
 اإليديولوجيا  في تطّوراٍت داللّية
أمثلة من رؤى "ديستوت" ـ "املاركسية "ـ "ماهنايم"

]*[
مازن املطوري]]]

يُعترب مفهوم اإليديولوجيا  من ُجملة املفاهيم امللتبسة والغامضة واملتخمة بالتحّوالت 

والتغرّيات. فضالً عن ذلك، هو مفهوٌم متعّدد االستعامالت. عىل املستوى املُعجمي له أكرث 

من حّد وتعريف، ومن ثمَّ فقد اختلفت كلامت أهل الرأي بشأنه سلباً وايجاباً، حّتى دعت 

الراحل ميشيل فوكو)6]19 - 1984م( يف كتابه املعروف  الفرنيس  الفيلسوَف  الظاهرُة  هذه 

»نظام الخطاب« إىل تقرير أّن مصطلح اإليديولوجيا  يحمل مدلوالً ال ميكن استعامله من 

دون تحّفظ.

اإليديولوجيا كمفهوم يف  تقارب  املطوري  مازن  العراقي  والباحث  للكاتب  املقالة  هذه 

نشأته ومقاصده الداللّية والسجال الذي دار بصدده بني فالسفة الحداثة ومفكريها.

املحرر

شهدت الحقبة التي أعقبت االتّحاد السوفيايت يف أواخر القرن العرشين املنرصم، بروز كتابات 

تبرّش 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 خياراً فردياً وتجربة إميانية شخصية، أما 

الكتابات التي تنتقد الليربالية فقد ُعّدت متظهرات إيديولوجيا!

واملفارقة يف مثل تلك الدعوات وهذه الكتابات تكمن يف أن مفردة اإليديولوجيا  سيّالة الداللة، 

متعددة االستعمالت، فتارة تكون حيادية وأخرى غري حيادية، ومرًة سلبية وأخرى إيجابية، وثالثة 

داللة  يف  واالستعمالت  والدالالت  والتغريات  التحوالت  تلك  كّل  تُختزل  فكيف  وكلّية،  جزئية 

معينة، لتكون سالحاً لتسخيف مواقف الخصوم والحكم عىل أفكارهم!

حتّى نستطيع االنطالق من نقطة منهجية يف مالحقة تطّورات دالليّة مهّمة ملصطلح اإليديولوجيا، 

ال بُد لنا من الرجوع إىل تاريخ اخرتاع املصطلح، والوقوف عند بذوره األوليّة.

الطوفان الفرنيس

شهدت فرنسا إبّان القرن الثامن عرش تحوالت كبرية عىل مستوى األفكار والفنون والفلسفات 

تلك  قبل  كان سائداً  الذي  الفكري  للنمط  بديالً  فكري  بتقديم منٍط  ذلك  كلُّ  فأسهم  والثقافات، 

الحقبة. وقد أسهم يف ذلك التحول رجاالت كثرية من فالسفة واجتمعيني وشعراء، وبرز اسم جان 

جاك روسو)1712 - 1778م( يف قامئة أبرز املساهمني يف ذلك.

تحّدى روسو االعتقاد السائد وقتئٍذ والقايض بالحكم عىل املؤسسات واملمرسات االجتمعية 

مبعيار العقل، حيث متثل القدرة عىل التفكري العقيل طبيعة فطرية يف الجنس البرشي، فرأى يف 

العقل نفسه  التفاف، كم قرر ديفيد هوكس، فقد أخضع روسو  ميتافيزيقياً، ويف حركة  ذلك مبدأ 

لذات النوع من النقد الذي قام به الفالسفة باسم العقل]1[. 

طبيعياً،  ليس شيئاً  الحقيقة  العقل يف  أن  الناس،  بني  التفاوت  مقاله عن أصل  رأى روسو يف 

واستند يف مدعاه إىل محض الطبيعة البرشية ذاتها، فقرر أن طبيعتنا الحّقة ال توجد إال داخل أذهاننا 

تبعاً للتشوهات املدنية والتأثر فيها . فالواقع الخارجي ليس هو الذي يشكل وعي اإلنسان كم رأى 

الفالسفة اآلخرون، ذلك أن املنهج التجريبي الذي يتعامل مع الذهن كيشء هو نفسه ميثل جزءاً 

من املشكلة التي يريد معالجتها، وانطالقاً من ذلك، فبواسطة دراسة الطبيعة الذاتية ينمو املفهوم 

االفرتايض عن )الحالة الطبيعية(، والذي اتخذه روسو معياراً للحكم عىل املجتمع املعارص.

وإذا نظرنا يف جانب آخر نجد أن أفكار روسوقد أسهمت بغرس بذور الحركة األدبية الفلسفية 

للرأسملية  والجملية  االجتمعية  العواقب  عىل  الرومانسيون  ثار  ولقد  بالرومانسية،  املعروفة 

]1]- اإليديولوجيا، ديفيد هوكس: 40، ترجمة: إبراهيم فتحي، املرشوع القومي للرتجمة، املجلس األعىل للثقافة، 000]م.
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الصناعية الناشئة وقتئٍذ، ونادوا بالعودة إىل الطريق األكرث طبيعة يف العيش والتفكري. إن العقل فيم 

رأى الرومانسيون هو الذي أغوى اإلنسان بالتخيّل عن الحالة الطبيعية ليصري متمدناً.

