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المقّدمة

الحمد هلل رّب العالمين، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف 

الخلق محّمد وعلى اآله الأخيار المنتجبين.

مهم���ا تغّيرت الظ���روف ف���اإّن الفكر الأ�سي���ل يبقى على 

اأ�سالته، ومهما تبّدلت الأحوال فاإّن الكالم المحكم بالدليل 

يبق���ى عل���ى اإحكام���ه، فالأ�سالة والإح���كام اأ�سا����س الثبات 

وال���دوام، وم���ن هنا نج���د الإم���ام الخمين���ّي الراحل} 

ي���ن �ألاّ  ب �لجامعياّ ���رة و�لط���ااّ يو�س���ي: »...�لطبق���ة �لمفكاّ

َيَدع���و� ق���ر�ءة كت���ب �لأ�ضت���اذ �لعزي���ز )�ل�ضهي���د مرت�ض���ى 

�ء �لد�ضائ�س �لمبغ�ضة  ���ري(، ول يجعلوها ُتن�ضى جراّ مطهاّ

لاإ�ضام،...

فق���د كان عالم���اً بالإ�ض���ام و�لق���ر�آن �لكري���م و�لفن���ون 



6

نظرة عاّمة يف فلسفة التاريخ

و�لمع���ارف �لإ�ضامياّة �لمختلف���ة، فريد�ً من نوعه... و�إناّ 

كتاباته وكلماته كلاّها با �أياّ ��ضتثناء �ضهلٌة ومربِّية«.

وكذلك نجد قائ���د الثورة الإ�سالمّية �سماحة ال�سّيد علّي 

�س �لفك���رياّ لنظام  الخامنئ���ّي { ي�سف���ه باأّن���ه: »�لموؤ�ضاّ

���ة،... و�أناّ �لخطاّ �لفك���رياّ لاأ�ضتاذ  ���ة �لإ�ضامياّ �لجمهورياّ

���ري هو �لخطاّ �لأ�ضا�س لاأفكار �لإ�ضامياّة �لأ�ضيلة  مطهاّ

�لاّذي يقف في وجه �لحركات �لمعادية...

�إناّ �لخط �لاّذي ي�ضتطيع �أن يحفظ �لثورة من �لناحية 

���ة ه���و خ���طاّ �ل�ضهيد مطه���رياّ يعني خ���ط �لإ�ضام  �لفكرياّ

... �لأ�ضيل غير �لإلتقاطياّ

ت���ي �أن ل َتَدع���و� كام هذ� �ل�ضهيد �لاّذي هو كام  و�ضياّ

�ل�ضاحة �لمعا�ضرة،... و�جعلو� كتبه محور بحثكم وتبادل 

�ضوها ب�ضكل �ضحيح...«. �آر�ئكم و�در�ضوها ودراّ
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حول الكتاب

هذا البحث ماأخوذ من كتاب لل�سهيد مرت�سى المطّهري 

تحت عنوان »نه�ضة �لمهدياّ | في �ضوء فل�ضفة �لتاريخ«، 

ترجمة : محّمد علي اآذر�سب. 
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نظرة عاّمة في فل�سفة التاريخ 

1- هل يمكن درا�سة التاريخ؟ 

2- كيف ينظر القراآن اإلى التاريخ؟

3- كيف تتّم التحّولت التاريخّية ؟

4- ما من�ساأ ال�سراعات الدائم على مّر التاريخ؟

5- كيف يك�سب الن�سال م�سروعّيته وقد�سّيته؟

المجتمع  تكامل  في  اإيجابّيًا  الفو�سى  توؤّثر  هل   -6

والتاريخ؟

7- هل لالإ�سالحات دور في تكامل المجتمع ؟ 

8- على اأّي اأ�سا�س يقوم التجاه الإن�سانّي في تف�سيره 

لتكامل التاريخ ؟ 

الديالكتيكّي  التجاهين  بين  الخالف  هو  ما   -9

والإن�سانّي ؟
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المرحلة األولى

إمكانّية دراسة التاريخ والمجتمع

التاريخ،  اأحداث  اإلى  المفّكرين  لدى  النظرة  تختلف 

مع  التعامل  في  متباينتين  نظرّيتين  ن�سّخ�س  اأن  ويمكننا 

التطّورات والتغّيرات التاريخّية:

�لنظرياّة �لأولى:

يعتقد اأ�سحابها اأّن اأحداَث التاريخ لي�ست �سوى �سل�سلٍة 

قاعدة  تحت  تن�سبط  ل  اّلتي  والتفاقات  الم�سادفات  من 

. ويتّم ذلك وفق البيان التالي:
(1(

عاّمة

من  حتمًا  خالية  الطبيعة  اإذ  عّلة:  بال  ما  ظاهرة  حتدث  اأن  هنا  ال�سدفة  من  املراد  لي�س   (1(

ال�سدفة الواقعّية هذه، بل املراد من ال�سدفة هنا: ال�سدفة ب�سكل ن�سبّي؛ اأي اأن ل تكون 

فتلتقي  ما  �ساعة  يف  املنزل  من  يومًا  تخرج  اأن  ومثاله:  ما.  لعمل  طبيعية  نتيجة  الظاهرة 

ب�سديق لك �سدفة كان قد خرج لق�ساء بع�س اأغرا�سه. وهذه ال�سدفة ل تخ�سع ل�سوابط 

عاّمة ول لقوانني علمّية.
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ة،  وخا�سّ �سخ�سّيٍة  بطبائَع  اأفراد  من  المجتمع  يتكّون 

توؤّدي

اإلى  فردّية  دوافع  من  النابعة  ون�ساطاتهم  حركتهم 

�سل�سلة من الم�سادفات، ت�سبِّب هذه الم�سادفاُت التغّيراِت 

التاريخّية. 

واإذا لم يكن للمجتمع �سخ�سّية م�ستقّلة، وقامت م�سيرته 

على مجموعة اتفاقات؛ بحيث لم تن�سبط اأحداث التاريخ 

تحت قاعدة عاّمة، فاإّن التاريخ ل يكون �سالحًا للدرا�سة ول 

ل مو�سوعًا للفكر، فيفتقد بالنتيجة لأّي عطاء تربوّي. ي�سكِّ

�لنظرياّة �لثانية:

ترى في المجتمع وجودًا م�ستقاًل عن وجود الأفراد.

غير  المجتمع  �سخ�سّية  فاإّن  النظرّية  لهذه  وطبقًا 

للمجتمع،  واقعّية  �سخ�سّية  تتكّون  الأفراد، حيث  �سخ�سّية 

وهذه ال�سخ�سّية هي عبارة عن تركيب مكّون من التفاعل 

الثقافّي لالأفراد.
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باأّن  تقّدم،  لما  ونتيجة  التجاه،  هذا  اأ�سحاب  ويوؤمن 

اأجزاء الطبيعة يخ�سع لقوانينها الكلّية  المجتمَع جزء من 

وقواعدها العاّمة، كاأّي تركيب اآخر من تراكيبها.

