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 د فاتن محمد رزاق.م.ا                                                                 ٢٠المحاضرة

 تطور الماركسیة 

 حیاته:اوالً  )انطونیوغرامشي(

ولــد كطفــل رابــع لعائلــة تنتمــي الــى الطبقــة الوســطى الــدنیا فــي جزیــرة ، منّظــر ماركســي إیطــالي

وهـــو المكـــان الـــذي مثـــل أیضـــًا النهایـــة المحزنـــة ، الســـجنألب كـــان یعمـــل فـــي ، ١٨٩١ســـردینیا عـــام 

لالبن،أصبح عضوًا في الحزب االشتراكي االیطالي حین كان طالبًا في جامعة تورینتو وعضوًا نشطًا 

وعمــل ، ١٩٢٠وشخصـیة قیادیـة فــي المناصـب الصـناعیة بجنــوب إیطالیـا عـام ، فـي الحركـة العمالیــة

وأمینـًا عامـًا لـه عـام ، ١٩٢١یوعي االیطـالي منـذ تأسیسـه عـام عضوًا في اللجنة المركزیة للحزب الشـ

سـجنته الحكومـة االیطالیـة الفاشـیة عـام ،وهو نفس العام الذي أختبر فیه عضـوًا فـي البرلمـان، ١٩٢٤

والمفارقـة ، لتضع حدًا لنشاطه الثوري ولتقمع العقـل الـذي وجـد فـي موسـولیني تهدیـدًا لنظامـه، ١٩٢٦

أعظــم مــا أبــدع،ذلك العمــل النــاجح الــذي ) مــذكرات ســجن(تمثلــت فــي مؤلفــه ان اســتجابة جرامشــي قــد 

حظیــت أفكـاره ومفاهیمــه بشــهرة .١٩٣٧نسـخه علــى شـكل دفــاتر فــي السـنوات االخیــرة قبــل وفاتـه عــام 

داویة منذ الخمسینیات وبخاصة مـا یتصـل بنظرتـه الـى التعلـیم بوصـفه عملیـة عامـة فـي الصـراع مـن 

وتصـــنیفه ، ریــر الماركســیة االرثوذكســیة مــن النزعــة االقتصــادیة المفرطــةومحاولتــه تح، اجــل الهیمنــة

وتحدیـــده لالیـــدیولوجیا بوصـــفها تصـــورًا او رؤیـــة ، للعلـــم االجتمـــاعي بوصـــفه شـــكًال مـــن االیـــدیولوجیا

عــن طریــق ، وان وظیفــة المثقفــین هــي انتــاج مثــل هــذه التصــورات والــرؤى، متماســكة ومتطــورة للعــالم

وتلــك وظیفــة رآهــا الیقــوم بهــا إال ، لوجي والتبریــر العقالنــي لكتلــة تاریخیــة بعینهــاتقــدیم الــوعي االیــدیو 

كتجمیــع الكثــر مــن ) الكتلــة التاریخیــة(، المثقفــین العضــویین،كذلك قــدم فــي بحوثــه عــددًا مــن المفــاهیم

) المثقفــین العضــویین(و ، بوصــفه المجــال االساســي لصــراع  االجتمــاعي) المجتمــع المــدني(و، طبقــة

لكــي یحــط مــن ، بشــكل انتفاضــي) النزعــة االقتصــادیة المفرطــة(وأســتخدام مفهــوم )التنبــأ(و) یمنــةاله(و

  .قدر التفسیرات التي تركز على االساس االقتصادي 

  افكاره:ثانیاً 

الوحی�دة الماركس�یة ھ�ي النظری�ة فبالرغم من ان النظریة الماركسیةالنصوص  يشلقد انتقد غرام

  بـ  مثلتعلیھ أھم أفكاره تو ال انھ انتقدھا في عدة نقاط االخصبة في البحث العلمي 

 فألنس���انالحاس���م ف���ي الت���اریخ لیس���ت العام���ل ان البنی���ة التحتی���ة والحق���ائق االقتص���ادیة  -١

