتمع، وبعد أن تربز هذه األفكـار تصـبح حينئـذ قـوة ذات أمهيـة ولكـن ال إلجيـاد        

وال لتقدمه أو تأخره وإمنا لتتبناها اجلماهري ولتعبئة هـذه اجلمـاهري وتنظيمهـا ضـد القـوى املتالشـية يف       اتمع وال لتحسينه 
وبـذلك ال يكـون   . اتمع فتسهل بذلك إجناز املهمات اجلديدة اليت وضعها تطـور احليـاة املاديـة للمجتمـع أمـام اتمـع      

ـ  اً بأمهيتـه يف احليـاة وإمنـا هـو اعتـراف بأمهيتـه يف جعلـه وسـيلة         اعترافهم بأمهية الفكر على الوجه الذي جاءوا به اعتراف
لـيس إدراك النـاس هـو    "وقـول مـاركس صـريح    . الستخدام الناس للنضال من أجل حتويل اتمع فال يكون اعترافاً باألصل

االجتماعيـة   بل على العكـس مـن ذلـك، إن معيشـتهم    "أي ليس الفكر هو الذي حيدد العالقات بينهم " الذي حيدد معيشتهم
أي أن العالقات القائمة بينهم هي اليت حتدد أفكـارهم، فاألمهيـة ليسـت للفكـر، بـل هـي للحيـاة        " هي اليت حتدد إدراكهم

وهذا بالطبع إنكار لكون الفكر هو الذي يوجد اتمع وحيوله فضالً عن إنكار أمهيتـه يف اتمـع، فهـو لـيس إنكـاراً      . املادية
وجعـل  . لوجود أي أثر له، وبالتايل إنكـار لـدور املفكـرين واملشـرعني يف إجيـاد اتمـع وحتويلـه        ألمهيته فقط بل إنكاراً

األساس يف إجياد اتمع وحتويله من حال إىل حال هو احلياة املادية، وهي وحـدها ذات األمهيـة ولـيس الفكـر، وهـذا خطـأ       
عليه اتمع، وأن الـذي يغـري الواقـع الـذي عليـه اتمـع        فإن الفكر هو األساس يف النهضة، وليس الواقع الذي يعيش. كبري

وذلـك كـاف ليثبـت أن    . هو الفكر، وأن الفكر املنحط يعيقه عن التقدم والفكر العايل هو الذي يسـهل السـري يف التقـدم   
تمـع املاديـة،   فتكون يف احلقيقة ناشئة عن أفكـار ال عـن شـروط حيـاة ا    . األنظمة والنظريات واآلراء السياسية هي أفكار

ألنه إذا وجدنا جمتمعاً مثل الصني كان يف حياة إقطاعية فلو استولت عليـه أمريكـا لوجـدت فيـه أفكـار الرأمساليـة، ولكـان        
اآلن يطبق األنظمة الرأمسالية والنظريات الرأمسالية، ولكن وجدت فيه أفكـار اشـتراكية فطبـق األنظمـة االشـتراكية أو علـى       
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فاختالف األنظمـة نشـأ عـن اخـتالف األفكـار،      . لدميقراطية الشعبية اليت بني الرأمسالية واالشتراكيةاألصح ما يسمى لديهم با
فاألنظمة تنشأ عن األفكار ونشؤوها يف روسيا ويف الصني ويف دول أوروبا الشـرقية خـري برهـان علـى النظريـات واألنظمـة       

، وقد ال تكون منبثقة عنها، وهـذه األفكـار قـد تكـون عـن      واآلراء السياسية هي عدة أفكار، قد تكون منبثقة عن فكرة كلية
فإن كانت منبثقة عن فكرة كلية فهي مـأخوذة مـن أفكـار فنشـأت عـن      . واقع موجود وقد تكون عن شيء يراد جعله واقعاً

ـ      ن فكر، وإن كانت غري منبثقة عن فكرة كلية فهي دون معلومات سابقة ال ميكـن أن توجـد، أي دون أفكـار سـابقة ال مبك
أن توجد فهي إذن أوجدها الفكر من الواقع، وإن كانت عن واقع موجود فهـي مل تؤخـذ منـه وحـده بـل أوجـدا معـه        
املعلومات السابقة فلم تكن ناشئة عن واقع، وإن كانت عن شيء يراد إجياده فإا مل تنشأ عـن واقـع موجـود بـل عـن فكـر       

قاً، بل الفكر إما أن ينشأ عن فكـر وإمـا أن ينشـأ عـن واقـع مـع       وعليه فإنه ال يوجد فكر نشأ عن واقع وحده مطل. حمض
وعليه فإن البحث عن منشأ احلياة العقلية، وعن أصل األفكـار االجتماعيـة والنظريـات االجتماعيـة واآلراء السياسـية      . الفكر

. احليـاة املاديـة للمجتمـع   واألوضاع السياسية إمنا هو يف األفكار والنظريات وليس يف اتمع أي ليس فيما يسـمونه شـروط   
وأبسط دليل على ذلك أن البحث عن منشأ احلياة العقلية يف روسيا حالياً وعـن أصـل األفكـار والنظريـات واآلراء السياسـة      
فيها إمنا يكون يف األفكار املاركسية وتفسرياا وليس يف حياة روسيا احلاليـة، وال يف حيـاة جمتمعهـا حـني حصـلت الثـورة       

لفكر أساس األنظمة، وأساس النظريات، وأساس اآلراء السياسية، وهو الذي يغـري اتمـع، وهـو الـذي ينهضـه      فا. الشيوعية
  . أو يؤخره، وهو الذي يكيف العالقات على وضع معني، وهو الذي حيدد لإلنسان سلوكه يف احلياة

حتـدد إدراكهـم باطلـة، ألن الواقـع     واحلاصل هو أن نظرية الشيوعيني القائلة بأن معيشة الناس االجتماعية هي الـيت  
خري دليل علـى ذلـك فـإن معيشـة العـرب حـني        rأن األفكار اليت يعتنقها الناس هي اليت حددت معيشتهم، وبعثة الرسول 

جاء اإلسالم كانت مناقضة كل املناقضة لألفكار اليت جاء ا، وجاءت أفكـار اإلسـالم فحـددت هـي هلـم معيشـتهم، وأن       
املسلمون كانت معيشة أهلها تناقض أفكار اإلسالم، ولكنها طبقـت علـى اتمعـات الـيت فتحـت فغريـا        البالد اليت فتحها

كلها وجعلتها جمتمعاً واحداً، فمعيشة الفرس كانت خالف معيشة الروم، ومعيشـة الـروم خـالف معيشـة الرببـر يف مشـايل       
. اتمعات املختلفة وجعلتها حيـاة ماديـة واحـدة فيهـا كلـها      أفريقية، فجاءت أفكار اإلسالم فغريت احلياة املادية يف كل هذه

فهذا الواقع احملسوس يثبت أن األفكار هي اليت غريت احلياة املادية، أي هـي الـيت حـددت للنـاس معيشـتهم، سـواء حـني        
س، يف جزيرة العرب، أو حـني محلـت هـذه األفكـار وطبقـت علـى النـا        rنشأت هذه األفكار، وذلك عند بعثة الرسول 

  .وذلك يف الفتوحات اإلسالمية
وأما القول بأن أمهية األفكار حمصورة يف تبين اجلماهري هلا وتعبئتهم ـا لتسـهل إجنـاز املهمـات اجلديـدة ولـيس يف       

فالرسـول  . إجياد اتمع فإنه خطأ، ألن أمهيتها يف كوا تغري اتمع ويف دفع الناس لتغيريه وليس يف دفـع النـاس لتغـيريه فقـط    
r         تمع الـذي كـان يعـيش فيـه النـاس الـذين يعـيشنشأت عنده األفكار بالوحي، فهو مل يأخذها من معيشته، وال من ا

فهي مل تنشأ من احلياة املادية قطعاً، والناس الذين تقبلوها يف املدينة وطبقهـا علـيهم مل تكـن أمهيتـها يف كوـا تبنتـها       . معهم
ماهري ونظمت ا ضد القوى املتالشـية، وإمنـا أمهيتـها يف أـا غـريت حيـام املاديـة        اجلماهري الشعبية وعبئت ا هذه اجل

فأمهيتـها  . وغريت طراز معيشتهم وأحدثت انقالباً جذرياً يف عقليام ونفسيام وطريقة معيشـتهم فأوجـدت جمتمعـاً جديـداً    
القـوى املتالشـية، فهـي الـيت أوجـدت اتمـع       كانت يف الدرجة األوىل يف إجياد اتمع وليس يف سوق الناس للنضال ضد 

يف : اإلسالمي يف املدينة، مث بعد ذلك كانت هلا أمهية يف محل هذه األفكار للنـاس وتطبيقهـا علـيهم، فهـي يف كلتـا احلـالتني      
يف الدرجـة  إنشاء اتمع ألول مرة، ويف إنشاء اتمع يف كل بلد فتح كانت أمهيتها ليس يف تبين الناس هلـا فقـط بـل كانـت     
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األوىل يف إجياد اتمع، فهي قد حددت اتمع، ومحلها الناس فطبقوها على أنفسهم، فوجـد ـا اتمـع، مث محلوهـا رسـالة      
وـذا يبطـل   . للناس، فطبقوها عليهم، مث أوجدوها عندهم، فأمهيتها يف إجياد اتمع وحتويله ولـيس يف تنظـيم النـاس فقـط    

ر والنظريات تتولد من املهمات العاجلة اليت يضعها تطـور احليـاة املاديـة للمجتمـع، مث تـؤثر هـي       قول الشيوعيني أن األفكا
وبطالن هذا القـول بـارز مـن الواقـع الـذي دل      . نفسها يف تسهيل املهمات اجلديدة اليت يضعها تطور احلياة املادية للمجتمع

ان تأثريها لـيس يف أـا سـهلت حتـول اتمـع بـل بكوـا        على أن األفكار هي اليت أثرت يف اتمع فأوجدته وحولته، فك
ودل الواقع كذلك على أن هذه األفكار اليت أثـرت يف اتمـع وحولتـه مل تؤخـذ مـن حيـاة اتمـع        . أوجدته من األساس

ـ      د اهللا، أي هـي  املادية، ومل تتولد من املهمات العاجلة اليت وضعها تطور احلياة املادية للمجتمع، بل جـاء ـا الـوحي مـن عن
وهـذا دليـل   . أفكار من خارج اتمع الذي كان يعيش فيه الرسول، ومن خارج احلياة املاديـة للمجتمـع الـذي كـان فيـه     

  .جهة تولد الفكر والنظريات واألنظمة وجهة تأثريه وأمهيته: كاف لنقض هذه النظرية من هاتني اجلهتني
  
7  

وأما ناحية البحـث يف الطبيعـة مـن النظريـة الديالكتيكيـة      . ر على اتمعهذا من ناحية تطبيق النظرية املادية يف الفك
إحداها أن الطبيعة كل واحد متماسـك تـرتبط فيـه األشـياء واحلـوادث فيمـا بينـها        : فتتخلص آراؤهم فيها يف أربع نقاط

لثالثـة أن حركـة التطـور هـي     وا. والثانية أن الطبيعة ليست يف حالة سكون، بل هي يف تطـور وتغـري دائمـني   . ارتباطاً تاماً
والرابعة أن كـل األشـياء وحوادثهـا حتـوي تناقضـات      . تطور ينتقل من تغريات كمية إىل تغريات كيفية بشكل سريع وفجائي

  .وجمموع هذه النقاط األربع يعطي الصورة الواضحة عن آرائهم يف الطبيعة حسب املادية الديالكتيكية. داخلية
إن الـديالكتيك ال يعتـرب الطبيعـة تراكمـاً عرضـياً لألشـياء، أو حـوادث        : فهم يقولـون  أما بالنسبة للنقطة األوىل

بعضها منفصل عن بعض، أو أحدها منعزل مستقل عن اآلخر، بل يعترب الطبيعة كالً واحـداً متماسـكاً، تـرتبط فيـه األشـياء      
لـذلك يعتـربون أن أي   . صـورة متقابلـة  واحلوادث ارتباطاً عضوياً، ويتعلق أحدها باآلخر، ويكون بعضـها شـرطاً لـبعض ب   

إذ أن أي حـادث يف أي  . حادث من حوادث الطبيعة ال ميكن فهمه إذا نظر إليه منفـرداً مبعـزل عـن احلـوادث احمليطـة بـه      
ميدان من ميادين الطبيعة ميكن أن ينقلب إىل عبث فارغ ال معىن له إذا نظـر إليـه مبعـزل عـن الشـروط الـيت تكتنفـه، وإذا        

وعلى العكس ميكن فهم أي حادث من احلوادث وتربيره إذا نظر إليـه مـن حيـث ارتباطـه ارتباطـاً      . ه الشروطفصل عن هذ
وهـذا يعـين أن الشـمس مرتبطـة     . أي إذا نظر إليه كما حتدده وتكيفه احلوادث اليت حتيط بـه . ال ينفصم باحلوادث احمليطة به

 ا، ويعـين أن اإلنسـان مـرتبط بالبلـد الـذي يعـيش فيـه ارتباطـاً ال         ارتباطاً ال ينفصم حبركتها وحبركة الكواكب احمليطة
ينفصم، ويعين أن احلياة املوجودة يف الكائن احلي مرتبطة حبلوهلا يف الكائن احلـي إن إنسـاناً أو حيوانـاً أو شـجرة ارتباطـاً ال      

. إال بالشـيء واألشـياء الـيت تكتنفهـا    ينفصم وأنه ال ميكن فهم الشيء إال باحلادثة اليت تكتنفه كما ال ميكـن فهـم احلادثـة    
  .فيكون الشيء أو احلادثة كما حتدده احلوادث أو األشياء اليت حتيط به وليس كما حتدده ماهيته

أما النقطة الثانية فإم ال يعتربون الطبيعة حالة سكون ومجود، حالة ركـود واسـتقرار، بـل يعتربوـا حالـة حركـة       
ففيها دائماً شيء يولد ويتطـور، وشـيء ينحـل ويضـمحل، وهلـذا ال يصـح أن       . ال ينقطعانوتغري دائمني، حالة جتدد وتطور 

يكتفى بالنظر إىل احلوادث من حيث عالقات بعضها لبعض، ومن حيث تكييف بعضـها بـبعض بـل جيـب أن ينظـر إليهـا       
ن الطبيعـة بأمجعهـا مـن    إ: "يقـول اجنلـس  . أيضاً من حيث حركتها، من حيث تغريها وتطورها، من حيث ظهورها واختفائها
إىل اإلنسـان، هـي يف   ) وهـي اخلليـة احليـة   (أضأل األجزاء إىل أكرب األجسام، من حبة الرمل إىل الشمس، مـن الربوتيسـت   
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: ويقـول اجنلـس أيضـاً   " حركة دائمة من النشوء واالضمحالل، هي يف مد ال ينقطع، يف حركـة وتغـري مسـتمرين أبـديني    
شياء، وإىل انعكاسها العقلي من حيث عالقاـا املتبادلـة، مـن حيـث تسلسـلها، مـن حيـث        ينظر بالدرجة األوىل إىل األ"

وهذا يعين أنه جيب أن ينظر إىل أن ما يف الكـون مـن أشـياء مـن حبـة الرمـل إىل       " حركتها، من حيث نشوئها واضمحالهلا
باطـاً ال ينفصـم فحسـب بـل هـو أيضـاً إىل       الشمس ومن اخللية األوىل احلية يف اإلنسان إىل اإلنسان ليس مرتبطاً ببعضه ارت

وعليـه جيـب أن ينظـر    . جانب هذا يعيش يف عملية حياة وفناء، وهذا يعين أن بعض ذراته تفىن وحتيا فيه ذرات أخـرى غريهـا  
إىل الشمس مرتبطة حبركتها، وينظر إليها بوصفها مادة تتغري وتتطور فتفىن فيهـا ذرات وحتيـا فيهـا ذرات، وكـذلك اإلنسـان      

  .ذلك أيضاً احلياة يف كل منها االرتباط حبركتها، واالرتباط بعملية احلياة واإلفناء الدائرة فيهاوك
وأما النقطة الثالثة فإم ال يعتربون حركة التطور حركة منو بسـيطة ال تـؤدي الـتغريات الكميـة فيهـا إىل تغـريات       

. إىل تغـريات ظـاهرة وأساسـية، أي إىل تغـريات كيفيـة      كيفية، بل يعتربوا تطوراً ينتقل من تغريات كمية ضـئيلة وخفيـة  
وليسـت هـذه   . وهذه التغريات الكيفية ليست تدرجيية، بل هي سريعة، فجائيـة، وحتـدث بقفـزات مـن حالـة إىل أخـرى      

أي أن الـتغريات الكميـة   . التغريات جائزة الوقوع بل هي ضرورية، وهي نتيجة تراكم تغريات كمية غـري حمسوسـة وتدرجييـة   
 حتدث يف املاء من جراء احلرارة هي تغريات كمية، وهي تغريات غري حمسوسـة، وهـي أيضـاً تغـريات تدرجييـة، ولكنـها       اليت

حني تصل إىل نقطة احلرج أي إىل وضع معني حيصل التغري الكيفي بقفزة فيتحول املاء إىل خبـار فينتقـل مـن حالـة إىل أخـرى      
ك يعترب الشيوعيون أن من الواجب فهم حركـة التطـور ال مـن حيـث هـي      ولذل. وهذا االنتقال ليس جائزاً بل هو ضروري

حركة دائرية، أو تكرار بسيط من نفسه، بل من حيث هي حركة تقدمية صـاعدة، وانتقـال مـن احلالـة الكيفيـة القدميـة إىل       
ـ  . حالة كيفية جديدة، وتطور ينتقل من البسيط إىل املركب، من األدىن إىل األعلـى  ر إىل حركـة التطـور   أي ال يصـح أن ينظ

بأا عملية حياة وفناء فحسب، أو عملية نشـوء واضـمحالل فقـط بـل جيـب أن ينظـر إىل أن هـذا الفنـاء واحليـاة، أو          
االضمحالل والنشوء إمنا حيدث يف طريق تصاعدي فينقل املادة مـن حـال إىل حـال غـري األوىل وأحسـن منـها، فحركاـا        

.. ياً يسري يف الطريق نفسه فيدور من حيث أتى بل ينتقـل مـن حـال إىل حـال أحسـن     تصاعدية وتطورها ارتقائي، وليس دائر
إن الطبيعة هي حمك االختبار للديالكتيك، وال بد من القول أن علوم الطبيعـة احلديثـة قـد وفـرت هلـذا      "يقول اجنلس . وهكذا

العلـوم أن الطبيعـة تعمـل يف النتيجـة،      وهكذا برهنـت هـذه  . االختبار مواد غنية إىل أقصى حد، وهذه املواد تزداد كل يوم
بصورة ديالكتيكية ال بصورة متيافيزيقية، وأا ال تتحرك يف دائرة تبقى هي ذاا دائماً وتتكـرر إىل األبـد، بـل أن هلـا تارخيـاً      

قي للطبيعـة،  وذه املناسبة ينبغي أن نذكر بالدرجة األوىل دارويـن الـذي وجـه ضـربة قاسـية إىل الفهـم املتيـافيزي       . واقعياً
بإثبات أن العامل العضوي بأسره كما هو موجود اليوم، أي النباتات واحليوانات، وبالتـايل اإلنسـان أيضـاً، هـي كلـها نتـاج       

: وبني اجنلس أن التغريات الكمية تنقلب إىل تغـريات كيفيـة يف التطـور الـديالكتيكي فيقـول     " تطور جيري منذ ماليني السنني
هو انتقال من الكمية إىل الكيفية، هو نتيجة التغري الكلي لكميـة احلركـة ـ كيفمـا كـان شـكلها ـ        يف الفيزياء، كل تغري "

فإن حرارة املاء مـثالً لـيس هلـا يف بـاديء األمـر تـأثري يف       . سواء أكانت مالزمة للجسم من داخله أم مضافة إليه من خارجه
اءت حلظة تعدلت فيها حالـة التماسـك الـيت هـو فيهـا،      حالته من حيث هو سائل، ولكن إذا زيدت أو نقصت حرارة املاء ج
وكذلك نرى أن شـريطاً مـن الـبالتني حيتـاج إىل تيـار      . وحتول املاء إىل خبار يف إحدى احلاالت، وإىل جليد يف احلالة األخرى

ـ       ني ذي قوة معينة لكي يصبح مضيئاً، ونرى أيضاً أن لكل معدن حرارة ذوبان، وأن لكـل سـائل موضـوع حتـت ضـغط مع
حداً معيناً للتجمد والغليان، وذلك مبقدار ما تسمح لنا وسائلنا باحلصول علـى درجـات احلـرارة الالزمـة، ونـرى أخـرياً أن       

فالنقـاط الثابتـة كمـا    . لكل غاز حرارة نقطة حرجة ميكن فيها حتويله إىل سائل ضمن شروط معينـة مـن الضـغط والتربيـد    
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لنقاط العقدية اليت تؤدي فيها زيادة احلركـة أو إنقاصـها إىل حـدوث تغـري كيفـي      يقال يف الفيزياء ليست على الغالب سوى ا
أي أن زيادة احلركة أو نقصـاا هـي تغـري كمـي، فـاحلرارة      " أي أا النقاط اليت تتحول فيها الكمية إىل كيفية. يف جسم ما

املـاء بـأن كـان سـائالً أو خبـاراً أو       غري أن احلالة اليت يكـون عليهـا  . كم وليست بكفيف، ومقدار املاء كم وليس بكيف
فالتغري الكمي احدث تغرياً كيفياً ونقاط االنتقال بالكيف مـن حالـة إىل أخـرى هـي النقـاط العقديـة أو       . جليداً هي الكيف

و إىل فهذه العقد أي النقاط الثابتة هي اليت صار فيها التحول من الكـم إىل الكيـف أي مـن املـاء إىل البخـار أ     . النقاط الثابتة
  . اجلليد

ميكن القول أن الكيمياء هـي علـم الـتغريات الكيفيـة الناشـئة يف األجسـام       : "ويقول اجنلس يف الكالم عن الكيمياء
فـإذا مجعنـا يف جزئيـة ثالثـة ذرات عوضـاً      : لنأخذ األكسـجني . وكان هيغل نفسه يعرف ذلك يف عهده. عن تغريات كمية

هو األوزون الذي خيتلـف اختالفـاً بينـاً برائحتـه وبتأثرياتـه عـن األكسـجني        عن اثنتني كالعادة حصلنا على جسم جديد 
إن كـل تركيـب منـها يعطـي جسـماً      ! العادي، وماذا نقول عن خمتلف تراكيب األكسجني مع األزوت أو مع الكربيـت؟ 

ـ   " خمتلفاً من حيث الكيفية عن مجيع األجسام اليت تعطيها التراكيب األخرى طة الفيزيـاء والكيميـاء   أي أن اجنلـس يـربهن بواس
على التغري الذايت الذي حيصل يف الطبيعة من انتقال األشياء من حالـة إىل حالـة أخـرى أحسـن مـن احلالـة األوىل وحيصـل        
االنتقال من كم إىل كيف ومن كيف إىل كيف بواسطة الكم فزيادة الذرات يف اجلزئية مـن اثنـتني إىل ثـالث أعطـت كيفيـة      

اً كما هو يف الفيزياء من زيادة احلرارة يف املاء جعلته خباراً، وهذا يعـين أن حركـة التطـور الـيت حتصـل      أخرى غري األوىل، متام
  .يف الطبيعة ليست حركة بسيطة تدور حول نفسها بل حركة تصاعدية تنتقل بزيادة الكم أو نقصانه إىل حالة أخرى

تناقضـات داخليـة، ألن هلـا مجيعهـا جانبـاً سـلبياً       وأما النقطة الرابعة فهي أن كل أشياء الطبيعة وحوادثها حتـوي  
وجانباً إجيابياً، ماضياً وحاضراً، وفيها مجيعها عناصر تضمحل وتتطـور، فنضـال هـذه املتضـادات، أي النضـال بـني القـدمي        

خلي لتحـول  واجلديد، بني ما ميوت وما يولد، بني ما يفىن وما يتطور، هو احملتوى الداخلي حلركة التطـور، هـو احملتـوى الـدا    
أي أن انتقال املاء بزيادة احلرارة إىل خبار أو بنقصـاا إىل جليـد ال يـتم بواسـطة تناسـق      . التغريات الكمية إىل تغريات كيفية

فاالصـطدام الـذي   . الذرات يف املادة بل يتم بواسطة تضاد هذه الذرات مع بعضها وهذا معىن أنه حيصـل بواسـطة التناقضـات   
ملادة هو الذي يوجد هذا التحول، وهذا هو معـىن قولـه أن كـل أشـياء الطبيعـة وحوادثهـا حتـوي        حيصل بني الذرات يف ا

تناقضات أي حتوي ذرات سالبة وموجبة فيحصل االصطدام مع بعضـها فينـتج عـن هـذا االصـطدام التحـول وهـذا هـو         
ـ   . التناقضات ى ال جتـري بتطـور احلـوادث تطـوراً     وهلذا تعترب الطريقة الديالكتيكية أن حركة التطـور مـن األدىن إىل األعل

تدرجيياً متناسقاً، بل بظهور التناقضات الالزمة لألشياء واحلوادث، بنضال االجتاهات املتضادة الـيت تعمـل علـى أسـاس هـذه      
ويقـول  " أن الديالكتيك باملعىن اخلاص للكلمـة هـو درس التناقضـات يف ماهيـة األشـياء نفسـها      : "يقول لينني. التناقضات

  ".التطور هو نضال املتضادات": أيضاً
  
8  

هذه هي خالصة آراء الشيوعيني يف الطبيعة، وهي أن الطبيعة كل ال يتجـزأ، وهـي يف حالـة تطـور وتغـري دائمـني،       
وأن هذا التغري ينتقل من تغيريات كمية إىل تغيريات كيفية يف طريق ارتقائي من حالـة أدىن إىل حالـة أعلـى، وأن ذلـك يـتم      

وهـذا كلـه خطـأ يف مجيـع النقـاط      . احلتمية الوجود يف األشياء واحلوادث، أي بواسطة نضال املتضادات بواسطة التناقضات
  .األربع، فإا كلها جمرد فروض وقياسات مشولية
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فالنقطة األوىل إن هي إال جمرد فروض، فإن الطبيعة هـي جممـوع األجـرام وجممـوع النظـام الـذي تسـري عليـه،         
نعيش عليها هي عبارة عن القوانني الـيت تسـري األرض ومـا فيهـا مـن قابليـات احليـاة مـع          وبالنسبة لكوكب األرض اليت

فهذه الطبيعة أي األشياء وقوانينها كل متماسك األجزاء مـن حيـث الكـون كلـه، ومـن حيـث       . األرض واألشياء اليت عليها
بالـذات، فإـا يف    أما من حيـث كـل كوكـب ومـن حيـث األرض     . األرض كلها، ومن حيث كل كوكب بوصفه كالً

أشيائها اخلاصة ا وقوانينها اخلاصة ا غري مرتبطة بغريها، بل هي من هـذه اجلهـة منعزلـة عـن غريهـا، وتعـيش يف وسـط        
وكـذلك األشـياء الـيت علـى     . يتعلق ا وحدها من أشياء وقوانني، وإن كان ذلك جيري ضمن اإلطار العام اجلمـاع للكـون  

ن حيث كل شيء فيما يتعلق به منفردة عن غريها، ولكل شـيء قـوانني خاصـة بـه، وغـري مـرتبط       األرض مع قوانينها فإا م
بغريه، وإن كان ذلك جيري ضمن قوانني األرض مث ضمن قوانني الكون، وهـذا فيمـا يتعلـق بالكوكـب وبـاألرض بالـذات       

الشـخص إىل مكـان تعـادل    قد ظهر جلياً بشكل ملموس بعد رحالت الفضاء، حيث قد ثبت انقطاع الـوزن عنـد وصـول    
اجلاذبيات فلم تعد جاذبية األرض تؤثر عليه، إذ يف النقاط اليت تتعادل فيها جاذبية كـوكبني أو أكثـر تنعـدم اجلاذبيـة فيكـون      
الشخص كأنه خرج من جاذبية األرض فلم تعد قوانينها تؤثر عليه، وهذا يعين أن لـألرض قـوانني خاصـة ـا غـري مرتبطـة       

ها أي بغري األرض من الكواكب، وجتري بشكل منفرد، وإن كان هلـا قـوانني أخـرى مرتبطـة بغريهـا مـن       أي القوانني بغري
وهـو فيمـا يتعلـق    . فكل كوكب مرتبط مع غريه بقوانني، ومنفصل عن غريه بقوانني خاصة به غري مرتبطـة بغـريه  . الكواكب

تأثر ا العراق، والـرباكني يف جهـة ال تتـأثر ـا جهـة      باألشياء واحلوادث على األرض واضح ملموس، فالزالزل يف إيران مل ي
وما جيري على احليوان ال جيري علـى اإلنسـان، فـاحليوان ميشـي علـى أربـع، ويفقـد اإلدراك        . أخرى مل يصل إليها تأثريها

العقلي، ويعيش حسب الطاقة احليوية من غرائز وحاجات عضوية، واإلنسـان ميشـي علـى رجليـه ويسـتعمل يديـه علـى        
الف استعمال رجليه، وميلك اإلدراك العقلي، وسلوكه يف احلياة إمنا هو حسب مفاهيمـه ولـيس حسـب غرائـزه وحاجاتـه      خ

وما عليه اجلمادات غري ما عليه الكائن احلـي فاجلمـادات ال حتتـاج إىل غـذاء والكـائن احلـي حيتـاج إىل        . العضوية فحسب
واجلمـادات ليسـت لـديها طاقـة حيويـة مـن غرائـز وحاجـات          غذاء، واجلمادات ال حتس وبعض الكائنات احلية حتس،

مث أن اإلنسـان نفسـه يسـري يف احليـاة مـن      . عضوية، وبعض الكائنات احلية لديها طاقة حيوية من غرائز وحاجات عضـوية 
ـ    ا يريـد مـن   حيث اخللق على قوانني واحدة ولكنه يسري يف معيشته وعالقاته على أنظمة خمتلفة، وهو يتمتع باالختيـار التـام مل

وليس مرتبطاً بالطبيعة ارتباطاً جربياً، وليست هي اليت تسريه يف عيشـه، بـل هـو الـذي يسـري      . نظام، ومن تفكري ومن عيش
فإم ملا رأوا أن الكون متماسك األجـزاء مـن حيـث سـريه ضـمن      . ومن هنا كانت هذه النقطة جمرد فرض. من نفسه خمتاراً

ماسك األجزاء من حيث سريه ضمن قـوانني معينـة، قـالوا إن الطبيعـة كـل متماسـك       قوانني معينة، وأن كوكب األرض مت
األجزاء، ونسوا أن هذه الكلية إمنا هي يف الكلية أي من حيث الكـون كلـه، أي مـن حيـث كليتـه أو مـن حيـث كليـة         

ة عـن الزهـرة ومنفـردة وغـري     فاألرض متميـز . أما من ناحية األمور اخلاصة باألشياء فإا متميزة عن غريها، ومنفردة. الشيء
مرتبطة ارتباطاً حتمياً بقوانينها اخلاصة، واحلديد متميز عن الزئبق ومنفرد عنـه وغـري مـرتبط بـه ارتباطـاً حتميـاً يف قوانينـه        
 اخلاصة مع أن كالً منهما معدن، واإلنسان متميز عن احليوان وغري مرتبط به ارتباطاً حتميـاً يف قوانينـه اخلاصـة مـع أن كـالً     

