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ل المادٌة أساس فً الماركس ٌة، حٌث أنها المفصل الذيي حذو 

وإيا  .جذذدل غٌ ذذل إلذذى منهجٌذذة علمٌذذة عنطلذذا مذذ  وعذذً الوا ذذ 

كانت المادٌة كفلسفة  ائمذة  بذل مذاركس إن أ  انعهالهذا النذوعً 

لذذم ععذذد عععلذذا بوا ذذ   أل  المسذذةلة. عحهذذا معذذر عبذذر غذذيا الجذذدل

، بذذل أصذذب  مذذ  ال ذذروري سذذاك ، وبعفسذذٌر مٌكذذانٌكً لحركعذذر

ورة الوا عٌة العً كذا  جذدل غٌ ذل  ذد بلورغذا علذى علمس الصٌر

لكذ  منطلهذام مذ  أنهذا غذً صذانعة غذيو الصذٌرورة صذعٌد الفكذر، 

 .الوا عٌة

 ما المادٌة فً الماركسٌة؟: لهيا ٌنطرح السؤال

ذذل لذذد  اعجاغذذات  ولهذذد فذذرب البحذذث فٌهذذا المٌذذل الذذيي عةص 

كانذت ( خصوصذام الماركسذٌة السذوفٌعٌة)ماركسٌة غٌمنت لعهذود 

 عنكفئ بالجدل المادي، وبالعالً بفهم المادٌة إلذى مراحذل أسذبا،

وبهيا فهد عذادت . كاسرة النهلة النوعٌة العً عحههت م  ماركس

إلذذذى مادٌذذذة مبعيلذذذة ا عصذذذادوٌة الطذذذاب ، اسذذذعنادام إلذذذى األغمٌذذذة 

المعزاٌدة العً حظً بها ان عصاد فً بحذوث مذاركس، واععبذارو 

د لمج مذذذل البنٌذذذة المجعمعٌذذذة، وللفكذذذر بذذذة  ان عصذذذاد غذذذو المحذذذد 

ممذذا بلذذور النظذذرة العذذً ن عذذر  فذذً الفكذذر سذذو  . بالخصذذو 
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وغو مذا كذا  ٌذول   .انعكاس لال عصاد، انعكاس مٌكانٌكً، صورة

ل الذوا عً، " الحركذة"فـ . العفوٌة فً الممارسة عذةعً بعذد العحذو 

ل  .والفكرة ععبلور بعد غيا العحو 

مادٌذة، رمذم أ  إنجلذز غيا الو   فرب إعادة البحذث فذً ال

م دراسات مهمة فً غيا المجال، وكذيل  لٌنذٌ  ل لكذ  .  د  د  عحذو 

الماركسذذٌة إلذذى مادٌذذذة مبعيلذذة كذذا  ٌفذذذرب إعذذادة البحذذث فذذذً 

. المادٌذذة، وخصوصذذام فذذً مو ذذ  الفكذذر فذذً الصذذٌرورة الوا عٌذذة

 فهل أ  المادٌة ن عجعل أولوٌة للفكر فً سٌاا الصٌرورة غيو؟

اب ٌنطلا م  أ  المادٌة كرؤٌة لم ععبلور إن إيا كا  غيا الكع

د المثالٌة على عذارٌ  البشذرٌة،   ٌ فً العصر الحدٌث، وبالعالً عس

فإنذذذر سذذذعى أل  ٌذذذعلمس معنذذذى المادٌذذذة، والفذذذارا بذذذٌ  المذذذادة 

لكنذر  .وٌشٌر إلى العال ة بذٌ  المذادة والوجذود المذادي والمادٌة،

الٌذذذة، وٌشذذذٌر إلذذذى ٌعنذذذاول عذذذارٌ  الفكذذذر بعال عذذذر بالمادٌذذذة والمث

ذذذعر فذذذً البنذذذى انجعماعٌذذذة،  ومسذذذةلة الفذذذارا بذذذٌ  الفكذذذر عو  

لكذذً ٌلمذذس . والذذوعً، والذذوعً الجمعذذً ومسذذةلة اننشذذهاا فٌذذر

الوعً غو جزء مذ  الوجذود الذوا عً، وبالعذالً فهذو / بة  الفكر

نعذذم غذذو نعذذذا  . عنصذذر فعذذل ولذذٌس صذذورة أو انعكذذذاس سذذلبً

أنذر ععبار أنر صورة، حٌذث الوجود الوا عً لك  غيا ن ٌساوي ا
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عنصر مؤثر، فً السلب وفذً ايٌجذاب، فذً حركذة الوا ذ ، ألنذر 

ولهيا كلمذا عطذور وعذٌهم  .وعً البشر اليٌ  ٌمارسو  وجودغم

عطذذذورت مهذذذدرعهم علذذذى السذذذٌطرة علذذذى غذذذيا الوجذذذود، وعلذذذى 

 .إخ اعر

وبذذٌ  ( الطبٌعذذً)غنذذا نلمذذس العال ذذة بذذٌ  الوجذذود المعطذذى 

العمل على عحوٌلر بمذا ٌحهذا سذٌطرة أعلذى الوعً بر، وبالعالً 

  .ٌوجدو البشر بوعٌهم وبوا عهمعلٌر، وبالعالً ٌحها نمط حٌاة 

إي ، المادٌذذة فذذً الماركسذذٌة ن ععنذذً المذذادة، ون الملمذذوس 

ولهد عبلور . الفكر كيل ، حٌث أنر جزء م  الوا  فهط، بل ععنً 

ٌععهذد بذة  أل  ماركس كذا   الجدل المادي م  فهم غيو المسةلة،

غً حركة الوا    المنظومة النظرٌة العً بلورغا غٌ ل فً الجدل

دة فذذً الذذيغ ، ومذذا فعلذذر غذذو فهذذم يلذذ ، وبالعذذالً البحذذث  مجذذر 

فذذذً الوجذذذود الذذذوا عً، وفذذذً  .انطال ذذذام منهذذذا فذذذً حركذذذة الوا ذذذ 

لهذذيا بذذات عحوٌذذل المجعمذذ  ٌفعذذرب وعٌذذر  .الصذذٌرورة الوا عٌذذة

ممكنذات و ذ  )صٌرورة الوا عٌة  بالم، وبالعالً وعً ممكنات ال

وغيو غً مهمذة الماركسذً الذيي ٌسذعى إلذى (. الطبهات ووعٌها

 .عحوٌل الوا  

أخٌرام، سنلمس غنا العرابط بٌ  الفهم المادي والجذدل، وغذيا 
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غنذذا ٌجذذري العركٌذذز علذذى المادٌذذة  .مذذا ٌحعذذا  إلذذى عو ذذٌ   خذذر

عحههذت فعبذرو . والفهم المادي، رمم أ  العحلٌل ٌهوم على الجدل

اننعهالذذذة فذذذً الفهذذذم المذذذادي، وبالعذذذالً جذذذر  عجذذذاوز المادٌذذذة 

غذذيو غذذً لحظذذة . الهدٌمذذة، كمذذا جذذر  عجذذاوز الفلسذذفة الهدٌمذذة

 .ماركس وإنجلز
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 المادٌة والمثالٌة

 

لتىىىاريل الفكىىىر الن ىىىري  أ بىىى نقىىىو إلىىىي مي مىىىد  يمكىىى  م  

 منفصىةة ،خىار  المووىو  هي الذات م  ؟ ه "يته الذاتيةخاص"

عنه؟ مم منها تعبير عنىه وبهىذا تكىو  خاصىية الىذات هىي خاصىية 

الفكر منىه ككىر، مي منىه  "خاصية"؟ وبالتالي تكو  ذاته المووو 

إنهىا  .هي انعكاس مطابق مو مفارق لةمووو  ،تصورات ومككار

إنىىه العقىى  . كةمىىات مصىىامة، منسىىقة، لةتعبيىىر عىى  المووىىو   إذ

 "مثىىى "وتصىىىورات و  الواقىىىل إلىىىي مككىىىار البشىىىري وهىىىو ي ىىىو  

الواقىىل كىىي  "يىىن م"إنىىه بالتىىالي العقىى  البشىىري وهىىو  ."م ىى م"و

وهو بهذا يخوىل لتاريخيىة م ىددة، مرتبطىة بتاريخيىة . صورة ما

 ؟التطور االقتصادي االجتماعي

نشىوبها  تكمى  كىي "الخاصىية"هىذ   إ  االنط ق م  م  ذاتيىة
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همىىا  ،  معقىىدة التجىىاهي  كةسىىفيي   متعاروىىي عمةيىىة تكىىو   وىىم 

وكىق الفهىم المتىداو  انط قىا  مى   االتجا  المثالي واالتجىا  المىادي

ألنهىا هنىا بالىذات  ،معنىي موهومىا   هاعطيي ،"الماركسية السوكيتية"

تدمر التاريخية  يث تعتبر م  ك  تاريل الفكر الن ري هو تاريل 

بينما كىا  هىذا  التعارض والتفارق بي  هذي  االتجاهي  الفةسفيي ،

خاصيات عصىر م ىدد، هىو العصىر  م وذاك التفارق  التعارض

ال ديث، عصر الرمسمالية،  يث نشأ التناز  كي الفكر بي  هذي  

. وبالتالي كإ  نشوء ك  منهما متأخر ع  األخر كثيىرا   .تجاهي اال

 "مثىالي"ور صىلةفكىر الن ىري مسىس لت "الخاصىية" إ  ت ديد هذ 

،  يىىث والمثاليىىة لتىىاريل الفكىىر الن ىىري ولمعنىىي كىى  مىى  الماديىىة

، وهنىا (مي كةسىفية)خاصىية ن ريىة  هذ  هي "الخاصية"مصب ت 

 .لتاريل الفكر الن ري "الخاصية الذاتية"تكم  مزمة 

 
 :نهد الخاصٌة الياعٌة للفكر

 الةذي  ولسوف يتوح ذلك  ينما نر  م  االتجاهي  الفةسفيي 

ةىي معنىي لكننا ال نقىل ع ،"المادي"واالتجا   "المثالي"هما االتجا  

ه  شهد التاريل هذا وه  إ  معناهما بديهي؟ . لك  م  االتجاهي 

تطور الفكر الن ىري هىو تطىور م  االستق   بي  اتجاهي ؟ وه  
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هذا الميى  الىذي هي  كي ات ادهما وتصارعهما؟ وه  هذي  االتجا

  االتجىاهي  الفةسىىفيي  لكىى هىو يمتةىك القانونيىة التطوريىىة الخاصىة

 هى  المثاليىة اتجىا  كةسىفي كمىا الماديىة؟ م يانىا   ، وم  ثىمالربيسي 

رمىىم الفىىارق الهابىى   ،"الميىى "و "االتجىىا "بىىي   اةسىىاوالم تجىىري

وربمىا  كالمي  كر  كي اتجا ، وبالتالي ال ي  ي باستق  ،. همابين

وال شىك  .يمث   تراكما  داخ  االتجا  ذاته يمك  م  ينشق  كيمىا بعىد

 . "المادية"و "المثالية"س معني كي م  هذا الخةط نابل م  التبا

ولقد  دد إنجةز معني ك  منهما بدقىة،  ينمىا مكىد م  معناهمىا 

ولم  ،المادة ت ديدا ، مولوية الفكريت دد كي القو  بأولوية الفكر مو 

مولويىىة  عةىىي كالمثىىالي هىىو مىى  ي كىىد ،يىىر لهمىىا معنىىي خىىار  ذلىىك

 .(1) مولوية المادة عةي الفكر، والمادي هو م  ي كد

 كىى  مسىىيطرة عةىىي التىىي كانىىت ووكىىق ذلىىك كىىإ  المثاليىىة هىىي

اعتبرت الفكرة  ثتاريل الفكر منذ نشوبه إلي العصر ال ديث،  ي

 "الميىىو  الماديىىة"هىىي العةىىة األولىىي، رمىىم ( وهللا وىىم  الفكىىرة)

وهنىا . واألككار الواقعية التي انوجدت طيةة تىاريل الفكىر الن ىري

                                                           

كىي مىاركس « الفةسفة الك سىيكية األلمانيىةلودكيغ كويرباخ ونهاية »إنجةز  (1)
، 1، دار التقىدم، موسىكو، ط2،  3م« منتخبات كي ث ثة مجةدات»إنجةز 
 .197، ص1981
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الفكىىر الن ىىري قبىى  العصىىر  يبىىدو م  اتجاهىىا  وا ىىدا  سىىاد تىىاريل

 "مىىي   ماديىىا  "ال ىىديث، وهىىو االتجىىا  المثىىالي، لكنىىه كىىا  ي ىىوي 

بصيغة مو بأخر ، وتراكمات هذا المي  هىي التىي مسسىت لنشىوء 

اتجا  مادي كي العصر ال ديث، تبةور مل ماركس ت ديدا ، ليشىهد 

 "مثىىالي"الفكىىر الن ىىري صىىراعا   قيقيىىا  بىىي  اتجىىاهي  كةسىىفيي ، 

ولقىىد ت قىىق ذلىىك، كقىىط،  ينمىىا تشىىك  اتجىىا  يسىىتند إلىىي  ."يمىاد"و

وال شىىك كىىي م  إطىى ق تعبيىىر  .عةىىي الفكىىر المىىادةككىىرة مولويىىة 

مىىادي عةيىىه مثىىار التباسىىات مكثىىر ممىىا مووىىح كنهىىه، كهىىو اتجىىا  

عىت ونب. دعةمي، ينطةق م  ت ةي  المادة، مستندا  إلي منطىق م ىد  

 .المادة عةي الفكر مولوية :ماديته م  هذ  الفكرة البسيطة

الفكىر الفةسىفي يشىهد التوىاد بىي   كي هذ  المر ةىة بىدم تطىور

ريل الفكىىر الن ىىري ممىىا قبىى  ذلىىك كةقىىد شىىهد تىىا ،اتجىىاهي  كةسىىفيي 

ذا المثىىالي لةفةسىىفة، وإ  كنىىا نميىىز بىىي  شىىكةي  لهىى سىىيادة الطىىابل

الهىىوتي، يسىىتند إلىىي ككىىرة هللا، الصىىانل، الفاعىى ،  :، األو الطىىابل

يستند ال إلي هللا، ب  إلي الفكرة ذاتهىا، الصىانعة  :والثانيالمقرر، 

الفاعةة، المقىررة، لكى  دو  م  ننسىي بىأ  هللا ككىرة ميوىا ، لكنهىا 

، ترسم كي مهاب مقدس، لم تستطل الفكرة كي وقت ال ىق  يازتىه

بأ  العةىة األولىي كىي الفةسىفة كانىت مفارقىة  يوميوا  دو  م  ننس
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لهىذا جىاء . سيصبح كي الفكر ال ىديث لةعق  وليست م  العق  كما

الفكر الن ري البرجوازي كاستمرار لفكر مثالي عريق كي القدم، 

سىو  مى  ميىو  نشىأت ت ىت مهىاب الفكىر  "المادية"لم تنشأ بينما 

انعكاس لةواقىل  هو د لنشوبها هو م  الفكرالمثالي، مساسها والم د  

س،  يىىث هىىذ  دثرا  بالمقىىدمهمىىا كىىا  مىىابرا  كىىي المثاليىىة، مو متىى

مهمىا كانىت هما نتا  الواقل ذاته، وبالتىالي ك المثالية وذاك المقدس

كىىىإ  تووىىىعاتها الواقعيىىىة سىىىوف تةمىىىس  األككىىىار العامىىىة مثاليىىىة

لهذا وجدنا م  . ما "مي  مادي"مما يسمح بنشوء  ،مشك ت الواقل

مكثىىر األككىىار مثاليىىة، المتبةىىورة مىىل هيغىى ، مىىدت مكثىىر األككىىار 

موقفىىت عةىىي قىىدميها، بت ديىىد مولويىىة الواقىىل عةىىي ماديىىة،  ينمىىا 

كىي الم لىف "ولقد مووح ليني  هذ  المسألة  ينما قىا  بأنىه .الفكر

األكثر مثالية لهيغ  نجد مق  ما يمك  م  المثاليىة، مكثىر مىا يمكى  

  .(1)"، لكنه واقل"متناقض"م  المادية، هذا ممر 

الن ىري،  لتىاريل الفكىر "الخاصية الذاتية" "سخف"هنا نة   

بى  تبىدو . "اتجىاهي  كةسىفيي " يىث تتهىاو  ككىرة التعىارض بىي  

منه تاريل التراكم الذي يفوي إلي قطيعىة، وهىو كىي كى   هخاصيت

                                                           

ترجمىىىة اليىىاس مىىىرقص، دار " ، عىىى  الىىديالكتيك1-الىىىدكاتر الفةسىىفية "لينىىي  -1
 .1983، 2بيروت، ط-ال قيقة
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 مرابىىة كىىي ذلىىك أل  الفكىىر األ ىىوا  خاصىىية التىىاريل كةىىه، وال

 .لةواقل( وإ  معقد)هو انعكاس  الن ري

 تنىاو  ةلك ، م  زاويى. لهذا يفرض تطور الواقل تطور الفكر

رمىم تطىور  كي طبيعىة الفكىر، "ثباتا  "نةمس  "المادية"و "المثالية"

 يىث . الواقل منذ عشرات القرو  إلي اآل  ورمم اخت ف طابعه

م كى  التطىور الىواقعي الىذي منتج العق  البشىري ككىرا  مثاليىا ، رمى

وبالتىالي كىي وعىي الواقىل  ،"العقةنىة"لقد ت قق التراكم كىي . ت قق

  التفسير الميتاكيزيقي، وهذا التراكم هىو الىذي مكوىي باالبتعاد ع

وكا  تطور العةوم الطبيعية هو مساس نشوء . "المادية"إلي نشوء 

والعةىىوم الطبيعيىىة كانىىت . "الماديىىة"، ومىى  ثىىم "المثاليىىة"الفةسىىفة 

ورمىم تأثرهىا  ،الواقىل/ مساسا ، مي كي المىادة "الفيزيقا"تب ث كي 

مهىىىدت شىىىيبا  كشىىىيبا  لنشىىىوء العق نيىىىة كةسىىىفيا  بالميتاكيزيقىىىا كقىىىد 

 (.الميكانيكية وم  ثم الجدلية)وم  ثم المادية ( المثالية)

 "قطىب"تىاريل  هىون كد هنا بالتالي م  تىاريل الفكىر الن ىري 

جديىىد، دو  م  يسىىتطيل الهيمنىىة  "قطىىب"منىىه  ىىديثا   مهىيم  انسىى   

عطىىي مىا زالىت األولويىة ت "الماديىىة"و "المثاليىة"كمى  زاويىة . بعىد

عةىي مشىد ، كقىط، كىي  "المثاليىة"و "الماديىة"لةفكر، والتنىاز  بىي  

عةينىىا م  نب ىىث كىىي  "الماديىىة"ولكىىي نفهىىم نشىىوء . هىىذا العصىىر
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التىىراكم الهابىى  المت قىىق طيةىىة القىىرو  الماوىىية كىىي  ىى  هيمنىىة 

لقىد  اولىت . ،  يث لىم يكى  التنىاز  بينهمىا قىد نشىأ بعىد"المثالية"

باالستناد إليهىا، وتطورت العةوم ال ديثة، االستق   منذ  "المادية"

رمىم ذلىك، مى  عبىاءة  ،التي لىم تخىر  "المادية الميكانيكية"لتنشأ 

ت عى  ع ىم التىراكم الىذي مكوىي كيمىا بعىد "المثالية" ، لكنها عبر 

مسىىتق  مخىىذ  "كةسىىفي"كتصىىور  "الماديىىة"مىىل مىىاركس إلىىي نشىىوء 

، متكبىا  ا  بعىديفرض نفسىه شىيبا  كشىيبا  دو  م  يصىبح قطبىا  مهيمنى

عةي مقصي ارتفا  المثالية مل هيغ ،  يث تبةور الجد  الذي هو 

، والتىي كانىت تبىدو الصيرورة الواقعية مبةورة كي مقصي التجريد

ولتبىىدو قيمىىة . الواقىىل، م سسىىة صىىيرورة الواقىىل" م ركىىة"منهىىا 

د صىيرورة  ماركس هنا،  يث باتت الصيرورة الواقعية هىي م ىد 

ىىى  كىىىي الجىىىد ، هىىىي الفكىىىر، وباتىىىت صىىىير ورة الفكىىىر، التىىىي تتمث 

المنهجيىىة التىىي ت سىىس لىىوعي الواقىىل عةميىىا ، عبىىر االنطىى ق مىى  

د الفكر  .إواكة ماركس الع يمة، كو  الواقل هو م د 

وهىىو مىىا زا  قابمىىا ،  "اتجىىاهي  كةسىىفيي "هنىىا قىىام التنىىاز  بىىي   

ىزا   يىث امتةىك   ،"المىادي"رمم التأثير الواسل الذي مدا ل تجىا   ي 

االتجىىا   التىىأثير كىىي بىى  كىىي إطىىار ،واسىىعا ، ال كاتجىىا  مسىىتق  كقىىط

يتمث  كي إمكانية م  يت و   إلىي قطىب  بات والس ا  هنا. "المثالي"
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 .مهيم 

مسىتق  لىم  "مىادي"لك ، ال بد  م  التنبيىه إلىي م  نشىوء اتجىا  

لىىىىد   مصىىىىبح  يىىىىث، "المثاليىىىىة"يمنىىىىل مىىىى  م  يخوىىىىل لتىىىىأثير 

. المىادة/ تعطي األولوية عةي الواقىل "ككرة" "ةالماركسية الرابج"

