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جئريةاكثراكب!،تاريخيمةاكثرجعلهااجلمن،التاريخيةاللثورة،عربيمةثقافيةبثورةنقصدماذا:أنفسنانسألانحاولنالو

البشريحةالهلاقاتلتحولالصيغايجادفيواًستجمابةوشموليةثورةع!نوكنبوقيلسمعماالىمباشرةبالتداعياللفكربنالذهب

الصلوتحرير،والهلوالفكراللقميادة!طلعاتمختلففيوالماديةالدوتبيروقراطيةفداللطللابجيلمعالثقا!ة"تونغماويسيا"

هذاعنوانكانمهما،الاسضغلالقانوناشثاحءنوالجماعياللفرديهوالمرادانالىتنبهنامااذاولكننا.المتجددةوالبرجزةوالخزب

والاقتصاديةالسياسيةالشعاراتبوارقتحتالاستغلالهذءممنى،الممنىفبمفر!مباشرةلنالبدا،عربيةئقافيةئورة

والايديولوجية.،والعمئيةالفكريةومبرراتها،ووسائلهاء،مضمونهافيوفرق،الثورة

ليست،الصينمنالاولىتجربتهاوردتناكماا)*قافيةفالثورةاكبرثورةسياقفىيتقعثورةهيانما"ماو"ثورةانولرأينا

بالدرجةيتوجهالتطهيروهذا،اشمللورةداخلتطهيرحركةسوىومجتمعثورإلأدولةاطارفيكذ!كتتحققالتيوهي/،واشمل

اللذيالبيروقراطيةمرضوهوكلها،الثوراتاهراضا"ساسالىالاولىالىتمفضقبرالمنمشودةالعربيهالتقافيةالثورةانحينفي،متحول

الحكمطورالى،ايممملبماًلكفاحطورمنتتحولعندماا)ثورةفيهتقعبالتالىوأنها،متحولينومجت!عدولةمنالاشملالثور!الاطارذلك

السلطة.واتزام.والتغييرللتحققالواقعيةالوسيلةالىمنهاالشعارالىاقرب

الذانيالنقدلبدأصينيتطويرمجردالثقافيةالتورةتكونولقدهـنمتفاوتةمتباينةنماذحالىالمقسم،الوبطالمجتهحانذللك

7لقفطولا،بالتبريرد-كتفيلا،شاملةلوريلأممارسةوجعله،المعروفاشكالومن،والمديني،المدينيوشبه،العشائربمماالوجودحالات

واشخاصامعيناسلو!اتنناولولا،النظريالنقدحدودعندالععبياتالىالعشالريةالمصبيةمسنبدءا،االسياسيالنظام

تغي!يمافيهالتممل،ككلالثورةبنيةالىتضوجهولكنها،محدوديئوالملكبةالاعارةتصانيفتحتتحققهاوصوروالاليميةالطائغض4

وسواها.والانتماجيةالسلويةواللعلاقات،والممارسلأالفكرفيهوديسالمجتمعهذا،ا،شتراكيةوالجم!وريةاللي!برالليةوالجمهورية

السلطلأيتهـمون،الغريبةالتجربةهذهبقيمةالمتشككينولكناو،الغربيلنمطا8عالى،لشاءلةايجابي!ةثورةتحققطورفي

قاالكادرلنصهفاللطلابيةاللقاءدةهعبدبريرهااللعليااللصينيهرةمو!دو)ةضمنمؤطراهووليس،الصينياو،لسوفياتي)9

لتالىوبا،العاياالممصلطةتلكلاتجاهالمعارضةواللحكوءيةاًلمحزبية.الاشتراكيةاوالرأسماليةصفةتحتؤوصف

تجربتينئانبماكبركيانهزتالتي،الظاهرةهذهفييرونلامني-ايقصدلاالمنشودةاللبربيةالثقافيئفالثورة،وبالتالي!

علميللصراعصي!نيةصيغةمجردالا،المعاصرالتاريخفياشتراكيتينلانتاجهاواخصاب،الموضوعيةلعلاقاتهاوتعميقاشمللثورةتصحيح

احد.الوالحزببظامتحكمدولةضمنالسملطةمنهايراد،الثقافيةالثورةهذهانفهمنااذاالا،الضقدميالحضاري

نااس!مظاتصالمفالظاهرةهذهمثلفان،امرمنيكنومهماانيعنيوهذا.اصولهاوتعميق،ائعربيئالثوريةالانظمةدمقجريد

اعادةنحووتوجها،فطاعاتهامخنلففياللصينبقىاالثورةقوىبحركذاتالاقالليمضمئالثقافيةالثورةهذءساحةحصرالىنتوجه

تبرلرهلفيتق!نصرانيمكنلا،للمجتمعالاساسميةالهيلكلصياغة.ءصن،التقدميةالثمحعاراتتحتذاتهاتصنفاللتيالسياةلآالاشكال

تثونانبدولا،الس!اسعبمالالرمرأليفيا)ممملطةصراعمبدأعيلىمنللباحثبدلاكانهناومن،و!وا!اوشعبيةووحدويرلأاشتراكية

اكورفيجدلليةعنناجمة،جذريةواء.قموضوعيةاكمراسبالطلهاهحو،،صرالمعاللوبياقععالوتحمدالتيالتوريةالشروطاعتبار

والخارجية.الداخليةالتاريخيةوظروفهاالصيفة.الرئيسيوالتحليلالاهتمامموضوع

بننائعالانمنذالتكهنلاوانهالسابقمقفانهاخرىناحيةومنزجاربنابينعاالنوعفيالكبيرالفار!هذاامامنايقومكذلن

على)لمةالفغلثارها2وتونعماوتمم!اشتراكيةفيالثقافيةالثورةالتورةفياللجديدنةالت!جربةصاحبة،اللصينضةالثورةودولةالثورية

الىوالآف،النائجهذهبوأدرتتضجلموما،الصينيةالتجربةمجملالكيلمنضبواربورةالسيالسيةا)ثورةبيئماالفرقانه.الثقافية

الداال!ةاللحقيقمةالاسبابتحديدفيالجزماللصعبفمن،الاقلعلى.الشاملة

يئلىاحوالنيةالذابالناحيلأن!بقىوتعيين،هيةالتقلمالتورةلممارسة،تحققهاوادواتالسلطةرهـوزفيتغييرالفوقيةفالتورة

/.الاسبابهذهمنالوضوفي.للمجتمعالتاريحه"التيةفيتغييرالكيانيةوالتورة

***تثويرعنالضحدثيمكنالصينيةالثقافيةاًلثورةمجالوفي
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عنمماوهي.انواقعتمارسولا،اللغةتمادسفهي،الايديولوجيثقافيةثورةعصنيقالانيم*قمامجالالىالانانمتقلنافاذا

اداةفيتغيروكانهاذللكتفعلفانما،شغصيرمزاستبدالفيتنجحاناهـىاولانض:بهانءلميناكان،ككلاًللعربلآالثوريةسياقضمن

حقافقعناللغةع!زلفان.التعبيرهضمونمنتغيرولا،التعبيرالمعاناةالسىالاقرببالمستوىتهدأ،للمبحثعديرهـةهستوياتئمة

