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موضوعات حول الادية التاريية
 

الحلقة الثانية
 
 

في العلقة بين المادية التاريخية والمادية الديالككتيكية: الموضوعة الرابعة
 

.إن الماركسية نظرية ومفهوم منسجم ومنطقي للعالم، وتضم المادية الجدلية والمادية التاريخي�ة، والم�ذهب القتص�ادي الماركس�ي ونظري�ة الش�تراكية العلمي�ة

زمن��ة مختلف�ة، لمح��اولت عدي�دة م�ن ط�رف ك�ل التي�ارات التحريفي��ة والتحريفي��ة الجدي�دة، لض�رب وح�دة
ز
وق�د تعرض��ت ه�ذه النظري�ة الثوري�ة للبروليتاري�ا، وع�بر ا

. تلك المكونات التي تتشكل منها النظرية الماركسية

ن الماركسية ليست لها فلسفة، ومن تم بنوا على ذلك الفكرة التي ل زال يسير عليها حفدتهم من التحريفيين الجدد، القائل��ة
ز
ممية الثانية ا

ز
علن تحريفيو ال

ز
لقد ا

ن تتكيف مع اي فلسفة
ز
ن المذهب القتصادي لماركس ونظرية الشتراكية العلمية بإمكانها ا

ز
.با

ن ك��ل التحريفيي��ن) ���1938  1854(ويعت��بر ك��ارل كاوتس��كي 
ل
المفه��وم"ف��ي ك�ت��ابه . مؤس��س نظري��ة الماركس��ية كمنه��ج ل علق��ة ل��ه بالفلس��فة، ال��ذي ينه��ل من��ه ال

ي المنهج"، يقول كاوتسكي "المادي للتاريخ
ز
ن نجد الطريق المؤدي إليها، ا

ز
هم ا

ز
ن نقبض الحقيقة، بل ال

ز
ن في نظر ماركس وانجلز ليس مهما ا

ز
".ا

 منه(هكذا بعدما تم فصل المنهج عن المفهوم للعالم 
ز
: ، يقول كاوتسكي)المنهج جزء ل يتجزا
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ق�ل، ليس�ت ف�ي تن�اقض ل"
ز
و عل�ى ال

ز
قلم م�ع المنه�ج الم�ادي الج�دلي، ا

ز
ي فلس�فة تت�ا

ز
إن المفهوم المادي للتاريخ ليس مرتبطا بالفلسفة المادية، يمكن مزاوجته با

خيرة
ز
و الواحدي�ة،. يتوافق مع هذه ال

ز
ن تفض�ل تس�مية نفس�ها بالواقعي�ة، ا

ز
و ا

ز
و تعارض المادي�ة الميكانيكي�ة، ا

ز
ن تتباها هذه الفلسفة بكونها مادية، ا

ز
ليس مهما ا

و نقدية تجريبية
ز
و حسوية، تجريبية ا

ز
".وضعية ا

ن يرتب��ط، لي��س فق��ط بوجه��ات نظ�ر م��اخ 
ز
فين��اريوس ) ��1938  6191(فحس��ب كاوتس�كي يمك��ن للمفه��وم الم�ادي للتاري��خ ا

ز
، ب�ل ك�ذلك بوجه��ات)1896-1843(وا

خرين
ل
.نظر فلسفة ا

س�موه 
ز
خلقي�ة"على قاعدة هذا الطرح الكاوتسكي، استبدل التحريفيون الكانطيون الج�دد، الش�تراكية العلمي�ة بم�ا ا

ز
، ب�المعنى، ال�ذي تص�بح في�ه"الش�تراكية ال

ساس علمي
ز
نصار ماخ يعبدون الطريق لتوحيد الشتراكية مع الدين. الشتراكية غير ذات ا

ز
.وقد حصل هذا في نفس الوقت الذي كان فيه ا

خي��ر عل��ى وح��دة المادي���ة الجدلي��ة والمادي��ة التاريخي��ة، باعتبارهم��ا غي��ر
ز
ك��د ه��ذا ال

ز
وف���ي مع��رض رد ليني��ن ف���ي ص��راعه ض��د التحريفي���ة عل��ى الواجه���ة الفلس��فية، ا

(منفصلن عن بعضهما البعض 
ز
نهما كل ل يتجزا

ز
ي ا

ز
").المادية والمذهب النقدي التجريبي"انظر في هذا الجانب ك�تاب لينين الشهير ). (ا

: وبطبيعة الحال فالسؤال الذي يطرح هو

ين يقوم الرتباط الداخلي غير القابل للنفصال بين المادية الديالككتيكية والمادية التاريخية؟
أ
ا

 

: إن المادية التاريخية هي حصيلة تطبيق المادية الجدلية في دراسة الحياة الجتماعية، مما يعني )1

ي المفهوم المادي للعالم- 
ز
نها تقف بالضرورة على نفس القاعدة الفلسفية، ا

ز
.ا

ن تق�دم ش�رحا. يعود الفضل للمادية التاريخية في جعل هذا المفهوم ذا طابع مك�تمل ومنسجم- 
ز
صبح بإمكان المادية الفلسفية ا

