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النقد األيديولوجي عند الطيب تيزيني 

 محمد عابد الجابري أنموذًجا

                                      غسان محمد عالء الدين)1)

مقدمة                                 

				ليس	النقد	في	حده	األدنى	غير	قراءة	فوق	قراءة،	بله	كتابة	على	كتابة	بأدوات	جديدة	ومناهج	
مغايرة.	فهو	من	جهة	-	أي	النقد	-	يعمل	على	إعادة	إنتاج	النص	املقروء	وفق	معان	ودالالت	جديدة	
إلى	نص	خراب	ال	 النص	األصلي،	فتحيله	حينئذ	 إليها	 يومئ	 التي	 تلك	 املعرفية	 تغاير	بحموالتها	 ربما	
يشبه	ذاته	البتة.	وقد	تعمل	من	جهة	أخرى	على	إثراء	النص	املنقود،	وتفتيق	ُحجبه،	وفك	مغاليقه،	
	دالالت	ومعان	ربما	كان	يختزنها	النص،	وي�سي	بها،	ولم	تكن	من	ثم	غريبة	عن	بنيته	

ُ
بحيث	تستكِشف

بين	 املخبوء	 اإلبداع	 مكامن	 على	 نا	
ّ
يدل أن	 الحالة،	 هذه	 ووفق	 هنا،	 ها	 النقد	 وظيفة	 وكأن	 وسياقه.	

سطور	النص،	موضع	النقد.	

			فالنقد؛	القراءة	بهذا	اإلطار	-	ولكي	يحّقق	مشروعية	ما،	من	وجهة	نظر	الكاتب	الذي	يمارسه	على	
األقل-	ينبغي	عليه	أن	يحرث	أرض	النص	املنقود،	ويغّير	جغرافية	تربته،	ليعيد	زراعته	وفق	منطق	
بالنسبة	 ذاتية	 القراءة	األكثر	 املعنى،	وهو	 بهذا	 النقد	 الناقد	ووجهة	نظره.	وكأن	 يتسق	ورؤية	 جديد	
قبل	 يكّوننا	 رمزي	 من	شكل	 تأتي	 التي	 القواعد...	 بعض	 من	 ا	

ً
انطالق تقاد	 لعبة	 "سوى	 ليس	 للناقد،	

ميالدنا	نفسه،	وبكلمة،	أنها	تأتي	من	هذا	الحيز	الثقافي	الضخم،	الذي	ال	يكون	فيه	الشخص	)سواء	
ا(	سوى	ممر.")2)

ً
كان	مؤلًفا	أم	قارئ

)1)	غسان	عالء	الدين:	أستاذ	الفكر	السيا�سي	والفلسفة	املعاصرة،	بجامعة	تشرين/	سورية،	من	مؤلفاته	كتاب	"األخالق	عند	إخوان	

الصفاء	وخالن	الوفاء".

)2)	روالن	بارت،	هسهسة	اللغة،	منذر	عيا�سي	)مترجًما(،	ط1،	)دمشق:	دار	كنعان،	1999(	ص	41.
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الكاتب	 بتاريخ	 تتصل	 التي	 العوامل	 من	 جملة	 فيها	 تتشابك	 لعبة	 النقد	محض	 يصبح	 هنا	 ها	 	 	 	
التي	 والتصورات	 املفاهيمي،	 والجهاز	 األدوات	 على	 	

ً
فضال النفسية،	 وسماته	 الشخ�سي،	 وتكوينه	

يبدعها	الناقد.	إن	النقد	ها	هنا	يوّجهنا،	يهزأ	بنا،	يمد	لسانه	لنا،	وحاله	يقول:	ليس	ثمة	ما	هو	واضح	
ا؟	هو	السياق؛	السياق	الذي	

ً
ونهائي	وناجز	في	عملية	كتلك.	فما	الذي	يحّدد	قواعد	اللعبة	)النقد(	إذ

نحاول	اإلمساك	ببعض	خيوطه،	ونحن	نتتّبع	القراءة	النقدية	التي	يختبر	)الطيب	التيزيني()3)	بموجبها	
األسس	واملبادئ	واملوِجهات	التي	اعتمدها	)محمد	عابد	الجابري(	لطرح	أفكاره،	وتفنيد	وجهات	نظره	
املنقود	 ويحاكم	 أيديولوجًيا،	 الطيب	 يحسبه	 فهم،	 من	 ا	

ً
انطالق وذلك	 كتبه،	 صفحات	 في	 املبثوثة	

بمقتضاه،	مفترًضا،	أن	الجابري	تعاطى	معه	-	أي	الفهم	األيديولوجي	-	طيلة	ممارسته	الفلسفة	من	
غير	أن	يحّدد	املعنى	والدالالت	التي	يرمي	إليها	بهذا	الفهم	األيديولوجي.	

			ضمن	هذا	املنحى،	نحاول	أن	نتفّهم	مبررات	هذا	النقد	القا�سي	الذي	يحّمله	الطيب	على	أجنحة	
األلفاظ	والكلمات	التي	قد	تبدو	للوهلة	األولى	أنها	ألصق	بشخص	املنقود	منها	بكتاباته	وأعماله،	حتى	
لو	بدت	نية	الطيب	في	هذا	الفعل	بريئة،	وال	تبتغي	غير	تعرية	بعض	كتابات	الجابري،	وتبيان	تناقضها،	
والتاريخيتها،	بله	العقالنيتها	في	مواضع	كثيرة،	مثلما	يذهب	الطيب	في	كتابه	املعنون	بـ"من	االستشراق	
الغربي	إلى	االستغراب	املغربي	-	بحث	في	القراءة	الجابرية	للفكر	العربي	في	آفاقها	التاريخية"،	والذي	
ه	يجد	فيه	"حافًزا	باتجاه	خلق	املدماك	الكبير	الستنهاض	عربي	جديد،	يؤتى	

ّ
يقول	الطيب	أنه	يؤلفه	عل

من	مداخل	متعددة	متواشجة،	قد	تكون	الديمقراطية	والعقالنية	والتنوير	أسًسا	كبرى	لها.")4)

في	مواضع	كثيرة	جهة	 ينحو	صاحبها	 التي	 	- النقد	 	ولكن	هل	يصلح	كتاب	حافل	بشتى	صنوف	 	 	
االنتقاد	الشخ�سي	للمنقود	-	ألن	يكون	حافًزا	الستنهاض	عربي	جديد؟	إذا	كان	األمر	على	هذا	النحو	
،	أال	يضحى	النقد	املشخص	هاهنا	مقدمة	أولى	يؤسس	عليها	نقد	معياري	يصح	البدء	منه	لنقد	

ً
فعال

)3)	في	سياق	الحديث	عن	الدكتور	طيب	تيزيني	أذكر	أنه	في	عام	)1986(	وكنت	حينئذ	طالًبا	في	السنة	األولى،	ولم	يكن	لي	أية	معرفة	

بالفلسفة،	أو	باملادة	الدراسية	التي	يقدمها	قسم	الفلسفة	بجامعة	دمشق،	وكأن	من	حس	حظي	أن	كانت	املحاضرة	األولى	التي	استمعت	

إليها	في	مقرر	فلسفة	الشرق،	للطيب	تيزيني،	فخرجت	من	املحاضرة	مبهوًرا	بما	قدمة	الطيب	في	تلك	املحاضرة،	األمر	الذي	دفعني	وقتئذ	

لكي	القب	نف�سي	)بأبي	الطيب(	إعجاًبا	بأستاذنا،	ومحبة	له،	وبقي	األمر	على	هذه	الحال	إلى	أن	وصلت	إلى	السنة	الثالثة،	عندما	تعرفت	

إلى	أساتذة	كبار	من	مثل	)نايف	بلوز،	ويوسف	سالمة	وأحمد	برقاوي،	وعبد	الكريم	اليافي	وغيرهم(.	واكتشفت	أنه	يجب	أن	أتنازل	عن	

ذاك	اللقب،	ألن	املحبة	قد	توزعت،	ولم	تبق	حكًرا	على	أحد	بعينه،	من	غير	أن	يخف	حضور	أستاذنا	الطيب	في	نظري،	مع	أني	أصبحت	

أكثر	مقدرة	على	تقييم	األفكار	ومنتجيها	أكثر	من	ذي	قبل.

)4)	الطيب	تيزيني،	من	االستشراق	الغربي	إلى	االستغراب	املغربي،	ط1،	)دمشق:	دار	املجد،	1996(،	ص	7.
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املفكرين	والواقع	على	حد	سواء؟	أم	أن	للناقد	الحق	في	أن	يقول	ما	يشاء،	ويعتقد	ما	يشاء،	ليتحّول	
ا	من	مبدأ	املساواة	بحق	القول	-	إلى	حق	للمنقود	في	أن	يبدع	ما	يرغب	به	من	

ً
األمر	إذ	ذاك	-	انطالق

بها	حتى	 يتقّيد	 أن	 يفترض	 وأسًسا	 قواعد	 	- نقد	 أي	 	- للنقد	 إن	 أم	 وتصورات؟	 وتعريفات	 مفهومات	
يصّنف	ساعتئذ	في	خانة	النقد	الفاعل	واإليجابي	الذي	يحث	على	التحفيز	واالستنهاض؟	بحيث	يمكن	
القول:	"إن	النقد	يعمل	عادًيا	باتجاه	)وهذا	ليس	عيًبا(	إما	بطريقة	مجهرية،	موضًحا	بعض	التفاصيل	
بصبر،	التفاصيل	الفقه	لغوية،	أو	املتعلقة	بالسيرة	الذاتية،	أو	بالنواحي	النفسية	للعمل،	وإما	بطريقة	
مرصدية	)منقًبا	في	الحيز	التاريخي	الكبير	الذي	تحيط	باملؤلف(؟")5).	ويبدو	لنا	أن	النقد	الذي	يرمي	
بارت(	بطرف،	ولكن	 التي	يحّددها	)روالن	 الجوانب	 تلك	 يأخذ	من	كل	جانب	من	 الناقد	منقوده،	 به	
لتتشابك	تلك	األطراف	وتنعقد	كي	تنتج	ما	يمكن	أن	نسميه	النقد	األيديولوجي،	أو	بمعنى	أكثر	دقة،	
املنقود.	فكيف	 أيديولوجية	تستبطن	كتابات	 يعتقده	حالة	 ما	 الناقد	نحو	 الذي	يصوب	فيه	 النقد	
الناقد	 بمقدور	 املنقود	بحيث	يصبح	 األيديولوجيا	عند	 أن	تظهر	 يمكن	 إذا؟	وهل	 النقد	 يظهر	ذلك	
لو	مارس	 الضير	 ما	 ثم	 عنها؟	 والحديث	 ثم	توصيفها	 والوقوف	على	دالالتها	ومعانيها،	ومن	 التقاطها	
؟	وهل	بإمكانه	أال	يفعل	ذلك،	سواء	أكان	ذلك	خفية	أم	عالنية؟

ً
الكاتب	أو	املفكر	األيديولوجيا	أصال

 نقد الجابري بوصفه أيديولوجًيا

			إن	املتتّبع	لنقد	التيزيني	-	في	كتابه	املذكور	أعاله	-	للجابري،	سيقف	بالضرورة	على	جملة	كبيرة	
من	األوصاف	والنعوت	التي	يطلقها	الطيب	للتدليل	على	أن	العامل	األيديولوجي	هو	الذي	أملى	على	
الجابري	أن	يفكر	على	نحو	ما	لم	يغادره	البتة،	ويكتب	من	ثم	ما	كتب	حول	التراث	العربي	اإلسالمي	
من	جهة،	أو	حول	الفكر	الغربي	الوافد	إلى	عاملنا	العربي	عبر	ممثليه	من	املفكرين	والفالسفة	من	جهة	
ر	معها	معرفة	ماذا	يقصد	الطيب	على	الضبط	بمفهوم	األيديولوجيا	في	هذا	

ّ
أخرى.	توصيفات	يتعذ

املقام	النقدي،	األمر	الذي	يصّعب	علينا	إمكان	اإلمساك	باملعنى	الذي	ينشده	الطيب	لأليديولوجيا،	
كي	يكون	ذلك	املعنى-	في	حال	أمكن	الوقوف	عليه	بالفعل	-	بمنزلة	املرشد	واملعيار	الذي	نتتّبع	في	سياقة	
رحلة	نقده	للجابري،	بل	لنقل	صراحة	أنه	قل	ما	يتطابق	املعنى	الذي	ربما	قصد	إليه	الطيب	في	نقده،	
مع	ذاك	الذي	قالت	املاركسية	التي	ينتمي	إليها	الطيب	فكرًيا	وعقائدًيا،	بل	لنكون	أكثر	جرأة	ونعلن،	
أنه	لم	يقترب	بفهمه	لأليديولوجيا	من	فهم	ماركس	الذي	عمد	إلى	تحديد	داللة	مفهوم	األيديولوجيا	

)5)	روالن	بارت،	املرجع	السابق	نفسه،	ص	40.
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	لالجتهاد	إال	في	أضيق	الحدود.	ليس	هذا	فحسب	بل	إن	قارئ	الطيب	سيتعذر	عليه	
ً
بما	ال	يترك	مجاال

أن	يفهم	القصد	الذي	يرمي	إليه	من	وراء	نعته	الجابري	بأنه	أيديولوجي،	حتى	لو	حاول	-	أي	القارئ	-	
أن	يقارب	بين	املعنى	الذي	يبتغيه	الطيب	من	ناحية،	ودالالت	األيديولوجيا	كما	ذهب	إليها	رهط	من	

الفالسفة	املشهود	بقدرتهم	على	التحديد	الدقيق	ملفهومها.

