● مرتضى مطهري

مرتضى مطهري *

1

بمناسبة ذكر ى استشهاد الشهيدين مطهري ( 1مايو – ايار  )1191والصدر ( 11ابريل )1191

اجتاه حركة التاريخ يف نظر القرآن الكريم
(الصفحات )22 -9
ملخّص
موضوع حركة التاريخ من المحاور األساسية التي استأثرت باهتمام
المفكرين الرساليين .فهو يلقي الضوء على قوانين حركة البشرية ومستقبلها.
ومن الذين اهتموا بهذا المحور األستاذ الشهيد مرتضى مطهري ،فقد خصص
لذلك كتاب «المجتمع والتاريخ» (مترجم إلى العربية) ودارت أغلب بحوثه حول
رفض المفهوم المادي لحركة التاريخ (وكان ذلك مما شاع في عصره حتى بين
بعض اإلسالميين) ،وحول محاولة بيان السنن التي تحكم مسيرة البشرية
ً
انطالقا من نظر ية «الفطرة» .وهذا قسم من تلك االبحاث ،يدور في معظمه
حول «االستضعاف» و«االستخالف» والعالقة بينهما.

القرآن الكريم يؤكد أن حركة التاريخ تتجه نحو انتصار اإليماان علاى اإل لحااد،

وانتصار التقوى علاى الفجاور ،وانتصاار الصاال علاى الفسااد ،وانتصاار العمال الصاال

على العمل الطال .
َ
َ َ و َ و َ ل هَ
ه
ل
لَ
ين َآم هناوا م ه
يقول تعالىَ ﴿ :و َع َد ا ه
لل ال ِذ َ
ات ليساتخ ِلفنهم ِفاي
انك وم َو َع ِملاوا
الصاا ِل َح ِ
ِ
وَ
لَ
َ
َ و و ََهَ ل ََ َ
األ ورض َ
ك َمااا واسا َات وخ َل َل لَالا ِاذ َ
كاان لن ل هما وام ِديا َان هه هم الا ِاذي وار َت َضااى ل هما وام
ين ِماان قااب ِل ِهم وليم ِ
ِ
*  -مفكر إسالمي إيراني.
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َ ً
َو َل هي َب لد َل لَن ههم لمن َب وعد َخ ووفه وم َأ وم ًنا َي وع هب هد َونني َال هي وشر ه
ك َ
ون ِبي ش ويئا﴾ (النور.)11 /
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ

هااذه اآليااة تعااد بالنصاار المااؤمنين العاااملين الصااالحات ،فهااي ال تاادور حااول محااور
ل
االستضعاف والحرماان ،بال حاول محاور أياديولوجي وأخال قاي ،والاذي تبشار باه هاذه

اآلية هو:

1ا االستخالف :أي استالم السلطة في المجتمع وزوال السلطة السابقة.
ل
القا َايم الخلقيااة واالجتماعيااة اإلسااالمية كالعاادل
 -2اسااتتباب الاادين ،أي تحق ا ِ

والعفاااف والتقااوى والشااجاعة واإليثااار والمحبااة والعبااادة واإلخااال
ونظائرها.

وتزكيااة الاانف

 -3رفض كل ألوان الشرك في العبادة والطاعة.

وفي آية أخر ى يقول تعالى:
َ
َ و و لَ
ه ه
َ َ
َ
َ
َ ه
َ
ورث َهاا َماان َيشاااء ِما وان
لل و
اصا ِاب هر وا ِإن األ ورض ِ
﴿ قاال هم َوسااى ِلق وو ِما ِاه واسات ِعينوا ِبااا ِ
لل ي ِ
ع َباده َو وال َعاق َب هة ل ول هم لَتق َ
ين﴾ (االعراف.)129 /
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
َ
َ
َ
َ
ه
ل
َ
َ َ و َ َوَ
َ
و ل
له
اااد َي
ااور ِمااان َب وعا ِااد الا ِااذك ِر أن األ ورض َي ِرث َهاااا ِع َبا ِ
ويق ااول ﴿ ولقاااد كتبناااا ِفاااي الم با ِ
َ
الصال هح َ
ون﴾ (األنبياء.)111 /
ل ِ
ربما يقال إن آية االستضعاف لما نف

دال لة اآليات الماذكورة بشاأن االساتخالف

ووراثاااة األرض ،أي إن المستضاااعفين هااام أنفساااهم المؤمن ااون والصاااالحون والمتق ااون،
ً
أيضا .وهذا القول مرفوض أيضا لسببين:
والعك صحي
1ا ا عاادم انطبااا االستضااعاف مااع اإليمااان ،ف االنظرة القرآنيااة تتجااه نحااو إمكااان

وجود فئة مؤمنة غير مستضعفة ،و إمكان وجاود فئاة مستضاعفة غيار مؤمناة ،غيار أن
أكثرية أتباع العقيدة التوحيدية في المجتماع الطبقاي هام مان فئاة المستضاعفين ،ألن

هذه الفئة متحررة من العوائ التي تقل أمام فطرة الفئة األخر ى ،لكن الفئة المؤمناة
ً
غير منحصرة بفئة المستضعفين إطالقا.
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 -2آية االستضعاف ،على افتراض انفصالما عن اآليات السابقة والتالياة لماا ،تشاير

إلى نوع معين من حركة التااريخ ،واآلياات األخار ى بشاأن االساتخالف ووراثاة األرض
تشير إلى نوع آخر من حركة مسيرة التاريخ.

آية االستضعاف تدور حول الصراع الطبقي ،والطاقة المحركة فيهاا مساتمدة مان

المستضاعفين والارو الثور ياة
اضطهاد الطبقة المساتكبرة ومان الارو الرجعياة لطبقاة
ِ
َ
َ
المستضاعفة
المستضعفين .والنتيجة النهائية لمذا الصراع تتمثل في انتصار الفئة
لطبقة

سااواء كان ا ماان الااذين آمنااوا وعملااوا الصااالحات بااالمفهوم القرآنااي أم لاام تكاان،
ودال لتها تشمل كل الشعوب المناضلة ضد االستكبار.

