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 الفصل الثاني
 أطروحتا نهاية عصر االيديولوجية ونهاية التاريخ

 
 المبحث االول 

 أطروحة نهاية عصر االيديولوجية
 

شاعت مقولة نهاية عصر االيديولوجية على نطاق واسع في السنوات االخير وخصوصًا بعد  .1
بعده كتاب انهيار االتحاد السوفيتي وترجع هذه المقولة الى ماكس ويبر ليعتمدها من 

 اخرون.
يميز المفكر العربي عبدهللا العروي بين مرحلة االيديولوجيا ومرحلة ماقبل االيديويوجيا ويرى   .2

(. الذي لم يعرف الفكر 18انه ال يصح ان نعزو هذا المفهوم الى وقت سابق على القرن)
المفهوم اال على  السياسي فيه مفهوم االيديولوجيا النه لم يكن في حاجة اليه . ولم يتبلور هذا 

 يد ماركس وأرجع ماركس كل اشكال التفكير الى اساسها االجتماعي واالقتصادي. 
هي نظام االفكار المتداخلة والمتكاملة كالمعتقدات والتقاليد والمبادئ  تعريف االيديولوجيا: .3

واالساطير التي تؤمن بها جماعة او مجتمع وتعكس مصالحها واهتماماتها االجتماعية  
 قية والدينية والسياسية واالقتصادية والنظامية وتبررها في الوقت نفسه. واالخال

لم تظهر االيديولوجيا نتيجة للصدفة وال بفضل هذه الشخصية او تلك  ظهور االيديولوجيا: .4
وانما ظهرت وتظهر دائمًا تحت ضغظ الحاجات السياسية واالجتماعية التي يطرحها نمط  

تمتع بالهيمنة السياسية واالجتماعية التي يطرحها نمط معين  جتماعية يمعين من العالقات اال
من العالقات االجتماعية يتمتع بالهيمنة وبمساهمة الكثيرين وجهودهم المتراكمة. وتجد 
االيديولوجيا سبب وجودها وبشكل كلي في التكامل القائم بينها وبين النظام الذي يفرزها. وان 

ن نظام اجتماعي الى اخر.وتتنوع بتنوع النشاط السائد في  االيديولوجيا تتنوع بصورة طبيعية م 
النظام االجتماعي كأن يكون نشاطًا اقتصاديًا او اجتماعيًا او سياسيًا وبهذا الشكل يصح  

 الكالم عن ايديولوجيا اقتصادية واخرى اجتماعية وثالثه سياسية.
جهة نحو التصنيع  المجتمعات المت االيديولوجيا هي رديف هناك اتجاه باالعتقاد بان  .5

والمتسمة بعدم االستقرار في نظامها االقتصادي واالجتماعي والسياسي مما منعها من حل 
عية فيها. ويرى اصحاب المشكالت االساسية واالمر الذي يؤكده وجود الصراعات االجتما

( صورة لمثل هذه 20( والعقود االولى من القرن )19في راسمالية القرن ) ههذا االتجا
 تمعات التي تعتقدون تلعب دورها فيها. المج
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ان ظهور المجتمعات الصناعية المتطورة التي توفرت لها امكانية حل المشكالت االجتماعية   .6
بفعل الرخاء المادي الذي وصلت اليه. وما تحقق من انسجام بين الطبقات حتى اختفت  

لهذا ماكس فيبر ورالف وقد روج  جتماعي وفقد االيديولوجيا سبب وجودها.مبررات الصراع اال
 هرندورف.

هرندورف يرى ان هذه المجتمعات تتميز بالعقالنية فهو يرى في كل ايديولوجيا حكما قيميًا   .7
بينما العلم الذي يمثل جوهر العقالنية التي تتميز بها المجتمعات الغربية الحديثة يقتضي  

ة عالية من  جالحديثة ان تحقق در عات الصناعية استبعاد االيديولوجيا. واستطاعت المجتم
 الرفاة المادي لم تعد بعدها تعرف الصراع فانتفت حاجاتها الى االيديولوجيا.

السابق قوبل بالرفض فقد اكد موريس ديفرجيه ان الظواهر االجتماعية تتمتع بأهمية   ه االتجا .8
غ حولها  خاصة ليس عن طريق واقعها المادي فقط وانما كذلك عن طريق االقكار التي تصا

 عن طريق  التماثالت الفكرية الجماعية والمعتقدات التي تتطور من حولها. 
وذهب لويس التوسر الى ان المجتمعات االنسانية تمثل كليات تتكون وحدتها عن طريق 
نموذج معين من التشكيالت المعقدة  التي تضع موضع ثالث معطيات هي: االقتصاد  

 والسياسة وااليديولوجيا . 
ورج طرابيشي ان بلدان العالم الثالث تقدم تكذيبًا ساطعًا الطروحة نهاية عصر  ويرى ج

 العامل الرئيسي للتحوالت االجتماعية وشكلها التاريخي لدخولها في التاريخ.  ألنهاااليديولوجيا  
واكد ديفيد ادوارد ان نشاط االفراد والجماعات او بشكل خاص قرارات الحكم  هي نتائج  

 صور ذهنية  
 لوجيا:يديو ير االتأث .9

محافظ جديد يتميز بتركيزه على الناحية االيديولوجية   ه )أ(يرى ناصيف يوسف حتى عن اتجا
فيشدد دائمًا على العالم الحر والتراث الغربي والقيم الديمقراطية ويقدم تبريرات لسلوكية  

 السياسة الخارجية االمريكية. 
  عام دون ان هذا ان المصالح المادية ال بشكل السياسة )ب(يتجلى تأثير االيديولوجيا في 

كل الذي نعنيه هو ان هذه المصالح تكتسب   وإنماتوجد وانها ليست موضوع حضور وحماية 
الدفاع عنها اال عبر   تفسيرها وال المصالح وادراكها والطابعًا ايديولوجيًا فال يمكن ان يتم فهم 

 ق منها واالستناد اليها. معتقدات يتم التمسك بها عبر ايديولوجيات يتم االنطال
ومتطلبات   ينبغي رفعة من اجل تلمس واقع السلوك,غطاء )ج(ان كل االيديولوجيات هي 

 المصلحة تتقدم غالبًا ان لم نقل دائما على متطلبات االيديولوجيا في السلوك السياسي.
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للدول مؤكدين هنا ان المرء يجد نفسه ملزمًا   السلوك السياسي)د(وعن اثر االيديولوجية في 
دائمًا بتبرير نشاطه مما يجعله ملزمًا باللجوء الى االيديولوجيا التي تتم على الدوام عبرها  

 وعلى اساسها. 
 

 


