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  مقدمــــــــــــــــــــــــــــة 

ــــدأت المشــــاریع الفكریــــة منــــذ العقــــود األخیــــرة مــــن القــــرن الماضــــي تتصــــدر حقــــل البحــــث               ب

 معنى الحرفـــي الملتـــزم، وتـــدفعهما إلـــىبـــدأ بـــذلك تتـــزاحم المـــذاهب الفلســـفیة بـــالو الفلســـفي، العربـــي، 

  التراجع إلى الخلف.

وظهور تیارات فكریة نقدیة جدیدة استطاعت أن تزاحم التیارات القدیمة، هذه التیـارات الفكریـة      

أحدثت حیویة في الوعي العربي مما جعلها تساهم في تخلیص الفكـر العربـي مـن مكبوتـه وأن تنقـذ 

ــةالمجتمعــات العربیــة مــن تخلفهــ ، ولعلــى مــن بــین أهــم المشــاریع ا الحضــاري وتحقــق مشــاریع تراثی

د قــ، ســواء نقــد العقــل العربــي أو نالفكریــة والفلســفیة مشــاریع العقالنیــة النقدیــة أو مشــاریع نقــد العقــل

  د العقل الغربي...الخأو نق اإلسالميالعقل 

یـدرس كـل المعـارف  ففي هذا السیاق یندرج مشروع طیب تیزني صـاحب برنـامج نقـدي شـامل،    

 فـي اطـار الظـروف السیاسـیة واالقتصـادیة واالجتماعیـة لفكـر العربـيالتي أنتجها إلى إعـادة قـراءة ا

المــنهج المــادي الجــدلي إلثبــات تاریخیــة هــذا الفكــر العــدول عــن اعتبــاره فكــرا  ىاعتمــادا علــ الراهنــة

ــا للفكــرجامــدا،  ا غیــر تاریخیــة علــى العقــل الــذي یصــدر أحكامــو علــى الثبــات  البنیــوي القــائم خالف

ة قائمــة عــن فكــرة النهضــة بوصــفها لحظــ إلــى التخلــيالعربــي ویــدفع عــن وعــي أو عــن غیــر وعــي 

ظریـات كما یوضح أهمیة المنهج التاریخي للفكـر العربـي، مقارنـة بالن ضمن مسار تاریخي متحول،

فهنـاك سـبب ذاتـي وآخـر  أما عن أسباب اختیارنا للطیـب تیزینـي الوظیفیة،الالتاریخیة مثل البنیویة 

میـل ذاتـي الـى البحـث فـي الفكـر العربـي مـن  مـن ا السبب الذاتي فیتمثل فیما وجدناهأم موضوعي،

للعقــــل العربــــي المعاصــــر، والســــبب  ســــتمولوجیةبــــالفكر الغربــــي لتحدیــــد الحــــدود اإلیخــــالل صــــلته 



 
 ب

   الممیــــزة  یتــــه الخاصــــة والعمیقــــةؤ الموضــــوعي هــــو انعــــدام الدراســــات حــــول مشــــروع تیزینــــي مــــن ر 

تقـف عـن هــذا  مــا یسـتحق مـن دراســاتهــد النظـري الـذي بذلــه هـذا المفكـر بالج یحـظ للتـراث، إذ لـم

المطروحــة لهــذا البحــث فهــي ال تقــف عــن حــدود التعریــف بــالتراث بــل تتجــاوز االشــكالیة االنجــاز ف

بــین التـراث والفكــر ذلـك إلـى البحــث فـي كیفیــة تحقیـق هـذه المعرفــة التراثیـة كمرجــع لجدلیـة العالقـة 

ــائم علــى التركیــب  الماركســي، وقــد اقتضــت طبیعــة الموضــوع للدراســة المــنهج التحلیلــي النقــدي الق

  وطرح البدیل، أي التصور الماركسي بتراثیة التاریخ في حتمیته.

  اخترنا لهذا البحث خطة تمحورت وفق القائمة التالیة: مقدمة، وفصلین وخاتمة.وقد    

فتناولنـا الفصـل األول وأمـا ، المشـكلة والـدوافع التـي یتمحـور فیهـا البحـث فتضـمنتأمـا المقدمـة     

هج الجـدلي، الشـیوعیة الماركسـیة نالمـ ة،والتـراث الماركسـی بعض المفاهیم  المصطلحات كالنقـد فیه

ي المشـروع األول، عنوانه قراءة ف العنصر: عنصرینلثاني تضمن أما الفصل ا شتراكیة العلمیة،اإل

ذلك نـــي مـــن التـــراث وموقفـــه مـــن النزاعـــات وكـــینـــي، خصصـــناه لموقـــف تیز یتیز النقـــدي عـــن طیـــب 

ول حـالعنصـر الثـاني دیة للمادیة التاریخیة بین طیـب تیزینـي وحسـین مـروة، أمـا عنـوان المقاربة النق

    لطیـب تیزینـي یتضمن االتجاه المخالف لتیزیني واالتجاه التـوفیقيي قدالمساءلة النقدیة للمشروع الن

 ا، أمـا عـن الصـعوبات التـي واجهتنـختمنـا بهـا هـذا البحـث التـيو النتـائج وخلصنا البحث بجملة مـن 

ضیق الوقت وقلـة المراجـع بجامعتنـا والصـعوبة األكبـر غیـاب الدراسـات منها في هذا العمل، أذكر 

غیـر أن العـون الـذي تلقیتـه  مشـروع طیـب تیزینـي،المتخصصة فـي هـذا الموضـوع وانعـدامها حـول 

مــن قبــل األســتاذ المشـــرف وأســتاذي الــدكتور فـــاتح حمبلــي قلــل مــن تـــأثیر هــذه الصــعوبات، وفـــك 



 
 ج

حث الـذي قـد یجـد فیـه المتتبـع األخطـاء والعثـرات وحسـبي إن بالغموض وتم بعون اهللا انجاز هذا ال

  أخطأت أن الكمال هللا، وقدمت اضاءة جدیدة في كتابات كطیب تیزیني.

   

 



 

            هي أشكرك شكرا كثيرا وأثني عيك ثناء يليق    إال
                 بجالل وجهك وعظيم سلطانك ما علمت منه          

  وما لم أعلم

  تقدير كبير أخص به األستاذ الفـاضل * الدكتور إدريسي *

  الذي أشرف على هذا البحث  

  حمبلي *كما ال أنسى تقديم خالص شكري للدكتور * فـاتح  

  فـإني أفردهما بجميع العرفـان، وخالص

 اإلمتنان والتقدير.  
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  :دــــــــــــ مفهـــــــــــــــــــــــوم النق 1

 مـــأخوذة فــــي األصــــل مــــن كمـــا تنبئنــــا المعــــاجم العربیــــة  " النقــــد "كلمــــة  :هــــو النقــــــــــــد         

ــنَ  « ــدً  َصــْرفال دَ َق یــدها مــن جیــز صــحیحها مــن زائفهــا، و أي مً  »ا هَ قــدَ تَ یر وانْ انِ نَ م والــدً اهِ رَ ال

 .1یهه فِ اقشَ نَ  ر، إذْ األمْ  أيالنا الن فُ د فُ اقَ ل نَ قاَ یُ  »النقاش  «ومن معانیها أیضا  .ردیئها

  وناقشأكلمة نقد لغة هي في المعاجم العربیة بمعنى میز. 

الكمـال، ومـن ثـم منقـادا بطبعـه إلى نزاعا  ق الذي خل النقد في ذاته قدیم قدم اإلنسانو       

   .2ه نقص یسعى إلى كمالهاهجو و یستریح إلیها و  كمالالإلى ادراك ما في األشیاء من وجوه 

  علـى أنـه وجـود نقـص وخلـل فـي الـنفس  قـدم اإلنسـان حیـث یخلـق نـزاعمـن یعد النقد قـدیم

 یسعى إلى كمالها.

هــو حســن أو غیــر  أي للتمییــز بــین مــا ومــن النــاس مــن لــدیهم اســتعداد فطــري للنقــد،      

ـــة هـــذا اإلســـتعداد الفطـــري مـــن أن ُینّمـــحســـن فـــي األشـــیاء، ولكـــن البـــد ل ى أو ُیصـــقل بالتربی

  .3المزنو 

 ى ویرتبط بالتربیة.ري للتمییز بین األشیاء وهو ُینمّ هناك أناس لدیهم استعداد فط 

 
                                                             

  .08عبد العزیز عتیق: تاریخ النقد األدبي عند العرب، دار النهظة العربیة، د ط، ص  1
  .08المرجع نفسه، ص 2
  .المرجع نفسه 3
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 مفهـــــــــــــــوم التـــــــــــــــــــــراث: .2

مصــدره َوَرَث َیــِرُث ِإْرثــا وِمیَراثــا، وهــو: مــا ورث وورثــه بعضــهم عــن   اللغــــــــــــة: أ ــــ فــي

  بعض.

هو كل ما خلفته األمة مـن إرث دینـي، وثقـافي وأدبـي وفلكلـوري وعلمـي  ب ــ إصطالحا:

ــاءا، وهــي بــین  وعمرانــي وحضــاري ــدال الــواو ت وأصــل الكلمــة مــأخوذة مــن الفعــل ورث بإب

لـــى مــا یعــرف فـــي اللغــة بالقیــاس الخـــاطئ، فــالتراث بــالمفهوم الحـــدیث الكلمــات المبنیــة ع

ــم مــن العلــوم، أو محسو المتــداول، هــو كــل مــا وصــل إلینــا  ــا فــي عل ســا فــي فــن مــن مكتوب

العمل فـي التـاریخ اإلنسـاني عبـر العصـور فلكـل أمـة إذن تراثهـا و الفنون، مما أنتجه الفكر 

   .1وحصیلة جهدها العقلي والروحي واإلبداعي ،الذي هو ثمرة فكرها وعقائدها

ـــوي مـــوروث عـــن بعضـــهم     ـــل البشـــري ســـواء كـــان حســـي أو معن ـــاج العق التـــراث هـــو نت

  خلفه العرب والمسلمون من موروث دیني وثقافي وأدبي ... الخ وهو كل ما .البعض

  اسـعة عشـرة قوله تعالى في اآلیة الت ،" تراث "إن أول ما یتبادر إلى الذهن عند ذكر كلمة

 .2﴾َوَتْأُكُلوَن الُتَراَث َأْكال َلًما  ﴿من سورة الفجر 

                                                             
التـراث والهویـة، منشـورات المنظمـة اإلنسـانیة للتربیـة والعلـوم والثقافـة  :د. عبد العزیز بن عثمـان التـویجري 1

  .12، ص 2011ــ ایسیكو ــ 
  .12المرجع نفسه، ص  2
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ـــة فـــي      ـــول التفاســـیر فـــي هـــذه اآلیـــة " أي تجمعـــون المیـــراث وتســـتولون علیـــه دون تفرق تق

مــا  أنصــبتكم وأنصــبة شــركائكم فیــه، أي دون تفرقــة بــین جمعــه المــوروث بــالطرق المشــروعة،

  جمعه بالغش والخداع وغیرهما من الطرق غیر المشروعة.

 التقالیــد واألمجــاد القومیــة  ىكلمــة التــراث فــي اللغــة تعنــي اإلرث أو المیــراث وهــي تــدل علــ

ـــول مـــثال: ـــة عـــن األجـــداد، فنق ـــد أو تـــراث  والشـــواهد الحضـــاریة والثقافیـــة الموروث تـــراث بل

 .1شعب

  یمكننـا أن نعــرف التــراث بصــورة عامــة بأنــه جملــة ماخلفــه الســلف للخلــف مــن أمــور مادیــة

 .2ومعنویة

ویدخل فـي هـذا اإلطـار مـا ورثتـه األمـة وتركتـه مـن منتوجـات فكریـة وحضـاریة، ویمكـن       

ــــك لــــم یــــرد فــــي الخطــــاب ا " التــــراث "اإلشــــارة هنــــا إلــــى أًن لفــــظ     لعربــــي القــــدیم كمــــا بــــین ذل

ـــي عرفتهـــا األقطـــار  ي،الجـــابر  ـــة الحدیثـــة الت إنمـــا هـــو لفـــظ ظهـــر حضـــوره بعـــد الیقظـــة العربی

ــــــــراث عنــــــــ3العربیــــــــة             ه معنــــــــى " المــــــــوروث  الثقــــــــافي والفكــــــــريد، ولهــــــــذا یتخــــــــذ مفهــــــــوم الت

                                                             
، ســـنة 02المنجــد فـــي اللغــة العربیــة المعاصـــرة، دار المشــرق، بیـــروت، لبنــان، ط :أنطــوان نعمــة وآخـــرون 1

2001.  
التــراث العربــي اإلســالمي، دراســة تاریخیــة ومقارنــة، دیــوان المطبوعــات الجامعیــة  :حســین محمــد ســلیمان 2

  .13، ص 1988الجزائر، دط، 
 01التــراث والحداثـة، دراسـات ومناقشـات، المركــز الثقـافي العربـي، بیـروت، لبنــان ط :حمـد عابـد الجـابريم 3

 .23، ص 1991سنة 
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ممـا یعنـي فـي رأیـه تجـاوز هـذا المصـطلح التـراث الـذي نجـده فـي الخطـاب  .1والدیني والفني "

ة. لـــذلك عنـــدما یـــتكلم أي الشـــركة التـــي تـــوزع علـــى التركـــ المیـــراث،الـــدیني والـــذي یـــدل علـــى 

المفكرون والباحثون عن التراث فهم یعنون به ذلك الجانـب األصـیل والمتحـرك فینـا. إنـه یعبـر 

عــن شخصــیة األمــة التــي تنفـــرد بهــا عــن غیرهــا. ألنــه حصـــیلة ضــخمة مــن تجــارب الســـلف 

وي، وبه تستنیر عقـول الخلـف وتنفـتح أذهـانهم  وممارستهم على المستوى الفكري والدیني والدنی

  .2البتكار أشیاء جدیدة

  ركسیة:ـ مـــــــاهیة المــــــا 3

الماركســـیة مصـــطلح یـــدخل فـــي علـــم اإلجتمـــاع واإلقتصـــاد السیاســـي والفلســـفة، ســـمیت       

وهـو فیلســوف ألمـاني وعــالم إقتصـادي صــحفي  ر األول كـارل مــاركسبالماركسـیة نسـبة للمنظــ

أسس نظریة الشیوعیة العلمیة باإلشتراك مع  " فردریك إنجلز " هما من معلمي الشیعیة  ثوري

فقــد كــان اإلثنــان إشــتراكیین بــالتفكیر، لكــن مــع وجــود الكثیــر مــن األحــزاب اإلشــتراكیة، تفــًرد 

ماركس وٕانجلز بالتوصل إلى اإلشتراكیة كتطور حتمي للبشریة وفق المنطـق الجـدلي وبـأدوات 

مجمل أعمالهم تحت إسم واحد وهو " الماركسیة أو الشیوعیة العلمیة " وأعمالهم  ثوریة وكانت

                                                             
  . 23، ص السابقالمرجع  1
التــراث العربــي اإلســالمي، دراســة تاریخیــة ومقارنــة، دیــوان المطبوعــات الجامعیــة  :حســین محمــد ســلیمان 2

  .59، ص 1988الجزائر، دط، 
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المهضــومة حقــوقهم مــن قبــل رأس كانــت تهــتم فــي المقــام األول فــي تحســین أوضــاع العمــال 

  .1المال والقضاء على اإلستغالل

  فالماركســیة حركــة فكریــة إقتصــادیة وٕاجتماعیــة سیاســیة ســمیت بالماركســیة نســبة لمؤسســها

  األول كارل ماركس.

، وهنـاك دأب علـى قـراءة الفلسـفة 1843من ألمانیا إلى باریس عام   "ماركس "انتقل         

وعندما زاره فریدریك إنجلـز  ،1844م السیاسیة، وتبنى الفكر الشیوعي في عام و والتاریخ والعل

متطابقــة حــول طبیعــة المشــاكل  أفكــار ناقشــات مــع بعضــهما الــبعض توصــال إلــىبعــد عــدة م

الثوریة ونتیجة لهذا التوافق بینهما عمال معا وتعاونا لتفسـیر أسـس ومبـادئ نظریـات الشـیوعیة 

  .2والعمل على دفع الطبقة العاملة

 الحكــم الشـیوعي بعــد عــدة مناقشــات مــع إنجلــز حیــث  ىبعـد انتقــال مــاركس إلــى ألمانیــا تبنــ

  ومبادئ الشیوعیة. أفكار متطابقة لتفسیر أسستوصال إلى 

إن الماركسـیة األصـلیة ال تعنـي تسـلیما أعمـى بنتـائج بحـث  « جورج لوكاشحیث یقـول      

نسـبة إلـى  تأویل الكتاب المقدس، إن األصالة ماركس وال تعني اإلیمان بنظریة أو بأخرى، وال

  .3»الماركسیة ترجع على نقیض ذلك، إلى المنهج بشكل حصري

                                                             
 2009الماركسیة اإلشتراكیة، النشوء والتطور، المقتطف المصري، یونیو  :نرمین سعد الدین 1
  مرجع نفسه. 2
 .08، ص 1995،  01ات اإلشتراكیة، طماهو التراث الماركسي الحقیقي، مركز الدراس :جون میلون 3



 الفصل األول المفاهیمي للمصطلحاتطـــــــــــــار اإل                            
 

 
11 

 األصلیة ال تعني التسلیم األعمى بنتائج ونظریات ماركس. الماركسیة 

 انشـــقت مـــن أصـــل كثیـــف، مـــدارس تخرجـــت مـــن  فـــروع شـــرارةال فهـــي ماركســـیات متعـــددة

التــي تســتحث العاطفــة الشــعبیة عنــدما  populisteالشــعوبیة مــذهب، هنــاك الماركســیة 

یـا عمـال العـالم اتحـدو"  " تبسط الفلسفة وتبرز الوجه الحماسي الغضبي اإلنصافي لـدعوة:

 اإلقتصــادیة التــي تكشــف عــن الغایــة األولــى مــن الماركســیة، وهــي التــي هنــاك الماركســیة

 " رأس المـال " كتـابتولي الطبقة البرولیثالیة زمـام اإلقتصـاد بعـد البرجوازیـة التـي انتقـدها 

لتعطــي اإلنتــاج دفعــة واحــدة جدیــدة بتحســین وســائل اإلنتــاج علــى إثــر القفــزة النوعیــة التــي 

العالمیـة  " الثورة المسترة " كیة الداعیة إلى تسرو الت تحققها ثورة العمال، فهناك الماركسیة

 .1" الثورة في البلد الواحد "بعد أن قصرت الماركسیة الستالینیة 

  ـــــــــى عـــــــــدة  تعـــــــــددت ـــــــــروع منهـــــــــا الماركســـــــــیة الشـــــــــیوعیة، الماركســـــــــیة الماركســـــــــیة إل ف

 كیة، الستالینیة.تسرو الت ،،الماركسیة االقتصادیةالشیوعیة

  یتناقض أساسا مع اإلیمان بـاهللا  " الهوتا أرضیا "ماركسیة ال كونأول ما یهمنا وأسبقه هو

الماركسـیة زبـدة  خـرى،آعز وجل وبالیوم اآلخر، وبالتـالي باإلنسـان وبكرامتـه األبدیـة دنیـا و 

األوروبیة وخالصتها التـي تمخضـت عنهـا قـرون مـن صـراع مثقفـي النصـرانیة مـع الفلسفة 

لتـي قالهـا اإللحـاد فـي وجـه التـدین، الماركسـیة دراسـة واسـعة االكنیسة، إنها الكلمة األخیـرة 

                                                             
 .26، ص 1987، 1ینیة، دار اإلیمان، طلاإلسالم وتحدي الماركسیة ال :عبد السالم یاسین  1
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الهـدام  القـائم علـى النفـي للحركة اإلجتماعیة في المجال األوروبي بواسطة المـنهج الجـدلي

  .1المدمر، وأول ما تنفیه وجود الخالق

 .كون الماركسیة الهوتا یتناقض مع اإلیمان باهللا عز وجل 

ــــاهیم      ــــزوق الماركســــیة بــــاألرض، وتحدیــــد مطافهــــا فــــي األفــــق المــــادة وتشــــبعها بالمف إن ل

فـــائض  "و " قیمـــة "و   " عالقـــات إنتـــاج "و " وســـائل إنتـــاج "و " إنتـــاج "اإلقتصـــادیة مـــن 

تنبیــه بلیــغ ودرس فصــیح لعقلیتنــا العتیقــة التــي مــا عرفــت كیــف تحــافظ علــى  الــخالقیمــة " ...

مقتــرنین فــي كتــاب اهللا عــز  االســماء فــي خطابنــا وتصــرفنا مثلمــا جــاءهــم  األرض إلــى جانــب

  .2وسلم وتاریخنا الرشید هوجل وسنة رسول اهللا صل اهللا علی

  ي:ــــــــالماركسي ـــــــج الجدلـــــــــــ المنه 4

  ج:ــــــــــاهو المنهــــــــــأ ـ م

الطریـق الـذي یـؤدي بنـا إلـى الهـدف، ولقـد درس كبـار الفالسـفة أمثـال  " بالمنهج "نعني      

  أكثـــر الوســـائل عقالنیـــة لبلـــوغ الحقیقـــة دیكـــارت وســـبینوزا وهیجـــل قضـــایا اهتمـــامهم باكتشـــاف

اهر المباشـرة، ولهـذا كـان ظـفیتخطـوا الم ،ویرید الماركسـیون أن ینظـروا إلـى الواقـع وجهـا لوجـه

ج العلمـي هـو المـنهج الوحیـد الـذي یتـیح لهـم تكـوین هللمنهج أهمیة كبرى عندهم، ذلك أن المن

  ریة إلتمام عملیة التغییر الثوریة.و هذه النظرة العلمیة إلى العالم والتي هي ضر 
                                                             

 .27ص  المرجع السابق، ینیة،لاإلسالم وتحدي الماركسیة ال :عبد السالم یاسین 1
  .28المرجع نفسه، ص  2
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  .1ي ذلك المنهج وهي المنهج الوحید الذي یوافق النظرة العلمیة إلى العالموالجدلیة ه 

 دف وهو الذي یوافق النظرة العلمیة.هالمنهج هو الطریق الذي یؤدي إلى ال 

 :المنهــــــــــج الجدلـــــــــي 

فهــي  " جــدال " dial ginهــو مــنهج علمــي وكلمــة جدلیــة مشــتقة مــن الكلمــة الیونانیــة   

  تعبر عن صراع األفكار المتناقضة.

 .المنهج جدال وصراع األفكار المتناقضة في المنهج الجدلي 

 :صفـــــــــــــــــــــــــاته 

تنظــر الجدلیــة إلــى األشــیاء والمعــاني فــي ترابطهــا ببعضــها الــبعض ومــا یقــوم بینهمــا مــن      

ینــتج عــن ذلــك مــن تغییــر، كمــا تنظــر إلیهــا  متبادلــة، وتــأثیر كــل منهمــا فــي اآلخــر ومــا عالقــة

  .2انحطاطهاو عند والدتها ونموها 

 .ترابط األشیاء ببعضها البعض وقیام عالقة متبادلة فیما بینهم 

ذلـك ألن الجدلیـة ال تقبـل أي لـیس و وهكـذا تتعـرض الجدلیـة فـي كـل ناحیـة مـن المیتافیزیقـا،   

أو فصـل بــین مختلـف جوانــب الواقـع بــل هـي تــرى فـي الســكون جانبـا نســبیا مـن الواقــع سـكون 

                                                             
شــعبان بركـــات  :أصــول الفلســفة الماركســیة، الجــزء األول، ت :ورج بــولیتزر وجــي بــیس مــوریس كــافینجــ 1

  .22السیاسة في األدب، د ط  بیروت، ص 
س یجـورج بـولیتزر وجـي بـ :نقـال عـن 195اإلجتماعیـة، ص ، المطبوعات 292دورنج، ص  ضدانجلز،  2

  .26شعبان بركات، د ط، بیروت، ص  :، ت01موریس كافیین، أصول الفلسفة الماركسیة، ج
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بینما الحركة مطلقة وهي تعتبر أیضا أن كل فصل أو تمییز هو نسبي ألن كـل شـيء یحـدث 

  .1أو بأخرى في الواقع بطریقة

یقوم المیتافیزیقي بعزل األضداد بعضها عـن بعـض وینظـر إلیهـا علـى أنهـا متنـاثرة بصـورة    

أما الجدلي فهو یكتشف بأنه ال یمكن أن یوجـد بعضـها دون الـبعض، وأن كـل حركـة  ،منظمة

  .2نضالوكل تحول إنما یفسر ما ینشأ بینهما من 

 المیتافیزیقــا تقــوم أي ســكون،  قبــللمیتافیزیقــا وهــي حركــة مطلقــة ال تتتعــرض الجدلیــة مــع ا

 بعزل األضداد كون أنها متناثرة بصورة منظمة أما الجدلي بعكس المیتافیزیقا.

