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سامر محمد إسماعيل 

د. علي المرهج 

 خ�شر العرب واأهل ال�شام قبل ايام الدكتور 
�ش���احب   )2019  �1934( تيزين���ي  طي���ب 
"م�شروع روؤية جديدة للفكر العربي" اأ�شتاذ 
الفل�شفة بجامعة دم�شق. در�س الفل�شفة يف 
بريطاني���ا واأملانيا، ينتمي للتيار الي�ش���اري 
املارك�شي مع تبني لفكرة القومية العربية. 
واأختري يف خواتيم القرن املن�ش���رم واحدًا 

من اأهم مائة فيل�شوف يف العامل
يوؤم���ن طي���ب تيزيني ب���اأن حرك���ة التاريخ 
العرب���ي ت�ش���ري وف���ق جدلية ال�ش���راع بني 
املثالي���ة واملادي���ة م���ن جه���ة، وب���ني الدي���ن 
والعل���م م���ن جهة اأخ���رى. ح���اول يف اأغلب 
امل���ادي  اجل���ديل  املنه���ج  تطبي���ق  كتابات���ه 
)املارك�ش���ي(، ورغ���م تاأث���ر الفكر الفل�ش���في 
العربي والإ�ش���امي بالفل�شفة اليونانية اإلاَ 
اأن تيزين���ي يعتق���د اأن هذا التاأث���ر والتاأثري 
هو من باب التفاعل احل�ش���اري ل الن�ش���خ 

للتجربة ول تعني التبعية الفكرية.
حاول اأن يقراأ التاريخ العربي منذ اجلاهلية 
الر�ش���الة  يف  املجتم���ع  بتح���ولت  م���رورًا 
الإ�ش���امية مبا فيها الن�س القراآين املُقد�س 
الع�ش���ر  يف  الفل�ش���فية  للنه�ش���ة  و�ش���وًل 
الو�ش���يط وفق املنهج اجلديل )املارك�ش���ي( 

وتطبيقاته وفق )املادية التاريخية(.
ل ينظر تيزيني لاإ�شام بو�شفه دينًا فقط، 
اإمنا هو ه���و "روؤية دنيوي���ة" فيها معاجلة 
الجتماعي���ة  واحلي���اة  الواق���ع  مل�ش���كات 
موؤكدًا على ما اأ�شماه "الرتبية اجلماهريية 
ال�شرتاكية" التي من خالها ُيكننا حتقيق 

الجتماعية" "العدالة 
اإن النظر لاإ�ش����ام نظرة مثالية يعني جعله 
جم����رد فكر جتري����دي يخدم اأ�ش����حاب راأ�س 
املال والطبقة الربجوازية والقطاعية. اأما 
النظرة املادية لاإ�شام بو�شفه فكر حترري 
اإمنا يدفع باجتاه بناء اإن�شان واع، حر، لأن 
الإ�شام يف فرتته الكفاحية الأوىل كان �شد 

دده". وعاَ ماله  جمع  "الذي 
ينظر للقراآن ل بو�شفه ن�ش����ًا دينيًا ُمقد�شًا، 
اإمن����ا يتعم����ل معه تيزين����ي بو�ش����فه "تراث 
حقوقي واأخاقي واقت�شادي واجتماعي". 
يف ت����راث الإ�ش����ام الكام����ي كان املعتزل����ة 
الذي����ن دخلوا للن�س من ب����اب العلم والأخذ 
مبعطيات العقل ومن ثم التاأكيد على "وحدة 
النظ����ر والعم����ل"، وم����ن هنا ج����اء ابرازهم 
ملوق����ع "الإن�ش����ان" والتاأكي����د عل����ى اأهميت����ه 
يف فه����م الك����ون والع����امل وترتي����ب العاقة 
، وهذه  مع ال����ذات الإلهية، لأن الإن�ش����ان ُحراَ
احلري����ة هي التي جعلت العقل املُ�ش����لم فيما 
بعد يت�ش����در م�شهدية احل�ش����ور يف الثقافة 
والفك����ر والعلم يف القرن����ني الثالث والرابع 
الهج����ري بل وحتى اخلام�����س الهجري على 
ما في����ه من حم����اولت لقم����ع التفك����ري احلر 

وتكفري الفا�شفة من قبل الغزايل.
رك����ز تيزيني عل����ى ق����درة العقل الإ�ش����امي 
عل����ى "التثاق����ف" اأو "التاقح احل�ش����اري" 
والفادة من علوم الغ����ري، تلك الدعوة التي 
تبناها الفا�ش����فة وظهرت جلياَة ووا�ش����حة 

يف كتاب����ات الكندي وابن ر�ش����د ت�ش����ريحًا، 
ويف كتاب����ات الفاراب����ي واب����ن �ش����ينا وابن 
باج����ة واب����ن طفي����ل تبني����ًا يف كتابي����ه "من 
"م�ش����روع روؤي����ة  الث����ورة" و  اإىل  ال����رتاث 
جديدة للفكر العربي يف الع�شر الو�شيط".

م����ا يوؤكد علي����ه تيزيني م����رارًا وتك����رارًا اأن 

ه����ذا التاأث����ر و"التثاقف" ل يعن����ي باأي حال 
من الأحوال تبعية العقل العربي الإ�شامي 
للعقل اليوناين كما يذهب لهذا الراأي بع�س 
امل�شت�ش����رقني اأمثال رينان ال����ذي يوؤكد على 
اأن "الفل�ش����فة الإ�شامية هي فل�شفة يونانية 

ُكتبت بحروف عربية"!.
املفك����رون  طرح����ه  فيم����ا  ي����رى  فتيزين����ي 
اإمن����ا ه����و  الع����رب وامل�ش����لمني  والفا�ش����فة 
معاجل����ات لقا�ش����اي يف "تراثن����ا الثقايف"، 
فمع الكندي كان "التثاقف" حماولة لتربير 
فك����رة "اخللق م����ن عدم" فل�ش����فيًا، وبالتايل 
فهي حماولة "لتاأطري الدين باطار فل�شفي" 
كم����ا ي����رى تيزين����ي، وم����ع الفاراب����ي كانت 
"احلكم����ة" لأجل تنقية  "امللاَ����ة" يف خدم����ة 
"املل����ة" ومعاجلة الفه����م املغلوط لعاقة ما 

يف الأذهان ملا يف الأعيان. 
يف الفل�ش����فة املغاربي����ة نزوع نحو تفل�ش����ف 
عق����اين فيه تطوي����ر لتوظي����ف الفهم املادي 

لعاق����ة الإن�ش����ان بالله، وتل����ك روؤية جندها 
وا�ش����حة يف كتاب����ات اب����ن طفيل يف ف�ش����ل 
ال�ش����ريعة ع����ن احلكم����ة رغ����م التاق����ي يف 
خامت����ة املط����اف، فالط����رق اإىل الل����ه "بتعدد 

اأنفا�س اخلائق" كما يقول ابن عربي.
وقمة العقانية متثلت يف ابن ر�ش����د �ش����واء 
يف تبني����ه للفل�ش����فة الأر�ش����طية ودفاعه عن 
اأر�ش����طو على اأن����ه "الرجل ال����ذي كمل عنده 
احل����ق" اأو يف دفاعه عن املعرف����ة العقانية 
يف  للت����درج  الإن�ش����ان  طل����ب  م����ن  املتاأتي����ة 
التعلم وفق قاعدة ال�شرورة اأو التازم بني 
العلاَة واملعلول، الأمر الذي يقت�ش����ي �ش����عي 
الإن�ش����ان لتنمية معارفة فيما ُي�ش����مى اليوم 
ب� "منو املعرفة العلمية" التي يح�شل عليها 
الإن�شان بالتاأمل والنظر والفادة من عقول 

اأ�شحاب الفكر.
ومل يخ���رج ابن خل���دون عن مقت�ش���ى هذه 
الروؤي���ة ولك���ن وف���ق روؤيت���ه الجتماعية ل 
الظانطولوجي���ة، فهو فيل�ش���وف اجتماعي 
�ش���غوف بالك�ش���ف ع���ن عوام���ل النهو����س 
والأفول يف احل�ش���ارة وفق روؤية فل�ش���فية 
ُم�ش���تمدة م���ن فه���م حرك���ة التاري���خ ُمنتقدًا 
للوج���ود  امليتافزيق���ي  التف�ش���ري  اعتم���اد 

وعاقة الإن�شان بالطبيعة واحلياة.  
وه���ذه روؤي���ة يت�ش���ارك به���ا حمم���د عاب���د 
اجلاب���ري م���ع تيزيني عل���ى م���ا بينهما من 

اختاف يف الروؤية واملنهج.
يوؤم���ن تيزين���ي مبفهوم غرام�ش���ي "املثقف 
الع�ش���وي" يكون في���ه املثقف ُم�ش���اركًا يف 
التغيري الثوري اجتماعيًا و�شيا�شيًا ُمبتدءًا 
ب�شورة ا�شتخدام "املنهج اجلديل" لغر�س 
تفعي���ل ما اأ�ش���ماه "فن املُحادث���ة" الذي هو 
اأحد معاين اجلدل. لذلك هو يرف�س ظاهرة 
"الثقافة للثقافة"، ويدعو لأن ينتظم املثقف 
يف حزب �شيا�شي ُيحقق فيه اأهداف �شامية 
تنف���ع املجتمع وتخل�ش���ه م���ن "التبعية" و 

"ال�شتبداد". "التخلف" و 
اإن مهم���ة املثق���ف ه���ي "التثقي���ف النظ���ري 
الواق���ع  ه���ذا  عي���وب  وك�ش���ف  بالواق���ع" 

�شيا�شيًا واجتماعيًا وثقافيًا.
ال�ش���ماوية  الأدي���ان  ل���كل  تيزين���ي  ينظ���ر 
اأمن���اط  م���ن  بو�ش���فها منط���ًا  والو�ش���عية 
التفكري اجلديل ل �شيما الأديان يف ال�شرق 
الأق�ش���ى مث���ل: البوذية والكونف�شيو�ش���ية 
والتاوي���ة، فه���ي جميعه���ا "راأت اأن الع���امل 
يف �ش���ريورة وتب���دل دائ���م" وتل���ك كان���ت 
"هرقليط�س"  روؤية الفيل�ش���وف اليون���اين 
وكان  وال�ش���ريورة(،  التغ���رياَ  )فيل�ش���وف 
الفا�ش���فة  اأوائ���ل  م���ن  ال�شف�ش���طائيون 
اجلدلي���ني حينما وج���دوا يف اجل���دل اأداة 
ومنهج للو�شول للحقائق وفق روؤية ذاتية 

معيار �شحته النفع ال�شخ�شي.
"اجل���دل  ح���ول  افاط���ون  فل�ش���فة  ويف 
تاأ�ش���ي�س  الن���ازل"  "اجل���دل  و  ال�ش���اعد" 
مع���ريف لأهمي���ة هذا املنه���ج يف فهم طبيعة 
النف����س وعاقتها م���ع الع���امل الطبيعي من 

جهة والعامل املثايل من جهة اأخرى.
فل�ش���فة  اإىل  اجل���دل  حت���ول  هيج���ل  م���ع 
له���ا منطلقاته���ا وُمتبنياته���ا، ف�ش���ار مب���داأ 

الزاوية. حجر  "التناق�س" فيه 
اأنت بق���در ما تكون ه���و، وهو هو  "اأن���ت 
بق���در ما يك���ون اأنت" هذه مقول���ة يعتمدها 
تيزين���ي كتعبري عن فروؤيت���ه ملفهوم اجلدل 
بو�ش���فه نظري���ة وللتناق�س بو�ش���فه املبداأ 

الأ�شا�س الذي يتاأ�ش�س عليه اجلدل.
حتقيق "النه�شة" وجتاوز حالة "التخلف" 
يف جمتمعن���ا مهم���ة املثق���ف والع���امل عل���ى 
حد �ش���واء، وذل���ك باعتمادهم���ا على مبادئ 
ثاث هي: احلقيقة املو�ش���وعية، واحلرية 
العلمية، واللتزام ال�شيا�شي، وهذه مابدئ 
ينبغي اأن يتح�ش���ن بها ويقت���دي "الباحث 

العربي الثوري".

رحل املفكر والفيل�ش���وف ال�شوري الطّيب تيزيني عن 85 
�ش���نة )1934- 2019( يف مدينته حم����س، التي ولد فيها 
وعا����س اأيامه الأخ���رية، ُمنكّبًا على كتابة �ش���ريته الذاتية 
مب�ش���اعدة ابنت���ه الباحث���ة الجتماعية من���ار تيزيني. بدا 
�شاحب كتاب "بيان يف النه�شة والتنوير العربي" م�شرًا 
يف عام���ه الأخري، اأكرث من اأي وقٍت م�ش���ى، على م�ش���اندة 
ال�ش���وريني امل�شت�ش���عفني الذين اأنهكتهم احلرب باأطرافها 
املتع���ددة، والعي����س قريب���ًا م���ن معاناته���م وهواج�ش���هم، 
م�ش���تعيدًا عل���ى رغم املر�س، اأف���كاره ومواقفه الفل�ش���فية، 
ومعي���دًا النظر يف كتبه التي اأ�ش���درها وت�ش���ّمنت نظرته 
اإىل الإن�ش���ان والع���امل، هو ال���ذي مت اختي���اره عام 1998 
واحدًا من اأهم مئة فيل�ش���وف يف العامل من قبل موؤ�ش�ش���ة 

الفل�شفة الأملانية- الفرن�شية".

