
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 م1963 - هـ1383
 
 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 م1963 -هـ 1383
 
 



 4 

 

 نقض
 املاركسية االشرتاكية
1 

 التاسع القرن من الثاين النصف أول يف كانت املاركسية االشرتاكية
 احلياة، عن فلسفية فكرة جمرد م1883 سنة تويف الذي ماركس حياة أايم عشر

 يف ما  ضخ دا  وجو  حتتل العشرين القرن من الثاين النصف ولأ يف اليوم ولكنها
 تعد دول عدة جانبها وإىل روسيا هي كربى دولة أساسها على تقوم إذ العامل،
 مث املاركسية، االشرتاكية هذه تطبيق يف السري حتاول البشر من املاليني مئات

 من ختلو دولة   جتد تكاد ال نهإ حىت منتشرون، وأتباع واسعة، عاملية دعاوة هلا
 والعراق سوراي سيما وال كلها اإلسالمية البالد ويف. ماركسيني اشرتاكيني

 القليل النزر ولدى ،راي  فك االشرتاكية استهوت واهلند وإندونيسيا ومصر
 من ساعة معها الوقوف من بد ال فكان املسلمني، أبناء من الكثري ،داي  عقائ

 واستنارة بعمق الرأي، صواب يهاف ويعرض احلق، وجه عن فيها يكشف نقاش
 البالغة الفكرة هذه معتنقي فلعل الباطل، زيف ويربز احلقائق، تنجلي حىت

 اهلدى، طريق يف ويسريوا احلق، إىل فيثوبوا النور، يبصرون اإلنسان على اخلطر
 حرب واجبهم أن ويروا ضالل، بعده ما ضالل من فيه كانوا ما مدى ويدركوا

 .واإلحلاد الكفر هذا



 5 

 واإلنسان الكون عن كلية فكرة عن منبثقة املاركسية االشرتاكية إن
 وفيها أساسية، فكرة ألهنا االعتقاد، قابلية فيها عقيدة عن منبثقة فهي واحلياة،

 تنبين أن وميكن احلياة، مشاكل ملعاجلة أحكام عنها تنبثق ألهنا التطبيق، قابلية
 ملعاجلة وأحكام عقلية عقيدة أي قة،وطري فكرة هناإ مث. احلياة عن أفكار عليها

 معاجلات وتنفيذ العقيدة تنفيذ كيفية تبني أبحكام مصحوبة احلياة، مشاكل
 فيها فإن ولذلك. عليه اإلصبع وضعي أن ميكن مدلول للفظها ويوجد احلياة،
 كوهنا أن غري. أفظع خطرها كان هنا ومن عام، رأي هلا يوجد ألن قابلية
 بل صحيحة، أهنا يعين ال تطبيقها ميكن وكوهنا عام، رأي هلا يوجد أن ميكن
 يسمى فيما احلال هي كما مسيةا اشرتاكية ال حقيقية اشرتاكية أهنا يعين

 أن فكما. كفر مبدأ الرأمسالية أن كما كفر مبدأ وأهنا. الدولة ابشرتاكية
 اما  مت كفر مبدأ االشرتاكية فكذلك والوثنية كاليهودية اما  مت كفر دين النصرانية

 .وطريقته فكرته يف ابطل مبدأ ولكنه ريب، وال مبدأ فهي. كالرأمسالية
 صورة إعطاء من بد ال الوضوح كامل كا  إدرا  ذلك إدراك وألجل

 الكتب يف وردت كما وال  أ املاركسية االشرتاكية هذه واقع عن واضحة
 .أساسها من نقضها مث والشيوعية االشرتاكية

 
 
 
 



 6 

2 
 الدايلكتيكية، ابملادية يسمى ما على املاركسية كيةاالشرتا  الفكرة تقوم

 ومنها لالشرتاكية العامة النظرية فهي الدايلكتيكية املادية أما. التارخيية واملادية
 حوادث إىل النظر يف أسلوهبا ألن الدايلكتيكية ابملادية مسيت وقد الشيوعية،

 تناقضات فاكتشا هي واملعرفة البحث يف طريقتها أن أي جديل، الطبيعة
 حوادث تعليلها وألن. جدلية هي أي ابلنقاش اآلراء بني واملصادمة الفكر

 التارخيية املادية وأما. مادية نظرهتا أي مادي، احلوادث هلذه وتصورها الطبيعة
 يف احلياة دراسة تشمل حىت الدايلكتيكية املادية أفكار نطاق توسع فهي

 أفكار تطبق أي اجملتمع، يف حلياةا حوادث على األفكار هذه وتطبق اجملتمع،
 .اجملتمع اتريخ ودرس اجملتمع درس على الدايلكتيكية املادية

 واإلنسان احلياة أن وهي املادية، النظرية تعين الدايلكتيكية واملادية
 وإمنا خملوق وال خالق يوجد فال ،ذاتيا   تطورا   نفسها من تتطور مادة والكون

 القائلة الفكرة من ماركس مادية أي املادية ذهه وتسري. املادة يف ذايت تطور
 للمادة خمتلفة مظاهر هي املتعددة العامل حوادث وأن مادي، بطبيعته العامل أبن

 بصورة ا  ضبع بعضها وتكييف احلوادث بني املتبادلة العالقات وأن املتحركة،
 ةاملاد لتطور ضرورية قوانني هي الدايلكتيكية الطريقة تقررها كما متبادلة

 عقل ألي حباجة ليس وهو املادة، حركة قواننيل عا  تب يتطور العامل وأن املتحركة،
 هي كما الطبيعة فهم بساطة بكل يعين املادي الفهم نإ": أجنلس يقول. كلي
 فيلسوف عند املادي املفهوم بصدد لينني كتب ولقد. "ةبغري إضافة أية دون
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 أو إله أي خيلقه مل واحد، هو امل"الع أن فيه جاء الذي هرياقليط القدمي العهد
 ا  بعت فئوتنط تشتعل األبد، إىل حية شعلة وسيكون يزال وال كان وقد إنسان،
 فهذه. الدايلكتيكية" املادية ملبادئ رائع شرح من له "اي: فقال معينة" لقوانني

 بشكل هذا تفصل النظرية أي ولكنها. ماركس مادية أي املادية النظرية هي
 اليواننية الكلمة من مأخوذة كلمة وهي دايلكتيكية، يتمس ولذلك جديل

 فن األولني عهد يف يعين الدايلكتيك وكان. واجملادلة احملادثة ومعناها "دايليغو"
 اخلصم، استدالل يتضمنها اليت املتناقضات ابكتشاف احلقيقة إىل الوصول

 ناقضاتت اكتشاف أن يعتربون األولني الفالسفة بعض وكان. عليها وابلتغلب
 األسلوب فهذا. احلقيقة الكتشاف وسيلة خري مها اآلراء بني واملصادمة الفكر

 أصبح الطبيعة حوادث على بعد فيما طبق الذي التفكري يف الدايلكتيكي
 الطريقة هذه مبوجب الطبيعة حوادث إن. الطبيعة ملعرفة الدايلكتيكية الطريقة

 تناقضات تطور نتيجة هو يعةالطب وتطور وأبدا ، دائما   متغرية متحركة هي
 فاملادية الطبيعة يف املتضادة القوى بني املتبادل الفعل نتيجة الطبيعة،

 حباجة ليس وأنه املادة، حركة لقوانني بعا  ت يتطور العامل نإ تقول الدايلكتيكية
 األشياء فكون قطعا   ابطل وهذا. إله خيلقه مل واحد وأنه كلي، عقل ألي

 هذه وكون ابحلس، مشاهدة ألهنا قطعي، أمر جودةمو  احملسوسة املدركة
 قطعي أمر االحتياج وصف هلا أي غريها، إىل حمتاجة احملسوسة املدركة األشياء
 إال حال إىل حال من واالنتقال التصرف تستطيع ال ابملشاهدة ألهنا أيضا ،
 تكن مل وإذا االحرتاق، قابلية فيها األخرى املادة كانت إذا حترق فالنار. بغريها
 وال العناصر بعض تذيب األمحاض وبعض. حترقها ال االحرتاق قابلية فيها
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 وال معها وتتفاعل أخرى عناصر مع تتحد العناصر وبعض. غريها تذيب
 ،ماء   تنتج األكسجني من ذرة مع دروجنييهلا من وذراتن غريها، مع تتفاعل
 دروجنييهلا من ذرتني احتاد من بد ال الثقيل املاء على حنصل حىت ولكن
 كل يف تتصرف أن تستطع مل األشياء فهذه. األكسجني من ذرة مع الثقيل
 على قاصر وضع ضمن إال أخرى حالة أية إىل حالة من تنتقل أن وال شيء

 أو سواها، يف أو فيها تغيري إبحداث إال سواها تستطيع وال معينة، حاالت
 العوامل هذه إىل حمتاجة أهنا فرض لو حىت حمتاجة، إذن فهي آخر، بعامل
 فهي لالحرتاق، قابلة مادة بوجود إال حترق أن تستطع مل فالنار. احلاالت وهذه
 تذيب أن تستطع مل واألمحاض. لالحرتاق القابلة املادة إىل حمتاجة حترق حىت
 قابلية فيها اليت العناصر إىل حمتاجة فهي الذوابن قابلية فيها معينة عناصر إال

 والتفاعل االحتاد تستطيع ال والعناصر. اإلذابة حتدث أن تستطيع حىت الذوابن
 اليت العناصر إىل حمتاجة فهي واالحتاد، التفاعل قابلية فيها عناصر بوجود إال
 على حنصل وحىت. واالحتاد التفاعل تستطيع حىت واالحتاد التفاعل قابلية هايف

 مع ابلدويثريوم سمىامل الثقيل دروجنييهلا من ذرتني احتاد من بد ال الثقيل املاء
 مع الثقيل دروجنييهلا من الذرتني احتاد إىل حمتاج هو أي األكسجني، من ذرة
 هو ما إىل احتاج يقال وال. الثقيل املاء على حنصل حىت األكسجني من ذرة
 هذه له يوجد من إىل واحتاج فيه، هو ما إىل كمية زايدة إىل احتاج بل فيه،

 حمتاجة احملسوسة املدركة األشياء أن على قطعي دليل فهذا. حمتاج فهو الكمية
 .االحتياج وصف هلا أي غريها إىل
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 يف ولكنها لبعضها، احتاجت احملسوسة املدركة األشياء إن يقال وال
 وتوضح تبني إمنا احلاجة ألن ذلك يقال ال غريها، عن مستغنية جمموعها
 فيفرض موجود غري لشيء ظراي  ن فرضا   تفرض وال ا  ملس وتلمس الواحد، للشيء
 اجتمعا فلو االحرتاق، قابلية فيه جلسم احتاجت النار إن يقال فال وجوده،

 للنار فاحلاجة. نظري فرض هذا ألن غريمها، إىل حيتاجا ومل الستغنيا عا  م
 إبحدى حمسوس ،حسا   موجود لشيء حاجة هي لالحرتاق القابل وللجسم
 يتأتى حىت مدلوله على احلس يقع مما ابلطبع وهو ،ال  عق مدرك أو احلواس،
 اجتماعهما من يوجد ال واجلسم والنار. موجود لشيء فاحلاجة ،ال  عق إدراكه
 حيصل ال الكون يف اليت األشياء وكذلك. احلاجة أو االستغناء فيه حيصل شيء

 واالستغناء فاحلاجة. احلاجة أو االستغناء فيه حيصل شيء اجتماعها من
 حىت الكون يف ما جمموع من يتكون شيء يوجد وال الواحد، اجلسم يف متمثلة

 الكون يف اليت األشياء جمموع نإ قيل فإذا. حمتاج أو مستغن أبنه يوصف
. موجود لشيء ال الوجود، متخيل لشيء فا  صو  يكون فإنه حمتاج، أو مستغن
 أشياء جمموعة ال الكون، يف موجود معني شيء حاجة على يقوم والربهان
. االستغناء أو احلاجة وصف له ويعطى شيء منه تكوَّني اجتماع هلا يتخيل
 وال حىت واقعيا ، هو وليس ختيلي، فرضي سؤال ألنه السؤال هذا يرد ال ولذلك

 .ظراي  ن فرضا  
 أهنا على يال  دل يكون فال لبعضها، احتاجت األشياء نإ يقال وال

. خالق إىل االحتياج ال االحتياج، جمرد إثبات على الربهان فإن خلالق، حمتاجة
 .شيء كل يف االحتياج يثبت شيء كل يف االحتياج وجود فمجرد
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 حمتاج مجيعها فاألجزاء آخر، جزء إىل حمتاج جزء كل نإ يقال وال
 يثبت ال وهذا آخر شيء إىل حمتاج شيء كل أن هو فالثابت لبعض، بعضها

 ءشي إىل ولو الشيء، احتياج ألن ذلك يقال ال. مطلقا   حمتاجة األشياء أن
. املطلق االستغناء يستغين شيء الكون يف يوجد ال أنه يثبت الدنيا، يف واحد
. االحتياج وصف له يثبت أي الوجود، يف واحد لشيء ولو حمتاج أنه يعين

 كلمة يتكلم وكمن املشي، وصف له ثبت فقد واحدة، خطوة ميشي كمن
 يدل مما ذلك وغري والتكلم، واملشي فاالحتياج. التكلم وصف له ثبت واحدة

 يثبت فيه الواحدة املرة ثبوت فإن املاهية، على يدل مما أي اجلنس، على
 يدل مما واالحتياج واحد، شيء إىل االحتياج ثبوت فمجرد. ملاهيته الوصف

 الكون، يف شيء لكل االحتياج وصف يثبت املاهية، على أي اجلنس، على
 .االحتياج وصف عا  طق له يثبت آخر جزء إىل جزء كل احتياج فإن ولذلك

 على املوجودة األشياء مجيع إىل ابلنسبة حمسوس ملموس كله وهذا
 أجرام، جمموعة الكون فإن واحلياة واإلنسان للكون ابلنسبة أما األرض، سطح
 أن إما النظام وهذا. يغريه أن ميلك ال خمصوص بنظام يسري منها جرم وكل

 أن ميكن وال غريه، آخر يئا  ش أو خواصه، من خاصة أو منه، زءا  ج يكون
 سري ألن فباطل، منه ءا  ز ج كونه أما. مطلقا   الثالثة هذه من واحد غري يكون

. السائر غري هو كالطريق واملدار يتعداه، ال معني مدار يف يكون الكواكب
. املدار هذا يف ابلسري تقييده بل فقط، سريه جمرد ليس به يسري الذي والنظام
 ليس نفسه السري فإن ضا  وأي. منه زءا  ج النظام هذا يكون أن ميكن ال ولذلك

 زءا  ج يكون أن ميكن ال ولذلك له، عمل هو بل الكوكب، ماهية من زءا  ج



 11 

 الكوكب سري هو ليس النظام ألن فباطل، خواصه من خاصية كونه وأما. منه
 يف السري بل وحده، السري ليس فاملوضوع. معني مدار يف سريه بل فحسب،

 يف الرؤية كون هو بل خواصها، من العني يف كالرؤية سلي فهو. معني وضع
 ال خبار إىل ماء من املاء حتول كون ومثل. خمصوص بوضع إال تكون ال العني
 حتول أو العني، رؤية أو الكوكب، سري ليس فاملوضوع. معينة بنسبة إال يتأتى
 لأحوا يف العني ورؤية خمصوص، مدار يف الكوكب سري هو املوضوع بل املاء،

 وعلى الكوكب، على املفروض الوضع هذا. معينة بنسبة املاء وحتول خمصوصة،
 كون فإن خواصه، من السري كان وإن وهو،. النظام هو املاء، وعلى العني،
 أن خواصه من لكان وإال خواصه، من ليس معني بوضع إال يكون ال السري
 خواصه من دام ما آخر اما  نظ ينظم أن يستطيع وحينئذ نفسه، سري ينظم

 وما. خواصه من يكون أن ميكن ال وهلذا ذلك، يستطيع ال أنه والواقع التنظيم،
 إىل احتاج قد فيكون. قطعا   غريه فهو خواصه، من وليس منه، زءا  ج ليس دام

 . النظام إىل الكون احتاج أي غريه،
 عن انجتة خاصية هو معني مدار يف ريا  مس الكوكب كون نإ يقال وال

 هذا من يتجزأ ال جزء وهو واحد جسم يف بعضها مع اكبالكو  اجتماع
 يدروجنيهلاك معني، مدار يف السري كون خاصية اجتماعها عن فنتج اجلسم،
 هلما صارت عا  م اجتمعا فإذا خاصية، له وحده واألكسجني خاصية، له وحده

 واألكسجني دروجنييهلا ألن ذلك يقال ال. الكواكب وكذلك أخرى، خاصية
 جسم خاصية فهي أخرى، خاصية له فصارت آخر ما  جس كوان اجتمعا حني

 الكواكب أو الكوكبني فإن. الكواكب خبالف الكون، يف وجودمها صيةاخ ال
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 يف ابالجتماع خاصية له صارت مث منفرد، وهو خاصية منهما لكل تكن مل
 له خاصية مبفرده كوكب لكل خاصية اخلاصة هذه ظلت بل واحد، جسم

 للكوكب اخلاصية تكون ولذلك. قط واحدا   جسما   ويكوان جيتمعا ومل وحده،
 نأل واحد، جسم يف الكواكب الجتماع أو كوكبني الجتماع تكون وال

 .حيصل مل آخر ما  جس يشكل الذي االجتماع
 وأما. وحمسوس ملموس اهلواء وإىل املاء إىل احتياجها فإن احلياة وأما

. حمسوس ملموس ذلك وغري طعامال إىل مث احلياة، إىل احتياجه فإن اإلنسان
 .قطعا   حمتاجة واإلنسان واحلياة الكون فإن وعليه

 أشكال هي لبعضها احتاجت أشياء من الكون يف ما إن يقال وال
 احلقيقة يف ولكنها خمتلفة، أبشكال تشكلت مادة كلها فهي واحد لشيء
 غري يفه غريها إىل حتتج ومل لنفسها احتاجت فاملادة. املادة هو واحد شيء

 أن تستطيع ال خمتلفة أبشكال تتشكل حىت املادة ألن ذلك يقال ال. حمتاجة
 إىل يتحول حىت فاملاء. غريها من ضا  فر  عليها مفروضة معينة بنسبة إال تتشكل

 كتكوت إىل تتحول حىت والبيضة يتحول، حىت معينة نسبة إىل حيتاج خبار
 بنسبة إال ميكن ال املادة فتشكل. وهكذا احلرارة، من معينة نسبة إىل حتتاج
 وإال املادة من ليس الوضع هذا أو النسبة وهذه. معني ووضع معينة

 عليها مفروضة فكوهنا. عليها فرضت وملا تشاء كما توجدها أن الستطاعت
 الوضع هذا أو النسبة هذه إىل حمتاجة فهي غريها من جاءت أهنا معناه ضا  فر 

. التشكل يتم حىت النسبة هذه هلا ديوج من إىل وحمتاجة التشكل، يتم حىت
 .لغريها االحتياج وصف هلا ثبت أي غريها، إىل حمتاجة فهي وعليه
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 عاجز أنه تعين حاجته جمرد ألن خملوق، أنه يعين حمتاج كلمة ومدلول
 ليس فهو إليه احتاج ما إجياد عن عاجز أي العدم، من ما شيء إجياد عن

 خالق عن خيرج ال كله الوجود ألن. قخملو  فهو ا  خالق ليس دام وما خالقا ،
 مدلول ألن أزليا   يكون أن ميكن ال احملتاج فإن ضا  وأي. هلما اثلث وال وخملوق،

 حيتاج وحتوله تصرفه يف كان إذا ألنه شيء، إىل يستند ال أن تعين أزيل كلمة
 يف احتاج لو وألنه. أوىل ابب من وجوده يف لغريه احتياجه يكون غريه إىل

 األزيل فمدلول. أزليا   يكون فال قبله ودا  موج الغري ذلك لكان غريه إىل وجوده
 فهو أزليا   ليس احملتاج دام وما. شيء إىل حيتاج وال شيء، إىل يستند ال أنه

 قطعي، أمر حمتاجة احملسوسة املدركة األشياء فكون هذا وعلى. قطعا   خملوق
 حمتاج، العامل فإن هذا علىو . أيضا   قطعي أمر خلالق خملوقة كوهنا أن يعين وهذا
 .خلالق خملوق وهو

 أما. أزليا   يكون أن بد وال خملوق، غري يكون أن بد ال اخلالق وهذا
 خالق إال يوجد ال ألنه خالقا ، كان ملا وقا  خمل كان لو فألنه خملوق غري كونه

 من فإن ولذلك قطعا ، اآلخر غري فأحدمها متباينان، شيئان ومها وخملوق،
 نهإ يقال وال. اخلالق هو مبخلوق ليس فما خملوق، غري كونه القاخل صفات
 كاإلنسان معني شيء عن البحث ليس ألنه آخر، لشيء وخملوق لشيء خالق

 معني، خملوق عن ال خملوق هو حيث من املخلوق عن البحث بل اآللة، أو
 لقا  خا الشيء يكون فال عدم، من ابإلجياد وصفه حيث من اخلالق وعن
 .املخلوقات سوى ما هو فاخلالق. واحد وقت يف قا  وخملو 
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 قد إذ ،ا  خملوق كان أول له كان إذا فألنه له أول ال أي ليا  أز  كونه وأما
 األزيل إذ. أزليا   يكون أبن يقضي قا  خال فكونه معني، حد من جودهو  بدئ

 كلمة مدلول هو اخلالق األزيل وهذا. شيء إىل يستند وال األشياء إليه تستند
 .تعاىل هللا هو أي هللا،

 والكون، واحلياة اإلنسان هي العقل يدركها اليت األشياء فإن ضا  وأي
 شيء كل يف ينمو ألنه حمدود، فاإلنسان. خملوقة فهي حمدودة، األشياء وهذه

 من فرد كل يف متمثل جنس اإلنسان وألن حمدود، فهو يتجاوزه ال ما حد إىل
 اإلنسانية، اخلواص يف وفرد فرد بني رقف أي يوجد وال إنسان، فرد فكل. أفراده

 من جنس كأي اآلخر، على يصدق اإلنسان من فرد على يصدق فما
 يف التفاح وكحبة احليوان، يف وكاألسد الصافية، قطعه يف كالذهب األجناس
 ينطبق ما كله عليه ينطبق جنس أي فاجلنس. وهكذا. ..الفواكه من جنسها

 اإلنسان وأن ميوت، الفرد أن يشاهد ما وأبسط أفراده، من فرد كل على
. قطعا   حمدود اجلنس هذا أن يعين وهذا. ميوت عا  قط اإلنسان فجنس ميوت،
 يقال وال. حمدود اإلنسان أبن التسليم معناه ميوت اإلنسان أبن التسليم وجمرد

 يف أنه بدليل ميوت ال اإلنسان جنس ولكن ميوت الذي هو الفرد اإلنسان إن
 يفىن أن بدل بعده الذي العصر يف فإن ذلك ومع الينيامل ميوت عصر كل

 ميوت بل كجنس ميوت ال إذن فهو يكثر، ابملشاهدة نراه الزمن مع اإلنسان
 يقال حىت أفراد جمموع من با  مرك ليس اإلنسان جنس ألن ذلك يقال ال. كفرد

 بل. ميوت ال اجلنس أن إىل ذلك من فيوصل ميوت، ال واجملموع ميوت الفرد نإ
 وفرد، فرد بني فرق دون كليا   ثال  مت أفراد يف تتمثل معينة ماهية هو إلنسانا

 ال عليه احلكم فإن ولذلك. جنس وككل وكالقمح وكالبرتول كاملاء وذلك



 15 

 احلكم وإمنا جمموعة، من كبا  مر  ليس جنسه ألن جمموعة، على ينصب أن جيوز
 فرد يف هيةاملا على يصدق فما جنسه، على أي ماهيته، على ينصب عليه

 يف كلها متحققة املاهية أن ومبا. أفراده تعددت مهما كله اجلنس على يصدق
. ميوت اإلنسان جنس معناه ميوت، الواحد والفرد فرد، كل ويف الواحد الفرد
 عليه، الربهان املطلوب لغري مشاهدة ألهنا حتكم أن جيوز ال فإنه املشاهدة أما

 ال انقصة مشاهدة كوهنا فوق فهي اجلنس، غري وهو للمجموع مشاهدة فهي
 أخذت مهما دتنف ال البحار يف املياه أن ترى أال. اجلنس ليست ألهنا حتكم
 منه، أخذت مهما دينف ال البرتول وأن حمدودة، ليست أهنا يعين وهذا منها،
 الكثري االستهالك مع يتزايد القمح أن ترى وأال ودا  حمد ليس أنه يعين وهذا
 ،دينف جنسه أن الواقع أن مع ،دينف ال معناه جمموعه إىل نظران فإذا. منه

 أن معناه ميوت، الواحد الفرد يف املتمثل اإلنسان وجنس. دينف أنه ومعناه
 .حمدود اإلنسان فإن وعليه ميوت، هو حيث من اإلنسان جنس

 يف تنتهي أهنا ابحلس واملشاهد فقط، فردي مظهرها ألن حمدودة واحلياة
 وهي احليوان، يف احلياة عني هي اإلنسان يف احلياة إذ. حمدودة فهي الفرد

 ويفرق يلمس، ال كان وإن حيس شيء وهي فيه، بل الفرد هذا خارج ليست
 الكائن يف موجود هو والذي احملسوس، الشيء فهذا. وامليت احلي بني ابحلس
 حدالوا الفرد يف ئيا  وجز  يا  كل ممثل هو واحلركة، النمو مظاهره من والذي احلي،

 كالفرد األحياء أفراد من فرد كل يف وهو. مطلقا   غريه شيء أبي يرتبط ال
 هذه تنتهي دامت وما كاإلنسان، أبفراد متمثل جنس فهو. بسواء سواء اآلخر
 . حمدودة فهي ينتهي، احلياة جنس أن فمعناه الواحد الفرد يف احلياة
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 جمموعو  حمدود، منها جرم وكل أجرام، جمموع ألنه حمدود، والكون
 فمهما آخر، وله أول له منها جرم كل ألن وذلك. بداهة حمدود احملدودات

 بعدد ليست فاحملدودية. مبحدود تنتهي تظل فإهنا األجرام هذه تعددت
 وجمرد. األول وجود مبجرد تثبت بل آخر، وهلا أول هلا بكون هي بل األجرام،

 حمدود شيء يزيد الذي ألن احملدودية، حينئذ حيتم واحد من أكثر قيل أن
 فالكون وعليه .دا  حمدو  اجلميع فيظل حملدود، مبحدود حاصلة الزايدة فتظل
 .قطعا   حمدودة والكون واحلياة فاإلنسان ذلك وعلى. حمدود

 هذا ألن ودا ،حمد كان ملا وإال ليا ،أز  ليس جنده احملدود إىل ننظر وحني
 أول ال يكون أن وإما يا  أزل ليس فيكون أول له يكون أن إما احملسوس املدرك

 أن األزيل مدلول ألن أزليا ، يكون فال أول له احملدود أن وثبت .ليا  أز  فيكون له
 أول، وجود يقتضي آخر وجود ألن قطعا ، له آخر ال له أول ال وما. له أول ال

 دام ما منها بد ال النهاية أن يعين وهذا نقطة، من إال يكون ال البدء جمرد ألن
 أم األشياء أم املكان أم الزمان يف ذلك أكان سواء نقطة، من البدء حصل قد
 ألن املعقوالت، يف حتمي وكذلك احلسيات، يف حتمي وهذا. ذلك غري

. معقوالت تكون ال حسيات تكن مل وما األصل، يف حسيات هي املعقوالت
 فهو له، آخر وال له أول ال أنه األزيل فمدلول. آخر له أول له ما فكل وعليه

 معناه حمدودة واإلنسان واحلياة الكون فكون. أزليا   ليس فاحملدود. حمدود غري
. لغريها خملوقة فهي أزلية ليست دامت وما. حمدودة كانت ملا وإال أزلية ليست
 هو الغري وهذا. لغريها خملوقة تكون أن بد ال واحلياة واإلنسان فالكون
 خلالق، خملوق العامل فإن هوعلي. واإلنسان واحلياة الكون خالق هو أي خالقها،
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 حركة لقوانني عا  تب ذاته من يتطور ال فالعامل. تعاىل هلل خملوق لألزيل، خملوق
 إذن فهو قطعا ، أبزيل ليس وهو قطعا ، حمدود وهو قطعا ، حمتاج هو بل املادة

 .تعاىل هللا هو أي هللا، كلمة مدلول هو األزيل وهذا. لألزيل خملوق
 :أمور ثالثة إىل رالنظ يلفت أن بد وال

 فرضية ليس وخملوق خالق عن خيرج ال الوجود أبن القول أن: أحدها
 ،ضا  فر  ابعتباره القول هلذا متناوال   ليس الكالم ألن. قطعية حقيقة هو وإمنا

 املدركة األشياء الكالم تناول وإمنا الفرض، هذا على الربهان ترتيب وجرى
 يا  حس ا  كإدرا  فأدرك خلالق، خملوقة اأهن على احلسي الربهان وأقام احملسوسة،

 القول فكان القول هذا إىل احلسي ابلربهان فتوصل خلالق، خملوقات وجود
 خالق عن خيرج ال الوجود أن مبا نقل مل أننا أي. ضا  فر  وليس الربهان نتيجة

 احملسوس املدرك غري فيكون خملوق احملسوس املدرك أن ثبت أنه ومبا وخملوق،
 إثبات إىل حيتاج حىت الربهان عليها ورتبنا أوال   الفرضية نقم مل يأ. اخلالق هو

 البحث، موضع احملسوسة املدركة األشياء وضعنا وإمنا الربهان، ليصح الفرضية
 الربهان وأقمنا ملموس، مشاهد أمر وهو ا  عقط موجودة أهنا إىل النظر فلفتنا
. خملوقة فهي يوجدها نم إىل حمتاجة أهنا يعين وهذا ،قطعا   حمتاجة أهنا على

 حقيقة على ترتب أي. خملوقة احملسوسة املدركة األشياء أن على قام فالربهان
 يثبت وهذا املخلوق، وجود قطعي بشكل ثبت وبذلك. فرضية على ال قطعية
 وال لغريه لوقا  خم أو لنفسه ا  خملوق يكون أن إما املخلوق هذا ألن. اخلالق وجود

 أما. عليه يدل للمخلوق احملسوس الواقع وإمنا ا  ضفر  ليس وهذا ا  قطع هلما لثاث
 واحد آن يف لنفسه ا  لقوخا لنفسه لوقا  خم يكون ألنه فباطل، لنفسه لوقا  خم كونه
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 ثبت وهبذا. اخلالق هو الغري وهذا لغريه، ا  وقخمل يكون أن بد فال ابطل، وهذا
 وأن خلالق خملوقة احملسوسة املدركة األشياء كون إثبات أن أي خالق، وجود
 ابلربهان اإلثبات هذا على وبناء. اخلالق وجود يثبت غريها هو اخلالق هذا

 احلقيقة أدركت املخلوق غري وأنه اخلالق ولوجود املخلوق لوجود احلسي
 القول هذا يكن مل ولذلك. وخملوق خالق عن خيرج ال الوجود أن وهي القطعية

 .القاطع حلسيا ابلربهان ثبتت قطعية حقيقة هو وإمنا ا  ضفر 
 مفهوم غري هو احملسوسة املدركة األشياء يف االحتياج مفهوم أن: اثنيها

 من شروط تكتنفه شيء كل أن تعين املاركسية الشرطية ألن املاركسية، الشرطية
 حادث فأي. به حييط عما الشيء فصل ميكن وال به، حتيط وأشياء حوادث

 احلوادث عن مبعزل أي ا  ردمنف إليه نظر إذا فهمه ميكن ال الطبيعة حوادث من
 ينقلب أن ميكن الطبيعة ميادين من ميدان أي يف حادث أي نإ إذ به احمليطة

 وإذا تكتنفه، اليت الشروط عن مبعزل إليه نظر إذا له معىن ال فارغ عبث إىل
 إليه ينظر أن جيب الطبيعة حوادث من حادث فأي. الشروط هذه عن فصل
 األشياء ارتباط عندهم فالشرطية. به احمليطة احلوادث وتكيفه حتدده كما

 يف طا  شر  منها واحد وكل مجيعها تكون حبيث ينفصم ال ا  اطارتب ببعض بعضها
 الطبيعة حوادث كل أن أي. حقيقته إدراك ويف إنتاجه ويف تكتنفه ما وجود

 هذا أي ،وطا  شر  كوهنا معىن وهذا متبادلة بصورة اآلخر البعض بعضها يكيف
 يتأثر حبيث ببعض بعضها األشياء الرتباط شرح فهي. شرطيةال معىن هو

 هو ليس عليه يرتتب وما االحتياج، ملعىن ا  رحش وليس فيه ويؤثر ابآلخر أحدها
 يف األشياء كانت إذا أنه هو عليه يرتتب ما فإن االحتياج، على يرتتب ما
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 حيكم ال فإنه لآلخر شرط وأحدها متقابلة بصورة ببعض بعضها ا  طمرتب الطبيعة
 النظام، هذا ولدت اليت الظروف أساس على احلكم هذا ببناء إال النظام على
 إذا ولكن الشيء، بذلك حييط ما أساس على إال شيء على احلكم ميكن وال

 النظام فهم ميكن فإنه بعض عن بعضها ال  منفص الطبيعة يف األشياء كانت
 أو االشرتاط فمفهوم. والزمان للمكان نظر أي دون أي للظروف نظر أي دون

 ابحتياج وليس ببعض بعضها األشياء ابرتباط يتعلق مفهوم املاركسية الشرطية
 ألن املاركسية الشرطية مفهوم غري االحتياج مفهوم كان ولذلك. األشياء
 فصل بعدم متعلق االشرتاط ومفهوم االستغناء، بعدم متعلق االحتياج مفهوم

 .بعض عن بعضها األشياء
 شرط وأحدمها متقابلة بصورة ابآلخر ا  طمرتب الشيء معىن إن يقال قد

 ال الشيء أو احلادث تكتنف اليت األشياء فهذه إليه، حمتاج أنه معناه لآلخر
 نفس هو االحتياج أن يعين وهذا إليها، حمتاج فهو الشيء عنها يستغين

 أن هو ذلك على واجلواب. املاركسية الشرطية مفهوم نفس هو أي االشرتاط
 القول ابلشرطية القول على يرتتب كان وإن الشرطية من املراد ليس هذا

 نإ قالوا بل لآلخر حمتاج شيء كل أبن يقولوا مل الشيوعيني أن أي. ابالحتياج
 أتثري إثبات وأرادوا له شرط فهو متقابلة بصورة ابآلخر مرتبط شيء كل

 هذا قوهلم على بيرتت ولكن لبعضها األشياء احتياج يريدوا ومل ببعضها األشياء
 على يرتتب االحتياج أن أي. االحتياج هو هذا قوهلم وليس ابالحتياج القول
 يال  دل يتخذ أن ميكن وهذا. القول نفس هو وليس عنه ينتج فهو القول هذا
 ارتباطها ألن أزلية ليست الطبيعة يف واألشياء احلوادث أبن الشيوعيني على
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 واحد كل أن يعين لآلخر ا  رطش هاأحد يكون حبيث متقابلة بصورة ببعضها
 غريه عن مستغن األزيل ألن حمتاج، ألنه ا  ليأز  ليس منها واحد فكل حمتاج منها

 ا  ليأز  يكون فال قبله غريه يوجد أي أول له كان احتاج فإذا له، أول ال إذ
 ليست الطبيعة يف واألشياء احلوادث أن على يال  دل املاركسية الشرطية فتكون

 أن يظهر وهبذا. ا  ليأز  يكون أن ميكن ال واحملتاج ابعرتافهم حمتاجة ألهنا أزلية
 القول على يرتتب ولكن االحتياج، مفهوم غري املاركسية الشرطية مفهوم

 أنه يعين وهذا حمتاج العامل يف شيء كل أن املاركسية ابلشرطية أي ابالشرتاط
 .عا  قط ليا  أز  ليس

 بقوهلا وذلك حمتاج الطبيعة يف شيء كل أبن تسّلم املاركسية دامت وما
 أن إثبات سوى خلالق خملوقة األشياء كون إلثبات يبقى ال فإنه ابلشرطية،
 حمتاجة بكوهنا فاالعرتاف. فحسب لنفسها وليس لغريها هو إمنا احتياجها

 أهنا إثبات إال يبقى وال خملوقة أبهنا اعرتاف فهو أزلية ليست أبهنا اعرتاف
 البساطة، منتهى يف ذلك ثباتإو . غريها خلالق خملوقة هناأ فيثبت لغريها حمتاجة

 الشيء كان حني تعبريهم حد على أو لبعضها احتاجت حني األشياء فإن
 وفق ذلك كان إمنا لآلخر طا  شر  أحدمها وكان متقابلة بصورة بغريه ا  طمرتب

 هذه وفق إال اآلخر يف أحدمها يؤثر ال حبيث معينة ونسب معينة قوانني
 أو القوانني هذه عن منهما أي خيرج أن ميكن وال النسب، هذه أو القوانني
 من وال منهما ليست القوانني وهذه. ا  ضفر  عليهما مفروضة فهي النسب

 ولو يغريها، نأو  عنها خيرج أن الستطاع أحدمها من كانت لو إذ أحدمها،
 واقعال ولكن. ويغرياها عنها خيرجا أن ابجتماعهما قادرين لكاان منهما كانت
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 عنها اخلروج عليهما ويستحيل حبسبها السري على وجمبوران هلا خاضعان أهنما
 عليهما وفرض النسبة هذه عليهما فرض قد غريمها أن على فدل تغيريها، أو
 املدركة األشياء أن أي غريمها، إىل حمتاجان إذن فهما حبسبها، يسريا أن

 معينة نسبة إىل حيتاج خبار إىل يتحول حىت فاملاء. غريها إىل حمتاجة احملسوسة
 كل استطاع وإال احلرارة، من وال املاء من ليست النسبة وهذه احلرارة، من
 وملا يشاءان، كما يوجداها أن ا  عم استطاعا أو يشاء كما يوجدها أن همانم

 النسبة هذه على اخلروج عليهما يستحيل أنه الواقع لكن. ا  ضفر  عليهما فرضت
 جاءت أهنا معناه ا  ضفر  عليهما مفروضة فكوهنا. ا  ضفر  عليهما مفروضة فهي
 النسبة هذه إىل ا  عم واحتاجا منهما كل احتاج واحلرارة املاء فيكون. غريمها من

 توليد يتأتى حىت النسبة هذه هلما يوجد ملن واحتاجا خبار، منهما يوجد حىت
 يعين هذاو  غريها، إىل حمتاجة احملسوسة املدركة األشياء مجيع وهكذا البخار،

 جمموعها يف األشياء كون فإن مسكت، برهان وهذا. غريها خلالق خملوقة أهنا
 حيدث أو يتشكل حىت معني وضع أو معينة نسبة إىل ا  جحمتا مبفرده شيء وكل
 فيه ويسلم واملشاهدة ابحلس قطعي أمر تغيري، أي فيه حيدث أو شيء أي

 األشياء من أيت مل ملعنيا الوضع أو املعينة النسبة هذه وكون. الناس مجيع
 أن يعين وهذا. واملشاهدة ابحلس قطعي أمر كذلك غريها من أتى وإمنا نفسها
 وات  ثب لغريها االحتياج وصف هلا ثبت قد مبفرده شيء وكل جمموعها يف األشياء

 احملسوسة املدركة األشياء أن ثبت قد يكون وبذلك احلسي، ابلربهان ا  عيقط
 قد يكون بذلك فإنه لغريها حمتاجة أهنا ثبت قد دام ماو . ا  عقط لغريها حمتاجة

 األزيل ألن أزلية، ليست أهنا معناه حمتاجة كوهنا ألن. خلالق خملوقة أهنا ثبت
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 دامت وما األزلية، عنه ينفي االحتياج جمرد إذ ،ا  جحمتا يكون أن يستحيل
 لشرطيةاب املاركسية قول على ترتب قد فيكون خلالق، خملوقة فهي أزلية ليست

 خلالق، خملوقة أهنا يعين وهذا غريها، إىل حمتاجة الطبيعة أبن القول الطبيعة يف
 وأنه. اخلالق بوجود االعرتاف ا  محت عليه يرتتب ابلشرطية القول أن يعين وهو
 ببعض بعضها مرتبط وحوادث أشياء من العامل يف ما مجيع أبن القول كان وإن
 وغري أبشياء مرتبطة الطبيعة يف أشياء ناكه ألن ئخاط قول ينفصم ال ا  اطارتب

 حبوادث مرتبطة وغري وأشياء حبوادث مرتبطة حوادث وهنا بغريها مرتبطة
 صفة ثباتإو  قطعي، أمر هو تاجا  حم شيء كل كون ولكن غريها، وأشياء

 .خلالق خملوق فهو ليا  أز  ليس أنه إلثبات كاف إليه االحتياج
 كون عن قيل ما أي وأزليته، ونالك حمدودية عن قيل ما أن: اثلثها

 هو وال اي  لغو  ا  ثحب وليس التعاريف على ا  نيمب ليس ،ا  ليأز  وليس ا  ودحمد الكون
 واألزلية احملدودية فليست. حمسوس لواقع شرح هو وإمنا. الكلمة لقاموسية بيان

 اللغة من هلا وضع لكلمة وال  مدل وال اصطالحي، تعريف له وضع حا  اصطال
 حني فنحن. بسواء سواء الفكر يف كالبحث معني واقع وإمنا ا،عليه يدل لفظ
 هناية، وله بداية له كونه وهو معني واقع إىل نشري إمنا حمدود الكون إن نقول

 قام قد هناية وله بداية له وكونه. حمدود كلمة يف وليس الواقع هذا يف فالبحث
 الكلمة معىن ىعل ال معني واقع على الربهان فيكون عليها، احلسي الربهان

 فالكون تعددت، مهما أجرام جمموع الكون نإ يقال حني أنه أي. اي  لغو 
 وجمموع حمدود، عددها بلغ مهما منها جرم وكل األجرام، هذه من يتكون

 على الربهان يقام ال ذلك يقال حني حمدود، فالكون بداهة حمدود احملدودات
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 من تدئفيب آخر، وله أول هل الكون أن على الربهان يقام وإمنا حمدود، كلمة
 الواقع هذا عليه، الربهان قام الذي هو الواقع هذا. نقطة إىل وينتهي نقطة
 أو الفرنسية أو اإلجنليزية يف غريها قيل أو العربية يف حمدود كلمة عنه قيل سواء

 ابحملدودية القول كان ولذلك عليه، الربهان قام الذي هو األملانية أو الروسية
 اان  بي وال ،واي  لغ ا  ثحب وال تعاريف على ا  نيمب ليس عليه الربهان مةوإقا للكون

 القول وكذلك. واقع على الربهان وإقامة لواقع بيان هو وإمنا الكلمة، لقاموسية
 ا  نيمب ليس أزلية، ليست احملسوسة املدركة األشياء وأن ،ا  ليأز  ليس الكون أبن

 بيان هو بل الكلمة لقاموسية بيان هو وال اي  لغو  ا  ثحب وليس تعاريف، على
 لكلمة ان  بيا ليس أزيل هذا أبن القول وكذلك. واقع على الربهان وإقامة لواقع،
 بيان فهو واقع، على الربهان وإقامة لواقع، بيان هو بل لفظة، بوصفها األزيل

 فالبحث. األزيل هو الواقع هذا. منها ابتدأ نقطة له ليس ملا أي له، أول ال ملا
 عنه قيل سواء الواقع، هذا أساس على هو إمنا والربهان الواقع هذا يف هو إمنا

 واألملانية، والروسية والفرنسية ابإلجنليزية غريها عنه قيل أو ابلعربية، أزيل كلمة
 خيتلف ال معني واقع يف هو وإمنا اللغوي الكلمة مدلول يف ليس فالكالم

 ا  يأزل ليس احملدود نإ قيل إذاف. اللغات يف عليه تطلق اليت التعابري ابختالف
 ال ذلك قيل إذا له، أول ال أن األزيل مدلول ألن له أول ال واألزيل ال  أو  له ألن

 اان  بي أو اي  لغو  ا  ثحب أو فا  تعري يكون حىت للكلمة اللغوي املدلول لشرح يقال
 أول ال الذي الشيء وهو معني واقع لبيان ذلك يقال وإمنا الكلمة، لقاموسية