  ب ــ تكوینه التاریخي:

     صــــوروا الطبیعــــةتیعــــود الفضــــل إلــــى الفالســــفة الیونــــان فــــي البــــدء بتكــــوین الجدلیــــة، فقــــد    

 فكان یقول ال ندخل قط في نفـس النهـر یعلم الناس أن هذا الكل یتحول، ككل، وكان هیرقلیط

 مرتین، كما یحتل نضال األضداد عنـدهم مكانـة كبیـرة والسـیما عنـد أفالطـون الـذي یشـیر إلـى

  .3یولد كل منهما اآلخر ال، إن األضدادضصب هذا النخ

 " سـبینوزا "و   " دیكـارت "ونجد عند أكبر المفكرین فـي العصـر الحـدیث والسـیما عنـد       

التــي انتصــرت فــي فرنســا  بــالثورة البرجوازیــةل ڤـأمثلـة رائعــة علــى التفكیــر الجــدلي، وأعجــب هی
                                                             

 .27، ص المرجع السابقأصول الفلسفة الماركسیة،  :ورج بولیتزر وجي بیس موریس كافینج 1
 .27مرجع نفسه، ص  2
 .28، ص  ، المرجع السابقأصول الفلسفة الماركسیة :كافینورج بولیتزر وجي بیس موریس ج 3
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ل یقــوم بثــورة ڤــوقضــت علــى المجتمــع اإلقطــاعي الــذي ُخِیــل إلیــه أنــه أبــدي ال یــزول، فــإذا بهی

وٕاذا بالحقیقـــة  الخالــدة عــن عرشــها الســامي، مماثلــة فــي األفكــار، فینــزل المیتافیزیقــا وحقائقهــا

عة من المبادئ الجاهزة بل هي عملیة تاریخیة تبدأ بالمعرفة البدائیـة لتنتهـي و عنده لیست مجم

في  إنجلزبالمعرفة السامیة، وهكذا نرى أن الدافع لكل تحول هو نضال األضداد، حیث كتب 

ط التقـدم یخ في صـورة تـرابر في الطبیعة والتا ىل التي تتجلڤیة، عند هی" لیست الجدلقولـه: 

اإللتواءات بـالسـببي الـذي نجـده منـذ البدایـة حتـى النهایـة خـالل جمیـع الحركـات المتعرجـة 

تمر منــذ األزل المؤقتــة، لیســت هــذه الجدلیــة ســوى صــورة لحركــة الفكــرة الذاتیــة، التــي تســ

  .1عن كل ذهن إنساني " حیث ال ندري مستقلة

 رة الجدلیة ال تتجلى في الطبیعة والتاریخ.و ص 

 مبــــــــــــــــــــــادئ المــــــــــــــــــــــــاركسیة: .5

  :2تقوم النظریة الماركسیة على عدة مبادئ أهمها

 .أنها تعبیر عن صراع طبقي ومصالح مادیة 

 .المهم لیس فهم العالم بل العمل على تغییره 

 .المادة توجه العالم وتفسر التاریخ 

 .التاریخ عند الماركسیة عبارة عن صراع بین الطبقات نتیجة عوامل إقتصادیة 

                                                             
  .29، ص السابقالمرجع  1
  .62، مصر، ص 2008صالح الدین شروخ: مدخل في علم اإلجتماع، دار العلوم للنشر والتوزیع،  2
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 .االقتصاد وعالقات اإلنتاج هما أساس كل ظاهرة إجتماعیة 

 ریااتالعالم لصالح الكادحین( البرولی الدعوة لتغییر(. 

 .تفسیر األحداث والتاریخ بناءا على نظام الملكیة 

 دیر الشعوب وخادما للرأسمالیة واإلمبریالیة.محاربة األدیان واعتبارها وسیلة لتخ 

 .اإلیمان بأزلیة المادة وأن العوامل اإلقتصادیة هي المحرك األول لألفراد والجماعات 

 .األخالق نسبیة وهي انعكاس آللة اإلنتاج 

 .القضاء على اإلستغالل الفردي وشحن الفرد 

 اإلتجـــــــــاه المـــــــــاركسي: .6

 المحاولـة ال شك أن أبرز المحاوالت الجادة في میـدان الدراسـة السوسـیولجیة لـألدب هـي     

 1مــن وجهــة النظــر اإلجتماعیــة ،التــي قــدمت إســهامات بــارزة لدراســة العمــل األدبــي الماركســیة

" تشـــیر إلـــى عـــدد مـــن الفالســـفة المـــادیین كالفیلســـوف الروســـي  محاولـــةوترجــع جـــذور هـــذه ال

ولمعـــت بعـــد ذلـــك أســـماء ماركســـیة شـــهیرة مثـــل: بلیخـــانوف ولوكـــاتش، فقـــد أرســـى  نفســـكي "

  .2بلیخانوف األسس السوسیولوجیة لألدب والفن

                                                             
1 d literature humaities press, atlatic nCliff slaughter, Marscism, ideology a

highlands, Newgersey   1980, p 52نقـال عـن كـارل مـاركس األدب والفـن فـي اإلشــتراكیة ،  
   .142 ، ص1977ترجمة عبد المنعم الحنفي، مكتبة مدبولي، القاهرة، 

  المرجع نفسه. 2
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  تعتبر أبرز المحاوالت التي قدمت إسهاما للدراسات السوسـیولجیة فـي المحاولـة الماركسـیة

 التي ترجع جذورها إلى فالسفة الیونان.

، األولـــى: فهـــي صـــورها قـــد التقـــت حـــول نقطتـــین بمختلـــف ویمكـــن القـــول أن الماركســـیة     

اإلصـــرار علـــى أن األدب ال یفهـــم إال مـــن خـــالل الســـیاق اإلجتمـــاعي، والنقطـــة الثانیـــة: هـــي 

ضرورة ربط اإلتجـاه األدبـي بـالتطور اإلجتمـاعي والتـاریخي، ومـن ثـم تطـور اإلتجـاه التـاریخي 

اإلجتمـاعي  تـأثره بنظریـة التطـورالتـي عكـس دبیـة، مـن خـالل أفكـار مـاركس في الدراسات األ

یهــتم اإلتجــاه الماركســي فــي األدب بدراســة  وعمومــالتــي ســادت خــالل القــرن التاســع عشــر، ا

ــــــــة ــــــــل التنشــــــــئة اإلجتماعی       جتمــــــــاعي والنظــــــــام اإلوالضــــــــبط  بعــــــــض القضــــــــایا المتعــــــــددة مث

  .1اإلجتماعي، قضیة اإلیدیولوجیا

 :أولهــا اإلصـرار وثانیهـا ضــرورة الـربط لإلنتــاج األدبـي مــن  تلتقـي الماركسـیة حــول نقطتـین

  .أفكار ماركسخالل 

  أ/ كــــــــارل ماركـــــــــــــــس:

معــــــروفین بكتابتهمــــــا السیاســــــیة  " فریــــــدیریك إنجلــــــز "" و  كــــــارل مــــــاركسإذا كــــــان "     

م تقـدیرهما ألهمیـة فإن هذا ال یعني عـد ما األدبیةهواإلقتصادیة أكثر مما هما معروفان بكتابات

األدب، فقد تضمنت مؤلفات " ماركس " مفاهیم أدبیة وٕاشارات إلى األدب، كما أكد أن األدب 

                                                             
  .السابقالمرجع  1
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والفن هما سالح الطبقـة ویؤكـد أن الطبقـة التـي تسـیطر فـي الوقـت نفسـه علـى وسـائل اإلنتـاج 

  .1المادي هي التي تسیطر في الوقت نفسه على وسائل اإلنتاج الفكري

 وفریــدریك معــروفین بكتابتهمــا السیاســیة واالقتصــادیة هــذا ال یعنــي أنهمـــا  بمــا أن مــاركس

  لیس لهما تقدیر ألهمیة األدب.

ن ال یمكـــن فهمـــه بعیـــدا عـــن صـــراعات و ب والفنـــداأن تـــاریخ اآل " مـــاركس "كمـــا یؤكـــد       

ولكنــه هــو نفســه هــو أحــد عناصــر هــذا  ،الطبقــات فتاریخهــا ال یصــور ذلــك الصــراع فحســب

بهــا النفــوس، ویــرى أن   وتمتلــئ منتصــرة الصــراع ذلــك ألن األفكــار التــي تخــرج مــن الصــراع

م واألغــاني یعتبــر مقدمــة ضــروریة للنقــد الــذي یســتخدم القــوة النقــد األدبــي عــن طریــق األفــال

  .2المسلحة

 صـراع للطبقـات وأن النقـد لتأكید ماركس على أن تاریخ األدب والفنون همـا أحـد عناصـر ا

 هو مقدمة ضروریة للنقد.األدبي 

فالعمل الفني ینبغي أن یصـور المجتمـع الرأسـمالي القـائم علـى اإلسـتغالل والظلـم والكـذب     

التاســع عشــر قــد  تصــویرا دقیقــا بهــدف تغییــره، وعلــى الــرغم مــن أن الواقعیــة النقدیــة فــي القــرن

ثـوا عنهـا وبعضـم لـم یلتزمــوا إال أن بعـض المـؤلفین لـم یبح ونتـائج فوریـة،اشـتملت علـى تعـالیم 
                                                             

القـــاهرة  ینظــر كــارل مـــاركس: األدب والفــن فـــي اإلشــتراكیة، ترجمـــة عبــد المـــنعم الحنفــي، مكتبـــة مــدبولي، 1
، نقال عن محمد علـي البـدوي، علـم اإلجتمـاع واألدب( النظریـة والمـنهج والموضـوع)، دار 67م، ص1977

  .147، ص: 2002المعرفة، د ط، 
 .148نفس المرجع، ص  2
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ولهــذا الســبب تحــدث مــاركس وٕانجلــز عــن أهمیــة الواقعیــة اإلشــتراكیة  " بلــزاك "بهــا مثلمــا فعــل 

  .1التي تصور العالم كما هو بظواهره اإلجتماعیة وطبقاته وأفراده خالفا للواقعیة المثالیة

  ــذلك تحــدث ــائج فوریــة ل اشــتملت الواقعیــة النقدیــة فــي القــرن التاســع عشــر علــى تعــالیم ونت

  ماركس وٕانجلز على أهمیة الواقعیة االشتراكیة التي تصور العالم تصویرا دقیقا.

  Plekhanovب ــ بلیخــــــــــــــــــــانوف 

النقـد األدبـي و م الجمـال أول ممثـل للماركسـیة فـي میـدان علـ "جـورج بلیخـانوف "یعتبر        

في روسیا وعمل من أجل تطبیق المبـادئ الماركسـیة فـي علـم الجمـال والنقـد، وقـد اهـتم بإلقـاء 

على مسألة نشأة الفن وٕابراز خصوصیته من وجهة النظر الماركسیة، كمـا اتخـذ موقفـا  الضوء

دافـــع عـــن الحقیقـــة الواقعیـــة واألســـس الفكریـــة للفـــن واألدب  مـــا ضـــد الفـــن اإلنحطـــاطي مـــاحاز 

الكتابــات الماركســیة المبكــرة  االثــوري الجدیــد، واهــتم بــإبراز نقــاط الضــعف الــذي انطــوت علیهــ

  .2محاوال وضع تصور نظري ومنهجي جدید لدراسة العالقة بین األدب والمجتمع

 دبي، وعمل على مبدأ تطبیقد األقبلیخانوف أول ممثل للماركسیة في علم الجمال والن  

 .ودافع عن الحتمیة الواقعیة الماركسیة

                                                             
1 Alan swige wood, Narscist approuches of the study of literature, i jan routh 

and janet wolff sociological review nom 25, university of keele, 1977,p 136 نقـال ،
  . 148 ، ص2002عن محمد علي البدوي، علم اإلجتماع، األدب دار المعرفة الجامعیة، د ط، 

2 Diana T, taurenson and alan swinge wood, op cit, p 51دويبـ، نقـال عـن محمـد علـي ال 
  .150، ص 2002دار المعرفة الجامعیة، د ط،  علم اإلجتماع األدب،
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حـول إیجـاد األسـس الماركسـیة لنظریـة الفـن والنقـد األدبـي  " بلیخانوف "كانت إستقصاءات   

موجهـة بالدرجــة األولــى ضـد عقائــد وآراء الشــعبیین والفـن اإلنحطــاطي، وضــد أیـة ذاتیــة وكــان 

بصــورة طبیعیــة مــن األســاس المــادي لنظریتــه حــول الفــن كمــا الفنیــة ینبــع  دافعــه عــن الواقعیــة

  .1سي للفنییؤكد أن الواقع هو المصدر الرئ

تمثلــت استقصــاءات بلیخــانوف حــول ایجــاد األســس الماركســیة ضــد عقائــد وآراء الشــعبیین    

 وضد الذاتیة ودافع عن الواقعیة الفنیة.

أكــد علــى ضــرورة تصـویر الفنــان لواقــع الحیــاة اإلجتماعیــة  " بلیخــانوف "وجـدیر بالــذكر أن   

في ضوء البیئة اإلجتماعیة والطبقیة التي نشأ فیها، وأن یكون أمینا وصادقا بعیدا عـن الذاتیـة 

 بـإلتزام " بلیخـانوف " ة في كتاباته األدبیة، ولعلـى دعـوىوملتزم بقدر ما استطاع  بالموضوعی

بضـــرورة إلتـــزام علمـــاء اإلجتمـــاع  " مـــاكس فیبـــر "مـــاع تماثـــل دعـــوة علـــم اإلجت الموضـــوعیة

  .2بالموضوعیة للوصول إلى علم إجتماع متحرر من القیمة

 تأكید ضرورة تصویر الفنان لواقع الحیاة اإلجتماعیة في ضوء بیئته واإللتزام بالموضوعیة 

  والصدق بعیدا عن الذاتیة.

 

                                                             
نقـال  10ـــ  03، ص 1982لطباعـة، ینظر بلیخانوف المؤلفات الفلسفیة، ترجمـة زیـاد المـال، دار دمشـق ل 1

محمد علي البـدوي، علـم اإلجتمـاع األدب( النظریـة والمـنهج، والموضـوع)، دار المعرفـة الجامعیـة، د ط  عن
 .150، ص 2002

  .151، ص المرجع السابقعلم اإلجتماع األدب( النظریة والمنهج، والموضوع)،  :البدويمحمد علي  2
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   G. Luckacsج ــ جورج لوكاتــــــــــــــــــش

أن عملیتـــي اإلنتـــاج األدبـــي واإلدیولـــوجي همـــا جـــزء ال یتجـــزء عـــن  " لوكـــاتش "یـــرى        

العملیة اإلجتماعیة العامة تلك العملیة التي تتجـه نحـو نبـذ المجتمـع القـدیم وبنـاء مجتمـع آخـر 

في كثیر من مؤلفاته الهامة مثـل  جدید ال محل للظلم الطبقي فیه، ولقد تبلورت أفكار لوكاتش

ل في شبابه ودراسـاته فـي ڤالتاریخ والوعي الطبقي واألدب األلماني في عصر اإلمبریالیة، وهی

  .1الواقعیة األوروبیة

 دیولوجي هما جزء ال یتجـزء مـن یاألدبي واإل كار لوكاتش في أن عملیتي اإلنتاجتبلورت أف

 العملیة اإلجتماعیة.

فـي القـرن الحـالي، وقـد حـاول أن یقـیم  من أبرز المنظرین الماركسیین لوكاتش "" یعتبر      

منهجا للتحلیل النقدي األدبي بإقامة تطابق بین األنماط الجمالیـة ألعمـال الفـن وبـین البنـاءات 

نمطـا  اسـتحدث" قـد  جولـدمان" أن "  إسكاربرترة للمجتمع ولذلك یؤكد " اإلقتصادیة المعاص

" مـاركس فقد استعان في كتاباتـه بكـل مـن  ،2السوسیولوجي في النقد األدبيمن البحث  جدیدا

ن الروایــة كجــنس یــام علــم إجتمــاع األدب ویشــیر إلــى أكنمــاذج لق " زیمــل "و  " مــاكس "و  "

                                                             
علــم اإلجتمــاع األدب( النظریــة والمــنهج، والموضــوع)، دار المعرفــة الجامعیــة، د ط  :محمــد علــي البــدوي 1

 .151، ص 2002
2 R. escrapit, socoyology of literature.op.cit p.48 . 
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وقد وضع تنمیطا للروایة الغربیة في القـرن التاسـع  أو القصة، أدبي متمیز تتمیز عن الملحمة

  1عشر في ثالث أنماط أساسیة هي:

 :تتمیز بنشاط البطل وشعوره البسیط بالنظر إلى تعقد العالم. الروایة المثالیة المجردة 

  التي تتجه نحو تحلیل الحیاة الداخلیة وتتمیز بسلبیة البطل. :السیكولوجیةالروایة 

 :تتمیز بالتجدید الذاتي ومسایرة التغیرات التي تطرأ على الوسائل. الروایة التعلیمیة 

 كمـا اسـتعان بكـل مـن مـاركس  ش مـن أبـرز المنظـرین الماركسـیین فـي الوقـت الحـاليتلوكا

 وماكس ووضع ثالث أنماط للروایة الغربیة.

 عمومــا یتمثــل إســهام لوكــاتش فــي مجــال النقــد األدبــي فــي إقامــة تیــار فكــري جدیــد اشــتراكي  

التحلیل اإلجتماعي لألدب یتمثل في تأصیله لخط فكري متمیز في النزعـة الواقعیـة  یستقل في

   .2اإلشتراكیة في األدب

 .قیام لوكاتش تیار فكري اشتراكي مستقل في التحلیل اإلجتماعي 

  اركسیة:ــــــــــــــــة للمـــــــانة العلمیــــــــالمك  .7

  بالنسبة لكثیر من الناس یتنافى تعریف الماركسیة بأنها نظریة طبقة إجتماعیة معینة مع

                                                             
علــم اإلجتمــاع األدب( النظریــة والمــنهج، والموضــوع)، دار المعرفــة الجامعیــة، د ط  :محمــد علــي البــدوي 1

  .152، ص 2002
علــم اإلجتمــاع األدب( النظریــة والمــنهج، والموضــوع)، دار المعرفــة الجامعیــة، د ط  :محمــد علــي البــدوي 2

 .152، ص 2002
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أن  تسـیر الحاجـة فـي اإلتجـاهین، فمـن ناحیـة هنـاك مـن یعترفـون .ادعائها بأنهـا نظریـة علمیـة

فــي  الماركســیة قائمــة علــى أســاس مجموعــة إجتماعیــة محــددة وبالتــالي ینكــرون مكانتهــا كعلــم،

ومـن ناحیـة أخـرى هنـاك الـذین  .1طلیعة ممثلي وجهة النظر هذه العالم اإلجتماع كارل منهایم

یرون الماركسیة كعلم وبالتالي ینكرون اشتقاقها مـن وجهـة نظـر الطبقـة العاملـة وأكثـر أنصـار 

الــذي یــرى أن مثــل هــذا التعریــف یختــزل  هــذا الــرأي أهمیــة مــن المعاصــرین و لــویس تویســر

أوال فیمـا یتعلـق ا إلى مستوى األیدیولوجیة، هذه اإلعتراضات هي نتاج خلـق مزدوجـ الماركسیة

  .2بطبیعة العلم الطبیعي، وثانیا فیما یتعلق بعالقة العلم الطبیعي بالعلم اإلجتماعي

  یعني هنا أن الحجة في اتجاهین، أوال: هناك من یعترف أن الماركسـیة قائمـة علـى أسـاس

ومـن ممثلیهـا كـارل مانهــایم ثانیـا: هنـاك مـن یـرون أن الماركسـیة كعلــم  مجموعـة إجتماعیـة

  لویس التویسر.ومن أنصارها 

وغیـــر محـــددة  ( موضـــوعیة)ینظـــر إلـــى العلـــم الطبیعـــي علـــى أنـــه مصـــدر لمعرفـــة دقیقـــة    

إال أن هـذا الـرأي حـول  ( الموضـوعي) وبالتالي فهو یتخذ كنموذج للعلـم اإلجتمـاعي اجتماعیا

العلــم الطبیعــي هــو نفســه نتــاج إجتمــاعي، فهــو فــي التحلیــل األخیــر مشــتق مــن التحــالف بــین 

الـــذي كـــان ضـــروریا مـــن أجـــل المعركـــة ضـــد اإلقطـــاع ومـــن أجـــل تطـــویر  العلـــم والبرجوازیـــة

فقـد قـوانین الرأسـمالیة علـى أنهـا طبیعیـة وخالـدة،  الصناعة الحدیثة، فمثلما صـورت البرجوازیـة
                                                             

، ص 1995، 01اإلشــتراكیة، ط ، مركــز الدراســات01جــون میلــون: مــاهو التــراث الماركســي الحقیقــي، ج 1
10.  

 .11المرجع نفسه، ص  2



 الفصل األول المفاهیمي للمصطلحاتطـــــــــــــار اإل                            
 

 
24 

، إال أن تـاریخ العلـم یظهـره كسلسـلة 1صورت البرجوازیة إنجازات العلم على أنها حقیقة مطلقة

مــن الحقــائق النســبیة المؤقتــة یــتم إنتاجهــا بــدافع حاجــات إنســانیة عملیــة متطــورة والتــي تبــرهن 

س بدورها على صحتها عملیا، أي بتوفیر إمكانیة آداء مهام محددة بالتـالي فـالعلم الطبیعـي لـی

  .2مطلقا وٕانما تاریخي ومتغیر

  العلم الطبیعي هو نموذج للعلم اإلجتمـاعي وأن العلـم الطبیعـي هـو تـاریخي ومتغیـر ولـیس

 مطلقا.

یخضع العلم اإلجتماعي بكامله، بما في ذلك الماركسـیة لـنفس تلـك القیـود بـالطبع إال أن      

یمتلــك العلــم الطبیعــي موضــوعیة  هنــاك فارقــا أساســیا بــین العلــم الطبیعــي والعلــم اإلجتمــاعي،

  .3لیست متاحة للعلم اإلجتماعي

 .العلم الطبیعي لیس نفسه هو العلم اإلجتماعي 

بالطبع تحتاج البرجوازیة أن تغیر المجتمع داخل حـدود معینـة، حـدود نمـط اإلنتـاج الـرأس     

  یة ـــ معرفة یمكنمالي وبالتالي في العلم اإلجتماعي البرجوازي قدرا محددا من المعرفة الحقیق

                                                             
، ص 1995، 01، مركــز الدراســات اإلشــتراكیة، ط01جــون میلــون: مــاهو التــراث الماركســي الحقیقــي، ج 1

11. 
 .11المرجع نفسه، ص  2
 .11المرجع نفسه، ص  3
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استخدامها ضد الرأسمالیة ـــ ولكن هذه المعرفة دائما ما توضع داخل إطار نظري یعوق الفهم 

ـــة التـــي لهـــافـــالحقیقـــي للمجتمـــع ككـــل،  ـــدرة علـــى تغییـــره ككـــل ي الطبق وهـــي  مصـــلحة فیـــه وق

إن وجـود أفكـار ثوریـة فـي فتـرة معینـة یفتـرض وجـود طبقـة  " ذكر ماركس ، وكما1البرولیتاریا

بـل علـى العكـس مـن  ثوریة "، هكذا فإن األساس الطبقي للماركسیة ال یقلـل مـن مكانتهـا كعلـم

  .2ها العلمي ممكناما یجعل طابع بالضبطذلك هو 

 ،یمكـن  تحتاج البرجوازیة أن تجعل المجتمع داخل حدود ونمط اإلنتاج الرأسـمالي والمعرفـة

ة الوحیـــدة التــي ال مصـــلحة فیـــه وقــدرة علـــى التوصـــل قـــاســتخدامها ضـــد الرأســمالیة، والطب

 والتغییر هي البرولیتاریا.

