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املرأة في فكر املفكر العربي الطيب تيزيني 

روزين شيخ مو�سى)1)

ملا	كانت	قضية	تحرر	املرأة	من	القضايا	املركزية	في	الفكر	اإلنساني،	بوصفها	جزًءا	أساًسا	جوهرًيا	
من	قضايا	التحرر	الوطني	واملجمتعي	على	املستويات	االجتماعية	واالقتصادية	والثقافية	الفكرية،	فإن	
مطلب	الدفاع	عن	هذه	القضية	ال	يقتصر	على	املرأة	وحدها،	وإنما	يمتد	ليغدو	مطلًبا	إنسانًيا،	مطلًبا	
يتمثل	بإلغاء	كل	أشكال	التمييز	والقهر	والتغييب	والقسر	واالستالب	لوجود	املرأة	وكيانها	املستقل.	
التي	كرست	 واألعراف	 والتقاليد	 العادات	 قيود	 من	 املرأة	 لتحرير	 يسعى	 تنويري	 فعل	 فهو	 ثم،	 ومن	
النظرة	الدونية	للمرأة	في	مقابل	هيمنة	السلطة	الذكورية	على	املجتمع،	من	هنا،	فالعالقة	العضوية	
ما	بين	التحرر	والتنوير	تدفع	بقضية	املرأة،	وتحديد	منزلتها	في	املجتمع،	ومشاركتها	في	الحياة	العامة،	
والديمقراطية	 اإلصالح	 واملناقشات	حول	 والطروحات	 واألفكار	 املشروعات	 في	 لتكون	جزًءا	جوهرًيا	
والتحديث	واألصالة	واملعاصرة	وغيرها	من	 والثقافة	 الغرب	 التاريخي	والعالقة	مع	 والتقدم	 والنهضة	

املفهومات	املتداولة	في	الثقافة	العربية	املعاصرة.		

وملا	كان	التيزيني	يطرح	مشروًعا	نهضوًيا	وتنويرًيا	للفكر	العربي،	يسعى	من	خالله	إلى	إعادة	قراءة	
	اإلجابة	عن	أسئلة	النهضة	والتراث،	والتقدم	والتنوير	والتحديث	العربي،	فإن	

ً
الواقع	العربي،		محاوال

أهمية	هذا	البحث	تكمن	في	تناوله	موقع	املرأة	بالدراسة	في	هذا	املشروع،	ويبحث	في	مواقف	التيزيني	
البحث	 أن	هذا	 إلى	 هنا	 اإلشارة	 املعاصرة،	وتجدر	 الفكرية	ومشكالتها	 املرأة	وقضاياها	 املختلفة	من	
هو	األول	في	هذا	املجال،	إذ	لم	يسبق	ألي	باحث	من	قبل	أن	عرض	لهذه	املسألة	بالفحص	في	أعمال	
والنهضة	 التراث	 تناوله	قضية	 في	 التيزيني	 إسهامات	 أهمية	 الرغم	من	 الراحل،	على	 السوري	 مفكرنا	

والتنوير	العربي	واألصالة	واملعاصرة	.	.	.	إلخ.	

	وبسبب	ذلك	واجه	هذا	البحث	كثيًرا	من	الصعوبات	ومن	بينها	-على	سبيل	الذكر	وليس	الحصر	
	ملوضوع	املرأة	في	فكر	التيزيني؛	فهو	لم	يخصص	في	كتبه	

ً
-الصعوبة	في	تفسير	ما	يشبه	أن	يكون	تجاهال

)1)	روزين	شيخ	مو�سى:	حاصلة	على	درجة	الدكتوراه	في	الفلسفة	املعاصرة	من	جامعة	دمشق،	لها	عدد	من	الكتب	واألبحاث	واملقاالت	

املنشورة.
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	ملوضوع	املرأة،	بل	ظل	هذا	املوضوع	يشغل	منزلة	هامشية	في	أعماله،	
ً

ا	واحًدا	مستقال
ً
الكثيرة	مبحث

يقول	عنه	بعض	 أن	 يتذكر	 إال	بوصفها	موضوًعا	هامشًيا	 املرأة	 يتحدث	عن	 فإننا	ال	نجده	 ثم	 ومن	
الكلمات	واألفكار	بمناسبة	البحث	في	السياسة	والثورة	والنهضة	والتحديث.	

	وعلى	الرغم	من	ذلك،	وفي	محاولة	الستنطاق	نصوص	التيزيني	قدر	اإلمكان	للكشف	عن	موقفه	
من	املرأة،	فإن	البحث	يتوقف	عند	ثالث	وجهات	نظر	يمكن	استخالصها	بصعوبة	من	مجمل	أعماله،	
الرجل	 بين	 ما	 املجتمعية	 العالقات	 تنظيم	 أعادت	 اإلسالمية	 املحمدية	 الدعوة	 أن	 في	 األولى	 وتتمثل	
واملرأة	على	أسس	الحرام	والحالل،	من	هنا	كان	السؤال	كيف	أسهمت	العالقات	الزوجية	املحمدية	
أهمية	هذه	 التيزيني	 يؤكد	 وملاذا	 اإلسالمي؟،	 للمجتمع	 الناظمة	 والبنى	 القواعد	 تأسيس	مجموعة	 في	
العالقات	التي	حددت	بدورها	عالقة	الرجل	باملرأة؟،	وأي	نقد	يتخذه	من	موقف	اإلسالم	من	املرأة؟،	
وأما	وجهة	النظر	الثانية	التي	يطرحها	التيزيني،	فتتمثل	في	البحث	في	العالقة	ما	بين	الذكورة	واألنوثة،	
من	خالل	تناوله	تصوف	رابعة	العدوية،	وهو	أمر	يدعو	إلى	العجب	والدهشة؛	أن	تثار	قضية	اجتماعية	
سياسية	من	خالل	البحث	في	التصوف،	فهل	يمكن	حًقا	الكشف	عن	العالقة	ما	بين	الذكورة	واألنوثة	
من	خالل	الزهد	الصوفي؟،	أليس	تصوف	العدوية	محض	تمرد	ميتافيزيقي	ال	يغير	من	سلطة	الذكورة	
في	�سيء؟،	وفي	هذا	القسم	نتوقف	أيًضا	عند	مناقشة	فكرة	املساواة	بين	الرجل	واملرأة.	أما	وجهة	النظر	
الثالثة	فتظهر	من	خالل	مناقشات	التيزيني	مع	املفكرين	النهضوييين،	وعلى	رأسهم	فرح	أنطون،	حول	
قضايا	النهضة	واملعاصرة	واملرأة.	فلماذا	ينتقد	التيزيني	البرجوازية	العربية	ومواقفها	اليبرالية؟	ومن	ثم	
لَم	يتهمها	باستخدام	املرأة	سالًحا؟	وما	السبب	الذي	حدا	بالتيزيني	إلى	نقد	علمانية	أنطون	واالدعاء	
بأنها	محض	وهم	نظري؟	وإضافة	إلى	ذلك	ننظر	في	رأي	التيزيني	الذي	يذهب	إلى	أن	العوملة	قد	اختزلت	
وقة.	أما	السؤال	الرئيس	الذي	سيحاول	 وقة	ُمسَّ املرأة	وشيئتها	في	بعدين	أساسيين	هما	أن	تكون	َمّسِ
	في	

ً
ا	مستقال

ً
هذا	البحث	اإلجابة	عنه	فهو:	ما	الذي	جعل	التيزيني	يهمل	قضية	املرأة،	فال	يفرد	لها	مبحث

كتبه	التي	زادت	على	العشرين؟	.	