فاالرتباط احلتمي يف كل شيء بني أجزاء الكون وما حيويه غري موجـود، بـل املوجـود هـو االرتبـاط      . وهكذا.. منهما حيوان
  .العام فقط

فالكون وهو جمموع الكواكب، واإلنسان، وهو هذا احليوان الناطق، واحلياة وهـي الشـي القـائم يف الكـائن احلـي      
فاإلنسـان حييـا يف الكـون فهـو مـرتبط بـالكون       . ببعض باعتبارها تكون العاملهي جمموع العامل، فهي ككل مرتبط بعضها 
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واحلياة، ولكن احلياة غري مرتبطة باإلنسان، والكون غري مـرتبط باحليـاة ارتباطـاً جربيـاً، واحليـاة إمنـا تقـوم يف اإلنسـان         
الكون فهـي مرتبطـة بـه، ولكـن الكـون      واحليوان والطري واحلشرات والشجر والنبات وما شاكل ذلك، وهذه األشياء حتيا يف 

وجممـوع األجـرام الـيت تشـكل الكـون مـرتبط       . غري مرتبط ذه األشياء، واإلنسان غري مرتبط ذه األشياء ارتباطاً جربيـاً 
بعضها ببعض، فهي تشكل الكون، ولكن األرض غري مرتبطة بالزهرة والشمس غـري مرتبطـة بعطـارد ارتباطـاً حتميـاً مـن       

فيكون الوجود املدرك احملسوس مرتبط بعضه بـبعض مـن حيـث الكليـة، أي مـن حيـث       . صها وما يتعلق احيث مجيع خوا
أا تكون العامل، ومن حيث أن األرض بوصفها كالً أي من حيث هي كوكب مرتبطـة بالشـمس، ومـن حيـث أن اإلنسـان      

اة، ومـن حيـث أن احليـاة بوصـفها كـالً      بوصفه كالً أي من حيث هو إنسان مرتبط باألرض ومرتبط بالشمس ومرتبط باحلي
فالوجود املدرك احملسوس بوصـفه كـالً أجـزاؤه الكـون واإلنسـان      . أي من حيث هي حياة مرتبطة بالكون ومرتبطة باإلنسان

واحلياة مرتبط بعضها ببعض، وبوصف كل جزء من أجزائه يشكل كالً منفصالً عن اآلخر مـرتبط ككـل بـاآلخر مـن ناحيـة      
فيكون االرتباط إمنا هو بالكلية، ولكن كـالً مـن الكـون واإلنسـان واحليـاة      . نه من ناحية خواصه اخلاصة بهكليته ومنفصل ع

  .منفصل عن اآلخر مبا له من خاصيات وقوانني خاصة به غري مرتبطة بسواه
ـ     ود، فقـد  مث أنه ليس كل ما يف الوجود املدرك احملسوس مرتبطاً باآلخر، أي ليس الشيء حماطـاً بكـل شـيء يف الوج

تكتنف الشيء أشياء وال تكتنفه أخرى، واألشياء اليت تكتنفه ليس دائماً وجودها شرطاً يف بقائـه، فقـد تكـون شـرطاً لـذلك      
فاإلنسان يكتنفه الضوء ويكتنفه اهلواء، ومن شروط حياتـه املـاء والغـذاء ولكـن ال عالقـة لـه بـالزهرة وال        . وقد ال تكون

وـذا يـربز أن اإلنسـان مـرتبط بأشـياء      . اً من شروط حياته وال الزئبق شيء ال حييا بدونهباملريخ، وليس معدن النحاس شرط
يف الكون وغري مرتبط بأشياء أخرى، وأن األشياء اليت يرتبط ا منها ما يكتنفه وضـروري حلياتـه ومنـها مـا يكتنفـه ولـيس       

وهـذا يعـين أنـه لـيس كـل مـا يف الوجـود        . لكضرورياً حلياته، وقل مثل ذلك يف احليوان والكواكب واجلمادات وغري ذ
مرتبطاً بعضه ببعض، وما دام ليس مرتبطاً به فليس هو جزءاً من ذلك الشيء، وبالتايل ال يشـكل وإيـاه كـالً، فيكـون اعتبـار      

ـ       ود املـدرك  الطبيعة كالً، واعتبار كل جزء منها متعلقاً باآلخر خمالفاً لواقع ما عليـه األشـياء يف العـامل وخمـالف لواقـع الوج
  .احملسوس

واإلنسان وإن كان املاء شرطاً من شروط حياته، ولكنه أي اإلنسان لـيس شـرطاً مـن شـروط بقـاء املـاء مـاءاً،        
واهلواء وإن كان يكتنف اإلنسان، ولكن اإلنسان ال يكتنف اهلواء ووجود اإلنسان وعدمـه لـيس شـرطاً مـن شـروط بقـاء       

واجلبل وغري ذلك، فإا يف األشياء اليت تـرتبط ـا لـيس حتميـاً أن تكـون تلـك        اهلواء، وقل مثل ذلك يف احليوان والشمس
وبالتـايل ال يكـون فهمـه متوقفـاً     . األشياء مرتبطة ا أيضاً، فال يكون كل من هذه األشياء املرتبطة متوقفاً بقاؤه على اآلخـر 

ان منعزالً عن املاء ولـو كـان يكتنفـه وميكـن فهـم      عليه بل ميكن أن يكون فهمه منعزالً عما هو مرتبط به، فيمكن فهم اإلنس
وعليـه  . وهكـذا .. املاء منعزالً عن اإلنسان، وميكن فهم الشمس منعزلة عن اإلنسان وميكن فهم النبـات منعـزالً عـن اهلـواء    

  .يكون من اخلطأ القول إنه ال ميكن فهم الشيء إذا نظر إليه منفرداً مبعزل عن األشياء احمليطة به
حتيط به األشياء من كواكب كاألرض والشمس ومـن مجـادات كاجلبـال واألـار ومـن األشـياء حيـة        واإلنسان 

كالنباتات والطيور ومع ذلك فالذي حيدده ما هو، إمنا هـو حقيقتـه اإلنسـانية ولـيس األرض والشـمس واجلبـال واألـار        
د يقوم هو بتغيري البلـد إىل الوضـع الـذي يريـده هـو      والنباتات والطيور اليت حتيط به وهو غري مرتبط بالبلد الذي يعيش به، فق

كما حيصل مع املصلحني االنقالبيني، وقد يغري البلد فريحل إىل بلد آخر، فهو إذن غري مرتبط مبـا حيـيط بـه ارتباطـاً حتميـاً ال      
ن الشـيء أو  وعلى هـذا يكـون مـن اخلطـأ القـول بـأ      . ينفصم عنه بل هو منفصل متاماً عما حييط به يكيف نفسه كما يريد
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احلادثة إمنا يكون كما حتدده احلوادث واألشياء اليت حتيط به، ألن الواقع أن األشياء واحلـوادث إمنـا حتـددها ماهيتـها ولـيس      
  .وذا كله يظهر خطأ النقطة األوىل. األشياء احمليطة ا

ـ  ل شـيء فيـه حيـوي أمـرين معـاً      وأما النقطة الثانية فصحيح أن العامل يف حالة تغري دائم، ولكنه ليس بصحيح أن ك
ففيه أشياء يكون تغريها حالة جتـدد، فيـه شـيء يولـد وشـيء      . مها الوالدة والفناء، أي ليس بصحيح أن كل شيء فيه يتجدد

ميوت كالغرسة وكالشباب، ولكن فيه أشياء أيضاً ال يوجد فيها شيء يولد وشـيء ميـوت مثـل املـاء ومثـل الصـخر وكـل        
فاالدعـاء بـأن   . أيضاً يكون تطورها حالة فناء كالشجرة اآلخـذة باالضـمحالل وكالشـيخ اهلـرم     وفيه أشياء. شيء غري حي

بـل أن  . كل شيء يف العامل فيه يولد ويتطور وشيء ينمو ويضمحل ادعاء باطـل يكذبـه واقـع األشـياء املوجـودة يف العـامل      
قراً وهو يف الواقـع آخـذ يف الفنـاء لـيس مهمـاً وال      الشيوعيني أنفسهم يقولون أن الشيء الذي يبدو يف حلظة معينة ثابتاً مست

جديراً باالعتبار، بل املهم واجلدير باالعتبار هو الشيء الذي يولد ويتطور، ويرتبـون علـى ذلـك أنـه ال يصـح أن يؤسسـوا       
يوجـد   وهذا اعتراف صريح منـهم بـأن هنـاك أشـياء    . عملهم على الفئات اليت توقفت عن التطور بل على الفئات اليت تتطور

فيها شيء يولد وشيء يفىن وهي املتجددة وهناك أشياء يوجد فيها شيء يفىن وهي اآلخـذة باالضـمحالل، وهـذا هـو واقـع      
ومن هذا يتبني أن القول بأن كل شيء يف العامل هـو يف حركـة دائمـة مـن النشـوء واالضـمحالل قـول        . األشياء يف العامل

  .ة الثانيةخاطيء خمالف للواقع، وبذلك يظهر فساد النقط
وأما النقطة الثالثة فليس بصحيح أن التغري الذي حيصل يف األشـياء هـو تغـري مـن أدىن إىل أعلـى ومـن سـيء إىل        
حسن، هذا جمرد فرض، فليس هو انتقاالً من حال إىل حال أحسن، وال من حال حسنة إىل حال سـيئة، بـل هـو تغـري لـيس      

إىل حال أسـوأ، ففـي غـري الكـائن احلـي مـن اجلمـادات ختتلـف         فقد يكون من حال إىل حال أحسن، وقد يكون . غري
فتعفن اخلبز انتقال من حال حسنة إىل حال سيئة، وتفتت األحجار انتقال مـن حـال حسـنة إىل حـال سـيئة، ويف      . التغريات

سـن،  الكائن احلي من إنسان وحيوان ونبات ختتلف كذلك التغريات، ينتقل الطفل يف النمـو مـن حـال حسـنة إىل حـال أح     
ولكن انتقال اإلنسان من الشباب إىل اهلرم انتقال من حـال حسـنة إىل حـال سـيئة فـالتغري      . ومثله نبتة الزرع، وصغار احليوان

موجود يف غري الكائن احلي ويف الكائن احلي، ولكنه جمرد انتقال من حال إىل حال بغـض النظـر عـن االنتقـال إىل احلسـن أو      
يء يتطور مبعىن ينتقل إىل حال أحسن كالم باطل باملشـاهدة، فـإن الـذي حيصـل هـو جمـرد       فما يقولونه أن الش. إىل السيء

تغري، إما إىل أحسن وإما إىل أسوأ، مث إن االنتقال جيعل احلالة اليت جرى االنتقال منـها قدميـة واحلالـة الـيت جـرى االنتقـال       
إىل حال أحسن فإنـه يكـون دائمـاً اجلديـد خـرياً مـن        إليها جديدة، وإذا كان الذي حيصل يف األشياء هو تطوراً أي انتقاالً

القدمي، ولكنه ثبت  باملشاهدة أن هذا باطل، وأن الذي حيصل يف األشياء إمنا هو جمـرد تغـري، فقـد يكـون إىل أحسـن وقـد       
ـ . يكون إىل أسوأ، فالقول أن احلركة تقدمية صاعدة، وأن التغري يكون صاعداً وإىل أحسن قـول ظـاهر الـبطالن    اء نفسـه  وامل

الذي جاءوا به للتدليل على نظريتهم هذه يكذب هذه النظرية، فإن املاء عنـدما يتحـول إىل خبـار ميكـن أن يكثـف ويـربد،       
. وبذلك يرجع إىل كيفيته األوىل أي إىل املاء، وهذا ليس تغـرياً صـاعداً، وال إىل أحسـن بـل رجـوع إىل الصـورة األصـلية       

وليس القدمي يكون دائمـاً سـيئاً، كمـا أنـه لـيس      . ن حسناً، كما أنه ليس دائماً يكون سيئاًوعليه فإنه ليس دائماً اجلديد يكو
دائماً يكون حسناً، فكون الشيء جديداً ال يعين أنه حسن أو سيء، وإمنا يعين أنه جديد لـيس غـري، وكـون الشـيء قـدمياً ال      

والشباب قـدمي، والعفـن يف اخلبـز جديـد والسـليم مـن       فاهلرم جديد . يعين أنه سيء أو حسن، وإمنا يعين أنه قدمي ليس غري
اخلبز قدمي، كما أن العجني قدمي واخلبز جديد، والنطفة قدمية والطفل جديد، وهكذا ماليـني األشـياء املـتغرية ليسـت مجيعهـا      

شـجرة،  حركة صاعدة وال حركة نازلة، بل قد تكون صاعدة كاملاء يتحول إىل خبار والطفـل يصـبح شـاباً والغرسـة تصـبح      
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وقد يكون تغـري األشـياء حركـة نازلـة كالبخـار حـني       . والعجني يصري خبزاً وشريط البالتني يصبح مضيئاً وما شاكل ذلك
يتحول إىل ماء والشاب حني يصبح هرماً والشجرة اهلرمة حني تسقط وتبلى، واخلبـز حـني يـتعفن، وشـريط الـبالتني حـني       

فاحلركة هي جمرد حركـة، والـتغري هـو جمـرد تغـري ال يوصـف       . وما شاكل ذلكيذهب عنه التيار ذو القوة املعينة فينطفيء 
بالصعود وال بالرتول ألن الصعود ليس خاصية للحركة وال خاصـية للـتغري، وكـذلك الـرتول لـيس خاصـية للحركـة وال        

اطئـاً وخمالفـاً لواقـع احلركـة     خاصية للتغري فال يكون أياً منهما مالزماً له، ولذلك كان القول بأن التغري يكون صاعداً قـوالً خ 
وكذلك ماليني األشياء املتغرية ليست مجيعها يكون فيهـا الـتغري إىل أحسـن، فقـد يكـون إىل أحسـن وقـد        . ولواقع التغري

يكون إىل أسوأ، فليس أحد يشك بأن الشباب أحسن من اهلرم، وأن اخلبز السليم خـري مـن املـتعفن، وأن احلـي خـري مـن       
خري من اهلشيم وبئر النفط املفعم بالنفط خري منه بعد نفاد الـنفط منـه، فهـذه األشـياء كـان الـتغري        امليت والعشب األخضر

فيها إىل أسوأ وليس إىل أحسن، فهي تكذب القول أن التغري يكون إىل أحسن ألـا تغـري إىل أسـوأ، ولكـن هـذا أيضـاً ال       
أحد يشـك بـأن الشـاب خـري مـن الطفـل وأن الشـجرة        فال . يدل على أن التغري يكون إىل أسوأ إذ قد يكون إىل أحسن

أحسن من الغرسة، وأن اخلبز خري من العجني، وأن الطفل خري مـن النطفـة، وأن الكتكـوت أحسـن مـن البيضـة، فهـذه        
األشياء كان التغري فيها إىل أحسن، ولكنها ال تدل على أن التغري يكون دائماً إىل أحسـن، بـل كـل األمثلـة وواقـع األشـياء       

فكون الشـيء حسـناً أو سـيئاً لـيس آتيـاً مـن الـتغري،        . ا يدل على أن التغري قد يكون إىل أحسن وقد يكون إىل أسوأكله
  .وليس متعلقاً بكونه جديداً أو قدمياً، بل متعلق مباهيته هو سواء أكان قدمياً أم جديداً

س فقـط حـىت يقـال أن االنتكـاس قـد      مث أن التغري من حال حسنة إىل حال سيئة ليس هو حمصوراً يف حالة االنتكـا 
بل أن التغري قد يكـون انتكاسـاً كمـا حيصـل يف البخـار      . حيصل، وهذا موجود يف حبث املاركسية يف أحباث ما يسمى بالردة

حني يرجع إىل ماء، وقد يكون ليس انتكاساً إىل احلالة األوىل بـل إىل حالـة أخـرى غـري األوىل تكـون هـذه احلالـة سـيئة         
الشباب إىل اهلرم، ولذلك فإن التطور من حيث هو مبعىن التجدد واالنتقال إىل أحسـن لـيس هـو الصـفة املالزمـة      كالتغري من 

لألشياء يف العامل، بل الصفة املالزمة للعامل ولكل شيء هو الـتغري فقـط سـواء إىل األمـام أي إىل أحسـن أم إىل اخللـف أي       
  .من قبل وهي حالة سيئةحصول االنتكاس، أم إىل حالة أخرى مل تكن موجودة 

مث أن التغري يف األشياء ليس حتمياً أن ينقلها إىل أشياء أخرى غري األوىل، بل هـو قـد ينقلـها إىل أشـياء غـري األوىل      
فمـثالً ميكـن   . وقد تبقى رغم التغيري هي عينها األشياء األوىل مل تتغري ويستحيل أن تتغري مهما حصل فيها مـن عوامـل التغـيري   

يميائية أن يغري الشيء تغيرياً كلياً فيصبح غري الشيء األول كاملثال الذي جاء بـه اجنلـس وهـو لنأخـذ األكسـجني      يف عملية ك
فإذا مجعنا يف جزئية ثالث ذرات عوضاً عن اثنتني كالعادة حصلنا على جسم جديد هـو األوزون الـذي خيتلـف اختالفـاً بينـاً      

هناك أمثلة كثرية تغاير هذا ويسـتحيل أن تصـبح شـيئاً آخـر غـري مـا هـي        ولكن . برائحته وتأثرياته عن األكسجني العادي
فمثالً احلديد ال ميكن ألية عملية أن حتولـه إىل ذهـب، واحلصـان ال ميكـن أليـة عمليـة أن حتولـه إىل مجـل،         . عليه ماهيتها

و الناقـة أو أي كـائن حـي غـري     ونطفة الرجل ال ميكن ألية عملية أن جتعلها تتحول إىل طفل إذا وضعت يف القرد أو الفـرس أ 
املرأة، واحلجر ال ميكن ألية عملية أن حتوله إىل كائن حي وهكذا ماليني األشـياء الـيت يسـتحيل أن تتحـول إىل شـيء آخـر       

وعليه فإن القول أن النباتات واحليوانات وبالتايل اإلنسان هي كلها نتـاج تطـور جيـري منـذ ماليـني السـنني،       . غري ماهيتها
فإنه إذا كان تراكم األتربة واهلواء واملاء على خشبة قد جعلـها علـى مـر السـنني تتحجـر      . قول فاسد يكذبه الواقع هذا القول

فتصبح حجراً، فإن حبة القمح منذ عرف اإلنسان القمح حـىت اآلن مل تـتغري ماهيتـها وال نبتتـها، وأن الشـاة منـذ عـرف        
وال ماهيتها، وأن اإلنسـان مـن ذكـر وأنثـى مل يوجـد فيـه أدىن تغـري يف        اإلنسان هذا احليوان حىت اآلن مل تتغري حوانيتها 
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أمـا مـا حيصـل مـن صـغر      . إنسانيته ويف حيوانيته وال يف الطاقة احليوية وال يف خاصية دماغه وهي الربط للحكم على األشياء
مـه أو كربهـا أو   حبة القمح وكربها ومن صغر الشاة وكربها ومن صغر حجم اإلنسـان أو حجـم مججمتـه أو حجـم عظا    

فالتغري حيصل حتما وقد حيصـل يف احلجـم والشـكل ولكـن الـتغري يف      . شكلها فإن هذه كلها تغريات يف الشكل ال يف املاهية
فقد حيصل فتصبح شيئاً آخر، وقد يكون مـن املسـتحيل حصـوله مهمـا حصـل مـن عوامـل        . املاهية ليس حتمياً أن حيصل

إن هذه األشياء اليت يف العامل هي غري األشياء اليت كانـت فيـه مـن قبـل، وبـذلك يظهـر       وعليه فإنه من اخلطأ القول . التغري
فساد ما ذهب إليه داروين من أن العامل العضوي بأسره كما هو موجود اليوم هو نتاج تطـوري جيـري منـذ ماليـني السـنني،      

واء وما شـاكلها هـي نفسـها مهمـا تقـادم عليهـا       فإن احلديد واملاء والتراب واهل. أي هو غري العامل األول قبل ماليني السنني
العهد، وأن اجلمل والفرس والشاة واألسد وغريها من احليوان هي نفسها مهما تقادم عليهـا العهـد، وأن اإلنسـان هـو نفسـه      

فالعامل يـتغري مـا يف ذلـك شـك ولكـن ال يعـين       . منذ أن عرف وجوده على وجه األرض مل حيصل فيه أدىن تغيري يف ماهيته
  .تغريه خروجه عن ماهيته وال يعين تغري األشياء فيه هو خروجها عن ماهيتها اليت وجدت عليها

ومن هذا كله يتبني أن التطور الذي يعنونه من حيث كونه حركة تقدميـة صـاعدة وانتقـاالً مـن األدىن إىل األعلـى      
خـر، هـذا التطـور ـذا املعـىن لـيس       ومن حسن إىل أحسن أو من سيء إىل حسن، ومن حيث كونه ينقل الشيء إىل شيء آ

فالعامل يتغري، ولكن تغـريه هـذا ال يعـين التطـور الـذي يعنونـه، وهـذا        . خاصية من خواص التغري، وليس ضرورياً أن حيصل
التطور الذي يعنونه ليس حتمياً أن حيصل يف األشياء، فيكون االدعاء بأنـه مـالزم للـتغري ال ينفـك عنـه، واالدعـاء حبتميـة        

  .وبذلك يظهر فساد النقطة الثالثة.  األشياء، ادعاءاً باطالً ويكذبه الواقعحصوله يف
. فـإن هـذا جمـرد فـرض نظـري     . وأما النقطة الرابعة فليس بصحيح أن كل أشياء الطبيعة وحوادثها حتوي تناقضات

قضـات، وأيضـاً فـإن    وهذا وحده يثبت أنه ليس كـل شـيء حيـوي تنا   . إذ ثبت أنه ليس كل شيء يوجد فيه حياة وفناء معاً
فاجلسم احلي فيه خاليـا تولـد وخاليـا متـوت، غـري      . كون األشياء تولد ومتوت وتفىن وتوجد ال يعين أن هذا تناقضاً الزماً هلا

أن ذلك ال يعين وجود تناقض يف اجلسم احلي، مث أن األجسام غري احليـة حيصـل فيهـا فنـاء ولكنـه ال حتصـل والدة، أي ال       
أمـا بالنسـبة لألشـياء فظـاهر يف األجسـام      . إن ما يسمى بالتناقضات ليس مالزماً لألشياء واحلـوادث وهلذا ف. حيصل وجود

غري احلية، فإن املاء إذا ترك كما هو قد ينقص ولكنـه ال يزيـد، وال حيصـل فيـه ال سـالب وال موجـب، وال حتصـل فيـه         
احلوادث فـإن عمليـات البيـع جتـري دون حصـول      وأما . والرمل إذا ترك كما هو ال يالحظ عليه وجود تناقضات. تناقضات

فاالدعـاء مبالزمـة التناقضـات لألشـياء     . أي تناقض فيها أي يف إجراء العقد، وعملية الصالة حتصـل دون أي تنـاقض فيهـا   
فإذا كانت االجتاهات متضادة ومل حيصل بينها توفيـق وحصـل االصـطدام فإنـه حينئـذ حيصـل مـا        . واحلوادث ادعاء باطل

ناقض يف اجلسم احلي ويف اتمع، ولكن االجتاهات املتضادة إذا حصل بينها توفيـق يرفـع التضـاد كوقـف احلـرارة      يسمى بالت
عن املاء قبل بدء التحول إىل خبار فإنه ال حيصل التناقض وال جيري التحول، وكإعطاء العمـال فـوق كفايتـهم فإنـه ال حيصـل      

التناقضات قول خاطيء ألا ليسـت حتميـة يف مجيـع األشـياء وليسـت      فالقول حبتمية حصول . االصطدام مع أصحاب العمل
  .حتمية يف اتمع، وبذلك يظهر خطأ النقطة الرابعة

ومن نقض هذه النقاط األربع يظهر خطأ آراء الشيوعيني يف الطبيعة، وبالتـايل يظهـر خطـأ رأيهـم بـأن التطـور يف       
الطبيعة كالً ال يتجزأ مبعىن أن كل شيء فيهـا مـرتبط بـاآلخر، فمـا حيصـل       فهم يعتربون. العامل باملعىن الذي يعنونه أمر حتمي

لشيء من األشياء يؤثر على اآلخر، وأن كل شيء يف العامل يف حركة دائمة وتغري دائم وفيـه شـيء ينشـأ وشـيء يضـمحل،      
 الطبيعـة حيـوي   شيء يولد وشيء ميوت، وأن هذه احلركة حركة صاعدة وهذا الـتغري تغـري إىل أحسـن، وأن كـل شـيء يف     
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تناقضات داخلية ألن يف كل شيء نضاالً بني احلياة والفناء بني ما يولد وبني مـا يفـىن، وهـذا النضـال بـني املتضـادات هـو        
فيكـون  رأيهـم أنـه مـا     . فمعناه أن التطور حيصل يف كـل العـامل  " التطور هو نضال املتضادات: "التطور، ولذلك يقول لينني

يه نضال املتضادات بني ما ميوت وما يولد، ومـا دام كـل شـيء يف العـامل يتحـرك حركـة صـاعدة        دام كل شيء يف العامل ف
ويتغري إىل أحسن، وما دام كل شيء يف العامل يتغري وفيه ما يولد وما ميوت، وما دام العـامل كـالً ال يتجـزأ وكـل شـيء فيـه       

فالعـامل إذن بفضـل التناقضـات    . ي حتميـاً يف العـامل  مرتبط باآلخر، فإن نضال املتضادات الذي جيري يف كل شيء حتماً جير
ينتقل حتمياً من حال إىل حال حسن، وإىل حال غري األوىل، وهذا هـو التطـور، أي أن التطـور يف العـامل أمـر حتمـي وال       

فالتناقض ليس حتميـاً يف كـل شـيء، فهنـاك أشـياء ال حيصـل       . وقد ظهر فساد ذلك يف كلياته وجزئياته. مناص من حصوله
فيها تناقض كاملعادن وهناك حوادث ال حيصل فيها تناقض كالبيع بالتراضي، فعلى فـرض صـحة بـاقي النقـاط يثبـت ـذا       

وأيضاً فإن انتقال األشياء إىل أحس وإىل أشـياء أخـرى غـري األوىل لـيس حتميـاً      . وحده أن التطور يف العامل ليس أمراً حتمياً
كالشباب حني ينتقل إىل اهلرم، وهناك أشياء تبقى كمـا هـي فـال ينقلـها الـتغري إىل      يف كل شيء، فهناك أشياء تنتقل إىل أسوأ 

وأيضـاً فـإن تغـري    . أشياء أخرى غري األوىل، وبذلك ال حيصل التطور، وذا يثبت أن التطور يف العـامل لـيس أمـراً حتميـاً    
ـ       ومـا دام ال يوجـد نشـوء    . تغرياألشياء ال يلزم فيه وجود شيء يولد وشيء ميوت ألنـه لـيس خاصـية مـن خاصـيات ال

واضمحالل أو حياة وموت، أو والدة وفناء فإنه ال يوجد فيه تناقضات فال يوجـد فيـه نضـال املتضـادات أي ال يوجـد فيـه       
وأيضـاً فـإن العـامل ال يـرتبط فيـه      . تطور ألن التطور هو نضال املتضادات، وذا يثبت أن التطور يف العامل ليس أمراً حتميـاً 

اآلخر حبيث تتأثر األشياء ببعضها، فاملشاهد أن سـكان األرض ال يتـأثرون بـاملريخ وأن أهـل سـبرييا ال يتـأثرون       كل شيء ب
بأهل الربازيل، فلو فرضنا وحصل نضال املتضادات يف أشياء أو يف أجزاء من العـامل فإنـه لـيس حتميـاً أن حيصـل يف أشـياء       

التطور باملعىن الذي يريدونه وهـو االنتقـال إىل حـال أحسـن وإىل حـال       أخرى أو يف أجزاء أخرى من العامل، وذا يثبت أن
  . غري األوىل ليس حصوله يف العامل أمراً حتمياً، وبذلك يربز فساد رأيهم يف الطبيعة

  
9  

غري أن الشيوعيني ال يكتفون بإعطاء آرائهم يف الطبيعة وبإعطاء نظريتـهم يف حتميـة التطـور يف العـامل، وإمنـا هـم       
فيقولـون إذا صـح أن   . دراسة احلياة يف اتمع ودراسة تاريخ اتمع هلذه اآلراء، أي ألفكـار الطريقـة الديالكتيكيـة    خيضعون

ليس يف العامل حوادث منعزلة، وإذا صح أن كل احلوادث مرتبطة فيما بينها ويكيف بعضـها الـبعض اآلخـر بصـورة متبادلـة      
جتماعية يف التاريخ، ال ينبغي احلكم عليهمـا مـن ناحيـة العدالـة األبديـة،      فمن الواضح أن كل نظام اجتماعي، وكل حركة ا

أو من ناحية أية فكرة أخرى مقررة سلفاً كما يفعل املؤرخون على الغالب، بـل ينبغـي لنـا أن نـبين حكمنـا علـى أسـاس        
  .الظروف اليت ولدت هذا النظام وهذه احلركة االجتماعية املرتبطني ا

 1905اجلمهورية الربجوازية يف ظـروف القيصـرية واتمـع الربجـوازي مـثالً يف روسـيا عـام         إن املطالبة بإقامة
كانت شيئاً مفهوماً وصحيحاً وثورياً متاماً، ألن اجلمهورية الربجوازية كانت تعـين إذ ذاك خطـوة إىل األمـام، ولكـن املطالبـة      

سوفيايت احلاضرة تكون خرقـاً وشـيئاً رجعيـاً مضـاداً للثـورة، ألن      بإقامة اجلمهورية الدميقراطية الربجوازية يف ظروف االحتاد ال
اجلمهورية الربجوازية هي خطوة إىل الوراء بالنسـبة إىل اجلمهوريـة السـوفياتية، كـل شـيء يتعلـق بـالظروف، باملكـان         

  .والزمان، وعلى هذا املنوال جيري تطبيقهم للنقطة األوىل
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، وهي أن الطبيعة كـل ال يتجـزأ علـى دراسـة احليـاة يف اتمـع، أي يف       هذه خالصة رأيهم يف تطبيق النقطة األوىل
فـإن  . وهـذا الـرأي خطـأ حمـض    . إخضاعهم دراسة احلياة يف اتمع ودراسة تاريخ اتمع للنقطة األوىل من رأيهم يف الطبيعة

فـاألرض متميـزة   . عـن قـوانني غـريه   املشاهد أن كل شيء يف العامل له أمور خاصة به متيزه عن غريه وقوانني خاصة به ختتلف 
عن الزهرة ومنفردة وغري مرتبطة ارتباطاً حتمياً يف قوانينها اخلاصة، واحلديد متميـز عـن الزئبـق وغـري مـرتبط بـه ارتباطـا        
 حتمياً يف قوانينه اخلاصة مع أن كالً منهما معدن، واإلنسان متميز عن احليوان وغـري مـرتبط بـه ارتباطـاً حتميـاً يف قوانينـه      

فاالرتباط احلتمي يف كل شيء بني أجزاء الكـون ومـا حيويـه غـري موجـود بـل       . وهكذا.. اخلاصة مع أن كالً منهما حيوان
مث أن اإلنسان بالذات من حيث اختياره احملـض لطريقـة حياتـه وألسـلوب عيشـه، ولسـريه       . املوجود هو االرتباط العام فقط

لكون، وغري مرتبط من هذه الناحيـة بشـيء مطلقـاً، بـل يف مقـدوره أن      حسب القانون الذي خيتار منفرد عن كل شيء يف ا
فاالرتبـاط يف طريقـة احليـاة بـني اإلنسـان والطبيعـة       . ينفصل أفراد منه عن أفراد آخرين منه يف طريقة احلياة وأسلوب العيش