 أول، له ليس ما هو األزيل وواقع ،را  آخ له وأن وال  أ له أن هو احملدود فواقع. له
 ،ا  ليأز  ليس احملدود نإ قولنا معىن هو وهذا. األزيل واقع غري احملدود واقع فيكون
 .اي  لغو  الكلمة مدلول عن ال معني واقع عن الكالم فيكون
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 دراسة عند إليها النظر لفت من بد ال اليت الثالثة األمور هي هذه
 هذه إىل النظر يلفت وإمنا هللا، وجود على أي اخلالق وجود على الربهان
 أمر أزلية وليست حمدودة واحلياة واإلنسان الكون كون ألن الثالثة األمور
 يلجأ فقد أحد، عند اب  جوا يرتك ال مسكت برهان عليه والربهان قطعي،
 يكون أن يصح فال اتالكلم ملدلول لغوي حبث هذا أبن القول إىل بعضهم

 الكون أن يثبت لواقع حبث أنه بيان من بد فال. اخلالق وجود على ان  برها
 مما ليست وأهنا ،را  آخ هلا وأن ال  أو  هلا أن وهو الواقع هذا هلا واحلياة واإلنسان

 حمتاجة احملسوسة املدركة األشياء كون وألن. خلالق خملوقة إذن فهي له، أول ال
 فقد أحد، عند ااب  جو  يرتك ال مسكت برهان عليه الربهانو  قطعي، أمر كذلك

 حني به يسلمون والشيوعيون صحيح أمر احتياجها نإ القول إىل بعضهم يلجأ
 احتياجها يكون أن يصح فال لبعضها حمتاجة ولكنها ابلشرطية، يقولون
 هبا يقول اليت الشرطية أن بيان من بد فال. اخلالق وجود على ان  برها لبعضها

 املادة حركة لقوانني ا  عتب يتطور العامل نإ قوهلم بدليل االحتياج غري شيوعيونال
 أنه العامل عن ينفون ابالشرتاط قوهلم مع فهم كلي عقل ألي حباجة ليس وهو

 القول على يرتتب ولكن االحتياج غري هي هبا يقولون اليت فالشرطية حمتاج،
 ألن خملوق، أبنه اعرتاف معناه ابالحتياج القول وجمرد ابالحتياج، القول هبا

 العامل نإ مقوهل فإن ذلك وفوق خملوق، فهو ا  زليأ ليس أنه معناه ا  اجحمت كونه
 مل القوانني وهذه القوانني، هلذه حمتاج أنه معناه املادة حركة لقوانني ا  عتب يتطور
 اخلروج تستطيع وال القوانني هلذه خاضعة املادة ألن نفسها املادة من أتت
 أو عنه اخلروج متلك ال ا  رضف عليها مفروضة فهي تغيريها عليها ويستحيل عنها
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 هذه هلا يضع من احتاجت قد املادة فتكون غريها من مفروض فهو تغيريه
 خملوقة، فهي غريها إىل وحمتاجة حمتاجة، فهي غريها، إىل فاحتاجت القوانني

 عليه يرتتب يةابلشرط القول أن أي خملوق، العامل أبن اعرتاف معناه وهذا
 عن زا  وعاج ا  جحمتا العامل كون كان ملا أيضا  و . خلالق خملوق العامل أبن االعرتاف

 عند جوااب   يرتك ال ا  تمسك عليه الربهان وكان ا  عيقط را  أم إليه احتاج ما إجياد
 ا  لقخا هناك أن يعين ال لوقا  خم العامل كون نإ القول إىل بعضهم يلجأ فقد أحد
 أن يصح فال نظري، فرض وخملوق خالق عن خيرج ال كله دالوجو  كون فإن

 ال الوجود كون أن بيان من بد ال كان لذلك. اخلالق وجود على برهاان   يكون
 قام الربهان ألن قطعية، حقيقة هي وإمنا فرضية ليس وخملوق خالق عن خيرج
 ،املخلوقات هلذه خالق وجود على قام قد فيكون خلالق، خملوق العامل أن على

 ولذلك. وخملوق خالق عن خيرج ال الوجود أن على اان  بره الربهان كان وبذلك
 .الثالثة األمور هذه إىل النظر لفت من بد ال كله

 عليها، اإلصبع يوضع حمسوسة ملموسة حقيقة اخلالق وجود أن على
 وليس مباشر حسي إدراك وإدراكه ابحلس عليه اإلصبع يوضع للخالق فالوجود

 هذا يعطي الذي هو للخالق الوجود هبذا احلس بل منطقية، ضاايق من اكا  إدر 
 حمسوس اخلالق أن هذا معىن وليس. حمسوس شيء أي كإدراك اإلدراك
 منتهى يف عليه والربهان. امللموس احملسوس هو اخلالق هذا وجود بل ملموس
 فإن البساطة منتهى يف كونه أما. التعقيد منتهى يف ا  ضأي كان وإن البساطة

 األحياء، حيياها اليت احلياة ويف نفسه، يف يشاهد فهو الكون يف حييا نساناإل
 وجود ويشاهد حال، إىل حال من اال  وانتق ا  دائم ا  تغري  الكون يف شيء كل ويف
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 من فيصل ويلمس يرى ما كل يف ا  وتنظيم دقة ويشاهد أشياء، وانعدام أشياء
 املدرك الوجود هلذا ا  دموج هناك أن إىل احلسي اإلدراك طريق عن هذا

 دوي أنه فيظن ،واي  د يسمع اإلنسان فإن ،دا  ج طبيعي أمر وهذا. احملسوس
 شيء عن انتج دوي أنه يوقن ولكن شيء أي أو مطحنة أو سيارة أو طائرة
 عنه نتج الذي الشيء وجود فكان الدوي، هذا منه خرج شيء بوجود فيوقن
 وهو وجوده على احلسي ربهانال قام فقد. مسعه من عند ا  عيقط را  أم الدوي
 الدوي عنه نتج شيء بوجود االعتقاد فيكون البساطة، منتهى يف برهان
 ما ا  عيطبي را  أم االعتقاد هذا ويكون عليه، القطعي الربهان قام ازما  ج ادا  اعتق
 األشياء يف التغري يشاهد اإلنسان فإن وكذلك عليه، قام قد احلسي الربهان دام

 أن ويشاهد فيها، والتنظيم الدقة ويشاهد غريها، ووجود هابعض انعدام ويشاهد
 هذا أن فيوقن دفعه، عن وعاجزة إجياده عن عاجزة وأهنا منها، ليس ذلك كل
 وهو األشياء هذه خلق خالق بوجود ويوقن األشياء، هذه غري عن صادر كله

 وجود عليه دل الذي اخلالق هذا وجود فكان وينظمها، ويعدمها يغريها الذي
 وانعدامها ووجودها تغريها شاهد من عند قطعيا   را  أم وتنظيمها وتغريها األشياء

 برهان وهو وجوده على املباشر ابحلس احلسي الربهان قام فقد. تنظيمها ودقة
 واليت املخلوقة األشياء هلذه خالق بوجود االعتقاد فيكون البساطة، منتهى يف

 الربهان قام ا  زمجا ادا  اعتق عنها دفعه وال هلا ذلك إجياد متلك وال وتتغري تعدم
 املدركة األشياء يشاهد من أن دا  ج الطبيعي من كان ولذلك. عليه القطعي

 يصل أن عنها دفعه وال هلا إجياده تستطيع ال مما وفيها هلا حيصل وما احملسوسة
 املدرك الوجود هلذا ا  دموج هناك أن إىل احلسي اإلدراك طريق عن هذا من
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 ولذلك مطلقا   أحد منه يستثىن وال البشر مجيع يشمل عام أمر هذاو . احملسوس
 العصور، مجيع يف اإلنسان بين مجيع عند ا  معا اخلالق بوجود اإلقرار كان

 وجود على جممعون ولكنهم توحيدها، أو اآلهلة بتعدد كان إمنا بينهم واخلالف
 خملوقة هناأ يري املوجودات من حيسه فيما للعقل إعمال أدىن ألن اخلالق،
 ال ألنه البساطة، منتهى يف ا  بسيط الربهان كان هلذا ،ا  القخ هناك وأن خلالق
 فيها النظر جمرد فإن. املوجودات من احلس عليه يقع ما إىل النظر لفت يعدو

 وإىل خلالق خملوقة أهنا إىل يوصل عنها دفعه وال لنفسها إجياده تستطيع ال مما
 ما إىل النظر الفتة القرآن براهني أكثر جاءت ولذلك. خلقها ا  لقخا هناك أن

: اخلالق وجود على بذلك لالستدالل اإلنسان حس عليه يقع     

                                        

    ،                             

             ،                         

    ،                              

،                                

    ،                             

          ،                         

                                            

                                          

                                فهذه 
 ورفع اإلبل، خلق كيفية إىل اإلنسان فلينظر اخلالق، وجود على عةقاط براهني
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 الفضاء رائد تيتوف إنف ولذلك هللا، وجود يدرك اجلبال ونصب السماء،
 يف معلقة األرض رأى نهإ قال األرض حول الفضائية برحلته قام حني الروسي
 فهي جوانبها عن وال حتتها من وال فوقها من ال ا  دأب شيء ميسكها ال الفضاء
 تقوله ما تذكر وأنه شيء ميسكها أن دون الفضاء يف هكذا نفسها من معلقة

 تعلق أن لألرض ميكن ال أنه املشاهدة هذه من استدل أنه أي. الدايانت
 ومع ميسكها ا  يئش جيد وال حوهلا يدور وهو شيء ميسكها ال الفضاء يف هكذا
 ميسكها شيء من بد ال أنه على ذلك من استدل تسقط وال معلقة هي ذلك

 وهو األرض، يف تيتوف شاهده حسي برهان فهذا. السقوط من ومينعها
 عن اإلنسان سؤال كذلك ومنه. البساطة هىمنت يف كونه مع الرباهني أصدق
 وعما حيرثون وعما مينون عما الناس سؤال ومنه الدافق، املاء من خلقه

 الذي هذا من والزرع مينون، الذي هذا من األوالد خلقوا هل يوقدون،
 هم ليسوا أبهنم يقطعون وهم القطعي فجواهبم. يوقدون الذي والشجر يزرعون،
 لفت احلسي الربهان من أي ومنه. غريهم خلقها القا  خ هناك أن هو املوجدين

 وإىل والنهار، الليل اختالف وإىل واألرض، واتامالس خلق إىل العقول نظر
 دابة، كل من األرض يف بث ما وإىل املطر، وإىل البحر، يف جتري اليت الفلك

 احملسوسات هذه من العقول هذه لتدرك السحاب، وإىل الرايح، تصريف وإىل
 براهني وهي اخلالق، وجود على قاطعة براهني هذه فكل. القا  خ ناكه أن

 الناس، مجيع هبا ويسلم الناس مجيع يدركها البساطة منتهى يف وهي مسكتة،
 يوضع ملموس حمسوس الرباهني هبذه اخلالق فوجود. عليها وااب  ج أحد جيد وال

 .البساطة منتهى يف براهني وهي عليه، اإلصبع
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 هناك أن فذلك التعقيد منتهى يف اخلالق وجود على نالربها كون وأما
 هذا يف فيبحثون األمور أنفسهم على ويعقدون البساطة أيبون البشر من ا  سأان

 األمور، عليهم تعقد جديدة أشياء إىل فيصلون معقد، بشكل البسيط األمر
. إليها وصلوا اليت اجلديدة األمور هذه على براهني من هلم بد ال صار ولذلك

 ابملشاهدة متغري العامل أن رأوا القدمي العصر يف الناس بعض أن ذلك فمن
 ألن حادث العامل أن يعين وهذا إنكاره، أحد يستطيع ال أمر وهذا واحلس،

 يكن، مل أن بعد وجد أي خملوق، فهو اداث  ح دام وما حادث، متغري كل
 فرأوه ككل هو اأم منها، يتكون اليت أجزائه يف هو إمنا تغريه أن رأوا ولكنهم

 يف تزال ال واحلياة تتغري، مل كواكب هي كما تزال ال فالكواكب هو، كما
 من فتوصلوا يتغري، مل اإلنسان هو يزال ال واإلنسان ،تتغري مل احلياة هي األحياء

 ليس إذن فهو له أول ال أزيل قدمي هو وإمنا اداث  ح ليس العامل أن إىل ذلك
 حوادث أن رأوا احلديث العصر يف الناس عضب أن ذلك ومن. خلالق ا  لوقخم

 ونقلها حال، إىل حال من تنتقل فهي ابحلس ذلك يشاهد كما متعددة العامل
 بذاهتا فإهنا منها، ا  جتان ليس دائمة حركة يف وجعلها حال إىل حال من هذا

 أن الطبيعي األمر فكان. عنها دفعه متلك وال ذلك تستطيع ال ومفردها
 أن أي وحتركها، حال إىل حال من تنقلها قوة وجود إىل بذلك يتوصلوا
 قالوا إذ ،متاما   ذلك عكس إىل توصلوا ولكنهم للعامل، خالق وجود إىل يتوصلوا

 للمادة خمتلفة مظاهر هي املتعددة العامل حوادث نإو  مادي، بطبيعته العامل نإ
 بصورة ا  ضبع بعضها وتكييف احلوادث، بني املتبادلة العالقات نإو  املتحركة،
 لقوانني تبعا   يتطور العامل نإو  املتحركة، املادة لتطور ضرورية قوانني هي متبادلة،

 فليس كلي، عقل إىل حباجة ليس العامل أن إىل ذلك من وتوصلوا املادة، حركة
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 القدمي يف أنه يتبني هذا ومن. بنفسه مستغن ألنه خيلقه، خالق إىل حباجة
 لألمر خمالفة على جاء وإمنا ا  يعيطب لقاخلا وجود إنكار أيت مل واحلديث
 إىل يؤدي ا  طمغلو  سريا  تف اخلالق بوجود ابالعرتاف يلزم ما بتفسري الطبيعي

 والتغري إنكاره، ميكن ال أمر العامل تغري أن جند للقدمي فبالنسبة. وجوده إنكار
 حقيقته أن يعين ال التغري أن غري ككل ا  ضأي فيه بل فحسب أجزائه يف ليس

 واحلديد واحلجر الزرع ونبتة فالربتقالة دائم، تغري يف وضعه وإمنا تغريت، قد
 تغريها ولكن ابملشاهدة، حال إىل حال من تتغري ذلك وغري واحليوان واإلنسان

 نبتة يصبح واحلديد يدا  حد يصبح واحلجر جرا  ح تصبح الربتقالة أن يعين ال
 إىل تغريه وأما ابألحوال، نويكو  ابلصفات يكون التغري وإمنا. ..وهكذا ...زرع

 التغري، وجود هو الربهان وإمنا الربهان هو ليس والتبدل تبدل، فهو آخر شيء
 أن يحا  صح وليس يتغري، مل ككل العامل أن حا  صحي ليس هذا على وبناء

 مل هو كما اإلنسان أن ا  يحصح وليس تتغري مل هي كما تزال ال الكواكب
 ما بكل جمموعه يف فالعامل. تتغري مل هي كما احلياة أن يحا  صح وليس يتغري،

 حركتها وجمرد ابملشاهدة متغرية فالكواكب يتغري، وحياة وإنسان كون من فيه
 هو هرم إىل شاب إىل طفل من وانتقاله ابملشاهدة متغري واإلنسان تغري، هو

 والنبتة واحليوان اإلنسان يف تظهر وكوهنا ابملشاهدة متغرية واحلياة تغري،
 ما ينقض وبذلك ،تما  ح متغرية فهي فيها التغري وجود على دليل جرةوالش
. التغري مئدا هو بل وكأجزاء ككل متغري ألنه داث  حا ليس العامل أبن إليه ذهبوا
 فهو ليا  أز  ليس دام وما ،ليا  أز  ليس هو وإذن حادث فالعامل حادث، متغري وكل

 .خملوق األزيل غري ألن خلالق خملوق
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 ربيع من فيه يشاهد ما إلثباته يكفي ا  ليأز  ليس عاملال كون أن على
 وريح ورعود برق ومن أجواء، وصفاء غيوم تلبد ومن وخريف، وشتاء وصيف
 وإىل زرع إىل احلبة انتقال ومن وحياة، موت ومن عليل، ونسيم عاصف
 جليد، أو خبار إىل واملاء وأحطاب، خشب وإىل شجرة إىل والغرسة هشيم،

 إىل والبيضة هرم، شيخ إىل شاب إىل طفل إىل جنني إىل فةالنط انتقال ومن
 العامل يف حيدث مما ذلك غري إىل الناس، أيكله طعام إىل دجاج إىل كتكوت

 أن على للربهان كاف هذا فإن. أجزائه من جزء كل يف حيدث وما ككل
 اداث  ح وكونه أجزائه، من جزء بكل حادث وأنه ،ال  ك بوصفه حادث العامل
. خلالق خملوق أنه يعين وهذا منه، ابتدأ قد وال  أ له أن أي ،ا  ليأز  ليس أنه يعين

 أن حيتم عدم من وجد قد وكونه ووجد، وما  معد كان أنه معناه ابتداء له فكونه
 خلالق خملوق وجود ألن اخلالق، وجود إلثبات كاف وهذا. أوجده ا  جدمو  له

 العصر يف الناس عضب إليه ذهب ما ينقض وبذلك اخلالق، وجود ا  تمح يعين
 يثبت وبذلك خلالق، خملوق العامل أن ويثبت قدمي، أزيل العامل أن من القدمي
 .اخلالق وجود

 قال ملا ابلنسبة أي احلديث، العصر يف بعضهم به قال ملا ابلنسبة وأما
 إن يقولون أهنم هو عندهم اإلنكار موضع أن جند فإننا الشيوعيون، به

 هي متقابلة، بصورة ا  بعض بعضها وتكييف حلوادث،ا بني املتبادلة العالقات
. املادة حركة لقوانني بعا  ت يتطور العامل وأن املتحركة، املادة لتطور ضرورية قوانني

 ما تفسري من إليهم جاء فالتعقيد. عندهم اخلالق وجود إنكار موضع هو هذا
 األشياء بعض وجود من فيه وما حال، إىل حال من وانتقال تغري من العامل يف
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 من تعبريهم حد على أو كانت، أن بعد األشياء بعض وانعدام تكن مل أن بعد
 املادة قوانني من حيدث إمنا أبنه ذلك تفسري من خمتلفة، أبشكال املادة تشكل
 يتطور وهو العامل، يف تؤثر اليت هي املادة حركة فقوانني غريها، شيء من وليس

 هو املطلوب كان ولذلك اإلنكار، وضعم هو هذا. املادة حركة لقوانني ا  بعت
 تغري وليس املادة قوانني هو البحث حمل كان أي عندهم، العقدة هذه حل
 من خاصة هي وال املادة، من أتت مل القوانني هذه أن ثبت فإذا. العامل

 فإنه خارجها، ومن غريها من ا  فرض املادة على مفروضة هي وإمنا خواصها،
 العقدة وحتل نظريتهم تبطل وبذلك فيها، يؤثر الذي هو املادة غري هناك يكون

 بتسيري سائرا   بل املادة، حركة لقوانني تبعا   سائرا   ليس العامل يكون ألنه عندهم،
 حبسبها، يسري أن على وأجربه ،فرضا   عليه وفرضها القوانني هذه له أوجد من

 .العقدة وحتل النظرية فتنقض
 عن عبارة هي القوانني فألن ادةامل من أتت مل القوانني هذه كون أما

 إىل أو خبار إىل يتحول حىت فاملاء معني، وضع أو معينة نسبة يف املادة جعل
 فإن احلرارة من معينة نسبة حسب أي معينة، قوانني حسب يتحول إمنا جليد
 لكن سائل، هو حيث من حالته يف أتثري األمر دئاب يف هلا ليس املاء حرارة

 التماسك حالة فيها تعدلت حلظة جاءت املاء حرارة أنقصت أو زيدت إذا
 احلالة يف جليد وإىل احلاالت إحدى يف خبار إىل املاء وحتول فيها هو اليت

 حتول جيري حبسبه الذي القانون هي احلرارة من املعينة النسبة فهذه األخرى،
 قدارمل معني مبقدار احلرارة كون أي النسبة، وهذه جليد، إىل أو خبار إىل املاء

 يغريها أن إبمكانه لكان منه كانت لو ألنه املاء، من أتت مل املاء من معني
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 هي وإمنا عنها اخلروج وال تغيريها يستطيع ال أنه الواقع لكن عنها، خيرج وأن
 من أتت مل وكذلك ،ا  طعق منه ليست أهنا على ذلك فدل ا  فرض عليه مفروضة
 مفروضة وأهنا عنها، خترج أو النسبة ذهه تغري أن تستطيع ال أهنا بدليل احلرارة،
 .املادة من ليست القوانني هذه فتكون ،ا  طعق منها ليست فهي ،ا  ضفر  عليها

 القوانني فألن املادة، خواص من خاصية ليست القوانني هذه كون وأما
 هي وإمنا خواصها من هناإ يقال حىت عنها الناجتة املادة آاثر من ثرا  أ ليست
 من فيه القوانني ليست املاء حتول ففي. خارجها من عليها مفروض شيء

 أو خبار إىل املاء حتول ليس القانون ألن احلرارة، خواص من وال املاء خواص
. املاء من معينة لنسبة احلرارة من معينة بنسبة حتوله القانون بل جليد، إىل

 معينة لنسبة احلرارة من معينة بنسبة التحول هو وإمنا التحول، ليس فاملوضوع
 ال الرؤية كون هو بل خواصها، من العني يف كالرؤية ليس فهو املاء، من

 من خاصية ترى العني فكون القانون، هو هذا. خمصوص بوضع إال تكون
 من خاصية ليس خمصوص وضع يف إال ترى ال كوهنا ولكن خواصها،
 اكوهن ولكن اإلحراق، خواصها من وكالنار عنها، خارج أمر هو وإمنا خواصها

 خارج أمر هو بل خواصها من خاصية ليس خمصوصة أبحوال إال حترق ال
 يعطيه ما هي اخلاصية إذ تسريه، اليت القوانني غري هي الشيء فخاصية عنها،
 ذلك، شاكل وما النار يف وكاإلحراق العني يف كالرؤية عنه وينتج نفسه الشيء
 إال العني من صلحت ال الرؤية كون هي األشياء تسرّي  اليت القوانني ولكن

 وكون خمصوصة أبحوال إال النار من حيصل ال اإلحراق وكون خمصوصة أبحوال
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 ثبت وهبذا وهكذا ...خمصوصة أبحوال إال جليد أو خبار إىل يتحول ال املاء
 .عنها خارج أمر هي وإمنا املادة خواص من خاصية ليست املادة قوانني أن

 خواصها من خاصية وال املادة من ليست القوانني هذه أن ثبت أنه ومبا
 وبذلك خارجها، ومن غريها من ا  فرض عليها ومفروضة غريها، من آتية فتكون
 نظرية بطالن يثبت وبذلك فيها، يؤثر الذي هو املادة غري أن يثبت

 سائر هو بل املادة حركة لقوانني ا  تبع ا  سائر  ليس العامل أن ثبت ألنه الشيوعيني،
 ملن حباجة العامل فيكون ،ا  فرض عليه وفرضها قواننيال هذه أوجد من بتسيري
 هذه عليه فرض من إىل حباجة دام وما. عليه وفرضها القوانني هذه له وضع

 كونه ألن. خملوق فهو ا  ليأز  ليس دام وما ،ا  ليأز  ليس العامل أي فهو القوانني
 وجود ثبوت وجمرد خلالق، خملوق فهو يكن مل أن بعد وجد أنه يعين ا  يأزل ليس

 .اخلالق وجود يثبت خلالق املخلوقات
 الذين ألولئك وجوده إلثبات اخلالق وجود على الرباهني هي هذه

 لنقض كافية مسكتة براهني وهي العامل، إىل نظرهتم فتعقدت أنفسهم عقدوا
 وال القوانني، هذه حبسب إال السري متلك ال املادة أن إثبات فإن. نظريتهم

 هذه عليها فرض املادة غري هناك أبن ملزم دليل عنها خترج أو تغريها أن متلك
 أزلية، وليست خملوقة فهي غريها، إىل حمتاجة املادة فكانت ،ا  ضفر  القوانني
 الكالم ويبقى األساسية، العقيدة وهو الدايلكتيكية ةياملاد أساس يبطل وبذلك

 .أتخذها اليت النواحي حيث من الدايلكتيكية الطريقة عن
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 يف انحيتني أتخذ هي حيث من املاركسية الدايلكتيكية والطريقة
. الطبيعة يف البحث انحية والثانية الفكر، يف البحث انحية إحدامها: البحث

 أن أي الدماغ، على الواقع انعكاس هو الفكر أن ترى الفكر انحية فمن
 هو ووجوده ،ال  أو  موجود فالواقع. فكر قضية وليست واقع قضية هي القضية
. الفكر هو هذا وانعكاسه الدماغ، على ينعكس فالواقع الفكر، أوجد الذي
 األساس حيث من اهليغلية الطريقة عن ختتلف ال طريقيت "إن: ماركس يقول

 هيغل يشخصه الذي الفكر هذا الفكر، فحركة. متاما   ضدها بل فحسب،
 إال الواقع فما وصانعه، الواقع خالق نظره يف هي "الفكرة" اسم عليه ويطلق
 الفكر حركة ليست العكس، فعلى نظري يف أما. للفكرة احلادثي الشكل
 وعلى. فيه" ومستقرة اإلنسان دماغ إىل منقولة الواقعية احلركة انعكاس سوى
 قبل الواقع أن يرى ماركس ولكن. الواقع قبل الفكرة أن يرى هيغل فإن هذا

: الشيوعيني كتب وتقول. الدماغ على الواقع انعكاس يه الفكرة وأن الفكرة،
 والطبيعة، املادة، أن وهو آخر مبدأ على املاركسية الفلسفية املادية تقوم

 عنه، مستقلة وبصورة اإلدراك خارج موجودة موضوعية حقيقة هي والكائن،
. واإلدراك والتصورات، ،اإلحساسات منبع ألهنا أويل عنصر هي املادة وأن

 وأن الكائن، انعكاس املادة، عكاسان ألنه مشتق، اثن عنصر هو اإلدراك بينما
 ريعببت أو الكمال، من عالية درجة تطورها يف بلغت ملا املادة نتاج هو الفكر
 ابلتايل ميكن فال التفكري، عضو هو والدماغ الدماغ، نتاج هو الفكر أن أدق

 هي املادة الشيوعيني فعند كبري، خطأ يف الوقوع دون املادة عن الفكر فصل
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 منبع فهي للفكر، األصل وهي للتصورات، األصل وهي ،لإلحساس األصل
 يصرحون وهم. الدماغ على املادة انعكاس هو الفكر وأن الثالثة، األمور هذه
 انعكاس أبنه نتاجها كان كيف يبينون ولكنهم املادة نتاج هو الفكر أبن

 .املادة
 العقل وعالقة ابلكائن، الفكر عالقة مسألة "إن: جنلسأ ويقول

 على إلجابتهم ا  عتب الفالسفة وكان. فلسفة كل يف العليا املسألة هي ة،ابلطبيع
 يؤكدون كانوا الذين فأولئك. كبريين معسكرين إىل ينقسمون املسألة هذه
 يقررون كانوا الذين واآلخرون املثالية، معسكر يؤلفون الطبيعة على العقل تقدم
 العامل "إن: بعد فيما قولوي املادية" املدارس خمتلف إىل ينتمون الطبيعة تقدم

 الوحيد، الواقع هو أنفسنا حنن إليه ننتمي والذي حواسنا، تدركه الذي املادي
 عضوي نتاج سوى ليسا ساميني، رفيعني ظهرا مهما فهما، وفكران إدراكنا أما

 العقل نإ بل العقل، نتاج من ليست املادة إن. الدماغ هو جسدي مادي
 هي املادة أن على كذلك يدل الكالم وهذا. األعلى" املادة نتاج سوى ليس

 أن عامة بصورة املادية "تقبل: لينني ويقول. نتاجها هو الفكر وأن األصل
 ،اإلحساسات عن اإلدراك، عن مستقل هو )املادة( املوضوعي الواقعي الكائن

 احلاالت أحسن يف وهو الكائن، انعكاس إال ليس فاإلدراك. التجربة عن
 فيما ويقول. الدقة درجات أعلى ابلغ اتم انعكاس أي "با  تقري صحيح انعكاس

 واقع املادة. حواسنا أعضاء يف ابلتأثري اإلحساسات ينتج ما هي "املادة: بعد
 واملوجود والكائن، والطبيعة، املادة،. اإلحساسات إايه تعطينا موضوعي
 وجودوامل ،اإلحساساتو  واإلدراك، العقل، بينما األول، العنصر هي الفيزايئي
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 الكالم وهذا. التفكري" عضو هو "الدماغ: يقول مث الثاين" العنصر هي النفسي
 وأنه األصل، هو فيزايئي وموجود وكائن وطبيعة مادة من الواقع أن يعطي كله
 املوجود عنه ونتج ،اإلحساسات عنه ونتج واإلدراك، العقل الواقع هذا عن نتج

 منه يفهم الكالم سياق ولكن هعن نتج كيف يبني مل كان وإن وهو. النفسي
 العضو هو إمنا الدماغ وأن أنتجها، الذي هو الدماغ على الواقع انعكاس أن

 والفكر العقل االنعكاس هذا من فيحصل االنعكاس، عليه جيرى الذي
 نتيجة اإلحساسات أن الكالم هذا من ويفهم. النفسي واملوجود واإلحساس

 األصل، هو إذن فالواقع. اإلنسان تكوين من زءا  ج وليست املادة انعكاس
 .عنه تنتج حساساتإلوا واإلدراك
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 يف البحث وهي الدايلكتيكية، الطريقة يف األوىل الناحية هي هذه
 منقولة الواقعية احلركة انعكاس سوى الفكر حركة "ليست: تقول فهي. الفكر

 فالفكر. لكائن"ا انعكاس إال ليس "فاإلدراك فيه" مستقرة اإلنسان دماغ إىل
 تسبق فاملادة الدماغ، على الواقع انعكاس هو الدايلكتيكية املادية نظر يف

 االنعكاس هبذا يوجد الدماغ على تنعكس حني املادة فإن ولذلك. الفكر
 على املادة انعكاس قبل أما عليه، انعكست اليت املادة يف فيفكر الفكر،
 والطبيعة "املادة. املادة على مبين شيء فكل وعليه. فكر يوجد فال الدماغ

 واإلدراك العقل بينما األول، العنصر هي الفيزايئي واملوجود والكائن
 أبنه للعقل التعريف وهذا. الثاين" العنصر هي النفسي واملوجود ساساتحإلاو 

 :وجهني من خطأ الدماغ على املادة انعكاس
 ينعكس ماغالد فال والدماغ، املادة بني انعكاس يوجد ال إنه: األول

 املادة ارتداد هو االنعكاس ألن. الدماغ على تنعكس املادة وال املادة، على
 إىل الضوء ارتداد هو ثال  م الضوء يف فاالنعكاس عليه، انعكست عما املنعكسة

 عنه، وارتدت به اصطدمت اجلدار على الشمس أشعة جاءت فإذا. اخللف
 فهذا عنها، وارتد املرآة ىلإ الضوء جاء وإذا. االنعكاس هو االرتداد فهذا

. اجلسم عن الطاقة أو املادة ارتداد هو فاالنعكاس االنعكاس، هو االرتداد
 ابلواقع يصطدم ال فالدماغ. املادي الواقع يف وال الدماغ يف ال موجود غري وهذا
 بني انعكاس يوجد فال عنه ويرتد ابلدماغ يصطدم ال الواقع وكذلك عنه، ويرتد
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 ألن الدماغ على املادة انعكاس ليس الفكر فإن وعليه. ا  مطلق والدماغ املادة
 أن يتأتى فال. وجوده يتأتى ال بل يوجد، وال ،وجودا  م ليس بينهما االنعكاس

 واملادة. األحوال من حبال وال الدماغ على املادي الواقع من انعكاس حيصل
 بواسطة يهإل تنتقل وإمنا ا  انعكاس عليه تنعكس ال الدماغ إىل تنتقل حني

 حينئذ فيحصل احلواس بواسطة الدماغ إىل ابملادة اإلحساس فينتقل احلواس،
 على ابملادة انعكاسا   ليس الدماغ إىل ابملادة اإلحساس ونقل هبا، إحساس
 يف فرق وال. ابملادة حس هو وإمنا املادة، على للدماغ انعكاسا   وال الدماغ،

 والذوق والشم اللمس من فيحصل. احلواس من وغريها العني بني ذلك
 إحساس هو إمنا يقع فالذي إذن. اإلبصار من حيصل كما إحساس والسمع
. ابألشياء حس هو وإمنا الدماغ على األشياء انعكاس وليس ابألشياء
 دماغه على تنعكس وال اخلمس، حواسه بواسطة ابألشياء حيس فاإلنسان
 .األشياء

 هو وإمنا ا  انعكاس ليس ذلكك فإنه اإلبصار من العني يف حيصل ما وأما
 وال الشبكية على املادة صورة وتستقر العني، يف ينكسر الضوء فإن انكسار،

 االنعكاس بني وفرق انعكاسا   وليس انكسار حصل فالذي اخلارج، إىل ترتد
 الصورة استقرار واالنكسار اخلارج، إىل الصورة ارتداد فاالنعكاس. واالنكسار

 تظهر إمنا وهي انعكاس، عملية هي املرآة يف تظهر اليت فالصورة. الداخل يف
 تظهر، ال ضوء يكون ال وحني الصورة، فتستقر الضوء، عليها ينعكس حني

 الضوء الخرتاق قابل غري جسم على للضوء هو العملية هذه يف فاالنعكاس
 احلالة هذه يف فالوضع. الضوء ينعكس مل إذا الصورة تظهر ال ولذلك إليه،
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 صورة تظهر حني ولذلك فتستقر، الصورة أما للصورة، وليس للضوء انعكاس
 يف تظهر ال ولذلك الضوء انعكاس من تظهر آخر عني يف املادة أو الشخص
. للضوء انعكاس هو وإمنا املادة أو للشخص اسا  انعك ليس ا  ضأي وهذا الظالم،

 تظهر اليت الصورة أن يتبني ذلك ومن. إبصار منه حيصل ال فإنه ذلك وفوق
 وليست انعكاس عملية هي آخر شخص عني يف تظهر اليت والصورة املرآة، يف

 قابل غري جسم على للضوء هو العملية هذه يف واالنعكاس انكسار، عملية
 القبيل، هذا من ليس فإنه اإلبصار وأما. للصورة وليس له، الضوء الخرتاق

 فيوجد عني،ال يف املادة من اآليت الضوء ينكسر وإمنا ،كاسا  انع هو فليس
 ا  يضأ فيكون. إبصار االنكسار هذا من حينئذ فيحصل الشبكية على صورهتا

 وإمنا كاسا  انع ليس الدماغ إىل اإلبصار حس بواسطة الواقع نقل من حيصل ما
 يف موجود غري هو حيث من االنعكاس موضوع فإن كله وهلذا انكسار، هو

 خطأ الدايلكتيكية يف رالفك تعريف فيكون وجوده، يتأتى وال الفكر، عملية
 .للواقع ا  لفخما

 احلس هو حيصل الذي بل فكر، منه حيصل ال وحده احلس إن: الثاين
 مليون زائد إحساس زائد وإحساس غري، ليس ابلواقع اإلحساس أي فقط،

 حيصل وال فقط إحساس منه حيصل إمنا اإلحساس نوع تعدد مهما إحساس،
 يفسر اإلنسان عند سابقة تمعلوما وجود من بد ال بل مطلقا ، فكر

 أي احلايل، اإلنسان ولنأخذ. فكر حيصل حىت به أحس الذي الواقع بواسطتها
 ابلسراينية، تتصل معلومات أية لديه توجد وال اينيا  سر  تااب  ك ونعطيه إنسان،
 مرة، مليون احلس هذا ونكرر واللمس، ابلرؤية الكتابة على يقع حسه وجنعل
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 وعما السراينية عن معلومات يعطى حىت واحدة لمةك يعرف أن ميكن ال فإنه
 الذي الطفل لنأخذ وكذلك. ويدركها هبا يفكر يبدأ فحينئذ ابلسراينية، يتصل
 ذهب قطعة أمامه ولنضع معلومات، أية عنده توجد ومل اإلحساس عنده وجد

 فإنه األشياء هذه حس يف تشرتك حساساتهإ مجيع وجنعل جرا  وح حناس وقطعة
 إذا ولكن. وتنوعت حساساتإلا هذه تكررت مهما يدركها أن ميكنه ال

 الطفل وهذا. ويدركها املعلومات يستعمل فإنه وأحّسها عنها معلومات أعطي
 يوم كأول يبقى فإنه معلومات أية أيخذ ومل سنة عشرين وبلغ سنه كربت لو

 ليس يدرك الذي ألن دماغه، كرب مهما يدركها وال فقط ابألشياء حيس
. حيسه الذي الواقع ومع الدماغ مع السابقة املعلومات هو وإمنا الدماغ

 جبميع أحّسوه ولو أيديهم بني عما فكر إجياد ميكنهم ال املخترب يف والتالميذ
 ال فإنه. وهكذا. ..عنه معلومات هلم تعط مل ما املرات ماليني اإلحساس أنواع
 معلومات من بد ال بل ابلواقع اإلحساس مبجرد طلقا  م فكر يوجد أن ميكن
 إلجياد منه بد ال أمر السابقة فاملعلومات. الفكر فيوجد بواسطتها يفسر عنه
 على فكر يوجد ال وبدونه ابلواقع اإلحساس جانب إىل إدراك أو فكر

 .اإلطالق
 فناتج الشعوري اإلدراك انحية من أما العقلي، اإلدراك انحية من هذا

 أو شعوري إدراك من احليوان عند حيصل وما. العضوية واحلاجات الغرائز عن
 التفاحة إعطائه تكرار من فيعرف. كذلك اإلنسان عند حيصل غريزي متييز

 يؤكل الشعري أن احلمار يعرف كما يؤكل ال واحلجر تؤكل التفاحة أن واحلجر
 رجع هو وإمنا كا  إدرا  وال كرا  ف ليس التمييز هذا ولكن. يؤكل ال الرتاب وأن
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 عند موجود هو كما احليوان عند موجود وهو عضوية،ال وللحاجات للغرائز
 السابقة املعلومات وجدت إذا إال فكر حيصل أن ميكن ال ولذلك. اإلنسان

 اإلدراك أو الفكر أو فالعقل وعليه. احلواس بواسطة الدماغ إىل الواقع نقل مع
 يفسر سابقة معلومات ووجود احلواس بواسطة الدماغ إىل الواقع نقل هو

 .الواقع ابواسطته
 فصار عليه فانعكست ابألشياء اصطدم قد األول اإلنسان نإ يقولون

 هذا أن يعرف وصار تؤكل، ال وهذه تؤكل الثمرة هذه أن يعرف ابحلس
 يعرف وصار ويركبه، فيستخدمه يؤذيه ال احليوان وهذا فيتجنبه يؤذيه الوحش

 األهنار، طعلق يستعمله فصار املاء على يطفو اخلشب أن والتجربة احلس من
 توصل وهكذا املأوى، فاختذ والربد املطر يقيه الكهف يف النوم أن يعرف وصار

 جتاهها والتصرف األشياء على حكمه إصدار إىل ابحلس األول اإلنسان
 نقل هو الفكر أن على يدل وهذا الفكر هذا حسب أي احلكم هذا حسب
. سابقة علوماتم وجود إىل احلاجة دون احلس بواسطة الدماغ إىل الواقع

 وغائب جمهول األول اإلنسان عليه كان ما أن هو القول هذا على واجلواب
 يقاس فال احلايل اإلنسان عند حيصل الذي والتفكري الفكر هو نريده وما

 الصحيح هو العكس وإمنا الغائب، على احلاضر وال اجملهول على املعلوم
 اإلنسان نقيس أن يصح فال احلاضر، على والغائب املعلوم على اجملهول فيقاس
 لنعرف لدينا واجملهول الغائب األول اإلنسان على لدينا واملعلوم أمامنا الذي

 على األول اإلنسان نقيس وإمنا احلايل، اإلنسان عند الفكر معىن ذلك من
 الفكر احلايل، اإلنسان عند واإلدراك الفكر معرفة من فنعرف احلايل اإلنسان
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 ما نإ مث. القول هذا إيراد اخلطأ من كان وهلذا. األول اإلنسان عند واإلدراك
 احلجري العصر يف اإلنسان يقولون كما أو األول اإلنسان عن التاريخ يرويه
 يف الثمار لقطف احلجرية األدوات فيستعمل طعامه عن يبحث كان إمنا

 إذا وهذا. املفرتسة احليواانت أذى ودفع املساكن وبناء األمساك وصيد الغاابت
 ابإلدراك يتعلق أي ابلفكر، يتعلق وال الغرائز إبشباع يتعلق شيء فإنه صح

 إدراك فيه حيصل ابلغرائز يتعلق وما. العقلي ابإلدراك يتعلق وال الشعوري
 من فيعرف. وتنوعه اإلحساس هذا تكرار ومن اإلحساس جمرد من شعوري

 ويعرف عليها، حيصل اليت والكيفية تؤكل اليت الثمار وتنوعه اإلحساس تكرار
 والكيفية والربد املطر أذى ويعرف هبا، يدفعه اليت والكيفية يؤذي الذي احليوان

 وبتكرار ابإلحساس حيصل كله فهذا. املسكن وبناء الكهف من هبا يتقيه اليت
 القرد وقصة. اإلنسان عند حيصل كما احليوان عند حيصل وهو اإلحساس،

 الغرفة يف ووضعوا غرفة سقف يف زمو  قطف علقوا فقد مشهورة، املوز وقطف
 احلصول وحاول املوز قطف إىل فنظر إليها، القرد دخلواأو  عصا ووضعوا سيا  كر 

 فأحضره ابلكرسي واصطدم الغرفة يف يدور فصار يستطع فلم منه شيء على
 الغرفة يف يدور صار مث يستطع فلم املوز إىل الوصول حياول وصار عليه وصعد

 صعد ريا  وأخ يستطع فلم هبا املوز أيخذ أن حياول وصار العصا على فحصل
 املوز من سقطأف ابلعصا املوز على احلصول فحاول بيده والعصا الكرسي على
 فيحصل والعصا الكرسي يستعمل صار وهكذا وأكلها فنزل عا  قط األرض على

 شعوري إدراك هو وإمنا را  فك ليس القرد من العمل فهذا. املوز على بذلك
 هذا وتكرر ابلواقع اإلحساس فيه يكفي وهو وإشباعها رائزابلغ يتعلق
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 كذلك وهي للبيض الفئران سرقة حادثة احلادثة هذه ومثل. وتنوعه اإلحساس
 فيه هو الذي املكان من البيض سرقة حتاول حني الفئران فإن. ومشهورة واقعة

 حرجةد اآلخر الفأر وحياول ظهره على الفأر فينام الفأر، متناول يف كان إذا
 مث ويديه، برجليه هذا عليها فيقبض النائم الفأر بطن على يضعها حىت البيضة
 مث البيضة فيضع وكره يصل حىت وجيره النائم الفأر بذنب اآلخر الفأر أيخذ

 معقدة عملية كان وإن ا  ضأي فهذا. وهكذا. ..غريها ألخذ ا  مع يرجعان
 شعوري إدراك هو اوإمن كرا  ف ليس وهو ابلفعل حيصل ولكنه بسيطة وليست

 عنه ورد ما فيكون األول اإلنسان وصف ورد الوجه هذا وعلى. ابلغرائز يتعلق
 الفكر تعريف أن على. الفكر قبيل من وليس الشعوري اإلدراك قبيل من هو

 يبىن وعليه شيء لكل ا  اسأس يتخذ ألنه ،ا  نيظ ال يا  يقين يكون أن جيب
 وال ا  نيظ ال ا  نييقي دليله يكون أن بد فال واألشياء احلوادث جتاه التصرف

 بيقيين وليس ظين وهو التاريخ يف ورد إمنا األول اإلنسان عن ورد وما ،ا  ينيختم
 على شيء أعظم فيؤخذ يقيين، شيء تعريف على يال  دل يتخذ أن يصح فال

. اترخيية رواايت من واإلدراك والفكر العقل معىن وهو اإلنسان لدى اإلطالق
 فيؤخذ را  آاث وجدت وأشياء أدوات من أو ابلتاريخ، الثقة ىمد يعرف والكل
 اإلنسان عند الفكر تعريف ذلك على ويبين األول اإلنسان عند الفكر منها

 أعظم هو شيء مستند جيعل أن يصح فال عاقل، يقبله ال هذا إن. احلايل
 أن جيب بل إنسان، آاثر أو اتريخ رواية اإلنسان عند اإلطالق على األشياء

