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(275) 

 العربي تیزیني وسؤال تحریر اإلنسان 

 

 

  الملّخص

 �� را�خا  الرجل  و��  �ان  فقد  ت��ي�ي.  فكر   �� أساسية  إش�الية  العر�ي  اإل�سان  تحر�ر  رهان  ل 
ّ
ش�

استحالة استئناف مشروع ال��ضة العر�ية ومباشرة عصر تنو�ر عر�ي جديد دون تحر�ر الفرد العر�ي من  

تأسر   ال�ي  املتنّوعة  ال��اث  القيود  �� قضايا  البحث  إ��  ت��ي�ي  توّجھ  املع�ى  و��ذا  طاقاتھ وتطمس مواهبھ. 

 العر�ي خالل العصر الوسيط وعيا منھ بأّن تحص�ن الذات ال يمكن أن يتّم دون عملية ت�حيح ذا�ي. 

ا �ان اإلسالم قد اختطفتھ تيارات متعّددة فصّ��تھ "أيديولوجيا قتالية" ضمن مقار�ة سلفوّ�ة   
ّ
ومل

 ت��ي�ي عمل ع�� تحر�ر الو�� العر�ي من سطوة األيديولوجيا الدينية والسياسو�ة.أس
ّ

 اسا، فإن

ھ عمل �� نفس الوقت ع�� إبراز ما سّماه بالتيارات العصرو�ة الدائرة �� فلك املركز�ة األورو�ية   
ّ
بيد أن

 
ّ
اقية غر�ية فتنت�ي إ�� مز�د �عميق التخل  ف العر�ي وتأبيده. باعتبارها �عيد اج��ار مقوالت استشر

ر ذلك املوقف الذي صاغھ ت��ي�ي ع�� موقف نقدي تجاه التصّورات الرائجة �� مسائل ال��اث   
ّ

يؤش

من   وخار��  داخ��  بدعم  ترو�جها   �� العر�ي  اإلعالمي  ا�خطاب  برع  ال�ي  والعلمانية  والديمقراطية 

ك نتائج عكسية إذ استفادت التيارات  األيديولوجيا املهيمنة ودوائر صنع القرار العاملي.. وقد أثمر ذل

ال��ا الهو�اتية. وأسهم �ّل ذلك �� �شر أش�ال من الو�� الزائف ما  
ّ
السلفو�ة واإلسالمو�ة، فعّززت تمث

 عّمق إخفاق الفكر العر�ي وأجهض عمليات تحر�ر اإل�سان العر�ي. 

ل عّينات    اعتمدنا من�جا تحليليا نقديا �� طرحنا إلش�اليتنا املدروسة باالنطالق 
ّ
من نصوص محّددة تمث

ما �ان ذلك ضرور�ا    .متنّوعة لفكر ت��ي�ي
ّ
الت ت��ي�ي وأف�اره بتقييم جاد لها �ل

ّ
فر�طنا التحليل املعّمق لتمث

لت�حيح موقف ما أو �عديلها. وقد تدّرجنا �� الورقة البحثية من املستوى التأط��ي إ�� املستوى التقيي�ي 

ومن ثمة لم يكن تن�يلنا لقضية تحر�ر اإل�سان �� الثقافة العر�ية فضلة أو حشوا  مرورا باملستوى التحلي��.  

 بقدر ما �ان مهادا ضرور�ا استثمرناه �� املراحل الالحقة من عملنا...

أو   املعتمدة  اآلليات  �� مستوى  سواء  والتنّوع  بال��اء  اإل�سان  تحر�ر  ت��ي�ي ملسألة  تمّ��ت مقار�ة  ولقد 

أو البدائل املق��حة. وقد �انت الن�عة النقدية السمة البارزة ملشروع ت��ي�ي �� ما يخّص    املواضيع املطروحة

الغر�ية   الثقافية  واملركز�ة  العر�ي  ال��اث  من  ومواقفھ  التھ 
ّ
تمث جميع  لت 

ّ
تخل إذ  العر�ي.  اإل�سان  تحر�ر 

ي. و�� ما ���ي بأّن شروط  بأذرعها املتعّددة داخليا وخارجيا، بل حّ�ى �� مستوى �عاملھ مع مشروعھ الفكر 

قات  
ّ
تحر�ر اإل�سان العر�ي تظّل �� جوهرها نواظم من�جية ومعرفية أساسا دون الذهول عن بقية املتعل

 السياسية واالجتماعية...

 ت��ي�ي. -من�ج جد��-قصور -مراجعة-إ�سان ال�لمات املفاتيح:

 د. عبد الباسط غابري
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Abstract 

The bet to liberate the Arab man is a fundamental problem in Tizini’s thought. Histhought 

was firmly established about the impossibility of resuming the Arab renaissance project and 

starting a new Arab enlightenment era without liberating the Arab individual from the various 

restrictions that capture his/her energy and obliterate his/her talents. In this sense, Tizini turned 

to research issues of the Arab heritage during the medieval era, being aware that self-

immunization cannot take place without a process of self-correction. 

Since Islam was employed by multiple currents and was interpreted as a "militant ideology" 

within an essentially past approach, Tizini worked to liberate Arab consciousness from the 

hegemony of religious and political ideology.  However, at the same time, he tried to highlight 

what he called the modernist currents circulating in the context of European centralism, as they 

restore Western Orientalist sayings and end up further deepening and perpetuating the Arab 

backwardness. 

This position, formulated by Tizini, indicates a critical view about popular perceptions in 

issues of heritage, democracy and secularism, which the Arab media discourse excelled in 

promotion with internal and external support from the dominant ideology and global decision-

makers. This resulted in adverse results as radical currents benefited and strengthened their 

identity representations. All this contributed to spreading forms of false consciousness that 

deepened the failure of the Arab thought and aborted the processes of liberating Arab people. 

We adopted a critical analytical approach in presenting our study’s problematic issues by 

starting from specific texts that represent various samples of Tizini thought. We linked the in-

depth analysis of Tizini's representations and ideas to a serious evaluation of them whenever 

necessary to correct or amend a situation. We have graduated in our article from the framing 

level to the evaluative level.  
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 : مقدمة

ب إعادة رسم حدود الثقافة العر�ية املعاصرة والراهنة عملية م�ح شاملة �ختلف العناصر ال�ي 
ّ
يتطل

ثت املشهد الفكري والثقا��. ول�ن بدا هذا الغرض وثيق الصلة بمجال تار�خ األف�ار وأهّم التيارات املسهمة  
ّ
أث

تجاوز   إ��  سعت  ومستقبلها  واقعها   �� رة 
ّ

مفك ذاتا  بصفتھ  العر�ي  اإل�سان  صورة  معالم  يرسم  ھ 
ّ
فإن فيھ، 

� أو بصف��ا موضوعا للتفك�� وا
ّ
ف إ�� مصا�ح ال���

ّ
 لنظر والتدب��. مفاسد التخل

لعوامل    ت��ي�ي  طّيب  الراحل  فكر   �� محور�ة  إش�الية  العر�ي  اإل�سان  تحر�ر  سبل  عن  التساؤل  �عّد 

ما م��ا  النمطية    متعّددة  التصنيفات  ت�حيح  إ��  الطامح  مشروعھ  بنوعية  مّتصل  وم����  معر��  هو 

�� مرتبة دونية. وكذلك ما ��ّم الظرفية التار�خية ال�ي    العر�ية اإلسالميةاالستشراقية ال�ي وضعت الثقافة  

ـ"التقّدم القهقرى"    و��� اليوم. وقد سّببت ما يمكن �سميتھ ب  1967مّر ��ا العالم العر�ي �عد نكسة حز�ران  

 أو حالة الن�وص و"الرّدة". 

ّرق إل��ا ت��ي�ي �� بحثھ  تف��ي بنا تلك اإلش�الية ا�حور�ة إ�� سؤال مركزي ��ّم نوعية ا�جاالت ال�ي تط 

ل فعالية اإل�سان العر�ي. ومن ثّمة فإّن صياغة البدائل املمكنة يمّر حتما ع�� عملية �غي��  
ّ
عن أسباب �عط

جذرّي لتلك ا�جاالت. وهذا ال يمكن حصولھ دون ثورة معرفية ومن�جية ت�ّحح ثورات اإل�سان العر�ي لذاتھ  

 ولغ��ه. 

ه    �� املن�جية  تنا 
ّ
انطالقا من  تقوم خط ا�خاص فاألخّص  إ��  العام  التدّرج من  البحثية ع��  الورقة  ذه 

تأط�� اإلش�الية املطروحة �� سياق��ا التار��� وا�حضاري املناسب�ن، ثم استقراء مجاالت تحر�ر اإل�سان  

لها ت��ي�ي �عد تحديد ��خيصھ لعوامل إهدار طاقة العر�ي وانت�اساتھ. فحدود تصوّ 
ّ
رات  العر�ي مثلما تمث

 ت��ي�ي ومداها. 

 منزلة اإلنسان في الثقافة العربیة:  -1

فضلة   أو  فكر�ا  ترفا  العر�ي  اإل�سان  م�انة  جذور   �� البحث  �عّد  بلال  رواسب    وحشوا  ع��  ر 
ّ

يؤش

 اإلش�الية املطروحة و�ضمن م�اسب نظر�ة و�جرائية ذات بال. 

سع لتفصيل جملة تلك  
ّ
ل رهانا أساسيا  ول�ن �ان سياق هذه الورقة البحثية ال يت

ّ
امل�اسب بما أّ��ا ال تمث

ھ من املمكن اإلشارة إ�� أهّمها. فع�� الصعيد النظري يتيح صياغة مهاد تار��� إم�انيات 
ّ
وف��ة  �� عملنا، فإن

 ورسم مسارات تطّور األف�ار و�غّ��ها بالنسبة إ�� القضية املطروحة.  للمقارنة

فرص تفّهم العوامل املسهمة �� تبلور سؤال اإل�سان عند ت��ي�ي  أّما ع�� الصعيد امل���� واإلجرائي فإّن   

تت�اثر. وهو ما �سمح بضبط مدارها املناسب �� مستوى تار�خ الفكر العر�ي اإلسالمي �� مرحلة أو��، و��  

 مستوى تحّوالت ت��ي�ي الفكر�ة �� مرحلة ثانية. 

ن منطق التحّ��ات الثقافية النمطية ال�ي ��ذا املع�ي فإّن عملنا �� هذا املضمار ال يمكن تصنيفھ ضم 

ھ ال يخامرنا  
ّ
تدفع إ�� جعل ثقافة ما �ستبّد بالفضل دون غ��ها �� مجال الن�عة اإل�سانية أو اإل�سية. ذلك أن
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الشّك �� أّن االهتمام باإل�سان أعدل األشياء قسمة ب�ن مختلف الثقافات وا�حضارات رغم تباين مستو�ات  

وتفاو  االهتمام  برو�غوراس  ذلك  مقولة  ولعّل  حدوده.  األشياء    Protagorasت  مقياس  "اإل�سان  الشه��ة 

 اخ��ال لذلك االهتمام وتأث��اتھ. 1جميعا"

تكشف العودة إ�� النصوص املؤّسسة للثقافة العر�ية اإلسالمية عن اهتمام متفاوت باإل�سان. فإذا   

الع اإل�سان  صراع  عكسا  قد  العر�ية  واألمثال  الشعر  الزمن�ان  مع  ال�حظات    2ر�ي  استعادة  إ��  والتوق 

لة �� الوقفة الطللية أو اجتماعية �� عالقة الفرد  
ّ
الهار�ة وتخليد التجارب املتعاقبة سواء �انت وجدانية ممث

واملال(با�جتمع والسلطة  تأكيد  3القبيلة)  إ��  الك��ى  أ�عادها   �� سعت  اإلسالمية  الدينية  املرجعية  فإّن   ،

 . 4ي كسبھ اإل�سان بإرادتھ ح�ن قبل أمانة الت�ليف دون سائر ا�خلوقاتالتكر�م الذ

و�ذا ما رمنا االستئناس بالسّنة النبوّ�ة وتجارب الّ�حابة والّتا�ع�ن ال�ي تث�� عادة جملة من اإلش�اليات   

واملن�جية التار���  املعرفية  وجودها  �ّحة   �� التشكيك  حّد  إ��  اق��ان5تصل  تثبت  أصداء  نجد  النظر    ، 

ر با�حديث التا�� املنسوب    بالعمل ��
ّ

النظر لإل�سان، بل قد تقّدم قيمة العمل ع�� ما سواها. و�مكن أن نذك

ما ال تقّدس األرض ولكن يقّدس اإل�سان عملھ"
ّ
 . 6إ�� أ�ي الدرداء: "إن

لها    الشروط  إ�سانية مستوفية  نزعة  أمام  نا 
ّ
أن �ع�ي  �ّل ذلك ال  أّن  ��  بيد  املتنازعة  وتّيارا��ا  جاها��ا 

ّ
ات

لها، ذلك أّن البحث املعّمق قاد �عض الباحث�ن الذين اشتغلوا ع�� هذا املوضوع إ�� اإلقرار بأّن نزعة  
ّ
تمث

 ....7األ�سنة �� الثقافة العر�ية لم تخرج من دائرة "األدب" و"أدب األب" و"الرحمة" ومرادفا��ا

آلخر  ح�ن  من  برزت  قد  �انت  ��   ول�ن  األ�سنة  نزعة  �غذية  ع��  حرصت  ال�ي  املفردة  األصوات  �عض 

الثقافة العر�ية أمثال التوحيدي ومس�و�ھ وابن رشد ا�حفيد وغ��هم، فإّ��ا سرعان ما ُوئدت وان��ت ب��اية  

وخيارات   السائدة  الثقافية  التوّجهات  بنوعية  متّصلة  عميقة  بنيو�ة  عوامل  بفعل  البائسة  أ�حا��ا 

امل مرحلة  السلطات  �عّد  الذي  ميالدّيا  العاشر  �جرّ�ا/  ا�خامس  القرن  منذ  العر�ية  املنطقة   �� تعاقبة 

. وهو  8مفصلية �� تار�خ الثقافة اإلسالمية حينما ركنت إ�� االج��ار والتقليد وأغلقت باب االج��اد والتجديد

صھ طرابي��ي �� مفهوم "سبات العقل �� اإلسالم"
ّ

  .9ما �خ

 
 ).1994، (تونس، دار الجنوب للنشر، 1الدين سعيد، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية ط جالل - 1
صول حّتى    -2

ٔ
الشعر العربي من اال بالزمان في  داب  1نهاية القرن الثاني للهجرة، طعلي الغيضاوي، اإلحساس 

ٓ
اال ، (منشورات كلية 

 . 352)، ص2001بمنوبة، 
للهجرة،    -3 الثالث  القرن  نهاية  إلى  الجاهلية  من  العرب  عند  الشعري  اإلبداع  ليات 

ٓ
ا في  بحث  والمال  الشعر  المناعي،  مبروك 

داب بمنوبة، 
ٓ
 ص. 775)، 1998(بيروت/تونس، دار الغرب اإلسالمي/ كلية اال

ية -4
ٓ
مانة...".  72راجع اال

ٔ
حزاب:"إنا عرضنا اال

ٔ
 من سورة اال

نفة، ط- 5
ٔ
ة المستا

ٔ
ن إلى إسالم الحديث النشا

ٓ
 .183)، ص2010، (دار الساقي، 1راجع جورج طرابيشي، من إسالم القرا

 . 42)، ص2007دار الجنوب للنشر، ، (1عبد الوهاب بوحديبة، اإلنسان في اإلسالم، ط- 6
ركون، نزعة - 7

ٔ
نسنة في الفكر العربي جيل التوحيدي ومسكوية، (بيروت، دار الساقي، محمد ا

ٔ
 . 17)، ص1997اال

 .48)، ص1992، (الدار التونسية للنشر، 1كمال عمران، اإلبرام والنقض في الثقافة اإلسالمية، ط- 8
و سبات العقل في اإلسالم، ط - 9

ٔ
 .183)، ص2008نيين العرب، ، (ببروت، دار الساقي/ رابطة العقال1جورج طرابيشي، المعجزة ا
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ر املسلمون وتقّدم  لم يكن السؤال ا 
ّ

لشه�� الذي طرحھ األم�� شكيب أرسالن �� عصر ال��ضة "ملاذا تأخ

 �عب��ا عن اإلش�الية ا�حقيقية ال�ي شهد��ا وضعية اإل�سان العر�ي �� العصر ا�حديث ح�ن   10غ��هم؟"
ّ
إال

،  11�ة االنجل��يةوالبوارج البحر   Bonaparteأفاق من غيبو�تھ ا�حضار�ة ع�� أصوات مدافع نابليون بونابرت  

 فاستبّدت بھ ا�ح��ة والشّك �� ذاتھ و�� املنظومة ا�حضار�ة ال�ي ينت�ي إل��ا ب�ّل أ�عادها الرمز�ة واملادية. 

ساع   
ّ
وال شّك أّن إعادة قراءة الفكر العر�ي من عصر ال��ضة إ�� أعقاب هز�مة حز�ران وتداعيا��ا تؤّ�د ا�

لذا تض والتخّبط.  الشّك وا�ح��ة  التمّدن  دائرة  أّن جذور  �عتقد  ب�ن سلفية  الّنخبة وتباعدت  ار�ت حلول 

 بما ص�ح بھ أّولها
ّ
، وتّيار لي��ا�ّ� �� ظاهره لكّنھ توفيقّي  12مبثوثة �� ديار اإلسالم وال سبل إ�� صالح ا�حال إال

�ج ع�� املنوال الغر�ي13�� عمقھ
ّ
 . 14. وقد تدّعم �� ما �عد بأصوات أخرى تروم الن

�� الفكر العر�ي،    رت إيجابيا 
ّ
و�قدر ما �انت هز�مة حز�ران مر�رة �� الوجدان العر�ي، فإّن صدم��ا أث

وأيقظت العقل من سباتھ. و�مكن الوقوف ع�� ذلك التحّول �� عّدة مستو�ات م��ا ما يّتصل بالتوّجھ نحو  

ر حال األمة العر�ية من السّيئ إ�� نزعة التدقيق �� ��خيص التدهور املتالحق مل�انة اإل�سان العر�ي وتقهق

ا�جامدة و�غي��   املدرسية  املن�جية واألطر  القوالب  صا من 
ّ
تخل الراهنة  املرحلة  �� هذه  لذا شهدنا  األسوأ. 