التي	 األيديولوجيا	 عن	 الطيب	 مفهوم	 في	 عليه	 القبض	 يمكن	 ما	 بين	 الشبه	 وجه	 ما	 اآلن	 فلنَر	 	 	 	
تتضمنها	صفحات	كتابه،	املذكور	سابًقا،	والتعريفات	والتحديدات	املختلفة	لأليديولوجيا	التي	يعرض	
لها	بعض	الفالسفة	في	إهاب	كتبهم	ومنشوراتهم،	وعلى	رأسهم	ماركس	الذي	يفترض	أن	الطيب	ال	يخرج	
عنه	وعليه،	ليس	ألن	ذلك	ليس	من	حقه،	ولكن	ألن	الطيب	يحكم	على	األفكار	واآلراء	التي	يتعامل	معها	
نقدًيا	بموجب	املنهج	املادي	التاريخي	الذي	استقاه	من	ماركس	بالذات،	فما	يتوافق	مع	ذلك	املنهج	نجا	
من	النقد	واملحاكمة،	وإال	فإن	الطيب	يشحذ	عّدته	املفهومية،	ويستّل	سيف	نقده	ليهُجم	على	ذاك	

املختلف	وغير	املتطابق	معه،	ويبدأ	معركة	لن	يكتب	له	النصر	فيها	أبًدا.

		مع	أنه	يجب	أن	نعترف	بداية	أنه	من	الصعب	واملتعذر	تحديد	مفهوم	األيديولوجيا)6)	تحديًدا	 	
الذي	 الواقع	 بتبّدل	 تتبّدل	 ودالالت	 معان	 على	 ينفتح	 كونه	 وغامض،	 ملتبس	 مفهوم	 ألنه	 دقيًقا،	
تّدعي	أنها	تشير	إليه،	أو	تصفه.	فها	هو	ماركس	على	سبيل	املثال	يعّرفها	في	األعمال	املبكرة	"مؤلفات	
الشباب"	بأنها	"ما	ليس	واقًعا"	)7).	ولكن	نظًرا	لصعوبة	فهم	هذه	العالقة	الضّدية	مع	الواقع	التي	يقول	
املتخيل،	 هي	 "بأنها	 اآلتي	 النحو	 على	 بشرحها	 يخفف	من	ضّديتها	 أن	 ريكور	 بول	 يحاول	 ماركس،	 بها	

املنعكسات"	واألصداء	لعملية	الحياة	الواقعية.	األيديولوجيا	بالنسبة	ملاركس	تشويه."	)8) 

)6)	"استخدام	كلمة	أيديولوجيا	مشتق	من	مدرسة	فكرية	في	فلسفة	القرن	الثامن	عشر	الفرنسية،	أولئك	الذين	أطلقوا	على	أنفسهم	

تسمية	)Ideologues(	وهم	دعاة	نظرية	في	األفكار.	كانت	فلسفتهم	داللية،	إذ	ذهبوا	إلى	القول	بأنه	ال	عالقة	للفلسفة	باألشياء	والواقع،	

أنهم	 أساس	 على	 نابليون،	 حكم	 تحت	 الفرنسية	 لإلمبراطورية	 أعداء	 معاملة	 املدرسة	 هذه	 أعضاء	 عومل	 لقد	 فقط.	 باألفكار	 وإنما	

من	 الجماعة	 هذه	 على	 مرة	 وقد	طبق	ألول	 نابليون،	 عند	 للمصطلح	 السلبي	 اإليحائي	 املعنى	 تتبع	جذور	 يمكن	 لذلك	 	.)Ideologues(

الفالسفة."	بول	ريكور	محاضرات	في	األيديولوجيا	و	اليوتوبيا،	ص	51.

)7)	بول	ريكور،	محاضرات	في	األيديولوجيا	و	اليوتوبيا،	فالح	رحيم	)مترجًما(،	ط1،	)بيروت:	دار	الكتاب	الجديدة	املتحدة،	2001(،	ص	

.8

)8)	بول	ريكور،	ص8.
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		وهذا	يعني	وفق	هذا	الفهم	أن	األيديولوجيا	ال	تصف	الواقع،	حتى	لو	ادعت	ذلك،	وكل	ما	يمكن	
له،	فهي	كالنبات	

ّ
لها	أن	تفعله	-	بحكم	منطقها	وبنيتها	-	أن	تعمد	إلى	تشويه	الواقع	الذي	تّدعي	أنها	تمث

الطفيلي	املتسلق،	ال	يمكن	له	أن	يحيا	من	غير	�سيء	يتسلق	عليها،	وهذا	هو	حال	األيديولوجيا	التي	ال	
تحيا	من	غير	واقع	تتعّيش	عليه	عبر	تشويهه،	وهنا	تكمن	وظيفتها	في	أنها	وهم	ليس	إال،	ولكنه	وهم	يشبه	
الحقيقة،	كونه	يعيش	بين	حنايا	الواقع،	فال	يكمن	تفكيكه	-	أي	الوهم	-	والوقوف	على	بنيته	ما	لم	نقرأ	
ى	في	الشروط	االجتماعية	

ّ
الواقع	قراءة	دقيقة	كي	نفهم	كيف	تشتغل	آليات	هذا	الوهم.	و"كيف	يتجل

واملادية	ملمارسة	البشر	العينية،	ذلك	أن	الناس	بسبب	ظروفهم	املزرية،	وتأخر	مجتمعهم،	يجتهدون	في	
البحث	عن	األوهام	واساليب	التمويه	لكي	يجدوا	فيها	العزاء	وتعويض	بؤسهم	االجتماعي.")9)	والوهم	ها	
هنا،	وباعتبار	الوظيفة	التي	يّضطلع	بها	هو	وهم	لذيذ	يحتاج	إليه	البشر	من	أجل	أن	يتقّبلوا	واقعهم،	

ويعتادوه.	

ا	ال	تظهر	وفق	تعريف	محدد	أو	معنى	واحد	ال	تتعداه،	وإنما	تتفاضل	وظائفها	
ً
			فاأليديولوجيا	إذ

وتتغاير،	لتتلّون	بلون	الواقع	الذي	تشوهه،	مع	أنها	ال	تقّر	به	وال	تتفق	معه،	وإنما	تضاّده	وتناقضه.	
أي	 	- كانت	 أن	 فبعد	 ماركس،	 مؤلفات	 في	 ومدلولها	 معناها	 تغّير	 سياق	 في	 جلًيا	 يظهر	 األمر	 وهذا	
األيديولوجيا	-	تشويًها	للواقع	في	مؤلفات	الشباب،	أضحت	تمتّد	وتتداخل	مع	وظائف	أخرى	لتصبح	
عالقة	)حث(،	لتكتسب	هنا،	وفق	هذا	السياق،	حينما	كانت	تشتغل	كتشويه	في	املستوى	األول	-	إلى	

االشتغال	كإضفاء	للشرعية.	)10)	في	املستوى	الثاني	كما	يرى	ريكور.	

دالالتها،	 استجالء	 ونحاول	 األول،	 مستواها	 في	 باأليديولوجيا	 تناط	 التي	 الوظيفة	 في	 ر	
ّ
نفك وإذ	 	 	

والطرق	التي	تشتغل	من	خاللها،	نتساءل:	هل	يمكن	لفرد	بعينه	أن	يضطلع	بمهمة	التشويه	مهما	كانت	
درجة	حضوره	وأهميته،	كما	اتهم	الطيب	تيزيني	منقوده	الجابري	في	إهاب	نقده	له؟	أم	إن	التشويه	
الذي	 التشويه	 بعينها	بحسب	ماركس؟	وإذا	كان	األمر	كذلك،	هل	 يمارس	من	قبل	طبقة	اجتماعية	
يقوم	به	الفرد	أو	الجماعة	يصدر	عن	وعي	وقصد	منهما؟	بمعنى	آخر،	هل	يتّم	ذلك	التشويه	من	غير	أن	
ص	"منذ	البداية	عمليات	

ّ
يعرف	األفراد	أنهم	يقومون	بذلك	عن	عمد؟	الحقيقة	أن	األيديولوجيا	تشخ

تبدو	 أو	يدركه.	 يعلم	ذلك	 أن	 الجماعة	عن	حالته	دون	 أو	 الفرد	 يعّبر	من	خاللها	 تشويهية	إخفائية	

الوحدة	 دراسات	 مركز	 )بيروت:	 العربية،	ط1،	 وتجلياته	 الغربية	 املعاصر،	مصادره	 الفلسفي	 النقد	 في	 أفاية،	 الدين	 نور	 محمد	 	(9(

العربية،	2014(،	ص	54.

)10)	بول	ريكور،	مقدمة	املحرر،	ص13.
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األيديولوجيا،	على	سبيل	املثال،	وكأنها	تعّبر	عن	الحالة	الطبقية	لفرد	دون	وعي	الفرد	بها.")11)

		أما	إذا	انتقلنا	إلى	"وظيفة	األيديولوجيا")12)	في	املستوى	الثاني،	والتي	تتجّسد	في	"ادعاء	الشرعية	
من	قبل	السلطة	الحاكمة،	واالعتقاد	بشرعية	النظام	الذي	تقِدمه	رعيته،	كما	يرى	ماكس	فيبر.")13) 
س	لداللة	جديدة	تتحّدد	في	إطارها	اإليديولوجيا	في	غمار	 فسنجد	أنفسنا	في	مواجهة	وظيفة	أخرى	تؤّسِ
مفهومين	رئيسين	تعمل	من	خاللهما،	هما:	االعتقاد	واالدعاء	اللذان	يتعارضان	على	الدوام،	من	دون	
أن	يتم	التوفيق	بينهما،	أو	ردم	الهوة	الفاغرة	بينهما،	من	غير	أن	تظهر	األيديولوجيا	بمستواها	الثاني	

-	التي	تتجّسد	في	وظيفتها	باعتبارها	مصدًرا	إلضفاء	الشرعية	-	بحيث	تعّوض	عن	هذا	التعارض.)14)

		وعليه	فإن	األيديولوجيا،	ضمن	هذا	املستوى،	ترتبط	مع	الفلسفة	برباط	قوي،	وتتداخل	فيها	
	منهما	ينتمي	إلى	نسق	

ً
بحيث	يصبح	من	غير	املنطقي	الحديث	عن	واحدة	من	دون	األخرى،	مع	أن	كال

فكري	مختلف	عن	ذاك	الذي	ينتمي	إليه	اآلخر.	وهذا	يعني	أن	أي	وصف	ملفكر	ما	أو	لفيلسوف	ما	بأنه	
أيديولوجي	ال	يتسق	بأي	حال	مع	نسقية	األيديولوجيا	والطريقة	التي	تنتج	بها	نفسها	في	الواقع.	"فكل	
نظام	أيديولوجي	يتضمن	نواة	فلسفية،	هي	بالنسبة	إليه	كالجذع	بالنسبة	إلى	الشجرة،	وعليه	ليست	
	من	أشكال	األيديولوجية،	وإنما	هي	املستوى	النظري	األعمق	فيها")15).	وهذا	يعني	أن	

ً
الفلسفة	شكال

نعت	التيزيني	للجابري	بأنه	أيديولوجي،	مسألة	ليس	لها	أهمية	تذكر،	ليس	ألن	األيديولوجية	تتواشج	مع	

)11)	املرجع	السابق	ذاته،	ص47.

)12)	إن	في	نظرية	ريكور	حول	األيديولوجيا	ثالث	نقاط.

األولى:	إن	مشكلة	األيديولوجيا	هنا	تتعلق	بالفجوة	بين	االعتقاد	واالدعاء،	حقيقة	أن	اعتقاد	املحكوم	ال	بد	أن	يسهم	بأكثر	مما	يضمنه	

عقلًيا	ادعاء	السلطة	الحاكمة.

الثانية:	إن	وظيفة	األيديولوجيا	تتمثل	في	سد	هذه	الفجوة.	

الثالثة:	فهي	أن	مطلب	أن	تسد	األيديولوجيا	الفجوة	يوحي	بالحاجة	إلى	نظرية	جديدة	في	فائض	القيمة،	ال	ترتبط	هذه	املرة	بالعمل	-	

كما	في	ماركس	-	بقدر	ارتباطها	بالقوة.	و"يؤكد	بول	ريكور	بأن	التعارض	بين	االدعاء	واالعتقاد	ملمح	دائم	في	الحياة	السياسية،	وأما	دور	

األيديولوجيا	املستمر	فهو	توفير	التكملة	التي	يتطلبها	اإليمان	لسد	هذه	الفجوة."	بول	ريكور،	مقدمة	املحرر،	ص14.

)13)	املرجع	السابق	ذاته،	ص	14

)14)	بول	ريكور،	ص	11.

