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 1ألتوسيرلوي 

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة 

 مروان محمود، محمد رضاترجمة: 

 

 

 

 

ي المسيحية والماركسية والهي والكالسيكية والمتأخرة لوي ألتوسير وأعماله المبكرةلفيلسوف ا حياة حول
 ،جيليةف 

جم للـد.  ي الموسموسوعة ستانفورد للفلسفةوالمنشور عىل ) نص مير
جمة هي للنسخة المؤرشفة ف  وعة (. ننوه بأن الير

 عن هذا الرابطعىل 
ا

ي قد تختلف قليًل
ة بعض التحديث الدارجةالنسخة ، والتر  للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل األخير

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم  أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه الير

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للير

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Lewis, William, "Louis Althusser", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2018 Edition), Edward 

N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/althusser/>. 
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ألنه   ا( أحد أكثر الفالسفة املاركسيني أتثريًا يف القرن العشرين. ونظرً 1918 -1990يعد لوي بيري ألتوسري ) 
أفكاره حول املاركسية  نإفا ، و جعل املاركسية حتظى ابلتقدير فلسفيً  املاركسيةا لألفكار نه يقدم جتديدً أ بدا

ابتت  حمل جدل واسع حول العامل. ولكن ابلنظر للتحوالت الواضحة يف مواقفه النظرية ، واحلقائق املشئومة 
مل يستطع  ملاركس ن االهتمام بقراءة ألتوسريفإواخر القرن العشرين ، أ، وحظوظ املاركسية التارخيية يف يف حياته 

تلك  مجيعد القتها أعماله ككل بع الرغم من الالمباالة النسبية اليت. وعلى جتاوز سبعينات القرن العشرين
تماعية اق واسع يف العلوم االجاألحداث ، إال أن نظرية األيدولوجيا الىت طورها التوسري ، انتشرت على نط

نت جوانب كاا بعد ماركسية". ابإلضافة إ ى للك ،  املفلسفة "الا للكثري من  نسانيات ، وقدمت اساسً إلوا
من مشروع ألتوسري مبثابة إهلام ملاركسية حتليلية كما للواقعية النقدية وفلسفة اللغة. وعلى الرغم من أن هذا 

اسات لتوسري وتالميذه استمر يف تقدمي روافد لربامج البحث يف الدر أن عمل إا، فالتأثري مل يكن دائًما واضحً 
وضع اهتمام ت سريته الذاتية م. كما كانعلم االجتماعو القتصاد ، او التاريخ ، و األدبية والفلسفة السياسية ، 

دية عن طريق لتوسري لعملية تقييم نقأ. يف الوقت احلاضر ، ختضع فلسفة يالعقد املاض كبري خالل  ينقد
مل تنشر من قبل ،  ن يصعب احلصول عليها والنصوص اليتكا  ين استفادوا من مجع كتاابته  اليتالباحثني الذ

الذين بدأو يف دراسة عدد كبري من الكتاابت الىت خلفها يف أرشيفه. كما زادت عملية توظيف مفاهيمه  وهؤالء
قدمي غية شرح وتب ين عادوا ملاركس والتحليل املاركسعن طريق الفالسفة واملنظرين السياسيني والنشطاء الذي

 .قتصاديواال يرؤى بديلة لواقعنا االجتماع
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 حياته .1

اجلزائر  يحدى ضواحإ بئر مراد ريس ) بريماندريس( ، ، يف 1918اكتوبر سنة  16ولد لوي ألتوسري يف  
 piedsجداده كانوا من االقدام السوداء ألزاس ، ولكن ه من جهة والده  لألصول عائلتأالعاصمة. تعود 

noirs الزًما يف اجليش ن والده موهم املواطنني الفرنسني الذين اختاروا االستيطان يف اجلزائر. عند ميالده ، كا
رواها هو  أبثر  يت. جتمع الرواايت ما عدا تلك الخدمته  إ ى اجلزائر ولعمله كمصريفوعاد بعد انتهاء  يالفرنس
بحر الة يف بيئة ع هناك بوسائل الراحستمتعحيث افريقيا كانت جيدة. أن طفولة ألتوسري يف مشال أعلى  يرجع
 . للربجوازية الصغرية  يتنتم لدى األسر املستقرة واملمتدة اليتتتوفر عادة  اليتو توس  ، امل

ا جيدً  اانتقل عمل والده إ ى مرسيليا وانتقلت العائلة معه. متيز ألتوسري يف دراسته وكان تلميذً  1930ويف عام 
لتوسري مرة أخرى ، ولكن هذه املرة إ ى ليون. أانتقلت عائلة  ، 1936يف عام ا يف الكشافة. صبح انشطً أ، و 

 الدروس ألجل يوهناك بدأ التوسري يف تلق Lycée du Parcحيث التحق بثانوية ابرك ] احلديقة[ املرموقة 
يول ني ابمله املعروفعداد لالمتحاانت التمهيدية للمدارس العليا. أتثر التوسري بصفة خاصة ابألساتذاإل

سرة حمافظة . كان من ضمن هؤالء الفيلسوفان جان جيوتون وجان الكروا أالكاثوليكية  ، حيث نشأ يف 
لطالب تسمى " شبيبة ا يلتوسري مبجموعة للشباب الكاثوليكالتحق ا 1937 واملؤرخ جوزيف أورز. ويف عام

 ة واالخنراط يفاالهتمام ابملسيحي . سيستمر هذاJeunesse étudiantes chrétiennesاملسيحني 
فس الوقت مل يتجاوز ويف ن 1948يف عام  يلتوسري للحزب الشيوعأنظمات املسيحية حىت بعد انضمام ملا

 لتوسري للسياسة امللكية  هناية احلرب.أظهره أاحلماس الذى 

ول يف املدرسة العليا  ى للقبا يف امتحاانت القبول الوطنية جيدا مبا يكفأبلى ألتوسري بالء حسنً   1939يف عام 
. ومع للك فقد the École Normale Supérieure (ENS) in Parisلألساتذة يف ابريس. 

فوج  يهو وابق Vannesسره بعد للك بقليل يف فان أ. ومت ياجليش قبل بدء العام الدراسمت جتنيده يف 
يف   ال أملانيا.سري حرب يف معسكر يف مشأاحلرب ك يا يف صفوفه. قضى ألتوسري ابقاملدفعية الذى كان جمندً 

مع األسر الذى وجد وجمت  يأن فرتة التجنيد و احلراك السياس  إ ى لتوسريأشار أكتاابته عن سريته الذاتية ، 
نفسه فيه  فتحت عينه على االفكار الشيوعية. وابلفعل ، تؤيد كتاابت السجن الىت مجعت مًعا يف " يوميات 

 بدأ مع يا على االكتئاب العميق الذيضً أدم ادلة " هذه الرواية. وتقJournal de captivitéاألسر 
 والزمه حىت هناية حياته. ١٩٣٨التوسري عام 
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عاد لشغل مكانه يف املدرسة العليا  1945طلق سراحه من معسكر األسر سنة أوعندما انتهت احلرب و 
سن السابعة والعشرين ىف .  the École Normale Supérieure (ENS)لألساتذة يف ابريس 

تدريس يؤهل الفرد ل يتخرج  ، وهو امتحان تنافسالمتحان  عداد الالعمر ،بدأ يف برانمج للدراسة لإلمن 
ة. رمبا ليس غالبا ما تكون بوابة دراسة الدكتوراة والعمل يف اجلامع ملدارس الثانوية الفرنسية ، واليتالفلسفة يف ا

الثالث سنوات  لن يتغري  الكثري خالأر اعتقال ، نصف عقد يف معسك مفاجئا ابلنسبة لرجل شاب قضى لتوه
نضًما جملموعات ل ماز  نه ماأجستري اخلاصة به. فعلى الرغم من طروحة املاعداد لالختبار وألالىت قضاها يف اإل

يسارية  ارتب  هبا التوسري بعد احلرب كانت ن احلركات اليتإ، ف يحية وما زال ينظر إ ى نفسه كمسيحمسي
وليف وكتاابته األو ى كان هذ الت  سياسًيا ، كما حترك فكراي خطوة حنو التوفيق بني املسيحية واألفكار املاركسية.

ماركس ، بقدر ما  و  هيجلخصوًصا و  ،املنشورة نتيجة   قراءة الفلسفة املثالية األملانية يف القرن التاسع عشر
ا مستمدة من  املفكرين املسيحيني التقدميني املرتبطني مبجموعة شباب الكنيسة. وابلتأكيد كانت كانت ايض

 .درسة العليا لألساتذةارتب  هبا غالبا خالل فرتة دراسته يف امل ملانية ىف القرن التاسع عشر اليتالفلسفة املثالية األ
على دبلومة  فرنسيني يف للك الوقت ، حصل التوسريمتاشيا مع االهتمام الذى تشاركه الكثري من املثقفني ال و

وكانت رسالته ابشراف جاستون ابشالر حتت عنوان " يف املضمون عند   1947الدراسات العليا يف عام 
خر واآل ييف امتحان من جزئني احدمها حترير جنح يف التأهل   1948، ويف عام "جورج فيلهلم فريدريك هيجل 

 agrégé répétiteurن يعمل يف منصب "مدير دراسات" وسري عرًضا وقبله أبلك ، تلقى الت. بعد لفويش
. وهبذه الصفة agrégations اعدة الطالب الذين حيضرون للتخرجيف املدرسة العليا لألساتذة  ومهمته مس

لتوسري أتفظ خصيات من اتريخ الفلسفة. واح، بدأ يف تقدمي دروس وتدريبات عن موضوعات فلسفية معينة وش
الن آفيهم  رنسا خالل هذا الوقت ) مباجنبتهم فأملع املفكرين الذين أهذا ملدة ثالثني عاما ، وعمل مع مله بع

على جيل من الفالسفة  اا ودائمً عميقً  التوسيري أثرً أ( وخالل تدريسه ترك  ميشيل فوكوو ،  بيري بورديوو ، ابديو
 .الفرنسيني وعلى الفلسفة الفرنسية

، بدأ التوسري خالل السنوات القليلة التالية  ENSضافة ا ى العالقة الطويلة الىت اقامها مع املدرسة العليا ابإل
ع رفيقته ، والثانية م ية األمد. األو ى مع احلزب الشيوعالىت قضاها يف ابريس ثالث عالقات أخرى طويل

 . حيثيالفرنس يالطب النفسوالثالثة كانت مع  Hélène Rytmanوزوجته بعد للك هيلني ريتمان 
رة يف املصحة  قامة متكر إزمه لبقية حياته ، ومشل ال ياملتكرر من االكتئاب ، األمر الذالعالج من االنتكاس  أبد

https://hekmah.org/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D9%87%D9%8A%D8%AC%D9%84/
https://hekmah.org/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%ac%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%a9-%d8%a3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%af%d9%8a%d9%88/
https://hekmah.org/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%ac%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%a9-%d8%a3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%af%d9%8a%d9%88/
https://hekmah.org/%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%8a%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9/
https://hekmah.org/%d9%81%d9%88%d9%83%d9%88/
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، ات الكهرابئيةابلصدممثل العالج  كما مشل من  العالجات القاسية الىت كانت موجودة يف فرنسا بعد احلرب ،
 .يالتحليل النفسلتحليل التنوىمى و والعالج اب

اثىن العالقات الىت بدأها التوسري كانت اكثر سعادة بقليل وإن مل تكن اقل امهية من األو ى. يف بداية عالقته 
سنوات. كما   ينمع النساء وألهنا أكرب منه بثماهبليلني ريتمان كانت العالقة بينهما معقدة بسبب قلة خربته 

حني كان  ي. ففيم للعامل وعالقتها ابحلزب الشيوعكانت تزداد صعوبة بسبب االختالفات بينهما يف فهمه
ألتوسري يعرف فق  البيت واملدرسة  ومعسكر اعتقال أسرى احلرب ، سافرت ريتمان على نطاق واسع وكانت 

زاع مع احلزب التقيا فيه كانت متورطة يف ن يالذدبية والراديكالية. يف الوقت نشطة ملدة طويلة يف الدوائر األ
 حول دورها يف املقاومة أثناء احلرب.

