
 

 الجديدةبالغة املادية االستطيقية 
 يف جدل الفلسفة واألخالق وااليديولوجيا

 
 

 حيدر عيل سالمة*بقلم: 
 

 

واالنطولوجية واألخالقية والتاريخية يف فكر وفلسفة األستاذ الدكتور  الثقافيةاحّد اهم االسس  الفلسفة املاديةتثل 

" فأ�ا نش� يف طيقي/املاديياالست. وعندما نتحدث هنا عن "األساس )2013-1936(حسام محي الدين اآللويس 

الواقع اىل مجموعة من االشكاالت املنهجية واألبستمولوجية/واملنطقية والثقافية التي لطاملا شغلت فكر الفيلسوف 

سية االلويس، وكرس لها العديد من املؤلفات والبحوث الفلسفية غلب عليها جميعا ما يعرف بـ "املارك

االساسايية/واملعيارية" والتي تثل يف واقع االمر مقدمة اولية وطبيعية للنزعة املاركسية األرثوذكسية ذات الطابع 

 امليتافيزيقي الكيل/واملطلق.

ويف محاولتنا هه،، سنعمد اىل مساللة اشكالية الفلسفة املادية/والفلسفة املاركسية عند اآللويس. وربا قد يلحظ 

ساهم  بيات اآللويس كيف يم استبعاد هه، االشكالية عن دوائر القرالة والنقد والتأويل والتحليل، والهياملتتبع ألد

ماركسية اآللويس من جهة ومنهجه املادي التاريخي من جهة  validityوبشكل كب� يف يضخم منطق صالحية 

أخرى. بالطريقة التي أدت اىل عملية افراغ املاركسية من منطقها الجديل/والثقايف اىل الحد الهي جرى فيه يغييبه 

من طروحات االلويس الفلسفية واألخالقية، لدرجة يصعب فيها التمييز ب� 

/والتاريخي يف فلسفة االلويس املاركسية. ربا هها ما سوف يقودنا اىل االستنتاج الثقايف/واملاركيس/وااليديولوجي

التايل وهو ان هها الشكل من اشكال املاركسية املطروحة �ثل مرحلة "ماقبل املاركسية" وذلك لسيادة وسيطرة 

عال ". فالحديث عن املاركسية ال "ميتافيزيقا القوان� التاريخانية" التي أدت اىل "نسيان وجود ياريخ املاركسية يف ال

يش� بالوورة اىل معن  "كينونة وجودها الحقيقي" واالمر شبيه با حصل مع الفيلسوف مارين هيدغر عندما 

أشار اىل ان جميع الفالسفة القدمال يكلموا عن الوجود لكنهم يف الواقع كانوا يتكلمون عن نسيان الوجود، 

 historicalsحويله اىل مجموعة من االطر العقالنية والتاريخية املجردة ألفراطهم يف يجريد، ويعاليه وي

abstractions  والقوان� الحتمية املطلقة التي يقع خارج الوجود والدازاين األصيل الهي يناط به مهمة سؤال

 التاريخي املتحول. الوجود

ركسية ماقبل الفهم والتأويل"؛ واألخر "ماركسية لهلك، علينا ان �يز ب� شكل� من اشكال املاركسية: األول �ثل "ما

حيث �كننا ان نشخص يف مرحلة الـ "ما بعد" يف الخطاب املاركيس استعادة  مابعد الرباكسيس والفهم والتأويل". 

املتحرك ضمن إطار  historical absoluteمع رغبات املطلق التاريخي  ملنطق االفعال الهي كان: ((متطابقا

وبهها  )..Leszek kolakowski: Toward a Marxist humanism, p.16حدرة عن املطلق)) (الحتمية املن

التصنيف لفلسفة املاركسية اىل ماقبل/وما بعد، نتمكن من االحاطة النقدية ملجمل اإلشكاالت األخالقية والقيمية، 

ومن ثة، البحث يف ياريخية مختلف الظواهر االجت�عية واعادة التفك� يف جينالوجيا أنظمتها االعتقادية واملعرفية 

خالقية. لهلك يعترب فلسفة االخالق جزل ال يتجزأ عن برادايم العلوم والقانونية واصل االحكام الدينية واأل 



التي يحولت اىل  power of absoluteاإلنسانية/التأويلية التي يسع  اىل إعادة يفكيك ونقد سلطة املطلق  

ان ما يسع  "اساسات وايديولوجيات" قارة وثابتة يف بنية أنظمة العقائد االجت�عية واألخالقية كافة. بعن  آخر، 

بعدما تأسس   social ontologyاليه علوم األنسان التأويلية هو إعادة اكتشاف علم األنطولوجيا االجت�عية  

التي يحتل الصدارة يف بنية القوان�  ontological primacy وُحجب بنظام األنطولوجيا األولية او األساسية 

للوجود  monistic conceptنا بالوورة اىل مفهوم اختزايل العلموية والوضعية والنظرية املجردة التي يقود

والواقع يسع  اىل الحفا  ع  استمرار خاصية النزعة االرثوذكسية للوجود والعال التي يتخط  كل يأويل ويحليل، 

تي البسبب: ((سيطرة النظرية/التجريدية املتعالية ع  الواقع بواسطة مجموعة من القوان� العلموية الصارمة 

 )Ibid, p. 29 ع  الدوام بكونها مفارقة ومتضمنة يف بنية الواقع ع  حد سوال)).( يتصف

من هنا، �كننا القول انه من الصعوبة بكان ان يتم اختزال دراسة االخالق ويحليل فلسفتها ونظامها 

املنطقي/واللسا� بجملة من "النظريات الحتمية" التي ينطلق من مجموعة من القوان� والقواعد ذات الصالحية 

ث من كونها قوان� علمية يفرس حركة املجتمع التي قد يتحول بدورها اىل عقائد وايديولوجيات أك validityالدائة 

يف التاريخ. وهها ما يستدعي قرالة يحليلية/أولية لكتاب اآللويس املوسوم بـ "التطور والنسبية يف االخالق" حيث 

�كن ان نعد هها الكتاب بثابة االنجيل التطبيقي "لعلوم الطبيعة يف التاريخ واألخالق" انطالقا من الفلسفة 

سية التي شكلت فيه "نظام األنظمة" املتحكم يف رشح ويحليل نظريات األخالق وياريخ االحكام األخالقية املارك

 ضمن حركة الطبيعة واملجتمع والتاريخ.

وقد يلحظ املتأمل يف فصول هها الكتاب ان هناك شبه سيطرة "ملنطق لغوي استداليل" يف يفس� املجتمع والتاريخ 

لتاريخية/واملادية الجدلية، وبالشكل الهي حول هه، القوان� ويحت يافطة "فلسفة بواسطة قوان� املادية ا

املاركسية" اىل ميتافيزيقا مطلقة يتضمن ع  مبادئ متعالية وسابقة ع  بنية ونظام االخالق من جهة؛ وع  

ر من جهة أخرى. وهها املنطق الهي يتحكم بنظام ووظائف االخالق يبعا لإلطار الثقايف املتبدل من مجتمع اىل آخ

ما جعل من ماركسية كتاب "التطور والنسبية يف االخالق" م�ثلة لـ "الالهوت الوضعي والطبيعي" الهي ينطلق من 

مبادئ ومسل�ت مطلقة وينتهي بقوان� ثابتة ومَؤسسة، بالطريقة التي أدت اىل وقوع هه، املاركسية يحت سلطة 

أي كءل من األشيال الثابتة يف العال –قة التي حولت االخالق اىل كينونة املطل objectivismالنزعة الوضعانية 

وذلك النشغال هه، النزعة بكيفية فرض قوانينها ويطبيقها ع   –ويجريدها من صفة الوجود والدازاين يف العال

ها العصبوية. وذلك التاريخ بطريقة مجردة وكلية، اكث من انشغالها ع  "وجود الج�عات" االثنية ويحليل أنظمت

  moral judgmentsيف جينالوجيا االحكام األخالقية inquiryلغرض انجاز عملية من البحث والتحقيق والتحري 

التي شكلت أنظمتها اللغوية وعادايها اللسانية وكينونة يواصلها/وايصالها بالعال التي أصبحت ثابتة ومطلقة هي 

 االخرى.

ومن هنا، يصبح من املتعهر ع  خطاب الفلسفة املاركسية الهي يم اعت�د، يف مؤلف االلويس االنف الهكر، ان 

يعيد يف املقام األول مساللة النزعة الوضعانية ومناهج/ومنطق العلوم الطبيعية الصارمة. وذلك يعود يف أحد اهم 

ريية الوجود والتاريخ والعال يف مصنف االلويس ينتمي أسبابه اىل طبيعة منهجية الفلسفة املاركسية التي شكلت 

اىل الصنف الكالسيك/التقليدي لل�ركسية والتي اهم ما �يزها هو سيطرة النزعة االرثوذكسية ذات البعد الواحدي 

مدة يف يف يفس� التاريخ والوجود االجت�عي والثقايف. وقد انعكست آثار هه، النزعة ع  االسلوبيات اللغوية املعت

يكاد ان يكون  general objectوصف ويحليل بنية وياريخ االخالق والتي يحول فيها االنسان اىل مجرد كائن عام 

خارج الوجود واخالقيات الدازاين يف العال. الن القوان� الطبيعية الحتمية يفكر يف كل يشل اال يف حقيقة الوجود 

ة املاركسية التي اعتمدها االلويس يف مصنفه السابق الهكر، ل يكن فلسفشكل الوالدازاين. لها �كننا القول إن 

راديكالية با يكفي ملساللة جينالوجيا االخالق واصولها ووظائفها الضمنية واملعلنة. وهها ما جعل قوان� االخالق 



ق اليومية يف العال يبدو منهمكة بدرجة كب�ة يف عرض نظامها املطلق والكيل أكث من انشغالها بأنطولوجيا االخال 

التي ل يعد يف اإلمكان معها: ((معالجة شيفرات االخالق واملعتقدات وفق منطق الصدق والكهب؛ او الصالحية 

من عدمها. وذلك ألنها اصبحت ينتمي اىل لحظة ياريخية محددة يعرب عن مصالح فئة اجت�عية معينة ويف ظل 

 .New Studies in Ethics…Modern Theories, pق)) (هها السياق فحسب يجري فهم ويقويم يلك االخال 

/والدازاين يتموضعان التقليدية حيث الوجوداركسية املوهها ما يجعل من الصعوبة يف مكان الخلط ب�  )..292