)15) محمد	نور	الدين	أفاية،	في	النقد	الفلسفي	املعاصر،	ص	18.
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الفلسفة	فحسب،	بل	ألن	املفكر	أو	الفيلسوف	حين	نشتم	في	كتاباته	ومؤلفاته	رائحة	األيديولوجيا،	ال	
يجب	أن	نؤاخذه،	ونحسب	عليه	ذلك	بوصفه	نقيصة	أو	عيًبا،	ما	دامت	-	أي	األيديولوجيا-	تمط	لسانه	
له،	وتنسرب	في	كتاباته	كما	ينسرب	الرمل	من	بين	األصابع	من	غير	وعي	ودراية	منه.	وهو	األمر	الذي	
يجعل	األيديولوجيا	مفهوًما	مثيًرا	للسجال	دائًما.	"فاأليديولوجي	ليس	أبًدا	موقف	الشخص	املتكلم،	
إنه	دائًما	موقف	شخص	آخر،	دائًما	أيديولوجيتهم.	واأليديولوجيا	عندما	توصف	بطريقة	فضفاضة	
أبًدا	أنهم	أنفسهم	دعاة	أيديولوجية	ما،	 جًدا	تكون	خطأ	ارتكبه	اآلخر.	لذلك	فإن	الناس	ال	يقولون	

املصطلح	موجه	دائما	نحو	اآلخر.")16) 

			من	هذا	النحو	نجد	أن	وصف	التيزيني	-	في	مواضع	كثيرة	من	مؤلفاته-	بأنه	"أيديولوجي ")17)	هي	
	-	بقصد	منه	أو	بغير	قصد	

ً
تهمة	جاهزة	يلقيها	الطيب	على	من	ال	يتفق	معه	باملنهج	أو	بالتوجه،	متغافال

-	عن	أن	األيديولوجيا	تكاد	تكون	الصفة	األساسية	ملجمل	الكتابات	العربية	على	اختالفها،	حتى	لو	لم	
يعترف	أصحابها	بذلك،	إذ	بين	الواقع	والفكر	في	عاملنا	العربي	مسافة	معّبدة	باأليديولوجية،	لدرجة	
ل	فيها	"التضخم	االيديولوجي	عائًقا	تاريخًيا،	يحول	دون	انتقال	العقل	العربي	من	االستهالك	

ّ
يكاد	يشك

إلى	الفعل	والخلق.	وتجد	كل	فئة	أو	سلطة	نفسها	في	إطار	مرجعي	يّتخذ	صفة	املطلق،	األمر	الذي	حّول	
الوجود	العربي	إلى	وجود	أيديولوجي	بامتياز،	يسعف	في	ازدهار	الالعقالنية	والتصوف	واالنسحاب،	

ويعاند	كل	إرادة	للمعرفة	أو	الرغبة	في	صوغ	فهم	مختلف.")18)

			إذا	كان	األمر	دوًما	على	هذا	النحو	في	العالم	العربي	من	جهة	حضور	األيديولوجيا	بقوة	في	كل	
املشروعات	الفكرية	التي	ينتجها	أصحابها،	فإنه	يكون	بحكم	املستحيل	الفصل	بين	النسقين	األيديولوجي	
،	ما	دامت	األيديولوجية	حاضرة	رغًما	عن	

ً
واملعرفي	في	وضع	كهذا،	بل	ليس	ثمة	مسوغ	للمحاولة	أصال

)16)	بول	ريكور،	ص	49.

)17)	من	هذه	األوصاف	التي	يصف	بها	الطيب	الجابري	هي	أنه:	أيديولوجي	سيا�سي	ص49.	اضطراب	منهجي	ص62.	ترحاله	زئبقي	يمثل	

ا	أيديولوجًيا	ص	46.	
ً
ا	منهجًيا	واعتباط

ً
وشًما	مالزًما	له،	ص	64.	نشوته	أيديولوجية	حادة	ص80.	أيديولوجي	ماكر	ص131.	يعاني	شطط

صاحب	وهم	أيديولوجي	ساذج	ص	36.	يعامل	مادة	بحثه	بقليل	من	االهتمام،	وبكثير	من	القطعية	والزهو	واألستاذية	ص159.	سذاجة	

تاريخ	 في	 املادية	والهرطقية	 بين	 العالقة	 في	 التي	تكمن	 البنيوية	والوظيفية	 الدالالت	 إدراك	 في	 لعلها	مقصودة	 أمية	 الفهم	ص162.	 في	

الفكر	البشري	ص	162.	يهرف	بما	ال	يعرف	ص	168إلخ	من	األوصاف	والنعوت	التي	يطلقه	كالسيل	في	كتابه	)من	االستشراق	الغربي	إلى	

االستغراب	املغربي(.

)18) محمد	نور	الدين	أفاية،	في	النقد	الفلسفي	املعاصر،	ص	152.	
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،	يصبح	نقد	الطيب	للجابري	من	هذه	الجهة	محض	تضييع	
ً

صاحبها،	إذا	كان	األمر	على	هذا	النحو	فعال
للوقت	في		ما	ال	يجب،	ألنه	-	أي	الطيب	-	حين	ينبري	للملمة	شتات	األيديولوجيا،	واإلمساك	بخيوطها	
في	فكر	الجابري،	فهو	ال	يقرر	شيًئا	جديًدا	على	صعيد	القول	بأن	الجابري	أيديولوجي،	"فها	هو	)نور	
الدين	أفاية(	مع	أنه	يرى	أن	"تفكير	الجابري	غير	مرهون	بمذهب	أيديولوجي	مسبق	يملي	عليه	قراءته	
او	تأويله،	وغير	مشروط	بنظرية	جاهزة،	أو	على	األقل،	ال	يعلن	عن	ذلك	بشكل	واضح	-	يضيف	أفاية-	

وال	تعني	هذه	املالحظة	أن	الجابري	غير	متورط	في	األيديولوجيا	والسياسة.")19) 

			وعليه	فقد	أظهر	لنا	نقد	الطيب	للجابري	أن	األول	لم	يبِق	صغيرة	وال	كبيرة	من	أفكار	الثاني	إال	
عّرضها	ملبضع	نقده	القا�سي،	لدرجة	ال	يمكن	معها	إنكار	أن	نقده	هذا	قد	أضاء	كثيًرا	من	األشياء	املهمة	
التي	تعامل	معها	الجابري	ب�سيء	من	الالمباالة،	بعد	أن	حاز	حضوًرا	إعالمًيا	كبيًرا	على	املستويين	العربي	
و	العالمي،	األمر	الذي	جعل	أغلب	أفكاره	وطروحاته	بمنجاة	من	النقد،	ال	ألنه	ليس	فيها	ما	ُينقد،	بل	
ألن	خشية	النقاد	من	حضوره	االعالمي	الطاغي	جعلهم	ينأون	بأنفسهم	عن	تلك	املهمة	الشاقة،	ما	خال	
بعضهم،	وعلى	رأسهم	الطيب	-	موضوع	بحثنا	-	لكن	األخير	إذا	رفع	راية	النقد	صوب	الجابري،	ن�سي	
	-	أي	نقد	أفكاره	وطروحاته	

ً
أن	النقد	قبل	أن	يّتجه	نحو	الغير،	ينبغي	أن	يبدأ	الناقد	بنقد	نفسه	أوال

وجهازه	املفاهيمي	-	ألنه	من	غير	أن	يفعل	ذلك	لن	يستقيم	نقده	لآلخرين	بأي	حال.	

			هنا	-	على	الضبط	-	تتكشف	نقطة	ضعف	الطيب	حينما	انتقد	غيره،	قبل	أن	يغامر	بنقد	ذاته،	
بها	 ونقصد	 	- فلسفية	 مدرسة	 إلى	 ينتمي	 أنه	 عن	 	

ً
متغافال غيره،	 فيه	 رمى	 الذي	 بمثل	 ولذلك	سيرمى	

املاركسية	بمنهجها	املادي	التاريخي	-	تنوخ	تحت	ثقل	األيديولوجيا،	على	الرغم	من	أنها	-	أي	املاركسية-	
أفكارها	 انتقاد	 لكنها	أحجمت	عن	 األيديولوجيا	عند	اآلخرين،	 نقد	 في	 مهارات	كثيرة	وظفتها	 امتلكت	
تنجم	 التي	 مانهايم(	 )مفارقة	 من	 ا	

ً
انطالق ذاتها	 تنتقد	 ال	 األيديولوجيا	 أن	 اعتبار	 على	 األيديولوجية،	

بالضرورة	عن	"عدم	إمكانية	تطبيق	مفهوم	األيديولوجيا	على	نفسه"	)20).	"بكلمات	أخرى،	إذا	كان	كل	
ل	مصالح	ال	نعرفها،	كيف	يتسّنى	لنا	امتالك	نظرية	في	

ّ
�سيء	نقوله	متحّيًزا،	وإذا	كان	كل	ما	نقوله	يمث

)19)	محمد	نور	الدين	أفاية،	ص160.

)20)	وهذا	يوازي	ما	سماه	علم	االجتماع	البرجوازي	الذي	يمثله	)بارسون	وشيلس(	نظرية	الشد،	أو	مفهوم	الشد،	ومؤدى	هذه	الفرضية	

أن	كل	نظرية	جزء	من	نظام	الشد	الذي	تصفه،	وكما	هو	الحال	في	النظرية	املاركسية،	فإن	مفهوم	الشد،	الذي	هيمن	في	السابق	على	

علم	االجتماع	األميركي،	ابتلع	مناصريه	أنفسهم."	بول	ريكور،	ص	56.
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د	املفارقة.")21) 
ّ
األيديولوجيا	ال	تكون	نفسها	أيديولوجيا؟	انعكاس	مفهوم	األيديولوجية	على	نفسه	يول

			هذا	يعني	أن	املفكر	يسلك	في	كتاباته	ومؤلفاته،	بله	حياته	وسلوكاته	بطريقة	قد	تبدو	في	أحايين	
كثيرة	غير	مفهومة،	األمر	الذي	يحِدث	عند	قرائه	أو	نقاده	مفاجآت	غير	سارة،	ألنهم	يرون	في	سلوكه	
أمًرا	غير	مفهوم،	خاصة	إذا	تعّقب	القارئ	تورطه	-	أي	املفكر-	في	األيديولوجيا.	فماركس	مثال	-	الذي	
لم	يخرج	عنه	الطيب	قيد	أنملة	–	وعلى	الرغم	من	انتقاده	لأليديولوجيا	بشكل	علني	وصريح،	إال	انه	
-	كما	يرى	ألتوسير	"ظل	أيديولوجيا،	ألنه	دافع	عن	االدعاء	بأن	الذات	شخص	فرد...		لذا	فإن	كتابات	
ماركس	الشاب	تعامل	على	أنها	أيديولوجيا.	حسب	ألتوسير...	هكذا	توسع	مفهوم	األيديولوجيا	حتى	

	ضمنه.")22) 
ً

صار	قسًما	من	كتابات	ماركس	نفسه	داخال

الجهاز	 يتهم	فيه	املفكر،	ألنها	قد	تشكل	أحياًنا	جزًءا	من	 	وعليه	فإن	األيديولوجيا	ليست	عيًبا	 	
املفاهيمي	للمفكر	أو	الفيلسوف،	وتشتغل	فيه	من	الداخل،	لتخط	لنفسها	مساًرا	قد	يربك	املفكر	
في	حال	تضخم	هذا	الجهاز	املفاهيمي	فوق	حده	الطبيعي،	األمر	الذي	يعيق	ساعتئذ	عمله،	ويحرمه	
من	ثم	إمكان	أن	يقرأ	الواقع	قراءة	علمية	ونقدية	تعمل	على	تحييد	األيديولوجية	أو	التخفيف	من	
حضورها	ضمن	ما	هو	متاح	وممكن.	ومفكرنا	الطيب	حين	عمد	لنقد	الجابري	واتهمه	بالغرق	في	لجج	
األيديولوجيا	غاب	عنه	أن	دالالت	مفهوم	األيديولوجيا	عند	املثاليين	-	والجابري	من	هؤالء	كما	يقول	
الطيب	عنه)23)	هي	غير	دالالت	مفهوم	اإليديولوجيا	عند	املاديين	-	والطيب	واحد	منهم	-	أو	على	األقل	
ا	قد	يبّرر	ظهورها	

ً
تختلف	الوظائف	التي	يفترض	أن	تقوم	بها	األيديولوجيا	في	السياقين	كليهما	اختالف

ظهوًرا	صريًحا	هنا،	واستتارها	بخجل	هناك.	فها	هو	ماركس	القائل	بأن	"مادية	املمارسة	تسبق	مثالية	
النظام	 الواقعي،	 التتابع	 الفلسفة	قد	قلبت	 بأن	 األفكار.	ينطلق	نقد	األيديولوجيا	لديه	من	االدعاء	
التوليدي	الواقعي،	وتتمثل	املهمة	في	إعادة	األشياء	إلى	نظامها	الواقعي.	أي	أن	املهمة	هي	قلب	القلب.")24) 

)21)	بول	ريكور،	ص	55.

)22) بول	ريكور،	ص	54.	

