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في المضمون الثوري للثقافة

علل عمروشت

الوعي الثقافي و الطبقيــ  1

 لي���س وع���ي الن���اس ه���و"مقول���ة م���اركس الش���هية 
 ال����ذي ي����دد وج����ودهم، لك����ن وج����ودهم ال����ادي ه����و

 تقس����م وج����ود الن����اس إل) 1"(ال����ذي ي����دد وعيه����م
:تظهرين

 لق������د: التمظه������ر ال�����ادي أو الوج�����ود ال�����ادي ــ ا
 إنوجد التجمع البشري عب التاريخ ف شكل بن

 فبق������درما يؤس������س.مادي������ة غي ثابت������ة و ل نائي������ة
 النس������ان ع������ب مراح������ل طويل������ة لبني������ة بعينه������ا و

 لعلق�����ات ب�����ذاتا، و ي�����دفع ب�����ا ع�����ب اله�����د اللق
 لتص��ل أعل�ى مراح�ل النض��ج، بق��در م�ا تص��بح مرحل�ة
 النض��ج نفس��ها بداي��ة لبني��ة جدي��دة، حي تعل��ن ع��ن
 أزمة كبى س�رعان م��ا تتفك�ك لتج��د حل تاريي��ا ل��ا

 إن ه��ذا النتق��ال م��ن نظ��ام علق��ات.ف نظ��ام جدي��د
شاملة إل نظام علقات جديد هو ما تسميه 

 الش�������كل الث�������وري للتاري�������خ"الاركس�������ية اللينيني�������ة 
".البشري

 الوج����ود ال����ادي ال�����ذي ت����ر من����ه النس����انية م����ن
 الش��اعية البدائي��ة إل الش��كل الرق��ى: الشكل الدن

 :أي النظ�������ام الش������يوعي م�������رورا بأنظم������ة الس������تغلل
 النظام القطاعي ث الرأسال يعب دوما عن إختلف
 ف الوعي الطبقي م�ن ش��كل وج�ود إل ش��كل وج��ود

.آخر
 الوج�ود ال�ادي" مقولة ماركس أيض�ا ف أن  ــب

 ل يكن و ل" هو الذي يدد الوعي الجتماعي
 ي���ب أن تفه���م عل���ى أس���اس أس���بقية الوج���ود ال���ادي

 كم����ا ل ي����ب أن. الطلق����ة و الكتمل����ة ع����ن ال����وعي
 نفهمه على أساس ال��تتيب البس��يط كم��ا ف النظوم�ة

 إن الفه������م الص������حيح لعلق������ة. العددي������ة للرياض������يات
 الوج����ود ال����ادي و ال����وعي ل يك����ن أن يص����ح س����وى
 إنطلق��ا م��ن العلئ��ق الدلي��ة ال��ت ص��اغها م��اركس و
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.فلديي ليني) قواني الادية الدلية(طور قوانينها 
 إن تدي��د الوج��ود ال��ادي لل��وعي الفك��ري لص��ه

 إن الادية عموم��ا تي��ز الوج��ود"ليني ف القولة التالية 
 القيق���ي الوض���وعي باعتب���اره مس���تقل ع���ن ال���وعي و

 لي���س ال���وعي س���وى إنعك���اس..الحس���اس و التجرب���ة
 للوج��ود و ف أحس��ن الح��وال ب��ا يق��ارب النعك��اس

. 2"(للوج���ود..) ال���دقيق الناس���ب(الص���حيح   لك���ن)
 من خصائص الوعي أيضا أن يتخلف ف الكثي م��ن
 ال��������الت ع��������ن النظ��������ام القتص��������ادي و التش��������كيلة

 كما يك��ن أن. الطبقية، و عن تغي الظرف التاريي
 يس�����بق ح�����الت م�����ن النتق�����ال و يت�����د إل مس�����تقبل