التيزيني وموقف اإلسالم من املرأة

	ال	يتناول	التيزيني	وضع	املرأة	بصورة	مباشرة،	إال	أنه	يمكن	لنا	استخالص	موقفه	من	املرأة	عبر	
بحثه	في	موقف	اإلسالم	من	املرأة،	فمن	خالل	عرضه	ملرحلة	الدعوة	املحمدية،	يكشف	التيزيني	أن	
عالقة	محمد	مع	زوجاته	وضعت	أسًسا	مبدئية،	وأرست	لقواعد	دينية	جديدة	ناظمة	للمعاملة	ما	بين	
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الرجل	واملرأة	في	املجتمع	اإلسالمي،	استمرت	إلى	يومنا	الحاضر.	مؤكًدا	أن	محمد	سعى	إلى	إنشاء	نوع	
الذاتية،	وما	ينظم	املجتمع	اإلسالمي	من	بنى	وقواعد،	 الفردية	واهتماماته	 من	الصلة	ما	بين	ميوله	
الطهارة	 والحرام،	 الحالل	 مفاهيم	 من	خالل	 واملرأة	 الرجل	 في	عالقة	 الديني	 التعامل	 آليات	 لترسيخ	
	إلى	موقفه	من	املرأة	عموًما	

ً
والنجاسة،	فالتيزيني	يرى:	"في	معالم	املوقف	املحمدي	من	عائشة	مدخال

).	.	.	.	(	وخصوًصا	وأن	محمًدا	كان	يؤسس	موقفه	من	املرأة،	من	موقع	أنها	دونه،	كرجل	عقلًيا	ودينًيا،	
وإنها،	من	ثم	غير	موضع	ثقة	الرجل،	بل	إنه	اعتبر	املرأة	قرينة	الشيطان")2).	

يؤكد	التيزيني	أهمية	فحص	عالقة	محمد	مع	زوجاته،	بوصفها	تأسيًسا	لعالقة	الرجل	باملرأة،	إال	أنه	
لم	يتخذ	موقف	النقد	الفكري،	ليكشف	على	سبيل	املثال	أن	االنتقال	من	عصر	الجاهلية	إلى	عصر	
اإلسالم	لم	يكن	بالنسبة	إلى	املوقف	من	املرأة،	على	صعيد	الخطاب	الديني،	أو	على	الصعيد	االجتماعي	
االقتصادي	والتاريخي،	أي	أثر	جوهري	لتطور	أو	لتغيير	حقيقي	في	العالقة	ما	بين	الرجل	واملرأة.	على	
الرغم	من	تأكيده	وجود	تشابهات	بين	املرحلتين	الجاهلية	واإلسالمية	جلية	وواضحة،	بوصفها	ثقافة	
متصلة	بصلة	قربى	تاريخية،	بيد	أننا	نرى	أن	اإلسالم	أسس	ملجموعة	من	الضوابط	والقواعد	في	عالقة	
الرجل	واملرأة	أكثر	صرامة	مما	كان	عليه	العهد	الجاهلي	إال	أن	النظرة	الدونية	للمرأة،	وتكريس	سلطة	

الذكورة	في	املجتمعين	كليهما	ظلت	هي	ذاتها	من	دون	إحداث	تغيير	حقيقي	في	وضع	املرأة.		

والعالقات	 األفراد	 حياة	 في	 للدين	 الجوهرية	 األهمية	 إبراز	 التيزيني-	 يؤكد	 محمد-كما	 حاول	 لقد	
االجتماعية،	عبر	ترسيخ	التعارض	ما	بين	الدنيوي	واألخروي،	وتأكيد	الفصل	بين	العاملين	من	خالل	
العاملين	من	 بين	 ما	 العالقات	 تنظيم	 ثم	ضرورة	 الدنيوي	وتقويضه،	ومن	 اآلأروي	من	فساد	 صيانة	
خالل	املحظورات	والنواهي	واملحرمات،	عالم	الحرام	وعالم	الحالل.	فـ"غدا	الدين	يشكل	وعي	الناس".	
)3)	من	هنا	اكتسبت	مسألة	تنظيم	العالقة	ما	بين	الرجل	واملرأة	أهمية	كبرى	في	الدين	اإلسالمي،	بوصفها	

ترسخ	القيم	الدينية	واالجتماعية	التي	ينهض	عليها	املجتمع	اإلسالمي،	هذا	املوقف	كما	يقول	التيزيني:	
ا	في	املنظومة	العقيدية	الجديدة،	بقواعدها	التأسيسة	الباكرة.	وحالئذ،	ستبدو	

ً
"سيشغل	حيًزا	مرموق

سيجري	 نفسه،	 السياق	 وفي	 الجنس....	 	- "األنثى	 للمرأة	 نقيًضا	 باهلل،	 املجسدة	 الالهوتية	 القداسة	

)2)	طيب	تيزيني،	مقدمات	أولية	في	اإلسالم	املحمدي	الباكر	نشأة	وتأسيًسا:	مشروع	رؤية	جديدة	للفكر	العربي	من	العصر	الجاهلي	حتى	

املرحلة	املعاصرة،	ج	4،	ط1،	)سورية:	دار	دمشق،	1994(،	ص	493.	

التنوير	 دار	 )بيروت،	 نقدية،	ط1،	 تكوينية	 نظرة	 العشرين،	 القرن	 في	 العربي	 الفكر	 مشكالت	 املجهضة،	 النهضة	 سالمةكيلة،	 	(3(

للطباعة،	2011	(،	ص257.	
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،	أو	على	
ً

	وديًنا"	بمثابته	كامال
ً

التأكيد	على	الرجل	الذكر،	الذي	يبرز	تضايفًيا	مع	املرأة	الناقصة	"عقال
األقل	غير	قابل	لالختراق	من	قبل	عناصر	فطرية	تحول	دون	الكمال")4).	

	إن	القطبية	الدينية	التي	طرحها	اإلسالم	-كما	يبين	التيزيني-	ما	بين	الطاهر	والنجس،	والتي	تضع	
للطبري	 رواية	 ففي	 اجتنابها،	 الواجب	 النجاسة	 موقع	 في	 املرأة	 اآلخروي،	جعلت	 مواجه	 في	 الدنيوي	
الديني	 بين	 وما	 نجاسة	 بوصفها	 املرأة	 بين	 ما	 السلبي	 التعارض	 عن	 يكشف	 	

ً
التيزيني	مطوال يناقشها	

من	 خاصة	 داللة	 وذا	 طريًفا	 وجها	 ولعل	 التيزيني"	 يقول	 محمد	 على	 الوحي	 نزول	 في	 	
ً

ممثال املقدس،	
املرأة	 بتحسر	 ارتباط	ظهور	جبريل	 	) 	. 	. 	. 	.( والديني	 الجن�سي	 بين	 بالعالقة	 	