. "مثاليا  "وبهذا كقد عاد، كي هذ  ال الة ت ديدا ، إلي م  يكو  ككرا  

جىزء مى  الواقىل  هىو وهىذا يفىتح عةىي مسىألة هامىة هىي م  الفكىر

كهو نتا  اإلنسا  الواعي، مي اإلنسا  الساعي إلىي صىو   ،ميوا  

ي  الواقل والمادة هىو هنىا، والفارق ب. واقعه كي تصورات ومككار

غذذيا . ميوىىا   "عقةىىه" يىىث تخوىىل المىىادة لفعىى  اإلنسىىا  ولكىى  لىى  

الفعذذذل ويا  العهذذذل ٌسذذذهما  فذذذً وعذذذً المذذذادة، وبالعذذذالً، فذذذً 

الواقل  يىث /هذا هو المووو  . السٌطرة علٌها وعطوٌرغا كيل 

نتىا  ) "العقى "ي  ي العم  اإلنساني بقيمة عةيا، و يث يكو  لى  

 .كي صيرورة الواقل دور هام( فكري والعمةيالعق  ال

 
 :المثالٌة ومو   الفكر فً الوا  

إ  هىىذ  المسىىألة تووىىح الطىىابل المعقىىد لةفكىىر، وبالتىىالي مىىد  

أل  القىو  بأولويىة . "المادية"و "المثالية"ال اجة إلي ت ديد معني 

ىةا) "تبعية"ب   ادة عةي الفكر ال يفوي إلي القو الم /الواقل ( ل اقي 
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وبىي   .الواقل، ب  يشير إلىي منىه نتاجهىا، انعكىاس لهىا/لفكر لةمادةا

(. ر يتها)واالنعكاس مساكة ال بد  م  وعيها ( ل اقيةاال) "التبعية"

مىىرتبط  "الماديىىة"و "المثاليىىة"وهنىىا تت ىىدد قيمىىة القىىو  بىىأ  معنىىي 

إمىا م  الفكىرة  بأساس عام، بزاوية ن ىر عامىة، هىذا األسىاس هىو

المىادة / المىادة، هىي م سسىته، وإمىا م  الواقىل/هي صىانعة الواقىل

المىىادة هىىو / مو بالسىى ا  هىى  الواقىىل. هىىو صىىانل الفكىىرة وم سسىىها

المىادة هىو / األص  مم االنعكاس؟ وبالتالي،  ينما ن كىد م  الواقىل

األص  وم  الفكىر هىو صىورتها نسىتطيل العبىور إلىي مسىألة دور 

 .اإلنسىا  الىواقعيمىادام نتىا   الفكر الىذي يغىدو جىزءا  مى  الواقىل

صىورة مشىوهة ، "وهميىا  "وهو هنا بالذات يت دد إمىا بكونىه ككىرا  

. معاكسة له، مو بكونه ككىرا  مطابقىا  يعب ىر عى  الواقىلع  الواقل و

وكي كةتا ال ىالتي  سىوف ي مى  مى  الواقىل شىيبا  مىا، رمىم منىه ال 

إذا مىىىا لمىىىس الواقىىىل، انط قىىىا  مىىى  ر يىىىة  "ماديىىىا  "يكىىىو  ككىىىرا  

مادامىت  "ماديىا  "ت مى  شىيبا  مىا  "المثالية"وبالتالي كإ  . "ةوهمي"

اإلنسىىا  الىىواقعي الىىذي يسىىعي لةتعبيىىر عىى   "عقىى "نتجىىت عىى  

كمىىا يجهىىد لةجابىىة عىى  مسىىبةة الواقىىل ويعمىى  مىى  مجىى   ،واقعىىه

دورا  مهمىىا  كىىي التقىىدم  "المثىىالي"ولهىىذا كقىىد لعىىب الفكىىر . "التقىىدم"

وكذذذل العلذذذوم )لفلسذذذفة لهذذذد عطذذذورت ا. طيةىىىة القىىىرو  الماوىىىية
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، ون جت المهونت المادٌة فذً غذيا "مثالً"فً  الب ( النظرٌة

لهذا قةت سابقا  إ  الشك  الناوىج لةمثاليىة مىل هيغى  كىا  . الهالب

تبةىىور ” المثاليىىة“كفىىي قالىىب . مىىل مىىاركس "الماديىىة"مسىىاس تشىىك  

مفهىىوم العق نيىىىة ومفهىىوم التقىىىدم ومفىىىاهيم الشىىك والنقىىىد والجىىىد  

ال قيقىىة والخطىىأ، العىىام والخىىاص، الشىىك  والموىىمو ،  ،ةوالنسىىبي

لكىىىى  كىىىى  تةىىىىك . إلىىىىل... األمىىىىة والىىىىوط  والطبقىىىىات والدولىىىىة و

كىىىا  يووىىل كىىي قالىىىب  "مىىادي"المقىىوالت، وكىىذلك كىىى  مفهىىوم 

وهنىىا . لهىىذا عىىزي كىى   ىىدث واقعىىي إلىىي عةىىة مولىىي. "مثىىالي"

ث القديمىىة وال ديثىىة،  يىى "المثاليىىة"بالت ديىىد يكمىى  دور الفةسىىفة 

ل . تطورت ونوجت وهي ت دي هذا الدور لكنها ميوا  كانت توس 

 .م  معركة الواقل وتكشف مقوالته

المىادة، واعتبرنىا / بتأكيد مولوية الواقل "المثالية"وإذا تجاوزنا 

متوىم  وبىالواقل، بى  انعكىاس لىه ( مة قىا  ) "تابعا  "م  الفكر ليس 

/ األولي هي الواقل كي الوقت ذاته، مي إذا انطةقنا م  م  العةة كيه

كالفكر بما هو . نستطيل م  ن دد موقل الفكر كي الواقل مادة ذاتهال

سىوف يكىو  مسىاس تطىور العةىوم ( عمى  إنسىاني)مجهود إنساني 

مسىىىاس النهوىىىة  التىىىي هىىىي الطبيعيىىىة الموصىىىةة إلىىىي الصىىىناعة،

ال ديثىىة، كمىىا منىىه مسىىاس صىىيامة المفىىاهيم المقاربىىة شىىيبا  كشىىيبا  
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بمىىىا كيىىىه الن ىىىام )الي تأسىىىيس الن ىىىام االجتمىىىاعي وبالتىىى ،لةواقىىىل

كقىىد تطىىورت الصىىناعة نتيجىىة . بمىىا يخىىدم تقىىدم البشىىر (السياسىىي

كما تطور الن ام االقتصادي االجتمىاعي . اكتشاكات عةمية متتالية

هنىىا تت قىىق مقولىىة . متتاليىىة ميوىىا  ( اكتشىىاكات)نتيجىىة ( والسياسىىي)

لكىى  (. كىىم والكيىىفمقولىىة ال)التىىراكم الىىذي يفوىىي إلىىي انتقىىاالت 

ميوا ، يمك  م  نةمس كع  الفكىر الىذي يجعى  لىه اسىتق لية نسىبية 

وم  التطور االقتصادي االجتماعي العام ت هةه أل  يصبح، كي 

كىىي  والهىىام هنىا هىىو م   ىىة مننىا نقىىو  .ل  ىة مىىا، عنصىر تىىأثير

التىي تجعى  لىه كعى   دابمىا   "المثالية"يتعارض مل  ذاوه ،ل  ة ما

وىم  ذلىك كأنهىا الفاعى  كىي  "الماديىة"لتبىدو . األو  عى ألنه الفا

 "الماديىة"ل  ة ما كقط، وبهذا نر  انقى ب المعادلىة،  يىث تبىدو 

وهنىىا نقصىىد ) "المثاليىىة"، بينمىىا تغىىدو "مثىىالي"مصىىومة كىىي قالىىب 

هىىذا االنقىى ب . "مىىادي"مصىىومة كىىي قالىىب ( دور الفكىىر ت ديىىدا  

 .(2) ي عةي قدميهت قق مل ماركس  ينما موقف الجد  الهيغة

 
 : ٌمة المثالٌة

                                                           

، 1985/ 1، ط، دار التقىىدم، موسىىكو1،  1م" رمس المىىا "كىىار  مىىاركس- 2
 .28ص
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االستق لية النسبية لةفكر نابعة م  منىه كعى  اإلنسىا  الىواقعي، 

لك  ميوىا   ذا الواقل،ت ديد تصور لهعبر كي سياق وعيه لواقعه، 

لكىى  ال بىىد  مىى  االنتبىىا  إلىىي م  الفكىىر باألسىىاس . بالسىىعي لت ويةىىه

ل، كهىىو إذ  المشىىك ت التىىي تنىىتج كىىي الواقىى ةىىييسىىعي لةجابىىة ع

التي يطر هىا الواقىل  المشك تكالفكر ال يجيب إال ع  . د بهم د  

لك  اإلجابة يمكى  م  تكىو  زابفىة كمىا يمكى  . (3)كما مكد ماركس

مت . م  تكو   قيقية مت  "المثاليىة"ولقد قىد  إجابىات زابفىة كمىا قىد 

نتيجىىة التطىىور )وإذا كانىىت قىىد اسىىتنفدت طاقتهىىا . إجابىىات  قيقيىىة

مت إجابات  قيقيىة ( لهاب العةمي ا ك  يجوز لنا م  نتجاه  منها قد 

كاتجىىا   "الماديىىة"مسىىهمت كىىي ت قيىىق التىىراكم الهابىى  الىىذي منىىتج 

مت إجابىات مسىهمت كىي . ككري كما ال يجىوز م  نتجاهى  منهىا قىد 

واألسىاس كىي ذلىك . ت قيق التطور االقتصادي االجتمىاعي الهابى 

مى  كععى  البشىر، بتطىور  ماههو م  التطور كي الواقل وكي الفكر 

قدراتهم وتطور وعيهم، وبالتىالي بتطىور كععةهىم والتزايىد المتتىالي 

هي الشك  األرقىي لةفكىر كىي  "المادية"و. لسيطرتهم عةي الطبيعة

سعيه لىوعي الواقىل ووعىي صىيرورته، وبالتىالي لتقىديم اإلجابىات 

                                                           

ترجمىة منطىو   مصىي، " إسهام كىي نقىد االقتصىاد السياسىي"كار  ماركس -3
  (.26ص ) 1971دمشق  –منشورات وزارة الثقاكة 
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التىىي تسىىهم كىىي تن ىىيم كععىى  البشىىر مىى  مجىى  الوصىىو  إلىىي هىىدف 

إنها تهىدف إلىي تقىديم اإلجابىات ال قيقيىة . هو ركاهية البشر مسمي

لكي ينتهي التوىاد بىي  الىوعي والواقىل، بتأسىيس وعىي ( العةمية)

وهذ  مرقي  االت الوعي،  يىث يعىي البشىر الصىيرورة . مطابق

يسىىىتطيعوا إخوىىىا  الطبيعىىىة والمجتمىىىل لمشىىىيبتهم كىىىي الواقعيىىىة ل

كاتجىا   "المثاليىة"كىو  وبهىذا ت(. مي لمشيبة كى  البشىر)كمجمو  

 (.كقطب)كاتجا   "المادية"وتسي دت  ،قد ُهزمت

 
 :صراع المثالٌة والمادٌة

القىابم  "المثاليىة"و "الماديىة"بي  ( التواد)لهذا يبدو التعارض 

كاتجا   "المادية"، كة  ة انتقالية، وكي الة  ة الراهنة تبدو راهنا  

هىىىي  "ليىىىةالمثا"، وم  "األوىىىعف"هىىىي ( ولىىىيس كميىىى  مسىىىتق )

البشىىر عمومىىا ، مي مادامىىت  "عقىى "المسىىيطرة، مادامىىت تىىت كم بىى 

 .(هىىم مىى  المثقفىىي ) "قةىىة"مازالىىت تشىىك  مسىىاس وعىىي  "الماديىىة"

الفةسىىىفة وعةىىىم االجتمىىىا  )ورمىىىم تأثيرهىىىا كىىىي العةىىىوم عمومىىىا  

 ى وكىىي  ، كإنهىا...(واالقتصىاد والسياسىة والىنفس والتىاريل واألدب

 "الماديىة"لهىذا ن  ى  ت ىو   . ثر بها  تتأ "المثالية"وول سيطرة 

المرتديىىة شىىك   ماديىىا  لىىد  قطاعىىات مىى  المثقفىىي   "المثاليىىة"إلىىي 
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مو المقىوالت ) "الماديىة"، كي الة  ة التي يجعةو  مى  "الماديي "

 "(متماسىكة"التي كانت نتا  الفكر المىادي، والمقولبىة كىي صىيغة 

ق لية النسىىبية ولعىى  مقولىىة االسىىت. عةىىة مولىىي ت ىىدد مسىىار الواقىىل

 يىث تهىدر تاريخيىة  ،"المثىالي"لهذا الت و    "ذفالمن"لةفكر كانت 

لهىىذا . "الماديىىة"الفكىىر كمىىا يهىىدر الواقىىل لمصىىة ة عةىىة مولىىي هىىي 

 الو   العام للفكذر بصذفعر انعكذاسالفارا بٌ  عةي مك دت سابقا  

وكىذلك بينىه وبىىي  . المذادة وبذٌ  دورو فذً لحظذذة محذددة/ للوا ذ 

الفارا بذٌ  وعذً وهنا يكم  ب ع  مسبةة الواقل ذاتها، كونه يجي

ووعذذذً  ،وعذذذً مكوناعذذذر وطبٌعذذذة العال ذذذات فٌمذذذا بٌنهذذذا الوا ذذذ 

األمىىر الىىذي يقتوىىي وعىىي الواقىىل موال   .عارٌخٌعذذر، وبذذٌ  ع ٌٌذذرو

واإلجابىىة عىى  مسىىبةته ثانيىىا ، مي ت ديىىد المشىىك ت التىىي يسىىتدعي 

واقعية تفىرض كىي كى  كإذا كانت الصيرورة ال.  ةها ت قيق التقدم

هىو كىي دور  كىإ  الفىارق بىي  الطبيعىة والمجتمىلل  ة تقدما  مىا، 

البشىر، ووعىي البشىىر جىزء مىى  وجىودهم منىىذ م  مصىبح اإلنسىىا  

يسىىتدعيه عمةهىىم بالقىىدر الىىذي  روكةمىىا ارتقىىي وعىىي البشىى. عىىاق   

 "إنسىاني"سارت الصيرورة الواقعية كي نسىق  (ت ويةهم لةطبيعة)

وهنىا يتووىح ميوىا  . ثر كىأكثر بىمالم مقى  كأقى ي قق مصال هم مك

ولتبىدو األ ى م . مد  ارتباط الفكر بىالواقل،  تىي وهىو يى ثر كيىه
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التىي )ورمم مهمية األ ى م . خار  إطار وعي الصيرورة موهاما  

 "وهميىة"كإ  الفارق بي  كونها واقعية مو ( هي تخي   ل ياة مكو 

 .ذاته هو بالت ديد كي إجابتها ع  مسبةة الواقل

بىىأ  مهمىىة الف سىىفة كانىىت تفسىىير  :نةمىىس هنىىا ككىىرة مىىاركس

وإذا كىا  مىاركس يشىير إلىي . (4)العالم، بينما المطةوب هو تغيير 

كإنه ميوا  يةمس مسألة وعي  ،م  مج  تغيير العالم( العم )الفع  

الفكىىر،  يىىث / كبىىي  التفسىىير والتغييىىر يكمىى  دور الىىوعي. الفععىى 

ولن    هنىا م  . بشر وهم يغي رو  واقعهميت دد الدور الواعي لة

وهنىا تبىرز قيمىة . تغيير الواقل يبقىي م ىددا  بممكنىات الواقىل ذاتىه

الواقل هنا يعني ) لتراكم كي الواقل وكي الفكر معا  ا ،مقولة التراكم

 "المادية"دام وكق الر ية ما والفكر الواقل االقتصادي االجتماعي،

 "الوهم"و. إلي تغير نوعي مساسا  لك  التراكم يفوي  ،(م  الواقل

هىىو الفكىىر الىىذي يتجىىاوز ذلىىك ليقىىدم إجابىىات ألسىىبةة لىىم يطر هىىا 

وكىي كى  . الواقل، سىواء ألنىه تجاوزهىا مو ألنىه لىم يهيىا لهىا بعىد

م اإلجابات التي لم تك  نتا   ألنه "مثاليا  "ال الي  يكو  الفكر  ي ك 

 ذاتىىه، وبالتىىالي الواقىىل والتىىي باتىىت تمثىى  ال ىى  لمشىىك ته بىىالواقل
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ىم الفكىرة بىىالواقل ىىد وىرورة تفسىىير  .ي ك  وبالتىالي كىىإ  مىاركس مك 

 .العالم م  مج  تغيير 

الت ميىر متوقعىة وهىو مىا  ،وإذا كا  العم  البشري ينتج ت ىو 

الت ىوالت،  لهىذ  "المثالي"هكذا كا  التفسير يسمي المصادكة، مو 

بغىض الن ىر  ت قيقها،إلي كإنها ورورة أل  العم  البشري يقود 

الوىىرورة  "الماديىىة"لهىىذا مسىىميت كىىي . عىى  وعىىي البشىىر منفسىىهم

تكمىى  كىىي الكشىىف عىى   "الماديىىة"وال شىىك كىىي م  مهمىىة  .العميىىاء

نتىىابج العمىى  البشىىري، لتت ىىو  الوىىرورة العميىىاء إلىىي وىىرورة 

واعية، وبالتالي ت قيق المزيد م  سيطرة البشر عةىي الصىيرورة 

م ال ةىو  الواقعية، وليصبح تغيير العال م مرتبطا  ب ركة واعية تقد 

 .الممكنة لتناقوات الواقل

 
 :انسعهاللٌة النسبٌة للفكر

المذادة، لكذ  دو  عجاغذل / إي  ععطً األولوٌة للوا   المادٌة

ووىم  هىذا الفهىم نزيى  المىزدوجي   .كي الصىيرورة و   الفكر

هيغىى  للقىىد  ىىاو  إنجةىىز م  يووىىح ككىىرة . المادٌذذة: لن كىىد عةىىي

منهجىىه، مي الجىىد ، والفكىىرة تتعةىىق بالع قىىة بىىي  إلىىي تناد باالسىى

ة كىا  رمىم م  التفسىير الهيغةىي لهىذ  الفكىر. الفكر والواقل ت ديدا  
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ألنىىه كىىا  ينطةىىق مىى  مولويىىة الفكىىر  يوىىفي عةيهىىا طابعىىا  م اك ىىا  

إ  كىى  مىىا هىىو عق نىىي واقعىىي "تقىىو  ككىىرة هيغىى  . ومىى  كاعةيتىىه

اسىىىتند إنجةىىىز إلىىىي ككىىىرة ولقىىىد . "وكىىى  مىىىا هىىىو واقعىىىي عق نىىىي

، وهو يتناو  هذ  المسألة الصيرورة القابمة عةي مساس نفي النفي

، معق نىىي مىىادام يطىىابق عمةيىىة التقىىد كىى  مىىا هىىو واقعىىي م   يىىث

الصيرورة، لكنه كي سىياق تطىور  ينقةىب إلىي مل وبالتالي ينسجم 

البشىر  " ةىم"ليغىدو  مي ال عق نية ليغدو العق ني  اجة واقعيىة،

،  يث يصبح مىا هىو واقعىي مناكيىا  لةعقى ، التقدم  اجة واقعية كي

 .(5)وبالتالي وجب تغيير 

وىىم  هىىذ  ال ىىدود تتجةىىي االسىىتق لية النسىىبية لةفكىىر وىىم   

( عمةهىم)س عةي كعةهىم كيغدو واقل البشر الم س   ،التصور المادي

تنفرض ال اجة لمطابقة واقعهىم كمناكيا  لةن ام العام الذي يعيشونه 

. م  خ   إعادة تأسيسه ليطابق م  مهم الجديىدة الن ام العامل م

ومهمىىة الفكىىر تكمىى  كىىي وعىىي الواقىىل الم سىىس عةىىي كععىى  البشىىر 

ووعي عىدم التطىابق القىابم، ومى  ثىم صىو  م ى م البشىر ووعىي 

 .آليات ت ققها لكي يكو  كعع  ت ققها كعع   واعيا  
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. بمىىزدوجي بىىدو  هىىذا الىىدور لةفكىىر تبقىىي الماديىىة م اصىىرة 

التىىي  "الماديىىة"ألنهىىا تكىىو   ينهىىا ماديىىة مبتذلىىة سىىاذجة، وهىىي 

مبسىطة إلىي  "ماديىة"ت سس لمثالية مفرطة،  يث تت ىو  مفىاهيم 

 "تبعيىة"د الواقىل وتقىرر  وتىت كم كيىه، كهىي تقىرر عةة مولىي ت ىد  

تجع  الواقىل ككىرة وتةغىي الواقىل  ، وبالتاليالفكر لةواقل( ل اقيةا)

ت ويةهىىا مىى  خىى   هيغىى  عةىىي رمسىىه مىى  جديىىد،  يقىىفلال قيقىي، 

ألنهىا تقىرر ككىرة االنعكىاس  مو مى  جهىة مخىر  .الواقل إلي ككرة

تغىرق كىي ر يىة ك ،لةواقىل "تبعيتىه"لةفكىر و( والميكانيكي)المبسط 

ميكانيكيىىة تنىىاكي مفهىىوم الصىىيرورة مىى  جهىىة، والواقىىل ال قيقىىي 

الصيرورة ع  كنه  تتخةيو ،س لةصيرورة م  جهة مخر الم س  

ىىر نىىوعي)الواقعيىىة  والنفىىي ونفىىي  ،التىىراكم الكمىىي المفوىىي لتغي 

لعق نىىي ا تهمىى أل ىى م، مي ا تهمىى وبالتىىالي  ،(والتنىىاقض ،النفىىي

والهيغةية  "المادية"وكي هذا تةتقي .  ينما يصبح الواقل ال عق نيا  

كىى  مىىا هىىو "، ليبىىدو ورجعيىىة كىىي كونهمىىا ي سسىىا  لبنيىىة م اك ىىة

وهىىىذا هىىىىو طىىىىابل السياسىىىة العامىىىىة لة ركىىىىة  ،"واقعىىىي عق نىىىىي

مو م  جهة ثالثة تت و   االسىتق لية النسىبية لةفكىر إلىي . الشيوعية

م دور الفكر وتغدو األ  م  وهنىا  ."موهاما  "استق لية تامة، كيوخ 

 .صري ة "المثالية"تبدو العودة إلي 
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 "المثىالي"وك  ذلك يووح مد  الرسوخ الذي مىازا  الفكىر  