التجريبيني والرومانسيني ومطالبات روسو  ويف ظّل هذا الجدل املحتدم والرصاع الكبري بني 

لن  أنه  الفرنيس  الثوري  الدستور  أعلن  الفرنسية،  بالثورة  املعروف  الفرنيس  الطوفان  إىل حصول 

يوجد بعد اآلن أي طبقة لألرشاف أو النبالء، وال أي امتيازات ملراتب اجتمعية 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 

)1729 - 1797م( السيايس اإليرلندي اإلنجليزي، وقد سّجل يف تأمالته حول الثورة يف فرنسا، أن 

أولئك الذين يحاولون محوالفروقات ال يصلون أبداً إىل تحقيق املساواة، فهم ال يصلون إال إىل 

الهواء ما  يثقلون عىل رصح املجتمع بأن يضعوا يف  الطبيعي لألشياء وتشويهه فهم  النظام  تغيري 

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

ترايس  دي  ديستوت  جانب  من  النقد  ذلك  بعض  جاء  وقد  النقد،  من  بريك  تأمالت  تسلم  مل 

)1754 - 1836م( عضوالجمعية التأسيسيّة الثورية واألرستقراطي املرتد! فقد عارض ديستوت دعوَة 

بريك إىل التسوية اإلنجليزية املعتدلة، وذهب إىل أن الوقت ليس وقت أنصاف الحلول، فالحاجة 

ماسة لثورة كاملة. وبعد سنوات سّت من ذلك وملا كان ديستوت عضواً يف مجمع فرنسا نحت 

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 

وهذه  التاريخ،  وبدروس  اإلنساين  للقلب  املعروفة  بالقوانني  االقتناع  من  بدالً  الشعوب،  ترشيع 

األخطاء يجب أن تؤدي حتمً وقد أدت بالفعل إىل حكم رجال متعطّشني للدعاء]1[.

ينظر  فكان  األنوار،  وبفلسفة  املعرفة  يف  التجريبي  باملنهج  املتأثّرين  من  ديستوت  كان  لقد 

للميتافيزيقيا عىل أنها طفولة إنسانية، وألجل ذلك انصّب ولُعُه بتقّدم املعرفة الطبيعية. فديستوت 

]1]- اإليديولوجيا، ديفيد هوكس: 45.
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يف مباديء اإليديولوجيا  متأثراً بلوك )1632 - 1704م( وكوندياك )1714 - 1780م(، 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. 

وكم هي الحال عند هوبز تخلق األشياء األفكار، ولكن هذه األفكار ال تستطيع أبداً أن تكون مطابقة 

بأن املعرفة  القائل  لتجّنب املوقف االرتيايب  الوحيد  الطريق  أن  بالكامل لألشياء. وبدا لدستوت 

الحقة مستحيلة هو تحليل العملية التي ترتجم أذهاننا بواسطتها األشياء املادية إىل أشكال مثالية، 

الدراسة هذا، ولكن هذا املجال يف ظل قيادة دستوت اتخذ طابع  وكان كوندياك قد فتح مجال 

العلوم األخالقية والسياسية، وأطلق عليه اسم  الذي كان يدرس  املؤسسة يف قسم مجمع فرنسا 

اإليديولوجيا  أو علم األفكار]1[. 

وهكذا ولد مصطلح اإليديولوجيا  الذي سيتخذ فيم بعد صوراً 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- science أي 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 قادراً عىل قول إن اإليديولوجيا  تحقق فتحاً فلسفياً خطرياً بتجاوزها التضادات 

القدمية بني املادة والروح وبني األشياء واملفاهيم. لذلك فقد كان منساقاً كم يالحظ إميت كنيدي 

وتصور حيس  للخطأ  النزعة  مثايل  تصور  نحو  اتجاهني عكسيني  للسري يف   Emmet Kennedy

النزعة للحقيقة )الصدق(]2[.

وألن ديستوت ميثل نقطة ارتكاز مهمة يف فهم اإليديولوجيا  يف بذورها األوىل ويف داللتها 

بها ملا  يرتبط  ما  بكل  اإلحاطة  قبل  النقطة  هذه  االنتقال عن  لنا  ينبغي  فال  الحديثة،  املصطلحية 

متثّله من مرحلة تأسيس. يف هذا الصدد ذكر دي بريان يف العالقة بني اإليديولوجيا  والرياضيات، 

الكلمة، أي علم حاالت  لهذه  أعم معنى  األفكار، يف  تعني علم  اإليديولوجيا  عند ديستوت  أن 

الوعي، هذا الخلق الجديد للكلمة كان يهدف إىل إحالله محلَّ سيكولوجي التي كانت معيبة ألنها 

تستدعي النفس.. 

]1]- اإليديولوجيا، ديفيد هوكس: 46. 

]]]- اإليديولوجيا، ديفيد هوكس: 46. 
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اإليديولوجيا  تحلّق إذا صحَّ الكالم فوق جميع العلوم، ألن العلوم ليس إال أفكارنا وعالقاتها 

عديدة،  مقاطعات  إىل  املنقسم  التنوع،  والالنهايئ  املمتد  بالبلد  شبيهة  األفكار  هذه  املختلفة. 

