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مل مت ِ
تنحجب حني
ُت اإليديولوجيا لتُولد ِمن جديد .فهي عىل احتجاب وظهور دامئني.
ُ
وتنكشف يف اللحظة عينها لدى أولئك الذين ظهروا يف املأل ،غالبني
يتوارى أهلها إثر انكفاء،
ُ
وكل له منها نصيب .إنها
أو مغلوبني .هي نفسها عند الغالب واملغلوب ،متنح مذهبها للجميعٌ ،
ريه يلتقيان عىل املفهوم ويختصامن يف استخدامه.
واحدة يف عامل األضداد .الض ُّد ونظ ُ
تح ُّ
ط اإليديولوجيا يف عامل الشعور من قبل أن ترسي إىل عامل الفكر .ال يفعل اإليديولوجي يف
ملحمة التحيُّز سوى تحويل مشاعره إىل أفكار وأفكاره إىل مصالح .وألن تشكيل األفكار يتوقف
ٍ
ماض إىل إنشاء مختزنٍ من املفردات واإلصطالحات
عىل تشكيل الكلامت ،فإن كل متحيِّز
والرموز ،يس ِّدد بها نظامه الفكري ويؤهله لص ِّد الخصوم .إذ مهام كانت األفكار سديدة ومحكمة
البناء فلن تفلح يف مقاصدها عىل الوجه األت ّم ،ما مل تح َ
ظ بجاذبية العبارة وسحرها.

عند هذه املنزلة املخصوصة تحرض اإليديولوجيا لتفصح عن أفكا ٍر يعجز العلم املوضوعي
عن برهنة حقيقتها ورشعيتها .ذلك بأن قوة هذه األفكار تظهر ـ كام يقول كارل مانهايم  -من خالل
نغمتها العاطفية وأسلوبها املح ِّرر للجامهري...

حضور اإليديولوجيا يف دنيا اإلنسان كمثل حضور الجاذبية يف فيزياء الطبيعة .الجاذبية غري مرئية
ولكنها حارضة يف املنظومة الكونية .اإليديولوجيا كذلك عىل وجه الشَّ به والنشأة .ال ت ُرى ..إال أنها
ٍ
حدث و َميْلٍ إىل
ت ُستشع ُر ،وتسيط ُر ،وتقو ُد ،ثم ترسي من غري انقطاع مع كل خاطرة وفكرة ،ومع كل
مصلحة .فهي إذن من الحتميات التي ال مناص منها لإلجتامع اإلنساين يف اختالفه وتنوعه ووحدته.
ج مستديم إىل ض ٍّد لها ،وإال فلن تكون.
ال تنمواإليديولوجيا إال يف أرض االحتدام ،ولذا فهي يف احتيا ٍ
ال بد من آخر يناظرها أو تناظره ليك تنفرد بعجيب قولها ،وترسي بأهلها نحو أغراضهم وغاياتهم.
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ج َد هؤالء
والذين أعلنوا موتها يف مستهل األلفية امليالدية الثالثة سريجعون إليها القهقرى صاغرينَ .و َ
رسها املكمون.
مل ّا فرغوا من أوهام اإلنقالبات الكربى يف نهاية القرن العرشين ،أن لإليديولوجيا َّ
وأنها بالنسبة للمتح ِّيزين أشبه بـ «قنبلة مزروعة يف الرأس» ..وأن الجدل بشأنها ما لبث حتى عاد إىل
حق ان نرى إليها
حيويته القصوى .فإذا كان العامل الجديد مكتظاً بالتخاصم ،شأن ما سلف من عواملّ ،
ولعل يف قول املفكر الفرنيس رميون آرون« ،تكاد
ّ
مذهباً لكل منتمٍ إىل قضية أو متح ِّيز إىل هوية.
عرب بق ّوة عن صورة عامل ف َّرقه االختصام.
اإليديولوجيا ان تكون فكرة عد ِّوي» ما يُ ُ
*****

تخيتُ وأنا أته َّيأ ملقاربة اإليديولوجيا ،أالَّ أبدأ من السؤال الرتيب عن معنى الكلمة لغة
لقد َّ
ممل يرفع منسوب الضجر قبل أي
رضب من توات ٍر ٍّ
واصطالحاً .ففي ذلك ـ عىل خالص الظن ـ
ٌ
ٌ
سؤال عن معناها انربى إىل أجوبة ال ع َّد لها من التعريفات واألوصاف.
قراءة .فلو تناهى إىل السامع
غري أن السام َع إياه ال ّ
خطب صار بديهياً مع
ينفك يتن َّبه إىل أن ما سمعه هو أدىن إىل استفهام عن
ٍ
ٍ
وحالئـذ لن يج َد يف نفسه حاج ًة إىل التع ُّر ِ
وكل
معيشُ ،
ٌ
ف عام هو معروف .فام يراد معرفت ُه
الوقت.
ٍ
ٌ
ٌ
َب تعقُّله وإدراكه بني حال وحال.
معقول
معيش
ومدرك ،وإن تباينت ُرت ُ

تلقاء اإليديولوجيا ،نجدنا بإزاء تشكيل هنديس متعدد الوجوه ،وكل وجه يصلح أن يكون باباً
للدخول إىل هذا اليشء الساحر الذي يدعى املصطلح .فاالستدالل عليه كوحدة معجمية ،يتواجه
عىل جاري العادة بعرثات ج ّمة ،أبرزها -1 :تعايشه مع وحدات اصطالحية موازية ال ترتبط مبجال
التغي اللفظي والتكرار اإلحايل اللذان
تخصصه ـ  -2تعايش عدة معان داخل املصطلح نفسه ـ -3
ُّ
يتاخامن منوه بصورة دامئة.
إذا كان ما ذُكر يُشكل عقبة منهجية لإلستدالل النظري عىل املصطلح ،ففي مقام اإليديولوجيا
َتي النظر والعمل.
يتضاعف التعقيد واللَّبس واالجتهاد ،بسبب من متوضعه بني منزل ْ
كيف لنا إذا ً ،أن نقرتب من مصطلح ارتبط باإلنسان ارتباط االسم باملسمى ،وتعل ََّق به تعلُّق
املاهيات بعلة وجودها؟..

مبتدأ املشكل املعريف ،أننا غالباً ما تعا َملنا مع اإليديولوجيا كام لو كانت خارج ذواتنا وهوياتنا.
والحال خالف ذلك عىل نحو كامل .األقلُّون هم الذين تنبَّهوا إىل أننا لسنا بإزاء مفهوم مستقل عن
ماهية اإلنسان وهويته وأفعاله .فلو ابتنينا عىل هذا املقتىض ،لقلنا إن منطق عمل اإليديولوجيا
ُنسبُه إىل
هو أدىن إىل غريزة ،منه إىل مفهوم أُدر َِج يف العلوم اإلنسانية كسائر املفاهيم .وحني ن ِّ
الغريزة فألنها مح ِّركُه الذي يعمل من خلف حجاب .فاإلنسان مفطور عىل التفرد واالنحياز والوالء.
AL-ISTIGHRAB
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والفطرة عىل ما نعلم ،سابقة عىل الفكرة ،تحكمها وقلَّام تتحكم بها .لهذا جاز الكالم عام نسميه
متأصلة يف ذات حاملها وال تفارقها البتّة .تتم َّدد حركة اإليديولوجيا يف
"فطرة اإليديولوجيا" ،لكونها
ِّ
جوهر نشاط الكائن االجتامعي ،وال يعوزها ليك تظهر إىل الوجود ان ترفع صوتها وتبعث برسائل
وإشارات .ذلك بأنها تجري بصمت ،وليست مستقلة عن الفرد ،وال عن الجامعة ،وال عن املنبسط
الحضاري .فالتح ّيز بني الناس يجري مجرى الدم يف العروق .ثم ال يلبث املتح ِّيز حتى يعلن عن
نفسه بشغف ،وهو يجوب عامل اإلختالف واإلختصام...
*****
الخاصية هي عي ُنها فلسفة املتح ِّيز .ومل نقصد إذ نضفي عليها نعتاً فلسفياً،
اإليديولوجيا بهذه
ِّ
خصب للتفلسف .بهذه املثابة هي فلسفة عمل ،إال أنها ليست من
إال لنشري إىل ماهيتها كحقل
ٍ
ساللة الفلسفات املضافة ،كفلسفة التاريخ ،وفلسفة العلم ،وفلسفة الدين ،والفلسفة السياسية،
الخ ..فهي عىل الحقيقة فلسفة عملية تتحرك يف سامء الكل .تتقدم عىل شكل موضوعات وقضايا،
ثم تأيت الفلسفة لتمنح كل موضوع َس ْمتَه الخاص.

خاصية الفلسفة من وج ٍه ما .مشاغلها متعددة بقدر ما تتعدد
خاصية اإليديولوجيا هي كمثل
ِّ
القضايا التي تؤلف محاور اهتاممها .وعىل ما نعلم ،فإن الخاصية امللحوظة لكل التعاليم
امليتافيزيقية مهام كانت متشعبة ،تنتهي إىل االلتقاء حول رضورة البحث عن السبب األول لكل
موجود .كذلك هي خاصية اإليديولوجيا .فالقضايا التي تؤلف مدار نشاطها ،تبقى موصولة بنقطة
الجاذبية املتمثلة ببلوغ الغرض األقىص الذي يتطلع اإليديولوجي إليه .واملعاينة االستقرائية لتلك
الطريقة تثبت أن منوذج األفكار ومحتواها ميكن أن يتغري .ومع ذلك تبقى طبيعة العقل البرشي
هي نفسها يف جوهرها ،حتى بعد حصول تحول تام يف األحداث التي يفرتض أنها انبثقت منها .هذا
يربهن ـ كام يقول الفيلسوف الفرنيس املعارص إتيان جلسون ( 1884ـ  )1978ـ يف كتابه "وحدة التجربة
الفلسفية" أن اإلنسان حيوان ميتافيزيقي بالطبع .أما خلفية مثل هذا التصعيد "الفوق أرسطي" لإلنسان
الحس ،وما يتع ّدى كيانه الفيزيايئ .ففي
فعائ ٌد إىل أنه ـ أي اإلنسان ـ دائم التطلّع إىل ما هو فوق
ّ
ٍ
الحيس وامليتافيزيقي لينتهيا إىل أصلٍ
واحد وطبيعة واحدة .كام
عقل املتح ِّيز وقلبه يتحد البعدان
ّ
يعود بالنتيجة إىل أن ماه ّية اإليديولوجيا متعلّقة مباهية اإلنسان تعلُّقاً ذاتياً .لها ما باإلنسان وعليها
ما عليه .وألنها إنسانية الطبع والطابع ،فالتع ُّرف عىل فصولها ومجال نشاطها يكون يف منطقة التح ّيز
الزماين واملكاين للكائن اإلنساين نفسه .وهذا النشاط هو مزيج من الرتكيب والتداخل بني املريئ
وعي مؤلَّفة من األفكار
واللمريئ وبني الطبيعي وامليتافيزيقي .من أجل ذلك وجدنا أنها كتلة
ّ
ٍ
واملعاين واملشاعر املنظورة وغري املنظورة .وهي بالتايل مخصوصة بكل بيئة اتخذت العمل
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اإليديولوجي مذهباً لها .لهذا ال يسعنا ،وسط النزاع املديد حول املصطلح ،إال أن نجتاز ذلك السيل
ال َعرِم من التعريفات .رمبا علينا أن منيض يف مثل هذا اإلختبار املعريف بعدما كفّت اإليديولوجيا
عن أن ت ُع َّرف مبركّبها اللغوي(علم الفكرة) ( .)Ideo-Logicيف مقام االختبار تتوسع أرض املتح ِّيز
وتتعدد معاين ما ينجزه من كلامت وأعامل .فعىل هذه األرض تنربي اإليديولوجيا لتعلن خطبتها،
ثم لتؤكد صدق هذه الخطبة ،ثم ال تعبأ مبا لدى املأل من نقد .فلو مل تنشأ اإليديولوجيا من أرض
الرضورة التكوينية للطبيعة اإلنسانية ما كانت لتوجد ،وما كان لها كل هذه الجاذبية .ولذا وجب
التعامل معها ،والنظر إليها كقانون شأن قانون الجاذبية يف عامل الطبيعة كام أسلفنا.
*****
ماذا اآلن عن املصطلح يف بعده الزماين؟...
عطفاً عىل ما م َّر معنا ،وما قد يجيء الحقاً ،مل نجد لإليديولوجيا تاريخ والدة ،كام حال أي
مفهوم أو مصطلح .لكن املشتغل بعامل األفكار ،وهو يسعى للعثور عىل مفاتيح لتفسري الظواهر
والوقوف عىل منطقها الداخيل ،جا ٌد يف رؤيتها كجسم مفهومي .وليك تستوي عمليات الفهم
لديه عىل استقامة منهجية يروح يتوسل أقرب السبل ليك ينزلها قاموس املفاهيم .كذلك فعل عاملُ
االجتامع الفرنيس "دستوت دو ترييس" (  ) 1836 - 1754مل َّا نحت كلمة اإليديولوجيا .فقد جعلها
مفتاحاً يُستدل به عىل منطق عمل األفكار يف أحداث التاريخ .ثم ع َّرفها بأنها علم حاالت الوعي.
أو العلم الذي يدرس مدى صحة أو خطأ األفكار التي يحملها الناس يف نشاطهم االجتامعي.
مع ترييس ( )Tracyصارت اإليديولوجيا من جنس املفاهيم .ثم راحت تشق طريقها وسط
اعرتاك ال مستق ّر له من التأويالت واألحكام .مع هذا ظلت عىل فرادتها ،بصفة كونها نوعاً مفارقاً
ألبناء جنسها .لقد اتخذت سبيلها لِتُجا ِو َر أكرث املفاهيم تعقيدا ً وتتوغل فيها يف اآلن عينه .ولذا فال
ٍ
حدث ذي صلة بالنشاط العام.
سيانها الدائم ،ومتاخمتها لكل
انتهاء لزمانها بسبب من َ َ
تحلّق اإليديولوجيا فوق جميع العلوم ،ألن العلوم ـ حسب دي بريان ـ ليست إال أفكارنا
وعالقتها املختلفة ،هذه األفكار شبيهة بالبلد املمتد والالنهايئ التنوع ،املنقسم إىل مقاطعات
عديدة ،يوصلها ببعضها البعض عدد أكرب من طرق االتصال ،ولكن لكل هذه الطرق أصل واحد،
بل إن أكرثها يبدأ من نقطة مشرتكة ثم يتشعب فيام بعد .هذا األصل الواحد ،وهذه النقاط املشرتكة،
التي يجهلها املسافرون غالباً ،ما يأخذ اإليديولوجي عىل عاتقه مهمة أن يعلِّمها لهم بشكل أسايس.

(م.دي بريان .العالقات بني اإليديولوجية والرياضية ،مؤلفات .)13 - 14 ،3

وصف لطور
الكالم املستحدث اليوم عام يسمى "عرص ما بعد اإليديولوجيا" ،هو يف واقع حاله
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تا ٍل من تب َّدياتها ،وليس ختامً لسريورتها كام قد يُظن .فالعرص ما بعد اإليديولوجي هو استئناف
ِ
ومنط ِق ِه بطرق ووسائل أخرى .فلنئ ان َوس َمت أزمنة الحداثة باألدلجة ،فلسبب
لغريزة املتح ِّيز
يرجع إىل اإلعصار الفكري الذي شهدته أوروبا لحظة صعودها القومي واالشرتايك ذي الطابع
التوتاليتاري .أما املرحلة النيوليربالية التي أطلقتها العوملة ،فقد امتألت أدبياتها باألنباء العاجلة عن
حرية السوق ،واملجتمع املفتوح كبديل من اإليديولوجيات الفارطة.
*****
لو أ َّن لنا أن نأيت مبفهوم يدل عىل مفعول الكلامت يف الناس ويف األشياء ،لكانت لنا
باإليديولوجيا حج ٌة بليغة .لك ْن لسنا عىل يقني من أننا بإزائها أمام مفهوم اعتيادي .فلنئ كان كل
مفهوم عىل ما نعلم هو تص ُّور ذهني ال يغادر حصنه الذهبي إالَّ بإرادة تحيلُه إىل مهمة واقعية،
فاإليديولوجيا هي تص ُّور وإراد ٌة يف آن .إنها الفكرة وحقل اختبارها يف اللحظة عينها ،فال يفرتقان
وال يتباينان .فاملفهوم بالنسبة إىل اإليديولوجيا ليس إال ما تكشف عنه أفعالها يف الواقع .ينشأ
القول اإليديولوجي من حقل األفعال ،ثم ينمو هذا الحقل ويزدهر بفعل ذلك القول مبا ينطوي عليه
من جاذبية وقدرة عىل صنع األحداث .القضية إذا ً ،قضية الفاعل اإليديولوجي الذي يحفر حقله
بالكلامت ،ثم يرجع إىل الحقل إيَّاه فيس ِّدده ويرشِّ ُده ،أو ليضيف ويع ِّدل من لغته.
إذا كانت خصيصة املفهوم ،كام يف الشائع ،تكمن يف ما يستدعي ظن َّية الداللة عليه ،األمر
ُّ
وتكث الرؤى يف شأنه ،فإن الخصيصة املسترتة لإليديولوجيا هي
الذي يوجب االختالف والتباين
تختصب يف املنطقة الجامعة بني الظن واليقني .ذاك أنها فكر ٌة وحدثٌ معاً .فإذا كانت الفكرة
أنها
ُ
مبعثاً للظن ،فالحدث مبا هو وجو ٌد عياين ،وحضو ٌر واقعي ،باعثٌ عىل اليقني .فكيف إذا كان
حدين يف مضامر واحد.
الحدثُ والفكرة مت َ
*****
تتم َّيز اإليديولوجيا بأنها غري ثابتة ثباتاً مطلقاً ،وإمنا تتمتع بخاصية الحراك .عىل الدوام تشهد
عىل دورات جديدة من النمو ،والتح ّول ،واالختفاء ،والظهور .كل هذا يحدث يف ضوء األوضاع
واملواقف االجتامعية املختلفة واملتغرية .فكثريا ً ما تتعرض املجتمعات الهتزازات داخلية أو
خارجية ،تظهر حيناً عىل شكل انزياحات عن اإليديولوجيا السائدة ،وتغريات يف البنية االجتامعية
واالقتصادية ،وحيناً آخر عىل شكل رصاع بني القيم الخاصة والعامة ،وحيناً ثالثاً نتيجة كوارث طبيعية،
أو ثورات أو غري ذلك .يف مثل هذه الحاالت ،قد تدخل عنارص جديدة إىل النسق اإليديولوجي
تلغي بعض عنارصه ،أو تع ِّدل من بعضها لتتواءم مع الواقع االجتامعي الجديد .لذا ال ينبغي ان
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يُنظر إىل النسق اإليديولوجي كنسقٍ ثابت ،وإمنا كدينامية سارية يف مجمل التح ُّيزات اإلنسانية..

تشري أفعال املتحيِّز واختباراته ،إىل أن اإليديولوجيا قادر ٌة عىل الفعل ،وتحويل الثابت إىل
مسعى حيوي .مثة من نقاد الحداثة من وجد أن العملية اإليديولوجية تختزن القدرة ال عىل تفسري
العامل وحسب ،ولكن أيضاً عىل املشاركة يف تحويله .حتى ماركس ـ الذي كان عليه ليك يفتتح
عرص االشرتاكية العلمية ،أن يذ ّم اإليديولوجيا بوصفها وعياً زائفاً ـ ما لبث حتى استوطن عرب (البيان
الشيوعي) أرض اإليديولوجيا الفسيح .وهذا مرجعه إىل أن الوهم الذي تُص ِّن ُعه السلطة اإليديولوجية
حتى تستمرئ أغراضها ،هو نفسه جوهر املعرفة التي متارسها يف الواقع .الفيلسوف املاركيس اإليطايل
انطونيو غراميش ـ وهو أحد أبرز َو َرث َة املاركسية واملجددين لثقافتها ـ تنبَّه إىل املشكلة بعمق يف كتابه
يل النربة لنظرة ماركس املبتورة لإليديولوجيا ،واعتربها
“األمري الحديث” .كان عليه أن يو ِّ
جه نقدا ً عا َ
حقيقة واقعية ال وعياً كاذباً .لقد مارس غراميش يف الواقع نشاطاً "تفكريياً" معاكساً لرؤية ماركس،
ومؤدى موقفه الفعيل إعادة َم ْوضَ َعة املفهوم يف املحل الذي تستمكن فيه الكتلة التاريخية يف إيطاليا
من االنتقال بالحداثة البوروجوازية ،إىل طورها الثوري الربوليتاري.
أما الفيلسوف السلوفايك املعارص (سالفوي جيجيك) ،فسيالحظ يف سياق مراجعاته النقدية
للامركسية ان اإليديولوجيا ليست وعياً مز َّورا ً وال متثيالً وهمياً للواقع ،بل إن ذلك الواقع نفسه هو
يتعي تع ُّقلَه بسبب من اتخاذه طابعاً ايديولوجياً.
الذي َّ

مبوجز :ملا حكمت الحداثةـ بجناحيها الليربايل البوروجوازي واملاركيس الربوليتاري ـ بالنفي
عىل كل ما ليس مبادي ،كانت متيض إىل الدرجة القصوى من التح ُّيز اإليديولوجي .والصفاء
العلمي الذي اعتُرب من طرفها معيارا ً لفهم العامل ،غدا يف قليل من الوقت محض حيلة فكرية تعمل
وفق مذهب املتح ِّيز وفلسفته.قدمت الحداثة تص ّورا ً ثورياً لتغيري العامل بواسطة العلم ،إال أن النتائج
رضب من وثنية مستحدثة.
الالحقة ملثل هذا التص ّور آلت إىل
ٍ
صمء .لقد ح َّررت ذاتها متاماً من
ظهرت الحداثة وهي يف ذروة دعواها كـ (مادية دنيوية) َّ
الالَّهوت وامليتافيزيقا ،ثم زعمت أن اإلنسان ميكن أن يعيش يف ج ّنة وضعية إىل األبد ،وأنه بسبب
خالص ُه التا ّم ...هذه العقيدة املطلقة للامدية الدنيوية ستحظى
قدرته عىل التفكري يستطيع أن ينجز
َ
من الفلسفة الحديثة بغطاء إيديولوجي صلب .جرى ذلك بصفة خاصة عىل يد هيغل حني أدخل
املطلق يف الزمان البرشي ،وكان هدفه األسايس وصف الظهور التدريجي لروح ما ،أو فكرة ما،
وآيل إىل نهاية التاريخ .أما فكرة الخالص عنده فتكشف عن ذاتها يف العامل
بأنه ظهور موقوت ٌ
حيث ال يشء مكشوفاً يف ذلك العامل ـ كام يق ِّرر ـ غري هذه الفكرة ورشفها ومجدها ..عىل هذه
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السج َّية خطت املادية الدنيوية خطوتها العظمى لتج ّرد الحضارة الغربية الحديثة من روحانيتها.
ومن خاللها أكملت ما نظَّر له لودفيغ فيورباخ مل ّا دعا إىل تدمري كل ما هو فوق أريض ،بزعم أن
اإلنسان هو الحقيقة السامية املطلقة ،ولن يبحث من بعد ذلك عن السعادة خارج ذاته.
حني أ َّدت املنظومة اإليديولوجية لعبتها كـ (مادية دنيوية) ،كانت يف الواقع تقوم مبه ّمة تأويلية
غايتها تحويل إدراكات الناس وإعادة تركيب وعيهم عىل نصاب أمرها .وتلك مهمة تتحرك يف ختام
املطاف وفق معيار املصلحة كغاية عليا .من هذا النحو لن يعود التأويل ،سواء كان لنص أو لحدث
تاريخي ،بقاد ٍر عىل النجاة من رشوط تلك اللعبة اإليديولوجية ومقتضياتها .كل لحظة يف العملية
التأويلية تظهر وكأنها مشغولة بإتقان وشغف .ذلك ان الفهم الناتج من تلك العملية ال ميكن فصله
عن بنية الحامل اإليديولوجي الثقافية واالجتامعية والعقائدية والنفسية .وبالتايل عن مقاصده وغاياته
الحضارية ،والكيفية التي ينكشف فيها فهمه عىل شكل خطاب فلسفي أو بيان سيايس.
*****
ماذا يعني كل هذا يف سياق مسعانا لتظهري مرسوم يقرتب من حقيقة اإليديولوجيا؟
تتحصل الكلامت املعربة عن هذا الفعل
تتأت من فعلها .وال
إن كل صفة تكتسبها اإليديولوجيا َّ
َّ
إالَّ بفضل التبادل بني ال َّنسق والفعل .،وبني البنية والحدث .وبني خصوصيات الحيِّز االجتامعي
والفاعلني فيه .وإذن ،تتميَّز العملية اإليديولوجية يف كونها متعددة الصفات كفاعلها ،أي الكائن
املتحيِّز .كأن يُقال مثالً :هذا قول إيديولوجي وذاك قول إيديولوجي ،لكن لكلٍ من القول َْي موقع
مختلف تبعاً الختالف القائلني به وتعدد مواقعهم .لقد كان من أبرز إنجازات كارل مانهايم أنه أدرك
املشكلة فراح يوسع مفهوم اإليديولوجيا إىل النقطة التي أصبح معها يضم الشخص نفسه الذي ينادي
بهذا املفهوم .مبعنى ..أن املفهوم صار هو نفسه الشخص الذي ميارس عملية الفهم .ذاك الشخص
الذي يخترب فكره وشعوره وشغفه إىل الحد الذي ميتلئ بكلامته ويقول :أنا هو اإليديولوجي أنا هي
اإليديولوجيا.
سوف يدحض مانهايم بقو ٍة وجهة النظر القائلة بوجود متف ِّرج مطلق ،غري متورط يف اللعبة
االجتامعية ،ويعتربها رضباً من املستحيل .فأ ْن ِ
نص َف شيئاً بأنه إيديولوجي ،ليس أبدا ً أننا نصدر
حكامً نظرياً مجردا ً ،بل إن وصفاً كهذا ينطوي عىل معاينة اختبارية ،ملامرسة معينة ،أو لرأي يتحرك
فعل إيديولوجي
عب عنه من زاوية الناظر هو ٌ
يف الواقع تقدمه لنا هذه املامرسة .فكل منظور يُ َّ
بشكل ما .ويذهب جريار ما ندل (( )Gerard Mendelيف تفسريه لرأي مانهايم ،إىل أن الشخص
اإليديولوجي متعدد .إذ أن كل إنسان هو يف الوقت عينه استيهام وإدراك .إنه حالة مركبة من ثنائيات
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الوعي ووعي .حيا ٌة عىل أرضية من املوت ،ذاتي ٌة
متعاكسة متباينة يف آن :العقالني ٌة وعقالنية،
ٌ
ري
حب للذات وارمتاء يف أحضان املوضوع ،فطري ٌة واكتساب ،مص ٌ
جذرية ورضور ٌة موضوعيةٌّ ،
استالب وحرية( .جورج هـ .تيلور ـ من املقدمة التي وضعها لكتاب بول ريكور ـ محارضات
وتشكل ،وكذلك
ُّ
ٌ
يف اإليديولوجيا واليوتوبيا ـ ترجمة :فالح رحيم ـ دار الكتاب الجديد املتحدة ـ  2002ـ ص(.)31

ت فلسفتُها عىل البساطة والرتكيب ،وعىل
اإليديولوجيا إذا ً ،متعددة كأحوال فاعليها .لهذا انْبَتَ ْ
التناقض والتكامل يف اللحظة عينها .هي متعالية لكنها شديدة املرونة عندما تهبط إىل الطبقات الدنيا
يف عامل الناس .مع هذا ال ميكن الحكم عليها من دون أن تُرى صورتها يف الحدث ،أو يف ما يُتوخى
منها من تسيُّد وغلبة .رمبا هذا هو اليشءالذي حمل كثريين إىل نفي الشائعة القائلة بوجود مفهوم
بسيط باإلطالق .وم َّدعى هؤالء ،أن كل مفهوم ميلك مك ِّونات معينة ويكون مح َّددا ً بها.
زئبقيـة املتكلم اإليديولوجي
لغة اإليديولوجي حني يتكلَّم ،زئبقية فال ت ُضبط بيرس ،وال يقدر أح ٌد وقفها عىل لون واحد .فإنها
مزيج من ألوان وحروف وكلامت ترتجم أحوال املتح ِّيز ،وتعكس طبائعه ورغباته .وهي من التكثيف
واللّبس حتى ال تكاد ترى إال يف تلك املنطقة الرمادية التي يبقى ظهور كل لون فيها رهناً بحضو ٍر
موا ٍز للون آخر .عندما توصف اإليدييولوجيا بطريقة فضفاضة ومسطّحة فسيكون ذلك ناتج خطأ
اقرتفه اآلخر .لهذا غالباً ما ميتنع أهل اإليديولوجيا عن وصف أنفسهم بأنهم إيديولوجيون .والسبب
جه عىل الدوام ضد الغري .فال أثر له إال يف ساحة الشخص الخصم أو يف رحاب
أن املصطلح مو ّ
وعي وإدراك ويقني بالغ الصفاء وال ُنبل ،وهي يف
الفكرة الخصم .بالنسبة إىل ضمري املتكلم هي
ٌ
وعي زائف ومضلِّل وال غاية لها سوى اإللغاء واإليذاء .إن لغة اإليديولوجي
ضمري املخاطب،
ٌ
متحركة ،متوترة ،س ّيالة .لغة سهلة عىل الفهم وممتنعة عنه يف الوقت نفسه .فلسوف يحتاج الناظر
فيها إىل مشقة التفكيك ،والتحليل ،والفطنة ،والدراية ،ليك تتم ّيز مواطن الصدق والكذب،
والكشف والحجب ،والخفاء والظهور .لكن حني يعرب اإليديولوجي عن أم ٍر ما ،ال يعود قولُه
ُ
سل من طرف املتح ِّيز اإليديولوجي ال
والخصوم.فالقول امل َر ُ
فيه مجرد كلامت مرسلة إىل النظراء
يلبث ان يرتد إليه عىل شكل قبول وإقبال من جانب املريدين واألتباع .فإذا استجاب هؤالء إىل
ستْ يف وجدانهم ومنحوها شهادة الوالء والطاعة.
تلك الكلامت ومتاهوا معهاَ َ ،

تفرتض الطبيعة الرومانسية املركبة لخطاب الفاعل اإليديولوجي أن تحيط مفرداته بضمري
املتكلم وضمري املخاطب معاً ،حتى يصريا مزيجاً لضمري واحد .فالكلامت امل ُرسل ُة صادق ٌة
ال ريب فيها بالنسبة لواضع الخطاب .لقد متثّلها من قبل أن ينطقها؛ ثم متثَّلها ك َّرة أخرى حني
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عادت إليه مزه َّوة بشهادة الجمهور .رمبا لهذا املقصد كان ميشيل فوكو ير ِّدد عبارات الفتة للروايئ
يل...
صمويل بيكيت ،يقول فيها“ :يجب أن أقول الكلامت إىل أن تقولني ..إىل أن تعرث ع ّ
إنها "اسرتاتيجية التكرار" ،التي هي من بديهيات عمل اإليديولوجي .ذاك أنها مركز الجاذبية
الذي ينظم خطبته وعمله عىل السواء .من دون هذه التقنية التكرارية ـ التي تبدو يف الظاهر باعثة
عىل الضجر ـ لن تبلغ الخطبة غايتها .ففي التكرار ترتسخ الكلامتُ يف األذهان ،وتتملّك الخطب ُة
ُحصل االستجابة .يتسامح اإليديولوجي وهو يواصل شغله التأوييل ،مع ما الحظه
املشاعر ،حتى ت َّ
الفقيه اللغوي ابن ج ِّني من أن "أكرث اللغة مجاز ال حقيقة" .املجاز والحقيقة عنده عىل نفس األمر.
مجا ٌز يف مقام الحقيقة ،وحقيق ٌة يف مقام املجاز .كل ما هو مهم وحقيقي بالنسبة إليه هو يف مدى
متاهيه مع امل َ ْي َل العام لسيكولوجية الجامهري .لهذا السبب ال يعبأ اإليديولوجي بأحكام اآلخرين
عىل واقعية ،أو ال واقعية ما يقول .وهذا بالضبط ما قصده بول ريكور باالسرتاتيجية اإليصالية
للخطاب اإليديولوجي .وهي اسرتاتيجية تقوم عىل نشاط مثلث األضالع:
 -األول :قيادة الجهاز اإليديولوجي ،واضع تلك االسرتاتيجية.

ِ
جهة من أجل أن تكتمل جدلية التخاطب.
 الثاين :اللغةاملوصلة أو املو َّ

 الثالث :وهو الحلقة األخرية يف توليد العملية اإلجاملية للخطاباإليديولوجي .بها تتم الدورةاملرسل إليه فحوى الرسالة.
الخطابية بإفهام
َ
*****

ليس لدى اإليديولوجي يف اسرتاتيجيته اإلقناعية أم ٌر ال متنا ٍه إالّ املصلحة .لكن هذه األخرية ال
تقوم إال ضمن هندسة قولية لها رشائطها وأصولها .فال يستطيع اإليديولوجي أن يرسل خطابه بينام
يبقى الوجه الغرائزي الالَّعقالين للخطاب ساكناً يف عليائه .فلو بقي عىل هذه الحال لتب َّدد واستحال
سدمياً .فال مناص إذا ً من عقلنة الالَّعقالين ،وتنزيله إىل الوضع الذي يجعله سارياً يف مشاعر الحشود
ٍ
عندئذ يسهل تعريف كل مفهوم حني يجري إنزاله إىل مواضع اإلختبار .وكام يقال فإن غياب
الغفرية.
التعريف باليشء ،مع مامرسة هذا اليشء ،واتخاذه دليالً ،لهو تعريف به أيضاً .فاملامرسة هي تعريف
باليشء ،وهي برهان وجوده واستمراره وانفتاحه .أما التعريف باليشء بعد انقضاء مامرسته فهو برهان
انقضائِه وانغال ِقه .هذا يعني أن الالّمتناهي الذي تتحرك اإليديولوجيا يف أمدائه يستعيص عىل التعريف.
إذ ال انقضاء فيه وال انغالق ،بينام املتناهي يقبل التعريف ،إذ ال استمرار فيه وال انفتاح...
الذين مضوا يف هذا التحليل سيقودهم ذلك إىل مقاربة مفادها ،أن النص دائم اإلنتاج ألنه
مستحثٌّ بشدة .ودائ ُم التخلُّق ألنه يف حالة ظهور وبيان .ومستم ٌر يف الصريورة ألنه متحرك.
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وإىل هذا وذاك ،هو قابل لكل زمان ومكان ألن فاعليته متولِّدة من ذاتيته ال ّنصية .وملا كان ذلك
كذلك ،فإن وضع تعريف له "يلغي الصريورة فيه ،ويثبت إنتاجيته عىل هيئة منطية ال يكون فيها
للمتغريات األسلوبية والقرائية من أثر .كذلك يلغي قابليته التوليدية زماناً ومكاناً ويعطِّل يف
النهاية فاعليته ال ّنصية"( .ج ـ تيلور ـ مصدر سبق ذكره).
عندما مييض الفاعل اإليديولوجي إىل بيان هدفه من خالل الكلامت ،فإنه ال ينفصل عن
الوقائع التي يسعى ليغشاها بتلك الكلامت .وهو بهذا إمنا يقوم بإجراء مترينات عىل الربط بني
حثِّية بني
الواقعي
املتعي ،والالّواقعي املمتلئ بقابليات التوظيف .هذا يشري إىل أن مثة عالقية َ
ِّ
كل منهام يستحثّ صاحبه عىل الحراك ليصريا معاً مصدرا ً لوالدات ال نهاية لها .فلو أفلح
الوجهنيٌ .
الفاعل اإليديولوجي يف إجراءاتهّ ،
لدل فعلُ ُه عىل حسن التوحيد بني مظهرين يبدوان متغايرين فيام
هام يستويان عىل نشأة واحدة.
*****
هل باإلمكان التسامي عىل "مقرتفات اإليديولوجيا" من دون أن يؤدي ذلك إىل اجتناب سحرها
أو االنزياح عن مركز جاذبيتها؟...
يبدو السؤال مستغرباً للوهلة األوىل ،إال أنه يحتل منزلته االستثنائية يف الحثِّ عىل تفقُّه
العالقة بني الفكر والحدث ،وعىل التمييز بني براغامتية املصلحة وأخالقية االستهداف .بيد أننا
لو خطونا أبعد من ذلك ،أللفيناه سؤاالً جديرا ً بفهم ما ق َّدمته الفلسفة األوىل من تنظريات .لقد
أورث اإلغريق خلفاءهم معارف ترتبط مباهية اإلنسان واحتياجاته املختلفة :املنطق الذي يعلّم
كيف نفكّر ،والفلسفة التي تعلِّم كيف نعيش .وميكن القول أن َو َرث َة الثقافة اإلغريقية يف الغرب
وسعوا تراثهم وع ّمقوه ،ومل يفكّروا مطلقاً باإلنقالب عليه .إال أنهم وقعوا يف نسيان
الحديثَّ ،
الغاية العظمى من تعاليم امليتافيزيقا .وهي تسامي اإلنسان وتعاليه من خالل تطلعه نحو ما ال
يُدرك من عامل املُثُل .وهنا ظهرت السلبية األساسية للحضارة الغرب ّية الحديثة ،مبا هي مادية
دنيوية منزوعة الروح .فمع إرهاصات الحداثة عىل عتبة القرن الثالث عرش أخذت عقيدة "العقل
الخالص" تحفر مسارها يف تفكري الغرب ،لتعلن :إن أفضل ما ُيكن أن يوصف به هذا اإلنسان
هو أنه حيوان عاقل.
ملا وضع أرسطو «كوجيتو املنطق» رمبا مل يكن متنب ِّهاً للوهلة األوىل إىل تلك الجرعة
يبي أن اإلنسان حيوان راغب باملعرفة،
الزائدة من سطوة اإليديولوجيا عىل دنيا اإلنسان .راح ِّ
ِ
ميض إىل املحل الذي منه تُستظهر غريزة
بعدما خلع عليه نعت الحيوانية الناطقة .سوى أنه مل
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الكائن االجتامعي يف مقام تح ُّيزها .فاإلنسان إىل كونه عاقالً ،هو كائن متح ِّيز بفطرته إىل التسليم
بيقني ما واإلميان به .وما ذاك إال لتطمنئ نفسه إىل نهايتها املحتومة .من هذا املحل الغائر يف
األعامق تنهض الغريزة اإليديولوجية لتجتاح عوامله كلها .وألن اإلنسان «حيوان كسول» كام
طاب للحكمة اليونانية أن تقول ،فقد أردفت قولها بتنبيه أهل املدن" ،إما أن يختاروا الراحة
وإما أن يكونوا أحرارا ً" .وما انربى اليونان ليتق َّولوا هذا ،إال لفتح نافذة للحكمة ،والته ُّيؤ لظهور
الحكيم .فالحكيم وحده من يظهر إىل املأل كراغب باملعرفة واملتح ِّيز إىل الخرييِّة التامة يف آن.

الحكيم املتع ِّرف يف لحظة انهاممه بالكشف عام ال علم له به ،ال يرفض اليقني الدنيوي كام
تنشده اإليديولوجيا ،إال أنه ال يتخذه قياساً لألحكام .يرى إىل الوالءات والعصبيات بعني الحكمة..
يتبصها بوصفها ظاهرة ،ويتأولُها كنمط تفكري .ومن قبل ان يصدر حكمه،
يستحكيها بعقل باردَّ ..
ينرصف إىل مساءلتها واالستفهام عن بواعثها وديناميات عملها .فليست مهمة الفيلسوف ـ مبا هو
فيلسوف إال أن يكون يف لحظة التع َّرف متسامياً عىل فتنة املتناقضات .وما ذاك إال قصد التح ِّري
والجمع وتظهري خط التواصل واالمتداد يف ما بينها بينها .ذلك ال يعني البتة استقالله السلبي أو
حياده .هو ليس محايدا ً بني الحكمة والضاللة .وبوصف كونه حكيامً ،فهو متحيِّز إىل الحكمة
منفسح يسمو فوق التحيُّزات ،ال يلتجئ
مبا تفيض عىل سالكها من خريية املعايشة .وألن التع ُّر َف
ٌ
الحكيم إليه من أجل أن يكون محايدا ً بني حق وباطل ،وإمنا ليتح َّرى منازل الحقانية ،والبطالن يف
مجمل التحيزات التي يعرب فضاءاتها.
كان هورسل ،يدعو كل من أراد أن يصري فيلسوفاً إىل االنعطاف ولو مرة واحدة يف حياته عىل
ذاته .ويف داخل ذاته يحاول ان يقلب كل املعارف املقبولة ،وان يسعى إىل معاودة بنائها .فالفلسفة
بهذا النحو تغدو ـ برأيه ـ مسألة شخصية ال غري .أي انها معرفته الخاصة التي تسري به نحو ما هو
كوين( .هورسل ـ تأمالت ديكارتية ـ دار املعارف ـ القاهرة  1970ـ ص .)28
*****
متكث اإليديولوجيا مبحاذاة هذا الفهم ،ألنها أكرث املفاهيم التي تنتجها الفلسفة ،جمعاً
بني البساطة والرتكيب .فمن ناحية كونها مفهوماً بسيطاً ،ليس لإليديولوجيا مصداق مادي بعينه.
فاملفهوم البسيط ينطوي عىل استعدادات كثرية لتوليد مصاديق شتى .وأما من ناحية كونه تركيباً
فألنه يحمل من الصفات واملعاين ما يجعله حاوياً لوقائع وظواهر تبدو حال ظهورها متباينة
ومتفاوتة ومتناقضة بصورة مذهلة.
لذلك ال ت ُد َر ُك ماهية اإليديولوجيا اال بالتثنية .أي باملقابلة بني شيئني وأكرث ،أو بني شخص
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وآخر .كذلك تستظه ُر باتحاد الكلامت واألفعال .يحصل هذا إما عىل شكل تصور يف الذهن، ،
تنقله اإلرادة بشغف حميم إىل وجود بالفعل..وإما عىل نحو التمثيل لوجودات واقعية تحمل عىل
التفكُّر بأمرها.

ٍ
صالت وعالقات .وإذن ،فهي مولود
وألن اإليديولوجيا بسيطة ال ت ُد َرك إالَّ بالرتكيب ،فهي عامل
هذا العامل املتناقض والكثيف وال تقوم إالَّ به .أي عرب تفاعل األجزاء الحية لذلك العامل .ميكن
القول إن مثة شَ بَهاً بني اإليديولوجيا والعالقة . .فالعالقة ال تحدث إالَّ بني ح َّدين وأكرث .وإن مل توجد
الحدود فال وجود ليشء اسمه عالقة .إن العالقة ـ عىل ما تنظر الفلسفة األوىل ـ من أوهن مقوالت
الفكر بل إنها األكرث زواالً وتبدالً .ومع ذلك فهي موجودة مع كونها غري قامئة بذاتها .بها تظهر األشياء
متحدة من دون أن تختلط ،ومتميزة من دون أن تتفكك .وبها تنتظم األشياء ،وتتألف فكرة الكون.
إنها تقتيض الوحدة والكرثة يف آن .هي واحدة ،وكثرية بحكم خصيصة األُلفة التي حظيت بها بني
البساطة والرتكيب .عىل صعيد الفكر تربط (العالقة) بني مواضيع فكرية مختلفة وتجمعها يف إدراك
عقيل واحد ،تارة بسببية ،وأخرى بتشابه أو تضاد ،وثالثة بقرب أو بعد .وعىل صعيد الواقع فإنها تجمع
بني أقسام كيان ،أو بني كائنات كاملة محافظة عليها يف تعددها .وإذ يستحيل تقديم توصيف محدد
للعالقة حيث ال وجود مستقل لها ،فهي كاملاهية من وجه ما ،ال موجودة وال معدومة إالَّ إذا عرض
عليها الوجود لتكون به ويكون بها .لذلك سيقول عنها أرسطو ،إنها واحدة من املقوالت العرش ،وهي
ميل ،مرج ٌع ،ويقتيض دامئاً لظهوره
ض يظهر لدى الكائن مبثابة اتجاه .إنها صوب آخر ،تطلُّعٌ ،
َع َر ٌ
وجود كائنني متقابلني عىل األقل .صاحب العالقة وقطبها اآلخر ،ثم االتصال بينهام( .من املوسوعة
الفلسفية ـ معهد اإلمناء العريب ـ إرشاف :معن زيادة( ،مصطلح عالقة).
*****
ديالكتيك املعنى واالستعامل
يصعب فهم معنى اإليديولوجيا مبنأى من الطرق التي يأخذ بها الناس لتدبري أحوالهم وقضاء
حوائجهم ..كان فيلسوف األلسنية فيتغنشتاين يقول" :ال تسأل عن املعنى ،انظر إىل االستعامل".
وهو يف ذلك يسعى إىل انتزاع املعنى من األشياء عن طريق اختبارها ،ومن األحداث عن طريق
وعي رشوط حدوثها .هكذا يُنتز ُع معنى اإليديولوجيا ،إذ يتب َّدى لنا يف أفعالها ويف اإلتجاهات
املقصودة من هذه األفعال .من خالل االختبار تستظ ِه ُر الكلامت معناها ،حيث تغدو يف حقل
جة بالحركة .ففي اللحظة التي تنجز فيها الكلامت مهمتها يف
األفعال واالنفعاالت كينونة ضا َّ
الواقع ،تروح تخلع رداءها القديم وحروفها املنرصمة .ثم ليقوم أولئك الذين تلقوها سمعاً وطاعة
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بإلباسها حروفاً جديدة وعبارات جديدة .فالفكرة ما إن تتأمسس حتى تفقد حيويتها ،وبعدها ال
تعود تناسب الطور الجديد الذي حلَّت فيه.
ووصفت املشهد فسرتى نفسها وضدها يف
ال تهتم اإليديولوجيا بالتوصيف .فهي إن فعلت
َّ
آن .لذا فهي تؤثر اجتناب الرؤية الدائرية للزمان واملكان الذي تعمل فيه ،لئال يلتبس عليها األمر
وتقع يف االضطراب .وإذا حصل ووقعت يف مثل هذا اإللتباس ،فقد تستغرق يف سوء الرؤية،
فيلتبس الخطاب وتنكفئ قدرة الفاعل اإليديولوجي عىل ضبط توترها الداخيل ،أو صون حياضها
من استباحة الخارج.
ـمن طبائع اإليديولوجيا انحصار كلامتها يف الواجب .عىل الدوام تدور خطبتها العصامء مدار
الحقَّانية والرجحان .إنها والحقيقة من الرحم إياه .ولذا بدا أهل اإليديولوجيا عىل ثقة تا ّمة من حقانية
خطبتهم ،حتى حني تجري الوقائع عىل خالف ما يقرأونه يف الواقع .لهذا السبب يصبح التقرير
اإليديولوجي أدىن إىل مق َّر ٍر يعادل«لحظة العقلنة» حسب املصطلح الفرويدي .أي عقلنة ما ليس
مبعقول ،وإدخاله من مثة يف مصلحة الجامعة .من مفارقات الخطبة اإليديولوجية ويف اللحظة التي
تستعمل فيها لغ ة التوكيد عىل الـ «ما ينبغي أن يكون» ،أنها تسعى لفهم املوجود مبا هو موجود من
أجل ان تصدر أحكامها .وبحكم طبيعتها الجامعة بني حكم القيمة وحكم الواقع ،تستخد ُم العقالني َة
كوسيلة إلصدار الحكم عىل نحو أفضل .رمبا لهذا سيالحظ بول ريكور أن اإليديولوجيا هي الخطأ
الذي يجعلنا نستبدل الصورة بالواقع ،واإلنعكاس باألصل" .ولنا هنا ان نزيد :متى كنا يف دائرة
صنا عىل يشء غري قابل لإلستثامر .كل ما يف خطبة املتح ِّيز يؤول إىل تحويل
املصلحة فلن يقع بَ َ ُ
األشياء عن مواضعها لتصبح بعد هنيهة ،حقائق متخ َّيلة ترتدي مرشوعية التحويل إىل حقائق واقعية.
مثل هذه املامرسة ليست ناتجة بالرضورة من َوهَنٍ مفرتض ،يف تعقيل ثنائية الواجب والواقع ،أو
من قصور ذايت يف إدراك الخارطة التفصيلية ملجاالت االختبار .العقالين متض َّم ٌن ،غالباً يف "ميكانيكا
املامرسة" ،لكنه يختفي تحت ضغط الرغبة يف إيصال لغة «املا يجب» إىل حقل الغرائز .ينطوي
العقالين انطوا ًء إلزامياً ضمن عمليات التخطيط املدروسة يف املامرسة اإليديولوجية ،فال يفارقها
البتة .ذلك أنه يتعلق بتلك املامرسة تعلقاً ذاتياً بوصفه جزءا ً منها ،ونسقاً فاعالً يف إنجاز أهدافها .ويف
سياق اشتغاله عىل ترسيخ منظومته الفكرية والثقافية إلبطال حجة الخصم ،يُ ِ
الفاعل اإليديولوجي
ُ
قد ُم
رضب من
عىل األخذ بناصية "املعريف العقالين" ،تفادياً القرتاف حكم مجرد عن الربهان .وذلك
ٌ
«املواجهة بالحيلة» عن طريق إفحام الخصم متهيدا ً لتحقيق الغلبة عليه .حتى لتبدو الصورة وكأن
"املعريف العقالين" يسبق اإليديولوجي ،ولو أنه عىل الحقيقة ،يذوي فيه .وبهذا الفهم تصري حضوريته
أمرا ً بديهياً يف تقنيات التظهري املنشود للخطبة اإليديولوجية .يف كل آن ميارس اإليديولوجي لعبته
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املبتدأ

تكون مامرسته معقولة ،ومحكومة مبعايري الحساب العقيل وميزان الخطأ والصواب .وعىل ما يتناهى
حل الفساد
صو ِد َف أن َّ
لنا ،فإن كل معقول معروف منجانب العاقل ،متَّح ٌد به اتحاد الوسيلة بالغاية .ولو ُ
يف القضية السارية يف حقل االختبار ،فذلك ال يعود إىل االنفصال الالًَّمنطقي بني املقدمات والنتائج،
وإمنا إىل سوء التقدير يف طريقة جمع تركيب وتوليف وتوظيف العنارص املوصلة إىل الغاية.
أما حني يكمل اإليديولوجي والدته ،فسيكون "املعريف العقالين"قد تحيَّز ،واتخذ لنفسه املحل
املناسب يف تلك الوالدة .لقد تحول "املعريف العقالين" إىل قابلية خالصة للخدمة .ولذا فلن يعود
كظل لإليديولوجي .فالعالقة بني الطرفني ،هي عالقة اتصال الجزء بالكل،
مبقدوره أن يتحرك إالَّ ٍّ
الغني.
والتابع باملتبوع ،وكذلك عالقة املحتاج إىل
ّ
صدق اإليديولوجيا وعدم صدقها
قيل «..مثة براءة يف الكذب هي العالمة عىل حسن اإلميان بيشء ما»..
ملا ذكر نيتشه قوله هذا ،مل يشأ عىل األرجح ،الحكم بالبطالن عىل مشاغل اإليديولوجيا .لقد
أراد ـ كام عادت َ ُه ـ ِ
الشارة إىل كلامتها الغائرة يف قاع النفس البرشية .وما شهوده عىل وجه الرباءة يف
الكذب إال لبيان املنفسح العجيب الذي يجول الفاعل اإليديولوجي يف رحابه .رمبا لهذا سيكون
التساؤل عن إمكان الحكم بالصدق أو الكذب عىل األنشطة اإليديولوجية ،شأناً يتعذر الجزم فيه...
من قبل أن متارس اإليديولوجيا ظهوراتها لن يكون بوسعنا الحكم عليها إن كانت كاذبة أو
صادقة ،عقالنية أو غري عقالنية ،ذكية أو حمقاء ،كاشفة للحقيقة أو حاجبة لها ،مزيفة للوعي أو
منتجة لوعي واقعي وحقيقي .يف العامل اإليديولوجي كل حكم ظهر إىل العلن فإمنا يظهر من
ثنايا التح ُّيزات التي تضج بحيوية الفاعلني .الناس هم الذين يخلعون عىل اإليديولوجي ،والظواهر
اإليديولوجية صفات الحسن والقبح ،او الصواب والخطأ ،او العلم والجهل.
وليك ندنو من بيان الصورة ،علينا أن نالحظ أن اإليديولوجيا متارس مشاغلها ضمن ثالثة
مدارج هي أشبه باألوعية املتصلة:
ـ الوهم ،كأمر مستقل عن الخطأ.
ـ اإلسقاط ،كمك ّون أساس لشعور زائف بالتعايل.

ـالعقلنة ،مبا هي إعادة ترتيب منطقي للدوافع واملصالح عىل نحو يظهر وكأنه تربير
عقالين لألهداف املقصودة.
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سرنى يف منطقة التح ُّيز ،ـ والتح ّيز السيايس عىل وجه التعيني ـ كيف يُحكم عىل اإليديولوجيا
بالصدق والكذب تبعاً لفشلها ونجاحها .فعىل قاعدة الفشل والنجاح تصدر األحكام ،بوصفها
تقريرا ً يخرب عن قضية غادرت بنيتها الذهن ّية لتحل يف مخترب التجربة.
ليس بالرضورة حني يتقرر الحكم بالصدق مثالً عىل قضية منترصة ،أن تكون نتائجها رشعية .أو
أن يكون الفاعل اإليديولوجي يف هذه القضية ،فاضالً أو حكيامً .املسألة هنا تدور مدار منطق القوة
وميزان الغلبة .لكن عىل األكيد فإن الغالب استطاع يف مثل هذه الحال ،أن يستجمع مك ِّونات القدرة
لديه ،ويلبسها الرداء املناسب من اإلنشاءات اللفظية .فقد يستطيع الغالب مثالً أن يضفي املرشوعية
عىل أفعاله عرب توسيع مساحات التكذيب والبهتان ضد املغلوب ،مبا يجعلها أكرث قابلية للتصديق.
املسألة تتعلق بالسؤال عن كيفية توظيف القدرات باتجاه املصلحة .وبني البداية وبلوغ الغاية
يظهر العقل اإليديولوجي ليحدد تلك االسرتاتيجية .يف هذا ميكن القول ،أن معنى اإليديولوجيا
خطَب واألفكار والكلامت سوى
سيتخذ سياقاً أكرث عمقاً ضمن فلسفة األولوليات .وما ُ
سيل ال ُ
الهندسة املعرفية الذي سيميض الفاعل اإليديولوجي عىل َه ْديها نحو املصلحة .سواء كانت هذه
املصلحة آنية أو بعيدة ،أو أنها مصلحة عليا يتوقف عليها مصري مجتمع ودولة وأمة.
*****
لو قُيِّض لنا أن نرى إىل اإليديولوجيا كفضاء لسياحة فلسفية الخرتنا لها هذا التعريف :إنها علم
ِ
املحدثة لألشياء،
مبامرسة األفكار .أو ـ بتوضيح أوسع قليالً ـ هي العلم بجدلية ارتباط األفكار
ِ
املحدثة لألفكار .أما مجال عملها فيمكث عىل خط العالقة الذي يصل الفكرة بالحدث.
باألشياء
والحدث بالفكرة إذ يعيد صنعها يف نشأة أخرى .خط العالقة ذاك ،يشت ُّد أو يرتخي ،ينقبض أو
ينبسط ،تبعاً لحركة داخلية جوهرية تتفاعل فيها اإلرادة املنتجة للفكرة بإرادة املوضوع الذي
فيتحصل من كل ذلك خروج الظاهرة اإليديولوجية إىل الوجود.
لتغيه.
َّ
تقصده تلك الفكرة ّ
عىل سبيل اخلتم:
كل
اإليديولوجيا كفلسفة للمتحيّز هي فلسفة الجميع .ليس من أحد إال هو وا ِر ُدها بجرعة ماٌّ .
جة باالحتدام .فال مناص للناس يف دنياهم من
منا ينطوي عىل إيديولوجي وهو يخترب دنياه الضا َّ
إيديولوجية تعصمهم التيه ،كام ال بد لهم يف كل حني من إيديولوجي ب ٍّر أو فاجر.
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ارتقاء التفاهة سمة العالم الحديث
حاوره :دانيال مريميه Daniel Mermet

[*]

[[[[[[

يظل طيلة حياته
آىل الفيلسوف اليوناين املعارص كورنيليوس كاستورياديس عىل نفسه أن ّ
مفارقاً لإليديولوجيات الشائعة يف القرن العرشين ،وال سيام اإليديولوجيا املاركسية الرسمية.
دأب كاستورياديس عىل السري عكس التيار يف الفكر والسياسة .إال أنه بقي عىل عقيدته
االنتقادية ،ويف املقابل كان ناقداً جذرياً للرأساملية الليربالية ولدميقراطيتها الزائفة ،أما موقفه
من اإليديولوجيا فقد ظهر يف خطابه الجذري ضد تحيزاتها سواء يف الفكر االشرتايك أو الفكر
الليربايل وكان له يف كل ذلك مواقف راحت تشكّل مع الزمن تياراً نقدياً صارماً عابراً للحدود.
هذا الحوار الذي أجراه معه دانيال مريميه قبل وفاته بسنة عام  ،1996يتضمن رؤية إجاملية
ألفكاره النقدية حيال اإليديولوجيات.
املحرر
يف ذكرى كورنيليوس كاستورياديس ،الذي رحل يف الخامس والعرشين من كانون األول ديسمرب
خصنا بها قبل عام .يف بعض األحيان نرغب يف حفظ الكلامت،
 ،1996نرشنا املقابلة التي كان قد ّ
والعودة إىل األفكار ،إىل “األُذن املرتاحة” .عند اقرتاحي عليكم إرسال مخطوطة هذه املقابلة ،مل
*ـ دانيال مرميه ( ،)Daniel MERMETصحايف وكاتب ومذيع يف اإلذاعة الفرنسية ( ،)Radio francaisومعروف أساساً بربنامجه:
هناك لو ّ
أن هناك ( )La-bas si j'y suisعىل إذاعة (فرنسا الدولية) (.)France inter
*ـ العنوان األصيل للمقال.la montée de l'insignifiance :
املصدرwww.costis.org/x/castoriadis/montée.htm :
ـ تعريب :هادية أبو حيدر  -مراجعة :كميل منصوري.
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وكل األوساط ،بإحدى األفكار األكرث
كل الجهات ،وكل اآلفاق ّ
كل هذا االهتامم من ّ
أكن أتوقّع ّ
كل يشء!
مثرا ً واألكرث وضوحاً يف زمننا .من خالل الفجوة نشعر بأنّنا مل نفقد ّ

نفتق ُد صوت کورنلیوس کاستوریادیس ،نفتق ُد ذلك املرح يف صوته وهو يك ِّرر “نحن الذين
يئ ،نفتق ُد النور
نرغب أو نحن الذين نهذي؟” ،نفتق ُد من النافذة جرس بري هاكيم ومرتو األنفاق الهوا ّ
عىل نهر السني هذا الصباح من شهر ترشين الثاين /نوفمرب  .1996ما قاله يتناسب يف هذا الزمن مع
“الرتوتسكو-باالدوريّني” [نسب ًة إىل أدوارد باالدور :رئيس وزراء فرنسا يف عهد ميرتان] ،هو الذي
كان يدير ظهره لـ “الشيوع ّية املضا ّدة للثوريّة” ،والليربال ّية الجديدة مع فكرها الفريد“ ،الالتفكري”.

لهذا ال مجال للخضوع .إنّه مل يغرق يف نبذ الذ ّواقة ،وال يف كَلْب ّية ميرتان ،وال يف هذا الخمول
عبثي.
كل يشء
الكل متساوٍ ،كل يشء جرت رؤيتهّ ،
الالمبايل الذي يقولّ :
ّ
يل
ارتقاء التفاهة هذا ،كان يراه يف النخب السياس ّية التي تقلّص دورها إىل تطبيق التز ُّمت الليربا ّ
الجديد ،ولكن أيضاً ـ درباً للنتيجة ـ إىل جانب “املواطن” الذي فكّكت البطال ُة وهشاشة الوضع
العام ارتباطَ ُه بحياة املدينة.
البطالة املؤ ّدية إىل التفكيك ،وعدم الثبات الذي يؤ ّدي إىل الخضوع .ومن هنا اقتالع املجتمع
من املصري .هو الالَّتفكري الذي أنتج هذا الالَّمجتمع وارتقاء التفاهة هذا وهذه العنرصيّة االجتامع ّية.
املشكلة الرئيسيّة ليست البطالة ،هي أ ّوالً ودامئاً املنفعة ،هذا ما كان ير ّدده كورناي.
ثوري داعم للتغيريات الجذريّة .ال أعتقد أن ّنا ميكن أن نُسري
كان يقول قبل أسابيع من وفاته :أنا
ّ
ثوري كان ير ّدد خالل
يل كام هو.
ـ بطريقة ح ّرة منادية باملساواة وعادلة ـ النظا َم
ٌ
الفرنيس الرأسام ّ
ّ
حياته :نحن ال نتفلسف إلنقاذ الثورة ولكن إلنقاذ تفكرينا والتحامنا.

َ
الفيلسوف وعالِ َم االجتام َع
سجل واحد .كان
ٍّ
ال ميكن اختزال کورنلیوس کاستوریادیس يف
النفيس أيضاً .هو عمالق الفكر ،عظيم ،يفوق الحدود عىل ح ِّد
واالقتصادي واملحل َِّل
واملؤ ِّر َخ
َّ
َّ
ٌ
وروحي المتناه ،ولكن يف
ين
موسوعيَ ،م َر ُح العيش واملناضلة،
قول إدغار موران .فك ٌر
نضال بد ّ
ّ
ّ
ب للطحنِ والخب َز عىل اللوح....
حركة ،ويرتك لنا ال َ
ح ّ
دانيال مريميه ( 7شباط/فرباير )1998
ّ
توف کورنلیوس کاستوریادیس يف  25كانون اال ّول/ديسمرب املايضُ .ولد يف اليونان ،أقام
يف باريس حيث أنشأ مجلّة «االشرتاك ّية أو الهمج ّية» .التي أصبحت اليوم أسطورة ،أصدر يف عام
 1968مع إدغار موران وكلود ليفور «[ »Mai 68 la Brècheأيّار/مايو 68الثغرة]...يف عام ،1975
املؤسسة الخيال ّية للمجتمع ،من دون ّ
شك هو كتابه األه ّم .يف عام  ،1978بارش بسلسلة
أصدر
ّ
مفارق املتاهة .عىل أثر هذا اإلصدار استقبلنا عىل مرتقى التفاهة يف ترشين الثاين/نوفمرب .1996
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من سريته الذاتية
كورنيليوس كاستورياديس ( )1997-1922مفكّر فرنيس ،من أصل يوناين ،مل تنته أعامله
غري املنشورة بع ُدُ .ولِ َد يف اليونان سنة  ،1922ت ّ
ُوف يف باريس سنة  1997إثر نوبة

ظل يقول حتى آخر أيامه أنّه "مهام حصل ،فسأبقى أوالً وقبل كل يشء إنساناً
قلبيةّ .

ثورياً" .اعتاد الفيلسوف الراحل عن خمسة وسبعني عاماً ترديد هذه العبارة ،بني الحني
واآلخر ،كام لو أنه يجيب بنربة عالية عن أسئلة وتخمينات وتقديرات مهموسة ومضمرة

حيناً ،واتهامية رصيحة حيناً آخر ،وهي تدور كلها عىل مصائر "الثوريني" يف زمن أفول
اإليديولوجيات ونهايتها وما يصاحبها من تبدالت وانقالبات يف املواقف واملواقع

والسلوكاتُ .م َنظِّر "التأسيس الخيايل للمجتمع" ،يف عامي  1983و ،1984ألقى

محارضات يف معهد الدراسات العليا يف العلوم االجتامعية ،كان موضوعها "املدينة

والقوانني ،أو ما صنع اليونان" ،وعملت دار نرش "لوسوي" عىل جمعها ونرشها يف

كتاب يحمل العنوان نفسه.

يرى كاستورياديس أن املجتمع ،أي مجتمع« ،ال ميكن اختزال رصاعاته وحركيته يف

الرصاعات ذات األساس االقتصادي وحسب ،بل إن املجتمع بقدر ما تسوده عالقات

القوة املبنية عىل أمناط إدارة املصالح االقتصادية وتوجيهها تسوده وبالقوة نفسها،

عالقات املعنى ،كام أن رهانات الرصاع االجتامعي ال تستهدف املصالح االقتصادية
وحسب ،بل أمناط الرشعية.

أسس كاستورياديس مع كلود لوفور  Claude Lefortمجموعة (اشرتاكية
يف عام ّ 1949
حملت اسمها.
و َه َمجية)  Socialisme et Barbarieالتي أصدرت مجلّة
ْ
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ابتدا ًء من سنة  ،1964أصبح كاستورياديس
عضوا ً يف املدرسة الفرويدية يف باريس التي
أسسها جاك الكان  Jacques Lacanوالتي عاد
ّ
وعارضها سنة .1967

يف سنة  ،1968تز ّوج كاستورياديس من بيريا أو

النييه.

انسحب كاستورياديس من املدرسة الفرويدية

سنة  1969وساهم يف تأسيس (املجموعة
الرابعة) .وبدأ مع جان بول فالربيغا Jean-Paul

 Valbregaالعمل عىل تحليل تعليمي ثانٍ وبدأ يعمل ك ُمحلّل ابتدا ًء من سنة .1973
يف سنة  ،1980ركّز كاستورياديس اهتاممه يف البحث الفلسفي .وكتب يف مجلّة
(دواء موضعي)  Topiqueمقالة نقدية طويلة يف ضوء ما قرأه يف كتاب (مصري
ُمميت) مصري مشؤوم ج ّدا ً.
من ُمؤ ّلفاته:
ـ التأسيس الخيايل للمجتمع
ـ ثقافة األنانية
ـ ُمفرتقات طُ ُرق املتاهة (ستة أجزاء)
ـ ُمجتمع سائر إىل اإلخفاقُ .مقابالت ومناقشات .1997-1974
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( ...هذه املقابلة جرت يف )1996

دانيال مريميه :ملاذا اختزلت عامل اليوم بكلمتني :ارتقاء التفاهة؟

كورنيليوس كاستورياديس :إ ّن ما مي ّيز العامل املعارص ،هو بالتأكيد األزمات ،والتناقضات،
خاص ،هو التفاهة .لنأخذ مثالً
واملعارضات ،واالنكسارات وغريها...ولكن ما يصدمني بشكل
ّ
النزا َع بني اليمني والیسار .حاليّاً فقد معناه .ال ألنّه ال يوجد ما يغذّي نزاعاً سياسيّاً وحتى نزاعاً
نفسه .منذ عام  ،1983مارس االشرتاكيون
سياسياً كبريا ً ،ولكن أل ّن هؤالء وهؤالء يقولون اليشء َ
سياسيةً ،ث ّم جاء «باالدور» ،ومارس السياسة نفسها ،ث ّم عاد االشرتاكيون ،ومارسوا مع برييغوفوي
السياسة نفسها ،عاد «باالوير» ،ومارس السياسة نفسها ،فاز شرياك باالنتخابات قائالً« :أريد أن أقوم
بيشء آخر» ،وقام بالسياسة نفسها.
دانيال مريميه :بأي آليات تر ّددت هذه إىل هذا العجز؟ إنها الكلمة الضخمة اليوم ،العجز.

كورنيليوس كاستورياديس :إنّهم عاجزون ،هذا أمر مؤكّد .األمر الوحيد الذي هم قادرون عىل
القيام به هو ات ّباع التيّار ،أي مامرسة السياسة فائقة الليربالية التي تواكب املوضة .االشرتاكيّون مل
يقوموا بيشء مغاير ،وال أعتقد أنّهم كانوا سيقومون بيشء آخر لو كانوا يف السلطة .هم ليسوا سياسيني
بأي وسيلة.
أناس يطاردون التصويت ّ
( )Politiquesبرأيي ،ولك ّنهم محرتفو سياسة (ٌ .)Politiciens
السيايس؟
دانيال مريميه :التسويق
ّ

أي برنامج .هدفهم البقاء يف السلطة أو
كورنيليوس كاستورياديس :التسويق ،نعم .ليس لديهم ّ
العودة إىل السلطة ويف سبيل ذلك هم مستع ّدون للقيام بأي يشء .نظّ َم كلينتون حملته االنتخابيّة
قلت هذا ،هل ستجري األمور؟» .من خالل اتخاذ الخيار
متّبعاً استطالعات الرأي وحسب« :إذا ُ
كل م ّرة .كام كان يقول اآلخر« :أنا رئيسهم ،إذاً أنا أكون هم» .هناك صلة
الرابح بالنسبة للرأي العام ّ
جوهريّة بني هذا النوع من عدم الكفاءة (األهلية) السياسية ،أي هذا املال السلبي للسياسة ،وبني
التفاهمة يف املجاالت األخرى ،يف الفنون والفلسفة أو يف األدب .هذه هي روح هذا العرص.
الجميع يتواطأون يف االتجاه نفسه ،وللنتائج نفسها ،أي للتفاهة.
س السياسة؟
دانيال مريميه :كيف تُ ا َر ُ

كورنيليوس كاستورياديس :السياس ُة مهن ٌة غريبة .حتّى هذه السياسة .ملاذا؟ ألنّها تفرتض مسبقاً
أي عالقة جوهرية .األوىل هي أن نصل إىل السلطة .إذا مل تصل إىل
مهارتني (قدرتني) ال يوجد بينهام ّ
السلطة ،فباإلمكان أن يكون لدينا أفضل األفكار يف العامل ،هذا ال يفيد بيشء ،ما يؤ ّدي بالتايل إىل ف ّن
الوصول إىل السلطة .املهارة (القدرة) الثانية ،هي أنّنا ما إن نكون يف السلطة ،أن نقوم بيش ٍء ما ،أي
أن نحكم .كان نابليون يعرف كيف يحكم ،وكليمنصو كان يعرف كيف يحكم ،وترششل كان يعرف
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السيايس ،ولك ّنني ِ
أصف هنا منطاً تاريخ ّياً .ولذا
كيف يحكم .هؤالء أشخاص ليسوا من اختصايص
ّ
ال يش َء يضمن أ ّن أحدا ً يعرف كيف يحكم ،يعرف مع ذلك كيف يصل إىل السلطة .ما هو الوصول
إىل السلطة يف امل َـلِك ّية املطلقة؟ كان ذلك أن يتملّق املرء للملِك ،كان ذلك أن يحظى برىض مدام
بومبادور .اليو َم يف دميوقراطيتنا الزائفة ،الوصول إىل السلطة يعني أن يكون املرء وراث ّياً عن بُعد،
يستشعر الرأي العام....
دانيال مريميه :أنت تقول دميوقراطية ال ّزائفة؟

كورنيليوس كاستورياديس :لطاملا اعتقدتُ أن الدميقراطيّة املسامة متثيليّة ليست دميقراطيّة
حقيق ّية .إ ّن ممثِّليها ال ميثّلون الناس الذين ينتخبونهم سوى بشكل قليل .بدايةً ،هم ميثّلون أنفسهم
الخاصة ،اللوبيات [جامعات الضغط التي متارس ضغطاً عىل السلطات العا ّمة
أو ميثّلون املصالح
ّ
الخاصة] ،إلخ ...حتّى لو مل تكن الحالة كذلك ،فإن القول بأ ّن أحدا ً ما سيمثّلني
إلنجاح مصالحها
ّ
أتخل عن سلطتي كشعب.
ّ
خالل خمسة أعوام بطريقة يتعذّر تغيريها ،فهذا يعود إىل القول بأنّني
كل خمسة أعوام ،إنّهم
روسو ذلك :يعتقد اإلنجليز أنّهم أحرار ألنّهم ينتخبون ممثّليهم ّ
سبق أن قال ّ
كل ما يف األمر .ليس أل ّن االنتخابات ُز ِّورت ،وال
أحرار يوماً واحدا ً فقط ،هو يوم االنتخابات ،هذا ّ
الشعب عىل ما
نغش يف صناديق االقرتاع .إنّها مز ّورة أل ّن الخيارات مح ّددة سابقاً .مل يسأل أح ٌد
ألنّنا ّ
َ
يريد أن يقرتع .يقولون له اِقرت ْع مع أو ض ّد “ماسرتيخت” [بالهولنديّة  Maastrichtهي بلديّة وعاصمة
الرشقي من هولندا بني بلجيكا وأملانيا]
مقاطعة ليمبورخ الهولنديّة ،تقع املدينة يف الجزء الجنويب
ّ
مثالً .ولكن َمن صنع ماسرتيخت؟ لسنا نحن من صنع ماسرتيخت .هنالك عبارة رائعة ألرسطو
شخص ما يكون قادرا ً عىل أن يَحكُم وقابالً ألن يُح َك ْم”.
تقول“ :من هو املواطن؟ املواطن هو
ٌ
كل الحياة
هنالك ستون مليون مواطن يف فرنسا حال ّياً .ملاذا ال يكونون عىل أن يحكموا؟ أل ّن ّ
السياس ّية تهدف بالتحديد إىل جعلهم إنسائهم مسألة الحكم .إنّها تهدف إىل إقناعهم بأ ّن هنالك
جب عىل
خرباء يجب أن يعهدوا إليهم بأمورهم .هنالك إذا ً تربية سياسيّة مضا ّدة .يف حني كان يتو ّ
الناس يعتادون االِت ّباع
كل أنواع املسؤول ّيات وعىل القيام مببادرات ،فإن هؤالء
الناس عىل مامرسة ّ
ُ
الناس بعيدون عن أن يكونوا
أو االقرتاع من أجل الخيارات التي يق ّدمها لهم اآلخرون .وحيث إ ّن
َ
فأقل وأنّهم يصبحون مستخفّني (.)cyniqves
أقل ّ
مغفَّلني ،النتيجة هي أنّهم يثقون بها ّ
دانيال مريميه :يف ما يخص املسؤول ّية الوطنية واملامرسة الدميوقراطية ،هل تعتقد بأ ّن الوضع
كان أفضل يف املايض وأنه يف أي مكان آخر ،اليوم ،هو أفضل باملقارنة مع فرنسا؟

وربا هو أسوأ .م ّرة
كورنيليوس كاستورياديس :ال ،خارج فرنسا ،اليوم ،الوضع ليس أفضلّ ،
أخرى االنتخابات االمريكيّة تثبت ذلك .ولكن يف املايض كان األمر أفضل من وِجهتَي النظر .يف
املجتمعات الحديثة ،لنقل انطالقاً من الثورتني األمريك ّية والفرنس ّية إىل الحرب العامل ّية الثانية تقريباً،
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حي .كان الناس يعرتضون ويتظاهرون .مل يكونوا يتظاهرون الخ ّ
ط
اجتامعي
كان هنالك نزاع
ّ
وسيايس ٌّ
ّ
معني من الرشكة الوطنيّة للسكك الحديد يف فرنسا .ال أقول أ ّن هذا يدعو لالحتقار ،إنّه مع ذلك
ٌ
العمل ينفّذون إرضاباً .مل يكونوا يُرضِبون
هدف ،ولك ّنهم كانوا يتظاهرون ألجل قضايا سياس ّية حيث ّ
دامئاً يف سبيل مصالح صغرية ِحرف ّية .كانت هنالك قضايا كبرية ته ّم كل األُجراء .تلك النضاالت
إل أ ّن ما نشهده اليوم هو تراجع نشاط الناس .وها هي حلق ٌة مفرغة .كلّام
وس َمت القرنني األخريينّ .
َ
انسحب الناس من النشاط يتق َّدم بعض البريوقراط ّيون والسياس ّيني واملسؤولني املزعومني ،خطوةً.
الناس ال يفعلون شيئاً” .وكلّام هيمن هؤالء األشخاص أكرث،
لديهم تربير ج ّيد :أنا آخذ املبادرة أل ّن
َ
يستحق التدخّل ،هناك ما يكفون لالهتامم بذلك ،ث ّم ،عىل
فإ ّن اآلخرين يقولون ألنفسهم“ :األمر ال
ّ
كل حال ،ال ميكن القيام بيشء يف هذا املجال” .هذا هو السبب األ ّول .السبب الثاين ،واملرتبط
ّ
باأل ّول ،هو انحالل اإليديولوجيّات السياسيّة الكبرية .إيديولوجيّات أكانت ثوريّة أم إصالحيّة ،كانت
ِ
أللف سبب وسبب ،فقدت هذه اإليديولوج ّيات حظوتها ،لقد
تريد ح ّقاً تغيري األمور يف املجتمع.
كفَّت عن مواءمة العرص ،وعن التعبري عن تطلّعات الناس ،ووضع املجتمع والتجربة التاريخ ّية .كان
السوفيتي والشيوعيّة .هل ميكن أن ت ُس ّمي يل
قد وقع ذلك الحدث الضخم الذي هو انهيار االتحاد
ّ
شخصاً واحدا ً من السياس ّيني ـ يك ال نقول ال ّد ّساسني (من يتعاطون الدسائس السياس ّية)ـ من اليسار،
استخلص ال ِعرب؟ بينام كان تطور
عب عن ذلك ببالهة ،و َمن
َ
ف ّك َر حقيق ًة مبا جرى ،وملاذا جرى ،كام يُ َّ
من هذا النوع ،جديرا ً يف بداية مرحلته األوىل ـ الوصول إىل الوحشية ،والشموليّة ،والغوالغ [معسكر
السوفيتي سابقاً] ،إلخ ...ـ ويف ما بعد ،يف االنهيار ،جديرا ً بتفكري
املنف ّيني السياس ّيني يف االتحاد
ّ
مع َّمق ج ّدا ً وباستنتاج حول ما ميكن أن تفعله حرك ٌة تريد تغيري املجتمع ،أو ما يجب عليها أن تفعله،
أو ما يجب عليها أالّ تفعله ،أو ما ال ميكنها أن تفعله .إلّ أ ّن النتيجةكانت صفرا ً! بالتأكيد ،إ ّن ما نُطلق
عليه الشعب ،الجامهري ،يستخلص العرب التي ميكن أن يستخلصها ولك ّنه ليس مستنريا ً حقيقةً.
كنت تح ّدثني عن دور املثقّفني :ماذا يفعل هؤالء املثقّفون؟ ماذا فعلوا مع ريغان ومع تاترش ومع
َ
االشرتاكيّة الفرنسيّة؟ لقد أخرجوا من جديد ليرباليّ َة بداية القرن التاسع عرش الخالصة واملتصلّبة،
التي حوربت خالل مائة وخمسني عاماً والتي كادت أن تؤ ّدي باملجتمع إىل كارثة أل ّن ماركس
العجوز ،يف النهاية ،مل يكن مخطئأً متاماً .لو كانت الرأسامل ّية قد تُركت لنفسها ،لكانت انهارت ألف
العمل ناضلوا.
م ّرة .لكانت حصلت أزمة إفراط يف االنتاج يف كل السنوات .ملاذا مل تنهر؟ أل ّن ّ
املحل .فرضوا تخفيضات يف
فرضوا زيادات يف األجور ،وبالتايل خلقوا أسواقاً ضخمة لالستهالك
ّّ
امتص كل البطالة التكنولوجيّة .نُصاب بالدهشة اليوم لوجود بطالة .ولكن
ساعات العمل ،وهذا ما
ّ
منذ عام  ،1940مل تنقُص ساعات دوام العمل .نقول «تسع وثالثون ساعة»« ،مثانٍ وثالثون ساعة
ونصف» ،سبع وثالثون ساعة وثالثة أرباع الساعة ،هذا مثري للسخريّة! ...إذا ً ،كانت هنالك هذه العودة
لليرباليّة ،لست أرى كيف ستتمكّن أوروبا من الخروج من هذه األزمة .يقول لنا الليرباليّون« :يجب أن
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ج ُدد ،قد دحضَ ه االقتصاديّون األكادمي ّيون
نثق باألسواق» .ولك ّن ما يقوله اليوم هؤالء الليربال ّيون ال ُ
أنفسهم يف الثالثينيات .لقد أثبتوا أنّه ال ميكن أن يكون فيه توازن املجتمعات الرأسامليّة .هؤالء
كل ما يرويه الليربال ّيون  -حول فضائل السوق
االقتصاديّون مل يكونوا ثوريّني وال ماركس ّيني! أثبتوا أ ّن ّ
ٍ
تخيصص ممكنٍ  ،والتي تكفل موارد ،وتوزيع املداخيل األكرث إنصافاً
التي تكفل تخصيصاً أفضل
االقتصادي
حض قطّ .ولكن هنالك ذلك الهجوم
ممكناً ـ هو أم ٌر تافه! ّ
ّ
كل هذا جرت برهنته ،هو مل يُد َ
السيايس للطبقات الحاكمة واملهيمنة الذي ميكن أن نرمز إليه بأسامء ريغان وتاترش حتّى ميرتان!
ـ
ّ
قال« :حسناً ،لقد مرحتم مبا فيه الكفاية .اآلن ،سنرصفكم ،سنخفّف النفقات الصناع ّية ـ س ُنلغي
«النفقات السيّئة» ،كام يقول السيّد آالن جوبيه! ـ ث ّم سرتون أ ّن السوق سيضمن لكم مع الوقت رغ َد
العيش» .مع الوقت .بانتظار ذلك ،هنالك %12.5من البطالة الرسم ّية يف فرنسا!
دانيال مريميه :ملاذا ال يوجد معارضة لتلك الليربال ّية؟

ب من إرهاب
رض ٍ
كورنيليوس كاستورياديس :لست أدري ،هذا أم ٌر غريب .ورد الحديث عن ْ
يل ال
الفكر الوحيد ،أي عن ال فكر .هو وحيد مبعنى أ ّن الفكر األ ّول هو .ال فكر كامل وحيد ليربا ّ
الذهبي؟ حواىل عام ،1850
يجرؤ أح ٌد عىل معارضته .كيف كانت اإليديولوجيا الليرباليّة يف عرصها
ّ
كانت إيديولوجيا كبرية ألنهم كانوا يعتقدون بالتط ّور .أولئك الليربال ّيون كانوا يعتقدون بأن التط ّور
االقتصادي .ولكن حتّى عندما ال نغتني ،يف الطبقات املستغلَّة ،سنتّجه نحو عملٍ
سيُحدث الرغد
ّ
سيقل غباء الناس الناتج عن الصناعة :كان ذلك هو املبحث األبرز
ّ
أقل ،نحو أعامل أقل مش ّقةً،
ّ
لذلك العرص.لقد قالها بنجامني كونستان :إن العامل ال ميكنهم االقرتاع ألنهم أغبياء بتأثري الصناعة
يختص االقرتاع بدافعي الرضائب
(لقد قالها رصاحة ،كان الناس نزيهني وقتها) ،وبالتايل يجب أن
ّ
ليحق له االقرتاع) .ولكن يف ما بعد تدنّت
سيايس يقيض بأن يكون املواط ُن داف َع رضيبة
(نظام
َّ
ّ
ساعات دوام العمل ،شا َع محو األ ّم ّية ،و ُوجدت التعليم ،وأصبح هنالك أنواع من األنوار التي ليست
أنوار القرن الثامن عرش االنقالبية ،ولك ّنها مع ذلك أنوار تنترش يف املجتمع .العلم يتط ّور واإلنسانيّة
تتحض شيئاً فشيئاً ،بشكل متقارب ،سنصل إىل مجتمع ال يوجد فيه استغالل
تتأنسن ،واملجتمعات
ّ
يل ،حيث ستتجه الدميقراطيّة التمثيليّة لتصبح دميقراطيّة حقيقيّة.
فع ّ
دانيال مريميه :ال بأس؟

إل أ ّن ذلك مل ينجح! الباقي تحق َّق ولك ّن الناس مل يتأنسنوا،
كورنيليوس كاستورياديس :ال بأسّ .
يتحض ،والرأسامل ّيون مل يلينوا ،إننا اليوم نشاهد هذا األمر .ما حصل هو أ ّن
واملجتمع مع ذلك مل
ّ
الناس مل يعودوا يؤمنون بهذه الفكرة يف أعامقهم .إ ّن ما يهيمن اآلن هو الخنوع حتّى لدى ممثّيل
جة الدامغة يف هذه املرحلة؟ قد تكون سيّئة ولكن املصطلح البديل اآلخر
الليرباليّة .ما هي الح ّ
الناس .إنهم يح ّدثون أنفسهم :هذا ما
أرعب
كان أسوأ .هذا يُخترص بهذا .وصحيح أ ّن هذا األمر
َ
َ
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يكمن خلف هذا الجفاف (النضوب) اإليديولوجي لعرصنا ،وأعتقد أننا لن نخرج من هذه الحالة
ٍ
ٍ
جديد
انبعاث
إال إذا ،حقيقةً ،كان هناك  ...يجب أن ننتظر ،يجب أن نأمل ،يجب أن نعمل من أجل
قوي للمنظومة (ٍ ،)Systemeوأيضاً من أجل عودة نشاط الناس ومشاركتهم.
لنقد ّ

دانيال مريميه :نخبة سياس ّية مصغّرة قد تق ّزمت إىل مستوى خادم ذليل للرشكة العاملية،
مثقّفون كالب حراسة ،وسائل إعالم قد خانت دورها كمعارض للسلطة ،هذه بعض األسباب وبعض
املظاهر لـ «ارتقاء التفاهة» هذا.

ين« .هنا
كورنيليوس كاستورياديس :ولكن يف الوقت الراهن ،نشعر بارتعاش لعودة نشاط مد ّ
وهناك ،بدأنا نفهم أ ّن «األزمة» ليست حتم ّية الحداثة التي يجب الخضوع لها« ،أن تتأقلم» خشية أن
كل شخص
نفسها وكذلك مسألة كفاءة ِّ
تُتّهم باتباع التقليد القديم .بالتايل تطرح مسأل ُة دور املواطنني َ
يف مامرسة الحقوق والواجبات الدميقراطيّة بهدف الخروج من االمتثاليّة املع ّممة إنها يوتوبيا لطيفة
وجميلة!.
دانيال مريميه :زميلك ورفيقك إدغار موران يتح ّدث عن الخبري العا ّم ّي ( )Generalisteوالخبري
العامي الذي يعرف تقريباً ال يشء عن كل
االختصايص ( .)Spécialisteالسياس ُة تتطلّب األمرين.
ّ
ّ
يشء ،واالختصايص الذي يعرف كل يشء عن يشء واحد دون غريه .كيف نُع ُّد مواطناً صالحاً؟

كورنيليوس كاستورياديس :هذه الثنائية طُرحت منذ أفالطون الذي يقول أ ّن الفالسفة يجب
كل يشء .كان العنرص الثاين من
املتخصصني ولديهم رؤية حول ّ
أن يحكموا ،فإنهم أعىل من
ّ
الثنائية هو الدميقراطية األثينيّة .ماذا كان يفعل األثينيّون؟ مث ّة هنا يشء مثري ج ّدا ً لالهتامم .اإلغريق
ربا أخطأوا ،ولكن هم الذين ابتكروا
هم الذين اخرتعوا االنتخابات .هذه حقيقة تاريخ ّية ُمثبتةّ .
ينتخب الناس يف أثينا مل يكونوا ينتخبون القضاة! القضاة كان جرى تعيينهم
االنتخابات! من كان
ُ
عن طريق السحب بالقرعة أو بالتناوب .بالنسبة ألرسطو ،املواطن هو ذلك بأن يَحكم وأن يُحكم.
ومبا أ ّن الجميع جديرون بأن يحكموا يجب أن نسحب القرعة .ملاذا؟ أل ّن السياسة ليست مسألة
اختصاص .ليس هنالك عل ٌم للسياسة .هنالك رأي ،دوكسا [ [[[]Doxaلدى اليونان ّيني ،وليس
ِ ّ
[[[
هنالك معرفة (. )Epistémè
متخصص يف السياسة وبأ ّن اآلراء تتساوى ،هي التربير
أريدك أن تالحظ أ ّن فكرة عدم وجود
ّ
الوحيد املعقول ملبدأ األغلب ّية .إذا ً لدى اليونان ّيني الشعب هو الذي يق ّرر والقضاة يُسحبون بالقرعة
متخصصة أل ّن األثين ّيني مل يكونوا مجانني ،مع ذلك قاموا بأمور
أو يُع َّينون بالتناوب .توجد نشاطات
ّ
املتخصصة ،كبناء
معتربة بعض اليشء ،بنوا معب َد البارثي ُنون وغريه...بالنسبة إىل هذه النشاطات
ّ
[[[-املعتقد السائد :مجموعة اآلراء املتلقّاة من دون مناقشة كحتم ّية طبيع ّية يف حضارة ما.
ص.
[[[ -معلومات منظّمة تتعلّق بالكون والعلوم والفلسفات وسواها وتكون خاصة مبجموعة برشيّة مع ّينة أو بأحد األ ْع ُ
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ُو َرش السفن وبناء املعابد والتعامل مع الحرب ،هي أمور تتطلّب اختصاصيني .إذا ً أولئك ،كانوا
يُنتَخبونَ .إنّه االنتخاب .أل ّن االنتخاب يعني انتخاب َمن هم األفضل .عىل ماذا نعتمد النتخاب
األفضل؟ حسناً ،هنا تتدخّل تربية الشعب ألنّه ق ْد أُق ِن َع باالختيار .نقوم بانتخاب أ ّول .نُخطئ .نالحظ
ٍ
قاض ضعيف ج ّدا ً (، )deplorable Stralegeال ننتخبه مرة أخرى أو  pjnنعزله.
مثالً أ ّن بريكليس هو
مقس ٌم بالتساوي ،هي بالتأكيد
ولك ّن هذه الدوكسا ،هذا الرأي الذي ميكن أن يُصا َدر باال ّدعاء بأنّه َّ
مصادر ٌة نظريّ ٌة متاماً .يك يكون هنالك القليل من اللحم يجب أن رعاية هذه الدوكسا .وكيف ميكن
رعاية دوكسا تتعلّق بالحكومة؟ حسناً ،بأن نحكم من خالل الحكم .بالتايل الدميقراط ّية ـ وهذا هو
امله ّم ـ هي مسألة تربويّة للمواطنني ،وهذا ما ال يوجد البتّة اليوم.

مؤخّرا ً نَرشت مجلّ ٌة إحصائيّ ًة أشارت إىل أ ّن  60يف املئة من الن ّواب يعرتفون بأنّهم ال يفهمون
اب يف فرنسا سيتخذون القرارات ،يق ِّررون كام طوال الوقت! يص ِّوتون ،يزيدون
شيئاً يف االقتصاد .ن ّو ٌ
الرضائب ،يخفّضونها ،إلخ ...يف الحقيقة ،هؤالء الن ّواب جميعهم كام الوزراء ،هم أموات بأيدي
عت عن قرب عمل
التقن ّيني .لديهم خرباؤهم ولك ْن لديهم أيضاً أحكا ٌم مسبقة أو تفضيالت .وإذا تت ّب َ
حكومة ما ،أو عمل بريوقراط ّية كبرية ـ أنا تابعت ذلك يف ظروف أخرى ـ فسرتى أ ّن أولئك الذين
يديرون يثقون بالخرباء ،ولك ّنهم يختارون الخرباء الذين يشاركونهم آراءهم .ستجد دامئاً اقتصاديّاً
يقول لك« :نعم ،نعم ،يجب القيام بذلك» .أو ستجد خبريا ً عسكريّاً يقول لك« :نعم ،يجب التسلّح
النووي» .أي يشء .هي لعب ٌة غب ّية وبهذا الشكل نحن نُحكَم حال ّياً.
النووي» أو «يجب عدم التسلّح
ّ
اختصايص أو عا ّم ّي .االختصاصيّون يف خدمة الناس ،تلك
وبالتايل ثنائية موران وأفالطون صحتها
ّ
هي املسألة .ال يف خدمة بعض محرتيف السياسية .والناس يتعلّمون كيف يحكمون من خالل
مامرستهم للحكم.
أي منط من
دانيال مريميه:
تعليمي ،أنت َ
قلت وتقول :الحال ليست كذلك اليو َم .بشكلٍ أع َّمّ ،
ٌّ
أي منط من تقاسم املعرفة؟
للتعليم ترى؟ ّ

كورنيليوس كاستورياديس :هنالك الكثري من األمور التي كان يجب تغيريها قبل التمكّن
السيايس .التعليم األسايس يف السياسة هو
حقيقي عىل املستوى
تربوي
من الكالم عن نشاط
ّ
ّ
ّ
املؤسسات يسمح بهذه املشاركة
املشاركة النشطة يف الشؤون [العا ّمة] ،ما يستلزم تح ّوالً يف
ّ
املؤسسات الحال ّية ت ُبعد الناس وتثنيهم عن املشاركة يف الشؤون [العا ّمة].
ويحثّ عليها ،بينام
ّ
حكم املجتمع ،يجب أن يُعلّموا يف
ولك ْن هذا ال يكفي .يجب أن يُعلَّم
الناس ،وأن يُعلّموا ف َّن ُ
ُ
الشأن العا ّم .لكن ،إذ نظرت إىل التعليم الحايل .ال عالقة له مطلقاً بذلك .نتعلّم أمورا ً تخصصية.
بالتاكيد نتعلم القراءة والكتابة .هذا ج ّيد ج ّدا ً ،يجب أن يعرف الجمي ُع القراءة والكتابة ،مع العلم أنّه
مل يكن لدى األثين ّيني أُ ّم ّيون .تقريباً كان الجميع يعرفون القراءة ولهذا كانوا يد ّونون القوانني عىل
أل يجهل
الرخام .كل الناس كان ميكنهم قراءتها ومن هنا كان للقول املأثور املشهور «يُفرتض ّ
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ارتكبت مخالف ًة بينام أنت تجهل القانون
أح ٌد القانونَ» ،مع ًنى .اليوم ميكن أن يحاكموك ألنّك قد
َ
ويقولون لك« :املفرتض أنّك ال تجهله» .إذا ً كان يجب أن يتجه التعليم أكرث نحو اليشء املشرتك.
يجب فهم آل ّيات االقتصاد ،آل ّيات املجتمع ،والسياسة ،إلخ...لسنا قادرين عىل تعليم التاريخ.
األطفال يشعرون بامللل وهم يتعلّمون التاريخ يف حني أنّه مش ِّوق .يجب تعلي ُم علمِ تحليلٍ
حقيقي
ٍّ
للمجتمع املعارص ،كيف هو ،وكيف يعمل.

ثت كثريا ً عن حركة أيّار/مايو ،68التي س ّميتَها مع إدغار موران وكلود
دانيال مريميه :لقد تح ّد َ
ذهبي بالنسبة للشباب الذين يتحرسون عىل أنّهم
ليفور «الثغرة» .اليوم ،هذه الحقبة هي عرص
ّ
رصفات الثوريّة والرومانسية،
مل يعيشوها .إذا أعدنا التفكري بتلك الحقبة ،يصيبنا العمى .تلك الت ّ
ألي أساس ،كانت جاهل ًة كليّاً عىل سبيل املثال مبا كان يجري
واملطلقة ،واملذهبيّة ،والفاقدة ّ
فعل ّياً يف الصني يف عهد ماوتيس تونغ ،هي أشياء كان باإلمكان معرفتها .ولك ّننا نفضّ ل أن نعتقد
عىل أن نعرف.
محق من وجه ِة نظ ٍر هي مه ّمة ج ّدا ً .لكنها ليست البتة
كورنيليوس كاستورياديس :نعم ،أنت ٌّ
اليسء للعبارة.
مسألة معرفة .إنّها الهيمنة الكربى لإليديولوجيا باملعنى الدقيق ،وأقول باملعنى
ّ
مشكلة املاويّني ال تكمن يف أنهم كانوا جاهلني ،لقد َمذْهبوهم أو إنّهم قد متذهبوا بأنفسهم .ملاذا
كانوا يقبلون باملـَ ْذ َهبة؟ ملاذا كانوا يتمذهبون بأنفسهم؟ ألنّهم كانوا بحاجة ألن ُيذهبوا .كانوا
ج ْر َح الكبري للحركة الثوريّة طوال التاريخ.
بحاجة ألن يعتقدوا .لقد كان هذا األمر هو ال ُ
ديني .هذا ليس إطرا ًء ولكن...
دانيال مريميه :ولكن اإلنسان حيوان ّ

كورنيليوس كاستورياديس :ليس إطرا ًء البتة .أرسطو الذي ال أتوقّف عن االستشهاد به والذي
ري ح ّقاً...حسناً ال ميكن أن نقول كذباً عندما يتعلّق األمر
أُ ِجلُّ ُه ج ّدا ً قال م ّرة واحد ًة شيئاً هو كب ٌ
بأرسطو ،ولكن مع ذلك .عندما قال :األنسا ُن حيوان يرغب يف املعرفة ،هذا خطأ .اإلنسان ليس
حيواناً يرغب يف املعرفة .اإلنسان حيوان يرغب يف االعتقاد ،يرغب يف اليقني ،ومن هنا سطوة
نقدي
العمل ّية يف البداية ،كان هنالك موقف
األديان ،وسطوة اإليديولوج ّيات السياس ّية .يف الحركة ّ
ّ
ج ّدا ً .عندما تأخذ أ ّو َل بيتَني من «العامليّة» التي هي نفسها نشيد الكومونة (كومونة باريس ،)1971
ِّص أعىل وال الله (يخرج الدين) ،وال قيرص وال الحاكِم
ُ
خ ْذ املقطع الثاين« :ليس هناك م ُـخل ٌ
(يخرج لينني)! ولكن هنالك تلك الحاجة إىل االعتقاد .اليو َم ،ما الذي يجعلنا أكرث تع ّقالً من
ربا تكو ُن يف الوقت نفسه لـ :ت َبعات أيّار /مايو وللتط ّور يف
أيّار/مايو 1968؟ أعتقد أ ّن النتيجة ّ
البلدان الرشقية (املعسكر الرشقي سابقاً أي العامل الثاين) ولتط ّور املجتمع بشكل عام هو أن
الناس قد أصبحوا ،عىل ما أعتقد ،نقديّني أكرث .هذا أم ٌر مه ّم ج ّدا ً .بالتأكيد هنالك رشيح ٌة ما زالت
تبحث عن اإلميان .ال ِعلمولوجيا ،الطوائف الدين ّية ،أو األصول ّية ،هذا موجود يف بلدان أخرى،
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ال عندنا ،مطلقاً .ولك ّن الناس أصبحوا أكرث نقدا ً وأكرث ارتياباً .هذا ما يص ُّدهم أيضاً عن الحراك.
التبص عن العمل» .هذا رائع!
قال بريكليس يف خطابه لألثينيّني :نحن الوحيدون الذين ال يص ّدنا
ُّ ُ
وأضاف« :اآلخرون ،إ ّما أنّهم ال يفكّرون وهم طائشون فريتكبون تفاهات ،وإ ّما أنّهم من خالل
خطاب مضا ٌّد.
خطاب وهناك
تفكريهم يصلون إىل عدم القيام بيشء ألنّهم يقولون ألنفسهم :هناك
ٌ
ٌ
إنّنا نجتاز ،حاليّاً ،مرحل ًة من الكبح ،هذا أم ٌر مؤكّد .ولكن يجب أن نفهم أ ّن ال ِه َّر الذي لَ َذ َع ُه املاء
وكل ما تبقّى ،وإن
خطَب الكبرية ّ
الساخن يخىش املاء البارد .لقد ذاقوا ّ
كل هذا ،فقالوا ألنفسهم :ال ُ
خطَب حقيق ّية.
خطَب كبرية ،بل يحتاج إىل ُ
يكن! .فعل ّياً ال يحتاج األمر إىل ُ
َ
فكرك ،هو نظرة امل ُحلِّلِ
النفيس إىل العالَم .ليس من املعتاد أن
دانيال مريميه :إ ّن ما يُغْني
ِّ
ميتلك املرء ع ّدة إضاءات .لقد أصدر راوول فانجم كتاباً عنوانه :نحن الذين ال ح َّد لرغباتنا.
كورنيليوس كاستورياديس :نحن الذين نهذي؟ آه ،نعم! نحن الذين نهذي! (يقول ضاحكاً)
دانيال مريميه :ما رأيك بهذه الرغبة التي ال تُق َهر التي تجعل من التاريخ مستم ّرا ً؟

كل حال ،هنالك رغبة ال ت ُق َهر .أخريا ً وأيضاً! (يسود
كورنيليوس كاستورياديس :لكن عىل ّ
فصل كبري .إذا نظرتَ إىل املجتمعات القدمية أو املجتمعات التقليديّة،
ٌ
الصمت) هنا ح ّقاً ...هذا
النفيس .نتكلّم عن تلك
ال وجود للرغبة التي ال ت ُق َهر .نحن ال نتكلّم هنا عن وجهة نظر التحليل
ّ
الرغبة التي ح ّولتها التنشئة االجتامعيّة .وهذه املجتمعات هي مجتمعات التكرار .ففي العرص
بكل معاين الكلمة ،تجاه الضغوط عىل تنشئة األفراد اجتامع ّياً .نقول عىل
الحديث ،هنالك تح ّر ٌر ّ
سبيل املثال« :أنت تتخذ زوج ًة من العشرية الفالنيّة أو من العائلة الفالنيّة .ستكون لديك زوج ٌة
رس ،وسيكون هنالك إثم .سيكون
يف حياتك .إذا كان لديك اثنتان ،أو رجالن ،فسيكون ذلك يف ال ّ
رص الالمحدوديّة يف
لديك وض ٌع
اجتامعي ،سيكون ذلك وال يش ٌء آخ ُر» .ولك ّننا اليو َم دخلنا ع َ
ّ
فتح عظي ٌم.
كل املجاالت ويف هذا نحن لدينا الرغبة يف الالمتناهي .لك ّن هذا التح ّرر هو مبع ًنى ٌ
َ
مجال للعودة إىل مجتمعات التكرار .ولكن يجب أيضاً أن نتعلّ َم ـ وهذا موضوع كبري ج ّدا ً ـ
ال
يل اليوم هو مجتمع يركض ـ برأيي
أن نتعلّ َم وض َع قيود ذات ّية ،فرديّاً وجامع ّياً .واملجتمع الرأسام ّ
كل وجهات النظر ألنّه مجتمع ال يُحسن وضع حدودا ً ذاتيّة لنفسه .واملجتمع
ـ نحو الهاوية من ّ
مستقل ،يجب أن يعرف كيف يضع لنفسه حدودا ً ذات ّية.
ّ
الح ّر ح ّقاً ،هو املجتمع الذي يتمتّع بحكم
دانيال مريميه :وض ُع حدو ٍد يعني املن َع .كيف يجري املنع؟
كورنيليوس كاستورياديس :ال ،ليس هو املنع باملعنى الرادع .ولك ّنه أن نعرف أ ّن هنالك
أمورا ً ال ميكن القيام بها أو ال ميكن حتّى محاولة القيام بها أو ال تنبغي الرغبة فيها  .عىل سبيل
املثال البيئة .نحن نعيش عىل هذا الكوكب الذي نحن بصدد تدمريه ،وعندما ألف ُ
ظ هذه العبارة أفكّر
بالعجائب ،أفكّر ببحر إيجة ،أفكّر بالجبال املكس ّوة بالثلج ،أفكّر مبنظر املحيط الهادئ من زاوي ٍة
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املحاورات

الفرنيس الذي نحن بصدد تصحريه .العديد من العجائب
يف أسرتاليا ،أفكر بـ بايل ،بالهند ،بالريف
ّ
هي يف طريقها إىل الزوال .أفكِّر أنّه كان علينا أن نكون بُستانيّي هذا الكوكب .يجب أن نزرعه .أن
نزرعه كام هو ومن أجل نفسه .وأن نجد حياتنا ،مكاننا بالنسبة إليه .إنها م َه ّمة ضخمة .وهذا ميكنه
ميتص جزءا ً كبريا ً من أو قات فراغ الناس ،املتح ِّررين من عمل أحمق ،منتج ،متك ّرر ،إلخ...
أن
ّ
يل وحسب ولكن عن التخيّل املهيمن حاليّاً .التخيّ ُل
لك ّن هذا بالطبع ،بعي ٌد ج ّدا ً ال عن النظام الحا ّ
كل غرفة،
يف عرصنا ،هو تخ ّي ُل التم ّدد الالمحدود ،هو تراكم الحقري من املتاع ...جهاز تلفز ٍة يف ّ
كل غرفة ،إنّه هذا ما يجب تدمريه .النظام يستند إىل هذا التخ ّيل املوجود هنا
حاسوب صغري يف ّ
والذي يعمل.
دانيال مريميه :إ ّن ما تتكلّم عنه هنا ،من دون توقّف ،هو الحريّة؟

كورنيليوس كاستورياديس :نعم.

دانيال مريميه :خلف هذا ،توجد الحريّة؟

كورنيليوس كاستورياديس :نعم.
دانيال مريميه :الحريّة صعبة؟

كورنيليوس كاستورياديس :آه نعم! الحريّة صعبة ج ّدا ً.
دانيال مريميه :الدميقراطيّة صعبة؟

كورنيليوس كاستورياديس :الدميقراط ّية صعبة ألنّها حريّة ،والحريّة صعبة ألنّها دميقراط ّية،
نعم بشكل مطلق.أل ّن الالمباالة سهلة ،اإلنسان حيوان كسول ،هذا ما قالوه .هنا أيضاً أعود إىل
أساليف ،هنالك عبارة رائعة لـ ثوسيديدس :يجب أن نختار الراحة أو أن نكون أحرارا ً .أعتقد أ ّن
بريكالس هو الذي قال هذه العبارة لألثينيّني :إن كنتم تريدون أن تكونوا أحرارا ً ،يجب أن تعملوا.
أنت ال ميكنك أن ترتاح .ال ميكنك أن تجلس أمام التلفزة .أنت لست حرا ً عندما تكون أمام التلفزة.
لست ح ّرا ً ،هذه حريّة مزيّفة .ليس حام ُر
ُغي قنوات التلفزة كاألبله،
َ
أنت تظ ّن أنّك ح ٌّر وأنت ت ِّ ُ
بوريدان وحده الذي يختار بني كومتَني من التنب .الحريّة ،هي النشاط .والحريّة هي النشاط الذي
كل يشء ولكن يجب أالً
يضع لنفسه حدودا ً ذات ّي ًة بالوقت نفسه ،أي أن يعرف أ ّن بإمكانه أن يفعل ّ
كل يشء .تلك هي املشكلة الكبرية ،بالنسبة يل ،هي مشكلة الدميقراط ّية والفرديّة.
يفعل ّ
دانيال مريميه :الحريّة ،هي الحدود؟ التفلسف ،هو إقامة الحدود؟

فرض حدوده
كورنيليوس كاستورياديس :ال ،الحريّة ،هي النشاط والنشاط الذي يعرف
َ
الخاصة .التفلسف ،هو التفكري .هو التفكري الذي يعرتف بأ ّن هنالك أشياء ال نعرفها وبأنّنا لن
ّ
نعرفها أبدا ً...
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ا لملــف
اإليديولوجيا
الكلمة ،الفكرة ،اليشء
بيار ماشريه

نقد ريكور لإليديولوجيا من أجل الالّهوت
هريمينوطيقا االرتياب
دانييل ل .هوانغ

اإليديولوجيا يف الدين والسياسة
متظهرات اإلشكال يف التفكري الغريب
غيضان السيد علي

اإليديولوجيا يف مساراهتا
من الوهم إىل العلم
خليل أحمد خليل

مؤس ُسها
اإليديولوجيا كام يراها ِّ
فلسفة من أجل اجلمهورية
ليليان موري

اإليديولوجية الصهيونية والغرب
رحلة التوظيف من االسترشاق إىل اإلسالموفوبيا
أشرف بدر

الديمقراطية بام هي ُمن َتج إيديولوجي

استقراء املسار التارخيي
شهريار زرشناس

الدين إيديولوجي
ّ

يف صواب القول بالهنائية اإليديولوجيا
علي رضا شجاعي زند

اإليديولوجيا
الكلمة ،الفكرة ،الشيء

[[[

بيار مارشيه Pierre Macherey

[*]

الظروف التي م ّرت فيها لفظة « اإليديولوجيا » بني عام  ،1796التاريخ الذي
يناقش املقال
َ
ابتكرها فيه ديستودي ترايس ،وعام  ،1845التاريخ الذي اس ُتخدمت فيه من جديد مع مؤلفات
كارل ماركس .ويبني الكاتب ما طرأ عىل مفهوم اإليديولوجيا من تطورات حتى دخلت عامل
سلبي
(كعلم عا ّم لألفكار) إىل قيمة ذات مضمون
السياسة حيث انتقلت من قيمة إيجاب ّية
ٍ
ّ
اجتامعي ملعتقدات صارمة ووعي زائف كام جرى ذلك مع األدبيات املاركسية.
(كنظام
ّ
الكلامت املفاتيح :املعتقدات ،اإليديولوجيا ،التمثيالت الجامع ّية.

املحرر

الهدف من هذا العمل هو وضع أو ّل نقطة عىل مفهوم اإليديولوجيا ،التي لها وقع سيئ ج ّدا ً

اليوم ،ملصلحة الحجج التي ليست جميعها من طبيعة واحدة ،ولك ّنها يف نهاية املطاف تلتقي
جميعها يف موضوع ّي ِة ما تتوافق مع الصيغة التي تق ّد َم بها دانيال بيل .لقد أُطلقت تسمية «نهاية

اإليديولوجي وانخفاض قيمة الفكرة التي
اإليديولوجيات» ،عىل ما أثري حول اضمحالل «اليشء»
ّ
طُبِّقت عليه والتي يُتنازع عىل رشعيّتها .يف الواقع ميكن القبول وبسبب الظروف التي تك ّونت
خاللها ،بأ ّن اإليديولوجيا » ليست مفهوماً ج ّيدا ً ج ّدا ً ،وأ ّن استخدامها يجب أن يخضع لنقاش دقيق
*-أستاذ الفلسفة يف "جامعة يل" الثالثة  -فرنسا.
ـ العنوان األصيل.Idelogie: le mot, l'idee, la chose :
ـ املصدرMETHODOS savoirs et textes No 8- 2008, www.revues.org/1843 :
ـ تعريب :هدى الفقيه ـ مراجعة :د .جاد مقديس.
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كل املفاهيم .إىل جانب ذلك ،ينطرح السؤال :هل هناك مفاهيم تكون
وكثيف ،كام هي الحال مع ّ
«كلّها جيّدة» وال تتض ّمن أي خطر ينبغي الحذر من االنجراف نحوه؟

ميكن لنا أن نتوقّع ذلك بشكل معقول .ولهذا السبب يجب أن نص ّمم عىل استخدام املفاهيم
التي وفقاً لها نحافظ بشكل دائم عىل يش ٍء من الحذر الذي يج ّنبنا إغراءات تطبيقها آل ّياً يف جميع
الحاالت ،بحيث تبدو كام لو أنّها تق ّدم حلوالً متكاملة .يف حني أ ّن دو َر املفاهيم يف عمل الفكر هو
يف الواقع يشء آخر :هو ليس لضامن الحلول الدامئة ،ولكن لضامن إمكانية إظهار قضايا جديدة،
وبالتايل صياغة إشكال ّيات الحقائق التي ترتبط بها ،من خالل اإلضاءة عليها بشكل غري مبارش وغري
أي اتجاه تنحرف املضامني التي يُحال إليها ،من أجل
منحاز ،ما يدفع بشكل أفضل إىل إدراك يف ّ
لكل الصدمات ،أو تقريباً .فام هي املشاكل التي يثريها
كل ما يبدو رضوريّاً ّ
تصحيح التصويبُّ ،
عبت هذه املشاكل؟ هذه هي األسئلة التي
استخدام مفهوم اإليديولوجيا ؟ عن ّ
أي صعوبات حقيقية ّ
نود أن نحمل لها بداية إجابات.

ٍ
أفضل
َ
تحديد
للقيام بذلك ،من األفضل أن نأخذ فكرة اإليديولوجيا من مصدرها ،من أجل
للمجال الذي بارشتْ داخلَه العمل .بالطبع ليس يف فضاء األفكار املحضة ،حيث يُفرتض أ ّن هذه
األفكار ُمك َّونة من قبل ،ولكن يف وضعٍ ظهر استجاب ًة لبعض متطلّبات ورضورات حقبة مع ّينة،
وبالتايل يف عالقة مع رهانات تاريخ ّية مح ّددة بدقّة ،حيث استطاعت يف ما بعد تطويرها ما دفع
نقطة تطبيقها إىل التح ّرك .ويف النتيجة ،فقد فرضت إعادة صياغة االفرتاضات عىل أسس جديدة .إن
تحديد مفهوم اإليديولوجيا يف تاريخها ،هو االعرتاف بأ ّن معناها قد تط ّور ،وتح ّول يف إطار التك ّيف
االجتامعي من أجل الوقوف عىل جوانب منه بقيت غري مكتشفة
مع طرائق جديدة ملعالجة الواقع
ّ
سابقاً .من دون ذلك ،ال ميكن أن ت ُح َّدد .إذ إ ّن املسألة ليست أن نويل مفهوم اإليديولوجيا ثق ًة
عمياء ،وال إدانته بشكل كامل وغري قابل لالستئناف ،ولكن لدراسة الظروف التي متكّنت يف ظلّها،
يف جوانب معينة من الحياة الجامع ّية ،من اتخاذ أشكال «الوعي» الذي يتوافق معها والذي ساهمت
األقل.
يئ عىل ّ
يف جعله معروفاً ،بشكل جز ّ
ٍ
كأساس من دون مجازفة :كلمة أو مفردة
القصة ،نجد شيئاً ميكن االعتامد عليه
يف بداية هذه
ّ
مم توحي به األصداء اليونانيّة التي تتناول العصور القدمية.
«اإليديولوجيا » ،هي ذات أصل متأخّر أكرث ّ
من النادر التمكّن من تعيني تاريخ مح ّدد لوالد ِة كلم ٍة قل َّل االستخدا ُم الشائع لها من شأنها .ومع ذلك،
فإ ّن مفردة «إيديولوجيا» ،الكلمة املستحدثة ،نطق بها للم ّرة األوىل علناً ،بشكل مح ّدد يف  20حزيران/
األرستقراطي املنتسب إىل مثاليّي الثورة ونجا عىل مدى عا َمني سابقني من
يونيو ،ديستودي ترايس،
ّ
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الوطني الذي كان عضوا ً مشاركاً فيه،
صف العلوم األخالق ّية والسياس ّية يف املعهد
مجازر الرعب ،أما َم ِّ
ّ
يف الجزء الثاين من بحثه «مذكّرة حول القدرة عىل التفكري» التي يعود تاريخ إصدارها األ ّول إىل عام
 :1798كان املقصود من هذا املصطلح تسمية «علم األفكار» الذي اقرتحه فالسفة املجتمع الجديد،
محل امليتافيزيقيا القدمية امل ُـدانة بسبب الـ «امل ُـطلق ّية» املنسوبة إليها .وبالتايل فقد كان
ّ
ليحل
ّ
ٌ
ترميدوريني [الرتميدورين ّية :انقالب ضمن الثورة الفرنسية ض ّد قادة نادي
سياق
اللفظي
لهذا االبتكار
ّ
ّ
اليعاقبة ...الذي أنهى املرحلة األكرث تط ّرفاً يف تاريخ الثورة الفرنس ّية] من الثورة الفرنس ّية ،الحقبة امله ّمة
البورجوازي» .وبالتايل مل ّا ُوضع بشكل
التي ث ُ ّبت فيها وانعكس تنظي ُم ما ُس ِّم َي يف ما بعد «املجتمع
ّ
خاص ،وأل ّول م ّرة يف فرنسا ،نظام التعليم العام مع املدارس املركزيّة يف الجمهوريّة ،تحت سلطة
ّ
األسايس ،ال بل حجر الزاوية يف هذا التنظيم ،حيث الجانب اآلخر
الدولة .هذا األمر يُشكِّل الجانب
ّ
حة العا ّمة ،الـ  biopouvoir biopowerأي الطاقة الحيويّة .وهي العالقة بني
هو تح ّمل مسؤول ّية الص ّ
توله تحديدا ً العضو اآلخر امله ّم يف الحركة «اإليديولوج ّية» ،الطبيب
السلطة والحياة قبل األدب الذي ّ
كاباين .ومن الجدير بالذكر أ ّن فكرة اإليديولوجيا التي ميكن التقدير بأنّه كان من املستحيل تص ّورها،
واالجتامعي
السيايس
مؤسس ِة صه ِر النظام
يف ّ
ظل النظام القديم ـ جرى ربطها مبارشة وتكييفها يف ّ
ّ
ّ
بحصة من األداة ،ما ساعد عىل االنخراط يف الواقع
يف فرنسا .فقد ساهمت من خالل منحى التعليم،
ّ
التاريخي الذي يفيض عىل اإلطار الزمني امل ُـعطى للحركة الواحدة لألفكار والكلامت املستخدمة
ّ
للتعبري عنها .يف  20حزيران/يونيو ،1796عندما جرى التداول أل ّول م ّرة بكلمة «إيديولوجيا» من ِقبل
أنفسهم رسم ّياً «اإليديولوج ّيني» ،تزامن ذلك مع انطالق ما ميكن تسميته الحقبة
أولئك الذين َس ُّموا َ
يحق لإليديولوج ّيا ،باملعنى األقوى للكلمة ،العناية باملواطنة
أو العرص
اإليديولوجي ،حيث كان ُّ
ّ
احتل اليش ُء
ّ
من خالل إنتاج تأثريات ذات معانٍ مالزمة مبارش ًة لبلورة نظام جديد للمجتمع ،حيث
اإليديولوجي يف الوقت نفسه مع الكلمة والفكرة مكانتَه :ميكن القول بطريقة أو بأخرى بأ ّن املجتمع
ُّ
الربجوازي لكونه انطلق من الثورة الفرنس ّية يسري باإليديولوج ّية كام تسري السيارات بالبنزين .هذا األمر
ّ
َ
يحتل مكا َن اإليديولوج ّيا،
ّ
السؤال ـ الذي سنرتكه جانباً مؤقّتاً ـ ملعرفة ما الذي كان
يطرح دفع ًة واحدة
يحتل الح ّي َز الذي ُولدت فيه اإليديولوج ّيا
ّ
بالحري ما الذي كان
قبل أن يقوم هذا النوع من املجتمع ،أو
ّ
باملعنى املزدوج للكلمة ولليشء :ليس من العبث أن نفرتض إمكانية أن ال تكون هناك أي إيديولوج ّيا
األقل ،باملعنى الذي ال ميكنها فيه أن تظهر وتتم ّيز كام حصل يف الوقت الذي
غري «الربجوازيّة» ،عىل ّ
تحتل مركزا ً مهيمناً يف الدولة واملجتمع.
ّ
بدأت فيه الربجوازي ُة
يل هي جزء ال يتج ّزأ من الجهد لتنفيذ توليفة ملموسة
اإليديولوجيّة يف شكلها
«العلمي» األ ّو ّ
ّ
ِ
قواعد اللغة واملنطق من خالل قونَنة تدريب
بني الفلسفة والرتبية عىل األسس التي أقامها اجتام ُع
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الفكر ،وتوفري الرشط إلتاحة املكان للمقدرة الفكريّة واإليديولوج ّية باملعنى قد أصبح عليه حديثاً،
مؤسسة ُمعلِّمة ،يكون
العلمي أدرج يف بوتقة العمل
ما دام الفكر
الحقيقي للمجتمع املتصل بتمثيل ّ
ّ
ّ
من مهامها األساس ّية تطوير ونرش «األفكار» ،األفكار الصحيحة اجتامع ّياً وفلسف ّياً ،فقد توقّفت
«اإليديولوج ّية» ،مبعنى العلم الجديد لألفكار ـ التي كان مطلوباً منها التص ّدي للفلسفة القدمية-
األقل
عن تقديم اللوحة الكبرية .ميكننا القول أمام وجهة النظر هذه إ ّن اإليديولوج ّية ظهرت ،أو عىل ّ
بدأت تصبح هدفاً مبج ّرد تسميتها ،يف الوقت الذي ُوضعت فيه املدرسة العا ّمة تحت اإلرشاف
املبارش للمجتمع وأجهزته ،وقد حلّت محل الكنيسة من أجل أن تضمن ـ عن طريق مد ّربني
متخصصني لهذا الغرض ـ إدارة العقول .وهكذا مل يكن «املنظّرون» مج ّرد مامرسني لاللتزام
ّ
العلمي بحصولهم عىل مكان يف كيان املعارف املك َّونة ،إىل جانب غريها من أشكال املعرفة
ّ
حيث كان عليها أن تتشارك فيه معها يف التش ّدد واملوضوع ّية؛ ولكن كأعضاء يف مدرسة فكريّة
تدمج يف تنظيم املجتمع منهجاً
خاصاً ،هو منهج العلم
ومجموعة «مثقّفة» مشاركة ،شُ كِّلت يك
ّ
َ
حقيقي ،كانوا فعالً ـ أصحاباً بوصفهم نوع من العقيدة الجامع ّية
جمهوري
الذي نُسب إليه طاب ٌع
ّ
ّ
التي ح ّركت تح ّيزهم ـ إيديولوج ّيني .مبعنى أ ّن هذه الكلمة ستأخذ يف ما بعد سياقاً آخر ـ بعد
الخاص الذي منحه إيّاه ديستوت دي ترايس
أن يصبح املذهب العقائدي ،يف الوقت يف شكله
ّ
وزمالؤه ـ بال ّياً ومصريه إىل النسيان .هذا يشري إىل أ ّن اإليديولوج ّيا مبعناها األ ّول أي «علم األفكار»
قد أ ّدت وظيفتها «اإليديولوج ّية» عىل أكمل وجه ،لدرجة أنّها كانت يف ما هو أبعد من متناولِها
يف الدقيق ،يُتوقع لها أن تصبح ،مبا متثّله من علم الثورة ،وسيل ًة لرتسيخ املجتمع بأكمله.
املعر ّ
جهم والسبب أنه مل يكن منطق ّياً متاماً بحيث
لقد ابتكر املنظّرون ،يف الوقت نفسه «علامً» مل يُ َن ِّ
ِ
يض ّم تص ّورا ً مسبقاً
لخطوات ما يُس ّمى اليوم «الفلسفة التحليل ّية» .بإزاء ذلك عمدوا إىل وضع طريق ًة
ينسق فيها
للتعبري عن لعبة األفكار لعمل املجتمع عن طريق إعارة هذه اللعبة تنظيامً متجانساً ّ
أي إيديولوجيا،
أي احتامل لنشوب رصاع أو تناقض .هذا يف الواقع جوهر ّ
النتائج ويتج ّنب سلفاً ّ
أي بديل
نفسها مقبولة كإيديولوجيا عامل ّية ورضوريّة ،وبالتايل أن تستبعد ّ
نفسها وتجعل َ
أن تتع ّر َف َ
ألي اعرتاض.
باملستوى الذي تق ّدمه هي ،والذي تنسب إليه صف ًة ضا ّمة ال ترتك مجاالً ّ
تحت اسم اإليديولوجيا ،ومن خالل خلقِ علمٍ جديد ،علم األفكار ،الذي انكشف له دو ٌر يك
َ
مجال التح ّري
يحتل الحيّز الذي كانت تحتلّه الفلسفة .كان اإليديولوجيّون يفكّرون بأن يفتحوا لها
ّ
جلها فيه .فاإليديولوجيا
الذي ال ينتهي ،والذي يُضفي عىل ّ
مؤسستهم ،ميزة دامئة تحت االسم الذي س ّ
يل ،رسعان ما أخذت مع ًنى وقيم ًة مختلفة ج ّدا ً عن تلك التي ح ّددوها لها :رسعان
بالشكل األ ّو ّ
علمي متق ّدم يدعو إىل املوضوعيّة
ما توقّفت كلمة اإليديولوجيا عن كونها االسم الخاص لنهج
ّ
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والدقّة .وانطالقاً من ذلك الوقت تحديدا ً ،الذي جرى فيه االعرتاض عىل قدرة هذا النهج يف
الوصول إىل الحقيقة التي اقتحمت اللغة املشرتكة بدأت توجد فيها بالشكل الجديد لإليديلوجيا
من دون اإليديولوجيا التي ح ّولتها إىل كلمة شعبويّة ،بقيت الكلم ُة يف غياب اليشء الذي كانت
تشري إليه سابقاً .لقد نتج تح ّول معنى كلمة اإليديولوجيا من طرح قيمة املعرفة املعرتف بها
أقل علم ّي ًة منه سياس ّياً ،وهذا ما كان يسمح لها بأن
أساساً لإليديولوجيا ،فهو طرح كان يف البداية َّ
تلعب دورين يف الوقت نفسه ،وهي تق ّدم نفسها كمعرفة ثوريّة ،مفيدة للعا ّمة ،وهدفها خدمة إعادة
تنظيم املجتمع ،وبالتايل مك َّرسة لالقرتان باملصادفات وتلقّي الصدمة املضا ّدة للنزاعات.
الجمهوري املفتوح نسب ّياً (بعد الثورة
هذا التح ّول تزام َن مع اللحظة التي ترك فيه الشكل
ّ
َ
املجال مفتوحاً لنزاع األحزاب ،كام ساهم يف إعادة القوى املـَلَكيّة إىل مركزها
الفرنسيّة) ،وترك
وتأرجح ،طوال السنوات األخرية من القرن الثامن عرش تحت وطأة تناقضاته
ض ّد القوى الثوريّة،
َ
الداخل ّية .ولقد استسلم هذا النظام لـ حكومة القناصل ث ّم لـ االمرباطوريّة ،كنموذجني للحكم
لغي دور التج ّمعات إىل ح ّده األدىن ،وحيث خضع اتجاه األفكار لتحكّم
ّ
االستبدادي ،حيث أُ َ
ٍ
كسند
مش ّدد أجهزة الرقابة ،بذريعة إنهاء فوىض الثورة مع الحفاظ عىل جزء من مواريثها التي قُ ِّدمت
ين ،الذي حمل فعالً تغيريا ً ذا اتجاه واحد عىل مستوى اآلداب
أسايس لها ،مثل تعديل الرمز املد ّ
ّ
ري أوروبا بأكملها خالل خمسة
والخاصةّ :
العا ّمة
ّ
لعل إحدى النتائج األكرث ظهورا ً لهذه الثورة تدم َ
عرش عاماً ،والتي انتهت أخريا ً باالنفتاح عرب ترميم امل َـلَك ّية ،وإعادة صياغتها عىل شكلٍ
دستوري،
ّ
األسايس .وسط
ين املكتسب من حركة ثوريّة أُعيدت إىل فكرها
كنوع من العودة إىل النظام الربملا ّ
ّ
بكل طاقته بقضايا
يئ اس ُمه بونابرت ،أصبح يف ما بعد نابوليونّ ،
كل ذلك ،أمسك
ّ
ٌ
شخص استثنا ّ
القوي ،وصاحب الرؤية
فرنسا حيث ق ّدم أمنوذجاً ال يزال فاعالً اليوم أيضاً ،وهو أمنوذج الرجل
ّ
الذي ميلك نظر النرس ،وامللجأ ،وامل ُـنقذ ،والجدير الوحيد ،والذي يستخدم القوة عند اللزوم
إلخراج البلد من األزمة العميقة التي كان غارقاً فيها.
لك ْن يجب علينا أن ال ننىس ،أ ّن بونابرت ،كان يف األساس إبداعاً من إبداعات اإليديولوج ّيني
بكل اهتامم صعوده كصديق كبري للعلامء الذين اصطحبهم يف حملته عىل مرص.
الذين س ّهلوا ّ
سيايس
كل طاقتها لتحقيق نظام
بالنسبة إىل السلطات الفكريّة الكبرية لذلك العرص التي ك ّرست ّ
ّ
القوي ـ مبنزلة
يف جديد ،بدا بونابرت ـ الذي كان مدعوماً من «باراس» رجل حكومة املـُديرين
ّ
وثقا ّ
والعسكري الذيكّ واملثقّف واملشهور بالعدل والنزاهة مبا ق ّدمه لتق ّدم األفكار .وكام
الطائر النادر،
ّ
نقول اليوم ،لليسار ،إنه كان جديرا ً يف النتيجة بأن يصبح ،وهو الخادم الجيّد ملسرية العقل ،وامله ِّدئ
AL-ISTIGHRAB

شــتا ء 2 0 1 7

االستغراب

اإليديولوجيا :الكلمة ،الفكرة ،الشيء

43

والسيف الذي ،بحسب كلمة «سيييس»[[[ ،كانت الثورة
الجمهوري،
لألطراف ،الي َد املسلّحة للنظام
َ
ّ
بأمس الحاجة إليه بغية تخليد مكتسباتها الهشّ ة .يف نهاية عام  ،1797لتتويج التحالف الخارق بني
ّ
«املؤسسة الوطنيّة» ،حيث
السيف واملـِحربة الهادف إىل توحيد الجيش والكنيسة ،جعلوه يتعاون مع
ّ
جهوا كفاءاته يف مجال املدفع ّية؛ فلقد اضطُ ّر بونابرت الذي كان مأسورا ً يف كربياء سلطته يحافظ
و ّ
عىل املساواة مع أكرث الشخص ّيات العلم ّية املرموقة يف عرصه .ومن بني مواهبه األخرى ،كانت
«املؤسسة» بإمعانٍ  .كان مدركاً للفوائد التي ميكنه
لديه موهبة االعتناء بصورته م ّدة ملتابعة أعامل
ّ
سيايس يف متويه املشاريع
أن يجنيها من هذا الرتابط بني الواجهة وال َعرض ،الذي يساعد بهدف
ّ
الظل .ولكن عندما ق َّد َر أ ّن الفرصة باتت مناسبة لتحقيق هذه املشاريع
الحقيق ّية التي كان يتابعها يف ّ
واالنخراط يف مغامرة «انقالب  18برومري[[[ (فرنسا)»[[[ ،انتهى فجأ ًة الغزل مع العلامء ،وال س ّيام مع
املؤسسة الوطن ّية :مل يعد بونابرت ـ الذي
اإليديولوج ّيني يف قسم العلوم األخالق ّية والسياس ّية يف
ّ
حامته سوى خصوم محتملني،
أُطلِ َق عىل ِّ
السكّة التي كان يجب أن تجعله نابليون برسعة ـ يرى يف ُ
وأدانهم كميتافيزيقيني مظلمني متشاركني يف بحوث ملتبسة أنتجت فيها منافسني من النظام العام
يب هو اإلدانة العنيفة واملحتدمة للعقالن ّية يف
وبالتايل من ممتهني املعارضة .كان موضوعه االنتخا ّ
اإليديولوجي ،مقابل ازدراء التعبري الذي يشري إليه يف عمق االستخدام،
جميع أشكالها ،وهكذا أصبح
ّ
مرادفاً للمـُعالِج لألفكار .وعبثيّاً متش ِّدقاً ينبعث منه الدخان ،وخطيباً متفلسفاً مثريا ً لألوهام ،يقف
عىل مسافة من الواقع ومن مشاكله املحسوسة التي استبدل بها لعبة عقم التنظري األجوف الذي
ال عالقة له باألفعال التي يق ِّنعها باإلمياءات اللفظ ّية والرضورات الصعبة .قام نابليون الذي مارس
أيضاً سلطته عىل التعبري باللغة الفرنس ّية بجول َة الق ّوة هذه :من خالل اعتزاله لإليديولوجيا التف ّوق ّية
التي مارسها خالل بضع سنوات ،أتاح اإلمكانيّة إلعادة ظهورها عىل مستوى التعبري ،ولكن عىل
السذّج وتجب
شكل تقليص الخطابات امللتبسة واملخادعة حيث الفراغ ال ميكنه أن يؤث ّر سوى يف ُّ
الخطاب حول نهاية اإليديولوج ّيات ،كام نراه ،أي حول رضورة االنتهاء
بأي مثن .مل يكن
محاربته ّ
ُ
مؤسسيها،
من اإليديولوج ّيات ،قد ظهر يف األمس ،بل لقد بدأ منذ أن عادت عبارة  -إزالة سيطرة ّ
والسلبي.
يئ
ّ
املؤسسني املؤقّتني لعلم األفكار ـ بشكلها الجديد االزدرا ّ
ّ
[[[ .أمانويل جوزيف سييس
الفرنيس
الجمهوري
[[[ .برومري :الشهر الثاين يف التقويم
ّ
ّ
[[[ :coup d’État du 18 brumaire .انقالب  18برومري :هو االنقالب الذي قام به نابليون بونابرت يف  18برومري السنة الثامنة ( 9ترشين
الثاين  ،)1799أطاح بحكومة املديرين ،وأوجد بدالً عنها حكومة القناصل ،وكان نابليون فيها القنصل األ ّول.
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نابليون واإليديولوجيا
ري الفريق الصغري من اإليديولوجيّني
كان نابليون يرى يف اإليديولوجيا أنّها الشكل الذي يعرب فيه تعب َ
الخاصة
جة أنّهم يحتفظون ببعض الكفاءات
ّ
عن حقهم يف التدخل يف الشأن العام .وذلك بح ّ
بكل مشاكل املجتمع حيث ميارسون بصددها أستاذيّ ًة أخالق ّية تسمح
وبصفتهم مفكّرين عامل ّينيّ ،
لهم بالتبشري بالقانون .عندما سيستعيد ماركس يف عام  1845كلمة اإليديولوجيّا ،التي استكملها دفعة
واحدة بالتدويل ،سيكون ذلك يف إطار نضاله ض ّد إيديولوجيا الهيغليّني اليساريّني الذين تحت لواء
َ
السيايس إىل معركة األفكار .وكل
النضال
االنتقادي» ،يعيدون
سمه باستهزاء «انتقادهم
مم ّ
السخري ِة ّ
ّ
ّ
هذا من دون أن يأخذوا بعني االعتبار بأ ّن مستقبل املجتمع يلعب يف اللحظة األخرية عىل ملعب
آخر غري ملعب األفكار ،وبالتايل عىل غري ما يف رؤوس الناس ،كام كانوا يريدون أن يوحوا أو كام
أنفسهم مخطئني بهؤالء املثاليّني الذين ما إن تُنزع األقنعة حتّى يكشفوا عن كونهم
يعتقدون هم ُ
إيديولوج ّيني :وباإلمكان القول إنه مع وجهة النظر هذه ال يزال نهج ماركس يقع يف مسار التبليغ
يل وهو  :يك يكون هنالك
باإليديولوجيا كام قادها نابليون ،الذي كان يستند إىل الفرض األ ّو ّ
إيديولوجيا ،يجب أن يكون هنالك إيديولوجيّيون ابتكروها وبأنّهم هم َمن يجب أن نقفل أفواههم،
بهدف وضع ح ّد لدمار اإليديولوجيّات التي ابتكروها هم أنفسهم .ال يبدو نابليون وال ماركس يف
مم يعطيه الـ «اإليديولوج ّيون» امل ُـهانون
وقت ظهور اإليديولوجيا األملان ّية يدركان ما هو أبعد ّ
لخطابهم من شكل إليديولوجيا قادرة عىل الوجود بطريقة هادفة ،أي كظاهرة لتيارات اجتامع ّية
أوسع من تلك التي ق ّدمتها الطائفة السيّئة التي يشكّلونها ،بالتايل نرى يف توسيع نطاق استخدام هذا
املفهوم عىل حساب احتقاره ـ الذي أ ّدى أكرث وأكرث إىل تأكيد امليزة الوهميّة لإليديولوجيا ،وإىل
يل املحض عىل الدور الذي لعبه يف هذه املسألة مثريو الفنت الوهميون وهم
الرتكيز يف الفكر الجد ّ
الحرصي لدوره
جهاً االهتامم إىل االعتبار
ّ
اإليديولوج ّيون ـ أ ّن نابليون أشار بعمق إىل املعنى ،مو ّ
املثري للقلق ،كنزوة زائدة ومن املالئم بالنتيجة طرد الهيبة الكاذبة من خالل الكشف عن التفاهة.
وهكذا ،فإ ّن التفكري يف وضع اإليديولوجيا كان محجوباً بطريقة ما ،وكانت اإلمكانيّة مغلقة بشكل
إيجايب أمام األخذ يف االعتبار امله ّمة االجتامع ّية الفعل ّية لها ،وبالتايل لطرح السؤال الحاسم :هل
املجتمع ممكن من دون إيديولوجيا؟ هذا السؤال سيكون لفرتة طويلة النقطة العمياء يف نظريات

وتواصل مع
َ
هاجس الجوانب السلبيّة لإليديولوجيا
اإليديولوجيا ،ولقد متلّك بالشاب ماركس،
ُ
األقل ـ ذهنيّاً باملشكلة
ّ
التعطّش لالنشقاق عن اإليديولوجيّات املثرية الضطرابه ،وسيحيط ـ عىل
املاركيس:
األساس ّية التي يشري إليها ،والتي حكمت بالغموض عىل مقاربة املشاكل يف إطار التقليد
ّ
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الخاصة ،من بني أمور أخرى،
يك ميكن التفكري يف اإليديولوجيا عىل هذا النحو ،يتطلّب يف رضورته
ّ
التوقّف عن اعتبارها كتحفة ،أي كاالخرتاع الزائف الوحيد لإليديولوج ّيني.

العلمي للحقيقة الذي نُسب إليها يف اللحظة التي كانت
إ ّن اإليديولوجيا ،التي يرفدها البع ُد
ّ
فيها للمرة األوىل قد ُس ّميت يف عام  ،1796أصبحت وبالتد ّرج شيئاً زائدا ً ،وحتى أكرث من الالزم،
يف للروح التي سيكون من األفضل التخلص منها يف سبيل العودة إىل ما يخفي
وكإفراط إضا ّ
مظهرها الخادع :إن املشاكل الحقيقية للمجتمع ،والتي ينبغي أن ت ُفهم يف لغة أخرى غري لغة
إل أنّه
ين الضا ّرّ .
اإليديولوجيا ،هي عىل األرض وليست يف السامء حيث يندفع دخانها الربكا ّ
بغية أن ت ُع ّد كتأثري لتكرار مضلِّل لواقع مستم ّر خارجها ،وجب أن تكون قادرة عىل االستغناء عنه.
كان عليها أن تتخلّص من الكفالة الطبيعة التي تعتمد عليها فكرتها يف البداية ،وأن يُنظَر إليها عىل
أنّها نتاج للتاريخ ،عىل األقل بعض التاريخ ،وليس كتعبري للطبيعة .من وجهة نظر اإليديولوجيّني،
اإليديولوجيا كعلمٍ لألفكار ،هي عىل صلة بأمور خضعت عالقاتها املنتظمة لقوانني عىل غرار
كل الظواهر الطبيعيّة األخرى ،وال سيّام تلك التي اختربتها األنرتوبولوجيا [علم اإلنسان] ما يعني
ّ
متاماً تلك الصيغة االستفزازيّة لـ ديستودوترايس « :اإليديولوجيا هي فرع من علم دراسة الحيوان»:
كل أفراد الجنس البرشي ،وتشكّل
وهذا مقبول ،فمبادئ اإليديولوجيا هي بالتعريف مشرتكة بني ّ
البرشي ،وليس هنالك مكان إلدخال مبدأَ التغيري يف تركيبتها الذي
ضامنات وحدة هذا الجنس
ّ
غي فيها االتساق والتامسك؛ ولكن ما إن تشكّلت اإليديولوجيا وث ُ ِّقفَت ،حتّى أُعفيت من أي
ّ
منظور للتنمية والتغيري ،رشيطة أن تكون قد قطعها عن ظروف تشكيلها األساسيّة :عالمة ال متحى
من الطبيعة البرشيّة حيث تشكل السمة املميزة األساسيّة ،كان من الصعب أن نتص ّور أنّها كانت
صناعي ،وتسليمه لتقلّبات التجهيز الوهمية كاشفة
ظل تحويل املفهوم إىل
من عمل اإلنسان ،يف ّ
ّ
التعسفي .إ ّن إذالل فئة اإليديولوجيا ،ومن
الرضوري ولكن عن تكنولوجيا التصنيع
ال عن العلم
ّ
ّ
خالل نزع الصفة العلميّة عنها ،من خالل سحب قاعدتها الطبيعيّة ،وبنوع من الوحشيّة ،والشذوذ،
ٍ
تاريخي ،عن طريق
ج عن املألوف ،أو ج َد ،إمكاني َة إعادة تسجيل نفسها يف منظور
وبتعريف خار ٍ
ّ
صت يف
حبست فيها منذ البداية ،عندما ُر َّ
استخراج شبكة قويّة من العالقات املوضوعيّة التي كانت ُ
الطبيعي .فلقد أصبحت اإليديولوجيا لعبة تعسفيّة مع تجريدات كانت قد اكتسبت
ظاهرة اإلحساس
ّ
ليونة ولَدان ًة تجعالنها عىل نحو مبارش يف تناغم مع روح العرص ،حيث تزاوجت مع الحركات ،ومع
كونها دامئاً إيديولوجيا الوقت ،تناسب مزاج الوقت من خالل تكرار األمور اليقينيّة .وبهذه الطريقة
املقطوعة يف الوقت نفسه عن قواعدها الطبيعيّة ،وعن يقينيّة العلم ،أصبحت اإليديولوجية مرادف ًة
العبثي الذي يزرع األوهام عىل حساب واقع األمور.
للرأي ،مبعنى شكل الفكر
ّ
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خاص ّية الرؤية املاركسية
يف العودة إىل ماركس ،عندما كتب مع إنجلز اإليديولوجيا األملان ّية ،كانت القطيعة بني وجهة
نظر الطبيعة ووجهة نظر التاريخ قد متكّنت من أن تبدو حاسمة .وكانت خاصيّة اإليديولوجيا هي
تاريخي يف الواقع ،وذلك بهدف التضليل
متاماً عند وجهة نظرها بإعادة التطبيع بشكل مخادع ملا هو
ّ
أي
وبطريقة صناعيّة مخادعة ملا هو يف الواقع ليس سوى عابر ومؤقّت .ولكن من أي طبيعة ومن ّ
تاريخ مل يكن ميكن تجاوز هذا التعاقب بني املوقفني؟ ليك نُعيد إىل فكرة اإليديولوجيا قيم ًة
موجبة خلف داللة سلبيّة ،وإلدخالها من جديد يف شبكات الواقع ،أال ينبغي التغلّب متاماً عىل هذه
املعارضة ،وال نكتفي بالتحليق فوقها كالروح فوق املياه؟
التاريخي [مذهب يقول
وهذا ما سيبدأ يفهمه ماركس منذ الوقت الذي استخدم فيه برنامج الدنيويّة
ّ
بأ ْن ال موجود غري املا َّدة] حيث اإليديولوجيا األملان ّية مل تكن من هذه الوجهة سوى مخطط أو ّيل لهذا
ِ
تعسفي لبعض العقول
الربنامج .إذا ً لن يُسمح بعد ذلك،
خلْقٍ
بقصد تأريخ اإليديولوجيا ،أن نقدمها ك َ
ّ
جب فهمها باعتبارها إنتاجاً اجتامع ّياً مجهول االسم ولديه رضورته ،والذي يلتزم
الضالّة :ولكن سيتو ّ
فيه املجتمع كلّه؛ هكذا يرشح مرور النظريّة من اإليديولوجيا التي قامت يف عام  1845إىل تحليل
عبادة األوثان .ثم تط ّورت ،وبروح مختلفة ج ّدا ً ،يف نهاية القسم األ ّول من الكتاب األ ّول [ Capitalرأس
يل ـ عبادة األصنام ،هي إيديولوجيا ليست محض
املال] ،حيث ّ َ
بي أ ّن ـ مع الحفاظ عىل طابع خيا ّ
ابتكار لإليديولوج ّيني يف حالة الجنون .وحتى ميكننا أن نقول إنّها إيديولوجيا من دون موضوع تكون فيه
القضية أو املؤلِّف يشغل يف البنية االقتصاديّة وظيفة حقيقية ،حتّى لو كانت تلك الوظيفة هي وطيفة قناع.

جت عن فكرة اإليديولوجيا
ومع ذلك ،فمنذ الحقبة التي مت ّيز فيها املعنى أساساً بقيمة سالبة ،نت َ
كل تطوراتها املستقبل ّية .منذ أن
نتيج ٌة ال ميكنها أن ت ُطرح بعد ذلك بأي شكل من األشكال وترافق ّ
للتخل عن ميزة «العلم ّية» ـ التي جرت نسبتها إليها منذ والدتها .وهذا ما
ّ
اضط ّرت اإليديولوجيا
منحها م ًدى عامل ّياً ـ مل يعد من املمكن أن نتح ّدث عنها يف صيغة املفرد ،وذلك ألنّها غُمرت يف
اقتسام إليديولوجيا أعقبت رصاع
مل من دون
ٍ
جر الرهانات متاماً :يف عا ٍ
اعي الذي ف ّ
السياق الرص ّ
إيديولوجي أن يغطّي بشكل كامل
ألي خطاب
اإليديولوج ّيات يصبح من غري الوارد أن ميكن ّ
ّ
َ
املجال حيث كانت هذه اإليديولوجيات تتموضع .وعند االقتضاء ،ميكن أن
ومستمر ،دون تقسيم،
يُثار الوه ُم بأ ّن أحد هذه األنواع من الخطابات كان تسلّط ّياً متاماً ،غري أنّه من املستحيل أن تكون هذه
الهيمنة ،خارج السلطة من جهة ،ومن جهة ثانية ،تتأكّد بشكل آخر مقارن ًة مع املواقفاإليدييولوج ّية
األخرى التي تص ّدت لالنطالقة؛ من هنا فإن معظم اإليديولوج ّيات ،تبدو فاقدة ملفهوم إعادة الرتكيز
يئ.
يف القطب الوحيد للربهنة التي ضمنت تصالحها النها ّ
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بكل نزاع وبالنزاع الذي يُفيض إليه ـ
ويف الوقت نفسه بدأت توضع ـ يف سياق يتسم باالرتباك املتعلّق ّ
املشاكل املتعلّقة مبفهوم اإليديولوجيا السائدة املعتربة يف عالقتها باإليديولوج ّيات األخرى املك ِّونة
أي سبب ليك تثار عندما كانت اإليديولوجيا تتمتّع
بالنسبة إليها كمهيمنٍ عليها ،املشاكل التي ليس لها ّ
طبيعي ثابت ينظّم تلقائ ّياً االحتجاجات ،وهذا ما يج ّنب انضاممها إىل بنية الهيمنة .ويف الوقت
بأساس
ّ
الحقيقي لهذه النزاعات :هل هو سامء األفكار ،رأس الناس،
نفسه ،كان قد طُرح سؤال ما هو املكان
ّ
الخاص بتقسيم العمل ،وجو َدهم ،مقيمني يف ما
أو األرض حيث يعمل الناس ما ّديّاً ليؤ ّمنوا ،يف اإلطار
ّ
كل التاريخ يشهد بأنّهم هم أيضاً متصارعون؟ كيف يتشابك
الخاصة ج ّدا ً ،حيث ّ
بينهم بعض العالقات
ّ
سلبي؟ أم هنالك ـ ليس سوى
رصاع اإليديولوج ّيات مع حيويّة العالقات االجتامع ّية؟ هل هو انعكاس
ّ
من خالل تأثري االنجذاب الذي متارسه يف التكتّالت ـ أثرا ً عكس ّياً لإليديولوجيا عىل هذه الحيويّة التي
التوصل إىل تعديل االتجاهات؟ بعبارة أخرى،
ال تقوم سوى بنقل االحتجاجات عرب لغتها ،من دون
ّ
فإ ّن اإليديولوجيا ،وفقاً ملفهوم يبدو مشرتكاً بني نابليون والشاب ماركس ،هي عالمة عجزٍ ،وبالتايل
مل نعد نفهم ما الذي يسمح بالتنديد بخطورتها ،أم هي تتمتّع بق ّوتها الذات ّية ،وهذا يعني ،عىل ح ّد
تعبري الفرض ّية الحادية عرشة حول فيورباخ ،فإن لديها القدرة ال عىل تفسري العامل وحسب ولكن عىل
العلمي؟ وإىل جانب
املشاركة يف تح ّوله أيضاً ،يف الظروف التي ال عالقة لها مع صفاء االكتشاف
ّ
ذلك الصفاء أليست يف ح ّد ذاتها حيلة ،تعمل عىل القواعد التي تق ّدمها اإليديولوجيا ؟ أليس هنالك
أيضاً إيديولوجيا العلم التي تخفي تحت مظهر من االنتظام واالستمرارية ح ّد َة املناقشات التي تجعل
كل الثوابت للمراجعة والتأويل مج ّددا ً .من املستغرب
التط ّور ممكناً ،وال ميكن التنبؤ به ،ما يع ّرض ّ
الرضوري أن يخضع مفهوم اإليديولوجيا
أن يظهر هذا األمر .من أجل أن تُثار هذه األسئلة ،كان من
ّ
يل ،أدى إىل التنديد بالتامسكات
ملحنة ازدرائه ،حيث من خالل فرض رضورة أن يتط ّور يف سياق جد ّ
فرض التفكري بالعمل عىل أسس جديدة.
الكاذبة ،ومن خالل اإلخالل بها َ
كل يشء :إ ّن تع ّدديّة اإليديولوجيا ،نتيجة لحرمانها من الجنسيّة ،أ ّدى إىل األخذ بعني
هذا ليس ّ
االعتبار ـ ال إىل االختالف بني املواقفاإليدييولوجيّة املتواجهة يف إطار نزاعاتها وحسب بل إىل
ـ متييز املستويات أو مخطّطات اإليديولوجيا ،تلك املرتدية أشكاالً مختلفة ،فُصلت بالق ّوة ،أي
أشكال اإليديولوجيّات السياسيّة والعلميّة والقانونيّة والدينيّة والجامليّة وغريها .فقد قامت الشبكة ـ
توسع
بتامسك أو بانفصال أكرث أو أقل ـ بتعقيد لعبة العالقات اإليديولوجيّة بعض اليشء ،من خالل ّ
البرشي متيل إىل
كل أحداث التاريخ
التوسع ،فإن ّ
مجال مامرساتها يف وقت واحد .وفقاً ملنطق هذا
ّ
ّ
أن تكون قد أُعيدت إىل أرضيّة إيديولوجية تصبح فيها القضيّة الرئيسيّة لجميع التح ّوالت االجتامعيّة
وأي شكل من أشكال اإليديولوجيا ؟ لقد كان علينا أن
أي إيديولوجيا ّ
الجاريّة :إيديولوجيا ،ولكن ّ
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الخاص باإليديولوجيا ،املرك َز املهيمن ،أو ،بعبارة أخرى ،ما
نتساءل ما الذي يحتل عىل الصعيد
ّ
الذي ميكن أن تكون عليه األسس اإليديولوج ّية لإليديولوجيا ،وهي األسس التي أتاحت نسبة التط ّور
إليها؟ كانت إجابة نابليون عن هذا السؤال ،كام رأينا ،بأ ّن سبباإليديولوج ّيات كان العثور عىل هذه
الخاص جعلوا أنفسهم
الطبقة املتغطرسة من العلامء والعلامء املزعومني الذين ،من خالل قرارهم
ّ
فوق القانون ،وشكّلوا يف الواقع جامع ًة من مثريي الفنت ومدبّري الدسائس واملخ ّربني العبث ّيني للعبة
يف .ولكن هذه
السياس ّية واالجتامع ّية .فلقد كان كافياً إسكاتهم الستعادة النظام
اإليديولوجي اإلضا ّ
ّ
املبسطة للتفسري ،والتي أربكت تدخّل املهن ّيني املزيّفني املستق ّرين مبيولهم يف موقف
الصورة
ّ
العصاة واملتم ّردين ،كانت مستوحا ًة من سابق ٍة قويّة :إعادة إنتاج أمنوذج التأويل يف اللحظة التي
وصل النزا ُع فيها بني العقل املنري واملعتقدات الخراف ّية إىل درجة من ِ
الح ّدة ال مثيل لها .يف األساس،
نقل إىل الكهنة املنظِّرين الشعا َر التايل« :اسحقوا الشائنني!» ،وهو شعار
مل يقم نابليون سوى بأن َ
وعي :من وجهة النظر هذه ميكننا القول إ ّن
مكافحة ويالت كهنة الظالم ّية الذين يخدعون الناس عن ٍ
مناهضة العقالنية التي ألهمت ازدراء اإليديولوجيا كانت تح ّوالً إىل مكافحة رجال الكنيسة.
تأمالت اإليديولوجيا
ّ
لهذا األمر نتيجتان مه ّمتان .من ناحية ،أن نفهم عىل هذا األساس كيف جرى تأويل اإليديولوجيا
أسايس وفقاً لألمنوذج الذي ق ّدمه الدين .فهذا األخري قد ارتقى إىل األمنوذج املثايل لصيغة
بشكل
ّ
مغالطة الرأي ،وحرية العقل العام الذي ال ب ّد من وضعه يف الطريق الصحيح من خالل تطهريه من
أوهامه .من ناحية أخرى ،فإ ّن اإليديولوجيا التي ُع ِّرفت كنتيجة ملؤامرة بدأها قاد ٌة خبثاء ،تبدو سمتها
االجتامع ّية أو املعادية للمجتمع ثابتةً :كانت هذه اإليديولوجيا منسوبة إىل جز ٍء صغري من املجموعة
الخاصة ،وبشكل ملموس ج ّدا ً،
املستخرج منها فالتفّت عىل ذاتها من أجل الحفاظ عىل مصالحها
ّ
لالستيالء عىل السلطة التي متارسها حتى عىل حساب رضر املجتمع ،بهذه الطريقة رشح ماركس
نشأة الدولة ،املتشكِّلة من إمرباطوريّة ضمن إمرباطوريّة ،وتؤ ّمن صناعياً هيمن ًة جعلتها تلعب ض ّد
ين ،ال يف خدمته .إنها ضمن دائرة تضع نفسها هكذا يف املوضع الذي يض ُّم يف إطار
املجتمع املد ّ
تتوافق اإليديولوجيا الضباب ّية األفكار والخاطئة
والتعسف:
التعقّلِ املتّواصلِ أفكا َر التعمية والتآمر
ُ
ّ
الجامعي ،وخضوع الجميع إجباريّاً إلرادة
مع إغراء التأثري الذي يُنتج يف نهاية املطاف االنسالخ
ّ
القلّة؛ هؤالء ،بعد أن سيطروا عىل بعض املناصب الرئيس ّية التي سمحت لهم برتؤس املجتمع،
في من «رأس»
قاموا مبحارصته يف رأسه ،بواسطة األفكار السيئة التي نفخوها فيه ،من بينها أداء ّ
تعس ٌّ
املجتمع ،والذي يعود إليه احتالل املركز املهي ِمن فيه .وهكذا تجد اإليديولوجيا نفسها منفصل ًة عن
إل من طريق القضاء عليه ،عىل سبيل
جسد املجتمع ،الذي تش ِّوشه ،وهو ما مل يكن ممكناً عالجه ّ
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كل وسائل التعبري .هكذا متاماً
املثال من خالل الحكم عليه بالصمت ،وبالتايل عن طريق سلبه ّ
تعسف ّية :لهذا ،ومن
كانت السياسة التي واصلها نابليون ض ّد العقائديني وعبادتهم لألفكار التي يع ُّدها ّ
رشين» ـ أن يفسح
أجل مواجهة نفوذهم ،فضَّ َل ـ باعتباره حكيامً يف السياسة انطالقاً من مبدأ «أهون ال َّ
َ
الفرنيس الذي تال ثورة الكهنة إىل هؤالء أيضاً ،وهؤالء ،بطريقتهم ،عقائديّون،
املجال يف املجتمع
ّ
ولكن أكرث من ذلك هم عرضة بسبب تدريبهم عىل الخنوع ،ونتيج ًة لذلك كان يع ّد السيطرة عليهم
أسهل من السيطرة عىل العلامء املزعومني التائهني يف غطرسة التنظري التي يرى فيها خطرا ً شديدا ً
العسكري الذي كان يحاول أن يجعله يف مكانه بشكل دائم.
عىل نظام اإللهام
ّ
عن طريق انطال ِقه بذكاء ض ّد املنظّرين الذين كان يكرههم ،ويف أعامق نفسه كان يخىش رجال
الدين الكاثوليك -املتمسكني بروحانيّة معلنة ويتح ّملونها حتّى يف نتائجها األخرية -والذين يك ّن لهم
احتقارا ً تا ّماً ،كان نابليون يعتقد أ ّن بإمكانه فرض إرادته عليهم بسهولة ،يف اعتامده عىل طريقة تقديم
اإليديولوجيا كقضيّة الكهنة التي ما ّدتُها الرأي العام غري املؤيّد دستوريّاً واملرن واملطبوع عىل رسعة
خاص وتابع للعبة
لكل متاسك
هب الهواء ،الفاقد ّ
التصديق ،املستع ّد لالصطفاف يف ّ
ّ
كل لحظة كيفام ّ
التأثريات الخارجيّة التي تتالعب به وفقاً ألهوائها .لذلك ،وسوف نعود إىل هذا األمر ،جرى استخدام
الدين كمعيار واختبار متميّز للدور املنكشف لإليديولوجيا يف ذلك الوقت حيث من خالل احتقارها
االجتامعي :كان نابليون يريد من الكهنة
غري املبارش ،كانت موضوع العزل الذي أقصاها عن التنظيم
ّ
الرب،
يبشوا مبذهبهم يو َم األحد ،اليوم
أن ّ
ّ
املخصص  -عىل هامش املشاغل الحياتيّة العاديّة  -لعبادة ّ
حق إلقاء الخطب الطويلة يف أيام العمل
ولك ّنه كان يخىش من تدخّل املثقّفني الضالّني الذين انتحلوا ّ
األخالقي للمجتمع .اإليديولوجيا هي
األسبوعيّة وأن يلعبوا باستمرار ،من دون أي رقابة ،دو َر الضمري
ّ
زائد ٌة فُطْريّة ،ورمبا ال مف ّر منها للحياة املجتمعيّة ،وكان يجب أن تُقىص إىل هوامش الحياة االجتامعيّة
الديني يف نهاية املطاف سوى كالم املواساة الذي يحتاج
الطبيعي .وباملثل ،ليس الوعي
حيث مكانها
ّ
ّ
إليه الناس لتح ّمل مساوئ القدر ،مثل حالتهم البائسة أو اضطرارهم لدفع رضيبة الدم التي ال تُحتمل يف
تتغي ،الجامدة بني جدران الكنيسة حيث سمح لها برتديد صدى صلواته وأناشيده:
ّ
ظل الظروف التي ال ّ
كان نابليون يرى يف طائفة املنظّرين ،جهازا ً من رجال الدين املنحرفني وحسب يحاولون التخلّص من
ومم أصبحوا عليه ،عىل سبيل املثال ،منزلني من السامء إىل
هذه القاعدة من خالل تقديم انغالقهمّ ،
الحق الثمني
األرض حاكمني للتعليم العام املستسلم لوحيهم الذي يق ّدم وحسب ـ من خالل تطبيق ّ
قوي وبأ ّن النظام الذي أق َّره هو ال ميكنه تح ّمله.
الذي نسبوه ألنفسهم ـ دروساً يف املواطنة ،بأ ّن اإلنسان ّ
نيوي غري مخلص لوجهته األصليّة التي
يف األساس ليست اإليديولوجيا من وجهة نظره سوى دين ُد ّ
الدنيوي واملق ّدس بشكل واضح.
التمسك بها من خالل إعادة تصحيح االنقطاع
يجب من جديد
ّ
ّ
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توصل عرب
نهج ماركس يف بداياته مع نهج نابليون ،حتى لو كان قد ّ
هنا م ّرة أخرى ،يتداخل ُ
اتباع مسارات أخرى إىل استنتاجات مامثلة ،إن مل تكن متطابقة متاماً .هو أيضاً بدأ بالنظر إىل
املتخصصني الذين انحكموا ذات ّياً بشكل مصطنع نسب ًة إىل مجموع
اإليديولوجيا كجهاز من
ّ
املجتمع الذي يزعمون  -بنوع من املعجزة التنظرييّة ـ أنّهم يقبضون عىل حقيقته بينام هم يف
حق اإلقطاع
الواقع يحجبونها من خالل استغالل املوهبة الرسم ّية للتعامل مع األفكار التي ميلكون ّ
الحرصي لها :لهذا السبب ع َّد املوقف املناسب تجاههم هو الذ ّم .ونتيجة لذلك ،وظ ََّف ض ّد
ّ
اإليديولوجيا ـ مبا هي عليه من هذه الجدل ّية الحا ّدة والثائرة ـ قصفاً غري متناسب عىل بعض الصعد،
جعل من الصعب ج ّدا ً إن مل يكن مستحيالً ،تحويلها إىل نظريّة ،أي ،إىل فهمٍ لنوع الرضورة ،إن مل
بالحري ،مل يعرتف لها سوى بنوع خاص ج ّدا ً من الرضورة
تكن الرشع ّية التي كانت تنصاع إليها .أو
ّ
الفكري الذي أ ّدى به
يل الذي يسيطر عىل اآلليات :وهو هذا املسار
ّ
املنطلقة من املنطق االنفصا ّ
إىل االعتقاد بأ ّن اإليديولوجيا أقرب إىل الدين من العلم الذي كانت يف األصل متعلّقة به :أليست
العقيد ُة الديني ُة هي العقيد َة املثالي َة لالنفصال ،التي تدعي القدرة الحرصيّة الحتالل ح ّي ٍز آخر غري
الذي تجري فيه الحياة اليوم ّية؟ لقد أعارت اإليديولوجيا للدينِ َوه َمها بالتعايل ،الذي يرتجم
ميلها للخروج من العامل والخروج من واقع األمور من خالل إعادة الصورة املقلوبة واملنقولة
من مكانها ،إىل املبادئ التي ليست سوى تبديلٍ ملكانها .يف الواقع ،لتأ ُّملِ اإليديولوجيا ،كام
سمها ،من خالل تص ّديه  -منذ «باريس» حيث كان مستق ّرا ً -لإليديولوجيا «األملان ّية»ُ ،معطياً بذلك
ّ
االنطباع بأ ّن يف اإليديولوجيا شيئاً ما أملان ّياً دستوريّاً ،يف إشارة إىل تقديم أملانيا كبلد للفكر النقي
واألوهام ،البلد الذي كان يواصل التف ّوق .كان الشاب ماركس يتمتّع بأمنوذج من تحليل الوعي
الديني الذي جاءه من فيورباخ ،وعىل وجه التحديد من العمل العظيم الذي كان قد ك ّرسه يف
ّ
عام  1841لـ جوهر املسيح ّية (الطبعة الثانية ،)1843 ،من أجل توضيح الظروف التي جرى فيها
نيوي والعامل
التقاسم بني الج ّنة والعامل السفيل [الجحيم] ،بني الـ هنا والـ هناك ،بني العامل ال ُّد ّ
املق ّدس :نتيجة هذا التحليل هي أ ّن هذين العاملني ليسا يف الواقع سوى عامل واحد ،يتقاسمه
يل ،حيث الثاين هو نتاج لتغيري األ ّول أو لتش ّوهه ،وبالتايل ال يتمتّع
أمران ،األ ّول
حقيقي والثاين خيا ّ
ّ
سوى باالتساق املقرتض ،تحت عنوان شكل الواقع املشتق ،الذي ال يزال ينتمي إىل الواقع عىل
الرغم من أنّه يبدو يف الواقع خارجه.
الديني من السامء إىل األرض من خالل إعادة العمق
هذا التفسري ،الذي مييل إىل إعادة الوعي
ّ
مؤسسة [ Traumdeutungتفسري األحالم] كام تناوله
ين إليه،
ٌ
سابق يف بعض النواحي عىل ّ
اإلنسا ّ
الديني عىل منط الحلم
فرويد يف وقت الحق :عىل وجه الخصوص ،هو يؤ ّدي إىل تقديم الوعي
ّ
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الذي  -من خالل ا ّدعائه احتالل مجال آخر غري مجال عال َـم اليقظة الذي ينافسه بطريقة ما -يعكس
الديني،
الرغبات واملخاوف الحقيق ّية التي ين ِّك ُر مظه َرها ومينحها مظهرا ً غري واقعي .كان الوعي
ّ
خاصةج ّدا ً
وبالتايل اإليديولوجيا املقبوض عليها وفقاً لألمنوذج نفسه ،قد طُ ّبع منجديد طبقاً لقاعد ٍة ّ
ق ّدمتها طبيعة الرغبة ،عىل شكل الرغبة املكبوتة والحبيسة التي تز ّودها بنمط من اإلخراج املنحرف
اإليديولوجي ،وبالتايل هو نائ ٌم يعتقد أنّه
واملش ّوه .اإليديولوجيا املِثل ّية ،اإلنسان فريسة لالجرتار
ّ
يعيش عىل هامش الواقع ،يف عامل آخر ،بينام هذا األخري ليس سوى فيض من حياته يف اليقظة ،خيال
ليس مجان ّياً من دون ّ
شك ،باملقدار الذي هو فيه ترجمة لالضطراب وفقدان الوجود ،حيث األسباب
َ
تستدعي البحثَ ضمن الواقع نفسه .عىل هذه األسس تقريباً
انرصف ماركس يف كتاباته ـ التي سبقت
يتوصل إىل إعادة مؤاءمة كلمة اإليديولوجيا التي م ّررها من اللغة الفرنس ّية إىل
عام  ،1845وقبل أن
ّ
العاملي ـ إىل التفكري بالعالقة بني الدين والسياسة
اللغة األملان ّية ،والذي منح استخدا َمها الطاب َع
ّ
التي ركّز اهتاممه فيها يف سنتي  .1843-1842لذا يجب االنطالق من هنا لنفهم من أي فرض ّيات
كل
املاركيس ،الذي أبر َز ّ
جرى ـ يف سياقٍ مح ّدد ج ّدا ً ـ ازدهار مفهوم اإليديولوجيا يف إطار التحليل
ّ
االستثامرات ال َب ْعديّة ،مبا يف ذلك تلك التي تسري يف االتجاه املعاكس للامركس ّية.
ويف ختام هذا العرض ملسار ازدراء مفهوم اإليديولوجيا الذي سمح بتمديده ،نل ِّمح إىل ذلك
الهنغاري كارل مانهايم يف كتابه اإليديولوجيا واليوتوبيا ( ،)1929حيث نُرشت
املاركيس
الذي اقرتحه
ّ
ُّ
ترجم ٌة فرنسيّ ٌة كاملة له ،أل ّول م ّرة يف فرنسا (طباعة[ la Maison des sciences de l’homme :بيت
وبأي شكل
العلوم اإلنسانيّة  :)2007يشتمل هذا املسار ،عىل ح ّد تعبري مانهايم ،عىل «معرفة كيف
ّ
من األشكال ارتبطت الحيا ُة الفكريّة يف لحظ ٍة تاريخيّ ٍة معيّنة باألشكال السياسيّة واالجتامعيّة القامئة»،
ح ْر ِ
ف اإلنتاج ،بحيث يتوقّف عن إقامة عالقة َجبْ َهويّة بالحقيقة املوضوعيّة
ضمنيّاً بطريق ٍة من خالل َ
لألشياء التي تنعكس بشكل غري مبارش عىل عمق «الوعي الزائف» ،مبعنى الوعي الذي هو ليس خطأ
خاصة ولكن عىل مستوى العزم األوسع حيث الحياة االجتامعيّة بر ّمتها هي املح َرجة.
ألسباب ذاتيّة
ّ
رص مانهايم ـ كام رأيناه يفعل ـ عىل الدور
يف العرض
التاريخي الذي يعطي مفهو َم اإليديولوجيا ،ي ّ
ّ
أدخل كلم َة اإليديولوجيا يف اللغة الدارجة ،يف
َ
الخاصة،
الذي لعبَه نابليون ،الذي من خالل مبادرته
ّ
عمليّة «تزوير» اإليديولوجيا ،وبواسطتها لتزوير مسعى املعرفة نفسها ،التي تسبق وتُهيّئ الستعادتها
الحقاً من طريق ماركس .أطروحته هي أنّه يك تُعزل املعرفة  -بهذا الشكل ،عىل الصعيد العام ـ عن
السيايس الذي أ ّدى إىل تناولها من وجهة نظر ليست
جب األم ُر تدخ َّل
عالقتها اإليجابيّة بالحقيقة ،تو ّ
ّ
نظريّاً ،ولكن عمليّاً .هكذا يؤيّد مانهايم بالنتيجة أ ّن كلمة اإليديولوجيا أخذت معناها الحديث  -والذي
ال تزال تحتفظ بجملته اليوم ـ من اللحظة التي صادر فيها السياسيّون املشكل َة الحقيقة التي توقّفت عن
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«املدريس» (التعبري الذي سيستخدمه بورديو مرة أخرى بهذا
أن تكون إقطاعاً للعلامء ،وخرست بُع َدها
ّ
نفسه
املعنى)؛ يف ذلك الوقت َ
فرض أيضاً ما ّ
سمه مانهايم «علم الوجود متف ِّرع عن التجرية السياس ّية» َ
عىل أساس العالقة الرباغامت ّية بواقع األمور .يف الوقت نفسه انفتح مجال املعرفة الجديدة ،مع األخذ
سمه مانهايم ،بعلم اجتامع املعرفة ،أو
يت للمعرفة :هو يتعلّق ،كام ّ
بعني االعتبار هذا البعد الرباغام ّ
معرفة املعرفة بوصفها إيديولوجيا ،ولكونها تقوم عىل عالقة واقع ّية ـ ليست تأمل ّية بحتة ـ بواقع األمور.