 ومن البحث، حمل ونشاهده، حنسه الذي اإلنسان هذا احلايل، اإلنسان وضعي
 عالمات من عليه يظهر ما ونشاهد فنالحظ. الفكر معىن أنخذ فيه البحث
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 اليت الدائمية النتائج وأنخذ خمتلفة، وشروط ظروف ضمن لوضعه نتيجة وآاثر
 أو الفكر أو العقل تعريف نضع مث يقينية تصبح أن بعد لقا  مط تتخلف ال

 .القطعية احلقيقة إىل توصلنا نكون وبذلك. اإلدراك
 أية لديه وليس يكلمه وال ا  صشخ يرى قد اإلنسان إن يقال وقد
 اإلنسان استعاد فهنا. اال  ح فيعرفه فرياه سنوات عنه يغيب مث عنه معلومات
 قبل رآه الذي عينه هو الشخص هذا أبن ما  حك أصدر وابستعادته اإلحساس

 الدماغ يف حيصل ابلشيء اإلحساس أن هو ذلك على واجلواب. سنوات
 اإلحساس نفس بواسطة أخرى مرة الشيء عرض فإذا فيه، اعا  انطب وحيدث
 على بناء رفا  تص وحيدث عينه هو أنه فيعرف األول إحساسه اإلنسان يسرتجع

 سخونة ساخنة زجاجته حا  مصبا أمامه ضع الطفل، ثال  فم. االسرتجاع هذا
 من املصباح زجاجة أدن   مدة بعد مث يده فيحرق يلمسه الطفل جعلوا شديدة
 للزجاجة إحساسه يسرتجع ألنه يرفض، فإنه يلمسها أن منه واطلب الطفل
 تسرتجع رأيته الذي الشخص وكذلك يلمسها، أن فريفض حترق أهنا فيجد

 اسرتجاع هي وإمنا را  فك ليست املعرفة وهذه فتعرفه، األول إحساسك
 ال فإنك صوته تسمع ومل ابملشاهدة رأيته إذا فإنك وهلذا قط،ف اإلحساس

 ألن شاهدته، إذا إال تعرفه وال تره، ومل ملسته إذا تعرفه وال تكلم، إذا تعرفه
 له، ابلنسبة حصل الذي لإلحساس يكون وإمنا للرجل يكون ال االسرتجاع

 إن جتاهه، تصرفاتك أما. االسرتجاع حيصل به أحست اليت احلاسة فحسب
 فإهنا ذلك شاكل ما أو والدفاع واألكل كاخلوف ابلغرائز يتعلق مما كانت
 زجاجة ملس حني للطفل حصل كما اإلحساس هذا اسرتجاع على بناء حتصل
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 ملا ابلنسبة ألنه شيء حيصل فال ابلغرائز يتعلق ما غري وأما الساخنة، املصباح
 فهذا. فقط اسلإلحس اسرتجاع حصل وإمنا فكر حيصل مل ابلغرائز يتعلق

 غري، ليس سا  إحسا يشكل وإمنا را  فك يشكل ال واسرتجاعه وتكراره اإلحساس
 والتصرف فقط، اإلحساس بواسطة التعرف عن عبارة هي حتصل اليت واملعرفة
 هو وإمنا را  فك ليس كله وهذا ابلغرائز يتعلق تصرف هو إمنا حيصل الذي
 .شعوري إدراك أو حس،

 لديه وليست معقدة آلة شخص يعطى أن حيصل قد نهإ يقال وقد
 وحياول الشخص فيأخذها وتركيبها، حلها منه ويطلب عنها سابقة معلومات

. تركيبها إىل مث حلها إىل التجارب هذه من فيصل عليها متعددة جتارب إجراء
 هو ذلك على واجلواب. سابقة معلومات إىل حاجة دون فكر إىل وصل فهذا

 يربط املتعددة بتجاربه فأخذ. متعددة معلومات لديه الشخص هذا أن
 توصل حىت بعضها مع وابملعلومات يديه بني الذي ابلواقع لديه اليت املعلومات

 اليت املعلومات وهبذه وتركيبها، اآللة حل بواسطتها يفسر معلومات إجياد إىل
 الشخص لدى توجد ألنه ال  مثا به يؤتى ال فهذا. الفكر إىل وصل إليها توصل

 معلومات لديه توجد ال الذي الطفل هو به يؤتى الذي املثال وإمنا معلومات،
 إجياد على هبا يستعني أن ميكن معلومات لديه ليس الذي الرجل أو ،قا  إطال

 أن أو جيرب، وترتكه ا  خمترب  وتدخله أبعرايب أتيت كأن الواقع هبا يفسر معلومات
 سر إىل الوصول منه لبوتط الذرة خمترب يف وتضعه اللغة علماء من بعامل أتيت

 وهو الفكر إىل يصل ال ولذلك معلومات لديه ليس فهذا اهليدروجينية، القنبلة
 .يستعملها أن ميكن معلومات لديه الذي الشخص وليس اال  مث به يؤتى الذي
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 بوجود إال فكر حيصل أن ميكن ال أنه به املقطوع من فإن هذا وعلى
 أن ميكن فال وحده الواقع أما. واقعال تفسري بواسطتها ميكن سابقة معلومات

 إدراك به حيصل أن ميكن كان وإن فكر أي فقط به اإلحساس من حيصل
 حتصل أن وميكن للحس، اسرتجاع به حيصل أن وميكن ابلغرائز يتعلق شعوري

 ميكن فال فكر حيصل أن أي عليه، حكم حيصل أن أما به، أحس مبا معرفة به
 إىل اإلحساس بواسطة الواقع نقل هو للفكر الصحيح التعريف فيكون. ا  مطلق

 .الواقع هذا تفسر سابقة ومعلومات الدماغ
 ليس البحث ألن الواقع، قبل الفكر أو الفكر قبل الواقع أن هنا يرد وال

 ما الفكر تعريف يف حمصور البحث وإمنا الواقع، أم الفكر اآلخر يسبق فيمن
 نإو  الواقع، قبل موجود الفكر نإ قيل اوإذ. فيه والبعدية للقبلية دخل فال هو،

 نإ حيث من خطأ، ذلك فإن هيغل يقول كما وصانعه الواقع خالق هو الفكر
 حني موجود على إال احلكم إصدار يتأتى وال الواقع، على احلكم هو الفكر

 ليس إذن فالواقع. فيه التفكري حني دا  موجو  الواقع يكون أن بد فال. اإلصدار
 عند أي الفكر، وجد عندما دا  موجو  كان بل صنعه، من وال الفكر خلق من

 حني دا  موجو  واقعه كان إذا إال فكر وجود يتأتى وال. به التفكري وجود
 را  فك ليس موجود، له واقع ال وما. موجود واقع وله إال فكر يوجد فال. وجوده
 املوجد للواقع اخلالق أن هيغل قصد إن أما. وختريف ختيالت هو وإمنا ،ا  مطلق

 أزيل، واخلالق حادث الواقع ألن فصحيح، الواقع قبل موجود العدم من هل
 من قصد وإمنا ذلك يقصد مل هيغل أي أنه والظاهر. ا  حتم الواقع قبل فاخلالق
 .خطأ كان ولذلك التفكري الفكر
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 األعلى املادة نتاج سوى ليس العقل وأن الفكر، قبل الواقع إن قيل وإذا
 الواقع، على احلكم هو الفكر نإ حيث من طأ،خ ذلك فإن أجنلس يقول كما
 جزء املعلومات وهذه. الواقع عن سابقة معلومات بوجود إال احلكم يتأتى وال

. املعلومات وجود على ا  متوقف وجوده فيكون يوجد، حىت الفكر يف جوهري
 إىل يذهب أن بد ال الواقع بعد أو الواقع قبل الفكر وجود حيث من فالبحث

 بعد أو الواقع قبل هي هل: فكر يوجد أن أمكن هبا اليت سابقةال املعلومات
 إليها ينصرف أن جيب فالبحث. فكر هي نفسها املعلومات هذه ألن الواقع؟

 .سابقة مبعلومات إال فكر يوجد ال أبنه ثبت قد دام ما ال  أو 
 قبل تكون فقد الواقع، وجود بعد تكون أن ا  حتم ليس املعلومات وهذه

 تكون أن فيجب أزلية املادة أن ثبت إذا ألنه. وجوده بعد نتكو  وقد وجوده
 بعد وجدت املعلومات حينئذ فتكون ،ما  حت بعدها وجدت قد املعلومات

 إن أما. املادة بعد وجد هو حيث من العقل أو الفكر يكون وابلتايل املادة،
 ولأ تكون أن جيب حينئذ فإنه خلالق خملوقة وأهنا أزلية، ليست املادة أن ثبت

 املادة، خلق ممن تكون أن فيجب املادة، قبل موجود فكر أول عن معلومات
 يف حصل فكر أول سابقة وهي معلومات أول أنزل الذي هو اخلالق فاهلل

 من له بد ال حيصل حىت والفكر واحلكم، الواقع معىن هو الفكر نإ مث الوجود،
 قبله حيصل ومل قبله معلومات من له بد ال حصل قد فكر فأول معلومات،

 أول عن معلومات أول تكون أن فيتحتم الواقع عن معلومات توجد حىت فكر
 يكون فال بدوهنا الفكر حلصل بعده وجدت لو إذ الواقع، قبل موجودة فكر
 يكون ال وابلتايل وحده، الواقع من حصل بل مبعلومات حصل قد فكر أول
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 فكر يوجد أن ميكن ال إذ ابطل، وهذا ملعلومات، ا  حمتاج حيصل حىت الفكر
 فكر ألول معلومات أول تكون أن بد ال كان ولذلك سابقة، مبعلومات إال

 نفي املادة بعد فكر ألول معلومات أول بوجود القول ألن املادة، قبل موجودة
 خملوقة املادة أن ثبوت فإن وعليه. حصلت فكرة ألول الفكر لسبق احلاجة
 املادة، قبل حصلت قد كرف ألول معلومات أول تكون أن يوجب خلالق

 تكون أن كذلك يوجب سابقة معلومات بوجود إال يوجد ال الفكر أن وثبوت
 .املادة قبل حصلت قد فكر ألول معلومات أول

 هلا سابقة معلومات توجد اليت أي بعد، فيما وجدت اليت األفكار وأما
 ألولا الفكر بعد جاءت اليت األفكار هذه فإن السابقة، ابملعلومات ووجدت

 أن وجيوز املادة قبل وجدت قد هبا الفكر وجد اليت املعلومات تكون أن جيوز
 املعلومات أبن احلالة هذه مثل يف اجلزم يصح وال بعدها، وجدت قد تكون

 حتوي العملية وتسبق النظرية تسبق اليت الفروض أن بدليل املادة، بعد وجدت
 املعلومات بواسطة عليه كمحي اخرتاعه وبعد اخرتاعه، قبل الشيء عن معلومات

 هذا فإن حال أي وعلى املادة، بعد وجد الفكر أبن جيزم ال وهلذا. السابقة
 أو خملوقة، أم أزلية هي هل املادة يف حبثه وإمنا ،ركفال تعريف يف هنا حبثه ليس

 يف حبثه وليس خلالق خملوقة أم أزلية واحلياة واإلنسان الكون هل أخرى بعبارة
 .حبث حمل وال ا  وارد ليس ولذلك الفكر، تعريف
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 الفكر، عليه يقوم الذي األساس أو الفكر يف البحث انحية هي هذه
 اجملتمع، يف احلياة درس على الفكر يف حبثهم يطبقون وهم. نقضها هو وهذا
 العامل أو الكائن أو الطبيعة أن صح إذا إنه ويقولون اجملتمع، اتريخ درس وعلى
 املشتق، الثاين العنصر هو الفكر أو اإلدراك بينما ول،األ العنصر هو املادي

 إدراك عن مستقلة بصورة موجود موضوعي واقع هو املادي العامل أن صح وإذا
 أن: ذلك عن نتج املوضوعي، الواقع هذا انعكاس هو اإلدراك بينما الناس
 اجملتمع حياة أما. األول العنصر ا  أيض هو اجملتمع، كيان أو املادية اجملتمع حياة

 موضوعي واقع هي املادية اجملتمع حياة وأن مشتق، اثن عنصر فهي العقلية
 فهي العقلية اجملتمع حياة أما اإلنسان، إرادة عن مستقلة بصورة موجود

 عن البحث جيب وابلتايل. املوجود انعكاس أو املوضوعي الواقع هذا انعكاس
 وعن اجملتمع، تنظيم يف تبحث اليت األفكار أصل وعن اجملتمع، حياة منشأ

 واألوضاع السياسية، اآلراء وعن اجملتمع، تنظيم يف تبحث اليت النظرايت
 نفسها، السياسية واألوضاع اآلراء يف وال والنظرايت، األفكار يف ال السياسية،

 تكون اليت اجملتمع وضع من املوجود يف للمجتمع، املادية احلياة شروط يف بل
 .له سا  انعكا إليها وما آلراءوا والنظرايت األفكار هذه

 ونظرايت كارا  أف اجملتمع اتريخ أدوار خمتلف يف نشاهد كنا إذا وابلتايل
 حتت جند كنا إذا متباينة، سياسية اعا  وأوض وآراء خمتلفة، اجملتمع تنظيم عن

 واألوضاع اآلراء وتلك اجملتمع، تنظيم عن والنظرايت األفكار هذه الرِّق نظام
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 الرأمسالية، ظل يف ا  أيض وغريها اإلقطاعية، ظل يف غريها جند ابينم السياسية،
 واآلراء والنظرايت األفكار خصائص يف أو طبيعة يف ليس ذلك فتفسري

 خمتلف يف للمجتمع املادية احلياة شروط يف بل نفسها، السياسية واألوضاع
 حلياةا وشروط تعبريهم حد على االجتماعي فاملوجود. اجملتمع يف التطور أدوار
 السياسية وآراءه ونظرايته اجملتمع أفكار تعني اليت هي للمجتمع املادية

 إدراك "ليس: يقول املوضوع هذا يف ماركس كتب وقد. السياسية وأوضاعه
 معيشتهم إن ذلك، من العكس على بل معيشتهم، حيدد الذي هو الناس

 عن ساناإلن مفاهيم أن ذلك ومعىن. إدراكهم" حتدد اليت هي االجتماعية
 الذي هو اجملتمع عليه الذي الواقع بل احلياة، يف تسريه اليت هي ليست احلياة

 املفكرين أن هذا ومعىن. الواقع هلذا انعكاس هي إمنا مفاهيمه ألن يسريه،
 الذي هو اجملتمع عليه الذي الواقع وإمنا األمة ينهضون الذين هم ليسوا

 التشريع أن ا  أيض ذلك ومعىن واقع،ال هلذا انعكاس املفكرين أفكار ألن ينهضها
 عليه الذي الواقع وإمنا حتصل اليت الوقائع ملعاجلة واملشرعون الفقهاء يضعه ال

 فيشرعون املشرعني أدمغة على ينعكس ألنه التشريع، يوجد الذي هو اجملتمع
 ما هو هذا. اجملتمع لواقع انعكاسات هي إمنا واملعارف العلوم وأن التشريع،

 هذه يف نظرايهتا تطبيق انحية ومن فكرية انحية من الدايلكتيكية ظريةالن تعنيه
 .اجملتمع اتريخ درس وعلى اجملتمع يف احلياة درس على الناحية

 ميكن ال اجملتمع يف واملفكرين األفكار أثر أن رأوا ملا الشيوعيني أن غري
 يف نظريتهم مع ينسجم شكل على أولوه ولكنهم بذلك اعرتفوا فإهنم إنكاره
 "أن ماركس أقوال من ينتج ال نهإ: قالوا ولذلك اجملتمع، على الفكر تطبيق
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 والنظرايت األفكار أن أي إدراكهم"، حتدد اليت هي االجتماعية الناس معيشة
 احلياة يف وأمهيتها شأهنا هلا ليس السياسية، واألوضاع واآلراء االجتماعية

 تطور ويف االجتماعية، املعيشة يف ال  مقاب ريا  أتث تؤثر ال أهنا أو االجتماعية،
 أصل عن إال اآلن حىت نتكلم مل فنحن. االجتماعية للحياة املادية الشروط
 نشوئها وعن السياسية، واألوضاع واآلراء االجتماعية والنظرايت األفكار

. املادية حياته لظروف انعكاس هي الروحية اجملتمع حياة نإ فقلنا وظهورها،
 واألوضاع اآلراء وهذه االجتماعية، والنظرايت األفكار هذه أمهية حيث من أما

 بل ذلك، تنكر ال التارخيية فاملادية التاريخ، يف دورها حيث ومن السياسية،
 احلياة يف العظيمني وأمهيتها دورها إىل خاصة إشارة تشري العكس على إهنا

 ولكنهم فكرال أبمهية يسلمون أهنم يعين وهذا. اجملتمع اتريخ ويف االجتماعية
 هو وليس املادية للحياة نتيجة كونه إىل يرجعون تراهم بذلك يسلموا أن بعد

 االجتماعية والنظرايت األفكار "إن: يقولون ولذلك املادية، احلياة يف أثر الذي
 املادية احلياة تطور يضعها اليت العاجلة املهمات من تتولد السياسية واألوضاع
 حياة ويف االجتماعية، املعيشة يف بعد فيما نفسها هي تؤثر مث للمجتمع،

 حياة يف امللحة العاجلة املسائل حلل الالزمة الشروط خبلقها املادية اجملتمع
 هي املادية احلياة أن أي. "نا  ممك األمام إىل اجملتمع تطور وجعل املادية، اجملتمع

 آتية يستل الفكر فأمهية. أمهيتها األفكار هلذه تصبح مث األفكار، تعطي اليت
 اجملتمع نإ حيث من آتية بل اجملتمع، يف يؤثر فكر هو حيث من الفكر أن من
 يف أمهية اجملتمع أعطاه الذي الفكر هلذا صارت مث الفكر أعطى الذي هو

 إال تربز ال اجلديدة االجتماعية والنظرايت األفكار "إن: فيقولون اجملتمع،



 53 

 لكنها اجملتمع، أمام جديدة اتمهم للمجتمع املادية احلياة تطور يضع عندما
 املهمات إجناز تسهل العليا، الدرجة من أمهية ذات قوة أصبحت برزت ما إذا

 وتبدو اجملتمع، رقي وتسهل للمجتمع، املادية احلياة تطور يضعها اليت اجلديدة
 واآلراء اجلديدة، والنظرايت األفكار به تقوم الذي الدور خطورة ذاك إذ

 ويف. وحتويل وتعبئة تنظيم قوة هي حيث من اجلديدة، السياسية واألوضاع
 ضرورية ألهنا تظهر إمنا اجلديدة االجتماعية والنظرايت األفكار أن احلقيقة

 العاجلة املسائل حل يستحيل واحملول واملعبئ املنظم عملها فبدون للمجتمع،
 رتافهماع أن يتبني وهبذا. للمجتمع" املادية احلياة تطور يقتضيها اليت امللحة
 ،صا  خا ازا  طر  وجعله وتكوينه اجملتمع إجياد يف أبمهيته فا  اعرتا ليس الفكر أبمهية
 األفكار هلذه صارت مث األفكار نشأأ الذي هو اجملتمع أبن اعرتاف هو وإمنا
 أمهيتها فتكون والتعبئة، للتنظيم وسيلة واختاذها هلا الناس تبين حيث من أمهية

 ابلنسبة أما. للناس إلعطائها ابلنسبة بل للمجتمع ابلنسبة ليس عندهم
 .فيه مؤثرة أو له موجودة وليست عنه انجتة فهي للمجتمع
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 على الفكر يف نظريتهم لتطبيق ابلنسبة الشيوعيني رأي خالصة هذه
 على الواقع انعكاس هو الفكر دام ما يقولون فإهنم للمجتمع احلياة درس

 املادية احلياة شروط يف العقلية اجملتمع ياةح منشأ عن البحث جيب فإنه الدماغ
 عندهم هو الذي اإلنتاج وأسلوب السكان ومنو الطبيعة يف أي للمجتمع،

 من خطأ وهذا. اإلنتاج وعالقات اإلنتاج ومعرفة والناس اإلنتاج أدوات
 :وجهني

 على لواقعا انعكاس ليس الفكر أن من ثبت ما هو: األول الوجه
 ألن خطأ، للواقع اسا  انعك العقلية احلياة جعل من عليه ترتب فما الدماغ
 .خطؤه ثبت األصل

 عنها، مبفاهيمه مربوط احلياة يف اإلنسان سلوك أن: الثاين الوجه
 عن اإلنسان فمفاهيم عنها، مفاهيمه حبسب احلياة يف سلوكه يكيف واإلنسان
 يبغضه شخص مع سلوكه من النقيض على حنوه سلوكه تكيف حيبه شخص
 وال يعرفه ال شخص مع سلوكه خالف وعلى عنه، البغض مفاهيم وعنده
 وعند. اإلنسان مبفاهيم مربوط اإلنساين فالسلوك عنه، مفهوم أي لديه يوجد
 نغري أن بد ال ا  راقي كا  سلو  وجنعله املنخفض اإلنسان سلوك نغري أن إرادتنا

 أتخذ هيو  إشباعها، لطلب تدفعه حيوية طاقة فيه اإلنسان أن وذلك. مفهومه
 ابحلاجة يسمى ما وهذا ميوت، تشبع مل وإذا إلشباعها يندفع إحدامها: انحيتني
 مل وإذا إلشباعها يندفع والثانية احلاجة، وقضاء والعطش كاجلوع العضوية
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 ابلبقاء الشعور وهي ابلغرائز يسمى ما وهذا ميوت ال ولكنه ينزعج تشبع
 البقاء، غريزة أي أعظم، قوة إىل واحلاجة ابلعجز والشعور النوع ببقاء والشعور

 احليوية، الطاقة هبذه لإلشباع يندفع فاإلنسان. التدين وغريزة النوع، وغريزة
 احلركة أصل هي وهذه. احليوية الطاقة هبذه لإلشباع يندفع احليوان وكذلك

 إىل الواقع ينتقل احليوان أن غري. واحليوان اإلنسان من لكل احلياة يف واالندفاع
 اإلحساس هذا تكرار وعند دماغه يف وينطبع به فيحس احلواس بوساطة دماغه

 إبشباع يتعلق عما ابلواقع معرفة له فتحصل األول اإلحساس يسرتجع تنوعه أو
 عن يدفعه أن أو أيكله أن إما الطاقة إلشباع كا  سلو  فيسلك احليوية الطاقة
 ال أي ،قا  لمط ذلك عن تصرفه يزيد وال ذلك، شاكل ما أو يتملقه أو نفسه
 احلاجة إشباع أكان سواء الطاقة إبشباع املتعلقة األمور عن تصرفه يزيد

 حتصل حىت الواقع هبذا لإلحساس ا  حمتاج ويظل. الغريزة إشباع أم العضوية
 دماغه إىل ينتقل الواقع فإن اإلنسان أما. ابإلشباع يتعلق عما به املعرفة عنده

 تكرار إىل حيتاج ال ولكنه ماغه،د يف وينطبع به فيحس احلواس، بواسطة
 تقتصر ال مث فيعرفه، السابقة معلوماته يربط بل يعرفه، حىت وتنوعه اإلحساس

 عليه وحيكم ابإلشباع، يتعلق ما يعرف بل ابإلشباع، يتعلق ما على به معرفته
 للتصرف لوكا  وس احليوية، الطاقة إلشباع وكا  سل جتاهه يسلك ولذلك هو، ما

 من اإلنسان سلوك بني كبري فرق يوجد وهبذا. أدركه ما بحس الواقع هبذا
 ربط عن بناء كان اإلنسان فسلوك احليوان، سلوك وبني ابلواقع إحساسه جراء

 خبالف ،ليا  عق ا  إدراك للواقع إدراكه عن بناء أي ابلواقع، السابقة املعلومات
 اإلحساس، هذا وتكرار فقط، إحساسه عن بناء كان فإنه احليوان سلوك
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 أي الشعوري إبدراكه ا  طمربو  احليوان سلوك كان ولذلك. وتنوعه واسرتجاعه،
 أي العقلي إبدراكه مربوط فهو اإلنسان سلوك أما. غري ليس الغريزي الدافع

 الدماغ على الواقع انطباع جعل فإذا. وحده الغريزي ابلدافع وليس مبفاهيمه،
 السياسية اآلراء لديه يوجدو  األنظمة لديه ويوجد األفكار لديه يوجد الذي هو
 كما الدماغ يف عنده ينطبع ألنه احليوان، عند يوجد أن يقتضي ذلك فإن

 بواسطة االنطباع حيث من فرق غري من بسواء سواء اإلنسان عند ينطبع
 نظرايت، وال أفكار، لديه توجد أن يستحيل احليوان أن املشاهد لكن. احلواس

 ليس اإلنسان عند توجد إمنا هذه وأن ة،سياسي أوضاع وال سياسية، آراء وال
 الدماغ على الواقع انطباع على يزيد يئا  ش اإلنسان لدى أن ا  قطع يثبت مما غري،

 ال واألمم الشعوب أن احملسوس املشاهد أن على. لديه اليت املفاهيم هو أال
 االشرتاكية وأن الطريق، هلا يرمسون مفكرون لديها يوجد عندما إال تنهض
 روسيا واقع من ليست فهي أملاين، مفكر لدى وجدت أفكار نفسها يةاملاركس

 النظام توجد مل اي  عقائد يا  سياس اب  حز  عليها ويكّون لينني حيملها مل لو وأهنا
 األفكار منشأ أبن القول ليدحض كاف وحده وهذا روسيا، يف االشرتاكي
 هو الفكر أن ويثبت املفكرين، وليس الواقع هو السياسية واآلراء والنظرايت

 .السياسية واألوضاع اآلراء أساس وهو األنظمة، أساس وهو النهضة، أساس
 السياسية واألوضاع واآلراء والنظرايت األفكار أمهية ننكر ال إننا يقولون

 ويف االجتماعية احلياة يف عظيمة أمهية هلا أن نعتقد بل االجتماعية احلياة يف
 تعيق فهي أواهنا فات اليت العتيقة ايتوالنظر  األفكار وأن اجملتمع، اتريخ

 أثر ننكر ال فنحن وتطوره، اجملتمع رقي تسهل اجلديدة األفكار وأن اجملتمع،
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 السياسية واألوضاع واآلراء االجتماعية األفكار أصل نإ نقول ولكننا األفكار
 على واجلواب. املادية اجملتمع حياة لظروف انعكاس وه وظهورها نشوءها نإو 

 هو بل ورقيه اجملتمع إجياد يف الفكر أبمهية ا  اعرتاف ليس هذا أن هو ذلك
 يقولون ال فهم. يسريوا حىت تعبئتهم ويف للجماهري إعطائه يف أبمهيته اعرتاف

 إن يقولون وإمنا ومشاعر أفكار من لديهم عما انشئة الناس بني العالقات نإ
 فاألصل. الناس اراألفك هذه تدفع ذلك وبعد األفكار، توجد املادية احلياة

 يضع للمجتمع املادية احلياة هذه تتطور فعندما. للمجتمع املادية احلياة عندهم
 والنظرايت األفكار حينئذ فتربز اجملتمع، أمام جديدة مهمات التطور هذا

 بتطور يسمونه ملا كانت بل لألفكار، تكن مل اجملتمع يف فاألمهية اجلديدة،
 ال ولكن أمهية ذات قوة حينئذ تصبح فكاراأل هذه تربز أن وبعد اجملتمع،
 ولتعبئة اجلماهري لتتبناها وإمنا أتخره أو لتقدمه وال لتحسينه وال اجملتمع إلجياد
 إجناز بذلك فتسهل اجملتمع يف املتالشية القوى ضد وتنظيمها اجلماهري هذه

. اجملتمع أمام للمجتمع املادية احلياة تطور وضعها اليت اجلديدة املهمات
 ا  فاعرتا به جاءوا الذي الوجه على الفكر أبمهية اعرتافهم يكون ال وبذلك
 الناس الستخدام وسيلة جعله يف أبمهيته اعرتاف هو وإمنا احلياة يف أبمهيته

 صريح ماركس وقول. ابألصل ا  افاعرت  يكون فال اجملتمع حتويل أجل من للنضال
 حيدد الذي هو الفكر ليس أي معيشتهم" حيدد الذي هو الناس إدراك "ليس

 اليت هي االجتماعية معيشتهم إن ذلك، من العكس على "بل بينهم العالقات
 فاألمهية أفكارهم، حتدد اليت هي بينهم القائمة العالقات أن أي إدراكهم" حتدد

 هو الفكر لكون إنكار ابلطبع وهذا. املادية للحياة هي بل للفكر، ليست
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 ا  إنكار  ليس فهو اجملتمع، يف أمهيته إنكار عن فضال   وحيوله اجملتمع يوجد الذي
 املفكرين لدور إنكار وابلتايل له، أثر أي لوجود ارإنك بل فقط ألمهيته

 من وحتويله اجملتمع إجياد يف األساس وجعل. وحتويله اجملتمع إجياد يف واملشرعني
 اوهذ الفكر، وليس األمهية ذات وحدها وهي املادية، احلياة هو حال إىل حال
 عليه يعيش الذي الواقع وليس النهضة، يف األساس هو الفكر فإن. كبري خطأ

 املنحط الفكر وأن الفكر، هو اجملتمع عليه الذي الواقع يغري الذي وأن اجملتمع،
 كاف وذلك. التقدم يف السري يسهل الذي هو العايل والفكر التقدم عن يعيقه
 احلقيقة يف فتكون. أفكار هي ةالسياسي واآلراء والنظرايت األنظمة أن ليثبت
 مثل ا  معجمت وجدان إذا ألنه املادية، اجملتمع حياة شروط عن ال أفكار عن انشئة
 أفكار فيه لوجدت اأمريك عليه استولت فلو إقطاعية حياة يف كان الصني

 ولكن الرأمسالية، والنظرايت الرأمسالية األنظمة يطبق اآلن ولكان الرأمسالية،
 ما األصح على أو االشرتاكية األنظمة فطبق اشرتاكية رأفكا فيه وجدت
 فاختالف. واالشرتاكية الرأمسالية بني اليت الشعبية ابلدميقراطية لديهم يسمى

 يف نشوؤهاو  األفكار عن تنشأ فاألنظمة األفكار، اختالف عن نشأ األنظمة
 النظرايت أن على برهان خري الشرقية أورواب دول ويف الصني ويف روسيا

 كلية، فكرة عن منبثقة تكون قد أفكار، عدة هي السياسية واآلراء واألنظمة
 وقد موجود واقع عن تكون قد األفكار وهذه عنها، منبثقة تكون ال وقد

 فهي كلية فكرة عن منبثقة كانت فإن. ا  واقع جعله يراد شيء عن تكون
 يةكل فكرة عن منبثقة غري كانت وإن فكر، عن فنشأت أفكار من مأخوذة

 كنمي ال سابقة أفكار دون أي توجد، أن ميكن ال سابقة معلومات دون فهي
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 موجود واقع عن كانت وإن الواقع، من الفكر أوجدها إذن فهي توجد أن
 انشئة تكن فلم السابقة املعلومات معه أوجدهتا بل وحده منه تؤخذ مل فهي
 بل موجود قعوا عن تنشأ مل فإهنا إجياده يراد شيء عن كانت وإن واقع، عن
 بل ،ا  لقمط وحده واقع عن نشأ فكر يوجد ال فإنه وعليه. حمض فكر عن

 فإن وعليه. الفكر مع واقع عن ينشأ أن وإما فكر عن ينشأ أن إما الفكر
 والنظرايت االجتماعية األفكار أصل وعن العقلية، احلياة منشأ عن البحث

 والنظرايت األفكار يف هو اإمن السياسية واألوضاع السياسية واآلراء االجتماعية
 وأبسط. للمجتمع املادية احلياة شروط يسمونه فيما ليس أي اجملتمع يف وليس
 أصل وعن يا  حال روسيا يف العقلية احلياة منشأ عن البحث أن ذلك على دليل

 املاركسية األفكار يف يكون إمنا فيها ةيسالسيا واآلراء والنظرايت األفكار
 حصلت حني جمتمعها حياة يف وال احلالية، روسيا حياة يف وليس وتفسرياهتا

 اآلراء وأساس النظرايت، وأساس األنظمة، أساس فالفكر. الشيوعية الثورة
 الذي وهو يؤخره، أو ينهضه الذي وهو اجملتمع، يغري الذي وهو السياسية،

 .احلياة يف سلوكه لإلنسان حيدد الذي وهو معني، وضع على العالقات يكيف
 االجتماعية الناس معيشة أبن القائلة الشيوعيني نظرية أن هو لواحلاص

 هي الناس يعتنقها اليت األفكار أن الواقع ألن ابطلة، إدراكهم حتدد اليت هي
 معيشة فإن ذلك على دليل خري  الرسول وبعثة معيشتهم، حددت اليت

 ا،هب جاء اليت لألفكار املناقضة كل مناقضة كانت اإلسالم جاء حني العرب
 فتحها اليت البالد وأن معيشتهم، هلم هي فحددت اإلسالم أفكار وجاءت

 على طبقت ولكنها اإلسالم، أفكار تناقض أهلها معيشة كانت املسلمون



 60 

 الفرس فمعيشة ،دا  واح عا  جمتم وجعلتها كلها فغريهتا فتحت اليت اجملتمعات
 مشايل يف الرببر معيشة خالف الروم ومعيشة الروم، معيشة خالف كانت

 اجملتمعات هذه كل يف املادية احلياة فغريت اإلسالم أفكار فجاءت ،ايأفريق
 أن يثبت احملسوس الواقع فهذا. كلها فيها واحدة مادية حياة وجعلتها املختلفة
 معيشتهم، للناس حددت اليت هي أي املادية، احلياة غريت اليت هي األفكار

 جزيرة يف  الرسول عثةب عند وذلك األفكار، هذه نشأت حني سواء
 الفتوحات يف وذلك الناس، على وطبقت األفكار هذه محلت حني أو العرب،

 .اإلسالمية
 هبا وتعبئتهم هلا اجلماهري تبين يف حمصورة األفكار أمهية أبن القول وأما

 أمهيتها ألن خطأ، فإنه اجملتمع إجياد يف وليس اجلديدة املهمات إجناز لتسهل
. فقط لتغيريه الناس دفع يف وليس لتغيريه الناس دفع ويف تمعاجمل تغري كوهنا يف

 وال معيشته، من أيخذها مل فهو ابلوحي، األفكار عنده نشأت  فالرسول
 من تنشأ مل فهي. معهم يعيش الذين الناس فيه يعيش كان الذي اجملتمع من

 تكن مل معليه وطبقها املدينة يف تقبلوها الذين والناس ،ا  قطع املادية احلياة
 هبا ونظمت اجلماهري هذه هبا وعبئت الشعبية اجلماهري تبنتها كوهنا يف أمهيتها

 طراز وغريت املادية حياهتم غريت أهنا يف أمهيتها وإمنا املتالشية، القوى ضد
 معيشتهم وطريقة ونفسياهتم عقلياهتم يف راي  جذ اب  انقال وأحدثت معيشتهم
 اجملتمع إجياد يف األوىل الدرجة يف كانت فأمهيتها. دا  جدي عا  جمتم فأوجدت

 اجملتمع أوجدت اليت فهي املتالشية، القوى ضد للنضال الناس سوق يف وليس
 للناس األفكار هذه محل يف أمهية هلا كانت ذلك بعد مث املدينة، يف اإلسالمي
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 إنشاء ويف مرة، ألول اجملتمع إنشاء يف: احلالتني كلتا يف فهي عليهم، وتطبيقها
 كانت بل فقط هلا الناس تبين يف ليس أمهيتها كانت فتح بلد كل يف تمعاجمل
 الناس ومحلها اجملتمع، حددت قد فهي اجملتمع، إجياد يف األوىل الدرجة يف

 فطبقوها للناس، رسالة محلوها مث اجملتمع، هبا فوجد أنفسهم، على فطبقوها
 تنظيم يف وليس وحتويله اجملتمع إجياد يف فأمهيتها عندهم، أوجدوها مث عليهم،
 من تتولد والنظرايت األفكار نإ الشيوعيني قول يبطل وهبذا. فقط الناس

 نفسها هي تؤثر مث للمجتمع، املادية احلياة تطور يضعها اليت العاجلة املهمات
 وبطالن. للمجتمع املادية احلياة تطور يضعها اليت اجلديدة املهمات تسهيل يف

 اجملتمع يف أثَّرت اليت هي األفكار أن على دل الذي عالواق من ابرز القول هذا
 بكوهنا بل اجملتمع حتول سهلت أهنا يف ليس أتثريها فكان وحولته، فأوجدته
 يف أثَّرت اليت األفكار هذه أن على كذلك الواقع ودل. األساس من أوجدته
 العاجلة املهمات من تتولد ومل املادية، اجملتمع حياة من تؤخذ مل وحولته اجملتمع

 أي هللا، عند من الوحي هبا جاء بل للمجتمع، املادية احلياة تطور وضعها اليت
 احلياة خارج ومن الرسول، فيه يعيش كان الذي اجملتمع خارج من أفكار هي

 من النظرية هذه لنقض كاف دليل وهذا. فيه كان الذي للمجتمع املادية
 .وأمهيته أتثريه وجهة نظمةواأل والنظرايت الفكر تولد جهة: اجلهتني هاتني
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 انحية وأما. اجملتمع على الفكر يف املادية النظرية تطبيق انحية من هذا
 أربع يف فيها آراؤهم صخفتتل الدايلكتيكية النظرية من الطبيعة يف البحث

 واحلوادث األشياء فيه ترتبط متماسك واحد كل الطبيعة أن إحداها: نقاط
 يف هي بل سكون، حالة يف ليست الطبيعة أن والثانية. ا  مات ا  طارتبا بينها فيما
 كمية تغريات من ينتقل تطور هي التطور حركة أن والثالثة. دائمني وتغري تطور

 وحوادثها األشياء كل أن والرابعة. وفجائي سريع بشكل كيفية تغريات إىل
 ةالواضح الصورة يعطي األربع النقاط هذه وجمموع. داخلية تناقضات حتوي

 .الدايلكتيكية املادية حسب الطبيعة يف آرائهم عن
 الطبيعة يعترب ال الدايلكتيك إن: يقولون فهم األوىل للنقطة ابلنسبة أما

 أحدها أو بعض، عن منفصل بعضها حوادث أو لألشياء، يا  عرض ا  تراكم
 فيه ترتبط ،ا  متماسك ا  واحد ال  ك الطبيعة يعترب بل اآلخر، عن مستقل منعزل
 بعضها ويكون ابآلخر، أحدها ويتعلق ،واي  عض ا  ارتباط واحلوادث اءاألشي

 الطبيعة حوادث من حادث أي أن يعتربون لذلك. متقابلة بصورة لبعض رطا  ش
 أي نإ إذ. به احمليطة احلوادث عن مبعزل ا  منفرد إليه نظر إذا فهمه ميكن ال

 ال فارغ ثعب إىل ينقلب أن ميكن الطبيعة ميادين من ميدان أي يف حادث
 هذه عن فصل وإذا تكتنفه، اليت الشروط عن مبعزل إليه نظر إذا له معىن

 إليه نظر إذا وتربيره احلوادث من حادث أي فهم ميكن العكس وعلى. الشروط
 كما إليه نظر إذا أي. به احمليطة ابحلوادث ينفصم ال ا  ارتباط ارتباطه حيث من

 ال ا  ارتباط مرتبطة الشمس أن يعين اوهذ. به حتيط اليت احلوادث وتكيفه حتدده



 63 

 ابلبلد مرتبط اإلنسان أن ويعين هبا، احمليطة الكواكب وحبركة حبركتها ينفصم
 احلي الكائن يف املوجودة احلياة أن ويعين ينفصم، ال ا  ارتباط فيه يعيش الذي

 مينفص ال ا  ارتباط شجرة أو حيواان   أو ان  إنسا إن احلي الكائن يف حبلوهلا مرتبطة
 إال احلادثة فهم ميكن ال كما تكتنفه اليت ابحلادثة إال الشيء فهم ميكن ال وأنه

 احلوادث حتدده كما احلادثة أو الشيء فيكون. تكتنفها اليت واألشياء ابلشيء
 .ماهيته حتدده كما وليس به حتيط اليت األشياء أو

 حالة ومجود، سكون حالة الطبيعة يعتربون ال فإهنم الثانية النقطة أما
 ال وتطور جتدد حالة دائمني، وتغري حركة حالة يعتربوهنا بل واستقرار، ركود

 ال وهلذا ويضمحل، ينحل وشيء ويتطور، يولد شيء ا  دائم ففيها. ينقطعان
 ومن عض،بب بعضها عالقات حيث من احلوادث إىل ابلنظر كتفىي   أن يصح
 حركتها، حيث من ا  أيض إليها ينظر أن جيب بل ببعض بعضها تكييف حيث

 "إن: أجنلس يقول. واختفائها ظهورها حيث من وتطورها، تغريها حيث من
 إىل الرمل حبة من األجسام، أكرب إىل األجزاء أضأل من أبمجعها الطبيعة

 دائمة حركة يف هي اإلنسان، إىل احلية( اخللية )وهي الربوتيست من الشمس،
 مستمرين وتغري حركة يف ينقطع، ال مد يف هي واالضمحالل، النشوء من

 وإىل األشياء، إىل األوىل ابلدرجة "ينظر: ا  أيض أجنلس ويقول أبديني"
 حيث من تسلسلها، حيث من املتبادلة، عالقاهتا حيث من العقلي انعكاسها
 أن إىل ينظر أن جيب أنه يعين وهذا واضمحالهلا" نشوئها حيث من حركتها،

 يف احلية األوىل اخللية ومن الشمس إىل الرمل حبة من أشياء من الكون يف ما
 هو بل فحسب ينفصم ال ا  ارتباط ببعضه ا  مرتبط ليس اإلنسان إىل اإلنسان

 ذراته بعض أن يعين وهذا وفناء، حياة عملية يف يعيش هذا جانب إىل ا  أيض
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 مرتبطة الشمس إىل ينظر أن جيب وعليه. غريها أخرى ذرات فيه وحتيا تفىن
 فيها وحتيا ذرات فيها فتفىن وتتطور تتغري مادة بوصفها إليها وينظر حبركتها،
 حبركتها، االرتباط منها كل يف احلياة ا  أيض وكذلك اإلنسان وكذلك ذرات،

 .فيها الدائرة واإلفناء احلياة بعملية واالرتباط
 ال بسيطة منو حركة التطور حركة يعتربون ال فإهنم الثالثة النقطة وأما

 من ينتقل ورا  تط يعتربوهنا بل كيفية، تغريات إىل فيها الكمية التغريات تؤدي
 تغريات إىل أي وأساسية، ظاهرة تغريات إىل وخفية ضئيلة كمية تغريات
 فجائية، سريعة، هي بل تدرجيية، ليست الكيفية التغريات وهذه. كيفية

 بل الوقوع جائزة التغريات هذه وليست. أخرى إىل حالة من بقفزات وحتدث
 أن أي. وتدرجيية حمسوسة غري كمية تغريات تراكم نتيجة وهي ضرورية، هي

 وهي كمية، تغريات هي احلرارة جراء من املاء يف حتدث اليت الكمية التغريات
 نقطة إىل تصل حني ولكنها تدرجيية، تغريات ا  أيض وهي حمسوسة، غري تغريات
 خبار إىل املاء فيتحول بقفزة الكيفي التغري حيصل معني وضع إىل أي احلرج

 ولذلك. ضروري هو بل زا  جائ ليس االنتقال وهذا أخرى إىل حالة من فينتقل
 حركة هي حيث من ال التطور حركة فهم الواجب من أن الشيوعيون يعترب

 صاعدة، تقدمية حركة هي حيث من بل نفسه، من بسيط تكرار أو دائرية،
 من ينتقل وتطور ة،جديد كيفية حالة إىل القدمية الكيفية احلالة من وانتقال
 حركة إىل ينظر أن يصح ال أي. األعلى إىل األدىن من املركب، إىل البسيط
 بل فقط واضمحالل نشوء عملية أو فحسب، وفناء حياة عملية أبهنا التطور
 حيدث إمنا والنشوء االضمحالل أو واحلياة، الفناء هذا أن إىل ينظر أن جيب

 منها، وأحسن األوىل غري حال إىل حال من املادة فينقل تصاعدي طريق يف
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 فيدور نفسه الطريق يف يسري اي  دائر  وليس ارتقائي، وتطورها تصاعدية فحركاهتا
 أجنلس يقول. وهكذا.. .أحسن حال إىل حال من ينتقل بل أتى حيث من
 الطبيعة علوم نإ القول من بد وال للدايلكتيك، االختبار حمك هي الطبيعة "إن