ا�خيارات األيديولوجية لدى النخبة الفكر�ة بالتحّول مثال من املاركسية املادية إ�� القومية العر�ية فالن�عة  

 .15اإل�سانية

�عد اإل�سان    لم  تحر�ر  رهان  أصبح  ما 
ّ
و�ن معّينة،  أيديولوجيا  انتصار  ع��  منعقدا  األسا��ي  الغرض 

ع�� –، فغدت الناصر�ة  16النقد الذا�ي"“بـ  الشغل الشاغل. إضافة إ�� ذلك نمت أش�ال ما يمكن �سميتھ  

 �عة النقدية. والرمز�ة من تلك الن 17موضع نقد و�ساؤل. كما لم �سلم "األصنام الذهنية" -سبيل الذكر

�� هذا املنعطف التار��� ا�حاسم الذي مّر بھ الفكر العر�ي إجماال، برزت جدلية الطّيب ت��ي�ي باعتبارها   

امتدادا لتيار لھ حضور �� الثقافة العر�ية املعاصرة والراهنة، ولھ أعالم آخرون أمثال حس�ن مروة ومهدي  

ذا التيار ا�جد�ّ� مع تيارات أخرى لها مجاال��ا املعرفية  عامل وسم�� أم�ن وصادق جالل العظم. وقد تزامن ه

جمال   وجينيالوجيا  بدوي  الرحمن  عبد  ووجودية  زكر�اء  فؤاد  وضعانية  مثل  املغايرة  املن�جية  ومراجعها 

حمدان وأن��بولوجيا ع�� الوردي وفو�و�ة محمد عابد ا�جابري وسيميائية محمد أر�ون ونقدية حسن حنفي  

 
ّخر المسلمون ولماذا تقّدم غيرهم؟، مراجعة حسن تميم، (بيروت، دار مكـتبة الحياة)،  -10

ٔ
رسالن، لماذا تا

ٔ
 ص. 167شكيب ا

11-Tlili Béchir : Les rapports culturels et téologiques entre l’orient et l’occident en Tunisie au XIX siècle (1830-
1880), (publication de l’université de Tunis,1974). 

مثلة. - 12
ٔ
فغاني وعبده خير ا

ٔ
 نجد في ما حبره اال

 يعّد الطهطاوي وخير الدن التونسي من ممّثلي هذا التيار. - 13
 مثال سالمة موسى وطه حسين.- 14
 وهو ما جسده جورج طرابيشي وحتى تيزيني إلى حّد ما. - 15
 . 10)، ص1968، (دمشق، دار ممدوح عدوان للنشر، 1ط النقد الذاتي بعد الهزيمة،صادق جالل العظم، - 16
د، ط - 17

ّ
وهام الهوية، ترجمة محمد علي مقل

ٔ
 ص.152)، 1993، (بيروت، دار الساقي، 2داريوش شايغان، ا
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وتار�خ ومقار�ات  التار�خية  السّيد  لرضوان  املقارن  والتحقيق  السياسية  االجتماعية  جعيط  هشام  ية 

 .... 18األيديولوجيا السياسية واالقتصادية والتار�خية �جورج قرم

ل قضايا اإل�سان العر�ي واقعا ومص��ا   
ّ
ھ سي�ون لهذا التنّوع �� املقار�ات املشتغلة ع�� تمث

ّ
وال جدال �� أن

جاهات الفكر�ة  تداعياتھ ا�ختلفة �
ّ
ها �عّدد مساجالتھ ومناقشاتھ ألهّم رموز تلك االت

ّ
� فكر ت��ي�ي ليس أقل

 واأليديولوجية وتفاوت مجاالت تحر�ر اإل�سان العر�ي وتباين مستوايا��ا.

 عوامل إهدار إمکانیات اإلنسان العربي وأفوله الحضاري:   -2

ل��هنة ع�� �ّحة وجود عالقة مف��ضة ب�ن ال يمكن ا�حديث عن عوامل انت�اسة اإل�سان العر�ي دون ا

بالتحر�ر   إ�� تحديد مقصودنا  ت��ي�ي. وهو ما يقودنا وجو�ا  �� فكر  العوامل ومشروع تحر�ر اإل�سان  تلك 

 والتحّرر. 

نا سنخلص   
ّ
ل�ن بدا من املمكن إرجاء تحديد مع�ى التحّرر إ�� القسم األخ�� من هذه الورقة البحثية بما أن

نا معنيون �� هذا املستوى التحلي�� باستخالص  ��  
ّ
خواتمها إ�� ضبط أهّم شروط التحّرر �� تصّور ت��ي�ي، فإن

ھ ال مناص من اإلشارة إ�� أّن ما نقصده بالتحّرر يتعّدى  
ّ
عوامل سقوط اإل�سان العر�ي حضار�ا. ومن ثّمة فإن

واستمّر إ��   19ب ال�واك�ي "طبائع االستبداد"ا�جانب السيا��ّي الذي غالبا ما تق��ن بھ هذه العبارة منذ كت

 وقتنا الراهن.

ترتبط ا�حر�ة �� هذا السياق بالتحّرر من �ّل أش�ال اإلكراه ال�ي كّبلت اإل�سان العر�ي و�جنتھ �� دائرة  

. وتراكمت مختلف العوامل التار�خية لرسم صورة نمطية لإل�سان العر�ي  20ما ُ�عرف بالعبودية "الطوعية"

. و��ذا املع�ى تّتخذ مسألة التحّرر �عدا حضار�ا  21�� عالقتھ بالّسلطة أو حّ�ى �� عالقتھ بذاتھ و�اآلخر سواء

 عميقا �شمل مختلف ا�جاالت ال�ي تتطّور ��ا ا�حضارة، و�رتقي ��ا اإل�سان �� مدارج الر�ّ� والتمّدن.

ل  ت��ي�ي  فإّن مقار�ة  النحو  التحّرر ع�� هذا  �انت مسألة  ا 
ّ
بالبحث عن عوامل  ومل بّينا  اق��انا  اق��نت  ها 

التحّرر   شروط  ضبط  إ��  الحقة  مرحلة   �� �عمد  أن  قبل  العر�ي  اإل�سان  فعالية  ل 
ّ
و�عط العر�ي  ف 

ّ
التخل

 وضوابطھ. 

بة و�ن   
ّ

يمكن القول إّن عوامل إهدار إم�انيات اإل�سان العر�ي وأفولھ ا�حضاري من منظور ت��ي�ي مرك

 األفهام    22، فم��ا ما يظهر ع�� السطح وم��ا ما يظّل قا�عا �� العمقتباينت �عض مستوايا��ا
ّ
ال تدركھ إال

 ا�حادة من أ�حاب البص��ة النافذة. 

 
 . 56)، ص2008دة العربية،  ، (بيروت، مركز دراسات الوح1، طالعرب والحداثة دراسة في مقاالت الحداثيينعبد اإلله بلقزيز،    - 18
عمال الكاملة،  عبد الرحمان الكواكبي،    - 19

ٔ
 . 579ص  )،1995تحقيق محمد جمال طّحان، (بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،  اال

مة العربية للترجمة،  1ترجمة عبود كاسوحة، ط  العبودية الطوعية،  مفالة إتيان دو ال بويسي،    - 20
ّ
 .189)، ص2008، (بيروت، المنظ

 .100)، ص1998، (بيروت/الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، 5طمفهوم الحرية،  عبد هللا العروي،  - 21
 . 5)، ص1989، (بيروت، دار الفارابي، 1طّيب تيزيني، على طريق الوضوح المنهجي كـتابات في الفلسفة والفكر العربي، ط - 22
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واإلطار    الداخ��  اإلطار  هما  محّددين  ناظم�ن  إطار�ن  ضمن  العوامل  تلك  تبو�ب  املمكن  من  ھ 
ّ
أن بيد 

الت ت�
ّ
�ي�ي بصورة أك�� من غ��ها، كما �ساعدنا ع�� تنويع  ا�خار��. فهذا املعيار النو�� من شأنھ توضيح تمث

��ا.
ّ
 زوايا النظر ال�ي انت�جها ومدى موضوعي��ا ودق

 العوامل ا��ا�لية: - أ 

سماه   ما  ضمن  ت��ي�ي  أدرجها  املتداخلة  البنيو�ة  العناصر  من  مجموعة  ل 
ّ
وا�حراب  “بـ  �ش� املعاول 

ز  23الداخلية وا�خارجية"
ّ

ر السوري ع�� دور هذه العوامل الوظيفي �� ما آلت إليھ أوضاع  . و�قدر ما رك
ّ

املفك

ھ حرص �� عديد املواضع ع��  
ّ
اإل�سان العر�ي من ا�سداد اآلفاق وحالة اال�سداد واإلخفاق التار�خّي�ن، فإن

تفصيل مجمل تلك العوامل ولو ع�� سبيل اإلشارة ا�خاطفة السريعة مثلما هو الشأن بالنسبة إ�� عامل  

 لدولة األمنية.ا

النخبة    وأزمة  �بو�ة 
ّ
وال� الثقافية  والسياسات  الثقافية  املنظومة   �� الداخلية  العوامل  اخ��ال  و�مكن 

 العر�ية وسطوة الدولة األمنية.

وا�جمالية   اللغو�ة والرمز�ة والقانونية  النظم  الثقافة مجموعة من  �انت  ملا  الثقافية:  املنظومة  •أزمة 

املتداخل توجيھ  24ةواالجتماعية  آلية  �عد  بل  وتوّجهاتھ،  اإل�سان  سلوكيات   �� بّينا  تأث��ا  ر 
ّ
تؤث فإّ��ا   ،

 .  Clifford Geertzع�� حّد �عب�� �ليفورد غ��تز  25وضبط"

ونحت   اإل�سان  ل 
ّ
�ش�  �� ودورها  الثقافة  بمحور�ة  الو��  تمام   ��� �ان  ت��ي�ي  أّن  فيھ  شك  ال  ومما 

الت الّنخب إال تمظهرات لب�ى ، إذ ليست قضايا  26�خصيتھ األساسية
ّ
ال��اث والفكر الدي�ي وال��ضة وتمث

 الثقافة العميقة وارتدادا��ا. 

يتقاطع ف��ا ا�جانبان    27عّدد ت��ي�ي أسبابا كث��ة يمكن أن تتسّبب �� "استقالة الفكر وا�غالق الثقافة" 

 �� الدينية  األيديولوجيا  خطورة  النقطة  هذه  وت��ز  مخصب.  وال  مجد  غ��  تقاطعا  واأليديولو��  املعر�ّ� 

التالعب بالو�� الفردي وا�جم�� والتضليل الذي تمارسھ باعتبارها �س��دف قطاعا واسعا من ا�جماه��.  

 .28قافية اإلسالميةإضافة إ�� أهّمية الّدين ومحور�تھ �� الدائرة الث

ينتقي ت��ي�ي أمثلة متعّددة لتلك التالعبات �� سياق مناظراتھ الفكر�ة مع مخالفيھ األيديولوجي�ن مثل   

ق إ�� حّد كب�� �� كشف ��افت األيديولوجيا الدينية ومفارقا��ا املتعّددة  
ّ
الشيخ محمد سعيد البوطي. وقد ُوف

 
، (بيروت، دار الفكر العربي، 1قضايا التراث العربي منهحا وتطبيقا، ط  طّيب تيزيني، في السجال الفكري الراهن حول بعض  - 23

 .25)، ص1989
 .9-8)، ص2010، (دمشق، دار كيوان، 1ترجمة حاتم حميد محسن، طسوسيولوجيا الثقافة والهوية، هارلمبس وهولبورن،  - 24
ويل الثقافات، كليفورد غيرتز،  - 25

ٔ
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و مثال يرّد ع�� التمي�� الذي أقامھ سعيد البوطي ب�ن جوهر  انطالقا من توجيھ أسئلة من�جية دقيقة فه

ياتھ بطرح السؤال�ن الهام�ن التالي�ن:
ّ
 اإلسالم وتجل

هذه  - �عّددية  بذلك  مقصيا  واحدة،  إجابة  إم�انية   �� ا�جوهر   �
ّ

تج� عملية  حصر  لنا  يمكن  "كيف 

 .29هم؟"اإلم�انية من موقع من ينتجها من البشر املتعّددين �� أفهامهم ومصا�ح

يات اإليجابية؟"-
ّ
 .30"من هو �� هذه ا�حال ذلك الذي ينتج مثل تلك التجل

ال تخفى أهمّية األرضية املن�جية والفكر�ة ال�ي انطلق م��ا ت��ي�ي �� سؤاليھ املذ�ور�ن آنفا، إذ �� بال  

ا تراكم حولها من  شك أرضّية معرفية رها��ا األسا��ي البحث عن ا�حقائق العلمية والتار�خية وتخليصها مّم 

الت الفردّية وا�جماعية.
ّ
 اعتقادات خاطئة، ومن ثّمة ف�ي �س��دف �غي�� التصّورات والّتمث

يدعم هذا االستنتاج الذي توّصلنا إليھ املوقف ا�جسور الذي أف�ح عنھ ت��ي�ي �� ما يخّص تصّورات   

لة بما عّ�� عنھ البوطي بخصوص االع
ّ
و"اإلخالص    31تقاد �� "اإلمام األعظم"املؤّسسة الدينية السور�ة ممث

�ن كفيل�ن بتجاوز التحّديات الراهنة ال�ي �عّد من منظوره تحّديات واهية أو ع�� األ�ّح   32�"
ّ
بصف��ما حل

 زائفة مصطنعة... 

�عمد ت��ي�ي إ�� آلية التدّرج �� مناقشة تلك التصّورات وغ��ها بالتحّول من املقار�ة النظر�ة املن�جية إ��   

معرفة   طر�ق   �� أساسّيا  عنصرا  السؤال  باعتبار  واملساءلة  ساؤل 
ّ
الت عن   �

ّ
التخ� دون  املضمونية  املقار�ة 

أمراض الثقافة العر�ية و��افت ا�خطاب الّدي�ي الذي يكت�ح فضاءات واسعة م��ا. فهو يرّد ع�� تصّورات  

يكفي أن ندعو إ�� اإلخالص � وحده   البوطي �� ما ��ّم حّل اإلخالص اإلل�ي لتجاوز التحّديات بالقول: "هل

ص الذي �عيش فيھ بؤساء املسلم�ن  
ّ

أال يتعّ�ن علينا �� هذه    والعرب؟دون ضبط املوقف املأساوي امل�خ

ي واقع ا�حال العر�ي واإلسالمي الراهن القائم   ا�حال أن �ستخدم أدوات معرفية سوسيولوجية تتيح لنا تق��ّ

وال والفئو�ة  االجتماعية  إّن  ببنياتھ  وغ��ها؟  واألخالقية  والثقافية  السياسية  بمستو�اتھ  وكذلك  طبقية 

البحث العل�ي هو الذي يحّدد ذلك. يبدأ فيھ من تقاطع الروح الكفاحية �� أوساط الناس، هذا مع ضرورة  

تلك   البشري وفق  التوّزع  إ��  ينصاع عمليا  ما  بقدر  مجّردة  ل مقولة 
ّ
يمث وحده ال   � اإلخالص  بأّن  القول 

لبنيات واملستو�ات. فهل إخالص اآلن من يمتلك مليارات الل��ات �� الوضع العر�ي � هو اإلخالص ذاتھ � ا

 .33لدى من يلهث وراء حّر�تھ وكرامتھ ولقمتھ؟"

 
فاق (حوارات مع محمد سعيد البوطي)، ط تيزيني،طّيب  - 29
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إذا علمنا أّن الثقافة ال يمكن أّن تتجّدد وتتطّور إال إذا تطّورت منظوم��ا ع�� خطاب تار��� يث�� الدهشة   

الذي    35ندرك حجم خطورة "الو�� املزّ�ف أو املشّوه"  34سآل" ببالغتھ وتماسكھ الدال�� واملنطقيوثقافة "الت 

مختلف    �� العمومي  الفضاء   �� واسعة  �جاالت  حياز��ا  ظّل   �� سيما  ال  الدينية  األيديولوجيا  ترّوجھ 

 املؤّسسات اإلعالمية والدينية والسياسية. 

ز إ�سا�ي قابل لإلسهام �� ارتقاء اإل�سان العر�ي وأمتھ �� مدارج  وقد تحّول ال��اث �� ضوء ذلك من حاف 

فقد   ا�حضار�ة.  حركتھ  �شّل  عبء  إ��   �
ّ
أيديولوجيا ال��� والتحّرر    أصبح  ا�حر�ة  قوى  ضّد  �ستخدم 

والديمقراطية. وهو ما حدث لت��ي�ي �خصّيا �� أشّد مواقفھ انفتاحا ع�� التيار الدي�ي وال��ا�ي مثلما �شهد  

"ا والرمزي بھ  املادي  البوطي سنة  36لعنف  الشيخ  مع  الشه��ة  مناظرتھ  خالل  لھ  �عّرض  الذي  إثر    1997" 

تلبيتھ لدعوة صادق جالل العظم رئيس قسم الفلسفة بجامعة دمشق حيث اكت�ح أنصار الشيخ البوطي  

 .37حاضرةومر�ديھ قاعة ا�حاضرات وا�حديقة ا�حيطة ��ا ملنع ت��ي�ي من الدخول للقاعة و�جراء ا�

تلتقي األيديولوجيا الدينية مع نمط آخر من األيديولوجيا املغ��بة عن الواقع العر�ي اإلسالمي ومجالھ   

مجال   من  العدمي  جاه 
ّ
باالت �سميتھ  يمكن  ما  يق��ي  إذ  أزم��ا،  و�دامة  العر�ية  الثقافة  رهن   �� الّتداو�� 

إم�انية االستفادة من مورو��ا مثلما خلص إ��  اهتمامھ ونظره فيحرم األمة العر�ية واإلسالمية عامة من  

 .38ذلك ت��ي�ي

العالقة   أّن  ذلك  العر�ة.  الثقافة  أزمة  �عّمقت  ما 
ّ
�ل حضار�ا  العر�ي  اإل�سان  واقع  �غي��  أفق  يتضاءل 

ثقافتھ وتأّزم  ا�جتمع  أزمة  ب�ن  تّد��  39جدلية  ال�ي  القصوو�ة"  "ا�خطابات  شيوع  من  ذلك  ع��  أدّل  وال   .

