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]*[ Pierre Macherey بيار مارشيه 

يناقش املقال الظروَف التي مرّت فيها لفظة » اإليديولوجيا « بني عام 1796، التاريخ الذي 

ابتكرها فيه ديستودي ترايس، وعام 1845، التاريخ الذي اسُتخدمت فيه من جديد مع مؤلفات 

كارل ماركس. ويبني الكاتب ما طرأ عىل مفهوم اإليديولوجيا  من تطورات حتى دخلت عامل 

إيجابّية )كعلٍم عاّم لألفكار( إىل قيمة ذات مضمون سلبّي  انتقلت من قيمة  السياسة حيث 

)كنظام اجتامعّي ملعتقدات صارمة ووعي زائف كام جرى ذلك مع األدبيات املاركسية.

الكلامت املفاتيح: املعتقدات، اإليديولوجيا، التمثيالت الجامعّية.

املحرر

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

تلتقي  املطاف  نهاية  ولكّنها يف  ليست جميعها من طبيعة واحدة،  التي  الحجج  اليوم، ملصلحة 

»نهاية  أُطلقت تسمية  لقد  بيل.  دانيال  بها  تقّدَم  التي  الصيغة  تتوافق مع  ما  جميعها يف موضوعيِّة 

اإليديولوجيات«، عىل ما أثري حول اضمحالل »اليشء« اإليديولوجّي وانخفاض قيمة الفكرة التي 

تكّونت  التي  الظروف  وبسبب  القبول  ميكن  الواقع  يف  رشعيّتها.  عىل  يُتنازع  والتي  عليه  طُبِّقت 

خاللها، بأّن اإليديولوجيا « ليست مفهوماً جيّداً جّداً، وأّن استخدامها يجب أن يخضع لنقاش دقيق 

*-أستاذ الفلسفة يف "جامعة يل" الثالثة - فرنسا.
.Idelogie: le mot, l'idee, la chose :ـ  العنوان األصيل

METHODOS savoirs et textes No 8- [008, www.revues.org/1843 :ـ املصدر

 ـ تعريب:  هدى الفقيه ـ مراجعة: د. جاد مقديس.
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وكثيف، كم هي الحال مع كّل املفاهيم. إىل جانب ذلك، ينطرح السؤال: هل هناك مفاهيم تكون 

»كلّها جيّدة« وال تتضّمن أي خطر ينبغي الحذر من االنجراف نحوه؟ 

ميكن لنا أن نتوقّع ذلك بشكل معقول. ولهذا السبب يجب أن نصّمم عىل استخدام املفاهيم 

التي وفقاً لها نحافظ بشكل دائم عىل يشٍء من الحذر الذي يجّنبنا إغراءات تطبيقها آليّاً يف جميع 

الحاالت، بحيث تبدو  كم لو أنّها تقّدم حلوالً متكاملة. يف حني أّن دوَر املفاهيم يف عمل الفكر هو 

يف الواقع يشء آخر: هو ليس لضمن الحلول الدامئة، ولكن لضمن إمكانية إظهار قضايا جديدة، 

وبالتايل صياغة إشكاليّات الحقائق التي ترتبط بها، من خالل اإلضاءة عليها بشكل غري مبارش وغري 

منحاز، ما يدفع بشكل أفضل إىل إدراك يف أّي اتجاه تنحرف املضامني التي يُحال إليها، من أجل 

تصحيح التصويب، كلُّ ما يبدو رضوريّاً لكّل الصدمات، أو تقريباً. فم هي املشاكل التي يثريها 

استخدام مفهوم اإليديولوجيا ؟ عن أّي صعوبات حقيقية عرّبت هذه املشاكل؟ هذه هي األسئلة التي 

نود أن نحمل لها بداية إجابات.

أفضَل  اإليديولوجيا  من مصدرها، من أجل تحديٍد  نأخذ فكرة  أن  بذلك، من األفضل  للقيام   

للمجال الذي بارشْت داخلَه العمل. بالطبع ليس يف فضاء األفكار املحضة، حيث يُفرتض أّن هذه 

معيّنة،  حقبة  ورضورات  متطلّبات  لبعض  استجابًة  ظهر  وضعٍ  يف  ولكن  قبل،  من  ُمكوَّنة  األفكار 

وبالتايل يف عالقة مع رهانات تاريخيّة محّددة بدقّة،  حيث استطاعت يف ما بعد تطويرها ما دفع 

نقطة تطبيقها إىل التحرّك. ويف النتيجة، فقد فرضت إعادة صياغة االفرتاضات عىل أسس جديدة. إن 

تحديد مفهوم اإليديولوجيا  يف تاريخها، هو االعرتاف بأّن معناها قد تطّور، وتحّول يف إطار التكيّف 

مع طرائق جديدة ملعالجة الواقع االجتمعّي من أجل الوقوف عىل جوانب منه بقيت غري مكتشفة 

د. إذ إّن املسألة ليست أن نويل مفهوم اإليديولوجيا  ثقًة  سابقاً. من دون ذلك، ال ميكن أن تُحدَّ

عمياء، وال إدانته بشكل كامل وغري قابل لالستئناف، ولكن لدراسة الظروف التي متّكنت يف ظلّها، 

يف جوانب معينة من الحياة الجمعيّة، من اتخاذ  أشكال »الوعي« الذي يتوافق معها والذي ساهمت 

يف جعله معروفاً، بشكل جزيّئ عىل األقّل.

يف بداية هذه القّصة، نجد شيئاً ميكن االعتمد عليه كأساٍس من دون مجازفة: كلمة أو مفردة 

»اإليديولوجيا «، هي ذات أصل متأّخر أكرث مّم توحي به األصداء اليونانيّة التي تتناول العصور القدمية. 

من النادر التمّكن من تعيني تاريخ محّدد لوالدِة كلمٍة قلَّل االستخداُم الشائع لها من شأنها. ومع ذلك، 

فإّن مفردة »إيديولوجيا«، الكلمة املستحدثة، نطق بها للمرّة األوىل علناً، بشكل محّدد يف 20 حزيران/

يونيو، ديستودي ترايس، األرستقراطّي املنتسب إىل مثاليّي الثورة ونجا عىل مدى عاَمني سابقني من 
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مجازر الرعب، أماَم صفِّ العلوم األخالقيّة والسياسيّة يف املعهد الوطنّي الذي كان عضواً مشاركاً فيه، 

يف الجزء الثاين من بحثه »مذكّرة حول القدرة عىل التفكري« التي يعود تاريخ إصدارها األّول إىل عام 

1798: كان املقصود من هذا املصطلح تسمية »علم األفكار« الذي اقرتحه فالسفة املجتمع الجديد، 

ليحّل محّل  امليتافيزيقيا القدمية املـُدانة بسبب الـ »املـُطلقيّة« املنسوبة إليها. وبالتايل فقد كان 

لهذا االبتكار اللفظّي سياٌق ترميدورينّي ]الرتميدورينيّة: انقالب ضمن الثورة الفرنسية ضّد قادة نادي 

اليعاقبة ...الذي أنهى املرحلة األكرث تطرّفاً يف تاريخ الثورة الفرنسيّة[ من الثورة الفرنسيّة، الحقبة املهّمة 

َي يف ما بعد »املجتمع البورجوازّي«. وبالتايل ملّا ُوضع بشكل  التي ثُبّت فيها وانعكس تنظيُم ما ُسمِّ

خاّص، وألّول مرّة يف فرنسا، نظام التعليم العام مع املدارس املركزيّة يف الجمهوريّة، تحت سلطة 

الدولة. هذا األمر يُشكِّل الجانب األسايّس، ال بل حجر الزاوية يف هذا التنظيم، حيث الجانب اآلخر 

هو تحّمل مسؤوليّة الصّحة العاّمة، الـ biopouvoir  biopower أي الطاقة الحيويّة. وهي العالقة بني 