ً
هنا	ممثال يظهر،	 املسألة	

ا	سلبًيا،	بمعنى	أن	جبريل	ال	يأتي	مع	حالة	التحسر")5).	
ً
ارتباط

العقيدة	 في	 محرمة	 نجاسة	 بوصفها	 املرأة	 إلى	 تنظر	 التي	 الدينية	 القطبية	 أن	 إلى	 التيزيني	 يذهب	
الدينية	كرست	بدورها	مفهوم	دونية	املرأة،	ما	سمح	للرجل	فرض	هيمنته	على	املرأة	في	املجتمع،	تلك	
الهيمنة	التي	حولت	املرأة	إلى	موضوع	سيادة	وملكية	خاصة،	يمارس	الرجل	عبرها	سلطته	الذكورية،	
	. تملكًيا	 إحكاًما	 عليها	 القبضة	 يحكم	 أن	 يستطيع	 حاجاته	 من	 حاجة	 التيزيني"	 يوضح	 كما	 فاملرأة،	
ههنا،	أخذ	تملك	األنثى	يقترن	وظيفًيا،	مع	االستئثار	بها،	أي	مع	إدخالها	في	حقل	املحظورات	املجتمعية	
وتحديدها	بامللكيات	الجنسية	الخاصة)6)".	في	مقابل	القطبية	الدينية	)النجاسة	والطهارة(	التي	تدل	
على	دونية	املرأة	في	العقيدة	اإلسالمية،	ظهرت	بحسب	التيزيني	فكرة	الشيطنة	التي	تدل	بدورها	على	
اإلغواء	املتزامن	مع	انتهاك	كل	محظور،	فاملرأة:	"تختزل	بالجنس،	املضمخ	باحتماالت	الخطيئة،	والذي	
من	ثم	من	خصائصه	إيقاع	الرجل	في	فخ	الغواية،	مما	يبرز	املرأة	بمثابتها	قاع	"الخطيئة	األصلية"	التي	

كان	"آدم-	الرجل"	ضحيتها	ومازال")7)	.	

املرأة	 تتقمص	 ملاذا	 أما	 هنا":	 املرأة	 حول	 السؤال	 ويصوغ	 التيزيني،	 يسترسل	 أن	 الغريب	 ومن	 	

)4)	طيب	تيزيني،	مقدمات	أولية	في	اإلسالم	املحمدي	الباكر	نشأة	وتأسيسا،	ص	322-321.	

)5)		تيزيني،	مقدمات	أولية	في	اإلسالم	املحمدي	الباكر	نشأة	وتأسيًسا،	ص	319.	

)6)		تيزيني،	مقدمات	أولية	في	اإلسالم	املحمدي	الباكر	نشأة	وتأسيًسا،	ص	320.	

)7)		تيزيني،	مقدمات	أولية	في	اإلسالم	املحمدي	الباكر	نشأة	وتأسيًسا،	ص	495.	
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شخصية	الشيطان؟".	)8) 

أو	 املرأة	 الضمنية	على	شيطنة	 التيزيني	 بموافقة	 االنطباع	 تعطي	 الشكل	 بهذا	 السؤال	 	فصياغة	
تقمصها	شخصية	الشيطان،	وهو	ما	يجعلنا	نتخذ	موقف	الحيرة	والشك	من	نظرته	إلى	املرأة،	فلم	يوفق	
هنا	في	طرحه	السؤال،	فمن	البدهي	أن	املرأة	لم	تتقمص	أي	دور،	بل	أسبغت	عليها	سمة	الشيطنة	في	
التفكير	الديني	بوصفها	نجاسة	ومصدر	الخطيئة،	والجواب	الذي	ينتهي	إليه	التيزيني	عن	سؤاله	يكمن	
في	الجسد،	إذ	يحكم	الرجل	سيطرته	على	ملكيته	املرأة	عبر	جسدها،	ومن	هنا	يؤسس	التيزيني	لفكرة	
الحجاب	استناًدا	إلى	فكرة	القطبية	الدينية	وفكرة	الشيطنة،	ومن	ثم،	ظهر	التمييز	ما	بين	املرأة	الحرة	
التي	يحتجب	جسدها	عن	املجتمع،	واملرأة	األمة	املستباحة	من	قبل	الجميع،	يوضح	التيزيني	بالقول:	
"فالعالقة	بين	تينك	املرأتين	والحجاب	ذات	طابع	شكلي،	يضمر	موقًفا	من	مواقف	امللكية	العمومية	
والفردية،	فما	يلفت	االهتمام	هنا،	أن	الحرة	ال	يجوز	أن	تسفر	عن	نفسها،	وإال	صارت	مباحة	للجميع،	
في	حين	أن	األمة	يجب	أن	تسفر	عن	نفسها	ألنها	كذلك،	أي	مباحة	للجميع.	وهذا	يشير	إلى	أن	"حق	
"حق	عمومية	 األمة	 ملكية	 بينما	حق	 "حق	فردي	مضمر"،	 الحر	هو	 الرجل	 قبل	 من	 الحرة"	 ملكية	
جماعي	معلن".	ومن	ثم	فإن	االثنتين	كلتيهما	املرأة	الحرة	واألخرى	األمة،	تخضعان	ملقتضيات	امللكية	
التي	يمارسها	الرجل")9)	.	هذا	التعارض	الذي	يميزه	التيزيني	ما	بين	الحرة	واألمة،	والذي	كرسه	الدين	
الرجل،	 تملك	 ذاته	موضوع	 املرأة	 ليغدو	جسد	 للرجل،	 املطلقة	 املرأة	 تبعية	 اإلسالمي،	يكشف	عن	

وتعبيًرا	عن	سلطته	الذكورية،	ومن	ثم،	يغدو	هذا	الجسد	املعنف	سجن	املرأة	الدائم.	

ويبدو	غريًبا	هنا	أن	يسقط	التيزيني	هذا	التمييز	ما	بين	املرأة	الحرة	واملرأة	األمة،	املؤسس	على	ملكية	
التمييز	 هذا	 املعاصر،	 زماننا	 في	 املدينية	 واملرأة	 الريفية	 املرأة	 ثنائية	 على	 واملباح،	 املحتجب	 الجسد	
املؤسس	بدوره	من	قبل	التيزيني	على	مبدأ	العمل	ونمط	السلوك،	دون	أن	يحاول	تفسير	هذا	اإلسقاط	
أو	توضيح	ما	الذي	يعنيه	هنا،	وما	وجه	الشبه	بين	الظاهرتين،	والسؤال	كيف	توصل	التيزيني	إلى	أن	
املرأة	الريفية	أمة،	أما	املدينية	فهي	حرة؟،	يطرح	التيزيني	فكرته	هذه	على	هامش	مناقشته	موضوع	
الحجاب	في	مرحلة	الدعوة	اإلسالمية،	إذ	يقول:	"وبوسعنا	اآلن	أن	نرى	في	الثنائية	القائمة	بين	املرأة	
	على	ثنائية	األمة	والحرة	وإن	على	نحو	بنيوي	وظيفي	

ً
الريفية	واملرأة	املدينية	في	العالم	اإلسالمي	تمثيال

اإلنتاجي	 العمل	 من	 املوقف	 هما	 أثنين	 موقفين	 في	 تبرز	 فلعلها	 ذلك	 وراء	 الكامنة	 العوامل	 أما	 آخر.	

)8)		تيزيني،	مقدمات	أولية	في	اإلسالم	املحمدي	الباكر	نشأة	وتأسيًسا،	ص	495.	