 تزداد املواد وهذه حد، أقصى إىل غنية مواد االختبار ذاهل وفرت قد احلديثة
 بصورة النتيجة، يف تعمل الطبيعة أن العلوم هذه برهنت وهكذا. يوم كل

 ا  دائم ذاهتا هي تبقى دائرة يف تتحرك ال وأهنا متيافيزيقية، بصورة ال دايلكتيكية
 نذكر أن ينبغي املناسبة وهبذه. يا  واقع يا  اترخي هلا نإ بل األبد، إىل وتتكرر
 للطبيعة، املتيافيزيقي الفهم إىل قاسية ضربة وجه الذي داروين األوىل ابلدرجة
 النبااتت أي اليوم، موجود هو كما أبسره العضوي العامل أن إبثبات

 ماليني منذ جيري تطور نتاج كلها هي ،ا  أيض اإلنسان وابلتايل واحليواانت،
 التطور يف كيفية تغريات إىل تنقلب يةالكم التغريات أن أجنلس وبني السنني"

 الكيفية، إىل الكمية من انتقال هو تغري كل الفيزايء، "يف: فيقول الدايلكتيكي
 أكانت سواء - شكلها كان كيفما - احلركة لكمية الكلي التغري نتيجة هو

 ليس ال  مث املاء حرارة فإن. خارجه من إليه مضافة أم داخله من للجسم مالزمة
 أو زيدت إذا ولكن سائل، هو حيث من حالته يف أتثري األمر دئاب يف هلا

 فيها، هو اليت التماسك حالة فيها تعّدلت حلظة جاءت املاء حرارة نقصت
 وكذلك. األخرى احلالة يف جليد وإىل احلاالت، إحدى يف خبار إىل املاء وحتول

 ،ئا  مضي بحيص لكي معينة قوة ذي تيار إىل حيتاج البالتني من ا  شريط أن نرى
 ضغط حتت موضوع سائل لكل وأن ذوابن، حرارة معدن لكل أن ا  أيض ونرى
 وسائلنا لنا تسمح ما مبقدار وذلك والغليان، للتجمد نا  معي ا  حد معني

 نقطة حرارة غاز لكل أن ا  أخري  ونرى الالزمة، احلرارة درجات على ابحلصول
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. والتربيد الضغط نم معينة شروط ضمن سائل إىل حتويله فيها ميكن حرجة
 العقدية النقاط سوى الغالب على ليست الفيزايء يف يقال كما الثابتة فالنقاط

. ما جسم يف كيفي تغري حدوث إىل إنقاصها أو احلركة زايدة فيها تؤدي اليت
 أو احلركة زايدة أن أي كيفية" إىل الكمية فيها تتحول اليت النقاط أهنا أي

 وليس كم املاء ومقدار ،بكيف وليست كم ارةفاحلر  كمي، تغري هي نقصاهنا
 ا  جليد أو ا  خبار  أو سائال   كان أبن املاء عليها يكون اليت احلالة أن غري. بكيف

 من ابلكيف االنتقال ونقاط ا  كيفي ا  تغري  حدثأ الكمي فالتغري. الكيف هي
 النقاط أي العقد فهذه. الثابتة النقاط أو العقدية النقاط هي أخرى إىل حالة
 البخار إىل املاء من أي الكيف إىل الكم من التحول فيها صار اليت هي الثابتة

 .اجلليد إىل أو
 هي الكيمياء نإ القول "ميكن: الكيمياء عن الكالم يف أجنلس ويقول

 نفسه هيغل وكان. كمية تغريات عن األجسام يف الناشئة الكيفية التغريات علم
 ذرات ثثال جزئية يف مجعنا فإذا: األكسجني لنأخذ. عهده يف ذلك يعرف

 خيتلف الذي األوزون هو جديد جسم على حصلنا كالعادة اثنتني عن ضا  عو 
 خمتلف عن نقول وماذا العادي، األكسجني عن وبتأثرياته برائحته ا  بين فا  اختال

 يعطي منها تركيب كل إن! الكربيت؟ مع أو األزوت مع األكسجني تراكيب
 الرتاكيب تعطيها اليت األجسام مجيع عن كيفيةال حيث من ا  خمتلف ا  جسم

 الذايت التغري على والكيمياء الفيزايء بواسطة يربهن أجنلس أن أي األخرى"
 أحسن أخرى حالة إىل حالة من األشياء انتقال من الطبيعة يف حيصل الذي

 كيف إىل كيف ومن كيف إىل كم من االنتقال وحيصل األوىل احلالة من
 كيفية أعطت ثالث إىل اثنتني من اجلزئية يف الذرات دةفزاي الكم بواسطة
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 جعلته املاء يف احلرارة زايدة من الفيزايء يف هو كما ا  متام األوىل، غري أخرى
 بسيطة حركة ليست الطبيعة يف حتصل اليت التطور حركة أن يعين وهذا ،را  خبا

 حالة إىل نقصانه أو الكم بزايدة تنتقل تصاعدية حركة بل نفسها حول تدور
 .أخرى

 تناقضات حتوي وحوادثها الطبيعة أشياء كل أن فهي الرابعة النقطة وأما
 وفيها ،را  وحاض يا  ماض ،ا  إجيابي ا  وجانب ا  سلبي ا  جانب مجيعها هلا ألن داخلية،
 بني النضال أي املتضادات، هذه فنضال وتتطور، تضمحل عناصر مجيعها
 احملتوى هو يتطور، وما يفىن ما بني ،يولد وما ميوت ما بني واجلديد، القدمي

 إىل الكمية التغريات لتحول الداخلي احملتوى هو التطور، حلركة الداخلي
 جليد إىل بنقصاهنا أو خبار إىل احلرارة بزايدة املاء انتقال أن أي. كيفية تغريات

 مع الذرات هذه تضاد بواسطة يتم بل املادة يف الذرات تناسق بواسطة يتم ال
 بني حيصل الذي فاالصطدام. التناقضات بواسطة حيصل أنه معىن وهذا بعضها
 كل نإ قوله معىن هو وهذا التحول، هذا يوجد الذي هو املادة يف الذرات
 وموجبة سالبة ذرات حتوي أي تناقضات حتوي وحوادثها الطبيعة أشياء

 هو وهذا التحول االصطدام هذا عن فينتج بعضها مع االصطدام فيحصل
 إىل األدىن من التطور حركة أن الدايلكتيكية الطريقة تعترب وهلذا. قضاتالتنا

 التناقضات بظهور بل ،ا  متناسق ا  تدرجيي را  تطو  احلوادث بتطور جتري ال األعلى
 أساس على تعمل اليت املتضادة االجتاهات بنضال واحلوادث، لألشياء الالزمة

 درس هو للكلمة اخلاص ملعىناب الدايلكتيك "أن: لينني يقول. التناقضات هذه
 نضال هو "التطور: ا  أيض ويقول نفسها" األشياء ماهية يف التناقضات
 .املتضادات"



 68 

8 

 ال كل الطبيعة أن وهي الطبيعة، يف الشيوعيني آراء خالصة هي هذه
 تغيريات من ينتقل التغري هذا وأن دائمني، وتغري تطور حالة يف وهي يتجزأ،
 وأن أعلى، حالة إىل أدىن حالة من ارتقائي طريق يف كيفية تغيريات إىل كمية
 بواسطة أي واحلوادث، األشياء يف الوجود احلتمية التناقضات بواسطة يتم ذلك

 جمرد كلها فإهنا األربع، النقاط مجيع يف خطأ كله وهذا. املتضادات نضال
 .مشولية وقياسات فروض

 األجرام جمموع هي الطبيعة فإن فروض، جمرد إال هي إن األوىل فالنقطة
 عليها نعيش اليت األرض لكوكب وابلنسبة عليه، تسري الذي النظام وجمموع

 مع احلياة قابليات من فيها وما األرض تسري اليت القوانني عن عبارة هي
 متماسك كل وقوانينها األشياء أي الطبيعة فهذه. عليها اليت واألشياء األرض
 كل حيث ومن كلها، األرض حيث ومن كله، الكون حيث من األجزاء
 ابلذات، األرض حيث ومن كوكب كل حيث من أما. ال  ك بوصفه كوكب

 من هي بل بغريها، مرتبطة غري هبا اخلاصة وقوانينها هبا اخلاصة أشيائها يف فإهنا
 أشياء من وحدها هبا يتعلق وسط يف وتعيش غريها، عن منعزلة اجلهة هذه

 وكذلك. للكون معااجل العام طاراإل ضمن جيري ذلك كان وإن وقوانني،
 به يتعلق فيما شيء كل حيث من فإهنا قوانينها مع األرض على اليت األشياء
 كان وإن بغريه، مرتبط وغري به، خاصة قوانني شيء ولكل غريها، عن منفردة
 يتعلق فيما وهذا الكون، قوانني ضمن مث األرض قوانني ضمن جيري ذلك

 رحالت بعد ملموس بشكل ا  جلي ظهر قد ابلذات وابألرض ابلكوكب
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 تعادل مكان إىل الشخص وصول عند الوزن انقطاع ثبت قد حيث الفضاء،
 فيها تتعادل اليت النقاط يف إذ عليه، تؤثر األرض جاذبية تعد فلم اجلاذبيات

 جاذبية من خرج كأنه الشخص فيكون اجلاذبية تنعدم أكثر أو كوكبني جاذبية
 غري هبا خاصة قوانني لألرض أن يعين وهذا عليه، تؤثر قوانينها تعد فلم األرض
 بشكل وجتري الكواكب، من األرض بغري أي بغريها القوانني أي مرتبطة
 كوكب فكل. الكواكب من بغريها مرتبطة أخرى قوانني هلا كان وإن منفرد،
. بغريه مرتبطة غري به خاصة بقوانني غريه عن ومنفصل بقوانني، غريه مع مرتبط
 يف فالزالزل ملموس، واضح األرض على واحلوادث ابألشياء يتعلق فيما وهو
 يصل مل أخرى جهة هبا تتأثر ال جهة يف والرباكني العراق، هبا يتأثر مل إيران
 ميشي فاحليوان اإلنسان، على جيري ال احليوان على جيري وما. أتثريها إليها
 غرائز من احليوية الطاقة حسب ويعيش العقلي، اإلدراك ويفقد أربع، على

 خالف على يديه ويستعمل رجليه على ميشي واإلنسان عضوية، وحاجات
 حسب هو إمنا احلياة يف وسلوكه العقلي، اإلدراك وميلك رجليه، استعمال
 اجلمادات عليه وما. فحسب العضوية وحاجاته غرائزه حسب وليس مفاهيمه

 حيتاج احلي والكائن اءغذ إىل حتتاج ال فاجلمادات احلي الكائن عليه ما غري
 واجلمادات حتس، احلية الكائنات وبعض حتس ال واجلمادات غذاء، إىل

 احلية الكائنات وبعض عضوية، وحاجات غرائز من حيوية طاقة لديها ليست
 يف يسري نفسه اإلنسان نإ مث. عضوية وحاجات غرائز من حيوية طاقة لديها
 وعالقاته معيشته يف يسري نهولك واحدة قوانني على اخللق حيث من احلياة
 تفكري ومن نظام، من يريد ملا التام ابالختيار يتمتع وهو خمتلفة، أنظمة على
 يف تسريه اليت هي وليست ،جرباي   ا  ارتباط ابلطبيعة ا  مرتبط وليس. عيش ومن
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 جمرد النقطة هذه كانت هنا ومن. ا  خمتار  نفسه من يسري الذي هو بل عيشه،
 قوانني ضمن سريه حيث من األجزاء متماسك الكون أن ارأو  ملا فإهنم. فرض

 قوانني ضمن سريه حيث من األجزاء متماسك األرض كوكب وأن معينة،
 هي إمنا الكلية هذه أن ونسوا األجزاء، متماسك كل الطبيعة إن قالوا معينة،

 كلية حيث من أو كليته حيث من أي كله، الكون حيث من أي الكلية يف
 غريها، عن متميزة فإهنا ابألشياء اخلاصة األمور انحية من أما. الشيء
 ا  حتمي ا  ارتباط مرتبطة وغري ومنفردة الزهرة عن متميزة فاألرض. ومنفردة
 ا  ارتباط به مرتبط وغري عنه ومنفرد الزئبق عن متميز واحلديد اخلاصة، بقوانينها

 احليوان عن ميزمت واإلنسان معدن، منهما كال   أن مع اخلاصة قوانينه يف ا  حتمي
. ..حيوان منهما ال  ك أن مع اخلاصة قوانينه يف يا  حتم ا  ارتباط به مرتبط وغري

 غري حيويه وما الكون أجزاء بني شيء كل يف احلتمي فاالرتباط. وهكذا
 .فقط العام االرتباط هو املوجود بل موجود،

 الناطق، احليوان هذا وهو واإلنسان، الكواكب، جمموع وهو فالكون
 مرتبط ككل فهي العامل، جمموع هي احلي الكائن يف القائم ءالشي وهي حلياةوا

 مرتبط فهو الكون يف حييا فاإلنسان. العامل تكون ابعتبارها ببعض بعضها
 ابحلياة مرتبط غري والكون ابإلنسان، مرتبطة غري احلياة ولكن واحلياة، ابلكون
 والشجر واحلشرات والطري واحليوان اإلنسان يف تقوم إمنا واحلياة ،جرباي   ا  ارتباط

 ولكن به، مرتبطة فهي الكون يف حتيا األشياء وهذه ذلك، شاكل وما والنبات
 ا  ارتباط األشياء هبذه مرتبط غري واإلنسان األشياء، هبذه مرتبط غري الكون

 تشكل فهي ببعض، بعضها مرتبط الكون تشكل اليت األجرام وجمموع. اي  جرب 
 ا  ارتباط بعطارد مرتبطة غري والشمس ابلزهرة مرتبطة غري األرض ولكن الكون،
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 احملسوس املدرك الوجود فيكون. هبا يتعلق وما خواصها مجيع حيث من يا  حتم
 ومن العامل، تكون هناإ حيث من أي الكلية، حيث من ببعض بعضه ا  طمرتب

 ابلشمس، مرتبطة كوكب هي حيث من أي كال   بوصفها األرض نإ حيث
 ابألرض مرتبط إنسان هو حيث من أي كال   بوصفه اإلنسان نإ حيث ومن

 من أي كال   بوصفها احلياة نإ حيث ومن ابحلياة، ومرتبط ابلشمس ومرتبط
 احملسوس املدرك فالوجود. ابإلنسان ومرتبطة ابلكون مرتبطة حياة هي حيث

 وبوصف ببعض، بعضها مرتبط واحلياة واإلنسان الكون أجزاؤه كال   بوصفه
 من ابآلخر ككل مرتبط اآلخر عن ال  منفص كال   يشكل أجزائه من جزء كل

 إمنا االرتباط فيكون. به اخلاصة خواصه انحية من عنه ومنفصل كليته انحية
 له مبا اآلخر عن منفصل واحلياة واإلنسان الكون من كال   ولكن ابلكلية، هو
 .بسواه مرتبطة غري به خاصة وقوانني خاصيات من

 ليس أي ابآلخر، ا  مرتبط احملسوس املدرك الوجود يف ما كل ليس نهإ مث
 تكتنفه وال أشياء الشيء تكتنف فقد الوجود، يف شيء بكل ا  حماط الشيء
 تكون فقد بقائه، يف ا  شرط وجودها ا  دائم ليس تكتنفه اليت واألشياء أخرى،

 ومن اهلواء، ويكتنفه الضوء يكتنفه فاإلنسان. تكون ال وقد لذلك ا  شرط
 معدن وليس ابملريخ، وال ابلزهرة له عالقة ال ولكن والغذاء املاء ياتهح شروط

 أن يربز وهبذا. بدونه حييا ال شيء الزئبق وال حياته شروط من ا  شرط النحاس
 اليت األشياء وأن أخرى، أبشياء مرتبط وغري الكون يف أبشياء مرتبط اإلنسان

 ضروراي   وليس يكتنفه ما ومنها حلياته وضروري يكتنفه ما منها هبا يرتبط
 يعين وهذا. ذلك وغري واجلمادات والكواكب احليوان يف ذلك مثل وقل حلياته،

 فليس به ا  مرتبط ليس دام وما ببعض، بعضه ا  مرتبط الوجود يف ما كل ليس أنه
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 اعتبار فيكون ،كال   وإايه يشكل ال وابلتايل الشيء، ذلك من ا  جزء هو
 األشياء عليه ما لواقع ا  خمالف ابآلخر ا  متعلق منها جزء كل واعتبار ،ال  ك الطبيعة

 .احملسوس املدرك الوجود لواقع وخمالف العامل يف
 اإلنسان أي ولكنه حياته، شروط من ا  شرط املاء كان وإن واإلنسان

 ولكن اإلنسان، يكتنف كان وإن واهلواء ،ماء   املاء بقاء شروط من ا  شرط ليس
 بقاء شروط من ا  شرط ليس وعدمه اإلنسان دووجو  اهلواء يكتنف ال اإلنسان

 األشياء يف فإهنا ذلك، وغري واجلبل والشمس احليوان يف ذلك مثل وقل اهلواء،
 يكون فال ،ا  أيض هبا مرتبطة األشياء تلك تكون أن ا  حتمي ليس هبا ترتبط اليت
 هفهم يكون ال وابلتايل. اآلخر على بقاؤه ا  متوقف املرتبطة األشياء هذه من كل

 فهم فيمكن به، مرتبط هو عما ال  منعز  فهمه يكون أن ميكن بل عليه ا  متوقف
 اإلنسان، عن ال  منعز  املاء فهم وميكن يكتنفه كان ولو املاء عن ال  منعز  اإلنسان
. ..اهلواء عن ال  منعز  النبات فهم وميكن اإلنسان عن منعزلة الشمس فهم وميكن
 إليه نظر إذا الشيء فهم ميكن ال إنه القول اخلطأ من يكون وعليه. وهكذا
 .به احمليطة األشياء عن مبعزل ا  منفرد

 ومن والشمس كاألرض كواكب من األشياء به حتيط واإلنسان
 فالذي ذلك ومع والطيور كالنبااتت حية أشياء ومن واألهنار كاجلبال مجادات

 واجلبال والشمس األرض وليس اإلنسانية حقيقته هو إمنا هو، ما حيدده
 به، يعيش الذي ابلبلد مرتبط غري وهو به حتيط اليت والطيور والنبااتت ألهناروا

 املصلحني مع حيصل كما هو يريده الذي الوضع إىل البلد بتغيري هو يقوم فقد
 حييط مبا مرتبط غري إذن فهو آخر، بلد إىل فريحل البلد يغري وقد االنقالبيني،

 نفسه يكيف به حييط عما ا  متام نفصلم هو بل عنه ينفصم ال ا  حتمي ا  ارتباط به
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 يكون إمنا احلادثة أو الشيء أبن القول اخلطأ من يكون هذا وعلى. يريد كما
 واحلوادث األشياء أن الواقع ألن به، حتيط اليت واألشياء احلوادث حتدده كما
 النقطة خطأ يظهر كله وهبذا. هبا احمليطة األشياء وليس ماهيتها حتددها إمنا

 .األوىل
 ليس ولكنه دائم، تغري حالة يف العامل أن فصحيح الثانية النقطة وأما

 ليس أي والفناء، الوالدة مها ا  مع أمرين حيوي فيه شيء كل أن بصحيح
 فيه جتدد، حالة تغريها يكون أشياء ففيه. يتجدد فيه شيء كل أن بصحيح

 وجدي ال ا  أيض أشياء فيه ولكن وكالشباب، كالغرسة ميوت وشيء يولد شيء
 وفيه. حي غري شيء وكل الصخر ومثل املاء مثل ميوت وشيء يولد شيء فيها

 وكالشيخ ابالضمحالل اآلخذة كالشجرة فناء حالة تطورها يكون ا  أيض أشياء
 ويضمحل ينمو وشيء ويتطور يولد فيه العامل يف شيء كل أبن فاالدعاء. اهلرم

 أنفسهم الشيوعيني نإ بل. العامل يف املوجودة األشياء واقع يكذبه ابطل ادعاء
 آخذ الواقع يف وهو را  مستق اثبتا   معينة حلظة يف يبدو الذي الشيء نإ يقولون

 هو ابالعتبار واجلدير املهم بل ابالعتبار، ا  جدير  وال ا  مهم ليس الفناء يف
 عملهم يؤسسوا أن يصح ال أنه ذلك على ويرتبون ويتطور، يولد الذي الشيء

 اعرتاف وهذا. تتطور اليت الفئات على بل التطور عن فتتوق اليت الفئات على
 املتجددة وهي يفىن وشيء يولد شيء فيها يوجد أشياء هناك أبن منهم صريح
 واقع هو وهذا ابالضمحالل، اآلخذة وهي يفىن شيء فيها يوجد أشياء وهناك

 يف هو العامل يف شيء كل أبن القول أن يتبني هذا ومن. العامل يف األشياء
 يظهر وبذلك للواقع، خمالف طئخا قول واالضمحالل النشوء من دائمة كةحر 

 .الثانية النقطة فساد
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 هو األشياء يف حيصل الذي التغري أن بصحيح فليس الثالثة النقطة وأما
 هو فليس فرض، جمرد هذا حسن، إىل ئسي ومن أعلى إىل أدىن من تغري
 هو بل سيئة، حال إىل حسنة حال من وال أحسن، حال إىل حال من ال  انتقا
 حال إىل يكون وقد أحسن، حال إىل حال من يكون فقد. غري ليس تغري

 اخلبز فتعفن. التغريات ختتلف اجلمادات من احلي الكائن غري ففي أسوأ،
 حال من انتقال األحجار وتفتت سيئة، حال إىل حسنة حال من انتقال
 ختتلف ونبات وانوحي إنسان من احلي الكائن ويف سيئة، حال إىل حسنة
 أحسن، حال إىل حسنة حال من النمو يف الطفل ينتقل التغريات، كذلك
 اهلرم إىل الشباب من اإلنسان انتقال ولكن. احليوان وصغار الزرع، نبتة ومثله
 ويف احلي الكائن غري يف موجود فالتغري سيئة حال إىل حسنة حال من انتقال
 االنتقال عن النظر بغض حال إىل لحا من انتقال جمرد ولكنه احلي، الكائن

 حال إىل ينتقل مبعىن يتطور الشيء نإ يقولونه فما. السيئ إىل أو احلسن إىل
 أحسن إىل إما تغري، جمرد هو حيصل الذي فإن ابملشاهدة، ابطل كالم أحسن

 واحلالة قدمية منها االنتقال جرى اليت احلالة جيعل االنتقال إن مث أسوأ، إىل وإما
 ا  تطور  هو األشياء يف حيصل الذي كان وإذا جديدة، إليها االنتقال ىجر  اليت
 ولكنه القدمي، من ا  خري  اجلديد ئما  دا يكون فإنه أحسن حال إىل ال  انتقا أي

 تغري، جمرد هو إمنا األشياء يف حيصل الذي وأن ابطل، هذا أن ابملشاهدة ثبت
 صاعدة، تقدمية ركةاحل نإ فالقول أسوأ، إىل يكون وقد أحسن إىل يكون فقد
 الذي نفسه واملاء. البطالن ظاهر قول أحسن وإىل دا  صاع يكون التغري وأن

 عندما املاء فإن النظرية، هذه يكذب هذه نظريتهم على للتدليل به جاءوا
 إىل أي األوىل كيفيته إىل يرجع وبذلك ويربد، يكثف أن ميكن خبار إىل يتحول
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. األصلية الصورة إىل رجوع بل أحسن إىل وال دا ،صاع ا  تغري  ليس وهذا املاء،
. ئا  سي يكون ا  دائم ليس أنه كما ،نا  حس يكون اجلديد ا  دائم ليس فإنه وعليه
 فكون ،نا  حس يكون ا  دائم ليس أنه كما ،ا  سيئ ا  دائم يكون القدمي وليس

 غري، ليس جديد أنه يعين وإمنا ،ئسي أو حسن أنه يعين ال ا  جديد الشيء
. غري ليس قدمي أنه يعين وإمنا حسن، أو ئسي أنه يعين ال ا  قدمي الشيء وكون
 قدمي، اخلبز من والسليم جديد اخلبز يف والعفن قدمي، والشباب جديد فاهلرم
 وهكذا جديد، والطفل قدمية والنطفة جديد، واخلبز قدمي العجني أن كما

 قد بل ة،انزل حركة وال صاعدة حركة مجيعها ليست املتغرية األشياء ماليني
 تصبح والغرسة شااب   يصبح والطفل خبار إىل يتحول كاملاء صاعدة تكون

. ذلك شاكل وما ا  مضيئ يصبح البالتني وشريط زا  خب يصري والعجني شجرة،
 والشاب ماء إىل يتحول حني كالبخار انزلة حركة األشياء تغري يكون وقد
 يتعفن، حني زواخلب وتبلى، تسقط حني اهلرمة والشجرة ا  هرم يصبح حني

 شاكل وما ئفينطف املعينة القوة ذو التيار عنه يذهب حني البالتني وشريط
 وال ابلصعود يوصف ال تغري جمرد هو والتغري حركة، جمرد هي فاحلركة. ذلك

 النزول وكذلك للتغري، خاصية وال للحركة خاصية ليس الصعود ألن ابلنزول
 ولذلك له، ا  مالزم منهما أي   ونيك فال للتغري خاصية وال للحركة خاصية ليس
 ولواقع احلركة لواقع ا  وخمالف ا  خاطئ ال  قو  ا  صاعد يكون التغري أبن القول كان
 إىل التغري فيها يكون مجيعها ليست املتغرية األشياء ماليني وكذلك. التغري

 أبن يشك أحد فليس أسوأ، إىل يكون وقد أحسن إىل يكون فقد أحسن،
 خري احلي وأن املتعفن، من خري السليم اخلبز وأن رم،اهل من أحسن الشباب

 منه خري ابلنفط املفعم النفط وبئر اهلشيم من خري األخضر والعشب امليت من
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 إىل وليس أسوأ إىل فيها التغري كان األشياء فهذه منه، النفط نفاد بعد
 أسوأ، إىل تغري ألهنا أحسن إىل يكون التغري نإ القول تكذب فهي أحسن،

 إىل يكون قد إذ أسوأ إىل يكون التغري أن على يدل ال ا  أيض هذا نولك
 من أحسن الشجرة وأن الطفل من خري الشاب أبن يشك أحد فال. أحسن
 وأن النطفة، من خري الطفل وأن العجني، من خري اخلبز وأن الغرسة،

 أحسن، إىل فيها التغري كان األشياء فهذه البيضة، من أحسن الكتكوت
 وواقع األمثلة كل بل أحسن، إىل ا  دائم يكون التغري أن على تدل ال ولكنها
. أسوأ إىل يكون وقد أحسن إىل يكون قد التغري أن على يدل كلها األشياء
 ا  جديد بكونه ا  قمتعل وليس التغري، من ا  آتي ليس ا  سيئ أو ا  حسن الشيء فكون

 .ا  جديد أم ا  قدمي أكان سواء هو مباهيته متعلق بل ،ا  قدمي أو
 حالة يف ا  حمصور  هو ليس سيئة حال إىل حسنة حال من التغري نإ مث
 حبث يف موجود وهذا حيصل، قد االنتكاس نإ يقال حىت فقط االنتكاس
 كما ا  انتكاس يكون قد التغري نإ بل. ابلردة يسمى ما أحباث يف املاركسية

 الةاحل إىل ا  انتكاس ليس يكون وقد ماء، إىل يرجع حني البخار يف حيصل
 من كالتغري سيئة احلالة هذه تكون األوىل غري أخرى حالة إىل بل األوىل

 إىل واالنتقال التجدد مبعىن هو حيث من التطور فإن ولذلك اهلرم، إىل الشباب
 للعامل املالزمة الصفة بل العامل، يف لألشياء املالزمة الصفة هو ليس أحسن
 أي اخللف إىل أم أحسن إىل أي األمام إىل سواء فقط التغري هو شيء ولكل

 حالة وهي قبل من موجودة تكن مل أخرى حالة إىل أم االنتكاس، حصول
 .سيئة
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 غري أخرى أشياء إىل ينقلها أن ا  حتمي ليس األشياء يف التغري نإ مث
 عينها هي التغيري رغم تبقى وقد األوىل غري أشياء إىل ينقلها قد هو بل األوىل،
. التغيري عوامل من فيها حصل مهما تتغري أن ويستحيل تتغري مل األوىل األشياء

 الشيء غري فيصبح كليا   غيريا  ت الشيء يغري أن كيميائية عملية يف ميكن فمثال  
 يف مجعنا فإذا األكسجني لنأخذ وهو أجنلس به جاء الذي كاملثال األول
 هو جديد جسم على حصلنا كالعادة اثنتني عن ا  عوض ذرات ثالث جزئية
. العادي األكسجني عن وأتثرياته برائحته ا  بين ا  اختالف خيتلف الذي وناألوز 

 هي ما غري آخر ا  شيئ تصبح أن ويستحيل هذا تغاير كثرية أمثلة هناك ولكن
 واحلصان ذهب، إىل حتوله أن عملية ألية ميكن ال احلديد ال  فمث. ماهيتها عليه

 أن عملية ألية ميكن ال الرجل ونطفة مجل، إىل حتوله أن عملية ألية ميكن ال
 كائن أي أو الناقة أو الفرس أو القرد يف وضعت إذا طفل إىل تتحول جتعلها

 وهكذا حي كائن إىل حتوله أن عملية ألية ميكن ال واحلجر املرأة، غري حي
 وعليه. ماهيتها غري آخر شيء إىل تتحول أن يستحيل اليت األشياء ماليني

 جيري تطور نتاج كلها هي اإلنسان وابلتايل انتواحليوا النبااتت نإ القول فإن
 تراكم كان إذا فإنه. الواقع يكذبه فاسد قول القول هذا السنني، ماليني منذ

 فتصبح تتحجر السنني مر على جعلها قد خشبة على واملاء واهلواء األتربة
 ماهيتها تتغري مل اآلن حىت القمح اإلنسان عرف منذ القمح حبة فإن ،ا  حجر 

 تتغري مل اآلن حىت احليوان هذا اإلنسان عرف منذ الشاة وأن بتتها،ن وال
 يف تغري أدىن فيه يوجد مل وأنثى ذكر من اإلنسان وأن ماهيتها، وال وانيتهايح

 الربط وهي دماغه خاصية يف وال احليوية الطاقة يف وال حيوانيته ويف إنسانيته
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 صغر ومن وكربها القمح حبة صغر من حيصل ما أما. األشياء على للحكم
 أو عظامه حجم أو مججمته حجم أو اإلنسان حجم صغر ومن وكربها الشاة
 فالتغري. املاهية يف ال الشكل يف تغريات كلها هذه فإن شكلها أو كربها
 ا  حتمي ليس املاهية يف التغري ولكن والشكل احلجم يف حيصل وقد حتما حيصل

 حصوله املستحيل من ونيك وقد آخر، ئا  شي فتصبح حيصل فقد. حيصل أن
 األشياء هذه إن القول اخلطأ من فإنه وعليه. التغري عوامل من حصل مهما
 ما فساد يظهر وبذلك قبل، من فيه كانت اليت األشياء غري هي العامل يف اليت

 نتاج هو اليوم موجود هو كما أبسره العضوي العامل أن من داروين إليه ذهب
. السنني ماليني قبل األول العامل غري هو أي ،السنني ماليني منذ جيري تطوري

 عليها تقادم مهما نفسها هي شاكلها وما واهلواء والرتاب واملاء احلديد فإن
 مهما نفسها هي احليوان من وغريها واألسد والشاة والفرس اجلمل نإو  العهد،
 وجه على وجوده عرف أن منذ نفسه هو اإلنسان نإو  العهد، عليها تقادم

 ولكن شك ذلك يف ما يتغري فالعامل. ماهيته يف تغيري أدىن فيه حيصل مل األرض
 عن خروجها هو فيه األشياء تغري يعين وال ماهيته عن خروجه تغريه يعين ال

 .عليها وجدت اليت ماهيتها
 حركة كونه حيث من يعنونه الذي التطور أن يتبني كله هذا ومن

 من أو أحسن إىل حسن ومن علىاأل إىل األدىن من وانتقاال   صاعدة تقدمية
 التطور هذا آخر، شيء إىل الشيء ينقل كونه حيث ومن حسن، إىل ئسي

 فالعامل. حيصل أن ضروراي   وليس التغري، خواص من خاصية ليس املعىن هبذا
 يعنونه الذي التطور وهذا يعنونه، الذي التطور يعين ال هذا تغريه ولكن يتغري،
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 ينفك ال للتغري مالزم أبنه االدعاء فيكون ياء،األش يف حيصل أن ا  حتمي ليس
 وبذلك. الواقع ويكذبه ابطال   ادعاء   األشياء، يف حصوله حبتمية واالدعاء عنه،
 .الثالثة النقطة فساد يظهر

 حتوي وحوادثها الطبيعة أشياء كل أن بصحيح فليس الرابعة النقطة وأما
 فيه يوجد شيء كل ليس أنه ثبت إذ. نظري فرض جمرد هذا فإن. تناقضات

 ا  وأيض تناقضات، حيوي شيء كل ليس أنه يثبت وحده وهذا. ا  مع وفناء حياة
. هلا م  ز ال ض  تناق هذا أن يعين ال وتوجد وتفىن ومتوت تولد األشياء كون فإن

 تناقض وجود يعين ال ذلك أن غري متوت، وخالاي تولد خالاي فيه احلي فاجلسم
 حتصل ال ولكنه فناء فيها حيصل احلية غري األجسام نإ مث احلي، اجلسم يف

 ا  مالزم ليس ابلتناقضات يسمى ما فإن وهلذا. وجود حيصل ال أي والدة،
 فإن احلية، غري األجسام يف فظاهر لألشياء ابلنسبة أما. واحلوادث لألشياء

 وال سالب ال فيه حيصل وال يزيد، ال ولكنه ينقص قد هو كما ترك إذا املاء
 عليه يالحظ ال هو كما ترك إذا والرمل. تناقضات فيه لحتص وال موجب،

 أي حصول دون جتري البيع عمليات فإن احلوادث وأما. تناقضات وجود
. فيها تناقض أي دون حتصل الصالة وعملية العقد، إجراء يف أي فيها تناقض

 كانت فإذا. ابطل ادعاء واحلوادث لألشياء التناقضات مبالزمة فاالدعاء
 حيصل حينئذ فإنه االصطدام وحصل توفيق بينها حيصل ومل متضادة االجتاهات

 إذا املتضادة االجتاهات ولكن اجملتمع، ويف احلي اجلسم يف ابلتناقض يسمى ما
 إىل التحول بدء قبل املاء عن احلرارة كوقف التضاد يرفع توفيق بينها حصل

 كفايتهم فوق العمال وكإعطاء التحول، جيري وال التناقض حيصل ال فإنه خبار
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 حصول حبتمية فالقول. العمل أصحاب مع االصطدام حيصل ال فإنه
 يف حتمية وليست األشياء مجيع يف حتمية ليست ألهنا خاطئ قول التناقضات

 .الرابعة النقطة خطأ يظهر وبذلك اجملتمع،
 الطبيعة، يف الشيوعيني آراء خطأ يظهر األربع النقاط هذه نقض ومن

. حتمي أمر يعنونه الذي ابملعىن العامل يف التطور أبن رأيهم خطأ يظهر وابلتايل
 فما ابآلخر، مرتبط فيها شيء كل أن مبعىن يتجزأ ال كال   الطبيعة يعتربون فهم

 حركة يف العامل يف شيء كل وأن اآلخر، على يؤثر األشياء من لشيء حيصل
 وت،مي وشيء يولد شيء يضمحل، وشيء ينشأ شيء وفيه دائم وتغري دائمة
 يف شيء كل وأن أحسن، إىل تغري التغري وهذا صاعدة حركة احلركة هذه وأن

 بني والفناء احلياة بني ال  نضا شيء كل يف ألن داخلية تناقضات حيوي الطبيعة
 يقول ولذلك التطور، هو املتضادات بني النضال وهذا يفىن، ما وبني يولد ما

. العامل كل يف حيصل التطور أن فمعناه املتضادات" نضال هو "التطور: لينني
 ميوت ما بني املتضادات نضال فيه العامل يف شيء كل دام ما أنه رأيهم فيكون

 أحسن، إىل ويتغري صاعدة حركة يتحرك العامل يف شيء كل دام وما يولد، وما
 ال ال  ك العامل دام وما ميوت، وما يولد ما وفيه يتغري العامل يف شيء كل دام وما

 كل يف جيري الذي املتضادات نضال فإن ابآلخر، مرتبط فيه ءشي وكل يتجزأ
 يا  حتم ينتقل التناقضات بفضل إذن فالعامل. العامل يف ا  حتمي جيري ا  حتم شيء

 أن أي التطور، هو وهذا األوىل، غري حال وإىل حسن، حال إىل حال من
 يف ذلك فساد ظهر وقد. حصوله من مناص وال حتمي أمر العامل يف التطور
 حيصل ال أشياء فهناك شيء، كل يف ا  حتمي ليس فالتناقض. وجزئياته كلياته
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 ابلرتاضي، كالبيع تناقض فيها حيصل ال حوادث وهناك كاملعادن تناقض فيها
 ا  أمر  ليس العامل يف التطور أن وحده هبذا يثبت النقاط ابقي صحة فرض فعلى
 األوىل غري أخرى ياءأش وإىل نأحس إىل األشياء انتقال فإن ا  وأيض. ا  يحتم
 ينتقل حني كالشباب أسوأ إىل تنتقل أشياء فهناك شيء، كل يف يا  حتم ليس
 غري أخرى أشياء إىل التغري ينقلها فال هي كما تبقى أشياء وهناك اهلرم، إىل

 ا  أمر  ليس العامل يف التطور أن يثبت وهبذا التطور، حيصل ال وبذلك األوىل،
 ألنه ميوت وشيء يولد شيء وجود فيه يلزم ال شياءاأل تغري فإن ا  وأيض. ا  حتمي
 حياة أو واضمحالل نشوء يوجد ال دام وما. التغري خاصيات من خاصية ليس

 نضال فيه يوجد فال تناقضات فيه يوجد ال فإنه وفناء والدة أو وموت،
 وهبذا املتضادات، نضال هو التطور ألن تطور فيه يوجد ال أي املتضادات

 كل فيه يرتبط ال العامل فإن ا  وأيض. يا  حتم ا  أمر  ليس العامل يف رالتطو  أن يثبت
 ال األرض سكان أن فاملشاهد ببعضها، األشياء تتأثر حبيث ابآلخر شيء

 وحصل فرضنا فلو الربازيل، أبهل يتأثرون ال ريايبيس أهل وأن ابملريخ يتأثرون
 حيصل أن ا  حتمي ليس فإنه العامل من أجزاء يف أو أشياء يف املتضادات نضال

 ابملعىن التطور أن يثبت وهبذا العامل، من أخرى أجزاء يف أو أخرى أشياء يف
 ليس األوىل غري حال وإىل أحسن حال إىل االنتقال وهو يريدونه الذي

 .الطبيعة يف رأيهم فساد يربز وبذلك ،ا  حتمي ا  أمر  العامل يف حصوله
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 وإبعطاء الطبيعة يف مآرائه إبعطاء يكتفون ال الشيوعيني أن غري
 اجملتمع يف احلياة دراسة خيضعون هم وإمنا العامل، يف التطور حتمية يف نظريتهم
 فيقولون. الدايلكتيكية الطريقة ألفكار أي اآلراء، هلذه اجملتمع اتريخ ودراسة

 مرتبطة احلوادث كل أن صح وإذا منعزلة، حوادث العامل يف ليس أن صح إذا
 كل أن الواضح فمن متبادلة بصورة اآلخر البعض ضهابع ويكيف بينها فيما
 من عليهما احلكم ينبغي ال التاريخ، يف اجتماعية حركة وكل اجتماعي، نظام
 يفعل كما ا  سلف مقررة أخرى فكرة أية انحية من أو األبدية، العدالة انحية

 اليت الظروف أساس على حكمنا نبين أن لنا ينبغي بل الغالب، على املؤرخون
 .هبا املرتبطني االجتماعية احلركة وهذه النظام هذا لدتو 

 واجملتمع القيصرية ظروف يف الربجوازية اجلمهورية إبقامة املطالبة إن
 وثوراي   ا  وصحيح ا  مفهوم ا  شيئ كانت 1905 عام روسيا يف مثال   الربجوازي

 لكنو  األمام، إىل خطوة ذاك إذ تعين كانت الربجوازية اجلمهورية ألن ،ا  متام
 السوفيايت االحتاد ظروف يف الربجوازية الدميقراطية اجلمهورية إبقامة املطالبة
 هي الربجوازية اجلمهورية ألن للثورة، ا  مضاد يا  رجع ا  ئيوش ا  خرق تكون احلاضرة
 ابلظروف، يتعلق شيء كل السوفياتية، اجلمهورية إىل ابلنسبة الوراء إىل خطوة

 .األوىل للنقطة تطبيقهم جيري نوالامل هذا وعلى والزمان، ابملكان
 ال كل الطبيعة أن وهي األوىل، النقطة تطبيق يف رأيهم خالصة هذه

 اجملتمع يف احلياة دراسة إخضاعهم يف أي اجملتمع، يف احلياة دراسة على يتجزأ
 خطأ الرأي وهذا. الطبيعة يف رأيهم من األوىل للنقطة اجملتمع اتريخ ودراسة
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 غريه عن متيزه به خاصة أمور له العامل يف شيء كل نأ املشاهد فإن. حمض
 ومنفردة الزهرة عن متميزة فاألرض. غريه قوانني عن ختتلف به خاصة وقوانني

 وغري الزئبق عن متميز واحلديد اخلاصة، قوانينهاب يا  حتم ا  ارتباط مرتبطة وغري
 واإلنسان ن،معد منهما كال   أن مع اخلاصة قوانينه يف ا  حتمي ارتباطا به مرتبط
 ال  ك أن مع اخلاصة قوانينه يف ا  حتمي ا  ارتباط به مرتبط وغري احليوان عن متميز
 وما الكون أجزاء بني شيء كل يف احلتمي فاالرتباط. وهكذا. ..حيوان منهما
 ابلذات اإلنسان نإ مث. فقط العام االرتباط هو املوجود بل موجود غري حيويه

 حسب ولسريه عيشه، وألسلوب حياته لطريقة احملض اختياره حيث من
 هذه من مرتبط وغري الكون، يف شيء كل عن منفرد خيتار الذي القانون
 منه آخرين أفراد عن منه أفراد ينفصل أن مقدوره يف بل ،ا  مطلق بشيء الناحية

 اإلنسان بني احلياة طريقة يف فاالرتباط. العيش وأسلوب احلياة طريقة يف
 مل اجتماعية حركة وكل اجتماعي نظام كل فإن ليهوع. موجود غري والطبيعة
 النظام، هذا فوضع ابحلياة، تتعلق أفكار ولدهتا وإمنا حتمية ظروف تولدها
 وبالد. وهكذا ...النظام تغري األفكار هذه غريت فإذا احلركة، هذه وقامت

 احلكم يف اخلالفة نظام وتتبع ابإلسالم حتكم كانت اإلسالمية البالد مثل
 وطبقوا الرأمسالية األفكار فيها ووضعوا الرأمساليون النصارى عليها فاستوىل
 اإلسالمية األفكار لديهم ووضعت الناس أفكار غريت فإذا الرأمسايل، النظام
 مضادة وبدعة ا  خرق ليس فهذا. اخلالفة نظام واتبعوا اإلسالم لنظام رجعوا

 حسب احلياة يف تسري اإمن أمة كل أن يف الواقع مع املنسجم هو وإمنا للطبيعة
 كابوس عنها يتزحزح الذي الوقت يف الشرقية وأورواب أفكار، من لديها ما

 وهذا احلرايت، نظام وتتبع الرأمسالية ألفكار ترجع املاركسي االشرتاكي احلكم
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 يف يسري إمنا شعب كل أن يف الواقع مع املنسجم هو وإمنا للطبيعة ا  خرق ليس
 االشرتاكية على تسري اليت اآلن روسيا وحىت أفكار، من لديه ما حسب احلياة

 ابحلديد الفكر فتقاوم الرأمسالية أفكار إليها ترجع أن من ختشى املاركسية
 فال الطاغية هي روسيا يف الرأمسالية األفكار أصبحت إذا أنه تثق ألهنا والنار،
. ايلالرأمس النظام حمله وسيحل سينسف، املاركسي االشرتاكي النظام أن شك
 من جزء كل ويف كال   هفبوص الكون يف والقوانني األشياء كون فإن وعليه
 إال قوانني له ليست اجلزء أن يعين ال األجزاء متماسك كال   تعترب الكون أجزاء