السلطة والحياة قبل األدب الذي تواّله تحديداً العضو اآلخر املهّم يف الحركة »اإليديولوجيّة«، الطبيب 

كاباين. ومن الجدير بالذكر أّن فكرة اإليديولوجيا   التي ميكن التقدير بأنّه كان من املستحيل تصّورها،  

يف ظّل النظام القديم ـ جرى ربطها مبارشة وتكييفها يف مؤّسسِة صهِر النظام السيايّس واالجتمعّي 

يف فرنسا. فقد ساهمت من خالل منحى التعليم، بحّصة من األداة، ما ساعد عىل االنخراط يف الواقع 

التاريخّي الذي يفيض عىل اإلطار الزمني املـُعطى للحركة الواحدة لألفكار والكلمت املستخدمة 

للتعبري عنها. يف 20 حزيران/يونيو1796، عندما جرى التداول ألّول مرّة بكلمة »إيديولوجيا« من ِقبل 

وا أنفَسهم رسميّاً »اإليديولوجينّي«، تزامن ذلك مع انطالق ما ميكن تسميته الحقبة  أولئك الذين َسمُّ

أو العرص اإليديولوجّي، حيث كان يحقُّ لإليديولوجيّا، باملعنى األقوى للكلمة، العناية باملواطنة 

من خالل إنتاج تأثريات ذات معاٍن مالزمة مبارشًة لبلورة نظام جديد للمجتمع، حيث احتّل اليشُء 

اإليديولوجيُّ يف الوقت نفسه مع الكلمة والفكرة مكانتَه: ميكن القول بطريقة أو بأخرى بأّن املجتمع 

الربجوازّي لكونه انطلق من الثورة الفرنسيّة يسري باإليديولوجيّة كم تسري السيارات بالبنزين. هذا األمر 

يطرح دفعًة واحدة السؤاَلـ  الذي سنرتكه جانباً مؤقّتاـً  ملعرفة ما الذي كان يحتّل مكاَن اإليديولوجيّا، 

قبل أن يقوم هذا النوع من املجتمع، أو بالحرّي ما الذي كان يحتّل الحيَّز الذي ُولدت فيه اإليديولوجيّا 

باملعنى املزدوج للكلمة ولليشء: ليس من العبث أن نفرتض إمكانية أن ال تكون هناك أي إيديولوجيّا 

غري »الربجوازيّة«، عىل األقّل، باملعنى الذي ال ميكنها فيه أن تظهر وتتميّز كم حصل يف الوقت الذي 

بدأت فيه الربجوازيُة تحتّل مركزاً مهيمناً يف الدولة واملجتمع.

اإليديولوجيّة يف شكلها »العلمّي« األّويّل هي جزء ال يتجزّأ من الجهد لتنفيذ توليفة ملموسة 

بني الفلسفة والرتبية عىل األسس التي أقامها اجتمُع قواعِد اللغة واملنطق من خالل قونَنة تدريب 
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الفكر، وتوفري الرشط إلتاحة املكان للمقدرة الفكريّة واإليديولوجيّة باملعنى قد أصبح عليه حديثاً، 

ما دام الفكر العلمّي أدرج يف بوتقة العمل الحقيقّي للمجتمع املتصل بتمثيل مؤّسسة ُمعلِّمة، يكون 

توقّفت  فقد  وفلسفيّاً،  اجتمعيّاً  الصحيحة  األفكار  »األفكار«،  ونرش  تطوير  األساسيّة  مهامها  من 

»اإليديولوجيّة«، مبعنى العلم الجديد لألفكار ـ التي كان مطلوباً منها التصّدي للفلسفة القدمية- 

عن تقديم اللوحة الكبرية. ميكننا القول أمام وجهة النظر هذه إّن اإليديولوجيّة ظهرت، أو عىل األقّل 

بدأت تصبح هدفاً مبجرّد تسميتها، يف الوقت الذي ُوضعت فيه املدرسة العاّمة تحت اإلرشاف 

مدّربني  طريق  عن  ـ  تضمن  أن  أجل  من  الكنيسة  محل  حلّت  وقد  وأجهزته،  للمجتمع  املبارش 

لاللتزام  ممرسني  مجرّد  »املنظّرون«  يكن  مل  وهكذا  العقول.  إدارة  ـ  الغرض  لهذا  متخّصصني 

املعرفة  أشكال  كيان املعارف املكوَّنة، إىل جانب غريها من  العلمّي بحصولهم عىل مكان يف 

التشّدد واملوضوعيّة؛ ولكن كأعضاء يف مدرسة فكريّة  فيه معها يف  تتشارك  أن  حيث كان عليها 

ومجموعة »مثّقفة« مشاركة، ُشكِّلت يك تدمَج يف تنظيم املجتمع منهجاً خاّصاً، هو منهج العلم 

الذي نُسب إليه طابٌع جمهورّي حقيقّي، كانوا فعالً ـ أصحاباً بوصفهم نوع من العقيدة الجمعيّة 

بعد  ـ  آخر  بعد سياقاً  ما  الكلمة ستأخذ يف  أّن هذه  إيديولوجينّي. مبعنى  ـ  تحيّزهم  التي حرّكت 

أن يصبح املذهب العقائدي، يف الوقت  يف شكله الخاّص الذي منحه إيّاه ديستوت دي ترايس 

وزمالؤه ـ باليّاً ومصريه إىل النسيان. هذا يشري إىل أّن اإليديولوجيّا مبعناها األّول أي »علم األفكار« 

أبعد من متناولِها  أنّها كانت يف ما هو  قد أّدت وظيفتها »اإليديولوجيّة« عىل أكمل وجه، لدرجة 

املعريّف الدقيق، يُتوقع لها أن تصبح، مبا متثّله من علم الثورة، وسيلًة لرتسيخ املجتمع بأكمله. 

هم والسبب أنه مل يكن منطقيّاً متاماً بحيث  لقد ابتكر املنظّرون، يف الوقت نفسه »علمً« مل يَُنجِّ

يضّم تصّوراً مسبقاً لخطواِت ما يُسّمى اليوم »الفلسفة التحليليّة«. بإزاء ذلك عمدوا إىل وضع طريقًة 

فيها  ينّسق  متجانساً  تنظيمً  اللعبة  هذه  إعارة  طريق  عن  املجتمع  لعمل  األفكار  لعبة  عن  للتعبري 

النتائج ويتجّنب سلفاً أّي احتمل لنشوب رصاع أو تناقض. هذا يف الواقع جوهر أّي إيديولوجيا، 

أن تتعرَّف نفَسها وتجعل نفَسها مقبولة كإيديولوجيا عامليّة ورضوريّة، وبالتايل أن تستبعد أّي بديل 

باملستوى الذي تقّدمه هي، والذي تنسب إليه صفًة ضاّمة ال ترتك مجاالً ألّي اعرتاض. 

تحت اسم اإليديولوجيا، ومن خالل خلِق علٍم جديد، علم األفكار، الذي انكشف له دوٌر يك 

يحتّل الحيّز الذي كانت تحتلّه الفلسفة. كان اإليديولوجيّون يفّكرون بأن يفتحوا لها مجاَل التحرّي 

الذي ال ينتهي، والذي يُضفي عىل مؤّسستهم، ميزة دامئة تحت االسم الذي سّجلها فيه.  فاإليديولوجيا  

لها: رسعان  التي حّددوها  تلك  عن  ما أخذت معًنى وقيمًة مختلفة جّداً  األّويّل، رسعان  بالشكل 

ما توقّفت كلمة اإليديولوجيا  عن كونها االسم الخاص لنهج علمّي متقّدم يدعو إىل املوضوعيّة 
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يف  النهج  هذا  قدرة  عىل  االعرتاض  فيه  جرى  الذي  تحديداً،  الوقت  ذلك  من  وانطالقاً  والدقّة. 