ول��یس  االقتص��اديفالن��اس م��ن ی��تحكم بالعام��ل الحاس��م االنس��اني ھ��و العام��ل والمجتم��ع 

 .للمثقفین اي البنیة الفوقیةلذلك أعطى أھمیة العكس 

على أساس ذھني ماركس الذي وضعھ وغیر المثقفین بین المثقفین  التمییز عد غرامشي -٢

الب�د وك�ل عم�ل فك�ري فك�ري بعمل یدوي یقترن الن كل عمل ھو خطأ منھجي  یدويو

 .بعمل یدويان یقترن 
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  -: المثقفین الى قسم غرامشي -٣

وھ�و اجتماعی�اً ، ثقافی�اً ، فعل في توعیة الناس سیاسیاً والذي یؤدي دور ،المثقف العضوي  -أ 

 .یرتبط بجماعة متجانسة وواعیة

ف�ي العص�ور الكنیسة مثل رجال ومؤقتة وھو الذي یرتبط بجماعة زائلة ، التقلیدي المثقف  -ب 

ل�م ث�م ان دورھ�م ف�ي العص�ر الح�دیث سیطرة الكنیسة بانتھاءالذین انتھى دورھم الوسطى 

 .یكن دور توعوي بالناس

الوحی�د الجھ�از لك�ن الح�زب ل�یس ثقافي اي دور الحزب كدور توعوي ، المثقف الجماعي  -ج 

 .كبیر في توجیھ ابناء المجتمعفالمدرسة لھا دور للثقافة 

السیاس�ي فعن�دما یض�م الح�زب ) م�دنیاً وسیاس�یاً (الس�یطرة عل�ى المجتم�ع الحزب یمارس   -د 

یس�تولي الح�زب ء مثقفین یقومون بتوجی�ھ مؤیدی�ھ وك�ذلك المجتم�ع الم�دني وعن�دما ضااع

لوص�ولھ ) سیاس�یاً (بتوجی�ھ المجتم�ع بأسالیب برلمانیة وغیرھا یقوم على مؤسسات الدولة 

 .الى السلطة ومؤسساتھا

  : الماركسیةتطویر

 االورشیوعیة : 

بعض االح����زاب أتخ����ذتھاالخاص����ة الت����ي تعب����ر االوروش����یوعیة ع����ن المواق����ف الفكری����ة 

ومراعاتھ���ا م���ن جھ���ة م���ن جھ���ة تمس���كھا ب���الفكر الش���یوعي االوربی���ة بم���ا یعك���س الش���یوعیة 

للخص������ائص السیاس�����یة االقتص�����ادیة واالجتماعی������ة لل�����دول الرأس������مالیة ثانی�����ة للخص�����ائص 

وھ���ي ف���ي ذات الوق���ت لیس���ت تنظ���یم سیاس���ي والتمتل���ك برنامج���اً عام���اً مش���تركاً المتط���ورة 

  .الیمكن انكارھا وانما ھي اتجاه فكريمن تمتعھا بخصوصیة  على الرغم، مدروساً 

م����ؤتمر ب����رلین بعد لق����د تبن����ى س����كرتیر الح����زب الش����یوعي االس����باني س����انتیاكوكاریللو

ھ���ذا التعبی��ر ف���البرغم م��ن تحفظ���ھ وتحف��ظ الكثی���ر عل���ى  ١٩٧٦الش���یوعیة االوربی��ة  لألح��زاب

ال���دول االس���یویة اس���تثنى االح���زاب الش���یوعیة االوربی���ة الش���رقیة وأس���تثنى  ألن���ھھ���ذا المفھ���وم 

أزال تحفظات���ھ تل���ك الش���یوعي االورب���ي كالیاب���ان اال ان س���انتیاغو ذي تبن���ت نف���س االتج���اه ال���

أم���ا أھ���م االس���س الت���ي تق���وم علیھ���ا تق���وم ، ١٩٧٦بع���د ، ف���ي كتاب���ة االوروش���یوعیة والدول���ة

  -: علیھا االورشیوعیة

االوربی����ة المتقدم����ة عن����د البح����ث ع����ن حل����ول وص����یة البل����دان التأكی����د عل����ى خص -١

 .تناسبھا

عن مواجھ�����ة االزم�����ات االقتص�����ادیة بفع�����ل التط�����ور الص�����غیرةعج�����ز المؤسس�����ات  -٢

والمؤسس�����ات ل�����وجي مم�����ا یس�����تلزم ت�����دخل الدول�����ة لتعزی�����ز تل�����ك المش�����اریع والتكن

 .االقتصادیة ودعمھا مادیاً 
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البنى س���تقاللیةفأ، البن���ى الفوقی���ةعل���ى التأكی���د عل���ى أھمی���ة البنی���ة التحتی���ة وتأثیرھ���ا  -٣

القیادی���ة لیس���ت العام���ل فالق���ادة واالجھ���زة  ف���ي ظ���ل مح���دودةالفوقی���ة حقیق���ة ولك���ن 

 . العامل االھم واالكثر تأثیراً الوحید وإنما للبنیة التحتیة 

وأقت����راح حق����وق ان بن����اء المجتم����ع االش����تراكي ی����تم عب����ر الوس����ائل الدیمقراطی����ة  -٤

  .االنسان وحریاتھ السیاسیة

  

  

  تطویر الماركسیة 

 لویس التوسیر 

التأكی����د وأنماال����نص الظ����اھري یعتق����د التوس����یر ان ق����راءة اي ن����ص ال تتض����من فق����ط 

الظ����اھري عل����ى ال����نص التركزعل����ى مض����مون ال����نص الحقیق����ي فقرائت����ھ لكتاب����ات م����اركس 

وعب����ر تحلی����ل ال����نص البنی����وي بوج����ھ خ����اص االی����دیولوجي فق����ط وأنم����ا فق����ط م����ن خ����الل او

  .والصریح للنصاستنطاق النص لمعرفة الخطاب الخفي 

ف���ي الت���أثیر مھ���م لھ���ا دور عل���ى ان البن���ى الفوقی���ة عن���د تأكی���ده  غرامش���ي،التوس���یریؤی���د 

  .فقط لیس العامل االقتصادي و) اقتصادیاً ، اجتماعیاً ، سیاسیاً (التاریخي 

م���ن ق���وة  ك���ھتلتلم���ا تماس���تغالل أداة قس���ر والماركس���ي وفق���اً للمفھ���وم إذ كان���ت الدول���ة  -

لوجی���ة فل���یس بالض���رورة یوللدولة انھ���ا اداة ھیمن���ة أیدالتوس���یرعس���كریة ف���أن مفھ���وم 

االی���دیولوجي الھیمن���ة والت���أثیر ان تس���یطر عل���ى المجتم���ع وتمكن���ھ عس���كریاً ب���ل عب���ر 

فعن���د ف���رض  ،س���لطةال، االع���الم،الجامع���ة ، المدرس���ة ، االس���رة ك���ان داخ���ل س���واء ا

ل���ذلك إع���ادة االنت���اج ووس���ائل  ع���ةعنص���ر الطاد ج���معین���ة م���ن الطبیع���ي ت أیدیولوجی���ة

عب���ر العام���ل االقتص���ادي فق���ط وأنم���ا م���ن خ���الل تأھی���ل االوالد لمواق���ع  االنت���اج الی���تم

قب����ولھم بعالق����ات االنت����اج لوجي لض����مان یوالعم����ل المخصص����ة عب����ر التلق����ین االی����د

ین یق����د تس����تخدم الدول����ة س����الالت جدی����دة م����ن السیاس����لھ����ا كماالقائم����ة وخض����وعھم 

 .في الدولة الرأسمالیة لممارسة أیدیولوجیة الدولةوالعسكریین 

  