لـدا أفكـار تتعلـق    وعليه فإن كل نظام اجتماعي وكل حركة اجتماعية مل تولـدها ظـروف حتميـة وإمنـا و    . غري موجود
وبـالد مثـل الـبالد    . وهكـذا .. باحلياة، فوضع هذا النظام، وقامت هذه احلركة، فإذا غـريت هـذه األفكـار تغـري النظـام     

اإلسالمية كانت حتكم باإلسالم وتتبع نظام اخلالفة يف احلكم فاستوىل عليهـا النصـارى الرأمسـاليون ووضـعوا فيهـا األفكـار       
م الرأمسايل، فإذا غريت أفكار الناس ووضعت لديهم األفكار اإلسالمية رجعـوا لنظـام اإلسـالم واتبعـوا     الرأمسالية وطبقوا النظا

فهذا ليس خرقاً وبدعة مضادة للطبيعة وإمنا هو املنسجم مع الواقع يف أن كل أمـة إمنـا تسـري يف احليـاة حسـب      . نظام اخلالفة
تزحزح عنها كـابوس احلكـم االشـتراكي املاركسـي ترجـع ألفكـار       ما لديها من أفكار، وأوروبا الشرقية يف الوقت الذي ي

الرأمسالية وتتبع نظام احلريات، وهذا ليس خرقاً للطبيعة وإمنا هو املنسجم مع الواقـع يف أن كـل شـعب إمنـا يسـري يف احليـاة       
إليهـا أفكـار    حسب ما لديه من أفكار، وحىت روسيا اآلن اليت تسري علـى االشـتراكية املاركسـية ختشـى مـن أن ترجـع      

الرأمسالية فتقاوم الفكر باحلديد والنار، ألا تثق أنه إذا أصبحت األفكـار الرأمساليـة يف روسـيا هـي الطاغيـة فـال شـك أن        
وعليه فـإن كـون األشـياء والقـوانني يف الكـون بوصـفة       . النظام االشتراكي املاركسي سينسف،وسيحل حمله النظام الرأمسايل

اء الكون تعترب كالً متماسك األجزاء ال يعين أن اجلزء ليسـت لـه قـوانني إال القـوانني الكليـة، أو      كالً ويف كل جزء من أجز
ليست له حركة إال احلركة الكلية، فإن املشاهد أن له قوانني خاصة به، وله حركـات خاصـة بـه، وـذه القـوانني اخلاصـة،       

وأن . رغـم أمـا مرتبطـان بكليـة الكـون وقوانينـه      وبتلك احلركات اخلاصة، هو متميز عن شيء آخر، وغري مـرتبط بـه   
اإلنسان يتميز عن مجيع أجزاء الكون بأن له قوانني خاصة به، وحركات خاصة بـه، وأنـه يسـيطر علـى األشـياء واحلـوادث       

قات يف دائرة واسعة، وخيتار القوانني اليت يريدها، ويقوم باحلركات اليت يريدها، وإن كـان خيضـع للقـوانني اخلاصـة بـه كـد      
القلب، وللقوانني العامة للوجود املدرك احملسوس، فهو إذن ال يكيف سلوكه بكل شـيء يف الكـون، وال يتكيـف سـري غـريه      
كاملريخ مثالً به، فاالدعاء بأن كل احلوادث مرتبطة فيما بينها ويكيف بعضها الـبعض اآلخـر بصـورة متقابلـة ادعـاء باطـل،       

عيشه سرياً جربياً ادعاء باطل، واعتبـار اختيـاره للنظـام الـذي يريـده خرقـاً وبدعـة         وبالتايل االدعاء بأن اإلنسان يسري يف
مضادة للطبيعة كالم كاذب خمالف للواقع، فاإلنسان منفرد عن باقي األشياء واحلـوادث املوجـودة يف العـامل، يف دائرتـه الـيت      

  .هو خمتار فيها خيتار من النظام ما يريد
املطالبة بإقامـة اجلمهوريـة الدميقراطيـة يف روسـيا يف ظـروف القيصـرية سـنة         هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن

ال يعترب تقدماً وخطوة إىل األمام ألنه منسجم مع ظروف القيصرية اآلخـذة بـاالحنالل، بـل يكـون تقـدماً إذا كـان        1905
كـون املطالبـة بالنظـام تقـدماً وتـأخراً      ف. نظام اجلمهورية الدميقراطية خرياً من نظام القيصرية ال للظروف واحلوادث والطبيعة
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راجع للنظام نفسه املطالب به ال للظروف واحلوادث والطبيعـة، وكـذلك فـإن املطالبـة بإقامـة اجلمهوريـة الدميقراطيـة يف        
ظروف االحتاد السوفيايت احلاضرة ال يكون خرقاً وشيئاً رجعياً مضاداً للثـورة وخطـوة إىل الـوراء، ألنـه غـري منسـجم مـع        

ف االحتاد السوفيايت اآلخذة بالتقدم وألنه مضاد هلا، بل يكـون رجعيـاً إذا كـان نظـام اجلمهوريـة الدميقراطيـة يـؤخر        ظرو
والدليل علـى ذلـك أن أملانيـا الشـرقية حـني      . تقدم األمة أو حيول بينها وبني التقدم، ال للظروف اليت عليها االحتاد السوفيايت

. ت إىل الوراء، وتعاظم شقاء الناس يف ظلـه فأخـذوا يفـرون منـه زرافـات ووحـداناً      حكمت بالنظام القائم فيها اآلن رجع
وأن بلغاريا تشعر أنه إذا حكمت باجلمهورية الدميقراطيـة تقـدمت إىل األمـام مـع أن النظـام الـذي فيهـا أقامـه االحتـاد          

وف واحلـوادث والطبيعـة وإمنـا هـو     السوفيايت، مما يدل بشكل واضح أن كون النظام تقدمياً أو رجعياً لـيس راجعـاً للظـر   
راجع لنفس النظام، فإن كان يأخذ بيد األمة يف مدارج االرتفاع الفكـري والتقـدم املـادي فهـو نظـام تقـدمي، وإن كـان        
يؤخر األمة عن النهوض الفكري أو التقدم املادي، أو يعوقها عن النهوض والتقدم فهـو رجعـي بغـض النظـر عـن الظـروف       

  .واحلوادث والطبيعة
واخلطـأ آت مـن   . وذا يظهر بوضوح خطأ تطبيق النقطة األوىل من رأيهم يف الطبيعة على دراسـة احليـاة يف اتمـع   

  :جهتني
إحدامها أم قالوا إن الطبيعة كل ال يتجزأ، وهذا يعين أن اإلنسان مرتبط مبـا حولـه مـن جبـال وأـار وكواكـب       

كذب ذلك، فإن ما حول اإلنسـان لـيس هـو الـذي يكيـف سـلوكه، بـل        ارتباطاً جيعلها تكيفه وتكيف سلوكه، والواقع ي
الذي يكيف سلوك اإلنسان هو ما لديه من مفاهيم، وذا يظهر عدم ارتبـاط األشـياء فيمـا بينـها ارتباطـاً يكيـف بعضـها        

ة اتمـع فخرجـوا   أما اجلهة الثانية اآليت منها اخلطأ فهي أم طبقوا كـون الطبيعـة كـالً علـى حيـا     . البعض بصورة متقابلة
وحيكم على النظام على أسـاس الظـروف الـيت ولدتـه فتكـون حيـاة اتمـع        . بنتيجة هي أن الظروف هي اليت تولد النظام

مسرية بالظروف وتسيريها إمنا هو نتيجة للظروف، والواقع يكذب ذلك أيضاً، فإن حياة اتمـع هـي تسـيري العالقـات فيمـا      
فلـو فرضـنا جـدالً أن اإلنسـان مـرتبط      . العالقات فيما بينهم إمنا هو املفـاهيم الـيت حيملوـا   بني الناس، والذي يسري هذه 

بالشمس واجلبل والنهر وغري ذلك من األشياء يف العامل، ولكن تطبيق هذا االرتبـاط علـى العالقـات اجلاريـة بـني النـاس ال       
ت، بل الذي يسري العالقات هـو املصـاحل الـيت ينـدفعون لقضـائها      يتأتى، ألن األشياء اليت يف العامل ال عالقة هلا بتسيري العالقا

واألشياء األخرى ليست حمل حبث وال موضع هلا وهي هنـا قضـية ليسـت ذات موضـوع، فيكـون ال وجـود هلـا بتسـيري         
ـ      . ه التطبيـق العالقات، ولذلك ال ينطبق االرتباط املوجود بني أشياء الطبيعة على العالقات اجلاريـة بـني النـاس وال يتـأتى في

وذا يظهر أيضاً أن احلوادث ال يكيف بعضها بعضاً بصورة متقابلة نتيجـة الرتباطهـا فيمـا بينـها، فيظهـر خطـأ إخضـاع        
  .احلياة يف اتمع لالرتباط احلاصل بني احلوادث وبني األشياء على فرض وجود هذا االرتباط

واعتبـار املطالبـة بنظـام معـني تقدميـة يف ظـروف       وأما قوهلم إن كل شيء يتعلق بالظروف، باملكـان والزمـان،   
ورجعية يف ظروف أخرى فإن مثاالً واحداً جيري احلديث عنه اليوم يف أوروبا كـاف لبيـان فسـاد رأي الشـيوعيني، أال وهـو      

ارك نظام السوق احلرة ونظام السوق املشتركة املطـبقني اليـوم يف أوروبـا، فـإجنلترا والسـويد والنـرويج والنمسـا والـدامن        
وسويسرا والربتغال تسري حسب نظام خمصوص فيما بينها امسه السوق احلـرة، وأملانيـا وفرنسـا وإيطاليـا وهولنـده وبلجيكـا       
ولوكسمبورغ تسري حسب نظام خمصوص فيما بينها امسه السوق املشـتركة، ومجيـع الظـروف يف هـذه الـدول مـن حيـث        

ـ  ن امـوعتني بنظـام غـري النظـام الـذي ارتبطـت بـه اموعـة         املكان والزمان واحدة، ومع ذلك ارتبطت كل واحدة م
األخرى، ومل تكن املطالبة بأي النظامني رجعية وال تقدمية، ولكن ظهر بعد التطبيق أن نظـام السـوق املشـتركة قـد تقـدمت      
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مياً للظـروف،  به الدول الست اليت تسري عليه تقدماً مادياً بشكل ملحوظ لفت نظر العـامل، فهـل هـذا يسـمى نظامـاً تقـد      
للمكان والزمان، أم تقدمياً لألفكار اليت يتضمنها النظام؟ مث إن الدول السبع اليت تسـري حسـب نظـام السـوق احلـرة حتـاول       
دخول السوق املشتركة وترك نظام السوق احلرة، فهل يعترب عدم تقدمها املادي يف نظام السـوق احلـرة رجعيـة ألنـه خطـوة      

هذه الدول، أم أنه ظهر هلا عدم جناحه فأرادت تغيريه؟ أليس هـذا برهانـاً حمسوسـاً بـأن الظـروف      إىل الوراء بالنسبة لظروف 
ال شأن هلا بالنظام وال جبعله تقدمياً إذا انسجم مع الظروف ورجعياً إذا كـان خرقـاً وبدعـة مضـادة للطبيعـة، وإمنـا الـذي        

  م؟جيعل النظام صاحلاً أو فاسداً األفكار اليت يتكون منها النظا
  
10  

أما من حيث تطبيق النقطة الثانيـة فـإم يقولـون إذا صـح أن العـامل يتحـرك       . هذا من حيث التطبيق النقطة األوىل
ويتطور دائماً وأبداً، إذا صح أن اختفاء القدمي ونشوء اجلديد مها قانون للتطور أصبح مـن الواضـح أن ليسـت هنـاك أنظمـة      

مباديء أبدية للملكية اخلاصة واالسـتثمار، ولـيس هنـاك أفكـار أبديـة عـن خضـوع        اجتماعية ثابتة غري قابلة للتغيري، وال 
الفالحني لكبار مالكي األرض والعمال للرأمساليني، وبالتايل ميكن أن حيل النظـام االشـتراكي حمـل النظـام الرأمسـايل، كمـا       

  .حل النظام الرأمسايل يف حينه حمل النظام اإلقطاعي
م يف الطبيعة من حيث أا تتغري ومن حيث   أن هنـاك أشـياء تنشـأ وأشـياء تضـمحل،      إن هذا الرأي بين على رأيه

وهـذا خطـأ   . فتكون األنظمة كذلك تتغري، أي أنه ال بد أن حيصل تغري يف األنظمة، وأن هناك أنظمة توجـد وأنظمـة ختتفـي   
ام العـامل يـتغري، إذ جيـوز أن تـتغري األنظمـة      حمض، فإنه صحيح أن العامل يتغري ولكن ذلك ال يعين أن األنظمة تتغري حتماً ما د

وجيوز أن ال تتغري، فهي غري مرتبطة بتغري العامل من جهة، وال ينطبق عليها ما ينطبق على الطبيعـة وعلـى أشـياء الطبيعـة مـن      
بـه كيفيـة    فإن تغري األشياء يف العامل قد حيدث من جراء عوامل معينة كتغري التـراب بتحجـره، وهـذا ال تـرتبط    . جهة ثانية

فاألنظمة غري مرتبطة بتغري األشـياء، مث أن العوامـل الـيت أدت إىل تغـيري األشـياء ال تنطبـق علـى        . التراب وال شراء احلجر
فـربط تغـري األنظمـة بـتغري     . األنظمة يف اتمع كما أن العوامل اليت تؤدي إىل تغيري األنظمة يف اتمع ال تنطبق على األشـياء 

ه للتباين الواضح بينهما، ولذلك كان القول حبتميـة تغـري األنظمـة ألن الـتغري يف العـامل أمـر حتمـي قـول         العامل ال وجه ل
نعم إن األنظمة جيوز أن تتغري سواء تغريت األشياء أم بقيت كما هي، فجواز تغـري األنظمـة لـيس هـو اخلطـأ، بـل       . خاطيء

هذان األمران مهـا اخلطـأ، ألنـه ال عالقـة مطلقـاً بـني       . ن العامل يتغرياخلطأ هو جعل تغري األنظمة أمراً حتمياً، وأا تتغري أل
  .تغري العامل وبني األنظمة

ألن األنظمـة  . مث أن موضوع كون األنظمة ثابتة أو متغرية غري وارد، وليس التغري والثبـات حمـل حبـث يف األنظمـة    
فنظـام إباحـة   . ري، وإمنا نظرة صـالح وعـدم صـالح   هي معاجلات للحوادث واألشياء، فالنظرة إليها ليست نظرة ثبات أو تغ

فنظـام  . امللكية نظام قدمي، ونظام إلغاء امللكية نظام جديد، فال يقال إن اختفاء القـدمي ونشـوء اجلديـد مهـا قـانون للتطـور      
أن نظـام إباحـة    إباحة امللكية ألنه قدمي جيب أن خيتفي وأن ينشأ على أنقاضه نظام إلغاء امللكية، وال يقـال ذلـك ألن الواقـع   

. امللكية باق ومل يتغري، ونظام إلغاء امللكية وجد لوجود أفكار جديدة تقول به وليس ألن القـدمي اختفـى ونشـأ نظـام جديـد     
فال يقال أن نظـام احلـروب ألنـه قـدمي جيـب أن خيتفـي       . ونظام احلروب نظام قدمي ونظام السلم ونزع األسلحة نظام جديد

األسلحة، ال يقال ذلك ألن الواقع أن نظام احلروب موجـود وهـو الـذي لـه واقـع، وأن نظـام        وأن ينشأ نظام السلم ونزع
. ونظام عدم معاقبة الرسل أي مـا يسـمى باحلصـانة الديبلوماسـية قـدمي     . السلم ونزع األسلحة ال يزال جمرد أفكار ونظريات
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. د، ألن الواقع أنـه موجـود ومل يوجـد خالفـه بعـد     ومل يأت نظام خالفه، فال يقال أنه قدمي وجيب أن خيتفي ويأيت نظام جدي
وعليه فإن النظرة إىل األنظمة ليست نظرة ثبات وتغري فإن هذا ال يرد مطلقاً بل النظـرة نظـرة صـالح وعـدم صـالح، فـال       

. يصح أن تبحث األنظمة على أساس الثبات والتغري بل جيب أن يكون حبثها على أساس الصـالح وعـدم الصـالح لـيس غـري     
نظام من حيث هو ليس كالرغيف تعفن وال كالعجني صار خبزاً فتغري، ولـيس كالطفـل صـار شـاباً وال كالشـاب صـار       فال

هرماً، وإمنا هو معاجلات لوقائع فال ينطبق عليه ما ينطبق على العامل من حتميـة الـتغري وعـدم الثبـات، ولـيس هـو مربوطـاً        
ابتة ألن العامل غري ثابت بل مـتغري، وال يقـال أنـه ال توجـد هنـاك أفكـار       بالعامل، ولذلك ال يقال أنه ال توجد هناك أنظمة ث

ثابتة دائمية ال تتغري ألن العامل غري ثابت بل يتغري، إذ التغري والثبات ليس حمل حبـث يف األنظمـة وهـو حمـل حبـث يف العـامل،       
بالعامل حىت يكـون تغـريه مؤديـاً بشـكل حتمـي      وما ينطبق على العامل من التغري ال ينطبق على األنظمة، واألنظمة غري مربوطة 

فهنـاك أنظمـة مل   . وأكرب دليل على ذلك واقـع األنظمـة وواقـع األفكـار    . فهذه الثالث تنقض هذا القول وتكذبه. إىل تغريها
تتغري بعد رغم قدمها كنظام عدم معاقبة الرسل أو ما يسمى باحلصـانة الديبلوماسـية، وكنظـام التسـلح، وكنظـام التجسـس       

وهناك أفكار مل تتغري بعد رغم قدمها، كفكر أن الشمس مضـيئة، وأن الواحـد والواحـد يسـاوي اثـنني، وأن      . لى األعداءع
فلو كان التغري يف األنظمة واألفكار حتمياً ملا بقي نظام واحـد وال فكـر واحـد مل يـتغري ألنـه      . اإلنسان ال يعيش بدون غذاء

انت األنظمة مربوطة بالعامل الستحال أن يوجد نظـام واحـد أو فكـر واحـد مل يـتغري      ال يوجد يف العامل شيء ال يتغري، ولو ك
ألنه ال يوجد يف العامل شيء مل يتغري، ولكن الواقع أنه توجد بعض األنظمة مل تـتغري وتوجـد بعـض األفكـار مل تـتغري فـدل       

قول بـأن األنظمـة واألفكـار مربوطـة بالعـامل      ذلك على أن القول حبتمية التغري يف األنظمة واألفكار قول خاطيء، وعلى أن ال
  .من حيث الثبات والتغري قول خاطيء أيضاً

صحيح أن هناك أنظمة كثرية قد تغريت، وهناك أفكار عديدة قد تغريت، فنظـام جعـل احلكـم حقـاً إهليـاً مقدسـاً       
حاكمـاً هلـا، ونظـام     للملك ولورثته من بعده قد تغري وحل حمله نظام جعـل احلكـم لألمـة ختتـار مـن تشـاء ليكـون       

اإلمرباطوريات بإعطاء امتيازات ملركز اإلمرباطورية على سائر املقاطعات قـد تغـري وحـل حملـه نظـام املسـاواة بـني سـائر         
املقاطعات يف احلقوق والواجبات، ونظام التمييز العنصري بتفضيل عنصر على عنصر ألنـه أبـيض أو ألنـه مـن شـعب معـني       

التمييز بني عنصر وعنصر، ولكن هذا التغري مل يكن ألن العـامل يـتغري، وإمنـا حصـل الـتغري ألنـه        قد تغري وحل حمله نظام عدم
ظهر فساد هذه األنظمة واألفكار وعدم صالحها ملعاجلة مشاكل اإلنسان فتغريت ووضع مكاا مـا يظـن أنـه عـالج صـاحل      

يكن ألا مربوطـة بالعـامل والعـامل يـتغري فـتغريت، بـل       فتغريها مل يكن ألن التغري يف األنظمة أمر حتمي ومل . هلذه املشاكل
كان تغريها ألن الناس رأوها غري صاحلة ملعاجلة مشاكلهم فغريوها، فال يتخذ وجود الـتغري يف األنظمـة واألفكـار دلـيالً علـى      

  .أن التغري فيها أمر حتمي وال على ارتباطها بالعامل من حيث تغريه
لوقائع، فيكون النظام موضوعاً لواقع معني، فيتغري هـذا الواقـع ويوجـد مكانـه واقـع      وقد حيصل تغري األنظمة لتغري ا

. جديد فيصبح النظام غري صاحل هلذا الواقع اجلديد، ولذلك حيتاج إىل نظام آخر غري النظـام األول، فـتغري النظـام لـتغري الواقـع     
العنب واقع معني، يعـاجل حبكـم معـني وهـو إباحـة       فمثالً عصري. وهذا قد حيصل يف أحكام جزئية وقد حيصل يف أنظمة عامة

شربه وبيعة ومحله، فيتخمر هذا العصري ويصبح مخراً، وبذلك يتغري الواقع فيحتـاج إىل نظـام آخـر غـري األول فيعـاجل حبكـم       
ليـة قائمـة   ومثالً حـني تكـون حالـة احلـرب الفع    . فاحلكم قد تغري لتغري الواقع. آخر غري األول وهو حترمي شربه وبيعه ومحله

بني أمتني يكون هناك واقع معني للعالقات بينهما ويكون هلذا الواقع نظام معني وهـو إباحـة دمـاء وأمـوال وأراضـي العـدو       
احملارب، فتعقد بني األمتني معاهدة صلح وحسن جوار وأمان عام، وبذلك يتغري الواقـع للعالقـات بينـهما فيحتـاج إىل نظـام      
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ولكـن  . عاهدة، وعدم التعرض هلم وال ألمواهلم وال ألراضيهم، فـاحلكم قـد تغـري لـتغري الواقـع     آخر غري األول وهو احترام امل
هذا التغري مل حيصل ألن التغري حتمي يف األنظمة، وال ألن العامل يتغري، بل ألن الواقع الـذي يعاجلـه النظـام قـد تغـري، وهـذا       

وضع له، فلما مل يعد موجـوداً مل يعـد هنـاك مكـان للنظـام الـذي        الواقع ليس هو العامل، وال ألنه شيء يتغري، بل ألن النظام
  .يعاجله

على أن تغيري األنظمة إذا تغريت الوقائع، وتغيريها إذا ظهـر فسـادها إمنـا يكـون حبسـب األفكـار الـيت حيملـها         
صـاحلاً لـه حيصـل تغـيري     فإذا كانت األفكار ترى أن الواقع اجلديد مل يعـد النظـام القـدمي    . اإلنسان الذي يغري هذه األنظمة

فمـثالً  . النظام، وإذا كانت هذه األفكار ال ترى ذلك وترى أن النظام القدمي ال يزال صاحلاً للواقـع اجلديـد ال حيصـل التغـيري    
عصري العنب ال يرى بعض الناس أن تغري واقعه وكونه أصبح مخراً حيتاج إىل نظام جديد غـري األول ولـذلك يبقـي لـه نظامـه      

قى إباحة شربه وبيعه ومحله، يف حني أن بعض الناس يرى أن تغري واقعه جيعل النظام األول غـري صـاحل لـه فـال بـد      األول، فتب
ومثالً استعمار الشعوب الضعيفة، يرى أكثر العامل أنه نظـام فاسـد، وهنـاك رأي عـام عـاملي      . من نظام جديد يصلح ملعاجلته

ذلك تتمسك بـه، وبـالرغم مـن الضـغط العـاملي مل تـر تغـيريه ومل تغـريه         ضده، وترى الدول الرأمسالية أنه نظام صاحل، ول
فالنظـام  . خمتارة، وإمنا استبدلت اسلوبه، فبعد أن كان عن طريق اجليوش والقتال صـار عـن طريـق القـروض واملسـاعدات     

ؤوس الـدول الرأمساليـة   االستعماري مل يتغري رغم ظهور فساده، ورغم الضغط العاملي فما مل تـرتع األفكـار الرأمساليـة مـن ر    
فـالتغري يف األنظمـة فـوق أنـه ال     . ال ميكن أن يتغري نظام االستعمار ما دامت توجد لدى الدول الرأمسالية قدرة على القيام بـه 

يكون حتمياً وال جيري ألن العامل يتغري فإنه حىت يف الوقائع اليت جيري حبسبها تغيري األنظمـة وهـي ظهـور فسـادها، أو تغـري      
  .ع الذي تطبق عليه، ال يوجد إال إذا وجدت األفكار اليت تقتضي تغيري النظام لدى اإلنسان الذي يغريهالواق

والناظر يف الوقائع منذ أن وجد اإلنسان يرى أن اإلنسان حني يأخـذ نظامـاً غـري نظامـه األول ال جيـري يف تغـيريه       
يريه بتغري األفكار الـيت حيملـها واملشـاعر املتيقظـة لديـه،      حسب تغري الكون أو حسب تغري األشياء واحلوادث، وإمنا جيري تغ

أمـا تغـيري   . كما جرى تغيري الوثنية ووضع اإلسالم مكاا، وكما جرى تغيري الرأمسالية يف روسيا ووضـع االشـتراكية مكاـا   
غـيري النظـام، ألن النظـام هـو     األشياء والوقائع اليت جتري فإمنا يتطلب معاجلة جديدة لألشياء والوقائع احلادثـة، وال يتطلـب ت  

اإلسـالم والرأمساليـة   : جمموعة معاجلات قد يستند إىل فكرة كلية عن الكون واإلنسان واحلياة كما هي حـال املبـاديء الثالثـة   
واالشتراكية املاركسية، وقد ال يستند إىل فكرة كلية ولكنه يف جمموعة مترابط، يعطـي وجهـة نظـر خاصـة وطريقـة خاصـة       

تغري األشياء واحلوادث ال يغريه وإمنا يتطلب معاجلات هلذه األشياء واحلـوادث، ويظـل الشـعب متمسـكاً بالنظـام      ف. كاليابان
والنظام عادة يكون خطوطاً عريضة، واحلوادث تتجدد واألشـياء تـتغري، وتغريهـا ال يعـين تغـري اخلطـوط       . الذي يعيش عليه

اجلديدة من تلك اخلطـوط العريضـة، وإذا مل يوجـد فيهـا قابليـة أخـذ       العريضة وإمنا يعين وضع معاجلات للحوادث واألشياء 
املعاجلات اجلديدة كما هي احلال يف النظام الرأمسايل ويف الفقه الغريب، فإم يضعون هلـا معاجلـات جديـدة، وحيـاولون تأويـل      

وال . وهكـذا .. جـزءاً مـن النظـام   اخلطوط العريضة لتنسجم معها املعاجلات اجلديدة، فتصبح بعد هذه التأويالت والتفسـريات  
فاألفكـار الـيت حيملـها اإلنسـان، واملشـاعر املتيقظـة       . حيصل التغري يف النظام إال إذا تغريت األفكار وليس احلوادث واألشياء

لديه، هي اليت ترى تغيري النظام مع بقاء الوقائع كما هي، وهي اليت ترى وضع معاجلات مـن هـذا النظـام للوقـائع املتجـددة      
فكان التغيري كله سـواء يف األنظمـة مـن حيـث هـي،      . األشياء املتجددة وهي اليت ترى تغيري املعاجلات لتغري الوقائع واألشياءو

أم يف وضع معاجلات من تلك األنظمة للوقائع واألشياء املتجددة، أم يف تغيري املعاجلات لـتغري الوقـائع إمنـا هـو مـن األفكـار       
ومـن هنـا ال   . تغري العامل يف شيء منها وال لتغري الوقائع واألشـياء يف تغيريهـا وعـدم تغيريهـا    واملشاعر ليس غري، وال دخل ل
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توجد حتمية التغري يف النظام ليحل حمله نظام آخر بناء على تغري العامل أو تغري احلـوادث واألشـياء، وإمنـا القضـية يف األنظمـة      
ة لديهم، فإذا تغريت يتغري النظام وإذا مل تـتغري ال يـتغري ويبقـى أبـدياً مـا      هي قضية األفكار اليت حيملها الناس، واملشاعر املتيقظ

وعلى ذلك ال ضرورة ألن حيل النظـام االشـتراكي حمـل النظـام الرأمسـايل، وال النظـام       . دام الناس حيملون أفكاره ومشاعره
ـ  . الرأمسايل حمل االشتراكي، بل حيل نظام حمل نظـام يف حـالتني فقـط    ريت األفكـار واملشـاعر، والثانيـة إذا    إحـدامها إذا تغ

جاءت قوة أقوى من قوى األمة مادياً وفكرياً وفرضت عليها نظامها فحينئذ يـتغري النظـام، ومـا عـدامها ال حيصـل تغـيري يف       
  .النظام مطلقاً

ـ       ة أمـر  وعليه كان من اخلطأ القول بأن األنظمة تتغري ألن العامل يتغري، وكان مـن اخلطـأ القـول بـأن تغـري األنظم
حتمي، وكان من اخلطأ القول أن األنظمة الثابتة غري موجودة، وكان من اخلطأ القـول بـأن النظـام االشـتراكي حيـل حمـل       

  .وبذلك يظهر خطأ النقطة الثانية. النظام الرأمسايل
عيـة هـي   وهنا قد يقال إن حتمية التغري يف األنظمة هي حتمية اجتماعية، وليست قدريـة طبيعيـة، واحلتميـة االجتما   

حتمية حتصل بالقوة أي بالفعل، بفعل فاعل، وليست آلية، فهـي يف دور الكمـون وال بـد مـن تـدخل اإلنسـان، مبعـىن أن        
التغري يف النظام يكون كامناً فيه ولكنه ال يتحول من نفسه آلياً بل ال بد من تدخل اإلنسـان، أي ال بـد مـن القيـام بأعمـال      

دم حصول التغري يف نظـام يف بعـض احلـاالت ال يتعـارض مـع النظريـة، فالنظريـة ال        ليحصل هذا التغري، وعلى ذلك فإن ع
واجلـواب علـى هـذا هـو     . تقول بالتغري اآليل وإمنا تقول بالتغري بفعل فاعل ولكن كونه يصبح قابالً للتغري هو األمـر احلتمـي  

ن تغـري النظـام القـدمي وجمـيء نظـام جديـد       أن الشيوعيني يقولون إن اختفاء القدمي ونشوء اجلديد مها قانون للتطور فيكـو 
أما القول بأن ذلك إمنا يكون كامناً فيه ولـيس متحـوالً بالفعـل، وأنـه حـىت يتحـول       . كذلك مها قانون التطور يف األنظمة

 بالفعل ال بد من تدخل اإلنسان فهو تفسري حلتمية التطور اليت يقولون ا، أي أـم يفسـرون حتميـة التطـور بأـا جتعـل يف      
أمـا بالنسـبة لكـون الـتغري يكـون      . النظام قابلية للتحول وليس حتوالً واقعاً بالفعل، وأيضاً مع هذا التفسري تكون النظرية خطأ

كامناً يف النظام، أي يتحول النظام من حالة معينة إىل حالة فيها قابلية التغري، فإن املشاهد أن هنـاك عـدة أنظمـة ال تـزال مـن      
كما هي، فنظام احلرب ونظام الرسل أي السفراء بني الدول ثابـت أمـا قـدميان وأمـا باقيـان، فلـو        قدمي الزمن حىت اآلن

كان التغري حيصل حتماً بتحوله إىل وجود قابلية فيه حلصل يف هذين النظامني، ومبا أنه مل حيصـل فيهمـا فتكـون حتميـة الـتغري      
ري كامنـاً فيـه ال يلـزم أن يوجـد يف كـل نظـام، فهنـاك بعـض         يف كونه يكون كامناً فيه غري صحيحة، ألنه أي كون التغ