وعالقته املتكلم عيد االعتبار اىل يالتي رباكسيسية التأويلية /الاركسية ب� املو  فيها ضمن قوانينها الطبيعية واملطلقة؛

ل يعد (( :املاركسية هناالتي يتشكل من خاللها، وذلك الن ة واألخالقية والداللي ةالسي�ئيباملنظومات اللغوية و 

يعمل ع  وإ�ا أصبحت نظرية  ،العامة ةاألخالقي مجموعة من املبادئ من خالل وضعاملجتمع  يعني دراسة

 ).Ibid, p. 293( ))لتغ� االجت�عيامجمل قوان� يف تحكم يته" التي دراسة "قوان� حرك

ية جملة من اإلشكاالت الفلسفية واألبستمولوجل اضف اىل ذلك، اننا نالحظ ان كتاب االلويس ورغم طرحه

با ينسجم وواقع يحول فلسفة االخالق و يحليل هه، اإلشكاالت ونقدها واأليديولوجية، إال انه ل يعمد اىل 

. هه، الفلسفة التي كانت السبب يف وفلسفة املاركسية التقليدية من جهة أخرى ؛ونظريايها املتباينة من جهة

يتعلق وهي قضية إشكالية  .خالق والقيم لدى االلويسطرح فلسفات اال الحفا  ع  الطابع املعياري والوضعي يف 

ممن يحسبون هم لبهم اغو  يف مؤلف االلويس، املادية التاريخية" الهين جرى التمركز ع  طروحايهم "فالسفة بـ

من  التي جرى محاولة إضفال شكل من اشكال السستمة اآللية(( تية الرسمية/واالرثوذكسية:املاركسية السوفيع  

للفيلسوف  دون ان يكون لها عالقة مبارشة بالفكر املاركيس االصيليحت مسم  املادية التاريخية الرتويج لها  خالل

ال انجلز وبليخانوف امث dialectical materialismاملادية التاريخية  السفةف لتأخه مسارا آخرا مع.ماركس نفسه..

 ). Ibid, p. 341( ))ستال�ولين� و 

التي أشار فيها اىل األوىل  بداية صفحايه) منه يف االخالق (التطور والنسبية ملصنف االلويس وهها ما يتضح للمتتبع

 وهم  فالسفة املادية التاريخية الهين جئنا ع  ذكرهم أعال،.ع  الهي استند فيه للمنهج املاركيس االطار العام 

حولوها اىل "مادية  ،بل ع  العكس يأويل "املادية التاريخية"مهمة قرالة و  ك� هو معروف ل يأخهوا ع  عايقهم

ماركس  ان اغلبهم ل يكن لهم يواصل ابستمولوجي وفلسفي مع كتابات ونصوص . عالوة ع الهويية الياريخية"

مصنف االلويس،  يوضيح ويعريف فلسفة االخالق ونظامها وياريخها يفعملية ع  بالوورة وقد اثر ذلك  نفسه.

ع  أسس وجينالوجيا نظريات  التي يتضمن 1844اركس مل الشباب أي أهمية يهكر ملخطوطات سي� وانه ل يولِ 

االستالب والقهر ملها وعن قيمها السائدة جرال ياريخ اغرتاب الهات عن عا يقع يف مقدمتها مفهومربا و  .االخالق

لربوليتاريا. الطويل الهي يتعرض له نتيجة لسيطرة اخالق الطبقة الربجوازية ع  اخالق طبقة ااملادي والههني 

نقد ويحليل الخطاب والثقافة واأليديولوجية ما شكل اهم العوائق امام كتاب االلويس الن ينتقل اىل مرحلة  وهها

وهها . السلطة االجت�عية والسوسيو ثقافية العامة منظومةمنطق األوامر والنواهي األخالقية يف بنية لتي يشكل ا

 .1846 األملانية"األيديولوجية "عدم الرجوع اىل كتاب ماركس يعود أيضا يف احد اهم أسبابه اىل 

البايولوجية يف ظل سيادة القوان� عند االلويس النسبية نعيد يأويل مفهوم ان بعد كل ذلك، اذن كيف �كننا 

فل�ذا اذن ل يتم  ،وداللة ثة حضور ،فهوم "االخالق النسبية" يف كتاب االلويسملواذا كان  الحتمية؟والطبيعية و 

االنطولوجية واالبستمولوجية  املفهوم الحيوي والتحوالت الحاصلة له ع  املستويات هها جينالوجياالتوقف عند 

وملاذا ل يتم يسليط الضول ع  ياريخ جينالوجيا الرصاع  زيقيا املطلقة؟يالعقالنية وامليتافحول مفاهيم افالطون مع 

طائية والسقراطية واالرسطية؟ فأذا سالقيمي واألخالقي يف ياريخ الفلسفة اليونانية ب� كل من االفالطونية والسف

ف� قيمة مفهوم النسبية اذن؟ فهل  ،ة والتطورية البايولوجيةكان كتاب االلويس بني ع  أسس املادية التاريخي

 والنسبية االخالقية؟ان يعقد م�ثلة ب� التطورية البايولوجية االلويس حاول 



النسبية "ان مفهوم النسبية يف مؤلف االلويس ظل �يل اىل مفهوم سقراط يف النسبية وهي ما يعرف بـ  يبدو

وم السفسطائية حول هها املفهوم كان يقف بالضد من مفه عروف اناملو  .relatively transcendental "املتعالية

لهها فالنسبية عندهم  .زيقيةينسبية االخالق/واألخالق النسبية التي يتجاوز االبعاد العقالنية واملتعالية وامليتاف

والسياق التاريخي لألخالق. واللغة ة والخطاب أي نسبة اىل الثقاف relative to   "نسبة اىل"يعني هنا بـ كانت 

اما  يف االخالق؛  objectivismاملفهوم األول للنسبية يؤسس لعقالنية أخالقية مطلقة وبالتايل للنزعة الوضعانية ف

 objectiveمتحررة من سلطة الصالحية الوضعانية   variability" ومتغ�ةمتحولة  ألخالقيؤسس "فاملفهوم اآلخر 

validity.  واالنفعايل "الباثوس" والحجاجي كل من البالغي "االخالق املتحولة"  معيتداخل لهلكpathos  ،وهه

الحقيقة الكاملة  الجوانب يم استبعادها تاما جرال سيطرة ايديولوجيا االخالق املعيارية التي يعيل من مفاهيم

 والعقلنة االفالطونية املقدسة. 

اىل اقدم موسوعة يف االخالق    الرغم من رجوعهع ،االلويس كتاب يفملقاربات ا ولألسف الشديد غابت هه،

ياريخ  نحو متجهاان يركيز االلويس كان  اال رت اىل مجمل هه، املقاربات.والتي أشا "westmark "يقريبا لـ 

يف املجتمع   universal moral principles   االخالق الطبيعي والبايولوجي والتطوري ومبادئ االخالق العامة 

وهها ما  نظامها املنطقي والفلسفي القار يف بنيتها الداخلية والخارجية.من يوجهه اىل نقد هه، املبادئ و كث ا

أليديولوجية واالدلجة املتضمنة يف كل من: رصد اثريات ا من خالليف كتاب االلويس سوف نحاول االشتغال عليه 

بنية فلسفة االخالق وبنية الفلسفة املاركسية نفسها؛ و ؛ نفسهاواملفاهيم واملصطلحات  بنية املراجع واملصادر

 .املناهج والنظريات نفسهاوبنية  ؛وظائف وياريخ األيديولوجيا نفسهابنية و ؛ و نفسها

 

 أيديولوجيا االنعكاس وبالغة البنية الفوقية : ب�االخالقنسبية مفهوم 

 

يف االخالق" يكمن يف اريباطها أي  "التطور والنسبيةان إشكالية االخالق يف النظام الفلسفي املادي ملؤلف االلويس 

وخطابايها  "لبنية الفوقيةر االعتبار عالقة األيديولوجية "ببالغة اماركسية يقليدية، ل يأخه بنظ برييةاالخالق 

فك� وطرائق الت الثقافية من األوامر االخالقية وانظمتها االعتقادية وياريخ شيفرايها ورموزها الراكدة املتكونة

. الخ ...املتضمنة يف بنية هه، األوامر االخالقية والدينية، اىل جانب االطر القانونية والترشيعية املؤدلجةواالدراك 

هها وسياسة انتاج القول االخالقي. ربا  البنية الفوقيةبالغة االيديولوجية و  من:لهلك ظلت العالقة إشكالية ب� كل 

اركسية يقليدية منغلقة ع  اصولها ومبادئها ومناهجها، أي مل االلويس يبن اسبابه، اىل اهم  أحديعود يف 

العامل األقتصادوي هو العامل الوحيد، املحدد واملحرك للتاريخ وملختلف من "املاركسية امليكانيكية"، التي يجعل 

 مجمل يلك الفعالياتأصبحت . وبالتايل واللسانية قلية والسيكولوجيةالقيمية واالخالقية والع اإلنسانيةالفعاليات 

 د ظهور ووظائفللبنية التحتية التي يحد ورضوري اطبيعي اثانوي �ثل انعكاسملحق  مجرداالنسانية يف كتابه 

فهوم ريية ضبابية مل اضفالوهها ما ساهم بشكل كب� يف  ي� في� يخص نظرية األيديولوجية.البنية الفوقية، الس

�ثل املؤسسات الحقوقية واألخالقية التي ات الدولة املسيطرة، ويارة أخرى نرا، س�ثل مؤس"األيديولوجيا" فتارة 

نيكية عن يبعيتها امليكا-يف نص اآللويس-ي وجود واستقالل والتي ل يشهد أ  وقية"هي يف حقيقتها تثل "البنية الف

. ان القاعدة يحدد الصفة االجت�عيةالبنال التحتي والفوقي مريبط بفهوم التشكيلة (( :الن كل من للبنية التحتية،

النوعية لكل يشكيلة اقتصادية اجت�عية، وبهها فهي يفصل التشكيلة الطبقية، او املشاعية عن العبودية، اما 

لكل يشكيلة اجت�عية. ويشتمل البنيان الفوقي  واالجت�عيةالبنيان الفوقي فهو يحدد خصائص الحياة الروحية 

امل�ثلة،  االجت�عيةالقائة ويف حل القضايا  االقتصاديةيخدم يف يثبيت او هدم العالقات ع  االيديولوجيا التي 



ويظهر األيديولوجيا منه ظهور املجتمع الطبقي مشتملة ع  النظرات السياسية والحقوقية والدينية والفلسفية 

طبقة املسيطرة، وتلك الطبقة واألخالقية والج�لية. ويف كل يشكيلة اجت�عية طبيعية يتكون ايديولوجيا لل

. كهلك يشتمل البنيان الدعاية. الخوسائل أليديولوجيا، كاملطابع واملدارس و املسيطرة وسائل انتاج ونرش هه، ا

 االقتصادية. ان كال من هه، ويلك انعكاس للعالقات االجت�عيةالفوقي ع  املشاعر وامليول السيكولوجية 

، فأنها يتمثل يف مؤسسات ومنظ�ت شت  االقتصاديةاأليديولوجية يحدد بالعالقات  كانت العالقات وإذا القائة...