الواقع.مؤسساتعنالاشخاصعزليشابه،المواؤفكتجارب،السابقةالعربضةاثوراتامجملتق!وهو،ادومية

والذي،الثقافيةللكورةاثانياالمستوىمعاللجةالىينقلناوهذااللبنيةويتناول،ا!قجمستوىالىنصلثم،حكموتجاربحزبية

الانسانيةوعلاقتهالعربيللمجتمعاللحضاريةالبنيةبمستوىحروناءالعاهـ3بتحدياتالانعسانمةوعلافتهالعربيللمجتمعاحضمارالأا

حوله.مناللحضاهـكما4العابتحدياتالعقليالتكونمشكلةالىذللكبعدوننتقل،حولهمنالحضاري

***.المنشودةالثقافيةللثودةالاصلصيالهدهـطوهو،العربيللانسان

لمجلهوالموضوعهذامعالجةالىدليلنااننقولشيءكلؤبلاللعربيةالثوراتبتقييمالمرتبطةاقسكلاتمنالاولالنوعاما

علىالمابقةاللحضاراتاردللك.اللوبيةارحضارةبنيةفياللغةدوربئماذجالاعلاميةالعساحةغصتفلقد،حكموبجاربحزبيةءتجارب

ذاتالحضاراتمرتبةفيجميعهاتصتفان!مكن،الماديالعالمظهور!قدذلفىومع.الهز!مةءرحاةبحدخاصةالتقييمهذاعنك!يرة

اررراسعاتانطلقتانف!ذ.بالعاللمصلههافياللغويةالطبيعةذاتيةمواقفمنغاللباومنطلقة،وعابرةجزئيةالنماذجهذ.بقيت

مصالانشانيالمجتمعبمواقفوردطهااللغويةالفدفةفيالمعاصرةوالىزهـة،الانحتىائجأدةالنفييم!ةالمحاو!ةتصروللم،عاطفية

دطلىءلى،والماديئالاخلا!يةممارل!اتهولثؤونالايديولوجطة!أياهاللففويصدوالئفالتجريحواسلوب،والمزايدةالطعناسلوبعن

(ستروسليفياامثالمنالفكردةالرؤيةحديثياجتماعوعلماءفلاسفة--مخاصةسياسيةلغايات

للبنيسةنسبة)البنيويةبالفلسفةكدسفيما(فوكوميثي)و،بالاسض:!الىيطاللبواحدموقفعلىمئصباالنقاداهتماموبقي

ا!لا،الدثلاتيتعدىا!لاالىا!ظراصبح!ور،هـملا+لا!31والحالةالطقساختلافمعنبدلهابالالواباشبهالثوراتكأن

خلالمن،الممارسةباشكالالمجتمعفكرعلاقةعنالبنيويةالدلالاتالى.بهانمرالتيالنفسية

ومخحلف،الاخلا!!ةوالعاداتالدينيةوالطقوس،الطضاريالانتاجبنيتالذينفسهالجذرالىالواقعفييمتالموقفهذاان

-اوالشعبلوجودالاجتماقيالصيغةبيحنوافتباثلالتأثيراتاادوالموقفوهو.اخرىبثوراتاستبدالهايرادالتيالثوراتعقليةعليه

ه!ءنتائجاهممنولعل.حوللهامنالخامالطبيعةوبمن،اللقبيلةوجودلاكانما،اخرىبلعبةيطاللبثم،للعبهيسضهاكالذياللطفولي

ا!ر!طيةار!ارةواضبار،رر!ظاوللمعنىالسضقىالوجودنفيالابجأثالعا!موكانما،التغييرظروففيتتحكمقاريجيةاواجتماعيةلقوانين

ا!كلرمنب!لابل،رفهمهااهـج!ؤتر!ها!فيلا،وجودصيغةوالسحريةالميتا!زيقيةاللطريرقةعلى،فيكونكنارادةتغيرءانيمكن

وهونبالعاللمالانسانعلاقةفيهاتمتزجانسانيةممارسةكوحدةاليها.المدهودة

سياقالىبردهاالاتفهمانيمكنلاالدلالةوهذء.دلالةلهموقفاثمةقوانامختلفداًئماتحردكانتهذ.ا،ستبدملنزعةان

حقبةفيشعبوجودتميزالتيالحضاديةالممماوساتالاشملالصيخقصلاندون،الاوضاعرموزاستبدالالىدائماوتتوجه،السياسية

معينة.تاريخية.الحقيقيةعقباتهاومواجهةالاوضاعماهيةادراكالى

منكان(اًلغربأفول)كتابهفي(اشبنغلر)انالواضحومننرىلا،هذ.الاستبدالبنزعهالمسوقة،ا)سياسيةقواناوكانت

لنلبة،السحريهبالصفةاتوم!طاشرفيحضارةوصغوااللذيناوأئلبالتاللىوابعل!ا،اليوميةالصورةالىاقربهاالاالاوضاعرموزمن

ميتافيزيقيةقدرةذامعهااللمفظيصبحبصورة،م!ارسمهعلىاللفظ-واوربمما،الباشرةلمالظاهراتوراءالمتغلغلالمرئييرالواؤعبنيةعن

للدىموضوعيةوممادهـات،الفردلدىؤفسيةظووفخلقعلىتردييدكانوان،احدبهايحتروولاموضوعيةقوانينفيهت!تحكم

ا!فسيارظرفاير!اعالىاقربا!و!ةتكونماوبنرر.اوجمأىة.س!باسه!اهـشورلكلالسحريبالمفتاحاشبهاصبحالموصوعيةشعاد

الايحاءيقو!طمابقدر،واللجملوالالفاطوالمقاطعللحروفالمناسبالقممأفييرعلىدافماه!ءالاستبدالنزعةانصبتبرللقد

،(الماساةاص)ءنكتابهفين!بتشهابرزهماوهذا.فيهاالسحريالاوضاعبى.وزمنواكصشأعف،المبالثوةالقياديةوالاطارات،السي!اسية

الايرحاءوظيأقىيست!خدمالمسرح!المحوارا!سحري.اككلماناءتبراذ.وجماعاتافرادا،البشرباسماء

الرهبانجوقاتتلمظرالتي،اليونانيالم!موحجوقات!!كما،الدينيفى،اصحابهيدريلاحم!ثمن،اللعربيةالثورةكلصرفدخل

بعد.فيماالمسيحيةوالجوؤات،المعابدفيجمنلمان،الركودءصرهووما.عليهالسابقةالركودءصر

!ى،اللغةفييةالتأثيماللعواءللاهميةالبنيويةاساتا!درولكنال!تبدالانأالاوضاعاستمرارمعالاوضاعرموزفيالاستبدال

قىاللفسياقيبئالوحدةءمقتكشفاناستطاعتالد،هذهايامنابالقتل،العباسيةالدولةصداواخرفي(لعباسي!يئاكلفاءا

مندلاولاشملالاولىوجعل،والاجتمماعيةالفرديةالممارسةوسياقالضىالاهيمارقوانينحتميةمنشيئاليغيركانما،والحأمروالاغت!يالط