الوصول إىل الحقيقة التي اقتحمت اللغة املشرتكة بدأت توجد فيها بالشكل الجديد لإليديلوجيا 

من دون اإليديولوجيا  التي حّولتها إىل كلمة شعبويّة، بقيت الكلمُة يف غياب اليشء الذي كانت 

بها  قيمة املعرفة املعرتف  نتج تحّول معنى كلمة اإليديولوجيا   من طرح  لقد  إليه سابقاً.   تشري 

أساساً لإليديولوجيا، فهو طرح كان يف البداية أقلَّ علميًّة منه سياسيّاً، وهذا ما كان يسمح لها بأن 

تلعب دورين يف الوقت نفسه، وهي تقّدم نفسها كمعرفة ثوريّة، مفيدة للعاّمة، وهدفها خدمة إعادة 

تنظيم املجتمع، وبالتايل مكرَّسة لالقرتان باملصادفات وتلّقي الصدمة املضاّدة للنزاعات.

الثورة  )بعد  نسبيّاً  املفتوح  الجمهورّي  الشكل  فيه  ترك  التي  اللحظة  مع  تزامَن  التحّول  هذا 

الفرنسيّة(، وترك املجاَل مفتوحاً لنزاع األحزاب، كم ساهم يف إعادة القوى املـَلَكيّة إىل مركزها 

ضّد القوى الثوريّة، وتأرجَح، طوال السنوات األخرية من القرن  الثامن عرش تحت وطأة تناقضاته 

للحكم  كنموذجني  االمرباطوريّة،  لـ   ثّم  القناصل  حكومة  لـ  النظام  هذا  استسلم  ولقد  الداخليّة. 

لتحّكم  األفكار  اتجاه  خضع  وحيث  األدىن،  حّده  إىل  التجّمعات  دور  أُلغَي  حيث  االستبدادّي، 

مت كسنٍد  مشّدد أجهزة الرقابة، بذريعة إنهاء فوىض الثورة مع الحفاظ عىل جزء من مواريثها التي قُدِّ

أسايّس لها، مثل تعديل الرمز املديّن، الذي حمل فعالً تغيرياً ذا اتجاه واحد عىل مستوى اآلداب 

العاّمة والخاّصة: لعّل إحدى النتائج األكرث ظهوراً لهذه الثورة تدمرَي أوروبا بأكملها خالل خمسة 

عرش عاماً، والتي انتهت أخرياً باالنفتاح عرب ترميم املـَلَكيّة، وإعادة صياغتها  عىل شكٍل دستورّي، 

كنوع من العودة إىل النظام الربملايّن املكتسب من حركة ثوريّة أُعيدت إىل فكرها األسايّس. وسط 

كّل ذلك، أمسك شخٌص استثنايّئ اسُمه بونابرت، أصبح يف ما بعد نابوليون، بكّل طاقته بقضايا 

فرنسا حيث قّدم أمنوذجاً ال يزال فاعالً اليوم أيضاً، وهو  أمنوذج الرجل القوّي، وصاحب الرؤية 

اللزوم  عند  القوة  يستخدم  والذي  الوحيد،  والجدير  واملـُنقذ،  وامللجأ،  النرس،  نظر  الذي ميلك 

إلخراج البلد من األزمة العميقة التي كان غارقاً فيها.

لكْن يجب علينا أن ال ننىس، أّن بونابرت، كان يف األساس إبداعاً من إبداعات اإليديولوجيّني 

الذين اصطحبهم يف حملته عىل مرص.  للعلمء  اهتمم صعوده كصديق كبري  بكّل  الذين سّهلوا 

بالنسبة إىل السلطات الفكريّة الكبرية لذلك العرص التي كرّست كّل طاقتها لتحقيق نظام سيايّس 

وثقايّف جديد، بدا بونابرتـ  الذي كان مدعوماً من »باراس« رجل حكومة املـُديرين القوّيـ  مبنزلة 

الطائر النادر، والعسكرّي الذيكّ واملثّقف واملشهور بالعدل والنزاهة مبا قّدمه لتقّدم األفكار. وكم 

ئ  نقول اليوم، لليسار، إنه كان جديراً يف النتيجة بأن يصبح، وهو الخادم الجيّد ملسرية العقل، واملهدِّ
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لألطراف، اليَد املسلّحة للنظام الجمهورّي، والسيَف الذي، بحسب كلمة »سيييس«]1[، كانت الثورة 

بأمّس الحاجة إليه بغية تخليد مكتسباتها الهّشة. يف نهاية عام 1797، لتتويج التحالف الخارق بني 

السيف واملـِحربة الهادف إىل توحيد الجيش والكنيسة، جعلوه يتعاون مع »املؤّسسة الوطنيّة«، حيث 

وّجهوا كفاءاته يف مجال املدفعيّة؛ فلقد اضطُّر بونابرت الذي كان مأسوراً يف كربياء سلطته يحافظ 

العلميّة املرموقة يف عرصه. ومن بني مواهبه األخرى، كانت  الشخصيّات  عىل املساواة مع أكرث 

لديه موهبة االعتناء بصورته مّدة ملتابعة أعمل »املؤّسسة« بإمعاٍن. كان مدركاً للفوائد التي ميكنه 

أن يجنيها من هذا الرتابط بني الواجهة والَعرض، الذي يساعد بهدف سيايّس يف متويه املشاريع 

َر أّن الفرصة باتت مناسبة لتحقيق هذه املشاريع  الحقيقيّة التي كان يتابعها يف الظّل. ولكن عندما قدَّ

واالنخراط يف مغامرة »انقالب 18 برومري]2[ )فرنسا(«]3[، انتهى فجأًة الغزل مع العلمء، وال سيّم مع 

اإليديولوجينّي يف قسم العلوم األخالقيّة والسياسيّة يف املؤّسسة الوطنيّة: مل يعد بونابرت ـ الذي 

ّكة التي كان يجب أن تجعله نابليون برسعة ـ يرى يف ُحمته سوى خصوم محتملني،  أُطلَِق عىل السِّ

وأدانهم كميتافيزيقيني مظلمني متشاركني يف بحوث ملتبسة أنتجت فيها منافسني من النظام العام 

وبالتايل من ممتهني املعارضة. كان موضوعه االنتخايّب هو اإلدانة العنيفة واملحتدمة للعقالنيّة يف 

جميع أشكالها، وهكذا أصبح اإليديولوجّي، مقابل ازدراء التعبري الذي يشري إليه يف عمق االستخدام، 

ينبعث منه الدخان، وخطيباً متفلسفاً مثرياً لألوهام، يقف  قاً  للمـُعالِج لألفكار. وعبثيّاً متشدِّ مرادفاً 

التنظري األجوف الذي  التي استبدل بها لعبة عقم  الواقع ومن مشاكله املحسوسة  عىل مسافة من 

ال عالقة له باألفعال التي يقنِّعها باإلمياءات اللفظيّة والرضورات الصعبة. قام نابليون الذي مارس 

أيضاً سلطته عىل التعبري باللغة الفرنسيّة بجولَة القّوة هذه: من خالل اعتزاله لإليديولوجيا التفّوقيّة 

التعبري، ولكن عىل  أتاح اإلمكانيّة إلعادة ظهورها عىل مستوى  التي مارسها خالل بضع سنوات، 

ّذج وتجب  شكل تقليص الخطابات امللتبسة واملخادعة حيث الفراغ ال ميكنه أن يؤثّر سوى يف السُّ

محاربته بأّي ثن. مل يكن الخطاُب حول نهاية اإليديولوجيّات، كم نراه، أي حول رضورة االنتهاء 

من اإليديولوجيّات، قد ظهر يف األمس، بل لقد بدأ منذ أن عادت عبارة - إزالة سيطرة مؤّسسيها، 

املؤّسسني املؤقّتني لعلم األفكار ـ بشكلها الجديد االزدرايّئ والسلبّي.