 و خي دلي���ل ت���اريي عل���ى ذل���ك ه���و حال���ة. البش���رية
 ألاني��ا ف الق��رن الث��امن عش��ر حي��ث ل يك��ن مقارن��ة
 التط��ور الفك��ري العظي��م ل��ذا الق��رن ب��التخلف الك��بي

 اللاني��ة،) التش��كيلة الطبقي��ة(للطبق��ات الجتماعي��ة 
.إذا قورنت بثيلتا ف فرنسا وأنلتا

 إن بني���������ات الثقاف���������ة ال���������ت تلكه���������ا الطبق���������ات
 الديولوجي�����ا، السياس�����ة، الب�����داع، العل�����وم، ال�����دين،(

 المالي��������ات، الس��������لوك، التص��������ورات، الفك��������ار
 ل تتح�����������������دد بالش�����������������كل) إل....الفلس�����������������فية

 اليك����انيكي الي����ت، ب����ل بالش����كل ال����دل الاركس����ي
 الي، و ال��ذي يق�وم ف إح��دى مظ�اهره عل�ى ت�دخل

 إن ال��وعي الثق��اف. الطاق��ة اللق��ة للمجه��ود البش��ري
 إذن، ه��و ال��دل ال��ي الفع��ال بي الوج��ود ال��ادي و

 و تط����ور ه����ذا ال����وعي الثق����اف يت����م. ال����وعي الطبق����ي
 حس�������ب ق�������واني الت�������أثي و الت�������أثر غي اليكانيكي�������ة

.الامدة
 الوعي الطبقي بإح�الته إل الطبق�ات، ه�و مم��ل
 التص��������ورات و الب��������داعات و الع��������ارف و الفك��������ار
 السياس��ية و القي��م القوقي��ة و غيه��ا ال��ت تتح��دد ب��ا
 طبق������ة عل������ى خلف طبق������ة أخ������رى، إنطلق�������ا م�������ن
 إنتمائها إل علقة طبقية داخل نظام إقتصادي قائم

.على الطبقية

 إن التن��������احر الثق��������اف إنطلق��������ا م��������ن التحدي��������د
 الاركسي أعله، هو مموع عناصر الوعي الثق��اف

 طبق��ة )بفت��ح الغي(ال��ت ت��واجه ب��ه طبق��ة مس��تغلة 
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 :و ه�����و أيض�����ا ب������ذا العن.)بكس�����ر الغي(مس�����تغلة 
 المت����داد ال����واعي للص����راع الطبق����ي ف البني����ة الفوقي����ة

 لق��د ح��دد م��اركس ذل��ك ف مقول��ة). البني��ة الثقافي��ة(
 جل��ة مارس��ات طبق��ة ض��د جل��ة مارس��ات: "واح��دة

 لي����س س����وى" ض����د"م����ع أن ه����ذا أل ".طبق����ة أخ����رى
 التع��بي ال��دل ع��ن التناقض��ات بي طبق��ة ف مواجه��ة

 و ه���ي التع���بي ال���دل ع���ن نتاقض���ات. طبق���ة أخ���رى
 و التح����رر الثق����اف ه����و اله����د. البن الادي����ة التحتي����ة

 ال���ذي تصص���ه الطبق���ات الكادح���ة م���ن أج���ل الري��ة
 الفردي��ة و الماعي��ة م��ن التص��ورات الكاذب��ة للقط��اع
 و الرأسال ف مضمون إبداعاتا الفكرية و السياس��ية

.و المالية 

 وحـــــدة الوجـــــود المـــــادي و المضـــــامينــ  2
الثقافية للوعي

 ب�����القول، إن ال�����وعي الثق�����اف ه�����و نت�����اج الوج�����ود
 ال�����ادي، ل يعن أن ال�����وعي الثق�����اف يتح�����دد خ�����ارج
 الوج��ود ال���ادي أو ح��ت ق��ائم إل ج����انبه،كما توج��د