 قوانني له أن املشاهد فإن الكلية، احلركة إال حركة له ليست أو الكلية، القوانني
 احلركات وبتلك اخلاصة، القوانني وهبذه به، خاصة حركات وله به، خاصة

 بكلية مرتبطان أهنما رغم به مرتبط وغري آخر، شيء عن متميز هو اخلاصة،
 خاصة قوانني له أبن الكون أجزاء مجيع عن يتميز اإلنسان وأن. وقوانينه الكون

 واسعة، دائرة يف واحلوادث األشياء على يسيطر وأنه به، خاصة وحركات به،
 خيضع كان وإن يريدها، اليت ابحلركات ويقوم يريدها، ليتا القوانني وخيتار

 احملسوس، املدرك للوجود العامة وللقوانني القلب، كدقات به اخلاصة للقوانني
 كاملريخ غريه سري يتكيف وال الكون، يف شيء بكل سلوكه يكيف ال إذن فهو
 البعض بعضها ويكيف بينها فيما مرتبطة احلوادث كل أبن فاالدعاء به، مثال  

 يف يسري اإلنسان أبن االدعاء وابلتايل ابطل، ادعاء متقابلة بصورة اآلخر
 وبدعة ا  خرق يريده الذي للنظام اختياره واعتبار ابطل، ادعاء جرباي   ا  سري  عيشه

 األشياء ابقي عن منفرد فاإلنسان للواقع، خمالف كاذب كالم للطبيعة مضادة
 ما النظام من خيتار فيها خمتار هو اليت تهدائر  يف العامل، يف املوجودة واحلوادث

 .يريد
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 الدميقراطية اجلمهورية إبقامة املطالبة فإن أخرى جهة ومن جهة من هذا
 األمام إىل وخطوة ا  تقدم يعترب ال 1905 سنة القيصرية ظروف يف روسيا يف

 كان إذا ما  تقد يكون بل ابالحنالل، اآلخذة القيصرية ظروف مع منسجم ألنه
 واحلوادث للظروف ال القيصرية نظام من ا  خري  الدميقراطية جلمهوريةا نظام

 به املطالب نفسه للنظام راجع ا  وأتخر  ا  تقدم ابلنظام املطالبة فكون. والطبيعة
 اجلمهورية إبقامة املطالبة فإن وكذلك والطبيعة، واحلوادث للظروف ال

 يا  رجع ا  وشيئ ا  خرق يكون ال احلاضرة السوفيايت االحتاد ظروف يف الدميقراطية
 السوفيايت االحتاد ظروف مع منسجم غري ألنه الوراء، إىل وخطوة للثورة ا  مضاد

 اجلمهورية نظام كان إذا ا  رجعي يكون بل هلا، مضاد وألنه ابلتقدم اآلخذة
 عليها اليت للظروف ال التقدم، وبني بينها حيول أو األمة تقدم يؤخر الدميقراطية

 ابلنظام حكمت حني الشرقية أملانيا أن ذلك على والدليل. السوفيايت االحتاد
 يفرون فأخذوا ظله يف الناس شقاء وتعاظم الوراء، إىل رجعت اآلن فيها القائم

 الدميقراطية ابجلمهورية حكمت إذا أنه تشعر بلغاراي وأن. ووحداان   زرافات منه
 يدل مما سوفيايت،ال االحتاد أقامه فيها الذي النظام أن مع األمام إىل تقدمت
 واحلوادث للظروف ا  راجع ليس يا  رجع أو ا  تقدمي النظام كون أن واضح بشكل

 مدارج يف األمة بيد أيخذ كان فإن النظام، لنفس راجع هو وإمنا والطبيعة
 عن األمة يؤخر كان وإن تقدمي، نظام فهو املادي والتقدم الفكري االرتفاع
 رجعي فهو والتقدم النهوض عن يعوقها وأ املادي، التقدم أو الفكري النهوض

 .والطبيعة واحلوادث الظروف عن النظر بغض
 الطبيعة يف رأيهم من األوىل النقطة تطبيق خطأ بوضوح يظهر وهبذا

 :جهتني من آت   واخلطأ. اجملتمع يف احلياة دراسة على
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 اإلنسان أن يعين وهذا يتجزأ، ال كل الطبيعة إن قالوا أهنم إحدامها
 سلوكه، وتكيف تكيفه جيعلها ا  ارتباط وكواكب وأهنار جبال من حوله مبا مرتبط
 بل سلوكه، يكيف الذي هو ليس اإلنسان حول ما فإن ذلك، يكذب والواقع
 ارتباط عدم يظهر وهبذا مفاهيم، من لديه ما هو اإلنسان سلوك يكيف الذي

 اجلهة أما .متقابلة بصورة البعض بعضها يكيف ا  ارتباط بينها فيما األشياء
 اجملتمع حياة على كال   الطبيعة كون طبقوا أهنم فهي اخلطأ منها اآليت الثانية

 على النظام على وحيكم. النظام تولد اليت هي الظروف أن هي بنتيجة فخرجوا
 إمنا وتسيريها ابلظروف مسرية اجملتمع حياة فتكون ولدته اليت الظروف أساس

 تسيري هي اجملتمع حياة فإن ،ا  أيض كذل يكذب والواقع للظروف، نتيجة هو
 هو إمنا بينهم فيما العالقات هذه يسري والذي الناس، بني فيما العالقات
 واجلبل ابلشمس مرتبط اإلنسان أن جدال   فرضنا فلو. حيملوهنا اليت املفاهيم
 على االرتباط هذا تطبيق ولكن العامل، يف األشياء من ذلك وغري والنهر

 هلا عالقة ال العامل يف اليت األشياء ألن يتأتى، ال الناس بني اجلارية العالقات
 لقضائها يندفعون اليت املصاحل هو العالقات يسري الذي بل العالقات، بتسيري

 ذات ليست قضية هنا وهي هلا ا  عموض وال حبث حمل ليست األخرى واألشياء
 الرتباطا ينطبق ال ولذلك العالقات، بتسيري هلا وجود ال فيكون موضوع،
 فيه يتأتى وال الناس بني اجلارية العالقات على الطبيعة أشياء بني املوجود
 متقابلة بصورة ا  بعض بعضها يكيف ال احلوادث أن ا  أيض يظهر وهبذا. التطبيق
 لالرتباط اجملتمع يف احلياة إخضاع خطأ فيظهر بينها، فيما الرتباطها نتيجة

 .االرتباط هذا وجود فرض على األشياء وبني احلوادث بني احلاصل
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 واعتبار والزمان، ابملكان ابلظروف، يتعلق شيء كل إن قوهلم وأما
 مثاال   فإن أخرى ظروف يف ورجعية ظروف يف تقدمية معني بنظام املطالبة
 أال الشيوعيني، رأي فساد لبيان كاف   أورواب يف اليوم عنه احلديث جيري ا  واحد
 فإجنلرتا أورواب، يف اليوم ناقاملطب املشرتكة قالسو  ونظام احلرة السوق نظام وهو

 نظام حسب تسري والربتغال وسويسرا اركمندوال والنمسا والنرويج والسويد
 وبلجيكا اوهولند وإيطاليا وفرنسا وأملانيا احلرة، السوق امسه بينها فيما خمصوص

 املشرتكة، السوق امسه بينها فيما خمصوص نظام حسب تسري ولوكسمبورغ
 ذلك ومع واحدة، والزمان املكان حيث من الدول هذه يف الظروف عومجي

 اجملموعة به ارتبطت الذي النظام غري بنظام اجملموعتني من واحدة كل ارتبطت
 بعد ظهر ولكن تقدمية، وال رجعية النظامني أبي املطالبة تكن ومل األخرى،
 عليه تسري اليت الست الدول به تقدمت قد املشرتكة السوق نظام أن التطبيق

 ا  تقدمي ا  نظام يسمى هذا فهل العامل، نظر لفت ملحوظ بشكل ماداي   ا  تقدم
 إن مث النظام؟ يتضمنها اليت لألفكار ا  تقدمي أم والزمان، للمكان للظروف،

 السوق دخول حتاول احلرة السوق نظام حسب تسري اليت السبع الدول
 نظام يف املادي تقدمها عدم يعترب فهل احلرة، السوق نظام وترك املشرتكة
 أنه أم الدول، هذه لظروف ابلنسبة الوراء إىل خطوة ألنه رجعية احلرة السوق

 ال الظروف أبن ا  حمسوس برهاان   هذا أليس تغيريه؟ فأرادت جناحه عدم هلا ظهر
 كان إذا ا  ورجعي الظروف مع انسجم إذا ا  تقدمي جبعله وال ابلنظام هلا شأن
 األفكار ا  فاسد أو ا  صاحل النظام جيعل الذي وإمنا طبيعة،لل مضادة وبدعة قا  خر 
 النظام؟ منها يتكون اليت
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 الثانية النقطة تطبيق حيث من أما. األوىل النقطة بيقتط حيث من هذا
 اختفاء أن صح إذا ،دا  وأب ئما  دا ويتطور يتحرك العامل أن صح إذا يقولون فإهنم

 هناك ليست أن الواضح من أصبح ورللتط قانون مها اجلديد ونشوء القدمي
 اخلاصة للملكية أبدية مبادئ وال للتغيري، قابلة غري اثبتة اجتماعية أنظمة

 مالكي لكبار الفالحني خضوع عن أبدية أفكار هناك وليس واالستثمار،
 النظام حمل االشرتاكي النظام حيل أن ميكن وابلتايل للرأمساليني، والعمال األرض

 .اإلقطاعي النظام حمل حينه يف الرأمسايل النظام حل كما الرأمسايل،
 حيث ومن تتغري هناإ حيث من الطبيعة يف رأيهم على بين الرأي هذا إن

 أنه أي تتغري، كذلك األنظمة فتكون تضمحل، وأشياء تنشأ أشياء هناك نإ
 وهذا. ختتفي وأنظمة توجد أنظمة هناك وأن األنظمة، يف تغري حيصل أن بد ال

 تتغري األنظمة أن يعين ال ذلك ولكن يتغري العامل أن صحيح فإنه ،حمض خطأ
 فهي تتغري، ال أن وجيوز األنظمة تتغري أن جيوز إذ يتغري، العامل دام ما ا  حتم
 وعلى الطبيعة على ينطبق ما عليها ينطبق وال جهة، من العامل بتغري مرتبطة غري

 جراء من حيدث قد العامل يف األشياء تغري فإن. اثنية جهة من الطبيعة أشياء
 شراء وال الرتاب كيفية به ترتبط ال وهذا بتحجره، الرتاب كتغري معينة عوامل
 تغيري إىل أدت اليت العوامل نإ مث األشياء، بتغري مرتبطة غري فاألنظمة. احلجر

 تغيري إىل تؤدي اليت العوامل أن كما اجملتمع يف األنظمة على تنطبق ال األشياء
 ال العامل بتغري األنظمة تغري فربط. األشياء على تنطبق ال اجملتمع يف األنظمة

 ألن األنظمة تغري حبتمية القول كان ولذلك بينهما، الواضح للتباين له وجه
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 سواء تتغري أن جيوز األنظمة إن نعم. ا  ئخاط ال  قو  حتمي أمر العامل يف التغري
 بل اخلطأ، هو ليس ظمةاألن تغري فجواز هي، كما بقيت أم األشياء تغريت
 هذان. يتغري العامل ألن تتغري وأهنا ،ا  حتمي را  أم األنظمة تغري جعل هو اخلطأ

 .األنظمة وبني العامل تغري بني ا  قمطل عالقة ال ألنه اخلطأ، مها األمران
 التغري وليس وارد، غري متغرية أو اثبتة األنظمة كون موضوع نإ مث
 واألشياء، للحوادث معاجلات هي األنظمة ألن. األنظمة يف حبث حمل والثبات
. صالح وعدم صالح نظرة وإمنا تغري، أو ثبات نظرة ليست إليها فالنظرة
 إن يقال فال جديد، نظام امللكية إلغاء ونظام قدمي، نظام امللكية إابحة فنظام

 قدمي ألنه امللكية إابحة فنظام. للتطور قانون مها اجلديد ونشوء القدمي اختفاء
 ألن ذلك يقال وال امللكية، إلغاء نظام أنقاضه على ينشأ وأن خيتفي أن بجي

 لوجود وجد امللكية إلغاء ونظام يتغري، ومل ابق امللكية إابحة نظام أن الواقع
 ونظام. جديد نظام ونشأ اختفى القدمي ألن وليس به تقول جديدة أفكار

 نظام نإ يقال فال. يدجد نظام األسلحة ونزع السلم ونظام قدمي نظام احلروب
 ال األسلحة، ونزع السلم نظام ينشأ وأن خيتفي أن جيب قدمي ألنه احلروب

 نظام وأن واقع، له الذي وهو موجود احلروب نظام أن الواقع ألن ذلك يقال
 الرسل معاقبة عدم ونظام. ونظرايت أفكار جمرد يزال ال األسلحة ونزع السلم

 نهإ يقال فال خالفه، نظام أيت ومل. قدمي ةلوماسيبدال ابحلصانة يسمى ما أي
 يوجد ومل موجود أنه الواقع ألن جديد، نظام وأييت خيتفي أن وجيب قدمي

 ال هذا فإن وتغري ثبات نظرة ليست األنظمة إىل النظرة فإن وعليه. بعد خالفه
 األنظمة تبحث أن يصح فال صالح، وعدم صالح نظرة النظرة بل قا  مطل يرد
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 وعدم الصالح أساس على حبثها يكون أن جيب بل والتغري ثباتال أساس على
 كالعجني وال تعفن كالرغيف ليس هو حيث من فالنظام. غري ليس الصالح

 هو وإمنا ،ما  هر  صار كالشاب وال ااب  ش صار كالطفل وليس فتغري، زا  خب صار
 دموع التغري حتمية من العامل على ينطبق ما عليه ينطبق فال لوقائع معاجلات
 أنظمة هناك توجد ال نهإ يقال ال ولذلك ابلعامل، ا  مربوط هو وليس الثبات،

 اثبتة أفكار هناك توجد ال نهإ يقال وال متغري، بل اثبت غري العامل ألن اثبتة
 حبث حمل ليس والثبات التغري إذ يتغري، بل اثبت غري العامل ألن تتغري ال دائمية

 ينطبق ال التغري من العامل على ينطبق وما العامل، يف حبث حمل وهو األنظمة يف
 بشكل اي  مؤد تغريه يكون حىت ابلعامل مربوطة غري واألنظمة األنظمة، على

 على دليل وأكرب. وتكذبه القول هذا تنقض الثالث فهذه. تغريها إىل حتمي
 قدمها رغم بعد تتغري مل أنظمة فهناك. األفكار وواقع األنظمة واقع ذلك

 التسلح، وكنظام لوماسية،بدال ابحلصانة يسمى ما أو الرسل قبةمعا عدم كنظام
 كفكر قدمها، رغم بعد تتغري مل أفكار وهناك. األعداء على التجسس وكنظام

 يعيش ال اإلنسان وأن اثنني، يساوي والواحد الواحد وأن مضيئة، الشمس أن
 واحد ظامن بقي ملا ا  حتمي واألفكار األنظمة يف التغري كان فلو. غذاء بدون

 كانت ولو يتغري، ال شيء العامل يف يوجد ال ألنه يتغري مل واحد فكر وال
 يتغري مل واحد فكر أو واحد نظام يوجد أن الستحال ابلعامل مربوطة األنظمة

 مل األنظمة بعض توجد أنه الواقع ولكن يتغري، مل شيء العامل يف يوجد ال ألنه
 يف التغري حبتمية القول أن على ذلك فدل تتغري مل األفكار بعض وتوجد تتغري

 مربوطة واألفكار األنظمة أبن القول أن وعلى ،خاطئ قول واألفكار األنظمة
 .ا  أيض خاطئ قول والتغري الثبات حيث من ابلعامل
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 قد عديدة ا  ر أفكا وهناك تغريت، قد كثرية أنظمة هناك أن صحيح
 تغري قد بعده من ولورثته للملك سا  مقد يا  إهل ا  حق احلكم جعل فنظام تغريت،

 ونظام هلا، ا  حاكم ليكون تشاء من ختتار لألمة احلكم جعل نظام حمله وحل
 تغري قد املقاطعات سائر على اإلمرباطورية ملركز امتيازات إبعطاء اإلمرباطورايت

 ونظام والواجبات، احلقوق يف املقاطعات سائر بني املساواة نظام حمله وحل
 شعب من ألنه أو أبيض ألنه عنصر على عنصر ضيلبتف العنصري التمييز
 هذا ولكن وعنصر، عنصر بني التمييز عدم نظام حمله وحل تغري قد معني
 األنظمة هذه فساد ظهر ألنه التغري حصل وإمنا يتغري، العامل ألن يكن مل التغري

 ما مكاهنا ووضع فتغريت اإلنسان مشاكل ملعاجلة صالحها وعدم واألفكار
 أمر األنظمة يف التغري ألن يكن مل فتغريها. املشاكل هلذه صاحل الجع أنه يظن

 ألن تغريها كان بل فتغريت، يتغري والعامل ابلعامل مربوطة ألهنا يكن ومل حتمي
 يف التغري وجود يتخذ فال فغريوها، مشاكلهم ملعاجلة صاحلة غري رأوها الناس

 ابلعامل ارتباطها على وال حتمي أمر فيها التغري أن على ال  دلي واألفكار األنظمة
 .تغريه حيث من

 لواقع ا  موضوع النظام فيكون الوقائع، لتغري األنظمة تغري حيصل وقد
 صاحل غري النظام فيصبح جديد واقع مكانه ويوجد الواقع هذا فيتغري معني،

 النظام فتغري األول، النظام غري آخر نظام إىل حيتاج ولذلك اجلديد، الواقع هلذا
. عامة أنظمة يف حيصل وقد جزئية أحكام يف حيصل قد وهذا. الواقع لتغري

 هوبيع شربه إابحة وهو معني حبكم يعاجل معني، واقع العنب عصري ثال  فم
 نظام إىل فيحتاج الواقع يتغري وبذلك ،را  مخ ويصبح العصري هذا فيتخمر ومحله،

. ومحله وبيعه شربه حترمي وهو األول غري آخر حبكم فيعاجل األول غري آخر
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 بني قائمة الفعلية احلرب حالة تكون حني ثال  وم. الواقع لتغري تغري قد فاحلكم
 معني نظام الواقع هلذا ويكون بينهما للعالقات معني واقع هناك يكون أمتني
 معاهدة األمتني بني فتعقد احملارب، العدو وأراضي وأموال دماء إابحة وهو

 فيحتاج بينهما للعالقات الواقع يتغري وبذلك عام، وأمان جوار وحسن صلح
 ألمواهلم وال هلم التعرض وعدم املعاهدة، احرتام وهو األول غري آخر نظام إىل
 ألن حيصل مل التغري هذا ولكن. الواقع لتغري تغري قد فاحلكم ألراضيهم، وال

 يعاجله الذي الواقع ألن بل يتغري، العامل ألن وال األنظمة، يف حتمي التغري
 ألن بل يتغري، شيء ألنه وال العامل، هو ليس الواقع وهذا تغري، قد ظامالن

 .يعاجله الذي للنظام مكان هناك يعد مل ا  موجود يعد مل فلما له، وضع النظام
 إمنا فسادها ظهر إذا وتغيريها الوقائع، تغريت إذا األنظمة تغيري أن على

 فإذا. األنظمة هذه يغري الذي اإلنسان حيملها اليت األفكار حبسب يكون
 حيصل له ا  صاحل القدمي النظام يعد مل اجلديد الواقع أن ترى األفكار كانت
 ال القدمي النظام أن وترى ذلك ترى ال األفكار هذه كانت وإذا النظام، تغيري
 بعض يرى ال العنب عصري فمثال  . التغيري حيصل ال اجلديد للواقع ا  صاحل يزال

 ولذلك األول غري جديد نظام إىل حيتاج را  مخ أصبح هوكون واقعه تغري أن الناس
 الناس بعض نإ حني يف ومحله، وبيعه شربه إابحة فتبقى األول، نظامه له ىيبق

 جديد نظام من بد فال له صاحل غري األول النظام جيعل واقعه تغري أن يرى
 امنظ أنه العامل أكثر يرى الضعيفة، الشعوب استعمار ال  ومث. ملعاجلته يصلح
 صاحل، نظام أنه الرأمسالية الدول وترى ضده، عاملي عام رأي وهناك فاسد،
 خمتارة، تغريه ومل تغيريه تر مل العاملي الضغط من وابلرغم به، تتمسك ولذلك

 عن صار والقتال اجليوش طريق عن كان أن فبعد ،أسلوبه استبدلت وإمنا
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 فساده، ظهور رغم رييتغ مل االستعماري فالنظام. واملساعدات القروض طريق
 الرأمسالية الدول رؤوس من الرأمسالية األفكار تنزع مل فما العاملي الضغط ورغم

 قدرة الرأمسالية الدول لدى توجد دامت ما االستعمار نظام يتغري أن ميكن ال
 العامل ألن جيري وال ا  حتمي يكون ال أنه فوق األنظمة يف فالتغري. به القيام على
 ظهور وهي األنظمة تغيري حبسبها جيري اليت الوقائع يف حىت فإنه يتغري

 اليت األفكار وجدت إذا إال يوجد ال عليه، تطبق الذي الواقع تغري أو فسادها،
 .يغريه الذي اإلنسان لدى النظام تغيري تقتضي

 أيخذ حني اإلنسان أن يرى اإلنسان وجد أن منذ الوقائع يف والناظر
 تغري حسب أو الكون تغري حسب تغيريه يف جيري ال األول نظامه غري ا  نظام

 واملشاعر حيملها اليت األفكار بتغري تغيريه جيري وإمنا واحلوادث، األشياء
 تغيري جرى وكما مكاهنا، اإلسالم ووضع الوثنية تغيري جرى كما لديه، املتيقظة

 اليت والوقائع األشياء تغيري أما. مكاهنا االشرتاكية ووضع روسيا يف الرأمسالية
 تغيري يتطلب وال احلادثة، والوقائع لألشياء جديدة معاجلة يتطلب فإمنا جتري

 الكون عن كلية فكرة إىل يستند قد معاجلات جمموعة هو النظام ألن النظام،
 واالشرتاكية والرأمسالية اإلسالم: الثالثة املبادئ حال هي كما واحلياة واإلنسان
 وجهة يعطي مرتابط، هجمموع يف ولكنه كلية فكرة إىل يستند ال وقد املاركسية،

 وإمنا يغريه ال واحلوادث األشياء فتغري. كالياابن خاصة وطريقة خاصة نظر
 ابلنظام كا  متمس الشعب ويظل واحلوادث، األشياء هلذه معاجلات يتطلب
 تتجدد واحلوادث عريضة، ا  خطوط يكون عادة والنظام. عليه يعيش الذي

 معاجلات وضع يعين وإمنا العريضة اخلطوط تغري يعين ال هاوتغري  تتغري، واألشياء
 فيها يوجد مل وإذا العريضة، اخلطوط تلك من اجلديدة واألشياء للحوادث
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 الفقه ويف الرأمسايل النظام يف احلال هي كما اجلديدة املعاجلات أخذ قابلية
 عريضةال اخلطوط أتويل وحياولون جديدة، معاجلات هلا يضعون فإهنم الغريب،

 والتفسريات التأويالت هذه بعد فتصبح اجلديدة، املعاجلات معها لتنسجم
 األفكار تغريت إذا إال النظام يف التغري حيصل وال. وهكذا. ..النظام من ا  جزء

 املتيقظة واملشاعر اإلنسان، حيملها اليت فاألفكار. واألشياء احلوادث وليس
 ترى اليت وهي هي، كما الوقائع بقاء مع النظام تغيري ترى اليت هي لديه،
 اليت وهي املتجددة واألشياء املتجددة للوقائع النظام هذا من معاجلات وضع
 األنظمة يف سواء كله التغيري فكان. واألشياء الوقائع لتغري املعاجلات تغيري ترى
 واألشياء للوقائع األنظمة تلك من معاجلات وضع يف أم هي، حيث من

 واملشاعر األفكار من هو إمنا الوقائع لتغري املعاجلات ريتغي يف أم املتجددة،
 يف واألشياء الوقائع لتغري وال منها شيء يف العامل لتغري دخل وال غري، ليس

 حمله ليحل النظام يف التغري حتمية توجد ال هنا ومن. تغيريها وعدم تغيريها
 يف القضية مناوإ واألشياء، احلوادث تغري أو العامل تغري على بناء آخر نظام

 فإذا لديهم، املتيقظة واملشاعر الناس، حيملها اليت األفكار قضية هي األنظمة
 حيملون الناس دام ما اي  أبد ويبقى يتغري ال تتغري مل وإذا النظام يتغري تغريت
 النظام حمل االشرتاكي النظام حيل ألن ضرورة ال ذلك وعلى. ومشاعره أفكاره

 يف نظام حمل نظام حيل بل االشرتاكي، حمل رأمسايلال النظام وال الرأمسايل،
 قوة جاءت إذا والثانية واملشاعر، األفكار تغريت إذا إحدامها. فقط حالتني
 النظام، يتغري فحينئذ نظامها عليها وفرضت راي  وفك ماداي   األمة قوى من أقوى
 .ا  مطلق النظام يف تغيري حيصل ال عدامها وما

 وكان يتغري، العامل ألن تتغري األنظمة أبن لالقو  اخلطأ من كان وعليه
 نإ القول اخلطأ من وكان حتمي، أمر األنظمة تغري أبن القول اخلطأ من



 95 

 حيل االشرتاكي النظام أبن القول اخلطأ من وكان موجودة، غري الثابتة األنظمة
 .الثانية النقطة خطأ يظهر وبذلك. الرأمسايل النظام حمل

 اجتماعية، حتمية هي األنظمة يف التغري حتمية إن يقال قد وهنا
 أي ابلقوة حتصل حتمية هي االجتماعية واحلتمية طبيعية، قدرية وليست
 تدخل من بد وال الكمون دور يف فهي آلية، وليست فاعل، بفعل ابلفعل،

 نفسه من يتحول ال ولكنه فيه ا  كامن يكون النظام يف التغري أن مبعىن اإلنسان،
 هذا ليحصل أبعمال القيام من بد ال أي اإلنسان، تدخل من بد ال بل ا  آلي

 ال احلاالت بعض يف نظامال يف التغري حصول عدم فإن ذلك وعلى التغري،
 بفعل ابلتغري تقول وإمنا اآليل ابلتغري تقول ال فالنظرية النظرية، مع يتعارض

 هو هذا على واجلواب. احلتمي األمر هو للتغري ال  قاب يصبح كونه ولكن فاعل
 فيكون للتطور قانون مها اجلديد ونشوء القدمي اختفاء إن يقولون الشيوعيني أن

 أما. األنظمة يف التطور قانون مها كذلك جديد نظام وجميء القدمي النظام تغري
 يتحول حىت وأنه ابلفعل، ال  متحو  وليس فيه ا  نكام يكون إمنا ذلك أبن القول

 هبا، يقولون اليت التطور حلتمية سريتف فهو اإلنسان تدخل من بد ال ابلفعل
 حتوال   وليس للتحول قابلية النظام يف جتعل أبهنا التطور حتمية يفسرون أهنم أي
 لكون ابلنسبة أما. خطأ النظرية تكون التفسري هذا مع ا  وأيض ابلفعل، ا  واقع

 فيها حالة إىل معينة حالة من النظام يتحول أي النظام، يف ا  كامن يكون التغري
 حىت الزمن قدمي من تزال ال أنظمة عدة هناك أن املشاهد فإن التغري، قابلية
 أهنما اثبت الدول بني السفراء أي الرسل ونظام احلرب فنظام هي، كما اآلن

 فيه قابلية وجود إىل بتحوله ا  حتم حيصل التغري كان فلو ابقيان، وأهنما قدميان
 يف التغري حتمية فتكون يهماف حيصل مل أنه ومبا النظامني، هذين يف حلصل
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 أن يلزم ال فيه ا  كامن التغري كون أي ألنه صحيحة، غري فيه نا  كام يكون كونه
 صلحت مل أي التغري فيها يكمن ال األنظمة بعض فهناك نظام، كل يف يوجد
 دور يف النظام وجود أي االجتماعية احلتمية كانت فلو. التغري قابلية فيها

 حتمي اجلديد ونشوء القدمي اختفاء ألن حصوهلا من بد ال للتغري الكمون
 للتغري الكمون دور إىل يصل أن له آن قد السفراء ونظام احلروب نظام لكان
 هذا فيها يوجد مل أنه ومبا هبا، يقولون اليت االجتماعية احلتمية على بناء

 فتكون السفراء، نظام يف وال احلروب، نظام يف ال يكن، مل أن بعد الكمون
 .حتصل مل االجتماعية تميةاحل

 مشاكل، تعاجل أفكار إما هو النظام فإن أخرى جهة ومن جهة من هذا
 اممنه وكل املشاكل، تعاجل اليت األفكار هذه لتطبيق الطريقة تبني أفكار وإما
 يصل ئايش النظام فليس اإلنسان، تدخل بواسطة وقت كل يف التغري قابلية فيه
 أو حرارته اددز ت حني املاء يف حيصل كما تغريلل كمون فيها حيصل حالة إىل

 اإلنسان بتدخل التغري قابلية فيه أساسه من فالنظام. معينة لدرجة تنقص
 اآلن روسيا يف تطبق اليت فاالشرتاكية. احلاالت من حالة إىل وصوله عند وليس
 ويضعون وهناري سيغ ا  قطع فإهنم اإلسالم أفكار محلوا إذا للتغري قابلية فيها
 عليها روسيا استولت إذا الغربية أملانيا يف تطبق اليت والرأمسالية بدهلا، سالماإل

 قابلية فيه النظام فكون. التغري قابلية ففيها االشرتاكية، بدهلا وتضع تغريها فإهنا
 العامل، يف التغري حيصل كما ا  حتمي فيه حيصل مل ذلك ولكن طبيعي أمر التغري

 مل أي املاء، يف حيصل كما معينة درجة إىل يصل حني يا  حتم فيه حيصل ومل
 قابلية بل معني، حد إىل وصل عندما فيه ا  كامن وصار قبل من فيه ا  كامن يكن
 أييت أن ميكن وقائع على تطبق را  أفكا كونه حيث من آتية نظام كل يف التغري
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 يف موجودة غري االجتماعية احلتمية أن يظهر وهبذا. غريها ويطبق إنسان أي
 .األنظمة واقع يف وال احلياة واقع

 تغري وإذا للتغري، ا  مستدعي يصبح فساده ظهر إذا النظام أن صحيح
 ما قبيل من ليس هذا ولكن للتغيري ا  مستدعي يصبح يعاجله كان الذي الواقع

 حال إىل حال من النظام يف ا  تغري  هو ليس أي االجتماعية، احلتمية يسمونه
 إمنا النظام كون حيث نم آت   هو وإمنا ،للتغري الكمون دور يف فيها صار
 املربر ووجد ألخذه املربر ذهب ا  دفاس صار فإذا ليصلح أي ليعاجل أخذ

 فلم الواقع هذا فذهب معني، واقع ملعاجلة أخذ كونه حيث من وآت   لتغيريه،
 هذه يف النظام وضع يستدعيه صار الذي هنا فالتغري. إليه حاجة هناك تكن
 احلتمية وال التطور وليس صالحيته وعدم معني لواقع النظام صالحية هو احلالة

 الكمون دور إىل يصل حىت يتطور ال النظام أن يتبني هذا ومن. االجتماعية
 حتمية يساعد أي الكمون هذا يفجر حىت اإلنسان تدخل إىل فيحتاج للتغري
 واقع ملعاجلة أفكار هو وإمنا ابلفعل التطور إىل الكمون من فيخرجها التطور
 أبفكار تغيريها فسادها ظهور استدعى األفكار هذه فساد ظهر فإذا معني،
 غريه واقع ووجد تعاجله الذي الواقع تغري إذا وكذلك صاحل، بنظام أي صاحلة

 أي أخرى أبفكار واإلتيان النظام تغيري أي األفكار تغيري الواقع تغري استدعى
 ابحلتمية القول فساد ريظه وبذلك. اجلديد الواقع على يطبق آخر نظام

 أبدي نظام يوجد أن فيمكن. التطور حبتمية القول يبطل وابلتايل االجتماعية،
 إذا يتغري نظام يوجد أن وميكن فساد، فيه حيصل ومل صاحل أنه ثبت إذا يتغري ال

 .عا  قط ابطل قول األنظمة يف التغري حبتمية فالقول. فساده ظهر
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 يقولون الشيوعيني فإن اجملتمع على ثالثةال النقطة تطبيق حيث من وأما
 فجائية كيفية تغريات إىل البطيئة الكمية التغريات من االنتقال أن صح إذا

 الطبقات هبا تقوم اليت الثورات أن الواضح فمن للتطور، قانون هو وسريعة
 من فاالنتقال وابلتايل. منه مناص وال ا  متام طبيعي حادث هي املضطهدة
 ال حتقيقها ميكن الرأمسايل النري من العاملة الطبقة وحترر االشرتاكية إىل الرأمسالية
 الرأمسايل للنظام كيفي بتغيري بل إبصالحات، وال بطيئة، بسيطة بتغيريات

 .ابلثورة أي فقط،
 إذ الشمويل، القياس النقطة هذه يف يطبقون فإهنم خطأ، الرأي وهذا

 على وابلتايل الكون، حركات على األجسام بعض يف جيري ما يطبقون
 برتقالة الطفل يعطى أن وهو. الشمويل القياس هو وهذا. اجملتمع حركات
 يف خبار إىل يتحول املاء فكون. عليها الربتقال كل فيقيس حامضة فيجدها

 عليه وتقاس كله، الكون عليه يقاس أخرى حالة يف جليد وإىل حالة
 الكون قياس يف اخلطأ ووجه. الشمويل القياس عني هو وهذا اجملتمعات،
 ا  جسم كان وإن املاء أن هو جليد إىل أو خبار إىل املاء حتول على واجملتمعات

 مجيع حتول احلرارة أن يعين ال هذا فإن عليه سلطت اليت احلرارة فيه أثَّرت وقد
 إىل حال من األشياء حيول احلرارة غري أن يعين وال املاء، حتول كما األجسام

 أن يعين ال احلرج نقطة إىل وصل حني فجأة حتول املاء ونوك. كاحلرارة حال
 اجملتمع ألن احلرج نقطة إىل يصل حني الثورات بواسطة فجأة يتحول اجملتمع
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 ابلثورات وليس األفكار، بتحول حيصل وحتوله وعالقات، أانس هو
 اجلمادات طبائع على اإلنسان طبائع قياس اخلطأ ومن واالضطراابت،

 حال من اجملتمع ينتقل ألن ضرورة ال فإنه ذلك وعلى. بينهما البنّي  لالختالف
 فالنظام. االضطهاد جراء من االنتقال حيصل ألن ضرورة وال فجأة، حال إىل

 ونظام. فجائي بشكل وليس تدرجيي بشكل اأمريكو  أورواب يف وجد الرأمسايل
 يف للسود األوروبيني واضطهاد. فجائي بشكل العرب جزيرة يف وجد اإلسالم

 مل بل االضطهاد، جراء من انتقال أي حيصل ومل السنني مئات استمر اأفريقي
 األايم يف اأفريقي يف شوهد وما االضطهاد، وجود مع ابل ذات ثورات حتصل
 دول من األفكار جراء من جاءت ابالستقالل يسمى ما حماوالت من األخرية
 منهما كل ذتأخ فقد أنفسهم، الناس من وليس وروسيا اأمريك مثل كربى
 املستعمرين ضد دولية أبعمال وتقوم والتحرر االستقالل مفاهيم اأفريقي يف تبث

 يف حيصل ألن ضرورة ال التغري من املاء يف حصل ما فإن وعليه اآلخرين،
 من الطبيعية العلوم عليه برهنت ما وتطبيق. ثورات فيه حصلت إذا اجملتمع

 بينهما شبه أي يوجد ال ألنه طئخا اجملتمع على األجسام بعض يف تغيريات
 - اجملتمع يعين - فيه التغري منهاج أن على دل قد اجملتمع واقع أن عن فضال  

 تتغري حني اجلمادات يف احلال هي كما حمتومة اثبتة معينة كيفية على جيري ال
 حيث من فالتغري خطأ كله التطبيق هذا دام وما. حال إىل حال من تنتقل أي
 ليس الثورات حصول ألن احلصول، حتمي ليس أي حيصل، نأل ضرورة ال هو

 فقد ،ا  يحتم ليس الثورات حصول فرض على االنتقال حصول وكذلك ،ا  يحتم
 ال وقد االنتقال حيصل قد حصوهلا فرض وعلى حتصل، ال وقد ثورات حتصل
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 النشوء من االنتقال حصول حتمية على ترتب ما فإن ذلك وعلى حيصل،
 حسب األجسام على جيري ما انطباق لعدم احلصول، يحتم ليس واالرتقاء

 .اجملتمع على الطبيعية العلوم
 من مجاعة أو الشعوب من شعب يف ومشاعر أفكار وجود أن صحيح

 أو الشعب ذلك جمتمع جتعل عليها واملشاعر األفكار هذه وسيطرة اجلماعات،
 ام،نظ إىل نظام ومن حال إىل حال من حتمي بشكل يتحول اجلماعة تلك

 وتعمد قصد جرى قد حادث هو بل طبيعي كحادث حيصل ال ذلك ولكن
 واملشاعر، األفكار بث لوال إذ. مصطنع أو مقصود حادث فهو به، للقيام

 ،ا  طبيعي حاداث   ليس فهو التحول، حيصل مل مسيطرة جعلها حد إىل ووصوهلا
 ةواحلتمي. مصطنعة أي مقصودة حبركة حصل وإمنا طبيعي، بشكل حيصل ومل

 واملشاعر األفكار سيطرة حصلت إذا حصوله يف هي وإمنا حصوله، يف ليست
 وال يا  طبيع حتصل ال وسيطرهتا األفكار وبث اجلماعة، على أو الشعب على
 إىل نظام ومن حال، إىل حال من اجلماعة أو الشعب حتول فيكون ،ا  يحتم
 سيطرة حصلت إذا نهإ يقولون ال والشيوعيون. ا  يحتم وال ا  طبيعي ليس نظام

 حصول إن يقولون وإمنا اجملتمع حتول حيصل الشعب على واملشاعر األفكار
 إىل الرأمسالية من االنتقال جيعل املضطهدة الطبقات هبا تقوم اليت الثورات

 حيصل الثورات حصلت إذا يقولون وال منه، مناص وال ا  يحتم االشرتاكية
 يف فيكون منه، مناص وال ميحت أمر الثورات حصول يقولون وإمنا االنتقال،

 وال ا  حتمي را  أم نظام إىل نظام ومن حال إىل حال من اجملتمع انتقال نظرهم
 املضطهدة الطبقات من الثورات حصول ألن اخلطأ، هو وهذا. منه مناص
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 على نظام إىل نظام ومن حال إىل حال من اجملتمع انتقال وألن ،ا  حتمي ليس
 أبن واألجسام الطبيعة على اجملتمع فقياس .ا  يحتم ليس الثروات حصول فرض
 اجملتمع يف التغري ألن ،خاطئ قياس ا  محت يتغري إذن فاجملتمع ا  محت تتغري تلك
 ابلنسبة ثبت ما تطبيق وألن والطبيعة، األجسام يف احلال هي كما ا  يحتم ليس

 مثل تطبيق ميكن حىت ألنه فاحش، خطأ وجمتمعه اإلنسان على للجمادات
 قاسم هنالك يكون أن بد ال اجملتمع على أو اإلنسان على عدةالقا هذه

 املشرتك( القاسم )يعين هو يكون اجلمادات وبني وجمتمعه اإلنسان بني مشرتك
 .التطبيق أو القياس يصح حىت القاعدة موضوع

 الكون يف حتصل اليت التغريات فإن أخرى جهة ومن جهة، من هذا
 تغري، جمرد هي بل أعلى، إىل أدىن من وانتقاال   صاعدة، تقدمية حركة ليست

 اجملتمعات يف حتصل اليت التغريات وكذلك. انزال   يكون وقد ا  صاعد يكون قد
 وقد ا  صاعد يكون قد تغري، جمرد هي بل ،نأحس وإىل صاعدة تغريات ليست
 ليس ولكنه جديدة حالة إىل قدمية حالة من انتقال هو صحيح. ال  انز  يكون

 وأن االرتقاء، طريق يف سائرة صاعدة اجلديدة احلالة ههذ تكون أن بضروري
 تكون وقد أحسن، القدمية احلالة تكون قد بل القدمية، احلالة من أحسن تكون
 داروين نظرية تطبيق كان هنا ومن األمام، إىل تكون أن بدل الوراء إىل انتقاال  

 الناحية هو النظرية موضوع ألن ،ا  فاسد اجملتمع على واالرتقاء النشوء يف
 هو البشري اجملتمع على النظرية فتطبيق احلية، الكائنات أفراد يف الفسيولوجية

 شيء اجملتمع فواقع. فسيولوجية غري أخرى انحية على فسيولوجية انحية قيطبت
 ال ابطل اآلخر على أحدمها فتطبيق آخر، شيء النظرية تتناوله الذي والواقع
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 يعين - التغري اجتاه يكون أن راي  ضرو  ليس أنه ذلك إىل أضف. فيه شك
 وقد األحسن حنو يكون فقد األحسن، حنو - حال إىل حال من االنتقال

 ما أحباث يف املاركسية حبث يف يقولون أنفسهم والشيوعيون األسوأ، حنو يكون
. تقدمي نظام أنقاض على رجعي نظام قيام املمكن من نإ ابلردة، يسمى
 اجملتمعات يف حتصل اليت التغريات أن بوضوح يير  العامل يف اجملتمعات وواقع
 إىل ينتقل قد بل األمام، وإىل أعلى إىل أدىن من انتقاال   تكون أن ا  يحتم ليس
 صلى الرسول ببعثة انتقل العرب جزيرة يف فاجملتمع. أسفل إىل ينتقل وقد أعلى

 ىلإ رجع اإلسالم تطبيق فيه أسيء حني ولكنه أعلى، إىل وسلم وآله عليه هللا
 إىل احنط دول عدة اجلزيرة وصارت اإلسالم نظام عنه احنسر وحني الوراء،
 كان االستعمار سلطة حتت كانت حني الشمالية اأمريك يف واجملتمع أسفل،

 ازدادت حني ولكنه اجملتمع، ارتفع االستعمار من حتررت وحني ،ا  منحط ا  عجمتم
 ،ا  طمنح ظل الالتينية اأمريك يف اجملتمع نإ حني يف ،ا  عارتفا زدادا العلوم فيه

 العباسية اخلالفة أايم إيران يف واجملتمع. واالنقالابت ابلثورات مشغوال   وظل
 إىل نزل اإلسالمية الدولة جسم عن إيران انفصلت وحني ارتفاع، حالة يف كان

 التغريات أن بوضوح تنطق اجملتمعات واقع من األمثلة عشرات وهكذا. أسفل
 تكون قد بل أحسن وإىل صاعدة تغريات تكون ألن رورةض ال اجملتمعات يف
 من انتقاله يف اجملتمع حركة فإن ذلك وعلى. أسوأ إىل تكون وقد أحسن إىل

 حال إىل حال من فيها واالنتقال صاعدة، تقدمية حركة ليست حال إىل حال
 بل وسريعة، فجائية كيفية تغريات إىل البطيئة الكمية التغريات من ال  انتقا ليس
 وقد. انزلة تكون وقد صاعدة تكون قد حال إىل حال من انتقال جمرد هي

 من حتررت حني الشمالية اأمريك يف حصل كما الثورة جراء من االنتقال يكون
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 ابالشرتاكية، وجاءت القيصرية أزالت حني روسيا يف حصل وكما االستعمار،
 روسيا يف حصل كما واملعارف العلوم زايدة جراء من االنتقال يكون وقد

 االنتقال يكون وقد الثانية، العاملية احلرب بعد يةمريكاأل املتحدة والوالايت
 يف حصل كما فجائي بشكل يكون وقد أورواب يف حصل كما تدرجيي بشكل
 يكون قد وكذلك. للعامل رسالة ومحلته اإلسالم اعتنقت حني العرب جزيرة

 التاسع القرن يف اإلسالمي اجملتمع يف حصل كما ا  يتدرجي أسفل إىل االنتقال
 أملانيا يف حصل كما ا  يفجائ أسوأ إىل االنتقال يكون وقد امليالدي، عشر

