
 ھل التاريخ ُيعید نفسه ؟
 

 سؤال يواجھنا في العادة عندما تواجھنا أشیاء وحوادث ومشاكل في حیاتنا
 اإلجتماعیة ، وقد أختلف الناس في اإلجابة على ھذا السؤال بین مؤيد ورافض ،
 وذلك تبعاً لفھم كل واحد منھم في التاريخ وماذا يعني له ؟ ، وھل إن التاريخ ھو

 مجرد سجل رقمي للحوادث والقضايا ؟ ، أم إنه ذلك الشيء الزمني الذي يعبر عن
 الماضي بكل تفاصیله ؟ ، والتاريخ في الحالین ھل يمكنه أو ھل يجوز له أن يعود

 بحرفیته أو بشخوصه أو بأحداثه ؟ ، ثمة أناس قالوا نعم ، وثمة أخرين قالوا ال [ ونحن
 من ھؤالء الذين قالوا ال ] ، وحجتنا في ذلك العقل وما صح من النقل المعتبر ، ومع
 ذلك ال يزال الجدل محتدماً و قائماً ، بین ھؤالء وھؤالء حول ما إذا كان التاريخ ُيعید

 نفسه أم ال ؟ .
 ونفس الجدل نالحظه لدى المتكلمین في قضايا العقیدة والشريعة ، كذلك وحتى

 لدى المشتغلین بحقول العلوم والفنون ، وبما إننا نعرف التاريخ على إنه : عبارة عن
 ھذا الخلیط بین السجل لألحداث والقضايا ، وبین كونه الماضي بكل تفاصیله وأجزائه

 ، وھذا التعريف نظرنا إلیه من وجھة معرفیة خالصة ..
  

 وھنا  نقول  :  مفھوم  السجل  للماضي  يعني  سجل للزمان والمكان  ،  وھذا
 الشيء  يرتبط موضوعیاً  بمفھوم   -  الصورة والحدث -   ،  الذي من خالله نرى
 الماضي كیف كان وكیف سار وكیف تأسس ؟     ،  وصورة الماضي  رأيناه  بعین

 وعقل الذي تخیلھا أو الذي رسمھا في ذلك الوقت   ،  و ھذه  الصورة  في كثیر من
 األحیان  ھي  تخیلیه   كما ألمحنا  ولیست   واقعیة  أو دقیقة من جھة الضبط

 التاريخي  ،   وفي ھذه الحالة  ال يمكننا إعتبارھا  حقیقة موضوعیة  ،  ولكي تكون
 كذلك ال بد من تسلیط كل  األضواء  المتاحة و الكاشفة لنتبین  دقتھا وصحتھا

 وموافقتھا لموضوعة -  الزمان والمكان -  المحكي عنه  ،  وفي ھذه  الحالة   يتجدد
 الطرح  على نحو أخر ،  وھل الذي وصلنا عبر الصورة مطابق أو موافق  للحقیقة  ؟

 ،  بحیث يمكننا إعتباره  قدوة  و مثل يمكننا  التأسي به واإلقتداء ؟  ،  بمعنى  ھل
 يمكن  إعادة الصورة بشرطھا الموضوعي  الذي كانت  علیه  ؟  والجواب ببساطة ال
 يمكننا ذلك  موضوعیاً  ،  بدلیل إن الماضي  قد مات حسب التقرير القرآني -   تلك

 أمة قد خلت ...!!!  -    .
  



 ولو ُطرح  السؤال  بلغة  الفیلسوف   :  فسیكون على النحو التالي :  ھل يمكن
 تصور  قوانین الوجود والقیمة في األين والمثال واحدة  في -  الماضي  والمستقبل

 -  ؟
 وبمعنى  أدق   :  وھل   يعني  ذلك  إن  حركة  القوانین الطبیعیة  ال تخضع لعملیة

 التطور  ونظام الصیرورة  والتبدل   ؟
 ولو أفترضنا  جدالً  ...  صحة القول التالي :   إن  الماضي  بكل ما فیه  قابل  لكي

 ُيعید نفسه ،  فھذا  اإلفتراض الجدلي  من لوازمه  - جعل  التكرار في الماھیة
 والكیفیة  من لوازم الشيء  ، ولو سلمنا  بصحة ھذا  اإلفتراض  فإن ذلك  يلغي