لكى  مىا . ، وليووىح بىأ  معركىة الماديىة مازالىت طويةىةيتمتل بىه

يجعةهىىا مثمىىرة هىىو التطىىور الهابىى  كىىي العةىىوم الطبيعيىىة والتزايىىد 

وإذا كنىىا ن  ىى  اختىىراق . المتصىىاعد كىىي السىىيطرة عةىىي الطبيعىىة

المثالية لةمادية ك  بد  م  م  ن    االختراق الذي  ققته الماديىة 

يىىو  الماديىىة تتعمىىق كىىي الفكىىر  يىىث ال تنىىي الم. لةمثاليىىة ميوىىا  

المثالي و يث مدت مقوالت المادية مساس الت ةيى  لىد  مفكىري  

 .مثاليي ، ولك  بهدف خدمة المثالية
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(0) 

 

 المادٌة والبحث فً المادة
 

يىة مبكىرة كانت ماد( اليونانية)إ  الفةسفة القديمة "يقو  إنجةز 

صىا  ع قىة لىم تكى  قىادرة عةىي إي ومى   يىث هىي كىذلك ،بدابيىة

ذلىىك كقىىد  حإيوىىاالفكىىر بالمىىادة إلىىي النقطىىة الدقيقىىة، ممىىا وىىرورة 

قادت إلي القو  بوجود نفىس ممكنىة االنفصىا  عى  الجسىد، وبعىد 

ذلك إلي التأكيد عةي عدم كناء هذ  النفس، ومخيرا  إلي القىو  بإلىه 

مىىى  . (6)"كالماديىىىة القديمىىىة نفيىىىت إذ  مىىى  خىىى   المثاليىىىة. وا ىىىد

ةىىز ال يت ىىدث عىى  اتجاهىىات وك سىىفة، بىى  إنىىه الواوىىح م  إنج

، وهو كما يتووح م  الىنص يقصىد "الفةسفة القديمة"يت دث ع  

وبالتىىىالي كإنىىىه يت ىىىدث عىىى   .وعىىى  كةسىىىفتهم ،"الف سىىىفة األو "

مي كىي من ومىة كةسىفية وا ىدة ليتأكىد  ،كيهىا "المثاليىة"و "المادية"
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دية كيها قد نفيت الما "البذرة"المادي مو  "المن ي"مو  "المي "بأ  

 .بذلك كةسفة مثالية مصب تلمصة ة المثالية، و

 
 :البحث فً المادة

  كةمىىة ماديىىة كىىي الىىنص يجىىب م  تووىىل بىىي  مىىزدوجتي ، إ

ألنها تعنىي تنىاو  المىادة، وبالتىالي، إنهىا ال تعنىي الماديىة بمعناهىا 

، وإ  كىا  كيهىا مةمىس مىا الىذي موردنىا  سىابقا   د لد  إنجةىزالم د  

وبالفع  كإ  بدايات الفكر الفةسىفي تناولىت المىادة، و اولىت  .منها

العدد األكبر مى  مولبىك الىذي  تفةسىفوا "لك   ،"ذاتها"تفسيرها م  

 "ألو  مرة، اعتقدوا م  مصو  ك  األشياء توجد كىي شىك  المىادة

إلىىي  "مصىى  العىىالم"لهىىذا معىىادوا  (7)("مىىا بعىىد الطبيعىىة"مرسىىطو )

 Apeiron هو الماء  سب طاليس، والى ، و"المادة األولي الكةية"

ي ىىددو  ذلىىك الشىىيء باعتبىىار  األخيىىر "وهىىم .  سىىب مناكسىىمندر

لذلك (. تأثيراته) يث م  الماء ثابت ومنه يتغير كقط كي معراوه 

كهىىم يفتروىىو  بىىأ  الشىىيء ينشىىأ ويت شىىي  قىىا ، ب يىىث م  ذلىىك 

                                                           

طيىىب تيزينىىي . النصىىوص المىىأخوذة مىى  الفةسىىفة اليونانيىىة مقتطفىىة مىى ، د- 7
 -دار دمشىىق" مشىىرو  ر يىىة جديىىدةلةفكر العربىىي كىىي العصىىر الوسىىيط"

 .دمشق
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ينشىا  وبىالمعني نفسىه ال ... النو  م  الطبيعة يبقىي م فو ىا  دابمىا  

ُُ شيء آخر، إذ  ينبغي م   وجد طبيعىة مىا، تمو ال يوم   ميوا 

سىىواء كانىىت وا ىىدة مو مكثىىر مىى  وا ىىدة، يتكىىو  منهىىا كىى  شىىيء، 

 (.69مرسطو ما بعد الطبيعة ص) "بينما ت   هي نفسها ثابتة

كىا  يصىطدم بىالعجز عى   "ذاتهىا"لك  هذا التفسير لةمادة م  

العةىىوم )ور العةمىي آنبىذ مىرتبط بمسىتو  التطى ذاوعىي كنههىا، وهى

، مما قاد إلىي القىو  بوجىود نفىس ممكنىة االنفصىا  عى  (الطبيعية

الجسىىد، ومنهىىا ميىىر كانيىىة، ومىى  ثىىم إق ىىام اإللىىه كىىي المن ومىىة 

وىىم   ىىدود مكوناتهىىا،  "المىىادة"إ  الب ىىث كىىي . الفةسىىفية هىىذ 

، مىى  مسىىاس  سىىي دو  ( ىىاهري)انطةىىق إذ  مىى  مسىىاس شىىكةي 

ة، كمىىا دو  وعىىي عةمىىي، وبالتىىالي كهىىو مدوات تجريديىىة منطقيىى

مي ميىر )البسىيطة  ي لةمادة، يعتمد الم   ىة ال سىيةشكة "سلم  "

، وألنىىه كىىا  يعىىاني مىى  ثغىىرات كبيىىرة كقىىد (الخاوىىعة ل ختبىىار

وألنذذر، بالعذذالً، لذذم ٌصذذمد أمذذام . مق مىىت الىىنفس كمىىا مق ىىم اإللىىه

المذادة، عحذول مسذار  رالعهل البشري، الذيي عجذز عذ  وعذً كنذ

إلذى البحذث خارجهذا،  "المذادة فذً ياعهذا"لبحث مذ  البحذث فذً ا

إنهذا اننعهالذة  .وفً غيو اننعهالذة نشذة العجرٌذد، وعبلذور المنطذا

 .العً أوجدت الفلسفة إي 
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ي لم تلكنها تووح ميوا  مستو  العةوم الطبيعية المنخفض، ال

 ،"ذاتهىا"تك  تهيا لةوصو  إلي تجريد ن ىري  ىو  المىادة، مى  

الىىة التىىي اسىىتمرت عقىىودا  طويةىىة،  يىىث بىىدا االنفصىىا  وهىىي ال 

كمىا اعتبىر العةىم  ،"العةوم الن ريىة"واو ا  بي  العةوم الطبيعية و

وهىىو مىىا كرسىىته  ."العةىىم الن ىىري"الطبيعىىي كىىي درجىىة مدنىىي مىى  

كىىىرس كىىىي مىىىا و ،"العةىىىم األو "الفةسىىىفة، التىىىي مسىىىماها مرسىىىطو 

العقىى  "، "تىىأمةيالعقىى  ال"الفةسىىفة مفهىىوم م  المىىادة عىىرض وم  

، وهىو و ىد  القىادر "العق  العمةي"مكثر كع   ووعيا  م   "المجرد

مصى  "و "مصى  العىالم"التىي هىي  "ال قيقىة المطةقىة"عةي معركة 

وال شىك كىي . "مص  الوجىود المىادي"وبالتالي  "األشياء وال ركة

 الو   آنبذ، كىا  يهيىا كقىط "بيعيةالعةوم الط"م  مستو  تطور 

عجىىز عى  وعىىي كنىه المىىادة،  :ألنىه موال   ،"المثىىالي" لهىذا الطريىق

قدم تصورات عمومية عنها، كانت تفتح األكىق لتفكيىر  :وألنه ثانيا  

 يىىث مكوىىي  ،(موال  ميتىىاكيزيقي)تىىأمةي ومجىىرد، وبالتىىالي مثىىالي 

إلىي تفسىيرات  العةوم الطبيعيةكي إطار  "مص  العالم"الب ث ع  

ممىا متىاح  ،"عةميىة"يرات عجزها ع  تقىديم تفسى نتجت ع مثالية 

قىىوة ميىىر "لةفةسىىفة تقىىديم تفسىىيراتها القابمىىة عةىىي مسىىاس وجىىود 

، هىىي و ىىدها القىىادرة عةىىي (صىىورة الصورىى  اإللىىه، هللا) "طبيعيىىة



32 

 

 .معركتها

هنا نة   االنتقا  م  التفكير ال سي إلىي التفكيىر العقةىي، كقىد 

 وهىىذ  هىىي ميوىىا   .الموجىىود "الشىىيء"ككىىر هىى الء األو   سىىيا  بىى  

بداية األسطورة، أل  اإلنسا  يفكر كي م يطه موال ، ألنه الم ىيط 

هو، بادئ "كفي وول اجتماعي بدابي يكو  الوعي . الم صق له

األمىىىر، مجىىىرد وعىىىي البيبىىىة ال سىىىية األقىىىرب ووعىىىي الرابطىىىة 

الم دودة مل األشخاص اآلخري ، واألشىياء الواقعىة خىار  الفىرد 

  تكو  ال ياة العقةيىة م"كس ، و سب ما يكم  مار(8)".الذي يعي

والطبيعية لةنسا  متعةقة بالطبيعة، ليس له معني آخر، سىو  م  

 "الطبيعىىىة تتعةىىىق بىىىذاتها،  يىىىث م  اإلنسىىىا  جىىىزء مىىى  الطبيعىىىة

الفةسىىىىفية "مىىىاركس نقىىىد االقتصىىىاد القىىىىومي كىىىي المخطوطىىىات )

والفلسذذفة بذذدأت مذذ  غذذيا المحذذٌط الحسذذً  بذذل أ   .("االقتصىىادية

 . رٌد، وع ٌ  فً العةملعحلا فً العج

هىىو الميى  ال سىىي األولىىي  إ  تفسىير الشىىيء انط قىا  مىى  ذاتىه

لد  اإلنسىا  إذ ، وبدايىة التفةسىف كانىت مى  هىذ  النقطىة، ولهىذا 

ألنه كا  يفتقد مدوات التفكيىر باألسىاس،  ،رت ع  تفسير ساذ عب  
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وهذ  نقطىة وىعف التفكيىر ال سىي المباشىر  .وألنه بدم م  الشك 

الف سىفة األو  تمثةىت كىي  "ماديىة"وبالتىالي كىإ   .(وعمومىا  )آنبذ 

وهو تفكيىر سىاذ   ،"ذاتها"م اولتهم الب ث كي المادة انط قا  م  

  منطةىىق التفكيىىر إ .كىىي المىىادة، ال يرقىىي أل  يعتبىىر تفكيىىرا  ماديىىا  

هذا هو  .وكق هذا التفسير مادي، ألنه يتناو  المادة كي ذاتها إذ ،

ممىا  نىه تنىاو  المىادة بن ىرة ميىر عةميىةلك .كيه المادي "المةمس"

كيىه،  يىث جىر  اعتبىار الىنفس والفكىر مىى   "يىا  وماد" عمىق مىي   

 "المىادي"وسذاجة التفكيىر  "مدوات الت ةي "المادة، ونتيجة تخةف 

إلىىىي تصىىىور مثىىىالي عىىى  المىىىادة،  "المىىىادي"ت ىىىو  هىىىذا المنطىىىق 

نفىىي، لىىيس مىى  لقىىد  ."مىى  خىى   المثاليىىة"وبالتىالي يكىىو  قىىد نفىىي 

خ   مثالية مخر ، ب  منه نفي م  خ   مثاليته هو بالذات، لهذا 

كا  هذا المنطةق المادي ل  ة عابرة كي تطور الفةسفة، سىرعا  

 .ما دكنت ليشاد صرح المثالية الع يم

  د وبالعالً فإيا كا  العفكٌر الحسً حول المادة وأصل العالم

عنذاول المذادة مذ  حٌذث  حٌذث، "أدوات العفكٌذر"عانى م  مٌاب 

كذذا   د، فهذذلهذذا (ظذذاغري)ومذذرا فذذً عفسذذٌر شذذكلً  ،غذذً شذذكل

 ذذرورٌام مذذ  أجذذل وعذذً كنذذر المذذادة اننعهذذال إلذذى الفلسذذفة العذذً 

بذذدءام بالعجرٌذذد  ،"أدوات العفكٌذذر"كانذذت المرعذذ  الخصذذب لعطذذور 
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وإذا كىىا  الف سىىفة ال  قىىو  قىىد نهةىىوا مىى   .وصذذونم إلذذى المنطذذا

والقىىىوا ذاك  "المفهومىىىات"كقىىىد مخىىىذوا عىىىنهم  "الف سىىىفة األو "

 تت ولىكىي هىذ  العمةيىة و كىي سىةة المهمى ت، "المادي"المنطةق 

ليىة، أل  الىذه  المثا نشأت المادة م  جوهر إلي عرض، وبالتالي

كبعىىد عىى   انشىىغ  كىىي التجريىىد كبعىىد عىى  الواقىىل، ومهىىتم بىىالفكرة

لمىىادة كىىي ا"ونشىىأ هىىذا االنشىىغا  نتيجىىة العجىز عىى  تفسىىير  .المىادة

المنطىىق، ولكنىىه  قىىق انتقالىىة هامىىة كىىي تبةىىور التجريىىد،  ،"ذاتهىىا

والمفهومىىىات، وهىىىي الخطىىىوة الوىىىرورية لنشىىىوء الماديىىىة، التىىىي 

تىىراكم ر بىىعلكىى  ، "المنطةىىق المىىادي" مي إلىىي ،عىىادت إلىىي البىىدء

إلىىي منهجيىىة  هىىذا "المنطةىىق المىىادي"هابىى  كىىي المنطىىق، ليت ىىو  

فة المثالٌة دورام غائالم فً عةسذٌس إي ، لهد لعبت الفلس. متماسكة

البنٌذذة المنطهٌذذة العذذً عسذذهم فذذً وعذذً الوا ذذ ، لكذذ  بعذذد عجذذاوز 

 .إلى الوا   ،"المادة فً ياعها"بالعودة إلى  "ال الل"
 

 لحظة ماركس

وهذا ال يعني م  تةك البنية المنطقية هي مادية منذ البدء، إنهىا 

(.  ميتىاكيزيقيوموال  )لم تك  كذلك، كقىد تطىورت كىي إهىاب مثىالي 

لكىى  ت ويةهىىا مىى  قبىى  مىىاركس هىىو الىىذي جعةهىىا جىىزءا  مىى  بنيىىة 
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مادية، لهذا كإ  دراستها كي المر ةة السابقة لمىاركس تهىدف إلىي 

دراسة تطور المفهومات والمنطق، مي التىراكم كىي المنطىق الىذي 

 .هيأ لنشوء المادية، لكى  دو  تناسىي منهىا ولىدت كىي ر ىم مثىالي

ف أٌ ذذام إلذذى العهذذدٌر العذذالً لذذدور الفلسذذفة غذذيو الدراسذذة عهذذد

م   المثالٌة، حعى بعد عشكل المادٌة، ألٌست غً مهٌئة نشوئها؟

ٌمك  اععبار الفلسفة أنها مسار العهل وغو ٌكعشذف هذا المنطةق 

منطهذذذر، لكذذذ  أٌ ذذذام مسذذذارو وغذذذو ٌكعشذذذف منطذذذا الصذذذٌرورة 

لىي ، رمم منىه  ى  يب ىث كىي إطىار مثىالي، نتيجىة ميةىه إالوا عٌة

كىا  منطةىق الف سىفة م    يىث ،بتقرير  انه الفاعى  توخيم دور 

بغىض الن ىر )والصىيرورة الواقعيىة  الواقىل كىي فاعى الالعق  هو 

كىىي المرا ىى    ىىو  الفاعىى  التىىي نشىىأت كىىي الفةسىىفةعىى  الفكىىرة 

ك األو ،  ،اإللىهُ  :المختةفىة صىورة الصىور، الفاعى  األو ، الم ىىر 

لم يك  مى   هذا الرقي الفةسفيم  دو   وبالتالي ....(العة ة األولي

يصىبح ممكنىا  مى  مجى  م   "المىادة كىي ذاتهىا"الممك  العىودة إلىي 

لقىىىد عىىىادت الفةسىىىفة إلىىىي المىىىادة . تأسىىىيس ر يىىىة ماديىىىة متماسىىىكة

باعتبارها جوهرا ، وإلىي الواقىل باعتبىار  مبتىدم، انط قىا  مى  بنيىة 

لىوعي منطقية متبةورة، وكىي وىوء تطىور عةمىي وىخم، يهيبىا  

 .كنه المادة، ووعي الواقل، وعيا  عةميا  
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د كىىي الفىىارق بىىي  ميىى  تالمسىىاكة هنىىا،  لكنىىه سىىاذ   "مىىادي"ت ىىد 

ولهىىذا  ىىي  . وبالتىىالي مثىىالي، وبىىي  ر يىىة ماديىىة متماسىىكة(  سىىي)

االنطى ق، اآل ، مىى  هىذ  الر يىىة الماديىة المتماسىىكة يجىب م  نعىىي 

القديمة تةك  "المادية"  هذ  المساكة، وم  ن دد االكتراق، م  ن دد م

لم تك  مادية إال م   يث المي  لةب ث كي المادة انط قا  م  ذاتها، 

، (مثالي، ميتاكيزيقي، وربما مسىطوري)لك  وكق منطق مير مادي 

وم  نعىىي م  هىىذ  المسىىاكة طويةىىة، تبةىىور ونوىىج كيهىىا المنطىىق كىىي 

ا  وإذا كىى. ومىى  الواقىىل معىىا   الوىىد مىى  المىىادة إهىىاب مثىىالي، عةىىي

المنطق هذا قد مصبح جزءا  مكونا  كي الر يىة الماديىة، كإنىه قىد ولىد 

إيا كذذا  العهذذل  ذذد بالعذذالً فذذو. كىىي ر ىىم المثاليىىة، وو ىىف لخىىدمتها

اكعشذذف منطذذا الصذذٌرورة الوا عٌذذة فهذذد اكعشذذفها علذذى ال ذذد مذذ  

هذذا، وانطال ذذام مذذ  لٌالصذذٌرورة الوا عٌذذة الحهٌهٌذذة، وفذذً الععذذالً ع

وبالتىىالي كىىإ  مهمىىة  .، ولٌسذذت حركذذة الوا ذذ أنهذذا فعذذل العهذذل ياعذذر

ماركس كانت ذات مهمية عميقة كي هذا المجىا ، ألنىه كسىر المىرآة 

التي كانت تري الواقل مقةوبا ، كقد  طم الفةسفة برمتها، نازعا  منهىا 

، لكي ي دد كع  العق  كىي وعىي الصىيرورة الواقعيىة (المنطق)لبها 

 .كذلك ما يمك  م  ت دثليس كما  دثت كقط، ب  ك ،(ال قيقية)

وبالتالي ال يمك  لنا م  نعتبر الجد  الذي هىو منطىق الماديىة، 
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لقىد كىا  جىزءا  مى   .بعد تبةورهىا، معبىرا  عى  ماديىة مىا قبى  ذلىك

م  "خةق الر ية المادية، إذ ، لم تُ  .من ومة مثالية، وخدم مهداكها

مجردة،  وإذا كانت الهيولي كي الفةسفة القديمة تبقي مقولة ،"العدم

وبالتالي ال تتجسىد إال بفعى  الصىورة، كىإ  التراكمىات الهابةىة كىي 

المنطق التي نشأت كي الفةسىفة المثاليىة ال تصىبح ماديىة إال  ينمىا 

تتبةور كي الر ية المادية، إنهىا قبى  ذلىك مقىوالت مجىردة، وجىزء 

 بى  د الماديىة والمثاليىة،ليست م د   كهي .كي من ومة مثالية  مكو  

/ د، هىىو كمىا مشىىرت سىابقا ، مولويىىة الفكىر مو الواقىىلل لم ىد  إنهىا تبىى

وبالتىىالي كاكتشىىاف التجريىىد، و بةىىورة الجىىد ، مو تبةىىور  .المىىادة

مفهىىىوم المىىىادة، مو العىىىام والخىىىاص، الجىىىوهر والعىىىرض، الجىىىزء 

والكىىىىى ، مو الشىىىىىك  والموىىىىىمو ، مو الصىىىىىيرورة، مو المجىىىىىرد 

 ق اكتشىىاف ، وال يعنىىي عةىىي اإلطىىلىىم يعىى ع  ،إلىىل... والمشىىخص

ماديىىىة، إنهىىىا تبىىىل  هىىىي مقىىىوالت الماديىىىة، مو م  هىىىذ  المقىىىوالت

( مل ت وير مىا)ولكنها مدت  .لةمن ومة الفةسفية التي وجدت كيها

 .جزءا  م  الجد  المادي، وبالتالي م  المن ومة الفةسفية المادية

ودراسة تاريل الفكر م  وجهة ن ىر ماديىة تهىدف   كىي هىذا  

التراكمىىات التىىي )تطىىور هىىذ  المقىىوالت  المجىىا    إلىىي دراسىىة

إنهىا إذ ،  .قب  م  تصبح جزءا  مكونا  م  الجىد  المىادي( شهدتها
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د مثاليتهىىا مو ماديتهىىا لىىيس  سىىب تعبيىىر ابىى  رشىىد، م ىىد  ( آلىىة)

وهنىىا (. مو تسىتخدم كيهىىا)بىى  المن ومىة التىىي تووىل كيهىىا  "ذاتهىا"