تعاطفا عضاء جيله ، فقد خرج من احلرب مأ ب كأغلبلتوسري مل يكن حىت عضوا يف احلز أن أوعلى الرغم من 
 ياملدرسة العليا. على أدراسته يف ثناء أ عضائهأهتمامه بسياسة احلزب وتفاعله مع مع أهدافه األخالقية. منا ا

 . املؤسستنيعالقة التوسري هباتني حال ، تشكك املدرسة العليا حول الشيوعيني وعالقة هيلني ابحلزب عقدا
ه ، انضم للحزب بسبب عضويتومع للك بعد فرتة قصرية من تعيينه وبعدما ابت يف مأمن من فوات الوظيفة 

بول احلزب لعودة وحماولة ق يهداف احلزب الشيوعألتوسري تعزيز أل األعوام القليلة التالية حاول . خاليالشيوع
ما إ ى للك( ملنشورات و الذهاب إ ى اجتماعات اخلالاي وتوزيع ا) . كان للك من خالل التزامه احلزيبريتمان له

ل حتقيق حو  جراءإليا ) دائرة بوليتزر( وعن طرييق عادة جمموعة دراسية ماركسية يف املدرسة العإوعن طريق 
النهاية يف حتسني  ، وفشل يف يجهود جبار من خالله جمهوده الشخصنشطة هيلني يف سبيل تربئتها. قام مبأ

 مسعة ريتمان. ومع للك تعمقت عالقته بكل من احلزب وهيلني يف هذه الفرتة.

الناجح  يوالرتبو  يل ما ، االو ى الفيلسوف واألكادىمعاش ألتوسري حياتني متداخلتني بشك ،خالل اخلمسينات
 انشطًا سياسًيا لتوسري مل يكنأن أالقول  يعين . هذا ال يللحزب الشيوع كان غامضا ، والثانية العضو الويفن  إو 

ة للحزب . على العكس كان  جند التوسري زمالء وطلبيوعيته مل تؤثر يف عمله الفلسفن شيأيف املدرسة  أو 
مسينات إلضافة إ ى للك ، نشر التوسري يف منتصف اخلوعمل عن كثب مع خلية شيوعية يف املدرسة العليا. اب

ب الرتويج تقدمي املشورة ، جتنعمله يف تدريس و  يحال ، فف يقليلة للفلسفة املاركسية. على أ مقدمات
للفلسفة املاركسية و السياسة الشيوعية فعلى العكس لىب متطلبات الطالب واهتماماهتم  للتخرج عن طريق 

صوص الفلسفة الكالسيكية واملعاصرة والعلوم االجتماعية. ابإلضافة إ ى للك كان اجلزء االخنراط عن قرب يف ن
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 نشرها دة اليتحلقيقة كانت الدراسة الوحياألكرب من دراسته عن الفلسفة السياسية يف القرن الثامن عشر. يف ا
دت أليا ، اخلمسينات. يف املدرسة العكتاب عن مونتسيكيو والذى نشرقبل هناية   حياته يف طول ألتوسري
إ ى منصب   1954إ ى  ترقيته يف سنة  يإ ى قدرته على التفكري بشكل مؤسسلتوسري ابإلضافة أاحرتافية 

 ليات يف إدارة الكلية .و منحه مسؤ  يملنصب الذداب ، وهو اأمني عام كلية اآل

ة مبهارة ،خالل ياة السياسية والفلسفية الفرنسيلتوسري يف التأثري يف احلأ يكن من املفاج  ألحد استمرار  مل
تالميذه الذين اسهم يف توجيههم أو خالل تدريسه لتاريخ الفلسفة السياسية ، وخالل ندواته بني الفالسفة 

ومن خالل  1961. على أى حال ، سنة يله املعتاد كعضو يف احلزب الشيوعوالعلماء واملؤرخني وخالل عم
ىف جدل ساخن حول  مدى االستمرارية يف  يلتوسري بشكل قو أالشاب" دخل ال معنون " عن ماركس مق

 ياالجتاه يف احلزب الشيوع اركسية. وألهنا ظهرت خالل أزمة يفعمل ماركس ، وعن ما يشكل جوهر امل
ن إ، ف ة للماركسيةنسانيإلعادة القراءة اإل جتاًها علمًيا  بدياًل للستالينية ، وبديالً اهنا تقدم أ، بدا  يرنسالف

اركسية ، سفة امللتوسري ابلنشر ابنتظام يف الفلألتوسري اكتسبت انصارًا. بدأ أقدمها  النظر النظرية اليتوجهة 
ملقاالت حمل ه ا. وكانت هذيلنظرية يف ممارسة احلزب الشيوععمال ان تؤثر األأمكانية مدفوعا هبذا التقدير وإب
املقاالت يف  بدأت فيه تلك أو يف خارجها. يف نفس الوقت اليت سواء يف فرنسا ينقاش عام ونشاط فلسف

ة حيث املدرسة العليا وبدأ يف تقدمي حلقات دراسية تعاوني ، غري ألتوسري من طريقة تفكريه يفضجة  خلق
مثار إحدى تلك  ت، كان 1965حاول هو وطالبه " العودة إ ى ماركس " ونصوص ماركس األصلية. يف سنة 

خلقت  قاالت عن النظرية املاركسية واليتسية نشر " قراءة رأس املال". يف نفس العام ، كانت املاحللقات الدرا
ج النقاش الكتب خار هلذه  ياركس". كان تضخيم التأثري اجلماعضجة حوهلا مجعت مًعا يف كتاب " ألجل م

نيوية" حيث مت اعتبار اماة " الباملس االجتاه العام يف النظرية االدبية ونظرية العلوم االجتماعية ي يفالداخل احلزيب
 عادة قراءة التوسري ملاركس اعادة قراءة بنيوية.إ

من املثقفني )  كوانً م يه خلق فصيالً أن ر أ على شعبية هذه األعمال وحقيقة لتوسريأيف منتصف العقد استند 
لتوسري لتوجيه أناورة لتغيري داخل احلزب. القت موحاول فرض ا يجنسيا( الشباب داخل احلزب الشيوعاالنتل

ة ماحلزب عن طريق املنظرين بدال من اللجنة املركزية الىت كانت الستالينية راسخة فيها والذين امنوا ابحلك
 يعن التفكري النظر  عض االستقالليةلتوسري يف احلصول على بأجنح  وعلى األكثرالعضوية للعمال جناحا قليال. 
كون األخرية لن تلتوسري و مل تكن األو ى أل ياألكثر شهرة ، فه يه ن هذه احملاولةأللحزب. على الرغم من 
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احلزب  ةتلك يف منتصف اخلمسينات من خالل كونه رئيس خلي للمحاولة للتأثري يف احلزب ، حاول مرة قبل
ا خالل االحداث صامتً  يطالب الذين أتثروا بعمله ألنه بقيف املدرسة العليا . بينما خسر الكثري من دعم ال

وحاول مرة أخرى للتأثري يف احلزب خالل  (.) كان نزيل مصحة نفسية  يف هذا الوقت 1968الثورية يف مايو 
عن املاركسية  يلاحلزب التخمنتصف السبعينات. هذه املرة كانت حماولته التأثري يف احلزب استجابة لقرار 

لتوسري  أ . على الرغم من أن موقفيضل مع احلزب االشرتاكالف بشكل أفاللينينية التقليدية من أجل التح
 ة النظر يف قراره.عادإح يف تغيري موقف احلزب وحثه على ا وكان له مؤيديه ، إال أن حججه مل تفلكان معروفً 

 توسري يف منصبه يفلأا بقرائته للماركسية ، استمر ا دوليً لتوسري مشهورً أوخالل تلك العقود الىت ابت فيها 
لياته بينما استمر مع فرانسوا ماسبريو يف حترير ونشر عمله اخلاص وعمل ؤو رسة العليا. هناك ازدادت مساملد

إ ى  التوسري على احلق يف توجيه البحوث استنادً أحصل  1975. ويف سنة Théorieسلسلة " نظرية "
 .تزوج من رفيقة دربه هيلني ريتمانعماله املنشورة. بعد للك بقليل ، أ

 ا. ويف، ابت اكتئابه أكثر حدة واشد تواترً  1978يف انتخاابت  يواحلزب الشيوع ية اليسار الفرنسبعد هزىم
استمر ثناء اقامته يف املتسشفى و أمنه  ، كان يعاين ي، بعد جراجة مؤملة ونوبة مرض عقل 1980نوفمري سنة 
تهمة القتل ، . قبل القبض عليه بمعه حىت بعدما عاد للمدرسة العليا ، خنق التوسري زوجته ساملرض العقل

جراءا ت اإلعالمه ابجلرىمة الىت ارتكبها و التحقيق إل ي. بعد للك ، عندما جاء قاضيرسل إ ى مستشفى عقلأ  
واإلجراءات  طع فهم االهتاماتالىت كان من املفرتض اختالها ضده ،  كان يف حالة عقلية هشة حبيث مل يست

أن  إ ى ني انتهتمن العلماء النفس ةاملستشفى. بعد تقييم حالته ، جلن سيخضع هلا ، ومن مث ت رك يف اليت
 من االكتئاب الشديد واهللوسة الناشئة عن األدوية الىت كان يتعاطاها يف وقت ارتكابه جرىمة التوسري كان يعاين

لا  كان  املتهم يف إ يف وقتها ، الذى كان ينص على " ال جرىمة وال إهتام  يل . استناًدا إ ى القانون الفرنسالقت
 دعوى اجلنائية.قامة الوجه إليا أبال لتوسري قرارً أالتحقيق يف قضية  ياختذ قاض، حالة خرف وقت الدعوى" 

األخرية يف حياة ألتوسري كانت ترتدد بني االقامة يف املستشفيات العقلية وشقة يف الدائرة  السنوات العشر
دقاء املقربني ، صفرتة ، كان يزوره عدد قليل من األخالل هذه الالعشرين بباريس حيث كان يعتزم التقاعد. 

كان   دوية اليت، ودخوله املستشفيات ، واأل املراسالت. مع وضع حالته العقلية يف االعتبار يواستمر يف تلق
دية حال ، يف منتصف العقد ، كان ل أيت سنوات عطاء ابلنسبة له. على يتعاطاها ، مل تكن تلك السنوا

 ةمن كتابة سرية لاتي اأيضً ميتافيزيقا خالصة منها. متكن قوة مما مكنه من العودة لكتبه القدىمة وحماولة بناء من ال
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صني مل مل يتمكن من تقدىمها للمحكمة . هذين الن عده لشرح مالبسات قتل زوجته واليتأا ، وكتب فيها نص
لتوسري ما تبقى له يف مصحة أ، قضى  1987ينشرا إال بعد وفاته. تدهورت صحة التوسري مرة أخرى سنة

التوسري أبزمة  تويف 1990عام اكتوبر 22غرب ابريس. هناك يف  La Verrièreعقلية يف قرية ال فريير  
 قلبية.

 

 (1946 – 60األعمال املبكرة ) .2

ب كان حىت وقت قري، ولكن لتوسري بدأ خالل منتصف التسعيناتأعمال أ ةن مجع وترمجأعلى الرغم من 
 ، ابلتأكيد،ن اعمال التوسري تلك. إ1961لتوسري املكتوبة قبل  العام أعمال ا أبقليل نسببيً  ياالهتمام النقد

"قراءة رأس " ألجل ماركس "، و لتوسري يف كتايبأهلام والشكل عن لفة بشكل واضح من حيث املنهج واإلخمت
، نسانينيلدى املاركسيني اإل بتلك اليت ةشبيه مثاًل،، كان منهجه واستنتاجاته  يف كتاابته يف األربعينات ، املال" .
سينتقدهم بشدة فيما بعد ، بينما خلت كتاابته يف اخلمسينات من السخرية من الشعارات الستالينية  الذين
لتوسري ، أ عمالأوص هلا مسات كانت حاضرة دوما يف ن تلك النصسيتجاهلها فيما بعد. ومع للك ، ألالىت 

ن إملتأخرة ، فعماله اأعماله الكالسيكية وتتكرر مرة أخرى يف أمع  تلك األعمال تشرتك وألن التناقضات يف
 تلك املقاالت والكتب والرتمجات جديرة ابلنظر.