 مفھوم -   التطور  -  ،  الذي  اشار إلیه  النص  بقوله -  كل يوم  ھو في شأن -   ،
 كما  إن التطور بمفھومه  العلمي  ھو سیرورة في اإلرتقاء والنمو والتكامل  [  وھذا

 ما أشار إلیه دارون  ]   ، والتطور  :   ھو  عملیة  داخلة  في بنیة الشيء  وفي
 ماھیته  ، وألنھا كذلك فھي بحركة الشيء وبفعله   ،  وعالم  الوجود  وعالم اإلمكان

 من خواصه الذاتیة  -  التطور -   ولذلك  يكون  قابالً  للحیاة وللعیش .
 ولنقل  إن ھذه النظرة للتطور أستندت  على -  جدل اإلنسان والطبیعة -  ،  ھذا

 الجدل الذي يصطدم  مع فكرة ومفھوم   ــ التاريخ ُيعید نفسه ــ  ، بمعنى إنه يجعل
 من القابلیة على التطور غیر ممكنة

.. 
 أضف إلى ھذا إن ساحة رصد  -   ( الزمان والمكان )   لیس  فقط فیما ھو ذھني

 وعقلي بل ھو مادي أيضاً  ،    أعني إن مجال الرصد  ھنا  في أصل الحركة للصورة
 المتخیلة  ،   وكما قلنا  فالضابط في رصد  الحركة  ھو ــ الشأنیة ــ   ،  والشأنیة

 عبارة  عن  توثیق  وشاھدية  ،  ولكي تكون االشأنیة ممكنة القبول  يلزمھا اإلقناع
 والموافقة  -  ..

  
 ونعود  لنناقش  مفھوم اإلعادة  التاريخیة   ، وفعل إعاد يعني أرجع  كما تقول

 المعاجم    ،   ومصدر الفعل إرجاع  ولكي يكون ممكننا  في قضايا التاريخ   ،  يلزمه
 إرجاع  أدوات الفعل التاريخي  وعناصره والقوى التي صنعته أو إنتجته      ،   وإرجاع
 أدوات الفعل االتاريخي تخضع بالضرورة ألدوات الفعل الطبیعي أعني في الماضي   ،

 ولكن ھل يكون ذلك ممكنا من الناحیة المعرفیة  ؟  ، من الناحیة المعرفیة يمكن
 دراسة الحدث التاريخي  والتعرف على الطبیعة الموضوعیة التي أنتجته ، ولكن أبداً
 ال نستطیع الجزم بتمام الموافقة على صحة ذلك ، ألن لیس لدينا تاريخا ضبطت كل

 عناصره وأدوات فعله   .
 ثم إن إعادة  الفعل  التاريخي ومحاولة  تكرار تجربته حتى على نحو خاص غیر

 ممكن  ،  وال يتولد من ھذا الفعل شيء يمكننا إلزام به الفرد أو الجماعة – ألن ذلك



 بمثابة إلزام بما ال يلزم -    ،  ومن الناحیة العلمیة يكون اإللزمام بما ال يلزم أحد
 مناقضات التطور  .

 ولنعد إلى أصل الفكرة  نحن نبحث  في موضوعة  الماضي ، ماضینا نحن الذي ھو  :
 -  عبارة عن تاريخ للفرق والطبقات والطوائف والمقاالت -  ، ھذا الماضي  المضطرب

 الذي  تتداخل فیه قضايا السیاسة واإلجتماع كما قضايا الفقة والعقیدة ،  وھو تداخل
 صنعته أيٍد لھا عالقة بالقرار السیاسي والديني الرسمي وغیر الرسمي  ،  إنه تاريخ

 مجزأ يسود فیه اإلختالف والتعددية والسلبیة ،  ولكي نقرئه  بحیادية  وموضوعیة
  يلزمنا  ما يلي

: 
  أوالً  :  التحرر من ھیمنة  الماضي وأحكامه التي أنتھى أوانھا  ، بمعنى إن الماضي

 بما فیه مرتبط  حكماً وموضوعاً بواقعه وزمانه ومكانه .
 وثانیاً  :  نفي فكرة ومفھوم   ـ التارخ ُيعید نفسه ـ  ،  والنفي بمعناه  العلمي

 اإليمان  بالتطور الطبیعي  سواء في الفھم المجرد أو في طبیعة المادة   .
 وثالثاً  :  وفي قرائتنا  للتاريخ  ال بد  من اإليمان  بأن التنازع واإلختالف يولد دائماً

 التناقض  والكذب وعدم المصداقیة ، وفي أحیان كثیرة التحريف والتزيیف  ،  وال مجال
 لقوانین العلم والعلیَّة  وسیادتھما  .