فلـو كانـت احلتميـة االجتماعيـة أي وجـود النظـام يف دور       . األنظمة ال يكمن فيها التغري أي مل حيصل فيها قابليـة الـتغري  
ء قـد آن لـه أن   الكمون للتغري ال بد من حصوهلا ألن اختفاء القدمي ونشوء اجلديد حتمي لكان نظام احلـروب ونظـام السـفرا   

يصل إىل دور الكمون للتغري بناء على احلتمية االجتماعية اليت يقولون ا، ومبا أنـه مل يوجـد فيهـا هـذا الكمـون بعـد أن مل       
  . يكن، ال يف نظام احلروب، وال يف نظام السفراء، فتكون احلتمية االجتماعية مل حتصل

تعاجل مشـاكل، وإمـا أفكـار تـبني الطريقـة لتطبيـق هـذه        هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن النظام هو إما أفكار 
األفكار اليت تعاجل املشاكل، وكل منها فيه قابلية التغري يف كل وقت بواسطة تدخل اإلنسـان، فلـيس النظـام شـيء يصـل إىل      

فيـه قابليـة    فالنظـام مـن أساسـه   . حالة حيصل فيها كمون للتغري كما حيصل يف املاء حني تزاد حرارته أو تنقص لدرجة معينـة 
فاالشتراكية اليت تطبـق يف روسـيا اآلن فيهـا قابليـة للـتغري إذا      . التغري بتدخل اإلنسان وليس عند وصوله إىل حالة من احلاالت

محلوا أفكار اإلسالم فإم قطعاً سيغروا ويضعون اإلسالم بدهلا، والرأمسالية اليت تطبـق يف أملانيـا الغربيـة إذا اسـتولت روسـيا      
فكون النظام فيـه قابليـة الـتغري أمـر طبيعـي ولكـن ذلـك مل        . إا تغريها وتضع بدهلا االشتراكية، ففيها قابلية التغريعليها ف
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حيصل فيه حتمياً كما حيصل التغري يف العامل، ومل حيصل فيه حتمياً حني يصـل إىل درجـة معينـة كمـا حيصـل يف املـاء، أي مل       
عندما وصل إىل حد معني، بل قابلية الـتغري يف كـل نظـام آتيـة مـن حيـث كونـه         يكن كامناً فيه من قبل وصار كامناً فيه

وذا يظهـر أن احلتميـة االجتماعيـة غـري موجـودة يف واقـع       . أفكاراً تطبق على وقائع ميكن أن يأيت أي إنسان ويطبق غريها
  .احلياة وال يف واقع األنظمة

، وإذا تغـري الواقـع الـذي كـان يعاجلـه يصـبح مسـتدعياً        صحيح أن النظام إذا ظهر فساده يصبح مستدعياً للتغري
للتغيري ولكن هذا ليس من قبيل ما يسمونه احلتمية االجتماعية، أي ليس هو تغرياً يف النظـام مـن حـال إىل حـال صـار فيهـا       

املـربر ألخـذه   يف دور الكمون للتغري، وإمنا هو آت من حيث كون النظام إمنا أخذ ليعاجل أي ليصلح فإذا صـار فاسـداً ذهـب    
فـالتغري  . ووجد املربر لتغيريه، وآت من حيث كونه أخذ ملعاجلة واقع معني، فذهب هذا الواقع فلـم تكـن هنـاك حاجـة إليـه     

هنا الذي صار يستدعيه وضع النظام يف هذه احلالة هو صالحية النظـام لواقـع معـني وعـدم صـالحيته ولـيس التطـور وال        
 أن النظام ال يتطور حىت يصل إىل دور الكمون للـتغري فيحتـاج إىل تـدخل اإلنسـان حـىت      ومن هذا يتبني. احلتمية االجتماعية

يفجر هذا الكمون أي يساعد حتمية التطور فيخرجها من الكمون إىل التطور بالفعل وإمنـا هـو أفكـار ملعاجلـة واقـع معـني،       
بنظام صـاحل، وكـذلك إذا تغـري الواقـع الـذي      فإذا ظهر فساد هذه األفكار استدعى ظهور فسادها تغيريها بأفكار صاحلة أي 

تعاجله ووجد واقع غريه استدعى تغري الواقع تغيري األفكار أي تغيري النظام واإلتيان بأفكار أخـرى أي نظـام آخـر يطبـق علـى      
جـد نظـام   فـيمكن أن يو . وبذلك يظهر فساد القول باحلتمية االجتماعية، وبالتايل يبطل القول حبتميـة التطـور  . الواقع اجلديد

فـالقول حبتميـة الـتغري يف    . أبدي ال يتغري إذا ثبت أنه صاحل ومل حيصل فيه فساد، وميكن أن يوجد نظام يتغري إذا ظهـر فسـاده  
  .األنظمة قول باطل قطعاً

  
11  

وأما من حيث تطبيق النقطة الثالثة على اتمع فإن الشيوعيني يقولون إذا صـح أن االنتقـال مـن الـتغريات الكميـة      
طيئة إىل تغريات كيفية فجائية وسريعة هو قانون للتطور، فمن الواضح أن الثورات اليت تقـوم ـا الطبقـات املضـطهدة هـي      الب

وبالتايل فاالنتقال من الرأمسالية إىل االشتراكية وحترر الطبقـة العاملـة مـن الـنري الرأمسـايل      . حادث طبيعي متاماً وال مناص منه
  .يطة بطيئة، وال بإصالحات، بل بتغيري كيفي للنظام الرأمسايل فقط، أي بالثورةميكن حتقيقها ال بتغيريات بس

وهذا الرأي خطأ، فإم يطبقون يف هذه النقطة القياس الشمويل، إذ يطبقـون مـا جيـري يف بعـض األجسـام علـى       
قالـة فيجـدها حامضـة    وهو أن يعطـى الطفـل برت  . وهذا هو القياس الشمويل. حركات الكون، وبالتايل على حركات اتمع

فكون املاء يتحول إىل خبار يف حالة وإىل جليد يف حالة أخرى يقـاس عليـه الكـون كلـه، وتقـاس      . فيقيس كل الربتقال عليها
ووجه اخلطأ يف قياس الكـون واتمعـات علـى حتـول املـاء إىل خبـار أو إىل       . عليه اتمعات، وهذا هو عني القياس الشمويل

إن كان جسماً وقد أثرت فيه احلرارة اليت سلطت عليه فإن هذا ال يعـين أن احلـرارة حتـول مجيـع األجسـام      جليد هو أن املاء و
وكون املـاء حتـول فجـأة حـني وصـل إىل      . كما حتول املاء، وال يعين أن غري احلرارة حيول األشياء من حال إىل حال كاحلرارة

ورات حني يصل إىل نقطة احلـرج ألن اتمـع هـو أنـاس وعالقـات،      نقطة احلرج ال يعين أن اتمع يتحول فجأة بواسطة الث
وحتوله حيصل بتحول األفكار، وليس بالثورات واالضطرابات، ومن اخلطـأ قيـاس طبـائع اإلنسـان علـى طبـائع اجلمـادات        

ن حيصـل  وعلى ذلك فإنه ال ضرورة ألن ينتقل اتمع مـن حـال إىل حـال فجـأة، وال ضـرورة أل     . لالختالف البين بينهما
ونظـام  . فالنظام الرأمسايل وجد يف أوروبا وأمريكـا بشـكل تـدرجيي ولـيس بشـكل فجـائي      . االنتقال من جراء االضطهاد
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واضطهاد األوروبيني للسود يف أفريقيـة اسـتمر مئـات السـنني ومل حيصـل أي      . اإلسالم وجد يف جزيرة العرب بشكل فجائي
ذات بال مع وجود االضـطهاد، ومـا شـوهد يف أفريقيـة يف األيـام األخـرية        انتقال من جراء االضطهاد، بل مل حتصل ثورات

من حماوالت ما يسمى باالستقالل جاءت من جراء األفكار مـن دول كـربى مثـل أمريكـا وروسـيا ولـيس مـن النـاس         
ين أنفسهم، فقد أخذت كل منهما تبث يف أفريقية مفـاهيم االسـتقالل والتحـرر وتقـوم بأعمـال دوليـة ضـد املسـتعمر        

وتطبيـق مـا   . اآلخرين، وعليه فإن ما حصل يف املاء من التغري ال ضـرورة ألن حيصـل يف اتمـع إذا حصـلت فيـه ثـورات      
برهنت عليه العلوم الطبيعية من تغيريات يف بعض األجسام على اتمع اخلاطيء ألنـه ال يوجـد أي شـبه بينـهما فضـالً عـن       

 فيه ـ يعين اتمع ـ ال جيري على كيفية معينة ثابتـة حمتومـة كمـا هـي احلـال        أن واقع اتمع قد دل على أن منهاج التغري
وما دام هذا التطبيق كله خطأ فـالتغري مـن حيـث هـو ال ضـرورة ألن      . يف اجلمادات حني تتغري أي تنتقل من حال إىل حال

ـ       ى فـرض حصـول   حيصل، أي ليس حتمي احلصول، ألن حصول الثورات لـيس حتميـاً، وكـذلك حصـول االنتقـال عل
الثورات ليس حتمياً، فقد حتصل ثورات وقد ال حتصل، وعلى فرض حصـوهلا قـد حيصـل االنتقـال وقـد ال حيصـل، وعلـى        
ذلك فإن ما ترتب على حتمية حصول االنتقال من النشوء واالرتقاء ليس حتمي احلصـول، لعـدم انطبـاق مـا جيـري علـى       

  .األجسام حسب العلوم الطبيعية على اتمع
أن وجود أفكار ومشاعر يف شعب مـن الشـعوب أو مجاعـة مـن اجلماعـات، وسـيطرة هـذه األفكـار          صحيح

واملشاعر عليها جتعل جمتمع ذلك الشعب أو تلك اجلماعة يتحول بشكل حتمي مـن حـال إىل حـال ومـن نظـام إىل نظـام،       
إذ . ث مقصـود أو مصـطنع  ولكن ذلك ال حيصل كحادث طبيعي بل هو حادث قد جرى قصد وتعمد للقيام بـه، فهـو حـاد   

لوال بث األفكار واملشاعر، ووصوهلا إىل حد جعلها مسيطرة مل حيصل التحول، فهو لـيس حادثـاً طبيعيـاً، ومل حيصـل بشـكل      
واحلتمية ليست يف حصـوله، وإمنـا هـي يف حصـوله إذا حصـلت سـيطرة       . طبيعي، وإمنا حصل حبركة مقصودة أي مصطنعة

على اجلماعة، وبث األفكار وسيطرا ال حتصل طبيعيـاً وال حتميـاً، فيكـون حتـول الشـعب       األفكار واملشاعر على الشعب أو
والشـيوعيون ال يقولـون أنـه إذا حصـلت سـيطرة      . أو اجلماعة من حال إىل حال، ومن نظام إىل نظام ليس طبيعياً وال حتمياً

لثورات اليت تقـوم ـا الطبقـات املضـطهدة جيعـل      األفكار واملشاعر على الشعب حيصل حتول اتمع وإمنا يقولون إن حصول ا
االنتقال من الرأمسالية إىل االشتراكية حتمياً وال مناص منه، وال يقولون إذا حصلت الثـورات حيصـل االنتقـال، وإمنـا يقولـون      

أمـراً   حصول الثورات أمر حتمي وال مناص منه، فيكون يف نظرهم انتقال اتمع من حـال إىل حـال ومـن نظـام إىل نظـام     
وهذا هو اخلطأ، ألن حصول الثورات من الطبقات املضطهدة لـيس حتميـاً، وألن انتقـال اتمـع مـن      . حتمياً وال مناص منه

فقيـاس اتمـع علـى الطبيعـة واألجسـام بـأن       . حال إىل حال ومن نظام إىل نظام على فرض حصول الثروات ليس حتميـاً 
قياس خاطيء، ألن التغري يف اتمـع لـيس حتميـاً كمـا هـي احلـال يف األجسـام         تلك تتغري حتماً فاتمع إذن يتغري حتماً

والطبيعة، وألن تطبيق ما ثبت بالنسبة للجمادات على اإلنسان وجمتمعه خطأ فـاحش، ألنـه حـىت ميكـن تطبيـق مثـل هـذه        
معـه وبـني اجلمـادات يكـون هـو      القاعدة على اإلنسان أو على اتمع ال بد أن يكون هنالك قاسم مشترك بني اإلنسان وجمت

  .موضوع القاعدة حىت يصح القياس أو التطبيق) يعين القاسم املشترك(
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن التغريات اليت حتصل يف الكون ليسـت حركـة تقدميـة صـاعدة، وانتقـاالً مـن       

غريات الـيت حتصـل يف اتمعـات ليسـت     وكـذلك الـت  . أدىن إىل أعلى، بل هي جمرد تغري، قد يكون صاعداً وقد يكون نازالً
صـحيح هـو انتقـال مـن حالـة قدميـة إىل       . تغريات صاعدة وإىل أحس، بل هي جمرد تغري، قد يكون صاعداً وقد يكون نازالً

حالة جديدة ولكنه ليس بضروري أن تكون هذه احلالة اجلديدة صاعدة سـائرة يف طريـق االرتقـاء، وأن تكـون أحسـن مـن       
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بل قد تكون احلالة القدمية أحسن، وقد تكون انتقاالً إىل الوراء بـدل أن تكـون إىل األمـام، ومـن هنـا كـان        احلالة القدمية،
تطبيق نظرية داروين يف النشوء واالرتقاء على اتمع فاسـداً، ألن موضـوع النظريـة هـو الناحيـة الفسـيولوجية يف أفـراد        

فواقـع  . هو تطبق ناحية فسيولوجية على ناحيـة أخـرى غـري فسـيولوجية     الكائنات احلية، فتطبيق النظرية على اتمع البشري
أضـف إىل ذلـك أنـه    . اتمع شيء والواقع الذي تتناوله النظرية شيء آخر، فتطبيق أحدمها على اآلخر باطـل ال شـك فيـه   

ـ        و األحسـن وقـد   ليس ضرورياً أن يكون اجتاه التغري ـ يعين االنتقال من حال إىل حال ـ حنـو األحسـن، فقـد يكـون حن
يكون حنو األسوأ، والشيوعيون أنفسهم يقولون يف حبث املاركسية يف أحباث ما يسـمى بـالردة، أن مـن املمكـن قيـام نظـام       

وواقع اتمعات يف العامل يـرى بوضـوح أن التغـيريات الـيت حتصـل يف اتمعـات لـيس        . رجعي على أنقاض نظام تقدمي
فـاتمع يف جزيـرة   . ىل أعلى وإىل األمام، بل قد ينتقـل إىل أعلـى وقـد ينتقـل إىل أسـفل     حتمياً أن تكون انتقاالً من أدىن إ

العرب انتقل ببعثة الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم إىل أعلى، ولكنه حـني أسـيء فيـه تطبيـق اإلسـالم رجـع إىل الـوراء،        
تمع يف أمريكـا الشـمالية حـني كانـت حتـت      وحني احنسر عنه نظام اإلسالم وصارت اجلزيرة عدة دول احنط إىل أسفل، وا

سلطة االستعمار كان جمتمعاً منحطاً، وحني حتررت من االستعمار ارتفـع اتمـع، ولكنـه حـني ازدادت فيـه العلـوم أزداد       
أيـام   واتمـع يف إيـران  . ارتفاعاً، يف حني أن اتمع يف أمريكا الالتينية ظل منحطاً، وظل مشـغوالً بـالثورات واالنقالبـات   

وهكـذا عشـرات   . اخلالفة العباسية كان يف حالة ارتفاع، وحني انفصلت إيران عن جسم الدولة اإلسـالمية نـزل إىل أسـفل   
األمثلة من واقع اتمعات تنطق بوضوح أن التغريات يف اتمعات ال ضرورة ألن تكـون تغـريات صـاعدة وإىل أحسـن بـل      

ى ذلك فإن حركـة اتمـع يف انتقالـه مـن حـال إىل حـال ليسـت حركـة         وعل. قد تكون إىل أحسن وقد تكون إىل أسوأ
تقدمية صاعدة، واالنتقال فيها من حال إىل حال ليس انتقـاالً مـن الـتغريات الكميـة البطيئـة إىل تغـريات كيفيـة فجائيـة         

مـن جـراء الثـورة    وقـد يكـون االنتقـال    . وسريعة، بل هي جمرد انتقال من حال إىل حال قد تكون صاعدة وقد تكون نازلة
كما حصل يف أمريكا الشمالية حني حتررت من االسـتعمار، وكمـا حصـل يف روسـيا حـني أزالـت القيصـرية وجـاءت         
باالشتراكية، وقد يكون االنتقال من جراء زيادة العلوم واملعارف كما حصل يف روسـيا والواليـات املتحـدة األمريكيـة بعـد      

تقال بشكل تدرجيي كما حصل يف أوروبا وقـد يكـون بشـكل فجـائي كمـا حصـل يف       احلرب العاملية الثانية، وقد يكون االن
وكذلك قد يكـون االنتقـال إىل أسـفل تـدرجيياً كمـا حصـل يف       . جزيرة العرب حني اعتنقت اإلسالم ومحلته رسالة للعامل

حصـل يف أملانيـا الشـرقية حـني     اتمع اإلسالمي يف القرن التاسع عشر امليالدي، وقد يكون االنتقال إىل أسوأ فجائيـاً كمـا   
وإذا كـان انتقـال املـاء مـن حالـة      . وبذلك تبطل النقطة الثالثة من نقاط النظرية الديالكتيكية يف الطبيعـة . احتلها الشيوعيون

 اجلليد إىل حالة السيولة مث إىل احلالة الغازية يعترب حركة تقدمية صاعدة فـإن حتـول خبـار املـاء إىل مـاء مث إىل جليـد يعتـرب       
ومبا أن كلتا احلركتني جتريان حسب قوانني طبيعية كـان حـظ احلركـة التقدميـة الصـاعدة يف الكـون       . حركة رجعية نازلة

فعلى أي أساس إذن قرروا أن اجتـاه الـتغري يف الكـون إمنـا هـو اجتـاه تقـدمي        . ليس بأوفر من حظ احلركة الرجعية النازلة
  صاعد؟

فكوـا حسـنة أو   . ق على احلوادث واألشياء من قبـل اإلنسـان هـي أفكـار    وعالوة على هذا فإن األنظمة اليت تطب
فواحد زائد واحـد يسـاوي اثـنني فكـر قـدمي،      . سيئة ليس مرتبطاً بكوا قدمية أو جديدة بل مرتبطة بكوا صحيحة أو خطأ

نشـاء صـناديق التـوفري فكـر     وكون اإلنسان يستر عورته فكر قدمي ولكن قدمه ال جيعلـه خطـأ، وإ  . ولكن قدمه مل جيعله سيئاً
جديد، وكونه جديداً ال جيعله حسناً فإن صناديق التوفري تؤخر اقتصاد البالد بـل تضـر بـه، ومـذهب العـري فكـر جديـد،        

فلو فرضنا جدالً أن الطبيعة تنتقل يف حركتـها مـن البسـيط إىل املركـب ومـن األدىن      . وكونه جديداً ال جيعله حسناً، وهكذا
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لك ال ينطبق على اتمع، ألن الذي حيوله من حال إىل حـال هـو الفكـر، والفكـر إمنـا يكـون حسـناً إذا        إىل األعلى فإن ذ
كان صحيحاً وغري حسن إذا كان خطأ، وحبسب ما يوضع يف اتمع من أفكـار تكـون حالـه مـن حسـن أو سـوء، فـال        

. ليس غري، وقـد تكـون حسـنة وقـد تكـون سـيئة      يكون فيه انتقال حتمياً إىل أحسن، وإمنا يكون انتقاالً من حال إىل حال 
  .وهذا أيضاً يبطل تطبيق النقطة الثالثة على اتمع

وعلى ذلك فإن القول أن التغريات اليت حتصل يف اتمع هي تغريات من أدىن إىل أعلـى خطـأ، ألـا جمـرد تغـريات،      
والقـول أن الثـورات حتميـة يف حالـة     . تدرجييـة والقول أا تغريات فجائية كذلك خطأ ألا قد تكون فجائية وقد تكـون  

االضطهاد أيضاً خطأ، ألنه قد تكون قوى املضطهدين أكرب من أن تستطيع ثـورة أن تقـف يف وجههـا كمـا هـي احلـال يف       
ار، وقد يكون االضطهاد شديداً وقدمياً إىل درجة بعث الذل واليـأس مـن اخلـالص كمـا هـي احلـال يف بعـض بلـدان         

لتايل فإن االنتقال من الرأمسالية إىل االشتراكية غري حتمي وقوعه، ألنـه قـد ال حيصـل اضـطهاد للعمـال حيملـهم       أفريقية، وبا
على الثورة كما هي احلال يف الواليات املتحدة األمريكية يف هذه األيام، وقـد حيصـل االضـطهاد وال حيصـل علـى اخلـالص       

ال يقوم ا الشعب وإمنا يقوم ا عمـالء أمريكـا، وال يوجـد مـا يـدل      منه كما هي احلال يف إيران، فإن ما فيها من حركات 
  .وهلذا تكون النقطة الثالثة يف تطبيقها على اتمع خطأ. على أن الشعب يفكر بالقيام بثورة

  
12  

وأما النقطة الرابعة فيقولون يف تطبيقها علـى اتمـع إذا صـح أن التطـور جيـري بانبثـاق التناقضـات الداخليـة،         
الرتاع بني القوى املتضادة على أساس هذه التناقضات، وإن غاية هذا الرتاع هـي قهـر هـذه التناقضـات والتغلـب عليهـا،       وب

فمن الواضح أن نضال الربوليتاريا الطبقي هو حادث طبيعي متاماً وال مناص منه، وبالتـايل ال ينبغـي إخفـاء تناقضـات النظـام      
ال ينبغي خالق النضال الطبقي بل ينبغي القيام به إىل النهايـة، ولـذلك جيـب أن اتبـاع     الرأمسايل، بل ينبغي إبرازها وعرضها، و

سياسة بروليتارية طبقية حازمة ال سياسة إصالحية تقول بالتناسق بني مصـاحل الربوليتاريـا ومصـاحل الربجوازيـة، وال سياسـة      
  .تفامهية تقول بإدماج الرأمسالية يف االشتراكية

رأيهم يف أن كل أشياء الطبيعة وحوادثهـا حتـوي تناقضـات داخليـة، وبتطبيـق ذلـك علـى         وهذا الرأي مبين على
فكما أن ألشـياء الطبيعـة وحوادثهـا مجيعهـا جانبـاً      . اتمع تكون النتيجة أن كل جمتمع من اتمعات حيوي تناقضات داخلية

ناصر تولد كذلك يف كـل جمتمـع مـن اتمعـات جانـب      سلبياً وجانباً إجيابياً، ماضياً وحاضراً، وفيها مجيعها عناصر متوت وع
وكمـا أن نضـال هـذه املتضـادات يف كـل أشـياء       . سليب وجانب إجيايب، ماض وحاضر، وفيه عناصر متوت وعناصر تولـد 

الطبيعة وحوادثها، أي النضال بني القدمي واجلديد، بني ما ميوت وما يولد هو احملتـوى الـداخلي حلركـة التطـور، ألن التطـور      
هو نضال املتضادات كذلك نضال هذه املتضادات يف اتمع هو احملتوى الـداخلي حلركـة التطـور فيـه، أي أن النضـال بـني       
املتضادات يف اتمع أمر حتمي، فوجود التناقضات فيه أمر حتمي، فتكون النتيجة أنـه ال يصـح أن تكـون هنـاك إال طريقـة      

  .قضات والقيام بالنضال الطبقيواحدة لتطوير اتمع وهي إبراز هذه التنا
وهذا كله خطأ يف خطأ، فإن االدعاء أن كل أشياء الطبيعة فيها شـيء يولـد وشـيء ميـوت ادعـاء باطـل يكذبـه        

فإن يف الطبيعة أشياء فيها شيء يولد وشيء ميـوت كنبتـة الـزرع، وكالشـاب، وفيهـا أشـياء       . الواقع وهو جمرد فرض نظري
يها شيء يولد، وذلك كاجلمادات وكالضوء وكاجلاذبية، وسـائر األشـياء غـري احليـة، فـإن      فيها شيء ميوت ولكن ال يوجد ف

املاء إذا ترك كما هو قد ينقص ولكنه ال يزيد، وال حيصل فيه ال سالب وال موجـب، وال حتصـل فيـه تناقضـات، والرمـل إذا      
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ا يولد ومـا ميـوت فـإن يف مثـل اجلمـادات      ترك كما هو ال يالحظ عليه وجود تناقضات، فلو فرضنا أن النضال موجود بني م
وبذلك يبطل القـول أن كـل أشـياء الطبيعـة وحوادثهـا حتـوى       . ال يتأتى وجود املتضادات فيه، فال يتأتى حصول التناقضات

وأكـرب دليـل علـى ذلـك اتمـع      . تناقضات داخلية، وبالتايل يبطل القول بأن كل جمتمع من اتمعات حيوى تناقضات داخلية
هلند من غري املسلمني فإنه جمتمع ميت ال أثر للحيوية فيه، فهو منذ أن ذهب عنه حكـم اإلسـالم وحكمـه اإلجنليـز حـىت      يف ا

اليوم جمتمع جامد ميت مل يتغري ومل يتحرك ومل حيصل أي تبدل فيه، وإذن ليس كل جمتمـع حيـوي تناقضـات، فلـيس يف كـل      
  .هذه النقطة من أساسهاجمتمع نضال املتضادات، وهذا كله وحده كاف لنقض 

على أنه لو سلمنا بوجود التناقض يف كل شيء من أشياء الطبيعة فإن هذا التنـاقض إذا أزيـل أحـبط مفعـول عمليـة      
التناقض، وأمكن تاليف احلتمية يف نتائج عمليات التناقض، فاملغناطيس جيـذب قطعـة احلديـد مـن أي طـرف مـن أطرافهـا،        

ر ال يستطيع أن جيذا إال من الطـرف املعـاكس لطرفـه هـو، يعـين إذا كـان طـرف        ولكنك إذا مغطست قطعة احلديد صا
املغناطيس املقابل لقطعة احلديد سالباً فال جيذب قطعة احلديـد إال إذا كـان طرفهـا املقابـل للمغنـاطيس موجبـاً والعكـس        

امض يـزال تأثريهـا احلامضـي بتفاعلـها     واألفعى إذا لدغت إنساناً أحبط مفعول مسومها يف الدم مبادة املصل، واحلـو . بالعكس
فحامض الكربيتيك مثالً يتفاعل مع اخلارصني ويذيبه، ولكن إذا جعلت احلامض يتفاعـل مـع كميـة كافيـة مـن      . مع القواعد

هيدروكسيد الصوديوم فإنه يتعادل ويفقد تأثريه احلامضي، ولـذلك  فإنـك لـو طرحـت قطعـة خارصـني علـى حـامض         
وإذا أخذت ورقـة عبـاد مشـس زرقـاء وغمسـتها      . ل مع قاعدة هيدروكسيد الصوديوم فإا ال تذوبالكربيتيك بعد أن يتعاد

يف حامض امحر لوا، وإذا غمستها بعد ذلك ـ وهي محـراء ـ يف حملـول قاعـدي عـاد لوـا إىل حالتـه األوىل ـ يعـين           
والزيـت إذا وضـع مـع املـاء مل     . عـدة فبالقاعدة أحبطت مفعول احلامض، وباحلامض أحبطت مفعـول القا . األزرق، وهكذا

يذب فيه لتناقض خاصية الذوبان بينهما، ولكن إذا وضعت معها مـادة هيدروكسـيد الصـوديوم مـثالً زال التنـاقض بينـهما       
ولكـن إذا دخـل تركيـب احلديـد نسـبة      ) صـدئ (واحلديد إذا تعرض للرطوبة واألكسجني تأكسـد  . وذاب الزيت يف املاء

فوالذاً ال يصدأ ولو تعـرض للرطوبـة واألكسـجني، يعـين بـالكربون أحبطـت عمليـة التأكسـد          معينة من الكربون صار
والتقاء مين الذكر ببويضة األنثى يؤدي إىل اإلخصاب أي احلمل، وهـذا ميكـن إحباطـه بإدخـال مـادة إىل رحـم       ). الصدأ(

ميكـن رفـع التنـاقض بـني شـيئني واحلصـول        املرأة من شأا أن تعرقل عملية اإلخصاب، أو تقتل احليوانات املنوية، وهكذا
على نتائج جديدة، وبذلك ميكن جتنب احلتمية بتوليد نتائج أخرى بواسطة عملية خمتلفـة، وعليـه فـإن وقـوع التناقضـات يف      

  .كل شيء ليس حتمياً ألنه ميكن رفعه قبل وقوعه
خـاطيء، ألن أشـياء الطبيعـة أجسـام      على أن قياس اتمع على الطبيعة وتطبيق ما يف الطبيعة علـى اتمـع عمـل   

واتمع عالقات بني أناس، والعوامل اليت تؤثر على األجسام غري العوامل اليت تؤثر على اتمـع، فقيـاس اتمـع علـى أشـياء      
عمـل  الطبيعة قياس خاطيء الختالف العوامل املؤثرة يف كل منهما، وبالتايل تطبيق ما حيصل يف أشـياء الطبيعـة علـى اتمـع     

خاطيء ألن ما حيصل يف أشياء الطبيعة هو من تأثري احلـرارة والرطوبـة، ومـا حيصـل يف اتمـع هـو مـن تـأثري األفكـار          
  .واملشاعر، وواضح البون الشاسع والفارق الكبري بني اجلهتني

الصـيب إىل  وأيضاً فإن ما حيصل يف الطبيعة من انتقال األشـياء مـن أدىن إىل أعلـى كانتقـال الغرسـة إىل شـجرة و      
شاب يف بقعة من البقاع ال يؤثر عليه ما حيصل ملا حوله من غرسات أخرى أو صـبيان آخـرين يف بقعـة ثانيـة مـن عوامـل       
تؤخر انتقاهلم أو تعجل يف انتقاهلم، خبالف اتمع فإن ما حيصل يف اتمعات األخرى احمليطـة مبجتمـع مـا مـن انتقـال مـن       

ي ينقل أشياء الطبيعة من حال إىل حال هو الغذاء واملـاء واهلـواء ومـا شـاكل ذلـك وهـذه       ألن الذ. حال إىل حال يؤثر عليه
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ال تؤثر إال فيما تصيبه فقط، خبالف اتمع فإن الذي ينقله من حال إىل حـال هـو األفكـار واملشـاعر، وهـذه تنقـل عـرب        
لـت إىل غـريه بسـرعة مدهشـة وبشـكل      فإذا وجدت أفكار يف جمتمـع انتق . اتمعات بشكل عجيب وختترق مجيع احلواجز

فقياس اتمع علـى أشـياء الطبيعـة وتطبيـق مـا يـؤثر       . عجيب فتحدث فيه تأثرياً قد يرجعه إىل الوراء وقد يدفعه إىل األمام
فلـو فرضـنا أن هنـاك تناقضـات حتصـل يف      . على أشياء الطبيعة على اتمع ظاهر أنه قياس خاطيء وأنه تطبيق يف غري حملـه 

الطبيعة فليس ضرورياً أن تكون هناك تناقضات يف اتمعات، أي لو فرضنا أن هناك نضاالً بـني مـا يولـد ومـا ميـوت      أشياء 
يف جسم الغرسة أو نبتة الزرع أو الشاب فليس بضروري أن يكون هنـاك نضـاالً بـني العمـال وأصـحاب العمـل أو بـني        