 اإلشتراكیــــــــة العلمیــــــــــــــة: .8

  أ ــ تكوینــــهــــــــــــــــــــــا:

من ظروف موضوعیة أفضـل مـن ظـروف كبـار الفالسـفة  كل من ماركس وانجلز استفاد     

الذین جاؤوا قبلهما، إذ أن تناقضات الرأسمالیة كانت أوضح حین تـم نضـج تفكیرهمـا، كمـا أن 

  3الثوري كان في أوج احتدامه. نضال البرولیتاریا

                                                             
، ص 1995، 01اإلشــتراكیة، ط، مركــز الدراســات 01جــون میلــون: مــاهو التــراث الماركســي الحقیقــي، ج 1

11. 
  .12المرجع نفسه، ص  2
 .274، ص المرجع السابقجورج بولیتزر وجي بیس موریس كافین، أصول الفلسفة الماركسیة،  3
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 جلــز مــن ظــروف موضــوعیة أفضــل مــن كبــار الفالســفة الــذین اســتفاد كــل مــن مــاركس وٕان

 البرولیتاریا كان في أوج احتدامه. نضال قبلهم، كما أن

ثـم أخـذت األزمـات تتـوالى  1825أزمة إقتصادیة كبـرى للرأسـمالیة عـام  لولقد نشبت أو      

تنقلــب ضــده، وعلــى هــذا األســاس قامــت  يفــإذا بــالقوة اإلنتاجیــة التــي حشــدها النظــام الرأســمال

 وكان عددها یـزداد شـیئا فشـیئا وقـد جمعتـا الصـناعة الكبـرى بنضـال ضـخم مـنظم البرولیتاریا،

كمـا بلغـت الحركـة العمالیـة القومیـة  1842ــــ  1838فحدثت أول ثورة عالمیة في لندن عـام 

  .1في انجلترا الذروة

 ذا األســاس قامــت هــانقلبــت ضــده وعلــى  يالقــوى اإلنتاجیــة التــي حشــدها النظــام الرأســمال

 .في المیدان ول ثورة عمالیةیا حیث جمعتها صناعة ضخمة منظمة فحدثت أالبرولیتار 

  :ب ــ صفاتهـــــــــــــــــــــــــــا

  مخیلــة نبــي مــتحمس یــوحى إلیــه الماركســیة علــى أنهــا أســطورة تصــورتهایعــرض لنــا مــرور    

كمــا أنــه یخیــل إلــیهم فــي نفــس الوقــت أنهــم یســتطیعون تكییــف الماركســیة حســب زیهــم لخدمــة 

  .2مصلحة البرجوازیة

                                                             
  .274، ص السابقالمرجع   1
  .275، ص المرجع السابقأصول الفلسفة الماركسیة،  :ورج بولیتزر وجي بیس موریس كافینج  2
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  ـــا مـــرور الماركســـیة أنهـــا أســـطورة وأنهـــم یســـتطیعون تكییـــف الماركســـیة لخدمـــة یعـــرض لن

 مصلحة البرجوازیة.

لیســت أســطورة وال  طــابع اإلشــتراكیة الماركســیة الســامي فهــي ىیجــب إذن التأكیــد بقــوة علــ   

  حیا وال نظاما بین سائر النظم الفلسفیة بل هي علم.و 

 .یجب التأكید أن اإلشتراكیة الماركسیة هي علم 

معرفة موضوعیة للواقع تمدنا بالوسائل لتغییر هذا الواقـع، وكـذا شـأن اإلشـتراكیة لعلم هو وا   

  كبیرین وهذان االكتشافان هما:  اكتشافینالعلمیة وهي تعتمد 

 .نظریة التاریخ المادیة 

 .اكتشاف سر اإلنتاج الرأسمالي بواسطة فائض القیمة 

  و معرفة موضوعیة، وكذا شأن اإلشتراكیة العلمیة وهي تعتمد علـى إشـتراكین همـا: هالعلم

  .واكتشاف سر اإلنتاج الرأسمالي نظریة التاریخ المادیة

 العلمیـــــــــة: تأثیـــــــــــــــــــر اإلشتراكیـــــــــــة 

  أ ــ دمج اإلشتراكیـــــــة مع الحركــــــــة العمالیة:

وقــد بعثهـا وجــود  ه،لـم یوجــد مـاركس الحركــة العمالیـة بــل هـي واقــع موضـوعي مســتقل عنـ    

  الرأسمالیة ولكنه أمد هذه الحركة بوضع لإلشتراكیة العلمیة بالبوصلة التي تضيء طریقها
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  .1وتجعلها منیعة ال تقهر

 ماركس لم یوجد الحركة العمالیة لكن أمد هذه الحركة بوصفه اإلشتراكیة العلمیة بالبوصلة 

 التي تضيء طریقها.

وكذا تم بواسطته دمـج اإلشـتراكیة مـع الحركـة العمالیـة، ذلـك ألن البرولیتاریـا المضـطهدة      

ـــد ـــم یكـــن ل ـــم التـــي شـــغلها النضـــال مـــن أجـــل لقمـــة العـــیش ل یها الوقـــت والوســـائل لتكـــوین العل

ــم مــن الخــارج بفضــل مــاركس الــذي تمثــل  اإلجتمــاعي واإلقتصــادي السیاســي، فجــاء هــذا العل

أفضل ما أنتجـه الفكـر اإلنسـاني فجـاءت اإلشـتراكیة العلمیـة تتویجـا لهـذا التمثـل، وهكـذا تكـون 

ؤالء البرجـــوازیین لـــم الماركســـیة العلمیـــة مـــن عمـــل المفكـــرین البرجـــوازیین المتقـــدمین، ولكـــن هـــ

. فلمــاذا؟ لــم تكــن البرجوازیــة التــي 2یســتطیعوا النجــاح بمهمــتهم إال بعــد اإلنفصــال عــن طبقــتهم

كانت قد دعمت إزدهار العلوم الطبیعیـة وكانـت هـذه العلـوم ضـروریة للتجدیـد أن التقنیـة التـي 

ـــى اإلقطاعیـــة أن ت ــــ بعـــد اإلنتصـــار عل ـــم تكـــن تســـتطیع ـ ــــ ل ـــت تســـتفید منهـــا ـ شـــجع العلـــم كان

 اإلجتمـاعي بــدون أن تسـیئ لمصــالحها كطبقـة مســتغلة، ألن هـذا العلــم كـان یفضــي إلــى زوال

 الرأسمالیة المحتم فأعلنت البرجوازیة الحرب على العلم اإلجتماعي فكانـت حربـا ضروسـا أدت

                                                             
 .279، ص المرجع السابقأصول الفلسفة الماركسیة،  :وجي بیس موریس كافین جورج بولیتزر 1
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 بها إلى شكوى الماركسیة أمام المجالس القضـائیة فـي شـخص أنصـارها وهـم الشـیوعیون، كمـا

  .1حول الشمس رألنه برهن على أن األرض تدو  إلقطاعیة في الماضي على جالیليمت احك

 لم یكن لدیها الوقت لتكـوین دة طهدمج اإلشتراكیة مع الحركة العمالیة، ألن البرولیتاریا المض

العلمیة مـن عمـل المفكـرین  العلم اإلجتماعي واإلقتصادي والسیاسي، وهكذا تكون اإلشتراكیة

البرجـــوازیین الـــذین لـــم یســـتطیعوا النجـــاح بمهمـــتهم إال بعـــد اإلنفصـــال عـــن طبقـــتهم، كمـــا أن 

البرجوازیــــة أعلنــــت الحــــرب علــــى العلــــم اإلجتمــــاعي أدت بهــــا إلــــى شــــكوى الماركســــیة أمــــام 

 المجالس القضائیة.

  ب ــ ضرورة الحزب الشیوعي  نقد التلقائیة: 

قـــق دمـــج الحركـــة العمالیـــة باإلشـــتراكیة العلمیـــة؟ بتكـــوین الحـــزب الـــذي یظـــم طلیعـــة كیـــف تح   

طبقـــة العمـــال وحلفائهـــا  نضـــالالبرولیتاریـــا وینظمهـــا، والـــذي یتســـلح باإلشـــتراكیة العلمیـــة فیقـــود 

  الثوري.

یحمـل  " البیـان الشـیوعي "ماركس وٕانجلز مهمته في  هذلك هو حزب الشیوعیون الذي یحدد   

  الشیوعیون، في المیدان العالمي وفي كل بلد، إلى البرولیتاریا فهما واضحا لظروف الحركة

  

  
                                                             

 .280، ص المرجع السابقأصول الفلسفة الماركسیة،  :ورج بولیتزر وجي بیس موریس كافینج 1



 الفصل األول المفاهیمي للمصطلحاتطـــــــــــــار اإل                            
 

 
30 

  .1البرولیتاریة وسیرها وغایتها العامة

  تتحقـــق دمـــج الحركـــة العمالیـــة باإلشـــتراكیة العلمیـــة بتكـــوین الحـــزب الشـــیوعي الـــذي یضـــم

 البرولیتاریا وینظمها.

وضرورة مثل هذا الحزب معطى أساسي من معطیـات اإلشـتراكیة العلمیـة، وهـو یتفـق مـع     

تعالیم النزعة المادیـة الجدلیـة والتاریخیـة، فلمــــــــــذا؟ ألنـه إن صـح أن البرولیتاریـا التـي تسـتغلها 

ن وعیهـا اإلشـتراكي تلقـائي ألن دیـا للنضـال ضـدها فـال یعنـي ذلـك قـط أالبرجوازیة مضـطرة ما

  .2ظریة التلقائیة معارضة للماركسیة والنظریة الثوریة علم، ولیس هناك من علم تلقائيالن

 من معطیات اإلشتراكیة العلمیة، كما ان البرولیتاریا وعیهـا إشـتراكي تلقـائي  ىالحزب معط

 ریة التلقائیة معارضة للماركسیة النظریة الثوریة علم.ظوالن

  الماركسیــــــــــــــــة: التحـــــــــــــــــوالت .9

طالمـا اسـتمرت الرأسـمالیة  تتجاوز البرولیتاریا الرأسـمالیة باإلمكانیـات الكامنـة لـدیها، لكـن     

ـــة،( البرولیتاریـــا) تظـــل طبقـــة مضـــفإنهـــا ـــي األوقـــات العادی بالتـــالي تســـیطر  طهدة ومســـتغلة ف

ائدة هي أفكـار الطبقـة الحاكمـة) اإلیدیولوجیة البرجوازیة على وعي غالبیة العمال( األفكار الس

                                                             
بــولیتزر ، نقــال عــن جــورج 21البرولیتــارین الشــیوعیون)، ص 2بیــان الحــزب الشــیوعي(  :مــاركس وٕانجلــز 1

وجـــي بـــیس مــــوریس كـــافین  أصــــول الفلســـفة الماركســــیة، الجـــزء األول، ت شــــعبان بركـــات، د ط،  بیــــروت 
  .281ص
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ولكــن العمــال فــي نفــس الوقــت مظطــرون بحكــم وضــعهم اإلقتصــادي بمقاومــة هجمــات رأس 

ام المال والكفاح لتحقیق تحسینات في أوضاعهم حتى عندما ال یكونون مستعدین لتحدي النظـ

 مـــــن یـــــدیولوجیات هجینـــــة تجمـــــع عناصـــــراإلككــــل، بمـــــا یتماشـــــى مـــــع هـــــذا التنـــــاقض تنشــــأ 

  .1دیولوجیة البرجوازیة وعناصر من اإلیدیولوجیة اإلشتراكیةاإلی

  بالتالي تسیطر اإلیدیولوجیـة البرجوازیـة و تغلة الرأسمالیة فإنها تظل طبقة مش استمرتمهما

 على وعي العمال الذین هم مضطرون بالكفاح لتحسین أوضاعهم.

إال أن هذه اإلیدیولوجیات الهجینة لها أیضا أساسها المادي المنفرد في الطبقة التـي یتسـم     

وضعها اإلجتماعي ذاته بأنه جزء برجوازي وجزء برولیتاري أال وهو الفئة المتوسطة المعروفـة 

فـــي الماركســـیة عـــادة بالبرحوازیـــة الصـــغیرة، إن مصـــطلح البرجوازیـــة الصـــغیرة، لهـــا صـــالحیة 

عـددا مـن  واقع أنها فـي العـالم الحـدیث، تغطـيیسمح لها بطمس  أن ال ن ال ینبغي عامة ولك

الشـــرائح اإلجتماعیـــة التـــي تختلـــف فیمـــا بینهـــا بشـــدة فیمـــا یتعلـــق بظـــروف وجودهـــا، أهـــم هـــذه 

  :2الشرائح هي

الدكاكین الصـغیرة وغیـرهم مـن أصـحاب  البرجوازیة الصغیرة القدیمة المكونة من أصحاب أ ـ 

  مال.صغار األع

                                                             
، ص 1995، 01ط، مركــز الدراســات اإلشــتراكیة، 01جــون میلــون: مــاهو التــراث الماركســي الحقیقــي، ج 1

19. 
  .19المرجع نفسه، ص  2
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فـي مواقـع  الطبقة المتوسطة الجدیدة المكونة مـن المـوظفین ذوي المرتبـات الـذین یوجـدون ب ـ

  السلطة فوق الطبقة العاملة.

  بیروقراطیة الحركة النقابیة والعمالیة. ج ـ

  الفالحون ( في أغلب البالد). د ـ

 برولیتـــاري، كمـــا دیولوجیات الهجینـــة یتســـم ضـــعها اإلجتمـــاعي بجـــزء برجـــوازي وجـــزء یـــاإل

ــــــة أال وهــــــي: أوال البرجوازیــــــة الصــــــغیرة القدیمــــــة يتغطــــــ          عــــــددا مــــــن الشــــــرائح اإلجتماعی

 ثالثا: بیروقراطیة الحركة النقابیة، رابعا: الفالحون. ،ثانیا: الطبقة المتوسطة الجدیدة

ــا( أنهــم علــى اتصــال یــومي بهــا أوثــق       مــن إن هــذه المجموعــات جمیــع تحــیط بالبرولیتاری

وتمـــارس تـــأثیر علـــى وعیهـــا إال أن كـــال مـــن هـــذه المجموعـــات تمیـــل  اتصـــال البرجوازیـــة بهـــا(

ـــأثیر  لتوحیـــد اإلیدیولوجیـــة البرجوازیـــة الصـــغیرة الخاصـــة بهـــا وممارســـة نوعهـــا الخـــاص مـــن ت

العمال، یوجد وعي البرولیتاریا إذن، معه النظریة الماركسیة، في حالة حصار دائم، وقـد كـان 

كســــیة تــــاریخ معــــارك مــــع اإلیدیولوجیــــة الهجینــــة للبرجوازیــــة الصــــغیرة: ومــــن هنــــا تــــاریخ المار 

مجــــادالت مــــاركس ضــــد بــــرودن وبــــاكونین، وٕانجلــــز ضــــد دوهــــرنج وبلیخــــانوف ولینــــین ضــــد 

  .1الشعبیون وهكذا
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 یرة غیدیولوجیـة البرجوازیـة الصــهـذه المجموعـات جمیعـا تحـیط بالبرولیتاریـا وتمیـل لتولیـد اإل

یدیولوجیــة الهجینـــة للبرجوازیـــة یخ الماركســـیة هــو تـــاریخ معــارك مـــع اإلالخاصــة بهـــا، وتــار 

 یرة.غالص

لینین " أن جدلیة التاریخ تجعل االنتصار النظري للماركسیة، یجعل أعداءها على د اقترح قل

ولكـن علـى الـرغم مـن أن التفسـیر یحتـوي علـى عنصـر حقیقـة هـام، فإنـه التنكر كماركسیین " 

ـــي  ـــرح إن العملیـــة عـــادة مـــا تجـــرى مبـــالغ بعـــض الشـــیئ ف ـــه أدق تاریخیـــا أن نقت التآمریـــة، لعل

ویتبنـون الماركسـیة  1للطریقة اآلتیة: یتوصل زعمـاء أو حركـات إلـى تصـور للثـورة البرولیتاریـة

یتخلـون عـن هـذا التصـور  یـل األخیـر ضـغط الرأسـمالیة)،التحل وبعد ذلـك ألسـباب عدیـدة( فـي

إمــا مــن خـالل خــداع الــذات أو رغبــة فــي الحفــاظ علــى  ولكـن یحتفظــون بإســم لغــة الماركســیة،

ه مضـمونها الحقیقــي ـــ فـي الوقـت الـذي یحولـون فیـ معـا االثنـینالرادیكالیـة أو  اعتمـادهمأوراق 

لـة، لزعمـاء وحركـات أخـرى لـم یكـن لهـا متى حدثت هذه العملیة یتم نقل هذه الماركسـیة المحوً 

إال أن هـذا التنبـؤ بالنتـائج ینبغـي البرهنـة علیـه أوال  أي صلة في أي وقـت بـالثورة البرولیتاریـة،

وة المادیة وعدد المناصرین سـیطرت ثـالث نزعـات علـى تـاریخ قبالتحلیل التاریخي من حیث ال

  اركس:مالماركسیة منذ 

  ــ االشتراكیة الدیمقراطیة لألممیة الثانیة.أ      

  الستالینیة .  ب ــ    
                                                             

  .19، ص السابقالمرجع  1
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  وطنیة العالم الثالث. ج ــ     

ـــدیم تحلیـــل شـــامل ألي مـــن هـــذه       مـــن الواضـــح أننـــا ال نســـتطیع مـــن وراء هـــذا المقـــال تق

ــالي مــن حیــث أهــم ســمات أبــرز  النزعــات، دع عنــك الــثالث جمیعــا، ســأتناول كــل منهمــا بالت

  .1ممثلیها

  هنــاك مــن یتبنــى الماركســیة ألســباب عدیــدة ویحتفظــون باســمها ولغتهــا إمــا مــن خــالل خــداع

علــى أوراق إعتمــادهم الرادیكالیــة واإلثنــین معــا، كمــا ســیطرت الــذات وٕامــا رغبــة فــي الحفــاظ 

ــــــــــاریخ الماركســــــــــیة، ــــــــــى ت ــــــــــالث نزعــــــــــات عل ــــــــــةأ  ث ــــــــــة لألممی ـــــــــــ االشــــــــــتراكیة الدیمقراطی                ـ

 وطنیة العالم الثالث. ـج الستالینیة ،  ب ــالثانیة، 

  كیة:الكــــــــــــــــــــــــاوست   .أ

الدیمقراطي األلماني، إن الحزب الذي  أبرز األحزاب األممیة الثانیة كان الحزب االشتراكي     

     السـأل ، والذي وحد المؤیدین األلمان لماركس مـع أتبـاعفي مؤتمر جوتة 1875أسس في عام 

قد نما من خالل فترة شبه شرعیة( قوانین بسمارك ضـد اإلشـتراكیة)، إلـى وضـع قـوة ذات أهمیـة 

، مـــع نهایـــة القـــرن التاســـع عشـــر، كانـــت هـــذه فتـــرة تقـــدم عـــام للرأســـمالیة داخـــل الدولـــة األلمانیـــة

األلمانیــة أتاحــت للحركــة العمالیــة النامیــة كســب تنــازالت وتحســینات فــي أوضــاعها، كانــت هــذه 

دون معارك ــ إال أنهـا لـم تقتضـي  شيءمكاسب بالطبع نتیجة صراع ــ الرأسمالیة ال تعطي أي ال

فـي ألمانیـا  االضـطراباتمسـتوى  ع كـانقـفي الوا(مواجهة شاملة، أو معركة حیاة أو موت طبقیا 
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وانتهـزت الطبقـة العاملـة األلمانیـة هـذه  كانت فترة سالم اجتمـاعي نسـبي، إجماالمنخفضا جدا)، 

ــــ حـــزب لـــه مئـــات مـــن  الفرصـــة لبنـــاء الحـــزب اإلشـــتراكي األوســـع واألفضـــل تنظیمـــا فـــي العـــالم ـ

وأكثـر مـن ثمانیـة جریـدة یومیـة باإلضـافة إلـى العدیـد مـن  .1األعضاء ومئات المنظمات الحزبیـة

  المنظمات اإلجتماعیة والثقافیة.

 لحــزب اإلشــتراكي الــذي وحــد المؤیــدین األلمــان لمــاركس، حیــث أبــر األحــزاب األممیــة هــو ا

الرأســمالیة األلمانیــة أتاحــت للحركــة العمالیــة بتحســین أوضــاعها كانــت بــالطبع نتیجــة صــراع 

الرأسمالیة كما انتهزت الطبقة العاملة األلمانیة هذه الفرصة لبناء الحزب اإلشتراكي األفضـل 

 تنظیما في العالم.

بأنهــا أحــد أشــكال الماركســیة أو أحــد جوانــب التــراث الماركســي هــو خلــط  أن وصــف الكاوتســكیة

بین الشكل والمضمون، فمن ناحیة المضمون كانت نظریة طبقة أخرى وكان برنشـتاین المعـادي 

األرثوذوكســـي أقـــرب جـــدا لبعضـــهما الـــبعض أي منهمـــا   “الماركســـي  ”للماركســـیة وكاوتســـكي 

یـام بهـا قي الغـلـم یختلفـا حـول الممارسـة السیاسـیة التـي ینب بالنسبة لنظریة ماركس الثوریة، أنهمـا

یــة غحــول الوصــف الــذي ینبغــي وصــفها بــه، ســنترك الكلمــة األخیــرة لكاوتســكي نفســه فــي ب وٕانمــا

كتب أن سجالتهم األخیرة عنـد نهایـة القـرن كانـت مجـرد حـادث عرضـي  1932لبرنشتاین عام 
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تبنــي دائمــا نفــس وجهــة النظــر فیمــا  ” وفیمــا تــال ذلــك وأنهمــا وقفــا معــا أثنــاء الحــرب العالمیــة

  .1“یتعلق بجمیع قضایا الحرب والثورة وتطور ألمانیا والعالم 

  الكاوتســكیة هــي خلــط بــین الشــكل والمضــمون وكــان برنشــتاین وكاوتســكي أقــرب لبعضــهما

 حول الوصف الذي ینبغي وصفها به. وٕانماوأنهما لم یختلفا حول الممارسة السیاسیة 

  الستـــــــالینیة:   .ب

د ظهــرت قــكانــت نقطــة انطــالق الســتالینیة مختلفــة جــدا عــن تلــك الخاصــة بالكاوتســكیة، ل     

الســتالینیة داخــل الحــزب البلشــفي فــي الســنوات التالیــة للحــرب األهلیــة، وصــعدت للقمــة داخــل 

وأخیــرا حققــت الســیطرة  االتحـاد الســوفیاتي خــالل صــراع مریـر داخــل الحــزب فــي العشـرینیات،

إن نطة البدایة إذا التطور الستالینیة كانت اللینیة، وهـي تطـور  1929ــ  1928المطلقة في 

ــــوبر  ــــي أكت ــــورة العمــــال ف ــــذي عبــــر عــــن وأرشــــد إلــــى النصــــر ث ، وأهــــم 1917الماركســــیة ال

  .خصائصها اللینیة، هي األممیة

 مصادر الماركسیــــــــــــــــــــة:. 10

 تنــدرج الماركســیة تحــت ثــالث عنــاوین رئیســیة تتطــابق بشــكل عــام مــع الفلســفة والتــاریخ      

المادیـــة الجدلیــة، المادیـــة التاریخیـــة  «قتصـــاد أو لتســـمیتهم بأســمائهم الدقیقـــة: االجتمــاعي واال

  الالتي كتب عنهن لینین. .»نظریة قیمة العمل
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  ( المادیة الدیالیكتیكیة): أ ــ المادیة الجدلیة  

إثنین المادي والمثـالي، وٕان الفكـرة الشـائعة عـن          على امتداد تاریخ الفلسفة نجد معسكرین      

 " المادیــة "بكونهــا تمثـل الســعي واإلسـتقامة فــي السـعي وراء المثــل العلیـا، وعــن   " المثالیـة "

  .1تفاهة والجشع واألنانیة، اإلستالء على األموربكونها تمثل ال

 واألنانیة على عكس المثالیة كونها تمثل الصدق والسعي. تمثل الشفافیة المادیة 

المفكرون والمادیون أكـدوا أن العـالم المـادي هـو العـالم الحـي وأن الطبیعـة أو المـادة هـي      

األساس وأن العقل أو األفكـار هـي نتـاج الـدماغ وبالتـالي األفكـار نشـأوا فـي مرحلـة معینـة مـن 

  أحجار الزاویة األساس للفلسفة المادیة هي كما یلي:تطور المادة الحیة 

أن العالم المادي الـذي عرفنـاه بحواسـنا واستكشـفناه بـالعلم هـو عـالم حقیقـي، وأن تطـور  أ ــ   

  إلى قوى ما وراء الطبیعة. العالم الناشئ عن قوانینه الطبیعیة الخاصة دون الحاجة للجوء

والتـي  " الـدماغ "العالم المادي أن الفكر هو نتاج المادة  أنه ال یوجد سوى عالم واحد، ب ــ  

ال یمكـن أن توجــد أفكــار أو عقـول فــي معــزل عـن المــادة، فاألفكــار العامـة لیســت إال انعكــاس 

" بالنســبة لــي لــیس الفكــر إال انعكــاس للعــالم المــادي فــي للعـالم المــادي فكمــا قــال مــاركس: 
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" الوجـود اإلجتمـاعي هـو مـا  أضـافالفكـر " والعقل البشري وترجمتها في شكل من أشكال 

  .1"یحدد الوعي

  العـالم المـادي حقیقـي والمـادة هـي األسـاس وال یمكـن أن توجـد أكـار وعقـول فـي معـزل عــن

 المادة.