 ورابعاً  :  إن التاريخ الذي يصنع التباعیض واألجزاء والتناحر ، حرّي بنا أن نضعه في
 میزانه الطبیعي وضمن عالمه الخاص ، وأن ال نعمل جاھدين من أجل إعادة وترتیب

 مواضیعه التي أنبنى علیھا .
  

 ولكن كیف لنا  أن نفھم   دعاة مفھوم ـ التاريخ ُيعید نفسه ــ   ؟  ،  يمكننا فھم ذلك
 من خالل تركیبھم لما  ھو كالمي على ما ھو فقھي  ،   ففي علم  الكالم

 الشیعي  ھناك  مقولة تقول  بمبدأ  ــ الرجعة ـ   [ والتي عرفتھا  المدرسة الشیعیة
 : بأنھا رجوع جماعة من األموات إلى الحیاة الدنیا قبل يوم القیامة  ، في صورتھم
 التي كانوا علیھا ، وال يرجع إالّ من علت درجته في اإليمان ، أو من بلغ الغاية في
 الفساد ،ثم يصیرون بعد ذلك إلى النشور وما يستحقونه من الثواب والعقاب  ]  .

  ھذه  الفكرة  كما يبدو  مصطنعة   أختلقتھا  أخبار كاذبة  ،  ومعلوم إن التاريخ
 اإلسالمي معبء بكثیر من ھذه األخبار  ،   والتي تحكمت في قسط وافر من

 معارفنا  ،   وقد قام بالترويج  لھا  والنشر  وعاظ ورجال دين متخلفین  ، لیضللوا فیھا
 الناس وُيبعدوھم عن التعرف على قضاياھم اإلجتماعیة والسیاسیة واإلقتصادية

 الملحة .
 وجزء  من  مفھوم -  الرجعة ـ عند ھؤالء تعني العودة المادية ألئمة أھل البیت  !!!

 ،  أي أنھا عودة أشخاص معینین لخصوص سبب معین ،  وجزء أخر منھا  عودة أناس



 آذوا أئمة أھل البیت  ،  والغرض من العودة والسبب  ھو [    إثبات أحقیة اھل البیت
 بالخالفة وبطالن دعوى مخالفیھم ]   .

 فلو أفترضنا  صحة ھذا الزعم  ،  فإنه  سیرجع   اإلمام علي إلى الدنیا   ،  وسیرجع
 معاوية  كذلك  والھدف من رجعتھما  ھو في [  إثبات إن علیاً على حق ومعاوية

 على باطل ]   ،  ولننظر ھنا إلى أصل العودة  والغاية منھا  وھو في إثبات  أحقیة
 علي بالخالفة  !!  ،  ولكن السؤال  الذي ُيطرح  ھنا ،  ھو إن االعودةوالرجوع في
 زمن ما ، ولناس ما وبالتالي فھي عودة  ورجوع  ال يعلم به إالّ من شاھد ذلك و

 صادفه  ،  وھي في ھذه الحالة حجة على من شاھدھا وحدثت في وقته  ،  وال
 حجیة لھا على من لم يشاھد ذلك بالدلیل العملي  ،  ثم  إن ھذه الفكرة قد جرى

 بحثھا طويالً في الكتب الكالمیة  ،   وأقر جمھور العلماء بأن علیاً كان على الحق
 ومعاوية كان على باطل ، حتى أصبح ھذا الحكم ھو حكم الكافة في ھذه المسألة

 ھذا أوالً .
 وثانیاً  :  إن اإليمان بالرجعة الشخصانیة على النحو الذي قدمناه يستلزم إبطال

 َمبِدئْي ــ الثواب والعقاب .
 وثالثاً   :   إن اإلحتجاج بالقرآن في ھذا المجال لیس على ما ينبغي ، إذ القول بأن

 للُعَزْير وحماره ــ رجعة ــ  ،   قول بعید لما نحن فیه ، إذ األمر فیه يتعلق بقدرة هللا  ،
 وإذا تعلق األمر بالقدرة فإن مجال البحث أختلف تماماً في الماھیة والكیفیة .