املهنية والدينية  وااليحاداتوذلك يف املجتمع الطبقي، الحكومة واملؤسسات القانونية واألحزاب السياسية 

  .)33-32ص -حسام االلويس: التطور والنسبية يف االخالق، ص)) (والثقافية والعلمية الخ

ة البنية التي هي يحصيل حاصل ويويولوجي لسيطر  يستخلص نظريته يف األخالقاآللويس  ها بالضبط ما جعلوه

األخالق هو انها انعكاس للمجتمع، ولكن ما  باجت�عيةم� يقدم يتب�، ان معن  القول (املادية التحتية، فيقول: (

 اإلنتاج، وحالة قوى االقتصادادي املتمثل يف نوع امل قسم�: الجانبيتكون املجتمع من  هها؟املقصود بالضبط من 

االجت�عية، وكل ما يتصل بهها من عمران ومواصالت. والقسم -وشكل وسائل االنتاج، و�ط العالقات االنتاجية

واالفكار والعادات واألعراف  واالعتقاداتالثا� هو الجانب املعنوي او الروحي او الفكري متمثال يف األساط� 

ق والقواعد القانونية والفنون. ونحن نههب اىل ان كل الدالئل يدل ع  ان الجانب الثا� او ما يسم  واالخال 

 ).35-34ص -املصدر نفسه، ص( بالبنال الفوقي ينبع من ويقوم ع  اساس األول أي البنال التحتي او املادي))

العقائدية وم�رسات  مفهوم االيديولوجيا واألخالق واالطر جرى التعامل معمن النص أعال،، يتضح لنا كيف 

 نتيجة وذلك .للهات اإلنسانيةواالدراك عن النظام الههني/ اليومية بشكل منفصل تاماالعادات والقيم واألخالق 

يفكر من  وال ،شابه ايجا، واحد يفكر من خالل القوان� وعالقات اإلنتاج وما ذو لأليديولوجياسيادة شكل وضعا� ل

ل يتحول اىل ظل راكدا و شكال الثقافية لهها فأن مفهوم االخالق يف ظل هه، اال  السلطة.اللغة و خالل الخطاب و 

حاله هنا حال  /متعال،فهوم وكأنه يرانستندايلهها املوظهر . ومنطقيابستمولوجي و  بلوفلسفي  سؤال اشكايل

 ."يف مصنف االلويس وكأنها "يجريد ياريخي التي ظهرت الربجوازية ؛الربوليتارية ؛مفاهيم: املجتمع؛ الطبقة

وثقافة االنسان  ل ب� الطبيعة والثقافة،فص انهع  طبيعة مفهوم األيديولوجيا يف كتاب االلويس واملالحظ أيضا 

فلسفة واألنظمة الرتايبية املسيطرة، وكأن مفهوم االخالق و نفسها وب� الفرد والقيم وب� القيم  والتاريخ الطبيعي

نتيجة طبيعية الستمرار  الهي �ثل hierarchical society  "الرتايبية االجت�عية" القيم يحيا يف عزلة عن ياريخ

، اإلشكاليةخارج منطق التاريخ واملساللة التي يقع الراكدة ثابتة و الالقد�ة  األيديولوجية/والقيمية األشكالوبقال 

مطواعة وخاضعة  hierarchical bodies  ""أجساد يرايبية/يرايبية جسديةاىل انتاج وإعادة انتاج  بالوورةلتؤدي 

 historical totallyبعيدا عن منطق الكلية التاريخية و  يغدو املجتمع مقهوراهها الشكل الرتايبي ظل  يف لألوامر.

ا أيديولوجيا االخالق هندسة القيم الرتايبية الجديدة التي تثله ومنحرسا ضمن totally alienكليا  اليكون مغرتب

عن  نتحدثان . فال �كننا بعد االن كل ماهو سلطويمع  banality والتآلفاالعتياد  ألخالق ةؤسسامل الربجوازية

وجودها وياريخها ببقال  ال �تالطبقة الربجوازية ع  طريقة املاركسية االرثوذكسية، وكأنها مرحلة ياريخية 

م وامل�رسات األخالقية من القيّ متكاملة ومطلقة  ميتافيزيقاأصبحت القيم وأنظمة االخالق التقليدية التي اثريات 

وما الهي ينبغي عليك ان ال  ought to be ان يفعلهلهي ينبغي عليك اما و الرش  هوالتي يحدد ماهو الخ� وما

 :يتشكل منهو منطق كون� با بحسب وجهة نظر الهي/السلطوي الرتايبييعمل به. هها هو منطق القيم 

 ))يف العال ع  الدوام لرشا لوجودكانت تثل رضورة ياريخية لطاملا التي مواقف وقيم املجتمع الرتايبي ((

)Murray Bookchin: Post Scarcity Anarchism, p. 18.(  نحن هنا نكاد ان نقرتب اىل يحقيق قطيعة و

الهي  social ecologyااليكولوجي مجتمع االخالق ب� ب� مجتمع االخالق الطبيعي و  ابستمولوجية وفلسفية



اشكال سيطريها و لرتايبية فهوم امل الرسد التاريخي يتضمن ع يحواليها التي يف مجمل الرتايبية قصة (( اىل:يش� 

  ).Social Ecology after Bookchin, p13( ))املختلفة

منطق القوان�  كان لغلبة حيث االلويس.األخالقية واملادية يف كتاب يكمن كربى اشكاالت الفلسفة يحديدا هنا و 

االحكام األخالقية عمل آليات بينها  يتداخل في�الطبيعية ع  منطق العالقات الطبقية والثقافية واالجت�عية التي 

كينونة االخالق/واخالق الكينونة الثابتة والقارة يف رسديات والقرسي املفروض ع   نظام تأسسها القهريو  يةالقيمو 

جرال سيطرة مبادئ التي ظلت منسية يف ماركسية االلويس التقليدية  اليومي وليتاريانطولوجيا الوجود الرب 

طبيعة البحث يحديد  لهلك ليس من املنطقي السابقة واملسيطرة يف كل عرص. /الشكالنيةالربجوازية األوىل

فاهيم القيم واألخالق ضمن "نزعة مادوية ضيقة" يتعامل مع مااللويس  يف فلسفة االخالق عند inquiryوالتحري 

. يف الوقت الهي ل يعد يف اإلمكان دراسة مباحث االليةوقوانينها ال يختلف عن منطق علوم الطبيعة  وفق منطق

خاصة ونحن  ،ثقافية-اللسانية والسوسيومع األنظمة الرتايبية  االقيم واألخالق دون إعادة يأويل ياريخ عالقته

اللسانية  وهها يتطلب ان نضع االخالق يف سياقايها يف منهجية التفس� املادي للقيم يف مصنف االلويس،هنا نبحث 

 والعالمايية والثقافية.

ومنطق لغتها لسانيات الربجوازية  يتمثل يف االلويس: األولشكل� من االخالق يف مصنف نا التمييز ب� �كن من هنا،

قاعدة يقع أنها اي من القيم واألخالق  قاعدة الياريخية حيث يتأسس ع  الشكال�/االستداليل/االرشادي والوعظي

النسبي/املتحول الهي يعترب فائض عن حاجتها الالياريخية يف الوقت الهي  خارج منطق استع�الت اللغة اليومية

 والخطاب، لتأث� املبارش ع  انتاج الفعل والكالماو  الحض املنطق لغرض يربير م�رسايها لتقنيات يلجأ اىل هها

 اليومية.للسانيات االخالق واللغة و  generative grammar ا لقواعد النحومولدهي نفسها منتجا و  يحولت حت 

بنية عائلية  لتلك البنية التي يحولت هي األخرى اىل المتناهيو  لد مستمراياريخ يو  عبارة عنياريخها واصبح 

"  التي الالياريخية القواعد واألنظمة الشكالنية مجمل" يتضمن ع  transitional family structure متحولة 

يف  واالنضباطدقة ال وطرق يداولها اليومي، لغرض الوصول اىل اع  مستوياتالكل�ت داللة و العبارة  شكل يحدد

السلوك نحو  الهي يوجه االنضباطيلمنهج ل(( :وهها ما يتحقق بواسطة استع�لهاالطبيعية. ياريخ اللسان واللغة 

 Basil Bernstein: Class, Codes( ب� االفراد)) القيمي الرتايبي الحفا  ع  جوهر الت�يزمع  محددة قيم ثابتة

and Control, p.18 .( 

ان نظام  هو اهم ما �يز هه، البالغة". و بالغة االخالق الربوليتارية" يتمثل يفاالخالق فهو  كل اآلخر مناما الش  

 verbalization of عن االنفعاالت  الشفويالتعب�امل�رسات اليومية املتداولة يف يتشكل من خالل  فيها القيم

passions الهي ال يهتم  اللغة املستعمل وا�وذجهو طبيعة الكل�ت املؤثر هنا و  الحتمي العامل(( :حيث يبدو

بنية اللغة التي يعرب عن ملمح من مالمح  محددة، وإ�ا بدى شدة الرتكيز ع  قيمة املستخدمة العبارات حجمب

 والتواصلعنه يف التعب�  ما نرغب يف يالزم عالئقي معاللغة فوجود . ة ب� التفك� واالنفعال والشعوريتوسط العالق

 -الطريقة التي يتصل بواسطتها الكل�ت والعبارات مع بعضها البعض اي –فأن أسلوب بنية اللغة  بالتايلو  به،

واالستجابة  والتأث� املشرتك وسائل التفاعلشكال خاصا لحالة تأسس الشعور واالنفعال، ومن ثة، ملختلف  يعكس

  ).Ibid, p. 19 ())للوسط الخارجي

األيديولوجي الهي يؤسس فيه لغتها ومنطقها �كننا القول اذن ان ياريخ فلسفة االخالق ال ينفصل عن ياريخ    