إن  بل  واحد،  أصل  الطرق  هذه  لكّل  لكن  االتصال..  من طرق  أكرب  ببعض عدد  بعضها  يوصلها 

أكرثها يبدأ من نقطة مشرتكة ثم يتشّعب فيم بعد. هذا االتّصال، هذه النقاط املشرتكة التي يجهلها 

املسافرون غالباً، يأخذ اإليديولوجي عىل عاتقه ُمهّمة أن يُعلّمها لهم بشكٍل أسايس]1[.

من هذا يبدو لنا أن اإليديولوجيا  يوم والدتها مل تكن تتضّمن أي توصيف احتقاري أو سلبي، 

ال تتضمن تزييفاً للواقع، وال بالهة، وال ارتحاالً للذات كم 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 االجتمع 

كارل مانهايم )1893 - 1947م( يف اإليديولوجيا  واليوتوبيا، أن نابليون )1769 - 1821م( اكتشف يوماً 

جمعة من الفالسفة، الّساعني إلقامة العلوم الحضارية عىل قاعد انرثوبولوجية وسيكولوجية، تعارض 

طموحاته اإلمرباطورية، فأطلق عليهم باحتقار اسم )اإليديولوجيني(، وبهذا اتّخذت الكلمة معنى 

تحقريياً ]2[.

تحظى  تكن  مل  ديستوت،  يد  األوىل عىل  نشأتها  ويوم  الحادثة،  هذه  وقبل  اإليديولوجيا،  إن 

بأهمية وجودية، ومل تكن تتضمن أيَّ قراٍر أو محتوى يتعلّق بقيمة املجاالت املختلفة يف واقع 

حياة اإلنسان، إذ غاية ما كانت تعنيه كم أسلفنا، علم األفكار أو نظرية يف األفكار، أما مع حادثة 

بعدم  ووسمه  الخصوم،  أفكار  تحقري  أي  تحقريياً،  وجودياً  اجتمعياً  بعداً  اتّخذت  فقد  نابليون 

الفعلية ومقارنة  بالنسبة للممرسة  الواقعية، ولكنه غري واقعي، كم رأى مانهايم،  الصالحية وغري 

باألمور التي تتكّشف 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 باملمرسة 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 

والنرش  للطباعة  التنوير  دار  البحراوي،  سيد  رشيد،  أمينة  د.  ترجمة:   ،19 فاديه:  ميشيل  الفلسفية،  األصول  من  وثائق  اإليديولوجيا،   -[1[

والتوزيع، بريوت، 006]م.

الديريني، رشكة املكتبات  د. محمد رجا  ترجمة:   ،143 مانهايم:  املعرفة، كارل  واليوتوبيا، مقدمة يف سوسيولوجيا  اإليديولوجيا    -[[[

الكويتية، الطبعة األوىل 1980م.
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إذ تكون مشاعر  نتصور قلب املعادلة،  أن  التاسع عرش امليالدي، ولنا  القرن  واسعة االنتشار يف 

هي  فالحقيقة  املدرسية.  التأملية  والحياة  الفكر  أمناط  عىل  متفوقة  الواقع  قضايا  تجاه  السيايس 

املستمدة من الخربة السياسية وليس من التأمالت العقلية أو املعايري الدينية التي كانت سائدة يف 

 pragmatic الزمان املايض. ويبنّي هذا املثال التاريخي يف الوقت نفسه أن وجهة النظر الرباجمتية

كانت موجودة ضمناً يف االتهام الذي قذف به نابليون يف وجه أعدائه وخصومه]1[.

لكن وجهة نظر مخالفة لذلك تبّناها ديفيد هوكس، تذهب إىل أن من الخطأ أن نرى يف الرصاع 

للنظرية واملمرسة،  املتناقضة  للمطالب  رمزاً  وبونابرت،  اإليديولوجيا   بني رجال  املتكافئ  غري 

وحينم 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 جداً 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 

وعالقاتها  لإليديولوجيا  الالحق  بالتاريخ  لذلك  هوكس  ديفيد  ويستشهد  محلّها.  جديدة  أفكار 

بالسياسية العملية ]2[.

أياً ما كان األمر، وحتى ال ندخل يف نزاع تأوييل لتلك الحادثة، فإن ما نريد مالحظته هو التطور 

الداليل لكلمة اإليديولوجيا  يف استعمل ديستوت، ومن ثم يف استعمل بونابرت، وهو استعمل ظل 

سارياً حتى كارل ماركس )1818 - 1883م(، برغم اإلضافات الداللية األخرى التي لحقت اإليديولوجيا .

 اإليديولوجيا  بثوهبا املاركيس

القاموس  يف  فاإليدييولوجيا   الفتاً،  داللياً  تطوراً  املاركسية  مع  اإليديولوجيا   مفردة  اتخذت 

املاركيس تعني نظاماً للمفاهيم االجتمعية بتمظهراتها املختلفة؛ السياسية واالقتصادية والدينية، 

يعرّب عن مصالح طبقة اجتمعية معينة، وتتضمن فضالً عن ذلك، معايري سلوكية وتقوميات مناسبة. 