طرح مشكل ِة اإليديولوجيا ،وهذا يعني أ ّن اإليديولوجيا هي نفسها
ميكننا أن نعز َو إىل مانهايم
َ
خاص ،عند النظر يف نهج املعرفة
أصبحت مشكلة ،لذلك هناك يشء ما غري واضح ويدعو إىل نقد
ّ
واالجتامعي ،وعندما يتوقفان عن أن يُقاسا مبارش ًة بالنسبة
السيايس
وقيمتها الحقيقيّة من حيث التأثري
ّ
ّ
إىل واقع موضوعي مستقل عن هذه التأثريات التي ما كانت سوى انبثاق منها أو انعكاس لها .ولكن بعد
أي نوع من
ذلك أُثريت مشكل ٌة جديدة ،هي أن نعرف ما هي طبيعة التأثريات السياسيّة واالجتامعيّة ،وإىل ّ
سيايس مسؤو ٍل معزول ،مثل نابليون
املامرسة تُحيلنا :هل هذه املامرسة هي تلك التي تتعلّق مببادر ِة
ٍّ
الذي ق ّدم التوضيح املثايل ،أ ْم هي مامرس ُة جامعة منظّمة متدخِّلة يف مجال النقاش الذي يؤ ّدي إىل
جامعي حركّته مصالحه الخاصة ،أ ْم هي أيضاً مامرسة املجتمع ،بالحالة التي هو
تداول األفكار كأم ٍر
ٍّ
يعب
ي ،يف حيويّة اإلنتاج
عليها من االرتباط
رس ّ
ّ
قاقي ّ
البنيوي وبالتايل ال ّ
اإليديولوجي بشكل مغرض ِش ّ
ّ
َسمح اإلحال ُة إىل الرباغامتيّة التي ق ّدمها مانهايم
برصاحة عن تناقضاته الداخلية عىل شكل خطاب؟ ال ت ُ
من قبل ،باالختيار بني هذه الخيارات املختلفة .ومع ذلك ،فإنّها تسمح بتسليط الضوء عىل جانب
رئييس من مفهوم اإليديولوجيا  :اإليديولوجيا هي الفكر كام ق ّدم نفسه كفكر لآلخر حيث اآلخر هو
ّ
كل امللتزمني سياسيّاً ،أكانت املجموعة األخرى التي تك ّونت ض ّدها وتدافع
كام الخصم الذي يحارب ّ
الخاصة ،أ ْم كانت األخرى باملعنى العام للغ َْييّة التي يُ ِ
دخلُها املجتم ُع يف بنيته ،وهذا ما
عن خياراتها
ّ
فوري بطريق ِة معطًى أ ّو َل
مينع اعتبارها شموليّة موجودة عىل شكلٍ متامسك ،وبالنتيجة تستع ّد بشكل
ّ
غري مع َّر ٍ
الخاصة .من هنا هذا الدرس :يك يكون هنالك إيديولوجيا ،يجب
ض إلعادة النظر يف هويّته
ّ
ومتثيل لألخرى عىل
ٌ
اجتامعي ميكن أن تكون فيه أخرى،
أن يكون هنالك أخرى ،حيث يوجد منط
ّ
َعب وتعمل
النحو الذي هي عليه ،أي أن يكون معروفاً مبدأُ الغ َْييّة التي أجاءت من الخارج أم ال ،فهي ت ُ
يف نظام التفكري ،عىل تفكيك التامسك والوحدة الظاه َرين ،وت ِ
ُدخل فيه وجه َة نظ ٍر جديدة هي السلبيّة.

من خالل املساهمة يف الكشف عن هذا الجانب من نظام الفكر الذي ألغاه منظِّروه املج ّردون
منهجي ،فإ ّن مفهوم اإليديولوجيا عىل الرغم من الغموض املحيط به يتمتّع بدو ُر الكاشف:
بشكل
ّ
ٍ
االجتامعي للفكر ال يزال من دون ّ
ملحوظ .لهذا السبب
ري
من دون هذا املفهوم ،كان ال ُبع ُد
شك غ َ
ّ
له معنى العودة مرة أخرى إىل هذا املفهوم ،وما كان إلّ ملقارنة االلتباسات ،التي هي نفسها ـ أجرؤ
عىل القول ـ انعكاسات لحقيقة واقعة ،عىل الرغم من أ ّن لها اليوم س ّيئ ج ّدا ً.
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هريمينوطيقا االرتياب

[*]

دانييل ل .هوانغ Daniel .L.Huang

يقرأ دانييل ل .هوانغ يف هذا البحث رؤية الفيلسوف الفرنيس املعارص بول ريكور (1913
  )2005إىل الوجه اإليديولوجي للنص الالهويت املسيحي ،وذلك انطالقاً من اشتغاله يفحقل االهتامم التأوييل وال سيام يف أبرز كتبه" :نظرية التأويل"" ،التاريخ والحقيقة"" ،الزمن
والحيك" و"الخطاب وفائض املعنى".
يعرض البحث إىل مطالعات ريكور حول الالهوت واإليديولوجيا من خالل الزوايا التالية:
طبيعة اإليديولوجيا ووظيفتها ـ إمكانية نقد اإليديولوجيا ـ هريمينوطيقا االرتياب وخصوصاً
النقد اإليديولوجي املتعلق بالدين والالهوت ـ وأخرياً  :القصور الذي أصاب عمليات التأويل
املتصلة بإعادة تفسري الرتاث الخاص بالكنيسة املسيحية يف الغرب..
املحرر

وصف ديفيد ترييس بدقة مهمة الالهويت النظامي بأنها باألساس هريمنيوطيقية تأويلية حني قال
إنها« :إعادة تفسري اإلرث الديني للوضع الحارض»[[[ .فإضافة لكون اإلنسان املسيحي يتموضع
عىل املستوى الوجودي ـ بل حتى يتشكل وجودياً ـ ضمن منظومة املعاين والقيم والعالقات التي
* -أمرييك من أصل فيليبيني.
ـ العنوان األصيل للمقالة.ricoeur's critique of ideology for theology :
ـ املصدر :املقال نرش يف مجلة النداس (( )Landasمجلة معهد لويوال للتكنولوجيا ـ الفيليبني) يف العدد  7ـ  1993ـ ص.)71-57 :
ـ رابط املقال عىل موقع املجلة:
http://www.journals.ateneo.edu/ojs/landas/article/riewfile/11091139/
[1]- David Tracy، The Analogical Imagination (New York: Crossroad، 1981)، 64.
ـ تعريب :رامي طوقان.
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يطرحها تقليد ديني محدد (كام أن كل إنسان بالرضورة يقع ضمن تقليد ديني محدد يستمد منه مالمحه
الوجودية)[[[ ،فإن اإلنسان املسيحي أيضاً ويف نهاية املطاف ملتزم بهذا التقليد كالواسطة بني معرفة
التجيل اإللهي يف الخالص عرب شخص السيد املسيح وتجربته لهذا التجيل .وهكذا فإن الالهويت

النظامي ،مدفوعاً بإميانه باملعاين الخالصية التي يحملها تقليده الروحي يف ثناياه ،يرفض بدائل عنها
يراها عقيمة؛ سواء كانت هذه البدائل هي التكرار األعمى للرتاث الديني كام ميارسه التقليديون أو

الرفض غري الواقعي لكامل اإلرث الديني وما يحتويه عىل أساس «العقل الحر واملستقل» الذي يدعو

إليه مفكِّرو عرص التنوير األورويب .بدالً من هذه البدائل يعمل الالهويت النظامي عىل تفسري هو التايل:
«وساطة بني املايض واملستقبل ،ترجمة تجري ضمن إطار تاريخ تقليد ديني محدد السرتجاع

معانيه الغريبة يف بعض األحيان واملألوفة يف أحيان أخرى[[[».

أي من النصوص الكالسيكية بشكل عام ،يهدف تفسري الالهويت
كام هي الحال يف تفسري ٍّ

النظامي آخر األمر إىل «تبيان منوال الوجود يف العامل ،أو طريقة النظر إىل الحقيقة ،التي تعرب عنها

النصوص»[[[ ،ولكنه ال يصل إىل هذه الغاية بشكل ُم ْر ٍ
ض إال من خالل أحد «طريقني ُمم َّيزين يتط ّور

عربهام الفهم إىل تفسري»« : ،التأويل النيص (الهريمينوطيقا) ونقد اإليديولوجيا »[[[.

يأخذ الطريق األول طبيعة النصوص الدينية التاريخية واللغوية بجدية ،وكذلك تشدد عىل

استقالليتها كنصوص .وبعبارة أخرى :فإنها تعرتف باملسافة والتامسف؛ فبمقدار اعرتاف هذا

الطريق بكون هذه النصوص الدينية أو الكالسيكية نتاجاً تاريخياً ،فإنها تجد أن عليها أن تتغلب

عىل «الفضيحة الزائفة» التي يربزها كون هذه النصوص قد ُع ِّب عنها بـ«األشياء القابلة للتصديق
متت إلينا بصلة»[[[ .يجري هذا التغلب
املتوافر [وقت تدوينها] أو الوسائل الثقافية ...التي مل تعد ّ

[[[ -هذه هي «أنطولوجيا الوعي املنكشف أمام تأثريات التاريخ» (كام ترجم ريكور فكرة غادامري التي صاغها باألملانية بقوله:
( wirkungsgeschichtliches Bewußtseinالوعي املتأثر تاريخياً) ،وتؤكد هذه الفكرة أن «الوعي ،وحتى قبل استيقاظه بهذا
الشكل ،ينتمي إىل األشياء التي تؤثر عليه ويعتمد عليها» ،أي بكلامت أخرى :اإلرث أو التقليد الديني .انظر:
Paul Ricoeur، “Hermeneutics and the Critique of Ideology” in Hermeneutics and the Human Sciences،
ed. And trans. John B، Thompson (Cambridge: Cambridge Univ. Press، 1981) 70- 71، 74.
[2]- Tracy، The Analogical Imagination، 99

[3]- David Tracy، Blessed Rage for Order، (San Francisco: Harper and Row، 1975)، 52.
[4]- Ricoeur، “Phenomenology and Hermeneutics” in Hermeneutics and the Human Sciences، 111.
[5]- Ricoeur، “The Critique of Religion” in The Philosophy of Paul Ricoeur، ed. Charles E، Reagan and
David Steward (Boston: Beacon، 1978)، 220.
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من خالل طرائق تأويل تاريخية نقدية «تبيانية» تحاول سد الفجوة الثقافية بني النص واملفرس .بقدر
ما تنتج النصوص عرب عملية «متاسف من خالل التعبري»[[[ الذي يجعل من النصوص مستقلة نسب ّياً
«عن املؤلف والحالة األصلية لخطابها واألشخاص األصليني الذين توجه النص إليهم»[[[ تصبح
الطرائق األدبية والهيكلية السيميائية التي تتعامل مع النصوص مؤقتاً كـ «أشياء خالية من الكلامت
واملؤلفني ...لتفسري النص من حيث عالقاته الداخلية»[[[ صحيحة ومفيدة[[[.
لكن «الطريق املتميز» األول ال بد من أن يتبعه طريق ثانٍ  :وهو طريق نقد اإليديولوجيا
 .وهذا الطريق الثاين سيكون محط تركيز هذا املقال ،فقد القت فكرتا كون الطريقة الالهوتية
هذه هريمينوطيقا ،وبالتايل ال بد من أن تتضمن نقدا ً لإليديولوجيا ،قبوالً كبريا ً يكاد يكون تاماً بني

الالهوتيني اليوم[[[ .لكن املصدر ال ّرئيس الذي سيستمد منه هذا املقال أفكاره حول اإليديولوجيا
ليس الهوتياً ،بل هو فلسفي رغم أنه كتب بوضوح ورصاحة حول مسائل الالهوت.
حني نختار فكر بول ريكور لهذه الغاية فإننا نعرتف ضمناً بأن أفكاره يف الواقع كانت األساسات التي
بنى عليها الكثري من الالهوتيني[[[ ،وبالتايل ميكننا أن نرى فيها محاولة متواضعة لصنع «تدفق جديد»

( .)ressourcementسيقوم هذا املقال وعرب الرجوع إىل عدد محدود من مقاالت ريكور بعرض
فهمه للتايل :أوالً :طبيعة اإليديولوجيا ووظيفتها .ثانياً :إمكانية نقد اإليديولوجيا  .ثالثاً« :هريمينوطيقا
االرتياب» وخاصة النقد اإليديولوجي املتعلق بالدين والالهوت .وأخريا ً :حدود «هريمينوطيقا
[1]- Tracy، The Analogical Imagination، 129.
[2]- Ricoeur، “Phenomenology and Hermeneutics”، 109.
[3]- Ricoeur، “What is a Text? Explanation and Understanding” in Hermeneutics and the Human
Sciences، 152.

[4]- Tracy، The Analogical Imagination، 117-118، 122; also Ricoeur، “What is a Text” 152-157.

الحظ أنه وبالنسبة إىل ريكور ،فإن هذا «إبطالـ« مرجعيات النص هذه خطوة مؤقتة نحو تفسريه .تربر عالقة املامثلة بني اللغة كنسق
ووحداتها من ناحية وبني النص ومكوناته من ناحية أخرى البحث عن هيكلية خارج النص .من ناحية أخرى ال ميكننا أن ننىس بأن الخطاب
ذو عالقة أكرث جوهرية مع اللغة كخطاب منه مع اللغة كنسق ،ولذلك فمن الرضوري إعادة النص إىل «التواصل الحي» ليتوج األمر
باالستيالء عىل مرجعيات النص.
[5]- Cf. Edward Schillebeeckx، The Understanding of Faith، trans. N.D. Smith (New York: Seabury،
1974) 102- 155; Juan Luis Segundo، S. J.. The Liberation of Theology، trans. John Drury (New York:
;Orbis، 1976) 7- 47; Matthew Lamb، Solidarity with Victims (New York: Crossroad، 1982) 10- 12، 87- 88
Tracy، Analogical Imagination، 190،220، 390- 98.
[[[ -ترييس بالطبع أشد األمثلة وضوحاً عىل الهويت يستخدم ريكور كـ»رشيك يف الحوار» ،حتى كأستاذ .وكذلك ،فإن فهم شيلِبيكس
لإليديولوجيا كام طرحه يف محارضته« :الفهم الالهويت لإلميان يف سنة  )1983يشري إىل كونه مديناً لفهم ريكور األوسع لإليديولوجيا.
Cf. John Bowden، Edward Schillebeeckx: In Search for the Kingdom of God (New York: Crossroad،
1983) 136.
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االرتياب» وأوجه قصورها خاصة يف املهمة الالهوتية املتعلقة بإعادة تفسري الرتاث الديني املسيحي.
طبيعة اإليديولوجيات ووظيفتها
مل يَ ِ
حد هابرماس كثريا ً عن خط ماركس حني فهم اإليديولوجيا بأنها« :تشويه منهجي للتواصل
فهام أوسع وأقل ازدراء لإليديولوجيا وإن كان يصل يف
عرب مامرسة خفية للقوة»[[[ ،لكن ريكور يتبع ً
نهاية املطاف إىل نقطة تتفق عموماً مع موقف هابرماس ،ولكنه وبكل تأكيد ال يبدأ من حيث بدأ
هابرماس .وكام سرنى الحقاً ،فإن زاوية النظر األوسع هذه هي التي تتيح املجال أمام ريكور يك
يتحدث بشكل أكرث واقعية عن إمكانية نقد اإليديولوجيا وحدود ذلك النقد.
يرى ريكور أن اإليديولوجيا تعمل عىل ثالثة مستويات متميزة ومرتابطة :األول وهو األسايس:
هو أن اإليديولوجيا تعمل كقوة دمج اجتامعي عرب تلبية حاجة أي مجموعة اجتامعية لصورة أو
متثيل حول نفسها :أي إنها تقدم الهوية االجتامعية .عىل هذا املستوى الشديد البساطة تشكل
اإليديولوجيا يف اتجاهاتها وعالقاتها مصدر بناء ألي -بل ولكل -مجموعة اجتامعية :فهي عىل
مستوى بناء الصورة هذا تلعب دورا ً «تأسيسياً ألي وجود اجتامعي»[[[ ألنها متثل لألجيال املتالحقة
الدوافع واملعاين والقيم التي قام عليها «الحدث املؤسس» لهذه الجامعة االجتامعية .ونتيجة
ٍ
متثيالت ورموزا ً تؤسس لرؤية تبسيطية
لوظيفة اإليديولوجيا الدمجية التكاملية هذه فإنها ترسم
يل
منهجية تربيرية للمجموعة وللعامل وللتاريخ ،ومتيل هذه التمثيالت والرموز إىل إسباغ طابع مثا ّ
كاميل عىل املجموعة ولذلك ميكننا القول إنها ذات «طبيعة دوكسية» [مشتقة من كلمة دوكسا أو
 Doxaاإلغريقية التي تعني :املعتقد الشعبي الرائج الثابت] أو بعبارة أخرى فإن:
مستوى اإليديولوجيا املعريف هو مستوى غلبة الظن أو الرأي ،هو مستوى «الدوكسا» اإلغريقية؛
وإذا فضلت اللجوء إىل املصطلحات الفرويدية فاإليديولوجيا هي لحظة «العقلنة» .ولذلك ...فال
يشء أقرب إىل فنون الخطابة ـ فن املحتمل واملقنع ـ من اإليديولوجيا [[[.
كذلك ،فإحدى نتائج وظيفة اإليديولوجيا التكاملية هي ميلها إىل أن تكون «تشغيلية وال
موضوعية»[[[ ،أي إنها تُفرتض سلفاً وتُعاش ويُفكَّر بها «من الداخل» ال أنها يُفكَّر «فيها» ،وبالتايل تظل
مفتوحة أمام إمكانية ـ وليس رضورة ـ التصنع .وأخريا ً ،فإن اإليديولوجيا كخطة عامة لالندماج والتكامل
[1]- Paul Ricoeur، “Hermeneutics and the Critique of Ideology”، 78.
[2]- George H. Taylor، “Editor’s Introduction” to Paul Ricoeur، Lectures on Ideology and Utopia (New
York: Columbia Univ. Press، 1986) xix.
[3]- Ricoeur، “Science and Ideology”، in Hermeneutics and the Human Sciences، 226.

[4]- Ibid. 227.
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متيل إىل أن تكون قوة محافظة تقاوم التغري واالبتداع وجميع ما يهدد رؤيتها املنهجية املبسطة.
لكن ملا كانت جميع املجموعات تقتيض بطبيعتها وجود عالقات سلطوية يف ثناياها ،فإن
هذا املفهوم األكرث حيادية لإليديولوجيا ،كرمز يجلب التكامل واالندماج ،يتكشف عن مفهوم ثانٍ
أكرث تقوميية :اإليديولوجيا كوسيلة لرشعنة السلطة ،فحني تستخدم وظيفة اإليديولوجيا التكاملية
لتربير عالقات هيمنة مجموعة فرعية ضمن املجموعة األوسع تسلط األضواء عىل بعض سامت
اإليديولوجيا كاندماج ،وبخاصة تلك املتعلقة بعدم الشفافية والجمود.
وهنا نصل إىل مستوى أو مفهوم ثالث ميسء لإليديولوجيا هو بعينه ما أثار ازدراء ماركس
وهابرماس :اإليديولوجيا كتشويه للحقائق أو قلبها ،فإن رشعنة العالقات السلطوية ضمن مجموعة
وتأبيدها قد تدفع بها إىل تشويه تكوينها الرمزي إىل درجة الرتويج ملنظور للحياة والحقيقة ال عالقة
له بالواقع:
 ...يتوقف نشاط الحياة الواقعية عن كونه األساس ويحل محله ما يقوله الرجال ويتخيلونه
وميتثلونه .اإليديولوجيا هي الخطأ الذي يجعلنا نستبدل الصورة بالواقع ،واالنعكاس باألصل[[[.
هكذا ،وعىل هذا املستوى ،ميكننا وبحق أن نشري إىل اإليديولوجيا ونصفها عرب مصطلحات
مستعارة من التحليل النفيس:
الوهم كأمر مستقل عن الخطأ ،واإلسقاط كاملكون األسايس لشعور زائف بالتعايل ،والعقلنة
كإعادة الرتتيب للدوافع بحسب ما يظهر وكأنه تربير عقالين لألمور[[[.
إمكانية نقد لإليديولوجيا
كام تظهر املناظرة الشهرية بني غادامري وهابرماس ،فإن الهريمينوطيقا ونقد اإليديولوجيا
يظهران أول األمر وكأنهام يضادان بعضهام بعضاً ،وكأنهام مرشوعان متعاكسان ال ميكن لهام
أن يصطلحا .ولكن من ناحية أخرى فقد أعادت فلسفة هايدغر وغادامري الهريمينوطيقا مفاهيم
مثل التح ُّيز والسلطة والرتاث من التقويم السلبي الذي تعرضت له يف عرص التنوير عرب تطويرها
لـ«أنطولوجية الوعي املتعرض آلثار التاريخ» ،وهو األمر الذي يؤدي إىل «نقد للنقد»[[[ ـ ومبا يف
ذلك نقد لإليديولوجيا .يلخص ريكور هذه األنطولوجيا وهذا النقد بالشكل التايل:
[1]- Ibid. 230
[2]- Ricoeur، “Hermeneutics and the Critique of Ideology”، 84.
[3]- Ricoeur، ibid. 71.
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 ...يكتشف اإلنسان مقدار تناهيه يف حقيقة أنه يجد نفسه أوالً وقبل كل يشء ضمن إرث أو
مجموعة من املوروثات؛ فألن التاريخ يسبقني ويسبق تفكريي ،وألين أنتمي إىل التاريخ قبل أن
أنتمي إىل نفيس ،فإن األحكام املسبقة تسبق أحكامي ،والتسليم لهذه املوروثات يسبق تفحصها...
فإذا كان ال ميكننا أن نستخلص أنفسنا من الصريورة التاريخية حتى أن نضع أنفسنا عىل مسافة منها
بحيث يصبح املايض موضوعاً إلدراكنا ،فعلينا إذا ً أن نعرتف بأننا دامئاً نتموضع يف التاريخ بطريقة
ال تعطي أبدا ً وعينا وإدراكنا الحرية يك يضع نفسه وجهاً لوجه مع املايض عرب أي ترصف قائم عىل
االستقالل والسيادة[[[.
لكن ،ومن ناحية أخرى ،تحكم النظرية النقدية التي تقدم بها هابرماس ومدرسة فرانكفورت
عىل هذا التقويم الهرمنيوطيقي للرتاث بأنه ينىس وبشكل قاتل حقيقة أن جميع أنواع املعرفة ترتبط
باملصالح ،وبالتايل فليس التقليد مجرد إرث من املعاين التي ينبغي إبرازها من القوة إىل الفعل
وتفسريها ،بل هو «وبجدارة املكان األفضل لتشويه الحقائق وإقصائها»[[[ ،هو مكان حي باملصالح
املتضاربة كام أنه مصاب بعنف اإليدييولوجيا الذي يحاول حامية مصالح الهيمنة وتأبيدها تحت
غطاء املعرفة النقية الخالية من املصالح .إذا ً فام نحتاج إليه ليس هو الهريمينوطيقا ولكن نقد
اإليديولوجيا :عملية إزالة األقنعة عن تشويهات الفكر املنهجية هذه عرب طرائق «تبيانية» متاثل
طرائق التحليل النفيس الذي يحاول القيام «بإعادة بناء جيني لعمليات إزالة الرتميز»[[[ الذي أعطى
اإليديولوجيا عنفها القمعي .أخريا ً :فإن املصلحة التي تحفز النقد هي مصلحة انعتاقية ،وهي بناء
مستقبل «التواصل غري املحدود وال املقيد»[[[ بعد أن يتخلص من نري تشويهات العنف والقمع.
وهكذا ،فإن أفق انتقاد اإليديولوجيا «الطوباوي» يبدو وكأنه يتعارض مع الهريمينوطيقا التي «تبدو
باملقارنة وكأنها تجدد فلسفات ذكريات املايض»[[[.
لكن ريكور ،وبخالف غادامري ،رأى إمكانية ـ بل رضورة ـ الدمج بني «اللحظة النقدية» يف نقد
اإليديولوجيا مع مامرسة الهريمينوطيقا عىل الرتاث إذا ما كانت الهريمينوطيقا لتتمم الربنامج املراد
منها .بالنسبة إىل ريكور ،تكمن مساهمة اإلرث الهرمنيوطيقي الذي تقدم به هايدغر-غادامري يف
«عودته إىل الجذور» الذي نجم عنه وصف ليس فوقه وصف لـ«هيكلية الفهم األنطولوجية» .لكن
[1]- Paul Ricoeur، “Ethics and Culture: Habermas and Gadamer in Dialogue”، trans. David Pellauer،
Philosophy Today 17 (1973) 157.
[2]- Ibid. 155.
[3]- Ricoeur، “Hermeneutics and the Critique of Ideology”، 85.
[4]- Ibid. 87.
[5]- Ricoeur، “Ethics and Culture”، 159.
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لسوء الحظ ،وألسباب مختلفة ،مل تحاول هذه الفلسفة أن «تتبع طريق العودة من األنطولوجيا إىل
اإلبستمولوجيا»[[[ بشكل ٍ
كاف و ُم ْر ٍ
ض ،ولذلك أهملت القضايا املنهجية مبا يف ذلك الحاجة إىل
الطرائق النقدية التبيانية للوصول إىل الفهم .لقد تفاقمت قلة الثقة يف الوسائل يف حالة غادامري
مع إثارته للشك حول أي وسيلة ت َّدعي أنها تتحدث من زاوية «موضوعية ،ومن عىل بعد مسافة
علمية» من الرتاث اتباعاً ألسلوب عرص التنوير ووجهة نظره الواهية حول «املسافة» و«املوضوعية»
املمكنني يف العلم.
بينام يرفض غادامري وجهة النظر التنويرية غري الواقعية هذه حول املسافة ،فإنه يحاجج ملصلحة
فهم جديد للمسافة والتامسف ال تتعارض مع األنطولوجيا الهريمينوطيقا التي يقتضيها االنتامء إىل
إرث ما ،بل فإن هذا الفهم هو يف الواقع جانب رضوري من هذا االنتامء ،فاملسافة والتامسف
هذان هام اللذان يجعالن الطرائق النقدية أمورا ً ممكنة.
أوالً ،وبينام مييز الواحد منا بأنه ينتمي إىل إرث ما ويتأثر حتى عىل مستوى ما قبل العقالنية
بنصوصه وفاعليتها عرب التاريخ ،وبذلك ال ميكن له أبدا ً أن يصل إىل موقف تام املوضوعية
تجاهها؛ إال أن هذه النصوص بالرغم من ذلك هي يف الواقع بعيدة عنه سواء أعىل املستوى الزمني
أم عىل املستوى الثقايف ،و«غرييتها» هذه هي ما يؤلف «الوعي التاريخي»؛ فـ«بدون التوتر بني
الذات واآلخر ،ال يوجد أي وعي تاريخي»[[[ .هكذا ،فإن «التأويل هو تصيري البعيد قريباً»[[[ ،ولهذا
فإن الهريمينوطيقا تحتاج إىل وسائل تبيانية تشمل طرائق نقد اإليديولوجيا شبه التحليلية النفسية.
باختصار إذن :من املمكن إجراء نقد إليديولوجيا النصوص.
ثانياً؛ ما دام هدف الهريمينوطيقا ليس هو بعينه املثال األعىل الرومنطيقي :أي فهم نية املؤلف
أو استيعاب «العامل الكامن خلف النص» ،إمنا هو االنفتاح عىل عامل اإلمكانيات التي تتفتح «أمام
النص» ،فإن املسافة تلعب دورها هنا أيضاً ،ويصبح نقد اإليديولوجيا ممكناً مرة أخرى .أوالً وقبل
كل يشء ،فبام أن العامل الذي يفتحه النص هو «نسق ما هو ممكن ،حتى إنّه أفضل من ذلك :هو
القدرة عىل الكينونة»[[[ ،فإن املسافة بني اإلمكانيات التي يفتحها النص وبني حقيقة عاملنا اليوم
«تتضمن باملبدأ لجوءا ً ضد أي حقيقة معطاة ،وبالتايل ضد إمكانية أي نقد للواقع»[[[ .بعبارة أخرى:
[1]- Ricoeur، “Hermeneutics and the Critique of Ideology”، 88

[2]- Ricoeur، “Ethics and Culture”، 160.
[3]- Ricoeur، “Phenomenology and Hermeneutics”، 111.
[4]- Ricoeur، “Hermeneutics and the Critique of Ideology”، 93.
[5]- Ibid.
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من املمكن إذا ً القيام بنقد إليديولوجيا وقائع عامل الحياة اليومية .ثانيا وبعد ذلك :يتطلب فهم عامل
اإلمكانيات التي يقدمها النص أن متارس الذات املفرسة متاسفاً ما من ذاتيتها؛ أي أن تجعل نفسها
منفتحة وتكشف نفسها أمام عامل النص بدالً من أن تعكس نفسها عليه« :متر عملية االستيالء عىل
تخل عن النفس»[[[ .يف هذه الحالة يتيح التامسف عن
العوامل املمكنة التي يقدمها النص عرب عملية ٍّ
النفس املجال أمام نقد إيديولوجيات الذات املفرسة.
بعبارة أخرى ،إذا كانت الكلمة التي تصف عملية التفسري خري وصف هي« :املحاورة» بني الذات من
ناحية أفهامها املسبقة وفهمها لنفسها ومع العامل امللموس «الحقيقي» وعامل اإلمكانيات التي يفتحها
النص من ناحية أخرى؛ وإذا كانت املسافة افرتاضاً مسبقاً رضورياً وجزءا ً ال يتجزأ من عملية املحاورة
هذه ،فإن نقد إيديولوجيا كل من النص والذات املفرسة يصبح ممكناً[[[ .وبهذا يخلص ريكور إىل القول
بأنه «من املمكن إدراج نقد اإليديولوجيا كمقطع موضوعي وتفسريي يف مرشوع تضخيم التواصل وفهم
الذات واستعادتهام»[[[ .فمع االحرتام لغادامري ،ليست القضية هي استحالة املرشوع الهرمنيوطيقي ،ومع
االحرتام لهابرماس ،ليست القضية أيضاً مرشوعاً مستقالً متام االستقالل ،إذ ال ميكن لنقد اإليديولوجيا أن
«يستكمل مرشوعه» ما مل «يدرج فيه بعضاً من انبعاث املايض ،وبالتايل من إعادة تفسري الرتاث»[[[ .هذا،
وسوف نعالج اعتامد النقد عىل الرتاث ،وبالتايل عىل الهريمينوطيقا ،بشكل أتم الحقاً.
«هريمينوطيقا االرتياب» والدين والالهوت
يرى ريكور أنه ميكننا تصور العالقة بني الهريمينوطيقا الفلسفية العامة والهريمينوطيقا الدينية ـ
مثل تلك املتعلقة بالالهوت ـ عىل أنها «اشتامل متبادل»[[[؛ فرغم أن الهريمينوطيقا الالهوتية قد
تبدو عند النظرة األوىل وكأنها مجرد «تطبيق» ملبادئ الهريمينوطيقا العامة ،فإن نظرة أقرب تكشف
أن خصوصية نصوص الالهوت ومهامه ال تتعلق مبجرد التطبيق بل مبصادرة تحويلية لهذه املبادئ:
إن مجرد خصوصية مهمة تفسري هذه النصوص املحددة سيتطلب إحاطة الهريمينوطيقا الالهوتية
[1]- Ibid. 94

[[[ -بدا تفوق ريكور عىل هابرماس يف اشتامله الحاسم لنقد إيديولوجيات الذات املفرسة وليس النص أو اإلرث الديني /الفكري وحسب
ـ بكلامت أخرى :باشتامله عىل بعد من النقد الذايت -وبذلك تغلب عىل خطر حقيقي يتضمنه نقد اإليديولوجيا  :وهو أن ينحل النقد
ويتحول بدوره إىل شكل جديد من أشكال اإليديولوجيا.

[3]- Ricoeur، “Phenomenology and Hermeneutics”، 111.
[4]- Ricoeur، “Ethics and Culture”، 160.
[5]- Paul Ricoeur، “Philosophical Hermeneutics and Theological Hermeneutics: Ideology، Utopia،
and Faith”، in Protocol for Seventeenth Colloquy: 4 November 1975، ed. Wilhelm Wuellner (Berkley:
The Center for Hermeneutical Studies in Hellenistic and Modern Culture، The Graduate Theological
Union and the University of California، Berkley، 1975)، 4.
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آخر األمر بالهريمينوطيقا الفلسفية وتحويلها إىل آلتها املعرفية [األورغانون الخاص بها]»[[[.
ولذلك فإن خصوصية نصوص الالهوت تتطلب نوعاً خاصاً من نقد اإليديولوجيا يؤسس له
ويحفزه فهم مسيحي خاص لـ«املصلحة» االنعتاقية واملستقبل املنعتق .بالنسبة إىل ريكور ،فهو يقرتح
وبوضوح ال لبس فيه أ ّن خصوصية الدين الالهوت تتطلب إدراج نقده من الخارج ـ األمر الذي قولَبه
كالسيكياً أشخاص مثل ماركس ونيتشه وفرويد ـ ضمن الالهوت بحيث يتحول إىل «أداة للنقد من
الداخل»[[[ يف شكل «هريمينوطيقا االرتياب» التي ينتج منها «نز ٌع للغموض»[[[.
من حيثية ما ،ميكننا القول إ ّن «هريمينوطيقا االرتياب» التي يقرتحها ريكور كمهمة لالهوت
هي مفهوم أوسع من «نقد اإليديولوجيا » ،فاإليديويوجيا بنطاقها الضيق تشري إىل تشويهات للفكر
ترتبط مع الهيمنة ،أما مشكلة هريمينوطيقا االرتياب فتواجه مشكلة أكرث شموالً وهي« :الوعي
الزائف» الذي هو «من أبعاد خطابياتنا االجتامعية»[[[ ويشمل ـ ولكنه ال ينحرص يف ـ اإليديولوجيا
 .بالنسبة إىل ريكور ،فإن مصطلح «الوعي الزائف» ورغم أصوله املاركسية ميكنه أن يطبق «بشكل
مفيد» كذلك عىل «سالالت األخالقيات يف فكر نيتشه ،وكذلك نظرية األفكار واألوهام يف أعامل
فرويد»[[[ .ميكننا القول إن «أسياد االرتياب الثالثة» هؤالء قد عملوا عىل «تأويل عام ملا أسموه
الوعي الزائف»[[[ الالهوت املسيحي.
فمهمة الالهوت إذا ً أن يرد النزعة التبسيطية املتضمنة يف هذه التحاليل ،ولكن بعد قبول وجهات
النظر هذه كانتقادات عىل اإلميان أن «مير بها» يف جهوده الرامية للوصول إىل تفسري يبني من
خالله أصالته وحقيقته .كتب ريكور قائالً :ينبغي تقمص دور هذا النقد القايس بكل قوته ،ويجب
تحويله إىل حقيقة داخلية بحيث ال يؤثر يف األشكال املؤسساتية من الدين املسيحي فحسب ،بل
عىل وظائف مناذجه األساسية أيضاً كام قلنا من قبل :إن الغاية من هذا النقد هي «إزالة الغموض»
التي ميكننا أن نفهمها عىل أنها توضيح لألصل .عىل سبيل املثال ،ميكن للواحد منا القول إنّه وقع
ضحية للغموض والوهم الناشئ عنه حني يكتشف أن الرسالة التي تلقاها مل تأت من الشخص الذي
كان يعتقد بأنها باألصل جاءته منه[[[ ،وبالطريقة ذاتها تواجه هريمينوطيقا االرتياب كالًّ من النص
[1]- Ibid.
[2]- Ibid. 19.
[3]- Ricoeur، “The Critique of Religion”، 213.
[4]- Ibid. 214
[5]- Ibid.
[6]- Ibid.
[7]- Ricoeur، “The Critique of Religion”، 213.
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والذات املفرسة له بعامل الحياة اليومية التي تعيشها تلك الذات لتكتشف حضور الوعي الزائف
وأعامله وتفك رموزه ليتضح لها أن هذه التشويهات ال أصل لها يف «الدعوة» ( )kerygmaاألصلية
ولذلك يجب رفضها .فعملية إزالة الغموض إذا ً هي اسم آخر لـ«تحطيم األيقونات ،النضال ضد
األصنام؛ يف سبيل اإلله الحقيقي« :إن تحطيم األوثان يعني إفساح املجال أمام الرموز يك تتكلم»[[[.
حدود هريمينوطيقا االرتياب وأوجه قصورها
ميكننا أن نقول مطمئنني إ ّن إمكانية نقد اإليديولوجيا وهريمينوطيقا االرتياب ورضورتهام قد
مفرتضتي سلفاً يف الدوائر الالهوتية واألكادميية؛ ولكن ما اتضح أكرث
مقبولتي اليوم بل
أصبحتا
ْ
ْ
هو بروز ظاهرة محزنة من «رصعة» نقد اإليديولوجيا وهريمينوطيقا االرتياب تقوم إما عىل نقد
اإليديولوجيات واألوهام وحسب لتستبدل بها املزيد من اإليديولوجيات واألوهام ،أو تبسيط
اإلرث الالهويت برمته إىل مجرد إيديولوجيا ووهم ،وبالتايل تتوصل إىل نتيجة هي رفض كيل
وإجاميل لذلك اإلرث .يشري ريكور إىل أن هذا الواقع يظهر بشكل مأساوي يف تطور املاركسية
عىل مستوى العامل:
كام يُتهم الالهوت املسيحي بأنه قد برر سلطة الطبقة املهيمنة ،فاملاركسية تعمل كنظام تربير
لسلطة الحزب كـ«طليعة» الطبقة العاملة ولسلطة املجموعة الحاكمة ضمن الحزب ...من املفارقة
أن املاركسية بعد ماركس أصبحت تجسيدا ً باهرا ً ملفهومه الخاص حول اإليديولوجيا [[[.
كذلك يسجل عدد حديث من مجلة واسعة االنتشار الظاهرة نفسها يف عامل النقد األديب؛ يف
سلسلة من األمثلة التي كانت لتثري سخرية املستعمني إليها وقهقهتهم لو مل تكن أمثلة حقيقية ،ث ّم
أمرا ً مثريا ً للفزع أكرث منه للضحك :جميع أنواع األدب ،وسواء أكان كتابه واعني لذلك أم ال ،هي
يف الحقيقة سياسية ....مرسحية «العاصفة» لشكسبري تعكس اغتصاب اإلمربيالية للعامل الثالث؛
لذلك ،فمن املهم للغاية لنا أن نوازن بني فهم ريكور إلمكانية النقد اإليديولوجي ورضورته مع
فهمه لحدود هذا النقد وأوجه قصوره ،إذ ال ميكن لهريمينوطيقا االرتياب أن تكون أداة بناءة لعلم
الالهوت وال ألي مسلك هرمنيوطيقي آخر بدون هذا التوازن؛ عند وجود هذا التوازن وحسب
ميكن لهريمينوطيقا االرتياب أن تخدم املصالح االنعتاقية.
[[[Ibid. 219 -
ميكننا الرجوع إىل مثال واضح عىل عامل الهوت يواجه مبارشة «أسياد االرتياب» رافضاً نزعتهم التبسيطية من ناحية ولكن محاوالً من ناحية
أخرى استخدام تحاليلهم للوصول إىل «إزالة الغموض» يف العمل التايل:
Hans Kung، Does God Exist?: An Answer for Today (New York: Doubleday، 1980) 189- 339.
[2]- Ricoeur، “Science and Ideology”، 236.
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ميكننا هنا بناء ثالث نقاط مرتابطة :األوىل هي أن فهم ريكور لنقد اإليديولوجيا يتطلب التخيل
عن الوهم القائل بأن هذا النقد هو علم يصدر أحكامه «من مكان غري إيديولوجي ...ميكننا مقارنته
بالهندسة اإلقليدية وقوانني الفيزياء وعلم نشأة الكون التي برهنها غاليليو ونيوتن»[[[ .حني فهم
ريكور اإليديولوجيا عىل أنها وبالدرجة األوىل «ظاهرة ال ميكننا تجاوزها يف الوجود االجتامعي
ما دامت الحقيقة االجتامعية هي دامئاً يف واقعها نسق رمزي»[[[ فقد أوضح مبا ال لبس فيه أن
كل شخص لديه إيديولوجيا خاصة به هي جزء ال مناص منه من انتامئه إىل موروث ديني أو
فكري أو حضاري أو اجتامعي؛ فال توجد نقطة موضوعية مطلقة ميكن للمرء منها أن يحكم عىل
إيديولوجيات تراث ما ،وهو ما أدى إىل إرصار ريكور الذي أسلفنا ذكره عىل أن «حوار التفسري»
يجب أن يحتوي عىل تحليل ناقد للذات يتعلق باإلرشاط اإليديولوجي الذي تعرضت له الذات
املفرسة وعامل حياتها اليومية .يجب عىل علم الالهوت خصوصاً أن يشتمل عىل تدمري ما يد ٍّمر،
وتفكيك ما يبعث اإلنسان املعارص عىل االطمئنان ...إن الوعظ ال يعني االستسالم أمام ما يصدقه
اإلنسان املعارص وما ال يصدقه ،إمنا هو الرصاع مع الفرضيات املسبقة التي تقوم عليها ثقافته[[[.
النقطة الثانية :هي أن فهم ريكور للتامسف مبا هو الرشط الالزم لنقد اإليديولوجيا يتطلب متييز
حقيقة أن هذا التامسف اإليجايب يفرتض مسبقاً وجود انتامء مسبق ال مناص منه إلرث ما ،ولذلك
عىل نقد اإليديولوجيا أال يجري «خارج الهريمينوطيقا أو ضدها ،بل ضمنها»[[[ .بغض النظر عن
التشويهات التي قد تكون موجودة ضمن اإلرث ،فعلينا أن نسأل مثالً عن املكان الذي تنبع منه
املصلحة االنعتاقية التي تحفز النقد ،وإذا ما كانت تقع ضمن اإلرث نفسه أم ال؛ أو ليس لدينا «إرث
يتضمن االنعتاق» أيضاً؟ بالنسبة إىل املسيحي بشكل خاص ،أليس «جذر العقيدة ...يف مكان ما
حيث ينبع التوقع من الذاكرة»[[[؟ ال ميكن لعامل الالهوت أن ينىس أن النقد أيضاً تراث ،بل أقول
حتى إنه يغوص يف أكرث املوروثات إثارة لإلعجاب :أي األعامل االنعتاقية املوجودة يف الخروج
ويف القيامة .لرمبا مل يوجد اهتامم باالنعتاق وال توقُّع للحرية يف ضمري اإلنسانية لو زال الخروج
والقيامة من ذاكرة البرش ...بعبارات الهوتية :إن علم األخرويات (اإلسخاتولوجيا) ال يشء دون
أعامل خالص من املايض[[[.
[1]- Ricoeur، “Science and Ideology”، 224.
[2]- Ibid. 231.
[3]- Ricoeur، “The Language of Faith”، in The Philosophy of Paul Ricoeur، 224، 227.
[4]- Ricoeur، “Science and Ideology”، 244.
[5]- Ricoeur، “Ideology، Utopia، and Faith”، 28.
[6]- Ricoeur، “Hermeneutics and the Critique of Ideology”، 99- 100.

االستغراب

AL-ISTIGHRAB

شــتا ء 2 0 1 7

64

امللف

وأخريا ً ،فإن نقد اإليديولوجيا وهريمينوطيقا االرتياب ورغم أهميتهام بالنسبة إىل ريكور ،فهام
آخر األمر ال يتجاوزان كونهام مرحلة سلبية من الهدم الذي يحرض لطور آخر أهم وأكرث إيجابية من
التفسري؛ الهدم والتفسري متحدان اتحادا ً عميقاً يف فكر ريكور :تتصارع الهريمينوطيقا مع األوثان
حتى تتحرر وتسمع آخر األمر «الكلمة األكرث أصاالً وأولية»[[[ يف النص؛ أو بكلامت أخرى :الحركة
النقدية ليست هي الحركة األخرية؛ والتوقف عند النقد ال يتجاوز كونه إجهاضاً لعملية التفسري برمتها.
كان ريكور صاحب بصرية نافذة حني أشار إىل أن حتى نقد الالهوت السلبي القائم عىل «تهشيم
األصنام» الذي قام به «أسياد االرتياب» هو مجرد الجانب الظيل من عملية اإلثبات الحيوية ،فإن
رصاعهم املحموم مع ما حسبوا أنه إيديولوجيا الهوتية كان يف نهاية املطاف رصاعاً ملصلحة
الحقيقة ورفض الهرب من قسوته وصعوبته« ،نوع من االحتفال بقوة الرضورة املعتقة»[[[ .إن «الكنه
النهايئ» لهذه الهرمنيوطيقيا التدمريية ...ليس االرتياب وال هو إنهاء اإليديولوجيات واألوهام ،بل
إثبات اإلنسان يف اعرتافه بالرضورة؛ محبة القدر كام قال نيتشه ...لقد قالوا إن عىل اإلنسان أن يحب
[[[
الرضورة ،أن يحب القدر ،أن يحب األشياء كام هي...

لكن بالنسبة إىل اإلنسان املتدين ،بالنسبة إىل عامل الالهوت ،فإن «زهديات الرضورة»[[[ هذه
ال ميكن أن تكون هي الكلمة األخرية واإلثبات النهايئ؛ فبعد أن يعتنق الرضورة من خالل النقد،
عىل الالهويت أن مييض قدماً إىل السؤال األهم املتعلق باإلمكانية ،ويعود إىل موروثه الديني
رش ـ الرجا ِل والنسا ِء املقيدين بالرضورة ولكن غري
بحثاً عن عوامل اإلمكانيات التي يقدمها للب ِ
املحدودين بها .وبكل تأكيد ،فإن «املوضوع الجوهري يف الوحي الديني املسيحي» بالنسبة إىل
ريكور هو «خيال املمكن»« :أليست أخبار اإلنجيل الطيبة هي يف الواقع تحريض اإلنسان عرب
الكلمة الخالقة؟»[[[ .وهكذا وبالنسبة إىل عامل الالهوت ،عىل هريمينوطيقا االرتياب أن تنزاح عن
الطريق آخر األمر وتفسح املجال أمام هريمينوطيقا اإلثبات.
اخلالصة
يقدم فهم ريكور املتنوع والواسع لنقد اإليديولوجيا برنامجاً مقنعاً ومتسقاً لالهويت النظامي
[1]- Ricoeur، “The Language of Faith”، 235.
[2]- Ricoeur، “The Critique of Religion”، 218.
[3]- Ricoeur، “The Language of Faith”، 237.
[4]- Ibid.
[5]- Ibid. 237238AL-ISTIGHRAB
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كمؤ ِّول للموروث الديني املسيحي ،وميهد السبيل بشكل مقنع أمام أعامل نقدية «مزيلة للغموض»،
ولكنه يطلب أيضاً التصحيح الدائم عرب النقد الذايت ،ويتطلب املحبة والتقدير املستمرين لرثاء
اإلرث الديني املسيحي ومعانيه ،ويتطلب رغبة مهيمنة لتحقيق هذا اإلرث فعالً عرب تفسريه لعوامل
اإلمكانيات التي يحتويها لرجال اليوم ونسائه بدالً من أن يتوقف عند نقد ذلك اإلرث الديني.
لعل كل ما ميكن لريكور أن يقدمه يف سبيل النقد هو اقرتاح إدخال موضو َع ِي الشقاء واملامرسة
بشكل أكرث حسامً يف فهمنا العام للهريمينوطيقا النقدية .ففي التحليل النهايئ :أفَلَيس السبب األوضح
لرضورة نقد اإليديولوجيا وهريمينوطيقا االرتياب هو إداركنا بأن تشويهات الفكر هذه ليست ضارة
عىل مستوى الفكر فحسب ،بل متتد آثارها إىل واقع العنف والشقاء اللذين تظل تتسبب بهام يف حياة
أعداد ال تحىص من البرش يف عاملنا املعارص؟ أليس صحيحاً أ ّن ذكرى الشقاء املايض املحفوظ
لنا يف موروثنا تشكل حافزا ً لنقد اإليديولوجيا ال يقل يف عمقه عن ذكريات االنعتاق ورؤى املستقبل
التي يحملها ذلك املوروث؟ وأخريا ً وليس آخرا ً :أليس من الرضوري لهذا التفسري أال يكون مجرد
استجالء للمعاين ،بل أن يشجع املامرسة بحيث تتحول عوامل اإلمكانيات التي يحصلها عامل
ح ٍّد ومهمة يجب
الالهوت من اإلرث الديني إىل تقدمة ملسيحيي اليوم؛ ليس مجرد وعد وهدية ،ت َ َ
أن تنجز أيضاً؟
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اإليديولوجيا في الدين والسياسة
متظهرات اإلشكال يف التفكري الغريب
[*]

غيضان السيد عيل

يهتم هذا البحث بإبراز العالقة بني اإليديولوجيا والدين من خالل تعيني نقاط التاميز
ورصد أوجه االتفاق واالختالف بينهام .كام يُظهر كيفية توظيف الدين يف فضاء األطر
اإليديولوجية من خالل االعتناء مبناقشة العالقة املتالزمة بني اإليديولوجيا والسياسة؛
والوقوف عىل أهم دوائر النشاط التي تستغل فيها السياسة اإليديولوجيا لتحقيق أهدافها؛
حيث متدنا اإليديولوجيا بالتربيرات املختلفة للعمل السيايس.
املحرر
بدأ ظهور اإليديولوجيات يف أوروبا عقب التمرد عىل الفلسفات امليتافيزيقية؛ حيث أصبح
االهتامم باإلنسان يف وجوده األريض من خالل االهتامم بأوضاعه االجتامعية والسياسية واالقتصادية
مقدماً عىل ما سواه من قضايا كونية وميتافيزيقية .فالصلة بني الفكر والواقع ،بني النظرية والتطبيق هو
أهم ما مييز بداية االهتامم باإليديولوجيا  .وذلك ألن نظام املجتمع األورويب قد تطور إىل أنظمة
اجتامعية ُيارس الناس فيها وظائف معينة فرضتها منظومة العمل الصناعي الذي ساد أوروبا يف ذلك
الحني ،واكتسب طابعا شمول ّياً ،عمل عىل إقامة جرسا ً من الربامج والخطط بني الفكر والتطبيق.
كام أن اإليديولوجيا تعد وليدة النزعة اإلنسانية  Humanismالتي سادت الفكر األورويب
يف القرن التاسع عرش ،وهي النزعة التي ساعد عىل انتشارها بعض العوامل ،مثل :دميقراطية
التعليم وانتشار الثقافة الجامهريية ،واستبعاد املسائل الدينية املتعلقة باإللهيات والكونيات عن
االهتامم بعد أن كانت كذلك يف العرص الوسيط[[[.

* -مدرس الفلسفة الحديثة بكلية اآلداب جامعة بني سويف ،جمهورية مرص العربية.
[[[ -صفاء عبدالسالم ،القرن التاسع عرش بوصفه « عرص اإليديولوجيا » ،ضمن كتاب :أحمد محمود صبحي -صفاء عبدالسالم جعفر،
يف فلسفة الحضارة (اليونانية -اإلسالمية -الغربية) ،األسكندرية ،دار املعرفة الجامعية ،1999 ،ص .194
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مفهوم اإليديولوجيا
إذا كان مفهوم اإليديولوجيا قد طبع القرن التاسع عرش يف أوروبا بطابعه ،فإن من األهمية مبكان
أن نقف عىل حقيقة املفهوم وماهيته .مع اإلقرار منذ البداية إنه ال يوجد تعريف جامع مانع أو محدد
بدقة كاملة ملصطلح اإليديولوجيا ،ولكن هناك مجموعة من التعريفات املختلفة .األمر الذي دفع
بعضهم إىل القول إ ّن «اإليديولوجيا» هي أكرث املفاهيم مراوغة يف العلوم اإلنسانية برمتها.
فإذا ما حللنا املصطلح  Ideologyلغوياً وجدناه مركباً من مقطعني Idea :مبعنى فكرة ،وOlogy
مبعنى علم ،ومن ثم يكون معناه اللغوى « علم دراسة األفكار» .وقد صاغ هذا املصطلح ألول
مرة يف أوروبا املفكر الفرنيس «دستيت دي ترايس  ،Destutt De Tracy» 1754 - 1836واستخدم
ألول مرة عالنية عام  ،1796وقُصد به «مجموعة األفكار املعربة عن مصالح الطبقة االجتامعية»،
وكان يهدف من ورائه إىل تأسيس علم جديد « علم األفكار» وهو منهج علمي لدراسة األفكار
املجردة وفهمها والكشف بطريقة موضوعية عن أصولها ،وتكوينها ورشوط مطابقتها للحقيقة حتى
تتمتع بدرجة اليقني يف العلوم الطبيعية مثل الرياضيات والفيزياء»[[[ .كام يقوم عىل مامرسة تحليل
األفكار إىل عنارصها الحسية ،وبالتمرين يستطيع املرء أن يكتسب خربة التمييز بينها ،وأن يعرف
أيها ينهض عىل أساس من الواقع والتجربة ،وأيها يخلو منها ،ومن ثم يستغني بهذه الطريقة عن
املنطق التقليدي[[[ .وأعلن «دي ترايس» أن هذا العلم الجديد سوف يتمتع باملكانة نفسها الخاصة
بالعلوم الراسخة كعلم األحياء وعلم الحيوان ،بل أشار إىل أن اإليديولوجيا يف النهاية ستتوج يف
ُؤسس عىل األفكار ،ورغم هذه التوقعات العالية
النهاية ملكة للعلوم ،مبا أن جميع أشكال البحث ت ِّ
مل يكن لذلك املعنى األصيل للمصطلح سوى أثر محدود عىل استخدام الالحق[[[ .بل إن مفهوم
اإليديولوجيا الذي اخرتعه «دستيت دي ترايس « مل يرق للسلطة حينذاك؛ فلم يتوافق مع أطامع
نابليون االستعامرية واالستبدادية فانتقدها بقوة ،وأشار إىل أن إيديولوجيا «دي ترايس» تغفل دراسة

القوانني املعروفة للقلب اإلنساين ودروس التاريخ.

كام أنه رأى أن هذا العلم يقف ضد الفكرة املثالية عن مفاهيم قبلية (سابقة عىل التجربة ) كام
يقف ضد إمكان الحتمية التاريخية[[[ .ومن ثم وصفها بأنها مجرد تجريدات وتخمني غري مسؤول،
[[[ -صفاء عبدالسالم ،القرن التاسع عرش بوصفه « عرص اإليديولوجيا » ،ص .195
[[[ -عبد املنعم الحفني ،املعجم الشامل ملصطلحات الفلسفة ،القاهرة ،مكتبة مدبويل ،الطبعة الثالثة ،2000 ،ص .136
[[[ -أندروهيود ،مدخل إىل اإليديولوجيات السياسية ،ترجمة محمد صفار ،القاهرة ،املركز القومي للرتجمة ،الطبعة األوىل ،2012 ،ص.15
[[[ -يفيد هوكس ،اإليديولوجيا ،ترجمة إبراهيم فتحي ،القاهرة ،املركز القومي للرتجمة ،املجلس األعىل للثقافة ،2000 ،ص .46

االستغراب

AL-ISTIGHRAB

شــتا ء 2 0 1 7

68

امللف

بل شبههم مبن يعيشون يف برج عاجي ،ويدلون بآرائهم يف املسائل السياسية من غري مامرسة أو
خربة ،وبديهي أن هذا املعنى يختلف عن املعنى االصطالحي للفظ[[[.
وقد تطور هذا املعنى عند كارل ماركس  Karl Marx 1846 -1970الذي منح هذا املصطلح
شهرة واسعة سواء يف األوساط السياسية أو االجتامعية ،محددا ً إياه يف كتابه املشهور « اإليديولوجيا
األملانية» الذي كتبه مع رفيق حياته فردريك إنجلز  Engels F. 1820 -1895بأن األفكار السائدة يف
كل حقبة هي أفكار الطبقة الحاكمة ،وبعبارة أخرى إن الطبقة التي تشكل القوة السائدة يف املجتمع
متثل يف الوقت نفسه القوة الروحية السائدة ،فاألفكار السائدة ليست سوى التعبري الفكري للقوة
املادية املسيطرة..إن األفراد الذين يشكلون الطبقة السائدة واعون ويفكرون ،من حيث إنهم يسيطرون
كطبقة ،ويحددون فرتة تاريخية عىل امتدادها ،فمن البديهي أن يسيطروا يف كل االتجاهات ،وأن
يسودوا ،من جملة ما يسودون ككائنات مفكرة ،منتجني لألفكار ،وأن ينظموا انتاج أفكار عرصهم
وتوزيعها ،هذا ،و إ ّن أفكارهم هي االفكار السائدة يف ذلك العرص[[[.
ومن ثم ترتبط اإليديولوجيا عند ماركس بالوهم والغموض ،فهي مسؤولة عن رؤية زائفة للعامل
وهو ما أشار إليه إنجلز فيام بعد فيام أسامه الوعي الزائف؛ ألنها تضلل اآلخرين وهي مبثابة قناع
لرصاع املصالح االقتصادية .وأياً كانت املنظومة املنترصة فهي تحدد يف النهاية املعتقدات واملفاهيم
السائدة واملهيمنة للمرحلة [[[.
وانطالقاً من املفهوم العام لفلسفة ماركس يف أن الحياة اإلنسانية املادية هي التي تحدد أفكار
اإلنسان وتشكلها ،وأن أسس الرصاع مادية موجودة يف منط االتجاه السائد ،والنظام الطبقي هو الذي
ينتج رصاع الطبقات .وما دامت أفكار الطبقة السائدة يف املجتمع هي أيضاً األفكار السائدة ،كام أن
اإليديولوجيا السائدة التي تعمل من خالل التزييف والخداع لقلب خصوصيات املجتمع من صورة
زائفة إىل صورة عدل وتناسق سيايس فإن وظيفة اإليديولوجيا عند ماركس هي أن تسمي األشياء بغري
أسامئها ،وأن تعطي الوقائع املادية اسام مهذبا تكفي معه أن تكون مستساغة ومفهومة وال تثري غضب
اآلخرين واشمئزازهم ،فاملضطهدون بحاجة نفسية إىل متويه واقعة االضطهاد العادي الذي يتناىف مع
الحد األدىن من الكرامة اإلنسانية .وعىل ذلك تكون اإليديولوجيا بالنسبة ملاركس هي اساساً لتربير
[[[ -صفاء عبد السالم ،القرن التاسع عرش بوصفه « عرص اإليديولوجيا »،ص  ،195وأنظر أيضا :مالك عبيد أبوشهيوه وآخرون ،اإليديولوجيا
والسياسة ـ دراسات يف اإليديولوجيا السياسية املعارصة ،ج ،1الدار الجامهريية للنرش والتوزيع واإلعالن ،1991 ،ص  .20-19وايضا:
أحمد محمود صبحي ،اإليديولوجيا بني الفلسفة والدين ،مجلة الريموك ،مجلة ثقافية فصلية ،جامعة األردن ،العدد  ،1985 ،13ص .52
[[[ -كارل ماركس ـ فريدريك انجلز ،اإليديولوجيا األملانية ،ترجمة فؤاد أيوب ،دمشق ،دار دمشق ،1976 ،ص( .56بترصف).
[[[ -سيدين هو ك ،الرتاث الغامض -ماركس واملاركسيون ،ترجمة سيد كامل زهران ،القاهرة ،الهيئة املرصية العامة للكتاب( ،سلسلة
األلف كتاب « الثاين» ) العدد  ،1986 ،28ص .53
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املصالح االقتصادية والقوة السياسية للطبقة السائدة ،وكل جهود اإلنسان الروحية والفكرية تتالىش
يف خدمة االمتيازات للطبقة السائدة .فاإليدييولوجيا بهذا املعنى «زيف مزدوج» و«تربير فكري»
للمصالح االقتصادية للطبقة السائدة ،وأداة تستعمل بواسطة الطبقة املهيمنة تحميها من التغيري ،وهي
خداع وتضليل بل وعي زائف[[[ .ولذلك مل يطلق ماركس أو انجلز عىل نظرياتهام لفظ إيديولوجيا.
وقد تغريت وجهة نظر املاركسيني فيام بعد يف النظر إىل اإليديولوجيا عىل أنها «وعي زائف» وإال
ملا استخدموا مصطلحات مثل اإليديولوجيا الشيوعية أواإليديولوجيا الربوليتارية.
أما لويس ألتوسري  Louis Althusserفقد ع َّرفاإليدييولوجيا بأنها نسق له منطقه ودقته الخاصيتني،
من التمثالت من صور وأساطري وأفكار وتصورات حسب األحوال ،يتمتع ،داخل مجتمع ما ،بوجود

ودور تاريخيني[[[ .ومن حيث إن اإليديولوجيا عنده نسقا من التمثالت فهي تتميز عن العلم من حيث
إن وظيفتها املجتمعية ،تفوق من حيث األهمية وظيفتها النظرية (املعرفية) .كام يقرر ألتوسري أن
اإليديولوجيا ال تُربط مع الواقع وحسب بل مع العلم ،فاإليدييولوجيا ليست معرفة خاطئة؛ ألنها قبل
كل يشء ليست معرفة ،وألن وظيفتها املجتمعية تفوق أهمية وظيفتها املعرفية .فالناس ال يعكسون
ظروف عيشهم الواقعية وال عاملهم الحقيقي يف التمثالت اإليديولوجية ،إنهم يعكسون قبل كل يشء
عالقتهم بظروف عيشهم .ولذلك يعد اإليديولوجيا هي العالقة التي تعرب عن إرادات وآمال ومطامح
أكرث مام تصف واقعا معينا .كام أن العلم ـ عنده ـ ليس ترجمة للواقع املبارش [[[.
فإذا ما وصلنا إىل تعريفاإليدييولوجيا عند كارل مانهايم  Karl Mannheimفسنجد أن املعنى
مل يبتعد كثريا ً عن املفهوم املاركيس ،فهو يرى أن اإليديولوجيا هي مجموعة أفكار متميزة للطبقة
املهيمنة يف املجتمع ،وهي منظومة فكرية تتعلق بالنظام االجتامعي والسيايس القائم دفاعاً عنه
أو تغيريا ً له بحيث تكون وظيفة األفكار إيديولوجيا يف الجسم السيايس .كام ميّز بني اإليديولوجيا
واليوتوبيا ،فاإليدييولوجيا منظومة من األفكار والقيم واملعتقدات تسعى للحفاظ عىل الوضع
االجتامعي القائم ،وتتصف بأنها محافظة .أما اليوتوبيا فهي منظومة من األفكار والقيم تسعى نحو
املستقبل ،وتتضمن نقدا ً ثورياً لألوضاع القامئة [[[ .ومن ثم يرى أن اإليديولوجيا هي محض تشويه
أو إخفاء متعمد لحقيقة األوضاع االجتامعية ،وهي بطبيعتها متهافتة ما دامت تربيرا ً ملصالح نظام
[[[ -صفاء عبدالسالم ،القرن التاسع عرش بوصفه عرص اإليديولوجيا ،ص .198-196
[[[ -لويس ألتوسري ،ما هي اإليديولوجيا ،ضمن ملفاإليدييولوجيا ،ترجمة محمد سبيال وعبدالسالم بنعبدالعايل ،دفاتر فلسفية ،العدد (8
) ،املغرب ،دار توبقال للنرش ،2015 ،ص.8
[[[ -عبدالسالم بنعبد العايل ،العلم واإليديولوجيا عند ألتوسري ،القاهرة ،مجلة أوراق فلسفية ،العدد ،2012 ،32ص .34
[[[ -صفاء عبدالسالم ،القرن التاسع عرش بوصفه عرص اإليديولوجيا ،ص .102
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قائم ،كام أن أصحابها يعلنون ـ يف الغالب ـ عام يبطنون ،ويتسرتون وراء شعارات زائفة حفاظاً عىل
مصالحهم وأطامعهم .ففي كل األنظمة القامئة عىل القهر نجد إيديولوجيا لكل منها تسوغ قيامها،
وتنطلق من مصالحها الذاتية[[[.
اإليديولوجيا والدين
ال شك بأن هناك صلة وثيقة بني األديان بصفة عامة واإليديولوجيا ،ولكن هل ميكن أن نعترب الدين
إيديولوجيا؟ يف الوقت الذي مييز فيه ايتني  B.Etienneبني اإليديولوجيا والدين ،باعتبار أن للدين
أبعاده امليتافيزيقية التي ال تعرتف بها اإليديولوجيا إال فيام يخدم أهدافها ومصالحها .كام أن تأثري

الدين يختلف بني املجتمعات التقليدية واملجتمعات املتحرضة ،وبناء عليه سيكون الدين خاصاً
باملجتمعات التقليدية املتجانسة واإليديولوجيا تسم املجتمعات العرصية القامئة عىل الرصاع ،وهو
األمر الذي يرفضه ايتني بشدة ويصفه بالعمى الثقايف أو السذاجة الذاتية[[[ .يف حني يري جان ويليام
البيري  Jean William Lapierreأن اإليديولوجيا هي باملعنى الدقيق ظاهرة دينية؛ حيث يقول :إن
لكل إيديولوجيا دوغامئيتها ومتعصبيها ـ وهو ما يبني أن اإليديولوجيا هي باملعني الدقيق ظاهرة دينية،
وحسب االشتقاق الالتيني للكلمة فإن الدين هو ما يربط الناس فيام بينهم بحيث يجعلهم يتشاركون
يف املعتقدات الطقوس املتعلقة مبا هو مقدس بالنسبة إليهم نفسها ...إن اإليديولوجيات هي ديانات
املحايثة فهي تعقلن املقدس وتقدس العقل ،فهي بتعبري كانط ديانات يف حدود العقل[[[ .ومن
املنظور نفسه نظر ماركس يف اعتباره أن الدين نوع من السيطرة الزائفة عىل البيئة الطبيعية واالجتامعية
التي يوجد فيها[[[.
ولكن هذا يبدو خلطاً شديدا ً بني الدين كمصطلح متميز ال يرمي إىل السيطرة عىل الناس وتوجيههم
إىل الحق الذي ال يحقق نفعاً إىل الحق يف ذاته كام تفعل اإليديولوجيا ،فاإليدييولوجيا تفرس األشياء
حسب دعواها التي ال تحقق أهدافها طبقاً ملا عليها هذه األشياء يف الحقيقة .بعكس الدين الذي ينشد
الحق املطلق ،كام أن اإليديولوجيا ـ كام عند نيتشه ـ تعرب عن مجموع األوهام والتعليالت والحيل
التي يعاكس بها اإلنسان /الضحية قانون الحياة .وهذا ما ال يتفق مطلقاً مع مفهوم أي دين.
[[[ -صفاء عبدالسالم ،القرن التاسع عرش بوصفه عرص اإليديولوجيا ،ص .202
[[[ -ايتني ،بني الدين واإليديولوجيا ،ضمن ملفاإليدييولوجيا ،ترجمة محمد سبيال وعبدالسالم بنعبدالعايل ،دفاتر فلسفية ،العدد ،8
املغرب ،دار توبقال للنرش ،2015 ،ص .25
[[[ -البيري ،اإليديولوجيا والدين ،ضمن ملفاإليدييولوجيا ،ترجمة محمد سبيال وعبدالسالم بنعبدالعايل ،دفاتر فلسفية ،العدد  ،8املغرب،
دار توبقال للنرش ،2015 ،ص.27-26
[4]-George A. Huaco، On Ideology، Sage Publications، Ltd. Acta Sociologica، Vol. 14، No. 4 (1971)، p.
247.
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ولكن ميكن الحديث بني أوجه اتفاق واختالف بني األديان واإليديولوجيات ،ميكن أن نرصدها
فيام ييل:
إن اإليديولوجيا تشكل العالقات االجتامعية بني معتنقيها ،وتؤلف بينهم ،وتوجد التحاماً عضوياً

بينهم؛ وإن مل تبلغ اإليديولوجيا يف ذلك مبلغ الدين؛ إال أنها تتبع يف ذلك شتى األساليب :كالتأثري يف
مناهج الرتبية والتعليم يف املدارس ،بسيف املعز وذهبه حيناً ،يك تستبدل بالفكر القديم فكرا ً جديدا ً
تحدث به تعديالت جوهرية يف كيان املجتمع ،وتوطد سلطانها يف الرعية نفسها؛ ونجم عن ذلك
أن سعى كل منهام إىل االنتشار ،بالدعوة والتبشري يف الدين ،والدعاية واإلعالن يف اإليديولوجيا[[[.
للدين كام لاليديولوجيا مجموعة من املبادئ والقواعد والقيم واملعايري عىل من ينضم إليهام أن
يلتزم بها وال يخرج عليها وال ينتقدها بل هي حقائق مقدسة؛ ففي اإليديولوجيا سعي دائب إىل اعتبار
الحقائق الخصوصية ـ حقائق ومصالح الطبقة ـ حقائق عمومية مقدسة غري قابلة للنقد ،كام تكون
العقيدة الدينية وكل ما يتعلق بها حقائق عمومية مقدسة غري قابلة للنقد.
تواجه اإليديولوجيات ما تواجهه األديان يف مسريتها من انشقاق مذهبي بعد وحدة دينية ،ومنشأ
االختالف يف الحالتني :االختالف بني اخضاع الواقع للنصوص املقدسة (رأي السلفية) أو النص
للواقع(رأي املؤولة)؛ وال عجب يف أن يحدث االنشقاق يف املعسكر الشيوعي؛ وأن تتهم الصني
االتحاد السوفيتي بالتحريف؛ ألنها حرقت تعاليم ماركس ولينني ،كام أنها أباحت الحوافز الفردية
واالستثامرات الرأساملية يف سيبرييا .وال غرو بعد هذا التشابه بني الدين واإليديولوجيا أن يقيم
برتراند رسل توازيا بني املسيحية والشيوعية؛ حيث حل ماركس محل املسيح ،وكتاب رأس املال
محل اإليديولوجيا ،وطبقة الروليتاريا محل طبقة الكهنة ،والفردوس األريض بإقامة مجتمع ال طبقي
محل الفردوس األخروي[[[.
تسعى اإليديولوجيات شأنها شأن اإليديولوجيات كافة إىل وضع تصور كيل وشامل للعامل من
حيث الطابع التاريخي للمجتمع اإلنساين ،وكالهام يريد تغيري العامل عن طريق معتنقيهام ،فالدين
يحاول أن ينرش أتباعه املبرشين به يف ربوع العامل كافة كذلك اإليديولوجيات تبغي هذا الهدف نفسه
بحيث تصبح وسيلة من وسائل الكفاح يف سبيل بناء العالقات الحيوية بني بني اإلنسان .وهذا ما
ميكن ان يتبينه القارئ من التأمل يف طبيعة االشرتاكية والرأساملية.
[[[ -صفاء عبدالسالم ،القرن التاسع عرش بوصفه عرص اإليديولوجيا ،ص .204
[[[ -املرجع السابق ،ص .205
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أما مواطن االختالف بني الدين واإليديولوجيا يكمن يف التباين الواضح ملصدر وطبيعة كل منهام،
الذي يكمن يف التايل:
الدين (الساموي) مصدره إلهي متعا ٍل مقدس ،بينام اإليديولوجيا مصدرها برشي إنساين ،ومن
املمكن والجائز أن ت َْستَخدم اإليديولوجيا الدين يف تحقيق أهدافها فتجري أدلجة الدين ،لكن الدين
ينأى عن استخدام اإليديولوجيا إال فيام ندر .كام أن اإليديولوجيات تسعى لتحقيق أهدافها ومتارس
نفوذها بواسطة الشعارات ومناشدة العادات والتقاليد عرب الرغبات واألحكام املسبقة والخرافات
واألساطري وكل ما يعضد رؤيتها الخاصة اعتامدا ً عىل العاطفة أكرث من اعتامدها عىل العقل ،وهذا
يختلف إىل حد كبري يف محاوالت الدين إلقناع أتباعه أو جذب املزيد من املؤمنني.
من املمكن أن تعتمد اإليديولوجيات عىل مجموعة من األساطري الخادعة يف تحقيق هدفها يف
أي
التربير والسيطرة والهيمنة وجذب الجامهري إليها ،أما األديان يف جوهرها الحقيقي وبعيدا ً عن ّ
تحريفات ال ميكنها أن تستعني بالخرافات واألساطري وإن كان من املمكن أن تلحق بها .ومن ثم ميكن
لإليديولوجيات أن تتطور ،ولكنها تقاوم التغري الراديكايل -ولكنه ممكن أن يحدث أمام التحديات
القوية وظروف األزمات الشديدة -فغالبا ما تتغري وتتطور لتتالءم مع متطلبات األجيال الجديدة .وهذا
ما ال يحدث مع الدين وعقائده الثابتة وإن كان ميكن تجديد خطابه ولغته ال مضمونه.
ال ميكن االستعاضة باإليديولوجيا بدالً من الدين ،فأخطر كارثة يواجهها العامل اليوم ـ حسب توينبي-
أن الجامهري الغربية قد استعاضت عن الفراغ الديني بإيديولوجيات ال تختلف عن األديان البدائية من
حيث وثنيتها أو عبادة الذات املتمثلة يف تأليه الدولة أو الحاكم ،وإن تسرتت تحت ستار القومية أو
االشرتاكية .فمن يعتربون األديان رسطانات مخطئون؛ ألن الرسطان الحقيقي هو أن تحل اإليديولوجيات
محل األديان ،وال أمل يف استقرار السالم أو السكينة يف نفس اإلنسان إال باالستناد إىل الدين[[[.
اإليديولوجيا هى مقصد الحاكم أو الطبقة املسيطرة لتربير الوضع القائم ،بينام يهرع العامة
إىل الدين بحثاً عن العدالة اإللهية ،كام ميكن أن يكون الدين عامالً مساعدا ً لقيام الثورة والتمرد
عىل الوضع القائم ،بينام اإليديولوجيا لتربير الوضع القائم ،ولذلك يسعى بعض اإليديولوجيني إىل
أدلجة بعض النصوص الدينية لتفادي الثورات الدينية من الداخل ،كام تم استخدام الدين يف العصور
الوسطى املسيحية يف تربير استبداد الحكام من خالل القول بنظرية الحق اإللهي املقدس ،أو ما
جرى يف بعض البالد العربية من خالل أدلجة النصوص الدينية التي تحرم الخروج عىل الحاكم
واالنصياع ألوامره.
[[[ -املرجع السابق ،ص .205
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تناهض اإليديولوجيا يف الغالب -األخالق ،حيث إنها تشويه أو إخفاء متعمد لحقيقة األوضاع،
وإ ّن أصحابها يعلنون غري ما يكتمون ،ويتسرتون وراء شعارات زائفة حفاظاً عىل مصالحهم وأطامعهم.
بينام تتفق األديان ـ يف معظمها ـ مع مبادئ األخالق ومكارمها.
وهكذا تتضح العالقة بني اإليديولوجيا والدين ،وما هي مواطن االتفاق ومواطن االختالف ،وإن
عمل بودون  R.Boudonعىل ايجاز ما أورده شيلز عن اختالفات اإليديولوجيات عن املعتقدات
األخرى يف مثانية معايري ،فهي تعلن نفسها من خالل:
1ـ الطابع الرصيح والواضح لصياغتها.
2ـ إرادتها يف االلتفاف حول معتقد ايجايب أو معياري خاص.
3ـ ارادتها يف التمييز بالنسبة ملنظومات معتقدية أخرى ماضية أو حالية.
4ـ انغالقها أمام التجديد.
5ـ الطابع املتشدد القتناعاتها.
6ـ الطابع االهوايئ النتشارها.
7ـ مطالبتها باالنتامء.
8ـ ارتباطها مبؤسسات مكلفة بدعم وتحقيق املعتقدات املعينة»[[[.
وإن كنا نختلف مع زعم بودون يف القول بانغالق اإليديولوجيات أمام التجديد ،والدليل عىل ذلك
تلك التغريات التي لحقت مبضمون املاركسية منذ لينني حتى غورباتشوف.
اإليديولوجيا والسياسة
ترتبط اإليديولوجيا بالسياسة ارتباطاً شديدا ً ،حتى ميكننا القول بأن اإليديولوجيا يف جوهرها مقولة
سياسية ،وقد ذهب «مانهايم» يف كتابه «اإليديولوجيا واليوتوبيا» عام 1929م ،إىل اعتبار اإليديولوجيا
املفهوم األسايس يف علم السياسة وجميع املظاهر الحضارية األخرى بهدف الكشف عن العوامل
االجتامعية التي تشكل السياسة واإلنتاج الفكري .وتلجأ السياسة إىل اإليديولوجيا لتحقيق مصالحها
التي ال ميكن ألي سياسة أن تستمر بدونها ،حيث ترتبط وظائفاإليدييولوجيا بتحقيق املقاصد
[[[ -بودون ،مثانية معايري منظمة للمنظومات اإليديولوجيا ،ضمن ملفاإليدييولوجيا ،ترجمة محمد سبيال وعبدالسالم بنعبدالعايل ،دفاتر
فلسفية ،العدد  ،8املغرب ،دار توبقال للنرش ،2015 ،ص.19
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السياسية ،التي اهتم الكثري من الفالسفة واملفكرين ببيانها ،لدرجة قد توحي بأن اإليديولوجية ما
خُلقت إال للسياسة ،وال ميكن ألي سياسة أن تعيش خارج نطاق اإليديولوجيا .األمر الذي انعكس
عىل تعريفات اإليديولوجيا نفسها .التي جعلت علامء السياسة دون غريهم يبدون وكأنهم متفقون
عىل تعريف أسايس عىل خالف ما يذهب إليه الكثريون غريهم ،حيث أجريت بعض الدراسات
االحصائية التي أظهرت إتفاقاً أساسياً عىل مكونات املصطلح األساسية[[[ .التي توضح إىل أي مدى
هي لصيقة بالسياسة ،من قبيل التعريفات اآلتية لإليديولوجيا بأنها:
نسق عقيدي وسيايس
مجموعة من األفكار.
أفكار الطبقة الحاكمة.
رؤية كونية لجامعة اجتامعية أو طبقة اجتامعية معينة.
أفكار سياسية تجسد أو تبني املصالح االجتامعية أو الطبقية.
أفكار تسكن الفرد داخل سياق اجتامعي وتولد إحساسا باالنتامء الجامعي.
مجموعة من األفكار املرصح بها رسمياً وتستخدم إلضفاء الرشعية عىل نظام سيايس ما.
مذهب سيايس شامل يدعي احتكار الحقيقة.
مجموعة مجردة ومنظمة بدرجة عالية من األفكار السياسية[[[.
إذن تعمل اإليديولوجيا عىل اخفاء الحقائق األعمق للحياة السياسية ،األمر الذي يجعلنا نعدد
الوظائف السياسية لإليديولوجيا فيام يأيت:
اإليديولوجيا لتربير السلطة وجذب األنصار
متدنا اإليديولوجيا بالتربيرات املختلفة للعمل السيايس ،فكام يقول «بخلر» أنا أقوم بالعمل
السيايس ألنه ....فإن كل ما ميكن أن منأل به نقاط الحذف يدخل يف نقاط الوظيفة التربيرية
لإليديولوجيا ،ويتوجه هذا التربير باألساس إىل األنصار املحتملني ،لذلك يجب إعطاء حجج مقنعة
[1]- Kathleen Knight، Transformations of the Concept of Ideology in the Twentieth Century، The
American Political Science Review، Vol. 100، No. 4، Thematic Issue on the Evolution of Political
Science، in Recognition of the Centennial of the Review (Nov.، 2006)،p. 619.
[[[-اندروهيود ،مدخل إىل اإليديولوجيا السياسية ،ص .15-14
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لألنصار حتى يجعلهم يختارون هذا التوجه اإليديولوجي دون اآلخر .كام ان الدول ما عادت تعتمد
عىل القوة السافرة ،ولكن يجب تغليف هذه القوة يف إطار إيديولوجي مقبول؛ فهي تربر الطريقة
التي تنظم بها السلطة ،وكيفية توزيعها واستعاملها [[[.
التجميع والتعبئة
إذا كانت السياسة بطبيعتها تهتم بحفظ األمن الخارجي وضامن التالحم الداخيل ،هذان األمران
ال ميكن ضامنهام بواسطة نشاط اجتامعي متميز ،إذا مل تكن الحياة اإلنسانية تتضمن تهديدا ً
دامئا بالرصاع أو الفوىض ،فالسياسة تهتم باالختالف أو بالرصاع سواء بني أعداء أو بني خصوم،

وحيث إن الرصاع يف السياسة ال يكون بشكل فردي فإن اإليديولوجيا تقوم بوظيفة خلق تعارف
بني األصدقاء وتعيني لألعداء ،فتعمل عىل ايقاظ مشاعر بدائية ج ّدا ً بحيث تدفع الفرد إىل الذوبان
يف املجموعة ،وحثه عىل استخدام العنف ضد كل ما ال ينتمي إىل هذه املجموعة «[[[ .كام تعمل
اإليديولوجيا عىل إعادة تحريك التكوينات التي أصبحت راكدة ،وهي تقوم بالتعبئة عىل املستوى
العام ،والتعبئة عىل مستوى النخبة من املثقفني حتى يتحقق ارتباطهم بالوضع الراهن؛ وقد تكون
عملية التعبئة مخططة للسيطرة عىل وعي الناس؛ فام تؤديه اإليديولوجية يجاوز غالباً العمل عىل
متاسك الجامعة بإيهام أعضائها بأن لهم أهدافاً مشرتكة يسعون ـ بوعي وعقالنية ـ نحو بلوغها [[[.
االخفاء واملراوغة
ولعل هذه املهمة هي أخطر وظائفاإليدييولوجيا السياسية وأهمها؛ حيث تقوم عىل إخفاء
املصالح الذاتية الحقيقية وإبدائها وكأنها مصالح للجميع ،كام يعمل أيضا عىل إخفاء العواطف
الحقيقية تجاه اآلخر حفاظا عىل املصلحة والفائدة املرجوة .ومن ثم يجري تربير اضطهاد اآلخر
وقتله يف حاالت الحرب ،واالنتقام من املخالفني عىل أنهم ضد الدولة وضد مصلحة املواطن.
كام أن الفاعل السيايس قد يجد نفسه أمام عدة اختيارات وليس هناك أي حل عقالين ميكنه
من االختيار بشكل حاسم ،لذلك يتطلب األمر معلومة إضافية غري عقالنية إذا مل يرد املرء أن يقف
مكتوف اليدين .ومن ثم تساعده اإليديولوجيا عىل تعيني قيمة أو عدة قيم عىل اساسها يقوم تنظيم
[[[ -صفاء عبدالسالم ،القرن التاسع عرش بوصفه عرص اإليديولوجيا ،ص .210
[[[ -بخلر ،وظائفاإليدييولوجيا ،ضمن ملفاإليدييولوجيا ،ترجمة محمد سبيال وعبدالسالم بنعبدالعايل ،دفاتر فلسفية ،العدد  ،8املغرب،
دار توبقال للنرش ،5102 ،ص.25
[[[ -صفاء عبدالسالم ،القرن التاسع عرش بوصفه عرص اإليديولوجيا ،ص .112
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معني للمجتمع .وتزداد أهمية هذه الوظيفة حني تتضاعف االختيارات ومتس قطاعات جديدة من
الحياة االجتامعية[[[.
اإليديولوجيا آليه أساسية إلدارة الرصاع وحتقيق اهلوية
إن اإليديولوجيا عىل املستوى «الشخيص» تساعد األفراد عىل مواجهة الرصاع الداخيل،
وبالنظر إىل اآلخرين تعطي تفسريا ً لألوجه املختلفة لحياة األفراد .وعىل املستوى» العام»
للمجتمع تلطفاإليدييولوجيا بعض الرصاعات من خالل خلق حاجات عامة بني األعضاء؛ فتقدم
بذلك وسيلة عامة للتعبري عن الحاجات املختلفة إن اإليديولوجيا تلعب دورا ً هاماً يف الرصاع

من أجل السيطرة عىل فكر الشعوب ،ومام ع ّمق هذا الدور الثورة املذهلة يف وسائل االتصال،
فساهم يف تحديد دور اإلنسان وال س ّيام يف املجتمعات الصناعية أو االستهالكية .كام أنّها تسعى
إىل تحقيق الذات القومية من خالل التامسك والوحدة داخل الدولة ،ذلك أن االشرتاك العام يف
مجموعة من األفكار يؤدي إىل دمج األفراد يف جامعة أو حزب أو حركة ،وجميع اإليديولوجيات
تؤدي وظيفة هامة هي أن تخلق ارتباطاً وجدانياً بني األفراد؛ أي إنها تؤدي وظيفة التوحيد والدمج
وتنمي الشعور بالوالء واالنتامء وتأكيد الهوية؛ فهي عادة تعمل عىل ربط املتشابهني يف العقلية من
الناس معاً وهم املؤيدون لقضية ما ،واملعادون لها ،فالشيوعيون واملحافظون ـ مثالً ـ كل منهم
ميكنهم التعبري عن عواطفهم من خالل إيديولوجيا خاصة به [[[.
خامتة
وهكذا تبدو اإليديولوجية نظرة براجامتية إىل الوقائع املحيطة ،تبتعد بقدر كبري عن الحقائق
املوضوعية؛ فالنظرة اإليديولوجية تنظر إىل األشياء وتؤول الوقائع بكيفية تظهرها دامئا مطابقة
ملا يعتقد صاحبها أنها الحق ،ومن ثم فإ ّن هناك تعارضاً واضحاً بني الفكر اإليديولوجي والفكر
املوضوعي الذي يعتمد عىل الحقائق يف ذاتها؛ إذ أن اإليديولوجيا دامئا منحازة .ولذلك يقول
عبدالله العروي«:إن العرص الذي يعبد العلوم الطبيعية يرى الفكر اإليديولوجي بامتعاض كبري ،إذ
يعتقد أن االرتباط مبعتقدات مسبقة غري مبنية عىل تجربة شخصية عالمة من عالمات املراهقة
الفكرية»[[[.
[[[ -بخلر ،وظائفاإليدييولوجيا ،ص.45
[[[ -صفاء عبدالسالم ،القرن التاسع عرش بوصفه عرص اإليديولوجيا ،ص .112-012
[[[ -عبدالله العروي ،مفهوم اإليديولوجيا ،الدار البيضاء ،املركز الثقايف العريب ،الطبعة الخامسة ،3991 ،ص .01
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ومن ثم تختلفاإليدييولوجيا عن الدين ،ولكنها من املمكن أن تستخدمه لتحقيق مصالحها
وأهدافها ،وأحيانا يكون الفضاء األسمى الذي ميكن أن تحقق اإليديولوجيا من خالله أهدافها
عىل أفضل نحو ممكن.
وتُستَغل اإليديولوجيا يف الفضاء السيايس العام بشكل يجعل السياسة بال إيديولوجيا رضبا من
العبث ،ال تستطيع أن تحقق شيئاً من أهدافها ،فاإليدييولوجيا تعمل عىل كشف الواقع لنا وحجبه عن
الخصم؛ كام أنّها تُستخدم لتربير السلطة وجذب األنصار ،وكآلية لتربير النظام التوزيعي للمجتمع،
وآلية أساسية إلدارة الرصاع ،والتجميع والتعبئة وآلية لتحقيق الهوية والتعبري عنها.
وبناء عىل هذا الفهم اإليديولوجي قامت اإليديولوجيات السياسية الشهرية يف الغرب؛ كالليربالية
(االنجليزية والفرنسية واألملانية واألمريكية) واالشرتاكية والشيوعية والقومية والدينية .ولذلك كان من
الطبيعي قبل نهاية القرن العرشين أن تظهر ثورة ما بعد الحداثة التي ثارت عىل الرسديات الكربى
 Meta-narrativeالتي قدمتها اإليديولوجيات كاملاركسية والفاشستية والصهيونية التي ساهمت يف
خداع البرشية من أجل السيطرة والهيمنة من خالل األطامع االمربيالية واالستعامرية الكربى .يف
حني ذهب «فوكوياما» أن تاريخ األفكار قد انتهى وكذلك شأن الجدل اإليديولوجي ،فوفقاً له أن
هناك اتفاقا با ٍد يف كل أرجاء العامل حول الرغبة يف الدميقراطية الليربالية عىل هيئة اقتصاد السوق
الرأساميل والنظام السيايس التنافيس املفتوح .لكن رسعان ما ظهر ما يكذب إدعاء فوكوياما يف «نهاية
اإليديولوجيات» ،حيث طغت عىل السطح قوى إيديولوجيات جديدة مختلفة متاما كإيديولوجيات
اإلسالم السيايس واألصوليات الدينية .األمر الذي يؤكد أن اإليديولوجيا ستبقى ما بقي اإلنسان عىل
وجه هذه البسيطة.

االستغراب

AL-ISTIGHRAB

شــتا ء 2 0 1 7

اإليديولوجيا في مساراتها
من الوهم إىل العلم
خليل أمحد خليل

[*]
[[[

يبحث األكادميي وعامل االجتامع اللبناين خليل أحمد خليل يف هذه املقالة حركة
اإليديولوجيا يف مساراتها املعرفية واختباراتها ،انطالقاً من معايناته للمفهوم عىل امتداد
خمسني عاماً من الدرس والبحث العلمي.
وتبعاً لهذه العملية االستقرائية سوف نقرأ كيف اتخذ الربوفسور خليل من تجربته الشخصية
يف امليدان السوسيولوجي منهجاً ملقاربة اإلشكالية اإليديولوجية كام تتبدَّ ى عىل ضفتي
الوهم والعلم.
املحرر
ُمساءلة:
ٍ
كلامت ُمبهمة توارثها من جيل
كان جيلنا امل ُتعالِم يلهو ،منذ منتصف القرن العرشين ،بألغاز
ثاقف ،فطري الثقافة ( ،)Autodidacteعلمه من تجاربه وأوهامه ،بال كتاب أو مدرسة ،لكننا ك ّنا يف
كُتَّاب الشيخ ،أمام كتاب م ّوحد ،من اآلجروم ّية إىل أجزاء القرآن الكريم ،ويف املدرسة الجعفرية
كل منها عىل أجزاء من
الكتب واللغات كأنها أسفا ُر َجف ْر ( )Codeينطوي ٌّ
(صور) تكاثرت علينا
ُ
ُ
ص ،املحجوبة ع ّنا بـ (حديث خرافة) ب ُن ّزهة أو حكاية مؤسطرة ،تارةً ،وتار ًة بتفسري مز َّور
علوم ال َع ْ
رس القلب) بـ
أو بتربير أرعن ملا س ُيعرف عند ثقافات وافدة من الغرب (ما يف يشء من الغرب يُ ّ
*ـ عامل اجتامع لبناين.
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جفْر القديم وجفاف ثقافتنا العدمية ،كان عىل جيلنا الحف ُر يف
«الجهل املقدس» أي املعبود ،مقابل َ
مسارات التح ّول من الوهم إىل العلم ـ من اآلدمية واألفالطونية إىل سلفيات عرصنا وإيديولوجياته،
كانت مفردات اللغو( )jargonتستحوذ عىل وعينا العريب واملسلم ،مع إيثار للعروبة (القوموية)
عىل اإلسالم ومذاهبه (اإلسالمويّات) :مبدأ ،عقيدة ،مذهب (وهذه مفردة سنكتشف الحقاً أنها
غري مذكورة يف القرآن) ،حزب ( ،)Factionطائفة ،ملّة ،ق ْوم (ِ ،)Peupladeديْن ،الخ ،وملا كانت
مفرداتُ الحداثة الغربية قد أخذت تغزو لغتنا وثقافتنا ،كان وعينا املزدوج لذاتنا ولغرينا يصد ُم
لسانياً وكتابياً مبفردات غربية ،ذات ِشيَ ٍة ( )Nuanceأو بصمة غالبة I me :مقابل نسبة الياء العربية
إىل امل ُلك (كتايب) وإضافة تاء األدلجة (قوم  +ي  +ة).
وعندما تلقّينا شفوياً مفردة إيديولوجيا ( )Idéologie، Ideologyسارعنا إىل مساءلة أستاذ العربية
عم تعنيه ،فكان قوله ( :اإليديولوجيا حامقة ،حقد عىل العرب) ثم أضاف« :لكل داء دواء يُ ْستَطب
ّ
به ،إال الحامقة أعيت من يداويها)» عليه ،صار عىل وعينا أن يعاين وهو يحف ُر يف َج ْف ِر الثقافات
جيل سلفنا الثقَّافُ ،معلناً
واللغات ،محاوالً أالّ يستسلم ملحنة اإلعياء الحضاري ،كام كان يفعل ُ
إذعانه أو انهزامه أمام سائله ..« :إذا عييت ،فضع رأسك مطرح ما خربت» بهذه البذاءة ،كانت تُدار
املنتصب الرأس ،الناهض العقل ،رفع رأسه نحو السامء ،وما ّ
انفك
رؤوس (أوعقول) ،ولك َّن جيلنا
َ
يتعاىل ويتامهى مبا هو أسمى وأسوى ،فهل هذا وهم أم علم؟.
ما هي إيديولوجيا اإلنسان؟
كان جيلنا امل ُتعالِم يص ِّدق ما يرى ،فيام كان جيل سلفنا الثقاف يجهل ما يسمع ،ومع ذلك
يُص ّدقه َد َه َباً أو جهالً ،أو االثنني معاً ،ليست اإليديولوجيا «حديث خرافة» ،وال «داء حامقة» ،وال
أصاب مسلمي القرن العرشين ،بعد
غرب عىل عرب أو مسلمني» لك ّن اإلعياء الذي
حتى «حقد
ٍ
َ
أميل إىل الحياة بأقل جهد عقيل ممكن ،أميل إىل
عصور مديدة من الحروب والهزائم ،جعلهم َ
اليأس ،بعدما كان هاللهم ييش باألمل الجديد الذي أطلقه القرآن يف فضاء العامل القديم ،املوشَّ م
بالعذاب الصليبي وبالتعذيب اليهودي ،هالل قرآين يف منطقة مهدية (مهد ديانات ورساالت) ،يش ُّد
الناس إىل أنا أعىل إلهي ،أكرب من كل أنا أعىل أريض (جبْت ،طاغوت )..ويدفعهم بق ّوة روحيّة
خارقة إلبالغ بني آدم كافَّة أ ّن اإلسالم ،املمهور بالكتاب وس ّنته النبوية ،هو ختام أو خاتم «ناسية
محمد» ـ مبعنى بداية ال تتناهى ،ال مبعنى إغالق باب العقل ،الناس ّية ( )Ethnieاملعرفية ،امل ُقامة
عند «أهل البيت» عىل مثلث تعاريف /تباديل (من فوق إىل تحت  /من تحت إىل فوق) قوا ُمه الهل ّية
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(هل) واملن ّية ( ِمن) عند صدر املتألهني ،مثالً« :ما عرفك (عيل) إال الله وأنا ،وما عرفني (النبي)
إال الله وأنت ،وما عرف الله إال أنا وأنت» فجعل وجود اإلمام عيل 8إمتاماً للنعمة اإللهية عىل
محمد dوالناس( ،مذكور عند محمود حيدر ،فلسفة املكان القديس ،مجلة املرشق ،ج،2015 ،2
جعلت زيارة املكان األرشف (النجف ،مثالً) هي لله وإليه ،وذلك عىل الحقيقة هو
ص ،)607كام ُ
عني التوحيد» (م.ن.)608 ،
وبعد ،هل لإلنسان إيديولوجيا واحدة ،موحدة؟ أم نحن أمام إيديولوجيات ت ُناهز ،تاريخياً،
مك ّونات اإلنسانية املعارصة ،بكل لغاتها وثقافاتها أو مداراتها الحضارية؟ وفوق ذلك ،هل
اإليدولوجيا كائن من وهم أم هي كائن من وهم علم ،يخاله أصحابه علامً مطلقاً؟
يف عرصنا كان العد ُم مثلبة (عديم العلم :جاهل ،عديم األخالق ،أزعر ،عديم الدين :ينطوي
بدوره عىل إعالم إيدولوجي ،شعبوي ( )Populisteمرتنح بني اإلبهام واإليهام« :يا عديم االشرتاكية،
يا عديم اإلنسانية ..ونزمر لك كدا هو ..ونصفّق لك كدا هو « فبهذا املتّهم هو إقطاعي قديم ،عديم
إيديولوجي ( ،)A-idéologiqueمضاد إليديولوجيا العدل أو املساواة بني الناس الذين تخاطبهم
اإليديولوجيا الجديدة ،النارصية ،بلسان العروبة واإلسالم معاً.

لكن ،قبل تداول مصطلح إيديولوجيا عربياً ،وإسالمياً ،كانت أفكار العروبة الجامعة
( )Panarabismeتتح َّول ببطء إىل إيديولوجيا قومية (قوموية  ،)Nationalismeمقابل أفكار
اإلسالم الجامع (اإلسالموية ،)Panislamisme :بعد اندحار التجربة العثامنية ( ،)1925قومية
نت منذ  1945يف «جامعة دول عربية» ،وإسالمجية ( )Islamismeأو إسالموية (إسالم
عرب ّية
تحص ْ
ّ
سيايس ،خليفي ضمناً) تغلغلت يف مك ّونات املجتمعات املسلمة (العربية وغري العربية) وك ّونت
لبعضها دوالً (باكستان الغربية والرشقية ـ بنغالدش حالياً ـ منذ  ،)1947بإسناد بريطاين ،كان من
جهة أخرى يُقيم ثاين دولة دينية  /يهودية هذه امل ّرة  /عىل أرض فلسطني ،منذ  ،1948وذلك من وراء
تغالب القوم ّيات واإليديولوجيات اإلسالمية عىل أرض اإلسالم املعارص.
اإليديولوجيا مصطلح حديث نسب ّياً ،مركّب من تالصق كلمتني يونان ّيتني ( )Ideaو(،)Logos
خالفاً للسان العرب ،االشتقاقي عموماً ،تُقال  Ideaعىل فكر (أفكار أو ُمثل) ،ويُقال  Logosعىل
علم ،عقل ،كلمة ( ،)Verbeويكون الحاصل إتيمولوجياً :علم األفكار أو املُثُل (يف تعريب أفكار
أفالطون) .إبستمولوجياً ،تدل اإليديولوجيا عىل متثّل مج ّرد باملعنى السينوي :الفلسفة هي
املجرد ،السياسة هي امللموس لكائن أو لغرض ( ،)Objetيشء ،موضوع .سوسيولوج ّياً ،سيجري
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املصنع
الكشف ،منذ أوغيست كونت ( 1857 - 1798باريس) ،عن الذات ،الفاعل االجتامعي،
ُ
ِّ
بأفكاره للهويّة املجتمعية ،ولنئ ُعرِفت إيديولوجيات إنسانية ج ّمة ،فإن االعرتاف بها مل يحدث
إال بعد تغالب واصطراع مديد (للمثال ،نذكر ثورة الجمهورية اإلسالمية يف إيران ،1979 ،التي مل
يعرتف بها الغرب ( )1+5إال سنة  ،2015يف سياق اتفاق نووي ،كام نذكر ثورة الصني الشعبية التي
حلّت يف مجلس األمن محل الصني الوطن ّية ـ فورموزا أو تايوان الخ.)..
يُفرق فلسفياً بني املُثُيل ( ،)Idéelمبعنى أنه هو ما ال يوجد خارج الفكر ( ،)Penséeأي ما
ال يحدث يف الواقع ،بكالم آخر ،يُقال إن املثايل هو نظري ،وإن كل نظرية هي فرضية ،والحال
املثايل هو نظري افرتايض ،موضوعه أغراض متخ ّيلة (مثالية) ،ينطوي عىل كل الصفات املنشودة
(األمثل :األحسن ،األسمى ،األسوى ..األقدس يف آخر املآل الفلسفي).
املثايل إذاً؟
ِ َل
ُّ
نلحظ هنا بقوة ترابط ثالثة مك ّونات لألمنوذج املثايل :الساحر ( )Mageوالكاهن أو الحكيم
( ،)Sageوالصورة ( ،)Imageأو املرآة ( ،Miroirعند جاك الكان) ،ونرى أن غاية كل مثال إنتاج
صور ،يص ّدقها ألول
صورة مرآوية[[[ للذات أو لألنا ،وترسيخها يف دماغه ،الذي يُخال أنه مخزن ُ
وهلة ،ثم ينق ُد علينا ،إذ ليس صحيحاً أن اإلنسان َعقُول ( )Sageكصورة.
غسل دماغه ،واستبدال أفكار مختلفة بأفكاره مقبولة.
ُ
وهذا بالضبط ما يتيح لإلنسان املؤدلج،
الحاصل أ َّن املثايل هو أمنوذج إيديولوجي يجيب عن مطالب جاملية  /أخالقية  /عقلية..
لشخص ما أو لجامعة مؤدلجة ،وفقاً ملثا ٍل ُمقتدى ُ /محتذى ،يُقال عىل املكتمل أو التّام (معنى
العصمة).
(الساحر ،الكاهن أو «الذي
يف التحليل النفيس ،حيث يقوم العامل الحديث مقام ال ّر ّواح البدايئ ّ

يُعارش األرواح») ،يُق ّدم مثال األنا بوصفه األنا املرجعي أو املرجع األنوي الذي يختار القيم
األخالقية املن ّزلة من ل ُدن األنا األعىل (أنا ربكم األعىل ،قرآنياً؛ أو اآلخر األكرب ،الكانياً) ،ويتخذها
جدارا ً خفياً لحصنه االعتقادي الذي سيس َّمى «إيديولوجيا» مبعنى ،متث َّل الواقعَ ،مثلنته بخيال أو
بوهم ،يُخال أ َّن اإلنسان شبح ،روح من روح ،أو ِميتا آدم.
وهذا بالتحديد ما نق َدته عليه الفلسفةُ ،أ ُّم العلوم ،قبل أ ْن يأكلها أو يقتلها أوالدها (حيث األبنا ُء
[[[.Panoramipue -
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الحي إال من «امليت» (كام يف قولهم« :املو ُز قاتل أبيه» أو أ ّمه ُ
نقول).
فنا ُء اآلباء) وحيث ال يخرج
ُّ
كل ،تص ّور ثابت (Idée fixe idée
فالفكرة فلسفياً هي جوهر معقول ألشياء ملموسة؛ هي مفهموم ّ
( .)forceللمزيد ،راجع :أبو البقاء الكفوي ،الكلِّيات ،دمشق ،وزارة الثقافة 1980 ،ـ وطبعة بريوت .)2002
الحاصل أن الثقافة العربية السلفية (امل ُقامة عىل سوالف السابقني) ،عىل غرار معظم
اإليديولوجيات الدينية ،عرفت يف القرن العرشين استحداث األدلجة؛ فبادرنا منذ سنوات ،1960
إىل تعريب اإليديولوجيا (علم الفكر) بلفظ فكرولوجيا (را .خليل ،مجلة اآلداب ،بريوت :1966،واقع
املثقف العريب يف القرن الرابع عرش -ابن خلدون) ،إال أ َّن مقرتحنا هذا ذهب هبا ًء .وكان هذا مصري
مقرتحات أخرى:
ـ مقرتح عبد الله العالييل ،فكرويّة ،من ِفكري (أين الخطأ ،بريوت ،دار العلم للماليني ،1978 ،وط ،2

دار الجديد.)1992،

أدلج ،غري املتوافر يف الفرنسية أصالً
ـ مقرتح عبدالله العروي ،األدلوجة ،واشتقاق فعل
َ
( )Idéologiserواسم أدلجة (.)Idéologisation
والحال صمد مفهوم «إيديولوجيا» كام هو يف صميم االستعامل العريب والغريب معاً .وكان
تصنيف اإليدييولوجيا ـ مثل الثقافة والديالكتيك ...ـ يتامدى يف انفالش عندنا ـ حيث رصنا
نختلف يف ما بيننا ،ال حول ما عندنا ،بل وحسب أيضاً حول ما عند الغربيني أيضاً ـ وصار حديثُ
اإليديولوجيا ُمبهامً وملتبساً مثل «الشعر الحديث» أو « حديث الخرافة» .فام كان من فرانسو
إل أن اقرتح يف مؤمتر فلسفي فرنيس ،أ ْن يُزال من
شاتليه ،مؤرخ اإليديولوجيات والفلسفاتّ ،
بعض املفاتيح ،مثل ديالكتيك وإيديولوجيا ،التي تنطوي عىل أكرث من
االستعامل التقني الفلسفيُ ،
 150معنى ...وأن يقول كل متكلم أو كاتب ماذا يعني هو بالذات ...وإال ضاعت الطاسة .قُلت له،
سنة  ،1984يف منزله« :هذا ما يحدث عندنا أيضاً ،إذ كلام طال الخيط ضاعت اإلبرة »...فضحك
وهو يستذكر غرابة الفكر البرشي« :كلام طالت الغيبة أو الغُربة ،طالت الخيبة أو االستغراب».
الكل املتناسق نسبياً العتقادات وأفكار وعقائد أو مذاهب (بالعربية من
تقنياً ،اإليديولوجيا هي ُّ
ذهب ،مقابل طوائف ،من طاف) مؤثرة يف سلوك الفرد أو الجامعة اإليديولوجيا الليربالية ،القومية،
الدينية الخ.
لك َّنها عند املاركسيني ( را .بنسوسان والبيكا ،املعجم النقدي للامركسية ،بريوت ،دار الفارايب،
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 :)2006متثّل خاص للواقع من ِقبل طبقة اجتامعية ،حيث تتصادم يف الواقع إيديولوجيا اإلنسان
مع إيديولوجيا املال (أو جدار املال ،اليد الخفية عند ماركس الذي خال أنَّه «زرع تنانني ،فلم
يحصد سوى براغيث» (املعجم النقدي).
جملة أفكار (شعارات،
امل ُفيد حالياً ،هنا واآلن ،أن نُدرك أن اإليديولوجيا السائدة أو امل ُهيمنة هي ُ
الحظ القرابة بني الشِّ عار والشِّ عر عن العرب) ،ملتبسة أو سدمييّة ،كام هي حال إيديولوجيّات
البورجوزاية والربوليتاريا .وأ ّن ما يحدث من عوملة راهنة هو مسار متصل بأطوار األدلجة (املذهبة:
Dogmatisation؛ وال َع ْق َدنة .)Endoctrinement :وهذه هي من أعامل املؤدلجني (ال ُّدعاة،
ِ
املكاسين عند االسامعيل ّيني) الرامية إىل تجديد كل سلطة مارقة (سارقة) ،كام أعلن ميشال فوكو،

بعد زيارته لطهران ،ردا ً عىل السياسة األمريكية ،املهدوفة عن «محور خري» ت َّدعيه ،و«محور رش»
تعزوه لغريها .الحاصل أن األدلجة املعارصة للعامل إنّ ا تدور َرحاها بني اإليهام (أو االستبهام) ـ
 Désinformationـ واإلعالم (أو االستفهام)  Informationـ ؛ لكن ،ال مناص من مقاربة أسواق
اإليديولوجيات املعارصة ،املفتوحة بال صفات ،من زاوية الدعاية (ال َّدعوة) واإلعالن (اإلشهار
التجاري ـ بعدما صارت تجارة األدوية واملخّدرات تحتل املرتبة األوىل عاملياً ،تليها تجارة
األسلحة والنفط ،وكلّها تنطوي عىل ما نس ّميه هنا تجارة الحروب أو املركنتيلية النيو ليربالية).
يف أوروبا ،شهد القرنان الثامن عرش والتاسع عرش ،نهوض املؤدلجني الفرنسيّني؛ وكان من
أبرزهم كونديّاك ( )Condillacوكاباين ( )Cabanisودستوت ِد .ترايس ( )Destutt de Tracyالذي
يُع َزى إليه ابتكار مصطلح (إيديولوجيا) إلّ أن القرن العرشين األورويب شهد طغيان الحروب الكربى
التي غطت رصاع اإليديولوجيات بتقدم التكنولوجيات ،حتى إ َّن ميشال فوكو ناقض ماركس ،حيث
أعلن أن الحروب ال رصاع الطبقات ،هي قاطر ُة التاريخ؛ وإ َّن فرانسوا شاتليه ناقضهام بتعطيل
ج ُد «وجهة نظر» ( )Point de vueبل هناك وِجه ٌة ()Point
الديالكتيك اإليديولوجيُ ،معلناً أنه ال ت ُو َ
تغي موقفنا ،وتب َّدل رأينا أو رؤيتنا؛ وتالياً ،رأى بيار
غينا موقعنا ّ
ونَظَر ( )Vueـ مبعنى أنَّنا كلّام َّ
بورديو أن «الرأي العام وهم» وأن « اإليديولوجيا وهم مق َّدس» أو «جهل مق َّدس».
َ
وترافق مع ميالد الدولة أو
تساوق ميال ُد التاريخ
يف تاريخ اإليديولوجيات والفلسفات،
َ
الرتاجيديا السياسية ،إىل أن كان ،مع رينه ديكارت ،مولد الفرد (كوجيتو) ومولد العلم االختباري
(فيديو :أنا أرى) مع كلود برنار (را .جورج كانڤيليم ،دراسات يف تاريخ الفلسفة وعلومها؛ تعريبنا،
ذهبت إىل أ َّن
بريوت ،دار الفكر اللبناين .)1996 ،يف أطروحتي للدكتوراه الثانية يف باريس،
ُ
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خلت آنذاك أ َّن
العقل التوحيدي يهدف إىل تقديم «إيديولوجيا مضادة لإليديولوجيات»؛ لكنني،
ُ
التوحيد العلمي ،غري الناجز بعد يف «نظرية علمية م َّوحدة ،»-TUS -لن يتمكن وشيكاً من تحويل
فرأيت ،مثالً ،أن التوحيدي،
أوهام البرش أو إيديولوجياتهم إىل علوم عقالنية صارمة وصادمة،
ُ
واقرتحت لفظ
ال ميك ُن نقله إىل الفرنسية بلفظ إيديولوجي عادي ( )Unitaireمتداول سياسياً؛
ُ
( )Unitarismeومصطلح ( )Unitarianismeـ ما جعل ف.شاتليه يضحك ،بدون تعليق ،وهو
عنيت بذلك أن التوحيد املوهوم يف فلسفة «التنوع ضمن الوحدة» أو ما
امل ُرشف عىل األطروحة.
ُ
ُعرف ِش ْعرا ً بـ «تع ُّدد الوجه» كلام تع َّددت املرايا ،أو أنفاس الخلق وألفاظهم .فمقابل اإليديولوجي
املحض هناك ،يف مرايا األنوار العقلية ،ضدي ُده ( )Anti-idéologiqueنقيضه وعاكسه ،مثيله ،قتيله
وقاتله ،وخلصت إىل أن التوحد بعلم ،إنّ ا يلّطف من سحر التوحيد بوهم ،بعني ال إيديولوجية
( )A-idéologiqueـ را .شلحت ،مدخل إىل علم اجتامع اإلسالم؛ تعريبنا ،بريوت ،املؤسسة
العربية .2003،واآلن ،نتساءل :هل التوحيد العلمي هو ال إيديولوجي ـ عديم اإليديولوجيا حيثُ
يَ ُ
خال عقلنا عاملاً بال وهم ،كام خيل إيديولوج ّياً أنه «عدي ُم االشرتاكية» A-Socialiste؟

نلفت إىل عدم الخلط بني «عرشاوي»  ،Sociableوبني «العرشاوي»  ،A-Socialمبعنى مستوحد
ُ
حد» باملعنى
حد» (أُنظر،ابن باجه ،تدبري املت ّوحد) وبني «املو ِّ
حد» أو «متو ّ
( )Solitaireأو « ُمو َ
سمه
القرآين ،العرفاين ،وهو يف نهاية املآل يشري إىل مرشوع توحيد العقل العلمي ،إستنادا ً إىل ما ّ
آينشتاين «عقل الله» أو حكمته « »La pensée de Dieuـ الذي عناه ديكارت يف مقولته « أنا أفكر
لربا قال :أنا موجود إذا ً ،أنا أفكّر» ؟ إيديولوجيّاً ينطوي القرآ ُن
أنا موجود» ـ
ّ
ولوتقصد عقل اإلنسان ّ
حراك صاعد/هابط)
الكريم عىل عقيدة أهل البيت :التط ُّهر بالعقل ،الرصاطيّة ،العرفانية القصوى ( َ
أي تبادل ّية توالدية.
التحول من الوهم إىل العلم
مسارات
َّ
عموماً ،ت ُقال اإليديولوجيات عىل املنظومات العقائدية السياسة ،مقابل العقائد واملذاهب
الدينية ،العلمية والفلسفية ( .)Écolesومبا أ َّن اإليديولوجيا مصطلح حديث نسب ّياً ،فإن مقارباتها
حر
املتن ّوعة تتيح لنا ،اآلن ،أن نستكشف مسارات تح ّولها العاملي من الوهم إىل العلم ،أو من ِّ
الس ْ
(والشِّ ْعر ضمناً) إىل العلم التقني وما صدر عنه من تكنولوجياتُ ،مط َّبق ٍة جزئياً يف بعض العلوم
اإلنسانية ومنها عل ُم اإلسالم (.)Islamologie
تاريخيّاً ،ال سياسة بال مبادئ أو أفكار أخالقية ،يُعزى بعضها إىل األديان ،ولك ْن يُعزى معظ ُمها
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إىل عادات الشعوب وثقافاتها أو حضاراتها (فلسفة الحضور يف العامل) .وإنّ ا حني تُ ارس
اإليديولوجيات بدون أخالقيات ـ مثل حقوق اإلنسان يف السلم والحرب -تبدو السياسة كأنها
«جرمية منظّمة» ال مناص من مواجهتها وانتقادها ،إلصالحها أو تغيريها.
كل جامعة برشية بنظام إيديولوجي يتالقح فيه السيايس والديني ،ويتصارع
أنرثوبولوج ّياً ،مت ّيزت ُّ
يف مجاالته االجتامعية الوهمي والعلمي ،املثايل والواقعي ،مع أو بدون قطع إيديولوجي بني
السابق والالحق .إجرائيّاً ،متظهر االنقسا ُم اإليديولوجي العاملي يف ظواهر م َّركبة أو ُمرتاكبة ،منها:

ـ ظاهرة املجتمعات التكنولوجيّة ،الخالية افرتاضياً من الهيمنة اإليديولوجية ،وامل ُقامة عىل مبدأ
صغرى ( )SUBCULTUREقابلة الستدماج الجامعات
التن ّوع اإليديولوجي ضمن وحدات ثقافية ُ
املؤدلجة (كالجامعات املسلمة يف أوروبا وأمريكا) يف نظام ثقايف علمي أو علامين ،يعترب اإلسالم
ثقافة وحسب (را.ايڤ لروا ،نحو إسالم أورويب ،تعريبنا ،بريوت ،دار املعارف الحكمية.)2007،
جرين املسلمني،
بكالم آخر ،نخال أ َّن يف أوروبا املعارصة التي تستقبل مئات األلوف من امله ّ
رصاعاً خفيّاً بني ق ّوتني :إحداهام الق ّوة اإليديولوجية األوروبية التي تُراهن عىل غربنة «اإلسالم» أو
أوربَته يف أرضها؛ وثانيتهام الق ّوة اإليديولوجية الُمسلمة ،املهاجرة إىل الله ،عرب الغرب ،والطامحة
عم يحدث لألسلمة يف دار «سالمها» املتح ّولة بنسب
ضمناً أو علناً إىل أسلمة أوروبا برصف النظر ّ
مختلفة إىل دور «حروب» أهلية ،بتغطية إيديولوجية ،مح ّركها األسايس «فتنة الكريس».

ظاهرة املجتمعات اإليديولوجية املسلمة ـ وغري املسلمة أيضاً ،-امل ُقامة عىل بنى بدوقراطية،
استبدادية ،فردية (الواحد يحكم املتع ّدد ،بال رشاكة) ،توريثية ،يُخال أنّها بُنى «إسالمية» وأنّها
قد ت ُفيض ،بالقوة ،إىل حكم اإلسالم (اإلسالموقراطية) ولكن بدعم سيايس ،مايل/عسكري،
تكنولوجي من املجتمعات األكرث تط ّورا ً عىل الصعيد التكنولوجي ،املجتمعات التي تخفي سح َرها
اإليديولوجي وراء أقنعة رصاع الدول ـ الرشكات ،ويتخذ سح ُرها اإليديو تكنولوجي طابع اإلغواء
للشعوب املنسحرة بإيديولوجياتها (استئناف الخالفة ،مثالً) وامل ُ ْنقَا َدة بأوهامها اإليديولوجية إىل
حروب م ّدمرة لـ «بيضة اإلسالم» يف مهده وعىل امتداد أراضيه ودوله ...للمثال ،نذكر ما يرويه
املؤرخ الفلسطيني الروايئ عبد الجبار عدوان (فتنة الكريس ،رواية ،بريوت دار الفارايب:)2013 ،
«وامللوك والقيارصة يستغلون األديان حسب حاجاتهم؛ حيناً يحاربون ويُعادون األديان وأحياناً
ينارصون وي ّدعون التعبد ،بل يجمعون بني امللوكية واألبوية الدينية سعياً لالحتفاظ بكريس الحكم
وتوريثه» (فتنة الكريس .)62 ،كام نذكر ما يرويه اإلعالمي اللبناين فارس خشان (مومس بامل َّذكر
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أيضاً ،رواية؛ بريوت ،دار الفارايب« :)2015،عندما نطمح إىل مسأل ٍة ما نُصاب بدا ِء الحصان ،فرنى
األمور أكرب مام هي يف الواقع .وعندما منلك ما نطمح إليه يُصاب نظرنا بدا ِء النرس ،فيصبح األمر
البعيد قريباً ،وكأ َّن مرتا ً واحدا ً يفصله عنا .دامئاً نخطئ يف الرؤية .عندما نعظّم من حجم يشء
ننقض عليه .ويف الحالتني ،نُصاب بعوارض األوهام .عوارض تحرم
نخضع له ،وعندما نستصغره
ّ
يراك أكرب مام أنت عليه .زعيمك َ
الجميع لذة الحياة .املواطن العادي َ
أنت عليه.
يراك أصغ َر مام َ
َ
زعيمك أكرب مام هو عليه .أوها ُم الرؤية
أنت ترى املواطن العادي أصغ َر مام هو عليه ،وترى
كل املناصب» (مومس بامل ّذكر أيضاً.)73 ،
تسحب نفسها عىل ِّ
ـ الحاصل أن إدمان األوهام يجعل امل ُدمنني عليها يخالون أن رؤيتهم الوهمية ،املضخِّمة أو

املصغِّرة لآلخر ،لليشء أو للذات ،هي رؤية صحيحة؛ إىل أ ْن أعتادوا تعاطي كميّة من املخ ِّدر
اإليديولوجي ،وباتوا تائهني بني «فانوس سحري» و«بساط سحري» .إن هذا التخدير التو ّهمي
للبرش هو امل ّولد ملا يُسمى «سلطة الوهم» ،حيث يُق ّدم «الشعار» ـ كام الشعر ـ كأنه «خطة عمل»
قابلة للتحقيق ،وحيث ت ُقام «املجالس التأبينية» لتمجيد املوت ،عىل حساب حفظ الحياة والتمتّع
بها بفرح وسالم وحرية .أخريا ً ،نذكر ما رواه الروايئ الفرنيس سورج شاالندون (الجدار الرابع،
رواية ،تعريب كيتي سامل؛ بريوت ،دار الفارايب ،)2015 ،مت ّمثالً إيديولوجيات الحروب األهلية يف
لبنان ،من خالل مرسحية آنتيغون ،الضحية الفلسطينية .يرى أن اإليديولوجيا هي متثُّل ومتثيل ،وأن
اإليدويولوجي ممثّل منشطر بني املرسحة (املثالية) والواقعية ،بدعوى أ َّن التمثيل هو ف ّن اإلخفاء
واإليهام ،فيام التعليم هو فن التعلّم والتعقلن أو التمنطق بالكشف عن املخفي ( ِمن تَ َ ْنط ََق ت َعقلَ َن).
خفي ،ما دام اإلنسا ُن كائناً خفيّاً يف كون أخفى :فهو يُولَد ويتولد
زد عىل ذلك أن الوهم جدار
ٌّ
خف،
يف الخفاء ،ثم يعيش متخفّياً بني ما يخال وما يرى ويسمع .وحني يتمظهر إنّ ا يظهر وهو ُمتَ ٍّ
متأدلج ،وال تغادره «قبعة اإلخفاء» حتى حني ينتزعها ويتامرى لنفسه خارج املرسح« :كنا يتامى
وكنت أعرف أن األيام املقبلة واعدة
وقد فقدنا إيديولوجيتنا بعد أ ْن استنفدنا معتقداتنا اليقينية،
ُ
بالسعادة من دوننا» (الجدار الرابع .)35،ـ «إ َّن الجدار الرابع هو ما مينع املمثّل من االنصهار يف
الجمهور .إنه واجهة خيالية يبنيها املمثلون عىل حافة خشبة املرسح لتعزيز الوهم .إنه ُسور يحمي
شخص ّياتهم» (م.ن .)41،.فهو بالنسبة إىل بعضهم عالج من وهم الجمهور ،أما بالنسبة إىل بعضهم
جهونه إىل الصالة (.)42
اآلخر فإنه يشكل ح َّد الواقع .إنّه سور غري مريئ ،يحط ّمونه أحياناً بر ٍّد يو ّ
وهكذا تضعنا اإليديولوجيا بني لوين الحياة ،األسود واألحمر ،بني الحداد عىل األوهام والحداد
عىل دماء الجنود وسواهم؛ وبني جمهوريتني ،إحداهام تحرتم املؤسسات ،وثانيتهام االختالف.
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سوسيولوج ّياً وميديولوج ّياً ( ،Médiologieمصطلح من ابتكار ريجيس دبريه ،Régis Debray
را .علم االجتامع ،تعريب فؤاد شاهني ،بريوت ،دار الطليعة ،)1996 ،تتشابك وتتنازع حال ّياً
املجتمعات اإليديو تكنولوجية والجامعات املتغالبة عىل اإليديولوجيا املحلية بسحر التكنولوجيا
الساحر؛
العاملية .وهنا تزداد صعوبة الفصل املعريف بني اإليديولوجي املحض وبني التكنولوجي ّ
ولك ّن مرسح الدم يتامدى يف مسارات تح ّوله امل ِّدمر من فلسطني إىل الصومال والسودان ،مرورا ً
بلبنان والعراق وسورية واليمن ...وليبيا ...وما برح الساحر اإليديولوجي (يف مجلس األمن ،مثالً)
يتالعب مبسارح شعوب هذه املنطقة املصابة بداء الوهم ،الذي تخاله علامً ـ وخصوصاً ،علامً
دينياً ـ وهو يف واقعه السوسيولوجي نتاج عقليات سحرية ـ شعرية ،يُدار من داخله وخارجه ،ومن
قريب وبعيد ،يُص َّور لها أن العيش العادي مستحيل يف هذا الكوكب ،وأ َّن العيش األرغد سيكون يف
كواكب أو ج َّنات أخرى ،متخ َّيلة ،حتّى باملعنى العلمي الدقيق.

والحال ،هل أزمة منطقتنا املسلمة هي من نتاج مسارات انتقالنا البطيء من اإليديولوجي إىل
اإليديو-تكنولوجي ،أم هي إسقا ٌ
ط غريب عليها لنامذج ُمفربكة ،قطباها االستعامر باالستثامر،
والحرب باإليديولوجيا ؟ صحيح أن تحويل العادات االجتامعية الطبيعية إىل عبادات يفيض إىل
تقديس اإليديولوجيات السائدة ،فيحول بذلك دون تحليل العالقات االجتامعية (املعامالت)،
تغي العامل وأفكاره .لكن افتقار
كام هي؛ وعليه ،يُحال دون تغري اإليديولوجيات املحلية ،رغم ّ
هذه املنطقة املوؤودة إىل مح ّرك إيديوـ تقني توحيدي ،جعلها ُعرض ًة لكل غزوات اإليديولوجيات
الوافدة (املاركسية والليربالية يف طور؛ ثم النيوليربالية والسلفية يف طور آخر) املتغالبة عىل أراضيها
(أفغانستان والغرب)؛ ولك ْن بال أمنوذج دامج ،قابل للتطبيق حسب مواصفات كل بلد من جهة،
وحسب خصوص ّيات كل مدار إقليمي من جهة ثانية .هنا سنرضب مثل املنعطف اللبناين ،من
زاوية االستثامر الطائفي ـ هو إيديولوجي بامتياز ـ يف السياسة املحلية واإلقليمية.
االستثامر اإليديولوجي يف السياسة:
س القلب» ،فنخال أ َّن ما عندنا من بُنى قبل ّية مز ّودة
يُقال عندنا أنَّه «ال يشء يأيت من الغرب يَ ُ ُّ
بصواعق إيديولوجية ،يكفينا للمامنعة أو حفظ الذات .ونرى أ َّن ما حدث وما زال يحدث عىل أرض
فلسطني مل يك ْن كافياً لالستعبار واالستبصار مبا ينتظر لبنان ويحيطه من إحنٍ ومحن .الحاصل
أننا بعد محنة لبنان ( 1975ـ  )1989مل نتمكَّن من انتزاع الصاعق اإليديولوجي (الطائفي ـ بني
املسلمني وغريهم ،واملذهبي ـ بني املسلمني أنفسهم) بتحويل أو تطوير البنى ال َق َبل ّية إىل بُنى
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اجتامعية تدامجية أو تكاملية ،تيش مبسارات نهوضية جديدة ( دمج القبائل يف مجتمع مت ّمدن؛
إنتاج هذا املجتمع لدول قا َّرة ،ال بالتوريث السيايس ،بل بالرشاكة السياسية وتداول السلطة) .يف
الرشق ،الواحد يحكم املتع ّدد بقدر ما يتحكَّم الوهم وكل إيديولوجياته بالعلم وكل اختصاصاته.
يف لبنان ،يعود النظام ال َق َبيل الطائفي ،منذ  ،1860إىل منط اإلقطاعية العسكرية الرشقية (حيث
كل قبيلة جيش ونواة دولة) ،وحيث نظام امللل العثامين ،املتقلب بني سلطنة وخالفة ،عىل
ظل كامناً يف البلدان العربية امل ُصابة ،بعد
خلف َّيات امرباطورية مؤدلجة مذهب ّياً (س َّنة وشيعة)َّ ،
ظل االنتداب الفرنيس (- 1918
 1925وحتى اليوم ،مبختلف أمراض العثمنة والغربنة معاً .ففي ّ
 )1943مكث الصاعق اإليديولوجي امل َّركب ،الطائفي واملذهبي معاً ،يف نفوس املواطنني ويف
سلوكهم ونظامهم السيايس (اعتامد املحاصصة الطائفية بشكل موقّت) .ومنذ االستقالل اللبناين
( )1943/11/22حتى اندالع الحرب األهلية ( ،)1975/4/13كان زعامء االستقالل «أقل طائفية
ومذهبية» و«أكرث استقاللية وانفتاحاً» من أسالفهم يف ظل االنتداب الفرنيس .والحال ،كان إصالح
الطائفية بالدميوقراطية ـ مثالً ـ ُممكناً ،لو أ ّن الصاعق الطائفي جرى انتزاعه واستبدال مح ِّرك التقدم
العلمي والتعليم الحديث به .لك َّن جمود املحيط العريب عىل بُناه البدوقراط ّية ،حال وما زال يحول
التعصب إىل رحابة االبتكار الح ّر ونرش األفكار
دون خروج لبنان ،وأي بلد عريب آخر ،من سجن
ّ
الجديدة يف املجتمع ومدارسه وجامعاته ،وصوالً إىل مؤسسات دولته (وهي دولة رشاكة Co-État
مبدئياً ،لكنها عمل ّياً دولة ـ رشكات ،عىل غرار النمط الغريب ما بعد الحرب العاملية الثانية) .وبعد،
أثبت ورث ُة زعامء الطوائف ،إبان الحرب األهلية حتى اتفاق الطائف وما بعده ،أنهم أكرث طائفي ًة
ٍ
بشعارات حديثة األدلجة ...واليوم ،نتساءل :هل سيكون األحفاد الورثة ،بعد
وتبع ّية من آبائهم ،ولو
ّ
محك الصواعق اإليديولوجية
علميي ودميوقراطيني ـ وقد باتت دول املحيط العريب عىل
،2015
ّ
وأقل استجدا ًء ل ُعمالت الخارج؟ يُقال إ َّن ما أفسد النظام الطائفي اللبناين
املؤصلة محلياً والوافدةّ ،
ّ
هو صاعق إيديولوجي م َّركب من املال السيايس واملخابرات األجنبية والسالح ـ وكأن العقلية
القبلية الطائفية بريئة مام حدث ويحدث.
تراكبت أزمتان :أزمة دول بال قادة استقالليني ،وأزمة زعامء نڤاريش (Nouveaux
يف أيامنا،
ْ
 )Richesمتكالبني عىل املال السيايس ـ وهو أخطر أسلحة العنف ـ الذي ميحو الذاتية الوطنية
أو الهوية القومية ،متاماً مثل الجعفيل أو هالوك ال ّزرع .وبدالً من إصالح ذات البني اللبنانية ،جرى
منذ  2011االستسالم مل ُجريات التحوالت يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،فكانت إدامة األزمة
اللبنانية دليالً عىل إدامة اإلخفاق السيايس أو سوء التدبري .وعليه ،تح ّولت الزعامة الطائفية ـ العائلية
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من قيادة إىل عبادة نرجسية للزعامء االستزالميني (الزبائنيني) الذين يط ّبقون طاووسيتهم السياسية
عىل بغلية اجتامعية (طائفية ومذهبية علناً) .ولك ْن ،كام أرشنا سابقاً ،كل سلطة ال تنشد العدالة
التوزيعية أو املشاركة ،هي سلطة مارقة ،وبالطبع سارقة ومد ّمرة .وبينام يتبارى «زعامء الطوائف»
يف لبنان ،عىل نهب ما بقي من جمهور مقيم وأموال ،وعىل توريث الزعامة ورساميلها السياسية
تواصل املحن ُة التوريثية تفجري صواعقها يف كل بلد عريب يسعى حاكمه إىل
ُ
واملالية ألوالدهم،
رب مبا حصل ويحصل يف محيط لبنان العريب .فمنذ
نقل جينته السياسية لذريته ،وال أحد هنا يعت ُ
 1992حتى  ،2015وتحت ستار «الدميقراطية التوافقية» ،ويف فضاء وهم «الليربالية الجديدة» غرباً،
حد ويتضافر حيتان املال وغيالن الطائفية عىل أرض لبنان ،وهم يستولدون األزمات من رحم
يتو َّ
حروب محلية سالفة وحروب إقليمية معارصة ومتامدية (شغور رئاسة الجمهورية منذ )2014؛ متديد
مك َّرر للمجلس النيايب منذ 2013؛ تعطيل مجلس الوزراء ،التمديد مرتني لقائد الجيش؛ وال موازنة
منذ عقد ونيّف؛ وال قانو َن انتخابيّاً مي ّهد لتداول السلطة الخ .).وإنّ ا يف ظروف التعطيل السيايس ـ
وهو تعطيل إيديولوجي إلعامل العقل العلمي ـ إ ّما إصالح النظام املعطّل ،وإما هيئة تأسيسية لنظام
سيايس جديد ،بعد انفجار أمني كبري ...وانهيار اقتصادي أكرب ...وبطبيعة الحال ،تهجري املزيد من
املقيمني اللبنانيني ومن الالجئني السوريني والفلسطينيني.
يُقال أ َّن األحزاب السياسية العربية الحديثة (القومية ،الليربالية ،العلامنية أو اليسارية )...قد
أحزاب الحكّام العرب وأنظمة استبدادهم
أخفقت بنسبة مئة باملئة فقط .ونقول :لك ْن أين نجحت
ُ
املليك والجمهوري؟ (را.خليل ،التوريث السيايس يف األنظمة الجمهورية العربية املعارصة،
وشيعة لبنان والعامل العريب ،بريوت ،املؤسسة العربية).
خالصات ...ومساءالت جديدة
 -1حتى اليوم ،يق ّدم الفكر الغريب «الليربالية» عىل أنها مدرسة فكرية ،ال مج َّرد إيديولوجيا بني
إيديولوجيات أخرى قابلة للتثاقف .فيام ذهب الفك ُر العريب (املسلم عموماً) إىل تعريب الليربالية
ٌ
سجال غري متكافئ منهج ّياً بني أهل
تارة بلفظ التس ّيب ،وتارة بلفظ التح ّرر أو التحررية .ونشب
الحلنية (العلامنية ،يف تعريب عبدالله العالييل) أو الليربالية الجديدة ،وبني أهل الحل والعقد أو
ّ
وأي
اإلسالمج ّية الجديدة (اإلسالم هو الحل) .لكن أي إسالم (القرآين ،التاريخي ،امليتاتاريخي) ّ
ليربالية جديدة (يُستبدل بها االستثامر ـ ومنها استثامر الحروب ـ باالستعامر)؟
ـ قرآنياً ،العبادة شهادة (علم ومعرفة واعرتاف) ،إذ ال تنطوي العقيدة القرآنية عىل فكرة (مذهب)،
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بل فكرة سبب ،مبعنى وسيلة (والحزب وسيلة ،كام قال املع ّري :إمنا هذه املذاهب أسباب...
لجلب ال ُّدنيا إىل الرؤساء).
خاصة باملذهب ( ،)Écoleسيجري استثامره يف معظم
ـ والشاهد القرآين يُحيل إىل دالالت
ّ
اإليديولوجيات السياسية اإلسالمية وال سيام عند ال ِفرق الكربى ،كالس ّنة عىل اختالفهم ،والشيعة
عىل تن ّوعهم :ملّة ،أمة ،دين ،حزب ،أهل البيت ...ولك ْن بني هذه امل ُفردات ،جرى اعتامد مفردة
الصاط) أكرث من سواها لتوصيف اإلسالم يف نسخته القرآنية.
ال ّدين (مبعنى النهج أو ّ
إنّ ا جرى غرباً إدراج «اإلسالم القرآين» يف عداد ثقافات العرص أو إيديولوجياته القابلة للتناول
والتداول ،وكأ ّن اإلسالم ليس ديناً ،أو كأ ّن املسلمني ليسوا أ ّم ًة ذات هويّة عظمى بني أمم كربى
أخرى .ومام ال ريب فيه هو أ َّن هذا التصادم اإليديولوجي كان ميكن تحويله من مسار التنافر
إىل مسار التفاكر (التعارف بالحوار) ،لو مل يح ّركه صدا ُم مصالح الدول ،عىل خلفّيات إيديو ـ
تكنولوجية يجري إسقاطها ،مرسحياً وإعالمياً ،عىل شعوب مسلمة ،ال متلك سالحاً للمامنعة
واملقاومة سوى سالح العقيدة.
 -2ليست معتقدات الجامعات «ملهاة أطفال عىل شواطئ األبدية» ،كام خالها أفالطون ،وكام
حا َربني
ط ّورتها الليرباليات الغربية ،القدمية واملتج ّددة .واملعنى هو أن معاناة املسلمني ،امل ُ َ

عىل أرضهم ،مل تع ْد ديارهم «ديار سالم» كام مت ّنوا ،بل صارت «أرض حروب» يُرضمها ساحر
إيديولوجي عاملي ،بشعارات إيهام ّية ،منها إيهامهم بأ َّن تأخّرهم التقني يعود إىل إسالمهم ،إىل
إيديولوجيا كتابهم أو مذاهبهم ،وليس إىل تعطيل عقولهم ،واستثامر مشاعرهم يف معارك لفظ ّية،
طاملا نهى القرآ ُن عن التورط فيها.
كل ما يعتقده
تظل فَ َرض ّية ما مل تُ ا َرس .ولك ْن ما ُّ
ُّ
 -3صحيح أن النظرية أو اإليديولوجيا
اإلنسان اإليديولوجي ،ويتخيّله ِشعرا ً أو سحرا ً ،قابالً للتحقّق .إ ّن محو الذات املسلمة يُعزى إىل
«إسقاط التدبري» ـ إسقاط العقل السيايس كتدبري  ،-وهذه هي املأساة الكربى التي تجتاح عوامل
املسلمني املتكاثرين يف آسيا وأفريقيا ،واملنترشين يف أوروبا وأمريكا وأسرتاليا ،ولكن بدون تطوير
عقالنية إسالمية ،تح ِّول أج ّن َة الدول املسلمة ،إىل دول كاملة ،غري ُمجهضة وال شوهاء (الصومال،
أفغانستان ،العراق ،سوريا ،لبنان ،اليمن ...وقبلها كلها ،فلسطني) .وتالياً ،ليس مصادف ًة ش ّن الغرب
«الغرب «الليربايل» ،هذه الحروب عىل اإلرهاب ،طاملا رعاه واستخدمه يف مرحلة حروبه الباردة.
تصورات إيديالية،
 -4من الوهم خفض تاريخ الناسيّة املح ّمدية أو عامل املسلمني ،إىل مج ّرد ّ
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إيديولوج ّية ،فوق الواقع البرشي ،لكأ ّن اإلسالم شعا ٌر يُحيل إىل الشّ عر؛ بل كأ ّن املسلمني مج ّرد
ُمهاجرين إىل الله ،وال يعنيهم كثريا ً التّمتع بدنياهم املسخّرة لهم ولخلفائهم يف األرض (كام جاء
تكرارا ً يف القرآن ويف الفتوحات القرآنية التي جعلت عامل املسلمني من أكرب املدارات الحضارية
الراهنة) .فام يفتق ُر إليه عاملُ املسلمني الحايل هو تدبري علمي ألموره وشؤونه ،بتط ّور ،ال بتو ّهم
إعجازي.
 -5إ ّن الصواعق اإليديولوجية املزروعة يف بُنى املجتمعات املسلمة ،ويف ذُهانات أو انفصامات
يصعب «اإلنجاز» ـ فكان سيل فتاوى «املعجزات»
أفراد من بنيها ،هي التي ت ّدعي «اإلعجاز» حيث
ُ
حروب عىل أرض القبائل املسلمة .ومع ذلك ،هناك َم ْن ي ّدعون
الذي م َّهد ملا نشهد اليوم من
ٍ

إمكانات التح ّول الخيميايئ من الوهم إىل العلم ،من السحر إىل العقل العلمي (التحلييل والنقدي
بطبيعته) ،ومن الالدين (التكفري) إىل ديانات ُمتش ّددة.
تغي العادات والعبادات؛ كام حدث
 -6يف التط ّور تندلع مسارات التحويل اإليديولوجي ،عرب ّ
غرباً عىل مدى قرون ،وكام يحدث حالياً يف عامل املسلمني املتشظّي ـ ولكن بعد احرتاق
الغابات ،يأيت املطر وتنهض البذور من رمادها .إننا نشهد انفجار املآزم يف إيديولوجيا اإلنسان
املسلم ،حيث بلغ ذروت َه مسا ُر أنسنة املسلم العادي بالخارق ،نعني مسار قدسنة امل ّدنس بامل ُ َّنزه
أو «املعصوم» غري املأموم ،كام يف معظم إيديولوجيات املذاهب السياسية «املتأسلمة» خارج
القرآن.
 -7ختاماً ،هل اإلسال ُم املعارص مألفة إيديولوجيات ،وثقافات وسياسات؟ وإذا كان كذلك،
فكيف سيكون ديناً جامعاً ،مج ّددا ً يف ضوء العلم والعقل والتنوير التعاريف؟
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اإليديولوجيا كما يراها
ِّ
مؤس ُ
فلسفة من أجل اجلمهورية
ليليان موري Lilian Mory

[*]

[[[

يف  20حزيران سنة  ،1796قرأ واضع مصطلح اإليديولوجيا دستوت دو تراييس Destut
 de Tracyأمام طالب «العلوم األخالقية والسياسية» يف املعهد الوطني يف فرنسا خطاباً تحت
عنوان «بحث يف القدرة عىل التفكري» .Mémoire sur la faculté de penser
نص الخطاب املشار إليه ،لتبني عليها
الباحثة الفرنسية ليليان موري اعتمدت مقطعني من ّ
مقالتها .يف هذين املقطعني يقدم تراييس من خاللهام مرشوعاً لفلسفة جديدة تقوم عىل
اعتبار اإليديولوجيا «علم» اإلنسان ،و«علم» املجتمع يف الوقت عينه .وأما العنوان الذي
وضعته الكاتبة لتقرأ هذه الفلسفة فهو «اإليديولوجيا..فلسفة من أجل الجمهورية».
املحرر
معنى ُمختلفاً عن املعنى الذي
بني إيدينا هنا والدة كلمة جديدة ،ستأخذ بشكل رسيع للغاية،
ً
ص ّنف
حضَ ها إياه ُمخرتعها .وبذلك سوف تنتقل من املعنى امل ُوجِب إىل املعنى السالب .إن ُم َ
م َ
ؤسسية للتعليم العا ّم يف فرنسا .وهي
«بحث يف القدرة عىل التفكري» يندرج متاماً يف إعادة تنظيم ُم ّ
مستوى فكري وبالتايل إمتامه.
فتض بها ُمواصلة العمل عىل
إعادة تنظيم ناتِجة عن الثورة التي يُ َ
ً
ُؤسسات التي نَجمت عنها ،وهو األمر الذي
ذلك هو الرابط الوثيق بني األحداث السياسية وامل ّ
مينح مرشوع تراييس كل قيمته.
* -باحثة وعضو فخري يف املركز الوطني لألبحاث العلمية ( )CNRSفرنسا .Centre National de Recherche Scientifique
ـ مصدر املقالwww.bibnum.education.fr\sites\dfaut\destutt-de-tracy-analys.dpf :
 العنوان األصيل للمقالUne philosophie pour la république : -تعريب :عامد أيوب .ـ

سها
مؤس ُ
اإليديولوجيا كما يراها ِّ

93

أليس ُمفيدا ً ابتدا ًء ،أن نُق ّدم باختصار للكاتب ونبذة عن املعهد الوطني الذي أُ ِّسس بفعل
لكن َ
االتفاقية ومبوجب قانون  3برومري سنة  ،4أي يف  25ترشين األول عام .1785
دستوت دو تراييس ( ،)1836-1754هو من ذ ّرية إخوة آل ستوت  Stutاألربعة الذين جاؤوا من
قربص إىل فرنسا خالل حرب املئة عام ،حيث انض ّم إىل السلك العسكري .لكن يُعتقَد أن ِ
س
الح ّ
حج إىل فرناي  Ferneyلتبليغ التحيّة لِمن
الفلسفي قد فَتَ َنه ألنه بعد ذهابه إىل فوج سرتاسبورغَّ ،
ُيثّل القرن الثامن عرش ،وهو الشاعر فولتري.
اختار دو تراييس ،النائب النبيل عن مدينة بوربون إبان زمن الهيئات العا ّمة  États générauxيف
أيار  ،1789أفكار الثورة وجاهر بالدفاع عنها يف وجه انتقادات الفيلسوف اإليرلندي إدموند بورك
 ،)1797-Edmund Burke (1729وذلك يف «رسالة» عا ّمة ( .)1790نجد يف الرسالة تقريظاً لكتاب
يبق عىل أعزايئ الفرنسيني إال أن يضعوا قوانني
مونتسكيو (روح الرشائع) الذي قال تراييس عنه« :مل َ
حكيمة بحامية اآلداب ،ومن خالل تأسيس تربية عا ّمة ج ّيدة (.»)1
بالتأكيد ،إن هذه امله ّمة هي التي أَع َّد لها تراييس عملَه ،و«البحث» هو امل َعلَم األول لها.

إن تراييس مدين بنشأته الفلسفية للثورة ،ولكن للجانب امل ُظلم منهاُ .سجِن بوصفه ارِستقراطياً
ح ِكم عليه باملوت ،إلّ أنه نجا من ذلك بفضل االنضباط وموت روبسبري  .Robespierreويك ال
و ُ

يُضيع وقتَه َعك ََف عىل دراسة عمل دليله الفكري الفيلسوف كونديّاك  .Condillacبذلك نحن نقرأ
يف مق ّدمة «بحثه»:
حث يف األحاسيس) Traité des sensations
لقد َع َر َ
ض كونديّاك  Condillacيف كتابه الرائع (ب ْ
 )3عددا ً كبريا ً من آثار اإلحساس يف اإلدراك ،مع تحليل دقيق وواضح ال يبقى معه أي أمر ُمريب
حول أصل أفكارنا .إن هذا امل ُؤلّف يبدو يل ،من خالل هذه العالقةُ ،متقَناً بحيث إنّه نال كل ما
يتغيون داخلياً من خالل أحاسيسهم.
يتم ّناه ،وميكن القول إن متثال كونديّاك يُعلّم الناس كيف ّ
هذه هي النقطة األوىل املُوضَ حة.
تغيات
لكن ما دامت أحاسيسنا وأفكارنا التي تنتج منها ليست ،كام بر َه َن كونديّاك ،سوى ّ
داخلية يف كينونتنا ،وما دامت أنها بح ّد ذاتها ال تشتمل عىل أي يشء يُح ّدد لنا مصدرها ،كيف
نتعلّم إرجاعها إىل الكائنات التي هي أسبابها امل ُوجبة؟ كيف نكتسب املعرفة بهذه الكائنات؟ تلك
واقعة ثانية تحتاج إىل الرشح .ولذا أنوي تناول هذه املسألة ألنني ما زلت أعتقد بأنها مل ت ُعالَج،
رسين اإلضاءة عىل هذه النقطة الها ّمة.
وألن حلّها رضوري من أجل إكامل تحليل اإلدراك .ي ّ
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وعىل هذا النحو ،يُكمل «بحث يف القدرة عىل التفكري» نظريته يف تح ّول األحاسيس إىل أفكار،
انطالقاً من فلسفة كونديّاك ،وال س ّيام (بحث يف األحاسيس) ،لك ّنه يربط األحاسيس بعدة أشياء
ُمتن ّوعة أ ّدت إىل ظهور تلك األحاسيس وشكّلت بالتايل «األسباب امل ُوجِبة» لها.
بني الكلامت واألحاسيس
لنلتفت اآلن إىل الحضور الذي يُخاطبه تراييس  ،Tracyأي الصف الثاين يف املعهد.

إن املعهد الوطني للعلوم والفنون ( ،)3مثله مثل املدارس الرئيسية التي سنتناولها يف ما بعد،
موجود منذ صدور قانون  3برومري سنة رابعة ،والذي يُنظّم التعليم العام يف الجمهورية (دونو
محل األكادمييات امللكية القدمية وهو ُم َع ّد« :أوالً،
ّ
حل املعهد
 Daunouهو ُمق ّرر املعهد)َّ .
إلتقان العلوم والفنون بواسطة األبحاث امل ِ
ونش االكتشافات وامل ُراسلة مع العلامء
ُتواصلة ْ
واألجانب؛ ثانياً ،مل ُتابعة األبحاث العلمية واألدبية ،وفقاً لقوانني وقرارات مجلس اإلدارة التنفيذي،
جد الجمهورية».
التي ت َهدف إىل املنفعة العا ّمة وم ْ
قسم املعهد إىل ثالثة صفوف تتض ّمن فروعاً ع ّدة .الصف
لتلبية هذا الهدف بشكل تا ّم ،يُ َ
األول هو صف «علوم الفيزياء والرياضيات» ويتض ّمن عرشة فروع ،بدءا ً بالرياضيات وصوالً إىل
«االقتصاد الريفي والبيطري» .الصف الثالث هو صف «األدب والفنون الجميلة» ،ويتض ّمن مثانية
فروع أولها فرع «القواعد».
عب تراييس عن أسفه يف الفصل األول من الجزء الثاين من كتابه:
هنا تحديدا ً يُ ّ

مث ّة دليل عىل أنكم ت ُريدون البحث يف هذه القدرات نفسها من خالل كل الجوانب ،وهو أنكم
ألّفتم الفرع األول من امل ُحلّلني والنفسانيني .ال ّ
تتحسوا لعدم رؤية النحويني
شك يف أ ّن عليكم أن
ّ
قربهم :ألن تشكيل األفكار يتوقّف عىل تشكيل الكلامت ،كام سرنى يف التَ ِت ّمة.

صف «العلوم األخالقية والسياسية» امل َقسوم إىل ستة فروع ،أولها فرع
وفعالً ،فإن الصف الثاينّ ،
«تحليل األحاسيس واألفكار» ،يتض ّمن طبيباً عالِامً بالفسلجة  : physiologistإنه كاباين Cabanis
 .)1808-(1757وقرأ كاباين يف الفرع ،يف السنة ذاتها ،بحثاً طويالً يتمحور حول «العالقات بني
املا ّدي وبني املعنوي عند اإلنسان» ،حيث يقول التايل:
من خالل اجتامع كل املواهب وكل األبحاث ،ميكن اعتبار املعهد موسوعة حقيقية ح ّية؛ ويف
حال تلقّى إعانة من خالل تأثري الحكومة الجمهورية ،ميكنه بال ّ
شك أن يصبح بسهولة مسكناً أبدياً
َمليئاً بالنور والحرية (.)4
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إن العلم الذي يشغلنا جديد بحيث إنّه ليس له اسم .ال ّ
شك يف أن الفرع األول من هذا الصف
خاص لِتطور العلم؛ وهذا الفرع يُدعى فرع تحليل األحاسيس واألفكار .لكن هذه
أُف ِر َد بشكل
ّ
الكناية ليست اسامً البتّة؛ إضافة إىل ذلك ،هي تُشري إىل العمل الذي ينبغي االشتغال عليه ،ال العلم
الذي يجب أن ينتج من هذا العمل [ ]...ألن كل علم هو نتاج تحليل موضوع ما ،ال التحليل ذاته.
بالتايل ،إن نتاج تحليل األحاسيس واألفكار مل يُ َس َّم.
ح َدث َت يف باريس تجربة تربوية هي ،بالرغم من طب ِعها الزائل ،تبقى غريبة،
يف شتاء عام َ 1795
بحيث نشعر بآثارها حتى أيامنا هذه .إنها «دار املعلّمني سنة ثالثة» التي نظّمها الكانال ،Lakanal
ُمق ّرر املرشوع.

الطلب الراشدين امل ُثقّفني .والهدف
ّ
ج َهلة ،بل
ال ت ُخاطب دروس «الدار» الطالب الشباب ال َ
ليس تعليمهم ما ّدة ،بل ،األسلوب األفضل لتعليم املا ّدة .ونقرأ يف تقرير الكانال:
الطلب ليسوا
يف هذه الدور ،ليست العلوم إذا ً هي التي سنعلّمها ،بل ف ّن تعليمها؛ عند التخ ّرجّ ،
ُمثقّفني وحسب ،بل هم قادرون عىل التعليم (.)5

ُؤسسة شخصيات نافذة ،مثل الغرانج  Lagrangeوالبالس  Laplaceومونج
وشارك يف هذه امل ّ
 Mongeيف الرياضيات ،برتويل  Bertholetيف الكيمياء ،إضافة إىل فولني  Volneyيف التاريخ.
كريس األخالق ،ومن حسن الصدف أن متثاله يُقابل ُمد ّرج
ي برناردان دو سان-بيري أستاذ
و ُع ّ َ
ّ
حديقة النباتات ،حيث تنعقد حلقات الدرس.
غارا  Garatهو الشخص الذي كُل َّف بإعطاء درس الفلسفة ،وإليكم الكيفية التي يرشح بها
العنوان الذي أعطاه للدرس« :تحليل اإلدراك».
اعتمدْتُ تسمية لوك  Lockeالذي ع ْن َو َن كتابه :دراسة يف اإلدراك البرشي .ال ّ
شك يف أن هذه
الكلامت ،دراسة يف اإلدراك وتحليل اإلدراك ،تُشكّل جملة ،بدالً ِمن مج ّرد اسم ليشء .إنها ت ُشري
إىل عمل يشء ،بدالً من اليشء نفسه .هذه ليست تسمية ،ولكن هذه الكلامت تعني بوضوح
وباختصار شديد ما ينويه املرء :إنه الجزء األسايس(.)6
يف قبل الثورة ـ كان ُمح ّررا ً يف مجلّة ( ُعطارد فرنسا) Mercure de
«غارا»  Garatهو صحا ّ
 .Franceأصبح نائباً عن بالد الباسك التي هي مسقط رأسه .شَ غ ََل منصب وزير العدل ثم الداخلية
بني ترشين األول  1792وآب  1793أبلغ لويس السادس عرش بقرار إعدامه يف كانون الثاين .1793
بعد ثرميدور (متوز  ،)1794أعطى دروساً يف تحليل اإلدراك يف دار املعلمني .يف سنة 1795
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ع ّينه مجلس اإلدارة عضوا ً يف املعهد (الصف الثالث ثم الصف الثاين) .ثم ع ّينه بونابرت عضوا ً يف
مجلس الشيوخ ،ثم حصل عىل لقب «كونت األمرباطورية».
يف سنة  ،1830بعد شطب اسمه من املعهد إثر إعادة امللكية ،عاد غارا إىل أكادميية العلوم
األخالقية والسياسية مع لويس ـ فيليب .ولقد رفض غارا  ،Garatاستنادا ً إىل الرباهني ذاتها التي
استند إليها تراييس ،مصطلحي «ميتافيزيقا» و«علم النفس» .لكنه ،كام علمنا ،وافق عىل الكناية
ختَ َم تراييس:
التي رفضها تراييس بش ّدة .و َ
أُفضّ ل إذا ً ،كثريا ً ،تب ّني اسم إيديولوجيا ،أو علم األفكار.
هذه هي مزايا اللفظة الجديدة بحسب ُمخرتعها:

إن كلمة إيديولوجيا كلمة حكيمة للغاية ،ألنها ال تفرتض شيئاً مشكوكاً فيه أو مجهوالً؛ هي ال
ت ُذكّر بأي فكرة عن السبب .لذلك فمعناها واضح ج ّدا ً للجميع ،إذا مل نأخذ بعني االعتبار سوى معنى
الكلمة الفرنسية فكرة؛ ألن كالً م ّنا يعرف ما يعنيه بفكرة ،وإن كان القليل من الناس يعرف ما تعنيه.
هذا صحيح عىل نحو دقيق يف هذه الفرضية؛ ألن إيديولوجيا هي الرتجمة األدبية لعلم األفكار.

[ ]...ولهذه الكلمة َم ِزيّة أخرى :فعندما ت ُعطي اسم إيديولوجيا للعلم الذي ينتج من تحليل
األحاسيس ،فإنك ت ُشري يف الوقت عينه إىل الهدف والوسيلة؛ وإذا اختلفت عقيدتك عن عقيدة
الفالسفة اآلخرين الذين يُلقّنون العلم نفسه ،فسبب ذلك ق ّدمناه سلفاً ،وهو أنك ال تبحث عن
معرفة اإلنسان إال يف تحليل قدراته؛ إنك ترىض بتجاهل كل ما ال يكتشفه التحليل.
إن كلمة إيديولوجيا التي اخرتعها تراييس متلك كل أنواع امليزات .مثالً ،يتحاىش غارا كلمة
«فكر» التي انتقدها تراييس يف بعض األسطر من الفصل نفسه:

ص ِنعت عىل نحو سيّئ ،وأيضاً معظم الكلامت التي نستخدمها؛ وهي تأيت من فعل
إن كلمة فكر ُ
( َو َزنَ) أو (قارن) :والحال أن (قارن) يعني أدرك عالق ًة ما .لكن العالقة ليست سوى أحد األحاسيس
التي قد نتع ّرض لها ،وهي ليست اإلحساس األول .إن إدراك األحاسيس والذكريات والرغبات،
حسية»
كلها ت ُع ّد آثارا ً لقدرتنا عىل التفكري :لذلك أو ّد أن أُطلِ َق عليها اسامً أكرث عمومية هو «إدراكية ّ
 Perceptivitéأو القدرة عىل اإلدراك؛ لكنني ال أجرؤ عىل رفض كلمة فكر .يجب أن ميتلك املرء
سلطة كبرية لتغيري كلامت علم من العلوم .لكن هناك املزيد.
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علم ما وراء الفكر
إذا كان تراييس يرفض كناية «غارا»  Garatـ «تحليل اإلدراك» ـ فإن هدفه ،بخالف الدرس الذي
ألقاه األخري (غارا) يف دار املعلمني ،أشمل .فهو ال يقترص عىل دراسة اإلدراك ،بل يفحص «آثاره».
ومتت ّد هذه اآلثار إىل ما وراء «الفكر» البسيط الذي ليس سوى نقطة انطالقها:

 [...من دون ّ
شك ،ال أحد سينكر أن املعرفة الناتجة من توالد أفكارنا هي أساس ف ّن إبالغ هذه
األفكار ،القواعد؛ بل هي ف ّن ترتيب هذه األفكار نفسها وتفجريها لتنبثق منها حقائق جديدة املنطق؛
كام أن هذه املعرفة هي أساس ف ّن تعليم ونرش الحقائق امل ُكتسبة ،التلقني؛ وأساس تكوين عادات
البرش ،الرتبية؛ أساس أه ّم ف ّن يف تثمني رغباتنا وضبطها أيضاً ،األخالق؛ وأخريا ً أساس أكرب هذه
الفنون التي يجب أن تتعاون كلها من أجل نجاحه ،إنه فن ضبط املجتمع بطريقة يجد فيها اإلنسان
املزيد من املعونة ،وقدرا ً أقل من اإلزعاج من قبل أشباهه.
هذا هو السبب الذي جعل تراييس يبارش العمل ويُحقّق هذا الربنامج .ولعل «البحث» الذي
ق ّدمه يف املعهد هو جزء منه ،بعد أن رسم تصميامً للخطّة.
ص ليكون «يف متناول املدارس
ُص َ
بدأ تراييس بتأليف كتاب تربوي يف ثالثة ُمجلّدات ،خ ِّ
الرئيسية» .قامت دار املعلّمني ،من حيث املبدأ ،بإعداد األساتذة لهذه الدور ،التي أُ ِ
لتحل
َّ
نشئت
محل املعاهد اليسوعية القدمية.
يتض ّمن امل ُجلّد األول ،الذي ظهر يف عام ( ،1801عنارص اإليديولوجيا ) أو (إيديولوجيا باملعنى
الحقيقي لكلمة إيديولوجيا) .يف حني يأسف الكاتب شديد األسف بسبب إلغاء املدارس الرئيسية،
أو بشكل ّ
أدق ،بسبب االستعاضة عنها باملعاهد النابليونية ،استُك ِملت الطبعة التالية من الكتاب
نفسه ﺑـ «خُالصة» ،أي ُملخّص الكتاب .والجملة األوىل من الخُالصة « :اإليديولوجيا جزء من
علم الحيوان».
همً ،ألن تراييس يُش ّدد كثريا ً عىل أن عمله ناقص ،بقدر
يف أيامنا ،يُع ّد هذا التأكيد امل ُدهش ُم ّ
ما يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعمل زميله وصديقه «كاباين»  .Cabanisإذ أ ّن تراييس نفسه يدرس كيفية
ارتباط األحاسيس واألفكار باألشياء الخارجية وكيف تسمح هذه املعرفة بتحديد تلك األحاسيس
واألفكار .وإذا ً ،فمن خالل متاثل بسيط ،نكتسب حدود الجسم أو معرفة األنا.
بيد أن كل هذا ال يُ ِ
خب شيئاً عام يجري داخل الجسم ،مبا كان يُس ّمى يف ذلك الوقت «مركز
االحتساسات يف الدماغ»  .sensoriumوالحال أنه ،وقد رأينا ذلك ،ما دامت املعرفة امل ُتولّدة من
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اإلدراك ما ّدية ،فمن غري املمكن اختزال الجانب املا ّدي من الفكر ،لفهم طبيعته .بالتايل ،فإن «
اإليديولوجيا » التي هي فلسفة ،هي «علم» كذلك.
امل ُجلّد الثاين هو «قواعد» ،والثالث الذي أهداه تراييس إىل كاباين  Cabanisهو «املنطق».