)23)	انظر	بهذا	الصدد:	الطيب	تيزيني،	االستشراق	الغربي،	ص	35،94.

)24)	املصدر	السابق	ذاته،	ص	52.
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 نقد الطيب األيديولوجيا عند الجابري

		بداية	يأخذ	الطيب	بشدة	على	الجابري	فصله	الالمنطقي	والالتاريخي	ما	بين	عقلين،	أو	عقليتين	
-	على	الرغم	من	االختالف	بين	املفهومين	داللة	ومعنى	-	واحدة	مغربية	وأخرى	مشرقية،	ينتمي	املنقود	
إلى	األولى،	في	حين	ينتمي	الناقد	إلى	الثانية.	وهذا	االنتماء	الجغرافي	املكاني	الذي	ينتسب	إليه	الناقد	
الطيب	 لنقد	 ال�سيء	 بعض	 القاسية	 النبرة	 تلك	 يبّرر	 ربما	 منهما،	 اختيار	 غير	 ومن	 بالوالدة	 واملنقود	
للجابري	الذي	يستهله	بقراءة	األخير،	وتفنيد	وجهات	نظرة	بغية	الوقوف	على	معايب	تفكيره	وطريقته	
في	التعاطي	مع	التراث	العربي	اإلسالمي	من	جهة،	ومع	الفكر	الغربي	من	جهة	أخرى.	فالطيب	ها	هنا	
يشّدد	على	ضرورة	استهالل	أي	شكل	من	أشكال	النقد	ومستوياته،	بضرورة	التمييز	والفصل	ضمن	
سياق	الفكر	موضع	النقد،	بين	لحظتين	أساسيتين	تتواشج	الواحدة	مع	األخرى	من	غير	أن	تنفصل	

عنها،	وهما:

أ.	املشروعية	االجتماعية	التاريخية.

ب.	الصدقية	املعرفية.	

منهج	 أي	 في	 فاعلتين	 مركزيتين	 لحظتين	 بوصفهما	 منهما،	 والبدء	 اللحظتين،	 هاتين	 إلى	 وبالركون	
يستخدمه	الباحث	أو	املفكر	أو	الفيلسوف،	يؤّسس	الطيب	ملشروعه	النقدي	في	التعاطي	مع	النصوص	
و	 الفلسفات	 مع	 ولكن	 فحسب،	 الجابري	 رأسهم	 وعلى	 العرب،	 املفكرون	 أنتجها	 التي	 ال	 الفكرية،	
يالئم	 بما	 تبيئتها	 على	 وعملوا	 املفكرون،	 فتلقفها	 العربي،	 عاملنا	 إلى	 وفدت	 التي	 الفلسفية	 األنساق	
	- والتفكير	 بالدرس	 املفكر	 يتناولها	 أن	 ينبغي	 العربية.	فأي	ظاهرة	 املجتمعات	 تعانيها	 التي	 املشكالت	
بحسب	الطيب	-	يتوّجب	أن	تحوز	املشروعية	التاريخية	بوصفها	تمثل	مشكلة	في	السياق	االجتماعي	
الذي	تبرز	فيه،	وينبغي	في	الحين	ذاته	أن	تنبني	هذه	املشكالت	املدروسة	على	لحظة	الصدق	املعرفي	

سطًحا	أو	عمًقا.)25) 

اشتغاله	 آليات	 وتفكيك	 الجابري،	 كتابات	 تفنيد	 على	 سيعمل	 هذا	 نقده	 إطار	 في	 فالتيزيني	 	 	 	
ما	 في	 الجابري	 تناقض	 يبّين	 أن	 أجل	 التي	يستخدمها،	من	 املعرفية	 األدوات	 إلى	 والتعّرف	 الفلسفي،	
تناوله	مسألة	 في	 بعينه	 أنه	ال	يستخدم	منهًجا	 بداية	 الجابري	 يأخذ	على	 يكتب	ويفكر،	لذلك	نجده	
التراث	العربي	اإلسالمي،	األمر	الذي	يحرمه	من	الوصول	إلى	نتائج	واستخالصات	ذات	قيمة،	يعتّد	بها،	

)25)	الطيب	تيزيني،	من	االستشراق	الغربي،	ص22.
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ويبنى	عليها	لتثوير	الواقع	العربي	والنهوض	به،	ال	بل	إنه	يسعى	عن	قصد	لتمييع	قضية	املنهج	وعّدها	
،	وهو	ما	يظهر	في	قولة	-	الجابري	-	عن	املنهج	أنه	"ال	يتعلق	

ً
ال	تستحق	أن	يقف	الباحث	عندها	مطوال

األمر	باصطناع	منهج	جاهز	معين،	وال	بتبني	رؤية	مسبقة	جاهزة	جامدة،	فاملنهج	مهما	كان	هو	أداة،	
واألداة	ال	تبرر	فعاليتها	إال	عند	استعمالها،	إال	بمقدار	مطاوعتها	وقدرتها	على	التكيف	مع	املعطيات	

التي	تعالجها."	)26)

		إن	رؤية	الجابري	هذه	للمنهج،	ولتحوالته،	وتغير	دالالته،	عندما	يتصدى	لتحليل	ودراسة	مشكلة	
ما	في	الواقع	ال	تعجب	التيزيني	الذي	ال	يحيد	عن	املنهج	الذي	يأخذ	به	في	قراءته	مسائل	التراث	برمته،	
ونعرف	طرق	 نتمثله،	 أن	 بمحض	 كلها	 املغلقة	 املغارات	 يفتح	 الذي	 الجدلي	 املادي	 املنهج	 به	 ونقصد	
-	وهو	هنا	منهج	 أنه	ال	يمسك	بتالبيب	منهج	بعينه	 الجابري	 يلوم	 الطيب	 استخدامه.	ومن	هنا	فإن	
الطيب	ذاته	-	لذلك،	من	البدهي،	أال	تنفّك	أمامه	مغاليق	ما	استشكل	من	قضايا	ومشكالت	بيسر	

وسهولة.		

		فبموجب	هذا	املنهج	الذي	يتبناه	التيزيني،	ويعده	حاسًما	في	تفكيك	قضايا	التراث	وقراءة	أعمال	
املفكرين،	كونه	يشتمل	على	خاصتي	املشروعية	التاريخية	االجتماعية،	والصدق	املعرفي	بالوقت	ذاته.	
	على	ما	يتصل	بذلك	املنهج	من	"ثنائيات	تعالقية")27)	ال	انفصال	بينها،	يبدع	الطيب	في	نحتها،	

ً
فضال

التي	يشتقها	بجملتها	 املتقابلة	 وتأصيل	دالالتها،	واشتقاق	معانيها،	بحيث	تضحى	نسًقا	من	املقوالت	
من	منهجه	املادي	الجدلي	الذي	يحكم	بمقتضاه	على	املفكرين	الذين	يقوم	بدراسة	نصوصهم	سلًبا	أو	

إيجاًبا	بمقدار	اقترابهم	من	ذلك	املنهج	أو	ابتعادهم	عنه.

			وألن	املقدمات	واألسس	التي	تحكم	منهج	التيزيني	تغاير	تماًما	تلك	التي	تحكم	املنهج،	أو	املناهج	
التي	يستخدمها	الجابري	في	قراءاته	النصوص	الغربية	والتراثية	العربية	على	حد	سواء،	ألن	األمر	على	
هذا	النحو	نجد	التيزيني	يوجه	نقد	الذًعا	وقاسًيا	للطريقة	التي	يقارب	الجابري	بمقتضاها	بين	الفكرين	
الغربي	والعربي	بله	لنقل	العقلين،	ليصل	إلى	استنتاج	مفاده:	"إن	العقل	العربي	معياري	اختزالي،	والعقل	

)26)	املصدر	السابق	ذاته،	ص58.

واملشخص،	 املجرد	 واملدلول،	 الدال	 والتفاصل،	 التواصل	 أهمها:	 كتاباته	 في	 كثيًرا	 تظهر	 التي	 الثنائيات	 من	 بعدد	 الطيب	 يقول	 	(27(

والنضج	 اإلرهاص	 جدلية	 أي	 واملنطقي	 التاريخي	 والواقع،	 الفكر	 واآلخر،	 الذات	 والتأثر،	 التأثير	 والالحق،	 السابق	 والداخل،	 الخارج	

والتفتح.
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األوروبي	موضوعي	تحليلي	تركيبي")28)		وهو	االستنتاج	الذي	يرّده	التيزيني	إلى	مجموعة	من	املستشرقين	
إن	 قل	 بل	 رينان،	 كوزان(و)ارنست	 )فكتور	 أمثال	 به،	 القول	 في	 الجابري	 قد	سبقوا	 كانوا	 األوربيين،	
هذا	التفسير	شأن	من	شؤون	نزعة	مركزوية	أوربية	معينة	ونغلة	)فاسدة(	غدا	أمرها	مفضوحا	على	

الصعيدين	العلمي	البحثي	واإلنسانوي.")29) 

			وعليه،	وبمقت�سى	هذا	االعتقاد	الجابري	بأن	بنية	العقل	األوربي	تفارق	بنية	العقل	العربي	من	
عن	 يخرج	 فإنه	 ذاك،	 مختلفا	عن	 ينتج	شيًئا	 أن	 العقل	 لهذا	 تهيأ	 التي	 والسمات	 الخصائص	 ناحية	
للعقل	 تتوافر	 لم	 	وسياقات	

ً
أحواال الغربي	 للعقل	 ربما	وفرت	 أنها	 التيزيني	 يرى	 التي	 التاريخية	 سياق	

العربي،	ما	أدى	إلى	جملة	من	االختالفات	والتفارقات	التي	ال	عالقة	لها	البتة	بما	يطلق	عليه	الجابري	
سمات	عرقية	تقتصر	على	منطقة	جغرافية	دون	أخرى،	في	حين	كان	عليه	أن	يرد	هذا	االختالف	بين	
العقلين،	الغربي	والعربي	-	اإلسالمي	-	كما	يزعم	الطيب	-	إلى	أسباب	وعوامل	اجتماعية	واقتصادية	
لها	عالقة	بالطور	الرأسمالي	اإلمبريالي	الذي	سيطر	في	الغرب،	في	حين	بقي	العالم	العربي	تابًعا	له	في	
املجاالت	كلها،	وهو	ما	حرمه	فرصة	أن	يبتكر	األدوات	الالزمة	كي	يتجاوز	ذاته،	ويعيد	إنتاج	نفسه	بما	

ينعكس	عليه	تطوًرا	وتقدًما.

				فمن	أجل	أن	يبّين	التيزيني	حضور	األيديولوجيا	وطغيانها	في	إهاب	النصوص	الفكرية	التي	أنتجها	
في	 تطبيقها	 الجابري	 يّدعي	 التي	 	- املناهج	 بله	 	- املنهج	 للوقوف	على	 فائقة	 يولي	عناية	 الجابري	نجده	
والنوازع	 للجابري،	 الشخصية	 بالسيكولوجيا	 بأخرى	 أو	 بصورة	 تّتصل	 التي	 تلك	 وأعماله،	 كتاباته	
ُينِتج	فكًرا	وفلسفة	يعّبران	عن	 الداخلية	التي	تعتمل	داخلها،	تلك	التي	أملت	عليه	)أي	الجابري(	أن	
ا	ضد	

ً
وتعامل نخبوية	 تفوح	 التي	 املغربية	 إطارهما	شخصيته	 في	 تدور	 اللذين	 والتمّزق	 االنقسام	 ذلك	

اإلنتاج	الفكري	والفلسفي	الذي	ُينتُج	في	املشرق	العربي.	

			يبدأ	التيزيني	من	املطلب	االنطولوجي	واملعرفي	لجدلية	العالقة	بين	االجتماعي	والفكري	النظري،	
بذلك	 الجابري	 التزام	 عدم	 أن	 وجد	 ألنه	 وطروحاته،	 الجابري	 أفكار	 مع	 للتحاور	 منطلًقا	 يشِرّع	 كي	
املطلب،	وسعيه	لفك	عرى	هذه	العالقة	وفصم	لحمتها،	وعدم	االلتزام	بها،	أوقعه	في	تناقض	فاضح،	
ا	
ً
على	الرغم	من	ذلك	نرى	أن	موقف	الجابري	مبّرر-	بصرف	النظر	عن	اختالفنا	أو	اتفاقنا	معه	-	انطالق

)28)	الطيب	تيزيني،	من	االستشراق	الغربي،	ص49.

)29)	الطيب	تيزيني،	من	االستشراق	الغربي،	ص91.
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والرياضية	 والفلسفية	 املنطقية	 كالقضايا	 املجردة،	 النظرية	 "القضايا	 بأن	 القائلة	 موضوعته	 من	
تفصلها	عن	الواقع	مسافات	على	سلم	التجريد	يصعب	معها،	إن	لم	يكن	من	املستحيل	ربطها	بأي	
واقع	اجتماعي	أو	فيزيائي	معين")30).	وهو	ما	ينتقده	الطيب	بشدة	ألن	الجابري	يفصل	هاهنا	بين	جدل	
النظري	والعملي،	وجدل	املجّرد	واملتعّين،	وهو	ما	يجعل	األخير	مثالًيا	من	دون	ريب،	ألنه	يعلي	من	شأن	
يبقى	 للتراث(	 االيديولوجي	 املضمون	 )أي	 "االيديولوجيا	 أن:	 الواقع،	ويؤكد	على	 األفكار	على	حساب	
هو	هو	على	مسافات	طويلة	وحقب	مختلفة،	فيعتنقه	الناس.")31)	بينما	واقعية	التيزيني	تومئ	إلى	حال	
بتاريخهم	االجتماعي	واالقتصادي	وبواقعهم	الحقيقي	بوصفه	 البشر	محكومون	 مختلفة	تماًما،	ألن	

ممارسة.