دعا الطيب يف اآخر �ش���نوات حياته اإىل اإعادة قراءة العامل 
يف مواجه���ة ظاه���رة الإرهاب ال���دويل، وكان على و�ش���ك 
حتوي���ل بيت���ه الكائ���ن يف حي دم�ش���ق اجلدي���دة يف دّمر، 
اإىل مركز اأبح���اث اجتماعية، قبل اأن يعي�س عزلته ومنفاه 
الختي���اري يف ظل احل���رب القائمة يف ب���اده منذ مار�س 
)اآذار( 2011، ل �ش���يما بعد اعتقاله على خلفية م�ش���اركته 
يف اعت�ش���ام وزارة الداخلي���ة يف بداية الأح���داث الدامية 

يف �شورية.
املام�ش���ات الأوىل الت���ي اأطلق���ت اأجنحته يف ع���امل الفكر 
ال�شيا�شي كانت من حم�س، ليغدو عرب ع�شرات الدرا�شات 
والكت���ب والأبحاث من اأبرز امل�ش���تغلني على تاأ�ش���يل فكر 
عرب���ي �ش���ار ج���زءًا من تط���ور الفك���ر الإن�ش���اين، نا�ش���فًا 
باتكائه على اجلدلية املارك�ش���ية مركزية النموذج الغربي 
يف وراثته الفل�ش���فة اليونانية. ومعروف اأّن عائلته مّثلت 
جميع ال�شوريني يف تعّدد م�شارب اأفرادها وعلى اختاف 
تطلعاته���م، فوال���ده كان يعم���ل قا�ش���يًا �ش���رعيًا، حمافظ���ًا 
ومتن���ورًا يف اآن، واأخوت���ه كانوا منق�ش���مني ب���ني التنوير 
والت�ش���ّوف؛ وكان له���م كل الأثر يف بناء �شخ�ش���يته التي 

تغّذت من مكتبة الأب.
يف حّي "باب الدريب" احلم�شي، وحتت املئذنتني وقريبًا 
م���ن منطق���ة ال�ش���يخ عمر وح���ّي "ال�ش���ليبة" �ش���هدت هذه 
الأماك���ن تفّتح م���دارك "الدكت���ور"، فالطفل ال���ذي كان يف 

حبواته الأوىل نحو املعرفة، ظل مواظبًا على قراءة الكتب 
ه �ش���نية اجلنديل، امل���راأة املتحدرة من  يف ظل ح�ش���ور اأُمِّ
اأع���رق عائات حم�س املرتفة، والتي اأحبها الطيب وتعّلق 
به���ا فقال عنها: "اأمي كان���ت يف تفكريها امراأة موؤمنة لكن 
اإيانها كان حمّببًا، تركت اآثارًا طيبة يف نف�شي من الرغبة 
يف املعرف���ة، اإذ لحظ���ت باكرًا اأنها مل تكن تق���راأ ول تكتب 
يف م���ا اأتعلم فيه، فلفت نظري هذا الأمر واكت�ش���فت اأنها ل 
تقراأ اإل القراآن ومن الن�ش���خة الت���ي متلكها، والتي ما زلُت 
اأحتفظ بها يف مكتبتي ال�شخ�ش���ية حت���ى الآن منذ وفاتها 

عام 1967".
ق���راءة الطي���ب املبك���رة الأدب���اء الرو����س مثل تول�ش���توي 
وغوركي، ومطالعاته اأفاطون  واأحمد اأمني ل �شيما كتابه 
"يف الإ�شام والفكر الإ�شامي" لأحمد اأمني، بالإ�شافة اىل 
كتاب "حترير املراأة" ل�قا�شم اأمني، دلت �شاحب كتاب "من 
الرتاث اإىل الثورة" اإىل جذر امل�شكلة الجتماعية العربية، 
ف���كان نتيجة قراءات���ه اأن اقرتب من الفك���ر املتنور كثريًا، 
مدافع���ًا عن الن�ش���اء اللواتي كّن يع�ش���ناَ ظلم���ًا يف حميطه 
الجتماعي؛ خ�شو�شًا اأن مناق�شة هذا الأمر بداأت معه يف 
"القين���اق" )كلمة عثماني���ة تعني املنزول(، وهو التجمع 
الثقايف وال�شيا�ش���ي الذي كان يدي���ره والده، اإذ دارت فيه 
وقت���ذاك �ش���جالت مهمة، لح���ظ بعدها �ش���احب "روجيه 
غ���ارودي بعد ال�ش���مت" اأن ق�ش���ية املراأة �ش���ارت ق�ش���ية 
من الق�ش���ايا الرئي�ش���ة لديه، مثل القت�ش���اد وال�شيا�ش���ة. 
كانت قراءات الطيب الباكرة غزيرة يف الفل�ش���فة والأدب، 
واأثر فيه كثريًا كتاب "العقد الجتماعي" لرو�ش���و، واّطلع 
من ثّم على معظم ما كتبه هذا الفيل�ش���وف الفرن�ش���ي، مما 
قّربه اأكرث من اأفكار الثورة الفرن�شية ل�شيما اآراءها حول 

املجتمع املدين.

حلظات تاريخية حا�شمة
ا�شتطاع الطيب، وعرب قرابة نيف و�شبعة عقود من الزمن، 
الإطالة على حلظات حا�ش���مة من �شرية باده املعا�شرة، 
فكان �شاهدًا على فرتة التحولت الكربى يف الأربعينيات 
من القرن املا�ش���ي، التي اأنتجت ال�ش���تقال عن امل�شتعمر 
واجتماعي���ة  ثقافي���ة  ق���وى  بعده���ا  لتت�ش���كل  الفرن�ش���ي، 

و�شيا�ش���ية حملت على عاتقها حترير املجتمع والإن�ش���ان، 
اإذ مثل���ت تل���ك الق���وى حالة فري���دة بتجمعه���ا، وبالعتبار 
الوظيفي مّتم كّل بع�ش���ه، ال�شيوعي والقومي والليربايل 
والإ�شامي، ف�شهد �شاحب كتاب "من الرتاث اإىل الثورة" 

حرب ال�شتقال يف جزء ولو ب�شيٍط منها.
 عا����س الطي���ب تيزيني وقت���ذاك قريبًا م���ن رجلني كبريين 
كان���ا م���ن املجاهدي���ن �ش���د الحتال هم���ا خريو ال�ش���هلي 
ونظري الن�ش���يواتي، فاجلو العام كان قائم���ًا وقتذاك على 
قيم اجلهاد واملجاهدين والتوا�ش���ل. وكان اجلو العام يف 
�شورية الأربعينيات منفتحًا بدرجات خمتلفة- كما و�شفه 
الطي���ب اأكرث من مرة يف موؤلفاته، ما عدا التيار ال�ش���ويف 
الب�ش���يط الذي مل ي�ش���ل اإىل مرحلة التعبري الع�ش���ري عن 

اأف���كاره ومقولت���ه. فكان للمفكر احلم�ش���ي اأ�ش���دقاء كرث 
منه���م البعث���ي وال�ش���يوعي والإ�ش���امي املتن���ور، وهناك 
م���ن يقرتب م���ن التنوي���ري بدرجة كب���رية، وهو ال�ش���اعر 
ن�ش���وح فاخوري ال���ذي عاي�ش���ه الرجل وت�ش���ّرب اأفكاره، 
وكان "فاخوري يلقي خطبًا يف اأماكن ثقافية، اإ�ش���افة اإىل 
مثقفني اآخرين كانوا ينادون باحلرية؛ �شعى الطيب معهم 
اإىل تاأ�ش���ي�س جمموعات �شيا�ش���ية متقدمة، حلم اأن ت�شنع 

نع يف فرن�شا. ما �شُ
در�س تيزيني بعد خروجه من حلقات املرحلتني البتدائية 
الرئي����س" يف  "ال�ش���يخ طاه���ر  والإعدادي���ة يف مدر�ش���ة 
حم�س، لينال ال�ش���هادة الثانوية بداية خم�ش���ينيات القرن 
الفائ���ت. ولعل العاقة بني القارئ واملقروء؛ وبني املعرفة 
وح�ش���ور الأم، فتح���ت مدارك ال�ش���اب ال�ش���غري على عامل 
الفقراء وخ�ش���وبة هذا العامل وجحيمه، فحّر�ش���ته ق�ش���ة 
�ش���معها من اأهله عن الرجل احلم�ش���ي الفقري الذي ا�شطر 
اإىل اأن يبي���ع ولده ك���ي يعي�س، واأّثرت فيه كث���ريًا، فازداد 
حميطه تنوعًا وطيبًا ودفعًا باجتاه الفقراء؛ والذين �شار 
يبحث عنهم ليقدم لهم امل�شاعدة، وكان على احتكاك يومي 

بالفقراء وم�شّردي احلرب يف �شوارع دم�شق وحم�س.

�ل�شرية �لذ�تية �ملفتوحة
كان الطيب قد �شرع اأخريًا يف كتابة �شريته الذاتية، وتركها 
�ش���ريًة مفتوحة ل تنته���ي اإل بانتهاء حياة كاتبها. فالرجل 
الذي عا�س حلظاٍت مهمًة من تاريخ �شورية املعا�شر، جتّلت 
يف فرتة النهو�س بعد ال�ش���تقال، كان قد �ش���اهد عن قرب 
يف تلك الأيام كيف �ش���ارت ال�شيا�شة تربز يف النتخابات 
الربملاني���ة، ليتعرف ب���اأن هناك اآخرين مناه�ش���ني ملا يفكر 
ويوؤمن به، اإل اأنه كان يحرتم اآراء اجلميع، ويقرتب منهم 
كي يتعلم، كما �ش���ّرح اأكرث من م���رة يف حواراته؛ وكانت 
اأهم نقطة متّثلت يف فكره بعد جاء الفرن�شيني عن باده؛ 
اإيانه بالتعّددية الثقافية وال�شيا�شية حتت جبهة واحدة، 
�شّمت ال�ش���يوعيني والليرباليني والإ�شاميني والقوميني 

وكان هو على راأ�س هذا التحالف.
تبّنى الطي���ب مواقف عديدة كان حري�ش���ًا على جتديدها، 
كان اأبرزه���ا موقفه من الق���راءة اجلابري���ة للفكر العربي، 
وذل���ك عرب مواجهة فكر العوملة ال���ذي يهّدد بتفكيك الهوية 
العربية، وبالتايل اإجها�س اأي احتمالت لنه�شة مقبلة من 
الذروة التي و�ش���ل اإليها الفكر العربي: "ذروة ذات طابع 
حا�ش���م، اإم���ا اأن تك���ون اأو ل تك���ون، الذروة هن���ا يف نب�س 
الكينون���ة ونفي ه���ذه الهوية". ودعا الطي���ب اإىل مراجعة 
موقف���ه من اجلاب���ري، وذلك بع���د عر�س ما قّدم���ه عنه يف 

حما�شراته الأخرية التي األقاها يف املغرب العربي.
يف مطل���ع اخلم�ش���ينيات غ���ادر حم�س اإىل دم�ش���ق ليكمل 
حت�ش���يله يف جامعته���ا )كلي���ة الآداب- ق�ش���م الفل�ش���فة(، 
وما اإن و�ش���ل اإىل عا�ش���مة باده؛ حتى ب���داأت النقابات 
الع�ش���كرية تتواىل يف احلياة ال�شيا�ش���ية مع كٍل من اأديب 
ال�شي�ش���كلي، وح�شني الزعيم، و�ش���امي احلناوي، اإىل اأن 
قامت الوحدة بني م�شر و�شورية يف العام 1958. تعّرف 
عل���ى دم�ش���ق وموؤ�ش�ش���اتها الثقافية ومكتباتها و�ش���الت 
امل�شرح وال�شينما فيها، وعمل مدّققًا لغويًا يف جملة "األف 
ب���اء" متدّبرًا باأجره الب�ش���يط منها �ش���وؤون حياته ك�ش���اب 
ي�ش���ّق درب���ه. لكن ال�ش���اب احلم�ش���ي خا�س يف نقا�ش���ات 
مثّقفي دم�ش���ق داخ���ل اجلامع���ة وخارجه���ا، اإىل اأن تطّور 
الأمر به ليكون مهتّمًا بال�ش���وؤون الجتماعية وال�شيا�شية، 
فاق���رتب يف اجلامع���ة اأك���رثاَ م���ن ال�شيا�ش���ة، و�ش���ار يهتم 
بالدرا�شات ال�شيا�شية يف ق�شم الفل�شفة على اأيدي اأ�شاتذة 
كب���ار من اأبرزهم: عبد الكرمي اليايف وعادل العوا، فكانوا 
معلمني واأ�شدقاء له و�ش���ط لوحة متعّددة امل�شارب، وكان 
ذلك مهّمًا جدًا اإذ وجد الطّيب ما يوازيه حتى على ال�شعيد 
الفك���ري التجري���دّي يف احلق���ل الفل�ش���فّي، وع���رف اأنه ل 
يوجد اإل خيار واحد كي تعي�س �ش���ورية، هو "التعددية- 

قدر �شورية وال�شوريني"- كما كان يقول.