و إن أردنا توضي هاذه اآلياة مان وجهاة النظار اإل لمياة ،ل
الباد أن نقاول :إن هاذه اآلياة
َ َ َ و َ َ لَ َ َ ً َ
اافال َع لماا
توض مبدأ حماية الل للمظلاومين كماا ورد فاي اآلياة ﴿ :وال تحساَن الل غ ِ
َ و َ ه لَ
الظااال هم َ
ون﴾ (ابااراهيم .)22 /وبعبااارة أخاار ى ،آيااة االستضااعاف تجسااد مفهااوم
يعماال
ِ

«العدل اإل لمي».

أما آية االستخالف واآليات المشابهة لما فهي تبين اتجاها آخار مان حركاة التااريخ،

وتوضا ماان وجهااة النظاار اإل لميااة مباادأ أوسااع وأشاامل ماان مباادأ العاادل اإل لمااي ،غياار أنااه
يشتمل على مبدأ العدل اإل لمي ً
أيضا.
وهذا االتجاه يتمثل في النضال المترفع عن الادوافع المصالحية والمادياة ،نضاال لل

وفي الل ،قاد مسيرته األنبياء وأتبااعهم المؤمناون ،واتجها البشارية علاى طريقاه نحاو
بناء صر الحضارة اإلنسانية.

وهذا النضال وحده يستح اسم حرب الحا ماع الباطال وهاو الاذي يادفع عجلاة

التاريخ على طري اإلنسانية والمعنويات اإلنسانية.
ً
اضطهادا ً
العامل ل
طبقيا ،بل هاو الادافع الفطاري
المحرك في هذا النضال لم يكن

الغريمي نحاو الحقيقاة ونحاو تفهام طبيعاة الوجاود ونحاو العدالاة أي نحاو صانع المجتماع

المطلوب.
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الشعور بالغَن والحرماان لام يادفع بعجلاة التطاور البشاري ،بال إن الاذي دفاع هاذه

العجلة نحو األمام هو االندفاع التكاملي.

االسااتعدادات الحيوانيااة للكااائن اإلنساااني اليااوم هااي ذات اسااتعداداته فااي باادء
الخليقة ،ولام تتطاور علاى ل
مار التااريخ ،لكان االساتعدادات اإلنساانية تتفات بالتادري،،
وتتحا لار ر أكثاار فااأكثر ماان القيااود الماديااة واالقتصااادية متجهااة نحااو اال لتاازام باإليمااان

والعقيدة .االتجاه الذي يتكامل على خط مسيرة التاريخ ال يتمثل في النضال المادي

والمصاالحي والطبقااي ،باال فااي النضااال األيااديولوجي ،اإل لمااي ،اإليماااني .وهااذه هااي

الميكانيكية الطبيعية لتكامل اإلنسان ،ولحتمية انتصار الصالحين والمجاهدين في
ساابيل الل .أمااا المظهاار اإل لمااي فااي هااذا االنتصااار وفااي هااذا التكاماال علااى ماار التاااريخ
ل
ل
فيتمثل في تجلي مظااهر «ربوبياة» الل و «رحمتاه» التاي تقتضاي تكامال الموجاودات،
بينما «العدل اإل لمي» يفرض بروز مظهر االنتقام والجبروت اإل لمي ال غير.
ممااا سااب يتبااين لنااا لأن آيااة االستضااعاف لمااا منطقهااا الخااا  ،وآيااة االسااتخالف

ً
أيضاا ،مان حيا الطبقاة المنتصارة ،واتجااه
(واآليات المشابهة لما) ذات منطا خاا
ل
حركااة التاااريخ ،والعاماال الطبيعااي لحركااة التاااريخ ،وتجلااي الصاافات اإل لميااة .كمااا

اتض أيضا أن آية االستخالف تقدم نتائ ،أشمل وأجمع.
ل
م ااا تحققاااه البش اارية طبا ا آي ااة االستض ااعاف ج اازء ص ااغير مم ااا تحقق ااه طبا ا آي ااة
والقا َ
ايم التااي تقا لادمها آيااة االستضااعاف ،أي دفااع الظلاام عاان المظلااوم ،أو
االسااتخالفِ .
الق َيم التي تقدمها آية االستخالف.
حماية الل للمظلومين ،هي جزء من ِ
آية االستضعاف ليست أصالَ عامًا
النقطة الثانياة التاي نتناولماا فاي حاديثنا عان آياة االستضاعاف هاي أن هاذه اآلياة ال
ً
أصال ً
عاما ومبدأ ً
كليا ،وهي لذلك ال تستهدف توضي مسار حركة التاريخ وال
تطر
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العامااال الطبيع ااي ف ااي هاااذه الحرك ااة ،وال تر ي ااد أن تق ااول أن النص اار النه ااائي حلي اال

المستضعفين ألنهم مستضعفون ال غير.
َ
كليا ،ف َصلوها ل
وهؤالء الذين استنتجوا من اآلية مبدأ ً
عما قبلها وبعدها ،وذهبوا إلى