ذلك أن كارل ماركس )1818 - 1883م( وفريدريك أنجلز )1820 - 1895م(، وعىل أساس املادية 

التاريخية، قاما بتطوير املفهوم العلمي لإليديولوجيا استناداً لتحليل الوعي االجتمعي الذي ميثّل 

انعكاساً للوجود االجتمعي. وخلصا إىل االعرتاف بأن اإليديولوجيا  يف املجتمع الطبقي تكون 

ُجمعاً للتصورات االجتمعية لطبقة معينة، يعرّب عن وضعها االجتمعي والتاريخي وعن مصالحها. 

مبعنى أن اإليديولوجيا  مع ماركس وأنجلز تتخذ يف ظل املجتمع الطبقي سمًة طبقية.

]1]- اإليديولوجيا  واليوتوبيا: 144.  

]]]- اإليديولوجيا، ديفيد هوكس: 47.
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قّرر 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 

أفكارهم  ينتجون  الذين  فالناس هم  والفلسفي،  والديني  والقانوين واألخالقي  السيايس  الفكري؛ 

ومتثاّلتهم، فالفكر السائد يف مجتمع ما ليس شيئاً آخر سوى العالقات املادية السائدة يف ذلك 

املجتمع ولكن بثوب فكري، وعىل ذلك فاإليديولوجيا  السائدة يف كّل مجتمع تعمل، من خالل 

التزييف والخداع، لقلب خصوصيات املجتمع إىل صورة غري حقيقية، فاإليديولوجيا  متثّل املرّبر 

الذي تستند إليه الطبقة السائدة واملسيطرة ]1[.

ورأينا أنه وعىل النقيض من الفلسفة األملانية السائدة، ال يجري االنطالق يف هذه الرؤية مّم 

يقوله البرش ويتوّهمونه ويتصورونه، وال مم هم عليه يف أقوال اآلخرين وتخيّلهم وتصورهم، وإمنا 

يكون االنطالق من البرش يف فاعليتهم الواقعية، كم 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 

كّل مظهر من مظاهر االستقالل الذايت، ألنها ال متتلك تاريخاً من جهة، وليس لها تطّور من جهة 

املادي وعالقاتهم  إنتاجهم  يطورون  الذين  البرش  فإن  ذلك،  من  العكس  األمر عىل  وإمنا  ثانية، 

املادية، يقومون بعملية تحويل لفكرهم ومنتجات ذلك الفكر عىل السواء مع الواقع الخاص بهم، 

ومن ثمَّ فليس الوعي هو الذي يعنّي الحياة، بل الحياة هي التي تعنّي الوعي، ففي الوقت الذي 

يجري  السائدة  الطريقة  يف  األشياء  العتبار  الحي  الفرد  باعتباره  الوعي  من  فيه  االنطالق  يجري 

االنطالق يف هذه الرؤية من األفراد الواقعيني واألحياء بالذات ويُعترب الوعي بوصفه وعيهم هم 

وحدهم]2[.

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 

والكيّل لإليديولوجيا كم سيأيت إيضاحهم، يف الوقت الذي أكّدت فيه عىل الدور املناسب ملركز 

الطبقات واهتمماتها يف تطور الفكر البرشي.

يف  الطبقة  تلك  وضع  بحسب  تتحدد  الطبقات  من  طبقة  لكّل  اإليديولوجيا   خاصية  أن  كم 

املجتمع، وبحسب مصالحها الطبقية الناتجة عن ذلك الوضع، وأيُّ طبقة ال تستطيع تحقيق رسالتها 

]1]- اإليديولوجيا  األملانية، كارل ماركس، فريدريك أنجلز: 30، ترجمة: د. فؤاد أيوب، دار دمشق.

]]]-  اإليديولوجيا  األملانية: -30 31.
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بالواقع االجتمعي  امتلكت معرفة دقيقة  إذا  إال  للعالقات االجتمعية،  الثوري  التاريخية والتغيري 

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 حّد كبري، فليس من الغريب والحال هذه أن يتبادر إىل أذهان الناس عند 

سمع مفردة اإليديولوجيا، مفاهيُم اليسار والثورة والتحوالت الُعنفية والرصامة والنزاعات الطبقية.

وعىل أّي حال ال نريد يف هذه العجالة الوقوف التفصييل عند هذا املوضوع، بقدر ما نريد معرفة 

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  

عىل يد كّل من لينني )1870 - 1924م( وجورج لوكاش )1885 - 1971م( وغراميش )1891 - 1937م( 

ولوي ألتوسري )1918 - 1990م(، وال سيّم لوكاش الذي ذهب بدور اإليديولوجيا  إىل أبعد من 

ماركس، حيث سعى إىل اقتالعها من جذورها املادية التي ركّز فيها ماركس كثرياً، وتطرّف بشأن 

حّقانيّة الربوليتاريا]1[.

 اإليديولوجيا  يف سوسيولوجيا املعرفة

عن  كتابه  1947م(   -  1893( مانهايم  كارل  املجري  االجتمع  عامل  نرش  )1936م(  عام  يف 

اإليديولوجيا  واليوتوبيا، وقد اتّخذت معه اإليديولوجيا  تطوراً آخر، إذ رأى مانهايم أن اإليديولوجيا  

عبارة عن األفكار املشّوهة التي تطلقها الطبقة الحاكمة لتحافظ عىل النظام االجتمعي الحايل أو 

السابق، فاإليديولوجيا  هي التعبري الفكري لجمعة من الجمعات.