 

 املسيحية واملاركسية 1.2

تشمل الفئة األو ى املقاالت  ربعة فئات.أإ ى   1961و  1946لتوسري يف الفرتة من أىمكن تقسيم أعمال  
لتوسري الصالت املمكنة بني أيستكشف فيها  واليت 1951و 1964كتب معظمها  يف الفرتة من   اليت

 The international of" أممية الشعور الالئق ، وهواملسيحية واملاركسية. يف أول هذه املقاالت
decent fellings " ، يف فرتة  ة الشائعةالرؤي لتوسري من خالل ما اعتربه " حقيقة املسيحية" ضدأجيادل

. يعصر الذر ك فيها كل البشر يف المشاعر يشرت  الشعور ابلذنب واالغرتاب االنساينن البؤس و أما بعد احلرب 
مام أابملساواة  مام هللا ،أمن الوثنية ، حيث يبدل املساواة نوع  ين التشخيص الوجودإف ،ابلنسبة أللتوسري

وت يساوى الوثينة ) املتني. إبإلضافة إ ى خطيئة اخلوف من املوت. ومن خالل للك ، فهو ضد املسيحية مر 
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ب يف القلق الوجودى ليس هلا نصي ك وجود طبقة الربوليتاراي ، واليتيفشل يف إدرا يالوجودن التحليل إاإلله( ، 
anguish انية مبا يف نسعادة توزيع املنتجات اإلإرة على التحرر من اخلوف عن طريق ، فهى الطبقة القاد

 ايستمر ألتوسري يف نفس السياق ، مقرتحً   ،" أمر واقع " ، وهو 1947للك القنبلة النووية. يف مقال اتل سنة 
نيسة الكاثوليكية للك يملسيحية. كما انطوى على نقد هيجلن الوسائل االشرتاكية ضرورية لتحقيق الغاايت اأ
ن اى حتالف دون ثورة الهوتية. كل من هذين املقالني يرى أبن الكنيسة غري قادرة على عقد أ ذي يرى فيهوال

، كان ألتوسري متشائما  1949النقد واإلصالح سيصنعان كنيسة أفضل ومسيحية أكثر صدقًا. حبلول العام 
 ىمكن سري أبن القيم املسيحية المكانية هذا االحتمال ، ويف رسالة إ ى مرشده جان الكروا ، رأى التو إمتاما من 

ن ذه املرحلة من تطور التوسري، ختلى عن يف هأ. يرى بعض النقاد يدرك إال من خالل العمل الشيوعن تأ
اعتبار واضح للمصاحلة  يألتوسري ، وعن أكان يسرتشد هبا   تفكري املسيحية والكاثوليكية اليتساليب الأالقيم و 

 العملية والنظرية بني املاركسية واملسيحية.

 

 املاركسية اهليجلية 2.2

وص املتعلقة هبيجل. النص يطة ارتباطًا وثيًقا ابألو ى ، وهعمال التوسري املبكرة ، كانت مرتبأئة الثانية من الف
يث دراسة  من حني ، هؤالء الذين يدرسون فلسفة هيجل ، سواء نقدايَ يكادمأل يكتبت بشكل أساس  ليتوا

فلسفته و مكانيات امليتافيزيقا واملنطق إمن خالل استكشاف  يتلقيها واستخدامها أو بشكل تفسري اتريخ 
تشجيع التغييري العامل و السياسية ونظرية املعرفة وفهم الذاتية عند  هيجل ، واملقدمة هلؤالء املهتمني بفهم 

 ىدجيابية : لقد كان لإلتوسري  هليجل أكانت نتائج تفسريات   1950و  1946. بني العامني ياالجتماع
بعنوان " يف مضمون فلسفة ج.   1947لتوسري حكمه هذا يف مقال  سنة أل  هيجل ما يقوله . وقد فص  

ل هيجل بكان  ، وانتقاد تبسي  نقاد هيجل للجدل ، جيادف . ف . هيجل" ، ابإلضافة إ ى تفصيل عالقة 
"  ولكن ، ىمكن نقد هيجل فق  عن  formلتوسري يف عمله أبن " اجلدل ال ىمكن نقده بسبب شكله أ

 التحقق ية والتارخيية( يف الشكل ) كما وصفت املضامني تلك يف اعمال هيجل السياسطريق فشل مضامني
 ني الشباب ، استخدم التوسري جدل هيجل لنقد هيجل نفسه ولنقديللفكرة املطلقة. مثل اهليجل يالواقع

للجدل. ورغم  قق وسية مبثابة حتن الدولة الرب أبه هيجل يف كتابه " فلسفة احلق " ادعاءات مثل للك الذى ساق
ن أبة حججه ،ويتفق أيًضا مع ماركس  نه استخدم كتاب ماركس " نقد فلسفة احلق عند هيجل " لصياغأ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يجل ، على الرغم من للك مل يذهبمفاهيم هيجل جيب ان تتحقق يف  العامل ال يف االفكار كما عند ه
ظهرها. ولكن  ملنطق والذات وراءن فلسفة ماركس طرحت تبصرات هيجل عن التاريخ واألتوسري يف اطروحته أ

وبسبب  دل.لتحقق اجل ينفس خطأ هيجل يف املضمون التارخين ماركس ارتكب أتوسري ألبدال من للك يزعم 
فكرة ن املاركسيني ال ىمكنهم تصحيح هذا اخلطأ إال عن طريق اللجوء لأ املعرفة اترخيية ، يرى التوسري ،ن كل أ
إ ى الوقت " الذى تتماهى فيه البشرية كلها مع بنيتها  ي، أ يواالبدجلدل وهنايتها حنو املطلق ا

كية يف نقد امليل للمذهب عماله الكالسيأىف ا (. حجة مثل تلك ستظهر جمددً 156, 1947اخلاصة".)
 يف الفلسفة املاركسية. التجرييب

 

 

 ماركس ال هيجل 3.2

 ى الوصول إ ى هيجلية  وهتدف إ ابلضرورة يه ن املاركسيةأبلتوسري رؤيته أخضع أوائل اخلمسينات أحبلول 
صيلة ل ماركس كمؤسس لفلسفة اإ ى مراجعة. ظهرت بوادر هذا التحول يف التفكري حو   االكتمال اإلنساين

اهلوس هبيجل يف فرنسا يف حقبة ما أن حيث رأى التوسري  1950الصلة هبيجل يف مقال يعود لسنة  هامنبت
ة حملاربة ماركس. وظهر هذا التحول بشكل كامل يف مقالتني عن الفلسفة بعد احلرب كان حماولة برجوازي

ن أيف  ل من ] فرانتز[ مهرنج وليننيلتوسري مع موقف كأيف هذه النصوص ، يتفق و  ،1953املاركسية يف سنة 
صفه لتلك االصيلة. ويف و  هومن مث صاغ مفاهيمه ومناهج هيجل وراءه يف حلظة حمددة من تطوره تركماركس 

د قلب اجلدل ن ماركس قأخل  احلزب بشكل ملحوظ ، كان يصر ا  جدً  اقريبً فاهيم واملنهجية ، كان التوسري امل
 ن تتعلم املاركسيةأن الربوليتاراي جيب أدية التارخيية علم ، والعلوم تصف املادية اجلدلية ، و ن املاأ، و  ياهليجل

ال إانوف ، صاغها لينني وستالني وزد ن تلك املقاالت تكرر فلسفة احلزب كماأ. وعلى الرغم من يبشكل فوق
يضا موضوعات  التوسريية ىمكن التعرف عليها وتظهر نوع تفكريه يف  هذه املوضوعات يف تلك أاهنا تشمل 

احلالة  حول 1947طروحة التوسري سنة أال حيتفظ كال املقالني بفكرة من املرحلة االنتقالية. على سبيل املث
للمعرفة العلمية املعاصرة. يتوقع كال املقالني خماوف مستقبلية  quasi-transcendentalشبة املتعالية 

عن الطبيعة األيدولوجية للمعرفة العلمية الراهنة ، ويف دجمها ألفكار ماوية عن العالقة بني النظرية واملمارسة. 
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، عن  1955ام لثة من كتاابت التوسري املبكرة ، نص يعود للعواملثال األخري هلذه النصوص الىت متثل الفئة الثا
كن . وهو املوضوع الذى سيعود إليه الحًقا. ولبول ريكورموضوعية العلوم التارخيية ، وقد كتب كرد على 

صاغها  ألصيلة عن الفلسفة املاركسية اليتيغيب بشكل ملحوظ عن تلك األعمال  االدعاءات التفصيلية وا
 وائل الستينات .أالتوسري يف 

 

 العمل التارخيي: مونتسيكو وفويرابخ 4.2

فلسفة املاركسية ، على ال يني كانتا بداية الرتكيز بشكل حصر كتب ألتوسري يف منتصف اخلمسينات مقالت
. ـ اللينيين يكسهيجل واحتضانة خ  احلزب املار  على رفضه تان مثرياتن لالهتمام ابعتبارمها دليالً وهااتن املقال

 أيعلى  أتجلت الدراسة اليتي ة شاملة ملاركس. وهن تلك النصوص أشارت إ ى احلاجة لدراسأ إ ى ضافةابإل
على  اخلمسينات كانت معظم أعمال التوسري املنشورة تتناول فالسفة سابقني ي. ويف ابقحال حىت العقد التايل

سية ونظريته سفته السياماركس. مشلت تلك الشخصيات مونتسيكو ، حيث كتب دراسة حبجم كتاب عن فل
ري عن مونتسيكو على سلتو أها . األطروحة املزدوجة يف كتاب للتاريخ ، وفيورابخ الذى ترجم كتاابته وعلق علي

تتح " السلوك امللموس لدى البشر " ، فقد رفض املثالية، واف هي مونتسيكو ةكانت دراس  : بقدر ماالنحو التايل
اضرة حتدد واحل سيكو أن االشكال السياسية املاضيةتمون لَ ب  ا بقدر ما قَ يضً أ، و  scienceدراسة التاريخ كعلم 

وسري ملاركس يف العقد ة التمثالًيا وهى النتيجة الىت سنجد هلا أصداء يف دراس يمكاانت احلياة السياسية فانه بقإ
ركيزه على ترمجة تن جزء من أوضح أه إنحججه يف تعليقه على فيورابخ ، ف. وابملثل ، كما كان يصيغ التايل

ن ترى أن ر املسيحية " ، ولذلك من املمكن ماركس يف كتاابته املبكرة يدين ملؤلف " جوهأظهار إفيورابخ هو 
هنا غائبة عن اعمال ماركس املتأخر ، ومن املمكن اعتبار تلك الكتاابت مبثابة كتابة أولية لكتاابته عن أعلى 

 .١٩٦١كس الشاب " سنة ماركس يف والىت افتتحها مبقالة عن " مار 

 

 

 (1966 – 1961. األعمال الكالسيكية )3

https://hekmah.org/%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%88%d8%b1/
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، أصبح  منذ تسعينيات القرن املاضياملنشورة بعد وفاته جمموعة من الكتاابت  تقدمهالذي  شهدمن خالل امل
 لمالع، فلسفة مولوجياواإلبست كان مهتًما بشكل دائم ابلقضااي املهمة يف امليتافيزيقيا ، ريمن الواضح أن ألتوس

 ااستخدمه يتال ةاألساسي األداةومع للك ، صحيح أيًضا أن . التأويل ، والفلسفة السياسيةو التأريخ ، و ، 
كل خاص على الفلسفة املاركسية. وينطبق هذا بش ت يف التفكري يف املشكالت يف هذه اجملاالت كانريألتوس

شورة وغري املنشورة بكيفية قراءة ماركس عندما اهتمت غالبية أعماله املن 1966و  1961الفرتة بني عامي 
أخذان رؤية ألتوسري  لاابإلضافة إ ى للك ، إ وتعريف الفلسفة املاركسية وكيفية فهم وتطبيق املفاهيم املاركسية.

ة نظرية ، سياسيهو أن تكون أفعال  االت اليت نشرها خالل هذه الفرتةمن املقفإن املقصد  ، أبثر رجعي
األفعال  وكذلك اجلداالتهذه  أعرافستجابة لرآراء والسياسات املعاصرة وتغيري هتدف إ ى اال ونقاشات
هلذه األسباب ، من الطبيعي عند مناقشة هذه النصوص الرتكيز على السياقات اليت أوجدهتا  .الناجتة عنها

ألن ألتوسري يشري و  من انحية أخرى،  ألتوسري بوسائلها.وعلى املواقف داخل الفلسفة املاركسية اليت يستشهد 
إغراء  فإنه يوجد مثل سبينوزا ، فلسفينيسالف ألنظرين معاصرين و مل أنه مدينإ ى  النمالجيف العديد من هذه 

 حني أن كل منها يف لفهم فكره على أنه مزيج من الرؤى اليت ساهم هبا هؤالء املفكرون مع الفلسفة املاركسية.
، مسري، إال أنه عندما يتم إيالء االهتمام املفرط ألحدهم أو آلخر منهيعد هنًجا مفيًدا لفهم وشرح فلسفة ألتو 

اء جتنب أي من وابتغفإن املرء خياطر إبضفاء طابع اترخيي على مسامهاته أو اإلشارة إ ى أهنا مشتقة فق . 
اركسية، ملهذين النتيجتني، وعلى الرغم من أن االستعراض التايل سيربز سياق عمل ألتوسري، وعالقته ابلفلسفة ا

والرؤى غري املاركسية اليت سامهت مبنهجه وخالصاته، فإننا سنشري يف هذه اإلفادة إ ى مسامهاته األصيلة يف 
 اهلريمونطيقا، وامليتافيزيقا، واإلبستمولوجيا، وفلسفة العلم، والتأريخ، والفلسفة السياسية. 