باسمها والّنطق  ا�حقيقة  امتالك  واأل�ساق  40وحدها  لألف�ار  املنتجة  النخبة  أزمة  ع��  يحيلنا  ما  وهو   .

 املعرفية فما دور هذه النخبة �� انت�اسة اإل�سان العر�ي ووأد أحالمھ وآمالھ؟ 

بية ا��ف�ّ�ة:  - ب   أزمة النخبة العر

ثقا�� امتدادا للعنصر السابق بما أّن املنظومة الثقافية ال يمكن أن   �عّد هذا العامل املعر�� والسوسيو

فكر�ا،   نا�جة  النخبة  �انت  ما 
ّ
ف�ل "الثقافي�ن".  أو  االجتماعي�ن  فاعل��ا  نوعية  بفعل   

ّ
إال تتآ�ل  أو  تتطّور 

واعية بمستجّدات ال�حظة التار�خية وشروطها نجحت �� صياغة خطاب عقال�ي متماسك واجتناب مأزق  

والظاهر  امل وا�حاصل  والواجب  والعمل  والنظر  والفعل  القول  ب�ن  والفجوة  املعر��  القصور  مثل  فارقات 

 والباطن....

 
خرون،  - 34
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ھ كغ��ه من املفاهيم–بيد أّن مفهوم النخبة يطرح إش�اليات عّدة   
ّ
قابل لتأو�الت متعّددة ليس    -بما أن

ي ھ 
ّ
أن ذلك  من  بھ  ترتبط  الذي  ا�جال  نوعية  داللة  تقاطع  ها 

ّ
ونخبة  أقل سياسية  نخبة  عن  ا�حديث  مكن 

اقتصادية ونخبة أمنية وعسكر�ة ونخبة مثقفة. و�� �ّل هذه ا�حاالت تبقى الداللة غ�� دقيقة. إذ تطرح  

أسئلة مّتصلة بمعاي�� اختيار تلك النخبة ومسّوغا��ا. فلو قلنا مثال درجة التأث�� فمن هو الذي سيحّدد  

ضمن موضوعية ذلك التأث�� وجّديتھ؟ ثم إ�� أّي حّد تحافظ داللة نخبة  ذلك الـتأث�� ومداه؟ ومن يمكن أن ي

 ؟41ما مثل النخبة املثقفة ع�� شروط دالل��ا وضوابطها

التفك��    بوظيفة  النخبة  عن  حديثنا  نقّيد  أن  وغ��ها  االف��اضات  تلك  ضوء   �� األ�سب  من  ھ 
ّ
أن نرى 

رة ال�ي نجحت �� صياغة مشار 
ّ

يع فكر�ة رها��ا ترقية اإل�سان العر�ي �� مدارج  فنتحّدث عن النخبة املفك

نا مل��مون بمدّونة  
ّ
ف والتيھ ا�حضاري. و�حكم أن

ّ
� والتمّدن وتخليص األمة العر�ية من مفاسد التخل

ّ
ال���

بع أهّم املشاريع الفكر�ة ال�ي اشتغل عل��ا تحليال وتمحيصا ونقدا.
ّ
نا سنت

ّ
 ت��ي�ي الفكر�ة فإن

ال   امل�ح  عملية  الوقت  أثبتت  إ��  باشا  ع��  محمد  عصر  منذ  العر�ي  للفكر  ت��ي�ي  أنجزها  ال�ي  شامل 

ل قاسما مش���ا ب�ن مختلف التيارات األيديولوجية    42الراهن مرورا بمرحلة التحّرر الوط�ي أّن اإلخفاق
ّ
مث

الث مثل  مرادفا��ا  و�قية  وال��ضة  العر�ي  اإل�سان  تحر�ر  قضايا   �� نظرت  ال�ي  العر�ية  ورة  والفكر�ة 

 واالش��اكية والديمقراطية وا�حداثة... 

ال�ي قد    إ�� تفاوت مستو�ات إخفاق املشاريع والتحّوالت  التعميم نظرا   �� ول�ن بدا هذا ا�حكم مغرقا 

مثلما نّبھ إ��    43�شهدها مشروع أو فكر ما، واملثال ع�� ذلك تحّول سالمة مو��ى من الوجودية إ�� املاركسية

وكذ بنفسھ،  ت��ي�ي  عن ذلك  تحّدث  طرابي��ي  أّن  ذلك  من  ودرجاتھ،  التقييم  طرق  تباين  إ��  استنادا  لك 

إ��   ال��ضة  "من  وهو:  فاتھ، 
ّ
مؤل أهّم  من  لواحد  شامال  جامعا  عنوانا  وجعلها  العر�ي  الفكر   �� انت�اسة 

س �� ، فإّن حكم ت��ي�ي يجد �� الواقع العر�ي ما يدعمھ سواء �� مستوى األفراد حيث أض�� النا44الرّدة"

وتر�و�ة   وسياسية  تنمو�ة  تجارب  املستمّرة:  للتجارب  تخضع  وأرقام  األفراد"  من  "غبار  إ��  العر�ي  العالم 

أمام   الصمود  بي�و  سايكس  اتفاقية  عن  املوروثة  العر�ية  الكيانات  �ستطع  ولم  طبّية.  حّ�ى  بل  و�عليمية 

 .45ة لقطر�ة االستمرار �� وجودها؟التحّوالت ا�جيوس��اتيجية. وهو ما طرح أسئلة حول مدى قدرة الدول

 
لوف والسائد    Dreyfusاقترنت تاريخيا كلمة المثقف بقضية دريفوس    - 41

ٔ
و الجهات المعارضة للما

ٔ
صوات ا

ٔ
الشهيرة. فارتبطت بمعنى اال

ة تبّين، فهل المثقف العربي اليوم مازال خاض
ّ
عا لهذا المعنى؟ راجع علي الصالح مولى، "هل من حاجة اليوم إلى مثقف هووي؟ مجل

 . 13العدد
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رة 
ّ

إ�� خلل جوهري    أرجع ت��ي�ي هذا اإلخفاق الفكري الذي هو �� محصلتھ إخفاق الذات العر�ية املفك

يّتصل بإش�اليات تطبيق املن�ج املناسب �� تفّهم املسائل والظواهر املدروسة ما خلق مفارقات ب�ن "املن�ج  

 .46املطّبق وتطبيق املن�ج"

ر عر�ي ما  وال  
ّ

مراء �� أّن هذه النقطة املن�جية ال�ي أبداها ت��ي�ي ع�� غاية من األهمّية، إذ لم �سبق ملفك

من العمق والوضوح. ذلك أّن الفجوة ال�ي تفصل التصّورات املن�جية النظر�ة    47أن نّبھ إل��ا ��ذه الطر�قة

أ فما  العر�ي �حيقة.  الفكر   �� العملية  تطبيقا��ا  النظر�ات  املنقولة عن  بأحدث  تتغّ�ى  ال�ي  املشاريع  ك�� 

 املن�جية ومدارسها الفكر�ة. لكن ما أهزل تطبيقا��ا وأوهن نتائجها....

بقدر ما �عكس هذه األزمة املن�جية العميقة خلال بنيو�ا فادحا �شمل الب�ى واأل�ساق املعرفية والثقافية    

ع��ا، فإّ��ا �ستند بال جدال إ�� سطحيات الفكر العر�ي  ال�ي أنتج��ا والسياسات ال��بو�ة والثقافية ال�ي وض

جاهاتھ الك��ى انطالقا من  
ّ
� �� نوعية السمات ال�ي اصطبغ ��ا الفكر العر�ي وأبرز ات

ّ
وثقافتھ. وهو ما يتج�

 ثالثة أمثلة محّددة. 

سم ��ا الفكر العر�ي �� تار�خھ ا�حديث واملعاصر والرا 
ّ
ل تلك  يحّدد ت��ي�ي ثالث سمات ك��ى ا�

ّ
هن. تتمث

 .48اإلصالحية وال�جانة والقصور"“ب السمات �� ما اصط�ح ع�� �سمي��م 

فمن ذلك أّن القصور حقيقة علمية ثابتة  (  ال�ّحة،و�قدر ما �شتمل هذه السمات ع�� جانب كب�� من   

طرحها)، فإّن ا�حديث  يمكن أن �ستخلصها من لھ دراية واسعة بآليات اشتغال الفكر العر�ي واملضام�ن ال�ي  

عن اإلصالحية ال يخلو من لبس باعتبار أّن ت��ي�ي نفسھ قد انت�ى إصالحيا عندما قام بمراجعة ذاتية لفكره.  

. إضافة إ�� �ون اإلصالحية جزءا ال  49فخلص إ�� االستعاضة عن �لمة "الثورة" ومفهومها ب�لمة "ال��ضة"

العر�ية الوطنية  الدولة  طبيعة  من  دولة    .50يتجّزأ   
ّ
إال جوهرها   �� ليست  الوطنية  الدولة  أّن  نن��ى  ال  إذ 

قامت بإصالحات قسر�ة �� نطاق االستعمار، ثم ببعض التحسينات �� مرحلة التحّرر الوط�ي   51تنظيمات

وما �عد االستعمار غ�� املباشر دون �غي�� جذري �� وظائفها وجوهرها، وهو ما جعلها �� قطيعة كب��ة مع  

عات النخب
ّ
 ا�حقيقية واحتياجات مجتمعا��ا الفعلية. تطل

 
 .197تيزيني، الوضوح المنهجي...، ص  - 46
ّن المشكلة المنهجية من المشاكل العميقة عند الحركات اإلسالمية ومن يسمون ب"العقالنيين العرب"    - 47

ٔ
شار طه عبد الرحمن إلى ا

ٔ
ا

فقا للفكر، كذلك. راجع طه عبد الرحمن، 
ٔ
بحاث والنشر،  ،1طالحوار ا

ٔ
 . 120)، ص 2013(بيروت، الشبكة العربية لال

 . 69صتيزيني، في السجال الفكري الراهن،  - 48
 سنتعّمق في تحليل هذه النقطة في القسم المخّصص لتحرير اإلنسان من هذه الورقة البحثية. - 49
وميل،   علىراجع  - 50

ٔ
 ص 215)، 1995، (بيروت، دار التنوير، إالصالحية العربية والدولة الوطنيةا

 ص.173 )،2001، (بيروت، المركز الثقافي العربي، 7طمفهوم الدولة،  عبد هللا العروي،  - 51
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، ف�ي سمة ثابتة �� الفكر العر�ي اليوم، ع�� الرغم مّما  52وال يمكن كذلك التغا��ي عن سمة االنتقائية 

قد يث��ه هذا املصط�ح من اع��اضات عّدة، �القول بأّن االنتقائية ضرورة ال يخلو م��ا أّي عمل إ�سا�ي بما  

 
ّ
ھ ال ي��ض إال

ّ
 باختيار عّينات محّددة �� �ش�ل من األش�ال عملية انتقاء.أن

اق��ن تحديد ت��ي�ي لتلك السمات بتحديد آخر استوعب ضبط أهّم التوّجهات الك��ى للفكر العر�ي.   

إ��   أضاف  بأن  واأليديولوجية  الفكر�ة  �سمي��ا   �� برع  أساسية،  جاهات 
ّ
ات ثالث   �� ضبطها  إ��  انت�ى  وقد 

حرف "الواو" الذي �ستعمل عادة لإليحاء باملفارقات ال�ي يخ����ا مفهوم ما لدى تّيار    مصادرها الصناعية

ص تلك التوّجهات �� السلفو�ة والعصرو�ة والتلفيقو�ة
ّ

 .53معّ�ن. تت�خ

األيديولوجية    بن�عا��ا  الثالث  السمات  تلك  اق��ان  كيفية  لتفصيل  السياق  هذا  سع 
ّ
يت ال  �ان  ول�ن 

ھ من املمكن اإلشارة إ�� أّن ت��ي�ي قد قّدم عديد األمثلة ملشاريع فكر�ة محّددة  والفكر�ة املذ�ورة آن
ّ
فا، فإن

 .54تثبت ��افت النخبة الفكر�ة العر�ية، وقصورها املعر�� مثل الر�يعو و�اروت وا�جابري بصفة خاّصة

األرض �الفطر، فإّن    إذا استعرنا العبارة املاركسية الشه��ة ال�ي تنّص ع�� أّن الفالسفة ال ينبتون من 

سؤاال مركز�ا يطرح �� هذا السياق ��ّم أسباب قصور النخبة الفكر�ة العر�ية و�جان��ا؟ و�عبارة أخرى أال  

توجد سياسات تر�و�ة و�عليمية عملت ع�� إنتاج هذه النوعية من النخبة بما أّن التعليم �� محصلتھ ليس  

 عملية إعادة إنتاج
ّ
 ؟ourdieuP. Bبتعب�� بورديو  55إال

يقودنا هذا التساؤل إ�� ضرورة البحث عن دور السياسات ال��بو�ة والتعليمية �� نكسة اإل�سان العر�ي   

 كما أ�ح إ�� ذلك ت��ي�ي.

ية والتعليمية: - ج  بو  السياسات ال��

عن   معزولة  مي�انيكية  بصفة  الفكر�ة  والنخبة  الثقافية  املنظومة  أزم�ي  إ��  النظر  يمكن  السلطة  ال 

والدولة نظرا للعالقة ا�جدلية الرابطة ب�ن السلطة وا�جتمع، إذ يثبت تار�خ تطّور األف�ار وتجارب اإلبداع  

ا�حضاري أّن ازدهار الثقافة وا�حضارة ال�ي تنتجها غالبا �� ظّل أنظمة رشيدة ��ّجع حركة الفكر و�عمل  

 �ّل أش�ال الوصاية السياسية والغيبية. ع�� دعم التيارات االج��ادية واإلبداعية وتحّررهما من 

 
صيل فلسفي للنظر السياسي العربي،  كمال عبد اللطيف،  - 52

ٔ
ويل والمفارقة نحو تا

ٔ
)،  1987(بيروت، المركز الثقافي العربي،  التا

 . 103ص
 .79تيزيني، في السجال الفكري الراهن، ص - 53
 .190-185م ن، صص- 54
، (مركز دراسات  1ترجمة ماهر تريمش، طسق التعليم،  ٕاعادة إالنتاج في سياق نظرية عامة لنبيير بورديو وجون كلود باسرون،  - 55

 .321)، ص2007الوحدة العربية، 
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ل الدولة ا�حديثة ال�ي تقوم ع��   
ّ
وقد أصبح هذا املعطى أك�� وضوحا �� العصر ا�حديث واملعاصر بتش�

بـ �عرف  ما  ضمن  وا�جتمع  األفراد  توجيھ  ع��  �عمل  عاّمة  ا�جتمع"  سياسات  عليھ    56"دولنة  والسيطرة 

م فيھ. 
ّ

 والتحك

ھ  ��ذا املع�ى نفهم بح 
ّ
خذ بحثھ صبغة تجر�دية بّينة، فإن

ّ
ث ت��ي�ي �� العالقة ب�ن الثقافة والعلم. فل�ن ات

القومية   أيديولوجيتھ  عن  ناجما  الر�ط  ذلك  يكن  ولم  العر�ي.  الواقع  استدعاء  دائما،  كعادتھ  �غفل،  لم 

ما كذلك بفعل خياراتھ املن�جية ال�ي احتكم إل��ا فهو من أنصار املن�ج املاد 
ّ
ي ا�جد�� الذي يدرس  فقط، و�ن

 الراهن واملا��ي واملستقبل وجدل الّدال واملدلول.  لوجد ،والفكرالظواهر �� إطار جدلية الواقع 

إ�� انفصام العالقة ب�ن العلم والثقافة �� العالم العر�ي. وقّدم مثاال ع��    �ش�� ت��ي�ي �� هذا الّسياق 

ا العل�ي بحركية اقتصادية وفكر�ة �شيطة مثلما  ذلك يخّص عدم ارتباط ظهور ا�جامعات العر�ية و�شاطه

. لذلك ال �جب أن ت�ون ا�جامعات العر�ية غر�بة عن محيطها، فتك�� مصاع��ا وتزداد  57حدث �� الغرب

ساعا ب�ن النخبة ا�جامعية وا�جتمع
ّ
 .58الهوة ا�

ن، ذلك أّن �شأة جّل ا 
ّ
ما هو خلل م��مج مقن

ّ
�جامعات العر�ية قد  ليس هذا ا�خلل البنيوي عفو�ا، و�ن

ت رهينة  59حصل تحت إشراف املركز�ة الغر�ية و�تأث�� م��ا
ّ
ت الدول العر�ية، فإّ��ا ظل

ّ
. فحّ�ى عندما استقل

 النظرة الضّيقة للدولة العر�ية القطر�ة �� إطار سع��ا إ�� دولنة ا�جتمع. 