" لتصـــبح فـــي لغـــة  قیـــة القـــدامىیلقـــد تناولـــت فلســـفة اللغـــة مصـــطلح المـــادة خـــارج میتافیز     

الساكن الثابـت المنفصـل عـن الماهیـة وبـذلك فالدیمومـة والصـیرورة   الشيءبمثابة  برجسون "

التي تصاحب األشیاء في حركتها ودینامكیتها  ال تحمل هنا المادة في أجزائها، هـذا الخطـاب 

الداللي قد استثمرته الفلسفة المعاصرة لتفصل المادة عـن الفكـر أیـن انفـرد اإلغریـق بتصـورهم 

الــذي یــرى أن الفكــر ال یخــرج عــن  " أرســطو "هــوم الســیما مــع الفلســفي حــول طبیعــة هــذا المف

أو تلك المعاني والتصورات التـي یجردهـا الـذهن فتكـون تلـك القضـایا  واألحكـام  مقوالت العقل

ــــاني قصــــد إدراك  ــــي الخطــــاب الیون ــــرا عــــن المنطــــق ف ــــة لهــــا وبهــــذا أصــــبح الفكــــر تعبی حامل

  .2المعقوالت

 المــادي تعبیـر عــن المنطـق أي العقــل التــي تخـرج عــن المعـاني والتصــورات الذهنیــة  الفكـر

 التي یجردها العقل.
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إن الفكر كما تقول الماركسیة ولید المخ، وبما أن المخ كائن مادي فـإن الفكـر ـــ المتولـد       

حالـة فـي منه ــ یكون مادیا أیضا وٕاذا كانت المادیات في تطور مستمر، فإن الفكـر یكـون ال م

  .1تطور مماثل

یتكون الفكر البشـري عنـد اإلنسـان عـن طریـق الـذهن أي المـخ وبمـا أن المـخ كـائن مـادي     

ـــى المـــخ( الـــذهن ) بواســـطة أعضـــاء حســـیة هـــذه  فـــان الفكـــر مولـــود فیـــه ألن الفكـــر یـــؤثر عل

  األعضاء المادیة. 

فهــي الحیــة الموضــوعیة  إن المادیــة التــي بعملهــا علــى أعضــائنا الحســیة تنــتج اإلحســاس    

  المعطـــاة لنــــا باإلحســـاس فالمــــادة، الطبیعــــة، الوجـــود، الجســــم الطبیعــــي فـــي األســــاس، الــــروح

  .2الوعي، الحساس، الكیان النفسي هي الثانویة

 .إن صورة العالم هي الصورة التي تبین كیف تتحرك المادة وكیف تفكر المادة 

لمثالیــة التــي تنكــر إمكانیــة معرفــة العــالم مــن ا العكــسإن الــدماغ هــو عضــو التفكیــر، علــى    

  .3الحقیقة الموضوعیة تمیزوقوانینه والتي ال تعتقد بموثوقیة معرفتنا وال 

 تعتبر المادیة الفلسفیة الماركسیة أن العالم وقوانینه قابلة للعلم كلیا وأن علمنا لقوانین  
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 بعد اختباره بالتجربة والتطبیق وهو علم موثوق وله صحة الحقیقة الموضوعیة. الطبیعة،

 .المادة أولیة وأن العقل واألفكار هم نتاج الدماغ 

 :الجدلـــــــــــــــــــیة  

 لیست الجدلیة إال علم القـوانین العامـة للحركـة ولتطـور الطبیعـة والمجتمـع البشـري والتفكیـر   

فلقد وجد المنهج الجدلي الفكري قبـل أن یطورهـا مـاركس وانجلـز علمیـا كوسـیلة لتحلیـل تطـور 

ـــد أنـــتج اإلغریـــق بعضـــا مـــن المفكـــرین الجـــدلیین العظمـــاء  المجتمـــع البشـــري بمـــدة طویلـــة، لق

قبل المـیالد، قـدم هیـراقلیطس  500كأفالطون وأرسطو وزینون فمنذ فترة مبكرة تعود إلى عام 

، فـي تغییـر مسـتمر سـیالن ةموجـود فكـل شـيء فـي حالـ شيء موجود وغیر " كلفكـرة أن: 

  .1في صیرورة أدبیة وفي زوال أبدي"

 لیس مع الخاص بل مع العام حیث عرف المنهج الجـدلي  تعد الجدلیة علم القوانین العامة

 بل أن یعرفها ماركس وانجلز.

ــم  الــدیالیكتیك المــاديمبــادئ الــدیالیكتیك، فــي كتابــة  تروتســكي "د وصــف " قــل      بأنــه عل

فحسب بل هـو  األشكال تفكیرنا في حدود أبعد ألنه لیس مقتصرا على المشاكل الیومیة للحیاة

  یحاول الوصول إلى فهم عملیات أكثر بعدا وتعقیدا.
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وهــو فــن  أي الــدیالیكتیك، " دیــالیكو "الجــدل فــي أصــله اللغــوي یحمــل المصــطلح الیونــاني    

ــراقلیطس "المحــاورة قصــد الوصــول إلــى الحقیقــة، وقــد اختــزل الفیلســوف الیونــاني  هــذا   " هی

ــــر موجــــود ــــت غی ــــس الوق ــــي نف ــــه كــــل شــــیئ موجــــود وف ــــي حــــدود تصــــوره أن           ، إال1المفهــــوم ف

أسـلوبا للبرهنـة علـى الموضـوعات المقتبسـة مـن اآلخـرین  جعـل مـن الـدیالیكتیك " أرسطو "أن 

 فــي القــرون الوســطى كــأداة للتمییــز بــین الحقیقــة والكــذب لیأخــذ هــذا المصــطلح مــدلوال مغــایرا

فلسفة دیكارت وسبینوزا وكـانط علـى اعتبـار الـدیالیكتیك  وتارة أخرى مصطلح المنطق لتنطوي

، وأن تطور الطبیعة والمجتمع والفكـرة قـد 2جه المادةانونا مرادفا لتلك الحركة الباطنیة التي تو ق

ــدیالیكتیك المــادي فــي حــدود  فــي فلســفة مــاركس وفكــر انجلــز شــقت طریقــه لیؤســس مفهــوم ال

علــى نشــوء وارتفــاع  " دارویــن "اكتشــاف الخلیــة الحیــة وقــانون حفــظ وتحــول الطاقــة  ونظریــة 

لمفهــوم الــدیالیكتیك محــددا ثــالث  األنــواع، وبهــذا الشــكل فقــد تجــاوز مــاركس التصــور الهیقلــي

  لهذا المصطلح هي: قوانین رئیسیة 

 .قانون وحدة صراع األضداد 

 .قانون اإلنتقال من التغییرات الكمیة إلى التحوالت الكیفیة 

 .قانون نقص النقیض 

                                                             
  مــذاهب ومفــاهیم فــي الفلســفة واإلجتمــاع، دار المكتبــة العصــریة، بیــروت، د ط :عبــد الــرزاق مســلم الماجــد 1

  .51د س، ص
  .52المرجع نفسه، ص  2
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الدیالیكتیكیــة: كــالجوهر، الظــاهرة، الشــكل، المحتــوى  وبهــذا الشــكل تخلــق بعــض الثنائیــات    

 ییـر والصـیرورة وقانونـاغلغـة للت  " یتخذ من صـراع األضـدادي رحم الجدل الـذي والضرورة ف

لكــل تطــور ولــذلك فقــد اســتثمر أفالطــون مصــالح الــدیالیكتیك باعتبــاره حركــة مــن المفــاهیم 

   .1"البسیطة المعقدة 

ومصــــطلح الجــــدل یعمــــل علــــى الحركــــة باعتبارهــــا الصــــفة الباطنیــــة للمــــادة والســــیما أن     

" بفلسفة كانط ونظریاتـه فـي المنطـق إذ تحتـل الدعامـة المؤرخین یربطون تاریخ الدیالیكتیك 

  التي قامت علیها

  .2" الفلسفة األلمانیة الحدیثة ونقطة اإلنطالق التي بدأت منها 

  Materialisme histoique التاریخیــــــــة المـــــادیة ب ــ 

المادیـة التاریخیــة هــي امتــداد لمبــادئ المادیـة الدیالیكتیكیــة علــى دراســة الحیــاة اإلجتماعیــة     

تطبیـــق مبـــادئ المادیـــة الدیالیكتیكیـــة علـــى ظـــواهر الحیـــاة اإلجتماعیـــة وعلـــى دراســـة المجتمـــع 

  .3وتاریخه

  

  
                                                             

  .59، ص المرجع السابقمذاهب ومفاهیم في الفلسفة واإلجتماع،  :عبد الرزاق مسلم الماجد 1
  .45، ص 1996تاریخ الفلسفة، المجلد األول، مكتبة مدبولي، د ط،  :اإلمام عبد الفتاح إمام، هیقل 2
  .03المادیة الدیالیكتیكیة والمادیة التاریخیة، د ط، د س، ص  :جوزیف ستالین 3
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  زي:ـــــي اإلنجلیــــــــــاد السیاســــــــــاإلقتص ج ــ 

أكثـر الـبالد تقـدما فـي اإلقتصـاد، فلقـد كانـت  نت إنجلترا في مطلع القـرن التاسـع عشـراك     

أول من انتقل من الصـناعات الیدویـة إلـى  ن الثامن عشرر في نهایة الق، البرجوازیة اإلنجلیزیة

، وهـذا الكبیر وهو أساس المجتمـع الرأسـمالي وهكذا انشأ اإلنتاج اإلقتصادي الصناعات اآللیة

اإلقتصاد السیاسي وهو علـم القـوانین التـي تسـیطر علـى  ازدهارظرف یساعد موضوعیا على 

  .1اإلنتاج وتبادل الوسائل المادیة للمعیشة في المجتمع اإلنساني

دور الطـري لنظریـة  " دافید ریكـاردو " وآدم سمیث " د مهد اإلقتصادیان الكبیران " قول      

ــادل  قیمــة العمــل ولكنهمــا لــم یســتطیعا إدراك العالقــات الموضــوعیة بــین النــاس التــي تــدعي تب

الســلع، فعجــزا إذن عــن التــدلیل عــن أن یمــة كــل ســلعة تتعــدد بمــدار زمــن  العمــل الضــروري 

ـــة علـــى أنهـــا تبلـــور للعمـــل  ـــه عـــرف قیمـــة التبـــادل الحقیقی إلنتاجهـــا، وكـــان فضـــل مـــاركس أن

تماعي، فبهذا تخطى ماركس حدود اإلقتصاد السیاسي اإلنجلیزي الـذي عجـز عـن تحلیـل اإلج

الرأســمالیة تحلــیال كافیــا، فقــد كــان اإلقتصــادیون یعتقــدون أن الرأســمالیة خالــدة، ففــز مــاركس 

  .2قفزة فاصلة باكتشافه فائض القیمة باإلقتصاد السیاسي

                                                             
وجـي بـیس مـوریس كـافین  ، نقـال عـن جـورج بـولیتزر64، دراسـات، ص 533ص  :باخر راجع لودفیج فو   1

 .267شعبان بركات، د ط،  بیروت، ص  :أصول الفلسفة الماركسیة الجزء األول، ت
  .267المرجع نفسه، ص  2
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ــذ     ي یــدفع فیــه أجــر قــوة العمــال العملیــة كمــا دلــل علــى أن الرأســمالي، فــي نفــس الوقــت ال

بمعدل القیمة الحقیقیـة لهـذه، القـوة كسـلعة تبـاع فـي السـوق، فإنـه یسـتخرج مـن هـذه القیمـة قـوة 

تفوق القیمة التي دفعها أجرا لها، وأن هذه القیمة الفائضة تكون مجموع القیم التي یتأتى عنهـا 

 بقــات المالكــة، وكــذا فــإن ســر طریقــةویتضــخم فــي أیـدي الط رأس المـال الــذي یــزداد باســتمرار

  .1اإلنتاج الرأسمالي وطریقة إنتاج الرأسمال

  :الماركسیة ــةالشیوعیــــــــــ  . 11

  التعریف أ. 

 :تعریف الشیوعیة لغة    

شیوعیة في اللغة مأخوذة من مادة شیع، وهذه المادة تدور حول عدة معان، فتطلـق علـى ال   

 والذیوع. الظهور واإلختراق واإلنتشار

ــــال ابــــن منظــــور رحمــــه اهللا تعــــالى:" َشــــ    ــــ اعَ ق ــــیْ ب َشــــیْ الًش   وعایُ انا، وُشــــعَ یَ اعا، وَشــــیَ عا، وَش

ــــــ         : ظهــــــور وتفــــــرق، وشــــــاع فیــــــه الشــــــیب والمصــــــدر مــــــا تقــــــدم، وتشــــــیعه یعاَشــــــوتَ  وعیةیُ وُش

  كالهما: استطار.

                                                             
، نقـــال عـــن جـــورج بـــولیتزر وجـــي بـــیس 57االشـــتراكیة الخیالیـــة واالشـــتراكیة العلمیـــة، ص  ،راجـــع: انجلـــز 1

 .267شعبان بركات، د ط،  بیروت، ص  :موریس كافین، أصول الفلسفة الماركسیة الجزء األول، ت
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وشــیعوعته، فهـــو شــائع: انتشـــر شـــاعا، انا، ومُ عَ یَ یع شــیعا، وَشــِشـــوشــاع الخبــر فـــي النــاس یَ    

  .1وافترق وذاع وظهر"

 :تعریـــــــــــف الشیوعیة إصطالحـــــــــــــــا  

هــي نظــام یقــوم علــى الغــاء الملكیــة الفردیــة، وعلــى حــق النــاس فــي اإلشــتراك فــي المــال     

  والنساء وعرفت الشیوعیة الماركسیة الحدیثة بعدة تعریفات تكاد تكون متقاربة:

  تقـوم علـى  یهودیـة، إباحیـة وضـعها كـارل مـاركس،حركـة فكریـة، اقتصـادیة، قیل: هـي

الناس كلهم في اإلنتـاج علـى حـد  ثورات واستواءوٕالغاء الملكیة الفردیة وٕالغاء الاإللحاد 

  .2سواء

  وقیل: هي تصور شامل للكون والحیاة واإلنسـان، ولقضـیة األلوهیـة كـذلك وهـي تفسـیر

 وعن هذا التصور الشامل ینبثق المذهب اإلقتصادي. لذلك كله على أساس مادي،

 

 

 

                                                             
ابـن خزیمـة، ط ، نقـال عـن محمـد ابـن ابـراهیم الحمـد، الشـیوعیة، دار 19/ 08، ابن منظور: لسان العـرب 1

 .09ص ، 2002/ 1423، 01
إبــراهیم  ابــننقــال عــن محمــد  92ص  ،األدیــان والمــذاهب المعاصــرة :ناصــر العقــل ود، ناصــر القفــازي. د 2

  .10، ص 2002/ 1423، 01دار ابن خزیمة، ط الحمد، الشیوعیة،
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  نشأة الشیوعیة الماركسیة: ب . 

      المــیالدي، فقــد خــرج كــارل مــاركس ظهــرت الشــیوعیة الماركســیة فــي القــرن التاســع عشــر   

، بآرائــه التــي تعــد حجــر الزاویــة فــي المبــادئ الشــیوعیة، وقــد بســطها فــي )1883ــــ  1818( 

  ).كتابه( رأس المال

وقــد شـــاركه فــي صـــیاغة أفكــاره ونظریاتـــه وتــابع فـــي ذلــك صـــدیقه األلمــاني فریـــدیریك  .10

  إنجلز.

  .1وقد اندفع الرجالن بقوة ومن ورائهما ثقل الكید الیهودي یعمالن في نشر الشیوعیة .11

  رأس  میالدي بـآراء كـارل مـاركس التـي بسـطها فـي كتابـه 19ظهور الشیوعیة في القرن )

 مع مشاركة أفكاره صدیقه انجلز حیث عمال اإلثنان في نشر الشیوعیة. المال)

ثــم جــاء مــن بعــد مــاركس أتبــاع لــه یــدعون بدعوتــه أهمهــم وأوضــحهم أثــر لینــین، فعــل یــده    

قامــت الشــیوعیة عمــال واقعــا مــائال للعیــان بعــد أن كانــت أشــبه بنظریــة علــى ورق، ففــي عهــد 

  .2الشیوعیة وامتدت واشتهرت لینین زادت

 .أي أن لینین جاء بعد ماركس حیث على یده قامت وزادت الشیوعیة اشتهارا 

                                                             
، نقــال عــن محمــد ابــن ابــراهیم الحمــد، الشــیوعیة، دار ابــن 15أنظــر الشــیوعیة فــي مــوازین اإلســالم، ص  1

 .17، ص 2002، 1خزیمة، ط
  .17، ص السابق المرجع 2
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وبعدما مات لینین خلفه ستالین، وبعده جاء خروتشوف، ومن بعـده بریجینیـف، ومـن بعـده     

أنـــدربوف ومـــن بعـــده جورباتشـــوف، وعلـــى یـــده انهـــارت الشـــیوعیة حیـــث انفـــرط عقـــدها، وســـل 

  .1نظامها

  مؤسسین، وعلى ید جورباتشوف انهارت الشیوعیة.بعد موت لینین خلفه 

  أشهر شخصیـــات الشیوعیة الماركسیة:    .ج

ــــــي نشــــــأة الشــــــیوعیة والتمكــــــین لهــــــا، وأشــــــهر هــــــذه ــــــر ف ــــــاك شخصــــــیات مهمــــــة وذات أث       هن

  :2الشخصیات: لینین وكروستكي، ستالین وفیما یلي نبذة عن هذه الشخصیات

 ــــین ــــر ألیــــتش  :لین ــــي فالدیمی ــــورة البلشــــفیة إســــمه الحقیق ــــانوف، وهــــو قائــــد الث           بولی

ــاد الثــورة علــى القیصــریة الروســیة عــام  الدامیــة، ودكتاتورهــا المرهــوب، فهــو الــذي ق

 .م1924وتولى زمام الحكم الشیوعي إلى أن مات عام  م1918

 .لینین هو قائد الثورة البلشفیة ودكتاتوري، كما تولى زمام الحكم الشیوعي حتى مماته 

 بروســیا، وكانــت   وهــو مــن الشخصــیات البــارزة فــي الحــزب الشــیوعي :روتســكيت

والموثــوق بهــم لــدى  مكانتــه تلــي مكانــة لینــین، فقــد كــان تروتســكي مــن المصــطفین

 لینین.
                                                             

  .18، ص 2002، 01ابراهیم الحمد: الشیوعیة، دار الخزیمة، ط ابنمحمد  1
، والشــــــیوعیة 310ــــــــ  309والموســــــوعة المیســــــرة، ص   191، 175، ص المــــــذاهب المعاصــــــرة أنظـــــر: 2

 ابـــنوأیضـــا الشـــیوعیون هـــؤالء، قـــواد ثـــورتكم، نقـــال عـــن محمـــد  49ـــــ  41ریم منهـــا ص كـــومواقـــف القـــرآن ال
  .33، ص 2002، 01ابراهیم الحمد: الشیوعیة، دار الخزیمة، ط
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م في المكسیك ولـیس هـذا هـو اسـمه الحقیقـي بـل اسـمه بروسـتالین، وهـو 1879وقد ولد سنة 

  ابن لرجل یهودي من الطبقة المتوسطة.

 .تروتسكي هو شخصیة بارزة تأتي مكانته بعد لینین كما أن ینتمي إلى الطبقة المتوسطة 

 :هـو أحـد أكبـر أسـاطیر الشـیوعیة، وأكبـر مجرمیهـا، : 1954ـــ  18979 ستالین

ـــادیونوفش زوجاشـــفلي، وهـــو ســـكریتر الحـــزب الشـــیوعي وٕاســـمه ا لحقیقـــي جوزیـــف ف

 ورئیسه بعد لینین.

الطغیان واإلستبداد، وشدة اإلصرار على رأیه، وكـان یعتمـد فـي  اشتهر بالقسوة، الجبروت،   

  .1نا مریدا، وكان بمناوراته وأالعیبه شیطاتصفیة خصومه على القتل والنفي

 .هو أحد مجرمي الشیوعیة، تمیز بالقسوة والحقد ویعتمد على القتل والنفي  

  معتقدات الشیوعیة الماركسیة وأخالقها وأهدافها:   .د

  الشیوعیة:معتقدات  

تقــوم الشــیوعیة الماركســیة علــى معتقــدات باطلــة، وأصــول واهیــة، وآراء زائفــة، ال یقررهــا      

  من شيءعقل صریح وال فطرة سلیمة، فضال عن النقل الصحیح، هذا وقد مر بنا فیما مض 

  

  
                                                             

  .40، ص 2002، 01دار الخزیمة، ط محمد إبن ابراهیم الحمد: الشیوعیة، 1
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  .1آرائهم ومعتقداتهم ومما یراه الشیوعیون ویعتقدون زیادة على ما مضى 

  على معتقدات مزیفة ال یتقبلها العقل حیث تؤمن بالمادة وتنكر للدین.قیام الشیوعیة 

 :أخالق الشیوعیة  

ریــب أن عقیــدة اإلنســان ترســم لــه طریقــه، وتــد لــه معــالم ســلوكه، ومعامالتــه، فالنــاس  ال     

  توجههم عقائدهم وأفكارهم، واإلنحراف في السلوك إنما هو نتاج عن خلل في اإلعتقاد.

  عقیدة اإلنسان تقوم على سلوكه ومبادئ أفكاره، واإلنحراف في السلوك هو نتاج عن خلـل

 في اإلعتقاد.

لعمل أي شیئ منافي لألخالق، مـن غـش وكـذب، وخـداع  االستعدادفالشیوعیون على أتم     

فــي ســبیل تحقیــق مكاســبهم، والوصــول إلــى غایــاتهم، فهــم یأخــذون بالمبــدأ المیكیــافیلي: الغایــة 

  .2ر الوسیلةتبر 

 .الشیوعیون یعتمدون على ما یسمى الغایة تسوغ الوسیلة، وذلك وصوال إلى غایاتهم 

:" إذا لــم یكــن المناضـل الشــیوعي قــادرا علــى أن یغیــر أخالقــه وســلوكه وفقــا یقـول إنجلــز   

  للظروف مهما تطلب منه ذلك من كذب وتضلیل، وخداع، فإنه لن یكون منه ضال ثوریا

                                                             
   ومـــذاهب فكریـــة معاصـــرة  310، الموســـوعة المیســـرة فـــي 68أنظـــر: حكـــم اإلشـــتراكیة فـــي اإلســـالم، ص  1

 .53، ص 2002، 01، نقال: عن محمد إبن ابراهیم الحمد: الشیوعیة، دار الخزیمة، ط283ص 
  .60، ص 2002، 01محمد إبن ابراهیم الحمد: الشیوعیة، دار الخزیمة، ط 2
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  1حقیقیا". 

 :أهداف قیــــــــــــــام الشیوعیة  

ــا أن الیهودیــة العالمیــة هــي التــي صــنعت الشــیوعیة الماركســیة وأنهــا جعلتهــا وســیلة     مــر بن

لتحقیـــق أهـــدافها للســـیطرة علـــى العـــالم، وتســـخیر المـــواد والمنتجـــات لخدمـــة أغراضـــها الدنیئـــة 

  وأهوائها المنحطة.

 ماركســیة وجعلتهــا وســیلة لتحقیــق أغراضــها الیهودیــة العالمیــة هــي مــن صــنعت الشــیوعیة ال

 وأهدافها.