يحوالت بعزل عن " الواضحة بهايها وذات الصالحية غ� النافدة والتي يقع "الربجوازية االستدالليةمنظومة قيم 

يقع ع  كاهل ال بد وان  طبع ان ثقل هه، االخالقبالثقافية. و -الكون والفساد التاريخية والثقافية والسوسيو

 يواصيل براكسيس/يواصل براكسييس التي سعت ع  الدوام اىل ان يستظل بنطق الربوليتاريةطبقة 



communicative praxis  بهدف مواجهة عقالنية األنظمة الربجوازية وخطابايها النظرية املتمركزة حول لوغوس

يف بنية الطبقة الربوليتارية  ل اىل قيم وشيفرات أخالقية متضمنة بالوورةواملاورائ الهي يحو االخالق املتعايل 

 واللسانية.واالدراكية ويتحكم بخيلتها الههنية 

وجيا وملاذا يم الفصل ب�: االخالق وااليديول اذن ملاذا ل يتم مساللة منطق االخالق الربجوازي يف مصنف اآللويس؟

بعزل عن منطق اللغة  إمكانية إلنتاج احكام أخالقية ومعاي� قيميةوهل هناك سية االلويس؟ واللغة يف مارك

عن  االنفصال بالوورة نسبيةال االخالقية �كن لتلك االحكاموهل والشيفرات االجت�عية املؤدلجة؟  والعالمات

وهل هناك وجود  ؟التواصل اللغوي واللسا� يف انطولوجيا الحياة اليومية والسائدة وطرقالخطاب والسلطة 

ل يظهر بوصفه خطاب يف مصنف االلويس األيديولوجيا  مفهوم ان يبدولألخالق بعزل عن االدلجة وااليديولوجيا؟ 

؛ الحضاري؛ املادي/الثقايف. دون ان يكون له ب�: السيايسحالة من التداخل والتحول  ظل يفثقايف؛ لسا�؛ لغوي، بل 

السائدة، الن ماركسيته  االجت�عيةثة يشخيص ويحليل نقدي واضح لعالقته البنيوية مع نظام األخالق والقيم 

 .املادية التحتيةللبنية  ملنطق االنعكاس الحتمييف يبعية  كانت التي سار ع  منهجها

 

 

 إىل نظرية االيديولوجيا بوصفها خطاب لسا� لغوي لالنعكاسملادية من النظرية ااأليديولوجيا: مفهوم 

 

بشكل يكاميل ع  و  االلويس التقليديةماركسية مية كاملادوية واألقتصادوية يف سيطرة النظريات الحت يبدو ان

انكفال يلك األنطولوجيا ع   يف للوعي والفرد". كان له األثر الكب� مجمل مفاصل "انطولوجيا الحياة األجت�عية

وال س يواصيل وايصايل" ثرأ أي " نلمحفال  صالها ع� يوجد يف العال الثقايف واللغوي الخارجي،وانف التقليدية بنيتها

"يشكيل الوعي"  لهلك أصبحت عمليةعالمات لسانية او حت  سياق ثقايف.  قنوات لغوية او انظمة متمثال يفكان 

"نظرية  وذلك بحسب عال الخطاب وتفصاليه ب� السلطوي واملعريف وااليديولوجي.عن  تاما ةومستقل ةمنفصل

البرشي ليس مستقال عن الظروف املوضوعية التي  "العقل"أو  "الههن("( :يظهر من خاللهادية" التي املا االنعكاس

ليست ارادة الناس هي التي يحدد بصورة اعتباطية العالقات فيفرض نفسها عليه ودون أن يدري منها شيئا. 

، بل أن وعي الناس يحدد، واقع املجتمع املادي الهي هم اعضال فيه، وهها املجتمع ليس نتيجة ال االجت�عية

يشل، أنه مجموعة العالقات التي يكونت لتؤمن للناس نضاال ينترص ع  الطبيعة، وهي عالقات يحددها بالوورة 

ان حياة ي انعكاس لهها املجموع املعقد... ه االجت�عيةالتي �لكها الناس. وافكار الناس  اإلنتاجوى قوى مست

املجتمع املادية هي واقع موضوعي يستقل يف وجود، عن ارادة األنسان، بين� حياة املجتمع الفوقية او الفكرية 

 ).30، صالسابقصدر حسام االلويس: امل( هي انعكاس لهها الواقع املوضوعي))

 
 يكنولوجياعن  ه الههنية واألخالقية والعقائديةيتضح من النص اعال،، كيف يم عزل العقل االنسا� ومنتجاي

يم يناول لغة كل ذلك جرى بأسم "النزعة املوضوعانية". لهلك، حت  عندما و الخطاب واللغة والسلطة واملعرفة، 
، بنيتها املنطقية والداللية والعالمايية بعزل عن ها هي االخرىكتاب األلويس، جرى طرحيف  القانون يف االخالق

: واألوامر عالقة ب� طرف�، وقويل((ان النواهي  :السائد" االجت�عيلتتحول بهلك اىل مجرد "تثالت مرآوية للكيان 
ال يرشب معنا، ال يرشب شيئا، ليس لك، أي شيئا لغ�ك ولو ل يكن هناك انسان آخر ملا كان لقويل معن ، ولو اراد 
رجل مثل روبنسن كروسو ان يحفظ حيايه وهو يف جزيريه املقفرة ففي وسعه أن يفعل ذلك أيضا، ومن الشطط 

بطل رواية ابن طفيل الفيلسوف  "حي بن يقظان"..ان واآلخر مخالف لها. لألخالقأن يزعم أن احد السلوك� مالئم 



، ال �كن ان يكون غ� حيوان اعجم، ك� هو حال اشخاص وجدوا يف غابات وربتهم حيوانات عل� بأن اإلسالمي
((ان ذلك الهي ال يستطيع ان يعيش يف  :" يقوليههيب األخالق"ارسطو نفسه والهي يتأثر به ابن طفيل كث�ا يف 

. هها النص أوضح )13-12ص-املصدر نفسه، ص اما وحش او اله وهو ليس جزل من الدولة))))( املجتمع هو
قرالة ويأويل لغة األخالق  اعادة التي تكننا منوبشكل جّيل غياب التحليل الفلسفي واالجت�عي للغة القانون 

 أنفسهم. االجت�عي� الفاعل� ب�قائة  ويفكيك مجمل منتجايها االجت�عية من وظائف وعالقات يداولية يرايبية
بنطق الخطاب/والسلطة،  وعالقتها الواجب واألمر والطاعة"" ومنطق منشغال يف نقد لغة النص لهلك ل يكن

 ).Lewis S. Feuer: Ethics and Marxism, p. 2( ))للغة االع  األنا ((سلطة تثل-اللغةأي يلك - وصفهاب
 

 "التطور والنسبية" كتابلغة واسلوب طاملا سيطرت ريية واحدية ع   والدهشة،وهها االمر ال يدعو اىل التعجب 
ملنطقي واللسانيات بشكل عام، ناهيك عن سيطرة نزعة يف قرالة مجمل فلسفات اللغة وفلسفات التحليل ا

ي ل يأخه بع� الت-ماركسية ماقبل التأويل- انتقائية متمركزة ع  مجموعة من املصادر املراجع املاركسية التقليدية
ذات بعد ألنها ماركسية  فلسفات االخالق وياريخ األيديولوجيات، خرائط ضمناالعتبار طوبولوجيا اللغة والخطاب 

اىل انه من املعروف، ان معظم كُتاب يلك  أضف. pluralistوليس يعددي  monistاحادي يعمل بنطق  واحد
عامة والسي�ئية ينتمون اىل ماركسيات ارثوذكسية ال يعرتف بجمل ياريخ يطورات فلسفات اللغة  كانوا املراجع

املنطق وفلسفات  ة خاصة. لهها تيزت اغلب قرالات هؤالل الكتاب لتاريخيف املاركسي والخطاب وفلسفات اللغة
اللغوي  ملنطق؛ وحول امن جهة moral املتمركزة حول قواعد القيم األخالقيةبالنزعة التقليدية  التحليل املنطقي

 فلسفات التحليل االرثوذكسية (املعيارية)التمييز ب� عن كتاب االلويس  لهلك غاب والتحلييل من جهة أخرى.
 ،زيقييمنطق الوضعي امليتافسيطرة لللنزعة الوضعانية و ، وكان هناك حضورا لوفلسفات التحليل ما بعد املعيارية

وهها ما انعكس سلبا ع  يجاوز ياريخ القطائع االبستمولوجية الحاصل يف فلسفات اللغة واملنطق التي أدت 
سفة االخالق فل معالجة ويناولفلم يعد يف اإلمكان تبار منطق يلك الفلسفات االحادي. جميعها اىل إعادة نقد واخ
والنهائ يف التثبت األوحد املقياس هو مثال تجربة ملعيار واحد ومحدد كأن يكون معيار ال يف هه، الفلسفات وفقا

الهي حكم بقبضته  االحادياملنطق سلطة الفعل األخالقي. فع  ما يبدو ان  صواب او خطأمن  العقال� املنطقي
 تيكرر  وميتافزيقية،يحولها اىل قوان� كلية بسبب  ياريخيةوحدد مسارها ضمن مقوالت أصبحت ال ع  املاركسية 

فلسفات اللغة والتحليل التي بدت وكأن منطق التجربة فيها هو العامل املحرك واملتحكم بحركة وص�ورة ايضا مع 
كأنها مكتوبة بلغة ماركسية وهها ما جعل من ماركسية االلويس يظهر و  ،اإلنسانيةيف ياريخ الوجود والقيم  كل يشل
 اعتبار لها. وال قيمة بل وال  ال وجود ريفي�"ها "التحتابِ ة يعترب كل الفلسفات التي يخرج عن منطق كُسوفيتي

هل قدم قرالات و  ؟باألخالق فلسفات اللغة والوضعية املنطقيةعالقة كيف نظر االلويس اىل  وهنا علينا ان نتسالل،

ن يبدو ان أ  قطيعة ابستمولوجية ومنطقية مع هؤالل الكتاب التحريفيون؟ نجح يف يشكيلهل و جديدة لها؟ 

فوقع يف  هوت ورشيعة املاركسية التلمودية.عن ال  يحقق يف مؤلفه (االخالق والنسبية) اختالفا وانعراجال االلويس 

نفس الخلط وااللتباس املفاهيمي واالصطالحي والفلسفي، فلم يتمكن من التمييز ب� االخالق بوصفها نزعة 