�اتيجيات عمل طو�لة املدى بقدر  و�ذا أخذنا �ع�ن االعتبار أّن تلك ا�جامعات العر�ية لم ت��ز ضمن اس� 

 إح�ام رقابة تلك الدول ع�� مجتمعا��ا والن�ج ع�� املنوال الغر�ي مجال  
ّ
ما خضعت لسياسات الهّم لها إال

ا�حداثة   تطبيقات  دون نقل  الثقافية    الغر�ية  املنظومات  وتطّور  املعرفة  إنتاج  لشروط  حقيقي  إدراك 

نا نفهم حالة الر�ود وا�جمود ال�ي   و�م�انيات تالقح الثقافة بالعلم وأثرهما
ّ
�� تطّور ا�جتمع وا�حضارة، فإن

 ال�ي �عيشها األمة العر�ية.  60أصابت اإل�سان العر�ي ووضعية "اال�سداد التار���"

 ا��و�� ا��منية و��لّفا��ا: - د 

نو  أو  العر�ية  الثقافة والنخبة  �� ما يخّص وضعية  السابقة، سواء  التحليل  عية  لقد وشت مستو�ات 

اإل�سان   كنفها   �� �عيش  ال�ي  الدولة  بصنف  خاّصة،  والتعليمية  ال��بو�ة  والسياسات  العامة  السياسات 

طية رؤ���ا ال تتجاوز خدمة املصا�ح ال�خصية لسدن��ا، وال إطالة أمد حكمهم  
ّ
العر�ي. و�� دولة �ليانية �سل

 
 .198)، ص 1992، (بيروت، مركظ دراسات الوحدة العربية، 1طالمجتمع والدولة في المغرب العربي، عبد الباقي الهرماسي، - 56
 .35تيزيني، الوضوح المنهجي...، ص - 57
 وما يليها.   35تيزيني بعدم استفادة الثقافة العربية وتطّورها من وجود الجامعات بالعالم العربي، م ن، صوهو ما يستنتج من إقرار  - 58
ثير الفكر الغربي. - 59

ٔ
 نذكر مثال بالجامعة المصرية وما يمّثله لطفي السّيد وطه حسين من رمزية تا

 ص. 304)، 2007، (بيروت، دار الساقي، 1العالم العربي، طهاشم صالح، االنسداد التاريخي لماذا فشل مشروع التنوير في - 60
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م لضمان  غنائم،  من  السلطة  ره 
ّ
توف مما  واالستفادة  يمكن،  ما  ا�حاكمة  أك��  الطبقة  تلك  أبناء  ستقبل 

 .61وتور���م ا�جاه واملناصب

را ع�� اقتحام هذا ا�جال ا�خط�� الذي قد �عّرض صاحبھ إ�� مخاطر جّمة، فأشار بلغتھ    ت��ي�يتجّرأ   
ّ

مبك

الدقيقة وأسلو�ھ املبّسط إ�� معضلة الدولة األمنية "بآلي��ا السياسية القائمة ع�� إفساد من لم يفسد �عد 

لطلب. وأخ��ا تصاعد تبعية  ع�� صعيد األدني�ن. ومن ثّمة تحو�ل ا�جميع وفق األولو�ات إ�� مدان�ن تحت ا

 . 62ا�جتمع العر�ي اقتصاديا وسياسيا لالم��يالية الرأسمالية تبعية ت�اد ت�ون تاّمة"

هكذا تتقاطع مجاالت األمن والسياسة واالقتصاد والثقافة واملعرفة وال��بية والتعليم تقاطعا جدليا،  

علم اجتماع  “بـ  فيتّم تنميط الفرد وا�جتمع. وقد أثبتت الدراسات األن��بولوجية �� ميدان ما يطلق عليھ  

 ملعرفة بمعناهما الواسع. �ّحة ذلك الّر�ط ا�جد�� الذي أقامھ ت��ي�ي ب�ن السلطة وا 63الشرطة"

الضغوط    مع  تجاو��ا  صورة   �� حّ�ى  ھ، 
ّ
أن بّ�ن  إذ  األمنية،  الدولة  مخاطر  كشف   �� �عيدا  ت��ي�ي  م��ى 

الديمقراطية جوهر  تطبيقا سّيئا مفرغا من   
ّ
إال تطّبقها  أن  يمكن  ال  فإّ��ا  بالديمقراطية مثال،   64املطالبة 

 .65لك الثقافة ال�ي ��ّدد باستباحة بقية ا�جتمع و�فسادهبحكم سيادة ثقافة الفساد ع�� نطاق واسع. ت

طية باالم��يالية و�عميق تبعية العالم العر�ي إثباتا   
ّ
ولعّل �� إملاح ت��ي�ي إ�� عالقة االستبداد والدولة التسل

العر�ي  ل�ّحة فرضيتنا ال�ي انطلقنا م��ا �� مس��ل هذا العنصر القائمة ع�� تصّور اق��ان انت�اسة اإل�سان  

إ�� اختتام هذا العنصر من ورقتنا     البحثية �عنصرون�وصھ �عوامل داخلية وخارجية. وهو ما سيدفعنا 

 العوامل ا�خارجية. 

 العوامل ا��ارجية: - ه 

السابقة   التحليل  مستو�ات  أّن  أهّمها  من  متعّددة،  ألسباب  العوامل  هذه  تفصيل   �� كث��ا  نطيل  لن 

ھ، تضّمنت إملاحات متعّددة إ��  
ّ
تقاطع العوامل الداخلية والعوامل ا�خارجية �� أزمة اإل�سان العر�ي، كما أن

مواطن�ن  تن��ئ  أن  بدل  ال�ي  العر�ية  الدولة  وتأّزم  الذاتية  املناعة  فقدان  فإّن  ت��ي�ي  ذلك  إ��  نّبھ  ومثلما 

النفو  �غلغل  �سّهل  عوامل  ها 
ّ
و�ل �عد.  يفسد  لم  من  و�فساد  ا�جتمع  بإفساد  تقوم  ا�خار��  صا�ح�ن  ذ 

 والتبعية لآلخر. 

للمركز�ة    ا�خط��  التأث��  تخّص  ا�خارجية  العوامل  ضمن  تندرج  نقطة  أهّم   �� ف 
ّ
التوق علينا  ھ 

ّ
أن بيد 

لھ  
ّ
يمث الذي  األك��  ا�خطر  ت��ي�ي  حّدد  فقد  االستشراق،  سيما  ال  أذرعها  بمختلف  الغر�ية  الثقافية 

 
طية في المشرق العربي المعاصر،  راجع نقيب خلدون حسن،  - 61

ّ
 ). 1991، (بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،  1طالدولة التسل

الي" بكلمة "ومن ثّمة" في هذا . ولإلشارة فقد غّيرنا كلمة "بالت 69ص    من االستشراق الغربي ٕالى االستعراب المغربي،تيزيني،  - 62
 الشاهد انسجاما مع ضوابط التعبير في اللغة العربية.

طرش، - 63
ٔ
عادل بلكحلة، االعتداء على مناضلي حقوق اإلنسان بالبالد التونسية بحث في علم اجتماع الشرطة، (تونس، مجمع اال

 . 11)، ص2017
 .269تيزيني، من االستشراق الغربي، ص- 64
 . 270م ن، ص- 65
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، مبّينا أّن تداعياتھ لم تقتصر ع�� �عث "نخبة موالية"  االستشراق ع�� الثقافة العر�ية ال�ي تروم ال��ضة

لھ، بل تجاوز ذلك إ�� تكريس خطاب ثقا�ّ� استعرا�ّي "�علن ما ال يضمر و�ضمر ما ال �علن، أي ب�لمة خطاب  

 . 66مراوغ"

ھ اس��دف �� حقيقتھ قطاعا واسعا  67ل�ن قصد ت��ي�ي بكالمھ املباشر املشروع الذي صاغھ ا�جابري  
ّ
، فإن

من النخبة العر�ية. و�� النخبة املقّر�ة من السلطة، وال�ي تتعامل بازدواج مع قضايا اإل�سان العر�ي. فإذا  

�انت �� ظاهرها تدعو إ�� إحياء الثقافة العر�ية وتجديدها و��ضة العرب ك�ّل، فإّ��ا �� الواقع �عمل ع�� 

� عن اللغة العر�ية و�عو�ضها   خالف ذلك بو�� م��ا أو دون و��. من ذلك أّن ا�جابري ال يرى 
ّ

حرجا �� التخ�

 . 68باللغات األورو�ية

االستشراق    حول  سعيد  إدوارد  بھ  قام  الذي  املرج��  بالبحث  ر 
ّ

يذك الت��ي�ي  املوقف  هذا  أّن  شّك  وال 

ھ يندرج ضمن ما �عرف بنظر�ة ما �عد االستعمار ال�ي تف��ض  69وأبنيتھ املعرفية ووظائفھ االس��اتيجية
ّ
. و�ل

 وع�� وكالء تنفيذي�ن من أبناء البلدان املستعمرة. ناعمة،تواصل االستعمار القديم بطرق 

تجاوز    ت��ي�ي  أّن  إ��  حضار�ا  العر�ي  اإل�سان  إعاقة  لعوامل  ا�خّصص  القسم  هذا  خاتمة   �� نخلص 

و  العر�ي  اإل�سان  ��وض  أفشلت  ال�ي  العميقة  الب�ى  إ��  الّنفاذ  إ��  اهر 
ّ
الظ الت�خيص  األمة  مرحلة  ��ضة 

اإل�سان   لتحر�ر  ت��ي�ي  صاغها  ال�ي  الشروط  تحديد  العمل  هذا  من  املوا��  القسم   �� وسنحاول  العر�ية. 

 العر�ي.

 شروط تحریر اإلنسان العربي:  -3

با�حر�ة   اإل�سا�ي  التحّرر  اق��ان  بداهة  إ��  البحثية  الورقة  هذه  من  تقّدم  ما   �� اإلشارة  لنا  سبق  لقد 

لتداو�� العر�ي اإلسالمي بصفة خاّصة. ول�ن �ان هذا �ع�ي أّن مجاالت التحّرر �ستد��  السياسية �� مجالنا ا

استكمال بقية ا�جوانب االقتصادية واالجتماعية، فإّن الت�و�ن الفلسفي لت��ي�ي قد قاده إ للنفاذ إ�� النواة  

ل تلك النواة �� الفكر أو  
ّ
 املعرفة بمعناها الواسع الشامل.ال�ي تجتمع حولها بقية ا�جوانب أو ا�جاالت. وتتمث

�� أمثولتھ الشه��ة حول أهل الكهف الذين حبسوا �� وضع معّ�ن   Platonو�ذا �ان قد سبق ألفالطون    

 من منطلق املعرفة املشّوهة
ّ
  األغالل إلثبات ال�ي تصلهم وهم ��  70فال �ستطيعون إدراك العالم وتقييمھ إال

 
 .312تيزيني، من االستشراق الغربي، ص-- 66
 .314م ن، ص- 67
 م ن، ص ن. - 68
سعيد،  - 69 المعرفةإدوارد  ديب،  -السلطة-االستشراق:  بو 

ٔ
ا كمال  تعريب  العربية،  إالنشاء،  بحاث 

ٔ
اال مؤّسسة  )،  1984(بيروت، 

 ص 366
فالطون، -70

ٔ
 ت).-تعريب حنا خباز، (بيروت، جار القلم، د الجمهورية،ا
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قد وّسع النظر �� م�انة اإل�سان    Marxراك البشر وتصّورا��م، فإّن ماركس  تأث�� نوعية املعرفة والواقع �� إد

 . 71وقيمتھ انطالقا من مبدئھ األسا��ي الذي صاغھ �� عبارتھ الشه��ة "اإل�سان أّوال"

   �� لل��هنة ع�� �ّحة تصّورنا  القسم  �� مس��ّل هذا  باملقار�ت�ن األفالطونية واملاركسية  التذك��  خّ��نا 

رط املعر�� وامل���� �� تحر�ر اإل�سان العر�ي من املنظور الت��ي�ي، إذ أّن ا�حفر �� روافد ت�و�ن تقديم الش 

ل مواقفھ �ساعد ع�� استكناه نتائج موضوعية.
ّ
 ت��ي�ي العل�ي و�ش�

األخرى    األشراط  �عض  ل 
ّ
وامل���� سنحل املعر��  الشرط  إ��  باإلضافة  ھ 

ّ
أن إ��  اإلشارة  بنا  حرّي  ھ 

ّ
أن بيد 

ال��ييف  املتّ  وتجاوز  والعلمانية  والديمقراطية  العقالنية  ومداخل  والتار�خية  الفكر�ة  باملراجعات  صلة 

 األيديولو��. 

 ال��ط ا��عر�ي وا����جي:  - أ 

را إ�� أهّمية اآلليات املن�جية واملعرفية �� تحر�ر اإل�سان العر�ي و�عادة اكتشافھ لذاتھ   
ّ

ن ت��ي�ي مبك
ّ
تفط

ر�ن العرب قد ان��روا بالثورة املن�جية �� مجال العلوم االجتماعية واإل�سانية  
ّ

وللعالم. و�ذا �ان �عض املفك

ي قد اكتشف أهّمية اآللية املن�جية �عد عملية رصد  خاّصة، و�ع�ي ��ا تلك ال�ي شهدها الغرب، فإّن ت��ي�

. إذ ثبت لديھ أّن إخفاق الفكر العر�ي اإلسالمي منذ عصر محمد ع�� إ�� اليوم ناجم 72�خارطة الفكر العر�ي

 أساسا عن قصور معر�� وم����. 

ياتھ،    و�ذا �ان قد شاع القول بأّن "األسلوب هو الرجل نفسھ"، فإّن املن�ج هو الفكر �� أو�ح 
ّ
ذلك  تجل

ھ
ّ
مت�ن   أن معر��  زاد  ر 

ّ
توف يف��ض  ما  وهو  وا�حة.  من�جية  رؤ�ة  دون  سليمة  نتائج  إ��  الوصول  �ستحيل 

وقدرات نظر�ة وتجر�دية تيّسر اف��اض مختلف التصّورات والفرضيات ا�حتملة وكيفية االستدالل عل��ا  

 �حاّجة واإلقناع. ومختلف املراحل والدرجات ال�ي يتوّجب قطعها �� املساجلة وا

ت��ي�ي للمسألة املن�جية، نظرا لتوّزعها ع�� مختلف     ل�ن �ان من الصعب اإلحاطة بمختلف تصّورات 

نا  
ّ
فإن والتطبيقية عن �عضها �عض،  النظر�ة  ا�جوانب  أف�اره عند فصل  �� س�خ  الوقوع  أعمالھ وخشية 

املن�جية   رؤ�تھ  عناصر  أهّم  ضبط   �� بتحر   ما  ��سنج��د  صلة  ال��اث  لھ  ثنائية  وتقاطعات  اإل�سان  �ر 

 والّ��ضة.

د ت��ي�ي أّن ا�جدل قانون يحكم العالم ب�ّل ظواهره. و�قّدم ع�� ذلك أمثلة مثل "جدلية التواصل   
ّ

يؤك

النقد  الدال واملدلل واللفظ واملع�ى وجدلية  الداخل وا�خارج وجدلية  التار��� وجدلية  ال��ا�ي والتفاصل 

 
الفيصل،  سامر إسماعي-71 تيزيني، مجلة  وتبعه الشرق"، حوار مع  الغرب  نتج داعش هو 

ٔ
ا الذي  القاتل  مارس  1ل، "الطّيب تيزيني 

 www.alfaisal.mag.com. راجع: 2017
باه،- 72

ٓ
عالك العقل العربي مدخل ٕالى خارطة الفكر العربي الراهنة،    السّيد ولد ا

ٔ
بحاث والنشر،   ،1طا

ٔ
(بيروت، الشبكة العربية لال

 ص. 200 )،2010



 عبد الباسط غابري  د.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تيزيني وسؤال تحرير إالنسان العربي 
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وجد وا�خار��  �  الداخ�� 
ّ

والك� ا�خصو��ي  وجدلية  والذاتية  املوضوعية  وجدلية  والالحق  السابق  لية 

 .... 73وجدلية املعر�� واأليديولو��

إذا �ان ت��ي�ي ��ذا القانون ا�جد�� قد حرص ع�� نفي النظرة األحادية والس�ونية ال�ي تحصر ا�جال   

جھ إ�� املمّ��ات  املدروس غالبا �� زاو�ة واحدة ما يتسّبب �� اّدعاء باطل بامتال
ّ
ھ قد ات

ّ
ك ا�حقيقة الواحدة، فإن

تّتصف    اإل�سانية واالجتماعية ال�ي من املمكن أن يّتصف ��ا مجال ما عن بقية ا�جاالت، من ذلك أّن العلوم  

 .74هو معروف �� مجال العلوم الطبيعية مثال  خالف مانتائجها عادة ب�و��ا تقر�بية، ع�� 

ا�جدليات القائمة �� دراسة الظواهر تنبثق �� جوهرها من حدث اجتما��    �ش�� ت��ي�ي إ�� أّن سلسلة 

لها. يقول �� ذلك صراحة: "ا�حدث االجتما��  
ّ
ما، ت�ون لھ تداعياتھ البّينة �� انتظام األ�ساق املعرفية و�ش�

ع هو املعطى هو املعطى األّول �� الوجود اإل�سا�ي ومنطلق جميع الفعاليات البشر�ة. لذلك فإّن علم االجتما

 .75األّول ضمن األ�ساق املعرفية النظر�ة"

لة �� "الو��   
ّ
يقّدم ت��ي�ي ضمن من�جھ املادي ا�جد�� التار��� املوعود ثالث مقوالت نظر�ة مهّمة متمث

 .76االجتما�� والو�� التار��� والو�� ال��ا�ي"

  77ر�ة الثالثة، فيعّدها عالقة "تضايفية"ينّبھ ت��ي�ي إ�� نوعية العالقة القائمة ب�ن هذه ا�حّددات النظ 

الن �سيجا  
ّ
أي جدلية بما أّ��ا جميعها وجھ من وجوه االنتظام املعر��. فالو�� االجتما�� والو�� ال��ا�ي يمث

 . 78اجتماعيا و�نطو�ان ع�� هو�ة اجتماعية، بينما الو�� االجتما�� يف�ح عن الوجود االجتما��"

املعطيات    تلك  الظواهر  تن�ئ  تفّهم  باستحالة  بي��ا  القائمة  التضايفية  والعالقات  الثالث  النظر�ة 

اإل�سانية سواء �انت منتمية إ�� مجال ال��اث أو إ�� مجال ال��ضة وا�حداثة دون ر�طها بمحيطها االجتما�� 

املمكنة بما أّن    والثقا�� الذي تبلورت فيھ. و��ذا املع�ى فإّن البيئة االجتماعية صبغة من الصبغ التار�خية 

 ا�حدث االجتما�� �� منطلقاتھ ومآالتھ مق��ن بنوعية العمل اإل�سا�ي ومداه.