]1]. أمانويل جوزيف سييس

]]]. برومري: الشهر الثاين يف التقويم الجمهورّي الفرنيّس 

]coup d’État du 18 brumaire .[3: انقالب 18 برومري: هو االنقالب الذي قام به نابليون بونابرت يف 18 برومري السنة الثامنة )9 ترشين 

الثاين 1799(، أطاح بحكومة املديرين، وأوجد بدالً عنها حكومة القناصل، وكان نابليون فيها القنصل األّول.
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نابليون واإليديولوجيا 

كان نابليون يرى يف اإليديولوجيا  أنّها الشكل الذي يعرب فيه تعبرَي الفريق الصغري من اإليديولوجيّني 

الخاّصة  الكفاءات  ببعض  يحتفظون  أنّهم  بحّجة  وذلك  العام.  الشأن  يف  التدخل  يف  حقهم  عن 

وبصفتهم مفّكرين عامليّني، بكّل مشاكل املجتمع حيث ميارسون بصددها أستاذيًّة أخالقيّة تسمح 

لهم بالتبشري بالقانون. عندما سيستعيد ماركس يف عام 1845 كلمة اإليديولوجيّا، التي استكملها دفعة 

واحدة بالتدويل، سيكون ذلك يف إطار نضاله ضّد إيديولوجيا الهيغليّني اليسارينّي الذين تحت لواء 

السخريِة مّم سّمه باستهزاء »انتقادهم االنتقادّي«، يعيدون النضاَل السيايّس إىل معركة األفكار. وكل 

بأّن مستقبل املجتمع يلعب يف اللحظة األخرية عىل ملعب  هذا من دون أن يأخذوا بعني االعتبار 

آخر غري ملعب األفكار، وبالتايل عىل غري ما يف رؤوس الناس، كم كانوا يريدون أن يوحوا أو كم 

كونهم  يكشفوا عن  األقنعة حتّى  تُنزع  إن  ما  الذين  املثاليّني  بهؤالء  أنفُسهم مخطئني  هم  يعتقدون 

التبليغ  يقع يف مسار  نهج ماركس  يزال  النظر هذه ال  إنه مع وجهة  القول  إيديولوجيّني: وباإلمكان 

هنالك  يكون  يك    : وهو  األّويّل  الفرض  إىل  يستند  كان  الذي  نابليون،  قادها  كم  باإليديولوجيا  

إيديولوجيا، يجب أن يكون هنالك إيديولوجيّيون ابتكروها وبأنّهم هم َمن يجب أن نقفل أفواههم، 

بهدف وضع حّد لدمار اإليديولوجيّات التي ابتكروها هم أنفسهم. ال يبدو  نابليون وال ماركس يف 

املـُهانون  »اإليديولوجيّون«  الـ  يعطيه  مّم  أبعد  هو  ما  يدركان  األملانيّة  اإليديولوجيا   ظهور  وقت 

اجتمعيّة  لتيارات  كظاهرة  أي  هادفة،  بطريقة  الوجود  عىل  قادرة  إليديولوجيا  شكل  من  لخطابهم 

أوسع من تلك التي قّدمتها الطائفة السيّئة التي يشّكلونها، بالتايل نرى يف توسيع نطاق استخدام هذا 

املفهوم عىل حساب احتقاره ـ الذي أّدى أكرث وأكرث إىل تأكيد امليزة الوهميّة لإليديولوجيا، وإىل 

الرتكيز يف الفكر الجديّل املحض عىل الدور الذي لعبه يف هذه املسألة مثريو الفنت الوهميون وهم 

االهتمم إىل االعتبار الحرصّي لدوره  نابليون أشار بعمق إىل املعنى، موّجهاً  أّن  ـ  اإليديولوجيّون 

التفاهة.  املثري للقلق، كنزوة زائدة ومن املالئم بالنتيجة طرد الهيبة الكاذبة من خالل الكشف عن 

وهكذا، فإّن التفكري يف وضع اإليديولوجيا  كان محجوباً بطريقة ما، وكانت اإلمكانيّة مغلقة بشكل 

إيجايب أمام األخذ يف االعتبار املهّمة االجتمعيّة الفعليّة لها، وبالتايل لطرح السؤال الحاسم: هل 

العمياء يف نظريات  النقطة  املجتمع ممكن من دون إيديولوجيا؟ هذا السؤال سيكون لفرتة طويلة 

مع  وتواصَل  لإليديولوجيا  السلبيّة  الجوانب  هاجُس  ماركس،  بالشاب  متلّك  ولقد  اإليديولوجيا، 

باملشكلة  التعطّش لالنشقاق عن اإليديولوجيّات املثرية الضطرابه، وسيحيط ـ عىل األقّل ـ ذهنيّاً 

األساسيّة التي يشري إليها، والتي حكمت بالغموض عىل مقاربة املشاكل يف إطار التقليد املاركيّس: 
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يك ميكن التفكري يف اإليديولوجيا  عىل هذا النحو، يتطلّب يف رضورته الخاّصة، من بني أمور أخرى، 

التوقّف عن اعتبارها كتحفة، أي كاالخرتاع الزائف الوحيد لإليديولوجيّني.

التي كانت  اللحظة  إليها يف  الذي نُسب  العلمّي للحقيقة  البعُد  التي يرفدها  إّن اإليديولوجيا، 

فيها للمرة األوىل قد ُسّميت يف عام 1796، أصبحت وبالتدّرج شيئاً زائداً، وحتى أكرث من الالزم، 

يخفي  ما  إىل  العودة  سبيل  يف  منها  التخلص  األفضل  من  سيكون  التي  للروح  إضايّف  وكإفراط 

لغة  غري  أخرى  لغة  يف  تُفهم  أن  ينبغي  والتي  للمجتمع،  الحقيقية  املشاكل  إن  الخادع:  مظهرها 

أنّه  إاّل  الضاّر.  الربكايّن  دخانها  يندفع  حيث  السمء  يف  وليست  األرض  عىل  هي  اإليديولوجيا، 

بغية أن تُعّد كتأثري لتكرار مضلِّل لواقع مستمّر 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  كعلٍم لألفكار، هي عىل صلة بأمور خضعت عالقاتها املنتظمة لقوانني عىل غرار 

كّل الظواهر الطبيعيّة األخرى، وال سيّم تلك التي اختربتها األنرتوبولوجيا ]علم اإلنسان[ ما يعني 

متاماً تلك الصيغة االستفزازيّة لـ ديستودوترايس: » اإليديولوجيا  هي فرع من علم دراسة الحيوان«: 

وهذا  مقبول، فمبادئ اإليديولوجيا  هي بالتعريف مشرتكة بني  كّل أفراد الجنس البرشي، وتشّكل 

الذي  تركيبتها  التغيري يف  البرشّي، وليس هنالك مكان إلدخال مبدأَ  الجنس  ضمنات وحدة هذا 

أي  من  أُعفيت  حتّى  وثُقَِّفت،  اإليديولوجيا   تشّكلت  إن  ما  ولكن  والتمسك؛  االتساق  فيها  غرّي 

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 نتصّور أنّها كانت 

من عمل اإلنسان، يف ظّل تحويل املفهوم إىل صناعّي، وتسليمه لتقلّبات التجهيز الوهمية كاشفة 

ال عن العلم الرضورّي ولكن عن تكنولوجيا التصنيع التعسفّي. إّن إذالل فئة اإليديولوجيا، ومن 

خالل نزع الصفة العلميّة عنها، من خالل سحب قاعدتها الطبيعيّة، وبنوع من الوحشيّة، والشذوذ، 