اًلفاكلمجموعةانهاحيتمنلاهنااللغةيفهمانشوط،المعنىدلالة.!ايتهاالىآنذاكالعربيةاًللولةوثقود،الرحلةبتلكتستبدكانت

حالطفيو!والاجتما!يللفكروجودبل،إئبةواللتعبيروقواعدبالفاظنفسهاتقنعاًللبومالاةبدالنزعةانهنوبالرغم

ومجالالماديالمجالعبرالحضاريالوجودأدواتهعاليوميالاحتكار،ذا!هاحقيقةفعلان!ث!انتض!طيعفانها،مختلفةايديولوجية

الحديثةالانتريولوجيةالدراساتكشفتوللقد0الانمطنيةالعلاد(تهـوماحلب!لعن!اجزةفهي.تمصتبلهانتريدماح!قةولشي

يحصراهـذ!اً!فاصلذلنكأغتط،يةالل!يوالمدرسةبمفاهحالموجهةحكمء-نتنطلقانهااي،ي!نانيجبماالىتدعوولذلك،قائم

بالعالمعلاقنهايحددو،السحريةاللغويةصيغهاضمنالابتدائيةالقبيلةلوجدلملانها،واقمميةببراخلالى"قيمقىالىلت9واقععلىاخلاكي

الوقفمنكاهااث"قمة،اللغويةاً)صيغاوهامخلالمنالماديالركودمضمونلتخفي،التبشيرطميعةدائمماتاخذفهيولذلك.بمد

المجتمعاستطاعةتتف!اءلفحبنوبالمقمابل.الطبيهةظواهرمنالسحريارساحةسهدةهياللغة!عاليلآكانتهناومن.ووسائلهاكرهافي

ف!ان،الخمارجيةالمادةعي!يرعلىءلمدرةمادقيادواتأسهحدامعلىاساليبممارسهكأالىدائمالأبحاجالالمشبدالظاهرةانبمعنى،رائما

يصبححتسيخنعاظمال!حركطالمنحىذاتالمغويرلةاالبنبتمنرصيده،جديدةرموزوتجسيدقديمةرمىوزطرح!مليةلتبرر،الكلام

ميشبلابرزولقد.(ءالالبسمعبتعامالهالشبهالكلماتمعالانسانتعاملاوضاعرموزاستبدالعمليةيوازيبالالفاظالاللفاظواستبدال

الوضعهذاهـ-لىان!ةط(التقافهالريات)الاخيبركتابهفيفوكو.اًلاوضاعاستمرارمع،اخرىبرموز

كالثقافةغنيةبثقافةمرتبطولكنه،وحدهاالابتدانيةالشعوبيخسلاباصطلأحهالنقدتستخدمحينالاستبداًلظاهرةان
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فهأنها،الماركسيةتمتنقعندولالثالثالع(لمشعوبان(والبنيوية*رأى!ظلمنالولماتمعالتعاملنزعةفيهاطغتالتي،ذاتهاالغربية

.)؟(جديدةأءباسمالقد/مةأديانهاتعتبق،الخاعةبراءتهافيوهي،الالثمياءمعالت!ا*لءلى،اك(صلميمةالفلسفة

واابجديةمناماثشاركةوسائطجعلانفيشكمنوليس.المؤلسىقىتعاظمهعلىالسابقةالنفافةتاك"راًصلطبعايقصدوهو

وءمارسةفكراالاجتمايالوجودكي!يفعلىقادرة،بصريةسهـعية،المادةفيوالتغيبراصلةاادواتتويعمنحبالروءجالها،الهلمية

الاصلي،الماركسيللمبدأباستبدالاشجههو،وقبميةمادربئوعلاقة.ذاتهاالانس(نيةالعلاقاتبئىوفي

والطبقية.الاجتماعيةاللعلاقاتيحددالانتاجادواتتطورو،نالقائلوهـوانكننرافيلأاللغوالةلممىفهروادمنكبيراءهكراان!حتى

هـناهماليومهي-،الاجتمابميةإلمهتلالموج!ة4شفاركةاوهـائطفدأنوسائلبيقماالتوصيدفياناخرىناحيةمنرأى(شومسكينوام)

ء!ىقدرنهاحيثمن،الاجتململحيةوالعلاقاتالانمتاجادواتطبيعةالتطببىقاصحابللدىما3أببةدصورة9لمغويةاواللعملياتالعمل

لااًختلاف!نجانسة،بصورةوعملياءقلياالبشريةالكتلنماذجءعياغةءلىاهـارةةالغكريةاللعملبتانواعتبار،الاميركيةللمدرسةاللذراًئعي

هولمالعلصورةتوحيدان.بالممار!ةولابالكبفلا،وحداها!ناللخبراًتلشوجبءمكتسبةعاداتالاهيءا،الصوتياللفظيالتعيير

التهنولوجياش!بكانتواذا.اليومالاءلاميةالامبرياثيةهدلىتعطيهاهذيالتطرفءووابلتطرفاا!قفهذافيرأى،اللمملية

اً!ءلملأؤاتوصصر"ارسالمموالفكرفبما!نمطيةحدةلوخضعتقدالمقدءقىعلىالذرائعيقالتطببانواعتبر.المعنىفلاليلألاستالتاميةا!فات

بصر!!ا،ا!ناقلةالكتلويهسائطالووساهمت،اليوميةوا!عاداتذاتجدهـ!ةخبراتتكوينالىوأ)هـفع،الخاقفعاليةيفقدهااللغة

الشىالثالثالعالمشعوبفا!،النوطيةهذهقرضفي،وس!معياوظ.فةهـنويجردها،والاجتماء-كأالفرديةالممار!ةمعموحدمسا!

لنملبءخة"و!اتا!عرالثما،التكنولوجياعصربعدتدخل")1(.الإيديولوجيوالشوجيه،الفنيوالاحياءالعلميالكثف

اثسموعةالاللفاظبقوىالاعتقادوسائلنملإةتعرزهااقى،ود3الرالىترتكرةا!ريدالمغويةاارفلسفاتهذ.احدثتهاالتيفالثورة

الحديثالتحريضومراكز،اكراثصا!"نخاصةاكقواة،المكوبةول!،وا!فكرالاشياءبينواسةليسالانمسانيالكلاماناعتبار

.الاستبدالفحالليهخلال"ن،لثلياالسوءنالممارسقىا!فاريةءس!ختلفتستوعبالتيالاشملالصيغهذاتههو

***جذورهاوفي،اللفظيسباقهافيويحليلهاالصيغهذهدراسةوان

ناحينوفي.ا!قوة-الف!ةهحلحلتافوةا-اللفظةانوالسبباقات،والاصطلاحاتالرموزمنالمخهلمفةادواتهاوفي،اللفكريرؤ

المج!معلعلاقةالاساسيهالراويةتغ!بمبرعلىقادرةاللقوة-الفكرة.للحضارةاواللثقافةا!قموفةالىقودي،الايقامحية

المجت!ععزلةتكرساللقوة!اللفظةفان،حولهمنوبالطبيعة4فيازثهـة"واجهةالمطلقاتهـذههثلضوءعلىا!قحاولناواذا