  وكان من األهداف التي ترمي إلیها الشیوعیة مایلي:

بـــث األحقـــاد والتفرقـــة والعـــداوة بـــین المجتمـــع العـــالمي عـــن طریـــق التـــآمر والصـــراع بـــین  .1

 الطبقات.

 معارضة الدین، الملكیة الفكریة، وحریة الرأي. .2

 نشر اإللحاد والفساد واإلباحیة. .3

 القضاء على األدیان الموجودة عدا الیهودیة. .4

                                                             
  .60المرجع نفسه، ص  1
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القضــاء علــى الحیــاة األســریة، وجعــل الــوالء مقصــورا علــى الســلطة الحاكمــة، مــع تخویــل  .5

الســلطة الحاكمــة أال تحكــم وفــق قــوانین ثابتــة، وٕانمــا تتغیــر القــوانین وفــق مصــالح الحــاكم 

 الخاصة، وأهوائه الذاتیة المتقلبة من وقت آلخر.

التــي مضــى ذكــر  یهودیــة العالمیــةلاف الشــیوعیة تتفــق كثیــرا مــع أهــداف اوبالجملــة فأهــد .6

  .1ببعضها ضمنا عند الحدیث عن أسباب قیام الشیوعیة وعن معتقداتها، وأخالقها

  

  

                                                             
ابــراهیم  ابـن، نـال عـن: محمـد 138والشـیوعیة وموقـف القـرآن ص 25ـــ  20أنظـر: الشـیوعیة للعقـاد، ص  1

  .64، ص 2002، 01الحمد: الشیوعیة، دار الخزیمة، ط
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I. قراءة في مشروع النقدي للطیب تیزیني  

 ف الطیب تیزیني من التراث:ـــموق .1

إنسـاني دخـل الماضـي  إنتـاجبأحد أبعاده هو كل حدث أو أثـر أو  إن مصطلح " التراث "    

وأصــبح جــزءا منــه ولكــن هــذا التحدیــد ال یكفــي لتغطیــة الجانــب الرئیســي الحاســم مــن " التــراث 

یــرى فیــه مــؤثر حاســما لــه، فضــمنه أي  وٕان كــان القســم األكبــر مــن المثقفــین العــرب الحــالیین

لتاریخیـــة التحدیـــد ننظـــر إلـــى التـــاریخ والتـــراث بإعتبارهمـــا واقعـــا موضـــوعیا واحـــدا، أي المـــادة ا

  .1مفهمه نظریا واحدا وغیر مقبول أن نمیز بینهما تمیزا أساسیا والتراثیة واحدة،

  ماضــیه وحاضــره وهــو یكــون ذلــك جــزءا مــن اإلنســاني الــذي یصــبح یعتبــر التــراث التــاریخ

 ن سواء كان مادیا أو معنویا.و أو الحدث الذي خلفه العرب والمسلماألثر 

 أن نعبر عن هذه المسألة مـن منظـور تصـویري علـى النحـو الـوارد بالشـكل اآلتـي  نستطیع

 في شكل:

الماضي                                                                                        

  الحاضر

  خط التداخل والتشابك                          

                                                             
  .242، 1978، 01، الجزء 02من التراث إلى الثورة، دار ابن خلدون، بیروت، ط د. طیب تیزیني: 1
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ولكننا في الحین الذي نظر فیه إلى واقعي التاریخي والتراث من أفق التمایز بینهمـا، فإننـا     

منهـا یبقـى محتفظـا بخصائصـه السـابقة، بینمـا الثـاني یمتـد نطـاق وجـوده  سوف نجـد أن األول

 " الحاضـر " متـداخال فیـه ومكونـا مـه بعـض جوانبـه وسـماته، وعلـى ذلـك فـإن " التـراث " حتى

  .1یبرز هنا على أنه التاریخ الماضي المستمر ممتدا حتى الحاضر

 یعني أن الحاضر مرتبطا دوما بالماضي ونحن ال نستطیع أن نصـف الحالـة اآلتیـة امم 

ألي مجتمع دون أن نأخذ تاریخه وترثه بعین االعتبار ألنه حاضر في كل أفعالنـا لـذلك 

الماضـــي مســـتنبط فـــي تكوینهـــا  ال یمكـــن االنفصـــال بـــین ماضـــي األمـــة وحاضـــرها ألن

 ، فالتراث یوجد بین الماضي والحاضر عبر خط التداخل والتشابك.الداخلي

  بصـفته ظـاهرة تشـارك الماضـي فـي أحـد أبعادهـا ومن ضمنه العربـي اإلنسانيإن التراث ،

یتمتـــع عبـــر وجهیـــه األساســـیین، المـــادي والثقـــافي بوجـــود موضـــوعي مســـتل عـــن موضـــوع 

ــه ب وضــوح أكثــر، نقــول أن مهمــة الباحــث فــي التــراث بصــفة تتركــز فــي الباحــث المــؤرخ ل

 االنطالق:

 التراث نفسه نشأ على نحو موضوعي. .1

                                                             
 .242المرجع السابق، ص  1
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ـــــــة معمقـــــــة لمفهـــــــوم        .2 ـــــــة علمیـــــــة تراثی ـــــــه متســـــــلحا برؤی ـــــــه أن یتصـــــــدى ل            أن الباحـــــــث علی

بمزید من  1الموضوعة أمام الباحث " الموضوعیة "، أي التراث یشكل المادة " التاریخیة "

الدقــة واالفصــاح، نقــول: " أن نظریــة التــراث المقترحــة هــي تجســید وٕاغنــاء وتطــویر للمــادة 

 2التراث ". قضیةالتاریخیة في نطاق 

یشـــارك التــــراث االنســـاني ماضــــیه الـــذي یشــــكل المـــادة التاریخیــــة بأبعـــاده لدراســــة الحیــــاة     

یاة المجتمع وتاریخه، فالتراث نشـأته االجتماعیة  ولتطبیق هذه المادة التاریخیة على ظواهر ح

ـــى تجســـید وتطـــویر المـــادة  ـــراث وقضـــیته تعتمـــد عل ـــة الت ـــإن نظری ـــه ف موضـــوعیة بصـــفته وعلی

  التاریخیة التي تعتبر مصدر من مصادر الماركسیة.

فــالتراث نشــأ علــى نحــو موضــوعي بعیــد عــن الذاتیــة لــذلك یلجــأ الباحــث مــن خاللــه برؤیــة     

  علمیة معمقة.

 :الخمس نزعاتزیني من النموقف تی.  2

 :فیةلسالنزعة ال  .أ

ن فهــي مــا تــزال تســتند و یجـدها تمثــل التیــار األكثــر قـوة فــي نطــاق الفكــر العربــي المعاصـر     

یتركــوا  إلــى آالف الســنین مــن التــاریخ العربــي مدعیــة أن األســالف لــمإلــى مــوروث كبیــر یمتــد 
                                                             

ص ، 1978، 01، الجــــزء 02مــــن التــــراث إلــــى الثــــورة، دار ابــــن خلــــدون، بیــــروت، ط د. طیــــب تیزینــــي: 1
244. 

 .254، ص السابقالمرجع  2
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وبهـــذا فهـــي تـــرفض االبـــداع الفكـــري والفنـــي واألخالقـــي داعیـــة النـــاس  ،شـــیئا نوعیـــا لألخـــالف

المعاصـــرین إلـــى تلمـــس الحلـــول لمشـــكالتهم المعاصـــرة فـــي الماضـــین وتظهـــر بوصـــفها دعـــوة 

نصــیا وثوقیــا إلــى األصــول األولــى فتتحــول إلــى ظــاهرة میتافیزقیــة ال جدلیــة مصــابة  لالنكفــاء

  .1يبعمى الزمن فهي ال ترى من أبعاد سوى الماض

  یمتــد االتجــاه الســلفي فــي الفكــر العربــي قــوة أكبــر وهــو یســتند إلــى مــوروث قــدیم ویــرفض

 هرة میتافیزقیة بعیدة عن الجدلیة.االبداع الفكري والفني واألخالقي وتتحول إلى ظا

 ،نشأت مكتسبة أشال جنینیة مختلفة  السلفیة بصفتها أحد مظاهر التهدي للحركة الشعوبیة

األول، وتبلـورت وتطـورت الحقـا بوتـائر عمیقـة وتأملـت فـي  اإلسـالمیةفي المرحلة العربیة 

أسهم في تعمیق الصراع الطبقي والقومي وعلى  المجتمع العباسي، حیث مارست هنا دورا

 .2الصعید األیدیولوجي بفكر غیبي نصي تبریري

 تبریریــة غیبیــة تنكــر قــوانین الســببیة وتنــاهض العلــم  إقطاعیــةا موقــف تینزینــي للفلســفة بأنهــ

 اإلســالميوالعقالنیــة تســعى للتزیــف وطمــس حقــائق العناصــر التقدمیــة فــي التــراث العربــي 

تراث العناصر اإلقطاعیة الرجعیة، فهـي نزعـة ماضـویة ال تعـرف مـن أبعـاد الزمـان  وٕابراز

اضـي بمشــكالته الفكریـة وبنـاه السیاســیة إال الماضـي وحـده وال تحسـن إال محاولــة بعـث الم

 للتفكیر العقلي المستقل. ومناهضةالفكري  لإلبداعتتمثل في الواقع الحاضر وهي معادیة 
                                                             

ــــــي: 1 ــــــب تیزین ــــــروت، ط د. طی ــــــدون، بی ــــــن خل ــــــورة، دار اب ــــــراث إلــــــى الث           1978، 01، الجــــــزء 02مــــــن الت
 .)95، 26ص ص (
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 شـكال فالنزعة السلفیة ظاهرة للدفاع عن التراث وحمایته من لهو الشعوبیة فهي شكل مـن أ

الكثیـر مـن الوصـایة  سـالمین لكنهـا إعتمـدتعلـى االنهیـار الحضـاري العربـي اإل رد الفعـل

 والحجر على هذا التراث وأصبح الماضي معها مبتدأ أو خبرا.

 النزعة المعاصرة:  .ب

للسلفویة، ولكنها في الحقیقـة تصـل إلـى مـا وصـلت إلیـه فهـي  مناهضانزعة تأخذ موقفا       

التي یعاني منها العرب حالیا تنحـدر مـن الماضـي وأن هـذا  تدعي أن اإلشكالیات والصعوبات

العصرویة على أنـه المرحلـة التـي أنبتـت مـا یسـمى بـاألوراق الصـفراء  إطارماضي یفهم في ال

ووضـعه فـي  وبذلك فهي تلح على العصر الراهن، مؤكدة على ضرورة تبني الحضـارة الغربیـة

نســق یتــیح لنــا تجــاوز كلیــا فیجــده تمــثال هــي األخــرى موقفــا نظریــا، معرفیــا، إیــدیولوجیا، یســتند 

في القرن التاسع عشـر، مـن خـالل مـا یسـمى بإخفـاق  ت في الوطن العربيقإلى معطیات تحق

فـي ذلـك مثلهـا مثـل السـلفیة كنزعـة هجینـة تلـح علـى واحـد  الثورة البرجوازیة الدیمقراطیـة، فهـي

  .1من أبعاد الوجود الحاضر

  النزعــة المعاصــرة فــي منحاهــا التراثــي العــدمي تلــك التــي نشــأت فــي الــوطن العربــي ضــمن

ظـــروف اجتماعیـــة وتاریخیـــة وقومیـــة وثقافیـــة علـــى غایـــة مـــن االشـــكالیة والتعقیـــد، تـــرفض 

المیتافیزقیـــة تلـــك لتقـــع هـــي نفســـها فـــي قصـــور أیـــدیولوجي معرفـــي آخـــر هـــو  األیدیولوجیـــة
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 اب القـدیم، األمـر الـذي جعلهـا تنجـر إلـى مواقـعطالق عنصر الجدیـد علـى حسـإ و  خیمضت

 .1رؤیة جموحة عداءة اتجاه التراث والتاریخ العربي

  ویة موقــف یــنهض بالســلفویة التــي تنشــأ فــي الــوطن العربــي والتــي یعتبــر اتجــاه العصــر

ماضـي الــذي یفهــم تعتبـر إطــالق عنصـر جدیــد علـى حســاب القـدیم فهــي تنحـدر مــن ال

 في اطار المعاصرة.

 التلفیقیة: النزعة  .ج

النزعــة التــي تــزعم لنفســها أنــه تحقــق نهوضــا مرموقــا علــى صــعید القضــیة التراثیــة، وهــذه     

فهـي تـزعم لنفسـه أنهـا قـادرة علـى تجـاوز االشـكالیات التـي وقعـت  ،تمثـل ظـاهرة طریفـةالنزعة 

ال فیها السلفویة والعصرویة في آن معا. فهي كما تقـول: ال تحـدد ال بالماضـي وال بالحاضـر و 

. 2بالمسـتقبل، وٕانمــا تأخــذ مــن هــذه األبعــاد الوجودیــة ممــا یســمح لهــا بتحقیــق الوجــود المعاصــر

ولكنها بحسب هذه النظرة تقع في معادلة زائفـة معرفیـا فهـي تؤكـد أنـه إذا تلفتـت إلـى الماضـي 

وهي بهذا الموقف ترى أن القیم السائدة هي ما  إنما لتأخذ منه القیم الصادقة المطلقة    فقط،

یشكل أصالتها وهذا المصطلح یتحول على أیدي التلفیقاویة إلى موقف خاطئ وٕابهامي، فهـذه 

تأخذها كما هي لمزجها بشكل ما مع القیم المتحركة التي تنحدر إلینـا القیم التي تمثل أصالتنا 

                                                             
  .99ص  السابق،المرجع  1
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فإن مشكلة التلفیقاویة تكمن في انهـا تحـاول  من أوروبا الحدیثة المعاصرة، وعلى هذا األساس

  .1التوحید على نحو ما بین قیم ثابتة ومتغیرة

 یة بین النزعة السـلفویة والعصـرویة فـي آن واحـد معـا، فهـي قالنزعة التلفیقیة هي نزعة توفی

تحــاول الجمــع بــین القــدیم وعناصــر مــن الحــدیث فــي قالــب جدیــد والتوحیــد بــین قــیم ثابتــة 

 ومتغیرة.

 النزعة التحییدیة:د.

التــي تــزعم لنفســها أنــه اســتطاعت أن تتجــاوز كــل النزعــات الالعلمیــة فــي دراســة التــاریخ     

بعیــدا عـــن  والتــراث العربــي قائلــة: " إن مهمـــة الباحــث تكمــن فــي التصـــدي للوثــائق التاریخیــة

وكـذلك االجتمـاعي فهـي  النظر ألیها في السیاق التـاریخي األیـدیولوجي الـذي یحـیط بالباحـث،

تـرفض مــا وقعــت فیـه الســلفویة والعصــرویة رفضــا مبـدئیا، وهــو مــا تسـمیه ( مبــدأ األدلجــة فــي 

النظر إلى التاریخ والتراث العربي)، وهذه النزعة نشأة فـي ظـل االخفـاق التـي عنیـت بـه الثـورة 

  .2الثقافیة الحدیثة والمعاصرة

                                                             
  .السابق المرجع 1
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  آفـاق البحـث فـي التـاریخ والتـراث العـربیین وتقـوم النزعة التحییدیة تمارس تأثیرا سلبیا علـى

الراهنـة، وقـد ظهـر هـذا  أساسا على طرح التـراث والتـاریخ جنبـا بعیـدا عـن لحظـة األحـداث

 االتجاه نتیجة ما عانت به الثورة الثقافیة المعاصرة والحدیثة.

 النزعة المركزیة األوروبیة:  .ه

الالتاریخي ــ الالتراثي وهي نزعة نشأت خـارج هي النزعة األخیرة التي یدرجها في نطاق      

مـــن أنهـــا تـــرى فـــي هـــذا التـــاریخ العـــالمي حضـــارة واحـــدة تتمثـــل فـــي  انطالقـــاالـــوطن العربـــي، 

یر األوروبیة فهي في نظر هـذه النزعـة، لـم تسـتطع الحضارة األوروبیة أما الشعوب األخرى غ

المحدد، فإذا ما تسامحت مع هذه تحقیق شیئ یتیح لها الزعم بأنها قد حققت حضارة بالمعنى 

، أمــــا الحضــــارة بــــالمعنى الــــدقیق فهــــي الشــــعوب قالــــت أنهــــا: " معــــابر حضــــاریة " لــــیس إال 

فـإن هـذه النزعـات الفكریـة التـي أتینـا علـى ذكرهـا، تعـد أساسـیة وحاسـمة  .1الحضارة األوروبیـة

كري الذي یقترحه طیب في نطاق الفكر العربي، وهذه التیارات الفكریة یقوم علیها المشروع الف

  تیزیني، في مدونته.

  ینـــدرج هـــذا االتجـــاه فـــي نطـــاق الالتراثـــي ال تـــاریخي وهـــو نشـــأ فـــي الغـــرب خـــارج الـــوطن

 العربي.
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 لمادیة التاریخیة: ( طیب تیزیني وحسین مروة)ل النقدیة المقاربة .3

بدأت أولى استعماالت المنهج المادي التاریخي الماركسـي فـي الفكـر العربـي فـي سـنوات      

: فــي الدراســات االجتماعیــة واالقتصــادیة والسیاســیة والتاریخیــة الســتینیات مــن  القــرن العشــرین

  فــي ســیاق إزدهــار الفكــر الماركســي فــي الغــرب األوروبــي بعــد نهایــة الحــرب العالمیــة الثانیــة

أقـدم نشــأة، وتعـود إلــى عشـرینیات القـرن عینــه، إال أنهـا مــا  وعیة الحزبیــة العربیـةومـع أن الشـی

تـــدبیح  ىمـــا كانـــت مســـاهمتها تتعـــد تركـــت أثـــرا فـــي مجـــال الكتابـــة والتـــألیف والبحـــث العلمـــي

وحین بدأت موجة التألیف العربي األخذ بالمنهج المادي  ،1السیاسیة والتقاریر الحزبیة البیانات

وشـمل مجــاالت مختلفــة: كالنقــد واإلقتصـاد، والفكــر السیاســي والفلســفة  والتـاریخي فــي االمتــداد

 انـي وحسـین مـروة كـانو یبهـم وخاصـة الطیـب تیز  كما أن الباحثین الذین ارتبط أهم هـذا المـنهج

  .2یة التفكیر في تاریخه وقضایاه برؤیة جدیدةمن أهم العرب معرفة للتراث وتحسسا ألهم

  من أهـم البـاحثین فـي المـنهج المـادي التـاریخي ومعرفـة للتـراث هـم الطیـب تیزینـي وحسـین

 مروة.
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 :التراث والثورة  

  1للتـراث والثـورة اقترانـانیات والثماننیـات، تحمـل عناوینهـا یصدرت كتب عدة فـي سـنوات السـبع

ــا للصــلة  ــا تأثیری بینهمــا، بمــا هــي صــلة تالزمیــة وكــان فــي وضــعها علــى هــذا النحــو أو تعریف

من مؤلفیها، بـأن العالقـة بـالتراث لـم تقطـع علـى الـرغم مـن جراحـات الحداثـة  االعترافبعض 

وأن هــذا لــم یــدخل إلــى المتحــف لیخبــر عــن ذمتــه الــذي  19االجتماعیــة والثقافیــة منــذ القــرن 

نمــا نجــده وجــودا وفاعلیــة فــي زمــن ممتــد مضــى أو علــى مســتوى المعرفــة فــي ذلــك الــزمن وإ 

، هكــذا را فــي هــذا الــزمن الجیــد: ســلبا أو إیجابــاالحــق، بــل وبــات أن یملــك ویســتعیر لنفســه دو 

صـراع طبقـي یجـري علـى صـعید الـوعي بـین  هـو بهـذا المعنـى فالمعرفة والصراع على التراث

  .2أیدیولوجیتین متقابلتین في المصطلحات واألهداف

 بین التراث والثورة تسیر إلى صلة كل زمـن، وأن دخـول التـراث إلـى المتحـف نجـده  الصلة

 وجودا في زمن ممتد الحق، وأن الصراع على الثورة هو صراع طبقي.

 

                                                             
طیــب تیزنــي، مــن التــراث إلــى الثــورة حــول  )،1973غــالي شــكري، التــراث والثــورة، (بیــروت، دار الطبعــة،  1

والتجدیـد، مـن التـراث ()، حسـن حنفـي، 1976نظریة مقترحة في التراث العربي ( بیروت، دار ابـن خلـدون، 
لقزیــز نقـال عـن عبـد اإللـه عبـد ب )،1988روت، دا التنـویر والمركـز الثقــافي العربـي العقیـدة إلـى الثـورة ج، بیـ

  .142.، ص 2006، بیروت، شباط 02نقد التراث، مركز دراسات الوحدة العربیة، ط
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 :األیدیولوجیة والتراث 

بالقضـیة  یتكرر القول عند الباحثین الماركسیین العرب في تصنیف التراث، إن اإلنشغال     

قبـل ذلـك الهـاجس هذه لیست هاجسا فكریا وعلمیا فحسب، وٕانما هو إلى جانـب ذلـك أو حتـى 

هـو مـا أسـس للفكـر فیـه وسـوغه فـدفع  یكـون اإلیـدیولوجي فـي هـذا الهـاجسإیدیولوجي، بل قد 

إلى البحث في قضایاه واشكالیته، یتعلق األمر، في هذا الضرب من النظر الماركسي العربي 

ضـمن مكانة ممیـزة  ة التراث بمهمة عمل فكري من طبیعة نضالیة تعثر للتراث علىإلى مسأل

مشروع للتغییر االجتماعي أو قل للثـورة االجتماعیـة والوطنیـة، لقـد قـرئ التـراث ومـا زال یقـرئ 

اإلقطاعیـــة، البرجوازیـــة، الســـلفیة : 1تســـمیاتها بـــاختالف(  قـــع اإلیدیولوجیـــة الســـائدةمـــن مو 

وحـان الوقـت فـي حسـبان البـاحثین الماركسـیین العـرب ألن  ،البرجوازیة الصغیرة...) الرجعیة،

ــة التحرریــة تســمیاتها أیضــا بــاختالفالنقــیض(  یقــرأ مــن موقــع األیدیولوجیــة ــورة التقدمی : الث

ـــة، االشـــتراكیة ...)، والوقـــت حـــان ألن الظرفیـــة ظرفیـــة مـــد تحـــرري: وطنـــي، قـــومي  القومی

   .2اشتراكيو 

  قرء التراث من موقع األیدیولوجیة الرسـمیة السـائدة: لكـل الماركسـیین العـرب أرادوا أن یقـرأ

ـــع األیدیولوجیـــة النقـــیض  ـــة تســـمیاتها كـــالثورة االشـــترا بـــاختالفمـــن موق كیة... ألن الظرفی

 ظرفیة مد تحرري.