		فاملنهج	املادي	الجدلي	الذي	اعتنقه	الطيب،	وقرأ	من	خالله	أعمال	الجابري،	أف�سى	به	إلى	أال	يرى	
في	منقوده	غير	حالة	"ترحال	زئبقية")32)	ال	تحكم	إنتاجه	الفكري	فحسب،	وإنما	شخصيته	وسلوكاته	
أيًضا.	وقد	يكون	ذلك	الحكم	املبالغ	به	مبني	على	كون	كتابات	الجابري	ال	تتوافق	مع	املنهج	الذي	ينزع	
التيزيني	إلى	جعله	معياًرا	للحكم	على	أعمال	املفكرين	في	العالم	العربي،	تماشًيا	مع	ما	يسمى	جدلية	
)الداخل	والخارج(	التي	يجب	أن	تحكم	الباحث،	أي	باحث	أو	مفكر	-	كما	يظن	التيزيني	-	كي	"ال	يتورط	
مثال	بقراءة	التراث	من	الداخل	ومرة	من	الخارج	من	غير	ضوابط")33)	كما	فعل	الجابري	موضوع	النقد،	

وهو	ما	حرمه	من	فرصة	قراءة	التراث	العربي	االسالمي	قراءة	متفحصة	ومتأنية	وعقالنية.	

			وعليه،	وفي	ضوء	ما	سبق،	سنعمد	في	بحثنا	هذا	الذي	نتناول	فيه	حيثيات	النقد	التيزيني	لبعض	
نا	نقف	من	جهة،	على	مثالب	هذا	النقد	وإيجابياته،	لنرى	ما	إذا	كان	نقد	الناقد	

ّ
أعمال	الجابري	عل

	لكي	يتكئ	عليها	النقد	الفلسفي	في	عاملنا	العربي	
ً

للمنقود	يستند	إلى	مقدمات	موضوعية	تصلح	فعال
في	تناوله	أعماَل	املفكرين	والفالسفة،	عبر	امتالكه	جملة	من	األدوات	واملفهومات	واملنهجيات،	تصلُح	
لكي	ينظر	إليها	بوصفها	تشّرع	لوالدة	مدرسة	نقدية	-	بله	ربما	مدارس	تتكامل	وتتواشج	-	يعتّد	بها	بعيًدا	
عن	التحّزبات	واملصالح	واأليديولوجيات	التي	تحكم	مدارس	النقد	في	عاملنا	العربي	اليوم.	ونجيب	من	

)30)	الطيب	تيزيني،	من	االستشراق	الغربي،	ص28.	

)31)	املصدر	السابق،	ص28.	

)32)	الطيب	تيزيني،	من	االستشراق	الغر	بي،	ص64.

)33)	انظر	املصدر	السابق،	ص	64.
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جهة	أخرى	عن	سؤال	جوهري	يتلخص	في	اآلتي:	هل	يصلح	املنهج	املادي	التاريخي	-	وما	يتصل	به	من	
،	ولقراءة	

ً
ثنائيات	جدلية	أبدع	الطيب	في	نحتها	وابتكارها	-	لفهم	الواقع	العربي	بحيثياته	وتفاصيله	أوال

األعمال	الفكرية	التي	كتبت	حول	هذا	الواقع	ثانًيا؟	وهذا	السؤال	سيحيلنا	إلى	سؤال	آخر	هو:	هل	قّد	
إلى	حد	 بينه	وبينهم	تعارض	يصل	 الذين	كان	 أولئك	املفكرين	 املنهج	الجدلي	على	مقاس	 الطيب	هذا	
القطيعة	الشخصية	بمثل	الجابري؟	أم	إنه،	بخالف	ذلك،	استخدم	منهجه	في	إطار	عام	كي	يقرأ	به	
ال	املفكرين	والفالسفة	فحسب،	وإنما	جملة	املدارس	الفلسفية	الغربية	التي	بيئت	في	الفكر	العربي	

أيًضا؟

   في	لجج	هذه	األسئلة	املركزية	سنعمل	على	تتّبع	النقد	الذي	أسماه	التيزيني	نقًدا	"أيديولوجًيا")34) 
ا	
ً
-	أي	نقد	األفكار	التي	يقدمها	املفكرون	بعامة،	والجابري	بخاصة	-	بوصف	أفكار	األخير	ستكون	محط
للنقد	األيديولوجي	عند	الطيب،	والذي	يقع	الجابري	ضحية	لثالثة	أنماط	منها	تعمل	في	إطار	الذهنية	

العربية	الراهنة)35).	

			من	يقرأ	كتب	الطيب	قراءة	متأنية	مدققة،	ويطلع	على	مؤلفاته	املتنوعة	في	مسائل	التراث	العربي	
اإلسالمي	من	جهة،	وكتاباته	النقدية	حول	املدارس	الفلسفية	التي	وفدت	إلى	العالم	العربي	من	خالل	
تبني	بعض	الباحثين	واملفكرين	العرب	لها،	حتى	باتوا	يعرفون	بها	ومن	خاللها،	كـ	)زكي	نجيب	محمود	
في	وضعيته	املنطقية(	و)عبد	الرحمن	بدوي	الوجودي	في	وجوديته()36).	فمن	يقرأ	الطيب	سيكتشف	

إلى	أساس	وجوده	 إلى	أساسه،	 النقد	اختزال،	اختزال	املفهوم	 )34)	"لدينا	مثال	جيد	ملا	سيعتبره	ماركس	نقًدا	أيديولوجيا	ملفهوم	ما:	

ده	من	داخلها	في	الوقت	ذاته.	وكما	سنرى	فإن	
ّ
امللموس...	ستبدو	األيديولوجيا	وكأنها	عالم	الظل	الذي	تطرده	املمارسة	من	ميدانها	وتول

هذه	هي	الصعوبة	في	مفهوم	ماركس	لأليديولوجية.	فهي	تستبعد	من	جهة	عن	األساس	امللموس	للوجود،	لكنها	من	جهة	أخرى	تتولد	على	

نحو	ال	مفر	منه	من	هذا	األساس."	بول	ريكور،	ص	63.

)35)	هذه	االيديولوجيات	هي	ثالثة	كما	يحددها	الطيب	هي:

أ.	إيديولوجيا	تسويغية	تبجيلية	تجد	مرتعها	الخصب	في	أوساط	الحركات	اإلسالمية.

ب.	إيديولوجيا	علمانية	ال	تاريخية	تفصح	عن	نفسها	في	محاوالت	بعض	الباحثين	لدراسة،	تكوين	العقل	العربي	اإلسالمي	وبنيته،	والقيام	

بمهمة	تجديد	الفكر	العربي...الخ.	الطيب	تيزيني،	مقدمات	أولية	في	االسالم	املحمدي	الباكر،	ط1،	ج4)دمشق:	دار	دمشق،1994(،	ص6

اآلنية	 مصالحها	 وفق	 الدين	 توظف	 نظرية	 سياسية	 ومنظومات	 سياسية	 أنظمة	 في	 ازدهارها	 مجال	 تجد	 ذرائعية	 ايديولوجيا	 ج.	

واالستراتيجية	قدر	املستطاع.	الطيب	تيزيني،	مقدمات	أولية	في	اإلسالم	املحمدي	الباكر.

)36)	النقد	الذي	يواجه	به	الطيب	الجابري	من	خالل	منهجه	املادي	الجدلي	ال	يقف	عند	حدود	الثاني	فقط	وإنما	يمتد	ليطال	كثيًرا	
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ملجمل	 ستؤسس	 التي	 األولى	 التصورات	 وضروب	 املفهومية،	 والعدة	 األدوات	 أن	 الضرورة	 بحكم	
مشروعه	الفكري،	إنما	ترتكز	على	العالقة	املتينة	التي	بناها	مع	املاركسية،	وعمل	من	ثم	على	تبريرها،	
املعقول	 والالمنطقي،	 املنطقي	 والخطأ،	 الصواب	 بموجبه	 يقيس	 معياًرا	 جعلها	 عبر	 عنها،	 والدفاع	

والالمعقول	في	كتابات	غيره	من	دار�سي	التراث	واملهتمين	معه.	

أدوات	ماركس،	ومناهجه،	وتصوراته،	وفلسفته	بحيث	عمل	 الطيب	 لقد	استعار	 بمعنى	آخر،	 	 	
لها	والعمل	تالًيا	على	إعادة	إنتاجها	من	خالل	تبيئتها	عربًيا،	لتصير	مالئمة	للتعامل	مع	املسائل	

ّ
على	تمث

والقضايا	واملشكالت	التي	يفرزها	الواقع	العربي	املعيش.	وبناء	عليه	أصبح	املنهج	املادي	الجدلي	بمنزلة	
املعيار	األساس	الذي	يصلح	للحكم	على	أي	فكرة	أو	رأي،	بصرف	النظر	عن	ذاك	الذي	ينتج	هذه	األفكار	
	عن	غيره	من	املفكرين	والفالسفة	الذين	انتقدهم،	حينما	

ّ
ويبدعها.	وهو	بهذا	-	أي	الطيب	-	ال	يشذ

تبنوا	أفكار	هذه	املدرسة	الفلسفية	أو	تلك،	ودافعوا	عن	وجهة	نظر	أصحابها	األصليين،	فأصابوا	تارة،	
	مرضًيا	لتلك	املشكلة	حيًنا،	وفشلوا	في	إيجاد	حل	ملشكلة	أخرى	حيًنا	

ً
وأخطؤوا	تارة	أخرى،	وقدموا	حال

آخر،	فكان	لهم	ما	لهم،	وعليهم	ما	عليهم.	فلماذا	لم	ير	الطيب	في	الجابري	-	والحال	هذه	-	إال	مفكًرا	
تلفيقًيا،	وزئبقًيا،	و	التاريخًيا	والعقالنًيا؟	أليس	من	حق	هؤالء	املفكرين	بتنّوع	مذاهبهم	وفلسفاتهم	أن	
ل	من	شأن	أحد	

ّ
يكونوا	ما	هم	عليه،	ويبدعوا	من	األفكار	واآلراء	ما	يشاؤون،	ما	دامت	تلك	األفكار	ال	تقل

غيرهم،	وال	تتعّرض	له؟	أم	إن	األمر	بخالف	ذلك	تماما،	فال	يحق	للمفكر،	بوصفه	من	النخب	املثقفة	
والفاعلة،	أن	يقدم	أي	طرح	أو	يتبنى	أي	مسألة	أو	منهج	ما	لم	يكن	متوافًقا	مع	منهج	واحد	بعينه	ال	

يغادره	البتة،	وهو	هنا	املنهج	الذي	يتبّناه	الطيب	ويدافع	عنه؟.