 وألنھا كذلك فھي فكرة تخالف :
 1 – الدين والعقل .

 2 – وإنھا تحتمل ظرفاً زمانیاً مكانیاً معیناً .
 إذ األصل الذي أنبنى علیه فكر ـ الرجعة ــ كان كذلك ، وھو في المفھوم الشیعي

 المتداول  وفي كتب األخبار والعقائد يعود لمقولة ــ التاريخ ُيعید نفسه ــ في
 مستويي الخطاب ..

  مع إن ھذا األصل من ترسبات الفكر التوراتي  وتأثیره في األدب والفكر اإلسالمي ،
 وربما كان ذلك مما   قرره بولس قبل كتابة األنجیل  إلى أتباعه تحت شعار ــ عودة

 األبن إلى أبیه ـ .
** 

  
 ولكن ھل  إن  مقولة   ـ التاريخ ُيعید نفسه ــ   ھي  من السنن الطبیعیة والتاريخیة

 ؟
 وقد عرفت  السنة    :  بأنھا   طريقة ونھج يجري  أتباعھا   ضمن علل وأسباب

 طبیعیة ، وھذه العلل واألسباب ھي نسیج حركي معین يرتبط بوعي مكاني وزماني
 خاص ،  ولھذا فھي حركة  في الزمان والمكان ، وحضورھا في وعینا عبارة عن



 حضور  زماني  ومكاني يرتبط بعلل وقوانین  منتظمة  ،   نقرأ ذلك في قوله تعالى -
 سنة هللا في الذين خلو من قبل  ]  ،  وھي بھذا المفھوم  ضد الفوضى والال نظام

 بقرينة المقابلة  .
 فالسنة الطبیعیة تجري بتوافق مع نظام التطور في أتساق وضمن مجموعة قوانین

 وإرادات  ناظمة   ، وھذا النسیج المتكامل ھو الذي يتحكم بعملیة التحرك فیھا . قال
 تعالى : { ال الشمس ينبغي لھا أن تدرك القمر وال اللیل سابق النھار وكل في فلك
 يسبحون } ( يس / 40 ) ،  فحركة الشمس ضمن دائرتھا في درب التبانة منتظمة
 بحیث ال تكون سابقة وال متأخرة ،   وجمیل جداً أستخدام لفظ  -  سبح  -  يعني
 حركة منتظمة  ،  ال يجوز فیھا الفوضى والتراكم والتدافع المخل بوحدة النظام  .

 نعم في معنى الُسنة الطبیعیة يلزم التسلسل الطبیعي والذي جاء تبعاً – لألنفجار
 العظیم -  ، والذي ال يناقض أبداً  معنى  قوله   : { .. إنا بنینا السماء بأيد وإنا

 لموسعون } ( الذاريات /47 ) .
 فالسعة المشار إلیھا ھنا ھي لیست ضد القانون وضد اإلرادة  ،  والصفة بل ھي

 منھا بضمیمة قوله تعالى : { إنما أمره إذا أراد شیئاً أن يقول له كن فیكون } ( يس /
 82)   ،  والكینونة ھنا لیست ضد الحركة ھناك  ،   فھما في سیر واحد ُيعطي

 للتطور قیمته وأھمیته ، وفي نفس الوقت ھو دحض فاعل لمقولة ــ التاريخ ُيعید
 نفسه ــ .

 إذن فالُسنة ھي شاھد يمكن تحلیله بذاته ، خاصة في عملیة المراقبة الواعیة
 للعناصر الفاعلة في السنة ، والتحلیل عنصر زماني يقوم على مبادئ العلة والمعلول

 ، وھذه المبادئ ھي الحصانة من التسويف والتراكمیة  في الزمانیة المركبة من
 النقل والعقل .