الدينيالترتيلحالايقاعسيافىالاللفاظخذهذهز4وبالتاني.اءالابسءنا!اسانوجد!ا،اعربيةاارةا!حضلفعاليةاللغوياواللفظيالاسر

وهكذا.الوضوعميةاللظزوف!تحدياتامامالعقلسلبيةفيفتساهمالفعاليهاندلك.المواجهةهذهمنيبدأان!جبالنقافيهالتورة

العضوكبالارتباطذاتالابرتماعب-لأا،نظمةاتايديولوجيانحينفيوقعىتحتى،الاللفاظثقافةاختصرتهاقدالعرب!ةلللامةالحضارية

اللفعلردن!عهفيشعوبهاكلتغروانتريد،الضكنولوجيبالشالدم
المثاركةوسائطورمنالمنظهةالمحرضاتعلىالتحانسالواحد،وهياًلاوض!اعءورلرالاست!بدالوهمفيالمعاصرةالسياسيةا!ثورات

..اخرىبمنلاومةالائفاطمن!ظومةذاتها)وقتفبىتستبدل

نملطيةعلىتبمارلهررتملفاطباتهالر!للأبقاءجاتالخابوخبطمسسمعية،للالهللبصرلمحرضمائطمهددة،وحدهاا!عربيةالامةولليس،ا!ثا)ثلمارعايقظةار

ا!وىذاتالاللفاظ0دمرانفيالساررة!ل،السابقةدالر!وهـص.الارجدبهلآحلىالربر(وهام(ماكلوهان)يد!وهفيمابالوقوع

اًلميتافميزيقيةا4!ول-؟؟،*،ألالوسيط-الكتلةدسيطرةبينكلأالمتوسطةالمرحلة

ن!تتماين،افن!خلفالمحنمعلدىالنحلوىالسإوك؟هط-ةولكنوءرتبطميالثرةمتوازنثلالحواور!ولىائطاستخدامعلىا!ائمةء

......القالمة"العيبالوسائطمرصلمةببنوما،الطبيعيةبالمدم!مومات
ادواتالىيرتؤالاولىانفي،التكنولوحيكطهعالمجتللدىمثيلهها

اللتكنولوصيا.ادواتالىترتكزاثانمةاانحنفبما،الاللفاظمرحلةالاابم!،المكتوبوالاعللىوا!تلؤيوىكالس!ينماا!نكلحسع!

......المطبوعهـذاكانلىواء،اًلكن!لةفكريتوحيداساليكوسصول!المطبوع

ص"صاالتكتونو4باداتباللفظاءتبدالفيالحلفلبسىو.!!ك،الثالثا!عاللمش!ببهاتصالتيا،رحلةهبى،مسموعااومقروئا

أيونلم!ه!دللوحمبالعبوعهالهمهمالن!ميلمهكا"وذذطسةذمط!بة!ة!تحبالل!!اطب!بعة!عي!يرفيالقا.)2("ضمونهاويب-!الل!ةهمطيىلأالجماالمشاركةوسيلة"ضبموفيها

ظروففيكلهـ-ا.اًلانسانيهقيلوضعصتحانهصورةيعطيم،وهواهمالمنوادءميقالطريفا!فكريموقفهخلالءنماك!هانيقول

اللحاضرالانسلابئطببعةكانتللمجةهعاتالجماعيةكأا!صفاعطاءدكطالرتاللتيالصاهل

نقدان؟المفرغةاد!د!4هذهمناذنر!جيجعلنااللذيفما.الوسائطهذهمضاسينطبهلآكانتمملماكثو،المشاركةوسائط

تسميهاالتيالاشياءمهعةفيتعديلايتئاوللااخرىباللفاظالالفاظم!وهـاالمف!اطر.لقءنالر!ديالمتخلفالمجتمعال!دةا!

يحيلاتلوجدنا،المسض!طاللفظفيدققناولو.الاللفاظهذهالمجلوبركأالاعلاموصائلبالمخداما!اصو!اتركزتقد،مسموعااو

حاهـ4وفي.ثالثر!الىحبلالاخروالظ،آخوروظالىالانق"صادمرحلةالىالللفظيةالوسائطءرحلةتجاوزتمجتهـعاتمن

نامثلاالعبثمنقنه،الاللفاظهذهاداقيكأتوللدهاالتيمطةالنتيفرهاوهذا،ا!وروالفعلوافلبالصورةالرؤيةبوسائط

ا)دينية،الميتافيزيقاثبوقياتضدالثوريالنفدءصطلحماتنستخدمابىواديعم!رهائلةكمهبصورةوالترانزيسنرورالمذياعاجهزةانتمثمار

غيىابانذلك.(عكماالاجتموالاقمطعالسبأسيالاقظاعير*ة،،ؤفيميجاوالواسطةهذهخطورةددر!انويمكننا.لوالجبلوالمدنوالسهول

يجعل،وجذورهاالغعلميةالمجتمعمؤل!سماتمع،الاشياءمعالعلاقةالصوتيالطابعذاتالارومهتلكهم!بهاالمتلمفظاللغةتكونعئدها

منالنمطيهبذاتمحملة*-والتعفيا!تداولةالال!اظجم!بعهـا!اللغةالفاظتأخذ!اذ.اللعريةكاالمغةالمسيطروالايقاعي

كأن،فلمةالمستالمعانبىمتناقه-لآغاظالالكانتلوحتى،الميتافيؤيقا/1(!.لمىثء"جييولوايدسبقاثكبءفانها،ال!-وةيرةالجذرالكلمات

منمظومةاقاءلأاردللك.لللتقدمب4واخرىللرجعية!عاؤكبا!كونالمار!لية)عنكض"بر"حول(ل!باغلوسي!انايقولوكما،اففبر!د

والالفاظ.الاللفلمط"نمن!مةاقامةالحهيقةفي!ماازما،الافكارأ!لالاهـ9153*ما!ا4لا،اا؟6لء34:كننابهخاصةانظر-ا

اًللفطيتحولولكي،ا،ؤسسةهوالوجودانحينفي.قيثلاةماكاوهانءلإاب!حاذظر-2

،اط!9+؟أ*م!!لامأ3احلاهـما!،؟أ(1)ء؟،3؟ءإ9أ!،!5،*!9ولملاهم+هحم4+!م!م!؟!ا4+أ5
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ترصكالموضوعيةظروقهاطمسهو،حقيقيةنقهميمةلورةلتحقي!ا،لفاطولكن.عملبناءعلىفادرايكونانينبغيمؤسسر"ا"لى

بهدف،الفكريةالمن!ماتمنالواردةالننصميمات؟ءتبحشرهاالصالعودةاذنوجب!اومن.الفاظا؟جنيوانما،أعم،لاتبنيلا

هذءنكساتانحينفي،التعميماتمعمتطابقةاللظروف!هذهجعلذاهـ-كانواو،يمارلىالذيهووحده!دفالموج.أ"!ارسةسهياق

دائصاتؤديكانتالعمليةهذهنتائجانعلىبرهنتقمدالمجتمعاتوبالتالبم.ن!طي!وءوجودكلانبل.الضطيالنوعمناموجودا