			يبدو	أن	الطيب	انطلق	في	نقده	الجابري	من	ذاك	االعتقاد	الذي	يحث	على	دور	املفكر	في	النهوض	
بوطنه	وأمته	إلى	مصاف	األمم	الراقية	واملتقدمة.	وهو	ما	ال	يتوافر	له	من	غير	تبّني	منهج	مناسب	يأخذ	
بعين	النظر	قربه	من	الواقع	املعيش،	بحيث	يتيح	له	ذلك	تقديم	التصورات	واألفكار	ووجهات	النظر	
التي	قد	تكون	مفيدة	في	تثوير	هذا	الواقع،	ونقله	من	حال	التخلف	إلى	حال	التقدم.	وقد	وجد	في	املنهج	
املادي	التاريخي	األداة	املناسبة	لقراءة	الواقع	العربي	-	االسالمي	بوصفه	منهًجا	جدلًيا	ال	يضحي	بالواقع	
لصالح	أفكار	مثالية	طوباوية	تقطع	مع	األخير،	بحيث	يصبح	الحديث	عن	واقع	كذاك	ضرًبا	من	الوهم	

من	املفكرين	والباحثين	من	مثل	)إدوارد	سعيد،	ومهدي	عامل(	عالوة	على	أنه	يمتد	إلى	عدد	من	املناهج	أو	املدارس	الفلسفية	الغربية	

العربي	من	الغرب.	راجع	بهذا	الشأن	كتاب	 إلى	املجتمع	 التي	نقلت	 كالوضعية	املنطقية	والبنيانية	والوجودية	وغيرها	من	املدارس	

الطيب	تيزيني،	من	االستشراق	الغربي	إلى	االستغراب	املغربي،	ص	213-212.
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ليس	إال.	ولذلك	نجد	الطيب	يشّدد	على	أن	من	"شرائط	الوضوح	املنهجي	أن	تكتشف	الحدود	القائمة	
واملحتملة	بين	املناهج	وذلك	كخطوة	الزمة	تف�سي	إلى	تق�سي	هذه	األخيرة	وإلى	وضعها	في	السياقات	

الفكرية	املعرفية،	التي	انتهت	إليها	وجعلت	منها	ما	أصبحت	عليه	كأنساق	منهجية	محددة.")37)

		من	هنا	يأخذ	التيزيني	على	الجابري	املناهج	التي	يّدعي	أنه	يشتغل	عليها	في	تصديه	ملسائل	التراث	
العربي	االسالمي،	وهو	-	أي	الطيب	-	ال	يرى	في	تلك	املناهج	الجابرية	غير	مشكلة	بحد	ذاتها	ما	تلبث	أن	
	العربي	

َ
تخلق	مشكالت	أخرى	يظهر	أثرها	عندما	يبدأ	الجابري	بتطبيق	مناهجه	عند	قراءته	التراث

البنيوي	 املنهج	 بين	 املزاوجة	 بضرورة	 يقول	 املثال	 سبيل	 على	 فهو	 مشكالته.	 وتناول	 اإلسالمي،	
واملنهج	التاريخي،	لكنه	ال	يفعل	ذلك	البتة،	وإنما	يقتصر	فعله	على	"تلقف	املنهج	األول	من	حيث	هو	
في	مجاله	األصلي	التداولي،	أي	في	داللته	ومدلوالته	من	ناحية،	في	حين	يق�سي	املنهج	الثاني	)التاريخي(	
من	حيث	هو	في	مجاله	األصلي	التداولي،	وفي	احتماالته	الجدلية	املفتوحة	للتخصيص	والتشخيص	

وفق	مجاالت	تداولية	جديدة.")38)

وأفكاره،	 مبادئه	 يخون	 الجابري	 أن	 في	 األولى	 للوهلة	 تتجلى	 قد	 بداية	 الطيب	 عند	 فاملشكلة	 	 	 	
ويتنكر	ملناهجه	ألنه	يقول	ب�سيء،	ويفعل	نقيضه،	إنه	يأخذ	باملنهج	البنيوي	كما	نقله	عن	الغرب،	في	
حين	يرفض	املنهج	التاريخي	ويقصيه	بعيًدا	عن	سياقاته	االجتماعية،	األمر	الذي	يوقعه	في	مطب	
الالتاريخية.	وهو	بهذا	ينطلق	من	رؤية	أيديولوجية	على	الضبط،	يزعم	أن	من	حق	الجابري	األخذ،	
ولكنه	 قراءة")39)	 كل	 في	 موضوعي	 ذي	حضور	 أيديولوجي	 نسيج	 "ثمة	 أن	 	- الطيب	 أي	 	- يرى	 ألنه	
سرعان	ما	يتجاوز	قوله	هذا	لينتقد	الجابري	في	املسألة	ذاتها،	ألنه	يقوم	بالتغافل	عن	هذا	النسيج	
تارة،	واالنتباه	له	تارة	ثانية،	وذلك	بما	يخدم	موقفه	الشخ�سي،	لتفقد	األيديولوجيا	بموجب	حالة	
صها،	ويجعل	منها	أيديولوجيا	أولئك	الناس	الذين	

ّ
التغافل	حاملها	االجتماعي	الذي	يموضعها،	ويشخ

ينتمون	لها.	فال	ضير	وفق	هذا	الفهم	إذا	كان	الجابري	أيديولوجًيا	بشرط	أن	يحيل	األيديولوجيا	إلى	
حاملها	االجتماعي	املوضوعي.

)37)	الطيب	تيزيني،	من	االستشراق	الغربي،	ص57.

)38)	الطيب	تيزيني،	من	االستشراق	الغربي،	ص	60.

)39)	املصدر	السابق	ذاته،	ص30.
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نقد الطيب للمذاهب الفلسفية في العالم العربي 

				لقد	استخدم	التيزيني	-	كما	رأينا	سابًقا	-	املنهج	املادي	الجدلي	الذي	آمن	به،	ودافع	عنه،	وكان	
بمنزلة	حجر	الرحى	في	دراساته	وبحوثه	املسحية	أو	الوصفية	أو	النقدية	كلها،	بحيث	أضحى	ذلك	املنهج	
هو	املعيار	املنطقي	الذي	يصلح	عنده	ال	ليقيس	به	جودة	األعمال	التي	ينتجها	املفكرون	والفالسفة	في	
العالم	العربي	مغرًبا	ومشرقا	فحسب،	بل	ليباشر	بمقتضاه	محاكمة	جملة	املذاهب	الفلسفية	الوافدة	
إلى	 تعود	بصورة	أساس	 التي	 املنطقية	 الوضعية	 بالفلسفة	 نقده	 	

ً
العربي،	ونقدها،	مستهال إلى	عاملنا	

حلقة	فيينا	التي	أسست	ملا	سيسمى	الحًقا	الوضعية	الجديدة.

أنها	 ى	من	
ّ
يتأت العربي	 العالم	 في	 تبيئتها	 بعد	 املنطقية	 الوضعية	 أسلوَب	عمل	 الطيب	 إن	رفض	 	 	 	

انعكاس	"لوقائع	وقانونيات	تطور	كبرى	للمجتمع	البرجوازي	املتأخر	واإلمبريالي:	تمزق	وتبعثر	اإلنسان	
البرجوازية	 تقدم	 آفاق	 استنفاد	 ضحلة،	 ضيقة	 أقنية	 إلى	 االجتماعية	 العالقات	 إحالة	 املتناميان،	
ل	هي	أحد	

ّ
اإلمبريالية	وتحولها	عن	التاريخ،	بمعنى	رفضها	السياق	التاريخي	للحدث	االجتماعي	الذي	تمث

مظاهره.")40)

الذي	 الجدلي	 املادي	 املنهج	 استخدام	 يتطلبها	 التي	 واملبادئ	 املقدمات	 تخالف	 أنها	 يعني	 وهذا	 	 	
يهتم	بالسياقين	االجتماعي	التاريخي،	وبعالقات	اإلنتاج	في	ارتباطها	بقوى	االنتاج،	عالوة	على	أن	هذه	
عالقات	 نحو	 يتجه	 غربي	 رأسمالي	 مجتمع	 وليدة	 هي	 	- املنطقية	 الوضعية	 أي	 	- الفلسفية	 املدرسة	
إمبريالية	ليس	لها	معادل	في	الواقع	العربي	الذي	تنقل	إليه	أفكارها،	وهو	ما	يجعل	جذورها	منفصلة	
عن	البيئة	العربية	لتصبح	في	موضع	ال	تحسد	عليه.	"إن	الوضعية	الجديدة،	بمثابتها	انعكاسا	نظريا	
معقدا	لعالقات	اجتماعية	ومصالح	مادية	للبرجوازية،	تمثل	أسلوًبا	من	أساليب	التفكير	التي	تشكل	
سمة	أساسية	للوجود	اإليديولوجي	البرجوازي	في	مرحلة	استنفاده	التاريخي،	أي	في	صيغته	اإلمبريالية.	
الجدلي.	وهنا	 املادي	 التفكير	 بديل	فاعل	عن	أسلوب	 إلى	 يتحول	 ان	 التفكير	ذاك	 أريد	ألسلوب	 وقد	

نكتشف	إحدى	وظائفه	اإليديولوجية	األساسية.")41) 

		هنا	مربط	الفرس،	كما	يقال	في	العامية،	وهنا	مقتل	الوضعية	املنطقية	التي	تلغي	أسلوب	التفكير	
ر	بطريقة	أخرى	ألصق	ببنية	املجتمع	البرجوازي	وذهنيته.	وكأني	بالطيب	ها	هنا	

ّ
املادي	الجدلي،	وتفك

)40)	الطيب	تيزيني،	على	طريق	الوضوح	املنهجي،	ط1،	)بيروت:	دار	الفارابي،1989(،	ص	217-218.

)41)	الطيب،	على	طريق	الوضوح	املنهجي،	ص221.
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األصلي،	 موطنها	 في	 املنطقية	 الوضعية	 بها	 تضطلع	 التي	 واملنطقية	 املعرفية	 الوظائف	 جملة	 يغّيب	
	عن	أسلوب	

ّ
الغرب	الذي	أنتجها،	ليستحضر	الوظيفة	األيديولوجية،	ويضخمها،	فقط	ملجرد	أنها	تشذ

التفكير	املادي	الجدلي	الذي	يعشقه	حتى	آخر	درجات	العشق،	بحيث	يضحي	كل	من	ال	يفكر	بمقت�سى	
	الصدق	التاريخي	والصدقية	املعرفية	في	الحين	ذاته.	

ً
هذا	املنهج	فاقًدا	شروط

	بيد	أن	ما	يغِضب	الطيب،	ويزيد	حنقه	على	الوضعية	املنطقية،	هو	أن	ممثليها،	يجدون	أن	إحدى	
"مهماتهم	الفلسفية	تكمن	في	تسفيه	الفلسفة	عامة،	واملادية	منها	على	نحو	مخصص،	في	حين	إن	أحد	
ينابيعهم	الفكرية	البعيدة	يتمثل	بخيبة	املهم	في	الفلسفة	املثالية،	بغلوها	الطفولي	في	عالم	الفكر	ال	
جذور	واقعي	له.	وإذا	كانت	تلك	الصورة	العامة	النموذجية	ملوقفهم	أو	مواقفهم	املوحدة	على	تنوعها	
النسبي	من	الفلسفة،	فإن	واحدا	منهم	توصل	إلى	ان	اختراق	حجب	هذه	املواقف،	معلنا	ان	الفلسفة	
تحقق	 أن	 واملناقشات،	 والخصومات	 الحوار	 من	 مديدة	 سنوات	 عبر	 استطاعت	 تحديًدا،	 املادية	

انتصارات	على	الصعيد	العلمي.	ذلك	هو	kotarbinski	وتالمذته	معه")42).	

			فالطيب	يستهجن	كيف	أن	الوضعيين	املناطقة،	على	الرغم	من	خيبة	أملهم	بالفلسفة	املثالية،	
على	 مهمة	 انتصارات	 املادية	حّققت	 الفلسفة	 أن	 عًبر	صراحة	عن	 قد	 ممثليهم	 أحد	 أن	 على	 	

ً
فضال

املستوى	العلمي؛	لكنهم	ظلوا	يرفضون	املنهج	املادي	الجدلي	الذي	يؤمن	به	الطيب،	ويجَل	من	يوظفونه	
ا	إال	بسبب	كونها	رفضت	

ً
	املنطقية	لم	تكن	إذ

َ
في	أبحاثهم	وقراءاتهم	الواقع.	فمهاجمة	التيزيني	الوضعية

ذاك	املنهج،	ولجأت	إلى	استخدام	مناهج	أخرى	في	تحليلها	الفكَر	والواقَع	على	حد	سواء.

مسوغات	 تقدم	 "فلسفة	 ")43)غير	 املنطقية	 "الوضعية	 في	 يرى	 ال	 	- الطيب	 أي	 	- فهو	 هنا	 ومن	 	 	
أيديولوجية	لرفض	التوجه	الفلسفي	لدى	مجموعات	من	الباحثين	واملفكرين	والكتاب	العرب	الناحين	

نحًوا	مادًيا	او	جدلًيا	أو	تاريخًيا	أو	هذا	مجتمًعا.	وبذلك،	فإنها	قد	تسهم	بما	تنجزه	البنيانية."	)44)

وكأني	بالطيب	هنا،	أنه	يأخذ	على	الوضعية	املنطقية	أنها	شوشت	على	املفكرين	والباحثين،	وجعلتهم	

)42)	املصدر	السابق	نفسه،	ص	224.

ى	من	فلسفة	ليس	من	شأنها	أن	تقّر	بفكرة	انعكاس	الواقع	املوضوعي	في	املفاهيم	
ّ
)43)	تمثل	)الوضعية	الحديثة(	"موقًفا	فلسفًيا	يتأت

املنطقية	التي	نمتلكها..	"	الطيب	تيزيني،	على	طريق	الوضوح	املنهجي،	ص	225.

)44)	الطيب	تيزيني،	على	طريق	الوضوح	املنهجي،	ص	224.
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ينحرفون	عن	طريق	املادية،	ويبتعدون	عن	املنهج	املادي	التاريخي،	على	الرغم	من	اعترافه	الصريح	بأن	
الوضعية	املنطقية	لم	يكن	لها	حضور	مميز	والفت	في	املشهد	الفكري	والثقافي	في	العالم	العربي.