ضعية املنطقية وسائر فلسفات التحليل لو ا(أما ( :معيارية؛ واألخالق بوصفها نزعة علموية ومنطقية. حيث يقول

املنطقي فهي يستبعد األخالق املعيارية من نطاق العلم، ويقول ان قواعد األخالق ال �كن التثبت منها أي من 

ال يش� اىل يشل موجود، ا�ا هي عبارات ال يحتمل صدقا وال كهبا، ألنها مجرد اوامر يف صيغ  وأنهاصحتها بالتجربة، 

�ات عن انفعاالت نفسية، ومن هنا يعهر وصف األحكام الخلقية بالصدق او الكهب، فهي كالم لغوية او يعب

ع  والحكم بالوورة  قطعية ةالليستد ا نتيجة م� جعله يصل اىل). 20حسام االلويس: املصدر السابق، ص( فارغ))

رة التقدم وإمكان التحقق جزل من موقفها الفلسفي عموما من فك(( :من االخالق بكونهيلك الفلسفات موقف 

انها ينكر وجود يطور يقدمي يف العال، او اي ايجا، او هدف يف املجتمع "من وجود العال، وإمكان املعرفة عموما 

والتاريخ، انها ينكر قدرينا ع  معرفة جوهر األشيال، ويقرص كل املعرفة املمكنة ع  الحقائق الخاصة وع  



الالزمة، ناظرة للعال كمجرد مجموعة من  واالريباطاتر عمليات التص� الوورية العالئق بينها. ك� انها ينك

املصدر نفسه، ()) وكل يشل فيها يحدث بالصدفة"يكون فيها جميع العالئق خارجية،  االقتصاديةالوقائع واالحداث 

 ). 21-20ص-ص

 
والنسبية يف االخالق)، ل تثل ريية  من النص أعال،، يتضح كيف ان مجمل االحكام التي يشكلت يف كتاب (التطور

ملجموعة االحكام الجاهزة التي شكلها "اآلخر االيديولوجي القديم"  تثل حتميكايبها االصيل، بقدر ما كانت مجرد 
 والحادث ملجمل تفصالت ريى وافكار االلويس. فمن الناحية املنهجية، كان االعت�د االسايس ع  مصدر

بالوورة وبا يتفق والطروحات التقليدية لل�ركسية واملادية التاريخية، ادى  ثانوي/ايديولوجي وهو (كورنفورث)
ريخ اىل يجاوز كب� ملجمل التطورات الحاصلة يف فلسفات العلوم ولنظرية القطيعة األبستمولوجية والثقافية يف يا

االخالق  حول احاديةالفلسفات قد انبثقت من فلسفة يلك جميع فلو كانت  الفلسفات الوضعية والتحليلية.
والدين والفن والتاريخ واالنسان واللغة...الخ، ملا وجدنا هناك مراحل مبكرة ومتأخرة لكتابات فالسفة اللغة 

للفلسفة  نقدية جديدة مالمح اظهرتوالتحليل املنطقي والفلسفات الوجودية والفلسفات الهرائعية التي 
سارير يف كتابه (نقد العقل الجديل) وم�لوبونتي يف دراسايه عن املاركسية واللغة  معو الحال عليه املاركسية ك� ه

وغ�هم من الفالسفة. وهها هو بالضبط ما �ثله ياريخ الخطاب الفلسفي، فهو ياريخ قطائع ويصحيح ملسار، 
قبيل ب� املواقف التي مثلها كتاب لاتطابق الهناك حالة من  نالحظ كيف كان. من هنا -بحسب باشالر –الفلسفي 

البستمولوجية تحوالت اال استبعاديف ) وايضحت أكث (التطور والنسبية يف االخالق) ومواقف كتاب (كورنفورث
"؛ ةالثقافي الدالليةنظريات "المنها مع  ، سي� املتداخلفلسفات اللغة والوضعية املنطقية واللسانية الحاصلة يف
، ناهيك عن التجاوز ع  مجمل يحوالت املنطق ألوستنظريات "اللغة بوصفها فعل" و  "،و"نظريات الخطاب

والتي انعطفت يف  يب قواعد النحو للجملةاملتمركز حول بنية ويراك ل املنطقي الشكال�/الريايض للغةوالتحلي
بطريقة مت�ثلة م التعامل يحلياليها اللغوية واملنطقية نحو بنية اللغة الطبيعية واليومية. فهل من املعقول ان يت

"الرسالة مع مؤلفايه ك التي يشكلت خاصة يلاملبكرة الوضعية التقليدية يف مراحلها فتغنشتاين  مع فلسفةونسقية 
، وعدم فصلها عن املراحل املتأخرة لفلسفة فتغنشتاين التي دشن فيها النعراجات "املنطقية" و "الرتاكتايوس

من االنصاف ان يتم وضع هها الفيلسوف الهي اعاد  يف كتابه " أبحاث فلسفية"؟، وهل يجسدتلغوية منطقية و 
االعتبار لوجود املتكلم اليومي ضمن سياقه الثقايف واالخالقي، يف سلة واحدة مع الفالسفة الرجعي� بحسب يلمود 

الخطاب األجت�عي يحليل ية و االجت�ع النظريات "اللسانيةكورنفورث؟ فب�ذا يفرس كورنفورث اذن، اعت�د اغلب 
؟ وباذا يفرس لنا ايضا، اعت�د مجمل يطورات العلوم يحديدا ع  كتابات فتغنشتاين املتأخرةالنقدي"  والثقايف
والدينية، ع  يلك الكتابات املتأخرة؟ فهل يستمر فاعلية  والسيكولوجية واالنرتبولوجية واالجت�عية اإلنسانية
اىل رجعية ويقدمية؟ وهل يستمر  الوضعية كورنفورث الخمسينية التي شطرت الفلسفةاحكام  validityصالحية 

كان هناك ثة عزلة التعامل مع األخالق والفنون والدين واالنفعاالت بوصفها قضايا فارغة من املعن ؟ وملاذا 
يف االخالق ونظرية  )passionsاالنفعاالت (األهوال و نظرية و (التطور والنسبية يف االخالق)  كتاب وانفصال ب�

يف نظام فلسفة االخالق  يف الوقت الهي نجد فيه حالة من االنه�كسوسيولوجيا بالغة االخالق واخالقيات البالغة، 
 البايولوجية؟التطورية/

بروز نظرة  لفلسفة التحليل اللغوي واملنطقي هو النتيجة الحتمية لسيادة "التأويل الرجعي" كان ال بد وان يكون 
استعالئية يحط من قيمة كل ما يتعلق بباحث االنفعاالت والعواطف واملشاعر االنسانية وعالقتها جميعا مع 

-للوضعي� املنطقي�  ((اريبط "يحليل اللغة" :تأويل الرجعي للغة". ولههااملتكلم "املغيّب هو االخر من دائرة ال
ألدبية واألخالقية من كل األنواع هي يقديرات ال اساس علمي لها، وال برأيهم القائل بأن التقديرات ا-االلويسحسب 

�كن ان يخضع ألي محك للنقد العلمي، وهي بالتايل ال �كن ان يعترب اكث من لغو عاطفي يعرب عن مجرد 
رد أي ليست يقديرات مسببة، بل مجاو الج�عات، او ربا كانت مجرد "اوامر ونوا،" عواطف وافضليات األفراد 



-املصدر نفسه، ص( ائب فرد او قلة معينة))نصائح يقصد منها التأث� ع  سلوك األخرين، بالطرق التي يحقق رغ
ريية هها النص، كيف �كن يصنيف العمل االخالقي السيايس الوضعي املنطقي لكارل  استنادا اىل). اذن 22-21ص

الشمولية منه افالطون وحت  ماركس وهيجل، سي� ياريخ منظومة الفلسفة يفكيك من خالله  استطاعبوبر، الهي 
يف مؤلفه (املجتمع املفتوح واعدال،)؟ وهل �كن ان نعد عمل فيلسوف حلقة فيينا للتحليل املنطقي مجرد لغو 

 أِت ي مجرد جعجعة برجوازية ل عاطفي فارغ؟ وهل مثلت مواقف بريراند راسل السياسية والثورية واألجت�عية،
 تاريخ ونظامه االخالقي؟ وهل كانت طروحات جيلربت رايل يف يخليص الوضعية املنطقية منلحركة ال بجديد

يحليل "اللغة  نحونعرج بالتحليل املنطقي ايضا، لت ملتكلم وسياقهسيطرة املنطق التقليدي الشكال� الهي يقيص ا
لثورة يف فلسفة االخالق؟ وهل اليومية والعادية"، هي طروحات ال يخدم الفكر التقدمي وال يؤسس لسوسيولوجيا ا

�كن ان نعد محاوالت فيلسوف اكسفورد التحلييل ارنيست غيل� الرامية اىل اعادة يأسيس فلسفة اللغة والتحليل 
 املنطقي ع  اسس انرتوبولوجية واجت�عية، محاوالت خالية من املعن  واملغزى االخالقي؟

  
سي� يف عملية السكوت عن ال  فلسفات الرباغ�يية (الهرائعية)لقرالة الرجعية" ايضا، مع الويتواصل مشهد "ا

، التي ال �كن لها الظهور بشكل جيل خاصة مع االيجا، التداويل الجوانب التقدمية والثقافية يف يلك الفلسفات
عندما وواضح اال من خالل قرالات يأويلية جديدة يعتمد ع  النصوص االصلية لتلك الفلسفات ومؤسسيها. فمثال، 

عّرج كتاب اآللويس ع  ذكر فلسفة االخالق ومباحثها االجت�عية يف الفلسفة الرباغ�يية (الهرائعية)، نلحظ يكرار 
ات الحديثة واملعارصة. حسب طروحات سياسة النزعة االنتقائية للمراجع املعتمدة يف رشح وعرض الفلسف

لفلسفة االخالق يف النزعة الرباغ�يية (الهرائعية)،  وييليأ منهج  اي لم نجدف، وأساليب هه، املراجع االرثوذكسية
بوصفها فلسفة يشكل لسوسيولوجيا املعرفة وسوسيولوجيا التواصل اللغوي ب� الهات املتكلمة واملجتمع والسياق 

، السي� وهو MIND, SELF, And SOCIETYالثقايف، التي يجسدت يف مجملها يف كتاب "جورج هربرت ميد" 
ية الرمزية االخالقية". ناهيك " و"علم التداولية التفاعلس� األوائل لـ "سوسيولوجيا البالغة التواصليةؤسيعد من امل