ٍ
َش تراييس «بحث يف اإلرادة وآثارها» ( )8الذي
يف
وقت الحق ،وتحديدا ً يف سنة  1817ن َ َ
هو ،يف آنٍ واحد ،بحث أخالقي واقتصادي سيايس .وهنا عىل العكس ،يُخاطب تراييس رجال
الفعل ( ،)hommes d’actionوبينام امتلك بعض الصدى يف فرنسا ،حيث أ ّدت إعادة ال َملَكية إىل
حرمانه من منفعتها ،فقد كان له صدى يف الواليات املتحدة.
كان تراييس يتبادل الرسائل مع الرئيس الثالث للواليات املتحدة توماس جيفرسون ،حيث تع ّرف
تراييس إليه عندما كان األخري سفريا ً للواليات املتحدة يف فرنسا بني عامي  1785و .1789استطاع
جيفرسون تنظيم جامعة فريجينيا عرب االستعانة بكتابات تراييس.
وهكذا ،نجد أن تراييس لبّى بشكل تا ّم الربنامج الذي كان قد ح ّدده لنفسه .األمر الذي ال مينع
أن ت ُختزل مكانته يف تاريخ الفلسفة ،حتى يف تاريخ األفكار .هل السبب يكمن يف صعوبة تصنيف
عمل تراييس ،الذي هو فلسفة وعلم يف آن؟ أم السبب ،ـ وهذا ُمتوافق ،كام يقرتح بيري ماشريي
 ،Pierre Machereyهو أن اإليديولوجيا يف األصل «استبقت داللتها الحارضة»؟
يف سنة  ،1970ظهر يف العدد  151من مجلّة (الفكر) مقال لويس ألتوسري Louis Althusser
بعنوان « اإليديولوجيا واألجهزة اإليديولوجية للدولة»( .)9مام جاء فيه:

إننا نعلم أن عبارة «إيديولوجيا» اختُلِقَت عىل يد كاباين وتراييس وأصدقائهام الذين أسندوا إليها
معنى
موضوع النظرية (الجينية) لألفكار .بعد مرور خمسني سنة ،استعاد ماركس املصطلح وأعطاه
ً
ُمختلفاً .اإليديولوجيا ،إذا ً ،هي نسق األفكار ،والتمثيالت التي تُسيطر عىل ذهن إنسان أو مجموعة.
إن الرصاع اإليديولوجي الذي يخوضه ماركس يف مقاالته يف مجلّة ( )Gazette rhénaneال ب ّد من
أن يضعه يف مقابل هذه الحقيقة ،وأن يُجربه عىل تدقيق النظر يف إدراكاته الحدسية األوىل.
عبوا يف
الواقع أن قراءة «بحث يف اإلرادة وآثارها» قادت ماركس وإنجلز  Engelsإىل أن يُ ّ
كتابهام ( اإليديولوجيا األملانية)( )10عن التايل:

إن السيد تراييس يجتهد يف إثبات أن امللكية والفردية  individualitéوالشخصية ُمطابِقة ،وأنه
الخاصة.
يخصني ( ،)le mienويرى فيها أساساً طبيعياً للملكية
يف األنا هناك أيضاً ما
ّ
ّ
ونقرأ يف صفحات الحقة من الكتاب:
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عندما يقول الربجوازي قليل النظر للشيوعيني :عندما ت ُلغي امللكية ،أي وجودي بوصفي
رأساملياً ،ومالكاً عقاريّاً ،وصناعياً ،ووجودك بوصفك عامالً ،فإنك تُلغي فرديتي وفرديتك؛ وعندما
األقل أن يعرتف املرء
ّ
متنعني من استغاللك ،فإنك متنعني من أن أعيش كفرد [ ،]...يجب عىل
برصاحة وسفاهة هذه الترصيحات .بالنسبة إىل الربجوازي ،األمر هو عىل هذا النحو :هو ال يعتقد
نفسه فردا ً إال مبقدار ما هو برجوازي.
إننا نعلم ذلك :كل عمل ماركس هو رصاع ض ّد الرأساملية ،وطبعاً ،ض ّد الربجوازية .والحال
أن موقف تراييس ُمختلف متاماً بل ُمنا ِقض .فهو يضع ح ّدا ً للنظام القديم ،Ancien Régime
ؤسس ُمجتمعاً برجوازياً ُمستق ّرا ً وسعيدا ً .وعىل هذا النحو ،ميكن القول ان املقصود ﺑ
وبالتايل يُ ّ
تغي
« اإليديولوجيا » ،يف أصلها ،هو هذا املعنى بالذات ،لكن مفهومنا لهذه الصورة للمجتمع ّ
بوضوح.
لعل هذا هو السبب الذي َدفَ َع ألتوسري يف إحدى صفحات مقاله إىل إعالن أن « :اإليديولوجيا
ّ
ليس لها تاريخ» .وكتب :من الواضح أنه ينبغي االنخراط يف نظري ٍة لإليديولوجيات [ .]...سرنى
عندئذ أن نظرية اإليديولوجيات تستند يف نهاية املطاف إىل تاريخ التشكيالت االجتامعية ،وبالتايل
إىل أمناط اإلنتاج التي يجري التوفيق بينها داخل التشكيالت االجتامعية ،وإىل رصاعات الطبقات
التي تنمو داخلها .يف هذا املعنى ،من الواضح أنه ال ميكن تناول نظرية اإليديولوجيات عموماً،
ألن لإليديولوجيات تاريخاً ،وهو الذي يقع تعيينه طبعاً بالدرجة األخرية خارج اإليديولوجيات
وحدها ،مع ارتباطه بها.
يف املقابل ،إذا استطعت تقديم مرشوع نظرية لإليديولوجيا عموماً ،وإذا كانت هذه النظرية أحد
العنارص التي تتوقّف عليها نظريات اإليديولوجيات ،فهذا يعني ُمقرتحاً ُمغايِرا ً يف الظاهر ،الذي
عب عنه بالجملة التالية :اإليديولوجيا ليس لها تاريخ.
سأُ ّ
لنتوقف هنا عند هذه الدقّة الفلسفية ،ألنها تتخطّى كثريا ً مسار كالمنا .لكن مث ّة يشء أكيد:
إن هذه الكلمة التي اخرتعها تراييس والتي بدت له بسيطة وخالية من أي التباس هي يف الواقع
موضوع يحتاج للتفكري ومن امل ُستبعد الخروج منه اليوم.
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ـاإليديولوجية الصهيونية والغرب
رحلة التوظيف من االسترشاق إىل اإلسالموفوبيا
أرشف بدر

[*]
[[[

وكل من الصهيونية
تسعى هذه الورقة لإلجابة عن سؤال يتعلق مباهية العالقة بني االسترشاق ٍّ
واإلسالموفوبيا كفعل إيديولوجي .تنطلق فكرة البحث من فرضيتني أساسيتني :تفيد األوىل،
أن االسترشاق م ّهد للصهيونية من خالل محاولة إثبات الحق التاريخي لليهود يف فلسطني،
وأما الثانية فتفيد بأن ظاهرة اإلسالموفوبيا هي عبارة عن امتداد لظاهرة االسترشاق.
يبي أن أعامل بعض املسترشقني مهدت الطريق أمام الحمالت
ملخص هذه الورقة ِّ
االستعامرية األوروبية بل عمل بعضهم بشكل مبارش يف خدمة االستعامر الربيطاين وحلفائه،
وكانت النتيجة أن االسترشاق ومن خالل «املعرفة» راح يوفِّر كل الرشوط الالزمة لرتجمة القوة
وفرض السيطرة االستعامرية عىل فلسطني.
املحرر
تنسب املصادر الصهيونية لناثان برينباوم ( )Nathan Birnbaumابتكار مصطلح «الصهيونية» سنة
 ،1890إذ تعرف نفسها كـ «حركة تحرر وطني هدفها عودة الشعب اليهودي لوطنهم واستعادة السيادة
عىل أرض إرسائيل»[[[ ،وهذا ما ذهب إليه املسترشق برنارد لويس (  )Bernard Lewisحيث ع َّد
الصهيونية حركة تحرر وطني للشعب اليهودي[[[ .بينام يرى عبد الوهاب املسريي أنه من الصعب
* -باحث وأكادميي من فلسطني.ـ
[2]-Definition of Zionism. https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Zionism/zionism.html،
Jewish Virtual Library.
[3]- Bernard Lewis، “The Anti-Zionist Resolution”، Foreign Affairs، Vol. 55، No. 1، Oct. 1976، pp. 54- 64.
https://www.foreignaffairs.com/articles/israel/1976- 10 -01/anti-zionist-resolution
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تعريف الصهيونية وذلك لعدة أسباب ،من أهمها أن املصطلح يشري إىل نزعات وحركات ومنظامت
سياسية غري متجانسة بل متناقضة أحياناً يف أهدافها ومصالحها ورؤيتها للتاريخ أو يف أصولها
اإلثنية أو الدينية أو الطبقية[[[ .ومع إقرارنا بصحة ما ذهب إليه املسريي ،إال أن أصول البحث
العلمي توجب اعتامد مفهوم محدد للمصطلحات األساسية التي يدور حولها البحث ،مع العلم
بأننا سنصطدم بتعريفات مجزوءة للصهيونية ،كتعريف قاموس أكسفورد ( )Oxford Dictionary
لها بأنها« :حركة سياسية اهتمت بشكل أسايس بإقامة دولة مستقلة للشعب اليهودي ،وهي اآلن تهتم
بتطوير دولة إرسائيل»[[[ .بالرغم من ذلك ،فإننا سنعتمد يف بحثنا عىل تعريف موسوعة السياسة
الذي ينص عىل أن الصهيونية« :دعوة وحركة عنرصية دينية استيطانية إجالئية مرتبطة نشأة وواقعاً
ومصريا ً باإلمربيالية العاملية ،تطالب بإعادة توطني اليهود وتجميعهم وإقامة دولة خاصة بهم يف
فلسطني بواسطة الهجرة والغزو والعنف كحل للمسألة اليهودية»[[[ ،مع تحفظنا عىل تعريفها كحركة
دينية ،فالصهيونية استخدمت الدين كأداة إضافة إىل أن معظم مؤسيس الصهيونية علامنيون.
اختلف الباحثون يف مجال االسترشاق حول تعريفه كمصطلح؛ فهل هو حركة أم علم أم ظاهرة،
فأحمد بهنيس يرى بأنه «حركة علمية غربية (أوروبية) هدفها دراسة شؤون الرشق كافة (سياسية/
اقتصادية /تاريخية /جغرافية /أنرثوبولوجية) لخدمة األهداف االستعامرية للسيطرة عىل بلدان العامل
الرشقي (اإلسالمي)»[[[ .بينام نجد أن املسترشق األملاين رودي بارت ( )Rudi Paretيذهب إىل
أن كلمة االسترشاق مشتقة من كلمة رشق ،وكلمة رشق تعني مرشق الشمس ،وعىل هذا يكون
االسترشاق عبارة عن «علم الرشق أو علم العامل الرشقي»[[[ .أما مالك بن نبي فريى أن املسترشقني
هم الكتاب الغربيون الذين يكتبون عن الفكر اإلسالمي وعن الحضارة اإلسالمية ،والذي ميكن
تصنيفهم من حيث الزمن إىل طبقة القدماء كجرير دريياك والقديس توما األكويني(Thomas
 ،)Aquinasوطبقة املحدثني مثل كا ّرا دوفو(  )Carra de Vauxوغولدتسيهر( ،)Goldziherأو
تصنيفهم من حيث االتجاه العام نحو اإلسالم واملسلمني يف كتاباتهم؛ فهنالك طبقة املادحني
للحضارة اإلسالمية وطبقة املنتقدين لها املشوهني لسمعتها[[[ .وذهب إدوارد سعيد إىل اعتبار
[[[ -عبد الوهاب املسريي ،موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،ط( ،1القاهرة :دار الرشوق ،)1998 ،ص.13 :
[2]- Oxford Dictionaries، Zionism. https://www.oxforddictionaries.com/definition/learner/zionism
[[[ -عبد الوهاب الكيايل (محرر) ،موسوعة السياسة ،ط( ،1بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،)1983 ،ج ،3ص.659 :
[[[ -أحمد بهنيس ،االسترشاق اإلرسائييل ...سامت وأهداف ،تقرير القدس الشهري الصادر عن مركز اإلعالم العريب( ،الجيزة :مركز
اإلعالم العريب ،السنة الثامنة ،العدد  ،95نوفمرب  ،)2006ص.91 :
[[[ -رودي بارت ،الدراسات العربية واإلسالمية يف الجامعات األملانية( ،ترجمة :مصطفى ماهر)( ،القاهرة :دار الكتاب العريب ،)1967 ،ص.11 :
[[[ -مالك بن نبي ،إنتاج املسترشقني وأثره عىل الفكر اإلسالمي الحديث ،ط( ،1بريوت :دار اإلرشاد ،)1969 ،ص.5 :
AL-ISTIGHRAB

شــتا ء 2 0 1 7

االستغراب

اإليديولوجية الصهيونية والغرب

103

االسترشاق ظاهرة ،معرفاً إياه بأنه «أسلوب غريب للهيمنة عىل الرشق ،وإعادة بنائه ،والتسلط
عليه»[[[ .يف هذا البحث س ُيعت َمد عىل تعريف سعيد ،وذلك لدقة رؤيته وتعريفه لالسترشاق.

قسم سعيد االسترشاق يف كتابه إىل االسترشاق الجامعي ،واالسترشاق املسيحي الغريب أو
ّ
الديني ،واالسترشاق املعلمن املبطن ،واالسترشاق السيايس ،بينام يجد أحمد ساميلوفيتش
( )Ahmed Smillovicبأنه ميكن تقسيم االسترشاق بنا ًء عىل دوافعه املتعددة ،وعىل رأسها:
التاريخية ،والنفسية ،واالقتصادية ،واإليديولوجيا ،والدينية ،واالستعامرية ،والعلمية[[[ ،فاالسترشاق
من وجهة نظره ميثل حركة متواصلة الحلقات يحاول الغرب فيها التعرف إىل الرشق علمياً وفكرياً
وأدبياً ،ثم استغالله اقتصادياً وثقافياً واسرتاتيجياً وجعله منطقة نفوذ له يسيطر فيها عىل العامل
بأرسه[[[ .وميكننا القول إن رؤية ساميلوفيتش ال تتعارض مع ما ذهب إليه سعيد من ناحية جوهر
االسترشاق ،فاالختالف بينهام ليس جوهريّاً بل شكليّاً.

يرتبط اإلطار النظري لالسترشاق (من وجهة نظر سعيد) ببعض األفكار واملذاهب واالتجاهات
املتطرفة التي تسود الثقافة من وقت آلخر ،بحيث نجد صورة لغوية للرشق ،وصورة فرويدية
( ،)Freudianوصورة شبنجلرية ( ،) Spenglerوصورة داروينية ( ،)Darwinismوصورة عنرصية[[[،
وهكذا فإننا نجد أن األطروحات الخاصة بتخلف الرشق وانحطاطه وعدم مساواته بالغرب ،ترتبط
بيرس بالغ باألفكار الخاصة باألسس البيولوجية للتفاوت العنرصي ،والتي أضيف لها مذهب
دارويني يربز الصحة «العلمية» لتقسيم األجناس البرشية إىل أجناس متقدمة وأجناس متخلفة[[[.
فنجد اتفاقاً عاماً بني املسترشقني عىل إحدى صور الداروينية التي تقول بأن الرشقيني ميثلون
البقايا املنحطة لعظمة سابقة[[[ ،وذلك بهدف تربير احتالل الرشق واستعامره ،وهذا ما التقطه
منظّرو الصهيونية وبنوا عليه الفكر الصهيوين؛ فبحسب املسريي ،بنيت الصهيونية عىل عدة أسس
فكرية من أهمها فكرة اإلنسان الطبيعي ،ورضورة عودة اإلنسان إىل الطبيعة ليعيش حسب قوانينها
البسيطة ،ومن هنا فإن الدعوة الصهيونية للعودة إىل صهيون (فلسطني) هي عودة للطبيعة ،مع ربط
هذه الفكرة بفكر فريدريك نيتشة ( )Friedrich Nietzscheالقائم عىل اإلميان باإلنسان األعىل
«السوبرمان» ( ،)Supermanالذي يجسد القوة وال شأن له بالخري أو الرش؛ فنجد أن آحاد هعام
[[[ -إدوارد سعيد ،االسترشاق /املفاهيم الغربية للرشق( ،ترجمة :محمد عناين) ،ط( ،1القاهرة :رؤية للنرش والتوزيع ،)2006 ،ص.46 :
[[[ -أحمد ساميلوفيتش ،فلسفة االسترشاق وأثرها يف األدب العريب املعارص( ،القاهرة :دار الفكر العريب ،)1998 ،ص.52-40 :
[[[ -املرجع نفسه ،ص.93 :
[[[ -إداورد سعيد ،االسترشاق ،ص.72 :
[[[ -املرجع نفسه ،ص.324 :
[[[ -املرجع نفسه ،ص.388 :
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( ( )Ahad Ha’amأحد منظري الصهيونية) قد كتب يف مقالة «إعادة تقويم القيم» :اليهود ليسوا
مجرد أ ّمة بل هم سوبر أ ّمة أو األمة العليا .إضافة لذلك استعانت الصهيونية بفكر تشارلز داروين
(( )Charles  Darwinالفكر الدارويني) القائم عىل النظر للواقع باعتباره رصاعاً ال يهدأ؛ رصاع
الجميع ض ّد الجميع ،البقاء فيه لألقوى ،وذلك من أجل تربير االستعامر باسم البقاء لألقوى ،مع
ربط ذلك بنظريته التي تفرتض أ ّن هنالك تفاوتاً عرق ّياً وبيولوج ّياً وحضاريّاً بني األجناس[[[ .بنا ًء
عىل ذلك نجد أن هنالك قاسامً فكرياً مشرتكاً قاسم فكري مشرتك بني االسترشاق والصهيونية قائم
عىل النظرة االستعالئية العنرصية مع إدعاء النقاء والتفوق ،وبالتايل فإن اإليديولوجيا االستعامرية
الغربية املبنية عىل مفاهيم االسترشاق (سنناقش الحقاً اعتامد االستعامر عىل مفاهيم االسترشاق)
تع ُّد أحد أهم املصادر لإليديولوجيا الصهيونية.
يصعب تقسيم االسترشاق إىل حقب تاريخية ،ومع ذلك يرى عبد الله محمد أن القراءة الغربية
االسترشاقية تنقسم إىل ثالث دوائر تاريخية م ّر بها املسلمون وهي :دائرة الرتاكم العدايئ املغلوط،
وتبدأ منذ بزوغ اإلسالم وتنتهي بتضعضع قوة الدولة العثامنية يف نهاية القرن الـ  ،17وتليها مرحلة
اإلرث االستعامري ،وتبدأ مع إرهاصات انهيار الدولة العثامنية وبروز دور محمد عيل يف مرص،
وأخريا ً مرحلة االستعامر واالنطالق نحو العاملية ،وتبدأ بعد سقوط الدولة العثامنية وبزوغ فجر
الدولة الحديثة يف العامل اإلسالمي ،حيث يعزو املسترشقون فشل التحديث إىل طبيعة املسلمني
والديانة اإلسالمية غري املتطابقة مع الدميوقراطية ،حتى إ ّن بعض أصحاب املدرسة االسترشاقية
الحديثة كربنارد لويس يدعي أن مناهضة العرب واملسلمني لـ«إرسائيل» يعود إىل تعصبهم وعدم
تقبلهم مفاهيم الحداثة التي تؤهلهم للتعايش السلمي مع غريهم[[[.
النظرة االسترشاقية
يتضمن االسترشاق مادة علمية تتخللها أفكار التفوق األورويب وشتى ألوان العنرصية واإلمربيالية،
وقد استمدت الصهيونية نظرتها للعرب من املفاهيم االسترشاقية ومن ثم طورتها استنادا ً إىل نظرتها
العنرصية[[[ ،يرى سعيد أن االسترشاق يف نهاية األمر هو رؤية سياسية للواقع ،وهذه الرؤية مبنية
عىل تعزيز الفرق بني املألوف (أوروبا أو الغرب أو نحن) األذكياء /املوضوعيني /العقالنيني،
وبني الغريب (الرشق أو هم) األغبياء /غري العقالنيني /الفاسدين /غري املوضوعيني[[[ .فها هو
[[[ -عبد الوهاب املسريي ،مقدمة لدراسة الرصاع العريب اإلرسائييل ،ط( ،1دمشق :دار الفكر ،)2003 ،ص.82-78 :
[[[ -عبد الله محمد ،مؤسسات االسترشاق والسياسة الغربية تجاه العرب واملسلمني ،دراسات اسرتاتيجية  ،57ط( ،1أبوظبي :مركز
اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،)2001 ،ص.29-8 :
[[[ -إدوارد سعيد ،االسترشاق ،ص.52 :
[[[ -املرجع نفسه ،ص.101+96+95 :
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املسترشق الفرنيس رونيه دوشاتوبريان (Chateaubriand)(1768ـ )1848عىل سبيل املثال يصف
سكان مرص من املسلمني بالشعب الغبي املنحط[[[ ،هذه النظرة االستعالئية العنرصية جسدتها
الصهيونية مع بداية نشأتها؛ ففي االجتامع الذي عقده مارك سايكس (( )Mark Sykesكمندوب
عن الحكومة الربيطانية) يف  1917/2/7مع قادة الصهيونية لالطالع عىل مطالبهم ،تركزت مطالبهم
حول عدم مساواتهم مع سكان فلسطني العرب ألنها بالد متخلفة ،والحقوق املتساوية تكون يف
البالد املتقدمة وفلسطني تحتاج من يطورها ،وذلك موجود عند اليهود (األوروبيني) وحسب[[[.
وذهب املسترشق جورج بوش (( )George  Bushج ّد الرئيس األمرييك) (1796ـ )1859يف كتابه
«محمد مؤسس الدين اإلسالمي ومؤسس إمرباطورية املسلمني» (The Life of Mohammed:
 )Founder of the Religion of Islam، and of the Empire of the Saracensإىل وصف العرب
واملسلمني بأنهم أعراق منحطة وحرشات وجرذان وأفا ٍع[[[ ،هذه األوصاف تكررت يف خطبة
للحاخام عوفاديا يوسف (( )Ovadia Yossefالرئيس الروحي لحزب شاس «  )»Shasيف آب/
أغسطس  ،2004بثتها الفضائيات اإلرسائيلية ،يقول فيها« :إ ّن اليهودي عندما يقتل مسلامً فكأمنا
قتل ثعباناً أو دودة ،وال أحد يستطيع أن ينكر أن كالًّ من الثعبان أو الدودة خطر عىل البرش ،لهذا فإن
التخلص من املسلمني مثل التخلص من الديدان أمر طبيعي أن يحدث»[[[ ،وهذا يشري إىل تبني
الصهيونية للنظرة االسترشاقية للعرب واملسلمني.
تبنت وسائل اإلعالم الغربية وعىل رأسها وسائل اإلعالم األمريكية النظرة االسترشاقية للفلسطينيني
بعد اإلعالن عن «دولة إرسائيل»؛ من خالل وصفهم بالغباء والتعصب والتخلف االجتامعي ،يف
مقابل أطفال «إرسائيل» الجدد الذين استولوا عىل املنازل العربية ونظفوها ملصالحة املهاجرين
الجدد الذين يعملون عىل إقامة حضارة جديدة يف املرشق العريب ،وقد ظهر ذلك بوضوح يف
كتاب كينيث بيلبي (( )Kenneth Bilbyمراسل صحيفة نيويورك هريالد تريبيون «New York
 »Herald Tribuneيف حرب  )1948الصادر سنة  1950بعنوان نجمة جديدة يف الرشق األدىن
[[[ .New Star in the Near Eastوبعد حرب  1967ـ بحسب دراسة لجانيس مونتي بيلقاوي
[[[ -املرجع نفسه ،ص.382 :

[[[ -صحيفة الرشق األوسط ،لندن ،2015/12/28 ،عدد ،13544 :يعقوب اإلبراهيم ،إعالن بلفور الحلقة http://bit.ly/1RIAtsd .3-2

[[[ -انظر عرض ونقد كتاب« :محمد مؤسس الدين اإلسالمي ومؤسس إمرباطورية املسلمني» لجورج بوش ( ،)1859-1796شبكة
األلوكة.
http://www.alukah.net/library/018660//
[[[ -الجزيرة نت ،عوفاديا يوسف عندما يتحول الحاخام إىل داعية كراهية،
72013/10/. http://bit.ly/1leH7I3
[[[ -ستيفن بينيت ،االسترشاق والخطاب التورايت يف وسائل اإلعالم األمريكية( ،ترجمة :سميح حمودة) ،مجلة حوليات القدس( ،القدس:
مؤسسة الدراسات املقدسية ،عدد  ،10شتاء  ،)2010ص.21 :
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( )Janice Monti Belkaouiـ صورت وسائل اإلعالم األمريكية قادة «إرسائيل» كأبطال أسطوريني
شديدي الوسامة ،ويف املقابل أغفلت أقوال القادة العرب أو إجراء مقابالت معهم ،مجرى تصوير
اإلرسائيليني كضحايا يدافعون عن أنفسهم ض ّد هجامت املعتدين العرب[[[.

يكمن االسترشاق يف كونه دليالً عىل السيطرة األوروبية األمريكية عىل الرشق أكرث من كونه خطاباً
صادقاً حول الرشق[[[ ،فالعالقة بني الرشق والغرب عالقة قوة وسيطرة ،ودرجات متفاوتة من الهيمنة
«املركبة»[[[ .وتقوم النظرة االسترشاقية االستعالئية عىل أن «القوة والعصا أفضل وسيلة» ،و«القطيع يتبدد
بإزالة من يقف يف املقدمة» ،تكثيفاً ملقولة عامل النفس فرويد «الشعوب غري األوروبية كاذبة ،همجية،
عنيفة ،كسولة ،متخلفة» ،وقد متظهرت هذه النظرة االسترشاقية تجاه الفلسطينيني من خالل ترصيحات
قادة «إرسائيل»؛ فرئيس الوزراء اإلرسائييل إسحق شامري( )Yitzhak Shamirيقول ردا ًعىل انطالق انتفاضة
الحجارة سنة « :1987سوف نخضعكم بالبطش؛ .....أنتم لستم سوى جنادب قياساً بإرسائيل»[[[ ،وعىل
املنوال نفسه نجد أن الحملة االنتخابية لحزب «إرسائيل بيتنا» اليميني سنة  2009تبنى شعار «فقط ليربمان
(  )Liebermanيفهم العربية»[[[ ،كناية عن أن العرب ال يفهمون سوى لغة القوة.
استفحلت مؤخرا ً النظرة االسترشاقية االستعالئية يف صفوف القادة اإلرسائيليني؛ حتى وصل
األمر برئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو( )Benjamin Netanyahuللمجاهرة ـ يف معرض
تعليقه عىل تشبيه بعض وسائل اإلعالم اإلرسائيلية لحادثة حرق عائلة الدوابشة الفلسطينية عىل يد
مستوطنني يهود ببعض األفعال «اإلرهابية» العربية ـ برفضه تشبيه اإلرهاب اليهودي بـ«اإلرهاب
العريب» بحجة كون «إرسائيل» دولة دميوقراطية بعكس غريها من الدول العربية[[[ .فبالرغم من
بشاعة الجرمية وحرق عائلة فلسطينية كاملة مبا فيها طفل رضيع عىل يد املستوطنني إال أن نتنياهو
يرى بأنه ال مجال لوصم هذا الفعل باإلرهاب ،وعىل ما يبدو ينبع حرص نتنياهوعىل عدم مساواة
العريب باليهودي من رغبته يف اإلبقاء عىل الصورة الذهنية لإلرهايب ملتصقة بالعريب الفلسطيني
دون أن تشمل املتطرفني من اليهود.
قامت املؤسسة الصهيونية بتغطية هذا اإلجرام بفتاوى بعض الحاخامات املتطرفني ،فقد تبني

[[[ -ستيفن بينيت ،مرجع سابق ،ص.27+25 :
[[[ -إدوارد سعيد ،االسترشاق ،ص.50 :
[[[ -املرجع نفسه ،ص.49 :
[[[ -صحيفة القدس ،القدس ،2015/11/30 ،أحمد قطامش ،استحقاقات سياسية وتنظيمية يستوجبها االشتباك االنتفايض يف األرايض املحتلة.
[[[ -موقع اليوتيوب ،الدعاية االنتخابية لحزب إرسائيل بيتنا ( .2009بالعربية) http://youtu.be/0mjceh-6Hq4
[[[ -موقع مكتب رئيس الوزراء اإلرسائييل ،جلسة الحكومة بتاريخ ( .2015/12/27بالعربية):
http://www.pmo.gov.il/MediaCenter/SecretaryAnnouncements/Pages/govmes271215.aspx.
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أن معظم منفذي العمليات اإلرهابية ض ّد الفلسطينيني هم من أتباع الحاخام إسحاق جيزنبريغ
(Yitzhak Ginsburg)؛ حيث اشتهر بفتاواه التي تحرض بشكل مبارش عىل قتل الفلسطينيني
والفتك بهم .وإصدار الفتاوى املحرضة عىل قتل الفلسطينيني ال تتوقف عىل جيزنبريغ؛ فقد
أيَّد أيضاً الحاخام دوف ليئور (( )Dov Liorالذي يعد أبرز املرجعيات الدينية لحزب البيت
اليهودي «  » Jewish Home Partyجرمية إحراق عائلة «دوابشة» ،ويف مطلع سنة  2013أصدر
جيزنبريغ ما ميكن ع ّده «املسوغ الفقهي» الذي عملت عىل أساسه مجموعات «تدفيع الثمن»
( )Price tagاإلرهابية اليهودية ،التي نفذت عرشات االعتداءات يف املدن والقرى والبلدات
الفلسطينية ،وأحرقت عددا ً كبريا ً من املساجد وثالث كنائس يف الضفة الغربية وداخل املدن
التي يقطنها فلسطينيو الداخل .وحسب غيزنبريغ ،فإنه يتوجب تفهم جرائم «شارة مثن» عىل أنها
«مقدمة طبيعية للخالص اليهودي» ،حيث ع ّد هذه الجرائم مبنزلة «املخاض الذي متر به األمة
قبل تحقيق الخالص» .ومام ال ّ
شك فيه أن أخطر «املصنفات الفقهية» اليهودية التي صدرت
حديثاً ،وتسوغ قتل العرب ملجرد أنهم عرب ،وعدم التفريق بني طفل وبالغ ،هو كتاب «رشيعة
امللك»( ،)The King’s Torahملؤلفه الحاخام إسحاق شابريا ( ،) Yitzhak Shapiraالذي صدر
سنة  .2009وهناك يف «إرسائيل» من يرى أن أعضاء التنظيامت اإلرهابية اليهودية الذين يتعمدون
املس باألطفال الفلسطينيني تأثروا مبصنف رشيعة امللك ،ألنه تضمن «مسوغات فقهية» توجب
قتل الرضع العرب بحجة أنهم عندما يكربون سيحاربون «إرسائيل» ،لذا فاألجدر أن يُقتلوا مبكرا ً.
املفارقة أنه عىل الرغم مام يعكسه هذا الكتاب من شطط وخلل أخالقي وقيمي وديني ،فإن
العرشات من الحاخامات أيدوا ما جاء فيه ،يف حني ع ّده عدد من أعضاء مجلس الحاخامية الكربى
ـ التي تع ُّد أكرب هيئة دينية رسمية يف «إرسائيل» ـ «إبداعاً فقهياً»[[[.
يتساءل املرء ملاذا يحرص املسترشقون والصهاينة عىل وصم الرشقيني بصفات غري إنسانية،
وملاذا الحرص عىل ترسيخ معادلة «نحن» و«هم» ،اإلجابة قد تكون يف علم النفس االجتامعي،
حيث حاول هذا العلم تفسري بعض ترصفات الجامهري وكيفية حصول تحول يف سلوكياتها ،بحيث
ري
تتحول من ترصفات عاقلة إىل ترصفات تفتقر للعقل واملنطق؛ وبالتايل يتحول أفراد ُمساملون غ ُ
عنيفني إىل النقيض متاماً .عىل ما يبدو كان ال ب ّد لالسترشاق يك ميهد لالستعامر والصهيونية
إقناع جمهوره «الغريب» بتقبل فكرة السيطرة عىل شعب آخر «الرشقي» ،بل مامرسة العنف ضده،
وهذا لن يحصل بدون نزع صفة اإلنسانية عن «اآلخر» من خالل وصمه بصفات التخلف وتشبيهه

[[[ -الجزيرة نت ،2016/1/1 ،صالح النعامي ،الحاخامات وفقه التوحش املسكوت عنهhttp://bit.ly/1Ombgjc .
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بالحيوانات ،بحيث يكون هنالك «نحن» املتحرضون األذكياء املتفوقون يف مقابل «هم»
املتخلفني األغبياء املنحطني ،الذين ال يستحقون الحياة حتى الشفقة عند قتلهم كام رصح
بذلك الحاخام عوفاديا يوسف .تصنيف «نحن» و«هم» هو الخطوة األوىل لذلك ،كام حدث يف
تجربة َج ْي إليوت ( [[[ )jane Elliottمع تالميذها.
املثال الصارخ عىل نتيجة نزع صفة اإلنسانية عن الخصم يف العرص الحديث كان يف رواندا
عندما قام اإلعالم التابع لقبيلة الهوتو( )Hutuبوصف أعدائهم من قبيلة التوستي ( )Tustiبأنهم
وحوش وآكيل برش وأنهم عبارة عن ثعابني وجرذان ،فكانت النتيجة حرب أهلية راح ضحيتها
أكرث من  800ألف إنسان[[[ .وهكذا يجري تحويل «الغرب /نحن» والرشق /هم» إىل «جمهو َرين
ِ
نفسيَّ ْي»؛ كل جمهور معا ٍد لآلخر ،كام أشار إىل ذلك غوستاف لوبون (  )Gustave Le Bonيف

كتابه سيكولوجية الجامهري (  ،) Crowd Psychologyحيث يرى لوبون بأن هنالك روحاً للجامهري
مكونة من االنفعاالت البدائية ومكرسة بواسطة العقائد اإلميانية القوية ،وهي أبعد ما تكون عن
التفكري العقالين واملنطقي ،كام أنها خاضعة لتحريضات وإيعازات أحد املحركني أو القادة الذي
يعرف كيف يفرض إرادته عليها؛ فالقائد يستخدم الصور املوحية والشعارات بدالً من األفكار
املنطقية والواقعية ليستملك روح الجامهري ويسيطر عليها .يرى لوبون أن الجمهور النفيس عبارة
عن تجمع برشي مير يف لحظة معينة بظروف متشابهة تح ِّوله لكائن جديد له صفات مختلفة،
فيتجمع األفراد ويصبحون كتلة ذهنية واحدة ،والكتلة هذه لها صفات مختلفة عن صفات األفراد
املتفرقني ،بحيث يترصف الجمهور بال وعي أو عقالنية ،فتجد الفرد (بغض النظر عن مستواه
الفكري) يؤيد جمهوره النفيس وترصفاته ملجرد أنها خرجت من جمهوره بغض النظر عن صحة
الترصف أو خطئه؛ فهو ال يُخضع هذه األفكار للمحاكمة العقلية ألنها ببساطة صادرة عن «جمهوره
النفيس»[[[ ،وهذا رمبا يفرس ما حدث يف الواليات األمريكية املتحدة عقب أحداث ،2001/09/11
[[[ -قامت املعلمة جان اليوت عقب اغتيال مارتن لوثر كنغ سنة  1968مبحاولة إقناع طالبها بخطورة الحكم عىل اآلخرين بسبب لون
برشتهم وإلثبات ذلك قامت بإجراء تجربة عىل تالميذها من األطفال ملعرفة تأثري «التصنيف» يف سلوكيات األطفال من خالل تقسيم
الطالب إىل فريقني ،فريق األطفال اصحاب العيون الزرقاء الذين تم وصفهم باألذىك ،بينام األطفال أصحاب العيون البنية يعدّ ون أقل ذكا ًء
وبالتايل ال يحق لهم الرشب من صنبور املياه مبارشة بل يجب أن يرشبوا بواسطة األكواب الورقية وال يحق لهم اللعب مع األطفال أصحاب
العيون الزرقاء ،النتيجة كانت إحباط أصحاب العيون البنية يف مقابل فرح أصحاب العيون الزرقاء ،وخالل فرتة وجيزة قام أصحاب العيون
الزرقاء بالتحرش ورضب أصحاب العيون البنية ،وأصبح إطالق وصف صاحب العيون البنية مبثابة شتيمة ،وعند تكرار التجربة مع طلبة
الجامعات تكررت النتيجة نفسها مع علمهم بأنها تجربة.
أنظر /http://www.janeelliott.com
[2]- https://www.youtube.com/watch?v=jk2-ZXAWkfg Five Steps to Tyranny. BBC.
[[[ -انظر كتاب غوستاف لوبون ،سيكولوجيا الجامهري( ،ترجمة :هاشم صالح) ،ط ( ،1بريوت :دار الساقي.)1991 ،
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من سقوط ضحايا مدنيني من النساء واألطفال يف أفغانستان والعراق بذريعة محاربة «اإلرهاب»،
حيث تظهر بعض اإلحصائيات مقتل أكرث من مليون شخص منذ بداية الغزو األمرييك للعراق[[[.
الصهيونية بني االسترشاق واالستعامر:
مهدت أعامل بعض املسترشقني الطريق أمام الحمالت االستعامرية األوروبية بل عمل بعضهم
بشكل مبارش يف خدمة االستعامر ،وهذا ما أقر به املسترشق جوستاف دوغا ( )Gustave Dugatبقوله:
إ ّن املسترشقني ُمنا ٌ
ط بهم مبهمة جديدة ،إذ عليهم وهم يجوبون فلك العلم الخالص أن يهتموا
بالعامل الحارض يف الوقت الذي تكتسح فيه أوروباكل املناطق الرشقية ،ويقوم أمر تكوين عاملني
حضاريني وتلقينهم العلوم اآلسيوية قصد غاية سياسية وتجارية ( )....عىل الحكومات الواعية
مبصالحها الحقيقية أن تعرف كيف تشجع وتستخدم رجال العلم واإلخالص أولئك :فاألمر يتعلق
بإلحاق إضافات أخرى إىل محصول الحضارة املكتسبة وذلك الغتنام اإلفادات التي من شأن
الشعوب الرشقية أن تعطينا إياها( ،كام يتعلق) بإمداد هذه الشعوب بنصيبها من فتوحاتنا الفكرية
واألخالقية واملادية[[[.
ما ذكره دوغا كان واضحاً يف حملة نابليون بونابرت ( )Napoléon Bonaparteاالستعامرية عىل
مرص والشام (1798ـ )1801حيث قام بتجنيد عدد كبري من العلامء وأوىص نائبه كليرب ( )Kléber
بأن يدير مرص من خالل املسترشقني والزعامء الدينيني اإلسالميني الذين يستطيع املسترشقون
استاملتهم[[[ ،وها هو املسترشق الفرنيس سيلفسرت دوسايس( ،)Silvester de Sacyالذي شغل
منصب مستشار للشؤون السياسية الرشقية يف الحكومة الفرنسية ،يرشف بنفسه عىل تحرير البيانات
والنرشات لجيش نابليون إضافة إىل صياغة النداء املوجه إىل الجيش الفرنيس باجتياح الجزائر
سنة .[[[ 1830أضف إىل ذلك عدة مهام جرى إيكالها للمسترشقني ،فعىل سبيل املثال أوفدت
الحكومة الربيطانية املسترشق هرني باملر (Henry Palmer)(1840ـ  )1882خالل أحداث ثورة
عرايب بهدف رشوة القبائل العربية يف سيناء من أجل تأليبها ض ّد عرايب ،كام سخّر املسترشق
الهولندي كريستان سنوك (Christiaan Snouk) (1857ـ )1956أبحاثه يف خدمة االستعامر
الهولندي يف العامل اإلسالمي؛ وخصوصاً يف جزر الهند الرشقية[[[ ،ووصل األمر باملسترشق ماكس
[[[ -الجزيرة نت ،2008/4/6 ،القتىل العراقيني والغزو األمرييكhttp://bit.ly/1UpZqX3 .
[[[ -سليامن حميش ،االسترشاق والعقد االستعامري ،مجلة االجتهاد ،1994 ،صhttp://bit.ly/1P0CXzq .199+198 :
[[[ -إدوارد سعيد ،االسترشاق ،ص.154+153 :
[[[ -روجيه غارودي ،ما يعد به اإلسالم( ،ترجمة :قيص أتايس وميشيل واكيم)( ،دمشق :دار الوثبة ،)1983 ،ص.233 :
[[[ -توفيق سليامن ،أسطورة النظرية السامية( ،دمشق :دار دمشق ،)1982 ،ص.78-71 :
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ميلر( )Max Müllerإىل اإلرشاف عىل تخريج كوادر اإلدارة االستعامرية يف الهند سنة 1882
[[[ ،ويُع ُّد الضابط الربيطاين املسترشق توماس إدوارد لورانس ()Thomas Edward Lawrence
(لورانس العرب) صاحب الدور البارز يف الثورة العربية سنة  1916ض ّد الدولة العثامنية مثاالً صارخاً
عىل متاهي بعض املسترشقني مع االستعامر؛ فهو يرصح بشكل واضح« :عندما أعلنت تركيا
الحرب عىل بريطانيا ،انطلقنا نحن الذين نؤمن بالعرب لنعمل عىل تركيز الجهود الربيطانية وخلق
عامل عريب جديد يف آسيا ،ومل يكن عددنا كبريا ً بل كنا قالئل نلتف حول كاليتون ( )Claytonرئيس
قلم االستخبارات املدنية والعسكرية يف مرص»[[[.
برر الغرب االستعامري إقدامه عىل احتالل الرشق من أجل معاونته عىل التحرض؛ تطبيقاً للفكرة
القائلة إ ّن عىل الرجل األبيض يقع عبء متدين الربابرة وتثقيفهم[[[ ،ومل يقترص جهد املسترشقني
عىل التمهيد لالستعامر بل تجاوزه للتمهيد لتحقيق مرشوع الصهيونية بإقامة وطن قومي لليهود
عىل أرض فلسطني ،وهذا ما سنستعرضه يف السطور القادمة.
متهيد االسترشاق للصهيونية
يرى أحمد بهنيس بأن هنالك تداخالً بني االسترشاق الغريب ،واليهودي ،والصهيوين ،واإلرسائييل؛
فاالسترشاق اليهودي بدأ بدراسة اإلسالم واملجتمعات اإلسالمية مع انطالق االسترشاق الغريب يف
القرن الـ  ،18ثم ارتبط املسترشقون اليهود بالحركة الصهيونية بعد انطالقها سنة  ،1881بهدف خدمة
الحركة الصهيونية وتأصيل الوجود اليهودي يف فلسطني ،وأخريا ً جاء االسترشاق اإلرسائييل بعد
إعالن عن قيام «إرسائيل» سنة  ،1948الذي عمل عىل دراسة قضايا الرصاع العريب اإلرسائييل بهدف
تقديم العون للقيادة اإلرسائيلية يف إدارتها للرصاع[[[ .فعندما نستعرض أسامء أبرز املسترشقني نجد
أن عددا ً كبريا ً منهم أصوله يهودية ،فمنهم عىل سبيل املثال الفرنيس سولومون مونك (S. Munk
) (1803ـ )1867الذي كتب سنة « 1845فلسطني وصف جغرايف وتاريخي وأثري»(Palestine،
 ،)Description Géographique Historique et Archéologiqueوالهنغاري أرمينوس فامربي
(A.Vambery) (1832ـ )1913الذي توسط ثيودور هرتزل سنة  1901يك يقابل السلطان العثامين
عبد الحميد ،أما املجري اجنتس غولدتسيهر (E.Goldziher) (1850ـ ) 1921فقد اهتم بالدين
اإلسالمي والفرق اإلسالمية ومن أهم كتبه «دراسات إسالمية» .ونجد أن األملاين جوزيف هو رفيتش
[[[ -روجيه غارودي ،مرجع سابق ،ص.233 :
[[[ -توماس لورنس ،أعمدة الحكمة السبعة( ،ترجمة :محمد النجار) ،ط( ،1بريوت :املكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنرش ،)1963 ،ص.25 :
[[[ -أرسكني تشايلدرز ،الحقيقة عن العامل العريب( ،ترجمة :خريي حامد)( ،بريوت :املكتب التجاري ،)1960 ،ص.54 :
[[[ -أحمد بهنيس ،مرجع سابق ،ص.92:
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(J. Horovitz) (1874ـ )1931كان عضوا ً يف مجلس إدارة الجامعة العربية (،)Hebrew University
بينام كتب اإلنجليزي ريتشارد غوتهيل (R. Gottheil ) (1862ـ 193مقالة الصهيونية ( )Zionismيف
املوسوعة اليهودية ( )Jewish Encyclopediaوترأس اتحاد الصهيونيني األمريكيني (Federation of
 )American Zionistsيف الفرتة 1898ـ ،1904واهتم األملاين ماكس مايرهوف (M. Maeyerhof
) (1874ـ )1945بتحقيق أعامل موىس بن ميمون ( ،)Moses Maimonidesوعمل األملاين دافيد
بانت (( )D. Banet؟ )1897أستاذا ً للغة العربية يف الجامعة العربية ،وأخريا ً نجد أن النمساوي باول
كراوس (P. Kraus) (1904ـ )1944تعلم العربية يف الجامعة العربية ومارس التدريس يف جامعة
القاهرة[[[.
من الصعب التصور أن توجه عدد كبري من الباحثني ذوي األصول اليهودية للدراسات االسترشاقية
قد جاء من قبيل املصادفة ،حيث يرى ساندر سليامن ( [[[)Sander Sulimanأن اليهود كأقلية يف
أوروبا توجهوا عن قصد لدراسة العلوم اإلنسانية من أجل التأثري يف األفكار والتوجهات الغربية،
وهذا عىل ما يبدو ما يفرس هذه الظاهرة[[[.
هيأ االسترشاق من خالل «املعرفة» كل الرشوط لرتجمة القوة وفرض سيطرة استعامرية عىل
فلسطني ،حيث عملت عدة جمعيات استرشاقية عىل تسهيل مهمة االستيطان الصهيوين يف
فلسطني ،من أهمها صندوق االكتشاف الفلسطيني(  ) Palestine Exploration Fundالذي أُ ّسس
سنة 1865؛ والذي يهدف إىل القيام مبسح كامل ودقيق لفلسطني ،والبحث العلمي يف اآلثار الوثيقة
الصلة بـ «التاريخ التورايت» ،والقيام بحفريات إللقاء الضوء عىل فنون «األمة اليهودية» .فعملت
اللجان التابعة للصندوق من أجل اإلجابة عن عدة أسئلة من أهمها تحديد موقع «هيكل اليهود»
( )Jewish Templeالذي بناه سليامن وهدمه تيتوس( ،)Titusإضافة إىل معرفة الطريق الذي سلكه
النبي موىس مع بني إرسائيل عند هجرته من مرص إىل فلسطني .وعىل الرغم من أن نشاط الصندوق
ينبع من فكرة دينية تستهدف دراسة كل ما يتعلق باألرايض املقدسة ،إال أن مجاالت نشاطه وما
قام به من عمليات املسح والحرص ووضع الخرائط ال ميكن إرجاعها إىل مواضع أثرية دينية
وحسب ،وخصوصاً أن التعاون كان كامالً بني العاملني فيها من علامء ومسترشقني وضباط يف وزارة
الحربية الربيطانية وسالح الهندسة امللكية ،مثل كوندور  ،Condorوويل ،ولورنس( ،)Lawrence
وباملر(  ،)Palmerوكيتشرن(  )Kitchenerالذي كان يرى بأن احتالل فلسطني سيضمن تأمني
[[[ -ابراهيم عبد الكريم ،االسترشاق وأبحاث الرصاع لدى إرسائيل ،ط( ،1عمّن :دار الجليل ،)1993 ،ص.46-40 :
[[[ -رئيس قسم العلوم السياسية يف جامعة الخليل ،مواليد أملانيا والده فلسطيني ووالدته أملانية ،خبري يف االسترشاق.
[[[ -مقابلة شخصية مع د .ساندر سليامن رئيس قسم العلوم السياسية (جامعة الخليل) ،يف جامعة الخليل بتاريخ .2015/12/20
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طرق املواصالت الرئيسية ،وبأن أرض فلسطني تعود ملكيتها لليهود[[[ .أما الكابنت تشالرز وارين
() Charles Warrenفقد دعا يف كتابه «أرض امليعاد» ( )The Land of Promiseإىل رضورة تطوير
فلسطني عىل يد رشكة الهند الرشقية(  )East India Companyعن طريق إدخال اليهود عليها من
أجل احتاللها وحكمها[[[ ،إضافة إىل الكولونيل واطسون ( )Watsonالذي رأس اللجنة التنفيذية
للصندوق واشرتك يف الحملة املرصية و ُع ِّي بدائرة املخابرات يف الجيش وقام بوضع كتاب سنة
Fifty years Work in the Holy Land: A record and summary 1865( 1915ـ ،)1915وبذلك
ّ
واألدق ،فقدم خدمة
أسهم الصندوق يف تكوين صورة كاملة عن أو ضاع فلسطني يف مداها األوسع
ب عنه املسترشق كلود كوندور( )Claude Conderيف محارضة
عظيمة للصهيونية[[[ .وهذا ما ع َّ
ألقاها سنة  1892بقوله إنه وزمالؤه كان لهم الفضل يف تشجيع الهجرة واالستيطان اليهودي يف
فلسطني ،من خالل إلقاء الضوء عىل التوراة ،بهدف مساعدة سكان فلسطني املستقبليني من اليهود
من أجل الحصول عىل الحقائق الثابتة عن طاقات البلد وإمكانياته[[[.
مل يقترص التمهيد للصهيونية عىل االسترشاق الفرنيس والربيطاين بل تعداه إىل روسيا القيرصية؛
التي أنشئت سنة  1852لجنة من املسترشقني هدفها تهيئة الوسائل الالزمة لتأسيس بيوت للمهاجرين
اليهود إىل فلسطني ،ويف أثناء االحتفال بالذكرى الـ  90لتأسيس الجمعية ،ألقى املسترشق س.ل.
يتحسفيك كلمة قال فيها« :إن جمعية االسترشاق الرويس قد ساهمت مساهمة فعالة يف إنجاز
وتحقيق الوطن القومي يف فلسطني»[[[.
االلتقاء الديني بني االسترشاق والصهيونية
تقع معتقدات عقيدة العرص األلفي السعيد يف قلب معظم املعتقدات املسيحية واإلنجيلية
املتعلقة بدور «إرسائيل» يف ما يتعلق بـ«نهاية العامل» ،وهو تفسري تنبؤي معقد للنصوص املقدسة
املتعلقة باملجيء الثاين للمسيح ونهاية العامل ،باالستناد عىل قراءات من مرقس  ،13ومتّى ،24
ولوقا  ،21بحيث يصبح تدفق اليهود إىل «األرض املقدسة» ،وتأسيس «دولة إرسائيل» كمقدمة
[[[ -خريية قاسمي ،نشاطات صندوق اكتشاف فلسطني  ،1915-1865مجلة شؤون فلسطينية( ،بريوت :مركز األبحاث م.ت.ف ،عدد
 ،104متوز/يوليو ،)1980ص.94-71 :
[[[ -أسعد رزوق ،إرسائيل الكربى /دراسة يف الفكر التوسعي الصهيوين ،سلسلة كتب فلسطينية (( ،)13بريوت :مركز األبحاث م.ت.ف،
 ،)1968ص.42 :
[[[ -أحمد ساميلوفيتش ،مرجع سابق ،ص.143+142 :
[[[ -محمود املراش ،بريطانيه :صندوق االستكشافات الفلسطينية ،مجلة شؤون فلسطينية( ،بريوت :مركز األبحاث م.ت.ف ،عدد ،9
أيار/مايو ،)1972ص.202-200 :
[[[ -محمد الدسوقي ،الفكر االسترشاقي :تاريخه وتقوميه ،ط( ،1املنصورة :دار الوفاء ،)1995 ،ص.50 :
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لسيناريو نهاية العامل[[[ .وهذا يفرس دور حركة االسرتجاع املسيحية /الربوتستانتية ()Protestantism
(الصهيونية املسيحية) التي كانت تطالب بإعادة اليهود إىل «أرضهم األم» حتى يتسنى هدايتهم
وتحويلهم إىل املسيحية ،فعودة اليهود وهدايتهم وتنصريهم كانت تعد رشطاً أساسياً لحلول
األلف ّية السعيدة (التي سيحكم فيها املسيح املخلص ألف عام) ،وهذا ما جعل الصهيوين ناحوم
سوكولوف ( )Nahum Sokolovيف كتابه تاريخ الصهيونية ( )History of Zionismيفرس تعاطف
بريطانيا وتفهمها للحركة الصهيونية بالطابع اإلنجييل للشعب اإلنجليزي[[[ .حيث أتاحت حركة
اإلصالح الديني الربوتستاين الفرصة النبعاث القومية اليهودية ،عرب التغيريات الالهوتية التي جاءت
بها ،وعىل رأسها الرتويج لفكرة أن اليهود أمة مفضلة ورضورة عودتهم إىل أرض فلسطني[[[ .يف
السياق نفسه رأى العديد من اإلنجيليني حرب  1967كأنّها التحضري للمجيء الثاين للمسيح ،فحثّ
القس األمرييك الشهري بييل غراهام (« )Billy Grahamإرسائيل» عىل عدم التخيل عن األرايض
التي استولت عليها ،مشريا ً إىل أن اليهود هم «شعب الله املختار» وأن أرض فلسطني ملك لهم[[[.
هذه النظرة الدينية مهدت للحركة االستعامرية «الرأساملية» والصهيونية ،وهذا ما ذهب إليه ماكس
فيرب ( )Max Weberحيث يرى أن النزعة الطائفية الربوتستانتية قامت عىل الربط بني السلوك الديني
والرأساملية ،فاملسيحيون «الحقيقيون» وح َدهم هم املقبولون يف الطائفة[[[.
استخدام الدين مل يقترص عىل االسترشاق الغريب بل نجده حارضا ً بقوة يف السلوك الصهيوين،
فالعقيدة الدينية لعبت دورا ً مهامً يف اإليديولوجيا الصهيونية ،وكام يرى روجيه غارودي (Roger
 )Garaudyفإن« :الحركة الصهيونية ال ميكن أن تتامسك إال بالعودة إىل املوزاييك الديني ،احذفوا
مفاهيم الشعب املختار وأرض امليعاد فستنهار أسس الصهيونية ....إن رضورة الرتابط الداخيل
للبنية الصهيونية إلرسائيل فرض عىل قادتها تعزيز سلطة رجال الدين»[[[ ،فكام هو معروف أن
املتدينني عارضوا يف البداية الصهيونية ،لكن بعضهم وجد فيها وسيلة لتحقيق «بداية الخالص»
ونزول املسيح املنتظر .كام حاول قادة الحركة الصهيونية التوصل إىل تسويات من أجل وحدة
[[[ -ستيفن بينيت ،مرجع سابق ،ص.19 :
[[[ -عبد الوهاب املسريي ،االيدلوجية الصهيونية ،ط( ،2الكويت :دار املعرفة ،)1992 ،ص.34+32 :
[[[ -ريجينا الرشيف ،مرجع سابق ،ص.35 :
[[[ -ستيفن بينيت ،مرجع سابق ،ص.27+25 :
[[[ -ماكس فيرب ،األخالق الربوتستانتية وروح الرأساملية( ،ترجمة :محمد عيل مقلد ،تحقيق :جورج أيب صالح) ،ط( ،1لبنان :مركز االمناء
القومي ،)1990 ،ص.179 :
[[[ -موقع إنسانيات ،2007 ،عبد القادر عبد العايل ،التصدّع الديني العلامين من خالل الحالة اإلرسائيلية.
http://insaniyat.revues.org/3167
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«األمة»[[[ ،وهكذا نجد رئيس الوزراء اإلرسائييل دافيد بن غوريون( )David Ben-Gurionيف سنة
 1956يربر مشاركة «إرسائيل» بحرب السويس (بالرغم من كونه ملحدا ً ويفتخر بعدم التزامه برشوط
الدين اليهودي) ،بالترصيح يف الكنيست أن السبب الحقيقي للحرب هو «استعادة مملكتي داوود
وسليامن إىل حدودها التوراتية»[[[.
التقى الدافع الديني لالسترشاق مع الطموحات الصهيونية ،وحصل انسجام كبري بني أهداف
االسترشاق الدينية والصهيونية ،حيث يرى محمد إدريس أن الهدف الديني لالسترشاق كان
إضعاف اإلسالم وتشويهه والتشكيك يف قيمه عن طريق إثبات فضل اليهودية عليه ،والزعم بأن
اليهودية مصدر اإلسالم األول ،ألن الدين اإلسالمي كان دوماً املحرك األسايس ملقاومة االستعامر
والحمالت الصليبية[[[ .وهذا ما عرب عنه املسترشق برنارد لويس بقوله« :كان اإلسالم يف عيون
مسيحيي العصور الوسطى العدو األكرب ،وكانت دراسته تعد رضورة من أجل أهداف واقعية للغاية،
أحدها كان جدلياً :الرغبة يف فهم هذا الدين بهدف مقاومته وتدمريه»[[[.
ّ
وحل املسألة اليهودية:
االسترشاق
بدأت املسألة اليهودية (أومعاداة السام ّية) بالظهور يف برلني عقب تأسيس «عصبة الالساميني»
( )Antisemitismعام  ،1880يف السنة نفسها كتب األستاذ الجامعي تريتشكيه« :اليهود عنرص
غريب يف أملانيا ال يريد وال يستطيع أن يندمج ،مطالبتهم باالعرتاف بحقوقهم القومية تهدم األسس
القانونية للمساواة التي منحت لهم» .وتبعه يوجني ديرينغ الذي كتب «العنرص اليهودي هو أسوأ
عنارص العرق السامي؛ هدفه التسلط عىل العامل واستعباد الشعوب األخرى ...،اليهودية تتصف
بصفات ضارة غري اجتامعية خصوصاً عندما تنشط يف السياسة أو الصحافة» .واستنتج الربيطاين
هو ستون تشامربلني( ( )Houston Chamberlainعاش يف أملانيا) يف كتابه «أسس القرن التاسع
عرش» ( )The Foundations of the Nineteenth Centuryأن تاريخ املدينة (أملانيا) عبارة عن
رصاع بني اآلريني الصديقني والساميني ،تزامن ذلك مع ظهور كتاب برتوكوالت حكامء صهيون
( ) The Protocols of the Elders of Zionالذي يدعي واضعوه بوجود زعامة يهودية عاملية تدير
[[[-موقع مركز تكنولوجيا التعليم ،العالقة بني املتدينيني والعلامنيني يف إرسائيل (املايض/الحارض/املستقبل)(.بالعربية)

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=17807

[[[ -ارسائيل شاحاك ،تاريخ اليهود وديانتهم( ،ترجمة :نارصة السعدون)( ،دمشق :دار كنعان ،)2012 ،ص.41 :
[[[ -محمد إدريس ،االسترشاق اإلرسائييل يف املصادر العربية( ،القاهرة :العريب للنرش والتوزيع ،)1995 ،ص.84 :
[[[-املرجع نفسه ،ص.27 :
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العامل ،وهكذا بدأت بوادر معاداة السام ّية بالظهور يف محاكمة درايفوس (( ) Dreyfusضابط أركان
فرنيس يهودي اتهم زورا ً بالخيانة ( )1894رافقها مشاعر كراهية كبرية؛ أدين ثم برئ جزئياً وصدر
عفوعنه)[[[.
يرى صربي جريس يف كتابه تاريخ الصهيونية (1862ـ ،)1948أن هنالك عدة أسباب قادت
لظهور معاداة الساميّة من أهمها[[[:
ـ تحميل املسيحية لليهود مسؤولية قتل املسيح.

ـ سيطرة رأس املال اليهودي.
ـ سيطرة اليهود عىل اإلعالم.
ـ اشرتاك اليهود يف الحركات الثورية.
ـ شجب الديانة اليهودية من قبل بعضهم من خالل شجب الدين عامة واملسيحية خاصة،
واعتبار أنه ال ميكن دمج اليهودي باملجتمع.
ـ هجرة اليهود إىل أوروبا الغربية مام أدى ملزاحمة السكان األصليني.
ويرى املسريي أن البيئة التي ظهرت فيها املسألة اليهودية تتلخص بالتايل[[[:
ـ فشل املسيحية الغربية يف صياغة رؤية محددة تجاه األقليات بشكل عام والجامعات اليهودية
تحديدا ً ،فالكاثوليكية ( )Catholicismتبنت أن اليهود قتلة املسيح ،أما الربوتستانت فقالوا إن
اليهود أداة للخالص بعد عودتهم لفلسطني.
ـ تبني العقيدة األلفية (يف آخر الزمان وبعد عودة اليهود لفلسطني سيأيت املسيح املنتظر
ويحكم العامل مدة ألف عام).
تحويل الغرب لليهود كأداة وجامعة وظيفية؛ ال ينظر لها يف ضوء إنسانيتها وإمنا يف ضوء نفعها
للمجتمع( ،مثال :حلت البنوك مكان اليهودي املرايب).
ـ تعرث التحديث يف رشق أوروباوخصوصاً يف روسيا بسبب :رسعة معدالت النمو االقتصادي
[[[ -صربي جريس ،تاريخ الصهيونية (1862ـ( ،)1948قربص :مركز ابحاث «م.ت.ف» ،)1981 ،ص45 :ـ.47
[[[ -املرجع نفسه ،ص47 :ـ.49
[[[ -عبد الوهاب املسريي ،مقدمة لدراسة الرصاع العريب اإلرسائييل ،ط( ،1بريوت :دار الفكر ،)2003 ،ص69 :ـ.86
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وبالتايل مل يتأقلم اليهود مع النظام الجديد ،وعزلة اليهود وعدم اندماجهم (ثقافة الغيتو«.)»Ghetto
ـ حدوث انفجار سكاين بني يهود رشق أوروبايف منتصف القرن الـ  19ما دفع مئات األلوف
للهجرة إىل أوروبا الغربية ما أثر يف االقتصاد.
ـ ُسكْنى اليهود يف مناطق حدودية متنازع عليها ما أضعف والءهم القومي.
تكلس اليهودية الحاخامية وعدم مسايرتها لروح العرص.

ظهور قيادات يهودية مثقفة فاقدة لهويتها اليهودية ولكنها مل تكتسب هوية غربية.
يستنتج جريس يف كتابه أن آراء الالساميني قد التقت مع األفكار الصهيونية ،حيث نجد أن أبرز
للسام ّية كالتايل[[[:
أفكار املعادين ّ
ـ اليهود (دين وقومية وعرق).

ـ ال ميكن أن يتعايش اليهود مع األوروبيني.
ـ يجب عزل اليهود.
ـ يجب إقامة دولة لليهود يف الرشق حيث أصولهم.
ومن ثم كان الحل الصهيوين املقرتح للمسألة اليهودية جزءا ً ال يتجزأ من العملية االستعامرية
الغربية .فبحسب أو سكار .ب رابينوفيش ( )Oscar. B Rabinovitchاتفق االقرتاح الصهيوين مع
الصيغة االستعامرية األوروبية بواسطة تحويل تيار املهاجرين اليهود من إنجلرتا إىل أفريقيا وآسيا
بحيث تبني الصهيونية موقعاً مهامً لربيطانيا وطرقها عن طريق إنشاء مركز يهودي مستقل[[[ ،فنجد
أن وزير الخارجية الربيطاين آرثر بلفور(  ،)Arthur Balfourالذي وعد اليهود بوطن قومي يف
للساميّة حيث كان هدفه منع اليهود من الهجرة إىل بريطانيا،
فلسطني ،كان محسوباً عىل امل ُعادين ّ
وتوجيههم إىل الرشق من أجل ضامن سيطرة بريطانيا االستعامرية فرتة طويلة[[[ ،حتى نابليون
بونابرت الذي دعا الصهاينة إىل االستيطان يف «بالد أجدادهم» يُع ُّد من أهم املعادين لليهود[[[.
[[[ـ صربي جريس ،مرجع سابق ،ص.50 :
[[[ -املسريي ،االيدلوجية ،ص.43 :
[3]-Raja Shehadeh (Book Review)، Victor Kattan، From Coexistence to Conquest: International
Law and the Origins of the Arab-Israeli Conflict (18911949-)، Middle East Policy Council. http://bit.
ـly/1Pw5PSq
[[[ -عبد الوهاب املسريي ،موسوعة اليهود ،ص.14 :
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االسترشاق واخرتاع شعب وأرض «إرسائيل»
بدأ ذلك بنداء بونابرت لليهود يف أثناء حملته عىل مرص والشام حيث حثهم عىل السري وراء
فرنسا حتى يتسنى استعادة العظمة األصلية لبيت املقدس ،ووعد بأنه سيعيد اليهود إىل األرض
املقدسة إذا ساعدوا قواته[[[ ،وخاطبهم بقوله« :سارعوا؛ هذه اللحظة املناسبة التي قد ال تتكرر
آلالف السنني للمطالبة باستعادة حقوقكم ومكانتكم بني شعوب العامل ،تلك الحقوق التي سلبت
منكم آلالف السنني وهي وجودكم السيايس كأمة بني األمم»[[[ .لقد تبنت حملة بونابرت طروحات
كتاب «وصف مرص»(  ،) Description of Egyptالذي كتبه املسترشقون الفرنسيون املرافقون
للحملة ،من تشديد االدعاء بأن اليهود هم ورثة فلسطني الرشعيون وعىل إعادة إنشاء «مملكة القدس
القدمية»[[[ ،ما دفع الزعيم الصهيوين حاييم وايزمن ( )Chaim Weizmannإىل وصف نابليون
يف رسالته لترشتشل ( )Churchillبأنه« :أول الصهاينة العرصيني من األغيار»[[[ .يف هذا السياق
نجد أيضاً مرشوع املسترشق أنكتيل ديربون ( Anquetil-Duperron) (1731ـ )1805الرامي إىل
إيجاد مرتكز يهودي يف املنطقة ،إذ قام ديربون بكثري من الرحالت ليربهن عىل وجود «شعب الله
املختار» يف مايض فلسطني وحارضها عرب تتبع أصول اليهودية[[[.
التقت أفكار بعض املسترشقني كالفرنيس ألفونس دي المارتني )Alphonse de Lamartine
1790ـ 1869مع الصهيونية بأن فلسطني صحراء خاوية تنتظر من يزرعها ،وأن سكانها من الرحل
حق لهم فعل ّياً يف األرض[[[ ،ورمبا اعتمد الصهيوين ماكس نوردو(Max
الذين ال قيمة لهم وال ّ
 )Nordauعىل هذا الرأي عندما أطلق عبارته الشهرية« :أرض بال شعب لشعب بال أرض»[[[ ،هذا
االدعاء انعكس عىل الخطاب الصهيوين وبشكل واضح يف ترصيح رئيسة الوزراء اإلرسائيلية غولدا
مائري Golda Meir) (1969ـ« :1974ال يوجد شعب فلسطيني»[[[ .ومل يقترص األمر عىل إنكار
وجود شعب فلسطيني ،بل تعداه إىل إنكار االسم التاريخي لفلسطني ،فها هو املسترشق برنارد
[1]- Sokolov. Nahum. History of Zionism. 16001918-(vol.1). New York: KTAV Publishing House. 1964.
P: 63.
[2]- Franz Kobler، Napoleon and the Jews، Schocken Books، 1976، p: 57.
[[[ -شكري نجار ،مل االهتامم باالسترشاق؟ ،مجلة الفكر العريب( ،السنة  ،1983 ،5عدد  ،)31ص.67 :
[4]-Crossman، Richard. A Nation Reborn: The Israel of Weizman، Bevin and Ben Gurion. London:
Hamish Hamilton. 1960. P: 130.
[[[ -شكري النجار ،مرجع سابق ،ص.67 :
[[[ -إدوارد سعيد ،االسترشاق ،ص.437 :
[[[ -بول فنديل ،الخداع( ،ترجمة وتحقيق :محمود زايد) ،ط( ،1بريوت :رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش ،)1993 ،ص.25 :
[[[ -إدوارد سعيد ،تعقيبات عىل االسترشاق( ،ترجمة وتحرير :صبحي الحديدي) ،ط( ،1بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش،
 ،)1996ص.111 :
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لويس يدعي بأن االسم التاريخي لفلسطني «بلسطينا» مل يكن متعارفاً عليه بني اليهود وأن االسم
املتعارف عليه هو «أرض إرسائيل»[[[.
رصة يف بداياتها عىل االستيطان يف
عملت الصهيونية عىل بناء وطن قومي لليهود ،ومل تكن م ّ
فلسطني (مع تفضيلها لذلك بسبب وجود الرابط التاريخي) بحسب ما ذكر هرتسل يف كتابه «الدولة
اليهودية» (( )The Jewish Stateحيث طرحت األرجنتني)[[[ .الدافع األسايس الختيار فلسطني
عىل يد الصهيونية كموقع لالستيطان وتفضيلها عن األرجنتني أو أوغندا كان بحسب هرتسل «قوة
األسطورة ،أي االسم يف ح ّد ذاته»[[[.
مثة إجامع بني الحاخامات األرثوذكس عىل أن تعبري «الشعب اليهودي» يف اليهودية تعبري ديني،
يشري إىل جامعة املؤمنني املخلصني الذين يتوجهون بإميانهم إىل الله الواحد ،بل إن انتامءهم
مرشوط مبدى طاعتهم لله[[[ ،وهذا ما رصح به الحاخام األكرب للطائفة اليهودية يف بريطانيا سنة
 1909بقوله« :منذ تحطيم الهيكل وانتشار اليهود يف العامل ،فإنهم ال يشكلون أمة بل نحن طائفة
دينية»[[[ .لقد استخدم التناخ كنص مشكل لهوية وعقيدة اليهود بعدما حرر ونرش يف وسط جامعة
املؤمنني التي كانت وبحق يف أمس الحاجة له[[[ ،وهذا ما يؤكده الحاخام ساديا هاغاون الذي عاش
يف القرن العارش بقوله «شعبنا هو شعب بسبب التوراة»[[[ ،حيث يصف اليهود أنفسهم كأمة دينية.
تزامن ظهور الصهيونية مع انتشار الحركات القومية ،التي كانت مبنية إما عىل النموذج القبيل
واللصيق بالطبيعة واألرض أو النموذج االقليمي السيايس وهو أقل ارتباطاً باألرض وأكرث ارتباطاً
بالدولة ،مل يجد مفكروالصهيونية ضالتهم يف كال النموذجني فقام سيمون دوبنوف (Simon
 )Dubnowبابتكار القومية اليهودية باالعتامد عىل النموذج الروحي املستقل عن الطبيعة ألن
وجوده يستند أساساً إىل الوعي بالذات التاريخية؛ حيث يرى دبنوف أن اليهود ينتمون لهذا النموذج
أو بلغة أخرى قومية الشتات[[[.
[1]-Bernard Lewis، Palestine: On the History and Geography of a Name، The International History
Review، Vol.2، No.1، Jan 1980، p:1.
http://www.jstor.org/stable/40105058?seq=1#page_scan_tab_contents
[[[ -موقع الجامعة اإلسالمية بغزة (مرتجم) ،ثيودور هرتسل ،الدولة اليهودية ،صhttp://bit.ly/1ZoQRgj .19 :
[3]- Patrai، Raphael. The complete Dairies of Theodore Herzl. (vol.1). New York: Herzl Press and
Thomas Yoseloff.1960. Trans Harry Zohn. P: 56.
[[[ -عبد الوهاب املسريي ،االيدلوجيا ،ص.116 :
[[[-صحيفة الرشق األوسط ،لندن ،2015/12/27 ،عدد ،13543 :يعقوب اإلبراهيم ،إعالن بلفور الحلقة http://bit.ly/1ZwqdUC .3-1
[[[ -شلوموساند ،إخرتاع الشعب اليهودي( ،ترجمة :سعيد عياش) ،ط( ،2رام الله :مدار ،)2013 ،ص.103 :
[[[ -ارسائيل شاحاك ،مرجع سابق ،ص.51 :

[8]- Rabinovitch، Simon. Alternative to Zion. 2007. P: 55. http://bit.ly/1mW6zUf.
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يع ُّد مفهوم الشعب غري دقيق ،فهو يدل عىل جامعة اجتامعية تحمل مزايا مشرتكة عىل مستوى
من األهمية يكفي لبلوغ ح ّد أدىن من الوحدة واالستقاللية ،أما الشك يف طبيعة هذه املزايا (لغة،
وثقافة ،وتاريخ ،وموقع جغرايف) وبالتايل األساس املوضوعي أو الذايت لهذا املفهوم (هل يوجد
شعب بذاته أو العتقاده أنه كذلك بتأثري املامرسات االجتامعية) فيصعبان عمالنيته يف العلوم
االجتامعية .يف املقابل ،نرى أن االستخدام اإليديولوجي ملفهوم الشعب هو أكرث شيوعاً ،إما
لتسليمه مقاليد السيادة ،وإما لترشيع كل مامرسة تطالب باستقالله أو خروجه من مجموعة وطنية
مبنية مسبقاً[[[.
قامت عملية اخرتاع الشعب اليهودي عىل ركنني أساسيني ،وهام فكرة الشتات اليهودي وبأن

اليهودية بقيت محصورة يف العرق الذي اعتنقه يف البداية ،الداللة الرئيسية املتوخاة لهذا االدعاء هي
أن الشتات الذي رحل إىل مناطق مختلفة من العامل وكُتب له البقاء يعود من ناحية جذوره العرقية
والقومية إىل القبائل اليهودية األصلية التي كانت يف فلسطني وطردت منها ،وأنه مل تدخل اليهودية
أجناس وقوميات أخرى أثرت يف نقاء العرق اليهودي .وقد جرى تفنيد هذا اإلدعاء عىل يد جامل
حمدان يف دراسته القيمة التي توصلت إىل أن اليهود الحاليني ليسوا من بني إرسائيل؛ فيهود العامل
أي أصول إرسائيلية فلسطينية قدمية ،وال يوجد
اليوم مختلطون يف جملتهم اختالطاً يبعدهم عن ّ
رابط أنرثوبولوجي بني الجهتني ،والرابط الوحيد هو رابط الدين[[[ .وهذا ما يقر به هرتسل ضمنياً
يف معرض انتقاده لليهود املندمجني يف أوروبا بسبب وجود الزواج املختلط يف عدة دول أوروبية،
خصوصاً يف املجر[[[ ،قام الكاتب اإلرسائييل شلوموساند ( )Shlomo Sandأيضاً يف كتابه «اخرتاع
الشعب اليهودي» (  )The Invention of the Jewish Peopleبتفكيك هذا االدعاء من خالل نفي
ما يسمى بالشتات اليهودي الذي تقف وراءه فكرة طرد الرومان لليهود سنة  70للميالد بعد تدمري
الهيكل ،وبدحض االدعاء بأن الدين اليهودي مل يكن ديناً تبشريياً بل بقي محصورا ً يف العرق الذي
اعتنقه منذ بداياته[[[.
تقاطع املصالح بني االستعامر والصهيونية
ظهرت الحاجة الغربية ملعرفة الرشق اإلسالمي وخصوصاً من الناحية الجغرافية واالجتامعية
[[[-غي هرميه وآخرون ،قاموس علم السياسة واملؤسسات السياسية( ،ترجمة :هيثم اللمع) ،ط( ،1بريوت :مجد ،)2005 ،ص.252 :
[[[ -جامل حمدان ،اليهود انرثوبولجياً( ،القاهرة :دار الكاتب العريب للطباعة والنرش ،)1967 ،ص.90 :
[[[ -ثيودور هرتسل ،مرجع سابق ،ص.8 :
[[[ -شلوموساند ،إخرتاع الشعب ،ص.233-179 :
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للتعرف إىل موارد الرثوة من جهة ،ومصادر التوزيع لإلنتاج األورويب من ناحية أخرى ،لذلك وجدنا
عددا ً كبريا ً من املسترشقني يركزون يف دراسات الجدوى االقتصادية لبالدهم وخصوصاً يف القرنني
التاسع عرش والعرشين[[[.
مييز املؤرخون عادة بني نوعني من االستعامر:
 .1استعامر املرحلة األوىل املرتبطة بالرأساملية املركانتيلية ( )Mercantilist Capitalism
(التجارية) الذي تركز يف النصف الغريب للكرة األرضية والجزر االستوائية ،وكان الهدف منه زيادة
قوة وثروة الدولة املستعمرة من خالل الحصول عىل املواد الخام من ذهب وفضة ومنتجات
استوائية ،ومل يكن االستيطان أحد أهدافه األساسية.
 .2استعامر ما بعد سنة  ،1870والذي تركز يف أفريقيا وآسيا بهدف خدمة بعض طبقات املجتمع
وفئاته عن طريق تزويدهم باألسواق لبضائعهم إضافة للبحث عن املواد الخام ،وبالتايل سعى
االستعامر يف هذه املرحلة لتغيري البنية االجتامعية للمجتمعات التابعة يك تصبح تابعة للحلقة
الرأساملية اإلمربيالية .حاجة دول أوروبا لألسواق أفاد الصهيونية لكون فلسطني ومرص مدخالً لهذا
املرسح الجديد[[[.
التعرف إىل الجذور الحضارية لنوعي االستعامر االستيطاين التقليدي واإلحاليل قد يكون أمرا ً

له أهميته ،إذ يبدو أن النوع التقليدي يف الجزائر وأنغوال قد نشأ يف الدول الكاثوليكية ،بينام تعود
جذور النوع اإلحاليل يف جنوب أفريقيا والواليات املتحدة إىل الدول الربوتستانتية .وسيقودنا
هذا إىل التساؤل عام إذا كان التفسري الحريف للعهد القديم وهو التفسري الذي يسود بني كثري من
الربوتستانت يوجِد حالة عقلية تسهل عملية نقل السكان وتجعلها أمرا ً طبيعياً ألنها تجري باسم
األوامر املقدسة التي ترد من علٍ ؟ قد ميكن القول إن الكنيسة القومية أي الكنيسة القارصة عىل
مجموعة برشية لها االنتامء العرقي نفسه أو اإلثني نفسه كام هي الحال مع الكنيسة الهولندية
اإلصالحية يف جنوب أفريقيا التي ال تسمح للسود باالنضامم إليها ،مثل هذه الكنيسة تضفي قدرا ً
من القداسة عىل األفعال التي يأتيها أعضاؤها وتقدم هي التربيرات الدينية التي تكون عادة ذات
طابع إنجييل ،فتس ِّوغ عمليات الطرد بأن اآلخرين يقعون خارج نطاق الخالص والتوبة ،أما الكنيسة
العاملية أي الكنيسة التي تفتح أبوابها ألي إنسان فهي متنح املؤمن سواء أكان من املستوطنني أم
[[[ -محمد ادريس ،مرجع سابق ،ص.30 :
[[[ -عبد الوهاب املسريي ،االيدلوجية ،ص.30 :
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من السكان األصليني حقوقاً معينة بغض النظر عن انتامئه القومي أو العنرصي وهو ما يجعل من
الصعب عىل املستوطنني الذين يتبعون الكنيسة العاملية تبني النمط اإلحاليل من االستعامر[[[.
تقاطعت مصلحة االستعامر مع الصهيونية ،فحاول اللورد بلمرستون( ،)Palmerstonوزير
خارجية بريطانيا سنة  ،1840إقناع السلطان العثامين بفوائد السامح لليهود بالعودة واالستيطان يف
فلسطني ،بسبب األموال التي سيحرضونها معهم لكونهم أثرياء وبالتايل ستزداد ثروات السلطان،
ومن ناحية أخرى سيكونون مبنزلة حاجز برشي أمام محمد عيل[[[ .ويف سنة  1860أشار أرنست
الهاران (  ،) Ernest Laharanneسكرتري نابليون الثالث الخاص ،يف كتيب بعنوان «املسألة الرشقية
الجديدة» ( )The New Eastern Questionإىل املكاسب االقتصادية التي ستعود عىل أوروبا من
خالل فتح أسواق جيدة يف حال استقر اليهود يف فلسطني وعودة الدولة اليهودية القدمية[[[.

يف السياق نفسه قام الربيطاين جورج غاولري(  ،) George Gaulirالذي توىل منصب حاكم
يف جنوب أفريقيا ،وزار فلسطني سنة  ،1849بوضع خطة إلعادة اليهود إىل «بلدهم» هادفاً من
وراء ذلك إىل إيجاد منطقة عازلة بني سورية ومرص[[[ .التقطت الصهيونية الفكرة فقام هرتسل
بالرتويج لها يف حال أقيمت الدولة يف فلسطني بقوله« :من هنالك سنشكل جزءا ً من استحكامات

أوروبايف آسيا كموقع أمامي للحضارة يف مواجهة الرببرية»[[[ ،ويبدو أن مؤمتر لندن االستعامري
الذي عقد سنة  1907أخذ بخطة غاولري؛ حيث أوىص رئيس الوزراء الربيطاين بـ«إقامة حاجز
برشي قوي وغريب عىل الجرس الربي الذي يربط أوروبابالعامل القديم ويربطهام معاً بالبحر
األبيض املتوسط بحيث يشكل يف هذه املنطقة وعىل مقربة من قناة السويس قوة عدوة لشعب
املنطقة ،وصديقة للدول األوروبية ومصالحها»[[[.
حينام احتاجت بريطانيا االستعامرية مستوطنني بيض لتشجيع التجارة يف بالد الشام ،ومن ضمنها
فلسطني ،طلبت من الصهاينة تجنيد اليهود لتنفيذ هذه املهمة عرب االستيطان يف فلسطني ،وهذا ما رصح
[[[-املسريي ،االيدلوجية ،ص.55 :
[2]-Alexander Scholch، Britain in Palestine، 18381882-: The Roots of the Balfour Policy، Journal of
Palestine Studies، Vol. 22، No.1، 199293/، p: 39. . http://www.palestine-studies.org/jps/fulltext/39775
[3]-Abu-Lughod Ibrahim، and Abu-Laban Baha. Settler Regimes in Africa and the Arab World: The
IIIusion of Endurance. Willmette، Illinois: Medina Univeristy Press، 1974. P: 22.
[[[-شلوموساند ،اخرتاع أرض إرسائيل( ،ترجمة :انطوان شلحت وأسعد زعبي) ،ط( ،1رام الله :مدار ،)2013 ،ص.176 :
[[[ -ثيودور هرتسل ،مرجع سابق ،ص.19 :
[[[ -موقع مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،وثائق خاصة بالقضية الفلسطينية ،توصية مؤمتر لندن «مؤمتر كامبل برنمان».
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/Recommendation_of_the_London_Conference.pdf.
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به األيرل شافتسربي (« :)Earl of Shaftesburyمن هم أكرث الناس يف العامل احرتاماً للتجارة وهل يجد
اليهودي موقعاً أو مجاالً أفضل من سوريا لتنمية نشاطه؟ أليس لربيطانيا مصالحها الخاصة يف تحقيق
التغيريات الرضورية؟ .ولذا أقرتح أن تدعم إنجلرتا «القومية اليهودية» وتساندها»[[[ ،كام أعد الوزير
الربيطاين اليهودي هربرت صموئيل ( Herbert  Samuel) (1906ـ )1915بعد الحرب العاملية األوىل
تقريرا ً بعنوان «عن مستقبل فلسطني ()About The Future of Palestine؛ تحدث فيه عن الصهيونية
والفوائد االسرتاتيجية التي ستجنيها بريطانيا عرب تشجيع املهاجرين اليهود عىل االستقرار يف فلسطني
حتى يشكلوا نسبة عالية من السكان وبذلك تضمن بريطانيا بقاء فلسطني تحت هيمنتها[[[.
قام وزير الخارجية الربيطاين أرثر بلفور بتربير استعامر الرشق من خالل النظرة االسترشاقية بقوله:
انظروا أوالً إىل حقائق القضية :إن األمم الغربية ما إن يبدأ ظهورها يف التاريخ حتى تظهر بدايات
قدرتها عىل الحكم الذايت ....وهي القدرة الجديرة بالتقدير يف ذاتها ....ثم انظروا إىل تاريخ
الرشقيني برمته يف ما يسمى بصفة عامة الرشق ولن تجدوا آثارا ً تنبئ بالحكم الذايت إطالقاً ،إذ مرت
ظل الحكومات االستبدادية والحكم املطلق،
كل قرونهم العظمى (ولقد كانت بالغة العظمة) يف ّ
ظل ذلك اللون من
كام كانت كل إسهاماتهم الحضارية العظمى (ولقد كانت حقاً عظمى) يف ّ
الحكومة ،.....هل تعود مامرسة هذه الحكومة املطلقة من جانبنا بالخري عىل هذه األمم العظيمة
والتي أعرتف بعظمتها؟ .أعتقد أنها تعود بالخري عليها وأعتقد أن الخربة قد أثبتت أنها متتعت يف
ظلها بحكومات أفضل كثريا ً مام شهدته عىل امتداد تاريخ العامل كله ،وهي ليست مفيدة لها وحدها
لكنها وال ّ
شك مفيدة للغرب املتحرض برمته[[[.

ي ّدعي بلفور بأن الرشقيني أغبياء وقارصون ال يقدرون عىل حكم أنفسهم وذلك من أجل
تربير احتالل أراضيهم واستعامرها ،فهو يرصح يف موضع آخر بأن «السكان األصليني لفلسطني
يتمتعون باألولوية يف امتالك أراضيهم ،ولكنها أولوية ال تداين عىل اإلطالق السلطة التي يتمتع
بها املحتل يف االحتفاظ بهذه األرض»[[[.
مع انبعاث الحركة القومية العربية املعارضة للحكم العثامين اتجه الصهاينة إىل األتراك ناصحني
[1]- Sokolov. Nahum. History of Zionism. 16001918-(vol.1). New York: KTAV Publishing House. 1964.
P:206207-.
[[[ -صحيفة الرشق األوسط ،لندن ،2015/12/27 ،عدد ،13543 :يعقوب اإلبراهيم ،إعالن بلفور الحلقة .3-1
http://bit.ly/1ZwqdUC
[[[ -إدوارد سعيد ،االسترشاق ،ص.87+86 :
[[[ -املرجع نفسه ،ص.388 :
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إياهم بإنشاء مقاطعة يهودية يف فلسطني إليجاد توازن مع  600ألف عريب يف فلسطني ومع الدول
املحيطة بها[[[ ،حيث حذر حاييم وايزمن يف رسالته لترشتشل[[[ ،القوى االستعامرية من االعتامد
عىل الوالء العريب ـ عقب ثورة الرشيف حسني ض ّد الدولة العثامنية ـ وبأن عليها االعتامد عىل
اليهود املوالني للغرب[[[ .أك ّد وايزمن عىل ذلك يف رسالة لصديقه بقوله« :إذا دخلت فلسطني يف
نطاق النفوذ الربيطاين ،وإذا شجعت بريطانيا عملية استيطان اليهود هناك ،وأصبحت دولة خاضعة
لربيطانيا ،فخالل (خالل عرشين عاماً إىل ثالثني عاماً) مليون يهودي سيقومون بتطوير البلد
وإعادته للحضارة ويشكلون حامية فعالة لقناة السويس»[[[.
حتى يومنا هذا مل تتوقف الصهيونية عن مامرسة دور مخلب القط يف الرشق األوسط
ملصلحة الدول االستعامرية ،فها هو يعقوب مرييدور( )Ya’akov Meridorوزير التخطيط
والتنسيق االقتصادي (1982ـ )1984يرصح يف حديث له يف اإلذاعة التابعة للجيش األمرييك أنه
لوال وجود «إرسائيل» كقاعدة وكمنطقة نفوذ وكحليف للواليات املتحدة الضطرت األخرية لبناء
عرش حامالت طائرات[[[.
من االسترشاق إىل اإلسالموفوبيا
يرى إدوارد سعيد أن االسترشاق يشبه العداء للسامية ،ويذهب إىل أن االسترشاق عبارة عن
الفرع اإلسالمي للعداء للسامية[[[ ،حيث نظر كثري من املسترشقني للنبي محمد عليه الصالة
والسالم كدجال؛ واتهموه بنرش تنزيل زائف[[[ ،فانطوى فهم اإلسالم عند الغرب عىل «محاولة
تحويل تنوعه إىل جوهر وحداين غري قابل للتطور ،وقلب أصالته إىل نسخة منحطة من الثقافة
املسيحية ،ومسخ شعوبه إىل كاريكاتورات مثرية للرعب»[[[؛ فها هو املسترشق برنارد لويس
يستند يف كتابه «ثورة اإلسالم» عىل دعوة السياسيني يف مرص سنة  1945لتنظيم مظاهرات
مبناسبة ذكرى وعد بلفور وما رافق ذلك من مهاجمة الكنائس الكاثوليكية واألرمنية واألرثوذكسية
[[[

[[[ -املسريي ،االيدلوجية ،ص.46 :
[[[ -رسالة كتبت يف شهر يوليو 1921لكنها مل ترسل إىل ترشتشل.
[3]-Crossman، Richard. A Nation Reborn: The Israel of Weizmann، Bevin and Ben- Gurion. London:
Hamish Hamilton. 1960. P:131132-.

[4]-Abu-Lughod Ibrahim.op. cit. p: 183184+.

[[[ -عبد الوهاب املسريي ،االيدلوجية ،ص.65 :
[[[ -مصطلح حديث نسبياً ،تم نحت املصطلح الذي استعري يف جزء منه من علم االضطرابات النفسية للتعبري عن ظاهرة الرهاب أو
الخوف املريض من اإلسالم( .أنظر :خالد سليامن ،ظاهرة اإلسالموفوبيا ،مركز الرشق العريب)http://bit.ly/20gv5Rz .
[[[ -إدوارد سعيد ،االسترشاق ،ص.79 :
[[[ -املرجع نفسه ،ص.128 :
[[[-إدوارد سعيد ،تعقيبات ،ص.28 :
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اليونانية؛ ليصل إىل نتيجة مفادها أن االسالم ظاهرة جامهريية مخيفة تستهدف اليهود والنصارى
عىل ح ّد سواء[[[ ،ويف السياق نفسه نجد املسترشق شالوم زاوي ( )Shalom Zaouiيؤكد ذلك
بقوله« :يفرق املسلمون بني دار اإلسالم ودار الحرب ،ويجب أن تسلم كل الشعوب بالسيف
والجهاد إذا مل يقبلوا دين محمد طواعية»[[[.
يرى سعيد أن جذور الخوف من اإلسالم «اإلسالموفوبيا» يف الغرب وخصوصاً يف الواليات
املتحدة تعود إىل فرتة حرب ترشين األول /أكتوبر  1973بني مرص و«إرسائيل» ،عندما هددت
السعودية بقطع البرتول ،فتسبب ذلك برفع أسعار الوقود ،فجرى تصوير العريب املسلم كإنسان
عنيف ،بل ذهب بعض املسترشقني إىل القول بأن العرب سفاكون للدماء وأن العنف والخداع
كامنان يف الجينات الوراثية العربية ،كام ادعى أحد املسترشقني بأن الرابط بني أهل الرشق األوسط
هو كراهية وعداء اليهود وأمة إرسائيل[[[ .بينام يرى آخرون أن ظاهرة اإلسالموفوبيا قد انترشت بعد
انهيار االتحاد السوفيايت يف خضم بحث الغرب عن عدو بديل ،حيث خرجت الصحافة الغربية
حينها بعناوين متشابهة تقول بأن« :التهديد األحمر ذهب وجاء اإلسالم»[[[ ،تعزز ذلك بشكل
«علمي» بعد تبني بعض الباحثني لهذه الفكرة أمثال فرانسيس فوكوياما ()Francis Fukuyama
(منظر سابق للمحافظني الجدد( [[[)Neoconservatismوتلميذ أالن بلوم (  )Allan Bloomتلميذ
اليهودي األمرييك من أصول أملانية ليوشرتاوس( )Leo Straussمؤسس فكر املحافظني الجدد يف
الواليات املتحدة[[[) يف كتابه «نهاية التاريخ» ( )The End of Historyالذي أعلن فيه أن اإلسالم
يع ُّد املنافس اإليديولوجي للدميوقراطية الليربالية بعد انهيار االتحاد السوفيايت[[[ ،تبعه
يف ذلك املفكر صامويل هنتنجتون ( )Samuel Huntingtonيف كتابه «رصاع الحضارت»
 ،)Clash) of Civilizationsالذي اعتمد فيه عىل آراء املسترشقني ،وخلص إىل نتيجة مفادها
أن الرصاع اإليديولوجي بني الشيوعية والليربالية قد انتهى وأن الرصاع القادم سيكون رصاعاً بني
الحضارات ومن ضمنها الحضارة اإلسالمية وخصوصاً يف الجانب األخالقي والديني لكل أمة[[[.
[[[ -إدوارد سعيد ،االسترشاق ،ص.482 :
[[[ -محمد إدريس ،مرجع سابق ،ص.126 :
[[[ -إدوارد سعيد ،االسترشاق ،ص.439 :
[[[ -عبد الله محمد ،مرجع سابق ،ص.45 :
[[[ -تراجع فوكومايا فيام بعد عن تأييد فكر املحافظني الجدد وأعلن عن ذلك يف كتابه (أمريكا عىل مفرتق الطرق) املنشور سنة .2006
[6]-Terence Ball، Neoconservatism، Encyclpaedia Britannica. http://www.britannica.com/topic/

neoconservatism

[[[ -فرانسيس فوكوياما ،نهاية التاريخ وخاتم البرش( ،ترجمة :حسني أمني) ،ط( ،1القاهرة :مركز األهرام للرتجمة والنرش ،)1993 ،ص.56 :
[[[ -صامويل هنتنجتون ،صدام الحضارات/إعادة صناعة النظام العاملي( ،ترجمة :طلعت الشايب) ،ط( ،2االسكندرية :منتدى مكتبة
االسكندرية ،)1999 ،ص.181 :
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هذه األجواء هيأت الساحة السياسية يف الواليات املتحدة لتويل التيار اليميني املمثل باملحافظني
الجدد أهم مواقع التأثري ،وخصوصاً يف فرتة إدارة الرئيس جورج بوش االبن( ،)George W. Bush
فانعكس ذلك عىل عالقات الواليات املتحدة بالعامل اإلسالمي واستغلت حادثة  11أيلول /سبتمرب
كذريعة الحتالل وتدمري بلدين إسالميني (أفغانستان والعراق).
استغلت الصهيونية مخاوف الغرب من اإلسالم ،فعملت عىل ترسيخ هذه املخاوف يك تطرح
نفسها كحليف للغرب ض ّد اإلسالم ،وهذا ما وضحه بول فنديل( )Paul Findleyيف كتابه «ال
[[[
رصح شلوموغازيت( ،)Shlomo Gazit
سكوت بعد اليوم» ( ، )Silent No Moreويف سنة َّ 1992
رئيس جهاز االستخبارات العسكرية (أمان) ،لصحيفة يديعوت ( )Yediothبأن:
املهمة الرئيسية إلرسائيل مل تتغري ق ّ
ط (منذ انهيار االتحاد السوفيايت) وتظل ذات أهمية حاسمة،
إن املوقع الجيوسرتاتيجي إلرسائيل يف مركز الرشق األوسط العريب /املسلم يجعل القدر املسبق
إلرسائيل أن تكون الحامي املخلص لالستقرار يف جميع الدول املحيطة بها ،هو حامية األنظمة
القامئة؛ مبنع أو عمليات النزوع للتطرف أو إيقافها وقطع الطريق أمام توسع الحامسة األصولية
الدينية[[[.

وها هو وزير الخارجية اإلرسائييل شمعون برييس( )Shimon Peresيوضح الدافع األسايس
لتوقيع اتفاق أوسلو وهو السعي لبناء نظام إقليمي جديد من أجل مواجهة انتشار امل ّد اإلسالمي
«األصويل»[[[.
استفحلت ظاهرة اإلسالموفوبيا عقب هجوم  11أيلول /سبتمرب الذي تبناه تنظيم القاعدة بقيادة
أسامة بن الدن ،وقامت الصهيونية باستغالل الحدث يك مترر نظرية مفادها بأن «إرسائيل» تحمل
القيم األمريكية نفسها (الدميوقراطية) ،وتحارب الخصم نفسه وهو «اإلرهاب اإلسالمي» .فشُ ِّبه الرئيس
الفلسطيني يارس عرفات بابن الدن[[[ ،يف خطوة مكشوفة إللصاق صفة «اإلرهاب» بنضال الشعب
الفلسطيني ض ّد االحتالل ،ونزع الرشعية عن مقاومته .تساوق السياسيون األمريكان مع هذه «الفكرة»
فوجدنا الرئيس باراك أوباما ( )Barack Obamaيرصح يف خطابه أمام اإليباك ( )AIPACعام 2009
[[[ -بول فنديل ،ال سكوت بعد اليوم /مواجهة الصور املزيفة عن اإلسالم يف أمريكا( ،بريوت :رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش ،ط ،5
 ،)2010ص.11 :
[[[ -ارسائيل شاحاك ،مرجع سابق ،ص.45 :
[[[ -شمعون برييس ،الرشق األوسط الجديد( ،ترجمة :محمد حلمي) ،ط( ،1عامن :األهلية للنرش والتوزيع ،)1994 ،ص.62 :
[[[ -قيص حامد ،الواليات املتحدة والتحول الدميقراطي يف فلسطني ،ط( ،1بريوت :مركز الزيتونة ،)2009 ،ص.120 :
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بأن لدى أمريكا «قيامً مشرتكة» مع «إرسائيل» وأنهم رشكاء يف الحرب عىل اإلرهاب[[[ ،وهذا ما أكّده
الناطق باسم رئيس الحكومة اإلرسائيلية أو فري جندملان ( )Ofir Gendelmanيف معرض تعليقه عن
طبيعة العالقات األمريكية اإلرسائيلية[[[ .ومع كل هجمة تشنها التنظيامت اإلسالمية املتشددة عىل
الغرب تستغل الصهيونية الحدث لتؤكد الفكرة نفسها؛ فها هو رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو
يخاطب السفري الفرنيس عقب الهجوم الذي قام به تنظيم الدولة «داعش» يف فرنسا عام  2015بقوله:
«نحن صامدون ولن نسقط ،رغم أن الربابرة يوقعون ضحايا يف صفوفنا ....،نحن فخورون «بقيمنا»
وصداقتنا وحريتنا ....،عندما تشخّص «القوى املتحرضة» املشكلة لن يبقى أمامها سوى االتحاد من
أجل القضاء عىل هذه الحيوانات ،هذه الحيوانات لها اسم وهو اإلسالم املتطرف ...،نحن ملزمون
بالوقوف معاً لنحارب اإلسالم املتطرف»[[[ ،الحظ استخدام نتنياهو يف خطابه ملصطلح الربابرة ذو
الداللة التاريخية عند الغرب وحرصه عىل ربط العامل الغريب بـ«إرسائيل» ألنهام مشرتكان بالقيم نفسها
وبالعدو نفسه ،وإشارته إىل أن الحرب عبارة عن حرب حضارات.
تقوم اسرتاتيجية نتنياهو عىل استغالل هجامت «داعش» ضد أهداف غربية من أجل الربط بني
اإلسالم واإلرهاب من جهة ومقاومة اإلحتالل اإلرسائييل من جهة أخرى؛ فهو يدعي بأ ّن «إرسائيل»
والغرب يواجهان عدوا ً مشرتكاً ،حتى وصل به األمر لإلدعاء أ ًن العمليات التفجريية ناتجة عن
طبيعة اإلسالم العدائية ال نتيجة االضطهاد أو االحتالل ،وال يتورع نتنياهوعن تضليل الرأي العام
الغريب من خالل تشبيه محاولة «داعش» إقامة دولة الخالفة مبحاولة الفلسطينيني التخلص من
االحتالل وإقامة دولة فلسطينية؛ وقد عرب عن ذلك بشكل مبارش يف ترصيح له عقب هجامت
بروكسل وبتاريخ  2016/3/23بقوله« :إننا نخوض حرباً عاملية ضد اإلرهاب ،إنها حرب أبناء
الحضارة ضد أبناء الظالم ،يرضب اإلرهاب يف كل مكان :إنه يرضب باريس (حيث ق ِتل يف مساء
واحد  129شخصاً) ،كام أنه يرضب أنقرة وبروكسل حيث ق ِتل العرشات ،وإسطنبول حيث ق ِتل
أيضاً  3من مواطنينا ،وساحل العاج وكاليفورنيا وتل أبيب وأورشليم القدس والقرى واملدن يف
أرض «إرسائيل» ،وال تأيت املامرسات اإلرهابية يف كل هذه املواقع انطالقاً من الشعور باإلجحاف
أو باإلحباط ،بل إنها تنجم عن العقيدة القاتلة والرغبة يف القضاء عىل الخصم ووراثته ،وسبق
[[[-موقع اليوتيوب ،خطاب أوباما لدى لجنة الشئون العامة األمريكية اإلرسائيليةhttp://youtu.be/KJq6ykarsp0 .2009/6/28 ،
[[[ -موقع اليوتيوب ،أو فري جندملان :العالقات بني إرسائيل والواليات املتحدة قوية ألنها مبنية عىل قيم مشرتكة.2015/3/3 ،
http://youtu.be/uSkRHooFJEU
[[[ -موقع مكتب رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو( .2015/11/18 ،بالعربية).
http://www.pmo.gov.il/MediaCenter/Events/Pages/eventJpost181115.aspx
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أن قلت مرارا ً وتكرارا ً إ ّن اإلرهاب ال ينبثق من االحتالل أو اليأس بل من األمل ،أي من أمل
مخ ّريب داعش يف أن يتمكنوا من إنشاء خالفة إسالمية عىل كامل األرايض األوروبية ومن أمل
املخربني الفلسطينيني يف أن يتمكنوا من إنشاء دولة فلسطينية عىل كامل األرايض اإلرسائيلية.
يجب علينا العمل معاً لحرمانهم من هذا األمل .هذه نقطة االنطالق األه ّم ملحاربة اإلرهاب.
ي (رئيس الوزراء البلجييك ووزيرة الخارجية لالتحاد األورويب) رضورة إدانة
لذلك أكدتُ ملحاو َر َّ
اإلرهاب يف أي مكان ورضورة محاربته يف أي مكان .وال يوجد أدىن شك يف أننا سننترص عىل
اإلرهاب لكن إذا تكاتفت جهود شعوب العامل فإننا سننترص عليه برسعة أكرب بكثري”[[[.
ص ِنعت عىل يد مجموعة
تظهر املعطيات املتوافرة بأن ظاهرة اإلسالموفوبيا يف الواليات املتحدة ُ

من الصهاينة؛ وهذا ما أشار إليه بول فنديل يف كتابه «ال سكوت بعد اليوم»[[[ .كام توصل بعض
الباحثني األمريكيني يف تقرير ن ُِش سنة  2011إىل هذه النتيجة ،ويشري التقرير إىل أن املمولني لهذه
الظاهرة هم عبارة عن سبع هيئات ومنظامت محافظة التوجه ،وأغلبها منظامت غري ربحية تدعم مشاريع
تعليمية وأخرى خريية عىل األغلب ال يعرفون بأن تربعاتهم تذهب لتمويل صناعة اإلسالموفوبيا يف
أمريكا .هذه املاليني أُن ِفقت عىل َم ْن يس َّم ْون بـ«الخرباء» مر ّوجي الشائعات الذين يلفقون أخبارا ً
ومعلومات خاطئة عن اإلسالم ،عددهم خمسة أشخاص ،وهم :فرانك غافني(،)Frank Gaffney
وديڤيد يروشلامي ( ،)David Yerushalmودانيال بايبس  ،)Daniel Pipesوروبرت سبنرس( Robert
 ،)Spencerوستيڤن إميرسون (  ،)Steven Emersonوكلّهم محسوبون عىل التيارات الصهيونية يف
أمريكا .تلخيص رسالة هؤالء «الخرباء» للشعب األمرييك هي كالتايل« :اإلسالم عبارة عن إيديولوجيا
عنيفة تسعى للسيطرة عىل الواليات املتحدة األمريكية ،ما يشكل خطرا ً عىل املجتمع األمرييك ألنه
يشجع عىل قتل اليهود واملسيحيني» ،كام أشار البحث إىل املنظامت التي تشكلت وتف ّرع منها عدة
أفرع يف عدد كبري من الواليات األمريكية ،واحدة من هذه املنظامت أنشأتها لبنانية مارونية تدعى
بريجيت غابريال ( )Brigitte Gabrielواسمها «افعل من أجل أمريكا» ( .)Act for Americaويذكر
التقرير أنها صاحبة مقولة «إن الفرق بني العرب واملسلمني واإلرسائيليني هو كالفرق بني الهمجية
والتحرض ،الفرق بني الدميوقراطية والديكتاتورية ،الفرق بني الخري والرش» ،إضافة إىل منظمة باميال
جيلري( ) Pamela Gellerواسمها «أوقفوا أسلمة أمريكا»( )Stop Islamization of Americaوالتي
[[[-موقع مكتب رئيس الوزراء اإلرسائييل.2016/3/23 ،

http://www.pmo.gov.il/Arab/MediaCenter/Events/Pages/spokrstatmemt230316.aspx
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نظّمت حملة لوقف بناء مركز إسالمي يف مدينة نيويورك واملعروف باسم «بارك  )Park 51(»51بسبب
قربه من مركزي التجارة العامليني اللذين ُد ّمرا يف أحداث أيلول /سبتمرب .وش ّنت باميال حملة منظمة
قالت فيها :ال ملسجد أوباما ،اإلسالم يعني  1400سنة من االعتداءات والجرمية ،إال االستسالم
للرشيعة ،وإىل غريها من عبارات الكراهية لإلسالم ،وهي صاحبة فكرة وضع ملصقات املرتو يف
نيويورك التي تقول فيها« :عندما يجري تخيريك بني الشخص املتحرض والشخص الهمجي فعليك
باختيار املتحرض ،ساند إرسائيل واهزم الجهاد»[[[.
أضحت ظاهرة اإلسالموفوبيا صناعة متكاملة ألطراف يف الغرب تعود عليهم بالربح املادي
واملعنوي ،وتساعدهم يف الوصول إىل السلطة ،وإن عىل جثامني األبرياء وغري األبرياء؛ وذلك

بحسب ناتان لني ( )Nathan Leanمؤلف كتاب «صناعة اإلسالموفوبيا»(The Islamophobia
 .)Industryدرس لني املسألة تاريخياً وأثبت أن زرع الخوف يف قلوب األمريكيني ليس مسألة
جديدة وإمنا ذات تاريخ طويل ،غري مرشف ،وال يرتكز إىل حقائق وإمنا لهدف محدد ،ويالحظ أن
اإلسالموفوبيا يف الواليات املتحدة األمريكية أقوى يف  2012مام كانت عليه قبل أحداث  11أيلول/
سبتمرب ،بل إن استقصاءات الرأي تبني أن معاداة اإلسالم والخوف من املسلمني بعد ميض شهرين
عىل ذلك التاريخ كانت أقل بكثري مام هي عليه اآلن ،وهذا ليس مصادفة بل نتاج حملة منظمة.
ال يقبل ناتان لني االدعاء بأن أعامل االعتداء عىل املواطنني واملؤسسات األمريكية يف مختلف
أنحاء العامل ،إضافة إىل أخذ موظفي السفارة األمريكية يف طهران رهائن سبب ذلك الخوف الذي
يغذيه اليمني الصهيوين املعادي لكل ما هو ليس صهيونياً ،هو يرى أن الجذور تاريخية ،ويرى أن
أحد أهم جذورها يُعرث عليه يف الفكر الربوتستانتي املتطرف وغاية يف املحافظة ،والذي يكفِّر كل
من هو ليس مثله ،ومن ضمنهم املسيحية الكاثوليكية والرشقية ،أي األرثوذكسية .ويثبت صحة
رأيه باإلشارة إىل حوادث عديدة وقعت يف الواليات املتحدة األمريكية يف القرون املاضية ،ادعت
بوجود مؤامرة عاملية عليها هدفها القضاء عىل املسيحية الصحيحة ،أي الربوتستانتية املتطرفة.
ويشري لني إىل دور بارز تقوم به قنوات تلفزيونية أمريكية ومنها محطة فوكس( )Channel Foxيف
التحريض عىل نرث بذور الفرقة والكراهية والهلع من املسلمني واآلخر املختلف ،عرب استقبالها قادة
تلك التيارات واملؤسسات املصابة بهوس معاداة اآلخر املختلف .لكن املؤلف يف الوقت نفسه
[1]- Wajahat Ali and others، Fear، Inc. The Roots of the Islamophobia Network in America، August
2011. https://cdn.americanprogress.org/wp-content/uploads/issues/201108//pdf/islamophobia.pdf
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يشري إىل دور صحف يومية أمريكية معروفة يف نرث بذور الكراهية و ُرهاب املسلمني واإلسالم ،كل
ذلك طبعاً تحت بند حرية التعبري والرأي املستقل والدميوقراطية ،كام يشري لني إىل الدور األسايس
الذي متارسه بعض التجمعات واألحزاب ويف مقدمتها حزب الشاي ( ،)The Tea Partyالذي أنتج
بدوره عددا ً من املنظامت واملؤسسات هدفها نرش ُرهاب اإلسالم والتحذير منهم والدعوة إىل تشجيع
تنصريهم...إلخ ،وينضم إىل مختلف هذه املجموعات مؤسسات وقوى صهيونية .ويلفت لني االنتباه
إىل تحالف اليمني املؤيد لـ«إرسائيل» ودوره يف نرش ُرهاب املسلمني ودعم بناء املستعمرات يف
األرايض الفلسطينية املحتلة سنة  ،1967وهذا كله متعلق بفكرة تأسيس دولة لليهود يف فلسطني
وتجميعهم هناك ،هذه الفكرة املرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالفكر الربوتستانتي األلفي الذي انترش مذعورا ً
بعد نجاح الثورة الفرنسية ورفعها رايات الحرية والعدالة واإلخاء ،التي أرعبت اليمني الربيطاين فأطلق
هوس اقرتاب موعد األلفية ونهاية العامل وعودة املسيح بني شعبه ويف أرضه ،أي يف فلسطني.
يرى لني أن الجذور الحقيقية للصهيونية مل تكن يوماً يهودية وإمنا بروتستانتية أصولية ،وهذا
ما يجمع ُرهاب اإلسالم باللويب املؤيد للصهيونية و«إرسائيل» ويقدم لها الدعم كربنامج سيايس
[[[
 ديني متكامل.صناعة اإلسالموفوبيا يف الغرب غري مقترصة عىل اللويب الصهيوين؛ بل أصبحت أشبه ما يكون
للتكسب وال ّربح
بالتجارة الرائجة لكتّاب وصحفيني وسياسيني يتخذون من اإلسالموفوبيا مادة
ّ
السيايس ،وتعدى األمر كونه خوفاً من اإلسالم إىل نوع من الهوس؛ ففي أملانيا واجهت املستشارة
أنجيال مريكيل ( )Angela Merkelاحتجاجات من اليمني تحت شعار منع «أسلمة البالد» عقب
السامح لبضعة آالف من املهاجرين السوريني باللجوء إىل أملانيا[[[ ،ويف فرنسا توقع الكاتب
ميشال هو لباك( )Michel Houellebecqيف كتابه «سومسيون»(( )Soumissionخضوع) تحول
فرنسا إىل دولة إسالمية سنة  2022بعد انتخاب رئيس من حزب إسالمي[[[ ،كام استغل دونالد
ترامب( ،)Donald Trumpالرئيس األمرييك املنتخب جديدا ً املحتمل ،حادثة مقتل  14أمرييك
عىل يد زوجني أمريكيني مسلمني ،للدعوة إىل فرض حظر عىل دخول املسلمني الواليات
املتحدة[[[ .هذه الشواهد فيض من غيض لكثري من املؤرشات حول استفحال ظاهرة اإلسالموفوبيا
يف الغرب والتي تتغذى عىل مامرسات بعض التنظيامت اإلسالمية املتشددة.
[[[ -الجزيرة نت ،2012/12/27 ،زياد منى ،صناعة اإلسالموفوبياhttp://bit.ly/1niY2Lm .
[[[ -صحيفة الرشق األوسط ،لندن ،2014/12/17 ،مريكل أمام مأزق صعود اليمني املعادي للمهاجرينhttp://bit.ly/1GsYomJ .
[[[ -موقع فرانس  ،2015/9/7 ،24رواية فرنسية تصور تحول فرنسا إىل «دولة إسالمية» يف http://f24.my/1i7qrlc .2022
[[[-موقع يب يب يس ،2015/12/9 ،هل يتصاعد العداء للمسلمني يف أمريكا بعد ترصيحات ترامب؟http://bbc.in/1RX23BG .
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يرى سعيد أن الرأي «املعتمد» لدى املسترشقني بأن الرشقيني يفتقرون إىل تقاليد الحرية[[[،
تجدد طرح الفكرة نفسها مع مزجها باإلسالموفوبيا عقب انطالق االنتفاضات العربية املطالبة
بالحرية ض ّد األنظمة الشمولية يف سنة  2011أو ما اصطلح عليه بـ«الربيع العريب» ،فنجد «الخبري»
برنارد لويس يف مقابلة أجريت معه يف متوز /يوليو 2011يرفض إجراء انتخابات حرة ونزيهة يف
العامل العريب؛ خشية من وصول اإلسالميني للحكم وهو ما سيكون كارثياً ،مربرا ً وجهة نظره بأن
الدميوقراطية مامرسة غربية نابعة من التاريخ الغريب[[[؛ وبالتايل فهي ال تصلح للعرب .يحاول
لويس وأمثاله إخفاء املقصد الحقيقي لهذا الطرح من خالل االدعاء بأن الدميوقراطية غري مالمئة
للعرب واملسلمني؛ بينام يخفون خشيتهم من نشوء أنظمة دميوقراطية يف الدول العربية ترعى مصالح
عب عنها عاموس جلعاد(،)Amos Gilad
شعوبها وال تخضع لإلمالءات الغربية .الفكرة نفسها َّ
رئيس الدائرة األمنية والعسكرية يف وزرارة الدفاع اإلرسائيلية ،يف ترشين األول /أكتوبر  2013عندما
هاجم ثورات الربيع العريب خالل مؤمتر بالعاصمة األمريكية واشنطن ،وقال :إن «إرسائيل» تفضل
استقرارا ً يستند عىل نفوذ أمرييك بالرشق األوسط بدل دميوقراطية تأيت باإلسالميني[[[.
يرى عبد الله محمد أن مدرسة االسترشاق الحديثة تقوم عىل ثالثة محاور رئيسية وهي :تهديد
املسلمني املتعصبني ،ثم حتمية انتصار التغريب ،وأخريا ً «الحق اإلرسائييل» .وعند ترشيح
هذه املدرسة نجد أن أكرث املنتمني إليها إ ّما من اليهود أو الصهاينة وإما منارصيهم ،وأن مفهوم
الخطر يتجسد يف الخطر من اإلسالميني ،وأن هذا الخطر موجه بالدرجة األوىل إىل «إرسائيل»
عاصمة الغرب الدميوقراطي يف الرشق األوسط[[[ .ويذهب عبد اإلله بلقزيز إىل أن انحسار ظاهرة
االسترشاق ناجم من استنفادها دورها املعريف ،نتيجة نضوب ينابيع اإلبداع العلمي فيها ،وسقوطها
يف االجرتار واالنغالق الفكري واملنهجي عىل عاملها الداخيل؛ فلم يعد االسترشاق قادرا ً عىل أن
يقدم أعامال مقنعة بعد رحيل آخر رموز جيله األخري مكسيم رودنسون (،)Maxime Rodinson
وجاك بريك( ،)Jacques Berqueوشيخوخة آخرين مثل جوزيف إس فان (،)Joseph S. Van
وانتهاء آخرين مرموقني إىل انتاج نصوص يف غاية السخف والتفاهة (برنارد لويس) ،ومل يصدر
عن مسترشقي اليوم إال القليل من النصوص الجديرة بالقراءة مثل كتابات مايكل كوك (Michael
[[[ -إدوارد سعيد ،االسترشاق ،ص.373 :

[[[ -موقع اليوتيوب ،برنارد لويس يقارن احتالل بريطانيا وروسيا ملرص :ما بني اللنب واللحمhttp://youtu.be/IQgHsOigfm0 .
[3]-Amos Gilad، Israeli Security Policy in an Uncertain Middle East، The Washington Institute،
111072013/. https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/2013-schiff-memorial-lecture
[[[ -عبد الله محمد ،مرجع سابق ،ص.34+33 :
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 ،)Cookأو جاكلني الشايب( ،)Jacqueline Chabbiأما البواقون ف ُيكررون أنفسهم يف حركة رتيبة
ال إبداع فيها وال تجديد ،مع تراجع حاد يف عدد الدراسات ،وتدهور ملحوظ يف املؤسسات
العلمية والكرايس الجامعية واملجالت الخاصة بالدراسات العربية واإلسالمية يف البلدان الغربية،
وتوقف كامل للمؤمترات العلمية االسترشاقية ،وتراجع يف مستوى اكتساب اللغة العربية .ويقرتن
بهذا االنحسار الكبري ملوجة االسترشاق إعادة توزيع الدراسات اإلسالمية عىل ميادين وتخصصات
دراسية فرعية مثل العلوم السياسية والعلوم االجتامعية ،ومع هذا التوزيع الجديد يتبني أن ميدان
االسترشاق بدأ يتعرض للتهشيش املتدرج ،وأن هشاشته آخذة إياه إىل االنفراط كميدان مستقل،
وإىل نجاح تلك امليادين والتخصصات ،التي تتناهبه ،يف وراثته[[[.
ويرى بلقزيز أن الدراسات التي تصدر عن اإلسالم والحركات اإلسالمية يف هذه األيام ،بل
منذ الثورة اإليرانية يف سنة  ،1979هي يف معظمها تجري يف نطاق مراكز أبحاث أو معاهد
تابعة لوزارات الخارجية والدفاع واالستخبارات يف دول أوروبا ويف الواليات املتحدة ،أو
ممولة من هذه املراكز أو من وكاالت أخرى مثل الوكالة الدولية للتنمية (AID: Agency for
 ،)International Developmentوهي لهذه األسباب ،موجهة وتضمر اغرتاضاً سياسياً وال
توجد من ورائها جدوى علمية .أما «الباحثون» الذين يعدون دراساتهم ،يف نطاق هذه الـ«أجندة»
الغربية الرسمية ،فلم يعودوا باحثني باملعنى األكادميي بل تحولوا إىل «خرباء» يف اإلسالم
والحركات اإلسالمية وبلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،يؤدون سخرة سياسية لحكوماتهم
باسم «علم» يف غاية الضحالة ،ولقد استدرج إىل الفخ مسترشقون مرموقون (سابقاً) من طراز
برنارد لويس ،الذي ارتىض أن يكون لساناً من ألسنة املحافظني الجدد .إن ما يقوم به الجيل
الجديد من «الباحثني»« /الخرباء» ،يف ميدان دراسات اإلسالم ،يشبه أن يكون نظريا ً ملا يكتبه
«خرباء» الغرب و«العامل الثالث» يف دراساتهم املكتوبة ملصلحة البنك الدويل(،)World Bank
وصندوق النقد الدويل( ،)International Monetary Fundوبعض املنظامت الفرعية التابعة
لألمم املتحدة( ،)United Nationsمن تقارير ال قيمة علمية فيها[[[.
اخلالصة واالستنتاجات
تلتقي الصهيونية مع االسترشاق يف الجذور الفكرية ،فهنالك قاسم فكري مشرتك بينهام قائم
[[[ -عبد اإلله بلقزيز ،سامت الدراسات االسترشاقية وخطوطه املتوازية ،مجلة النهضة.2015 ،

http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=674122

[[[ -عبد اإلله بلقزيز ،مرجع سابق.
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عىل النظرة االستعالئية العنرصية مع إدعاء النقاء والتفوق ،وبالتايل فإن اإليديولوجيا االستعامرية
الغربية املبنية عىل مفاهيم االسترشاق تع ُّد أحد أهم املصادر لإليديولوجيا الصهيونية.
تب ّنى كل من االسترشاق والصهيونية النظرة نفسها للرشقيني ،وهي رؤية مبنية عىل تعزيز الفرق
بني (أوروبا أو الغرب أو نحن) األذكياء /املوضوعيني /العقالنيني؛ وبني (الرشق أو هم) األغبياء/
غري العقالنيني /الفاسدين /غري املوضوعيني ،وذلك بهدف التمهيد لالستعامر الغريب والصهيوين،
وإقناع الجمهور «الغريب» بتقبل فكرة السيطرة عىل شعب آخر «الرشقي» بل ومامرسة العنف
ضده ،وهذا لن يحصل بدون نزع صفة اإلنسانية عن «اآلخر» من خالل وصمه بصفات التخلف
وتشبيهه بالحيوانات ،بحيث يكون هنالك «نحن» املتحرضون األذكياء املتفوقون يف مقابل «هم»
املتخلّفون األغبياء املنحطّون ،الذين ال يستحقون الحياة حتى الشفقة عند قتلهم.

مهدت أعامل بعض املسترشقني الطريق أمام الحمالت االستعامرية األوروبية بل عمل بعضهم
بشكل مبارش يف خدمة االستعامر ،فهيأ االسترشاق من خالل «املعرفة» كل الرشوط لرتجمة القوة
وفرض سيطرة استعامرية عىل فلسطني ،كام عملت عدة جمعيات استرشاقية عىل تسهيل مهمة
االستيطان الصهيوين يف فلسطني؛ من أهمها صندوق االكتشاف الفلسطيني.

التقى الدافع الديني لالسترشاق مع الطموحات الصهيونية ،وحصل انسجام كبري بني أهداف
االسترشاق الدينية والصهيونية ،ترافق ذلك مع ظهور معاداة السامية يف الغرب ومن ثم كان الحل
الصهيوين املقرتح للمسألة اليهودية جزءا ً ال يتجزأ من العملية االستعامرية الغربية.
حرص املسترشقون ومن خلفهم االستعامر عىل إحياء فكرة «الشعب اليهودي» وعملوا عىل
حثّ اليهود الستعادة «أرض امليعاد» ،بدأ ذلك بشكل عميل بنابليون بونابرت وتعمق بأعامل
املسترشقني الهادفة إلثبات الحق التاريخي لليهود يف فلسطني ،ترافق ذلك مع إنكار املسترشقني
لوجود شعب فلسطيني ،وإرصارهم عىل أن التسمية التاريخية لفلسطني هي «أرض إرسائيل».
تقاطعت مصلحة االستعامر مع الصهيونية سياسياً واقتصادياً وأمنياً ،فتحولت «إرسائيل» إىل أداة
استعامرية لحامية املصالح الغربية ،وتطورت لتصبح قاعدة عسكرية متقدمة للغرب يف آسيا متنع
أي حركة تحرر وطني تهدف للتخلص من الهيمنة الغربية.
تطورت ظاهرة االسترشاق وتحولت بعد انهيار االتحاد السوفيايت إىل ظاهرة اإلسالموفوبيا،
حيث تشرتك ظاهرة اإلسالموفوبيا مع االسترشاق يف الطروحات نفسها .ظاهرة اإلسالموفوبيا
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تعززت بعد أحداث  11أيلول /سبتمرب لتصبح مبنزلة صناعة يرشف عليها الصهاينة يف الغرب؛
أي نظام دميوقراطي يف الدول
هدفها تعزيز املخاوف من العرب واملسلمني والحوؤل دون قيام ّ
العربية ،والعمل عىل نزع الرشعية عن املقاومة الفلسطينية من خالل وصمها بـ«اإلرهاب».
ميكننا وصف العالقة بني الصهيونية واالسترشاق بأنها أشبه بالعالقة الطفيلية ،مبعنى أن
الصهيونية تغذت عىل املفاهيم االسترشاقية وتبنت النظرة االسترشاقية للعرب ،ما انعكس عىل
سلوكها االستعامري العنيف .أما عالقة الصهيونية بظاهرة اإلسالموفوبيا فهي قامئة عىل استغالل
مشاعر الخوف لدى الغربيني من اإلسالم ،فقامت بتغذية هذه املشاعر وتنميتها ،مبعنى أن الصهيونية
تغذت عىل املفاهيم االسترشاقية وقامت يف ما بعد بدورها بتغذية ظاهرة اإلسالموفوبيا .بينام
ميكننا وصف العالقة بني االسترشاق واإلسالموفوبيا بعالقة تطور؛ حيث تطورت ظاهرة االسترشاق
بعد استنفاد أغراضها لتتحول إىل ظاهرة اإلسالموفوبيا.
نستنتج من خالل استعراضنا لظاهرة االسترشاق وتحولها إىل ظاهرة اإلسالموفوبيا؛ بأن هنالك
ما يشبه الخط غري الظاهر الذي يربط بني أعامل املسترشقني و«الخرباء» ومحاولة إثبات الحق

أي شكل من أشكال «الرفض» لهذا «الحق» «إرهاباً»،
التاريخي للصهاينة يف فلسطني بحيث يُ َع ُّد ّ
وهذا سيقود بالرضورة إىل تصوير الرصاع بني الفلسطينيني واإلرسائيليني كرصاع بني قوميتني
متصارعتني عىل أرض فلسطني لهام الحقوق نفسها؛ القومية الفلسطينية و«القومية اليهودية»،
وذلك بهدف التعمية عىل حقيقة املرشوع الصهيوين االستعامري يف فلسطني ،وحقيقة أن الرصاع
هو بني مستعمر محتل وسكان أصالنيني.
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استقراء املسار التارخيي

شهريار زرشناس

[*]
[[[

يرمي املفكر اإليراين شهريار زرشناس يف هذا البحث إىل الحديث عن صلة اإليديولوجيا
بالدميقراطية عىل املستويني النظري والتاريخي .ويقرر يف هذا اإلطار أن الدميقراطية هي
كل اإليديولوجيات .أما حجته يف ذلك فتعود حسب قوله
األساس النظري واإلطار الواقعي لنشوء ّ
وكل النظريات الحداثية األخرى هي وليدة الدميقراطية.
إىل أن الليربالية والقوم ّية والفاش ّية وّ ...
إىل هذا يدرس الكاتب األسس النظرية لإليديولوجيات آنفة الذكر ،ويستثني من ذلك
نظرية الالّسلطويّة ،ألنها برأيه مل تعد ذات أهم ّية بالغة يف العامل املعارص ،وألن أسسها
اإليديولوجية مل تكن بارزة.
كتاب صدر للكاتب مؤخراً يف إيران تحت عنوان:
نشري إىل أن هذه املقالة هي فصل من
ٍ
«املباين النظرية للغرب املعارص».
املحرر
ال تعني املطالبة بالدميقراطية ـ عىل خالف ما هو مشهور ـ املطالبة بالحريّة ،إذ ال يوجد أي
تالزم منطقي وذايت بني الدميقراطيّة والحريّة .فحتّى الفاشيّة بصفتها إيديولوجية حديثة متثّل وجهاً
من وجوده الدميقراط ّية ،فاألخرية هي جوهر الفكر السيايس الحداثوي.
لقد انترشت إبّان عرص التنوير وتزامناً مع نشوء الحداثة ،عقيد ٌة تفيد بأن اإلنسان ال يحتاج إىل

* -باحث يف الفكر السيايس والفلسفي  -عضو الهيئة العلمية يف املعهد العايل للثقافة والفكر اإلسالمي ـ طهران.
 العنوان األصيل للبحث بالفارسية( :ايديولوجيات العامل الحديث).ـرصاف.
ـ ترجمة :حسن ال ّ
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رشع» .لقد أنيطت مبوجب هذه العقيدة مهمة
هداية الوحي والدين ،وبإمكانه أن يؤ ّدي دور «امل ّ
«الترشيع» لإلنسان وأصبحت من أهم الخصائص التي أفرزتها الحداثة ومنحتها لإلنسان .كانت
األنظمة امللكية املطلقة يف أوروبّا طوال القرون الخامس عرش والسادس عرش والسابع عرش متنح
«حق السلطة» و«حق الترشيع» للملك ،ولكن الدميقراطيات الحديثة [املتأصلة يف أفكار «جان
بودان»[[[ و«سبينوزا»[[[ وفالسفة عرص التنوير من أمثال «جون لوك»[[[ و«جان جاك روسو»[[[ تعطي
هذين الحقَّني للشعب [دموس] .لقد اختلفت اإليديولوجيات يف تحديد مصداق الـ«دوموس/
الشعب» ،إذ ع ّدت الليربالية الكالسيكية الطبقات الرثيّة واملتوسطة يف املجتمع التي تستطيع
دفع الرضائب هي «الدوموس» ،وفيام ذهبت املاركس ّية إىل أن مصداق الـ«دوموس» هي الطبقة
ي هم الـ«دموس» ،فيام
«الربوليتارية»[[[ .أ ّما القوم ّيون فقد ع ّدوا القوم ّية أو املنتمني إىل عرقٍ مع ّ
أولت املدرسة النسويّة الجانب األنثوي اهتامماً بالغاً يف املجتمعات اإلنسانية الحديثة «الدموس».

خالصة القول إ ّن الدميقراطية مبعنى حاكمية «الدموس/الشعب» وحقّه يف الترشيع ،تستقل عن
أطر الرشائع السامويّة التي متنح حق الترشيع إىل الله سبحانه .إن للدميقراطيات الحديثة ميزات
إنسانيّة ( )Humanismوترى مصداق «الدموس/الشعب» يف الفئات اإلنسانية الواسعة كالقوميات
أو الطبقات االجتامعية .أ ّما الليربالية املصطبغة بالدميقراطية االشرتاكية إبّان القرنَني التاسع عرش
والعرشين فإنها تع ّد حق السلطة للـ«دموس/الشعب» وفق املعنى العام الذي تحمله هذه الكلمة.
ولكن مل ّا كان «الناس» غري متفقني دوماً عىل أمر واحد ومل ّا كانت لفظة الـ«دموس/الشعب»
متثل مفهوماً اعتباطياً وفاقدا ً للمصداق ،لذلك ظهرت نظرية «حق األكرثية» ،واعتمدها الليرباليون
لحق األكرثية يف الترشيع؛ وبطبيعة
الدميقراطيون ذوو امليول االشرتاكية وع ّدوا الدميقراطية مرادفة ّ
الحال أفرز هذا املوقف إشكاليات عديدة حول العالقة بني األكرثية واألقليات .مث ّة فالسفة من
أمثال «جون لوك» و«جان جاك روسو» و«مونتسكيو»[[[ و«جون ستيوارت مل»[[[ و«هيغل»[[[ ي َع ّدون
من أقطاب الدميقراطية األوائل ومنظريها األساسيني بصورها املختلفة ،فللدميقراطية صور عديدة
كالفاشيّة التي تع ّد «الجنس اآلري» مصداقاً للـ«دموس/الشعب» وتستقي يف الوقت ذاته األسس
[[[( Jean Bodin-م)
[[[( Baruch Spinoza -م)
[[[( John Locke -م)
[[[( Jean-Jacques Rousseau -م)

[[[ -يقصد كارل ماركس بالربوليتاريا الطبقة التي ال متلك أي وسائل إنتاج وتعيش من بيع مجهودها العضيل أو الفكري (م).

[[[( Montesquieu -م).
[[[( John Stuart Mill -م).
[[[( Georg Wilhelm Friedrich Hegel -م).
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النظرية املوجودة يف نظرية «العقد االجتامعي» لدى «جان جاك روسو» املتأصلة يف آراء «فيشته»
و«هيغلـ« ،وبالتايل هي نتاج التالقح بني اشرتاكية الدولة والقوم ّية االستعالئية.

[[[

األسس الفلسفية للديمقراطية ،قراءة نقدية:
إن الدميقراطية هي الوجه السيايس للعامل الحديث .لقراءة األسس الفكرية والفلسفية
للدميقراطية ميكن التنقيب يف أسسها األنطولوج ّية واإلبيستمولوجية والسياسية.
لدراسة األسس األنطولوج ّية بإمكاننا ع ّد ثالث خصائص رئيسة للدميقراطية:
1ـ أصالة عامل الناسوت أو املجال الناسويت لوجود اإلنسان
2ـ اإلنسان ّية ()Humanism

[نفيس] للبرش والقول بأصالة احتياجات اإلنسان التي هي مبنزلة
ين
3ـ تقديم تعريف إنسا ّ
ّ
تأصيل أهواء اإلنسان النفسانيّة.

إن الفكر الحداثوي ال يؤمن بتسلسل مراتب العامل التي تصل إىل مراتب غيب ّية ،ويرى أن مرتبة
الناسوت وحد هي واقع ّية .حتّى إذا كان مؤمناً بوجود املراتب الغيب ّية فإنه يعزو األصالة للناسوت.
إن القول بأصالة الناسوت هو من متالزمات اإلنسان ّية( .)Humanismليس هذا فحسب ،بل إن
مبني عىل أصالة الجانب الناسويت لوجود اإلنسان ويع ّرف اإلنسان
الفكر اإلنساين (ٌّ )Humanism
كم تراه هذه املدرسة هو نظام متناسق من االحتياجات
بصفاته النفس ّية فحسب .إن اإلنسان ّ
ٌ
مجبول يف إطا ٍر نسم ّيه يف املوروث الديني بـ«األهواء النفس ّية» .إن أصالة
الجسم ّية والنفس ّية ،وهو
األهواء كامنة يف ذات املدرسة اإلنسان ّية؛ ألنّها تع ّد اإلنسان مستقالً عن الوحي وغن ّياً عن هداية
الوحي والتعاليم السامويّة.
إن الفكر الدميقراطي ينظر لإلنسان وفق التعريف الذي تق ّدمه املدرسة اإلنسان ّية ،ومن هنا
تصبح احتياجاته وإرادته أساساً للترشيع .وبهذا يتوضّ ح لنا بأن الدميقراطية أيضاً تؤمن بأصالة
األهواء النفس ّية لدى اإلنسان .إن القول بأصالة األهواء النفسية تتبلور تار ًة عىل الصعيد الفردي ويف
إطار «الدميقراطية الليربالية» ،وتتبلور تار ًة أخرى عىل الصعيد الجمعي ويف إطار «الدميقراطية
االشرتاك ّية والفاش ّية والقوم ّية».
أ ّما فيام يتعلّق باملحور اإلبيستمولوجي فيمكن أن نع ّد الخصائص التالية للدميقراط ّية:

[[[( Johann Gottlieb Fichte-م).
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1ـ النسبويّة

[[[

2ـ النفعيّة

[[[

3ـ الكم ّية

إن املفكّرين املؤسسني للفكر الدميقراطي يرون أن الحقيقة قضية نسبيّة ويعتقدون باستحالة
تلقي الحقيقة املطلقة ،لذلك عرضوها يف إطا ٍر نسبي وقرروا أن «رأي األكرثيّة» هو املعيار للحقيقة.
هش كرأي األكرثيّة
يف الواقع مل ّا تغيب القاعدة الواضحة واليقين ّية لتلقي الحقيقة ،يصبح مبدأ ّ
والحق معها .إذا كانت األكرثية
معيارا ً للحقيقة .إن الفكر الدميقراطي يرى أن الحقيقة لدى األكرثية
ّ
كل األفراد مبا فيهم الوضعاء والوسطيني يف
ُعب عنها بـ«دموس» وهم ّ
وفق هذا الرأي هي ذاتها امل ّ
أي أساس معريف رصني .ألنه ال يوجد أي دليل عقيل أو بديهي
املجتمع ،سيكون رأياً بعيدا ً عن ِّ
أو تجريبي أو تاريخي يشري إىل أن رأي األكرثية يف مجتمعٍ ما [األكرثية التي يشكلها «الوسطيون/
كل بلد] هو رأي صائب بالرضورة.
الطبقة الوسطى» يف ّ
هذا االعتقاد بأحق ّية رأي األكرثية يوضّ ح املنحى الك ّمي يف أسس الدميقراطية .إن النظام
كل املجاالت هو ذلك الرأي الذي يكون عدد
الدميقراطي يفرتض بأن الرأي الصحيح والحق يف ّ
إل انحيازا ً للمنهجية الكميّة[[[ .إن العقل يف املدرسة
املقتنعني به أكرث من غريه ،وهذا ليس ّ
أسلفت فإن هذا
اإلنسانيّة هو عقل يع ّول كثريا ً عىل الكميّة ويص ّدق مبعطيات هذا املنهج ،فكام
ُ
امليل للنهج الك ّمي يتجىل يف االعتقاد بأحق ّية رأي األكرثية .فضالً عن ذلك مث ّة تناقض كبري
آخر تستبطنه الدميقراطية .يتمثل هذا التناقض يف جمع الدميقراطية بني النسبويّة والتيقن يف آنٍ
تبي نسبية الحقيقة تأيت وتقول بلغة يقينيّة وقاطعة إنّها ــ أي
واحد .مبعنى أن الدميقراطية بعد أن ّ
فكري سيايس واجتامعي وهذا هو تناقض بعينه .ألن اطالق الحكم
الدميقراطية ــ هي أفضل نظام
ّ
القاطع واملتيقن يتعارض مع مبادىء (النسبويّة.)Relativism/
أ ّما يف اإلطار اإلبيستمولوجي فإن الفكر الدميقراطي يعتمد «الربغامتية» .أي إن النتيجة
[[[ ،Relativism -إحدى وجهات النظر الفلسفية التي تنحوإىل أن قيمة ومعنى املعتقدات اإلنسانية والسلوك اإلنساين ليس لها أي
مرجعية مطلقة تقوم بتحديدها( .م).
[[[ ،Pragmatism -مذهب فلسفي سيايس يعترب نجاح العمل املعيار الوحيد للحقيقة (م).
[[[ Quantitative research -البحث الكمي يشري إىل البحث املنهجي للظواهر االجتامعية من خالل األساليب اإلحصائية ،الرياضية
أو الحسابية .ويستخدم البحث الكمي عىل نطاق واسع يف العلوم االجتامعية ،مثل :علم النفس ،واالقتصاد ،وعلم االجتامع ،والتسويق،
والعلوم السياسية ،وتكنولوجيا املعلومات .أ ّما يف العلوم االجتامعية يتعلق استعامل املصطلح باألساليب التجريبية ،والتي نشأت من
مجاالت الفلسفة الوضعية وتاريخ اإلحصاءات والتي هي عىل النقيض من البحث النوعي( .م).

االستغراب

AL-ISTIGHRAB

شــتا ء 2 0 1 7

138

امللف

العمل ّية لفرضي ٍة ما هو املعيار يف تشخيص صحة الفرضية من عدمها .فمثالً يقول «ويليام جيمز»
الربغاميت األمرييك الشهري حول وجود الله( :إذا كان االعتقاد بوجود الله مينح لحياتكم اطمئناناً
وسكينة فهذا يعني أن الله موجود ).من الواضح أ ّن هذه الرؤية وهذه املنهجية يف االستدالل تشري
إىل الطابع النسب ّوي يف األسس اإلبيستمولوجية وال يوجد هناك ماهية وغاية أخرى يف األمر.
[[[

القواعد السياسية للديمقراطية:
1ـ تعريف مفهوم «السيادة» وفق مبادىء املدرسة اإلنسان ّية ( :)Humanismالسلطة وفق هذا
النهج هي حق من حقوق اإلنسان املستقل عن الوحي .بنا ًء عىل هذا األساس يُستب َدل املبدأ القائل
مستقل ولإلنسان ،وليس إلنسان ينوب
ٌّ
بأن «الحكم لله» مببدأ آخر يفيد بأن أصل الحكم أو السيادة
عن الله ويتبع رشعه .يف بدايات العصور الحديثة كانت الدول امللك ّية األوروب ّية تق ّر بأصل الحق
اإللهي يف الحكم واملمنوح للملك ،ولكن ما كان أي أثر للرشع اإللهي وقانون السامء يف أرض
الواقع ،وكان الحكم السائد يتمثل بإرادة امللك واستبداده .ولكن اعتربت «السيادة» إبّان القرنَني
كل من
وتأصلت عىل الصعي َدين النظري والعميل ٌّ
السابع عرش والثامن عرش ح ّقاً من حقوق الناس،
ّ
اإلنسان ّية وكبح شهوات األفراد [أواألكرثيّة] يف إطار ما يس ّمى بالدميقراطية.
2ـ االعتقاد بأحقّية رأي «األكرثية/دموس» :سبق أن أرشت إىل هذه الفقرة يف سياق الحديث عن
النهج الك ّمي يف الفكر الحداثوي.

3ـ أصالة التعاقد :تفرتض الدميقراطية الحديثة أن املجتمع السيايس الدولة تشكّال وفق «عقد
اجتامعي» وبنا ًء عىل هذا األساس اجتمع األفراد وشكّلوا الدولة .يرى «توماس هوبز»[[[ وهو من
حق لالعرتاض
أي ٍّ
ربم مر ًة واحدة ولألبد وال يوجد ُّ
منظري فكرة العقد االجتامعي بأن هذا العقد يُ َ
واالنقالب عليه .يف حني يع ّد «جون لوك» للعقد االجتامعي رشوطاً ومستلزمات ،إذ يرى أ ّن لألفراد
الحق يف التمرد عىل الحاكم إذا ملسوا عدم رعايته لبنود العقد.
أي حال فإن نظرية «العقد االجتامعي» عىل خالف املعتقدات اإلغريقية والرومان ّية ال
عىل ّ
تع ّد اإلنسان مدن ّياً بالطبع ،بل ترى أ ّن األفراد يُع َّرفون بفرديتهم [الفرديّة يف اإلطار النفيس] ومن ث ّم
يجتمعون ويربمون «عقدا ً اجتامعياً» ،وبهذا يولد االجتامع السيايس والدولة.
متثّل نظرية العقد االجتامعي أساس الفكر السيايس الحداثوي والدميقراطي ،وإن ركنها الرئيس
لكل األفراد ميوالً نفسانيّة
يفيد بأن الفرد الواحد هو ذئب مفرتس بالق ّوة أو بالفعل للفرد اآلخر .وألن ّ
[[[( William James -م).
[[[( Thomas Hobbes -م).
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الحل ملعالجة هذه املشكلة هو
ّ
ويريدون تحقيق هذه امليول يحدث تعارضاً يف املصالح ،وإن
أن يخضع الجميع «لإلرادة االجتامعية» التي أفرزها العقد االجتامعي [وفق رأي روسو] أو للدولة
الليربالية الناتجة من هذا العقد [وفق رأي لوك] .الفرق بني الحالتني هو أن روسو يرى بأن عىل
الجميع قبول ما جاء بالعقد االجتامعي ليكونوا ملزمني برعاية بنوده ،وبالتزامه بالعقد مينح حقوقه
جار وأصحاب رؤوس األموال الربيطانيني
كلّها للدولة .أما رأي «لوك» فغالباً ما يراعي مصالح الت ّ
يف القرن السابع عرش .أ ّما «روسو« فإنه يبلور صورة ثابتة لعالقة املواطنني بالدولة وغالباً ما يهتم
بالطبقات الفقرية واملعدمة يف املجتمع الفرنيس إبّان القرن الثامن عرش.

يتمثل أحد أركان الدميقراطية مببدأ حق الترشيع بوساطة البرش .إن
ّ
4ـ قيام اإلنسان بالترشيع:
الفكر الديني األصيل املبني عىل «التوحيد يف الربوبية الترشيعية» يؤمن بأن حق الترشيع هو من
كل ما ميكن لإلنسان فعله هو تدوين الضوابط
حق الله ،وال يستطيع البرش أن ميارس الترشيعّ .
ّ
واملقررات واألصول القانونية لتنظيم الحياة اليومية ،عىل أن يكون ذلك وفقاً للرشيعة الساموية.
أ ّما الفكر الحداثوي فينكر التوحيد يف الربوبية الترشيعية ،ويستند إىل الرشك الكامن يف أفكار
املدرسة اإلنسانية ليصبح اإلنسان بذلك صاحب حق الترشيع وذا شأن يف ذلك .كام أسلفنا فإن
أحقية اإلنسان أو أحقية العقل املنقطع عن الوحي يف الترشيع وسن القوانني يُ َعد من األسس
السياسية للدميقراطية .تس ّن وترشع القوانني والضوابط يف النظام الديني استنادا ً عىل أساسيات
الفكر الديني والقانون اإللهي الثابت ،إذ تستلهم كل الترشيعات يف النظام الديني من الرشع
اإللهي وال يجوز الخروج عن إطاره .أما الفكر الدميقراطي الذي يع ّد اإلنسان مستقالً عن الوحي
فإنه ميلك حق الترشيع ويقوم بذلك بنا ًء عىل هذا األساس .وألن هذا البرش يُ َعد كائناً مستقالً
إل نتاجاً الحتياجاته ومتنياته النفسية.
وذا احتياجات نفسانيّة فبالتايل ال تكون أحكامه الترشيعية ّ

5ـ العلامنية :إن الفكر الدميقراطي املبني عىل استقاللية الذات الفرديّة ينكر أي هداية غيب ّية
ودينية ويرتتب عىل هذا اإلنكار إزالة القداسة عن املقدسات وجعلها أمورا ً عرف ّية ودنيويّة.
من هنا يتبلور معنى العلامن ّية .إن العلامن ّية تزيل القداسة عن القضايا الدينية وتقيص الدين
كل يشء .تتحقق هذه الخصوص ّية يف السياسة ب َنفي السياسة املرتبطة بالدين واملعنويات
عن ّ
الدينية واملعنوية واثبات السياسة املبن ّية عىل االحتياجات النفس ّية [أي الدميقراطية] .إذا ً فإن
للدميقراطية جوهرا ً علامنياً.
البحث عن مفهوم الرشعية يف الرأي العام :إن رشعية الدولة وفق املنظور الديني هي أمر
ساموي .إن دولة املعصوم 8تستمد رشعيتها من جوهرها اإللهي والقديس وال تحصل هذه
الرشعية بتأييد األفراد ودعمهم .أي إذا مل يؤيد الناس الحكومة فإن الرشعية اإلله ّية باقية وال تزول.
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يف هذا اإلطار ميكننا التمييز بني الرشعية واملقبولية .إن الدولة الدينية تستمد رشعيتها من ماهيتها
الدينية وليس من رأي األكرثية وتوافقهم .أ ّما يف األنظمة الدميقراطية فإن الرأي العام ورأي األكرثية
يعد معيار الرشعية ،إذ إن الكيانات الدميقراطية يف ذاتها غري دينية وعلامن ّية.

إن السياسة وفق الفكر الدميقراطي هي عبارة عن آلية للحفاظ عىل السلطة ألغراض دنيوية
بحتة ،أو لتأمني متطلبات حياة األفراد .إن الحداثة ال تتبنى مرشوعاً تربوياً لنمو األفراد وكاملهم
املعنوي .إن السياسة وفق املنظور الحداثوي هي مجرد فن أو علم إلدارة املعيش وحياة األفراد
املاديّة ،ولذلك تتميز بطابع مادي ِ
أي غاية روحانية
صف .هذا هو معنى السياسة الفارغة من ّ
تكاملية.
إن الدميقراطية يف ظاهرها هي حكومة عامة الشعب ولكنها يف الباطن متثّل حكومة
البريوقراطيني أصحاب السلطة ،كالنموذج الدميقراطي االشرتايك املط ّبق يف االتحاد السوفيتي
ويف دول أروبا الرشقية ،أو يف حكومة النخبة السياسية املنتمية ملجموعة من العصابات أو الفئات
االجتامعية ال ُدنيا [الدميقراطيات الفاش ّية] ،أو هي حكومة أصحاب األموال الطائلة والرشكات
متعددة الجنسيات والكارتالت[[[ الدوليّة واالقتصادية والصناعية ،وذلك عن طريق تسيري الرأي
العام ورأي األكرثية بصورة غري مبارشة [الدميقراطيات الليربالية] .إن الدميقراطية مبنيّة عىل إرضاء
أهواء اإلنسان ويتبلور ذلك يف تأصيل األهواء الشموليّة[ ،كاألنظمة الشموليّة االشرتاكية أو القوميّة
أو الفاش ّية] أو يف تأصيل األهواء الفرديّة ،كالكيانات الدميقراطية الليربالية.
إن الدميقراطية الحديثة بشتّى صورها [الليربالية ،االشرتاكية ،الفاش ّية] مبن ّية عىل أساس القراءة
الحداثويّة ملفهوم «السلطة» وإن الشموليّة[[[ كامنة يف جوهر هذا املفهوم .إن السلطة يف إطارها
الحداثوي متيل للهيمنة والقمع واالنتشار والتسلط الشامل ،ألنها مبنيّة عىل رؤى نفسانيّة .إن ما
يبعد السلطة عن الهيمنة الفاسدة هو الح ّد الرشعي وكذلك الهواجس املعنوية القدسية لدى الفرد
مبني عىل الوالية [أي القرب] ،ومل ّا
الذي ميارس السلطة .يف الواقع إن النفوذ الديني واملعنوي ٌّ
تتمركز مثل هذه السلطة يف فرد أو يف جامعة فإنها ال تفسد وال تتحول إىل االستبداد ،وذلك
لإلمدادات الواصلة من األنوار القدسية .مبعنى أن العدالة والتقوى متنعانه عن ذلك .أ ّما «السلطة»
يف مفهومها الحداثوي ووفق ما ما تق ّره الدميقراطية ،عىل الرغم من تعرضها لتفكيك ظاهري يف
[[[-الكارتل اتفاق ناتج عن تجمع بني مؤسسات وطنية ،أو دولية ،لتحديد أسعار املنتجات ،وميكن أن يحدد (الكارتل) العرض
(املنتجات) لرفع األسعار من أجل زيادة أرباح األعضاء فيه .فالكارتل ميثل شكال من هذه األشكال .فعىل سبيل املثال منظمة أو بك هي
كارتل نفطي( .م)
[[[( msinairatilatoT-م).
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تسي بوساطة أجندات
نطاق الليرباليةّ ،
إل أنها يف الباطن تتميز بوحدة ومركزيّة شاملة ومطلقة ،إذ ّ
حكوم ّية أو مؤسسات مال ّية خف ّية ،ولذلك فإن لها جوهرا ً شمولياً أو كلياً!! .ولهذا السبب أقول
إ َّن الكيانات السياسية الليربالية الدميقراطية تشبه الحكومات االشرتاكية البريوقراطية من حيث
الشمول ّية .غري أن شموليتها تتبلور عىل الصعيد االجتامعي ،وإنها شمول ّية خف ّية غري ُمعلنة.

إن الدميقراطية مل ّا ترتجم السياسة يف إطار األهواء الفرديّة والطبقيّة فإنها ستمثّل إرادة «الجمع»
أو «القطيع» يف صورة قوميّة شوفينية ،أو ستكون تجسيدا ً إلرادة عدد من الطبقات االجتامعيّة .إن
تعب
الدميقراطية متثّل نظاماً تسود فيه اإليديولوجيات ،وإن ّ
كل واحدة من هذه اإليديولوجيات ّ
بصورة مبارشة أو غري مبارشة عن أهواء طبقة اجتامع ّية معينة أو مجموعة معينة من الطبقات .فعىل
سبيل املثال إن الدميقراطيات االشرتاكية يف االتحاد السوفيتي ويف رشق أوروبا تحافظ عىل مصالح
البريوقراطيني يف الدولة وطبقة النخبة يف تلك املجتمعات التي كانت تراعي بني الفينة واألخرى
أهداف الطبقة األرستقراطية العامل ّية[[[ .أ ّما الدميقراطية الفاشية التي ق ّدمها الحزب النازي بزعامة
هتلر فإنها كانت تعمل ملصلحة الجامعات الغوغائية[[[ والعنارص التي ائتلفت وحازت السلطة
باسم الحزب النازي .كان هذا االئتالف متناغامً مع مصالح أصحاب رؤوس األموال واملصانع
األملانية الذين فقدوا معظم أموالهم إثر الضغوط االقتصادية التي سببتها الحرب العاملية األوىل.

أ ّما الدميقراطية الليربالية يف دو ٍل كربيطانيا وفرنسا والواليات املتحدة وأملانيا الحديثة فإنها
وبنسب متفاوتة عىل مصالح أصحاب رؤوس األموال والتجار وأقطاب
تحافظ بصورة وأخرى
ٍ
[[[
الكارتالت االقتصادية والنفطية واملافيات القوية كاملاسونية ومجلس العالقات الخارجية
وأمثالهام .أ ّما عىل صعيد املبادىء والغايات فإن آفاقها برجوازية ورأساملية ،ويف الجانب
االجتامعي فإن الكيانات الدميقراطية والسيام الدميقراطية الليربالية هي وليدة الرأساملية ومن
متبنياتها.
ميكن رسد االنتقادات املوجهة للدميقراطية يف النقاط اآلتية:
[[[ ،Labor aristocracy -األرستقراطية العاملية هي الرشيحة العاملية العليا التي تتكون من أكرث الفئات مهارة وأعالها أجراً من
مجموعة الطبقة العاملة ،واملنفصلة عنها من حيث التكوين اإليديولوجي والنفيس( .م)
[[[ ،Lumpenproletariat -الفئات الدنيا ،أو القعر االجتامعي :الجامهري نصف الربوليتارية .شبه الربوليتارية ،الربوليتاريا الرثة ،حثالة
الربوليتاريا ،الغوغاء..الرعاع..الخ وكلها مفاهيم مرتادفة ودالة عىل تلك»الكتلة الشعبية»الضخمة،والتي تطلق عليها األدبيات املاركسية
بعض هذه التسميات،واملدلول واحدا يف معانيه( .م)
[[[ ،Council on Foreign Relations-مجلس العالقات الخارجية ،منظمة يف شكل خلية تفكري مستقلة أمريكية ،هدفها تحليل
سياسة الواليات املتحدة الخارجية والوضع السيايس العاملي .أُ ِّسست يف  ،1921تتكون من أكرث من  50000عضو جلهم من طبقة
األعامل ،االقتصاد والسياسة .مقرها الرئييس يف نيويورك ،ولديها مكتب أيضا يف واشنطن العاصمة( .م).
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القسم األول من االنتقادات موجهة لألسس االبيستمولوجية واألنطولوجية ،كاالنتقادات التي
تناولت املدرسة اإلنسان ّية والنسبويّة والكم ّية والنفع ّية/الربغامتية ،وسأتجاوز هذا القسم رعاية
لالختصار ولعدم التكرار.
أ ّما القسم الثاين من االنتقادات فإنها تختص باألسس السياسية للدميقراطية:

أوالً :إن مفهوم «الشعب» وسلطة الشعب [دموس] هو مفهوم غامض واعتباطي؛ ألنه يستحيل
يف الغالب تحقيق سلطة الشعب مع االعتناء بآراء كل األفراد .إذا ً فإن «حكومة الشعب بالشعب»
هو أمر متناقض .إلّ إذا قلنا بحكومة مجموعة من الشعب عىل سائر أفراد الشعب .كأن نقول مثالً:
حكومة أكرثية الشعب.
ثانياً :مث ّة إشكال يكمن يف مسألة «حكومة األكرثية» وهو عدم وجود أي دليل عقيل واستداليل
يثبت رضورة خضوع األقلية لألكرثية؛ ألننا إذا مل نلتفت إىل مسألة الرشعية الدينية ،سوف ال نجد
جه ويربهن إت ّباع األقلية من األكرثية ،خاصة إذا كانت األكرثية ضعيفة بالنسبة
أي دليل عقيل يو ّ
لألقلية [مثالً تكون بنسبة  51باملائة] .فضالً عن ذلك ،حتى إذا افرتضنا بأن األقلية ستسلّم أمرها
لسلطة األكرثية حفاظاً عىل االستقرار وابتعادا ً عن أي رصاع ،من أين ستستمد هذه األكرثية مصدر
رشعيتها؟ وملاذا ال يجوز لألقل ّية التمرد عىل األكرثية فيام حصلت عىل فرصة مواتية؟
تبي
ثالثاًُّ :
أي دليلٍ عقيل أو تجريبي أو تاريخي يربهن ص ّ
حة رأي األكرثيّة؟ مث ّة مناذج كثرية ّ
بأن األكرثية أخطأت يف اختيارها ،كالدعم الجامهريي الواسع الذي حصل عليه نظام هتلر وكذلك
الدعم الجامهريي لستالني والدعم الشعبي الواسع لنابليون الثالث إبان االنتخابات الفرنسية يف
ديسمرب1851م .هذه الوقائع التاريخية ّ
تدل عىل أن األكرثية قد تخطئ يف اختياراتها وتترصف
يفس رضورة إتباع
خالف مصالحها الدنيوية .هنا نتساءل مر ًة أخرى ما الدليل العقيل أو التاريخي ّ
آراء األكرثية التي تكون مخطئة يف أغلب األحيان؟ أمل يقل القرآن الكريم« :أكرثهم ال يعقلون» ويف
آية أخرى «أكرثهم ال يشعرون»؟

املتخصصني؟ إذا كانت غاية الدولة
كأي عملٍ آخر إىل
ِّ
رابعاً :أال يفرتض إناطة مهام الدولة ّ
املتخصصة للوصول إىل
إيجاد العدالة ونرش الحريّة ،فكيف لنا أن نسرتشد بآراء األكرثية غري
ّ
باملتخصص
نتوسل برأي األكرثية والجامهري أم نستعني
ّ
هذه الغايات املباركة؟ إذا مرضنا ،هل ّ
يف عالج األمراض؟ ملاذا نظن بأن هداية املجتمع وإيصاله إىل محطات العدالة والرتبية وتهذيب
األفراد هو عمل يجب أن تتصدى له األكرثية؟ هذا هو االنتقاد الذي وجهه أفالطون للدميقراطية.
خامساً :إن الدميقراطية بسبب توجهاتها الكميّة تساوي بني رأي كل من العامل والجاهل .يف
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كل الجوانب .هل من
حني أن رأي العامل هو أمثن وأصوب من رأي الجاهل ويختلف عنه يف ّ
املعقول أن نحيل طريقة عالج مريض ملقى عىل فراش املوت لالستفتاء الشعبي وأن نساوي يف
هذا االستفتاء بني رأي الطبيب الحاذق ورأي موظف الربيد والحارس والبقّال ،ومن ث ّم نختار بنا ًء
عىل نتائج هذا االستفتاء طريقة عالج املريض؟
سادساً :مث ّة ظاهرة خطرية يف األنظمة الدميقراطية تس ّمى بالتدخل غري املبارش ،وهي طريقة
ذات تأثري بالغ يف سوق الرأي العام ويف ما يس ّمى بـ«صناعة الرأي» .إن مراكز القوى واأليادي
املتمولة الخفيّة وراء الكواليس تعمل عىل تلقني مصالحها بطرائق غري مبارشة ،إذ تسوق الجامهري
أو األكرثية نحو أهدافها .هذه هي أحدى أكرب اإلشكاليات الواردة عىل األنظمة الدميقراطية،
والسيام الليربالية منها.
سابعاً :إن غاية الدولة هي هداية املواطنني ومساعدتهم يف املجاالت الرتبوية وتنمية الجوانب
املعنوية ،أو يف أضعف اإلميان تتمثل غاية الدولة يف تهيأة ظروف مناسبة تساعد عىل تحقيق هذه
الغايات .أما القوانني والضوابط من وجهة نظر الدميقراطيني مل تألف مصالح اإلنسان الحقيقية
أسلفت إن الدميقراطيات
واحتياجاته لتنمية الروحية ،فلذلك تعجز عن تلبية هذه االحتياجات؛ وكام
ُ
ال تتبنى مثل هذه القضايا واألمور ،وهذا يعد ضعفاً ونقصاً بح ّد ذاته ،إذ إ ّن األنظمة الدميقراطية
بأي يش ٍء آخر.
تهتم مبعاش الناس وإدارة شؤونهم وحسب وال ّ
غيت «الحق» و«اتباع الحق» نسب التصويت .إن الدميقراطية
ثامناً :إن األنظمة الدميقراطية ّ
يف أصلها ال تبحث عن الحق والحقيقة وال تعتقد بها أصالً .إنها تدور يف فلك الكم ّية ورأي
األكرثية ،وال تعت ّد بالحق ومصالح األفراد الوجودية.

كل األنظمة الدميقراطية النيابية يف كل أنحاء العامل مل تعالج إشكالية اختالف الرأي بني
تاسعاً :إن ّ
النائب ومن ميثلهم .مبعنى آخر إذا كان رأي نائب ما مختلفاً عن رأي من ميثلهم ،فعندها ماذا سيكون
الحل؟ وكيف سيستمر متثيله لألفراد؟ والسيام وأن مصدر رشعية النائب هو صوت الناخبني .يف مثل
هذه الحال إذا اختلف رأي النائب مع رأي الناخب فكيف ستعالج قضية رشعية النائب؟
الليربالية ،اإليديولوجية املناسبة للرأسامليني
إن اإليديولوجية الرئيسية يف الغرب الحداثوي التي أصبحت الفكرة املهيمنة عىل األفكار السياسية
واالجتامعية يف الغرب هي «الليربالية» .الليربالية مأخوذة من كلمة « »Liberمبعنى «الحريّة» .مل ّا
استُع ِمل مصطلح الليربالية يف القرن السابع عرش كانت الكلمة ُّ
تدل يف حينها عىل الفسق وعدم
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االلتزام بالضوابط األخالقية الدينية .ولكن بعد أن انترشت آراء «آدم سميث»[[[ االقتصادية إبان القرن
الثامن عرش وبعد انتشار آراء «جون لوك» السياسية وآراء «شارل مونتسكيو« يف مجال الفصل بني
السلطات وكذلك آراء «فولتري» حول التساهل والتسامح الديني ،وال س ّيام اآلراء االقتصادية التي
نرشها الفيزيوقراطيون[[[ والكالسيكيون ،تح ّولت الليربالية إىل إيديولوجية حديثة.

يف منتصف القرن الثامن عرش وطوال القرن التاسع عرش والعرشين ،أصبحت الليربالية
إيديولوجية واضحة املعامل .تعود بدايات نشوء الفكر الليربايل إىل نهايات القرن السابع عرش.
الربيطانيي و«شارل منتسكيو« ()1755
كلً من «جون لوك» ( )1704و«ديفيد هيوم» ()1776
إن ّ
َ
الفرنسيي ،وكذلك «آدم سميث» ( )1790االقتصادي الربيطاين ميثلون
و«فرانسوا فولتري» ()1778
َ
أقطاب الفكر الليربايل .إن النواة األوىل واملكونة للفكر الليربايل هي «الحريّة» .ولك ّن للحرية
وجوهاً مختلفة ،وعند الحديث عنها يجب اإلجابة عن هذا السؤال املهم« :التحرر من ماذا؟»
و«الحريّة ألجل ماذا؟»
إن مفهوم الحرية يف اإلطار الليربايل يُع َرض يف ثالثة أوجه:

1ـ الحرية األخالقية والدينية
2ـ الحرية السياسية
3ـ الحرية االقتصادية

إن املفكرين الليرباليني أولوا هذه املحاور الثالثة اهتامماً عند توضيحهم ملفهوم الليربالية.
فعىل سبيل املثال تح ّدث «جون لوك» ــ الذي ميكن أن نع ّده الزعيم الفكري األول لليربالية ــ عن
كل منهم محورا ً من هذه املحاور
كل من هذه املحاور الثالثة .أ ّما سائر منظري الليربالية فقد تناول ّ
ّ
كل ذلك فإنها موجودة يف أكرث التنظريات التي أفرزها هؤالء.
دون اآلخر ،ولكن برغم ّ
إن الليربالية تتطلب للوهلة األوىل «التحرر من القيود األخالق ّية والدين ّية» ،وإذا أمع ّنا النظر نرى
أن ذلك هو املعنى الرائج يف القرن السابع عرش .كانت القيود األخالق ّية والدينية تق ّبح الحياة
املتأثرة باألهواء النفسية والدنيوية ،وترفض اإلفراط يف جمع الرثوات وأكل الربا وتح ّول اإلنسان
طم ٍع أسري االحتياجات الدنيوية ،إذ يكون ه ّمه األول واألخري كنز املال .كان الليرباليون
إىل كائن ّ
جار واملرابون وأصحاب املصانع
يرومون التحرر من هذه «القيود األخالقية والدينية» ،ليتمكّن الت ّ
[[[( htimS madA -م).
[[[-الفيزيوقراطية ( ،)Physiocratsأو املذهب الطبيعي مذهب نشأ يف فرنسا يف القرن الثامن عرش ،وذهب أصحابه إىل القول بحرية
الصناعة والتجارة وبأنّ األرض هي مصدر الرثوة كلها( .م).
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أي قيود دينية وأخالقية.
من جمع الرثوات وكسب األرباح وتضخيم رؤوس األموال ومن دون ّ
لقد كانت املضامني الحقيقية يف تعاليم التطيهريني أو (البيوريتانيني)[[[ ومجمل آراء الربوتستانيني
مواكبة ملطالب الليرباليني ،إذ أدت مثل هذه اآلراء إىل ّ
فك القيد األخالقي عن ضامئر أصحاب
رؤوس األموال ،وجعلتهم يكنزون األموال وميارسون االستثامر بضمري مرتاح .كام أن الليرباليني
أيضاً بأنكارهم القيود األخالقية والدينية راحوا يبحثون عن حرية النفس األ ّمارة يف الحياة الدنيوية
ج ّل توجه الليرباليني منعطفاً نحو تهيئة بيئة مناسبة ليتمكن
املألى باألرباح واللذات .بالطبع كان ُ
أصحاب رؤوس األموال من كسب األرباح ومن دون أي تأنيب للضمري وبارتياح مطلق.
عىل الرغم من ذلك فإن الليربالية قد تناولت أيضاً الجانب السيايس يف مفهوم «الحريّة» ودعت

ج ُدد من القيود
يف إطار مطالبتها بالحرية إىل تحرر أصحاب رؤوس األموال والربجوازيني ال ُ
االرستقراطية واإلقطاعية املهيمنة آنذاك عىل السلطة السياسية .كانت الليربالية باستعاملها شعار
«الحريّة» روجت ملفاهيم أخرى كـ»الفصل بني السلطات» و«النظام الربملاين» ،وسعت يف أواخر
القرن السابع عرش ويف جزء من القرن الثامن عرش إىل تحديد سلطة امللك لتمنح جز ًء منها للطبقة
الربجوازية .ويف نهايات القرن الثامن عرش وطوال القرن التاسع عرش كان الليرباليون يسعون لتطبيق
«الحريّة» بغية االستحواذ الكامل عىل السلطة.
كان الربجوازيون وأصحاب رؤوس األموال يتب َّنون هذه املفاهيم الجديدة كـ»الفصل بني
السلطات» و«نقل السلطة إىل الربملانات» التي انترشت إبّان القرنَني السابع عرش والثامن عرش.
ألنهم بتطبيق مبدأ الفصل بني السلطات يستطيعون االستحواذ عىل جزء من السلطة .مبعنى آخر
إن الفصل بني السلطة القضائية والتنفيذية والترشيعية يسمح للربجوازيني بالهيمنة عىل الربملان
(السلطة الترشيعية) ،وبهذا سيحصلون عىل قسط من السلطة السياسية .ألن القوى التنفيذية
والقضائية كانت تحت ترصف امللك والطبقة االرستقراطية واإلقطاعيني .يف بعض الدول امللكية
كفرنسا كان امللك هو صاحب السلطة املطلقة ،وكان الربجوازيون يسعون إىل تحديد صالحيات
امللك وذلك من خالل رفع الشعارات الليربالية واالستعانة بقوة الربملان ،األمر الذي أفرز نظاماً
ملكيّاً دستورياً أو جمهوريّاً ليرباليّاً ،تهيمن عليه الطبقة الربجوازية .كان الليرباليون يطالبون بحريّة
رش ألفكار التنويريني الربجوازيني ،وإن احتكار الصحافة سيؤدي إىل انتشار
الصحافة ،ألن فيها ن ٌ
[[[ -التطهريية أو البيوريتانية ( ،)Puritanismمذهب مسيحي بروتستانتي يجمع خليطاً من األفكار االجتامعية ،السياسية ،الالهوتية،
واألخالقية .ظهر هذا املذهب يف إنجلرتا يف عهد امللكة اليزابيث األوىل وازدهر يف القرنني السادس والسابع عرش ،ونادى بإلغاء اللباس
والرتب الكهنوتية (م).
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الربجوازية .مث ّة محور مشرتك بني الشعارات السياسية والدينية واألخالقية التي رفعها الليرباليون
للمطالبة بالحريّة ،وهي مصالح أصحاب رؤوس األموال ،أي الطبقة الربجوازية .والسيام وأن
اإلنسان من وجهة نظر الليربالية هو كائن برجوازي.
يتمثّل الوجه اآلخر من الشعارات الليربالية املطالبة بالحرية بـ«الحريّة االقتصادية» .إن الليربالية
أل يح ّدها
تؤمن بالحرية االقتصادية ،أي إن الحرية يف جمع الرثوات والرغبة يف جمع املال يجب ّ
أل تتدخل الدولة يف ذلك .إن الليرباليني يعتقدون بأن
أي رادع أخالقي وديني وسيايس ،ويجب ّ
كل فر ٌد يف تحقيق مصالحه وبطريقة أنان ّية فستتحقق مصالح
هناك يدا ً خف ّية تدير األمور ،وإذا سعى ّ
املجتمع كلّها .عرض الليرباليون هذه الفكرة يف إطار ماس ّموه بـ«اقتصاد عدم التدخل»[[[.