عن احلوار املتمدن

الث��ورة تيزيني والسيرة الذاتية المفتوحة أونظري��ة  الجدلي��ة  المادي��ة 
االشتراكيةوحل مشكل النهضة

قراءة في مشروع طيب تيزيني
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سامر إسماعيل 

مراجعات���ه  ع���ن  »الفي�ش���ل«  يخ���رب  الطي���ب 
النظري���ة الأخ���رية، وع���ن اإعادت���ه النظر يف 
كتب���ه الت���ي اأ�ش���درها، ومل���اذا طراأ ه���ذا على 
نظرته لاإن�ش���ان والع���امل. املفكر الذي اختري 
ع���ام 1998م واح���ًدا م���ن اأهم مئة فيل�ش���وف 
يف الع���امل من املوؤ�ش�ش���ة الأملانية الفرن�ش���ية، 
الع���امل يف  ق���راءة  اإع���ادة  اإىل  الي���وم  يدع���و 
مواجه���ة ظاه���رة الإره���اب ال���دويل، كا�ش���ًفا 
يف ه���ذا احل���وار اأنه على و�ش���ك حتويل بيته 
الكائ���ن يف ح���ي دم�ش���ق اجلدي���دة اإىل مركز 
اأبح���اث اجتماعي���ة. �ش���جون كث���رية ونقا�س 
قطعت���ه مرات عديدة دم���وع الطيب كلما تذكر 
م���ا حّل بوطنه، وما اآلت اإلي���ه حال النا�س يف 
باده التي تدخل منت�شف العام ال�شاد�س من 

احلرب. اإىل ن�س احلوار:

 *   عندم���ا نتح���دث ع���ن الفكر العرب���ي، ماذا 
نق�ش���د بالفك���ر العربي وما �ش���ماته وما عدته 

الفكرية؟
- هذا �شوؤال يطرح �شوؤاًل اآخر: هل هناك فكٌر 
ا اأو  ما �شاٍف يف مرجعيته اإن كان فكًرا فرن�شيًّ
ا، لكن ل توج���د حالة من هذه  ���ا اأو عربيًّ اأملانيًّ
احل���الت، ف���كل فكر م�ش���وٌب مبا ل ي�ش���تطيع 
املفكر نف�ش���ه اأن ي�ش���ع يده علي���ه، لكن البنية 
الأخ���رية ه���ي الت���ي ت�ش���كل ر�ش���يًدا، والفكر 
العربي خا�ش���ع لهذه العملي���ة، الفكر العربي 
م���ر مبراح���ل متداخل���ة كث���رية م���ن بداياته، 
���ا يف اجلزيرة العربية التي كانت  وخ�شو�شً
ماأوى للتجار والقواف���ل، وهذا كان ذا اأهمية 
كربى؛ لأن هناك من يقول: اإن الإ�ش���ام ن�ش���اأ 
ا اأن الر�شول الكرمي  يف باد ال�شام، خ�شو�شً
كان يزور ال�شام كثرًيا، واأ�شاد بال�شام واأهلها 
وبفك���ر ال�ش���ام واأهله���ا. اإًذا لي����س هن���اك فكٌر 
�ش���اٍف ب�ش���كٍل مطلق، حت���ى لو قمن���ا بعملية 
تفكي���ٍك حتليلي���ة قد ل ن�ش���هد النهاي���ات لذلك. 
وع���دم ال�ش���فاء اأن اللحظ���ة املعني���ة م�ش���وبة 

بلحظ���ات اأخ���رى، فل�ش���ت ق���ادًرا على و�ش���ع 
الي���د على �ش���يء هو ن�ش���يج ذات���ه، وهو بلغة 
املنط���ق هو ه���و، ولكن بعد م���روره مبراحل 
قد ل ن�ش���تطيع الو�ش���ول اإليها، اإذ اإنه طبقات 
تاريخية جتثم فوق ع�ش���رات الطبقات، وهنا 
ياأت���ي منهج احلفري���ات، املنهج احلفري الذي 
اأ�شدد عليه يف عقود ما�شية يف الغرب كما يف 
العامل العربي، لذلك اأن نتحدث عن فكر عربي 

اأو فل�شفة عربية اأمر وارد.

 *   لكن هل ن�ش���تطيع اأن نتكلم عن فيل�ش���وف 
عربي، وهل ي�شتطيع اأ�ش���ًا فيل�شوف عربي 
اأن يبزغ ول يتعر�س اليوم لقمع اأو تكفري من 

هذا الطرف اأو ذاك؟
منهجيته���ا،  له���ا  تاريخي���ة  م�ش���األة  – ه���ذه 
وتنتظ���ر ن�ش���وج ظروفها املو�ش���وعية، فكما 
اأ�ش���رُت لك من قبل الفكر العربي لي�س �شافًيا، 
مثل���ه مثل اأي فكر يف بلد م���ا من العامل، حتى 
الفيل�شوف الأملاين نيت�شه قال: »ما اأ�شعب اأن 
تك���ون وريًث���ا«، وبهذا املعن���ى جميعنا ورثة. 
فاإذا اأخذت ما كتبه مثًا ابن ر�شد، اأو الرازي، 
اأو ابن �شينا، اأو فرح اأنطون احلديث، هوؤلء 
فا�شفة �شبقوهم، كما تاأثر العظماء باآخرين، 
ل يوج���د �ش���يء �ش���اٍف يف ذات���ه، ال���ذات هي 
بني���ة، لي����س هو �ش���يًئا منف���رًدا، هن���اك كتاب 
�شدر موؤخًرا بعنوان »حياة اإيزيدور«، وهذا 
كان فيل�شوًفا ن�شاأ يف اأعقاب التقدم التاريخي 
العربي ال�شرقي قبل �ش���تة قرون، هذا الرجل 
فاكُت�ش���ف  املوؤرخ���ني،  نظ���ر  منتهًي���ا يف  كان 

موؤخًرا اأنه كان �شيًئا.

 *   هل ن�شتطيع اأن نحظى باأ�شماء تقدم نف�شها 
كفا�ش���فة، واأين دور علماء الجتماع العرب، 
اأي���ن دورهم يف درا�ش���ة جمتمعاته���م كما فعل 
مثًا ع���امل الجتماع الفرن�ش���ي بيري بورديو 
عندما و�ش���ع كتابه ال�ش���خم من ثاثة اأجزاء 

»بوؤ�ش���اء العامل«؟ ملاذا الي���وم علماء الجتماع 
الع���رب يعي�ش���ون فق���ط يف اجلامع���ات، ويف 

قاعات الأكادييات املغلقة مع طابهم؟
– ال�شبب يعود اإىل ال�شيغة التاريخية التي 
قطعه���ا الفك���ر العرب���ي، اأو الوج���ود العربي 
عموًم���ا، فحني ظه���ر العرب كاأم���ة لي�س كفعٍل 
داخل���ي فح�ش���ب، اإمن���ا بفعٍل خارج���ي، وهذا 
م���ا قام ب���ه الغ���رب، النهو�س الغرب���ي كان ذا 
ح�ش���ور كب���ري. مبعن���ى اآخ���ر قب���ل احلدي���ث 
عن الفل�ش���فة العربي���ة، يج���ب اأن نتحدث عن 
احل�ش���ور الغربي يف ال�ش���رق، هذا احل�شور 
اأ�ش���هم يف تكوي���ن تدخ���ٍل ن�ش���بي فك���ري مبا 
�شيتحقق لحًقا على �ش���عيد الفكر، اإذا اأخذنا 
حرك���ة ال�شت�ش���راق فهي ن�ش���اأت م���ع حماولة 
الغ���رب لقتحام ال�ش���رق، نابلي���ون بونابرت 
عندما دخل م�ش���ر كان قد جلب معه جمموعة 
من امل�شت�ش���رقني والباحثني والعماء، قدموا 
ل���ه مادة غنية حول ال�ش���رق، ففهم الأوربيون 
ال�ش���رق ا�شت�ش���راقيًّا عرب جمموعات نابليون 
و�شواها من اأدب الرحالة الأوربيني، لذلك كان 
ه���ذا التدخل الغربي يف ال�ش���رق اأكرث فاعلية 
مما كان موجوًدا با�شم التعار�س بني ال�شرق 
والغرب اأيام الإ�شام، وقتها كان هناك حدٌّ ما 
من التوازي التاريخي بني احل�شارات، ومنها 
احل�شارة العربية. الآن احل�شارات احلديثة 
ُطّوقت، والغرب اأم�ش���ك هذا اخلط الأ�ش���ا�س، 
���مت احل���دود بني ما ي�ش���مى �ش���رًقا وما  وُر�شِّ
ي�ش���مى غرًب���ا. اخل���ط القت�ش���ادي والثقايف 
وال�شيا�شي، يعني اأ�ش���بح ا�شتعماًرا، ولي�س 
حال���ة اقت�ش���ادية وح�ش���ب، بل حال���ة ثقافية، 
وكان ال�شت�شراق هو ح�شيلة هذا الفعل، اأي 

نتيجة من نتائجه.

�ل�شرق �حلقيقي
 *   م���ا راأيكم مبا قدمه اإدوارد �ش���عيد يف هذا 

املجال؟
قدم  الذي  الأول  الباحث  يكون  قد  – �ش���عيد 
�شورة قريبة مما �ش���نعه الغرب، وفتح بذلك 
الباب على ال�ش���رق احلقيق���ي، طبًعا مل تكتمل 
ليكت�ش���فوا  باحث���ون  فج���اء  الفت���ح،  عملي���ة 
م���ا هذا ال���ذي اأُطيح ب���ه على يد ال�شت�ش���راق 
الغربي، واأ�ش���اء اإ�ش���اءة بالغة لل�شرق، والآن 
اإن  اأ�ش���ا�س،  دور  ل���ه  يع���د  مل  ال�شت�ش���راق 
امل�شت�شرقني �شاروا �ش���عاًفا اأمام �شرق �شار 
يظه���ر ب�ش���كل اأو باآخر باأوج���ه خمتلفة، فمن 
مل ين�ش���اأ ب�ش���ورة مبا�ش���رة م���ن بنيته وعرب 
قائًم���ا  الت�ش���وه  �ش���يكون  اأخ���رى،  اإدخ���الت 
مبعن���ى ما، التدخل ه���و الإ�ش���اءة، والتقارب 
بني احل�شارات هو مبثابة منو للفكر العربي، 
والت�ش���وه الذي اأحدث���ك عنه اأتى ع���رب اأفعال 
تتق�ش���د اأن متلك الآخر عرب ملكية ما يفكر به، 

وهذا ما حدث عن طريق ال�شت�شراق.

ا نحو   *   حللتم الرتاث الإ�شامي حتليًا ماديًّ
ث���ورة على النمط والنظرة التقليدية للرتاث، 
وو�ش���عتم كتابكم املعروف »م���ن الرتاث اإىل 
الث���ورة« ع���ام 1976م، براأيك���م ه���ل م���ا زال 
ه���ذا العن���وان قائًما بعد جملة م���ن املتغريات 
الكربى التي حدث���ت يف العامل، ومنها انهيار 
الحتاد ال�شوفييتي ال�شابق، وانكفاء الي�شار 

العربي؟
 – قدم���ت ه���ذا الكتاب ومعه كت���ب اأخرى عن 
الي�ش���ار التاريخي، الي�ش���ار عن���دي هنا لي�س 
فك���ًرا ج���اء من هن���ا اأو هناك، اإمن���ا هو تعبري 
ع���ن حدث اأط���اح بالنظ���ر اإىل العامل بو�ش���فه 
نقطة واحدة، ولقد و�ش���عت ي���دي على نقاط 
مغيب���ة اأو غائب���ة، اأبرزه���ا اأن هن���اك الوج���ه 
الآخر ملا ُكتب عن الروؤيا الي�شارية. باملنا�شبة 
كلم���ة ي�ش���ار اأت���ت تعب���رًيا ب�ش���يًطا ع���ن حاٍل 
جدي���دة يف التاريخ الفرن�ش���ي اأي���ام الثورة، 
ح���ني اجتمع فريق �ُش���مي بالي�ش���ار لأنه وقف 

اليم���ني،  واآخ���رون وقف���وا يف  الي�ش���ار،  يف 
فه���و تعبري دللته ب�ش���يطة، لكن ه���ذا التعبري 
اأ�ش���ار اإىل حالٍة جديدة. لي�س من ال�ش���روري 
اأن تك���ون متكاملة، فما عنيت ذل���ك ومل اأعِنه، 
فالي�ش���ار حالة وفكرة يف اإط���ار حتول عميق 
ق���د يذهب اإىل اليم���ني واإىل يني اليمني. قبل 
اأن ي�ش���قط الحتاد ال�ش���وفييتي هذا ال�شقوط 
امل���دّوي واملوؤ�ش���ف ال���ذي خّيب اآم���ال مايني 
النا�س لأنه قام على اأ�ش�ٍس مل تخدم العلم، فقد 
�شقط الحتاد ال�شوفييتي من الداخل، ولي�س 
من اخلارج، �ش���قط عرب غياب الإن�ش���ان الذي 
حتدث عن���ه مارك����س عندما ق���ال: »الإن�ش���ان 
البريوقراطي���ة  الدول���ة  لأن  و�ش���قط  اأوًل«، 
الأمنية – هذا الذي و�شعت يدي عليه متاأخًرا 
الواحد،  البع���د  ذا  الكي���ان  ذل���ك  – اأ�ش���قطت 
القائ���د الواح���د، احل���زب الواح���د م���ع غياب 
الديقراطي���ة الربملاني���ة، غياب الق���درة على 
اإمداد احلوار الذاتي مع الآخر الذي قد يكون 
خمالًفا، فحتى قبل ذلك كنت اأقول: اإنني اأعيد 
النظ���ر فيما كتبته، وحت���ى الآن. اإعادة النظر 
لي����س اأم���ًرا ياأت���ي ب�ش���بب حتول عامل���ي مثل 
�ش���قوط الحتاد ال�ش���وفييتي، اإمنا قد يحدث 
بالن�شبة للمفكر اأو الكاتب الذي يكت�شف اأمًرا 
كتب���ه وفي���ه ثغرات ل حت�ش���ى، فكنت اأ�ش���در 
طبع���ات جدي���دة من كتب���ي واأ�ش���ري اإىل ذلك، 
فلقد اأعدت النظر يف كتاب »مقدمات اأولية يف 
الإ�شام املحمدي الباكر«، هذا الكتاب اأ�شفت 
اإليه كثرًيا، والآن ما اأكتبه دائًما ي�ش���اف اإليه 
اأ�ش���ياء اأخرى، وهذا من طبائ���ع الأمور، لكن 
الذي جاء يف �شيغة مدوية متثلت يف الحتاد 
ال�ش���وفييتي الذي قدم نف�شه لي�س فقط كحالة 
���ا كفكر ينتج  �شيا�ش���ية واقت�ش���ادية، بل اأي�شً
عال�ًم���ا جديًدا، فحتى تفك���ريي اليوم بالوطن 

العربي تاأثر تاأثًرا كبرًيا بهذا الأمر.