                                                             
  .143، ص المرجع السابقنقد التراث،  :عبد اإلله بلقزیز 1
  .143المرجع نفسه، ص  2
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یســـتعرض األعمـــال الفكریـــة المتناولـــة موضـــوع التـــراث مـــن زاوي  حــین كـــان حســـین مـــروة    

بــدیل، لــم یجــد غیــر عملــي الطیــب تیزینــي ومهــدي عامــل وحســن حمــدان  أیدیولوجیــةو فكریــة 

مـن تـرادف أعمـال البـاحثین  أنـه یفهـم اإلشـارةى إلـى  هـیستشهد بهما في هـذا المضـمار، واألد

أنه ظاهرة تجیب عن حاجة موضوعیة  في الواقع السیاسي  ،1التاریخي هج المادينبالم األخذ

واالجتمــاعي والعربــي الناشــئ آنئــذ، هــي الحاجــة إلــى حــل مشــكلة العالقــة بــین حاضــر عربــي 

تـراث) هـو عینـه مشـكلة الحاضـر الـذي یسـتدعیه " التغییر الثوري " وماضـي ( ینخرط في أفق

سـة والفكـر، وهــذا یعنـي، عنــده أن السیا ین مـن مواقــعقعفـي معركـة أیدیولوجیــة تخـاض مـن مــو 

التـي فرضـت نفسـها  ،2الترادف لم یكن من قبیل الصدفة وٕانما مما اقتضته الضـرورة التاریخیـة

العلمـي، كمـا یـراه  ملتـزم بقضـایا التحـرر والتغیـر وملتـزم بـالمنهج  موضوعیا على وعـي عربـي

  التاریخ والفكر.مروة، في النظر إلى قضایا 

 األعمــال المتبادلــة موضــوع التــراث مــن زاویــة أیدیولوجیــة واستشــهد  ســیتعرض حســین مــروة

ي ومهــدي عامــل، كمــا أنــه یفهــم مــن تــرادف أعمــال البــاحثین اآلخــذین زینــتیذلــك بالطیــب 

 هج المادي التاریخي.نبالم

                                                             
أنظــــر: طیــــب تینزینــــي، مشــــروع رؤیــــة جدیــــدة للفكــــر العربــــي فــــي العصــــر الوســــیط (دمشــــق، دار دمشــــق  1

ـــــات العربیـــــة1971 ـــــروت، دار الفرابـــــي  )، ومهـــــدي عامـــــل، أزمـــــة الحضـــــارة العربیـــــة أم أزمـــــة البرجوازی (بی
، بیـروت، شـباط 02نقال عن عبد اإلله عبد القزیز، نقـد التـراث، مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة، ط )،1974
 .143، ص 2006

ــــ االســـالمیة، بیـــروت، شـــباط نالأنظـــر: حســـین مـــروة،  2 ، ص 2016زاعـــات المادیـــة فـــي الفلســـفة العربیـــة ـ
143. 
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  ــــب تیز ــــم یكــــن طی ــــات الفیلســــوف الماركســــي الفرنســــيیل           نــــي وحســــین مــــروى قــــد قــــرأ كتاب

ــا مــا كتبــاه عــن التــراث، وخاصــة عــن " أكتوســیري " حتــى مــ موقــع أیــدیولوجي  التــزاما كتب

معین في النظر إلیه، أو همـا علـى األقـل لـم یقـرأ، نقـده الحـاد لألیدیولوجیـة ووضـعه الحلـم 

عادا معنـاه اللینـي ووظفـاه عرفیة حاسمة معهـا، ذلـك أنهمـا اسـتفي مقابلها، بوصفه قطیعة م

االسالمي، أو عن الموقف التقدمي منه، والغریـب أن مهـدي فیما كتباه عن التراث العربي 

  عامل، األلتوسیري بامتیاز، بل أكثر المثقفین

 .الماركسیین العرب األلتوسیریة 

  لم یقرأ طیب تزیني وحسین مروة للفیلسوف الماركسي التوسیري حتا كتبا عن التراث، ذلك

 الراث العربي االسالمي. أنها استعانا معناه اللینیني ووظفاه في ما كتباه عن

  طــوى تمــام المفهــوم األلتوســیري لألیدیولوجیــة مســتدعیا تعریــف لینــین لهــا كرؤیــة للمجتمــع

والعــــالم تحملهــــا رؤیــــة اجتماعیــــة بــــدافع عــــن مصــــالحها وهكــــذا اجتمــــع رأي الثالثــــة عــــن 

األیدیولوجیــة لــیس نظامــا معرفیــا ولــیس واحــدة وٕانمــا هــي أیــدیولوجیات أو هــي علــى األقــل 

، وأن متقابلتــان، وأن األیدیولوجیـة الثوریــة هـي التــي تتمتـع بالصــحة التاریخیــةدیولوجیتان أیـ

النظر إلى التـراث هـو مـا فـتح لمعرفتـه أفقـا جدیـدا فـي التفكیـر والممارسـة، ذلـك أن التـراث 

                                                             
 ،مقـدمات نظریـة لدراسـة أثـر الفكـر  أفصحت، األلتوسیریة عن نفسها إلى الحد األقصى فـي: مهـدي عامـل

     ، الــــــذي حمــــــل 01، ج1971االشــــــتراكي فــــــي حركــــــة التحــــــرر الــــــوطني، العربیــــــة، بیــــــروت: دار الفرابــــــي، 
 02القزیز، نقـــد التـــراث، مركـــز دراســـات الوحـــدة العربیـــة، طبـــ عبـــد اإللـــهبعنـــوان: فـــي التنـــاقض، نقـــال عـــن 

  .144، ص 2006بیروت، شباط 
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لیس موضوع تفكیر فقط بل موضوع اسـتعمال اجتمـاعي وسیاسـي حتـى ال نقـول إنـه لـیس 

 . 1أنه موضوع استثمار اجتماعي وسیاسي موضوع تفكي وبحث إال

  أي مســتدعیا تعریــف لینــین لألیدیولوجیــة كرؤیــة للمجتمــع والعــالم، حیــث رأى الثالثــة عــن

األیدیولوجیة أنها أیدیولوجیات، وأن النظر إلى التراث هـو مـا یفـتح أفقـا جدیـدا فـي التفكیـر 

 والممارسة أي أن التراث موضوع استعمال اجتماعي سیاسي.

  قــد تجــدد فــي  2كــان المعنــى األصــل لألیــدیولوجیا عنــد مــاركس، بمــا هــي وعــي زائــفإذا

ي وســاد منــذ ذلــك الحــین قبــل أربعــین عامــا فــي البــاحثین الماركســیین ســیر االســتعمال األلتو 

 إنتـاجهم ابـالمعنى اللینـي وأعـادو  اوتمسـكو  اعتراضـاالعرب في میـدان التـراث أعرضـوا عنـه 

في نصوصهم فتحدثوا عن األیدیولوجیة البرجوازیة في ردیف الزیف والتضـلیل أي هـي مـا 

ینطبــق علیــه حصــرا تعریــف كــارل مــاركس لإلیــدیولوجیا وعــن اإلیــدیولوجیا توریــة للمــرادف 

في الحقیقة ولكن بعیدة عن ثنایـا الزیـف الحقیقـة، الخطـأ، الصـواب فـي اإلیـدیولوجیا فأعیـد 

إیــدیولوجیا رجعیــة وٕایــدیولوجیا  جیتین متقــابلتین علــى هــذا المقتضــى: التمییــز بــین إیــدیولو 

 .3تقدمیة

                                                             
 .144، ص المرجع السابقنقد التراث،  بلقزیز: عبد اإلله  1
2    Karal markas et friendrich engels, l'idiologie du marsism, paris: edition 

social 1976.  
 .144ص المرجع السابق، لقزیز، نقد التراث، اإلله ب نقال عن عبد

 .144، ص 2006بیروت، شباط ، 02لقزیز، نقد التراث، مركز دراسات الوحدة العربیة، طعبد اإلله ب 3
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 ي فسـادزائـف فهـي فـي االسـتعمال األلتوسـیر  قد تكون اإلیـدیولوجیا عنـد مـاركس هـي وعـي 

فقـد جعـل الماركســیین العـرب میـدان التــراث یتمسـكون بـالمعنى اللینــي وأعـادوا انتـاجهم فــي 

 اإلیدیولوجیا البرجوازیة واإلیدیولوجیا الثوریة.نصوصهم فتحدثوا عن 

 علــى التــراث قابــل لــإلدراك فــي نظــر دارســیه الماركســیین  دیولوجي للصــراعیــإن الطــابع اإل

االختالف في قراءتـه وتأویلـه بـین كـل مـا یتناولـه بالتـأریخ والبحـث، إذ علـى الـرغم مـن  نم

أو أن النتاج الفكـري التراثـي هـو كمـا یقـول حسـین مـروة: " إال أن قراءتـه  أن التراث واحد،

متعددة، ولیس التعدد في القراءة مفهوما، فهما إیبیسیتیمیا، وال ذلك مما یعني الباحثین فیـه 

مــن منظـــور ماركســـي، وٕانمـــا هــو مـــدرك بوصـــفه قرینـــة علــى اتصـــال اآلراء المختلفـــة فیـــه 

  .1وحدود تقبلها یختلفون ا ینطلق الباحثون فیهبالمواقع والمنطلقات التي منه

 :التراث والتقدم 

 إشـكالیةالتـراث بوصـفها  إلشـكالیةمر معنا في القسم األول من هذا الكتـاب تحدیـد نظـري     

والسیاســي والثقــافي علــى المنتمــین إلیــه فهــي  حاضــرأو اشــكالیة یطرحهــا الحاضــر االجتمــاعي

الحاضـر، ال تتعلـق بالماضـي بوجـه مـن وجـوه التعلـق فـي  معضـالته إنتـاجمشكلة ماض یعید 

معاصــرة ال صـــلة للتـــراث  إال بمــا هـــو موضـــوع ینتجــه الحاضـــر الـــراهن ویفكــر فیـــه ألغـــراض

  2والماضي بها.

                                                             
  .المرجع السابق 1
 .146، ص المرجع السابقالقزیز، نقد التراث، ب عبد اإلله 2
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یعتبــر التــراث أشــمل داللــة مــن التــاریخ ألنــه لــیس ماضــي محــض بــل هــو لحظــة تمتــد مــن    

  الماضي إلى الحاضر.

      ه، علــى اتصــال مســألة التــراث بمســألة الثــورة بمــا هــي نــي، فــي غیــر مناســبیطیــب تیز

الثقـــافي  1التغییـــر ویــوفر فیـــه المـــوروث إمكانیـــاتاألفــق الموضـــوعي لمجتمـــع تتنــامى فیـــه 

افكــري مـــوردا هامـــا مــن مـــارده، لكنـــه ال یــرى امكانـــا لتمثـــل تراثنــا الفكـــري إال ضـــمن ثـــورة 

ال تكتمل عملیة  التغییر والثورة االجتماعیـة والوطنیـة مـن دونهـا كـان تیزینـي یفهـم  الثقافة،

 .2العالقة بین الثورة االجتماعیة والثورة الثقافیة بما هي عالقة ترابها

  ــییقتــرح طیــب تیز ــالثورة بمــا هــي األف الموضــوعي لمجتمــع تتنــامى فیــه  قنــي ربــط التــراث ب

إال أن ذلـــك لـــن یحصـــل مـــادام ث الثقـــافي والفكـــري، امكانیـــات التغییـــر ویـــوفر فیـــه المـــورو 

 تیزیني یفهم العالقة بین الثورة االجتماعیة والثقافیة.

  ــا ال نشــترط فقــط فــألن " مجابهــة التخلــف االجتمــاعي الشــامل والتجزئــة القومیــة فــي وطنن

، وٕانمـــا تقتضـــي أیضـــا تنــویر القطاعـــات االجتماعیـــة واالقتصـــادیة والتكنولوجیــة والسیاســـیة

غیـر أن  3كل ضـروري ثـورة ثقافیـة منظمـة ومخططـة تمثـل تراثنـا الفكـري االیجـابي..."وبش

 نظرته إلى الثورة الثقافیة ظلت مبهمة وغیر مقننة وقائمة على عمومیات.

                                                             
 .14، ص المرجع السابقالثورة،  إلىمن التراث  طیب تیزني: 1
  .285ص  ،المرجع نفسه 2
 .287، ص نفسهالمرجع  3
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  تشترط مجابهة التخلـف االجتمـاعي ثـورة ثقافیـة منظمـة تمثـل تراثنـا الفكـري، غیـر أن نظـر

 للثورة الثقافیة ظلت مبهمة. نيیطیب تیز 

  ذي تحملـه حركـة وع التقـدم الـني في رؤیة الصـلة بـین مشـر یال یختلف حسین مروة عن تیز

ثــوریین فــي  االتحــرر الــوطني فــي نظــره وبســبب التــراث، فــالثوریون عنــه ال یمكــن أن یكونــو 

ئــد ، أمــا العا1أیضــا ثــوریین فــي رؤیــتهم إلــى التــراث االحاضــر فحســب بــل ینبغــي أن یكونــو 

ــه  النــاجم عــن الممارســة تلــك الرؤیــة الثوریــة الــى التــراث فهــو إلــى جانــب حســن المعرفــة ل

 .2: " أصالة " قو الثورة الیوم والرد على المزاعم بانقطاع الصلة بینها وبین ماضیهاإثبات

تحتــاج قــوى التقــدم إلــى التــراث لبنــاء شــرعیتها علــى وجــه الخصــوص وكمــا تحتــاج فكــرة       

ة الى التـراث لكـي تعیـد تأسـیس نفسـها التـي تعتبـر بوضـعها حلقـة ضـمن اسـتمراریة التقدم الثور 

  التاریخ من الماضي حتى الحاضر.

 التراث في رؤیة مادته  

نـي یمـن موقـع ماركسـیة فهـي مـادة حدیثـة عـن طیـب تیز  اكتفیا بوصف هذه الرؤیة الى التـراث

كمـا أننـا سـنترك جانبـا بعـض التزیـد فـي وصـف  وصفها مادیة تاریخیة كما عند حسین مروى،

                                                             
 .20، ص 01ج ،اإلسالمیةحسین مروة، النزاعات المادیة في الفلسفة العربیة  1
 .36صالمرجع نفسه،  2
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ه متیـاز فیـه عنـد مـن ینتصـر لـمـا یمثـل عناصـر اال ، لنقـف علـىهـذا المـنهج بـالمنهج الثـوري

من الباحثین مقارنة بغیره من مناهج البحث، وهذا ما یضعنا أمام مسألتین متالزمتین في هـذه 

یسـي التـي تصـدر ئمات النظریـة األسـاس الر : المفـاهیم والمقـدالقراءة المادیة " العربیة " للتـراث

ني وحسین مروة والموضوع الرئیسي الذي یمنها قراءة الماركسیین العرب له خاصة الطیب تیز 

  .1یبني علیها معمار القراءة تلك مع التقدیم على صعوبة الفصل بینهما

  ومــادة تاریخیــة عــن حســین  نــي،یالتــراث عــن مواقــع الماركســیة فهــو مادیــة جدلیــة عــن تیز

  مروة.

 المقدمات النظریة للقراءة:  .أ

وتشـتغل بهـا كعـدة  اإلسـالممقدمات نظریة ثالث تقوم علیها المقاربة المادیة للتراث العربي    

مفاهیم هي: أسبقیة الواقع على الفكر، دور العامل االقتصادي في التاریخ، وفي تطـور الفكـر 

ودوره في تغییره، وهي مقدمات تحظر في الدراسات التراثیة الماركسیة  ثم أثر الفكر في الواقع

ها كمفهوم وبین محاوالت تطبیقها في دراسات تاریخ تیلتر  ت ومتباین بینو العربیة حضورا متفا

  .2الفكر العربي

                                                             
  إن وصــف المــنهج المعرفــي الســتیعاب التــراث بأنــه مــنهج ثــوري یقتضــي أن یكــون عــن أیــدیولوجیا ثوریــة

 .31المرجع نفسه، ص  :أنظر
  .148، ص المرجع السابقنقد التراث،  لقزیز:عبد اإلله  ب 1
 .148، ص المرجع نفسه 2
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  وهـــي ثالثـــة تشـــتغل بهـــا  إالحضـــور مقـــدمات فـــي الدراســـات التراثیـــة الماركســـیة العربیـــة

 للتراث العربي كعدة مفاهیم موجهة. المقارنة المادیة

  كانت المادة: البدءفي 

یتحدث حسین مروة عن أشكال مختلفـة للمادیـة ( الفلسـفیة) فیقـرر أن هنـاك موقفـا مشـتركا    

     وهـــو الموقــف الــذي ینظــر إلــى العــام المـــادي  ین بــین مختلــف اإلشــكال،اتجــاه ظــواهر العــالم

مــن الــوعي وجــودا، فإنــه الواقــع الموضــوعي االزلــي المســتقل  األســبقإنــه ( هكــذا فــي الــنص) 

ـــر  1بوجـــودهن عـــن كـــل قـــوة أخـــرى خارجـــة عنـــه وٕاذا كانـــت أســـبقیة المـــادة للـــوعي هـــي التعبی

  الفلسفي عن هذه القاعدة فإن ترجمتها في التاریخ والثقافة والمجتمع هي أسبقیة الواقع للفكر.

 الم المــادي أال وهــو الواقــع الموضــوعي یقــرر حســین مــروة أن هنــاك موقــف ینظــر إلــى العــ

 االزلي المستقل.

  " یقول ابن تیزیني: * الـوعي االجتمـاعي یـرتبط بـالواقع االجتمـاعي ارتباطـا وثیقـا " ولـذلك

یغــــدوا مــــن الضــــرورة المبدشــــیة أن نتقصــــى خلفیتــــه العامــــة وغیــــر المباشــــرة فــــي الواقــــع 

 .2االجتماعي نفسه*

خــذون بهــذه القاعــدة فــي التحلــیلن وفــي النظــر إلــى تــاریخ أالتــراث أنهــم ال ی إن مشــكلة دارســي

إلـــى اســـقاط تاریخیـــة التـــراث والســـقوط فـــي نظریـــة متتالیـــة فینتهـــون  الفكـــر العربـــي اإلســـالمي 
                                                             

 .149، ص السابقالمرجع  1
 .230 تیزني، من التراث الى الثورة، حول نظریة مقترحة في التراث العربي، صطیب  2
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في نظر حسین مروة '' المادیـة الجدلیـة فـي نظـر  ووحدها المادیة التاریخیة،،1ومیتافیزیقیة إلیه

وحـــدها التـــي تقـــراه فـــي ظرفـــه  ألنهـــاتقـــدم المـــنهج العلمـــي المناســـب لدراســـة التـــراث،  نـــي)یتیز 

التاریخیة التي انتجتهن فال تنظر إلى االفكـار بوصـفها كائنـات تتناسـل مـن بعضـها فـي سـیاق 

طبقیـــة  نظــري خـــالص ومغلـــق، وٕانمـــا هـــي تعبیـــر عــن شـــروط موضـــوعیة وأوضـــاع اجتماعیـــة

  وتطلعات ایدیولوجیة.

  فوحـــدها مادیـــة إلـــى اســـقاط تاریخیـــة التـــراث فـــي نظـــرة میتافیزیقیـــة اث ینتهـــون دارســـي التـــر

 تاریخیة في نظر حسین مروة ومادیة جدلیة في نظر تیزیني.

 :أولیة العامل االقتصادي 

فــي العــالم االجتمــاعي ویتحــدد الفكــر بــالواقع  قــع الطبیعــي،یتحــدد الــوعي بالمــادة فــي الوا     

وع یســاوي ( الطبیعــة، المجتمــع) وجــودا مســتقال عــن ضــبیــان ذلــك فــإن للمو  أمــا وفــي التــاریخ،

الــذات ســواء هــي أدركتــه أم لــم تدركــه وأســبقیة فــي الكینونــة مــن حیــث هــي أســبقیة أنطولوجیــة 

  .2ومعرفیة في الوقت عینه

  في الكینونة. وأسبقیتهالطبیعة والمجتمع لهما وجودا مستقال عن الذات   

                                                             
 .01ج یة في الفلسفة العربیة االسالمیة:النزاعات الماد حسین مروة: 1
  .150، ص المرجع السابقنقد التراث،  لقزیز:عبد اإلله ب 2
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جهــة نظــر المادیــة الجدلیــة والمادیــة التاریخیــة فــي فــي بیــان و  فاضــةاإللــیس هنــاك مجــال     

ــد فــي  المســألة وســرد حجاجهــا الفلســفیة فــي ذلــك لكــن التــذكیر بهــا علــى وجــه مــن العمــوم یفی

الة علیها بوصفها مفتاحا لقراءة الفكر قإضاءة معنى الشروط الموضوعیة ' التي تشدد هذه الم

  .1وتاریخه

  والمادیة التاریخیة هي على وجه العموم تفید معنى الشروط الموضوعیة.المادیة الجدلیة 

ــةتتكــرر      إلــى دور العامــل االقتصــادي فــي تطــور الفكــر فــي كتابــات طیــب تیزینــي  اإلحال

وحســـین مـــروة إلـــى حـــدود تتبـــین فیهـــا المبالغـــة صـــریحة علـــى نحـــو وقـــائع، فـــالظواهر الثقافیـــة 

ومســتوى  اإلنتــاجا بعالقــات مــها التاریخیــة فحســب وٕانبشــروط (التراثیــة) عنــدهما لیســت تتعلــق

الفكـرة البـد معلقـة التبـین علـى فهـم عواملهـا االقتصـادیة  أنوأن الفكرة، أي  اإلنتاجتطور قوى 

ومع هذا مجالها " تاریخ الفكر" ال یلزمهـا ـــ حكمـا ـــ بمعرفـة عـالم هـذه  التأسیسیة التي أنتجتها،

  .2العلوم

نجد في كتابات الطیب تیزیني وحسین مروة أن الظواهر الثقافیة (التراثیـة) عنـدهما هـي:      

  عالقات االنتاج ومستوى تطور قوى االنتاج.

                                                             
  .150، ص السابقالمرجع  1
 .150ص  ،نفسهالمرجع  2
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على إن االلحاح الشدید على التفسیر اإلقتصادي والطبقي لتیارات الفكر وظواهره في تاریخ   

مـروة بصـرف النظـر عـن وجهاتـه وحسـین ، االسالم لـم یكـن مقنعـا فـي دراسـات طیـب تیزینـي

معه فجوة من التحلیل غیر القابلة، للسد بین مقومـات نظریـة عامـة مـن  فلقد تبینت ،*1العلمیة

العوامل االقتصادیة والبنى التحتیة والطبقـات وعالقـات االنتـاج... الـخ وبـین معطیـات فكـر لـم 

لنظریـــة هــذه القاعــدة ایــنجح أي منهمــا فــي بــین صــلتها بتلــك المقـــدمات، فهــذا انتهــى العمــل ب

  .2قاعدة النظر إلى الفكر في عالقته الجدلیة، التفاعلیة بالواقع والمنهجیة ومن وجود التزام

 ن كــااللحــاح علــى التفســیر االقتصــادي والطبقــي فــي تیــارات الفكــر فــي تــاریخ االســالم لــم ی

 مقنعا في دراسات الطیب تیزیني وحسین مروة.

 :أثر الفكر في الواقع  

ـــز البـــاحثون الماركســـیون أنفســـهم، عـــادة بالتشـــدید علـــى الطبیعـــة الجدلیـــة لتفكیـــرهم       یتمی

المادى على تهمة السقوط في النزعـة المادیـة المیكانیكیـة التـي یرجـع بهـا كثیـرون مـن التشـدید 

والفاعلیــة فـي التــاریخ، ونفــي القــول ، الفكـر مجــرد انعكــاس آلــي   اإلرادةعلــى عامــل  واإللحـاح

جتماعي، أو ترجمة حرفیة لمعطیاته وذلك لتعارض هذه الفكرة مع أساسیات النظریة للواقع اال
                                                             

  مــثال  فــي هــذا المقطــع الــذي یقــول: " بــدون الوقــوع فــي مزالــق االقتصــادیة المیكانیكیــة، التــي تمــنح العامــل
، نــرى أنــه مــن الــالزم اإلشــارة إلــى اإلنســانياالقتصـادي الــدور الحاســم والوحیــد فــي عملیــة النمــو االجتمـاعي 

الفكـــر نفســـه بمعـــزل عـــن هـــذا العامـــل فـــي العملـــة تلـــك بمعنـــى أنـــه خطـــأ فـــاحش أن نبحـــث عـــن نمـــو  أهمیــة
  التي خافتها الجوانب االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة والتكتیكیة ". اإلمكانیات

  .256، 228، ص 01مشروع رؤیة جدیدة للفكر العربي المعاصر، الوسیط، ج تیزیني: طیب 1
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السیاسي واالجتماعي، الفكر في هـذه المقالـة، یـؤثر فـي الواقـع  الماركسیة وخاصة في المیدان

  1بمقدار ما یتأثر ویتحدد به...

  المـادي، ونفــي البـاحثون الماركسـیون یتمیـزن عــادة بالتشـدید علـى الصـبة الجدلیــة لتفكیـرهم

 فكرة أن الفكر مجرد انعكاس آلي للواقع االجتماعي فالفكر یؤثر في الواقع بقدر ما یتأثر.

، أن یســلط الضــوء الســریع علــى هــذه االســتقاللیة النســبیة التــي یتمتــع بهــا ولقــد حــاول تیزینــي

الواقــع، وٕان یكـــون االعــالن عــن العالقـــة نظریــا غیــر مناســـب مــع االعــراض عـــن  إزاءالفكــر 

رؤیتها أثناء تحلیل المادة الفكریة التراثیة وربما كان حسین مروى الذي لـم یلتفـت إلـى المسـألة 

نظریا كالتفات تیزیني الیها أكثـر حـرص مـن هـذا األخیـر علـى الوفـاء لهـذه القاعـدة فـي رؤیتـه 

العالقـــة بـــین التـــراث العربـــي االســـالمي ومحیطـــه االجتمـــاعي والتـــاریخي إذ تكـــرر عنایـــة فـــي 

  قطاعاتها المختلفة.في فافة العربیة قوالتحلیل بمعطیات الث العرض

  ذلــك أن حســین مــروى كانــت رؤیتــه مخالفــة لتیزینــي ویتمثــل فــي حرصــه علــى الوفــاء فــي

 رؤیته العالقة بین التراث العربي االسالمي ومحیطه االجتماعي والتاریخي.