مثاليىىىة يت ىىىدد معنىىىي ككىىىرة إنجةىىىز  ىىىو  م  الماديىىىة وال طبالوىىىب

مولويىىة الفكىىر مو المىىادة؟  :اإلجابىىة عىى  السىى ا يت ىىددا  كقىىط كىىي 

كاالتجىا  الىذي يجيىب بأولويىة الفكىىر يوسىم بالمثاليىة، واالتجىا  الىىذي 

مو ( اآللىة)، سواء استخدم هىذ  (9)يجيب بأولوية المادة يوسم بالمادية

كى  المقىوالت   ىواهذ  اآللة تبةورت كي الجد  الذي . لم يستخدمها

النسبي والمطةق، التناقض، الكىم والنىو ، )ابقة ومقوالت مخر  الس

 (.ونفي النفي مث   

القديمىىة تةىىك والماديىىة ال ديثىىة هىىو  "الماديىىة"واالكتىىراق بىىي  

. والشىىيوعية( الىىنمط المشىىاعي)كىىاالكتراق بىىي  المشىىاعية القديمىىة 

كىىرمم منهمىىا يشىىتركا  كىىي ميىىاب المةكيىىة الخاصىىة، إال م  الهىىوة 

والوعي القبةىي ( الرعوي)القبةي  واإلنتا البنية القبةية واسعة بي  

ابىت مكفىي األولىي  .وبي  البنية ال ديثة ،(األسطوري   الخراكي)

المةكية الخاصة ألنها لم تك  قد عركت بعد، وهي تغيب هنا بعدما 

وبالتىالي قىد  .ترسخت خ   آالف القرو و جر  تمةكها كانت قد
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التطىور، و يىث لىم يتبةىور الىوعي  مابت كي األولي نتيجىة بدابيىة

تكرس الوعي بها، هذا و وجودها الطوي  بها بعد، وتغيب هنا بعد

كىىي )إوىاكة إلىىي التطىىور الهابىى  كىىي وسىىاب  اإلنتىىا  وكىىي الىىوعي 

موصىى  هىىذا  يىىث ، و(البنيىىة الت تيىىة وكىىي البنيىىة الفوقيىىة عمومىىا  

كىي التطور الهاب  إلي الوعي بال اجة إلي نفىي المةكيىة الخاصىة ل

 .ذاته يستمر التطور

ومنا هنىا )تةك الفةسفة كانت بدابية، بدابية المشاعة  "مادية"إ  

بالمشىىاعة، ألننىىي معىىرف منهىىا نشىىأت كىىي  "الماديىىة"ال مربىىط تةىىك 

مر ةىىة االنتقىىا  إلىىي المجتمىىل الطبقىىي، ولكننىىي م ىىاو  المقارنىىة 

كىىي نىىص إنجةىىز آنىىف الىىذكر  "الماديىىة"، لهىىذا قةىىت م  كةمىىة (كقىىط

بي  مزدوجتي ، كأنا ال منفي وجود مي  مىادي مىا  ل  توويجب م

لكى  كىا  يجىب التووىيح  ،"المىادة كىذات"كيها، كونها تنطةق م  

( وسىاذ )بأنها لم تنشأ ع  وعىي مىادي، بى  نشىأت كميى  عفىوي 

نفيىت إذ  "ورمىم ذلىك كقىد اشىبعت مثاليىة، لقىد . كي دراسة المادة

توجىىب عةيهىىا "هىىذا ل.  سىىب مىىا يكمىى  إنجةىىز "مىى  خىى   المثاليىىة

 .(10)"…ال قا  إخ ء الطريق ألساليب مو ر   ن رية مخر 
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الب ث كىي المىادة آنبىذ  سىيا ، األمىر الىذي يعنىي منىه  كا ولقد 

له إلي ب ث مثالي،  يث تقوم المثاليىة عةىي  ب ث شكةي، مما ي و 

األشىىكا ، بينمىىا سىىاعد نشىىوء التجريىىد والجىىد  عةىىي االنتقىىا  إلىىي 

. ، وبالتىىىالي بع قىىىة األشىىىكا  بالموىىىمو الب ىىىث كىىىي الموىىىمو 

  .ليصبح ممكنا  وعي الواقل عةميا  
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(3) 

 

 المادٌة والوا   المادي

 

كي الفةسفة بكامةها، مسألة ع قة مسألة  معةي إ " يقو  إنجةز

الفكر بالوجود، ع قة الروح بالطبيعة، تمتد جذورها إذ ، بدرجة 

ت الم ىىىىدودة ليسىىىت مقىىى  مىىى  درجىىىة مي ديىىى ، إلىىىي التصىىىورا

يت ىدث  وهىو هنىا، (11)"والغاموة عند الناس كي مر ةة الو شية

ع  ع قة الفكر بالكو ، العق  بالطبيعىة، لي كىد منهىا سىابقة عةىي 

 ع قىة ذلىك لكى  مىا. وجود األديا ، ويردها إلي العصور البدابية

 المي  المادي؟ ب

 ذ هىوإنجةز ي كد الع قة بي  الفكر والكو ، العق  والطبيعىة، 

وإذا )نىتج كى  الفكىر  يىث ،(مو الميى  المىادي)هىي الماديىة  ليست

. مى  تفكيىر البشىر بىالكو  والطبيعىة( شبنا القو  المادي والمثىالي
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لقد نشأ الفكر المثالي مصى   نتيجىة سىعي البشىر إلىي وعىي الكىو  

البشىىىر عىىى  تفسىىىير  "عجىىىز"والطبيعىىىة، ونشىىىأت األسىىىطورة مىىى  

وجىود قىوة خارقىة تفعى   "وعىي" واهر الطبيعة، ونشأ الدي  م  

وجىود عةىة  "وعىي"كي الكو  والطبيعىة، كمىا نشىأت الفةسىفة مى  

عق  البشري مفارقا  وبالتالي لم يك  ال .مولي ت كم الكو  والطبيعة

الكىىو  والطبيعىىة، بىى   ىى  يب ىىث عىى  المكونىىات الواقعيىىة  يومىىا  

لةوجىود البشىري، وهىىذا الب ىث هىو الىىذي منىتج األسىطورة والىىدي  

، هذ  ال قيقىة هىي مىا "المادية"و "المثالية" منتجو ،ةسفة والعةموالف

البىذور "لهىذا مكىد م  الفةسىفة اليونانيىة  ىوت .  او  إنجةز تأكيىد 

لةممارسىة "إ  إيى ء مهميىة  .لك  مساليب الر يىة ال  قىة "األولي

لةنسىىا  مسىىألة  اسىىمة كىىي تشىىك  الماديىىة، لكىى  هىىذ   "اإلنتاجيىىة

ىر هىذ  األهمية ت ددت كي ال عصر ال ديث كقط،  يث لم تكى  تن  

وال شىك كىي منهىا  .المسألة سىابقا ، ولىم تعتبىر مسىاس وجىود البشىر

مكوت إلي وعي اإلنسىا  لمقدرتىه عةىي السىيطرة عةىي الطبيعىة، 

ووعي المجتمل، لك  التراكم الذي مكوىي إلىي هىذ  النتيجىة ا تى  

لتطور التىراكم الخىاص بىا :سا ة التاريل السىابق لةعصىر ال ىديث

، لتتبةىور (الفةسىفي)العةمي التقنىي ومنىه العةىوم الطبيعيىة، والفكىر 

ككرة مسبقية الوجىود المىادي عةىي الفكىر، وم  الفكىر هىو انعكىاس 



43 

 

لهذا الوجود، وهي الفكرة التىي مسسىت لنشىوء االنقسىام كىي الفكىر 

 .إلي مادي ومثالي،  سب ما موو ت سابقا  

 
 :المادٌة والوجود الحهٌهً

لها  ،ير إلي م  ع قة الفكر بالكو ، العق  بالطبيعةوإنجةز يش

و سىىىب  .جىىىذورها كىىىي األديىىىا  كمىىىا كىىىي التصىىىورات البدابيىىىة

الماركسىية كىإ  األديىا  هىي التعبيىر عى  الىوعي الىوهمي لةواقىىل، 

وبهذا است قت بأ  تكو  مثالية،  تي وهي ت وي تشريعا  لتن ىيم 

 "المىىادي"نىاو  الت المجتمىل وقىواني  لوىبط  ركتىىه، أل  كى  هىذا

ال يعطىىي لهىىا ميىىة صىىفة ماديىىة، ألنهىىا من كمىىة  لةوجىىود البشىىري

وهنا معيد التأكيد عةي ككرة م  البشر يسىعو   .لتصور مثالي عام

كي ك  األ وا  إلي    مشك تهم الواقعيىة، إنهىم ال يسىعو  إلىي 

بىىى  يسىىىعو  إلىىىي وعىىىي واقعهىىىم، وبنىىىاء  ،"التىىىوهم"مو  "التخيىىى "

لكىى  ذلىىك ال يقىىود إلىىي  .دهم عةىىي تطىىوير التصىىورات التىىي تسىىاع

ينتجىو   ،االستنتا  بأنهم،وهم يسعو  إلي وعي واقعهىم وتطىوير 

كهىىذا اسىىتنتا  تعسىىفي، شىىكةي، ال يعطىىي لةتىىاريل ميىىة  .ككىىرا  ماديىىا  

أل  إنتىىا  الفكىىر . قيمىىة، ويسىىقط مفهىىوم التىىراكم إسىىقاطا  تعسىىفيا  

ة البشىىر عةىىي المىىادي ارتىىبط بىىالتراكم الهابىى  المت قىىق كىىي مقىىدر
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 .السىىيطرة عةىىي الطبيعىىة، بىىوعي كنههىىا، والتىىأثير كيهىىا لت ويةهىىا

أل  (. الراه / األ دث)وهذ  لم تت قق سو  كي العصر ال ديث 

هذ  االنتقالة كي السيطرة عةي الطبيعة وت ويةها هي التي مسسىت 

ى) رة لةطبيعىة لتجىاوز ككىرة القىوة الخارقىة المسىي  ( رتهيأت و و 

جهمىىا، وبالتىىالي إلىىي اعتبىىار م  وعىىي البشىىر والمجتمىىل مىى  خار

مىا هىو إال نتىا  واقعهىىم ( ككىرة هللا والعةىة األولىىي هالفكىر ووىمن)

، التىي (الداخةية)، وبأ  هذا الوجود له  ركته الخاصة (وجودهم)

باكتشاكها، كما عنىي ببنىاء ( وهنا الفكر المادي ت ديدا  )عني الفكر 

بينمىىا  ىى  الفكىىر  ،ر كيهىىاالتصىىورات الماديىىة القىىادرة عةىىي التىىأثي

  .المثالي يب ث ع  العةة األولي خارجهما

كىإ  ككىىرة  ،وإذا كانىت ككىرة هللا مر ةىة كىي تطىور هىذا الفكىر

ملقىي الفكىر عةىي العةة األولي مر ةة مخىر ، وآخرهىا كانىت بىأ  

  .ذاته هذ  المهمة

القمة كي الفكر المثالي، ألنه  دد بووىوح  هو هيغ  كا ذا هل

ت هىىذ  انتقالىىة وكانىى .هىىو األسىىاس والصىىانل، والخىىالقبىىأ  الفكىىر 

 ق الفكىىرألنهىىا نزعىىت الفعىى  مىى  قىىوة كىىو مهمىىة كىىي وعىىي البشىىر

لتجعةها كي الفكر ذاته، وهي هنا اعتركت بدور البشىر متجىاوزي  

ك  ما هو كوق البشر، لك  كىي صىيغة مقةوبىة، ألنهىا  ةىت تن ىر 
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، (عنىىد هيغىى  التىي هىىي العقى )عبىىر المىىرآة ( الوجىود)إلىي الواقىىل 

كىىي المىىرآة هىىو ( الوجىىود)وبالتىىالي اعتبىىرت بىىأ  معكىىوس الواقىىل 

كقىىد تبىىد  لهىىا ( الوجىىود ال قيقىىي)ال قيقىىة، ممىىا الواقىىل ال قيقىىي 

دور مىاركس كىي إيقىاف هيغى  عةىي  لهذا كىإ  .(ك   )كصورة 

ه تمث  كي التأكيىد عةىي الوجىود ال قيقىي، عةىي الواقىل، عةىي يمقد

واقعي، مي عةىىىىي العمىىىى  واإلنتىىىىا  البشىىىىر، وعةىىىىي نشىىىىاطهم الىىىى

والع قات االقتصادية، والوجود االجتماعي، والثروة، والطبقات، 

ليصىبح الوجىود ال قيقىي هىو األسىاس  .بالتالي عةي الفكر والدولة

. الصورة، التي تتكو  عبىر العقى  ووالصانل والخالق، والفكرة ه

، ب  هي المادية هي هذ  األككار، وهي ال تساوي الوجود ال قيقي

وبالعذالً فذإ  الوجذود ، (العقى )صورته كما انعكسىت كىي الىذه  

 ، التي هي صورة هذا الوجود ال قيقىيالحهٌهً ن ٌساوي المادٌة

ر  .كىىي الىىذه  لةوجىىود ال قيقىىي ينطةىىق مىى  ( ر يىىة)الماديىىة تصىىو 

لكنها كي هذا توم ك  مشىكا   ،مولوية الوجود ال قيقي عةي الفكر

، (تذلىىة، الماديىىة الميكانيكيىىة، الماديىىة الجدليىىةالماديىىة المب)الماديىىة 

 .وبالتالي تنطةق م  مسبقية الوجود المادي عةي الفكر

 
 :المادٌة والوجود المادي
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ة  الوجذود المذادي ن ٌسذاوي المادٌذة بذلك  ٌجب أ  أو ذ  

كالماديىىىة والمثاليىىىة  .ن ٌسذذذاوي المثالٌذذذة أ  الفكذذذر كفكذذذرة، كمذذذا

مسىىبقية الوجىىود وبالتىىالي كىىإ   ،مقولتىىا  تقعىىا  كىىي مجىىا  الفكىىر

ال تعنىىي عةىىي اإلطىى ق مسىىبقية الماديىىة عةىىي المثاليىىة، بىى   المىىادي

أ  المثالية هىي األسىبق كىي بعةي العكس كإ  تاريل الفكر يووح 

وال يبىدو ذلىك مريبىا ، أل  البشىر  .كمىا مووى نا لةتىو مجا  الفكر

 نتيجىىة عجىىزهم عىى  تصىىورا  وهميىىا  ( لوجىىودهم)لىىواقعهم رسىىموا 

وعيه، وهنا يعطىي العمى  كى  مهميتىه كىي ت قيىق التطىور المىادي 

كبالعمىى  اسىىتطا  البشىىر السىىيطرة عةىىي الطبيعىىة، ألنىىه . والفكىىري

موجىىد تراكمىىا  مىى  النشىىاط البشىىري مسىىهم كىىي وعىىي كنىىه الطبيعىىة، 

وكىىي ت ويةهىىا، وكىىذلك كىىي وعىىي الع قىىات الرابطىىة بىىي  البشىىر 

الوجىىود الىىواقعي عةىىي  مسىىبقية ،وكىىي هىىذا تت ىىدد، ميوىىا   .منفسىىهم

الفكر، أل  نشاط البشر م  مج  تأمي  عيشهم، عبر العم ، ي قق 

تراكما  معركيا  كي وعي الواقل، كما ي قق ت وي   كي الواقل ذاته، 

وبالتالي كإ  الوجود الىواقعي  .كي الفكر يسهما  كي ت قيق تطور  

 .يفوي إلي ت و  كي الفكر( الصيرورة)المت و  

كىىي الوجىىود الىىواقعي إذ  يفوىىي إلىىي تىىراكم كىىي إ  التىىراكم 

 ،الفكر مكوي مخيرا  إلي ت قيىق االنتقالىة مى  المثاليىة إلىي الماديىة
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لكنه ميوا  لم يفض إلىي نفىي المثاليىة، ولقىد مشىرت إلىي اإلشىكالية 

مازالوا كىي بدايىة الطريىق  ، وبالتالي كالبشرالتي نشأت نتيجة ذلك

 .ة بدمت لةتونها عمةيإلرسم تصور مادي لةواقل، 

 "مىىادوي"نبىىل مىى  تشىىويه ي يمكىى  م  إنجةىىز ككىىرة إ  ت ىىوير

والماديىىة كتصىىور  كيىىه الوجىىود الىىواقعييتسىىاو   "اقتصىىادوي"و

ككىىىىري، كمىىىىا يتسىىىىاو  كيىىىىه الفكىىىىر والمثاليىىىىة، وبالتىىىىالي الفكىىىىر 

وانط قىىا  مىى  هىىذا التسىىاوي ي سىىس التنىىاقض بىىي  (. ال واقعيىىة)و

لتبىىدو المسىىألة  ،الفكىىر الن ىىري كىىي تىىاريل "المثاليىىة"و "الماديىىة"

الممارسىة "تناقض بي  الوجود الىواقعي والفكىر، بىي  مسألة كأنها 

الممارسىىىة "بينمىىىا مسسىىىت . والىىىوعي الىىىذي ي كمهىىىا "اإلنتاجيىىىة

هىا مسسىت ، ب  إن(األسطورة والدي  والفةسفة)لك  ككر  "اإلنتاجية

ةمثاليىىة كىىي شىىتي صىىورها، ولىىم لكىىي ل  ىىة م ىىددة مىى  تطورهىىا 

 "الممارسىة اإلنتاجيىىة" الماديىة كتصىور إال  ينمىا وصىةت تتأسىس

د مى  تطورهىا، ومعنىي نشىوء الصىناعة كوسىيةة إلي مستو  م د  

 .إنتا  مساسية

وبالتالي لقد كانت األسطورة، كما كا  الىدي ، وكىذلك الفةسىفة 

كىىي  "الممارسىىة اإلنتاجيىىة"القديمىىة، هىىي الىىوعي الىىذي  كىىم هىىذ  

كةم يتوص  الوعي البشري إلي ككرة مرا   متتالية م  تطورها، 
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ممارسىىىىتهم "هللا إال نتيجىىىىة تفكيىىىىرهم ب يىىىىاتهم الواقعيىىىىة، ومنهىىىىا 

لقىىد ككىىروا بىىالزالز  والفيوىىانات والمطىىر والىىزر ،  ."اإلنتاجيىىة

والةيى  والنهىىار وال يىاة والمىىوت، وجىود الماشىىية والشىجر والمىىاء 

يىىة، والتىىراب، وهىىذ  كةهىىا ذات صىىةة ب يىىاتهم وممارسىىتهم اإلنتاج

وهىىي جىىزء مىى  وجىىودهم الىىواقعي، لكىىنهم اعتقىىدوا منهىىا نتىىا  قىىوة 

أل  ك  هذ  األ داث مكبىر مى  قىدرتهم الواقعيىة، ومغةقىة . خارقة

والقىرآ  . هللا :عةي وعيهم، هذ  القوة الخارقة مسميت لد  األديا 

عةىىي وجىىود هللا، لهىىذا  "المةموسىىة"الداللىىة ( ومكثىىر منهىىا)يعتبرهىىا 

 ،"مك  تتقو "، "مك  تعقةو "ي بعوها العبارة يكرر كةما مشار إل

ليبىدو الوجىود الىواقعي كأنىه الصىورة ل قيقىة وجىود هللا   الصىانل 

وبالتالي لتبدو الفكرة كأنهىا صىانعة الواقىل، . إلل... القادر، الفاع 

كهى  نعتبىر م  تةمىس البشىر لمشىك ت . رمم منها م  صنل البشر

ةي  كنه تفسيرهم لهذ  المشك ت، متجاه "ماديا  "واقعهم يمث  مي   

 الذي هو مثالي بجدارة؟

الواقىىل،  "رصىىد"هنىىا تنشىىأ مشىىكةة تتمثىى  كىىي التنىىاقض بىىي  

الواقل، وبي  عةة وجىود هىذا الواقىل، مي التنىاقض بىي   "تصوير"

وهىىي ) ةبشىىر كيمىىا يتعةىىق بوجىىودهم الىىواقعيالصىىورة التىىي تبىىدو ل

. هىىذا الوجىىودوبىىي  الجىىوهر الىىذي يتشىىك  منىىه ( صىىورة تقريريىىة
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طبعا  ن     سب الت وير السابق م  الصورة بدت كمي  مادي، 

والجىىوهر بىىدا كميىى  مثىىالي، وبالتىىالي مىىدا التنىىاقض بىىي  الصىىورة 

والجوهر، وكىي كى  ال ىالي  تنكشىف ك ا ىة كىي تشىويه الماديىة، 

أل  الصورة ال تعبر ع  مي  مادي، وإال كا  وجود البشر داللىة 

أكيىىد وجىىود الىىزالز  والفيوىىانات والمطىىر إ  ت. "مىىاديتهم"عةىىي 

ال يعب ر ع  ميى  مىادي عةىي اإلطى ق، بى  يعب ىر  ،الل... والزر 

عىى  ت ديىىد مىىا هىىو موجىىود، المهىىم هنىىا هىىو ت ديىىد كيىىف ت ىىدث 

. إلىل... الزالز  والفيوانات، وكيف يسقط المطىر وينبىت الىزر 

ديىد وهنا يأتي دور العق  وم  ثم الفكر، هنىا وى  هنىا كقىط   كىي ت 

األديىا  معادتهىا إلىي كعى   .هذ  تت دد المادية والمثاليىة "كيف"ال  

ذات  .هللا الخارق، لك  العةوم الطبيعية  ددت التفسير المىادي لهىا

منيىىاء الشىىيء يمكىى  م  نةمسىىه كىىي المجتمىىل، إ  تقريىىر وجىىود م

، ال يعبىىر بالوىىىرورة عىى  ميىىى  وكقىىراء، ووجىىىود تنىىاقض بيىىىنهم

ر ذلىىك تعىىزو  إلىىي هللا ميوىىا ، وبالتىىالي كاألديىىا  التىىي تقىىر. مىىادي

تعطيه طابعىا  مقدسىا  ألنىه نتىا  اإلرادة اإللهيىة، وكىي هىذا التفسىير 

تكمىىى  مثاليتهىىىا، ممىىىا الماديىىىة كتعىىىزو  إلىىىي مبىىىدم وجىىىود المةكيىىىة 

 .الخاصة، التي تفوي بالورورة إلي ال  مساواة

م إذ ، كىىي التفسىىير المعطىىي لةوجىىود ال قيقىىي، المشىىكةة تتقىىو  
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يس كي تقرير هذا الوجود، إ  تقرير الوجود ال قيقي ال يساوي ول