نسخة و ألسباب متعددة ، متداخلة ومعقدة ، واليت قد تكون أكثرها أمهية هي تشويه مسعة ستالني وسياساته 
يف ازدهارًا   يف أواخر اخلمسينياتشوف، شهدت أوروابترو خل السري" طاب"اخللفلسفة املاركسية اليت تلت ا

سيطرت هذه النسخة  .أصدرها االحتاد السوفييتماركسية اللينينية اليت لل ابلنسبةالسياسية والفلسفية  اخليارات
، ويف  1947اليساريني األوروبيني منذ فجر احلرب الباردة يف عام  فعلمن الفلسفة املاركسية على الفكر وال

فرنسا ، مت نشرها على نطاق واسع عرب مدارس وأدب احلزب الشيوعي. يف حني أن التغيري السياسي والفلسفي  
ث يف احلزب الشيوعي الفرنسي ، إال أنه حبلول أواخر اخلمسينيات ، بدأ العديد من كان بطيًئا يف احلدو 
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ترتب  وتسمح هذه كيف توجه و فلسفة ماركس و  املثقفني املرتبطني ابحلزب بطرح أسئلة حول ما يشكل جوهر
 الفلسفة ابلفعل السياسي. 

)تلك  عين العودة إ ى عمل ماركس املبكرابلنسبة للعديد من هؤالء املفكرين ، فإن اإلجابة عن هذا السؤال ت
 نقد مثل "املسامهة يف كتبيف  ( على أمل العثور على "مفتاح" فلسفته. 1845النصوص املكتوبة قبل عام 

أن  ( ، وجد هؤالء املفكرون1844( ، واملخطوطات االقتصادية والفلسفية )1844فلسفة هيغل للحق" )
اب غلي للذاتية والتطور التارخيي والقلق العميق إزاء هناية االغرت ماركس مدين بوضوح لفهم الدايلكتيك اهلي

ا وهو إجياد الطريقة احلقيقية لفلسفة ماركس وهدفها ونواايه -املشروع  البشري ودافعوا عن للك. من أجل هذا
قام  -ديل جلعمله املبكر على حتقيق احلرية واإلمكاانت اإلنسانية الكاملة من خالل التغيري التارخيي ا أتكيد يف

 ألتوسري أبول "تدخالت" عامة له يف الفلسفة املاركسية.

، الذي سعى  On the Young Marx"(1961 ) "عن ماركس الشاب  افتتح هذا اجلهد مبقال
إلثبات أن طريقة البحث عن عمل ماركس املبكر للحصول على مفتاح فلسفته كانت مشكوك فيها من الناحية 

حتقيق ريقة طعالوة على للك ، يف هذا املقال ويف العمل الالحق ، طور  املنهجية ولات دوافع أيديولوجية. 
 -purity بنقاوة، بنزاهة دون حتيزات [عتها بطبيفلسفة ماركس احلقيقية  إبظهار تسمح أو "قراءة" بديلة

  .]املرتجم

ب، أي فلسفة جديدة فحسل اومن مثار املنهج اجلديد يف القراءة جدال ألتوسري أبن ماركس مل يكن مبدعً 
ل قام إبجياد علم جديد، وهو ب واليت ال ارتباط هلا ابلفلسفة اهليجلية والفيورابخية السابقة، الدايلكتيكية املادية،

ملادية التارخيية، الذي انفصل عن سابقيه اإليديولوجيني وما قبل علميني مثل االقتصاد السياسي لسميت ا
Smith  وريكاردوRicardo.جمعة يف ملاركس  ، وحل  حملهم

 
وابلنسبة للجزء األكرب، عملت املقاالت امل

For Marx (1965)  وأوراق الندوات اليت صدرت بقراءة رأس املالReading Capital (1965) 
على تطوير وتطبيق هذا املنهج يف القراءة من أجل تسويغ ووصف الفلسفة املاركسية والعلم املاركسي إ ى جانب 

عة املعرفة والعالقات العامة  قليالً عن طبيريألتوس تكلميف قيامه بذلك ، يو . التمييز بني هذين النشاطني النظريني
ة التأويلية للجدل  هذه الطريقري. عالوة على للك ، يطبق ألتوسايديولوجية والعلوم والسياسة واألبني الفلسف

يًضا أتضمنت هذه التفسريات اإلنسانية ملاركس املوصوفة أعاله  ماركس "التجريبية". أفهامضد ما أطلق عليه 
اريخ من خالل أمناط افة والتالصارم للثق التعريف، واليت حددت التقليديةيف النظرية املاركسية اللينينية  التغريات



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وكيف تنتج  تناقش الفقرات التالية نظرية القراءة هذه ، الطبقية الناجتة. لصراعاتالتبادل االقتصادي احلالية وا
نظرية  صح عنفنسانية واالقتصادية ، وكيف ت  فهماً خمتلفاً لفلسفة ماركس عن تلك املستمدة من القراءات اإل

 ريخ والفلسفة السياسية.أوفلسفتها يف العلوم والت اخلاصة هبا املعرفة

 

 النظرية اهلريمونطيقية 1.3

ة ءمع نصوص ماركس هي "قرا كانت التسمية اليت أعطاها ألتوسر للطريقة اليت اتبعها يف التعامل
بداًل من النظر إ ى الوراء يف أعمال ماركس املبكرة من أجل العثور ".  symptomatic readingعرضية
ة أو متسقة ، وأيًضا بدالً من حماولة بناء نظرية حقيقي أحد جتلياهتا اليت كان رأس املال"جوهر" فلسفته ،  على

مفتاح ك  قتطفاتإ ى بعض امل واإلشارةماركس من خالل شرح التناقضات املوجودة بداخله  عمل خارج إطار
حىت يف  .1845عمله قبل عام  ، جادل ألتوسر أن فلسفة ماركس احلقيقية كانت غائبة إ ى حد كبري عن

ن نظام أل أن فلسفة ماركس ظلت ضمنية إ ى حد كبري ،ألتوسري ، أكد رأس املالمثل  كتملةالنصوص امل
 تصميم طريقة مت  .إنتاجه بغية أن يتحققلعلمي كان ماركس يشارك يف ابلعمل ا مسح ذياملفاهيم األساسية ال

فلسفة للىن الذي ال غىن عنه لوجود اثبت جلعل هذه املفاهيم واضحة و "إلنشاء احلد األد العرضيةقراءة ال
  .(1965a [2005]  ،35املاركسية" )

كانت اإلهلامات الثالثة اليت أعطاها ألتوسر هلذه الطريقة التفسريية هي تلك املقدمة من سبينوزا ، فرويد عن 
إلضافة إ ى للك ، أضاف إ ى هذه األمثلة رؤى من التقليد طريق الكان ، واليت قدمها ماركس نفسه. اب

األفكار املستعارة من  كانت إحدى  الفرنسي لنظرية املعرفة التارخيية حول الطريقة اليت يتم هبا تشكيل العلوم.
إال  ها  يسععها املؤلفون على الصفحة السبينوزا هي أن النصوص واملؤلفني نتاج عصرهم وأن األفكار اليت وض

إلن ،  ر معني.لتلبية االحتياجات يف عص ديولوجية اليت تصاحبها وتسمح هباأن تكون جزًءا من التيارات األي
 دراسة اترخيية ، من خالل االخنراط يف رسالة يف الالهوت والسياسةعلى غرار الطريقة اليت جادل هبا سبينوزا يف 

جة لضرورات يوانني واألوامر النبوية اليت كانت جمرد نتتلك الق فصلكتاب املقدس ، ىمكن للمرء أن يمادية لل
ء أن يفصل بني تلك  أنه ىمكن للمر ريلذا جادل ألتوس، تلك اليت متثل كلمة هللا احلقيقية عنمؤقتة وخيال النيب 

 يف نصوص ماركس عن تلك اليت شكلت فلسفته احلقيقية. فحسب املفاهيم اليت كانت أيديولوجية



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الل  جادل ابستمرار خريه النظرية كانت يف وقت الحق معقدة وم نقحة ، إال أن ألتوسعلى الرغم من أن هذ
كان أيديولوجًيا وأنه مشبع ابملفاهيم غري املاركسية املستعارة من   1845هذه الفرتة أبن عمل ماركس قبل عام 

كرة تتميز برفضها ب أن بعض أعمال ماركس املريلقد أدرك ألتوس األنثروبولوجيا الفلسفية هليجل وفويرابخ.
لإلنسانية قيل  هموج هلعمل املبكر كان يتبىن وجهة نظر املثالية. ومع للك ، نظرًا ألن هذا ا األفكارللمفاهيم و 

  شكل أساسي. على أنه هيغلي بريألتوس افيها إن الفرد واجملتمع خضعا لتطور اترخيي جديل ضروري ، حدده
ومع للك ،  .ريألتوسأكد ماركس لفيورابخ ، كما  تبينسية مع األسا سرديةهناك تصحيح مادي هلذه ال كان

أنه حتقيق  ىنظر إ ى التطور التارخيي للمجتمع عل، الذي نثروبولوجياألماركس  استبدال أتمل  نظر ألتوسري إ ى
ذا التطور  أن حمرك ه تحدد اولكنه طورمادية أشارت إ ى نفس منطق التنثروبولوجيا أبلايت حلرية اإلنسان 

 .ن هيجليمي قليل وعدم تقدم منطقي مثل تقدم مفاه، أبنه ىم" يف احلياة هم احلساس"نشاط يف شربالكان 
حاسم يف  اعانقطهيغلي وأيديولوجي ، وأنه بعد رأت أن عمل ماركس املبكر كان  إن "نظرية االنفصال" اليت 

، أصبح عمله ماركسي وعلمي بشكل  1857-1845وبعد للك فرتة طويلة من االنتقال بني  1845عام 
ع للك ، ومالكامل. على املرء فعله لفهم فلسفة ماركس هو قراءة هذا العمل  كل ما  إ ى أن تشريملحوظ ، 

ر ضروري ة أمريها من األعمال املتأخر وغرأس املال قراءة  ففي حني أن فإن احلالة الفعلية ليست هبذه البساطة.
تاابته بعد عام  ، ألنه حىت يف كري، كما يقول ألتوسيس كافًيال .اليس كافيً  إال أن للكلفهم فلسفة ماركس ، 

، مل يقدم ماركس أي عرض منهجي لنظرية املعرفة أو أفكاره حول البنية االجتماعية والتاريخ والطبيعة  1857
 ان ضروراًي لوجود الفلسفة املاركسية الثابت واملستمر.كل للك كو اإلنسانية ، 

ماركس ، وليس فق  أولئك الذين تعامل معهم ألتوسري بشكل مباشر خالل أوائل  شارحيأكد العديد من 
توفر مفاتيح لفهم  1844وخمطوطات عام  1859الستينيات من القرن املاضي ، أن النصوص مثل مقدمة 

هذه النصوص كانت متناقضة وغري كافية هلذا الغرض. مع هذا ى ألتوسري أبن ورغم للك، ادع فلسفة ماركس.
االدعاء ، فإن النمالج اليت يقدمها التحليل النفسي ونقد ماركس اخلاص ابالقتصاد السياسي الكالسيكي 

اشرة مب ويؤكد ألتوسر أن جزءًا من هذه االسرتاتيجية مأخول إسرتاتيجية ألتوسري الشاملة للتأويل. تفصح عن
 V.II  Capital V.IIرأس املال يف إلشارة ماركس وهكذا ، بطريقة موازية من طريقة ماركس اخلاصة.