واصطناع،اللفعليةالتغيير!ةقواهاعنالثورةظروفتجريدالىنكل-بدلا،.لتغيرىوحت.كاهاالميؤسساتروؤسم!سةهي4فالنمطه

الىتنتميالالفاظهذهانلمجرد،المستقلةالالفاظبقوىعنهار!يلالرجعيةجب"،فالايديولوالضمطيةجذوربكسراي،داخلهاءنتفجيرها

الثوريةاللطلائععماء!بعضمنوكان.الثوريةجياتالايديولومعجماط:قيةاكلاتللانزسا"ختلفةفوويةومبرراتوأخلرفياتاديانمن

فلم.الاشياءواهمالالاللفاظاستخدام،الثالثاللعاللمفيحقاولرصن،فعلاالموجودةهى!ليصصت،وسواهاوالسص،سصةوالكتلوية

غطساءكانتولكنها،لللاش!ياءوتحليلدؤيةدليلالايديولوجياتكن،المادبمماالواقعمؤسسماتخلالمنالليوميةممارساهاهوالموجود

يكشففلا،الفليةفواهاويطمس،خصائصهافوقينشرتعميمي!ا.والاشياءالناسوئ!ن،الناسبينء،الت!عاملوانماط

ولا،الموضوعيةعقبالهاعنفيهاي!فولا،التفجرامكانياتعن!هاود3الرمؤلىمص،تاعنالهنعك!لآالنمطيةسب،دةظروفمثلوؤك!مه

الثوريونيعجزوبالتالي،التكوسىاوالتحولعلىقدرتهامدىيقاسانكاريعاللمثلابالالفاظاللهوجوداثمباتفان،العربيالمجشمعفي

!ن،التعاملللهذااسرابجيةوبناء،الانحياءمعأعلالتععنحقامنغمبالر،الفوديةابى*ىمنتقبراًنا!مليينوكلا.وجوده

مجالفيالمننثةالنمطيةابياتمفعولابطللعلىقادرةط!يةعقلانيةيم!ن،انتال!ذاوعلى.تقدميوالاخر،رجعيا،ولىعئوانان

انتمائهمبحكم،وارادالهمللعقولهموالمبطنة،الأجتمالحيةتحركهمنف،مءعرجعيسياسينظامتاقضان"سهولركلنكصشفان

المجتعفياللعصريالا*مونمطية،مجتمعهمفيالركودنمطيةاًلىجسذوروحدة"نيغيولاالاعلاموس،ئلطريقءننقدميسياسي

التكنولوجيه.اركلتلويةبالوسائلالمقود،العاليدأئماوالوح!دالمستمرانبل.ود!3الراجتمعاقىأرضهفيالنظامين

الليسارياتاشكالاننشارظاهرةتفسيرمثلانستطيعهكؤاالجامدةمولسطنهنعجيرهويد3الرينافضوما.كودالرقمطيةهـو

اللجماهيرمم!والتعميمالاعلاموسائط!طريقعنالعاللمفيالفوضويةألالبصياءتغييرصلبومن.الأشيماءتغ!بيرطلىالمبنيالعملبمؤسصمات

فالاسطوانات.نفسهاالعالميهالرأسمايىةالتجالىةلراكزالتابعىة.شيئايصبحانمحلىذالهاللفظقدرة

والصور،الا*ناتوبيعالرحلاتو.لنظيموالملابس،المجلاتواللكتبللتداولترمىمحنططالاعلاممننوعالمبحاللثوريةام!سظتاان

اسشهلاكيةبضائعه!انما،ففحهاا!يساريةبالمنعلراتءةالم!وهذا.اؤسساتاوتفجيبرالاشياء"عالتماسعلىقدر!اوتفقد

.المعاصرةالراسماليةالصناعةعروضفيجديدادماخلقت،جديدة،وتطيصزاخرىنوريةبنظريةثوريةنظريةاسهتبدالظاهر!يفسرما

اليسارياتهضمالسصهلمنالثالثاللعالم!جتمعاتوفكطندو،وا*دآنفيجعيةالرامارسةاز!ياتمعالثوريةالنظريات

شب!ها!فئاتلدىالمعاصرةالمظاهرتعميمنزعةخلالمنواستهلا؟!االىقممالحيلى11النظريانق!ذهاناذ،بي!نهمامتفجرصراعحدوبئ

عينفياشماءهاطصديجعلهاعم،إفئاتاهذهنبحثاذ.المثقفةحتى2للبثلا،المستقلةالمعانيمنمنظومةبشكل،الركوديالمجتمع

قندفء،المتخلفالمجحمعأروهةالى،الاخرينالا!يئوفيذاتهاجديد،كنمطاستصم،للهايمىهلوبالتالي،ا!فاظ?موعةاًلىتتحول

محاوراتهافياللخارجيةومظاهرهاالجمسلريةا،لفاظتداولالىعور-لفي،الس،لدةءلتمل!!./بئا!كرء"ا-ةالآللمحتوىافظ!مااكمئكلاي

واساليبللنمطيةالتبعص"بقوىمخدرةوهي،اليوميولمم!وكها.وعملهالمجتمع

عنافتعبيرهيليست،اليسارانتشارظاهرةفان.فيهاالايديولوجبة!ناوينهاباورناثورقياانفئاتاجتهادفمانوكط!للك

استهحيةبضاعةالىاًلليسارنحولعلىاللبرهانولكنها،ا)صصحةتمي!يزافعلايحدثانيمكنلا،بعض،!ضهاعنمنظماتهالتمبز

هي.افنخلفركوديةسواء،ألاصليةالركوديةاكمطيةولعزيزللتعميم،المتماورةالايديولوج!بهوجودعلىالالحاحولكن.بهافيماواق!،

-.جيا!ت!ولوالمىةدمالم!،عفيا)-بئنمإفىاو،النا)حفالط!ميخةفيالى،سيةنملإكألتسبريرالمستج!ةالاللفاظاسنحدامهوانم،

اضرا!ادةالىالمعاصرينالمفكرصدنمنجديداصفانبهماهذامنطواكاتنج!عزلىعنالالفاطمنظوملتاستخداموهي،3ودكيالراجتمعا

ا)ءالمومحقائفضوءعلىيةاتنورالايديولوجياتاله-!مضةلمففيبالرغم،اللفظيةالمنطومات!ذهتنحولولذلك.المؤسهاتوا،شياء

والفوضولةاللظاهريةالتمردحركاتنفجرفان،المتقممةالانسانيةصةصيغىالىتحول،المخوربموالفكراروماتلمختلفانتماءاتهامن

لا.إواسعةاالكتلة
هدءسىاي)يرر2ليمسادووبالهينييناليوميسمىفيمانحلاليةوا

التىو!واهـ،وا!جنمبةالاخلافيةانتمردحركاتوهخملفأاليسارحفىتستخدماصبحتتفهاايةاللعاالامبرياليةفانوهكذا

صفاليسسارءبئاحترافهـفىاخرىصورتحتوةغلغل.اللغربتعمالتعميمطرلقعنالركوديةالنم!"لتعزيزالثوريالفكرلمحعارات