أن كلمة «الذين» في اآلية تفيد العموم واالستغرا  ،وليسا كاذلك إذ هاي مرتبطاة

بآية تسبقها وآية تليها:
َ
َ
﴿إ لَن ِف ور َعا واو َن َعااال ِفااي واأل ورض َو َج َعا َال أ وه َل َهااا ِشا َاي ًعا َي وس َت وضا ِاع هل َطا ِئ َفا ًاة لِما وان هه وم هيا َاذ لب ه
ِ
ِ
ِ
ااءه وم إ لَنا هاه َ
كا َ
ااءه وم َو َي وسا َات وحيي ن َسا ه
َأ وب َنا ه
ينَ ،و هنر يا هاد َأن لَن هما لَان َع َلااى لَالا ِاذينَ
اان ِما َان الو هم وف ِسا ِاد َ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
وَ
َ
َ
َ
و
َ
ً
َ
ه
َ
َ
ل
َ
َ
واس هت وضا ِاع هفوا ِفااي األ ورض َون وج َعل هها وام أ ِئ لمااة َون وج َعل هها هام الا َاوار ِثينَ ،ون َم ِكاان ل هما و
ض
ر
األ
اي
ا
ف
ام
ِ
ِ
ِ
ِ
و َ و َ َ َ َ َ َ ه ه َ ه َ و ه لَ َ ه َ و َ
َ
ه
َو هن ِري ِفرعون وهامان وجنودهما ِمنهم ما كانوا يحذر ون﴾ (القصص.)6-2 /
فااالفعالن « ل
نمكاان» و « هنااري» فااي اآليااة الثالثااة معطوفااان علااى «نما لان» فااي اآليااة
الثانية .ومحتوى عبارة « هونري فرعون وهامان  » ..في اآلية الثالثة يرتبط بمحتاوى اآلياة
األولاى ،أي إن هاذه العبااارة تبا لين مصااير فرعاون ،بعاد أن لبينا اآلياة األولااى ل
علاو فرعااون
ل
وتجبره.
وهااذا االرتبااا بااين اآليااة الثالثااة والثانيااة ماان جهااة ،واآليااة الثالثااة واألولااى ماان جهااة
أخر ى ،يجعل بين اآلياات الاثالث ً
ارتباطاا ال يمكان معاه تجر ياد اآلياة الثانياة وفصالها،

واستنبا مبدأ عام منها .وكلمة «الذين» في اآلية الثانياة ال تفياد االساتغرا  ،بال إنهاا

اسم موصول للذين ظلمهم فرعون واستضعفهم.
هذا ،إضافة إلى أن « ل
المنة» التاي ذكرتهاا اآلياة الثانياة ،تتمثال فيماا أرساله الل تعاالى
إلى بني إسارائيل مان نباي وكتااب .أي إن اآلياة تقاولَ ﴿" :و هنر هياد َأن لَن هم لَان َع َلاى لَال ِاذ َ
ين
ِ
ه
واس هت وض ِعفوا﴾ (بموسى والكتاب الذي ننازله على موسى) ونجعلهم أئمة...
ً
من هنا نفهم أن هذه اآلياة تشاكل مصاداقا مان مصاادي آياة االساتخالف ،وال

يمكاان بااأي حااال ماان األحااوال االحتمااال بااأن المااراد ماان اآليااة إمامااة بنااي إساارائيل

ووراثتهم لألرض لكونهم مستضعفين حسب ،بقطع النظر عن أتبااع النباي المبعاوث
ل
والتمسك بالرسالة المنازلة إليهم.
فيهم
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11 ______________________________

ثقافتنا

●

اتجاه حركة التاريخ في نظر القرآن الكريم

فهم خاطئ لطبيعة الثقافة اإلسالمية
قااد َيطاار أتبا ه
ااع الفهاام المااادي ل سااالم مسااألة أخاار ى تاارتبط بالثقافااة اإلسااالمية

ويقولون إن هذه الثقافة إما أن تكون ثقافة الطبقة المستضعفة ً
روحاا ومعناى ،و إماا

أن تكون ثقافة الطبقة المستكبرة ،أو أن تكون ثقافة جامعة.
ََ
لااو كان ا الثقافااة اإلسااالمية ثقافااة الطبقااة المستضا َاعفة ،للاازم أن تنطبااع بطااابع
َ
َ
المستضعفين.
طبقتها ،أي أن تدور في دعوتها ورسالتها واتجاهاتها حول محور
ولااو أ لن هااذه الثقافااة ثقافااة طبقااة المسااتكبرين ا اا كمااا يا لادعي أعااداء اإلسااالم ا ا
َ
لاادارت حااول محااور تلااك الطبقااة ولكان ا ثقافااة رجعيااة معاديااة للبش ارية وبعياادة
بالضرورة عن الطابع اإل لمي .وهاذا مااال يقبلاه أي مسالم ،إضاافة إلاى أناه يتناافى ماع

كل محتويات هذه الثقافة.
َيبقااى أن نقااول إ لن الثقافااة اإلسااالمية ثقافااة جامعااة ،أي إنهااا ثقافااة محاياادة غياار
منتمياة وغياار ملتزمااة وغياار مسااهولة ،وأنهااا ثقافاة انعزاليااة تتاارك مااالل لل ،وماا ِلقيصاار

ِلقيصر ،وأنها ثقافة تستهدف المصالحة بين الماء والنار ،وباين الظاالم والمظلاوم ،وباين
ه
ل
َ
والمستثمر ،وتجمع كل هؤالء تح سقل واحد .ومثال هاذه الثقافاة تتجاه
المستثمر
ِ

والمستضاعفينً ،
ً
تماماا مثال
المساتثمرين والمساتأثرين
عمليا نحو حماية مصاال طبقاة
ِ
ِ
ل
والتفار ع علاى مسار الصاراع االجتمااعي باين
الفئة التي تتخذ جانب الحياد والعزلاة
المستثمرين والمسحوقين ،فمثل هذه الفئة تحمي ً
المساثمرين وتفسا لماا
عمليا طبقة
ِ
ِ
مجال االستثمار.

من كل هذا يساتنت ،أصاحاب الفهام ل
الماادي أن الثقافاة اإلساالمية ليسا ثقافاة

المستضعفة ،وهي لذلك الباد أن تكاون ثقافاة طبقاة
محايدة وليس حامية الطبقة
ِ
َ
المستضعفين في منطلقاتها واتجاهاتها ودعوتها.
ً
تماماا ،وهاو جاازء مان األخطاااء
وهاذا االتجاااه فاي فهاام الثقافاة اإلسااالمية خااط
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التي تعتري المثقفين المسلمين الشغوفين بالمادية التاريخية.