أثبتت التجارب التاريخية والواقع العيني أن املرشوع الذي تتبناه الليربالية خاطىء جملة
وتفصيالً .مل ّا يقوم فرد رأساميل بجمع األموال واحتكار سائر اإلمكانات ،ستُح َرم فئات اجتامعية
أخرى بقدر ما يحتكره من مال ،ألن القدرات املاليّة محدودة ،وبالتايل سيتفىش الفقر وعدم
املساواة .لذلك يعتقد النقّاد بأن الليربالية تسبب يف نرش الفقر والفواصل الطبقيّة وعدم رعاية
املساواة والعدالة.

إن االقتصاد الليربايل املبني عىل مبدأ «الحريّة االقتصادية» هو بيان رصيح للمطالب الربجوازية.
إن اإليديولوجية الليربالية يف اإلطار االقتصادي تدافع بق ّوة عن مطالب أصحاب رؤوس األموال،
وت ُ َعد املتحدثة باسمهم ،حتّى وصل األمر بأقطاب الفكر الليربايل إىل أنهم ال يتحرجون مطلقاً
من تأكيد هذا املوقف .إن الليرباليني الكالسيكيني الذين مل يواجهوا بعد الحركات االعرتاضية من
حق التصويت بطبقات متم ّولة معينة ويع ّدون األثرياء هم من
قبل الطبقات الفقرية ،كانوا يحرصون ّ
ميلكون العقل وحدهم.
إن األفكار العلامنية لدى الربجوازية والتصدي للطبقة األرستقراطية واإلقطاعيني تكمن وراء
شعار التسامح والتساهل الذي رفعته الليربالية .ولكن هذا التسامح يتوقف عند حدود معينة ،إذ إ ّن
أل تتساهل مع
كبار الليربالية كـ«كارل بوبر» و«استيليش» قالوا رصاحة إ ّن الدولة الليربالية يجب ّ
األفكار التي تناهض «املجتمع» و«العقل» الليربال َيني.
[[[-عدم التدخل من تعبري ( - )Laissez-faireوتعني حرفياً «دع [األمور] تعملـ« ،يف االقتصاد ،مصطلح يشري إىل ترك الحكومة التجارة
دون التدخل فيها ،وهو مبدأ رأساميل تدعمه الليربالية االقتصادية حيث ترفض التدخل الحكومي يف السوق (م).
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إن الغاية الحقيقة التي تبتغيها الليربالية من وراء «الدعوة إىل الحرية» هي «التحرر من الدين
واألخالق» ،و«التحرر من أجل إرضاء النفس األ ّمارة» .بعبارة أخرى إن الغاية األخالقية والسياسية
واالقتصادية من «الحريّة» يف املنظور الليربايل هي الحرية يف األفق النفساين ،وإن الربجوازية
تجسد يف هذا املضامر النفس ّية اإلنسانية املستثمرة والظاملة يف العرص الحديث.
ّ
ميكن تلخيص األسس األنطولوجية واالبيستمولوجية والسياسية لليربالية يف النقاط اآلتية:

1ـ اإلنسان ّية ( :)Humanismإن الليربالية هي إيديولوجية إنسانوية ،ألنها تع ّد اإلنسان كائناً
جه من املنظور الفلسفي يف الذاتانية[[[ لدی ديكارت.
مستقالً بذاته ،وقد تجذّر هذا التو ّ

2ـ الذريّة[[[ من املنظور الحقوقي واالجتامعي :تعتقد الليربالية بأن األفراد هم ذ ّرات منفردة،
يتبعون إراداتهم النفس ّية .أي إن كل فرد هو مبنزلة ذ ّرة مستقلة قامئة بذاتها .تُستَم ُّد هذه النظرية من
الفردانيّة[[[ الديكارتية ومن نظرية «املونادات»[[[ لدى «اليبنتس»[[[ .أ ّما من الناحية الحقوقية أيضاً
فإن الفرد ــ وفق هذا املنظورــ هو ذ ّرة مستقلة قامئة بذاتها ،وبناء عىل هذه الفرضية تصبح الحقوق
«فرديّة».
عىل الرغم من أن الليربالية من الناحية الحقوقية هي نظرية ذات طابع فرداين وذ ّري ،وعىل الرغم
من أنها تع ّد «املجتمع» مفهوماً اعتباريّاً ،ولكن يف مجال مامرسة السلطة تصبح الليربالية رقيبة عىل
الفرد ،وتتحقق هذه الرقابة من خالل الهيمنة عىل «الرأي العام» ،و«الصحافة الربجوازية» ،و«لغة
اإلعالم» والتشجيع لثقافة االستهالك والتنويع ،وهذا ما يوضّ ح التوتاليتارية االجتامعية الكامنة يف
ذات الليربالية .إن الفرد املراقَب يف السلطة الليربالية ال يتس ّنى له ملس الجانب املعنوي يف فرديته،
وبالتايل ال تتحقق بالكامل تلك الصفات الخاصة املتجذّرة يف «دوره الوجودي» والحكمة من
خلقه ،وتتعطّل الطاقات الروح ّية والفطريّة املوجودة لدى األفراد.
[[[ -ال َّذاتَانِ َّية ( )Subjectivismمذهب فلسفي يرى أنّ املعرفة كلها ناشئة عن الخربة الذاتية( .م)
[[[ -الذر ّية أو املذهب الذ ّري ( )Atomismفكرة فلسفية تط ّورت يف اليونان خالل القرن الخامس قبل امليالد .يعتقد الذ ّريون أن العنارص
األساسية للحقيقة تتشكّل من الذرة غري القابلة لالنقسام واإلتالف ،وهي مادة سابحة يف الفضاء .ويظ ّنون أن الذ ّرة لها حركة ،ولكنها تنعدم
وترتدُّ بعد ارتطامها .وقد تك ّونت الدنيا نتيجة هذه الحركات .ووجدت لفرتة من الزمن ثم اختفت .وهذه العوامل واألشياء الظاهرية التي
وجدت عليها تختلف فقط يف الحجم والشكل وموضع ذراتها( .م)
[[[ -الفردية ( )Individualismموقف أخالقي ،فلسفة سياسية ،إيديولوجيا ،أو النظرة االجتامعية التي تؤكد عىل القيمة املعنوية للفرد.
[ ]2[]1تدعوالفردانية إىل مامرسة أهداف الفرد ورغباته لتكون قيمه مستقلة ومعتمداً عىل نفسه( .م)
[[[ -يرى الفيسلوف األملاين «اليبتنس» أن هناك جواهر مركبة فالبد يف رأيه أن تكون هناك جواهر بسيطة .هذه الجواهر البسيطة هي التي
يسميها «املونادات» ،وهي «الذات الحقيقية التي تتكون منها الطبيعة» .لقد قيل بحق ان ليبنتز هو اعظم من قال بفكرة التفرد .يقول اليبتنس
بهذا الصدد :ليس للمونادات نوافذ ميكن من خاللها أن ينفذ إليها يشء أو يخرج منها( .م)
[[[( Gottfried Wilhelm Leibniz -م)
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3ـ التجريبية (اإلمربيقية)[[[ والوضع ّية[[[ :إن اإلبيستمولوجية الليربالية هي تجريب ّية ووضع ّية .إن
أغلب الليرباليني كانوا يرصحون أو يلمحون بتوجههم الوضعي يف املجال اإلبيستمولوجي .إن
املنظور الذري ال يتواءم متاماً مع اإلميان بالجامع ّية[[[ ،إن الفلسفة الوضع ّية تتالءم أكرث مع الصبغة
النفسانية والناسوتية يف الليربالية.
كل ذرة نفسيّة ــ حسب التعبري آنف
4ـ الحريّة الليربالية تعني عدم التعرض لحريّة اآلخرين :إن ّ
إل إذا
الذكر ــ تبحث عن مصالحها ،وال يح ّدها أي يشء يف سبيل تحقيق احتياجاتها النفسيةّ ،
تعارضت هذه الحريّة املمنوحة للنفس مع حريّة فرد آخر .يغفل هذا التعريف للحرية ،العدالة
والغاية من النمو والكامل اإلنساين ،إذ يُ َعد اإلنسان ح ّرا ً حتّى وإن عمل عىل مخالفة الحقيقة
أل يح ّد حريّة فرد آخر ،وميثّل هذا التعريف توجهاً
والعدالة واملصلحة اإلنسانية ،ويبقى ح ّرا ً برشط ّ
نفسانيّاً بحتاً.
مبني عىل االعتقاد بالحقوق الذاتية
5ـ حقوق اإلنسان :إن النظام الحقوقي الذي تق ّدمه الليربالية ٌّ
لكل «فرد» بصفته «ذ ّرة نفسان ّية» أو «ذرة» .إن كل فر ٍد ـ وفق هذا املنظورـ ميثّل ذ ّرة نفسان ّية تتعرف
ّ
إىل حقوقه باالستناد إىل احتياجات النفس األ ّمارة ومطالبها ،ومن دون االعتناء بالغاية الكل ّية من
من ّو اإلنسان وكامله والعدالة والحقيقة .إذا ً فإن نظام «حقوق اإلنسان» الليربايل يتعارض متاماً مع
املنظور الديني لحقوق اإلنسان الذي يع ّد الفرد عبدا ً لله ومخلوقه ،ويرى له حقوقاً وواجبات .إن
الفرد وفق املنظور الليربايل لـ«لحقوق اإلنسان» هو كائن مستقل بذاته وال يحتاج إىل إرشادات
الوحي ،ولذلك تع ّد جذوره استكبارية.
إن نظام «حقوق اإلنسان» الذي عرض يف القرن الثامن عرش كان صورة مط ّورة ملفهوم «الحقوق
الطبيعية» الذي ُعرض إبّان القرنَني السادس عرش والسابع عرش .أ ّما اآلن فإن األنظمة الليربالية تنظّم
عالقات األفراد يف مجال الحياة املدنية وعىل الصعيد القضايئ باالستناد إىل املنظور الليربايل
كل فرد ،باعتباره «حق فردي»].
ملفهوم حقوق اإلنسان[ .أي بنا ًء عىل النفع ّية النفسية لدى ّ

إن حقوق اإلنسان الليربالية تع ّد اإلنسان كائناً مستقالً بذاته وتابعاً الحتياجاته النفسية ،وبنا ًء
عىل هذا االعتبار تنظّم له الحقوق والواجبات .أ ّما يف الفكر اإلسالمي فإن اإلنسان هو مخلوق الله
[[[ -الفلسفة التجريبية أو اإلمربيقية ( )Empiricismتوجه فلسفي يؤمن بأن كامل املعرفة اإلنسانية تأيت بشكل رئييس عن طريق الحواس
والخربة .تنكر التجريبية وجود أية أفكار فطرية عند اإلنسان أو أي معرفة سابقة للخربة العملية( .م)
[[[ -الفلسفة الوضعية ( )Positivismإحدى فلسفات العلوم التي تستند إىل رأي يقول إنه يف مجال العلوم االجتامعية ،كام يف العلوم
الطبيعية ،فإن املعرفة الحقيقية هي املعرفة والبيانات املستمدة من التجربة الحسية ،والعالجات املنطقية والرياضية( .م)
[[[ -الجامعية ( )Collectivismهو املصطلح املستخدم لوصف أي وجهة نظر أخالقية أو اجتامعية أو سياسية تشدد عىل أهمية
التواكل املتبادل بني أفراد املجتمع .والجامع ّيون بشكل عام يرغبون بإعطاء أو لوية ألهداف املجتمع كافة فوق أهداف الفرد( .م)
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وعبده ،وبنا ًء عىل هذه العبوديّة يتبلور له نظام من «التكاليف ـ الواجبات» ،وهذا ما ميثّل الفرق
الجوهري بني هذين النظامني الحقوق َيني .إن الليرباليني يع ّدون «حقوق اإلنسان» مطلقة ،ويرون
مخالف لحقوق اإلنسان .يف حني إن ما يسمونه بحقوق
أن أي تعريف آخر للتكاليف والحقوق
ٌ
كل من «جان
اإلنسان ما هو إال افرتاضات ذهنية نابعة من الرصاعات النفسان ّية وال يشء آخر .إن ّ ً
جاك روسو« و«فرانسوا فولتري» و«جان استيوارت ملـ« هم من املنظرين األوائل الذين تناولوا نظرية
«حقوق اإلنسان».
6ـ الفصل بني السلطات :بلور أقطاب الليربالية نظرية «الفصل بني السلطات» من أجل الح ّد
من سلطة امللك وسائر النبالء واإلقطاعيني ،وليحصلوا عىل جزء من السلطة .لقد تب ّوأ الربجوازيون

مراكز السلطة السياسية بد ًء من أواخر القرن الثامن عرش وطوال القرن التاسع عرش .لقد كانت
نظرية «الفصل بني السلطات» طوال هذه الفرتة مبنزلة توجيه فكري ملامرساتهم السياسية ،إذ كانوا
ي ّدعون أنهم يعتمدون مبدأ «الفصل بني السلطات» وقاي ًة من التمركز السلطة وحدوث االستبداد
والدكتاتورية.
مبني عىل أصل «اإلطالق»،
مغي ،ومح ِّدد ومؤث ِّر .وألنه
غري أن مفهوم «السلطة» هو مفهوم ِّ
ٌّ
ّ
حاصل يف
ٌ
متكث .لذلك فإن متركز السلطة
حتّى وإن تفكك ظاهرياً فإنه متحد يف الباطن وغري
املجتمعات الليربالية بشكلٍ من األشكال ،إذ غالباً ما يكون ذلك بيد السلطة التنفيذية أو الربملان.
ولكن هذا التمركز والوحدة الباطنيّة للسلطة تظهر بغطا ٍء يفككها صوريّاً ،إذ يبدو الفصل حاصالً،
إل غطاء ظاهري إلخفاء التمركز،
ولكنه يف الحقيقة خدعة .إن مبدأ «الفصل بني السلطات» ما هو ّ
بل هو استبداد السلطة يف الدول واملجتمعات الليربالية .إن معالجة إشكالية «السلطة» والوقاية من
استعامالتها التعسفية ال تكون بفصل السلطات .بل بتأكيد أصل الوالية ،بصفتها الجانب الباطني
للدولة ،وبالتايل استبدال الوالية املعنوية بالسلطة الدنيوية .إن األصل يف مثل هذه املقولة ــ كسائر
املقوالت ــ هو حضور الروح اإللهية أو الشيطانية .إن االستبداد بالرأي [سوا ًء عيل الصعيد الفردي
أو رأي األكرثية ،أي الدميقراطية] هو نتيجة عدم االلتزام بالتقوى والحضور القُديس والشهود
الديني .فيام لو غاب هذا الحضور والتقوى سيكسب القانون املبني عىل أساس الحاجات النفسيّة
أي حال فإن الفصل بني السلطات هو أمر
ماهية استبدادية ويكون باطن االستبداد النفساين .عىل ّ
يغي ماه ّية السلطة .إن الحل يكمن يف الوالية القُدسية املبن ّية عىل الوالية اإللهية.
صوري ،وال ّ
7ـ النظام الربملاين :إن االعتقاد مببدأ النظام النيايب أو الربملاين هو من أهم خصائص األنظمة
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الدميقراطية الليربالية .لطاملا كانت الربملانات ـ بد ًء من القرن السابع عرش ـ مظهرا ً إلرادة أصحاب
رؤوس األموال وأصحاب املصانع ،إذ كانوا يعتمدون آليات مختلفة من قبيل الصحافة والرأي العام
من أجل تسيري الناس نحو أغراضهم السياسية.
إن الليربالية هي إيديولوجية دميقراطية ،ولذلك تتأثر بنقاط ضعف الدميقراطية وزالتها.
إن األنظمة الليربالية مبنيّ ٌة عىل التعريف النفساين لإلنسان واحتياجاته ،ولذلك تعتمد مثل هذه
االحتياجات واألغراض الدنيويّة يف الترشيع ومامرسة السلطة .ميكن توجيه بعض االنتقادات
لفكرة النظام النيايب ومبادئه النظرية وآليات عمله ،وسنتناول ذلك يف موضع آخر.
8ـ التساهل والتسامح :كانت أوروبا تعاين الحروب والرصاعات الدينية طوال القرنَني السادس
عرش والسابع عرش ،حتّى تحولت هذه النزاعات إىل مانع كبري أمام الوحدة الوطنية وتأسيس
الدول الحديثة .كان الليرباليون بطرحهم فكرة التساهل والتسامح يبحثون عن بيئة مناسبة تح ّد من
الرصاعات الفئوية والدينية ،وبهذا استطاعوا تهيئة الظروف لنشوء ال ّدول القومية واملركزية.
إن األساس النظري ملبدأ «التساهل والتسامح» مبني عىل النسبويّة( .)Relativismمبا أن
الليرباليني كانوا يع ّدون الحقيقة أمرا ً مجهوالً وال يرون أصوالً قدسية وسامويّة للدين ،ع ّدوا العقائد
الدينية من بناة أفكار البرش وقالوا بأن النزاعات العقائدية واهية .ولذلك سعوا يف تهيئة اطا ٍر جمعوا
كل
فيه العقائد الدينية املنحرفة والصحيحة والساموية معاً اعتامدا ً عىل مبدأ «التساهل والتسامح»ّ .
ذلك من أجل عدم املساس بالنظام واألمن االجتامعي .من املؤكد أن املبدأ الرئيس يف العمل
ومامرسة السياسة يف الدول الليربالية مبني عىل التوجهات العلامنية .لذلك ميكن أن نقول إ ّن
التساهل والتسامح الليرباليَني مبنيان عىل االعتقاد بالنسبويّة واالعتقاد بعدم سامويّة األديان .أ ّما
الغاية من وراء ذلك هو الحفاظ عىل الوضع الراهن وسيطرة دولة الربجوازيني.
9ـ النسبويّة :إن الليربالية تؤمن بالنسويّة من الناحية اإلبيستمولوجية واألخالقية .فعىل الصعيد
كل ما كان
إل بـ«أصل التلذذ» .أي ّ
األخالقي ال تؤمن الليربالية بأي معيار أخالقي ثابت ومطلقّ ،
رش» .إن أساس التلذذ
يحقق اللذة فهو «خري»ّ ،
وكل ما مل يحقق اللذة ويؤدي إىل املشقة هو « ّ
والتأمل يف الفكر الليربايل نابع من أمل الجسم ولذته .وعىل هذا األساس يكون مفهوم الخري ومفهوم
الرش ومعايريهام يف إطار األخالق الليربالية تابعني للذة األفراد ومشقّتهم ،وال يوجد أي معيار عقيل
أو قديس مطلق آخر ،إذ يكون األمر متغريا ً ونسب ّياً تبعاً ألحوال الفرد النفس ّية .يؤكد «جيمز بنتام»
و«جون استيوارت مل» رصاح ًة عىل األسس النفس ّية والجسدية لألحكام األخالقية.
10ـ عدم تدخل الدولة يف االقتصاد :تعتقد الليربالية الكالسيكية بأن عدم تدخل الدولة يف
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الشؤون االقتصادية هو من أجل إطالق عملية كسب األموال .إن األزمات االجتامعية والنزاعات
التي أحدثتها هذه النظرية والفقر الذي سببته يف الطبقات املعدومة جعل الليرباليني ذوي التوجه
«االشرتايك ـ الدميقراطي» يعملون تعديالً يف هذه الفكرة ،إذ ق ّدموا بعض الحلول وقالوا برضورة
تدخل الدولة يف بعض األمور لحامية الطبقات املحرومة ،وتبلور هذا األمر يف مجاالت مختلفة
كالتأمني الصحي ومعالجة البطالة .كان ذلك من أجل الحد من االعرتاضات وحدوت الثورات.
11ـ العلامن ّية :إن الليربالية هي إيديولوجية علامنيّة بالذات ،وهذا نابع من جذورها اإلنسانية.
إن جوهر الفكر اإلنساين يف كل مجاالته ،والسيام يف مجاله السيايس هو جوهر غري قديس
وعلامين ،وإن الليرباليني يؤكدون هذه ال َعلْ َمنة.
إن اإليديولوجية الليربالية التي نشأت يف حدود القرن السابع عرش ،منت وانترشت شيئاً فشيئاً،
حتّى صارت يف نهايات القرن العرشين تتمثل بالتيارات الثالثة اآلتية:

1ـ الليربالية الكالسيكية :التي اشتهرت عىل الصعيدين النظري والتطبيقي (يف املجال السيايس)
بد ًء من النصف الثاين للقرن الثامن عرش وطوال القرن التاسع عرش .إن «جون لوك» و«بنتام» و«آدام
سميث» ميثلون أقطاب الليربالية الكالسيكية.
2ـ الليربالية االشرتاكية :انترش هذا النوع من الليربالية يف بدايات القرن العرشين .تتمثل أسباب
نشوء هذا التوجه الليربايل باألزمات االقتصادية واالعرتاضات الشعبية العارمة التي ع ّمت العامل
من قبل الكادحني ضد ظلم الليربالية الكالسيكية واألنظمة الليربالية .تبلورت الليربالية االشرتاكية
يف آراء «برنشتاين»[[[ و«كائوتسيك»[[[ ومن ث ّم يف «الشيوعية األوروبية» .كان هذا التيار الليربايل
يعتقد بأن عىل الدولة التدخل يف الشؤون االقتصادية يف حدود معينة لتقيض عىل البطالة ،وقاية
من حدوث أي مترد اجتامعي .كان لـ«جون مينارد كينز»[[[ أحد أقطاب نظرية «الدولة املرشدة»
دورا ً مهامً يف بلورة نظرية الليربالية االشرتاكية من الناحية االقتصادية .كانت السنوات التي أعقبت
الحروب العاملية ،والعقود الخامسة والسادسة والسابعة من القرن العرشين متثّل فرتة االزدهار
السيايس لليربالية االشرتاكية يف أوروبا وإىل ح ٍّد ما يف أمريكا .ميثّل «جون رولس»[[[ أحد منظري
الليربالية االشرتاكية يف النصف الثاين من القرن العرشين.
[[[( Eduard Bernstein -م)
[[[( Karl Johann Kautsky -م)
[[[(John Maynard Keynes -م)
[[[( John Rawls -م)
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3ـ النيوليربالية[[[ أو الليربالية الجديدة :إن األنظمة التي تطبق الدميقراطية االشرتاكية استطاعت
الحد من حدوث الثورات الشعبية عن طريق احتكار اليد العاملة وثروات الشعوب املضطهدة
يف العامل الثالث وتخصيص جزء يسري من هذه الرثوات لتقديم الخدمات للمواطنني يف الدول
خ األموال
الرأساملية .لقد أ ّدى هذا األمر إىل انخفاض أرباح املستثمرين يف القطّاع الخاص وض ّ
ملصلحة الدولة ،األمر الذي يؤدي إىل وقوع خسائر ماديّة لدى الليرباليني والرأسامليني عىل مدى
الطويل.
إن الركود االقتصادي الذي واجهته األنظمة الرأساملية يف الدول التي طبقت الدميقراطية االشرتاكية
خلق أزمات كبرية لدى تلك الدول ،وهذا ما أ ّدى إىل إعادة النظر يف أسس الليربالية الكالسيكية،
جل
جدد كانوا يصبّون ّ
حلّ ٍة جديدة .عىل الرغم من أن الليرباليني ال ُ
وبالتايل ظهور ليربالي ٍة أخرى ب ُ
إل أنهم أو ْلَوا عىل مكونات
اهتاممهم عىل التصدي لتدخل الدولة ومقابلة االعرتاضات الجامهرييةّ ،
الليربالية الكالسيكية اهتامماً بالغاً للحفاظ عىل استمرارية نهب الرثوات من قبل الرأسامليني.
يبدو أن الليربالية الجديدة الغربية تفتقر إىل أسس نظريّة قويّة ،السيام وأنها ظهرت كتيار سيايس

كلً من «مارغاريت تاترش»[[[ و«جون
مسعور يروم تقويض كل األسس السياسية األخرى .إن ّ
ميجر»[[[ يف بريطانيا و«رونالد ريغان»[[[ و«جورج بوش»[[[ يف الواليات املتحدة ميثلون تيار اليمني
يف الليربالية الجديدة .أ ّما عىل صعيد الفكر والفلسفة فإن «كارل بوبر»[[[ كانت له توجهات ليربالية
جديدة واضحة.
إن استمرار األزمات االقتصادية يف األنظمة الرأساملية لن تسمح لليرباليني الجدد باملناورة
والنشاط .إن الليربالية الجديدة كنظريتها الكالسيكية تحمل صور ًة عنيفة ،وهي عىل خالف
الدميقراطية االشرتاكية ال تتمتع بهياكل حزبية داعمة وشعارات مخادعة.
ميكن رسد الخصائص االجتامعية والطبقية يف األنظمة الدميقراطية ذات التوجه الليربايل
كاآليت:
[[[-النيوليربالية ( )Neoliberalismفكر آيديولوجي مبني عىل الليربالية االقتصادية التي هي املك ّون االقتصادي لليربالية الكالسيكية
والذي ميثل تأييد الرأساملية املطلقة وعدم تدخل الدولة يف االقتصاد( .م)
)م( [2]- Margaret Hilda Thatcher
)م( [3]- John Major
)م( [4]- Ronald Reagan
)م( [5]- George Herbert Walker Bush

)م( [6]-Karl Popper
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أوالً :إنها تعتمد شمولية (توتاليتارية) معقّدة وخف ّية .إن الشمولية هي آلية للهيمنة عىل الرأي
العام عن طريق أجهزة اإلعالم.
ثانياً :إن ماهية األنظمة الدميقراطية ذات التوجه الليربايل تتميز بهيمنة رأس املال ،وهذا ما
يسبب تفيش الفواصل الطبقية والتمييز الطبقي .عىل أن هذه الفواصل الطبقية هي أقل من نظرياتها
يف املجتمعات يف دول العامل الثالث التي تقلّد الدميقراطية الليربالية.
ثالثاً :إن الدول الدميقراطية ذات التوجه الليربايل هي كلها قوى امربيالية[[[ (أي رأساملية
حرصية) ويكمن داخلها الذات املهيمنة واملتجاوزة والقامعة.
رابعاً :يتمثل الركن األساس والرئيس يف األنظمة الليربالية الدميقراطية باستبداد صاحب رأس
املال .إن مفردات رئيسة كـ«القانون» و«الحرية» و«حقوق اإلنسان» يجري تعريفها يف النظام
الليربايل يف إطار مصلحة رأس املال واستبداده ،وهي باألساس مفاهيم صوريّة.

خامساً :نظرا ً للنزعة النفسانيّة الكامنة يف الدول الدميقراطية ذات التوجه الليربايل فإنها
تصبح أسرية االغرتاب[[[ وهذه هي صفات املجتمعات املتجذرة يف مبادىء املدرسة اإلنسانية
( )Humanismوالعدمية.
االشرتاكية :األسس النظرية واألصول االجتامعية
تعود جذور االشرتاكية بصفتها ايديولوجية إىل السنوات األوىل التي أعقبت الثورة الفرنسية .إن
الثورة الصناعية والضغوط التي سببها االقتصاد الليربايل عىل الطبقات الفقرية هيأ الظروف لنشوء
ايديولوجية جديدة.
استُعمل مصطلح «االشرتاكية »Socialism/أل ّول م ّرة يف «مجلة التعاون»[[[ التي كانت تر ّوج
ألفكار «روبرت أو ين»[[[ .ولكنها أصبحت مصطلحاً سياسياً يف عام ( )1832بعد أن استعملتها
صحيفة «غلوبـ«[[[ العائدة لـ«سان ساميون»[[[.
[[[-اإلمربيالية ( )Imperialismنوع من الدعاوى اإلمرباطورية .اسمها مشتق من الكلمة الالتينية إمربيوم ،وتعني الحكم والسيطرة عىل
أقاليم كبرية .ميكن تعريفها بسعي دولة لتوسيع سلطتها وتأثريها عرب االستعامر ،استخدام القوة العسكرية ،ووسائل أخرى.لعبت االمربيالية
دوراً كبرياً يف تشكيل العامل املعارص ،وسمحت برسعة انتشار األفكار والتقنيات وساهمت يف تشكيل عامل أكرث عوملة( .م)
[[[ ،Alienation -أو «االغرتابـ« .مصطلح بلوره ماركس يف كتاباته ،مشرياً من خالله إىل اإلنسان املنقطع عن طبيعته اإلنسانية بسبب
انهامكه يف العمل( .م)
)م( [3]- Cooperative
(م)[4]-Robert Owen

)م( [5]- Globe
)م( [6]-Saint-Simon
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سمهم «كارل ماركس»
يُ َعد «روبرت أو ين» و«سان ساميون» من مؤسيس الفكر االشرتايك ،وقد ّ
باالشرتاكني الطوباويني أو املثاليني» .ولكنني هنا سأبحث يف االشرتاكية بصفتها ايديولوجية
كل يشء يفرتض تعريف لفظة «االشرتاكية »Socialism /من الناحية اللغوية .إن كلمة
حديثة .وقبل ّ
« »Socialismمشتقة من كلمة « »Socilareمبعنى االتحاد واالئتالف واملشاركة .وكلمة «»Socil
التي تعني التعاقد القانوين والرسمي بني املواطنني ،وتتضمن يف الوقت نفسه معنى العالقة
العاطفية والصداقة والتعاون بني األفراد.
تبلورت االشرتاكية بصفتها ايديولوجية يف العامل الحديث إبان العق َدين الثاين والثالث يف القرن
التاسع عرش ،ويف آراء «سان ساميون» (1825م) و«شارل فورييه»[[[ (1837م) و«روبرت أو ين»
(1858م) واشتهرت يف صور مختلفة كـ«االشرتاكية املسيحية» و«االشرتاكية الصنفية» و«االشرتاكية
األخالقية» و«االشرتاكية املاركسيّة».

وعىل الصعيد التنظري ميكن ملس مالمح االشرتاكية يف الثورة الربيطانية يف القرن السابع عرش
وثورة الفالحني املعروفة بحركة اللولريني .ولكنها اشتهرت يف أدبيات الفكر السيايس األورويب
يف عام (.)1832
إن االشرتاكية هي ايديولوجية حديثة وصورة من صور الدميقراطية .تؤمن االشرتاكية بأصالة
إل أن اإليديولوجيا االشرتاكية عىل خالف غريها تؤمن
«الشعب/الدموس» وبسلطة النفس األ ّمارةّ .
بأصالة «النفس األ ّمارة الجمعية» وتع ّدها مصداقاً لـ«دموس».
ميكن إيجاز األسس النظرية لالشرتاكية يف املحاور اآلتية:

1ـ اإلنسانية ذات النزعة النفسان ّية (.)Humanism

2ـ القول بأصالة النفس األ ّمارة الجمعيّة بصورة نسبية أو مطلقة وع ّدها مظهرا ً إلرادة (الدموس/
األكرثية).
3ـ االعتقاد مبفهوم «العمل ـ رأس املال» يف إطاره الحداثوي.
4ـ االعتقاد مببدأ النمو والتطور
5ـ االعتقاد بأصالة إرادة األكرثية (الدموس) عىل الصعيد الترشيع والتنفيذ.
إن هذه األسس النظرية نجد مالمحها يف النظرية الدميقراطية ذات التوجه الليربايل ،والسيام
)م( [1]- Charles Fourier
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أن االشرتاكية هي كالليربالية ،إذ ت ُ َعد إيديولوجية حداثوية انسانوية وبالطبع دميقراطية .أ ّما الفارق
الذي مييز بينهام هو موقفهام من الدميقراطية ومفرداتها كـ«دموس» و«حكم الشعب» وطبيعة
الحقوق والحريات.
إن الوجه املشرتك اآلخر بني الدميقراطية الليربالية واالشرتاكية يتمثل باتفاقهام حول مفهوم
«العمل ـ رأس املال» .إن «العمل» يف االقتصاد الحديث يُع َّرف يف إطار متنافر ومهيمن وسلطوي
ويف عالقته مع مفهوم «رأس املال» .كام أن مفهوم «رأس املال» يف اإلطار الحداثوي ال يناظر
مفهوم «الرثوة» يف إطارها ما قبل الحداثوي .إن «رأس املال» هو ثروة مرتاكمة ف ّعالة ومتنامية
ُغي وتط ّور ما حولها .ميثّل «رأس
وذات نزعة انتهازية وسلطوية ،إذ تراكم ذاتها يف الوقت ذاته ت ّ

املال» عالقة وجودية بني اإلنسان الحداثوي بصفته «كائن »Subject/والطبيعة بصفتها «يشء/
.»Object

إن هذا املفهوم الحداثوي لـ«رأس املال» الذي له عالقة جدلية مع املفهوم الحداثوي «للعمل»
مل يكن متداوالً يف القرون الوسطى والعامل القديم .إن «رأس املال» ميثّل عالقة وجودية تستمد كيانها
يجسد روح العرص الحديث.
من ق ّوة «العمل» مبفهومه الحداثوي املهيمن عىل الطبيعة ،وهو مفهوم ّ

إن اإليديولوجيا «االشرتاكية» تقرأ ـ كالليربالية ـ مفهوم «رأس املال ـ العمل» يف إطاره الحداثوي،
وهذا ما نجده واضحاً يف أفكار «كارل ماركس» االقتصادية وآراء «روبرت أوين» وقراءته آللية تنظيم
جل هذه األفكار يف آراء «كارل كاوتسيك»[[[ و«فييل برانت»[[[ واالشرتاكيني
العمل .وقد انعكست ّ
الدميقراطيني ذوي امليول الليربالية واالقتصاديني الكالسيكيني من أمثال «آدم سميث» و«دافيد
ريكاردو«[[[.
إن الفرق بني االشرتاكية املاركسية ذات النزعة الثورية مع الليربالية الكالسيكية ال يكمن
يف تعريفهام ملفهوم «العمل ـ رأس املال» .بل إن الفرق يتمثل يف رؤية االشرتاكية املاركسية
لرأس املال ،إذ ترى رضورة استحواذ الدولة عليه ،فهي (أي الدولة) من متثل إرادة األكرثية أو
(الدموس) .يف حني ترجح الليربالية أن يكون رأس املال بيد القطاع الخاص وأصحاب رؤوس
األموال الذين هم تشبه الذرات النفسانية التي تشكّل العرص الحديث .تدعو الليربالية إىل أن يكون
نشاط أصحاب رأس املال بعيدا ً عن الرقابة الحكومية أو تحت إرشافها وأن تجري عملية جمع
)م( [1]- Karl Johann Kautsky
)م( [2]-Willy Brandt
)م( [3]- David Ricardo
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الرثوات بصورة مستقلة .لذلك فإين أع ّد «االشرتاكية» إيديولوجية ذات نزعة رأساملية .ألنه حسب
التعريف الذي قدمته للرأساملية فإن الدول االشرتاكية أيضا متثّل صورة من الدول الرأساملية.
إن نشوء األفكار االشرتاكية يف أوروبا وأمريكا إبان القرنَني التاسع عرش والعرشين هي نتيجة
الفقر املتفيش الذي سببته الدول الليربالية واألفكار الليربالية والرأساملية .إن هذا الفقر املدقع
واستغالل األطفال والنساء يف العمل وكذلك بروز الفواصل الطبقية كان من نتاج هذه األزمات
املتعاقبة التي سببتها زيادة اإلنتاج والبطالة .مثل هذه األزمة جعلت بعض املهتمني أن يق ّدموا
حلوالً مثل فسح املجال إلرشاف الدولة عىل عملية اإلنتاج والتوزيع (وهي فكرة «سان ساميون»)،
أو تأسيس جمعيات تعاونية (وهي فكرة «فورييه») ،حتّى إزاحة الدول الليربالية ــ الرأساملية
عملية ذات توجهات اشرتاكية (وهي فكرة «كارل ماركس») .كانت الغاية األوىل
وتأسيس دول ّ
من وراء هذه الحلول هي القضاء عىل البؤس والحرمان والفقر املتفيش يف املجتمعات .من بني
هؤالء املنظرين كان «برودون»[[[ يرى بأن الحل يتمثل بالرجوع إىل النظام الزراعي التقليدي غري
الصناعي الذي يهمني فيه االقطاعيني الصغار ،وذلك للتخلص من رش ضغوط الليرباليني.
ميكن وصف املحاور الرئيسة يف اإليديولوجية االشرتاكية يف النقاط اآلتية:

1ـ الدعوة إىل الحد من امللكية الشخصية الكبرية ،بل يف بعض امل ِ
أي ملكية
َواطن إزالة ّ
شخصية.
2ـ تأكيد الدور الرقايب الذي متارسه الدولة أو الكميونات[[[ أو النقابات العمّل ّية والفلّح ّية عىل
عملية اإلنتاج أو التوزيع أو عىل كليهام.

3ـ االلتفات النسبي إىل تأمني احتياجات الفئات املحرومة التي أُ ْه ِملت يف النظام الرأساميل
الليربالية ،وهي طبقة كادحة محرومة من أدىن متطلبات العيش الكريم.
إن اإليديولوجية االشرتاكية تأخذ اتجاهات متعددة بحسب قراءتها للمحاور آنفة الذكر ،والسيام
أنّها متثّل مجموعة من األفكار تكون االشرتاكية املاركسية يف جزء منها ويف جزء آخر تكون
االشرتاكية الليربالية .فاالشرتاكية املاركسية تؤكد إزالة امللكية الشخصية واإلرشاف الحكومي عىل
علمية اإلنتاج والتوزيع ،أ ّما االشرتاكية الدميقراطية فإنها قد أدمجت تقريباً مع الليربالية ،والفارق
(م)[1]-Pierre-Joseph Proudhon
[[[ -الكمونة من أهم املصطلحات يف األدبيات االشرتاكية يشري إىل مجموعة من األفراد يعيشون مع بعضهم البعض لهم اهتاممات
مشرتكة ،يتشاركون يف امللكية واملمتلكات واملوارد ويف بعض الكميونات العمل والدخل .باإلضافة لالقتصاد الجامعي ،هناك إجامع يف
حياة بِشَ كل بِيئيء أصبح واحد من أهم املبادئ األساسية( .م)
إتخاذ القرار ،والبِنيات لَيست َه َر ِمية وال َ
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الوحيد بينها وبني الليربالية هو حاميتها من الطبقة الكادحة واملعدمة وطالبتها بنرش التأمني الصحي
وتأمني العاطلني من العمل.
إن عملية اندماج االشرتاكية الدميقراطية بالليربالية بدأت يف العقد األخري من القرن العرشين
وبدايات القرن الحادي والعرشين ،وذلك عند هزمية االشرتاكية املاركسية ذات النزعة الثورية
كل من أوروبا وأمريكا .لهذا ميكن أن نقول إ ّن «الدميقراطية
وعند تبلو ِر االشرتاكية الجديدة يف ٍّ
االشرتاكية ذات الطابع الليربايل» تح ّولت شيئاً فشيئاً إىل اإليديولوجيا الرئيسة يف العامل ،وبهذا
فقدت االشرتاكية كلّياً قوتها الثورية ضد األنظمة الرأساملية الليربالية ونصف الليربالية .والسيام
أن االشرتاكية املاركسية ذات النزعة الثورية يف أو ج اقتدارها وشهرتها مل تنجح يف تجاوز حدود
الرأساملية الحديثة والعقل الحداثوي ،وذلك بحكم العقائد املشرتكة املوجودة يف املدرستني
كمبادىء املذهب اإلنساين ( )Humanismواالعتقاد بأصل التطور والقراءة الحداثوية ملفهوم
العمل ورأس املال والدميقراطية.
ميكن وصف أبرز االتجاهات الفكرية يف املدرسة االشرتاكية يف تاريخ الفكر الغريب يف النقاط
الثالث اآلتية:
1ـ االتجاه املعروف بـ «االشرتاكية الخيالية»[[[ التي كانت تدعو إىل االصالحات الفوقية
وتأسيس تعاونيات يف مجال اإلنتاج والتوزيع .ميكن تعقّب جذور هذا االتجاه يف آراء «هوس»
و«جون ويكليف»[[[ الحركة الفلّحية يف بريطانيا.
وعىل الرغم من أن االشرتاكيات الخيالية إبّان القرن التاسع عرش يف فرنسا وبريطانيا («سان
إل أن هناك مالمح راديكالية
ساميون» ،و«فورييه» ،و«أوين» أمنوذجاً) مل تكن ثورية وال راديكاليةّ ،
الفلحية.
يف آراء «هوس» و«وايكليف» وأنصار الحركة ّ
2ـ هيمنت النزعات الراديكالية واملتشددة عىل االشرتاكية الغربية خالل العق َدين السادس
والسابع من القرن التاسع عرش وكان ذلك يف إطار «األممية األوىل»[[[ وخاصة يف نطاق اإليديولوجية
[[[ ،Utopian socialism -االشرتاكية الخيالية (الطوباوية=غري علم ّية) هي نظرية مثالية تدعو إىل بناء مجتمع إنساين سعيد يقوم عىل
امللكية الجامعية والتساوي يف توزيع املنتجات والعمل اإللزامي لكل أعضاء املجتمع( .م).
).م( [2]- John Wycliffe
[[[-يف الثامن والعرشين من سبتمرب سنة  ،1864اجتمع مندوبون من بلدان مختلفة يف قاعة سان مارتن بلندن .كانت تلك هي املحاولة
األكرث جدية لتوحيد أكرث فئات الطبقة العاملة تقدما عىل املستوى األممي .كانت الدعوة إىل هذا االجتامع قد جرت من أجل تنظيم
التضامن األممي مع الثورة البولونية لسنة  .1863قرر اللقاء باإلجامع تأسيس الجمعية العاملية للعامل ،والتي صارت تعرف باسم األممية
األوىل .أنشأ مقرها بلندن وكان يسري من قبل لجنة مكونة من  21عضوا ،كانت مهمتها صياغة برنامج وقوانني ،وقد أو كلت هذه املهمة
لكارل ماركس ،الذي صار منذ تلك اللحظة يلعب دورا قياديا حاسام يف األممية األوىل( .م).
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املاركسية .متثّل املاركسية أحد أهم وأبرز تطبيقات اإليديولوجية االشرتاكية املتطرفة طوال
النصف الثاين من القرن التاسع عرش .كانت املاركسية تق ّدم نفسها بأنها «علم القوانني املتكاملة
يف املجتمعات البرشية» وت ّدعي أنّها أوسع من كونها مجرد فكرة أو حل سيايس.
أي حال فإن املاركسية هي ايديولوجية منسجمة متناسقة ،استمدت أصولها من املوروث
عىل ّ
الفكري والفلسفي الغريب طوال القرنَني الثامن عرش والتاسع عرش.
وعىل الرغم من أن املاركسية اصطدمت بش ّدة مع ال ُبنى الرئيسة يف النظام الرأساميل الليربايل
وكانت تعمل ضد ذلك ،ولكنها مع ذلك ت ُ َعد صور ًة من التوجهات اإليديولوجية يف عرص الحداثة.
حل خارج
إل أنها مل تق ّدم ّ ً
كل ذلك التطرف واملامرسات العنيفة التي تحملهاّ ،
وعىل الرغم من ّ
حدود الحداثة .فقد كان ماركس يدين العمل «املغرتب»[[[ واستغالل األفراد واالجحاف والظلم
خاصة .إلّ أنه مل يلتفت إىل
وتفش الفقر وتك ّدس الرثوات لدى فئة اجتامعية
يف النظام الطبقي،
ّ
ّ
أن الفقر والظلم وتك ّدس الرثوات ،كل ذلك هو من املستلزمات الذاتية للحضارة الحديثة ،وإن
الحل
ّ
األمر متجذّر يف عالقات الفرد ذات النزعة اإلنسانية ( )Humanismمع عينه والعامل ،وإن
األمثل للخالص من املشكلة هو تجاوز حدود ال ُبنى الفكرية للمدرسة اإلنسانية وأطر الحداثة وال
يشء آخر .ولكن ماركس كان مفكرا ً إنسانويّاً بامتياز ،وكان يؤمن بأصل التطور وسائر املعتقدات
السائدة يف عرص التنوير املتعلقة بأصل العقل املنقطع عن الوحي .وقد بنى فرضياته االقتصادية
يف االطار الحداثوي ملفهوم «قيمة العمل» و«العمل ـ رأس املال» الذي تبلور عىل يد االقتصاديني
تحصيل ألم ٍر حاصل.
ٌ
جز املاركسية عن القضاء عىل مشاكل الحداثة
الكالسيكيني .ولذلك أصبح ع ْ
إل أنها يف النهاية بقت أسري ًة
كل تلك الشعارات التي رفعتها ملناهضة الرأسامليةّ ،
وعىل الرغم من ّ
لهيمنة النظام الرأساميل الحديث.
تتمثل تطبيقات املاركسية بالنموذج السوفيتي والصيني ،إذ تبلورت من خالل هذين النموذجني
فرضيات اإليديولوجية املاركسية عىل الصعيد العميل.
إن النموذج السوفيتي والصيني ،وكذلك األسس الحداثوية لفرضيات املدرسة املاركسية طوال
كل ذلك ميثّل الصورة
السنوات األخرية من القرن التاسع عرش وأغلب العقود يف القرن العرشينّ ،
املهيمنة لالشرتاكية الغربية يف أرجاء العامل.
شهدت االشرتاكية املاركسية بعد وفاة ماركس يف عام  1883تطورات وانشقاقات كثرية تَ ثَّل
[[[ ،Alienation -أو «االغرتاب» .مصطلح بلوره ماركس يف كتاباته ،مشرياً من خالله إىل اإلنسان املنقطع عن طبيعته اإلنسانية بسبب
انهامكه يف العمل( .م)
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بعض منها بأزمات فكرية وعملية عديدة .إن النموذج الذي ط ّبقه «برنشتاين» و«كاوتكيس» ،وكذلك
ظهور «اللينينية» و«الستالينية» و«املاويّة»[[[ ،هي بعض من هذه االنشقاقات .ومع تفكك االتحاد
السوفيتي وانهيار املعسكر االشرتايك يف نهاية الثامنينيات من القرن العرشين تعرضت الحركة
اليسارية املاركسية لتطورات نظرية وعملية عميقة وخرجت عن هيئته «السلطوية».
جه سيايس جديد يف إطار آراء اصالحية أو تنقيحية[[[ عىل يد
 -3ظهر مع بداية القرن العرشين تو ّ
«برنشتاين» و«كاوتسيك» ،وبعض من االشرتاكيني األملان والنمساويني والربيطانيني.
كان هذا التوجه االشرتايك الجديد يؤمن ببعض مفردات النظام الليربايل كالربملان والفردانيّة
وحريّة أصحاب رأس املال يف كسب األرباح .اشتهر هذا التوجه يف العقود األوىل من القرن
العرشين و ُعرف بـ «االشرتاكية الدميقراطية» .إن أصحاب هذا الرأي يعتنون بامل ُلكية الفردية وغاية
ما يطالبون به هو إرشاف الدولة عىل الصناعة ورؤوس األموال الكبرية .إن االشرتاكيني ذوي التوجه
الدميقراطي ال يؤمنون بإحداث ثورة ضد النظام الليربايل ،بل يطالبون باصالحات متد ّرجة وقانونية
وذلك من أجل ضامن حقوق الفئات الفقرية واملحرومة.
عمل االشرتاكيون ذوو والتوجه الدميقراطي بزعامة «إيربت»[[[ األملاين و«سيدين ويب»
الربيطاين وأمثالهم طوال العقدين األول والثاين من القرن العرشين وأصبحوا من أبرز املنافسني
للامركسيني .وعىل أعقاب الحرب العاملية الثانية حدثت تغيريات ايديولوجية يف توجهات األحزاب
الشيوعية يف فرنسا وايطاليا وتبلورت «الشيوعية األوروبية» ،ما أ ّدى إىل تعضيد مواقف االشرتاكيني
الدميقراطيني .ومع حلول العقد التاسع من القرن العرشين وتزامناً مع األزمة العاملية التي واجهتها
ج ُدد ،مال االشرتاكيون ذوو التوجه الدميقراطي إىل
املاركسية وظهور الليرباليني الغربيني ال ُ
التوجهات الليربالية أكرث من قبل ،بل اندمجوا مع املدرسة الليربالية وأمست االشرتاكية الدميقراطية
ذيالً لليربالية أكرث من أي وقت مىض.
[[[

متثّل آراء «جون رولس» أحد أبرز األشكال النظرية لالشرتاكية الليربالية .وكام أرشنا آنفاً فإن
االشرتاكية الليربالية تؤمن باملبادىء الرأساملية األصلية كالخصخصة والقيم الربجوازية يف عرص
التنوير .ويف الوقت ذاته ال تغفل مفاهيم مه ّمة أخرى كالعدالة وتدعو إىل الحد من حدوث األسباب
التي تسببت يف االعتصامات الشعبية وتطالب بحامية الطبقات الفقرية.
[[[ ،Maoism-تربز هذه النظرية أفكار القائد الشيوعي الصيني ماوتيس تونج وتعتربها تطويراً خالقاً للامركسية اللينينية(م).
).م( [2]- Revisionism

)م( [3]-Friedrich Ebert
)م( [4]-Sidney James Webb
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يتوقع بأن اندماج االشرتاكية الدميقراطية مع الصورة الليربالية السائدة يف القرن العرشين سيتح ّول
وخاص ًة يف أوروبا.
بشكل متد ّرج إىل التوجه اإليديولوجي السائد يف الغرب
ّ
القومية ،أسسها النظرية وحدودها
إن مفهوم «األ ّمة »Nation /هو مفهوم حداثوي ،ظهر تدريجياً بعد عرص النهضة .كانت «األ ّمة»
يف املنظور الديني تواكب املفردات الدينية ،ومث ّة تعابري رائجة بهذا الصدد كـ«ملّة اإلسالم» و«ملّة
إبراهيم» .ولكن مفهوم «األ ّمة» الحديث الذي تعادلة يف االنجليزية كلمة «  »Nationدخلت يف
بلدنا (أي إيران) إبّان الثورة الدستورية.

كام وأ ّن هذا املفهوم مل يكن موجودا ً يف أوروبا القدمية والقروسطية ،بل إن املجتمعات ما
تقسم حسب املبدأ القبيل أو ال ِعرقي ،أو الديني أو الجغرايف .إن مفهوم «األ ّمة»
قبل الحداثة كانت َّ
وخاصة خالل القرنَني الثامن عرش والتاسع عرش.
الجديد ومصطلح القوم ّية ظهر بعد عرص التنوير
ّ

حق من حقوق اإلنسان» هو من نتاجات عرص
إن املبدأ املحوري القائل بأن «الحكم هو ّ
الحداثة ،واعتامدا ً عىل هذا املبدأ أصبح استقالل الفرد والسيام الشعوب الناشئة يستند إىل اعتامد
«حق السلطة» .ففي الواقع إن «الذات النفسان ّية املستقلة» التي ظهرت إىل جانب مفهوم (األكرثية/
ّ
دموس) يف العرص الجديد استم ّدت أحد مصاديقها مام يس ّمى بـ«الوعي القومي» ،متبلور ًة يف
مفهوم «األ ّمة».
إن األ ّمة أو « »Nationهي الصورة الحداثوية ملفهوم (األكرثية/دموس) أو الشعب املستقل
بذاته ،إذ ال يستند إىل هو يته الطبقية وال إىل معتقده الديني (مثل القرون الوسطى /األ ّمة الدينية)،
بل يستند إىل «وعي قومي» ،ويعتمد املبدأ القائل بأن «الحكم هو من حقوق الشعب».
القومي يف النقاط اآلتية:
ميكن رسد خصائص الفكر
ّ

1ـ تقديم تعريف متناسق مع توجهات املدرسة اإلنسانية عن البرشية.
2ـ االعتقاد بأن مصداق هذا اإلنسان املستقل بذاته يتمثّل يف «األ ّمة».
حكم» من األ ّمة.
3ـ االعتقاد باستحالة سلب ّ
«حق ال ُ
4ـ االعتقاد بأن «األ ّمة» هي مصدر رشعية السلطة.

5ـ االعتامد عىل التعريف الحداثوي ملفهوم «السلطة».
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6ـ االعتقاد بأن املبدأ األساس يف تقسيم املجتمعات البرشية هو مبدأ «الدول القوم ّية» املستقلّة
ذات السيادة والرشعية يف مامرسة السلطة.
7ـ إن املبدأ األساس الذي تستند إليه «القوم ّية» أو «العدالة القوم ّية» هو «الوعي القومي» الذي
يتجاوز الوعي ال ِعرقي ويختلف أيضاً عن الوعي الديني والعقائدي.
8ـ العلامنية.
إن «القوميّة» هي ايديولوجية يصعب وضعها يف إطار دقيق ،إذ تتميز بهوية مشتتة .ولكن ميكن
تلخيص حدودها الرئيسة يف النقاط آنفة الذكر.
يرى «أندروفنسنت»[[[ يف كتابه «اإليديولوجيات السياسية الحديثة» بأن كلمة ( )nationمشتقة
عن لفظتني التينيتني ،هام ( )nasciمبعنى الوالدة و( .)natioويعتقد بأن كلمة ( )nationظهرت
كاسم يف اللغتني االنكليزية والفرنسية خالل القرن الرابع عرش امليالدي .مع ذلك فإن مؤرخي
اإليديولوجيات يعتقدون بأن «القومية» بصفتها إيديولوجية قامئة بذاتها هي من نتاجات القرن
الثامن عرش والتاسع عرش ،وعند منو الطبقة الربجوازية واتساع الق ّوة االقتصادية لدى الرأسامليني
األوروبيون إبّان القرنَني السادس عرش والسابع عرش ،حتّى أواسط القرن الثامن عرش .كانت هذه
الطبقة املهيمنة تدعو إىل إزاحة القيود واملوانع املحلية واالقطاعية لغرض التجارة ولتوحيد
الضوابط الكمركية وتوحيد ال ُعملة ومنظومة القوانني والحقوق ،وقد وجدوا اآللية املناسبة لتحقيق
ذلك تتمثل بـ«القوميّة» ،ويف إطار «الدول القوميّة».
إن املنفعة االقتصادية لدى هذه الفئة لعبت دورا ً يف إيجاد مركزية حديثة ووحدة وطنية وقوم ّية
كل الفئات والطبقات االجتامعية واألنظمة واملؤسسات وكذلك السلطة السياسية
نظّمت واختزلت ّ
والعسكرية واالقتصادية ،تحت ما يس ّمى بـ«الدولة القوميّة» ،التي كانت تضمن مصالح الربجوازيني.

عىل الرغم من أن الربجوازية متثّل تجسيدا ً مثالياً لروح الحداثة ،وأصبحت مفهوماً شامالً
إل أنها كانت بحاجة إىل ترويج القوميّة عىل مدى أربعة قرون ،بد ًء من القرن السادس
وعاملياًّ ،
عرش حتّى القرن التاسع عرش ،وحتّى طوال بعض العقود من القرن العرشين .لقد كانت الغاية من
ترويج القوم ّية طوال هذه الفرتة هي الحفاظ عىل مصالح أصحاب رؤوس األموال الغربيني.
تط ّورت هذه املساعي الجا ّدة للحفاظ عىل النظام الرأساميل بعد املنتصف الثاين من القرن
(م)[1]-Andrew Vincent
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وخاصة االئتالف
العرشين إذ تص ّدت لذلك مراكز رؤوس األموال والقوى املتنفذة يف أمريكا وأوربّا
ّ
الصهيوين املاسوين ،وتكللت هذه الجهود بالدعوة إىل تأسيس حكومة عاملية واحدة تضمن
املطالب واالحتياجات والرغبات الربجوازية واليهودية يف العامل الحديث ،حتّى أصبح أمرا ً شامالً
واسعاً ال ميكن قهره.
جار وأصحاب املصانع واملرابون طوال القرنَني السابع عرش والثامن عرش يف أوروبا
كان الت ّ
يطالبون بتأسيس دول قوميّة حديثة تستند إىل وعي قومي وجامهريي ،ور ّوجوا للقومية من أجل
ذلك .ويف القرن التاسع عرش كان الرأسامليون يف ايطاليا وبروسيا[[[ من أبرز الداعني إىل الوحدة
القوم ّية ومن الداعمني للفكر القومي والحركات القوم ّية.
م ّرت القوم ّية بثالث مراحل عىل مدى تاريخها وهي كاآليت:

1ـ القوميّة الثورية األوىل يف أوروبا طوال القرنَني الثامن عرش والتاسع عرش.
2ـ القوم ّية الشوفينية (االستعالء والهيمنة عىل العمل).

3ـ القوم ّية املناهضة لالستعامر لدى الشعوب املضطهدة يف القرن العرشين.

كانت القوميّة األوىل طوال القرنَني الثامن عرش والتاسع عرش تستمد مبادئها من آراء «جان جاك
[[[
روسو« و«هردر»[[[ و«فيخته» ،وإىل ح ٍّد ما من «هيغلـ« ،مع االعتامد عىل بعض نظريات «ميكيافييل»
ريين تدعو إىل إنشاء دول قوم ّية
و«جان بودان» يف بعض الدول كإيطاليا وأملانيا .لقد كانت آراء األخ َ
وإيجاد وحدة سياسية ومناهضة قوانني النظام االقطاعي واالرستقراطي .ولذلك اصطبغت بطابع
كل من أملانيا وإيطاليا
ثوري .وبهذا صعد نجم القوميّة ذات النزعة الربجوازية مع االتحاد القومي يف ٍّ
إبّان القرن التاسع عرش .فضالً عن ذلك فإن القوم ّية األوىل كانت ذات نزعة رأساملية.
تعصب عرقي
هيمنت يف القرن العرشين نزعة متطرفة وعنيفة عىل الفكر القومي ،إذ تح ّولت إىل ّ
واستعاليئ متطرف ،وعرفت بـ«القوميّة الشوفينية» ،وراجت يف بعض املجتمعات الغربية كإيطاليا
وأملانيا وإسبانيا ،وكانت مدعومة كسابقتها من قبل أصحاب رؤوس األموال حتّى العسكريني
والعوائل امللك ّية ،ولكنها جوبهت من قبل التوجهات القوم ّية اإلمربيالية يف سائر الدول و ُهزمت
يف نهاية املطاف.

[[[ -املقاطعة األملانية التي أطلق عليها الحقاً اسم «بروسيا الرشقية»( .م)

(م)[2]- Johann Gottfried Herder

)م( [3]- Niccolò Machiavelli
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ظهرت القوم ّية الشوفينية إبّان الحرب العاملية األوىل ( 1914ـ 1918م) يف بعض الدول األوروبية
كفرنسا والنمسا وأملانيا حتّى اليابان .كام أن هذا التوجه القومي مثّل أحد األركان اإليديولوجية
لدى الحزب النازي يف أملانيا إبّان الحرب العاملية الثانية.
انترشت التوجهات القومية خالل القرن العرشين يف بعض الدول الرشقية كالصني وإندنوسيا
ومرص وإيران وغريها من الدول األفريقية واألمريكية الالتينية .كانت هذه النزعة القوم ّية مناهضة
لالستعامر ،ولكنها رغم تحقيقها بعض املكاسب ُهزمت وزالت يف نهاية املطاف( .سوكارنويف
إندنوسيا وجامل عبدالنارص يف مرص ومح ّمد مص ّدق يف إيران).

وألن االستعامر واإلمربيالية ظاهرتان حداثويتان ذاتا نزعة رأساملية ،فال ّ
شك بأن القوميّة يف
املجتمعات املضطهدة واملناهضة للغرب سوف ال تصمد يف حربها مع الغرب ،وال تنجح يف
التخلص من الهيمنة اإلمربيالية .فعىل الرغم من أنها تهيمن عىل السلطة يف هذه الدول ،ولكن بعد
ميض بضعة عقود ت ُد َمج ضمن النظام العاملي والرأساميل .ألن القوم ّية هي إيديولوجية حديثة
ّ
متجذّرة يف أسس الفلسفة الغربية الحديثة وتوجهات املدرسة اإلنسانية ( )Humanismوهي من
أركان العامل الحداثوي الرأساميل.

وخاصة بعد زوال «النارصية» يف مرص
أ ِف َل نجم القوم ّية خالل العقود األخرية من القرن العرشين
ّ
وكذلك اندالع الثورة اإلسالمية يف إيران التي تناهض اإلمربيالية وأسس الحداثة الغربية .عىل الرغم
كل ذلك فال تزال بعض رشارات القوم ّية املتطرفة متّقدة وموجودة يف بعض املناطق األوروبية
من ّ
كالبلقان وسلوفاكيا ،والتي ميكن أن نع ّدها اعرتاضاً ورصخ ًة ضد سلطة العقل الحديث ونتاجاً
يعب عنها بصورة مح ّرفة ومبشاعر ِعرق ّية متطرفة .هذا ألن الحضارة
الهرتاء النظام الرأساميل ،إذ ّ
الغربية منذ القدم كانت أسري ًة للتعصب ال ِعرقي.
ميكن تعقّب األسس اإليديولوجية لدى الفكر القومي يف آراء «ميكيافييل» و«جان بودان»
و«جان جاك روسو» و«فيخته» و«هيغل» ويف القرن العرشين لدى «تشامربلني»[[[ و«روزنربغ»[[[.
الفاشية :إيديولوجية األزمات
ليست الفاشيّة كالليربالية والقومية ،إذ ال يُذكر لها حضور تاريخي يف قرن السابع عرش والثامن
عرش مثالً .وعىل الرغم من أن محتواها يطابق التوجهات االشرتاكية واليربالية ،إلّ أنها تُ َعد منهجاً
)م( [1]- Neville Chamberlain
)م( [2]- Alfred Rosenberg
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إيديولوجياً سياسياً للحضارة الحديثة وللمجتمعات الرأساملية يف الظروف املتأزمة .إذا ً باالعتامد
عىل النزعة الرأساملية وسائر األسس الفكرية الغربية ميكن أن نع ّد الفاشية وجهاً آخر لليربالية .ومن
جانب آخر فإن الفاشيّة من حيث الخصائص والربامج االقتصادية والتحشيد السيايس واإلداري ت ُ َعد
وجهاً آخر لالشرتاكية البريوقراطية.
تؤمن الفاشيّة باالقتصاد االمربيايل وتظهر يف أو قات األزمة التي تواجهها الحداثة والرأساملية،
(سواء كانت األزمة يف دولة ليربالية أو يف دولة اشرتاكية بريوقراطية رأساملية) وت ُ َعد منجية للحضارة
الرأساملية املأزومة.
إن الفاشية هي الحل الذي تق ّدمه الحداثة يف األزمات والظروف االستثنائية ،وإنها إيديولوجية
ت ُستدعى عند عجز الليرباليني أو االشرتاكيني عن إدارة األمور .أطلق ماركس عىل الدولة التي أنقذت
الليربالية الفرنسية بعد ثورة  1848تسمية «البونابارتية»[[[.
إن نظام موسوليني يف إيطاليا والقوم ّية االشرتاكية الهتلرية يف أملانيا يع ّدان من مناذج
الدول االستثنائية ذات اإليديولوجية االستثنائية يف القرن العرشين (أي فرتة االمربيالية) ،وتس ّمى
إيديولوجيتهم بالفاش ّية ونظامهم بالنظام الفايش.
ألي
كانت الفاش ّية اإليطالية واألملانية خالل القرن العرشين متثّل حركة سياسية متطرفة وقامعة ّ
حركة سياسية أخرى واستم ّدت آفاقها وطبيعة أهدافها من النزعة الرومانسية يف عرص التنوير.

إن الفاشية هي من نتاجات الحداثة وهي ابنة الرأساملية الحديثة ومبنزلة محاولة للحفاظ
عىل األطر العا ّمة للنظام الحداثوي املأزوم .كام ت ُ َعد الفاش ّية لكمة قامعة يسددها الفكر السيايس
فلم يعجز االشرتاكيون والليرباليون عن إدارة األوضاع والحفاظ عىل الهيمنة الحداثوية
الحديثّ ،
تأيت الفاشية لتصون الدولة الليربالية الحديثة أو الدولة االشرتاكية الحديثة ،ولكنها تقوم بذلك وفق
طريقتها ،إذ تلغي النظام الربملاين وتعتمد دميقراطية الغوغاء بصورة مبارشة وترفع شعارات ضد
الليربالية واالشرتاكية وتتقرب إىل أصحاب رؤوس األموال وتنىشء اقتصادا ً يعتمد الحرب وتفرض
كل ذلك من أجل الحفاظ عىل
رقابة صارمة عىل نشاطات اإلمربيالية ملصلحة االقتصاد الحريبّ .
املجتمعات الحداثوية من االضمحالل .ونجد املثال عىل ذلك يف األمنوذج األملاين بزعامة
هتلر ،إذ كانت القوم ّية الهتلرية ذات الطابع االشرتايك محاولة إلنقاذ االمربيالية الليربالية يف أملانيا
ٍ
صعيد متصل مثّلت الستالينية يف االتحاد السوفيتي
وعرفت هذه املحاولة بالفاش ّية األملانية .وعىل
)م( [1] Bonapartism
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طوال العقدين الثالث والرابع ،حتّى وفاة ستالني يف عام (1953م) ،مثّلت الفاش ّية الروسية التي
كانت تروم انقاض االشرتاكية االمربيالية من األزمات التي سببتها ضغوط النظام الصناعي ونشوء
االشرتاكية ذات النزعة البريوقراطية .ميكن أن نعد األمنوذج األملاين فاشيّة ليربالية (أي فاشية يف
مجتمع ليربايل) ،فيام نعد األمنوذج السوفيتي فاشية اشرتاكية (أي فاشية يف مجتمع اشرتايك).
إن لفظة الفاشية مأخوذة من كلمة FALESوهي تعني مجموعة من األعواد أو األغصان التي
كانت ت ُرفَع أمام الرؤوساء أو القنصل[[[ يف روما القدمية للتعبري عن الق ّوة واالقتدار .يبدو أن
املجاميع االشرتاكية املتطرفة يف صقلية يف عام  1892أطلقت عىل نفسها تسمية « »FASCIوبقيت
هذه الكلمة تحمل طابعاً اشرتاكياً حتّى عام  .1914كان موسوليني (زعيم الفاشية االيطالية الثاين)
اشرتاكياً يف فرتة شبابه ،إذ انض ّم إىل تنظيم « »FASCIOيف مدينة ميالنو يف عام  .1915وخالل

العامني  1922و 1923وتسلّم موسوليني السلطة يف إيطاليا ،صعد نجم الفاشية وأصبح لها هوية
وتعريفاً إيديولوجياً
مستقلً.
ّ
إن الفاشية هي من نتاجات العقل الحداثوي وهي ابنة الفلسفة الغربية الحديثة ،ولوال مفهوم

«الذاتان ّية»[[[ لدى «ديكارت» ،ونظرية اإلرادة الجامعية لدى «جان جاك روسو« والقراءة الحداثوية
ملفهوم «السلطة» من قبل «ميكيافييل» و«جان بودان» وكذلك لوال االشرتاكية القومية املتبلورة عىل
يد «فيخته» ونظرية الدولة لدى «هيغل» ولوال العدميّة املبنيّة عىل اإلرادة ذات النزعة السلطوية لدى
كل هذه األفكار والنظريات ملا ظهرت الفاشيّة.
«نيتشه» ،لوال ّ

ال أريد هنا أن أت ّهم نيتشه أو هيغل أو روسو بالفاشية .إنهم بصفتهم مفكرين ال ميكن تحديدهم
يف أطر إيديولوجية معينة ،غري أن توجهاتهم الفكرية املذكورة يف آرائهم ونصوصهم بلورت صورا ً
مختلفة للحياة اإليديولوجية والسياسية يف الغرب الحديث ،وإن الفاشية يف هذا السياق ت ُ َعد صورة
من صور الدميقراطية الحديثة وبعثاً للنزعات الفكرية املوجودة بالق ّوة وبالفعل يف الفكر السيايس
الغريب الحديث.
ميكن أن نوجز األسس الفلسفية للفاشية يف النقاط اآلتية:
1ـ اإلنسانية ( )Humanismوتأكيد اإلنسان املستقل .كام ورد آنفاً فإن الفاشيّة هي ابنة الحداثة
ومتثّل صورة عن عالقة املدرسة اإلنسانية ( )Humanismبني البرش والعامل ،وهي عالقة ال ميكن أن
[[[ -القنصل( )Roman Consulأعىل املناصب يف الجمهورية الرومانية وميثل رئيس حكومة أو السلطة التنفيذية للدولة( .م)

)م( [2]- Subjectivism
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تتحقق يف العامل القديم أو يف القرون الوسطى أو يف العامل املعنوي اإلسالمي .وهذا بالطبع ال يعني
عدم وجود القمع والعنف يف تلك الحقَب الزمن ّية ،بل إن تلك األزمنة مألى بالدم وال ُعنف ،ولكن
الفاشية مل تكن نتاج ال ُعنف والقمع فحسب ،بل هي يف الدرجة األوىل من نتاجات إيديولوجية تابعة
للسلطة وتستمد جذورها من املوروث الفلسفي الغريب الحديث وتحديدا ً من اآلراء الديكارتية التي
تؤسس للذات اإلنسانية املستقلة الحديثة ،وتتبلور يف حضارة مستقلة ومتأصلة يف مبادئها النظرية.
2ـ متثّل الدميقراطية أصالً آخر من األصول الفلسفية يف النظرية الفاشية .إن الفاش ّية يف إطار
مفهوم السلطة متثّل وجهاً من (األكرثية/دموس) والذي هو (الشعب أو ال ِعرق املتسيد) ،كام أن
الجذور التاريخية لهذه النظرية ميكن أن نجدها يف آراء «روسو» ،مؤسس الفكر الدميقراطي يف
املجال النظري ،وكذلك يف قراءة «بودان» ملفهوم «السلطة» الذي ميثّل أحد أركان الفكر السيايس
الدميقراطي .إذن ،فإن الفاشيّة هي صورة من صدر الدميقراطية التي تعد (الشعب أو ال ِعرق املتسيّد)
مصداقاً لألكرثية ،وتق ّدم قراءة شموليّة للعالقة السياسية بني الدولة واملجتمع ،والسيام أن الشموليّة
متثّل إحدى القراءات ملفهوم السلطة السياسية يف عرص التنوير وما بعده.
3ـ إن نظرية «اإلرادة الجامعية» املوجودة يف جوهر الدميقراطية متثّل أحد األسس الفكرية
لإليديولوجية الفاشيّة وميكن تعقّب جذورها يف آراء «روسو».
4ـ إن قراءة فيخته وكذلك هيغل ملفهوم الدولة والتي ميكن أن نجد أثرها يف آراء اعضاء نادي
«اليعاقبة»[[[ وزعيمهم «روبسبيار»[[[ إبّان الثورة الفرنسية تُ َعد من األسس الفلسفية للنظرية الفاش ّية.
5ـ إن مناهضة العقالنية التي تتبناها الفاشيّة هي تعبري متطرف عن رومانسية «جان جاك روسو»
[[[
يف عرص التنوير ،وكذلك عن النزعة الالشعورية لدى الفالسفة املثاليني من أمثال «هارمتان»
و«شوبنهاور»[[[ .إن مناهضة العقالنية السقيمة نابعة من الالشعور الغريزي والنفيس يف الفكر
الفايش وتص ّنف زمن العقل املنقطع عن الوحي ،واملعروف بالعقل اإلنساين يف عرص التنوير،

عىل الرغم من بعض التداخالت بني األمرين.

[[[ Jacobin -نادي اليعاقبة أو اليعقوبيون ،اطلق عليهم هذا االسم نسبة إىل دير القديس يعقوب ،الذي اعتادوا االجتامع فيه ،دافعوا
خاللها عن إلغاء النظام املليك يف فرنسا مطالبني بنظام حكم جمهوري يحقق املساواة والعدل بني الناس .اعترب هذا النادي مبثابة بذرة
لنشوء األحزاب ،عند تأسيسه بتاريخ 01 :غشت  ،0971وكان يتألف هذا النادي من  251عضوشكل كتلة داخل الجمعية التأسيسية خالل
الثورة الفرنسية ،انتخب ماكسميليان روبسبري رئيسا له ،وعقب سقوط امللكية يف فرنسا عام  2971انتخب رئيسه أو ل مندوب لباريس
للمؤمتر القومي( .م)

)م( [2]- Maximilien Robespierre
(م)[3]-Nicolai Hartmann
)م( [4]- Arthur Schopenhauer
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6ـ تنشط الفاش ّية عند توفر «الدولة الحديثة» .مبعنى آخر متثّل الفاشية صورة من صور الدولة

الحديثة ،كالدولة الليربالية أو االشرتاكية .إذا ً فإن األسس النظرية للدولة الحديثة بصفتها تجسيدا ً

إلرادة األكرثية (الدموس) ومصطبغ ًة بطابع علامين ودنيوي ،كامنة يف الفكر الفايش.

إن الليرباليني يستمدون قراءتهم ملفهوم الدولة الحديثة من آراء «جون لوك» و«جون استيوارت

ملـ« ،ويستمد الفاشيون األملان فكرة الدولة الحديثة من آراء «روسو» و«هيغلـ« ،فيام يستمد

الستالينيون هذه القراءة من آراء «ماركس» و«روسو».

أي حال فإن الدولة الفاش ّية هي صورة من صور الدولة الحديثة ومتجذّرة يف املوروث
عىل ّ

الفلسفي والسيايس املنتمي للمدرسة اإلنسانية.Humanism /

7ـ إن القراءة الحداثوية ملفهوم (العمل ـ رأس املال) التي هي موجودة يف الفكر الليربايل

واالشرتايك ،حارضة يف النظرية االقتصادية التي تق ّدمها الفاش ّية ،ومن هنا كانت اآلراء االقتصادية

الفاش ّية مستم ّدة من األسس االقتصادية الحديثة.

8ـ ميكن أن نع ّد الداروينية االجتامعية[[[ من ضمن األسس الفكرية يف الفكر الفايش ،إذ تبلور

هذا األساس يف فلسفة «هربرت سبنرس»[[[ وبصور أخرى يف آراء «تشامبلني» العنرصية.

مفصالً آخر،
وألن البحث يف آراء نيتشه التي أث ّرت يف تبلور اإليديولوجية الفاشيّة يتطلب مقاالً ّ

أترك ذلك يف هذا السياق وأقول بإيجاز بأن بعض القراءات (سواء كانت صائبة أم غري صائبة) آلراء
نيتشه يف مجال (إرادة الق ّوة) أث ّرت يف تبلور اإليديولوجية الفاشيّة األملانية ،ميكن أن نع ّد الفاشيّة
نظريّة عدم ّية .بي َد أن نيتشه بصفته مفكرا ً منتقدا ً يقع خارج األطر اإليديولوجية ويجب البحث يف

كل جوانب فكره.
ّ

ميكن إيجاز الخصائص اإليديولوجية للفكر الفايش يف النقاط اآلتية:
1ـ متثّل الفاش ّية تطرفاً إرادياً وعنيفاً لجوهر العدم ّية الحديثة .بعبارة أخرى إن الفاش ّية هي صورة
جليّة للعدميّة الحداثويّة وانعكاس لغضب الحداثة املحاطة باألزمات.
[[[ Social Darwinism -الداروينية االجتامعية نظرية اجتامعية تقوم عىل أفكار تشارلز داروين يف تحقيق التطور عن طريق االصطفاء
الطبيعي وتطبقها عىل حقل علم االجتامع .فحسب هذه النظرية االصطفاء الطبيعي ال يفرس تطور األحياء البيولوجي فقط ،بل ميكن تطبيقه
لفهم تطورات وتغريات التجمعات االجتامعية البرشية( .م)
(م)[2]-Herbert Spencer
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2ـ إن النظام السيايس الشمويل يف الفكر الفايش يدعو إىل دولة مركزيّة وشاملة ويق ّدم إرادة
كل يشء.
الدولة عىل ّ
3ـ تدافع الفاش ّية عىل الصعيد االقتصادي عن مصالح الرأسامليني وأصحاب األموال الطائلة،
أ ّما عىل صعيد السياسة االقتصادية فإنها ترتاوح بني الدعوة إىل «دولة ليربالية محدودة» و«رفض
ال ُملْكيّة االشرتاكية» .ويف واقع الحال تعتمد الفاشيّة النقابات ال ُعامليّة والرقابة الحكومية ويف
الوقت ذاته ال تعارض امللكيّة الخاصة وتتبنى سياسة تدعو إىل الحرب وبذلك تحافظ عىل
الربجوازية واستمرارية حياة املجتمع الحداثوي وتسعى إلنقاذه من األزمات.
4ـ إن اإلمربيالية هي فاشيّة يف ذاتها .بعبارة أخرى تُ َعد الفاشية دولة الطوارىء التي تأيت بها
خاصة بالقرن العرشين ،وما كان يتوقع
الرأساملية التي تظهر عند األزمات .إذا ً فإن الفاش ّية ظاهرة
ّ
ظهورها يف القرنَني الثامن عرش والتاسع عرش ويف زمن تنافس الرأسامليني ،وبالتايل يكون عدم
وجودها يف القرون الوسطى والعصور القدمية تحصيالً ملا ورد آنفاً.
5ـ إن القوم ّية ذات النزعة الشوفينية والعنرصية هي جزء ال يتجزء عن «الفاش ّية الليربالية» .أ ّما
الفاش ّية االشرتاكية فإنها قوم ّية تعددية تدعو إىل أفضل ّية الطبقة ال ُعامل ّية الشيوعية بدالً من القومية
العنرصية.
6ـ ت ِ
ُحدث الفاش ّية تغيريا ً يف بعض الثوابت يف النزعة اإلمربيالية الليربالية ،ويف اإلمربيالية
لكل من هذين التوجهني.
االشرتاكية ،ولكنها تحافظ عىل األسس العامة ٍّ
7ـ العلامنية .إن الفاش ّية علامن ّية يف ذاتها ،إذ نشأ منظروها يف أحضان األفكار العلامنية من
فضال عن ذلك
ً
أمثال «جيوفاين جنتييل»[[[ االيطايل و«روزنربغ» األملاين و«تشامربلني» الربيطاين.
فإن أسالف الفاشيني من الفالسفة (الذين يحملون توجهات فاشية يف بعض أفكارهم) ،من أمثال
«فيخته» و«روسو« ،وكذلك أنصار املفهوم الحداثوي للسلطة من أمثال «ميكيافييل» و«جان بودان»
[[[
كانوا علامنيني .كام أن زعامء الحركات والدول الفاش ّية من أمثال «موسوليني» و«هتلر» و«غوبلز»
كانوا علامنيني حتّى ملحدين.
8ـ تنقد الفاش ّية ــ عىل الصعيد اإليديولوجي ـ الليربالية واالشرتاكية ،ولكنها عىل صعيد
املبادىء والغايات اإليديولوجية حداثوية بامتياز.
)م( [1]- Giovanni Gentile
)م( [2]-Paul Joseph Goebbels
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9ـ تعتمد الفاشية املبادىء التكنوقراطية[[[ وهي يف األساس ـ سواء يف مجال الحركة الثورية أو
يف مجال إدارة الدولة ــ متثّل نتاجاً للمجتمعات الحديثة التي متلك أنظمة تكنوقراطية ،وبهذا ال
ميكن وجودها يف املجتمعات القدمية.
 10ـ إن امليل لخوض الحروب وكذلك اعتامد السياسة العسكرية[[[ كإسرتاتيجية يف إدارة
الدولة يعد من خصائص الدولة الفاشية .عندما تخوض الدولة الفاشية الحروب تستثمر ظروف
الحرب ملعالجة األزمات التي تواجهها الحداثة الغربية وتنقذ األنظمة الرأساملية من خطر االنهيار.
هذه هي رسالة الفاشية.
11ـ تُظهِر الفاشية عنفاً كامناً يف بطن املجتمع الليربايل .يستمد هذا العنف ق ّوته من النزعة
العدمية املوجودة يف الحضارة الحديثة .إذا ً فإن الفاش ّية عدم ّية بامتياز ،وتبلور إرادة الق ّوة ذات
النزعة العدمية.
12ـ إن الفاشية هي ظاهرة ال ميكن حصولها إلّ يف الفكر الدميقراطي الحديث ،إذ إنّها من
نتاجات الحداثة ،وإن من يرم البحث عن أصول الفاشية يف إطار األفكار التقليدية ذات النزعة
املعنوية أو يف إطار األحكام الدينية فهو مل يعرف الدين وال الفاشية.
عند البحث عن مفهوم الدولة الطارئه الحديثة والفاشية واإليديولوجية الفاشية نجد «الستالينية»
بصفتها دولة طارئة اشرتاكية تتفاوت يف بعض األمور عن نظريتها اإليطالية (بزعامة موسوليني)،
واألملانية (بزعامة هتلر) .كام أ ّن بعض الصفات والخصائص آنفة الذكر تبدو غري موجودة فيها
وهذا ما يحتّم علينا الحديث عنه يف مقال مستقل آخر إن شاء الله.
النسوية
أي أسس نظريّة مد ّونة لهذه املدرسة.
إن أعددنا النسوية إيديولوجي ًة يجب أن نق ّر بعدم وجود ّ

ومن املتفق عليه هو أ ّن النسويّة مبعناها الذي نعرفها به هي من نتاجات العرص الحديث .لقد بدأ
[[[
االهتامم مبكانة املرأة وحقوقها وواجباتها بعد القرن الثامن عرش يف كتاب «ماري وولستونكرافت»
الشهري ،ولكن عىل الرغم من ذلك مل تكن هذه األسس رائجة جدا ً .عىل أن هذا ال يعني غياب
[[[  Technocracyتعني حرفيا حكومة التقنية ويقال حكومة الكفاءآت وبناء عىل ذلك فإن الحكومة التكنوقراطية تتشكل من الطبقة
العلمية الفنية املثقفة ،وهي حكومة متخصصة يف االقتصاد والصناعة والتجارة
[[[ Militarism -السياسة العسكرية هي اعتقاد أو رغبة حكومة أو شعب بأن بلداً ما يجب أن تظل قوية عسكرياً ،ويف حالة استعداد
الستخدام تلك القوة للدفاع أو تحقيق الرغبات القومية( .م)
)م( [3]- Mary Wollstonecraft

االستغراب

AL-ISTIGHRAB

شــتا ء 2 0 1 7

170

امللف

حقوق املرأة يف املجتمعات القدمية ويف القرون الوسطى .بل ما أقصده من كالمي هو أن منزلة
كل ذلك جرت
املرأة وحقوقها وواجباتها وشؤونها الوجودية وخصوصاً عالقتها مع الجنس اآلخرّ ،
ج إنساين ( )Humanismوسايكولوجي واستعاليئ وغري ديني .إن مثل هذه القراءة هي
قراءته مبنه ٍ
من خصائص العرص الحديث وهي قراءة حداثوية متاماً من ناحية األسس والغايات النظرية.
يرى بعض املؤرخني أن أصول النسويّة تعود للقرن الخامس عرش وتحديدا ً يف كتاب «مدينة
السيدات» للكاتبة «كريستني دي بيزان»[[[ .وهناك من يع ّد مرسحيات «افرا بني»[[[ (املتوفاة
يف1689م) بداي ًة للتوجهات النسويّة .لقد كانت «افرا بني» كاتبة نشطة ويف الوقت نفسه تعمل
جاسوسة يف الهند ملصلحة امللك الربيطاين «تشارلز الثاين» .تركت «افرا بني» ما يقارب سبع
عرشة مرسحية وعددا ً من القصص القصرية.
املتخصصني بتاريخ النسويّة يرون أ ّن النصوص اإليديولوجية للمدرسة النسويّة ظهرت
ولكن
ّ
ألول مرة بانتشار كتاب «اثبات حقوق النساء» لـ« ماري وولستونكرافت» يف سنة (1792م) .ولدت
«مارى» سنة ( )1759يف عائلة مزارعة بريطانية .كان أبوها سكّريا ً وفظّاً وكانت أمها تعاين بسبب
عنف زوجها املستبد .أسست « ماري وولستونكرافت « يف سنة  1783مدرسة للبنات يف شامل
لندن .بعد خمس سنوات تع ّرفت «ماري» إىل نارش ليربايل (ومن املتوقع ماسوين) باسم «جوزيف
جاسنون»[[[ .تع ّرفت ماري عن طريق جانسون إىل أحد دعاة الثورة األمريكية ،املاسوين «توماس
بني»[[[ وكذلك عىل الالسلطوي ( )Anarchismالشهري «ويليام غودوين»[[[.

إن البيان الشهري الذي أصدرته « ماري وولستونكرافت» يف  300صفحة وبعنوان «إثبات حقوق
تخص قضايا املرأة إبّان عرص التنوير .عىل الرغم من املظهر
املرأة» تض ّمن اآلراء الليربالية التي
ّ
إل أنه كان مبن ّياً عىل خطأ نظري جسيم ،متثّل ِب َع ّد طبيعة املرأة
الجميل لبعض عبارات هذا البيان ّ
والرجل وحقوقهام متساويَني.
يجب االلتفات إىل أن أصل املساواة بني حقوق النساء والرجال هو أمر ال يالئم طبيعة املرأة
وحقوقها الخاصة .إن املساواة بني الرجل واملرأة يجب أن يكون يف الحقوق اإلنسانية وال ّ
شك
)م( [1]-Christine de Pizan
)م( [2]- Aphra Behn
)م( [3]- Joseph Johnson
)م( [4]- Thomas Paine
)م( [5]- William Godwin
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يف ذلك ،ولك ّن مث ّة حقوقاً وواجبات تنبع من طبيعة املرأة مبا هي مرأة ،ومث ّة حقوق وواجبات
بحق الرجال والنساء
أخرى تنبع من طبيعة الرجل مبا هو رجل ،وإن انكار هذه الحقوق يُ َعد ظلامً ّ
وباألخص النساء .إن العقيدة النسوية ذات التوجه الليربايل تذهب إىل الشَ َبه املطلق بني حقوق
للجنسني اهتامماً.
املرأة والرجل وواجباتهام ،وال تويل الصفات الفيسيولوجية والنفسية
َ
مث ّة اتجاهات متفاوتة يف النظرية النسوية تكون أبرزها كاآليت:

1ـ النسوية الليربالية
2ـ النسوية االشرتاكية
3ـ النسوية الراديكالية
مل ّا دعت الحركة النسوية إىل تفعيل دور املرأة يف مجال علمية االنتاج ،قوبلت الفكرة بدعم واسع
من قبل أصحاب رؤوس األموال واملصانع .ألن الق ّوة اإلنتاجية املتزايدة ترفع سقف اإلنتاج واألرباح.

لقد كانت الربجوازية األوروبية منذ البداية تر ّوج ألفكار املدرسة النسوية ،ألن االستفادة من
الطاقة االنتاجية لدى النساء يف املصانع واملناجم والورش ،وكذلك استغالل الجوانب الجنسية
فيهن يؤ ّدي إىل الزيادة يف اإلنتاج واملبيعات .فضالً عن ذلك فإن حضور النساء يف الدوائر واملراكز
أي ضابطة وحدود يساعد عىل تلبية شهوات أصحاب رؤوس
التجارية والثقافية والسياسية من دون ّ
األموال وميولهم الجنسية .إن أكرث املتمولني واملرابني وأصحاب املصارف واملصانع يف أواخر
القرن الثامن عرش وبدايات القرن التاسع عرش كانوا مييلون للفسق والفجور والترصفات املاجنة
يف الحانات والنوادي الليلية ،وإن حضور النساء بصفة عاملة أو ممرضة حتّى معلّمة يف مصانع
أصحاب رؤوس األموال وبيوتهم يلبّي شهواتهم.
إن مجون الربجوازيني وفسقهم وفجورهم حتّى االنحرافات األخالقية لدى الطبقات الفقرية
طوال القرن الثامن عرش والتاسع عرش مذكورة يف كتابات بعض األدباء يف تلك العصور من أمثال
«غي دوماباسان»[[[ و«بالزاك»[[[ و«إميل زوال»[[[.
ميكن تلخيص األسس الفلسفية املعتمدة لدى املدرسة النسوية يف النقاط اآلتية:
1ـ استقاللية اإلنسان عن الوحي.
)م( [1]- Guy de Maupassant
)م( [2]- Honoré de Balzac
)م( [3]- Émile Zola
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2ـ اعتامد العقل املنقطع عن الوحي عند بيان حقوق النساء وواجباتهن وعدم االعتناء باألحكام
الدينية.
3ـ إن النسوية هي وجه من أوجه الدميقراطية التي ت ُ َعد «املرأة »Femin/مصداقاً أو جز ًء من
األغلبية (دموس).
4ـ اعتامد مبدأ املساواة يف الحقوق التي أقرتها الدميقراطية الربجوازية يف توجيه املساواة بني
حقوق املرأة والرجل.
5ـ العلامنية هي من أهم األسس الفكرية لدى املدرسة النسوية ،ألن الفرضية الرئيسة يف النسوية تُه ِمل
املنظومة الحقوقية الرشعية الخاصة بالرجل واملرأة وتستند بدالً عن ذلك إىل معتقدات عرص التنوير.
خصائص املدرسة النسوية العا ّمة:
1ـ إنكار مفهوم «طبيعة املرأة» .املفهوم الذي يتضمن مجموعة من االمكانيات واالحتياجات
الجسدية والنفسية .فربغم وجود بعض املشرتكات األساسية ،إال أنها متفاوتة بني الرجل واملرأة،
ولكن املدرسة النسوية ترفض االقرار بهذا التفاوت.
إن الفكر الديني عندما يتناول مفهوم «طبيعة املرأة» ال ينفي حقوق املرأة اإلنسانية ،ولكنه يؤسس
نظامني حقوق َيني مستقلَني باالستناد إىل احتياجات املرأة والرجل ،مع االحتفاظ بالحقوق اإلنسانية
الجنسني .أ ّما النظرية النسوية فإنّها ت ُه ِمل هذه الطبيعة الخاصة بالنساء وبالتايل تغفل عن
الخاصة بكال
ّ
َ
النظام الحقوقي الخاص بالقابليات واالحتياجات العاطفية والنفسية والجسدية لدى النساء.
يُ َعد «جون استيوارت مل» أحد منظري املدرسة النسوية وينكر يف كتابه «استعباد النساء»[[[ رصاح ًة
وجود أي طبيعة تخص املرأة ويقول بهذا الصدد( :إن ما نطلق عليه اليوم «طبيعة املرأة» هو أمر
مصطنع متاماً ).هذه الرؤية النسويّة الداعية للتشابه ال إىل املساواة تزيل الدعم االجتامعي واألخالقي
ٍ
عنيف مستذئب يحكمه الرجال.
الذي تتمتع به املرأة ،وترتكها وحيدة ومن دون معني يف مجتمعٍ
2ـ ترى املدرسة النسويّة بأن املساواة بني الرجل واملرأة يعني التشابه املطلق بينهام ،ولكن
كل من
الحقيقة هي عكس ذلك .فكام أرشنا آنفاً مث ّة تفاوت يف الطبيعة الفسلجية والنفسية بني ٍّ
املرأة والرجل .وبطبيعة الحال يفرض هذا التفاوت حقوق وواجبات متقابلة للمرأة والرجل وهو ما
ت ُهمله املدرسة النسوية.
[[[ ،The Subjection of Women -ترجمه للعربية د.إمام عبد الفتاح إمام( .م)
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3ـ تسعى التوجهات النسويّة لفسح املجال أمام النساء للعمل يف املصانع والتجارة واألعامل
التكسب وجمع الرثوات واألرباح.
الح ّرة والرأساملية ،والغاية من وراء ذلك هو
ّ
4ـ تق ّدم املدرسة النسويّة تفسريا ً جسدياً وناسوتياً[[[ عن طبيعة املرأة واحتياجاتها وحقوقها.

5ـ القراءة الناسوتيّة والجسامنيّة تجعل من املرأة سلعة أو أداة يف املجتمع .والسيام أن «الحريّة
الجنس ّية» قد انترشت بشكل واسع يف أوروبا خالل العقود األوىل من القرن العرشين وتغريت اآلراء
بإزاء مسألة الجنس خالل السنوات األوىل التي أعقبت الحرب العاملية األوىل ،إذ انترشت ثقافة
ال ُعري يف الغرب وأمست املرأة ينظر لها بصفتها سلعة تجارية أو أداة الستثامر جاملها الجسدي
والجنيس ،وغلبت هذه النظرة يف مجال اإلعالنات التجارية لتسويق البضائع والسلع التجارية.
6ـ إن االستهانة مبفهوم العشق والحب وربطه بالعالقات الجسدية والجنسية ،وكذلك التقليل
الجنسني أ ّدى إىل
من أهمية الواجبات األخالقية والجوانب املعنوية املطروحة يف العالقة بني
َ
الهشاشة يف األسس التكوينية لألرسة وانتشار الفسق والفجور واملجون العلني ،وبالتايل غاب
الطابع املعنوي عن العالقات العاطفية والحميمة .فضالً عن ذلك فقد تسببت أفكار املدرسة
النسوية يف انتشار العالقات الفاقدة ألي هويّة وحدود ومسؤولية وضوابط رشعية ،وهي عالقات
يشوبها الغموض واإلبهام ،غالباً تؤدي إىل حدوث صدمات نفسية جسيمة لدى املرأة ،التي يكون
مستوى املجون فيها أقل بالنسبة للرجل.
7ـ ينظر الفكر النسوي «للمرأة» بصفتها (كائن )Subject/وفق املفهوم الديكاريت وهي مصداق
لتلك األنا النفسيّة التي بلورها ديكارت ،وبالتايل تصبح العالقة الثنائية بني املرأة والرجل أسرية
النفعية والذرائعية.
ومل ّا كانت املرأة من منظور املدرسة النسويّة (كائن )Subject/فقد يُنظر للنساء األخريات أيضاً
بصفتهن (أشياء ،)Object/ومحصورات يف هذه النظرة االستثامرية والذرائعية.
إن النسويّة هي إيديولوجية علامنية حداثوية ،لها طابع برجوازي ،وظهرت يف أواخر القرن
الثامن عرش وخالل القرنَني التاسع عرش والعرشين مواكبة ملصالح أصحاب رؤوس األموال
كل الجوانب،
جار وأصحاب الرشكات متعددة الجنسيات ،وذلك من أجل استغالل املرأة يف ّ
والت ّ
ولذلك تنامت وانترشت هذه الفكرة برسعة يف الغرب الحديث.
وت :الطبيعة البرشية ،ويقابله :الالهوت مبعنى األلوهية (م)
اس ُ
[[[ -ال َّن ُ
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خالصة القول هي أن املرأة يف منظور املدرسة النسويّة هي (كائن )Subject/مؤنث مستقل بذاته،
توفر طاقة العمل وكذلك الجامل الجسدي بغية الزيادة يف االنتاج ،وتُ َنح بإزاء ذلك «حق التصويت»
و«حق امل ُلك ّية» .إذا كان الرجل وفق الفكر الحداثوي مبنزلة ذ ّرة مستقلة بذاتها ،ويلعب يف جدلية
ّ
كل األحوال كائن ناسويت .أ ّما املرأة يف
(العمل ــ رأس املال) دور املستثـ ِمـر أو املستثـ َمـر ،فإنه يف ّ
املنظور النسوي متثّل أيضاً تلك الذرة النفس ّية املستقلة وتلعب كالرجل دور املستث ِمر أو املستث َمر،
ولكن صفاتها األنثوية والجسدية أدخلتها يف مجال سوقي وتجاري آخر ،متثّل بثقافة ال ُعري والدعارة،
وبالطبع الهدف من وراء ذلك هو الزيادة يف املبيعات واألرباح وتلبية شهوات الرجال.
تعد أدبيات املدرسة النسويّة هذا األمر «استقالل املرأة» وتعتربه وصوالً لحقوقها املضيّعة .ألن
هذه املدرسة تع ّد حقوق املرأة غري دينية ونفسية وناسوتية.

ال يعني هذا الكالم انكارا ً لحقوق النساء املض ّيعة عىل مدى التاريخ ومن قبل الرجال ،بل القصد
هو تأكيد عدم الجدوى من الحلول التي يق ّدمه الفكر النسوي ،وال ميكن احقاق حقوق النساء من
خالل رميهن يف مستنقع املدرسة النسوية .ألن النسوية تعرف املرأة عند حضورها يف املصانع أو يف
حلً للحصول عىل حقوق النساء.
معارض األزياء والحانات والنوادي الليلية ،وهذا ليس ّ
***
كل من أوروبا
رشعت املدرسة النسويّة بالعمل كحركة بد ًء من عام  1830حتّى عام  1920يف ٍّ
وحق امل ُلكيّة للنساء األوروبيات
وأمريكا ،وحققت بعض النجاحات كالحصول عىل حق التصويت ّ
واألمريكيات .ومن جانب آخر أ ّدى هذا االستثامر للمجتمع النسوي إىل هشاشة نظام األرسة وانتشار
ال ُعري الخادش للحياء.
غلب الطابع الليربايل طوال هذه الفرتة عىل الحركة النسويّة ،واستندت تلك األفكار عىل املبدأ
القائل بتساوي املرأة مع الرجل ،وكانت تهدف إىل إعطاء الحقوق املدنية كافة للمرأة وارشاكها يف
كل النشاطات االجتامعية والصناعية.

إن النسويّة الليربالية ترفض حرص املرأة يف دور األم .والنسوية املاركسية االشرتاكية التي
تبلورت صورها األوىل يف آراء «فريدريك آنجلز» و«أغوست بيبل»[[[ والحقاً يف آراء «مادام
كولونتاي»[[[ ،تع ّد تحرير املرأة جز ًء من مرشوع تحرير اإلنسان ّية من سطوة امللك ّية الشخص ّية.
كان آنجلز يدعوإىل تسهيل عملية الطالق واالستقالل االقتصادي .ودعت مادام كولونتاي إىل إزالة
(م)[1]-Ferdinand August Bebel.

).م( [2]- Alexandra Mikhailovna Kollontai
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مرشوع الزواج والبقاء عىل الزوجة الواحدة وطالبت بحرية العالقات الجنسية .كانت كولونتاي تعد
الزواج والبحث عن الزوجة املناسبة جزءا ً من امللك ّية الشخصية التي يجب إزالتها.

انترشت «النسويّة املتطرفة» يف العقد السادس من القرن العرشين وأصبحت يف يومنا الحارض
تيارا ً ايديولوجياً قوياً يف العامل الغريب .إن النسوية املتطرفة تشمل يف بعض األحيان آراء متطرفة
كالدعوة إىل إبادة جامعية لكل الرجال ،أو نرش املثلية بني النساء وتأسيس نقابات نسويّة تدعو
إىل أن النساء وحده ّن يحق لهن الحياة .مع ذلك مل تختلف كل التوجهات املتطرفة يف املدرسة
النسوية مع نظام األرسة والزواج ،ولكن الرأي املشرتك لدى كل هذه التوجهات هو الدعوة إىل رفع
مسؤولية تنشأة األطفال أو إدارة شؤون املنزل عن كاهل املرأة.
انترشت النسوية املتطرفة يف الواليات املتحدة ،وعىل حد تعبري «اليسون جاغار»[[[ إنها حركة
تستند إىل قراءات مجموعة صغرية من النساء البيضاوات األمريكيات املتعلامت ،واملنتميات
للطبقة املتوسطة .كام ميكن تعقّب جذور النسويّة املتطرفة آراء فرويد وأتباعه وآراء «هربرت
ماركوزه»[[[ وآراء «فيلهلم رايش»[[[ حول «الثورة الجنسية».
كل من هذين التوجهني
للسنوية توجهات أخرى كالوجودية وما بعد الحداثة ،وللبحث يف ّ
نحتاج إىل مقال مستقل.
1ـ إن اإليديولوجيا يف مفهومها الخاص تطلق عىل مجموعة من الضوابط التي تنشأ من العقل
املستقل عن الوحي الحداثوي.
2ـ متثّل الدميقراطية الوجه السيايس للفكر الحداثوي وتعني الترشيع بوساطة العقل اإلنساين
الذي أخذ مكان الوحي .عىل الرغم من أن الدميقراطية تدعو إىل حكم الشعب ولكنها عملياً
تتح ّول إىل حكم النخبة وأصحاب الق ّوة واملال.
3ـ إن مفهوم «الشعب» هو مفهوم اعتباطي ،والدميقراطية الحداثوية (اإلنسانوية) هي حكومة
أصحاب املصانع واملصارف واملرابني ومديري الرشكات العمالقة ومتعددة الجنسيات ،وهي
حكومة األحزاب القوية املبنية عىل أسس الفلسفة السياسية اإلنسانية.
4ـ إن الدميقراطية هي علامنية يف ذاتها ،وقد أثبتت التجربة التاريخية بأن األكرثية (املتوسطة)
قد أخطأت يف اتخاذ القرارات يف أغلب األوقات ،إذ إ ّن هناك آليات إعالمية واسعة االنتشار
).م( [1]-Alison Jaggar

).م( [2]- Herbert Marcuse
).م( [3]- Wilhelm Reich
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تعمل عىل صناعة الرأي وتوجيه قناعات الناس وتسيري معتقداتهم نحو املنفعة التي تبتغيها النخبة
الحاكمة.
5ـ إن الليربالية هي اإليديولوجية الحداثوية الرئيسة وهي وجه من أوجه الدميقراطية ،إذ إنها متثّل
الوجه اإلرادة النفسية لإلنسان الحداثوي ،وهي عىل عالقة وثيقة مع الرأساملية منذ القرن الثامن
عرش حتّى اآلن ،وهي اإليديولوجية املفضلة لدى أصحاب املصارف ورأس املال واملرابني.
6ـ متثّل االشرتاكية وجهاً آخر للدميقراطية الحديثة ،ومل ّا تتحول إىل اشرتاكية بريوقراطية
ماركسية تؤمن بأصالة اإلرادة النفسية لإلنسان املستقل بذاته .أ ّما يف املنتصف الثاين من القرن
العرشين أصبحت االشرتاكية ذات الطابع الدميقراطي نوعاً من الليربالية املع ّدلة.
7ـ إن القوم ّية هي إيديولوجية دميقراطية متأصلة يف آراء «ميكيافييل» و«جان بودان» ،وتق ّدم
تفسريا ً حداثوياً ملفهو َمي «السلطة» و«األ ّمة».
حداثوي يوجه األزمات ،وال ميكن إدارته بالنظام
8ـ إن الفاشية هي إيديولوجية خاصة مبجتمعٍ
ٍ
الليربايل أو االشرتايك .كام أن الفاشية هي نتاج الحداثة واالقتصاد اإلمربيايل.
9ـ متثّل النسويّة ذاتان ّية ( )Subjectivismذات طابع نسوي ،ومبن ّية عىل تفسري ناسويت ومادي
عن املرأة ،وتع ّد املرأة جزءا ً من الق ّوة اإلنتاجية يف جدلية (العمل ــ رأس املال) .تهدف املدرسة
النسويّة من وراء ذلك إىل رفع مستوى األرباح وزيادة رأس املال ،وتق ّدم املرأة يف مرشوعها سلعة
جنس ّية يف سياق اإلعالنات التجارية وذلك من أجل الزيادة يف املبيعات وتلبية لشهوات الرجال.
وقد دعت بعض املناهج املتطرفة يف املدرسة النسويّة إىل ترويج املثلية الجنسية بني النساء
وتأسيس نقابات نسائية مستقلة.
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الدين إيديولوجي
ّ

يف صواب القول بالهنائية اإليديولوجيا
[*]

عيل رضا شجاعي زند

تنشغل هذه املقالة يف أمرين :أ ّولهام أنْ ال نهاية متخ ّيلة لإليديولوجيا مبعناها العا ّم،
وثانيهام أنّ كون الدين إيديولوج ّياً ليس ممكناً فحسب ،بل هي صورته الوحيدة املمكنة
واملناسبة .وللتحقّق من صدق هذين االدعاءين يسعى كاتب املقالة إىل إثبات أنْ ليس
ممكناً تج ّنب اإليديولوجيا ،وانّ هنالك تجانساً بني الدين واإليديولوجيا  .ولقد توصل من
حة القول بال نهائ ّية
املفهومي ٍّ
خالل البحث
لكل منهام إىل الفرض َّيتني التاليتني :الحكم بص ّ
ّ
إيديولوجي.
اإليديولوجيا ،وبأنّ الدين
ّ
املحرر
يف داخلنا دامئاً يقب ُع نابليون يُس ّميه اآلخرون إيديولوجيا (بول ريكور 1978 ،م ،ص .)45

مم ال ّ
شك فيه أ ّن تاريخ الفكر وتاريخ املجتمعات ،مل يكن قبل قرنني من الزمان يعرف ظاهر ًة أو
ّ
مفهوماً باسم اإليديولوجيا  .حتّى الثوريّون اإلنجليز واألمريكيّون والفرنسيّون ،الذين أ ّدوا دورا ً فاعالً
أي تيا ٍر
السيايس ـ
يف التط ّور
االجتامعي الذي شهده العامل مل يعرفوا هذا املصطلح ،ومل يستخد ْمه ّ
ّ
ّ
ِ
التيارات الفكريّة ـ االجتامع ّية التي كان لها تأثريها يف تشكّل العرص الحديث[[[ .إ ّن الستخدام
من
ِ
ّ
واالعرتاف بوجو ِد “مدلول” له ،تاريخاً مح ّددا ً
“الدال” يف نطاقِ املباحث السياسيّة واالجتامعيّة،
هذا
* -باحث وأستاذ علم االجتامع يف جامعة تربية املدرسني ـ طهران ـ إيران.
ـ نقلته عن الفارسية :د .دالل عباس.

ــ ملزيد من اإلشارات بهذا الصدد (الرين 1385 ،ش [ 2006م] ،ص )25-24
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ومآالً واضحاً نسب ّياً ،وندر ٌة الذين مل ير ّددوه خالل حياتهم يف القرنني األخريين[[[ إ ّن اإليديولوجيا كام
يبدو ليست جديد ًة إلّ يف كونها ُعرفت واشتَهرت وبات لها اس ٌم ،أ ّما صفاتها واستخدامات ُها فتعو ُد إىل
زمنٍ بعيد ،وإ ْن نحن أخذنا يف الحسبان مضمونها ،ونظرنا إىل املس ّمى بدالً من االسم ،لوجدنا أ ّن
عم َرها من عم ِر الحضارة .إ ّن ا ّدعاءنا هذا ال يرتكز عىل املعطيات التاريخ ّية ،واالكتشافات األثريّة،
ج َمع َّية .يف الوقت نفسه ميكننا
وإنّ ا عىل استعدادات اإلنسان الوجوديّة ،وعىل متطلّبات الحياة ال َ
العثور عىل ما يؤيّدها يف تاريخ املجتمعات القدمية الغابر.
نحن يف هذه املقال ِة سنبحث عن جذور اإليديولوجيا انطالقاً من مك ّوناتها وعنارصها وخصائصها
وميزاتها ،ومن عملها ووظائفها يف حياة البرش الفرديّة واالجتامعيّة كذلك ،وسنشري إىل بصم ِتها وأثرها
يف بدائلها القدمية ،وبالتحديد يف الدين.
اقتىض تشكّل اإليديولوجيا يف أبسط قوالبها ،وتغلغلها يف حياة اإلنسان القيام بخطوتني معرفيَّتني
مه ّمتني ومك ّملتني إحداهام لألخرى:

َتي
-1الفصل امل ُتد ِّرج بني الساحتني «النظريّة» و«العمليّة» ،واالعرتاف بالحاجة والعالقة املتبا َدل ْ
بينهام[[[.
-2قبول فرضيّة التفكيك والفصل هذه ،ويف الوقت عينه القول بالعالقة بني «العلم» و«القيمة»[[[.

الطبيعي لهذين التفكيكني يف ساحتي :النظريّة /العمل
الرشعي
كانت اإليديولوجيا املولو َد
َّ
َّ
ُنقض منطقيّاً ،ومل تُف َرغ عمليّاً من موضو ِعها؛ وعىل هذا
والعلم /القيمة ،وستبقى حيَّة ما دامت مل ت ْ
إيديولوجي ،أل َّن األرض َّية والعوامل َ املؤثر َة يف
األساس ليس مخطئاً من يقول إ َّن اإلنسا َن حيوان
ّ
ظهور اإليديولوج ّيات غري منفصل ٍة عن اإلنسان والحيا ِة اإلنسان ّية .فاإليدييولوجيا وبدائلها قبل أ ْن
تكون وليد َة ظروف وأفكار وعصور بعينها ،ومحصور ًة بعامل السياس ِة فحسب ،كانت أكرث من ذلك
خاصة ،ومرتبط ًة مبختلف املجاالت[[[ .واإليديولوجيا كذلك حصيلة
وليد َة توأم موجود ذي مؤهالت ّ
[[[ .لالطالع عىل رشح مخترص بهذا الصدد (انظر :الرين  1385ش [ 2006م] ،ص  .26-11لدى فينسينت أيضاً رشح موجز ويف الوقت
عينه جامع لظهور مفهوم اإليديولوجيا ،وتح ّوالته املفهوم ّية (راجع :فينسينت 1378 ،ش [ 1999م] ،الفصل األول)
[[[.لالطالع عىل إشارات قريبة من هذا التعبري حول التفكيك بني هذه الساحات ،اُنْظُ ْر أبحاث زميل حول تجربة ( )Erlebenقبل أن يجد
املضمون شكله ،وهذا ما أو رده غارترن يف مقالته « الشكل واملضمون يف فلسفة زميل حول الحياة» .يف هذه التجربة الالواعية عن الحياة،
ال يوجد أي ادراك للذات واملوضوع  ،L’objet et le sujetوالتفكيك والتمييز بينهام ناجم عن العوائق التي تظهر يف مسار تحقّقهام،
وتؤدّي إىل ظهور تجارب واعية يف أشكال متن ّوعة :الف ّن والفلسفة والعلم والدين والثقافة ( راجع :زميل 1388 ،ش [  2009م] ،ص -40
يل ،وقد ق ُّسمت بني أقطاب مزدوجة :الذهن
 .)46يقول فاندانربغ يف مراجعته لفكرة زميل “ :الكلّ ّية مقابل اإلنسان منذ أن اكتشف املبدأ العق ّ
والعني ،اإلنسان واليشء ،الثقافة والطبيعة ،وبني املايض والحارض( راجع :فاندانربغ 1386 ،ش [  2007م ] ،ص .)1
[[[ .يقول هي وود إنّ اإليديولوجيا تعمل عىل نوعني من الدمج :دمج الفهم وااللتزام ،ودمج الفكر والعمل .ملزيد من اإلشارات بهذا
الصدد (راجع :هي وود 1379 ،ش [ 2000م] ،ص .)43-42
[[[ .غراميش أيضاً دافع عن اتساع نطاق اإليديولوجيا وتجاوزها ميدان السياسة (راجع :راش 1377 ،ش [ 1998م] ،ص .206
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ميل
امليل الداخيل الدائم لدى اإلنسان لالرتقاء .إ ّن املعرفة واإلرادة هام العنرصان اللذان يغذّيان َ
جهانه نحو الوعود والتعاليم املثال ّية .لقد جرت تلبية
اإلنسان إىل االرتقاء وتخطّي وضعه
الطبيعي ،ويو ّ
ّ
رص من العصور باستجابات مختلفة إنّ ا متجانسة ،بدءا ً من األسطور ِة
هذه الحاجة الفطريّة يف ِّ
كل ع ٍ
رص عىل تناغمها
وصوالً إىل الدين فاإليديولوجيا ،حتى الثقافة .أ ْن
َ
نحسب هذه املقوالت متجانسة ،ون َّ
وتشابهها ،أو أ ْن نض َع االصب َع عىل ما مي ّيز بينها ويف ّرقها ،يتبع ويك ّمل املسألة أو النقطة التي نؤكّدها
من خالل دراسة ،ال ميكننا من دون تعيينها وترسيمِ حدو ِدها أ ْن نتح ّيز ألحد اال ّدعاءين ،ونُصدر حكامً
قاطعاً بصددهام.

ومبا أ ّن املسألة األساسيّة التي تحاول هذه املقالة أ ْن تحلّها وتجيب عنها وتؤكّد عليها ،هي أ ّن
إيديولوجي ،والهدف من تأليف هذه املقالة الدفاع عن هذه القضيّة ،لذلك سنبحث بالتأكيد عن
الدين
ّ
كل من الدين واإليديولوجيا ،وعن اآلثار املتشابهة الناجمة عنهام ،من
العنارص املشرتكة التي تغذّي ّ
دون أن نتجاهل وجود فوارق بينهام من خالل مقارنة أكرث تفصيالً .إ َّن ما سنتص ّدى له يف هذه املقالة
رص عىل القول إ ّن اإليديولوجيا حدثٌ
تاريخي طارئٌ،
ليس دقّة اآلراء واملفاهيم ،وإنّ ا االتجاه امل ّ
ٌّ
إيديولوجي.
رص
مح َدثٌ ال
أي عن ٍ
مايض له ،مفرِغاً بهذه الذريعة الدي َن من ّ
َ
ّ
إ ّن االدعاءين اللذين سندافع عنهام هام التاليان:

-1ال نهاي َة لإليديولوجيا باملعنى العام ،وال تص ّو َر لحدوث ظواهر مشابهة لها.

إيديولوجي ليس أمرا ً ممكناً وحسب بل هو الصورة الوحيدة املمكنة واملقبولة.
-2القول إ ّن الدين
ّ
جب علينا االثبات أوالً أ ّن اإليديولوجيا ال ميكن تج ّنبها،
وللتحقّق من صدق هذين اال ّدعاءين يتو ّ
والداللة ثانياً عىل أ ّن الدين واإليديولوجيا متجانسان .وإثبات هاتني الفرضيّتني ممك ٌن من خالل
الدراسات امليدان ّية للتجارِب الدين ّية واإليديولوجية الحاصلة ،وبإجراء أبحاث مفهوم ّية أيضاً ،والتفكّر
الساحة
يف مقتضياتها املنطق ّية .ونحن يف املقالة سنعتمد املسار الثاين .أ ّما إعادة النظر ودراسة ّ
والعصور التي ُعرفت أنّها غري إيديولوجيّة مبزيد من التع ّمق ،وكذلك إعادة قراءة تعاليم األديان
وتواريخها قراء ًة دقيقة بصفتها أديان غري إيديولوجيّة ،فيجب تأجيلها إىل مجال آخر.
مفر من اإليديولوجيا
ال ّ

إ ّن اإليديولوجيا وبدائلها بالنسبة إىل اإلنسان والحياة اإلنسانيّة قدمي ٌة من دون ّ
شك ،ومن املستحيل
تج ّنبها ،أل ّن لها بواعث ومضامري يف وجود اإلنسان .وقد أىت رفض اإليديولوجيا ورضورتِها يف حياة
أي خلف ّية نظريّة للقيام
اإلنسان رفضاً مطلقاً ،من السلوك ّيني ( ،)Behavioristsالذين يُنكرون وجود ّ
يل ،ويأيت بعد هؤالء يف املرتبة الثانية يف تصنيف الرافضني لإليديولوجيا الذرائع ّيون،
بالفعل العم ّ
إرشادي
نظري ،بل
واملنفعيّون ( ،) Utilitarianistsالذين ال ينطلقون يف رفضهم لإليديولوجيا من مبدأ
ّ
ّ
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نابع من املصلحة ،ومتجذّر يف البنية النفع ّية لتلك النظريّات .يف املرتبة الثالثة من هذا التصنيف
ميكن وضع ماركس وبارتو ،اللذين ال يُنكران وجود اإليديولوجيا ورضورتِها ،عىل ال َّرغم من نظرتهام
ح َملَة أمنوذج ما بعد الحداثة (Post
السلبيّة إليها[[[ .يف هذا التعداد ويف املرتبة نفسها ميكن أن نذكر َ
ألي أم ٍر مطلق ،وإلطالق األمور ،وعىل هذا األساس يعارضون
 ،)modern paradigmاملعارضني ِّ
علام أ ّن هذا الته ّرب من املطلق يحمل يف ذاته االستعداد ألن
األديان واإليديولوج ّيات ال َّدعويّة[[[ً .
حل بالعرصنة والليربال ّية.
يتب ّدل إىل اتجاه مطلق ومؤدلج ،كالذي َّ
إ ّن ذلك الفريق من املفكّرين الذين يحلّلون اإليديولوجيا عىل أساس الغرائز واملصالح
والرصاع
الطبقي[[[ ،أكّدوا كام أكّ َد ال ِقيَ ِميّون رضورة اإليديولوجيا وال إمكانيّة تج ّنبها ،ويعتقدون أ ّن
ّ
وستظل مرافق ًة له ،أل َّن غريزة البحث عن املصلحة كانت من
ّ
اإليديولوجيا رافقت اإلنسان باستمرار،
صلب كيان اإلنسان وستبقى كذلك[[[ .يف حني أ ّن ال ِق َيم ّيني يرون من هذه الزاوية أ ّن اإليديولوجيا توأم
اإلنسان ،وأنها ظاهر ٌة إنسان ّية حرصا ً ،تصبح موضوع ّي ًة وتتحقّق أ ّوالً حني يعتمد اإلنسان يف قراراته
وأفعاله عىل الفكر ،وثانياً حني يرتقي من مستوى حاجاته الغريزيّة ومصالحه الفرديّة ،ليصبح أش َّد
قرباً من صفاته اإلنسانيّة .يقول الدكتور رشيعتي دفاعاً عن هذا التوصيف لإليديولوجيا“ :إ ّن الغريزة
النوعي،
الحي سلوكه ،وتؤ ّمن من ّوه وتط ّوره وتكاثره وبقاءه
مجموعة قوانني ورغبات تح ّدد للكائن
ّ
ّ
ٌ
موكول لدى اإلنسان إىل وعيه وإرادته .لذلك حيث
وبشكل عام حيات َه .لك َّن جزءا ً من هذه املجاالت
تنتهي الغريزة ـ يف توجيه اإلنسان تبدأ اإليديولوجيا ” (رشيعتي ،2007 ،ص  .[[[)92إ ّن تعبري بارتو عن
هذه القضيّة يختلف قليالً عن التعابري املذكورة آنفاً ،فهو عىل العكس من أصحاب املرتبتني األوىل
أي مجا ٍل لإليديولوجيا ،طرح ركائز العا ِمل َْي أي الغريزة واإليديولوجيا باسم
والثانية الذين مل يُفسحوا ّ
املنطقي يقول بارتو“
الفُضاالت ( ) Residusوامل ُشتقّات ( .)Derivationsويف رشحه للسلوك غري
ّ

[[[ -يرى ماركس أنّ ظهور اإليديولوجيا وبروزها منوط ومحدو ٌد بوجود األنظمة الطبقية ،ويعتقد أنّ اإليديولوجيا حني يزول النظام الطبقي،
وتسيطر الربوليتاريا يف املجتمع ستفقد رضورة وجودها (راجع :هي وود 1379 ،ش [2000م] .)34-33 ،عىل هذا األساس يجب عدّ
ماركس أو ّل املنظّرين ألطروحة « نهاية اإليديولوجيا ».
جه يصحبه تنكّر الليربال ّيني لإليديولوجيا،
ل مصداقها األبرز يف اإلطالق ّية والكامل ّية كان هذا التو ّ
[[[ -اعرتاض ليوتار عىل املبالغات التي يتج ّ
السبب يف إدبار الجيل الجديد من املفكرين املستنريين عن اإليديولوجيا ،وإقبال عىل الخطاب .هذا الجيل ينظر بإحدى عينيه إىل الحداثة
وباألخرى إىل ما بعد الحداثة .يقول إيغلتون إنّ فوكوومريديه نسلوا إيديهم من مفهوم اإليديولوجيا كلّ ّياً ،ووضعوا مكانه مفهوم الخطاب
(راجع :ليوتار 1380 ،ش [2001م]  /إيغلتون 1381 ،ش [ 2002م] ،الفصل .)7
[[[ -واجهت التحليالت الطبق ّية لإليديولوجيا ،نوعاً ما مشكل ُة الجمع بني النفع ّية من ناحية والقيم الغرييّة من ناحية أخرى .إنّ أنبناء
اإليديولوجيا عىل املنفع ّية فرض ّي ٌة غري ممكن ٍة أساساً ،وقد ّ
متوسلني األط َر املنافسة أي التفاسري
تخل عنها واضعوها يف منتصف الطريق،
ّ
ظل السؤال التايل من دون جواب :كيف ميكن لشخص عىل أساس الحدّ األقىص الذي بلغه من تحقيق املصلحة ـ
ال ِق َيم َّية .لهذا السبب ّ
ّ
ُ
ّ
يتخل عن مصالحه وحتّى عن كيانه من أجل املثُل الطبق ّية؟
الطبقي ،وتح ّول تالياً من «طبقة بالذات» إىل «طبقة للذات» ،أن
عرف موقعه
ّ
[[[ -لالطّالع عىل إشارات متعلّقة بالتحليالت النفع ّية يف ما يتعلّق باإليديولوجيا (راجع :إيغلتون 1381 ،ش [2003م]
ً
فضال عن ذلك ،تريفان آخران لإليديولوجيا .م ّرة يقول عن اإليديولوجيا إنّها «تقن ّية» ،ألنّها تساعد اإلنسان عىل تسخري
[[[ -لرشيعتي
«وعي للذات» (راجع :رشيعتي 1375 ،ألف ش
ّها
ن
بأ
ماركس
تعبري
من
قريب
بتعبري
يصفها
ة
ر
وم
ملصلحته،
والطبيعة
والتاريخ
املجتمع
ّ
ٌ
( 1996م) ،ص  3751 /383-382ب.ش [ 1996م] ،ص .)28
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ين ،لك ّن اإلنسان لريفَع من قيمة أفعاله ينسبها
إ ّن الغرائز هي املح ّرك األساس ألمناط السلوك اإلنسا ّ
بحذقٍ إىل األفكار التي يعرضها من بَع ُد تفسريا ً لها (آرون1991 ،م ،ص  ”485-453كوزر 1991م ،ص
 .[[[)519-513ماركس أيضاً يعرتف بوجود اإليديولوجيا ،بل برضورتها إىل جانب املصلحة؛ ويع ّدها
يف الوقت عينه ظاهرة مصطنعة ،ويف بعض العبارات يذكر أنّها تدبري ذيكٌّ ابتدعته الطبقات االجتامع ّية
الخاص والناجز
املتنفّذة لتعزيز مكانتها ،ولرتسيخ األوضاع السائدة[[[ .قيل إ ّن اإليديولوجيا باملعنى
ّ
وترسخت يف تقاليد
تتغذّى يف حياة اإلنسان من املا ّدة نفسها التي شكّلتها الثقافة ،واحتلّت مكاناً ّ
املجتمعات وعاداتها ،وتجلَّت حيناً يف إطار “األسطورة” ،وحيناً بصور “الدين” ،ومؤخّرا ً يف إطار
“ العقائد” السياس ّية واالجتامع ّية .إ ّن العنرصين األساس ّيني لهذا األصل املشرتك هام “ الوعي”
و“الحاجة” لدى اإلنسان ،اللذان يظهران يف اآلراء واالتجاهات السارية يف الحياة اإلنسان ّية ،التي
تتجسد بأشكال مختلفة.
ّ

نحن ال نقصد من خالل استخدامنا لهذه التشابيه والعبارات يف كالمنا عن اإليديولوجيا أ ْن نقول
نتجاهل الفروقات الكامنة
َ
لكل ميادين الحياة ومسيطر ٌة عليها ،أو أ ْن
إنّها ظاهرة عا ّمة شامل ٌة مجتاح ٌة ِّ
فلكل منها دالالتٌ مختلف ٌة من حيث املعنى ،استخداماتٌ متن ّوع ٌة
ٍّ
يف معاين املقوالت املذكورة،
الصدد .إنّنا نسعى من
يف األدب ّيات النظريّة أيضاً فنضاعف االضطراب
املفهومي املوجود بهذا ّ
ّ
خالل تأكيدنا املنشأ أو املصدر املشرتك إىل أن َّ
ين ،وثانياً
ندل أ ّوالً عىل أنّها جميعاً ذات وجه إنسا ّ
ٍ
ورضوري وليس قرسيّاً مفتعالً ،ليكون إلغاؤها ممكناً
بتغي
طبيعي
أن ظهو َرها وتجلّيها
ٌّ
بتمهيد ما أو ّ
ٌّ
تغي الظروف
ّ
تغييات
تتجل بصور مختلفة ،وأن تتع ّرض بسبب ّ
الظروف .من املمكن أن تطرأ عليها ّ
واألفكار إىل صعو ٍد أو هبوط ،لك ّنها لن تخرج من صميم الحياة اإلنسان ّية.
ما أكّدناه حتّى اآلن يف هذا البحث هو املعنى العام والحقيقي لإليديولوجيا ،أي املعنى نفسه
إيديولوجي .لك َّن أح َد الرشوط
القادر عىل الدفاع عن ادعائنا حول ال نهائ ّية اإليديولوجيا ،وأ ّن الدين
ّ
مم علق يف األذهان
األساس ّية للسري قدماً يف البحث هو تصفية الذهن ،وتنقية مفهوم اإليديولوجيا ّ
من أفكار ناجمة عن التجارب امليدانيّة لإليديولوجيّات يف القرنني األخريين ،وبات واقعاً موضوعيّاً
كل يشء عن تع ّدد أمناط الحياة وتعقيدها ،ومن ناحية أخرى عن انتشار املعرفة
ناجامً من ناحية وقبل ِّ
[[[ -لالطالع عىل إشارات حول استنباط اإليديولوجيا من مفهوم املشتقّات يف نظريّة پارتو(راجع :بودون 1378 ،ش 1999[ .م] ،ص
61-59؛ إيغلتون 1381 ،ش [2002م] ،ص  /285-284الرين 1380 ،ش [2001م].)109-107 ،
[[[ -صدر عن ماركس وصفان للعامل الذي أو جد اإليديولوجيا ،وصدر عن املاركس ّيني أوصاف مختلفة ،منها:
يئ بسبب وجود البنية الطبق ّية يف املجتمع (ماركس)؛
وعي زائف عىل نحو تلقا ّ
 ٌوعي زائف ُمتع ّمد ،أو جدته الطبقة الحاكمة (ماركس)؛
 ٌالخاصة (لينني)؛
كل طبقة من الطبقات تخلق وعيها الخاص وإيديولوجيتها
طبقي ،مبعنى أنّ ّ
وعي
ّ
ٌّ
 ٌناجم عن األوضاع والظروف االجتامع ّية (مانهايم) (راجع :راش1377 ،ش [ 1998م] ،ص  / 207-205الرين 1380 ،ش
معي
وعي
ٌ
ّ
ٌّ
[2001م] ،ص .)90
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والتخل كذلك عن الدين يف بعض املجتمعات ويف أوساط بعض
ّ
واتساع أفق املفاهيم اإلنسان ّية،
وإل
الطبقات االجتامعية .هذه النقطة األخرية تؤكّد وجود نوع من التجانس بني الدين واإليديولوجياّ ،
فإ ّن البدائل لن تكون موضوعيّة.
جتانس الدين واإليديولوجيا :
ري يف جوانب
ادعاؤنا اآلخر يف هذه املقالة هو أ ّن هنالك تجانساً بني مقوالت كان ٍّ
لكل منها تأث ٌ
مه ّمة منجوانب الحياة اإلنسان ّية يف العصور املختلفة .االدعاء أن هنالك تجانساً بني عد ٍد من الظواهر
تحل محلَّها أيضاً ،ومعظ ُم وجوه الشبه
كل واحد ٍة منها ميكن أن تكون بديلة من األخرى ،وأن َّ
معناه أ ّن ّ
بني الظواهر اإلنسان ّية ميكن مالحظتُها بني “األسطورة” و“الدين” و“ اإليديولوجيا ”.

وهنالك وجو ُه شبه بني “ الثقافة” و“التقاليد” ،التي ولدت يف أحضانها وترعرعت تلك الظواه ُر
يف العصور املختلفة ،لك ّنه تشابه األوعية ال محتواها .فالثقافة والتقاليد هي التي تحمل يف الواقع
األسطورة والدين واإليديولوجيا وتنقلها بني البرش وعرب األجيال املتعاقبة يف مجتمع من املجتمعات.
إن نحن أمع ّنا التفكري يف تفاصيل األسطورة وقارنّاها بالدين وباإليديولوجيا ميكننا أن ن ّدعي أنّها ال
وتتجل من خالله ،حتّى
ّ
تحل فيه
والقالب الذي كانت ُّ
تتجل مستقلّة وعىل نحو مبارش،
ّ
تظهر وال
ُ
يف العصور األسطوريّة كانت األديان ،وباإلمكان كذلك مالحظة تجلّيات وصور لألسطورة حتّى يف
األصح أن نَقْرص بحثَ
اإليديولوجيّات ،حيثُ يُعاد إنتاجها عىل نح ٍو ما فتدوم وتستم ّر[[[ .إذا ً من
ّ
التجانس ،أي املوضوع الذي ت ّدعيه مقالتنا ،عىل الدين واإليديولوجيا ،هذين املضام َريْن اللذين
التنويري يف العقود األخرية[[[.
الديني
احتدم الجدال حولهام بني العلامء وأصحاب الفكر
ّ
ّ
التوص ُل
بإمكاننا من خالل التدقيق يف مفهوم اإليديولوجيا ووظيفتها ،ومقارنتها ضمناً بالدين،
ّ
بشكلٍ أفضل إىل إثبات ما ا ّدعيناه من وجود التناغم والتجانس بينهام .لذا سنبادر إىل تحليل
اإليديولوجيا من أربعة جوانب “ :املك ّونات” ،و“التعريفات” ،و“الوظائف” و“ االستخدامات”.

ألي ظاهر ٍة إيديولوج ّية ميكن العثور عليه حيثُ
أبعاد اإليديولوجيات ومك ّوناتها :إ َّن أبسط ٍّ
تجل ِّ
ويحضه للقيام “ بفعلٍ ما أو بر ّد فعل”[[[.
يح ّر ُك “ الذه ُن” مبد ٍد من “ الشعورِ” “ إرادةَ” اإلنسان،
ّ
هذا الوصف ُّ
يدل عىل كون اإليديولوجيا مركّبة ،عىل األبعاد يف كيان اإلنسان أيضاً ،والتي تقف يف
[[[ .لالطّالع عىل مالحظات حول املقارنة بني اإليديولوجيا واألسطورة (راجع :بالمنتس1373 ،ش [ 1994م] ،ص /154-152إيغلتون:
 1381ش[2002م] ،ص  .)289-287يعتقد ريكور كذلك أن اإليديولوجيا تؤدّي يف العامل املعارص الدور الذي أدّته األسطورة يف العامل
القديم (راجع :ريكور 1986 ،م ،ص .)261
اإليديولوجي (راجع :عريب ستوده وشجاعي زند،
اإليديولوجي والدين غري
[[[ .لالطالع عىل مالحظات ورشوح للمجادالت حول الدين
ّ
ّ
 1392ش [2013م] ،ص .)56-35
ّ
العميل (راجع :بودُن 1378 ،ش [1999م]،
العاطفي لإليديولوجيا ،وعدّ إيغلتون إحدى سامتها توجهها
[[[ .رميون بودُن أكّد عىل الوجه
ّ
ص  /37إيغلتون 1381 ،ش [ 2002م] ،ص .)83
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الخاص
مواجهتها؛ وتوضّ ح كذلك فإ ّن بعض الفعال ّيات ذات املحمول الذهني-العاطفي والرتكيب
ّ
ٍ
سلوك صادر
مطلق فكر ٍة أو شعو ٍر أو
هي الوحيدة من بينها التي تشكّل مصداق هذا املفهوم ،وليس
َ
وجودي ،أو ظاهر ٌة
ربا ذُكرت اإليديولوجيا كام ذُكر الدين ،عىل أنّها أم ٌر
ٌّ
عن اإلنسان .ولهذا السبب ّ
تؤث ّ ُر يف اإلنسان تأثريا ً وجوديّاً.
مزيج من املعلومات التحقيقيّة والتقومييّة (بو ُدن 1999 ،م ص / 36
اإليديولوجي”
إ ّن “ الفكر
ٌ
ّ
الرين ،2001 ،ص  ،)6تج ّمعت معاً يف منظوم ٍة منسجم ٍة إىل ح ٍّد ما لرتش َد مخاطبها وتابعها باتجاه
العمل (بو ُدن1999 ،م ،ص  /36إيغلتون  ،2002ص  .)88-87إ ّن “ املشاعر السارية يف اإليديولوجيا
الغريي الذي يُركّز يف الحاجات
الفردي كغريها من املشاعر ،هي من النو ِع
” عىل ال َّرغم من مصدرها
ّ
ّ
األسمى من املصلحة الشخصيّة العابرة .أما “ العمل اإليديولوجي” فيتميّز من غريه من أمناط السلوك
ين األخرى ،بارتكازه عىل العقيدة ،واهتاممه باألهداف السامية.
اإلنسا ّ

فضالً عن العالقة بني النظريّة والعمل يَع ُّد إيغلتون العالقة أيضاً بني القضايا الوجوديّة األساسيّة
التجل الظاهر لهذه امليزة .وهو
ّ
وشؤون الحياة العاديّة عمالً إيديولوج ّياً ،ووجد مصادف ًة يف الدين
يعتقد أ ّن هذه الصلة بني النظريّة والعمل هي التي جعلت اإليديولوجيا مع ّرضة لإلصابة بالوعي الزائف
(إيغلتون.)92-91 ،2002 ،

يجب ع ّد اإليديولوجيا كوعي زائف هي نفسها العلم املنقوص أو العلم املغلوط[[[ .هذا الفهم
الذي تحول إىل الرؤية املهيمنة يف تعريفاإليدييولوجيا ،يضعها يف عداد املعارف ،معادلة للعلم،
جه بعضهم يف البحث عن جذور
ويتوقّع منها الكثريّ ،
مم ال يُناسب خصائصها ومؤ ّهالتها .أ ّما تو ّ
اإليديولوجيا وأسالفها البعيدين إىل “ديكارت” و“بيكون” وغريهام من فالسفة املعرفة ،فناج ٌم
األصل واملبدأ؛ يف حني أ ّن َّ
أدق تعبري
َ
ج ِع َل
عن ذلك االتجاه الذي ضُ ِّ
يف ،و ُ
رص املعر ّ
خ َم فيه العن ُ
عن اإليديولوجيا هو الذي يع ّرفها صل ًة بني النظريّة من ناحية والفعل من ناحية أخرى ،ال تجلّياً أو
لكل منهام ،وبنا ًء عىل هذا التعبري فإ َّن اإليديولوجيا مبن ّي ٌة عىل نو ٍع من الوعي يلجأ
خاص ًة ٍّ
صور ًة
ّ
علام ،ألنّه
[[[ُ .وصف السحر أنه شبهُ علم؛ ألنّه كالعلم،
سعي لتغيري وجه الطبيعة لتسخريها والسيطرة عليها ،ويف الوقت عينه هو ليس ً
ٌ
خطأ .لك ّن الرين عدّ السحر واإليديولوجيا متشابهني ،ويقول إنّهام يتض ّمنان معتقدات بعضها صحيح وبعضها خطأ .ال يرى بينهام من
فرق سوى أنّ السحر يتع ّرض للظواهر الطبيع ّية ،واإليديولوجيا للظواهر االجتامع ّية (راجع :الرين 1380 ،ش [2001م ،ص  .)113نحن
العلم ميكن
نعتقد أنّ الرين قد أخطأ يف ادعائه التشابه بني اإليديولوجيا والسحر ،وتالياً بني اإليديولوجيا والعلم .علامً أنّه ال جدال يف أنّ
َ
أن يتأثّر بأهوا ِء العالِم ،ويتع ّرض للتحريفات اإليديولوج ّية؛ بحيث إنّ عدداً كبرياً من العلامء يف غامر البحث عن الحياة ،تع ّرضوا لهذه اآلفة،
ُ
البعض من أتباع مذهب أدينبورا ومذهب فرانكفورت ذلك أمراً ال ميكن تج ّنبه ،أو أنهم دافعوا عنه .يف الوقت نفسه ال رضورة لعدّ
وقد عدّ
كل منهام من اآلخر وتعلّقهام مبيدانني مختلفني ،ميكن أنْ يؤثّر أحدهام
اإليديولوجيا والعلم متجانسني ومتناغمني ،فعىل الرغم من مت ّيز ٍّ
يف اآلخر .فاإليدييولوجيا مع أنّها مبنزلة الرغبة ،تؤثّر يف الوعي ،وتؤدّي إىل تحريفه ،ليست بالرضورة من جنس العلم ،وأيضاً هي ليست
التعصب واألحكام امل ُسبقة .دافع
أي نظريّة علم ّية سببه
ّ
مبعنى الوعي الزائف أو العلم الخطأ .هذا االنحراف قبل الفرض ّيات املوجودة يف ّ
بودون كذلك كامركس وآرون وپارسونز عن النظر ّية القائلة إن اإليديولوجيا مبنزلة العلم الخطأ (راجع :بودون 1378 ،ش [1999م] ،ص
.)53-39
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الخاصة إىل تقويم األوضاع ،والقيام بأعامل مح ّددة .إذا ً مقابل تعابري
من أجل الوصول إىل أهدافه
ّ
تع ّرفاإليدييولوجيا أنّها يش ٌء من جنس الوعي ،ميكننا أن نذكر تعريفاً يع ّدها ال مج ّرد وعي محض،
وإنّ ا مبنيَّ ٌة عىل نو ٍع من الوعي الذي ينتهي بالعمل .التعريف الثالث هو أ ّن اإليديولوجيا مبكانة
منظومة معرف ّية جامعة ،تتض ّمن املعارف األساس ّية فضالً عن املعارف العمل ّية ،وهذا التعريف يضفي
عليها شمول ّية أوسع من التعريفني السابقني.
إ ّن التمييز الذي وضعه رشيعتي بني اإليديولوجيا والرؤية إىل العامل[[[(رشيعتي 1996 ،م،ص
 16و 17و /28نفسه  1983م ،ص  ،)84وتشبيه مطهري لها بالحكمة العمل ّية مقابل الحكمة النظريّة
(مطهري 1983 ،م ،ص  ،)64هام بالنسبة إىل التعريفات اآلنفة الذكر أشبه بالتفسري الثاين[[[ الذي يرى
إىل اإليديولوجيا أنّها تتض ّمن رابطاً يصلها من ناحية بالوعي ومن ناحية أخرى بالعمل ،ويف الوقت
عينه يرى أنّها تختلف عنهام .إن إرصار الدكتور رشيعتي واألستاذ مطهري عىل هذا التفكيك والتم ّيز،
رصين عىل أنّها نظريّة
هو إعادة تأكيد أ ّن اإليديولوجيا ٌ
فعل مو ّ
جه ( )Act-orientedمقابل أولئك امل ّ
(.)Speculative

بنا ًء عىل ذلك ميكن القول إ ّن ما أثري من خالفات نظريّة حول اإليديولوجيا ،ناج ٌم عن الخالف
وبعض هذه الخالفات الدالليّة مصدره التفكيك ،وإبراز عدم توازن العنارص املك ّونة
يل حولها،
ُ
الدال ّ
لإليديولوجيا .يف هذا السياق يتح ّدث إيغلتون عن االتجاه الذي يركّز يفجانبيها السيايس واالجتامعي
مقابل االتجاه الذي يضخّم وجهها املعريف (إيغلتون ،2002 ،ص  .)34إ ّن ربط اإليديولوجيا بالسلطة
واملتغيات املجتمع ّية ،وحرش ذلك كلّه يف التعريف ،سببه الدور الذي
والسياسة واملصالح الطبق ّية
ّ
كل
تؤ ّديه اإليديولوجيّات يف الحياة االجتامعيّة ،واآلثار املرتتبة عىل ذلك؛ هذا الدور أو األثر مر ّده قبل ِّ
يشء إىل العنارص الثالثة املرتابطة ،التي أشري إليها يف التعريف أي“ :النظريّة” ،و“القيمة” ،واالستعداد
“للعمل” .حني ترتافق العنارص الثالثة ،وتجتمع معاً يف خندق واحد ،تتح ّول يف املرحلة األوىل إىل
سلطة اجتامع ّية بالق ّوة ،ويف املرحلةالثانية ـ أل ّن لديها نوعاً من التقويم لألوضاع واألهداف واملقاصد
الجامعي ،وتدخل نطاق السلطة واملصالح ،ومت ّهد األرضيّة لنو ٍع من املواجهات
تتوصل إىل العمل
ـ
ّ
ّ
السياسية واالجتامعيّة لإليديولوجيا
االجتامعيّة .يجب أن نَلفت االنتباه إىل أ ّن الرتكيز يف الصبغة
ّ
يف بعض التعريفات ،ال يُناقض بالرضورة العنارص األساس ّية املك ّونة لها ،أل ّن هذه الصبغة ليست
من العنارص املك ّونة ،وإنّ ا من اآلثار املرتت ّبة عىل تلك العنارص ،ومن معاملها اإليديولوج ّية .إ ّن
الفلسفي حول الوجود األساس ّية،
[[[ .إن الرؤية إىل العامل التي أشار إليها رشيعتي ،املنفصلة عن اإليديولوجيا ،هي من جنس الوعي
ّ
وتتم ّيز من العلم باملعنى الدقيق لكلمة (سياينس) .هي من نوع الوعي الذي مينح اإلنسان رؤي ًة ،ومي ّهد أرض ّي َة تشكّل اإليديولوجيا  .إنّ
حة أو السقم يختص بهذا القسم من إحدى املنظومات اإليديولوج ّية.
البحوث املعرف ّية وإطالق صفة الص ّ
[[[ .استخدم رشيعتي اإليديولوجيا باملعن ّيني كليهام :مبعنى مقولة منشقّة عن رؤيا مع ّينة إىل العامل ،أيضاً وكمنظومة معرف ّية جامعة
تتض ّمن أيضاً الرؤية إىل العامل (راجع :عليجاين1380 ،ش [2001م] ،ص  ،56الحاشية /رشاد 1382 ،ش [ 2003م] ،ص .)291
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صفات اإليديولوجيا يف التعريفات التي ُوضعت لها تفوق ما ذكرناه ،وميكن إرجاعها كلّها إىل تلك
األبعاد الثالثة اآلنفة الذكر .إ ّن اإليديولوجيا ترتكز من ناحية عىل املعارف األساس ّية املك ّونة لرؤية
الفرد ،ومن ناحية أخرى تؤ ّدي إىل تقوية إرادته ،ومضاعفة استعداده للعمل .أما الفراغ بني األمرين
جهة ،وتالياً يرتبط الرأي بالعمل ،وهنا يف هذه النقطة تنعقد نطفة العنرص
فتمأله املشاعر وامليول املو َّ
املس ّمى “القيمة” ،الذي هو العنرص األسايس يف اإليديولوجيا  .إ ّن القيمة قلباإليديولوجيا ،مبعنى أ ّن
الوجوه والجوانباإليديولوج ّية األخرى ،تنبع منها نوعاً ما ،أو تنتهي بها[[[.

صفات اإليديولوجيا  :من معامل اإليديولوجيا وصفاتها “املثال ّية” و“اإلطالق ّية” و“ الكامل”
السلطوي” ،وهذه الصفات ت ُنتجها العنارص األصليّة اآلنفة الذكر
جه
ّ
و“الحرصيّة” و“الجامعيّة” و“ التو ّ
أو مركّبات منها .وتأيت “التسويغيّة” بعد اإليديولوجيا ،يف الحاالت املعارضة لإليديولوجيّات ،لتجد
لكل مصداقٍ من مصاديقها ما يس ّوغه موضوع ّياً.
لكل نوع من اإليديولوج ّيات أو ِّ
ّ

حكام فارقاً مه ًمّ يفصل وصفني مختلفني لإليديولوجيا أحدهام عن اآلخر.
املثاليّة[[[ تتض ّمن
ً
عب عنها ماركس ومانهايم ليس فيها أساساً
خاص ّية مثال ّية؛ يف حني أ ّن السمة
ّ
فاإليدييولوجيا كام ّ
عب عنها “لينني” والت ّيارات اليساريّة يف القرن العرشين ،وبسبب هذه السمة
األساس ّية لها هي التي ّ
رسبت إىل اإليديولوجيا خصائص أخرى منها “ :املستقبليّة” [[[و“ النقديّة” أيضاً .يجب البحث
ت ّ
عن املصدر األصيل للمثاليّة يف الرغبة الوجوديّة لدى اإلنسان لالرتقاء والسم ّو .إ ّن اإليديولوجيّات
الفطري لدى اإلنسان ،فحثّ املؤيدين وتشجيعهم عىل االرتقاء فوق األنا
كالدين تل ّبي هذا امليل
ّ
محسوب دنيويّاً بأكمله .هذا العنرص
واملكانة حتّى املاديّات ،إمنا هو دعوة إيديولوج ّية ،يف وجو ٍد
ٍ
تشخيص معيار
مؤث ّر إىل ح ّد أ ّن باإلمكان بحسب مؤرش االبتالء بالروتني والقناعة بوترييّة األوضاع
َ
اإليديولوجي لدى لفرد والجامعة.
املواجهة واالهتامم
ّ
املقصود باإلطالقيّة ،أ ّن التعاليم حتميّة ومبنيّة عىل مسلّامت وحقائق بديهيّة .اإلطالق أو التعميم
هنا يشمل الرشوح والتفاسري التي تق ّدمها اإليديولوجيا عن الوجود واإلنسان ،كام تشمل القوانني
جهة إىل األتباع .هذه القوانني وصفها إيغلتون بعبارة “ التطبيع” وهو يقصد تعريف
والتعاليم املو ّ

[[[ .إنّ فهم لينني هذا وتصنيفه اإليديولوجيا يف مقام الجواب عىل سؤال « ما العمل؟” ،هو ّ
أدق :وصف موجز لإليديولوجيا .فاإليدييولوجيا
أي عمل ،بل العمل الهادف واملبني عىل القيم .أ ّما األسئلة :ماذا يكون؟ وكيف
بحسب هذا التعبريـ هي املرشد إىل العمل؛ حتامً ليس ّيكون؟ وملاذا يكون؟ والتي هي مواضيع التأمالت العلم ّية والفلسف ّية ،فال مكان لها يف اإليديولوج ّياتّ ،
إل مبقدار ما تؤدّيه من خدمة لهذا
اإليديولوجي ،أي ما العمل؟
السؤال
ّ
[[[ -املثال ّية ،يجب عدم عدّ ها والحداثة أمراً واحداً .لهذا السبب ربّا يقول شيلز إنّ املؤدلَجني يقاومون الحداثة (بودون 1378 ،ش
[1999م] ،ص  ،237فهؤالء عىل ال ّرغم من الجهود التي يبذلونها لتغيري األوضاع ،هم غري منصفني بالنسبة إىل اإلبداع يف ميدان الرأي
والعقيدة.
منصب عىل املستقبل ،وتأمالتهم وأبحاثهم املتعلّقة باملايض والحارض تندرج يف هذا السياق.
األسايس
ني
ي
اإليديولوج
اهتامم
[[[ -إنّ
ٌّ
ّ
ّ
جه (راجع :بودون 1378 ،ش [1999م] ،ص .)35
وربا لهذا السبب عُدَّ ت اإليديولوج ّيات مستقبل ّية التو ّ
ّ
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التعاليم اإليديولوج ّية كحقائق فوق ـ تاريخ ّية(إيغلتون ،2002 ،ص .)108-103

ين ،وكذلك يف ما
كامل اإليديولوجيا مبعنى التمحور الذا ّ
يت الصا ّد عىل مستوى الوجود اإلنسا ّ
يتعلّق بجميع مجاالت الحياة ،ومتوجه إىل الدنيا بأكملها .وقد ذكر إيغلتون هذه الصفة باسم اإلطالق ّية
التعميميّة ( ) Universalizingوالتخليديّة التأبيديّة ( ( )Eternalizingإيغلتون ،م .ن .ص .)100

الحرصيّة نتيجة طبيع ّية لصفتي اإلطالق ّية والتامم ّية [الكامل] يف اإليديولوج ّيات؛ وهذه الصفة
معجونة باإليديولوجيا إىل ح ّد أ ّن باإلمكان وصفها بأنّها “صفة وجوديّة”.

الجامع ّية من أهم خصائص اإليديولوجيا ،وأحد األسباب التي كانت وراء التشكيك يف حسبان
[[[
س بعض الرغبات
الليرباليّة من ضمن اإليديولوجيّات ،لغلبة الفردانيّة فيها .ويف هذا اإلطار ت ُف ّ
فسها بعضهم كعالئم لإليديولوجيا .اهتامم اإليديولوجيا
كالتو ّ
يل[[[وااللتزام وااليثار[[[ التي ّ
حد الداخ ّ
بالسلطة معناه امليل نحو تسلّم السلطة الوقوف يف مواجهتها أيضاً[[[.

التعصب السيايس االجتامعي ،أو
إ َّن تسويغ ّية اإليديولوج ّيات يجب أ ْن ال ت ُفهم أنّها هي نفسها
ّ
حرصها يف إطاره .املقصود بالتسويغ ( ) Justificationعقلن ُة ( ) Rationalizingفكر ٍة ما أو عقيد ٍة
مم وجده فيرب
ما ،ورشعن ُة ( ) Legitimizingسلط ٍة أو وضعٍ أو ظروف قامئة أيضاً هذا املعنى
قريب ّ
ٌ
وسمه “الرِبابيّة” ( .) Theodicyمعنى التسويغيّة اإليديولوجيّة عكس النسبة بني الفكر
يف األديان
ّ
والعقيدة ،أو العالقة بني النظريّة والعمل ،عىل النحو الذي طرحه بارتو .إ ّن التسويغ مينح اإليديولوجيا
انسجاماً نظريّاً ،ويُتيح لها مضامني أخالق ّية .ميكن أن يكون للتسويغ وجهاً مخادعاً للذات وجهاً
[[[
مخادعاً للغري أيضاً.

[[[ -من الخصائص األخرى التي جعلت الليربال ّية تُخر ُِج نفسها بحذق من عداد اإليديولوج ّيات ،وتقف يف مواجهتها من علٍ  ،ما تتمتّع به
ألي نوع من أنواع التجديد يف الرأي ،مقابل ما يُنسب إىل اإليديولوج ّيات من جزم ويقين ّية .مع ذلك قلّام وجدنا عامل
من نسب َّي ٍة واستعداد ّ
يل قد أخذ هذا االدّعاء عىل محمل الجدّ  ،ونقل البحث حولها تحت سقف آخر غري اإليديولوج ّيات السياس ّية.
ليربا
سيايس ،حتّى
اجتامع
ّ
ّ
اسم الليربال ّية من بينها (راجع :بودون1378 ،
بودون كذلك ،الذي أخرج الوجوديّة والرباغامت ّية واملثال ّية من عداد اإليديولوج ّيات ،مل يذكر َ
ش [1999م] ،ص .)37
[[[ -هنالك انسجام بني وحدة الفكر ووحدة اإلرادة ووحدة العمل .وقد عدّ إيغلتون التوحيد (يونيفايينغ) من خصائص اإليديولوجيا ؛
االجتامعي .وهو يرى أن مانهايم وغولدمن يؤمنان بالوحدة الداخل ّية (راجع :إيغلتون 1381 ،ش [ 2002م] ،ص
ألنها تؤدي إىل االنسجام
ّ
.)85-83
[[[ -راجع :بودون 1378 ،ش [1999م] ،ص  /37شيلز ً
نقال عن ايغلتون 1381 ،ش [2002م] ،ص .23
جه سلطوي ،وجدت موضوعيتها يف الساحات القوم ّية (راجع :برغرولوكامن1375 ،
[[[ -يرى ٌّ
كل من برغر ولوكامن أنّها معرفة ذات تو ّ
ش [ 1996م] ،ص .)169-168
[[[ -ملزيد من اإلشارات حول هذا املوضوع (راجع :إيغلتون 1381 ،ش [ 2002م] ،ص  83و.)95-93
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وظائفاإليدييولوجيا  :من أبرز وظائفاإليدييولوجيا “املعنويّة وإضفاء املعنى”[[[ ،و”الهدف ّية”،
و“التجييش”[[[ ،و“التموضع” واملعارضة” ،أما الخصائص األخرى املنسوبة إىل اإليديولوجيا ،فتعود
إىل هذه الخصائص الوظيفيّة :ميكننا بتعبري أكرث إيجازا ً عن اإليديولوجيا دمج الوظيفتني األوىل
والثانية معاً ،وتحويل الرابعة والخامسة إىل مفهوم يتض ّمنهام معاً ،للوصول إىل ثالث عالئم عا ّمة
لوظائفاإليدييولوجيا “ :الهدف ّية” يف الحياة ،و“التجييش والتحميس” و“إضفاء ال ُهويّة”[[[.

الخاصة باإليديولوجيات واألديان ،وال عد ّو
الهدف ّية يف الحياة من الوظائف األساس ّية والحرصيّة
ّ
لها يف الهدف ّية إال الغرائز التي تجعل الحياة مرتكزة عىل البحث عن اللذّة وتج ّنب األمل ،وتفرض عىل
اإلنسان أن يقبع يف املستوى األدىن من الحياة .باستثناء هذه املح ّركات الثالثة التي تقود اإلنسان
نحو تحقيق أهدافه ،ما من عامل آخر قادر عىل ترسيم أهداف الحياة وتأمينها .حني تنبع أهداف الحياة
من منبع آخر غري الغرائز ،تكون ذات معنى ،لذا نحن نع ّد اإلشارة إىل الهدف ّية يف تفسري الوظائف
األصل ّية لإليديولوجيا كافيةً ،ألنّها تتض ّمن أيضاً إضفاء املعنى .فضالً عن األهداف غري املاديّة
والسامية ،فإ ّن التصور الجامع املنسجم عن الوجود يضفي املعنى أيضا ،وذلك أل ّن حركة اإلنسان
جه .إ ّن الهدف مينح الحياة معناها ،واملعنى يهب الدافع والحامس .أ ّما
فيه مح ّددة املكان ِة والتو ّ
عدواإليديولوجيات واألديان عىل هذا املستوى فهو الغرائز كذلك ،مبعنى أنّها تخلق الدافع للحصول
عىل األهداف املاديّة ،من دون الحاجة إىل املعنى .إن الهدف واملعنى يؤ ّديان يف حياة اإلنسان
فضال عن التجييش والتحميس دو َر تشكّل ال ُهويّة وتقوية الشعور لدى اإلنسان ،وحثّه عىل اتخاذ
موقف تجاه الواقع القائم ،والتص ّدي بشكل مقصود أو غري مقصود ألعدائه باألفكار واألهداف.
ميدان عمل اإليديولوجيا ووظائفها :ميكننا من خالل ما قلناه عن اإليديولوجيا حتى اآلن
تتوصل إىل
رضوري ال ميكن تج ّنبه .إ ّن اإليديولوجيّات
االستنتاج أنّها بالنسبة إىل حياة اإلنسان أم ٌر
ّ
ٌّ
املوضوع ّية واالستخدام حني يضع اإلنسان نفسه يف موضع ات ّخاذ القرار .فاإليدييولوجيا ،من خالل
عرضها وتفسريها لألوضاع والحاالت الصعبة واملعقّدة ،وتقوميها للظروف ،مت ِّه ُد األرض ّي َة التخاذ
وسابق للعمل ،يتشكّل من
التبصات املعرفيّة
خ ٌر عن
القرار وت ُ ِع ُّد الفر َد للقيام بالعمل .إن القرار متأ ّ
ٌ
ّ
حصة .إ ّن اتخا َذ القرار يف األوضاع
خالل مخزونات مسبوقة ّ
بتبصات معرفيّة واسعة ،مدروس ٍة ومم ّ
املختلفة ويف شؤون الحياة جز ٌء من الحياة ،لذا فإ ّن اإليديولوجيا والظواهر الشبيهة بها والبديلة عنها
[[[ -إضفاء املعنى ،هو العمل الذي يقوم به الوجه املعريفّ لإليديولوجيات ،ويف الوقت نفسه هو نتاج مختلف عمّ مينحه العلم للبرش.
هذا الفرق يجب أن ينوجد يف التاميز بني « النظام» و«املعنى» .اكتشف البرش النظام يف العامل بواسطة العلم؛ لكنهم «أضفوا» املعنى عىل
الوجود بسبب الفلسفة واملدارس الفلسف ّية .لهذا السبب النظام السائد يف الطبيعة ،ليس مسبوقاً وال مرشوطاً بوجود اإلنسان؛ لكن املعنى
ٌ
منوط بوجود الذوات اإلنسان ّية.
[[[ -املصالح أيضاً مثل اإليديولوج ّيات ،لديها خاص ّية التحريك والتحريض والفاعل ّية .لذا رأى بعضهم أن اإليديولوجيا تعمل يف خدمة
املصالح الجمع َّية ومالحقتها ،والبعض اآلخر جعلها استمراراً للغريزة املعرف ّية ،ورأى أنّ بدء عمل اإليديولوجيا خامت ٌة لعمل الغريزة.
[[[ .ملزيد من املالحظات حول منح اإليديولوجيا لل ُهوية (راجع :ريكور 1986 ،م ،ص  17وص .)241
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ت ُع ُّد من مستلزمات الحياة اإلنسان ّية.

تُتَّخ ُذ القرارات نوعاً ما باالستناد إىل أصول العقائد ،والرجوع إىل األنظمة النوع ّية ،فضالً عن
بالتأس بالتقاليد املسيطرة والعادات السائدة .يف الحالة األخرية يُحيل
ذلك من املمكن أن تُتَّخذ
ّ
حق ات ّخاذ القرارات لعدم رغبتهم يف تح ّمل تكلفتها واملسؤوليّات الناجمة
األشخاص إىل السابقني َّ
عنها ،ويف بعض الحاالت يضعونها عىل عواتق غريهم من الشخصيّات النافذة .عىل هذا األساس
ربا أن نجمع بني األمرين :إ ّن قرارات اإلنسان يف الحاالت الخطرية واملضطربة والحرجة
ميكننا ّ
إيديولوج ّية عادةً ،ويف األحوال العاديّة مبن ّية عىل السنن والتقاليد والعادات واألفكار السائدة.

الخاصة
أبرز ميادين عمل اإليديولوجيا بعد مساعدة األفراد عىل اتخاذ القرار يف املواقف
ّ
ج َم ِع َّية .يف هذه الساحة تؤ ّدي اإليديولوجيا َدو َرين متنا ِقضَ ْي ظاهريّاً :دور
والخطرية ،ميادي ُن الحياة ال َ
يمي للمجتمع،
مثبّت األوضاع ودور
ِّ
املغي لها .ألداء الدور األ ّول تساعد من خالل تشكيل النظام ال ِق ّ
[[[
يف إيجاد االستقرار واالنسجام االجتامعيَّ ْي  ،هذا أ ّو ًال ،وثانياً تضا ِعف من خالل توجيه الناس
وإقناعهم رشع ّي َة النظام الحاكم والرىض به .أما الدور اآلخر لإليديولوجيا فهو من خالل طرح األفكار
املثال ّية والداللة عىل الهوة القامئة بني الوضع القائم والوضع املرتجى ،يحثُّ ويساع ُد يف عمل ّية
االجتامعي.
التغيري
ّ
إ ّن ازدواج ّية املوقف من اإليديولوجيا وظهور التناقضات يف املفاهيم ،مصدرهام هاتان الوظيفتان،
وبالرتكيز يف أحد الجانبني وإغفال اآلخر يُجعل مضمون اإليديولوجيا إما محافظاً وإ ّما ثوريّاً.

الخلق الذي تؤ ّديه اإليديولوجيا بجعلها الربامج التنمويّة واالجتامعيّة الوازنة هدفاً لها،
ّ
إ ّن الدور
االجتامعي .وتتوسط هذه
ميكن ع ّده مه ّمة أخرى من املهام التي تقوم بها اإليديولوجيا يف امليدان
ّ
امله ّمة مبعنى من املعاين مه َّمة املحافظة عىل االستقرار وعمل ّية التغيري والتطوير ،ومن خالل عملها
عىل تقليص الفروقات بينهام ،تق ّربهام أحدهام من اآلخر إىل ح ّد التامزج .إ ّن اإليديولوجيا من خالل
تأثريها يف ثقافة املجتمع ،تؤث ّر أيضاً يف منط العيش وأسلوب الحياة.

وجودي يتمتّع بصفات معرف ّية وعاطف ّية وإراديّة وسلوك ّية.
إ ّن اإليديولوجيا ـ بنا ًء عىل ما تق ّدم ـ أم ٌر
ٌّ
وباإلمكان كذلك تعريفاإليدييولوجيا مبواصفات منها املثاليّة واإلطالقيّة ،والكامليّة ،والحرصيّة،
جمعيَّة والتسويغيّة والسلطويّة .أ ّما الوظائف التي تتف ّرد بها اإليديولوجيا كالهدفيّة واملعنويّة
وال َ
والتحريض والتموضع والتص ّدي فهي التي مت ّيز اإليديولوجيا من غريها من املقوالت كالعلم والف ّن
ِّ
مبصاف ظواهر أخرى منها الدين .كذلك فإ َّن توظيفاإليدييولوجيا يف ميدان
واألخالق ،وتضعها
آلتوسري وصفاإليدييولوجيا
االجتامعي .يقول آندرسون إنّ
[[[ .ذكر كريتز اإليديولوجيا عىل أنّها ثقافة ،ورأى دورها يف تأمني االنسجام
ّ
ّ
االجتامعي (راجع :كريتز1973 ،م /راش 1377 ،ش [ 1998م] ،ص  ،)202وكذلك (راجع :هي وود،
الخفي يف الرتابط
أنّها كاإلسمنت
ّ
ّ
2000[ 1379م] ،ص  /29-28ريكور1986 ،م ،ص .)225
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العمل يؤ ّدي فضالً عن مساعدة الفرد عىل اتخاذ القرارات ،وتالياً تنفيذها ،إىل وضع املجتمعات عىل
مسار تعزيز الثبات واالستقرار ،أو مسار التط ّور والتق ّدم.

حني يُنظر إىل الصفات املذكورة ،وتجري مقارنتها بخصائص األديان ووظائفها وال س ّيام اإلسالم،
يُستنتج أ ّن اإليديولوجيا أ ّدت يف القرنني األخريين ،يف أوساط بعض األشخاص والفئات االجتامعيّة
واالجتامعي .ذلك ال
الفردي
الدو َر أو الرسال َة التي كانت من قبل يف عهدة األديان ،عىل املستويني
ّ
ّ
يعني أ ْن ال فرق بني اإليديولوجيا والدين ـ إال يف االسم ـ وأ ّن لهام الخصائص نفسها من دون زيادة
أو نقصان .إن ما تهدف إليه هذه املقارنة يف الدرجة األوىل تأكيد التجانس والسنخ ّية بينهام ،فلوال
كل منهام للمرحلة
وجود التجانس والسنخيّة لكانت املقارنة غري ممكنة .وثانياً اإلشارة إىل مالءمة ٍّ
الخاصة به ،والتي نشأ ومنا فيها .إ ّن تأكيد السنخيّة يجب أن يُحمل عىل التجانس ،والترصيح
التاريخيّة
ّ
سطحي ،ومن
أفقي
مبالءمتها للظروف واملراحل التاريخ ّية
ّ
ّ
الخاصة ،يجب أن ال يُفهم عىل أنّه تدبّ ٌل ّ
ث ّم تكون النتيجة إحالة مرحلتي األسطورة والدين إىل ظهور اإليديولوجيا  .إ ّن ال ّدين واإليديولوجيا
لكل منهام مضامي ُنه ومؤهالتُه املختلفة عن مضامني اآلخر
فلكل ٍّ
ٍّ
عىل ال ّرغم من السنخيّة متباينان
وسامته ،وقد تابع مسرية حياته عىل ال ّرغم من مالءمته ملرحل ٍة وظروف تاريخيّة بعينها أكرث من غريها
من املراحل والظروف ،ما راكم املخزونات التي واجهها اإلنسان يف العصور األخرية.
لقد م ّهدت هذه التوضيحات املتعلّقة بعدم إمكانيّة تج ّنباإليديولوجيا ،ومبجانستها للدين أرضيّ َة
املتطلّبات النظريّة لر ّد فكرة نهاية اإليديولوجيا ،والدفاع عن أن الدين إيديولوجي ،بصفتهام اال ّدعاءين
األساس ّيني لهذه املقالة.
ال هنائ ّية اإليديولوجيا :
إ ّن ال نهائ ّية اإليديولوجيا تستند إىل شواهد من اإليديولوج ّيات الح ّية والفاعلة يف جميع أنحاء
الدنيا ،حتى يف العامل املتق ّدم ،بعد الحرب الباردة؛ كام تعتمد عىل أدلَّة تيش بأن ال خامتة لها بالنسبة
التوصل إىل ذلك ،من خالل مشاهدة وفرة املذاهب والعقائد ،وكرثة استخدامها
إىل اإلنسان .ميكن
ّ
يب املتق ّدم ،إىل ح ّد الظن أنّهم وصلوا إىل ذلك قبل املجتمعات األخرى؛ واملكانة
يف العامل الغر ّ
التي احتلّتها الليربال ّية كأشهر مذهب فلسفي-عقائدي لدى النخب وغري النخب يف الغرب شاه ٌد عىل
هذا اال ّدعاء؛ عىل الرغم من أ ّن الليرباليّني واملدافعني عن أطروحة نهاية اإليديولوجيا ،يع ّرفون مذهبهم
أنّه غري
إيديولوجي[[[.
ّ

إن تأ ّمل الصفات الواردة عن اإليديولوجيا يف مراحل نهوضها السابقة ،واتساع نطاق عملها
كذلك ،يجب أ ْن يُقنعنا بأ ّن تحقّق الحياة اإلنسان ّية واالجتامع ّية غري ممكن من دونها .إ ّن تأكيد صفة “
[[[ .لالطالع عىل مصداق لهذا التو ّجه (راجع :راجع :رسوش 1377 ،ش [ 1998م] ،ص .)151-134
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ين .فاإلنسان بخصائصه النطق ّية
معنى
أي
اإلنسان ّية” هنا ال يحمل ّ
أخالقي ،بل املقصود النوع اإلنسا ّ
ٍّ
ً
والروح ّية ،ال ميكنه العيش إال بالطريقة اإلنسان ّية؛ ومن غري املمكن أن يعود إىل الحياة الدن ّية الدون ّية،
ج َمعيّة ،ووصل
ويعيش من جديد الحيا َة الحيوانيّة والطبيعيّة؛ وال سيّام اإلنسان الذي ج ّرب الحياة ال َ
إل بأمر
إىل كامله األ ّول ،أي إىل كامل حياته .حتى تلك املجموعة من البرش الذين ال يأمترون ّ
غرائزهم ،ينتهزون أ ّول فرصة متاح ٍة ليضعوا لهذا النمط من الحياة فلسف ًة منتصب َة القوام ،يُضفون عليها
وجهاً واعياً ومس ّوغاً .وتالياً ما من ٍ
أحد يدلّل عىل الحياة الغرب ّية الفردان ّية ،املتمحورة حول املصلحة
والبحث عن اللذة مصداقاً للحياة الخالية من اإليديولوجيا ،أل ّن الفلسفات واإليديولوجيات الفردانيّة
والشمول ّية وامل ُتع ّية توائم ذلك النمط من العيش ،ت ِ
ُبط ُل ا ّدعاءهم هذا[[[.