 إن إعتبار مقولة ــ التاريخ ُيعید نفسه ــ جزءاً من القانون الطبیعي  ، أدى بنا إلى
 أفكار أرثوذكسیة مغلقة  في مطلق الزمان والمكان ، وھذا األعتبار ھو نتیجة واقعیة

 للخلط المعرفي بین التحلیل التاريخي وبین اإلعتماد التاريخي  ،  ونريد بذلك :   إنتاج
 الفكر أعتماداً على القواعد والمقدمات المنطقیة العقلیة  ،  وبین إعتماد التاريخ

 كوعي فوق الوعي الزماني والعلمي .
 وعلیه فما يقوله بعض الفقھاء بصحة مقولة ــ التاريخ ُيعید نفسه ــ وإعتبار ذلك حجة
 في قضايا الفعل اإلنساني في مطلق الزمان وبتعبیرھم ــ حذو القذة بالقذة ــ إعتبار

 لیس على ما ينبغي ، كما إن الكتاب المجید يدحض الفكرة تحت مظلة -  تلك أمة
 قد خلت -  ، ومنھا أستمد األمام زين العابدين ذلك لیقول -  من تساوى يوماه فھو

 مغبون  - ، وھكذا يروى عن الشافعي قوله – أنا كل يوم رجل -  ، وبحسب المفھوم
 العلمي للتطور ضمن قانون الحذف الزمني ، والُمراد به نھايات المراحل وعدم

 اإلستفادة منھا  .



  
** 

  
 ولكن ھل رفض مقولة ــ التاريخ ُيعید نفسه ــ ھو جزء من مفھومنا عن الثقافة

 الحديثة التي فیھا كل شئ نسبي ولیس شئ مطلق ؟
 مفھوم النسبیة ونظريتھا الخاصة من مقوالت العالم الفذ ألبرت أنشتاين ، وھو

 مفھوم ضمنه النص التالي -  كل شيء ھالك  -  ،  ولكن في مقابل ھذا  تأتي
 مقولة -  التاريخ يعید نفسه -  ، لتلغي قوانین الطبیعة وما يصنعه اإلنسان  عبر

 جدلیة ــ الفكر واللغة ــ  ، والتي ھي حركیة  في المستقبل الذي يصنع أو ھو تاريخ
 اإلنسان  ، فتاريخ  اإلنسان متألف من جزئین  ماضي ومستقبل  وال معنى للحاضر

 فیه مطلقاً  .
  
  

 إن النظرة العقالنیة للتاريخ  والقائلة  :  إنه عبارة عن  مجموعة أعمال فیھا الحسن
 وفیھا القبیح ــ الباھر والفاشل ــ  ،  نظرة  تستمد قیمتھا من أنھا تخدم غرضاً
 وتعرض حقیقة وغرضاً من األعراض التي ھي أبعد ما تكون من التاريخ نفسه .

 كذلك قال جان مريتان : إنه ال يمكن أن يكون للتاريخ غاية في نفسه (1)
 لقد كان بروتاغوراس محقاً حینما   [   جعل اإلنسان ھو مقیاس لكل شئ ، فبه

 ومنه ومعه تعرف المصالح والمفاسد ألنھا له أوالً وبالذات وقیمتھا معلومة فیه ألنه
 مظھر التجربة ]  ،  ھذه الواقعیة في النظر إلى اإلنسان تجعله مصدر التطور المرتبط
 بالواقع الموضوعي  ، وھنا نكون قد دمجنا بین التصور المادي والتصور المیتافیزيقي

 لإلنسان ، مع أنھما عند البعض على طرفي نقیض بناًء على المعتمد من المقدمات
 عند كل طرف .

** 
  

 ولكن  ھل  ھناك  تمايز  بین إرادة هللا  وإرادة اإلنسان ؟   ، والسؤال ال يتعلق بمعنى
 اإلرادة التكوينیة ، بل بما نسمیه إرادة الفعل الناتج عن الحاجة والمصلحة  ، وفي
 ھذا ھناك نوع من اإلتساق بین اإلرادتین ، أعني إن أبداع اإلنسان في شيء ما

 ناتج عن موھبة إلھیة مكنونة في عقل اإلنسان  ، ھي ھبة من هللا عند الصنع األول
 ،  وبعبارة كالمیة :

 ـ األبداع في المريد الثاني ناتج عن األبداع من  المريد األول ـ   ، بمعنى أن  إرادة
 األبداع  عند األول  سابقة عن اإلرادة عند الثاني   ، وھذه الجدلیة  الكالمیة  تخضع
 لجدل اإلنسان والوجود منذ  النشأة  األولى  ،  وحین نطبقھا نظرياً فھي جدلیة بین



 -  فكر  ولغة -   ،  والحكم على اإلرادة عند األول أعني إثباتھا  يحتاج إلى فكر
 يستدل به الثاني  على ذلك   ، واالستدالل ظاھرة علمیة فیزيائیة   مرتبطة بأدوات
 معرفیة أساسھا  الفكر و اللغة  ، والذين رفضوھا عند األول  [  كما ھو رأي ريتشارد