الميول تجاه المادية التاريخية بين هذه الفئاة مان مثقفيناا المسالمين يعاود فاي رأياي

إلى عاملين:

األول :هاؤالء ظنااوا أن االتجاااه نحااو الماديااة التاريخيااة ضاارورة البااد منهااا ،ماان أجاال

إظهار الثقافاة اإلساالمية بمظهار الثقافاة الثور ياة أومان أجال إضافاء ثقافاة ثور ياة علاى

اإلسالم.

للق ارآن وبشااأن

وكاال مااا أطلقااه هااؤالء ماان تصااريحات ،بشااأن فهمهاام الخااا
استنباطاتهم من آياة االستضاعاف ،هاو تبريار ل
لظانهم الماذكور ولفكارتهم تلاك التاي

ً
مسبقا .ومن هنا نر ى ابتعاد هاؤالء ل
بشادة عان منطا اإلساالم ونار ى هباو
آمنوا بها
المنط اإلنساني الفطاري اإل لماي اإلساالمي المقاد
ل
المادي.

عناد هاؤالء إلاى مساتوى المنطا

هذه الفئة خال أن الطري الوحيد ال تصاف الثقافة بالصفة الثورية ،أن تكون

مرتبطة بالطبقة المحرومة المساحوقة فقاط ،وأن تنطلا مان هاذه الطبقاة ،وأن تتجاه

في دعوتها ومواقفها نحو هاذه الطبقاة ومصاالحها ،وأن تكاون المكاناة االجتماعياة

لقادتها وروادها ودعاتهاا قائماة فاي تلاك الطبقاة ،وأن يكاون موقفهاا مان الطبقاات

والفئات األخر ى موقل الحرب والصراع والعداء ال غير.

هذه الفئة من المثقفين يظنون أن طري الثقافاة الثور ياة ينبغاي أن ينتهاي بالجهااز

المضمي بالضرورة ،وأن كل الثورات الكبر ى في التاريخ ،بل وحتاى الثاورات التاي

نهااض بهااا أنبياااء الل ،هااي ثااورات الاابطن وماان أجاال الاابطنو وماان هنااا فاارن أبااا ذر

الصحابي الكبير الحكيم المؤمن المخلاص الداعياة المجاهاد ،هاو فاي مفهاوم هاؤالء
ل
المعقد» الذي َخ َب َر الجوع ً
جيدا وأجاز بل أوجب حمل السيل
«أبو ذر البطن» و«أبو ذر
ً
انطالقا مان إحساساه باالجوعوو قيماة أباي ل
ذر فاي مفهاوم هاؤالء تتمثال فاي إحساساه
َ
الشخصي بالجوع و إحساساه بماا يعانياه الجيااع مان أمثالاه ،وفيماا يحملاه مان هعقاد
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تجاااه الفئااة التااي أجاعتااه وأجاع ا اآلخاارين ومقاومتااه لمااذه الفئااة ..ال غياار .وكاال
شخصية هذا ل
الموحد العارف المؤمن المجاهد المخلص المسلم ،الذي هي َع لد بحا ل لقماان
هذه األمة ،يحصرونها بهذه الدائرة الضيقةوو

هااذه الفئااة تعتقااد أن الثااورة كمااا يقااول مااارك

الثورية العنيفة ومن اال نتفاضة الجماهيرية» (مارك

«تنطل ا فقااط ماان الحركااة
وماركسيسم،

.)31

هااؤالء ال يساااتطيعون أن يتصااوروا ثقافااة أو مدرسااة فكر يااة أو أيديولوجيااة ذات

منطلاا إلم ااي ودع ااوة ش اااملة عام ااة ،تخاط ااب اإلنس ااان بااال الفط اارة اإل نس ااانية ف ااي
الحقيقة ،وتتجاه نحاو العادل والمسااواة والطهار والمعنو ياة والحاب واإلحساان ومقارعاة

الظلم وقادرة في الوق ذاته أن تحدث هزة عظيمة وثورة عميقة .ثورة إلمية إنسانية

تنطااوي علااى حمااا

وقاايم إنسااانية ومثاال هااذه
إلمااي ونشااا معنااوي ودوافااع ربانيااة ِ

ً
مرارا في تاريخ البشرية ،وثورة اإلسالم نموذع واض لما.
الثورة تحقق

هذه الفئة تعتقد أن الثقافة الملتزمة المسهولة اإليجابية المكافحة ينبغي أن تنطل

بالضرورة من ثقافة الطبقة المحرومة المسحوقة ،وال تستطيع أن تتصور غير ذلك.

أصحاب هذا اللون من التفكير خاالوا أن الثقافاة الجامعاة هاي بالضارو رة ثقافاة
محايااادة ل
متفرجاااة ،ولااام يساااتطيعوا أن يفهماااوا أن الثقافاااة الجامعاااة ال يمكااان علاااى

اإلطاااال أن تكاااون محايااادة غيااار مساااهولة وغيااار ملتزماااة إن كاااان منطلقهاااا إ ً
لمياااا
ه
ه
ً
اتجاهها نحو الفطرة اإلنسانية.
إنسانيا ،أي
واتجاهها في الدعوة

الشااعور باااال لتزام والمسااهولية ال يناات ،عاان االنتماااء إلااى الطبقااة المحرومااة ،باال عاان

االنتماء إلى الل و إلى الوجدان اإلنساني ،وهذا هو العامال األول لخطاأ هاؤالء الساادة

في فهمهم لعالقة اإلسالم بالثورة.