واإذا كان للمجتمع قوانين كلّية و�سوابط عاّمة توؤّثر في 

واأ�سا�سًا  للفكر  مو�سوعًا  يكون  لأن  ي�سلح  فاإّنه  م�سيرته، 

للدرا�سة، ويكون جديرًا باأن ُي�ستفاد منه وُيعتبر.

النظرة القرآنّية:

عندما يذكر القراآُن الكريم التاريَخ فاإّنه يروي اأحداثه 

درو�سه  من  ق�سم  في  وينطلق  والعتبار،  للتفّكر  كم�سدر 

ۈئ  الجماعات:{ۈئ  و  الأمم  حياة  من  الأقل  على 

ىئ          مئ  حئ  جئ  یی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ     ېئېئ  ېئ 

.
(1(

يئ}

فالتاريخ بح�سب القراآن م�سعد تعليمّي مثمر ومعطاء، 

وهو يوؤّكد على اأمرين:

)1) �سورة البقرة، الآية: 134، والآية: 141. 
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ًل: يوؤّكد على اأّن للتاريخ �سوابط وموازين عاّمة. �أواّ

فالقراآن رف�س ب�سّدة النظرة العبثّية اإلى التاريخ، واأ�سار 

ەئ   ەئ     ائ  ائ   } وعاّمة:  كلّية  قواعد  وجود  اإلى 

(1(

وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ  ېئ ېئ ىئ ىئ} 
ثانياً: كما يوؤّكد على اأّن لإرادة الإن�سان الدور الحا�سم 

في تعيين م�سيرة حركة التاريخ. 

تحكم  اّلتي  التربوّية  القاعدة  هذه  اإلى  القراآن  وي�سير 

اأّن  يوؤّكد   وذلك حين  العاّمة،  قوانينه  التاريخ �سمن حقل 

اإّنما تر�سم م�سيرها بيدها كقوله تعالى: {ھ    الب�سرّية 

.
(2(

ھ ے  ے ۓ ۓ     ڭ ڭ ڭ ڭ}

التعليمّي  العطاء  اأّن  يّت�سح  الأمرين،  هذين  وباجتماع 

قواعد  وجود  على  اقت�سرنا  ولو  عملّي،  عطاء  هو  للتاريخ 

وموازين عاّمة دون اأن يكون لالإن�سان دور فيه لكان عطاوؤه 

نظرّيًا مح�سًا.

)1) �سورة فاطر، الآية: 43.

)2) �سورة الرعد، الآية: 11.
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الهدف من السرد القرآنّي لألحداث التاريخّية

اأي  التاريخّية،  الوقائع  القراآن  ي�سرد  المنطلق  هذا  من 

يبّينها لال�ستفادة والعتبار منها؛ فاإّنه على م�سرح التاريخ 

دور  مقابل  في  للم�ستكبرين  دور  يبرز  عندما  القراآنّي 

الم�ست�سعفين، وين�سب ال�سراع بين هاتين الفئتين، مّتخذًا 

طابعًا اإن�سانّيًا ل مادّيًا طبقّيًا، فاإّن هذه الأحداث تقع في خانة 

ال�سراع الدائم والم�ستمر بين قوى الحّق وقوى الباطل... 

بهذا ال�سكل يعطي القراآن العوامل الأخالقّية والجتماعّية 

دورًا رئي�سًا في م�سيرة التاريخ، ويوؤّكد في الوقت ذاته اأّن ال�سراع 

بين الفريقين ذو هوّية معنوّية اإن�سانّية ل مادّية طبقّية.

 Q اإبراهيم  النبّي  بين  ال�سراع  نفهم  هكذا 

والنمرود، وبين النبّي مو�سى Q وفرعون... فاإّن القراآن 

اأو  اأّن لكّل ع�سر نمرودًا  ير�سم هذه ال�سراعات بناًء على 

فرعونًا، ولكّل نمروٍد وفرعوٍن اإبراهيَم ومو�سى... وفي هذه 

ال�سراعات ينت�سر الحّق حينًا والباطل حينًا اآخر. فيدعونا 

القراآن اإلى ال�ستفادة من ِعبر هذه الق�س�س.
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لما  و�سدف  اتفاقات  مجموعة  مجّرد  التاريخ  كان  ولو 

كان للَق�س�س القراآنّي التاريخّي اأّي عطاء تعليمّي، ولتبّدلت 

مر. اأحداثه اإلى اأ�ساطير ل ت�سلح اإّل للت�سلية وال�سَّ

تكامل المجتمع والتاريخ

تكامل  تف�سير  في  مختلفتين  طريقتين  �سن�ستعر�س 

التاريخ، وذلك بالقدر اّلذي يتعّلق بهدفنا من م�ساألة انتظار 

.
(1(

الفرج والأمل بالم�ستقبل

االتجاه الديالكتيكّي أو اآللّي في تفسير تكامل التاريخ:

ًل: تكامل �لطبيعة �أواّ

يفهم هذا التجاه التطّور في الطبيعة على اأّنه نتاج ال�سراع 

بين المتناق�سات، ويتّم وفق الخطوات الأربع التالية:

تعرف  ل  فهي  دوؤوبة،  م�ستمرة  حركة  في  الطبيعة  اإّن   -1

ال�سكون مطلقًا، ول تعي�س الثبات.

)نه�سة  عنوان  �ساء اهلل حتت  اإن  ياأتي  لبحث  اأ�سا�س  مقّدمة  البحث  هذا  يعترب  هنا  ومن   (1(

.(
|

املهدّي
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منها  جزٍء  فكّل  وثيق،  ب�سكل  الطبيعة  اأجزاء  تترابط   -2

ر فيها، ولذلك عندما ُتدر�س  يتاأّثر بالأجزاء الأخرى ويوؤثِّ

اأّنها مترابطة  اأجزاوؤها على  ُتدر�س  اأن  بّد  الطبيعة فال 

غير مفّككة اأو مجّزاأة.