رأى مانهايم أن اإليديولوجيا  تقع يف الجهة املقابلة لليوتوبيا التي تعني املثالية أو العمل من 

أجل املجموع، وقد فرّق مانهايم بني نحوين من اإليديولوجيا، فهناك إيديولوجيا خاصة وكلّية:

فاإليديولوجيا  الخاصة هي التي تتعلق مبفهوم األفراد وتربيراتهم للمواقف التي يتخذونها ضد 

أفكار خصومهم التي تُهّدد مصالحهم الخاصة، أما الكلّية فتتعلق بالتفكري السائد داخل الطبقة أو 

الحقبة التاريخية، كم 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 االجتمعية واالقتصادية]2[.

]1]-  التاريخ والوعي الطبقي، جورج لوكاش: -33 45، ترجمة: د. حنا الشاعر، دار األندلس للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة الثانية ]198م. 

]]]- اإليديولوجيا  واليوتوبيا: 9]1. 
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وفق هذا التصور فإن املجتمعات الطبقية تنقسم بني إيديولوجيتني:

األوىل إيديولوجيا الجمعة الحاكمة التي تريد فرض تصوراتها وأفكارها عىل عموم املجتمع 

من جهة، وتربير الوضع الراهن والدفاع عنه من جهة ثانية.

والثانية: هي إيديولوجيا الجمعات املحكومة، التي تحاول تغيري األوضاع الراهنة ملصلحتها 

ومصلحة أفكارها وتصوراتها.

وبالرغم من اشرتاك كال املفهومني الجزيئ والكيّل لإليديولوجيا يف أنهم ينظران إىل األفكار، 

إال أن ثّة فروقاً أساسية بينهم حسبم ذكر مانهايم:

فالتصور الجزيئ لإليديولوجيا ال يُطلق اسم اإليديولوجيا  إال عىل ُجزٍء ما من أقوال الخصم 

العالَم  إىل  الخصم  نظرة  يف  يشك  فإنه  الكيّل  التصور  أما  محتواها،  إىل  بالنظر  وذلك  الفكري، 

بأرسها، مبا يشمل مجموعة املفاهيم التي يستخدمها.

للمستوى السيكولوجي املحض، خالفاً  كم أن التصور الجزيئ يقوم بتحليل األفكار استناداً 

للتصور الكيّل، فإنه إذ ينسُب إىل حقبة تاريخيٍة عاملاً فكرياً معيناً، وينسُب لنفسه عاملاً آخر، فإنه 

والتفسريِ  الخربِة  من  أمناٍط  وإىل  أساسياً،  اختالفاً  مختلفٍة  فكريٍة  أنساٍق  إىل  اإلشارة  بذلك  يريد 

املختلفِة وبعضها عن بعض اختالفاً كبرياً.

بينم  االهتممات،  سيكولوجية  أولية  بصورة  يستعمل  الجزيئ  التصور  فإن  آخر،  جانب  ومن 

يستخدم التصور الكيّل تحليالً وظيفياً شكلياً، دون أّي إشارة للدوافع، ويحرص نفسه يف وصف 

موضوعي لالختالفات البُنيويّة يف القول، التي تعمل ضمن أوضاع اجتمعية مختلفة]1[.

التاريخي  السلَف  األوهام  عن  1626م(   -  1561( بيكون  فرنسيس  نظرية  مانهايم يف  رأى  وقد 

للتصور الجزيئ لإليديولوجيا، فالقول بأن املجتمع والتقاليد من مصادر الخطأ عند اإلنسان هو 

استباق مبارش لوجهة النظر السوسيولوجية يف املعرفة.

والذي  الثقة  موقف عدم  أن  مانهايم  رأى  فقد  الكيّل،  التصور  اإليديولوجيا  يف  وفيم يخص 

يرجع  وإمنا  الكيّل،  التصور  والدة  يف  املنشأ  هو  يكن  مل  لإليديولوجيا،  الجزيئ  التصور  أنجب 

ذلك إىل الفلسفة، فهي التي لعبت دوراً يف عملية دمج اتجاهات فكرية متعددة متحركة يف تصّور 

كيّل لإليديولوجيا، فتطور فلسفة الوعي عىل املستوى الذهني، وعىل املستوى الوجودي. فضالً 

العملية االجتمعية  - 1831م(، وكذلك عن  التاريخية وأفكار هيجل )1770  أنتجته املدرسة  عم 

]1]- اإليديولوجيا  واليوتوبيا: -130 131. 
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التاريخية حني حلّت الطبقة محّل الشعب أو األمة بوصفها حاملة للوعي املتطّور تاريخياً، فكلُّ 

ذلك أسهم يف والدة التصور الكيّل لإليديولوجيا]1[.

وبعد استعراضه للمراحل التي ساهمت بوالدة التصور الكيّل لإليديولوجيا، قرر مانهايم قائالً: 

أفكار  يفرّس  مطلقاً، يف حني  أمراً  يعتربه  الشك بصالحية مركزه، وظّل  بعيداً عن  طاملا بقي املرء 

اتخاذ  عن  بعيداً  يبقى  فإنه  يحتلونها،  التي  االجتمعية  للمراكز  نتيجة  ليست سوى  بأنها  خصومه 

الكيّل لإليديولوجيا،  التصور  يستعمل  الحالة  مثل هذه  أنه يف  بالطبع  الحاسمة. صحيح  الخطوة 

ألن املرء يكون مهتمً بتحليل بنية الفكر بكاملها لدى خصومه وليس ببعض االفرتاضات املعزولة 

املختارة، لكن مبا أن املرء يف حالة كهذه يكون مهتمً وحسب، بالتحليل السوسيولوجي ألفكار 

الخصم، فإنه ال يتجاوز أبداً صياغة محدودة جداً للنظرية أو ما أود أن أُسميّه صياغة خاصة للنظرية. 