الثاني  :العامل الثاني لمذا االتجاه المادي في فهام اإلساالم ينطلا مان ساوء فهام

هااؤالء السااادة التجاهااات اإلسااالم االجتماعيااة .هااؤالء شاااهدوا بوضااو أن التفسااير
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القرآنااي لنهضااات األنبياااء الصاالبة لصااال المستضااعفين ،كمااا أنهاام آمنااوا ماان جهااة
أخاار ى ً
إيماناا بالمباادأ الماركسااي القائاال بانطبااا االتجاااه والمنطلا  ،أو بعبااارة أخاار ى
«االنطبا بين القاعدة االجتماعية والقاعدة العقائدية والعملياة» وخرجاوا مان كال
ذلااك بنتيجااة علااى النحااو الت االي :لا لااما كااان القاارآن يصا لاو ر اتجاااه النهضااات المقدسااة
التقدمية بأنه لصاال المستضاعفين ومان أجال تاأمين حقاو هاذه الطبقاة وحرياتهاا،

فمنطل جميع النهضات المقدسة التقدمياة ،فاي نظار القارآن إذن ،الطبقاة المحروماة
المسحوقة المستضعفة ،من هنا ل
فرن النظرة القرآنية تذهب إلى أن هوية التااريخ مادياة
واقتصادية ،وأن االقتصاد «بناء تحتي».
ً
مما ذكرنا سابقا ،اتض أن القارآن يؤكاد علاى نظر ياة الفطارة ،وعلاى منطا
خااا

يااتحكم بحياااة اإلنسااان ينبغااي أن نسااميه منط ا الفطاارة ويقابلااه المنط ا

النفعي الذي هو منط اإلنسان المنحط الحيواني ،ومان هناا فاإلساالم يارفض مبادأ

«انطبااا المنطل ا واالتجاااه» أو «انطبااا القاعاادة االجتماعيااة والقاعاادة العقائديااة»

ويعتبره  ،مبدأ غير إنساني .أي إنه يتحق في األفراد الذين لم يبلغوا درجة اإلنسانية،
ولم ينالوا القسط الالزم من التعلايم والتربياة اإلنساانية ،والاذين يادور مانطقهم حاول

المنف عة ،وال يتحق في األفراد المتعلمين المتاربين المتارفعين إلاى مساتوى اإلنساانية مان
أصحاب منط الفطرة.

إضافة إلى ذلاك فارن مان المجااز والتسااهل القاول باأن اإلساالم يتجاه فاي مواقفاه

لصال المستضعفين .اإلسالم يتجه نحو العدالة والمسااواة .ومان الطبيعاي أن يكاون

المنتفعون من هذا المجال هم المحرومين والمستضاعفين ،وأن يكاون المتضاررون هام

المبتمين والمستثمرين.
أي لإن اإلسالم ،حين يتجه إلى تأمين مصال طبقة معينة ،يستهدف تحقي قيمة
إنسانية وتثبي مبدأ إنساني .وهنا تتض مرة أخر ى قيمة مبدأ الفطرة الاذي يقارره
القرآن بوضو والذي ينبغي أن نعتبره لأم المعارف في إطار المعارف اإلسالمية.
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ل
لقااد قياال الكثياار عاان الفطاارة ،ولكاان قاال أن اهااتم باح ا بأعماقهااا وأبعادهااا
كثيرا ما نر ى ً
ً
أفرادا يتحدثون عان مبادأ الفطارة وهام غاافلون عان أبعااده
الواسعة.
الواسعة ،لذلك يتوصلون في خاتمة أبحاثهم إلى نظريات معارضة لمذا المبدأ.
تفسري خاطئ ملنشأ الدين
مثقفونا المبهورون بالمادية التاريخية يقعون في خطأ آخر حين يتحدثون عن نشأة

الاادين ومنطلقااه .لقااد دارت بحوثنااا السااابقة عاان منشااأ الظااواهر التاريخيااة فااي نظاار
الدين (أي اإلسالم ً
طبعاا) ونبحا اآلن عان الادين نفساه باعتبااره ظااهرة اجتماعياة
تاريخية كان لما وجود على أي حال ،منذ فجر التاريخ ،ل
والبد من توضي منشأ هذه

الظاهرة االجتماعية واتجاهها.
َ
ذكرنا من قبل أن المادية التاريخية الماركسية تؤمن بمبدأ التطااب باين المنطلا
واالتجاه في جميع الظواهر الحضارية.

العرفاااء والحكماااء يؤمنااون بمباادأ «النهايااات هااي الرجااوع إلااى الباادايات» بشااأن

الحركااة العامااة لنظااام الوجااود ..والماركسااية تااؤمن بشاايء مثاال هااذا فااي مجااال

الش ااهون الفكر ي ااة والفني ااة والفلس اافية والديني ااة وف ااي جمي ااع الظ ااواهر الحض ااارية

االجتماعية ،أي إنها تذهب إلى أن كل فكرة تتجه باتجاه منشئها ومنطلقها ولي

ثمااة أفكااار أو أديااان أو ثقافااات محاياادة ،خاليااة ماان االتجاااه ،كمااا ال يمكاان أن
تكون ذات اتجاه يستهدف ً
ً
اجتماعيا غير الوضع االجتماعي الذي انطلق منه.
وضعا
نوعا ً
الماركسية تر ى أن لكل طبقة ً
معيناا مان األفكاار واألذوا  ،ومان هناا فارن

المجتمع الطبقاي يساوده نوعاان مان اآل الم ،ونوعاان مان األفكاار الفلسافية ،ونوعاان

من النظم األخالقية ،وشاكالن مان الفناون ،وطريقتاان مان الشاعر واآلداب ،ولوناان
ً
وأحيانااا شااكالن ماان العلاام .أي
ماان األذوا واألحاسااي والنظاارات إلااى الوجااود،
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حينمااا يكااون البناااء التحتااي وعال قااات اإلنتاااع علااى شااكلين ،تصااب كاال تلااك