 ،
(1(

3- تن�ساأ الحركة في الطبيعة ب�سبب �سراع المتناق�سات

ل هذا ال�سراع اأ�سا�س كل تطّور، ويتّم على ال�سكل  وي�سكِّ

التالي:

)1) ل بّد اأن ن�سري هنا اإىل اأّن م�ساألة الرتباط واحلركة والتناق�س يف اأجزاء الطبيعة ل يخت�ّس 

بها الجتاه الآيل والديالكتيكي، كما يحاول اأ�سحاب هذا الجتاه الإيحاء به، فاإّن الفال�سفة 

الإلهّيني هم اأّول من نظر اإىل اأجزاء العامل على اأّنها مرتبطة فيما بينها ارتباطًا ع�سوّيًا، 

ل  امليتافزيقّي  الجتاه  اأرباب  فاإّن  امليتافيزيقي،  الجتاه  اأ�سحاب  اأي�سًا  بذلك  يعتقد  كما 

ينظرون اإىل الأ�سياء باعتبارها ثابتة و�ساكنة، بل يعتربون �سكون الطبيعة اأمرًا ن�سبّيًا، فيما 

بني  بالت�ساد  امليتافزيقّي  التفكري  يوؤمن  وكذلك  الطبيعة.  وراء  ما  خ�سائ�س  من  الثبات 

عنا�سر الطبيعة، بل يعتربه �سرطًا لزمًا لدوام في�س الباري.

اأّي اجتاه  الديالكتيكّي يف عر�س فكر غريهم حيث يرمون  اأ�سحاب الجتاه  يت�ساهل  نعم، 

ة بهم. غري ديالكتيكّي بعدم القول بالرتباط واحلركة والتناق�س، ويعتربونها خمت�سّ

ون به هو: ويف الواقع، فاإّن الذي يخت�سّ

وتف�سريهم  الأجزاء،  بني  ال�سراع  اأ�سا�س  على  الطبيعة  لتطّور  فهمهم  يف  اقت�سادهم   �1

للتكامل وبالتايل على اأ�سا�س التناق�س وحده، مع اعتبارهم اأّن كل ظاهرة حتمل يف اأح�سائها 

فناءها. اأّما فكرة التناق�س، فلي�ست من مبتكراتهم.

وفقًا  لقوانينها،  يخ�سع  الطبيعة  من  جزء  اأّنه  على  ويبنون  الفكر،  بديالكتيكّية  يقولون   �2

لالرتباط واحلركة والتناق�س، فهكذا يتطّور الفكر يف نظرهم.

وباملنا�سبة ل باأ�س بالتنبيه على عدم الت�سّرع يف اإحلاق الفكر الإ�سالمّي باأحد الجتاهني. 

الديالكتيكي اأو امليتافزيقّي؛ اإذ لالإ�سالم فكر يخت�ّس به، قد ي�سرتك جزئيًا مع كّل واحد من 

الجتاهني ويختلف معه يف نواٍح اأخرى.
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ياأخذ  نقي�سها،  نحو  تلقائّيًا  طبيعّية  ظاهرة  كّل  تّتجه 

النقي�س في النمّو �سيئًا ف�سيئًا بحيث ي�سبح قادرًا على مواجهة 

تلك الظاهرة. هكذا ين�سب ال�سراع بينه وبينها؛ فالظاهرة 

تريد الحفاظ على نف�سها والنقي�س يريد اأن يبّدلها.

اإلى  وي�ستمّر  ونقي�سها،  الظاهرة  بين  ال�سراع  ي�ستّد   -4

النقي�س  ثّم تحدث ثورة تنتهي ل�سالح  يبلغ ذروته،  اأن 

المتمّثل بالقوى الجديدة على ح�ساب الظاهرة والقوى 

كانت  اّلذي  بنقي�سها  الظاهرة  تتبّدل  وهكذا  القديمة. 

.
(1(

تّتجه تلقائّيًا نحوه

هذا  بين  جديد  �سراع  ين�سب  الالحقة  المرحلة  في 

النقي�س ونقي�س اآخر فيتحّول اإليه، ونفي النفي هذا نوع من 

التركيب، تتوا�سل به حركة المجتمع والتاريخ ب�سكل حتمّي 

وجبرّي ويح�سل التكامل، وهكذا...

يمكن  اأ�سل،  هناك  النظرّية  لهذه  وفقًا  اأّنه  والخال�سة 

اأن ن�سّميه »�لأطروحة«، ينقلب اإلى نقي�سه »�لطباق«، فيما 

)1) من هنا يقال: اأّن كّل ظاهرة حتمل يف اأح�سائها عوامل فنائها.
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»�لتركيب«.  واحدًا  تركيبًا  لي�سّكال  النقي�سان  ياأتلف  بعد 

تطوي  جديدة  و»�أطروحة«  اأ�ساًل  التركيب  هذا  ي�سير  ثّم 

المراحل نف�سها...

الم�سّمى  هو  و�لتركيب«  و�لطباق  »�لأطروحة  وثالثّي 

بح�سب اأ�سحاب هذا التجاه بالمثّلث الهيغلّي.

�لطبيعة بح�ضب هذ� �لتجاه ل تكون هادفة:

التف�سير الطبيعة عن�سرًا غير هادف، فهي  يعتبر هذا 

نحو  دائم  ب�سكل  تتجه  العك�س  على  بل  كمالها،  تن�سد  ل 

اأي نحو الندثار. وهذا الندثار بدوره يحمل في  نقي�سها، 

يح�سل  الهادف  غير  الم�سير  وبهذا  فنائه،  عوامل  طّياته 

تكاملها وتطّورها.

فتكاملها لم يكن الهدف المن�سود لها بل ح�سل على اإثر 

تركيب الأ�سداد.

ثانياً: تكامل �لمجتمع و�لتاريخ 

ي�سّيد  اّلذي  الأ�سا�س  العامل  اأّن  التجاه  هذا  يعتبر 
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فيه  الحركة  اإلى  يوؤّدي  اّلذي  الرئي�س  وال�سبب  المجتمع، 

اآلت  وتطّور  الإنتاجّي  العمل  هو  تكامله،  اإلى  وبالتالي 

.
(1(

الإنتاج

رين لهذا التجاه اإّن العامل القت�سادي  فبح�سب المنظِّ

بين  عالقًة  يخلق  اّلذي  هو  الب�سرّية،  حياة  اأ�سا�س  هو 

الأفراد تنبثق عنها مجموعة العالقات الأخرى، كالعالقات 

اّلذي  هو  القت�ساد  اإّن  قيل:  ولذا  وال�سيا�سّية.  الجتماعّية 

اإلى تغّير  ي�سّكل البناء التحتّي للمجتمع، اّلذي يوؤّدي تغّيره 

كّل الأبنية الفوقّية. 

وفق  والتاريخ  المجتمع  في  والتكامل  التطّور  ويتّم 

الخطوات التالية: 

فاإّنه  ولذا  الطبيعة،  اأجزاء  من  جزءًا  التاريخ  ي�سّكل   -

يطوي نف�س مراحلها، لكن مع الأخذ بعين العتبار اأّن عنا�سر 

الم�ساألة التاريخّية هم اأفراد الب�سر، فهو حركة و�سراع دائم 

بين مجموعات فتّية جديدة ومجموعات �سابقة. 