بني املـالك واملسـتأجرين، ألن جسـم الغرسـة أو نبتـة الـزرع أو        البائعني واملشترين أو بني الفالحني وأصحاب األراضي أو
جسم الشاب مغاير كل املغايرة للعالقات القائمة بني العمال وأصحاب العمل أو بـني البـائعني واملشـترين أو بـني الفالحـني      

القـات ـرد أن   فال يوجد ما يسـتدعي حتميـة حصـول التناقضـات يف الع    . وأصحاب األراضي أو بني املالك واملستأجرين
  .هذه التناقضات حتصل يف أشياء الطبيعة، وهذا يبطل القول أن نضال الربوليتاريا الطبقي أمر حتمي

بـني هـذه    ات فإنـه لـيس بضـروري أن حيصـل نضـال     على أنه لو سلمنا جدالً أنه توجد يف اتمعـات متضـاد  
مصاحل العمـال مضـادة ملصـاحل أصـحاب العمـل ومصـاحل        املتضادات ألنه قد حيصل بينها توفيق يرفع التضاد، فلو رفضنا أن

املشترين مضادة ملصاحل البائعني ومصاحل الفالحني مضادة ملصاحل أصـحاب األراضـي ومصـاحل املسـتأجرين مضـادة ملصـاحل       
أصحاب األمالك فإنه ليس بضروري أن حيصـل نضـال بـني كـل فئـتني، أي لـيس بضـروري أن حتصـل التناقضـات يف          

م، إذ ميكن أن توضع أنظمة تنظم هذه العالقات تنظيماً يرفـع الـرتاع ويوفـق بـني مصـاحلهم فـال حيصـل أي        العالقات بينه
نضال وال توجد أية تناقضات، وهذا هو الوضع الذي كان قائماً يف اتمـع اإلسـالمي خـالل بضـعة عشـر قرنـاً فإنـه مل        

ئمة بني النـاس، ألن أحكـام اإلسـالم الـيت تعـاجل العالقـات       حتصل فيه أية تناقضات من جراء تضاد املصاحل يف العالقات القا
على أن العمال يف البلدان الرأمسالية فإم يف بلـد مثـل الواليـات املتحـدة األمريكيـة      . ترفع الرتاع، ولذلك مل حتصل تناقضات

فكيـف يقـال أن حصـول     أحسن حاالً منهم يف االحتاد السوفيايت االشتراكي، وال يوجد هناك نضـال الربوليتاريـا الطبقـي،   
فـإن  . نضال الربوليتاريا الطبقي أمر حتمي والواقع تارخيياً وواقعياً يكذبه، بل أن واقع احلياة بـني النـاس ينقضـه مـن أساسـه     

االجتاهات املتضادة أياً كانت إذا حصل بينها توفيق يرفع التضاد فإنه ال حيصل التناقض كإعطـاء العمـال فـوق كفايتـهم فإنـه      
  .فالقول حبتمية حصول التناقضات قول خاطيء ألا ليست حتمية يف اتمع. الصطدام مع أصحاب العملال حيصل ا

فـإم يقولـون ال   . والشيوعيون أنفسهم يقولون ما يدل على أنه ميكن التوفيق بني املضادات فـال حتصـل التناقضـات   
ومصـاحل الربجوازيـة، وال سياسـة تفامهيـة تقـول بإدمـاج       جيوز اتباع سياسة إصالحية تقول بالتناسق بني مصاحل الربوليتاريا 

وهذا القول يعين أن هناك سياسة تناسق بني املصاحل ميكـن اتباعهـا فـال حيصـل نضـال املتضـادات       . الرأمسالية يف االشتراكية
ملـا أمكـن إجيـاد     ألنه لـو كـان حتميـاً   . وال تقع التناقضات، وهو اعتراف بأن حصول التناقضات يف اتمع ليس أمراً حتمياً

التناسق بني مصاحل العمال ومصاحل أصحاب العمل، ولكن ما دام التوفيق بني االجتاهـات املتضـادة أمـراً ممكنـاً وهـو حيصـل       
وبـذلك يبطـل القـول    . بالفعل فإنه يف هذه احلال ال حتصل التناقضات وبذلك يوجد اتمع الذي ال توجـد فيـه متناقضـات   

  .اتمع حبتمية حصول التناقضات يف
واملدقق يف كالم الشيوعيني يصل إىل هذه النتيجة بشـكل قطعـي ال حيتمـل التأويـل، وهلـذا فـإم قـد احتـاطوا         

فقـالوا باجتنـاب التوفيـق بـني االجتاهـات      . للحيلولة دون رفع التناقضات أي احليلولة دون وجود اتمع اخلايل من التناقضات
ومل يكتفوا بذلك بل حضـوا علـى إبـراز التناقضـات إذا وجـدت      .  توجد فيه تناقضاتاملتضادة حىت ال يوجد اتمع الذي ال



46 
 

فقالوا ال ينبغي إخفاء تناقضات النظام الرأمسايل، بل ينبغي إبرازها ـ وعرضها، وال ينبغي خنـق النضـال الطبقـي، بـل ينبغـي       
مع ليس أمراً حتميـاً بـل ال بـد إلجيادهـا مـن القيـام       وهذا القول منهم يعين أن وجود التناقضات يف ات. القيام به إىل النهاية

بأعمال مقصودة، فيجب احليلولة دون إخفائها وخنقها، وجيب إبرازها وعرضها، وجيـب القيـام بالنضـال الطبقـي إىل النهايـة      
فيكـون وجـود    حىت توجد التناقضات يف اتمع، ومعناه أنه إذا مل يقوموا ذه العمليـات ال توجـد التناقضـات يف اتمـع،    

التناقضات يف اتمع ليس أمراً حتمياً بل وال أمراً طبيعياً بل هو عملية مصطنعة توجد من جـراء القيـام بأعمـال معينـة، ومـا      
وهذا كاف إلبطال ما يقولونه مـن حتميـة النضـال الطبقـي وحتميـة تصـادم العمـال مـع         . مل يقم ذه األعمال ال توجد
  .االشتراكية مع الرأمساليةالرأمساليني وحتمية اصطدام 

على أن اخلالف العقائدي القائم اليوم بني زعماء الشـيوعيني يف االحتـاد السـوفيايت وزعمـاء الشـيوعيني يف الصـني       
الشيوعية يثبت أن حصول النضال بني االجتاهات املتضادة ليس أمراً حتمياً، أي يبطـل نظريتـهم الـيت تقـول حبتميـة وجـود       

فإن زعماء الشيوعيني يف االحتاد السوفيايت يسريون على سياسـة تقـول بالتناسـق بـني مصـاحل روسـيا       . عالتناقضات يف اتم
وهذا يعين التوفيـق بـني االجتاهـات املتضـادة وعـدم حصـول التناقضـات يف        . ومصاحل أمريكا وبالتفاهم بني روسيا وأمريكا

هذه السياسـة وحياربوـا ويقولـون بضـرورة إبـراز التضـاد       اتمع الدويل، وزعماء الشيوعيني يف الصني الشيوعية يشجبون 
وهـذا اخلـالف بينـهم يعـين أـم      . بني مصاحل املعسكر الشيوعي ومصاحل املعسكر الرأمسايل إلجياد التناقضات يف اتمع الدويل

ـ   د النضـال بـني املعسـكرين    مجيعاً يسلمون أن وجود التناقضات يف اتمع الدويل حيتاج إىل القيام بأعمال واتباع سياسـة توج
ومتنع التوفيق بينهما، وزعماء االحتاد السوفيايت ال يريدون إجياد هذا النضال ويعملون جلعل اتمـع الـدويل جمتمعـاً لـيس فيـه      
تناقضات مبحاولتهم التوفيق بني املصاحل االشتراكية يف روسيا واملصـاحل الرأمساليـة يف أمريكـا، وهـذا يبطـل القـول حبتميـة        

  .د التناقضات يف اتمعوجو
وأيضاً فإنه إذا كان الرتاع بني البشر أمراً ال بد منه الختالف الرتعات فـإن ذلـك ال يعـين أن التناقضـات ال بـد أن      
حتصل يف كل شيء، وأا ال بد أن حتصل بني العمال وأصحاب العمل، أي بني األجـراء واملسـتأجرين، فقـد حتصـل وقـد ال      

ورياً وليس مما ال مناص منه، وبالتايل فإن ما يسـمى بالنضـال الطبقـي مـن جـراء التناقضـات ال       فحصوهلا ليس ضر. حتصل
وعليـه فـإن   . فإذا وجدت مفاهيم النضـال حيصـل وإذا مل توجـد ال حيصـل    . حيصل طبيعياً فضالً عن أن يكون حصوله حتمياً

صل جمرد تغري ولـيس تطـوراً مبعـىن انتقـال إىل حـال      االدعاء بأن التطور جيري بانبثاق التناقضات الداخلية خطأ، ألن الذي حي
وكذلك االدعاء بأن نضال العمـال ضـد أصـحاب العمـل أمـر      . أحسن، وألن هذه التناقضات ليست أمراً الزماً يف كل شيء

ولـذلك  . ال مناص منه خطأ، ألنه قد حيصل وقد ال حيصل، وألن مـا يسـمى بالتناقضـات ليسـت أمـراً حتميـاً يف اتمـع       
  .ت النقطة الرابعة من حيث تطبيقها على اتمع خطأ خمالف للواقعكان

  
13  

وذا كله يظهر خطأ النقاط األربع، وخطأ تطبيقها على اتمع، فتماسك الطبيعة ال يعـين ارتبـاط كـل شـيء فيهـا      
هـو قـوانني الكـون     باآلخر ارتباطاً عاماً يف كل شيء بشكل حتمي، فما يسمى بقوانني التطور غري موجـود، بـل املوجـود   

وهـذه  . كله، والقوانني اخلاصة بكل جزء من أجزاء الكون، وبكل شيء من األشياء الـيت حيويهـا الكـون كـل علـى حـدة      
مث إن كون احلوادث واألشياء تتغري ال يعـين أـا تـتغري مـن أدىن إىل أعلـى      . القوانني العامة واخلاصة ليست هي قوانني التطور

وكون التغري يف املاء جيري من كم إىل كيـف بشـكل فجـائي ال يعـين أن الـتغري      . اء حيتم تغري األنظمةوال يعين أن تغري األشي
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وكون الرتاع بني النـاس ال بـد منـه الخـتالف نزعـام      . يف اتمع جيري بشكل فجائي، وال يعين أن الثورات ال مناص منها
وعليـه  . وجـود التناقضـات بـني العمـال وأصـحاب العمـل       وال يعين ضرورة. ال يعين ضرورة وجود التناقضات يف اتمع

فاإلنسـان لـيس سـائراً سـرياً جربيـاً يف احليـاة ويف       . يكون حديث الديالكتيكية عن الطبيعة خطأ، وتطبيقه على اتمع خطأ
ي يـراه، وهـو يسـخر    األنظمة اليت يعيش عليها حسب ما تسريه الطبيعة، وإمنا هو سائر سرياً اختيارياً حمضاً خيتار النظـام الـذ  

وال يوجـد عليـه أي إجبـار يف أفكـاره وأنظمـة      . ما يسمى بالطبيعة للنظام الذي خيتاره لنفسه فيكيفها هو حسب ما يريـد 
  .حياته وآرائه السياسية، وأوضاعه السياسية، بل هو خمتار اختياراً مطلقاً ال يوجد من خيضعه جربياً لشيء من ذلك مطلقاً

الديالكتيكية يف الفكر وتطبيقه على اتمع، ويف الطبيعة وتطبيقهـا علـى اتمـع، وهـي كلـها      هذا هو واقع النظرية 
خطأ يف خطأ، وما هي إال فروض نظرية وقياسات مشولية، واخلطورة فيهـا نظرـا إىل اإلنسـان، ونظرـا إىل اتمـع، فإـا       

احلياة اليت فيه وعن امليزة الـيت متيـزه عـن احليـوان وهـي      جتعل اإلنسان جزءاً من الكون كأي جزء من أجزائه بغض النظر عن 
العقل، فإا يف جعلها العقل عبارة عن انعكاسات الوقائع على الدماغ، وجعلها احليـاة العقليـة عبـارة عـن انعكـاس الواقـع       

دمـاغ اإلنسـان عـن    املوضوعي أو انعكاس املوجود مل جتعل أي فرق بني اإلنسان واحليوان، ومل تقم أي وزن ملـا ميتـاز بـه    
دماغ احليوان من قدرته على ربط املعلومات بالواقع، وأسقطت من احلسـاب قـدرة اإلنسـان ـ بربطـه املعلومـات بعضـها        
ببعض ـ على إجياد وقائع مل تكن موجودة من قبل؛ وغاب عنها أن الفروض الـيت تسـبق النظريـات والقـوانني هـي أفكـار        

دون أن يكون واقعها يف متناول حواسه حني يسـتنبطها، أو قـد يكـون واقعهـا شـيئاً       يشتقها اإلنسان من ربط أفكار بأفكار
مل يوجد بعد ولكن يراد إجياده، أو أنه سيوجد، وهذا وال شك إهدار لقيمـة العقـل يف احليـاة كلـها وجعـل القيمـة كلـها        

حياتـه ضـمن قـوانني الكـون فحسـب      مث أا ـ أي الديالكتيكية ـ قد جعلت اإلنسان إمنا يسـري يف    . للواقع وليس للعقل
بوجوده وحبياته، ومل تلتفـت إىل أنـه باملشـاهد احملسـوس يفعـل أشـياء       : دون النظر إىل أنه له قوانني خاصة به تتعلق به وحده

كثرية خمتاراً ويتركها خمتاراً وخاصة طريقة حياته وأسلوب عيشه خيتارها اختياراً مطلقـاً، نعـم مل تلتـف هلـذا وجعلتـه يسـري       
وهـذا وال شـك فـوق خمالفتـه للواقـع املشـاهد يف       . من قوانني الكون يف كل شيء حىت يف طريقة حياته وأسلوب عيشـه ض

قوانني الكون ويف قوانني اإلنسان، وللواقع املشاهد يف حياة اإلنسان وعيشه، فإنه إلغاء لوجـود اإلنسـان بوصـفه شـيئاً آخـر      
كون كأي كوكـب بـل كـأي جـزء مـن أجـزاء األرض كاحلديـد والتـراب         غري الكون وغري احلياة، بل اعترب جزءاً من ال

مع أن اإلنسان غري الكون وغري احلياة، فإنه وإن كان جسمه جزءاً من الكون، وحياتـه مـن نفـس احليـاة املوجـودة      . وغريمها
املـدرك، إذ أن  يف أي كائن حي فإنه فيما وهب من عقل ومن خاصيات انفرد ا وحـده قـد صـار شـيئاً ثالثـاً يف الوجـود       

  .الوجود املدرك ليس الكون فحسب، وال الكون واحلياة فقط بل الوجود املدرك هو الكون واحلياة واإلنسان
أما بالنسبة لنظرا للمجتمع فإـا يف جعلـها احلركـة يف الطبيعـة نتيجـة      . هذا بالنسبة لنظرة الديالكتيكية إىل اإلنسان

 جعلها الطبيعة كالً متماسكاً وجعلـها اإلنسـان جـزءاً منـها، ويف جعلـها حركـة       للتناقضات، نتيجة نضال املتضادات، ويف
الطبيعة إمنا هي حركة تطور مبعىن انتقال من أدىن إىل أعلى، قد جعلت اإلنسان يسـري يف اتمـع سـرياً جربيـاً حسـب سـري       

ليعـيش فيـه حسـب مـا تكونـه ولـيس       الطبيعة وال ميلك أن يتخلف عنه، وجعلت الطبيعة هي اليت تكون اتمع لإلنسـان  
اإلنسان هو الذي يوجد اتمع الذي يريده، وجعلت حياة اإلنسان هي عبـارة عـن نضـال بـني املتضـادات، وأـا دائمـاً        

إحـدامها تسـيطر عليـه، واألخـرى يسـيطر      : فاإلنسان يعـيش يف دائـرتني  . وهذا ال شك خمالف للواقع. انتقال إىل أحسن
عليه فهي الدائرة اليت تنطبق فيها عليه أنظمة الوجود، فهو يسري والكـون واحليـاة طبـق نظـام خمصـوص       أما اليت تسيطر. عليها

ال يتخلف، ولذلك تقع األعمال عليه يف هذه الدائرة على غري إرادة منه، وهو فيها مسـري ولـيس مبخـري، فقـد أتـى إىل هـذه       



48 
 

هو ال ميلك أن خيرج على نظـام الكـون، وهـذه الـدائرة ليسـت      الدنيا على غري إرادة منه، وسيذهب عنها على غري إرادته، و
وأما الدائرة اليت يسـيطر عليهـا فهـي الـدائرة الـيت      . هي اتمع، وال هي تكون اتمع، فال عالقة له يف موضوع هذا البحث

مـن اإلنسـان أو عليـه     يسري فيها خمتاراً ضمن النظام الذي خيتاره، وهذه الدائرة هي اليت تقـع فيهـا األعمـال الـيت تصـدر     
بإرادته، فهو ميشي ويأكل ويشرب ويسافر يف أي وقت يشاء، وميتنع عن ذلك يف أي وقت يشـاء، يفعـل خمتـاراً وميتنـع عـن      
العمل خمتاراً واتمع وتكوينه، واألنظمة وتغيريها، واحلياة وتسيريها، كل ذلك يقـع يف هـذه الـدائرة، فاإلنسـان هـو الـذي       

أي على األشياء وقوانينها فيسخرها لنفسه، وليست الطبيعة هـي املسـيطرة عليـه، وهـو يعـيش خمتـاراً        يسيطر على الطبيعة
حسب ما يريد وليس جمرباً بل خيتار النظام الذي يريده، وهو الذي يوجد اتمـع وليسـت الطبيعـة هـي الـيت توجـده لـه،        

ط، وقد تنتقـل إىل أحسـن كمـا حصـل مـع العـرب       وحياته نضال بني متضادات وانسجام بني متوافقات وليست نضاالً فق
وهلـذا كلـه   . حني صاروا مسلمني، وقد تنتقل إىل السيء كما حصل مع املسلمني حني ختلوا عـن اإلسـالم يف معتـرك احليـاة    

  .كانت املادية الديالكتيكية بقسميها خطأ حمضاً
  
14  

أمـا املاديـة   . ياة يف اتمع وعلـى تـاريخ اتمـع   هذه هي املادية الديالكتيكية وهذا ما تقول به لدى تطبيقها على احل
التارخيية فتعين تطبيق األفكار الديالكتيكية على حياة اتمع، وهم يقولون أن شروط احليـاة املاديـة يف اتمـع الـيت حتـدد يف      

، وازديـاد السـكان،   النهاية هيئة اتمع وأفكاره وآراءه وأوضاعه السياسية ومـا إليهـا هـي الطبيعـة أو الوسـط اجلغـرايف      
ويقولون أما الطبيعة اليت حتيط باتمع أو الوسط اجلغرايف فإـا تؤلـف أحـد الشـروط الضـرورية الدائمـة       . وأسلوب اإلنتاج

حلياة اتمع املادية، وهي تؤثر وال ريب يف تطور اتمع ولكنها ال تكون القوة الرئيسية اليت حتـدد هيئـة اتمـع وتعـني نظـام      
الذي يعيشون عليه، وتقرر االنتقال من نظام إىل آخر، ويقولون صـحيح أن الوسـط اجلغـرايف هـو دون جـدال أحـد        الناس

الشروط الدائمة والضرورية للمجتمع، ومن املؤكد أنه يؤثر يف هذا التطور، فهو يعجل أو يبطـيء سـري التطـور، ولكـن هـذا      
فـال ميكـن أن   . بصورة أسرع بكثري من تطور الوسـط اجلغـرايف وتغرياتـه    ألن تطور اتمع وتغرياته جتري. التأثري ليس حامساً

إذ أن مـا يبقـى دون تغـري خـالل عشـرات      . يكون الوسط اجلغرايف السبب األساسي أو السبب احلاسم للتطور االجتمـاعي 
مـن  األلوف من السنني ال ميكن أن يكون السبب األساسي لتطور شـيء معـرض لـتغريات أساسـية خـالل بضـع مئـات        

ويقولون وأما منو السكان وكثافتهم فإنه يؤلف أحد الشروط حلياة اتمـع، ألن النـاس هـم عنصـر أساسـي ال بـد       . السنني
. منه يف شروط احلياة املادية للمجتمع، وبدون حد أدىن من النـاس ال ميكـن أن تكـون هنـاك أيـة حيـاة ماديـة للمجتمـع        

ويقولـون صـحيح   . القوة األساسية اليت حتدد طابع نظـام النـاس االجتمـاعي    ويقولون غري أن منو السكان وكثافتهم ال يكون
أن منو السكان يؤثر يف التطور االجتماعي فيسهله أو يبطئه، ولكن ال ميكن أن يكـون القـوة األساسـية للتطـور االجتمـاعي،      

نـوع نظـام اجتمـاعي أعلـى أو أرقـي،      ألن منو الناس من حيث هو ال ينشأ عنـه  . وال ميكن أن يكون تأثريه فيه تأثرياً حامساً
بدليل أن كثافة السكان يف الصني أعلى بأربع مرات منها يف الواليـات املتحـدة، ومـع ذلـك فالواليـات املتحـدة هـي يف        
مستوى أعلى من الصني من حيث التطور االجتماعي، وكثافـة السـكان يف بلجيكـا أعلـى بتسـع عشـرة مـرة منـها يف         

ك فالواليات املتحدة هي يف مستوى أرقى من بلجيكا من حيـث التطـور االجتمـاعي، فنـتج عـن      الواليات املتحدة، ومع ذل
ذلك أن منو السكان ال ميكن أن يكون القوة األساسية لتطور اتمع، أي القوة الـيت حتـدد طـابع النظـام االجتمـاعي وهيئـة       

ياة للمجتمـع كالطبيعـة وكنمـو السـكان ولكنـه      ويقولون وأما أسلوب اإلنتاج فإنه وإن كان يؤلف أحد شروط احل. اتمع
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فأسـلوب احلصـول علـى وسـائل املعيشـة      . هو الذي يكون القوة األساسية لتطور اتمع أي القوة اليت حتدد هيئـة اتمـع  
.. الضرورية حلياة الناس، أي أسلوب إنتاج احلاجات املادية كالغذاء واللبـاس واألحذيـة واملسـكن والوقـود وأدوات اإلنتـاج     

اخل اليت ال بد منها حىت يستطيع اتمع أن حييا ويتطور، هذا األسلوب هـو الـذي حيـدد طـابع النظـام االجتمـاعي وهيئـة        
  :وهم يشرحون ذلك فيقولون. اتمع

اخل، وألجـل احلصـول علـى هـذه احلـوائج املاديـة جيـب        .. ال بد ألجل احلياة من غذاء ولباس ومسكن ووقـود 
وال بـد مـن معرفـة اسـتخدام هـذه      . ها ال بد من أدوات اإلنتاج اليت ينتج الناس بواسطتها هذه احلوائجإنتاجها، وألجل إنتاج

فأدوات اإلنتاج، والناس الذين يستعملون هذه األدوات، ومعرفـة اسـتخدامها، هـذه هـي العناصـر الـيت تؤلـف        . األدوات
ف إال جانبـاً واحـداً مـن أسـلوب اإلنتـاج، وهـو اجلانـب        غري أن هذه القوى املنتجة ال تؤل. مبجموعها قوى اتمع املنتجة

أمـا اجلانـب اآلخـر ألسـلوب     . الذي يعرب عن سلوك الناس حنو أشياء الطبيعة وقواها اليت يستخدموا إلنتاج احلوائج املاديـة 
أن اإلنتـاج مهمـا    ذلـك . اإلنتاج فهو عالقة الناس فيما بينهم أثناء سري اإلنتاج، أو ما يسمى عالقـات اإلنتـاج بـني النـاس    

فالنـاس يف نضـاهلم مـع الطبيعـة الـيت يسـتثمروا       . تكن الشروط حلياة اتمع املادية هو إنتاج مجاعي وليس إنتاجاً فرديـاً 
وليسوا أفراداً أحدهم منفصـل عـن اآلخـر بـل هـم ينتجـون       . إلنتاج احلوائج املادية ليسوا منفردين، وال منعزلني عن بعضهم

ويف أثنـاء اإلنتـاج يقـيم النـاس فيمـا      . ومن هنا كان اإلنتاج إنتاجاً مجاعياً وليس إنتاجاً افراديـاً . مجعيات معاً يف مجاعات أو
بينهم هذه العالقات أو تلك ضمن نطاق اإلنتاج، وميكن أن تكون هـذه العالقـات عالقـات تعـاون وتعاضـد بـني أنـاس        

، كما ميكن أن تكـون عالقـات انتقـال مـن شـكل مـن       حمررين من كل استثمار، وميكن أن تكون عالقات سيطرة وخضوع
ولكن مهما يكن الطابع الذي تتسـم بـه عالقـات اإلنتـاج سـواء أكانـت تعاونـاً        . أشكال عالقات اإلنتاج إىل شكل آخر

وتعاضداً أم كانت سيطرة وخضوعاً أم كانت انتقاالً من شكل إىل شكل آخـر فإـا دائمـاً وحتـت كـل األنظمـة عنصـر        
يف اإلنتـاج ال  : "يقـول كـارل مـاركس   . ىن عنه يف اإلنتاج، مثلها يف ذلك مثل قوى اتمع املنتجة سواء بسـواء ضروري ال غ

فهم ال ينتجـون إال بالتعـاون فيمـا بينـهم علـى شـكل       . يؤثر الناس يف الطبيعة فقط، بل يؤثر بعضهم يف البعض اآلخر أيضاً
وال يـتم  . جوا يدخل بعضـهم مـع بعـض يف صـالت وعالقـات معينـة      ومن أجل أن ينت. معني، وبتبادل النشاط فيما بينهم

  ".تأثريهم يف الطبيعة، أي ال يتم اإلنتاج إال يف حدود هذه الصالت والعالقات االجتماعية
وأن أسـلوب اإلنتـاج هـو قـوى اتمـع      . ومن هذا كله يتبني أن القوة اليت حتدد هيئة اتمع هي أسلوب اإلنتـاج 

وعليه فإن شروط احلياة املاديـة للمجتمـع الـيت حتـدد يف النهايـة هيئـة اتمـع وأفكـاره وآراءه         . نتاجاملنتجة وعالقات اإل
وأوضاعه السياسية وما إليها هي الطبيعة أو اإلقليم اجلغرايف، ومنو السكان وكثافتـهم، وأسـلوب اإلنتـاج، أي القـوى املنتجـة      

جتماعي وهيئـة اتمـع هـو أسـلوب اإلنتـاج، أي النـاس، واألدوات،       غري أن الذي حيدد طابع النظام اال. وعالقات اإلنتاج
  .ومعارف اإلنتاج، والعالقات اليت تقوم بني الناس أثناء اإلنتاج

  
  
  
15  

هذا هو شرح املادية التارخيية للمجتمع أو على حـد تعـبريهم لشـروط احليـاة املاديـة للمجتمـع وهـي خطـأ يف         
فهـي تـرى أن اتمـع مؤلـف مـن      . طأ فيها آت من أساس نظرـا إىل اتمـع  واخل. أساسها وفيما تسميه خبواص اإلنتاج
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ولكـن  . هذه العناصـر الثالثـة هـي الـيت تكـون اتمـع      . الوسط اجلغرايف ومن منو السكان وتكاثفهم، ومن أسلوب اإلنتاج
يكـون أي منـهما القـوة الـيت حتـدد      النظرية تعود فتنفي تأثري اثنني منها، إذ تنفي عن الوسط اجلغرايف وعن منو السـكان، أن  

هيئة اتمع، وحتصرها بأسلوب اإلنتاج فقط، فتقول أن القوة األساسية اليت حتـدد هيئـة اتمـع وطـابع النظـام االجتمـاعي       
فيكون عندها اتمع مكوناً مـن عناصـر ثالثـة ولكـن الـذي      . وتقرر تطور اإلنتاج من نظام إىل آخر إمنا هي أسلوب اإلنتاج

وهذا الفهم ملعىن اتمـع خطـأ حمـض وهـو خمـالف لواقـع       . هيئة اتمع عنصر واحد هو أسلوب إنتاج احلاجات املادية حيدد
إذ اتمع مؤلف من ناس، وأفكار، ومشـاعر، وأنظمـة، وال دخـل للوسـط اجلغـرايف فيـه، وال ألدوات       . أي جمتمع يف الدنيا

اخل يسـاوي  .. ففـرد زائـد فـرد زائـد فـرد     . لناس تنشأ بينهم عالقات دائميةوبيان ذلك أن اتمع هو جمموعة من ا. اإلنتاج
فإذا نشأت بني هـؤالء األفـراد عالقـات دائمـة كـانوا جمتمعـاً، وإذا مل       . مجاعة، أي ينشأ من هذه اموعة من األفراد مجاعة

فالـذي جيعـل جمموعـة النـاس     . قـات تنشأ بينهم عالقات دائمة ظلوا مجاعة، وال يشكلون جمتمعاً إال إذا نشـأت بينـهم عال  
فاملصـلحة هـي الـيت توجـد     . وهذه العالقات إمنا تنشأ بـدافع مصـاحلهم  . تشكل جمتمعاً إمنا هو العالقات الدائمية فيما بينهم

فالناس لقضاء مصـاحلهم حيتـاج بعضـهم إىل الـبعض اآلخـر، فتنشـأ مـن        . ومن غري وجود مصلحة ال توجد عالقة. العالقة
إال أن هذه املصاحل إمنا يعينها مـن حيـث كوـا مصـلحة أو مفسـدة مفهـوم اإلنسـان عـن         . احل العالقاتقضاء هذه املص

. املصلحة، فإن رأى الشخص أن هذا األمر مصلحة نشأت العالقة، وإن رأى أن هـذا األمـر لـيس مصـلحة ال تنشـأ العالقـة      
نهما عالقة، ولكنـه يـرى أن بيعـه خرتيـراً لـيس مصـلحة       فاملسلم يرى أن بيعه للنصراين بقرة يربح فيها مصلحة له، فتنشأ بي

فالذي عني كون الشيء مصـلحة أو لـيس مصـلحة إمنـا هـو مفهـوم       . فال يبيعه إياه مهما دفع من مثن فال تنشأ بينهما عالقة
فاملفهوم هو الـذي عـني املصـلحة وبالتـايل املفهـوم هـو الـذي أوجـد         . الشخص عن الشيء بأنه مصلحة أو ليس مصلحة

غـري أن هـذه األفكـار ال يكفـي أن     . ومبا أن املفاهيم هي معاين األفكار فتكون األفكار هي الـيت أوجـدت العالقـة   . عالقةال
. توجد عند واحد وال توجد عند اآلخر ممن يراد أن تنشأ بينهم عالقة، بل ال بد أن توجد عنـد االثـنني حـىت توجـد العالقـة     

فإذا كان أحدمها يرى أن هذا األمر مصلحة واآلخـر يـراه لـيس مصـلحة ال ميكـن      . فإذا مل توجد عند االثنني ال توجد عالقة
وال يتأتى أن توجد بينهما عالقة إال إذا رأى االثنان أن هذه مصـلحة، وحينئـذ فقـط توجـد العالقـة،      . أن توجد بينهما عالقة

غـري أن وحـدة األفكـار    . العالقـة بينـهم  وعلى ذلك فإن وحدة األفكار بني الناس ال بد منها حىت توجـد  . أما قبل ذلك فال
وحدها ال تكفي ألن توجد العالقات بل ال بد أن تكـون معهـا وحـدة املشـاعر، أي أن هـذه املصـلحة ال بـد أن يسـر         