والإن�ش���ان،  الع���امل  مفردت���ي  ك���ررت     *  

واملعروف اأن العامل كمفهوم ظهر بعد الثورة 
ال�ش���ناعية وبعد احلروب الكربى، ومعروف 
اأن احل�ش���ارة ا�ش���تغرقت الزم���ن كل���ه، فيم���ا 
تطورت الب�ش���رية يف مئة ع���ام تطوًرا خاطًفا 
وعل���وم  واحلو�ش���بة  التقني���ة  �ش���عيد  عل���ى 
الف�ش���اء والأ�ش���لحة والفنون. العامل العربي 
كما يقول بع�ش���هم مل ي�شتوعب هذه ال�شدمة 
الرقمي���ة احل�ش���ارية. براأي���ك ه���ل ي�ش���تطيع 
الع���امل العرب���ي اأن ينتقل من كونه م�ش���تهلًكا 

للتقنية اإىل م�شارٍك اأو منتٍج لها؟
ل���ه منعرج���ات واجتاه���ات كثرية  – الع���امل 
وخمتلفة، فالعامل هو عوامل، واأي بيئة ت�شكل 
عال�ًما بذاته، فحينما تكت�ش���ف خ�شو�ش���يتها 
ت�ش���ري عال�ًما. ه���ذه اخل�شو�ش���ية التي جتد 
ما ي�ش���بهها، وهذه اخل�شو�شية مثلت مرحلًة 
احل�ش���اري،  التاريخ���ي  التط���ور  يف  مهم���ة 
وبدونه���ا ملا كانت العوامل يف عملية الت�ش���كل 
���ا بيئات  والتحول خمتلفة، فقد ت�ش���كلت اأي�شً
خمتلف���ة يف البداي���ة كانت متفارق���ة، لكن مع 
الزم���ن وع���رب التج���ارة واحل���رب والهج���رة 
وكل اأفع���ال الطبيع���ة واملجتم���ع، ب���داأ ين�ش���اأ 
م���ا ن�ش���ميه عال�ًما هو الع���وامل جمتمعة، قد ل 
تك���ون الع���وامل كلها جمتمعة يف ه���ذا العامل، 
وقد نكت�ش���ف الآن عوامل اأخرى لن�ش���مها اإىل 

عاملنا، لذلك امل�شاألة مفتوحة.

�لأنا و�لآخر
 *   هل هذا الت�ش���ور هو ت�ش���ور اأخاقي عن 
العامل، اأم اأنه ترميز لهذا املعطى الذي ندعوه 

العامل؟
– كاهم���ا واأك���رث من ذلك، اكت�ش���اف عوامل 
اأخرى يعني الع���رتاف بوجود الآخر، واأنت 
ل�ش���ت ذات العامل، اأن���ت لن تكون �ش���يًئا دون 
الآخ���ر، ولحظ اأن هناك ثنائي���ة الأنا والآخر 
ن�ش���اأت حتى بني اثنني حني اكت�شفا بع�شهما، 
ب���ل اإن���ه يف الأ�ش���اطري القدي���ة مع���روٌف اأن 
املراأة والرج���ل يف البدايات مل يعرفا من اأين 
جاء وليدهما، لكن الوليد اأتى واأ�شاف عال�ًما 
جديًدا، فالوليد هو عامل جديد مل يكن معروًفا 
م���ن هذه املراأة ومن هذا الرجل، فالعملية هنا 

مفتوحٌة وتكت�شب طابع املفاجاأة.

 *   وه���ل الع���امل العرب���ي ا�ش���تطاع اأن يحقق 
التج���اوز من الأن���ا نحو الآخ���ر، رامبو يقول 
الأنا هو الآخر، واحلاج وابن عربي كاهما 
حتدث���ا عن الأنا والأنت ووح���دة الوجود مع 

الآخر يف اخلطاب ال�شويف الرفيع؟
الأنا   ( الثنائية  ن�شاأة هذه  بالأ�شا�س  – نعم، 
– الآخ���ر( كان���ت ج���زًءا حا�ش���ًما يف تكوين 
الب�ش���رية؛ لأنك لن تعرف نف�شكاَ اإل اإذا عرفتاَ 
، الأن���ا والآخر هم���ا ثنائي���ة تقوم على  غ���ريكاَ
طرفني خمتلفني لكنهما متقابان، بل اإن الأنا 
ل تعرف نف�ش���ها اإل ع���رب الآخر، فاأنت يف هذا 
املعنى م�شطر اأن تكون مع الآخر، وقد يكون 
الآخر معك، ومن هنا كان م�ش���ري كارثي عرب 
التعاي����س الك���وين التاريخي، اإىل اأن ن�ش���اأت 
احل���روب وامل�ش���الح القت�ش���ادية فاأطاح���ت 
بهذه الثنائية بعد تعاظم احلروب وامل�ش���الح 
القاتلة، فاكت�شف هوؤلء املتقاتلون اأن اخلا�شر 

يف هذه احلال كاهما، الأنا والآخر.

 *   لك���ن مارك����س قال: »اإن احل���رب اأو العنف 
هو القابل���ة القانونية التي توّل���د املجتمعات 
احلديثة من رح���م املجتمعات القدية«، كيف 
تعّلق���ون على ه���ذه املقولة التي ت���ربر العنف 
كحرك���ة جدلي���ة ل ب���د منه���ا لتق���دم وتط���ور 

الب�شرية؟
يك���ون تربي���ًرا  اأن  الق���ول  ه���ذا  – ل يك���ن 
اأو ت�ش���ويًغا للعن���ف، اأب���ًدا، العن���ف هو الذي 
يح���دث يف الطبيعة واملجتم���ع، فلي�س العنف 
اأن���ت  والتح���ارب،  باحل���رب  مق�ش���وًدا  هن���ا 
متار����س العنف مع الطبيعة ح���ني ترغمها اأن 
تنت���ج ك���ذا وكذا، فهي مكم���ٌل لكاَ واأن���تاَ مكمٌل 

لها، وكذا الآخر الذي ل يعرف م�ش���احله بعد 
، فجدلي���ة الفعل واملفعول  اإل بع���د اأن ينتهككاَ
ت�ش���بح اجلدلية هنا الفاعل مفعوًل واملفعول 
فاع���ًا، كاهما يتحمل امل�ش���وؤولية عرب تبادل 
اأدوار اجل���اد وال�ش���حية، وه���ذا يت���م حت���ى 
تنبث���ق اإ�ش���راقات الوعي اجلدي���د الذي يقوم 
ا  ا اأو عدوًّ على تبني اأن الإن�ش���ان لي�س مناه�شً

لاآخر.

 *   يف الفل�ش���فة اأو الفك���ر العرب���ي ثم���ة م���ن 
يعيب على هذا الفكر اأنه مع ن�ش���وء البدايات 
الأوىل للدول���ة الإ�ش���امية هن���اك م���ن هّم�س 
واألغ���ى فئات وفرًق���ا �ش���وفية وباطنية حتت 
طائلة »من متنطق تزن���دق«. براأيك هل تكون 
املقولت ال�شوفية اليوم ف�شحة يتجدد عربها 

الإ�شام يف طرحه وقراءته للعامل؟
اأي  اأو  الإ�ش���امي  نف���كك اخلطاب  – حينم���ا 
خط���اب توحيدي نتب���ني اأن الآله���ة وحتديًدا 
م للب�ش���ر عل���ى اأنه اخلطاب  الله الإ�ش���امي ُقِدّ
املطل���ق، ه���ذا يدخ���ل فيما ي�ش���مى بال�ش���فات 
الذاتية التي يعدها بع�ش���هم ت�شعًة وت�شعني، 
وبع�ش���هم مئة، وبع�شهم الآخر مئًة وواحًدا. 
ات�ش���ح اأن ه���ذا الأم���ر ذو اأهمي���ة ق�ش���وى، 
اإن���ه يظه���ر عرب هذه الأ�ش���ماء وال�ش���فات ول 
يظهر هو نف�ش���ه، ولقد اأكدُت يف حما�شراتي 
يف  فرق���ة  كل  اأو  ط���رف  كل  اأن  البريوتي���ة 
الإ�ش���ام ترى الله من حي���ث هي، ل من حيث 
ه���و، وهذا ما اأّك���د عليه النب���ي الكرمي حممد 
حينم���ا �ش���األه اأعراب���ي: »اأي���ن الله يا ر�ش���ول 
الل���ه؟« فاأج���اب: »الل���ه موج���وٌد حي���ث تراه«. 
انظر اإىل هذا اجلواب البديع، وهذا ما قدمته 
يف حما�ش���راتي باملغرب، فعقب���ت بعد ذكري 
له���ذا القول اأنه اإذا كان الأم���ر كذلك، فاجلميع 
املت�ش���ارعني  كل  لذل���ك  اإ�ش���امه،  يف  حم���قٌّ 
يف املغ���رب يف حلظ���ٍة واح���دة اجتمعوا بعد 

�شماعهم هذا الراأي.

ل���ه  فاجلمي���ع  احلقيق���ة،  يل���ك  ل  اأح���ًدا  اإن 
حقيقته، ومن امل�ش���درية الأ�شا�ش���ية األ وهي 
النب���ّوة، ه���ذا ه���و احل���ل، ولق���د راآه بع����س 
املفكري���ن يف املغ���رب حاًّ جدي���ًدا، ودخل يف 
الروزنام���ة الدينية. التاأكيد على اإطاقية الله 
الإ�ش���امي هو تاأكيد على اأن اجلميع يلكون 
احلقيق���ة، وهم كلهم حمقون، لأنهم يرون الله 
من حيث هم، ولي�س من حيث هو، و)هم هم( 
يف التعري���ف، ماذا يعن���ي يف التعريف؟ )هم 
ه���م( يف ثاث���ة اأم���ور: املعريف وامل�ش���احلي 
والق���وة، النا����س يعرفون وفق ه���ذه املداخل 
الت���ي يتلكونه���ا، فهذا �ش���خ�س فق���ري بائ�س 
متخّل���ف مل يق���راأ الق���راآن �ش���يعرفه بطريقته: 
)الق���ادر، واحلن���ون، والع���ارف، واللطيف(، 
والث���اين هو: )امل�ش���الح(، وهن���ا يتكلم املرء 
ع���ن الدين وال�ش���لطة، والثالث ه���ذا وذاك مع 
الق���وة، مع من يلك القوة، فاأنت بذلك م�ش���لم 

بكل املعنى.

�مل�شاألة �لدينية و�لنخب 

�لثقافية
 *   قلتم: اإن امل�ش���األة الديني���ة العربية اأُهملت 
اإهم���اًل مرعًبا من النخب الثقافية، مارك�ش���ية 
اأن  ونبهت���م  ليربالي���ة،  اأم  قومي���ة  اأم  كان���ت 
اخلط���ورة تكم���ن يف اأن الن����س يق���راأ بطرق 
ق���راءة  تق���دمي  الي���وم  ه���ل يك���ن  متع���ددة، 
عقانية تاريخية للن�س الديني و�ش���وًل اإىل 

فكٍر نه�شوي جديد؟
الن�س  بالأ�شا�س  الآن،  الع�شر  �شوؤال  – هذا 
ن����سٌّ يحم���ل دللت لغوي���ة، لكن م���ن يقروؤه 
وف���ق ما هو عليه، لذلك ن�ش���اأت ثنائية )البنية 

والقراءة(، وهي بنية واحدة.