يقّدم ت��ي�ي توضيحات مهّمة لتعليل خياراتھ املن�جية ال�ي ال��م بمقتضاها �� اعتماد املن�ج التار��� ��   

. إذ نّبھ  79أن البنيو�ة والوظيفيةدراسة الفكر العر�ي وتقديم رؤ�ة جديدة عنھ بدل النظر�ات الالتار�خية ش

ة العلمية 
ّ
صراحة إ�� أّن البناء املنطقي غ�� �اف لتحليل النظر�ات والفرضيات واملقوالت واملفاهيم بالدق

 
 . 252، صالوضوح المنهجيتيزيني، - 73
 .181م ن، ص- 74
 28، صفي السجال الفكري تيزيني، - 75
 .30م ن، ص- 76
 .37م ن، ص- 77
 م ن، ص ن. - 78
ة ذوات. نشر بموقع بيارق  - 79

ّ
 . 7/12/2018بتاريخ    https//byariq.comعيسى جابلي، "طّيب تيزيني من التراث إلى النهضة"، مجل
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تقاطع   ضرورة   �� اخ��الھ  يمكن  ما  بي��ا. وهو  ما   �� الر�ائز وعالق��ا  تلك  تار�خية   �� ينظر  لم  ما  املطلو�ة 

 
ّ

 .80م �� تلك الر�ائز مع منطق ذلك التار�خ نفسھ. وهو تقاطع عضوي وثيقتار�خية املنطق الذي تحك

ا�جدلية"  املنطقية  "ال�حظة  ت��ي�ي �سمية  ��   81يطلق  البحث  ��ا عند  الظفر  يمكن  ال�ي  ا�حقائق  ع�� 

 .82املقوالت العلمية ومفاهيمها ضمن تار�خي��ا و�ني��ا العميقة أي مع "تار�خ املفهوم نفسھ"

�ي توضيح رؤ�تھ املن�جية بخصوص ت�امل املنطق والتار�خ بالقول: "إن �شكيل وتطو�ر نظر�ات  يتا�ع ت��ي 

البناء    من 
ً
انطالقا العلمية،  الدقة  أن �ستجيب ملستلزمات  يمكن  وفرضيات ومقوالت ومفاهيم علمية ال 

التشكيل والتطو  النظر�ات والفرضيات واملقوالت واملفاهيم فقط. إن عملية  ينب��، املنطقي لهذه  �ر تلك 

استجابة لذلك املبدأ العل�ي، أن تردف و�عمق من خالل بحث تلك الر�ائز العلمية �� تار�خي��ا. ب�لمة أخرى،  

فال�حظة   وثيق.  عضوي  �ش�ل  وذلك  منطقھ،   �� والتار�خ  تار�خھ،   �� و�مارس  يرى  أن  ينب��  املنطق  إن 

يمكن استنطاقها واستخراجه �� مفهوم ما  ا�جدلية  �� املنطقية  تبحث  أدّق وأك�� شمولية، ح�ن  ا �ش�ل 

 .83وحد��ا العميقة مع تار�خها؛ أي مع تار�خ املفهوم نفسھ”

ل�ن �ان الرهان املباشر لت��ي�ي من ضبط هذه املقّومات املن�جية ال�ي أعق��ا تحديد لعدد من املفاهيم   

منعقدا    85بنية" "اإل�سان" و"العالم"و"الصبغة التار�خية" و"ال  84ا�حور�ة �� مشروعھ مثل مفاهيم "ال��اث"

اإل�سانية   ا�حضارة  مجال   �� ودورها  اإلسالمي  العر�ي  للفكر  املمّ��ة  ا�خصائص  للتصّورات حول    تفنيدا 

اإلسهام �� "مشروع مستقب�� بآليات أك�� تقّدما وعمقا    األك�� هو النمطية ال�ي تبخس قيمتھ، فإّن رهانھ  

 .86�عد الدخول �� ��وض عر�ي جديد"

وآفاقھ    بتار�خيتھ  العر�ي  للفكر  جديدة  رؤ�ة  تقديم  يروم  ت��ي�ي عن مشروع مستقب��  حديث  يكن  لم 

املستقبلية موقفا انطباعيا أو طو�او�ا ليس لھ ما �سنده �� الواقع بقدر ما �ان موقفا مؤّسسا ع�� مراجعاتھ  

حول   87تزامنت مع املشروع الذي باشره حس�ن مروةالفكر�ة وتصّوراتھ املن�جية. إضافة إ�� أّن جهود ت��ي�ي 

�عات املادية �� الفلسفة العر�ية اإلسالمية
ّ
دون �سيان مساهمات مهدي عامل �� تمرحل التار�خ ونقد   88الن

 .89معيقات تطّوره مثل الطائفية وال��جواز�ة غ�� الوطنية

 
 .6)، ص1971طّيب تيزيني، مشروع رؤية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط، (دمشق، دار دمشق، - 80
 م ن، ص ن. - 81
 م ن، ص ن. - 82
 م ن، ص ن.-83
 .30م ن، ص- 84
 إسماعيل، م س. - 85
 . 25تيزيني، في السجال الفكري، ص - 86
عقد تيزيني فصال كامال في كـتابه "في السجال الفكري الراهن" بعنوان "حسين مروة رائدا ومؤّسسا في البحث التراثي العربي". - 87

 . 68-18-125صص في السجال الفكري،راجع: 
 .6م ن، ص- 88
عمال الكاملة، راجع مهدي عامل، - 89

ٔ
جزاء.4، (بيروت، دار الفارابي)، 4طاال

ٔ
 ا
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ا  للديالكتيك املارك��ي ومن�جھ  ت��ي�ي لم يخف تحّ��ه  ھ لم �غفل ا�جانب  و�ذا �ان 
ّ
التار���، فإن �جد�� 

العر�ية   والفلسفة  اإلسالمي  لل��اث  قراءتھ   �� اإل�سا�ي  الثقافة  90القي�ي  حرمان  عدم  ع��  منھ  حرصا 

اإل�سانية والعر�ية من إم�انيا��ا املادية وغ�� املادية، ول�ي ال تتعّمق الهوة ب�ن شروط ال��ضة وخصوصيات  

 سالمي. ا�جال التداو�� العر�ي اإل 

يمكن أن ندرج ضمن الشرط املعر�� وامل���� كذلك دعوة ت��ي�ي إ�� تأسيس مرصد دو�� لألبحاث املقارنة   

لتنمية الو�� باملش��ك اإل�سا�ي، وتجاوز التصّورات النمطية والثقافو�ة    91لھ فروع �� مختلف دول العالم

صالية متطّورة.ال�ي يتّم ترو�جها ع�� أقنعة معرفية ورأسمالية تحّرر�ة ووس
ّ
 ائط إعالمية وات

بالنظر إ�� تار�خ التبش�� ��ا و�شرها أو بالنسبة إ��    رائدة سواءل�ن بدت مقار�ة ت��ي�ي املن�جية واملعرفية   

��ا ووضوحها، فإّن هذه املسألة استمّر طرحها �� الفكر العر�ي املعاصر والراهن. و�مكن أن �ش��  
ّ
ع�� –دق

ر املغر�ي طھ عبد الرحمن �� عملھ حول تجديد املن�ج �� تقو�م ال��اث  إ�� ما قام   - سبيل املثال
ّ

. إذ  92بھ املفك

. ودعا مقابل ذلك إ��  93نّبھ إ�� خطورة النظرة التجز�ئية والتفاضلية ال�ي اعتمدها ا�جابري �� تقييم ال��اث

. فقد انتبھ طھ عبد الرحمن إ�� 94اإلسالميان��اج املن�ج التداو�� والنظرة الت�املية �� قراءة ال��اث العر�ي  

�شّبع ال��اث اإلسالمي باآللة املنطقية و��� الطا�ع املوسو�� واالستيسا�� للمعرفة والثقافة العر�ية. لذلك  

 انطالقا من تلك املداخل. و�ّل قراءة "�عّسفية" لل��اث اإلسالمي �عتمد   ال يمكن تفّهم ال��اث
ّ
اإلسالمي إال

دةآليات اس��ال
ّ
 قراءة حداثية مقل

ّ
 . 95كية منقولة ليست إال

و�قدر ما اش��ك ت��ي�ي وعبد الرحمن �� االهتمام با�حور امل���� �� نقدهما لتصّورات ا�جابري و�برازهما   

ملواطن القصور ف��ا، فإّن نقاط التباين بي��ما �انت عميقة. فت��ي�ي ينطلق من املن�ج ا�جد�� التار��� و�نت�ي  

نما ظّل طھ عبد الرحمن معتمدا ع�� النقد األخال�� أساسا مع االستئناس باملقار�ة التأثيلية و�عض  إليھ، بي

رتھ مدارس ا�حداثة النقدية ضمن ما �عرف بتيارات ما �عد ا�حداثة. 
ّ
رات ال��اثية، وما وف

ّ
 املؤث

واملعرفية شرط أسا��ّي ال غ�ى  املن�جية  املقار�ة  أّن  إ��  تقّدم  ما  �ّل  لتحر�ر اإل�سان    نخلص من  عنھ 

 العر�ي من األوهام واإلكراهات ا�حيطة بھ داخليا وخارجيا.

 
 httpsgeireon.netحول محمد حبش، "تيزيني مجّددا وفقيها"، شبكة جيرون،  - 90
 م س. .تيزينيحوار  - 91
 . 34)، ص2007(بيروت، المركز الثقافي العربي،  تجديد المنهج في تقويم التراث،طه عبد الرحمن، - 92
 م ن، ص- 93
 م ن، ص-94
سيس الحداثة إالسالمية، طه عبد الرحمن: - 95

ٔ
 .168)، ص2006(بيروت، المركز الثقافي العربي،  ،1طروح الحداثة المدخل ٕالى تا
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ية وا��اتية:  -ب   ا��راجعات الف��

إذا �ان تار�خ تطّور العلم يثبت أّن التطّورات ا�حضار�ة الك��ى منذ عصر ال��ضة إ�� اليوم تق��ن غالبا  

جديدة ومكتشفات  علمية  الوضعية96بتطّورات  تحّسن  فإّن  الناموس    ،  لهذا  أيضا  يخضع  اإل�سانية 

 ا�حضاري. 

ال جدال �� أّن ت��ي�ي �ان ع�� و�� تام بقيمة هذه ا�خالصة التار�خية والنظر�ة، لذلك أقام ر�طا ضمنيا   

العميقة. وقد   العر�ي سبل املراجعات  للعقل  تتيح  امل���ّ� واملعر�ّ� واكتساب قدرات نقدية  الّتحصيل  ب�ن 

ا املراجعات  للثقافة  تنّوعت  األساسية  للمصادر  امتّدت  مراجعات   �� اخ��الها  و�مكن  ت��ي�ي  أنجزها  ل�ي 

العر�ي املعاصر   للفكر  اإلسالمية مثل اإلسالم والقرآن الكر�م، ومراجعات فكر�ة من خالل �عض األمثلة 

 والراهن. إ�� جانب مراجعات ذاتية ��ّم فكر ت��ي�ي ومواقفھ ا�خاّصة.

 �ساسية للثقافة ا��س��مية:��اجعات ا��صادر ا�   - ج 

لقد �ان من السهل ع�� ت��ي�ي مجاراة التيار الذي يزدري الدين عامة واإلسالم خاّصة باعتباره ال �عدو   

ھ خّ�� مغالبة هذا التيار يقينا   أن ي�ون �� نظرهم "أفيونا للشعوب" مثلما ترّ�خ �� املدّونة
ّ
املاركسية. غ�� أن

قافة معّينة من فرص االستفادة من ترا��ا جناية خط��ة ال تقّل عدمية أو عبثية  منھ بأّن حرمان أّمة ما أو ث

 عن التصّورات الوثوقية الدغمائية. 

أعاد ت��ي�ي قراءة تار�خ اإلسالم ضمن تلك ا�حدود املن�جية ال�ي رسمها من أجل أن يتصا�ج اإل�سان   

عھ مع الواقع السائد �� عصره ع�� أساس  العر�ي مع تار�خھ فخلص إ�� أّن اإلسالم ا�حمدي لم يخض صرا

. وهذا يتطابق  97صراع الطبقات أو املصا�ح بقدر ما �ان صراعا ع�� القيم وأوجھ �شكيل الو�� وصياغتھ

مع قناعات ت��ي�ي �� استحالة تحقيق �غّ�� �� من�لة اإل�سان العر�ي حضارتھ دون إعادة �شكيل وعيھ. ومن  

 . 98سألة ذات أولو�ة قصوى �� سلم إعادة بناء اإل�سان العر�يثّمة فإّن مسألة �غي�� الو�� م

املقار�ة    مثل  اإلسالم  دراسة   �� أخرى  مقار�ات  اعتمدت  ال�ي  ا�حديثة  الدراسات  �عض  أثبتت  وقد 

اللسانية والداللية ال�ي أنجزها الباحث اليابا�ي ايزو�سو أّن اإلسالم قد بذل جهدا نظر�ا كب��ا إلضفاء معان  

ما �ان سائدا �� مرحلة ما قبل اإلسالم. وهو ما ساعده ع�� إحداث تحّول عميق �� ا�جز�رة    جديدة ع��

 .99العر�ية و�� تار�خ األديان السماو�ة ك�ّل 

 
96-Bruno Belchiste, Histoire de la science moderne de la renaissance aux lumière, Armond Colin, Paris, 2016.  

سيسا، ط- 97
ٔ
ة وتا

ٔ
ّولية في اإلسالم المحّمدي المبّكر نشا

ٔ
 . 66-4/45)، 1994، (دار دمشق، 1طّيب تيزيني، مقّدمات ا

لة تغيير الوعي في الفكر اإلسالمي المعاصر والراهن قراءة في نصوص جودت سعيد وطه عبد الرحمن  - 98
ٔ
عبد الباسط الغابري، مسا

الك بشارة، طوعبد  وعزمي  بالقيروان،  1ريم سروش  اإلسالمية  الدراسات  مركز  المختّص  للكـتاب  طرش 
ٔ
اال مجمع  (تونس،   ،2018  ،(

 . 17ص
نية للعالم،  ايزوتسو توشيهيكو،  - 99

ٓ
ن علم داللة الرؤية القرا

ٓ
ترجمة هالل محمد الجهاد، (بيروت، المنظمة هللا وإالنسان في القرا

 س406)، 2007 العربية للترجمة،
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لقد ساعد التحليل االجتما�� الذي أنت�جھ ت��ي�ي �� قراءة اإلسالم من التّوصل إ�� قراءة جدلية تار�خية   

ة للنّص  
ّ
نھ من النفاذ إ�� بنيتھ العميقة وأغراضھ البعيدةأك�� دق

ّ
. فقد دعا إ�� اعتماد  100القرآ�ي، وهو ما مك

تلك النوعية من القراءة �� تدّبر النّص القرآ�ي لتجاوز مخاطر التالعبات التأو�لية والتوّجهات التحر�فية  

مجال حيوي خط�� مثل ا�جال الدي�ي ال�ي تروم أد�جة الدين واحت�ار تأو�لھ من أجل إح�ام سيطر��ا ع��  

 الذي لم تنجح مؤّسساتھ الدينية املت�اثرة �� إنتاج خطاب إ�سا�ي يقطع مع �ّل أش�ال التنميط والوصاية. 

ما ينّبھ إ�� أّن القرآن   
ّ
وال يبحث ت��ي�ي عن م�ّ�رات �� اعتماده للقراءة ا�جدلية التار�خية للنّص القرآ�ي. و�ن

ومنسوخ...   رات انطالق ذلك النقد من خالل إقراره بوجود محكمات ومتشا��ات ونا�خ الكر�م قد أعطى إشا 

وقد اشتغّل علماء األصول ع�� هذه املسائل ضمن أبواب العام وا�خاص واملطلق واملقّيد وا�جاز وا�حقيقة،  

 .101ول بتغّ�� الزمان"وابتداع آلية ا�جرح التعديل استنادا إ�� القاعدة األصولية الشه��ة "ال ينكر �غّ�� األص

لقد �ان غرض ت��ي�ي األسا��ي من هذه املراجعات ال�ي شملت اإلسالم وتار�خھ ونّصھ املؤّسس �حضارتھ   

ال��اث   ع��  املبنية  وتلك  املنطق  ع��  املبنية  العر�ية  ال��ضة  فكر  ب�ن  تجمع  مش��كة  "أرضية  إيجاد 

 .102اإلسالمي"

 و�اشرها مستو��ن آخر�ن: إل��ا ت��ي�ي  ال�ي دعا شملت املراجعات  

حاز مشروع ا�جابري نصيبا غالبا من    مراجعة أهّم املشاريع الفكر�ة �� الساحة الثقافية العر�ية:● 

فات أو بتخصيصھ كتابا �امال ملناقشتھ  
ّ
اهتمامات ت��ي�ي سواء ضمن �جالھ الفكري املبثوث �� عديد املؤل

 .103ستشراق الغر�ي إ�� االستعراب املغر�ي"أ�عاد مشروع ا�جابري ضمن ما سماه ت��ي�ي "من اال 

هذا السياق أّن ت��ي�ي لم ينقطع عن االهتمام با�جابري حّ�ى �عد مماتھ. إذ فاجأ    ��  الطر�فولعّل من   

. إذ أشار ت��ي�ي إ�� أّن ا�جابري  ا�جابري وفكره، بتغي�� موقفھ من  2017ت��ي�ي قّراءه، �� حوار أجري معھ سنة  

ھ �ان يخفي "إسالميتھ"    راوغھ ورواغ �ّل 
ّ
لع�ن ع�� مشروعھ بما أن

ّ
من ميوالت    -ع�� خالف ما �ان يظهره–املط

 .104للمدرسة االستشراقية

ت��ي�ي   أنجزها  ال�ي  ال�جيبة  املراجعة  وجاهة هذه  مدى  بمناقشة  السياق  �� هذا  معني�ن  غ��  كّنا  ل�ن 

ھ يجدر بنا اإلشارة إ��  
ّ
أّن ت��ي�ي لم ي�ّ�ر أو ي��هن ع�� أسباب هذا  بخصوص موقفھ من فكر ا�جابري، فإن

ر�ن  
ّ

� �� موقفھ من ا�جابري. إذ اكتفى �عموميات تخّص ميل أغلب املفك
ّ

التغي�� ا�جذري أو االتقالب الك�

 العرب �� آخر مس����م الفكر�ة إ�� توق�� ا�جانب الغي�ي واال�غماس فيھ إ�� حّد �شبھ "التو�ة". 