 ف��الوعي الثق��اف. على غصن شجرة التفاح" التفاحة"
 و الوج��ود الطبق��ي ال��ادي ليس��تا عملي��تي متوازي��تي،

 ب��ل ه��ا عملي��ة واح��دة متجادل��ة بإس��تمرار تع��ب عل��ى
 الدلي������ة، أيض������ا ليس������ت بفه������وم".التج������اوز"ق������انون 

 كم��ا ف الع��د) الول يلي��ه الث��ان(البس��يط " ال��تتيب"
 فبق��در م��ا ي��ؤثر الوج��ود ال��ادي ف.الرياض��ي الط��بيعي

 ثقاف����ة الطبق����ات ،بق����در م����ا ت����ؤثر الثقاف����ة ف وج����ود
.الناس الادي

ف ديس��������مب) 3" (براف��������دا"نش��������رت جري��������دة 
 )4(رس��الة ش��جب مرفوع��ة إل بوغ��دانوف  1920

 و أنصاره الذين أنكروا وحدة أي دور ج��دل للثقاف��ة
 و بن���اء الش���تاكية، م���ن خلل إنك���ار دور ال���زب و

 ، و أن الطبق���ات"الثقاف���ة الش���يوعية"الدول���ة ف بن���اء 
 الس���وفياتية يكنه���ا أن تبن ثقافات���ا خ���ارج النظري���ة و

 لق�����د ه�����اجت اللينيني�����ة ه�����ذه. التط�����بيق الش�����يوعيتي
 الفكار الرجعية البجوازي��ة داخ��ل التم��ع الس��وفيات،
 ه����ذه الفك�����ار اللجدلي�����ة الت����أثرة بفلس�����فة الفزي�����ائي

 و م��ع ذل��ك، فق��د إن��ارت مدرس��ة. ف الفك��ر" م��اخ"
 بالسرعة الت بنيت با منذ أن وض��عت" بوغدانوف"

 إس��تقللية الثق��اف ع��ن التش��كلية"أول أج��ورة لفه��وم 
 ت��������ت س�������خرية العم��������ال و الفلحي" الجتماعي�������ة

 أنفس�����هم، و ت����ت أق�����دام الثقفي الل����تزمي بقض�����ايا
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.الطبقات الاضعة للستغلل و الظلم

في المضمون الثوري للجناس الثقافيةــ  3

 رأين����ا كي����ف يتج����ادل ال����وعي الثق����اف و الوج����ود
 ال��ادي، و قياس��ا عل��ى ذل��ك، س��نرى كي��ف ينعك��س
 ال���دل عل���ى الض���مون ال���ذي تق���دمه و تص���در عن���ه
 الجن�������اس الثقافي��������ة، ب�������ا فيه�������ا الن�������واع الدبي�������ة و

.البداعية عموما
 يم��ل توجس��ا عميق��ا خلل و بع��د" ليني"ظ��ل 

 ناح الث��ورة البلش��فية عل��ى الس��واء، أم��ا ه��ذا الت��وجس
 يق��ول بكلم��ات". الث��ورة الثقافي��ة"فه��و بمل��ة واح��دة 

 ل نب�����دأ حي�����ث يت�����وجب علين�����ا أن نفع�����ل"واض�����حة 
 لق�����د س�����بقت الث�����ورة السياس�����ية و..حس�����ب النظري�����ة

 الجتماعي��ة عن��دنا الث��ورة الثقافي��ة ال��ت تف��رض نفس��ها
".علينا حاليا

 يطرح ليني ثلثة إشكالت كبى عل�ى ك��ل
:ماركسي لينين

 بالص������وص(� تل������ف الطبق������ات الكادح������ة  1
ع�������ن ثقاف�������ة ث�������ورة أكت�������وبر) البوليتاري�������ا و الفلحي