إ ى أن آدم مسيث حيتاج إ ى مفهوم "قيمة العمل" لتفسرياته للنشاط االقتصادي الرأمسايل لكنه مل  (1885)
ماركس كان  ن أنه على الرغم من أريألتوسادل جي، املتاحة له أنظمة األفكار خارج ابلكامل منحتقيقه يستطع 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تمسح يتلأو اإلطار املفاهيمي للخلفية ا، إال أن النظرية الفلسفية  رأساترخيي يف  ماديانشغال منخرطًا يف 
  ابلكامل. توضيحهامل يتم  بحثإبجراء هذا ال

 

عل هذه جهو  تاب ملاركسك  ملوجودة يفاملقاالت ا والعديد من لكتاب قراءة رأس املالكان املشروع الصريح 
هليكل اكان عليه القيام بذلك من خالل االهتمام ابإلطار النظري "اإلشكايل" أو   املفاهيم األساسية واضحة.

جيب أن يكون  اليت كان فقراتمن خالل حتليل تلك الو العمل ،  حتقيقاألساسي الذي مت فيه األيديولوجي 
فسه أو مع شرح أين يتناقض التصريح النظري مع نو ا ، مل يكن واضحً  هولكنم ستعماًل فيها املفهوم الفلسفي 

 ، فإن هذه املناطق من نص ماركس هي "أعراض" ، ابملعىن التحليلي ريابلنسبة إ ى ألتوس .وملالا فقرة أخرى
ومن هذه  مية.العل بحواثتهالذي يضمن ويسمح بو  املوضح،للكلمة ، لإلطار الفلسفي الضروري ولكن غري 

وصف لتحقيق و ل كانت تلك األطر هي من مهدت له الطريقومع للك،  ر، مل يكن ماركس م درًكا متاًما. األط
 .يمهمنطق هيغل ومفاهوء إ ى األحداث االجتماعية واالقتصادية مثل حتويل األموال إ ى رأس مال دون اللج

فاهيم خالل البحث عن امل جيادل ألتوسر أنه من خالل االنتباه إ ى هذه املقاطع يف نص ماركس وكذلك من
ارئ تطويرها خالل النشاط العملي املاركسي من قبل املنظرين مثل لينني وماو ، ىمكن للق كتلك اليت متاملاركسية  

  اليقظ أن جيعل فلسفة ماركس واضحة.

صرح هبا. م    من قراءته العرضية ملاركس ولينني وماو كانت مفاهيم ماركسيةريإن املفاهيم اليت استخلصها ألتوس
 أيًضا أبن بعض املفاهيم اليت وجدت كامنة يف هذه النصوص مستمدة من معاصريه ريومع للك ، اعرتف ألتوس

لطبع ، هذا ال يتعارض اب سبينوزا. عند تلك اليتوكذلك مع  ومتناسقة معهم العلميني الفلسفيني واالجتماعيني
فكرون يف نظرًا ألن املؤلفني والقراء دائًما ما يو  للنص. يةالقراءة العرضة والتأليف اليت تضمن مع نظرية القراء

زودةاملفاهيم 
 
يئة أو ال يوجد شيء مثل القراءة الرب ف، ت اليت يتعاملون معهاإلشكاالا خالل من املستمدة وامل

من  ر وضوًحاأكث فهومرمبا مل يكن هذا امل املوضوعية: حنن نفهم األشياء مع ومن خالل املفاهيم املتاحة لنا.
حريص جًدا على دعم  ريعلى الرغم من أن ألتوس أفكار ألتوسري حول كيفية توليد املعرفة العلمية والفلسفية.

حججه حول نظرية املعرفة يف ماركس من خالل حتليالت وثيقة ألعمال ماركس ، فمن الواضح أن النمولج 
 اإلبستمولوجيالفرنسية يف تقاليد االسبينوزا و ل دين ابلكثرييقراءة رأس املال الكتساب املعرفة الذي مت تطويره يف 

 التارخيية.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 اإلبستمولوجيا وفلسفة العلم 2.3

ة ماركس. واهتم كل فلسف يف تقدمي بديل للفهمني املهيمنني آنذاك لريمع إعادة قراءته ملاركس ، رغب ألتوس
كس كل منهما يرمي مار   كان  :إبستمولوجًيااخلطأ ، يف األساس ، خطًأ كان هذا   اخلطأ. بنفس فهمنيمن ال

ًقا لنقد ألتوسري تلك إًلا هي القضية حتديًدا ألن، وف . للوهلة األو ى ، قد تبدو هذه التهمة سخيفة.أبنه جترييب
 ، على أي حال، ابلنسبة أللتوسرياخلاص، كلتا النظرتني تقدمان صورًا متعددة من اهليغلي أبن للتاريخ عقل. 

، من اتذفإن كال القراءتني كانتا "جتريبية" ألن كل منهما ينسب إ ى ماركس نظرية املعرفة اليت يعرف فيها ال
هدف يتعريف للتجربة  هذا  .جلوهره، وفًقا  حًقا وصدقًاهو واقع املوضوع د ، ما خالل عملية املالحظة والتجري

ية ، املثالية األملانية قاليد املتنوعة مثل التجريبية الربيطانتو  ،، وهيغل  مثل لوك ، كان نيفالسفة متنوع احتواءإ ى 
ا من حيث عروفً صبح ميالذي  وضوعاملاركسية اإلنسانية ، فإن امل النزعة يف حالةو  ، الوضعية ، والرباغماتية.

ما ى إهنا تفعل للك عن طريق النقد والتغلب بشكل خالق عل .طلقةامل ايف حريته الذات اإلنسانيةجوهره هو 
هو  وضوعمل، فإن هذا االتقليديةاللينينية املاركسية يف حالة  ".فحسب اترخيي" ما هو هو غريب عنها أو

ها. وىمكن أن يفسر  ، هبا سببت، وي يشكل أساس مجيع البىن التارخيية والتحوالت، وهو الواقع الذي االقتصاد 
ي نظرة موضوعية الذين وهبهم املسار التارخييصبح االقتصاد معروفًا على حقيقته من قبل الربوليتاراي فق ، 

 والذين لديهم القدرة جلعل هذه احلقيقة موضوعية. 

عن األيديولوجية  تميزةمأن املعرفة احلقيقية أو العلمية  ألتوسرييف مقابل النمولج التجرييب إلنتاج املعرفة ، يقرتح 
ملعرفة ابداًل من للك ، يتم فهم هذه . من مظاهره املوضوعجوهر  جردت ةاترخيي لات بفضل ليس أو الرأي

فكر ، ن هذا التحول حيدث ابلكامل يف العلى الرغم من أ املعرفة العلمية نفسها. يفمن خالل عملية داخلية 
 ادايتللك ، فإن هذه احلقائق أو امل احلقائق. ومع تفد منؤكد أن املعرفة العلمية ال تس ال يريإال أن ألتوس

ات"، و موجودة سلًفا مثل "املزاج وتصنيفاتصارمة أبًدا. بداًل من للك، تبدأ علوم حمددة مبفاهيم ليست 
ا أو كليا. مهمة أيديولوجية جزئي تصنيفاتقد تكون هذه ال"البطالة"، و "الكويزارز"، و "األعداد غري النسبية". 

املمارسة   "املمارسة النظرية". ونتيجة هذهسريمية. هذا العمل هو ما يسميه ألتو العلم هي جعل هذه املفاهيم عل
 اليت ىمتلكها العلم نظرية"لاتطبيق جمموعة من املفاهيم أو " هي املعرفة العلمية. يتم إنتاج املعرفة العلمية عن طريق

حة موضكون تإ ى حد ما وقد  ةومتسقة موحد هذه جمموعة املفاهيمكون تقد  لفهمها.نواع على هذه األ
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ه النظرية ية اليت تتكون منها هذ. عالوة على للك ، فإن جمموع املفاهيم الفردبشكل أو آبخربشكل مقصود 
 .اليت يبدأ هبا العلم تصنيفاتاليت ىمكن من خالهلا فهم ال دد الطرق املمكنةحت

ة هذا . نتيجصنيفتملرتبطة ابملفهوم األصلي أو الاملفاهيم األيديولوجية ا ية عند تطبيقهانظرية العلمالتزيل  
،  1963b [2005]إ ى عمومية علمية" ) عمومية األيديولوجيةاس هو حتويل "الالتطبيق للنظرية على األجن

 فكرة مسببات " إ ىالبلغمي زاجلعلوم الطبية ملفهوم مثل "املمثال على هذه العملية هو التحول يف ا (.185
لمية تقوم مبجرد إنشاء هذه املفاهيم الع واألمراض املعدية.األمراض املنقولة ابلدم عن طريق نظرية الدورة الدموية 

املمارسة العلمية املنتظمة ، مما يسمح بربامج حبثية حمددة داخل العلوم الفردية للتقدم. يعطي  ابإلفصاح عن
يو ديثة من قبل غاليلحلاألول هو أتسيس الفيزايء ا نفسه أمثلة على ثالثة من هذه التحوالت الرئيسية. ألتوسري
اد وهو أتسيس ماركس لعلم املادية التارخيية خارج االقتصلرايضيات اليواننية ، والثالث أتسيس ا ، واآلخر
يتم فيها  حلظة، أو  "اإلبستمولوجي القطع "ريمبا يسميه ألتوس تأسيساتتميز هذه التالكالسيكي. السياسي 

 قياسيلم الثوري والحول الع مع أفكار توماس كوني تشابه هنا أ استبدال املفاهيم األيديولوجية مبفاهيم علمية.
حصل  باحثتنظريته ، جزًءا من ري يف ألتوس ا، اللذان استوحامهالر. كان كل من كانغيلهم وابشاليس مفاجئً 
 ن بدوره.، وهو املفكر الذي استفاد منه كو ألكساندر كويري حول الثورات العلمية  يف عمل

إلنتاج  ذه اإلفادة هالفرنسية يف اإلبستمولوجيا التارخيية لتقليد ريألتوس الدين الذي يدين بهجيب أن يكون 
قد تكون ولوجية اإلبستمومع للك ، فإن العناصر املاركسية والسبينوزية  املعرفة وفلسفة العلوم واضًحا اآلن.

ابلنسبة إ ى  .ينري لكال التأث تشري  عن هذه النظريةاملعتمدة أعاله للتعبري  اللغة علي أي حال، أقل وضوًحا.
أدانه( ولكن  للك يس فق  للسياسة )كما سيتم تناولل هامسيس ماركس لعلم التاريخ أمر ، فإن أتألتوسري

ا أن هناك منطقً  ردددون ت برييعرتف ألتوس أيًضا لفهم النشاط البشري أبكمله ، مبا يف للك النشاط العلمي.
سة العلمية ر ادية التارخيية هو الذي يسمح لنا فق  بفهم املما، ألن علم امللنظرية اإلبستمولوجية هذهدائراًي ل

ة العلمية للممارس هذا الفهم  ألنه ما دام للك .ح مع هذه الدائريةمراتري، برغم للك، بشكل عام. لكن ألتوس
علم يعمل مثل أي  املادية التارخيية هي علمفإن ، اكيف تنتج العلوم الفردية معرفتهبشكل عام يسمح لنا بفهم  

 آخر.

  من، فإن املفهوم الذي يساعد على إنتاج هذا الفهم للممارسات العلمية هو مفهوم " ألتوسريابلنسبة إ ى 
ا جيادل قائاًل إن ماركس زو د النظريني بفكرة كافية لفهم الطريقة اليت ننتج هبا ماداًي أنفسنا وبيئتنو  اإلنتاج".
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همها من فهوم من املمكن حتليل مجيع أنشطتنا يف خصوصيتها وفيف الواقع ، جيعل هذا امل ومعرفتنا واترخينا.
كما جيب أن يكون األمر إلا أردان فهم املمارسة العلمية كجانب   حيث عالقتها ابجململ الذي تشكل جزًءا منه.

جمموع  يفتاج االقتصادي نشاط اإلن ما هو أكثر من جيب تضمني فإنه اإلنتاج الكلي ، من  من جوانب
اإلنتاجية. إن اإلضافة من قبل ألتوسري هلذين اجلانبني من من  اإلنتاج هي اإلضافة املتعلقة ابإلنتاج  املمارسات

 األيديولوجي، والسياسي، والفلسفي، وغري للك. 