ا!تحركعنحقاتمييزهينبننذللككل،التالثالعالممج!تهطتمحتواها،منو"جريدووا،اللفكريةالمنظومةلسطيحدرصةالى،الاطلاهي

اًذ.الانحرالىصورتحتمعالمه؟ضببعي!،داللذبم!الحقيقيالثوري،ال:هطبزةالاليةرمضهونفمصلافوا!ب"ء-بححتى،لهظءصه،وتكريسدط

التعاملمحلىقدر.لهمنالببى،ر.!ر./بالفآء-،-يالجتمعأأء،تآفسعمببرراتهء!نصطدمولا،النمطياواقعامنطمإتءعاخيراويتساوى

اهـىوتحولهداخلهان5رتفج-رثاوالانشياءاؤس.،تواالظروؤطمعالجماهـ!اتلدىالاليةالممارسةعلىالمسيطر!رمقاييسهوقيمه

اليصهـااً!اطلثسضهاثبذلو.ذانهاتهلاكيةالالى،عةالبضصيرورة.الضل

التاريخب!ةحميقتهقست!لك.،اللفظيةومغرياتهوتعميماس"وطقوسها،يديولوجيأتتعايشاللعالميالل!.ميدعلى!أمألوامراص،رفاقد

لنمطياتالانسانيالتجاوزحرهـةمعالعضوبماالالتحامعلى"وقدرتاللثا!ثرمالطصع!عاىكذللكمألوقاصار!ما،والرجعيمةالتقدمبكأ

.4المةظصايونوجه،هاوابالا!طالضكلميممنوغدا،الثوريالاءلامونممهوعالس-ا!ميالاقطاعأنظهة-جاور

انهيشفيق،نماذجهاوضحمنواللعرب،الثالثالعالم4وهصبعزبهاطرإقءن،الاساصيةأفكارهامنا،لف،ظنجويفدائمماا!،ل

لمختلفواستغلاالاا!نمطيةسيادةغمرةفيالعصروعلىنفسهعلىالس-ىبالتاليوتحو،بها،الاصما!طاقعالو"ؤ!سسمات"ءالحوارعن

.ااثو!!4صهـ،تولوالاءدرلاسهاوءلى،الجماهـ"بري،واءالاشادواتالحلى-ولطرحستمرارباتمسمح،قد/!ةزهطيةكمزيزجديدةاداة

صفالتحكمي!مهاالننيالقوىالااضهايةافيالنمطيةتخدمولاؤ!!،الصاءدالهطورءطواغلاق،المستجدةالمضءكلاتعلىالقد،مة

مصاللحالاشنغلالببحسهفعل!اوردودعقالهاوتنظيم،الجماهيرساوك.القديمةاللذاتحولالدورانمن"!رغةدالرة

وعالميا.محليا،السياسيوالاقطاعالافتصاديالموضوعيةاللظروففيهاتتهيأافتيالمجصمعاتماتواجهاخطران

!1



التجزنيه.بالنمطيةفنعا!ضهاوخموياساسعلىالثورةلقوىقرزاوالانبهارالجمودعواملمنالمهظماليسارقياداتتعلئيوبالمقابلء

فنجهضهافى،والتخالفاالتقدملصراعموضوعيةعلافإةلناوتقدمالكلروفمفاتيحعلىوا!قبض،المستقلالتحليلعلىاللقدرةوضياع

شكلبم.طبقيفرزالتيالانحرافتياراتضمإئحصارفينفسهلوترى.حولسإامن

قوى،!الثوريةواللصسكريةاللقوميةاوهزائمنانكساتنالناوتقفمآللياتوضمن،ناحيةمن،الخاصةمعالمهاوتطمسجذورهاتغر!

الوافعمؤس!عاتيينبمولولليد،السابقةالهزائماطرلتمعيرجديدة،التحك!واجهزة،الجماهيرانفعاليةتغذي!االتبمالنمإمة

فتحول،المستمرةالشعبيةوالحرب،اللفدائيكالعمل،الحقيقيالثوريهـعالسلوكيةوالانماطللافكارالتصنيعمؤسساتفياللجماهيري

السابقةللتحزبات!،لعشائرابضاعةالىاللفدائيموتالتمطية.اخرىناحيةمنالمز!فةالمصريةالحياةبضائع

شعاراتاللفظيةالنمطيةوتحول.المسلحةالمقاومةموجةلهووإمندمافيإ"ثورةالىحقما!محتاج،ومحإل!!ا،ءالميإاالثورةفكان

الثدرىالاقطاعقوىبينالمزايدةجدلياتالىالنإ!عيةالحربتحليلعلىوفدرتها،افكارهامعتماملهاحريةالاتعيد،عارمة

القائمة.لهاوبح،الخاصةمعطياته!ل،منحولهاالمشجدالواقع

كلهااسماؤهاتتجاوزواكن،كلياالغيابالىإالاشياءوتعودمعركة،المعركةارضعلىالمنإ!التحركزمامعلىالقبضفرصة

يمكنالن،را-ملانواحدسلكفياإلفاظهاوتنعقد،واحدصإففي.الالفاظمعركةوليإى،الاثصياء

.يتجاورانلاكشيءوالماءكثببمء،والنارالماء،اسميجاورانواللبقاءالحضاريالرهـودنمطيهعنالم!درالعربيوالمجتمع

طريقعنالاسهلاكنمطيةفيكل!،اذنالالفا!تتساوىالضورب-ةطلائمهتواجه،طويرقىعصوراالتاريخيالديالكت!كخارج

الااللغةهـنيجمقى!للأ،اللفةايقاععلىوالالحماحوالعادةالتكرارالعالميةالثوريمةالازمةوظروف،ايخاصةظروفهخلالمن،الان

وتتحاوروتعبرقحكيوهيوالانساناللجماعةمواقفواما،قاموسها.كتغييروليس،كنم!بالتورةالارتياط!نة

وت!فه،ولفضل،واعرفوتحددو.لعالن،وتجيبوتسأل،وتسستوضةح،فانالركوديتم!عالمجفيالوعيساهـةمنغائبةالاشياءولان

.الفراغفيواشاراتاصواتهاعليةفكلها،وترفضتقبل.الديالكتيالمحركءنبدلااليوميالمحركهيللالفاظالاستجابة

العئوالادبولكنه،والثورةالسياسةفعاليةعلىهذايقتصرولاماواذا،الثورةلقإوىمإوضو!يفرزتاخيرالىبدورهيؤديوهذا

وانها،ةراغفياذلمهمانتلمعكوفهـك!ما.البوميوا!لوكوالاخلافى!بذاتهاتستقطباننستطعلم،موحلةفيالقوىهذهفرزت

انالثورةمإثلافالقول.لهامسمياتولامحتوياتلا،واسماءفوالبوبينبينهاالاللفاظمنطبقةلقيام،التإاريخيةاللجدليةظروف

المإيعنيالربيالمجتمعىإالالغيبيةالمعتقداتبرفضتبداالثقافية.التاريخيالتحركحقيقة

وجودان،اكبماضإرىبنيةضدقإوقيةبنيةنجعلان،الوأفعهيفوىهل،العربيالمجتمعفيالثوريةاللقوىهيمن:فحول