فإذا كان أحدمها يسر ا واآلخر يسخط منـها ال توجـد العالقـة بينـهما، بـل ال بـد أن       . الشخصان ا حىت توجد العالقة
.  النظرة إىل املصلحة من سرور وغضب وحزن وأمل إىل غري ذلك مـن املشـاعر إىل جانـب احتـاد األفكـار     تتحد مشاعرمها يف

إال أن وحـدة األفكـار واملشـاعر معـاً     . أي أن وحدة املشاعر ووحدة األفكار معاً ال بد منها حىت توجد العالقات بني النـاس 
فـإذا  . تكون معها وحدة النظام الذي يعـاجلون بـه هـذه املصـاحل     بني الناس ال تكفي وحدها ألن توجد العالقات بل ال بد أن

كان أحدمها يرى أن هذه املصلحة جيب أن تعاجل بكذا ولكن اآلخر يرى أن تعاجل هـذه املصـلحة بغـري مـا قـال بـه األول ال       
النظـام الـذي يعاجلاـا بـه،     تنشأ بينهما عالقة وال يتأتى أن تنشأ إال إذا اتفقا على كيفية معاجلتـها، أي إال إذا اتفقـا علـى    

  .وحينئذ تنشأ العالقة
وأن هـذه العالقـات إمنـا أوجـدها بينـهم      . ومن هذا يتبني أن اتمع هو جمموعة من الناس بينهم عالقـات دائميـة  

ـ . فيكون اتمع هو الناس وما يوحد بينهم مـن أفكـار ومشـاعر وأنظمـة    . توحيد األفكار واملشاعر واألنظمة فيما بينهم ذا وهل
وأنه وإن كان اتمع يف واقعـه جمموعـة مـن النـاس بينـهم عالقـات       . فإن اتمع مكون من أناس، وأفكار، ومشاعر وأنظمة
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دائمية ولكنه يف أساس تكوينه أناس وأفكار ومشـاعر وأنظمـة وهلـذا ختتلـف اتمعـات بـاختالف أفكارهـا ومشـاعرها         
ومن هنا يعرف اتمع بأنـه نـاس، وأفكـار، ومشـاعر، وأنظمـة، إذ      . دائميةوأنظمتها، وإن كانت كلها أناساً بينهم عالقات 

وال يعرف بأنه جمموعة مـن النـاس بينـهم عالقـات دائميـة، ألن ذلـك       . أن ذلك هو أساس تكوينه، وحبسبه تتميز اتمعات
واملشـاعر واألنظمـة، فتكـون    وإن كان هو واقعه الظاهري ولكنه ليس واقعه احلقيقي ألن العالقات نتيجـة توحيـد األفكـار    

. األفكار واملشاعر واألنظمة هي الواقع احلقيقي للمجتمع وليس العالقات اليت هي نتيجـة لتلـك األفكـار واملشـاعر واألنظمـة     
هذا هو واقع اتمع كما يشاهد من جمرد النظرة إليه، وكما يشاهد بعد التدقيق فيه، وكمـا يشـاهد عنـد حتليلـه إىل أجزائـه      

وعلى ذلك يكون تعريف الشيوعيني بأن اتمع مؤلـف مـن الوسـط اجلغـرايف ومنـو السـكان وأسـلوب        . كون منهااليت يت
  .اإلنتاج خمالف لواقع اتمع فهو خطأ حمض

أما من ناحية خطأ مـا تضـمنه التعريـف مـن أفكـار فـإم بـدل أن        . هذا من ناحية خمالفة التعريف لواقع اتمع
ـا تشـمل قبـل كـل شـيء       . تمع قالوا أن هذه هي شروط احلياة املادية للمجتمعيقولوا أن هذا تعريف اوعددوها فقـالوا إ

وأن منـو السـكان وكثافتـهم    . الطبيعة اليت حتيط باتمع، أو الوسط اجلغرايف الذي يؤلف أحد الشروط الضـرورية للمجتمـع  
ـ . يدخالن يف مفهوم شروط احلياة املادية للمجتمع . اج هـو يف جمموعـة شـروط احليـاة املاديـة للمجتمـع      وأن أسلوب اإلنت

  .وهذا القول كله خطأ
أما بالنسبة للطبيعة اليت حتيط باتمع، ومنو السـكان وكثافتـهم، فيكفـي خطـأ اعتبارمهـا مـن مكونـات اتمـع         

ال حيـددان هيئـة اتمـع،    ومقوماته، أو على حد تعبريهم خطأ اعتبارمها من شروط احلياة املادية للمجتمع أم يقولـون أمـا   
فإن جـزء الشـيء يـؤثر فيـه، ومـا هـو مـن        . أي ال يؤثران يف نوعية اتمع وهذا يعين اما ليسا جزءاً منه وال من مقوماته

وما داما ال حيددان هيئة اتمـع وال يـؤثران يف هـذا التحديـد فهمـا ليسـا مـن        . مقومات الشيء يؤثر فقدانه على الشيء
مث أن مـا يسـمونه بالطبيعـة أو الوسـط اجلغـرايف      . فيكون اعتبارمها من الشروط خطأ. ادية على حد تعبريهمشروط حياته امل

موجود طبيعياً يف الكرة األرضية كلها، فهو يف روسيا موجود لروسـيا، ويف أمريكـا موجـد ألمريكـا، ويف القطـب الشـمايل       
د جمتمـع رأمسـايل أو جمتمـع اشـتراكي، وهـو يف روسـيا       حيث ال سكان موجود، سواء وجد جمتمع أم مل يوجد، وسواء وج

نفسها موجود أيام القيصرية، وموجود أيام االشـتراكية املاركسـية ومل يـتغري يف أي احلـالتني مـع أن اتمـع تغـري كليـاً         
ة املاديـة  وجذرياً، وهذا يثبت أنه ليس جزءاً من تكوين اتمع أو من مقوماته أو على حد تعـبريهم لـيس مـن شـروط احليـا     

صحيح أن اتمع البشري ال بد له من مكان جغرايف يقوم عليه، وبـدون مكـان معـني ال يتصـور وجـود جمتمـع       . للمجتمع
إال أن املكان ال دخل له يف حتديد نوع اتمع الذي يقوم عليه، بدليل أنـه يف املكـان الواحـد يـتغري اتمـع وال يـتغري       . معني

شك أنه ال بد منه ولكنه ال يدخل يف العناصر اليت حتدد نوع اتمع، فهـو عـالوة علـى كونـه أمـراً       املكان، فاملكان املعني ال
وإمنا منو السكان وكثافتهم فال عالقة لـه مبكونـات اتمـع ومقوماتـه، بـل الـذي       . طبيعياً فإنه ال دخل له يف مقومات اتمع

إذ النمـو أو الكثافـة ال دخـل    . باعتبارهم ناساً وليس منـوهم وكثافتـهم   له عالقة باتمع وهو جزء منه إمنا هو الناس أنفسهم
فقرية سكاا مئتا نسمة تشكل جمتمعاً واحـداً إذا احتـدت فيهـا األفكـار واملشـاعر واألنظمـة وبـالد        . هلما يف ذلك مطلقاً

مـة، والقـاهرة حـني كـان سـكاا      سكاا مئتا مليون نسمة تشكل جمتمعاً واحداً إذا احتدت فيها األفكـار واملشـاعر واألنظ  
فمسـألة النمـو   . مليون نسمة كانت تشكل جمتمعاً واحداً، وحني اصبح سكاا أربعة مليون ظلـت تشـكل جمتمعـاً واحـداً    

والكثافة يف السكان ليست جزءاً من اتمع باملشاهدة، بل الذي هو جزء من اتمع إمنـا هـم النـاس بوصـفهم أناسـاً بغـض       
  .وعن كثافتهم النظر عن منوهم
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أما بالنسبة ألسلوب اإلنتاج فإم يقولـون أن أسـلوب اإلنتـاج هـو مـن      . هذا بالنسبة للوسط اجلغرايف ومنو السكان
شروط احلياة املادية للمجتمع، ويعرفونه بأنه هو الناس، وأدوات اإلنتاج، ومعرفة اسـتخدامها، وهـذه الـثالث تشـكل أحـد      

أمـا بالنسـبة للنـاس فـال شـك أـم       . وهذا القول خطأ. ب اآلخر فتشكله عالقات اإلنتاججانيب أسلوب اإلنتاج، أما اجلان
جزء من اتمع وال كالم، فإنه بدون حد أدىن من الناس ال ميكـن أن يكـون هنـاك جمتمـع، فالنـاس هـم أسـاس وجـود         

نتـاج، فالنـاس هـم الـذين يوجـدون      اتمع، وهم العامل األساسي يف وجود اتمع، ولكنه ال يقال أم جزء يف أسـلوب اإل 
األدوات، وهم الذين يوجدون ألنفسهم معرفة استخدامها أي اخلربة الفنيـة، وهـم الـذين حيـدثون العالقـات فيمـا بينـهم،        
ولكن هذه األشياء ليست جزءاً من الناس، وال الناس جزء منها، وال هي تشكل مـع النـاس كـالً ماديـاً يتـألف مـن هـذه        

ة غري موجودة، لذلك ال يكون الناس جزءاً من أسلوب اإلنتاج، بل النـاس أنفسـهم أسـاس وجـود اتمـع،      األجزاء، فاجلزئي
  . إذ واقع اتمع هو مجاعة من الناس بينهم عالقات دائمية نشأت عن وحدة األفكار واملشاعر واألنظمة لديهم

فقـد توجـد قريـة لـيس فيهـا أدوات إنتـاج       . تهوأما أدوات اإلنتاج فإنه ال دخل هلا يف وجود اتمع، وال يف نوعي
مث إن . بأن كان أهلها يعيشون على واردات تأتيهم من اخلارج، مثل معسـكرات الالجـئني، ومـع ذلـك يشـكلون جمتمعـاً      

أدوات اإلنتاج يف روسيا هي نفس أدوات اإلنتاج يف أمريكا من حيث املصانع واملعامل ومـع ذلـك فـاتمع يف روسـيا غـري      
يف أمريكا، وهذا دليل حمسوس أن أدوات اإلنتاج ليست من مكونات اتمع وال مـن مقوماتـه أو علـى حـد تعـبريهم       اتمع

ووجودهـا يف اتمـع ال يكسـب اتمـع     . ليست من شروط احلياة املادية للمجتمع، فاحلياة املادية للمجتمع توجـد بـدوا  
اعتبارها من مكونات اتمـع أو علـى حـد تعـبريهم مـن شـروط احليـاة        أي ميزة يتميز ا عن غريه من اتمعات، فيكون 

  .املادية للمجتمع خطأ
صحيح أن جمتمعات البشر منذ أقدم األزمـان يف حاجـة إىل أدوات اإلنتـاج يف الصـيد والزراعـة والصـناعة وغـري        

نشـق اهلـواء ويشـرب املـاء ويأكـل      فكل إنسان مـثالً يست . ذلك، وال يستغين عنها أي جمتمع ولكنها ال تعطيه وصفاً خاصاً
الطعام فهذه أشياء طبيعياً ال بد من وجودها، ولكن ليست هذه األشياء هـي حتـدد شخصـيته أو جتعلـه بتقاسـيمه ومالحمـه       
وشكله فرداً متميزاً عن غريه، وكذلك األدوات للمجتمع، فهي أشياء مشـتركة ودائميـة بالنسـبة جلميـع اتمعـات حسـب       

تكون موضع حبث يف تعريف اتمع وبيان مقوماته، وإمنـا البحـث ينصـب علـى العناصـر الـيت جتعـل         حاجاا ولذلك ال
فـأدوات اإلنتـاج ال   . جمتمعاً معيناً يتميز عن سواه من اتمعات، وهذه ليست األدوات وإمنا هي األفكـار املشـاعر واألنظمـة   

ألـا وإن كانـت مـن ضـرورات     . ه مـن جمتمعـات أخـرى   دخل هلا يف حبث اتمع من حيث كونه جمتمعاً متميزاً عن غري
احلياة ووجودها أمر طبيعي حسب حاجة اإلنسان، ولكنها كاملاء واهلواء فكما أن املـاء واهلـواء ال تكـون إنسـاناً، وال جتعلـه      

تمعمتميزاً عن غريه، فكذلك األدوات ال تشكل جمتمعاً وال جتعله متميزاً عن غريه، ولذلك ليست جزءاً من ا.  
وأما معارف اإلنتاج أو معارف استخدام األدوات فإن نظرة واحـدة للعلـوم الطبيعيـة والتكنولوجيـة، تـبني خطـأ       

فإن انعدامها لدى الناس ال حيـول بينـهم وبـني أن يكونـوا جمتمعـاً، مث أن هـذه املعـارف يف        . اعتبارها من مكونات اتمع
وفوق هذا فإن علـوم اإلنتـاج وسـائر العلـوم هـي      . يف روسيا غريه يف أمريكا روسيا هي عينها يف أمريكا، ومع ذلك فاتمع

معارف عاملية ال ختتلف يف أي جمتمع عنها يف آخر، وال ختتلف عند أناس عنها عنـد آخـرين، ولـذلك ال عالقـة هلـا بتكـوين       
س وزراء االحتـاد السـوفيايت يف   ولـذلك يقـول خروشـوف رئـي    . فال تعترب من مكونات اتمع ومقوماته. اتمع وال بنوعيته

ال بـد مـن   : "بل قال فيـه أكثـر مـن ذلـك إذ قـال     " ال بد من االستعانة باألساليب الرأمسالية يف تنمية اإلنتاج: "تصريح له
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مما يدل على أن الواقـع صـار ميلـي علـى الشـيوعيني أن يعترفـوا أن املعرفـة        " االستفادة من النظم الرأمسالية يف تنمية اإلنتاج
  .ست من مكونات اتمعلي

وأما عالقات اإلنتاج فإن الذي هو من مكونات اتمع ومقوماته هـو العالقـات الدائميـة مطلقـاً ولـيس عالقـات       
فالعالقة كما تكون بني الناس أثناء اإلنتاج تكون بينهم أثنـاء مبـادالت البيـع والشـراء واإلجـارة والوكالـة       . اإلنتاج وحدها

عة والشراكة وغري ذلك، فالناس يقيمون بينهم عالقات حني تنشأ مصـاحل بينـهم سـواء أكانـت مصـاحل      والكفالة واهلبة والشف
فالعالقـات أعـم مـن    . تتعلق باإلنتاج أم مصاحل تتعلق بالتوزيع أم مصاحل تتعلق بالزوجية والبنوة واجلوار والعطف وغـري ذلـك  

تاج وحدها من مكونات اتمـع بـل جيـب أن تـدخل العالقـات      عالقات اإلنتاج، وهلذا كان من اخلطأ أن تعترب عالقات اإلن
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن اعتبار العالقات جزءاً من اتمـع إمنـا هـو باعتبـار واقعـه      . الدائمية كلها يف هذا االعتبار

قـة مـا أوجـد العالقـات     الظاهري ولكن واقعه احلقيقي أن العالقات هي نتيجة النظرة إىل املصاحل، فالذي هـو جـزء يف احلقي  
وبذلك يظهر خطأ ما ذهبت إليه املادية التارخيية مـن جعـل عالقـات اإلنتـاج وحـدها جـزءاً مـن        . وليس العالقات نفسها

  .مكونات اتمع أو على حد تعبريهم من شروط احلياة املادية للمجتمع
ملاديـة للمجتمـع، أمـا مـن ناحيـة مـا       هذا من ناحية تعريف اتمع أو على حد تعبريهم من ناحية شروط احليـاة ا 

فهـذه اخلـواص الثالثـة تعتـرب أن اإلنتـاج دائمـاً يف       . يسمونه خبواص اإلنتاج فإا كلها خطأ، وهي مبنية على فروض نظرية
حالة تغري ومنو وأن تغري أسلوب اإلنتاج يؤدي بصورة حتمية إىل تغري النظام االجتمـاعي بأسـره، وتغـري األفكـار االجتماعيـة      

مث أن الكيفية اليت جيري فيها هذا التطور والتغري هـي أن تطـور اإلنتـاج وتغرياتـه تبـدأ دائمـاً       . اآلراء واملؤسسات السياسيةو
إذ يف بـاديء األمـر   . بتغري القوى املنتجة وتطورها، وبتغيري وتطور أدوات اإلنتاج قبل غريهـا، مث تلحقهـا عالقـات اإلنتـاج    

ع وتتطور وبعدئذ تبعاً هلذه التعديالت وطبقاً هلا تتعدل عالقـات اإلنتـاج بـني النـاس أي تتعـدل      تتعدل القوى املنتجة يف اتم
غري أنه يف هذه العمليـة ال حيصـل نشـوء القـوى املنتجـة      . وذه الكيفية حيصل االنتقال إىل النظام اجلديد. عالقام االقتصادية

رج اتمع القدمي وبعـد زوالـه، بـل تنشـأ يف قلـب النظـام القـدمي،        اجلديدة ونشوء عالقات اإلنتاج اليت تطابقها بعدها خا
ولكنها تظهر بشكل عفوي يف أول األمر وتظل بشكل عفوي إىل أن تبلغ القوى املنتجة حـد النضـج وحينئـذ يصـبح ال بـد      

. وضهذه خالصة خواص اإلنتـاج عنـدهم وهـي ال شـك خطـأ وجمـرد فـر       . من النشاط الواعي العنيف وال بد من الثورة
  :ولكي يدرك اخلطأ فيها إدراكاً دقيقاً ال بد من التعرض هلا خاصة بشكل تفصيلي لكل واحدة منها على حدة

  
16  

يقول الشيوعيون أن اخلاصة األوىل لإلنتاج هي أنه ال يقف مدة طويلة يف نقطـة معينـة، فهـو دائمـاً يف حالـة تغـري       
فـإن تغـري أسـلوب اإلنتـاج     . ذلك انتقال اتمع مـن نظـام إىل نظـام    وتغريه هذا يعين تغري أسلوب اإلنتاج، فنشأ عن. ومنو

يؤدي بصورة حتمية إىل تغري النظـام االجتمـاعي بأسـره، وإىل تغـري األفكـار االجتماعيـة، وإىل تغـري اآلراء واملؤسسـات         
فالنـاس يف خمتلـف   . اًإذ أن تغري أسلوب اإلنتاج يؤدي إىل صهر النظام االجتماعي والسياسـي كلـه صـهراً جديـد    . السياسية

ففـي املشـاعية االبتدائيـة أسـلوب إنتـاج، ويف الـرق       . درجات التطور يستخدمون أدوات إنتاج خمتلفة، فيحيون حياة خمتلفة
وكل أسلوب فيها خيتلف عـن اآلخـر متـام االخـتالف، ولـذلك خيتلـف       . أسلوب آخر، ويف اإلقطاعية أسلوب ثالث وهكذا

م السياسية يف عهـد املشـاعية عنـها يف عهـد الـرق، وهـي يف       نظام الناس االجتماعي، وحيام العقلية، وآراؤهم ومؤسسا
عهد الرق ختتلف عنها يف عهد اإلقطاع، وهكذا خيتلف نظام الناس االجتماعي وختتلـف حيـام العقليـة، وختتلـف آراؤهـم      
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ياتـه، وآراؤه ومؤسسـاته السياسـية تتعلـق     ومؤسسام السياسية حسب أساليب اإلنتاج هذه ، واتمع ذاته، وأفكـاره ونظر 
ومعـىن هـذا أن تـاريخ تطـور     . فكل منط من املعيشة بطابقه منط مـن الـتفكري  . من حيث األساس بأسلوب اإلنتاج يف اتمع

اتمع هو قبل كل شيء تاريخ تطور اإلنتاج، تاريخ أساليب اإلنتاج الـيت تتعاقـب خـالل العصـور، تـاريخ تطـور القـوى        
وعليه جيب أن ال يبحث عن املفتاح الذي يسمح لنـا بالكشـف عـن قـوانني اتمـع يف      . وعالقات اإلنتاج بني الناس املنتجة

أدمغة الناس، أو يف آراء اتمع وأفكاره، بل جيب أن نبحث عنه يف أسلوب اإلنتاج الـذي ميارسـه اتمـع خـالل كـل دور      
جتمع، وبالتايل فإن مهمـة العلـم التـارخيي الرئيسـية هـي دراسـة وكشـف        من أدوار التاريخ، أي يف احلياة االقتصادية للم

فيجـب أن يسـتوحى   . قوانني اإلنتاج، وقوانني تطور القوى املنتجة وعالقات اإلنتاج، وقوانني التطـور االقتصـادي للمجتمـع   
ساسـي لألفكـار مـن حيـث     وعليه يكون املصـدر األ . من قوانني تطور اإلنتاج وقوانني التطور االقتصادي للمجتمع كل شيء

هي، ولآلراء السياسية، وللنظام االجتماعي، وللمؤسسات السياسية هو قوانني تطـور القـوى املنتجـة وعالقـات اإلنتـاج، أي      
  .قوانني التطور االقتصادي

إحـداها أن اإلنتـاج يـتغري مـن حـال إىل حـال       : وأهم ما فيها ثالث نقـاط . هذا هو موجز اخلاصة األوىل عندهم
النقطـة الثانيـة أن تغـري    . تمي فهو دائماً يف حالة تغري ومنو، وهم يريدون باإلنتاج مـا يسـمونه بأسـلوب اإلنتـاج    بشكل ح

القوى املنتجة، أي األدوات واملعارف اليت تستعمل لإلنتاج إىل جانب تغري عالقات اإلنتـاج يـؤدي حتمـاً إىل تغـري النظـام يف      
النقطـة الثالثـة أن معرفـة النظـام الـذي يطبـق يف       . غري اآلراء واملؤسسات السياسية فيهاتمع وتغري األفكار يف هذا اتمع وت

اتمع ال يبحث عنها يف كتـب التشـريع، وال يف آراء املفكـرين واملشـرعني، وإمنـا يبحـث عنـها يف أدوات اإلنتـاج ويف         
هـذه أهـم النقـاط الـيت يف     . الناس أثناء سري اإلنتـاج املعارف اليت تستعمل لإلنتاج أي اخلربة الفنية، ويف العالقات القائمة بني 

  .وبالتدقيق يظهر أا كلها خطأ. هذه اخلاصة
وابسـط  . أما بالنسبة للنقطة األوىل فإن تغري ما يسمى بأسلوب اإلنتاج ليس أمراً حتميـاً فقـد يـتغري وقـد ال يـتغري     

، وهي أربعمائة سـنة تقريبـاً، مل حيصـل فيـه أي تغـيري، ال      دليل على ذلك أن العامل اإلسالمي ظل طوال مدة اخللفاء العثمانيني
فلـو كـان   . يف أدوات اإلنتاج، وال يف املعارف اليت تستعمل لإلنتاج أي اخلربات الفنية، وال يف العالقات القائمـة بـني النـاس   

ئـة سـنة مـن حـال إىل حـال      ما يسمى بأسلوب اإلنتاج يف حالة تغري دائم بشكل حتمي النتقل العامل اإلسالمي خالل األربعما
وأيضاً فإن روسيا نفسها خالل عهد القياصرة ظلت عدة قرون وهـي هـي مل تـتغري تغـرياً يـذكر، ال يف      . مع أن ذلك مل حيصل

وأوروبـا نفسـها الـيت حصـلت فيهـا      . أدوات اإلنتاج، وال يف معارف اإلنتاج، أي اخلربات الفنية، وال يف العالقات بني الناس
ة وتغريت فيها أدوات اإلنتاج واملعارف اليت تسـتعمل لإلنتـاج أي اخلـربات الفنيـة مل حيصـل فيهـا الـتغري يف        الثورة الصناعي

هذين األمرين بشكل حتمي، حىت وال بشكل طبيعي، فقد ظلت عدة قرون وهي يف أحـط الـدرجات وعلـى حـال واحـدة،      
عات حـدثت الثـورة الصـناعية وصـار الـتغري، وهـذا       ومل حيصل فيها تغري، ولكن ملا حصلت النهضة العلمية ووجدت االخترا

  .كله برهان قاطع على أن تغري ما يسمى بأسلوب اإلنتاج ليس حتمياً وليس هو يف حال تغري دائم ومنو
أما النقطة الثانية من هذه اخلاصة فإن وجه اخلطأ فيهـا هـو أـم جيعلـون األدوات، واملعـارف أي اخلـربة الفنيـة،        

فقـالوا أن تغـري أسـلوب اإلنتـاج أي     . در النظام ومصدر األفكار ومصدر اآلراء واملؤسسات السياسـية وعالقات اإلنتاج مص
فـإن األدوات يف  . ومـن هنـا جـاء اخلطـأ    . األدوات واخلربات الفنية والعالقات يؤدي بصورة حتمية إىل تغري هـذه األمـور  

ألفكار، فهي مل تـوح باألفكـار بـل املعـارف هـي الـيت       احلقيقة إمنا أوجدا األفكار واملعلومات وليست هي اليت أوجدت ا
مكنت من صنعها واختراعها، وأوروبا مل حتدث فيها النهضة من األدوات وإمنا اختـراع األدوات وصـنعها هـو الـذي أوجـد      
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وإمنـا  وأما اخلربة الفنية اليت تستعمل لإلنتاج فليست هي نتيجـة جتـارب لآللـة وعـادات يف العمـل      . النهضة وأوجد األدوات
هي معارف قد تبني خطأ التجارب والعادات، وتأيت بكيفية تنـاقض التجـارب والعـادات، فهـي إذن معـارف مسـتقلة ومل       

وهـذه املعـارف خمتصـة بنـوع     . تؤخذ من اآللة وال من استعماهلا فقط، بل قد توجد قبل استعمال اآللة ورمبا قبـل وجودهـا  
وأكرب دليل على ذلك أن علمـاء الـذرة يف روسـيا وأمريكـا وغريمهـا      . راء السياسيةمعني من املعرفة وال عالقة هلا بالنظام واآل

وعلماء الطبيعيات يف أي بلد ال عالقة هلم بالنظام يف البلد الذي يعيشون فيـه مـن حيـث وضـعه وإجيـاده، وال باألفكـار يف       
ر واآلراء واملؤسسـات السياسـية أي أثـر، ال    اتمع، وال باآلراء واملؤسسات السياسية فيه، وال حيـدثون يف النظـام واألفكـا   

هم وال معارفهم، وهذا يكذب كون املعارف اليت تستعمل لإلنتاج أي اخلربات الفنيـة مصـدراً للنظـام واألفكـار يف اتمـع      
أي هـي موضـع   . وأما العالقات فإا إمنا تسري حسب نظام وليسـت هـي مصـدر النظـام    . ولآلراء واملؤسسات السياسية فيه

فالعالقات يف روسيا كانت تسري حسب نظـام معـني فلمـا تسـلم الشـيوعيون احلكـم       . بيق النظام وليست مصدراً للنظامتط
وأخذوا حياولون تطبيق االشتراكية سيروا العالقات يف روسيا حسـب نظـامهم، ونظـامهم أخـذوه مـن مـاركس أي مـن        

يف روسيا، وبالد الشـام مـثالً قبـل الفـتح اإلسـالمي كانـت       مفكر ال من أدوات اإلنتاج يف روسيا وال من عالقات اإلنتاج 
تسري العالقات فها حسب نظام معني، فلما فتحها املسلمون وطبقوا نظـام اإلسـالم عليهـا سـريوا العالقـات فيهـا بنظـام        

يف بـالد الشـام   اإلسالم، وهو إمنا أنزل على حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم يف مكة واملدينة، ومل يؤخـذ مـن أدوات اإلنتـاج    
وعليـه فـإن   . فتكون العالقات موضع تطبيق النظام وليست مصـدر النظـام  . وال من العالقات القائمة بني الناس يف بالد الشام

األدوات ليست مصدراً لنظام اتمع وال لألفكار فيه، وكذلك اخلربات الفنيـة أو معـارف اإلنتـاج ليسـت مصـدراً للنظـام       
وبـذلك يتـبني أن مـا    . قات فهي موضع تطبيق النظام واألفكار وليسـت مصـدراً للنظـام واألفكـار    وأما العال. وال لألفكار

يسمى بأسلوب اإلنتاج ليس مصدراً لنظام اتمع، وال لألفكار يف اتمع، وال لـآلراء واملؤسسـات السياسـية فيـه، ومـا دام      
 نظـام اتمـع وال إىل تغـري األفكـار فيـه، وال إىل تغـري       ليس مصدراً هلذه األمور فإن تغريه ال يؤدي بصورة حتمية إىل تغـري 

  . اآلراء واملؤسسات السياسية فيه
أحـدمها قـوى اتمـع املنتجـة أي النـاس      : وأيضاً فإن ما يسمونه بأسلوب اإلنتاج مكون عنـدهم مـن قسـمني   

ج هذه هـي النظـام الـذي يسـري عليـه      وأدوات اإلنتاج ومعارف استخدام األدوات، والثاين عالقات اإلنتاج، وعالقات اإلنتا
إن تغـري أسـلوب اإلنتـاج يـؤدي بصـورة حتميـة       : فيكون معىن قوهلم. ألن العالقات حتماً إمنا تسري على نظام معني. الناس

. إىل تغري النظام هو أن تغري القوى املنتجة وتغري النظام الذي تسري عليـه العالقـات يـؤدي بصـورة حتميـة إىل تغـري النظـام       
ل بأن تغري أسلوب اإلنتاج يؤدي إىل تغري النظام يف اتمع يعـين أن تغـري أسـلوب اإلنتـاج يـؤدي إىل تغـري عالقـات        فالقو
وملا كانت عالقات اإلنتاج هي جزء من أسلوب اإلنتاج، كما يقولون، كان تغـري عالقـات اإلنتـاج مؤديـاً إىل تغـري      . اإلنتاج

اً إىل تغري الشيء نفسه، وهذا تلبـك واضـطراب يف التعـبري، ولـو قـالوا أن تغـري       عالقات اإلنتاج، يعين كان تغري الشيء مؤدي
القوى املنتجة يؤدي إىل تغري النظام الذي تسري عليه العالقات فيتغري نظام اتمع كلـه كمـا جـاء يف اخلاصـة الثانيـة لكـان       

وأمـا إذا  . القوى املنتجـة يـؤدي إىل تغـري النظـام     إذ ال يتأتى أن يقال أن تغري نظام العالقات مع تغري. منسجماً وإن كان خطأ
قيل أن املراد أن الفأس والطاحونة وعالقات اإلقطاع تذهب ويأيت بدهلا التراكتـور، واملصـنع، وعالقـات الرأمساليـة  فيكـون      

قاءهـا كمـا هـي    التغري إىل نظام جديد وإىل عالقات جديدة، فإن اجلواب عليه هو أن تغري هذه العالقات هو تغـري النظـام، وب  
هو عدم تغري النظام، فاملصانع حني كانت تنتج فردياً بوصفها آالت صغرية كان منسـجماً معهـا أن تكـون العالقـات فرديـة،      
فتغريت املصانع وصارت مصانع ضخمة تنتج مجاعياً؛ فإذا ظلت العالقات فردية كمـا هـي احلـال يف أمريكـا كـان النظـام       
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، وإذا تغريت إىل عالقات مجاعية كما هي احلال يف روسـيا كـان النظـام اشـتراكياً وهـو مـا       رأمسالياً وهو ما عليه العالقات
صارت إليه العالقات فكيف يقال أن تغري أسلوب اإلنتاج، أي تغري القوى املنتجـة وتغـري العالقـات يـؤدي إىل تغـري النظـام       

فـتغريت يف كـل منـهما أدوات اإلنتـاج ومعـارف       فالقوى املنتجة تغريت يف روسيا وأمريكـا معـاً  ! أي إىل تغري العالقات؟
اإلنتاج أي اخلربات الفنية، ولكن العالقات يف روسيا فقط تغريت من عالقات فرديـة إىل عالقـات مجاعيـة، وأمـا يف أمريكـا      