قيمة طروحات كل من مؤسيس الفلسفة الرباغ�يية (الهرائعية) امثال وليم جيمس ويشارلس ب�س وجون  عن
 والتي مع اريباطهاالرمزية واالخالق العملية  ديوي وغ�هم. يُرى ملاذا يم مصادرة االبعاد التداولية والتفاعلية

نص االلويس ع  ذكر عالقة الفلسفة  ا/سياسيا/ثقافيا؟ وملاذا ل يأِت اجت�عي فعال أصبحت تثلاملسؤولية فهوم ب
للوجودية بوصفها  ايناولها بالدرس والنقد والتحليل، فلم نلحظ حضور لوجودية بباحث االخالق والسياسة لغرض ا

د "جان بول سارير" خاصة، خالقي، ك� هو الحال عليه عنال نسا� واال رباكسيس االفلسفة 
 عامة؟ الفرنسية مابعدالبنيوية/و وفلسفةالوجود

  
مجددي الخطاب املاركيس بشقيه  طروحاتلغياب الفلسفية ، علينا ان ال نصاب بالدهشة لهلك

، خاصة اولئك الهين عملوا ع  اعادة لحمة التواصل ب� االبحاث يف كتاب االلويس الرباكسييس/واالبستمولوجي
 أبرزهمواللسانية والثقافية/االجت�عية. وربا من  الدالليةاللسانية الجديدة والخطاب املاركيس يف مجمل يحواليه 

اع�له  جانبالفيلسوف البولو� "آدم شاف" الهي عمد من خالل جميع مؤلفايه الفلسفية والسوسيولوجية اىل 
-لم يعد اللغة فاعادة قرالة اللسانيات وفلسفة اللغة واملنطق يف ياريخ الفلسفة املاركسية. املنطقية واللسانية اىل 

اىل منتج ثقايف اللغة يحولت مجرد انعكاس للبنية التحتية ك� ظهرت يف املاركسية التقليدية، بل -حسب ريية شاف
كنظرية االنعكاس وريية ضيقة كريية  احاديةضمن نظرية املنتج ولسا� وايديولوجي، وال �كن حرص ذلك 

وهها ما  .monismبل ينبغي ان يساهم جميع العلوم اإلنسانية من اجل االنعتاق من النزعة األحادية "ستال�"، 
م رضورة ((التعاون ب� الحقول املعرفية املختلفة. الن اإلشكالية اللسانية املطروحة يتس يؤكد ع شاف  جعل

بدرجة من التعقيد الهي يجعل منها نقطة محورية للتواصل ب� العلوم االبستمولوجية املتعددة، كاللسانيات 
عن يحليل اإلشكالية  أنفسهم واملنطق واالثنولوجيا والسايكولوجيا وعلوم الطب، التي بدونها يعجز الفالسفة
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ليها "خطأ" للمجتمعات القد�ة التي يُطلق ع االجت�عيةالبحث يف ياريخ العالقات  أصبحاالكث من ذلك، بل و 

التي بواسطتها  ثقافية/سياسية-لسانية والسوسيو-ملجمل املقاربات السوسيو �ثل املادة الخام (املجتمعات البدائية)
((نتمكن من ربط اإلشكالية اللغوية مع كل من ياريخ وثقافة املجتمعات. فمن خالل ابحاث االنرتوبولوجي 

يف لسانيات املجتمعات البدائية، ُدشنت ثورة منهجية يف بنية  -ع  سبيل املثال ال الحرص-االنجليزي مالينوفسك 
بنية يلك اللسانيات بعزل عن م�رسايهم الثقافية والطقوسية  يلك اإلشكالية، فصار من غ� املمكن ان نفهم

 .Ibid., p( والدينية. وهه، الفرضية الزالت سارية املفعول، يف درجة معينة، ع  بنية لسانياينا يف فضائنا الثقايف))
الهي  يفلة عن دراسة بنية نظامها الثقا ). فهها يعني أن طبيعة دراسة يلك املجتمعات اصبحت غ� منفص214

آخر، أن مليتافيزيقا العال. بعن   اليهاتثيتأسس ع  منظومة لسانية يعكس يصورات يلك املجتمعات ملجمل 
بحسب آدم –عيد يشكيل يصورات الوعي للعال النظام اللسا� واللغوي هو احد اهّم العنارص التي يُشكل ويُ 

ل من األيديولوجيا؛ واللغة؛ ونظام إنتاج التصورات ب� ك اىل حد بعيد . فلهلك، اصبحت العالقة متداخلة-شاف
قد يفرس لنا إشكالية وجود بنية من القوان� الخاصة ما املتخيلة لبنية الواقع املادي والتاريخي، وهها  والتمثيالت

 ساالنعكاعن قوان� اىل حد كب� مستقلة ومتحررة  جيا، والتي اصبحتالتي يعكس النظام الداخيل لعمل األيديولو 
للعامل حتمي ورضوري التي يعترب أن البنية الفوقية ليست أكث من مجرد انعكاس  امليكانيكية اإلنتاجيةوأطرها 

يف خطابنا الفلسفي عامة،  أليديولوجياجديدة يف اهل يبلورت نظرية فكان لزاما علينا ان نتسالل هنا، االقتصادي. 
فعندما جال واللغة؟ واملاركيس خاصة؟ وهل يشكلت عالقة ابستمولوجية ب� كل من االيديولوجيا والفلسفة 

جرى طرح هه،  خالق)(التطور والنسبية يف اال  هكتابملجتمعات البدائية والقد�ة يف ياريخ اااللويس ع  معالجة 
ن إ (امها األسطوري والعقائدي. لكونه يرى: (الربادايم اللسا� الهي شكل نظعن  ة تامامنفصلاإلشكالية بطريقة 

. وهها ال يظهر االجت�عي...هي التي يقرر دائا شكل البنال  اإلنتاجدراسة املجتمعات البدائية يثبت لنا أن ظروف 
التي  االقتصاديةظروف األنسان، ولها فأن معتقدايه وعادايه ال يعكس اال بشكل غ� مبارش وناقص ال إدراكيف 

يحيط به. وعالوة ع  ذلك فأنه يستبقي ملدة طويلة معتقدايه وعادايه السابقة بالرغم من يغ� الظروف 
النظم والتقاليد واملعتقدات السائدة يف مرحلة  –بشكل مبارش ومبسط-االقتصادية. ولها فمن الخطأ محاولة يفس� 

نه كل� ابتعد امليدان الخاص موضوع البحث عن أ ((مؤكدا ع   ملرحلة))السائدة يف يلك ا االقتصاديةما بالظروف 
يطور،، وزاد خط زاد اكتشافنا للحوادث العرضية يف امليدان االقتصادي واقرتب من األيديولوجيا املجردة الخالصة، 

 ).35حسام االلويس: املصدر السابق، ص ( يطور، انحرافا))

 
ملفهوم األيديولوجيا، لتحرير هها املفهوم  االعتبارصات اولية جادة يف اعادة نلحظ من النص أعال،، أن هناك ارها
يف ذهنية املجتمع  ةوثابت ة" قار ةثقافي يةيحوله اىل "اشكاليف امكانية ثة من يبعيته ملركزية البنية التحتية، و 

-الفلسفي مع كل من السوسيوبداية جديدة لتداخل لومتخيلها القيمي والالهوت، م� كان يف االمكان أن يُدشن 
ماركيس. لكن املنهجية املاركسية القطعية املعتمدة يف الكتاب حالت -ابستمولوجي والسوسيو-لسا�؛ والسوسيو

عندما اكتمل النص  دون يصّ� االمكان من القوة إىل الفعل، لتُعيدنا إىل اللوحة الخ�سية لتطور املاركسية، وذلك
رسمت املحور الوسطي لخط يطور، العام، سوف يرى بأن محور خطه يقرتب أكث  إذاك ولكن(أعال،، بالنص اآلت: (

كل� زادت فرتة املدة املدروسة وايسع نطاق امليدان  االقتصاديفأكث من موازاة محور املنح  العام للتطور 
فالزراعة  االلتقاطحلة مر  أعن البرشية  ننظر اىل املراحل الكربى يف مساراملبحوث. ويتضح صحة هها القول عندما 

االجت�عي يف -االقتصاديفالرأس�لية فاالشرتاكية، فأننا نستطيع حينئه يلمس انعكاس أساس املجتمع  فاألقطاع
 ).35املصدر نفسه، ص ( أفكار واخالق كل فرتة ع  حدة))



نظرية جديدة  فلم يتبلور بوصفه ا "هيوال� الشكل".سبق، يتب� ان مفهوم األيديولوجيا ظل مفهوم م� 
الفوقية والنظام الثقايف السائد من جانب اخر. فظهر كمفهوم  لوجيا من جانب، ولعالقته ببالغة البنيةلاليديو 

انعكاس "سمينا، ا(ف�: ( من قرالة ويأويل جديد أكثمية ميتافيزيقية لنظرية االنعكاس التي ايخهت ملتصق بحت
يف اذهان الناس عاملا آخر يف استقالل يام عن قاعديه،  أصبححت   "الواقع" أصلهقد بدأ باالنفصال عن  "لواقع مع�

استقالل البنال الفوقي يف وعي  املاركسية:ليعود بدور، إىل التأث� يف هها األساس كقوى مجردة عاقلة. وباللغة 
ركس ومن بعد، يعريف ما، حسب أيديولوجياالدين هنا  ....البرش عن البنال التحتي، وعكس األدوار يف وعيهم

يتطور انطالقا من مادة التخيل املوجودة ويتابع صياغتها، وإال  –لدى وجودها  – أيديولوجياوكل  مانهايم...
انها كيانات مستقلة غ� يابعة يف يطورها، خاضعة  باعتبار باألفكار. وهها يعني االنشغال بإيديولوجيافليست هي 

لهين يدور يف ريوسهم عمليات الفكر هه، بالوورة بأن ظروف حيايهم لقوانينها الخاصة. يف هها ال يعي البرش ا
بوعيل ياس�: ( ديولوجيا))يالخاصة هي التي يحدد مجرى هه، العمليات، ال يعون ذلك وإال ملا كانت هناك ا

 ).16-15ص-الثالوث املحرم، دراسات يف الدين والجنس والرصاع الطبقي، ص
 
 

 املنسية التواصل لسانيات إىل ريةاملعيا األكاد�ية اخالق مناليومي:  ملتخيلا وتشكيل األيديولوجيا نظرية

 
 ةواللساني ةاللغوياليومية ويحواليها مع مجمل م�رسات الحياة  املتداخلةيبدو ان طبيعة بنية األيديولوجيا 