وبتعريٍف خارٍج عن املألوف، أو جَد، إمكانيَة إعادة تسجيل نفسها يف منظور تاريخّي، عن طريق 

ت يف  استخراج شبكة قويّة من العالقات املوضوعيّة التي كانت ُحبست فيها منذ البداية، عندما رُصَّ

ظاهرة اإلحساس الطبيعّي. فلقد أصبحت اإليديولوجيا  لعبة تعسفيّة مع تجريدات كانت قد اكتسبت 

ليونة ولَدانًة 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 مرادفًة 

للرأي، مبعنى شكل الفكر العبثّي الذي يزرع األوهام عىل حساب واقع األمور.
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خاصّية الرؤية املاركسية

يف العودة إىل ماركس، عندما كتب مع إنجلز اإليديولوجيا  األملانّية، كانت القطيعة بني وجهة 

نظر الطبيعة ووجهة نظر التاريخ قد متّكنت من أن تبدو حاسمة. وكانت خاصيّة اإليديولوجيا  هي 

متاماً عند وجهة نظرها بإعادة التطبيع بشكل مخادع ملا هو تاريخّي يف الواقع، وذلك بهدف التضليل 

وبطريقة صناعيّة مخادعة ملا هو يف الواقع ليس سوى عابر ومؤقّت. ولكن من أي طبيعة ومن أّي 

قيمًة  اإليديولوجيا   نُعيد إىل فكرة  ليك  التعاقب بني املوقفني؟  تاريخ مل يكن ميكن تجاوز هذا 

موجبة خلف داللة سلبيّة، وإلدخالها من جديد يف شبكات الواقع، أال ينبغي التغلّب متاماً عىل هذه 

املعارضة، وال نكتفي بالتحليق فوقها كالروح فوق املياه؟ 

وهذا ما سيبدأ يفهمه ماركس منذ الوقت الذي استخدم فيه برنامج الدنيويّة التاريخّي ]مذهب يقول 

بأْن ال موجود غري املادَّة[ حيث اإليديولوجيا  األملانيّة مل تكن من هذه الوجهة سوى مخطط أو يّل لهذا 

الربنامج. إذاً لن يُسمح بعد ذلك، بقصِد تأريخ اإليديولوجيا، أن نقدمها كَخلٍْق تعسفّي لبعض العقول 

الضالّة: ولكن سيتوّجب فهمها باعتبارها إنتاجاً اجتمعيّاً مجهول االسم ولديه رضورته،  والذي يلتزم 

التي قامت يف عام 1845 إىل تحليل  النظريّة من اإليديولوجيا   فيه املجتمع كلّه؛ هكذا يرشح مرور 

عبادة األوثان. ثم تطّورت، وبروح مختلفة جّداً، يف نهاية القسم األّول من الكتاب األّول Capital ]رأس 

املال[، حيث بنّيَ أّن  ـ مع الحفاظ عىل طابع خيايّل ـ عبادة األصنام، هي إيديولوجيا ليست محض 

ابتكار لإليديولوجينّي 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.

ومع ذلك، فمنذ الحقبة التي متيّز فيها املعنى أساساً بقيمة سالبة، نتَجت عن فكرة اإليديولوجيا  

نتيجٌة ال ميكنها أن تُطرح بعد ذلك بأي شكل من األشكال وترافق كّل تطوراتها املستقبليّة. منذ أن 

اضطرّت اإليديولوجيا  للتخيّل عن ميزة »العلميّة« ـ التي جرت نسبتها إليها منذ والدتها.  وهذا ما 

منحها مًدى عامليّاً  ـ مل يعد من املمكن أن نتحّدث عنها يف صيغة املفرد، وذلك ألنّها ُغمرت يف 

أعقبت رصاع  اقتساٍم إليديولوجيا  الرهانات متاماً: يف عامٍل من دون  فّجر  الذي  الرصاعّي  السياق 

كامل  بشكل  يغطّي  أن  إيديولوجّي  خطاب  ألّي  ميكن  أن  الوارد  غري  من  يصبح  اإليديولوجيّات 

ومستمر، دون تقسيم، املجاَل حيث كانت هذه اإليديولوجيات تتموضع. وعند االقتضاء، ميكن أن 

يُثار الوهُم بأّن أحد هذه األنواع من الخطابات كان تسلّطيّاً متاماً، غري أنّه من املستحيل أن تكون هذه 

الهيمنة، خارج السلطة من جهة، ومن جهة ثانية، تتأكّد بشكل آخر مقارنًة مع املواقفاإليدييولوجيّة 

األخرى التي تصّدت لالنطالقة؛ من هنا فإن معظم اإليديولوجيّات، تبدو  فاقدة ملفهوم إعادة الرتكيز 

يف القطب الوحيد للربهنة التي ضمنت تصالحها النهايّئ.
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ويف الوقت نفسه بدأت توضعـ  يف سياق يتسم باالرتباك املتعلّق بكّل نزاع وبالنزاع الذي يُفيض إليهـ   

املشاكل املتعلّقة مبفهوم اإليديولوجيا  السائدة املعتربة يف عالقتها باإليديولوجيّات األخرى املكوِّنة 

بالنسبة إليها كمهيمٍن عليها، املشاكل التي ليس لها أّي سبب ليك تثار عندما كانت اإليديولوجيا  تتمتّع 

بأساس طبيعّي ثابت ينظّم تلقائيّاً االحتجاجات، وهذا ما يجّنب انضممها إىل بنية الهيمنة. ويف الوقت 

نفسه، كان قد طُرح سؤال ما هو املكان الحقيقّي لهذه النزاعات: هل هو سمء األفكار، رأس الناس، 

أو األرض حيث يعمل الناس ماّديّاً ليؤّمنوا، يف اإلطار الخاّص بتقسيم العمل، وجوَدهم، مقيمني يف ما 

بينهم بعض العالقات الخاّصة جّداً، حيث كّل التاريخ يشهد بأنّهم هم أيضاً متصارعون؟ كيف يتشابك 

رصاع اإليديولوجيّات مع حيويّة العالقات االجتمعيّة؟ هل هو انعكاس سلبّي؟ أم هنالكـ  ليس سوى 

من خالل تأثري االنجذاب الذي متارسه يف التكتاّلتـ  أثراً عكسيّاً لإليديولوجيا عىل هذه الحيويّة التي 

ال تقوم سوى بنقل االحتجاجات عرب لغتها، من دون التوّصل إىل تعديل االتجاهات؟ بعبارة أخرى، 

فإّن اإليديولوجيا، وفقاً ملفهوم يبدو مشرتكاً بني نابليون والشاب ماركس، هي عالمة عجٍز، وبالتايل 

الذاتيّة، وهذا يعني، عىل حّد  بقّوتها  بالتنديد بخطورتها، أم هي تتمتّع  مل نعد نفهم ما الذي يسمح 

تعبري الفرضيّة الحادية عرشة حول فيورباخ، فإن لديها القدرة ال عىل تفسري العامل وحسب ولكن عىل 

املشاركة يف تحّوله أيضاً، يف الظروف التي ال عالقة لها مع صفاء االكتشاف العلمّي؟ وإىل جانب 

ذلك الصفاء أليست يف حّد ذاتها حيلة، تعمل عىل القواعد التي تقّدمها اإليديولوجيا ؟ أليس هنالك 

أيضاً إيديولوجيا العلم التي تخفي تحت مظهر من االنتظام واالستمرارية حّدَة املناقشات التي تجعل 

التطّور ممكناً، وال ميكن التنبؤ به، ما يعرّض كّل الثوابت للمراجعة والتأويل مجّدداً. من املستغرب 

أن يظهر هذا األمر. من أجل أن تُثار هذه األسئلة، كان من الرضورّي أن يخضع مفهوم اإليديولوجيا  

ملحنة ازدرائه، حيث من خالل فرض رضورة أن يتطّور يف سياق جديّل، أدى إىل التنديد بالتمسكات 

الكاذبة، ومن خالل اإلخالل بها فرَض التفكري بالعمل عىل أسس جديدة.