الظواهر على شكلين ونظامين.
مااارك يسااتثني شخصا ًايا ماان هااذه الثنائيااات فااي الاانظم شاايئين همااا :الاادين
ل
والحكومة .فهو يعتقد أن هاتين الظاهرتين من اختراع الطبقة المستغلة ،ومان طار
االستثمار التي تمارسها هذه الطبقة .من هناا فمان الطبيعاي أن يكاون اتجااه هااتين

المساتثمرة .والطبقاة المساتثمرة ال يمكان
الظاهرتين ومواقفهماا لصاال هاذه الطبقاة
ِ
ً
ً
أن تكون اا بحكم مكانتها االجتماعية اا منطلقا للدين ،وال منطلقا للدولاة .الادين
هنااك

والدولة مفروضان علاى الطبقاة المساتثمرة مان قبال الطبقاة المناهضاة .فلاي
إذن شكالن من الدين ،كما ال يوجد شكالن من الحكومة ً
أيضا.
ً
بعض المثقفين المسالمين ليادعون ا خالفاا لنظرياة ماارك ا وجاود شاكلين مان
الدين في المجتمع ويقولون:

كمااا أن المجتمااع الطبقااي يسااوده نوعااان ماان األخااال واآلداب وسااائر الظااواهر

الحضارية ،وكل نوع له منطل واتجاه يتناسب مع الطبقة التي ينتمي إليها ،أحادها

ينتمي إلى الطبقة الحاكمة واآلخار إلاى الطبقاة المحكوماة ..كاذلك الادين لاه فاي
المجتمع ً
دوماا شاكالن :األول الادين الحااكم الاذي يمثال ديان الطبقاة الحاكماة،
والدين المحكوم الذي يمثل دين الطبقة المحكومة.

ويقولون إن الدين الحاكم هو دين الشرك ،والدين المحكوم هو دين التوحيد.

الدين الحاكم دين التمييز والدين المحكاوم ديان المسااواة .الادين الحااكم ديان
التبر ياار للوضااع القااائم ،والاادين المحكااوم دياان الثااورة علااى الوضااع القااائم ،الاادين

الحاااكم دياان الجمااود والسااكون والسااكوت ،والاادين المحكااوم دياان االنتفاااض
والتحارك واالعتااراض ،المااذهب الحاااكم أفياون الشااعوب والمااذهب المحكااوم طاقااة

محركة للشعوب.

ويقولون إن نظرية ماارك

القائلاة إن الادين يتجاه بشاكل مطلا نحاو تاأمين
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مصاال الطبقااة الحاكمااة ومعاااداة الطبقاة المحكومااة ،و إن الاادين أفيااون الشااعب،

إنماا تصااد بشااأن الاادين الاذي ينطلا ماان أوسااا الطبقاة الحاكمااة ،وهااو الاادين
ً
ً
وساائدا بالفعاال ،وال تصاد بشاأن الادين المحكاوم ،أي دياان
حاكماا
الاذي كاان
األنبياااء الااواقعيين ال اذين لاام تساام لماام األنظمااة الحاكمااة أن يباارزوا ويعر بااوا عاان

وجودهم.

التي تعتبار الادين يتجاه بشاكل مطلا

هؤالء «المثقفون» رفضوا نظرية مارك
نحو مصال الطبقة الحاكمة ،ل
وظنوا بذلك أنهم رفضاوا نظرياة ماارك
وأنجل

 ،جااهلين
وماو وسائر لرواد الماركسية اا هتعتبار

أن أقوالمم ا و إن عارض آراء مارك
ماركسايا ل
ً
ً
وماد ًياا للادين ،وهاو تفساير فظياع للغاياة .وهاؤالء لام يلتفتاوا لاذلك
تفسايرا
ً
طبقي اا ،ل
منطلق اا ً
ً
وتبنااوا مباادأ انطبااا
حتم اا .فهاام افترضااوا للاادين ا اا علااى أي حااال ا اا
َ
المنطل واالتجاه .بعبارة أخر ى ،هؤالء ق ِبلوا مبدأ مادية الدين ،ومادياة كال ظااهرة
ح ضارية ،غاية األمر أنهم قبلاوا وجاود ديان ينطلا مان الطبقاة المحروماة ويتجاه نحاو
ً
مصالحها خالفا لرأى مارك والماركسيين.
إنهاام فااي الحقيقااة توصاالوا إلااى نتيجااة جياادة بشااأن اتجاااه المااذهب المحكااوم،

لكاانهم أخطااأوا فااي منطلا هااذا المااذهب حااين اناادفعوا إلااى إضاافاء الطااابع المااادي

الطبقي على هذا المنط .

ومااا هااي النتيجااة التااي يحصاال عليهااا هااؤالء المثقفااون المساالمون ماان كاال هااذا

التحليل؟

النتيجة هي أن مذهب الشرك والمذهب الحاكم المرتبط بالطبقاة الحاكماة هاو
المااذهب التاااريخي العينااي الااذي كااان لااه دور فااي الحياااة ،إذ لإن جباار التاااريخ كااان
يس اااند الح اااكمين ،وكانا ا الق ااوى السياس ااية واالقتص ااادية ف ااي أي ااديهم ،وم اان
ً
الطبيعااي أن يكااون دياان الحاااكمين ،الااذي يبا لار ر وجااودهمً ،
مساايطرا ،أمااا
قائمااا
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ً
ً
خارجياا
وجاودا
مذهب التوحيد فلم يستطع أن يدخل المسر االجتماعي ويحق لاه
ً
وعيني اا  .مااذهب التوحيااد لاام ياانهض بااأي دور تاااريخي فااي المجتمااع ،ولاام يسااتطع أن
ينهض بمثل هذا الدور ألن البناء الفوقي ال يستطيع أن يسب البناء التحتي.