، ال �كن اختزالها يف وصفات ميكانيكية جاهزة. الن هناك منطق "منظوري" يُشكل طبيعة ذلك التداخل، ةوالثقافي
مجهريات الحياة اليومية الواعية منها والالواعية. ومثل يلك "امل�رسات املنظورية"  وأدق أصغريتشظ  ب� 

لسانية والفعالية اللغوية"، يستحيل عليها أن املنشطرة يف بنية الحياة اليومية والقيمية ألنطولوجيا "امل�رسة ال
أكث  عالقة استعاريةيف ح� أن هه، العالقة، هي يف الواقع،  لعالقة انعكاسية للبنية التحتية. يبق  رهينة املحبس�

مع الخطاب  لأليديولوجيام� هي حرفية أو حقيقية. ومن هنا، يتأت رضورة عملية فهم ويأويل العالقة املتداخلة 
اللسانيات وفلسفة اللغة، فبواسطة هها التأويل سوف يتوفر رشوط "صدمة حداثوية" جديدة لزعزعة اسس و 

التقليد الراسخة يف بنية خطابنا الفلسفي، يلك االسس التي طاملا اقصت طروحات اآلخر الغرب املختلف/املغاير 
صدمة حداثوية/فلسفية يف ياريخ ابستمولوجيا ملركزية الثقافة الغربية بهايها، وربا من ابرز من عمل ع  يشكيل 

ممن عمل ع   وغرامء والتوس� وغ�هم كورزبسك وزينوفيف وفيغويسك :اللسانيات واللغة، هم الفالسفة
 إعادة قرالة ويحليل ابستمولوجيا اللغة وعالقتها بلسانيات االيديولوجيا وايديولوجيا يوميات الحياة العادية.

 

نظرية (( :طرة املفاهيم الوضعية عليها، فعدمفهوم األيديولوجيا من سييف يحرير التوس�  نجح، فع  سبيل املثال

ألنها يقوم بصفة اساسية ع  عالقة  "غ� ماركسية"األيديولوجية املحللة يف كتاب األيديولوجيا األملانية، نظرية 

التقابل ب� الحقيقة  وع  "الزائف"أو  "الوهمي" املقلوبة ب� البنية العليا والبنية السف ، وع  الوعي االنعكاس

جهريا عن األطروحة الوضعية  يختلفجيا هي يلك التي عن االيديولو  "السليمة"ان النظرية املاركسية والكهب... 

ثانيا:  اوال: اعتبار األيديولوجيا م�رسة اجت�عية، انها يف ايجاز:ة. ت بها األيديولوجية األملانيوالتاريخانية التي اي

ف وانها من حيث وظيفتها، يعرت  رابعا:ثالثا: وانها خالدة،  ،االجت�عيعالقة خيالية للناس برشوط وجودهم  وأنها

يقصد به بصفة عامة كل عملية فهو ؟ ا يعني التوس� بفهوم امل�رسةماذأما  .بالواقع ويتجاهله يف الوقت نفسه

 وينبغي ادوات إنتاج معينة. وباستع�لسطة عمل انسا� مع�، لتحويل مادة اولية معينة إىل انتاج مع�، بوا

مستوى خاصا للعمل وامل�رسة باملعن  السابق ال يختلف عن باقي مستويات بوصفها األيديولوجيا  النظر اىل

امل�رسة األجت�عية األخرى. ألن اعتبار األيديولوجيا م�رسة هو الرشط الهي ال غن  عنه لكل نظرية يف 



ل موضوعها ييحوية كانت ام سياسية ام أخالقية، هي م�رسة يعمل ع  يولوجيا ذلك الن كل ايديولوجيا، دينااليد

من التمثالت -�لك دقة ومنطقا خاصا-((نسق  :. وبالتايل فاأليديولوجيا بحسب التوس� هي"وعي الناس"أي 

هناك اذن عالقة واقعية يربط . ))مجتمع ماص، وله دور ياريخي يف (اخيلة، اساط�، أفكار، يصورات)، له وجود خا

سطتها يحيا الناس الناس بظروف وجودهم املادي، وهناك عالقة أخرى خيالية يتحقق يف مستوى االيديولوجيا، بوا

يف اىل القول التوس� وهها ما دعا ". خيايل"الناس بواقعهم إىل وعي  "وعي"أي أن االيديولوجيا يحول  :العالقة األوىل

القائة والعالقات األخرى املشتقة منها، ولكنها  اإلنتاجال تثل األيديولوجيا يف يشويهها الخيايل عالقات  :الصددهها 

. ليست األيديولوجيا تثال لنظام العالقات الواقعية التي اإلنتاجبعالقات  لألفرادتثل قبل كل يشل العالقة الخيالية 

ويحيا الناس  لعالقات الواقعية التي يحيونها...الخيالية لهؤالل الناس با يهيمن ع  وجود الناس، بل تثل العالقة

أن  ايديولوجيايهم، كعالقة خيالية ونسق من التمثالت، غالبا بكيفية ال واعية حت  عندما يظهر يف صور واعية

حول نظرية عبد الرزاق الدواي: ( بنيات يفرض ع  األغلبية من الناس بدون أن تر بوعيهم)) األيدولوجيا

 ).39-37ص-ص األيديولوجية عند التوس�،

 

قطيعة ابستمولوجية مع نظرية االيديولوجيا، خاصة مع يلك التي ع  إحداث يتضح م� سبق، ان التوس� عمل 

األيديولوجية وعيا خاطئا ولثاما يكفي اماطته االملانية) ملاركس، واعتربت ((يشكلت مع ظهور كتاب (األيديولوجيا 

عن ظروف العيش الواقعية. ففي رأي هه، النظريات ليست األيديولوجية اال تثال وهميا وانعكاسا للكشف 

 والمنفعال ال فعاال. وهها يعني أن التمثالت األيديولوجية عندها هي تثالت وهمية خيالية ليس لها وجود واقعي 

. هه، "اإلنتاجإعادة عالقة إنتاج عالقات "يتجسد يف اجهزة معينة يتحكم يف س� املجتمع ويكيّفه ويساهم يف 

يوجد يف العالقة التي يربط يلك التمثالت بالعالقات األجت�عية بل يف التمثالت  الالنظريات ال يعترب ان الوهم 

ذايها. اهم هه، النظريات حسب التوس� هي التي جالت يف كتاب األيديولوجية االملانية. فعندما يقول هها 

املادي فكأ�ا يفرتض أن األيديولوجية يعكس الواقع أي انها يعكس  االستالبالفكري نايج عن  تالباالسالكتاب بأن 

عالقات الناس الواقعية. يرد التوس� بأن االيديولوجية عالقة من الدرجة الثانية وهي ال يعكس العالقات الحقيقية 

أن نظرية ماركس الشاب حول "زاس عندما يقول: يؤكد، بوالنت وا�ا هي عالقة وهمية بالعالقات الحقيقية. هها ما

استالب. - واقع-األيديولوجية كانت يتمركز حول الهات. كان ماركس يتصور األيديولوجية انطالقا من النموذج ذات 

ذلك ألن  ."ية هي اسقاط للهات يف عال وهمييف األيديولوجية يفقد الهات ماهيتها العينية، وااليديولوج

 ))االقتصاديحيث هي مستوى من مستويات التشكيالت األجت�عية، ال يردد صدى املستوى  األيديولوجية من

 ).97-96ص-العايل: امليتافيزيقا، العلم وااليديولوجيا،ص السالم بنعبد عبد(

 

بلغة اللسانيات والدراسات األدبية والدراسات  ،بعن  آخر، اذا ما حاولنا أن نرتجم مجمل ما يم طرحه أعال،

الثقافية، نجد أن مفهوم االيديولوجيا شغل أكث من نظام ثقايف وقيمي واخالقي، يداخلت فيه كل من االبعاد 

فحسب ريية ي�ي ايغلتون (بحسب كاسرتياديس).  والسياسية ؛ واملؤسسة الخيالية للمجتمعاالجت�عيةاللسانية؛ 

 يتحدد حقلها املعريف ونظام اشتغالها يف البنية االجت�عية، لألخالقيديولوجيا �ثل نظرية جديدة صبح مفهوم األ أ 

  ية الجديدة لعمل األيديولوجيا يف اللغة والثقافة واملجتمع وجسد الخطاب يف السلطة.تأويلعاد الاالباستنادا اىل 

والعالمات والقيم الثقافية  نتاج املعا�عملية ال  هي((: ما ييل تثل -ايغلتونحسب -وبهلك أصبحت األيديولوجيا 

األفكار التي يساعد ع  يربير طبقة أو مجموعة اجت�عية معينة؛ و  جسد األفكار الهي �يزو ؛ االجت�عيةيف الحياة 

للسلطة رشعية الهيمنة  األفكار الزائفة التي يساعد ع  يربيرإضافة اىل انها تثل  رشعية السلطة السياسية الحاكمة؛

السياسية؛ وعملية التواصل املشو، بشكل منظم والهي يشكل العنرص األسايس يف منح الهات موقعا وكيانا؛ عالوة 



الجت�عية؛ انها ا التي يتم يحفيزها بواسطة مختلف التوجهات وامليولاشكال التفك� ع  انها يش� اىل مجمل 

وهي اداة ربط ب� الخطاب والسلطة؛  ؛ةووريال جت�عيةمن األوهام اال  بوصفه وهم عملية التفك� الهويات

الجت�عي املُتحكم به الفعل ابل هي عي الواعي من يشكيل معن  لعامله؛ ووسيط يتمكن من خالله املمثل االجت�

اللسا� لتباس الا �كن ان ينتج عنه شكل من اشكالو العتقادات؛ من ا متكامل الهي يؤسس عليه نسقو  ايديولوجيا

يصبح هو القناة الرئيسية التي بواسطتها يتخارج الهوات عن عالقايها  ؛اسيميائي اثل يطابقظاهرايية تواقعة ك

لعملية آليات يلك ا بواسطة يتحول من خاللها انطولوجيا الحياة االنسانية لحقيقية نحو بنية اجت�عية وهميةا

 Terry Eagleton: Ideology; An ))(حقيقيةعة واقيم اىل إنتاج املعا� والعالمات والقاأليديولوجية يف 

Introduction, PP1-2.( 

 

من هنا، يتج  الوورة الراهنة ملحاولتنا الرامية إىل إعادة اكتشاف لغة األيديولوجيا/وايديولوجيا اللغة، من اجل 