حينفي،الغيبيةلللايديولوجياتنتيجةليستالتخلفمؤسساتالجدلزال،مامعاطبقيةقوميةانطاو،طنقيةاوقومية

للاشياءانعكاسهيالمتخلفالمجتمعفيذاتهاالدينموإسسةاناإهـئمشممراالثلاثاجتماعيةاللهوصاتتالكبينواللضياع،دالرا(

الركودية.ننمعالمجإبنيةفيجذريةواءمقماديةالاكثروالمؤسسات.معركةاللىموإكإة

اكي،اخرىبعقيدةعقيدةاشنبدالفياذنتللشيفالم!لةزالتما،اكاريضا!ديالكيبظروفالارتناططريقةوحول

اللفاظانهاحيثمنلهامساويةالفاظبمنظومةافإاظمنظومةالنمذسإةحضإوربينماتخلطوالفكريةالسياسيةالإةإيادات

الواقع.ارضيةعلىالاشياءوجغرافيةالمواففعنمإشقلةمعجميةاللركوديةللمعيثإ!ةليومياوالواقعاتإراثجغرافيةفيالمتجسدة

وظرو!اتإقدمفوىبينالارتباطاعادةفيهياسألة!لكناكتشافهايصعبوالتي،والسياسيمالاجتماعيالتناقضظروفوبين

ديا)كتيقواحدة.لحطةفيوالظروفاًلقوىهذ.واكتشاف،التقمملادتولذللك.اصأسهاعلىموفوبةاستراتبجيمةوبئاء،وتحديدها

اسمائهاوبالتاللي،مدلولاتعإاايجادلتستطيعبالاشياءاللبدءايم!مطلىءفيبيناكمما،التوريمةهإذهحقلفيالاستبدالممارسإة

القإيقية..البحث1

اوالثوريةالمتخلفةالسياسيةوالانظمةالمتحجبرةالعقاالدرفضانوالاستإغإرافى،الاشإياءعاللمتجاهلعنيعبرموقفوالاستبدال

لا،الكوبياو،الصينياوالسوفيتءباكموذجوالمناداة،المزيفة،سواءالمضمونمنالفارغةاً!نمطيةالاشكالعالم،ايالا!فاظعالمفي

وانتكونتق!الجديدةالطليعةوان،ثورةفيالمجتمعانيعنيحا!لاتغييرا،اوتغبرمشروع،شيئااوفرةالمضمونهذاكان

بنارها.انطلق1قدالتفييرمؤسسهـات!يظبيقهيحققسلوكياوتمديلا،حجمهيكافىءوميا!يتطبب

بانمشاوبمدتبدأللمالطليعةانإت!نيالطاهرةهذءمثلانبل.والمادبماالانسانيالعملمسنوياتمختلف

!االتقافية،الثورة،وهيحقيقيةثوريةايةالىالمدخلملامحاجتماعيتغييرلمثروعاداةهوثوريم!حزبابناءفنمثلاهكذا

صحان،العينيالوجودسبيلفياللفظيالوجود!لىالثورةنموذجهاا!يهتى!حنىتلبثلاالنمطيةواكن،شاملينوسياسبم

التعبير.1نمطيلمحتوىمديدللف!باللحزبالاذا،الركوديةالارومةمنالخاعي

الاشياءماديةوليسالالفاطماديهإيعيثىالمتخلفالمجتمءادطفئاتمنمغلقةفئمةواسإة،؟الضيعةواللطانفةكالعئإيرةقديم

،وباظإبيعةاللخامبالدبيعةاللعلافةعن4فرافييتحرك.وهو3والاقدإار.الاوصلل1المتقطعةالانفصاليةالبنيةذبماالمتخلفالمجتمع

يغنيهااللعاللمعنمقطوعةفقيرةذاتيةسجينفانهوللذللك،المصنوعةبصأندائمامهددثوريسإ،-!نظإ-امافامةفانمثلاهكذا

معا.والعملالفكراشياءاصبجت،التيالالفاظبنمطيةفيالمجتمعالتصامليةالانماظلمختلف،فعلاالوجودالهحتوىيستهالكه

بتحدياتهالعاللممولديكافىءالمتخلفالمجتمعفيالتورةومولدالثودلمجهدظامابهذافاذا،الفوفيالاستغدلانماط!هي،الركودي

للم!شمعحفظتال!ميا!سحريةالذات!صةلاسوادواجتمياحه،المختالفةلفطيشعارالىفيصيرالتقليديالسمياسيالاقطاعهحتوىيغلبه

التار!خية.ا!جدلليةفيغيماب،الفامالماديوجودهجود،قدثوريةلايديولوجيةالاننماءدان،مثلاهكذا.قديرمةحقصةفوق

المتخلفللمجت!عمتحدياالماللمحضورتفجوالتيانالثورةغيرمنفثدلا.قديمبدينارتباطاتخفيلالفاظسحريةانتماء!هميو

لدىالغرب،العلميمةالوضودإإةومؤس!سةاللعلمموهـركذلكتعادلقد،ومادةموضوعبموحإليل،علميإلألرؤيةاداةالايديوللوجيةتصبحان

اقتعرنالغربفيالصاعدةالبرجوازيةنممتهااذيا!علمااناذلإعبةالىتنقالبفانها،اساإملمةالاجتماعيةالتعيإء!حركةلتنظيم

المجتمإعوفي.الادإاعيإةاللبنيةعلىكذللكلاقتصاديةابثورتهافيطقسيمةذاتهافيغاسإةاصبحتاذوعبادةتقديساتتطلبالفاإظ

الركوديةالنمطيةأطردامتماخارجمنالملميسضعارالمتخلفالتاريخىالديالكتيكظروفلناتقدآمثلاوهكذا.النمطيالسلور
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سةالهجوميالاطرتبتلعهاالثا!ثالعاللملوراتكأدلطانوبمدكعفلعليهويمتنع،ومصنوماتا!فاطرشكلفياتيه.فيهتتحكم

التاريخيةاللحظةفان،اللعالميةالامبرياليةمراكزقبل،منالمسنجدة"قرونةالعلميةالثورةفانوللذللك.لمادةاتغييرعلىومقدرةمنطني

ذنت2قدالديالكني1الصراعحلبةالىالمج!نمعاتقوىللدخولكلرةالمنتاعادةيعنبماللفظبمالسحريالوجودرفضان،اك!الثقافيةبالثورة

بغاياتمرتبطجزئيفوقيصراعمن،ذاتهالثورةاسملوببتحويلالرؤيةزواياتووربدون،والعاللمالعقلبين"وضوعي!ةاووقة

.القومية!اريةالبروالثورةاسلوبالى،الاوضلمعلرءوزاستبداًيىقىا.النمطية

توقرمن،بالرغمالهامالتاريخيالتحولهذااستيماباناابقي،!انجديدةطليعةلولدمنالحاضرةيخيةالتالىاللحظةوفي