)9)		تيزيني،	مقدمات	أولية	في	اإلسالم	املحمدي	الباكر	نشأة	وتأسيًسا،	ص	323.	
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واملوقف	من	أنماط	السلوك	والتعبير	باالعتبار	االنثروبولوجي	الثقافي.	")10) 

وعلى	الرغم	من	أن	التيزيني	يعبر	عن	موقفه	من	مسألة	الحجاب	بوصفه	تعبيًرا	عن	ملكية	الرجل	
لجسد	املرأة،	وتأكيد	السلطة	الذكورية	في	املجتمع،	إال	أننا	نراه	في	مواضع	أخرى	يجامل	التيار	الديني،	
الرفض	 بين	 الحجاب	 "فكرة	 مناقشة	 حول	 االتحاد	 جريدة	 في	 املنشورة	 مقاالته	 أحد	 إلى	 فبالعودة	
رفضه	 عن	 بوضوح	 يصرح	 ال	 التيزيني	 نرى	 غزة،	 مدارس	 في	 الحجاب	 فرض	 قرار	 ظل	 في	 والفرض"	
للحجاب	وإنما	يطرح	فكرة	التأويل	في	تفسير	النصوص	الدينية،	بوصف	النص	القرآني	حمال	أوجه،	
تلك	الفكرة	التي	تسمح	بإعادة	النظر	للنص	وفق	مقتضيات	العصر،	ويذهب	التيزيني	أبعد	من	هذا	في	
مسألة	الحجاب،	إذ	يقر	صراحة	بأنها	فضيلة،	وألنها	فضيلة	فهي	تتنافى	مع	القسر	واإللزام،	يبين"ال	
يصح	القول	بإن	املوقف	املذكور	الذي	أخذت	به	السلطة	املذكورة	وفرضته	في	مدارس	غزة	هو	التعبير	
القاطع	والنهائي	عن	اإلسالم	في	املسألة	املعنية	على	هذا	الصعيد	ذلك	ألن	النصوص	املذكور	هي	أكبر	
من	أن	تستنفد	في	رأي	واحد	وحيد			).	.	.	.	(	إن	املوقف	اإلسالمي	غير	الناضج،	سيجعل	من	املرأة	حالة	
تدار	وتحرك	بأزرار	تركب	على	لباسها	مع	أمر	ردعي	يعلن	أنه	هو	الذي	يحافظ	على	فضيلتها	وصفائها،	
وإذا	كانت	الفضيلة	تمتلك	أسباب	كونها	فضيلة	في	ذاتها،	فإن	اقحام	القسر	فيها،	يجعل	منها	حالة	
كاريكاتورية	تثير	الطرافة،	ولكنها	تفتقد	األحترام	الذاتي	الذي	يجعل	من	اإلنسان	إنساًنا	راشًدا	محترًما	

ا	بذاته	ولذاته)11)".	
ً
وهدف

	
ً

قابال بوصفه	 القرآني	 النص	 إلى	 فالعودة	 الحجاَب،	 نقده	 في	 متردد	 التيزيني	 أن	 هنا	 يفهم	 وما	 	
التي	 السياسية	 الحزبية	 للسلطة	 الجذري	 النقد	 متجنًبا	 الوسطية،	 من	 نوع	 هو	 متعددة	 لتفسيرات	
ا	حين	يناقش	

ً
فرضت	الحجاب	في	مدارس	غزة،	ومن	ثم	نراه	يعود	ليطرح	موقًفا	أكثر	غرابة	وإدهاش

الحجاب	بوصفها	فضيلة	وألنها	فضيلة	فهي	ال	تحتمل	القسر	واإللزام	وبالتالي	تغدو	النساء	السافرات	
غير	فاضالت	وخارجات	عن	العفة	فمن	قال	إن	الحجاب	فضيلة	وإن	الالحجاب	خروج	عن	العفة؟

أيًضا	من	 بوضوح	 يظهر	 التيزيني،	 يتخذه	 الذي	 واملتدينين	 الدينية	 التيارات	 مهادنة	 إلى	 امليل	 هذا	
خالل	العودة	هنا	إلى	حواره	الشهير	مع	البوطي،	والذي	سعى	فيه	إلى	طرح	فكرة	ضبط	العالقة	ما	بين	
	الدفاع	عن	فكرته	

ً
املا�سي	واستجابات	حاجات	عصرنا،	ففي	معرض	رده	على	البوطي	يضيف	محاوال

)10)	تيزيني،	مقدمات	أولية	في	اإلسالم	املحمدي	الباكر	نشأة	وتأسيًسا،	ص	324-323.	

)11)	طيب	تيزيني،	"الحجاب	بين	الرفض	والفرض"،	موقع	االتحاد	اإلماراتي،	27	تشرين	األول/	أكتوبر2009.
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ً
أوال يعني	 ملاضينا	هذا	 أمناء	 نكون	 "أن	 واالنفصال:	 االتصال	 الدين	من	خالل	جدلية	 حول	عصرنة	
ا	في	ماضينا	اإلسالمي	

ً
ومن	حيث	األساس	أن	نرى	فيه	وهًجا	وليس	رماًدا	.	.	.	.	إن	في	ذلك	ليس	تشكيك

	
ً

العظيم،	بقدر	ما	هنالك	من	محاولة	للنظر	إليه	نظرة	تكون	بمستواه،	أي	نظرة	تليق	به	أن	يكون	قابال
إلعادة	إنتاجه	في	عصرنا	املعيوش	بعجره	وبجره	")12).	

وعلى	الرغم	من	أن	جانًبا	من	الشجاعة	الفكرية	بدا	واضًحا	فيما	طرحه	التيزيني	في	موقف	اإلسالم	
والدعوة	املحمدية	الباكرة	من	املرأة،	ملخًصا	املوقف	بالقول:	إن	ذلك	املوقف	النبوي	من	املرأة	بمثابتها	
واجتماعًيا	 	،" االنثيين	 حظ	 مثل	 "وللذكر	 وارثة	 نصف	 باعتبارها	 اقتصادًيا	 تبلور	 جنسًيا	 شيطاًنا	
بخضوعها	مع	الرجل	لشروط	العبودية	والحرية	املنظمة	إسالمًيا	"مسلمة	حرة	دون	مسلم	حر	ومسلم	
عبد	دون	مسلمة	حرة	"،	وعقلًيا	ودينًيا	على	أنها	ناقصة	عقل	ودين،	وحقوقًيا	قانونًيا	بمعنى	أن	شهادة	
امرأتين	بشهادة	رجل،	وعائلًيا	بمثابتها	غير	مؤهلة	وغير	مهيأة	لحياة	هادئة	تسودها	القناعة	والشعور	
بالكفاية،	"يكثرن	اللعن	ويكفرن	بالعشير"،	وتربوًيا	مسلكًيا	باعتبارها	خاضعة	لقوامة	الرجل	"الرجال	

قوامون	على	النساء)13)".	

	إال	أن	تلك	الشجاعة	تمثلت	في	قراءته	لجوهر	املوقف	اإلسالمي	من	قضايا	املرأة،	من	دون	إعمال	
النقد	الفكري	فيه	أو	إاخاذ	موقف	واضح	منه،	مكتفًيا	بالصمت	في	استعراضه	اقتصادًيا	واجتماعًيا	
	الحًقا	إلى	نوع	من	املجاملة	

ً
وعقلًيا	ودينًيا	وتربوًيا	مسلكًيا،	ومن	ثم	تلك	الشجاعة	ذاتها	شهدت	تحوال

إلى	املواربة	وااللتفاف	 التيزيني	يخ�سى	طرح	املسائل	بذاك	الوضوح	ملتجأ	 للدين	واملتدينين،	فأصبح	
على	السؤال،	ولعل	ذلك	مرده	إلى	أنه	في	مراجعاته	الفكرية	النقدية	الذاتية،	سعى	إلى	أن	يتحول	إلى	
نهضوي	ال	ثوري،	فقضية	الثورة	لم	تعد	راهنة	وال	بد	من	التحول	إلى	مشروع	نهضوي	تنويري،	"فال	
تنوير	قابل	للحدوث	دون	نهضة،	وال	نهضة	قادرة	على	استكمال	مهماتها	دونه".	والذي	نرى	بدورنا	أن	

التيزيني	فشل	في	موقفه	من	املرأة	أن	يكون	ثورًيا	أو	حتى	تنويرًيا	نهضوًيا.	