 دوكنز ]  ، إنما أعتمدوا في رفضھم  على مايلي  :  - ( إن األفكار تأتي لعقل
 اإلنسان قبل أن تعبر عن نفسھا في الحديث ، وأنھا تولد دون أدوات اللغة ، أي دون

 إطار اللغة ، وبعبارة أخرى إنھا تولد عارية  )   ..
  إالّ أن ھذا خطأ  ووھم كبیر  ،  فمھما كانت األفكار التي تأتي إلى عقل  اإلنسان   ،

 ال يمكن أن تولد أو توجد  من دون لغة  أو من دون أدوات اللغة  ، أي على أساس
 األلفاظ والجمل اللغوية ، فلیست ھناك أفكار عارية متحررة من أدوات اللغة ، أو

 متحررة من المادة الطبیعیة التي ھي اللغة ، فاللغة ھي الواقع المباشر للفكر وال
 يمكن أن يتحدث عن الفكر بدون لغة إالّ المثالیون  من المعتكفین  وحدھم.

  
 وُيعلق ــ بولتزير ــ قائالً :  ( لقد القت ھذه األفكار تدعیماً باھراً في العلوم الطبیعیة
 بفضل األبحاث الفسیولوجیة التي قام بھا العالم ــ بافلوف ــ فقد أكتشف ــ با فلوف

 ــ أن العملیات األساسیة في النشاط المخي ھي األفعال المنعكسة الشرطیة التي
 تكون في ظروف محددة ، والتي تطلقھا اإلحساسات سواء الخارجیة او الداخلیة ،

 وأثبت ــ با فلوف ــ أن ھذه اإلحساسات تقوم بدور اإلشارات الموجھة بالنسبة لكل
 نشاط الكائن العضوي  الحي ، وقد أكتشف من ناحیة اخرى ان الكلمات بمضمونھا

 ومعناھا يمكن أن تحل محل اإلحساسات التي تحدثھا األشیاء التي تدل علیھا ،
 وھكذا تكون الكلمات إشارات لإلشارات ، أي نظاماً ثانوياً في العملیة اإلشارية ،

 يتكون على أساس النظام األولي ويكون خاصاً باإلنسان .
 وھكذا تعتبر اللغة ھي شرط النشاط الراقي في اإلنسان وشرطه نشاطه

 اإلجتماعي وركیزة الفكر المجرد ، الذي يتخطى اإلحساس الوقتي ، وركیزة النظر
 العقلي . فھي التي تتیح لإلنسان أن يعكس الواقع بأكثر درجة من الدقة ، وبھذه
 الطريقة أثبت ــ  بافلوف ــ أن ما يحدد أساساً شعور اإلنسان لیس جھازه العضوي

 وظروفه البیولوجیة ، بل يحدده على عكس ذلك المجتمع الذي يعیش فیه اإلنسان
(( 

 فاللغة   :   إذن ھي أساس الفكر  ،   وحیث أن اللغة لیست إالّ ظاھرة إجتماعیة   ،
 ولكن ھذه الفكرة تطرح سؤاالً على غاية من األھمیة وھو : ھل أن اللغة ھي التي

 خلقت من اإلنسان كائناً مفكراً بصفتھا ظاھرة إجتماعیة كما يقرر ــ بولتزير ـ ؟
 أم أنھا وجدت في حیاة اإلنسان المفكر نتیجة ألفكار كانت تريد الوسیلة للتعبیر عنھا

 وعرضھا على اآلخرين ؟



  ويبدو إن اإلجابة على ذلك ال تكون واضحة دون اإللتفات إلى آراء ـ بافلوف ــ وطريقته
 في تفسیر الفكر تفسیراً فسیولوجیاً ــ فبافلوف ــ أستطاع أن يوضح بالتجربة ، على

 أن شیئاً معیناً إذا أرتبط بمنبه طبیعي أكتسب نفس فعالیته ، وأخذ يقوم بدوره ،
 ويحدث نفس اإلستجابة التي يحدثھا المنبه الطبیعي ..
 وقد أفترض ــ بافلوف ــ من أجل ذلك نظامین إشاريین :

 األول  :  النظام اإلشاري الذي يتكون من مجموعة المنبھات الطبیعیة والمنبھات
 الشرطیة التي ال تتدخل فیھا األلفاظ .