)1) ومن هنا �سّح اأن نطلق عليه ا�سم: الجتاه الآيل.
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- اإّن كّل جيل جديد من اأفراد الإن�سان يحمل اأفكارًا اأكثر 

بالقدرة  الإن�سان مزّود  اإذ  الإنتاج،  زيادة  اإلى  توؤّدي  تطّورًا 

على تطوير اآلت الإنتاج. 

- توِجد اأفكاُر القوى الفتّية الحديثة عالقاٍت اقت�سادّيًة 

جديدة تنبعث منها عالقات اجتماعّية.

بوجه  الوقوف  على  قادرة  وت�سبح  القوى  هذه  تنمو   -

القوى القائمة.

تلك  وقوامه  الرجعّي،  الفريق  بين  �سراع  ين�سب   -

القوى اّلتي ترتبط م�سالحها بالو�سع القت�سادّي القديم 

واّلتي ترى �سرورة بقاء الأو�ساع على ما هي عليه، وبين 

بو�سائلها  الفتّية  القوى  من  يت�سكل  الذي  التقدمّي  الفريق 

الإنتاجّية المتطّورة، وترتبط م�سالحها بنظام اقت�سادي 

جديد.

- ي�ستّد هذا ال�سراع ويحتدم ليبلغ ذروته، فتحدث ثورة 

وحلول  القديم  النظام  وفناء  بزوال  المجتمع  فيها  يتبّدل 

النظام الجديد.
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والآلة،  الإن�سان  بين  متبادل  تاأثير  هناك  يكون  وهكذا 

الإن�سان يخلق الآلة، والآلة تخلق الإن�سان الجديد. 

فيما بعد تطوي هذه المرحلة الجديدة الم�سيرة نف�سها، 

لتتوا�سل مراحل التاريخ، وهكذا..

 نتائج االتجاه اآللّي في تفسير تكامل التاريخ

1- مفهوم �لقديم و�لجديد:

بح�سب هذا التف�سير، ل ينطلق مفهوم القديم والجديد 

مفهوم  والجديد  القديم  مفهوَم  فاإّن  الثقافّي.  اإطاره  من 

اقت�سادّي بحت؛ تت�سّكل القوى الرجعّية من الطبقة المرّفهة 

فتطالب  الحالّية،  القت�سادّية  الأو�ساع  من  المنتفعة  لأّنها 

با�ستمرارها وثباتها، فيما تت�سّكل القوى التقّدمّية من الطبقة 

الم�سحوقة - واّلتي تتمّتع باأفكار اإنتاجّية متطّورة - وتطالب 

بتغيير الأو�ساع الحالّية.

فاإّنها  �سابه،  وما  والجتماعّية  الثقافّية  العالقات  اأّما 

التفكير  محتوى  فاإّن  القت�سادّية،  العالقات  من  تنبثق 
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الطبقّية  مكانتهم  خالل  من  يتكّون  لالأفراد  الجتماعّي 

وظروفهم القت�سادّية.

2- �لت�ضل�ضل �لمنطقياّ للتاريخ:

جبرّي،  منطقّي  ب�سكل  التاريخّية  المراحل  تت�سل�سل 

َيعُبر مراحَله بالترتيب  اآخر، فالتاريخ  كاأّي عن�سر طبيعّي 

ول يمكنه القفز فوق اأّي مرحلة؛ فكما اأّن النطفة ل يمكن 

تكّونها علقة،كذلك  بمرحلة  تمّر  اأن  دون  ت�سير م�سغة  اأن 

الإقطاع  مرحلة  تتو�ّسط  تاريخّية  مرحلة  مثاًل  الراأ�سمالّية 

ومرحلة ال�ستراكّية، فمن الم�ستحيل اأن ينتقل المجتمع من 

.
(1(

الإقطاع اإلى ال�ستراكّية دون اأن يمّر بالراأ�سمالّية

3- و�ضول كلاّ مرحلة �إلى ذروتها:

المراحل ذروتها  كّل مرحلة من  تبلغ  اأن  ال�سرورّي  من 

مقبلة  مرحلة  فانتظار  اأخرى.  جديدة  مرحلة  اإلى  لتنتقل 

)1) من هنا فاأ�سحاب هذا املنطق يطلقون ا�سم، ال�سرتاكّيني املثالّيني، اأو »ال�سرتاكّية اخليالّية 

اأو الطوباوّية« على الإ�سرتاكّيني اّلذين اأرادوا تطبيق ال�سرتاكّية دون اأن يراعوا جرب التاريخ 

على  فكرهم  يقيمون  اّلذين  املارك�سّيني  لال�سرتاكّيني  خالفًا  ملراحله،  املنطقي  والت�سل�سل 

اأ�سا�س الت�سل�سل املنطقّي حللقات التاريخ.
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دون اأن تبلغ المرحلة الراهنة ذروتها ي�سبه انتظار الولدة 

الواقع  في  فهذه  الجنينّية،  مراحل  النطفة  تطوي  اأن  قبل 

محاولة اإجها�س ل ولدة!

4- قد�ضياّة �لن�ضال:

يقوم تكامل المجتمع على اأ�سا�س ال�سراع بين المتناق�سات 

كما تقّدم ، ومن هنا يكت�سب الن�سال قد�سّيته. فاإّن كّل �سراع 

وبالتالي  التكامل  اإلى  المجتمع  يدفع  والجديد  القديم  بين 

الن�سال  قد�سّية  ولي�ست  تلّون،  كيفما  مقّد�سًا  ن�ساًل  ُيعتبر 

نابعة من كونه دفاعًا عن حقّ ٍ اأو رّدًا لهجوم!

5- �إثارة �لفو�ضى:

التناق�سات،  �سراع  نتيجة  هو  المجتمع  تكامل  اأّن  بما 

فاإّن كّل ما من �ساأنه تو�سيع الثغرات وتاأجيج هذا ال�سراع، 

مرحلة  من  المجتمع  انتقال  عملّية  في  ي�سّرع  عامل  فهو 

الفو�سى  اإثارة  ولّما كانت عملّية  واأرقى.  اأ�سمى  اأخرى  اإلى 

وال�سطرابات تنه�س بهذا الدور، فهي م�سروعة بل مقّد�سة 

وفق هذا المنطق.
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6- �لإ�ضاحات:

ت�سييق  اإلى  والجزئّية  الجانبّية  الإ�سالحات  توؤّدي 

التناق�سات  حّدة  من  تخّف�س  فهي  والثغرات،  الفجوات 

والإنتقال  الثورة  انفجار  موعد  تاأخير  اإلى  بالتالي  وتوؤّدي 

اإلى مرحلة جديدة... فهي اإذًا عامل يوؤّخر تكامل المجتمع، 

لذا ُتعتبر هذه الإ�سالحات خيانًة وتخديرًا للمجتمع ووقوفًا 

بوجه تكامله.
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المرحلة الثانية

االتج�اه اإلنس�انّي أو الفط�رّي ف�ي تفس�ير تكام�ل 

التاريخ))) 

لالتجاه  تمامًا  المقابل  الطرف  في  التجاه  هذا  يقع 

الديالكتيكّي الآلّي، ويعطي فهمًا جديدًا وتف�سيرًا اآخر لعملّية 

بناء المجتمع وتكامل التاريخ. 