المرببينالراهعنالكيانيالصدامحالةفيالموضويةطروفهانيمكنلا،حولهامناللصاللملتحدياتالعربيةالثورةاكتشاف

هـنبفيضاللفوقيةالنمطيةرواسبمنيعانيزالما،واسرائيلقنواتخلالمنولا،اللفظيةالايدلوجياتاطرخلالمنلايعدث

ا!فباداةالماد!ةائنورةموسسةظهـورلمنع،والاوهامالارواظالندءتعلنالتياللحظةانها.المعهودالسياسيالفئويالتكون

طر!طنالمنفياللعملظروفيوفرمنوبالرغم.المباشرالجماهيري.ياءالافمن

ول!،ا!ونائيا!ملفياربر-رةاهـرتا!ةارواووةطلائعلقولليمكنفانه،رأسمالاكبرانهالالسانعنهاركسقالوكما

ال!لادواتاجهاضفيبلهورهاتحت!فطانتحاولالالفاظادوات.الواقعبمؤسساتالانسان.علاقةفييكصكل!،الاث!ياءجذدان

لا.اد!وردثؤ-الاشياءاصلالىفالمودة.اجتماعبمالواقعهوهنايهمناوالذيم!

عوضوعيتقمم!لفكرالثوريللعملالعضويةالوحدةانماءان،هاوثعادااًللفاظهاض!لمنلاالوضوعجةا!قوافينلكتثحافتمني

،.00.4ء!"-ء.،.-الا!صادمؤسساتعنهاتعمرالتي،الماديةمنعكساتهاخلالمنولكن
الم!طورالمج!معلموسسا!سامللحدييوبامظمجماهيريولحرك

الوجود-مععدماوالوجودللحربتعبويةاستراتي!كأومواجهة..اللخواررياوروالاخلقوالاعتقادواللفكر

عمليةبموجبهتنحرلىانيجباللذيالتاريخبمالمنظور1،هواسرابلاشنبداليعني،المؤل!ساتمنبسواهاسةمولىتفسيرفانوهكذا

الالثياءلواجهموضو!كمؤس!ات،الثورياو!ل!غا!راعادةبدالالاتفعاليةكانتاذافكيف،!واهابمنظومةالالفاظمنمنكلومة

اللفطية.مسمياتهاباجترارو،لليسنغيميرهاعلىقادرةبمواقف،ا!خارجيةر!زهااووأحدةموسممةالوانتغييرءلىفعسبمقتصرة

تجاهلتقدالثوريةاللطليعةاندللك،فمعئىالسياليةالمؤسسةوهي

بوجودالتبشيرهوالعربيةالثقافيةالثورةفعلهتسطيعماوكل،وحد!االسياسيةبالظاهرةعنهواستعاضتبكاملهالمجهمععالم

فيالدورانمنبدلا،تغييرهااساليبعنوالبحث،الاشياءعا"الطاهرةو!رت.السلظويةاللظاهرةالىالنهايةفيتنحلالتي

بنىهوقيةللظلالاللفوقيمةالبنىاقنيةضمنمناللفظيةالذاتعالم.إباخرىللطةباستبدال،ايبنفسهاالسلطوية

الالحتهحي.الاستغلالعاللممنتأتينا،اًخرى..
بميةت!ييسالىتج!حسياسيةثورةكلانالواضحومن

الصراعسيا!فيتحركهالجماهيريوادخالالوجودانبثاقانذلكوعند،الاخرين،وعندذاتهاعندمعقولةلتصبح،المجتهعظواهر

تحهياتعلىالثوريالردنتائجاولذاتهحدفيهواللترجمياللجدني.الاوضماعر"وزعلىالانقعفلا،التغيي!رمنبدلاالاستبدالالىتل!

وفرزلتنهارالمستعارةالفوديةاللبنىتعانيهالذيالعدماوالوجود

اعاملوجهوجهاوالماديةالابخماعيةومؤلاتهاالاثساءبنىتحتها-بمنأى،ايهيكماالاسالسيةالاجتماعيةالقوىعلاقاتتظلحسشفي

اللشدياتتلكمنالعلاقاتهذهتون،هربم!الطلالانسجامينقذولكي.التغييرعن

الياسميةللعناوينمجاورةوتوضع،الفالهاوتجردالوضوعي،مح!تواها

المجتمعذاتفيالركوديةالنمطيةتحطيمطر!وحدهذلك

تحدياتمعالواردةالتكنولوجيةا!نمطيةمقاومةوطريقالعربي،حياةهـن-الاجتماجمياقعالوحياة.يعزلالنتيجةوفي.الة2المتدو

متمثلةالتحدياتهـذهدروةمعصراعحل!فيالمخاءعدماوالمقاءوتظل،اضمطية1فيسادرةالاولىولظل،ل!ناريحيةاا!جد!ية

...عليهاجوابلا،الفراغفيتحدياتالثانية
اسرائيل.معالماديةالواجهةعوصرا،الحضاريالصراع

!الالفاظلورةتحتالاشياءنورةهوانمالعديوحدللمفمافياللقوقيةلليستبنياتهانفي.لكمنالثالثاللعا"ازمةانوالواقع

..لبعضانعكاسهيمابقدر،التحتيةللبنياتهموضوعياانعكاسا

صفدبممامطاعالنكنولوجىالعصرنمظياتاخلالمنعليهالواردةاللفوقيةاللبنيات

ناذلك.والتخلفالتقدملمحلافاتخلالمنومشوهـةاليهمنقولة

منظوماتعكسعنتعجزتكاد،المتخلفالمجتمعفيالتحت!بةالبنيات

،!اعتبفيمكن،ا"حته-كأااصولهاهـئهفترقة،فوقيةأيديوإوجية

وفن،واخلدوف!وشاسلأدينمن،الايديولوجيةاكشاطات

وذلك،الراكدةللكتلةاللتحتية1الممارسةنمطيةفيكلهاقداخلة

بالجدللبكأاللطبقيةالاجتماعيةالجدلليةارتباطلضفاولانعدام

.ول"راليستالمهخلفالمجتمع"نالعظمىفاللغاللبية.الماديةالتاريخية بروليادياهيمابقدر،افتصاديةيالبروليتارموضوعياانى،نيامحلا

اللفوهـلآالبئىوتبقى.ذاقهاللماديالتار)خيالديالكس-كخارج

فياللفوؤيةالنمطيةنشاطاتمناليهايردء،لازركاسمحلا

الاةفلالتعلاقعبراليهامنقولة،التكنولوجيةاللحضارة

المظومةلشاعحر.العالميالاستهلالي

المحتلئاوفياالعالممجتمعاتاكثرفيالوطفكأاكوراتانفجرتان،ئذولكن

الحضاريةاف!ظلمعمات"ماءلءنالمئعكصمةالفوقيكأالبنىمارست،الثالث

دردفمسفىالراسمالي!مارتلمجنرمعلتاالفوقيةالبنىمعالمتطورةاللفماتلدى

لر..25يلأد!مارمنشوواتفيساهمتوبذللك.برمضاببضهاالاوضاعلرموزالالتبدالورلليمات

الركودية.النمطيةاقنيةضمناجتمعفعالليةحجز
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