المادٌذة غذً، كمذا أشذرت، . المادية، وإال مصب ت تصىورا  مبتىذال  

إ ذذرار بةولوٌذذة الوجذذود الحهٌهذذً، وبعفسذذٌرو مذذ  داخلذذر، وفذذا 

 تفسىىىير هىىىذا مىىى  تنطةقىىىا  والماديىىىة والمثاليىىىة. عذذذر الداخلٌذذذةحرك

ر لهذا الوجىود ي، مي إنه التفسالفكر باألساس هو هذا أل ، الوجود

لكنهمىىىا تعزيانىىىه إلىىىي كىىىاعةي   .الىىىواقعي، مي لةطبيعىىىة والمجتمىىىل

وبالتىىالي كىىإ  الوجىىود الىىواقعي ال يعنىىي وجىىود الماديىىة  .مختةفىىي 

كبديهيىىة، وإال لمىىا كانىىت المثاليىىة هىىي مسىىاس كىى  الفكىىر السىىابق 

لنشوء المادية كي العصىر ال ىديث، واسىتمرار تمكنهىا رممىا  عى  

ا تىىا  إلىىي تىىراكم هابىى  كىىي الىىذي ذا النشىىوء، نشىىوء الماديىىة، هىى

وترسىيخها وسىيادتها . التطور الواقعي، وكي تطىور الفكىر المثىالي

 .ي تاجا  إلي تطور آخر كي الواقل وكي الفكر معا  

 
 :عارٌ  الفكر النظري م  زاوٌة المادٌة

ل الفكر الن ري م  زاوية المادية وال شك كي م  دراسة تاري

 ديىىىد هىىىذا التىىىراكم، لكىىى  لىىىيس مىىى  زاويىىىة الب ىىىث إلىىىي ت هىىىدفي

وربمىا كانىت هىذ  . ع  الميو  المادية كي تاريل الفكىر( التنكيش)

مسألة مفيدة إذا عولجت م  زاوية ت ديد موقعها كىي إطىار البنيىة 
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المثالية لةفكر، ب  باألساس م  زاوية التراكم الهابى  المت قىق كىي 

شىوء نهىو الىذي مكوىي إلىي  الفكر المثالي ذاتىه، أل  هىذا التىراكم

 يمكوي إلىلك  ت ديد التراكم الذي . المادية ال قة، مي الماركسية

ارتبط مكثر ربما بتطور العةوم الطبيعيىة،  نشوء الماديات المختةفة

 ذ  العةىومهى كىي تطىور الفكىر المثىالي، وتطىور التي مسهمت ميوا  

 .العمى وبالتىالي  ،(وسىاب  اإلنتىا )ب  شك ارتىبط بتطىور التقنيىة 

 لع قىىة بىىي  تطىىور العةىىوم الطبيعيىىةوهنىىا تنكشىىف مسىىألة تتعةىىق با

وتطور وساب  اإلنتا ، مليس تطور وساب  اإلنتا  مىرتبط بتطىور 

العةىىوم الطبيعيىىة؟ إ  تىىداخ   ي ىىدث هنىىا،  يىىث العمىى  و ىىد  ال 

يفوي إلي تطوير وسىاب  اإلنتىا ، لهىذا اسىتمر الم ىراث اليىدوي 

 ىىرث الو يىىدة، ولىىم يت قىىق تجىىاوز  إال قرونىىا  طويةىىة هىىو مداة ال

 ،مي بفعى  دور العقى  البشىري ،بفع  التطور كىي العةىوم الطبيعيىة

 يوربما كا  هذا الدور لةعق  البشىر .وهكذا كي ك  مشكا  التقنية

المنىىتج مىى   ،هىىو مسىىاس تبةىىور الفكىىرة  ىىو  مولويىىة دور الفكىىر

 : اتلكىى  هىىذا الفكىىر تجاهىى  مسىىأل .كىىي الفكىىر المثىىالي ،"العقىى "

األولي تتعةىق بأولويىة الوجىود الىواقعي، ومى  ثىم العمى ، والثانيىة 

بينهمىىا،  يىىث يفوىىي  (لكىى  الجدليىىة" )الدابريىىة"تتعةىىق بالع قىىة 

العمىى  إلىىي نشىىوء ال اجىىة إلىىي تطىىوير التقنيىىة، وهىىذا مىىا تقىىوم بىىه 
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العةوم الطبيعية، كي المستو  الذي ي دد  العم ، ومى  ثىم يصىبح 

تقنيىىة جىىزءا  مىى  العمىى ، ليفوىىي العمىى  إلىىي التطىىور الجديىىد كىىي ال

وبالتىالي كىإ   .نشوء ال اجىة مى  جديىد إلىي تطىوير التقنيىة وهكىذا

كيكىو  العمى  هىو  ،تطور العةوم الطبيعيىة مىرتبط مباشىرة بالعمى 

 .األساس، مما الفكر كية ق تطور  تطور العةوم الطبيعية/ القاعدة

بت قيىق تىراكم لك  ت قيق انتقاالت كي الفكر ال تت قق سىو   

لكى   .معي  كي العةوم الطبيعية، وكي ك  ذلك سنةمس ميوال  مادية

وى  هىذ  تالمسألة الهامىة هنىا، هىي ت ديىد البنيىة الفكريىة التىي ت 

كامى  )الميو ، وكما قةت سابقا  كإ  هذ  الميو  نتا  تنىاو  الفكىر 

لةطبيعىىىة والمجتمىىىل، أل  البشىىىر يفكىىىرو  كىىىي واقعهىىىم، ( الفكىىىر

،  تىي وهىم يغوصىو  كىي مىا "ككرا  ماديا  "كإنهم ينتجو  وبالتالي 

المثاليىىىة، لكىىى  مىىى  الوىىىروري التمييىىىز الىىىدقيق بىىىي  مىىىا مسىىىميته 

لما هو واقعي، وبي  األككار المادية، كالفكر هو الب ىث  "التقرير"

التفسىىىير،  :عىىى  الع قىىىات بىىىي  األشىىىياء، وهىىىو مىىىا مسىىىميته سىىىابقا

 .والتقرير هو اإلقرار باألشياء ذاتها

ك  ككر هو نتا  إعما  العق  كي الواقل، وبالتىالي كىإ  تنىاو  

الواقل ليس الدلي  عةي مادية الفكر، ب  إ  ت ديد ماديىة مو مثاليىة 

وهاتىا  مسىألتا   ،"ينبل م  ت ديىد مولويىة الواقىل مو الفكىر"الفكر 
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الطبيعىىىة )كاألديىىىا  تناولىىىت الواقىىىل  .يجىىىب م  تكونىىىا واوىىى تي 

 .(ومثاليىىىة مطةقىىىة)ابقا ، لكنهىىىا مثاليىىىة كمىىىا مشىىىرت سىىى( والمجتمىىل

يب ثىىىو  كىىىىي الواقىىىل، ويوىىىىعو  ال ةىىىىو   ومفكىىىرو الرمسىىىىمالية

الواقعيىىة، لكىىنهم  ينمىىا ي ىىددو  مسىىاس الصىىيرورة يعيىىدونها إلىىي 

مٌذذذونم "ون شذذذ  فذذذً أننذذذا سذذذنجد  .الفكىىر، وهنىىىا تكمىىى  مثىىىاليتهم

فذذً األدٌذذا ، كمذذا فذذً الفكذذر البرجذذوازي، لكنهذذا سذذعكو   "مادٌذذة

  حٌنما ن عها، نح  المادٌٌ ، فذً سذٌاا مذادي، بٌنمذا غذً كيل

نها الشذكل الظذاغري لهذيا إ، (بنٌة مثالٌة)جزء م  عكوٌ  مثالً 

وهىذا مىا ي ىاو   ،(وٌمك  أ  نهول الشكل العارب فٌذر)العكوٌ  

مىا كىا  يسىتطيل م  "بةيخانوف تووي ه كيما يتعةق بهيغ ، الىذي 

اسىتخدم كى  " الىذيو"ليىة،يتصور التىاريل إال مى  وجهىة ن ىر مثا

جبىىروت عبقريتىىه والمىىوارد العم قىىة لجدليتىىه كىىي يوىىفي طابعىىا  

المثىىالي لةتىىاريل، وكانىىت نتيجىىة  عةميىىا  نوعىىا  مىىا عةىىي التصىىور

كىي كى  مىرة التجىأ إلىي االقتصىاد كىا  "، لكنىه "الم اولة اإلخفىاق

عنىدما تبىي  م  "و ،(12)"ينقذ  م  العثرات التي موقعته مثاليته كيها

لكى  مىا  ى  عنىد هيغى  . (13)"مثالية س ح عديم الجدو  والنفىلال

                                                           

 .369دار دمشق، ص 1بةيخانوف، الم لفات الفةسفية، م-12

 .347المصدر نفسه، ص-13



54 

 

 دسىىا  طاربىىا  عبقريىىا  بصىىورة مكثىىر مو مقىى  قىىد بىىات عنىىد مىىاركس 

وهيغى  كمىا نعىرف يعيىد جميىل العوامى  . (14)استقراء عةميىا  دقيقىا  

الفاعةىىة كىىي ال يىىاة االجتماعيىىة إلىىي الىىروح المطةىىق، ولقىىد  ىىدد 

عنىد هيغى ، إ   ركىىة " :تىاليمىاركس هىذ  المسىألة عةىي الن ىو ال

الفكىىر التىىي يشخصىىها ت ىىت اسىىم الفكىىرة هىىي مبدعىىة الواقىىل، هىىذا 

الواقل الذي ال يعدو كونه الشك  ال اهري لةفكرة، وعنىدي، عةىي 

العكس، إ   ركىة الفكىر ليسىت سىو  انعكىاس ال ركىة ال قيقيىة، 

وإذا كىا  هيغى  . (15)"المنقولة إلي دمىا  اإلنسىا  والمترجمىة كيىه

الشك  األرقي لةجد  قد لجىأ إلىي الت ةيى  االقتصىادي لينقىذ مبةور 

ت ةيةىه المثىىالي مىى  المىىمزق الىىذي كانىت المثاليىىة تقىىود  إليهىىا، كىىإ  

الجىىد  كمىىا الت ةيىى  االقتصىىادي  ىى  مثىىاليي ، ولىىم يسىىج  لىىه ميىىة 

ميو  مادية، رمم م  الجد  كما الت ةيى  االقتصىادي كانىا مرتكىز 

ولهذد  .ي، والر ية المادية لةتىاريلماركس كي تأسيس الجد  الماد

فهذذذم الجذذذدل، كمذذذا فهذذذم العحلٌذذذل ان عصذذذادي كةسذذذاس للعصذذذور 

ولقىد مىدت . المادي، فهذط، حٌنمذا بلذور مذاركس عصذورو المذادي

                                                           

 .374المصدر نفسه، ص-14

، 1985، 1، ط1،  1لتقىىدم، موسىىكو، مكىىار  مىىاركس، رمس المىىا ، دار ا-15
 .، مل م   ة اخت ف الترجمة27ص
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كذلك كي تصور ماركس وليس كي تصور هيغ  الذي    مبةىور 

الميىو  "أل  هىذ  . التصىور المثىالي األرقىي، وممثةىه دو  منىاز 

 سىىب نىىص مىىاركس  "الشىىك  ال ىىاهري لةفكىىرة"  ةىىت "الماديىىة

هىىي  "الميىىو  الماديىىة"السىىابق الىىذكر، وبالتىىالي كةىىد  هيغىى  إ  

الشىىك  ال ىىاهري لةفكىىرة، أل  الواقىىل هىىو الشىىك  الطىىارئ، وهنىىا 

ميىىوال  "لىىذا كهىىي ال تعتبىىر  ."الميىىو  الماديىىة"تكمىى  كعاليىىة هىىذ  

ادٌذة حٌنمذا ولهد مدت موم  بنية الفكر المثالي الهيغةي،  "مادية

أنهذذذا األسذذذاس، حٌنمذذذا أعذذذاد الفكذذذر لمو عذذذر  علذذذى أكذذذد مذذذاركس

الحهٌهً كانعكاس لحركة الوا  ، وصاغ فذً  ذوء يلذ  عصذورو 

إ  االسىىتعانة باالقتصىىاد وبىىالواقل ال تعبىىر إذ  عىى  ميىى  . المذذادي

مادي كي الفكىر، مىا دام الفكىر مثاليىا ، ويصىبح الفكىر ماديىا   ينمىا 

 .ل ومساسيته كقطينطةق م  مولوية الواق

كىي تىاريل الفكىر،  "الميىو  الماديىة"إ  الب ىث عى  وبالتالي كى

كقىىد تطىىور  ،يجىىب مال يةغىىي مثاليىىة ذلىىك الفكىىر وال مثاليىىة رمىىوز 

وبالتىالي يجىب م   .الفكر كي إطار المثالية، و ى  ممثةىو  مثىاليي 

 تبةىىىور إلىىىي ت ديىىىد التراكمىىىات التىىىي مكوىىىت إلىىىيالب ىىىث يهىىىدف 

الفكىر المثىالي ذاتىه، داخى  الفكىر المثىالي ذاتىه، المادية، كي إطار 

كانىت مثاليىة داخى  هىذا  "الميىو  الماديىة"م  هذ   عةي مل التأكيد
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إال بعىىد تبةىىور الماديىىة مىىل  "ميىىو  ماديىىة"ف كىى  عىىر  الفكىىر، ولىىم تُ 

 "الماديىىىة"وهىىىذا الت ديىىىد يةغىىىي مسىىىألة التنىىىاقض بىىىي  . مىىىاركس

التنىاقض نشىأ القو  إ  ريل الفكىر، ليسىمح لنىا بىكىي تىا "المثالية"و

بىىي  مثاليىىة ومثاليىىة، وكىىا  جىىوهر  ت ديىىد القيمىىة المعطىىاة لةعقىى  

الدي  والفةسفة وصرا  العق  والنص، العةة األولىي كىي )البشري 

الفكر، وهللا كي الدي ، وبىي  الىرمي و ال ىديث والعقى  والنقى  كىي 

كىىىالواقل ال قيقىىىي وكىىىق هىىىذا الفكىىىر لىىىيس سىىىو  الشىىىك  (. الىىىدي 

لىىه، وهىىو الداللىىة عةىىي وجىىود هللا وكعةىىه كىىي األديىىا ،  ال ىىاهري

لتنىىدر  التصىىورات  ىىو  هىىذا الواقىىل ال قيقىىي كىىي هىىذا الفكىىر، 

 .ووم  هذا السياق

كىي تىاريل الفكىر وكىق  "الميىو  الماديىة"لهذا كإ  الب ث ع   

ىى   األككىىار مكثىىر ممىىا الطريقىىة السىىابدة، ي سىىس لماديىىة مبتذلىىة ت م 

ي ىدث، ألنهىا تنطةىق كىي األسىاس مى   ت تم ، وتتوهم صراعا  لم

يعبىر عى   "النشىاط اإلنتىاجي"تصورات  و  الواقل واالقتصىاد و

يسىاوي ( اقتصىادويا  )ابتذا  لةمادية، وين و من ي اقتصاديا  مبتذال  

مكوىي  إ  تبةىور الماديىة  ىديثا  . والفكىربي  المادة والفكر، الواقل 

عىىض األككىىار إلىىي نشىىوء اتجىىا  مىىادي مبتىىذ  يسىىعي إلىىي تأويىى  ب

م الماديىىة، بينمىىا يكمىى   والميىىو  كىىي تىىاريل الفكىىر بهىىدف تأكيىىد قعىىد 
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كوت كي ت ديد التراكمات التي م زاوية الر ية المادية م الهدف 

ولهىىىذ  . بنشىىىوء الماديىىىة ال ديثىىىة إلىىىي ت قيىىىق االنتقالىىىة النوعيىىىة

هو التراكمىات كىي الفكىر المثىالي التىي  :األولالتراكمات من يا ، 

هىىو  :الثذذانًتبةىىور  كىىي شىىكةه المكتمىى  مىىل هيغىى ، ومكوىىت إلىىي 

الماديىة التىي نشىأت كجىزء ( إذا جاز القو )التراكمات كي الميو  

عوىوي كىىي الفكىىر المثىىالي، والتىىي هيىىأت لتبةىىور الشىىك  المكتمىى  

 .لةمادية ال ديثة

الميىىو  الماديىىة كىىي  "توىىخيم"وال شىىك كىىي م  النىىزو  إلىىي  

كىي صىراعها مىل  يىة ال ديثىةالماد "وىعف"تاريل الفكر نبىل مى  

إ   داثتها كروت ربما هىذا التوىخيم مى  وجىود ودور . المثالية

المادية كي تاريل الفكر، مما دكل بعض الماديي  إلي االسىتناد إلىي 

التىىاريل كىىي مىىواجهتهم لةمثاليىىة، بىىد  االسىىتناد إلىىي قىىوة الماديىىة 

ذلك وبى .كمنطق ور ية، وبد  االستناد إلي تطور العةوم الطبيعيىة

ألنهم مسسوا ماديىة  ،يعززوا م  قوتهاموعفوا المادية بد  م   دكق

مبتذلة، اختةطت مفاهيمها وتفكك منطقها وتشىوهت مقوالتهىا، أل  

قوة المادية ال ديثة ال تتأتي م  تاريخيتها، كهذ  تاريخيىة مشىكوك 

التطىىور العةمىىي  ،مىى ، واسىىتنادها إلىىي "اشىىتقاقها"كيهىىا، بىى  مىى  

كمىىا مىى  انط قهىىا مىى   ق كىىي العصىىر ال ىىديث،الهابىى  الىىذي ت قىى
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 عةميىة الفةسفة المثالية كي قمة نووجها، وبالتالي تبةورهىا كر يىة

ألو  مرة كي تاريل الفكر الن ري، ولهذا مكد ماركس منىه يسىعي 

 .(16)تدمير الفةسفة هادكا  إلي تأسيس العةم الن ريإلي 

دورهىىا  ال تنبىىل مىى  تاريخهىىا، بىى  تنبىىل مىى  ،إذ  قىىوة الماديىىة 

وبالتىالي كىإ  الىدكا   .الن ري وكعةها الىواقعي كىي الوقىت الىراه 

ع  الماديىة بهىذ  الطريقىة ي هرهىا كماديىة مبتذلىة ويقىدمها بشىك  

ألنىه يجعةهىا . كاريكاتوري، كيوعفها م   يث يسعي لتبيا  قوتها

 .تن و من ي مير مادي عةي اإلط ق، ويجردها م  قوة منطقها

 

 

                                                           

 .162إنجةز، ود دوهرينغ، مصدر سبق ذكر ، ص-16
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(4) 

 

 لوعًالفكر وا

 

كىىي ت ديىىد تىىاريل الفكىىر  "صىىرا  القطبىىي "إ  االنطىى ق مىى  

الن ري مكوي إلي تشويه ككرة إنجةز خاصة كىي تقويمىه الفةسىفة 

إنه كىي األشىكا  المتعىددة لةفةسىفة اليونانيىة " :يقو اليونانية،  ي  

توجىىد مسىىىبقا  تقريبىىا  كىىى  مسىىاليب الر يىىىة ال  قىىة بشىىىك  بىىىذري 

 تشىكةت أ  الفةسىفة اليونانيىةبى ستنتا يجري االلهذا . (17)"…ليمو  

، كمىىا يتووىىح مىى   "المثىىالي"و "المىىادي"مىى  هىىذي  العنصىىري  

ومصىر هنىا ) "الماديىة"، مى  وجهىة ن ىر "تىاريل الفةسىفة"دراسة 

ولكىى  نىىص إنجةىىز يت ىىدث عىى  بىىذور مولىىي (. عةىىي المىىزدوجي 

ألساليب الر ية ال  قة، وجدت كي الفةسفة اليونانية، ولم يت ىدث 

، لقىىد ت ىىدث عىى  بىىذور كقىىط، "مثىىالي"و "مىىادي" :العنصىىري عىى  

                                                           

 .11، دار التقدم، موسكو، ص«ود دوهرنغ»ان ر -17
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والبىىذور ميىىر منفصىىةة عىى  البنيىىة العامىىة لةفةسىىفة اليونانيىىة التىىي 

 .ة مولىي، وبالتىالي عةىي مسىاس مثىاليقامت عةي مساس وجود عة ى

لهذا كإ  إنجةز يت دث عى  بىذور االتجاهىات ال  قىة كىي الفةسىفة 

اصىىر مسىىتقةة متوىىادة، مو المثاليىىة اليونانيىىة، وال يت ىىدث عىى  عن

قىىد تشىىكةت  "الماديىىة" يىىث لىىم تكىى  . "قطبىىي  متصىىارعي "عىى  

لىىم ومولىىي كقىط،  "بىذرة"طىب مو كاتجىا  كةسىىفي، بى  وجىىدت كى  كق

تعتبر كذلك إال بعد ما تشكةت المادية كاتجا  كي العصر ال ىديث، 

 .كما كررنا مرارا   بينما كانت وقتبذ جزءا  م  بنية مثالية

ى ،الصرا  الىواقعي، صىرا  الطبقىات لهذا وجدنا م  ر عى  عب 

 "المثاليىة"و "الماديىة"ذاته عةي مستو  الفكر، ليس بالتوىاد بىي  

وكىىي كثيىىر مىى  األ يىىا   ،"مثاليىىة"و" مثاليىىة"بىى  بالتوىىاد بىىي  

 "مثىالي" هىو، ولكى  بتأويى  مختةىف "المثاليىة"باالستناد إلىي ذات 

ري يجىىب م  وبالتىىالي  ىىي  نب ىىث كىىي تىىاريل الفكىىر الن ىى .كىىذلك

بكونهىا الشىىك  األولىىي لىىوعي )ن  ى  م  االنتقىىا  مىى  األسىىطورة 

الفةسىفة والىدي ،  يىث معيىد  :كا  ن و المثالية كىي شىكةي ( البشر

ك  كع  اعتقد العق  البشري منه خار  مقدراته الت ةيةية إلىي قىوة 

هىذ   .(هللا كي الدي ، والعةة األولي كي الفةسىفة)معةي، قوة خارقة 

 يث ارتبط الت و  الواقعي كي  ،"الميتاكيزيقيا"ة سيادة هي مر ة
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. ، مي كىوق الطبيعىةوعي البشر بقوة كىوق البشىر، خىار  الطبيعىة