السياق	 عن	 شاذة	 فلسفة	 بوصفها	 نقًدا،	 املنطقية	 الوضعية	 التيزيني	 يشبع	 أن	 وبعد	 وهكذا،	 	 	
تعكس	 فلسفة	 كونها	 وقضاياه،	 مشكالته	 وتناولت	 فيه،	 حلت	 الذي	 العربي	 العالم	 في	 االجتماعي	
العالقة	السببية	القائمة	بين	صراع	املنافسة	في	املجتمع	الرأسمالي	من	جهة،	وبعض	تأثيراتها	من	جهة	
أخرى،	األمر	الذي	يجعلها	غير	قادرة	على	أن	تكون	ذات	فاعلية	على	اإلطالق؛	يوجه	سهام	نقده	صوب	
املذهب	البنياني،	أو	البنيانية،	من	خالل	تفكيك	ما	يطلق	عليه	مقولة	املجتمع	االستهالكي،	التي	انتقلت	
إلى	املجتمع	العربي	اإلسالمي،	بعد	أن	تبّناها	رهط	من	املفكرين	 بعجرها	وبجرها	من	املجتمع	الغربي	
ظل	 في	 "نشأت	 التي	 البرجوازية	 املقولة	 تلك	 من	 بدًءا	 مجتمعهم	 مشكالت	 لتحليل	 وسعوا	 العرب،	
تعاظم	وتائر	الثورة	التقنية	العلمية	في	البلدان	الرأسمالية	املتطورة...	والتي	يغيب	في	حضورها	الصراع	
الطبقي	بين	املنتجين	ومن	بيدهم	وسائل	اإلنتاج.	فهي	تقوم	على	اإلقرار	بأن	املهمة	األساسية	في	البحث	
بنيات	متعددة	 يتألف	من	 بمثابته	نسيًجا	 إلى	املجتمع	الصناعي	وغيره،	 النظر	 تنهض	على	 االجتماعي	
	بذاته.	وهذا	الهيكل	وإن	اتصل	بغيره	من	هياكل	البنيات	

ً
أهم	خصائصها	أن	الواحدة	منها	تمثل	هيكال

ا	له	خصوصيته	الداخلية.،	وهذا	يشير	إلى	ان	الجسور،	التي	
ً
األخرى	املحيطة	به،	فإنه	يظل	يكّون	عامل

تربط	بين	تلك	البنيات،	ال	تخرج	عن	كونها	خارجية،	غير	جوهرية.")45)

ل	كل	منها	وحدة	منفصلة	عن	الوحدات	
ّ
			أي	إن	انفصال	تلك	البنى	بعضها	عن	بعض	بحيث	تشك

األخرى،	ال	يحرمها	من	إمكان	أن	تميل	إلى	شكل	من	أشكال	االستقرار	والتوازن،	وهو	ما	يرفضه	الطيب،	
على	اعتبار	أن	هذا	امليل	إلى	التوازن	"الذي	يمثل	وجًها	حاسًما	من	أوجه	النظرية	البنيانية،	إن	هو	إال	
الصيغة	النظرية	األيديولوجية	التي	يتجّسد	من	خاللها	املجتمع	االستهالكي.")46)	فرفض	فكرة	املجتمع	
له	 الطيب	 رفض	 في	 هو	سبب	 املجتمع،	 في	 التوازن	 تحقيق	 على	 قدرة	 من	 له	 يسوق	 وما	 االستهالكي	
وللفلسفة	البنيانية	التي	ينطوي	تحتها،	بله،	ألن	هذا	التوازن	املزيف	سيطيح	بفكرة	الصراع	االجتماعي	
بين	القوى	االجتماعية	املختلفة	في	الوطن	العربي	من	أساسها،	األمر	الذي	سيقود	إلى	إزالة	فريق	واحد	

من	هذه	القوى	لصالح	الفرق	األخرى،	وتغييبه.

)45)	الطيب	تيزيني،	على	طريق	الوضوح	املنهجي،	ص	200 - 201.

)46)	الطيب	تيزيني،	على	طريق	الوضوح	املنهجي،	ص201.
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	املمثلة	بفكرة	املجتمع	االستهالكي	يأخذ	منحى	طريًفا	والفًتا،	ألن	
َ
				بيد	أن	انتقاد	الطيب	البنيانية

من	 وتستبعد	 العربي،	 العالم	 في	 ثورة	حقيقية	 قيام	 تجهض	 الفكرية	 املدارس	 هذه	 أن	 يظن	 الطيب	
األنظمة،	 يقلب	 الفكر	 أن	 في	عالم	وهم	مفاده	 يعيش	 بذلك	 الطيب	 لفعل	ذلك،	وكأن	 إمكان	 أي	 ثم	
ويغير	الحكومات،	ويثّور	األوضاع.	ومن	هنا	وجد	أن	تبني	البنيانية	املمثلة	بفكرة	املجتمع	االستهالكي	
سيف�سي	بالضرورة	إلى	"خنق	احتماالت	أي	تحّول	ثوري	أو	وطني	حقيقي	فيه	-	أي	العالم	العربي	-	أما	
الطريق	األيديولوجي،	الذي	يؤدي	إلى	ذلك	الهدف،	فيتمثل	بالغزو	الذي	يتم	باسم	مختلف	النظريات	
البرجوازية	اإلمبريالية،	وفي	مقدمتها	اآلن	نظريات	التغير	االجتماعي	التي	تمثل	البنيانية	أحد	أشكالها	
لم	 وآلياته	 االجتماعي	 التغير	 في	شروط	 تبحث	 التي	 االجتماعية	 النظريات	 فحتى	 أنساقها.")47)	 وأحد	
عبر	 البرجوازي	 املجتمع	 أنتجها	 نظريات	 إال	 فيها	 ير	 فلم	 الطيب،	 قبل	 من	 الشديد	 النقد	 من	 تسلم	
علمائه	ومفكريه	كي	يحكم	سيطرته	على	العالم	العربي	بعد	أن	أحكم	سيطرته	العسكرية	عبر	قوته	

وتفوقه	التقني.

	في	املجال	
ً

			فرفض	البنيوية	من	قبل	الطيب	يتصل	بنحو	ما	في	أنها	لعبت	بوصفها	نظرية	دوًرا	فاعال
السيا�سي	في	البيئة	الغربية	التي	ولدت	بها،	"ففي	بدايتها،	تباعدت	باليسار	الفرن�سي	عن	التورط	املباشر	
في	املاركسية.")48)	وهذا	هو	بيت	القصيد	في	نقد	الطيب	للبنيوية،	هو	أنها	حاولت	أن	تشتغل	بأولياتها	
الشديد	 اللوم	 وتوجيه	 نقدها،	 توّجب	 ولذلك	 املاركسية،	 عن	 بعيًدا	 املفكرين	 تحرف	 لكي	 وأدواتها	

ملمثليها.

بها،	 املاركسية	ونواقصها	بوصفه	مؤمًنا	 أن	يقف	على	عيوب	 بمقدوره	 يكن	 لم	 الذي	 فالطيب	 	 	 	
والوجودية	وعيوبهما	على	 املاركسية	 تتجاوز	هنات	 أن	 البنيوية	حاولت	 أن	 عنها،	غاب	عنه	 ومدافًعا	
السواء،	فقالت	بما	قالت	به،	بصرف	النظر	عن	نجاح	أقوالها	ونظرياتها	في	الواقع	املعيش.	فقد	"بدت	
البنيوية	كأنها	تتيح	ألتباعها	-	على	األقل	-	فراًرا	فكرًيا	جديًرا	باالحترام	من	مواجهة	قصور	املاركسية	
والوجودية	على	السواء.	حتى	ولو	كان	توجهها	الفلسفي	الواسع	يتضمن	النظر	إلى	الواقع	االجتماعي	

	بين	أبنية	ال	واعية	في	آخر	األمر.")49)
ً

كله،	بوصفه	تفاعال

)47)	الطيب	تيزيني،	على	طريق	الوضوح	املنهجي،	ص203.

)48)	إديث	كريزويل،	عصر	البنيوية،	جابر	عصفور	)مترجًما(.

)49)	املرجع	السابق	نفسه.
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أنها	ليست	 	فالطيب	ال	يني	يهاجم،	وينتقد،	ويفكك	جملة	الفلسفات	واملذاهب	الفكرية،	ويبين	 	
واملدارس	 املذاهب	 تلك	 على	 القائمين	 نيات	 خلفه	 يخفي	 أيديولوجي	 بلبوس	 فلسفية	 مذاهب	 إال	
	يمتد	إلى	)أرنست	بلوخ(	صاحب	فلسفة	األمل	الذي	كان	هدفه	

ً
الفكرية	على	تنوعها.	فها	هو	نقده	مثال

بشكل	رئيس	معارضة	املادية	التاريخية.)50)	إن	الفلسفة	التي	يصوغها	)بلوخ(،	ويعبر	عنها	"تتجّسد	في	
املقولة	األساسية	الشاملة	ضمن	املشكالت	الفكرية	والفلسفية،	وهو	أي	األمل،	له	وجوده	في	املجتمع	
اإلنساني،	كما	في	الظاهرات	الطبيعة.	إنه	يشبه	الطموح	الكلي	الذي	يعمر	العالم،	ولكن	من	خالل	
القبلي،	كما	لو	كان	هنالك	 بها	اإلنسان	الكلي	مدفوًعا	بذلك	الطموح	)األمل(	 غائية	مسبقة،	ينهض	

إرادة	قبلية	تحدد،	بشكل	مسبق،	آفاق	وجود	وتحرك	كل	�سيء	في	العالم.")51)

			فالطيب	ال	يستسيغ	قبول	فكرة	-	محض	فكرة	-	يقول	بها	مفكر	ما،	حتى	لو	لم	يكن	لها	حضور	
فاعل	على	مستوى	الواقع	االجتماعي	املشخص،	ما	دامت	ت�سي	بمعارضة	املادية	التاريخية	التي	يعدها	
ففكرة	 وآراء.	 أفكار	 من	 بعدها	 وما	 قبلها	 ما	 تجّب	 إنها	 بل	 ال	 �سيء،	 كل	 وتشرح	 تفسر	 أن	 على	 قادرة	
،	ألنها	تضحي	باإلنسان	الواقعي	العياني	الذي	

ً
االنسان	الكلي	بالنسبة	إليه	مرفوضة	جملة	وتفصيال

يعيش	وضعيات	اجتماعية	بعينها،	ويعاني	ما	يعاني،	فيعّبر	عن	نفسه	بطرق	شتى	من	خالل	جملة	من	
اإلنسان	 الطيب	قفز	فوق	 بلغة	 فـ)بلوخ(	 والثقافية.	 االجتماعية	واالقتصادية	واالخالقية	 العالقات	
	من	

ً
الواقعي	من	خالل	اإلنسان	الكلي	القادر	على	الفعل	عبر	إرادة	قبلية	وغائية	مسبقة،	ولكنه	بدال

أن	يحّل	مشكلة	اإلنسان	-	الواقعي	-	عمد	إلى	تعقيدها	أكثر،	في	إطار	وهم	يقطع	مع	الواقع	الذي	تقول	
به	املادية	التاريخية	التي	تمثل	األرضية	الفكرية	التي	ينطلق	منها	الطيب	في	مجمل	نقده	وانتقاداته.

		وبناء	على	ذلك،	فنقد	الطيب	لفلسفة	األمل	عند	بلوخ	-	لم	تكن	في	رأينا	-	غير	أرجوحة	يقفز	منها	
-	الطيب	-	بقوة	باتجاه	نقد	أشد	جرأة	للبرجوازية	التي	أنتج	بلوخ	فلسفته	في	إهابها،	ال	سيما	في	مرحلتها	
اإلمبريالية،	تلك	البرجوازية	سيئة	الصيت	التي	لم	تكن	"عاجزة	عن	حل	تلك	املسألة	في	الواقع	العياني	
.	وهذا،	في	حقيقة	األمر،	ليس	شيًئا	مناقضا	

ً
فحسب	وإنما	أيًضا	عن	طرحها	طرًحا	علمًيا	أولًيا	ومحتمال

أيًضا،	 إنه	من	خصوصية	ذلك.	واملسالة	هذه	تبدو	خطورتها،	 تلك،	بل	 البرجوازية	اإلمبريالية	 لواقع	
حين	يحاول	منظرو	فلسفة	األمل،	تنظير	واقعنا	العربي	والواقع	في	البلدان	املتخلفة	على	أساسها.	هنا،	
ُيقترح	علينا	العودة	إلى	صوفية	كان	لها	حضور	بّين	في	مجتمعنا	العربي	-	اإلسالمي	القرو	سطي،	صوفية	

)50)	الطيب	تيزيني،	على	طريق	الوضوح	املنهجي،	ص	229

)51)	الطيب	تيزيني،	على	طريق	الوضوح	املنهجي،	ص229
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غّزالية،	تتحدد،	بالخط	األسا�سي،	من	خالل	تجاوز	وهيم	للواقع	القائم.	وإقامة	عالم	ُيمعن	في	املفارقة	
والعلوية	والالتاريخية.")52) 