 الثاني  :   النظام اإلشاري المشتمل على األلفاظ واألدوات اللغوية بصفتھا منبھات
 شرطیة ثانوية فھي منبھات ثانوية أشترطت بمنبھات النظام اإلشاري األول ،

 واكتسبت  بسبب ذلك قدرتھا على إثارة إستجابات شرطیة معینة .
  

*** 
 تعتبر الحركة والسكون مقولتان أساسیتان في علم إجتماع ــ أوغست كونت ــ  ،

 فالسكون عنده عبارة عن مطالعة الموضوع الذي أطلق علیه ــ كونت ــ أسم اإلتفاق
 اإلجتماعي   ،  فالمجتمع يشبه تركیب أعضاء الكائن الحي الكلي الذي ينتمي إلیه

 ،  فكذلك شؤون أجزاء المجتمع ال يمكن إحاللھا إالّ بالمجتمع الكلي خالل لحظة
 معینة من التاريخ ..

 والحركة عنده عبارة عن الوصف البسیط للمراحل المتتالیة التي تطويھا المجتمعات
 البشرية  ،  وھذا اإلتجاه في  فھم  التاريخ نطلق علیه ــ  بفلسفة التاريخ ــ   والتي
 ھي  :   [  العلم بالتحوالت والتطورات التي تنقل المجتمع من مرحلة إلى أخرى ..

 والقوانین المتحكمة في ھذه التطورات والتحوالت ]   .
 وبعبارة أدق  :   [   ھو العلم بصیرورة المجتمعات ال بكینونة المجتمعات ، وھي

 كالتاريخ العلمي علم كلي ال علم جزئي وعلم   عقلي ال علم نقلي   ، ولكنه خالفاً
 للتاريخ العلمي علم بصیرورة المجتمعات ال بكینونتھا   ،  وھو بالضرورة ال يعني

 إرتباط أحداث ھذا العلم بالماضي   ،  بل يعني تفھم تیار انطلق في الماضي ومازال
 مستمراً وسیبقى يواصل مسیرته في المستقبل .

 والزمن لیس ظرفاً عنده بل ھو بُعد من أبعاده ، والظاھر أن أية نظرية للتقدم تعتبر
 ولیدة إذا كانت ترى الحاضر أو المستقبل القريب بوصفه الغاية النھائیة .

 بید أن المؤرخین البرجوازيین ال تزعجھم اإلخفاقات الماضیة لنظريات التقدم المختلفة
 وحسب  ،   بل ھم واعون لإلتجاه القائم في العلم والذي قد يمتلك بعض المعايیر

 الفعلیة للتقدم التاريخي ،  ولكن لیس مطلقاً او ملموساً كما ھي حال مادية
 ماركس التاريخي .

  



 إن الفلسفة البرجوازية تركز في التاريخ على مكافحة الجبرية ألنھا في الواقع ترفض
 اإلتجاه الجبري في التاريخ  ،  على أساس إنه حامل للنذر العلمیة والتطورية في

 مجال صراع الطبقات .
 وھذا اإلتجاه في مكافحة النزعة الجبرية قام على الرد المعاكس في التعلق

 بالوجودية القائلة بأن الشرط المسبق للخالص ھو تقديم فكرة البديل فالمستقبل
 دائماً موضع إختیار ، إذ يمكننا دائماً إن نختار بین طريق وآخر .

 وبالتالي فإن الماضي لیس  ھو وحده موضع الدراسة العلمیة ، وھذا التصور قانونه
 التطور التاريخي إذ إن الفكر لم يكن سوى ظاھرة نشأت من اوضاع إجتماعیة معینة

 مما يولد حالة من التفسیر لمجمل الظواھر الفكرية على انھا ولیدة عوامل إجتماعیة
 ساھمت في إنتاج األفكار  والظواھر  ،   وھي لذلك جدالً تأتي بمرتبة متأخرة من
 ناحیة الوجود ، فالتاريخ اليسجل الوجود الفكري إالّ كونه ظاھرة ناتجة عن عوامل

 إجتماعیة خاصة .
 وھذا السبق للوجود اإلجتماعي على الوجود الفكري يستتبع محاولة من التدلیل

 السكیولوجي للتفسیر المادي للمجتمع والتاريخ  )
  

 آية هللا الشیخ إياد الركابي
 