�سواء على  وقَيمه،  لالإن�سان  الأ�سالة  التجاه  يمنح هذا 

اأن  مقابل  في  المجتمع،  م�ستوى  على  اأم  الفرد  م�ستوى 

تكون الأ�سالة للعامل القت�سادّي كما كان قد تبّنى التجاه 

الديالكتيكّي. 

)1) وقد تقّدم احلديث عن الجتاه الديالكتيكّي يف املرحلة الأوىل.
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الإن�سان  فهم  بمحاولة  اأّوًل  التجاه  هذا  اأ�سحاب  يقوم 

من  مجموعتان  فيه  تكمن  الإن�سان  فهذا  عميق،  ب�سكل 

الغرائز: 

1- مجموعة غرائز مادّية، وهي الغرائز اّلتي ي�سترك فيها 

مع الحيوان.

ين والأخالق وحّب  2- ومجموعة غرائز �سامية، كغريزة الدِّ

ال�ستطالع، وهي اّلتي تمّيزه عن الحيوان. 

تكامل اإلنسان

المادّية ذات  بين غرائزه  كّل فرد  ال�سراع داخل  يدور 

الهدف الفردّي المحدود، وبين غرائزه ال�سامية ال�سماوّية، 

اّلتي تتجاوز الم�سالح ال�سخ�سّية وتهدف اإلى تحقيق القيم 

اّلذي  التكامل  هو  وهذا   ،
(1(

والعقلّية والعلمّية  الأخالقّية 

يندفع اإليه الإن�سان فطرّيًا؛ فهو �سعي اإلى التحّرر من اأ�سر 

قوى الطبيعة والتجاه اإلى ال�سيطرة عليها، ليزداد ا�ستثماره 

)1) وهذا ال�سراع اأطلق عليه القدماء ا�سم النزاع بني العقل والنف�س.
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من  والإيمان  بالعقيدة  ارتباطه  وليوّثق  جهة،  من  للطبيعة 

جهة اأخرى.

الحرّية  اإلى  ي�سل  عندما  الكمال  ذروة  الإن�سان  ويبلغ 

المعنوّية التاّمة، المتمّثلة بالرتباط التام بالعقيدة والإيمان، 

من  والتحّرر  الطبيعّية  البيئّية  العوامل  على  ال�سيطرة  بعد 

الأغالل الحيوانّية.

بنف�سه،  التحّكم  قدرة  يمتلك  الإن�سان  فاإّن  وبالنتيجة 

وفرد  المادّية  بغرائزه  مدفوع  كائن  مجّرد  الإن�سان  ولي�س 

غارق في م�سالحه الذاتّية والآنّية.

اإذًا، لي�س تطور اآلت الإنتاج هو ال�سبب الحقيقّي والعّلة 

للتكامل، بل هو بدوره ناتج ومعلول لندفاع الإن�سان الفطرّي 

نحو الكمال، فال ينبغي اتخاذ المعلول مكان العّلة.

تكّون المجتمع

تركيب  في  ترتبط  اأجزاء  يتكّون من  فاإّنه  المجتمع  اأّما 

حقيقّي، ويتاأّلف هذا التركيب من:
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جهة،  من  وال�سامية،  منها  الدانية  الأفراد،  خ�سال 

امتدادًا  ت�سّكل  نف�سه،  للمجتمع  خ�ساٍل  اإلى  بالإ�سافة 

تتاأّثر  ل  اأخرى.  جهة  من  �سابقًا،  موجودة  كانت  لخ�سال 

خ�سال المجتمع بفناء الأفراد، نعم يمنحها تكامل الإن�سان 

نظامًا اأف�سل.

تكامل المجتمع بحسب التفسير اإلنسانّي

متحّولة  النظرة  هذه  من  انطالقًا  التاريخ  فم�سيرة 

الكمال �سرورة  باتجاه  متكاملة كالطبيعة ذاتها، والحركة 

ل تنف�سل عن ذات اأجزاء الطبيعة بما فيها التاريخ؛ حيث 

ين�سحب ال�سراع اّلذي يقوم داخل كّل فرد من الإن�سان اإلى 

�سراع بين المجموعات الب�سرّية، فين�سب �سراع بين الإن�سان 

اّلذين  الملتزمين  الأفراد  اأي   - روحّيًا  المتحّرر  المتكامل 

تخّل�سوا من قيود الطبيعة - وبين الإن�سان المنحّط الغارق 

في الأغالل ال�سهوانّية الحيوانّية. وهذا ال�سراع الجتماعّي 

هو اّلذي يوؤّثر في تكامل المجتمع والتاريخ وتطّوره، ويّتجه 

نحو تحرير الإن�سان من القيود البيئّية والجتماعّية. 



31

نظرة عاّمة يف فلسفة التاريخ

بين االتجاه اإلنساني واالتجاه الديالكتيكّي

ال�سوؤون  جميع  يعّم  التاريخ  تكامل  فاإّن  عليه  وبناًء 

المعنوّية والثقافّية لالإن�سان، ول يقت�سر على الجانب الآلّي 

طبقّي  �سراع  مجّرد  الجتماعّي  ال�سراع  فلي�س  الإنتاجّي. 

القت�سادّية  والنظم  الإنتاج  بو�سائل  المرتبطة  الفئة  بين 

القديمة، واّلتي ت�سعى اإلى حفظ النظام القائم اّلذي ت�ستفيد 

منه، وبين الفئة المحرومة اّلتي ترتبط بو�سائل اإنتاج اأكثر 

تطّوراً، بحيث تنه�س بالثورات من اأجل تاأمين احتياجاتها 

المادّية، وتعمد اإلى �سّن اأنظمة وقوانين جديدة!