 "الكةمىة"كا  هللا هو هذ  القوة كي الدي ، لك  هللا الذي يتجةي كي 

وكي اإلس م، األمر اإللهي  ."كي البدء كا  الكةمة"كي المسي ية )

هىىىو هىىىذ  القىىىوة كىىىي الفكىىىر  "الةوجىىىوس"وكىىىا  ( "كىىى "التكىىويني 

، (18)(العق  الىذي ال ي هىر نشىاطه إال مى  خى   الكةمىة)اليوناني 

تىىاريل  "خاصىىية"وكانىىت . والةىىوجس هىىو الةغىىة ذاتهىىا، مي الكةمىىة

الىىىنص  /الىىىدي . الفةسىىىفة هىىىي كىىىي الصىىىرا  بىىىي  هللا والةومىىىوس

ت واوى ة كىي العصىر اإلسى مي بىي  ، مو كمىا تبىد  الةغىة/ والعق 

م    ىىي  نشىأ اإلسىى م هىىي وىىةيي  والفةسىىفة،  يىىث كانىت الفرالىد

الدي  هو شك  الوعي الو يىد، ثىم، مىل ترجمىة الفةسىفة اليونانيىة، 

تجىىاورا انط قىىا  مىى  الىى  تنىىاقض بينهمىىا،لك  مىىل إعطىىاء الىىدي  

ليبدوا كشكةي  لوعي ( مل اب  سينا)مولوية عةي الفةسفة، ثم ات دا 

الىذي سىعي لنفىي ( مىل الغزالىي)د  قيقة وا دة، ليتوىادا مى  جديى

ومل مبىو العى ء المعىري الىذي سىعي إلىي  الفةسفة لمصة ة الدي ،

ومى  ثىم ليتجىاورا كىي صىيغة مرقىي . نفي الىدي  لمصىة ة الفةسىفة

ي كىد )الفةسىفة عةىي الىدي  / ، تعطي األولوية لةعق (مل اب  رشد)

                                                           

المركىز الثقىاكي العربىي، « الىنص، السىةطة، ال قيقىة»نصر  امد مبىو زيىد -18
 .83، ص1995، 1ط
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 "عقىى "الخاصىىة، والىىدي  هىىو  "عقىى " ابىى  رشىىد م  الفةسىىفة هىىي

وىد مخىىر ،  "مثاليىىة"وكىىي ذلىك ن  ىى  تصىار  . (19)…(امالعىو

ومنه تطورت العق نية كي الفةسفة األوروبية ال ديثة، لتص  إلىي 

  ."عةة مولي"ك   "العق "تن ية الدي  وتكريس 

آخىىر، ال يشىىك كىىي منىىه هيىىأ  وبهىىذا كقىىد اتخىىذت المثاليىىة شىىك   

نيىىة لمىىا وتكىىريس العق  "الميتاكيزيقىىا"لنشىىوء الماديىىة، ولىىوال نفىىي 

ت ققت هذ  االنتقالىة التىي اسىتندت، بى  شىك، إلىي الميىو  الماديىة 

السابقة، وم  ثم كإ  نفي العةة األولي ما كوق البشر هو الذي هيأ 

البشىر بمنطىق جديىد كىا  ينىز  إلىي ( وجىود)لةب ث كي مشك ت 

، ومى  ، الطىابل الطبيعىي لةبشىرتكريس الطابل الموووعي لةبشر

المادية التي استندت إلي النقىد األكثىر جذريىة ثم مكوي إلي نشوء 

(. هيغ )، والتبةور األكثر تجريدا  واتساقا  لةفةسفة (كيورباخ)لةدي  

ومعيد التأكيد هنا بأ  التطور الهاب  كي العةوم الطبيعية سار  كي 

هذا التشك  لةمادية، ألنه موص  إلي وعي مقىدرة البشىر السىيطرة 

لتطىور الهابىى  لةفكىر ذاتىه، ولةفكىىر عةىي الطبيعىة، كمىا مسىىهم كىي ا

 (.المادية الميكانيكية)ت ديدا   "المادي"

                                                           

 .المشرق، بيروت اب  رشد، كص  المقا ، دار-19
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، اتجاهىا  "قطبىا "نشىأ ( كما موو ت سابقا  )كي هذ  الة  ة 

متوادا ، ومصبح مسىاس ت ديىد مثاليىة مو ماديىة الفكىر نىاتج عى  

البشىىري هىىو  "العقىى "ت ديىىد مىىا إذا كىىا  الفكىىر الىىذي هىىو منتىىو  

وبوىىمنه )الواقىىل الىىذي يعيشىىه البشىىر م  مم د لصىىيرورتهم،الم ىىد  

 . د لهذ  الصيرورةهو الم د  ( العم  البشري، ووعي البشر

د كىىي المثاليىىة يغىىدو الفكىىر الىىذي ينتجىىه البشىىر قىىوة كىىوقهم ت ىىد  

وكىي هىذا يتوىح م  . د الصىيرورة العامىة لةتقىدمواقعهم، كما ت ىد  

مثاليىىة القديمىىة المثاليىىة ال ديثىىة هىىي بنىىت المثاليىىة القديمىىة، لكىى  ال

 "العق "كوق  "العق  البشري"كانت تجع  الفكرة التي هي منتو  

، وذات سىىطوة "العقىى "كىىوق  "العةىىة األولىىي"كتةغيىىه، لهىىذا كانىىت 

، "العةىة األولىي"كي المثاليىة ال ديثىة هىو  "العق "عةيه، بينما    

ممىا كىي الماديىة كىإ  الواقىل هىو . لهذا كانت العق نية هي منتوجها

د الصيرورة، وم  الفكر هو انعكاس الواقل، لك  دو  نكىرا  م د  

 .كي هذ  الصيرورة "العق  البشري"الدور الذي ل 

 
 ع اد الطبهات، ع اد الفكر

وهنا نة   كم هو وهمي التاريل المبني عةي توىاد القطبىي ، 
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 ،"الماديىىىة التاريخيىىىة"سىىىته ر يىىىة مبتذلىىىة لةماديىىىة، هىىىي الىىىذي كر  

وشىة لةع قىة بىي  الواقىل والفكىر، تسىتند إلىي انط قا  م  ر ية مش

التبسيط الةف ي والميكانيكية معا ،  يث كسرت ككرة ماركس، بأ  

 "تخنىدق"بمىا يشىير إلىي  (20)"تاريل صرا  الطبقىات"التاريل هو 

واوىىح لةطبقىىات، وكىىي الوقىىت نفسىىه تبةىىور وعيىىي  متوىىىادي ، 

عىىي إ  وكىىمثىىالي،  لي كىىإ  كىىا  وعىىي الطبقىىات المسىىيطرةوبالتىىا

ولهىىذا كىىا  تىىاريل الفكىىر  .دة مىىادي بالوىىرورةالطبقىىات الموىىطه  

  وبهىىذا يشىىك  . مثىىالي ومىىادي :الن ىىري هىىو تىىاريل توىىاد لقطبىىي 

إ  الت ىوالت الكبىر  كىي  .تاريل الفكر الن ىري كىي قالىب مثىالي

اليونانيىة،  اإلمبراطورية   الفةسفة)كي قالب مثالي  ت ققت التاريل

... سىىطورة، اإلمبراطوريىىة الرومانيىىةوالثىىورة البرجوازيىىة، واأل

كمىىىا م  الصىىىرا   .(والىىىدي ، اإلمبراطوريىىىة العربيىىىة اإلسىىى مية

 ىى كىىا  يبىىرز كتوىىاد بىىي   الطبقىىي   إلىىي مىىا قبىى  نشىىوء الماديىىة

دة تمتةىىك وعيىىا  وكىىي الغالىىب كانىىت الطبقىىات الموىىطه  . "مثىىاليتي "

 تىي كىي العصىر ال ىديث،  .م  الطبقات المسيطرة "مثالية" مكثر

ه  لىم تىىرتبط بعىد الطبقىىات  إ  هىىذا  .دة بالماديىىة، إال كاسىتثناءالموىط 

                                                           

دار التقىىدم، « بيىىا  ال ىىزب الشىىيوعي»كىىار  مىىاركس وكريىىدريك إنجةىىز -20
 .41موسكو ص
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الت ديد يفتح عةي مسىألة االسىتق لية النسىبية لةفكىر، كمىا يفىتح عةىي 

رمم التقىدم الهابى  المت قىق  يث  .مسألة الع قة بي  الوعي والفكر

ى ر مشىكالها، لهىذا يمكى  كي الواقل كقد  ةت المثالية راسخة رمىم تغي 

وال . تاكيزيقىا والعق نيىةياألسىطورة والم :ة ث ثىة مشىكا  لهىام   

شك كي م  تطورا  هاب   ت قق كي إطار البنيىة الفكريىة طيةىة تىاريل 

 .الفكر الن ري، لك  هذا التطىور  ى  م اطىا  بقشىرة مثاليىة سىميكة

هذا االنتقىا  كىي مشىكا  المثاليىة يعبىر عى  تطىور هابى   ميوا  كا و

 .كي الفكر

إلىىىي  ام المجتمىىىل إلىىىي طبقىىىات متصىىىارعة لىىىم يفىىىضع إ  انقسىىى

 سىىب  دة، بىى  كىىا  يفوىىي إلىىي الىىدمارانتصىىار الطبقىىة الموىىطه  

إلىي تبةىور  يفىضع  لموهو  .(21)"البيا "كي  وإنجةز ماركسلإشارة 

وعىىي طبقىىي لىىديها، لهىىذا  ىى  التطىىور كىىي الفكىىر منوطىىا  بمثقفىىي 

  و ىى. الطبقىىة المسىىيطرة، وبالتىىالي  ىى  يصىىا  كىىي قالىىب مثىىالي

دة، التىىي  ةىىت، كمىىا يسىىهم كىىي تشىىكي  وعىىي الطبقىىات الموىىطه  

                                                           

ووىىل مىىاركس هىىذ  النتيجىىة كا تمىىا ، ممىىا اال تمىىا  اآلخىىر كهىىو انتصىىار  -21
لكىى  دراسىىة التىىاريل تووىىح م  كىى  منمىىاط اإلنتىىا  . الطبقىىة الموىىطه دة

 ىو  رمي مىاركس . رالمكتمةة لم يفض الصرا  الطبقىي سىو  إلىي الىدما
دار التقىىدم، موسىىكو، « البيىىا  الشىىيوعي»إنجةىىز / يمكىى  مراجعىىة مىىاركس

 .41ص( ت.د)
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ال  ت سابقا  تنطةق كي صراعها ود الطبقة المسيطرة م  ككىر 

لهذا كىا  انتقادهىا لةطبقىة  .هذ  الطبقة، بالتزامه كما هو مو بتأويةه

، مي بعىدم تطبيقهىىا "خروجهىا عةىي الىىنص"المسىيطرة ينطةىق مىى  

دو  م  ننسىىىىي )ذا الفكىىىىر لفكرهىىىىا مو مىىىى  تأويةهىىىىا الخىىىىاطا لهىىىى

 (.االستثناءات كي تاريل الصرا  الطبقي

 
 :الوعً الجمعً

إلىىي  إ  الوجىىود الىىواقعي لةطبقىىات لىىم يفىىضع  :مريىىد م  مقىىو  

 "وعيىا  جمعيىا  "نشوء وعي مطابق لك  منهىا، ممىا كىا  ي هىر م  

 "الىوعي الجمعىي"هو ما كا  ينشأ، لقد نشأت األسىطورة بصىفتها 

هذا، ونشىأت  "الوعي الجمعي" بصفته  الدي  هذا، كما نشأ ك  م

  واولك  ك  منها  .هذا ميوا   "الوعي الجمعي"العق نية بصفتها 

تىىىأوي ت مختةفىىىة، لىىىم تعبىىىر بالوىىىرورة عىىى  الوجىىىود الىىىواقعي 

رت كي بعض األ يا ، كقط، بمعني منها عب  . لةطبقات المتصارعة

 .ع  هذا الوجود الواقعي لةطبقات المتصارعة

بدم هذا المي  لةتعبير ع  الطبقة  كقط المادية ال ديثة مل نشوء

ه   لكى  ذلىك مىا زا  كىي  .دة، ليتطابق وجود الطبقة ووعيهاالموط 

مجا  اإلمكانية، األمر الذي يفىتح عةىي تىاريل جديىد، لكىي يت قىق 
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ر، وكىي مسىيطع  "وعىي"يجب م  تفرض الماديىة ال ديثىة ذاتهىا كى  

كي هذ  المسىألة قىد يبىدو مننىي  .رهذا تج  ل ستق لية النسبية لةفك

منقاد إلي شطط مثالي،  اولت نقد  سابقا ، لكنني مكهم هذ  المسىألة 

م  المادية ال ديثة لم تتبةور إال نتيجة التطىور  األول :وم   دي 

نشوء الصناعة، والتطور العةمي الهاب  السابق )الواقعي المت قق 

لمجتمىل عمومىا ، وهىو تطىور مصىاب االقتصىاد وا ،(والمراكق لهىا

م  الفكىر ال يت ىو  إلىي  الثذانًو .نتيجة ذلك   الفكر   كما مصاب

قىىوة ماديىىة إال إذا وعىىا  البشىىر،  سىىب قىىو  مىىاركس، بمعنىىي م  

ككرة ال يعني ص تها، بةه سيادتها، إال إذا تطابقت مىل  "اكتشاف"

كيىىىف يمكىىى   :المصىىىة ة الواقعيىىىة لةبشىىىر، وهنىىىا يطىىىرح السىىى ا 

ماديىا ؟ بهىذا تتووىح  ىدود اسىتق لية الفكىر، صيامة وعي البشىر 

 .وارتباطه الدابب بالواقل ومولوية الواقل عةيه

لىم ( ال روف االقتصادية االجتماعية)إ  الواقل المادي لةبشر 

  سو  المثاليىة، أل   ىدود مقىدرة سىيطرة  ينتج   إلي وقت قريب

البشر عةي الطبيعة كانت ويقة،  يىث تمثى  العمى  اإلنسىاني كىي 

، وكانىت ال ىرف مىا زالىت (الزراعىة)الع قة المباشىرة بالطبيعىة 

ما كوق  "العةة األولي"بسيطة، وكذلك التطور العةمي، لهذا كانت 

وال شىك . الطبيعة هي المسيطرة كي الوعي، وعةي مستو  الفكر
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تطىوير ال ىرف )كي م  تطور مقدرة البشر كىي إخوىا  الطبيعىة 

كشىيبا  لةعق نيىة عةىي مسىتو   كىا  يوسىل شىيبا  ( والعةوم الطبيعيىة

رت األسىطورة، لقد عب   ."الوعي الجمعي"الفكر، وبدرجة مق  كي 

هذا، لهذا  وت كى   "الوعي الجمعي"وم  ثم الدي  والفةسفة ع  

لقىىىد مثةىىىت وعىىىي البشىىىر لةطبيعىىىة  .تناقوىىىات الواقىىىل، وميولىىىه

والمجتمىل مصىوما  كىىي قالىب مثىالي، لهىىذا  ةىت تناقوىات البشىىر 

مةفوكىىة كىىي إهىىاب مثىىالي، ممىىا كىىا  يجعةهىىا مشوشىىة كىىي  الواقعيىىة

مسىىىتو  الفكىىىر، وربمىىىا معدومىىىة، سىىىو  مىىى  ميىىىو  لىىىد  هىىىذا 

اإلس م مث   دعا إلي )الفيةسوف مو ذاك، مو كي هذا الدي  مو ذاك 

مسىىاعدة الفقيىىر ولىىم يىىد  إلىىي إلغىىاء الفقىىر، كمىىا دعىىا إلىىي الركىىق 

لىي ركىض التىرف ولىم بالعبيد ولم يد  إلي إلغاء العبودية، ودعىا إ

بمعنىي منهىا كانىت تتبىد  كميىو  كىي الفكىر (. يد  إلي منل الثىراء

السابد كقط، دو  م  يكو  ممكنا  لهىا م  تتم هىر كىي شىك  مككىار 

 .متوادة

هذا الواقل جع  الشمولية هي سمة الفكر كمىا جعى  اإلطى ق  

لقىد  ةىت (. والمطةق كي الدي  يتخذ شك  المقدس)سمته األخر  

ع  التطور الهاب  الذي ت قىق كىي الواقىل، لهىذا  "مستقةة"لية المثا

ولقىد  .استمرت عقودا  طويةة، لك  استمرارها مرتبط بالواقل ذاتىه
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نشأت المادية كقط  ينما ت قق تطىور واقعىي هيىأ لنشىوبها، وبهىذا 

مسس نشو ها لمر ةىة جديىدة،  يىث مصىبح مى  الممكى  لةطبقىات 

ه    ع  وعي الطبقات المسيطرة،  سس وعيا  مستق   تدة م  الموط 

 .وموادا  له

تشىك   مذما مود قوله هو منه رمم انقسام المجتمل إلي طبقات 

المجتمل الطبقي، كإ  ككرا  وا دا  هو الذي تبةور رمم ك  الميىو  

التىىي ي مةهىىا، هىىذ  الميىىو  التىىي تتبىىد  كىىي بعىىض التصىىورات 

عةىىي مسىىاس  قىىومي ذيواألككىىار دو  البنيىىة العامىىة لهىىذا الفكىىر، الىى

الىوعي "وإذا كىا  هىذا الفكىر قىد عبىر عى  (. مولوية الفكىر)مثالي 

كقىىد كىىا  نتىىا  مفكىىري  عبىىروا عىى  الطبقىىة المسىىيطرة،  "الجمعىىي

هىذا الميى   .ممارسىة هىذ  الطبقىة "عقةنىة"لكنه كا  ي م  مىي   لى  

ه   دة تتعةق بىه باعتناقهىا مجمى  الفكىر هو ما كانت الطبقات الموط 

  الميىىو  كىىي الفةسىىفة اليونانيىىة كمنىىت البىىذور كىىي هىىذ .المسىىيطر

األولىىي لكىى  مسىىاليب الر يىىة ال  قىىة، منهىىا ت قىىق التىىراكم الىىذي 

 .مكوي إلي نشوء تةك األساليب

م ادية الفكر هىي إذ  سىمة قىرو  طويةىة، وكانىت تعبرى  كمىا 

مثىىالي كيمىىا يتعةىىق بىىوعي الطبيعىىة  "وعىىي جمعىىي" ىى عىى   مشىىرت

لمسىيطرة التىي كانىت تو ىف هىذا والمجتمل، وع  وعىي الطبقىة ا
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ولمىىىىا كانىىىىت الطبقىىىىات . تكىىىىريس سىىىىيطرتهالالتصىىىىور المثىىىىالي 

ه   دة تت رك داخ  البنية الفكرية ذاتها، كقد كا  هدكها   كىي الموط 

التكىوي  االقتصىادي )الغالىب   إعىادة إنتىا  التكىوي  الطبقىي ذاتىه 

نيىة ر ية الطبقات المختةفة لةعالم كي ب "تو دت"لقد (. االجتماعي

كمىا (. عاميىة شىعبية)ر عنهىا كىي صىيغة بسىيطة ب  ميتاكيزيقية، وعُ 

 .(الىدي )، وكذلك كىي صىيغة متوسىطة (الفةسفة)كي صيغة عالمة 

الوعي " هة، ولهذا شك  "الوعي الشعبي"ولهذا كا  الدي  مقرب إلي 

لهىىذا  "عق نيىىة"ممىىا الفةسىىفة كقىىد كانىىت الشىىك  األكثىىر . "الشىىعبي

 .الوعي

 
 الوعً والفكر

ملمىىس هنىىا مسىىألة الع قىىة بىىي  الىىوعي والفكىىر، الىىوعي هىىو 

مسىىىتو  إدراك البشىىىر، والمفىىىاهيم التىىىي ت كىىىم ر يىىىتهم لةطبيعىىىة 

بسىىىيط  "دور"، وهىىىو م سىىىس عةىىىي (لةكىىىو  عمومىىىا  )والمجتمىىىل 

.... العادات والتقاليد والثقاكة الشىعبية)لةعق ، والكثير م  المروي 

 .ال ياة، والمنقولة شىفاهة ، بمعني منه الخبرة المكتسبة م (والدي 

وبالتىالي كهىو إدراك )كىي هىذ  ال الىة يةعىب دور الناقى   "العق "و

ممىا . كمىا مسىميته سىابقا   "الىوعي الشىعبي"هىذا هىو (.  سي مباشر
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ولهذا يكتسب بنية مرقي، وله  ،"عقةيا  "الفكر كهو الوعي المصو  

يته وكىي هىذا يبىرز جانىب مى  اسىتق ل)الخاصىة  "قوانينىه"آلياته و

 ،مىى  هنىىا تنبىىل وىىرورة التمييىىز بىىي  مسىىتو  الىىوعي(. النسىىبية

الوعي الذي ينتج عفويا ، ويةعب التوارث دورا  مساسيا  كيىه،  يىث 

يتةقىىي اإلنسىىا  وعىىي م يطىىه، ويعمىى    بالتىىالي   مىى  داخىى  

هىذا  (. الدراسىة)والىوعي العقةىي المنىتج بفعى  بشىري  .من ومته

التمييىز بىي  ( ر اإلس مي مىث   كي العص)المستويا  هما مما منتج 

الفةسىىفة )الخاصىىة والعامىىة، الخاصىىة الىىذي  يتعىىامةو  مىىل الفكىىر 

الىىوعي "عقةيىىا ، والعامىىة الىىذي  يكىىررو  ...( والعةىىوم الرياوىىية

وهىذ  المسىألة هىي . "مىا يتةىي عةىيهم"وبالتىالي يةتزمىو   "الشعبي

ي  التي سادت قرونا  طويةة، لك  بعد طىرد الفةسىفة، وتكىريس الىد

وكىذلك تكىريس رجىا   ،(المسىي ية واإلسى م)كبنية ككرية و يدة 

كىىي هىىذا الووىىل . بصىىفتهم هىىم الخاصىىة( الفقهىىاء والكهنىىة)الىىدي  

مو   بشىك  مدق    "الىوعي الجمعىي"و "الىوعي الشىعبي"يتسىاو  

، بإلغىىاء الفكىىر "الىىوعي الجمعىىي"عةىىي  "الىىوعي الشىىعبي"يسىىيطر 

سمة الوعي الو يدة منه نقةي، ، لتصبح (الفةسفة والعةوم الطبيعية)