 
ني بين ٕاشكالية البنية القراءة، طّيب تيزيني، - 100

ٓ
 . 50-5/11، )1997دمشق، دار الينابيع،(النّص القرا

 حبش، "تيزيني مجّددا وفقيها"، م س. - 101
 mouvement.com-www.islamist حسام الحداد، "الطّيب تيزيني ونقد الفكر العربي اإلسالمي"، بوابة الحركات اإلسالمية  - 102

 . 19/5/2019بتاريخ 
 .279-274تيزيني، من االستشراق الغربي...، صص - 103
 إسماعيل، حوار، م س.- 104

http://www.islamist-mouvement.com/
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أنجز ت��ي�ي مراجعات ملشروعھ الفكري. و�� مراجعات هاّمة ومتنّوعة    مستوى املراجعات الذاتية:● 

شملت تحو�ر املفاهيم والرؤ�ة املوّجهة لها. ففي هذا الصدد اكتشف ت��ي�ي أّن مفهوم الثورة الذي اعتمده  

لل��اث قراءتھ  �ّل   105��  جهود  تظافر  إ��  تحتاج  ال�ي  العر�ية  ا�حالة  يناسب  وال  وخط��  ل 
ّ
مضل مفهوم 

ال��ضة ال بمفهوم  املفهوم  لذلك غ�� ذلك  ف. 
ّ
التخل لتجاوز مفاسد  العر�ية  ال��جواز�ة  ف��ا  بما   106طبقات 

جاهات العر�ية باعتبار ال��ضة رهانا أساسيا ينب�� تحقيقھ.
ّ
 الذي �عّد قاسما مش���ا ب�ن جميع االت

تقّدمھ �� السّن والظروف العصيبة ال�ي  و�ذا أخذنا �ع�ن االعتبار أّن ت��ي�ي لم ينقطع عن مراجعاتھ رغم   

ھ يمكن القول أّن ت��ي�ي قّدم مثاال حّيا ع�� قدرة اإل�سان  
ّ
مّرت ��ا سور�ا عقب ما �عرف بالر�يع العر�ي، فإن

 العر�ي ع�� التحّرر من الوصاية واالنخراط ا�جاد �� مس��ة حياة فاعلة حافلة بالعطاء والتجّدد وا�حيو�ة.

والع-ج الزدهار  العقالنية  مالئمة  بيئة  توف��  من  النقدي  الفكر  اكتساب  ن 
ّ

يمك والديمقراطية:  لمانية 

ا�حركة التنو�ر�ة والن�عة العقالنية ما �سهم �� �شأة مواطن حقيقي فاعل �� محيطھ االجتما�� فيعمل ع��  

 ترسيخ دولة القانون واملؤّسسات.

وتواصلت مع    107�ي انطلقت من اإلصالح الدي�يول�ن بدا تأثر ت��ي�ي وا�حا بمس��ة الغرب ا�حضار�ة ال 

، فإّن ما هو ثابت كذلك أّن رؤ�تھ املن�جية الوا�حة  108حركة التنو�ر وال��ضة والثورات العلمية والصناعية

 قادتھ إ�� تبّ�ن مسالك تحر�ر اإل�سان العر�ي وتحقيق ال��ضة املأمولة.

أساسية لتحقيق الرهانات املأمولة. و�� العقالنية  أشار ت��ي�ي �� هذا املضمار إ�� وجود ثالثة مداخل   

تثبتھ،   ال�ي  التار�خية  تجار�ھ  لھ  فكر�ا  توّجها  بصف��ا  والعلمانية  �شيطة،  تنو�ر  حركة  من  �عنيھ  وما 

كث��ا   طال  الذي  االستبداد  مسار  إيقاف  ع��  قادرة  حكم  آلية  أخالقية"  "ضرورة  بصف��ا  والديمقراطية 

 .109عر�ي وقدراتھواستنفد طاقات اإل�سان ال 

البحثية    الورقة  هذه  ون�وصھ من  العر�ي  اإل�سان  إعاقة  لعوامل  ا�خّصص  العنصر   �� لنا  لقد سبق 

أو املشّوهة  الديمقراطية املنقوصة  ت��ي�ي تحّدث عن  أّن  إ��  اّدعت    اإلشارة  ال�ي  العر�ية  البلدان  �� �عض 

فإّن  لذا  ديمقراطية.  تجر�ھ  إ��  شمولية  دولة  من  والعلمانية   بتحّولها  والعقالنية  التنو�ر  ب�ن  ت��ي�ي    ر�ط 

والديمقراطية �عّد ر�طا محكما. يثبت من خاللھ أّن الديمقراطية ليست صناديق اق��اع أو انتخابات نز��ة  

ما س��ورة تحّول عميق ع�� حّد سواء. فدون هذه الشروط تتحّول الديمقراطية إ�� استعراض  
ّ
فقط، و�ن

 مضام�ن.  شك�� فارغ بال محتوى أو

 
 .213تيزيني، من التراث إلى الثورة حول نظرة مفتوحة في التراث العربي، (دمشق، دار دمشق/دار الجيل)، صطّيب - 105
 .111-.99، (بيروت، مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي)، ص1، طمن التراث ٕالى النهضة  ، طّيب تيزينينبيل علي صالح- 106
 .2/654حاج إسماعيل، (بيروت، المنظمة العربية للترجمة)، ترجمة حيدر إالصالح الديني،  عصركوينتن سكنر،  - 107
وروبيهاشم صالح، - 108

ٔ
 ص. 264)، 2005، (بيروت، دار الطليعة/ رابطة العقالنيين العرب، مدخل ٕالى التنوير اال

 . 10تيزيني، من االستشراق الغربي...، ص -109
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مع تصّورات    110يلتقي ت��ي�ي �� تفر�قھ ب�ن الديمقراطية الشكالنية أو األداتية والديمقراطية ا�حقيقية 

ص �عبارتھ الوج��ة هذا املوقف ح�ن بّ�ن أّن "الديمقراطية �� جمجمة الرأس وليس  
ّ

جورج طرابي��ي الذي �خ

 �� صندوق االق��اع". 

ال  أّن تحص�ن ا�جتمع  ت��ي�ي  العلمانية  �عتقد  ب��سيخ   
ّ
إال الف�ن الطائفية ال يمكن أن يحدث  عر�ي من 

 بصف��ا خيارا اس��اتيجيا ال يجب تأجيلھ أو التغا��ي عنھ.

اعتقاد    �سود  إذ  العر�ي.  ا�خطاب   �� العلمانية  مفهوم  �حقت  ال�ي  املغالطات  إ��  الصّدد  هذا   �� ينّبھ 

بديال عن الدين �� ظّل شيوع عبارات من قبيل "الدين  تبسيطي يحصرها �� فصل الدين عن الدولة أو �عّدها  

عّد  111العلما�ي"  �� ل 
ّ
املتمث بتوضيحھ  الزائفة  املعرفية  ا�خياالت  هذه  تبديد  ع��  ت��ي�ي  حرص  لذلك   .

 .112الدين السيا��ي أو الدين املسّيس"“بـ العلمانية بديال ملا سماه 

ا�حر�ات اإلسالمو�ة ال�ي حّولت الدين إ�� أيديولوجيا  وال شّك �� أّن ت��ي�ي �ع�ي بذلك مقار�ات �عض   

 .113سياسية، بل أحيانا أيديولوجيا جهادية قتالية

ص بفصل   
ّ

عمل ت��ي�ي ع�� تدقيق مع�ى العلمانية وكشفها بالقول: "إّن العلمانية أك�� من أن تخ��ل وت�خ

ظر إ�� العالم دنيو�ا ومن منظور تداو��  الدين عن الدولة. ف�ي منظومة من األف�ار والقيم ال�ي تجمع ع�� الن

إليھ ضمن عالقة   وا�جتمع وتف��ي  املتفّرد  تنطلق من اإل�سان  ثمة ف�ي رؤ�ة فكر�ة  إ�سا�ي. ومن  �غّ��ي 

 .114حميمة تفاعلية وفاعلة مع ال�ون برمتھ

التحديد  آفة  جّن��ا  للعلمانية  دقيق  �عر�ف  صياغة  آنفا  املذ�ور  الشاهد   �� ت��ي�ي  أحكم  ات  ل�ن 

إ��   أّن الدعوة  تار�خيا  إذ ثبت  �� تحديد مفهومها.  التبسيطية الشائعة، فإّن املسألة أك�� من أن تنحصر 

العلمانية ومرادفا��ا لم تنقطع �� الفكر العر�ي منذ جهود شب�� شميل وفرح أنطون وسالمة مو��ى وغ��هم.  

انت�اس��ا أسباب  أّن  و"التمامي  بيد  األصولية  نفوذ  رقعة  ساع 
ّ
العر�ية  115ة"وا� الثقافة  أّن   �� لم   تكمن 

�عاملها مع ترا��ا وهوّ���ا. إضافة إ�� التطبيقات املشّوهة ال�ي قامت ��ا �عض األنظمة ا�حسو�ة    "�عقلن"

ع�� العلمانية سواء أ�انت أنظمة قومية أم أنظمة قطر�ة، إذ تواصلت قبضة الدولة األمنية واملمارسات  

مد الرئاسة  مثل  ا�جتمع  االستبدادية  وتذر�ة  بورقيبة،  ا�حبيب  الراحل  الرئيس  عهد   �� بتو�س  ا�حياة  ى 

عهدي    �� ومصر  بتو�س  حدث  مثلما  وغ��ها  ونقابات  جمعيات  من  للسلطة  موالية  كيانات  بخلق  املد�ي 

 
110 --Burdeau (Georges), Démocratie, Encyclopédie Universalis, (France, S.A, 1985) p : 1082. 

خرى اجتهد كـثيرا في توضيح معنى العلمانية. انظر  الدين العلمانيراجع مثال عبد الكريم سروش، - 111
ٔ
ّن سروش في سياقات ا

ٔ
، رغم ا

حمد القبانجي، (بيروت، دار االدين والمرتكزات، الخلفيات والمعطيات،    والعلمانية  التراثكـتابه،  
ٔ
)،  2009النتشار العربي،  ترجمة ا

 .62ص 
 .276تيزيني، من االستشراق الغربي...، ص- 112
 ص.306)، 2008(مؤّسسة الدراسات الفكرية المعاصرة، تجفيف منابع إالرهاب، محمد شحرور، - 113
 . 285تيزيني، من االستشراق الغربي...، ص -114
النهضة في العالم العربي من مطلع القرن إلى موّفى الستينات بحث في عبد المجيد البدوي، مواقف المفّكرين العرب من قضايا  - 115

داب بمنوبة، 1الثوابت والمتغّيرات، ط
ٓ
 . 236)، ص 1996، (منوبة، منشورات كلية اال
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الرئيس�ن الراحل�ن جمال عبد الناصر وحس�ي مبارك أو بمحاولة تور�ث ا�حكم لألبناء ضمن ما بات �عرف  

 مثلما حصل �� سور�ا �� عهد الرئيس حافظ األسد... 116ا�جملو�ي"بالنظام "

ھ أّن العالم العر�ي مازال لم يدخل �� مراجعات عميقة جاّدة �عّد شرطا أّول لتحر�ر اإل�سان   
ّ
يثبت هذا �ل

 ...117و�ناء ا�حضارة ونماء العمران

ن تجاوز ال��ييف األيديولو��: �عّد هذا الشرط امتدادا لبقية  -د
ّ
الشروط املذ�ورة سابقا، إذ أّن التفط

 �� ظّل أرضية معرفية صلبة متينة و�� إطار عقال�ي ديمقراطي  
ّ
للتالعبات األيديولوجية ال يمكن أن يتّم إال

 يكفل حّق االختالف واملعارضة.

ية 
ّ
ا�حقائق  تظّل خطرا �عيق اكتشاف    118إّن االيديولوجيا سواء �انت هو�اتية أو برامجية أو جزئية أو �ل

وفرزها عن األباطيل ألّ��ا بطبيع��ا ��دف إ�� توجيھ ا�خصوم واملتقّبل�ن بصفة عامة إ�� وجهة محّددة تتوافق  

مع مصا�ح الطبقة أو ا�جموعة ال�ي تدافع ع��ا وترّوج لها. ومن ثّمة ف�ي قد تلتبس باملعرفة إ�� حّد يصعب  

 معھ الفصل بي��ما فصال وا�حا ال مر�ة فيھ. 

الفردي  ينبّ   الو��  ل 
ّ
�ش� ع��  إ�سانو�ة  أو  معرفية  قوالب   �� فة 

ّ
املغل األيديولوجيا  مخاطر  إ��  ت��ي�ي  ھ 

الثقا��  االخ��اق  حجم  ها 
ّ
�ل تثبت  ال�ي  األمثلة  عديد  ذلك  ع��  و�قّدم  العام.  والرأي  ا�جماعية  والذائقة 

و  الداخل  ب�ن  متوّزعة  متعّددة  جهات  بھ  تقوم  الذي  األيديولو��  واحد والتنو�م  هدف  و�جمعها  ا�خارج، 

املركز�ة   الصدد  هذا   �� برزت  وقد  العر�ي.  العالم  مقدرات  ع��  الهيمنة  و�ح�ام  السيطرة  إرادة   �� ل 
ّ
يتمث

الكث��ة، ووسائلها  الطو�لة  بأذرعها  الغر�ية  واإلخبار�ة    الثقافية  اإلعالمية  والوسائط  االستشراق  وم��ا 

 املتعّددة.

مّما يرّوجھ ا�خطاب العر�ي املعاصر يحتوي ع�� مغالطات وأضاليل. فقد شاع، �ش�� ت��ي�ي إ�� أّن كث��ا  

ال�ي  العر�ي من األزمة  �� ف��ة ما ا�حديث عّما �عرف بفلسفة األمل بصف��ا طر�قا �خالص اإل�سان  مثال، 

لفلسفة  �عيشها جّراء توا�� النكسات. فيعمد ت��ي�ي إ�� ف�ح هشاشة ذلك التصّور وز�فھ باعتبار أّن تلك ا

دات ب�ن    E. Blochاملنسو�ة إ�� األملا�ي أر�ست بلوخ  
ّ
�عد صياغتھ لفكر��ا �� كتابھ "املبدأ األمل" �� ثالث مجل

لت �� واقع أورو�ي خاّص ��ا ومغاير تماما للواقع العر�ي 1959-1954سنوات 
ّ
 .119�ش�

"اإل�سا  خالص  ا�خالص:  ع��  تقوم  األمل  فلسفة   �� التحّرر  فكرة  جوهر  �"إّن 
ّ

الك� تصّنف 120ن  إذ   .

النظم   جميع  �شمل  ال�ي  التار�خ  قبل  ما  ع��  تحيل  أو��  مرحلة  كب��ت�ن:  مرحلت�ن  إ��  اإل�سا�ي  التار�خ 

 
طلقها سعد الدين إبراهيم للداللة على المفارقة التي اصطبغت بها عدد من النظم الجمهورية العربية حين انزاحت عن  - 116

ٔ
تسمية ا

بوية.ق
ٔ
 يم النظام الجمهورية وركنت إلى التوريث واال

 ص.253)، 2002، (بيروت، دار الطليعة، 2طدنيا الدين في حاضر العرب، عزيز العظمة، - 117
نهايم،  - 118 ما  المعرفة،  كارل  سوسيولوجيا  في  مقّدمة  واليوتوبيا  يديولوجيا 

ٔ
طاال الدريني،  محمد  شركة  1ترجمة  (الكويت،   ،

 .35)، ص1980الكويتية، المكـتبات 
 . 227تيزيني، الوضوح المنهجي...، ص  - 119
 . 232-227صصالوضوح المنهجي...، تيزيني، - 120
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حسب   االش��ا�ي  ا�جتمع  من  ينطلق  الذي  ا�حقيقي  اإل�سا�ي  التار�خ  ومرحلة  واالستغاللية.  االجتماعية 

 .121زعمها

لتمّرد ع�� عالقات اإلنتاج االجتماعية القائمة �� ا�جتمع، وذلك  و��ذا املع�ى فإّن الثورة �ع�ي أساسا ا 

باستبدالها �عالقات أخرى جديدة "نوعيا"، تخ��ن إم�انية تحقيق املثل األع�� أو األمل املطروح �� مرحلة  

 .122االنتقال من القديم إ�� ا�جديد

ف��ا  طّوع  ال�ي  النقدية  قدراتھ  األمل  لفلسفة  ت��ي�ي  مناقشات  العھ    تكشف 
ّ
واط األملانية  للغة  إتقانھ 

�سطحي��ا   االن��ار  بدل  ولّ��ا  املسائل  جوهر  إ��  للنفاذ  صاغها  الذي  والواقع  الغر�ية  الثقافة  العميق ع�� 

نتھ هذه املّ��ة من تجاوز التالعبات األيديولوجية وا�جرأة ع�� تقديم رؤ�ة جديدة للفكر 
ّ

وأغلف��ا. وقد مك

 . 123العر�ي

هذا املضمار إ�� العودة إ�� صوفية الغزا�� بدل االفتتان بإ�سانو�ة أر�ست بلوخ، ذلك أّن    يدعو ت��ي�ي �� 

فلسفة الغزا�� وتجر�تھ الّصوفية أك�� استجابة الحتياجات اإل�سان العر�ي، ولواقعھ بحكم ا��جامها مع  

 .124ا�جال التداو�� العر�ي اإلسالمي ومنظومتھ املعرفية

ات العر�ية من خالل إعادة قراءة ال��اث رفضا للتصنيفات النمطية ال�ي صاغ��ا  أعاد ت��ي�ي اكتشاف الذ 

التصّوف اإلسالمي بصفتھ استجابة ألشواق   إ��  مثال  بآلي��ا االستشراقية، فنظر  االم��يالية  األيديولوجيا 

والقضاة    ا�حر�ة والعشق. ومأل الفراغات ال�ي لم �ستطع ا�خطاب الدي�ي التقليدي الذي يحتكره الفقهاء

 .125واألئمة وما شا�لهم

ر ت��ي�ي بنقطة مهّمة �� سبيل إعادة تفّهم الفكر العر�ي وتجاوز التضليل األيديولو��، �ع�ي ظرفية   
ّ

يذك

الفلسفة   شأن  هو  مثلما  معھ  قطيعة   �� وليس  الدين  مع  "تواصل"   �� �شأت  إذ  العر�ية،  الفلسفة  �شأة 

 .126االغر�قية

ممّ��ات الثقافة العر�ية �� العصر الوسيط، فخلص إ�� أّن ما يمّ�� الفكر العر�ي �� تلك  بحث ت��ي�ي عن   

ابن   مثل  العر�ية  الثقافة  حملة  من  العديد  �خصيات   �� والفيلسوف  العالم  صفة  انصهار  هو  ا�حقبة 

جة وابن  خلدون وجابر بن حيان والب��و�ي وابن سينا والرازي وا�جاحظ والزمخشري و�خوان الصفا وابن با