1917.
 و لي��س(� إش��كالية الض��مون الثق��اف الث��وري  2

 بع�����د إنتص�����ار الث�����ورة العمالي�����ة الفلحي�����ة ف) ش�����كله
.روسيا

 � أهي�ة الث�ورة الثقافي��ة ف ك�ل بل�د قب�ل و إب�ان 3
.و بعد الثورة الشتاكية

 لح����ظ ليني بع����د ن����اح الث����ورة إس����تمرار أفك����ار
 الاض�������ي ف ثقاف�������ات و إب�������داعات الطبق�������ات ال�������ت

 الفك���ار الرجعي��ة للنظ���ام القط���اعي،: أنتج���ت الث��ورة
 الفك����ار التحريفي����ة للمنش����فيي، الفك����ار اليتافيزقي����ة
 للمث���اليي و الروح���انيي، ب���ل أفك���ار العص���ور البائ���دة

 ك�������ل ه�������ذه الرواس�������ب ك�������انت ت�������تق ثقاف�������ات و.
 تص����ورات الن����اس النتص���رين ف روس����يا، فتب����دو الث����ورة
 معها غي مكتمل�ة م�ن جه�ة و مه�ددة ب�الردة الك��بية

 و ق����د ع����ب ليني ع����ن ذل����ك بقول����ة.م����ن جه����ة ثاني����ة
 ف" إس�����تمرار عش�����ب الاض�����ي الس�����يء"جيل�����ة ه�����ي 

.إبداعات و فكر روسيا الشيوعية
 لي��س الدب الش��يوعي ب��ذا العن س��وى عملي��ة

 العش�����ب"عظم����ى و مس����تمرة م����ن إقتلع ه����ذا 
 و لي���س.م���ن تص���ورات الن���اس و إب���داعاتم" الس���يء 

 للبح���ث ع���ن) 5"(مص���باح دي���وجي "الش���عر س���وى 
 عش�����ب آخ�����ر للنس�����انية غي العش�����ب ال�����بجوازي و

 و ق����د ق����ال الش����اعر الش����يوعي. القط����اعي الس����يئي
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 ص�����احب قص�����يدة) 6(اليون������ان ي�����انيس ريتس�����وس �
 إذا ل يكن من"ما يلي ) الرجل ذو القرنفلة المراء(

 أم��ا" .الشعر رهان، فعبثا ننتظر الرهان من أي شيء
 العش����������ب"الره����������ان عن����������د ريتس����������وس فه����������و إقتلع 

".البجوازي السيء
 إن الرواي���������ة و الس���������رحية و القص���������ة و القص���������ة

 و القص����يدة الش����عرية و) و القص����ية ج����دا(القص����ية 
 اللوح���������ة الفني���������ة و الش����������ريط الس���������ينمائي و س���������ائر
 الب�������داعات الخ�������رى م�������ن وجه�������ة نظ�������ر الاركس�������ية

 إيق��اظ العبقري��ة"اللينينية، هي نضال عظيم من أج��ل 
 � كم��ا ق��ال ليني � م��ن ج��راء"النائمة داخل كل إنسان

 ت��وال النظم��ة الطبقي��ة ال��ت قتل��ت ف ال��ذات البش��رية
 ك���ل رغب���ة و أم���ل ف التح���رر م���ن الس���تغلل

.الادي و العنوي

 لق���د ظ���ل ليني ي���ردد برق���ة ك���بية غ���داة إنتص���ار
 الث���ورة البلش���فية، و ه���و يل���ل ديالكتي���ك الث���ورة، م���ا

 ، ل ب��النظر إل ع��دد ال��روس ال��ذين"إنن��ا أمي��ون:"يل��ي

 يهل�����ون الق������راءة و الكتاب�����ة، و ل ب������النظر لع������ددهم
 الذي يهل العل��م و التقني��ة فحس��ب، ب�ل ب�النظر إل

 الذي تقدمه العم��ال الدبي��ة و الش��عرية و" الواء "
 يتج������ادل م������ع/الفني������ة عموم������ا، و ال������ذي ل يتق������اطع