)12)	طيب	تيزيني،	سعيد	رمضان	البوطي،	اإلسالم	والعصر	تحديات	وآفاق،	حوارات	القران،	عبد	الواحد	علواني	)معًدا(،	ط2،	)بيروت/	

دمشق:	دار	الفكر	املعاصر،	1999(،	ص	86.	

)13)		طيب	تيزيني،	مقدمات	أولية	في	اإلسالم	املحمدي	الباكر	نشأة	وتأسيًسا،	ص	496.	
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 التيزيني وموقفه من الذكورة واألنوثة

ا	في	باب	التصوف	
ً
من	األهمية	هنا	تناول	مبحث	التيزيني	عن	تصوف	رابعة	العدوية،	ال	بوصفه	مبحث

ا	يرتبط	جوهرًيا	بمناقشة	مسألة	تحرر	املرأة	من	جهة،	وعالقة	األنوثة	بالذكورة	من	
ً
بل	بوصفه	مبحث

نفهم	هنا	 )14)	ولكي	 املرأة،	 الريادة	على	طريق	تحرير	 العدوية	صفة	 فالتيزيني	يطلق	على	 جهة	أخرى،	
الفهم	 هذا	 عند	 نتوقف	 به،	 اضطلعت	 الذي	 التحرري	 للدور	 وتحديده	 وصفه	 يتضمنه	 ما	 حقيقة	
الجديد	للعالقة	ما	بين	الذكورة	واألنوثة	الذي	طرحته	العدوية	-كما	يؤكد	التيزيني-	لنستخلص	من	ثم	

العناصر	األساسية	لهذا	التحرر،	وموقف	التيزيني	من	املرأة	على	وجه	العموم.	

النصوص	 خالل	 من	 واألنوثة	 الذكورة	 قضايا	 تعالج	 أن	 املألوف	 من	 ليس	 أنه	 من	 الرغم	 وعلى	
الصوفية	بيد	أن	ندرة	املواد	ذات	الصلة	في	نصوص	التيزيني	هي	التي	أجبرتنا	على	هذا	الخيار	فلجأنا	إلى	
استنطاق	نصوصه	حول	العدوية	لعلنا	نجد	فيها	ما	يمكننا	من	التعرف	إلى	مواقفه	من	هذه	املسألة.	

خضعت	 امرأة	 بوصفها	 العدوية	 عاشتها	 التي	 القاسية	 الذاتية	 التجربة	 أن	 إلى	 التيزيني	 يذهب	
للرق	واالستعباد،	كانت	سبًبا	جوهرًيا	في	)	سبرها	ظاهرة	الرجولة(،	فالوعي	الجمعي	والقيم	واألعراف	
السلوك	 العالقات	االجتماعية،	وأنماط	 التي	حددت	 الذكورية	 النمطية	 السائدة	واألفكار	 والتقاليد	
املتمثلة	بهيمنة	الذكر	على	األنثى	ونفي	وجودها،	مع	التقليل	من	أهميتها	واستالب	شخصيتها،	بل	حتى	
استعبادها	استناًدا	إلى	مبدأ	التمايز	البيولوجي،	هو	ما	جعل	العدوية	بوصفها	أنثى	تتمرد	على	سلطة	
الذكر	عبر	اقتحام	باب	التصوف	الديني	الزهدي	املقتصر	على	الرجال.	ويلخص	التيزيني	تجربة	اإلدراك	
األنثوي	العميق	لدى	العدوية	بتمييز	الذكورة	في	املجتمع	بالقول:	"إنها	نظرت	إلى	هذه	الظاهرة	مخترقة	
من	ظاهرة	أخرى،	وخاضعة	لفعل	سوسيوثقافي	واقتصادي،	هي	خضوعها	في	بدايات	عصرها	ولعقود	
تالية	من	عمرها	لنمط	من	الرق	االقتصادي	االجتماعي	والثقافي	واألخالقي	والجن�سي،	فكانت	من	ثم	

موضع	بيع	وشراء	في	سوق	النخاسة	)15)".	

هذه	التجربة	الذاتية	للعدوية	دفعت	بها	للبحث	عن	بديل	تدافع	فيه	عن	وجودها	وأنوثتها	املستلبة،	
فكان	هذا	البديل	توجًها	نحو	اإللهي	عبر	حلقات	الذكر	الصوفي،	ولعل	عالقتها	الروحية	مع	الحسن	

)14)		طيب	تيزيني،	التصوف	العربي	اإلسالمي	فرداة	في	الحضور	والوجودي	واالستحقاق	القيمي،	ط1،	)دمشق:	وزارة	الثقافة	الهيئة	

العامة	السورية	للكتاب،	سلسلة	دراسات	فلسفية	3	،	2011(	،	ص	155.	

)15)		طيب	تيزيني،	التصوف	العربي	اإلسالمي	فرداة	في	الحضور	والوجودي	واالستحقاق	القيمي،	ص	177.	
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البصري	سمحت	لها	بتعميق	تجربتها	الصوفية،	وتجاوزها	من	ثم	ملا	كان	مطروًحا	من	أفكار	صوفية	
العقلي	 لالكتمال	 افتقارها	 عن	 عداك	 اإللهي	 الوجود	 كنه	 إدراك	 عن	 وعجزها	 املرأة،	 قصور	 حول	
والجسدي	النف�سي.	من	هنا	تجلى	التمييز	األساس	-	كما	يرى	التيزيني-	ما	بين	البصري	والعدوية،	والذي	
يكمن	في	أن	األول	ينطلق	من	ثنائية	مطلقة	الحياة	واملوت،	الرجل	واملرأة،	وينحو	نحو		)الزهد	املتماهي	
في	الصفر	دونما	ثواب(	،	في	حين	يتحول	الوجود	عند	العدوية	إلى	)الصفر	عبر	حالة	املفارقة	والعلوية(	
)16)	وإنهاء	العالقة	بالوجود،	لتتجاوز	العدوية	بذلك	الثنائية	القائمة	مابين	املطلق	والنسبي،	الدنيوي	

واإللهي،	اإلنسان	وهللا،	وما	بين	الرجل	واملرأة،	يقول	التيزيني:	"ها	هنا	يمكن	التحدث	عن	تمايز	بين	
وجود	 حالة	 من	 والذكورة،	 األنوثة	 بتحول	 يتصل	 هنا	 ها	 واألمر	 الوجود،	 تجليات	 من	 أكثر	 أو	 اثنين	
ناقص	إلى	حالة	وجود	ممتلئ	في	قطبيه	األثنين،	املرأة	والرجل،	وسوف	نالحظ	كم	دور	رابعة	العدوية	

حاسم	في	تفجير	الثنائية	العرجاء)17)".	