الكيّل  للتصور  العام  الشكل  يستعمل  املحلّل  فإن  الخاصة،  الصياغة  هذه  من  النقيض  وعىل 

الخصم  نظر  ليس وجهة  اإليديولوجي  للتحليل  فيُخِضع  الشجاعة،  له  تتوافر  لإليديولوجيا، حني 

وحسب، بل كّل وجهات النظر مبا يف ذلك وجهة نظره هو ]2[.

وفق هذه الصياغة يكون فكر كّل األطراف يف كّل العصور ذا صفة إيديولوجيا كم رأى مانهايم. 

وبظهور هذه الصياغة العامة للتصور الكيّل لإليديولوجياتتحول النظرية اإليديولوجيا  البسيطة إىل 

سوسيولوجيا املعرفة، فم كان سالحاً يوماً بيد طبقة الربوليتاريا، تحول إىل منهج للبحث يف التاريخ 

والفكري واالجتمعي عموماً. فاإليديولوجيا  هنا تفسري للوضع ولكن ليس تفسرياً لتجارب متجّسدة 

يف الواقع، وإمنا معرفة محرّفة لتلك التجارب تخفي الوضع الحقيقي وتؤثّر كضاغط يف الفرد.

لقد سعى مانهايم يف تنظريه لإليديولوجيا إىل احتواء أفكار كّل من كارل ماركس وماكس فيرب 

)1864 - 1920م(، وألجل ذلك فقد لحق اإليديولوجيا  تطور داليل مهم عىل يد مانهايم، ذلك 

أساس  وعىل  الثقافة،  واجتمعيات  السياسة  علم  يف  األسايس  املفهوم  اإليديولوجيا   اعترب  أنه 

اإليديولوجيا  فصَل مانهايم بني ما هو سيايس وما هو ثقايف. فمنهايم ومن خالل تحليله ملفهوم 

والنتاج  السياسية  الدعوة  وتحّدد  تفرّس  التي  االجتمعية  العوامل  عن  الكشف  أراد  اإليديولوجيا، 

التي تصل ملواقع  مفهومه مبصالح املجموعات  ترتبط يف  اإليديولوجيا   ولذا صارت  الفكري، 

السلطة السياسية.

الذي  الزائف  الوعي  واليوتوبيا تحت تصّور  اإليديولوجيا   مانهايم مفهوَمي  أدرج  فقد  وهكذا 

]1]- اإليديولوجيا  واليوتوبيا: 139. 

]]]- اإليديولوجيا  واليوتوبيا: 147. 
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يقابله الوعي الّصادق، وبالتايل فإن الشخص الذي ال يعتنق إيديولوجيا معينة بتزّمت هو املثقف 

املتحرر من كل انتمء طبقي، وهو الذي يصل إىل الوعي الصادق واملوضوعية يف الفكر واملعرفة، 

يعني أن املشكلة ليست يف اإليديولوجيا  بحّد ذاتها وإمّنا يف اإلميان املتزّمت بها.

به، أن  الداللية الصطالح اإليديولوجيا، وسعة االهتمم  التطورات  ومن الالفت ونحن نالحق 

هذه املفردة مل تذكر يف دائرة املعارف الربيطانية )1964م( وال يف دائرة معارف شامرب )1955(، 

فيم اكتفت املوسوعة اإليطالية )1949م( بتقديم إيديولوجي أواخر القرن الثامن عرش الفرنسيني 

كتبت  قد  املعارف،  ودوائر  املوسوعات  هذه  مثل  أن  يف  تكمن  ذلك  يف  املفارقة  إن  فحسب. 

يف فرتة كانت تشهد انعقاد مؤمترات وإصدار كتب يقوم فيها مفّكرون وسياسيون وعلمء اجتمع 

وحقوقيّون، تتحّدث عن اإليديولوجيا  السياسية واالجتمعية واالقتصادية]1[!

إيديولوجيا  ملفردة  معاٍن  أربعة  ذكر  فقد  الفلسفية  موسوعته  يف  1963م(   -  1876( الالند  أما 

 : IDÉOLOGIE

العام لظواهر الوعي- ومزاياها وقوانينها وعالقاتها  ـ باملعنى  أ- علم موضوعه دراسة األفكار 

مع العالمات التي متثّلها وخصوصاً  أصلها. وهذا املعنى هو املبتكر عند ديستوت، والذي توقّفنا 

عنده كداللة اصطالحية الفتة.

ويشري الالند إىل أن ستندال )1783 - 1842م( قد استعمل هذه املفردة يف خصوص املعنى 

املنطقي: إن مبحثاً فكروياً هو فضيحة مشينة، فهل تعتقدون إذاً أنني ال أحسن التفكري؟.