 النتق�������������ال م�������������ن روس�������������يا القيص�������������رية إل روس�������������يا
 ه���اته ك���ان يردده���ا و ه���و" إنن���ا أمي���ون" ."الش���يوعية
. يغزو البداع و الفكر" العشب السيء"ينظر إل 

 لق���د أيقظ���ت ه���ذه الش���رارة ال���س الثف���اف ل���دى
 ، و جعلت�������ه يه�������د لث�������ورة الص�������ي"ماوتس�������ي تون�������غ"

 الث�����ورة الثقافي�����ة"ب ) 1966م�����ايو16الش�����يوعية (
 ال���ت تكل���م عنه���ا ليني، بع���د أن س���اهم ف النض���ال"

. 1919(الص�������ين من�������ذ   كم�������ا أيقظ�������ت نف�������س)
 ال����ذي ص���اغ" أنطوني���و غرامش����ي"التخ���وف ل���دى 

 لث��������ورة البوليتاري���������ا" الص��������لح الثق��������اف"نظري��������ة 
 مث�����ل م�����ا ت�����وجس(اليطالي������ة ، وجعله������ا مقدم������ة 

 أن البوليتاري��ا ل: "يق��ول غرامش��ي. للش��تاكية)ليني
 تتمك�������������ن م�������������ن الس�������������تيلء عل�������������ى الس��������������لطة ف
 ال�����������ديوقراطيات البجوازي�����������ة إل إذا س�����������بق ماول�����������ة

 و البوليتاريا ش��أنا ش��أن". إصلح ثقاف"الستيلء 
 ك������ل الطبق������ات الص������اعدة تل������ق مفكري������ن و ق������ادة
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 ليكون��وا حاميته��ا المامي��ة، و مفكريه��ا العض��ويي، و
 )7"(ال��رب الثقافي��ة"تراف��ق ه��ذه الم��ور ض��رورة رب��ح 

 "ح��������رب الواق���������ع"الط��������رح الخي ي��������أت ف س��������ياق 
.كإستاتيجية غرامشية
 ال�����ذي ح�����ذرت من�����ه" البكم�����اء"مفه�����وم الث�����ورة 

 الاركس�����ية اللينيني�����ة م�����ع ليني و م�����او و غرامش�����ي و
 الاص��ية الول، ه��ي:آخري��ن يؤش��ر عل��ى خاص��يتي 

 .ض��رورة الثق��اف كمقدم��ة و كعم��ق لي نض��ال ث��وري
 و الاص��ية الثاني��ة ه��ي ض��رورة مض��مون ث��وري ف ك��ل

 القيقة أن ال��رور إل الاص�ية الثاني��ة. ثقاقة ثورية
 ، كم��ا"الع��داد الثق��اف"يتطلب بالضرورة برنامج 

 أن تغيي النظ��ام الرأس��ال إل الش��تاكية ل يت��م و ل
 يس" إعداد ثقاف"ينبغي له أن يتم دون الرور على 

 ك��������ل البني��������ات و الجن��������اس الثقافي��������ة و خصوص��������ا
.البداعية و الفكرية منها

خاتمةــ  4

 البداية"رفض ليني مثله مثل ماركس تاما فكرة 
 ل ف الفلس�����فة و ل ف الثقاف�����ة، فق�����د" م�����ن الص�����فر

 ال��ت ك��ان" ال��بوليتكولت"وج��ه إنتق��ادا ك��بيا لماع��ة 
 الماع���ة ال���ت تزع���م رف���ض. بوغ���دانوف أح���د رواده���ا

 الب����دء م����ن"ك����ل الفك����ر الق����دي و الثقاف����ة القدي����ة و
 و ع��وض رف���ض". ثقاف��ة بروليتاري���ة"لع���داد " الص���فر

 كل الاضي فإن ليني ي��دعو إل البح��ث ع�ن م��ا ه��و
 بروليت���������اري ف الثقاف���������ات البش���������رية و تش���������جيع