من هنا استنت ،هؤالء أن نهضات األنبياء التوحياديين نهضاات محكوماة فاشالة

فاي التاااريخ .ومااا كااان بمقاادورها أن تكااون غياار ذلااك .أنبياااء دياان التوحيااد بشااروا
ً
اويال حتااى عاااد مااذهب الشاارك يواصاال حياتااه متسا ً
اترا
باادين المساااواة ،ولاام يمااض طا

بنقاب التوحيد وتعاليم األنبياء وعاد ل
يحرف هذه التعاليم ليرتم منها ،ثام عااد أقاوى
ل
وأشد وطأة على الطبقة المحرومة.
مما سب
واستنتجوا أن األنبياء الحقيقيين عملاوا فاي الواقاع علاى مان الناا

كسارة مان

الخبااز ،لك اانهم جلبااوا ال ااويالت للجم اااهير ،وأضاااحوا ذريع ااة بيااد الطبق ااة المعارض ااة،
فشا لاددت هااذه الطبقااة الخنااا علااى المحاارومين والكااادحين .مااا أراده األنبياااء ماان
َ
ه
ل
تعاليمهم لم يتحق  ،وما تحق لم يريدوه ،وبتعبير الفقهاء ما قصد لم يقع ،وما وقع
لم هي َ
قصد.
ارددون :أن الاادين أفيا ه
الماااديون والمعااادون للاادين يا ل
اون الشااعوب ،وعاماال ركااود

وسااكون ،ومباارر للظلاام والتمييااز ،وحااامي الجهاال ،وساااحر الجماااهير ..وكاال هااذه
العبااارات صااحيحة فااي رأي هااؤالء المساالمين الماااديين غياار أنهااا تصااد فقااط بشااأن

الاادين الحاااكم ودياان الشاارك ودياان التمييااز المهاايمن فااي كاال عصااور التاااريخ أمااا
الاادين الحقيقااي ،دياان التوحيااد ،ودياان المحكااومين والمستضااعفين فكااان ً
دومااا

ً
مطرودا من مسر الحياة والتاريخ.
واستنت ،هؤالء ً
أيضا أن الدور الوحيد الذي نهض به الدين المحكاوم هاو االنتقااد

واالعتراضً ،
تماما مثل دور األقلية المعارضة داخل الحكوماة التاي تتمتاع باألكثر ياة
في البرلمان ،فهذه األقلياة اا مهماا كانا تقدمياة رائادة ااا ال تقاوى علاى شايء ساوى
االعتراض واالنتقاد ..بينما حزب األكثرية ال يعير أهمية لمذه االنتقادات ،ويسير فاي
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إدارة المجتمع بالشاكل الاذي يرتأياه ،ويساتفيد ً
أحياناا مان اعتراضاات األقلياة لادعم
ً
تلقائياااا علااى أثاار ازدياااد الضااغط ،غياار أن
مكانتاااه .النظاااام الحااااكم قاااد يساااقط
اعتراضات األقلية تفت عين النظام على ضرورة تقوية نفسه وتحصينها.
ً
تماما ،في تحليل ماهية دين الشرك ،وفي تحليل ماهية
التفسير المذكور خاط
دين التوحيد ،وخاط في تصوير الدور الذي نهض به الدينان في التاريخ.
ً
موجودا ً
دوما في التاريخ دون شك ،دين التوحيد أو ديان الشارك أو
الدين كان

كالهما  .واختلل علماء االجتماع في أسابقية ديان التوحياد أو ديان الشارك .أغلاب
َ َ
تكامااال هاااذا الماااذهب
علمااااء االجتمااااع ذهباااوا إلاااى ظهاااور ماااذهب الشااارك أوال ،ثااام
بالتدري ،وبلغ درجة التوحيد .وبعضهم ذهب إلى عك
بعض األصول الدينية ،ل
تهيد االتجاه الثاني.

ذلك والروايات الدينية ،بل

أمااا بشااأ ن منشااأ دياان الشاارك ،وهاال ظهاار علااى يااد طغاااة التاااريخ لتبر ياار ظلمهاام

وجورهم؟ أم ثمة عوامل أخر ى لظهوره؟ يذكر المحققون عوامل أخر ى ،وال يمكن
بهذه البساطة قبول فكرة أن الشرك ه
وليد التمييز االجتماعي.
وتحليل دين التوحيد على أنه اساتجابة لمطالاب الطبقاة المحروماة المعادياة للتميياز

والمساندة لألخوة والمساواة ،هو اآلخر بعيد عن الرو العلمية ،وال ينسجم اا إضافة إلى
ً
ذلك اا مع األس اإلسالمية إطالقا.
التفسير المذكور هيضفي على األنبياء صفة «األبرياء الفاشلين» .فهم «فاشالون»،
ل
ألنهم انهزموا أمام الباطال ،ولام يساتطع ديانهم أن يتغلغال فاي المجتماع ،وال أن يحتال
مكانة توازي على األقل مكانة الماذهب الحااكم الباطال ،ولام يانهض بادور ساوى

االعتراض على المذهب الحاكم وانتقاده.
ً
المساتثمرين
واألنبياء «أبرياء» ألنهم ا خالفا الدعاء المااديين ا لام يقفاوا إلاى جاناب
ِ

والطامعين ،ولم يكونوا عامال ركاود وساكون ،واتجااههم لام يكان لصاال هاذه
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● مرتضى مطهري

الطبقااة ،باال بااالعك ماان ذلااك ،كااانوا ينبثقااون ماان المستضا َاعفين والمسااحوقين،
ل
ويتحسسون آالمهم ،ويساعون علاى طريا الطبقاة المستضاعفة
ويقفون إلى جانبهم،

واستعادة حقوقها المغتصبة.