ب- املعنى املبتذل، وهو تحليل أو نقاش فارغان ألفكار مجرّدة، ال تتطابق مع وقائع حقيقية.

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

د- هي فكر نظري يعتقد أنه يتطّور تطوراً تجريدياً يف غمر معطياته الخاصة به، لكنه يف الواقع تعبري 

عن وقائع اجتمعية، وال سيم 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 استناداً ملجموعة 

وثائق بعث بها مارسال، وقد نقل يف هامش املوسوعة بعض تلك النصوص، ولتتميم الفائدة أنقُل 

تِلكم النصوص، وهي تنتمي للداللة املاركسية ملفردة اإليديولوجيا :

إن الفكروية هي مسار يتممه املفكر املزعوم بوعي تام، ولكنه بوعي مفسد، مزيّف. فالقوى 

]1]- اإليديولوجيا، وثائق من األصول الفلسفية: 9. 
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الحركية التي تحركه، تظل مجهولة، مستغلقة عليه، وإال فم  كان هذا املسار مساراً فكروياً قط. كم 

أنه يتخيّل قوى حركية زائفة أو مظهرية. ومبا أنه مسار فكري فإنه يصف مضمونه كم يصف شكل 

الفكر املحض، سواء شكَل فكره الخاص أم شكل فكر سابقه، ودون أن يدرسه أكرث يف مساٍر أبعد 

ومستقل عن الفكر.

تعني الفكروية مجموعة أفكار حيّة حياة مستقلة وخاضعة لقوانينها الخاصة بها وحدها. مبا أن 

التي  الفكروي يف دماغهم، هي  الذين يتواصُل هذا املسار  البرش  رشوط الوجود املادي للبرش، 

تحدد يف التحليل األخري مجرى هذا املسار، فإن هذه الواقعة بكاملها تظل مجهولة لديهم، وإال 

فإن ذلك قد يعني نهاية كل فكروية]1[.

وختامًا:

االجتمعية  بالتغريات  مبارش  بشكل  ارتبط  الداللية  وتحوالته  اإليديولوجيا   مصطلح  إن   -1

آخر عىل  تقييمي معني، ويف وقت  ما عىل موقف  يدل يف وقت  ذلك صار  والتاريخية، وألجل 

موقف تقييمي مختلف.

ومن ثمَّ فالتتبّع لحرص تعريفات املصطلح مهم كان مهمً وواسعاً، ولكنه لن يجدي نفعاً يف 

إطار تكوين مفهوم واضح ومحدد املعامل ملصطلح اإليديولوجيا . ولعّل أبرز العوائق التي تحول 

متقارب وموحد إىل حّد كبري ملصطلح  أو  املناطقة،  يقول  تعريف جامع ومانع كم  إعطاء  دون 

اإليديولوجيا، هو االستعمالت املتنوعة حّد التضارب، وارتباط تلك االستعمالت مبفاهيم أخرى 

والرؤية  العالَم  ورؤية  والعملية،  القيمية  واملنظومة  واملذهب،  والرأي  والفكر  العقيدة  قبيل  من 

الكونية.

2- حاولنا فيم تقدم أن نقف عند ثالث دالالت مهمة ملصطلح اإليديولوجيا  يف مجال العلوم 

السياسية واالجتمعية، ومل نكن بصدد تتبع جذور املفردة حتى يقتيض منا ذلك الغوص يف عمقها 

اليوناين واستعمالتها األوىل، وألجل ذلك توقفنا عند داللة املصطلح عند ديستوت ألهميتها يف 

التشّكل الداليل املعارص للمفردة، وداللته عند املاركسية، ثم داللته املتطورة عند كارل مانهايم.

3- إن الليربالية ويف ضوء ما تقدم من داللة املصطلح عند املاركسية وعند مانهايم تندرج يف 

القرن  الذي أعطى ملفردة اإليديولوجيا  أهمية كربى يف  بالتحديد هو  جملة اإليديولوجيا، وهذا 

]1]- موسوعة الالند الفلسفية، معجم مصطلحات الفلسفة النقدية والتقنية، أندريه الالند ]: 611، تعريب خليل أحمد خليل، عويدات 

للنرش والطباعة، بريوت 008]م.  
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القوية يف املجتمع الدويل املعارص والتي تدين بعقائد  القومية  الدول  العرشين. ذلك أن ظهور 

السوفيايت  فاالتحاد  ومنوها.  لإليديولوجيا  نفوذ  إعطاء  يف  ساهم  مختلفة،  كونية  ورؤى  سياسية 

والواليات املتحدة األمريكية كالهم قد أخذا الحصة الكبرية يف املجتمع الدويل، وقد كان الرصاع 

الُقطبني وهم ينطلقان من إيديولوجيتني مختلفتني، فاالتحاد السوفيايت يدين  محتدماً بني هذين 

باملاركسية التي تركب الرصاع الطبقي وسيلة لتحقيق املجتمع الشيوعي الذي تلغى فيه امللكية 

الفردية بشكل تام، بينم تدين الواليات املتحدة بالليربالية والنظام الرأسميل وتتخذ من الربملان 

وسيلة لتحقيق مجتمع رأسميل يتميّز بالحرية الفردية املطلقة مبا فيها الحرية االقتصادية.