اأمثلة واأدّلة من تاريخ الثورات  م التجاه الإن�سانّي  ويقدِّ

التجاه  اإليه  ذهب  ما  مقابل  في  نظرّيته،  �سّحة  توؤّكد 

الديالكتيكّي الآّلي:

على  تقت�سر  لم  التاريخ،  راجعنا  لو  فالثورات،   -

الطبقات المحرومة بل نه�س بها رجال ن�ساأوا في طبقات 

ومحّمد  ومو�سى  اإبراهيم  كنه�سات  �ساأن،  وذات  مرّفهة 

والح�سين عليهم جميعًا �سالم اهلل.
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- وكذلك لم تكن اأهداف الثورات مادّية دائمًا، بل نه�س 

ة في  رجال في �سبيل اهلل ل يريدون جزاًء ول �سكورًا، وخا�سّ

�سدر الإ�سالم. 

الإنتاج،  و�سائل  تطّور  مع  دائمًا  الثورات  تترافق  لم   -

كما في النه�سة الد�ستورّية في اإيران وفي نه�سات ال�سرق 

خالل  والطغيان  لال�ستبداد  مقارعًة  قامت  اّلتي  والغرب 

القرون الأخيرة.

- والحركات الجتماعّية كما كانت وليدة نق�س القوانين 

الموجودة اأحيانًا، فقد وّلدها عدم تنفيذ القوانين النظرّية 

اأحيانًا اأخرى، كحركات ال�سعوبّية وثورات العلوّيين.

نتائج االتجاه اإلنسانّي الفطرّي في تفسير التاريخ

1- حقيقة �لحروب:

انطلقت الحروب في التاريخ من اأ�سباب متباينة واتخذت 

المجتمع  بيد  اأخذت  اّلتي  الحروب  اأّن  اإّل  مختلفة،  اأ�سكاًل 

والإن�سانّية في �سّلم الترّقي هي تلك اّلتي دارت رحاها بين 
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العابث  وبين  روحّيًا،  المت�سامي  عقائدّيًا  الملتزم  الإن�سان 

المنحّط المقّيد بال�سهوات، ف�سارت هذه الحروب بالإن�سان 

ل  اإيديولوجّية  �سفة  اتخاذها  وبعد  تدريجّيًا،  والمجتمع 

طبقّية اآلّية، نحو التكامل.

التكاملّية لي�ست بذات �سفة طبقّية بل تّتخذ  فالحروب 

�سبيل  في  والمجتمع  بالإن�سان  ت�سير  اإيديولوجّية  �سفة 

اإقامة  نهايتها  و�ستكون  والتكامل في جميع جوانبه،  الرقّي 

حكومة العدل وحكومة �سيادة القيم الإن�سانّية، اأو »حكومة 

« بالتعبير الإ�سالمّي. �لمهدياّ

2- حلقات �لتاريخ:

وحلقات  ُملِزم  منطقّي  ت�سل�سل  التاريخ  لوقائع  لي�س 

مفرو�سة جبرّية، بل هي وقائع عاّمة.

وي�سهد لذلك ما حدث في القرن الما�سي، حيث اّتجهت 

بلدان اإلى ال�ستراكّية دون اأن تطوي مرحلة الراأ�سمالّية، كما 

حدث في التحاد ال�سوفياتّي ال�سابق، وال�سين، ودول اأوروبا 
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تلقائّيًا  يوؤّدي  الذروة  اإلى  الو�سول  لي�س  ولذلك  ال�سرقّية. 

لالنتقال اإلى مرحلة لحقة. فقد حدث اأن و�سلت تجربة اإلى 

ذورتها دون اأن يوؤّدي ذلك اإلى حدوث تغيير وانتقال اإلى مرحلة 

جديدة، كالراأ�سمالّية في الوليات المّتحدة وبريطانيا.

كما اأّن الثورة لي�ست �سرطًا ليح�سل النتقال اإلى المراحل 

الالحقة، بل يمكن النتقال من مرحلة اإلى اأخرى من غير 

اأ�سمى مراحل  اإلى  ثورة، كاأن ينتقل مجتمع ما من البداوة 

الح�سارة، ب�سبب انبثاق اإيديولوجّية معّينة فيه وانت�سار اإيمان 

دينّي، كما حدث بظهور الإ�سالم في الجزيرة العربّية.

3- قد�ضياّة �لن�ضال:

يكت�سب الن�سال قد�سّيته وم�سروعّيته فيما اإذا ا�ستهدف 

الدفاع عن مقّد�سات اإن�سانّية. وهو يّت�سع لي�سمل كّل ن�سال 

يتعّلق بحقوق الفرد اأو المجتمع، كالدفاع عن التوحيد اّلذي 

ُيعتبر من اأهّم مقّومات �سعادة الب�سرّية، وكالن�سال للوقوف 

بوجه العتداء على الحقوق الفردّية والوطنّية.

وبالنتيجة فاإّن للجهاد ماهّية اإن�سانّية ل طبقّية.
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4- �لإ�ضاحات:

ت�ساهم الإ�سالحات، حّتى لو كانت تدريجّية اأو جانبّية، 

في دعم الحّق في �سراعه مع الباطل؛ اإذ تكون عاماًل موؤّثرًا 

في ترّقي م�سيرة التاريخ ل�سالح دعاة الحّق، فهي ت�ساعد 

م�سيرته  في  عائقًا  تقف  ول  والتاريخ  المجتمع  تكامل  في 

التكاملّية. 

فالتاريخ ل يطوي م�سيرته عبر �سراع التناق�سات حّتى 

ُندين هذه الإ�سالحات، ولذا فاإّن هذه الإ�سالحات م�سروعة 

بل مطلوبة.

5- �إثارة �لفو�ضى:

يثبت بما تقّدم من �سرعّية الإ�سالحات الجزئّية وكونها 

عدم  الحّق  دعاة  ل�سالح  المجتمع  ترّقي  في  ر  يوؤثِّ عاماًل 

التجاه  بخالف  وال�سطرابات،  الفو�سى  اإثارة  �سرعّية 

الآلّي اّلذي ُي�سفي الم�سروعّية على مثل هذه الأعمال لأجل 

خلق الأزمات.
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6- تاأرجح منحنى �لتاريخ:

اإّن الإن�سان هو اّلذي يوؤّثر في حركة التاريخ، والإن�سان 

موجود مختار ذو اإرادة، لذا يتاأرجح منحنى تكامل الم�سيرة 

ال�سرعة  بين  ويتراوح  والرتفاع،  الهبوط  بين  الب�سرّية 

والبطء بل قد يخّيم عليه ال�سكون اأحيانًا.