 *   لك���ن األ تعق���د التفا�ش���ري والجته���ادات 
امل�شاألة بني امل�شلمني اأنف�شهم؟

– كله م�شروع على اأ�شا�س اأن هذه التفا�شري 
القن���وات  لتل���ك  ناجًت���ا  تاأت���ي  الق���راءات  اأو 
الث���اث كم���ا اأ�ش���رت: )املع���ريف وامل�ش���لحي 
والقوة(، فاجلميع اإًذا م�ش���لمون، اإ�شام للكل 
ح�ش���ب ما يفهم���ه، حت���ى تلك الطقو����س التي 
يقوم بها من �ش���اة و�شوم وزكاة قد ي�شاف 
اإليها �ش���يء، واحلقيقة اأنني ا�ش���تنبطت هذه 
الفكرة منذ �ش���نوات عندما كنُت يف ال�ش���ني، 
حي���ث ُدعي���ُت للتح���دث ع���ن الدي���ن والثقافة 
الإ�ش���امية، وقب���ل املحا�ش���رة اأخ���ذوين اإىل 
مقابره���م، وحلظت اأن مقابره���م خمتلفة عن 
مقاب���ر الآخري���ن، ف���ا يوج���د لها �ش���واهد اأو 
بنية معمارية، ف�شاألتهم عن �شبب ذلك فقالوا: 
»نحن هكذا«، خذ ال�ش���عودية مثًا حتى اليوم 
ل يوجد �ش���واهد قبور ملوتاهم ف�»خري القبور 
الدوار�س«، وهذا يختلف ح�شب اختاف فهم 
الن����س بني فرق���ٍة واأخرى. وه���ذا الفهم ياأتي 
من امل�ش���الح واملعارف والقوة، فاإن مل يوجد 
الفهم، �ش���يوجد الإي���ان العفوي، فالإن�ش���ان 

الب�شيط يوؤمن ب�شيء ل يعيه لكنه يحتاجه.

 *   نتكل���م عن الدين والدين حاجة اإن�ش���انية، 
لكن ماذا عن دور املوؤ�ش�ش���ة الدينية يف حياة 

املجتمعات العربية؟ كيف تقيمه؟
الدي���ن من حيث  اأت���ت لحًق���ا،  – املوؤ�ش�ش���ة 
فه���ذه  املوؤ�ش�ش���ات،  ه���ذه  دون  اأت���ى  ه���و 
الأخ���رية ج���اءت كمح�ش���لة للفهم وامل�ش���الح 
���ا، فظهر امل�ش���جد وكان له قوته  والق���وة اأي�شً
وخ�شو�ش���يته وفاعليت���ه، واأت���ت املوؤ�ش�ش���ة 
الديني���ة، وهذا جزء من التحولت التاريخية 
التي ل يك���ن اأن تنكرها، فهي موجودة، لكن 
الك�ش���ف عن بواعثها العميقة البعيدة يحررك 

منها.

 *   كيف يتم ذلك؟
اإطاًق���ا  املطل���ق  اإىل  تع���ود  ح���ني  يت���م   –
اأن  يك���ن  ل  الن�ش���بي  اإطاًق���ا،  والن�ش���بي 
ي�ش���بح مطلًق���ا، واملطل���ق ل يكن اأن ي�ش���ري 
هن���ا  الن�ش���بي.  ي�ش���توعب  ولكن���ه  ا  ن�ش���بيًّ
تطي���ح ب���كل املوؤ�ش�ش���ات الديني���ة. ذات م���رة 
ه���ذه  ع���ن  تكلم���ت  بب���ريوت  حما�ش���رة  يف 
الفكرة، وراأيت اأنها ك�ش���ف هائل، ووقف اأحد 
احل�ش���ور فقال يل: هذا نوع من الت�ش���في من 
الإ�شام، ف�ش���األته: كيف، فقال: »امل�شلم �ُشّمي 
م�شلًما لأنه يعرف الله، وي�شلي له ويوؤمن به 
ويقرتب منه، والآخ���رون يبتعدون«. فاأجبته 
اأن ه���ذه امل�ش���كلة حُت���ل ع���رب حتدي���د العاقة 
ا،  بني املطل���ق اإطاًقا؛ فالن�ش���بي لي�س ن�ش���بيًّ
: اإنه ن�ش���بي معناه اأن���كاَ اأطحتاَ به، ف��  اإن قل���تاَ
)الل���ه( مطل���ق، لذلك عرّب بع�ش���هم ع���ن الدين 
باأنه اإلهام، ن�ش���تلهم لكننا ل نعرف متاًما. من 
هنا اأ�ش���بح كل النا�س م�ش���لمني وم�ش���يحيني 
موؤمن���ني باإ�ش���امهم وم�ش���يحيتهم، ول اأح���د 
ي�ش���تطيع اأن يل���ك احلقيق���ة، ل ملك ول اأمري 

ول �شلطان ول قائد ول اإمام.

 *   بني املادي واملثايل حر�شتم دوًما على عدم 
الوقوع يف التف�شريات الغيبية امليتافيزيقية 

للتعبري عن الإ�شام كظاهرة اجتماعية؟

الطيب-التيزين���ي– طبًع���ا عندما نتحدث عن 
وحدة الأديان ال�شماوية نعني اأنها تقوم على 
ثنائي���ة املطلق والن�ش���بي اإطاًقا كما اأ�ش���رت، 
عل���ى هذا الأ�ش���ا�س األ���ح الإ�ش���ام عندما جاء 
على فكرة الن�ش���بي الفاعل، وجعل من املطلق 
قريًب���ا منه، اأقرب م���ن ال�ش���واد اإىل البيا�س، 
اأقرب م���ن حبل الوري���د، وهنا كاأن���كاَ تتحدث 
عن وحدة كوني���ة، وذلك هذا القرب احلميمي 
ال���ذي اأنت���ج ما يازم���ه عل���ى �ش���عيد الواقع 
امل�ش���ّخ�س واملعي�س، لذلك كان الإ�شام اأقرب 
الأديان اإىل الواق���ع. دعنا نتذكر هنا ما حدث 
يف التاري���خ امل�ش���يحي يف روما، حيث توجد 
هناك انتفا�ش���ة كان زعيمها �شبارتكو�س قائد 
ث���ورة العبي���د ال���ذي كان عب���ًدا، وهن���اك قول 

بديع: »لو جنحت ثورة العبيد ملا كان حمتمًا 
اأن تن�ش���اأ امل�ش���يحية«. العبي���د ُقِتل���وا يف ذلك 
الزم���ان باأع���داٍد هائلة، حتى اإنه �ش���ميت هذه 
احلادث���ة باأ�ش���بوع العبي���د، ما اأري���د قوله اأنه 
ما كان هناك م�ش���يٌح بعينه، بل ُم�شحاء، رمبا 
واح���د اأكرث من الآخر، فث���ورة العبيد اأخفقت 
وُدّم���رت فجاءت امل�ش���يحية التي اأوجدت هذا 
الرباط، بعد اأن كان �شبارتكو�س قد نادى بكل 
احلقوق التي نادت بها امل�ش���يحية. امل�شيحية 
تاريخه���ا ممتلئ بال���دللت الك���ربى للتاريخ 
العاملي، اأما الإ�شام فقد عا�س يف ع�شر متقدم 
)القرن ال�شابع امليادي(، ويف بقعة اأ�شبحت 
مرت���ادة م���ن جمموعات ب�ش���رية وا�ش���عة يف 
العامل، ول �شيما عرب التجارة، فجاء الإ�شام 
���ا حرر العبيد  ديًن���ا فاعًا مبا�ش���ًرا، وهو اأي�شً
لك���ن بطريقته، واجلميع اأخذوا منه، وهذا ما 
جعل الإ�ش���ام اأقرب اإىل الواقع عرب معاجلته 
م�شكات النا�س العينية املبا�شرة، كالعبودية 
وال���رثوة وال���زواج واخل�ش���ّي وغريه���ا من 
امل�ش���كات. لقد اأجاب الإ�ش���ام عن م�ش���كات 
مرحلت���ه، وعلى رغم ذلك ظل كل من الإ�ش���ام 
وامل�ش���يحية قائم على فكرة املطلق والن�شبي. 
امل�ش���يح ه���و ذاك ال���ذي يف الأعايل »ي���ا اأبانا 
ّنعت وُفّعلت  الذي يف الأعايل«. الإيحاءات �شُ
نت منها اأحداث هي م�شكات انتهت بهذا  وكوِّ
الفع���ل، هذه اخل�ش���ائ�س قد ل تكت�ش���فها يف 

اأديان اأخرى.

 *   فّرقت���م يف بحوثك���م بني مفهوم ال�ش���فاعة 
املحمدي���ة وب���ني مفهوم اخلا�س امل�ش���يحي. 
براأيك���م هل م���ن املمك���ن اليوم توحي���د روؤية 
فكرية وفل�ش���فية عن الإن�ش���ان العربي م�شلًما 

كان اأم م�شيحيًّا يف اإطار ح�شاري م�شرتك؟
– التميي���ز بني هذا وذاك هو متييز ن�ش���بي 
ولي�س مطلًقا، الن�ش���بي اأنه خ�ش���ع للتحولت 
الت���ي مت���ت بالإ�ش���ام نف�ش���ه، فكان الإ�ش���ام 
ملعاجل���ة  النا����س  م���ن  فاأك���رث  اأك���رث  يق���رتب 
امل�ش���يحية ن�ش���اأ اجت���اه يف  م�ش���كاتهم. يف 
هذا املنح���ى، لكن ظلت الفك���رة الأكرث فاعلية 
ودخلت يف حياة الب�ش���ر املدينني بامل�ش���يحية 
الب�ش���ر  حي���اة  يف  تتدخ���ل  ومل  كمحف���ز، 
اخل�شو�شية كالتجارة والتعليم والقت�شاد.

 *   يف حوار �ش���ابق قلتم: اإن داع�ًش���ا ظاهرة 
عاملي���ة. كي���ف ن�ش���تطيع اليوم ق���راءة ظاهرة 

الإرهاب املنت�شر يف العامل؟
الإفقار  بقدر  عاملية  داع�ًشا ظاهرة  اإن  – نعم 
يف  يعي�ش���ونها  الت���ي  والاكرام���ة  والإذلل 
���ا �ش���حايا،  بلدانه���م، ه���وؤلء قتلة لكنهم اأي�شً
ق���د يك���ون بع�ش���هم الآخ���ر جمرم���ني، فه���م ل 
يلكون �ش���يًئا، القاتل الذي اأنتج داع�ًش���ا هو 
الغرب، وتبعه ال�ش���رق الأعلى. داع�س نتيجة 
الغرب ال�ش���تعماري املتجرب وال�ش���رق الذي 
اأ�شبح مقلًدا للغرب يحاول اأن يفعل ما يفعله. 
ا لك���ن يف النية اخلفية  لقد ن�ش���اأ داع����س عامليًّ
غ���ري املرئية، لذلك التخل����س من داع�س يعني 

اأن تبني عال�ًما جديًدا.

اأوًل موقف���كاَ  اأ�شتو�ش���ح من���ك  اأن  اأري���د     * 
اجلدي���د من القراءة اجلابري���ة للفكر العربي، 
ثم كيف يكن مواجهة فكر العوملة الذي يهدد 
تفكي���ك الهوية العربية، وبالتايل اإجها�س اأي 

احتمالت لنه�شة قادمة؟

الت���ي  ال���ذروة  اإىل  ينقلن���ا  ه���ذا  – �ش���وؤالك 
و�ش���ل اإليه���ا الفكر العرب���ي، ذروة ذات طابع 
حا�ش���م، اإم���ا اأن تك���ون اأو ل تك���ون، ال���ذروة 
هن���ا يف نب����س الكينون���ة ونفي ه���ذه الهوية، 
فاجلابري كان �ش���ديًقا ماأ�شوًفا عليه بطبيعة 
احلال اأنه رحل، ولقد ظل �ش���ديقي حتى اآخر 
اأيام حياته. موؤخ���ًرا كنُت يف املغرب، وكانت 
ا، حيث التقيت عائلته  هناك لق���اءات مهمة جدًّ
واآخري���ن من اأ�ش���دقائه، احلقيق���ة كانت هذه 
الزيارة منا�ش���بة ملراجعة موقفي من الأ�شتاذ 

اجلابري، وذلك بعد عر�س ما قّدمه، فلقد كان 
لقاًء مركًبا بني ال�شخ�شي والفكري، واجلميع 
بات يعرف اأن يف املغرب حركة ثقافية، كانت 
الأح���داث يف تون����س  نهاي���ة  قب���ل  مقموع���ًة 
���ا. الفك���ر العرب���ي م���ر ب�ش���عوبات  خ�شو�شً
ك���ربى، لكن ه���ذه ال�ش���عوبات حمل���ت نتائج 
اإيجابي���ة، كانت مبثابة ولدة اأنتجت اأ�ش���ياء 
ا. اآخ���ر لقاء مع املرح���وم اجلابري  مهم���ة جدًّ
الإم���ارات،  اأظ���ن يف  بل���ٍد خليج���ي،  كان يف 
اأو�ش���ل فك���ره اإىل موق���ع  ق���د  وكان الرج���ل 
الفك���ر الذي يندرج مع ال�ش���رق مقابل الغرب، 
حتدي���ًدا ثنائية ال�ش���رق والغرب التي اأ�ش����س 
لها امل�شت�ش���رقون، وهذه ال���ذروة التي قراأها 
اجلابري ب�ش���كل مطول، لك���ن اجلدير بالذكر 
اأن���ه وقب���ل وفات���ه مب���دة ق�ش���رية بح���ث عن 
ذروة اأخ���رى ووجده���ا يف الفكر الإ�ش���امي، 
وق���ال: اإن الإ�ش���ام هو احلل كم���ا يقول الآن 
الإ�ش���اميون، ما زاد املوقف ا�ش���طراًبا بيني 
���ا حول  وبين���ه، وكنت ق���د كتب���ُت كتاًبا خا�شًّ
اجلاب���ري، بعنوان »من ال�شت�ش���راق الغربي 
اإىل ال�ش���تغراب املغربي«، وفيه نقدُت ما قام 
ب���ه اجلاب���ري، ورئ���ي يف حين���ه اأن م�ش���األته 

و�شلت اإىل حدها النهائي القاطع.