ز
فبعد نشوء المادية التاريخية ا

 م�ن الفلس�فة الماركس�ية، ب�دونها ل
ز
س�اس فالمادي�ة التاريخي�ة ج�زء ل يتج�زا

ز
علميا، ليس فقط لظواهر الطبيعة بل كذلك لظواهر الحياة الجتماعية، وعلى ه�ذا ال
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ساس��ية للفلس��فة بالنس��بة للمجتم��ع، ه��ي علق��ة ال��وعي. يمك��ن الح��ديث ع��ن المفه��وم الم��ادي الماركس��ي ��� اللينين��ي للع��الم
ز
لة ال

ز
فالمادي��ة التاريخي��ة حل��ت المس��ا

و المادة والفكر(والكائن 
ز
.، وفي المجتمع علقة الوجود الجتماعي والوعي الجتماعي)ا

لة العلق��ة بي��ن ال��وعي الجتم��اعي والوج��ود الجتم��اعي ف��ي المادي��ة التاريخي��ة نف��س العلق��ة ال��تي تحتل��ه العلق��ة بي��ن الك��ائن وال��وعي ف��ي المادي��ة )2
ز
تحت��ل مس��ا

الظ�واهر المادي�ة والظ�واهر الفكري�ة، م�ن جه�ة توج�د الحي�اة المادي�ة: الجدلية، فكما الحال في الطبيعة نلحظ وجود مجموع�تين م�ن الظ�واهر داخ�ل المجتم�ع 

، وف��ي س��يرورة النت��اج تنبن��ي بي��ن الن��اس... )الغ��ذاء، اللب��اس، بن��اء المس��اكن و وس��ائل النق��ل : الن��اس ينتج��ون الخي��رات المادي��ة الض��رورية لحي��اتهم (للمجتم��ع 

س�اس الحاج�ة إل�ى إع�ادة إنت�اج الن�وع البش�ري، حي�ث
ز
علق�ات اقتص�ادية تض�م النت�اج والتب�ادل وتوزي�ع المنتوج�ات، وبش�كل م�وازي تنبن�ي ك�ذلك علق�ات عل�ى ا

ش��كال اجتماعي��ة متنوع��ة
ز
خ��ذ الس��يرورة البيولوجي��ة ا

ز
خ��رى، يعي��ش الن��اس، ويعي��دون إنت��اج ن��وعهم، ينتج��ون ويتب��ادلون الم��واد الض��رورية لحي��اتهم. تا

ز
.بكلم��ة ا

و ما نطلق عليه الوجود الجتماعي
ز
نشطة الحياة المادية للمجتمع، ا

ز
.وتشكل مجموع هذه ال

و ال�وعي الجتم�اعي 
ز
خ�ر للحي�اة الجتماعي�ة، وه�و الحي�اة الفكري�ة ا

ل
خ�رى هن�اك مظه�ر ا

ز
ش�كال(وم�ن جه�ة ا

ز
راء والعواط�ف المع�بر عنه�ا ف�ي ا

ل
فك�ار الجتماعي�ة، ال

ز
ال

خلقي��ة، الختي��ارات الجمالي��ة، الب��داع الفن��ي، المعتق��دات الديني��ة، الم��ذاهب
ز
مختلف��ة م��ن ال��وعي الجتم��اعي، المؤسس��ات السياس��ية والقانوني��ة، المب��ادئ ال

...).الفلسفية 

: لتقديم تفسير علمي للتطور الجتماعي يلزمنا الجواب على السؤال التالي

 

م الفكرية؟ 
أ
سبق؟ هل الظواهر المادية ا

أ
و ال

أ
ول ا

أ
يهما من الظاهرتين السابقتين هو ال

أ
ا

 

و المثالي�ة للتاري�خ
ز
جوب�ة عنه�ا ت�ؤدي إم�ا إل�ى تبن�ي التص�ورات المادي�ة ا

ز
ساسية في علم الجتم�اع، وال

ز
لة ال

ز
ي م�دى. إنها المسا

ز
والج�واب ع�ن ه�ذا الس�ؤال ي�برز إل�ى ا

ن الكائن الموضوعي والواقعي غير مرتبط في وجوده بالوعي . هناك وحدة بين المادية الجدلية والمادية التاريخية
ز
ولى تقر با

ز
ي مستقل عن�ه(فال

ز
، والثاني�ة تق�ر)ا
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ن الك���ائن الجتم���اعي كواق���ع موض���وعي مس���تقل ع���ن ال���وعي الجتم���اعي
ز
وف���ي كل الح���التين مع���ا، ف���الوعي وك���ذلك ال���وعي الجتم���اعي يعت���بران انعكاس���ا للواق���ع. ب���ا

.الموضوعي

: وفي مجال الحياة الجتماعية ينطرح السؤال التالي

 