 . 127طفيل وابن رشد
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د ت��ي�ي أّن أولئك العلماء وغ��هم حاولوا فهم ا�جتمع اإل�سا�ي والطبيعة ضمن وجودهما ا�خاص   
ّ

يؤك

. فمثال ذهب ابن رشد وابن سينا إ�� أّن العالم  128فبحثوا عن معقولي��ما ضمن نواميسهما ا�خاّصة ��ما

ل
ّ
. بينما تجاوز  129عقل العالم. فهو يوجد �� العالم وليس خارجھ  الطبي�� خالد تماما �اإللھ، وأّن اإللھ يمث

جاه املادي الغي�ي بإثباتھ أّن  
ّ
جاه املادي املي�اني�ي واالت

ّ
جاه�ن السائدين �� عصره. وهما االت

ّ
ابن خلدون االت

ذهب  . �� ح�ن  130العمل اإل�سا�ي أساس ا�حياة االجتماعية. لذا فإّن التار�خ من صنع الناس االجتماعي�ن

 .131ابن رشد إ�� القول بالعقل "الفّعال" الذي هو أعدل األشياء قسمة ب�ن الناس

من    وعيھ  بتخليص  نفسھ  تحص�ن  إ��  العر�ي  اإل�سان  يدعو  ت��ي�ي  أّن  إ��  تقّدم،  ما  �ّل  من  نخلص 

من   واالستفادة  مسارا��ا  ت�حيح  �غية  الذات  مع  حوار   �� والدخول  التضليلية،  خيبات  األيديولوجيات 

 .132املا��ي القر�ب والبعيد قبل الدخول �� حوار خار�� غ�� مت�ا�� مع اآلخر

يفرز حتما عالقات   �ان و�� ت��ي�ي كب��ا بأّن العيش �� عالم متغّ�� تتفاوت أممھ وشعو�ھ �� حجم قواها 

صالية  �� ظّل تطّور الوسائل اإلع  133غالب بمغلوب أو مركز ��امش. وهو التفاوت توّسع مع العوملة
ّ
المية واالت

 
ّ
بتحص�ن الذات  املذهل. لذا فإّن التصّدي لل��ييف األيديولو�� والتالعب بالعقول ال يمكن أن يحصل إال

ق مع ا�حضارة اإل�سانية الراهنة. 
ّ
ن الفكر العر�ي اإلسالمي من التفاعل ا�خال

ّ
 واكتساب آليات نقدية تمك

خالصة مفادها  إ��  االطمئنان  يجوز  القول،  اإل�سان    وصفوة  تحر�ر  ضوابط  �عّدد  من  يكْن  مهما  ھ 
ّ
أن

لة �� الشرط املعر�� وامل����. فدون  
ّ
ها متجّمعة حول نواة أساسية متمث

ّ
ت �ل

ّ
العر�ي �� فكر ت��ي�ي، فإّ��ا ظل

تجاوز ذلك القصور املعر�� وامل���� ال يمكن إنجاز مراجعات ذاتية وفكر�ة. ومن ثمة، ال يمكن أن ينشأ تيار  

 قادر ع�� ترسيخ الديمقراطية وان��اج العلمانية والتصّدي لل��ييف األيديولو�� والغزو الثقا��...عقال�ي 

وسنحاول �� ختام هذه الورقة البحثية إنجاز قراءة نقدية �جمل تصّورات ت��ي�ي �� ما يخّص مسألة   

 تحر�ر اإل�سان مستفيدين مّما وفرتھ عناصر التحليل السابقة من نتائج جزئية. 

 حدود تصّورات تیزیني في ما یخّص تحریر اإلنسان العربي:  -4

ما �ان ذلك مفيدا، سواء بتدعيم فكرة أو   
ّ
سبق لنا �� ما تقّدم من تحليل إبداء رأينا �� تصّورات ت��ي�ي �ل

سع لتفصيل تلك املالحظات التقييمية و�عادة  
ّ
مراجع��ا. وملا �ان سياق الّتحليل والتفكيك أضيق من أن ال يت

 
 .173م ن، ص- 128
 .183م ن، ص- 129
 م ن، ص ن. - 130
 . 174م ن، ص- 131
 .8تيزيني، الوضح المنهجي...، ص- 132

133 -Nicolas Baboresques Daniel Ostes, La mondialisation contemporaine rapports de force et enjeux, 
(Nathen, Paris, 2013). 
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ةتر 
ّ
فقد اخ��نا ختم عملنا بتقديم رؤ�ة نقدية ملشروع ت��ي�ي �� ما    ،تي��ا بما يضفي عل��ا قدرا مقبوال من الدق

 ��ّم إش�الية تحر�ر اإل�سان العر�ي.

انطالقا من ذلك سنس�� إ�� تبو�ب أهّم املالحظات التقييمية ضمن مستو��ن: مستوى نظرّي ومستوى   

 ممارسا�ي. 

ية: - أ    �ي مستوى النظر

ر�ن العرب القالئل الذين أولوا ا�جانب النظري �� أعمالهم قيمة ك��ى. وقد  
ّ

ال جدال �� أّن ت��ي�ي من املفك

العھ ع�� منا�ج العلوم التجر�بية وال�حيحة مثل الف��ياء
ّ
، ألجل  134تجاوز �� ذلك تخّصصھ الفلسفي باط

 .135إثبات العالقة "التضايفية" أي ا�جدلية ب�ن مختلف العلوم

امليتودولوجيا) واملنا�ج ا�خاّصة ب�ّل علم (قد بحث �� تلك العالقة من منطلق أّن علم املنا�ج العامو  

ر وتأث�� بي��ما. 
ّ
د وجود عالقات تأث

ّ
 ع�� حّدة تتقاطع جدليا �� ما بي��ا، وهو ما يؤك

لم الف��ياء ينطلق من  أو عا  و�قّدم ت��ي�ي ع�� ذلك مثال�ن ��ّمان علم االجتماع والف��ياء. فعالم االجتماع 

ي املعتمد �� بقية العلوم والفلسفة
ّ

 .136"االف��اضات البّناءة" واملالحظات العلمية وغ��هما. وهو نفس التم��

و�خلص ت��ي�ي من ذلك إ�� اإلقرار بأّن "�ّل �شاط معر�� يرى موضوع بحثھ �� الوجود املادي وما ينحدر   

عوالم نفسية وفكر�ة ال بّد أن ينطلق من استخدام عناصر وحلقات  منھ و�تداخل فيھ و�نعكس عنھ من  

 .137ك��ى مش��كة ع�� صعيد عملية الت��يج التار���"

ال يمكن عّد طرح ت��ي�ي للمسألة املن�جية ترفا فكر�ا أو لغوا يراد بھ إشباع غرور أ�ادي�ي بقدر ما �ان   

إ� بالنسبة  ا�خط��ة  ا�حيو�ة  القضايا  صميم  ضمن  العر�يمنّ�ال  الفكر  القصور  138�  تجاوز  أن  شّك  فال   .

صلة هذا    املعر�� وامل���� أساس �ّل تحّول جذري عميق. و�ذا �ان التساؤل مشروعا �� هذا الصدد عن مدى 

أّن   االعتبار  �ع�ن  أخذنا  إذا  صعبة  ليست  ذلك  عن  اإلجابة  فإّن  العر�ي،  اإل�سان  تحر�ر  بإش�الية  األمر 

للنخبة الفكر�ة مع�ّي أك�� من غ��ه بالّس�� إ�� تحقيق ال��ضة العر�ية املأمولة. فإذا  اإل�سان/ العالم املنت�ي  

لم يتحّرر املثقف العر�ي من الوصاية األيديولوجية ال�ي �عيشها بفعل قصوره املعر�� وامل����، فإّن بقية 

 ا�جتمع أ�جز من أن يفّك قيد ا�جهل وا�خرافة. 

ال�ي يتحّرك �� مدارها اإل�سان العر�ي داخليا وخارجيا من الفكر والثقافة    ل�ن اهتّم ت��ي�ي بجّل ا�جاالت 

والسياسة االقتصاد  ��  139إ��  اإل�سانية  الن�عة  محّددات  ة 
ّ
بدق تضبط  نظر�ة  صياغة   �� ينجح  لم  ھ 

ّ
فإن  ،

 
 . 248تيزيني، الوضح المنهجي...، ص- 134
 وهو ما ذهب إليه كذلك رائد الفلسفة التواصلية هابرماس.- 135
 248تيزيني، الوضح المنهجي...، ص- 136
 م ن، ص ن. - 137
 ).2018، (الدار البيضاء، دار توبقال، 1، طوالعلوم إالنسانية العربيٕاشكالية المنهاج في الفكر راجع: كمال عبد اللطيف، - 138
ق بعوامل إعاقة اإلنسان العربي وانتكاسته. - 139

ّ
 راجع القسم الثاني المتعل
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بة. وم��ا مثال أّن 
ّ

 ت��ي�ي قّصر �� ا�جال التداو�� العر�ي اإلسالمي. ويعود هذا �� نظرنا إ�� عديد األسباب املرك

نحت مفاهيم خاّصة بتصّوراتھ الفكر�ة، إذ ظّل يرّدد �� جّل أعمالھ مفاهيم مس��لكة �� ا�خطاب العر�ي  

املعاصر، وت�اد ت�ون منقولة نقال حرفيا من الثقافة الغر�ية واملدّونة املاركسية تحديدا. و�مكن أن نذكر  

الّتمثيل سبيل  الت   ع��  واملادية  ا�جدلية  التار�خية  مفاهيم  والصبغة  والتار�خانية  ا�جد��  واملن�ج  ار�خية 

تأثيلية ينت�ج مقار�ة  أن  املفروض  �ان من  بينما  االجتما��...إ�خ.  مع   والعمل  الستنباط مفاهيم من�جمة 

عبد   طھ  املغر�ي  ر 
ّ

املفك فعل  مثلما  �سّوغها  ما  اإلسالمي  العر�ي  التداو��  ا�جال   �� وتجد  املن�جية  رؤ�تھ 

الذي ابتكر �� هذا ا�جال ما يمكن وصفھ بامل�جم "الطاهائي" الذي يتساوق مع النسق املعر��    140الرحمن

العق��" "الت�وثر  مفاهيم  ع��  اعتمادا  فيھ  يتحّرك  و"العقل    142و"االئتمانية"  141الذي  و"الدهرانية" 

 .... 143املؤّ�د"

ظرنا من عناصر ��افت مشروع كما ال يجب الذهول عن تأث�� غياب الفكر املؤّسسا�ي الذي �عّد �� ن 

ت��ي�ي. فع�� الرغم من تأث�� ت��ي�ي البّ�ن �� شر�حة واسعة من الباحث�ن العرب، فإّن مشروعھ ظّل اج��ادا  

رة �� محيطها الثقا�� واالجتما�� مثلما  
ّ
فرديا ولم يتطّور إ�� عمل جما�� ضمن مؤّسسات بحثية فاعلة مؤث

وا  البحثية  املراكز   �� بھ  معمول  �عّدها  هو  ال�ي  العلمية  التقار�ر  بنظام  �عمل  ال�ي  الغر�ية  الس��اتيجية 

��ا من مراكمة ا�خ��ات وتنمي��ا. 
ّ

 مختصون ينتمون إ�� تخّصصات علمية مت�املة �� ما بي��ا. وهو ما يمك

صة  وال مراء �� أّن غياب السلطة املستن��ة �� عاملنا العر�ي وارتباط املساعدات املادية والهبات ا�خصّ  

للثقافة والبحث العل�ي بالوالء السيا��ي �انت من أسباب انحصار مشروع ت��ي�ي �� زاو�ة االج��اد الفردي.  

بلدان العالم.   فقد مّرت بنا دعوة الرجل إ�� تأسيس مرصد دو�� للبحوث املقارنة تتوّزع فروعھ ع�� مختلف

ضمن قضايا اإل�سان ومص��ه بصفة �ونية.   وهذا �ع�ي أّن ت��ي�ي �ان ينظر إ�� إش�اليات اإل�سان العر�ي

فقد أدرك ما سّببتھ االم��يالية والرأسمالية "املتوّحشة" من و�الت لإل�سان لدرجة أّ��ا ظلمت استعداداتھ  

�� ما سّماه بـ"اإل�سان ذو    Marcuse  املعنو�ة والروحية وحصر��ا �� �عد واحد مثلما أشار إ�� ذلك مارك��

 .145�� مفهوم "السيولة" Baumanھ زيغمونت باومان وصاغ 144البعد الواحد"

 
الفلسفي:  - 140 القول  الرحمن،  عبد  ثيلطه 

ٔ
والتا المفهوم  طكـتاب  العربي،  ،  2،  الثقافي  المركز  البيضاء،  )،  2005(بيروت/الدار 

 ص. 450
و التكوثر طه عبد الرحمن، - 141

ٔ
 . 283)، ص2008، (بيروت، المركز الثقافي العربي، 1ط العقلي،اللسان والميزان ا

 . 85)، ص2012ي، ، (بيروت، المركز الثقافي العرب1طروح الدين من ضيق العلمانية ٕالى سعة االئتمانية، طه عبد الرحمن، - 142
خالقي للحداثة الغربية، طه عبد الرحمن، - 143

ٔ
خالق مساهمة في النقد اال

ٔ
)، 2000، (بيروت، المركز الثقافي العربي، 1طسؤال اال

 . 21ص
داب، إالنسان ذو البعد الواحد، ماركيز، -هربارت  -144

ٓ
 ).2000ترجمة جورج طرابيشي، (بيروت، دار اال

ي الدولة  - 145
ّ
ي ما يمكن فصله عن السياسة باعتبارها ما يجب القيام به. يعني هذا تخل

ٔ
ّنها انفصال القدرة ا

ٔ
يعّرف باومان "السيولة" با

 مزيد 
ّ
سمال الحر واالستهالك والتحديث الشكلي الذي ال غاية له إال

ٔ
مام الرا

ٔ
عن وظيفة المحافظة على المصلحة الجماعية وفتح السوق ا

و شرط ما يحّوله إلى ظاهرة مرضية...راجع زيغمونت باومان،  االستهالك وا
ٔ
، ترجمة  الحداثة السائلةإلشباع المؤّقت للرغبات دون قيد ا

بحاث والنشر)، ص 
ٔ
بو جبر، (بيروت، الشبكة العربية لال

ٔ
 .6حجاج ا
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(303) 

ھ لتلك األسباب وغ��ها لم يرتق تنظ�� ت��ي�ي ملسألة تحر�ر اإل�سان إ�� مستوى التنظ��ات الغر�ية  
ّ
ولعل

ر�ن والفالسفة  
ّ

ال�ي أ�حنا إل��ا �� القسم التأط��ي من هذه الورقة العلمية ح�ن أشرنا إ�� تجارب عديد املفك

 .146وفيفس وغ��هم وسادو�� �سهامهم �� تطو�ر الن�عة اإل�سانية �� الثقافة العر�ية أمثال إرازمالغر�ي�ن و 

  �ي مستوى ا��مارسة: -ب 

ضمن    1998ال نبالغ إذا ما قلنا إّن اختيار مؤّسسة �ون�ورديا الفلسفية األملانية الفر�سية لت��ي�ي سنة  

ري العالم
ّ

أساسا ع�� التأث�� الذي تركھ فكر ت��ي�ي �� العالم سواء من خالل ... قد ارتكز  147قائمة أفضل مفك

فاتھ املتتالية أو املؤتمرات وامللتقيات الدولية ال�ي �ان يؤّمها
ّ
 . 148مؤل

ق الزاو�ة األو�� بما �جلناه �� القسم   
ّ
يمكن تتّبع صدى ممارسات ت��ي�ي انطالقا من زاو�ت�ن مهّمت�ن: تتعل

ق منھ بالتار�خ اإلسالمي  الثالث من هذه الورقة ال
ّ
بحثية حينما كشفنا ممارسة ت��ي�ي للنقد البّناء سواء ما �عل

أو بالعالمات املؤّسسة للثقافة اإلسالمية، بل أك�� من ذلك، فقد باشر مراجعات ذاتية عميقة لفكره قادتھ  

ھ أعاد  إ�� االستعاضة عن مفهوم الثورة بمفهوم ال��ضة. كما غّ�� موقفھ من ا�جابري �غي�� 
ّ
يا لدرجة أن

ّ
ا �ل

واملركز�ة   الغر�ي  االستشراق  شرك   �� الواقع�ن  الباحث�ن  بدل  اإلسالمي�ن  الباحث�ن  دائرة  ضمن  تصنيفھ 

ما تقع �� دائرة املمارسات النقدية ا�جاّدة ال�ي ال يمكن أن يقدم عل��ا    . وهذه املراجعات وغ��ها 149الغر�ية
ّ
إن

ر متشّبع بالروح العلمية،  
ّ

 مفك
ّ
فال يخ��ى الت�حيحات واالع��اف بأخطائھ التقييمية، من منطلق اإليمان  إال

� ومطلق أّوال"
ّ

، مثلما خلص إ��  150بأّن "ا�حقيقة ال يمكن أن تتحّقق ع�� يد نظر�ة أو من�جية ع�� نحو ك�

 ذلك ت��ي�ي �� توضيحاتھ املن�جية.