 النظرية نقاط من الثالثة النقطة تبطل وبذلك. الشيوعيون احتلها حني الشرقية
 حالة إىل اجلليد حالة من املاء انتقال كان وإذا. الطبيعة يف الدايلكتيكية

 إىل املاء خبار حتول فإن صاعدة تقدمية حركة يعترب الغازية لةاحلا إىل مث السيولة
 حسب جتراين احلركتني كلتا أن ومبا. انزلة رجعية حركة يعترب جليد إىل مث ماء

 من أبوفر ليس الكون يف الصاعدة التقدمية احلركة حظ كان طبيعية قوانني
 الكون يف التغري هاجتا أن قرروا إذن أساس أي فعلى. النازلة الرجعية احلركة حظ
 صاعد؟ تقدمي اجتاه هو إمنا

 من واألشياء احلوادث على تطبق اليت األنظمة فإن هذا على وعالوة
 أو قدمية بكوهنا ا  مرتبط ليس سيئة أو حسنة فكوهنا. أفكار هي اإلنسان قبل

 اثنني يساوي واحد زائد فواحد. خطأ أو صحيحة بكوهنا مرتبطة بل جديدة
 قدمي فكر عورته يسرت اإلنسان وكون. ا  سيئ جيعله مل دمهق ولكن قدمي، فكر

 ا  جديد وكونه جديد، فكر التوفري صناديق وإنشاء خطأ، جيعله ال قدمه ولكن
 ومذهب به، تضر بل البالد اقتصاد تؤخر التوفري صناديق فإن نا  حس جيعله ال

 أن ال  جد فرضنا فلو. وهكذا ،ا  حسن جيعله ال ا  دجدي وكونه جديد، فكر العري
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 فإن األعلى إىل األدىن ومن املركب إىل البسيط من حركتها يف تنتقل الطبيعة
 الفكر، هو حال إىل حال من حيوله الذي ألن اجملتمع، على ينطبق ال ذلك

 وحبسب ،خطأ   كان إذا حسن وغري ا  صحيح كان إذا ا  نحس يكون إمنا والفكر
 فيه يكون فال سوء، أو حسن من حاله تكون أفكار من اجملتمع يف يوضع ما

 وقد غري، ليس حال إىل حال من ال  انتق يكون وإمنا أحسن، إىل ي  محت انتقال
 على الثالثة النقطة تطبيق يبطل ا  أيض وهذا. سيئة تكون وقد حسنة تكون
 .اجملتمع

 تغريات هي اجملتمع يف حتصل اليت التغريات نإ القول فإن ذلك وعلى
 كذلك فجائية تغريات هناإ والقول تغريات، جمرد ألهنا خطأ، أعلى إىل أدىن من

 يف حتمية الثورات نإ والقول. تدرجيية تكون وقد فجائية تكون قد ألهنا خطأ
 أن من أكرب املضطهدين قوى تكون قد ألنه خطأ، ا  أيض االضطهاد حالة

 يكون وقد اجملر، يف احلال هي كما وجهها يف تقف أن ثورة تستطيع
 هي كما اخلالص من واليأس الذل بعث درجة إىل ا  ميوقد ا  شديد االضطهاد

 االشرتاكية إىل الرأمسالية من االنتقال فإن وابلتايل ،اأفريقي بلدان بعض يف احلال
 كما الثورة على حيملهم للعمال اضطهاد حيصل ال قد ألنه وقوعه، حتمي غري
 االضطهاد حيصل وقد األايم، هذه يف يةمريكاأل املتحدة الوالايت يف احلال هي
 حركات من فيها ما فإن إيران، يف احلال هي كما منه اخلالص على حيصل وال
 أن على يدل ما يوجد وال ا،مريكأ عمالء هبا يقوم وإمنا الشعب هبا يقوم ال

 اجملتمع على تطبيقها يف الثالثة النقطة تكون وهلذا. بثورة ابلقيام يفكر الشعب
 .خطأ
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 التطور أن صح إذا اجملتمع على تطبيقها يف ونفيقول الرابعة النقطة وأما
 أساس على املتضادة القوى بني وابلنزاع الداخلية، التناقضات ابنبثاق جيري
 عليها، والتغلب التناقضات هذه قهر هي النزاع هذا غاية نأو  التناقضات، هذه
 مناص وال ا  متام طبيعي حادث هو الطبقي الربوليتاراي نضال أن الواضح فمن
 إبرازها ينبغي بل الرأمسايل، النظام تناقضات إخفاء ينبغي ال وابلتايل ،منه

 النهاية، إىل به القيام ينبغي بل الطبقي النضال قنخ ينبغي وال وعرضها،
 تقول إصالحية سياسة ال حازمة طبقية بروليتارية سياسة باعات جيب ولذلك

 تقول تفامهية سياسة الو  الربجوازية، ومصاحل الربوليتاراي مصاحل بني ابلتناسق
 .االشرتاكية يف الرأمسالية إبدماج

 حتوي وحوادثها الطبيعة أشياء كل أن يف رأيهم على مبين الرأي وهذا
 من جمتمع كل أن النتيجة تكون اجملتمع على ذلك وبتطبيق داخلية، تناقضات
 مجيعها وحوادثها الطبيعة ألشياء أن فكما. داخلية تناقضات حيوي اجملتمعات

 متوت عناصر مجيعها وفيها ،ا  ر وحاض ا  يماض ،ا  إجيابي ا  وجانب يا  سلب ا  بجان
 وجانب سليب جانب اجملتمعات من جمتمع كل يف كذلك تولد وعناصر
 هذه نضال أن وكما. تولد وعناصر متوت عناصر وفيه وحاضر، ماض إجيايب،

 واجلديد، القدمي بني النضال أي وحوادثها، الطبيعة أشياء كل يف املتضادات
 هو التطور ألن التطور، حلركة الداخلي احملتوى هو يولد وما ميوت ما بني

 احملتوى هو اجملتمع يف املتضادات هذه نضال كذلك املتضادات نضال
 أمر اجملتمع يف املتضادات بني النضال أن أي فيه، التطور حلركة الداخلي
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 أن يصح ال أنه النتيجة فتكون حتمي، أمر فيه التناقضات فوجود حتمي،
 والقيام التناقضات هذه إبراز وهي اجملتمع لتطوير واحدة طريقة إال هناك تكون

 .الطبقي ابلنضال
 شيء فيها الطبيعة أشياء كل أن االدعاء فإن خطأ، يف خطأ كله وهذا

 يف فإن. نظري فرض جمرد وهو الواقع يكذبه ابطل ادعاء ميوت وشيء يولد
 وفيها وكالشاب، الزرع، كنبتة ميوت وشيء ديول شيء فيها أشياء الطبيعة
 كاجلمادات وذلك يولد، شيء فيها يوجد ال ولكن ميوت شيء فيها أشياء

 قد هو كما ترك إذا املاء فإن احلية، غري األشياء وسائر وكاجلاذبية، وكالضوء
 فيه حتصل وال موجب، وال سالب ال فيه حيصل وال يزيد، ال ولكنه ينقص

 فلو تناقضات، وجود عليه يالحظ ال هو كما ترك إذا والرمل تناقضات،
 ال اجلمادات مثل يف فإن ميوت وما يولد ما بني موجود النضال أن فرضنا
 يبطل وبذلك. التناقضات حصول يتأتى فال فيه، املتضادات وجود يتأتى
 يبطل وابلتايل داخلية، تناقضات يحتو  وحوادثها الطبيعة أشياء كل نإ القول
 على دليل وأكرب. داخلية تناقضات يحيو  اجملتمعات من جمتمع كل أبن القول
 فيه، للحيوية أثر ال ميت جمتمع فإنه املسلمني غري من اهلند يف اجملتمع ذلك
 جامد جمتمع اليوم حىت اإلجنليز وحكمه اإلسالم حكم عنه ذهب أن منذ فهو

 حيوي تمعجم كل ليس وإذن فيه، تبدل أي حيصل ومل يتحرك ومل يتغري مل ميت
 كاف وحده كله وهذا املتضادات، نضال جمتمع كل يف فليس تناقضات،

 .أساسها من النقطة هذه لنقض
 فإن الطبيعة أشياء من شيء كل يف التناقض بوجود سلمنا لو أنه على

 يف احلتمية تاليف وأمكن التناقض، عملية مفعول أحبط أزيل إذا التناقض هذا
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 من طرف أي من احلديد قطعة جيذب اطيسفاملغن التناقض، عمليات نتائج
 من إال جيذهبا أن يستطيع ال صار احلديد قطعة مغطست إذا ولكنك أطرافها،
 لقطعة املقابل املغناطيس طرف كان إذا يعين هو، لطرفه املعاكس الطرف
 للمغناطيس املقابل طرفها كان إذا إال احلديد قطعة جيذب فال ا  سالب احلديد
 يف مسومها مفعول أحبط إنساان   لدغت إذا واألفعى. عكسابل والعكس ا  موجب
. القواعد مع بتفاعلها احلامضي أتثريها يزال واحلوامض املصل، مبادة الدم

 جعلت إذا ولكن ويذيبه، اخلارصني مع يتفاعل مثال   الكربيتيك فحامض
 ويفقد يتعادل فإنه الصوديوم هيدروكسيد من كافية كمية مع يتفاعل احلامض

 حامض على خارصني قطعة طرحت لو فإنك ولذلك احلامضي، هأتثري 
. تذوب ال فإهنا الصوديوم هيدروكسيد قاعدة مع يتعادل أن بعد الكربيتيك

 وإذا لوهنا، محرأ حامض يف وغمستها زرقاء مشس عباد ورقة أخذت وإذا
 حالته إىل لوهنا عاد قاعدي حملول يف - محراء وهي - ذلك بعد غمستها

 احلامض، مفعول أحبطت فبالقاعدة. وهكذا األزرق، ينيع - األوىل
 فيه يذب مل املاء مع وضع إذا والزيت. القاعدة مفعول أحبطت وابحلامض

 هيدروكسيد مادة معها وضعت إذا ولكن بينهما، الذوابن خاصية لتناقض
 تعرض إذا واحلديد. املاء يف الزيت وذاب بينهما التناقض زال مثال   الصوديوم

 نسبة احلديد تركيب دخل إذا ولكن )صدئ( أتكسد واألكسجني للرطوبة
 يعين واألكسجني، للرطوبة تعرض ولو يصدأ ال ا  فوالذ صار الكربون من معينة

 األنثى ببويضة الذكر مين والتقاء. )الصدأ( التأكسد عملية أحبطت ابلكربون
 رحم إىل مادة إبدخال إحباطه ميكن وهذا احلمل، أي اإلخصاب إىل يؤدي
 وهكذا املنوية، احليواانت تقتل أو اإلخصاب، عملية تعرقل أن شأهنا من املرأة
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 ميكن وبذلك جديدة، نتائج على واحلصول شيئني بني التناقض رفع ميكن
 وقوع فإن وعليه خمتلفة، عملية بواسطة أخرى نتائج بتوليد احلتمية جتنب

 .وعهوق قبل رفعه ميكن ألنه ا  يحتم ليس شيء كل يف التناقضات
 اجملتمع على الطبيعة يف ما وتطبيق الطبيعة على اجملتمع قياس أن على

 والعوامل أانس، بني عالقات واجملتمع أجسام الطبيعة أشياء ألن ،خاطئ عمل
 على اجملتمع فقياس اجملتمع، على تؤثر اليت العوامل غري األجسام على تؤثر اليت

 وابلتايل منهما، كل يف ؤثرةامل العوامل الختالف خاطئ قياس الطبيعة أشياء
 يف حيصل ما نأل خاطئ عمل اجملتمع على الطبيعة أشياء يف حيصل ما تطبيق
 أتثري من هو اجملتمع يف حيصل وما والرطوبة، احلرارة أتثري من هو الطبيعة أشياء

 .اجلهتني بني الكبري والفارق الشاسع البون وواضح واملشاعر، األفكار
 أعلى إىل أدىن من األشياء انتقال من الطبيعة يف حيصل ما فإن ا  وأيض

 عليه يؤثر ال البقاع من بقعة يف شاب إىل والصيب شجرة إىل الغرسة كانتقال
 من اثنية بقعة يف آخرين صبيان أو أخرى غرسات من حوله ملا حيصل ما

 يف حيصل ما فإن اجملتمع خبالف انتقاهلم، يف تعجل أو انتقاهلم تؤخر عوامل
. عليه يؤثر حال إىل حال من انتقال من ما مبجتمع احمليطة األخرى تاجملتمعا

 وما واهلواء واملاء الغذاء هو حال إىل حال من الطبيعة أشياء ينقل الذي ألن
 الذي فإن اجملتمع خبالف فقط، تصيبه فيما إال تؤثر ال وهذه ذلك شاكل
 اجملتمعات عرب تنقل وهذه واملشاعر، األفكار هو حال إىل حال من ينقله

 إىل انتقلت جمتمع يف أفكار وجدت فإذا. احلواجز مجيع وخترتق عجيب بشكل
 الوراء إىل يرجعه قد ا  أتثري  فيه فتحدث عجيب وبشكل مدهشة بسرعة غريه
 على يؤثر ما وتطبيق الطبيعة أشياء على اجملتمع فقياس. األمام إىل يدفعه وقد
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 فلو. حمله غري يف تطبيق أنهو  خاطئ قياس أنه ظاهر اجملتمع على الطبيعة أشياء
 تكون أن ضروراي   فليس الطبيعة أشياء يف حتصل تناقضات هناك أن فرضنا
 وما يولد ما بني نضاال   هناك أن فرضنا لو أي اجملتمعات، يف تناقضات هناك
 هناك يكون أن بضروري فليس الشاب أو الزرع نبتة أو الغرسة جسم يف ميوت

 الفالحني بني أو واملشرتين البائعني بني أو العمل ابوأصح العمال بني ل  انض
 الزرع نبتة أو الغرسة جسم ألن واملستأجرين، املالك بني أو األراضي وأصحاب

 وأصحاب العمال بني القائمة للعالقات املغايرة كل مغاير الشاب جسم أو
 بني أو األراضي وأصحاب الفالحني بني أو واملشرتين البائعني بني أو العمل
 يف التناقضات حصول حتمية يستدعي ما يوجد فال. واملستأجرين املالك

 القول يبطل وهذا الطبيعة، أشياء يف حتصل التناقضات هذه أن جملرد العالقات
 .حتمي أمر الطبقي الربوليتاراي نضال نإ

 ليس فإنه متضادات اجملتمعات يف توجد أنه ال  جد سلمنا لو أنه على
 يرفع توفيق بينها حيصل قد ألنه املتضادات هذه بني نضال حيصل أن بضروري
 ومصاحل العمل أصحاب ملصاحل مضادة العمال مصاحل أن رفضنا فلو التضاد،
 أصحاب ملصاحل مضادة الفالحني ومصاحل البائعني ملصاحل مضادة املشرتين
 ليس فإنه األمالك أصحاب ملصاحل مضادة املستأجرين ومصاحل األراضي
 حتصل أن بضروري ليس أي فئتني، كل بني نضال حيصل أن بضروري

 العالقات هذه تنظم أنظمة توضع أن ميكن إذ بينهم، العالقات يف التناقضات
 أية توجد وال نضال أي حيصل فال مصاحلهم بني ويوفق النزاع يرفع ا  تنظيم

 خالل اإلسالمي اجملتمع يف ا  قائم كان الذي الوضع هو وهذا تناقضات،
 يف املصاحل تضاد جراء من تناقضات أية فيه حتصل مل فإنه قران   عشر بضعة
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 ترفع العالقات تعاجل اليت اإلسالم أحكام ألن الناس، بني القائمة العالقات
 فإهنم الرأمسالية البلدان يف العمال أن على. تناقضات حتصل مل ولذلك النزاع،

 السوفيايت االحتاد يف منهم حاال   أحسن يةمريكاأل املتحدة الوالايت مثل بلد يف
 حصول نإ يقال فكيف الطبقي، الربوليتاراي نضال هناك يوجد وال االشرتاكي،

 واقع نإ بل يكذبه، ا  وواقعي رخييا  ات والواقع حتمي أمر الطبقي الربوليتاراي نضال
 إذا كانت أاي   املتضادة االجتاهات فإن ؟!أساسه من ينقضه الناس بني احلياة

 فوق العمال كإعطاء التناقض حيصل ال فإنه التضاد يرفع توفيق بينها حصل
 حصول حبتمية فالقول. العمل أصحاب مع االصطدام حيصل ال فإنه كفايتهم

 .اجملتمع يف حتمية ليست ألهنا ئخاط قول التناقضات
 بني التوفيق ميكن أنه على يدل ما يقولون أنفسهم والشيوعيون

 إصالحية سياسة تباعا جيوز ال لونيقو  فإهنم. التناقضات حتصل فال ضاداتتامل
 تفامهية سياسة وال الربجوازية، ومصاحل الربوليتاراي مصاحل بني ابلتناسق تقول
 تناسق سياسة هناك أن يعين القول وهذا. االشرتاكية يف الرأمسالية إبدماج تقول
 التناقضات، تقع وال املتضادات نضال حيصل فال تباعهاا ميكن املصاحل بني
 كان لو ألنه. ا  حتمي را  أم ليس اجملتمع يف التناقضات حصول أبن افاعرت  وهو

 العمل، أصحاب ومصاحل العمال مصاحل بني التناسق إجياد أمكن ملا ا  حتمي
 فإنه ابلفعل حيصل وهو ا  ممكن ا  أمر  املتضادة االجتاهات بني التوفيق دام ما ولكن

 فيه توجد ال الذي اجملتمع يوجد وبذلك التناقضات حتصل ال احلال هذه يف
 .اجملتمع يف التناقضات حصول حبتمية القول يبطل وبذلك. متناقضات

 ال قطعي بشكل النتيجة هذه إىل يصل الشيوعيني كالم يف واملدقق
 أي التناقضات رفع دون للحيلولة احتاطوا قد فإهنم وهلذا التأويل، حيتمل
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 بني التوفيق ابجتناب لوافقا. التناقضات من اخلايل اجملتمع وجود دون احليلولة
 ومل. تناقضات فيه توجد ال الذي اجملتمع يوجد ال حىت املتضادة االجتاهات

 ينبغي ال فقالوا وجدت إذا التناقضات إبراز على حضوا بل بذلك يكتفوا
 خنق ينبغي وال عرضها،و  إبرازها ينبغي بل الرأمسايل، النظام تناقضات إخفاء

 أن يعين منهم القول وهذا. النهاية إىل به يامالق ينبغي بل الطبقي، النضال
 القيام من إلجيادها بد ال بل ا  حتمي ا  أمر  ليس اجملتمع يف التناقضات وجود

 إبرازها وجيب وخنقها، إخفائها دون احليلولة فيجب مقصودة، أبعمال
 يف التناقضات توجد حىت النهاية إىل الطبقي ابلنضال القيام وجيب وعرضها،
 اجملتمع، يف التناقضات توجد ال العمليات هبذه يقوموا مل إذا أنه معناهو  اجملتمع،
 هو بل يا  طبيع ا  أمر  وال بل ا  حتمي را  أم ليس اجملتمع يف التناقضات وجود فيكون
 األعمال هبذه يقم مل وما معينة، أبعمال القيام جراء من توجد مصطنعة عملية

 وحتمية الطبقي النضال ميةحت من يقولونه ما إلبطال كاف وهذا. توجد ال
 .الرأمسالية مع االشرتاكية اصطدام وحتمية الرأمساليني مع العمال تصادم

 االحتاد يف الشيوعيني زعماء بني اليوم القائم العقائدي اخلالف أن على
 بني النضال حصول أن يثبت الشيوعية الصني يف الشيوعيني وزعماء السوفيايت

 حبتمية تقول اليت نظريتهم يبطل أي ،ا  حتمي ا  أمر  ليس املتضادة االجتاهات
 السوفيايت االحتاد يف الشيوعيني زعماء فإن. اجملتمع يف التناقضات وجود

 اأمريك ومصاحل روسيا مصاحل بني ابلتناسق تقول سياسة على يسريون
 وعدم املتضادة االجتاهات بني التوفيق يعين وهذا. اأمريكو  روسيا بني وابلتفاهم
 الشيوعية الصني يف الشيوعيني وزعماء الدويل، اجملتمع يف اقضاتالتن حصول

 مصاحل بني التضاد إبراز بضرورة ويقولون وحياربوهنا السياسة هذه يشجبون
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 اجملتمع يف التناقضات إلجياد الرأمسايل املعسكر ومصاحل الشيوعي املعسكر
 يف لتناقضاتا وجود أن يسلمون مجيعا   أهنم يعين بينهم اخلالف وهذا. الدويل
 بني النضال توجد سياسة تباعاو  أبعمال القيام إىل حيتاج الدويل اجملتمع

 هذا إجياد يريدون ال السوفيايت االحتاد وزعماء بينهما، التوفيق ومتنع املعسكرين
 مبحاولتهم تناقضات فيه ليس ا  جمتمع الدويل اجملتمع جلعل ويعملون النضال
 وهذا ا،ريكأم يف الرأمسالية واملصاحل روسيا يف االشرتاكية املصاحل بني التوفيق
 .اجملتمع يف التناقضات وجود حبتمية القول يبطل

 النزعات الختالف منه بد ال را  أم البشر بني النزاع كان إذا فإنه ا  وأيض
 أن بد ال وأهنا شيء، كل يف حتصل أن بد ال التناقضات أن يعين ال ذلك فإن

 حتصل فقد واملستأجرين، األجراء بني أي ل،العم وأصحاب العمال بني حتصل
 ما فإن وابلتايل منه، مناص ال مما وليس ضروراي   ليس فحصوهلا. حتصل ال وقد

 أن عن ال  فض طبيعيا   حيصل ال التناقضات جراء من الطبقي ابلنضال يسمى
 ال توجد مل وإذا حيصل النضال مفاهيم وجدت فإذا. ا  حتمي حصوله يكون
 خطأ، الداخلية التناقضات ابنبثاق جيري التطور أبن االدعاء فإن وعليه. حيصل

 وألن أحسن، حال إىل انتقال مبعىن ا  ر تطو  وليس تغري جمرد حيصل الذي ألن
 نضال أبن االدعاء وكذلك. شيء كل يف زما  ال ا  ر أم ليست التناقضات هذه

 ال وقد حيصل قد ألنه خطأ، منه مناص ال أمر العمل أصحاب ضد العمال
 ولذلك. اجملتمع يف ا  يحتم ا  أمر  ليست ابلتناقضات يسمى ما وألن صل،حي

 .للواقع خمالف خطأ اجملتمع على تطبيقها حيث من الرابعة النقطة كانت
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 اجملتمع، على تطبيقها وخطأ األربع، النقاط خطأ يظهر كله وهبذا
 كل يف ا  عام ا  ارتباط ابآلخر فيها شيء كل ارتباط يعين ال الطبيعة فتماسك

 هو املوجود بل موجود، غري التطور بقوانني يسمى فما حتمي، بشكل شيء
 شيء وبكل الكون، أجزاء من جزء بكل اخلاصة والقوانني كله، الكون قوانني

 واخلاصة العامة القوانني وهذه. حدة على كل الكون حيويها اليت األشياء من
 أهنا يعين ال تتغري اءواألشي احلوادث كون إن مث. التطور قوانني هي ليست
 وكون. األنظمة تغري حيتم األشياء تغري أن يعين وال أعلى إىل أدىن من تتغري
 يف التغري أن يعين ال فجائي بشكل كيف إىل كم من جيري املاء يف التغري

 النزاع وكون. منها مناص ال الثورات أن يعين وال فجائي، بشكل جيري اجملتمع
 يف التناقضات وجود ضرورة يعين ال نزعاهتم الفالخت منه بد ال الناس بني

 وعليه. العمل وأصحاب العمال بني التناقضات وجود ضرورة يعين وال. اجملتمع
. خطأ اجملتمع على وتطبيقه خطأ، الطبيعة عن الدايلكتيكية حديث يكون

 حسب عليها يعيش اليت األنظمة ويف احلياة يف اي  جرب  ا  سري  ا  سائر  ليس فاإلنسان
 يراه، الذي النظام خيتار ا  حمض اختياراي   ا  سري  سائر هو وإمنا الطبيعة، تسريه ما

 حسب هو فيكيفها لنفسه خيتاره الذي للنظام ابلطبيعة يسمى ما يسخر وهو
 السياسية، وآرائه حياته وأنظمة أفكاره يف إجبار أي عليه يوجد وال. يريد ما

 جرباي   خيضعه من يوجد ال ا  مطلق ا  اختيار  خمتار هو بل السياسية، وأوضاعه
 .ا  مطلق ذلك من لشيء
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 ويف اجملتمع، على وتطبيقه الفكر يف الدايلكتيكية النظرية واقع هو هذا
 فروض إال هي وما خطأ، يف خطأ كلها وهي اجملتمع، على وتطبيقها الطبيعة
 ،اجملتمع إىل ونظرهتا اإلنسان، إىل نظرهتا فيها واخلطورة مشولية، وقياسات نظرية
 عن النظر بغض أجزائه من جزء كأي الكون من ا  جزء اإلنسان جتعل فإهنا

 جعلها يف فإهنا العقل، وهي احليوان عن متيزه اليت امليزة وعن فيه اليت احلياة
 عبارة العقلية احلياة وجعلها الدماغ، على الوقائع انعكاسات عن عبارة العقل

 بني فرق أي جتعل مل داملوجو  انعكاس أو املوضوعي الواقع انعكاس عن
 احليوان دماغ عن اإلنسان دماغ به ميتاز ملا وزن أي تقم ومل واحليوان، اإلنسان

 اإلنسان قدرة احلساب من وأسقطت ابلواقع، املعلومات ربط على قدرته من
 من موجودة تكن مل وقائع إجياد على - ببعض بعضها املعلومات بربطه -

 يشتقها أفكار هي والقوانني النظرايت تسبق اليت الفروض أن عنها وغاب قبل؛
 حني حواسه متناول يف واقعها يكون أن دون أبفكار أفكار ربط من اإلنسان

 أنه أو إجياده، يراد ولكن بعد يوجد مل ا  شيئ واقعها يكون قد أو يستنبطها،
 كلها القيمة وجعل كلها احلياة يف العقل لقيمة إهدار شك وال وهذا سيوجد،

 إمنا اإلنسان جعلت قد - الدايلكتيكية أي - هناإ مث. للعقل يسول للواقع
 قوانني له أنه إىل النظر دون فحسب الكون قوانني ضمن حياته يف يسري

 ابملشاهد أنه إىل تلتفت ومل وحبياته، بوجوده: وحده به تتعلق به خاصة
 وأسلوب حياته طريقة وخاصة ا  ر خمتا ويرتكها ا  خمتار  كثرية أشياء يفعل احملسوس

 قوانني ضمن يسري وجعلته هلذا تتلتف مل نعم ،ا  قمطل ا  اختيار  خيتارها عيشه
 فوق شك وال وهذا. عيشه وأسلوب حياته طريقة يف حىت شيء كل يف الكون
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 املشاهد وللواقع اإلنسان، قوانني ويف الكون قوانني يف املشاهد للواقع خمالفته
 غري آخر ا  شيئ بوصفه اإلنسان لوجود إلغاء فإنه وعيشه، اإلنسان حياة يف

 من جزء كأي بل كوكب كأي الكون من ا  جزء اعترب بل احلياة، وغري الكون
 وغري الكون غري اإلنسان أن مع. وغريمها والرتاب كاحلديد األرض أجزاء

 املوجودة احلياة نفس من وحياته الكون، من ا  جزء جسمه كان وإن فإنه احلياة،
 قد وحده هبا انفرد خاصيات ومن عقل من وهب فيما فإنه حي كائن أي يف

 فحسب، الكون ليس املدرك الوجود نإ إذ املدرك، الوجود يف ا  اثلث ا  شيئ صار
 .واإلنسان واحلياة الكون هو املدرك الوجود بل فقط واحلياة الكون وال

 لنظرهتا ابلنسبة أما. اإلنسان إىل الدايلكتيكية لنظرة ابلنسبة هذا
 نضال نتيجة للتناقضات، نتيجة الطبيعة يف احلركة جعلها يف فإهنا للمجتمع

 منها، ا  جزء اإلنسان وجعلها ا  متماسك كال   الطبيعة جعلها ويف املتضادات،
 أعلى، إىل أدىن من انتقال مبعىن تطور حركة هي إمنا الطبيعة حركة جعلها ويف
 ميلك وال ةالطبيع سري حسب جرباي   ا  سري  اجملتمع يف يسري اإلنسان جعلت قد
 فيه ليعيش لإلنسان اجملتمع تكون اليت هي الطبيعة وجعلت عنه، يتخلف أن

 وجعلت يريده، الذي اجملتمع يوجد الذي هو اإلنسان وليس تكونه ما حسب
 إىل انتقال ا  دائم وأهنا املتضادات، بني نضال عن عبارة هي اإلنسان حياة

 إحدامها: دائرتني يف يعيش فاإلنسان. للواقع خمالف شك ال وهذا. أحسن
 اليت الدائرة فهي عليه تسيطر اليت أما. عليها يسيطر واألخرى عليه، تسيطر
 خمصوص نظام طبق واحلياة والكون يسري فهو الوجود، أنظمة عليه فيها تنطبق

 وهو منه، إرادة غري على الدائرة هذه يف عليه األعمال تقع ولذلك يتخلف، ال
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 منه، إرادة غري على الدنيا هذه إىل أتى فقد مبخري، وليس مسري فيها
 الكون، نظام على خيرج أن ميلك ال وهو إرادته، غري على عنها وسيذهب

 يف له عالقة فال اجملتمع، تكّون هي وال اجملتمع، هي ليست الدائرة وهذه
 فيها يسري اليت الدائرة فهي عليها يسيطر اليت الدائرة وأما. البحث هذا موضوع

 اليت األعمال فيها تقع اليت هي الدائرة وهذه خيتاره، الذي النظام ضمن ا  خمتار 
 أي يف ويسافر ويشرب وأيكل ميشي فهو إبرادته، عليه أو اإلنسان من تصدر
 العمل عن وميتنع ا  خمتار  يفعل يشاء، وقت أي يف ذلك عن وميتنع يشاء، وقت
 يقع ذلك كل سيريها،وت واحلياة وتغيريها، واألنظمة وتكوينه، واجملتمع .ا  خمتار 

 األشياء على أي الطبيعة على يسيطر الذي هو فاإلنسان الدائرة، هذه يف
 يعيش وهو عليه، املسيطرة هي الطبيعة وليست لنفسه، فيسخرها وقوانينها

 يوجد الذي وهو يريده، الذي النظام خيتار بل ا  جمرب  وليس يريد ما حسب را  خمتا
 متضادات بني نضال وحياته له، وجدهت اليت هي الطبيعة وليست اجملتمع

 كما أحسن إىل تنتقل وقد فقط، نضاال   وليست متوافقات بني وانسجام
 مع حصل كما يئالس إىل تنتقل وقد مسلمني، صاروا حني العرب مع حصل

 املادية كانت كله وهلذا. احلياة معرتك يف اإلسالم عن ختلوا حني املسلمني
 .ا  حمض خطأ   بقسميها الدايلكتيكية
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 احلياة على تطبيقها لدى به تقول ما وهذا الدايلكتيكية املادية هي هذه
 األفكار تطبيق فتعين التارخيية املادية أما. اجملتمع اتريخ وعلى اجملتمع يف

 اجملتمع يف املادية احلياة شروط نإ يقولون وهم اجملتمع، حياة على الدايلكتيكية
 إليها وما السياسية وأوضاعه وآراءه وأفكاره تمعاجمل هيئة النهاية يف حتدد اليت
 ويقولون. اإلنتاج وأسلوب السكان، وازدايد اجلغرايف، الوسط أو الطبيعة هي
 الشروط أحد تؤلف فإهنا اجلغرايف الوسط أو ابجملتمع حتيط اليت الطبيعة أما

 تمعاجمل تطور يف ريب وال تؤثر وهي املادية، اجملتمع حلياة الدائمة الضرورية
 الذي الناس نظام وتعني اجملتمع هيئة حتدد اليت الرئيسية القوة تكون ال ولكنها
 الوسط أن صحيح ويقولون آخر، إىل نظام من االنتقال وتقرر عليه، يعيشون
 املؤكد ومن للمجتمع، والضرورية الدائمة الشروط أحد جدال دون هو اجلغرايف

 التأثري هذا ولكن التطور، سري ئيبط أو يعجل فهو التطور، هذا يف يؤثر أنه
 تطور من بكثري أسرع بصورة جتري وتغرياته اجملتمع تطور ألن. ا  حامس ليس

 األساسي السبب اجلغرايف الوسط يكون أن ميكن فال. وتغرياته اجلغرايف الوسط
 عشرات خالل تغري دون يبقى ما نإ إذ. االجتماعي للتطور احلاسم السبب أو

 معرض شيء لتطور األساسي السبب يكون أن ميكن ال السنني من األلوف
 السكان منو وأما ويقولون. السنني من مئات بضع خالل أساسية اتري لتغي

 أساسي عنصر هم الناس ألن اجملتمع، حلياة الشروط أحد يؤلف فإنه وكثافتهم
 ال الناس من أدىن حد وبدون للمجتمع، املادية احلياة شروط يف منه بد ال
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 السكان منو أن غري ويقولون. للمجتمع مادية حياة أية هناك نتكو  أن ميكن
. االجتماعي الناس نظام طابع حتدد اليت األساسية القوة يكون ال وكثافتهم
 يبطئه، أو فيسهله االجتماعي التطور يف يؤثر السكان منو أن صحيح ويقولون

 أن نميك وال االجتماعي، للتطور األساسية القوة يكون أن ميكن ال ولكن
 نوع عنه ينشأ ال هو حيث من الناس منو ألن. ا  حامس ا  أتثري  فيه أتثريه يكون
 أبربع أعلى الصني يف السكان كثافة أن بدليل ،ىأرق أو أعلى اجتماعي نظام
 مستوى يف هي املتحدة فالوالايت ذلك ومع املتحدة، الوالايت يف منها مرات
 بلجيكا يف السكان ثافةوك االجتماعي، التطور حيث من الصني من أعلى
 املتحدة فالوالايت ذلك ومع املتحدة، الوالايت يف منها مرة   عشرة بتسع أعلى
 ذلك عن فنتج االجتماعي، التطور حيث من بلجيكا من أرقى مستوى يف هي
 اليت القوة أي اجملتمع، لتطور األساسية القوة يكون أن ميكن ال السكان منو أن

 فإنه اإلنتاج أسلوب وأما ويقولون. اجملتمع وهيئة عياالجتما النظام طابع حتدد
 ولكنه السكان وكنمو كالطبيعة للمجتمع احلياة شروط أحد يؤلف كان وإن
. اجملتمع هيئة حتدد اليت القوة أي اجملتمع لتطور األساسية القوة يكون الذي هو

 اجإنت أسلوب أي الناس، حلياة الضرورية املعيشة وسائل على احلصول فأسلوب
 وأدوات والوقود واملسكن واألحذية واللباس كالغذاء املادية احلاجات

 هذا ويتطور، حييا أن اجملتمع يستطيع حىت منها بد ال اليت اخل. ..اإلنتاج
 يشرحون وهم. اجملتمع وهيئة االجتماعي النظام طابع حيدد الذي هو األسلوب

 :فيقولون ذلك
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 وألجل اخل، ...ووقود ومسكن ولباس غذاء من احلياة ألجل بد ال
 من بد ال إنتاجها وألجل إنتاجها، جيب املادية احلوائج هذه على احلصول
 معرفة من بد وال. احلوائج هذه بواسطتها الناس ينتج اليت اإلنتاج أدوات

 هذه يستعملون الذين والناس اإلنتاج، فأدوات. األدوات هذه استخدام
 قوى مبجموعها تؤلف اليت ناصرالع هي هذه استخدامها، ومعرفة األدوات،

 من ا  واحد ا  جانب إال تؤلف ال املنتجة القوى هذه أن غري. املنتجة اجملتمع
 الطبيعة أشياء حنو الناس سلوك عن يعرب الذي اجلانب وهو اإلنتاج، أسلوب
 ألسلوب اآلخر اجلانب أما. املادية احلوائج إلنتاج يستخدموهنا اليت وقواها
 عالقات يسمى ما أو اإلنتاج، سري أثناء بينهم فيما الناس عالقة فهو اإلنتاج
 هو املادية اجملتمع حلياة الشروط تكن مهما اإلنتاج أن ذلك. الناس بني اإلنتاج
 يستثمروهنا اليت الطبيعة مع نضاهلم يف فالناس. فرداي   ا  إنتاج وليس مجاعي إنتاج

 ا  أفراد وليسوا. بعضهم عن منعزلني وال منفردين، ليسوا املادية احلوائج إلنتاج
 ومن. مجعيات أو مجاعات يف ا  مع ينتجون هم بل اآلخر عن منفصل أحدهم

 الناس يقيم اإلنتاج أثناء ويف. داي  فر  ا  إنتاج وليس ا  مجاعي ا  إنتاج اإلنتاج كان هنا
 هذه تكون أن وميكن اإلنتاج، نطاق ضمن تلك أو العالقات هذه بينهم فيما

 وميكن استثمار، كل من حمررين أانس بني وتعاضد اونتع عالقات العالقات
 من انتقال عالقات تكون أن ميكن كما وخضوع، سيطرة عالقات تكون أن

 الطابع يكن مهما ولكن. آخر شكل إىل اإلنتاج عالقات أشكال من شكل
 سيطرة   كانت أم ا  وتعاضد تعاوان   أكانت سواء اإلنتاج عالقات به تتسم الذي

 كل وحتت ا  دائم فإهنا آخر شكل إىل شكل من انتقاال   نتكا أم ا  وخضوع
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 قوى مثل ذلك يف مثلها اإلنتاج، يف عنه غىن ال ضروري عنصر األنظمة
 يف الناس يؤثر ال اإلنتاج "يف: ماركس كارل يقول. بسواء سواء املنتجة اجملتمع
 إال ينتجون ال فهم. ا  أيض اآلخر البعض يف بعضهم يؤثر بل فقط، الطبيعة

 أجل ومن. بينهم فيما النشاط وبتبادل معني، شكل على بينهم فيما ابلتعاون
 أتثريهم يتم وال. معينة وعالقات صالت يف بعض مع بعضهم يدخل ينتجوا أن
 والعالقات الصالت هذه حدود يف إال اإلنتاج يتم ال أي الطبيعة، يف

 .االجتماعية"

 أسلوب هي تمعاجمل هيئة حتدد اليت القوة أن يتبني كله هذا ومن
 وعليه. اإلنتاج وعالقات املنتجة اجملتمع قوى هو اإلنتاج أسلوب وأن. اإلنتاج

 وأفكاره اجملتمع هيئة النهاية يف حتدد اليت للمجتمع املادية احلياة شروط فإن
 ومنو اجلغرايف، اإلقليم أو الطبيعة هي إليها وما السياسية وأوضاعه وآراءه

 غري. اإلنتاج وعالقات املنتجة القوى أي اإلنتاج، وأسلوب وكثافتهم، السكان
 أي اإلنتاج، أسلوب هو اجملتمع وهيئة االجتماعي النظام طابع حيدد الذي أن

 أثناء الناس بني تقوم اليت والعالقات اإلنتاج، ومعارف واألدوات، الناس،
 .اإلنتاج
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 لشروط متعبريه حد على أو للمجتمع التارخيية املادية شرح هو هذا
. اإلنتاج خبواص تسميه وفيما أساسها يف خطأ وهي للمجتمع املادية احلياة

 من مؤلف اجملتمع أن ترى فهي. اجملتمع إىل نظرهتا أساس من آت   فيها واخلطأ
 هذه. اإلنتاج أسلوب ومن وتكاثفهم، السكان منو ومن اجلغرايف الوسط

 اثنني أتثري فتنفي تعود نظريةال ولكن. اجملتمع تكّون اليت هي الثالثة العناصر
 منهما أي يكون أن السكان، منو وعن اجلغرايف الوسط عن تنفي إذ منها،
 القوة نإ فتقول فقط، اإلنتاج أبسلوب وحتصرها اجملتمع، هيئة حتدد اليت القوة

 اجملتمع تطور وتقرر االجتماعي النظام وطابع اجملتمع هيئة حتدد اليت األساسية
 من مكوان   اجملتمع عندها فيكون. اإلنتاج أسلوب هي إمنا آخر إىل نظام من

 إنتاج أسلوب هو واحد عنصر اجملتمع هيئة حيدد الذي ولكن ثالثة عناصر
 أي لواقع خمالف وهو حمض خطأ اجملتمع ملعىن الفهم وهذا. املادية احلاجات

 وال وأنظمة، ومشاعر، وأفكار، انس، من مؤلف اجملتمع إذ. الدنيا يف جمتمع
 هو اجملتمع أن ذلك وبيان. اإلنتاج ألدوات وال فيه، اجلغرايف للوسط دخل

 اخل. ..فرد زائد فرد زائد ففرد. دائمية عالقات بينهم تنشأ الناس من جمموعة
 بني نشأت فإذا. مجاعة األفراد من اجملموعة هذه من ينشأ أي مجاعة، يساوي
 دائمة عالقات بينهم تنشأ مل وإذا ،جمتمعا   كانوا دائمة عالقات األفراد هؤالء
 جيعل فالذي. عالقات بينهم نشأت إذا إال ا  جمتمع يشكلون وال مجاعة، ظلوا

 وهذه. بينهم فيما الدائمية العالقات هو إمنا ا  جمتمع تشكل الناس جمموعة
 ومن. العالقة توجد اليت هي فاملصلحة. مصاحلهم بدافع تنشأ إمنا العالقات
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 إىل بعضهم حيتاج مصاحلهم لقضاء فالناس. عالقة دتوج ال مصلحة وجود غري
 املصاحل هذه أن إال. العالقات املصاحل هذه قضاء من فتنشأ اآلخر، البعض

 املصلحة، عن اإلنسان مفهوم مفسدة أو مصلحة كوهنا حيث من يعينها إمنا
 هذا أن رأى وإن العالقة، نشأت مصلحة األمر هذا أن الشخص رأى فإن

 يربح بقرة للنصراين بيعه أن يرى فاملسلم. العالقة تنشأ ال ةمصلح ليس األمر
 مصلحة ليس ا  خنزير  بيعه أن يرى ولكنه عالقة، بينهما فتنشأ له، مصلحة فيها
 كون عني فالذي. عالقة بينهما تنشأ فال مثن من دفع مهما إايه يبيعه فال

 أبنه الشيء عن الشخص مفهوم هو إمنا مصلحة ليس أو مصلحة الشيء
 هو املفهوم وابلتايل املصلحة عني الذي هو فاملفهوم. مصلحة ليس أو مصلحة

 هي األفكار فتكون األفكار معاين هي املفاهيم أن ومبا. العالقة أوجد الذي
 وال واحد عند توجد أن يكفي ال األفكار هذه أن غري. العالقة أوجدت اليت

 عند توجد أن بد ال بل عالقة، بينهم تنشأ أن يراد ممن اآلخر عند توجد
 كان فإذا. عالقة توجد ال االثنني عند توجد مل فإذا. العالقة توجد حىت االثنني
 أن ميكن ال مصلحة ليس يراه واآلخر مصلحة األمر هذا أن يرى أحدمها
 أن االثنان رأى إذا إال عالقة بينهما توجد أن يتأتى وال. عالقة بينهما توجد
 فإن ذلك وعلى. فال ذلك قبل أما لعالقة،ا توجد فقط وحينئذ مصلحة، هذه

 وحدة أن غري. بينهم العالقة توجد حىت منها بد ال الناس بني األفكار وحدة
 وحدة معها تكون أن بد ال بل العالقات توجد ألن تكفي ال وحدها األفكار

 توجد حىت هبا الشخصان يسر أن بد ال املصلحة هذه أن أي املشاعر،
 العالقة توجد ال منها يسخط واآلخر هبا يسر دمهاأح كان فإذا. العالقة
 وغضب سرور من املصلحة إىل النظرة يف مشاعرمها تتحد أن بد ال بل بينهما،
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 وحدة أن أي. األفكار احتاد جانب إىل املشاعر من ذلك غري إىل وأمل وحزن
 إال. الناس بني العالقات توجد حىت منها بد ال معا   األفكار ووحدة املشاعر

 توجد ألن وحدها تكفي ال الناس بني عا  م واملشاعر األفكار وحدة أن
 هذه به يعاجلون الذي النظام وحدة معها تكون أن بد ال بل العالقات

 ولكن بكذا تعاجل أن جيب املصلحة هذه أن يرى أحدمها كان فإذا. املصاحل
 عالقة ابينهم تنشأ ال األول به قال ما بغري املصلحة هذه تعاجل أن يرى اآلخر