فالليربالية مدرسة متكاملة التصورات، ومن ثم فهي إيديولوجيا شأنها شأن سائر اإليديولوجيات، 

شأن  وهذا  واألفكار،  والرؤى  املذاهب  كّل  عىل  يعلو  مقّدس،  ثقايف  مطلق  أصحابها  عند  فهي 

اإليديولوجيات. نعم فلقد أصبحت الليربالية عند دعاتها نسقاً ثقافياً ُملزماً، ال بد من عوملته وسيادته 

عىل كّل املجتمعات، برصف النظر عن خصوصياتها الفكرية والثقافية واالجتمعية والدينية.

4-  إن الُكتّاب الذين يذمون األدلجة، ويرونها محقاً للذات، وعمًء للبصرية، ويصفون عرصنا 

والفردية،  لليربالية  ذاته  الوقت  يف  ويرّوجون  الكربى،  والرسديات  اإليديولوجيا   أُفول  عرص  بأنه 

ميارسون تزييفاً للوعي والواقع من جهتني: من جهة استعملهم 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 

صفات  نجد  أن  أسهل  وما  إيديولوجي..  بشكل  زائف  كوعي  نفسها  وتفرض  الواقع  تغالط  التي 

واالنتقائية  والصالبة  سالحاً،  كونها  قبيل:  من  صفات  الليربالية،  يف  بقوة  حارضة  اإليديولوجيا  

والكمل، والشمولية واالستغناء عن فكر اآلخر. ولكن ألن الليربالية غدت )موضَة( العرص، وهي 

يف أوج بروزها وانتشارها، فإنه يصعب عىل الكثريين تقبّل فكرة أنها ليست سوى إيديولوجيا.

فإذا ما متاشينا مع األنرثوبولوجيا الثقافية يف اعتبار اإليديولوجيا  ثقافًة، أي كّل مظاهر النشاط 

مع  لومتاشينا  أما  إيديولوجيا،  تكون  بذلك  فالليربالية  املجتمع،  يف  والروحي  الفكري  واإلنتاج 

اصطالح علم االجتمع 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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ملجتمع ما، فإنها حينئٍذ تكون إيديولوجيا ال محالة وفق مقّررات األنرثوبولوجيا الثقافية، التي تنظر 

لإليديولوجيا من منظار الوعي الجمعي. أما وفق االصطالح الثاين فاألمر واضح جداً.

إن الفارق األساس بني إيديولوجيا الشعوب اإلسالمية، أنها، أي اإليديولوجيا، قامئة عىل معطيات 

دينية تنويرية، وترجع إىل مرحلة فاصلة تعطيها الدينامية والحركية والتجّدد، تلك هي زمن النبوة الذي 

يفصل بني عهد الجهالة والظالم واإليغال يف املادة وبني عهد النبوة والّنور، 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 معيّنة باعتبارها حقائق مطلقة وشمولية. إن قََدر حقبة أكلت من شجرة املعرفة هو االعرتاف 

العليا  التجريبية مطلقاً وأن أرفع املُثُل  بأن مواقفنا من الحياة والكون ليست نتاج تعاظم معرفتنا 

عند  مقّدسة  هي  وحسب،  مختلفة  أخرى  ُمثُل  مع  الرصاع  يف  تتشّكل  إمّنا  لنا  تحريكاً  األشد 

اآلخرين، متاماً كم هي ُمثلنا بالنسبة لنا]1[.

واصطالحياً،  داللياً  اإليديولوجيا   مفردة  اإلسهام يف  لها حّظ  يكن  العربية مل  لغتنا  أن  ـ مبا   5

ولكن أبناء هذه اللغة مل ميتنعوا عن استعمل تلك املفردة، ومع األخذ بعني االعتبار أن هذه املفردة 

متتلك رصيداً داللياً واستعملياً متعدداً ومطاطياً، يفيض إىل التشويش واإلرباك يف معرفة مراد وقصد 

املستعمل، فاألمانة العلمية واألخالقية يقتضيان حينئٍذ أن يصار إىل تحديد مصطلح، واتفاق عىل 

به  يراد اإلشارة  العربية، تحدد معامله وما  بأهل  داللة معينة لهذه املفردة، ليكون اصطالحاً خاصاً 

ومحموالته السلبية أواإليجابية، وحينئذ يكون الباحث يف حٍل من استعمله من دون مشكلة.

وأما مع عدم حصول مثل ذلك التواضع واالصطالح، فالالزم حينئٍذ اإلعراض عن استعمله يف 

مجابهة أفكار الخصوم ووصف مواقفهم باإليديولوجيا، ألن ذلك يوجب التشويش بسبب من داللته 

املطاطية ومحموالته املتكونة عىل مدى عقود من الزمان، وألن استعمله والحال هذه بنفسه يعرّب 

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. 

مقام  يف  منها  للمراد  مصطلحي  تحديد  صوب  الذهاب  وعدم  املفردات  ضبابية  استثمر  إن 

االستعمل، يكشف عن تقّصد اإليهام والتعمية، وعن سوء نيّات وأهداف غري نبيلة.

17، ترجمة: د. محمد شّيا، املنظمة العربية للرتجمة، الطبعة  ]1]- حالة ما بعد الحداثة، بحث يف أصول التغيري الثقايف، ديفيد هاريف: 

األوىل، بريوت 005]، والعبارة ملاكس فيرب.  