ن يوجد في المجتمع علقات مستقلة عن الوعي الجتماعي، علقات، 
أ
هل يمكن ا

ن تكون محددة بالوعي الجتماعي، تكون هي التي تحدده على النقيض من ذلك؟
أ
بدل ا

 

ن مبادئ المادية الفلسفية قد تم تعميمها على دراسة المجتمع النساني، ولكن باعتباره مي�دانا خاص�ا للع�الم الم�ادي
ز
.إن المادية التاريخية تجيب بنعم، ذلك ا

طروحات المادية الديالك�تيكية مطبقة على دراسة الحياة الجتماعية، إنهما مرتبطت�ان بش�كل
ز
ساسية للمادية التاريخية هي تطوير وتجسيد لل

ز
طروحات ال

ز
إن ال

ل انفص��ام في��ه، ويكم��ن س��بب تطورهم��ا ف��ي الحاجي��ات العملي��ة للنض��ال الث��وري ل��دى م��اركس وانجل��ز، تل��ك الحاجي��ات ال��تي جعلتهم��ا يك�تش��فان ض��عف المثالي��ة

الهيجلي��ة وتناقض��اتها، م��ن قبي��ل ع��دم التواف��ق بي��ن المفه��وم المث��الي للدول��ة باعتباره��ا تع��بيرا ع��ن العق��ل الك��وني، و وق��ائع الحي��اة الجتماعي��ة ال��تي تهيم��ن عليه��ا

م��ن ه��ذا المنطل��ق ش��كل تحلي��ل المش��اكل الجتماعي��ة دورا حاس��ما ف��ي بل��ورة م��اركس لتص��ور جدي��د. الص��راعات الطبقي��ة وتص��ادم المص��الح المادي��ة المتعارض��ة

ول م�رة ف�ي مق�الته ف�ي
ز
للع�الم، فالنتق�ال الت�دريجي لم�اركس م�ن المثالي�ة إل�ى المادي�ة، وم�ن موق�ف الديموقراطي�ة الثوري�ة إل�ى اليديولوجي�ة الش�يوعية، انبث�ق ل

لمانية"
ز
لماني�ة"و" العائل�ة المقدس�ة"، ووجد تتويجه ف�ي مؤلف�ات ك�تبه�ا بالش�تراك م�ع انجل�ز، م�ن قبي�ل "الحوليات الفرنسية ��� ال

ز
، حي�ث تبل�ورت"اليديولوجي�ة ال

ساسية للمادية الديالك�تيكية والمادية التاريخية
ز
طروحات والمبادئ ال

ز
ولى ال

ز
.ا

 

ن المادية التاريخية مستحيلة بدون المادية الديالككتيكية والعكس صحيح .ان
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لفلس��فية كبن��اء يق��دم تحدي��دا ك��امل وعام��ا لك��ل ظ��واهر الع��الم إل ف��ي اللحظ��ة ال��تي ت��م فيه��ا تط��بيق المب��ادئ المادي��ة عل��ى دراس��ة المجتم��ع،اول��م تك�تم��ل المادي��ة 

خرى، فليس إل مع بلورة ماركس وانجلز للمادية التاريخية، قد بلغ بناء المادية الفلسفية اك�تماله، وبذلك انبنى مفهوم للع�الم م�ادي منس�جم، فمثل ل�م
ز
وبلغة ا

ج�ل المعرف�ة، وه�ذا كل�ه عل�ى قاع�دة المادي�ة
ز
همي�ة النش�اط الجتم�اعي والت�اريخي للن�اس، ودور ذل�ك ف�ي التق�دم م�ن ا

ز
يفهم دور الممارسة فهما علميا إل بعد فه�م ا

.التاريخية

ساس وهدف للمعرفة ومعيار الحقيقة، تلك المعرفة التي لم يحصرها ماركس في المخت�برات، كم�ا فع�ل
ز
إن المادية الديالك�تيكية قد كشفت معنى البراكسيس كا

.فرنسيس باكون الفيلسوف النجليزي، بل جعلها تضم مجموع النشاط الجتماعي والتاريخي للناس، ذلك النشاط الهادف إلى تغيير الطبيعة والمجتمع

 

ن الفلسفة عند ماركس هي سلح التغيير الثوري للعالم ن الفهم المادي للتاريخ يعطي القيمة الكاملة للفكرة العبقرية لدى ماركس القائلة. ان :ان

شكال مختلفة، بل يجب العمل على تغييره"
أ
ل على تفسير العالم با ".لم يعمل الفلسفة ان

 

ش�د الرتب�اط بش�كل عض�وي ل انفص�ام في�ه، إنهم�ا مع�ا ج�زءان ل يتج�زءان م�ن مفه�وم
ز
ن المادي�ة الديالك�تيكي�ة والمادي�ة التاريخي�ة، مرتبط�ان ا

ز
يظه�ر مم�ا س�بق، ا

.واحد للعالم، وعلى قاعدة هذا الطرح، وبناء عليه، فكل المحاولت للفصل بينهما محكوم عليها بالفشل

 

علي محمود

2-5-2017
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