ومن ناحية اأخرى فاإّن التاريخ، ولل�سبب عينه اأي تاأثير 

الإن�سان المختار فيه ل ي�سير �سيرًا تكاملّيًا جبرّيًا، ولذلك 

�سابقتها،  من  تكاماًل  اأكثر  الالحقة  المرحلة  تكون  ل  قد 

وكما يقول )تويمبي(: »�نحطاط �لح�ضار�ت �أمر ل يمكن 

م�ضيرة  بمجموعه  يطوي  ية  �لب�ضراّ تاريخ  لكناّ  رف�ضه، 

تكاملياّة«.

ر من �أغال �لطبيعة: 7- �لتحراّ

تّتجه الم�سيرة التكاملّية لالإن�سان نحو التحّرر من اأغالل 

لتّتخذ  والجماعّية  الفردّية  والم�سالح  المادّية  الطبيعة 

طابع اللتزام الفكرّي، وذلك بال�سيطرة على عوامل البيئة 

الحيوانّية،كّل  بالغرائز  وبالتحّكم  القت�سادّية،  والظروف 
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وازدياد  اآفاقه  واّت�ساع  الإن�سان  ثقافة  تكامل  نتيجة  ذلك 

التزامه بالإيديولوجّيات التقّدمّية.

8- �أ�ضالة �لقوى �لفكرياّة و�لأخاقياّة:

بقّوتيه:  الب�سريّ ُ  ال�سميُر  الإن�سانّي  بالوجود  يتحّكم 

قّوة  اأي  والأخالقّية  والبرهان،  ال�ستدلل  قّوة  اأي  الفكرّية 

وجود  في  اأ�سيلتان  القّوتان  فهاتان  ال�سمّو.  نحو  النزوع 

الإن�سان، وتمّكنانه من التحّكم بمتطّلباته المادّية.

: 9- عدم �نطباق �لمثلاّث �لهيغلياّ

و�لطباق  »�لأطروحة  الديالكتيك،  مثّلث  ينطبق  ل 

و�لتركيب« على الطبيعة ف�ساًل عن التاريخ، فلي�س كّل ما 

يحدث في الطبيعة هو من تبّدل ال�سيء اإلى �سّده، ثّم هذا 

ما  بل  ثالثة،  التركيب في مرحلة  ليحدث  اإلى �سّده  ال�سّد 

يحدث في الطبيعة عّده احتمالت:

اأ- اأن يحدث تركيب بين الأ�سداد بال تبّدل.

ب- اأن يحدث تبّدل لالأ�سداد من دون تركيب.
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ج- اأن يح�سل تكامل خاٍل من تركيب الأ�سداد ومن تبّدلها، 

كتركيب الماء من عن�سري الأوك�سجين والهيدروجين.

نعم! يمكننا اأن نطلق م�سطلحات المثلث الهيغلّي على 

عملّيات التغير هذه كّلها، لكّنها تكون في واقعها مفتقدة 

)ال�سراع  المارك�سّية  به  تمتاز  اّلذي  الأ�سا�س  للعن�سر 

بين المتناق�سات(.

موقع القيم اإلنسانّية في االتجاه اإلنسانّي الفطرّي

اأّنه يعطي  اإّن من اأهّم ما يتمّيز به التجاه الفطرّي هو 

القيم،  هذه  ين�سد  فهو  الإن�سان،  وجود  في  الأ�سالة  للقيم 

.
ٍ
ين�سد الحّق والعدالة ويقوم بالتخطيط لبناء مجتمع �سام

وهذا التجاه ل ينفي تاأّثر الإن�سان بالبيئة، اإّل اأّنه يوؤمن 

له  بل  مجبرًا،  ت�سّيره  اأن  على  تقوى  ل  الطبيعة  باأّن  اأي�سًا 

القدرة هو الآخر على التاأثير فيها.

اّلذي  بوعيه  الموجودات  �سائر  عن  اإذًا  الإن�سان  يتمّيز 

يقدر بوا�سطته اأن ي�سيطر على نف�سه مقابل ظروف البيئة 
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والطبيعة، فيقّوم انحرافاته وينطلق في �سنع نقاٍط م�سيئة 

في تاريخ الب�سرّية.

جوه�ر االختالف بي�ن االتجاه الديالكتيك�ّي واالتجاه 

اإلنسانّي

التجاهين،  بين  الختالف  جوهر  يعود  الحقيقة  في 

الآلي والإن�ساني، اإلى الخالف في فهم وتف�سير الإن�سان.

فالتجاه الديالكتيكّي الآلّي يعتبر الإن�سان مجّرد معلول 

لم�سالحه المادّية والقت�سادّية، فهذه الم�سالح هي اّلتي 

تفر�س عليه تطوير و�سائل الإنتاج.

م�ساعر  من  الإن�سان،  عليه  ينطوي  ما  كّل  فاإّن  وعليه 

ورغبات واأحكام وقدرات، لي�س �سوى انعكا�س لظروف بيئته 

ما  تعك�س  مراآة  مجّرد  فالإن�سان  والجتماعّية،  الطبيعّية 

مخالفٍة  حركٍة  اأّي  على  يقدر  ل  واقعه  في  وهو  به،  يحيط 

للظروف المحيطة.

بخ�سال  يتمّتع  الإن�سان  اأّن  فيرى  الفطرّي  التجاه  اأّما 



40

نظرة عاّمة يف فلسفة التاريخ

بنف�سه،  التحّكم  على  قادر  وهو  الحّق،  طلب  اإلى  تدفعه 

وي�ستطيع التحّرر من جبر الطبيعة والظروف المحيطة.

واأّما التف�سير القراآنّي للتاريخ، واّلذي تقّدم ذكره، ينطلق 

دون �سّك من النظرة الثانية. فقد بيّنا اأّن القراآن يوؤّكد على 

على  ويرّكز  التاريخ،  م�سيرة  في  الأخالقّية  العوامل  تاأثير 

اأن  تعيين م�سير حركته، في مقابل  الإن�سان في  اإرادة  دور 

يكون التكامل قائمًا على اأ�سا�س مادّي طبقّي، وي�سير ب�سكل 

جبرّي ل يتحّكم الإن�سان به..
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الخالصة

مع  التعامل  في  متباينتان  ونظرّيتان  روؤيتان  هناك   -1

تكّون المجتمع والتاريخ:

والتفاقات  الم�سادفات  اأّن  تعتبر  �لأولى:  �لنظرياّة 

هي اّلتي توؤّدي اإلى تكّون المجتمع والتاريخ، وبناًء على هذه 

النظرّية ل يكون التاريخ والمجتمع �سالحين للدرا�سة.

�لنظرياّة �لثانية: ترى اأّن المجتمع يخ�سع لقوانين عاّمة 

وقواعد كلّية كاأّي عن�سر من عنا�سر الطبيعة، ولذا يمكننا 

العتبار من �سيرة الما�سين وحوادث التاريخ.