، وكيىىىىىىه يخىىىىىىتةط األسىىىىىىطوري بالىىىىىىديني، (دابىىىىىىري)تكىىىىىىراري، 

( السىىةطة)ولقىىد عبىرت السياسىة  .واألسىطوري والىديني بىالعق ني
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ع  هذا الوعي، ولم ترتق إلي مستو  الفكىر، سىو  كىي ل  ىات 

 ."الوعي الجمعي"كي  هامشيا  ( الفةسفة)لهذا    الفكر  .ويقة

دم ت ىىو  الفكىىر مىى  كونىىه هامشىىا  إلىىي كونىىه مىىل الرمسىىمالية بىى 

، كقىىد شىىك  وعىىي الطبقىىة المسىىيطرة، وبالتىىالي "وعىىي السياسىىة"

كقىد مزاح  ،"الىوعي الجمعىي"سةطتها، لكنه ميوا  مخذ يصبح قوام 

 مىى  خىى   الىىدي  بصىىفته وعيىىا  وسىىيطا  ومهيمنىىا  مىى  السىىةطة موال  

فع  إص ح ب "الوعي الشعبي"وم  ثم توسل تأثير  كي  ،العةمانية

كمىىا بفعىى  التطىىور التقنىىي الىىذي ( تطىىوير  وت سىىينه)ن ىىام التعةىىيم 

لك ، كا  مسىاس  ،(الطباعة)بي  الفكر والبشر ( الواسطة) مصاب

وغنا ألمس مسةلة اععهد أنهذا  .هذا التأثير هو التطور التقني ذاته

خا ذذ  بشذذكل مباشذذر  "الذذوعً الشذذعبً"غامذذة وغذذً أ  عطذذور 

انسذذذعهاللٌة وكةنهذذا للفكذذر وحذذذدو دو   للعطذذور الذذوا عً، لعبذذدو

الوعً، وغيا العحدٌد غو اليي ٌو   المنعو  المباشذر للوا ذ ، 

ممىا الفكىر كإنىه يعبىر عى  م ىد  والمعبر عنر  م  بنٌعر الهائمذة،

األو ، يتمثىىى  كىىىي صىىىيامة البنيىىىة  :(مو الخيىىىاري  معىىىا  )خيىىىاري  

ك  مىا "القابمة كي قالب ن ري، وهو الشق األو  م  ككرة هيغ  

مي  ،"ال ةىىم"، واألخىىر يتمثىى  كىىي صىىيامة "هىىو واقعىىي عق نىىي

القالىب الن ىري الىذي يعبىىر عى  ميى  الواقىىل لةت ىو ، وهىو الشىىق 
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هىذا األخيىر و. "ك  ما هىو عق نىي واقعىي"الثاني م  ككرة هيغ  

 م  مج  هو الذي ي  ي باستق لية نسبية ت هةه لةتأثير كي الواقل

  يجعىىى  هىىىذ  الصىىىيرورة دواكتقىىىا ت قيىىىق الصىىىيرورة الواقعيىىىة،

 .رجاء، وبالتالي يجع  التناقوات الواقعية تفوي إلي الدمارع

ويكو  دور الفكر كي هىذ  ال الىة هىو كسىر بنيىة الىوعي السىابد 

م  مج  تأسىيس وعىي جديىد، وال تت قىق هىذ  العمةيىة إال كىي  الىة 

هىداف بمعني التأكيد عةي مولوية السياسىي، بت ديىد األ .تناوله الواقل

لكىى  وعىىي البشىىر يعيىىد  ،ت قيقهىىاإلىىي الواقعيىىة التىىي يطمىىح البشىىر 

تخوىل آلليىات هىذا الىوعي،  كهىيصيامتها كي إطىار بنيىة وعىيهم، 

وأل  الفةسفة القديمة اهتمت بقوايا الكو  الكبىر  ولىم تطىرح ذلىك 

الدولىىىة "، رمىىىم م  الف سىىىفة قىىىدموا تصىىىورهم لىىى   ةىىىت هامشىىىية

الىىدي   "جىىوهر"هىىذا الىىدور، لهىىذا كىىا  ، بينمىىا لعىىب الىىدي  "المثاليىىة

هىىو ت قيىىق عمةيىىة التغييىىر االجتمىىاعي، ( الجىىوهر الىىواقعي لةىىدي )

اليهوديىىىة )مىىى  قبىىى  المىىى مني   "وراثىىىة األرض" يىىىث دعىىىا إلىىىي 

تشريعا  لن ام اقتصادي اجتماعي وسياسي جديىد،  و وا، (واإلس م

دو  تعىىارض مىىل الخىىط ( المسىىي ية)مو دعىىا إلىىي منسىىنة اإلنسىىا  

الذي هو األساسي والواقعي، والمعبىر )م  هذا المدخ   .ألو  ذاكا

و ىي   .استطا  إعادة صىيامة الىوعي البشىري( ع  واقعية األديا 
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لعبىىت الفةسىىفة ال ديثىىة هىىذا الىىدور اسىىتطاعت إعىىادة صىىيامة وعىىي 

 .البشر ميوا  

وم كىىد هنىىا م  الفكىىر كىىا  نتىىا  وعىىي كبىىة وىىيقة لةواقىىل كىىي  

كهو االنعكاس لهذا الواقل، لكنىه االنعكىاس  ل  ة م ددة، وبالتالي

الىىوعي "د طبيعىىة الىىذي كىىتح إمكانيىىة تغييىىر الواقىىل وت ويةىىه، و ىىد  

الت ىىو  الىىواقعي كىىي ل  ىىة مىىل ال  ىىق الىىذي تواكىىق  "الجمعىىي

لم تعد صيامته إال بعد ت قيىق هىذا  "الوعي الجمعي"دة، لك  م د  

والىىوعي  "مىىا   ة"ولقىىد ت قىىق التقىىاء الفكىىر الىىذي ي مىى   .الت ىىو 

مو  مىا ت قىق ( البنية القابمىةمل الوعي الشعبي المتواكق )الراه  

كىىي  ،"ال ةىىم"كىىي مجىىا  السياسىىة، مي كىىي مجىىا  السىىعي لت قيىىق 

إ  ت ولىه . مجا  ت قق الصيرورة، دو  م  يغير م  بنية الىوعي

يجعةىىه قىىادرا  عةىي التىىأثير كىي الىىوعي، لكىى   "معاروىة"إلىي قىىوة 

انتصىىار  وت ولىىه إلىىي مركىىز  مىىا يجعىى بينوىىم  إطىىار م ىىدد، 

تىىأثير  موسىىل، مىى  خىى   مصىى ح ن ىىام التعةىىيم،  قىىدرةالسىىيطرة 

لكىى  . ومشىىكا  الثقاكىىة األخىىر  "الجهىىاز األيىىديولوجي لةسىىةطة"و

ت قىىق هىىذا الت ىىو  كىىي الىىوعي متعىىر ، وي تمىى  االنتكىىاس، ألنىىه 

لكى   المىا تفىرض  .مرتبط ميوا  بالصرا  الواقعي بىي  الطبقىات

نفسىها كقىوة مسىيطرة تفىرض ككرهىا ووعيهىا كفكىر ووعىىي  طبقىة
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الىذي يفتىرض    "الىوعي الجمعىي"وهو ما مسميته سابقا  )جمعيي  

كمىىا مووىى ت   وجىىود تكوينىىات وتىىأوي ت مىى  داخىى  بنيىىة هىىذا 

 (.الوعي

مساس هذا الفارق بي  الفكر والىوعي يكمى  كىي مولويىة إعىادة 

يث يكو  العم  مى  مجى  بالنسبة لةبشر،  ( المعيشة)ال ياة  إنتا 

وروريات ال ياة هو العم  المركزي، ألنه بىدو  ال يىاة ال  إنتا 

وهنا تكتسب مقولة العم   . اجة إلي الفكر، ب  ال إمكانية لوجود 

مهميتها، والعم  هو االنتقالة الهامة التي ت ققىت لتنقى  البشىر مى  

ي إلىى "عفويىىا  "الىىذي يب ىىث عمىىا تنتجىىه الطبيعىىة  "القطيىىل" يىىاة 

  الطبيعىة بمىا ي قىق لىه ال صىو  عةىي اإلنسا  المنتج الذي ي ىو  

وكانىىت هىىىذ  االنتقالىىة بدايىىىة سىىيطرته عةىىىي  .وىىروريات ال يىىىاة

بمعنىىي تقةىىيص  ،الطبيعىىة، وت ويةهىىا بمىىا ي قىىق لىىه العىىيش مسىىتقرا  

وهىو كةمىا قةىص هىذا الخوىو  يزيىد . خووعه ل روف الطبيعة

ال شىىك كىىي م  اكتشىىاكه و .شىىيبا  كشىىيبا  مىى  سىىيطرته عةىىي الطبيعىىة

ىى ،"صىىدكة"لوسىاب  وىىرورية ل ياتىىه كىىا  كىىي البىىدء  رت لكنهىىا عب 

 .ع  خبرات  سية تراكمت طيةة قرو  طويةة

إ  هذ  األولويىة جعةىت مى  العمى  مسىاس نشىاط البشىر، لهىذا 

   تراكم الخبرة م صورا  كي اإلكادة البسيطة، وبالتالي التطوير 
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 ،"العقى "لىوعي  سىيا  نتيجىة م  ليبقي او اإلنتا ،البطيء لوساب  

دا  كي العمى  مى  الذي هو م د خصابص البشر المميزة،    م د  

مجىى  إعىىادة إنتىىا  ال يىىاة، لهىىذا  ىى  تىىراكم الىىوعي بطيبىىا  ميوىىا ، 

إ  اسىىتمرار . مسىىتقرة قرونىىا  طويةىىة "ككريىىة"وبالتىىالي  ةىىت بنىىي 

 "اسىتقرار"كو  العم  هو النشىاط البشىري المركىزي كىا  يجعى  

لوعي مسألة بديهية، لكى  درجىة االسىتقرار النسىبي التىي ت ققىت ا

كي مجا   صو  البشر عةي وروريات ال ياة، وم  ثم االنقسام 

إلي طبقات، مكس ا كي المجا  لنشوء الفكر نتيجة التقسيم الىواقعي 

الىىىذي ت قىىىق بىىىي  العمىىى  اليىىىدوي والعمىىى  الىىىذهني، بىىىي  العمىىى  

كىي الطبيعىة والمجتمىل،  ةتفكيىرل يىث تخصصىت كبىات  .والتفكير

وكي اإلكادة م  التجارب، كما كي وعي الكو ، بمعني م  مهمتها 

بمعنىي مىا، ولقىد كانىت متداخةىة مىل ممارسىة  كانىت تفسىير الواقىل

 "الىوعي الجمعىي"هنا ن    م   .العةوم والطب، كانت هي ذاتها

 سىىىي وعقةىىىي، ليصىىىا  كىىىي  :(آليتىىىي ) "منطقىىىي "يقىىىوم عةىىىي 

والفكىىر، وال شىىك كىىي م  خوىىو   "ي الشىىعبيالىىوع" :من ىىومتي 

األو  لةواقل كبير، لهذا كهو يعيد إنتا  الوعي ذاته، كمىا م  تىأثير 

الثاني كىي الواقىل كبيىر ميوىا ، لهىذا كهىو يتىأثر بىالتطور الىواقعي، 

لكىى  . "الىىوعي الشىىعبي"ويتطىىور معىىه، ومنىىه تبىىدم إعىىادة صىىيامة 
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ي، كىإذا كىا  الفكىر تداخ   ي ص  بينهما، مما يوجىد منماطىا  وسىط

يسىىعي إلعىىادة تكىىوي  الىىوعي كإنىىه   ميوىىا    يخوىىل لةشىىروط 

الواقعية لةوعي، مما يفوىي إلىي ان طىاط الفكىر، لكى  هىذ  هىي   

وهىىو مىىا يبىىرز  ،"الىىوعي الجمعىىي"كمىىا يبىىدو   صىىيرورة تطىىور 

 .عموما  والواقل "الوعي الجمعي"الرابط بي  الفكر خصوصا  و

بطريقىىة مىىا عبىىر  "الىىوعي الشىىعبي"وإذا كىىا  الفكىىر يىى ثر كىىي 

كىإذا كىا  نشىوء  .كإ  تأثير  ال قيقي يت قق عبر السياسة "الثقاكة"

ككرة ي دي إلي تأثير ما يت قق عبر المثاقفة، كىإ  تأثيرهىا الفعةىي 

يت قق عبر السياسىة ت ديىدا ، أل  الفكىر المتىأثر بىالتطور الىواقعي 

لي يت ىىو  مىى  ، وبالتىىا(مو لفبىىة مىىا)يت ىىو  إلىىي وعىىي لطبقىىة مىىا 

د إلىىي تصىىور لت ىىو  واقعىىي مىىا، وهنىىا يت ىىو  إلىىي طابعىىه المجىىر  

بمعنىي منىه يت ىو  إلىي تصىور لواقىل جديىد، لهىذا ي سىس  .سياسة

لتشىىىىريل جديىىىىد يمىىىىس بنيىىىىة المجتمىىىىل االقتصىىىىادية واالجتماعيىىىىة 

والسياسىىية والفكريىىة، لىىيس مناقوىىا  بالوىىرورة، لةتشىىريل القىىابم، 

هللا، المةكيىة والع قىات / ديىكىرة التو مثى  ك)لكنه ي م  جديدا  مىا 

، وربمىا ...(االقتصادية عموما ، الن ام السياسي، األخ ق، المىرمة

لك  الفكىر ميوىا  يت ىو  إلىي آليىة لت قيىق . كو  مناقوا  له ميوا  ي

الىوعي " :عمةية الت و  هذ  توجد كي الواقل وعيي . هذا التشريل
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/ الىىوعي"مىىرد عةيىىه، و، المتواكىىق مىىل الواقىىل، لكىى  المت"الشىىعبي

المتواكق مل  الة التمرد هذ ، لك  المتجىاوز لةىوعي الىذي  "ال ةم

وكمىا (. مقةيىة)، ويتم هر كي وعىي كبىة قةيةىة "المتمردو "ي مةه 

مىل  الىة التمىرد الناتجىة  "ال ةىم/ الىوعي"مشرت سابقا  كإ  تواكق 

باألساس ع  التناقض الطبقي القابم كي بنية المجتمل، يفوي إلىي 

الىىوعي "إلىىي واقىىل  ينمىىا تعىىاد صىىيامة  "ال ةىىم/ الىىوعي"ت ىىو  

الن ىىام السياسىىي )اسىىتنادا  إلىىي الفكىىر، عبىىر طىىرق شىىتي  "الشىىعبي

الجديد الذي يفرض تشريعات جديدة تةزم البشر وت قق ت وال  كي 

هىىذا  هممارسىىاتهم، وبالتىىالي وعىىيهم، ون ىىام التعةىىيم الىىذي يفروىى

التىىىىي ي مةهىىىىا، الجهىىىىاز الن ىىىىام انط قىىىىا  مىىىى  األسىىىىس الفكريىىىىة 

 (....األيديولوجي مختةف األشكا  عبر التاريل

الىىىوعي "لكىىى  إعىىىادة الصىىىيامة هىىىذ  ال تنىىىتج االنىىىدما  بىىىي  

بالوىىرورة، بىى  تنىىتج وعيىىا  يتواكىىق  "ال ةىىم/ الىىوعي"و "الشىىعبي

  بقىدر التطىور كىي يوبهىذا يتقىارب الىوعي .والتطور الواقعي ذاتىه

( خىالص) "نقىي"عبىر عى  تصىور كإذا كىا  الفكىر ي .بنية المجتمل

كىي الواقىل ليبىدو م يانىا   "يتشىو "لما يجب م  يكونىه الواقىل، كإنىه 

كيعىىود االنفصىىا  مىى  جديىىد بىىي  الفكىىر . صىىيغة كاريكاتوريىىة لىىه

يراكىق ذلىك  ..وهكىذا ،والوعي، وم  ثىم يعىود الفكىر لفىرض ذاتىه
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 يث  جديد، "وعي جمعي"هزات كي بنية السةطة إلي م  يتأسس 

 .لتواكق النسبي بي  الفكر والوعيي دث ا

كتواكىىق بىىي   "الىىوعي الجمعىىي"عىى   تكىىي كقىىرة سىىابقة ت ىىدث 

الفكر والوعي كي إطار المن ومىة المثاليىة التىي ت كمهمىا، لكننىي 

هنا مت دث ع  التواكق كىي المفىاهيم األساسىية التىي ينتجهىا الفكىر 

لكى  هىذ  العمةيىة  . يىث تغىدو مسىاس تشىكةه "الوعي الشعبي"مل 

 ،"وهمىي"لفكىر، تةفى  منىه كى  مىا هىو اتفوي إلي إعادة صيامة 

وبالتىىالي ت ىىدث مطابقىىة معةىىي بىىي  الواقىىل والفكىىر، ومىى  ثىىم بىىي  

المعبىىر عىى  الواقىىل  سىىيا ،  هىىو ليعىىود ،"الىىوعي الشىىعبي"الواقىىل و

بمعنييىه السىابقي  "الىوعي الجمعىي"وبالتالي المطابقة بي  الواقل و

وكىق منطىق جديىد، مي لينتقى  إلىي الذكر، ليستق  الفكر مى  جديىد 

 .صيغة مرقي

ال  نا ذلك مل الرمسىمالية،  يىث منىتج وجودهىا المووىوعي 

كىىي بنيىىة إقطاعيىىة نشىىوء الفكىىر المعبىىر عىى  مصىىال ها، وكانىىت 

الفةسىىفة ال ديثىىة والفكىىر السياسىىي واالقتصىىادي ال ىىديثي ، الشىىك  

وعىي "الخالص لهذ  المصالح، لك  عمةيىة ت ىو  هىذا الفكىر إلىي 

 "وعيىا  جمعيىا  "ا تاجت إلىي قىرو ، كةىم تصىبح العق نيىة  "جمعي

سىىو  منىىذ قىىر  تقريبىىا ، كىىذلك لىىم تصىىبح الديمقراطيىىة والعةمانيىىة 
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سىو  منىذ بدايىة  "الوعي الشعبي"جزءا  م  الن ام السياسي وم  

منىذ  "السىةطة"ولقد طرد الفكر البورجوازي مى   .القر  العشري 

ة، ومعادت الطبقة المسيطرة إنتا  بداية تشك  السةطة البورجوازي

لك  الفكر البرجوازي المنتج م  جديىد والىذي سىيطر . مهج وعي 

مخيىىرا  كىىا  قىىد لفىى  كىى  موهىىام البرجوازيىىة كىىي مر ةتهىىا الطفوليىىة، 

م ىى  العق نيىىة، واال تكىىار م ىى  شىىعار  "ال عق نيىىة" يىىث  ةىىت 

وازيىة والديمقراطيىة المكرسىة ال تكىار الطبقىة البرج ،"دعه يعمى "

كقد مسست الطبقة المسىيطرة ككرهىا . إلل...م   الديمقراطية العامة

وهذا الفكر هىو  ."موهام"ر  قيقة ع  مصال ها دو  م  م مو المعب  

وإذا مىىا قىىور  هىىذا الفكىىر بىىالفكر  ."الىىوعي الشىىعبي"الىىذي صىىا  

سيبدو منه كاريكاتور عنه،  يىث كىا  الفكىر  "األصةي"البرجوازي 

 .م  ما  إنسانية موسل مما ت قق كي الواقلي وي  "األصةي"

وألنىىه كىىا  ي ىىوي م  مىىا  إنسىىانية موسىىل ممىىا ت قىىق كىىي الواقىىل 

كىىا  المهيىىا لنشىىوء الماديىىة، التىىي مثةىىت انتقالىىة هابةىىة ال كىىي  مىى  

ال ةم اإلنساني كقط، ب  وكىي زاويىة الن ىر إلىي الواقىل، لهىذا مثةىت 

 .، بى  ولةمثاليىة عمومىا  النفي األيجابي ال لةمشرو  البرجوازي كقىط

وال شك كي مهمية هىذا )كقد استبد  الفكر البرجوازي مثالية بأخر  

، لكىى  الماديىىة نفىىت المثاليىىة كزاويىىة ن ىىر، ومسسىىت لنشىىوء (اإلبىىدا 
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لك  سن    منها تعروت لةمصير ذاته  ينمىا  .ر ية عةمية لةواقل

كقىىد مسىىس الفكىىر المىىادي . ت ولىىت إلىىي مشىىرو  سياسىىي منتصىىر

و  سياسي تطابق ومصة ة كبىات واسىعة مى  الشىعب، كانىت لمشر

تطمح كي إطار  روف االوطهاد التي كانت تعيشها، كما انط قىا  

( المثىىالي مىى  الدرجىىة األولىىي   ال هىىوتي)مىى  وعيهىىا القروسىىطي 

لت قيق مصالح متفاوتة الوووح والغايات، لكنهىا كىي كى  األ ىوا  

(. متفىاوت المعىاني)التقىدم  كانت تسعي لتغيير واقعها بما ي قىق لهىا

و الما انتصىرت مزيىح الفكىر و ى  المشىرو ، ثىم معيىدت صىيامة 

الفكر، كقد ذاب الفكر المىادي كىي الىوعي المثىالي، كتكرسىت مولويىة 

هىذا هىو . الفكر لزاوية الن ر، ومعيد إنتا  المفاهيم انط قا  م  ذلىك

وعي الىى"لكىى  ميوىىا  معيىىدت صىىيامة  ."السىىوكيتيةة يالماركسىى"نمىىط 

وأل  العمةيىىة لمىىا تنتىىه بعىىد، كىىإ  هىىذا الىىوعي لىىم يسىىتقر،  ،"الشىىعبي

وبالتىىىالي مىىىازا  لةفكىىىىر المىىىادي دور ، أل  التكىىىوي  االقتصىىىىادي 

المت قق لىم يتطىابق مىل وعىي وىروري السىتقرار ، وبالتىالي كىا  

 .طبيعيا  م  ت دث هزات، لكنها تهيا إلنتا  وعي مطابق

دود الواقىل، وم  كى  مىا وك  ذلك يووح م  الفكىر يت ىدد ب ى

يةف  كي إطار الصيرورة الواقعية، لك  ال بد م  م   "وهمي"هو 

وبالتىالي يةفى  دو  م   "وهميىا  "مووىح م  الفكىر يمكى  م  يكىو  
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يىى ثر كىىي الواقىىل، ألنىىه كىىي األسىىاس إجابىىة خاطبىىة عىى  مشىىك ت 