هذا ليس كّل يشء: إّن تعّدديّة اإليديولوجيا، نتيجة لحرمانها من الجنسيّة، أّدى إىل األخذ بعني 

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 بالقّوة، أي 

أشكال اإليديولوجيّات السياسيّة والعلميّة والقانونيّة والدينيّة والجمليّة وغريها. فقد قامت الشبكة ـ 

بتمسك أو بانفصال أكرث أو أقلـ  بتعقيد لعبة العالقات اإليديولوجيّة بعض اليشء، من خالل توّسع 

مجال ممرساتها يف وقت واحد. وفقاً ملنطق هذا التوّسع، فإن كّل أحداث التاريخ البرشّي متيل إىل 

أن تكون قد أُعيدت إىل أرضيّة  إيديولوجية تصبح فيها القضيّة الرئيسيّة لجميع التحّوالت االجتمعيّة 

الجاريّة: إيديولوجيا، ولكن أّي إيديولوجيا وأّي شكل من أشكال اإليديولوجيا ؟ لقد كان علينا أن 
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نتساءل ما الذي يحتل عىل الصعيد الخاّص باإليديولوجيا، املركَز املهيمن، أو، بعبارة أخرى، ما 

الذي ميكن أن تكون عليه األسس اإليديولوجيّة لإليديولوجيا، وهي األسس التي أتاحت نسبة التطّور 

إليها؟ كانت إجابة نابليون عن هذا السؤال، كم رأينا، بأّن سبباإليديولوجيّات كان العثور عىل هذه 

الطبقة املتغطرسة من العلمء والعلمء املزعومني الذين، من خالل قرارهم الخاّص جعلوا أنفسهم 

فوق القانون، وشّكلوا يف الواقع جمعًة من مثريي الفنت ومدبّري الدسائس واملخّربني العبثيّني للعبة 

السياسيّة واالجتمعيّة. فلقد كان كافياً إسكاتهم الستعادة النظام اإليديولوجّي اإلضايفّ. ولكن هذه 

الصورة املبّسطة للتفسري، والتي أربكت تدّخل املهنينّي املزيّفني املستقّرين مبيولهم يف موقف 

العصاة واملتمرّدين، كانت مستوحاًة من سابقٍة قويّة: إعادة إنتاج أمنوذج التأويل  يف اللحظة التي 

وصل النزاُع فيها بني العقل املنري واملعتقدات الخرافيّة إىل درجة من الِحّدة ال مثيل لها. يف األساس، 

مل يقم نابليون سوى بأن نقَل إىل الكهنة املنظِّرين الشعاَر التايل: »اسحقوا الشائنني!«، وهو  شعار 

مكافحة ويالت كهنة الظالميّة الذين يخدعون الناس عن وعٍي: من وجهة النظر هذه ميكننا القول إّن 

مناهضة العقالنية التي ألهمت ازدراء اإليديولوجيا  كانت تحّوالً إىل مكافحة رجال الكنيسة.

تأّمالت اإليديولوجيا 

لهذا األمر نتيجتان مهّمتان. من ناحية، أن نفهم عىل هذا األساس كيف جرى تأويل اإليديولوجيا  

بشكل أسايّس وفقاً لألمنوذج الذي قّدمه الدين. فهذا األخري قد ارتقى إىل األمنوذج املثايل لصيغة 

مغالطة الرأي، وحرية العقل العام الذي ال بّد من وضعه يف الطريق الصحيح من خالل تطهريه من 

أوهامه. من ناحية أخرى، فإّن اإليديولوجيا  التي ُعرِّفت كنتيجة ملؤامرة بدأها قادٌة خبثاء، تبدو سمتها 

االجتمعيّة أو املعادية للمجتمع ثابتًة: كانت هذه اإليديولوجيا  منسوبة إىل جزٍء صغري من املجموعة 

املستخرج منها فالتّفت عىل ذاتها من أجل الحفاظ عىل مصالحها الخاّصة، وبشكل ملموس جّداً، 

لالستيالء عىل السلطة التي متارسها حتى عىل حساب رضر املجتمع، بهذه الطريقة رشح ماركس 

نشأة الدولة، املتشكِّلة من إمرباطوريّة  ضمن إمرباطوريّة، وتؤّمن صناعياً هيمنًة جعلتها تلعب ضّد 

املجتمع املديّن، ال يف خدمته. إنها ضمن دائرة تضع نفسها هكذا يف املوضع الذي يضمُّ يف إطار 

التعّقِل املتّواصِل أفكاَر التعمية والتآمر والتعّسف: تتوافُق اإليديولوجيا  الضبابيّة األفكار والخاطئة 

مع إغراء التأثري الذي يُنتج يف نهاية املطاف االنسالخ الجمعّي، وخضوع الجميع إجباريّاً إلرادة 

التي سمحت لهم برتؤس املجتمع،  الرئيسيّة  القلّة؛ هؤالء، بعد أن سيطروا عىل بعض املناصب 

قاموا  مبحارصته يف رأسه، بواسطة األفكار السيئة التي نفخوها فيه، من بينها أداء تعّسفيٌّ من »رأس« 

املجتمع، والذي يعود إليه احتالل املركز املهيِمن فيه. وهكذا تجد اإليديولوجيا  نفسها منفصلًة عن 

جسد املجتمع، الذي تشوِّشه، وهو ما مل يكن ممكناً عالجه إاّل من طريق القضاء عليه، عىل سبيل 
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املثال من خالل الحكم عليه بالصمت، وبالتايل عن طريق سلبه كّل وسائل التعبري. هكذا متاماً 

ها تعّسفيّة: لهذا، ومن  كانت السياسة التي واصلها نابليون ضّد العقائديني وعبادتهم لألفكار التي يعدُّ

ين«ـ  أن يفسح  َلـ  باعتباره حكيمً يف السياسة انطالقاً من مبدأ »أهون الرشَّ أجل مواجهة نفوذهم، فضَّ

املجاَل يف املجتمع الفرنيّس الذي تال ثورة الكهنة إىل هؤالء أيضاً، وهؤالء، بطريقتهم، عقائديّون، 

ولكن أكرث من ذلك هم عرضة بسبب تدريبهم عىل الخنوع، ونتيجًة لذلك كان يعّد السيطرة عليهم 

أسهل من السيطرة عىل العلمء املزعومني التائهني يف غطرسة التنظري التي يرى فيها خطراً شديداً 

عىل نظام اإللهام العسكرّي الذي كان يحاول أن يجعله يف مكانه بشكل دائم.