"، ذلك املنطق الهي طاملا يم يغييبه ومصادريه /وايديولوجيا اللسانياتاعادة يفعيل منطق "لسانيات األيديولوجية

املوضوعا� املتعايل/الريايض/املنطقي. األمر الهي اسس لسيطرة النزعة التعميمية/التجريدية، سوال يف  االيجا، باسم

لة، فلسفة األخالق واملناهج التقليدية املعتمدة يف لغة بحثها، او يف النزعة االنتقائية للمصادر الفلسفية املستعم

 .ورة املنشور الفلسفي من جهة اخرىوالتي يف مجملها، انعكست سلبا ع  طبيعة الدرس الفلسفي من جهة، وص� 

 

ولو قمنا بجولة فلسفية يف دهاليز ياريخ ارشيفنا الفلسفي منه يأسيسه واىل يومنا هها، الكتشفنا سيطرة مطلقة 

الفلسفية، بدل من ياريخ الفلسفة  واالختصاصاتات املوضوعا� املنطقي/املتعايل يف مختلف التوجه لاليجا،

اليونانية وانتهال بالفلسفات الحديثة واملعارصة والحداثوية واملابعديات. حيث سنالحظ كيف أن هها األيجا، كرس 

لسيادة ا�اط معرفية محددة شكالنية/يعميمية، يُقيص كل ما هو ياريخي/مشّخص، وكيف افرز اثار وخيمة ع  

املنطقية املوضوعانية  اللغة املتداولة شفاهيا وكتابيا" يف اقسامنا الفلسفية، حيث هيمنت اللغات "اسلوبيات

"التواصل  :ن. لهها ساد كل مواالصطالحياملنهمكة يف البحث عن الدقة املنطقية والضبط الريايض  املتعالية

" ع  حساب "لغة الحياة اليومية الرسمي" ب� املشتغل� يف الحقل الفلسفي؛ و"اللغة الشكالنية املنطقية

الطبيعية"، وكل ذلك مهد لسيطرة "الكلمة القاموسية املجردة" بدال من "الكلمة الحية املشخصة" يف بنية 

 انطولوجيا الحياة اليومية.

 

عرف ال ي(("الكلمة القاموسية" التي  :ـلها، اصبح الخطاب الفلسفي يف مؤسساينا األكاد�ية يعيد إنتاج ما يُعرف ب

املبارشة ولغتها الواحدة والوحيدة. اما الكلمة األخرى، املوجودة  ويعب�ايها(أي سياقها هي) وموضوعها  اال ذايها

 )مجرد امكانية كالمية) فهيكل�ت ال يخص احدا، مجموعة خارج سياقها، فال يعرفها اال بوصفها كلمة محايدة من 

). ربا الن هها املصطلح هو األقرب إىل عمل نظامنا 126، الرواية، صفيصل دراج: ميخائيل باخت�... الكلمة، اللغة(

وهها ما جعل  عن سياقايه األيديولوجية املضمرة.الفلسفي قد�ا وحديثا، طاملا هو خطاب ال يعرب اال عن ذايه و 

الهي التصور التقليدي (( :ة األكاد�ية "امليتة"، من اجل التحرر منقرتح علينا كلمة "حية" بديال عن الكلمباخت� ي

التي يساوي جعله يههب إىل "الكلمة املشخصة" و  اىل "الكلمة املحايدة" ك� يقول. أو يرياح إىل "الكل�ت امليتة"

قبوال أو رفضا أو يقاطعا، فال وجود للكل�ت فرادى، فوجودها هو رصاعها مع  وجودها وجود كل�ت اآلخرين فيها،

أخرى ويقاطعها القلق مع كل�ت الحقة. وهها كله يع� الكلمة كيانا حيّا، يتكون ويأثرها بكل�ت مغايرة كل�ت 

"الكلمة هي الظاهرة التي يعرب عنها.  االجت�عيةالعالقات من يف عالقات التأثر والتأث�، ك� لو كانت الكلمة جملة 

حدث". ان الكلمة الطاهرة واملكتفية "الكلمة محملة دائا بضمون أو بعن  ايديولوجي أو ". بامتيازااليديولوجية 



بطهرها الهات ال وجود لها، ذلك انها يف استع�لها اليومي ال ينفصل عن مضمون ايديولوجي محايث لها، بل انها ال 

يحقق استع�لها اال بفضل االيديولوجيا التي يالزمها. ولهلك فأن الفصل ب� الكلمة وحمولتها األيديولوجية يلغي 

مة، لتغدو اشارة مجردة، بعد أن كانت اشارة لغوية، أي انه يكتفي بالكلمة يف ذايها ويعرض عن داللة الكل

 ).126املصدر نفسه، ص( املتحدث� بها، ك� لو كان بإمكان اللغة أن يوجد بعزل عن املتحدث� بها))

 

"الكلمة الحية/اليومية"، ا�ا هي  م� سبق، نلحظ أن طبيعة املقاربة الفلسفية ب� بنية "الكلمة القاموسية"، وبنية

فمن الناحية اللسانية، ل يعد يف واقع االمر، مقاربة ربا ستؤدي اىل يأسيس منعرج ابستمولوجي؛ لسا� واخالقي. 

النحوي  التي يريكز ع  بنية النظام نيات النزعة املوضوعانية املجردةع  ابستمولوجيا لسا يف اإلمكان االيكال

املتعالية. سي� مع صعود  الصوريةأنساق اللغة طبيعة الجملة املنعزلة واملحددة ضمن قي لاملنط الشكال�

االيجاهات الوضعية والتجريبية يف املنطق ونظريات املعرفة التقليدية ضمن يشكيالت دروس الفلسفة اليومية يف 

ف/ والعامة /واملدينة؛ الفيلسو  :ا ع  إنتاج خطاب عزلة ب� كل منمؤسساينا األكاد�ية، والتي عملت يف مجمله

ومن الناحية التاريخية، ال �كن االستمرار يف مية؛ ولغة الفلسفة/ولغة السياسة. وف/ولغة الشؤون اليو سلولغة الفي

مسلسل انفصام العالقة ب� كل من الفلسفة وااليديولوجيا، الهي افرز يناول شكال� ملفهوم االيديولوجيا من خالل 

ادة إنتاج يصورات استداللية يف البنية التحتية للمنظومة املفاهيمية يف خطابنا الفلسفي عامة االستناد ع  إع

يعني، (( :األيديولوجيا اصبحتع  الرغم من أن دراسة نظرية  ال سي� املاركيس منه.وخطابنا الفلسفي املادي، 

دراسة الوسائل التي من خاللها يتم يداول اللغة يف كهلك . و االجت�عيبطريقة ما أو بأخرى، دراسة اللغة يف العال 

اليومية، بدل من اد� املجادالت ب� األصدقال وافراد العائلة الواحدة وانتهال بأع  مراحل  االجت�عيةبنية الحياة 

). فإذا حصل ويم إعادة John B. Thompson: Studies in the Theory of Ideology, p. 2( الجدل السيايس))

من نوع مختلف للغاية، قد " ونقدية ية فلسفيةحداثلحمة ب� الفلسفة وااليديولوجيا، ربا سينتج عنها "رّجة ال

إال يتشكل ال �كن له ان أثرال مفهوم االيديولوجيا بوصفه نظرية وم�رسة يف آن واحد، والهي (( :يؤدي إىل

نحو مظاهرها التداولية، التي طاملا  بانتباهناعراج النغرض ابواسطة يحقيق يحول راديكايل لتصوراينا حول اللغة، ل

التصورات التقليدية يف اللسانيات وفلسفة اللغة. فمن اجل أن يكون  أو يغييبها جرال سيطرة بعضيم اه�لها 

العالقة متفاعلة ب� اللغة واأليديولوجيا البد من التخيل التام عن التحليل املنطقي الصارم للعبارات أو ألنظمة 

يتعلق يدوالية م�رسات عالمات، والرتكيز عوضا عن ذلك ع  الوسائل التي يساعد يعاب�نا اللغوية ع  إنتاج ال

الفعل ورد الفعل من جهة، وع  ان يكون قناة يتم من خاللها انتاج التاريخ واعادة إنتاج املجتمع من جهة ب

ة ليس بوصفها مجرد بنية يستخدم ألجل التواصل أو اخرى. وبهلك يدعونا نظرية األيديولوجيا إىل النظر إىل اللغ

فلم يعد لسانيات . )Ibid., p. 2( ياريخية يُغلف انطولوجيا الرصاع األنسا�))-الرتفيه، وا�ا كظاهرة سوسيو

األيديولوجيا وياريخ منطقها، مجرد ملحق بسيط بتاريخ الرصاع الطبقي ك� هو الحال عليه يف "الهوت املاركسية 

مادية -رهن ياريخ يطور األخالق ونسبوية القيم بالظواهر الطبيعية والحتمية البايولطاملا األرثوذكيس" الهي 

املنعرجات الحاصلة يف  إذ ينبغي بعد جميعالنسبية يف األخالق). جدلية، ع  طريقة ومنهج كتاب (التطور و 

التوقف نهائيا عن النظر اىل مفهوم اللسانيات وفلسفة اللغة، سي� مع فولوشينوف وباخت� وغرامء والتوس�، 

 قوة ماديةل مفهوم �ث وإ�ا اعتبار،، ((مجرد هتافات خطابية او تثل زائف أو مشو، للواقع :األيديولوجيا ع  انه

 Michael Gardiner: The dialogics of critique: M. M. Bakhtin( ))للمجتمع السياق الثقايفيف قاع  يستقر

and the theory of ideology, p. 7 .( 

 

يف النهاية، حاولنا من خالل دراستنا اعال،، العمل ع  إعادة النظر يف ياريخ العالقة املشوهة واملربكة ب� 



لوجيا والفلسفة واللسانيات يف ياريخ منشورنا الفلسفي، الهي يتضمن ع  اع�ل فلسفية كث�ة، احتوت االيديو 

ك� هو الحال عليه يف مؤلف فيلسوف العراق ومؤسس الدرس -ع  عنارص ابستمولوجية وفلسفية مهمة وقيّمة 

لباحث� واملختص� يف مجال حقل يحتاج إىل يآزر جهود ا -الفلسفي استاذنا الراحل حسام محي الدين اآللويس

اختصاصايها يف الفلسفات املعارصة والحديثة والحداثوية واملابعد الحداثوية، من  مختلفالدراسات الفلسفية يف 

 .اجل إعادة استنطاق ابعاد ذلك االرشيف الفلسفي
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