 على اتفقا إذا إال أي معاجلتها، كيفية على اتفقا إذا إال تنشأ أن يتأتى وال
 .العالقة تنشأ وحينئذ به، يعاجلاهنا الذي النظام

. دائمية عالقات بينهم الناس من جمموعة هو اجملتمع أن يتبني هذا ومن
 فيما ظمةواألن واملشاعر األفكار توحيد بينهم أوجدها إمنا العالقات هذه وأن

. وأنظمة ومشاعر أفكار من بينهم يوحد وما الناس هو اجملتمع فيكون. بينهم
 كان وإن وأنه. وأنظمة ومشاعر وأفكار، أانس، من مكون اجملتمع فإن وهلذا

 أساس يف ولكنه دائمية عالقات بينهم الناس من جمموعة واقعه يف اجملتمع
 ابختالف اجملتمعات فختتل وهلذا وأنظمة ومشاعر وأفكار أانس تكوينه

. دائمية عالقات بينهم ا  أانس كلها كانت وإن وأنظمتها، ومشاعرها أفكارها
 هو ذلك نإ إذ وأنظمة، ومشاعر، وأفكار، انس، أبنه اجملتمع يعّرف هنا ومن

 الناس من جمموعة أبنه يعّرف وال. اجملتمعات تتميز وحبسبه تكوينه، أساس
 ليس ولكنه الظاهري واقعه هو كان إنو  ذلك ألن دائمية، عالقات بينهم
 فتكون واألنظمة، واملشاعر األفكار توحيد نتيجة العالقات ألن احلقيقي واقعه

 اليت العالقات وليس للمجتمع احلقيقي الواقع هي واألنظمة واملشاعر األفكار
 يشاهد كما اجملتمع واقع هو هذا. واألنظمة واملشاعر األفكار لتلك نتيجة هي



 124 

 إىل حتليله عند يشاهد وكما فيه، التدقيق بعد يشاهد وكما إليه، النظرة جمرد من
 اجملتمع أبن الشيوعيني تعريف يكون ذلك وعلى. منها يتكون اليت أجزائه
 اجملتمع لواقع ا  فخمال اإلنتاج وأسلوب السكان ومنو اجلغرايف الوسط من مؤلف

 .حمض خطأ فهو
 ما خطأ انحية من أما. تمعاجمل لواقع التعريف خمالفة انحية من هذا

 نإ قالوا اجملتمع تعريف هذا نإ يقولوا أن بدل فإهنم أفكار من التعريف تضمنه
 كل قبل تشمل إهنا فقالوا وعددوها. للمجتمع املادية احلياة شروط هي هذه

 الشروط أحد يؤلف الذي اجلغرايف الوسط أو ابجملتمع، حتيط اليت الطبيعة شيء
 احلياة شروط مفهوم يف يدخالن وكثافتهم السكان منو أنو . للمجتمع الضرورية

 املادية احلياة شروط جمموعة يف هو اإلنتاج أسلوب وأن. للمجتمع املادية
 .خطأ كله القول وهذا. للمجتمع
 فيكفي وكثافتهم، السكان ومنو ابجملتمع، حتيط اليت للطبيعة ابلنسبة أما

 خطأ تعبريهم حد على أو ،ومقوماته اجملتمع مكوانت من اعتبارمها خطأ
 هيئة حيددان ال هنماإ يقولون أهنم للمجتمع املادية احلياة شروط من اعتبارمها
 من وال منه ا  جزء ليسا أهنما يعين وهذا اجملتمع نوعية يف يؤثران ال أي اجملتمع،
 فقدانه يؤثر الشيء مقومات من هو وما فيه، يؤثر الشيء جزء فإن. مقوماته

 فهما التحديد هذا يف يؤثران وال اجملتمع هيئة حيددان ال داما اوم. الشيء على
 الشروط من اعتبارمها فيكون. تعبريهم حد على املادية حياته شروط من ليسا
 الكرة يف ا  طبيعي موجود اجلغرايف الوسط أو ابلطبيعة يسمونه ما نإ مث. خطأ

 ويف ا،مريكأل دو موج اأمريك ويف لروسيا، موجود روسيا يف فهو كلها، األرضية
 وسواء يوجد، مل أم جمتمع وجد سواء موجود، سكان ال حيث الشمايل القطب
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 أايم موجود نفسها روسيا يف وهو اشرتاكي، جمتمع أو رأمسايل جمتمع وجد
 أن مع احلالتني أي يف يتغري ومل املاركسية االشرتاكية أايم وموجود القيصرية،

 من أو اجملتمع تكوين من ا  جزء ليس أنه ثبتي وهذا ،اي  وجذر  كليا   تغري اجملتمع
 صحيح. للمجتمع املادية احلياة شروط من ليس تعبريهم حد على أو مقوماته

 معني مكان وبدون عليه، يقوم جغرايف مكان من له بد ال البشري اجملتمع أن
 اجملتمع نوع حتديد يف له دخل ال املكان أن إال. معني جمتمع وجود يتصور ال

 املكان، يتغري وال اجملتمع يتغري الواحد املكان يف أنه بدليل عليه، ميقو  الذي
 حتدد اليت العناصر يف يدخل ال ولكنه منه بد ال أنه شك ال املعني فاملكان

 مقومات يف له دخل ال فإنه ا  يطبيع ا  ر أم كونه على عالوة فهو اجملتمع، نوع
 بل ومقوماته، اجملتمع كوانتمب له عالقة فال وكثافتهم السكان منو ماأو . اجملتمع
 ا  سان ابعتبارهم أنفسهم الناس هو إمنا منه جزء وهو ابجملتمع عالقة له الذي
 فقرية. ا  مطلق ذلك يف هلما دخل ال الكثافة أو النمو إذ. وكثافتهم منوهم وليس

 واملشاعر األفكار فيها احتدت إذا ا  واحد ا  جمتمع تشكل نسمة امائت سكاهنا
 احتدت إذا ا  واحد ا  جمتمع تشكل نسمة مليون امائت سكاهنا دوبال واألنظمة

 نسمة مليون سكاهنا كان حني والقاهرة واألنظمة، واملشاعر األفكار فيها
 تشكل ظلت نييمال أربعة سكاهنا أصبح وحني ،ا  واحد ا  جمتمع تشكل كانت
 معاجملت من ا  جزء ليست السكان يف والكثافة النمو فمسألة. ا  واحد ا  جمتمع

 بغض ا  أانس بوصفهم الناس هم إمنا اجملتمع من جزء هو الذي بل ابملشاهدة،
 .كثافتهم وعن منوهم عن النظر

 اإلنتاج ألسلوب ابلنسبة أما. السكان ومنو اجلغرايف للوسط ابلنسبة هذا
 للمجتمع، املادية احلياة شروط من هو اإلنتاج أسلوب نإ يقولون فإهنم
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 الثالث وهذه استخدامها، ومعرفة اإلنتاج، وأدوات الناس، هو أبنه ويعّرفونه
 عالقات فتشكله اآلخر اجلانب أما اإلنتاج، أسلوب جانيب أحد تشكل
 اجملتمع من جزء أهنم شك فال للناس ابلنسبة أما. خطأ القول وهذا. اإلنتاج

 جمتمع، هناك يكون أن ميكن ال الناس من أدىن حد بدون فإنه كالم، وال
 اجملتمع، وجود يف األساسي العامل وهم اجملتمع، وجود سأسا هم فالناس
 يوجدون الذين هم فالناس اإلنتاج، أسلوب يف جزء هنمإ يقال ال ولكنه

 الفنية، اخلربة أي استخدامها معرفة ألنفسهم يوجدون الذين وهم األدوات،
 من ا  جزء ليست األشياء هذه ولكن بينهم، فيما العالقات حيدثون الذين وهم
 من يتألف ماداي   كال   الناس مع تشكل هي وال منها، ا  ءجز  الناس وال اس،الن

 أسلوب من ءا  جز  الناس يكون ال لذلك موجودة، غري فاجلزئية األجزاء، هذه
 من مجاعة هو اجملتمع واقع إذ اجملتمع، وجود أساس أنفسهم الناس بل اإلنتاج،

 واألنظمة املشاعرو  األفكار وحدة عن نشأت دائمية عالقات بينهم الناس
 .لديهم

. نوعيته يف وال اجملتمع، وجود يف هلا دخل ال فإنه اإلنتاج أدوات وأما
 واردات على يعيشون أهلها كان أبن إنتاج أدوات فيها ليس قرية توجد فقد

 مث. ا  جمتمع يشكلون ذلك ومع الالجئني، معسكرات مثل اخلارج، من أتتيهم
 حيث من اأمريك يف اإلنتاج أدوات سنف هي روسيا يف اإلنتاج أدوات إن

 وهذا ،اأمريك يف اجملتمع غري روسيا يف فاجملتمع ذلك ومع واملعامل املصانع
 مقوماته من وال اجملتمع مكوانت من ليست اإلنتاج أدوات أن حمسوس دليل

 املادية فاحلياة للمجتمع، املادية احلياة شروط من ليست تعبريهم حد على أو
 يتميز ميزة أي اجملتمع يكسب ال اجملتمع يف ووجودها. وهنابد توجد للمجتمع
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 حد على أو اجملتمع مكوانت من اعتبارها فيكون اجملتمعات، من غريه عن هبا
 .خطأ للمجتمع املادية احلياة شروط من تعبريهم

 أدوات إىل حاجة يف األزمان أقدم منذ البشر جمتمعات أن صحيح
 جمتمع أي عنها يستغين وال ذلك، وغري اعةوالصن والزراعة الصيد يف اإلنتاج
 املاء ويشرب اهلواء يستنشق مثال   إنسان فكل. ا  صخا ا  وصف تعطيه ال ولكنها
 هذه ليست ولكن وجودها، من بد ال ا  طبيعي أشياء فهذه الطعام وأيكل
 عن ا  متميز  ا  فرد وشكله ومالحمه بتقاسيمه جتعله أو شخصيته حتدد هي األشياء

 جلميع ابلنسبة ودائمية مشرتكة أشياء فهي للمجتمع، األدوات وكذلك غريه،
 اجملتمع تعريف يف حبث موضع تكون ال ولذلك حاجاهتا حسب اجملتمعات

 يتميز ا  معين ا  جمتمع جتعل اليت العناصر على ينصب البحث وإمنا مقوماته، وبيان
 عراملشا األفكار هي وإمنا األدوات ليست وهذه اجملتمعات، من سواه عن

 ا  جمتمع كونه حيث من اجملتمع حبث يف هلا دخل ال اإلنتاج فأدوات. واألنظمة
 احلياة ضرورات من كانت وإن ألهنا. أخرى جمتمعات من غريه عن ا  متميز 

 أن فكما واهلواء كاملاء ولكنها اإلنسان، حاجة حسب طبيعي أمر ووجودها
 ال األدوات فكذلك غريه، عن ا  متميز  جتعله وال ،إنساان   تكون ال واهلواء املاء

 .اجملتمع من ا  جزء هي ليست ولذلك غريه، عن ا  متميز  جتعله وال ا  جمتمع تشكل
 واحدة نظرة فإن األدوات استخدام معارف أو اإلنتاج معارف وأما

 فإن. اجملتمع مكوانت من اعتبارها خطأ تبني والتكنولوجية، الطبيعية للعلوم
 املعارف هذه نإ مث ،ا  جمتمع يكونوا أن وبني همبين حيول ال الناس لدى انعدامها

. اأمريك يف غريه روسيا يف فاجملتمع ذلك ومع ا،أمريك يف عينها هي روسيا يف
 أي يف ختتلف ال عاملية معارف هي العلوم وسائر اإلنتاج علوم فإن هذا فوقو 
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 عالقة ال ولذلك آخرين، عند عنها أانس عند ختتلف وال آخر، يف عنها جمتمع
. ومقوماته اجملتمع مكوانت من تعترب فال. بنوعيته وال اجملتمع بتكوين اهل

 بد "ال: له تصريح يف السوفيايت االحتاد وزراء رئيس خروشوف يقول ولذلك
 ذلك من أكثر فيه قال بل اإلنتاج" تنمية يف الرأمسالية ابألساليب االستعانة من
 يدل مما اإلنتاج" تنمية يف يةالرأمسال النظم من االستفادة من بد "ال: قال إذ

 من ليست املعرفة أن يعرتفوا أن الشيوعيني على ميلي صار الواقع أن على
 .اجملتمع مكوانت

 هو ومقوماته اجملتمع مكوانت من هو الذي فإن اإلنتاج عالقات وأما
 تكون كما فالعالقة. وحدها اإلنتاج عالقات وليس ا  مطلق الدائمية العالقات

 واإلجارة والشراء البيع مبادالت أثناء بينهم تكون اإلنتاج ناءأث الناس بني
 بينهم يقيمون فالناس ذلك، وغري والشراكة والشفعة واهلبة والكفالة والوكالة

 أم ابإلنتاج تتعلق مصاحل أكانت سواء بينهم مصاحل تنشأ حني عالقات
 وغري والعطف واجلوار والبنّوة ابلزوجية تتعلق مصاحل أم ابلتوزيع تتعلق مصاحل
 تعترب أن اخلطأ من كان وهلذا اإلنتاج، عالقات من أعم فالعالقات. ذلك

 العالقات تدخل أن جيب بل اجملتمع مكوانت من وحدها اإلنتاج عالقات
 اعتبار فإن أخرى جهة ومن جهة، من هذا. االعتبار هذا يف كلها الدائمية

 احلقيقي واقعه ولكن الظاهري واقعه ابعتبار هو إمنا اجملتمع من ا  جزء العالقات
 ما احلقيقة يف جزء هو فالذي املصاحل، إىل النظرة نتيجة هي العالقات أن

 إليه ذهبت ما خطأ يظهر وبذلك. نفسها العالقات وليس العالقات أوجد
 أو اجملتمع مكوانت من ا  جزء وحدها اإلنتاج عالقات جعل من التارخيية املادية
 .للمجتمع املادية حلياةا شروط من تعبريهم حد على
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 شروط انحية من تعبريهم حد على أو اجملتمع تعريف انحية من هذا
 كلها فإهنا اإلنتاج خبواص يسمونه ما انحية من أما للمجتمع، املادية احلياة
 اإلنتاج أن تعترب ثالثال اخلواص فهذه. نظرية فروض على مبنية وهي خطأ،
 تغري إىل حتمية بصورة يؤدي اإلنتاج سلوبأ تغري وأن ومنو تغري حالة يف ا  دائم

 واملؤسسات واآلراء االجتماعية األفكار وتغري أبسره، االجتماعي النظام
 تطور أن هي والتغري التطور هذا فيها جيري اليت الكيفية نإ مث. السياسية

 أدوات وتطور وبتغيري وتطورها، املنتجة القوى بتغري ا  دائم تبدأ وتغرياته اإلنتاج
 تتعدل األمر ابدئ يف إذ. اإلنتاج عالقات تلحقها مث غريها، قبل نتاجاإل

 تتعدل هلا ا  وطبق التعديالت هلذه ا  تبع وبعدئذ وتتطور اجملتمع يف املنتجة القوى
 الكيفية وهبذه .االقتصادية عالقاهتم تتعدل أي الناس بني اإلنتاج عالقات

 نشوء حيصل ال العملية ذهه يف أنه غري. اجلديد النظام إىل االنتقال حيصل
 خارج بعدها تطابقها اليت اإلنتاج عالقات ونشوء اجلديدة املنتجة القوى
 تظهر ولكنها القدمي، النظام قلب يف تنشأ بل زواله، وبعد القدمي اجملتمع
 املنتجة القوى تبلغ أن إىل عفوي بشكل وتظل األمر أول يف عفوي بشكل

. الثورة من بد وال العنيف الواعي نشاطال من بد ال يصبح وحينئذ النضج حد
 ولكي. فروض وجمرد خطأ شك ال وهي عندهم اإلنتاج خواص خالصة هذه

 تفصيلي بشكل خاصة هلا التعرض من بد ال ا  قدقي ا  إدراك فيها اخلطأ يدرك
 :حدة على منها واحدة لكل
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 ةطويل مدة يقف ال أنه هي لإلنتاج األوىل اخلاصة نإ الشيوعيون يقول
 أسلوب تغري يعين هذا وتغريه. ومنو تغري حالة يف ا  دائم فهو معينة، نقطة يف

 أسلوب تغري فإن. نظام إىل نظام من اجملتمع انتقال ذلك عن فنشأ اإلنتاج،
 تغري وإىل أبسره، االجتماعي النظام تغري إىل حتمية بصورة يؤدي اإلنتاج
 تغري نإ إذ. السياسية تواملؤسسا اآلراء تغري وإىل االجتماعية، األفكار
 را  صه كله والسياسي االجتماعي النظام صهر إىل يؤدي اإلنتاج أسلوب
 خمتلفة، إنتاج أدوات يستخدمون التطور درجات خمتلف يف فالناس. ا  جديد

 أسلوب الرِّق ويف إنتاج، أسلوب االبتدائية املشاعية ففي. خمتلفة حياة فيحيون
 عن خيتلف فيها أسلوب وكل. وهكذا اثلث أسلوب اإلقطاعية ويف آخر،
 وحياهتم االجتماعي، الناس نظام خيتلف ولذلك االختالف، متام اآلخر

 ،الرِّق عهد يف عنها املشاعية عهد يف السياسية ومؤسساهتم وآراؤهم العقلية،
 الناس نظام خيتلف وهكذا اإلقطاع، عهد يف عنها لفختت الرِّق عهد يف وهي

 السياسية ومؤسساهتم آراؤهم وختتلف العقلية، محياهت وختتلف االجتماعي
 وآراؤه ونظرايته، وأفكاره ذاته، واجملتمع، هذه اإلنتاج أساليب حسب

. اجملتمع يف اإلنتاج أبسلوب األساس حيث من تتعلق السياسية ومؤسساته
 تطور اتريخ أن هذا ومعىن. التفكري من منط طابقهي املعيشة من منط فكل

 اليت اإلنتاج أساليب اتريخ اإلنتاج، تطور اتريخ شيء كل قبل هو اجملتمع
 بني اإلنتاج وعالقات املنتجة القوى تطور اتريخ العصور، خالل تتعاقب
 عن ابلكشف لنا يسمح الذي املفتاح عن يبحث ال أن جيب وعليه. الناس
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 نبحث أن جيب بل وأفكاره، اجملتمع آراء يف أو الناس، أدمغة يف اجملتمع قوانني
 التاريخ، أدوار من دور كل خالل اجملتمع ميارسه الذي اإلنتاج أسلوب يف عنه
 الرئيسية التارخيي العلم مهمة فإن وابلتايل للمجتمع، االقتصادية احلياة يف أي
 وعالقات املنتجة القوى تطور وقوانني اإلنتاج، قوانني وكشف دراسة هي

 قوانني من يستوحى أن فيجب. للمجتمع االقتصادي التطور وقوانني اإلنتاج،
 يكون وعليه. شيء كل للمجتمع االقتصادي التطور وقوانني اإلنتاج تطور

 وللنظام السياسية، ولآلراء هي، حيث من لألفكار األساسي املصدر
 وعالقات املنتجة القوى تطور قوانني هو السياسية وللمؤسسات االجتماعي،

 .االقتصادي التطور قوانني أي اإلنتاج،
: نقاط ثالث فيها ما وأهم. عندهم األوىل اخلاصة موجز هو هذا

 حالة يف ا  دائم فهو حتمي بشكل حال إىل حال من يتغري اإلنتاج أن إحداها
 أن الثانية النقطة. اإلنتاج أبسلوب يسمونه ما ابإلنتاج يريدون وهم ومنو، تغري
 جانب إىل لإلنتاج تستعمل اليت واملعارف األدوات أي املنتجة، القوى تغري
 يف األفكار وتغري اجملتمع يف النظام تغري إىل ا  حتم يؤدي اإلنتاج عالقات تغري
 معرفة أن الثالثة النقطة. فيه السياسية واملؤسسات اآلراء وتغري اجملتمع هذا

 آراء يف وال التشريع، كتب يف عنها يبحث ال اجملتمع يف يطبق الذي النظام
 اليت املعارف ويف اإلنتاج أدوات يف هاعن يبحث وإمنا واملشرعني، املفكرين
 سري أثناء الناس بني القائمة العالقات ويف الفنية، اخلربة أي لإلنتاج تستعمل
 كلها أهنا يظهر وابلتدقيق. اخلاصة هذه يف اليت النقاط أهم هذه. اإلنتاج

 .خطأ
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 ا  ر أم ليس اإلنتاج أبسلوب يسمى ما تغري فإن األوىل للنقطة ابلنسبة أما
 ظل اإلسالمي العامل أن ذلك على دليل بسطأو . يتغري ال وقد يتغري فقد ا  يحتم
 أي فيه حيصل مل ،ا  تقريب سنة أربعمائة وهي العثمانيني، اخللفاء مدة طوال
 اخلربات أي لإلنتاج تستعمل اليت املعارف يف وال اإلنتاج، أدوات يف ال تغيري،
 أبسلوب يسمى ما كان فلو. الناس بني القائمة العالقات يف وال الفنية،
 خالل اإلسالمي العامل النتقل حتمي بشكل دائم تغري حالة يف اإلنتاج

 روسيا فإن ا  وأيض. حيصل مل ذلك أن مع حال إىل حال من سنة األربعمائة
 ال يذكر، ا  تغري  تتغري مل هي وهي قرون عدة ظلت القياصرة عهد خالل نفسها

 العالقات يف وال الفنية، اخلربات أي نتاج،اإل معارف يف وال اإلنتاج، أدوات يف
 فيها وتغريت الصناعية الثورة فيها حصلت اليت نفسها وأورواب. الناس بني

 فيها حيصل مل الفنية اخلربات أي لإلنتاج تستعمل اليت واملعارف اإلنتاج أدوات
 ظلت فقد طبيعي، بشكل وال حىت حتمي، بشكل األمرين هذين يف التغري
 تغري، فيها حيصل ومل واحدة، حال وعلى الدرجات أحط يف يوه قرون عدة

 الصناعية الثورة حدثت االخرتاعات ووجدت العلمية النهضة حصلت ملا ولكن
 اإلنتاج أبسلوب يسمى ما تغري أن على قاطع برهان كله وهذا التغري، وصار
 .ومنو دائم تغري حال يف هو وليس ا  يحتم ليس

 جيعلون أهنم هو فيها اخلطأ وجه فإن اخلاصة هذه من الثانية النقطة أما
 ومصدر النظام مصدر اإلنتاج وعالقات الفنية، اخلربة أي واملعارف األدوات،
 اإلنتاج أسلوب تغري نإ فقالوا. السياسية واملؤسسات اآلراء ومصدر األفكار

 هذه تغري إىل حتمية بصورة يؤدي والعالقات الفنية واخلربات األدوات أي
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 األفكار أوجدهتا إمنا احلقيقة يف األدوات فإن. اخلطأ جاء هنا ومن. األمور
 بل ابألفكار توح مل فهي األفكار، أوجدت اليت هي وليست واملعلومات

 النهضة فيها حتدث مل وأورواب واخرتاعها، صنعها من مكنت اليت هي املعارف
 وجدوأ النهضة أوجد الذي هو وصنعها األدوات اخرتاع وإمنا األدوات من

 جتارب نتيجة هي فليست لإلنتاج تستعمل اليت الفنية اخلربة وأما. األدوات
 والعادات، التجارب خطأ تبني قد معارف هي وإمنا العمل يف وعادات لآللة
 تؤخذ ومل مستقلة معارف إذن فهي والعادات، التجارب تناقض بكيفية وأتيت

 قبل ورمبا اآللة عمالاست قبل توجد قد بل فقط، استعماهلا من وال اآللة من
 ابلنظام هلا عالقة وال املعرفة من معني بنوع خمتصة املعارف وهذه. وجودها
 اأمريكو  روسيا يف الذرة علماء أن ذلك على دليل وأكرب. السياسية واآلراء
 الذي البلد يف ابلنظام هلم عالقة ال بلد أي يف الطبيعيات وعلماء وغريمها
 ابآلراء وال اجملتمع، يف ابألفكار وال اده،وإجي وضعه حيث من فيه يعيشون

 واملؤسسات واآلراء واألفكار النظام يف حيدثون وال فيه، السياسية واملؤسسات
 اليت املعارف كون يكذب وهذا معارفهم، وال هم ال أثر، أي السياسية
 ولآلراء اجملتمع يف واألفكار للنظام ا  مصدر  الفنية اخلربات أي لإلنتاج تستعمل

 وليست نظام حسب تسري إمنا فإهنا العالقات وأما. فيه السياسية ؤسساتوامل
. للنظام ا  مصدر  وليست النظام تطبيق موضع هي أي. النظام مصدر هي

 الشيوعيون تسلم فلما معني نظام حسب تسري كانت روسيا يف فالعالقات
وا االشرتاكية تطبيق حياولون وأخذوا احلكم  بحس روسيا يف العالقات سريَّ

 يف اإلنتاج أدوات من ال مفكر من أي ماركس من أخذوه ونظامهم نظامهم،
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 الفتح قبل مثال   الشام وبالد روسيا، يف اإلنتاج عالقات من وال روسيا
 فتحها فلما معني، نظام حسب هايف العالقات تسري كانت اإلسالمي
 سالم،اإل بنظام فيها العالقات سريوا عليها اإلسالم نظام وطبقوا املسلمون

 يؤخذ ومل واملدينة، مكة يف وسلم وآله عليه هللا صلى حممد على أنزل إمنا وهو
 بالد يف الناس بني القائمة العالقات من وال الشام بالد يف اإلنتاج أدوات من

 وعليه. النظام مصدر وليست النظام تطبيق موضع العالقات فتكون. الشام
 اخلربات وكذلك فيه، لألفكار الو  اجملتمع لنظام ا  مصدر  ليست األدوات فإن

 العالقات وأما. لألفكار وال للنظام ا  مصدر  ليست اإلنتاج معارف أو الفنية
 وبذلك. واألفكار للنظام ا  مصدر  وليست واألفكار النظام تطبيق موضع فهي
 يف لألفكار وال اجملتمع، لنظام را  مصد ليس اإلنتاج أبسلوب يسمى ما أن يتبني

 األمور هلذه ا  ر مصد ليس دام وما فيه، السياسية واملؤسسات راءلآل وال اجملتمع،
 األفكار تغري إىل وال اجملتمع نظام تغري إىل حتمية بصورة يؤدي ال تغريه فإن
 .فيه السياسية واملؤسسات اآلراء تغري إىل وال فيه،

: قسمني من عندهم مكون اإلنتاج أبسلوب يسمونه ما فإن وأيضا  
 استخدام ومعارف اإلنتاج وأدوات الناس أي املنتجة اجملتمع قوى أحدمها

 الذي النظام هي هذه اإلنتاج وعالقات اإلنتاج، عالقات والثاين األدوات،
 معىن فيكون. معني نظام على تسري إمنا ا  حتم العالقات ألن. الناس عليه يسري
 تغري أن هو النظام تغري إىل حتمية بصورة يؤدي اإلنتاج أسلوب تغري إن: قوهلم

 إىل حتمية بصورة يؤدي العالقات عليه تسري الذي النظام وتغري املنتجة القوى
 اجملتمع يف النظام تغري إىل يؤدي اإلنتاج أسلوب تغري أبن فالقول. النظام تغري
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 كانت وملا. اإلنتاج عالقات تغري إىل يؤدي اإلنتاج أسلوب تغري أن يعين
 تغري كان يقولون، كما ج،اإلنتا  أسلوب من جزء هي اإلنتاج عالقات
 مؤداي   الشيء تغري كان يعين اإلنتاج، عالقات تغري إىل مؤداي   اإلنتاج عالقات

 تغري نإ قالوا ولو التعبري، يف واضطراب تلبك وهذا نفسه، الشيء تغري إىل
 نظام فيتغري العالقات عليه تسري الذي النظام تغري إىل يؤدي املنتجة القوى
 ال إذ. خطأ   كان وإن ا  منسجم لكان الثانية اخلاصة يف ءجا كما كله اجملتمع
 تغري إىل يؤدي املنتجة القوى تغري مع العالقات نظام تغري نإ يقال أن يتأتى
 تذهب اإلقطاع وعالقات والطاحونة الفأس أن املراد نإ قيل إذا وأما. النظام
 نظام إىل غريالت فيكون الرأمسالية وعالقات واملصنع، الرتاكتور، بدهلا وأييت
 هو العالقات هذه تغري أن هو عليه اجلواب فإن جديدة، عالقات وإىل جديد

 كانت حني فاملصانع النظام، تغري عدم هو هي كما وبقاءها النظام، تغري
 العالقات تكون أن معها ا  ممنسج كان صغرية آالت بوصفها اي  فرد تنتج

 ظلت فإذا ؛ا  اعيمج تنتج ضخمة مصانع وصارت املصانع فتغريت فردية،
 عليه ما وهو ا  يرأمسال النظام كان اأمريك يف احلال هي كما فردية العالقات

 كان روسيا يف احلال هي كما مجاعية عالقات إىل تغريت وإذا العالقات،
 أسلوب تغري نإ يقال فكيف العالقات إليه صارت ما وهو ا  اشرتاكي النظام

 إىل أي النظام تغري إىل يؤدي العالقات وتغري املنتجة القوى تغري أي اإلنتاج،
 كل يف فتغريت معا   كاأمريو  روسيا يف تغريت املنتجة فالقوى! العالقات؟ تغري

 يف العالقات ولكن الفنية، اخلربات أي اإلنتاج ومعارف اإلنتاج أدوات منهما
 اأمريك يف وأما مجاعية، عالقات إىل فردية عالقات من تغريت فقط روسيا
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 بصورة يؤدي اإلنتاج أسلوب تغري نإ قوهلم فيكون فردية، قاتالعال فظلت
 تتغري وإمنا العالقات، بتغري هو يتغري ال ألنه خطأ، النظام تغري إىل حتمية

 متلبك قول أنه على عالوة عليها، يطبق الذي النظام حسب العالقات
 تغري يؤدي فال األوىل، اخلاصة من الثانية النقطة تبطل كله وبذلك. مضطرب

 النظام، حبسب العالقات تتغري وإمنا النظام تغري إىل اإلنتاج أبسلوب يسمى ما
 .النظام بتغري هلا عالقة فال الفنية واخلربات األدوات وأما

 من ميكن أنه أي اآلاثر، علم قصدوا إن فإهنم الثالثة النقطة وأما
 عن ا  شيئ نعرف أن اآلاثر يف جندها اليت وغريها والفخارية اخلزفية األدوات

 أفكارهم عن ا  وشيئ معيشتهم نظام عن ا  وشيئ. يستعملوهنا كانوا الذين ثقافة
 وال كاملة األنظمة نعرف أن نستطيع ال أي ،ا  كلي ال ا  جزئي صحيح فهذا

 وال األداة، تلك تعطيه ما مبقدار منها ا  شيئ نعرف أن ميكن وإمنا كلها، الثقافة
 الصحيحة الرواايت ومن والتشريع قهالف كتب من إال كلها نعرفها أن ميكن

 من إال كاملة معرفتها ميكن ال أي. واألنظمة والقوانني لألفكار املتسلسلة
. املفكرين ومن األفكار نفس من أي وأفكاره، اجملتمع آراء ومن الناس أدمغة
 طريق هو وإمنا النظام وضع يف له دخل ال حال أي على املعىن هذا ولكن
 أخذوا الناس أن هو هلم املقصود بل هلم، املقصود أنه يظن وال التاريخ، ملعرفة

 تغري األسلوب هذا تغري وحني ميارسونه، الذي اإلنتاج أسلوب من نظامهم
 تؤخذ اليت هي للمجتمع االقتصادية احلياة أن على يدل هذا وأن نظامهم،

 الناس، يستعملها كان اليت األنظمة على دلت اليت هي ألهنا األنظمة، منها
 كون أن إحدامها انحيتني من آت   اخلطأ وهذا. الفاحش اخلطأ أييت وهنا
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 حمروق غري أو ابلنار حمروق أمحر، أو أبيض فخار صحن مثال   استعمل اإلنسان
 تدل وإمنا األدوات، هذه من أخذ قد وأفكاره معيشته نظام أن على يدل ال

 تدل فإمنا دلت إن فهي األدوات، هذه عليه أملت اليت هي مفاهيمه أن على
. منها أخذت قد واألفكار النظام أن على تدل وال والنظام األفكار نوع على
 ويستعمل اآللة فيصنع يفكر إمنا واحلديث القدمي يف إنسان أي اإلنسان فإن

 عليه متلي اليت هي األداة وال صناعتها عليه متلي اليت هي اآللة وليس األداة،
 استعمال عن معلومات لديه توجد ال يالذ فاألعرايب استعماهلا، كيفية

 اآلنية وبني منه الطعام لتناول يستعمل الذي الصحن بني يفرق ال األدوات
 األدااتن هااتن له أعطيت إذا فإنه. فيها حاجتهم الصغار ليقضي تستعمل اليت

 على إحدامها استعمال بباله خيطر وال الشاة، وحللب لألكل ا  مع تعملهماسا
 تعط مل فاألداة. معلومات له أعطيت إذا إال ألخرىا استعمال خالف

 من وشيء ثقافته من شيء على تدل كانت وإن استعماهلا طريقة الشخص
 على تدل كانت وإن حياته طريقة الشخص تعط مل واآللة عيشه، أسلوب

 على اآللة داللة بني فرق وهناك. عليه يعيش كان الذي األسلوب من شيء
 لنظامه املصدر هي كوهنا وبني عيشه أسلوب من وشيء ثقافته من شيء

 مصدر للمجتمع االقتصادية احلياة جعل يف اخلطأ يظهر وبذلك. وأفكاره
 .اجملتمع عليه يعيش الذي النظام

 مهما واآلالت األدوات أن فهي اخلطأ منها جاء اليت الثانية الناحية أما
 الناس عليها نكا اليت للثقافة كاملة صورة تعطي أن ميكن ال وتنوعت كثرت

 من ا  وشيئ الثقافة، هذه من ا  ئشي تعطي وإمنا عليه، يعيشون كانوا الذي وللنظام
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 يكفي ال وتنوع كثر مهما الشيء وهذا. النظام ذلك من ا  يئوش األفكار، هذه
 احلياة على تدل ال اآلاثر هذه أن يتبني وبذلك الكاملة، الصورة إلعطاء

 وال سائدة، كانت اليت األفكار مجيع على لتد ال وابلتايل كاملة االقتصادية
 مطبقا   كان الذي النظام مجيع على وال موجودة، كانت اليت الثقافة مجيع على

 مصدره ليس اجملتمع عليه يعيش الذي النظام فإن هذا وعلى. الوقت ذلك يف
 عليه تدل ال وهي ،ا  ياترخي منه شيء على تدل كانت وإن اإلنتاج أدوات
 ليست حال أي وعلى األحكام، وبعض األفكار بعض على تدل وإمنا ،كامال  

 ومن والتشريع الفقه كتب من يؤخذ وإمنا منها، يؤخذ هو وال له، را  مصد هي
 مل فإنه. الواقع هو وهذا التشريعية، لألفكار املتسلسلة الصحيحة الرواايت

 التواآل احلاضرة األدوات من أو التارخيية اآلاثر من استنبط قد أحد يوجد
 السياسية، ومؤسساته وآراءه، أفكاره، منها أخذ وال وتشريعه نظامه املستعملة

 .املفكرين ومن نفسها األفكار من كله ذلك أخذ وإمنا
 والنظام االشرتاكية األفكار أخذ حني نفسه السوفيايت واالحتاد

 األدوات إىل وصل حىت األنظمة منها يستوحي اآلاثر إىل يذهب مل االشرتاكي
 الكتب من األفكار أخذ وإمنا والنظام، األفكار منها فأخذ تستعمل اليت

 الثالثة النقطة تبطل وهبذا. مفكرين وبواسطة املفكرين، من أي واملناقشات،
 عليه يعيش الذي النظام مصدر هي االقتصادية احلياة كون يبطل وابلتايل
. كاملة لةدال الناس عليه يعيش كان الذي النظام على تدل وال حىت الناس،

 .األوىل اخلاصة تبطل الثالث النقاط هذه وإببطال
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 تطور أن فهي الشيوعيني رأي حسب لإلنتاج الثانية اخلاصة وأما
 أدوات وتطور وبتغري وتطورها، املنتجة القوى بتغري ا  دائم تبدأ وتغرياته اإلنتاج
. وثورة حركة اإلنتاج عناصر أكرب إذن هي املنتجة فالقوى. غريها قبل اإلنتاج

 اإلنتاج ومعارف اإلنتاج، وأدوات الناس،: هي اجملتمع هيئة حتدد اليت فالشروط
 اإلنتاج وأدوات فالناس. اإلنتاج أثناء الناس بني والعالقات الفنية، اخلربة أي

 التحديد وعلى التغري، فيها يبدأ اليت فهي املنتجة، القوى هي اإلنتاج ومعارف
 وتتطور، اجملتمع يف املنتجة القوى تتعدل األمر ابدئ ويف. اإلنتاج أبدوات يبدأ

 أي الناس، بني اإلنتاج عالقات تتعدل هلا ا  وطبق التعديالت هلذه ا  تبع وبعدئذ
 .االقتصادية عالقاهتم

 أن يعين ال اإلنتاج أبدوات يبدأ التغري كون أن يعلم أن ينبغي أنه إال
 بتلك، تتعلق ال هذه أن أو جة،املنت القوى تطور يف تؤثر ال اإلنتاج عالقات

 إال املنتجة القوى بتطور يتعلق تطورها كان وإن اإلنتاج عالقات أن الواقع فإن
 أو فتعجله املنتجة، القوى تطور يف بدورها تؤثر اإلنتاج عالقات أي أهنا

 أبدوات التحديد وعلى املنتجة، ابلقوى يكون إمنا ابلتغري البدء ولكن تبطئه،
 .ابلتغري اإلنتاج عالقات حقهاتل مث اإلنتاج

 طويال   ا  أمد تتأخر أن ميكن ال اإلنتاج عالقات فإن ذلك على وعالوة
 املنتجة القوى ألن. النمو هذا مع تناقض يف تبقى وأن املنتجة القوى منو عن

 ا  اتم ا  تطور  تتطور أن تستطيع ال اإلنتاج ومعارف اإلنتاج وأدوات الناس وهي
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 وحالتها، املنتجة القوى لطابع مطابقة اإلنتاج تعالقا تكون عندما إال
 عن اإلنتاج عالقات أتخرت مهما فإنه ولذلك. حبرية التطور جمال هلا وتفسح

 - ينتهي فعال   وهو - األمر هبا ينتهي أن من بد فال املنتجة القوى تطور
 طابع يالئم ا  طابع تتخذ وأن املنتجة، القوى تطور مستوى وبني بينها ابملطابقة

 القوى بني اإلنتاج نظام يف جتمع اليت الوحدة تعرضت وإال املنتجة، القوى هذه
 انقطاع حدوث إىل ذلك فيؤدي. التفكك خطر إىل اإلنتاج وعالقات املنتجة

 .املنتجة القوى حتطيم وإىل اإلنتاج جمموع يف
 تطور مستوى وبني اإلنتاج عالقات بني املطابقة على البارزان واملثاالن

 السوفياتية اجلمهورايت احتاد مها بينهما املطابقة عدم وعلى املنتجة القوى
 االشرتاكية اجلمهورايت احتاد يف االشرتاكي فاالقتصاد. الرأمسالية واألقطار

 طابع مع اتم توافق يف هي اإلنتاج لوسائل اجلماعية امللكية حيث - السوفياتية
 ا  حتطيم وال اقتصادية أزمات ال ابلتايل جتد ال وحيث اإلنتاج لعملية االجتماع

 القوى وطابع اإلنتاج عالقات بني التام لالتفاق مثال هو - املنتجة للقوى
 لوسائل الرأمسالية اخلاصة امللكية حيث - الرأمسالية األقطار ويف. املنتجة
 القوى طابع أي اإلنتاج، لعملية االجتماع طابع بينة بصورة تناقض اإلنتاج
 عالقات بني واخلالف للتنافر مثاال   االقتصادية ماتاألز  تكون - املنتجة
 األزمات فإن. بينها الناشب للنزاع ومثاال   املنتجة، القوى وطابع اإلنتاج

. اخلالف هذا نتيجة هي املنتجة القوى حتطيم إىل تؤدي اليت االقتصادية
 للثورة االقتصادي األساس هو نفسه اخلالف هذا فإن ذلك على وعالوة

 جديدة عالقات وخلق احلالية، اإلنتاج عالقات هدم إىل املدعوة ةاالجتماعي
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 وأدوات الناس وهي املنتجة، القوى تكون وبذلك. املنتجة القوى لطابع مطابقة
 بل فقط، وثورة حركة اإلنتاج عناصر أكثر ليست اإلنتاج، ومعارف اإلنتاج

 أن حيتم نتجةامل القوى تطور ألن. اإلنتاج تطور يف احلاسم العنصر ا  أيض هي
 أن جيب كذلك املنتجة القوى تكون كما إذ اإلنتاج، عالقات تطور يتبعه

 ابلقوى اإلنتاج عالقات حلاق وجوب يف احلتمية وهذه اإلنتاج، عالقات تكون
 املنتجة القوى بني أي بينهما، اخلالف جعلت اليت هي التطور يف املنتجة

 ختالف اليت احلالية اإلنتاج قاتعال هتدم اليت الثورة حيدث اإلنتاج، وعالقات
 هنا ومن. املنتجة القوى لطابع مطابقة جديدة عالقات وخلق املنتجة القوى
 العالقات تطور إليه جر الذي هو املنتجة القوى تطور أن كيف يظهر

 قوى يف والتغريات للتطور ا  قفطب. آخر نظام إىل النظام تغري اليت الثورة فوجدت
 عالقاهتم أي الناس، بني اإلنتاج عالقات وتتطور تتغري نأ جيب املنتجة اجملتمع

 الثورة حصلت بينها التناقض ووجد التغري هذا حيصل مل فإذا االقتصادية،
 مستوى وبني بينها ابملطابقة ينتهي أن إىل العالقات يف التطور وجود إىل فأدت
 .املنتجة القوى تطور

 املشاعية: هي إلنتاجا لعالقات أساسية أنواع مخسة التاريخ سجل وقد
 .االشرتاكي والنظام الرأمسايل، والنظام اإلقطاعي، والنظام ،قلرِّ وا االبتدائية،

 اإلنتاج لوسائل اجلماعية امللكية تؤلف االبتدائية املشاعية نظام ففي
 املنتجة القوى طابع األساس حيث من يطابق وذلك اإلنتاج، عالقات أساس

 فيما ظهرت اليت والسهام القوس وكذلك يةاحلجر  فاألدوات. العصر هذا يف
 واحليواانت الطبيعة قوى ضد منفردين يناضلوا أبن للناس تسمح تكن مل بعد
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 قطف أرادوا ما إذا مشرتكة بصورة ا  مع العمل على جمربين فكانوا املفرتسة،
 للحيواانت فريسة وقعوا أو ا  جوع ماتوا وإال السمك صيد أو الغاابت يف الثمار

 وللمنتجات اإلنتاج لوسائل املشرتكة امللكية إىل يؤدي املشرتك والعمل. الضارية
 عدا ما اإلنتاج لوسائل اخلاصة للملكية مفهوم هناك يكن مل لذلك. ا  أيض

 مل وهلذا املفرتسة، احليواانت ضد دفاع أسلحة تؤلف اليت اإلنتاج أدوات بعض
 .طبقات وال استثمار هناك يكن

 أساس وللشغيلة اإلنتاج لوسائل العبيد سيد لكيةم تؤلف الرِّق نظام ويف
 القوى حالة األساس حيث من تطابق هذه اإلنتاج وعالقة اإلنتاج، عالقات
 وظهرت املعدنية، األدوات الناس عند أصبحت فقد. الدور هذا يف املنتجة

 املختلفة الفروع هذه بني العمل وقسم شىت، وحرف والزراعة املواشي تربية
 تراكم وإمكان واجلماعات األفراد بني املنتجات تبادل كذلك هروظ لإلنتاج،

 فعلية بصورة اإلنتاج وسائل وتكدس الناس، من ضئيل عدد أيدي بني الثروة
 عمل يبق مل فهنا. لألقلية خاضعة األكثرية جعل وإمكان أقلية، أيدي يف

 يةملك تبق فلم اإلنتاج، سري خالل اجملتمع أعضاء مجيع به يقوم حر مشرتك
 اخلاصة، امللكية حملها حلت قد إذ للمنتجات وال اإلنتاج لوسائل مشرتكة
 احلقوق كل هلم أانس ومستثمرين، مستثمرين وفقراء، أغنياء الناس وصار
 .وأولئك هؤالء بني حاد طبقي نضال حق، أي هلم ليس وأانس