بتغي العصور
إ ّن هذه الحاجة إىل اإليديولوجيا أساسيّة ورضوريّة إىل ح ّد أنَّها ال تخبو أو ّ
تقل ّ
رص خا ٍل منها ا ّدعاء ال
وت َ َب ُّدل الظروف؛ وتالياً الكالم عىل نهاية اإليديولوجيا ،والحديث عن ظهور ع ٍ
أساس له ،إ ْن مل يكن هو نفسه مر ّوجاً إليديولوجيا خف ّية[[[.إ ّن طرح البدائل التي لها أوصافاإليدييولوجيا
تتول َدورها وتنفّذ وظائفها يف الساحات املشار إليها ،هو نفسه ا ّدعا ٌء
ووظائفها نفسها ،والقادرة عىل أن ّ
آخر ،نحن أيضاً ال نعرتض عليه .يقول راش أيضاً :ميكن أن تكون أهميّة اإليديولوجيا والرصاعات
تخف مطلقاً
الطبق ّية والداخل ّية يف بعض املجتمعات املتق ّدمة قد تقلّصت أو اضمحلّت ،لك ْن لن ّ

ّ
الرأساميل الجديد مل يعد يهتم باألنظمة
[[[ .إيغلتون للداللة عىل تقلّص أه ّم ّية اإليديولوجيا يف العامل الغريب املعارص يقول :إن النظام
النظريّة ـ املعرف ّية ،وبإعادة تقويم املعارف ،ومبعنى الحياة .إنّ الغلبة اليوم للنفع ّية ،واالستهالك ،والتقانة ،التي قلّصت الحاجة إىل املعنى
(راجع :إيغلتون 1381 ،ش [ 2002م] ،ص  .)74-70هذا االستنتاج مصداق للخطأ الذي يقوم انطالقاً من إيديولوجيا معينة مبحاكمة
وتغي امليول والرغبات البرش ّية ،الذي هو نفسه صورة أو مصداق
تغي معنى الحياة وفلسفتها،
ّ
عب إيغلتون عن ّ
اإليديولوج ّيات عا ّم ًة .لقد ّ
ّ
التخل املطلق عن اإليديولوجيا  .هذا الخطأ الذي ارتكبه إيغلتون ،وضّ حه روريت يف مقولة أو لويّة الدميقراط ّية
إيديولوجيا جديدة مبقولة
ألي نظريّة تسويغ ّية ،وينصح الليربال ّيني
عىل الفلسفة ( 1382ش [ 2003م]؛ حني يذكر أطروحته الدميقراط ّية الرباغامت ّية بديالً ال غنى عنه ّ
بعد ذلك بتسخيف الفلسفات أيّاً كان نوعها ،ويقول" :يجب أن نُخرِج من رؤوسنا عادة النظر بجدّ يّة إىل القضايا" نحن نعتقد أنّ روريت
أيضاً رمى نفسه يف البرئ نفسها التي ح ّذر الليربال ّيني من الوقوع فيها .فهو قد دافع دفاعاً مطلقاً ،من دون أي تساؤل ،عن الليربال ّية ،كام أنّه
وفيلسوف أيضاً.
بكل ما للكلمة من معنى،
إيديولوجي ِّ
استعان يف سبيل ذلك بنوع من الفلسفة .بنا ًء عليه ،فهو
ٌ
ٌّ
[[[ .لقد طرح أشخاص منهم إدوارد شيلز ،ورميون آرون ،وسيمور ليبست ،ودانييل بيل ،وحنة أرندت ،وكارل بوبريف العقدين السابع
والثامن من القرن العرشين أطروحة نهاية اإليديولوجيا ،وقد ووجهت هذه األطروحة منذ ذلك الحني بكثري من املعارضة (راش 1377 ،ش
[ 1998م] /211-208 ،فنسنت 1385 ،ش [ 2007م] ،ص  .)11يعتقد عدد كبري من علامء االجتامع السيايس أن أطروحة نهاية اإليديولوجيا،
هي إيديولوجيا بحدّ ذاتها (راش 1377 ،ش [ 1998م] ،ص  /211إيغلتون 1381 ،ش [ 2002م] ،ص  /75هي وود 1378 ،ش [1999
م] ،ص  /49فنسينت 1378 ،ش [1999م] ،ص  .)28-27يقول بودون إنّه ال يؤمن بنهاية اإليديولوجيا ،وال يتخ ّيل َّن وجود مجتمع من دون
إيديولوجيا (بودون 1378 ،ش [1999م] ،ص  .)329استخدم هي وود أيضا تعبري الخامت ّية (أنديسم) يف هذا السياق (هي وود 1377 ،ش
[ 1998م] ،ص  .)548طلعت أطروحة الخامت ّية من عقل ّية العلامء الغربيني ،املتمحورة حول الذات الغرب ّية ،وتتجاوز اإليديولوجيا إىل
ما هو أبعد منها .إنّ الخامت ّية تحكم اسرتاتيجياتهدف إىل إخالء الساحة وطرد خصوم الغرب يف الفكر واألهداف .لالطالع عىل مصداق
لعقل ّية الخامت ّية يف الدفاع عن الدميقراط ّية الليربال ّية (راجع :روريت 1382 ،ش [ 2003م] .فروريت يف سياق هذه االسرتاتيجيا نفسها ـ
بإعالنه الليربال ّية فوق اإليديولوجيا -أخرجها من املواجهة املبارشة لإليديولوج ّيات املعادية ،ومن خالل أطروحة أو لويّة الدميقراط ّية
أي نوع من التساؤل أو التأمل .وهذا هو املصداق األبرز عىل القضاء عىل أي يشء يف مق ّر
عىل الفلسفة جعلها غري محتاجة ملواجهة ّ
الليربال ّية-الدميقراط ّية.
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أهم ّية األفكار والقيم يف السياسة؛ ويف هذا اإلطار نفسه ،ال يلغي إمكان ّية ظهور مواجهة إيديولوج ّية
بني الليربال ّية واألصول ّية اإلسالم ّية ،ويقول :حتى دانييل بيل الذي توقّع نهاية اإليديولوجيا ،مل يفكّر
مطلقاً بنهاية األفكار واملُثُل املؤث ّرة يف املجتمع ويف السياسة (راش 1998 ،م ،ص .)211-210
لقد كانت اإليديولوجيا وبدائلها السابقة والالحقة مرافق ًة لإلنسان دامئاً ،واملصاديق التي ت ُبطل
هذا االدعاء والتي يستند إليها املنظّرون ألطروحة نهاية اإليديولوجيا تج ّرحها األدلَّة التالية:
انصب اهتاممهم وتأكيدهم يف هذا البحث اسم اإليديولوجيا ،أكرث من تأكيدهم املفهوم
 -1لقد
ّ
واملس ّمى اللذين ميكن أن يتجلّيا بصور وعناوين أخرى.

ج َّس َد
مبصاديق وأنوا ٍع
 -2إ ّن رؤيتهم إىل اإليديولوجيا محدودة يف األغلب األعم
َ
ّ
خاص ٍة منها ،ت َ َ
معظمها يف اإليديولوج ّيات السياس ّية [[[ يف العصور املتأخّرة.
 -3لقد التقطوا معظم براهينهم حول األوضاع غري اإليديولوجيّة من حاالت عابرة ،ومتقطّعة من
حقب تاريخ ّية طويلة األمد.

 -4مل يكشفوا حتى اآلن حقيقة األشكال الجديدة والوجوه الخفيّة لإليديولوجيا أو بدائلها ،وال
س ّيام يف املجتمعات الغرب ّية املتق ّدمة.
يف اعتقادنا عد ّو اإليديولوجيا أو بديلها الوحيد املمكن تص ّوره هواإليديولوجيات األخرى،
وبالتأكيد الدين املتض ّمن هو نفسه ماه ّية إيديولوج ّية .بنا ًء عىل وصفاإليدييولوجيا مبعناها العام ،فإ ّن
األديان أيضاً من دون استثناء إيديولوج ّية ،ويظهر االختالف بينها يف املا ّدة والفحوى والفاعل ّية بحسب
اختالف العصور.
إيديولوجي:
الدين
ّ

لقد تج ّنبنا يف هذا البحث قصدا ً استخدام مصطلحات مثل “ اإليديولوجيا الدينيّة” ،أو “الدين
تعب عن هدفنا ج ّيدا ً .لقد تج ّنبنا
اإليديولوجي”؛ ألنّها ال تتمتّع بالدقّة والوضوح الكافيني ،أو ألنّها ال ّ
ّ
املصطلح األ ّول الذي يق ّر بوجود أنواع إيديولوج ّيات دين ّية وغري دين َّية ،ألنّه مل يكن موضوع هذه
عب عن قسمة األديان إىل مجموعتني :إيديولوج ّية وغري
املقالة؛ وتحاشينا املصطلح الثاين ألنّه يُ ّ
العاملي ملدّ ة تفوق القرنني من الزمان .لقد ظهرت اإليديولوجيا
[[[ -يقول هي وود :إنّ اإليديولوجيا السياس ّية كانت ركناً أساس ّياً يف التاريخ
ّ
من باطن التحوالت الجذريّة واملتغريات االقتصاديّة واالجتامع ّية والسياس ّية ،ومن خاللها تشكّل العامل الجديد ،وساهمت كذلك بفاعل ّية
الصناعي ،فقد ع ّمت
االجتامعي ،والتنمية السياس ّية .وإن كانت اإليديولوجيا قد ظهرت بادئ ذي بد ٍء يف الغرب
يف النتائج الدامئة للتط ّور
ّ
ّ
الكرة األرض ّية يف ما بعد ،وأبدعت خطاباً سياس ّياً
عاملي اللغة (راجع :هي وود 1379 ،ش [2000م] ،ص  .)541لإلطالع عىل مصطلحات
َّ
قريب ٍة من هذا املضمون مثل «املبدأ السيايس» و«الثقافة السياس ّية» (راجع :فينسينت ،ص  1378ش [1999م] ،ص  /12باش 1377 ،ش
[1998م ،ص .)208
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إيديولوج ّية ،وهذه فرض ّية ّ
حتها .ألنّنا إ ْن نحن أخذنا يف الحسبان املعنى أو املضمون الذي
نشك بص ّ
إيديولوجي .يف الوقت
حة وجود دين غري
نبحث عنه يف الدين أواإليديولوجيا ،ال ميكن القول بص ّ
ّ
رصح أ َّن حسبان األديان إيديولوجيّة ،ال يعني بالرضورة أنّها باملقدار نفسه من
عينه من
ّ
الرضوري أ ْن ن ّ
هذه الناحية ،وإنّ ا نحن نؤكّد تجانسها .أ ّما القول إ ّن الدين أش ُّد صالب ًة من اإليديولوجيا فهو ٌ
قول
خاص ٍة مج ّربة.
صحيح ،إن كان املقصود هنا اإلسالم مقارنة بإيديولوج ّيات
ّ
إيديولوجي ،هو
بعض منظّري األطروحة القائلة إ ّن الدين غري
نحن نعتقد أن الخطأ الذي وقع فيه ُ
ّ
بشكل عام خطأٌ يف الكُن ِه ويف الشكل ،مبعنى أ ّن اإليديولوج ّيات التي استحوذت عىل االنتباه يف
النصف الثاين من القرن املايض شكالً ومضموناً ،كانت يف معظمها سياسيّة راديكاليّة ،وقد نُظر إليها
عىل أنّها األمنوذج األكمل لإليديولوجيا ،مقابل أديان بعينها زاهد ٍة بالدنيا معتزل ٍة لها ،وغري سياسيّة،
ومن خالل املقارنة بني مصداقني مضخّمني استُنتج أ ّن األديان منذ األساس غري إيديولوج ّية .هذا
االستنتاج فضالً عن الخطأ املذكور آنفاً ،مفع ٌم ببعض امليول واالتجاهات النابعة من امل ُعطيات
ال ُعرفيّة واالتجاهات اإليديولوجيّة املعادية لليرباليّة ،والتيارات املعرفيّة املابعد حداثيّة ،والقائلة
بنهاية اإليديولوجيّات .يف حني أ ّن األديان ـ بناء عىل التعريف املطروح والجامع عن اإليديولوجيا
إيديولوج ّي ٌة كلّها من دون استثناء ،ويجب القول إ ّن األش ّد تديّناً أشد إيديولوج َّية.

لتغي اإلنسان .إ ّن اهتامم األديان بالحياة والسعي إلعادة تنظيمها
لقد جاءت األديان أو ُجعلت ّ
ـ بنا ًء عىل هذه الفرض ّية ـ أم ٌر ال بُ ّد منه ،ويُع ّد مقدم ًة وحصيل ًة كذلك لتح ّوالت اإلنسان الوجوديّة.
عمل ّياً ،هذا ما فعلته األديان ،مع األخذ يف الحسبان الفوارق بينها يف ما يتعلّق بكيف ّية معالجة األمور،
واالسرتاتيجيّات وأساليب العمل .اإليديولوجيات أيضاً بشكل عام ،ومبدئياً تهدف إىل إضفاء املعنى
جهاتها واسرتاتيجيّاتها ،وطرائق معالجتها
عىل الحياة ،وتنظيمها ،برصف النظر عن نطاق متركزها وتو ّ
نعب عن تنظيم الحياة بأحد املع َن َي ْي التال َي ْي :األ ّول االرتقاء باإلنسان من وضعه
لألمور .بإمكاننا أ ْن ّ
بغض النظر عمّ بينها من
الطبيعي ،واآلخر تخطّي الوضع القائم[[[ .هذا ما
تختص به جميع األديان ّ
ّ
ّ
فروقات يف الغايات التي تطمح إىل تحقيقها ،وامليادين التي ت ّدعيها ،واالسرتاتيجيَّات التي اعتمدتها
وتعتمدها ،والتي بنتها عىل أساس فهمها الخاص للوجود ولإلنسان .أ ّما تأكيد بعضهم عىل الغايات،
فضال عن أنّه
ً
مم هو تقويم[[[،
وحسبان اإليديولوجيات دنيويّة واألديان أخرويّة ،فذلك متييز أكرث ّ
ال يحتمل التعميم ،ويف الوقت عينه ،ال ينقض تعريف الدين واإليديولوجيا املذكور آنفاً .إ ّن تنظيم
الحياة وإضفاء املعنى عليها هو الخاصيّة املشرتكة لجميع األديان واإليديولوجيّات ،وبإمكانها أن
تسعى وراء غايات دنيويّة أو غايات أسمى من ذلك ،وتحقّق مبتغاها.
[[[ .لالطالع عىل مالحظات حول الدين كتجاوز وارتقاء (راجع :شجاعى زند 1388 ،ش [ 2009م] ،ص .)260-247
[[[ .يقول رسوش خالل طرح مبحث الغايات :مبا أنّ غاية الدين اآلخرة فإنّه يتم ّيز من اإليديولوجيا ذات الغايات الدنيو ّية ،يف حني أنّ عىل
األقل اإلسالم-إيجاد تح ّول وجودي لدى اإلنسان ،أ ّما اآلخرة فمؤثّر ٌة فيه كمعتقد ،ويف مقام التحقّق هي النتيجة.
ّ
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املعنويّة هي ما ينتج عن الرؤية إىل العامل وإبستيمولوج ّيات الوجود ،ولن نجد إيديولوجيا أو دين
األسايس تنظي ُم الحياة ،بحسب
ال ينطلق من هذا املنطلق ومن هذا املبدأ .فعمل الدين واإليديولوجيا
ّ
ما يقتضيه نظام الوجود .إ ّن ما ا ّدعيناه من تشابه وتجانس بني الدين واإليديولوجيا ،ال يتجاوز نسبة
الشبه بني دين وآخر ،أو بني إيديولوج ّي ٍة وأخرى ،وهو شَ َب ٌه مصطنع ،وليس تشابهاً مضمون ّياً بالرضورة.
إ ّن التاميز الذايت بني األديان واإليديولوج ّيات[[[ ،يجب أن يُبحث عنه يف املضامني والفحوى ،أي
يف غاياتها وأهدافها وساحات عملها واسرتاتيج ّياتها وأساليبها ،وليس يف بناها وأجزائها ،وتالياً فإ ّن
األديان ميكن أن تتميّز من حيث كونها “ دنيويّة  /أخرويّة” ،وأال تنامز من حيث كونها “ إيديولوجيّة/
غري إيديولوج ّية”.

إيديولوجي ،قد طرحها املتدينون من علامء األديان،
إن االعرتاضات عىل وصف الدين أنّه
ّ
كام أ ّن أكرث أنواع الجدال ح ّد ًة حول هذا املوضوع ،هي التي احتدم أوارها بني أتباع األديان التي
ُ
خلِها تاريخ ّياً يف الشؤون االجتامع ّية والسياس ّية .إ ّن عدم اهتامم أو
اتسع
نطاق انتشا ِر تعاليمها ،وتد ّ
سبب مشرتك وهو رؤيتهم االختزاليّة
عدم تدخّل علامء األديان العلامنيّني يف نطاق البحث هذا ،له
ٌ
( ) Reductionisticإىل الدين وإىل اإليديولوجيا ،وقد ترافق هذا السبب لدى بعضهم مع سوء الظ ّن
مم أ ّدى إىل عدم االهتامم بهذه القض ّية
بالدين ،ولدى بعضهم اآلخر مع سوء الظ ّن باإليديولوجيا ؛ ّ
وتج ّنبها؛ هذه القض ّية التي احتدم النقاش حولها يف الجزء اآلخر من العامل ،يف أوساط املسلمني
بج ّديّة فائقة .من األسباب األساسيّة الكامنة وراء االعرتاض عىل قراءة الدين وفهمه إيديولوجيّاً،
ويذكر بطريقة مثرية للشفقة ،الرض ُر الذي تع ّرضت له الصبغة األخالقية والعرفانيّة واألخرويّة لل ّدين،
وأ ّدى إىل تحجيم الدين وحرصه باألمور الدنيويّة .ي ّدعي هؤالء أنهم قلقون خوفاً من أن يفقد الدين
قداسته ،ويُحرم طُأمنينته ،بسبب الرصاع عىل السلطة ،والنزاعات السياس ّية واالجتامع ّية[[[ .إ ّن ع ّد
ليذب عن الدين أعباء الضغوط التي ميارسها
إيديولوجي اعتمده بعضهم وسيل ًة دفاعيّةً،
الدين غري
ّ
ّ

[[[ .املقصود بعبارة «الذات املتم ّيزة» بالنسبة إىل األديان واإليديولوجيات ،هو أنّ الرضورة الوجوديّة ألي إيديولوجيا أو دين يظهر عىل
مرسح الوجود ،هي مت ّيزه مام جاء قبلهّ ،
وإل ،فام من داعٍ أو مس ّوغٍ لظهوره ،ولن ينتبه أحدٌ لقدومه .ملزيد من املالحظات (راجع :شجاعي
زند 1392 ،ش[2003م].
[[[( .راجع رسوش 1372 ،ش [ 1993م] .إنّ ما ادّعاه رسوش وما صدر عنه بهذا الصدد أم ٌر محيّ ح ّقاً :الدين أضخم من اإليديولوجيا
وأغنى ،وأنّه غريها ،وأنهام متضادان ،وأنّ الدين نظرية تظهر يف حقبة االستقرار ،وهو يبتكر فضالً عن الرشيعة الطريقة والحقيقة ،أو أنّه ينظر
أي تناقض أو تعارض بينها ،ويف حني أكّد عىل تجانسهام ،مل يولِ أهم ّي ًة ّ
إل لكون الدين
إىل ما هو أبعد من مجتمع ّ
معي .لكنه مل يُثبت ّ
أغنى من اإليديولوجيا  .أ ّما تفسريه له بتعابري مثل :النظام املضطرب ،أو تشابيه منها تشبيه الدين بالهواء ،وبامليزان ،وباملصباح ،وبالرسن،
رص عىل إبراز التناقض والتضاد بني
وباملِرقاة ،فذلك أم ٌر
ّ
محيٌ ،ويف املقابل يؤكّد عىل هدف ّية اإليديولوج ّيات ورصاحتها ،ووضوحها ،ويُ ّ
الدين واإليديولوجيا (راجع ،رسوش  1372ش [ 1993م] ،ص ).130-121
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امللف

عليه معارضواإليديولوجيا نظريّاً وعقائديّاً[[[.

جسات حول قلب ماه ّية الدين ،وإبعاده عن األهداف التي جاء من أجلها،
إن طرح مثل هذه التو ّ
أم ٌر جدي ٌر باالهتامم ،ويفرض بذال ملزيد من االحتياط؛ لك ّن اآلل ّية ال تكون بإفراغ الدين من جوهره
اإليديولوجي .مام يجب االنتباه له ،أنّنا إن طردنا العنارص اإليديولوجيّة من ساحة الدين ،أيّاً كان
ّ
السبب أو التأويل ،نحرمه من أداء دوره يف النواحي األه ّم من الحياة ،ونُخيل الساحة ،ونسلمها إىل
االتجاهات واملسارات الذات ّية ،ويف معظم األحيان لإليديولوج ّيات الخف ّية[[[؛ أال يؤ ّدي ذلك إىل
األقل يشكّك يف إمكان ّية تحقّق أهداف الدين يف تغيري
ّ
تحجيم الدين وتقليص حجم تأثريه ،أو عىل
والتخل
ّ
اإلنسان؟ ال معنى ألن يصبح الدين عرفيّاً إلّ إهامله ،والتقليل من تأثريه وهجران أهدافه
أي واحد من هذين املسارين هو األقرص واألسهل عبوره بالنسبة
عنها[[[ .هنا يُطرح السؤال التايلّ ،
إىل املؤمنني؟ الدخول يف معرتك اإليديولوج ّيات ،والتص ّدي آلفاتها وأرضارها ،أو نقل الدين إىل
هامش الحياة لصونه من االنزالقات املحتملة؟ يجب أن نسأل املتديّنني الغيورين عىل الدين الذين
ري األدلجة وسيل ًة لصيانته ،هل جاء الدين من أجل اإلنسان ،أم اإلنسان من أجل الدين[[[؟
ّ
يتوسلون غ َ
يغي اإلنسان؟ وإن مل
كيف يتمكّن الدين الذي ال يُساهم يف إضفاء املعنى والتنظيم عىل الحياة ،أن ّ
إل للتف ّنن والرتويح عن النفس؟ إ ّن املحافظة عىل الدين
يتوسل به أتباعه ّ
يفعل ذلك ما الجدوى أن ّ
وصون جوهره ،اللذين كانا السببني األهم وراء اعرتاض بعض املفكّرين الدينيني املتن ّورين عىل
القراءة اإليديولوجيّة للدين ،يستمدان املوضوعيّة من إميان هؤالء بأصالة التعاليم الدينيّة وتأثريها.
إن كان األمر كذلك ،إذا ً ملاذا يحرمون الدين من فرصة العمل وإمكانيّة التأثري ،من خالل إفراغه من
[[[ .ربّا كانت اإليديولوجيا هي الظاهرة الوحيدة ،التي استقطبت هذا العدد من املعارضني املتن ّوعني ،واملتناقضني ،وواجهت هذه
الساحات املختلفة؛ من علم املعرفة ،إىل علم االجتامع ،ومن الفلسفة إىل السياسة والثقافة ،ومن أصحاب السلطة كنابليون ،إىل أعداء
السلطة كآرنت وهابرماس وفوكو ،ومن ماركس إىل أعداء املاركس ّية كبوبر وبارسونز ،ومن التقليديني ،واملجدّ دين الحداثويني ،وأتباع
يئ ،وصوالً إىل هذه املجموعة من املت ّنورين الدين ّيني الشديدي التأثّر
ما بعد الحداثة ،وأخرياً املثقفني العلامن ّيني كالسيد جواد الطباطبا ّ
بالليربال ّية كرسوش (راجع :فينسينت 1378 ،ش [ 1999م ،ص  /28-23بودون 1378 ،ش [1999م] ،ص  / 46الرين 1380 ،ش [2001م]،
ص  /26سوذري 1379 ،ش [2000م] ،ص  /367-رسوش .)1372 ،الالفت أنّ بعض هؤالء استخدم يف اعرتاضه عىل اإليديولوجيا مبادئ
مغايرة ملبادئه (راجع :رسوش 1372 ،ش [ 1993م] ،ص  82-79و.)93-92
[[[ .وضع رسوش الدين الذي جاء لتفهيم اإلنسان معنى العبوديّة مقابل اإليديولوجيا ،وعدّ ها تدبري إنسان يعدّ نفسه إلهاً (رسوش1372 ،
ش [ 1993م] ،ص  .)372-371كأنّ العبود ّية للّه ،مناقضة لفاعل ّية اإلنسان ،ومعالجته لشؤون الدنيا ،وتح ّمله مسؤول ّية الحياة .يستنتج من
يل عن العبوديّة ،ماذا
هذا الكالم أن العبوديّة للّه تساوي تكتيف اليدين والتف ّرج والرتاخي ،وإيالء األمور لعصاة العبوديّة .بهذا التعبري االنفعا ّ
سيحل بالواجب املفروض عىل اإلنسان كخليفة للّه يف أرضه.
ّ
[[[ .ملزيد من التفصيل حول املعاين واملسارات العرفان ّية (راجع :شجاعي زند 1381 ،ش [ 2002م] ،الفصل  /2نفسه 1385 ،ش
[2006م].
[[[ -إحدى االسرتاتيج ّيات النفع ّية لصون الدين ،اإلرصار عىل املحافظة عىل اإلبهام واإليهام ،وبشكل عام إضفاء الحرية عىل الدين ته ّرباً
من إلغاء دوره ،ولصون دميومته .يقول رسوش“ :الدين ،مثري للحرية ،ومن الرضوري أن يكون كذلك ،يك ال يكون عمره مؤقّتاً ومحدوداً
ّ
ّ
تخل عن دميومته وخلوده (راجع :رسوش،
ويتخل عن بعده .إن أصبح الدين إيديولوجيا ،معنى ذلك أنّه قد
كأعامر اإليديولوج ّيات،
ّ
ح ْية ،إنّ ا هو متجيد
ال
إل
إليه
يضيف
ال
الذي
الدين،
عىل
والخلود
الدميومة
إضفاء
عىل
اإلرصار
إنَّ
.)378-377
ص
 1372ش [ 1993م]،
َ
للحرية واالضطراب.
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العنارص اإليديولوج ّية؟ فيخلون بذلك الساح َة لإليديولوج ّيات املنافسة .إ َّن أوه َن جواب هو ادعاؤهم
أ ّن الساحة ساح ُة مقارعة العقول والعلوم ،وما من حاج ٍة للدين وال لإليديولوج ّيات .الالفت أكرث أن
امليدان حني يخلو من الدين أواإليديولوجيا ،تحتلّه الليرباليّة عىل أنّها الوحيدة غري اإليديولوجيّة من
بني الفلسفات واملناهج[[[.
يل لعالقة الدين
الجواب عن هذا اال ّدعاء أحلناه بالتفصيل إىل مكان آخر ،يف مبحث “املبنى العق ّ
بالدولة” (شجاعي زند 2007 ،م) ،وكذلك مبحث “ مراجعة دور الدين يف التنمية” (شجاعي زند،
 2008م).
خالصة واستنتاج:
مبعنى ما بيا ٌن يف الدفاع عن اإليديولوجيا  .اإليديولوجيا بناء عىل ما طرحه
هذه املقالة هي
ً
ريين:
معارضوها ـ مصابة بخمس نقاط ضعف أساس ّية ،اثنتان منها تعودان إىل ال َعقدين األخ َ

واملس بحقيقته املعرف ّية ،الذي طرحه علامء املعرفة
 -1دور اإليديولوجيا يف تحريف الواقع
ّ
القدماء والجدد ،مع ذكرهم اسم اإليديولوجيا أو من دونه .ميكننا أ ْن نع ّد ماركس من ضمن هؤالء،
وعي زائف ،وتشبيهه لها بصورة مقلوبة للواقع داخل العدسة.
عىل أساس وصفه لإليديولوجيا أنَّها ٌ
 -2تح ّول اإليديولوجيا إىل وسيلة سلطويّة ،ودخولها يف لعبة املصالح بهدف تحسني صورتها،
وإخفائها ،والتخفيف من العنف غري اإلنساين املتحكّم بالعالقات االجتامع ّية ،وهذه النقطة طرحها
يف األساس ماركس[[[ واملاركس ّيون وآخرون منهم بارتووفيرب[[[ ،مع اختالف يف اآلراء التي عرضوها.

 -3إصابتها بالوثوق ّية الظاهرة بوضوح يف اإلطالق ّية والكامل ّية اللتني تتّسم بهام اإليديولوج ّيات،
وقد تع ّرض لنقطة الضعف هذه وا ّدعاها الليربال ّيون والحداثويّون .بهزمية اإليديولوجيا النسب ّية والسعي
إلخراجها من امليدان ،أضيفت نقطتا ضعف أخرى إىل االنتقادات األساس ّية الثالثة.

 -4التنبؤ بنهاية عرص اإليديولوجيا ،الذي كان له بالنسبة إىل الدول الغرب ّية املتق ّدمة يش ٌء من
املوضوعيّة.
 -5غرييّتها ومواجهتها للدين ،والتي كانت نسخة مناسبة للعامل الثالث ،وال س ّيام املجتمعات
اإلسالميّة؛ ألنّها كانت من حيث التعاليم ومن حيث األوضاع السياسيّة واالجتامعيّة ذات قابليّة مرتفعة

[[[ -راجع :رسوش 1377 ،ش [ 1998م] ،ص  /151-134نفسه 1380 ،ش [ 2001م] ،ص .)101-100
[[[ .يقول الرين إن ماركس ذكر اإليديولوجيا يف كتاب رأس املال ،ووصفها بأنها مناذج عن الواقع مقلوبة؛ لكنه يف كتابه اإليديولوجيا
األملان ّية عدّ ها ُمخ ِف َية التناقضات االجتامع ّية (راجع :الرين)  1380ش [2001م] ،ص  ،65و .)68لهذا السبب نحن وضعنا ماركس ضمن
املجموعتني.
[[[ .يرى بول ريكور أنّ أبحاث فيرب حول الرشعنة أحد تجلّيات اإليديولوجيا واستخدامها يف إقناع الناس باالتكال ّية والخضوع لسلطة
الحاكم (راجع :ريكور 1986 ،م ،الخطبتان  11و.)12
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لألدلجة.

ما عالجناه يف هذا البحث بالقدر الذي تسمح به حدود مقال ٍة واحدة ،هو الزاويتان األخريتان.
ناقشنا ا ّدعاء نهاية اإليديولوجيا والتناقض بينها وبني ال ّدين ،من خالل البحث يف عدم إمكان ّية
وتوصلنا إىل ال نهائيّة اإليديولوجيا ،وإىل
تجنباإليديولوجيا ،وإثبات التجانس الذي يجمعها بالدين،
ّ
كون الدين إيديولوجيّاً .نحن نعتقد ،ويوافقنا عىل ذلك عدد كبري من املنظّرين ،أ ّن معظم النظريّات
حول اإليديولوجيا ،هي نفسها إيديولوج ّية ،وفوق وصفها وتحليلها للواقع بصدق ،تخرب عن َم ْيلٍ
لديها ورغبة خف ّية يف داخلها .إ ّن أطروحة نهاية اإليديولوجيا ،واسرتاتيج ّية إفراغ الدين من جوهره
اإليديولوجي ـ بصفته ملحقاً مك ّمالً له يف البالد اإلسالميّة ـ تقعان كلتاهام عىل هامش تيّار ال َع ْرفَ َنة
ّ
السائد .ميكن انطالقاً من هذا الرابط أو هذه العالقة الوصول إىل هذه النقطة املفعمة كنظريّات ال َع ْرفَ َنة
جه يف كثري من املجتمعات والساحات بالتن ّوع ،ويف
وتنبؤاتها باآلمال العرف ّية واالسرتاتيج ّية ،والتي ت ُوا َ
العاملي.
هذا الصدد هذا الحدث محتمل ،كام تثبت صحته شواهد عديدة عىل املستوى
ّ
ـاملصادر واملراجع:ـ
1.1آرون ،رميون؛ مراحل اساىس انديشه در جامعه شناىس [مراحل التفكري األساسية يف علم االجتامع]،
ترجمة بالفارسيّة باقر پرهام؛ طهران ،منشورات تعليم الثورة اإلسالميّة1370 ،ش [1991م].

2.2إيغلتون ،تري؛ درآمدى بر ايديولوجى [مدخل إىل اإليديولوجيا ]؛ ترجمه بالفارس ّية أكرب معصوم
بييك؛ طهران ،منشورات آكه 1381 ،هـ ش [ 2002م].
3.3بودون ،رميون؛ ايديولوژی در منشأ معتقدات [ اإليديولوجيا يف أصل العقائد]؛ ترجمه بالفارس ّية
إيرجعيل آبادي ،طهران :منشورات شريازه 1378 ،هـ ش [1999م].
4.4برغر ،بيرت ال وطوماسلوكامن؛ ساخت اجتامعى واقعيت [بنية الواقع االجتامعيّة]؛ ترجمه بالفارسيّة
فريربز مجيدي ،طهران :علمى وفرهنگی 1375 ،هـ ش [ 1996م].
5.5بالمناتس ،جان؛ ايديولوژی [ اإليديولوجيا ] ،ترجمه بالفارسيّة عزت الله فوالدمند؛ طهران :علمى
وفرهنىك 1373 ،هـ ش [ 1994م]؛
6.6راش ،مايكل؛ جامعة وسياست [املجتمع والسياسة] :مق ّدمة لعلم االجتامع السيايس؛ ترجمة
بالفارس ّية منوتشهر صبوري ،طهران :سمت؛  1377هـ ش [ 1998م].
7.7روريث ،ريتشارد؛ اولويت دموكراىس بر فلسفة [أفضليّة الدميقراطيّة عىل الفلسفة]؛ ترجمه بالفارسيّة
خشايار ديهيمي؛ طهران :طرح نو 1382 ،هـ ش [ 2003م].
8.8رشاد ،عىل أكرب؛ دموكراىس قدىس [الدميقراطيّة املق ّدسة]؛ طهران :مركز بحوث الثقافة والفكر
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اإلسالم ّيني 1382 ،هـ ش [ 2003م].

9.9زميل ،غيورك؛ مقااليت در بارهء دين ،فلسفه وجامعه شناىس دين [مقاالت حول الدين ،الفلسفة
وعلم اجتامع الدين] ،ترجمته بالفارس ّية شهناز مسمى پرست ،طهران :ثالث1388 ،هـ ش [2009م].

1010رسوش ،عبد الكريم؛ فربه تر از ايديولوژی [أضخم من اإليديولوجيا ]؛

1111رسوش ،عبد الكريم؛ رازداىن وروشن فكرى وديندارى [علم األرسار والتنوير والتديّن]؛ طهران:
رصاط 1377 ،هـ ش [1991م].
1212رسوش ،عبد الكريم؛ أخالق خدايان [أخالق اآللهة]؛ طهران :طرح نو 1380 ،هـ ش [2001م].
1313شجاعي زند ،عيل رضا؛ عرىف شدن در تجربه مسيحى واسالمى [ال َع ْرفَ َنة يف التجربة املسيح ّية
واإلسالم ّية]؛ طهران :مركز بازشناىس إسالم وإيران 1381 ،هـ ش [ 2002م].
1414شجاعى زند ،عىل رضا؛ مقالة “ املسارات املحتملة يف َع ْرفَ َنة إيران”؛جامعهء شناىس إيران [مجلّة
علم اجتامع إيران]( ،الدورة السابعة) ،العدد  1385 ،1هـ ش [ 2006م].

1515شجاعى زند ،عىل رضا؛ مقالة “ األصل العقيل لعالقة الدين بالدنيا”؛ فصلنامهء دانش سياىس [فصل ّية
العلوم السياس ّية] ،العدد 1386 ،2هـ ش [ 2007م].
1616شجاعى زند ،عىل رضا؛ مقالة “مراجعة دور الدين يف التنمية ،نظرا ً إىل أهداف تشكيل الحكومة
الدينيّة”؛ مجلّة بژوهشنامه متني [البحث املتني] ،العدد  1387 ،41هـ ش [ 2008م].
1717شجاعى زند ،عىل رضا؛ جامعه شناىس دين [علم اجتامع الدين]؛ ج ،1طهران :منشورات يف1388 ،
هـ ش [ 2009م].

1818شجاعى زند ،عىل رضا؛ مقالة “ ذاتان ّية الدين”؛ مجلّة فصلنام ٔه فلسف ٔه دين [فصل ّية فلسفة الدين] ،عدد
 1392 ،3هـ ش [ 2013م].
1919رشيعتي،عيل؛ مجموعة اآلثار  :11تاريخ الحضارة ()1؛ طهران :منشورات إلهام ومكتب تدوين
وتنظيم آثارعىل رشيعتي 1375 ،هـ ش [1995م].
2020رشيعتي ،عيل؛ مجموعة اآلثار  :16اسالم شناىس ([ )1دراسة اإلسالم]؛ طهران؛ منشورات إلهام
ومكتب تدوين وتنظيم آثارعىل رشيعتي؛  1375هـ ش [ 1996م].
2121رشيعتي ،عيل؛ مجموعة اآلثار  :23الرؤية إىل العامل واإليديولوجيا ؛ طهران؛ رشكة النرش املساهمة
ومركز عىل رشيعتي الثقايف؛  1386هـ ش [ 2007م].
2222عرىب ستوده آراين ،طاهرة وعيل رضا شجاعي زند؛ مقالة “صعود وهبوط الدين اإليديولوجي”،
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مجلة فصلنام ٔه راهربد فرهنگ [فصل ّية اسرتاتيج ّية الثقافة]؛ العدد 1392 ،21هـ ش [ 2013م].

	23.عليجاين ،رضا؛ ايدئولوژی عليه ايدئولوژی [ اإليديولوجيا ض ّد اإليديولوجيا ]؛ طهران :منشورات
قلم 1380 ،هـ ش [ 2001م].
2424الرين ،خورخه؛ مفهوم ايدئولوژيى [مفهوم اإليديولوجيا ]؛ ترجمة بالفارس ّية فريربز مجيدي؛ طهران:
وزارة الخارجيّة 1380 ،هـ ش [ 2001م].
2525ليوتار ،جان فرونسوا؛ وضعيت پست مدرن[ :وضع ّية الحداثة] ،تقرير حول العلم؛ ترجمة بالفارس ّية
حسينعيل نوذري؛ طهران :منشورات گام نو 1380هـ ش [ 2001م].
2626مرتىض مطهري؛ مقدمه ى برجهان بينى اسالمى[مق ّدمة للرؤيا اإلسالم ّية إىل العامل] (املجلّدات من
)7-1؛ ق ّم :مكتب املنشورات اإلسالميّة 1362 ،هـ ش [ 1983م].

2727نوذري ،حسينعيل؛ مدرنيته ومدرنيسم [الحداثة والحداثويّة] :السياسة ،الثقافة والنظريّة االجتامعيّة؛
طهران :منشورات نقش جهان‘ 1379هـ ش [ 2000م].
2828واندنربغ ،فردريك؛ جامعه شناىس جورج زميل [علم اجتامع جورج زميل]؛ ترجمه بالفارسيّة عبد
الحسني نيك گهر؛ طهران :منشورات توتيا 1386 .هـ ش [ 2007م].
2929فنسينت ،اندرو؛ ايديولوژیهاى مدرن سياىس [اإليديولوجيّات السياسيّة الحديثة]؛ ترجمة بالفارسيّة
مرتىض ثاقب فر؛ طهران :منشورات ققنوس 1378 ،هـ ش [ 1999م].
3030هي وود آندرو؛ در آمدى بر ايديولوژیهاى سياىس [مدخل إىل اإليديولوجيات السياسيّة]؛ ترجمة
بالفارس ّية مح ّمد رفيعي مهر آبادي؛ وزارة الخارج ّية 1377 ،هـ ش [ 2098م].
Geertz Clifford; “Ideology as a Cultural System” in the Interpretation of Culture.
New York: Basic Books، 1973.
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حلقــا ت ا لجــد ل
نقد األسس املعرفية لإليديولوجيا الغربية
عبد الوهاب املسريي
ومنى أبو الفضل نموذجان
حسان عبد اهلل حسان

تطو ٍ
رات دالل ّية
اإليديولوجيا يف ّ

أمثلة من رؤى "ديستوت" ـ "املاركسية "ـ "ماهنايم"
مازن المطوري

اإليديولوجيا واليوتوبيا يف فكر ماهنايم
تأصيالت نظرية يف املامرسة السياسية
محمّ د أمين بن جياللي

العقل واإليديولوجيا
حمنة مستدامة يف حداثات الغرب
حميد بارسانيا

نقد األسس المعرفية لإليديولوجيا الغربية
عبد الوهاب املسريي ومنى أبو الفضل نموذجان
د .حسان عبد اهلل حسان

[*]
[[[

تتناول هذه املقالة للباحث واألكادميي املرصي حسان عبد الله حسان نقداً عربياً لألسس
املعرفية للمنظومة اإليديولوجية يف الغرب ،وقد عاد الباحث إلنجاز مسعاه إىل ما قدمه مفكران
[[[
عربيان يف هذا املجال وهام :عبد الوهاب املسريي[[[ (2008-1938م) ومنى أبو الفضل
(2008-1945م)..
نشري إىل أن هذه املقالة تعتمد عىل منهجية التحليل املعريف الذي يتضمن وجهني ملقاربة
النموذج اإليديولوجي الغريب وهام :التفكيك والرتكيب للمضمون املعريف للنص الذي تجري
معالجته بحثياً ،ثم إعادة بناء ما جرى تفكيكه من أجل إدراك أهم الجوانب النقدية لإليديولوجيا
الغربية من منظور هذين املفكرين.
املحرر
اتصل املسلمون بالغرب يف العصور اإلسالمية الباكرة ،فعرفوا حضارته واستوعبوها ،دون أن
يتأثروا بها يف تصوراتهم ورؤاهم األساسية ،وذلك بفضل القوة النفسية من ناحية ،وامتالك القدرة
* -باحث وأكادميي ـ جامعة دمياط ـ جمهورية مرص العربية.
[[[ـ عبد الوهاب املسريي (2008-1938م) مفكر عريب إسالمي ومن أهم أعامله موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية :منوذج
تفسريي جديد (مثانية مجلدات) وكتاب رحلتي الفكرية :سرية غري ذاتية غري موضوعية  -يف البذور والجذور والثامر .وللدكتور املسريي
مؤلفات أخرى يف موضوعات شتى من أهمها :العلامنية الجزئية والعلامنية الشاملة (جزآن) ،إشكالية التحيز :رؤية معرفية ودعوة لالجتهاد
(سبعة أجزاء) .كام أن له مؤلفات أخرى يف الحضارة الغربية والحضارة األمريكية مثل :الفردوس األريض ،والفلسفة املادية وتفكيك
اإلنسان ،و الحداثة وما بعد الحداثة ،و دراسات معرفية يف الحداثة الغربية.
[[[ـ منى أبو الفضل مفكرة عربية إسالمية حصلت عىل الدكتوراه من جامعة لندن 1977م ،وأسهمت يف تأسيس مدرسة املنظور الحضاري
يف مجال العلوم السياسية ،من أهم أعاملها “ األمة القطب” ”،املدخل املنهاجي لدراسة النظم السياسية العربية”“ ،نحومنهاجية للتعامل
مع مصادر التنظري اإلسالمي بني املقدمات واملقومات” ،كام أسست جمعية املرأة والحضارة والتي أصدرت دورية تحمل االسم نفسه،
صدر منها ثالثة أعداد ،كام نرشت عددا من البحوث الفكرية املهمة حول النظرية االجتامعية يف املجلة األمريكية للعلوم االجتامعية باللغة
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املعرفية واملنهجية املستمدة من الرؤية الكلية املستقلة واملتفردة والتصور الحضاري الشامل من
ناحية أخرى .ثم تجاوز املسلمون حضارة الغرب ،وأسسوا حضارة عرفت يف التاريخ اإلسالمي
ونسبت إىل عقيدتهم ودينهم وهي “الحضارة اإلسالمية”.
ثم كان اللقاء الثاين عىل “خوف من الغرب وفكره وعمله” ،والذي تزامن مع الرتاجع الحضاري
للعقل املسلم وإصابته بالجمود والذبول الفكري ،وفقدانه لقوته النفسية وقدراته املعرفية
واملنهجية الذاتية الدافعة ـ والذي تجاوز يف خطورته فقدان مؤسسة الخالفة ذاتها ـ هذا مع بروز
التفوق الغريب يف مجال العلوم واالكتشافات العلمية ،أو ما ميكن أن نسميه بـ”األرصدة املادية
للحضارة” ،وتزامن ذلك ـ أيضاً ـ باالحتالل الغريب العسكري للعامل اإلسالمي املفكك سياس ّياً
وفكريّاً ،فكان “االستدراج” الفكري والثقايف أداة الغالب ،واالستتباع حيلة املغلوب وحالته.
بيانية العقل املسلم والغرب
تحرك العقل املسلم إزاء هذا االتصال الثاين بالغرب حركتان :األوىل ،حركة الخائف واملتوجس
من “االنصهار” و”الذوبان” يف نهر التفوق الغريب ،وسارت هذه الحركة يف مسارين أساسيني ،األول:
متثل يف اتجاه التعبئة والتحذير للعقل املسلم من “االستالب” و“الغزو الفكري والثقايف” و”التغريب”
كام عند رشيد رضا ومحب الدين الخطيب ومصطفى صربي وجالل آل أحمد واملسار الثاين :تبني
دعوة “املقاومة” و”استعادة الهوية” يف مقابل “اآلخر” فظهرت يف صورة ردود تحمل عناوين “اإلسالم
واملدنية””،الدين والعلم” كام عند محمد عبده ومصطفى الغالييني وأحمد عزت باشا أو يف دعوات
تجديدية كام عند محمد إقبال ،أما الحركة الثانية للعقل املسلم ،فهي حركة يبدو فيها طابع “التسليم”
بتفوق الحضارة الغربية وتفوق حضارته ونهضته ،وسارت هذه الحركة ـ أيضاً ـ يف مسارين :األول،
حاول التوفيق بني عنارص الذات األصيلة وما أنتجه الفكر الغريب من نظريات واكتشافات تحت عنوان
“التوفيق” بني منجزات هذه الحضارة وبني املبادئ اإلسالمية كام عند الطهطاوي ،أما املسار الثاين:
اتخذ من منهجية “النقل واالقتباس” طريقاً الستعادة الدور واملكانة ،وهو ما عرف مبسار “التغريب”
ويظهر جلياً عند طه حسني وإسامعيل مظهر ونامق كامل ومدحت باشا ورضا خان.
ويف النصف الثاين من القرن العرشين ظهر مسار آخر يف تناول وقراءة الفكر الغريب ،يقوم عىل
االنطالق من الذات ،ومن استحضار القوة الدافعة الوجدانية ،مع امتالك املنهجية املعرفية الذاتية،
وذلك بهدف تحقيق االستيعاب القائم عىل التبرص والبصرية الحضارية .ومن الذين أسسوا لهذه
“املدرسة الحضارية” مرتىض مطهري ومحمد حسني الطباطبايئ يف “أسس الفلسفة واملذهب
الواقعي” ،ومحمد باقر الصدر يف “فلسفتنا” و”األسس املنطقية لالستقراء” ،وعيل رشيعتي يف
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“العودة إىل الذات” ،وعيل عزت بيجوفيتش يف “اإلسالم بني الرشق والغرب” ،ومراد هو فامن
يف “اإلسالم كبديل” ،وإسامعيل الفاروقي وزمالؤه يف مرشوع “إسالمية املعرفة” ،وغريهم ممن
ساهموا يف تأسيس قراءة معارصة للفكر الغريب ال تقوم عىل “الخوف” أو “التعبئة” أو “االستالب”
أو “التلفيق” ،بل تقوم عىل تأسيس منظور حضاري قائم عىل االنفتاح عىل اآلخر واستيعابه ،انطالقاً
من الثوابت الحضارية التي قامت عليها الشخصية املسلمة ،واستهدافاً الستعادة الدور واملكانة
وفقاً لهذه الثوابت الحضارية.
نتناول يف ما ييل منوذجني من هذا املسار الفكري الذي مل يخضع لالستالب أو الخوف ،وإمنا
انطلق من امتالء بالطاقة الحضارية الواعية يف النظر املنهجي لإليديولوجيا الغربية والفكر الغريب،

وهام املفكران :عبد الوهاب املسريي ،ومنى أبو الفضل.

محاور نقد األسس املعرفية لإليديولوجيا الغربية من منظور املسريي ومنى أبو الفضل:
أو ًال :املدخل املنهجي لنقد اإليديولوجيا الغربية:
انشغل املسريي بالبحث يف النامذج وأسسها املعرفية ،وقدرتها عىل التشغيل والتفسري ،ومثلت
الظاهرة اإلنسانية ،واإلنسان معيارية التاميز بني النامذج املعرفية وإدراك ما بينها من اختالفات،
أو ما تتضمنه هي ذاتها من تناقضات تفسريية .وقد أوىل النموذج املعريف الغريب بالبحث والنقد
الداخيل [يف بنائه املعريف] والخارجي [يف تداعياته وتحيزاته وقدرته التفسريية للظاهرة اإلنسانية].
والعنوان النقدي األكرب عنده يف ما يتعلق باإليديولوجيا الغربية هو اإلخفاق يف تفسري الظاهرة
اإلنسانية ويف ما ييل سوف نتناول أهم جوانب ذلك النقد.
أما منى أبو الفضل فقد انشغلت مبرشوع “األنساق املتقابلة” الذي يقوم عىل اإلدراك املعريف
لجوانب تلك األنساق املتقابلة ومكوناتها الحضارية “فالنسق القيايس هو مثل تصور تجريدي
ومنوذج تحلييل ت ُستنبط خصائصه من واقع التقاليد الحضارية والخربة التاريخية للكيان االجتامعي
الحضاري”[[[ ،وهي ترى أن هناك منطني أو نسقني يف مجال النظرية االجتامعية ،هذان النمطان
هام :النموذج الثقايف الوسطي أو التوحيدي ( ،)Medium culture typeولكنه منوذج مضمر نظرا ً
لرتاجع حضارته ومجتمعاته عن العمل الحضاري ،والنمط الثاين :النموذج الثقايف املتأرجح أو
املتذبذب أو األنسوي الطبائعي ،وهو الذي ينطلق وهو النموذج الذي أبدعته اإليديولوجيا الغربية
[[[ـ منى أبو الفضل :املدخل املنهاجي لدراسة النظم السياسية العربية ،القاهرة ،دار السالم للنرش والتوزيع2013 ،م ،ص.117
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الحديثة ،وهو السائد واملهيمن ألن حضارته فاعلة حضوريّاً ـ بشتى الصور ـ يف الواقع املعارص.

املدخل املنهجي الذي يقدمه املسريي لنقد اإليديولوجيا الغربية هو البحث يف أساسها
املعريف الذي يتجىل يف النموذج املعريف الذي انبثق عن تلك املنهجية .يحدد املسريي أوالً
املقصود بالنموذج املعريف ضمن إطار اصطالحي لبحث النامذج املعرفية وأمناطها يف تفسري
الظاهرة اإلنسانية فالنموذج املعريف هو صورة عقلية للعامل تشكل ما ميكن تسميته “خريطة معرفية”
ينظر اإلنسان من خاللها إىل الواقع ،والنموذج ال يوجد جاهزا ً يف الواقع فهو نتيجة عملية تجريد
عقلية مركبة (تفكيك وتركيب) إذ يقوم العقل بجمع بعض السامت من الواقع فيستبعد بعضها
ويُبقي بعضهم اآلخر ،ثم يقوم برتتيبها بحسب أهميتها ويركبها ...وتسمى هذه النامذج “مناذج
إدراكية” ألن اإلنسان يدرك الواقع من خاللها ،وتسمى أيضاً “مناذج معرفية” ،أي إنّها عادة ما
تحتوي عىل بعد معريف (كيل ونهايئ) .والنامذج (أو الخرائط) اإلدراكية واملعرفية تولد إدراكاً
مختلفاً من شخص آلخر ومن حضارة ألخرى للظاهر ِة نفسها.
ويشري املسريي إىل نتيجة مهمة بشأن النامذج املعرفية وقراراتها الحضارية واملعرفية ،وهي أن
هذه النامذج ليست محايدة وليست مطلقة ،وبالطبع ليست صالحة لكل املجتمعات أو كل مكان ،ألن
هذه النامذج تحمل بذورها الجينية التحيزية الرتباط تصوراتها ومفاهيمها بالبيئة الحضارية وسياقاتها
التاريخية واالجتامعية التي نشأت فيها ،وهو يف ذلك يطرح تلك املقولة املعرفية التي تحكم عمل
النامذج وتشغيلها يف تفسري الظواهر االجتامعية واإلنسانية“ :لكل منوذج بُعده املعريف ،أي إ ّن خلف
كل منوذج معايريه الداخلية التي تتكون من معتقدات وفروض و ُم َسلَّامت وإجابات وأسئلة كلية ونهائية
تشكل جذوره الكامنة وأسسه العميقة وتزوده ببعده الغايئ ،وهي جوهر النموذج والقيمة الحاكمة التي
تحدد :النموذج وضوابط السلوك ،وحالل النموذج وحرامه ،وما هو مطلق وما هو نسبي من منظوره،
أي مسلامت النموذج الكلية أو مرجعيته التي تجيب عن األسئلة الكلية والنهائية”[[[.
كام يؤكد املسريي ـ أيضاً ـ يف تعريفه للنموذج فكرة “املرجعية” التي يستمد منها النموذج
مكوناته الكلية وقيمه الحاكمة ،وهي فكرة تجمع التاريخ والجغرافيا والثقافة والعقائد بدورها،
فالنموذج املعريف وفقاً لهذا املدخل االصطالحي املنهجي يتحيز وفقاً ملرجعيته التي ينطلق
يقسم املرجعيات إىل نوعني :املرجعية النهائية (الكامنة) واملرجعية النهائية
منها .وبصفة عامة ّ
(املتجاورة) ،ويضع جميع النامذج بني هاتني املرجعيتني ،املرجعية األوىل :تنظر إىل العامل
باعتبار أنه يحوي داخله ما يكفي لتفسريه دون حاجة إىل اللجوء إىل أي يشء خارج النظام الطبيعي،
[[[ـ عبد الوهاب املسريي :العامل من منظور غريب ،القاهرة ،دار الهالل2000 ،م ،ص.21
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وهذه هي املرجعيات املادية ،...أما املرجعية الثانية “املتجاوزة” :فهي نقطة خارج عامل الطبيعة
متجاوزة لها ،وهذه هي املرجعيات التوحيدية التي تؤمن باإلله الواحد املنزه.
والنموذج املادي الغريب ينتمي يف مرجعيته إىل النوع األول “املرجعية الكامنة” :فهو منوذج
عقالين مادي ينطلق من رؤية مادية نفعية ،قام ب َه ْزم العامل واقتسامه وبتدويل منوذجه وفرضه عىل
الكثري من املجتمعات ،إما من خالل القمع واإلغواء أو من خالل خاصية االنتشار.
كل منها
يصف املسريي النموذج املعريف الغريب الحديث يف سبعة مرتكزات معرفية ،متثل ٌّ
مكوناً جوهرياً لهذا النموذج إما معربا ً عن سياق تاريخي حضاري ،أو مؤسساً ألداة تفسريية للظاهرة
اإلنسانية .ونحاول إجامل هذه املرتكزات املعرفية لهذا النموذج ـ كام طرحت ـ يف ما ييل[[[:
مركز الكون كامن وليس متجاوزاً :يف املنظومة املعرفية الغربية املادية الحديثة مركز الكون
كامن فيه وليس متجاوزا ً له ،وهذا يعني أن اإلله غري موجود وال عالقة له باملنظومات املعرفية
واألخالقية والداللية والجاملية ،فالعامل يوجد داخله ما يكفي لتفسريه ،وجميع هذه املنظومات
يجري تأسيسها وتطويرها بالعودة إىل هذا العامل وهذا الزمان وحسب.
العامل نسق كيل :وهو مادي متامسك ويف حالة حركة دامئة مستمرة ،والعامل مكون من ذرات
تائهة (حسب الرؤية اآللية للكون) أو كيان عضوي مصمت متامسك (حسب الرؤية العضوية) أو
خليط بينهام .والعامل يتسم بالسببية الصلبة الكاملة ،مبعنى أن لكل يشء سبباً ماديّاً وأن (أ) ستؤدي
ُ
الظروف نفسها.
حتامً إىل (ب) دامئاً وأبدا ً ـ إن تكررت
االندماج بني اإلنسان والطبيعة :يف هذا العامل املادي الذي ال يقبل الثغرات ،ال يوجد فارق
كبري أو جوهري بني اإلنسان والطبيعة ،فاإلنسان إن كان كياناً مختلفاً عن الطبيعة فإنه سيشكل ثغرة
وانقطاعاً يف النظام الطبيعي املادي املستمر املتامسك املطرد الذي ال يقبل عدم االستمرار.
العامل كله متصل واحد :حلقاته متشابكة متالحمة وال توجد فيه ثغرات أو فراغات ،يسري نحو
التوازن والحركة املطردة ،يخضع ملنطق تطوري .فالكائنات كلها يف حالة تطور دائم وتقدم مستمر
ال تراجع فيه ،ولذا فكل الكائنات قابلة للتحول والتغري (فكل يشء يف نهاية األمر ويف التحليل
األخري جوهر واحد املادة).
نفي (تفرد) فرادة الظاهرة اإلنسانية :الظاهرة اإلنسانية ليست فريدة وال هي مبستعصية عىل
التفسري .قد تختلف الظواهر اإلنسانية يف درجة تركيبها عن الظواهر الطبيعية ،ولكنها يف نهاية األمر
[[[ـ عبد الوهاب املسريي :العامل من منظور غريب ،مرجع سابق ،ص 124ـ .125
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ني املادي ِة ِ
نفسها التي تحكم الطبيعة والتي تتجاوز كل
ويف التحليل األخري ميكن ردها إىل القوان ِ
الغائيات واألغراض (الدينية والدنيوية).
“اإلنسان الطبيعي” :وهذا املرتكز يرد اإلنسان إىل النظام الطبيعي املادي الذي يصبح جزءا ً
ال يتجزأ منه ،فاإلنسان وفقاً للنموذج الغريب ـ كائن طبيعي (مادي) موجود يف كليته داخل النظام
الطبيعي (املادي) يعيش يف الطبيعة وبها ومنها وعليها ،وال وجود له خارجها .جزء ال يتجزأ منها،
يرسي عليه ما يرسي عىل الكائنات األخرى .واإلنسان وفقاً لهذا املرتكز أهدافه مدمجة يف الطبيعة
وليست له أهداف مستقلة عنها أو فوقها بحسب القانون الطبيعي الذي يرسي عىل كل الكائنات.
والذي يفرس اإلنسان يف ضوئه من خالل القوانني الطبيعية.
إن الحضارة الحديثة تدور حول هذا “اإلنسان الطبيعي” الذي يدور حول جسده يف إطار املنفعة
واللذة .ويف مرحلة التقشف والثنائية الصلبة والرتاكم الرأساميل واإلمربيايل ظهر اإلنسان االقتصادي
الباحث عن املنفعة املادية والذي سيحقق سعادته من خالل الرتاكم ،والذي يرشد حياته يف اإلطار
املادي ،ثم يبطش باآلخرين من خالل منظومته اإلمربيالية .ولذلك فهو إنسان يستخدم حواسه الخمس،

جسده هو أساس رؤيته للكون ،وإن كان هناك أولوية ليشء فهو لجهازه الهضمي ورمبا عضالته.

ولكن يف مرحلة السيولة الشاملة واالستهالك ،مل تعد املنفعة هي املعيار األسايس ،وإمنا
اللذة .وظهر اإلنسان الجسامين والجسدي والجنيس الذي يعيش يف جسده ،وهو مجموعة من
األعضاء واألعصاب واالنفعاالت القوية املبارشة ولكنها جميعاً موجهة نحو تحقيق اللذة ،ولذا
فبدالً من الجسد ،أصبح الجنس هو أساس رؤية اإلنسان للكون[[[.
إعالن “نهاية اإلنسان” واالنتصار للطبيعة :فاملنظومة املعرفية الغربية بدأت بسحب األشياء
(الطبيعية) من عامل اإلنسان ووضعتها يف عامل األشياء الذي له قوانينه الخاصة .ثم سحبت اإلنسان
نفسه من عامل اإلنسان ووضعته يف عامل األشياء حيث أُ ِ
خضع لقوانينها ،أي القانون الطبيعي ،أي إن
املنظومة الغربية املادية الحديثة بدأت بإعالن موت اإلله باسم مركزية اإلنسان ،وانتهت بإعالن موت
اإلنسان باسم الطبيعة واألشياء والحقيقة املادية .وهذه هي الواحدية املادية :مبعنى أن تصبح كل
املخلوقات خاضعة متاماً للقانون املادي الصارم نفس ِه ،وأن يسود منطق األشياء عىل األشياء وعىل
اإلنسان .وكام يؤكد املسريي فهذا املنطق “هو حجر الزاوية يف املرشوع املعريف الغريب :مثة قانون
[[[ـ عبد الوهاب املسريي :الحداثة وما بعد الحداثة ،حوارات لقرن جديد ،دمشق ،دار القلم2003 ،م ،ص.38 - 37
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واحد وثقافة واحدة وإنسانية واحدة (تكتسب وحدتها من كونها جزءا ً من النظام الطبيعي)[[[.
ولعل “العوملة” أحد تجليات تلك الواحدية الغربية ،العوملة والعلامنية الشاملة مثل (النازية،
املاركسية ،الليربالية ،والصهيونية) والتي تكمن وراء ما يسمى “التطور أحادي الخط” .ويبني
املسريي يف تحليل العوملة كأحد تجليات الرؤية املادية الغربية كيف أنها استمرار لتلك الرؤية
وتحقيق لنموذجها املادي ،فالعوملة تقوم عىل عمليتني أساسيتني هام :التوظيف والتنميط ،األوىل:
تعني توظيف كل الواقع املادي واإلنساين ،والثاين :يعني تنميط كل مجاالت الحياة حسب الرؤية
املادية الواحدية بهدف إعادة صياغة اإلنسان يف كل املجتمعات وكل الثقافات عىل منط واحد
هو النمط “املادي األحادي”.
والعوملة بذلك تهدف إىل “محو ذاكرة الشعوب التاريخية ومحو وعي اإلنسان بذاته بصفته
كياناً مستقالً عن عامل الطبيعة واملادة ،ويبدوأن العامل الغريب قد تبنى مفهوم العوملة ومقوالت
النظام العاملي الجديد حتى يرصف الناس عن الجهاد وحتى ال يتنبه الناس الستغالليته وسطوته
وهيمنته ،وهذا يعود إىل أن العامل الغريب بدأ يفقد مركزيته وثقته يف نفسه ،كام أن أجياله الجديدة
ترفض الدخول يف معارك عسكرية بسبب تراجع النزعة الجهادية لديهم وتوجههم الحاد نحو اللذة.
كام أن العامل الغريب بعد املواجهة مع الشعوب املستضعفة يف فيتنام ويف فلسطني ،جنوب لبنان،
أدرك أن املواجهة العسكرية مع شعوب العامل الثالث باهظة التكاليف ،ولذا وجد أنه من الرضوري
االلتفاف واللجوء إىل اإلغواء بدالً من القمع فطور منظومة النظام العاملي الجديد والعوملة[[[.
أما منى أبو الفضل فتؤكد أن نقد النظرية االجتامعية املعارصة وإعادة تركيبها يقتضيان مقاربة
واستطالع مناذج ثقافية أخرى من أجل فهم أوجه االختالف بني النظرية االجتامعية التي تستند إىل
النموذج الوسطى التوحيدي ،والنظرية االجتامعية السائدة [التي تنتمي إىل اإليديولوجية الغربية] .وهذا
العمل النقدي يقتيض :تحديد املقوالت واالفرتاضات واملامرسات األساسية للنظرية االجتامعية
املعارصة كام هي يف األوساط العلمية املتقدمة ،ثم النظر يف كيفية مامرستها يف املستويات املختلفة
من البحث ،ويف تأثريها يف مختلف النشاطات العلمية والفكرية املعنية بدراسة اإلنسان والظاهرة
االجتامعية ،حيث إن الرؤية الكلية السائدة يف املجتمع يف لحظة معينة ترسي يف صميم املفاهيم
واالفرتاضات املكونة للنظرية االجتامعية ،وتعمل عىل بناء التخصصات وتشكيلها يف ضوئها[[[.
[[[ـ عبد الوهاب املسريي :العامل من منظور غريب ،مرجع سابق ،ص.127
[[[ـ عبد الوهاب املسريي :العلامنية والحداثة والعوملة ،تحرير :سوزان حريف ،دمشق ،دار الفكر2009 ،م ،ص.297
[[[ـ منى أبو الفضل“ :النظرية االجتامعية املعارصة :نحو طرح توحيدي يف أصول التنظري ودواعي البديل” ،ترجمة :عارف عطاوي،
بريوت ،إسالمية املعرفة ،السنة الثانية ،العدد السادس ،سبتمرب 1996م ،ص.78
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وهذا يعني أن عنارص النظرية االجتامعية هي عنارص ثقافية باألساس ،أو نتاج لها ،والثقافة
ذات خصوصية مجتمعية وحضارية غري قابلة للتدويل إال يف ضوء ما يكون من تقارب يف الرؤى
والتصورات الكلية واملفاهيم .إال أن ذلك مل يحدث يف ما يتعلق باإليديولوجيا الغربية املعارصة
التي انتهت إىل االنحياز إىل منوذج أحادي وفرضته عىل كل النامذج األخرى ،وأعلنت بدورها
اإلمربيايل موت كل النامذج املخالفة يف التكوين واألصول والرؤى.
وتحلل منى أبو الفضل أبرز معامل النسق الغريب وكيفية تكوينه وأهم مفاهيمه ،من خالل
الوعي مبراحل تك ُّونه وصياغته النهائية يف العرص الحديث ،كام تحلل سياقات النشأة املعرفية
واالجتامعية والعلمية للحضارة الغربية وإيديولوجيتها الحاكمة ،والتي بدأت بالتخلص من
النفوذ الكنيس ثم إىل التخلص من اآلخر كله واالنتفاع به إىل أقىص ما ميكن استغالله ،ثم تبلور
أهم املفاهيم التي أُ ِّسست يف هذا السياق الحضاري واإليديولوجي ،وأهم األدوات والوسائل
املستخدمة لتحقيق هيمنة وإكراهات األيدلوجية الغربية ،وهذا التحليل الخطي يوضح خريطة
الحضارة الغربية وإيديولوجيتها الحاكمة كام ييل.[[[:
 -1إن التقدم العلمي قد استخدم بداية يف القضاء عىل”الكهنوت والنفوذ الكنيس” الذي كان
يدافع عن وجهات نظر “أرسطية” أعطاها صفة كنسية ،ثم استخدم املنهج العلمي بصورته هذه
يف فرض املذهب الوضعي العقالين يف الفكر والفلسفة يف مقابل املنهج الالهويت الديني.
كام وصل إىل املذهبية الوضعية املنطقية ( )positivismعند إحدى مراحل تطوره ومنها جاءت
املذهبية الطبيعية ( )Dialectic Materialismعند مرحلة أخرى أعىل من العلمنة.
 -2إن الفكر الغريب قد استخدم التكنولوجيا ومعطيات التقدم العلمي الصناعي كافة يف مرحلة
حى
الثورة الصناعية؛ من أجل إحداث التكديس والرتاكم الرأساميل ،وتحقيق فائض اإلنتاج ،وض َّ
يف سبيل ذلك بالكثري من املقومات اإلنسانية األساسية ،واألخالقيات واملثل املتعلقة بكرامة
اآلدمي وحريته ،من االتجار بالعبيد وتوريدهم كسلعة إنتاجية إىل البالد املكتشفة ـ أمريكا ـ.
 -3استطاعت التكنولوجيا الغربية بعد فرض السيطرة الغربية عىل العامل وإخضاع سائر األمم
والشعوب خارج املنظومة الغربية لها ،وبعد أن متكنت من استنزاف ثروات هذه املستعمرات،
وظفت نفسها من أجل تحقيق الرفاهية املطلقة لإلنسان الغريب وحده عىل حساب باقي بني
اإلنسان من كل شعوب العامل .وعمدت إىل تقديم التسهيالت الحضارية املادية له ،ثم استخدمت
التكنولوجيا املتطورة واألقامر الصناعية ،من أجل دعم سيطرته عىل الكون ـ الطبيعة الذي ينتمي
إىل خارج املنظومة الغربية.
[[[ـ منى أبو الفضل ،طه جابر العلواين :مفاهيم محورية يف املنهج واملنهجية ،القاهرة ،دار السالم2009 ،م ،ص.36 - 35
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 -4إن املفاهيم املعرفية الغربية املتمحورة حول ذاتها يف إطار “املادية” و”عمليات الرتشيد”
و”العلمية” و”العقلية” والتوجهات “الوصولية” و”النفعية” وحركات التنافس واالستغالل كانت هي
الباعث املحرك يف استخدام العلم والتكنولوجيا ،ذلك االستخدام االستغاليل االستعامري ،الذي
صار قادرا ً عىل مسخ اإلنسان وتشويهه واغتياله.
 -5إن النظر إىل عامل ما بعد الحداثة  Post-Modernismيجعلنا نتيقّن أ ّن ثنائية جديدة ستقوم يف
هذا العامل ما بني القيم املادية النفعية ومفاهيم الوصولية واملصلحة واالستغالل تلك التي متثلها
الخلفية الفكرية الوضعية للحضارة الغربية والتي تنطلق من “الهوت األرض” ومن انعكاسات
الفكرة العلامنية الالدينية يف النظر إىل الحياة والكون واإلنسان.
ثانياً -الرؤية املعرفية واألخالقية للنموذج املعريف الغريب
ـيقدم املسريي بعد تحليله للمرتكزات املعرفية للنموذج املادي الغريب رؤية معرفية ورؤية
أخالقية جرى سفيها تحديد أهم األولويات املعرفية واألخالقية للمنظومة الغربية املادية الحديثة.
وتتشكل هذه الرؤية من جانبني األول :يتصل بالبعد املعريف الذي ترتب عىل الحفر يف هذا
النموذج املادي وإيديولوجيته املادية ليحدد فيها طبيعة العقل ،الفكر ،واكتساب املعرفة ،واليقني،
والجانب الثاين :هو الرؤية األخالقية والذي يتعلق مبكانة البعد األخالقي يف هذا النموذج املادي،
والقيم واملعايري الحاكمة وطبيعتها.
ويف ما يتعلق بالرؤية املعرفية يف النموذج الغريب يرى املسريي أن عقل اإلنسان ـ يف هذا
النموذج ـ جزء ال يتجزأ من الطبيعة واملادة ،وهو قادر عىل تسجيلها وتلقيها بشكل موضوعي
وبكفاءة وحياد ،ولكنه غري قادر عىل تجاوزها أو االستقالل عنها ،ويسميه “العقل املادي” ،وهذا
العقل :قادر عىل تسجيل الجوانب العامة واملشرتكة فالجوانب العامة هي الجوانب الطبيعية املادية
وهي وحدها التي تساعده عىل التوصل إىل قانون عام ،والحقائق يف طبيعتها عقلية وحسية ،لذا
فإنها قابلة ألن تعرف وأن تقاس يف جميع جوانبها ،واملوجود هو ما نحسه ونتعقله ،وما وراء ذلك
فأوهام ،واملعرفة حسية وحسب.
العقل املادي إذا ً يف النموذج الغريب قادر عىل يشء واحد هو رصد الواقع كام هو وإعادة
صياغة اإلنسان وبيئته املادية واالجتامعية مبا يتفق مع القوانني الطبيعية العامة التي أدركها اإلنسان
من خالل دراسته لعامل الطبيعة واألشياء[[[.
[[[ـ عبد الوهاب املسريي :العامل من منظور غريب،مرجع سابق ،ص.129
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ويف ما يتعلق بالجانب الثاين يف املنظومة الغربية املادية ،الجانب األخالقي نالحظ غياب
املقدسات والغائيات التي ميكن لألخالق أن تستمد منها معيار صوابها وخطئها ومعايري األحكام
القيمية للسلوك اإلنساين الراشد ،فاملنظومة املادية الغربية :ال تعرف املقدسات أو املطلقات أو
الغائيات ،وهدف اإلنسان من الكون هو عملية الرتاكم والتحكم وحسب ،والقوانني األخالقية ال
وجود لها إذ ال يوجد سوى املنفعة واللذة وتعظيم اإلنتاج بهدف تعظيم االستهالك.
أي معيارية أخالقية يف هذه املنظومة املعرفية
ووفقاً لهذه الرؤية نجد أنه من الصعب قيام ّ
املادية ألن الواقع ال اتجاه له -يف إيديولوجيا ما بعد الحداثة الغربية ـ وألنه ال ثبات يف الكون،
أي
وألن الحقائق منفصلة عن القيمة ،وألن كل األمور متساوية بسبب كل هذا “ال ميكن قيام ّ
معيارية أخالقية ،وال ميكن تأسيس نظم أخالقية عامة وإمنا ميكن تأسيس اتفاقات محدودة الرشعية
ال تتحدد يف ضوء منظومة أخالقية كلية وإمنا يف ضوء الوظيفة والنتيجة .كل ما ميكن التوصل
إليه هو أخالقيات برغامتية تأخذ شكل فلسفة القوة والهيمنة (لألقوياء) وفلسفة اإلذعان والتكيف
(للضعفاء) ،إذا ال توجد معايري متجاوزة لإلنسان ،وال يوجد وسيلة لتعريف الظلم والعدل”[[[.
ـإن هذه املنظومة وضعت اإلنسان يف مركز الكون (نظرياً) ولكن هذا اإلنسان ال تحده حدود
وال تقيده قيود وال يرتبط بأي قيم (باستثناء سلم القيم واملعايري الذي يقرره هو ) .ومن ثم أصبح
الرصاع قانون الحياة األوحد وأصبحت القوة اآللية األساسية ورمبا الوحيدة لحسم كل الخالفات
واإلشكاليات والتناقضات .وال شك يف أن الشواهد املعارصة تؤكد ذلك املعنى ،فانتشار الحروب
يف العامل اآلن مركزها املصدر واملخطط هو الغرب إلفناء طاقات األمم وسهولة السيطرة عىل
مواردها وإضعافها .وبدالً من أن يصبح العامل مادة استعاملية لكل الجنس البرشي ،أصبح العامل
ومعظم البرشية مادة استعاملية للجنس األبيض (صاحب القوة) .وبدالً من أن يقف اإلنسان يف
مركز الكون وقف اإلنسان األبيض فيه ومارس إحساساً بهذه املركزية ورضورة املحافظة عليها
وفرضها عىل اآلخرين (وهذا أمر متوقع متاماً يف غياب املطلقات األخالقية[[[.
وترى منى أبو الفضل أن فكرة الرصاع مثلت قلب النموذج الغريب معرفياً وأخالقياً ،هذه الفكرة
التي مثلتها الداروينية يف صورتها االجتامعية عند الغرب ،حيث حاولت األيدلوجية الغربية نقل
قانون الداروينية من الطبيعي إىل االجتامعي.
إن مصطلح [ الداروينية االجتامعية] قد استخدم منذ أوائل القرن العرشين لوصف نوع من الفكر
[[[ـ عبد الوهاب املسريي :الحداثة وما بعد الحداثة ،مرجع سابق ،ص.94
[[[ـ عبد الوهاب املسريي :العامل من منظور غريب ،مرجع سابق ،ص.130
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االجتامعي (يف تفسري) حركة التاريخ اإلنساين ،كان يزعم أنه يطبق عىل املجتمع وعىل حركته
التاريخية ،املبادئ (أو القوانني) نفسها التي صاغها عامل البيولوجيا الربيطاين تشارلز داروين يف كتابيه:
“حول أصل األنواع من خالل االنتخاب الطبيعي” ،ومن قبله “بقاء األجناس املالمئة يف الرصاع من
أجل الحياة” (1859م) .وقال هؤالء ما دام هذا القانون الذي صاغوه بكلمتي :البقاء لألصلح ،هو
الذي يحكم العالقة بني الكائنات الحية يف الطبيعة (ومنها اإلنسان) فإنه قانون يصلح لتفسري العالقات
اإلنسانية “داخل املجتمعات” خاصة بني الطبقات والفئات واألفراد ،وأنه يصلح ـ أيضاً ـ لتفسري
العالقات بني املجتمعات والدول .وبذلك كانت الداروينية االجتامعية (والتاريخية) أحد التربيرات
اإليديولوجيا القوية التي بررت سياسات الرصاع االجتامعي والقهر االجتامعي لطبقات بعينها أو
أجناس أو طوائف عىل أساس أنها “ال تصلح للبقاء” .كام كانت الداروينية االجتامعية أحد التربيرات
القوية للفكر االستعامري املبتذل يف القرنني التاسع عرش والعرشين[[[.
وتبني منى أبو الفضل أن النسق الدارويني الذي يؤصل لفكرة الرصاع اإلنساين بل الكوين هو
املدخل املعريف للخطاباإليديولوجي الغريب يف النظرية االجتامعية وهو ما من شأنه أن يصيب تلك
النظرية باالضطراب يف ما يتعلق بالقياس إىل الفطرة اإلنسانية التي تسعى إىل االنسجام والتعايش
االجتامعي وت ُعيل من قيم الوئام واالنسجام البرشي واللحمة والوحدة "فالنسق الدارويني نسق تطوري
مفعم بأخالقية الرصاع ورشيعة القوة والغلبة بوصفه مدخالً مناسباً للخطاب املعريف الحديث الذي
شكل بنية النظرية االجتامعية أمر يختلف متاماً عن تحديد مصادر هذا النسق وتفرعاته التي تتخطى
هذه النظرية االجتامعية عينها ،إن ذلك من شأنه أن يظهر التوترات املتأصلة يف الثقافة املتذبذبة [ثقافة
حد من إمكانيات تصحيح الخلل املالزم لها ،والذي
النموذج املعريف الغريب] هذه التوترات التي تَ ُ
[[[
يتعزز ويتفاقم ويرتسخ يف مامرسة النظرية االجتامعية” .
إن الشفرة التطورية [التي ثبتتها الداروينية] مدخل جيد للوصول إىل العقل الحديث وإنجازاته
سواء يف علوم الحياة أو يف العلوم االجتامعية ،ومبدأ الحياة فيه هو الرصاع والسيطرة من أجل
البقاء .هذا هو املفهوم الذي شكل جوهر النظرية االجتامعية املعارصة ...وعىل نقيض التصورات
الشائعة ،مل يكن الفكر الدارويني هو املنشئ للحقبة الداروينية ،بل تشري الشواهد املتوافرة إىل أن
هذا كان مجرد تحصيل حاصل وتتويجاً لتيار كان قد أخذ مجراه بالفعل .وبتوفري الشواهد التجريبية
( )empiricalالتي احتاج إليها من العلوم الطبيعية ،زود الكشف الدارويني التيارات الفكرية التي
كانت موجودة بالرشعية املطلوبة وباملادة التي كانت تحت ترصفها .هذا وميكن تتبع جذور هذا
[[[ـ سامي خشبة ،مصطلحات فكرية ،القاهرة ،املكتبة األكادميية ،ص.285
[[[ـ منى أبو الفضل“ :النظرية االجتامعية املعارصة :نحو طرح توحيدي يف أصول التنظري ودواعي البديل” ،مرجع سابق ص.85
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النزاع االصطراعي يف أعامق وتجاويف التقاليد التاريخية يف الغرب سواء نظر إىل هذه التقاليد من
خالل نسبتها إىل النزعة اإلنسوية (الليربالية) أو النزعة اإلنسوية الدينية[[[.
ولقد بلغت هذه الداروينية االجتامعية ذروتها يف الصيغة املاركسية للنظرية االجتامعية ،حيث
إن الرصاع الطبقي هو العامل املجسد للامدية التاريخية الجدلية ،وهو بذلك املحرض عىل التغيري
االجتامعي والسبيل لخالص اإلنسانية املغرتبة عن ذاتها ...إن هذه الرشعة األخالقية تتخلل التيار
السائد يف العلوم االجتامعية وتبقى الدعامة األساسية للنظرية االجتامعية ،حيث تصبح عقيدة الهيمنة
هي العقيدة املمجدة تحت معايري وتسميات مختلفة ،وتُ ارس هذه العقيدة وإضفاء الرشعية عليها
تبعاً لذلك .ومن ثم تصبح النظرية االجتامعية نفسها [املهيمنة] املفرس والشارح املاكر وبذلك
فاملجراف لن يدعى مجرافاً ،بل تبتدع عقيدة الهيمنة هذه ما يشاء من أسامء لتزييف الواقع وتلبيسه[[[.
تؤكد منى أبو الفضل أيضاً ـ أن اعتبار الرصاع قاعدة للنظام االجتامعي وللتاريخ عموماً يحمل
يف طياته بذور عقيدة التدمري الذايت التي تعمم عىل النظرية واالجتامعية املعارصة ،وجرى تعزيز
ذلك بنسق من املفاهيم ت ُفرض عىل النحوالتعسفي ذاته فتقيد البحث ونطاق الرتكيز.كذلك فإن
ثنائية استقطابية ترتكز عليها “ديناميات” الرصاع واملواجهة تتمكن من قلب النظرية االجتامعية
الغربية ويف مقدمة هذه الثنائيات ثنائية :القيمة والحقيقة ،والواقع واملثال ،واملادي والروحي،
واملقدس واملبتذل ،والنظرية واملامرسة ،والفلسفة والعلم ،والعقل والوحي ،ورمبا كانت ثنائية
الذات واملوضوع أهم من هذا كله.
وقد تطورت فكرة الثنائيات وعربت تخصصات اجتامعية وفلسفية مختلفة ،ففي الفلسفة
ظهرت ثنائيات أخرى مشهورة :أخالقية متيز بني تقرير الحقائق وبني األحكام األخالقية ،أو
القيمية ،وتفسريية تكتفي بتفسري ظواهر العامل كله ،تفسريا ً ثنائياً ،ومعرفية تتحدث عن ثنائية
وسائل املعرفة وموضوع املعرفة ويف علم النفس التحلييل أيضاً قامت ثنائية الوعي والالوعي
من ناحية وثنائية الوعي والجسد من ناحية أخرى ،ويف علم االجتامع...قامت ثنائيات كثرية
أشهرها :ثنائية الفرد والجامعة ،وثنائية السلطة الدنيوية والسلطة الدينية ،وثنائية الواقع املؤقت
والظواهر املستمرة واألبدية .ويف علم التاريخ ..كانت أشهر الثنائيات :ثنائية املؤقت والدائم،
وثنائية األساس املادي واألساس املعنوي للتطور ،وثنائية تأثري الفرد وتأثري الظروف ،وثنائية
الجغرافيا “املكان” والتاريخ “الزمان اإلنسان” أي الثقافة والحضارة[[[.
[[[ـ املرجع نفسه ،ص.84
[[[ـ منى أبو الفضل :النظرية االجتامعية املعارصة :نحو طرح توحيدي يف أصول التنظري ودواعي البديل” ،مرجع سابق ،ص.88
[[[ـ سامي خشبة :مصطلحات فكرية ،مرجع سابق ،ص.230
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ثالثاًـ حتيزات النموذج املعريف املادي
من األفكار النقدية األساسية التي ابتكرها املسريي لنقض اإليديولوجيا الغربية من جوهرها
فكرة “التحيز” ،فالفكرة الغربية باألساس متحيزة النشأة واملقصد ،كام أنها متحيزة يف داخلها معرفيا
ملفاهيم عىل حساب مفاهيم ،وتصورات عىل حساب تصورات ،وملبادئ عىل حساب مبادئ،
ويبدو تحيزها يف مركزية املادية يف منوذجها املعريف ،وتصفية ثنائية اإلنسان والخالق وهاتان
الفكرتان هام مبعث تحيزات هذا النموذج ،الذي انطلق من “املادية الواحدية” رؤية وقانوناً مفرسا ً
لكل الظواهر وحاكامً عليها .ويرصد املسريي أهم تحيزات النموذج املعريف الغريب يف ما ييل[[[:
 1.1التح ُّيز للطبيعي واملادي عىل حساب اإلنساين وغري املادي وهو تحيز ضد الطبيعة البرشية
ملصلحة الطبيعة املادية ..وانطلق من هذا التح ُّيز فكرة وحدة [أوواحدية] العلوم وهي
املنهجية التي يجري عن طريقها فرض الواحدية املادية عىل الكون ،وفرض منطق األشياء
عىل اإلنسان وحوسلة العامل بأرسه واختزاله إىل بعد طبيعي مادي واحد يرسي عليه القانون
أو القوانني العامة للامدة.
ج ِّردت الظواهر من خصوصيتها
2.2التحيز للعام عىل حساب الخاص .واالفرتاض السائد أنه كلام ُ
وارتفع املستوى التعميمي ،ازدادت علمية ودقة [بحسب املنظومة املعرفية الغربية] ويجب
أن يستمر تجريد الظواهر من خصوصيتها (اإلنسانية والغائية).
3.3التحيز للمحسوس واملحدود وما يقاس والكمي عىل حساب غري املحسوس والال محدود
وما ال يقاس والكيفي .وترتب عىل ذلك أن العلم الغريب قد حرص دراسة الظواهر يف العامل
املحسوس وحده ،ولذا تعرضت كل املالمح الالمحددة واملركبة والكيفية (يف ظل هذه
النامذج التحليلية) املادية إىل التجاهل.
4.4التحيز للبسيط والواحدي واملتجانس عىل حساب املركب والتعددي وغري املتجانس...
وترتب عىل ذلك تفسري السلوك اإلنساين من خالل مناذج بسيطة.
5.5الواحدية السببية :إن ظاهرة الواحدية السببية املرتبطة متام االرتباط بوحدة العلوم والواحدية
املادية ،نتجت من خالل هذا التح ُّيز الذي ينطوي عىل وجود تفسري واحد للكون ورفض أي
تفسريات أخرى ،بل معاداتها .هذه الواحدية السببية النابعة من الواحدية املادية تنطوي عىل
رفض عميق لآلخر املختلف ،فوجود اآلخر يعني وجود مناذج مختلفة وقوانني مختلفة للبرش.
[[[ـ عبد الوهاب املسريي :العامل من منظور غريب ،مرجع سابق ،ص.134
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6.6التحيز للموضوعي عىل حساب الذايت ،وااللتزام باملوضوعية يف هذا السياق يعني أن
يتجرد الباحث من خصوصيته ومن التزامه الخلقي ومن عواطفه وحواسه وكليته اإلنسانية،
ويحول عقله صفحة بيضاء ...وبذلك تتحول الظاهرة موضوع الدراسة إىل مجرد يشء .وهذه
املوضوعية متتد لتشمل الظاهرة اإلنسانية ،بحيث يصبح اإلنسان موضوعاً ال يختلف عن
املوضوع الطبيعي ،يوصف ويرصد من الخارج مع إهامل الجوانب والدوافع الداخلية[[[.
رابعاً :التبسيط واالختزال
املدخل النقدي اآلخر للنظرية االجتامعية املعارصة ـ الذي قدمته منى أبو الفضل ـ هو مدخل

التبسيط واالختزال حيث أسفر منطق الثنائيات عن ميل جارف للتبسيط واالختزال ()Reductionism
وهو ما يوضح مسار النظرية االجتامعية .إن انتصار الوضعية قد جرى عرب تبسيط لرؤية حرص
الكون يف العامل املحسوس ،وقلص الحياة إىل مجرد تصور (بيولوجي).
ومن أعراض منطق املسخ والتبسيط هو “اإلفراط” ،وهذا اإلفراط هو نفسه أحد أعراض غياب
املعايري والضوابط واالفتقار لالعتدال ،وهي أعراض مالزمة لثقافة التأرجح [النموذج املعريف
الغريب] ويتجىل ذلك يف أحد أعراضه يف السهولة التي ميارس بها التقليد العلمي الغريب عملية
تصنيف الحقب الزمنية  lkالدينية إىل العقالنية ثم العلمية .وبالسهولة نفسها تجري عملية االنتقال
يف الثقافة املتأرجحة من األمام إىل الخلف ومن الخلف إىل األمام عىل طول متصل ثقايف[[[.
خامساً :خصائص النموذج املعريف الغريب
يبني املسريي أن النموذج املادي “منوذج معا ٍد لإلنسان” ألنه يضمر نزعات عدمية معادية
لإلنسان ،فهو مرشوع يصفي ظاهرة اإلنسان كظاهرة متميزة يف الكون “إن املرشوع الغريب كافر
باملعنى العميق للكلمة ،فهو ليس كافرا ً باإلله وحسب وإمنا هو كافر باإلنسان أيضاً إذ يعلن
موت اإلله ثم موت اإلنسان باعتباره كائنا متميزا ً عن الطبيعة ،ثم ينتهي به األمر أن ينزع القداسة
عن كل يشء وينكر املعنى”[[[.
ويؤكد ـ أيضاً ـ “استحالة املرشوع املعريف الحضاري الغريب” ،وهذه االستحالة تبدو من
[[[ـ عبد الوهاب املسريي :العامل من منظور غريب،مرجع سابق ،ص.137
[[[ـ منى أبو الفضل ”:ركائز اإلسالم ..الرؤية اإلسالمية لإلنسان” ،دراسة أو لية مقدمة ضمن مرشوع اليونسكو ،ترجمة :السيد عمر ،دراسة
غري منشورة ،ديسمرب 1990م ،ص .10-9
[[[ـ عبد الوهاب املسريي :العامل من منظور غريب ،مرجع سابق ،ص.214
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الناحيتني املعرفية والعلمية .فمن الناحية املعرفية يفرتض هذا النموذج بساطة العقل وبساطة
واقع اإلنسان (الطبيعي واالجتامعي) وبساطة الدال اللغوي وبساطة املدلول اإلنساين وبساطة
العالقة بينهام .وهو يفرتض بيقني كامل متعصب أن رقعة املجهول ستتناقص بالتد ّرج وستتزايد
رقعة املعلوم ،وأن املجهول س ُيعرف ،وأن تحكم اإلنسان يف الواقع سيصبح كامالً ،وهو افرتاض
أقل ما يوصف به أنه طفويل وسخيف ،أما من الناحية العملية فاملرشوع الحضاري الغريب املبني
عىل التنمية والتحكم يف املصادر وتعظيم اإلنتاج واالستهالك والتقدم املستمر الالنهايئ قد ارتطم
بحائط كوين صلب .فإذا كان اإلنسان الغريب الذي ال يشكل سوى نسبة ضئيلة من سكان الكرة
األرضية ( )% 20يستهلك ما يزيد عىل ( )% 80من مواردها الطبيعية (ويبلغ حجم ما استهلكه
األمريكيون يف السنوات املئة املاضية ما يساوي كل ما استهلكه الجنس البرشي عرب تاريخه .فإن
هذا يعني أن النمط الغريب يف التنمية وتحقيق السعادة (أو اللذة) لألفراد ال ميكن محاكاته[[[.
ويشري تقرير التنمية البرشية لعام 1999م الصادر عن األمم املتحدة كشف النقاب عن أن
متوسط الدخل لدى سكان العامل يف الدول األكرث ثراء يزيد  % 74ضعفاً عن معدل الدخل يف
البلدان األكرث فقرا ً ...ويف أواخر التسعينيات من القرن املايض كان  % 20من سكان العامل
ميثلون  % 86من االستهالك الكيل ،و % 82من أسواق التصدير ،ويستخدمون  % 74من خطوط
الهاتف يف العامل[[[.
ويضيف املسريي ـ أيضاً ـ أن من عالمات استحالة املرشوع الحضاري الغريب ما أسامه بتكاثر
املدارس الفلسفية وإسهال املصطلحات الذي أصيبت به الحضارة الغربية حتى إنّها تطالعنا يوم ّياً
مبصطلحات جديدة يقدمها أصحابها عىل أنها أكرث دقة وعمومية واقرتاباً من الحقيقة ثم تسقط
ومتوت لتحل محلها مصطلحات جديدة يلهث وراءها مفكرونا متصورين أنها ستقدم لهم إجابة
عن أسئلتهم وحالً ملشاكلهم ،مع أن هذه املصطلحات ليست يف واقع األمر سوى تعبري عن الداء
واملرض الغريب مرض البحث عن املستحيل[[[.
قدمت ـ أيضاً ـ اإليديولوجيا املادية الغربية “مناذجية االنحراف” التي تعد جوهرا ً أساسياً يف
النموذج وتالياً رضوريّاً ملقدماته السابقة ،ويوضح املسريي أنه من أهم آليات تجاوز الحيز يف
اكتشاف “مناذجية” الظواهر االنحرافية التي تعرب عن يشء أسايس يف الحضارة الغربية (لضيق
[[[ـ املرجع نفسه ،ص.217
[[[ـ أنتوين غدنر :علم االجتامع ،ترجمة :فايز الصياغ ،بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،2005 ،ص.144
[[[ـ عبد الوهاب املسريي :العامل من منظور غريب ،مرجع سابق ،ص.218
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منوذجها الكامن) ال مجرد استثناء أو انحراف ...فهل ميكن فصل املعدالت املتصاعدة للفردية
عن التوجه االستهاليك الحاد يف املجتمع الغريب الحديث؟ هل ميكن فصل كليهام عن التجربة
اإلمربيالية لرجل الغرب الرشه حني حول العامل بأرسه إىل مادة استعاملية ميكن استهالكها؟ وهل
ميكن فصل الرخاء والرفاهية والتنمية املتصاعدة يف العامل الغريب عن عملية النهب الكربى و(اقتسام
العامل) التي قامت بها اإلمربيالية الغربية ،التي ليس لها نظري يف التاريخ من ناحية اتساع املجال
واملنهجية؟ إن مجمل ما نهبته إنجلرتا من الهند وحدها يفوق مبراحل ما قامت بإنتاجه إبان الثورة
الصناعية”[[[.
ليست اإلمربيالية أحد تجليات أو متظهرات اإليديولوجيا الغربية ،بل هي ـ عىل حد وصف
املسريي جوهر الرؤية الغربية الحديثة ،وأكرثها تصديقاً ملقوالته األساسية يف العامل أو (العلامنية
الشاملة) ،ويرى أن االسرتاتيجية الغربية اإلمربيالية سعى من خاللها الغرب إىل صيغة متكنه من
الدخول يف عالقة ال تتسم بالندية مع بقية العامل ،وتهدف إىل تحويل العامل كله إىل مجرد مادة
استعاملية توظف ملصلحة األقوى أو الغرب ويتحول العامل إىل مجرد أسواق للسلع الغربية
ومصدر للمواد الخام الرخيصة والعاملة الرخيصة ،هذه االسرتاتيجية هي التي حقق الغرب من
خاللها تراكمه املادي ،ومن ثم ال ميكن إغفالها حني تدرس أي ظاهرة غربية حديثة .ال بد من
اسرتجاع اإلمربيالية ال عىل أنها مجرد ظاهرة سياسية وإمنا عىل أنها مقولة تحليلية ملعظم الظواهر
الغربية يف القرن التاسع عرش[[[.
لقد انتهت اإليديولوجية الغربية بعد إنهاء رصاعاتها الداخلية االجتامعية والثقافية إىل تأسيس
منوذج إرشادي للعامل تفرد يف مضامينه املعرفية التي شكلتها سياقاته املعرفية واالجتامعية وألغى يف
تلك املضامني أي أشكال معرفية أخرى واعترب هذا النموذج هو النهايئ للمجتمعات البرشية ،فهذا
النموذج الغريب “استبعد فيه كل األشكال التي مل تخضع ملعايريه الصارمة .وهكذا ترك لكل تخصص
يف علم االجتامع خيار وحيد :إما تبني هذا املنظور املعريف وإ ّما االندثار .وهذا النموذج املثايل هو
ـ بطبيعة الحال ـ النموذج التجريبي العلمي .وقد أدى النجاح الهائل للعلم يف العرص الحديث إىل
دفع هذا املنظور يف املعرفة إىل مرتبة عالية بني جميع أشكال املعرفة األخرى التي رسعان ما نظر
إليها عىل أنها بالية ،فهي ليست أكرث [يف نظر هذا النموذج] من أطالل تنتمي إىل ما قبل العلم .ومن
هنا اضطر اإلنسان يف دراسته لعامله االجتامعي إىل تبني هذا النموذج التجريبي قاعدة له”[[[.
[[[ـ املرجع نفسه ،ص.222
[[[ـ عبد الوهاب املسريي :العلامنية والحداثة والعوملة ،مرجع سابق ،ص.289
[[[ـ منى أبو الفضل“ :النظرية االجتامعية املعارصة :نحو طرح توحيدي يف أصول التنظري ودواعي البديل” ،مرجع سابق ،ص.79
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ينفى املسريي أن يكون اإلنسان الغريب حقق تقدمه ومعدالته االستهالكية من خالل “الرتاكم”
اإلمربيايل .لقد أوهمونا ـ كام يقول املسريي ـ بأنهم أسسوا البنية التحتية يف مجتمعاتهم
الدميقراطية من خالل جهدهم ومن خالل نجاحهم يف ترشيد عمليات اإلنتاج وتنظيم إدارة
املرشوعات ،وأن هذا هو ما أدى إىل التقدم املتواصل يف مجتمعاتهم من خالل الجهد
الشخيص والرتاكمي الداخيل وهذا غري صحيح.
لقد كان االستعامر هو أداة اإليديولوجيا الغربية يف التنمية وتحقيق رفاه ورخاء املجتمع الغريب
“فاالستعامر هو تحقيق النموذج الغريب ،فاإلنسان الذي يسيطر عىل الطبيعة ويسخرها ،وليس عنده
معايري يعيش عليها وكل يشء بالنسبة إليه نسبي ،هو نفسه اإلنسان اإلمربيايل الذي يسخر آسيا
وأفريقيا وشعوبها ومواردها ملصلحته ،وتحويل كل يشء إىل وسيلة أو “الحوسلة”[[[.

هذه الحضارة الغربية أيضاً هي إحدى مثرات التطور الحضاري الغريب ،ولكنها حضارة معادية
لإلنسان مبا يف ذلك اإلنسان الغريب نفسه .وهي حضارة ال تهاجم رؤية معينة وال ديناً معيناً وال منظومة
قيمية معينة ،وإمنا تهاجم فكرة الرؤية والدين والقيمة .فهي تذهب إىل أن العامل تعددي بشكل مفرط
ألنه ال مركز له وال مطلقات فيه ،كل األمور فيه متساوية ،ومن ثم كل األمور نسبية ،وهي حضارة تهاجم
املقوالت القبلية  prioriالتي كانت تضمن وجود اإلنسان كائناً مستقالً عن الطبيعة (املادة) ،ألن
املقوالت القبلية حتى لو وجدت يف عقل اإلنسان فإنها تفرتض انفصاله عن عامل الطبيعة (املادة)،
هذه الحضارة ـأيضاً تدعي أنها تجاوزت الفلسفة وامليتافيزيقيا ،فهي حضارة إما مؤسسة عىل الحقائق
العلمية والتجارب العلمية ،أو ال تحتاج إىل أساس أصالً؛ ألن األساس يفرتض املركز[[[.
سادس ًا ــ إخفاق النموذج املادي يف تفسري ظاهرة اإلنسان
كل من املسريي ومنى أبو الفضل عىل نتيجة معرفية يف ما يتعلق مبوقف النموذج املعريف
اتفق ٌّ
املادي من الظاهرة اإلنسانية ،وهو أخطر ما نتج من النموذج الغريب املادي وهذه النتيجة هي:
إخفاقه يف تفسري الظاهرة اإلنسانية .إن مسلامت هذا النموذج من ناحية ومنطلقاته املادية الواحدية
وتصوره االختزايل لظاهرة اإلنسان ،ومحاولة دمج اإلنسان بالعامل الطبيعي تصورا ً ومعيارا ً وقانوناً
حاكامً ،جعل هذا النموذج يقع بالرضورة يف هذا اإلخفاق.
[[[ـ عبد الوهاب املسريي :العلامنية والحداثة والعوملة ،مرجع سابق ،ص.199
[[[ـ عبد الوهاب املسريي“ :يف أهمية الدرس املعريف” يف :فتحي حسن ملكاوي (محرر) :نحو نظام معريف إسالمي ،املعهد العاملي
للفكر اإلسالمي ،عامن2000 ،م ،ص.60
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ويحدد املسريي جوانب إخفاق النموذج الغريب يف عدة محاور أساسية ،تقوم عىل منطلق
معريف أسايس هو “أن اإلنسان ظاهرة تتجاوز حدود الواحدية املادية” أما املحور األول فيقوم
عىل مقوله “أن عقل اإلنسان له مقدرات تتحدى النموذج التفسريي املادي”[[[ ،وهذا ما جاء عىل
لسان فالسفة وعلامء نفس غربيني ،فتشومسيك ينكر متاماً أن عقل اإلنسان مجرد صفحة بيضاء
[كام يقول املاديون] ،وإمنا هو عقل نشيط يحوي أفكارا ً كامنة فطرية ،ونجده ـ أيضاً ـ يتحدث
عن معجزة اللغة باعتبارها ظاهرة ال ميكن تفسريها يف إطار مادي وإمنا ال بُ َّد من تفسريها يف إطار
منوذج توليدي يفرتض كمون املقدرة اللغوية عند الطفل ،وما يقدمه جان بياجيه يف املنظومة
املعرفية وتطورها عند اإلنسان...كل ذلك يزيد االعتامد عىل النامذج التوليدية مقابل النامذج
الرتاكمية وهو دليل عىل تراجع النموذج املادي.
واملحور الثاين يف إخفاق النموذج املادي يف تفسري ظاهرة اإلنسان ،يعتمد عىل نقض مقولة
املاديني “أن الفكر من صور املادة وأثر من آثارها”[[[ ،ويطرح ـ املسريي ـ هنا عدة تساؤالت
مل يُجب عنها هذا النموذج وهي :ملاذا يأخذ الفكر هذه الصورة بالذات؟ وملاذا تختلف أفكار
شخص عن أفكار شخص آخر يعيش يف الظروف نفسها؟ وهل األفكار عصارات وأنزميات تتحرك
أم هي يشء آخر؟ وما عالقة املؤثر املادي باالستجابة الفكرية والعاطفية؟
واملحور الثالث يقوم عىل إثبات مقولة “حس اإلنسان الخلقي والديني ،والجاميل ،وقلقه،
وتساؤله عن األسئلة النهائية الكربى”[[[ فهذا ما ال ميكن إخضاعه للتفسري املادي ،وال ميكن
للقانون املادي أن يفرسه ،وكام ينتهي النموذج املادي بإنكار الفكر ،وإنكار الكل ،فهو ينكر الحس
الخلقي والجاميل ويسقط األسئلة النهائية.
واملحور النقدي الرابع يعتمد مقولة “إخفاق املادية يف تفسري إرصار اإلنسان عىل البحث عن
معنى للكون ومركزاً له”[[[ ،وتزداد قضية البحث عن معنى مع ازدياد إشباع الجانب املادي يف
اإلنسان ،فكأن إنسانية اإلنسان لصيقة بيشء آخر غري مادي.
أما املحور النقدي الخامس فريى أن “املادية أخفقت يف رسم صورة حقيقية لإلنسان”[[[،
[[[ـ عبد الوهاب املسريي :موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،حـ ،1القاهرة ،دار الرشوق1999 ،م ،ص.79
[[[ـ املرجع نفسه ،ص.79
[[[ـ عبد الوهاب املسريي :موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،حـ،1مرجع سابق ،ص.79
[[[ـ املرجع نفسه ،ص.80
[[[ـ املرجع نفسه ،ص.80
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فالفلسفات املادية إما أنها ترسم صورة واحدية لإلنسان وإ ّما باعتباره شخصية رصاعية أو دموية
قادرة عىل خرق كل الحدود وعىل إعالء إرادتها وتوظيف قوانني الحركة لحسابها ،أو باعتباره
شخصية قادرة عىل التكيف مع الواقع والخضوع للقوانني ،وهذه صورة ساذجة لإلنسان ،ألنها
تفشل يف رصد تلك الجوانب النبيلة يف اإلنسان مثل مقدرته عىل التضحية بنفسه من أجل وطنه أو
من أجل أمه وأبيه ،ومقدرته عىل ضبط النفس من أجل مثل عليا.
كذلك “إخفاق القانون املادي يف تفسري ظاهرة اإلنسان” وذلك ألنه لو استطاع ذلك القانون
املادي تفسري الظاهرة الطبيعية بردها إىل عنارصها (الطبيعية املادية) األولية فال ميكنه رد اإلنسان
إىل قانون عام وال ميكن فهم كل جوانبه وال تفسريه كامالً ،وال ميكن رصده بطريقة منطية اختزالية،
بل ال بُ َّد أن يظل باب االجتهاد مفتوحاً بالنسبة له :إن عامل اإلنسان عامل مركب ،محفوف باألرسار،
أما عامل الطبيعة (األشياء واملادة) فهو عامل أحادي بسيط إذا ما قيس بعامل اإلنسان[[[.

مادي
حيس
واإلنسان ـ أيضاً ـ ألنه ليس ظاهرة طبيعية  /مادية بسيطة ،ال يدرك واقعه بشكل
ٍّ
ٍّ
مبارش ،إال يف حاالت نادرة تتسم بالبساطة ،كأن تلسع يده سيجارة أو يدخل يف عينيه جسم صلب.

فهو ليس مجموعة من الخاليا واألعصاب والرغبات والدوافع املادية التي ميكن أن يرد لها يف
كليتها كام (يزعم املاديون) ،وسلوكه ليس مجرد أفعال وردود أفعال مرشوطة ،تتحكم فيها قوانني
امليكانيكا أو البيولوجيا (كام يرى السلوكيون) فعقله ليس مجرد صفحة بيضاء أو مخ طبيعي/
مادي ترتاكم عليه املعطيات املادية بل عقل يُبقي ويستبعد ويهمش ويركز ،وهو ُمستَقَر كثري من
الخربات واملنظومات األخالقية والرمزية ،ومستودع كثري من الذكريات والصور املخزونة يف
الوعي والالوعي ،ولذا فهو عقل مبدع له مقدرة توليدية”[[[.
تشري منى أبو الفضل إىل أن أبرز نتائج الحداثة ـ يف ما يتعلق باإلنسان ـ هو التحول مبسألة
القوامة واملسؤولية عن الحياة واملوت من اإلله إىل اإلنسان .وارتبطت عملية التحول هذه
بتوجهات متضاربة شتى لتأليه اإلنسان تارة ،وتأليه الطبيعة تارة أخرى .فكانت الصدارة مرة للنزعة
اإلنسانية ،وأخرى للنزعة الطبيعية.
وارتبطت محصلة ذلك التضارب بفهم األسانيد املطروحة يف األغلب األعم .فحيثام كانت
الغلبة للنزعة املادية وهي األكرث شيوعا ،كانت الطبيعة تقزم يف بعدها املادي ،ويُخت َزل اإلنسان
[[[ـ عبد الوهاب املسريي :دفاع عن اإلنسان ..دراسات نظرية وتطبيقية يف النامذج املركبة ،القاهرة ،دار الرشوق ،ط2006 ،2م ،ص.274
[[[ـ عبد الوهاب املسريي :دفاع عن اإلنسان ،مرجع سابق ،ص.276
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نفسه يف بعده الجسدي ،وال يغدو هناك مربر عقيل يذكر للقول بأولوية ذلك الكائن الحي برتكيبه
الكيميايئ .ويصري علم اإلنسان ـ عىل أحسن الفروض -علام سلوكيا ،حيث ال مسوغ يذكر يف عامل
الصيغ الهندسية املتاحة ،لعدم إخضاع سلوكه وردود فعله النفسية ،بوصفه كائنا بيولوجيا ،لقواعد
املعمل واملصحة النفسية.
ووصل األمر حد اعتقاد بعضهم أنه قد ميكن مع تقدم العلم ،تفكيك اإلنسان ووضع كل جزء
ح ْم ِعيني
منه تحت املجهر ،شأنه شأن كل األشياء الطبيعية األخرى ،واستيعابه يف العقل والجسد ال َ
اللّذين يتشكل منهام املجتمع ،الذي ميكن تصوره هو اآلخر عىل نحو آيل وعضوي .فهو برصف
النظر عن اقرتاب معالجته ،موضوع لهندسة جامهريية ،قوامها :التالعب به والتحكم فيه ،سواء يف
كليته ،أو يف مكوناته .ومع تفكيك اإلنسان واستيعابه يف كيان جمعي مجرد عىل هذا النحو ،يصري
املجتمع كأنّه مقربة لإلنسانية ،وتتالىش فرصة استعادة أي يشء له جوهر يف الطبيعة[[[.
خامتة
خف ََق باألساس يف تصور
خف ََق النموذج املعريف الغريب يف تفسري الظاهرة اإلنسانية ،وهو أ ْ
أ ْ
اإلنسان وأبعاده الحقيقية ،حيث جرى اختزاله يف ٍ
بعد واحد مادي النزعة نفعي القيم واألخالق،
ومن ثم اقرتبت األدوات البحثية الغربية من التعامل اإلنساين منها إىل التعامل مع الطبيعي املادي،
ومع حاالت التبسيط واالختزال والنظرة األحادية املادية ،ونفي النامذج املقابلة من ناحية وفرض
تصورات ومفاهيم اإليديولوجيا الغربية بالقوة تارة واإلغراء تارة أخرى ،شُ ِّوه اإلنسان بني رؤى مادية
وطبيعية ،مع غياب صورته الحقيق ّية يف هذه الخريطة املعرفية الغربية التي ابتدعتها الحضارة الغربية
الحديثة التي تشكلت مفاهيمها األوىل واألساسية من مبدأين أساسيني هام :املرتكز املادي،
ومرتكز اإلقصاء والنفي :نفي الدين كلية ،إقصاء اآلخر املعريف وغري الغريب .األمر الذي انتهى
بهذه املنظومة املعرفية إىل إعالن نهاية اإلنسان القيمي واألخالقي والديني واملعنوي واالنتصار
لإلنسان الطبيعي واملادي والنفعي وغري األخالقي وغري الديني.

[[[ـ منى أبو الفضل“ :النظرية االجتامعية املعارصة :نحو طرح توحيدي يف أصول التنظري ودواعي البديل” ،مرجع سابق ص.90
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تطو ٍ
رات دالل ّية
اإليديولوجيا في
ّ
أمثلة من رؤى "ديستوت" ـ "املاركسية "ـ "ماهنايم"

مازن املطوري

[*]
[[[

جملة املفاهيم امللتبسة والغامضة واملتخمة بالتح ّوالت
ُيعترب مفهوم اإليديولوجيا من ُ
والتغيات .فضالً عن ذلك ،هو مفهو ٌم متعدّ د االستعامالت .عىل املستوى املُعجمي له أكرث
ّ
ثم فقد اختلفت كلامت أهل الرأي بشأنه سلباً وايجاباً ،ح ّتى دعت
من حدّ وتعريف ،ومن َّ
الفيلسوف الفرنيس الراحل ميشيل فوكو(1984 - 1926م) يف كتابه املعروف
هذه الظاهر ُة
َ
«نظام الخطاب» إىل تقرير أنّ مصطلح اإليديولوجيا يحمل مدلوالً ال ميكن استعامله من
دون تحفّظ.
هذه املقالة للكاتب والباحث العراقي مازن املطوري تقارب اإليديولوجيا كمفهوم يف
نشأته ومقاصده الدالل ّية والسجال الذي دار بصدده بني فالسفة الحداثة ومفكريها.
املحرر

شهدت الحقبة التي أعقبت االت ّحاد السوفيايت يف أواخر القرن العرشين املنرصم ،بروز كتابات
تبش بزوال عرص اإليديولوجيا وانهيار الرسديات الكربى .ويف أعقاب ذلك شهدت الساحة الثقافية
ّ
اإلسالمية ظهور كتابات سارت عىل النسق الثقايف الغريب يف ذم اإليديولوجيا ،واعتبارها اغرتاباً
للذات ومحقاً للهوية الفردية ،وأن طرح الدين بوصفه إيديولوجيا ميحق جوهر الدين ،وأن الخالص
* -باحث يف الفكر اإلسالمي ـ العراق.
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يتمثّل يف تخليص الدين من اإليديولوجيا ،واعتبار الدين خيارا ً فردياً وتجربة إميانية شخصية ،أما
الكتابات التي تنتقد الليربالية فقد ُع ّدت متظهرات إيديولوجيا!
واملفارقة يف مثل تلك الدعوات وهذه الكتابات تكمن يف أن مفردة اإليديولوجيا سيّالة الداللة،
متعددة االستعامالت ،فتارة تكون حيادية وأخرى غري حيادية ،ومر ًة سلبية وأخرى إيجابية ،وثالثة
كل تلك التحوالت والتغريات والدالالت واالستعامالت يف داللة
جزئية وكلّية ،فكيف ت ُختزل ّ
معينة ،لتكون سالحاً لتسخيف مواقف الخصوم والحكم عىل أفكارهم!

حتّى نستطيع االنطالق من نقطة منهجية يف مالحقة تط ّورات دالل ّية مه ّمة ملصطلح اإليديولوجيا،
ال بُد لنا من الرجوع إىل تاريخ اخرتاع املصطلح ،والوقوف عند بذوره األول ّية.
الطوفان الفرنيس
شهدت فرنسا إبّان القرن الثامن عرش تحوالت كبرية عىل مستوى األفكار والفنون والفلسفات
كل ذلك بتقديم ٍ
منط فكري بديالً للنمط الفكري الذي كان سائدا ً قبل تلك
والثقافات ،فأسهم ُّ
الحقبة .وقد أسهم يف ذلك التحول رجاالت كثرية من فالسفة واجتامعيني وشعراء ،وبرز اسم جان
جاك روسو(1778 - 1712م) يف قامئة أبرز املساهمني يف ذلك.

ٍ
وقتئذ والقايض بالحكم عىل املؤسسات واملامرسات االجتامعية
تح ّدى روسو االعتقاد السائد
مبعيار العقل ،حيث متثل القدرة عىل التفكري العقيل طبيعة فطرية يف الجنس البرشي ،فرأى يف
ذلك مبدأ ميتافيزيقياً ،ويف حركة التفاف ،كام قرر ديفيد هوكس ،فقد أخضع روسو العقل نفسه
لذات النوع من النقد الذي قام به الفالسفة باسم العقل[[[.
رأى روسو يف مقاله عن أصل التفاوت بني الناس ،أن العقل يف الحقيقة ليس شيئاً طبيعياً،
واستند يف مدعاه إىل محض الطبيعة البرشية ذاتها ،فقرر أن طبيعتنا الحقّة ال توجد إال داخل أذهاننا
تبعاً للتشوهات املدنية والتأثر فيها  .فالواقع الخارجي ليس هو الذي يشكل وعي اإلنسان كام رأى
الفالسفة اآلخرون ،ذلك أن املنهج التجريبي الذي يتعامل مع الذهن كيشء هو نفسه ميثل جزءا ً
من املشكلة التي يريد معالجتها ،وانطالقاً من ذلك ،فبواسطة دراسة الطبيعة الذاتية ينمو املفهوم
االفرتايض عن (الحالة الطبيعية) ،والذي اتخذه روسو معيارا ً للحكم عىل املجتمع املعارص.
وإذا نظرنا يف جانب آخر نجد أن أفكار روسوقد أسهمت بغرس بذور الحركة األدبية الفلسفية
املعروفة بالرومانسية ،ولقد ثار الرومانسيون عىل العواقب االجتامعية والجاملية للرأساملية
[[[ -اإليديولوجيا ،ديفيد هوكس ،40 :ترجمة :إبراهيم فتحي ،املرشوع القومي للرتجمة ،املجلس األعىل للثقافة2000 ،م.
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ٍ
وقتئذ ،ونادوا بالعودة إىل الطريق األكرث طبيعة يف العيش والتفكري .إن العقل فيام
الصناعية الناشئة
بالتخل عن الحالة الطبيعية ليصري متمدناً.
ّ
رأى الرومانسيون هو الذي أغوى اإلنسان
ظل هذا الجدل املحتدم والرصاع الكبري بني التجريبيني والرومانسيني ومطالبات روسو
ويف ّ
إىل حصول الطوفان الفرنيس املعروف بالثورة الفرنسية ،أعلن الدستور الثوري الفرنيس أنه لن
يوجد بعد اآلن أي طبقة لألرشاف أو النبالء ،وال أي امتيازات ملراتب اجتامعية وال نظام اقطاعي
وال محاكم كنسية ،وال أي لقب أو ما أشبه.
واجه قرار الجمعية التأسيسية القايض باملساواة بني البرش جملة اعرتاضات من قبل أدموند بريك
جل يف تأمالته حول الثورة يف فرنسا ،أن
(1797 - 1729م) السيايس اإليرلندي اإلنجليزي ،وقد س ّ
أولئك الذين يحاولون محوالفروقات ال يصلون أبدا ً إىل تحقيق املساواة ،فهم ال يصلون إال إىل
تغيري النظام الطبيعي لألشياء وتشويهه فهم يثقلون عىل رصح املجتمع بأن يضعوا يف الهواء ما
تتطلب صالبته البناء أن يكون عىل األرض .وبذلك تتولد أوىل صفات اإليديولوجيا وهي القناع
الذي تتنكر وراءه املصالح الفئوية ،ذلك أن مجرد تأكيد مفهوم املساواة بني البرش دون أن يصحب
ذلك محاولة جعلهم متساويني يف الواقع ،ميثّل إيديولوجيا برجوازية.
اإليديولوجيا كعلم لألفكار
مل تسلم تأمالت بريك من النقد ،وقد جاء بعض ذلك النقد من جانب ديستوت دي ترايس
(1836 - 1754م) عضوالجمعية التأسيسيّة الثورية واألرستقراطي املرتد! فقد عارض ديستوت دعو َة
بريك إىل التسوية اإلنجليزية املعتدلة ،وذهب إىل أن الوقت ليس وقت أنصاف الحلول ،فالحاجة
ست من ذلك وملا كان ديستوت عضوا ً يف مجمع فرنسا نحت
ماسة لثورة كاملة .وبعد سنوات ّ
لفظة اإليديولوجيا :
يجب أن تنحو بالالمئة عىل الرشور التي عاشتها بلدنا فرنسا الجميلة عىل اإليديولوجيا ،تلك
امليتافيزيقيا الوهمية املبهمة التي تبحث بدقة عن العلل األوىل التي ينبغي أن نبني عىل أساسها
ترشيع الشعوب ،بدالً من االقتناع بالقوانني املعروفة للقلب اإلنساين وبدروس التاريخ ،وهذه
األخطاء يجب أن تؤدي حتامً وقد أدت بالفعل إىل حكم رجال متعطّشني للدعاء[[[.
لقد كان ديستوت من املتأث ّرين باملنهج التجريبي يف املعرفة وبفلسفة األنوار ،فكان ينظر
انصب ول ُع ُه بتق ّدم املعرفة الطبيعية .فديستوت
للميتافيزيقيا عىل أنها طفولة إنسانية ،وألجل ذلك
ّ
[[[ -اإليديولوجيا ،ديفيد هوكس.45 :
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يف مباديء اإليديولوجيا متأثرا ً بلوك (1704 - 1632م) وكوندياك (1780 - 1714م) ،رفض القول
بوجود أفكار فطرية عند اإلنسان ،ألن الفكر كُلّه مستمد من اإلحساس ،وهكذا فإنه ال يشء يوجد
بالنسبة إلينا إال بواسطة األفكار التي منلكها عنه ،ألن أفكارنا هي كينونتنا بأكملها هي وجودنا نفسه.
وكام هي الحال عند هوبز تخلق األشياء األفكار ،ولكن هذه األفكار ال تستطيع أبدا ً أن تكون مطابقة
بالكامل لألشياء .وبدا لدستوت أن الطريق الوحيد لتج ّنب املوقف االرتيايب القائل بأن املعرفة
الحقة مستحيلة هو تحليل العملية التي ترتجم أذهاننا بواسطتها األشياء املادية إىل أشكال مثالية،
وكان كوندياك قد فتح مجال الدراسة هذا ،ولكن هذا املجال يف ظل قيادة دستوت اتخذ طابع
املؤسسة يف قسم مجمع فرنسا الذي كان يدرس العلوم األخالقية والسياسية ،وأطلق عليه اسم
اإليديولوجيا أو علم األفكار[[[.
وهكذا ولد مصطلح اإليديولوجيا الذي سيتخذ فيام بعد صورا ً داللية متعددة سلبية وإيجابية.
كان ديستوت يقصد من اإليديولوجيا ذلك التحليل للعملية التي ترتجم أذهاننا بواسطتها األشياء
املادية إىل أشكال مثالية ،أي هو عامل األفكار ،وهكذا نشأت اإليديولوجيا يف األصل كعلم شارح
أو ما بعد علم  meta- scienceأي كعلم للعلم ،وقد ذهب إىل أنها قادرة عىل تفسري من أين جاءت
العلوم األخرى وعىل تقديم تسلسل أنساب علمي للفكر ..أي إن إيديولوجيا دستوت دي ترايس
تتبّع األفكار خالل اإلحساسات إىل جذورها يف املادة .ولكن هذا العلم يتحرك إىل ما بعد مادية
كوندياك االختزالية بتأكيد أقوى للحركة وللعملية التي خاللها يتفاعل البرش مع محيطهم املادي،
وبذلك كان دستوت قادرا ً عىل قول إن اإليديولوجيا تحقق فتحاً فلسفياً خطريا ً بتجاوزها التضادات
القدمية بني املادة والروح وبني األشياء واملفاهيم .لذلك فقد كان منساقاً كام يالحظ إميت كنيدي
 Emmet Kennedyللسري يف اتجاهني عكسيني نحو تصور مثايل النزعة للخطأ وتصور حيس
النزعة للحقيقة (الصدق)[[[.
وألن ديستوت ميثل نقطة ارتكاز مهمة يف فهم اإليديولوجيا يف بذورها األوىل ويف داللتها
املصطلحية الحديثة ،فال ينبغي لنا االنتقال عن هذه النقطة قبل اإلحاطة بكل ما يرتبط بها ملا
متثّله من مرحلة تأسيس .يف هذا الصدد ذكر دي بريان يف العالقة بني اإليديولوجيا والرياضيات،
أن اإليديولوجيا عند ديستوت تعني علم األفكار ،يف أعم معنى لهذه الكلمة ،أي علم حاالت
محل سيكولوجي التي كانت معيبة ألنها
الوعي ،هذا الخلق الجديد للكلمة كان يهدف إىل إحالله َّ
تستدعي النفس..
[[[ -اإليديولوجيا ،ديفيد هوكس.46 :
[[[ -اإليديولوجيا ،ديفيد هوكس.46 :
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صح الكالم فوق جميع العلوم ،ألن العلوم ليس إال أفكارنا وعالقاتها
اإليديولوجيا تحلّق إذا َّ
املختلفة .هذه األفكار شبيهة بالبلد املمتد والالنهايئ التنوع ،املنقسم إىل مقاطعات عديدة،
لكل هذه الطرق أصل واحد ،بل إن
يوصلها بعضها ببعض عدد أكرب من طرق االتصال ..لكن ّ
أكرثها يبدأ من نقطة مشرتكة ثم يتش ّعب فيام بعد .هذا االتّصال ،هذه النقاط املشرتكة التي يجهلها
املسافرون غالباً ،يأخذ اإليديولوجي عىل عاتقه ُمه ّمة أن يُعلّمها لهم بشكلٍ أسايس[[[.

من هذا يبدو لنا أن اإليديولوجيا يوم والدتها مل تكن تتض ّمن أي توصيف احتقاري أو سلبي،
ال تتضمن تزييفاً للواقع ،وال بالهة ،وال ارتحاالً للذات كام يحلو لبعضهم التوصيف! وإمنا كانت
تعني علم األفكار والوعي ،القريب يف بعض وجوهه من علم نظرية املعرفة (األبستمولوجيا) ،أي
إنها مفهوم محايد ،ميثل نسقاً من املعتقدات واملفاهيم ،ولكنها بعد ذلك ،ويف زمن ليس بالبعيد،
أصابت كلمة اإليديولوجيا بعض التطورات الداللية ،وأخذت جرعة سلبية ،إذ ذكر عامل االجتامع
كارل مانهايم (1947 - 1893م) يف اإليديولوجيا واليوتوبيا ،أن نابليون (1821 - 1769م) اكتشف يوماً
الساعني إلقامة العلوم الحضارية عىل قاعد انرثوبولوجية وسيكولوجية ،تعارض
جامعة من الفالسفةّ ،
طموحاته اإلمرباطورية ،فأطلق عليهم باحتقار اسم (اإليديولوجيني) ،وبهذا ات ّخذت الكلمة معنى
تحقريياً [[[.
إن اإليديولوجيا ،وقبل هذه الحادثة ،ويوم نشأتها األوىل عىل يد ديستوت ،مل تكن تحظى
أي قرا ٍر أو محتوى يتعلّق بقيمة املجاالت املختلفة يف واقع
بأهمية وجودية ،ومل تكن تتضمن َّ
حياة اإلنسان ،إذ غاية ما كانت تعنيه كام أسلفنا ،علم األفكار أو نظرية يف األفكار ،أما مع حادثة
نابليون فقد ات ّخذت بعدا ً اجتامعياً وجودياً تحقريياً ،أي تحقري أفكار الخصوم ،ووسمه بعدم
الصالحية وغري الواقعية ،ولكنه غري واقعي ،كام رأى مانهايم ،بالنسبة للمامرسة الفعلية ومقارنة
باألمور التي تتكشّ ف عنها حلبة الرصاع السيايس ،فيكون النشاط العميل هو الطريق الوحيد الذي
يوصلنا إىل الواقع ،أما األفكار األخرى ،املوسومة باإليديولوجيا ،فهي أفكار عقيمة حني يتعلّق
األمر باملامرسة الحياتية الفعلية.
لقد دعت هذه الداللة املضافة إىل كلمة اإليديولوجيا كارل مانهايم إىل القول :إن اإليديولوجيا
يف معناها الحديث تحمل وجهات نظر رجال العمل السيايس ،واإليديولوجيا بهذا املعنى صارت
[[[ -اإليديولوجيا ،وثائق من األصول الفلسفية ،ميشيل فاديه ،19 :ترجمة :د .أمينة رشيد ،سيد البحراوي ،دار التنوير للطباعة والنرش
والتوزيع ،بريوت2006 ،م.
[[[ -اإليديولوجيا واليوتوبيا ،مقدمة يف سوسيولوجيا املعرفة ،كارل مانهايم ،143 :ترجمة :د .محمد رجا الديريني ،رشكة املكتبات
الكويتية ،الطبعة األوىل 1980م.
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واسعة االنتشار يف القرن التاسع عرش امليالدي ،ولنا أن نتصور قلب املعادلة ،إذ تكون مشاعر
السيايس تجاه قضايا الواقع متفوقة عىل أمناط الفكر والحياة التأملية املدرسية .فالحقيقة هي
املستمدة من الخربة السياسية وليس من التأمالت العقلية أو املعايري الدينية التي كانت سائدة يف
ويبي هذا املثال التاريخي يف الوقت نفسه أن وجهة النظر الرباجامتية pragmatic
الزمان املايضّ .
كانت موجودة ضمناً يف االتهام الذي قذف به نابليون يف وجه أعدائه وخصومه[[[.
لكن وجهة نظر مخالفة لذلك تب ّناها ديفيد هوكس ،تذهب إىل أن من الخطأ أن نرى يف الرصاع
غري املتكافئ بني رجال اإليديولوجيا وبونابرت ،رمزا ً للمطالب املتناقضة للنظرية واملامرسة،
وحينام هاجم ديستوت وأتباعه باعتبارهم حاملني وثرثارين فهو مل يكن يرمي إىل القول إن نظرياتهم
كانت مثالية خالصة ال عالقة لها بالواقع السيايس ،فعىل العكس من ذلك كان يعرف أن نظرياتهم
كانت وثيقة الصلة جدا ً بالقضايا السياسية ،فإذا ُسمح لهم مبتابعة أهدافهم املتعلقة بعرص سعيد
فإن نابليون قد تنبأ بثورة دامئة ،باضطراب هائل يستمر فيه نزع القناع عن األفكار وإضعافها وإحالل
أفكار جديدة محلّها .ويستشهد ديفيد هوكس لذلك بالتاريخ الالحق لإليديولوجيا وعالقاتها
بالسياسية العملية [[[.
أياً ما كان األمر ،وحتى ال ندخل يف نزاع تأوييل لتلك الحادثة ،فإن ما نريد مالحظته هو التطور
الداليل لكلمة اإليديولوجيا يف استعامل ديستوت ،ومن ثم يف استعامل بونابرت ،وهو استعامل ظل
سارياً حتى كارل ماركس (1883 - 1818م) ،برغم اإلضافات الداللية األخرى التي لحقت اإليديولوجيا .
اإليديولوجيا بثوهبا املاركيس
اتخذت مفردة اإليديولوجيا مع املاركسية تطورا ً داللياً الفتاً ،فاإليدييولوجيا يف القاموس
املاركيس تعني نظاماً للمفاهيم االجتامعية بتمظهراتها املختلفة؛ السياسية واالقتصادية والدينية،
يعب عن مصالح طبقة اجتامعية معينة ،وتتضمن فضالً عن ذلك ،معايري سلوكية وتقوميات مناسبة.
ّ
ذلك أن كارل ماركس (1883 - 1818م) وفريدريك أنجلز (1895 - 1820م) ،وعىل أساس املادية
التاريخية ،قاما بتطوير املفهوم العلمي لإليديولوجيا استنادا ً لتحليل الوعي االجتامعي الذي ميثّل
انعكاساً للوجود االجتامعي .وخلصا إىل االعرتاف بأن اإليديولوجيا يف املجتمع الطبقي تكون
يعب عن وضعها االجتامعي والتاريخي وعن مصالحها.
ُ
جامعاً للتصورات االجتامعية لطبقة معينةّ ،
مبعنى أن اإليديولوجيا مع ماركس وأنجلز تتخذ يف ظل املجتمع الطبقي سم ًة طبقية.
[[[ -اإليديولوجيا واليوتوبيا.144 :
[[[ -اإليديولوجيا ،ديفيد هوكس.47 :
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ق ّرر ماركس وأنجلز يف اإليديولوجيا األملانية أن إنتاج األفكار والوعي ،مرتبط بشكل مبارش
بالنشاط والتبادل املادي للبرش ،فهو لغة الحياة الواقعية ،واألمر يجري يف مختلف ظواهر اإلنتاج
الفكري؛ السيايس والقانوين واألخالقي والديني والفلسفي ،فالناس هم الذين ينتجون أفكارهم
ومتثّالتهم ،فالفكر السائد يف مجتمع ما ليس شيئاً آخر سوى العالقات املادية السائدة يف ذلك
كل مجتمع تعمل ،من خالل
املجتمع ولكن بثوب فكري ،وعىل ذلك فاإليديولوجيا السائدة يف ّ
ربر
التزييف والخداع ،لقلب خصوصيات املجتمع إىل صورة غري حقيقية ،فاإليديولوجيا متثّل امل ّ
الذي تستند إليه الطبقة السائدة واملسيطرة [[[.
مم
ورأينا أنه وعىل النقيض من الفلسفة األملانية السائدة ،ال يجري االنطالق يف هذه الرؤية ّ
يقوله البرش ويتو ّهمونه ويتصورونه ،وال مام هم عليه يف أقوال اآلخرين وتخيّلهم وتصورهم ،وإمنا
يكون االنطالق من البرش يف فاعليتهم الواقعية ،كام أن تطور االنعكاسات واألصداء اإليديولوجيا
لهذا التطور الحيايت ،يجري انطالقاً من تطورهم الحيايت الواقعي أيضاً.
وعىل أساس ذلك فإن األخالق والدين وامليتافيزيقيا التي تندرج كلّها يف اإليديولوجيا ،تفقد
كل مظهر من مظاهر االستقالل الذايت ،ألنها ال متتلك تاريخاً من جهة ،وليس لها تط ّور من جهة
ّ
ثانية ،وإمنا األمر عىل العكس من ذلك ،فإن البرش الذين يطورون إنتاجهم املادي وعالقاتهم
املادية ،يقومون بعملية تحويل لفكرهم ومنتجات ذلك الفكر عىل السواء مع الواقع الخاص بهم،
تعي الوعي ،ففي الوقت الذي
يعي الحياة ،بل الحياة هي التي ّ
ومن ث َّم فليس الوعي هو الذي ّ
يجري االنطالق فيه من الوعي باعتباره الفرد الحي العتبار األشياء يف الطريقة السائدة يجري
االنطالق يف هذه الرؤية من األفراد الواقعيني واألحياء بالذات ويُعترب الوعي بوصفه وعيهم هم
وحدهم[[[.
لقد أصحبت اإليديولوجيا ،يف تطورها املاركيس ،سالحاً بيد الربوليتاريا ضد الطبقة املسيطرة
إلزالة األقنعة عن الدوافع الخفية لدى الخصوم .واملاركسية بهذا الفعل جمعت بني التصور الجزيئ
والكل لإليديولوجيا كام سيأيت إيضاحهام ،يف الوقت الذي أكّدت فيه عىل الدور املناسب ملركز
ّ
الطبقات واهتامماتها يف تطور الفكر البرشي.
لكل طبقة من الطبقات تتحدد بحسب وضع تلك الطبقة يف
ّ
كام أن خاصية اإليديولوجيا
وأي طبقة ال تستطيع تحقيق رسالتها
املجتمع ،وبحسب مصالحها الطبقية الناتجة عن ذلك الوضعُّ ،
[[[ -اإليديولوجيا األملانية ،كارل ماركس ،فريدريك أنجلز ،30 :ترجمة :د .فؤاد أيوب ،دار دمشق.
[[[ -اإليديولوجيا األملانية.31 30- :
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التاريخية والتغيري الثوري للعالقات االجتامعية ،إال إذا امتلكت معرفة دقيقة بالواقع االجتامعي
الذي تعيشه ،وبهذا الوعي تخلق إيديولوجيا دقيقة يف تصوراتها لذلك الواقع الذي يراد تغيريه.
وبسبب التحول الداليل الكبري الذي أحدثته املاركسية للفظ اإليديولوجيا وكل ذلك الصخب
املصاحب ،ارتبطت اإليديولوجيا يف أذهان الناس بالداللة املاركسية ،وصارت ردود أفعالهم إزاء
هذه املفردة مرتبطة بذلك إىل ح ّد كبري ،فليس من الغريب والحال هذه أن يتبادر إىل أذهان الناس عند
سامع مفردة اإليديولوجيا ،مفاهي ُم اليسار والثورة والتحوالت ال ُعنفية والرصامة والنزاعات الطبقية.
أي حال ال نريد يف هذه العجالة الوقوف التفصييل عند هذا املوضوع ،بقدر ما نريد معرفة
وعىل ّ
التطور الداليل ملفردة اإليديولوجيا مع املاركسية ،ويف سياق بيان التطور الداليل لإليديولوجيا
يف املاركسية ،يجب أال نغفل التطورات الداخلية يف ظل املاركسية نفسها ملصطلح اإليديولوجيا
كل من لينني (1924 - 1870م) وجورج لوكاش (1971 - 1885م) وغراميش (1937 - 1891م)
عىل يد ّ
ولوي ألتوسري (1990 - 1918م) ،وال س ّيام لوكاش الذي ذهب بدور اإليديولوجيا إىل أبعد من
ماركس ،حيث سعى إىل اقتالعها من جذورها املادية التي ركّز فيها ماركس كثريا ً ،وتط ّرف بشأن
حقّان ّية الربوليتاريا[[[.
اإليديولوجيا يف سوسيولوجيا املعرفة
يف عام (1936م) نرش عامل االجتامع املجري كارل مانهايم (1947 - 1893م) كتابه عن
اإليديولوجيا واليوتوبيا ،وقد ات ّخذت معه اإليديولوجيا تطورا ً آخر ،إذ رأى مانهايم أن اإليديولوجيا
عبارة عن األفكار املش ّوهة التي تطلقها الطبقة الحاكمة لتحافظ عىل النظام االجتامعي الحايل أو
السابق ،فاإليديولوجيا هي التعبري الفكري لجامعة من الجامعات.
رأى مانهايم أن اإليديولوجيا تقع يف الجهة املقابلة لليوتوبيا التي تعني املثالية أو العمل من
أجل املجموع ،وقد ف ّرق مانهايم بني نحوين من اإليديولوجيا ،فهناك إيديولوجيا خاصة وكلّية:

فاإليديولوجيا الخاصة هي التي تتعلق مبفهوم األفراد وتربيراتهم للمواقف التي يتخذونها ضد
أفكار خصومهم التي ت ُه ّدد مصالحهم الخاصة ،أما الكلّية فتتعلق بالتفكري السائد داخل الطبقة أو
الحقبة التاريخية ،كام هي حال منط التفكري السائد عند الربجوازية أو الربوليتاريا ،ويف ضوء ذلك
رأى يف اإليديولوجيا أنها مجموعة قيم أساسية ومناذج للمعرفة واإلدراك ،ترتبط بعضها ببعضها،
وتنشأ صالت بينها وبني القوى االجتامعية واالقتصادية[[[.
[[[ -التاريخ والوعي الطبقي ،جورج لوكاش ،45 33- :ترجمة :د .حنا الشاعر ،دار األندلس للطباعة والنرش والتوزيع ،الطبعة الثانية 1982م.
[[[ -اإليديولوجيا واليوتوبيا.129 :
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وفق هذا التصور فإن املجتمعات الطبقية تنقسم بني إيديولوجيتني:
األوىل إيديولوجيا الجامعة الحاكمة التي تريد فرض تصوراتها وأفكارها عىل عموم املجتمع
من جهة ،وتربير الوضع الراهن والدفاع عنه من جهة ثانية.
والثانية :هي إيديولوجيا الجامعات املحكومة ،التي تحاول تغيري األوضاع الراهنة ملصلحتها
ومصلحة أفكارها وتصوراتها.
والكل لإليديولوجيا يف أنهام ينظران إىل األفكار،
ّ
وبالرغم من اشرتاك كال املفهومني الجزيئ
إال أن مث ّة فروقاً أساسية بينهام حسبام ذكر مانهايم:

جز ٍء ما من أقوال الخصم
فالتصور الجزيئ لإليديولوجيا ال يُطلق اسم اإليديولوجيا إال عىل ُ
الكل فإنه يشك يف نظرة الخصم إىل العالَم
ّ
الفكري ،وذلك بالنظر إىل محتواها ،أما التصور
بأرسها ،مبا يشمل مجموعة املفاهيم التي يستخدمها.
كام أن التصور الجزيئ يقوم بتحليل األفكار استنادا ً للمستوى السيكولوجي املحض ،خالفاً
وينسب لنفسه عاملاً آخر ،فإنه
ينسب إىل حقبة تاريخي ٍة عاملاً فكرياً معيناً،
الكل ،فإنه إذ
ّ
للتصور
ُ
ُ
ٍ
أمناط من الخرب ِة والتفسريِ
يريد بذلك اإلشارة إىل أنساقٍ فكري ٍة مختلف ٍة اختالفاً أساسياً ،وإىل
املختلف ِة وبعضها عن بعض اختالفاً كبريا ً.
ومن جانب آخر ،فإن التصور الجزيئ يستعمل بصورة أولية سيكولوجية االهتاممات ،بينام
أي إشارة للدوافع ،ويحرص نفسه يف وصف
ّ
يستخدم التصور
الكل تحليالً وظيفياً شكلياً ،دون ّ
موضوعي لالختالفات البُنيويّة يف القول ،التي تعمل ضمن أوضاع اجتامعية مختلفة[[[.
السلف التاريخي
وقد رأى مانهايم يف نظرية فرنسيس بيكون (1626 - 1561م) عن األوهام
َ
للتصور الجزيئ لإليديولوجيا ،فالقول بأن املجتمع والتقاليد من مصادر الخطأ عند اإلنسان هو
استباق مبارش لوجهة النظر السوسيولوجية يف املعرفة.

الكل ،فقد رأى مانهايم أن موقف عدم الثقة والذي
ّ
وفيام يخص اإليديولوجيا يف التصور
الكل ،وإمنا يرجع
ّ
أنجب التصور الجزيئ لإليديولوجيا ،مل يكن هو املنشأ يف والدة التصور
ذلك إىل الفلسفة ،فهي التي لعبت دورا ً يف عملية دمج اتجاهات فكرية متعددة متحركة يف تص ّور
كل لإليديولوجيا ،فتطور فلسفة الوعي عىل املستوى الذهني ،وعىل املستوى الوجودي .فضالً
ّ
عام أنتجته املدرسة التاريخية وأفكار هيجل (1831 - 1770م) ،وكذلك عن العملية االجتامعية
[[[ -اإليديولوجيا واليوتوبيا.131 130- :
AL-ISTIGHRAB

شــتا ء 2 0 1 7

االستغراب

تطورات دالل ّية
اإليديولوجيا يف
ٍ

229

فكل
محل الشعب أو األمة بوصفها حاملة للوعي املتط ّور تاريخياًُّ ،
ّ
التاريخية حني حلّت الطبقة
الكل لإليديولوجيا[[[.
ّ
ذلك أسهم يف والدة التصور
الكل لإليديولوجيا ،قرر مانهايم قائالً:
ّ
وبعد استعراضه للمراحل التي ساهمت بوالدة التصور
يفس أفكار
ّ
طاملا بقي املرء بعيدا ً عن الشك بصالحية مركزه،
وظل يعتربه أمرا ً مطلقاً ،يف حني ّ
خصومه بأنها ليست سوى نتيجة للمراكز االجتامعية التي يحتلونها ،فإنه يبقى بعيدا ً عن اتخاذ
الكل لإليديولوجيا،
ّ
الخطوة الحاسمة .صحيح بالطبع أنه يف مثل هذه الحالة يستعمل التصور
ألن املرء يكون مهتامً بتحليل بنية الفكر بكاملها لدى خصومه وليس ببعض االفرتاضات املعزولة
املختارة ،لكن مبا أن املرء يف حالة كهذه يكون مهتامً وحسب ،بالتحليل السوسيولوجي ألفكار
الخصم ،فإنه ال يتجاوز أبدا ً صياغة محدودة جدا ً للنظرية أو ما أود أن أُسميّه صياغة خاصة للنظرية.
الكل
ّ
وعىل النقيض من هذه الصياغة الخاصة ،فإن املحلّل يستعمل الشكل العام للتصور
لإليديولوجيا ،حني تتوافر له الشجاعة ،فيُ ِ
خضع للتحليل اإليديولوجي ليس وجهة نظر الخصم
كل وجهات النظر مبا يف ذلك وجهة نظره هو [[[.
وحسب ،بل ّ
كل العصور ذا صفة إيديولوجيا كام رأى مانهايم.
كل األطراف يف ّ
وفق هذه الصياغة يكون فكر ّ
الكل لإليديولوجياتتحول النظرية اإليديولوجيا البسيطة إىل
ّ
وبظهور هذه الصياغة العامة للتصور
سوسيولوجيا املعرفة ،فام كان سالحاً يوماً بيد طبقة الربوليتاريا ،تحول إىل منهج للبحث يف التاريخ
متجسدة
والفكري واالجتامعي عموماً .فاإليديولوجيا هنا تفسري للوضع ولكن ليس تفسريا ً لتجارب
ّ
يف الواقع ،وإمنا معرفة مح ّرفة لتلك التجارب تخفي الوضع الحقيقي وتؤث ّر كضاغط يف الفرد.
كل من كارل ماركس وماكس فيرب
لقد سعى مانهايم يف تنظريه لإليديولوجيا إىل احتواء أفكار ّ
(1920 - 1864م) ،وألجل ذلك فقد لحق اإليديولوجيا تطور داليل مهم عىل يد مانهايم ،ذلك
أنه اعترب اإليديولوجيا املفهوم األسايس يف علم السياسة واجتامعيات الثقافة ،وعىل أساس
فصل مانهايم بني ما هو سيايس وما هو ثقايف .فامنهايم ومن خالل تحليله ملفهوم
َ
اإليديولوجيا
تفس وتح ّدد الدعوة السياسية والنتاج
اإليديولوجيا ،أراد الكشف عن العوامل االجتامعية التي ّ
الفكري ،ولذا صارت اإليديولوجيا ترتبط يف مفهومه مبصالح املجموعات التي تصل ملواقع
السلطة السياسية.
وهكذا فقد أدرج مانهايم مفهو َمي اإليديولوجيا واليوتوبيا تحت تص ّور الوعي الزائف الذي
[[[ -اإليديولوجيا واليوتوبيا.139 :
[[[ -اإليديولوجيا واليوتوبيا.147 :
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الصادق ،وبالتايل فإن الشخص الذي ال يعتنق إيديولوجيا معينة بتز ّمت هو املثقف
يقابله الوعي ّ
املتحرر من كل انتامء طبقي ،وهو الذي يصل إىل الوعي الصادق واملوضوعية يف الفكر واملعرفة،
يعني أن املشكلة ليست يف اإليديولوجيا بح ّد ذاتها وإنّ ا يف اإلميان املتز ّمت بها.

ومن الالفت ونحن نالحق التطورات الداللية الصطالح اإليديولوجيا ،وسعة االهتامم به ،أن
هذه املفردة مل تذكر يف دائرة املعارف الربيطانية (1964م) وال يف دائرة معارف شامرب (،)1955
فيام اكتفت املوسوعة اإليطالية (1949م) بتقديم إيديولوجي أواخر القرن الثامن عرش الفرنسيني
فحسب .إن املفارقة يف ذلك تكمن يف أن مثل هذه املوسوعات ودوائر املعارف ،قد كتبت
يف فرتة كانت تشهد انعقاد مؤمترات وإصدار كتب يقوم فيها مفكّرون وسياسيون وعلامء اجتامع
وحقوقيّون ،تتح ّدث عن اإليديولوجيا السياسية واالجتامعية واالقتصادية[[[!

أما الالند (1963 - 1876م) يف موسوعته الفلسفية فقد ذكر أربعة معانٍ ملفردة إيديولوجيا
: IDÉOLOGIE

أ -علم موضوعه دراسة األفكار ـ باملعنى العام لظواهر الوعي -ومزاياها وقوانينها وعالقاتها
مع العالمات التي متثّلها وخصوصاً أصلها .وهذا املعنى هو املبتكر عند ديستوت ،والذي توقّفنا
عنده كداللة اصطالحية الفتة.
ويشري الالند إىل أن ستندال (1842 - 1783م) قد استعمل هذه املفردة يف خصوص املعنى
املنطقي :إن مبحثاً فكروياً هو فضيحة مشينة ،فهل تعتقدون إذا ً أنني ال أحسن التفكري؟.
ب -املعنى املبتذل ،وهو تحليل أو نقاش فارغان ألفكار مج ّردة ،ال تتطابق مع وقائع حقيقية.

ج -هي مذهب يلهم أو يبدو أنه يلهم حكومة أو حزباً.

د -هي فكر نظري يعتقد أنه يتط ّور تطورا ً تجريدياً يف غامر معطياته الخاصة به ،لكنه يف الواقع تعبري
عن وقائع اجتامعية ،وال سيام عن وقائع اقتصادية ،فكر ال يعيه ذلك الذي يبنيه ،أو عىل األقل ال يأخذ
يف حسبانه أن الوقائع هي التي تحدد فكره .وهذه الداللة لإليديولوجيا كبرية التداول عند املاركسية.
وذكر الالند أن املعنى الرابع قد متت إضافته للطبعة السادسة من موسوعته استنادا ً ملجموعة
أنقل
وثائق بعث بها مارسال ،وقد نقل يف هامش املوسوعة بعض تلك النصوص ،ولتتميم الفائدة ُ
تِلكم النصوص ،وهي تنتمي للداللة املاركسية ملفردة اإليديولوجيا :
إن الفكروية هي مسار يتممه املفكر املزعوم بوعي تام ،ولكنه بوعي مفسد ،مزيّف .فالقوى
[[[ -اإليديولوجيا ،وثائق من األصول الفلسفية.9 :
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الحركية التي تحركه ،تظل مجهولة ،مستغلقة عليه ،وإال فام كان هذا املسار مسارا ً فكروياً قط .كام
أنه يتخ ّيل قوى حركية زائفة أو مظهرية .ومبا أنه مسار فكري فإنه يصف مضمونه كام يصف شكل
شكل فكره الخاص أم شكل فكر سابقه ،ودون أن يدرسه أكرث يف مسا ٍر أبعد
َ
الفكر املحض ،سواء
ومستقل عن الفكر.
تعني الفكروية مجموعة أفكار ح ّية حياة مستقلة وخاضعة لقوانينها الخاصة بها وحدها .مبا أن
يتواصل هذا املسار الفكروي يف دماغهم ،هي التي
ُ
رشوط الوجود املادي للبرش ،البرش الذين
تحدد يف التحليل األخري مجرى هذا املسار ،فإن هذه الواقعة بكاملها تظل مجهولة لديهم ،وإال
فإن ذلك قد يعني نهاية كل فكروية[[[.
وختاماً:
 -1إن مصطلح اإليديولوجيا وتحوالته الداللية ارتبط بشكل مبارش بالتغريات االجتامعية
والتاريخية ،وألجل ذلك صار يدل يف وقت ما عىل موقف تقييمي معني ،ويف وقت آخر عىل
موقف تقييمي مختلف.
ومن ث َّم فالتت ّبع لحرص تعريفات املصطلح مهام كان مهامً وواسعاً ،ولكنه لن يجدي نفعاً يف
ولعل أبرز العوائق التي تحول
ّ
إطار تكوين مفهوم واضح ومحدد املعامل ملصطلح اإليديولوجيا .
دون إعطاء تعريف جامع ومانع كام يقول املناطقة ،أو متقارب وموحد إىل ح ّد كبري ملصطلح
اإليديولوجيا ،هو االستعامالت املتنوعة ح ّد التضارب ،وارتباط تلك االستعامالت مبفاهيم أخرى
من قبيل العقيدة والفكر والرأي واملذهب ،واملنظومة القيمية والعملية ،ورؤية العالَم والرؤية
الكونية.
 -2حاولنا فيام تقدم أن نقف عند ثالث دالالت مهمة ملصطلح اإليديولوجيا يف مجال العلوم
السياسية واالجتامعية ،ومل نكن بصدد تتبع جذور املفردة حتى يقتيض منا ذلك الغوص يف عمقها
اليوناين واستعامالتها األوىل ،وألجل ذلك توقفنا عند داللة املصطلح عند ديستوت ألهميتها يف
التشكّل الداليل املعارص للمفردة ،وداللته عند املاركسية ،ثم داللته املتطورة عند كارل مانهايم.
 -3إن الليربالية ويف ضوء ما تقدم من داللة املصطلح عند املاركسية وعند مانهايم تندرج يف
جملة اإليديولوجيا ،وهذا بالتحديد هو الذي أعطى ملفردة اإليديولوجيا أهمية كربى يف القرن
[[[ -موسوعة الالند الفلسفية ،معجم مصطلحات الفلسفة النقدية والتقنية ،أندريه الالند  ،611 :2تعريب خليل أحمد خليل ،عويدات
للنرش والطباعة ،بريوت 2008م.

االستغراب

AL-ISTIGHRAB

شــتا ء 2 0 1 7

232

حلقات الجدل

العرشين .ذلك أن ظهور الدول القومية القوية يف املجتمع الدويل املعارص والتي تدين بعقائد
سياسية ورؤى كونية مختلفة ،ساهم يف إعطاء نفوذ لإليديولوجيا ومنوها .فاالتحاد السوفيايت
والواليات املتحدة األمريكية كالهام قد أخذا الحصة الكبرية يف املجتمع الدويل ،وقد كان الرصاع
محتدماً بني هذين القُطبني وهام ينطلقان من إيديولوجيتني مختلفتني ،فاالتحاد السوفيايت يدين
باملاركسية التي تركب الرصاع الطبقي وسيلة لتحقيق املجتمع الشيوعي الذي تلغى فيه امللكية
الفردية بشكل تام ،بينام تدين الواليات املتحدة بالليربالية والنظام الرأساميل وتتخذ من الربملان
وسيلة لتحقيق مجتمع رأساميل يتم ّيز بالحرية الفردية املطلقة مبا فيها الحرية االقتصادية.

فالليربالية مدرسة متكاملة التصورات ،ومن ثم فهي إيديولوجيا شأنها شأن سائر اإليديولوجيات،
كل املذاهب والرؤى واألفكار ،وهذا شأن
فهي عند أصحابها مطلق ثقايف مق ّدس ،يعلو عىل ّ
اإليديولوجيات .نعم فلقد أصبحت الليربالية عند دعاتها نسقاً ثقافياً ُملزماً ،ال بد من عوملته وسيادته
كل املجتمعات ،برصف النظر عن خصوصياتها الفكرية والثقافية واالجتامعية والدينية.
عىل ّ
 -4إن ال ُكتّاب الذين يذمون األدلجة ،ويرونها محقاً للذات ،وعام ًء للبصرية ،ويصفون عرصنا
بأنه عرص أُفول اإليديولوجيا والرسديات الكربى ،وير ّوجون يف الوقت ذاته لليربالية والفردية،
ميارسون تزييفاً للوعي والواقع من جهتني :من جهة استعاملهم ملفردة متخمة بالدالالت ومل تحظ
باتفاق داليل ،ومن جهة أخرى بافرتاضهم أن الليربالية ليست إيديولوجيا ،وإمنا متثّل أُفقاً فلسفياً
سعى له اإلنسان طوال حياته عىل وجه األرض! وكأنهم يريدون القول بذلك إن الليربالية (ميتا ـ
إيديولوجيا) ،أي نظرة تتجاوز اإلطار اإليديولوجي!
والواقع أن املسألة ال تحتاج إىل بذل عناء كبري إلثبات أن الليربالية مجرد إيديولوجيا ،الليربالية
التي تغالط الواقع وتفرض نفسها كوعي زائف بشكل إيديولوجي ..وما أسهل أن نجد صفات
اإليديولوجيا حارضة بقوة يف الليربالية ،صفات من قبيل :كونها سالحاً ،والصالبة واالنتقائية
والكامل ،والشمولية واالستغناء عن فكر اآلخر .ولكن ألن الليربالية غدت (موضةَ) العرص ،وهي
يف أوج بروزها وانتشارها ،فإنه يصعب عىل الكثريين تق ّبل فكرة أنها ليست سوى إيديولوجيا.

كل مظاهر النشاط
فإذا ما متاشينا مع األنرثوبولوجيا الثقافية يف اعتبار اإليديولوجيا ثقافةً ،أي ّ
واإلنتاج الفكري والروحي يف املجتمع ،فالليربالية بذلك تكون إيديولوجيا ،أما لومتاشينا مع
اصطالح علم االجتامع السيايس الذي يرى يف اإليديولوجيا بأنها جملة األفكار واآلراء والتصورات
املرتبطة بسلطة سياسية ،فالليربالية كذلك تعترب إيديولوجيا .إذ وفق االصطالح األول مبا أن الليربالية
متثّل ظاهرة فكرية وثقافية عامة ُمؤطِّرة للمجتمع ،وهي يف الوقت ذاته الثقافة املهيمنة والتلقائية
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ٍ
حينئذ تكون إيديولوجيا ال محالة وفق مق ّررات األنرثوبولوجيا الثقافية ،التي تنظر
ملجتمع ما ،فإنها
لإليديولوجيا من منظار الوعي الجامعي .أما وفق االصطالح الثاين فاألمر واضح جدا ً.
إن الفارق األساس بني إيديولوجيا الشعوب اإلسالمية ،أنها ،أي اإليديولوجيا ،قامئة عىل معطيات
دينية تنويرية ،وترجع إىل مرحلة فاصلة تعطيها الدينامية والحركية والتج ّدد ،تلك هي زمن النبوة الذي
يفصل بني عهد الجهالة والظالم واإليغال يف املادة وبني عهد النبوة وال ّنور ،أما إيديولوجيا العالَم
الغريب ،فهي إيديولوجيا دهريّة دنيوية تستهدف تحقيق مصالح وجملة أهداف دنيوية عىل مستوى
الواقع امللموس فحسب ،أي أهداف ترتبط بتحصيل الرثوة والدخل وتطوير القدرة الرشائية.
إن القول بنهاية عرص اإليديولوجيا مقولة إيديولوجيا بامتياز ،تسعى لتحقيق أهداف ومترير
أفكار مع ّينة باعتبارها حقائق مطلقة وشمولية .إن قَ َدر حقبة أكلت من شجرة املعرفة هو االعرتاف
بأن مواقفنا من الحياة والكون ليست نتاج تعاظم معرفتنا التجريبية مطلقاً وأن أرفع املُثُل العليا
األشد تحريكاً لنا إنّ ا تتشكّل يف الرصاع مع ُمثُل أخرى مختلفة وحسب ،هي مق ّدسة عند
اآلخرين ،متاماً كام هي ُمثلنا بالنسبة لنا[[[.
 5ـ مبا أن لغتنا العربية مل يكن لها ح ّ
ظ اإلسهام يف مفردة اإليديولوجيا داللياً واصطالحياً،
ولكن أبناء هذه اللغة مل ميتنعوا عن استعامل تلك املفردة ،ومع األخذ بعني االعتبار أن هذه املفردة
متتلك رصيدا ً داللياً واستعاملياً متعددا ً ومطاطياً ،يفيض إىل التشويش واإلرباك يف معرفة مراد وقصد
ٍ
حينئذ أن يصار إىل تحديد مصطلح ،واتفاق عىل
املستعمل ،فاألمانة العلمية واألخالقية يقتضيان
داللة معينة لهذه املفردة ،ليكون اصطالحاً خاصاً بأهل العربية ،تحدد معامله وما يراد اإلشارة به
ومحموالته السلبية أواإليجابية ،وحينئذ يكون الباحث يف حلٍ من استعامله من دون مشكلة.

ٍ
حينئذ اإلعراض عن استعامله يف
وأما مع عدم حصول مثل ذلك التواضع واالصطالح ،فالالزم
مجابهة أفكار الخصوم ووصف مواقفهم باإليديولوجيا ،ألن ذلك يوجب التشويش بسبب من داللته
يعب
املطاطية ومحموالته املتكونة عىل مدى عقود من الزمان ،وألن استعامله والحال هذه بنفسه ّ
عن تزييف إيديولوجي ،ألن مفردة اإليديولوجيا صارت بنفسها موضوعاً لعمليات أدلجة ،واتّخذت
كسالح مرشع بوجه الخصوم الفكريني لإلساءة إليهم بسبب محموالتها السلبية يف داللة ما.
إن استثامر ضبابية املفردات وعدم الذهاب صوب تحديد مصطلحي للمراد منها يف مقام
تقصد اإليهام والتعمية ،وعن سوء ن ّيات وأهداف غري نبيلة.
االستعامل ،يكشف عن ّ
[[[ -حالة ما بعد الحداثة ،بحث يف أصول التغيري الثقايف ،ديفيد هاريف ،17 :ترجمة :د .محمد ش ّيا ،املنظمة العربية للرتجمة ،الطبعة
األوىل ،بريوت  ،2005والعبارة ملاكس فيرب.
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اإليديولوجيا واليوتوبيا في فكر مانهايم
تأصيالت نظرية يف املامرسة السياسية
حممد أمني بن جياليل
ّ

[*]
[[[

تهدف هذه املقالة إىل عرض رؤية عامل االجتامع األملاين كارل مانهايم (1947 - 1893
)حول رضورة االنتقال من اإليديولوجيا ( )Ideologyإىل سوسيولوجيا املعرفة بغاية بلوغ
اليوتوبيا ( )Utopiaيف التحليل العلمي للسلوك السيايس .كام تناقش مطالعات مانهايم حول
جه أسايس لدياليكتيك النظرية واملامرسة يف صريورة تُلهم املُتأ ّمل
املعرفة السياسية ك ُمو ّ
بتوطني املعايري اإليديولوجية والتطلعات اليوتوبية للتمييز بني األسس العقالنية والالّعقالنية
كمرجعية لتفكيك البنية الفكرية للعلم السيايس عىل وجه الخصوص.
الكلامت املفتاحية :اإليديولوجيا ،اليوتوبيا ،النظرية ،املامرسة ،املعرفة السياسية،
سوسيولوجيا املعرفة ،األمناط الفكرية ،الدورة االبستيمولوجية ،دياليكتيك العملية ،علم السلوك
السيايس.
املحرر
حركية الفكر االبستيمولوجي املعارص ،انطالقاً
طُرحت مسألة العالقة بني الفكر والوجود ضمن َ
من ارتباط رهان تشكيل املعرفة املوضوعية بالبنية االجتامعية والتاريخية؛ هذا الرهان تط ّور يف شكل
دياليكتيك بني الحقائق الجزئية النسبية امل ُحايثة والحقيقة الكلّية امل ُطلقة امل ُتعالية؛ فمن جهة اعتربت
الحقيقة املطلقة غري املتأث ّرة بالحتمية االجتامعية والتاريخية هي الفاعل الرئييس يف التفسري العقالين
املتغي ،ومن جهة أخرى هناك تصور واقعي-وضعي يرى أ ّن الفكر هو محصلة
للعامل الخارجي
ّ
للظروف املحيطة بالذات اإلنسانية .انطلق كارل مانهايم – باعتباره قامة ابستيمولوجية يف القرن
العرشين -من الفكرة املاركسية« :الفكر انعكاس للوجود املادي» ،حيث افرتض مقابالً لها ،وهو
سمه يف ما بعد وعياً زائفاً يعكس إيديولوجيا مع ّينة
عدم التطابق بني الفكر (املعرفة) والوجود ،الذي ّ
متخصص يف الفلسفة السياسية املعارصة .أستاذ العلوم السياسية ،جامعة بومرداس (الجزائر).
* -باحث وأكادميي
ّ
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قامئة عىل قيم املصلحة والتربير والتقويم ،إ ّن نَ ْز ْع هذا امل ُركّباإليديولوجي ـ يف تصور مانهايم ـ من
جهاز الفكر هو تأسيس للمعرفة املوضوعية نظرياً ،لكن إذا اختربنا ذلك عملياً ،سوف نجد أمناطاً
ُمتع ّدد ًة للمعرفة ،منها املعرفة الطبيعية واالجتامعية ،واملعرفة السياسية .يبدو حسب َعالِ ِمنا أ ّن العنرص
اإليديولوجي حارض بدرجة كبرية يف الفكر السيايس و ُمرتبط به أش ّد االرتباط .إ ّن هذا العنرص أو امل ُركّب
ال يوجد عىل مستوى التاريخ أو الطبقة االجتامعية وحسب (كام يعتقد ماركس) لكن يتع ّدى ذلك إىل
حصلة للبيئة االجتامعية والتاريخية ،رغم
الفرد الواحد داخل الجامعة الواحدة .فمعرفة ّ
كل فرد هي ُم ّ
وجود اإليديولوجيا داخل هذه املعرفة ،إالّ أنّها صادقة وصحيحة يف ح ّيزها البيئي الض ّيق .ترتيباً عىل
السابق ،برزت أمناط التفكري املتباينة عرب مراحل تاريخية مختلفة يف بيئات اجتامعية غري متجانسة،
سوا ًء عىل مستوى الفرد أو الطبقة أو الجامعة أو املؤسسة أو الدولة ،يتمثّل ذلك االختالف يف أشكال
عديدة من املامرسات االجتامعية والسياسية ،هذه املامرسات هي موضوع دراسة مانهايم املنطلقة
من أساس منهجي ونظري يَتَمظهر بصورة مح ّددة يف التحليل العالئقي لإليديولوجيا واليوتوبيا.
ظلّت اإليديولوجيا هاجساً ُمؤ ِّرقاً يف البحث عن بناء معرفة موضوعية مشرتكة لدى مانهايم ،لكن
خ النسبية ،عندما افرتض أ ّن العملية التاريخية هي حقيقة مطلقة ،يف الوقت الذي
يف األخري وقع يف ف ّ
تبدو فيه العالقة بني العنرصين اإليديولوجي واليوتويب يف الفكر غري منفصلة يف العملية التاريخية.
اإليديولوجيا واليوتوبيا :تقاطعات املفهوم وتناقضاته
ح ِظي مفهوم اإليديولوجيا[[[ بأهمي ٍة كبري ٍة لدى فالسفة العلوم (دوركهايم ،مانهايم ،ماركس،
َ
فيرب ،هابرماس) ،فكثريا ً ما نجد هذا املصطلح أو مفهوماً قريباً منه (اليوتوبيا مثالً) ،حارضا ً
حضورا ً مركزياً يف كتاباتهم[[[ .أُ ِّسس فكر مانهايم عىل التحليل اإليديولوجي واليوتويب ُ
املقارن
املتخصص يف البحث عن الحقيقة واألمر الواقع ،وهي الطريقة نفسها التي انتهجها فيام بعد،
ِّ
[[[
روبريتو سيربياين  ،حول اإليديولوجيا واليوتوبيا ،ضمن مؤلّفه« :تشكّل التمثّل الجامعي«La ،
[[[ -يقول ديستوت دي ترايس « :Destutt De Tracyميكن أن ُيس ّمى هذا العلم باإليديولوجيا ،إذا كان تفكرينا محدَّ داً مبوضوع دراسته،
والنحو العام ( )grammaire généraleإذا كان التفكري مركِّزاً عىل الطرق ،واملنطق إذا كانت الغاية هي نواة التفكري .مهام كان االسم
يجب أن يحتوي عىل الفروع الثالثة ]...[ ،فاإليدييولوجيا هي االسم الشامل ( (Le terme génériqueألنّ علم األفكار يتض ّمن علم
التعبري عن تلك األفكار وعلم اشتقاقها ومصادرها» .أنظر:
- Destutt De Tracy، Éléments d’ ideologie، Paris، Bebliotheque Imperiale، 1905، P1920-.
أنظر أيضاً توظيف هذا التعريف يف :كارل مانهايم ،اإليديولوجيا واليوتوبيا :مقدمة يف سوسيولوجيا املعرفة ،ترجمة وتقديم محمد رجا
الديريني ،رشكة املكتبات الكويتية ،الكويت ،ط ،1980 ،1ص.142
[[[ -سريغي كارا مورزا ،جدلية اإليديولوجيا والعلم ،ترجمة نواف القنطار ،دار عالء الدين للنرش والطباعة والتوزيع ،دمشق ،ط ،2005 ،1ص.29
[[[ -روبريتو سيربياين  ،Roberto Ciprianiعامل اجتامع ديني إيطايل معارص ولد يف  02مارس  ،1945بروفيسور يف جامعة روما ،3
رئيس املجلس األورويب للجمعيات الوطنية لعلم االجتامع.
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 ،Formazione Delle Rappresentazioni Collettiveوصل سيربياين إىل نتيجة مه ّمة وهي أ ّن
هناك تعارضاً بني املفهومني ،يأيت من حقيقة أ ّن اإليديولوجيا متيل إىل إضفاء الرشعية عىل الوضع
الراهن ،يف حني أ ّن اليوتوبيا هي أكرث ابتكارا ً ونقدا ً ،وتهدف إىل التغيري والتغلّب عىل ما هو قائم.
فكل فرتة يف التاريخ
يتّضح هذا الفه ُم النا ِج ُز لل َف ْرق من خالل نظر ٍة خاطف ٍة عىل التاريخ البرشي؛ ّ
تحتوي عىل أفكار ت َسمو عىل النظام القائم .ولكن هذه األفكار مل تكن تفعل بصفتها يوتوبيات،
بل كانت إيديولوجيات مناسب ًة لهذه املرحلة من الوجود طاملا ظلّت ُمندمج ًة بشكل «عضوي»
و ُمتناسق مع النظرة الشاملة للعامل التي مت ّيزت بها تلك الفرتة (أي إنّها مل توجد احتامالت ثورية).
إ ّن فكرة الفردوس ظلّت جزءا ً ال يتج ّزأُ من مجتمع العصور الوسطى أل ّن النظام االقطاعي والكهنويت
ظل قادرا ً عىل وضع الفردوس خارج املجتمع ،يف عامل يَسمو عىل التاريخ ويُخفّف
لتلك العصور ّ
ُجسد هذه
ِح ّدة الجوانب الثورية فيه .لكن حني قامت جامعات معيّنة يف املجتمع وحاولت أن ت ّ
املعاين الفردوسية يف سلوكها الفعيل ،تح ّولت تلك األفكار اإليديولوجية إىل أفكار يوتوبية[[[.