لك���ن قبل رحيله ق���ّدم اجلابري م���ا كان ُمبعًدا 
يف نف�ش���ه، وات�ش���ح يل اأن���ه كان بالأ�ش���ا�س 
ا، لكن���ه تقم�س �ش���خ�س الباحث يف  اإ�ش���اميًّ
الفك���ر العربي، اإًذا اجلاب���ري كان له موقفان. 
طري���ف اأن اأق���ول: اإنن���ي انطلقت م���ن منطلق 
اجلاب���ري الفكري، وهو منطلق عام اأ�شا�ش���ه 
النق���د التاريخ���ي، وو�ش���لت اإىل اأن���ه كان من 
املنده�ش���ني بالغ���رب ب�ش���ورة فاقع���ة، بحيث 
و�ش���ل م���ا و�ش���ل اإلي���ه ال�ش���اعر الربيط���اين 
)كبلينغ( عندما قال قولته ال�ش���هرية: »ال�شرق 
�ش���رق والغرب غرب ول يلتقي���ان«. اجلابري 
و�ش���ل اإىل ذلك بلغة الفكر، ومن ثم اجلابري 
ت���رك اإرًث���ا كبرًيا يتحرك �ش���من ه���ذا احلقل، 
لك���ن يف اآخر حياته ات�ش���ح اأن���ه ينطوي على 
بنية خبيئة مل ُتف�ش���ح عن نف�ش���ها، على الأقل 
مل تف�ش���ح متاًم���ا وظلت غري وا�ش���حة، وقبل 
وفاته اأ�ش���ار اإىل م���ا كان خبيًئ���ا وبلغة كتبت 
والأحادي���ث  وامل�ش���اورات  املق���الت  بلغ���ة 

الذاتية.

هن���ا انطلقت م���ن موقعني: الغرب وال�ش���رق، 
فمرجعية اجلابري املنهجية التاريخية كانت 
الغرب، وكان يرى اأن ال�ش���رق يبقى �شرًقا كما 
ياأتي لحًق���ا مفكرون اآخ���رون يقولون: نحن 
ل ن�ش���تطيع اأن نك���ون يف موق���ع قري���ب م���ن 
الغ���رب. ه���ذه الفكرة ه���ي فكرة ا�شت�ش���راقية 
بالأ�ش���ا�س، مع العل���م اأن كثريين من املفكرين 
ا  الغربيني بعد ن�ش���اأة ال�شت�ش���راق، خ�شو�شً
الطليان منهم مل ي�ش���لكوا م�شلك امل�شت�شرقني 
ا قاطًع���ا، حيث النزعة  الآخري���ن واأخذوا خطًّ
الكولينالي���ة تظه���ر �ش���مًنا. لكن الأم���ر يظهر 
فك���ًرا واجتهاًدا، فق���د كان الداف���ع اخلفي هو 
العامل اجلديد الذي انطلق منه اجلابري حني 
راأى اأن الفك���ر العرب���ي فكر غ���ري منتج وغري 
مبدع، وغري �ش���اآّل، اأي ل يقدم اأ�ش���ئلة، وهذا 
ما اأعلنه �ش���راحة »بيجيه« اأحد امل�شت�ش���رقني 
الفرن�ش���يني ح���ني اأدرك اأن ال�ش���رق ل ينت���ج 
اأ�ش���ئلة، وهناك طرف���ة جديدة فكت���اب بيجيه 
كان بعن���وان »الباب ال�ش���يق«، واأراد اأحدهم 
اأن يرتجمه اإىل العربية، وفعًا ُترجم باإ�شارة 
من طه ح�ش���ني، وكان ذلك، وحني عِلماَ �شاحب 
الكت���اب بذل���ك بع���ث ر�ش���الة اإىل املرتجم قال 
فيه���ا: اإىل م���ن تقدم كتابات���ي؟ وهل هناك من 
يقراأ عندكم، هل هناك من يهّمه امل�ش���ائل التي 
اأطرحه���ا؟ اجل���واب مل ي���اأِت م���ن املرتج���م بل 
من طه ح�ش���ني اإذ قال له: »اإنكاَ �ش���لكتاَ م�شلًكا 
ا، لكنكاَ ُخِدع���ت من اآخرين، اإن  �ش���حيًحا عمليًّ

ا هو فكر �شاآّل«. الفكر العربي اأي�شً

عن جملة الفي�صل

الطي��ب تيزيني: القات��ل الذي أنتج داعش 
هو الغرب وتبعه الشرق
بني حمص ودمشق يعيش اليوم املفكر السوري الطيب 

ا عىل كتابة سريته الذاتية، مبساعدة  تيزيني )1934م( منكبًّ

ابنته الباحثة االجتامعي��ة منار تيزيني، حيث تظهر الفتاة 

أنها رس أبيها، فهي من تواظب عىل تحرير السرية، وعىل 

تنظيم مواعيد الدواء، وترشف عىل مراس��ات األب مع 

مؤمترات ولقاءات وندوات دولية مل ينقطع عنها صاحب 

كتاب »من يه��وه إىل الله«؛ فالباحث واملفكر الس��وري 

الذي حمل لقب فيلسوف، وأصدر أول كتاب له 

باللغة األملانية، يبدو عنيًدا أكرث من أي وقٍت 

مىض يف منارصة املس��تضعفني، والعيش 

قريًبا من حكايات الناس وهواجسهم.
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تارًكا وراءه تراًثا فكرًيا خالًدا لاأجيال العربية اجلديدة والقادمة .
الطيب تيزيني من ابرز واهم الفا�شفة واملفكرين واملثقفني ال�شوريني 
والعرب يف الع�ش���ر احلديث ، عرف مب�ش���روعه الفك���ري الذي يراجع 
فيه منجزات واأ�ش�س الرتاث العربي ، وظل طوال حياته وفًيا لقناعاته 

ومبادئه ، م�شتبًكا مع الرتاث وال�شلطة .
وهو اأحد اأن�ش���ار الفكر القومي املارك�شي ، ومن املعار�شني ال�شوريني 
للنظ���ام ال�ش���وري املطالبني بتفكيك الدولة الأمني���ة ، وبخاف عديدين 
م���ن املعار�ش���ني اأب���ى الرحيل عن بل���ده حم����س ، ومل يغادره���ا طوال 

احلرب الدامية امل�شتمرة منذ العام 2011 .
والطيب تيزيني فيل�ش���وف وناقد �ش���وري اعتمد املارك�شية كمنهج يف 
كتاب���ه " من ال���رتاث اإىل الرتاث ، وح���اول اعادة ق���راءة الفكر العربي 
و�ش���ياغته من جديد من خال عملية نقدية منهجية . وامل�ش���روع الذي 
حل���م ب���ه ، روؤية جدي���دة للفك���ر العربي – م���ن بواكريه حت���ى املرحلة 
املعا�شرة ملا يكتمل ، ومل يتحقق كغريه من امل�شاريع الفكرية كم�شروع 
حمم���د عابد اجلابري ود. ح�ش���ني مروة وحممد اأراكون ، وكم�ش���اريع 

النه�شة والتنوير العربية ، التي اأخفقت بل واجه�شت .
الطي���ب تيزين���ي من مواليد حم����س العام 1934 ، تلق���ى تعليمه فيها ، 

وغادره���ا لحًق���ا اإىل تركيا ثم بريطاني���ا فاأملانيا ، حيث اأنهى درا�ش���ته 
مبو�ش���وع الفل�ش���فة ، ونال �ش���هادة الدكتوراه العام 1967 ، و�ش���هادة 

الدكتوراه يف العلوم الفل�شفية العام 1973 .
ا�ش���تغل يف التدري�س بجامعة دم�ش���ق ، واأ�ش���تاًذا للفل�ش���فة حتى وافته 
املنية . وجرى انتخابه ع�شًوا يف جلنة الدفاع عن احلريات يف الوطن 

العربي .
ن�ش���ر الكث���ري من الدرا�ش���ات واملقالت الفكرية ، و�ش���درت ل���ه موؤلفات 
ومنج���زات عدي���دة ، هي : الفك���ر العربي يف بواك���ريه واآفاقه الأوىل ، 
مقدم���ات اأولية يف ال�ش���ام املحم���دي الباكر ، من ال���رتاث اإىل الثورة 
– ح���ول نظري���ة مقرتحة يف الرتاث العربي ، م�ش���روع روؤية جديد 
للفك���ر العربي منذ بدايات���ه حتى املرحلة املعا�ش���رة يف 12 جزًءا ، من 
يهوه اإىل الل� .. م�ش���روع روؤية جديد للفكر العربي ، درا�شات يف الفكر 
الفل�ش���في يف ال�ش���رق القدمي ، ف�ش���ول يف الفك���ر ال�شيا�ش���ي العربي ، 
من ال�شت�ش���راق العربي اإىل ال�ش���تغراب املغرب���ي – بحث يف القراءة 
اجلابرية للفكر العربي ، ويف اآفاقها التاريخية ، من ثاثية الف�شاد اإىل 
ق�ش���ايا املجتمع املدين ، ومن الاهوت اإىل الفل�شفة العربية الو�شيطة 
، ابن ر�شد وفل�شفته ، بيان يف النه�شة والتنوير ، يف ال�شجال الفكري 

الراهن وغريها .
وكان طي���ب تيزيني قد �ش���رح : " بعد كل الذي حدث يف �ش���ورية ويف 
غريه���ا ، اأعلن اأن كل ما كتبته يف حياتي اأ�ش���بح ملغى ويف حاجة اإىل 
اعادة نظر . وقد انتهيت يف رحلتي الفكرية اإىل اليان بوحدة العامل 
، مب���ا يف ذل���ك وحدة الدي���ان كلها .. اخلط���اب الديني امل�ش���تعل حالًيا 
، وال���ذي ت�ش���عله جمموع���ات زائف���ة واأخرى �ش���احلة لكنها مل مت�ش���ك 
باحلقيق���ة متاًم���ا ، هوؤلء يجب الع���ودة اليهم وحماول���ة حتريرهم من 
الزيف الذي وقعوا فيه كي نعمم ال�ش���ام احلقيقي يف العامل ، ويف كل 

وطن منه ، واخ�س بالذكر �شورية اجلريحة " .
الطيب تيزيني ا�ش���تغل على تاأ�ش���ي�س م�ش���روع فل�شفي معريف معا�شر 
، ومت�ش���ك بعقائ���ده وم�ش���لماته ويقينياته التي مل تتغ���ري ، بداأ متفائًا 
وانته���ى بالوق���وف والبكاء عل���ى الأطال ، وم���ات تارًكا خلفه اأ�ش���ئلة 
فكرية وم�ش���روًعا فكرًيا نه�ش���وًيا ي�ش���توجب اع���ادة قراءته ومراجعة 

طروحاته وا�شتلهام درو�شه ..!

�أ�شئلة تبوح بالإجابات 
ع����رب مقالت����ه: 0 – مثقف����ون ... ل رعاي����ا- يق����دم د. طيب 
تيزين����ي روؤي����ة جد مهمة يف م�ش����تهل املقال اذ ي�ش����ري  اإىل 
عدوى حم����اكاة الربيق اخلالب لأنظ����ار واألباب كثريين: 
اأفرادًا – وجماعات – وموؤ�ش�شات ممن يرون اأنه ) مل يعد 
العامل يحتمل اأكرث من هوية واحدة هي   هوية "ال�ش����وق 
الكونية ال�شلمية" التي تبتلع كل الهويات الأخرى املثمرة 
تاريخيًا مثل تلك املتمثلة باملفاهيم املذكورة، وحتييي كل 
الهوي����ات الأخرى غ����ري املثم����رة تاريخيًا، مث����ل الطائفية 

والعرقية وال�شوفينية والعن�شرية(.