 أو أشكااًل فإن شكالً  لإلنتاج ، حمددمن  ، على  عنيا ، يف أي وقت ميف كل من املمارسات اليت تشتمل معً 
ر لتحويل املواد احلالية إ ى منتجات جديدة. وفًقا ملا لكره ألتوس وجودةوسائل اإلنتاج امل من العمالة تستخدم

يف اإلنتاج العلمي ، على سبيل املثال ، يستخدم املفكرون  هو رؤية ماركس األساسية.لفهم ، فإن هذا ا
ان الذي ، هذا هو املكعلى أي حال النظرايت املوجودة لتحويل املفاهيم احلالية إ ى مفاهيم علمية جديدة.

أن يس من الصحيح االقتصادية ملاركس ، فل قارابتعن امل يتخلى حيث سبينوزية ألتوسري، وأيًضا جلى فيهتت
ديد مجيع فهم للطريقة اليت يتم هبا حت إجياد إنتاج ضمن جممل املمارسات اإلنتاجية قادر على من حتليل أي 

ز إ ى نتسبه اليبالتوازي الذي ن مذهب شيًا معابداًل من للك ، ومت بطريقة سببية. الباقية العمليات اإلنتاجية
االجتماعية  )مفاهيم يف العلوم ، وسلع يف االقتصاد ، والعالقات مميزةل مادة كل عملية إنتاجية حتو    فإن سبينوزا ،

، ومرة أخرى  لكلابإلضافة إ ى  .ميزةامل ةالسببي بنيتهاإال من حيث  ال ىمكن فهم كل عمليةو يف السياسة( ، 
يف لية إنتاجية من املفهوم أن كل عم فإنه من جوانب خمتلفة ، يتضح سبينوزا للمادة كما فهمبطريقة مشاهبة ل

ات إ ى هذه العملي ال ىمكن اختزال أي منو ، على حنو معقد وتلعب دورًا فيها ةمنظمبنية  عالقة مع حالة
  .لعمليات األخرىسبب بسي  أو أساسي ل

ىمكن  تاج ماديةعادة ان، يتألف من عمليات إنتاج وإ كلهالنشاط البشري ، إن مل يكن    أن معظمريوسيعترب ألت
اعي والسياسي العامل االجتم بنيةأفكاره حول  وهذه تشمل  استخدامها كمفتاح لفهم أجزاء أخرى من فلسفته.

يح إنتاج املعرفة نظرًا ألن الفلسفة ترتب  ارتباطًا وثيًقا ابلعلم وألهنا مكلفة مبهمة تت ، والفلسفة.التارخيي سار، وامل
حول املمارسات االجتماعية واالقتصادية األخرى ، فمن األفضل أن تبدأ بفهم ألتوسر للفلسفة كممارسة 

  عاله.ملذكورة أللممارسات األخرى ا ألتوسريمادية لإلنتاج قبل االنتقال إ ى مناقشة حول كيفية فهم 
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 دور الفلسفة 3.3

ويعين  ي.فلسفة" هو يف احلقيقة نوع من اإلنتاج األيديولوج، فإن معظم النشاط املسمى "ريوفًقا ملا لكره ألتوس
يف احلفاظ  اريهيتمثل أتث ظم الفلسفة تستنسخ ، يف شكل جمرد للغاية ، مفاهيم حول العاملهذا القول أن مع

على هذا النحو ، تعكس الفلسفة فق  القيم األساسية  ة واالقتصادية القائمة.على العالقات االجتماعي
 ، رياالقتصادي ابلعمل. ومع للك ، ابلنسبة إ ى ألتوس -واملواقف واألفكار اليت تسمح للعامل االجتماعي 

على تقدمي يف هذا الوضع ، تعمل  (.1965bتعمل الفلسفة احلقيقية ابعتبارها "نظرية املمارسة النظرية" )
املساعدة للممارسة العلمية عن طريق التمييز بني املفاهيم األيديولوجية واملفاهيم العلمية وكذلك عن طريق 
 توضيح املفاهيم العلمية اليت جتعل العلم قادرًا على حتويل األفكار املوجودة إ ى معرفة علمية وجعلها متسقة.

نظرية تمكن ممارسة وضيح هذه قبل أن تتتم عملية التمييز والت ليس من الضروري أن فإنه ،ألتوسريابلنسبة إ ى 
هيم اليت ايف الواقع ، غالًبا ما يستمر النشاط العلمي دون فهم واضح للمف املعرفة العلمية. إنتاجاحملددة من 
املال: مت  كان يكتب رأس  للك كان قدر ماركس حني أن رييف الواقع ، أكد ألتوسه ابنتاج معرفته. تسمح ل

إنتاج املعرفة العلمية للنظام االقتصادي الرأمسايل ، لكن ماركس مل يكن لديه وعي كامل ابملفاهيم اليت تسمح 
 لرأس املال ريوفًقا هلذا التعريف للفلسفة كنظرية املمارسة النظرية ، كانت إعادة قراءة ألتوس هبذا اإلنتاج.

حتليل ماركس  تنفيذب ومتييز املفاهيم اليت مسحتوالنصوص األخرى فلسفية بقدر ما كانت قادرة على تسمية 
 . العلمي للتاريخ

 

 الفلسفة املاركسية 4.3

ية نظرية املادلاتشكل  عرضيةمن خالل ممارسة القراءة ال أن املفاهيم الكامنة اليت جتلت بوضوح ريقال ألتوس
 أن العلم املاركسي رياعتقد ألتوس، مع توضيح هذه املفاهيموينسحب نفس األمر على فلسفة ماركس. اجلدلية ، 
دة وفهم من أجل حتقيق حتليالت أفضل ألمناط اإلنتاج احملد قوموا بتوظيفهاادية التارخيية ، ىمكن أن ي، أو امل

املفاهيم ابلفعل يف  لقد مت توضيح بعض هذه أفضل للفرص اليت قدمتها أمناط اإلنتاج احملددة للتغيري السياسي.
، فإن  ها اآلخرعضضافة بإلتسمية هذه املفاهيم مث أن يتم تسميتها. ج أعاله ، ولكن دون نتا مناقشة طريقة اإل

، وال ىمكن هويلعب دورًا في يقف يف عالقة مع كيان منظم بشكل معقد رة أن كل عملية إنتاجية أو عنصر فك
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يرتب   يكلية".اهل فكرة "السببية رياختزال أي منها كسبب بسي  أو أساسي لرآخرين ، هو ما يسميه ألتوس
" أو النظرية القائلة overdeterminationاحلتمية املفرطة هذا املفهوم ، بدوره ، ارتباطًا وثيًقا بفكرة "

 أبن كل عنصر يف العملية اإلنتاجية الكلية اليت تشكل حلظة اترخيية يتم حتديده بواسطة مجيع العناصر األخرى.

 مفهوم هوو  ،معني لإلنتاج من امل املادي التارخيي بفهم منطق مفهوم فلسفي ماركسي آخر يسمح للع
ات ، حتدث ممارس، أو عدة فرتات، يف أي فرتة معينة وهذه الفكرة هي أنه ". contradiction"التناقض
لنأخذ شأ.  قد تنشأ التوترات أو ال تن اإلنتاج. من بني هذه املمارسات احملددة وداخلها ،من  وحمددة يف فعلية 
يف  قول أنهاجمللد األول لرأس املال والذي ي حول "الرتاكم البدائي" يف الفصل الذي كتبه يف أورده ماركس الً مثا

نفس الوقت الذي مت فيه مصادرة ممتلكات الفالحني يف أواخر القرن اخلامس عشر وأوائل القرن السادس عشر 
أي عنصر  الء .ضد هذا االستي أقران قوانينً ت والطبقة األرستقراطيةالكنيسة  نتشئة ، كامن ق بل برجوازية ان

قابل للعزل يف اهليكل الكلي ، سواء كان شخًصا أو طبقة اجتماعية أو مؤسسة أو دولة ، يعكس بطريقة أو 
لى للك عالوة ع ".تم إبفراط عنصر "حم   وعلى هذا النحو ي قال أن، ضاداتخرى هذه املمارسات وهذه التأب
نتاجية داخل من  معني من اإلنتاج غالبًا ما يكون "غري متساو"" اإلمارسات امل ر أن تطو ريألتوس يذكر، 

 يانة داخل الكبعض العناصر االقتصاديوهذا يعين ، على سبيل املثال ، أن  كونه عدائًيا.  إمكانية ابإلضافة إ ى
وابلتايل فإن  .ةيشرتاكوفًقا للمعايري اال بصورة متزامنةقد تكون رأمسالية إ ى حد ما بينما تعمل عناصر أخرى 

  .يسري خب  مستقيمه ليس ابلضرورة متجانًسا أو داخل من  من إنتاج املمارسات اخلاصة ب رالتطو 

  احلتمية املفرطة مفهومي و غري املتساو  طورسببية اهليكلية والتناقض والتيضاف إ ى املفاهيم املاركسية حول ال
 ى تنظيم مجيع املمارسات إ سعىوالذي ي الكل البنيويالعنصر الرئيس يف  إ ى هذا املفهوم يشري ".البنية املهيمنة"

رفة العلمية واألسرة عإ ى تنظيم إنتاج القيم األخالقية وامل سعىومبا أنه ي ،يف معظم أحناء العامل املعاصر األخرى.
يف عصر  ومع للك ، املمارسة االقتصادية إلنتاج السلع واستهالكها. يه بنيةال ه، فإن هذ وهلم جرا والفن

يكل على اهلهو ما يهيمن  ملعتقدات واملمارسات الدينيةآخر ويف أماكن أخرى ، قد يكون إنتاج ونشر ا
 .اوتنظمه ةواالقتصادياعية االجتم

 

 ة، والتأريخيالفلسفة االجتماعية والسياس 5.3
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ن قول شيء عن ، ىمكن اآلاملوضحةا نية اجتماعية اقتصادية وعالقاهتمع هذا الفهم للعناصر اليت تشكل أي ب
أحد املواقع  بشر هم جمردأواًل ، مع فكرة أن األفراد ال الفلسفات االجتماعية والسياسية اليت تنجم عن للك.

ة اهلدف األساسي للفلسف  إ ى أنريفيها القوى اإلنتاجية املتناقضة اليت متيز حقبة ما ، يشري ألتوس شكَّلاليت ت  
اثنياً ، مع فكرة أن الدولة الناجتة عن النشاط السياسي ليست سوى عملية . د اإلنسايناالجتماعية ليس الفر 

لى ع  إ ى أن العنصر األساسي يف الفلسفة السياسية ليس الدولة.ريمنتجة من بني أمور أخرى ، يشري ألتوس
يء أنه ال يوجد ش االقتصادي ، إالو الرغم من أن كل من الدول واألفراد عنصران مهمان يف الكل االجتماعي 

 كرس هبا العدالة من قبل الدولة. ليت تفلسفي يتم تعلمه من خالل دراسة جوهر الفرد أو الطريقة ا

كما يفهم ألتوسري ، فإن أي مفاهيم لدينا عن طبيعة البشر أو عن الوظيفة املناسبة للدولة يتم إنشاؤها اترخييا 
ضرورة  نظر عنوبصرف ال ائمة. مبعىن آخر ، إهنا أيديولوجية.وتعمل على إعادة إنتاج العالقات االجتماعية الق

ال  إنهف أن ينخرط اإلنسان يف عالقات مثمرة مع البشر اآلخرين ومع بيئتهم من أجل إنتاج وسائل عيشهم ،
للك ،  ". عالوة علىضاد للنزعة اإلنسانية "املريهذا هو جوهر موقف ألتوس توجد طبيعة أو جوهر بشري.

أو  ال يوجد أي شكل أساسي إال أنه احلياة االجتماعية ، وتوالدن وجود نظام ما للسماح إبنتاج على الرغم م
 حياة االجتماعية لل نظامأفضل  حتقيق هذا ال يعين أن البشر ال يتصورون أفضل جيب أن يتخذه هذا النظام.

ما ال ك  احلقوق بشكل أساسي.أو أهنم ال يعتقدون أهنم أحرار أو متساوون ويستحقون أو ال يسعون لذلك 
يعين للك أن مجيع أفكاران متجانسة وأن األفكار غري املتجانسة حول ما هو أفضل ال ىمكن أن توجد جنًبا 

ك ، فقد  ومع لل (.تفعل إ ى جنب يف نفس النظام دون أن تؤدي إ ى الصراع )رغم أهنا يف بعض األحيان
ول الطبيعة ا مع األفكار حاترخييً األنظمة مثل هذه  إنشاءتم كشف علم املادية التارخيية عن الرغبة يف أن ي

  البشرية اليت تربرها.