رسم التخوم بني اإليديولوجيا واليوتوبيا عند مانهايم هو مسألة التغيري،
الفارق األسايس الذي يَ ُ
أل ّن اإليديولوجيا يف كثري من األحيان تكون مصدر للباثولوجيات االجتامعية والتصلّبات السياسية
غي الوضع السائد نحو طريق
واالنغالقات الدينية واالنزالقات التاريخية .هنا تتدخّل اليوتوبيا لتُ ّ
بعيد عن األسباب املؤ ّدية إىل اختالالت النظام االجتامعي.
كل اإليديولوجيات داخل إطار
عىل هذا األساس ،قام مانهايم بتنسيب (ّ )relativization
كل معرفة ،هي
سوسيولوجيا املعرفة[[[ُ .وفقاً له ،هذا الحقل الجديد (تنسيباإليديولوجيات) يوحي بأ ّن ّ
فكل
وضعية ـ نسبيةُ ،مرتبطة بكوكبة مع ّينة من املالبسات االجتامعية ـ التاريخية (ّ ،)socio -historical
عرص يتط ّور ضمن منط خاص من الفكر ،واملقارنات بني هذه األمناط مستحيلة ،نظرا ً لالختالف
الجذري بني الطروحات أو ،إذا جاز التعبري ،نِسبويّة ُمطلقة ( .[[[)relatively absoluteأيضاً ،من جهة
كل عرص هناك نزعات متضاربة تجاه التغيري نفسه[[[ .من هنا يُ ّيز مانهايم بني «الوعي
أخرى ،يف ّ
[[[ -كارل مانهايم ،اإليديولوجيا واليوتوبيا :مقدمة يف سوسيولوجيا املعرفة ،املصدر السابق ،ص.248
[2] -Donald M. Borchert، Encyclopedia Of Philosophy، Volume n 5. USA.، Thomson Gale، Second
Edition، 2006، P604.
حة التأكيدات يف
[[[  -يف هذا السياق ُيدخل مانهايم مفهومني ،كبديلُ ،وفقاً لنظام يتج ّنب مصطلح النسبية ( )Relativismالستعادة ص ّ
العلوم االجتامعية :العالئقية ( )Relationismوالتخصيص ( .)Particularismأنظر:
- Iris Mandel، «Mannheim’s Free-Floeting intelligensia: The Role of Closness and Distance in The
Analysis of Society»، Studies in Social and Political Thought، See:www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/
file.php?name=122-.pdf&site=412، p3132-.
[4] - Ibid، P685..
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الزائف « Conscience Fausseو«الحقيقة  »La réalitéو«األمر الواقع  .»Le réelهدفه من هذا التمييز
هو ترشيح مفهومي اإليديولوجيا واليوتوبيا ،وتحديد مسار طرائقي يُربز كيف ننتقل بينهام ،وما هي
الطريقة امل ُثىل للتح ّرك من الحالة الستاتيكية إىل الحالة الديناميكية ،بنمط يُحقّق فائدة من التغيري
االجتامعي دون املساس مبقومات االستقرار السيايس.
أ ّوالً ،الوعي الزائف؛ ظهر هذا املفهوم يف أحدث أشكاله ،بعد إلغاء العوامل املتعالية والدينية
( ،)Transcendantaux et Religieuxوبداية البحث عن معيار لألمر الواقع يف مجال املامرسة،
خصوصاً املامرسة السياسية ،يف حالة تستدعي مذهب الرباغامتية ( .)Pragmatismeلكن يف
املقابل إذا قورنت بصياغتها الحديثة ،فينقصها اإلحساس مبا هو تاريخي .الفكر والوجود ال
يزاالن ميثّالن قطبني ثابتني منفصلني ،يحمل كل منهام تجاه اآلخر عالقة ستاتيكية يف عامل ال
يتغي .أ ّما اآلن فقد بدأ اإلحساس الجديد بالتاريخ يتغلغل وأضحى ُممكناً تص ّور مفهوم دينامييك
ّ
[[[
لإليديولوجيا واألمر الواقع .
ثانياً ،األمر الواقع؛ أو «الوجود يف ح ّد ذاته »L’existence en soi ،هو مشكلة فلسفية ،لكن من
الناحية السوسيولوجية يعيش اإلنسان ضمن سياق التاريخ واملجتمع ،فالذي يُحيط به هو الوجود
وليس الوجود يف ح ّد ذاته ،وعليه ّ
يدل املصطلح من هذه الزاوية عىل شكل تاريخي ملموس
كل ما هو ف ّعال بشكل ملموس (.)cencrètement effectife
للوجود االجتامعي ،فالوجود هو ّ
مبعنى أنّه نظام اجتامعي يؤ ّدي وظائفه فعلياً ،وال يوجد فقط يف خيال األفراد[[[.

ثالثاً ،الحقيقة؛ التي تقول إ ّن الكلمة نفسها أو املفهوم نفسه يعني يف معظم الحاالت أشياء
مختلفة حني يستعمله أشخاص ذوو أوضاع مختلفة[[[ .فالبحث عن الحقيقة هو افتكاك من االنحرافات
اإليديولوجية واليوتوبية ( .)Déformations idéologiques et utopiquesيف لحظة التنقيب عن
كل من املفهومني
اإليديولوجيا واليوتوبيا ،تَطرح مسألة الحقيقة والواقع نفسها عىل املستوى البحثيٌّ .
كل فكرة مبدى تطابقها واتفاقها وانسجامها مع الواقع (toute idée doitetre
لح عىل رضورة أن تُقاس ّ
يُ ّ
 .[[[)jugée par son accord avec la réaliteوعليه ،لتحديد الطبيعة الدقيقة للمعيار الجديد للحقيقة،
بدالً من املعيار الديني املتعايل ،يجب أن نُخضع مفهوم اإليديولوجيا إىل تحليل تاريخي أكرث دقّة[[[.
[1] - Karl Mannheim (1929)، ideologie et utopie: une introduction ả la sociologie de la connaissance،
traduit par Pauline Rollet، Réalisée par Jean-Marie Tremblay، Paris، Librairie Marcel Rivière et Cie،
2003، p5253-.
[2] -Ibid، p64.
[[[  -كارل مانهايم ،اإليديولوجيا واليوتوبيا :مقدمة يف سوسيولوجيا املعرفة ،املصدر السابق ،ص.316
[4] - Karl Mannheim، ideologie et utopie: une introduction ả la sociologie de la connaissance، Op.cit، p55.
[5] - Ibid، p34.
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وحساسة يف التعامل مع
من العرض السابق للمحطّات اإلبيستيمية التي هي كأنها مناطق بِكر
ّ
تحتل منطقة الوعي
ّ
العقليات بأمناطها اإليديولوجية واليوتوبية ،نستنتج أ ّن اإليديولوجيا غالباً ما
الزائف ،ألنّها يف الوقت ذاته ،ترى الواقع والحقيقة من منظور إيديولوجي زائف ،وتعتقد أ ّن ذاك
هو الواقع الذي يتطابق مع الفكر الرصف وال يجوز تغيريه ،رغم تعبريه عن وضعية إنسانية ُمبتذلة،
التمسك به ،وااللتفاف والتمركز حوله .واملسألة أعمق من ذلك ،حيث يرقى
بل بالعكس ال ب ّد من
ّ
أصحاب هذا املنظور مبنظورهم إىل درجة اعتباره أنّه يف مستوى القدرة عىل متثُّل جوهر الوجود،
وملَ ال ،إىل مرتبة املامهاة بني اإليديولوجيا والروح املتعالية.
فس إيديولوجياً أو يوتوبياً .لكن الخلل املنطقي يقع عندما يُجعل
من هناّ ،
كل يشء روحي يُ ّ
الوجود املتعايل ِ
وح ّدة الوعي الزائف يف منزلة متساوية ،عىل سبيل املثال التناقض بني املنطق
الداخيل للدولة (السيادة) ووجودها الخارجي (السلوك)[[[ .يف تقديري أ ّن الدولة تحمل إيديولوجيا
(ليبريالية مثالً) ت ُع ُّد خلفية أساسية يف توجيه سيادتها امل ُفرتضة من خالل قيم الحرية وحقوق
اإلنسان ،الخ .لكن يف اآلن نفسه ،نجد هذه القيم الليبريالية تتهاوى يف مرسح السيادة الفعلية أو
كل البعد عن
سلوك الدولة ،وبالتايل تغدواإليديولوجية الليبريالية زائفة يف قيمها ومبادئها ،وبعيدة ّ
معايري الحقيقة التي ت َنشد واقع حياة سياسية خالية من الرصاعات الطائفية والحروب االهلية .إذا مل
ت ُؤ ِّد اإليديولوجيا وظيفة بناء واقع اجتامعي متوازن ،فهي ال محالة تقوم بوظيفة تربير هذا الواقع
ملصلحة طبقة أو طائفة أو نخبة مع ّينة .إ ّن الواقع الزائف يولد من رحم الوعي الزائف.
سبيل آخ ُر من غري االنفالت والهروب من إيديولوجيا الوضع الراهن واالرتحال إىل
ٌ
مل يبْ َق
[[[
املستقبل (اليوتوبيا)  .بإمكان اليوتوبيا أن توفّر املالذ بكبح غطرسة اإليديولوجيا والتح ّرر من
جه نحو بناء عامل ُمتو ّهج و ُمستنري يزخر بالقيم اليوتوبية ،ال نقول املثالية أو
الحارض واآلين والتو ّ
كل
الخيالية ،لكن القيم املنشودة والتي ميكن تحقيقها بدرجة عالية وإىل ح ّد كبري .لكن هل يعني ّ
هذا أ ّن اإليديولوجيا تتعارض مع اليوتوبيا؟

َحضنا يف هذا السياق ،مناقشة بول ريكور لعمل مانهايم يف محارضاته عن اإليديولوجيا
ت ُ
[[[
لحل التناقض املوجود بني املفهومني  .وهي
ّ
واليوتوبيا ،ليوضّ ح ج ّيدا ً املحاوالت الجا ّدة
محارضات أُلقيت أل ّول م ّرة يف جامعة شيكاغو خريف عام  ،1975حاول ريكور من خاللها أن
وسعاً مناقشاته إىل
يُق ّدم أل ّول م ّرة تحليالً ّ
مفصالً لكارل مانهايم ،وماكس فيرب ،وكليفورد غريتزُ ،م ِّ
[1]- Hannah Arendt، «Philosophy and Sociology»، Translation by Clare McMillan and Volker Meja،
www.bard.edu/arendtcollection/kettler-mannhiem/arendt-eng_KnowPolitics.pdf، p199.
[2]- Ibid، p205.
[3] - Nicoval Vulpe، «Ideology، Epestemology And Work: A New Evaluation Of Karl Mannheim’s Third
Way» www.dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/97996.pdf، p123.
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لوي ألتوسري ويورغن هابرماس ،وتحديدا ً الفالسفة الريبيني الثالثة (ماركس ،فرويد ،نيتشه) .عالج
موضوعي اإليديولوجيا واليوتوبيا منذ مانهايم يف إطار مفهومي واحد .فقد كان
ريكور من خاللها
ْ
من امل ُعتاد النظر إىل اإليديولوجيا عىل أنّها موضوع يقع ضمن اختصاص علم االجتامع وعلم
السياسة ،بينام أُدرجت اليوتوبيا ضمن التاريخ أو األدب .لكن املقابلة التي يُقيمها ريكور بني
اإليديولوجيا واليوتوبيا ت ُع ّرف االثنني وتشري حدودهام عىل نحو أفضل ،كام أنّها تشري االختالف
كل من الواقع
بينهام وبني صياغات مفهومية أقد ْم ،كان يجري عربها مقابلة اإليديولوجيا مع ٍّ
حلامً أو خياالً داالً عىل رغبة[[[.
والعلم ،بينام مل يُنظر إىل اليوتوبيا إالّ باعتبارها ُ
ت َك ُمن قيمة مانهايم بالنسبة ملرشوع ريكور يف إخفاقاته (الصفة الدائرية لإليديولوجيا ومفارقتها)
بقدر كمونها يف نجاحاته (مثالً توسيعه ملفهوم اإليديولوجيا ) .يتمكَّن مانهايم إىل ح ٍّد ما من
تعويض إخفاقه يف التغلّب عىل ُمفارقة اإليديولوجيا عرب مقارنته اإليديولوجيا مع اليوتوبيا.
ظ مل َي ِ
لكن مانهايم لسوء الح ّ
ض باملقارنة بعيدا ً ،كام أنّه مل يُدرك بأنّها تُق ّدم بديالً للتقابل بني
اإليديولوجيا والعلم .يصف مانهايم اإليديولوجيا واليوتوبيا بأنّهام شكالن من أشكال الالّتطابق؛
نقاط أفضلية يف التعارض مع الواقع الراهن[[[.
تعود محارضات ريكور إىل مانهايم هنا ،ألنّه يض ُع اإليديولوجيا واليوتوبيا يف إطا ٍر مشرتك
َ
يختزل الفروقات بينهام .األمر الذي أ ّدى إىل ظهور استجابة
(الالّواقعي والالّعميل) دون أن
جهت تقييمه ككل .بالنسبة ملانهايم
ريكور لخطوة مانهايم األوىل[[[ يف دراسة املعيار ،التي و ّ
تدخل اإليديولوجيا أو اليوتوبيا عىل ح ٍّد سواء يف عالق ِة التطابقٍ مع الواقع ،لكن اإليديولوجيا
ت ُضفي الرشعية عىل النظام القائم بينام اليوتوبيا ت ُد ّمره .وينتقد ريكور مانهايم بسبب تغليبه
اليوتوبيا باعتبارها التطابقاً عىل حساب النظر إليها كقوة ُمد ِّمرة .ومضامني اختيار مانهايم
ت ُصبح واضحة يف مناقشته للقوى امل ُح ّركة الزمنية لليوتوبيا .يرى مانهايم أ ّن الفرتة الحديثة التي
يَكتب فيها قد شهدت انحالل اليوتوبيا ،نهاية الالّتطابق وبداية عامل مل يَ ُع ْد يف طور صريورة.
ويحاول ريكور إثباث أ ّن هذا الحكم ال يعتمد فحسب عىل تقييامت اجتامعية وتاريخية ،لك ّنه
تأصل يف إطا ٍر مفهو ِم ّي خاص .يبدو مانهايم مشدودا ً إىل طريقة يف التفكري تُع ّرف الواقع
ُم ّ
ؤس ٍ
س عىل التوت ّر بني
من منظور علمي ـ حتى لو مل يكن وضعياً ـ .بدالً من تطوير أُمنوذ ٍ
ج ُم ّ
[[[ -بول ريكور ،محارضات يف اإليديولوجيا واليوتوبيا ،تحرير وتقديم جورج ﻫ .تيلور ،ترجمة فالح رحيم ،دار الكتاب الجديد املتحدة،
بريوت ،ط ،2002 ،1.ص.6-5
[[[ -املصدر نفسه ،ص.13-12
[[[ -ينطلق مانهايم – حسب ريكور -عرب ثالث خطوات :األوىل ،عرب دراسة املعيار  ))Creteriologyتعريف فاعل لليوتوبيا ،الثانية عرب
دراسة الرموز  ،))Typologyوالثالثة عرب الحركية الزمنية ،االتجاه التاريخي لدراسة الرموز .أنظر :املصدر نفسه ،ص.18
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اإليديولوجيا واليوتوبيا ،والذي ميكن أن يفتح األُفق أمام فهمٍ أكرث حركية للواقع ،فإ ّن أمنوذجه
يضع اإليديولوجيا أ ّوالً ،ثم اليوتوبيا ،مقابل واقع محكوم مبعايري عقلية وعملية :اإليديولوجيا
واليوتوبيا تتّسامن بالالّتطابق واالنحراف عن الواقع .أل ّن مانهايم ال يُض ّمن تحليله البنية الرمزية
الخواص الدامئة وااليجابية .إذا كانت أفضل وظيفة لإليديولوجيا
للحياة ،فإنّه يعجز عن دمج
ّ
هي الدمج ،أي الحفاظ عىل هوية شخص أو جامعة ،فإ ّن أفضل وظيفة لليوتوبيا هي استكشاف
امل ُمكن .ت ُشكّك اليوتوبيا يف ما هو قائم يف الوقت الراهن ،إنّها تنويع خيايل عىل طبيعة السلطة
والعائلة والدين وما إىل ذلك .علينا أن نُج ّرب احتامليات النظام االجتامعي .لكن اليوتوبيات
حلم يريد أن يتحقّق .وقصد اليوتوبيا هو تغيري الوضع الراهن وتدمريه.
حلُامً وحسب ،إنّها ُ
ليست ُ
فأحد أهم األسباب التي تجعل ريكور يُناقش سان سيمون وفوريه ـ طوباويان اشرتاكيان غري
ماركسيني بَذل أتباعهام جهودا ً ج ّبارة لتحقيق ما يدعوان إليه من يوتوبيات ،هو أنّهام ميثّالن هذا
املنظور ،أي ميثّالن منطاً أهمله مانهايم .ولكن حتّى عندما يكون قصد اليوتوبيا تدمري الواقع،
أي واقعٍ راهنٍ  .فاليوتوبيا هي املثال الدائم ،ذلك الذي
فإنّها تبقى ت ُحافظ عىل مسافة ت ُبعدها عن ّ
نجد أنفسنا متّجهني ص ْوبَ ُه لك ّننا ال نُدركه أبدا ً إدراكاً تاماً .وريكور هنا يَب ِني عىل إحساس يُسا ِو ُر
مانهايم دون أن يتمكّن من دمجه يف نظريته ،أال وهو أ ّن موت اليوتوبيا ُيكن أن يعني موت
ٍ
أهداف مستقبلية .إذا
أي
أي مرشوعٍّ ،
املجتمع .مجتمع دون يوتوبيا سيكون م ّيتاً ،إ ْذ إنّه سيفتق ُد ّ
كانت اإليديولوجيا بوصفها دمجاً واليوتوبيا بوصفها «اآلخر» ،امل ُمكن ،فإ ّن اإليديولوجيا هي
إضفاء الرشعية عىل السلطة القامئة بينام تُ ثّل اليوتوبيا تح ّدي هذه السلطة[[[.
بعد القراءة الريكورية نُالحظ أنّه؛ بالرغم من التط ّرق ملختلف النامذج ،كان تركيز مانهايم يف
لسبب بسيط ،وهو أ ّن ما بعد
النموذج املاركيس لفهم ثنائية اإليديولوجيا واليوتوبيا هو الغالب،
ٍ
املاركسية وفّرت منوذجاً مقابالً (اليوتوبيا) للامركسية ،األمر الذي فتح باب املقارنة ،أل ّن عند
ماركس اإليديولوجيا هي أحد مكونات البنية الفوقية ،والتي تقوم بتربير ورشعنة وجود النظام
السيايس (الذي يخدم اإليديولوجيا الرأساملية) ،أي املحافظة عىل استقرار واستمرار وضعه
السائد ،بالرغم من إنتاجه الدائم ألشكال الهيمنة والظلم واإلفقار والحرمان والتفاوت .هنا ت ُؤ ّدي
اإليديولوجيا وظيفة ال ّدمج التي تح ّدث عنها مانهايم وعقّب عليها ريكور .لكن تنتهي هذه الوظيفة
حينام تبدأ اإليديولوجيا االشرتاكية بالتطلّع إىل الشيوعية بحسب ماركس (املجتمع الطوباوي).
لقد جعلت هذه الفكرة األخرية ُج َّل الطوباويني االشرتاكيني ومن بينهم سان سيمون ،يبحثون
عنعامل يوتويب ُيكّنهم من التح ّرر من البنية االقصائية لإليديولوجيا الرأساملية ،فاليوتوبيا عندهم
[[[  -املصدر نفسه ،ص.19-18
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هي مرشوع استعادة للحقوق امل َسلوبة .يبدو أ ّن التأويل عند ريكور توقّف عند لحظتني أساسيتني
(ماركس-مانهايم) أثبتت الرشعية االبستيمولوجية للمقارنة بني مفهومي اإليديولوجيا واليوتوبيا،
ُحي هو غياب وحدة الفكر والوجود (ما يدعوه مانهايم بالالّتطابق) ،هذه الدعوة
والسؤال امل ّ
جعلت اليوتوبيا أمرا ً ُممكناً لكن ليس باإلطالق التام ،أي اعتبارها كالًّ مطلقاً ال ميكن إدراكه بصفة
كلّية ،أل ّن هناك باألساس أزمة عميقة بني الفكر والوجود.
ِ
بني الفلسفة والتجربة :نحو استيعاب معرفة ِّ
اجلزء
الكل ملعرفة
من متثّالت تجاوز األزمة التي أصابت الحياة الفكرية؛ السجال الذي دار بني املعرفة التجريبية
التي ت ّدعي الصحة ( )Validityوت ُبعد القضايا املتافيزيقية والفلسفية ألنّها ُمختلَف عليها وليست

دقيقة .واملعرفة الفلسفية التي ترتكز عىل املنطق كأداة للتفكري إضافة إىل األدوات السامية
كالحدس والتأ ّمل .يجد مانهايم حالًّ وسطاً ،بني العلم التجريبي الذي يُز ّودنا بأجوبة يقينية عن
القضايا الجزئية ،وبني الفلسفة التي ت ُفعمنا بالتأ ّمل يف القضايا الكلّية (يُش ّبه هذا الحل بافرتاض
تتخل
ّ
ينص عىل أنّ« :املَلِ ُك َيلك وال يحكم»؛ ينبغي للفلسفة أن
منظّري ال َملَ ِكية الدستورية الذي ُّ
كل منطقة واختصاصها (يف اعتقادي طبقاً للقاعدة النظرية
عن ا ّدعائها للدليل الصحيح بشكل عامّ ،
كل وِجهة نظ ٍر هي
املعكوسة :الحاكم يَحكم وال َيلك) .أ ْن نُدرك إدراكاً شامالً يعني أن نفهم أ ّن ّ
ٌ
مجال محدود ،من ث ّم استيعاب املحدودات .اذن ،يربز بوضوح جرس االنتقال من اإليديولوجيا
إىل اليوتوبيا ،عرب عدم االكتفاء بتب ّني منظور ضيّق يف الوضع الراهن ،بل نسعى دامئاً إىل فهم
وتفسري االستبصارات الخاصة من سياق يتزاي ُد شموالً[[[.

ترتيباً عىل السابق ،ت ِ
تعب عن
َرتسم يف الذهن الصورة النمطية التي تفرتض أ ّن اإليديولوجيا
ّ
الحقيقة الجزئية ( ،)Partial truthيف ُمقابل اليوتوبيا التي تعكس البحث الدؤوب عن الحقيقة
الكلية ( .)Total truthبالرغم من ذلك ،نجد أ ّن اإليديولوجيا يف ح ّد ذاتها تحمل هذه الصورة،
حيث ينتصب التناقض الداخيل ( )Paradoxملفهوم اإليديولوجيا ،إذا تت ّبعنا التحديد املانهاميي
(الجزيئ والكيل) لإليديولوجيا.
موقف متشك ٍ
ٍ
ِّك تجاه األفكار والتص ّورات التي يتق ّدم
فاملعنى الجزيئ لإليديولوجيا هو اتخا ُذ
بها خص ُمنا ،فهي متْويهات تُخفي الطبيعة الحقيقية لوضعٍ لن يكون االعرتاف بحقيقته ُمتّ ِفقاً مع

الكل فهو إيديولوجيا عرص ما أو إيديولوجيا جامعة تاريخية (طبقة
مصالح هذا الخصم .أ ّما املعنى ّ
[[[  -املصدر نفسه ،ص.169-168
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[[[
ل لإليديولوجياتجسيدا ً
ّ
مثالً) ،البناء
الكل لعقلية عرص أو جامعة  .يرفض مانهايم املفهوم الك ّ

كل معرفة اجتامعية ،والتي اعتربها مبنزلة بنية منظورية
ملا يعتربه ا ّدعاءات خاطئة ،إىل ح ٍّد ما ،يف ّ
( ،[[[)perspectivalوبالتايل ينبغي لعلم السياسة بطريقة أو بأخرى أن يكون وسيطاً للرصاعات
اإليديولوجية لخلق توليفة ( )synthesisيف شكل واقعية ُمشرتكة ،بتوفيق هادئ للرصاع ،وتحويله
إىل تفاوض حول املصالح املتناقضة .بدالً من ذلك ،يُؤكّد مايبوم  maybaumeعىل التضاد بني
ووسعه يف شذرات من ثالث مقاالت ض ّمنها
اإليديولوجيات واليوتوبيات الذي ط ّوره مانهايم ّ
بطريقة غري نسقية يف كتابه ،والسيام مقاله حول اليوتوبيا الذي يقع يف نهاية الكتاب ،دون املساهمة
يف الحدث بوصفه خالصة لحجج تراكمية ،حسب مالحظات مانهايم نفسها .يَفرتض مايبوم أنّه
بالرغم من وجود مساحة مشرتكة تجمع بني اإليديولوجيا واليوتوبيا ،أيضاً ،هناك ٌ
فرق بني املفكّرين
امل ُق ّيدين باالنتامءات الرجعية ذوي اإليديولوجيات غري الواعية (الجاهلة) ،وسيكولوجيات
املصالح ،أو ذوي التخطيط املاكر ،وامل ُفكّرين امل ُستقلّني الذين ميلكون طاقة وبصرية ملعرفة
العامل من خالل اليوتوبيات ،والذين يحوزون عىل قدرة للتحقّق من صحة أنفسهم يف املامرسة
عن طريق تنفيذ وتفعيل رؤيتهم[[[.
َعطفاً عىل ما تق ّدم به مانهايم ومايبوم ،األول حينام ركّز يف وجود توافق بني املعنى الكيل
الكل للمجتمع،
لإليديولوجيا واليوتوبيا بذاتها ،أل ّن اإليديولوجيا بهذا املعنى من جهة تَعكس البناء ّ
وتَ لك رؤية تطلّعية للمستقبل (بنية منظورية بتعبري مانهايم) من جهة أخرى .والثاين عندما حاول
أن يُثبت التوت ّر الدائم بني اإليديولوجيا واليوتوبيا ،وتع ّمق يف التح ّدث عن ثنائية املفكّر الحر الذي
يُوظّف اليوتوبيا يف رؤيته للعامل واملفكّر املقيّد الذي يبني رؤيته عىل االنتامءات الضيّقة .بني ذاك
يل مع رأي مانهايم كحل ابستيمولوجي ُمقرتح لتوفيق هذه الثنائيات بتوقيف حالة التوت ّر
وذاك ،نَ ُ
والرصاع بني املواقف اإليديولوجية والتطلّعات اليوتوبية ،وأنسب علم يقوم بهذه املهمة ـ حسب
مانهايم ـ هو علم السياسة ألنّه ينربي مبعرفة موضوعية ميكنها أن تكشف املفارقات من خالل
العودة إىل البنية السياقية واملناسباتية التي تُولد فيها الظواهر السياسية واالجتامعية.
[1] - Karl Mannheim، ideologie et utopie: une introduction ả la sociologie de la connaissance، Op.cit، p23.
[[[-يَقصد مانهايم مبصطلح منظور داللة التطلّع ،واملراد منه« :املكانة االجتامع َّية والتاريخ َّية للفرد التي يُدرِك بواسطتها األسلوب العام
لفهم األشياء» .أنظر:
- (1936)، Idéology And Utopie: An Introduction To The Sociology Of Knowledge، Translated By Louis
Wirth and Edward Shils، London، Rootledge And kegan Paul Ltd، 1997.
[3] - Davide Kettler and Volker Meja، «Karl Mannheim’s Jewish Question»، Religions، Third Issue، 11
April 2012، P240.
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همً لفهم املواضيع والقضايا الخاصة
يُع ّد السياق السيايس الذي كان فيه مانهايم ،بشكلٍ عامُ ،م ّ
بسوسيولوجيا املعرفة .فأعامل مانهايم تشكّلت نتيجة ملتوالية اجتامعية وأزمة سياسية خالل
الحرب العاملية األوىل ،والثورات الهنغارية بعد الحرب ،والرصاع بني الشيوعية والفاشية ،وأسباب
الحرب العاملية الثانية وثورات التغيري االجتامعي التي م ّهدت للحرب الشاملة .هناك تطورات ُمه ّمة
ومراحل أخرى .لكن األهم هو أ ّن هذه السياقات عكست أزمات تغيري .بالرغم من أ ّن امل ُهيمن
عىل أعامله هو الرصاع بني الرؤى التاريخية اإليديولوجية واليوتوبية للعامل ،من ناحية ،ومن ناحية
أخرى أهمية التجديد األخالقي والقيمي من أجل إحداث تغيري اجتامعي تق ّدمي ،يكون تركيزه يف
التجديد األخالقي والقيمي؛ ورد هذا من خالل السياق اإلنجليزي الذي شكّلته املسيحية الداعية
إىل رضورة الفهم الديني للمجتمع املعارص امل ُتزامن مع سنة  .1943يف نهاية حياته ،انض ّم مانهايم
إىل مجموعة من املثقّفني املسيحيني والنشطني الذين سعوا إىل خلق نظام جديد يف املجتمع
لوقف امل ّد العلامين وإعادة بناء تج ُّمع أخالقي[[[.

هذه املالبسات التاريخية والظروف الدينية أث ّرت عىل بلورة وتشكيل اعتقاد هام عند مانهايم حول
الفئات االجتامعية ،فريى أ ّن هناك اختالفاً كبريا ً يف وجود قدرة عىل تجاوز املوقف الضيّق الخاص
بكل فئة اجتامعية ،ويضع أمالً كبريا ً يف «املثقفني املستقلني »unattached intelligentsia ،غري
ّ
امل ُرتبطني اجتامعياً ،فهو يعتقد أنّهم نخبة بينية خالية نسبياً من املصالح الطبقية .وأكّد أيضاً ق ّوة
ٍ
حينئذ يُنتج هذا الفكر صورة ُمش ّوهة للواقع االجتامعي.
الفكر اليوتويب يف متاثله واإليديولوجيا،
حو ُز عىل ديناميكية عالية يف تحويل
ولكن عندما تغ ُدو اليوتوبيا غري متامثلة مع اإليديولوجيا ،فإنّها تَ ُ
هذا الواقع إىل صورته األصلية[[[.

إ ّن استجالء العنرص اإليديولوجي واستنطاق العنرص اليوتويب يف التأ ّمل النظري للنامذج املثالية
للتيارات االجتامعية والسياسية السائدة (املحافظ البريوقراطي ،التاريخي امل ُحافظ ،البورجوازي
الدميقراطي الليبريايل ،الشيوعي ـ االشرتايك ،الفاشية) يف املامرسة السياسية خالل القرنني التاسع
لدليل عىل أ ّن العمل السيايس ُيكن ،دومنا صعوبة ،أن يُح َّدد ويُع َّرف علمياً.
ٌ
عرش والعرشين،
يَتّخذ التفكري التاريخي-السيايس أشكاالً ُمتع ّددة تبعاً لتع ُّدد التيارات السياسية املختلفة،
وبالتايل اختالف رؤية وفهم األطراف التاريخية والسياسية ملشكلة العالقة بني النظرية واملامرسة

[1] - Karl Mannheim (1936)، Idéology And Utopie: An Introduction To The Sociology Of Knowledge،
Op.cit، p. xxxviii.
[2] - Peter L. Berger and Thomas Luckmann، «The Sociol Construction Of Riality: A Treatise in the
Sociology of Knowledge»، USA، Penguins Books، 1991، p22.
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يكن أ ْن نَلمس هذا بوضوح من خالل تَح ّول ورصاع األمناط
داخل علم السلوك السيايس[[[ُ ،
الفكرية الغربية املتباينة يف فرتات تاريخية مختلفة ،وعليه انطلق مانهايم من دراسة تاريخية َم ْس ِ
حية
للكشف عن أبعاد العالقة بني النظرية واملامرسة السياسية:
ّأو ًال؛ النمط التارخيي املحافظ ()Censervative Historicism
ينزع هذا النمط باتجاه الفكر البريوقراطي الذي مييل بدوره إىل تحويل كل مشاكل السياسة إىل
مشاكل إدارية .ونتيجة لذلك فإ ّن غالبية الكتب عن السياسة يف تاريخ علم السياسة األملاين هي
يف الحقيقة بحوث يف اإلدارة .البريوقراطية العسكرية مثالً ،يف مواجهتها لحدث الثورة تلجأ إىل
ٍ
ترشيعات تعسفية اعتباطية بدالً من مواجهة الوضع السيايس عىل أرضيته .ذلك ألنّها تعتقد أ ّن
َس ِّن
حي عن قوى اجتامعية أساسية ،اذن العقلية
الثورة حدثٌ شا ٌذ يف وضع تنظيمي جيّد ،وليس تعب ٌ
ري ٌّ
البريوقراطية هي بصدد تعميم الخربة ،وإهامل الحقيقة القائلة إ ّن عامل اإلدارة ال ُيثّل سوى جزءا ً
مذهب موا ٍز له هو النمط املحافظ
الكل .إضافة إىل املذهب البريوقراطي نشأ
ّ
من الواقع السيايس
ٌ
خاصاً بفئة اجتامعية تتألّف من طبقة النبالء والطبقة البورجوازية بني
التاريخي .وقد كان هذا املذهب
ّ
املفكّرين .وقد كان هؤالء هم الحكّام الفعليون والفكريون للبالد .لكن كان دامئاً يوجد قَ ْد ٌر من التوت ّر
بينهم وبني املحافظني البريوقراطيني .وكان هذا النمط الفكري يحمل طابع الجامعات األملانية ،وال
سيام طابع الفئة امل ُهيمنة من املؤ ّرخني ـ وال تزال هذه العقلية حتّى اليوم تَنال ال ّدعم من هذه الدوائر
إىل ح ٍّد كبري .يتميّز املذهب التاريخي املحافظ بإدراك امليدان الالّعقالين (الالّعقالنية التقليدية ما
قبل الرأساملية ،والالّعقالنية الرومنتيكية) يف حياة الدولة الذي ال ُيكن السيطرة عليه من ِقبل اإلدارة.
إنّه يعرتف بوجود ميدان كبري غري منظّم ،ويعترب هذا امليدان املجال املناسب للسياسة .ويف الحقيقة
يُركّز هذا املذهب اهتاممه بشكلٍ كاملٍ تقريباً يف العوامل الالّعقالنية امل ُته ّورة التي ت ُز ّودنا بالقاعدة
الحقيقية ملزيد من التط ّور يف الدولة ويف املجتمع ،ويَعترب أ ّن هذه القوى تستعيص متاماً عىل الفهم،
ولذلك فإ ّن العقل البرشي عاجز عن فهمها أو السيطرة عليها .وهنا ال يشء يُساعد عىل قَ ْولْبَة املستقبل
ٍ
صمت ،وروح الشعب ،وهي كلّها
سوى الغريزة املوروثة تقليدياً ،والقوى الروحية التي تعمل يف
تستم ّد قواها من أعامق الالّشعور.
عب ادموند بريك  Burkeالذي كان منوذجاً يُحتذى به لدى معظم املحافظني
لقد سبق أن ّ
األملان يف نهاية القرن الثامن عرش ،عن هذا املوقف بالكلامت امل َهيبة التالية« :إ ّن علم بناء دولة
دميقراطية ( )commonwealthأو تجديدها أو إصالحها ،هو ككل علم تجريبي آخر ،ال ميكن

[[[  -كارل مانهايم ،اإليديولوجيا واليوتوبيا :مقدمة يف سوسيولوجيا املعرفة ،املصدر السابق ،ص.181
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تعليمه ُمسبقاً ،وال ُيكن للخربة التي ت ُعلّمنا ذلك العلم العميل أن تكون خربة قصرية» .الجذور
ُعب عن إيديولوجية طبقة
السوسيولوجية لهذه الفرضية ( )thesisواضحة بشكلٍ مبارش .فقد كانت ت ّ
كل من أملانيا وانجلرتا ،وساعدتهم يف إضفاء الرشعية ( )Legitimatizeعىل
النبالء الحاكمة يف ٍّ
تب ُّوئِهم مناصب القيادة يف الدولة .وعليه ،يتّضح أ ّن املحافظ الذي ينتمي إىل الطبقة البريوقراطية
مييل إىل إخفاء املجال السيايس ،بينام يرى املحافظ التاريخي الذي ينتمي إىل طبقة النبالء
ٌ
ين ،مع أنّه يؤكّد تحديدا ً
الحاكمة هذا املجال بوضوح أكرث وتركيز أكرب يف اعتبار أنّه
مجال العقال ٌّ
العوامل التقليدية يف األحداث التاريخية من خالل نفي الذوات الفاعلني[[[.
إ ّن العقلية البريوقراطية هي من صميم التعبريات اإليديولوجية والعمل البريوقراطي هو أحد
أشكال مامرستها ،بالرغم من أ ّن هذه العقلية هي الخلفية األساسية للمذهب التاريخي امل ُحافظ،
إالّ أ ّن هذا األخري هو ض ّد الرصامة العقالنية لإلدارة البريوقراطية .فالسياسة (نظرا ً وعمالً) يف
هذه الحالة تتأث ّر بنموذجني (عقالين والعقالين) ُمتصارعني ،وفقاً لذلك سيهتدي الباحث إىل
تفسري السياسة كعلم وكسلوك بالرجوع إليهام كمقاربات جاهزة ،فهناك منوذج الفاعل العقالين
البريوقراطي الرشيد ،والنموذج التاريخي الذي يستلهم أساسه من املوروث التقليدي للمجتمع،
وهي مناذج اسرتاتيجية معيّنة للمقاربة والفهم يف تحليل السلوك السيايس.

ثانياً؛ النمط البورجوازي الدميقراطي الليبريايل (،)Liberal-Democratic Bourgeois
يُع ّد هذا النمط الخصم الرئييس للنمط السابق ،وهو الطبقة البورجوازية الدميقراطية-الليبريالية
ونظرياتها الناشئة عن العقلية االقطاعية االرستقراطية .فقد رافق ظهور البورجوازية قيام مذهب
فكري متط ّرف ( .)Intellectualismوهذا املذهب كام يُستعمل يف هذا املجال ،هو منط فكري
يقوم بواحد من أمرين :فإ ّما أن يَعمى عن رؤية عنارص الحياة والفكر القامئة عىل اإلرادة واملصلحة
والعواطف والنظرة الشاملة إىل الحياة ،وأما إذا اعرتف بوجودها فإنّه يُعاملها وكأنّها ُمساوية للفكر
( )Intellectويعتقد أنّه ُيكن السيطرة عليها واخضاعها للعقل ( .)reasonوكان هذا املذهب
البورجوازي يُطالب رصاح ًة بسياسة علمية ،واتخذ خطوات علمية لتأسيس مثل هذا الفرع من
الدراسة .وكام أَوجدت البورجوازية أ ّوالً املؤسسات التي ميكن أن يَجري فيها الرصاع السيايس
(أ ّوالً الربملان والنظام االنتخايب ،وفيام بعد ُعصبة االمم) ،كذلك فإنّها خلقت مكانة ُمنتظمة
للدراسة الجديدة للسياسة .كذلك يظهر الشذوذ التنظيمي لدى املجتمع البورجوازي يف نظريته
االجتامعية .إ ّن املحاولة البورجوازية لفرض َعقلنة شاملة عىل العامل تضط ُّر أخريا ً إىل التوقّف
عندما تصل إىل ظواهر ُمع ّينة .فهي إذ أق ّرت التنافس الحر والرصاع الطبقي خلقت مجاالً العقالنياً
[[[  -املصدر نفسه ،ص.185-184-183
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جديدا ً عقيامً ،أل ّن الربملان تنظيم شكيل و َعقلنة شكلية للرصاع السيايس وليس حالًّ له ،كذلك
فإ ّن النظرية البورجوازية ال تصل إىل أكرث من َعقلنة شكلية للعنارص الالّعقالنية األساسية .يعتقد
الذهن البورجوازي حسب مانهايم أ ّن هذا العلم يق ُع يف ثالثة أقسام :أ-نظرية الغايات ،أي نظرية
الدولة املثالية .ب-نظرية الدولة الواقعية (الوضعية) .ﺟ«-السياسة» ،وصف األسلوب الذي تتح ّول
ويكن أن نشري إىل مثال يوضّ ح هذا النمط الفكري .هذا املثال
به الدولة القامئة إىل دولة كاملةُ .
هو بنية الدولة التجارية امل ُغلقة[[[.
ثالثاً؛ النمط الشيوعي ـ االشرتايك ( ،)Socialist-Communistخالل رصاعها مع خصمها
صفة يف األمور التاريخية
البورجوازي ،اكتشفت املاركسية من جديد أنّه ال ُيكن أن توجد نظرية َ
كل نظرية تقبع ُوجهات نظر جامعية .وقد تح ّدث ماركس
والسياسية .وترى املاركسية أن خلف ّ
عن ظاهرة التفكري الجامعي الذي يسري وفقاً للمصالح واألوضاع الوجودية واالجتامعية عىل أنّها
إيديولوجيا.
عي ،فمن فكّروا بأساليب
يرتبط مفهوم اإليديولوجيا حتمياً بوضعٍ اجتامعي وتاريخي ُم ّ
اشرتاكية أو شيوعية مثالً ،رأوا العنرص اإليديولوجي يف تفكري خصومهم (البورجوازيني) وحدهم،
عيب إيديولوجي .لكن املاركسية بنفسها هي من
أي ٍ
بينام هم يعتربون تفكريهم الخاص خالياً من ّ
مالحظات نقدية؛ وبالتايل التصور املاركيس الجديد للعالقة بني النظرية واملامرسة .لقد أبرز هذا
الفكر غايات املنظّر البورجوازي حسب تصور معياري للمجتمع ،كان من أهم الخطوات التي
ات ّخذها ماركس أنّه هاجم العنرص اليوتويب يف االشرتاكية .فقد رفض منذ البداية أن يضع مجموعة
شاملة من الغايات« :الشيوعية بالنسبة لنا ليست حالة ينبغي أن ت ُقام ،وليست مثالً أعىل يجب
عىل األمر الواقع أن يُك ِّيف نفسه تبعاً له .إنّنا نُس ّمي الشيوعية الحركة الفعلية التي ت ُلغي الظروف
الراهنة .فالظروف التي ستسري يف ظلّها هذه الحركة تنبثق من الظروف املوجودة اآلن»[[[ .إ ّن الفكر
املاركيس شبي ٌه بالفكر املحافظ يف كونه ال ينكر وجود مجال العقالين ،وال يحاول إخفاءه كام
صفه وكأنّه يشء عقالين كام يفعل املفكّرون
تفعل العقلية البريوقراطية ،وال يُعالجه بطريقة عقالنية َ
الليبرياليون-الدميقراطيون .لك ّنه يتم ّيز عن الفكر املحافظ يف كونه يتص ّور هذه الالّعقالنية النسبية
وكأنّها قابلة للفهم بواسطة أساليب جديدة للعقلنة[[[.
إ ّن االلتزام بحامية النزوع إىل انتاج اإليديولوجيات-التي تعتقد بالتمجيد امل ُفرط للاميض-
[[[  -املصدر نفسه ،ص 181وص.186
[[[  -املصدر نفسه ،ص.189-188
[[[  -املصدر نفسه ،ص.191-190
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والرتكيز امل ُوغل يف العوامل التي تساهم يف االستقرار .أ ّما التغيري فهو ُعرض ًة إلنتاج اليوتوبيات،
التي تث ّمن املستقبل والعوامل املؤ ّدية إىل التغيري[[[ .اإليديولوجيات واليوتوبيات تَسري ُوفقاً ملا
يخدم مصلحة الطبقة الحاكمة .إ ّن اإليديولوجيا يف هذا السياق ت ُشري إىل نظام الفكرة الذي يسعى
إىل إخفاء الوضع الراهن من خالل تفسري الشؤون امل ُرتبطة باملايض .يف املقابل اليوتوبيا هي
نظام من األفكار يسعى لتجاوز الحارض من خالل الرتكيز املستقبل .يجب التأكيد أيضاً أ ّن تاريخ
األفكار وفقاً ملاركس يأيت تبعاً للثقافة املادية اليوم[[[ .يقول مانهايم« :اليوم ،بعد أ ْن أصبحنا واعني
بكل التيارات وقادرين عىل استيعاب العملية كُلّها ،والتي تُفرز االهتاممات السياسية والنظرات
ّ
السياسية الشاملة للعامل ( )weltanschauungenيف ضوء عملية مفهومة سوسيولوجياً ،نستطيع أ ْن
نرى إمكانية قيام السياسة عىل شكل علم»[[[.

يف تقديري أ ّن النموذج املاركيس ميكن أن ن َِس َم ُه باالنفتاح ،ألنّه أعاد ترتيب بَيتَه املعريف من
عب عن إيديولوجيا،
جديد ،عندما فقد القدرة الكافية عىل التفسري ،بذلك مل يعد هذا النموذج يُ ّ
بل أصبح ميثّل منوذجاً معرفياً ُمتح ّوالً ومتكيّفاً مع النمط الليبريايل ،خاصة عىل مستوى املفهوم،
فهناك مفارقة ،تربز من خالل الحضور االبيستيمي ملاركس داخل اقرتاب النخبة ،مثالً ،رغم أنّه
ُؤسس األ ّول القرتاب الطبقة الذي يحاول فهم ُهموم االشرتاكيني الطبقية (الطبقة الربوليتارية
امل ِّ
تحديدا ً) .لقد جرى تحوير مفهوم الطبقة ـ بصيغة استعارية ـ من دائرته االجتامعية واالقتصادية
املاركسية إىل مفهوم النخبة الذي يقع يف الدائرة السياسية الليبريالية .من هنا ،علم السياسة ال يُؤمن
باإليديولوجيا يف انغالقها عىل ُمسلّامتها وافرتاضاتها الخاصة ،لكن ممكن أن يقبل اإليديولوجيا
يف انفتاح مبادئها ومضامينها عىل البنية االجتامعية والسياسية املتغرية.
يستحق مكاناً بني تيارات الفكر الحديثة .وللفاشية
رابعاً؛ الفاشية هي التيار الخامس الذي
ّ
تص ّورها الخاص بشأن العالقات بني النظرية واملامرسة .وهي عىل العموم العقالنية وتُؤمن
بالنشاط الف ّعال والعنيف .ترى الفاشية نفسها أنّها تُص ّنف ضمن الفلسفات والنظريات السياسية
الالّعقالنية .ويَقبع يف قلب نظريتها ومامرستها متجيد للعمل املبارش ،وإميان بالفعل الحاسم،
وإميان بأهمية املبادرة لدى النخبة القائدة .جوهر السياسة هنا هو التع ُّرف إىل مقتضيات الساعة ثم
ُمعاركتها .ليست الربامج ها ّمة ،بل املهم هو الطاعة العمياء غري املرشوطة للزعيم .ليس التاريخ
ٍ
صمت ،إنّ ا تصنعه النخبة التي تُثبت
تعمل يف
ُ
من صنع الجامهري ،أو األفكار ،أو القوى التي
[1] -Donald M. Borchert، Encyclopedia Of Philosophy، Op.cit، P685.
[2] - Edmore Mutekwe، »A Critique of The Sociology of Knowledge Paradigm and its Pedagogical
Implications»، Educational Research Review، November 2012، p809.
[[[  -كارل مانهايم ،اإليديولوجيا واليوتوبيا :مقدمة يف سوسيولوجيا املعرفة ،املصدر السابق ،ص.218
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وجودها وأهميتها .وهذا يعكس العقالنية كاملة من نو ٍع خاص هي العقالنية الفعل التي تنفي حتّى
تفسري التاريخ[[[.
يبدو أ ّن العرض السابق للتيارات الفكرية التاريخية يختزل لنا الرؤية املتن ّوعة واملختلفة للعالقة
بني النظرية واملامرسة السياسية ،ويهت ّم مبحتوى هذه العالقة ،لكن هناك جانب آخر يتعلّق باملنهج
الذي تتفاعل من خالله النظرية واملامرسة السياسية ،وهو املنهج الديالكتييك والجديل ،يقصد
مانهايم بالدياليكتيك الجدل امل ُنتج لنظريات جديدة والقائم عىل مراجعة نقدية للنظريات السابقة،
فهو جدل ف ّعال ُمبدع ُمنفعل عقيم.
العالقة الدياليكتيكية بني النظرية واملامرسة السياسية:
ما ُي ّيز التح ّول من املعرفة اإليديولوجية إىل املعرفة اليوتوبية عند مانهايم ،هو امل َنحى
السنديبي (Serendipity؛ التسلسيل) الذي يَضعنا أمام تأ ّمل نظري للمامرسة السياسية.
َِ

فالنظرية ،هي من إنتاج عملية الصريورة ،ومك ّونات العالقة الدياليكتيكية بني النظرية واملامرسة
(دافع اجتامعي للنظرية ،تغيري األمر الواقع ،تفعيل النظرية ،وضع جديد ،مراجعة النظرية السابقة،
نظرية جديدة)[[[ .كان الدافع األصيل للقيام بالبحث يف مشكلة اإليديولوجيا واليوتوبيا نابعاً من
الحياة السياسية ذاتها يف أحدث تطوراتها[[[ .لكن العائق األسايس أمام ُ
املنظّر يف التعاطي مع هذه
املشكلة هو ح ّدة التوت ّر املوجودة بني النظرية واملامرسة ،فيقرتح مانهايم ثالثة مداخلٍ رئيسية
الحل األمثل للتناقض الصارخ والفراغ
ِّ
ميكن أن يتّبعها امل ُنظّر يف مه ّمته التنظريية ،ثم يُشري إىل
املعريف الذي يطبع العالقة بني النظرية واملامرسة ،بل يُعطيها َو ْسم الدياليكتيكية حتّى ت َقفز عىل
العوائق االبستيمولوجية التي تواجهها.
من هنا ،نَعرض ألهم املداخل املنهجية امل ُمكنة التي تعتمدها النظريات السياسية الحديثة[[[:
أ ّوالً؛ ميكن عرض النظريات السياسية بواسطة علم للنامذج (َ )Typologyمفصول عن اللحظات
التاريخية الحاسمة و َمقطوع الصلة باألوضاع امل َلموسة التي تنشأ فيها تلك النظريات .يُحاول
ويثّل
هذا العلم ترتيب النظريات تسلسلياً واكتشاف مبدئاً نظرياً ليتّخذه قاعدة للتمييز فيام بينهاُ .
[[[  -املصدر نفسه ،ص.195
[[[  -املصدر نفسه ،ص.189-188
[[[  -املصدر نفسه ،ص.226
[[[  -املصدر نفسه ،ص.230-228
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حد توحيدا ً ُمصطنعاً؛ أل ّن هناك طُرقاً مختلفة يف
محاولة لعرض تع ّدد وجوه الحياة عىل سطح ُمو ّ
بكل بساطة مسألة اختيار .وتبعاً لهذه الخطّة يستطيع
الحياة ،وأ ّن السري يف طريق أو يف آخر منها هو ّ
املرء أ ْن مينح النظريات أسامء ،وأن يُر ِفق بها تصنيفات ،ولكن هذا سيَحجب ترابطاتها الداخلية
الحقيقية ،أل ّن النظريات ليست يف األصل أمناطاً عا ّمة للحياة بل هي مج ّرد تف ّرعات عن أوضاع
قسم فان ستال  ،Stahlوهو أ ّول ُمنظّر و ُمنظّم للنظام الحزيب الربملاين ،االتجاهات
َملموسةّ .
السياسية املختلفة يف زمانه إىل قسمني عىل أساس مبدأين نظريني هام مبدأ الرشعية ومبدأ الثورة.
وليس تصنيفه مج ّرد مسح لإليديولوجيات الحزبية القامئة حينذاك ،بل يتض ّمن تف ُّهامً عميقاً له .لكن
املشكلة الوحيدة هي أ ّن النامذج التأ ّملية النظرية ألشكال الخربة تُف َرض فرضاً اعتباطياً وتعسفياً عىل
الواقع السيايس.
متسكاً شديدا ً بالسياق
يتمسك ّ
ثانياً ،ميكن عرض النظريات السياسية بأسلوب تاريخي رصفّ ،
التاريخي ،بالرتكيز يف األسباب التاريخية التي ترشح قيام النظريات السياسية ،وربطها بشخصيات
ح ُ
ول دون الوصول إىل استنتاجات عا ّمة بخصوص العملية التاريخية
فذّة وأفراد مبدعني ،ما يَ ُ
واالجتامعية كلّها .إ ّن هذه الطريقة التاريخية تُخطئ أيضاً بالتصاقها الشديد باألحداث املبارشة يف
الخاصة التي قامت بدراستها.
التاريخ حتّى إ ّن نتائجها ال تصلح إالّ لألوضاع امللموسة
ّ

ثالثاً ،لكن هناك طريقة ثالثة تقف بني هاتني الطريقتني املتناقضتني املتط ّرفتني .هذا األسلوب
الثالث يختار طريقاً وسطاً بني التنظيم التجريدي النظري من ناحية والحدث التاريخي املبارش من
تغيات
ناحية أخرى .ويقوم هذا الطريق الثالث عىل محاولة فهم النظريات وفهم ما يطرأ فيها من ّ
ها ّمة عىل ضوء ارتباطها الوثيق بالفئات الجامعية واألوضاع النموذجية الكلّية التي تنشأ فيها وتعمل
يف الوقت نفسه عىل رشحها وتفسريها .وال ب ّد هنا من إعادة البناء الداخيل بني الفكر والوجود
الخاصة هي التي تَصوغ النظريات املُتّفقة مع
االجتامعي .إ ّن الفئات االجتامعية ذات البنية
ّ
لكل وضع اجتامعي خاص منط
مصالحها كام تراها هي يف أو ضاع مع ّينة .ونتيج ًة لذلك يُكتَشف ّ
جه والتك ّيف .لكن القوى الجامعية التي تحكمها طبيعة
خاص يف التفكري وإمكانات
ّ
خاصة للتو ّ
بِنيتها تستم ّر يف الوجود بعد انتهاء الفرتة التي يدوم فيها الوضع التاريخي الواحد .ولهذا السبب
جه والتكيّف أن تستمر يف الوجود .وال تشعر القوى الجامعية
تستطيع النظريات وإمكانات التو ّ
تتغي أو ضاعها البنيوية
بالحاجة إىل نظريات جديدة وإمكانات جديدة للتو ّ
جه والتك ّيف إالّ بعد أن ّ
وتحل محلّها بالتد ّرج أوضاع بنيوية جديدة.
ّ
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علم السلوك السيايس
نستهل هذه الجزئية باملامرسة النقدية للسياسة عند مانهايم من خالل سؤاله« :ملاذا ال يُوجد
ُّ
علم خاص بالسياسة؟»[[[ ،فالسياسة هي علم السلوك السيايس؛ لكن لن يكون كذلك ـ حسب
مانهايم ـ إالّ حني تكون البنية األساسية للفكر ُمستقلّة عن مختلف أشكال السلوك املدروسة[[[.
لكن يف اآلن نفسه ،ال ميكن التح ّرر من الصعوبات القامئة بني النظرية واملامرسة إالّ بعد استيعاب
الظروف التاريخية والسياسية واالجتامعية لعلم السلوك السيايس ونظرياته ،اذن نحن بصدد ُمفارقة
منطقية.
ينتقد جورج غورفيتش َم ْنظُو ِريَة مانهايم من هذا الجانب–وهو ما يُؤخذ عىل نظرية مانهايم
حرص فروع املعرفة بشكل أسايس داخل منط
االبستيمولوجية ـ حينام أشار غورفيتش إىل أ ّن مانهايم َ
واحد من املعرفة هو املعرفة السياسية املش ُدودة بدورها إىل املعرفة الفلسفية[[[ .لكن هل ميكن
ؤسساً؟ ألنّه فعالً ،كثريا ً ما نجد الحضور الكاسح للمعرفة السياسية
اعتبار هذا النقد الغورفيتيش ُم ّ
داخل املعارف اإلنسانية ،حتّى يف العلوم التكنولوجية والتقنية؟ أصبحت املعرفة السياسية بديالً
لعلم االجتامع :املفكرون واملثقّفون السياسيون هم الذين يُشكّلون البناء االجتامعي .لكن ممكن
أن يصنع البناء االجتامعي بنفسه البنية الفكرية للمفكرين واملثقفني السياسيني ،يف اتجاه عكيس.
مم ال ّ
شك فيه ،قد أنجزت حركة توليفية ،وهذه الحركة
عىل ال ّرغم من أسئلة مانهايم ،إالّ أنّهّ ،
هي «رضورية يف ح ّد ذاتها .»An und für sich nötig ist« ،وكنتيجة لذلك عرض مانهايم مفهوم
املثقف غري امل ُرتبط اجتامعياً ،بعيدا ً عن اإليديولوجيا واليوتوبيا ،بالرغم من ذلك فإ ّن الحقل
يظل ُمختربا ً أ ّولياً إلمكانات املثقّف لتمهيد الطريق نحو السياسة كعلم من خالل علم
االجتامعي ّ
االجتامع املعرفة[[[.
لكن موازا ًة لذلك ،يتساءل مانهايم :ملاذا مل نُشاهد حتّى اآلن ظهور ومنو علم يف السياسة ـ وهي
حقيقة تُ ثّل وضعاً شاذا ً يف عامل يُسيطر عليه املِزاج العقالين كعاملنا الحارض؟ يَستبرص مانهايم
احتاملني أساسني لإلجابة امل ُمكنة وامل ُحتملة عن املشكلة ،وهام ،أ ّوالً؛ أ ّن العلوم االجتامعية ال
تزال يف َم ِ
فس التخلّف
هدها .ومن املمكن أن نستنتج أ ّن عدم نُضج العلوم االجتامعية األساسية يُ ِّ
[[[  -املصدر نفسه ،ص.175
[[[  -املصدر نفسه ،ص.181
[[[  -جورج غورفيتش ،األطر االجتامعية للمعرفة ،املصدر السابق ،ص.70
[4]-Davide Kettler، «The Secret of Mannheim’s Remarkable Success: 1921- 1933»، www.bard.edu/
arendtcollection/kettler-mannhiem/MannhiemSecretSuccess.pdf، p10.
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يف هذا العلم «التطبيقي» .ولو كان األمر كذلك ألصبحت القضية مسألة وقت يجري من خاللها
التغلّب عىل هذا التخلّف ،بحيث نتوقّع أن يؤ ّدي املزيد من البحث إىل سيطرة عىل املجتمع
شبيهة بسيطرتنا الراهنة عىل العامل الطبيعي .ثانياً؛ هناك وِجهة نظر مضا ّدة يد ّعمها الشعور املُبْ َه ْم
أي نو ٍع آخر من أنواع الخربة البرشية ،وأ ّن الصعوبات القامئة
بأ ّن السلوك السيايس يختلف كيفياً عن ّ
أمام فه ِمه فهامً عقالنياً أكرب بكثري منها يف امليادين األخرى للمعرفة .ومن هنا يقوم االفرتاض بأ ّن
كل املحاوالت إلخضاع هذه الظواهر للتحليل العلمي محكوم عليها سلفاً بالفشل ،وذلك بسبب
ّ
الطبيعة الفريدة للظواهر املطلوب تحليلها[[[.
من األوىل تحديد املشكلة بأكرث دقّة :ماذا نعني حني نسأل :هل قيام علم سياسة أم ٌر ممكن؟

تحتوي املعرفة السياسية الشاملة يف نظر مانهايم عىل القانون واالحصاء والتاريخ واالجتامع
وعلم النفس واألفكار والنظريات السياسية وفن االتصال الجامهريي ،تساعد الزعيم السيايس
يف املامرسة السياسية ،لك ّنها ال ت ُنتج علامً يف السياسة ،لكن يجب اختيار الحقائق التي تتناسب
وأغراض السلوك السيايس .إ ّن السلوك السيايس يهت ُّم بالدولة واملجتمع ألنّهام ضمن الصريورة.
هل هناك علم لهذه الصريورة؟ استند مانهايم إىل ما انتهى اليه السوسيولوجي والسيايس النمساوي،
كل لحظة من الحياة السياسية االجتامعية (الشؤون
ألربت شافل ،فحسبَه ميكن رؤية جانبني يف ّ
الروتينية للدولة) ،الجانب األول يتألّف من سلسلة الحوادث االجتامعية التي اكتسبت منطاً ثابتاً
ومتك ّررا ً بانتظام ،أ ّما الجانب الثاين فيتألّف من حوادث ال ُ
تزال يف عملية الصريورة وال ب ّد يف
الحاالت الفردية منها أن تُتّخذ قرارات ينج ُم عنها أوضاع جديدة وفريدة (السياسة) ،فاملجال األ ّول
ُمعقلن ) )Rationalizedيتألّف من إجراءات ُمستق ّرة ورتيبة يف التعامل مع األوضاع التي تتك ّرر
بأسلوب ُمنتظم ،واملجال الثاين «العقالين» يُحيط باملجال األ ّول امل ُعقلن .لذلك فإنّنا نُ ّيز بني
بنية املجتمع «امل ُعقلنة» والرحم «الالّعقالين» الذي يٌنجب تلك البنية .إ ّن إدراك الفرق بني الخطّة
امل ُعقلنة والبيئة الالّعقالنية التي تجري فيها تلك الخطّة ،هذا االدراك يُتيح لنا إمكانية إعطاء تعريف
نصل إىل املنطقة التي مل
ُ
ملفهوم السلوك .وال يبدأ السلوك باملعنى الذي نستعمله فيه إالّ حني
تصل إليها ال َعقلنة بعد والتي نضط ّر فيها إىل ات ّخاذ قرارات يف أوضاع مل تخضع للتنظيم .يف مثل
هذه األوضاع تقوم مشكلة العالقات بني النظرية واملامرسة[[[.
لقد كانت املسألة اإليديولوجية هي االنشغال املركزي يف ُمؤلّف مانهايم األسايس ،وكان ت َدقيقه
[[[  -كارل مانهايم ،اإليديولوجيا واليوتوبيا :مقدمة يف سوسيولوجيا املعرفة ،املصدر السابق ،ص.174
[[[  -املصدر نفسه ،ص.179-177
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للمصطلحني ( اإليديولوجيا واليوتوبيا) من منظور سيايس َمحض ،حتّى وصل به األمر إىل دراسة
السلوك السيايس عىل ضوئهام .ف ُنالحظ من خالل تقدميه تصنيفاً للحياة السياسية واالجتامعية
(مرتكزا ً عىل رأي شافل) أ ّن اإليديولوجيا ،بهذا املعنى التنميطي ،تُعرف مبجالها العقالين الذي
يعمل دامئاً عىل البحث عن االستقرار ،أ ّما اليوتوبيا ،باملعنى نفسه ،فتُح ّدد مبجالها الالّعقالين
الذي يسعى إىل التغيري .يف نظري ،ميكن فهم السلوك السيايس عند مانهايم كوحدة تحليل
أساسية ،تتجاذبها بالدراسة املقاربات السلوكية (النسقية عند دافيد ايسنت ،الوظيفية البنائية عند
غابريال أملوند ،واالتصالية عند كارل دويتش) داخل علم السياسية والتي كانت تخدم اإليديولوجيا
الليبريالية للنظام السيايس األمرييك يف مرحلة الستينيات ،ألنّها كانت تبحث عن االستقرار السيايس
لتثبيت قُطبها يف املنظومة الدولية من خالل مواجهتها لالتحاد السوفيايت (سابقاً) يف إطار الرصاع
اإليديولوجي بني الرشق والغرب ،هذا من جهة .من جهة أخرى تربز املقاربات ما بعد السلوكية
حة لدول العامل الثالث لبلوغ اإلنجاز
(التحديث السيايس-التنمية السياسية) يف سياق الحاجة امل ُل ّ
الغريب املتط ّور يف االقتصاد والثقافة والسياسة ،انطالقاً من التغيري السيايس.

يف ُمختَتَ ْم هذا العرض التأ ّميل للعالقة بني اإليديولوجيا واليوتوبيا ،ال ب ّد من اإلشارة إىل ما
ن ّوه به ريكور يف نهاية محارضاته ،حينام تساءل عن املفهومني السالفني :هل ميكن اإلفالت من
الوقوع يف دائرة اإليديولوجيا أو اليوتوبيا هي نفسها ،يف تأ ّملهام؟ هذه هي امل ُفارقة التي واجهت
مانهايم .يذكر ريكور أنّنا دامئاً أرسى هذا التذبذُب بني اإليديولوجيا واليوتوبيا .ليس من إجابة
حي يف
عىل ُمفارقة مانهايم إالّ القول بأنّنا ُمطالبون بالعمل عىل شفاء اليوتوبيا بواسطة ما هو ص ّ
اإليديولوجيا ـ من خالل عنرص الهوية فيها ،الذي هو م ّرة أخرى احدى وظائف الحياة األساسية ،-
جرها بواسطة العنرص اليوتويب[[[.
والعمل عىل شفاء اإليديولوجيات من ت َصلّبها وت َح ّ

خامتة:
ظل حضور
كل إمكاناته التحليلية ل ُيثبت إمكانية القول بالحقيقة املطلقة يف ّ
استنفد مانهايم َّ
العنارص اإليديولوجية واليوتوبية التي ت ُريس ـ يف نظره ـ قواعد املعنى للسلوك السيايس ،إالّ أ ّن
َ
كل منط
وافرتق معناها نظرا ً الختالف الرؤية الشاملة للعامل التي تب ّناها ّ
أشكال هذا السلوك تع ّددت
الخاصة .ما يُؤخذ عىل مانهايم عىل املستوى املنهجي هو البقاء يف دائرة
عي طبقاً ل ِق َيم ِه
ّ
فكري ُم ّ
الوصف والتوصيف دون االرتقاء إىل مرحلة التفسري وإيجاد العالقات السببية بغاية التعميم ث ّم التنبؤ
[[[  -بول ريكور ،محارضات يف اإليديولوجيا واليوتوبيا ،املصدر السابق ،ص.411
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(هنا وقع مانهايم يف مصيدة النسبية) ،أال ميكن أن نصل إىل معايري عامة ومشرتكة للصحة والصدق
يف الفكر؟ يف االتجاه العكيس ،اختزاله للمعارف االجتامعية واإلنسانية يف املعرفة السياسية هو
تعميم مجتزأ ال يؤ ّدي الوظيفة الحقيقية للعلوم االجتامعية وهي نزع الطابع اإليديولوجي (األحكام
املسبقة التابعة لسياق حضاري خاص) يف دراسة الظواهر التاريخية والفكرية واالجتامعية.
إ ّن إرادة مانهايم يف تخريج املوضوعية وانتشالها من املوت امل ُحتمل الذي يُخيّم عىل
اإليديولوجيات امل ُتطاحنة واليوتوبيات امل ُتنازعة ،هذه اإلرادة تحطّمت بفقدان االتجاه الصحيح
املتوازن للتح ّول ،أل ّن مانهايم أكّد االنتقال من اليوتوبيا إىل اإليديولوجيا ،وهذا االتجاه يفقد
توازنه إذا مل يستعن باالتجاه اآلخر (التوجه من اإليديولوجيا إىل اليوتوبيا) يف حاالت تاريخية
اجتامعية تستدعي ذلك ،أل ّن التمرحل التاريخي لألفكار أحياناً يحتاج فكرا ً أساسه التغيري ،ويف
أحيانٍ أخرى ،هو بحاجة إىل فكر أساسه املحافظة عىل الوضع السائد ،وبالتايل ال يكون
ذلك مترحالً ،وإنّ ا هيمنة لفكرة معيّنة .هذا ما يجعل تأ ّمالتنا النظرية للمامرسة السياسية عىل
املقاس املانهاميي بحاجة هي نفسها أن تُوضع محل تأ ّمل ،نظرا ً إلمكان واحتامل الوقوع يف
اإليديولوجيا واليوتوبيا.
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العقل واإليديولوجيا
حمنة مستدامة يف حداثات الغرب
محيد بارسانيا

[*]
[[[

تتخذ دراسة العالقة بني اإليديولوجيا ومباين العقل والدين ،مكانة وازنة يف مشاغل
أهم أركان التنظري بني املدارس والتيارات الفكرية يف
الفكر الحديث .كام تعترب واحد ًة من ّ
املجتمعات الغربية .ومن هذا املنطلق تأيت هذه املقالة كمدخلٍ للبحث والتحليل يف واقع
العالقة املشار إليها ،واإلشكاليات املعرفية والفلسفية التي أخذت قسطاً وفرياً من مساجالت
الحداثة بأطوارها املتعاقبة.
تحت هذا العنوان "العقل واإليديولوجيا " يقدم الباحث واملفكر اإليراين حميد بارسانيا
مجموعة من اإلجراءات التنظريية ملقاربة هذه اإلشكالية.
املحرر
اإليديولوجيا عبار ٌة عن كلم ٍة إنجليزي ٍة مركّب ٍة من ( ideaفكرة) و( logyعلم) ،وحسب الشواهد
التأريخية فقد صيغت أل ّول م ّر ٍة يف نهاية القرن الثامن عرش امليالدي ويف عام  1796م تحديدا ً
وذلك بعد الثورة العظمى التي اجتاحت فرنسا عام  1789م ،حيث أبدعها املفكّر الفرنيس دستوت
دوترايس[[[ الذي تب ّنى الفكر التجريبي  empiricismمتأث ّرا ً بسلفه دي كوندياك ،وقد قصد منها علم
األفكار أو اآلراء.
الواقع أ ّن هذا النمط من العلم الذي يسلّط الضوء عىل اآلراء البرشية حسب املتب ّنيات الفكرية
حسي ٍة تجريبي ٍة ،وعىل هذا األساس ش ّمر عن ساعديه الستكشاف
لدوترايس،
ٌ
منبثق من أصو ٍل ّ
* -مفكر من إيران واستاذ علم االجتامع يف جامعة طهران.ـ
 ترجمة :أسعد مندي الكعبي.[[[ -إرنست كاسیرر ،افسانه دولت (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية :نجف دریا بندرى ،الطبعة األوىل ،منشورات الخوارزمي،
طهران 1983 ،م ( 1362هـ ش) ،ص .211
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متعلّقات القضايا املا ّدية وبيان حقائقها؛ لذا ميكن القول إ ّن اإليديولوجيا وفق هذه الرؤية تناظر
يف معناها اإلبستمولوجيا من إحدى جهاتها.
لقد استهان نابليون بونابرت مبفهوم اإليديولوجيا واعتربه ميداناً ال يخوض غامره سوى أولئك
جل أوقاتهم لدراسة التص ّورات الفكرية ،وال يعريون اهتامماً بالشؤون التطبيقية التي
الذين يسخّرون ّ
ال محيص منها عىل أرض الواقع ،حتّى إنّه وصفهم باملتامهلني املهملني للحياة العملية بصفتهم
مج ّرد إيديولوجيني ذوي نزعات دينية ال أكرث.

وأ ّما كارل ماركس فقد رفض الرأي القائل بأ ّن اإليديولوجيا تناظر اإلبستمولوجيا ،لذا أكّد أ ّن
داللتها تقترص عىل مج ّرد الوعي باألمور املرتبطة بها والتفكّر حولها؛ وعىل هذا األساس ع ّرفها بأنّها
فكري ينتظم لدى اإلنسان عىل ضوء العالقات الكائنة بني السلوكني االجتامعي والسيايس
نهج
ٌّ
ٌ
ٍ
موهوم
تربيرات لألوضاع الراهنة للمجتمع ،ومن ث ّم فهي مج ّرد فك ٍر
للطبقة الحاكمة بهدف وضع
ٍ
جهات الفكرية التي يراد
عا ٍر من الصواب وال فائدة منه لكونه يتض ّمن سلسل ًة من املعتقدات والتو ّ
خاص ٍة للنشاط االجتامعي.
منها إضفاء وجه ٍة
ّ
يف بادئ أُطروحاته الفكرية اعترب ماركس اإليديولوجيا أمرا ً سلبياً ال نجاعة منه ،لك ّنه رأى يف
موازاة ذلك بأنّها ّ
جهات الفكرية
تدل عىل
معنى إيجا ٍّ
يب من حيث كونها سلسل ًة من املعتقدات والتو ّ
ً
خاص ٍة للنشاطات االجتامعية والسياسية التي تزاولها الطبقة الحاكمة،
التي ال يُراد منها إضفاء وجه ٍة
ّ
املؤسساتية املثىل؛
وبالتايل ستصبح نتائجها إيجابي ًة فيام لو أُريد منها بيان وتحليل آراء املنظومة
ّ
لذا فهي بهذا املعنى أيضاً ّ
تدل عىل املعتقدات واألفكار ،ولكن يف نطاق السلوكيات االجتامعية
املنضوية تحت النشاطات السياسية.
بعد كارل ماركس تط ّرق عامل االجتامع الفرنيس كارل مانهايم إىل البحث والتحليل يف غامر هذا
املوضوع ،حيث اعترب اإليديولوجيا سلسل ًة من األفكار الناظرة إىل األوضاع الراهنة يف املجتمع،
ومن ث ّم صاغ مفهوم املدينة الفاضلة (اليوتوبيا  )Utopiaالذي قال إنّه يشتمل عىل املفاهيم التي
تنصب يف خدمة املجتمع والنظام املثايل ،لذلك اعتربه مقابالً لها يف الداللة؛ إال أ ّن هذا الفيلسوف
ّ
يل ،لذا بقيت اإليديولوجيا منذ القرن التاسع عرش وإىل يومنا
عجز عن تطبيق نظريته هذه بشكلٍ عم ٍّ
هذا ّ
تدل عىل املعتقدات واألفكار والقيم املتب ّناة يف املنظومتني االجتامعية والسياسية ،أي إنّها
رش أو غري
جز ٌء من النشاط الذهني البرشي الذي
ينصب يف خدمة السلوك اإلنساين بشكلٍ مبا ٍ
ّ
مبارشٍ .ولكن عىل الرغم من ذلك ،ال ميكن ا ّدعاء أ ّن النشاط الذهني السيايس يف رحاب مفهوم
مختص بالقرن التاسع عرش ،بل إ ّن جذوره تعود إىل القرنني السابع عرش والثامن عرش
اإليديولوجيا
ٌّ
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امليالديني ،وهذا األمر نلمسه جلياً وعىل نطاقٍ واسعٍ يف مختلف اآلراء والنظريات الفلسفية التي
جهات الفكرية تع ّد مصداقاً ب ّيناً عىل الداللة
طرحها الفالسفة إبّان هذين القرنني ،إذ إ ّن هذه التو ّ
الكامنة يف مفهوم اإليديولوجيا ؛ وال س ّيام تلك النظريات التي طرحت من قبل توماس هوبز وهو
جهات الفكرية التي يبتب ّناها هذان
جوجروتيوس يف القرن السابع عرش ،إذ بالرغم من اختالف التو ّ
كل تلك الجهود الفكرية التي بذلها املنظّرون السياسيون الذين ولجوا يف عرصة
الفيلسوفان ومع ّ
التنظري يف القرن الثامن عرش والذين ارتكزوا يف طرح مبانيهم الفكرية عىل أساس أصول عقالنية
من قبيل الحقوق والقوانني الطبيعية التي صيغت يف نطاق مبدأ العقد االجتامعي؛ لكن ميكن
كل هذه النشاطات الفكرية تع ّد مناذج بارزة يف الجهد اإليديولوجي قبل أن يطرح يف إطار
القول إ ّن ّ
ٍ
لفظ بهذه الداللة .وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن الثورة الفرنسية تعترب أه ّم حرك ٍة إيدلولوجي ٍة يف القرن
الثامن عرش حتّى وإن مل تطرح شعاراتها تحت عنوان (إيديولوجيا).

عم كان
شهد القرن التاسع عرش تح ّركات إيديولوجية واسعة النطاق وقد اختلفت بشكلٍ كبريٍ ّ
مطروحاً يف ما سبق ،ففي القرنني السابع عرش والثامن عرش َغلَب النهج العقيل التحلييل عىل اآلراء
جه نقدا ً الذعاً للعقل النظري
والنظريات السياسية ،ورغم أ ّن الفيلسوف األملاين إميانوئيل كانط و ّ
يف القرن الثامن عرش ،لك ّنه أكّد أه ّمية العقل العميل واعترب أن األصول والقواعد العقلية العملية
التي تطفوعىل السطح يف ضوء االستنتاجات العقلية هي معايري أساسية ورضورية يف مجال العمل
والتطبيق ،ناهيك عن أنّه اعتمد عىل هذه النظرية إلضفاء اعتبا ٍر للعقل النظري.
بعد شيوع الحركة الرومنطيقية يف أروقة عامل الفكر السيايس ويف باكورة القرن التاسع عرش
تحديدا ً ،ظهرت إيديولوجيات قلّام ارتكزت بشكلٍ
أسايس عىل االستنتاجات العقلية البحتة ،حيث
ٍّ
انرصفت إىل صياغة املنظومة الفكرية ـ اإليديولوجية ـ عىل ضوء قواعد علمية ،ومن جملتها
نظريات كارل ماركس الذي رام منها طرح إيديولوجية علمية وأوغست كونت الذي اعتمد عىل هذا
النهج الجديد بغية ترسيخ ركائز النزعة اإلنسانية.
السنوات األوىل من القرن العرشين شهدت نزاعات عسكرية ورصاعات فكرية محتدمة فظهرت
جهات قومية وماركسية وفاشية ،لذلك انضوت
إثر ذلك حركات إيديولوجية متن ّوعة يف نطاق تو ّ
جهات طوال ع ّدة عقو ٍد ،ويف عام  1955م طرح املفكّر
الخالفات يف تلك اآلونة ضمن هذه التو ّ
الغريب إدوارد شيلز نظرية نهاية اإليديولوجيا ،ويف أوائل عقد الستينيات ألّف نظريه (بيل) كتاباً
تحت هذا العنوان أيضاً ،وبعد ذلك شاع هذا املفهوم طوال عقدين من الزمن وحظي باهتامم
األصوليني والليرباليني من أمثال ح ّنا آرنت وكارل بوبر ورميوند آرون وسيمور مارتن ليبست.
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بعد انهيار املعسكر الرشقي اقرتبت بداية النهاية لإليديولوجية فظهر إثر ذلك مفكّرون سياسيون
يتب ّنون نظريات حديثة الوالدة وخاضوا يف غامر الحياة االجتامعية السياسية بصفتهم منظّرين ج ُددا ً
للعامل الغريب ،وعىل هذا األساس تص ّدوا لتفنيد الحركات اإليديولوجية املوروثة بشتّى الوسائل.
املفكّران الغربيان ألفني توفلر ويورجن هابرماس هام من أبرز هؤالء السياسيني الج ُدد ،حيث أكّدوا
أ ّن نهاية هذه الظاهرة تع ّد خصيص ًة من خصائص الحضارة الحديثة ونتيج ًة طبيعي ًة لعملية التعقّل
التي اجتاحت العامل الغريب املعارص ،كام أ ّن املفكّر الياباين فرانسيس فوكوياما الذي طرح نظرية
أي يش ٍء يُذكر.
نهاية التأريخ اعترب اإليديولوجيا عقيم ًة ال تثمر عن ّ
العالقة بني الدين واإليديولوجيا
ٍ
استعراض موج ٍز لحياة اإليديولوجيا طوال قرنني
املباحث التي تط ّرقنا إليها آنفاً هي عبار ٌة عن
من الزمن ،وتجدر اإلشارة هنا إىل أنّها يف هذه الفرتة قد ات ّسمت مبيزتني أساسيتني ،هام:
ٍ
ذهني.
نشاط
امليزة األوىل :كانت مج ّرد
ٍّ

اختصت بالنشاط والسلوك اإلنسانيني فحسب.
امليزة الثانية:
ّ

من املؤكّد أ ّن هاتني امليزتني مل تذكرا يف جميع التعاريفات التي طرحت حول الحركات
الخصيصة الفارقة لها عن
اإليديولوجية ،بل يف بعضها فقط؛ ونشري هنا إىل أ ّن امليزة األوىل هي
ّ
الدين ،وأ ّما امليزة الثانية فهي تشري إىل عدم ات ّحادها مع العلم .إذن ،لو اعتربنا الدين نشاطاً ذهنياً
ٍ
حينئذ من إدراج املعتقدات الدينية ضمن مفهوم
يراد به بيان حقائق الكون والبرش ،فال ب ّد لنا
اإليديولوجيا نظرا ً لدورها الفاعل يف الحياة السياسية ،وهذا األمر هو الذي دعا كارل ماركس
ٍ
إيديولوجيات وهمي ٍة ظهرت إىل الوجود بهدف تأمني املنافع االقتصادية للطبقة
العتبارها مج ّرد
الحاكمة .ولكن إن اعتربنا الدين ليس مج ّرد هوي ٍة ذهني ٍة أو نزع ٍة عقلي ٍة بحت ٍة ،وقلنا إنّه عبار ٌة عن
تتحصل لدى اإلنسان بعد موته ولقاء ربّه سبحانه وتعاىل ،واعتربناه ترشيعاً مستلهامً من وحي
معرف ٍة
ّ
السامء لتوسيع نطاق فهم البرشية وإدراك الحقائق الكونية؛ ففي هذه الحالة ال صواب إلدراجه
ضمن املفهوم املتعارف لإليديولوجيا .الدين حسب هذا التعريف يأخذ بيد بني آدم نحو السعادة
ويبشهم بتحقّق رؤيا املدينة الفاضلة واملجتمع القديس ،وبطبيعة الحال فهو ناظ ٌر إىل
األزلية
ّ
السلوكني الفردي واالجتامعي معاً؛ لك ّنه يختلف بشكلٍ
أسايس عن اإليديولوجيا من منطلق أنّه
ٍّ
تتحصل
يل ّبي تلك األمور املرج ّوة منها بشكلٍ أفضل وأنسب وأت ّم يف عني كونه حقيق ًة مستقلّ ًة ال
ّ
الحس والتجربة أو املعرفة العقلية البرشية كام هي الحال بالنسبة إليها.
عن طريق
ّ
القرآن الكريم اعترب الدين معرف ًة حقيقي ًة سامي ًة ال يبلغ اإلنسان كُنهها مهام كان علمه ،كام

االستغراب

AL-ISTIGHRAB

شــتا ء 2 0 1 7

258

حلقات الجدل

اختص به األنبياء
ال ميكنه معرفة تعاليمه التي يق ّرها إال عن طريق اإللهام والوحي اإللهي الذي
ّ
واملرسلون؛ أي إ ّن الدين متق ّو ٌم يف الحياة الدنيا عىل بعثة من يختارهم الله تعاىل وأساسه تلك
الكتب املنزلة عليهم من السامء ،ومن جملة اآليات التي أكّدت عىل هذه الحقيقة قوله تعاىلَ Nَ :ما
اب َوال ِْح ْك َم َة َويُ َعلِّ ُم ُك ْم َما لَ ْم
أَ ْر َسلْ َنا ِفي ُك ْم َر ُسوالً ِم ْن ُك ْم يَتْلُو َعلَ ْي ُك ْم آيَاتِ َنا َويُ َزكِّي ُك ْم َويُ َعلِّ ُم ُك ُم الْ ِكتَ َ
تَكُونُوا ت َ ْعلَ ُمو َن.[[[ M

ترسخت يف املجتمع إثر املامرسة والتكرار لتصبح عاد ًة
السنن املوروثة فهي األخرى إن ّ
وأ ّما ُّ
تفس عىل أنّها إيديولوجي ٌة أصولي ٌة ـ راديكالية ـ ولكن إذا ما اعتربناها
متعارفةً ،فمن املمكن أن ّ
ٍ
انفكاك ،ففي هذه الحالة
منهجاً ناشئاً من باطن الكشف والشهود الديني ومنضوياً تحت مظلّته دون
ال ميكن ا ّدعاء أنّها تندرج ضمن تعريف مفهوم اإليديولوجيا .
اإليديولوجيا احلديثة عىل ضوء امل ُثل األفالطونية والفكرة الديكارتية
قريب يف داللته إىل الدين
أحد معاين الفكرة ( )ideeالتي تب ّناها الفيلسوف الغريب رينيه ديكارت
ٌ
والسنن املوروثة ،واملعنى السائد لهذا املصطلح بني الباحثني آنذاك كان يتمحور حول التص ّورات
ُّ
واإلدراكات الذهنية وحسب وال س ّيام يف الفرتة التي تلت القرن السابع عرش امليالدي حينام ظهر
ت ّياران فلسفيان بريادة رينيه ديكارت وفرنسيس بيكون ،وهام ت ّيار النزعة العقالنية ()Rationalism
وت ّيار النزعة التجريبية (.)Empiricism
الفرتة التي انتعش فيها هذان التيّاران الفكريان شاع بني العلامء أ ّن األفكار عبار ٌة عن مفاهيم
إدراكية برشية ،يف حني أ ّن االختالف األسايس بني النزعتني العقالنية والتجريبية يكمن يف أ ّن
الحواس اإلنسانية يف حني أ ّن أصحاب العقل
الحس والتجربة اعتربوا األفكار ناشئ ًة من
أصحاب
ّ
ّ
أضفوا عليها ماهي ًة ذهني ًة وأحجموا عن القول بأنّها ذات طبيعة تجريبية ،فقد اعتربها ديكارت مفاهيم
ٍ
إدراك
ميكن للعقل إدراكها دون وسائط ،وذلك من منطلق اعتقاده بأ ّن الشهود العقيل ليس سوى
ح مستغنٍ عن وساطة املفاهيم الذهنية.
واض ٍ

األنظمة الفكرية الفلسفية التي انبثقت يف العامل الغريب منذ عهد رينيه ديكارت واستم ّرت حتّى
ٍ
لنشاطات ذهني ٍة نشأت من ذات األفكار واملفاهيم
انعكاس
عهد عامنوئيل كانط ،هي يف الحقيقة
ٌ
اإلدراكية التي كانت سائد ًة طوال هذه الفرتة ،فاألخري اعتمد عىل الوجهات الفكرية لسلفه نيكوالس
كوبرنيكوس وشكّك باألنظمة الفلسفية التي كانت سائد ًة يف تلك اآلونة ،كام اعترب إيديولوجية
القرنني التاسع عرش والعرشين مدين ًة يف معناها االصطالحي إىل مفهوم الفكرة الذي ساد منذ
[[[ -سورة البقرة ،اآلية .151
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عهد رينيه ديكارت ،فهي اصطالحاً عبار ٌة عن سلسل ٍة من املفاهيم واملق ّررات املنتظمة واملرتبطة
بالنشاطات واألعامل السياسية.
املعنى اآلخر للفكرة يرضب بجذوره يف عهد الفيلسوفني اإلغريقيني أفالطون وسقراط ،فاأل ّول
تتحصل لدى اإلنسان من خالل تزكية النفس
مل يعتربها أمرا ً مفهومياً ،بل قال إنّها حقيق ٌة كلّي ٌة وثابت ٌة
ّ
والسلوك والشهود.
ٍ
ارتباط
كل من أفالطون وأرسطو ال يجعل املفاهيم بديهيةً ،وإنّ ا هو عبار ٌة عن
الشهود برأي ٍّ
وجودي يسفر عن توسيع نطاق الحقائق اإلدراكية لدى السالك .املثُل التي تنطبق مع مفهوم الفكرة،
ٍّ
رب األرباب حسب تعاليم املدرسة
ّ
هي النموذج
الكل املدبّر لجميع الشؤون الطبيعية ،أي إنّها ّ
األفالطونية؛ وهذه املثُل بر ّمتها تنضوي تحت مظلّة مثال الخري املطلق.
تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن املثُل تلهم البرشية رسالتها العا ّمة يف رحاب ظلّها الشامل للحياة
ٍ
ارتباط وثيقٍ مع أهل السلوك الذين يستلهمون منها
والطبيعة بأرسها ،وإضاف ًة إىل ذلك فهي ذات
التعاليم األساسية الكفيلة بنظم شؤونهم الشخصية واالجتامعية عىل ح ٍّد سواء؛ وعىل هذا األساس
فقد أعار الحكيم سقراط احرتاماً كبريا ً لتعاليم آلهة معبد دلفي التي تكفّل الكهنة بإبالغها لعا ّمة
حى بحياته يف نهاية املطاف بهدف ترويجها وإقرارها يف املجتمع.
الناس لدرجة أنّه ض ّ

لو ذهبنا إىل القول بتطابق معنى اإليديولوجيا مع األفكار واملثُل األفالطونية والسقراطية،
فداللتها يف هذه الحالة تكون قريب ًة من داللة السنن الدينية ،إال أ ّن مفكّري القرن التاسع عرش أرادوا
معنى آخر يختلف عن األفكار واملثُل األفالطونية من منطلق كونها مج ّرد تص ّو ٍ
وأوهام.
رات
منها
ٍ
ً

وكام هو معلو ٌم فاملثُل األفالطونية تتناغم مع األفكار من منظار رينيه ديكارت ،لذا ليس من
حسية ـ فالفالسفة التجريبيون ذهبوا إىل القول بكون
الصواب مبكانٍ اعتبارها حقائق عينية ـ ّ
السنن الدينية مج ّرد مفاهيم صيغت يف وعاء الذهن البرشي بحيث ال تعكس تح ّوالً فكرياً
تجسد
إنسانياً ،وعىل هذا األساس تص ّوروا أ ّن فلسفة أفالطون وجميع األديان والسنن الدينية
ّ
كل هذه املزاعم التي ر ّوج لها
منطاً من اإليديولوجية البرشية فحسب .ولكن عىل الرغم من ّ
بعض املنظّرين املحدثني يف القرنني املاضيني عىل نطاقٍ واسعٍ ،إال أ ّن املثُل األفالطونية
وسائر التعاليم الدينية تختلف بالكامل عن اإليديولوجية البرشية ،وذلك لكون املبادئ الغيبية
ٍ
إيديولوجيات ما ّدي ٍة بحت ٍة ،فالتعريف الذي
ال تتّسم مبا جاءت به الفلسفة التجريبية الغربية من
يطرحه الدين لنفسه وكذلك املعنى الحقيقي للمثُل التي تح ّدث عنها أفالطون ،ليسا مج ّرد

االستغراب

AL-ISTIGHRAB

شــتا ء 2 0 1 7

260

حلقات الجدل

مفاهيم ذهنية عارية عن الحقائق امللموسة ،بل هام وقائع عينية تكتنف حياة البرش يف شتّى
املجاالت وال ميكن إدراكها إال عن طريق الكشف والشهود.
اإليديولوجيا والعلم الوضعي
متت بصل ٍة إىل الواقع العميل،
امليزة األخرى لإليديولوجيا هي أنّها تتض ّمن نشاطات ذهنية ال ّ
فهي ناظر ٌة إىل العالقة بني الفكر والتطبيق ،وحسب بعض التعريفات التي ذكرت للعلم فإ ّن جانباً
من املفاهيم العلمية ينشأ وينتظم بعيدا ً عن سلوك اإلنسان العميل ،بينام هناك تعريفات تؤكّد أ ّن
نشأة وانتظام جميع املفاهيم العلمية ال يرتبطان بتاتاً بالسلوك العميل البرشي.
جية العلم الشهودي وصواب
الفالسفة العقليون -
ّ
بغض النظر عن إقرارهم أو عدم إقرارهم بح ّ
التعريفات التي تطرح فيام وراء العقل  -يج ّردون جانباً من اإلدراكات املفهومية للذهن البرشي من
ٍ
رش مع السلوكني االجتامعي والسيايس يف الحياة العا ّمة ،ومن هذا املنطلق اعتربوا
أي
ارتباط مبا ٍ
ّ
تتحصل بالتجربة واالستقراء  -مثل العلوم الطبيعية  -وكذلك العلوم الرياضية التي
بعض العلوم التي
ّ
كل البعد عن هذه اإلدراكات.
ينالها اإلنسان عن طريق القياس الربهاين ،بأنّها بعيد ٌة ّ
وال ّ
األخص ،هي عبار ٌة عن علمٍ تنشأ وتنتظم مفاهيمه
شك يف أ ّن امليتافيزيقا أو الفلسفة مبعناها
ّ
وأصوله االستداللية يف منأى عن املؤث ّرات االجتامعية؛ وإذا ما تحقّق ارتبا ٌ
ط عىل هذا الصعيد
تتول مه ّمة وضع األُسس
ّ
رش وأُحادي الجانب ،مبعنى أ ّن امليتافيزيقا
فهو بطبيعة الحال غري مبا ٍ
واألصول الوضعية للعلم عىل ضوء ارتباطا املبارش مع السلوك االجتامعي.
رش مع النشاطات والسلوكيات االجتامعية فهو بطبيعة الحال يع ّد
العلم الذي يرتبط بشكلٍ مبا ٍ
جزءا ً من العلوم العملية ال النظرية حسب رأي أصحاب النزعة اإليديولوجية ،وهو ما أطلقوا عليه
يل يرضب بجذوره يف امليتافيزيقا والفلسفة
علم تدبري املدن أو علم السياسة؛ أي إنّه عل ٌم استدال ٌّ
األخص ،ومن ناحي ٍة أخرى يكون ناظرا ً إىل السلوك العميل لإلنسان ويشذّبه ليهديه نحو
مبعناها
ّ
واألصح .ويعتقد هؤالء أيضاً بوجود مفاهيم تكون خاضع ًة للتجربة بدل أن تخضع
السبيل األنسب
ّ
متت بأدىن صل ٍة لالستدالالت العقلية ،وعىل الرغم من
التجربة لها ،وهي بالتايل مج ّرد
ٍ
أوهام ال ّ
ارتباطها بالسلوك االجتامعي إال أنّها ليست علميةً.
العلم وفق تعريف أصحاب املذهب الوضعي عبار ٌة عن مضام ٍر من الذهن البرشي يقابل مضامر
املفاهيم اإليديولوجية لدرجة أنّه يتباين معها؛ ومن هذا املنطلق فالعلم املثايل األصيل القابل
للتجربة قد قطع ارتباطه بجميع التجارب العملية للعلامء وميكن من خالله استكشاف الحقائق
مختلف عن مفهوم اإليديولوجيا وعىل
الحسية دون الحاجة إىل أدىن معرف ٍة مسبق ٍة؛ لذا فهو
العينية
ٌ
ّ
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صحيح،
إيديولوجي ،والعكس
علمي
مفهوم
أي
هذا األساس
ٍ
ّ
نتوصل إىل نتيج ٍة فحواها عدم وجود ّ
ٌ
ٍّ
ٍّ
أي إ ّن انطباق مفهوم العلم عليها مثرته وجود مفاهيم علمية إيديولوجية.
اإليديولوجيا والعقل
تط ّرقنا يف املباحث اآلنفة الذكر إىل بيان مق ّدمتني أساسيتني ،إحداهام متحورت حول
تعريفاإليدييولوجيا وتض ّمنت مباحث حول نشأة هذه الكلمة وفرتيت انتعاشها وركودها ،واألخرى
جرى تسليط الضوء فيها عىل اختالفها عن الدين وكيفية ارتباطها بالعلم.
يف هذا املبحث سوف نتط ّرق إىل رشح وتحليلها عالقة اإليديولوجيا بالعقل وتحليلها ليك
رس يف انتعاش هذه النزعة خالل فرت ٍة من الزمن ومن ث ّم ركودها ،وذلك عىل أساس
نتع ّرف إىل ال ّ
أنّها ال تكون ناجع ًة ومتنامي ًة إال خالل فرت ٍة زمني ٍة مح ّدد ٍة من تأريخ الفكر واملعرفة ،لذا فهي ال تدوم
طويالً وإنّ ا رسعان ما تؤول إىل األفول والزوال.
يجسد معرف ًة إلهي ًة ال ينالها
ما دام العلم يتّسم بصبغ ٍة ديني ٍة فهو جز ٌء ال يتج ّزأ من الدين الذي ّ
البرش إال عن طريق الكشف والشهود املتق ّومني عىل مبادئ الوحي الساموي ،وكذلك ما دامت
املثُل األفالطونية تتّسم بأحقّي ٍة واعتبارٍ ،فالسلوك العميل الفردي واالجتامعي لإلنسان ال ب ّد وأن
السنن بدورها ترشد اإلنسان إىل
ينتظم يف ّ
ظل سنن منبثقة من تعاليم ساموية وحقائق كونية ،وهذه ُّ
السبيل الذي يوصله إىل معرفة الحقائق الكونية.

عىل الرغم من أ ّن علم الفلسفة منذ عهد الفيلسوف أرسطو انرصف إىل بيان ماهية املفاهيم
الذهنية ومن ث ّم توضيح الحقائق الكونية عىل أساسها ،إال أنّه يؤكّد شمول الحقائق العقلية للقضايا
الطبيعية والعقول الجزئية للبرش ،وعىل هذا األساس يبقى هذا الفكر محتفظاً بسنخيته مع نظرية
أفالطون وسائر التعاليم الدينية .وقد اعتمد الفالسفة املسلمون واملفكّرون املسيحيون عىل هذا
حة التعاليم الدينية.
التعريف إلثبات ص ّ

ما دام العقل املفهومي يخوض يف فلك الشهود ،فهو ٌ
مثال للعقل العيني الظريف والبيئة العقلية
باطني وظاه ٌر يف ذات الحني ،ويف هذه الحالة ال ميكن اعتبار العقل سبيالً قاصياً عن
نبي
ٌّ
وكأنّه ٌّ
سبيل كام ٌن يف ذات الدين وه ّويته.
ٌ
والسنن املوروثة ،بل هو
الدين ُّ
إذن ،االستدالالت العقلية املستقلّة هي بحكم الحجج والسنن الدينية ،بينام الجهد العقيل
الستكشاف مضمون املفاهيم التي يجري تناقلها ،هو مثل املصباح الذي ينري طريق املعرفة واإلدراك؛
وعىل هذا األساس فالنتائج التي نستشفّها من العقل واألحكام لها ارتبا ٌ
ط بجانبها العميل ،وبالتايل
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خ من اإليديولوجيا البرشية يف عني احتفاظها بخصائصها االنتقادية الفاعلة وقدس ّيتها.
فهي سن ٌ

تتجل مبعناها االصطالحي يف الحياة البرشية حينام تفتقد الفكرة لطابعها العيني
ّ
اإليديولوجيا
 الخارجي  -وكذلك عندما يعجز العقل عن استكشاف الحقائق الشهودية بحيث تقترص نشاطاتهاالستداللية عىل املباين املفهومية فحسب؛ أي إنها يف هذه الحالة ليس له قابلية التص ّدي مله ّمة
السنن الدينية املق ّدسة ،بل يدور يف فلك القوانني الطبيعية واألعراف االجتامعية التي يبلغ
كشف ُّ
اإلنسان واقعها من خالل التأ ّمل يف طبيعته اإلنسانية بعيدا ً عن خصاله القدسية الكامنة يف باطنه.
وميكن القول إ ّن هذا الرأي هو حصيل ٌة لجميع املساعي التي بذلت يف القرنني السابع عرش والثامن
ٍ
عرش امليالديني لطرح تفسريٍ
حديث للحياة االجتامعية ،ومثر ٌة بجميع التيّارات الفكرية التي ترضب
بجذورها يف الثورة الفرنسية ،فاملفكّرون الذين اجتاحوا الساحة الفكرية إبّان هذين القرنني اللذين
حق املعرفة بأ ّن فاعلياتهم
طغت عليهام نزعتا التنوير الفكري والعقالنية الحديثة ،كانوا يعرفون ّ
متت بأدىن صل ٍة ملساعي الق ّديسني ورجال الدين التي راموا منها توجيه املجتمع
االستداللية ال ّ
الخاصة ،بل إنّها عبار ٌة عن جهو ٍد يُراد منها ترميم الحياة االجتامعية ألجل
نحو متب ّنياتهم الفكرية
ّ
تهميش األساليب الدينية والتقليدية املوروثة من السلف.
عىل الرغم من أ ّن مفكّري علم االجتامع يف القرنني املذكورين اعتربوا مثرة جهودهم الفكرية
تجسد فعاليات ذهنية ناظرة إىل السلوكيات
نائي ًة عن مفهوم اإليديولوجيا ،لك ّنها يف الحقيقة
ّ
االجتامعية التي كانت سائد ًة يف عرصهم.
نشاطات احلركات اإليديولوجية
الفكر السيايس يف القرنني السابع عرش والثامن عرش طغت عليه ميزتان أساسيتان:
ين.
امليزة األوىل :ات ّصافه بطابعٍ عقال ٍّ

امليزة الثانية :انضواؤه تحت مظلّ ٍة علمي ٍة.
هاتان امليزتان كانتا املحور األسايس لنشاطات جميع الحركات اإليديولوجية ،وبطبيعة الحال
فإ ّن الجمع بينهام يعني الجمع بني العلم والعقل ،وعىل هذا األساس فالعلم آنذاك اتّصف بصبغ ٍة
عقالني ٍة وافتقد هويّته الدينية وطبيعته املاورائية؛ وأ ّما األفكار فلم تكن سوى مفاهيم ذهنية.

من املؤكّد أ ّن العلم العقيل حتّى وإن قطع ارتباطه مع الدين والعلوم القدسية ،فهو يبقى محتفظاً
بت األمور وات ّخاذ القرار املناسب بالنسبة إىل املفاهيم العلمية؛ وعقل اإلنسان عىل
بقدرته عىل ّ
ضوء معرفته باألبعاد الوجودية لإلنسان ميكن تقسيمه ضمن نوعني ،أحدهام نظري واآلخر عميل؛
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فاأل ّول ميثّل جانباً من األحكام العقالنية الخارجة عن النطاق العميل يف حياة اإلنسان ،وأ ّما الثاين
فهو عبار ٌة عن تلك األحكام املرتبطة بالعمل والسلوك.

ٍ
أي قيم ٍة تُذكر وال ت ُعد
حينام يفتقد العلم صبغته الدينية
فحينئذ ال تبقى للتعاليم والسنن الدينية ّ
معترب ًة بعد ذلك ،وهذا هو السبب الذي أ ّدى إىل إعراض العقالنية عن ماضيها وجذورها الدينية
وسعيها يف أ ّول فرص ٍة إىل أن متأل هذا الفراغ باالعتامد عىل النشاطات الفكرية السياسية ،ومثرة
سام بعد عرص النهضة والحداثة ليواصل حياته خارج
هذه الظاهرة أ ّن العقل العميل حظي
مبقام ٍ
ٍ
نطاق العقل النظري .األفكار التي طرحت آنذاك لتفسري ماهية الحياة البرشية ارتكزت بشكلٍ
أسايس
ٍّ
ّ
استدل أصحابها عىل صوابها وبطالن ما يتعارض معها يف رحاب
عىل تعاليم العقل العميل ،حيث
العلم الحصويل األمر الذي أدى إىل انتعاش النقاشات واملحارضات اإليديولوجية إىل أقىص ح ٍّد
ممكنٍ  ،وبالطبع فإ ّن هذه الظاهرة تذكّر مبا فعله علامء الدين يف الفرتة التي سبقت تلك اآلونة.

ٍ
خاص ٍة متق ّوم ٍة
مبيزات
الفيلسوف اليهودي باروخ سبينوزا أرىس دعائم منظوم ٍة أخالقي ٍة تتّسم
ّ
هنديس ،بينام الفيلسوف فيلهيلم اليبنتز ذهب إىل أبعد من ذلك ،فعندما طُلب منه أن
أسلوب
عىل
ٍ
ٍّ
ٍ
أشخاص ،د ّون مقال ًة
لتول منصب الحكم يف بولندا من بني ع ّدة
ّ
يديل برأيه حول الرجل األنسب
ليثبت فيها أ ّن األرجحية ملرشّ حي أحد الت ّيارات الفكرية عىل اساس براهني صورية ،وتاله تلميذه
درايس حول القانون الطبيعي
كتاب
كرستيان وولف الذي حذا حذوه ومن ث ّم بادر إىل تأليف أ ّول
ٍ
ٍّ
بأسلوب الرياضيات البحتة[[[.
املجتمع املدين بتفس ٍ
ري إيديولوجي
هناك مسأل ٌة ال يخلو ذكرها من فائد ٍة يف بحثنا الراهن ،وفحواها بشكلٍ عا ٍّم أ ّن التعابري
اإليديولوجية التي شاعت يف القرنني السابع عرش والثامن عرش امليالديني سلّطت الضوء عىل
النظامني االجتامعي والحكومي يف رحاب تفاسري طبيعية بحتة متق ّومة عىل أساس مبادئ العقد
االجتامعي ،لذلك افتقرت اإليديولوجيا التي شاعت يف ذينك القرنني لجميع األصول الدينية ومل
بأي صبغ ٍة ديني ٍة تزامناً مع ات ّساع نطاقها وشيوع مبادئها يف العامل الغريب ،وهذا األمر يعترب
تتّصف ّ
نتيج ًة طبيعي ًة إلقرار القوانني الوضعية وصياغة النظامني االجتامعي والسيايس عىل أساس هوية
اإلنسان املا ّدية وح ّريته السلوكية فحسب يف عني تجاهل فطرته الدينية ،لذا يصبح من العسري
ٍ
يل متقنٍ لألنظمة التي متخّضت عنها هذه النزعة الفكرية الحديثة .نعم،
مبكانٍ وضع
تعريف عق ٍّ
لقد تجاهلت اإليديولوجيا يف تلك اآلونة قدسية األحكام والقوانني التي جاءت بها األديان كام
[[[  -املصدر السابق ،ص .220
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أنّها مل تعر الجانب الغيبي وامللكويت يف السلوك البرشي أهمية رغم أنّه الب ّوابة األساسية التي يلج
العقل من خاللها يف املعرفة الربوبية والعلوم الدينية السامية؛ وقد وصف املفكّر الغريب إرنست
رس املكنون يف نشأة
كاسیرر هذه الظاهرة الفكرية التي عصفت باملجتمعات الغربية قائالً ...« :ال ّ
صائب
خفي» .وهذا الكالم
رس
الحكومة يزول وال يبقى له أث ٌر ،أل ّن العقد ال يض ّم يف ط ّياته ّ
ٌ
أي ٍّ
ٍّ
ح ّقاً ،إذ إ ّن جميع العقود االجتامعية يف القرنني املذكورين قد استندت يف أساسها إىل مبادئ
رس يف باطنها ،ومن ث ّم ال تبقى
العقل املفهومي التي كانت شائع ًة آنذاك ،لذا فهي ال تتض ّمن ّ
أي ٍّ
هناك حاج ٌة للّجوء إىل الغيب والوحي بغية معرفة حقائقها.
ال ّ
شك يف أ ّن تجاهل عامل القدس وامللكوت ينجم عنه زوال بركات النور اإللهي من روح
كل دعائم املدينة الدينية الفاضلة وال يبقي لها
ووجود املجتمع البرشي ،ناهيك عن أنّه يزعزع ّ
أي مصد ٍر تستم ّد حياتها منه ،وبالتايل مييس املجتمع املدين  Civil Societyمج ّردا ً عن السنن
ّ
والرشائع ويستقطب املنظّرين السياسيني نحوه عىل ضوء مباين عقلية بحتة.
الفائدة من معرفة ماهية اإليديولوجيا
حينام تنأى العقالنية بنفسها عن املعرفة الشهودية فسوف تق ّيد نفسها يف دائرة املفاهيم
واملدركات الذهنية الض ّيقة وتؤول إىل السقوط واألُفول بعد تج ّردها عن جذورها األصيلة وقيمتها
الحقيقية؛ وإثر ذلك متيس عاجز ًة عن تفسري نفسها وتربير استدالالتها ،وهذا هو السبب يف عدم
دوامها أكرث من قرنني ،بل ميكن القول إ ّن بوادر اضمحاللها قد ظهرت يف أواخر القرن الثامن عرش،
ظل إنكار حقيقة الشهود العقيل.
ففي هذه الفرتة أكّد إميانوئيل كانط عدم أصالة العقل اإلنساين يف ّ
بعد تجاهل مكانة العقل البرشي من قبل الفالسفة الغربيني ،خرس العلم مأواه الثاين ،وأ ّما مأواه
األ ّول فهو يتمثّل بالوعي الديني الناشئ من مكنون العلم اإللهي الذي يزدهر يف حياة البرشية
السنن واآلداب الدينية .وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن املعرفة العقلية هي األخرى ترضب
بواسطة ُّ
بجذورها يف العلوم الدينية ،لذلك حينام استئصلت هذه الجذور انحدرت برسع ٍة فائق ٍة يف هاوية
األُفول واالضمحالل.
العقالنية يف فرتة إدبارها عن التديّن حاولت إيجاد بديلٍ للمجتمع والسنن الدينية يف إطار
ٍ
حقوقٍ طبيعي ٍة وعلامني ٍة برشي ٍة ،واستتبع هذه الفرتة عه ٌد شهد انتعاشاً
لنشاطات عقلي ٍة رصف ٍة دامت
حتّى انطالق الثورة الفرنسية ،وآنذاك بدأت العقالنية تؤول إىل األُفول ليخرج العلم من أُطره العقلية
ومن ث ّم افتقدت الرصاعات اإليديولوجية مكانتها العلمية ما أثار شكوكاً حولها ،وحينها عاد الناس
إىل رشدهم ليتساءلوا عن حقيقة أم ٍر فرض نفسه عىل مجتمعاتهم طوال قرنني من الزمن؛ أي إنّهم
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أدركوا جهلهم بحقيقة اإليديولوجيا لذلك بدؤوا يبحثون عن تفسريٍ مقبو ٍل لها ،ومن هذا املنطلق
شهد القرن التاسع عرش نقاشات محتدمة حول ماهيتها ،وفيه وضع لفظها املتعارف اليوم ليصبح
عبار ًة مخترص ًة ّ
تدل عىل اآلراء املرتبطة بأعامل البرش.
اإليديولوجيات العلمية يف القرن التاسع عرش
كل تلك التساؤالت الجا ّدة التي طرحت حول ماهية اإليديولوجيا إبّان القرن التاسع عرش،
رغم ّ
ينفك عن السعي لطرح تفسريات لها عىل أساس تص ّو ٍ
ّ
رات مع ّين ٍة بهدف إيجاد
لك ّن بعضهم مل
بديلٍ ناجعٍ لها ،وعىل ضوء ذلك ظهر ت ّياران فكريّان بسطا نفوذهام عىل الساحة الفكرية يف شتّى
املجتمعات ،وهام:

الت ّيار األ ّول :تص ّدى أصحاب هذا الت ّيار الفكري إىل الدفاع عن اإليديولوجيا علمياً رغم قيامه
بتجريد العلم من األصول العقلية املعتمدة يف االستدالل ،أي أنّهم دافعوا عن ٍ
منط من اإليديولوجيا
العلمية.
الحس والتجربة ،وبالتايل
العلم برأي هؤالء ال يتّسم مبيز ٍة عقلي ٍة ،بل إنّه مج ّرد معرف ٍة متق ّوم ٍة عىل
ّ
بحت ،والفيلسوف الغريب أوجست كونط يع ّد أبرز املفكّرين الذين نظّروا لهذا
تجريبي
فهو أم ٌر
ٌ
ٌّ
التيّار ،حيث بادر مع أقرانه يف القرن التاسع عرش إىل وضع أُسس إيديولوجي ٍة علمي ٍة؛ وتجدر اإلشارة
هنا إىل أ ّن آراء هؤالء العلامء قد انبثقت من املنظومة العقلية التي ورثوها من السلف ،أل ّن العلم
أي ٍ
إيديولوجي ،وعىل هذا األساس طرحوا مفاهيم فكرية
منط
التجريبي بح ّد ذاته عاج ٌز عن طرح ّ
ٍّ
تجريبية وصاغوا قيامً واسعة النطاق إىل جانب تأكيدهم بعض املفاهيم امليتافيزيقية والقضايا التي
تنضوي يف فلك الحقائق الوجودية التي ال ميكن إثباتها بواسطة العلم التجريبي الحديث.
البت يف حقائق القيم واملفاهيم املبدئية واملعنوية،
ال يختلف اثنان يف عجز العلم التجريبي عن ّ
وهذه الحقيقة أكّدها الفيلسوف الربيطاين ديفيد هيوم الذي ات ّبع سبيالً فكرياً تجريبياً إبّان القرن
الثامن عرش ،إال أ ّن معظم فالسفة القرن التاسع عرش ومفكّريه مل يكرتثوا بها بعد أن ف ّندوا العلوم
الدينية والعقلية وانخرطوا يف فلك العلم التجريبي البحت ،إذ إنّهم اعتمدوا عىل نزعتهم الفكرية
توصل إليها أسالفهم املنظّرون يف القرنني السابع عرش والثامن عرش يف
هذه لتحقيق النتائج التي ّ
رحاب العلوم العقلية نفسها ولهذا السبب ُوصف القرن التاسع عرش بأنّه قرن نشأة املدارس الفكرية
كل هذه الجهود الفكرية متخّض عنها
الحديثة واإليديولوجيات العلمية مبختلف أمناطها ،إال أ ّن ّ
إهامل العقل وتهميش قواعده األصيلة األمر الذي أ ّدى إىل عقمها وقرص عمرها ،فالعلم التجريبي
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حلقات الجدل

بح ّد ذاته أدىن شأناً من يز ّودها باملبادئ األساسية التي ال ميكن التغايض عنها مطلقاً يف االستدالل
العلمي الصائب .لذا ،اعترب العقد األخري من هذا القرن بأنّه عهد أُفول اإليديولوجيات العلمية.
الت ّيار الثاين :حاول أتباع هذا الت ّيار إيجاد بديلٍ
مناسب لإليديولوجيات العقلية بعد أن أعرض
ٍ
سلفهم عن األصول املتب ّناة يف العلوم العقلية ،حيث أدركوا عقم العلم التجريبي وعجزه عن تحقيق
املبتغى؛ وقد تجلّت هذه الحركة الفكرية بأجىل صورها يف رحاب الحركات الرومنطيقية التي
اجتاحت الساحة الفكرية األملانية يف تلك اآلونة.
الدفاع غري العلمي عن اإليديولوجيا عىل ضوء املفاهيم الرومنطيقية
ال ريب يف أ ّن تزعزع األركان العقالنية اإليديولوجية ال نتيجة له سوى زوال استقرار جميع أمناط
اإليديولوجيا لكون العلم التجريبي حينام يفقتد هويّته العقلية مييس عاجزا ً عن م ّد يد العون بجميع
هذه األمناط؛ ومن هذا املنطلق رشع الرمنطيقيون بحرك ٍة جديد ٍة عىل ضوء الدين وتراث السلف،
السنن الدينية املوروثة التي
جدوا ُّ
حيث تب ّنوا الحقائق الكونية التي يعجز العقل عن إدراك كُنهها وم ّ
أي س ّن ٍة جديد ٍة ،بل إ ّن مثرة مساعيهم
انتعشت بني أسالفهم يف العهود السابقة ،أي إنّهم مل يبتدعوا َّ
الفكرية متحورت حول إضافة بعض املصطلحات املبتدعة واإليديولوجيات الجديدة.
إنجازات الرومنطيقيني ال تتع ّدى كونها أفكارا ً وتص ّو ٍ
رات ذهني ًة جديد ًة تجلّت يف رحاب
ٍ
مصلطات صيغت ضمن إطار مصادر لفظية صناعية مثل القومية ،وهذه األطروحات الحديثة يف
تلك اآلونة مل تتق ّوم عىل أُسس عقلية متقنة وبالتايل فقد اعتُربت بدائل هشّ ة للمثُل األفالطونية
واآللهة األسطورية؛ فهي مج ّرد تص ّورات صاغتها أذهان الشعراء واألدباء ،لذلك ات ّسمت بطالو ٍة
وعذوب ٍة إثر انضوائها تحت مظلّة الدين واألعراف املوروثة من السلف ومن ث ّم مل تذهب إىل أبعد
من نطاق التنظريات اإليديولوجية البحتة.
والسنن املوروثة فال مناص له من الخوض يف
من املؤكّد أ ّن العقل حينام ّ
يتنصل من الدين ُّ
فلك آخر ٍ
ٍ
السنن ،فهي تته ّمش
بعيد غاية ال ُبعد عن جذوره األصيلة ،وكذا هي الحال بالنسبة إىل ُّ
نرباس يهدي البرشية نحوها
تتخل عن العقل الذي هو يف الحقيقة
ّ
وتبتعد عن محتواها عندما
ٌ
كام أنّه املعيار الذي مي ّيزها عن البدع .إذن ،العقل هو الذي يأخذ بيد السالك لبلوغ درجة الشهود
كل
ج ًة باطنيةً؛ لذا إن تجاهلناه فسوف نخرس ّ
الباطني ،وهو كذلك يشذّب سلوك اإلنسان بصفته ح ّ
يش ٍء ومبا يف ذلك الحجج الظاهرة الجلية .من املؤكّد أ ّن محاولة بلوغ درجة الشهود الباطني من
أجل معرفة الحقائق ،ال تتس ّنى إال باالعتامد عىل العقل واتّباع إرشاداته وتوجيهاته ،لذا إن أُعرض
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عنه سوف ال تبقى لدى الذهن البرشي سوى تص ّو ٍ
الحق
وأوهام يف عني عجزه عن إدراك كُنه
رات
ٍ
ّ
الحق ويسلك يف الصفات
وجل؛ فالسالك الحقيقي هو من يُدرك كُنه
ّ
والفناء يف ذات الله ع ّز
ّ
الخصيصة الفريدة امتاز بها أرشف عباد الله تعاىل وأطهرهم ،لذلك
الربوبية فيعرف معانيها ،وهذه
ّ
ومبشين بالخري والفالح لبني آدم قاطبةً.
بعثوا كأنبياء
ّ
السنن التي ورثها املجتمع
الحقيقة التي ال ينكرها أح ٌد هي أ ّن الرومنطيقيني مل يتمكّنوا من إحياء ُّ
من السلف ،إذ غاية ما فعلوه هو طرح أساليب مشابهة ملا تب ّناه أقرانهم يف القرن التاسع عرش حينام
ر ّوجوا إليديولوجيات علمية أعادت الحياة للحركات اإليديولوجية التي انبثقت يف القرنني السابع
عرش والثامن عرش.
لقد افتقدت اإليديولوجيا أصولها التي تق ّومت عليها إثر زوال العقالنية وتهميش مبادئها ،لذلك
بذل أتباع املذهب الوضعي قصارى جهودهم للحؤول دون اضمحالل متب ّنياتهم اإليديولوجية
فسخّروا العلم كوسيل ٍة تنتشل متب ّنياتهم الفكرية من الزوال بينام اتّبع الرومنطيقيون أسلوباً مشابها
السنن ،بل تهميش أه ّم آثار
السنن املوروثة ،ولك ّن زوال العقالنية تسبّب بضياع هذه ُّ
باالعتامد عىل ُّ
العلم.

ال ّ
شك يف أ ّن العلم عندما يتج ّرد من هويّته العقالنية سوف ال يبقى منه سوى سفسط ٍة ال طائل
منها ،حتّى إن تن ّزلنا وقلنا إنّه يحتفظ مباهيته العلمية ،فهو يف الحقيقة يبقى عقيامً وال قدرة له عىل
الدفاع عن اإليديولوجيا .
خالصة البحث
ٍ
حديث
ح
خالصة ما ذكر هي أ ّن اإليديولوجيا التي تعني الذهنية العملية ليست سوى مصطل ٍ
ظهر إىل الوجود يف القرن التاسع عرش ،وال يتّضح هذا املعنى االصطالحي إال عىل ضوء العقالنية
والسنن املوروثة؛ وبطبيعة الحال
التي تجاهلت التعاليم الدينية التي ظهرت بعد زوال العلوم الدينية ُّ
حينام تزول هذه العقالنية التي تقوم عىل أصو ٍل هشّ ٍة سوف ال يبقى لإليديولوجيا وجو ٌد يُذكر وال
ت ُعد مضامرا ً للنشاط واإلبداع.
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يُعنى باب «الشاهد» بتظهري شخصيّة رياديّة
ذات حضور وتأثري يف نطاق الحضارة العربية
واإلسالمية ،أو يف نطاق عاملي ،كام هي حال عدد
وازن من الفالسفة والعلامء واملفكرين املسلمني
والغربيني ،الذين أثروا الحضارة اإلنسانية بأعاملهم
ومعارفهم ونظرياتهم.

الشاهد
"سالفوي جيجيك"
املهاجر إىل صحراء اإليديولوجيا
أحمد عبد الحليم عطية

"سالفوي جيجيك"
المهاجر إلى صحراء اإليديولوجيا
أمحد عبد احلليم عطية

[*]
[[[

تتناول هذه املقالة واحدة من أبرز األطروحات حول اإليديولوجيا والتطورات املفهومية
والنقدية التي طرأت عليها ،وذلك من خالل مقاربة أفكار الفيلسوف السلوفايك املعارص
"سالفوي جيجيك".
ميزة أفكار هذا الفيلسوف انه قدم وال يزال يقدّ م رؤى مفارقة حول اإليديولوجيا ومنزلتها
يف عامل القيم ،ودورها الذي ال ينضب يف إعادة صوغ هذا العامل عىل نحو ينطوي عىل قدر
وازن من الغرابة...
هنا رؤية إجاملية يف سريته الذاتية وأبرز أفكاره.

املحرر

ميثل الفيلسوف السلوفيني ،سالفوي جيجك ( )Slawoy Zizek 1949ظاهرة فلسفية فريدة يف
القرن الحادي والعرشين ،تركيبة معقدة من عنارص متعددة من الجدل الهيجيل والتحليل النفيس
الالكاين واملاركسية وما بعد الحداثة .شغل القراء يف لغات متعددة ومتصفحي اإلنرتنت وبدأ يغزو
األسواق الثقافية العربية منذ سنوات .ترجمت بعض كتبه والعديد من مقاالته وحواراته وما كتب عنه
إىل لغتنا ،ومع هذا ال تزال معرفتنا به محدودة.
يع ُّد "سالفوي جيجيك" ،املثال األسايس من أوروبا الرشقية لفيلسوف ما بعد حدايث .هو
* -مفكر وأكادميي ـ أستاذ الفلسفة يف جامعة القاهرة ـ جمهورية مرص العربية.
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شخصيته مفارقة ومركبة بني املرشد الروحي والشخص املزعج ،ورجل االستعراض .وبأسلوب ما
بعد حدايث منوذجي ،يقفز عمله بجرأة فوق الحواجز بني الثقافتني العالية والشعبية.
ومع أن كتبه ما بعد حداثية يف املنهج ،إال أنها واضحة األسلوب.جيجيك ال يعترب ما بعد حدايث عىل
اإلطالق .يف الحقيقة ،هو شديد القسوة يف نقد تيارات ما بعد الحداثة ،كام يظهر ذلك يف كتابه األخري[[[.
يطلق عليه بعضهم ـ وبسبب من شهرته الواسعة التي تعود إىل كتاباته املتعددة وظهوره يف الكثري
من الربامج التليفزيونية وحضوره عرب مواقع التواصل االجتامعي ـ «ألفيس الفلسفة» أو«نجم الروك
األكادميي» .يوصف بأنه «الفيلسوف املتعومل» و«الفيلسوف األكرث خطورة يف الغرب» .ال تتسم
احاديثه ونقاشاته بالجدية الفكرية التقليدية ،ولكنها ساخرة ونادرا ً ما تتضمن التزمت الشديد يف
الفكر .نرش كتابه األول يف بداية الثامنينيات الذي يركز يف تفسري الفلسفة الهيغلية واملاركسية
من منظور نظرية (الكان) للتحليل النفيس ،تحت عنوان «موضوع اإليديولوجيا املتسامية»[[[.
جيجيك،عىل عكس الكثريين من مفكري القرن العرشين ،يتميز بأسلوبه غري التقليدي للمفكر أو
الفيلسوف ،ال يعتمد الكتابة عىل الورق وحسب ،بل عىل تقنيات التواصل الحديثة أيضاً لنرش أفكاره
الفلسفية .يرى أهمية خاصة يف العودة إىل التحليل الديكاريت ،واإليديولوجيا االملانية (شيلنج،
وكانط ،وهيغل) ،والروح الثورية لدى ماركس ولينني ،والتحليل النفيس الالكاين ،يف تحليل
االوضاع السياسية واالجتامعية اآلنية .وخاصة العودة إىل الفلسفة الكالسيكية ،وال سيام لهيغل،
التي يعتربها حاجة ملحة بالنسبة إليه ،حيث تقوم أعامله االساسية عىل هذه العودة واملراجعة.
يعود بنا جيجيك إىل موضوعات طرحت يف منتصف القرن العرشين ،وأهمها موضوع
اإليديولوجيا وفق التفسري االلتوسريي والالكاين ،بدءا ً من نقده لعرض ماركس الشاب لإليديولوجيا
بوصفها وعياً زائفاً ،ويعلل نقده بأن اإليديولوجيا يحكمها الالشَّ عور والال َّوعي[[[.
وظيفة الفلسفة ،بالنسبة إىل جيجيك ،ليست يف تقديم األجوبة ،بل يف طرح االسئلة الصحيحة،
كام يظهر يف مناظرته الشهرية مع الفيلسوف الفرنيس املعارص "آالن باديو" يف كتابهام «الفلسفة
[[[ -يصنف كثري من الكتاب جيجيك وكتاباته عىل أنها تنمتي إىل ما بعد الحداثة .انظر يف ذلك ديفيد هوكس :اإليديولوجية ،ترجمة
إبراهيم فتحي ،املجلس القومي للرتجمة ،القاهرة  2000ص216-215
[2]-THESUBLIMEOBJECT OFIDEOLOGY. SLAVOJZrZEK.VERSOLondon NewYork، This
editionpublishedbyVerso 2008.
[[[ -حوار جميل خرض مع لولوا أبورمضان ،جيجيك للعرب ،تاريخ النرش  22فرباير 2016
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الشاهد

والحارض» .يقول يف هذا الصدد« :يف القرن العرشين رمبا حاولنا ان نغري العامل برسعة شديدة،
وقد حان الوقت لتفسريه».
جيجيك هو أكرث الفالسفة غزارة ومقروئية يف عرصنا؛ كام يذكر جميل خرض ،عميد البحث
العلمي يف جامعة بيت لحم ،يف حوار معه عن مجموعته األخرية «جيجيك اآلن :منظورات معارصة
مول روثنربج ،ونرشته دار نرش بوليتي (.)2013
يف دراسات جيجيك» ،التي شاركته يف تحريره دّ .
يرى خرض أن أهم ما مييز جيجيك هو منهجه الفريد الذي يجمع النقد اإليديولوجي املاركيس
للرأساملية العاملية بالتحليل النفيس املتعلق بالرغبة والفانتازيا عن طريق املقاربة املادية الديالكتيكية
الهيغيلية .كتب بكثافة (وبعدة لغات) عن سلسلة مذهلة من املوضوعات التي تضمنت الرأساملية
العاملية ،التحليل النفيس ،األوبرا ،الشمولية ،العلوم املعرفية ،العنرصية ،حقوق اإلنسان ،الدين،
السياسة .ظهر يف املشهد الثقايف عام  1989مع نرش كتابه األول باإلنجليزية «أغراض اإليديولوجية
املتسامية» ،يف سلسلة كان يحررها الفيلسوف األرجنتيني إرنستو الكالو وشانتال موف.
كتب ،وت ُر ِ
ج َمت كتبه إىل أكرث من عرشين لغة .ال ميكننا ان نتجاهل نقده للدراسات ما بعد

الكولونياليةـ دراسات األدب التي كتبها كُتّاب من البالد امل ُستَع َمرة سابقاً ،وال نقده لليربالية
الجديدة وارتباطها بالرأساملية العاملية .وما يجعله عىل هذا الجانب من الشهرة واالنتشار هو
معرفته املوسوعية بالثقافة الجامهريية التي يستخدمها لرشح مفاهيمه الفلسفية الصعبة .وأما
أسلوبه املعادي للنخبوية يجعله محبباً للعديد من القراء ،فقد ترجم ثالثة من كتبه إىل العربية:
(سنة األحالم الخطرية) الذي ترجمه أمري زيك ونرشته (دار التنوير) عام  ،2013و(مرحباً يف صحراء
الواقع) الذي ترجمه أحمد حسان وصدر عن دار العني عام  .2011وأما الثالث فقد ترجم مرتني هو
«تراجيدية يف البداية ،هزلية يف النهاية» ترجمة غادة اإلمام.
ويشري املتابعون إىل آراء جيجك يف القضايا العربية وال سيام لجهة اهتاممه بالواقع السيايس
يف العامل العريب ،والسياق الجيوسيايس الذي يتكشف فيه بالعالقة بني هذا الواقع وبني النظام
الرأساميل العاملي .رافضاً النظريات الليربالية السهلة عن «رصاع الحضارات» (هنتنغتون) و«نهاية
التاريخ» (فوكوياما) .وكل التفكري االسترشاقي املتعلق بالعرب واإلسالم ،وبدالً من ذلك يفضل ربط
األحداث املضطربة يف العامل العريب واإلسالمي واإلفراطات االجتامعية ـ السياسية باإلمربيالية
األوروـ أمريكية وبالديناميات املتضمنة يف الرأساملية العاملية[[[.
[[[ -جيجيك :سنة األحالم الخطرية ،ترجمة أمري إسكندر ،دار التنوير ،بريوت .2013
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يتناول جيجيك العنف الذي زلزل كيان العامل العريب ،ويبحث بعمق عن أسبابه التي يربطها
دامئاً بالنظام الرأساميل العاملي ،إلظهار كيفية متويهها لحقيقة الرصاع الرئيس ضمن الرأساملية
العاملية .ويف الوقت الذي يلوم فيه تبديات معاداة السامية يف العامل العريب ،إال أنه يدين أيضا
األبعاد املعادية للسامية يف الصهيونية والصهيونية املسيحية .يقرأ األصولية الدينية ،سواء كانت
مسيحية أو إسالمية أو يهودية ،ليس ك َع َرض للثقافة أو العقل املريض املوروث ،بل كنتاج مصاحب
للرأساملية العاملية .بالتايل فهو يدين بن الدن وبرايفيك االرهايب الدمناريك يف الوقت نفسه .ومن
املوضوعات األخرى التي يناقشها يف عمله ما يتعلق بأفول اليسار العريب .ويقرر أن السياسات
الغربية يف الحرب الباردة شجعت النظم الشمولية ودمرت الحركات اليسارية[[[.
تحدث عن أحالم وإخفاقات الربيع العريب يف كتابه «سنة األحالم الخطرية» ،يف سياق الحركات
الراديكالية .ومثل هذه الحركات األخرى ،فشل الربيع العريب لعدم وجود رؤية راديكالية أو ثورية
تستهدف تغيري طبيعة العالقات االجتامعية تحت سيطرة الرأساملية العاملية .وبشكل مثري لالهتامم،
رص جيجيك عىل أن هناك قيمة راديكالية حقيقية لإلسالم مل تستخدم بشكل مالئم يف الربيع العريب.
أ ّ
ولكنه يوضح دوماً أن اإلسالم السيايس ال يعني الفاشية اإلسالمية التي ال يتعاطف معها[[[.
جل وظّف جيجيك جانباً مهامً من أعامله لنقد إيديولوجيا اإلبادة الصهيونية وتبدياتها يف السياسة
والثقافة اإلرسائيلية .فكتب بشكل مكثف عن التطهري العرقي الصهيوين وإرهاب املستوطنني،
وكيف يسيطر هذا عىل التمثيالت اإلرسائيلية لالحتالل االستعامري (همتساف) .وكتب عن الروابط
الصهيونية بأملانيا النازية يف الحرب العاملية الثانية ،ما ع َّرضه التهامات بأنه «معا ٍد السامية» .ولكن
جيجيك مل يقع بسهولة فريسة أمام التكتيكات الصهيونية التي تستخدم التهديد واالبتزاز .وهو
يحاول إظهار أن سياسات الفصل العنرصي اإلرسائيلية تش ِّوه واقع الرأساملية العاملية باسم الدين
أو املواطنة أو الهوية العرقية[[[.
يراهن "سالفوي جيجيك" عىل التغيري الراديكايل ،ويعترب نفسه رشيكاً للفيلسوف الفرنيس "آالن
باديو" يف تحرير النظريات الفلسفية من األقبية األكادميية ،ليك تساهم يف قراءة معضالت حياتنا
اليومية .ولعل ما يساعده عىل إتقان هذه املهمة هو تناغ ُم قدرته الفطرية الفائقة مع مهاراته يف
توظيف الفلسفة وعلم النفس لبناء تصور مغاير لألشياء وصدم كل ما هو مألوف يف الثقافة السائدة.
[[[ -حوار جميل خرض مع لولوا أبورمضان.
[[[ -املصدر السابق.
[[[ -املصدر السابق.
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أكرث ما يزعج مثقفي الغرب هو االعرتاف بأن وراء الشعوب العربية ثورة عربية أصيلة ألنهم
يعتربون أي تغيري تطالب به املجتمعات الدولية يجب أال يخرج من نطاق الدميقراطية الغربية
الرأساملية ،أما سوى ذلك ال يسمونه تغيريا ً ،وإمنا مجرد تعصب قومي أو تطرف ديني.
وهو يرى ،كام سرنى ،ان الخطر األكرب يكمن يف تصديق وهم الدميقراطية الغربية وتحديد
مبادئها الرأساملية كصيغة نهائية لكل حركة تغيري تطالب بها الشعوب ،وكل ذلك بهدف إجهاض
أي محاولة لتغيري أسسها بشكل جذري[[[.
جيجيك بني الوهم والواقع
يرى إيغلتون أنه إذا كان بوسع الفالسفة واألكادمييني أن يكونوا ُمبهمني ،فإن مر ِّوجي
األفكار  Popularizersيرمون لإليضاح التام .وبإرصاره عىل تعرية املتناقضات ،فلدى جيجيك
كال األسلوبني معاً .ولنئ كان يصعب هضم بعض أفكاره؛ فإن أسلوبه يف إيصالها ال يخلو من
الوضوح .كتابه "االرتداد املطلق"  ،Absolute Recoilميلء باألمور العصيّة عىل الفهم ،بيد أن كتابه
اآلخر عل ٌة يف الفردوس  ،Trouble in Paradiseينبئ بالوضع السيايس يف مرص والصني وكوريا
وأوكرانيا.
ٍ
بكلامت أخرى ،بني أولئك
قتسامً بني الرأساملية الليربالية واألصولية،
يرى جيجيك العامل ُم َ
الذين يؤمنون قليالً وأولئك الذين يؤمنون كثريا ً .وعوض االنحياز ألحد املعسكرين ،نراه يلقي
الضوء عىل التواطؤ الخفي بينهام .فاألصولية هي املعتنق القبيح ألولئك الذين يشعرون بالفشل
واإلذالل من قبل الغرب الذي لطاملا ب َّدد أحالمهم .والدرس الوحيد من الثورة املرصية ،الذي
يشدد عليه يف كتابه "علة يف الفردوس" ،هو استمرار تجاهل الليرباليني املعتدلني لليسار الراديكايل
«فإمنا هم بذلك يولّدون موجة أصولية تكتسح كل يشء».
إن هذين املؤلَّفني األخريين ،مثل بقية أعامله ،يناوئان قيم ما بعد الحداثة يف حني تتسم أفكار
يف آخر أعامله بالخلط بني الواقع والوهم .وأسوة مبعلمه جاك الكان يظهر جيجيك نفسه كخليط
مثري بني الوهم والواقع[[[.
يكتب جيجيك حول العديد من املواضيع مثل :الرأساملية ،اإليديولوجيا ،األصولية ،العنرصية،
[[[" -سالفوي جيجيك" :بعد الثورات العربية صار التغيري الجذري يف العامل ممكنا ،موقع :رابطة الكتاب السوريني 24ديسمرب2013،
[[[ -تريي إيجلتون :سالفوي جيجك ،قراءة العامل بعيون يسارية .فرح عصام موقع :إضاءات- 2016/01/18
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التسامح ،التعددية الثقافية ،حقوق اإلنسان ،البيئة ،العوملة ،حرب العراق ،الثورة والثورات العربية،
الطوباوية ،الشمولية ،ما بعد الحداثة ،ثقافة البوب واألوبرا والسينام ،الالهوت السيايس والدين.
جيجيك الذي رمبا مل يكن معروفاً يف الثقافة العربية قبل  ،2011إال يف دوائر ضيقة ،غري أن اهتاممه
بثورات «الربيع العريب» وكتابته ملقاالت عدة يف صحف عاملية حول الثورة التونسية واملرصية
والسورية ،إضافة إىل كتاباته القدمية حول العراق ،كل ذلك جعل الق ّراء والكتّاب العرب يلتفتون
إىل هذا الفيلسوف املثري للجدل ،ويرتجمون بعض كتبه ومقاالته يف بعض الدوريات واملواقع
االلكرتونية.
يف كتابه «تراجيدية يف البداية» ينطلق من األزمة الحالية كبداية ،ثم ينتقل بالتد ّرج إىل «مسائل

متعلقة» عن طريق كشف ظروفها وعالقاتها .يقدم الفصل األول تحليالً ملأزقنا ،بتلخيص الجوهر
اليوتويب لإليديولوجيا الرأساملية التي حددت كالً من األزمة وتصوراتنا لردود األفعال عليها .يسعى
الفصل الثاين لتحديد سامت حالتنا التي تفتح الفضاء عىل صيغ جديدة من التطبيقات العملية .ينقد
جيجيك اإليديولوجيا الليربالية ،التي تعمل عىل تعطيل اإلمكانيات الثورية يف العامل الذي نعيش .هو
يعترب أن املستقبل سيكون هيغلياً ،وأكرث راديكالية مام يظن فوكوياما ،ثم يقدم مجموعة من األسئلة
ذات املغزى :لكن ما حظوظ الهيجلية اليسارية اليوم؟ وهل ميكننا أن نعتمد عىل انفجارات طوباوية
لحظية مثل كومونة باريس؟ هل الشيوعية إذا ً مدانة بإبقاء الفكر الطوباوي لعامل ممكن آخر ،الفكرة
التي تدرك نهايتها بالرضورة يف فشل أو إرهاب ذايت التدمري؟ هل علينا أن نبقى مؤمنني باملرشوع
البنياميني (نسبة إىل فالرتبنيامني) عن الثورة النهائية التي سوف تعود من خالل تكرار هزائم املايض؟
أسئلة كثرية يف كتاب زاخر باملعلومات واألفكار املدهشة ،ولعل أبرز فكرة تعكس واقعنا هي تلك
املقولة التي ينقلها جيجيك عن فالرت بنيامني« :كل صعود للفاشية يشهد عىل ثورة فاشلة».
يف كتاب «سنة األحالم الخطرية» نقرأ توصيفه لعام  ،2011حيث يعاين الثورات التي اندلعت يف
بقاع متعددة من العامل ،وبشكل رئيس «الربيع العريب» و»وول سرتيت» ،لكن قبل الوصول إىل تلك
الحركات التي يقاربها ،فإنه أوالً سيميض يف معاينة املتغري واملتبدل يف الرأساملية املعارصة ،مستعيناً
بالعديد من الوسائل لرشح وتحليل املشكالت املطروحة يف كتابه ،إذ اعتمد عىل النظريات الفلسفية
والسياسية واالقتصادية إىل جانب تجليات الثقافة الشعبية كأفالم هوليوود واملسلسالت األمريكية،
بجانب األدب والشعر العاملي .ويف سياق درسه للتحوالت التي طرأت عىل املاركسية ،ال يخلو جهده
من مناقشة آلراء هيغل وماركس وكانط ودريدا وجيل دولوز وكافكا ،وإحاالت إىل املوسيقى واألوبرا.
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جيجيك اليوم ،مشغول بأمرين أساسيني ميكن لكل الكتاب أن يُبنى عليهام أال وهام الكيفية
التي سترتجم فيها اللحظة التحررية إىل نظام اجتامعي جديد .وباالنتقال إىل «الربيع العريب» فهو
سيبدأ من طبق خزيف يف متحف الفن اإلسالمي يف الدوحة ،وصوالً إىل استعراضه للراديكالية
الثورية التي يحتكم إليها اإلسالم ،مستعرضاً تاريخ القرامطة وثورة الزنج ،ويرى أن «االنتفاضات
الشعبية يف الدول العربية ،وكام هو واضح .تنتهي دامئاً بانتصار اإلسالم املسلّح» .أما سوريا
فيصف وضعها بالغموض قائالً« :عىل الرغم من أن النظام الحاكم ال يستحق التعاطف ،فإن أوراق
االعتامد السياسية ـ اإليديولوجية ملعارضيه بعيدة الوضوح»[[[.
صحراء اإليديولوجيا
وسوف نعرض مفهوم اإليديولوجيا عند جيجيك ،رغم صعوبة ذلك ،ألن تعرية اإليديولوجيا
السائدة وكشف الغطاء عنها وفضحها من أهم القضايا التي انشغل بها الفيلسوف عىل امتداد كتاباته
وعرب عنها بوسائل متعددة .وميكن القول دون مبالغة إنها اللحن األسايس الذي يرسي يف عمله.
يقتبس طارق الخواجي تلك العبارات الصادمة لبيان موقف جيجيك من اإليديولوجيا كام عرب
عنها سينامئياً فيام كتبه تحت عنوان «الدليل إىل اإليديولوجيا  :اخلع نظارتك أو ألبسها لتبرص ـ
الفيلسوف "سالفوي جيجيك" متحدثاً يف الفيلم» .يقول روديبايرب يف دور نادا“ :إما أن تضع تلك
النظارات وإ ّما أن أطعمك صندوق القاممة» ،فريد عليه جيجيك« :لكني معتاد بالفعل عىل األكل
من صندوق القاممة ،هذا الصندوق يدعى إيديولوجية» .هكذا نشهد افتتاح فيلم صويف فينيس
الثاين “ ،”The Pervert’s Guide to Ideologyبعد فيلمها األول عىل املنوال نفسه تقريباً «دليل
املنحرف إىل السينام ”The Pervert’s Guide to Cinema .يف رحلة طويلة إىل حد ما ،تبلغ
حواىل الساعتني وربع تقريباً ،تأخذنا صويف فينيس من خالل فن السينام وبصحبة الفيلسوف الفذ
"سالفوي جيجيك" ،نحو نقاط بالغة العمق والحيوية يف استيعاباإليديولوجيا الكامنة يف العديد
من التحف السينامئية املهملة وأفالم شباك التذاكر ،مع العديد من النامذج املعارصة ملنتجات
استهالكية أو فنون أخرى مصاحبة[[[.
وجيجك من بني املفكرين القالئل الذين ما زالوا يؤمنون بدور الفكر املاركيس يف اقرتاح
[[[" -سالفوي جيجيك" ...النيوماركيس «األكرث خطراً يف الغرب»  /محمد حجريي ،األحد  3أيار (مايو)  2015موقع األوان.
[[[ -طارق الخواجي :الدليل إىل اإليديولوجيا  :اخلع نظارتك أو البسها لتبرص!الفيلسوف "سالفوي جيجيك" متحدثاً يف الفيلم.
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بديل راديكايل لإليديولوجيا الليربالية وللنظام الرأساميل نفسه؛ هنا يؤكد جيجيك عىل رضورة
العودة إىل التفكري يف عاملنا املعارص وتفسريه ،فاملهمة اآلن هي مساءلة النظم اإليديولوجية
املسيطرة .ذلك أن إخفاق الحركات املعادية واملناهضة للنظام الرأساميل وهيمنته االقتصادية
واملالية ،قد كشف عن قصور يف فهم آليات اشتغال هذا النظام ورس قوته واستمراره ،وعن ضعف
يف تطبيق اإليديولوجيات “الثورية» يف الواقع العميل .يشدد جيجيك عىل فعالية اإليديولوجية
الليربالية وتجددها .حيث اإلنسان يخدع ذاته واعيا ،كام لو كان قد ارتىض مبا يحصل عليه ويعلن
عنه رضاه ،من دون النظر إىل شكله ومضمونه.
وليست اإليديولوجية زائفة ألنها ال تطابق الواقع املادي فهي تقوم بذلك خري قيام .فاملشكلة ماثلة

يف الواقع املادي نفسه ،الذي أخذ الشكل الغريب لوهم متموضع ،ويف مضاعفة هذا الوهم داخل
عقولنا .أي إن اإليديولوجية ليست شيئا يؤثر يف أفكارنا وحدها ،بل هي يشء يحدث لجملة وجودنا
مبا فيه املامرسة املادية .وال ينبغي تصورها باعتبارها إساءة إحاطة بالواقع ،بل باعتبارها تشويهاً يف
الشكل الذي اتخذه الواقع نفسه ،وكام يقول جيجيك يف املوضوع الجليل لإليديولوجيا (:)1989
«ليست اإليديولوجية ببساطة «وعياً زائفاً» ،متثيالً وهمياً للواقع بل إن ذلك الواقع نفسه هو الذي يتعني
تعقله باعتباره متخذا «طابعا إيديولوجيا» ،فالطابع اإليديولوجي هو واقع اجتامعي يتضمن وجوده
نفسه عدم معرفة املشاركني فيه ما يتعلق بجوهره .فالطابع اإليديولوجي ليس الوعي الزائف بوجود
اجتامعي بل ذلك الوجود مبقدار ما يدعمه الوعي الزائف» (هوكس :اإليديولوجية  2000ص .)216
يحدد لنا جيبجك كيفية عمل اإليديولوجيا الليربالية ملواجهة منتقديها وخصومها ،وهو يرى أن
اإليديولوجيا الليربالية تشتغل عىل ثالث جبهات أساسية ،هي األكرث خطورة:
ؤسس حق النقد عىل حرية القول والكتابة،
أوالً :جبهة حق النقد الحر دون املساس باإلجامع  :يُ َّ
برشط أن تفعل ما تفعله من دون أن تنقض بشكل فعال أو تعيق اإلجامع السيايس املهيمن .لكن
هذه الحرية املرشوطة ،ال ترتكز عىل قوانني أو محظورات ،بل هي مجموعة من التحذيرات منتقاة
بعناية من التاريخ الرسمي ،جرى صقلها وتشذيبها يف املؤسسات اإليديولوجية والثقافية الليربالية
حتى أصبحت «حقائق مطلقة» ،مدعومة بإجامع سيايس وإعالمي .هكذا يدرك البرش متام اإلدراك
أنه توجد إيديولوجيا كونية غالبة تخدعهم ،تستغلهم ،لكنهم ال يتخلون عنها.
ثانياً :جبهة البحث األكادميي ومنع التفكري :وفيها يؤكد جيجيك أن املحافظة عىل الهيمنة
الدميقراطية ـ الليربالية ،اليوم تجري بواسطة هذه القاعدة غري املكتوبة ،قاعدة «عدم التفكري».
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ثالثاً :جبهة احتواء اليسار :إن هذه الجبهة الثالثة ،هي منوذج انتصار النظام الرأساميل
وإيديولوجيته الليربالية ،ذلك أن الرصاع التاريخي بني املنظومتني اإليديولوجيتني اللتني طبعتا
الحرب الباردة قد أفضتا إىل إعالن املنترص .فمنذ بداية التسعينيات من القرن العرشين ،أخذ اليسار
يرتاجع عن مواقع احتلها إيديولوجياً وسياسياً منذ نجاح «ثورة أكتوبر” ،بل أصبح يتخذ املواقع
الفارغة.
يراهن جيجيك عىل املستبعدين ،وعىل التضامن الكوين الذي ميكن أن تبديه فصائل اجتامعية
معادية للرأساملية ،من نسويي وبيئيي ومزارعي العامل الثالث .فهذا «التضامن األصيل” حيوي
يف ما يسمى بـ «عرص ما بعد السياسة» حيث يجرى خفض السياسة إىل مجرد تنازالت تفاوضية

ومعامالت إدارية .ما تتقاسمه هذه الفصائل االجتامعية هو وعيها بالدمار املحتمل ،الذي ميكن
أن يتضمن اإلبادة الذاتية للبرشية نفسها ،وشعورها باإلختزال إىل مواضيع مجردة تخلومن كل
محتوى جوهري ،ومطرودة من جوهرها الرمزي ،ومزروعة يف بيئة غري صالحة للحياة ،فنحن جميعاً
مستبعدون من الطبيعة كام من جوهرنا الرمزي[[[.
وهنا حديث مغاير حول اإليديولوجيا أيضاً يظهر لنا يف كتاب كريستوفر كول عن جيجيك الذي
يعد مدخالً مهامً لفهم أفكار هذا الفيلسوف املثري للجدل قبل قراءة أعامله.
ويبني كول الكتاب ،اتفاق جيجيك مع"آالن باديو" يف اعتقاده أن املواقف املسيطرة حالياً حول
البيئة هي مواقف محافظة جدا ً ،تستخدم الفكرة الساذجة األقرب للروحانية حول الطبيعة بشكل
مضلل .يح ّور جيجيك فكرة ماركس الشهرية معلناً« :أن البيئة هي أفيون الشعوب الجديد بدالً من
الدين».
يرى جيجيك أن اإليديولوجيات املسيحية والرومانسية ال تزال تحكم الكثري من األفكار
حول الطبيعة ،خصوصاً بني الفئات الليربالية التي تهتم بالبيئة .يتدخل املؤلف هنا ليوضح
وخية ،وتظهر األرض باعتبارها
أنه يف تلك اإليديولوجيات ينظر للطبيعة باعتبارها منسجمة
ِّ
«الطبيعة األم» التي ترعانا وتغذينا وتعاملنا بلطف .أما حالياً ،فيبدوأن «التوازن الطبيعي» للوجود
الحيوي لألرض قد ترضر بش ّدة ،بالقاممة السامة وارتفاع الحرارة يف العامل ،وحسب جيجيك ان:
«رد الفعل الليربايل التقليدي حول هذا اإلرضار بالبيئة يتمثل :بسوء استخدامنا للمصادر الطبيعية
[[[" -سالفوي جيجيك" وامليثاق الليربايل ـ ادريس رشود ـ اإلثنني 25 ،نيسان  /أبريل .2016
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فإننا نستدين من املستقبل ولذلك علينا أن نتعامل مع كرتنا األرضية باحرتام ،باعتبارها شيئاً
مقدساً دامئاً ،يجب أن ال يجري الكشف عنه ،بل يبقى رسا ً لألبد» .ثم يعود ليفند هذه املقاربة
فيقول إنها تشبه الطريقة ذاتها التي تضع فيها الديانات نفسها كسلطة غري قابلة للنقاش من خالل
فرض حدود ملا ميكن أن نفهمه عن أنفسنا[[[.
تركز دورين خوري يف دراستها تحت عنوان «سالفوي جيجك :يف اإليديولوجيا والثورة»
تركز دورين خوري يف نـظريتني لهام داللة مميزة هذه األيام :كيف تشتغل اإليديولوجيات واعادة
صياغة نظرية الثورة .ترى خوري أن جيجيك يقدم يف كتاباته عن اإليديولوجيا ،مراجعة اساسية
للتعريف الكالسييك لإليديولوجيا ،يتضح ذلك يف العبارة التي يقول فيها «انهم يجهلون عواقب
اعاملهم ومع ذلك فهم ميارسونها .مبعنى ان البرش ينساقون بسذاجة مع مسار الرأساملية غافلني
يعب عن
عن كونهم مست َغلّني .يعتقد جيجيك ان هذا التعريف املاركيس التقليدي لإليديولوجيا ّ
آليات تشغيل املجتمع ،اال أنه ال يساعدنا كثريا ً عىل فهم سلوك االفراد .ذلك ان اإليديولوجيا
تشتغل عىل مسارات االفراد الغرائزية والنفسانية فمن األهمية مبكان ان نتوصل إىل صياغة نظرية
لتلك املسارات[[[.

ينطلق جيجيك من ان تعريف املفكر بيرت سلوترجيك لإليديولوجيا «انهم يعرفون متاماً ما هم
فاعلون ومع ذلك فإنهم يفعلونه» .هذا التعريف يقلب التعريف املاركيس التقليدي رأساً عىل عقب
ألنه يؤكد ان الشكل الغالب لاليديولوجيا ليس هو الوعي الزائف وإمنا هو التشكيكية او«مفارقة
وجود وعي زائف لكنه متن ّور» .يدرك البرش متام اإلدراك انه توجد ايديولوجيا كونية غالبة تخدعهم،
وتستغلهم ،وما شابه ،لكنهم ال يتخلّون عنها .فلسان حال الكائن املتشكك انه ما دام االثراء غري
املرشوع يجري تحت حامية القانون فال جدوى إذا ً من معاكسة السلطة.
غري ان العقل التشكييك ال يأخذ يف االعتبار أهمية «التخييل اإليديولوجي» ،اي املستوى حيث
اإليديولوجيا تتوىل فيه تنظيم الواقع االجتامعي ذاته ،ويؤكد جيجيك ان الوهم اإليديولوجي ال
يكون عىل املستوى الفكري أو املعريف بقدر ما يجري عىل مستوى الفعل .والسؤال ،هو  :اذا
كان البرش يدركون انه ال يوجد يشء سحري بشأن املال وانهم عىل االرجح يتعرضون لالستغالل
[[[ -كريستوفر كول« :مدخل إىل "سالفوي جيجيك"» ،صدر الكتاب عن منشورات املتوسط .ترجمة :حسام الدين محمد .وانظر أيضا،
أسامة فاروق See more at: http://www.almodon.com/culture -
[[[-دورين خوري"،سالفوي جيجيك" :يف اإليديولوجيا والثورة ،مجلة «بدايات» الثقافية ،العدد الثاين ٢٠١٢
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خالل عملية التبادل بني السلع واملال ،فلامذا يستمرون يف مامرسة هذا النشاط املجتمعي (اي
يف «الفعل»؟ .ويضيف جيجيك «إن الذي يجهله الناس هو ان واقعهم املجتمعي ذاته ،ونشاطهم،
يسوقه وه ٌم» .اي ان الناس غافلون عن الوهم الناظم لنشاطهم املجتمعي الحقيقي.
«هذه هي اإليديولوجيا يف أيامنا .لسنا نؤمن بالدميقراطية اليوم ،نسخر منها ،ولكننا بطريقة ما
رصف وكأنها تؤدي غرضها» ،ولكننا اذا استقينا املفهوم الكالسييك لاليديولوجيا ،حيث الوهم
نت ّ
يقع يف ميدان املعرفة ،سوف يبدو مجتمعنا املعارص عىل انه مجتمع ما بعد إيديولوجي ألن ما من
أحد يأخذ اإليديولوجيا عىل محمل الجد .غري ان البعد التشكييك هو يف نهاية املطاف الطريقة
التي بها نعمي أنفسنا عن «الطاقة التنظيمية للمخ ّيلة اإليديولوجية» ،ولكن حتى لو أبقينا املسافة
الساخرة التشكيكية بيننا وبني األشياء ،فإننا ما زلنا «نفعلها”[[[.

يتناول جيجيك يف كتابه "تراجيدية يف البداية ،هزلية يف النهاية" األزمة املستمرة التي يحياها
العامل اآلن بوصفها نقطة بداية ،للتوجه بشكل ُمتد ّرج إىل املوضوعات املتعلقة بها» ،وذلك
عن طريق كشف وتعرية أسبابها وما يرتتب عليها وما يلزم عنها .وهو يشري يف الفصل األول إنها

إيديولوجيا...أيها األحمق .إىل تشخيص وتحليل مأزقنا ،واستخالص األساس والجوهر اليوتوبيي
لإليديولوجيا الرأساملية ،التي تحدد كل من األزمة وأسلوب إدراكاتنا وتصوراتنا واستجاباتنا لها،
أما الفصل الثاين فيحاول أن ميوضع أوجه موقفنا الذي يفتح ويفسح مكانا لألشكال الجديدة
للعمل الشيوعي( .ص  )12يستشهد "سالفوي جيجيك" بـجاي سورمان  Guy Sormanالذي يعده
منوذج لإليديولوجي الرأساميل املعارص الذي يتفق معه يف أنه (ص :)23
وتحت عنوان األزمة بوصفها عالجاً بالصدمة يتساءل هل ستكون األزمة املالية العاملية لحظة
وعي ،ويقظة من حلم؟ ويرى أن األمر يتوقف عىل ما ترمز إليه هذه األزمة ،وعىل التفسري اإليديولوجي
أو عىل القصة التي تفرض نفسها وتحديد اإلدراك العام باألزمة .فعندما يتعطل املسار املألوف
لألشياء ويتوقف ،فإن املجال ينفتح للمنافسة اإليديولوجية (ص  .)26بينام األزمات تحدث زعزعة
وخلالً للناس بحيث تنأى بهم عن استقرارهم ورضاهم ،وتجربهم عىل التساؤل عن أسس حيواتهم؛
فإن االستجابة األوىل األكرث تلقائية تكون مفزعة ،حيث تقودهم وتوجههم إىل «العودة إىل األسس»،
فاملقدمات والفروض الرئيسية لإليديولوجيا املهيمنة ،مبنأى عن وضعها موضع الشك ،تكون أكرث
[[[ -املرجع السابق ،نقال عن:

Zizek، Mapping Ideology، London، Verso، 1994. p. 312.... London Review of Books، August 2012
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ثباتا وتأكيدا بقوة من جديد .فالخطر ،إذن ،هو أن االنهيار املستمر سوف يستخدم بأسلوب مامثل
ملا يطلق عليه اسم «عقيدة الصدمة» .لقد كتب تاريخ السوق الحرة املعارص يف الصدمات.
ويتسألجيجيك" ،هل يستخدم االنهيار االقتصادي بوصفه «صدمة» إلبداع الرشوط اإليديولوجية
ألقىص عالج ليربايل لهذه األزمة؟" يضيف :أن االجتياح ملثل هذا العالج بالصدمة ينبثق من خالل
الجوهر اليوتويب لعلم االقتصاد الليربايل الجديد الحر .إن املهمة املحورية لإليديولوجيا املهيمنة
يف األزمة الراهنة هي أن تفرض رواية تلقي اللوم يف اإلنهيار ،ليس عىل النظام الرأساميل العاملي،
وإمنا عىل االنحرافات الثانوية ،والعارضة أو الطارئة[[[.
ال نندهش من املباحثة والجدال حول حدود اإليديولوجيا الليربالية التي تنمو وتزدهر يف
فرنسا ،وال يعود السبب يف ذلك إىل التقليد الدوالين  states traditionالذي ارتاب يف الليربالية؛
وإمنا يكمن يف التوجه الفرنيس نحو االتجاه األنجلوسكسوين السائد الذي ال ميكنه من اتخاذ
موقف حاسم؛ وإمنا يجعله قادرا ً عىل اإلدراك األوضح للبنية اإليديولوجية الرئيسية لليربالية .فإذا
بحث املرء عن النسخة الخالصة املكررة ـ املختربة إكلينيكيا لإليديولوجيا الرأساملية املعارصة،

فإنه سيحتاج العودة إىل سورمان .Guy Sorman

يشري جيجيك إىل أن سورمان يحقق املطلب الرئيس لإليديولوجيا الليربالية ،التي يجب عليها
أن تقنع مبا يتعلق باألزمة املالية العاملية وتتكيف معها ،أن تعيد املوقف لوضعه الطبيعي :فقد
تبدو األشياء فظة ،ولكن األزمة ستكون قصرية األجل؛ إذا أنها مجرد جزء من دورة عادية للتدمري
اإلبداعي الذي من خالله تتقدم الرأساملية وتتطور.
يرى جيجيك أن الرأساملية قدمت يف حدود تكنيكية ،ليس بوصفها علامً؛ وإمنا بوصفها شيئا ًما
يعمل ،إنها ال تحتاج إىل تربير وتسويغ إيديولوجي ،ألن نجاحها يف حد ذاته هو تسويغ وتربير ٍ
كاف

لها.هذا الوصف املضاد لإليديولوجية هو خطأ جسيم؛ فمفهوم الرأساملية الحقيقي والجوهري
بوصفها آلية اجتامعية محايدة هو يف صميمه إيديولوجيا.
إن النسخة اإليديولوجية للرأساملية التي تبزغ كيشء مهيمن مبنأى عن األزمات الراهنة هي تلك
الرأساملية االقتصادية «املسؤولة اجتامعياً» .بينام كان إفساح مكان ،يف املايض ويف الحارض،
لنظام السوق الحرة قد كشف مرارا ً عن نتائج مفزعة.
[[[-جيجيك تراجيدية يف البداية هزلية يف النهاية ،ترجمة غادة اإلمام ،املجلس القومي للرتجمة ،القاهرة .2015
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إن النزعة اإليديولوجية الرئيسية للرأساملية ميكن أن نطلق عليها اسم «العقل األدايت» ،أو «االكتشاف
التكنولوجي» ،أو «الطمع الفردي» ،وتكون منفصلة عن األسباب واملحددات االقتصادية ـ االجتامعية
العينية وإدراكها بوصفها حياة مستقلة أو بوصفها توجهاً «وجودياً» ،ينبغي (وميكن) التغلب عليه عن
طريق مظهر جديد أكرث «روحانية» ،تاركاً تلك العالقات الرأساملية الحقيقية أو الجوهرية مصونة.
ومع ذلك ،أفال تكون األزمة املادية العاملية التي حدثت يف عام  2008نوعاً من التعليق الساخر عىل
الطبيعة اإليديولوجية لهذا الحلم بالرأساملية االقتصادية املسؤولة اجتامعياً وروحانياً[[[؟.
إن الحقبة املعارصة تعلن عن نفسها دامئاً بوصفها فيام بعد ـ اإليديولوجية ،هذا اإلنكار
لإليديولوجيا يعد يف حد ذاته برهانا رئيسيا عىل ارتباطنا بشكل أكرث رسوخاً باإليديولوجيا أكرث
من أي وقت مىض .فاإليدييولوجيا من بني سائر األشياء األخرى تعد دوما مجاال للرصاع من أجل
امتالك التقاليد القدمية .إن واحدة من أوضح اإلشارات عىل مأزقنا هي ادعاء االمتالك الليربايل
ملارتن لوثر كينغ ،الذي يعد يف حد ذاته عملية إيديولوجية مثالية ومنوذجية.
وعند إحصاء ضالالت اإليديولوجيا وانحرافاتها ،تظهر عىل خالف ما تبدو عليه ،بوصفها ما

يقابلها ،أي بوصفها ال-إيديولوجيا ،بوصفها قلب هويتنا اإلنسانية تحت العالمات اإليديولوجية
كلها .وهذا يبني لِ َم يعد كتاب جوناثان ليتل املعنون باسم الرفقاء [صادماً] للغاية ،وبوجه خاص
بالنسبة لألمان.
ونتيجة ذلك ،فإن أحد األساليب التي متارس نقد اإليديولوجيا هي أن نبتكر خططا للكشف
عن الرياء واملداهنة «للحياة الباطنية» والنفعاالتها «الصادقة» .إن الخربة التي منلكها عن حياتنا من
الداخل أو باطنها ،القصة التي نرويها ألنفسنا عن أنفسنا لوصف وتفسري ما نفعله أو نقوم به ،تكون
كذبة ،فالحقيقة تكمن يف الخارج ،فيام نفعله.
والخطة «إلضفاء النزعة اإلنسانية» اإليديولوجية ،مبعنى الحكمة املأثورة «الخطأ من طبيعة
البرش» هي مفتاح جوهري مكون للحضور الذايت اإليديولوجي لقوى الدفاع اإلرسائييل.
فوسائل اإلعالم اإلرسائيلية تحب أن تسهب يف الحديث عن النقائص والجروح النفسية للجنود
اإلرسائيليني ،فال يقدمونهم بوصفهم آليات عسكرية كاملة وال بوصفهم أبطاالً يتفوقون عىل البرش،
وإمنا بوصفهم برشا ً عاديني ممن أحدثوا الجرح يف التاريخ والحرب ،ويف بعض األحيان يخطئون
ويفقدون طريقهم ويضلونه .فعىل سبيل املثال ،عندما دمرت قوى الدفاع اإلرسائييل يف يناير 2003
[[[ -املرجع السابق ،ص .45
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االستقرار األرسي لعائلة «إرهايب» مشتبه فيه ،فإنهم قاموا ـ حقاً ـ بهذا األمر بعطف ،حتى يتيحوا
لألرسة الفرصة أن تخرج أثاثها قبل تدمري البيت بالبلدوزر.
وهكذا كان ينبغي أن يكون الرد الوحيد املناسب لألم« :إذا كنت فعالً موجودا ً إنسانياً مثيل،
فلامذا تقوم مبا تقوم به حالياً؟» ومن املمكن أن يتحجج الجندي بواجبه فيقول« :أنا ال أحب القيام
بهذا الفعل ،ولكنه واجبي» وهكذا ينحي االفرتاض الذايت من واجبه جانباً .فإن املغزى يف مثل
هذه النزعة اإلنسانية هي أنها تؤكد الفجوة بني الواقع املعقد للشخص والدور الذي يجب أن يلعبه
يف مقابل طبيعته الحقيقية[[[.
يف كتاب بولتانسيك  Boltanskiوشيابلو Chiapelloالروح الجديدة للرأساملية The new
 .Spirit of capitalismتتحول الرأساملية وتصري رشعية لكونها مرشوعاً مساوياً (يقوم عىل تكافؤ
الفرص) .فإنها عن طريق تأكيد التفاعل الشعري الذايت ،والتنظيم الذايت التلقايئ ،اغتصبت
السلطة من بالغة الحزب اليساري البعيدة لإلدارة الذاتية للعامل ،محولة إياها من شعار عدايئ ضد
الرأساميل ،إىل شعار للرأساميل.
وما دامت هذه الروح للرأساملية صارت فيام بعد  1968تشكل وحدة ثقافية واجتامعية واقتصادية
محددة ،أي إنَّها تشكل وحدة حقيقية وجوهرية تحقق اسم «ما بعد الحداثة» وتثبتها .فهذا يبني
ملاذا ،إذن ،برغم العديد من االنتقادات املربرة التي جعلت من ما بعد الحداثة شكال جديدا من
اإليديولوجيا .أما عىل مستوى االستهالك ،فهذه الروح الجديدة هي ما يطلق عليه اسم «الرأساملية
الثقافية»[[[.
يف االحتفاظ بالروح الجديدة للرأساملية ،فإن رواية تاريخية ـ إيديولوجية كلية مؤسسة تظهر
فيها االشرتاكية بوصفها محافظة ،وكهنوتية ،وإدارية حكومية ،وحسبام يوضح جيجيك أن الدرس
املستفاد من عام  1968هو التايل «وداعاً مسرت اشرتاكية» ،والثورة الحقيقية هي ثورة الرأساملية
الرقمية ،التي تعد يف ذاتها نتيجة منطقية ،وهي «حقيقة» ثورة  .1968إن أحداثها مدونة يف موضوع
عرصي ،وعىل نحو أكرث أصالة ،أال وهو «تبديل وتحويل النموذج» .إن التوازي والتناظر بني منوذج
العقل يف السلوكية والنامذج اإليديولوجية السائدة يف املجتمع؛ يكون هنا مبيناً .أي إ ّن هناك
أصداء واضحة بني النزعة اإلدراكية يف الوقت الراهن ورأساملية «ما بعد الحداثة».
[[[ -املرجع السابق ،ص .51
[[[ -املرجع السابق ،ص .63-62
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وعن هذه النقطة الحاسمة (أي منتصف السبعينيات) فإن االختيار الوحيد املرتوك كان هو
اختيار مبارش وفظ إىل الفعل ،االندفاع تجاه الواقعي ،الذي افرتض أشكال ثالثة رئيسية هي :البحث
عن األشكال القصوى للمتعة الجنسية ،واإلرهاب السيايس اليساري ،ويف نهاية األمر ،التوجه نحو
واقع الخربة الباطنية (املذهب الصويف الرشقي) .فام تتشارك فيه األشكال الثالثة معا كان هو
االنسحاب من االنخراط السيايس ـ االجتامعي العيني إىل االتصال املبارش بالواقع.
كيف يكون هذا املظهر لإليديولوجيا بوصفها ما يقابلها ،بوصفها الال ـ إيديولوجيا ،ممكنا؟
إنه يتوقف عىل تغيري األسلوب السائد لإليديولوجيا وتحويله :يفرتض يف عرصنا «ما بعد ـ
اإليديولوجية» ،أن تعمل اإليديولوجيا بوصفها مقابلة لألسلوب اإلشاري أو العالمي التقليدي.