ضمن �جنة الدفاع عن ا�حر�ات    1997ب عام  أّما الزاو�ة الثانية ف��ّم النشاط ا�حقو�� لت��ي�ي. فقد انتخ 

مة السور�ة �حقوق اإل�سان  2004�� الوطن العر�ي. وساهم منذ عام  
ّ
سواسية). وشغل  (�� تأسيس املنظ

 .151منصب مجلس إدار��ا

 16وعندما اندلعت الثورة السور�ة �ان ت��ي�ي �� مقّدمة املتظاهر�ن أمام وزارة الداخلية السور�ة يوم   

قبل القوات األمنية السور�ة. ولم يقع اح��ام    نإهانتھ، ممطالبا بإطالق سراح املعتقل�ن فتّمت    2011أذار  

 ... 152فكره وال شيخوختھ

 
 corpus11.  Margolin Jean Claude, Humanisme, Encyclopédia Universalis ,(France. S/. A, Paris 1993 )راجع:- 146
 م ن. - 147
ّن بداية تعّرف تيزيني على فكر الجابري كانت خالل إحدى الملتقيات حينما ناقش تيزني محاضرة الجابري. راجع: - 148

ٔ
من المعلوم ا

 من االستشراق الغربي... تيزيني، 
 راجع عنصر المراجعات ضمن القسم الثالث من هذه الورقة البحثية.- 149
 .25، صالمنهجي الوضوح تيزيني، - 150
 راجع تيزيني المفّكر الذي حذر مبّكرا من االنفجار، مس. - 151
منية التي فّككـتنا". راجع الموقع التالي  - 152

ٔ
 . 26/5/2019بتاريخ    www.enabbaladi.netإبراهيم العلوش، "الطّيب تيزيني والدولة اال

http://www.enabbaladi.net/
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ھ "�� العالم يوجد   
ّ
كما عرف ت��ي�ي �� تلك األحداث الدامية السور�ة ب��ديد عبارتھ الشه��ة ال�ي مفادها أن

 .153دولة فساد"فساد �� الدولة. أّما �� سور�ا فتوجد 

 أّن أسبابا   
ّ
�ان من املمكن أن تتخذ ممارسات ت��ي�ي حجما أك�� خاّصة �عد اندالع الثورة السور�ة، إال

متعّددة أشرنا إ�� �عضها �� عنصر التقييم النظري، إضافة إ�� "عسكرة" الثورة السور�ة وتمّدد ا�حر�ات  

ت��ي�ي باالنحصار �� دائرة ضّيقة لدرجة أّن عدد    األصولية و�روز ما �عرف بـتنظيم "داعش"، قد حكم ع��

�عكس   باعتبارها  العر�ي  السياق  معزولة عن  ليست  حالة  نفرا. و��  ا�خمس�ن  يتجاوز  لم  جنازتھ  مشّي�� 

وكالء   ع��  البحار  وراء  تدار من  ال�ي  باملستعمرات  ت�ون  ما  أشبھ  فة 
ّ
متخل �� دول  العرب  ر�ن 

ّ
املفك معاناة 

ي�ن. وزاد جهل ال
ّ
رات سلبية ترسم سينار�وهات  محل

ّ
ها مؤش

ّ
ب وغوغائية ا�جتمع الط�ن بلة. و�� �ل

ّ
نخبة املرك

ر من عصور مظلمة جديدة  
ّ

مخيفة ملستقبل العالم العر�ي مثلما أشار إ�� ذلك طرابي��ي أيضا حينما حذ

 . 154ستغرق العالم العر�ي �� ظالم ا�جهل املقّدس والتعّصب

 

 خاتمة: 

ت��ي�ي ملسألة تحر�ر اإل�سان بال��اء والتنّوع سواء �� مستوى اآلليات املعتمدة أو املواضيع  تمّ��ت مقار�ة 

�� ما يخّص تحر�ر   ت��ي�ي  البارزة ملشروع  السمة  النقدية  الن�عة  �انت  املق��حة. وقد  البدائل  أو  املطروحة 

التھ ومواقفھ من ال��اث العر�ي وامل 
ّ
لت جميع تمث

ّ
ركز�ة الثقافية الغر�ية بمجاال��ا  اإل�سان العر�ي، إذ تخل

 املتعددة داخليا وخارجيا، بل �� مستوى �عاملھ مع مشروعھ الفكري نفسھ. 

ر   
ّ

وقد أثبت �ّل ذلك القيمة املضافة لفكر ت��ي�ي ورؤ�تھ االستشرافية ملستقبل العالم العر�ي حينما جذ

را من "االنفجار القادم". فدعا إ�� تأسيس مرصد دو�ّ� لألب
ّ

حاث املقارنة لھ فروع بمختلف دول العالم  مبك

لتجاوز التصّورات النمطّية، ومأسسة التفاعل الثقا��، وترسيخ ميثاق للتعا�ش املش��ك واالح��ام املتبادل  

هذا   عن  ت��ي�ي  رحيل  �عد  حّ�ى  والتنفيذ  للمتا�عة  قابلة  دعوة  و��  وثقافاتھ.  العالم  شعوب  مختلف  ب�ن 

ومشروعي��ا من تصاعد الكراهية ونزعات العنف الطائفي واملذه�ي واأليديولو��    العالم، إذ تكتسب راهني��ا

 وانخرام الّسلم الدو��..

 

 

 

 

 
 م ن.- 153
 . 87طرابيشي، من النهضة...، ص - 154
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(305) 

 قائمة املصادر واملراجع 

 املصادر واملراجع العر�ية: -1

 مدّونة ت��ي�ي: -أ

  دمشق، دار( ،2حوارات مع محمد سعيد البوطي)، ط (  وآفاقاإلسالم والعصر تحّديات    ،طّيب ت��ي�ي -

 ).1999الفكر، 

القي�ي، - واالستحقاق  الوجودي  ا�حضور   �� قراءة  اإلسالمي  العر�ي  التصّوف  ت��ي�ي،  دمشق،  ( طّيب 

 ).2011منشورات الهيئة العامة السور�ة للكتاب، 

ب��وت، دار الفارا�ي،  ( ،1طّيب ت��ي�ي، ع�� طر�ق الوضوح امل���� كتابات �� الفلسفة والفكر العر�ي، ط -

1989.( 

ت - من�طّيب  العر�ي  ال��اث  قضايا  �عض  حول  الراهن  الفكري  ال�جال   �� طج��ي�ي،  وتطبيقا،    ، 1ا 

 ).1989ب��وت، دار الفكر العر�ي،  (

 ). 1997طّيب ت��ي�ي، النّص القرآ�ي ب�ن إش�الية البنية القراءة، دمشق، دار الينابيع، -

 ). 1971دمشق، دار دمشق، ( الوسيط،طّيب ت��ي�ي، مشروع رؤ�ة جديدة للفكر العر�ي �� العصر  -

ر �شأة وتأسيسا، ط -
ّ

 ). 1994دار دمشق، ( ،1طّيب ت��ي�ي، مقّدمات أّولية �� اإلسالم ا�حّمدي املبك

العر�ي، - ال��اث   �� مفتوحة  نظرة  حول  الثورة  إ��  ال��اث  من  ت��ي�ي،  دمشق/دار  ( طّيب  دار  دمشق، 

 ا�جيل). 

 املراجع: -ب

ب��وت، الشبكة  (  ،1طعقل العر�ي مدخل إ�� خارطة الفكر العر�ي الراهنة،  أعالك ال  السّيد ولد آباه، -

 ).2010العر�ية لألبحاث والنشر، 

ر املسلمون وملاذا تقّدم غ��هم؟،  شكيب أرسالن،   -
ّ

ب��وت، دار مكتبة  (  مراجعة حسن تميم، ملاذا تأخ

 ا�حياة).

 ).1997ب��وت، دار السا��،  (  و�ة،محمد أر�ون، نزعة األ�سنة �� الفكر العر�ي جيل التوحيدي ومس�- -

 ).1995ب��وت، دار التنو�ر، ( ،اإلصالحية العر�ية والدولة الوطنيةع�� أوميل،  -

 ).1992ب��وت، دار السا��، ( نز�ھ األيو�ي، العرب ومش�لة الدولة، -

باومان،   - السائلةزيغمونت  ج��،ا�حداثة  أبو  حجاج  ترجمة  العر�ية  (  ،  الشبكة  لألبحاث  ب��وت، 

 والنشر).

ر�ن العرب من قضايا ال��ضة �� العالم العر�ي من مطلع القرن إ��   -
ّ

عبد ا�جيد البدوي، مواقف املفك

� الستينات بحث �� الثوابت واملتغّ��ات، ط 
ّ
 ).1996منو�ة، منشورات �لية اآلداب بمنو�ة، ( ،1مو�

بلقز�ز،  - - اإللھ  ا�حداثيعبد  مقاالت   �� دراسة  وا�حداثة  ط�نالعرب  دراسات  (  ،1،  مركز  ب��وت، 

 ). 2008الوحدة العر�ية، 
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  عادل بلكحلة، االعتداء ع�� مناض�� حقوق اإل�سان بالبالد التو�سية بحث �� علم اجتماع الشرطة،- -

 ).2017تو�س، مجمع األطرش، (

حمد  ترجمة هالل مهللا واإل�سان �� القرآن علم داللة الرؤ�ة القرآنية للعالم،  ايزو�سو توش��ي�و،   -

 ). 2007ب��وت، املنظمة العر�ية لل��جمة، ( ا�جهاد،

 أجزاء. 4ب��وت، دار الفارا�ي)، ( ،4طاألعمال ال�املة، مهدي عامل،  -

 ). 2007دار ا�جنوب للنشر، ( ،1طاإل�سان �� اإلسالم، عبد الوهاب بوحديبة،  - -

ترجمة ماهر  تعليم،  إعادة اإلنتاج �� سياق نظر�ة عامة لنسق البي�� بورديو وجون �لود باسرون،   -

 ). 2007مركز دراسات الوحدة العر�ية، (  ،1تر�مش، ط

حسن،   - خلدون  املعاصر،  نقيب  العر�ي  املشرق   �� طية 
ّ
التسل دراسات  (  ،1طالدولة  مركز  ب��وت، 

 ). 1991الوحدة العر�ية، 

 ). 2018عمان، دار كنوز، ( ،1طبالغة ا�خطاب التار���، سيد ا�حمدا�ي وآخرون،  -

مة العر�ية  ( ،1ترجمة عبود �اسوحة، ط العبودية الطوعية، مقالةوي��ي، إتيان دو الب- -
ّ
ب��وت، املنظ

 ).2008لل��جمة، 

روا،   - ثقافة،  أوليفيھ  بال  دين  زمن  املقّدس  طا�جهل  األش��،  صا�ح  السا��، (  ،1ترجمة  دار  ب��وت، 

2012.( 

سروش،  - - الكر�م  والعلمانيةعبد  وامل  ال��اث  ا�خلفيات  واملرتكزات،  أحمد عطيات،  الدين  ترجمة 

 ). 2009ب��وت، دار االنتشار العر�ي، ( القبان��،

ب��وت، مؤّسسة األبحاث  ( اإل�شاء، �عر�ب كمال أبو ديب،-السلطة-إدوارد سعيد، االستشراق: املعرفة -

 ). 1984العر�ية، 

الدين سعيد،  - - الفلسفية  جالل  والشواهد  ا�جنوب  (  ،1طم�جم املصط�حات  للنشر،  تو�س، دار 

1994.( 

سكن�،   - الدي�ي،    عصر�و�ن�ن  إسماعيل،اإلصالح  حاج  حيدر  العر�ية  ( ترجمة  املنظمة  ب��وت، 

 لل��جمة).

د، طأوهام الهو�ة، دار�وش شا�غان،  -
ّ
 ).1993ب��وت، دار السا��، ( ،2ترجمة محمد ع�� مقل

 ).2008املعاصرة، مؤّسسة الدراسات الفكر�ة ( تجفيف منا�ع اإلرهاب،محمد �حرور، -- -

 ). 2005ب��وت، دار الطليعة/ رابطة العقالني�ن العرب، ( ،مدخل إ�� التنو�ر األورو�يهاشم صا�ح،  -

ب��وت، دار السا��،  (  ،1هاشم صا�ح، اال�سداد التار��� ملاذا فشل مشروع التنو�ر �� العالم العر�ي، ط -

2007.( 

ت��ي�ينبيل ع�� صا�ح-- - ال��  ، طّيب  الفكر  ( ،1، طضةمن ال��اث إ��  لتنمية  ب��وت، مركز ا�حضارة 

 اإلسالمي). 
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ب��وت، دار السا��/ رابطة العقالني�ن ( ،1طامل�جزة أو سبات العقل �� اإلسالم،  جورج طرابي��ي،  - -

 ). 2008العرب، 

 ). 2010دار السا��، ( ،1جورج طرابي��ي، من إسالم القرآن إ�� إسالم ا�حديث النشأة املستأنفة، ط -

، دار السا��،  (ب��وت طرابي��ي، من ال��ضة إ�� الرّدة تمّزقات الثقافة العر�ية �� عصر العوملة،جورج   -

2000.( 

 ).2007ب��وت، املركز الثقا�� العر�ي، ( تجديد املن�ج �� تقو�م ال��اث،طھ عبد الرحمن،  -

 ). 2013ر، ب��وت، الشبكة العر�ية لألبحاث والنش ( ،1طا�حوار أفقا للفكر، طھ عبد الرحمن، -- -

ب��وت، املركز الثقا��  (  ،1طروح ا�حداثة املدخل إ�� تأسيس ا�حداثة اإلسالمية،  طھ عبد الرحمن:  -- -

 ).2006العر�ي، 

ب��وت، املركز الثقا��  (  ،1طروح الدين من ضيق العلمانية إ�� سعة االئتمانية،  طھ عبد الرحمن،   -

 .2012العر�ي، 

ب��وت، املركز  (  ،1ط� النقد األخال�� ل�حداثة الغر�ية،  سؤال األخالق مساهمة �طھ عبد الرحمن،   -

 ). 2000الثقا�� العر�ي، 

ب��وت/الدار البيضاء، املركز الثقا��  (  ،2، طكتاب املفهوم والتأثيلطھ عبد الرحمن، القول الفلسفي:   -

 ).2005العر�ي، 

 ).2008ثقا�� العر�ي، ب��وت، املركز ال( ،1ط  اللسان وامل��ان أو التكوثر العق��،طھ عبد الرحمن،  -

 ).1998ب��وت/الدار البيضاء، املركز الثقا�� العر�ي، ( ،5طمفهوم ا�حر�ة، عبد هللا العروي،  -

 ). 2001ب��وت، املركز الثقا�� العر�ي، ( ،7طمفهوم الدولة، عبد هللا العروي،  -

 . 1968للنشر، دمشق، دار ممدوح عدوان (  ،1طالنقد الذا�ي �عد الهز�مة، صادق جالل العظم،  -

 ). 2002ب��وت، دار الطليعة، ( ،2طدنيا الدين �� حاضر العرب، عز�ز العظمة،  -

الدار البيضاء، دار  (  ،1، طوالعلوم اإل�سانية  إش�الية امل��اج �� الفكر العر�يكمال عبد اللطيف،   -

 ). 2018تو�قال، 

السيا��ي   - للنظر  فلسفي  تأصيل  نحو  واملفارقة  التأو�ل  اللطيف،  عبد  املركز  (  العر�ي،كمال  ب��وت، 

 ). 1987الثقا�� العر�ي، 

 ).1992الدار التو�سية للنشر، ( ،1طاإلبرام والنقض �� الثقافة اإلسالمية،  كمال عمران، - -

تو�س، الدار التو�سية  (  ،1طمظاهر من التجر�ب والتجر�د �� الثقافة اإلسالمية،  كمال عمران،  - -

 ). 1996للنشر، 

الغابري، - الباسط  ثقافية سياسية،صوت ا  عبد  الز�تو�ي حركة  النشر  (  ،1ط  لطالب  تو�س، مركز 

 ).2011ا�جام��، 



 2021  يناير) كانون الثاني /(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الثانيةالسنة     -  العدد السادس  – مجلة نقد وتنوير  

 

(308) 

عبد الباسط الغابري، مسألة �غي�� الو�� �� الفكر اإلسالمي املعاصر والراهن قراءة �� نصوص جودت  -

ط �شارة،  وعزمي  سروش  الكر�م  وعبد  الرحمن  عبد  وطھ  للكتاب  (،  1سعيد  األطرش  مجمع  تو�س، 

 ). 2018الدراسات اإلسالمية بالق��وان،  ا�ختّص مركز

 ،1ع�� الغيضاوي، اإلحساس بالزمان �� الشعر العر�ي من األصول حّ�ى ��اية القرن الثا�ي لل�جرة، ط -

 ).2001منشورات �لية اآلداب بمنو�ة، (

العر�ية، ب��وت، مركز دراسات الوحدة  (  ،1ترجمة محمد بدوي، طتأو�ل الثقافات،  �ليفورد غ��تز،   -

2009.( 

ال�واك�ي،  - - الرحمان  ال�املة،  عبد  جمال  األعمال  محمد  دراسات  ( طّحان،تحقيق  مركز  ب��وت، 

 ). 1995الوحدة العر�ية، 

 ). 2000ب��وت، دار اآلداب، ( طرابي��ي،ترجمة جورج اإل�سان ذو البعد الواحد، مارك��،  -هر�ارت - -

��ايم،  -- - ما  املعرفة،  �ارل  �� سوسيولوجيا  واليوتو�يا مقّدمة  الدر��ي، األيديولوجيا  ترجمة محمد 

 ). 1980ال�و�ت، شركة املكتبات ال�و�تية، ( ،1ط

م��وك املنا��، الشعر واملال بحث �� آليات اإلبداع الشعري عند العرب من ا�جاهلية إ�� ��اية القرن   -

 ). 1998مي/ �لية اآلداب بمنو�ة، ب��وت/تو�س، دار الغرب اإلسال ( لل�جرة،الثالث 

الهرما��ي،   - البا��  العر�ي،  عبد  املغرب   �� والدولة  مرك ( ،1طا�جتمع  الوحدة    زب��وت،  دراسات 

 ). 1992العر�ية، 

دمشق، دار  ( ،1ترجمة حاتم حميد محسن، طسوسيولوجيا الثقافة والهو�ة،  هارملبس وهولبورن،   -

 ). 2010كيوان، 

 املقاالت: -ج

ة تبّ�ن، العددع�� الصا�ح مو� -
ّ
 .13�، "هل من حاجة اليوم إ�� مثقف هووي؟ مجل

 املصادر واملراجع األ�جمية:-2

 الكتب: -أ

- Baboresques Nicolas, Daniel Ostes, La mondialisation contemporaine rapports de 

force et enjeux, (Nathen, Paris, 2013). 

- Bruno Belchiste, Histoire de la science moderne de la renaissance aux lumière, 

Armond Colin, Paris, 2016. 

- Linton Raleph, Le fondement culturel de la personnalité, (édition Larousse, Paris, 

1953). 

- -Tlili Béchir: Les rapports culturels et téologiques entre l’orient et l’occident en 

Tunisie au XIX siècle (1830-1880), (publication de l’université de Tunis,1974). 
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 املقاالت: -ب

- Burdeau (Georges), Démocratie, Encyclopédie Universalis, (France, S.A, 1985). 

- Cabel Joseph, Idéologie, Encyclopédia Universalis, (France, S/A, 1998). 

- Margolin Jean Claude, Humanisme, Encyclopedia universalis  (France, S/A, Paris 

1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