وكمااا أن األنبياااء ااا فااي نظاار أصااحاب هااذا االتجاااه ااا أبر ياااء فااي طبيعااة دعااوتهم
ورسالتهم واتجاههم ،كذلك هم أبريااء ً
تماماا فاي فشالهم .أي إنهام غيار مساهولين
عاان هااذا الفشاال ،إذ إن «جباار التاااريخ» الناش ا عاان الملكيااة الخاصااة كااان يساااند

أعداءهم.

قسام المجتماع ً
ظهور الملكية الخاصة ،فاي رأي هاؤالء ،ل
جبارا علاى قسامين :قسام

مستضااعل وقساام مستضا ِاعل .القساام المستضا ِاعل المالااك لال نتاااع المااادي كااان
ً
مالكاا بالضاارورة ل نتاااع المعنااوي ،وال يمكاان الوقااوف بوجااه جباار التاااريخ الااذي هااو
التعبير المادي للقضاء والقدر .فهو قضاء وقدر من لدن إله أرضي ماادي .إنهاا القادرة
الحاكمااة التااي تحماال اساام البناااء التحتااي االقتصاااادي ،محورهااا الاارئي

وسااائل

اإلنتاع .فاألنبياء غير مسهولين لمذا عن فشلهم.
هاذا الاادفاع عان األنبياااء الحقيقياين ينطااوي علااى إداناة للنظاارة اإل لمياة إلااى نظااام
الوجود التي تذهب إلى أن هذا النظام «خير» و«ح » وأن الخير غالب فيه على الشر.
اإل لميااون ينظاارون إلااى نظااام الوجااود بتفاااأل ،ويا لادعون أن نظااام الوجااود ح ا ل
وحقيقااة وخياار ،و يعتقاادون أن ظااواهر الشاار والباطاال واالنحااراف لمااا وجااود عرضااي
وطفيلي وموق وغيار أصايل .فاالح هاو محاور نظاام الوجاود والنظاام االجتمااعي
البشري:
َ
وَ
َ َ لَ
لَ َ ه َ َ و َ ه ه َ َ لَ َ َ َ ه لَ َ َ َ و ه ه
ض﴾
ر
األ
اااي
ا
ف
ااا
ا
ك
م
ي
ف
اااا
ا
الن
اااع
ا
نف
ي
اااا
ا
م
اااا
ا
م
أ
و
ااااء
ا
ف
ج
ب
ه
اااذ
ا
ي
ف
اااد
ا
ب
الم
اااا
ا
م
﴿ فأ
ِ
ِ

(الرعد.)19/

َ
هذه النظرة تؤمن ً
أيضا بانتصار الح ل على َحلبة الصراع بين الح ل والباطل:
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و َو ه و ل َ و
َ ه َ َ
اط ِل ف َي ود َمغ هه ف ِرذا هه َو َز ِاه ﴾ (األنبياء.)19/
﴿ َبل نق ِذف ِبال َح ِ َعلى ال َب ِ
وتذهب إلى أن يد الل مع هر هسله:
و
نص هر هر هس َل َنا َو لَال ِذ َ
﴿ إ لَنا َل َن ه
ين َآم هنوا ِفي ال َح َي ِاة﴾ (غافر.)11 /
ِ
َ
َ
َ
َ
و
َ
و
َ
َ
َ
ل
َ
َ
ه
َ
َ
اور َ
نص ه
﴿ َولق ود َس َابق و ك ِل َمتناا ِل ِع َب ِادناا ال هم ور َس ِالين ،إن هه وام ل هم هام ال َم ه
ونَ ،و ِإ لن هج َنادنا ل هم هام
ِ
وال َغال هب َ
ون﴾ (الصافات.)192 /
ِ

التفسير المذكور لمنشأ الدين يشكك في هذه األصول .ومع أنه يرفع التهمة عن
األنبياء والرسل وسائر المصلحين في التاريخ ،فهو يلقي التهمة على ل
رب األنبياء.

وهنااا تباارز مشااكلة ،هااي أن القاارآن ينظاار إلااى مساايرة العااالم بنااوع ماان التفاااأل،
ويؤكااد أن «الحا ل » هااو محااور الوجااود ومحااور الحياااة االجتماعيااة للبشاار .والحكمااة
ً
اعتماادا علاى هاذه األصاول اا إلاى أن الخيار غالاب علاى الشار ،والحا
اإل لمية تذهب اا

على الباطل ،وتر ى أن وجاود الشار والباطال عرضاي وطفيلاي ويفتقاد األصاالة ..هاذا
ماان جهااة ،وماان جهااة أخاار ى ،نشاااهد أن مطالعااة أحااداث التاااريخ السااابقة والحاليااة
تبع على نوع من التشاؤم بالنسابة لنظاام الوجاود .وهاذا ماا يادفع إلاى تقبال نظر ياة

القائلين أن التاريخ مفعم بالمآسي والظلم والجور واالسثتمار.
هتاار ى ،كياال يمكاان حاال هااذا التناااقض؟ هاال نحاان خاااطئون فااي فهاام نظااام

الوجاود والنظااام االجتماااعي؟ أم خااطئون فااي فهاام النظارة القرآنيااة للوجااود؟ أم ثمااة
ل
تناقض بين الواقع القائم والقرآن ال يمكن حله.
َ
هااذه الشاابهة طرحناهااا فااي كتاااب العاادل اإل لمااي  ،قا َاد َر مااا يتعل ا األماار بنظااام

الوجود وتوصلنا اا بحول الل اا إلى حلها .وما يتعل بمسيرة التاريخ والحياة االجتماعية
مان هاذه الشابهة ،فسانعالجه فاي مقاال قاادم تحا عناوان «صاراع الحا والباطال»
وساانبين رأينااا ااا باارذن الل ااا فااي هااذه الشاابهة .ونكااون مساارورين لااو أفادنااا ل
المعنيااون
بآرائهم في هذه المسألة.
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