 اإلنتاج، لوسائل اإلقطاعي النبيل ملكية تؤلف اإلقطاعي النظام ويف
 جانب وإىل اإلنتاج، عالقات أساس وشراؤه الشغيل بيع إمكانيته يف وكونه

 اإلنتاج أدوات على املشتملة الفردية واحلريف الفالح ملكية اإلقطاعية امللكية
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 اإلنتاج وعالقات. الشخصي العمل على املؤسس اخلاص اقتصادمها وعلى
 وجد قدف. الدور هذا يف املنتجة القوى حالة األساس حيث من تطابق هذه

 وأنوال احملراث استعمال وتعمم احلديد، معاجلة وإتقان الصب، احلديد حتسني
 ا  ور تط الزيت وصناعة اخلمور وصناعة والبستنة الزراعة وتطورت النسيج،
 ليصنعوا واحد سقف حتت احلرفيني مجع )أي املانيفاكتورات وظهرت ،ا  مستمر 

 املنتجة القوى هذه طلبتوت احلرفيني، وورشات أدوات( من هلم يقدمه ما له
 فيما ا  قوذو  اإلنتاج يف واالبتكار املبادهة من ا  ئشي يبدي أن الشغيل من اجلديدة

 ميلك ممن غريه وأخذ اإلقطاعي النبيل عنه ختلى وإال ابلعمل، ا  مواهتما يضع
 امللكية تتابع فهنا. ابلعمل اهتمام ولديه إنتاجه وأدوات اخلاص اقتصاده
 ال ،ا  بقريت الرِّق يف قسوته مثل على االستثمار يبقى كنول تطورها، اخلاصة

 النضال ويعترب واإلقطاعي، الشغيل بني النضال فيحصل قليال   إال يلني يكاد
 .اإلقطاعي للنظام األساسية امليزة واملستثمرين املستثمرين بني الطبقي

 أساس اإلنتاج لوسائل الرأمسالية امللكية تؤلف الرأمسايل النظام ويف
 شراءهم وال بيعهم الرأمسايل يستطيع ال املأجورون والعمال اإلنتاج، عالقات

. اإلنتاج وسائل من حمرومون أهنم غري شخصية، تبعية كل من حمررون وهم
 وأن للرأمسايل عملهم قوة يبيعوا أن مضطرون قوهتم لىع احلصول أجل من وهم

 توجد اإلنتاج لوسائل مساليةالرأ امللكية جانب إىل أنه غري. االستثمار نري يعانوا
 تطابق هذه اإلنتاج وعالقات. اإلنتاج ألدوات اخلاصة واحلريف الفالح ملكية

 املصانع حلت فقد. الدور هذا يف املنتجة القوى حالة األساس حيث من
 كما واملانيفاكتورات، احلرفيني ورشات حمل ابآلالت اجملهزة العظيمة واملعامل
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 واجملهزة الزراعي العلم أساس على تدار اليت الكبرية يةالرأمسال االستثمارات أن
 أدوات بواسطة تزرع كانت اليت النبالء أمالك حمل حلت الزراعية ابآلالت

 أن الشغيلة من تتطلب اجلديدة املنتجة القوى وهذه. االبتدائية الفالحني
 أنو  اآللة لفهم الالزمة الكفاية لديهم تكون وأن وذكاء، ثقافة أكثر يكونوا
 ممن غريهم وأخذوا الرأمساليون عنهم ختلى وإال ينبغي كما استعماهلا جييدوا

 إال. ا  الئق استعماال   اآلالت استعمال على تساعدهم كافية ثقافة على حيوزون
 هذه أسعار وإبنقاصهم ،البضائع من متزايدة كميات إبنتاجهم الرأمساليني أن

 الصغار املالكني مجاهري وجيعلون ،ا  واشتداد ا  تفاقم ةاملزامح يزيدون البضائع
 مقدرهتم وختفض العمال، حال يف وجتعلهم ودمار، خراب يف واملتوسطني

 مث. مستحيال   ىيضح املصنوعة البضائع تصريف أن النتيجة وتكون الشرائية،
 يف العمال ماليني وجبمعهم اإلنتاجية، مشروعاهتم بتوسيعهم الرأمساليني نإ

 ملكية وتكون اجتماعي، بطابع اإلنتاج عملية بعونيط عظيمة ومعامل مصانع
 الطابع ألن. أبنفسهم قاعدهتم الرأمساليون أبطل وبذلك فردية، اإلنتاج وسائل

 نإ حني يف اإلنتاج، لوسائل مجاعية   ملكية   يتطلب اإلنتاج لعملية االجتماعي
 الطابع مع متالئمة غري فهي رأمسالية، خاصة ملكية ابقية اإلنتاج وسائل ملكية

 عالقات ألن. الثورة وحتصل التناقض فيحصل اإلنتاج لعملية االجتماعي
 اإلنتاج وهو املنتجة القوى حلالة مطابقة تعد مل الفردية امللكية وهي اإلنتاج

 حتمل الرأمسالية أن يربز وبذلك حيل، ال تناقض يف معها دخلت بل اجلماعي،
 الرأمسالية امللكية حمل رتاكيةاالش امللكية إحالل إىل مدعوة ثورة صلبها يف

 عرف ما أشد من ا  حاد ا  طبقي نضاال   أن هذا ومعىن اإلنتاج، لوسائل احلالية
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 يسري وهكذا. الرأمسايل للنظام األساسية امليزة هو واملستثمرين املستثمرين بني
 أدوات لتطور ا  وتبع ،اجملتمع يف املنتجة القوى لتطور ا  عتب اإلنتاج عالقات تطور

 القوى يف والتطور التغري جتعل اليت هي التبعية وهذه شيء، كل قبل نتاجاإل
. اإلنتاج عالقات يف مطابقني وتطور تغري إىل آجال   أو عاجال   يؤداين املنتجة
 ابلقوى ثيقا  و  ا  ارتباط مرتبطة االجتماعية العالقات نإ": ماركس كارل يقول

 يف أسلوهبم يغريون ةجديد منتجة قوى على الناس حيصل وعندما املنتجة،
 معيشتهم اكتساب طرق بتغيريهم أي اإلنتاج، أسلوب وبتغيريهم اإلنتاج،
 احلاكم جمتمع تعطيك اهلواء فطاحونة. االجتماعية عالقاهتم كل يغريون

 نإ": ويقول الصناعي" الرأمسايل جمتمع تعطيك البخارية والطاحونة. اإلقطاعي
 العالقات يف مستمرة هتدمي وحركة جة،املنت القوى يف مستمرة منو حركة هناك

 سوى اثبت شيء من وليس األفكار، يف مستمرة تكون وحركة االجتماعية
 .احلركة" جتريد

 جمرد كلها وهي لإلنتاج الثانية اخلاصة يف أقواهلم خالصة هي هذه
 شيء فيها ليس حمض خطأ وهي الواقع، ويكذهبا التاريخ يكذهبا نظرية فروض

 القوى بتغري ا  دائم تبدأ وتغرياته اإلنتاج تطور نإ فقوهلم .ا  قمطل الصحة من
 عليه الذي النظام غري جاء حني اإلسالم فإن ،خاطئ قول وتطورها املنتجة
 الرقي بدأ الفتوحات وصارت الدولة قويت أن وبعد العالقات، غرّي  أي الناس
 معارف يسمى ما أو الفنية اخلربة وبدأت تتغري اإلنتاج أدوات فبدأت املادي
 الدولة بدأت احلكم على الشيوعي احلزب استوىل حني وروسيا. تتغري اإلنتاج

 وتغريها، اإلنتاج أدوات حتسن الدولة صارت ذلك وبعد الناس عالقات تغري
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 لتحسني الغرب من للحراثة تراكتورات شراء منه طلب أنه لينني عن ويروى
 نصنع أن "جيب: وقال ذلك فرفض احلديث العصر حسب وتسيريها الزراعة

 ابرز مثاالن فهذان. زراعتنا" حيسن ما صناعتنا من نستعمل مث الرتاكتورات حنن
 تغيري بعد املنتجة القوى تغيري وجاء العالقات يف بدأ ريالتغي أن فيهما

 القوى تطور يف بدورها تؤثر اإلنتاج عالقات نإ قوهلم وكذلك. العالقات
 يؤثر ال املنتجة ابلقوى يسمونه ما فإن ،ئخاط قول تبطئه، أو فتعجله املنتجة

 وترفع حتسنها وإمنا اجملتمع يف العالقات عليه ما مستواها رفع أو حتسينها يف
 ئسي إىل حسن من حاله يغري إمنا لإلنسان فبالنسبة واملعارف، العلوم مستواها

 وابلنسبة. ومعارف فكر من لديه ما أي. العقلي مستواه حسن إىل ئسي ومن
 الذي النظام وليس العلم هو إمنا واالخرتاع الصناعة يوجد الذي فإن لألدوات

 أن فظاهر الفنية اخلربة أي اإلنتاج مبعارف يسمى ملا ابلنسبة وأما. يطبق
 البحث ومواصلة املعرفة زايدة بل حتسينها، يف هلا عالقة ال اإلنتاج عالقات
 يعرقل قد القاتالع يعاجل الذي النظام أن صحيح. حيسنها الذي هو العلمي
 ال العالقات أو النظام أي ولكنه فيتقدم، اجملال له يفسح وقد العلمي، التقدم
 أي اإلنتاج معارف مستوى رفع يف وال واالخرتاع الصناعة حتسني يف له دخل

 يف اجملتمع على تسيطر كانت حني النصرانية الداينة فمثال  . الفنية اخلربات
 عرقلت قد العالقات على تسيطر كانت حني أي الوسطى القرون يف أورواب
 ولكنها اإلنتاج، ومعارف اإلنتاج أدوات تقدم فعرقلت واالخرتاع العلم تقدم

. الصناعية الثورة وكانت واملخرتعات العلوم فتقدمت العلم وانتصر ا  أخري  هزمت
 للعلم اجملال فسح والروم كفارس املتقدمة الشعوب على طبق حني واإلسالم
 كنظام هو ولكنه اإلنتاج، أدوات وحتسنت املعارف تقدمتف واالخرتاع
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 الثورة حصلت حني واملسلمون. يبطئه ومل يعّجله فلم العلم يف يؤثر مل للعالقات
 عقوهلم على غطت قد التغشية عوامل كانت وقت يف أورواب يف الصناعية
 ةيناعالص الثورة وأمام العلمي التقدم أمام حيارى وقفوا اإلسالم، فهم فأساءوا
 العالقات من يكن مل ذلك ولكن اإلنتاج ومعارف اإلنتاج أدوات تقدم فتعرقل

. الفكري االحنطاط من كان وإمنا النظام أفكار من وال النظام من يكن مل أي
 العلوم تتضمنها اليت لألفكار ومغايرة ةمباين العالقات تعاجل اليت األفكار أن أي

 وال اإلنتاج أدوات على تؤثر ال أي نتجةامل القوى على تؤثر فال واالخرتاعات
 اليوم واملخرتعات العلوم تقدم أن ذلك على دليل وأبسط اإلنتاج، معارف على

 وال بتحسينها ال فيهما يطبق الذي النظام عليها يؤثر مل اأمريك ويف روسيا يف
 أبن القول وأما. غري ليس العلوم تقدم منهما كل لدى حسنها بل بتأخريها

 واضح قول فهو اإلنتاج عالقات تغري يلحقه أن بد ال اإلنتاج اتأدو  تطور
 أما. حتليلهم يف ينقضونه أنفسهم وهم. صحيح وغري للواقع خمالف ولكنه

 نإ: يقولون فهم الثانية، للخاصة حتليلهم من فيظهر حتليلهم يف له نقضهم
 قاتعال تكون عندما إال ا  اتم ا  ر تطو  تتطور أن تستطيع ال املنتجة القوى
 بني املطابقة حتصل مل وإذا وحالتها، املنتجة القوى لطابع مطابقة اإلنتاج

 يف جتمع اليت الوحدة تتعرض املنتجة القوى تطور مستوى وبني اإلنتاج عالقات
 فيؤدي التفكك خطر إىل اإلنتاج وعالقات املنتجة القوى بني اإلنتاج نظام
 تغري أن ا  يحتم ليس أنه عيني الكالم وهذا. اإلنتاج يف أزمة وقوع إىل ذلك

. الوحدة فتفكك التطابق عدم حيصل قد إذ. املنتجة القوى تغري يتبع العالقات
 العالقات تلحق أن إما أنه هو قوهلم معىن إذ. قوهلم حسب منقوضة فاحلتمية

 كون فإن وعليه. احلتمية ينقض وهذا أزمة، حتصل أن وإما املنتجة القوى
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 غري حتمي بشكل والتطور التغري يف املنتجة وىالق تتبع اإلنتاج عالقات
 نتيجة املتالحقة األزمات حصول نإ يقال وال. حتليلهم حسب صحيح
 ال فتحليلهم اجلديدة، العالقات إىل االنتقال إىل النهاية يف يؤدي التناقض
 تؤدي بدورها األزمات أن ويعتقدون أزمات حبدوث يقولون إذ دعواهم، ينقض

 أبن يقولون األساس يف ألهنم ذلك يقال ال العالقات، يف حتمي تغيري إىل
 أن من آتية فاحلتمية اإلنتاج، عالقات تغري يلحقه أن بد ال اإلنتاج تطور

 ال أنه ومعناه قوهلم، أصل هو هذا العالقات تغري إىل ا  محت يؤدي التطور
 جاإلنتا  عالقات بني املطابقة حتصل مل إذا نهإ يقولون حتليلهم ويف يتخلف،

 أن يفرضون وهنا اإلنتاج، يف األزمة حتصل املنتجة القوى تطور مستوى وبني
 النتيجة فتكون العالقات، تغري إىل يؤدي تالحقها وأن تتالحق األزمات هذه

 بتالحق فالفرض العالقات تغري إىل حتما   يؤدي اإلنتاج تطور أن املنطقية
 ال قد بل األزمات تالحق حيصل فال التناقض يزال فقد نظري فرض األزمات

 تغري إىل يؤدي املنتجة القوى تطور نإ القول يبطل وإذن. األزمة حتصل
 حبتمي ليس وهذا املتالحقة األزمات حصول حتمية على بين ألنه العالقات

 ال املنتجة القوى أن حتليلهم فإن وعليه حبتمي، ليس عليه ترتب ما فيكون
 مستوى وبني اإلنتاج عالقات نيب املطابقة حصول عند إال تتطور أن تستطيع
 عالقات تغري يلحقه أن ا  يحتم ليس اإلنتاج تطور أن معناه املنتجة القوى

 األزمات تالحق أن حتليلهم وكذلك تطور، حيصل وال أزمة حتصل إذ اإلنتاج،
 ال األزمات تالحق حيصل مل إذا أنه معناه العالقات، يف حتمي تغري إىل يؤدي
. بينها يوفق قد بل حبتمي ليس األزمات وتالحق ت،العالقا يف تغري حيصل
 حسب هو فإذن. العالقات تغري إىل اإلنتاج تطور يؤدي أن ا  يحتم ليس وعليه
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 املسلمني فإن للواقع ملخالفته صحيح غري كونه وأما. صحيح غري حتليلهم
 وتغريت قريبا  ت قرون ستة الفكري االرتفاع جانب إىل املادي التقدم يف استمروا

 وأفكارهم االجتماعي نظامهم ولكن يستعملوهنا، كانوا اليت اإلنتاج دواتأ
 يدل مما هي هي بقيت بل تتغري، مل السياسية ومؤسساهتم وآراءهم االجتماعية

 حني عالقاهتم فإن وأيضا  . النظام على يؤثر ال اإلنتاج أدوات تغري أن على
 حني عالقاهتم عينها هي بدائية حمض أدواهتم وكانت العرب جزيرة يف كانوا
 من أرقى مدين دور يف كانت اليت أدواهتم واستعملوا والروم فارس فتحوا

 العالقات ظلت ولكن قروان   األدوات يف التحسني استمر مث. البدائية األدوات
 حتصل ومل العالقات تغري يتبعه مل وتطورها اإلنتاج أدوات فتغري. حاهلا على

 تتغري اإلنتاج أدوات فيها بدأت عشر التاسع القرن منذ اأمريك نإ مث. أزمات
 وال االجتماعية أفكارها وال االجتماعي اأمريك نظام يغري مل ذلك ولكن وتنمو
 وآراء رأمسالية   ا  وأفكار  ا  ليرأمسا ا  نظام ظل بل السياسية ومؤسساهتا آراءها

 خبطوات سار الذي اإلنتاج أدوات تغري فإن ا  وأيض. دميقراطية ومؤسسات
 هي كما العالقات ظلت بل اإلنتاج عالقات يف تغري يتبعه مل اأمريك يف عةواس
 .رأمسالية عالقات تزال وال

 أساسية أنواع مخسة سجل التاريخ أن من يقولوهنا اليت الفروض وأما
 فأدى اإلنتاج عالقات وتبعتها اإلنتاج أدوات فيها تطورت اإلنتاج لعالقات

 إىل االبتدائية املشاعية من انتقلوا الناس وأن جديد، نظام إىل االنتقال إىل ذلك
 النظام إىل اإلقطاعي النظام ومن اإلقطاعي، النظام إىل الرِّق ومن ،الرِّق

 النظرية الفروض هذه االشرتاكي، النظام إىل الرأمسايل النظام ومن الرأمسايل،
 ختتلف ال الشرقية أورواب دول أن فالواقع. التاريخ يكذهبا كما الواقع يكذهبا



 150 

 يف اإلنتاج عالقات ولكن اإلنتاج، أدوات حيث من الغربية أورواب دول عن
 الشرقية أورواب دول يف والنظام الغربية، أورواب دول يف غريها الشرقية أورواب دول
 أورواب دول تطورت هل يتغري، جعله الذي فما الغربية، أورواب دول يف غريه

 إىل أدق بشكل تعبريهم حد على أو ةاالشرتاكي إىل الرأمسالية من الشرقية
 عليها؟ الشيوعية روسيا ابستيالء أم اإلنتاج، أدوات بتطور الشعبية الدميقراطية

 فإن ذلك ومع إجنلرتا، يف اليت عينها هي روسيا يف اإلنتاج أدوات أن والواقع
 يف غريه روسيا يف اجملتمع ونظام إجنلرتا، يف غريها روسيا يف اإلنتاج عالقات

 وهل اإلنتاج؟ أدوات لتطور ا  تبع إجنلرتا يف العالقات تتطور مل فلماذا ،ايكأمر 
 احلزب أن أم العالقات، تطورت مث أوال   روسيا يف اإلنتاج أدوات تطورت

 فغري اإلنتاج، أدوات حيسن هو صار مث العالقات، فغري احلكم استلم الشيوعي
 اخلاصة ينقض ألن يكفي الواقع هذا. اإلنتاج أدوات تتغري أن قبل العالقات

 ال الناس بني العالقات فإن. الثالث اخلواص ينقض ألن يكفي بل الثانية،
. املنتجة ابلقوى يسمى مبا هلا شأن ال وابلتايل اإلنتاج أبدوات ا  مطلق هلا شأن
 العالقات وأما. واملعارف العلوم لتقدم ا  عتب حال إىل حال من تتحسن فهي

 واملدقق .احلياة يف النظر لوجهة ا  تبع أي لألفكار ا  عتب حال إىل حال من فتتغري
 العلمي التقدم أن جيد اآلن حىت الثانية العاملية احلرب انتهاء منذ العامل حال يف

 اخلطوات مجيع تفوق واسعة خطوات األمام إىل خطت قد احلديثة واملخرتعات
 على تزيد ال اليت البسيطة الفرتة هذه يف وقفزت السنني آالف يف مرت اليت
 طبقا   وتتطور تتغري اإلنتاج عالقات كانت فلو هائلة، قفزات سنة عشرة مثاين

 عشرات سجل التاريخ لكان املنتجة اجملتمع قوى يف والتطورات للتغريات
 لعالقات أساسية أنواع مخسة سجل أنه على ا  قياسي اإلنتاج لعالقات األنواع
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 والتقدم التغري ألن. لروسيا لشيوعيا احلكم لقيام السابقة الفرتة خالل اإلنتاج
 أن الواقع ولكن سابق، تقدم أي به يقاس ال املدة هذه خالل حصل الذي

 يتغري مل العالقات عليها تسري اليت األنظمة أخرى بعبارة أو اإلنتاج عالقات
 أن مع هو، كما روسيا يف ظل االشرتاكي فالنظام. اإلطالق على منها شيء
 يف األوىل الدولة مركز إىل الذرية القنبلة حىت متلك ال دولة من انتقلت روسيا

 احلرب يف اأمريك أن مع هو كما اأمريك يف ظل الرأمسايل والنظام. الفضاء عامل
 ويف الشأن هذا يف كانت ولكنها الذرية القنبلة متلك كانت وإن الثانية العاملية

 ترسل صارت أن إىل انتقلت ولكنها بدائية، حالة يف تزال ال الفضاء عامل
 والزهرة للمريخ املركبات ترسل وصارت األرضية الكرة حول يدورون الرجال
 يلحقه مل الدولتني كلتا يف العلمي التقدم وهذا. وسبقها بروسيا اللحاق وحتاول

 ا  قطب أبنه القول يكذب ا  يواقع فهذا اإلنتاج، عالقات يف تطور أو تغري أي
 وتطورت تغريت التاريخ خالل املنتجة عاجملتم قوى يف والتطورات للتغريات
 أو تغري أي حيصل مل أنه املشاهد كان إذا فإنه. الناس بني اإلنتاج عالقات

 تغري حصول من ابلرغم سنة عشرة مثاين خالل اإلنتاج عالقات يف تطور
 اجملتمع بقوى يسمى مبا أي اإلنتاج معارف ويف اإلنتاج أدوات يف وتقدم
 يف حيصل مل ذلك أن فمعناه السنني، آالف اللخ حصل ما يفوق املنتجة
 أنواع مخسة سجل التاريخ نإ القول يكذب الواقع كان هنا ومن. التاريخ
 .كلها الثانية اخلاصة كذلك ويكذب اإلنتاج لعالقات أساسية

 إىل االبتدائية املشاعية من انتقل العامل نإ لقوهلم التاريخ تكذيب وأما
 النظام إىل اإلقطاعي النظام ومن اإلقطاعي، ظامالن إىل الرِّق ومن الرِّق

 انتقال يف ظاهر فإنه االشرتاكي النظام إىل الرأمسايل النظام ومن الرأمسايل،
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 وعدم االشرتاكية، الرأمسالية إىل منها اإلقطاعية إىل أقرب كانت اليت روسيا
 الصني تقالان وكذلك. اآلن حىت الرأمسالية من الصناعية الرأمسالية أورواب انتقال

 وانتقال. اآلن حىت الصناعية اأمريك انتقال وعدم االشرتاكية، إىل اإلقطاعية
 أملانيا انتقال وعدم عليها، الروس استيالء مبجرد االشرتاكية إىل الشرقية أملانيا

 رأمسايل دلب كلها أملانيا أي وهي واحد، بلد أهنما مع الرأمسالية من الغربية
 يف اإلنتاج أدوات فإن. الثانية اخلاصة لنقض كاف ياترخي دليل وهذا. صناعي

 وأدوات بعد، تتحسن مل روسيا يف كانت بينما مطرد حتسن يف كانت أورواب
 أتخر يف الصني يف كانت بينما ملحوظ تقدم يف كانت اأمريك يف اإلنتاج
 أورواب، يف تتغري ومل روسيا يف اإلنتاج عالقات تغريت ذلك ومع واضح،
 كانت اإلنتاج ومعارف اإلنتاج دواتوأ ا،أمريك يف تتغري ومل صنيال يف وتغريت

 وبني الشرقية أبملانيا اليوم يسمى ما بني فرق ال تقدم حالة يف كلها أملانيا يف
 ومل الشرقية أملانيا يف اإلنتاج عالقات تغريت ذلك ومع الغربية أبملانيا يسمى ما

 وحتسينها اإلنتاج أدوات تغري بني قةعال ال أنه يؤكد مما الغربية أملانيا يف تتغري
 من االنتقال أن يؤكد ومما اإلنتاج، عالقات وبني وتقدمها اإلنتاج معارف وتغري
 تطور حسب دور إىل دور من يقولون ما حسب حيصل مل نظام إىل نظام

 قول مخسة حوادث سجل التاريخ أن من يقولونه ما كان وهلذا اإلنتاج، أدوات
 الثانية اخلاصة تبطل وبذلك. ختيالت على بل نظرية ضفرو  جمرد على مبين

 .لإلنتاج
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 القوى أن فهي الشيوعيني رأي حسب لإلنتاج الثالثة اخلاصة وأما
 القدمي اجملتمع خارج تنشأ ال تطابقها اليت اإلنتاج وعالقات اجلديدة املنتجة

 واع عمل نتيجة ليست فهي نفسه، القدمي النظام قلب يف تنشأ بل زواله، بعد
. وإرادهتم الناس وعي عن مستقلة بصورة وا  عف تربز بل الناس، به يقوم مقصود
 أسلوب اختيار يف ا  أحرار  ليسوا الناس ألن: أوال  : سببني إىل ذلك ويعود

 وعالقات منتجة، قوى احلياة إىل دخوله عند جيد جديد جيل فكل اإلنتاج،
 أن مضطر جديد جيل فكل. السابقة األجيال عمل خلقها جاهزة، إنتاج
 إنتاج ليستطيع أيلفه وأن اإلنتاج ميدان يف ا  جاهز  جيده ما كل البداية يف يقبل

 .املادية احلاجات
 وهذا اإلنتاج، أدوات من تلك أو هذه حيسنون عندما الناس ألن: ا  اثني

 أن جيب اليت االجتماعية النتائج يدركون ال املنتجة، القوى عناصر من ذاك أو
 فهم. ابل يف هلم ختطر وال يفهموهنا، ال هم بل التحسينات، هذه اإليه تؤدي

 على احلصول ويف عملهم، تسهيل ويف اليومية، مصاحلهم يف إال يفكرون ال
 .وملموسة مباشرة فائدة

 األجانب الرأمساليني مع ابالتفاق الروس الرأمساليون راح ملا فمثال  
 دون ابآلالت اجملهزة احلديثة الكربى الصناعة ونشاط هبمة روسيا يف يؤسسون

 األرض، مالكي لكبار ا  غسائ طعاما   الفالحني ترك مع القيصرية، ميسوا أن
 النمو هذا إليها سيؤدي اليت االجتماعية النتائج جيهلون ريب دون كانوا
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 وال يدركون ال وكانوا. ذلك يف يفكرون ال كانوا املنتجة، القوى يف العظيم
 جتمع إىل ستؤدي اجملتمع يف املنتجة للقوى طريةاخل القفزة هذه أن يفهمون

 مع تتحد أبن للربوليتاراي سيسمح التجمع هذا وأن االجتماعية، للقوى جديد
 توسيع هو يريدون كانوا ما فكل. االشرتاكية الثورة انتصار وحتقق الفالحني

 عظيمة داخلية سوق يف سيادهتم وأتمني حد، أقصى إىل الصناعي اإلنتاج
 كان فما. الوطين االقتصاد من ممكن ربح أكرب وابتزاز اإلنتاج، احتكارو  واسعة

 كارل يقول. احملضة العملية اليومية مصاحلهم حدود ليتجاوز الواعي نشاطهم
 بينهم فيما يقيمون ملعيشتهم االجتماعي اإلنتاج أثناء الناس نإ": ماركس

 هذه اإلنتاج عالقات وتطابق إرادهتم، عن مستقلة ضرورية معينة عالقات
 تغري أن يعين ال ذلك ولكن. "املادية املنتجة قواهم تطور من معينة درجة

 على جيراين اجلديدة إىل القدمية اإلنتاج عالقات من واالنتقال اإلنتاج عالقات
 االنتقال هذا جيري العكس على بل هزات، ودون نزاعات دون مستقيم خط
. مكاهنا يف اجلديدة العالقات إبقامةو ثوراي   قلبا   اإلنتاج عالقات بقلب عادة
 خالل جتري اإلنتاج عالقات ميدان يف والتغريات املنتجة القوى تطور فإن

 إال يدوم ال ذلك ولكن الناس، إرادة عن مستقلة عفوية بصورة معينة مرحلة
 درجة يف تتطور أخذتو  برزت اليت املنتجة القوى تصبح أن إىل أي حني، إىل

 تتحول النضج حد اجلديدة املنتجة القوى تبلغ ندماوع. النضج من كافية
 ميكن ال كؤود حاجز إىل متثلها اليت والطبقات املوجودة اإلنتاج عالقات

 أي العنيف، وبعملها اجلديدة، للطبقات الواعي ابلنشاط إال الطريق من إزاحته
 االجتماعية األفكار تلعبه الذي الدور رائع بشكل ذاك إذ ويظهر. ابلثورة



 155 

 املدعوة اجلديدة السياسية والسلطة اجلديدة، السياسية واملؤسسات ديدة،اجل
 القوى بني النزاع أساس فعلى. ابلقوة وحموها القدمية اإلنتاج عالقات إلغاء إىل

 اجملتمع حاجات أساس وعلى القدمية، اإلنتاج وعالقات اجلديدة املنتجة
 اجلديدة األفكار هذهو  جديدة، اجتماعية أفكار تتولد اجلديدة االقتصادية

 سلطة وختلق جديد، سياسي جيش يف اجلماهري فتتحد وتعبئها، اجلماهري تنظم
 وحموه اإلنتاج عالقات ميدان يف القدمي النظام إللغاء تستخدمها جديدة، ثورية

 .فيه جديد نظام وتشييد ابلقوة،
 وحيل العفوي، التطور سري حمل الواعي الناس نشاط حيل وهكذا

 يقول. التدرجيي التطور حمل الثورة وحتل السلمي، التطور حمل العنيف االنقالب
 بينهم فيما يقيمون ملعيشتهم االجتماعي اإلنتاج أثناء الناس نإ": ماركس كارل

 هذه اإلنتاج عالقات وتطابق إرادهتم، عن مستقلة ضرورية معينة عالقات
 هذه اإلنتاج تعالقا وجمموع املادية، املنتجة قواهم تطور من معينة درجة
 بناء عليه يقوم الذي الواقعي األساس أي للمجتمع، االقتصادي البناء يؤلف
 إن. االجتماعي الوعي من معينة أشكال تطابقه سياسي، حقوقي فوقي

 والسياسي االجتماعي احلياة تفاعل يكيف املادية احلياة إنتاج أسلوب
 على بل معيشتهم، يعني الذي هو الناس إدراك فليس. عامة بصورة والفكري،

 تبلغ وعندما إدراكهم، تعني اليت هي االجتماعية معيشتهم ذلك، من العكس
 مع تناقض يف تدخل تطورها يف معينة درجة املادية املنتجة اجملتمع قوى

 التعبري سوى هذه وليست - امللكية عالقات مع أو املوجودة، اإلنتاج عالقات
 كانت فبعدما. ضمنها متحركة نياحل ذلك إىل كانت اليت - لتلك احلقوقي
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 وعندئذ. القوى هلذه ا  قيود تصبح املنتجة، القوى لتطور أشكاال   العالقات هذه
 البناء كل يزعزع االقتصادي األساس تغري فإن اجتماعية ثورات عهد ينفتح

 .والبطء" السرعة من خمتلفة صور على اهلائل الفوقي
 فيه النظر وإبمعان الثالثة اخلاصة يف الشيوعيون قاله ما خالصة هذه

 وجه أما. نفسها روسيا يف حصل ما وينقضه للواقع خمالف خطأ أنه يتبني
 وبني اإلنتاج ومعارف اإلنتاج أدوات بني عالقة ال أنه ثبت فإنه فيه اخلطأ
 النظام وبني املنتجة اجملتمع بقوى يسمونه ما بني عالقة ال أي املنتجة القوى
 وال عليه متوقف وغري ابآلخر مرتبط غري فأحدمها. سالنا عالقات يعاجل الذي

 أن غري من وتتحسن العالقات تتغري فقد. اآلخر تغري أحدمها تغري يستتبع
 نظام يتغري قد أي للمجتمع، املنتجة القوى يف حتسن أو تغري أي هناك يكون
 تغري أي فيها يوجد ال حالة يف أحسن نظام إىل العالقات يعاجل الذي احلياة

 فإنه اإلسالم، يف حصل كما اإلنتاج مبعارف وال اإلنتاج أبدوات حتسن أو
 تقدم يف ا  يوكل جذراي   ا  تغيري  عالقاهتم وغرّي  عقب على ا  رأس العرب حياة قلب
 يف وال اإلنتاج أدوات يف ال لديهم تغري أي حصل قد يكن ومل األمام إىل هائل

 نإ يقال ال وهلذا مطابقة، عدم أو مطابقة بينهما توجد وال. اإلنتاج معارف
 بل زواله، بعد القدمي اجملتمع خارج تنشأ ال اإلنتاج وعالقات املنتجة القوى
 فإن. الواقع خالف ألنه ذلك يقال ال نفسه، القدمي النظام قلب يف تنشأ

 نشأت بل اجلديدة، اإلسالم عالقات فيه تنشأ مل القدمي اجلاهلي اجملتمع
 العالقات هذه مطابقة مسألة تكن ومل د،الوجو  من وحمته وجاءت خارجه
 غري كانت بل مالحظة، تكن ومل موجودة اإلنتاج ومعارف اإلنتاج ألدوات
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 يريدوهنا، اليت اإلنتاج أدوات اختيار يف أحرار الناس نإ مث. اإلطالق على واردة
 عليه وجدوا ما لقبول مضطرين ليسوا فهم اإلنتاج، معارف اختيار يف وأحرار

 ومن إنتاج أدوات من أمامهم جيدونه ما قبول على جمبورين ليسواو  آابءهم،
 املادي التقدم حيصل ولذلك االختيار، حرية هلم بل أنظمة ومن إنتاج معارف

 وجدوه ما قبول على جمربين كانوا لو ألهنم اإلنتاج، ومعارف اإلنتاج أدوات يف
 نإ مث ربين،جم وليس خمتارون فهم وهلذا والتحسني، التقدم حصل مل أمامهم

 فهم وإدراك وعي عن حيسنوهنا إمنا اإلنتاج ومعارف اإلنتاج أدوات حتسينهم
 العالقات على ذلك ألثر إدراكهم أما. لتحسينها ويعملون صاحلة غري يروهنا

 نو غافل ألهنم وليس املوضوع هذا يف للعالقات مكان ال فألنه إدراكهم عدم أو
 يدركون ال الناس أن من الشيوعيون يقوله ما أن أي يفهمونه، ال ألهنم أو عنه

 غري اإلنتاج أدوات حتسينات إليها تؤدي أن جيب اليت االجتماعية النتائج
 عدم عن أو غفلتهم عن جتا  ان ليس اإلنتاج ألدوات الناس حتسني فإن صحيح،
 تغري أن أي اجملال، هذا يف واردة غري ألهنا بل الشيوعيون، يقول كما فهمهم

 اإلنتاج ومعارف اإلنتاج أدوات حتسني يف موضوع ذات ليست ةقضي األنظمة
 شيء، اإلنتاج ومعارف اإلنتاج فتحسني اآلخر، يف ألحدمها عالقة ال ألنه

 اإلنتاج ومعارف اإلنتاج وحتسني آخر، شيء اإلنتاج عالقات أو واألنظمة
 ةقمتعل العالقات تعبريهم حد على أو واألنظمة واالخرتاعات، ابلعلم متعلق

 تلك أو هذه حيسنون عندما الناس فإن وهلذا. احلياة يف النظر وبوجهة ابألفكار
 معارف من أي املنتجة القوى عناصر من ذاك أو وهذا اإلنتاج، أدوات من

 يعيشون الذي ابلنظام عالقة هلذه أن بباهلم خيطر ال الفنية واخلربات اإلنتاج
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 صلة وال به هلا عالقة ال أنه الواقع ألن ابلعالقات تعبريهم حد على أو عليه
 وأما. ببال هلم خيطر ال أن ا  دج الطبيعي فمن اآلخر، وأتخر أحدمها تقدم بني

 وسيؤدي اإلنتاج يف ثورة يعين املعدنية األدوات إدخال نإ الشيوعيني أي قوهلم
 حني املشاعية أعضاء وأن ،الرِّق نظام إىل االبتدائية املشاعية من النهاية يف

 األدوات إىل احلجرية األدوات من االنتقال ويتلمسون أدواهتم نونحيس كانوا
 هذا فإن. ببال هلم خيطر وال يفهمونه يكونوا ومل ذلك يدركون يكونوا مل املعدنية
 عن نشأ رق نظام هناك أبن ختيل جمرد بل حبت، نظري فرض جمرد القول

 موجودة ملعدنيةا فاألدوات. معدنية أدوات إىل ونقلها احلجرية األدوات حتسني
 ومل السنني عشرات قبيل حىت العامل ا  سائد كان الرِّق ونظام السنني آالف منذ
 معدنية، أدوات إىل احلجرية األدوات تغري جراء من العامل من الرِّق نظام يلغ
 الكربى، والصناعات الصناعية ابلثورة ينعم العامل كان العامل من ألغي حني فإنه
 وعمل ا  عاملي ألغاه والذي إبلغائه، قالت جديدة أفكار على بناء لغيأ وإمنا
 لتحويل بل األرقاء، لعتق ال ألغته وقد االستعمارية، الدول هي إمنا إلغائه على

 واستعباد اسرتقاق إىل أفراد واسرتقاق استعباد من واالسرتقاق االستعباد
 من أدواهتم حتسني أن البدائية ابملشاعية يفهموا مل الناس أبن فالقول. الشعوب
 هي اجتماعية نتيجة عليها سيرتتب احلديدية األدوات إىل احلجرية األدوات

 نإ قوهلم وكذلك. وختيل فرض جمرد وهو للواقع خمالف قول الرِّق نظام
 كانوا روسيا يف الكربى الصناعات يؤسسون كانوا حني الروس الرأمساليني

 من الكربى الصناعات هذه إليها ستؤدي اليت االجتماعية النتائج جيهلون
 االشرتاكية، تطبق اليت االشرتاكية ابلثورة والقيام والفالحني العمال قوى جتميع
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 عنه ينتج ال الكربى الصناعات فتأسيس. فرض وجمرد للواقع خمالف قول هو
 هذه أن بدليل اشرتاكية، بثورة والقيام ا  عم والفالحني العمال قوى جتميع

 ينتج مل ذلك ومع روسيا قبل اأمريكو  أورواب يف قامت قد الكربى الصناعات
 نتج وال اشرتاكية، ثورة عنها ينتج مل وابلتايل والفالحني العمال جتميع عنها
 فليس ثورة من روسيا يف حصل ما وأما. االشرتاكية إىل الرأمسالية من حتول
 وال الثورة بتلك الكربى للصناعات عالقة وال الكربى، الصناعات عن ا  انجت

 املنتجة القوى حتول نإ قوهلم أن يظهر كله وهبذا. روسيا يف االشرتاكية جيادإب
 وعي عن مستقلة بصورة ويربز القدمي النظام يف حيصل اإلنتاج أدوات وحتول
 للواقع خمالف خطأ القول هذا إليه، يؤدي املنتجة للقوى حتسينهم ولكن الناس

 يف حصل ما ينقضه فإنه ا  يضوأ. التارخيية واحلوادث اجلارية الوقائع وتكذبه
 تغيري حياولون صاروا الشيوعيني احلكام أن هو فيها حصل الذي فإن. روسيا

 النظام على القضاء بعمليات بل اإلنتاج، أدوات بتغيري ال اإلنتاج عالقات
 قبل ما سين يف روسيا يف سائدة كانت اليت اإلنتاج وأدوات ابلقوة، القدمي
 يف اإلنتاج أدوات نفس هي ظلت ا  إقطاعي النظام كان حني الشيوعية الثورة

 العالقات تغيري خالهلا يف مت اليت السنوات تلك الثورة، أعقبت اليت السنوات
 ثورة هو حقيقة روسيا يف حصل الذي فكان. جديدة عالقات إىل القدمية

 قاموا معينة أفكار لديهم جدد حبكام وجاءت القدامى ابحلكام أطاحت
 تغيري قبل كان العالقات تغيري أن يربز هنا ومن. والنار حلديدا بقوة يطبقوهنا
 اجلديد النظام بتطبيق البدء بعد حصل وأنه ابلقوة، حصل وأنه اإلنتاج، أدوات

 .فروضهم خطأ يثبت مما القدمي النظام وجود أثناء ال



 160 

 اإلنتاج عالقات من واالنتقال اإلنتاج عالقات تغري نإ قوهلم وأما
 والثورة العنف حيصل مث األمر أول يف عفواي   حيصل ديدةاجل إىل القدمية

 منذ ابالنتشار بدأت الشيوعية األفكار فإن. الشيوعية ابلثورة فمنقوض
 منذ تواكبها العنف إىل الدعوة وكانت عشر، التاسع القرن من األول النصف
 1917 سنة شباط ثورة قامت مث وأخفقت، 1905 سنة ثورة فقامت البداية،

 قبل حيصل ومل. وجنحت 1917 سنة األول تشرين ثورة قامت مث ،وأخفقت
 عالقات يف عفوي تغيري أي 1917 سنة األول تشرين يف الشيوعية الثورة جناح

 ثورات قيام إىل دفعت ثورية أفكار انتشار هو حصل الذي بل اإلنتاج،
 ثورة جنحت أن بعد أنه إال. اإلنتاج عالقات يف تغيري أي حتدث فلم أخفقت،

 تغيري حصل احلكم مقاليد على الشيوعيون واستوىل 1917 سنة األول تشرين
 .والنار وابحلديد الدولة بسلطان بل ابلعفوية ال اإلنتاج عالقات يف

 الثانية العاملية احلرب قبل الكربى الصناعات أسست الياابن فإن ا  وأيض
 جراء نم فيها حيصل مل ذلك ومع اإلنتاج أدوات يف عظيم منو فيها وحصل

 عالقات ظلت بل ابلعنف، وال عفوي ال اإلنتاج عالقات يف حتول أي ذلك
 احلديثة الكربى الصناعات نشوء أبن االدعاء ينقض مما هي كما فيها اإلنتاج

 هذه لبثت ما مث عفوي بشكل املنتجة للقوى جديد جتمع إىل أدى روسيا يف
 تغري على بناء روسيا يف ذلك حصل لو إذ. عنف إىل انتقلت أن العفوية

 حيصل مل ولكنه ،ال  مث كالياابن روسيا غري يف ذلك حلصل اإلنتاج عالقات
 بل الكربى، الصناعات نشوء على بناء روسيا يف حيصل مل أنه على فدل ا  مطلق

 احلكم، على فاستوىل قوى لديه اجتمعت حزب تبناها أفكار على بناء حصل
 .ضالفرو  هذه خطأ يظهر وبذلك. الواقع هو هذا
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 تغري إىل يؤدي ال اإلنتاج أدوات وحتسني تغري أن يبني كله فهذا
. ابآلخر ا  مرتبط أحدمها فليس حتمية، غري وال حتمية بصورة ال العالقات

 بقاء مع قرون عدة املسلمني عند اإلنتاج أدوات تغري ا  اترخيي ذلك على والدليل
 اأمريك يف اإلنتاج أدوات تغري ا  واقعي ذلك على والدليل هي، كما العالقات

 هذه انتفت وإذا العالقات، يف تغري ذلك يتبع أن دون أورواب ودول والياابن
 كلها التارخيية املادية اهنارت فقد قطعي بشكل واضح وانتفاؤها النقطة

 يف عندهم التغري يبدأ إذ. عليها مبنية كلها فإهنا. اإلنتاج خواص واهنارت
 مطابقتها وعدم لتطابقها، اإلنتاج القاتع تغري تستتبع وهذه اإلنتاج أدوات
 التحول حينئذ فيحصل املتضادات نضال إىل تؤدي وهذه التناقضات يوجد

. عندهم السري خط هو هذا. اإلنتاج وأدوات العالقات بني التطابق ليجري
 هذا على بين ما فإن اإلنتاج بعالقات هلا عالقة ال اإلنتاج أدوات أن ثبت فإذا
 له وجود ال إذ ا  وومه ختيال   يصبح املتضادات ونضال ناقضاتوالت التطابق من

 تؤثر ال اإلنتاج أدوات أن قطعي بشكل ثبت وقد أما. كلها النظرية فتسقط
 خاطئة نظرية التارخيية املادية فإن النظام حيث من اإلنتاج بعالقات تتأثر وال

 .وختيالت أوهام جمرد بل فروض، جمرد وهي