 الموضوعة المؤسسة للقراءة:  .ب

رات مادیــة فــي یــبدراســة مــا اعتبــراه تعب تیزینــي ومــروة غنــيتغرب لــه أن ســلــم یكــن ممــا ی     

مدرسة فكري مادیـة تـرى االتجاهـات المادیـة فـي  الباحثان معا من إذ، اإلسالميالفكر العربي 

                                                             
 .152 ، صالمرجع السابقنقد التراث،  بلقزیز:عبد اإلله  1
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ـــى مـــن الحقیقـــة واألك ـــق معرفـــة واألدن ـــاریخ الفكـــر االنســـاني االتجاهـــات األوث ـــة فـــي ت ـــر ثوری ث

ـــيالتـــاریخ، واســـتنادهما إ ـــة ف ـــى موضـــوعیة نظری ـــاریخ الفكـــر  ل ـــى ت ـــي نظرتهـــا ال الماركســـیة وف

  .1لتطور الفكر هو الصراع بین المادیة والمثالیةفي التعلیم بوجود قانون حاكم ل االنساني

 ـــة، واســـتنادهما إتیزینـــي ومـــروة همـــا مـــن م ـــة مادی ـــي لـــى موضـــوعیة الندرســـة فكری ـــة ف ظری

 .اإلنسانيالتاریخ الفكر  الماركسیة وفي نظرتها إلى

 المادیة والمثالیة: جدل 

ریخ الفكـــــر النظـــــري لـــــه خاصـــــیته      فـــــي هـــــذا المعنـــــى:" أن تـــــا 2كتـــــب طیـــــب تیزینـــــي     

همـا ملیة تكـوین معقـدة التجـاهین فلسـفین یكتسـب كـل منالذاتیة، هذه الخاصیة تكمن في ع

طابعا متعارضا مع اآلخر بشكل آخذ في العمـق والوضـوح، هـذان االتجاهـان همـا المـادي 

ــازا  رإنهمــا لــم یتكونــا دفعــة واحــدة، كشــكلین مــن أشــكال التفكیــالمثــال،  الفلســفي، فهمــا اجت

  .تاریخا خاصا بهما، وال یزاالن یمارسان وجودهما ویتابعان بالتالي سیرهما التاریخي"

  ـــي أن تـــاریخ الفكـــر النظـــري لـــه خاصـــیة نظریـــة تكمـــن فـــي اتجـــاهین یوضـــح طیـــب تیزین

المــادي والمثــالي فهمــا اجتــازا تاریخیــا وال یــزالن  أولهمــا معــرض لآلخــر فلســفیین كــل منهمــا

 هما التاریخي.سیر یواصالن 

                                                             
  .153، ص المرجع السابقالتراث، نقد  لقزیز:بعبد اإلله  1
 .09، در دمشق، ص 05مشروع رؤیة جدید للفكر العربي في العصر الوسیط، ط طیب تیزیني: 2
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وال یختلــف معــه حســین مــروة فــي هــذا الیقــین النظــري الــذب یبنــي علیــه، كــاألول قراءتــه      

یـر أن تیزینـي یـذهب أبعـد ممـا ذهـب عربي في العهد الكالسـیكي ( الوسـیط)، غللتاریخ الفكر ا

         عــــــن البحـــــث فــــــي جـــــذور هــــــذا الصـــــراع بــــــین المادیـــــة والمثالیــــــة فـــــي العصــــــر لیـــــه مـــــروةإ

 االبتدائیــةنجلز منقلبـا فــي األسـطورة والسـحر والطقــس عـن الوجــوه األولـى مسـتعیدا بــإ البـدائي،

لذلك التقاطب النظري، وهو أنى ذلك مـن بـاب اعتقـاده أن النظـریتین المتناقضـتین الـى العـالم 

  .1ین فلسفیین إال بعد تراكم تاریخيلم تتحوال الى اتجاه

 حسین مروة لطیب تیزیني في الفكر النظري. خالفه 

II. للمشرع النقدي ة نقدیةــــــــلمساء: 

  تجاه الماركسي المخالفال أوال: ا

 :حسین مروة .1

تفسیر  إعطاءلى كسیة كانت أحد أهم خیارات حسین مروة، تهدف أوال إالفلسفة المار      

بهـذا  واالسـتعانةللعالم على ضوئه تكتشـف المعـاییر الموضـوعیة لتطـور المجتمـع البشـري 

العـــالم ودفـــع عجلـــة التـــاریخ، فالمادیـــة الجدلیـــة تمثـــل فلســـفة القـــوانین  رالتفســـیر علـــى تغییـــ

                                                             
، ص 1978، دار الفرابـي، بیـروت، 01الفلسـفة العربیـة االسـالمیة، ج النزاعـات المادیـة فـي حسین مـروة: 1

27. 
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ـــة  ـــة علمی ـــذلك نظری العامـــة لحركـــة الطبیعـــة والمجتمـــع والفكـــر البشـــري ولتطورهمـــا فهـــي ب

  .1الحیاةوتقدمیة عن 

وقـد تــزعم حســین مـروة األخــذ برؤیــة المادیـة التاریخیــة فــي التعامـل مــع التــراث الفكــري     

أن التــراث فــي التطــور التــاریخي یصــبح شــیئا ســاكنا ال  ذلــك أنــه رأى والفلســفي والعربــي،

حركــة لــه، أي ال صــورة فیــه، محرومــا مــن قابلیــة الوصــول للحاضــر الــذي یصــبح بــدوره 

عكـــس مـــن ذلـــك رأى أن التـــراث فـــي ضـــوء المـــنهج المـــادي لوعلـــى ا محرومـــا مـــن تاریخـــه

رة دائمة ، هي صیرورة الحیـاة الواقعیـة التـي ینبـث منهـا و التاریخي كائنا حیا متحركا بصیر 

ویحیا فیها ومعها، یـتم ذلـك كلـه وفقـا لقـانون تلـك العالقـة الجدلیـة الحیـة القائمـة موضـوعیا 

  جود االجتماعي في الحاضر.بین الوجود االجتماعي في الماضي والو 

  یــرى حســین مــروة أن التــراث فــي التصــور الالتــاریخي یصــبح ال حركــة لــه، محرومــا مــن

الوصــول إلــى الحاضــر ورأى العكــس فــي أن التــراث فــي ضــوء المــنهج المــادي التــاریخي 

 كائنا حیا متحركا.

 موحــد متكامــل مــن أشــمال هــذا الــوعي تتجلــى فیــه األفكــار  التــراث فــي رؤیــة حســین مــروة

قـات االجتماعیـة فـه، نمط الحیاة في مجتمع معـین والعالمفاهیم والتطورات تجلیا یطابق وال

 اإلسـالميهم االیجـابي مـن التـراث الفكـري فیشترك جمیع مستخدما هذا المـنهج فـي مـوق إذ

                                                             
 .32، ص 1970، 04دار الطبعة للطباعة والنشر، ط تطور الفكر الماركسي، إلیاس فرح: 1



 الفصل الثانـــــي ومساءلة نقدیة للطیب تیزیني يروع النقدــــراءة في مشـق
 

 
79 

فاوت في تطبیق هذا األسلوب بین الطرح الشـكلي السـطحي، وبـین الطـرح تم الالعربي، رغ

 .1من أسس المنهج التاریخي ومبادئه العلمي الدقیق الذي ینطلق

 .التراث في رؤیة حسین مروة هو ما یشمل كل أنماط الحیاة 

 فـي كیفیـات قـراءة التـراث العربـي االسـالمي هـو  النظـر إعـادةحسین مروة أن مشروع  یرى

یزال في المهد لدى المفكرین والباحثین العرب والمعاصـرین وبـالرغم مـن ذلـك فقـد  بحث ال

عرف انتعاشا متزایدا  ووعیا متصاعدا تتجلى من خالل بعض المحاوالت النظریة قام بهـا 

محمود أمین العالم من خـالل كتابـه " معـارك فكریـة " ومحاولـة طیـب تیزینـي التـي یعتبرهـا 

 .2"الكلي  إطارهافي  جهد تطبیقي " ووضع فلسفة التراثمروة، األكثر قیمة ألنه 

  فكـرین العـرب كمـا عـرف تزایـدا مال یـزال فـي المهـد لـدى ال واإلسـالميقراءة التراث العربي

 متصاعدا یتجلى في بعض المحاوالت النظریة التي قام بها محمود أمین.

 انطالقـا مــن كونـه مشــكلة اســة أنـه تناولــت مسـألة التــاریخ الفكـري المعاصــر ر ومیـزة هـذه الد

ــةلا غایتهــا  فكــر العربــي الحاضــر ال مشــكلة الفكــر الماضــي وهــي محــاوالت منهجیــة علمی

 و والفكـر السـابق الكشف عن العالقة بین المفكرین في البنیة االجتماعیة العربیة الحاضر

 .3تماعیة السابقةبنیة االجعلیه في ال

                                                             
  .47، صالمرجع السابق حسین مروة: 1
 .06المرجع نفسه، ص  2
  .06، ص المرجع السابق،حسین مروة،  3
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 فـي البحـث عـن نزاعـات ادیـة فـي التـراث  ن تزامن المحـاوالت مـع مجهـودات حسـین مـروةأ

فــي رأي حســین مــروة ال العربــي االســالمي وتطابقهمــا مــع أهدافــه لــیس مــن قبیــل الصــدفة 

ع العربـي الـراهن قـریخیـة اقتضـاها الوارة تانتاج مبادرات شخصیة، بل تـم ذلـك بحكـم ضـرو 

قة بجدلیة العاللحقبة وعیا متنامیا وي،اذ عرفت هذه اوع نهضثورة تحریریة ومشر  إطارفي 

 .1بین حاضر الفكر العربي التراثي

 الماضــــي، وأن تــــزامن محــــاوالت  التــــراث الفكــــري هــــو مشــــكلة الفكــــر العربــــي الحاضــــر ال

هجیة العلمیة لیست من قبیل الصـدفة فـي رأي حسـین مـروة بـل بحكـم ضـرورة تاریخیـة المن

  یقتضیها الواقع العربي.

 موقف عبد اهللا العروي: .2

ى لــع إالل غیــر واع بنفســه وال یعمــلفوي باعتبــاره نهجــا هــاجم عبــد اهللا العــروي المــنهج الســی   

لــى الــوراء دون طائــل یقــول: "... فــالفكر الســلفي ( فــي الســلفي) كــان ســبب اجتــذاب العــرب إ

.. فالفكر السلفي في نظره یبقى یتراجع الى الوراء سـببا فـي 2.التخلف وسیبقى سبب التخلف "

یتخـذ مـن  وقـف ال مبـرر لـه والعـرويألنه یـرفض كـل األفكـار المنشـورة ویقـف مالتخلف، ذلك 

، عدة علوم، فیتساءل: أین نقائص التراث مادة للرفض ألنه یرى أن التراث تنقصه عدة أشیاء

                                                             
 .07المرجع السابق، ص  1
ـــــد اهللا العـــــروي: 2    05العـــــرب والفكـــــر التـــــاریخي، المركـــــز الثقـــــافي العربـــــي، بیـــــروت، دار البیضـــــاء، ط عب

 .200ص  ،2006
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الثقافي، العلوم اللسانیة، علم النفس التجریبي... فـي تراثنـا  اإلجتماعي،، اإلحصائياالقتصاد 

  .1التقلیدي "

  عبــد اهللا العــروي یعتبــر المــنهج الســلفي منهجــا غیــر واعــي یــدعوا الــى الــوراء وهــو ســبب

 التخلف.

  إنـــه یقـــوم بعملیـــة مقارنـــة بـــین الفكـــر الســـلفي والفكـــر الغربـــي وبـــین الواقـــع العربـــي والواقـــع

واقعـه ممـا الغربي، فالعروي یؤمن حق االیمان أن السلفي اذ یعود الى الوراء ال یعبر عـن 

ول حـنمـا هـو یتإلغرب انفصاال تاما، في حین أن الذي یدعوا الى اوبین الواقع  یحدث بینه

" ال یعـرف سـوى التـراث عـالوة ع الغـرب، یقـول العـروي بأنـه قه وواععه وواقمباشرة مع واق

 .2"على ذلك بكیفیة تقلیدیة 

  لى الوراء وال یعبر أبدا عن الواقع.وي یؤكد أن الفكر السلفوي یدعوا إالعر 

 ث انطالقا من هذا مفصوال عن واقعنا تاریخیا وفكریا وال صلة له بالوجـدان اأصبح التر  لقد

ثـار علیـه كـان أ ق ثـوري وأول مـاال عـن طریـإت بـالواقع ذن ال یـربط الـذاإالعربي فـالعروي 

ـــدع  ـــق شـــیئا وال تب ـــة الســـلفویة ال تخل هـــو التـــراث وكـــانوا  أهـــم الســـلفیون: ذلـــك ألن النظری

مـن أهمیـة التـراث وقدرتـه الماضي واجتراره، ممـا یقلـل مل على إعادة حضارة وٕانما هي تع
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ـــا  ـــوادر علمیـــة تجعـــل منـــه حقیقی ـــو علـــى ب ـــة وال یحتـــوي ول علـــى االســـتیعاب للعلـــوم الحدیث

 .1صفة التأكید على الذات العربیة اتجاه الغرب وٕاضفاءبالتبلور 

 قلـل مـن ال تبـدع حضـارة أو سـیئا فهـي تعمـل علـى اعـادة الماضـي ممـا ی النظریة السـلفویة

 على استیعاب العلوم الحدیثة. درتهأهمیة التراث وق

  رد العــروي علــى الماركســیین العــرب أن الماركســیة التقلیدیــة هــي الماركســیة التــي یتبناهــا

معــه ممــا هــؤالء الماركســیون، الماركســیة المتشــددة التــي تــرفض الغــرب وتــرفض التعامــل 

ســوف یجعــل منهــا فكــرا مســایرا للفكــر الســلفوي، وطالمــا أن هــدف العــرب هــو التقــدم فــإن 

لــــى تفهــــم إا الســــلفي أو الماركســــي المتشــــدد لــــن یأتیــــا بجــــدوى ممــــا یــــدعو  المــــوقفین ســــواء

د المعطیــات اللیبیرالیــة الغربیــة واســتیعابها، غیــر أن اللیبیرالیــة فــي الغــرب قــد تتعــرض للنقــ

جســد هـذا النقــد فـي تیـارات عــدة كالفوضـویة والســریالیة الغـرب نفسـه، وت والثـورة مـن طــرف

 .2والفرویدیة

  الماركسیة التقلیدیة هي الماركسیة التي ترفض الرب والتعامل معه، وأن العرب هدفهم هـو

 التقدم.

   جــاء  العــروي " لتوضـــیح األیدیولوجیــة: یســتعمل هـــذا الحــث كلمــة أیـــدیولوجیا فــي ثالثـــة

 معان:

  مالئمةصلها الواقعي تبعا ألدوات ادراك غیر ذهنیة مفارقة ألصورة. 
                                                             

  .50، ص المرجع السابق 1
  .43المرجع نفسه، ص  2



 الفصل الثانـــــي ومساءلة نقدیة للطیب تیزیني يروع النقدــــراءة في مشـق
 

 
83 

  الواقع لصعوبة أو استحالة تحلیل ذلك الواقع. بفكري یحجنظام 

 یقود الممارسة ویتحقـق أثناهـا األول  نموذججتمع آخر توظف كمنظریة مأخوذة من  بنیة

البرجوازیــة التــي تعنـــي أن  یولوجیــةدهــو مــا تعبــر عنـــه فــي التــألیف الماركســیة عبـــارة اإل

        لیـــه األســـطورة المرشـــدةإوالمعنـــى الثـــاني مـــا تشـــیر  ،للتكـــوین الـــذهني للطبقـــة الوســـطى

 یتاریـارولیدیولوجیـة البلیـه عبـارة اإلإقصـد أو التعاقل عند فروید، والمعنى الثالـث هـو مـا ن

 .1التي تعني ضرورة المجتمع الذي یعمل الشاغلون علة تحقیقه

 لذهنیــة، مقارنــة ألصــلهااحقــق األیدیولوجیــة فــي ثــالث معــان: أال وهــي الصــورة العــروي ی 

 الواقعي ونظام فكري یحجب الواقع وبنیة نظریة.

  مــن أجــل نقــد علمــي للعقــل العربــي مــا یهمنــا مــن هــذا العــرض الخــاطف للقــراءات الســادة

ـــــیس "  ـــــي االســـــالمي ل           اهـــــا األطروحـــــات " التـــــي تقررهـــــا أو تتبنللتـــــراث فـــــي الفكـــــر العرب

ي تنتجهــاّ أي تشـفها هــذه القــراءات أو تلــك وٕانمــا یهمنــا فیهـا جمیعــا طریقــة التفكیــر التــأو تك

ن نقـــد األطروحـــات عنـــدما یغفـــل األســـاس أسســـها، ؤ شـــعوري " الـــذي یالفعـــل العقلـــي " الال

ال یمكـن أن ینـتج  وي فهـللوجیـة وبالتـاو یدیالمعرفي التي تقوم علیـه، هـو نقـد أیـدیولوجي لإل

یدیولوجیة، أما نقد طریقة االنتاج النظري " الفعل العقلـي " فهـو وحـده الـذي یكتسـي إسوى 

 .2بغة العلمیة ویمهد الطریق وبالتالي لقیام قراءة علمیة واعیةسال
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 فعـل العقلـي ألنـه هـو الـذي یؤسســها راءات هـو النـا فـي نقـد علمـي للعقـل العربـي للقـمـا یهم

  قراءة علمیة واعیة.مما یجعلها 

 حافظ یاسین: .3

عــام  هــي التــي قــادت الحــافظ الــى الحــزب الشــیوعي  إن مطالعــة بعــض كتــاب الماركســیة

م، كـــان یعتقـــد أنـــه مـــن الضـــروري االنتمـــاء الـــى الحـــزب الماركســـي وأنـــه معـــارض 1955

یعمــل مــن خلفــه المعســكر االشــتراكي الضــخم الــذي  تطــارده الدولــة وتنظــر الیــه بحقــد وأن

  .1الى ذلك انخراطه في التیار الوطنيف أجل التغییر العالم، یضا

 ـــب الماركســـیة جعلـــت بعـــض ا ـــد أنـــه مـــنلكت ـــالضـــروري االنتمـــاء  حـــافظ یعتق  ى الحـــزبإل

 د علیه.الماركسي وأن الدول تطارده وتحق

 ربـــي عظریـــة العامـــة للماركســـیة علـــى الواقـــع النإن تعریـــب الماركســـیة ســـیتم عبـــر تطبیـــق ال

العربــــي ولیــــدة انــــدماج الماركســــیة فــــي حقــــائق ن نظریــــة العمــــل الثــــوري أوتفاعلــــه معــــه، و 

ع العربــي فــي مواجهــة الواقــو والملموســة خــالل النشــاط الثــوري،  المجتمــع العربــي الخاصــة

قافي واالجتماعي الغارق في ظالل السحر والوهم والغیبیات، یصبح الذي یشنه التخلف الث
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لمواجهة هذا الواقع مواجهـة التأكید عل الجانب العلماني من الماركسیة ضرورة ال بد منها 

 .1شاملة

  سیظل یاسین حافظ وفیا للعلمانیة المتصلة بذكریات فولتـه وشـبابه مؤكـدا أنهـا واجبـة علـى

العــرب ووجــود الثــورة الدیمقراطیــة وأن هــذه الثــورة ذات جــذر علمــاني أســاس، وأن القومیــة 

 .2شكل ممارستهاالسیاسي وأن المواطنة هي یرها الحدیثة أو الوطنیة وال فرق في تعب

 .الثورة الدیمقراطیة هي ثورة ذات جذر علماني وهذا ما أكده یاسین حافظ على العرب 

  ــــة ارث شــــترك للشــــعوب والعــــالم، توحــــد ــــل االنســــاني واحــــد، فالثقاف ــــول الحــــافظ: " العق  یق

ــم الطــابع التناقضــي فــي وحدتــه، والشــعب العر غــویتوحــد، ر  مــن هــذا العــالم الــذي  ي جــزءب

ي تـعن سیروة التطور ال نجمت ال شك في أن ثمة خصوصیة عربیة ما یتحرك للخالص،

ق معلــق فــوق التــاریخ، هــذه الخصوصــیة التــي مــر بهــا المجتمــع العربــي ألعــن جهــر مطلــ

  ینبغـي أن نعــي كــل معالمهــا لكــي نســتطیع مواجهـة المتــأخر فیــه، تنــدرج فــي ســیاق الكــوني

 .3ال تفلت منه وال تتعالى علیه "

 يرث شعوب العالم والشعب العربي جزء من هذا العالم كما ینبغـي أن نحیـالعقل والثقافة ا 

 معالم الخصوصیة العربیة لنستطیع مواجهة المتأخر فیها.
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 مفهــوم مركــزي یحمــل دالالت مختلفــة ولكنهــا  فظ، النظریــة،انیــة فــي ترســیمة الحــن العقالإ

متضافرة في سیاقات مختلفة فهي تعني على الصعید المعرفـي تحـرر العقـل مـن الخرافـات 

حكمـــا مـــن  واألوهـــام والخرافـــات والغیبیـــات واألحكـــام المســـبقة فلتســـتدعي العلمانیـــة والعقـــل

        عـــــة أو المصـــــلحة معـــــاییر الحكـــــم، فهـــــي الجـــــدوى واالنجـــــاز والمنفالناحیـــــة العلمیـــــة، أمـــــا 

ات الماضـویة افیة واألیدیولوجیة نقدا لالتجاهـالنیة من الناحیتین الثقأو النجاح، وتعني العق

المعاصــــرة  لإلنســــانیةوالســــلفویة واألصــــولیة والتلفیقیــــة، وانــــدماجا فــــي الســــیرورة التاریخیــــة 

 .1نسانيومشاركة ایجابیة في تدبیر المصیر اإل

 ـــة یعنـــي مفهومهـــا فـــات واألحكـــام علـــى الصـــعید المعرفـــي تحـــرر العقـــل مـــن الخرا العقالنی

من الناحیـة الثقـافي واألیدیولوجیـة انـدماجا فـي السـیرورة التاریخیـة  النیةالمسبقة وتعني العق

 نسانیة.اإل

  نظر إلى الماركسیة على أنها ذروة العقالنیة، فذلك ألنه تنشد اعتاق االنسان وتحریـره مـن

رادتــه، ونفــي الشــروط التاریخیــة التــي جعلتــه إوالتــي تــود  إرادتــهســائر القیــود التــي تعــرف 

مغتربا من ناتج عمله، ومن عالمه وعن ذاتیتـه وهـذا فـي رأینـا مـا جعلـه یتراجـع عـن مقولـة 

اجتمــاع الثــورتین الدیمقراطیــة واالشــتراكیة وتحــول األولــى الــى الثانیــة ویــولي الثــورة القومیــة 
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ویشـیر الـى أنهـا تسـتغرق مرحلـة تاریخیـة بكاملهـا بحكـم  الدیمقراطیة االهتمام الذي تستحقه

 1التأخر الذي یحول دور عملیة التحول الدیمقراطي.

 ریــر االنسـان مــن القیــود والتــي ك ألنهـا تنشــد الــى التحأن الماركســیة دورة عقالنیــة، فــذل بمـا

 رادته.إق تعی

 وحـدة العربیـة علـى ن الماركسیة ساعدتني على نبذ التصـور الماضـوي للقومیـة العربیـة والأ

       انهـــــا أنظــــــر الیهــــــا مــــــن زاویـــــة مســــــتقبلیة كحجــــــر الزاویــــــة فـــــي بنیــــــان النهضــــــة العربیــــــة 

والرومانیة  رة الصوفیةشالموجزة، وشیئا فشیئا بفضل الماركسیة أیضا، نزعت عن وحدة الق

 لنمـو الـواقعي فـي تفكیـري أصـبحت أرىد القومي العربي وبالتـالي مـع االتي اكتسبها المعتق

ــــات الذاتیــــة والموضــــوعودون اســــتعانة أو اســــتخف ــــى العقب ــــل الســــیرورة اف إل یة التــــي تعرق

أو تكییـف الماركسـیة لألوضـاع  والوحدویة ولد كتب أكثر من مـرة حـول تعریـف الماركسـیة

 .2العربیة الملموسة

 بفضــل الماركســیة شــرع الحــافظ عــن الوحــدة القشــرة الصــوفیة والرومانیــة التــي كســاها بهــا 

لــى العقبـــات الذاتیـــة التـــي تعرقـــل إ ، كمـــا أنـــه أصــبح یـــرى وبـــدون اســـتهانةالمعتقــد القـــومي

 السیرورة.