 ال ريوضح أن ألتوستسياسي  نظام دور األيديولوجي ملفاهيمنا للطبيعة البشرية وألفضلال إلفادة حولا هإن هذ
 االقتصادية القائمة تلعالقانتاج لاإليديولوجيات السياسية  خيتلف كثريًا عن تفسريات ماركس اليت ترى أن

ليت لعالقة السببية ا الفهم البسي  لري، يرفض ألتوسإيراده ابلتفصيل يف األعلىومع للك ، وكما مت  .وخادمة هلا
رفض أيًضا فلسفة وهو ي .ممارساتنا الواعية والثقافيةصادية فيه املمارسات االقت نظميقدمها هذا النمولج والذي ت
ات تقول هذه الفلسفة أن بعض املمارسات االقتصادية ال تولد ممارس مولج غالًبا.التاريخ اليت تصاحب هذا الن

 هنايتهإ ى  حتًما،  ،فيه كل نظام اقتصادي قاداالقتصادي ي   طورفحسب ، بل أن هناك منطًا للت تماثلةثقافية م
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إ ى الرأمسالية والرأمسالية  ياإلقطاعالنظام  يقوديف هذا الفهم للتاريخ ، جيب أن  واستبداله بنظام اقتصادي خمتلف.
( وأن نسانيةاإل يةفاعل)مثل االقتصاد أو ال لاتفكرة أن التاريخ له  جيادل ضد ريغري أن ألتوس إ ى االشرتاكية.

هناك . إن التاريخ ابلنسبة أللتوسري عبارة عن مسار بال لات )مثل الشيوعية أو حرية اإلنسان(. غايةالتاريخ له 
ومع للك ، ليس هناك ضرورة ألي من هذه التحوالت  اترخيي. التارخيية وهناك تغري للحياة أنظمةأمناط و 

ناقضات تفق  عندما تسمح امل حتدث اللك ، فإهنومع  التحوالت حتدث. والتاريخ ال يتقدم ابلضرورة.
 اإلنتاج مبثل هذا التغيري. من  طور الكامنة يفومستوايت الت
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مقابل كل بف عجاب والنقد. من اإلا متساوايً غالًبا  قدرً عادة قراءته ملاركس ، تلقت نشر ألتوسري إلمنذ بداية 
فلسفًيا وجددت  ولةمقبقارئ وجد يف كتاابته شرحا لفلسفة ماركس وعلمه وأن كتاابته  جعلت فلسفة ماركس 

بشكل  نيوياو ب ، يتالينًيا او دومجائس ا أواألمل يف النظرية املاركسية ، كان هناك نقاًدا اعتربوا عمله مثاليً 
ردود األفعال األولية كانت  أن مفرط ، وعدد آخر ال حيصى من االنتقادات. وعلى الرغم من العديد من

حد هذه أكان هناك أيًضا انتقادات وجيهة. لتوسري ، إال أن  أوكشفت عن سوء فهم ملا كان يفعله متناقضة ، 
علًيا ا على تقدمي رؤيته سوى من خالل جتاهل الكثري  مما كتبه ماركس فكن قادرً لتوسري مل يأن أ هي االنتقادات

 يالفرنس يوجهه قادة احلزب الشيوع يللك الذوهو  عن منطقه وعن املفاهيم الضرورية لتحليله. ونقد آخر ،
 سة السياسية املاركسية.ر ن قراءة التوسري مل تقدم الكثري فيما يتعلق ابلعالقة بني النظرية املاركسية واملماأ وهو ،

اركس عن منطقه مجتاهل الكثري مما قاله أبنه لتوسري للرد على النقد أن يتصدى أوقد مضى وقت طويل قبل 
 قرائته ملاركس ة وتنظريية يفن هناك جوانب مثاليشعور أبالنتقادات و حال ، بسبب تلك اال أيومفاهيمه. على 

السبعينات و ية غري انضجة ، بدأ التوسري يف اواخر الستينات ؤ زالت ر  بني النظرية واملمارسة الن العالقة أ، و 
ض القراء مثلت تلك لوجيا والسياسات. ابلنسبة لبعيتصحيح ومراجعة رؤيته للعالقة بني الفلسفة والعلم واأليدب

 هي،مشروعه وان أاطة هنم اعتربوا ببسإخرين فية ملنجزاته النظرية. وابلنسبة آلاملراجعات خيانة لات دوافع سياس
ت متسقة ، وضرورية ان تلك املراجعأن بعض النقاد املعاصرين يعتربون ال ىمكن الدفاع عنه ومتناقض لاتًيا. ولكو 

 نه اهلدف العام لعمل التوسري : تطوير فلسفة سياسية مادية صاحلة للتطبيق.أملا يعتربون 
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 العالقة بني النظرية واملمارسة 1.4

باه إ ى  لفهمه للبنية االجتماعية وإنتاج املعرفة من خالل جتدد االنترياألولية اليت أجراها ألتوس راجعاتامل تمت
 لكبار العلماء والطالب املهتمني. 1967يف عام  ENSالندوة اليت عقدها يف من خالل أعمال لينني و 

للعلماء  فويةعالفلسفة والفلسفة ال بكتاباألوراق العلمية ، مجعت مًعا  أسفرت هذه الدورة عن سلسلة من
(a1967) السياسة.عادة التفكري يف العالقات بني الفلسفة والعلوم واأليديولوجية و إب فيه ألتوسري  ، حيث بدأ 

على الرغم من أن هذه املراجعة قد أصبحت أكثر وضوًحا يف وقت الحق ، إال أن أحد اجلوانب األكثر إاثرة 
ة النظرية  أبن املستوايت املختلفة من املمارس االدعاء السبينوزيختلي ألتوسر عن  وللدهشة يف هذه األوراق ه

 أنه ال يوجد معيار كايف لرتسيم املفاهيم العلمية من املفاهيم األيديولوجية وأن عندهاأكد  ولقد كانت مستقلة.
ا مثل أي مفهوم هوم كان جيدً أن أي مف هذا ال يعين على كل حال، ا.هيم النظرية تتميز ابإليديولوجيمجيع املفا

كان   لذيمن الفهم افهم أفضل لألشياء  إجياد، إ ى آخر. ىميل العلماء ، من خالل عملهم على الواقع املادي 
  فاهيم العلمية.تلعبه يف توضيح امللعالوة على للك ، قال إن الفلسفة ال يزال هلا دور  .بديهيبشكل  وجوًدام

مفاهيم  إجيادو  واقع املاديبه العلماء لفهم ال عن مقدار العمل الذي يقومبغض النظر واحلال كذلك ألنه، 
قد أكد أن و  تحقيقاهتم ونتائجها.لأفضل ، جيب عليهم دائًما استخدام مفاهيم أيديولوجية لوضع إطار 

لنقد االفالسفة املاركسيني ىمكن أن يكونوا مفيدين للعلماء من خالل اإلشارة ، من وجهة نظر السياسة وطريقة 
خل اهذا التد ريسفلن  التارخيي ، إ ى أين وكيف كانت بعض املفاهيم اليت استخدمها العلماء أيديولوجية.

" أو حةصال" تتسم بدرجة أكرب منفكار أ عن مفاهيم "أكثر صدقًا" ، ولكن عن سةللفلسفة يف السيا
 . هلذه الكلمات وضعية" من الناحيتني املعيارية والالصواب"

كانت   بدافع احلاجة إ ى توفري الصلة بني النظرية الفلسفية واملمارسة السياسية اليتو ابلتوازي مع هذه اخلطوة ، 
مفيد تلعبه بني  ن الفلسفة هلا دورأب يف هذه احلالة ريعمله الكالسيكي ، جادل ألتوس يفمفقودة إ ى حد كبري 
صاحل كانت مدفوعة يف الغالب بفهم أيديولوجي ملاهية الوأكد ألتوسر أن املمارسة السياسية   السياسة والعلوم.
 ريي ملاهية اخلالب بفهم أيديولوج أن املمارسة السياسية كانت مدفوعة يف الغريوأكد ألتوس وكيفية حتقيقه.
لكشف عن اخلري يف واللتخلي عن األيديولوجيا ك طريقة على الرغم من أنه مل جيادل أبن هنا وكيفية حتقيقه.

، إال أنه أكد أن العلم ىمكن أن يساعد يف تصحيح التفكري اإليديولوجي بشأن الوسائل والغاايت حد لاته 
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ىمكن للعلوم االجتماعية على وجه اخلصوص أن تفعل للك من خالل إظهار كيف أن بعض  السياسية.
أنه يف وقت  حاألهداف كانت مستحيلة أو مضللة يف ضوء العالقات االجتماعية واالقتصادية احلالية واقرتا 

رًا ألن املعرفة ظن وسائل أخرى وأغراض أخرى بشكل أكثر ثراًء. وانتهاج معني ويف مكان معني ، قد يتم اعتماد
املعرفة  وصيل الفالسفة املاديني مبهمة تريالسياسيني ، فقد كلف ألتوس مباشرة  اجلمهور أو اطبالعلمية ال خت

ا ، وفًقا ملا انجحً  هذا االتصال إلا كان ، وظروفها ، وإمكانياهتا للسياسيني واجلمهور. للواقع املاديالعلمية 
لمرء أن يتوقع بداًل من للك ، ينبغي ل  ، فال ينبغي للمرء أن يتوقع جناح كل النشاط السياسي.ريلكره ألتوس

 ق أهدافها.رصة أفضل لتحقيحتواًل متواضًعا من أيديولوجية مثالية إ ى أخرى مادية وأكثر علمية ولديها ف

 

 نظرية األيديولوجيا 2.3

ا ماركسية أخرى كان كارً أف، وصاغ  1967لتوسري يف مراجعاته الىت بدأها يف أسبعينات ، استمر خالل ال
هود مفهوم " هنا حتتاج إ ى تطوير. ولعل أشهر تلك الصياغات املفاهيمية اجلديدة الناجتة عن تلك اجلأيعتقد 

وم يف نفسها ، مت نشر املفه يهوم يصف كيف يصبح اإلنسان لات تع" ، وهو مفيجاالستجواب األيدلو 
( ومت اقتباسه من مقال اكرب حتت عنوان 1970مقال حتت عنوان " األيدولوجيا وأجهزة الدولة األيدلوجية" )

 يت والىت تبقوالذارية بني الدولة و حيلل التوسري يف هذا العمل العالقات الضر  ونتاج الرأمسالية " ،إ" إعادة 
مية ولكن أيضا نظمتها القانونية والتعليأن فق  حتليل الدولة و نه ال يتضمإ نتاج قائًما.لإل يقتصاداالنظام ال

العالقة النفسية / السيكولوجية بني الذات والدولة كأيدولوجيا. كان الغرض من تلك السردية لسريورة تشكل 
التوسري يف أن االنظمة أو الدول قادرة على احلفاظ على هو تطوير حجة  Subjectificationالذات  

. naturalن أوضاعها يف البيئة االجتماعية طبيعية أتعتقد  ة انتاج الذوات اليتدسيطرهتا عن طريق إعا
ران فيه من و فكار الىت تكمن يف اخللفية والىت حتكم رؤيتنا للطريقة الىت يسري هبا العامل ، ودو األأاأليدولوجيا ، 

ن كل إال ، فح أيا على وضعها الراهن. على هنا دومً أعلى  ، وفًقا هلذه الرؤية،، ت فهم الل تفاعلنا معه خ
يدولوجيات يدولوجيا معينة تتوافق معها . ويتم أتسيس تلك األأعينة تتطلب املجتماعية القتصادية وااالالنظم  

تزود  واليتوهلم جرا، ة واملدرسة والكنيسة سر عن طريق مؤسسات أو " أجهزة الدولة األيدولوجية " مثل األ
هذا النحو  ا ألن الشخص يسلك علىمن خالهلا تعرف الذوات نفسها. ونظرً  ابلتصنيفات اليت النامية الذوات

نه أ، ويعرف نفسه  " استجوابه بنجاح ويتبىن املمارسات املرتبطة هبذه املؤسسات ، فقد مت " الرتحيب به " أو
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عية استمرار العالقات االجتما يا الن نتيجة هذه اإلدراكات هلى حنو معني. ونظرً الذات الىت تتصرف ع
نتج ت االيدلوجية اليت جهزة الدولةأيتاراي ضرورية حيث ىمكن استبدال القائمة، يرى ألتوسري أن ديكتاتورية الربول

 و شيوعية.أ ةستنتج لوات بروليتاري الذوات الربوجوازية بتلك اليت

 