عن طريق انطالِقه بذكاء ضّد املنظّرين الذين كان يكرههم، ويف أعمق نفسه كان  يخىش رجال 

الدين الكاثوليك- املتمسكني بروحانيّة معلنة ويتحّملونها حتّى يف نتائجها األخرية- والذين يكّن لهم 

احتقاراً تاّماً، كان نابليون يعتقد أّن بإمكانه فرض إرادته عليهم بسهولة، يف اعتمده عىل طريقة تقديم 

اإليديولوجيا  كقضيّة الكهنة التي ماّدتُها الرأي العام غري املؤيّد دستوريّاً واملرن واملطبوع عىل رسعة 

التصديق، املستعّد لالصطفاف يف كّل لحظة كيفم هّب الهواء، الفاقد لكّل متاسك خاّص وتابع للعبة 

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 

غري املبارش، كانت موضوع العزل الذي أقصاها عن التنظيم االجتمعّي: كان نابليون يريد من الكهنة 

أن يبرّشوا مبذهبهم يوَم األحد، اليوم املخّصص - عىل هامش املشاغل الحياتيّة العاديّة - لعبادة الرّب، 

ولكّنه كان يخىش من تدّخل املثّقفني الضالنّي الذين انتحلوا حّق إلقاء الخطب الطويلة يف أيام العمل 

األسبوعيّة وأن يلعبوا باستمرار، من دون أي رقابة، دوَر الضمري األخالقّي للمجتمع. اإليديولوجيا  هي 

زائدٌة فُطْريّة، ورمبا ال مفّر منها للحياة املجتمعيّة، وكان يجب أن تُقىص إىل هوامش الحياة االجتمعيّة 

حيث مكانها الطبيعّي. وباملثل، ليس الوعي الدينّي يف نهاية املطاف سوى كالم املواساة الذي يحتاج 

إليه الناس لتحّمل مساوئ القدر، مثل حالتهم البائسة أو اضطرارهم لدفع رضيبة الدم التي ال تُحتمل يف 

ظّل الظروف التي ال تتغرّي، الجامدة بني جدران الكنيسة حيث سمح لها برتديد صدى صلواته وأناشيده: 

كان نابليون يرى يف طائفة املنظّرين، جهازاً من رجال الدين املنحرفني وحسب يحاولون التخلّص من 

هذه القاعدة من خالل تقديم انغالقهم، ومّم أصبحوا عليه، عىل سبيل املثال، منزلني من السمء إىل 

األرض حاكمني للتعليم العام املستسلم لوحيهم الذي يقّدم  وحسب ـ من خالل تطبيق الحّق الثمني 

الذي نسبوه ألنفسهمـ  دروساً يف املواطنة، بأّن اإلنسان قوّي وبأّن النظام الذي أقرَّه هو ال ميكنه تحّمله. 

يف األساس ليست اإليديولوجيا  من وجهة نظره سوى دين ُدنيوّي غري مخلص لوجهته األصليّة التي 

يجب من جديد التمّسك بها من خالل إعادة تصحيح االنقطاع الدنيوّي واملقّدس بشكل واضح.
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هنا مرّة أخرى، يتداخل نهُج ماركس يف بداياته مع نهج نابليون، حتى لو كان قد توّصل عرب 

بالنظر إىل  بدأ  أيضاً  متطابقة متاماً. هو  إن مل تكن  استنتاجات ممثلة،  اتباع مسارات أخرى إىل 

مجموع  إىل  نسبًة  مصطنع  بشكل  ذاتيّاً  انحكموا  الذين  املتخّصصني  من  كجهاز  اإليديولوجيا  

بينم هم يف  يقبضون عىل حقيقته  أنّهم  ـ  التنظرييّة  املعجزة  بنوع من   - يزعمون  الذي  املجتمع 

الواقع يحجبونها من خالل استغالل املوهبة الرسميّة للتعامل مع األفكار التي ميلكون حّق اإلقطاع 

الذّم. ونتيجة لذلك، وظََّف ضّد  السبب عدَّ املوقف املناسب تجاههم  هو  لهذا  لها:  الحرصّي 

اإليديولوجيا ـ  مبا هي عليه من هذه الجدليّة الحاّدة والثائرةـ  قصفاً غري متناسب عىل بعض الصعد، 

جعل من الصعب جّداً إن مل يكن مستحيالً، تحويلها إىل نظريّة، أي، إىل فهٍم لنوع الرضورة، إن مل 

تكن الرشعيّة التي كانت تنصاع إليها. أو بالحرّي، مل يعرتف لها سوى بنوع خاص جّداً من الرضورة 

املنطلقة من املنطق االنفصايّل الذي يسيطر عىل اآلليات: وهو هذا املسار الفكرّي الذي أّدى به 

إىل االعتقاد بأّن اإليديولوجيا  أقرب إىل الدين من العلم الذي كانت يف األصل متعلّقة به: أليست 

العقيدُة الدينيُة هي العقيدَة املثاليَة لالنفصال، التي تدعي القدرة الحرصيّة الحتالل حيٍّز آخر غري 

يرتجم  الذي  بالتعايل،  َوهَمها  للديِن  اإليديولوجيا   أعارت  لقد  اليوميّة؟  الحياة  فيه  تجري  الذي 

واملنقولة  املقلوبة  الصورة  إعادة  من خالل  األمور  واقع  من  والخروج  العامل  من  للخروج  ميلها 

اإليديولوجيا، كم  ِل  لتأمُّ الواقع،  تبديٍل ملكانها. يف  ليست سوى  التي  املبادئ  إىل  مكانها،  من 

سّمها، من خالل تصّديه - منذ »باريس« حيث كان مستقرّاً- لإليديولوجيا »األملانيّة«، ُمعطياً بذلك 

االنطباع بأّن يف اإليديولوجيا  شيئاً ما أملانيّاً دستوريّاً، يف إشارة إىل تقديم أملانيا كبلد للفكر النقي 

البلد الذي كان يواصل التفّوق. كان الشاب ماركس يتمتّع بأمنوذج من تحليل الوعي  واألوهام، 

كرّسه يف  قد  كان  الذي  العظيم  العمل  من  التحديد  وجه  فيورباخ، وعىل  من  جاءه  الذي  الدينّي 

الثانية، 1843(، من أجل توضيح الظروف التي جرى فيها   عام 1841 لـ جوهر املسيحيّة )الطبعة 

نيوّي والعامل  الدُّ الـ هنا والـ هناك، بني العامل  التقاسم بني الجّنة والعامل السفيل ]الجحيم[، بني 

يتقاسمه  الواقع سوى عامل واحد،  ليسا يف  العاملني  أّن هذين  التحليل هي  نتيجة هذا  املقّدس: 

أمران، األّول حقيقّي والثاين خيايّل، حيث الثاين هو نتاج لتغيري األّول أو لتشّوهه، وبالتايل ال يتمتّع 

سوى باالتساق املقرتض، تحت عنوان شكل الواقع املشتق، الذي ال يزال ينتمي إىل الواقع عىل 

الرغم من أنّه يبدو يف الواقع خارجه.

هذا التفسري، الذي مييل إىل إعادة الوعي الدينّي من السمء إىل األرض من خالل إعادة العمق 

اإلنساينّ إليه، سابٌق يف بعض النواحي عىل مؤّسسة  Traumdeutung  ]تفسري األحالم[ كم تناوله 

فرويد يف وقت الحق: عىل وجه الخصوص، هو يؤّدي إىل تقديم الوعي الدينّي عىل منط الحلم 
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الذي - من خالل اّدعائه احتالل مجال آخر غري مجال عالـَم اليقظة الذي ينافسه بطريقة ما- يعكس 

الدينّي،  الوعي  ينكُِّر مظهرَها ومينحها مظهراً غري واقعي. كان  التي  الحقيقيّة  الرغبات واملخاوف 

وبالتايل اإليديولوجيا  املقبوض عليها وفقاً لألمنوذج نفسه، قد طُبّع من جديد طبقاً لقاعدٍة خاّصة جّداً 

قّدمتها طبيعة الرغبة، عىل شكل الرغبة املكبوتة والحبيسة التي تزّودها بنمط من اإلخراج  املنحرف 

واملشّوه. اإليديولوجيا  املِثليّة، اإلنسان فريسة لالجرتار اإليديولوجّي، وبالتايل هو نائٌم يعتقد أنّه 

يعيش عىل هامش الواقع، يف عامل آخر، بينم هذا األخري ليس سوى فيض من حياته يف اليقظة، خيال 

ليس مجانيّاً من دون شّك، باملقدار الذي هو فيه ترجمة لالضطراب وفقدان الوجود، حيث األسباب 

تستدعي البحَث ضمن الواقع نفسه. عىل هذه األسس تقريباً انرصَف ماركس يف كتاباتهـ  التي سبقت 

عام 1845، وقبل أن يتوّصل إىل إعادة مؤاءمة كلمة اإليديولوجيا  التي مّررها من اللغة الفرنسيّة إىل 

اللغة األملانيّة، والذي منح استخداَمها الطابَع العاملّي ـ إىل التفكري بالعالقة بني الدين والسياسة 

لنفهم من أي فرضيّات  التي ركّز اهتممه فيها يف سنتي 1842-1843. لذا يجب االنطالق من هنا 

جرى ـ يف سياٍق محّدد جّداً ـ ازدهار مفهوم اإليديولوجيا يف إطار التحليل املاركيّس، الذي أبرَز كّل 

االستثمرات البَْعديّة، مبا يف ذلك تلك التي تسري يف االتجاه املعاكس للمركسيّة.