ففي األسلوب األخري ،إن الزيف والكذباإليديولوجي الذي يؤسس إدراكنا للواقع يهدده إشارات
وعالمات «االرتدادات إىل حالة الكبت» ـ إذ يحدث قطعا يف نسيج الزيف والكذباإليديولوجي
ـ بينام األسلوب الفتيش يكون عىل نحو فعال ومؤثر نوعا من الضد أو الوجه املقابل لإلشارة أو
العالمة.
يرشح هذا األسلوب ويفرس املشكل عن طريق تقابل الغموض اإليديولوجي الذي ينطوي عىل
الغموض الفاشستي ـ الشعبي.
وفيام يتعلق بالرصاع اإليديولوجي ،فهذا يعني أنه ينبغي للمرء أن ينظر بريبة عميقة ألولئك
اليساريني ،الذين يربهنون أن الحركات الشعبية للمسلم املتعصب ،بوصفها تحررية ومضادة
لإلمربيالية ،ترتكز أساسا «علينا» ،وحقيقة أنهم صاغوا برامجهم عىل يف حدود ضد التنوير وضد
العاملية ،ويف بعض األحيان يقرتبون بوضوح من االتجاه املضاد للسامية ،فإن هذا الرصاع
اإليديولوجي ال يعد أكرث من كونه نتاجا محريا من وجودهم الذي لحق ببداهة الرصاع .فعندما
يقولون إنهم ضد اليهود ،فام يقصدونه فعالً هو أنهم فحسب ضد االستعامر الصهيوين .وإمنا
ما يهمنا هو توجههم اإليديولوجي العميل تجاه املرشوع التحرري العاملي املرتكز عىل مبدأ
املساواة(.ص .)80-79
يف الرأساملية العاملية املعارصة ،بلغ التطبيع اإليديولوجي مستوى جديدا ً مل نجد له مثيالً من
قبل ،فقلة قليلة من البرش هم أولئك الذين يجرؤون عىل أن يحلموا باألحالم اليوتوبية عن التحوالت
والتغريات املمكنة .قليل من األنظمة تعيد ابتكار ذاتها من جديد بوصفها الحامي واملدافع ،عىل
نحو أكرث دينامية وفاعلية وتأثريا ً عن «رأساميل جديدة بقيم أسيوية» .مبنأى عن إثبات أن عرص
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اليوتوبيا اإليديولوجي يتوارى خلفنا ،فهذه الهيمنة املسلم بها للرأساملية يساندها ،بشكل مالئم،
الجوهر اليوتوبيي لإليديولوجيا الرأساملية .يوتوبيا العوامل املتناوبة املتغرية قد طهرتها اليوتوبيا
املهيمنة ،وتنكرت بذاتها بوصفها واقعية برجامتية(.ص .)87
و"من تراجيدية يف البداية" هزلية يف النهاية ننتقل إىل سنة األحالم الخطرية ،التي تتناول أحداث
.2011
يف  2011شهدنا (وشاركنا يف) سلسلة من األحداث الصاخبة ،من الربيع العريب إىل حركة وول
سرتيت ،ومن اضطرابات اململكة املتحدة إىل جنون برايفيك اإليديولوجي[[[ .لقد كانت سنة
األحالم الخطرية يف اتجاهني :أحالم متحررة تحرك املتظاهرين يف نيويورك وميدان التحرير ،يف
لندن وأثينا؛ وأحالم هدامة غامضة تدفع برايفيك والشعبويني العنرصيني تجاه أوروبا من هولندا
حتى املجر .املهمة األوىل لإليديولوجيا املهيمنة كانت تحييد البعد الحقيقي لهذه األحداث .من
املهم أن نصحح األمور ،ونضع أحداث  2011يف السياق الشامل للموقف العاملي؛ لنظهر كيف
ترتبط بالعداء املركزي للرأساملية املعارصة (ص .)7
فلسفة الربيع العريب
وليك نتابع تحليالت جيجيك يف سنة األحالم الخطرية نتوقف عند كتاب :باديو" حول الثورات
العربية أو ما أطلق عليه «التاريخ يولد من جديد»؛ والذي صدر عام  2011بالفرنسية ثم ترجم
إىل اإلنجليزية وفيه ،وضع الفيلسوف رؤيته للربيع العريب .فلقد جعل من األحداث التي متثل
ظاهرة اجتامعية وسياسية ،وح َّولها مفتاحاً لقراءة تاريخية مركبة أو متعددة املستويات وزوايا النظر.
ظاهرة االضطرابات السياسية واالجتامعية التي اجتاحت عددا ً من الدول العربية وعرفت بـ «الربيع
يوسع "باديو" إطارها لتشمل اضطرابات أخرى منها ما شهدته أوروبا وأمريكا عىل مدى
العريب»ّ ،
العقدين األخريين ،يف باريس أو يف لندن أو بعض املدن األمريكية وغري ذلك من املدن الغربية.
يرى أن كل تلك الظواهر تحيل إىل متغري كبري يلمس فيه ما يسميه «والدة التاريخ من جدي».
والوالدة من جديد مفهوم يحيل مبارشة عىل ما طرحه فوكوياما حول «نهاية التاريخ» .يتحدث "باديو"
عن الطريق املسدود الذي وصلت إليه الرأساملية التي تهيمن عىل العامل اليوم التي مبقتىض ذلك
تكون قد وصلت إىل نهاية تاريخ.
[[[ -أندرس برايفيك( ) 1979-نرويجي معاد لإلسالم ،وراء تفجريات أو سلووإطالق النريان عىل جزيرة «أوتويا» يف  22يوليو ،2011مام
نتج عنه قتل  77شخصا .ويعد اإلرهايب املسيحي األكرث دموية يف تاريخ الشعوب.
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االضطرابات التي تتحول إىل تاريخية هي التي تحمل أهدافاً لكنها مل تحقق أهدافها بعد.
هذه يسميها "باديو" االضطرابات السياسية ،أي التي تحولت إىل فعل سيايس .يقول "باديو"
عن اضطرابات تونس ومرص :إضاف ًة إىل أنها علمتنا أو ذكرتنا بقوانني االنتقال من االضطراب
املبارش إىل االضطراب التاريخي ،فإنها كانت وبرسعة منترصة إىل حد ال بأس به.
لقد استطاعت ثورات العامل العريب أن تحرك وتغري احتامالت تاريخية ،إىل حد أن املعنى
الذي ستكتسبه انتصاراتها األولية بأثر رجعي سيحدد إىل حد بعيد معنى مستقبلنا .فللربيع
العريب ،يف تصور باديو ،مستقبله الخاص الذي مل يتضح بعد ،وحسب رؤيته ،لو كان الغرب
الدميقراطي منوذجاً يحتذيه العرب ملا قامات التظاهرات يف الغرب نفسه.
بعد تقديم وصف مخترص للمالمح الرئيسية للرأساملية اليوم ،ينربي جيجيك إىل تحديد
شكل اإليديولوجيا املهيمنة ،مركزا يف الظواهر املقابلة التي ظهرت كرد فعل عىل التناحرات
االجتامعية .النصف الثاين من الكتاب يناقش الحركتني التحرريتني العظيمتني يف  ،2011الربيع
العريب ،واحتلوا وول سرتيت (ص .)15
وبالنسبة لالنتفاضة يف مرص ،يفرتض جيجيك أنها فعالً بدأت كثورة للربجوازية املستأجرة
(الشباب واملتعلمون يظاهرون ضد غياب التوجهات) ،ولكن رسيعاً أصبحت جزءا ً من تظاهر
أوسع ضد النظام القمعي .ولكن إىل أي مدى حرك التظاهر العامل والفالحني الفقراء؟ أال يشري
االنتصار االنتخايب لإلسالميني إىل القاعدة االجتامعية الضيقة للتظاهر العلامين األصيل؟ (ص
.)25
عند جيجيك ال يوجد رابط بني املوقف االقتصادي ـ االجتامعي املعطى واإليديولوجيا
املرتبطة به ،بالتايل يصبح الحديث عن «الخداع» و»الوعي الزائف» بال معنى ،وكأن هناك مستوى
من الوعي اإليديولوجي «املالئم» لينغرس يف املوقف االجتامعي ـ االقتصادي «املوضوعي»
ذاته؛ وميكن القول إ ّن كل بناء إيديولوجي هو ناتج من رصاع مهيمن يؤسس أو يفرض سلسلة
من املكافآت ،رصاع تكون نتيجته إمكانية تامة ،غري مضمونة عن طريق أي مرجعية خارجية
كـ«املوقف االقتصادي ـ االجتامعي» املوضوعي (ص.)57
نتوقف يف البداية عند «برايفيك» .اليشء األول الذي يربز هو كيف يشكل برايفيك عدوه؛ من
الخلط بني ثالثة عنارص (املاركسية ،التعددية الثقافية ،اإلسالمية) كل منها ينتمي إىل فضاء سيايس
مختلف :اليسار املاركيس الراديكايل ،الليربايل متعدد الثقافات ،األصولية الدينية اإلسالمية .من
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املوحي بشكل أكرب الطريقة التي يخلط بها تصور برايفيك الذايت أوراق اإليديولوجيا اليمينية
الراديكالية .هو يدافع عن املسيحية ولكنه يظل ال أدريّا علامن ّيا ،املسيحية بالنسبة له هي مجرد
بنية ثقافية تواجه اإلسالم.
برايفيك ليس عنرصياً بقدر ما هو معاد للمسلمني :كل كراهيته مركزة يف تهديد املسلمني.
وهو معاد للسامية لكنه مؤيد إلرسائيل ،ما دامت هي خط الدفاع األول يف مواجهة توسع
املسلمني (ص .)68
مل يهاجم برايفيك األجانب أنفسهم ،ولكنه هاجم من يفرط يف التسامح تجاههم من داخل
مجتمعه .املشكلة ليست يف األجانب ولكن يف هويّتنا (األوروبية) الخاصة .عىل الرغم من
أن األزمة القامئة لالتحاد األورويب تبدو كأزمة يف االقتصاد والنظام املايل ،فهي يف بعدها
األسايس أزمة إيديولوجية سياسية .حتى املظاهرات األخرية فاإليدييولوجيا الوحيدة التي كانت
قادرة عىل إثارة الجامهري كانت معتمدة عىل الحاجة إىل «الدفاع عن أوروبا» ضد الهجرة(.
ص)80-70
يبني جيجيك يف الفصل الرابع من كتابه «مرحبا يف صحراء ما بعد اإليديولوجيا » ،أن أحداث
 ،91-1989أشارت إىل نهاية اإليديولوجيا  .وأن عرص املشاريع اإليديولوجية الكربى انتهى
حتمياً ،وأن الكارثة الشمولية انتهت وأننا ندخل إىل عرص جديد من السياسة الربجامتية العقالنية.
عىل أي حال فإذا كان الكالم الشائع بأننا نعيش يف عرص ما بعد إيديولوجي له أي معنى ،فإن هذا
املعنى يف هذه االضطرابات العنيفة القامئة ،أصبحت ملحوظة.
وواحدة من املخاطر الرئيسية يف الرأساملية ،هي أن الرأساملية عاملية ،وتحيط العامل كله،
فهي تحافظ عىل املعنى الدقيق للوضع اإليديولوجي «الال عاملي» ،مجردة الغالبية العظمى من
الناس من أي توجه معريف ذي معنى .الزائف يف هذه الرؤية ،كام يرى جيجيك ،ليس فقط أنها
تتجاهل املوقف االجتامعي اليائس الذي دفع الشباب ملثل هذه االضطرابات العنيفة ،ولكن
طريقة رجع صدى هذه االضطرابات يف مقابل فرضيات اإليديولوجيا املحافظة املختبئة ذاتها
(ص .)101-100
يعود بنا جيجيك إىل ثورة هاييتي ويرى أن واحدا من منظمي هذه الثورة كان عبدا ً أسود
ومبرشا ً معروفاً بجون بوكامن ( Bookmanرجل الكتاب) ،ويشري إىل أن هذا االسم الذي يومئ
إىل أنه متعلم ،وللمفاجأة الكربى ،فلفظ «الكتاب» ال يشري هنا إىل الكتاب املقدس بل إىل
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من سريته الذاتية
ولد "سالفوي جيجيك" يف العاصمة السلوفينية ليوبليانا،
حيث درس الفلسفة وعلم االجتامع يف جامعتها ،ونال درجة
الدكتوراه يف الفلسفة فيها ،ثم سافر إىل فرنسا يف الثامنينيات
حيث نال دكتوراه ثانية يف التحليل النفيس من جامعة باريس
الثامنة .عني عضوا ً يف الحزب الشيوعي السلوفيني حتى تقديم
استقالته يف  ،1988لينخرط بعد ذلك يف عدد من تجمعات
وحركات املجتمع املدين ومنظامت حقوق اإلنسان ،ورشح
نفسه يف انتخابات رئاسة الجمهورية عام  1990يف أول
انتخابات دميقراطية تشهدها سلوفينيا بعد تفكك يوغوسالفيا،
عن الحزب الدميقراطي الليربايل .وعىل الرغم من تعاونه مع
الليرباليني بقي جيجيك ملتزماً باألفكار اليسارية الراديكالية.

بدأ جيجيك اشتغاله الفلسفي خالل الثامنينيات حينام قام بتحرير وترجمة أعامل لفرويد ،ألتوسري ،وجاك
الكان .ثم ركز اهتاممه يف الكان بشكل خاص ،حيث استخدم منهجه يف التحليل النفيس يف تأويل (ونقد)
الفلسفتني الهيجلية واملاركسية ،هو الشارح األبرز للفكر الالكاين .وقد شهدت السنوات القليلة التي برز فيها
اسم جيجيك "تقلبات" فكرية يف أعامله من شارح ألعامل جاك الكان ،إىل ما بعد املاركيس ،وصوال إىل ،2001
حينام بدأ ينظر لعودة الشيوعية ويدعو لديكتاتورية الربوليتاريا ،وقام بالقطع مع رفاقه املثقفني ما بعد املاركسيني
وال سيام إيتيان باليبار ،إرنستوالكالو ،وجوديث بتلر ،حيث ألف مع الكال وكتاباً مهامً هو "االحتاملية ،الهيمنة،
الكونية" ( .)2000وبذلك أصبح هو املثقف اليساري الوحيد الذي يعمل يف التنظري لهذه األفكار الراديكالية ،إذا
ما استثنينا آالن باديو.

صادق مع نفسه ،مخلص لرغباته ،كام كتب تريي إيجلتون  T. Eagltonتحت عنوان "هل مثة موضو ٌع
عىل األرض مل يكن قمحاً ملطحنة جيجيك الثقافية؟" يقول إيجلتون" :سالفوي جيجيك" ظاهرة أكرث من كونه
فيلسوفا .واملمثِّل لعالِم التحليل النفيس الفرنيس الراحل جاك الكان .ونجم فيلمني (جيجيك! ،ودليل املنحرف
ج أنثى .مؤلفاته املوضوع
إىل السينام) ،ويظهر عىل أحد أغلفة كتبه وهو مستلقٍ عىل كنبة فرويد تحت صورة فَ ْر ِ
كنت خائفاً
السامي لإليديولوجيا ،الذات املرهفة ،استمتع بأعراضك! وكل ما أردتَ دوماً معرفته عن الكان (ولكن َ
من سؤال هتشكوك) ،كوالجاتٌ فوضوي ٌة من األفكار ،ترتاوح من كانط إىل علوم الكومبيوتر ،ومن سان أو غسطني
إىل أغاثا كريستي .يبدو كأن ال يشء يف السامء أو األرض مل يكن قمحاً ملطحنته الثقافية.

كتبه:
( -)1سنة األحالم الخطرية ،ترجمة أمري إسكندر ،دار التنوير ،بريوت .2013

( -)2مرحباً يف صحراء الواقع ،ترجمة أحمد حسان ،دار العني ،القاهرة 2011
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(" -)3تراجيدية يف البداية هزلية يف النهاية" ،ترجمة غادة اإلمام ،املجلس القومي للرتجمة ،القاهرة 2015

مقاالته:
( -)1عن العنف والدميقراطية ،ترجمة كريم محمد .املصدر :مجلة جاكوبن

( -)2مرحبا يف صحراء الواقع ،جريدة األيام ،العدد  9366األحد  30نوفمرب 2016

( -)3حوار مع جيجيك :الجانب اآلخر للعوملة هو انبثاق غري مرئية جديدة ،إيرونيوز اإلخبارية الدولية.

( -)4عن مجزرة شاريل إيبدو ،ترجمة عزة حسون ،عن مجلة نيوستامتنت o2publishing.com 2015/1/1
( -)5عن األصولية الدينية والدميقراطية الليربالية ،أحمد الشافعي .عن نيوستامتنت ،موقع 24
( -)6خروج بريطانيا وفرص اليسار الضائعة ،ترجمة أمري زيك ،عن نيوزويك .املنصة.

( -)7خطاب الفيلسوف االشرتايك يف وول سرتيت ،ترجمة األخرض القرمطي ،2011/10/9 ،مرص املدنية.

( -)8خيار لينني ،ترجمة هشام روحانا ،الحوار املتمدن 2013/12/29
( -)9كيف فتحت ويكيلكس أعيننا عىل وهم الحرية 16 ،يونيو.2014

www.theguardian.com/commentisfree/2014/jun/19/hypocrisy-freedom-julian-assange-wikileaks

دارسات عنه:
( )1كريستوفر كول مع بريو" :سالفوي جيجيك" ،ترجمة حسام الدين محمد ،منشورات املتوسط .2016
( -)2صبحي حديدي :مأساة ترامب وملهاة جيجيك ،القدس العريب 7 ،نوفمرب .2016

( -)3تريي إيجلتون :هل مثة موضوع عىل األرض مل يكن قمحا ملطحنة جيجيك الثقافية ،يف [املصدر]
( -)4سعد البازعي :حوار الفالسفة ،خلخلة املفاهيم www.alriyadh.com

( -)5ديفيد هوكس :اإليديولوجية ،ترجمة إبراهيم فتحي ،املجلس القومي للرتجمة ،القاهرة 2000
( -)6نايف الهنداس :العنف والتسامح يف فكر "سالفوي جيجيك" ،حريات 6 ،يناير 2015
( -)7إدريس رشود" :سالفوي جيجيك" وامليثاق الليربايل ،أنفاس نتanfasse.org ،

( -)8الدليل إىل اإليديولوجيا  :اخلع نظارتك أو البسها لتبرص! الفيلسوف "سالفوي جيجيك" متحدثا يف الفيلم.
طارق الخواجي.
( -)9العنف والتسامح يف فكر "سالفوي جيجيك" ،نايف الهنداس 26 ،يناير 2015
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القرآن الكريم(ص  .)119ما يجعلنا نسرتجع إىل الذهن التقليد العظيم للثورات يف اإلسالم،
خاصة «دولة القرامطة» ،وثورة الزنج .وبرغم أن اإلسالم يواجه مؤخرا ً إعالماً مسيئاً يف الغرب،
إال أننا ميكن أن نرى وجود مضمون مختلف متاماً يختبئ تحت سطحه البطريريك.
ما دنا منيل لنجعل الرشق يف مواجهة الغرب مبصطلحات القدر والحرية ،فاإلسالم ـ كام
يقول جيجيك ـ يقف يف موضع ثالث يتضمن مواجهة مزدوجة ،ال الخضوع للقدر األعمى وال
الحرية لفعل ما يريده املرء ،كل منهام يفرتض سلفاً مواجهة خارجية مجردة بني املصطلحني،
ولكن حرية أعمق لتقرير «اختيار» قدرنا .أحداث  2011يف الرشق األوسط تظهر بشكل كبري أن
الخي فنحن لسنا بحاجة لنعود إىل القرن العارش ،نحن
حي ويقظ ،لنجد اإلسالم
ّ
هذا املرياث ٌّ
نجده هنا ،متكشفاً أمام أعيننا» (ص .)121
نحن ال نحتاج إىل حوار بني األديان (أو الحضارات) ،نحتاج إىل التامسك بني هؤالء الذين
يناضلون من أجل العدالة يف الدول اإلسالمية ،وهؤالء الذين يشاركونهم النضال نفسه يف أي
مكان آخر .بكلامت أخرى ،فنحن بحاجة إىل تسييس يدعم النضال هنا وهناك ويف أي مكان
آخر (ص .)124

وختاماً يخربنا جيجيك قرب نهاية كتابه ،أن أحداث مثل مظاهرات «احتلوا وول سرتيت»،
الربيع العريب ،املظاهرات يف اليونان وإسبانيا ،وغريها ،لذا يجب أن تقرأ اإلشارات القادمة من
املستقبل .بكلامت أخرى ،علينا أن نلتف حول املنظور التاريخي التقليدي لفهم الحدث من
خالل سياقه وأصله .علينا أن نستحرض منظور املستقبل ،وأن نتعامل معها كأجزاء محدودة من
مستقبل يوتويب يقبع خامدا ً يف الحارض كجوهره املختبئ...
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منتدى االستغراب
عرص «ما بعد اإليديولوجيا »
مدخل إىل مواجهة األوهام
مايكل فريدن

جمتمعات ما بعد اإليديولوجيا
ديناميات النزاع والسيطرة
جون شوارزمانتل

عصر «ما بعد اإليديولوجيا »
مدخل إىل مواجهة األوهام
مايكل فريدن Michael Freeden

[*]

أال يوجد مكان يف ّر إليه طالباإليديولوجيا ،حتى عندما يكونون يف إجازة؟
بهذه العبارات يستهل الباحث الربيطاين مايكل فريدن محارضته التي شارك فيها ضمن إطار
املؤمتر العلمي الذي انعقد يف أبساال بالسويد يف  2004/7/13تحت عنوان« :عرص ما بعد
اإليديولوجيا» .أما سبب هذا االستهالل فيعود إىل فقرة قرأها فريدن خالل رحلة جوية للطريان
االسباين وردت يف املجلة االسبانية ( )Iberia Magazineوفيها ما يأيت« :إن اإليديولوجيات
[[[
يبش بالرباغامتية»...
يف مطلع القرن الحادي والعرشين ترتاجع ،ويبدو أن املستقبل ّ
يف ما ييل نص املحارضة :
املحرر
عندما تنتهي اإليديولوجيا يعود الحكامء اإللهيون إىل الطرقات ،أو يف هذه الحالة ،إىل السامء،
يجولون منقسمني بني التفكري والفعل ،أو بدقّة أكرث ،بني املثالية املكبوتة ونفعية التجربة والخطأ.
فأين تقفاإليدييولوجيات يف بداية القرن الحادي والعرشين ،وأين يقف البحث فيها؟ وما معنى
أن ال يكون هذا العرص عرص ما بعد اإليديولوجيا ؟ وملاذا ميكننا برهنة استحالة عصور ما بعد
*ـ أستاذ يف كلية السياسة والدراسات الدولية يف جامعة أوكسفورد.
[[[ ـ العنوان األصيل للمقالConfronting the chimera of a ‘post-ideological’ age :
املصدر:

ـ ترجمة طارق عسييل.

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.108013698230500108918/
[1] - Iberia Magazine , October 2002.
- Thus the standard views of analysts such as D. Bell, The End of Ideology 1962.

عصر (ما بعد اإليديولوجيا)
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اإليديولوجيا بالضبط كام نربهن استحالة وجود عصور ما بعد السياسة؟ وكيف ميكننا أن نوضح
أن اإليديولوجيات ليست تصورات لعوامل بديلة ،مغرية أو مرعبة ،بل هي تفسريا ً خيالياً للعوامل
السياسية التي نعايشها حتى عندما نكون من نقّاد هذه العوامل؟ وكيف ميكننا أن نؤكّد بدرجة كافية
أن لإلنسان الحاس والعاقل دامئاً تفسري خيايل للعامل السيايس عىل كل مستوى من مستويات
تط ّوره؟ ببساطة نقول :لألسف ،إن الشخص الالَّ إيديولوجي ،مل يعد موجودا ً.
استمرار « االنتهائية» كنتيجة لسوء اإلدراك
يبدو يف غاية الوضوح أننا نواجه طورا ً إيديولوجياً ،يتمثّل بأن شيئاً ما يحصل لإليديولوجيات

حة لوجود طور مواز من الدراسات العلمية
التي تخرتق بيئاتنا السياسية ،وأن الحاجة باتت مل ّ
لإليديولوجيات .لكنني أريد التأكيد هنا أن هذه الطريقة تشكّل واحدة من الطرائق املالمئة ملقاربة
املسألة .و ميكن أن يكون العكس ،أي أن نخترب طورا ً يف تحليل اإليديولوجيات ميكن أن يرشدنا
إىل معرفة ما هي اإليديولوجيات ،وأين نجدها ،وكيف نتع ّرف إليها .لقد فهمنا من خالل القرن
العرشين ،أن اإليديولوجيات هي تقاليد ب ّينة وراسخة أتت إلينا معلّبة بإتقان ،وأنها تحمل عناوين
مثل املحافظة واالشرتاكية والقومية .وقد فاقم فالسفة السياسة هذه الرؤية املح ّددة بدقّة من
خالل تشكيلها كنامذج مثالية ،وفضّ لوها عىل املقاصد الفلسفية  -كام كان مثالً مصري الليربالية
يف القرن العرشين التي تتباين ظاهرياً وخطأً مع نُظُم طائفية ،وتنتزع سلطتها بشكل مهني من خالل
االدعاء أنها محايدة فعالً ،ويجري تحييدها من خالل إزالة ما فيها من ق ّوة عاطفية وأولويات قيمية.
هذا إضاف ًة إىل أن الرتاث املاركيس يف تحليل اإليديولوجيا كانت له سيطرة ملحوظة ومؤذية –
حد لإليديولوجيات نظرية تفيد أن
تتواصل يف الخياالت العلمية ،التي أضافت إىل فهمها املو ّ
جر بالون الهواء
اإليديولوجيات ال تصلح إال ليشء واحد فقط ـ هو النقد اإليديولوجي الذي سيف ّ
الساخن الذي ش ّوه قدرتنا عىل رؤية العامل االشرتايك بشكل واضح .يف املراحل األوىل من ذلك
الرتاث ،كان اكتشاف أو كشف النقاب عن اإليديولوجيا يشكّل الخطوة الرضورية نحو إبطالها.
التخل
ّ
ورغم أن املثقّفني املاركسيني املتأخرين تع ّودوا استمرار اإليديولوجيا إال أنهم استصعبوا
عن أحاديّتها .وقد أفرزت التجربة التي خاضها القرن العرشون مع اإليديولوجيات الشمولية لليمني
واليسار ،إيديولوجيات مثل األنظمة التي تسعى للسيطرة عىل كل يشء أو ال يشء املمتدة إىل كل
الفضاء الشخيص املتوافر ،يف حني أنها كبتت القيم واملامرسات التي ينبغي أن تنتجها األنظمة
السياسية املناسبة.
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مع ذلك كلام ابتعدنا زمنياً عن النصف األول من القرن العرشين ،يزداد ظهور الفاشية
والنازية والشيوعية الستالينية كانحراف إيديولوجي ،وكاستثناءات عن املعيار الذي يح ّدد ماهية
اإليديولوجيات .وفعالً حتى املواصفات التي وردت ال تجتاز دامئاً االمتحان الدقيق ،وال عندما
تتع ّرض هذه اإليديولوجيات الدوغامئية املغلقة ظاهرياً لفحص أدق ،ألنها أظهرت معارضة ومركز
تغريات مختلفة جدا ً .لكن مث ّة عادة شائعة جدا ً وهي اإلشارة إىل « اإليديولوجيا السياسية» وكأن
السياسيات غري اإليديولوجية كانت املعيار املوجود أو الظرف املرغوب جدا ً .لكن الحقيقة
الصادمة جدا ً حول طريقة تعاملنا مع اإليديولوجيات املعارصة ،هي انخراط بعض األكادمييني
يف تطوير منهجيات جديدة تهدف لالستجابة للتغريات التي تخضع لها اإليديولوجيات .وهناك
مزيد من األبحاث حول قياس املواقف واآلراء .ثم إن هناك خطاً راسخاً يف النقاش الذي مي ّيز
األحزاب السياسية حتى الحركات السياسية كمجال وحيد للنشاط اإليديولوجي .وهناك أيضا
ًمواظبة ناشطة بني املاركسيني السابقني الذين يتابعون عىل أساس تقليدي إماطة اللثام عن األوهام
التي ترعاها اإليديولوجيات وتفصيل الصيغ التي ننظّم من خاللها فهمنا للعامل .كل هذا كان جيدا ً
وربا ال يشكّل القصة امله ّمة .إذ عىل فرض أن
وجميالً ،لكنه ال يشكّل كل القصة عىل اإلطالق ّ
التغيات؟ وما
اإليديولوجيات تخضع لتعديالت معتربة وتتّخذ أشكاالً متح ّولة ،فكيف نح ّدد هذه
ّ
هي األسئلة التي يجب علينا طرحها ليك نستنبط مزيدا ً من املعلومات النافعة؟ وما هو الذي نفشل
يف تحديده؟ وكيف ميكننا الربط األفضل بني دراسة اإليديولوجيات ودراسة السياسة بشكل أعم؟
ليك نبدأ ،علينا أن نضع نظريتني متنافستني جانباً .األوىل ،أن اإليديولوجيات ـ للمرة الثانية،
وعىل نحو غريب ،خالل خمسني عاماً ـ مل تعد موجودة .والثانية ،أن إيديولوجية واحدة ،هي
الليربالية ،تغلّبت عىل غريها من اإليديولوجيات .األول ،الرؤية األلفية  millenarianتعاين ضعفاً
يف صياغة مفهوم اإليديولوجيات التي تجعل كل اإليديولوجيات محجوبة ،باستثناء ما هو نظري
وشديد التامسك .هذا بالطبع يساعد عىل نحو مفيد إلهامات معظم اإليديولوجيات عىل بلوغ منزلة
حبوا بانتهاء أسطورة اإليديولوجيا ـ فهذا
«طبيعية» .يجب عىل أنصار اإليديولوجيا امللتزمني أن ير ّ
يجعل عملهم أسهل بكثري من خالل إنعاش وهمٍ ميكن يف ظلّه أن يكملوا التبشري بعقيدتهم.
النظرية الثانية تعاين وجهة نظر غائية ،ومن إميان بدول مثالية معروضة بشكل منوذجي يف
اليوتوبيات ،ال اإليديولوجيات .فإذا كانت الليربالية منترصة فعالً ،وإذا كانت هي بطل العامل بال
منازع ،إذا ً فهي أندر األشياء عىل اإلطالق ألنها يوتوبيا متحقّقة .إذ هناك منهجان ميكن الزعم من
خاللهام أن اليوتوبيات ممكنة التحقّق .ميكن إيجاد واحد منهام فعالً يف فصيلة الليرباليات ،إنه
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ميدان الليربالية الفلسفية .حيث يؤمن الفالسفة الليرباليون ،متاماً بالتقاء عقيل ألعضاء املجتمع
عىل نقطة أخالقية متّفق عليها ،وهي التي يعتربونها عادة متاخمة لليربالية – هي ليربالية تسيطر
فيها الحرية والعدالة واإلنصاف .هذا االلتقاء هو نتيجة لدراسة االحتكام العقيل للحدوسات غري
املرهونة .حيث ت ُثبت القواعد األساسية لواحد منها وتجري إزالة الباقي من األجندة السياسية.
أ ّما النوع اآلخر من اليوتوبيا «العملية» ،هو املاركسية ،التي تفرتض أممية مرشوطة ،وتبعات
انتشار وجهة نظر ورمبا حقيقة اجتامعية ،عرب املكان ،إنها تهزم املقاومة اإليديولوجية التي يف
ِ
تخضع العامل يف النهاية .ذلك أن النرص الظاهري لليربالية يف نهاية القرن العرشين
الطريق ،حتى
يجب أن ينتمي إىل هذه املقولة الثانية من الشمولية من خالل الرصاع( ،ال من خالل الرضورة

املنطقية) ألن املقولة األوىل ال تق ّدم بارقة أمل ملامريس السياسة ،عندما تصف نفسها بأنها
تحتل أرضاً فلسفية محايدة .لكن الحديث عن أرض سياسية محايدة تناقض يف التعبري .ألن
األرض السياسية املحايدة منطقة خارج السياسة ،بقدر اهتامم السياسة بالسلطة ،واملعتقد ،وإدارة
الخالف ،وحشد الدعم ،ومحاوالت تكوين آراء سياسية خاصة .فأن تكون محايدا ً تجاه كل هذا أو
أي جانب منه هو شكل مج ّرد من أشكال رفض الحياة االجتامعية .وبالتايل فإن هذا النموذج من
اليوتبيات يقع خارج الزمان واملكان .وبوصفه تجربة فكرية قد يخدع الفالسفة أو األدباء والنساء.
لكن ال عالقة له بعامل السياسة.
الحقيقة هي بالضبط كام يف خمسينيات القرن العرشين وستينياته ،عندما برزت مواقف
إيديولوجية جديدة ت ّم اإلعالن عن استحالتها ،وهكذا جرى إبطال مسألة النوع الثاين من اليوتوبيا.
حيث شهِدت نهاية اإلمرباطورية السوفييتية انبعاث إيديولوجيات سياسية خرجت من جمود عميق،
خاصة تلك األشكال من قوميات الوسط واليمني .وبعد سنوات قليلة لوحظ الحضور املستمر
لإلسالم السيايس ليس مبعنى أنه مل يكن موجودا ً فرتة ،لكن ألنه بدأ بالتدخّل يف فضاء ما يس ّمى
بالليربالية املسيطرة يف الغرب .وبسبب االهتاممات املتج ّددة بالدينُ ،دفع األفراد ألن يسألوا أسئلة
جديدة حول العالقة بني الدين والسياسة .فام زال وجود إيديولوجيات خارج ـ غربية ،حالة دراسية
يف طور الوالدة كام يكون الطريق ذو االتجاهني ذو التأثري املتبادل بني الغرب والالغرب ـ خذ مثالً
املزيج الحاصل يف رشق آسيا بني العوملة التكنولوجية وإالقليمية املح ّددة زمنياً.
لكن املسألة ببساطة ال ترتبط بتضاعفاإليدييولوجيات الجديدة ،بل ترتبط مبدئياً بسوء اإلدراك
اإليديولوجي .فقد نشأ سوء اإلدراك هذا من خالل تنظري غري كاف تؤازره سيطرة األساطري املتعلقة
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بطبيعة االعتقادات السياسية وما تحويه .وهكذا إذا صيغت نظرياتنا عن اإليديولوجيا عىل غرار
تجاربنا للشمولية ،فلن نتفاجأ بأن يكون زوال الشمولية مساوياً لزوال اإليديولوجيا [[[ .وأن تكون
هذه النظرة بذاتها نتاجاً ملوقف إيديولوجي ،وأنا أعتقد بعمق أن هذا أيضاً خارج إطار الشك :فهذا
عامل متش ّعب بني العقل والالعقل ،بني التط ّرف واالعتدال ،بني الح ّرية واالضطهاد .إن كل ما ميكن
أن يُقال هو إن هذه كانت وجهة نظر العلامء األمريكيني الذين أفرزتهم شمولية مصغّرة محلية الصنع
عىل شكل ماكارثية.
الليربالية بوصفها قالب ًا لتحديد اإليديولوجيات :من التعددية إىل الترشذم
لكن إذا مل يج ِر االعرتاف بالليربالية كإيديولوجيا مسيطرة( ،رغم أن املرء ميكن بأي حال أن
يسأل ،أي فرع من فروع الليربالية هو املسيطر؟) ،يتمثّل تأثريها املتناقض يف عامل اإليديولوجيات
بالتقليل من سيطرتها .منذ قرن ،كانت الليربالية متّهمة برعاية إمربيالية هدفها أن تصوغ العامل
عىل صورتها ،وأن تحفّز النخبوية التي تسعى لفرض سالسل من السلوك ،وأذواق وقيم عىل كل
الثقافات .لكن منذ ستّني عاماً ،اتّهمت الليربالية بالتسامح والنسبية التي سمحت لإليديولوجيات
املتط ّرفة وأنظمتها بالسيطرة[[[ .عىل م ّر السنوات العرشين املاضية جرى التعبري عن التعددية
املندمجة يف الليربالية ،وتبنيها لالختالف ،بنزوعها للتعدد الثقايف وترشيعها لوجهات النظر
املتعددة .ألن التعددية الثقافية تعكس التفضيل الليربايل للفروقات الفردية ،لكن إذا وث ّقت بشكل
واسع وأسقطت عىل املجموعات ،يق ّدم رواجها كمقولة بحثية أرضاً خصبة للتحليل اإليديولوجي.
ألنه يجب أن نس ّمي ذلك مجموعات ،واملجموعات وحدها ،هي ح َملة اإليديولوجيات ،كام
اعتقد ماركس ومانهايم  Mannheimوخلفاؤهام .والنتيجة البنيوية التي تستخلص من تعددية ـ
املجموعة الليربالية تبدو كأنها عامل اإليديولوجيات املتع ّددة ،وهي واحدة من املجموعات التي
يوجد فيها سكن دائم لإليديولوجيات التي توجد جنباً إىل جنب ،والفضل يف ذلك يعود لفكرة
غراميش  Gramsciعن السيطرة ،التي كانت تفتقد إىل الدقة عندما ُسبكت.
أريد أن أثبت أن املعركة ضد الليربالية ،وكيفية تفسريها ،توفّر مفاتيح للطرائق املختلفة من
فهم اإليديولوجيات وتحميصها .واملسألة الخطرية هنا ليست طبيعة الليربالية كإيديولوجيا ،بل
املنهج املعريف الذي تق ّدمه الليربالية لفهمنا لإليديولوجيات .فعىل السطح ،تطفو عقيدة مقرونة

[1] - Thus the standard views of analysts such as D. Bell, The End of Ideology ( 1962 ).
[2] - For a typical viewpoint see J. Hallowell , The Decline of Liberalism as an Ideology ( London, 1946 ).
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بالفردية ،قد تظهر لتكون أداة بائسة ميكن تقدير اإليديولجيات من خاللها ،كظواهر اجتامعية .لكن
من جديد ،حتى عىل ذلك السطح ،تصالحت الليربالية دامئاً مع أهمية املجموعات ومع الطبيعة
االجتامعية لألفراد .إذا وضعنا هذا جانباً ،نجد وجهني ،عند تح ّدثنا منهجياً ،عن تأثري الليربالية يف
املقاربات الجارية لإليديولوجيا.
جع عىل االختيار وإعادة التقدير .كام سبق ملل  Millأن
أحد األوجه أن الجناح التع ّددي يش ّ
أوضح أن الحقيقة مؤقّتة وأن أشكالها مفتوحة باستمرار للتنقيح« :االعتقادات التي س ّوغناها كثريا ً
ليس لها ما يحميها .إال دعوة ثابتة لكل العامل إلثبات أنها بال أساس ...إذا بقيت اللوائح مفتوحة،
قد نأمل إذا كان مث ّة حقيقة أفضل سيعرث عليها عندما يصبح العقل البرشي قادرا ً عىل تلقّيها ،ويف

الوقت نفسه قد نعتمد عىل إحراز هذه املقاربة للحقيقة بقدر اإلمكان يف أيامنا هذه»[[[ إذا ترجمناها
إىل مصطلحات البحث اإليديولوجي ،يعمل ذلك االنفتاح ضد مفاهيم اإليديولوجيا املغلقة التي
ت ّدعي يقيناً معرفياً ،أو النظريات التي تفرتض حتمية اإليديولوجيات املسيطرة واملحددة املعامل.
وهو يتح ّدى أيضاً التعارض بني الحقيقة واإليديولوجيا ،عىل األقل من خالل تقديم مسار غري
محدود للزمن ينطبق عىل االثنني وأن يق ّدم بالتعبريات الهريمينوطيقا آفاق تأويل متغرية باستمرار.
بني االختالفاإليدييولوجي للعامل االجتامعي ،عىل الفردية الليربالية والتعددية؛ فالفردانية يف صيغها
املفرطة تلتحم مع املفاهيمم الذرية للمجتمع ،لكن الفردانية حتى يف أكرث تجلّياتها اعتداالً تق ّر
االختالف ـ وهذا موضوع مركزي يف كتابات  [[[.Wilhelm von Humboldtفاالختالف والتن ّوع،
بدوره يكفل عدم استمرارية السلوك والفكر اإلنساين .جزئياً ،كان ذلك متعادالً وق ِّوم عىل يد تيار
ثوري قوي يف الفكر الليربايل للقرن العرشين .أ ّما الحالة السوية للتط ّور الفردي ـ املستندة عىل
وجهة نظر تنويرية التطور والنجاح – ج ّهزت لرؤية موازية للتطور االجتامعي ،فقد افرتضت أن
املستقبل الذي ميكن السيطرة عليه بالعقل اإلنساين ،ليس عشوائياً وال هو متع ّدد الجوانب .لذلك
فإن املسار الثوري للتط ّور اإلنساين واالجتامعي ،رغم أنه يفتقد إىل الغائية عىل الطراز الليربايل،
كان بوضوح يتّجه نحو تعاون أكرب وتطبيق الذكاء الجمعي واملسيطر عليه دميوقراطياً .وهذا ال
ميكن أن يشري إليه إال مستقبل متوقّع بتفاؤل ،حتى لو مل تصل معامله إىل الكامل مطلقاً.
لقد ساهم االتجاه السائد يف ليربالية القرن العرشين حينها ،يف رشعنة الظرف الذي متكّن فيه
العلامء كام املشاركون العاديون أن يؤكّدوا أن املجتمع الذي يحوي إيديولوجية واحدة إ ّما أنه
[1] - J.S. Mill, On Liberty (London, 1910) , p. 83.

[2] - W. von Humboldt, The Limits of State Action (Cambridge, 1969).
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مقموع عىل نحو َم َريض أو أنه «ما قبل ليربايل» و»قبل تعددي» ،كام أن املجتمع الذي يحوي
إيديولوجيات متع ّددة هو مجتمع طبيعي .كان هذا تح ّوالً حيوياً بعيدا ً عن اعتبار املجتمع ذي
اإليديولوجيا الواحدة مجتمعاً مريضاً ،واعتبار املجتمع الذي ال إيديولوجيا له مجتمعاً طبيعياً.
لكن ،يف داخل الفصيلة الليربالية ،هناك منافسة حامية كانت تحصل بني أولئك الذين كانت الليربالية
بالنسبة لهم إيديولوجية إنسانوية ،ومن ّوا ً فردياً ،وازدهارا ً وعوناً متبادالً ،أ ّما بني أولئك املوجودين يف
الغالب يف الواليات املتحدة األمريكية ،ويف بعض بلدان أوروبا الرشقية – الذين متثّل الليربيالية
بالنسبة لهم إيديولوجيا مرشوع رأساميل حر[[[ .بالطبع جرى تب ّني النظرة الثانية لليربالية بحامسة
م ّمن يستهينون بها كذلك :فهي وبعد كل يشء تجعل تقديم الليربالية أكرث سهولة يف ضوء مالئم،
وهي تقلّص التداخل الذي تظهره الليربالية اإلنسانوية مع إيديولوجيات تقدمية أخرى.
هنا الوجه اآلخر لتأثري تطبيق الليبريالية ،املح ّددة عىل نحو غري محكم ،يف فهم اإليديولوجيات.
ج ّرد املؤيدون املستج ّدون لليربالية التص ّورات السائدة عن اليربالية املتصلّبة يف القرن العرشين.
وقد فعلوا ذلك من خالل إعادة التعريف املفهومي للمفهوم الليربايل القريب لالختيار واختزاله
إىل أفعال تكفّل بها مستهلكو الحد األقىص ،ال إىل أفعال تكفّل بها مفكّرون تنظرييون .يف الظاهر،
كان ذالك الخيار متاحاً يف املخزون الليربايل وقتاً طويالً ،ولكن ما هو جديد هو أن مناذج االختيار
تلك صيغت ،ليس من خالل محاكاة استثامر املقاولني ورؤساء الصناعة املز ّودة برؤية وإحساس
بالغاية ،بل من خالل التجارب الشعبية لنامذج أسواق االستهالك .وكنتيجة لذلك ساهمت هذه
التجارب إىل ح ّد كبري يف مرحلية وعينا بخياراتنا وعدم قدرتنا عىل التنبؤ بها .وقد دعتنا أيضاً
الستخدام عربات التس ّوق للمزج واملقارنة ،واالستخدام – من أجل مالحظة أكرث إيجابية  -خياالتنا
لخلق تراكيب من مواد موجودة و ـ من أجل مالحظة أقل إيجابية  -خياالت أناس آخرين إلنجاز
يقل فيها «إمكان
ما هو مشابه متاماً .نتج كل هذا يف منظر طبيعي مبقّع من األلوان واألشكال التي ّ
معرفة» املستقبل .وهكذا تح ّولت التعددية إىل انقسامات ،واالنقسامات تؤ ّدي إىل انعدام اليقني.
إن فرضية التنوير القدمية أن االنسجام الكيل سيج ّمع التن ّوع هو إىل اآلن صعب املنال لطالب
العلوم السياسية.
بتعبري آخر ،إن القوة الكامنة املسترتة للمنافسة اإليديولوجية ـ التي يجري تجاوزها تقليدياً مبيل
اإليديولوجيات لفرض القطعية عىل اللغة السياسية من خالل إخراج األدوات من سياقها ـ يصبح
[1] - For an illustration of the latter see S. Hanley, ‘The new right in the new Europe ? Unravelling the
ideology of “Czech Thatcherism” ’, Journal of Political Ideologies, vol. 4 (1999)189-163 , .
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اآلن أكرث وضوحاً يف الخطاب السيايس .هناك بالطبع هفوات عرضية يف لغة اليقني ـ واحدة منها
حصلت قبل األلفية ،التي ساهمت أيقنتها ذات الحياة القصرية مبستقبل واعد ومثري ـ لكن التجريب
والسيولة هام من جديد أمر اليوم .فمثالً كانت السياسات األوروبية تج ّرب بنامذج ال تحىص من
الوطنية والحياة الشعبوية «اآلمنة» و»املحرتمة» ،وبدمج املشاهد الخرضاء مع املواقفاإليدييولوجية
السائدة ،ومع املشاريع الخاصة – العا ّمة التي تسعى إلعادة إيجاد التوازن بني الرفاه والكفاءة التي
هي يف مركز السياسة االشرتاكية الدميوقراطية املحلية لجزء كبري من هذا القرن.
ألنها وضعت عىل هذا النحو ميكن أن تكون الليربالية مكلفة النتسابها إىل صفات اإليديولوجيا
 .فبعض املميزات الرئيسية لإليديولوجيا هي حشد الدعم للقرارات واألنظمة السياسية ،كام لرسم

خريطة العامل السيايس بصورة واضحة وقابلة للنقل .لكن ميكن لليربالية ،يف أكرث لحظاتها ضبابية،
جع بالوقوف عىل الحياد ،والشك ،والعفوية الطائشة ،أو دائرة كاملة من الحلول املتساوية
أن تش ّ
يف معقوليتها .ثم يصبح تسويغ السياسة أكرث تعقيدا ً .يف حني أن فالسفة السياسة ،وبشكل خاص،
ولكن ليس حرصياً ،أولئك املتح ّدرون من أجناس أنغلوسكسونية ،يرغبون يف رؤية عبء الفهم
واالختيار قد تحول إىل الفرد املفكّر واملشارك ،فذلك العبء هو الذي ال يرغب كثري من الناس يف
حمله ،وال يستطيعون تح ّمله .غري أن البديل هو االنحناء لتف ّوق ق ّوة بعض الجامعات حتى بشكل
تغيا ً لبعض املقامات االجتامعية .ثم تصبح مشكلة تنافس األفهام حتمية ،وتصبح الحقائق
أكرث ّ
نسبية ـ املسألة التي وبّخت الليربالية عليها ـ عادت للظهور.
هذه اإلبهامات املفهومية هي بالطبع الصفات الطبيعية لألديولوجيات ،بسبب التنافسية
يتأسس عليها املعنى املفهومي [[[،لكن ذلك يشري إىل عدم االستمرارية
الجوهرية والف ّعالة التي ّ
كام للطبيعة الالنظرية لهذا التفكري السيايس املعارص .فعندما يندمج الخيار الفكري مع خيار
السوق ،وعندما ترى اإليديولوجيات كسلع سياسية ذات قيمة جوهرية زهيدة وأداتية كبرية ،يبدو أن
هشاشة وجودها ستصبح أكرث بروزا ً.
الترشذم وتراخي القيود السياسية والثقافية
لكن الترشذم ليس مج ّرد نتيجة لإلستهالكية املائعة .إذ يكمن سبب آخر من أسبابها يف حقيقة
تغيا ً يف التوزيع االجتامعي للمنتجني
أن الدمقرطة الشاملة ،كام سبق لغراميش أن أعلن ،س ّببت ّ
[1] - See M. Freeden , ‘Editorial: Essential contestability and effective contestability’, Journal of Political
Ideologies, vol. 9 (2003), 311-.
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[[[
ل عن سيطرتها عىل البنية اإليديولوجية القوية نسبياً،
اإليديولوجيني .بدأت النخب الفكرية تتخ ّ
واإليديولوجيات «الشعبية» ،ورغم وجودها يف املايض ،تجد طرائق جديدة للتأثري يف خريطة،
املواقفاإليدييولوجية السائدة يف الدولة املعرتف بها .ولهذا أوجه عديدة .أوالً ،وسائل اإلعالم
الجامهريية ،ـ النارشون الحاسمون لإليديولوجيا ـ أصبحوا موجهني جدا ً تجاه ما يس ّمى ثقافات
تستغل
ّ
سياسية شاملة ،وجميع هذه الوسائل يعكس ويشكّل وجهات نظر يتب ّناها كثريون ،وعادة
جهات الشعبوية والوطنية املنحازة .بالطبع،
تهميش بعض الجامعات ليك يبيعوا الصحف ذات التو ّ
وسائل اإلعالم تحتكر العمل ضد الدمقرطة ال معها ،ولكن يف الوقت نفسه إن احتكار الليربالية
هو آخر أشكال الليربالية الذي أزيل من الدميقراطية ،وهو واحد من األهداف األساسية لليربالية
اإلنسانوية .ثانياً ،إن الفعالية السياسية كانت قد انعكست بش ّدة أكرث يف املواقفاإليدييولوجية التي
رسع خطى التغري
أصبحت ملحوظة لدى العوام ،وأن اضمحالل هذه الحركات الناشطة الكثرية ّ
اإليديولوجي امللحوظ .وهكذا فإن الشكل الذي يحتمل مالحظة اإليديولوجيات فيه بالغرب هو
شكل الحركات االجتامعية الجديدة ،املستهدفة عىل نحو الخصوص بطريقة مخططة يف زي
مجموعات الضغط ،وهي عادة مزيج من مجموعة من االعتقادات االنتقائية .ثالثاً ،إن اسكات
اللغة السياسية أدى إىل متويه اإليديولوجيات ،التي جرى تسويقها إىل اآلن مبصطلحات مألوفة
للّغة النخبوية للنظرية السياسية أو الثقافة العالية لألسبوعيات الرزينة ـ وإغناء األشكال اللغوية
والرصيحة التي تظهر بها .إن اإليديولوجيات تق ّدم بشكل متزايد يف صيغة «الوجبات الرسيعة» التي
تستهلك بسهولة ،والتي تخ ّزن فرتات محدودة ،ومرة ثانية تفرض املزيج الرخو والهيئات املتناظرة
ألفكار ع ّدة جرى استقاؤها من إيديولوجيات ع ّدة ،لكن هذه امل ّرة ليس عىل أساس االستهالك
االقتصادي ،بل عىل أساس الفوىض األلسنية النسبية.

هذا كله يعني أن الحقل اإليديولوجي ،يف الراهن ،هو مثار اهتامم الباحثني بشكل خاص.
بعضه يبدو يف ثوب قديم مثل  :أنواع من املحافظة ،أو القومية ،أو من الشعبوية العدوانية التي
كانت حارضة فرتة يف أشكال معروفة .لقد تقلّصت االشرتاكية وهي مصابة مبرض عضال ،هكذا
قيل لنا ،رغم أن اإليديولوجيات االشرتاكية الدميوقراطية نجت من خالل فتح حدودها إىل نوع
من االقتصاد واملحتوى اإلداري الذي كان مثريا ً للسخرية ومستثنى عىل نحو حاسم منذ عقدين
[1] - A. Gramsci, Selections from Prison Notebooks (London, 1971), pp. 327- 340.
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من الزمن .هذا إضاف ًة إىل أن التن ّبؤ بزوال االشرتاكية قد يكون سابقاً ألوانه ،ألنها تريض إطاراتها
املفهومية وحاجاتها السياسية واإليديولوجية ـ فيام يتعلّق بالتوزيع ،واالعرتاف بالهوية اإلنسانية،
والطبيعة الجامعية للمنظّامت اإلنسانية ـ التي لن تذوي ببساطة ،وهي تشهد عىل النهضة الراهنة
لبعض أشكال الدميوقراطيات االشرتاكية يف فرنسا ويف أسبانيا ،مهام كانت الظروف املحلية .من
جهة أخرى ،إن ما اصطلحت عليه يف مكان آخر باإليديولوجيات «النحيفة» ـ اإليديولوجيات التي
با يكون هذا وجهاً
تحتاج إىل مجموعة شاملة من الخطط للعمل السيايس[[[ ـ يبدو أنها تزدهر ،ور ّ
آخر من وجوه التبسيط الفكري ،ومن مالمح التواضع وانعدام الصرب التي تقسم اإليديولوجيات
املعارصة تغري أن فكرة العرص الـ «ما بعد إيديولوجي» هي بذاتها آلية للتنكّر ،وحجاب جرى
تنظيمه عىل يد أولئك املص ّممني عىل التلويح بإشارات الوداع لإليديولوجيات الكلية التي قد
تحرز حياة خاصة بها ،وهكذا ته ّدد مفاهيم املبادرة والضبط البرشي؛ من خالل من يرغبون يف
التحرك خفية نحو ذلك الفراغ املزعوم ليك يطبّقوا رؤيتهم للهيمنة املعادية للطوباوية ـ والتي
ميكن تحقيقها ـ كام من خالل اولئك الذين ما زالوا ملتزمني مبعاداة شديدة للعقالنية حيث
األفكار ظواهر ثانوية هامشية ،ورمبا مل نكن منعن النظر بشكل ٍ
كاف ،ورمبا ال نكون متناغمني
وربا حتّى رسعة زوالها التي تعكس
مع مالحظة التجليات العابرة والهشّ ة لإليديولوجيات الراهنةّ ،
رحلة طموحة ومش ّوشة من النامذج املقيّدة للغة والعادة ،عىل األقل كام يبدو األمر يف الظاهر .يف
حني أن لإليديولوجيات وظيفة هي إخراج املعاين التنافسية أساساً من التنافس .وهذه امليزة تظهر
دامئاً بالرصاع ضد األلسنية الغامضة التي ال ميكن أن تنجح إال مؤقتاً .إذ ميكن ربح املعارك ،لكن
الحرب يف نسبة معنى دقيق للغة السياسية تكون محكومة بالخسارة ،وهذا ألن اإليديولوجيات
حة التخاذ
تعلن العكس بصوت عال ،ومن جهة أخرى ألن السياسة ـ مبا فيها من حاجات مل ّ
القرارات ـ ال ميكنها أن تحدث ما مل تربح بعض تلك املعارك الفردية.
وألن اإليديولوجيات توجد يف عالقة مسهبة مع الزمن .فإن نزوع الكتب املدرسية إىل
اإليديولوجيا وتقدميها كمقاالت ساكنة حول املعتقدات .ومركّبات تعكس ،تحديدا ً ولو عن غري
قصد ،الالتاريخية املج ّردة للنامذج الفلسفية .ومن جهة أخرى ،ال نستطيع االستمرار بشكل كامل
مع النظرية الهريمينوطيقا حول «النص الذي بال مؤلف» الذي يخضع لقراءات غري محدودة عىل
إيدي ق ّراء فرديني .فأحد أكرث وجوه اإليديولوجيا خداعاً بوصفها «نصاً» هو أن كتابتها تتك ّرر،
وليس وال تكتب من جديد وحسب ،إذ إن املنتجني يتوارثون تلك امله ّمة الخالقة من جيل إىل
[1] - M. Freeden , Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach (Oxford, 1996), pp. 48 -57.
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جيل ،حتى من شهر إىل شهر بوصفها جرسا ً لجامعات تشكيل اإليديولوجيا املمتدة وراء جرس
أعضائهم الفرديني .حتى عندما نقوم بتحليل الزمن يف املعادلة ،يكون الهدف رؤية الزمن ِ
مفسدا ً
للنظام ،كتح ّد للهدوء ،واالنسجام والنموذج املثايل املتوازن الذي يفرتض للسياسة أن تسبّبه.

والتغي اإليديولوجي مسائل عادية ،وأن الركود
لكن ماذا لو اقتنعنا بأن املرونة والدينامية
ّ
اإليديولوجي ما هو إال ومضة شاذة يف املجتمعات الحديثة املع ّرضة باستمرار لتح ّوالت رسيعة ـ
ربا كانت السيطرة التوتاليتارية عىل الزمن سبباً لتلك الومضة ،أو نتيجة ملالحظة وتحليل غري كاف
ّ
من جهة العالِم؟ لقد ركّزت مدرسة التاريخ املفهومي إىل ح ّد ما يف التح ّوالت النموذجية ،ويف
ما يصطلح عليه كوزلك[[[ [[[([[[ Koselleck Sattelzeitرسج الزمن) .ورغم أن هذه التح ّوالت

املفاجئة تحصل من حني آلخر ،فإن تلك األحداث الكربى ال ميكن أن تنسجم مع سيولة التشكّل
اإليديولوجي اليومي .وهنا يصبح قياس فتغنشتاين  Wittgensteinالتمثييل يف املتناول ،ألنه
للتغيات املجهرية التي ال تتوقف والتي تخضع لها اإليديولوجيات ،واللوازم
يجذب االنتباه
ّ
املتوازية لثقافة اإليديولوجيا من أجل تطوير أدوات مجهرية الكتشافها .إننا مبهورون جدا ً بأهمية
بعض الرصوح اإليديولوجية لذلك ال نلحظ تفاهة بعضها اآلخر .إذا كان ما هو عادي ال يشكّل
خربا ً رئيسياً ،لكنه بالتأكيد يشكّل جوهر التحليل السيايس .فنحن يف معظم األوقات نخترب الخرائط
اإليديولوجية العادية ،والخرائط اإليديولوجية العادية هي التي ،بسبب ضعف رؤيتها ،تحتاج إىل
وعي خاص وفك شيفرة.
من جهة أخرى ،إن الترشذم موجود بالقوة يف عامل اإليديولوجيات وحده .والنامذج موجودة،
حتى لو احتجنا إىل مضاعفة رسعة الكامريا اللتقاطها .والتغري ليس عشوائياً مطلقاً .إن الطرد
املركزي يف عامل اإليديولوجيات أقل مام يسمح به وجود الترشذم ،وذلك بسبب النامذج التي
تتبناها اإليديولوجيات ،وبعد مزيد من التدقيق ،بسبب ما نحصل عليه عادة من فروع ماضية
وموجودة ألشكال فكرية ،متك ّيفة عمدا ً أو غالباً بالوعي مع احتامالت جديدة ،ونظريات جديدة
وأمناط جديدة .بينام قد يؤدي تعدد اإليديولوجيات إىل الترشذم ،فإن كل إيديولوجيا بذاتها هي
محاولة رضورية تحصل عند استقرار مجموعة مرنة من العالقات بني املفاهيم واألفكار السياسية.
[[[  -مؤ ّرخ أملاين ،يعترب من أهم مؤ ّرخي القرن العرشين .ال يتبع مدرسة تاريخية معينة ،بل له نظريته الخاصة.
[[[  -كلمة أملانية يستخدمها كوزلك للتعبري عن املرحلة الزمنية املمتدة بني املرحلة املبكرة من العرص الحديث واملرحلة املتأخرة منه.
(املرتجم).
[3] - The monumental work presenting the 19th century as such a bridging period is the Geschichtliche
Grundbegriffe, eds. O. Brunner, W. Conze and R. Koselleck, 8vols. ( Stuttgart, 1972 1996-).
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إن عامل اإليديولوجيات هو سلسلة مستمرة من التح ّديات لقصور فصائل اإليديولوجيات الكربى
القامئة ،عىل عكس ،املحاولة الصناعية لكبح عملية التغري القايس غري املنظم التي تخضع لها
األفكار .وعندما تكون الحدود حارضة بقوة يف الربنامج السيايس مرة ثانية مثل :الحدود ضد
الهجرات الجامعية إىل أوروبا ،والحدود ضد انتشار اإلرهاب ورعاته السياسيني ،والحدود ضد
عدم االستقرار االقتصادي الذي يس ّببه نجاح الدولة العادلة نفسه مع مصاحبتها ملناخ التوقّعات
العليا للمواطنني ـ األنظمة اإليديولوجية ترت ّد إىل إفراط يف التبسيط مثل «رصاع الحضارات» أو
الخاصة مهام كانت عابرة.
«الطريق الثالث» وترتاجع إىل حدودها
ّ
جعت الليربالية التعددية اإليديولوجيا ـ وأدينت لذلك تحديدا ً من فالسفة ما بعد الحرب
إذا ش ّ

العاملية الثانية السياسيني الذين يبحثون عن أسس نظرية ليربالية جديدة ال تتزعزع – فإن الرتاجع عن
جع عىل ر ّد فعل ضد اإليديولوجيا نفسها .هنا بالضبط تكمن
االشرتاكية ،ناهيك عن الشيوعية ،ش ّ
طبيعة اإليديولوجيا الحتمية وهنا تكمن املشكلة .فإذا كانت بعض النظريات مثل االشرتاكية ،التي
تلعب فيها املجموعات أدوارا ً مركزية ،يف حالة انحدار عىل حساب األشكال الجديدة الرسيعة
االمتداد من املبادرة الفردية ومن انبعاث القيادة والدور «التوجيهي» يف السياسة ،فليس مفاجئاً
ٍ
تالش كذلك .لكن
أن تكون اإلبستمولوجيا املرافقة التي ت ُلحظ فيها نتاجات املجموعة يف حالة
اإليديولوجيات نتاج الجامعات ،وسوف تبقى نتاجاً لها .وبوصفنا علامء اجتامع ال ميكن أن
نخضع للفردانية املتط ّرفة ،وأن نغمض أعيننا عن التفاعل املثايل بني البرش .كام ال ميكن أن
نفرتض أن سلوك هذه الجامعة يجب أن مييل دامئاً نحو تجليّات غري مستق ّرة ومتط ّرفة كام يف
األشكال الشعبوية والفوضوية الراهنة .لذلك نحتاج إىل إعادة تحديد املجموعات التي تنبثق منها
اإليديولوجيات والتي تخدم يف مساندتها.
نترصف عندما نجدها
يف تت ّبع اإليديولوجيات وكيف
ّ
ضت املفكّرة املفهومية والبحثية للدراسات العلمية لإليديولوجيا ،ولإليديولوجيات
ح ّ
إذا ُ
الواقعية ،فقد تشتمل عىل عدد من الخطوات .أوالً ،إننا نحتاج إىل التخلّص من تجسيم
املجموعات ،كام لو كان لها بنية متجانسة ،وأنها سهلة االنقياد لتشَ كُّل العقيدة .وهنا ميكننا أن
نأخذ صفحتني من أعامل داهل  Dahوليبست  Lipsetالرائدة بني عامي  1950و ،1970حيث
يظهر أن املجموعات خضعت فيها لعملية مستمرة من إعادة االلتئام ،التي كانت فيها العالقات
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االجتامعية تتذبذب ويعاد تجميعها[[[ .إذا ً لو تب ّدلت الجامعات ـ املنتجة والحاملة لإليديولوجيا -
باستمرار ،ميكن افرتاض أن ابتكاراتها الفكرية ستفعل اليشء نفسه ،وأن جميع اإليديولوجيات يف
مجتمع ما ستكون مفتوحة عىل تشكّالت متك ّررة .ولهذا بعض التبعات امله ّمة عىل الفكر السيايس
املعارص ،بخاصة ،التعميم الحديث لتمييز كارل شمدت  Carl Schmittبني الصديق والعدو،
واملعروض أيضاً عىل يد ما بعد الحداثيني بعنوان مفهوم «اآلخر» ،فإنه يقوم بالضبط عىل نوع من
التفريع الثنايئ التام الذي تتحاشاه النظريات املتط ّورة جدا ً .وبينام ميكن لذلك التفريع الثنايئ أن
يصح عىل الوطنية االبتدائية بشكل غامض ،كذلك ،وبالعكس ميكن إيجاد واحدة من املالمح
ّ
املركزية للمحافظة ،يف بنية «اآلخرين» املتع ّددين حيث تتفاعل ضده الصورة املحافظة عىل شكل
صورة معكوسة يف املرآة .من هنا تحوي اإليديولوجيا املحافظة مجاالت أنساق مفهومية ثابتة
متّحدة عىل نحو غري محكم يف قواعد ردود فعل محددة[[[.
ثانياً ،إن عملية الالمتركز الثقايف تفتح مجاالً مختلفاً لالنتاج اإليديولوجي .كان هذا موجودا ً من
قبل ،لكن الحساسية االجتامعية تجاهه تعني أنه جرى تجاوزه أو التقليل من قيمته .لكن الفاعلية
املتزايدة لالتصال ،والثقافة األكرث انتشارا ً ،كام االنتباه إىل الثقافات املحلية ،واإليديولوجيات
الراهنة يف املجتمعات املركّبة كاملنافسات الفعلية الجتذاب العني واألذن العا ّمة ،حتى لو مل يكن
كل املتنافسني قادرين عىل ا ّدعاء األهمية املتساوية .وبدل البنى العمودية ،ميكن للمواقع األفقية
أن تجعل نفسها مسموعة من خالل سلطة املال ،ومن خالل وضعية الثقافة األيقونية ،ومن خالل
حملة متقنة ،أو من خالل القيمة األخبارية ملا هو غري عادي أو مستغرب.
ثالثاً ،مت ّر اإليديولوجيات بعملية «إلغاء القطرية» .أفضّ ل هذا املصطلح عىل مصطلح «العوملة»
ليس بسبب وجود أشكال متنافسة من العوملة وحسب بل ألنه يشري بدقّة إىل واحدة من الخصائص
األكرث أهمية لإليديولوجيات املعارصة :أصبحت اإليديولوجيات منفصلة عن السياق الذي كان
لها فيه قيمة .يف حني أن العوملة تبدو كتجلٍ لسلطة عمالء العوملة ،فإلغاء القطرية اإليديولوجية
متثّل ضعفاً لبنية املفهوم ولثباته .وهكذا يكون املألوف عادة أقوى من الزائل ،خصوصاً ألن
املسافة بني غايات املنتجني وفهم املستهلكني ميكن عبورها بسهولة .وقد تكون املسألة عىل
ما يبدو أن اإليديولوجيات اآلن تنتقل بسهولة وخفّة .ومع ذلك فإن النامذج التي تبدو متشابهة عرب
[1] - R. Dahl, Polyarchy (New Haven), 1971: S.M. Lipset, Political Man ( London, 1959 ).
[2] - Freeden, Ideologies and Political Theory, chaps. 8 - 9.
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املكان صارت بعد التدقيق شيئاً مختلفاً كلياً .وصارت العناوين التقليدية مثل الليربايل ،واملحافظ
حتى الفايش خسائر متويهية ،وفوىض واستغالل .ويف الحاالت املتط ّرفة ،ال تعمل هذه العناوين
كمؤرشات عىل اإليديولوجيا مطلقاً ،بل تكون مج ّرد بطاقة اسم إليقاظ ترابط فردي وأجوبة متوقّعة،
كام تفعل املخترصات .يف إعادة انتاج أللفوية  millenarianismعام  ،1950يبدو أن نوعاً جديدا ً
من انتهاء اإليديولوجيا قد رجع ،يف ذلك كل ما يبدو أننا نسمع عنه هو األجوبة السطحية التي
تتعلّق بالدراسة التسويقية العابرة كعبور جريدة األمس .هذا مضلل بالطبع .لكن مبعنى أوسع إن
إلغاء القطرية يزيد تشكيلة أعضاء الفصيلة اإليديولوجية الخاصة عادة إىل نقطة ممتدة .والسؤال
اآلن ،هل بعض هؤالء األعضاء قياديون ،أو حاملني ملوروثة تج ّمع جديد إىل الفصيلة؟ ومث ّة سؤال
يرتبط به هو ،إذا كان ال يزال هناك إيديولوجيات محلية ،فام هي الخصائص التي مت ّيز محلّيتها؟

رابعاً ،بعد فرتة تنامي الدميقراطية ،عىل األقل عىل املستوى السطحي حيث التب ّني الشامل والدعم
الكامل ،بدت اإليديولوجيات خاضعة لعملية انكامش ملصلحة «التفكك الجامهريي» .حتى إ ّن
«الشعبوية» الحديثة قد تحتاج إىل تدقيق جيد لشعبيتها .وهذا االنكامش متعلّق جزئياً بالنفور من
تعميم اإليديولوجيات يف الغرب؛ ويف جزء منها بحجة املزاعم الثقافية البديلة ألعضاء املجتمعات
املرتفة عىل حساب االنخراط بالعمل السيايس ،وقد يكون هؤالء متدينني أو عىل صلة بعامل الرتفيه؛
وجزئياً باالنحدار الراهن يف اإليديولوجيات «امللهمة» التي تق ّدم رؤية واضحة للمستقبل ـ التي
بذاتها ناجمة عن خيبة األمل من الوعد مبسارات مستقبلية .لكن بشكل عام ،أصبحت اإليديولوجيات
خاصعة لقواعد التسويق بطريقة جديدة .يف املايض كان يفرتض أن االيدولوجيات موجودة ،كجزء
من املشهد السيايس .وكانت اإليديولوجيات املحافظة بشكل خاص تبدو كأنها تنمو منوا ً طبيعياً،
لكن حتى اإليديولوجيات التقدمية كانت تبدو كنتاجات وانعكاسات للقوى االجتامعية املتط ّورة
كواجهة للعقالنية اإلنسانية أو كانت خاضعة للقوانني الحتمية .إن فكرة ماكس فيرب حول التح ّرر
من األوهام يجب أن تنطبق عىل اإليديولوجيات كذلك .فأثر اإلعالن يرفع إمكانية تنظيم املرء
لسوق حتى لرشاء إيديولوجيا .وهكذا تصبح اإليديولوجيات أداتية من أجل خدمة األهداف السياسية
واالقتصادية القصرية املدى ،ال أنظمة اعتقاد عا ّمة يجب أن يتك ّيف معها عامل السياسة .وعندما يُنظر
إىل اإليديولوجيات باعتبارها مصنوعة باحرتاف ،قد ال نكون بعيدين جدا ً عن تط ّور إيديولوجيات
املتخصصة الجاهزة لتموين مجال من الحاالت
املص ّمم ،املتاحة عند اإلشارة من املراكز الفكرية
ّ
السياسية التي تحتاج إىل مؤازرة إيديولوجيا مبارشة.
ميكننا استخالص النتيجة نفسها وبدقة كافية ،من نظرية ما بعد البنيوية يف تأكيدها البنية
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االجتامعية لالعتقادات ،لكن إىل ح ّد أنها جاهزة إلضافة دور بارز للوساطة اإلنسانية وإمكانية
وجود إيديولوجيات مصوغة بروية ،الدور الذي يف عدد من تجلياته يُكره تب ّنيه .ولكن هذا كله ال
يعني أننا بوصفنا محلّلني لإليديولوجيا يجب أن نستنتج أن لكل املعاين وال ُنظم املستوى نفسه
من الرشعية .قد يقرتح غصن الزيتون عىل فالسفة السياسة وعلامء األخالق أن الترشيع الثقايف
ميكن أن يقدر بدقة أكرث عندما نق ّدر أننا نعرف أي حقل للمعنى والقيمة للتصورات املفهومية
املختلفة ـ التي تتألّف منها اإليديولوجيات – ميكن أن ينتج .نحتاج ملعرفة كيف سيكون شكل
ّ
التعث أثناء نقلها.
مشرتياتنا عندما نرجعها إىل البيت وكيف نتج ّنب
يجب عدم الخلط بني هشاشة بعض الرتتيبات اإليديولوجية وهشاشة اإليديولوجيا بشكل

عام .فإن نزع الدوغامئية عن اإليديولوجيات هو اعرتاف األمر الواقع مبرونتها الداخلية ،ووسيلة
لحاميتها من هشاشة وضعف ال ُنظم اإليديولوجية األكرث صالبة .فاإليدييولوجيات التي تتكيّف
مع املرونة الطبيعية للّغة واملعنى ،يف حني أن محافظتها عىل بعض االستمرارية والرؤية
املحافظة ،هي أكرث احتامالً للنجاح يف ثقافات غري مرتكزة عىل حركات جامهرية أو عىل تب ّني
منظومات اعتقادية هرمية .يف املقابل ،يف بعض الثقافات حيث السلوك الجامهريي منتظم بش ّدة
من خالل معايري دينية وثقافية ،سوف تصبح اإليديولوجيات املرتكزة عىل األعراف ووجهات
النظر املتك ّررة حول التاريخ ،داخلية مع قليل من االرتكاس.

هذا يثري مسألة الحدود بني اإليديولوجيا السياسية وغريها من املنظومات االعتقادية .وأحد
أهم معامل اإليديولوجيات الغربية هو مت ّيزها عن غريها من املنظومات االعتقادية .شهد هذا
املظهر لالنقسام الفكري للعمل بروز مجموعة من املامرسات الفكرية التي تهدف بشكل خاص
لحشد الدعم السيايس والسيطرة عىل صنع القرار العام .بالطبع اإليديولوجيات شبه مستقلة يف
هذا الخصوص ،وسوف تعتمد إىل ح ّد كبري عىل املنظومات الثقافية ،واألمناط واملواثيق التي
لها صدى يف دوائر أخرى ـ مثل الصورة الطبيعية للوطن ،وعادات التفاعل ،ومعامل التاريخ،
ومميزات الشخصية ،واملعامل األيقونية لألدب .لكنها حررت أنفسها جزئياً من االعتقادات
الدينية ،ومن األساطري ومن امليول االجتامعية والنفسية ،والربوز السيايس الحديث للتحديات
الدينية شبه املستقلة .إذا ً كيف وأين نجد إيديولوجيات يف القرن الحادي والعرشين؟ وهنا من
جديد يسود بعض اإلرباك .قد يكتب املؤ ّرخون عن إيديولوجيا صناعة الجعة عندما يعنون
حقاً األفكار التي تندمج فيها املامرسة الخاصة .ليس كل منظومة من األفكار إيديولوجيا ،رغم
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أنها قد تكون جزءا ً من واحدة .فالعلامء السياسيون يفضّ لون عادة السياسة املف ّرطة يف األدلجة،

عندما يقصدون اإلشارة إىل أن مجموعة من املقاصد السياسية والتربيرات أصبحت مفصولة عن
السياسات واألنشطة التي تنفذ برعايته .يشري ما بعد البنيويّني إىل طرائق مح ّددة لإلعراب عن إدراك
الواقع كائنة يف قلب الحقل اإليديولوجي ،لكن تركيزهم هو يف اإلدراك وسوء اإلدراك ويف نقد

األوهام وتشكّلها .واألكرث تعقيدا ً هو ما يُعترب تقريرا ً أو نصاً إيديولوجياً.

يسمح تحليل الخطاب باعتبار أي جملة كناقل للمعنى اإليديولوجي ،وهذا عموماً معقول ،ورغم

أن الخطاب واإليديولوجيا ليسا شيئني متشابهني أو متّحدين ،فإن الخطاب أوسع من اإليديولوجيا
ـ فأي فعل تواصيل يع ّد خطاباً ،ليس ما له مضمون سيايس فقط ـ وأضيق من اإليديولوجيا ،ألن

تحليلها يستهني بالسياقات االجتامعية والتاريخية التي تستخدم فيها اللغة والدور الخاص الذي

تقوم به املفاهيم السياسية يف البنية اإليديولوجية.

لكن مبا أن الكلامت يف حقل اإليديولوجيا هي الدالالت عىل املفاهيم السياسية ،فإن

االنزالق املقصود أو غري املقصود للمعاين ،الذي تحمله الكلمة قد يخدم كدليل فائق األهمية

من أجل تح ّول إيديولوجي أوسع[[[ .فعندما ق ّدم جون ميجور ،الذي كان رئيس وزراء حيئذ ،فكرة

أجر املواطن ليشري إىل تعويض مايل زهيد لألفراد عندما ال تصلهم الخدمات العا ّمة ،كان يستثمر
يف االنجذاب السيايس للكلمتني ،مع دالالتهام األساسية الدستورية .بالتفاعل مع ذلك ،كان

املواطنون يتح ّولون من خالل هذا األجر إىل زبائن ،والدولة إىل مز ّود .كان الـ «عقد» بني الدولة
ومواطنيها متاجرة .وقد راكمت تراكيب الكلامت أيضاً معنى من خالل إمكان الظروف التاريخية .مل

كمؤش عىل نوع فرعي من االشرتاكية ـ فـ «طهارتها» فاسدة
تعد عبارة «االشرتاكية القومية» مقبولة
ّ
أقل وطءا ً من اشرتاكية ستالني «اشرتاكية يف وطن
لدرجة ال ميكن إصالحها ـ رغم أنها قد تكون ّ
واحد» .بعض الكلامت ،كام يعلم بعض املؤرخني واألنرثوبولوجيني ،اندثرت ويجب تغيريها.

فإذا كانت بحسب تسمية التوسري ( Althusserاستجواباً) تكون ميزة مح ّددة لإليديولوجيا[[[ ،إذا ً

املسألة إعادة تسمية .لذا فإن اختالط الغموض اللغوي واملفهومي يؤكّد أن لعبة التسمية هي يشء
سيحتاج محلّلواإليديولوجيا دامئاً أن يتقنوه.
[1] - See E. Laclau, ‘The death and resurrection of the theory of ideology ’, Journal of Political Ideologies,
vol. 1 (1996), esp. 209- 15.
[2] - L. Althusser, Essays on Ideology (London, 1984), pp. 48- 9.
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جانية متع ّمدة أو
إن كثريا ً من حاويات موضوع اإليديولوجيا تق ّدم لإليديولوجيات رحلة م ّ
غري مقصودة عرب اإلنرتنت ،والتلفزيون والسينام وامللصقات والشعارات والعروضات العا ّمة،
العمل .بعض هذه الظواهر
مثل االستعرضات العسكرية ،واالحتفاالت بعيد االستقالل وعيد
ّ
جديد ،وبعضها ثابت ،لكنها جميعها تعكس الوعي املتزايد املوجود لدينا عن اإلعالن
اإليديولوجي غري اللفظي ،الذي ال يكفي تحليل خطابه من جديد .يقوم اآلن الحشد للحقائق
الجميلة الثقافية بدور ناقل الرسائل املتع ّددة ،التي بعضها إيديولوجي محض ،مبعنى حشد
الدعم ملجاالت السياسة العا ّمة أو املعارضة لها .ولكن هل الشعارات إيديولوجيات؟ وهل
الجمل الالفتة أو الرموز مستغلقة مبا يكفي للفت انتباهنا كمحللني لإليديولوجيا؟ بالطبع
هي كذلك ،وذلك مبعنيني ـ كخرائط جيب ملن هم عىل عجل ،الذين يحتاجون إىل الطريق
العام الذي يجتاز املدينة ؛ وكناقل رسيع للدعم السيايس من املواطنني ،الذين ،عىل خالف
ذلك ،قد يتجاهلون عن قصد الرسائل اإليديولوجية املستهدفة .من جهة أخرى ،هذه البقايا
ال ميكن أن تدوم للوظيفة العا ّمة لإليديولوجيا السياسية كآلية تصاغ من خاللها السياسة العا ّمة
املعقّدة .قد ّ
تدل إشارات املرور عىل سلطة الدولة عىل تنظيم السلوك العام ،وقد يرمز شعار
الكوكا كوال إىل وصول االقتصاد العاملي إىل الرشكات املتعددة الجنسيات العمالقة ،لكن
هذه الشعارات والرموز ليست أكرث من نوافذ صغرية يف املامرسات االجتامعية املعقّدة
واملتشابكة واألفهام اإليديولوجية التي تحويها .فنحن ال نستطيع أن نبتعد وحسب ونقول
بعجرفة وقد تعززت أحكامنا املسبقة بيرس ،يف الحالة األوىل ،إ ّن «الدولة هي املقتدرة!»
ويف الحالة الثانية «انترصت الرأساملية!» .إن مناذج وتقنيات الجدل ،وأجزاء الخطاب هي
كلّها مفاتيح مه ّمة ولكنها ليست بديالً عن تفاصيل وتعقيدات الخرائط اإليديولوجية التي
تحتاج املجتمعات املتقدمة إىل أن تجتازها .كام أن الصفقات الكربى ستصبح فائضة ألن
يف املجتمعات املتم ّيزة جدا ً يحتاج الخيال اإلنساين إىل ك ّم واسع من الخيارات السياسة
والتفسريية.
تستحق معالجة دقيقة ،فهي الخلط بني النظام اإليديولوجي وبعض
أ ّما املسألة األخرى التي
ّ
املوضوعات التاريخية يف الفكر السيايس .وأحد األمثلة عىل ذلك هو النظام الجمهوري ـ وهو

موضوع ح ّدد الفالسفة السياسيون املعارصون ،إىل جانب املؤرخني املعارصين ،أنه يتغلغل
يف مجال من املواقع السياسية .وهذا بالنسبة لبعضهم مرحلة مه ّمة يف تراث الفكر السيايس
وجسدت األفكار غري الناضجة للمشاركة العا ّمة
عندما تشكّلت الحرية املدنية والروح املدنية،
ّ
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واملسؤولية[[[ .وبالنسبة آلخرين ،إنها جهاز تصميم ملفهوم الحرية باعتباره انعداماً للتسلط[[[ .لكن
الجمهورانية  republicanismتفهم بسهولة كإيديولوجيا .إنها مجموعة من املفاهيم واالستعدادات
التي مل ت ُفهم بوصفها مجموعة من االعتقادات السياسية املرتابطة ،ناهيك عن متاسكها اإلجاميل.
ويف أحسن األحوال تتقاطع مع ما قد يُعتقد أنه إيديولوجيا ،أي ،مع اللغات التي تتنافس عىل
السيطرة عىل السياسة العا ّمة ،واللغات مثل الليربالية ،والقومية والخطاب شبه االشرتايك .ويف أسوأ
تغيات جذرية يف السلوك
األحول ،إنها بنية أكادميية بعد واقعية ،مساعدة ومنوذجية تهدف إلثارة ّ
العام موهومة أو مشكوك فيها وحسب ،أو مجهولة ملن ميارسونها.
لكن بعد ذلك كيف من ّيز بني ال ُنظم االجتامعية واالكتشافات التي ننتجها أو نكتشفها بوصفنا

علامء ،وبني اإليديولوجيات بوصفها تفاهامت ذاتية اجتامعية عا ّمة؟

أحياناً ميكن إلعادة القراءة وإعادة التصنيف أن تصبح توجيهية .بخالف أن النظام الجمهوري،
والرفاه االجتامعي قد يشكّالن اقرتاحاً من هذا النوع ،فقد كان التطوير يف فكر الرفاه االجتامعي
للدولة يف بدايات القرن العرشين ،وما زال مجاالً ملحاوالت سيطرة االشرتاكيني والليرباليني

اإليديولوجيني .لكن األكرث توجيهية هو ظهوره كشاغل لح ّيز يتداخل مع اإليديولوجيات التقليدية
التي تتشارك يف مم ّيزات غري كافية كل منها أكرث توجيهية .وقد ش ّوهت سيطرة األحزاب السياسية عىل
حقل السياسة الرئيسية (هل كانت دولة الرفاه االجتامعي إنجاز الليرباليني ،أو العامل ،الدميوقراطيني
االجتامعيني؟) كل وجهة نظر جديدة ،ومجموعة جديدة من االعتقادات اإليديولوجية ،التي تب ّنتها
مجموعات كبرية من البرش الذين كانوا إىل ح ّد ما مضلَّلني بسبب قلة توافر اإلطارات املفهومية
التي عىل أساسها يدركون جيدا ً ما كانوا يفعلون .لكن إيديولوجيا الرفاهية كانت مجهولة يف حينها،
واالعرتاف االرتجاعي بها وتسميتها ميكن أن يجعل إيديولوجيا العامل الحقيقي منطقية.
كل هذا الجزء من العمل املثري مع اإليديولوجيا  .وهذا املوضوع الذي نعالجه يق ّدم يف الواقع
إمكانيات المتناهية للبحث والتحليل .فمثالً ،إن التحليل الدقيق لإليديولوجيا يسمح مبقارنة قوية
للتجاورات ويسمح للمحلّل أن يكتشف صورا ً ومجموعات مفهومية عىل كل مستوى من مستويات
التضخيم .ذلك يعني أننا نستطيع ان نتب ّنى ال ُنظم التقليدية املوجودة أو املجموعات وإخضاعها
لتحقيق دقيق ،أو الحسم يف ظروف شتّى متقاطعة ،وسهلة ،وصعبة ،كام يتناسب مع غايات بحثنا.
([1] - Q. Skinner, Liberty before Liberalism ( Cambridge, 1998.
[2] - P. Pettit , Republicanism : A Theory of Freedom and Government ( Oxford, 1997 ).
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التجريب هنا ليس تجريب املبدع اإليديولوجي وحسب ،بل تجريب الباحث الذي يختار يف أي
منوذج داليل يركّز ،وهو قرار بذاته ينتج نظريات جديدة .تلك هي الدراسة الج ّدية لإليديولوجيا
باملعنى غري املاركيس لإليديولوجيا النقدية :القدرة عىل استخدام تحقيق اإليديولوجيا كأداة
نقدية للمؤسسات التفسريية واملامرسات ومناذج التفكري االجتامعي مجتمعة .وال ب ّد من استمرار
التحليل التقليدي العام بقدر اإلدراكات الفردية للشموليات اإليديولوجية مثل اللربالية والفاشية
مبسطة ـ فهي تؤ ّدي دورا ً حيوياً يف تفسري سلوكها ،وبقدر مشاركة
– مهام كانت تلك التصنيفات ّ
الشموليات اإليديولوجية لعدد من الوظائف مثل الترشيع أو االندماج االجتامعي أو العزلة .ال
ينبغي أن يكون طالباإليديولوجيا أذكياء جدا ً يك يتخلّوا عن البحث يف أصنافاإليدييولوجيات
العا ّمة ألن بعض اإليديولوجات الجديدة تتص ّدر العناوين العريضة.
يف األساس ،ال ميكن لدراسة اإليديولوجيا أن تنفصل عن دراسة السياسة ألن :اإليديولوجيات
ليست إضافات اختيارية أو «خارجيات» ،بل هي الرموز التي تنظّم كل املامرسات ـ إنها دي أن آي
( )DNAاألداء .باإلضافة إىل أن اإليديولوجيات مرنة وهي موروثة اجتامعياً ـ ومن أجل دفع إضايف
للقياس التمثييل ،ميكن أن تتع ّدل جينياً ،للخري والرش ،ولتحسني املامرسات الجارية أو متكني
مامرسات جديدة .ويف النهاية يجب إرجاع تحليل اإليديولوجيات إىل االتجاه السائد يف السياسة.
كيف ميكن أن يكون األمر مغايرا ً؟ يف الراهن ال ميكن فهم ذلك.
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جون شوارزمانتل j.j.schwarzmantel

[*]

[[[

يقدم هذا النص جملة من األهداف الطّموحة .حيث يسعى أوالً إىل التحقيق يف ما إذا كان
مدلول السيطرة اإليديولوجية قابالً للتطبيق عىل املجتمع املعارص أو إذا ما كان مرتب ًطا به.

كام يسعى ثان ًيا ،إىل تحديد املعامل املفرتضة التي تتناسب مع مبدأ اإليديولوجيا املضادة
الجديدة .وما يعنيه هو إيديولوجيا املعارضة والنقد التي تحرتم بعض املعايري املحددة.
ويشري الكاتب هنا إىل أن مثل هذه املعايري ال تخلو من الروابط التي تجمعها بالرشوط الفعلية
للسياسة العرصية ،وال من املقدرة عىل التحفيز والتحريك ،وال حتى من العمل عىل تفادي
الصفات التي تطبع الجمود العقائدي التي ظلت تشكل السمة املم ّيزة لإليديولوجية السياسية
يف املايض.
نشري إىل أن هذا النص هو محارضة قدمها شوارزمانتل أمام الجلسات املشرتكة يف
إطار ورشات العمل التي ينظمها املجمع األورويب لألبحاث السياسية يف أبساال ـ
السويد ،يف  17 – 13نيسان .2004
املحرر
أو ّد أوالً أن يقع اختياري عىل اثنني من السامت الواضحة التضارب عىل املشهد اإليديولوجي
املعارص .ومن ناحية أوىل ،يبدو وكأن مدلول السيطرة اإليديولوجية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالسياسة
يف يومنا الحايل ،كام وكأن النظام الليربايل هو الذي يشكل اإليديولوجيا املسيطرة .ثم يأيت
* ـ كلية العلوم السياسية والدراسات الدولية  -جامعة ليدز.Leeds ،
العنوان األصيل للمقالHEGEMONY AND CONTESTATION IN POSTIDEOLOGICAL SOCIETY :
املصدر:

https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/cf956a524-6731-d62-bebb-548e3cabee5c.pdf

ـ تعريب :نور عالء الدين.
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خط آخر من التحليل ويتضارب مع هذا املوقع من حيث إنّه يرفض الحديث متا ًما عن السيطرة
حته إذًا ال يسعنا القول إال أن املجتمع
اإليديولوجية .ويف حال أن هذا املنظور األخري قد أثبت ص ّ
املعارص (عىل األقل يف البلدان املتطورة التي تحكمها األنظمة الدميقراطية الليربالية ،عىل أن
ورقة البحث هذه إمنا تركّز عىل دور اإليديولوجيا يف هذه املجتمعات) بات متحر ًرا من أي
بأي منها .لقد بتنا نعيش يف مجتمع ما بعد اإليديولوجيا
نوع من أنواع اإليديولوجيات وال يرتبط ٍّ
بالحري ال مكان للمفهوم اإليديولوجي السائد
حيث مل يعد ِمن مكان ملفهوم اإليديولوجيا أو
ّ
أو املسيطر .لقد استعيض عن النزعة نحواإليديولوجيا بسياسة الهوية التي تطبع القيم الشخصية
التي ما من عالقة البتة بينها وبني سياسة اإليديولوجية التي كانت هي السائدة يف األزمان املاضية
(واألقل حظًا) .انطالقًا من هذه النظرة ميكننا القول بأن الحياة السياسية بجميع أشكالها قد خضعت
للتحوالت ،انطالقًا من أن القضايا الجديدة قد طرأت ومل يعد باإلمكان السيطرة عليها يف إطار
عمل السياسة اإليديولوجيا .
حتها .يف األصل
حا إياها قبل تربير عدم ص ّ
اسمحوا يل أن أنطلق من هذه النظرة الثانية ،موضّ ً
تقوم هذه الرؤية عىل التمييز ما بني املجتمع اإليديولوجي من جهة واملجتمع الال إيديولوجي أو
مجتمع ما بعد اإليديولوجيا من جهة ثانية .يف النمط األول ،تخضع السياسة لسيطرة البحث عن
هدف مجتمعي شامل وتام ،إنه التطلّع إىل تحقيق أو تأكيد فكرة املجتمع الحسن .إن املجتمع
اإليديولوجي هو ذلك الذي يتم يف إطاره نرش وجهة النظر الواحدة والسائدة حول الحياة الحسنة
عن طريق املجتمع وهو ما يُقولب وعي الناس .مام ال شك فيه هو أن هذه العملية قد تأخذ
أشكاالً مختلفة ترتاوح ما بني املجتمعات التوتاليتارية اإليديولوجية املتمثلة يف األنظمة الشيوعية
الفاشية والستالينية وصوالً إىل املجتمعات األكرث ليربالية والتي مع ذلك ال ميكن سلخ الصفة
اإليديولوجية عنها ،أي املجتمعات التي ال يزال يتناسب معها مدلول السيطرة اإليديولوجية.
ويف إطار هذا الح ّيز من املناقشة ،مل يعد باإلمكان ترسيخ املسائل املرتبطة بالجدال السيايس
تغي املجتمع ،وبالتايل فقد أصبح متحر ًرا من تلك
يف إطار
متغيات ّ
أي إيديولوجيا بذاتها .لقد ّ
ّ
األطر التفردية ،وإذا ما أردنا اإلفرتاض بأن الهوية ،سواءا ً كان املقصود بها الهوية الشخصية هوية
الجامعة ،هي األساس الذي تقوم عليه السياسة ،بالتايل فإن اإلطر األوسع التي تقوم عليها السياسة
اإليديولوجية تصبح بكل بساطة غري متوافقة مع مصدر العمل السيايس .إذ ال ب ّد من اإلشارة إىل
وجود نوع من التضارب ما بني سياسة الهوية وسياسة العقيدة :األوىل هي تلك التي تسعى للوصول
يف إطار العمل السيايس إىل املساحة التي تخ ّولها متييز املصالح واألهداف الواضحة املعامل
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التي تختص بكل مجموعة؛ فردية كانت أو ثقافية .يف املقابل ،فإن السياسة اإليديولوجية هي تلك
التي تسعى إىل التعبري عن نفسها يف إطار العمل العام من خالل اللجوء إىل األسلوب الجامعي.
وعليه فإن ساحة السياسة اإليديولوجية هي تلك املرتبطة باألفرقاء أو بالحركات االجتامعية الواسعة
والتي نجدها متيل صوب املرشوع القائم عىل مبدأ التح ّول االجتامعي التام والكامل .إمنا ويف
هذه املرحلة من التحليل مل تعد الحياة السياسية املعارصة عىل هذا النحو ،بل هي أصبحت تنشط
جا :عىل سبيل الجامعات ذات الخصوصية التي مت ّيزها عن غريها
يف إطار مبدأ أكرث تج ُّز ًؤا أو تد ُّر ً
التي تصارع من أجل االعرتاف بها ،واملصالح الخاصة التي تقتيض من الحكومة أن تتجاوب مع
مطالبها ،هذه النامذج قادرة عىل إعطائنا فكرة حول شكل السياسة يف العامل املعارص التي ميكن
إلصاق أي صفة بها ما عدا صفة اإليديولوجيا .
ليس من الصعب يف يشء أن ندرك السبب الذي ألجله اكتسبت هذه الرؤية املصداقية الكبرية:
فعىل أرض الواقع ،يقود خطر السياسة اإليديولوجية املتمثّل يف أشكالها التوتاليتارية إىل نشوء ردة
حب بسياسة اإلختالف والتن ّوع .إذا ما كانت اإليديولوجيات تقود
فعل مضادة ،وهي تلك التي تر ّ
إىل القضاء عىل كل شكل من أشكال التعددية ،بالتايل فإن املجتمع السليم واملتنوع لن يكون
أب ًدا عىل وفاق مع مخطط رسير بروكوست[[[ الذي تعتمده اإليديولوجيات التي تسعى إىل «تسيري»
هذا التنوع ليك تصل به نحو مثال أعىل واحد .لن تتواىن اإليديولوجيات عن صقل فكرة واحدة
ومثل أعىل وحيد حول املجتمع الحسن وبالتايل فإنها تحاول توجيه أو إرشاد مجاالت الحياة عىل
اختالفها ليك تصب يف املحصلة يف خندق الهدف الوحيد .وعليه فإن الحركة اإليديولوجية هي
تلك الحركة الجامعية التي تنبثق انطالقًا من والء الناس ووفائهم ثم تعمد إىل اللعب بعواطفهم من
خالل اللجوء إىل الخرافة والرموز ،وهي بالتايل تكون ساعية إىل اإلمساك برمام السلطة داخل الدولة
يف محاول ٍة لفرض ذاك الهدف املرجو عىل املجتمع بأكمله .عىل أن املجتمع الحديث مل يعد
يعرتف بهذه الحركات عىل اعتبار أنها كيانات قامئة بذاتها ،وهو األمر الذي يُثبت لنا بأننا قد انتقلنا
إىل نو ٍع آخ ٍر من املجتمعات التي بات بإمكاننا أن نطلق عليه اسم مجتمع ما بعد اإليديولوجيا .
مرة أخرى أرغب يف الخوض يف هذه املسألة ،والتي أعتقد بأنها تقوم عىل أساس النظرة أولية
عن اإليديولوجيا  .لذا فإنني أفضل عوض ذلك اللجوء إىل بعض األفكار التي كان غراميش قد
خرج بها حول اإليديولوجيا من أجل دعم الفكرة القائلة بأن الليربالية إمنا هي إيديولوجيا تسود
[[[ -مخطط رسير بروكوست :خطة لتوليد اإلنصياع والطاعة من خالل استعامل أساليب عنيفة.ـ
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املجتمع الحديث ،إىل جانب التوسع يف بعض األفكار التي تخوض يف العوامل التي قد تؤدي
إىل خلق إيديولوجيا مضادة ،والسبب الذي يجعلها غاية يف األهمية يف ظل الظروف التي تحكم
السياسة يف يومنا هذا .بالعودة إىل غراميش ،يرى هذا األخري أن اإليديولوجيا كانت يف بادئ األمر
عبارة عن قوة عملية تقوم عىل مبدأ شعبنة وترويج العقائد الفلسفية التي كان املفكرون يخرجون
بها .يف الوقت الذي كان غراميش يبلور هذا الرأي كانت اإليديولوجيات عبارة عن املجال الشامل
فلسفي كان:
والجامع ألي مفهوم
ٍّ

جا للرتويج الفلسفي الذي
تعترب اإليديولوجيات الفلسفة الحقيقية بروحها ،إذ أنها ال تأيت إال نتا ً
يقوم بنقل الجامهري والعامة نحو العمل الفعيل وبالتايل نحو تحويل الواقع (غراميش ،كوادرين
ديل كارتشريي ،ص.)1242 .

وبالتايل بات باإلمكان القول إن اإليديولوجيات ت ِ
رسب األفكار التي يتبناها الفالسفة
ُرشح أو ت ّ
لتدخلها يف عقول العامة ،وهو األمر الذي يجعل من هذه اإليديولوجيات سلوكيات سهلة املنال
وتحفيزية .ويف مجا ٍل آخ َر إمنا وبالروحية ِ
نفسها يكتب غراميش قائالً بأن اإليديولوجيا ما هي

إال عبارة عن «مرحلة وسيطة ما بني الفلسفة ومامرسات الحياة اليومية» (غراميش ،كوادرين ديل
كارتشريي ،ص .)1433 .وبعد اإلطالع عىل هذه النظرة املعقة ،يصبح بإمكان الفرد أن يقول بان
الليربالية ال تقل سيطر ًة عن اإليديولوجيا ،إذ إنها تترسب إىل عقول العامة عن طريق الرتويج وهي
بالتايل تكون يف معرض تنشيط سلوك الناس عرب اعتامد األساليب التي ليس بالرضورة أن يدركوها
بأنفسهم.
إن الفكرة التي أود طرحها هي أن الليربالية متتاز بصفة السيطرة داخل املجتمعات البريالية
الدميقراطية املعارصة ،إال أنه ال ب ّد من تصنيف هذا االنتصار املفرتض لليربالية عن طريق عدة
أساليب .أوالً ،لقد صعدت فكرة سيادة الليربالية عىل اعتبار أنها إيديولوجيا عىل حساب تكلّفها
النظري وعمقها الفكري .إذا ما اثبت غراميش صحة نظرته واعتربنا أن اإليديولوجيات إمنا تأيت
جا للرتويج الفلسفي الذي يقوم بنقل الجامهري والعامة نحو العمل الفعيل» ،فبالتايل تصبح
«نتا ً
الفاعلية التطبيقية التي تتحىل بها الليربالية أم ًرا ممك ًنا؛ إذ أنه جرى أصالً تذويب الليربالية وتبسيطها.
إن ما تشهده الليربالية هو عبارة عن إيديولوجيا أولية يعتقدها الشخص بخياره الفردي ونتيجة
لحقوقه الفردية وهي أيضً ا عبارة عن وجهة نظر غري نقدية حول ما يُطلق عليه أحد الكتّاب اسم
«السياسة التي تقودها السوق» (لييز .)2001 ،ويف هذا املجال تجدين أطرح وجهتَ ْي نظر يف ما
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يتعلق بالرشوط التي عىل أساسها استطاعت الليربالية أن تريس قواعدها عىل اعتبار أنها حركة
مسيطرة .أوالً ،ال ب ّد من اإلشارة إىل أن ما فقدناه من جراء هذا اإلنتصار هو ذلك املجال الذي
كانت تتحىل به الليربالية والذي كان قاد ًرا عىل جذب األفكار التي تدور يف فلك تطوير الذات
وتحويل الذات من خالل التفاعل مع اآلخرين ،إنها عبارة عن عملية تحظى بالدعم (كام يشري جون
ستيوارت ميل) بفعل املامرسة السياسية ،عىل سبيل املثال داخل الحكومات املحلية .عىل أن
هذا املجال من الليربالية القائم عىل مبدأ تطوير الذات قد شغل العديد من «الليرباليني الجدد» من
أمثال توماس هيل غرين فانكبوا عىل تطويره ،وبالتايل فقد برز جليًّا يف إطار إيديولوجيا الليربالية
التي باتت حارضة يف األذهان وراحت تنترش عىل اعتبار أنها إيديولوجيا تف ّوق املستهلك وخياره.
صح تسميتها بهذا االسم ،أصبحت األفكار التي تعالج الحق
ويف إطار هذه الليربال ّية الرائجة ،إذا ما ّ
يف حرية الخيار إن داخل السوق أو يف إطار السلطة غري املق ّيدة تحتل مراكز الصدارة .إال أن هذه
الفكرة تغض النظر عن بعض املعضالت املركزية التي تختص بها الليربالية الكالسيكية يف ما
يتعلق بإمكانية قضاء املجتمع الشامل عىل الفردية والتعددية ،وهو األمر الذي لطاملا أشار إليه دو
توكفيل .وال ّ
شك بأن التحذيرات التي كان يطرحها بشأن الرتكيز عىل امللذات الفردية واملصالح
الشخصية والتي بدورها قد توصل إىل تجاهل امللكيات العامة وحتى إىل منو نوع من «اإلستبداد
الناعم» داخل املجتمع الذي نزع الصفة السياسية عن نفسه باتت اآلن تبدو يف مكانها املناسب
أكرث من أي وقت مىض.
وبالتايل تجدين أوافق غوس الرأي عندما يقول بأنه جرى تثبيت مبدأ سيادة الليرباليّة باعتبار أنها
إيديولوجيا قامئة بذاتها عىل حساب تفتيتها ،إن مل نقل عىل حساب اختفائها من ناحية أنها مبدأ
فلسفي (غوس .)2000 ،إال أنني كنت أفضّ ل أن أصيغ الواقع بعبارات أخرى تقول بأن الليربال ّية
باعتبار أنها إيديولوجيا نقدية قد فقدت عن طريق شعبنة شكلها «اإليديولوجي» ذلك الح ّيز النقدي،
وقد تخلت عن رؤيتها التي تعالج املجتمع املك ّون من أفراد يتمتعون بكامل اإلرادة الفردية .وإذا ما
صح قول بونام إذ يعلن أن « اإليديولوجيات جيمعها ،مبا يف ذلك أكرث اإليديولوجيات محافظة ً،
ّ
كانت موجهة بكل رشاسة تجاه الواقع ،كام حدث يف ذلك الوقت» (بونام ،1999 ،ص )124 .فإننا
نحلص إذًا إىل أن الليربالية قد فقدت اآلن «الرشاسة» التي كانت تتحىل بها .لقد خلعت الليربالية

عن نفسها وظيفتها النقدية وباتت اآلن تطرح نفسها كام لو أنها تخلت عن طابعها السيايس .وعىل
سبيل املثال ،أشري يف هذا املجال إىل كتاب الليربالية السياسية الذي وضعه رولس ،حيث يقول
إ ّن الليربالية تبدو وكأنها عملية البحث عن اإلجامع السيايس ،الذي بدوره يتحقق من خالل التخيل
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عن اتفاق بشأن «العقيدة الشاملة» (رولس .)1993 ،وهنا أشري إىل أن النظرة التي يق ّدمها رولس
حول الليربالية هي تلك الليربالية الدقيقة التي ال ترفض «االختالف املعقول» بالنظر إىل العقائد
التي تعالج الحياة الحسنة ،إال أنها مع ذلك تق ّدم املزيد لناحية العقيدة الجوهرية .إذا ما افرتضنا أ ّن
الليربالية قد حطت رحالها يف هذه الخانة مؤخ ًرا ،عىل اعتبار أنها إيديولوجيا قامئة ،فإذًا يبدو أنها
تسعى إىل تقديم املثال حول ما يصفه بونام عىل أنه « إيديولوجيا من دون مرشوع» ،عىل أن هذا
هو الرأي الذي يتبناه يف ما يتعلق باإلرداف الخلفي أو التناقض اللفظي مبعنى آخر.
أما املجال الثاين للبريالية والطبيعة واملكانة اللذين يحكامن السيطرة التي تبديها يف عهدنا
املعارص ،إمنا يتمحور حول طبيعتها التي تخلت عن الجانب السيايس .وإنني شخص ًيا ألرى إ ّن

هذا الواقع إمنا يعكس واح ًدا من مجاالت الليربالية ،أال وهو حامية حيّز الخصوصية من التجاوزات
السياسة (والتجاوزات الصادرة عن األغلبية) .لقد استطاعت الليربالية أن تفوز (أجرؤ عىل اإلدعاء)
عىل اعتبار أنها إيديولوجيا ،اإليديولوجيا التي ترى يف اإلنجاز ،قبل كل يشء ،أنه يقوم يف ح ّيز
الخصوصية .وهنا أشري إىل ما ورد عىل لسان بنجامان كونستانت يف محارضته الشهرية حول
الحرية التي كان ميارسها األقدمون وتلك التي ميارسها الحارضون« :ال ب ّد لحريتنا من أن تقوم عىل
ٍ
أساس من اللذة املساملة واالستقاللية الخصوصية» (كونستانت ،1988 ،ص .)316 .إن الفكرة

التي أو ّد طرحها هي أنه يف حني أنه ما من ّ
شك بأن هذا املجال ليس أب ًدا الوجه الوحيد الذي
يطبع الحرية الليربالية ،نجد هذه الحرية تتجىل بوضوح يف الليربالية عىل أنها إيديولوجيا معارصة
رصا ،مبن يف ذلك كونستانت بذاته إىل
وسائدة .ويف هذا املجال ،نالحظ بأن أكرث الليرباليني تب ً
جانب توكفيل ،كانوا عىل متام اإلدراك لألخطار املحتملة التي من املمكن أن تحملها «اللذة
املساملة واالستقاللية الخصوصية» يف حال متت املبالغة فيهام ،من شأن هذه املسألة (للمفارقة)
أن تقود إىل التقليل من شأن كلٍ من الحرية وتطوير الذات ،إذا ما حرص الفرد نفسه داخل قوقعة
الخصوصية وعض الطرف بعي ًدا عن االنخراط املدين وإمكانية تطوير شخصه التي تق ّدمها له هذه
املشاركة .إال أن سيادة الليربالية الحديثة عىل اعتبار أنها إيديولوجيا قامئة بذاتها قد منحت الليربالية
الدفعة القوية إىل األمام باتجاه السلوكيات التي من شأنها أن ترفع من قيمة ح ّيز الخصوصية ،وال
سيام يف ما يتعلق باالستهالك واملحفاظة عىل السلوك املنسلخ عن الح ّيز العام للنشاط السيايس
وحتى املتهكم عليه.

عىل ضوء هذا اإلتصال ،تربز أمامنا ظاهرة وحيدة تأخذ يف الوقت عينه دور املسببات والنتائج.
بنى فكرية وخليط من األفكار
وهنا بإمكاننا القول إ ّن اإليديولوجيات هي يف الوقت عينه عبارة عن ً
AL-ISTIGHRAB

شــتا ء 2 0 1 7

االستغراب

مجتمعات ما بعد اإليديولوجية

317

واملفاهيم ،إىل جانب كونها أيضً ا عبارة عن قوى سياسية مامرستية ،وهي بالتايل تكون قادرة عىل
تحفيز األحزاب السياسية وتضمن األفكار التعبوية لألحزاب والحركات .ومن خالل النظر من
منظور السياسة العملية داخل النظام الليربايل الدميقراطي املعارص نجد أ ّن الطيفاإليدييولوجي قد
خفُت .راحت األحزاب التي تنافس من أجل الحصول عىل القوى السياسية تنجذب نحو سلسلة
محدودة نو ًعا ما من األفكار يف قلب طيف اليسار واليمني ،وهو األمر الذي يعزز سيطرة الليربالية.
إذا ما سلّمنا جدالً بأن الليربالية هي عبارة عن عقيدة الوسط ،إىل جانب امتالكها املقدرة الفذة عىل
استيعاباإليديولوجيات الحساسة التي ميتاز بها إن اليسار أو اليمني عىل ٍ
حد سواء ،فإننا نخلص
إىل أنها ،أي الليربالية ،تستفيد من النقلة نحو الوسط يف املجال السيايس ،وهو الذي ميارسه
القادة السياسيون يف معرض السعي إىل اجتذاب الدعم اإلنتخايب .ولكن يبقى أن هذه املقدرة
االستيعابية التي تتحىل بها الليربالية ،والتي هي عبارة عن سالس ٍة تسمح لها ،وفقًا للشكل الذي
تأخذه يف يومنا الحايل ،بأن تكون «كل يشء بالنسبة إىل كل الشعب» ،هي التي تجعل منها املحور
اإليديولوجي األهم بالنسبة إىل الرصاع السيايس املعارص .إال أن هذا ال يطرح التوافق مع الرؤية
التي يتبناها غيدنز والقائلة بأننا أصالً «تخطينا [مسألة] اليسار واليمني» ،ولكن يبدو وكأن غيدنز
عىل حق يف بعض املجاالت .ال مجال إلعتبار املذهب املحافظ التقليدي املزاحم الكبري داخل
املجتمع اإلنعكايس بالتايل املعادي للتقليدية .وينطبق األمر عينه عىل االشرتاكية الدولتية يف
الحقبة التي أعقبت انهيار اإلتحاد السوفيايت ،وهي التي كانت قادرة عىل إفقاد ما يسميه غيدنز
جه الذي يسيطر
النموذج املعريف لالشرتاكية مصداقيته ،وهو عبارة عن االقتصاد املخطط املو ّ
عليه «الدماغ» املركزي ذي القدرة املطلقة (غيدنز .)1994 ،وبالتايل ما الذي يبقى متواف ًرا لدينا؟
بالنسبة إىل األلواح اإليديولوجية التي عىل أساسها تبني األطراف يف النظام الليربايل الدميقراطي
قاعدة جاذبيتها؟ يأيت الجواب عن هذا السؤال عىل شكل ضيغٍ مختلفة األوجه عن الليربالية يف
شكلها»اإليديولوجي» املم ّوه ،والذي ال يفرض بالرضورة املكونات العقائدية الشديدة الرصامة
عىل أنه يطرح حي ًزا واس ًعا من االختيار أمام األفراد ،أو ما يبدو عىل أنه اختيار.
ما هي الحجة التي ظلت سائدة حتى اآلن؟ نحن ال نعيش يف مجتمع ما بعد اإليديولوجيا،
ولكن يف مجتمعٍ تسوده اإليديولوجيا القائلة بالليربالية ،التي هي بدورها قد اتنرشت من خالل

مجموعة متنوعة من القنوات القامئة عىل مبدأ شعبنتها .مع العلم أن هذا منوذج الليربالية املسيطر
بالحري من منظورها
قد حرم الليربالية نفسها ،ليس من مكانتها باعتبارها إيديولوجيا قامئة ،إمنا
ّ
النقدي الحازم .إذا ما أثبت غراميش أصدقية قوله من حيث اعتبار أن الدور الذي تلعبه اإليديولوجيا
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ما هو إال شعبنة ًللفلسفات املعقدة ،سنجد أ ّن هذه النقطة قد جرى تأكيدها عن طريق الظرف الذي
من ّر فيه يف الوقت الحارض .لقد خرست الليربالية باعتبارها فلسفة ناقدة ولكنها انترصت من حيث
أنها «الحس العام» املعارص .لقد أثبتت بأنها قادرة يف جزء من أجزائها عىل القيام بهذه املهمة
جهته اإليديولوجيات األخرى التي كانت عرضة للتأثري
ألنها متكنت من استعاب النقد الذي و ّ
التاريخي ،حيث كانت يف بعض األحيان تنتهج منهج الدميقراطية االجتامعية سع ًيا إىل الحد من
رصامة الليربالية الكالسيكية التي تعتقد بها مدرسة مانشسرت .وبهذه الروحية نفسها ،استطاعت تلك
اإليديولوجيات الناقدة لليربالية ،عىل سبيل التيار املحافظ ،دخول الحيّز الليربايل من خالل التخيل
عن التقاليد امل ُـ َمـ ّيـزة التي تختص بها أو من خالل التقليل من ح ّدتها وكذلك من خالل القبول
بــ»ليربالية الحس العام» هذه ،برشط الرتكيز يف السوق واملنافسة وحرية الفرد يف االختيار وحرية
الشك نحو املجال العام .عىل أنني أرغب يف اإلشارة إىل أن هذا اإلقبال نحو ليربالية الحس العام
خصوصا يف تجلياتها
هو نفسه ما مييّز غالبية الجوانب التي تطبع الدميقراطية االجتامعية املعارصة
ً
التي تأيت عرب «الطريق الثالث» .وبالتايل فإن الصورة التي أرغب يف عرضها يف ما يخص املشهد
اإليديولوجي املعارص ليست بالرضورة تلك الصورة التي تق ّدم ملجتمع ما بعد اإليديولوجيا ،إمنا
من باب أ ْوىل الصورة التي تطرح نفسها زو ًرا عىل هذا النحو .وما الليربالية الدميقراطية املعارصة
إال مجتمع إيديولوجي يطغى يف زواياه وبشكل مبارش ج ًدا وجه مح ّدد من وجوه الليربالية .ولقد
قامت بعض اإليديولوجيات التي كانت تتسم يف املايض بدرجة أعىل من التعقيد بتكييف نفسها
مع هذه الليربالية املشعبنة التي استطاعت بدورها أن تطرح نفسها باعتبارها إيديولوجيا الحرية
واالختيار والتنوع ،والتي بالتايل استطاعت أن تجتذب إن مل نقل حامسة الجمهور فعىل األقل
القبول باعتبارها «الخيار الوحيد املطروح عىل الساحة» .وهو األمر الذي يقود يف ٍ
وقت الحق إىل
والدة سلسلة من النقاش الفكري والسيايس التي ال ترقى للمستوى املطلوب ،والتي من املمكن أن
تسعى بنفسها إىل تعزيز قدراتها .وبالنظر إىل أن مدى اإليديولوجيات السياسية املقرتحة قد أصبح
محدو ًدا ،من شأن هذه الحالة أن تقلل من اهتامم السياسة والحياة العامة وجاذبيتهام وهذا بدوره
قادر عىل تعزيز الرتكيز يف «اللذة املساملة واالستقاللية الخصوصية» ،وفق ما يقول كونستانتت،
وهو بالتحديد ما تسلط اإليديولوجية السائدة الضوء عليه.
وهنا ال ب ّد من طرح السؤال التايل :ما هي اآلثار املرتتبة عىل هذا األمر بالنسبة إىل «العمل
مع اإليديولوجيا يف عرص ما بعد اإليديولوجيا؟» كنت أمتنى لو أنني كنت قد أظهرت أن مدلول
العرص املا بعد إيديولوجي يُعترب يف حد ذاته مغالطة ،وأن اإليديولوجيا السائدة (أو الليربالية
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املشعبنة) تعمل يف أحد أجزائها من خالل السعي إىل تشويه سمعة كل اإليديولوجيات املنافسة
لها عىل اعتبار أنها ليست سوى رؤى خطرية ال تقود يف نهاية املطاف إال إىل الشكل الشمويل
من السياسة .وبالتايل ،إذا ما اعتربنا أ ّن املجتمع الحايل هو مجتمع ال يتحىل بخصائص املا بعد
أيدولوجيا إال يف جوانبه السطحية ،أو أن هذا ما يبدو لنا ،فإن تركيزي يف بقية هذا البحث سوف
ينصب عىل ما ميكن القيام به من أجل أنعاش املشهد اإليديولوجي ،ومن أجل اسرتجاع حيوية
ّ
السياسة اإليديولوجية من دون اللجوء إىل مسلك اإليديولوجيات الجامدة أو الشمولية والذي
رسا أو فرضها عىل جميع جوانب الحياة .وحجتي يف ذلك ،باختصار ،هي أن
يجري تطبيقها ق ً
اللجوء إىل اإليديولوجيا (وهو ما يُفرتض تطبيقه ،ولكن الواقع يختلف عن ذلك) يف مجتمع ما بعد
اإليديولوجيا يتطلب وضع إيديولوجيا جديدة ،أو بالحري إيديولوجيا مضادة ،تهدف إىل تج ّنب
الخطرين .الخطر األول الذي نتحدث عنه هو الخوف من أن تكون قي ًدا صار ًما قاد ًرا عىل الحؤول
دون السياسة اإلبداعية من خالل فرض املخطط العقائدي والصيغ املبسطة بدالً من الحثّ عىل
التفكري املنفتح .أما الخطر الثاين فهو رضورة اإلختيار ما بني أمرين أحالهام املر والذي أتينا
للتو عىل ذكره ،وهو ما يقوم عىل عدم امتالك الرؤية أو الهدف العام أو املرشوع امللهم ،وما
هو إال اإلرداف الخلفي املذكور أعاله واملأخوذ عن بومان حول اإليديولوجيا من دون مرشوع.
وكام أرشت يف وقت سابق ،إىل ما إذا كانت حجتي أثبتت أحقيتها فيكون هذا هو املوقف الذي
وصلنا إليه يف السياسة املعارصة .وبالتايل فإن الفكرة التي أطرحها هي إرساء الحاجة إىل رضورة
قيام إيديولوجيا مضادة يف معرض تج ّنب كيل هذين الخطرين .عىل أنه من املمكن أن يرتتب
عن «العمل مع اإليديولوجيا يف عرص ما بعد اإليديولوجيا» إرساء أشكال جديدة من السياسة
أبي معامله يف ما ييل.
اإليديولوجية كام وتطويرها ،وهذا ما أود أن ّ
ويف هذا املجال يتسنى للباحث أن يستقي بعض اإلشارات من غراميش ،وذلك باستخدام
أفكاره نقطة انطالق للبحث .مع العلم أن النقاش الذي ال يزال قامئًا بني غراميش وكروتيش كان
قد ق ّدم له غراميش بذاته عىل اعتبار أنه رصاع بني إيديولوجيتني اثنني ،أو الرؤية الكونية والليربالية
واملاركسية .من جانبه ،يرى غراميش يف كروتيش عىل أنه أهم من ميثل الليربالية ،أي مبنزلة الداعية
مترسا يف العامل املعارص .ويرى غراميش أنه عىل ساحة املعركة من أجل الهيمنة مثة
األكرث
ً
فرق بني «الجبهة اإليديولوجية» و «الجبهة» العسكرية ،وهي املعركة التي يتوجب عىل املحارب
فيها اختيار النقطة األضعف لدى العدو للهجوم عليه ،ولكن هذا األمر ال ينطبق بالرضورة عىل
الرصاع الفكري .ففي هذا املجال ينبغي عىل املرء دامئًا أن يختار النقطة األقوى التي تتم ّيز بها
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اإليديولوجيا املناقضة باعتبارها نقطة انطالق للنقد ،إذ لن يكون االنتصار عىل األفكار البسيطة ذا
قيمة عالية ،ويتالىش يف مهاترات صغرية:
ولكن عىل الجبهة اإليديولوجية ،ال يسعنا إالّ القول إن هزمية التابعني واملتطفلني هي ذات
أهمية ال تكاد تذكر .وهنا ال بد من الدخول يف معركة مع أبرز رموز الخصم ،وإال فإن الواحد منا
قد يخلط ما بني الصحف والكتب ،وما بني الجدل اليومي التافه والعمل العلمي .وبالتايل ال ب ّد
من تجاهل األشخاص األدىن ملصلحة الجدل الصحفي الذي ال نهاية له (غراميش ،كوادرين ديل
كارتشريي ،ص ،1423 .وبريزون نوتبوك ،ص.)433 .
وانطالقًا من هنا ال ب ّد للمعركة ضد الليربالية من الرتكيز ،يف رأي غراميش ،عىل املدافع
األكرث إقدا ًما ،وهو ما تجىل له يف صورة كروتيش .بالنسبة إىل غراميش كانت الليربالية عبارة عن
اإليديولوجيا السائدة ،التي استطاعت أن تدخل ح ّيز الوعي الشعبي باعتبارها «دين الحرية».
ومتا ًما كام حدث مع تقبّل العامة لإلصالح الذي كان يتعارض مع عرص النهضة باعتباره مركز
األوساط الفكرية ،بحسب ما يوصفه ايراسموس ،كذلك جرى مع املاركسية أو «فلسفة الرباكسيس

أو التطبيق العميل» ،حيث برزت يف الوقت املعارص عىل اعتبار أنها الحركة التي تحدت الليربالية
وق ّدمت البديل الكامل عنها.
يبدو أن مثة نقطتني تتحليان باألهمية املعارصة التي ميكن استخالصها من الصورة التي
يستعرضها غراميش حول الرصاع اإليديولوجي بني الليربالية واملاركسية .أوالً ،إن ما يقوله عن
يل عىل أنه صالح التطبيق عىل أيامنا هذه .إذ يقول
الليربالية باعتبارها إيديولوجيا يبدو بالنسبة إ ّ
إ ّن الحزب الليربايل (يف إيطاليا) ق ّد عمد إىل تحويل الليربالية من كونها فلسفة تأملية ونظرية إىل
إيديولوجيا سياسية فورية وعملية؛ واصفًا إياها بكونها «أداة عملية للهيمنة والسيطرة االجتامعية».
ويف ما ييل تظهر كلامت غراميش الحرفية من النص األصيل ،ففي معرض الحديث عن الليربالية
يف إيطاليا ،يبدأ غراميش باإلشارة إىل جاذبيتها الواسعة ،ومن ثم ينتقل إىل موضوع تطبيقها املح ّدد
وقبل كل يشء العلمي:
إن قبول مصطلح «الليربالية» يف إيطاليا ،عىل سبيل املثال ،يف خالل هذه الفرتة كان واسع
مدى ٍ
بعيد .يف كتاب بيرتو فيغو حوليات إيطاليا يظهر الليرباليون
النطاق واستطاع الوصول إىل
ً
عىل اعتبار أنهم جميع الذين ال ينتمون إىل طبقة رجال الدين وجميع املعارضني للفئة التي تؤمن
بالعصمة البابوية ،وبالتايل تكون الليربالية قد اشتملت حتى عىل املجتمع الدويل .ومع ذلك فقد
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تشكّل تيا ًرا وحزبًا أطلق عىل نفسه بالتحديد اسم الليربايل .لقد استطاع هذا الحزب أن يُوجد رسي ًعا
إيديولوجيا سياسية مبارشة مستمدة من موقف املضاريب والتأميل الذي تتسم به الفلسفة الهيغلية.
لقد شكّلت هذه اإليديولوجيا أدا ًة عملي ًة للهيمنة والسيطرة االجتامعية ،وهام الوسيلتان اللتني من
خاللهام ميكن الحفاظ عىل املؤسسات السياسية واالقتصادية الخاصة التي أُ ِّسست أصالً يف أثناء
الثورة الفرنسية ومع انتشار هذه الثورة الفرنسية يف جميع أنحاء أوروبا( .غراميش ،كوادرين ديل
كارتشريي ،ص.)1230 .
يشري هذا األمر إىل أن اإليديولوجيا ،ويف هذه الحالة تحديدا ً اإليديولوجيا الليربالية ،ما هي إال
عبارة عن مجموعة عملية أساسية من األفكار التي ترتبط ببعض املؤسسات واملامرسات املحددة
املعامل .إن ما يدعوه غراميش «إيديولوجيا سياسية مبارشة» هو كناية عن يشء ما من املمكن أن
يتجىل أو أن ندركه من خالل هياكليات محددة ج ًدا متتاز بها السلطة .وعىل ما يبدو فإنه يقرتح أ ّن
الليربالية ما كانت مجرد فلسفة عامة ،فــــ»دين الحرية» هذا قد وجد خري تعبريٍ عنه يف املؤسسات
االقتصادية والسياسية.

ومن هنا ،نستخلص مام يراه غراميش ،استحالة استمرار املحافظة عىل التمييز الذي حاول
كروتيش الدفاع عنه بني «الفلسفة» و«اإليديولوجيا» .ويرى غراميش يف هذا املجال أن هذا التمييز
يأيت من حيث الدرجة وحسب ،وليس متيي ًزا بني فئتني منفصلتني .يبدو أن غراميش مييل إىل
االعتقاد بأن اإليديولوجيا ليست سوى نو ًعا من تطبيق الفلسفات الواسعة التي تُعنى بالحياة
(الفلسفة) عىل املشاكل العملية امللموسة .اسمحوا يل أن أقتبس كالمه مرة أخرى:
إن الفلسفة هي عبارة عن تصور العامل الذي ميثل الحياة الفكرية واألخالقية (تنفيس الحياة
العملية املحددة) من جانب فئة اجتامعية كاملة من املفرتض أنها يف حركة دامئة ،وبالتايل ال يُنظر
إليها يف إطار مصالحها الحالية واملبارشة وحسب ،إمنا يف إطار مستقبلها وانعكاس إهتامماتها .من
جهة أخرى فإن اإليديولوجيا هي عبارة عن أي مفهوم خاص تتبعه املجموعات ضمن تلك الفئة
التي ميكن أن تساعد عىل حل املشاكل العاجلة واملحددة( .غراميش ،كوادرين ديل كارتشريي،
ص.)1231 .
وعليه ،أميل إىل القول إ ّن هذا التصنيف يتناسب مع عرصنا الحايل ألنه يشري إىل أن السيطرة
تعب
اإليديولوجية تظهر عند معالجة املشاكل الفورية والعملية من خالل املؤسسات الخاصة التي ّ
رحب عن فلسفة واسعة ت ُعنى بالحياة والسياسة ،رمبا بطريقة ضمنية .يف محاولة لجعل
يف إطا ٍر
ٍ
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هذا املثال أكرث واقعية ولتحقيق هذه املحاولة ،نشري إىل أنه عندما تكون جميع جوانب املجتمع
املعارص ،وليس أقلها الجامعات ،تعمل يف مجال السوق أو النامذج املستوحاة من مجال
األعامل ،فإذًا تصبح الليربالية (يف شكلها املعارص) الطريقة التي من خاللها يتوجب معالجة بعض
املشاكل العملية ج ًدا والفورية .عندما يجري تطبيق مدلوالت االنتاج القابلة للقياس عىل جميع
املؤسسات ومجاالت املجتمع ،فإن فكرة عالقات السوق تتبلور من خالل كل مكونات املجتمع.
وانطالقًا من هذه الفكرة نجد أ ّن الليربالية املستوحاة من السوق تنظم ،بطرائق ملموسة وفورية ج ًدا،
العالقات العملية التي تجمع الناس بني بعضهم يف املجتمع .ويف هذا املعنى تحافظ الليربالية
عىل سيطرتها ،عىل الرغم من أنها الليربالية التي من شأنها أن تنذر الليرباليني من أمثال ميل ودي
توكفيل ،ناهيك عن «الليرباليني الجدد» الذين ظهروا يف وقت الحق عىل سبيل غرين وهوبهاوس.
وبالتايل ،فإن اإليديولوجيا ،إذا جاز التعبري هي عبارة عن التطبيق العميل للفلسفة الواسعة التي
ت ُعنى بالحياة ،عىل أن هذه األخرية تصبح املهيمنة والسائدة من خالل اإليديولوجيا  .نحن جمي ًعا
مثل السيد جوردان يف نظر الليربالية ،إذ ننطق بالليربالية مثلام نطق هو بالنرث ،من دون أن ندرك أنّنا
بفعل ذلك.
أما الجانب الثاين من األفكار التي جاء غراميش بها التي تبقى ذات الصلة بعرصنا الحايل فهو
فكرته حول الرصاع اإليديولوجي ،أو املعارضة مبعنى آخر .فال شك يف أن أمله يبقى يف أن تتمكن
املاركسية أو «فلسفة التطبيق العميل» من الحلول محل الليربالية باعتبارها الفلسفة أواإليديولوجيا
السائدة .لقد سعى غراميش إىل تطوير شكل من أشكال املاركسية التي من شأنها أن تقود إىل
إيجاد «ثقافة متكاملة جديدة» ،بحيث يقول غراميش ،إنّه يتوجب عليها أن تُنمي الطابع الشامل
لإلصالح الربوتستانتي إىل جانب تنمية الحركة التنويرية الفرنسية من دون أن ننىس الكالسيكية
التي طبعت الثقافة اليونانية وعرص النهضة« :تلك ثقافة ،باالستناد إىل مقولة كاردوتيش ،تقدر عىل
التوليف ما بني ماكسيميليان روبسبيري وإميانويل كانط ،أي السياسة والفلسفة يف إطار وحدة جدلية
خاصة بفئة اجتامعية محددة عىل أنها ليست مجرد فرنسية أو أملانية ،وإمنا أوروبية وعاملية».
(غراميش ،كوادرين ديل كارتشريي ،ص .)1233 .سوف يجد إرث الفلسفة الكالسيكية األملانية
نفسه جز ًءا مؤث ًرا يف الحياة ،أو كام يقول املصطلح اإليطايل «فيتا أوبريانتي» .لقد كانت املاركسية

مبنزلة «البدعة» الليربالية ،نظ ًرا إىل أن كليهام قد انبثق من أرض الحضارة الحديثة نفسها( .غراميش،
معنى واح ًدا من املمكن
كوادرين ديل كارتشريي ،ص .)1238 .وأرغب هنا يف اإلشارة إىل أ ّن مثة
ً
ومعنى آخ َر غري قابل للربط .النقطة التي أو ّد إظهارها هي أن مثة
الربط ما بينه وبني هذه الفكرة
ً
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حاجة للطعن اإليديولوجي ،األمر الذي مل يتحقق يف ظل ظروف السياسة املعارصة ،حيث عمدت
حتم حاجة لثقافة متكاملة جديدة ،تقوم
الليربالية إىل محارصة السوق اإليديولوجية .وبالتايل مثة ً
عىل ما أسميه إيديولوجيا الطعن .وهل من املمكن أن تتخذ هذه الثقافة الشكل الذي يتوخاه
ني حداثويتني
غراميش؟ بالنسبة إليه جاءت الليربالية واملاركسية عىل حد سواء مبنزلة إيديولوج َي ْ
بامتياز ،وعىل ضفة النقيض من «دين املنهج» الذي ينفي بشكل أسايس الحضارة الحديثة .أما
املاركسية فيمكنها تقديم البديل املتامسك والشامل عن الليربالية .رأى غراميش يف املاركسية أنها
كانت مامثلة لـ«اإلصالح» يف مقابل «النهضة» التي ميكن املوازة بينها وبني الليربالية يف العرص
الحديث .يف الجوهر ،اقترص عرص النهضة والليربالية عىل بعض الجامعات املحصورة .عىل
النقيض من ذلك ،فقد انتقل اإلصالح إىل تعبئة الجامهري الشعبية ،كام كانت املاركسية تفعل به
يف العرص الحديث:
كان كروتيش قد فشل يف فهم أن فلسفة التطبيق العميل ،مبا تكتنف من حركة جامهريية عظمى
قد مثّلت وال تزال متثّل العملية التاريخية املامثلة لالصالح ،عىل ضفة النقيض من الليربالية ،التي
تستنسخ النهضة املحصورة بشكل خاص بالجامعات الفكرية الصغرية( .غراميش ،كوادرين ديل
كارتشريي ،ص.)1293 .
هل ال تزال آمال غراميش تجد لنفسها موطئ قدم يف عرصنا الحايل؟ وإذا كان األمر كذلك
كيف ميكن أن تتحقق؟ لقد استطاعت السنون التي م ّرت منذ أن خ ّ
ط غراميش هذه الكلامت
بطريقة أو بأخرى أن تؤكّد عىل سدادها ،يف النواحي التالية .أما يف ما يتعلق بالسؤال حول أ ّن لنا أن
نعمل مع اإليديولوجيا يف عرص ما بعد اإليديولوجيا ،فإن حجتي يف ذلك هي أن مثة حاجة إىل
إيديولوجيا مضادة جديدة من أجل تنشيط السياسة .أنتهز الفرصة لإلشارة إىل أن السياسة املعارصة
يف السياسة الليربالية الدميقراطية متتاز من خالل الحقيقة القائلة بأن اإليديولوجيا تبدو ميتة ،بينام
عىل أرض الواقع ال تزال أقوى اإليديولوجيات يف طور العمل؛ أال وهي إيديولوجيا ما أؤثر تسميه
«الليربالية الفعلية املوجودة» ،التي بدورها انبثقت من مفهوم «االشرتاكية الفعلية املوجودة» .عىل
أن باهرو وغريه من املنظرين قد عمدوا سابقًا إىل استخدام هذ األخرية ،يف أيام األنظمة املشابهة
للنظام السوفيتي ،عىل النقيض من التشكيالت االجتامعية والسياسية التي كانت تستند إىل
املاركسية ولكنها ظلت يف جوهرها تختلف بشكل كبري عن املثل العليا للامركسية الكالسيكية.
وعىل هذا املنوال ،أرى أ ّن «الليربالية الفعلية املوجودة» تشري إىل إيديولوجيا املجتمعات الليربالية
الدميقراطية املعارصة السائدة .بالتايل ميكن القول بأن مجتمع ما بعد اإليديولوجيا ليس بعد
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ــب .وكام أشار إرنست
اإليديولوجيا يف يشء ،بل هو يخضع لسيادة منوذج الليربالية الــ ُمــشَ ـ ْع َ
غلرن ،يف إحدى املرات ساخ ًرا؛ «لقد امتطت الحرية ظهر االنتصار بالصعود عىل أكتاف النزعة
رص عىل هذه النزعة جوزيف دي ميسرت عىل أنه كان آلة الغسيل بدال من
االستهالكية» ،وقد كان ي ّ
الجالد الذي كان أساس النظام االجتامعي ،عىل األقل بالنسبة إىل لحظة (غلرن .)1995 ،وعليه
ميكن القول إ ّن العمل مع اإليديولوجيا يف هذا املجتمع الذي من املفرتض به أن يكون ما بعد
اإليديولوجيا قد ينطوي أو ينبغي أن يشتمل ال االستسالم لهذا اإلجامع املبتذل ،ولكن عىل السعي
إىل إرساء قواعد اإليديولوجيا املضادة التي من شأنها أن تعيد إىل الحياة السياسية إمكانية إيجاد
البدائل املمكنة ورؤية املجتمع الذي ميكن له أن يط ّور إمكانات الناس بطرائق أكرث عمقًا من تلك
التي أرسيت يف ظل الرتتيب الحايل لألمور.
يق ّدم لنا غراميش بعض املؤرشات التي ت ّدل عىل هذه اإليديولوجيا املضادة ،وإذا ما عمدنا
إىل أسلوبه يف املوازاة الذي يسعى من ورائه إىل مقارنة الليربالية (كام هو مثبت مع كروتيش)
مع عرص النهضة وإىل مقارنة املاركسية مع النهج االصالحي ،فيسهل علينا إذّاك أن نرى ما هي
املعايري التي يطرحها الواقع حول اإليديولوجيا املضادة القادرة عىل االستمرار .يف رأيه ،ما كانت
الساحة بحاجة إليه ما هو إال املقابل املعارص الذي من املمكن طرحه مقابل «اإلصالح الفكري
واألخالقي» الذي خرج به رينان ،عىل أنه يف إمكان املاركسية ،أو فلسفة التطبيق العميل ،أن تلبي
هذه الحاجة ،إذ إنه ال ميكن إنكار أن كل من النهج اإلصالحي واملاركسية قد جاءا مبنزلة الحركتني
الشعبيتني :إذ متكنتا من جذب انتباه الطبقات الواسعة من السكان ،يف مقابل املجموعات الفكرية
والنخبوية البحتة التي استطاع كل من عرص النهضة وليربالية كروتيش أن يجتذباهام .ويف هذا
املجال يتجىل أمامنا أحد التناقضات يف ما يتعلق مبوضوع الليربالية .إذ سبق لنا أن رأينا ،أن
غراميش يلحظ أ ّن الليربالية قد أصبحت ذات نزعة سيطرية من خالل تبني الشكل «اإليديولوجي»
الشعبي ذي الصلة بحل مشاكل الحياة اليومية بصورة عملية ،وبهذا املعنى فقد استطاعت التمدد
لتتجاوز الدائرة الضيقة من املثقفني .ولكن يف خضم الخالف الذي يربطه بكروتيش ،يبدو كأنه
يعترب هذا األخري أنه ايراسموس املعارص؛ فكل منهام كان مثقفًا وممن وضعوا الرؤى الكونية التي
بدورها توجد متاي ًزا بني األفكار والنشاط العلمي الذي يقترص عىل األدباء (الفلسفة) من جهة

والسياسة األولية ( اإليديولوجيا ) التي تتناسب مع العوام أو الجامهري من جهة أخرى .وانطالقًا
من فهمي للموضوع فأن غراميش يرفض هذا التمييز ،إذ إنه هو من يرى أ ّن النهج اإلصالحي
واملاركسية ،عىل الرغم من جميع خالفاتهام ،يبقيان عرضة للمقارنة يف هذا الصدد ،إذ إنهام جاءا
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سعي لبلوغ
مبثابة حركتي تغيري وتحول يف محاولة إللهام الطبقات األوسع من الناس كام ويف
ٍ
اإلصالح الفكري واألخالقي من خالل التحول الشعبي والتعليم ،بدالً من اإلبقاء عىل الهوة التي ال
ميكن القفز فوقها بني «أولئك الذين يعرفون» من جهة و«أولئك الذين ال يعرفون» من جهة أخرى.
يف حني أن كروتيش كان يرى أنه من املستحيل “ ”che il volgo cessi di esser volgoأي أن يخلع
أحد أفراد العامة هذا الطابع العمومي عنه ،وهذا ما شكّل لدى غراميش تحديدا ً الهدف من وراء
التطبيق العميل السيايس التح ّويل« :يحاول غراميش أن يصوغ مدلوالً سياس ًيا عىل أن يكون يف
جا وناقالً للتطبيق العميل التحويل واالبتكاري» (فونتانا ،1993 ،ص.)72 .
الوقت نفسه نتا ً
ريا عن
وبالتايل فإن غراميش يرى أ ّن النهج اإلصالحي ونهج املاركسية ،باعتبارهام وصفًا تعب ً

اإلصالح األخالقي والفكري ،قد جاءا مبثابة الحركتني الشعبيتني ،اللتني تشتمالن عىل «العوام»،
وتسعيان إىل تثقيفهم ،عوضً ا عن استبعادهم .ويف هذا الصدد يبدو وكأن مكيافييل قد أخذ الدور
الحاسم باعتبار أنه الفيلسوف الدميقراطي الذي يريد أن يح ّول الــ» »moltitudineأي القوم إىل
“ ”popoloأي الشعب ،يف إطار املوضوع الجديد الذي تدور السياسة يف فلكه ،سع ًيا إىل تحويل
الـ” ”moltitudine scioltaأي القوم املشتت إىل “ ”popoloأي الشعب .وعليه فإنني أقرتح أنّه يف
إمكان الواحد منا أن يستخلص من هذه الصورة التي يرسمها فكر غراميش عد ًدا من املعايري الالزمة
من أجل بناء اإليديولوجيا املضادة الفاعلة يف عرصنا هذا .ال ب ّد لهذه اإليديولوجيا من أن تكون
شعبية ،مبعنى أنها تلقى الرتحيب يف أوساط طبقات واسعة من السكان .وبالنظر إىل أن «العامل
الحديث ـ الذي استطاع مكيافييل من خالل فكره أن يتوقع حلوله والذي من املمكن الداللة
عىل والدته تاريخيًا مع الثورتني األمريكية والفرنسية ـ يتميز بظهور الجامهري الشعبية وتطورها عىل
اعتبارها قوة اجتامعية سياسية من جهة أوىل وقوة اجتامعية ثقافية من جهة ثانية» (فونتانا،1993 ،
أي إيديولوجيا فاعلة ال ب ّد لها من أن تكون إيديولوجيا جامهريية .والواقع يقول إ ّن
ص ،)8 .فإ ّن ّ
هذه هي بالضبط طبيعة اإليديولوجيا والغرض من ورائها مبا تتعارض مع الفلسفة ،من أجل أن
تصبح قوة تعبوية للجامهري وأن تجتذب الطبقات الواسعة من السكان .عالوة عىل ذلك ،أنّه ال
ب ّد لها من إرشاك فكرة املوضوع أو العامل ،لجعل الرؤى والنظريات التي تقوم عليها الفلسفة
أي إيديولوجيا عملية .أضف إىل ذلك ،ال ب ّد لها من أن تكون عىل صلة
املوجودة يف صميم ّ
بالظروف املعارصة بحيث إ ّن إيديولوجيات اإلصالح األخالقي والفكري يجب أن ال تسعى إىل
إرجاع عقارب الساعة إىل الوراء أو العودة إىل العصور الغابرة ،إمنا يجب أن متتلك توج ًها يتطلع
إىل األمام .ومن وجهة نظر غراميش فإن املاركسية كانت مبثابة استمرار لليربالية أو التفوق عليها
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ال مجرد دحضها وحسب ،إذ إن كليهام قد ُولِد من رحم املجتمع الحديث .ولقد جاء كالهام
مبثابة اإليديولوجيا الحديثة ،بخالف عقيدة «املنهج» (العصمة البابوية) التي أرادت التخيل عن
العرص الحديث ومكتسباته .ويف الختام ،ويف ما يتعلق بالرشط الذي ال ب ّد منه من أجل اكتساب
طابع القوة الشعبية أو الدميقراطية ،ال ب ّد لإليديولوجيا الفاعلة من أن متتلك بعضً ا من العنرص
ألي إيديولوجيا أن
العاطفي أو الوجداين ،وهو ما مبقدوره أن يساعد يف أداء املهمة التي ينبغي ّ
تؤديها أال وهي تعبئة أو إلهام «عمالء» الدميقراطية أو دائرة أنصارها .وهنا ال ب ّد من االعرتاف بأن
مفهوم غراميش حول الوطني – الشعبي يُثبت صلته باملوضوع :إذ إنه يرى أنه ال ينبغي لفلسفة
التطبيق العميل (املاركسية) أن تدير ظهرها لألمة وللثقافة الشعبية لألمة .ويف املعنى «الشعبوي»
ال ب ّد لها من «التوجه إىل الناس» ،وهو ما يعني أن ترتقي بالتقاليد الوطنية والشعبية من أجل تشكيل
وعي جديد .وبالتايل فإن غراميش يرى يف املاركسية ميكنها أن تستجيب لهذه املعايري لكونها
اإليديولوجيا املضادة الجديدة ،أي إنها مبثابة املقابل للنهج اإلصالحي يف العرص الحديث يف
أوىل سنواته .لقد كانت املاركسية دميقراطية وشعبية لجهة السعي إىل جذب أكرب رشيحة ممكنة
من السكان ،وكانت حداثوية ووطنية شعبية لجهة أنها حاولت أن تلهم الناس من خالل الرموز
واملشاعر املتجذرة أصالً يف الثقافة الشعبية والتقاليد الوطنية.
أما مهمتي األخرية فتقتيض تقويم سداد هذه األفكار وصوابيتها عىل أرض الواقع املعارص،
لجهة تشكيل اإليديولوجيا املضادة يف مواجهة ليربالية السوق املـ ُـــشعبنة التي بات باإلمكان
اعتبارها اإليديولوجيا السائدة اليوم .يف حني أن الحاجة ملثل هذه اإليديولوجيا املضادة باتت
ملحة ،فإن صعوبة تجسيدها ال تزال كبرية ،وذلك لعدد من األسباب ،بعضها مرتبط بوضع
املاركسية يف أيامنا املعارصة .أما يف ضوء الخربة املستقاة من القرن العرشين ،لقد أصبحت
اإليديولوجيا مبثابة الكلمة القذرة ،وكذلك األمر بالنسبة إىل املاركسية؛ فقد أصبحت كل من
اإليديولوجيا واملاركسية ،وكل ما يجعل هاتني العقيدتني مرتبطتني باملحاوالت الرسيعة ،والكاملة
وغري الدميقراطية يف التحول االجتامعي والسيايس ،وقد بلغت ذروتها يف األنظمة التي تفرض
اإليديولوجيا الشعاراتية الخام .وعالوة عىل ذلك ،فإن مفهوم موضوع أو عامل التغيري بات عىل
حد سواء أكرث إثارة للشبهات وأكرث صعوبة يف التحقق يف إطار املجتمع املجزأ واملخصخص

ريا ،عىل
(وهو نفسه ما يأخذ طابع سبب انتصار اإليديولوجيا الليربالية الجديدة ونتيجته) .وأخ ً
قامئة الصعوبات هذه ،نجد أنه قد اندرج مفهوم الوطنية ـ الشعبية مبا يطرحه من إشكالية ،وال سيام
يف بلد مثل بريطانيا ،رمبا ،حيث العديد من التقاليد الوطنية تنطوي عىل الدالالت التي تفوح منها
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رائحة املايض اإلمربيايل ،عوضً ا عن رائحة املستقبل الدميقراطي والدويل (راجع كومار ،2003
ولكن أيضً ا أوغي  2001لإلطالع عىل التقديرات املتباهية حول أهمية الهوية الوطنية الربيطانية).
ومن وجهة نظري فإنني ال أجد أن كل ما سبق يق ّدم الحجج الكافية للتخيل عن مهمة إيجاد
اإليديولوجيا املضادة ،ال بل إنها تحثّ عىل امليض قد ًما بهذه الخطوة إمنا من دون أن يغيب عن
بالنا أب ًدا مسألة الصعوبات التي تحدق بهذه املهمة والتي ستواجهنا يف الطريق .وعليه فإن الحجة
التي أطرحها يف هذا املجال إمنا تأخذ موقفًا مغاي ًرا للموقف الذي تبناه روريت ،الذي بدوره يرى
فرقًا بني «الحركات» و»الحمالت» ،فاألوىل ،والتي يراها روريت إمنا تتجسد يف املسيحية والعدمية
مبجمله
واملاركسية (إن اختياره لهذه األمثلة بح ّد ذاته مثري لالهتامم) تهدف إىل مرشو ٍع يقوم ُ

عىل التح ّول ،وعىل الرغم من أنه باإلمكان اعتبار هذه األمثلة عىل أنها إيديولوجيات قامئة بذاتها
فإن روريت ال يستخدم هذه الكلمة بحرفيتها .إذ إنه يقوم بالتفريق ما بني مشاريع التح ّول هذه أو
حـــ ّدة،
ح ّد َدة و ُمـــ َ
«الحركات» من جهة و»الحمالت» من جهة أخرى ،التي بدورها محدودة و ُمــ َ
عىل أنها ت ُعنى مبجاالت معينة من انعدام العدل والضيم وهي املسائل التي تسعى إىل إيجاد
الحلول لها (روريت  .)1995ومن هذا املنظار ،فإن املقتضيات التي تفرض الحاجة إىل قيام عرص ما
تصب تركيزها يف «الحمالت» وترفض قط ًعا كل دعوة تنادي بــ»الحركات».
بعد اإليديولوجيا إمنا
ّ
مع العلم أن هذه الحركات تكتنف مخاطر التضحية بالوقت الحارض لحساب الهدف غري الواضح
املعامل الذي يسعى إىل مستقبل التح ّول االجتامعي التام.
ولكن ال ب ّد من اإلشارة إىل أن الجدلية التي تطرحها ورقة البحث هذه إمنا تقرتح بدورها طريقة
أخرى للميض بها ،فأنا أطرح أن العمل مع اإليديولوجيا يف عرص ما بعد اإليديولوجيا يعني أنّنا
نسعى إىل إيجاد العوامل اإللهامية والتشجيعية التي تجذبنا نحواإليديولوجيا من دون الوقوع يف
خطر املبالغة والهشاشة التي كانت قد طرحتها بعض أشكال السياسة اإليديولوجية يف السابق .هل
من املمكن تحقيق ذلك؟ من وجهة نظري ،أرى أ ّن ذلك ممكن التحقق ،ويف ما ييل أستعرض
محاوالً رسم معامل إطار عمل اإليديولوجيا املضادة ،متب ًعا بذلك بعض املعايري التي أستقيها من
املناقشات التي أجريناها آنفًا حول نظريات غراميش .تجدين أفرتض فكرة استحداث إيديولوجيا
جديدة عىل أن تكون محددة من خالل املباحث التالية ،التي هي بصورة أو بأخرى عبارة عن
إعادة صياغة أو تطوير لإليديولوجيات التقدمية التي كانت سائدة يف املايض .عىل أن أول هذه
املباحث هو مبحث تطوير الذات ،السائد لدى كل من الليربالية واملاركسية .وتجدنا نالحظ أ ّن
اإليديولوجيا السائدة يف مجتمعنا املعارص تحتفظ لنفسها برؤية خاصة حول الحرية عىل اعتبار
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أنها حرية اإلختيار؛ وفعالً ،فإن أحد الكتب الشهرية التي أصدرها م .فريدمان إمنا تحمل هذا
كل من الليربالية واملاركسية (وهنا
العنوان ،حرية االختيار( ،فريدمان .)1980 ،وبالعودة ،استطاعت ٌّ
أظن بأن هذه النقطة تشكّل نقطة التقاء بينهام) أن ترسم رؤية حول الحرية تتسم باملزيد من التط ّور،
عىل اعتبار أنها حرية تطوير إمكانيات اإلنسان .قد أرغب يف الخوض يف مسألة أنه يف إطار كِال
املنظورين فإن هذه املقدرة عىل تطوير الذات ليست مرتبطة بعالقات السوق ،عىل أنه ال ّ
شك بأن
عالقات السوق مبا يكتنفها من منظور أدايت إمنا تعترب يف أحسن األحوال وإن كانت رضورية إمنا
تبقى تابعة ،أما يف أسوأ األحوال فهي ت ُعترب ذات رضر عىل تطوير إمكانيات اإلنسان .ويف حالة
املاركسية قد ال تتطلب هذه الفكرة املزيد من التربير والرشح ،يف حني أنه يف ما يخص الليربالية
يتوجب عىل الباحث أن يلجأ إىل االستعانة بالشهادات املستخلصة ممن انضموا إىل «الليربالية
الجديدة» أمثال هوبهاوس ،وكذلك املستقاة من الليرباليني األكرث كالسيكية أو من ليرباليي منتصف
القرن املايض أمثال ج .س .ميل ودو توكفيل .عىل أن هؤالء يخشون من أن إنشاء املجتمع القائم
عىل السوق الذي يستند بدوره عىل األفراد الذين يتبع كل واحد منهم مصالحه الخاصة قد يقود
إىل خفض املستوى الثقايف للمجتمع بأكمله ومن غري املمكن أن يُفيض إىل تطوير الذات .وهنا
نأيت عىل أحد املخاوف املتشامئة التي يطرحها دو توكفيل والقائل إنه يف املجتمع الجامهريي
الدميقراطي «من املمكن أن يدأب الفكر عىل غلق نفسه داخل حيّز ضيّق من دون أن يسعى
إىل استخراج األفكار الجديدة ،وعليه سيجد الناس أنفسهم محاطني بالبداهة والوحدة والنشاط
أي من اضطراباتها الدامئة» (دو توكفيل،
عديم الجدوى ،كام لن تسعى البرشية إىل استغالل ٍّ
 ،1968ص .)836 .لذلك ،فإنني أزعم ،بأنه ال ب ّد لإليديولوجيا املضادة من أن تعتمد عىل فلسفات
تطوير الذات التي تتمحور حول قدرة اإلنسان عىل تطوير قدراته بطرائق اجتامعية وطرائق االنخراط
يف املجتمع .ويف بعض النواحي قد نجد أ ّن مجال السوق قد بات حتم ًيا ورضوريًا للعالقات
االقتصادية القامئة عىل التبادل والتوزيع ،ولكن ال ميكن أن يكون كاف ًيا للموضوع الرئييس الذي
يقوم عليه مبدأ تطوير الذات .وبالتايل ال ب ّد ملا أسميه باإليديولوجيا املضادة الجديدة من الحفاظ
عىل السوق يف مكانه ،إذ يجب عدم تحويل عالقات السوق إىل منوذج ،كام هي الحال اآلن،
ينطبق عىل جميع العالقات يف أماكن العمل ،وعىل نحو متزايد يف ما يسمى املجال الخاص.
كام نجد هذه الفكرة القامئة عىل فكرة احتواء السوق ،ولكن ال عىل قمعه ،متجذرة يف النص الذي
كتبه غورز تحت عنوان الرأساملية واالشرتاكية والبيئة ،حيث تراه يشري إىل أشكال من التآلف
االجتامعي خارج مكان العمل والتي تتخطى حدود منطق السوق والعقالنية الرأساملية (غورز،
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 .)1994يعترب هذا النوع من وجهات النظر والذي يتمحور حول تطوير الذات األساس الذي ال غنى
عنه لإليديولوجيا املضادة التي تتناسب مع السياسة يف وقتنا الحارض ،والقادرة عىل االعتامد عىل
موارد كل من الليربالية واملاركسية.
ماذا إذًا عن النواحي الشعبية ،ورمبا العاطفية ،لألصداء التي تلقاها اإليديولوجيا املضادة؟
إذا كان من املمكن التاثري عىل أعامل اإليديولوجيات وتعبئتها ،كيف السبيل للقيام بذلك؟ لقد
شهد القرن العرشون عىل أمثلة عديدة ج ّدا ً عىل التعبئة الجامهريية التي حصلت باسم القومية
املتفاقمة ،وهي قومية الحقد والخوف والكراهية وانعدام الثقة باآلخر ـ سواء كان هذا «اآلخر»
يهوديّاً أو مهاج ًرا ،أو أحد الذين يُلصق بهم وصف االنحراف بطريقة أو بأخرى .ومن هنا تنطلق

صعوبات العمل يف إطار مفهوم «الوطنية الشعبية» ،التي شكّلت ،كام سبق لنا أن رأينا ،واحدة
من األفكار الواردة يف األدوات الفكرية الواردة عن غراميش ،إذ عمد هذا األخري إىل تحليل عرص
جه النقد لـ»حزب العمل» اإليطايل باعتبار أنه مل ينجح يف االرتقاء إىل
النهضة اإليطالية بحيث و ّ
مستوى منوذج اليعاقبة الفرنسيني .فقد نجح هؤالء ،أي اليعاقبة ،يف تعبئة الفالحني يف إطار حركة
ثورية حقّة ،بينام عىل ضفة النقيض من ذلك كان الـ” ”Partito d’Azioneأي حزب العمل اإليطايل
يخىش اإلقدام عىل الخطوة نفسها .وبالتايل فإنه ظل تاب ًعا لفريق املعتدلني ،أولئك من أمثال كافور
الذين شكلوا الحركة الوطنية انطالقًا من الطبقات األعىل نزوالً إىل الطبقات األسفل .وانطالقًا من
هنا يربز توصيف غراميش لعرص النهضة اإليطالية عىل اعتبار أنها «الثورة السلبية» التي كان لها
العواقب الوخيمة عىل الدولة اإليطالية الناشئة (غراميش ،كوادرين ديل كارتشريي( ،ص،2010 .
وبريزون نوتبوك ،ص.)59 .
أما إذا ما أردنا لإليديولوجيا أن تكون شعبية ،فال يشء أفضل لنا من مزيج القومية .ومن هنا
يربز ،كام قد يحاجج بعضهم ،الواقع الذي نجده يربط مجموعة كاملة من إيديولوجيات املايض
(الليربالية واالشرتاكية واملاركسية والفاشية والشيوعية) مع القومية من أجل منح ذاك الفريق األول
مزي ًدا من قوة الجذب .وهو األمر الذي يؤدي بدوره ببعض املعلقني إىل النظر إىل القومية كام لو
أنها كانت يف حد ذاتها «إيديولوجيا هشة» وهو ما يتطلب «مركباً مضيفاً» أقوى حاالً من أجل أن
يُثبت فاعليته من الناحية السياسية (فريدين ،)1998 ،عىل أن هذه الفكرة جاءت نتيجة للمقولة التي
أعلنها ماركس يف «ثورة  18برومري بقيادة لويس بونابرت» ومن ثم التك ّيف معها ،إذ يقول ماركس:
«ال ميكن للثورة االجتامعية يف القرن التاسع عرش إال أن تبني وجدانياتها عىل املستقبل ،وليس
عىل املايض» (ماركس ،1973 ،ص ،)149 .وهنا أود أن أطرح أنّه من املمكن أن يكون مفهوم
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ريا يف صوغ إيديولوجيا السياسة التقدمية التي
الوطنية ـ الشعبية قد أصبح قد ً
ميا ومل يعد يساعد كث ً
تتناسب مع عرصنا الحايل .مام ال شك فيه هو إمكانية فصل القومية عن الدالالت العرقية الخالصة
عن طريق الرتكيز يف اإليديولوجيا بشكلها املدين .كام من املمكن أن تصبح مثل هذه القومية
املدنية مستساغة لدى جميع الذين يعيشون عىل أرايض الوطن الواحد ،برصف النظر عن األصل
العرقي أو الهوية الثقافية أو الدينية أو املعتقد ،أضف أنها قد تجد لنفسها العنرص العاطفي يف رموز
الوحدة املدنية والحقوق السياسية املشرتكة .وهنا أقول إ ّن هذا الشكل من أشكال القومية ال يزال
مناسبًا يف ظل الظروف السياسة املعارصة ،ولكنني أزعم أنه ال ميكنها حمل عبء اإليديولوجيا
الشاملة والشعبية ،كامالً والتي يجب أن تتبنى الشعارات املغايرة.
ويف هذا املجال نرى أ ّن اإليديولوجيا القامئة عىل حقوق املواطنة املشرتكة ،واملنفتحة
عىل الجميع ،هي األساس الذي تقوم عليه العقيدة الجديدة التي تعارض تفتيت وتذويب ميول
السوق أو التي تسعى الحتواء هذه الظاهرة .إال أن هذه اإليديولوجيا التي تتمحور حول املواطنة
تتطلب املزيد من الدعم ،انطالقًا من املعنى االقتصادي ومن املعنى األكرث رمزية .ومن هنا
بات بإمكاننا االعتامد عىل فكرة املواطنة االقتصادية واملعاملة العادلة باملِثل ،عىل النحو الذي
اقرتحه ستيوارت وايت ،إذ تتضمن فكرته ،القامئة عىل مبدأ النموذج غري املثايل ملبدأ املعاملة
العادلة بالــ ِمـثل ،ما يسميه اإللتزامات الجوهرية التالية (وايت  ،2002ص  :)90عدم اإلفقار،
أمن السوق ،أداء العمل باعتباره تح ّدياً ،الحد من التقسيم الطبقي إىل أدىن املستويات ،وعدم
التمييز .كام يرى وايت ،إذا تحققت املامرسة التي تستويف هذه املعايري داخل املؤسسات
االقتصادية سيصبح مطلوبًا من املواطنني واجب «تقديم املساهمة املثمرة الالئقة ،مبا يتناسب
مع قدرة كلٍ منهم» :سوف يصبح لزا ًما عىل الجميع العمل واملساهمة ،وفقًا ملا يحققه املجتمع
من الرشوط املذكورة أعاله .إن املجتمع الذي يتسم بنسبة أعىل من املساواة يف مجال العمل
والذي يقّدم «موق ًعا للتحدي القيّم يف جوهره» ال ب ّد من أن يكون قاد ًرا حقاً عىل دعوة املواطنني
لتقديم كل نوع من أنواع املساهمة التي تتوافق مع قدراتهم .وعليه سيتوجب عىل اإليديولوجيا
املضادة الحث عىل أفكار املواطنة السياسية واالقتصادية ،التي تك ّمل إحداهام األخرى .وتعترب
هذه الفكرة أكرث مالءمة من األفكار الوطنية ـ الشعبية ،عىل الرغم من أنه ليس بالرضورة أن
تستبعد إحداهام األخرى .يبدو يل أن قوة الوطنية – الشعبية تكمن يف أنها تستدعي فكرتني
اثنتي إىل األذهان ،تعتمدان عىل التضامن ،الذي يستند بدوره إىل أساس التاريخ املشرتك ،أو
ْ
التقليد املط ّور .هل من املمكن للفكرة املشرتكة بني املواطنة السياسية واالقتصادية أن تطمح
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إىل حصد الصدى العاطفي نفسه الذي تستحرضه فكرة األمة إىل األذهان؟
تجل يف النقاشات حول
إن املشكلة التي يتمحور حولها هذا البحث إمنا نجدها متجلية خري ٍّ
الوطنية الدستورية واملجتمع السيايس ،إذ إن القضية املطروحة يف هذا املجال هي ما إذا كان
مفهوم الحقوق املدنية املشرتكة قد تجذّر مبا فيه الكفاية ضمن قاعدة وجدانية وهو األمر الذي
ال ب ّد منه من أجل منح املواطنني الحافز أو التحفيز العاطفي لحملهم عىل اإلقبال وتقديم األفكار
التي يرتأونها حول املجتمع السيايس املشرتك( .ماركل .)2000 ،أما وجهة نظري فهي أن فكرة
«الحد األدىن من املدنية» واملواطنة االقتصادية السياسية املشرتكة ،كام يراها س .وايت إمنا
تحتاج إىل أن تتجذّر داخل املجتمع املحيل القائم عىل الجانب التاريخي ،أما فكرة األمة فلها
دور ال ب ّد من أن تضطلع فيه ،رغم أنه يحتل املركز الثاين ملصلحة مبدأ املعاملة باملثل واملواطنة.