 إحياء فلسفة ماركسإعادة   3.4

ا ملا اعتربه فقدااًن للبوصلة سياسًيا ونظراًي  لدى احلركة الشيوعية ، كتب رة أخرى ، ونظرً م 1978يف عام 
 فلسفة من السمني يفن يفصل الغث أخالله  يماركس يف حدوده " والذى كان ينو  التوسري مقاال بعنوان "

دلوجية فصل املفاهيم األي قق تلك الرغبة ، من خاللن حيألتوسري يف أعماله الكالسيكية أماركس. حاول 
طريقة  يوده " جيادل التوسري األن أبن  أيف كتابه " ماركس يف حد ،حال أيوإبراز املفاهيم العلمية. على 

ادية واملثالية ء ، املفاهيم امليس طوال مسريته ، هناك اجليد والسعمال ماركأن يف ن تنجح ألأللفصل  ال ىمكن 
 بشكل ميئوس منه ، والكثري منها غري انضج. خمتلطة

د جتاهل آراء نه قن واجهه أبوأسبق  يلتوسري مع النقد الذأ من ن نعترب  تلك املراجعة  جتاوابً أمن املمكن 
ن أاملقالة  ألن ألتوسري يقر يف هذهماركس الصرحية الجل صورة متخيلة لفلسفة ماركسية متسقة وحقيقية 

ة . على ن التاريخ له غايأ، وال فكرة  ل ، وال مفهوم االغرتاب اإلنساينعن منطق هيجا ماركس مل يتخل أبدً 
ن هناك معيارًا ألتوسري أسفة املاركسية. بدال من للك يرى حال مل يتخل ألتوسري عن حماولة حتسني الفل أي
ته الربجوازية شأمل يتمكن ماركس من رؤيتها بسبب ن لنا برؤية حدود تفكري ماركس اليت خر يسمحآ مادايً 

وتعليمه املؤسس على  املثالية األملانية. هذ املعيار هو مدى جناح وفشل املفاهيم املاركسية كما مت توظيفهم يف  
املمارسة العملية يف اتريخ احلركة الشيوعية. عندما نقوم جبرد للمفاهيم املاركسية ونفرز منها املفاهيم الناجحة 

مكانياتنا إنفسنا و كأفضل طريق لفهم ا  يية تشمل فق  املنهج العلمادية ، ماركسسيتبقى لنا فق  املاركسية امل
فلسفة  يشمل أهنا فلسفة ال ت تبقىن تلك الطريقة غري قابلة للخطأ . واملاركسية الىت ستأا نفهم يضً أ، و 

شمل نظام من تن الرأمسالية ستقود حتما حنو الشيوعية. هذه املاركسية ال أا على ن أتكيدً مللتاريخ وال تتض
شمل العالقات بني هنا ال متتلك نظرية مثبتة تإ ،. عالوة على للكيتضمن التحليل العلم ملفاهيم املرتابطة اليتا

تلك  ا ، تتخلىخريً أ. الىت تقدمها املمارسة العملية البىن االقتصادية والبىن الثقافية ، لكن نظرية للمعرفة احملدودة
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ول الثقافة حاملرء يفكر داخل و  أن يهنا تعإتها من خارجها ، ها وحركاقة أبكملقاملاركسية عن حلم حتليل الث
 من اجل التأثري يف تلك الثقاقة وتغيريها. الىت يعيش فيها 

 

 (: املادية العشوائية1980 – 1986األعمال املتأخرة ) .5

للتساؤل  1982 عام وفاة زوجته ، عاد ألتوسري تتل ب سوء حالته الصحية واألحداث اليتنقطاع بسبابعد  
لفلسفة ماركس، ووسع نطاق البحث للتكهنات حول امليتافيزيقا الىت جيب أن تستند  يبشأن ما هو ضررو 

وعية ، جاءت  يعليها. بعد ان حترر ألتوسري من وضعه الغامض الناتج عن رغبته يف التأثري يف اجتاه احلركة الش
 philosophy ofمجعت مًعا يف كتاب " فلسفة املصادفة واليت ،ذا املشروع النصوص املرتبطة هب

encounterتلك النصوص  كانت  " ، خمتلفة يف موضوعها وأسلوهبا بشكل هائل عن كتاابته األخرى. وسواء
ابعتبارها  عامل اآلنهنا تإأو  ابلعكس كانت مبثابة احنراف فو  حىت مفتاًحا لفلسفة التوسري أمتثل استمرارا 
عمال كانت  ألن الكثري من األفكار يف هذه اأبرشيفية قوية أدلة نصية و أهناك ن إ ى أونظرا مصادر اثنوية. 

 د.ن تلك األعمال تعود لفرتة سابقة من حياته يكتسب مزيد من التأييأبالقائل  ين الرأإكامنة لوقت طويل ، ف

يف   ما يالحظ ليالً " أو تقليد ق ن هناك " أرضيةأ يلتوسري الفلسفية األخرية هأطروحة املبدئية  يف كتاابت األ
 matterialismمساء  خمتلفة مثل  " املادية الصدفوية أو العشوائية أطلق علي هذا التقليد  وأ ،اتريخ الفلسفة

of encounter  أو " املادية العشوائية ، "Aleatory matterialism حاول فيها  " ، والطريقة اليت
 حد  أي يف وإ ىشارة إ ى كواإلمال الفالسفة الذين ىمثلون هذا التيار ،توضيحها هى ببساطة التعليق على أع

ييتيوس ، لوكر و أبيقور ، و ،  دىموقريطسيستخدموهنا. استشهد التوسري ابإلضافة إ ى ماركس، بكل من 
التقليد ة ممثلني هلذا كفالسف  فيتجنشتنيو هايدجر ، و سيكيو ، مونتو روسو ، و ،  هوبزو سبنوزا ، و ميكيافيلى ، و 

بيق من ن هذا التقليد موجود وفعال وقابل للتطأوسري القول . من خالل تلك القراءة لتاريخ الفلسفة أراد الت
ر الستينات من اخن طرحها يف أو وأسبق هلا  ن يعود ويدعم الفكرة  اليتأة الفلسفية. أراد ألتوسري أيًضا الناحي

ن االجتاهني إوسري فلتأ، ومها املادية واملثالية. وحسب سفة ن هناك موقفني فق  يف الفلأ يالقرن العشرين ،وه
 دائما يف حرب احدمها يسعى لتعزيز الوضع الراهن واآلخر يسعى لتجاوزه.

https://hekmah.org/%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b7%d9%88%d8%b3/
https://hekmah.org/%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%a9-%d9%87%d9%88%d8%a8%d8%b2/
https://hekmah.org/%d9%81%d9%8a%d8%aa%d8%ac%d9%86%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d9%8a%d9%86/
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ضعية عن ا الو هنا عرفت ابعرتاضاهتا بقدر ما عرفت ابدعاءاهتإلعشوائية تتعارض مع املثالية ، فورمبا ألن املادية ا
ن أس من املفاج  فليالتقليد ،  ايضا ضمن الفالسفة املنتسبني هلذأماركس مشمول ن أالعامل والتاريخ ، ومبا 

ا فصل عمال التوسري املبكرة ،  تشمل هذه االعرتاضات ايضأاالعرتاضات جندها منسوبة له يف  الكثري من تلك
لتوسري أ، يرى  الفاصلاية . مع هذا احلد صل وغأن للكون أو فكرة أوسري " مبدأ العلية / السببية " ما امساه الت

ية ا املادايت والدايلكتيكضً يأ، ولكن  هات املعتادة يف التقليد العقالينمن هذا التقليد ليس فق  الشب ن يستثينأ
والفلسفة مستقلون  ن الفالسفةأبتقول  تعهد أيضا ابستبعاد االسطورة اليت. و يوامليكانية مع منطقها التحديد

عامل كموضوع ل، ولكن الفلسفة ليس لديها معرفة هبذا ا يمبوضوعية. يوجد عامل موضوعخلارج يرون العامل من ا
الفلسفة ليست  انه ليس لديها طريقة لتأسيس نفسها وال مادة تفكر من خالهلا وتنشأ اترخيًيا. هلذأ، بسبب 

الفلسفة مشروطة ،  اتنتجه فاملعرفة اليت ،علًما وال علم للعلوم ، وليست منتجة حلقائق كونية. بدال من للك
 ن أو أفهى خاوية ،  objectلا كانت الفلسفة ال موضوع هلا إع غريها من احلقائق املتنافسة. و وتتعارض م

 املوضوع مل يوجد بعد ولكنه ىمكن أن يوجد.

هنا تفتقر إ ى عبارات وضعية. ابلنظر إ ى إ  ،objectن   فلسفة / املصادفة   تفتقد إ ى موضوع أ وال يعين
طروحات قية أو األت امليتافيزين تلك العباراإتوسري ، فألولوجية / املعرفية للفلسفة حسب الة االبستماحل

نه يتفق مع أ هي  ىطروحة األو ديها قيمة تفسريية  أو عملية. األامليتافيزيقية فق  صحيحة يف حالة ما كانت ل
ل العوامل .  ائية هى أصل كالصدفة  أو العشو  نأى املوجودة .  األطروحة الثانية املادة فق  ه أبن دىموقريطس 
وأسباب  ن تعرف وتوصف وتتوقع طبقا لقواننيأهذه العوامل وتعرفها ، ىمكن  ن  األمناط الىت تشكلأوحيث 
هذه   أمناط عن طريق الصدفة ،ن تلك العوامل نظمت سواي يفأهى أيضا صحيحة. ومع للك فالواقع معينة 
مناط ال ىمكن معرفتها إال بشكل حمايث. اثلثًا : العوامل اجلديدة والنظم اجلديدة نفسها خترج عن طريق الصدفة األ

عندما ن حتدث. فأ يالنظم أم ال ، فلم يكن من الضرور من عناصر مادية موجودة مسبًقا. وسواء حدثت تلك 
 لعامل القدمي.و يستمر اأ ن يتشكل عامل جديد ،أما أم العناصر املادية ، طدتص

( ، هلا )كوين يولوجأو كومس ينطولوجأية على مستوى حهلا قيمة توضي ن العبارات اليتفإ ،ابلنسبة أللتوسري
فة الذين سو وهوبز كأمثلة للفالسهاد بكل من رو تشتوى الفلسفة السياسية. بعد االسمس أيضا قيمة على

بدأ الذى وماركس للم يعود التوسري إ ى مكيافيلشروط ، يوجود النظم السياسية م رصل واستمراأن أدركوا أ
والعلمية والضد  الضد الهوتية ، ن املادية الصدفوية تعمل يف اجملال السياسي. وهكذا فاملاركسيةأكيف بىمثل 
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ا. وفقا هلذا الفهم نلتوسري عرب مسريته املهنية تتسق مع املادية امليتافيزيقية املبينة هأطورها  اليت ،نسانويةإ
كن للعلماء دراسة نه ىمأىمكن التنبؤ هبا. على الرغم من  ن اجملتمعات والذوات تتصرف بطريقةإف ،ركسيةللما

ك  الكثري سوى وصف تلميتقد ن الفلسفة ىمكنها أنه ال يبدو أهذه األنظمة ووصف خصائصها ، إال 
ا مشروع همً ، ومستل ا مباركسلتوسري  مستشهدً أى األكثر عمومية. ومع للك ، يرى التفاعالت يف املستو 

كثر من للك عن أنجز ن تأن الفلسفة املادية ىمكنها أ مري جديد يف إمارة جديدة "أيف " تنصيب  يميكيافيل
ن من منظور ال من منظور ضروريته ولك ي،ونقدها وتوقعاهتا. ألنه من خالل دراسة نظام سياس توصيفاهتاطريق 

ظ ، وانصت هلا شخص احل مكانيات  حتوالته. لو ابتسمإيف  ا على التفكريمشروطيته سيكون الفيلسوف قادرً 
هنا قوة حمدودة إجديد. ولكن ابلتاكيد  ييف نظام سياسن تتجمع أن العناصر من املمكن إف ،اثرهاآما وحدثت 

يرى  يدة اليتة الوحهنا الفلسفإلدى الفيلسوف. وعلى أي حال ،  بة وال ىمكن التنبؤ هبا ، تلك التللغاي
العالقاتت  مثل املثالية على اعادة انتاجاسبة للممارسة السياسية والتعمل هنا منأعماله املتأخرة أ لتوسري يفأ

 القائمة .
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