على	 فلسفتهم	 وبنوا	 معاداتها،	 في	 يقفوا	 ولم	 التاريخية،	 باملادية	 األمل	 أخذ	فالسفة	 لو	 فماذا	 	 	 	 	
الواقعية	واالجتماعية	لإلنسان؟	هل	كان	موقف	 الذي	يأخذ	باألسباب	 املادي	الجدلي	 املنهج	 أساس	
األسباب	 كل	 ليعِدم	 كان	 وهل	 والشدة؟	 القسوة	 من	 النحو	 هذا	 على	 الفالسفة	 هؤالء	 من	 الطيب	
املخففة	في	الحكم	على	هؤالء؟	الجواب	سيكون	)ال(	بالتأكيد.	مع	أننا	لو	قرأنا	ما	يقوله	الطيب	نفسه	
عن	املنهج،	وعالقته	بالقضايا	واملوضوعات	التي	يتناولها،	السيما	مسائل	الفكر	العربي،	لبرّرنا	ألولئك	
الذين	ينتقدهم	الطيب	كثيًرا	من	الطروحات	التي	قدموها،	خاصة	وهم	يعيشون	في	مجتمع	برجوازي	
يمتلك	من	السمات	والخصائص	ما	يفرض	عليهم	أن	يفكروا	في	سياقة	على	نحو	يخالف،	ربما،	أقرانهم	
الذين	ينتجون	أعمالهم	في	أحضان	املجتمع	الشيوعي	الذي	يعده	الطيب	مثله	األعلى.	يقول	الطيب:	
.	أما	من	ناحية	

ً
"إن	املنهج	يمتلك،	بقدر	أسا�سي	معين،	أولوية	إزاء	املشكالت	التي	يعالجها،	هذا	أوال

وبين	 بينه	 تطابق	ضروري	 يحدث	 لكي	 ذاك،	 أو	 املنهج	 هذا	 تبني	 عن	 يعلن	 أن	 يكفي	 ال	 فإنه	 أخرى،	
املعالجة	امليدانية	التطبيقية.	ههنا	تبرز	األهمية	القصوى	لظهور	هذا	املنهج	في	سياق	املعالجة	املذكورة	
وفي	النتائج	املترتبة	عليها،	بحيث	نجد	أنفسنا	في	أثناء	املعالجة	وجًها	لوجه	أمام	املنهج	املتبنى	بصيغة	
تطبيقية.	ومن	ثم،	كان	من	الضروري	أن	يتحقق	توازن	وتداخل	وتشابك	بين	التنهيج	والتطبيق،	بحيث	

نصل	إلى	معادلة	املنهج	املطبق	والتطبيق	املمنهج.")53)

إن	هذا	التطابق	بين	املنهج	والتطبيق	متعذر	على	ما	يرى	الطيب	إال	في	نطاق	تطبيق	املنهج	الجدلي	
الذي	يحقق	تلك	الخاصية	بصورة	مدهشة،	على	حين	يصبح	األمر	متعذًرا	في	إطار	املناهج	التي	تعمل	
ا	من	أرضية	املجتمعات	البرجوازية	التي	يحكمها	منطق	مغاير	ال	ينتج	غير	الوهم	والالمشروعية.	

ً
انطالق

)52)	الطيب	تيزيني،	على	طريق	الوضوح	املنهجي،	ص232 

)53)	الطيب	تيزيني،	على	طريق	الوضوح	املنهجي،	ص197
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خاتمة 

يكن	 لم	 الكلمة	من	معنى،	 في	 ما	 بكل	 أيديولوجيا	 أنه	كان	 الجابري	 الذي	حمل	على	 ناقدنا	 إن	 	 	 	 	
منصًفا	في	بعض	ما	قاله	وما	ذهب	إليه	في	ما	نعت	به	الجابري	من	أوصاف،	ألن	املفكر،	كما	أسلفنا،	
ا	لذلك.	وربما	-	بل	نكاد	نجزم	-	أن	

ً
ربما	ال	يستطيع	الفكاك	مما	يعلق	به	من	أيديولوجيا	حتى	لو	كان	يقظ

الطيب	لو	قرأ	الجابري	بمنهج	مختلف	عن	املنهج	املادي	التاريخي،	لكان	وجد	حتًما	عذًرا	للجابري	في	ما	
يقول	به	من	أفكار،	ولبهت	حضور	األيديولوجيا	في	نظر	الطيب،	حتى	لو	جاءت	قراءة	الجابري	للتراث	
العربي	اإلسالمي	غريبة	بعض	ال�سيء	عن	قراءة	ناقده	-	أي	الطيب-	ألنه	كما	يرى	روالن	بارت	"ال	توجد	
حقيقة	موضوعية	أو	ذاتية	للقراءة،	ولكن	توجد	فقط	حقيقة	العبة،	ويجب	أن	ال	يفهم	اللعب	هنا	
ا	ضرورًيا	يقِدم	في	

ً
.")54)	إن	نص	بارت	قد	يمثل	وفق	هذا	املقت�سى	شرط

ً
وكأنه	تسلية،	ولكن	بوصفه	عمال

فضائه	كل	مفكر	قراءته	الخاصة	من	غير	أن	ينظر	إلى	اآلخر	-املختلف	عنه	-	بعين	الريبة	والشك،	مهما	
كانت	النتائج	التي	تبنى	على	اختالفهما.	ألنه	إذا	كان	األمر	على	هذا	النحو	الذي	يقول	به	بارت	من	حيث	
إن	كل	قراءة	أو	كتابة	هي	محض	لعبة،	فهذا	يعني	أحقية	الالعب	-	املؤلف	-	أن	يمارس	لعبه	بالطريقة	
التي	يشاء	من	دون	أن	يكون	هناك	أحقية	النتقاد	هذا	الفعل،	ما	دامت	مقدماته	متمايزة	باألصل	عن	

مقدمات	من	يقوم	بانتقاده.	

			فإذا	كان	الجابري،	على	ما	يرى	الطيب،	ال	يستخدم	منهًجا	بعينه،	ألن	املناهج	جميعها	-	بالنسبة	
إليه	-	متماثلة	على	املستوى	النظري	املجرد،	في	حين	إنها	متفاضلة	على	املستوى	التطبيقي،	فهذا	قد	ال	
يعد	عيًبا	وال	نقيصة	على	صعيد	نسقه	الفلسفي،	حتى	لو	أطاح	-	أي	الجابري	-	باملنهج	التاريخي	لصالح	
توجهه	بصورة	 تحكم	 التي	 املقدمات	 يفصح	عن	 دام	 ما	 البنياني،	 املنهج	 األخرى،	وخصوًصا	 املناهج	
صريحة،	وهو	ما	يعترف	به	الطيب	نفسه	حين	يرى	أن	الجابري	في	حديثه	عن	"الذات	يعتمد	على	بنية	
منهجية	ناظمة	لتصور	الذات	تلغي	مقولة	الصراع	االجتماعي	عامة،	والطبقي	خاصة،	وذلك	لصالح	
)55).	ولكن	هذا	 إيديولوجية	عمياء"	 إال	من	صراعات	 تاريخية	ومغلقة	 اجتماعية	 بنيات	 التأكيد	على	
التحديد	واالنطالق	من	مقدمات	واضحة	ليس	له	أي	قيمة	بالنسبة	إلى	الطيب	ما	دام	ذلك	يقود	إلى	
توجه	يضاد	مقولة	الصراع	الطبقي،	أو	على	األقل	ال	يقف	عندها،	تلك	املقولة	التي	تعد	حجر	الرحى	

في	فلسفة	الطيب	وتفكيره.	

)54)	الطيب	تيزيني،	على	طريق	الوضوح	املنهجي،	ص42.

)55)	الطيب	تيزيني،	من	االستشراق	الغربي	إلى	االستغراب	املغربي،	ص198 
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			إن	النقد	الذي	يوجهه	الطيب	للجابري	من	حيث	إنه	مفكر	التاريخي	والعقالني	ينزع	"نزوًعا	تجزيئًيا	
-	فكرًيا	-	بخطاب	بياني	تقليدي	وخطاب	عرفاني	ظالمي	وخطاب	برهاني.")56)	ليضيف	إلى	ذلك	تهمة	
	
ً

األيديولوجي	الذي	ينتمي	فكرًيا	إلى	املركزية	األوروبية،	ويفصل	إبستمولوجيا	بين	الغرب	والشرق	فصال
تعسفًيا،	بحيث	يقدم	رؤية	تقوم	على	انتزاع	الحدث	الثقافي	العربي	من	سياقيه	التاريخيين	الجدليين؛	
يتناولها	 التي	 املسائل	 يفكك	 أنه	 من	 الرغم	 على	 أهميته،	 -على	 ضعيًفا	 يبدو	 والتاريخي.	 االجتماعي	
الجابري	كل	واحدة	على	حدة	بمزيد	من	الحنكة	والدراية	-	وذلك	ألنه	ال	يوجه	أي	نقد	للمارك�سي	القابع	
في	أعماقه،	ذاك	الذي	التي	ينتمي	فكريا	له،	مع	أن"املاركسية	كغيرها	من	االتجاهات	الفكرية	املنتشرة	
في	الفكر	العربي	كالليبرالية	واملاركسية	والوجودية	والوضعية،	بقيت	سجينة	أطرها	املرجعية	األصلية،	
وتحولت	إلى	ايديولوجيا	تكّرس	الالعقل	في	الوقت	الذي	ال	تكف	عن	ادعائه،	وتثبت	التواكل	في	ما	ال	
باملنطق	ذاته	الذي	يدين	به	الجابري	من	 )57).	أي	إن	الطيب	 بالحرية	والفعالية."	 القول	 تتوقف	عن	
ثانية؛	يدان	به،	فاأليديولوجيا	تكاد	تكون	مالزمة	 ناحية،	وبقية	املذاهب	الفكرية	األخرى	من	ناحية	
لجملة	املذاهب	الفكرية،	حتى	لو	رفض	أصحابها	ذلك،	ألنها	-	أي	األيديولوجيات	"ينكرها	كتابها،	بينما	
الباطل	 يأتيها	 التي	ال	 املاركسية	 )58).	ليس	هذا	فحسب	بل	إن	 يّدعيها	أصحابها	ألنفسهم"	 اليوتوبيات	
من	أمامها	أو	من	خلفها،	بحسب	ما	يبدو	في	سياقات	فكر	أولئك	املدافعين	عنها	وعلى	رأسهم	الطيب،	
	من	أن	

ً
حين	تدخل	إلى	الحقل	الثقافي	والسيا�سي	العربي،	كما	يرى	بعض	املفكرين	العرب،	فإنها	"بدال

تبرز	كنظرية	نقدية	تعلم	السؤال	الفعلي،	وتساعد	على	صوغ	أشكال	حياتية	تعاند	املكرور	وتتخطى	ما	
يحول	دون	اإلبداع،	سقط	املاركسيون	العرب	في	نزعة	االجترار	رهيبة،	وتحّول	النقد،	في	هذه	املنظومة،	
إلى	جمود	اختلطت	فيه	املعرفة	بالسياسة،	وهيمنت	األيديولوجية	على	األشياء	واألفكار	والناس.")59) 

دون	 من	 كلها	 الفكرية	 املذاهب	 في	سياق	 إبرازه	 وأهمية	 الطبقي،	 الصراع	 الطيب	عن	 فحديث	   
يسقط	 واالقتصادية،	 واالجتماعية	 التاريخية	 األحداث	 فهم	 في	 األساس	 املحرك	 بوصفه	 استثناء	
الكريم	 	عبد	

ً
النقد	من	قبل	املذاهب	األخرى،	فها	هو	مثال أمام	 القاضية	ألنه	غير	محّصن	 بالضربة	

)56)	الطيب	تيزيني،	من	الالهوت	إلى	الفلسفة	العربية	الوسيطة،	ص	263

)57)		محمد	نور	الدين	أفاية،	في	النقد	الفلسفي	املعاصر،	ص	152.

)58)		بول	ريكور،	ص	49.

)59)		محمد	نور	الدين	أفاية،	في	النقد	الفلسفي	املعاصر،	ص	157.
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الخطيبي	في	مذهبه	التفكيكي	يرى:	"إن	الصراع	الطبقي	الذي	نتحّدث	عنه	في	الوطن	العربي	ال	ينفصل	
كثيًرا	عن	امليتافيزيقا.	فهو	يلجأ	إلى	نوع	من	الفاشية،	فيرمي	باملستقبل	إلى	خارج	مجهول.")60)

 غير	أن	األفكار	التي	نسوقها	حول	النقد	الذي	وجهه	الطيب	للجابري،	وعلى	الرغم	من	أنه	ينضح	
باأليديولوجيا	التي	انتقد	الجابري	في	ممارسته	لها،	فإن	ذلك	ال	يقلل	البتة	من	أهمية	هذا	النقد	الذي	
أضاء	مفاصل	كثيرة	في	سياق	منظومة	الجابري	الفكرية،	وهو	-	أي	الطيب	-	يأخذ	على	مفكر	بحجم	
الجابري	أن	تتناقض	أقواله،	وتتغير	وجهات	نظره،	ويقدم	استنتاجات	غير	مبررة	ال	منطقًيا	و	الواقعًيا،	
بما	يدفعه	إلى	القفز	فوق	تخوم	األمانة	العلمية	التي	هي	مطلب	ال	يجوز	للمفكر	أن	يتنازل	عنه.	ولكنه	
ه	
ّ
في	الحين	ذاته	يتغافل	عن	أن	النقد	ال	قيمة	له	ما	لم	يبدأ	الناقد	بنفسه،	ويسبر	أغوار	مذهبه،	عل

يكتشف	أن	جدران	بيته	من	زجاج	كما	هو	حال	جدران	بيوت	اآلخرين،	ولذلك	فمن	األفضل	له	أن	
يتنبه	عند	رميهم	بالحجارة.

)60)		املرجع	السابق	ذاته،	ص	217.
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