البينية،	 العالقة	 تتجاوز	 أن	 من	 	- التيزيني	 يوضح	 كما	 	- للعدوية	 بد	 ال	 كان	 أمر	 من	 يكن	 مهما	 	
وبخاصة	ما	بين	األنوثة	والذكورة،	ليغدو	هذا	الوجود	الجديد	ممكًنا،	وليضم	بين	مكوناته	املرأة	التي	
	تمتلك	حريتها،	جوهر	وجودها	اإلنساني،	

ً
أستلب	وجودها	من	قبل	الرجل،	بوصفها	كياًنا	ذاتًيا	مستقال

فالعدوية	كما	التيزيني:	"هنا	هي	التي	تنتج	السؤالين	املصيريين	التاليين،	وهي	التي	تضعهما	في	السياق	
الوجودي	الواقعي	املعيش.	فاألول	منهما	يتصل	بالخصوصية	الذاتية،	في	حين	يتحدد	الثاني	بهاجس	
الحرية	واملسؤولية،	وبكيفية	خاصة	املساواة	بين	أنماط	الوجود	البشري	مما	يطيح	بلوثة	تمييز	الرجل	

عن	املرأة")18).

الحقيقة	تمرد	 في	 إنما	هو	 الذكورة	واألنوثة،	 لثنائية	 العدوية	 التيزيني	تجاوًزا	من	قبل	 يراه	 ما	 	إن	
ميتافيزيقي	يثبت	أن	العالم	كما	هو	عالم	مستغل	لألنوثة،	هذا	التمرد	الذي	حاولت	من	خالله	تجاوز	
الدالالت	الثقافية	واالقتصادية	املتمثلة	في	مجموعة	العادات	والتقاليد	واألعراف	السائدة	في	املجتمع	
العربي،	والتي	تنظر	إلى	املرأة	بوصفها	كياًنا	منتهك	الخصوصية،	مستلب	اإلرادة	والوجود.	يؤكد	التيزيني	
أن	إسقاط	العدوية	ملبدأ	الثنائية	سمح	ملا	هو	طبيعي	وأخالقي	بأن	يأخذ	حق	الوجود،	وبالتالي	تمتلك	

)16)	انظر:	تيزيني،	التصوف	العربي	اإلسالمي،	ص177 

)17)	تيزيني،	التصوف	العربي	اإلسالمي	فرادة	في	الحضور	والوجودي	واالستحقاق	القيمي،	141-140.	

)18)	تيزيني،	التصوف	العربي	اإلسالمي	فرادة	في	الحضور	والوجودي	واالستحقاق	القيمي،	ص	141.	
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املرأة	حيز	الوجود	الذاتي	الحر،	ويكون	ذلك	بمثابة:	"دعوة	ذاتية	بحيثيات	زهدية	صوفية	لإلطاحة	
باملرجعية	الواقعية	التي	أنتجت	الثنائية	املعنية	وكمنت	وراءها.	وهذا	ما	أسس	لطرح	سؤال	ستكون	
له	مصائر	كبرى	في	التاريخ	العربي	الثقافي	عموًما،	وفي	صيغة	التساؤل	عن	حرية	املرأة	املهدورة،	تحت	

قبضة	التاريخ	الذكوري	على	نحو	خاص،	ذلك	هو:	ملاذا	مباح	للرجل	ما	ليس	مباًحا	للمرأة)19)".	

ونخلص	من	ذلك	إلى	أن	العدوية	سعت	في	تمردها	امليتافيزيقي	إلنتاج	تصور	لوجود	جديد،	يكون	
	أو	نقيًضا	عن	الوجود	الحالي،	هذا	الوجود	الجديد	املمتلئ	بالحب	والعدل،	بوصفهما	

ً
وجًها	آخًرا	بديال

مفهومين	ينبني	عليهما	الوجود	الجديد	كله،	عبر	عالقة	التأثر	والتأثير	بين	جزئيات	الوجود	والحضور	
اإللهي.	لتصوغ	بالتالي	ما	يطلق	عليه	التيزيني:	مفهوم	"نفي	البين".	و	يوضحه:	"لقد	وضعت	رابعة	رؤية	
للحب	اإللهي	تقوم	على	مفهوم	"البين"	وبالتحديد	على	نفي	هذا	البين.	وكان	ذلك	في	حينه	تجرؤا	على	
األيديولوجية	الدينية	املهمينة	واملؤسسة"		).	.	.	.	(	.فعلت	ذلك	بوصفها	إنساًنا	ومن	حيث	هي	أنثى	مًعا.	
فسارت	على	هذه	الطريق	باتجاه	التحرر	املركب	من	النوع	والجنس.)20)	"فما	ما	أسهمت	به	العدوية-	
بمنزلة	 املرأة	من	جهة	أخرى،	هو	 التصوف	من	جهة،	وعلى	طريق	تحرير	 في	 التيزيني-	 من	وجهة	نظر	
"الفتح	الكبير"	الذي	أتاح	لها	تفكيك	الوجود	اإللهي	اإلسالمي	التقليدي،	وإحداث	شرخ	في	الوجود	عبر	
مفهومات:	العلوية	ونفي	البينية	أو	التماهي	اإللهي	بوصفه	وحدة	وجود،	ومن	ثم	"أطلقت	رابعة	الحرية	
ا	بشروط	عقابيلها	املؤسسة	على	الخير	والشر	

ً
اإلنسانية	من	حيث	هي	وحدها،	أي	غير	مشروطة	إطالق

والثواب	والعقاب"	)21)

وعلى	الرغم	من	هذا	الفتح	الكبير	الذي	يتحدث	عنه	التيزيني،	يتوجب	علينا	هنا	إن	نطرح	السؤال	
حول	ماهية	هذه	الحرية	وهذا	التحرر،	الذي	يرى	التيزيني	أن	العدوية	حققت	الريادة	فيه،	فهل	إلغاء	
الوجود	األنثوي	هو	ما	يحقق	لألنثى	وجودها	الحر،	وهل	نفي	حالة	املفارقة	والعلوية	عبر	الوحدة	مع	
اإلله،	هو	الحل	إلنهاء	تبعية	املرأة	للرجل،	وتجاوز	سلطته	الذكورية	في	عالقته	باألنوثة.	أال	يمكن	لنا	
إلى	وجود	إلهي	حامي	 التمرد	والهرب	من	واقعها	املؤلم	والقا�سي	والتجأت	 القول	إن	العدوية	حاولت	
لهذا	الضعف،	بوصفه	وجوًدا	تعويضًيا	ليس	إالـ	ومن	ثم،	فهو	ال	يغير	من	سلطة	الذكورة	في	�سيء	بل	

)19)	تيزيني،	التصوف	العربي	اإلسالمي	فرادة	في	الحضور	والوجودي	واالستحقاق	القيمي،	ص	141.	

)20)	تيزيني،	التصوف	العربي	اإلسالمي	فرادة	في	الحضور	والوجودي	واالستحقاق	القيمي،	ص	156-155.	

)21)	تيزيني،	التصوف	العربي	اإلسالمي	فرادة	في	الحضور	والوجودي	واالستحقاق	القيمي،	ص	167.	
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هو	نفي	لألنوثة	والذكورة	في	آن	مًعا.	