 ل���و أن: ال���وانب الش���رقة فيه���ا، ق���ائل م���ا مف���اده
 م���اركس رف���ض ك���ل ت���راث الاض���ي الفلس���في، ل���ا

 و عل���ل ج���وابه. ك���ان هن���اك ش���يء إس���ه الش���تاكية
 ف كل إبداعات" العشب النقي"بوجود جوانب من 

 ي��ب أن: "الش��عوب س��واء الفكري��ة أو الدبي��ة يق��ول
 بك���ل" الثقاف���ة البوليتاري���ة"نفك���ر عن���دما نتكل���م ع���ن 

  الس����ألة ل����و له����ذهه����ذهل يك����ن بوس����عنا أن ن����ل . ه����ذا
 نك�ن مس��توعبي تام��ا للثقاف��ة ال��ت أنتجته��ا النس��انية
 ع����ب العص����ور ، و ل����دور ه����ذه الثقاف����ة الساس����ي ف

 ل تنبث���ق. مس���اعدتنا عل���ى خل���ق الثقاف���ة البوليتاري����ة
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البوليتاري شأطنا شأطن ك الطبقات الصاعدة 
تلق مفكرين و قادة ليكونوا حاميتا 

الطمامية، و مفكريا العضويي، و ترافق هذه 
الرب الثقافيةالطمور ضورة رب 



بحات و التكوينالشرارة                                                                
أ
 المركز  الماركسي اللينيني للدراسات و ال

 الثقاف��ة البوليتاري��ة م��ن مك��ان مه��ول، و ه��ي ليس��ت
 هك�����ذا. إخ�����تاع أش�����خاص أخص�����ائيي ف الوض�����وع

 و ه�ذه دع�وة للتفكي). 8(قول، هو حاق�ة لي�س إل
 النقدي بواقعية إشتاكية ف كل ال��تاث ال��ذي أنتجت�ه

 ف���المر ل يتعل���ق ب���إختاع ثقاف���ة.الض���ارات البش���رية
 لك��ن. ماركسية لينينية، و إن ك��ان ذل�ك مهم��ا للغاي�ة

 الم�����ر يتعل�����ق بتط�����بيق الاركس�����ية اللينيني�����ة عل�����ى ك�����ل
.مناحي الياة، با فيها النحى الثقاف و البداعي

15  �11  �2015
المراجع

3، ص"نقد القتصاد السياسي" كارل ماركس، ��  1
377ص. � �� فلديي ليني، الختارات،الطبعة النليزية2
. ، ف سانت بطرسبورغ، و كان ليني أحد مؤسسيها�1912 �� تأسست جريدة البافدا سنة 3
 ، إش������تاكي ديقراط������ي روس������ي، فزي������ائي و فيلس������وف، إنتق������د ليني و1873/1923ألس������كندر بوغ������دانوف ��  4

.بليخانوف آراءه الفلسفية 
 ك��ان متش��ردا يم��ل مص��باحا ف واض��حة.دي��وجي الكل��ب، فيلس��وف إغريق��ي ق��دي، عاص��ر الس��كندر الق��دون��  5

 ل�و ل أك�ن الس�كندر ل�وددت أن: ق�ال عن��ه الس�كندر". النس��ان"إن أبث ع�ن : النهار، و كان إذا سئل لاذا؟ ييب
.أكون ديوجي

 أعتقل و عذب، من. يانيس ريتسوس، شاعر شيوعي يونان، عاصر مرحلة النظام العسكري الفاشي ف اليونان��  6
.، و قد كون لويس أراكون لنة دولية للمطالبة بإطلق سراحه"البعيد" "التكتورات"أعماله 
169ص. ترجة نسيم نصر.الاركسية بعد ماركس.بيارومونيك فافر��  7
123ص.ترجة جوزيف ساحة" الفلسفة و الثقافة:ليني ."غي بس/ميشيل سيمون/جاك ميلو: نقل عن��  8
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