موت �ملثقف 
�ش����من هذه احلالة اجلديدة، اإذا جازت الت�ش����مية، يتناول 
ُج عل����ى اأن دوره  املفك����ر تيزين����ي واق����ع املثقف الذي ُي����روَّ
قد انتهى يف جمتمع ال�ش����وق، والعوملة، واأنه قد �ش����ار ذا 
)عقل عملي( و )يعمل بطريقة الرابوت(، خ�شو�ش����ًا واأن 
املرحلة ال�شابقة، وحتديدًا يف ب�شعة العقود املا�شية غدا 
فيها املثقف تابعًا وم�ش����ّوغًا لفعل ال�شيا�ش����ي مادام اأنه قد 
ربط م�ش����ريه مب�شري "م�ش����وؤول يف الدولة واملجتمع اأو 
اآخر ثانيًا، ومبقت�ش����ى ثاثية: امل����ال واجلن�س والأجهزة 

الأمنية" .
ثم ي����روح د. تيزيني بعد هذا ليحدثنا عن تف�ش����ٍخ حقيقي 
ل�ش����رب من املثقفني حتولوا اإىل " خمربين وكتبة تقارير 
ع����ن زمائه����م الذين وج����دوا اأنف�ش����هم على حد ال�ش����يف.. 
و�ش����ناحظ حق����ل الن�ش����اط الذي مار�ش����ته تل����ك الفئة كان 
يت�ش����ع اأك����رث.. فاأك����رث م����ع ات�ش����اع الهيمنة عل����ى قطاعات 
املجتم����ع بكليتها، حيث راحوا ينت�ش����رون عمقًا و�ش����طحًا 
وخ�شو�شًا يف املوؤ�ش�شات اجلامعية والثقافية العامة.."

واإزاء هيمنة هذا الأمنوذج الببغاوي، امل�شفق من املثقفني 
�شادت حالة الت�شحر الثقايف، بحق ، اإذ بداأنا جند اأنف�شنا 
اأم����ام حالة تدع����و اإىل اخلوف حقًا على م�ش����تقبل الثقافة، 
لأن هوؤلء "املثقفني" هم يف حقيقة اأمورهم اأ�شباه مثقفني 
،فح�ش����ب، مادام����وا يف نهاي����ة الأمر "دون اإنت����اج ثقايف" 
ودون �شمري مهني ، ودون �شرف وطني قومي، فاأنتجوا 
به����ذا وذاك حال����ة من اخلراب الثق����ايف واملهني والوطني 

والقومي ليزال الوطن يئنُّ حتت �شرباتهم".

�أخالقيات �أ�شباه �ملثقفني 
بج����راأة جد كب����رية، يف�ش����ح د. تيزيني املثقف����ني املزيفني 
الذين هاج�شهم،الرئي�س هو: الذات والغرق يف متاهاتها، 
ونرج�ش����يتها، مبتعدي����ن م����ن حيث اجلوهر عن الق�ش����ايا 
الكبرية والرئي�شة مادام اأن هوؤلء يتحركون �شمن معادلة 
نفعية بذيئة للغاية، وهاهو ذا ير�شم �شورة فوتوغرافية 

طبق الأ�شل عن واقعهم: "لقد راحوا يتلقون املال من 
�شادتهم، واملتعة من مروؤو�شيهم خ�شو�شًا الن�شاء منهم" 
والثن����اء من روؤ�ش����ائهم واإذا ما حاول مثقف����ون "اآخرون" 
طرح ما يرونه من �شرورات مواجهة تلك "الفئة" باإظهار 
البدائل الثقافية والأخاقية والوطنية القومية، فان هذه 
كان����ت متتلك ما يتيح لها اأن تنهي املحاولة عرب الت�ش����كيك 
يف م�ش����داقيتها املوزع����ة عل����ى تل����ك احلق����ول: الثقافي����ة 
والأخاقي����ة والوطني����ة القومية، وكذلك عل����ى حقل اأكرث 
ح�شا�ش����ية وه����و الت�ش����كيك مب�ش����داقية النتم����اء والولء 

لراأ�س النظام" انتهى كام د. تيزيني حرفيًا..
بديه����ي، اأن مثل ه����ذا الت�ش����ريح لديدان طحال����ب الثقافة، 
ومت�ش����لقي جدرانها، وحاملي مفاتيح اأبوابها، و�ش����دنتها 
املزيف����ني، ه����و واق����ع حقيق����ي ، مع����روف، ل يب����ذل امل����رء 
جهدًا لكت�ش����افه، فهو واقع وا�ش����ح للعيان، اإذ ن�شاأ،بحق، 
اأمنوذج من الكتبة الذين �شرعان ما يلجوؤون اإىل تخوين 
الآخ����ر، ودفعه اإىل الهاوية، من خ����ال تاأليب "اأويل الأمر 

عليه"لأ�ش����باب جد تافه����ة، فالآخر عندهم باخت�ش����ار: كل 
م����ن يق����ف عائقا اأم����ام حتقيق �ش����روب نزواته����م ومتعهم 
الت����ي �ش����بق وان حتدث عنه����ا الكاتب �ش����من ح����دود تلك 
 الثاثي����ة، فه����و م����ارق، متاآم����ر، معاد غ����ري جدي����ر بالثقة.

موت �لثقافة 
لعلَّ����ه م����ن الطبيع����ي، اإذا كان املثق����ف غري فاع����ل البتة، األ 
تك����ون هن����اك ثقافة اأي�ش����ًا، ونعني هن����ا الثقاف����ة الفاعلة، 

اجلماهريية..
ومن الإن�شاف القول: اإن املدر�شة اإذا كانت هي التي تقدم 
الفب����اء الثقافة، فهي تفرغ عربيًا م����ن حمتواها، وذلك من 
خال تقهق����ر واقع الرتبي����ة والتعليم، رغ����م غنى اخلطط 
والربام����ج واملوؤمترات وقد يكون بوؤ�س واقع املعلم الذي 
ي����كاد راتبه ال�ش����هري ل يكفي ثمن اأجرة من����زل، اأو جمرد 
وجب����ة طع����ام اأول اأ�ش����باب ت����ردي الواقع الرتب����وي واإذا 
انتقلنا اإىل اجلامعة، التي يفرت�س اأن تكون موطن ثقافة 
حقيقي����ة، جن����د اإن واقع البوؤ�س هذا يت�ش����خم، وي�ش����بح 
ملمو�ش����ًا باأك����رث، لي�س لهج����رة العق����ول، اأو الإحج����ام اأو 
التحجي����م عن الدرا�ش����ة اجلامعي����ة، فقط، ب����ل وكذلك من 
جراء اإف�ش����اد اأ�ش����اتذة اجلامعات، ممن يعتربون اأنف�شهم 
مثقف����ني اأو رمب����ا "مفكري����ن" واأيديه����م تله����ث وراء املال، 
اأو املن�ش����ب اأو الأ�ش����واء الزائفة، ناهيك عن اأولئك الذين 
ينع����ون يف اإذلل الطلبة من الذكور والإناث، الأولني ب�: 

املال والأتاوة، والآخرين ب�: اجل�شد الأفعى "

رعايا.... ل مثقفني 
اإزاء ه����ذا الواق����ع الأليم، مل يعد املثقف عن�ش����را فاعًا يف 
املجتمع الذي يتطلب جهودًا كبرية من قبل طليعة املجتمع 
– على نحو خا�س – للنهو�س به، وتفعيله، وال�شتفادة 
من طاقاته الكبرية، بل غدا املثقف على العك�س م�شهمًا يف 
اخلراب، حاديًا يف التخريب... مفروغًا من الدور املنوط 
به كحامل اأ�ش����ئلة، رائ����د، وهذا ما ي����وازي مرامي النظام 
العوملي الذي يدعو اإىل "نعي املثقف" بل ويخدم الدعوة 
نف�شها، وي�شهم يف ت�شكيل مفهوم اأويل يوحي لأول وهلة 

بخا�����س جمتمع "م����ا بعد احلداث����ة" عرب �ش����فينة الوهم 
وال�ش����ال، عموم����ًا، اإذا كان عنوان مق����ال د.تيزيني هو: 
))مثقف����ون..... ل رعايا(( فاإن هذا هو املطلوب الآن اأمام 
احلالة الراهنة التي تتطلب ت�ش����افر جهود اجلميع،بعامة 
، واملثقفني منهم: بخا�شة، وهو �شرورة، وحاجة ل غنى 
عنها لتجاوز هذا الراهن امل�ش����ني، اإل اأن انهماك "املثقف" 
يف حال����ة املتع����ة الرخي�ش����ة، والن�ش����غال ب����� ))اخلا�س 
الف����ردي(( مم����ا اأديا ب����ه يف اآخر الأم����ر اإىل ت�ش����كيل حالة 

مغايرة للمطلوب وهي: رعايا ل مثقفون.

�شمات �ملثقف �لز�ئف 
ي�ش����خ�س د. تيزيني �ش����مات املثقف الزائف الذي ل يجهد 
نف�شه بحمل النار الربوميثيو�شية، ول حتى بلعنة الظام 
على غرار املنهزم الذي اأ�ش����ار اإليه وف�ش����حه كونفي�ش����وث 
يف اجل����زء املعت����م من معادلته، ولعلَّ ه����ذا املثقف عينه قد 

اأنتج حالة ي�شفها حرفيًا:
1- اإن����ه نظ����ام ملّف����ق م����ن جمموع����ات وفئ����ات معظمها ل 
ينح����در من احلق����ل ))الثقايف(( واإمنا من م�ش����ادر اأخرى 
خمتلف����ة : موظف����ني وعمال ونقابي����ني، واآخرين متفرغني 
ل�ش����وؤون اأخ����رى، بدعوى   �ش����رورات الأم����ن الوطني اأو 

القومي!!!.
2- ويف�ش����ح النظ����ام الثقايف املذك����ور عن نف�ش����ه مبثابة 
جم����وع  ب�ش����رية تك����ون عبئ����ًا عل����ى احلي����اة القت�ش����ادية 
الإنتاجي����ة – على �ش����اآلتها – ع����رب ا�ش����تهاكهم "ما لي�س 
ل����ه ح�ش����اب" م����ن الأم����وال اأو   م����اًل يدخ����ل يف امليزانية 

العامة((.
3- وم����ن طرف اآخر، يربز النظ����ام الثقايف املعني، بقوة، 
بو�ش����فه كذل����ك، وم����ن ثم هن����اك من����ط م����ن الأيديولوجيا 
الزائفة ت�شعى اإىل تك�شري احلدود وخربطة الأوراق على 
�ش����عيد الفريقني، فريق هوؤلء املثقفني اأنف�ش����هم، و�ش����من 

اأو�شاط ال�شواد الأعظم من ال�شعب.
4- عل����ى ه����ذا النحو، يظه����ر النظام املعني م����ن حيث هو 
بنية مغلقة، ترف�س ما لي�س منها، وتدينه، وتنتج نف�ش����ها 
وتعي����د اإنت����اج نف�ش����ها على نحو مط����رد، و�ش����من وظيفة 
الرت�ش����يخ املبا�شر وغري املبا�ش����ر للنظام ال�شيا�شي القائم 

وملحقاته.

5- وبه����ذا، ي�ش����بح ذلك النظام الثق����ايف واحدًا من اأخطر 
العوائ����ق اأم����ام عملي����ة التحدي����ث والإ�ش����اح والتطوير 

الوطني والقومي الديقراطي..
اإذا كنت قد اأوردت حرفيًا فيما �ش����بق �شمات املثقف – كما 
قّدمها د. تيزيني، فذلك بالتاأكيد، لإح�شا�شي اإن اأي اجرتار 
من����ه، اأو اإ�ش����افة اإليه، اإمنا يخل بالت�ش����ريح الدقيق حلالة 
خط����رية، وواقعي����ة، ب����داأ املثقف احلقيق����ي –و- القاب�س 
عل����ى اجلمر- مطالب����ًا، بتعرية اأوراق احلال����ة، وتناولها، 
ومقابل����ة الوج����وه كّله����ا، كج����زء م����ن ال����دور املطلوب من 
املثق����ف الع�ش����وي الفاع����ل يف بره����ة التح����ول التاريخية 

الأكرث اإحراجًا على الإطاق.. 