مثمرًا  تعليمّيًا  م�سدرًا  التاريخ  يعتبر  الكريم  القراآن 

وُي�ستفاد  وُيتاأّمل  فيها  لُيتفّكر  ق�س�سه  في�سرد  ومعطاًء، 

منها.

2- ن�سّخ�س اتجاهين في تف�سير وفهم تكامل المجتمع 

والتاريخ. 

التجاه  هذا  ينطلق   : �لآلياّ �أو  �لديالكتيكياّ  �لتجاه 
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بين  ال�سراع  اأ�سا�س  على  التاريخ  لتكامل  تف�سيره  في 

في  هي  الطبيعة  اأجزاء  باأّن  الإيمان  بعد  المتناق�سات، 

ترابط وثيق وحركة دائمة.

اأ- التكامل في الطبيعة، وفق هذا التجاه، يتّم على ال�سكل 

التالي:

النقي�س  ينمو  اأح�سائها نقي�سها.  تحمل كّل ظاهرة في 

الظاهرة  مواجهة  على  قادرًا  ي�سبح  وعندما  ف�سيئًا  �سيئًا 

فيها  النقي�س  يقلب  بثورة  ينتهي  بينهما  �سراع  ين�سب 

الأو�ساع ل�سالحه حيث يحّل محّل تلك الظاهرة. ثّم يقوم 

هذا النقي�س بطّي المراحل ذاتها، وهكذا...

ب- بناًء عليه فالطبيعة لي�ست هادفة، اإذ لي�س من�ساأ تكاملها 

�سوى ال�سراع الحتمّي بين المتناق�سات.

ج- واأّما بالن�سبة للتاريخ والمجتمع، فاإّن هذا التجاه يعتبر 

اأّن العامل الرئي�س الذي يقوم بت�سييد المجتمع ويوؤّثر في 

حركته وتكامله، هو العامل القت�سادّي الإنتاجّي.
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بين  اقت�سادّية  عالقات  يوِجد  الإنتاجّي  فالعامل 

العالقات  بقّية  العالقات  هذه  عن  تنبثق  المجتمع،  اأفراد 

الجتماعّية الأخرى وهكذا يت�سّيد المجتمع.

المتناق�سات  �سراع  وفق  يتّم  فهو  المجتمع  تكامل  اأّما 

وتحت تاأثير تطوير العوامل الإنتاجية والآلّية، ووفق مراحل 

الطبيعة نف�سها بما اأّنه جزء من اأجزاء الطبيعة .

ه�- من نتائج هذا التجاه: 

العامل  هو  المجتمع  في  والتطّور  التكامل  اأ�سا�س  اأّن   -

القت�سادّي. 

- يتّم التطّور ببلوغ كّل مرحلة ذروتها وبعد حدوث ثورة 

وانقالب. يطوي التاريخ مراحله في �سيره التكاملّي ب�سكل 

اأّي  اختياره  ول  الإن�سان  اإرادة  فيه  تلعب  ل  اإلزامّي  جبرّي 

دور.

- وبح�سب هذا التجاه يكون كّل ن�سال ي�ساهم في تكامل 

المجتمع مقّد�سًا بغ�ّس النظر عن اأهدافه، وكذلك فاإّن اإثارة 
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الفو�سى يعتبر اأمرًا م�سروعًا لأّنه عامل ي�ساهم في تو�سيع 

اّلتي  الأ�س�س  وهي  المتناق�سات،  �سراع  وتاأجيج  الثغرات 

يتكامل المجتمع على َهدِيها، وهذا على عك�س الإ�سالحات 

تمامًا.

: �لتجاه �لإن�ضاني �أو �لفطرياّ

للقيم  المجتمع  في  الأ�سالة  التجاه  هذا  يمنح   -

الإن�سانّية، ولي�س للعامل القت�سادّي والإنتاجّي.

على  قادر  الإن�سان  باأّن  التجاه  هذا  اأ�سحاب  يوؤمن   -

التحّكم بغرائزه المادّية وم�سالحه الذاتّية.

- يلعب الإن�سان دورًا محورّيًا في عملّية تكامل المجتمع، 

فالتاريخ ل يطوي م�سيرة جبرّية مفرو�سة، اإذ ال�سراع في 

المجتمع، وعلى مّر التاريخ، هو �سراع بين غرائز الإن�سان 

المادّية الحيوانّية وبين غرائزه ال�سامية ال�سماوّية، والهدف 

اإلى  الإن�سان  ي�سعى  القيم، حيث  تحقيق  ال�سراع  هذا  من 

عليها،  بال�سيطرة  الطبيعة  وقوى  الماّدة  اأ�سر  من  التحّرر 
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هو  وهذا  والإيمان،  بالعقيدة  ارتباطه  توثيق  نحو  ويتوّجه 

التكامل اّلذي يندفع اإليه الإن�سان فطرّيًا.

- تكامل المجتمع والتاريخ وفق هذا التجاه يعّم جميع 

ال�سوؤون المعنوّية والثقافّية لالإن�سان، ول يقت�سر على ال�ساأن 

القت�سادّي كالتجاه ال�سابق!

- من �أهماّ نتائج هذ� �لتجاه:

ال�سيطرة  على  القادر  الإن�سان  لإرادة  الأ�سالة  منح   -1

�سيره  في  ي�سعى  حيث  المادّية،  بمتطلباته  والتحّكم 

التكاملّي اإلى التخّل�س من اأغالل الطبيعة والتجاه نحو 

ال�سيطرة عليها، ليزداد التزامًا عقائدّيًا وروحّيًا وخلقّيًا. 

المجتمع  تكامل  اإلى  توؤدي  اّلتي  والحروب  ال�سراعات   -2

هي تلك اّلتي ن�سبت بين الملتزمين المتحّررين روحّيًا، 

وبين الغارقين في �سهوات الغرائز المادّية. 

3- لي�ست م�سيرة التكامل م�سيرة مفرو�سة وحتمّية بل تلعب 

اإرادة الإن�سان فيها دورًا اأ�سا�سًا.
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ا�ستهدف  اإذا  وم�سروعّيته  قد�سّيته  الن�سال  يك�سب   -4

اّلتي  كالإ�سالحات  اإن�سانّية،  مقّد�سات  عن  الدفاع 

ت�ساهم في دعم الحّق بوجه الباطل. اأّما اإثارة الفو�سى 

وال�سطرابات فال م�سروعّية لها بنف�سها.

5- القراآن يوؤّيد هذا التف�سير لتكامل المجتمع، حيث يوؤّكد 

التاريخ  م�سيرة  جبرّية  وعدم  الإن�سان  اإرادة  دور  على 

التكاملّية.
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