إن	األلقاب	التي	أسبغها	التيزيني	على	العدوية:	سيدة	األ�سى	والبؤس	والحزن،	سيدة	اآلفاق	املفتوحة	
على	كل	العوالم،	سيدة	األكوان	الجديدة...	إلخ،	يدل	بوضوح	على	مدى	اإلعجاب	العميق	الذي	يكنه	
التيزيني	للعدوية،	وال	ننكر	أن	ما	حققته	العدوية	في	مبحث	التصوف	اإلسالمي	يدخل	في	باب	الريادة	في	
التمرد	على	مجتمع	كانت	املرأة	تسترق	فيه	وتستعبد،	فكيف	لها	أن	تنافس	الرجال	بالحديث	عن	الدين	
والوجود	اإللهي،	بيد	أننا	ال	نتفق	مع	التيزيني	في	موقفه	من	ظاهرة	الذكورة	واألنوثة	وما	يفترضه	بأنه	
طريق	لتحرير	املرأة،	وأن	أعمق	حاالت	التحرر	لدى	املرأة	يكمن	في	التماهي	اإللهي	وبالتالي	إلغاء	الكيان	
األنثوي	كلًيا،	وهو	اليساري	صاحب	الفكر	الجدلي	النقدي،	هذا	املوقف	الذي	يحمل	في	ثناياه	تأكيًدا	
اجتماعية	 قضية	 والذكورة	 األنوثة	 فقضية	 املجتمع.	 في	 للمرأة	 حقيقي	 وجود	 أي	 إلغاء	 على	 واضًحا	

سياسية	ثقافية،	وليست	قضية	ميتافيزيقية	تناقش	في	مبحث	التصوف.	

إن	ما	حققته	العدوية	هو	إلغاء	لوجود	يضع	البين	لصالح	وجود	إلهي	ينفي	هذا	البين،	في	وحدة	
وجودية	إلهية	بعيدة	عن	الجنس	والنوع،	ومن	هنا،	أال	يمكن	لنا	أن	نعد	هذا	الطريق	بوصفه	تمرًدا	هو	

ذاته	بمنزلة	طريق	للرجل	أيًضا	بهذا	املعنى،	وبالنتيجة	هو	نفي	لألنوثة	والذكورة	في	آن	مًعا.؟	

واملرأة	 الرجل	 بين	 املساواة	 بوصفها	طرحت	سؤال	 بالعدوية	 يحتفل	 التيزيني	 أن	 من	 الرغم	 وعلى	
إال	أننا	نراه	في	موضع	آخر	يتخذ	موقًفا	مغايًرا	من	هذه	املسألة.	إذ	نعثر	على	نص	للتيزيني	نشر	تحت	
من	 وموقفه	 جهة،	 من	 املرأة،	 تجاه	 الحقيقي	 موقفه	 عن	 يكشف	 قد	 العربي"،	 العالم	 عنوان"نساء	
يقر	صراحة	 التنويرية،	 النهضة	 فالتيزيني	صاحب	مشروع	 أخرى،	 جهة	 من	 واألنوثة	 الذكورة	 مسألة	
برفض	املساواة	املطلقة	بين	الرجل	واملرأة،	وهو	ما	يسمح	لنا	بفهم	السبب	وراء	غياب	املرأة	وقضاياها	
في	كل	ما	نشره	من	كتب،	وهو	يثبت	من	جهة	أخرى	أن	تلك	القضايا	الخاصة	باملرأة	ال	تشكل	اهتماًما	
ا	بالنسبة	إليه	على	صعيد	النهضة	التنويرية	العربية،	وما	يدعو	للدهشة	حًقا	أن	مفكًرا	تنويرًيا	 جديًّ
بمثل	التيزيني	يمكن	له	أن	يتخذ	هذا	املوقف	املجحف	تجاه	املرأة	وحقوقها	األساسية،	ويرمي	وراء	ظهره	
التيزيني	 يقول	 اإلنسانية،	 والكرامة	 والحرية	 الحقوق	 اإلنسانية	على	صعيد	 الحضارة	 أنجزته	 ما	 كل	
املرأة	 يخص	 فيما	 اإلستراتيجي،	 الفكر	 أن	 على	 تقوم	 متممة	 هامة	 مالحظة	 "وتبقى	 موقفه:	 	

ً
مفصال

وحضورها	في	الحقل	العربي	العام،	ال	يجد	نفسه	مضطًرا	الكتشاف	مداخل	تسمح	له	بتعميم	فكرة	
	وامرأة،	فليس	

ً
املساواة	والتوازن	بين	املرأة	والرجل،	فكالهما	يمتلك	ما	يجعل	منه	ما	هو	عليه،	رجال

مطلوًبا	من	الباحثين،	خصوًصا	االستراتيجيين	منهم،	أن	يصلوا	إلى	فكرة	التساوي	املطلق	بين	الرجل	
أن	 نحو	متساو	مساواة	قسرية،	ذلك	 الفريقين	على	 إلى	حضور	 تنتمي	 الفكرة	ال	 إن	هذه	 إذ	 واملرأة،	
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.	وإذا	كان	االعتقاد	
ً

طيح	بما	يجعل	من	املرأة	امرأة،	ومن	الرجل	رجال
ُ
هذه	الفكرة	زائفة	في	ذاتها،	ألنها	ت

بمساواة	مطلقة	بين	الفريقين	ُيطيح	بوجوديهما،	فإن	القول	بتمايزات	واختالفات	ملفقة	بين	الفريقين	
يقود	إلى	تجاوز	ما	نعنيه	باملرأة،	حيث	نتحدث	عنها	وما	نعنيه	بالرجال	حال	الحديث	عنه.	هكذا	نكون	

قد	تجاوزنا	االعتقاد	الزائف	القائل	باملساواة	املطلقة	بين	الفريقين".	)22)

إن	زيف	فكرة	املساواة	بين	الرجل	واملرأة	التي	يذهب	إليها	التيزيني،	إنما	تكرس	النظرة	التقليدية	
للمرأة،	وترسخ	األدوار	الوظيفية	الخاصة	بها،	واملحددة	من	قبل	املجتمع،	والتي	تميزها	من	الرجل،	
ونعني	هنا	االهتمام	بالزوج	والبيت	وإنجاب	األطفال،	ومن	ثم	ترسيخ	السلطة	الذكورية	في	املجتمع،	
هذا	 أطفال	 بتربية	 يقمن	 فهن	 وطنيات	 شريفات	 صامدات	 نساؤنا	 "ستبقى	 بالقول:	 التيزيني	 يبين	

الوطن"	.	)23)

ولعل	نفي	فكرة	املساواة	املطلقة	بين	الرجل	واملرأة	التي	يطرحها	التيزيني	تتجلى	بشكل	آخر	في	مناقشة	
مسألة	الشرف	وكرامة	الذكر	في	املجتمع،	فبالعودة	إلى	مسألة	بالغة	الحساسية	والخطورة	في	املجمتع	
العالم	 في	 الثورات	 بداية	 مع	 ظهورها	 ارتبط	 والتي	 النساء،	 اغتصاب	 جريمة	 التيزيني	 يبحث	 العربي،	
ا	واستباحة،	يذهب	التيزيني	

ً
العربي،	هذه	الجريمة	التي	طالت	أكثر	من	آربعة	آالف	امرأة،	سجًنا	وانتهاك

إلى	أن	تلك	النساء	"لم	يعدن	برسم	العار	إنما	أصبحن	أكاليل	ورد	ونصر	على	جبين	الشعب	السوري	
)24)".	على	أن	موقف	التيزيني	هنا	ال	يبين	جوهر	املسألة،	فعلى	الرغم	من	أنه	يرى	أن	تلك	النساء	أكاليل	

ورد	ونصر،	إال	أنه	يعود	ليتبنى	وجهة	نظر	املجتمع	التقليدي	الذي	تحكمه	األعراف	والعادات،	فمفهوم	
إنه	 والغريب	 السياسية،	 السلطة	 أمام	 املنهارة	 الذكورة	 تكريس	لسلطة	 إال	 ما	هو	 والكرامة	 السمعة	
يرفع	مستوى	خطر	هذه	املسألة	إلى	درجة	الخيانة	الوطنية،	من	دون	أن	يشرح	لنا	ما	الذي	يعنيه	يقول:	
	من	النساء،	وتق�سي	على	كرامة	وسمعة	أبنائهن	وأزواجهن،	

ً
"إن	مسائل	كهذه،	من	شأنها	أن	تدمر	جيال

مما	قد	يرتفع	إلى	مستوى	الحياة	العظمى	بحق	الوطن	العربي".	ومن	ثم	يطرح	فكرة	إعادة	تأهيل	هؤالء	
النساء	عبر	مؤسسات	خاصة،	فـ	"تفعيل	املؤسسات	في	حقول	إعادة	تأهيل	النساء،	أصبح	أمًرا	يتصل	

)22)		تيزيني،	"نساء	العالم	العربي"،	موقع	اإلتحاد	اإلماراتي،	9		مايو		2018.	