 هـو  فظلت العالقات فردية، فيكون قوهلم أن تغري أسلوب اإلنتاج يؤدي بصورة حتمية إىل تغري النظـام خطـأ، ألنـه ال يـتغري    
وبـذلك كلـه   . بتغري العالقات، وإمنا تتغري العالقات حسب النظام الذي يطبق عليها، عالوة على أنه قـول متلبـك مضـطرب   

تبطل النقطة الثانية من اخلاصة األوىل، فال يؤدي تغري ما يسمى بأسـلوب اإلنتـاج إىل تغـري النظـام وإمنـا تـتغري العالقـات        
  .ت الفنية فال عالقة هلا بتغري النظامحبسب النظام، وأما األدوات واخلربا

وأما النقطة الثالثة فإم إن قصدوا علم اآلثار، أي أنه ميكن من األدوات اخلزفيـة والفخاريـة وغريهـا الـيت جنـدها يف      
 وشيئاً عن نظام معيشتهم وشيئاً عـن أفكـارهم فهـذا صـحيح جزئيـاً     . اآلثار أن نعرف شيئاً عن ثقافة الذين كانوا يستعملوا

ال كلياً، أي ال نستطيع أن نعرف األنظمة كاملة وال الثقافة كلها، وإمنا ميكن أن نعرف شـيئاً منـها مبقـدار مـا تعطيـه تلـك       
األداة، وال ميكن أن نعرفها كلها إال من كتب الفقه والتشـريع ومـن الروايـات الصـحيحة املتسلسـلة لألفكـار والقـوانني        

. إال من أدمغة الناس ومن آراء اتمع وأفكاره، أي مـن نفـس األفكـار ومـن املفكـرين      أي ال ميكن معرفتها كاملة. واألنظمة
ولكن هذا املعىن على أي حال ال دخل له يف وضع النظام وإمنا هو طريق ملعرفـة التـاريخ، وال يظـن أنـه املقصـود هلـم، بـل        

وحني تغـري هـذا األسـلوب تغـري نظـامهم، وأن      املقصود هلم هو أن الناس أخذوا نظامهم من أسلوب اإلنتاج الذي ميارسونه، 
هذا يدل على أن احلياة االقتصادية للمجتمع هي اليت تؤخذ منها األنظمة، ألا هـي الـيت دلـت علـى األنظمـة الـيت كـان        

وهذا اخلطأ آت من ناحيتني إحـدامها أن كـون اإلنسـان اسـتعمل مـثالً صـحن       . يستعملها الناس، وهنا يأيت اخلطأ الفاحش
أبيض أو أمحر، حمروق بالنار أو غري حمروق ال يدل على أن نظام معيشته وأفكـاره قـد أخـذ مـن هـذه األدوات، وإمنـا       فخار 

تدل على مفاهيمه هي اليت أملت عليه هذه األدوات، فهي إن دلت فإمنا تدل على نـوع األفكـار والنظـام وال تـدل علـى أن      
نسان يف القدمي واحلديث إمنا يفكـر فيصـنع اآللـة ويسـتعمل األداة، ولـيس      فإن اإلنسان أي إ. النظام واألفكار قد أخذت منها

اآللة هي اليت متلي عليه صناعتها وال األداة هي اليت متلي عليه كيفية استعماهلا، فاألعرايب الـذي ال توجـد لديـه معلومـات عـن      
ية الـيت تسـتعمل ليقضـي الصـغار حاجتـهم      استعمال األدوات ال يفرق بني الصحن الذي يستعمل لتناول الطعام منه وبني اآلن

فإنه إذا أعطيت له هاتان األداتان أستعملهما معاً لألكل وحللب الشاة، وال خيطر ببالـه اسـتعمال إحـدامها علـى خـالف      . فيها
فاألداة مل تعط الشخص طريقة اسـتعماهلا وإن كانـت تـدل علـى شـيء مـن       . استعمال األخرى إال إذا أعطيت له معلومات

وشيء من أسلوب عيشه، واآللة مل تعط الشخص طريقة حياته وإن كانت تدل على شـيء مـن األسـلوب الـذي كـان       ثقافته
وهناك فرق بني داللة اآللة على شيء من ثقافته وشيء من أسـلوب عيشـه وبـني كوـا هـي املصـدر لنظامـه        . يعيش عليه

  .صدر النظام الذي يعيش عليه اتمعوبذلك يظهر اخلطأ يف جعل احلياة االقتصادية للمجتمع م. وأفكاره
أما أن الناحية الثانية اليت جاء منها اخلطأ فهـي أن األدوات واآلالت مهمـا كثـرت وتنوعـت ال ميكـن أن تعطـي       
صورة كاملة للثقافة اليت كان عليها الناس وللنظام الذي كانوا يعيشون عليه، وإمنا تعطي شيئاً مـن هـذه الثقافـة، وشـيئاً مـن      

وهذا الشيء مهما كثر وتنوع ال يكفـي إلعطـاء الصـورة الكاملـة، وبـذلك يتـبني أن       . فكار، وشيئاً من ذلك النظامهذه األ
هذه اآلثار ال تدل على احلياة االقتصادية كاملة وبالتايل ال تدل على مجيـع األفكـار الـيت كانـت سـائدة، وال علـى مجيـع        

وعلـى هـذا فـإن النظـام الـذي يعـيش       . لذي كان مطبقاً يف ذلك الوقتالثقافة اليت كانت موجودة، وال على مجيع النظام ا
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عليه اتمع ليس مصدره أدوات اإلنتاج وإن كانت تدل على شيء منه تارخيياً، وهي ال تدل عليـه كـامالً، وإمنـا تـدل علـى      
ـ     ن كتـب الفقـه   بعض األفكار وبعض األحكام، وعلى أي حال ليست هي مصدراً له، وال هو يؤخذ منـها، وإمنـا يؤخـذ م

فإنه مل يوجد أحـد قـد اسـتنبط مـن اآلثـار      . والتشريع ومن الروايات الصحيحة املتسلسلة لألفكار التشريعية، وهذا هو الواقع
التارخيية أو من األدوات احلاضرة واآلالت املستعملة نظامه وتشريعه وال أخـذ منـها أفكـاره، وآراءه، ومؤسسـاته السياسـية،      

  .األفكار نفسها ومن املفكرين وإمنا أخذ ذلك كله من
واالحتاد السوفيايت نفسه حني أخذ األفكار االشتراكية والنظـام االشـتراكي مل يـذهب إىل اآلثـار يسـتوحي منـها       
األنظمة حىت وصل إىل األدوات اليت تستعمل فأخذ منها األفكار والنظام، وإمنا أخـذ األفكـار مـن الكتـب واملناقشـات، أي      

وذا تبطل النقطة الثالثة وبالتايل يبطل كون احليـاة االقتصـادية هـي مصـدر النظـام الـذي       . طة مفكرينمن املفكرين، وبواس
وبإبطـال هـذه النقـاط الـثالث تبطـل      . يعيش عليه الناس، حىت وال تدل على النظام الذي كان يعيش عليه الناس داللة كاملة

  .اخلاصة األوىل
  
17  

الشيوعيني فهي أن تطور اإلنتاج وتغرياته تبـدأ دائمـاً بـتغري القـوى املنتجـة      وأما اخلاصة الثانية لإلنتاج حسب رأي 
فالشـروط  . فالقوى املنتجة هي إذن أكرب عناصـر اإلنتـاج حركـة وثـورة    . وتطورها، وبتغري وتطور أدوات اإلنتاج قبل غريها

. فنية، والعالقـات بـني النـاس أثنـاء اإلنتـاج     الناس، وأدوات اإلنتاج، ومعارف اإلنتاج أي اخلربة ال: اليت حتدد هيئة اتمع هي
فالناس وأدوات اإلنتاج ومعارف اإلنتاج هي القوى املنتجة، فهي الـيت يبـدأ فيهـا الـتغري، وعلـى التحديـد يبـدأ بـأدوات         

عالقـات   ويف باديء األمر تتعدل القوى املنتجة يف اتمع وتتطور، وبعدئذ تبعاً هلـذه التعـديالت وطبقـاً هلـا تتعـدل     . اإلنتاج
  .اإلنتاج بني الناس، أي عالقام االقتصادية

إال أنه ينبغي أن يعلم أن كون التغري يبدأ بأدوات اإلنتاج ال يعـين أن عالقـات اإلنتـاج ال تـؤثر يف تطـور القـوى       
جـة إال أـا أي   املنتجة، أو أن هذه ال تتعلق بتلك، فإن الواقع أن عالقات اإلنتاج وإن كان تطورها يتعلـق بتطـور القـوى املنت   

عالقات اإلنتاج تؤثر بدورها يف تطور القوى املنتجة، فتعجله أو تبطئه، ولكـن البـدء بـالتغري إمنـا يكـون بـالقوى املنتجـة،        
  .وعلى التحديد بأدوات اإلنتاج مث تلحقها عالقات اإلنتاج بالتغري

منـو القـوى املنتجـة وأن تبقـى يف تنـاقض      وعالوة على ذلك فإن عالقات اإلنتاج ال ميكن أن تتأخر أمداً طويالً عن 
ألن القوى املنتجة وهي الناس وأدوات اإلنتاج ومعارف اإلنتاج ال تسـتطيع أن تتطـور تطـوراً تامـاً إال عنـدما      . مع هذا النمو

 ولـذلك فإنـه مهمـا تـأخرت    . تكون عالقات اإلنتاج مطابقة لطابع القوى املنتجة وحالتها، وتفسح هلا جمال التطـور حبريـة  
عالقات اإلنتاج عن تطور القوى املنتجة فال بد من أن ينتهي ا األمر ـ وهو فعالً ينتـهي ـ باملطابقـة بينـها وبـني مسـتوى        
تطور القوى املنتجة، وأن تتخذ طابعاً يالئم طابع هذه القوى املنتجة، وإال تعرضت الوحدة الـيت جتمـع يف نظـام اإلنتـاج بـني      

فيؤدي ذلك إىل حدوث انقطـاع يف جممـوع اإلنتـاج وإىل حتطـيم القـوى      . ج إىل خطر التفككالقوى املنتجة وعالقات اإلنتا
  .املنتجة

واملثاالن البارزان على املطابقة بني عالقات اإلنتاج وبني مستوى تطور القوى املنتجـة وعلـى عـدم املطابقـة بينـهما      
االشـتراكي يف احتـاد اجلمهوريـات االشـتراكية السـوفياتية ـ       فاالقتصاد . مها احتاد اجلمهوريات السوفياتية واألقطار الرأمسالية

حيث امللكية اجلماعية لوسائل اإلنتاج هي يف توافق تام مع طابع االجتماع لعملية اإلنتـاج وحيـث ال جتـد بالتـايل ال أزمـات      
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ويف األقطـار  . املنتجـة  اقتصادية وال حتطيماً للقوى املنتجة ـ هو مثال لالتفاق التام بـني عالقـات اإلنتـاج وطـابع القـوى      
الرأمسالية ـ حيث امللكية اخلاصة الرأمسالية لوسائل اإلنتاج تناقض بصورة بينـة طـابع االجتمـاع لعمليـة اإلنتـاج، أي طـابع        
القوى املنتجة ـ تكون األزمات االقتصادية مثاالً للتنافر واخلالف بـني عالقـات اإلنتـاج وطـابع القـوى املنتجـة، ومثـاالً         

وعـالوة علـى   . فإن األزمات االقتصادية اليت تؤدي إىل حتطيم القوى املنتجة هـي نتيجـة هـذا اخلـالف    . اشب بينهاللرتاع الن
ذلك فإن هذا اخلالف نفسه هو األساس االقتصادي للثورة االجتماعية املـدعوة إىل هـدم عالقـات اإلنتـاج احلاليـة، وخلـق       

ون القوى املنتجة، وهـي النـاس وأدوات اإلنتـاج ومعـارف اإلنتـاج،      وبذلك تك. عالقات جديدة مطابقة لطابع القوى املنتجة
ألن تطـور القـوى املنتجـة    . ليست أكثر عناصر اإلنتاج حركة وثورة فقط، بل هي أيضاً العنصر احلاسـم يف تطـور اإلنتـاج   

ج، وهـذه احلتميـة   حيتم أن يتبعه تطور عالقات اإلنتاج، إذ كما تكون القوى املنتجة كذلك جيب أن تكـون عالقـات اإلنتـا   
يف وجوب حلاق عالقات اإلنتاج بالقوى املنتجة يف التطور هـي الـيت جعلـت اخلـالف بينـهما، أي بـني القـوى املنتجـة         
وعالقات اإلنتاج، حيدث الثورة اليت دم عالقات اإلنتاج احلالية اليت ختالف القوى املنتجـة وخلـق عالقـات جديـدة مطابقـة      

نا يظهر كيف أن تطور القوى املنتجة هو الذي جر إليه تطـور العالقـات فوجـدت الثـورة الـيت      ومن ه. لطابع القوى املنتجة
فطبقاً للتطور والتغريات يف قوى اتمع املنتجـة جيـب أن تـتغري وتتطـور عالقـات اإلنتـاج بـني        . تغري النظام إىل نظام آخر

تناقض بينها حصـلت الثـورة فـأدت إىل وجـود التطـور يف      الناس، أي عالقام االقتصادية، فإذا مل حيصل هذا التغري ووجد ال
  .العالقات إىل أن ينتهي باملطابقة بينها وبني مستوى تطور القوى املنتجة

املشـاعية االبتدائيـة، والـرق، والنظـام اإلقطـاعي،      : وقد سجل التاريخ مخسة أنواع أساسية لعالقات اإلنتـاج هـي  
  .والنظام الرأمسايل، والنظام االشتراكي

في نظام املشاعية االبتدائية تؤلف امللكية اجلماعية لوسائل اإلنتاج أسـاس عالقـات اإلنتـاج، وذلـك يطـابق مـن       ف
فاألدوات احلجرية وكذلك القـوس والسـهام الـيت ظهـرت فيمـا بعـد مل       . حيث األساس طابع القوى املنتجة يف هذا العصر

يوانات املفترسـة، فكـانوا جمـربين علـى العمـل معـاً بصـورة        تكن تسمح للناس بأن يناضلوا منفردين ضد قوى الطبيعة واحل
. مشتركة إذا ما أرادوا قطف الثمار يف الغابات أو صيد السـمك وإال مـاتوا جوعـاً أو وقعـوا فريسـة للحيوانـات الضـارية       

للملكيـة اخلاصـة   لذلك مل يكـن هنـاك مفهـوم    . والعمل املشترك يؤدي إىل امللكية املشتركة لوسائل اإلنتاج وللمنتجات أيضاً
لوسائل اإلنتاج ما عدا بعض أدوات اإلنتاج اليت تؤلف أسلحة دفاع ضد احليوانات املفترسـة، وهلـذا مل يكـن هنـاك اسـتثمار      

  .وال طبقات
ويف نظام الرق تؤلف ملكية سيد العبيد لوسائل اإلنتاج وللشغيلة أسـاس عالقـات اإلنتـاج، وعالقـة اإلنتـاج هـذه       

فقـد أصـبحت عنـد النـاس األدوات املعدنيـة، وظهـرت تربيـة        . حالة القوى املنتجة يف هذا الدورتطابق من حيث األساس 
املواشي والزراعة وحرف شىت، وقسم العمل بني هذه الفروع املختلفة لإلنتاج، وظهر كـذلك تبـادل املنتجـات بـني األفـراد      

سـائل اإلنتـاج بصـورة فعليـة يف أيـدي أقليـة،       واجلماعات وإمكان تراكم الثروة بني أيدي عدد ضئيل من الناس، وتكدس و
فهنا مل يبق عمل مشترك حر يقوم به مجيع أعضاء اتمـع خـالل سـري اإلنتـاج، فلـم      . وإمكان جعل األكثرية خاضعة لألقلية

تبق ملكية مشتركة لوسائل اإلنتاج وال للمنتجات إذ قـد حلـت حملـها امللكيـة اخلاصـة، وصـار النـاس أغنيـاء وفقـراء،          
  . مرين ومستثمرين، أناس هلم كل احلقوق وأناس ليس هلم أي حق، نضال طبقي حاد بني هؤالء وأولئكمستث

ويف النظام اإلقطاعي تؤلف ملكية النبيل اإلقطاعي لوسـائل اإلنتـاج، وكونـه يف إمكانيتـه بيـع الشـغيل وشـراؤه        
 الفرديـة املشـتملة علـى أدوات اإلنتـاج وعلـى      أساس عالقات اإلنتاج، وإىل جانب امللكية اإلقطاعية ملكية الفالح واحلـريف 
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وعالقات اإلنتاج هذه تطابق من حيـث األسـاس حالـة القـوى املنتجـة يف      . اقتصادمها اخلاص املؤسس على العمل الشخصي
فقد وجد حتسني احلديد الصب، وإتقان معاجلة احلديد، وتعمـم اسـتعمال احملـراث وأنـوال النسـيج، وتطـورت       . هذا الدور

أي مجـع احلـرفيني حتـت سـقف     (والبستنة وصناعة اخلمور وصناعة الزيت تطوراً مستمراً، وظهـرت املانيفـاكتورات    الزراعة
وورشات احلرفيني، وتطلبت هذه القوى املنتجـة اجلديـدة مـن الشـغيل أن يبـدي      ) واحد ليصنعوا له ما يقدمه هلم من أدوات

يضع واهتماماً بالعمل، وإال ختلى عنـه النبيـل اإلقطـاعي وأخـذ غـريه ممـن        شيئاً من املبادهة واالبتكار يف اإلنتاج وذوقاً فيما
فهنا تتابع امللكية اخلاصة تطورهـا، ولكـن يبقـى االسـتثمار علـى      . ميلك اقتصاده اخلاص وأدوات إنتاجه ولديه اهتمام بالعمل

إلقطـاعي، ويعتـرب النضـال الطبقـي بـني      مثل قسوته يف الرق تقريباً، ال يكاد يلني إال قليالً فيحصل النضال بـني الشـغيل وا  
  .املستثمرين واملستثمرين امليزة األساسية للنظام اإلقطاعي

ويف النظام الرأمسايل تؤلف امللكية الرأمسالية لوسـائل اإلنتـاج أسـاس عالقـات اإلنتـاج، والعمـال املـأجورون ال        
وهـم مـن   . غري أم حمرومون مـن وسـائل اإلنتـاج   يستطيع الرأمسايل بيعهم وال شراءهم وهم حمررون من كل تبعية شخصية، 

غـري أنـه إىل جانـب امللكيـة     . أجل احلصول إىل قوم مضطرون أن يبيعوا قوة عملهم للرأمسايل وأن يعـانوا نـري االسـتثمار   
يـث  وعالقـات اإلنتـاج هـذه تطـابق مـن ح     . الرأمسالية لوسائل اإلنتاج توجد ملكية الفالح واحلريف اخلاصة ألدوات اإلنتاج

فقد حلت املصانع واملعامـل العظيمـة اهـزة بـاآلالت حمـل ورشـات احلـرفيني        . األساس حالة القوى املنتجة يف هذا الدور
واملانيفاكتورات، كما أن االستثمارات الرأمسالية الكبرية اليت تدار على أسـاس العلـم الزراعـي واهـزة بـاآلالت الزراعيـة       

وهـذه القـوى املنتجـة اجلديـدة تتطلـب مـن       . تزرع بواسطة أدوات الفالحني االبتدائية حلت حمل أمالك النبالء اليت كانت
الشغيلة أن يكونوا أكثر ثقافة وذكاء، وأن تكون لديهم الكفاية الالزمة لفهـم اآللـة وأن جييـدوا اسـتعماهلا كمـا ينبغـي وإال       

إال . دهم علـى اسـتعمال اآلالت اسـتعماالً الئقـاً    ختلى عنهم الرأمساليون وأخذوا غريهم ممن حيوزون على ثقافة كافيـة تسـاع  
أن الرأمساليني بإنتاجهم كميات متزايدة من البضائع، وبانقاصهم أسعار هـذه البضـائع يزيـدون املزاحـة تفاقمـاً واشـتداداً،       

ئية، وجيعلون مجاهري املالكني الصغار واملتوسطني يف خراب ودمـار، وجتعلـهم يف حـال العمـال، وختفـض مقـدرم الشـرا       
مث أن الرأمسـاليني بتوسـيعهم مشـروعام اإلنتاجيـة،     . وتكون النتيجة أن تصريف البضـائع املصـنوعة يضـحي مسـتحيالً    

وجبمعهم ماليني العمال يف مصانع ومعامل عظيمة يطبعون عملية اإلنتاج بطـابع اجتمـاعي، وتكـون ملكيـة وسـائل اإلنتـاج       
ألن الطابع االجتماعي لعمليـة اإلنتـاج يتطلـب ملكيـة مجاعيـة لوسـائل       . سهمفردية، وبذلك أبطل الرأمساليون قاعدم بأنف

اإلنتاج، يف حني أن ملكية وسائل اإلنتاج باقية ملكية خاصة رأمسالية، فهـي غـري متالئمـة مـع الطـابع االجتمـاعي لعمليـة        
د مطابقـة حلالـة القـوى املنتجـة وهـو      ألن عالقات اإلنتاج وهي امللكية الفردية مل تع. اإلنتاج فيحصل التناقض وحتصل الثورة

اإلنتاج اجلماعي، بل دخلت معها يف تناقض ال حيل، وبذلك يربز أن الرأمساليـة حتمـل يف صـلبها ثـورة مـدعوة إىل إحـالل       
 امللكية االشتراكية حمل امللكية الرأمسالية احلالية لوسائل اإلنتاج، ومعىن هذا أن نضاالً طبقياً حـاداً مـن أشـد مـا عـرف بـني      

وهكذا يسري تطور عالقات اإلنتـاج تبعـاً لتطـور القـوى املنتجـة      . املستثمرين واملستثمرين هو امليزة األساسية للنظام الرأمسايل
يف اتمع، وتبعاً لتطور أدوات اإلنتاج قبل كل شيء، وهذه التبعية هي اليت جتعل الـتغري والتطـور يف القـوى املنتجـة يؤديـان      

أن العالقـات االجتماعيـة مرتبطـة    : "يقـول كـارل مـاركس   . ري وتطور مطابقني يف عالقات اإلنتـاج عاجالً أو آجالً إىل تغ
ارتباطاً وثيقاً بالقوى املنتجة، وعندما حيصل الناس على قوى منتجة جديدة يغـريون أسـلوم يف اإلنتـاج، وبتغـيريهم أسـلوب      

فطاحونـة اهلـواء تعطيـك جمتمـع احلـاكم      . االجتماعيـة اإلنتاج، أي بتغيريهم طرق اكتساب معيشتهم يغريون كل عالقام 
أن هناك حركـة منـو مسـتمرة يف القـوى املنتجـة،      : "ويقول" والطاحونة البخارية تعطيك جمتمع الرأمسايل الصناعي. اإلقطاعي
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وحركة دمي مستمرة يف العالقات االجتماعية وحركة تكون مستمرة يف األفكـار، ولـيس مـن شـيء ثابـت سـوى جتريـد        
  ".حلركةا

هذه هي خالصة أقواهلم يف اخلاصة الثانية لإلنتاج وهي كلها جمرد فروض نظريـة يكـذا التـاريخ ويكـذا الواقـع،      
فقوهلم أن تطـور اإلنتـاج وتغرياتـه تبـدأ دائمـاً بـتغري القـوى املنتجـة         . وهي خطأ حمض ليس فيها شيء من الصحة مطلقاً

غري النظام الذي عليـه النـاس أي غيـر العالقـات، وبعـد أن قويـت الدولـة        وتطورها قول خاطيء، فإن اإلسالم حني جاء 
. وصارت الفتوحات بدأ الرقي املادي فبدأت أدوات اإلنتاج تتغري وبدأت اخلربة الفنية أو مـا يسـمى معـارف اإلنتـاج تـتغري     

صـارت الدولـة حتسـن    وروسيا حني استوىل احلزب الشيوعي على احلكم بدأت الدولة تغري عالقـات النـاس وبعـد ذلـك     
أدوات اإلنتاج وتغريها، ويروى عن لينني أنه طلب منه شراء تراكتورات للحراثـة مـن الغـرب لتحسـني الزراعـة وتسـيريها       

". جيب أن نصنع حنن التراكتورات مث نسـتعمل مـن صـناعتنا مـا حيسـن زراعتنـا      : "حسب العصر احلديث فرفض ذلك وقال
وكـذلك قـوهلم أن   . بدأ يف العالقات وجاء تغيري القـوى املنتجـة بعـد تغـيري العالقـات      فهذان مثاالن بارز فيهما أن التغري

عالقات اإلنتاج تؤثر بدورها يف تطور القوى املنتجة فتعجله أو تبطئه، قول خـاطيء، فـإن مـا يسـمونه بـالقوى املنتجـة ال       
ا وترفـع مسـتواها العلـوم واملعـارف، فبالنسـبة      يؤثر يف حتسينها أو رفع مستواها ما عليه العالقات يف اتمع وإمنـا حتسـنه  

وبالنسـبة  . أي ما لديـه مـن فكـر ومعـارف    . لإلنسان إمنا يغري حاله من حسن إىل سيء ومن سيء إىل حسن مستواه العقلي
وأمـا بالنسـبة ملـا يسـمى مبعـارف      . لألدوات فإن الذي يوجد الصناعة واالختراع إمنا هو العلم وليس النظام الـذي يطبـق  

تاج أي اخلربة الفنية فظاهر أن عالقات اإلنتاج ال عالقة هلا يف حتسينها، بل زيادة املعرفـة ومواصـلة البحـث العلمـي هـو      اإلن
صحيح أن النظام الذي يعاجل العالقات قد يعرقل التقدم العلمي، وقـد يفسـح لـه اـال فيتقـدم، ولكنـه أي       . الذي حيسنها

فمـثالً  . الصناعة واالختراع وال يف رفع مستوى معارف اإلنتـاج أي اخلـربات الفنيـة    النظام أو العالقات ال دخل له يف حتسني
الديانة النصرانية حني كانت تسيطر على اتمع يف أوروبا يف القرون الوسطى أي حني كانـت تسـيطر علـى العالقـات قـد      

ا هزمت أخـرياً وانتصـر العلـم فتقـدمت     عرقلت تقدم العلم واالختراع فعرقلت تقدم أدوات اإلنتاج ومعارف اإلنتاج، ولكنه
واإلسالم حني طبق على الشعوب املتقدمة كفـارس والـروم فسـح اـال للعلـم      . العلوم واملخترعات وكانت الثورة الصناعية

. واالختراع فتقدمت املعارف وحتسنت أدوات اإلنتاج، ولكنه هو كنظام للعالقات مل يـؤثر يف العلـم فلـم يعجلـه ومل يبطئـه     
سلمون حني حصلت الثورة الصناعية يف أوروبا يف وقت كانت عوامل التغشية قـد غطـت علـى عقـوهلم فأسـاءوا فهـم       وامل

اإلسالم، وقفوا حيارى أمام التقدم العلمي وأمام الثورة الصناعة فتعرقل تقدم أدوات اإلنتـاج ومعـارف اإلنتـاج ولكـن ذلـك      
أي أن األفكـار الـيت   . كار النظام وإمنا كـان مـن االحنطـاط الفكـري    مل يكن من العالقات أي مل يكن من النظام وال من أف

تعاجل العالقات مباينة ومغايرة لألفكار اليت تتضمنها العلوم واالختراعات فـال تـؤثر علـى القـوى املنتجـة أي ال تـؤثر علـى        
يـوم يف روسـيا ويف أمريكـا    أدوات اإلنتاج وال على معارف اإلنتاج، وأبسط دليل على ذلك أن تقدم العلـوم واملخترعـات ال  

وأمـا  . مل يؤثر عليها النظام الذي يطبق فيهما ال بتحسينها وال بتأخريها بل حسنها لدى كل منـهما تقـدم العلـوم لـيس غـري     
. القول بأن تطور أدوات اإلنتاج ال بد أن يلحقه تغري عالقات اإلنتاج فهو قول واضح ولكنـه خمـالف للواقـع وغـري صـحيح     

أن القـوى  : أما نقضهم له يف حتليلهم فيظهر من حتليلـهم للخاصـة الثانيـة، فهـم يقولـون     . ونه يف حتليلهموهم أنفسهم ينقض
املنتجة ال تستطيع أن تتطور تطوراً تاماً إال عندما تكون عالقات اإلنتـاج مطابقـة لطـابع القـوى املنتجـة وحالتـها، وإذا مل       

القوى املنتجة تتعـرض الوحـدة الـيت جتمـع يف نظـام اإلنتـاج بـني         حتصل املطابقة بني عالقات اإلنتاج وبني مستوى تطور
وهـذا الكـالم يعـين أنـه لـيس      . القوى املنتجة وعالقات اإلنتاج إىل خطر التفكك فيؤدي ذلك إىل وقوع أزمـة يف اإلنتـاج  
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يـة منقوضـة حسـب    فاحلتم. إذ قد حيصل عـدم التطـابق فتفكـك الوحـدة    . حتمياً أن تغري العالقات يتبع تغري القوى املنتجة
وعليـه فـإن   . إذ معىن قوهلم هو أنه إما أن تلحق العالقات القوى املنتجة وإما أن حتصل أزمـة، وهـذا يـنقض احلتميـة    . قوهلم

وال يقـال أن  . كون عالقات اإلنتاج تتبع القوى املنتجة يف التغري والتطـور بشـكل حتمـي غـري صـحيح حسـب حتليلـهم       
تنـاقض يـؤدي يف النهايـة إىل االنتقـال إىل العالقـات اجلديـدة، فتحليلـهم ال يـنقض         حصول األزمات املتالحقة نتيجة ال

دعواهم، إذ يقولون حبدوث أزمات ويعتقدون أن األزمات بـدورها تـؤدي إىل تغـيري حتمـي يف العالقـات، ال يقـال ذلـك        
تمية آتيـة مـن أن التطـور يـؤدي حتمـاً      ألم يف األساس يقولون بأن تطور اإلنتاج ال بد أن يلحقه تغري عالقات اإلنتاج، فاحل

إىل تغري العالقات هذا هو أصل قوهلم، ومعناه أنه ال يتخلف، ويف حتليلهم يقولـون أنـه إذا مل حتصـل املطابقـة بـني عالقـات       
اإلنتاج وبني مستوى تطور القوى املنتجة حتصل األزمة يف اإلنتاج، وهنا يفرضـون أن هـذه األزمـات تتالحـق وأن تالحقهـا      

دي إىل تغري العالقات، فتكون النتيجة املنطقية أن تطـور اإلنتـاج يـؤدي حتمـاً إىل تغـري العالقـات فـالفرض بتالحـق         يؤ
وإذن يبطـل القـول أن تطـور    . األزمات فرض نظري فقد يزال التناقض فال حيصل تالحق األزمات بل قـد ال حتصـل األزمـة   

حتمية حصول األزمات املتالحقة وهذا لـيس حبتمـي فيكـون مـا ترتـب       القوى املنتجة يؤدي إىل تغري العالقات ألنه بين على
عليه ليس حبتمي، وعليه فإن حتليلهم أن القوى املنتجة ال تستطيع أن تتطور إال عند حصـول املطابقـة بـني عالقـات اإلنتـاج      

، إذ حتصـل أزمـة وال حيصـل    وبني مستوى القوى املنتجة معناه أن تطور اإلنتاج ليس حتمياً أن يلحقه تغري عالقـات اإلنتـاج  
تطور، وكذلك حتليلهم أن تالحق األزمات يؤدي إىل تغري حتمي يف العالقات، معنـاه أنـه إذا مل حيصـل تالحـق األزمـات ال      