إن اإليديولوجيا الجديدة التي تتعارض مع إيديولوجيات الخصخصة ،سواء الحريف أو
املجازي ،مل تعد مجرد أمر ممكن فحسب ،ولكنها باتت رضورية للغاية يف ظل ظروف السياسة
املعارصة ،يف إطار هذا املجتمع الذي يفرتض أن يكون ما بعد اإليديولوجيا  .وانطالقًا من العبارة

التي يطلقها غراميش (والتي يأخذها أصالً عن رينان) القامئة عىل «اإلصالح األخالقي والفكري»
الذي يتطلب وضع إيديولوجيا جديدة عن السياسة ومن ثم العمل عىل تطويرها .كان غراميش
يرى أ ّن بإمكان املاركسية توليف كل ما هو فاضل وتقدمي يف تقاليد الفكر السابق ،ومن ثم القفز
فوقه ،كام يتضح لنا من خالل ترصيحاته املذكورة أعاله حول الجمع ما بني روبسبري وكانط.
ويف ظروف السياسة املعارصة ،من غري الواضح بعد ما إذا كانت املاركسية الكالسيكية ال تزال
قادرة عىل أداء هذا الدور .وإنني ألتصور تشكيل إيديولوجيا مضادة جديدة من شأنها الجمع ما
بني العنارص التالية ،املأخوذة أصالً عن غراميش ،إمنا مع مالحظة الحاجة إىل تكييفها وتعديلها
لتتالءم مع الظروف الحديثة .وال ب ّد من اإلشارة إىل ربط األفكار القامئة حول الحقوق السياسية
املشرتكة ،وهو ما يُعترب قدوة املواطنة السياسية ،مع التطلع صوب املؤسسات االقتصادية التي
تقلل ،كام يصوغها وايت ،من «مختلف الرشور التي تحدد حالة الربوليتاريا» (وايت  ،2002ص.
 .)90ومع ذلك ،أود أن أضيف إىل حجة وايت رشطني إضافيني أكرث عمقًا :األول هو أن الجوهر
الفلسفي لهذه اإليديولوجيا املضادة إمنا يقوم عىل مفهوم تطوير الذات .ومن الناحية الفلسفية،
شكّل هذا الرأي األساس الذي قامت عليه كل من الليربالية واملاركسية ،وال ب ّد له من احرتام معيار
اإليديولوجيا التي تتطلع قد ًما والتي من شأنها أن تجتذب الحامسة الشعبية .أما الرشط الثاين ،فال
ب ّد لإليديولوجيا املضادة من أن متتلك الصدى العاطفي الالزم إذا ما أرادت التأثري يف الجامهري
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التي ال غنى عنها يف ظل ظروف السياسة الحديثة ،التي يرى غراميش بأنها تنشأ من البعد الوطني-
الشعبي ولو جزئ ًيا عىل األقل ،ولكنها قد تشكّل القاعدة األضعف يف األوقات التي جرى فيها
الحد من التضامن والوحدة داخل األمة ملصلحة املجتمع الذي يتسم أكرث بتعدد الثقافات وعدم
التجانس .يف حني أننا ال نرغب يف التقليل من شأن هذا العنرص ،يف شكله املدين ،فإنني أرى أ ّن
قوة القدوة التي تق ّدمها املواطنة املشرتكة هي التي ميكن لها أن توفر العنرص العاطفي الالزم لقيام
اإليديولوجيا املضادة الفاعلة.
ومام ال ّ
شك فيه هو أن حركة معارضة الليربالية تتطلب وجود إيديولوجيا مختلفة عن
اإليديولوجيات التقليدية التي كانت سائدة يف املايض .عىل أنه سبق يل أن رسمت آنفًا بعض

مالمح هذه اإليديولوجيا املضادة ،كام افرتضت أنها متجذرة داخل أفكار املواطنةإن االقتصادية
أو السياسية .وتبقى املهمة األخرية ،وهي اإلشارة إىل الكيفية التي من خاللها ،عىل حد سواء،
ترتبط مع سلسلة اإليديولوجيات الرئيسية التي سادت يف املايض أو مت ّيزت عنها.
دعونا نرجع إىل غراميش قليالً ،إذ إ ّن فكرته تقول إ ّن املاركسية ،أو «فلسفة التطبيق العميل»،

ميكن لها أن توفر املعارضة الفاعلة لتتفوق بذلك عىل الليربالية .فلقد كانت ،كام الليربالية،
إيديولوجيا حداثوية أو تقدمية ،خرجت من رحم الحضارة الحديثة ،إال أنها قادرة عىل أن تتجاوز
الليربالية ،املتمثلة يف كروتيش ،من حيث إنها قادرة عىل جذب طبقات أوسع من السكان ،وبالتايل
فإنها تشكّل اإلصالح مقارنة مع «عرص النهضة» الذي متثله الليربالية املعارصة .كيف يجري تطبيق
هذه األفكار يف يومنا الحايل؟ لقد ناقشنا هنا مسألة أن الطيفاإليدييولوجي للسياسة املعارصة يتسم
باملحدودية ،وبأن الليربالية الدميقراطية املعارصة تحتاج إىل إعادة إحياء عن طريق توسعة هذا
الطيف .وعالو ًة عىل ذلك ،ال ميكن تحقق هذه التوسعة للطيف إال عن طريق صوغ اإليديولوجيا
املضادة الجديدة ،القامئة عىل املساواة والتقدمية ،والتي بدورها تحث عىل قيام مجتمع املواطنة
الدميقراطي .ومن شأن هذه اإليديولوجيا املضادة أن تتعارض مع إيديولوجيا الليربالية املــُشعبنة
الهشة التي تسود يف «الليربالية الدميقراطية الفعلية املوجودة».
ما هي عالقة هذه اإليديولوجيا املضادة الجديدة مع التقاليد اإليديولوجية يف العرص الحديث؟
يبدو جل ًيا أنه باإلستناد إىل املعايري التي سبق يل أن أرسيتها لهذه اإليديولوجيا ،عىل أنها إيديولوجيا
اليسار ،إذ إنها تأخذ القيم الكالسيكية التي يقوم عليها اليسار عىل محمل الجد ،عىل سبيل املساواة
والتضامن واملعاملة باملثل ،فضالً عن الرغبة يف كبح نطاق عالقات السوق السلعية أو تقييدها.
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مل ال نسميها بالتايل االشرتاكية ،حتى املاركسية؟ كام أود أن ِ
ألحق هذه اإليديولوجيا املضادة
الجديدة مبخيم االشرتاكية أو بسلسلتها اإليديولوجية ،ولكن مع اتباع املواصفات التالية؛ ال ب ّد من
القول إ ّن اإليديولوجيا املضادة الجديدة هذه إمنا هي انتقائية :فهي تعتمد عىل عدد من التقاليد
اإليديولوجية املختلفة ،من أجل تشكيل التوليفة الجديدة التي بدورها متنحها الهوية املميزة من
تلقاء نفسها .لقد سبق لنا أن أوضحنا الصالت التي تربطها باالشرتاكية بشكل عام .وكذلك األمر
مع املاركسية ،حيث العالقة الوثيقة التي تتمثل من خالل :أهمية األبعاد االقتصادية للمواطنة،
والرغبة يف إبعاد العالقات السياسية املهمة عن فلك إنتاج السلع ويف الحد من عدم مساواة قوة
الطبقة ،ويف إرساء املجتمع األكرث انسجا ًما وترابطًا .ولكن يف حني ترى املاركسية الكالسيكية أ ّن
هذه األهداف قد تحققت من خالل الحركة الثورية القامئة عىل الطبقة ،فإن اإليديولوجيا املضادة
الجديدة هذه تنظر إىل تحقيق أهدافها مبنظور أقل قطعية أو تقي ًدا بالطبقة.
ما سبق يل أن حددت معامله عىل اعتبار أ ّن اإليديولوجيا املضادة هي تلك التي تسعى إىل
تحقيق ذاتها من خالل مجموعة مرنة من العوامل ،عىل أنه من غري املمكن تحقيق رؤية هذه
اإليديولوجيا املضادة الجديدة من خالل حركة سياسة الطبقة ،عىل األقل ليس باملعنى الدقيق
للكلمة ،ومن باب أوىل ،تسعى هذه اإليديولوجيا إىل تطبيق نفسها عمليًا عن طريق طرف سيايس
واحد أو أكرث ممن ينشطون يف مجال االنتخابات وكذلك عن طريق شبكة من الجمعيات التعاونية
النشطة يف مجال املجتمع املدين .رمبا تكون الفكرة مبهمة ،وهذا بديهي ،ألن هذه املشكلة تثري
املشاكل املحددة التي تنجم عن االسرتاتيجيا والعملية السياسية ،مام يختلف من مكان إىل آخر.
تتميز املاركسية يف شكلها الكالسييك من خالل تركيزها يف حركة الثورة الربوليتارية ،وما يرافقها
من اسرتاتيجيا التقدم السيايس ،وهو األمر الذي ساعد هذه األحزاب االشرتاكية الجامهرية عىل
التقدم نحو النرص ،وتشكيل األغلبية للسياسات االشرتاكية .وال ّ
شك بأن هذه هي االسرتاتيجيا
االنتخابية التي سادت الساحة الدولية يف فرتة ما قبل الحرب العاملية األوىل.
مع العلم أن االنتقادات الفوضوية للامركسية كانت قد أكدت عىل ضعفها يف مسألة السلطة
السياسية ،حيث نجد بأن النقد الذي وجهه باكونني للمامرسة السياسية التي تبناها ماركس يشري
إىل أنه ما إن يرتقي ممثلو الربوليتاريا إىل «املناصب الحكومية الرفيعة» ،حتى ينظروا بتعا ٍل إىل
رفاقهم السابقني .ويضيف باكونني أ ّن الذين ينكرون هذا الواقع «ال يعرفون شيئًا من الطبيعة البرشية»
(باكونني ،1973 ،ص .)269 .أعتقد أن املضمون واضح ،وهو أنه يتوجب عىل اإليديولوجيا املضادة
الجديدة أن تتعلم شيئًا هي األخرى من النقد الفوضوي ،يف ما يتعلق بإمكانية سوء استغالل السلطة،
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والحاجة إىل املشاركة الواسعة من الناس يف مجاالت تتجاوز املجاالت التقليدية للسياسة الحزبية.
عىل أنه من املمكن تعميم هذه النقطة عىل نطاق أوسع ،فلقد سبق يل أن رسمت معامل هذه
اإليديولوجيا املضادة عىل اعتبار أنها فكر اليسار ،حيث إن تقاسمت قيمها ،إال أنها تربهن وعياً
حيال الجمود والتشوهات املفرطة التي كانت قد رافقت إيديولوجيات اليسار يف املحاوالت
السابقة التي كانت قد انخرطت بها لتحقيق ذاتها عمليًا .أما هذه اإليديولوجيا املضادة الجديدة
فتتسم بأنها انتقائية ،إذ تعتمد عىل نقاط القوة التي تتحىل بها اإليديولوجيات التقليدية للرشيعة
الغربية ،يف حني تتجنب نقاط الضعف التي حددتها التجربة التاريخية .عىل أنه ورد يف وقت سابق
أنه ال ب ّد لهذه اإليديولوجيا الجديدة من أن تتجنب خطرين متعارضني ،أحدهام عدم امتالك الرؤية
الواضحة ،واآلخر امتالك الرؤية املتزمتة واملحصورة يف إطار العقيدة ،التي ت ُفرض عىل حركة
السياسة الحقيقية .أما نقطتي يف هذا املجال فهي إذا ما رغبنا يف تجنب ذاك الخطر الثاين ال ب ّد من
أن يعتمد الشكل الجديد للسياسة اإليديولوجية عىل مجموعة متنوعة من اإليديولوجيات بطريقة
انتقائية حتى يصبح بإمكاننا الحديث فعالً عن عملية التعلم السيايس .وهذا ينطوي إذًا عىل بناء
إيديولوجيا جديدة قادرة عىل توليف التقاليد اإليديولوجية املختلفة بطريقة تقدمية.

إشار ًة إىل رضورة أن تتحىل هذه اإليديولوجيا املضادة الجديدة بالشمول والفاعلية لجهة
تعبئة الناس لالنخراط يف العمل السيايس ،كام سبقت لنا اإلشارة ،إىل أن هذا ما ميثّله جوهر
اإليديولوجيات السياسية .لذا يجب عليها أن تعتمد عىل عنارص مستقاة يف اإليديولوجيات املختلفة
التي تشجع بدورها عىل هذا االندماج عىل أساس دميقراطي ،دون أن تنىس اإلشارة إىل التشوهات
التي طبعت أمناط السياسة اإليديولوجية السابقة .وعىل ما يبدو فإنه انطالقًا من هنا غال ًبا ما يُنظَر
إىل النسوية وحامية البيئة ،باعتبارهام إيديولوجيتني جديدتني ،تضطلعان بدو ٍر ال ب ّد من لعبه؛ ليس
إيديولوجيا مكتملة النضوج يف حد ذاتها ،إمنا باعتبارهام حركتني تصحيحيتني تستهدفان التزمت
والجوانب العمياء التي تطبع السياسة اإليديولوجية املاضية .عىل أن النسوية استطاعت اإلشارة
مبختلف أشكالها إىل التحيز الذكوري واالفرتاضات الجنسانية لدى إيديولوجيات كل من اليسار
واليمني .وعىل نح ٍو مامثل ،استطاعت حامية البيئة ،يف إطار نوع آخر من الحركة التصحيحية ،أن
ترفع النقاب عن بعض االفرتاضات املتمحورة حول اإلنسان التي تطبع االشرتاكية واإليديولوجيات
األخرى كذلك بصورة مبالغة .وبالتايل فقد استطاعت توسعة نطاق التفكري اإليديولوجي ليك
تستجلب إىل األذهان العالقة بني اإلنسان والعامل الطبيعي ،وهو الجانب الذي تهمله إيديولوجيات
التقليد التنويري.
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وانطالقًا من هنا أختتم بهذا امللخّص الذي يتطرأ إىل الجوانب التي يتضمنها العمل مع
اإليديولوجيا يف عرص ما بعد اإليديولوجيا  .لقد استطاعت ورقة البحث هذه أن تحاجج بأن هذا
األمر إمنا يحتاج إىل ثالثة عنارص أساسية:
أوال ،اإلرصار عىل أن ما يبدو أنه عرص ما بعد اإليديولوجيا ليس بيشء من هذا التوصيف،
حيث تنطبع الدميقراطيات الليربالية املعارصة بالصفة اإليديولوجية إىل أبعد الحدود ،حيث تهيمن
عليها إيديولوجيا الليربالية املــُـشعبَنة ،التي بدورها تقدم نفسها عىل أنها غري إيديولوجية .إمنا
عىل أرض الواقع هذا ما تعمد إليه جميع اإليديولوجيات الناجحة ،أي تقديم نفسها باعتبارها
«الحس العام» الذي يطبع كل افرتاضات الحياة اليومية .إن الليربالية يف شكلها السائد املعارص
خاصا تهيمن عليه أفكار
إمنا ترفع من شأن أفكار الفرق وت ُـث ّمن الحيز الشخيص الذي يظل حي ًزا
ً
الرتاكامت الشخصية .وهذا ما ميثل إفقا ًرا للحياة السياسية وتقييدا ً للبدائل املعروضة يف الساحة
اإليديولوجية.
ثانيا ،ماذا تستخلص مام سبق لنطبّقه عىل عامل السياسة الحقيقي؟ لقد جادلت بأن املطلوب

هو قيام اإليديولوجيا املضادة الجديدة التي من شأنها أن تستجيب الثنني من الوظائف الرئيسية،
حتى إنها تطعن بهيمنة الليربالية املـ ُــشع َبنة .وعىل نطاق أوسع ،تبقى قادرة عىل تنشيط املجال
الفكري وتوسيع نطاق وجهات النظر السياسية املوجودة أصالً يف الحياة السياسية ،وهو األمر
الذي من شأنه إضافة أبعاد جديدة إىل املجال اإليديولوجي الضيق أصالً والذي يطبع السياسة
املعارصة ،وبالتايل فإنه سيؤدي إىل املزيد من اإلثارة يف السياسة داخل فلك العامل الحقيقي.
سدى ،ال ب ّد لإليديولوجيا املضادة الجديدة من أن تلبي بعض املعايري
وليك ال يذهب الكالم
ً
املعينة ،واملستمدة أصالً من نتاج غراميش :ال ب ّد لها من تعبئة جمهور واسع من املنارصين ،وأال
علم بأنني اقرتحت
تتخىل عن العنرص العاطفي ،وأن ترسم لنفسها التوجه الذي يتطلّع إىل األمامً .
بصورة موجزة بعض القواعد التي ميكن ملثل هذه اإليديولوجيا املضادة الفاعلة اإلستناد إليها،
حيث تشكّل أفكار املواطنة واالقتصادية والسياسية العنارص املركزية فيها.
ريا ،ال ب ّد للعمل مع اإليديولوجيا يف عرص ما بعد اإليديولوجيا ،أو املتعارف عليه
ثالثا ،وأخ ً
أي إيديولوجيا ال متتلك
عىل هذا النحو ،من أن ينطوي عىل محاولة تجنب املخاطر التي تطرحها ّ
لنفسها الرؤية الواضحة ،أو رؤية القيد الصارم الذي يق ّيد السياسة اإليديولوجية العقائدية الض ّيقة.
تتسم باالنتقائية ،بل ويجب أن تر ّوج لهذا الواقع،
لذلك ،ال ب ّد لإليديولوجيا املضادة الجديدة من أن ّ
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معتمد ًة يف ذلك عىل مجموعة من التقاليد اإليديولوجية من أجل تلبية املعايري اإليديولوجية الفاعلة
التي تتناسب وعرصنا .إن مستقبل السياسة الليربالية الدميقراطية يعتمد عىل التجديد اإليديولوجي،
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يستهدف هذا الباب تظهري نقد مفكري الرشق

للمنجز الحضاري لحداثة الغرب .أما عملية
التظهري فتجري أوالً من خالل كتابات سجالية مع

أفكار الحداثة ومعارفها قام بها مفكرون من الرشق
وشكلت قيمة معرفية تأسيسية ..وثانياً من خالل

مقاربات راهنة حول قضايا فكرية وفلسفية معارصة
وتدخل يف إطار تفعيل السجال النقدي مع الفكر

الغريب وتحوالته.

نحن والغرب
ثقافة الغرب يف ميزان النقد املعريف
الشيخ مصباح اليزدي..نموذج ًا
محمد عبد المهدي سلمان الحلو

ثقافة الغرب في ميزان النقد المعرفي
الشيخ مصباح اليزدي..نموذج ًا
[*]

حممد عبد املهدي سلامن احللو

ـ
ال يبدو الوقوف عىل املنجز الفلسفي والثقايف للفيلسوف اإلسالمي الشيخ محمد تقي
الهي .وميكن أن يُر َّد ذلك إىل سببني :االول يعود إىل أنَ الشخصية
مصباح اليزدي باألمر ِّ
موضوع البحث ذات غزارة انتاجية يف حقول معرفية واسعة ترتاوح موضوعاتها بني الفلسفة
وعلم الكالم والفقه وعلم أصول الفقه ..والثاين يعود إىل أن مقاربة شخصية فلسفية ودينية
رفيعة كالشيخ اليزدي تحتاج إىل منفسح من النقاش والرشح ال يسعه هذا البحث .ذلك ألن
القضايا واملعارف التي تناولها يف خالل مسريته التفكريية كثرية ومتنوعة ومعقدة .وهو األمر
الذي حدا بالكاتب أن يركِّز يف واحدة من مناطق تفكري الفيلسوف اليزدي وهي نقد الفلسفة
الثقافية للغرب الحديث.ـ

املحرر

خاص يف العلوم
يع ُّد مفهوم الثقافة من املفاهيم التي اتسع البحث فيها ،حتى أصبحت ذات محور
ّ
تاريخي
االجتامعية وعلم النفس االجتامعي والعلوم اإلنسانية األخرى .فمفهوم (ثقافة) مفهوم له عمق
ّ
والسيايس ولهذا تع ّددت تعريفات الثقافة ( :إ ّن رصاعات
االجتامعي
متط ِّور ،وهذا التط ُّور مرتبط باملجال
ّ
ّ
يتأت من رهانات اجتامعية أساسية )[[[.
التعريف هي يف الواقع رصاعات اجتامعية ،إذ إ ّن املعنى ّ
* ـ باحث وأستاذ يف كلية الرتبية ـ جامعة الكوفة ـ العراق.
ـ اية الله الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي من مواليد الجمهورية اإلسالمية االيرانية ،ولد عام  ،1935درس وتتلمذ عىل بعض العلامء
البارزين مثل االمام الخميني والشيخ بهجت ودرس الشفاء والحكمة املتعالية عند السيد محمد حسني الطباطبايئ ،يرتأس مؤسسة االمام
الخميني للتعليم والبحث العلمي يف قم املقدسة ،وهو عضو سابق عن محافظة خوزستان االيرانية وحاليا عن محافظة طهران يف مجلس
خرباء القيادة ،له مجموعة من البحوث واملؤلفات يف الفلسفة اإلسالمية واملقارنة وااللهيات واالخالق والعقيدة االسالمية.
http://mesbahyazali.org/arabic/ http:mesbahyazdi.ir/ar.
[[[ .1 -دنيس كوش ،مفهوم الثقافة يف العلوم االجتامعية ،ترجمة  :منري السعيدان ،املنظمة العربية للرتجمة ،بريوت – لبنان ،الطبعة
االوىل ،2007 ،ص .11ـ
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التيني يعني ِفالحة االرض ،لك ّن املفهوم شهد تطورا ً
ومع ان كلمة ثقافة يف بدء استخدامها
ّ

وانتقاالً من الفالحة إىل استخدامات متنوعة  :ثقافة الفنون ،ثقافة اآلداب ،ثقافة العلوم [[[ ،وكان من
املتخصصون سبعاً وعرشين صفحة تتحدث عن تعريف الثقافة [[[ ،وحاول تايلور
التعدد أن جمع له
ّ
أن يضع لها تعريفاً جامعاً مانعاً ُو ِ
ص َف بأنه أقدم تعريف وأش ّدها رسوخاً ،فعرفها بأنها( :تلك الوحدة
أي
الكلية املعقّدة التي تشمل املعرفة واإلميان والف ّن واألخالق والقانون والعادات ،إضافة إىل ّ
قدرات وعادات اخرى يكتسبها اإلنسان بوصفه عضوا يف املجتمع)[[[ ومن الغريب وصف تايلور
للثقافة بهذا املفهوم بأ ّن اإلنسان ال يتمكّن من امتالكها[[[.
ومن مفهوم الثقافة ننطلق مع املفكر اإلسالمي املعارص (مصباح اليزدي) الذي جعل من
الرصاع الغريب ـ الجمهورية اإلسالمية (الرشق االسالمي) رصاعاً ثقافياً يدور حول مسالة العقيدة

والقيم اإلسالمية ومحاولة تدمريها ،التي جاء بها االسالم واكدتها الثورة اإلسالمية يف ايران ،فكانت
بذلك هذه الثورة امتدادا ً لثورات االنبياء ،Dوسياسة الغرب محاولة للقضاء عىل الحركة الثقافية يف
الجمهورية اإلسالمية [[[.
تعدد تعاريف الثقافة
يرى مصباح اليزدي أ ّن الثقافة مصطلح متع ِّدد التعريفات ،وأ ّن تعريفاتها تربو عىل خمسمئة
تعريف ،وإن كان ال ب ّد من تعريفها فهي مجموعة من األصول التي تُ يّز سلوك اإلنسان عن سلوك
الحيوان ،فتحديد مصطلح الثقافة من خالل أركانها ،فالثقافة لها ركنان أساسيان االول :العقيدة (الرؤية
الكونية) التي تعتمد عىل معرفة األمور املوجودة أي ما ينبغي معرفته ،والثاين :القيم (املثل العليا) ما
ينبغي أن يوجد وما يجب عىل اإلنسان أن يفعله[[[.
فهذان هام األساسان لكل ثقافة ،وبهام أيضا متتاز ثقافة عىل أخرى ،وهو ال يعرتض أن يكون
يتغي (جوهر ثقافة اإلنسان)
من الثقافة اآلداب العرفية ،أو الكتابة أو اللغة ،ألنها أمور إن تغريت ال ّ
فاإلنسان املسلم الذي يتكلم اللغة العربية ،إذا سافر إىل بلد ما وتكلّم اللغة االنكليزية ،فتغيري اللغة
[[[ -املصدر السابق ،ص .18
[[[ -كليفورد غريتز ،تاويل الثقافات ،ترجمة  :محد بدوي ،املنظمة العربية للرتجمة ،بريوت – لبنان ،الطبعة االوىل ،2008 ،ص .81
[[[ -املصدر السابق ،ص .8
[[[ -املصدر السابق ،ص .8
[[[ -الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي ،اصول املعارف اإلنسانية ،ترجمة  :مركز نون للتاليف والرتجمة ،جمعية املعارف اإلسالمية الثقافية،
بريوت –لبنان ،الطبعة االوىل ،2001 ،ص .9
[[[-املصدر السابق ،ص  .11وينظر ايضا  :الغزو الثقايف ،مؤسسة ام القرى ،قم – ايران ،الطبعة االوىل ،2005 ،ص .73
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نحن والغرب

ال يغري ثقافته بجوهرها كام أنها ال تغري جوهر اإلنسان بالذات ،والحال كذلك يف الكتابة باعتبارها
يغي (جوهر الثقافة) هو العقيدة (الرؤية الكونية) والقيم
وسيلة من وسائل التواصل االجتامعي ،فام ّ
(املثل العليا) ،ليصل مصباح بعد ذلك إىل رؤية واضحة وحاسمة ومهمة ،وهي أ ّن تغيري عقائد
الشخص هو ما يغري الرؤية الكونية والقيم وتحويل ثقافته من االميانية إىل اإللحادية ،فالثقافة بهذين
الركنني ترتكز عىل أسس ثالثة:
رؤية كونية :معارف واعتقادات.
قيم وميول :مثل عليا.
ترصفات وأفعال :سلوكيات[[[.
وهذه املرتكزات واالسس ت ُركّز يف مكانة اإلنسان يف الكون ومعرفته بأمور ثالثة :محله من هذا
الكون ،أين هو؟ من أين جاء؟ إىل أين يذهب؟ وعندما يفكر اإلنسان ويدرك هذه األمور الثالثة ،يكّون
ح ّدا ً فاصالً بينه وبني الحيوانية بالوصف القرآين ،ألن مصباح يرى أن معنى التفكري القرآين يختلف
عن معنى التفكري العادي.
وبذلك يقسم مصباح الثقافة إىل قسمني :ثقافة إلهية ومن ضمنها الثقافة اإلسالمية ،مع ما مىض
رص التج ّدد والنهضة
عليها من التطورات ،وثقافة إلحادية معتربا ً الثقافة الغربية من هذا الفرع بدءا ً بع ِ
وما بعد التج ّدد او ما بعد الحداثة .والفرق بني الثقافتني مجموعة امور:

الكون :النظرة اإللهية إىل الكون تختلف عنها يف الثقافة الغربية فهي تعتمد عىل أمر تعلقي،
ّ
واستدل الشيخ مصباح مبا ورد
مبعنى أنها ثقافة ال تقوم عىل امر مستقل وإمنا عىل أمر قائم بالغري،
الس َم َو ِ
الَ ْر ِ
ف ْ
ح ِمي ُد( Mالحج ،) 64/
ات َو َما ِ
يف القرآن الكريمN :لَّ ُه َما ِ
ف َّ
ض َوإِ َّن اللَّـ َه لَ ُه َو الْ َغ ِن ُّي الْ َ
يف حني أن الثقافة الغربية ال تنظر إىل الكون إال بنظرة طبيعة مادية.
روحي ،يبقى من خاللها اإلنسان إنساناً
اإلنسان :تنظر الثقافة اإلنسانية إىل اإلنسان باعتباره ذا بُعد
ّ
وإن انفصلت عنه الروح بعد املوتُ ،مش ِكلة هذه الروح هوية وشخصية اإلنسان املحفوظة يف دنياه
وآخرته ،وهي أيضا ما تحفظ وحدته كانسان يف العوامل املختلفة التي مي ّر بها تكّونه حتّى موته وبعد
البعث والنشور ،لك ّن الثقافة اإللحادية تنكر وجود هذه الروح وتعتقد مبوتها بعد موت البدن وال
عالقة لبقائها مع هذه العوامل املختلفة.
القيم :االختالف يف زاوية النظر إىل املسائل القيمية (املسائل العملية) قيم ،أخالق ،قانون،
[[[ -اصول املعارف ،مصدر سابق ،ص .11
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باعتبارها أمورا ً اعتبارية أم أصلية ،وهل هي تابعة إىل ذوق اإلنسان أم أحكام وجدانية ،وهنا تختلف
النظرة بني الثقافتني.
الدين :من املسائل التي تشكل فرقا بني الحضارتني أو الثقافتني ،بني من يجعل الدين أساساً يف
الحياة كالثقافة اإللهية ،وبني من يفصل بني الدين والحياة كالحضارة الغربية [[[.
وهذا ال يعني أن مصباح يتّجه اتجاهاً سلبياً من التقدم الغريب ،فهو يحاول أن يفصل بني الثقافة
ألي عملية تحديثية يف الرثات واآلداب
والتكنولوجيا ،وال يرفض التقدم الحديث أو اإلجراءات ّ
التكنولوجي الذي حصل يف الثقافة الغربية وما وصلت إليه يف الجانبني
القدمية وال ينكر التقدم
ّ
والعلمي ،فهو تقدم ال ينكر ،لكنه ال يُع ّد هذا التقدم (ثقافة) ،وكام سبق أل ّن الثقافة عنده
االقتصادي
ّ
ّ
الرؤية الكونية مع ما تشتمل عليه من القيم ،وخسارة هذين االمرين ،يعني خسارة اإلميان والقيم
السامية وهذا ما يسعى الغرب جاهدا ً لهدمه وتخريبه[[[.
إن االهتامم مبفهوم الثقافة بوصفه مفهوماً واسعاً ،ينتقل من خالله مصباح من الهوية إىل الغزو
الخاصة واملميزة التي مت ّيزها عن غريها ،وت ُك ِّون سببا ومالمح بارزة يف
الثقايف ،فلكل أمة ثقافتها
ّ
هويّتها ،فالرشقيون ت ُبنى ثقافتهم بشكل واضح باملعارف اإللهية واملباحث العرفانية(( :وهذا املعنى
ـ يص ّنفنا به ما يصفنا به الغربيون كأحد املالمح البارزة لهويتنا ـ ولو أننا ال ميكننا أن نحسن الظ ّن
ييز الثقافة والحضارة الرشقية ويحدد لها هويتها هي املعنوية اإلنسانية
كثريا بكالمهم ـ))[[[ ،فام ُ
واالخالق والعاطفة التي تنبى كأساس عىل فلسفة االسالم ونظرياته يف ما بعد الطبيعة ،يف حني ان
الغرب ال يعرف اال بالتقدم التكنولوجي وحده ،وهو تقدم خال من العنارص املتقدمة ما أثار االمتياز
الرشقي مواجهة الغرب بأقىس مواجهة ،والعالئقية بني الهوية ومحوها وبني الغزو الثقايف هو ما
يسعى الغرب اليه ،لقطع الصلة بني الهوية والدين عند اإلنسان الرشقي من خالل القضاء عىل الفكر
والرؤية التوحيدية يف كل العامل.
ومع أنه يعرتف بضبابية مفهوم الثقافة وتعقيده ،يف الوقت نفسه يح ّدد تعريفاً واضحاً ومميزا ً
للغزو الثقايف( :فهو عبارة عن مجموعة األصول الفكرية القيمية التي تؤثر يف السلوك اإلرادي
واالجتامعي لإلنسان) [[[.
وكنتيجة للغزو الثقايف الغريب ،مييز مصباح بني نوعني من الثقافة االسالمية ،الثقافة اإلسالمية
[[[ -اصول املعارف ،مصدر سابق ،ص .164-163
[[[ -املصدر السابق ،ص  ،170وينظر الغزو الثقايف ،ص .13
[[[ -الغزو الثقايف ،ص .9
[[[ -املصدر السابق ،ص .12-11
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املنسجمة ،وهي ثقافة تتح ّدد من خاللها القيم مع تنسيق وانسجام سلويك ،وثقافة إسالمية ال تراعي هذا
االنسجام بني القيم اإلسالمية والسلوك ويصفها بأنها ثقافة لقيطة وملوثة وال تتالءم مع اإلسالم بيشء[[[.
ويح ّدد مصباح مجموعة من العوامل التي تتفاوت يف األهمية منج ّراء الوقوف ض ّد الثقافة الغربية،
فهو ال يكتفي بوصفها بأنها ثقافة تافهة وملوثة ،وليس سبب الوصف املتقدم هو كوننا رشقيني وهم
غربيون ،بل من االسباب وقد يكون السبب الرئييس لهذا التقابل ،الفرق األصيل بني الثقافة اإللهية
والثقافة امللحدة ،وهي مسال ُة املادية التي يتمتع بها الجانب الغريب ،فلم تكن املخالفة لالختالف
بني اآلداب والتاريخ والجغرافية ،لك ّن السبب ما تحمله الثقافة املادية من آثار وأبعاد مفسدة تؤدي إىل
االنحطاط والسقوط األخالقي [[[.
والغرب يريد ويجهد مبحاولة لتغيري واضح ملحد ّدات الثقافة اإلسالمية ( املعارف واملعتقدات،
رصفات واالحوال ) مبا يعني محاولة تغيري رؤية األفراد إىل الله والعامل واإلنسان،
القيم وامليول ،الت ّ
والخلط او تغيري القيم الصالحة وعدم التمييز بني ما هو صالح وما هو رديء ،فالغزو يعمل جاهدا ً
لتغيري هذه القيم ،وتعتمد ترصفات األفراد وأفعالهم بصورة مبارشة عىل هذه القيم وامليول مبا يؤدي
إىل انحرافها [[[.
يب ،يصفه بصفة وطابع إلهيني،
وهنا يعترب مصباح املعنى السلبي للغزو ،ويقابله مبعنى آخر إيجا ّ
ميكن وصفه بـ (االصالح) ويشبهه مبشاريع االنبياء لتبديل القيم والسلوك املنحرف الشائع يف
مجتمع ما ،وهذا غزو ـ عمل ـ مقبول وممدوح( :،ونحن نستقبل هذا الهجوم الثقايف الذي يؤدي
إىل إصالح األخطاء واالنحرافات واملفاسد يف مجتمعنا) [[[ وهذا النوع يواجه بالشكر واالمتنان،
عكس االتجاه السلبي الذي يسعى إىل تغيري عكس املطلوب ،فيقلب القيم إىل ضدها ،ويغري
االعتقادات الصالحة إىل فاسدة ،ويزرع بني الناس الرتديد والتشكيك وعدم االعتقاد ،مشفوعة
بحالة من التفاهات واالعتقادات التافهة الكاذبة ،وهذا التمييز يرجع إىل األصلني األساسني اللذين
مبوجبهام تختلف هاتان الثقافتان واألعامل املرتبطة بهام من أعامل أهدافها األساسية أهداف
املادي (االكل ،الرشب ،الجنس) ،لك ّنه
الغريزي
حيوانية مادية ،مع عدم االعرتاض عىل اإلشباع
ّ
ّ
ٍ
أبحاث علمية وتحقيقات يكون أساسها الغرائز املادية ذاتها ،حتى تكون
ينقد الجهود الكثرية من
[[[.
تحل بها املشاكل االجتامعية هي االسس الغريزية ايضا
األسس التي ّ
[[[ -الغزو الثقايف ،مصدر سابق ،ص .15
[[[ -املصدر السابق ،ص .21
[[[ -املصدر السابق ،ص .75
[[[ -املصدر السابق ،ص .77
[[[ -الغزو الثقايف ،مصدر سابق ،ص .78
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وإ ّن من األهداف االساسية للغزو الثقايف أيضا وسلب عقائد األمم ،الهدف االقتصادي ودوافعه
املا ّدية ،لك ّن الثقافة اإللهية (ثقافة األنبياء واملصلحني) تعتمد حني تبديل وتغيري ثقافة الناس تصحيح
االعتقاد وااللتزام بالقيم العليا [[[.
الرؤية الكونية
ميتاز العامل االسالمي الرشقي بثقافته األصيلة والعريقة ،وإ َّن دبيب الضعف فيها عرضها إىل
هجامت رشقية ـ ماركسية ،وغربية اوربية ـ غزو ثقايف ،ما أ ّدى إىل انقسام ذوي الحضارة إىل
والعقائدي لألمة
الفكري
هذين املعسكرين ،فرضورة اإليديولوجية ودراستها لغرض التحصني
ّ
ّ
اإلسالمية ضد انقسام اإلسالم الرشقي إىل مؤيد للرشق ،ومؤيد للغرب ،واىل تائه ضائع بني ذينك
الطرفني ،من هنا جاء االهتامم واضحاً بالرؤية الكونية ـ أحد ركني الثقافة ـ وهي يف الوقت نفسه
الخاص ،التي تفرتق عن املعنى العام بأنها تخلو من أفعال (الوجوب
اإليديولوجية باملعنى
ّ
واملنع) ،أي سلوكيات اإلنسان املشكلة ملجموع أفكاره العملية املحددة لسلوكياته ،وتحديد
هذا السلوك ال يكون اال وفق نظام عقائدي ـ نظام فكري ـ يبلور االفكار العملية التي تحدد سلوك
اإلنسان ،فاإليديولوجية باملعنى الخاص( :النظرة الكلية التي تدور حول ما هو موجود)) واملعنى
العا ّم إضافة إىل ما سبق ،تحدد سلوك اإلنسان تجاه ما هو موجود وتتعلق بأعامل مبارشة ـ وجوب
ومنع ـ [[[ ،وبهذا تتسم الحياة اإلنسانية بالطابع اإلنساين وفق رؤية كونية واقعية ،ترافقها إيديولوجية
سليمة ،ويدخل ضمنها مضمون الحرية واالختيار الذي يصري الحياة الحيوانية ـ الغريزية وحدها ـ
إىل حياة إنسانية باتباعها ايديولوجيتها املقررة(( :فليك تكون لنا حياة إنسانية حقيقية يجب أن نفهم
ما هي أعاملنا؟ وألي يشء نحن عاملون؟ أو من الواجب أن نعمل هذا أو ال؟ وعندئذ نؤدي ذلك
العمل الذي يجب أن نؤديه ،وبالطريقة التي يجب أن نؤديه بها )[[[.
ويرفض مصباح اليزدي أن تكون الرؤية الكونية متولدة من اإليديولوجية وحدها أو بالعكس،
كام يرفض اإليديولوجيات ذات الرؤية امللفقة ،التي تأخذ شيئاً من هذا املذهب وشيئا من ذاك
املذهب من دون مراعاة لالنسجام املنطقي الذايت بينهام ،فالثقافة التي تبنى عىل مقدمات ونتائج
صحيحة ،وذات استنتاج صحيح بعيد عن املغالطات هو ما يكون رؤية كونية منسجمة ،ونظام
فكري يتمتع بتلك الخاصية نفسها من االنسجام الداخيل والعميل وحسب ،والقران يشري بوضوح
إىل هذا التامزج بينهام ـ الرؤية الكونية واإليديولوجية ـ من خالل التفرقة التي تبينها اآليات
[[[ -املصدر السابق ،ص .81
[[[ -اإليديولوجية املقارنة ،مصدر سابق ،ص .10
[[[ -املصدر السابق ،ص .12-11
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واب ِعن َد
ش ال َّد ِّ
املحكامت بني الدواب والناس فتنعتهم مرة بالكفر وأخرى بالصم والبكم (إِ َّن َ َّ
إل ِ
ج ِّن َوا ِ
ريا ِم َن ال ِ
نس لَ ُهم
اللَّـ ِه الَّذي َن كَفَروا فَ ُهم ال يُؤ ِمنو َن ) (االنفال َ ( ،)55/ولَقَد َذ َرأنا لِ َ
ج َه َّن َم كَث ً
عي ال يُ ِ
نعام بَل ُهم
بصو َن بِها َولَ ُهم آذا ٌن ال يَس َمعو َن بِها أُولـ ِئ َك كَاألَ ِ
ُلوب ال يَفقَهو َن بِها َولَ ُهم أَ ُ ٌ
ق ٌ
أَضَ ُّل أُولـ ِئ َك ُه ُم الغا ِفلو َن ) (االعراف ،)179/فالحقيقة اإلنسانية تدعو اإلنسان إىل أن يفكر بقواه
املدركة ليظفر برؤية كونية صحيحة تكون أساسا لسلوك ح ّر مختار وهذا هو اإلنسان املؤمن
املتمتع بقيمة إيجابية ،والذي يقابله اإلنسان املستضعف الذي ال قيمة له لوقوعه تحت مامنعة
الطغاة ،والجدير بالذكر أن مصباح يقسم اإلنسان إىل مجموعة من الفئات:
اإلنسان املؤمن ذو القيمة االيجابية.
اإلنسان املستضعف الواقع تحت ضغط الطغاة.
اإلنسان الغافل الذي يكف عن استخدام التفكري املستقل وقواه املدركة.
اإلنسان الكافر ذو القيمة السلبية املتعصب الناكر لإليديولوجية الحقيقية
وللرؤية الكونية بهذا املعنى ثالثة مباحث رئيسية :
معرفة الوجود :وهي ما تؤهله للحصول عىل رؤية عامة عن الكون والوجود والرابطة بني املادة
والوجود والتساوي بينهام او عدمه.
معرفة اإلنسان :وهو اإلنسان املادي الروحي ،الذي ميلك روحاً تبقى بعد البدن يف مرحلة ما بعد
املوت ،وما تشكله الروح من أهمية يف الحياة الخالدة وهل اإلنسان مع الروح تكون حياته خالدة ام
محددة؟
معرفة السبيل :والسبيل هو الوحي الرابط لإلنسان بني الدنيا واالخرة ،بني التوحيد واملعاد،
بوصفه ـ الوحي ـ حلقة وسطى بني الرؤية الكونية واإليديولوجية ،ويقع ضمن هذه املباحث النبوة،
لتكتمل األصول العقائدية (التوحيد ،النبوة ،املعاد) ،وما يتعلق مببحث النبوة من مباحث االمامة
لتكوين نظرية كاملة ،هذا ما يحقق سعادة ال نهائية لإلنسان يف بحثها وإدراكها ـ من أين؟ ،ويف
أين؟ وإىل أين؟
التقسيم املعريف املتقدم يتضمن نقدا ً للغرب لتخليه عن بعض املباحث املتقدمة ،التي تضمن
حصول اليقني لإلنسان ،رافضا الراي السائد يف الثقافة الغربية الذي يؤكد أن حصول اليقني إمنا يكون
من خالل املسائل العلمية ومباحثها ،باعتبار أن هذه املسائل العلمية مسائل ذات نتائج احتاملية
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وليست يقينية ،مع ان اليقني هو املرتكز االسايس كام تقدم للحضارة الرشقية االسالمية[[[ .ويتضح
خطل الراي الغريب اكرث والنقد املوجه إىل الغرب من خالل تقسيم مصباح الرؤية الكونية إىل اربعة
اقسام:
االول :الرؤية الكونية العلمية  :فبعد ان يذكر مجموعة من تعريفات العلم ،باعتباره اعتقادا ً يقيناً
مقابل للشك ،او مجموعة من املسائل التي لها موضوع مشرتك وتدور حول موضوع واحد كعلم
الطب ،تقع الفلسفة تحت هذا التعريف ،لكونها تدور حول موضوع احكام الوجود الكلية ،ويعرف
العلم ايضا بانه مجموعة املسائل املثبتة بالعلم التجريبي ،ويكون بذلك يف مقابل الفلسفة ،معتمدا
عىل الفرضيات والنظريات التي يحتاج يف اثباتها إىل التجربة.
الثاين :الرؤية الكونية الفلسفية :ويعرف الفلسفة بتعريفني األول ،قديم ليشمل كل العلوم الحقيقية
وتقسيامتها املعروفة يف الفلسفة القدمية ،والثاين الجديد ،وهو ما تكون الفلسفة فيه مبقابل العلم،
لـتشمل ما بعد الطبيعة وهو املعروف باإللهيات او الفلسفة االوىل يف الفلسفة القدمية.
الثالث :الرؤية الكونية الدينية :ويقصد بالدين مجموعة العقائد واملسائل االخالقية واالحكام
والقوانني الفردية واالجتامعية ،والتي متثل املسائل املوحى بها من السامء ومنزلة بواسطة (السبيل)
عىل االنبياء ،وهو ما يقصد به الرؤية الكونية الدينية املنتهية إىل الوحي االلهي.
الرابع  :الرؤية الكونية العرفانية  :وهي املعرفة الحاصلة عن طريق املشاهدة القلبية ،ال بواسطة
العقل وال بواسطة التجربة الحسية ،حيث يرى العارف الوجود مظهرا لنور الله تبارك وتعاىل [[[.
وكام ينقد مصباح الرؤية العرفانية والرؤية الدينية ،باعتبار ان الرؤية العرفانية رؤية شخصية محضة
ال ميكن أن تنقل إىل اآلخرين ،أو تق ّدم تفسريا ً للعامل يقوم عىل هذا الشهود ،ومن جانب آخر فإ ّن
السلوك العرفاين يحتاج إىل معرفة كاملة بالدين ،وهذه املعرفة ال تكون إالّ من خالل األسس العقلية
الفلسفية ،أما الرؤية الدينية وإن تضمنت مسائل جاء بها الوحي والكتب الساموية ،كالتوحيد ومسالة
وجود الله تبارك وتعاىل والنبوة وغريها ،إال أن هذه املسائل ال ميكن االعتامد عليها من دون تقديم
(فلسفي) لها ،خصوصا أنه يشيد بدور القرآن الكريم الذي أشار إىل مجموعة كبرية من آيات
برهان
ّ
يل وبرهان املسائل املتق ّدمة لكن( :ورود هذه الرباهني يف القران ال يسلبها
التعقّل والتفكّر العق ّ
حقيقتها الفلسفية ،إذ ال ميكن أن توجد رؤية كونية دينية مستقلة عن الفلسفة)[[[.
[[[ -اإليديولوجية املقارنة ،مصدر سابق ،ص  .17-15ينظر ايضا ،اصول املعارف اإلنسانية ،مصدر سابق ،ص .167-161
[[[ -اإليديولوجية املقارنة ،مصدر سابق .ص .22-19
[[[ -املصدر السابق ،ص 24
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ينقد مصباح الرؤية الكونية العلمية التي يقول بها الغرب ،لكونها تعتمد عىل منهج تجريبي
احتاميل وال ميكن ان توصل إىل اليقني ،خاصة اذا كان تعريف العلم باملعنى الثالث ،مجموعة
الفرضيات والنظريات املعتمدة عىل التجربة ،الن الرؤية الكونية تعتمد عىل الفسقة( :املواضيع
االساسية للرؤية الكونية هي امور فلسفية ال بد من اثباتها بالطريقة العقلية ،وال وجود اطالقا لرؤية
كونية مستقلة عن الفلسفة)[[[.
القيم
الجانب الثاين من الجوانب األساسية للثقافة التي بحثها مصباح هو جانب القيم ،فهل القيم ثابتة
خالدة فطرية عقلية؟ أم هي قيم متغرية بتغري الظروف الزمكانية؟ وهنا يُسلِّط الضوء نقدياً عىل القيم
متغية بتغري األقوام واألزمان ،فيشء
الغربية التي يرى أنها ال تقوم عىل أسس ثابتة ،وإمنا عىل أسس ّ
له قيمة يف هذا اليوم ،قد ال تكون له القيمة غدا ً ،وهذه مسألة أساسية يف التفكري القيمي ،تتفرع عنها
مجموعة كبرية من املسائل منها أصول هذه القيم ومنبعها وتربير االلتزام بها ،وهل ميكن مخالفتها
أم ال؟ وهل هذه املسائل القيمية مسائل ج ّدية أم غامضة؟ وما مدى تأثريها يف اإلنسان ،وهل هذا
التأثري عميق أو سطحي؟ وهل هي تؤثر سلباً أو إيجاباً يف اإلنسان؟ [[[.
وعىل ذلك يف ِّرق مصباح بني العقل النظري ،الذي يدرك من خالله وجود األشياء أو عدمها،
ويدرك من خالله أيضا الرؤية الكونية ،وبني العقل العميل ،الذي يحكم بالحسن أو القبح ،بـالـ
(ينبغي) والـ ال (ينبغي) وهو الحكم القيمي املقصود[[[.
ومن خالل تفرقته بني الواقع و الحقيقة ،ينطلق مصباح لنقد الفكر الغريب الذي نظر إىل مسألة
القيم بأنها ليس لها واقع عميل ،باعتبارها احاسيس ومشاعر يف انفسنا وال يوجد يف الواقع العيني
املستقل عن االدراك يشء يسمى (القيم) فـ(( :الحسن العقيل والخري االخالقي والفضيلة)) يعتربها
عالقة بني أحاسيس وبني أشياء واقعية [[[.
ويبني العالقة بني (امليل) و (الواقع) يف الفكر الغريب ،فإذا اردنا تحقيق يشء أو منيل اليه
نستخدم عباريت (ينبغي ،يجب) ،ونصفه بالحسن ،لكن بابتعادنا عن تحقيق هذا اليشء أو امليل
إليه نستخدم العبارتني عينهام لكن مبعنى الض ّد ،ال (ينبغي ،يجب) ونصف الفعل الصادر بالقبح،
[[[ -املصدر السابق ،ص .24
[[[ -املصدر السابق .ص .19
[[[ -املصدر السابق ،ص .78
[[[ -مصدر سابق ،ص .80
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فالحسن ميل إىل اإلحساس بهذا اليشء والرغبة يف عمله واقعاً ،والقبح ميل عن هذا اإلحساس
واالبتعاد عن فعله ،وبهذا تكون املصطلحات من حسن وقبح وواجب وغريها(( :أحكام عملية
موضوعي إمنا هي أحكام ذاتية))[[[ ،وهذه األمور ما يطلق عليها باألمور
عقلية ليس لها واقع عيني
ّ
االعتبارية ،ويدخل ضمنها الجانب الديني أو املسائل الدينية ،والقصد من الحكم االعتباري
الحكم الذي ال واقع له ،وال حقيقة له ،فال يشء مطابق للواقع ،وكل ما يوجد عالقة بني أنفسنا
وبني يشء آخر ال ميتلك شيئاً من الحقيقة وليس هو مطابق للواقع ،وهنا يسقط أي معنى للمطابقة
أو عدم املطابقة ،فالفعل يكون مطابقا إذا توافق يشء مع يشء آخر ،وهذا التوافق أو التطابق يطلق
عليه (بالوجوب) ،فالوجوب وفق النظرة الغربية ليس إدراكاً لواقع األمر ،وبهذا ال ميكن أن يتصف
بالحقيقة ،فالقيمة ال توصف بالحقيقة ما دامت تعرب عن إحساس.
وبعد هذا العرض يق ّدم مصباح نقده للمسالة الغربية ،ألهميتها يف الكثري من املسائل الدينية
والرتبوية واألرسية ،ولالرتباط املبارش بني هذه املسائل أحكام وجوبية كالحالل والحرام ـ ينبغي
وال ينبغي ـ ولتصادم هذه األحكام وهذه النظرة بينها وبني األحكام املتعلقة بالدين وصوال إىل
قاعدة اعتمدها عليها الغرب ـ حسب وجهة نظر مصباح ـ يطلق عليها ـ قاعدة التساهل والتسامح ـ
ومفاد هذه القاعدة ،إذا كانت األحكام القيمية ال واقع لها وهي أحكام تتعلق بأحاسيس شخصية فال
يحسون ووفق ما يرون[[[،
ينبغي التشدد يف العديد من املسائل ،فلكل قوم فعل
ّ
خاص بهم وفق ما ّ
فاملسائل القيمية مسائل تخضع للتوافق واالختبار واالشرتاك بني الناس ،فإن اتفق الناس عىل
مسألة يجب مراعاتها حتّى ال تقع الفوىض واالختالف ،ونقد مصباح لهذه النظرة الغربية ويعارضها،
باعتبار أن األمور القيمية ال ميكن الحكم عليها بالسلب أو اإليجاب ما مل يكن وراءها واقع تطابقه،
فاالستدالل عىل حسن يشء أو قبحه إمنا يتعلق مبقارنة القيمة مع ما تحققه من أرصدة واقعية،
يعرب عنها مصباح بأنها (قيم حقيقة) ،فإذا مل يتعلق الحسن والقبح بقيم حقيقة واقعية ،تكون هذه
القيم قيامً زائفة ،لينطلق مصباح من هذه الفكرة والعالئقية بني القيمة واملطابقة ،أو القيمة والواقع
مع األحكام اإلسالمية وما يتبعها من املصالح واملفاسد ،فإن انتهت هذه األحكام ـ يف الواقع ـ
إىل مصالح فهي تستند إىل أرصدة واقعية وبذلك ال تكون هذه القيم (نسبية) وفق مقوالت الناس
وأهوائهم ،وإن وصفت بعض األفعال بالقبح ،فهذا أيضا يُدلِّل عىل أن هذه األحكام واقعية ألنها
عنت مفاسد واقعية[[[.
[[[-مصدر سابق ،ص .79
[[[ -املصدر السابق .ص .79
[[[ -اصول املعارف اإلنسانية ،مصدر سابق ،ص  .82وينظر ايضا  :الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي،النظرية السياسية يف االسالم ،ترجمة:
خليل الجليحاوي ،دار اوالء ،بريوت –لبنان ،الطبعة االوىل ،2008 ،ج ،2ص .269
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ليصل مصباح إىل مسالة اصالة القيم ،فالقول بأن حفظ األمانة أمر له قيمة واقعية ويصدق عند
جميع الناس و ال يخضع آلراء الناس وأهوائهم ،وبدون حفظ األمانة يُعاين املجتمع خلالً كبريا ً،
ومثل حفظ األمانة شيوع الكذب الذي يؤدي إىل الخلط بني الصدق وعدم القدرة عىل التفاهم
بني الناس وأبناء الجنس الواحد ،ويؤثر سلباً يف املجتمع ،فالقول بان القيم اعتبارية او نسبية يف
نظرة الغرب( :مغالطة من املغالطات الشائعة يف املدارس الفلسفية السائدة يف الغرب)[[[ ،التي
نشأت بنظر مصباح نتيجة للتوأمة بني الليربالية واالخالق الوضعية والتي ادت إىل نشوء اتجاهات
ثقافية مثل النسبية واالتجاه الفردي يف الثقافة الغربية فاملالك يف القيمة هو اللذة ،ومبا أن الناس
يختلفون يف االلتذاذ باألفعال واالشياء فلذة شخص ليس مثل لذة آخر ولهذا تكون االخالق والقيم
نسبية يف املنظور الغريب[[[.
إن إثبات القيم يختلف بني الثقافتني اإلسالمية والغربية ،ففي الثقافة اإلسالمية تثبت القيم
باالستدالل واألدلة والرباهني املنطقية ،فإذا أمثرت بهذا االستدالل نستطيع أن نثبت وجوب إحياء
القيمة األخالقية ،لكن ليست هذه الطريقة الوحيدة بل إن تهييج األحاسيس من الطرائق التي اتبعها
الغرب ملجابهة القيم اإلسالمية ومواجهتها ،النهم ال ميلكون سالحاً يواجهون به القيم اإلسالمية
األصيلة فالتجأوا إىل أسلوب الدعاية املركزة من الكتب والروايات التي يقبلها الناس ويقرأونها مبا
يؤدي إىل تهييج مشاعرهم واحاسيسهم باالستفادة من الخيال ويحاولون بثّ نوع من السلوك عن
طريق فيلم معني أو شخصية بطل لفيلم[[[.
وي ِّيز بينه وبني القيمة املستخدمة يف االقتصاد ،مقسامً
ويزيل مصباح االبهام عن مصطلح القيمةُ ،
إياها إىل قسمني يف مجال استعاملها ،فالقيمة الذات ّية تتضح يف العالقة بني شخص وشخص آخر،
أي إن العالقة ذاتية بينهام ،لك ّن القيمة الغريية التي تكون العالقة فيها للواقع وليس لليشء يف ذاته،
كقيمة املال ،فهي قيمة غريية للفائدة املرجوة منه وليس لذاته ـ أي ليس مطلوباً لذاته ـ لكن القيمة
األخالقية بنظر مصباح بعيدة عن القيمة باملعنى االقتصادي أو الفلسفي ،فالقيمة تتعلق باألخالق
وارتباطها بالسلوك االختياري لإلنسان ،فامللكات النفسانية واألخالقية امنا تحصل نتيجة لتكرار
كل قيمة أخالقية موضوعها السلوك
العمل االخالقي وتصبح ملكات كالبخل او الكرم وغريها ّ ( :
اإلنساين أو مبدأها أو نتيجتها الفعل االختياري)[[[ ،وللقيمة أهمية كبرية داخل املنظومة األخالقية
[[[ -اصول املعارف اإلنسانية ،مصدر سابق ،ص  ،84وينظر ايضا  :الغزو الثقايف ،مصدر سابق ،ص .182-181
[[[ -الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي،النظرة الحقوقية يف االسالم ،ترجمة  :وليد املؤمن ،دار اوالء ،بريوت –لبنان ،بدون طبعة وال تاريخ
ج ،1ص  ،367وينظر  :ج ،2ص .269
[[[ -الغزو الثقايف ،مصدر ثقايف ،مصدر سابق ،ص .163-161
[[[ -الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي ،الحاجات االساسية لالدارة االسالمية ،ترجمة  :سلامن االنصاري ،دار النبالء ،بريوت –لبنان ،الطبعة
االوىل ،2002 ،ص .148
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االسالمية ،ومن جوانب متعددة ،من جانب ارتباط اخالقيات الفرد مع الذات ((النفس)) ،من جانب
ارتباط اخالقيات الفرد مع اآلخر (الله ،االرسة ،املجتمع) ،يف حني ان املذاهب االخالقية الغربية
ترتبط ارتباطا جزئيا مع ما تقدم ،فقد ال تخص اآلخر (الله) ،اإلضافة إىل ما تحققه من عدم انسجام
بينها ،فوجود تضاد او تناقض بني مجموعة القيم داللة عىل عدم وجود االنسجام واالتساق بني هذه
القيم (املصطنعة) ،ومام يدلل عىل اصطناعيتها تبدلها وتغريها بني فرتة واخرى ومن جيل إىل جيل،
لكن القيم يف االخالق اإلسالمية منسجمة ومتسقة اتساقا وانسجاما داخليني ،فهي قيم خالدة ثابتة
غري متغرية ،من بداية الدين االسالمي إىل يومنا هذا ،ويشبهها بالشجرة املتأصلة الجذور ،وذات
الجذع القوي ،ويؤكد االرتباط واالنسجام بينها ويصفه باالرتباط العقيل واملنطقي[[[.
ومع ما متتاز به القيم اإلسالمية من الحسن الفعيل ،متتاز ايضا بالحسن الفاعيل ،فمصباح يؤكد
ان هناك مجموعة من االفعال التي يكون فيها حسن فعيل مثل الصدق ،لكن اذا كان الصدق لغرض
الرياء يفقد الحسن الفاعيل ،أي ال يرتتب عليه األجر والثواب ،وهذا واضح من خالل تعابري القرآن
الكريم يف آياته (فآمنوا) حسن فاعيل ،و(اعملوا الصالحات) حسن فعيل ،أي إن الدين االسالمي
يعطي أجرا ً وثواباً عىل الفعل األخالقي ،وبهذا يفرتق عن الفعل األخالقي يف الثقافة الغربية والذي
ليس لفعله إال الحسن الفعيل ،فعمل اإلنسان غري املؤمن مع امتالكه للحسن الفاعيل ،لكنة يفتقر
إىل الحسن الفاعيل ،فال يكون الهدف منه الرضا اإللهي وإمنا الشهرة مثالً ،أو إرضاء الناس أو
اكتساب املحبة منهم [[[.
فهو يعتقد أن املصالح الحقيقة لألعامل واألفعال ترتبط بعامل ما بعد الطبيعة مبا فيها من منفعة
روحية ومعنوية ،وهذه املسائل ال ميكن إثباتها باملنهج التجريبي الغريب ،وأ ّن الدفاع عن هذه القيم
واملحافظة عليها هو ما يؤدي إىل حفظ الهوية والثقافة اإلسالمية من محاوالت (التطميس) الذي
تقوده الثقافة الغربية ،بل إنه يدعو إىل العنف يف سبيل الدفاع عن هذه القيم ،بعد أن يفرق بني العنف
االبتدايئ املذموم ـ مبعنى الغزو ـ والعنف الذي يكون مواجها لعنف آخر (لرفع عنف آخر) وهو
عنف ال يتسم بالذ ّم ،ما زال الهدف منه املحافظة عىل القيم من الهجامت الغربية واملنع من تبدلها
بقيم مفككة منحلة ،ويؤكد أن املجتمع الغريب يشيع مقاالت غامضة الغرض منها قتل روح اإليثار
والشجاعة يف نفوس املؤمنني من خالل مقولتهم أن االسالم يرفض العنف ،ليحلوا محلّها قيامً
جديدة ذات صبغة تنعدم فيها الحساسية والغرية الدينية والوطنية وتشيع فيها روح التسامح يف إت ّباع
القيم بني الناس لغرض سلب الدين ،الذي هو أعز ما ميلكه اإلنسان املؤمن ،ويف املقابل يرفض
[[[ -املصدر السابق ،ص .151
[[[-الحاجات االساسية للدارة االسالمية ،مصدر سابق.283-280 ،
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مصباح استخدام أساليب الغلظة والش ّدة يف الدعوة إىل هذه القيم مطالباً بأن يكون الخطاب الدعوي،
خطاب صدق وأمانة إلدراك الحقيقة والتحرر من الجهل والغفلة [[[.
الدين ،السياسة ،احلق ،احلرية
من األسباب التي أدت إىل فارق كبري بني الثقافتني من جراء اختالف النظرة والتفسري إىل مجموعة
من املقوالت الفكرية يف الثقافة اإلسالمية ومحاولة صبغها بصبغة عفوية بعيدة عن التصور الديني
لها ،شكل بدوره نقطة عداء بني الثقافة اإلسالمية والثقافة الغربية ،وكانت اهم هذه املحاور العالقة
بني الدين والسياسة ،والحرية ،والنظرة إىل الحق والواجب ،فمن ابرز املظاهر التي ادت إىل العداء
بني القطبني فكرة فصل الدين عن السياسة واالعتقاد ان الكنسية ليس اال مكانا للصالة والدعاء فالدين
مكانه الكنيسة حتى اصبحت هذه النظرة دخيلة عىل الفكر االسالمي ،والفصل اتسع من الفصل بني
الدين والسياسة إىل الفصل بني الدين وترشيع القوانني االجتامعية والعالقة بني الحرية يف املفهوم
الديني والحرية يف الفكر الغريب.
الحرية والكذب يف التاريخ من الوسائل التي كانت تزرعها الثقافية الغربية من خالل (أصالة القدرة
والقوة) ،ومن خالل تطبيق أفكارها وقوانينها بقوة داخل املجتمع ،ومسالة تحريف التاريخ يشري
كل املوضوعات
إليها مصباح باعتبارها وسيلة إلثبات النبوغ والتطور الغريب ،فقام الغرب بحذف ّ
التي تتعلق بالحضارات األخرى ،لتكون الحضارة األوروبية هي النابغة ،ولذلك حذفوا( :االسالم
من املناهج الدراسية بعد عرص النهضة حتى يتج ّنبوا االعرتاف بعظمة الحضارات غري األوروبية)[[[،
ولهذا كانوا يعتربون أنفسهم أنهم االفضل ،ويصفون غريهم من الشعوب بانها االدىن [[[.
يربط الشيخ اليزدي بني مفهومي (الحرية والدين) من جهة ،ومفهوم والية الفقيه من جهة أخرى،
وهذا تحت سقف الدين وفصله عن السياسة ،وينطلق من فكرة الحق ،ويعترب الحقوق من املسائل
املهمة التي سبق أن اكد الغرب أنها تتعلق باإلنسان وحق الشعب ،ويعزل الغرب بينها وبني حق الله
تبارك وتعاىل ،يف حني أن النظرة اإلسالمية إىل الحقوق وخاصة حقوق اإلنسان تنشأ من حق الله
سبحانه ،فحقه تعاىل أن يعبدوه ويُطيعوه وينفذوا أوامره ،ج ّراء هذا الحق يف العبادة ،فإن هناك ثواباً
ينتظر اإلنسان الذي يُراعي هذه الحقوق ،لكن هذه املوضوعات ال تتفق والنظرة الغربية ،أو بعض من
يُطلق عليهم مصباح (مستنريي الفكر املتدين) الذين تأثروا بالثقافة الغربيةُ ،مطلقني عىل هذا العرص،
[[[ -النظرية السياسية يف االسالم،مصدر سابق ،ج ،2ص .222-220
[[[ -الغزو الثقايف ،مصدر سابق .ص .32
[[[ -املصدر السابق ،ص .33-32
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عرص التجديد او عرص التحرض ،ومبدأهم ليس االهتامم بالواجبات التي املفروضة عىل اإلنسان
املسلم يف الدين االسالمي ،مقابل حقوق مضمونة لهم ،فالثقافة الغربية تنتزع الحقوق انتزاعا [[[.
إذن هناك عالقة بني الحق والواجب يف الدين االسالمي كام يؤكد اليزدي وهي ذات أهمية كبرية
يف استمرارية املجتمعات البرشية ودميومتها ومن جملتها املجتمعات املعارصة ،ويوضح العالقة
حق عىل اإلنسان الثاين ،فمن (واجب)
بني (الحق) و (الواجب) ،مؤكدا ً أنّه إذا كان لإلنسان األول ٌّ
اإلنسان الثاين احرتام (حق)اإلنسان األول ،وهذه الخاصية تنتقل من الفرد إىل املجتمع ،فيوجد حق
ملجموعة من الناس إزاء مقابل هو (الواجب) لجامعة أخرى ،هذه النظرة اإلسالمية تختلف عن
النظرة الغربية التي تدعي الحقوق من دون أن يكون أمامها نوع من الواجب ،لذا هم يقولون بانتزاع
الحق إنتزاعاً دون مقابل من واجب[[[.
حق له ،لكونه تعاىل خالقنا،
فمنشأ النظرة النقدية للغرب ،هو ترك العبادة لله تعاىل ،فالعبودية ٌّ
وخالق العامل ،وبذلك يتوجب علينا (واجب) حق العبادة ،ما دفع الغربيني إىل عدم االعتقاد بخلق
العامل وعمد االعتقاد بوجوده تعاىل ،وأن منهم من ذهب للقول بوجوده تعاىل من دون حق للطاعة

له ،وذهب فريق ثالث إىل أنه موجود ،ومفرتض الطاعة ،وله واجبات وأوامر ،لكن ال يوجد أي
إجبار عىل الطاعة اتساقاً مع نظرية اإلنسان الح ّر ،ومصدر اإلعتقاد هو ما جاء به "أوجست كونت"
حني فصل الدين عن االخالق ،من ج ّراء هذا الفصل تحققت أخالق ال إلهية وظهر ما يُس ّمى
الوضعي ،دين بدون إله ،بنوا له معابد لعبادة اإلنسان وحققوا (دين عبادة اإلنسان) وأصبح
بالدين
ّ
"كونت" نب ّياً لهذا الدين[[[ .فلقد أصبح مفهوم الحرية عندهم وثناً ،وأصبح من املفاهيم الدخيلة
يف الفكر اإلسالمي ،حتى أثاروا تنايف مفهوم الحرية مع مفهوم الحكم السيايس واإلجتامعي يف
عب مصباح ،رافضاً مفهوم الدميقراطية بعد أن يُق ِّدم لها مصباح صورة
اإلسالم ،وهي مغالطة كام يُ ِّ
واضحة عنها وعن نشوئها يف املجتمعات الغربية القدمية ،وهو يؤكد أن هذا االستخدام اختلف يف
النظام (العلامين) عن ما كان مستخدماً يف السابق ،فالنظام العلامين يستخدم مفهوم الدميقراطية
مبا يعني فصل الدين عن السياسة واملجتمع ،فمع قولهم بالحرية لكن هذا املفهوم الجديد
للدميقراطية ال يسمح لألشخاص مبامرسة الشعائر الدينية يف الدوائر الحكومية واملؤسسات ،إ ّن
القائلني بالدميقراطية يُعطون أصالة الحكم و السلطة للناس ،مع أن هذا الرأي ال يّتفق ونظرية الحق
[[[ -النظرة الجقوقية يف االسالم ،مصدر سابق ،ج ،1ص .177-167
[[[ -املصدر السابق ،ج ،1ص .177
[[[ -املصدر السابق ،ج ،1ص  178وكذلك ينظر  :ج 2ص .210
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نحن والغرب

اإللهي العتبار أن الحاكمية كـ (حق) ليس ثابتاً للناس فردا ً فردا ً ،ألن جميع الوجود متعلّق به تعاىل،
حق
رصف طبقاً ألوامر الله تعاىل املالك الحقيقي ونواهيه ،فليس من ّ
فعىل اإلنسان أن يُحسن الت ّ
حكم عىل اآلخرين أو أن يُعيّنوا لهم حاكامً ،ومبا ان امللك له تعاىل ،الحاكمية
الناس أن ُيارسوا ال ُ
له ،فهو خول النبي sواعطى له مرشوعية الحاكمية عىل الناس والترصف يف اموالهم وحقوقهم
وصالحياتهم .كان الرسول األعظم ،sيف أعىل مركز يف الدولة لكنه مل يكن له سلطة عىل الناس،
ت َعلَ ْيهِم
نت ُم َذكِّ ٌر ل َّْس َ
بآي القرآن ََ Nذكِّ ْر إِنَّ َا أَ َ
والناس ميلكون حرية فيام يفعلون مستدال عىل ذلك ِ
نت َعلَيهِم ِب َوكيلٍ M
رشكوا َوما َج َعلناكَ َعلَيهِم َحفيظًا َوما أَ َ
بِ ُ َ
ص ْي ِط ٍر( Mالغاشية)َ N ،ولَو شا َء ال َّلـهُ ما أَ َ
(االنعام)َّ N ،ما َع َل ال َّر ُسولِ ِإ َّل ا ْل َب َل ُغ َوال َّلـهُ يَ ْعل َُم َما تُ ْبدُونَ َو َما تَكْ ُت ُمونَ ( Mاملائدة) ،ألن هدف الرسالة
بالحق ومسلكهم سلوك السعادة ،وهذا ما ال يكون باإلكراه لعدم انسجام اإلكراه مع
هو معرفة الناس
ِّ
الرتبية اإلنسانية ،فضالً عن أن جوهر الرتبية هو معرفة الناس الحقيقة عن وعي ومعرفة[[[ ،ومن اإلميان
الحقيقي التسليم واالتباع للرسول ،sألن اإلميان بشكلٍ نظري دون التطبيق العميل بدعوى الحرية،
ّ
موقف يُشبهه مصباح بالفعل الدميقراطي حني ينتخب مجموعة من األشخاص أصحاب املواعيد ـ
املرشحون لإلنتخاب ـ بعد أن يأخذوا مواقعهم يف الحكومة فيبتعدوا عن الوعود التي يُطلقونها وهذا
هو مفهوم الحرية الغربية التي جعل الغرب لها أكرث من مئتي تعريف مؤكدا ً اإللتباس بهذا املفهوم،
وأن من العقل أن يكون اإلنسان ح ّرا ً يك يعتنق الدين اإلسالمي ،فمن مل يكن ح ّرا ً فكيف يتسنى له
االعتقاد واإلميان باإلسالم؟ [[[.

ومع تع ّدد ألوان الحريّة الغربية ـ ح ّرية الدين ،ح ّرية العقيدة ،ح ّرية الزواج...الخ ـ فإن هذه
الحريات ال ميكن تقييدها باعتبارها حقوقاً طبيعية ،مع أن الحرية التي فرضوها ُمقيّدة بحقوق
اآلخرين حتى أكدوا أن الحرية فوق القانون وال ميكن تقييدها ـ فإن هذه الحرية منشأ الفساد
مبختلف أنواعه ـ األخالقي والجنيس واالجتامعي ـ العتقادهم أن الدولة ال يحق لها أن تتدخل
يف تحديد حرية أبنائها ،وبذلك جعلوا العقائد من األمور الفردية النسبيّة الشخصيّة ،وكان هذا من
وراء االسباب التي دعتهم إىل تزوير تعريف الثقافة ومعناها حتى يحددوا النقاط التي يتمكّنون من
خاللها الهجوم عىل الشعوب املختلفة.

[[[ -النظرية السياسة يف االسالم ،ج ،1ص .82
[[[ -املصدر السابق ،ص .107
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يُعنى بإعادة تظهري وإبراز املفاهيم
واملصطلحات التي تشكل بجملتها مفاتيح
معرفية للفكر العاملي املعارص.
كام تهدف موضوعاته إىل التع ّرف عىل
التحوالت التي طرأت عىل الحركة املعرفية
حيال هذه املفاهيم؛ وكذلك املجادالت التي
جرت حولها ،وأثر ذلك عىل اتجاهات املدارس
الفكرية والفلسفية وطريقة تعاملها مع كل مفهوم
أو مصطلح يدخل يف حقول استخداماتها.

عالم المفاهيم
مفهوم اإليديولوجيا
يف تاريخ املصطلح ومعانيه وجماالت استعامله
خضر إبراهيم

مفهوم اإليديولوجيا
مطالعة يف تاريخ املصطلح ومعانيه وجماالت استعامله
خرض إبراهيم

[*]
[[[

يشكِّل الوقوف عىل مفهوم اإليديولوجيا يف ميدان اللغة واملصطلح وحقُول االستخدام،
أحد أهم النشاطات املعرفية التي شغلت طويالً عامل السياسة والفكر والفلسفةَّ .
إل أن االهتامم
حة علمياً ومعرفياً يف وقت بدأ يجري فيه الحديث عن عودته إىل التداول بعد ما
فيه يظل مهمة مل َّ
جرى الكالم عىل نهايته مطلع األلف َّية الثالثة.

يف هذا البحث يحاول الكاتب اإلحاطة اإلجاملية بهذا املفهوم عرب إلقاء األضواء عىل حزمة
من التعريفات والنظريات واملواقف التحليلية ،عارضاً ما قيل حوله من جانب عدد من املفكرين
والفالسفة غرباً ورشقاً.
املحرر
تعني اإليديولوجيا باليونانية القدمية δέα :إيديا« ،فكرة» ،و λόγοςلوغوس« ،علم،
وخطاب»؛ وبالعربية :منطق األفكار األدلوجة ،الفكرويَّة ،الفكرانية ،العقيدة الفكرية ،هذا فضالً عن
إل أن التعريف األكرث تداوالً هو
تعريفات عديدة تناولت جانباً أو أكرث من جوانب هذا املصطلحَّ .
الكل لألفكار واملعتقدات واالتجاهات العامة الكامنة يف
ّ
الذي يح ِّدد اإليديولوجيا بأنها «النسق
أمناط سلوكية معينة .وهي تساعد عىل تفسري األسس األخالقية للفعل الواقعي ،وتعمل عىل توجيهه.
وللنسق املقدرة عىل تربير السلوك الشخيص ،وإضفاء املرشوعية عىل النظام القائم والدفاع عنه.
للتغي ،وذلك استجابة للتغريات الراهنة واملتوقعة،
فضالً عن أن اإليديولوجيا أصبحت نسقاً قابالً
ُّ
[[[
سواء كانت عىل املستوى املحيل أم العاملي .
* -كاتب متخصص باإلعالم املعارص ـ لبنان.
[[[  -راجع قاموس املورد ،منري البعلبيك ،بريوت ،لبنان.
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يُع ُّد ديستوت دي ترايس ( )1836 – 1754أول من َّ
صك هذا املصطلح يف عرص التنوير الفرنيس،
يف كتابه «عنارص اإليديولوجية» .وهو يعني باإليديولوجيا علم األفكار ،أو العلم الذي يدرس مدى
صحة أو خطأ األفكار التي يحملها الناس .أي تلك التي تُبنى منها النظريات و الفرضيات ،التي
تتالءم مع العمليات العقلية ألعضاء املجتمع .وقد انترش استعامل هذا االصطالح بحيث أصبح
عب عن مواقف األفراد
ال يعني علم األفكار فحسب ،بل النظام الفكري والعاطفي الشامل الذي يُ ّ
من العامل واملجتمع و اإلنسان .وقد طُ ِّبق بصورة خاصة عىل املواقف السياسية التي هي أساس
العمل السيايس وأساس تنفيذه ورشعيته .واإليديولوجيا السياسية هي التي يلتزم ويتقيَّد بها رجال
السياسة واملفكرون إىل درجة كبرية ،بحيث تؤثر يف حديثهم وسلوكهم السيايس ،وتحدد إطار
عالقاتهم السياسية بالفئات االجتامعية املختلفة[[[ .ونستطيع القول إ ّن اإليديولوجيا السياسية التي
تؤمن بها الفئات االجتامعية املختلفة يف املجتمع ،قد تتضارب بعضها ببعض ،أو تتسم باألسلوب
اإلصالحي أو الثوري ،الذي يهدف إىل تغيري واقع املجتمع وظروفه؛ ولكن جميع اإليديولوجيات
تبدو متشابهة يف يشء واحد ،وهو أسلوبها العاطفي وطبيعتها املح ِّركة لعقول الجامهري كام يقول
تعب اإليديولوجيا ،بصورة عامة ،عن أفكار يعجز العلم املوضوعي عن برهان
كارل مانهايم .ومن ث َمّ ،
حقيقتها ورشعيتها ،لكن قوة هذه األفكار تظهر من خالل نغمتها العاطفية وأسلوبها املحرك للجامهري،
والذي يتناسب مع الحدث االجتامعي الذي ميكن القيام به .أما املفهوم املاركيس لإليديولوجيا،
عب عن شكل وطبيعة األفكار التي تعكس مصالح الطبقة الحاكمة ،التي تتناقض مع طموحات
ف ُي ّ
وأهداف الطبقة املحكومة ،خصوصاً يف املجتمع الرأساميل[[[.
مستويات اإليديولوجيا وأنامطها
يحدد كارل مانهايم يف كتابه “اإليديولوجيا واليوتوبيا” مفهوم اإليديولوجيا ،من خالل مستويني[[[:

املستوى التقويمي :وهو يتعامل مع اإليديولوجيا عىل أساس أنها تتضمن أحكاماً ت ُعنى بواقع
األفكار وبناءات الوعي.
املستوى الدينامي :وهو يتناول اإليديولوجيا من خالل سمتها الدينامية ،عىل أساس أن هذه
األحكام دامئاً ما ت ُقاس من طريق الواقع ،ذلك الواقع الذي يحيا يف ظل تدفق ثابت أو جريان دائم.
سمه بـ«التش ُّوه
وحول األمناط التي تسلكها اإليديولوجيا يف تطبيقاتها يشري مانهايم إىل ما َّ
اإليديولوجي» والوعي الزائف ،أي التفسري غري الصادق الذي يضعه شخص ما .وهذا ما أكّده ديفيد

[[[ – املصدر نفسه.
[[[  -راجع :بول ريكور ـ محارضات يف اإليديولوجيا واليوتوبيا ـ تحرير :جورج تيلورـ ترجمة :فالح رحيم ـ دار الكتاب الجديدة املتحدة
ـ بريوت ـ  2002ـ ص .105
[[[– املصدر نفسه – ص .49-48
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عالم املفاهيم

هوكس[[[ من أن كلمة «إيديولوجيا» تشري أحياناً إىل طريقة خاطئة يف التفكري عىل نحو نسقي ،ووعي
زائف .وهكذا ف ّرق مانهايم بني منطني من اإليديولوجيا ،هام:
ـ اإليديولوجيا الخاصة التي تتعلَّق مبفهوم األفراد وتربيراتهم للمواقف التي ته ِّدد مصالحهم
الخاصة..
ـ اإليديولوجيا الكلية التي تتعلق بالتفكري السائد داخل الطبقة أو الحقبة التاريخية ،كام هي الحال
يف منط التفكري السائد لدى الربجوازية أو الربوليتاريا (الطبقة العاملة).

يف ضوء هذين النمطني ع ّرف مانهايم اإليديولوجيا بوصفها مجموعة قيم أساسية ومناذج للمعرفة
واإلدراك ،يرتبط بعضها ببعض ،وتنشأ صالت بينها وبني القوى االجتامعية واالقتصادية .فإذا أخذنا
بتصور مانهايم هذا ملفهوم اإليديولوجيا ،نستطيع أن من ِّيز يف أي مجتمع طبقي بني منطني منها:

النمط األول :إيديولوجيا الجامعات الحاكمة التي تريد فرض تصوراتها وأفكارها عىل بقية أفراد
املجتمع ،وتربير األوضاع الراهنة والدفاع عنها.

النمط الثاين :إيديولوجيا الجامعات الخاضعة ،التي تحاول تغيري هذه األوضاع ملصلحتها،
وإحداث تغريات يف بناء القوة القائم ،مبا يف ذلك تحقيق العدالة االجتامعية وتوزيع الدخول توزيعاً
عادالً [[[.

يف مضامر أعامله حول «اإليديولوجيا وأجهزة الدولة اإليديولوجية» يستكشف املفكر املاركيس
الفرنيس لويس ألتوسري اهتامم الفيلسوف االيطايل انطونيو جراميش باملجتمع الذي ت ََب َعم من
دون أن يكتمل باملؤسسات املادية التي تحقن الجامهري باإليديولوجيا .وهو يتتبع يف هذا املجال
إشارة جراميش إىل «حاجة الرأساملية إىل تشكيل منط جديد من اإلنسان مناسب للنمط الجديد من
العمل والعملية االنتاجية» (جراميش  .)286فاملهمة األوىل ألي نظام اقتصادي  -وفقاً أللتوسري -هي
إعادة رشوط إنتاجه الخاصة ،ويتضمن ذلك إعادة إنتاج أمناط البرش الذين سيكونون قادرين عىل
اإلسهام يف عملية االنتاج .واستطاعة الدولة الرأساملية الحديثة أن تقوم بذلك معتمدة عىل منطني من
املؤسسات« :أجهزة الدولة القمعية» مثل البوليس واملحاكم والجيش ،و«أجهزة الدولة اإليديولوجية»
التي تضم الكنيسة والعائلة واألحزاب السياسية ووسائط االتصال وأكرثها أهمية هو النظام التعليمي.
وكام نتوقع ،فإن الفرق بني الجهازين أن الجهاز القمعي يعمل بواسطة «العنف» ،يف حني أن الجهاز
اإليديولوجي يعمل «بواسطة اإليديولوجية»[[[.
[[[ -ديفيد هوكس« ،اإليديولوجيا» ،ترجمة إبراهيم فتحي ،املرشوع القومي للرتجمة ،املجلس األعىل للثقافة ،القاهرة.2000 ،
[[[دينكني ميتشيل« ،معجم علم االجتامع» ،ترجمة إحسان محمد الحسن ،دار الطليعة ،بريوت.1981 ،
[[[ – راجع :ديفيد هوكس ،مصدر سابق.
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من هنا ،فإن اإليديولوجيا متجسدة يف املامرسة املادية .ويالحظ ألتوسري أن «إيديولوجيا ما توجد
دامئاً يف جهاز ويف مامرسته أو مامرساته .وهذا الوجود مادي» ( .)166وقد رأينا يف الفصل األخري أن
جراميش قال ما يشبه ذلك كثريا ً .ولكن ألتوسري يزعم أنه يرتتب عىل ذلك أن «األفكار بوصفها أفكارا ً
قد اختفت» ( .)168وهكذا يصل ألتوسري إىل النتيجة الغربية «التي المس ِّوغ لقبولها» وهي أنه نظرا ً ألن
األفكار يجري التعبري عنها ونقلها بواسطة مؤسسات مادية فستكون هي نفسها مادية .والقول بغري ذلك
كام يزعم هو «إيديولوجيا»:

«ينشأ الوجود املثايل والروحي «لألفكار» حرصا ً يف إيديولوجية «الفكرة» و»علم األفكار» ،ودعني
أضيف يف إيديولوجية ما يبدو أنه «أسس» ذلك التصور منذ نشوء العلوم ،أي ما متثّله مامرسات
العلوم لنفسها يف إيديولوجيتها التلقائية باعتبارها «أفكارا ً» صحيحة أو خاطئة .وبطبيعة الحال فإن هذه
األطروحة مقدمة بشكل إيجايب ليست مربهنة .وأنا ببساطة أسأل القارئ أن يكون مهيأ لتحبيذها باسم
املادية ،فسلسلة طويلة من الحجج ستكون رضورية لربهنتها (.)165-6
ويف الحقيقة يتطلب األمر سلسلة طويلة من الحجج لربهنة أن األفكار مادية .وواقعة أن ألتوسري
يسأل قراءة أن يقبلوا ذلك كمسألة إميان تنبغي أن تكون عالمة عىل أننا رجعنا إىل نوع من املادية
«امليتافيزيقية» التي كانت سمة مميزة للتنوير الفرنيس.
لكن االلتزام الجدايل باملادية الذي يطبع أعامل ألتوسري بطابعه يتحرر من أن املادة تحدد األفكار
لينتقل إىل افرتاض أن األفكار ال توجد:

«إن وجود أفكار بأن أفعال هي أفعالها املادية أُدرجت يف مامرسات مادية تتحدد هي نفسها
بواسطة جهاز ،إيديولوجي مادي ت ُستمد منه أفكار تلك الذات» ( ،)169فإذا كانت األفكار مادية فإن
الذات التي متتلك أفكارا ً يجب أن تكون موضوعاً ،ويقال إن مجرد تصور ذات مستقلة مثله مثل
مفهوم أفكار المادية هو أمر إيديولوجي:
«إن مقولة «الذات» عنرص أسايس يف اإليديولوجية التي ال توجد إلَّ بتشكيل ذوات عيانية ...وإن
وجود اإليديولوجية ونداء األفراد باعتبارهم ذوات هو اليشء الواحد نفسه (.»173 ،175
مصطلحي اإليديولوجيا واليوتوبيا
بني
َ
أما بخصوص العالقة بني البعد املادي والبعد املعنوي للذات فهي قضية يناقشها الفيلسوف
الفرنيس بول ريكور يف كتابه «محارضات يف اإليديولوجيا واليوتوبيا ،ويرى أن قضية العالقة بني هاتني
املفردتني هي عالقة تالزمية ويضعهام ضمن إطار مفهومي واحد .يقول يف هذا املجال إن «فرضيتي
تذهب إىل أن هنالك جانباً إيجابياً يضاف إىل الجانب السلبي يف كل من اإليديولوجيا واليوتوبيا ،وإ ّن
القطبية بني هذين الجانبني يف كل مصطلح ميكن أن تتكشف من خالل استقصاء قطبية مامثلة بني
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املصطلحني .ودواعي هذه القطبية بني اإليديولوجيا واليوتوبيا ،وداخل كل واحدة منهام أيضاً ميكن
أن ت ُعزى إىل خواص تركيبية ملا أس ِّميه املخيلة الثقافية .إذ إ ّن هاتني القطبيتني تحويان ما ميثل بالنسبة
إيل التوترات الرئيسية يف دراستنا لإليديولوجيا واليوتوبيا[[[.

منذ مانهايم ،تركّز أغلب االهتامم بهاتني الظاهرتني يف اإليديولوجيا أو اليوتوبيا ،ولكن ليس
عليهام معاً .من جانب آخر ،لدينا نقد لإليديولوجيا طرحه أساساً علامء االجتامع املاركسيون و َمن
بعدهم .وهنا يرتكز التفكري يف مدرسة فرانكفورت التي ميثلها هابرماس وكارل أوتوابل ،وغريهام.
إل أن اهتامم
يف مقابل هذا النقد االجتامعي لإليديولوجيا ،نجد أن لليوتوبيا تاريخاً وعلم اجتامعّ .
إل عالقة واهية باهتامم حقل النقد االجتامعي باإليديولوجيا .ولكن
الحقل األخري باليوتوبيا ال تربطه ّ
تغيا ً يف امليل إىل الفصل بني هذين الحقلني ،ولكن هنالك عىل األقل اهتامم متجدد
رمبا كنا نشهد ُّ
بالعالقات بينهام.

أي حال ،ذلك ألنهام ت ُطرحان بطرائق
إن الصعوبة يف ربط اإليديولوجيا باليوتوبيا مفهومة عىل ّ
شديدة االختالف .اإليديولوجيا مفهوم مثري للسجال دامئاً .وعندما توصف بطريقة فضفاضة جدا ً
تكون خطأ ارتكبه اآلخر .لذلك فإن الناس ال يقولون أبدا ً إنهم أنفسهم دعاة إيديولوجية ما ،املصطلح
موجه دامئاً ضد اآلخر .إىل ذلك ،نجد أن كتّاب اليوتوبيا يدافعون عنها ،بل هي تشكل جنساً أدبياً
محددا ً .هنالك كتب تس َّمى يوتوبيات ،وهي تتمتع مبكانة أدبية متميزة .لذلك ،فإن الوجود اللغوي
لإليديولوجيا اليوتوبيا ال يتطابق دامئاً ـ حسب ريكورـ  .وبالتايل اليوتوبيات ي ّدعيها كتّابها ألنفسهم،
بينام اإليديولوجيا ينكرها كتَّابها .وهذا هو السبب الذي يجعل وضع الظاهرتني معاً صعباً للوهلة
األوىل .ال بد لنا من الحفر تحت التعبريات األدبية والداللية عنهام ليك نكتشف وظيفتهام ،وعندها
نؤسس لرابطة تجمع بينهام عىل هذا املستوى[[[.
تعدد املعاين
وثائق تعريفية يف ّ
جاء يف كتاب أع ّده املفكر الفرنيس ميشيل فاديه بعنوان« :اإليديولوجية – وثائق من األصول
الفلسفية»[[[ مجموعة من التعريفات نقلها من كتابات عدد من الفالسفة وعلامء االجتامع يف الغرب،
ويف ما ييل نقتطف أبرزها كام وردت يف كتابه املذكور:

إيديولوجية( :أ) عند مبدع الكلمة ديتسوت دي ترايس تعني علم األفكار يف أعم معنى لهذه الكلمة،أي علم حاالت الوعي .هذا الخلق الجديد للكلمة ،كان يهدف إىل إحالله محل «سيكولوجي» التي
كانت معيبة ألنها تستدعي النفس.
[[[ـ ريكور ـ مصدر سبق ذكره ـ ص.515
[[[ـ ريكور ـ املصدر نفسه ـ ص.416
[[[ـ ميشيل فاديه ـ اإليديولوجية ـ وثائق من األصول الفلسفية ـ ترجمة أمينة رشيد وسيد البحراوي ـ دار التنوير ـ بريوت ـ  2009ـ ص.22
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وعند الفيلسوف الفرنيس مان دوبريان ( )1824 - 1766فإ ّن اإليديولوجية تحلِّق ـ إذا صح الكالم
ـ فوق جميع العلوم ،ألن العلوم ليست إلّ أفكارنا وعالقتها املختلفة .هذه األفكار شبيهة بالبلد
املمتد والالَّنهايئ التنوع ،واملنقسم إىل مقاطعات عديدة ،يوصلها بعضها ببعض عدد أكرب من طرائق
االتصال( )...ولكن لكل هذه الطرائق أصل واحد ،بل إن أكرثها يبدأ من نقطة مشرتكة ثم يتشعب يف
ما بعد؟ هذا األصل الواحد ،وهذه النقاط املشرتكة ،التي يجهلها املسافرون غالباً ،يأخذ اإليديولوجي
عىل عاتقه مهمة أن يعلّمهم إياها بشكل أسايس(م.دي بريان .العالقات بني اإليديولوجية والرياضية،
مؤلفات .[[[)14-13 ،3
 -2اإليديولوجية هي عملية ميارسها فعالً الفكر امل ِّدعي بوعي ،ولكن وعي (زائف) ،ذلك أنه يظل
يجهل القوى املحركة الحقيقية .ولوال ذلك ملا كانت هذه العملية عملية إيديولوجية إنجلز( .خطاب
إىل ن .ميهرنج  14يوليو .)1893

 -3اإليديولوجية عرض ذهني يستجيب ملطلب عاطفي( )...وكأن اإليديولوجية – إذا ً – مصنعة
لتلبية حاجات اجتامعية معينة ،أي بني األفراد – مثل املنتجات الصناعية التي تلبي حاجات اقتصادية
معينة (جـ .مونرو .الوقائع االجتامعية ليست أشياء.)206 ،
 -4اإليديولوجية هي( )...املعادل الوظيفي لألسطورة ( املرجع نفسه .)108

 -5اإليديولوجية يف عالقتها بالفلسفة تشبه عالقة التبسيط  »”Vulgarisationبالعلم .وعندما يُرى
العلم عرب التبسيط ال يُعرف غالباً ،وإن كان التبسيط مديناً للعلم بأصله (نفسه .)210

 -6اإليديولوجيات تشكك يف الفلسفات ،وهي مستمدة من فلسفات رسيعة ومرتجلة ،وهي
كذلك مبنية عىل فلسفات أعمق ،يُعاد تشكيلها تلبية لحاجات عاطفية متفقة إىل حد ما مع التبادل ومع
تقلبات سوق املال يف السياسة اليومية( )...ومثة سمة أساسية لإليديولوجية ،هي أنها تلعب ـ بطبيعة
إنتاجها ـ دور العالمة املسجلة للسلعة (نفسه .)22-211
 -7األفكار مكتظة باإليديولوجيات ،وهي مجردات تثبت وتبسط من أجل استهالك واسع ،وتلك
املجردات تشكل األذهان ،وتقاوم فيها الخلق الروحي (أي.مونيه .بيان الشخصانية .)110

 -9تسعى اإليديولوجية ـ بطبعها ـ ألن تصبح دعاية ـ أي انتقاالً آلياً إىل صيغ مغناطيسية ،بواسطة
جسد إال برشط أن ميارس ضد فئة معينة من البرش :من
هوى يشكل يف جوهره العميق كراهية ،وال يُ ّ
اليهود ،واملسيحيني ،واملاسونيني ،والربجوازيني ..إلخ( .جربييل مارسيل ،البرش ضد اإلنسان .)167
[[[  -اإليديولوجية -وثائق من األصول الفلسفية – ميشيل فاديه -ترجمة د .أمينة رشيد وسيد البحراوي -دار التنوير للطباعة والنرش والتوزيع-
بريوت – - 2009
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 -9تكاد صيغة «اإليديولوجية هي فكرة عدوي» أن تكون أقل تعريفات اإليديولوجية سوءا ً.
(رميون آرون .يف أبحاث فلسفية ( )64 ،6بول فولكيه .قاموس اللغة الفلسفية .باريس .املنشورات
الجامعية الفرنسية  ،1969ص .)337
 -10اإليديولوجية هي مجموعة من األفكار تعيش حياتها املستقلة وال تخضع إال لقوانينها
الخاصة( .فريدريك انجلز .لودفيغفيورباخ .باريس .املنشورات االجتامعية  1966ص  78ترجمة
جورج باديا).

 -11اإليديولوجية هي ظاهرة أسطورية مفهومية (جورج لوكاتش التاريخ والوعي الطبقي .باريس
مطابع مينوي 196 .ص  210ترجمة انسياوسوجـ .بواس).

 -12رجال الثقافة الذين يأتون بعد فرتات االزدهار الكبرية ،والذين يرشعون يف ترتيب األنظمة أو
اكتساب أراض ال تزال غري معروفة متاماً ـ من خالل مناهج جديدة ،والذين يعطون للنظرية وظائف
عملية ،ويستعملونها كأداة للهدم أو للبناء؛ هؤالء ال يصح أن نسميهم فالسفة .فهم يستغلون األرضية،
ويرصدون ما فيها ،ويقيمون عليها بعض األبنية ،ويصدف ـ حتى ـ أن يحدثوا فيها بعض التغيريات
الداخلية ،ولكنهم يظلون يتغذون عىل فكر املوىت .هذا الفكر تحمله الجامهري ـ املتحركة ،التي
تشكل وسطهم الثقايف ومستقبلهم ،وتحدد مجال أبحاثهم حتى «إبداعهم» .إنني أقرتح أن نس ِّمي
هؤالء الرجال النسبيني :اإليديولوجيني( .جان بول سارتر .نقد العقل الجديل .ط باريس جاليامر
 1960ص .)17
اإليديولوجيا يف التفكري الفلسفي العريب
من املفيد هنا أن نطل عىل الطريقة التي تلقى فيها الفكر العريب الحديث مفهوم اإليديولوجيا
والكيفية التي تعامل فيها مع هذا املفهوم .الفيلسوف املغريب عبد الله العروي ـ هو من أبرز األكادمييني
واملفكرين العرب الذي تص ّدوا للمفهوم يف كتابه «مفهوم اإليديولوجيا» ،وهو يقول مع ِّرفاً املصطلح:
إن كلمة إيديولوجيا هي كلمة دخيلة عىل جميع اللغات الحية .وهي تعني لغوياً ،يف أصلها الفرنيس،
علم األفكار ،لكنها مل تحتفظ باملعنى اللغوي ،إذ استعارها األملان وضمنوها معنى آخر ،ثم رجعت
إىل الفرنسية ،فأصبحت دخيلة حتى يف لغتها األصلية .ويف سياق نقده لالستخدام العريب لهذه الكلمة
يضيف العروي« :ليس من الغريب يف هذه الحالة أن يعجز الكتّاب العرب عن ترجمتها بكيفية ُم ِ
رضية.
إن العبارات التي تقابلها ـ منظومة ،عقيدة ،ذهنية ،إلخ -تشري إىل معنى واحد فقط من بني معانيها .إننا
نجد يف العلوم اإلسالمية لفظة لعبت دورا ً محورياً كالدور الذي تلعبه اليوم كلمة إيديولوجيا ،وهي
لفظة الدعوة ،غري أنه من املستحيل إحياؤها واالستعاضة بها عن كلمة إيديولوجيا التي انترشت رغم
عدم مطابقتها ألي وزن عريب .لهذا يقرتح العروي تعريبها متاماً وإدخالها يف قالب من قوالب الرصف
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العريب ،لتصبح كلمة أدلوجة عىل وزن أفعولة حسب قواعد العربية هي حاصل هذا املقرتح[[[.

ثم يحدد املفكر والفيلسوف املغريب عبد الله العروي خمسة استعامالت للمفهوم يف نطاق الفكر
الغريب الحديث:

أوالً ،استعامل القرن الثامن :حيث تعني األدلوجة األفكار املسبقة املوروثة عن عصور الجهل
واالستعباد واالستغفال .يتقابل يف هذا التقليد الجاهل مع العقل الكاشف عن الحقيقة البديهية ،وهو
عقل ال يختلف يف الفرد ويف اإلنسانية جمعاء .ومثل هذا االستعامل ينظر إىل األدلوجة انطالقاً من
العقل الفردي.
ثانياً :إستعامل الفالسفة األملان ،هيغل والرومانسيني بوجه خاص :حيث تعني األدلوجة منظومة
تعب عن الروح التي تحفز حقبة تاريخية إىل هدف مرسوم يف خطة التاريخ العام ،فينظر إىل
فكرية ّ
األدلوجة انطالقاً من التاريخ كخطة واعية بذاتها.

ثالثاً ،االستعامل املاركيس حيث األدلوجة منظومة فكرية تعكس بنية النظام االجتامعي ،فينظر
إليها انطالقاً من البنية الباطنية للمجتمع اإلنساين الذي يتميز بإنتاج وسائل استمراريته.

رابعاً ،إستعامل نيتشه :حيث األدلوجة مجموع األوهام والتعليالت والحيل التي يعاكس بها
اإلنسان  /الضحية قانون الحياة .ولذا فهو ينظر إىل األدلوجة انطالقاً من الحياة كظاهرة عامة تفصل
عامل الجامد عن عامل األحياء.
ربر السلوك
خامساً ،إستعامل فرويد :حيث األدلوجة مجموع الفكرات الناتجة من التعاقل الذي ي ّ
املعاكس لقانون اللذة والرضوري لبناء الحضارة .وهو ينظر إىل األدلوجة انطالقاً من اللذة وهي ميزة
الحيوان وبالتايل ميزة اإلنسان األوىل [[[.

يف هذه االستعامالت الخمسة تتغاير التعابري (تقليد ،روح ،بنية ،وهم ،تعاقل) التي متيّز األدلوجة
عن الحق (عقل فردي ،تاريخ عام ،مجتمع إنساين ،حياة ،حيوان) ،لكننا نالحظ فيها تشابهاً بنيوياً .كل
استعامل يف ِّرق بني الظاهر والخفي ،بني امللموس والحقيقي ،بني الوجود والقيمة ،ويحدد بالتايل
األدلوجة انطالقاً من الحق الثابت ،فريفع قناع األدلوجة عن الحقيقة الباطنية .وهكذا يكشف الفكر
الليربايل عن أكاذيب سلطة التقليد ،ويفضح الفكر املاركيس تعليالت البورجوازية املكشوفة ،ويرفع
النيتشوي النقاب عن أوهام املستضعفني ...إلخ .هذه البنية املشرتكة هي سبب تداخل االستعامالت
[[[ عبد الله العروي – مفهوم اإليديولوجيا – املركز الثقايف العريب – بريوت – الرباط –  – 1988ص .9
[[[ – العروي – املصدر نفسه – ص .103
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املعارصة  .لقد الحظنا ـ كام يرى العروي ـ أن لوكاتش متأثر يف بحوثه العينية بالهيغلية واملاركسية
وببعض جوانب الكانطية الجديدة .وأن مانهايم متأثر مباركس وفيرب ونيتشه ،ونرى التداخل نفسه
عندما نتعرض بالتفصيل إىل التحليالت السابقة ،حتى عندما يعلن متسكه مبدرسة واحدة.
أما امليادين التي غالباً ما تجري فيها تلك االستعامالت ،فيالحظها العروي عىل النحو التايل:

يجري املفهوم األول يف ميدان املناظرة السياسية .ومن الطبيعي حينئذ أن يكتيس صبغة سلبية
تعب عن الوفاء والتضحية
أو إيجابية حسب هوية املستعمل .يرى املتكلم أدلوجته الخاصة عقيدة ّ
والتسامي ،ويرى يف أدلوجات الخصوم أقنعة تتسرت وراءها نوايا خفية ال واعية يحجبها أصحابها حتى
عىل أنفسهم ألنها حقرية لئيمة .إن أدلوجة املتكلم تنري الطريق فتهدي الخلق إىل دنيا الحق والعدل،
بينام تعمي أدلوجة الخصم الناس عن سبيل الحقيقة والسعادة .إن دارس األدلوجات يف الحقل
السيايس ال يحكم عليها من زاوية الحق والباطل ،وإمنا يصفها بالنظر إىل فعاليتها ،وإىل قدرتها عىل
استاملة الناس واالقرتاب من أهدافها وحسب.
امليدان الثاين يجري داخل املجتمع ويف دور من أدواره التاريخية ،حيث تحدد األدلوجة برأيه
أفكاره وأعامل األفراد والجامعات بكيفية خفية ال واعية .وليك يصل الباحث إىل رسم معاملها ال
بد له من تحليل أعامل أولئك املعارصين وتأويلها .فإذا درسنا مثالً أدلوجة الخوارج فإننا نبحث يف
أدلوجة العرص ،تلك األدلوجة التي تحكمت يف أذهانهم وأذهان أعدائهم وجعلتهم يهتمون مبشكالت
محددة بني سائر املشكالت املمكنة ،ويضعون سؤاالً من دون بقية األسئلة ،ويحاولون اإلجابة عنه
إل بتأويل أعاملهم السياسية واألدبية[[[ .
يف إطار مخصوص .وال سبيل لنا الستخراج أدلوجتهم ّ
امليدان الثالث يجري يف مجال الكائن ،أي اإلنسان املتعامل مع محيطه الطبيعي ،والبحث فيه
هو من قبيل نظرية الكائن.

أي أدلوجة يف الفكر
ميدان االستعامل الرابع مشرتك بني املجاالت السابقة .فعندما يُد َرس تأثري ّ
فإن البحث هنا ينحرص يف الحدود املوضوعية التي ترسم أفق ذلك الفكر .والحدود املشار إليها هنا
من أنواع ثالثة :حدود اإلنتامء إىل أدلوجة سياسية ،وحدود الدور التاريخي الذي مير به املجتمع
ككل ،وحدود اإلنسان يف محيطه الطبيعي.
يستنتج العروي بعد هذا العرض أن مفهوم األدلوجة دامئاً مزدوج ،فهو وصفي ونقدي يف الوقت
نفسه .ويستلزم دامئاً مستويني :املستوى األول هو الذي تقف عنده األدلوجة حيث تظن أنها حقيقة
مطابقة للواقع ،وهو املستوى الذي يقف عنده الباحث لوصف تلك األدلوجة بوفاء وأمانة ،واملستوى

[[[ – املصدر نفسه ـ ص .106
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الثاين هو الذي يقف عنده الباحث عندما يحكم عىل األدلوجة بأنها ال تعكس الواقع عىل وجهه
الصحيح .إذا بقي الباحث يف مستوى واحد ،عليه أن يحكم يف إطار الحق والباطل ومل يعد لكلمة
أدلوجة أي مدلول خاص .إن الظاهرة النقدية هي التي متيز مفهوم األدلوجة عن املفاهيم األخرى
مثل :فكر ،ذهنية ،عقيدة ،دين ،فلسفة ...فيجب عدم طمسها أو عدم الوعي بها ،وإال أصبحت كلمة
أدلوجة كلمة فارغة وغري رضورية.
معنى اإليديولوجيا يف التفكري الديني
تعني اإليديولوجيا يف بعض التفسريات اإلسالمية املعارصة علم العقيدة .وعليه فاأليديولوجي
يعني صاحب عقيدة خاصة ،و اإليديولوجيا هي العقيدة الخاصة لجامعة ،لطبقة ،لفئة ،لشعب ما أو
عنرص ما .ومن قبل أن يتخذ املفهوم صيغته النهائية فإن هذه التفسريات تحاول أن حدود االختالف
بني العلم واإليديولوجيا .فالعلم عبارة عن وعي العامل للواقع الخارجي ،وهو تعبري عن صورة
ذهنية للواقع العيني ،استكشاف صلة ما ،أصل ما ،صفة ما ،أو م ّيزة ما ،يف اإلنسان ،يف الطبيعة ويف
املوجودات .بناء عىل هذا فإن صلة العلم باملعلوم ،والتي اسمها العلم ،هي صلة املرآة باألشياء ،أو
املنظر الذي أمامها ،إذا ً فالعلم ـ أساساً ـ ظاهرة سلبية ( ،)passiveفالعامل ال يؤثر يف املعلوم ،كام
هو الفيزيايئ مثالً :يعلم أن مقدار جاذبية أي جرم يسقط إىل األرض يقاس وفقاً لرتبيع حاصل رضب
رسعته باملسافة ( )mvفهذا ميثل قانون سقوط هذا اليشء يف الطبيعة.
أما اإليديولوجيا ،فهي عبارة عن نوع من اعتقاد املفكر بالنسبة إىل أهمية الواقع الخارجي وتقوميه،
وكذلك االعتقاد مبا لهذا الواقع من صعوبات وإمكانية تغيريها ،وكيف ميكنها أن تكون منوذجية[[[.

هناك اصطالحان يف العلم ويف الطريقة العلمية نخلط بينهام عادة ،أحدهام (،)Jugement de Fait
واآلخر )Jugement de Valeur( :األول مبعنى تقويم ودراسة الواقع الخارجي ،الواقع الخارجي هو
( ،)Faitهو (عني) ،هو (هذا)( ،هكذا) أنا عندما أكون يف املرحلة األوىل ،يف مرحلة (حكم عىل
الواقع) ( )Jugement de faitفإن عميل سينحرص يف استكشاف خصوصيات هذا الـ( ،)Faitهذا
الواقع ،هذه الظاهرة الخارجية فقط وفقط ،أدرسها بدقة وأعلن :هي (هكذا)

(حكم تقوميي) ( ،)Jugement de valueوهي بهذا املعنى :إن الخصوصيات التي متلكها هذه
الظاهرة سيئة ومرضة ومحرفة وفاسدة ويجب تغيريها بهذا األسلوب ،يجب تبديل هذه الخصوصيات
السلبية بخصوصيات إيجابية.

لكن ال بد من فصل هاتني املرحلتني عن بعضهام كام يالحظ رشيعتي ـ فبعد أن تنتهي مرحلة
دراسة الواقع الخارجي ،علينا أن نبادر إىل التقويم ،نجري مقايسة ونرى أن هذا العامل كان سلبياً

[[[ـ عيل رشيعتي ـ اإلنسان واإلسالم ـ ترجمة عباس الرتجامن ـ دار األمري ـ الطبعة الثانية  2007ـ ص.257
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أو إيجابياً ،أضحى سبباً يف رقي إيران أو يف انحطاطها وانحرافها ،أبدع قيامً إنسانية جديدة أو أنه
أباد القيم اإلنسانية القدمية ،أباد القومية أو دعا إليها ،منح طبقات الجامهري نور الحرية أو حافظ
عىل شكلها القديم ،هنا نحن يف حالة التقويم ،وقد دخلنا مرحلة الدراسة والتقويم وتحسني الواقع
الخارجي أو تقبيحه[[[.
يف املرحلة األوىل ،مرحلة (الحكم عىل الواقع) ( ،)Jugement de faitمتت دراسة الواقعيات
الخارجية بدقة ،حيث نحن يف مرحلة االطالع ،ويف املرحلة الثانية نصنف القيم وفقاً لحسنها وقبحها،
نقرتح ،ننتقد ،نشري إىل طريقة الحل ،نبدي وجهة نظرنا ،وعقيدتنا ،لقد دخلنا مرحلة اإليديولوجيا .

بناء عىل هذا ،تكون قد اتضحت عالقة اإليديولوجيا بالعلم ،أما عن العالقة بني الفلسفة
واأليديولوجيا ،فيمكن القول إن الفلسفة واإليديولوجيا يف رأي الكثري من املفكرين متقاربة ،حتى
مرتادفتي يف حني أن الفلسفة بعيدة عن اإليديولوجيا كبعد العلم عن اإليديولوجيا.
ص َّوران
أنهام تُتَ َ
ْ
ت ُع ّرف الفلسفة بأنها :عبارة عن التفكري بكليات ومجهوالت ال يصل إليها العلم ،وهي خارج
عهدته ،مثالً التفكري حول مصري اإلنسان ،معنى الوجود ،فلسفة الحياة البرشية ،غاية خلقة اإلنسان،
موضع ومكانة البرش يف العامل ،هذه أمور فلسفية.

بناء عىل هذا فإن عالقة الفلسفة باإليديولوجيا هي نفس عالقة العلم باإليديولوجيا ،مبعنى أن
الفلسفة كالعلم أيضاً تبحث عن اكتشاف املجهول .فالفلسفة علم ،إالّ أنها علم ما وراء العلم ،أي أنها
تتطلع للمجاهيل والواقعيات ،يعقّب أحكاماً عىل الواقع ،وهذا الواقع أسمى من «الواقع» والواقعيات
التي يبحث عنها العلم يف املختربات ،بناء عىل هذا ،فالفلسفة هي العلم نفسه إال أنها يف مرتبة أسمى
من مرتبة وهي بالنسبة للمسائل أهم وأع ّم.
أما اإليديولوجيا ،فهي عبارة عن العقيدة ،والعقيدة عبارة عن:

أوالً :نوع التص ّور والفهم الذي نحمله عن العامل ،عن الحياة ،وعن اإلنسان.

ثانياً :نوع االنطباع والتقويم الخاص والذي وفقاً له تتحدد نظرتنا لألمور التي نحن عىل صلة معها
والتي تك ّون نطاقنا االجتامعي ،والفكري .املرحلة الثانية هي اإليديولوجيا .
ثالثاً :واملرحلة الثالثة هي عبارة عن االقرتاحات ،طرق الحل ،وكذلك عرض النامذج املثالية من
نغي ،طبقاً لذلك ،كل ما هو غري منوذجي والذي ال نقبله اآلن[[[.
أجل أن ّ
إذا ً ،فاإليديولوجيا ـ حسب هذه الرؤية ـ تتكون من ثالث مراحل ،األوىل رؤية كونية ،الثانية :نوع

[[[ -املصدر نفسه ،ص.259ـ
[[[ـ املصدر نفسه ص.260
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من التقويم االنتقادي للمحيط والقضايا ،الثالثة :االقرتاحات وطرق الحل بصورة منوذجية وبعنوان
أهداف ،وملا كان عىل كل إيديولوجيا أن تعطي .يف املرحلة الثالثة ،مناذج عملي ًة ومثاليات وخططاً
منوجي ًة فإن لكل صاحب اإليديولوجيا التزاماً ومسؤولي ًة تجاه هذه املثاليات التي يعتقد بها ،ويجب
عليه تغيري الوضع املوجود وفقاً لذلك[[[.
يف محارضاته الجامعية حول الدين يحرص رشيعتي عىل التمييز االصطالحي ويالحظ يف هذا
الصدد أن مث ّة نوعني من الدين:

أحدهام ضد اآلخر .األول "حيث أنه ال يوجد شخص يحقد عىل الدين بقدر ما أحقد عليه أنا..
والثاين حيث ال يوجد شخص يؤمن بالدين بقدر ما أؤمن به أنا ،وال يأمل فيه بقدر ما آمل فيه يف القرن
العرشين ،وإن حالة التناقض هذه التي غالباً ما ترونها يف أحاديثي ـ ولهذا السبب بالذات تناقضت
نفس ُه ـ ليس ألنه مثالً
يل ـ هي لهذا السبب هو أن الدين مل يكن واحدا ً ،حتى اإلسالم ُ
أحكامهم ع ّ
اإلسالم دين إيجايب واملسيحية سلبية ،ال ـ هناك إسالم منحطّ ،إسالم يجني ،إسالم يوجد الرجعية
والتخدير ،إسالم ينحر الحرية ،إسالم يربر الوضع القائم يف التاريخ دامئاً ،وهناك إسالم آخر كافح ذاك
اإلسالم (املنحطّ) بعنف وراح ضحيته ،املسيحية أيضاً هكذا ،دين زرادشت أيضاً هكذا"[[[.
اإلسالم حسب رأي رشيعتي ـ له رؤية واقعية غري إنسانية قد تحققت يف التاريخ ،وله رؤية حقيقية
إنسانية وما وراء إنسانية ،حيث تعترب أو ل أمنية وأول فلسفة وأول روح لهذه النهضة ،وقد تم يف التاريخ
بعد ذلك باسم اإلسالم نفسه ،مثلام نرى اآلن كيف يتم التضحية بالحقائق اإلسالمية يف املناطق
اإلسالمية.

يكون الدين تارة ،وبلحاظ أحد الوجوه ،مبثابة إيديولوجيا ،وتارة أُخرى ،وبلحاظ وجه آخر ،يكون
مبثابة تقاليد اجتامعية ،ومبثل هذا يعرف «دوركهايم» الدين[[[ ،وهو تعريف صحيح.
اإلسالم يف أفريقيا عىل سبيل املثال ،هو مبثابة إيديولوجيا ،هناك يف أفريقيا توجد ـ يف الجانب
الفكري ـ ثالث جبهات حرب :إحداها املذهب الكاثولييك ،أموال طائلة ،مليارات الدوالرات

[[[ -املصدر نفسه.ـ
[[[ـ رشيعتي ـ املصدر نفسه.
[[[ـ يقول دوركهايم :الدين عبارة عن ظهور العقل الجمعي ،يظهر العقل الجمعي يف علم (لواء) ،يظهر يف وسام ،يظهر يف احتفال ،ولكن
من الواضح أن هذا الشعب ،هذه الطبقة ،هؤالء الناس ،هذه املدينة ـ مثالً ـ يشريون إىل أنفسهم هنا وليس لهم ظهور خارجي ،تعريف
دوركهايم هذا هو لجميع األديان ،وبالطبع أقبل أنا للدين التقليدي ال الدين األيديولوجي ،للدين األديولوجي تعريف ضد هذا التعريف
متاماً ـ ال غري هذا بل ضد هذا ـ وهنا يكون موضوع االختيار للمثقف صعباً.
إذا كان املثقف مل يرد أن يكون ملتزماً أعمى ،أو متمرداً آخر موديل (موضة) ،يكون اختياره للدين صعباً جداً بالنسبة له ،وحتى رفضه للدين
من املفروض أن يكون صعباً جداً بالنسبة له.
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والجنيهات ترصفها الكنيسة هناك ألجل جبهة الكاثوليك املتفتحة ،وهناك جبهة ماركسية ،وجبهة
كل من هذه األديان الثالثة ،العقائد الثالث ،مبثابة عقيدة تقليدية ووراثية بالنسبة
إسالمية .وملا مل يكن ٌّ
لهم ،فقد أصبح كل منها بصورة إيديولوجيا.
وهذه الجبهات الثالث هي يف حالة حرب مستمرة ،وعىل حد قول «فنسان مونتي» أن الذين يغريون
دينهم يف إفريقيا فإن أكرث من أربعة أشخاص من كل خمسة أشخاص منهم يعتنقون اإلسالم ،وأقل من
نصف شخص يذهب إىل املسيحية علامً أن أولئك الذين يتمسكون باملسيحية هم موظفو الرشكات
وسفارات البلدان األوروبية ،الذين لهم رؤوس أموال ودوائر هناك ،وطاملا كان هؤالء يعملون هناك
وضمن كادرهم ،فمن الواضح أنهم يؤمنون بهم ،يف حني أن الذين يشيعون اإلسالم هناك هم الفقراء
البائسون ،ومل يكن هناك تبليغ وال يوجد اآلن قرآن بلغتنا الفارسية ـ نحن الذين كنا ومنذ البداية،
وقبل العرب ،نفهم اإلسالم ـ بحيث نتمكن من قراءته .بينام اإلنجيل نراه قد ترجم إىل جميع اللغات
اإلفريقية وطبع ،حتى إىل اللهجة القبلية التي ال يتكلم بها إلّ بيوتات معدودة يف الغابات .ومع ذلك
فهو بهذه الصورة.
يشري رشيعتي[[[ إىل قضية يف غاية األهمية ،وتتعلّق مبالزمة اإليديولوجيا لإلنسان مالزمة ذاتية.
وهي مسألة إميائية .إذ اإلميان أو اإليديولوجيا يتعلق بها اإلنسان كالعشق .مل ِ
يأت أحد ليقيِّم ،ليجري
بعض املحاسبات ومييز بني الجيد والرديء ،ليعمل مقايسات ،ومن ثم وبعد كل هذه املقايسات
مييس مح ّباً؛ اإلميان كالعشق متاماً ،ينجذب اإلنسان أمامه ثم يستوعب كل وجوده .ومل يكن هذا
مبعنى التسليم الالواعي لإليديولوجيا ،بل هو تسليم واع يستوعب اإلميان كل شعوره وكل معرفته،
وعندها يختار دون أن يبادر إىل طريقة التحقيق الجامعي.
ال شك يف أن هذه اإلطاللة عىل مفهوم اإليديولوجيا هي إطاللة إجاملية .فقد حاولت اإلحاطة
بالتعريفات التي شاعت يف أوروبا عىل امتداد عصور الحداثة ،وكذلك عىل مستوى العامل كله.
وتبقى اإلشارة إىل أن هذا املفهوم يظل مرشعاً عىل املزيد من التأويالت ما دامت اإليديولوجيا
حارضة يف مجمل العلوم اإلنسانية ،كام يف كل نشاط برشي.

[[[ـ املصدر نفسه ص.263
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فضاء الكتب
«معرفة احلداثة واالستغراب»
تنظري جديد يف نقد الذات واآلخر
جهاد أ .خضر

«معرفة الحداثة واالستغراب» للباحث كتشويان نيان
تنظري جديد يف نقد الذات واآلخر

[*]

جهاد أ .خرض

[[[

صدر هذا الكتاب عن مركز الحضارة لتنمية الفكر

اإلسالمي يف بريوت وهو للمفكر اإليراين حسني

كتشويان نيان وعنوانه« :معرفة الحداثة واالستغراب ـ حقائق
متضادة».

يعترب هذا العمل يف نظر الكثريين من النقاد والقارئني يف

إيران والعامل العريب ،من األعامل النادرة واملميزة يف مجاله
الفكري .والسبب هو انه يناقش علم االستغراب انطالقاً من

تحليل عميق له من وجهة نظر الحداثة الغربية نفسها .أي أنه
يحاول أن يكشف كيف تناول فكر الحداثة يف الغرب قضية

االستغراب باعتباره علامً ومعرفة من جهة ،ومن جهة اخرى

باعتباره عالقة مع اآلخر يف عرص االستعامر.

ومن الواضح أن البحث يف علم االستغراب يأخذ مساحة مهمة من جهود األكادمييني

والباحثني يف إيران .وهذه الجهود تعترب نادرة يف املجتمعات اإلسالمية بصورة خاصة ،ويف

مجتمعات العامل الثالث بشكل عام.

وهذا ما يوضحه املؤلف يف التمهيد لكتابه عندما يقول إن فكرة التأليف ولدت أثناء مؤمتر

شارك فيه حول «علم االستغراب»« ،فوجد الفرصة السانحة لتدوين ما كان يختلج يف ذهنه من
* ـ صحايف وباحث ـ الجامعة اللبنانية.
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خض املقالة القصرية عن
أفكار ،ثم اقتضت الحال أن يصل األمر اىل هذه املرحلة ،وأن تتم ّ

كتاب بهذا الحجم.

وحول األسباب التي دفعته اىل طرق هذا الباب الجديد يف معرفة الغرب .يالحظ املؤلف

انه عندما ي َّدعى أن مثة مجاالً بحثياً جديدا ً يحمل اسم «االستغراب» أو «علم االستغراب» قد

بدأ يزهر حديثاً ،فسيكون من الرضوري إثبات دعوى حداثة هذا املجال البحثي وأهميتة العلمية
والحضارية .قبل هذا اإلثبات ال ميكن ـ بحسب الباحث ـ القيام بأي خطوة ،وهذا يفرتض برأيه

عدم القيام بأي خطوة يف الوقت الحارض من دون تأمني هذا الرشط املنطقي(أي إثبات كون
االستغراب هو قضية معرفية مغايرة لتقاليد الدراسات الغربية.

يقع الكتاب ضمن أربعة محاور جاءت عىل شكل فصول .هذا باالضافة اىل املقدمة

والخامتة .أما هذه املحاور فقد تناولت القضايا التالية:

ـ الحداثة و«علم االستغراب» :محورية اإلنسان واملجتمع والتاريخ األخري للعامل.
خ
ـ علم الحداثة الغريب من الحداثة مبثابة التاريخ البرشي العا ّم اىل الحداثة مبا هي تاري ٌ
خاص.
يب
ّ
غر ٌ
ـ الوعي الذايتّ يف الحداثة :الحداثة كبداية للتاريخ ونهاية له .وبالتايل قبول الحداثة باعتبارها

انتصارا ً للعقل يف التاريخ بل هي مان ٌع ال يُخرتق يف وجه االستغراب.

العلمي لفهم الذات وكمسار معريف عرض الحداثة عىل
ـ علم االجتامع كأسلوب علمي
ّ

اآلخرين.

يث :الحداثة القلقة أو الحداثة املطلقة.
ـ علم الحداثة املابعد حدا ّ
ـ تطورات علم الحداثة يف الرشق :عملية االنعتاق من الوعي الحداثوي.
ـ علم الحداثة االويل لدى اإليرانيني :قبول التاريخ الحداثوي باعتباره تاريخاً ملسار العلم

والعقل البرشي الطبيعي.

ـ عدم رؤية الحداثة حداثةً :الظن املهلك بالتساوي بني الرشق والغرب الحداثوي.
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ـ علم الحداثة االجتامعي وفيه يتط ّرق إىل املرحلة ما بعد الثورية أو ما بعد الحداثوية وظهور

إمكانية القيام بالدراسات الغربية.

جهات املعرفية.
ـ رشوط إمكان االستغراب اللوازم
ّ
املؤسساتية وإلزامات التو ّ
رضورة فهم االستغراب
النقطة املثرية للجدل واإلشكالية يف هذا التحدي الجديد الذي يتصدى له الكاتب هي عدم

وجود خالف حول كون املسألة املحورية لجميع املصلحني واملفكرين ممن يهتم بالشأن

الغريب هي السعي اىل فهمه .لكن املشكلة الكربى التي كانت تواجهها الدراسات الغربية
هي أنها تعمل وفق ذهنية ال تعرتف باآلخر وما ق ّدمه من إنجازات .والواضح أن منهج عمل

الدراسات الغربية يتضمن نفوذا ً وانتشارا ً استعامرياً للحداثة يف الرشق وال سيام يف ايران ،وهو
ما ر ِّوج له تحت مسمى العلم ،مع أنه مل يكن سوى دراسات غربية ال أكرث .وبعيدا ً عام تحدث
عنه األفراد حول الحداثة ضمن املجتمع عىل مدى تاريخ طويل من املواجهة مع الغرب ،وما

كُتب عنه منذ حواىل مئة عام خلت ،فقد أمست الدراسات الغربية عملية مستمرة للبحث العلمي
وال سيام بعد تأسيس الجامعات واملراكز العلمية.

إن ما يحتم رضورة التطرق اىل هذه القضية وتوضيح عالقة «االستغراب» باعتباره نطاقاً متاميزا ً

عن «علم الحداثة» هو األعامل التي قُ ِّدمت وت ُق َّدم تحت عنوان «االستغراب» .فام عرض يف

إيران خالل ثالثني عاماً خلت ال يدل عىل أي عالمة فارقة عن لخصائص هذا املجال وميزاته
مقارن ًة مع ما كان يدرس يف الجامعات قبل ذلك حول الغرب ،ضمن إطار العلوم املختلفة،
وما يدرس اآلن بالطريقة نفسها .والالَّفت للنظر ان املؤلف يبدأ من أول الكتاب مبامرسة نقدية

للنخب اإليرانية التي درست وتخصصت يف مجال الفكر الغريب .وأكرث األعامل التي صدرت،
ليست برأيه ،سوى تكرار للنظريات الغربية ضمن إطار معريف متنوع حول التاريخ واملجتمعات
الغربية ،أو حول ظهور الحداثة وتطورها من خالل ما قدمته العلوم االجتامعية واإلنسانية ،وما

أضافه املفكرون الغربيون ،ويدرس تحت عنوان «العلم».

وعىل أي حال ،يتطرق هذا الكتاب اىل مشكلة «الدراسات الغربية» األساس ،وهو يشكل محاولة

جدية لإلجابة عن الوجه الفارق بني هذا الحقل العلمي وأي حقل بحثي آخر يحوم حول الحداثة،
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او قد يعد إجابة فعلية عن التساؤل الذي يثار حول الغرب باعتباره صاحب حضارة خاصة ومتميزة.
ومع السعي اىل الوصول اىل هذا الهدف ،يهتم الكاتب باالجابة عن السؤال التايل :ماذا

لو مل يكن لدينا «دراسات غربية» يف إيران؟ ومبعنى آخر :ونظرا ً اىل األهمية التي يحظى بها
هذا التساؤل ،فقد أخذ السعي اىل تقديم إجابة عنه حيزا ً كبريا ً من العمل ،حيث بذل املؤلف

جهودا ً علمية بارزة عندما ركز يف بحثه عىل الرشوط املمكنة لتأسيس حقل بعنوان «الدراسات

الغربية» ،باعتباره مقدمة الزمة لإلجابة عن هذا السؤال ،او نتيجة ميكن تحصيلها من خالل
اإلجابة عنه يف النهاية .وبهذا املعنى يؤكد الكتاب مراعاة لوازم ورشوط ال ميكن لـ «الدراسات

الغربية» ان تتحقق من دونها.

ما هو املقصود من االستغراب؟
يالحظ املؤلف ان «االستغراب» هو ـ قبل أي معرفة ـ يرتبط باملعرفة عن الذات واملعرفة

الذاتية ،وال شك يف أن كل رأي يخالف هذا القول ناشئ عن إدراك ستاتييك وخاطئ عن العلم؛
فاملعرفة غري املوجهة يف ذاتها ليست من األمور واملوضوعات غري املمكنة حسب؛ بل هي

من الشؤون غري املؤاتية ايضاً .كام أن املعرفة يف ذاتها ليست متاحة لإلنسان ،كام يعرب عنه يف

يل ال يحتاج اىل استدالل أو حتى إىل
الرؤية االرخميدسية او الرؤية اإللهية ،وهذا أمر
بديهي وج ٌّ
ٌ
إيضاح .فبدون امتالك رؤية خاصة لن يكون مثة سؤال محدد ،ومن دون وجود السؤال لن تكون

املعرفة متاحة أيضاً ،وبالتايل ففي حال عدم وجود عالقة أو اهتاممات ،من أين ميكننا ان نتعرف
اىل ما نتطرق اليه واىل الجانب الذي يجب ان نخوض فيه؟ إن التفات الذهن اىل موضوع ما

ومن ثم البحث فيه عقلياً لن يكون ممكناً مبعزل عن امتالك رؤية خاصة وسؤال خاص.

عىل أي حال لو كانت املعرفة الحاصلة من «االستغراب» تتضمن إدراكات تختص بتعاملنا
ٍ
فحينئذ ينبغي أن نعيد النظر بأسئلتنا
ومواجهتنا للوعي الذايت الغريب الخاص بنا وبوجودنا،

وقضايانا املعروفة بالنسبة اىل عالقتنا بالحداثة وبالغرب .لكن ال يبدو ان الحصول عىل هذه

األسئلة والقضايا أم ٌر ممكن بدون وعي الذات واإلدراك الجيل والعميق املتسع ألنفسنا ولهويتنا
اإليرانية.

املشكلة واالزمة الخاصة بالعلم يف إيران تتحد ـ كام يالحظ املؤلف ـ يف افتقاد والقضايا
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الخاصة ,باعتبارها محورا ً لربنامج بحثي يف املجاالت الدراسية والبحثية ،لذلك بال أي لبس
وغموض ،فإن عدم تشكل مؤسسة العمل واملجاالت املولدة للدراسات والنظريات يعود
بشكل أساس اىل عدم إدراك الذات واللَّبس املسيطر عىل أهل العلم يف إدراك األبعاد املختلفة

للهوية االيرانية يحصل هذا اىل درجة أن املشكلة ال تنشأ من افتقاد الهوية الحية والفعالة او
االمر الذي يرتبط بالوجود الحقيقي والواقعي للهوية ،وال تعود هذه املشكالت والتقليد غري

املنتج للتنظري الحداثوي اىل عدم الوضوح وفقدان الوعي بالذات بالنسبة اىل الهوية فحسب؛

بل إىل فقدان اله ّم العلمي الذي هو رشط أساس ورضوري لتشكيل مؤسسة العلم والربامج
البحثية املستمرة التي تنظوي تحت التأثري ذاته.

وبنظرة إجاملية اىل تاريخ التنظري االجتامعي للحداثة يتط ّرق املؤلف إىل دور املعرفة وأثرها

العميق والشفاف لدى املنظرين الغربيني بالنسبة اىل الهوية ،وال سيام قيمها االصلية ومقاصدها
الحضارية ،ودور هذه املعرفة يف تشخيص القضايا وتوجيهها نحو العلوم االجتامعية يف
مسارها التغيريي .عىل أن االرتباط الوثيق بني هذه التنظريات ،وتناسبها مع األوضاع االجتامعية

واألزمات التي تواجهها خالل املراحل املختلفة للتنمية التاريخية للعلوم االجتامعية ،ال ميكن

توضيحه وتفسريه إال من خالل حضور املنظّرين الغربيني الف ّعال يف قلب الحياة الجامعية
للمجتمعات الغربية ومشاركتهم يف التحوالت املختلفة لهذه املجتمعات ،مع امتالك املعرفة
الذاتية الكاملة بالنسبة اىل األهداف الغائية والقيم املحورية للهوية الحداثوية.
نقد احلداثة العقالنية
يف إطار إحاطته مبوضوعه الشائك ال يكتفي املؤلف بالنقد الذايت بالنسبة إىل القصور

الحاصل يف فهم آليات التنظري الغريب لالستغراب ،وإمنا يعمل عىل تفكيك جانب أسايس

يف العقل الحداثوي الغريب وتبيني مواقع الخلل فيه .وقد اعترب انه مع تقديم الحداثة نفسها
ٌ
تحول عقالين ،وأنها املرتبة العليا التي وصلت اليها البرشية يف مسارها التاريخي،
عىل أنها
فإنها مل تحمل إمكانية بناء سدود بطريقة عقالنية بعد الوصول اىل ما وصلت اليه يف مسار

تطورها وتثبيتها ألقدامها .بل قدمت ذاتها عىل أنها الخيار الوحيد الذي يجب قبوله مبا هو معيار
ِ
تكتف
للتقويم ،ومبا هو حالة طوباوية ال يحق للبرشية التامس غريها وال البحث عنه .ومل
الحداثة بذلك بل أذنت لنفسها بأن تتحول أداة من أدوات االستعامر ووسيلة من وسائله التي

AL-ISTIGHRAB

شــتا ء 2 0 1 7

االستغراب

معرفة الحداثة واالستغراب ـ كوتشويان نيان

375

يستخدمها يف مهاجمة سائر الشعوب بحجة تحديثها والسري بها نحو الحالة املثالية املطلوبة.
وال شك يف أن العلم الغريب كان الوسيلة األشد إغواء يف نجاح الحداثة يف تقدميها لذاتها،

وقد ترك هذا السالح أثره الفعال يف الرشقيني عموماً ويف اإليرانيني أيضاً ،فلم يعد ممكناً لكثري
من املفكرين يف هذه البالد تص ّور خيارات اخرى سوى الصورة الغربية عن الحداثة.

وبسهولة يدرك من كان لديه الحد األدىن من املعرفة بأفكار املتنورين األوائل ،الحد الذي

وصل إليه وضعهم الذهني املهزوم بسهولة ،كام يدرك سبب شغفهم التام بالحداثة وبكل ما يعرف
عليهم .وال يدرك هذا الوضع االن بالسهولة التي نتحدث بها عنه ،لكننا لو حركنا أذهاننا ميكننا

أن نضع أنفسنا قليال مكان من كانوا يف حضارة مهزومة وتعاملوا مع هذا الوضع ،وج ّربوا نتائج

الهزمية الكارثية بعد هجامت متتابعة ،وسمعوا االدعاءات القائلة بانتصار العلم والعقل ،وأنصتوا
اىل األخبار غري القابلة للتصديق حولها.

وعىل الرغم من املساعي التي كان العلامء يبذلونها بأشكال مختلفة إليجاد موانع نفسية

– ذهنية واجتامعية الزمة لتأسيس إطار معقول ملواجهة الحداثة ،كان قبول ادعاءات الحداثة
واحتضان كل ما يتصور عن انتصار العقل والعلم كان يبدو كأمر طبيعي ال بد منه .ولهذا

السبب ُع ّدت املعارضة التي كان يظهرها بعض علامء الدين معارضة للعلم والعقالنية اللذين

باتا أمرا ً طبيعياً ال بد منه ،وإن كانت نتيجتهام عكس ما كان يراه علامء الدين .وبالتدريج

تحقق اندثار جميع البنى واملؤسسات التي كانت توفر نوعاً من املواجهة املعقولة ،وساد
الصمت املطبق يف وقت انزوت فيه آخر االصوات واملقاومات بعد استسالم الديكتاتورية

القائلة واملبرشة بالتجدد والحداثة عىل أساس األسباب والعوامل املشابهة -والتي كانت

تطور مرشوع تخريب املجتمع بعنف قمعي تحت مسمى «التحديث» ،-و ُعرض تصور عن
الحداثة مياهي الواقع والحقيقة ،تتبدل فيه إرادة الحداثة والتحديث يف شكله البائن والخفي

ضمن مجموعات قيمية وبنيوية اىل إرادة عامة ،أو بالحد األدىن بات ما يرتبط بالعلم والتقنية
هدفاً قومياً دون أدىن مقاومة.

نقد أدوارد سعيد لالسترشاق
لقـد اهتم إدوارد سعيد بنقد االسترشاق ،حيث رأى أن علامء االسترشاق أخطأوا يف فهمهم
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للمجتمعات الرشقية وخاصة االسالمية ،وجافوا الحقيقة والصواب من خالل الدور واألداء
الذي متارسه هذه النظرية يف ترويج الحداثة واالستعامر ونرشهام ،واملشاركة يف تكوين الهوية

الغربية وتثبيتها .يقول املؤلف يف هذا املجال:

قد ال يكون نقد سعيد صائباً إال إذا كان نظره ممتدا ً نحو تأثري املقاصد واألهداف الغربية؛

إذ حني يُهتم بتأثري املقاصد واألهداف الغربية ـ مع غض النظر عن عدم صحة هذا التصور عن

الرشق والرشقيني ـ تصري هذه املداخلة والتأثري يف الحقيقة رشطاً منهجياً ،حيث يصبح التنظري
غري ممكن يف حال فقدان نوع من هذ العالئق املعرفية .وجيل أن سعيدا ً كان ناظرا ً اىل هذا

النوع الثاين من املداخالت ،ومن هذه الجهة فقد اهتم بنوع من الفهم الوضعي الذي يرفض

تدخل القيم والعالئق يف العلم ،ويعتربه موجباً للخطأ املعريف .لكن هذا الفهم الذي فُرض
بشكل ضمني يف أداء سعيد يتناقض مع منهجية فوكو يف دراسة االسترشاق.

ومن الواضح أن املطالبة بالحصول عىل معرفة وحقيقة مطلقة او معرفة ارخميدسية او إلهية

وخارجة عن املكانة التاريخية ـ االجتامعية للمنظر هي شأن خاطئ وأمر غري صائب ال ميكن

تحقيقه .ومع غض النظر عن نقد سعيد ،فإن ارتباط التنظري االسترشاقي مع الهوية الحداثوية
واألزمات الخاصة بها يف مواجهة الرشق ،هو أم ٌر خارج عن أي سؤال او شك وتردد ،وإن كانت

نخب الرشق وضعاً مشابهاً يف التنظري للتنمية .ويف األساس ،فقد جاء هذا النوع من التنظري
نتيجة لتطبيق فلسفة التاريخ والنظريات االجتامعية عىل املجتمعات غري الغربية ،التي اتخذت

موضعها من التحوالت والتغيريات الحاصلة يف العالقات االستعامرية الغربية مع الرشق .وليس
من شك يف أن جزءا ً من األسباب التي كان لها تأثري يف قبول هذا القسم من النظريات الغربية

حول العامل غري الغريب من قبل الرشقيني ،ومن بينهم إيران ،وال سيام أهل الفكر فيها ،مع غض
النظر عام قلناه وما نعمله ،إمنا يعود اىل افتقاد اإلدراك الواضح للهوية الرشقية واإليرانية ،وعدم

توضيح أبعادها املختلفة ،وال سيام أهدافها الغائية وقيمها االصيلة .وقد بات من الواضح ان
عدم تشكل هذا النوع من اإلدراك يعني عدم تشكل منهجية صحيحة وخاصة مبا يتعلق باالسئلة

والقضايا املنبثقة عن إدراك املكانة التاريخية ـ االجتامعية للهوية االيرانية واحتياجاتها وأزماتها
ايضاً .وحسب مؤلف الكتاب فإنه يف ظل غياب املنهجية الصحيحة واالسئلة او القضايا
املرتبطة بتطور الهوية االيرانية ومنوها ،ستصبح املنهجية الغربية وتنظرياتها االجتامعية حول
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القضايا واألزمات التي تحيط باملجتمع غري الغريب مقبولة بشكل واع وغري واع .وعىل هذا

األساس ال يبقى أدىن شك وتردد يف ان حقل «علم االستغراب» بعد انعتاقه من علم الحداثة

وفرضياته املسبقة املختلفة – ومن بينها الفرضيات الخاصة بها ـ يستدعي امتالك برنامج بحثي
خاص بها .لكن الخطوة االوىل والعمل الرضوري لتشكل الربنامج البحثي هو امتالك أسئلة

وقضايا مفيدة توضع ضمن محور هذا الربنامج ونواته بالتاميز مع أسئلة القضايا الحداثوية.

وعىل أي حال ،فإن هذه األسئلة واإلشكاليات التي يواجهها فرد ما او شعب ما يف خضم

السعي اىل بقائه وتطوير ذاته تؤدي بالرضورة اىل ظهور اسئلة وتشكل قضايا لحل هذه االزمات

واالحتياجات .إن تحليل هذا املوضوع عىل النحو الذي تناوله املؤلف ،يخربنا بأن ظهور
االسئلة والقضايا املحددة التي توجه من خالل التعامل مع املشكالت او مواجهة االحتياجات

ترتبط بشكل ماهوي مع خصائص الفرد والشعب الذي يتعامل مع هذه التحديات وميزاته.

من أجل ذلك تتنوع الفوارق واالختالفات يف املشكالت ،وتتنوع تبعاً لها األسئلة والقضايا

الخاصة باألفراد واملجتمع ،ملا لألفراد واملجتمعات فيها من هويات متنوعة ومختلفة .وينتج

عن ذلك احتياجات وهموم متغايرة ،حيث تعطيها الوجهة الخاصة من خالل تعاملها واالزمات
التي تواجهها .ونظرا اىل هذا الفارق يف الهوية ،فإن مسار التحول يف حياة األفراد واملجتمع

يتاميز أحدهام عن اآلخر أيضاً ،ولذا فليس للمشكالت والقضايا طبيعة محددة مسبقاً ،بل كل فرد
ومجتمع خاص قد يعترب أمورا ً محددة يف سياق العمل والحياة أزمة بالنسبة اليه ،ويشعر بالتايل
باحتياجات خاصة .لذلك ،وللحصول عىل إدراك صحيح للتحديات واملشكالت واحتياجات

الفرد أو املجتمع الخاصة ،يشكل إدراك الهوية الخاصة بالفرد او املجتمع الذي يتعرف إليه

وإىل جوانبه املختلفة ـ وال سيام املثل واألهداف والرؤى أو القيم الغائية الخاصة به – رشطاً

الزماً ال ميكن تجنبه يف أي حركة مقبلة .وعىل هذا األساس ،يحتاج «علم االستغرب» قبل كل
يشء إىل تأمالت مستمرة يف شأن الهوية اإليرانية والقيام بدراسات واسعة حول جميع أبعادها
املختلفة ،وال سيام الدراسات التاريخية .ويالحظ املؤلف أنه إذا مضت النخب اإلسالمية

وتحديدا ً املفكرون والباحثون اإليرانيون يف مسار «معرفة الذات» اإليرانية ،ميكن الوصول
اىل إجامع يف فهم الهوية واألبعاد املتنوعة الخاصة بها ،وسوف ت ُتاح إمكانية التأسيس لـ

«االستغراب» او«الدراسات الغربية» باعتبارها إطارا ً بحثياً وبرنامجاً تحقيقياً.
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إن مقدار نجاح هذا الكتاب يف تقديم إجابات صحيحة وق ِّيمة ،ميكن أن نالحظه من خالل

غض النظر
ردود األفعال وما يثريه منها ويجعله متداوالً بني املفكرين وأصحاب الرأي .ومع ِّ
عن نجاح هذا العمل يف الوصول اىل أهدافه أو عدم نجاحه ،ميكن القول إنه استطاع ان يتقدم

خطوة اىل األمام يف طرحه للمشكلة وعرضه لها واإلملام بأبعادها املختلفة .ورمبا ميكننا
ان ندعي أن من الفضائل العلمية لهذا العمل أنه يطلق نقاشاً جادا ً حول أهمية التنظري يف هذا

املوضوع الدقيق .كام يُساهم بدرجة ملحوظة يف تجنيب الباحثني يف املستقبل من الوقوع يف
االلتباسات وسوء التقدير تجاه الفهم السليم لعلم االستغراب ومقتضيات التعامل مع مقوالته
النظرية والعملية.

ــالكتاب :معرفة الحداثة واالستغراب ـ حقائق جديدة
ــاملؤلف :حسني كتشويان نيان
ــترجمة :مسعود فكري ومحمد فراس الحلباوي
ــالنارش :مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي ـ بريوت 2016
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La section “Nahnou wal Ghareb” (Nous et l’Occident) :
Le chercheur irakien Mohammed Abdel Mahdi AL HILOW étudie les
théories du philosophe islamique Cheickh Mosbah Al YAZDI portant sur
l’Occident intellectuel et civilisationnel. L’étude part d’une lecture de ses
principales recherches dans le domaine de la philosophie comparative,
alors que l’auteur indique l’importance de la contribution d’Al Yazdi
présentée sous forme de lectures critiques de la culture et de la philosophie
occidentales dans différents domaines. En outre, l’auteur précise que ces
recherches ont une valeur de référence en faveur de l’élite dans le monde
islamique face à l’occidentalisation intellectuelle et l’invasion culturelle.
La section “A’lam AlMafahim” (le monde des notions):
Sous le titre de «La notion de l’Idéologie - Lecture dans l’histoire du
concept, ses significations et ses champs d’application», Khedhr IBRAHIM
écrit une recherche dans laquelle il essaie d’encadrer globalement cette
notion. L’auteur souligne un certain nombre de définitions et de positions
analytiques, en passant par ce que les penseurs et philosophes occidentaux
et orientaux ont écrit dans ce thème.
La section “Fadha’a Al kutob” (l’espace des livres):
L’écrivain Jihad I. KHEDHR propose une lecture analytique du
livre ercheur iranien Hussein Katshuian Nian ; «la Reconnaissance de
la modernité et de l’occidentalisme - réalités Contradictoires», où il
observe le débat entre les élites iraniennes concernées par la relation avec
l’Occident, grâce à une tentative de recherche qui traite le concept de
l’Occidentalisme.
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étapes successives.
La section “Al Shahid” (le témoin) :
Le penseur égyptien Ahmad Abdel Hamid ATIAH aperçoit la biographie
et les œuvres du philosophe slovène Slavoj Žižek, en étudiant une de
ses théories les plus notables portant sur l’idéologie et son évolution
conceptuelle et critique. L’auteur indique que ce qui distingue ce
philosophe est qu’il a offert, et offre toujours, une vision paradoxale de
l’idéologie et de son statut dans le monde des valeurs, ainsi que son rôle
indéterminable dans la recréation de ce monde qui est plein de bizarreries.
L’étude également jette l’œil sur la vie personnelle du philosophe et sur
ses récents écrits.
La section “Mountada AlISTIGHRAB” (le Forum de
l’OCCIDENTALISME):
Sous cette rubrique sont publiés deux textes qui ont été présentés dans
le cadre de la conférence scientifique qui s’est tenue dans la ville suédoise
d’Uppsala le 13/07/2004 et à laquelle plusieurs chercheurs et penseurs
européens ont participé. Les études qui ont été présentées lors de la
conférence ont eu comme objet les évolutions qu’a connues le concept
d’idéologie durant l’époque de la mondialisation.
Le premier texte est un discours du chercheur britannique Michael
FREEDEN dans lequel il parle de «l’ère post-idéologique» et du déclin
des idéologies au début du XXIᵉ siècle. L’auteur indique que le futur
anticiperait l’avenir d’une nouvelle époque de pragmatisme. Le deuxième
texte, à son tour, est un discours présenté dans ladite conférence, par
le chercheur britannique J. J. SCHWARZMANTEL qui observe les
sociétés post-idéologiques. Il étudie les dynamiques d›hégémonie et de
contestation encore applicables sous l›autorité du néolibéralisme. Ce
dernier utilise des nouvelles techniques qui constituent des outils décisifs
en faveur des idéologies de l’hégémonie contre les États et les sociétés.
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sémantique du concept de l’idéologie en étudiant trois exemples; «De
TRACY, le marxisme et Karl MANNHEIM. Au cours de la recherche,
l’auteur examine les différentes théories et définitions essentielles de
l’idéologie ainsi que les débats qui ont eu lieu sur la naissance de ce
concept entre les courants de pensée en Occident moderne.
Le chercheur marocain Mohammad Amine BEN JILALI nous
propose une étude intitulée: «L’Idéologie et l’Utopie dans la Pensée de
MANNHEIM» dans laquelle il présente une analyse épistémologique
de l›opinion du sociologue allemand Karl MANNHEIM sur la nécessité
de passer de l’idéologie à la sociologie de la connaissance. L’auteur
clarifie l’objectif de MANNHEIM dans cette théorie, qui est de savoir
comment l’utopie pourrait rejoindre son statut dans l’analyse scientifique
du politique. De plus, l’étude explore les lectures de MANNHEIM
dans le domaine de la connaissance politique comme étant le premier
directeur du dialectique amené autour de la théorie et la pratique, et ce
dans le cadre d’un processus qui est capable d’inspirer ceux qui sont
engagés dans le domaine de l’adaptation des normes idéologiques et des
aspirations utopiques afin de distinguer les fondements rationnels de ceux
irrationnels comme une référence qui permet de décomposer la structure
intellectuelle de la science politique, en particulier.
Le penseur iranien Hamid PARSANIA propose une étude intitulée: «La
raison et l’Idéologie : une épreuve ininterrompue dans les modernités
de l’Occident». Dans cette étude, l›auteur examine la relation entre
l›idéologie et les structures de la raison et de la religion, sachant que
l’idéologie occupe une position de premier rang parmi les occupations
de la pensée moderne. De même, l’idéologie est considérée comme l’une
des bases les plus importantes lors de la théorisation parmi les écoles et
courants intellectuels dans les sociétés occidentales. Ainsi, cet article peut
être considéré comme une introduction à la recherche et l’analyse de ladite
relation ainsi que les problématiques épistémologiques et philosophiques,
qui avait eu une grande part dans les polémiques de la modernité dans ses
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intitulée «La démocratie comme un Produit Idéologique», où il aborde le
relation de l’idéologie avec la démocratie, sur les deux plans théorique
et historique. Dans cette mesure, il trouve que la démocratie est la base
théorique et le cadre réel de toutes les idéologies. Sa preuve est que le
libéralisme, le nationalisme, le fascisme, etc ..., ainsi que toutes les autres
théories modernes sont le résultat de la démocratie que le modernisme
occidental avait diffusé en Europe et en Amérique du Nord au cours de
quatre siècles.
Sous le titre «La religion est idéologique», le chercheur iranien Ali Ridha
SHOUJAÏ ZEND propose un article qui explore deux problématiques
fondamentales: la première est que l’idéologie n’a aucune fin prévue au sens
large, et la deuxième est que non seulement il est possible pour la religion
d’être une idéologie mais que cette dernière est sa seule représentation
possible et appropriée. Il ajoute qu’il existe une certaine homogénéité et
une relation inséparable entre la religion et l’idéologie. De sa recherche
conceptuelle, il conclut deux hypothèses centrales: la première est le
jugement du bien-fondé de l’idée de l’infinité de l’idéologie, et la seconde
est que la religion est idéologique.
La section “Halakat AlJadal” (Cercles de polémique):
Le chercheur académique égyptien Hassan Abdallah Hassan discute
dans une recherche qui aborde le sujet du «Cadre Cognitif de l’Idéologie
Occidentale» à travers les traitements critiques qui figurent dans les travaux
des deux penseurs arabes, Abdel Wahab Al Massiri et Mona Abou al Fadhl.
Cet article suit la méthodologie de l’analyse cognitive qui comprend deux
directions pour aborder l’exemple occidental de l’idéologie, qui sont: la
décomposition et la recomposition du contenu cognitif du texte traité en
faisant recours à la recherche, puis la reconstruction des éléments déjà
décomposés afin de comprendre les côtés critiques majeurs de l’idéologie
occidentale.
Le chercheur irakien Mazen Al Mtouri détecte le développement
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dans les cadres idéologiques en discutant la corrélation entre l’idéologie et
la politique et en montrant les champs d’action où la politique idéologique
est exploitée afin d’atteindre ses objectifs. Au niveau du travail politique,
l’idéologie reste capable de nous fournir des explications différentes.
Le sociologue libanais Khalil Ahmad Khalil écrit sous le titre «L’idéologie
et ses chemins». Dans l’article, l’auteur observe le mouvement de
l’idéologie à travers ses voies épistémologiques et ses expériences, en
partant de l’aperçu de l’évolution de cette notion au cours de cinquante
ans d’étude et de recherche scientifique. De cette opération inductive,
nous pourrons lire comment le professeur Khalil a fait de son expérience
personnelle dans le domaine sociologique une méthode pour aborder la
problématique idéologique telle qu’elle parait sur le deux bords: l’illusion
et la science.
La chercheuse française Liliane Mory écrit de «L’Idéologie comme
Philosophie pour la République». Mory a basé sa recherche sur deux
paragraphes d’un discours de l’inventeur du concept en question Destutt
de Tracy, dans lesquellles il propose un projet d’une nouvelle philosophie
qui considère l’idéologie comme la «science» de l’homme et en même
temps la «science» de la société.
Le chercheur palestinien Achraf BADR écrit à propos de «L’idéologie
sioniste et l’Occident», où il offre un panorama historique du conflit
idéologique sur la Palestine et ce à travers une tentative de répondre à
une question se rapportant à la nature de la relation de l’orientalisme avec
le sionisme et l’islamophobie, en tant qu’acte idéologique. La conception
de la recherche émane deux hypothèses principales: selon la première,
l’orientalisme a ouvert la voie au sionisme à travers sa tentative de
prouver le droit historique des Juifs en Palestine, et selon la seconde, le
phénomène de l’islamophobie n’est qu’une continuation du phénomène
de l’orientalisme.
Le chercheur iranien Shahrayar ZERCHANAS présente une recherche
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et théories qui critiquent les différentes idéologies émergeant au long du
XXᵉ siècle, et surtout les idéologies les plus notables à savoir le marxisme
et le libéralisme. Dans ses réponses, CASTORIADIS montre que le
monde moderne et contemporain se dirige vers une direction opposante,
qu’il appelle «la montée de l’insignifiance», au lieu de progresser vers le
bonheur et la dignité de la race humaine.
La section “AlMalaf” (Dossier):
Dans cette section vient d’être présenté un article du Professeur de
Philosophie à l’Université Lille Nord de France, en France, Pierre
MACHEREY, intitulé « L’idéologie: le mot, l’idée, la chose ». L’article
traite les conditions qu’a connues cette expression «idéologie» entre
1796 et 1845, date à elle a été créée par le sociologue français Destutt
de TRACY. L’auteur souligne le progrès du concept d’idéologie avant
d’entrer dans le monde de la politique, quand il est passé d’une valeur
positive (en tant que science générale des idées) à une valeur ayant des
connotations négatives; entant que système social de dogmes rigides et
de conscience fausse. Tel était le cas dans la littérature marxiste.
Le chercheur américain d’origine philippine Daniel HUANG écrit
sous le titre «La Critique ricœurienne de l’idéologie pour la théologie».
Dans cette étude, HUANG découvre la vision du philosophe français
moderne Paul Ricœur (1913 - 2005) concernant la position de l›idéologie
dans la théologie chrétienne. Il parte dans son étude de l›engagement de
Ricœur dans le domaine interprétatif, et surtout les idées figurant dans ses
pricipaux ouvrages, comme: «Théorie de l’interprétation», «Histoire et
vérité», «Temps et récit», «Discours et excès de sens».
Le chercheur égyptien Ghaidhan Sayed Ali écrit sous le titre de
«L’Idéologie dans la Religion et la Politique». L’auteur essaie de mettre en
relief la relation entre l’idéologie et la religion en indiquant les aspects de
la distinction et en observant les points d’accord et de désaccord entre eux.
L’auteur clarifie les voies par lesquelles la religion est instrumentalisée
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perçu des études publiées dans le trimestriel «Occidentalisme»,
numéro VI

Le retour de l’idéologie
Le sixième numéro du trimestriel «Occidentalisme» sera publié en
hiver 2017. Il comprend plusieurs études et articles traitant le sujet du
«retour de l’idéologie». Plusieurs penseurs et chercheurs d’Europe, des
Etats-Unis, et des mondes islamique et arabe participent à ce numéro. Cidessous, nous proposons un aperçu de leurs études et articles, selon les
sections:
La section “Al Mobtadaa” (Introduction):
Un article du Rédacteur en Chef Central Mahmoud HAIDAR, intitulé
«L’idéologie: l’instinct et la philosophie de l’homme partial». L’article suit
une démarche herméneutique partant d’une révision épistémologique et
historique et cognitive du phénomène idéologique, avant d’être considéré
comme un concept par le sociologue français Destutt de TRACY.
L’auteur constate les développements qui accompagnaient l’idéologie
et les questions émergentes qui provoquent une seconde analyse des
fondements et des principes de ce concept. De plus, l’article fait référence
à l’essence et à l’identité de l’idéologie comme étant la philosophie du
partial.
La section “Mohawarat” (Dialogues):
Un dialogue avec le philosophe grec Cornelius CASTORIADIS conduit
par l’auteur et le journaliste français Daniel MERMET.
Au cours de cet entretien, CASTORIADIS propose plusieurs opinions
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in which he talks about “the ‘post-ideological’ age” and the decline of
ideologies at the beginning of the 21st century. The lecturer indicates that
the future may hold signs of a new era of pragmatism. The second text, in
turn, is a lecture, presented in the above mentioned conference by British
researcher J. J. Schwarzmantel that examined post-Ideological societies.
The lecturer studies the dynamics of hegemony and conflict that are
still being applied under neoliberal powers. These powers use a new set
of techniques which form a decisive tool in favor of the ideologies of
hegemony over societies.
the Occident and us section:
Iraqi researcher Mohammed Abdel Mahdi Salman Al Helou studies the
theories of Islamic philosopher Cheickh Mosbah Al Yazdi concerning the
intellectual and civilized Occident. The study begins with a reading of
his own main research work in the domain of comparative philosophy,
whereas the writer indicates the importance of Al Yazdi’s contribution
in the form of critical readings of the Occidental culture and philosophy
in various fields. The author further clarifies that these researches are
a referential value for the elite in the Islamic world against intellectual
westernization and cultural invasion.
World of Concepts section:
Under the title of “the concept of Ideology – a reading in the History
of the term, its meanings and domains of application”, Khodor Ibrahim
writes a research in which he tried to comprehend this concept. The author
underlines a number of definitions and analytical positions, presenting
what several Occidental and Oriental thinkers and philosophers wrote in
this respect.
Books’ Space) section:
The writer Jihad I. Khodor offers an analytic reading of the Iranian
researcher Hussein Katshuian Nian’s book, “Knowing Modernity and
Occidentalism – Contradictory Facts”, where he reviews the debate
between Iranian elites concerning the relationship with the West, through
some research attempts that treats the concept of Occidentalism.
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between rational and irrational basis withing them as a reference-point
for the deconstruction of the intellectual structure of political science
particularly.
Iranian Thinker Hamid Parsania offers a study under the title: “the
Reason and the Ideology: a Sustainable Ordeal in Western Modernity”.
In this study, the author examines the relation between Ideology and
the structures of reason and religion, whereas the Ideology occupies a
significant position within the concerns of modern thought. Moreover,
Ideology is considered one of the most important bases of theorization
between intellectual movements and doctrines in western societies. Thus,
this article can be considered as an introduction to research and analysis
of the aforementioned relationship, and the philosophical and cognitive
issues which occupied a considerable portion of modern debates in their
successive phases.
The Witness section:
Egyptian thinker Ahmad Abdel Hamid Atiah goes over the biography
and works of Slovenian philosopher Slavoj Žižek, studying one his most
notable theories concerning Ideology and its conceptual and critical
development. The author indicates that what distinguishes this philosopher
is that he offered, and still offers, a paradoxical vision of Ideology and its
status in the world of values, as well as its inexhaustible role in recreating
this world in ways which include a considerable measure of novelty. The
study also includes a general review of the philosopher’s personal life and
latest writings.
Occidentalism Forum section:
Under this section two texts were published, which were presented
within the framework of the scientific conference that was held in the
Swedish city of Uppsala back on 13/07/2004, where several European
researchers and thinkers participated. Studies that were presented in the
conference had reflected on the cognitive development of the concept of
Ideology during globalization.
The first text is a lecture of the British researcher Michael Freeden,
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and secondly that not only is it possible for religion to be an Ideology
but actually ideology is its only possible and suitable representation.
Furthermore, he suggests that there is some kind of homogeneity and an
inseparable relationship between religion and Ideology. As result of his
conceptual research, he reached two main hypotheses, the first supports
the idea of the endlessness of Ideology and the second the idea of that
religion itself is an Ideology.
Debate Circles section:
Egyptian academic and researcher Hassan Abdallah Hassan discusses
in this research the “Cognitive Basis of Western Ideology” through
critical treatments that feature in the works of some Arab thinkers, such
as Abdel Wahab Al Masiri and Mona Abo El Fadel. This article follows
the methodology of cognitive analysis that includes two directions to
approach western example of Ideology, which are: the deconstruction
and eclecticism in the cognitive content of the text s being treated through
research, then the reconstructing the previously deconstructed elements
in order to understand the crucial critical aspects of western Ideology.
Iraqi researcher Mazen Al Mtawri explores the semantic development
of the concept of Ideology by studying three examples; Destut, Marxism,
and Karl Mannheim. Through the research, the author examines the
essential theories and definitions of Ideology as well as debates about its
creation between intellectual movements in the modern West.
Moroccan researcher Mohammed Amin Ben Jilali offers us a study
entitled by: “Ideology and Utopia in Mannheim’s Thought”, in which
he presents an epistemological analysis of the German sociologist Karl
Mannheim’s view about the necessity to shift from Ideology to the
sociology of knowledge. The author clarifies Mannheim’s objective
in his proposition, which is the Utopia could achieve its status in the
scientific analysis of politics. Moreover, the study explores Mannheim’s
readings about political knowledge as a main direction-determinent of the
dialectic between theory and practice. This occurs within the framework
of process of becoming that inspires those who look into it to internalize
ideological standards and utopian aspirations in order to differentiate
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through its experimental and cognitive paths, starting with his investigation
of this notion over a course of fifty years of study and scientific research.
Following this process of thorough inductive exploration, we will be able
to conclude how Professor Khalil takes his personal experience in the
sociological field as a method to approach the issue of ideology as it wavers
between the two strands of delusion and science.
French researcher Liliane Mory writes about “Ideology as a Philosophy
for the Republic”. In building the foundations of her research, Mory was
used two paragraphs of a speech made by the innovator of the term in
question, Destut de Tracy, in which he offered a project of a new philosophy
that considers Ideology as the “science” of the human individual yet, and
at the same time, the “science” of Society.
Palestinian researcher Achraf Bader writes about “Zionist Ideology
and the West”, where he offers a historical overview of the ideological
struggle over Palestine, through attempting to provide an answer relating
to the nature of the relationship between Orientalism,Zionism and
Islamophobia, as ideological acts. The central notion of the research is
based on two hypotheses; where the first suggests that Orientalism paved
the path for Zionism through attempting to prove the historical right of
Jews in Palestine, and the second that the phenomenon of Islamophobia
is nothing but a continuation of the phenomenon of Orientalism.
Iranian researcher Shahrayar Zarchinas presents a research entitled
“Democracy as an Ideological Product”, where he approached the
relationship between Ideology and democracy both theoretically and
historically. within this framework, he mantains that democracy is the
theoretical foundation and the practical framework of the formation of all
ideologies. His argument in this respect is that liberalism, nationalism,
fascism, etc…, as well as other modernistic theories were all the result
of democracy that western modernism had lunched in Europe and North
America over a timespan of four centuries.
Under the title “Religion is Ideological”, the Iranian researcher Ali Riza
Shajai Zand offers an article that explores two fundamental questions;
firstly that there is no end conceived for Ideology in its broad sense
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contemporary worlds are heading toward an opposite path, which he calls
“the rise of disgrace”, instead of progressing toward achieving happiness
and dignity for the human race.
The Issue’s File section:
This this section is featurs an article by the Professor of Philosophy
at Lille Nord de France University, France, Pierre Macherey, entitled
by “Ideology – the word – the idea – the thing. The article discusses
the conditions underwent by the expression “Ideology” between 1796
and 1845, the date in which the expression was created by the French
sociologist Destut de Tracy. The author underlines the progress of the
concept of Ideology prior to entering the world of politics, when it turned
from a positive value (as a general science of ideas) into a value that
holds negative connotations; i.e. a social system of rigid beliefs and a
fake consciousness, similar to what occurred with Marxist literary works.
The Filipino-native, American researcher Daniel Huang writes under the
title “Ricœur’s Critique of Ideology for Theology”. In this study, Huang
discovers the vision of the modern French philosopher Paul Ricœur (1913
– 2005) about the position of Ideology in Christian theology. He departs
from Ricœur’s engagement in the interpretative domain, especially the
leading ideas of his creations, e.g. “Interpretation Theory”, “History and
Truth”, “Time and Narrative”, “Discourse and the Surplus of Meaning”.
Egyptian researcher Ghaidan Sayed Ali writes about “Ideology in
Religion and Politics”. The author tries to bring out the relationship between
Ideology and Religion through indicating the aspects of distinction and
observing points of agreement and disagreement between both notions.
The author clarifies ways, through which religion is employed in the
ideological frame by discussing the integral relation between Ideology
and Politics and pointing to scopes of action where ideological politics
is exploited to achieve its goals. Ideology provides us with different
explanations of political work.
Lebanese sociologist Khalil Ahmad Khalil writes under the title “Ideology
and its paths”. In the article, the author observes the movement of Ideology
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T

he Comeback of Ideology
The sixth issue of the quarterly Occidentalism shall be published
in Winter 2017, including several studies and articles treating the subject
of “the comeback of ideology”. Several thinkers and researchers from
Europe, USA, and both Islamic and Arab Worlds participate in this issue.
Thereafter we offer an overview of their studies and articles, according
to sections:
Opening section:
An article by the Editor in Chief Mahmoud Haidar, entitled
“Ideology –The Biased as Instinct and Philosophy”. The article follows
a hermeneutical approach departing from a historical and cognitive
review of the ideological phenomenon, prior to to its transformation
into a specialized term by the French sociologist Destut de Tracy. The
author observes accompanying developments and emerging questions
that provoke to reanalyze the fundaments and principles of the term.
Moreover, the article makes a reference to the essence and the identity of
Ideology as being the philosophy of the biased.
Dialogue section:
A dialogue with the Greek philosopher Corniloce Castoriadice conducted
by the French author and journalist Danial Nermer.
In this discussion Castoriadice offers several opinions and theories that
criticize the ideologies emerging in the 20th century, especially Marxism
and Liberalism which are by far the most prominent ideologies of the 20th
century. Through his answers, Castoriadice shows that the modern and
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