تكري�س �لالتكري�س 
ل يتعر�س د. تيزيني من خال تناوله وت�شخي�شه لواقع 
املثقف العربي، تو�ش����يف �ش����ورته يف حم�س حلظة، اأو 
زاوية �ش����وداودية، بفر�س تاأطريها، فح�ش����ب، واإمنا هو 
يذه����ب اأبع����د من ذلك ب����كل تاأكي����د، فهو يدين م����ا هو كائن 
�ش����من ح����دود الربه����ة املر�ش����ودة، اأو الراهن����ة، بغر�س 
ت�ش����كيل حالة لإعادة النظر فيما هو واقع، �شكوين، لأول 
وهلة وموؤكد اأن هذه ال�شكونية، لي�شت جمانية، من �شنع 
امل�ش����ادفة، اأو القدري����ة، ب����ل هي ح�ش����يلة جملة اأ�ش����باب، 
�ش����بق واأُ�ش����ري اإليها، بل تاأتي كنتائج ملقدمات مو�ش����وعة 
باإتقان �ش����ديد، م����ادام اإنه يدرُّ على نخب����ة المتيازات بكّل 
مالذَّ وطاب، على خاف ال�ش����واد الأعظم من املثقفني ومن 
ي����راد اأن يظلوا ظال ف�ش����اء لوحة الواقع قطيعا ب�ش����ريًا 
لبّد من وجوده كي تتم املفارقة الكاريكاتريية يف اأق�شى 

حدودها الواخزة لل�شمري الإن�شاين.. 
وم����ن هنا، فالكاتب ي�ش����ري اإىل اأن ما ُي�ش����اع من �ش����عارات 
يكررها بع�شهم �ش����ّد ذواتهم، ببغاويًا مثل نهاية التاريخ 

اإلخ. العوملة-  – حتمية  املثقف  – نهاية 
اإمن����ا هدفها الأول: تكري�س ما هو قائم، ل ك�ش����ر �ش����رنقته 
واخل����روج منه، وعلي����ه، يف اآن واح����د، وطبيعي اإن خري 
مناخ مائم لن�ش����ر الروؤى، هو اإبقاء مفردات التخلف على 
راهنيتها – تخلف – متزق – ناهيك عن عامل القمع الذي 
لبد منه يف مثل هذا املقام، بغر�س الإمعان يف التكري�س 
و – ا�ش����تدامته – بلغة د.تيزيني نف�شه، واإذا كان املفكر، 
ق����د و�ش����ع اإ�ش����بعه على اجل����رح، وق����ام – كم����ا ذكرت – 
بت�شخي�س احلالة، وحتليلها، اإل اإنه يف نهاية املقال اأبقي 
الإجاب����ة مفتوح����ة. يقول: ما العمل حيال هذه الو�ش����عية 
الإ�ش����كالية الت����ي يكن وراءها من القوى ال�شيا�ش����ية و " 
الثقافي����ة" ما ي�ش����عى اإىل تكري�ش����ها؟ اإن الإجاب����ة عن هذا 
ال�ش����وؤال الكب����ري ي����دل يف �ش����ياق تفح�����س جمموع����ة من 
اخليارات ال�ش����رتاتيجية التي لبد من �شبطها وتق�شيها 
والو�ش����ول اإىل م����ا ه����و اأق����رب اإىل امل�ش����داقية املعرفي����ة 
والأيديولوجي����ة وال�شيا�ش����ية، ويك����ن هنا _ ت�ش����جيل 

بع�س املاحظات اخلجولة على مثل هذا احلديث: -
1- د. تيزين����ي واح����د م����ن قل����ة قليل����ة م����ن باحث����ني ممن 
ي�ش����جلون – وبح����ق – مقارب����ة مهمة  لفه����م الواقع ولعل 

ت�شخي�س اأية حالة مر�شية هو ن�شف العاج كما يقال.
2- اإن الإجابة �شبه ال�شاعرية يف خامتة املقال ل تقلل من 

اأهمية الإجابة احلقيقية يف منت املقال بعامة.
3- م����ادام اإن د. تيزين����ي م�ش����روع فك����ري خا�����س يف هذا 
املج����ال، لذلك فاإن اأية اآراء بهذا ال�ش����دد، من قبله، هي يف 

الأ�شل موفورة وبكرثة يف عدد. 
من درا�ش����اته ومواقفه ومقالته التي ا�ش����تطاعت اأن تديل 
هي الأخرى بدلوها، وتثري اأ�ش����ئلتها املهمة بهذا ال�ش����اأن، 
انطاق����ًا من فه����م متقدم لل����دور املطلوب م����ن اأي مثقف / 

وطني وحقيقي يف اأحرج حلظة تاريخية حتى الآن...

عن احلوار املتمدن

ورحل د. الطيب تيزيني .. المفكر 
والمثقف السوري المشتبك مع 

التراث والسلطة 

طي���ب تيزي�ن�ي ف�ي مقال���ه: مثقفون ال رعايا
)) �ملثقف �ملباع هو مزيف قبل كل �شيء ((

 جان بول �شار تر



د. عبد الجبار الرفاعي

د  حسين الرفاعي د. محمَّ

رحل اليوم عن عاملنا ال�ش���ديق العزيز د. طيب 
تيزيني، الذي قراأت اأعماله مبكرا، لكني تعرفت 
علي���ه يف موؤمتر جمعنا يف بن���ت جبيل بلبنان 
قبل �ش���نوات، ودام التوا�ش���ل الأخوي بيننا.. 
طيب تيزيني رحمه الله مفكر اأخاقي �ش���ادق، 
غي���ور على النا�س، يفر�س علي���ك اأدبه وتهذيبه 
اأن تنج���ذب اإليه وتبجله وتت�ش���بث ب�ش���داقته، 
لأن���ه كنز اأخاق���ي وفكري يق���ل اأمثال���ه اليوم. 
راأيت���ه يجه�س بالبكاء وهو يتحدث عن ماأ�ش���اة 
وطنه مب���رارة وحرقة، فكان���ت دموعه تتحدث 
مبا مل تت�ش���ع له كلماته، راأي���ت دموعه اأبلغ من 

كلمات���ه.. يفر����س طي���ب تيزين���ي عل���ى القارئ 
اخلبري اأن يحرتم كتاباته ويعجب باجتهاداته، 
واإن كان ل يتف���ق مع منهج���ه، وبع�س مفاهيمه 
واأدوات���ه ونتائج اجتهادات���ه، لأنه من املفكرين 
الع���رب النادرين يف هذا الع�ش���ر الذين برعوا 
يف كتاب���ة املت���ون، ومل يغرق���وا يف الهوام����س 

وال�شروح...
ق�ش���اياطيب تيزين���ي باح���ث عمي���ق، تعلَّماَ يف 
اأف�شل جامعات اأملانيا، وهو يتقن عدة لغات، ل 
يعرف الك�شُل اإىل حياته طريًقا، اأجنز اطروحة 
الدكتوراه بعنوان: "متهيد يف الفل�شفة العربية 

الو�ش���يطة"، ون�ش���رت بالأملاني���ة ع���ام 1972. 
للما�ش���ي  ه���ذه الطروح���ة روؤيت���ه  وتلخ����س 
ومنهج���ه اجل���ديل يف اعادة ق���راءة الرتاث من 
منظور خمتلف، والذي اأ�ش���در خارطته الأوىل 
ع���ام 1971 بعن���وان: "م�ش���روع روؤي���ة جديدة 
للفكر العربي يف الع�ش���ر الو�ش���يط"، وتوالت 
طبعات���ه بعد ذل���ك. واأ�ش���ار يف مقدمت���ه اإىل اأن 
ه���ذا امل�ش���روع �شل�ش���لة تتاأل���ف م���ن 12 جزءا، 
وفًق���ا لتحقيب اقرتحه لن�ش���اة وت�ش���كل الرتاث 
و�ش���ريوته عرب التاريخ. واأ�شدر منها: "الفكر 
العرب���ي يف بواك���ريه واآفاق���ه الأوىل" 1982، 
و"من يهوه اإىل الله" 1985، و"مقدمات اأولية 
يف الإ�ش���ام املحمدي الباكر" 1994، ثم اأ�شدر 
ع���دة موؤلفات بعد ذل���ك، مثل: "الن����س القراآين 

اأمام اإ�شكالية البنية والقراءة" 1997...
ح���اوره مدي���ر حتري���ر جملة ق�ش���ايا ا�ش���امية 

معا�ش���رة د. حمم���د ح�ش���ني الرفاع���ي ح���واًرا 
مو�ش���ًعا، ون�ش���رنا احل���وار يف الع���دد 62-61 
ال�ش���ادر يف عام 2015، وقد حتدث بالتف�شيل 
عن روؤيته اخلا�شة يف تطبيق: "الهرمنيوطيقا 
الن�ش���و�س  تف�ش���ري  يف  احلديث���ة  واملناه���ج 
الدينية"... لن يوت �شوت طيب تيزيني وكل 
�ش���وت حر، مادام يف الأر�س �شمري حي وفكر 
حر، ين�ش���د ايق���اظ عقل الإن�ش���ان وحتريره من 

كل اأ�شكال ال�شتعباد.

ِة الفكر والتَّفكري، د. طيب  فيق يف مهمَّ ديق- الرَّ ال�شَّ
تيزيني فيل�شوف الدفاع عن احلرية، والأْن�شنة، يف 

ذمة اخللود. 
هذا اأ�شواأ خرب تلقيته يف هذا العام، واإنه موؤمل جدًا 

ك على هذا النحو. عاَ اأن نودِّ
لرتقد روحك يف �شام وطماأنينة.

...ويف ح���وار مطول م���ع املفكر املع���روف د. طيب 
تيزيني، يك�ش���ف تيزيني اأّن وظيف���ة الهرمنيوطيقا 
تتمثل يف؛ اأّنها تك�ش���ف عن الذاتية التاأويلية، حيث 
تدخل ذوات الب�ش���ر يف املو�شوعات التي تواجهها. 
واأّن الدائ���رة الن�ش���ية الت���ي ينطلق منه���ا الباحث، 
م���ن اأجل الذهاب اإىل الن�س تت�ش���ع عمقًا و�ش���طحًا، 
وت�ش���تمل على حقول معرفية خمتلفة خم�ش���ة: حقل 
تاريخ���ي وتراث���ي زم���اين، حق���ل �شو�ش���يوثقايف، 
حقل اإثن���ي، حقل جغرايف م���كاين، وحقل جغرايف 
�شاد�ش���ة  دائ���رة  اإ�ش���افة  م���ع  �شو�شيواإقت�ش���ادي. 
حمتمل���ة، ه���ي ذات البع���د الثقايف ال�ش���يكولوجي. 
وياح���ظ اأّن تل���ك الدوائ���ر اخلم����س تتداخ���ل فيما 
بينه���ا؛ احت���كاكًا وتفعيًا، اأو تهمي�ش���ًا، اأو تاأجيجًا، 
اأو تف�ش���يًا لواح���دة اأو اأخ���رى عل���ى الأخري���ات.. 
اإل���خ. اإّن ذل���ك ت�ش���بطه حيثيات الذه���اب اإىل الن�س 
الدين���ي. وماينبغ���ي التنوي���ه به هنا ه���و اأّن الن�س 
القراآين ترك م�ش���احة اأو م�شاحات متحركة، بحيث 

يك���ن القول ب���اأّن الن�س املذكور اأدرك خ�شو�ش���ية 
"الإر�ش���ال والتلقي"، فاأنت تتلقى الر�شالة الن�شية 
املقد�شة، وتنتج اإجابتك �شلبًا اأو اإيجابًا، اأو بطريقة 
اإيجابي���ة �ش���لبية، وفق ماتقت�ش���يه ثنائي���ة املعارف 
وامل�ش���الح، اأو بح�ش���ب م���ا متليه الدوائ���ر اخلم�س 
املذكورة، وم���ا يرتتب على العاق���ات الإيجابية اأو 
ال�ش���لبية القائمة بينهما. وقد اأ�ش�س الن�س القراآين 
يف بنيت���ه، كم���ا يف وظائف���ه ور�ش���ائله، ملث���ل تل���ك 
التعددي���ة املتمثلة بالدوائر اخلم�س اأو ال�ش���ت، كما 
بثنائية املعارف وامل�شالح. اأ�ش�س الن�س لحتمالت 
واإمكانات التغاير يف ا�ش���تيعابه، حيث اأ�شار اإىل اأّن 
"النا�س اأجنا�س"، واأّن اأفهامهم ل متثل خطًا واحدًا 
غري قاب���ل للت�ش���اوؤل، فاأتى ذلك بو�ش���وح ومبواقع 
متع���ددة منه، كم���ا يف الآية: "ولو �ش���اء ربك جلعل 
النا����س اأمة واح���دة"؛ "لكم دينك���م ويل دين"؛ "لو 
�ش���اء ربك لآمن من يف الأر�س كله���م جميعًا؛ اأفاأنت 
تك���ره النا�س حتى يكونوا موؤمن���ني"؛ "ل اإكراه يف 
الدي���ن، قد تبني الر�ش���د من الغي"؛ "فذك���ر اإمّنا اأنت 
مذكر، ل�ش���ت عليهم مب�ش���يطر".. اإلخ. اإّن ذلك اأ�ش�س 
لقاع���دة تبن���ى عليه���ا احتم���الت احل���وار والتاآخي 
وال�ش���راع، مما مل يكت���ف بالتاأكيد على ال�ش���تمرار 
يف فتح الن�س �ش���من الدوائر اخلم�س الثنائية بني 
املع���ارف وامل�ش���الح، وفت���ح جيوب اأخ���رى جديدة 

عمقت مفه���وم "الن�س املفتوح"، يف �ش���وء القراءة 
والتف�شري والتاأويل. ي�ش���ري د. تيزيني اإىل اإمكانية 
اإع���ادة ق���راءة الأدي���ان مبزيد من العم���ق، يف كونها 
ُهوية الب�ش���ر، واأ�ش����س قيمها الأخاقية، وذلك على 
نحٍو يلب���ي التحولت العظمى، التي تطراأ الآن على 
مفهوم "القراءة" الأكرث عمقًا يف ع�شرنا. ومن �شاأن 
هذا اأّنه ي�شاعد امل�شلمني وامل�شيحيني خ�شو�شًا على 

اكت�شاف مزيد من العمق يف فهم الدين يف امل�شيحية 
كما يف الإ�ش���ام. ووا�ش���ح اأّن الإمع���ان يف التعمق 
بالأدي���ان، ويف احرتامه���ا الكب���ري، �شيو�ّش���ع دائرة 
التعددية والت�شامح والو�شطية. وهذا يعني اإدراكًا 
معمقًا ل�شرورة و�شعها حمرتمًة مع اأمناط التفكري 
الب�ش���ري الأخرى، مث���ل العلوم مبختل���ف جتلياتها 

وخ�شو�شًا منها العلوم الجتماعية والإن�شانية...
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طيب تيزيني.. واستلهام التراث

كلما مات عالٌم
احترقت مكتبة