وعليـه لـيس حتميـاً أن يـؤدي تطـور اإلنتـاج إىل       . حيصل تغري يف العالقات، وتالحق األزمات ليس حبتمي بل قد يوفق بينها
وأما كونه غـري صـحيح ملخالفتـه للواقـع فـإن املسـلمني اسـتمروا يف        . إذن هو حسب حتليلهم غري صحيحف. تغري العالقات

التقدم املادي إىل جانب االرتفاع الفكري ستة قرون تقريباً وتغريت أدوات اإلنتاج الـيت كـانوا يسـتعملوا، ولكـن نظـامهم      
مل تتغري، بل بقيت هي هـي ممـا يـدل علـى أن تغـري أدوات       االجتماعي وأفكارهم االجتماعية وآراءهم ومؤسسام السياسية

وأيضاً فإن عالقام حني كانوا يف جزيرة العـرب وكانـت أدواـم حمـض بدائيـة هـي عينـها        . اإلنتاج ال يؤثر على النظام
 اسـتمر  مث. عالقام حني فتحوا فارس والروم واستعملوا أدواـم الـيت كانـت يف دور مـدين أرقـى مـن األدوات البدائيـة       

فـتغري أدوات اإلنتـاج وتطورهـا مل يتبعـه تغـري العالقـات ومل       . التحسني يف األدوات قروناً ولكن ظلت العالقات على حاهلا
مث أن أمريكا منذ القرن التاسع عشر بدأت فيها أدوات اإلنتاج تتغري وتنمو ولكـن ذلـك مل يغـري نظـام أمريكـا      . حتصل أزمات

ماعية وال آراءها ومؤسسـاا السياسـية بـل ظـل نظامـاً رأمساليـاً وأفكـاراً رأمساليـة وآراء         االجتماعي وال أفكارها االجت
وأيضاً فإن تغري أدوات اإلنتاج الذي سـار خبطـوات واسـعة يف أمريكـا مل يتبعـه تغـري يف عالقـات        . ومؤسسات دميقراطية

  .اإلنتاج بل ظلت العالقات كما هي وال تزال عالقات رأمسالية
اليت يقولوا من أن التاريخ سجل مخسـة أنـواع أساسـية لعالقـات اإلنتـاج تطـورت فيهـا أدوات         وأما الفروض

اإلنتاج وتبعتها عالقات اإلنتاج فأدى ذلك إىل االنتقال إىل نظـام جديـد، وأن النـاس انتقلـوا مـن املشـاعية االبتدائيـة إىل        
النظـام الرأمسـايل، ومـن النظـام الرأمسـايل إىل النظـام        الرق، ومن الرق إىل النظام اإلقطاعي، ومن النظـام اإلقطـاعي إىل  
فـالواقع أن دول أوروبـا الشـرقية ال ختتلـف عـن دول      . االشتراكي، هذه الفروض النظرية يكذا الواقع كما يكذا التـاريخ 

وبـا الغربيـة،   أوروبا الغربية من حيث أدوات اإلنتاج، ولكن عالقات اإلنتـاج يف دول أوروبـا الشـرقية غريهـا يف دول أور    
والنظام يف دول أوروبا الشرقية غريه يف دول أوروبا الغربية، فما الذي جعله يتغري، هـل تطـورت دول أوروبـا الشـرقية مـن      
الرأمسالية إىل االشتراكية أو على حد تعبريهم بشكل أدق إىل الدميقراطية الشعبية بتطـور أدوات اإلنتـاج، أم باسـتيالء روسـيا     
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الواقع أن أدوات اإلنتاج يف روسيا هي عينها اليت يف إجنلترا، ومع ذلـك فـإن عالقـات اإلنتـاج يف روسـيا      الشيوعية عليها؟ و
غريها يف إجنلترا، ونظام اتمع يف روسيا غريه يف أمريكا، فلماذا مل تتطور العالقـات يف إجنلتـرا تبعـاً لتطـور أدوات اإلنتـاج؟      

تطورت العالقات، أم أن احلزب الشـيوعي اسـتلم احلكـم فغـري العالقـات، مث       وهل تطورت أدوات اإلنتاج يف روسيا أوالً مث
هـذا الواقـع يكفـي ألن يـنقض اخلاصـة الثانيـة،       . صار هو حيسن أدوات اإلنتاج، فغري العالقات قبل أن تتغري أدوات اإلنتاج

اإلنتـاج وبالتـايل ال شـأن هلـا مبـا       فإن العالقات بني الناس ال شأن هلا مطلقاً بـأدوات . بل يكفي ألن ينقض اخلواص الثالث
وأمـا العالقـات فتـتغري مـن حـال إىل      . فهي تتحسن من حال إىل حال تبعاً لتقدم العلـوم واملعـارف  . يسمى بالقوى املنتجة

ـ      د أن حال تبعاً لألفكار أي تبعاً لوجهة النظر يف احلياة واملدقق يف حال العامل منذ انتهاء احلـرب العامليـة الثانيـة حـىت اآلن جي
التقدم العلمي واملخترعات احلديثة قد خطت إىل األمام خطوات واسعة تفوق مجيـع اخلطـوات الـيت مـرت يف آالف السـنني      
وقفزت يف هذه الفترة البسيطة اليت ال تزيد على مثاين عشرة سنة قفزات هائلة، فلـو كانـت عالقـات اإلنتـاج تـتغري وتتطـور       

تمع املنتجة لكان التاريخ سجل عشرات األنـواع لعالقـات اإلنتـاج قياسـياً علـى أنـه       طبقاً للتغريات والتطورات يف قوى ا
ألن الـتغري والتقـدم الـذي    . سجل مخسة أنواع أساسية لعالقات اإلنتاج خالل الفترة السابقة لقيام احلكم الشـيوعي لروسـيا  

ـ  اج أو بعبـارة أخـرى األنظمـة الـيت تسـري      حصل خالل هذه املدة ال يقاس به أي تقدم سابق، ولكن الواقع أن عالقات اإلنت
فالنظام االشتراكي ظل يف روسيا كمـا هـو، مـع أن روسـيا انتقلـت مـن       . عليها العالقات مل يتغري شيء منها على اإلطالق

 والنظام الرأمسـايل ظـل يف أمريكـا كمـا هـو مـع أن      . دولة ال متلك حىت القنبلة الذرية إىل مركز الدولة األوىل يف عامل الفضاء
أمريكا يف احلرب العاملية الثانية وإن كانت متلك القنبلة الذرية ولكنها كانـت يف هـذا الشـأن ويف عـامل الفضـاء ال تـزال يف       
حالة بدائية، ولكنها انتقلت إىل أن صارت ترسل الرجال يدورون حول الكرة األرضـية وصـارت ترسـل املركبـات للمـريخ      

هذا التقدم العلمـي يف كلتـا الـدولتني مل يلحقـه أي تغـري أو تطـور يف عالقـات        و. والزهرة وحتاول اللحاق بروسيا وسبقها
اإلنتاج، فهذا واقعياً يكذب القول بأنه طبقاً للتغريات والتطورات يف قوى اتمع املنتجـة خـالل التـاريخ تغـريت وتطـورت      

يف عالقات اإلنتـاج خـالل مثـاين عشـرة سـنة       فإنه إذا كان املشاهد أنه مل حيصل أي تغري أو تطور. عالقات اإلنتاج بني الناس
بالرغم من حصول تغري وتقدم يف أدوات اإلنتاج ويف معارف اإلنتاج أي مبا يسمى بقوى اتمـع املنتجـة يفـوق مـا حصـل      

ومن هنا كان الواقـع يكـذب القـول أن التـاريخ سـجل مخسـة       . خالل آالف السنني، فمعناه أن ذلك مل حيصل يف التاريخ
  . سية لعالقات اإلنتاج ويكذب كذلك اخلاصة الثانية كلهاأنواع أسا

وأما تكذيب التاريخ لقوهلم أن العامل انتقل من املشاعية االبتدائية إىل الرق ومـن الـرق إىل النظـام اإلقطـاعي، ومـن      
تقـال روسـيا الـيت كانـت     النظام اإلقطاعي إىل النظام الرأمسايل، ومن النظام الرأمسايل إىل النظام االشتراكي فإنـه ظـاهر يف ان  

. أقرب إىل اإلقطاعية منها إىل الرأمسالية االشتراكية، وعـدم انتقـال أوروبـا الرأمساليـة الصـناعية مـن الرأمساليـة حـىت اآلن        
وانتقـال أملانيـا الشـرقية إىل    . وكذلك انتقال الصني اإلقطاعية إىل االشتراكية، وعـدم انتقـال أمريكـا الصـناعية حـىت اآلن     

مبجرد استيالء الروس عليها، وعدم انتقال أملانيا الغربية من الرأمسالية مع أما بلـد واحـد، وهـي أي أملانيـا كلـها       االشتراكية
فإن أدوات اإلنتـاج يف أوروبـا كانـت يف حتسـن مطـرد      . وهذا دليل تارخيي كاف لنقض اخلاصة الثانية. بدل رأمسايل صناعي

اإلنتاج يف أمريكا كانت يف تقدم ملحـوظ بينمـا كانـت يف الصـني يف تـأخر       بينما كانت يف روسيا مل تتحسن بعد، وأدوات
واضح، ومع ذلك تغريت عالقات اإلنتاج يف روسيا ومل تتغري يف أوروبـا، وتغـريت يف الصـني ومل تـتغري يف أمريكـا، وأدوات      

بأملانيـا الشـرقية وبـني مـا يسـمى       اإلنتاج ومعارف اإلنتاج كانت يف أملانيا كلها يف حالة تقدم ال فرق بني ما يسمى اليـوم 
بأملانيا الغربية ومع ذلك تغريت عالقات اإلنتاج يف أملانيا الشرقية ومل تتغري يف أملانيا الغربية مما يؤكـد أنـه ال عالقـة بـني تغـري      
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م إىل نظـام  أدوات اإلنتاج وحتسينها وتغري معارف اإلنتاج وتقدمها وبني عالقات اإلنتاج، وممـا يؤكـد أن االنتقـال مـن نظـا     
مل حيصل حسب ما يقولون من دور إىل دور حسب تطور أدوات اإلنتاج، وهلذا كـان مـا يقولونـه مـن أن التـاريخ سـجل       

  .وبذلك تبطل اخلاصة الثانية لإلنتاج. حوادث مخسة قول مبين على جمرد فروض نظرية بل على ختيالت
  
18  
القوى املنتجة اجلديـدة وعالقـات اإلنتـاج الـيت تطابقهـا       وأما اخلاصة الثالثة لإلنتاج حسب رأي الشيوعيني فهي أن

ال تنشأ خارج اتمع القدمي بعد زواله، بل تنشأ يف قلب النظام القدمي نفسه، فهي ليسـت نتيجـة عمـل واع مقصـود يقـوم      
س ليسـوا أحـراراً يف   ألن النـا : أوالً: ويعود ذلـك إىل سـببني  . به الناس، بل تربز عفواً بصورة مستقلة عن وعي الناس وإرادم

اختيار أسلوب اإلنتاج، فكل جيل جديد جيد عند دخوله إىل احلياة قـوى منتجـة، وعالقـات إنتـاج جـاهزة، خلقهـا عمـل        
فكل جيل جديد مضطر أن يقبل يف البداية كل مـا جيـده جـاهزاً يف ميـدان اإلنتـاج وأن يألفـه ليسـتطيع        . األجيال السابقة

  .إنتاج احلاجات املادية
ألن الناس عندما حيسنون هذه أو تلك مـن أدوات اإلنتـاج، وهـذا أو ذاك مـن عناصـر القـوى املنتجـة، ال        : ثانياً

فهـم ال  . يدركون النتائج االجتماعية اليت جيب أن تؤدي إليها هذه التحسينات، بل هم ال يفهموـا، وال ختطـر هلـم يف بـال    
  .احلصول على فائدة مباشرة وملموسة يفكرون إال يف مصاحلهم اليومية، ويف تسهيل عملهم، ويف

فمثالً ملا راح الرأمساليون الروس باالتفاق مع الرأمسـاليني األجانـب يؤسسـون يف روسـيا مـة ونشـاط الصـناعة        
الكربى احلديثة اهزة باآلالت دون أن ميسوا القيصرية، مع ترك الفالحني طعامـاً سـائغاً لكبـار مالكـي األرض، كـانوا دون      

وكـانوا  . ن النتائج االجتماعية اليت سيؤدي إليها هذا النمو العظيم يف القوى املنتجـة، كـانوا ال يفكـرون يف ذلـك    ريب جيهلو
ال يدركون وال يفهمون أن هذه القفزة اخلطرية للقوى املنتجة يف اتمع سـتؤدي إىل جتمـع جديـد للقـوى االجتماعيـة، وأن      

فكـل مـا كـانوا يريـدون هـو      . الفالحني وحتقق انتصار الثـورة االشـتراكية  هذا التجمع سيسمح للربوليتاريا بأن تتحد مع 
توسيع اإلنتاج الصناعي إىل أقصى حد، وتأمني سيادم يف سوق داخلية عظيمـة واسـعة واحتكـار اإلنتـاج، وابتـزاز أكـرب       

ـ   . ربح ممكن من االقتصاد الوطين يقـول كـارل   . ة احملضـة فما كان نشاطهم الواعي ليتجاوز حدود مصـاحلهم اليوميـة العملي
أن الناس أثناء اإلنتاج االجتماعي ملعيشتهم يقيمون فيما بينـهم عالقـات معينـة ضـرورية مسـتقلة عـن إرادـم،        : "ماركس

ولكـن ذلـك ال يعـين أن تغـري عالقـات اإلنتـاج       ". »وتطابق عالقات اإلنتاج هذه درجة معينة من تطور قواهم املنتجة املادية
اإلنتاج القدمية إىل اجلديدة جيريان على خط مسـتقيم دون نزاعـات ودون هـزات، بـل علـى العكـس        واالنتقال من عالقات

فـإن تطـور القـوى املنتجـة     . جيري هذا االنتقال عادة بقلب عالقات اإلنتاج قلباً ثورياً وبإقامة العالقات اجلديـدة يف مكاـا  
بصـورة عفويـة مسـتقلة عـن إرادة النـاس، ولكـن ذلـك ال        والتغريات يف ميدان عالقات اإلنتاج جتري خالل مرحلة معينة 

وعنـدما تبلـغ   . يدوم إال إىل حني، أي إىل أن تصبح القوى املنتجة اليت برزت أخذت تتطـور يف درجـة كافيـة مـن النضـج     
زاحتـه  القوى املنتجة اجلديدة حد النضج تتحول عالقات اإلنتاج املوجودة والطبقات اليت متثلـها إىل حـاجز كـؤود ال ميكـن إ    

ويظهـر إذ ذاك بشـكل رائـع الـدور الـذي      . من الطريق إال بالنشاط الواعي للطبقات اجلديدة، وبعملها العنيف، أي بـالثورة 
تلعبه األفكار االجتماعية اجلديدة، واملؤسسات السياسية اجلديدة، والسـلطة السياسـية اجلديـدة املـدعوة إىل إلغـاء عالقـات       

فعلى أساس الرتاع بني القـوى املنتجـة اجلديـدة وعالقـات اإلنتـاج القدميـة، وعلـى أسـاس          .اإلنتاج القدمية وحموها بالقوة
حاجات اتمع االقتصادية اجلديدة تتولد أفكار اجتماعية جديدة، وهذه األفكـار اجلديـدة تـنظم اجلمـاهري وتعبئهـا، فتتحـد       
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ء النظـام القـدمي يف ميـدان عالقـات اإلنتـاج      اجلماهري يف جيش سياسي جديد، وختلق سلطة ثورية جديدة، تستخدمها إللغـا 
  .وحموه بالقوة، وتشييد نظام جديد فيه

وهكذا حيل نشاط الناس الواعي حمل سري التطور العفوي، وحيل االنقـالب العنيـف حمـل التطـور السـلمي، وحتـل       
ـ     : "يقول كارل ماركس. الثورة حمل التطور التدرجيي تهم يقيمـون فيمـا بينـهم    أن النـاس أثنـاء اإلنتـاج االجتمـاعي ملعيش

عالقات معينة ضرورية مستقلة عن إرادم، وتطابق عالقات اإلنتاج هذه درجـة معينـة مـن تطـور قـواهم املنتجـة املاديـة،        
وجمموع عالقات اإلنتاج هذه يؤلف البناء االقتصادي للمجتمع، أي األساس الواقعي الـذي يقـوم عليـه بنـاء فـوقي حقـوقي       

إن أسـلوب إنتـاج احليـاة املاديـة يكيـف تفاعـل احليـاة االجتمـاعي         . عينة من الوعي االجتماعيسياسي، تطابقه أشكال م
فليس إدراك الناس هو الذي يعني معيشتهم، بـل، علـى العكـس مـن ذلـك، معيشـتهم       . والسياسي والفكري، بصورة عامة

رجـة معينـة يف تطورهـا تـدخل يف تنـاقض مـع       االجتماعية هي اليت تعني إدراكهم، وعندما تبلغ قوى اتمع املنتجة املادية د
عالقات اإلنتاج املوجودة، أو مع عالقات امللكية ـ وليست هذه سوى التعـبري احلقـوقي لتلـك ـ الـيت كانـت إىل ذلـك         

وعندئـذ  . فبعد ما كانت هذه العالقات أشكاالً لتطور القـوى املنتجـة، تصـبح قيـوداً هلـذه القـوى      . احلني متحركة ضمنها
ثورات اجتماعية فإن تغري األساس االقتصادي يزعزع كل البناء الفوقي اهلائـل علـى صـور خمتلفـة مـن السـرعة       ينفتح عهد 
  ".والبطء

هذه خالصة ما قاله الشيوعيون يف اخلاصة الثالثة وبإمعان النظر فيه يتـبني أنـه خطـأ خمـالف للواقـع وينقضـه مـا        
ال عالقة بني أدوات اإلنتاج ومعـارف اإلنتـاج وبـني القـوى املنتجـة       أما وجه اخلطأ فيه فإنه ثبت أنه. حصل يف روسيا نفسها

فأحـدمها غـري مـرتبط بـاآلخر وغـري      . أي ال عالقة بني ما يسمونه بقوى اتمع املنتجة وبني النظام الذي يعاجل عالقات الناس
ن يكـون هنـاك أي تغـري أو حتسـن     فقد تتغري العالقات وتتحسن من غـري أ . متوقف عليه وال يستتبع تغري أحدمها تغري اآلخر

يف القوى املنتجة للمجتمع، أي قد يتغري نظام احلياة الذي يعاجل العالقات إىل نظام أحسـن يف حالـة ال يوجـد فيهـا أي تغـري      
أو حتسن بأدوات اإلنتاج وال مبعارف اإلنتاج كما حصل يف اإلسالم، فإنه قلـب حيـاة العـرب رأسـاً علـى عقـب وغيـر        

اً جذرياً وكلياً يف تقدم هائل إىل األمـام ومل يكـن قـد حصـل أي تغـري لـديهم ال يف أدوات اإلنتـاج وال يف        عالقام تغيري
وال توجد بينهما مطابقة أو عدم مطابقة، وهلـذا ال يقـال أن القـوى املنتجـة وعالقـات اإلنتـاج ال تنشـأ        . معارف اإلنتاج

فـإن اتمـع   . ام القدمي نفسـه، ال يقـال ذلـك ألنـه خـالف الواقـع      خارج اتمع القدمي بعد زواله، بل تنشأ يف قلب النظ
اجلاهلي القدمي مل تنشأ فيه عالقات اإلسالم اجلديدة، بل نشأت خارجـه وجـاءت وحمتـه مـن الوجـود، ومل تكـن مسـألة        

. إلطـالق مطابقة هذه العالقات ألدوات اإلنتاج ومعارف اإلنتاج موجودة ومل تكن مالحظة، بـل كانـت غـري واردة علـى ا    
مث أن الناس أحرار يف اختيار أدوات اإلنتاج اليت يريدوا، وأحرار يف اختيار معارف اإلنتـاج، فهـم ليسـوا مضـطرين لقبـول      
ما وجدوا عليه آباءهم، وليسوا جمبورين على قبول ما جيدونه أمامهم من أدوات إنتاج ومن معـارف إنتـاج ومـن أنظمـة بـل      

التقدم املادي يف أدوات اإلنتاج ومعارف اإلنتاج، ألم لـو كـانوا جمـربين علـى قبـول مـا        هلم حرية االختيار، ولذلك حيصل
وجدوه أمامهم مل حصل التقدم والتحسني، وهلذا فهـم خمتـارون ولـيس جمـربين، مث أن حتسـينهم أدوات اإلنتـاج ومعـارف        

أمـا إدراكهـم ألثـر ذلـك علـى العالقـات       . هااإلنتاج إمنا حيسنوا عن وعي وإدراك فهم يروا غري صاحلة ويعملون لتحسين
أو عدم إدراكهم فألنه ال مكان للعالقات يف هذا املوضوع وليس ألم غـافلني عنـه أو ألـم ال يفهمونـه، أي أن مـا يقولـه       
الشيوعيون من أن الناس ال يدركون النتائج االجتماعية اليت جيب أن تـؤدي إليهـا حتسـينات أدوات اإلنتـاج غـري صـحيح،       

إن حتسني الناس ألدوات اإلنتاج ليس ناجتاً عن غفلتهم أو عن عدم فهمهم كما يقـول الشـيوعيون، بـل ألـا غـري واردة يف      ف
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هذا اال، أي أن تغري األنظمة قضية ليست ذات موضـوع يف حتسـني أدوات اإلنتـاج ومعـارف اإلنتـاج ألنـه ال عالقـة        
تاج شيء، واألنظمة أو عالقـات اإلنتـاج شـيء آخـر، وحتسـني اإلنتـاج       ألحدمها يف اآلخر، فتحسني اإلنتاج ومعارف اإلن

ومعارف اإلنتاج متعلق بالعلم واالختراعات، واألنظمة أو على حد تعـبريهم العالقـات متعلـق باألفكـار وبوجهـة النظـر يف       
لقـوى املنتجـة أي مـن    وهلذا فإن الناس عندما حيسنون هذه أو تلك من أدوات اإلنتاج، وهـذا أو ذاك مـن عناصـر ا   . احلياة

معارف اإلنتاج واخلربات الفنية ال خيطر بباهلم أن هلذه عالقة بالنظام الذي يعيشـون عليـه أو علـى حـد تعـبريهم بالعالقـات       
وأمـا قـوهلم   . ألن الواقع أنه ال عالقة هلا به وال صلة بني تقدم أحدمها وتأخر اآلخر، فمن الطبيعي جداً أن ال خيطـر هلـم ببـال   

عيني أن إدخال األدوات املعدنية يعين ثورة يف اإلنتاج وسيؤدي يف النهاية مـن املشـاعية االبتدائيـة إىل نظـام الـرق،      أي الشيو
وأن أعضاء املشاعية حني كانوا حيسنون أدوام ويتلمسون االنتقـال مـن األدوات احلجريـة إىل األدوات املعدنيـة مل يكونـوا      

فإن هذا القول جمرد فرض نظري حبـت، بـل جمـرد ختيـل بـأن هنـاك       . طر هلم بباليدركون ذلك ومل يكونوا يفهمونه وال خي
فاألدوات املعدنيـة موجـودة منـذ آالف السـنني ونظـام      . نظام رق نشأ عن حتسني األدوات احلجرية ونقلها إىل أدوات معدنية

ء تغـري األدوات احلجريـة إىل أدوات   الرق كان سائداً العامل حىت قبيل عشرات السنني ومل يلغ نظام الرق من العـامل مـن جـرا   
معدنية، فإنه حني ألغي من العامل كان العامل ينعم بالثورة الصناعية والصناعات الكربى، وإمنا الغـي بنـاء علـى أفكـار جديـدة      

تحويـل  قالت بإلغائه، والذي ألغاه عاملياً وعمل على إلغائه إمنا هي الدول االسـتعمارية، وقـد ألغتـه ال لعتـق األرقـاء، بـل ل      
فـالقول بـأن النـاس مل يفهمـوا باملشـاعية      . االستعباد واالسترقاق من استعباد واسترقاق أفراد إىل استرقاق واستعباد الشعوب

البدائية أن حتسني أدوام من األدوات احلجرية إىل األدوات احلديدية سيترتب عليها نتيجة اجتماعيـة هـي نظـام الـرق قـول      
وكذلك قوهلم أن الرأمساليني الـروس حـني كـانوا يؤسسـون الصـناعات الكـربى يف       . وختيلخمالف للواقع وهو جمرد فرض 

روسيا كانوا جيهلون النتائج االجتماعية اليت ستؤدي إليها هذه الصـناعات الكـربى مـن جتميـع قـوى العمـال والفالحـني        
فتأسـيس الصـناعات الكـربى ال ينـتج     . فـرض والقيام بالثورة االشتراكية اليت تطبق االشتراكية، هو قول خمالف للواقع وجمرد 

عنه جتميع قوى العمال والفالحني معاً والقيام بثورة اشتراكية، بـدليل أن هـذه الصـناعات الكـربى قـد قامـت يف أوروبـا        
وأمريكا قبل روسيا ومع ذلك مل ينتج عنها جتميع العمال والفالحني وبالتايل مل ينـتج عنـها ثـورة اشـتراكية، وال نـتج حتـول       

وأما ما حصل يف روسيا من ثورة فليس ناجتاً عـن الصـناعات الكـربى، وال عالقـة للصـناعات      . ن الرأمسالية إىل االشتراكيةم
وذا كلـه يظهـر أن قـوهلم أن حتـول القـوى املنتجـة وحتـول أدوات        . الكربى بتلك الثورة وال بإجياد االشتراكية يف روسيا

ورة مستقلة عن وعي الناس ولكن حتسينهم للقوى املنتجـة يـؤدي إليـه، هـذا القـول      اإلنتاج حيصل يف النظام القدمي ويربز بص
فـإن الـذي حصـل    . وأيضاً فإنه ينقضه مـا حصـل يف روسـيا   . خطأ خمالف للواقع وتكذبه الوقائع اجلارية واحلوادث التارخيية

ات اإلنتـاج، بـل بعمليـات القضـاء علـى      فيها هو أن احلكام الشيوعيني صاروا حياولون تغيري عالقات اإلنتاج ال بتغـيري أدو 
النظام القدمي بالقوة، وأدوات اإلنتاج اليت كانت سائدة يف روسيا يف سين ما قبل الثورة الشـيوعية حـني كـان النظـام إقطاعيـاً      

ـ      ة إىل ظلت هي نفس أدوات اإلنتاج يف السنوات اليت أعقبت الثورة، تلك السنوات الـيت مت يف خالهلـا تغـيري العالقـات القدمي
فكان الذي حصل يف روسيا حقيقة هو ثورة أطاحـت باحلكـام القـدامى وجـاءت حبكـام جـدد لـديهم        . عالقات جديدة

ومن هنا يربز أن تغيري العالقات كان قبـل تغـيري أدوات اإلنتـاج، وأنـه حصـل      . أفكار معينة قاموا يطبقوا بقوة احلديد والنار
  .م اجلديد ال أثناء وجود النظام القدمي مما يثبت خطأ فروضهمبالقوة، وأنه حصل بعد البدء بتطبيق النظا

وأما قوهلم أن تغري عالقات اإلنتاج واالنتقال من عالقات اإلنتاج القدميـة إىل اجلديـدة حيصـل عفويـاً يف أول األمـر      
ـ    . مث حيصل العنف والثورة فمنقوض بالثورة الشيوعية ف األول مـن القـرن   فإن األفكار الشيوعية بـدأت باالنتشـار منـذ النص



66 
 

وأخفقـت، مث قامـت ثـورة شـباط      1905التاسع عشر، وكانت الدعوة إىل العنف تواكبها منذ البداية، فقامت ثـورة سـنة   
ومل حيصـل قبـل جنـاح الثـورة الشـيوعية يف      . وجنحـت  1917وأخفقت، مث قامت ثورة تشرين األول سـنة   1917سنة 

ات اإلنتاج، بل الذي حصل هـو انتشـار أفكـار ثوريـة دفعـت إىل قيـام       أي تغيري عفوي يف عالق 1917تشرين األول سنة 
واسـتوىل   1917إال أنه بعد أن جنحـت ثـورة تشـرين األول سـنة     . ثورات أخفقت، فلم حتدث أي تغيري يف عالقات اإلنتاج

  .والنار الشيوعيون على مقاليد احلكم حصل تغيري يف عالقات اإلنتاج ال بالعفوية بل بسلطان الدولة وباحلديد
وأيضاً فإن اليابان أسست الصناعات الكربى قبل احلرب العاملية الثانية وحصـل فيهـا منـو عظـيم يف أدوات اإلنتـاج      
ومع ذلك مل حيصل فيها من جراء ذلك أي حتول يف عالقات اإلنتاج ال عفـوي وال بـالعنف، بـل ظلـت عالقـات اإلنتـاج       

عات الكربى احلديثة يف روسيا أدى إىل جتمـع جديـد للقـوى املنتجـة بشـكل      فيها كما هي مما ينقض االدعاء بأن نشوء الصنا
إذ لو حصل ذلك يف روسيا بنـاء علـى تغـري عالقـات اإلنتـاج حلصـل       . عفوي مث ما لبثت هذه العفوية أن انتقلت إىل عنف

علـى نشـوء الصـناعات     ذلك يف غري روسيا كاليابان مثالً، ولكنه مل حيصل مطلقاً فدل على أنـه مل حيصـل يف روسـيا بنـاء    
وبـذلك يظهـر   . الكربى، بل حصل بناء على أفكار تبناها حزب اجتمعت لديه قوى فاستوىل على احلكـم، هـذا هـو الواقـع    

  .خطأ هذه الفروض
فهذا كله يبني أن تغري وحتسني أدوات اإلنتاج ال يـؤدي إىل تغـري العالقـات ال بصـورة حتميـة وال غـري حتميـة،        

والدليل على ذلك تارخيياً تغري أدوات اإلنتاج عند املسـلمني عـدة قـرون مـع بقـاء العالقـات       . باآلخرفليس أحدمها مرتبطاً 
كما هي، والدليل على ذلك واقعياً تغـري أدوات اإلنتـاج يف أمريكـا واليابـان ودول أوروبـا دون أن يتبـع ذلـك تغـري يف         

ـ  د اـارت املاديـة التارخييـة كلـها واـارت خـواص       العالقات، وإذا انتفت هذه النقطة وانتفاؤها واضح بشكل قطعي فق
إذ يبدأ التغري عندهم يف أدوات اإلنتاج وهذه تستتبع تغـري عالقـات اإلنتـاج لتطابقهـا، وعـدم      . فإا كلها مبنية عليها. اإلنتاج

القـات  مطابقتها يوجد التناقضات وهذه تؤدي إىل نضال املتضـادات فيحصـل حينئـذ التحـول ليجـري التطـابق بـني الع       
فإذا ثبت أن أدوات اإلنتاج ال عالقة هلا بعالقـات اإلنتـاج فـإن مـا بـين علـى       . هذا هو خط السري عندهم. وأدوات اإلنتاج

أمـا وقـد ثبـت    . هذا من التطابق والتناقضات ونضال املتضادات يصبح ختيالً وومهاً إذ ال وجود لـه فتسـقط النظريـة كلـها    
وال تتأثر بعالقات اإلنتاج من حيث النظام فإن املاديـة التارخييـة نظريـة خاطئـة وهـي       بشكل قطعي أن أدوات اإلنتاج ال تؤثر

  .جمرد فروض، بل جمرد أوهام وختيالت
 