  إن ماركســیتي كانــت معتقدیــة فــي أساســها لــد انطــوت خــالل فتــرة معینــة علــى عنصــر مــا

مجــرد عنصــر غیــر مهــیمن علــى كــل حــال، إذ أن تفكیــري كــان یوجــه عــام تقریبــاا عصــیا 
                                                             

 .27، ص المرجع السابق یاسین الحافظ معاصرا: 1
  .12المرجع نفسه، ص  2
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لم یخل البتة (التوبیخ)، وال في فترة مـن الفتـرات بیها أضف إلى ذلك أن تفكیري لدى محار 

أنه بقي حاضـرا یحـول دون طغیـان ویضمر في آخر، إال من عنصر واقعي یتضخم یوما 

 .1الیلي ومواقفيتحیدیولوجیا على تصوراتي و المعتقد أو اإل

  تفكیــــره كــــان عصــــیا لــــدى حــــافظ یاســــین هنــــا یطــــرح بماركســــیته أنهــــا كانــــت معتدیــــة وأن

 محاربیها.

  ثنــا نحــن، فهــو جــزء منــا " أخرجنــاه " مــن ذواتنــا ال لنلقــى بــه هنــاك بعیــدا اإن المقــرر هــو تر

ـــي منشـــاته " الحضـــاریة " أو  " البنیویـــة " وال  ـــوجي ف ـــرج األنتروبول ـــه تف ـــرج فی ـــا، ال لنتف عن

مـن أجـل أن نعیـده  لنتأمله تأمـل الفیلسـوف لصـروحه الفكریـة المجـردة ... بـل فصـلناه عنـا

 .2الینا في صورة جدیدة،وبعالقات جدیدة من أجل أن نجعله معاصرا لنا

  دا، وفصـــلناه عنـــا لنعیـــده الینـــا فـــي صـــورة ال لنلقـــي بـــه بعیـــالمقـــروء هـــو تراثنـــا وجـــزء منـــا

 معاصرة جدیدة لنا.

 نمـا یجـد مرجعیتـهإدیولوجیا هـو فـي الحـالتین ظـاهرة جمعیـة، إیـالعقل السیاسـي كممارسـة ك 

جتماعي ولیس في النظام المعرفي، فالنظـام المعرفـي یحكـم الفعـل المعرفـي في المخیال اإل

والرمــوز فهــو لـــیس  ومــة مــن البــداهات والمعــاییر والقــیمأمــا المخیــال االجتمــاعي أنــه منظ

                                                             
 .13، ص السابقالمرجع  1
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میدانا لتحصیل المعرفة بل هو مجـال الكتسـاب القناعـات، مجـال تسـود فیـه حالـة االیمـان 

 1واالعتقاد.

  ــــي الخیــــال االجتمــــاعي ال النظــــام ــــه ف ــــة تجــــد مرجعیت   العقــــل السیاســــي هــــو ظــــاهرة جمعی

 المعرفي، وهو مجال الكتساب القناعات ومجال لإلعمال واالعتقاد.

 جتمــاعي، التــاریخي لــب النظــر فــي ســیاقه المعرفــي اإلطالتعامــل مــع التــراث بموضــوعیة یت

إلـى  بإخضاعهیه نظرة عصریة وذلك أماال التعامل معه بصورة عقالنیة فیقتضي النظر ال

آلیـــات العصـــر وشـــروطه، ویعتمـــد " محمـــد عابـــد الجـــابري " فـــي تعاملـــه هـــذا علـــى مـــنهج 

 .2تحلیلي یطلق من النظر الى موضوعاته ال بوصفها مجلد مركبات بل بوصفها بنى

ــاء التــراث ومطلــوب مــن " التــراث " أن      العالقــة هنــا جدلیــة مطلــوب مــن الثــورة أن تعیــد بن

یساعد على انجاز الثورة والفكر الیسـاري العربـي المعاصـر تـاه فـي هـذه الحلقـة المفرغـة باحثـا 

هج لتطبیــق عـن مــنهج للخــروج منهــا، لمــاذا؟ ألن الفكــر الیســاري ال یتبنــى المــنهج الجــدلي كمــن

ــالتراث العــرب االســالمي یجــب أن یكــون انعكاســا للصــراع بــل یتبنــ اه كمــنهج مطبــق، وهكــذا ف

  .3مثالیة من جهة أخرىالطبقي وال

                                                             
 .15، ص السابقالمرجع  1
 افي العربــــي، بیــــروت، لبنــــان ســــات ومناقشــــات، المركــــز الثقــــمحمــــد عابــــد الجــــابري، التــــراث والحداثــــة، درا 2
  .47، ص 1991، سنة 01ط
  .15ص  المرجع السابق، محمد عابد الجابري، نحن والتراث، 3
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 قــة جدلیــة، والفكــر الیســاري یبنــي هــذا المــنهج الجــدلي عالقــة بــین الثــورة والتــراث هــي عالال

  كمنهج مطبق.

 االتجاه الوطني التوفیقي:ثانیا: 

 محمد عابد الجابري .1

  انشــغل أكثــر مــن غیــره  ، التیــار الــذيفــي الفكــر العربــي الحــدیث والمعاصــرالتیــار الســلفي

ائــــه واســــتثماره فــــي اطــــار قــــراءة أیدیولوجیــــة ســــافرة أساســــا اســــقاطا صــــورة " بــــالتراث واحی

نـة، انطالقـا مـن عملیـة البرهثـم مسـتقبل االیـدیولوجي علـى الماضـي، والمستقبل المنشـور لل

 .1تم في الماضي یمكن تحقیقه في المستقبل " االسقاط هذه ــ على أن " ما

ـــار أول األمـــر لباســـا حركـــ      ـــبس هـــذا التی ـــد ل ـــة وسیاســـیة اصـــالحیة متفتحـــة، مـــع لق ة دینی

    عنــــى متســـي هنـــا وتــــرك التقلیـــد، ان تـــرك التقلیـــد یك األفغـــاني وعبـــده، حركـــة تعـــاني بالتجدیـــد

لینـــا مـــن عصـــر إلغـــاء " كـــل التـــراث المعرفـــي والمنهجـــي والمفهـــومي المنحـــدر إ"  إنـــه خاصـــا

ي، فالفلسـفة الدینیـة التـي لغربـنحطاط والحذر في نفس الوقت من السقوط " فریسة " للفكر ااإل

هویة األصالة والجذور والهویـة مفهومـة  صالة والتمسك بالجذور والحفاظ هلىعت شعار األرف

  .2على أنها االسالم ذاته: " االسالم الحقیقي " ال اسالم المسلمین المعاصرین "

                                                             
  .12، ص المرجع السابقنحن والتراث،  :محمد عابد الجابري 1
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 ،حركة تنادي بالتجدید وتـرك  لیس التیار السلفوي حركة دینیة وسیاسیة مع األفغاني وعبده

كما أن الفلسفة الدنیویة هي  اإلنحطاط،لینا من عصر إالتقلید أي الغاء كل التراث انحدر 

 .واإلسالمالتي رفعت شعار األصالة 

 ن تقــل أحــد تیداخلتان تالزمــان كــل فكــر لــى الموضــوعیة ظاهرتــان متــإة واالفتقــاد تاریخیــالال

اللیة بنفســه فیلجــأ ، الفكــر الــذي ال یســتطیع االســتقهــااألطــرف المعادلــة التــي یحــاول تركیب

الى تعویض هذا النقص یجعل موضوعاته تنوب علیه في الحكم على بعضها، هنـا تنـوب 

الذات فـي الموضـوع الـدنیوي الموضـوع عـن الـذات یتـوارى مـا تبقـى منهـا بعیـدا الـى الـوراء 

وع " السـلف " نـالفـرق بـین اتجاهـه وتیاراتـه هـو فـي  وٕانمـاوالمیـول  بحث عن سلفي النزعة 

 .الذي یتحصن كل منها

  لــى الموضــوعیة التــي تنــوب علیــه فــي الحكــم إالفكــر ال یســتطیع االســتقاللیة نفســه فیلجــأ

 1لى نفسهاإفتنوب الذات في الموضوع عن الذات فترد االعتبار 

 

                                                             
 .16، ص المرجع السابق 1
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 اتمةــــــــــخ 

حاولنـا تسـلیط الضـوء علـى كتـاب الطیـب تیزینـي مـن التـراث إلـى الثــورة  هـذهوفـي ختـام دراسـتنا     

مشروع رؤیة جدیـدة للفكـر العربـي الذي یعتبر مقدمة فكریة تنظیریة لمشروعه الكبیر الذي سماه " 

ــة المعاصــرة  المفكــرین آلراء بعــض حیــث تعــرض مــن خاللــه  "مــن العصــر الجــاهلي حتــى المرحل

ركیـب والتحلیـل وطـرح البـدیل تلالفكـر العربـي بالنقـد وا يإلى قضـیة التـراث فـ مستشرقینلوالباحثین وا

نتــائج لهــي لتحلیــل أهــم اشــكالیة ننیعنــي التصــور الماركســي، فبعــد تحلیــه ألهــم العناصــر وجوانــب اإل

  الیها: المتوصل

  التــراث هــو كــل مــا خلفتــه لنــا األجیــال الســالفة ( الســابقة) مــن مــوروث فــي مختلــف المیــادین

 المادیة والفكریة والمعنویة.

  الماركسیة منظومة أفكار فلسفیة واقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة، وصفها كـارل مـاركس أنهـا

ــم اجتمــاع المعرفــة  ــالعلم، والتــي تنقســم الــى ثالثــة مصــادر: المادیــة الفلســفیة هــي أولیــة عل ب

 على الوعي، والمادیة التاریخیة واالقتصاد السیاسي. المادة

 .االشتراكیة العلمیة نظام اقتصادي یمتاز بالملكیة الجماعیة لوسائل االنتاج 

 ـــــة ـــــى إلغـــــاء الملكی ـــــة واقتصـــــادیة تقـــــوم عل ـــــة الشـــــیوعیة الماركســـــیة هـــــي حركـــــة فكری      الفكری

 سلوكه ومبادئ وأفكاره. ىوعل على معتقدات مزیفةالفردیة، حیث تقوم 

 .موقف تیزیني من التراث أنه التاریخ االنساني الذي یصبح جزءا من ماضیه وحاضره 

 صــــرون، التلفیقیــــون عاصــــرح تیزینــــي أن دارســــوا التــــراث هــــو خمســــة أشــــكال الســــلفیون، الم

 .التحلیلیون، المركزیة واألوروبیة
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 .المقاربة النقدیة للمادیة التاریخیة لطیب تیزینیي وحسین مروة 

  وفي المساءلة النقدیة للمشروع هناك اتجـاهین االتجـاه الماركسـي المخـالف كعبـد اهللا العـروي

 توفیقي محمد عابد الجابري.لتجاه اوحسین مروة، واإل

نأمـل أن یكـون بحثنـا المتواضـع وفي األخیر نحمد اهللا الذي أعاننا على انجـاز هـذا البحـث كمـا     

 هذا قد حضني ونال بالتوفیق واالستحسان.
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 قـــــــــــملح 

 التعریف بالكاتب ومساره الشخصي والعلمي .1

  " م، مفكر سـوري، مـن أنصـار الفكـر 1934ولد في حمص عام  " طیب تیزینيالدكتور

قـراءة الفكـر  یعتمد على الجدلیة التاریخیة في مشرعه الفلسفي إلعـادة القومي الماركسي،

العربي منذ ما قبل اإلسالم حتى اآلن، تلقـى علمـه فـي حمـص، ثـم غـادر إلـى تركیـا بعـد 

أنهــى دراســته األولیــة ومنهـــا إلــى بریطانیــا ثـــم إلــى ألمــاني لینهـــي دراســته للفلســفة ثانیهـــا 

ــدكتوراه فــي الفلســ أوال، وشــغل وظیفــة أســتاذ فــي  1967فة عــام ویحصــل علــى شــهادة لل

الفلســفة حتــى اآلن، ویمكــن القــول بوجــود ســمتین هــامتین أساســیتي للتحــول الفكــري فــي 

مساره على الرغم من احتفاظـه بـالفكر الماركسـي ومرجعیتـه الفلسـفیة األولـى هـي التخلـي 

علــى صــراع عــن الطــرح الماركســي التقلیــدي القائــل بــأن عملیــة التحــولي المجتمعــي تقــوم 

ـــة التحـــول  ـــدیني االســـالمي مـــن عملی ـــة هـــي اســـتبدال اســـتبعاد الفكـــر ال ـــات، والثانی الطبق

المجتمعـــي، الـــذي هـــو جـــزء طبیعـــي مـــن الفكـــر الماركســـي بأهمیـــة فهـــم التجربـــة الدینیـــة 

ـــة مـــن الـــداخل وتأثیرهـــا فـــي انجـــاز التحـــول المجتمعـــي ، عضـــو اتحـــاد الكتـــاب 1اإلیمانی

 العرب.

  2مؤلفاتـــــــــــــــــــــهمن: 

  1971مشروع رؤیة جدید للفكر العربي في العصر الوسیط عام. 
                                                             

  /http:// a.r.m.wikipedia.org/wikiالموقع االلكتروني:  1
آفـــاق فلســــفیة عربیــــة معاصـــرة، دار الفكــــر المعاصــــر  :الـــدكتور أبــــو یعــــرب المرزوقـــي ود. طیــــب تیزینــــي 2

 .01، ص 01الفكر، دمشق، سوریا طبیروت، دار 
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 .(الوطن العربي نمذجا ) حول مشكالت الثورة والثقافة في العالم الثالث 

 .(حول نظریة مقترحة في قضیة التراث العربي ) من التراث إلى الثورة 

 .روجیه غارودي بعد الصمت 

  م.1982الفكر العربي في بواكیره وآفاقه األولى 

 ) 1985) سنة 2ــ  1من یهوه إلى اهللا. 

  1994مقصلة أولیة في االسالم المحمدي الباكر نشأة وتأسیسا. 

 .النص القرآني أمام إشكالیة البنیة والقراءة 

 .من االستشراق إلى االستغراب الغربي 

 .فصول من الفكر السیاسي العربي المعاصر 

 ى الطریق الوضوح المنهجي.عل 

 .اإلسالم ومشكالت العصر الكبرى 
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 المصادر والمراجع 

 .1978، 01، ج02لى الثورة، دار ابن خلدون، بیروت، الطبعة إمن التراث  تیزیني:طیب  .1

 مشروع فكرة جدلیة حول الفكر العربي المعاصر. طیب تیزیني: .2

أفــاق فلســفیة عربیــة معاصــرة، دار الفكــر العربــي، بیــروت  المرزوقــي:یعــرب طیـب تیزینــي وأبــو  .3

 .01دار الفكر بدمشق، سوریا، ط

 .201، بیروت، شباط، 02نقد التراث، مركز دراسات الوحدة العربیة، ط له بلقزیز:عبد اال .4

 .1978النزاعات المادیة في الفلسفة العربیة، دار الفرابي، بیروت،  حسین مروة: .5

 .1970، 04تطور الفكر الماركسي، دار الطبعة للطباعة والنشر، ط س فرح :إلیا .6

العــرب والفكــر التــاریخي، المركــز الثقــافي فــي العربیــة، بیــروت، دار البیضــاء عبــد اهللا العروي: .7

 .2006، 5ط

ــــدیولوجیا العربیــــة المعاصــــرة، ط :عبــــد اهللا العــــروي .8 ــــدار البیضــــاء 01اإلی ــــافي، ال ، المركــــز الثق

1995. 

ت السیاسـیة، د ط المركـز الثقـافي لألبحـاث والدراسـاسیرة ذاتیة فكریـة،  :یاسین الحافظ معاصرا .9

2014. 

 دیولوجیة المهزومة، دط، د ت، د سنة.الهزیمة واإل :معاصرایاسین الحافظ  .10

والداســات السیاســیة، د ط  ســیرة ذاتیــة فكــرة، المركــز العربــي لألبحــاث :یاســین الحــافظ معاصــرا .11

2014. 

 .1993، 06نحن والتراث، المركز الثقافي، ط :محمد عابد الجابري .12



 
100 

التــراث والحداثـــة، دراســـات ومناقشـــات، المركــز الثقـــافي، بیـــروت، لبنـــان  :محمــد عابـــد الجـــابري .13

 .1991، 01ط

 تاریخ النقد األدبي عند العرب، دار النهضة العربیة، دط. :عبد العزیز عتیق .14

ـــوی .15 ـــز عثمـــان الت ـــد العزی ـــراثجعب ـــراث والعلـــوم ظمـــة اإلن، منشـــورا الموالهویـــة ري، الت ســـالمیة للت

 .2011والثقافة، اسیسكو 

  أنطــــوان نعمــــة وآخــــرون، المنجــــد فــــي اللغــــة العربیــــة المعاصــــرة، دار دمشــــق، بیــــروت، لبنــــان .16

2001. 

التــراث العربــي االســالمي، دراســة تاریخیــة ومقارنــة، دیــوان المطبوعــات  :حســین محمــد ســلیمان .17

 .1988 الجامعیة، الجزائر،

 .2009النشوء والتطور، المقتطف المصري، یونیو،  اإلشتراكیةالماركسیة  :نرمین سعد الدین .18

 .1995، 01ماهو التراث الماركسي الحقیقي، مركز الدراسات االشتراكیة، ط :جون میلوف .19

 .1987، 01االسالم وتحدي الماركسة اللینینیة، دار االیمان، ط :سالم یاسینعبد ال .20

، شـعبان بركـات، دط 01أصول الفلسفة الماركسیة، ج :وجي سي موریس كافین جورج بولیتزر .21

 .بیروت

  2008صـــالح الـــدین شـــروخ، مـــدخل فـــي علـــم االجتمـــاع، دار العلـــوم لنشـــر والتوزیـــع، مصـــر  .22

 كارل ماركس، األدب والفن في االشتراكیة، ت: عبد المنعم الحنفي مكتبة مدیولي، القاهرة.

ـــــم  .23 ـــــي البـــــدوي، عل األدب والنظریـــــة والمهـــــج الموضـــــوعي، دار المعرفـــــة  :االجتمـــــاعمحمـــــد عل

 .2002الجامعیة، دط، 

 مدخل اماركسیة، د ط، د ن. :روب سویل وآران وودز .24
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 .1952تحقیق عبد الرحمان بدوي، مكتبة النهضة المصریة، د ط،  :أرسطو، منطق أرسطو .25

 .1988، 02بیروت، لبنان، طالعربي،  ننقد النظریة الماركسیة، دار البیا :هادي المدرسي .26

 دط، د س. دایالیكتیكیة والمادیة التاریخیة،المادیة ال :جوزیف ستالین .27

مذاهب ومفاهیم في الفلفة واالجتمـاع، دار المكتبـة العصـریة، بیـروت  :عبد الرزاق معلم الماجد .28

 دط، د س.

 .1996د ط، ، مكتبة مدبولي، 01تاریخ الفلسفة، المجلد امام هیقل،  :مام عبد الفتاحاإل .29

 .2002، 01الشیوعیة، دار خزیمة، ط :حمدالمحمد ابن ابراهیم  .30
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  فهـــــــــــــــرس المحتویـــــــــــــــات

مشروع نقد التراث عند الطیب تیزیني مقاربة في النقد * 

  الموقف الماركسي " من التراث إلى الثورة أنموذجا " *

  

  

  الصفحة

 أ  ــ ج    مقدمة  

  51ــ   06  األول: االطار المفاهیمي للمصطلحاتالفصل  

  06       مفهوم النقد. .1

  09ــ   07   مفهوم التراث. .2

  07       لغةأ.    

  09ــ  07   اصطالحاب.    

  11ــ  09    الماركسیة وأساسها الطبقي. ةماهی .3

  15ــ  12    المنهج الجدلي الماركسي. .4

  16ــ  15    مبادئ الماركسیة  .5

  22ــ    16  اتجاهاتها. .6

  25ـــ  22   المكانة العلمیة للماركسیة .7

 االشتراكیة العلمیة. .8

  

  27ــ  25
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  30ــ   27تأثیر االشتراكیة العلمیة                                                        .9

  36ــ   30                                            تحوالت الماركسیة العلمیة .10

  36ــ   34  الكاوستكیة  .أ

  36       الستالینیة.  .ب

  44ــ  36    مصادر الماركسیة .11

  42ــ  37   المادیة الجدلیة  .أ

  42       المادیة التاریخیة  .ب

  44ــ    43  ج. االقتصاد السیاسي        

  51ــ    44  الشیوعیة الماركسیة  .12

  45ــ   44  التعریف  .أ

  49ــ    46  نشأة الشیوعیة الماركسیة  .ب

  48ــ   47  .الماركسیة أشهر الشخصیات الشیوعیةج. 

  51ــ   48  د. معتقدات الشیوعیة الماركسیة وأخالقها وآدابها          

 91ــ   53  الفصل الثاني: دراسة تطبیقیة في نقد التراث  

I. .53       قراءة في المشروع النقدي للطیب تیزیني  

  55ـــ   53  موقف تیزیني من التراث. .1

  تیزیني من النزعات الخمس ( السلفویة، العصرویة، التلفیقیةموقف  .2

  التحییدیة، المركزیة، األوروبة).  .3

  60ــ    55
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  77ــ    61  مقاربة نقدیة للمادیة التاریخیة، طیب تیزیني وحسین مروة. .4

II. 77       مساءلة نقدیة للمشروع النقدي  

  90ـــ    77  جاه الماركسي المخالف.تاالأوال:    

  80ـــ    77  حسین مروة. .1

  84ــ    80  .عبد اهللا العروي .2

  90ـــ    84  یاسین حافظ  .3

  91ــ   90  ي: محمد عابد الجابري.االتجاه الوطني التوفیقثانیا:     

 94ـــ    93  .خاتمة  

 97ـــ    96  .ملحق التعریف بالكاتب ومساره الشخصي للطیب تیزیني  

 .101ــ  99  قائمة المصادر والمراجع  

 .105. 103  فهرس الموضوعات  

 .ملخص    

 



  ملخــــــــــــــص

 تاریخیـة كمـنهج لـه فـي كتابـه الطیب تیزیني هو ناقد سوري من أنصا الفكر الماركسي، یعتمد على الماركسیة كمذهب ومادیـة     

حیـث انتقـد العدیـد  " من التراث إلى الثـورة " جـاء یطـرح البـدیل ویقـم علـى رؤیـة جدیـدة حـول قضـیة التـراث وعالقتـه بالنقـد الماركسـي،

من المفكرین والباحثین والمستشرقین العرب واألجانب، حول إعادة قراءة الفكر العربي وكان الهـدف مـن ذلـك صـیاغته الجدیـدة للفكـر 

العربـي المعاصـر خـالل عملیـة نقدیــة منهجیـة علمیـة للتـراث العربــي تجـاوزا للماضـویة والراهنیـة بحثـا عــن رؤیـة مسـتقبلیة یتعـزز فیهــا 

    قع الفكر العربي المعاصر.مو 

 الكلمات المفتاحیة

  النقد   ــ      التراث    ــ   المماركسیة  ــ المادیة    ــ    التاریخیة    ــ المنهج

      Critique syrien tayeb tizini est l'un des partisen de la penseé marcsiste, dextrine marxiste le 

considdéré comme, approche historique lui, il la livre sous le titre " partisisme de la rovulation il es 

venu demande la l' lernative  et il est basé sur une nouvelle vition sur la question de la  

parrtisisme et sa rolatoin avec la monnae marxiste, critique beacoup de penseur charcheur et la 

réssponsables arabes et les étraners sur la reconsidération de la pensé arabe le pransipal objectif 

de la chacin  et de neuvau libellé de la pensé arabe. Grase a la réalisation des arabe liter a la 

recherche d'une vision fature, ou la pensé arabe constenporaire est site amélisré. 

Summary  

    The project of critising tradisionel fo tayeb tizini is a prict that dependes an marcsisme as a 

decteur and the historical that is the townas a sourse of marcsisme in his book of frrom tradisionel 

to revelution the methodolegy of critisisme and smalnige and cumeans marcsism.  

 Many arabe resencheres  and forogin one as well critised the se readinges of the new arabic. 

To the paste, used whish means gowing back religion. Also it sheads lighton the amportante of 

the historical in comparisme of the undurtionel.   