ح إىل ذلك  ويف ختام هذا العرض ملسار ازدراء مفهوم اإليديولوجيا  الذي سمح بتمديده، نلمِّ

الذي اقرتحه املاركيسُّ الهنغارّي كارل مانهايم يف كتابه اإليديولوجيا  واليوتوبيا )1929(، حيث نرُشت 

ترجمٌة فرنسيٌّة كاملة له، ألّول مرّة يف فرنسا )طباعة: la Maison des sciences de l’homme ]بيت 

العلوم اإلنسانيّة 2007(: يشتمل هذا املسار، عىل حّد تعبري مانهايم، عىل »معرفة كيف وبأّي شكل 

من األشكال ارتبطت الحياُة الفكريّة يف لحظٍة تاريخيٍّة معيّنة باألشكال السياسيّة واالجتمعيّة القامئة«، 

ضمنيّاً بطريقٍة من خالل َحرِْف اإلنتاج، بحيث يتوقّف عن إقامة عالقة َجبَْهويّة بالحقيقة املوضوعيّة 

لألشياء التي تنعكس بشكل غري مبارش عىل عمق »الوعي الزائف«، مبعنى الوعي الذي هو ليس خطأ 

ألسباب ذاتيّة خاّصة ولكن عىل مستوى العزم األوسع حيث الحياة االجتمعيّة برّمتها هي املحرَجة. 

يف العرض التاريخّي الذي يعطي مفهوَم اإليديولوجيا، يرّص مانهايم ـ كم رأيناه يفعل ـ عىل الدور 

الذي لعبَه نابليون، الذي من خالل مبادرته الخاّصة، أدخَل كلمَة اإليديولوجيا  يف اللغة الدارجة، يف 

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 

عالقتها اإليجابيّة بالحقيقة، توّجب األمُر تدّخَل السيايّس الذي أّدى إىل تناولها من وجهة نظر ليست 

نظريّاً، ولكن عمليّاً. هكذا يؤيّد مانهايم بالنتيجة أّن كلمة اإليديولوجيا  أخذت معناها الحديث - والذي 

ال تزال تحتفظ بجملته اليومـ  من اللحظة التي صادر فيها السياسيّون املشكلَة الحقيقة التي توقّفت عن 
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أن تكون إقطاعاً للعلمء، وخرست بُعَدها »املدريّس« )التعبري الذي سيستخدمه بورديو مرة أخرى بهذا 

املعنى(؛ يف ذلك الوقت فرَض أيضاً ما سّمه مانهايم »علم الوجود متفرِّع عن التجرية السياسيّة« نفَسه 

عىل أساس العالقة الرباغمتيّة بواقع األمور. يف الوقت نفسه انفتح مجال املعرفة الجديدة، مع األخذ 

بعني االعتبار هذا البعد الرباغميتّ للمعرفة: هو يتعلّق، كم سّمه مانهايم، بعلم اجتمع املعرفة، أو 

معرفة املعرفة بوصفها إيديولوجيا، ولكونها تقوم عىل عالقة واقعيّة ـ  ليست تأمليّة بحتةـ  بواقع األمور.

نفسها  اإليديولوجيا  هي  أّن  يعني  اإليديولوجيا، وهذا  مانهايم طرَح مشكلِة  إىل  نعزَو  أن  ميكننا 

أصبحت مشكلة، لذلك هناك يشء ما غري واضح ويدعو إىل نقد خاّص، عند النظر يف نهج املعرفة 

وقيمتها الحقيقيّة من حيث التأثري السيايّس واالجتمعّي، وعندما يتوقفان عن أن يُقاسا مبارشًة بالنسبة 

إىل واقع موضوعي مستقل عن هذه التأثريات التي ما كانت سوى انبثاق منها أو انعكاس لها. ولكن بعد 

ذلك أُثريت مشكلٌة جديدة، هي أن نعرف ما هي طبيعة التأثريات السياسيّة واالجتمعيّة، وإىل أّي نوع من 

املمرسة تُحيلنا: هل هذه املمرسة هي تلك التي تتعلّق مببادرِة سيايسٍّ مسؤوٍل معزول، مثل نابليون 

لة يف مجال النقاش الذي يؤّدي إىل  الذي قّدم التوضيح املثايل، أْم هي ممرسُة جمعة منظّمة متدخِّ

تداول األفكار كأمٍر جمعيٍّ حركّته مصالحه الخاصة، أْم هي أيضاً ممرسة املجتمع، بالحالة التي هو 

عليها من االرتباط البنيوّي وبالتايل الرّسّي، يف حيويّة اإلنتاج اإليديولوجّي بشكل مغرض ِشقاقّي يعرّب 

برصاحة عن تناقضاته الداخلية عىل شكل خطاب؟ ال تَسمُح اإلحالُة إىل الرباغمتيّة التي قّدمها مانهايم 

من قبل،  باالختيار بني هذه الخيارات املختلفة. ومع ذلك، فإنّها تسمح بتسليط الضوء عىل جانب 

رئييّس من مفهوم اإليديولوجيا : اإليديولوجيا  هي الفكر كم قّدم نفسه كفكر لآلخر حيث اآلخر هو 

كم الخصم الذي يحارب كّل امللتزمني سياسيّاً، أكانت املجموعة األخرى التي تكّونت ضّدها وتدافع 

عن خياراتها الخاّصة، أْم كانت األخرى باملعنى العام للَغرْييّة التي يُدِخلُها املجتمُع يف بنيته، وهذا ما 

مينع اعتبارها شموليّة موجودة عىل شكٍل متمسك، وبالنتيجة تستعّد بشكل فورّي بطريقِة معطًى أّوَل 

غري معرٍَّض إلعادة النظر يف هويّته الخاّصة. من هنا هذا الدرس: يك يكون هنالك إيديولوجيا، يجب 

أن يكون هنالك أخرى، حيث يوجد منط اجتمعّي ميكن أن تكون فيه أخرى، ومتثيٌل لألخرى عىل 

النحو الذي هي عليه، أي أن يكون معروفاً مبدأُ الَغرْييّة التي أجاءت من الخارج أم ال، فهي تَعرُب وتعمل 

يف نظام التفكري، عىل تفكيك التمسك والوحدة الظاهَرين، وتُدِخل فيه وجهَة نظٍر جديدة هي السلبيّة.

من خالل املساهمة يف الكشف عن هذا الجانب من نظام الفكر الذي ألغاه منظِّروه املجرّدون 

بشكل منهجّي، فإّن مفهوم اإليديولوجيا  عىل الرغم من الغموض املحيط به يتمتّع بدوُر الكاشف: 

من دون هذا املفهوم، كان البُعُد االجتمعّي للفكر ال يزال من دون شّك غرَي ملحوٍظ. لهذا السبب 

له معنى العودة مرة أخرى إىل هذا املفهوم، وما كان إاّل ملقارنة االلتباسات، التي هي نفسهاـ  أجرؤ 

عىل القول ـ  انعكاسات لحقيقة واقعة، عىل الرغم من أّن لها اليوم سيّئ جّداً.