كما منه يمك  م   .الواقل ال تويف ما يسهم كي كاعةية الصيرورة

مي إنه إجابة ص ي ة عةي مشىك ت الواقىل، لكنىه  ،"ةما   "يكو  

 .وهذ  األوهام هي ما يةف  كي إطار الصىيرورة ،"موهاما  "ي وي 

، مي إنه ال يفع  سو  إعادة إنتا  "واقعيا  "وكذلك يمك  م  يكو  

الواقىىل ذاتىىه، وهىىو هنىىا ككىىر م ىىاك  ألنىىه ال يفعىى  سىىو  منىىه يقىىوم 

هىىذ  األنمىىاط مساسىىه  عةىىي مسىىاس وقىىف الصىىيرورة، ولكىى  مىى 

 .الواقعي

الفكىىر هىىي التىىي ت  ىىي باالهتمىىام كقىىد / إذا كانىىت ثنابيىىة الواقىىل

ث ثية  يث مدخةت الوعي كعنصر ثالىث، رمىم " اولت م  مجعةها 

منه مستو  مدني م  الفكر،  يث م  الوجىود المىادي لةبشىر يفوىي 

ي إلىي نشىوء الفكىر، لكى  هىذا الوجىود المىاد( التفكيىر)بتوسط العق  

ميوىا  يفوىي بطريقىىة  سىية إلىىي نشىوء الىوعي، لكىى  الفكىر المنىىتج 

يسىىهم كىىي إعىىادة تشىىكي  الىىوعي، لينفىىي ذاتىىه، وليت ىىو  مىى  منتىىو  

الصىيرورة )لينتج الوجىود الىواقعي الجديىد  ،عقةي إلي معطي  سي

 .ككرا  جديدا  يسهم كي إعادة تشكي  الوعي الجديىد، وهكىذا( الواقعية

إلىي عقةىي، ومى  ثىم العقةىي إلىي  سىي، وهنا نة ى  ت ىو  ال سىي 

 .وهكذا كي إطار صيرورة ارتقاء الوعي البشري
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(5 ) 

 

كي  تكم  بأنها ددت المسألة األساسية كي الفةسفةإذا كنت قد  

المىادة مو الفكىر، وبالتىالي بىدا مننىي سىاويت / ت ديد مولويىة الواقىل

ي م  هىذ  مشىير إلى وإلزالىة هىذا الةىبس كىإننيبي  الواقىل والمىادة، 

المسألة هي مسألة مركبة، المسىتو  األو  كيهىا هىو ع قىة الفكىر 

بالمادة، وهذ  مسألة كةسفية عامة، مجردة، كهي تشىم  ع قىة ميىة 

إنها، بالتالي الع قة بي  . مادة بالفكر، وهذا هو طابل التجريد كيها

هنىىا عةىىي  كىىر المجىىرد، وت ديىىد مولويىىة المىىادةالمىىادة المجىىردة والف

كىىا  الخطىىوة الوىىرورية ل نتقىىا  إلىىي الماديىىة، لكىى  هىىذا  الفكىىر

االنتقا  ت قق وم  الفةسفة، مي قب  نشوء المادية، ولهذا لم يكى  

هىىذ  مىىث ُ مشىىكةة  .دا  كاكيىىا  لنشىىوبها، إنهىىا هنىىا مبىىدم كةسىىفيم ىىد  

لقىىد كىىا  هىىذا الت ديىىد إذ ،  .كيوربىىاخ، وقبةىىه الماديىىة الميكانيكيىىة

ا  إلىي ت ديىد آخىر، مكثىر مهميىة ألنىه يتعةىق الخطوة األولية ل نتق

، ومقصد ت ديد األولوية كي الع قة بىي  الفكىر (المجتمل)بالوجود 
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كىىي هىىذ  النقطىىة يكمىى  التبىىاس مىىا، كىىالواقل،  سىىب مىىا  .والواقىىل

مشرت إليه كي مكثر م  كقرة سابقا ، هو كةيىة الوجىود، بمعنىي منىه 

، (العمى )ال يىاة   إنتىاالوجود البشري كي نشاطه م  مج  إعىادة 

وعةي مجم  ال واهر ( الطبقات)وكي ع قاته المبنية عةي العم  

 كم يي ذ، وعةي صيغة التن يم ال...(القبيةة، القومية)القابمة بينها 

الىوعي الىذي ينتجىه هىذا الوجىود،  ، ولكى  ميوىا  (الدولىة)ك  ذلىك 

 .(مي الفكر)وت سسه تةك الع قات وال واهر 

 ما نت ىدث عى  ع قىة الواقىل بىالفكرنا،  ينوبالتالي، كن   ه 

نكىىو  قىىد نزلنىىا مىى  منطىىق التجريىىد العىىام الىىذي هىىو كىىي صىىةب 

د هىىىو التكىىىوي  البشىىىري، الفةسىىىفة، إلىىىي التجريىىىد كىىىي إطىىىار م ىىىد  

إننىىا إذ  . إلىىي عةىىم المجتمىىل سىىفةوبالتىىالي نكىىو  قىىد تجاوزنىىا الفة

المجتمىىىل،  يىىىث  نت ىىىدث عىىى  ع قىىىة الفكىىىر بىىىالواقل كىىىي إطىىىار

ىىىدُ " د الفكىىىرة التىىىي تجعىىى  كىىىوق المجتمىىىل قىىىوة كاعةىىىة ت ىىىد   "رتم 

وبالتالي مصبح المجتمل بنية كاعةة، ويت دد الفعى  كيهىا،  .مساراته

د العم  الذي ينتج  ياة البشر، والفكر الذي ي د   .كي العم  والفكر

وعىىيهم ل يىىاتهم، ومصىىال هم كيهىىا، ويسىىاعدهم عةىىي تطىىوير هىىذ  

 .اط البشىىر اإلنتىىاجي، ونشىىاطهم الىىذهنيإنىىه بالتىىالي، نشىى .ال يىىاة

وهنىىىا إذ   .الفكىىىر/ ووىىىم  هىىىذا النشىىىاط تطىىىرح ع قىىىة الواقىىىل
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أل  الفكىر كمىا )الفكر مى  الواقىل، وهىو ت ديىد إجرابىي  "يس ب"

 "الفاعى  األو "يهىدف إلىي ت ديىد  (مشرت جزء م  الواقىل ميوىا  

الوجىىود "مي ت ديىىد  ىىدود كاعةيىىة كىى  مىى  الفكىىر و ،وىىم  الواقىىل

ويهىدف إذ ، إلىي  .ومىا ينىتج عنىه مى  نشىاط وع قىات "يعيالطب

ت ديد مولويات الفعى  وىم  الواقىل ذاتىه، انط قىا  مى  م  ال كعى  

 وهنا تعنىي الماديىة .كالوجود الواقعي ينتج كعةه .خار  هذا الواقل

الواقل بمعىز  عى  وعىي البشىر، وهىذا  "مير الواعي"منها الواقل 

   تاليىىا  منىىه يهىىدف إلىىي ت ديىىد كمىىا سىىن . ت ديىىد إجرابىىي ميوىىا  

الفكر، / مولوية الوجود وما ينتجه م  نشاط وع قات عةي الوعي

وربمىىا كىىا  ت ديىىد الع قىىة بأنهىىا بىىي   .لكنىىه ميوىىا  ت ديىىد مبىىدبي

يزيى  التباسىا ، لكى  كىي كى  األ ىوا  كىإ   الفكىر /الوجود والوعي

قىة كىي وهنا تكم  الد. الفكر/ الوجود والوقل يشتم   عةي الوعي

 يىث يجىري  ،"يومىاد"الت ديد، وتجاهةها كىا  يفوىي إلىي ميى  

/ ككىر، مو م  الىوعي/ كأنه بدو  وعي الواقل /التعام  مل الوجود

مقولىة مخىر ، ( تفهىم)مما كىا  يشىو  وعىي  ،الفكر يسك  خارجه

كىالفكر الىذي هىو  ،(الواقىل)المووىو  (/ الفكىر)هي مقولة الىذات 

يت ىو  كىي  ،هىو وعىي هىذا الوجىودالىذي و ،نتا  الوجود الواقعي

لكنىىه ميوىىا  يت ىىو  إلىىي مووىىو ، وهىىو مىىا . "كاعىى "ل  ىىة إلىىي 
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لكى  ن   ىه  ،(المكتشىفات العةميىة)ن   ه كىي العةىوم الطبيعيىة 

التىىي كانىىت  ةمىىا   كمىىث   ككىىرة إلغىىاء العبوديىىة .ميوىىا  كىىي المجتمىىل

ة  يىث انتفىت العبوديى ،يوما  ما، تت ىو  شىيبا  كشىيبا  إلىي مووىو 

كذلك ككرة سيادة الصناعة وت ولها إلىي وسىيةة  .م  بنية المجتمل

وهكىىذا  .اإلنتىىا  األساسىىية، التىىي ت ققىىت مىىل انتصىىار الرمسىىمالية

راكىق الف سىفة  " ةمىا  "كار العةمانية والديمقراطيىة، التىي كانىت مك

كي الىن م الرمسىمالية،  "واقعا  "الرمسماليي  األواب  لكنها مصب ت 

غىىاء المةكيىىة الخاصىىة الىىذي ت ىىو  مىىل انتصىىار إل " ةىىم"وكىىذلك 

 .االشتراكية إلي جزء مكو  م  الواقل

هنا تكم  مهمية ت ديد م  الفكر جزء م  الواقل، وكي الت ديد 

م  مولوية الوجىود الىواقعي عةىي الفكىر هىي مسىألة مبدبيىة عامىة، 

ألنهما معا  ال يسم ا  بتجاه  دور الفكر، وبالتالي بتجاه  مقولىة 

الجىد  الىذي  "تجميىد"، ومى  ثىم "الىذات والمووىو "ة بي  الع ق

إلىي مووىو  ( الفكر)يربط بي  الذات والمووو ، بت و  الذات 

( ككىر)إلىي ذات ( الواقىل)، ولك  ميوىا  بت ىو  المووىو  (واقل)

وهو المسمي  ةما   يىث يفىرض المجتمىل ال اجىة إلىي تقىدم مىا، )

  ىة  ةمىا ، لكنىه لكي يسىتمر كىي تطىور ، هىذا التقىدم يكىو  كىي ل

إ  (. المجتمىىل يفروىىه  ىىراك يت ىىو  إلىىي واقىىل، أل  اسىىتمرار
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القىو  بالع قىة بىىي  الواقىل والفكىر بىىدو  هىذي  الت ديىدي  يفوىىي 

، مو يفوىي ككر ماديا ، ألنه واقعىي،  يث يعتبر ك  "مادوية"إلي 

تجاهىى  م   وبالتىالي إلىي اعتبىار مبدبيىة هىذ  المسىىألة ككىرة عامىة،

 يي منهىىا مسىىاس كىىي مجمىى  الت ةيىى  الىىواقعي، وبالتىىالمبىىدبيتها يعنىى

لتمسىك المبىدبي بهىا ليصىبح ا .د ع قة الذات بالمووو كهي م د  

ينتج ر ية مثالية كي التعام  مل الواقل،  يث يصبح  تمسكا  شكةيا  

 "السىىىوكيتيةالماركسىىىية "وهىىىذ  هىىىي مشىىىكةة . دالفكىىىر هىىىو الم ىىىد  

هو اإلجابىة  "ال ةم"أل   "مال ة"وهذ  تختةف عما مسميته  .عموما  

وبالتىالي كهىو الممكى   ،وبشك  عةمي ميوا   ،ع  مسبةة الواقل ذاته

هىو ( المجىرد) "الفكىر العىام"بينمىا يغىدو  .م  ي تم  الواقل ت قيقه

 ."الوهم"، مي، وهنا "ال ةم"

ألنهىا تميى  إلىي  لك  هذ  الر ية المثالية تفعى  مكثىر مى  ذلىك 

وال  .مى  الفكىر، يغىدو الواقىل هىو الفكىر ت ديد الواقل ذاته انط قا  

يفوىىي الوا ىىد  (ولنقىى  االن ىىراكي )ذي  المن يىىي  شىىك كىىي م  هىى

 .منهمىىا إلىىي اآلخىىر، أل  المنطىىق الشىىكةي هىىو مسىىاس كىى  منهمىىا

كىىي  "التوىىخم" هىىر ا  كىىي الغالىىب،  يىىث ي  وسىىنجد منهمىىا مت ىىد

، وكي ت وي  الفكر الىذي يكىرر بعىض الكةمىات "المادية"الكةمات 

كىي الوقىت  ،تي مدت جزءا  م  المن ومة المادية إلي ككر ماديال
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 .نفسه الذي يطغي كيه التصور المثالي كي الت ةي 

المادية تنطةق م  مولوية االقتصادي االجتماعي عةىي الىوعي 

كىىىي "د ميوىىىا م  االقتصىىىادي هىىىو ال اسىىىم ، ولكنهىىىا ت ىىىد  (الفكىىىر)

اقتصىىادي   ، لهىىذا كهىىو األسىىاس كىىي الع قةىى  "الت ةيىى  األخيىىر

اجتماعي، ومىا االجتمىاعي سىو  الع بىق التىي تنشىأ انط قىا  مى  

ولهذا كإ  تغيرها خاوىل  .كاالجتماعي، إذ ، ع قة .هذا األساس

إ  نشوء المةكية الخاصة هو الىذي كىرض  .لةتغير كي االقتصادي

هىا يفىرض  نشوء المجتمىل الطبقىي وتفكىك المشىاعة، كمىا م  إلغا

بىىالتراكق مىىل نشىىوء )ف الزراعىىة كىىرض واكتشىىا .ميىىاب الطبقىىات

الت ىىىو  إلىىىي االسىىىتقرار االجتمىىىاعي، ونشىىىوء ( المةكيىىىة الخاصىىىة

، الىذي ونشىوء النقىد.  ى مى ك األرض، والف  ىو  دةطبقات م ىد  

كىرض الت ىو  إلىي االقتصىاد  جاء كنتيجىة ل اجىة توسىل اإلنتىا ،

وهكذا كي الصناعة، التي كرض نشو ها  .السةعي وتوسل التجارة

، (مى  الزراعىة إلىي الصىناعة)ت و  كي طبيعىة وسىاب  اإلنتىا  ال

 :بنشىىىوء طبقىىىات جديىىىدة)والت ىىو ، ميوىىىا ، كىىىي ووىىىل الطبقىىىات 

وبالتالي كالماديىة تبىدم مى  األسىاس (. البورجوازية، والبروليتارية

، ومىى  ثىىم تعبىىر إلىىي جمةىىة الع قىىات التىىي تنشىىأ كىىي (االقتصىىادي)

الوعي الذي ينشىأ كىي وىوء ، وإلي، بالتالي، (االجتماعي)ووبه 
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وتعبيىر إنجةىز  ىو  م  االقتصىادي هىو الم ىدد  .(الفكر)ك  ذلك 

ال يهىىدف إلىىي التىىأخير والتقىىديم كىىي تةىىك  "كىىي الت ةيىى  األخيىىر"

الع قة، ب  يهدف إلي تجاوز المن ور المبسط لةمسألة، لهىذا كهىو 

معادلىة رياوىية "ينتقد الر ية التي جعةت هذ  الع قىة مشىبه ب ى  

 :إنىىىىه، إذ ، يشىىىىير إلىىىىي الطىىىىابل المعقىىىىد لةع قىىىىة. (22)"يطةبسىىىى

/ اقتصىىادي   اجتمىىاعي :اجتمىىاعي، ومىى  ثىىم لةع قىىة/ اقتصىىادي

ككىىىىري، وبالتىىىىالي يووىىىىح م  اسىىىىتق لية نسىىىىبية تسىىىىك  هىىىىاتي  

إنه، ي ارب التبسيط، لي كىد م  المسىألة معمىق ومعقىد، . الع قتي 

جىب الت ديىد الىدقيق د كيوبالتالي، وإ  كا  االقتصىادي هىو الم ىد  

والمةموس لةوول االجتمىاعي الفكىري، والتىأثير الىذي ي دثىه كىي 

االقتصادي انط قا  م  االسىتق لية النسىبية التىي ي  ىي بهىا، وم  

لكىى  هىىذا  .هىىذا التىىأثير يمكىى  م  يجعةهىىا، كىىي ل  ىىة مىىا، م ىىددا  

دا  يتىأتي مى  االقتصىادي إلي كونهىا م ىد   دةالت و  م  كونها م د

والر يىىة التبسىىيطية تعجىىز عىى  ر يىىة هىىذ  العمةيىىة، ألنهىىا  .ذاتىىه

االقتصىادي، والفكىري مى   االجتماعي مى ( ميكانيكيا  )آليا  تستنتج 

كهىي تهىدر ال اجىة إلىي الت ديىد  يوبالتىال. االقتصادي االجتمىاعي

                                                           

 (.6ص)إنجةز نفس المصدر -22
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الىىدقيق المةمىىوس لةووىىل االجتمىىاعي والفكىىري، وتتجاهىى  التىىأثير 

االقتصىىادي، وكىىي كىى  ذلىىك  الىىذي يمكىى  م  ي دثىىه كىى  منهمىىا كىىي

 .تهدر ال اجة إلي الت ديد الدقيق والمةموس ل قتصادي ذاته

األو  عىام،  :إذ ، تبدو كةمة واقل كأنها تسىتخدم وكىق معنيىي 

يتعةىىىق بىىىالوجود البشىىىري عمومىىىا ، وبعمةىىىه وع قاتىىىه، ومنتوجىىىه 

د يتعةىىق بىىالواقل االقتصىىادي   اليىىدوي والىىذهني، والثىىاني م ىىد  

البنيىة الت تيىة،  يىث  ت ديدا ، وهو المسمي كي المادية االجتماعي

 سىب  "كىي الت ةيى  األخيىر" يكو  العام  االقتصادي هو ال اسم

هىىذ  البنيىىة هىىي المقابىى  لةمىىادي كىىي ع قىىة و. (23)تووىىيح إنجةىىز

الر يىة الماديىة  .ككر، هي األساس المىادي لةوجىود البشىري/ مادة

بمعنىىا  العىىام والواقىىل  ت ىىوي المعنيىىي ، الواقىىل( الجىىد  المىىادي)

ككىر تتم هىر كىي المعنىي / د، وتر  م  الع قىة واقىلبمعنا  الم د  

األو ، تسك  كيه وتت دد كيه، لك  ماديتها تت دد كي تأكيىد مولويىة 

ككىىر،  يىىث الوجىىود البشىىري / المعنىىي الثىىاني وىىم  ع قىىة واقىىل

نتا  ال ياة مسبق عةي امسبق عةي الوعي، والعم  م  مج  إعادة 

. وطابعىىىه ومجمىىى  الع قىىىات التىىىي ت كمىىىه عىىىي مقولىىىة العمىىى و

                                                           

 (.6ص)دار التقدم   موسكو « رساب   و  المادية التاريخية»إنجةز -23
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والمةكية الخاصة قبى  الىوعي بهىا وتن يرهىا، وتشىريعها، وتشىك  

بهىىذا الوجىىود   قىىات كيمىىا بينهىىا مسىىبق عةىىي الىىوعيالطبقىىات والع

. إلىل... ي وجود النقىدمسبق عة "التباد "وهذ  الع قات، مثةما م  

نتيجىة ال اجىة ( ، التشىريلالفكىر)كىي الىوعي  كى  ذلىك ولقد تبةىور

التبىاد  كىرض ال اجىة إلىي )التي كروها الوجود الواقعي األسبق 

النقد، لكىي تتطىور عمةيىة التبىاد ، والمةكيىة كروىت ال اجىة إلىي 

تكريسىىها كمبىىدم قىىانوني مقىىدس    ىىق، والطبقىىات كروىىت   كىىي 

الوعي   تكريس قدسية االنقسام وال عدالة كي توزيل الثروة، كما 

ل اجة إلي تن يم مجم  الع قات كي المجتمىل، وقوننتهىا كروت ا

 (.ونشوء الدولة

 ،واالنطى ق منىه كىي الت ةيى  ،المادية هي اإلقىرار بكى  ذلىك 

لكىى  الماديىىة، انط قىىا  مىى   .وعةىىي مساسىىها يقىىوم مفهىىوم االنعكىىاس

وإ   ،(إي الجىد  المىادي)لر يىة الماديىة ذلك كقط، ال ترتقي إلي ا

كىرض االنطى ق  إ  ت ولهىا إلىي جىد  مىادي .هد ماديتىكانت م د  

 مىى  الواقىىل بمعنىىا  األو ، ووكىىق ع قىىة الىىذات بالمووىىو ، كمىىا

لىوعي، لىيس الواقىل كبنيىة  كرض االنط ق م  مفهوم الصىيرورة

ساكنة، بى  كبنيىة كىي صىيرورة مسىتمرة، وكىي الصىيرورة تسىك  

ىالتمفاهيم التنىاقض، والتىراكم الكمىي و  .فىير النىوعي، ونفىي النغي 
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بهذا تشكةت ر ية عةميىة لةواقىل كىي صىيرورته، تبةىورت الماديىة 

 .المنسجمة المادية ، وهي الو يدة(الجد  المادي)ال ديثة 
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