)23)	تيزيني،	الطيب،	"الحروب	وكرامة	املرأة"،	موقع	اإلتحاد	اإلماراتي،	6		سبتمبر2017.	

)24)		تيزيني،	"عار	اغتصاب	النساء"	موقع	اإلتحاد	اإلماراتي،	22		يناير	2013.	
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بالكرامة	الوطنية	والقومية	واإلنسانية	في	العالم	العربي.	)25)"	

املؤسسات،	وكيف	 املقصود	من	هذه	 ما	 لتبيان	 الشرح	 نفسه	عناء	 يكلف	 أيًضا	ال	 هنا	 والتيزيني	
ا	استخدامه	مصطلح	)	وأد	

ً
ستسعى	إلى	إعادة	تأهيل	النساء	من	جريمة	االغتصاب،	بل	األكثر	إدهاش

النساء(	في	نص	شائك	مربك	ال	يمكن	لنا	الحكم	من	خالله	إن	كان	التيزيني	مؤيًدا	للفكرة	أم	ناقًدا	لها،	
ذلك	املصطلح	الذي	يعود	بنا	إلى	الزمن	الجاهلي	في	نظرته	الدونية	إلى	املرأة	يقول	التيزيني:	"وقد	تسائل	
الكتاب	عما	إذا	كانت	إعادة	تأهيل	تلك	النساء	والفتيات	ووئدهن،	ستشكل	عملية	عالجية	معقدة،	أو	

محرجة	لهن	ولذويهن؟	")26).	

	من	هنا	يبدو	أن	صاحب	مشروع	رؤية	جديدة	للفكر	العربي	والذي	أنطلق	من	التراث	فحًصا	وحفًرا	
ونقًدا	لم	ينصف	املرأة	في	كثير	من	املواضع،	إذ	يكشف	التيزيني	عن	جوانب	فكرية	لديه	يصعب	فهمها	
تحول	 الذي	 الثورة	 بسؤال	 وانشغاله	 الجدلي	ومشروعه،	 النقدي	 اتجاهه	 من	 الرغم	 فعلى	 بسهولة،	
ومحدد	 واضح	 موقف	 يكون	صاحب	 أن	 بالضرورة	 ذلك	 عن	 يلزم	 ال	 النهضة،	 عن	 سؤال	 إلى	 الحًقا	
للدين	 اتخاذ	موقف	مجامل	 في	 من	املرأة،	ولعل	ذلك	يرجع	أن	كثير	من	نصوصه	تكشف	عن	رغبة	

واملتدينين،	من	جهة	وللنظرة	التقليدية	املجتمعية	السائدة	من	جهة	أخرى.	

 صورة املرأة عند التيزيني من خالل سجالت النهضة

ملا	كنا	قد	أكدنا	سابًقا	أن	التيزيني	لم	يتناول	موضوع	املرأة	بشكل	متعمق،	وإنما	ظل	هذا	املوضوع	
والنهضة	 الثورة	 لقضايا	 بحثه	 معرض	 في	 الكلمات	 بعض	 عنه	 يقوله	 أن	 يتذكر	 أعماله،	 في	 هامشًيا	
والتنوير	والتحديث،	فإننا	هنا	سنحاول	التوقف	عند	املواضع	أو	الفقرات	التي	ورد	فيها	ذكر	املرأة	في	

مشروعه	رؤية	فكرية	جديدة.	

التراث	 قضية	 في	 مقترحة	 نظرية	 حول	 الثورة	 إلى	 التراث	 "من	 الفكري	 مشروعه	 عند	 فبالتوقف	
العربي"	نجد	أن	التيزيني	يقوم	بإعادة	النظر	بقضية	التراث	العربي،	عبر	مناقشة	النزعات	التي	سيطرت	

)25) تيزيني،	"عار	اغتصاب	النساء"	موقع اإلتحاد اإلماراتي،	22		يناير	2013.	

)26)	طيب	تيزيني،	"عار	اغتصاب	النساء"	موقع	اإلتحاد	اإلماراتي،	22		يناير	2013.	
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تكمن	 وأين	 والحاضر،	 املا�سي	 بين	 ما	 العالقة	 على	 لإلجابة	 بدورها	 والتي	سعت	 العربي،	 الفكر	 على	
السلف،	 التاريخ	عند	 التي	توقف	 السلفية	 النزعة	 ينتقد	 إذ	 العربي،	 الوطن	 في	 الجديد	 التقدم	 آفاق	
الدينية	 األصول	 إلى	 االنكفاء	 إلى	 رجعية	 أيديولوجية	 دعوة	 إياها	 معتبًرا	 التاريخ،	 هو	 التراث	 فيغدو	
هما	 إلى	عنصرين	 استندت	 التي	 املعاصر	 نزعة	 بالنقد	 يتناول	 ثم	 ومن	 اإليمانية.	 النصية	 في	صيغتها	
وهنا	 الجديد.	 وتمجد	 الراهن،	 بالواقع	 ترتبط	 النزعة	 هذه	 بوصف	 	 والتجديد.)27)	 التراثية	 العدمية	
يكمن	عجزها	كما	يرى	التيزيني	عن	استيعاب	العالقة	الجدلية	بين	الجديد	والقديم،	من	دون	اإلحاطة	
ثم	 ومن	 للتقدم،	 األمثل	 النموذج	 بوصفها	 األوروبية	 الحضارة	 إلى	 النظر	 وإنما	 التاريخي،	 بالتطور	
وتأثيرهما	 والتحييدية،	 التلفيقية	 النزعة	 لدى	 الهجين	من	قضيتي	األصالة	واملعاصرة	 املوقف	 ينتقد	
في	قضية	التاريخ	والتراث	العربي.	في	مقابل	التأثير	الكبير	لالستشراق	واملركزية	األوروبية	على	جيل	من	
املثقفين	واملؤرخين	والكتاب	في	النظر	إلى	التراث	والتاريخ	العربي.	ويبحث	من	ثم	في	مسألة	العالقة	ما	
بين	األصالة	واملعاصرة	"ألن	التراث	إشكالية	حاضر")28)،		ليطرح	فهًما	جدلًيا	تراثًيا،	فاألصالة	لم	تعد	
العودة	إلى	املا�سي	واالنصهار	فيه،	وإنما	غدت	تتحدد	بأنها	استعادة	للما�سي	جدلًيا	وتاريخًيا	وتراثًيا،	
أما	املعاصرة	فهي	مقترنة	بالحرية	والوعي	العلمي	لعصرية	املرحلة	القائمة	وآفاقها	املستقبلية.	ليطرح	
التيزيني	من	ثم	نظرية	الثورة	االجتماعية	ثقافية	في	تناول	قضية	التراث	وتجسيدها	في	مواقف	راهنة،	
	أين	تكمن	آفاق	التقدم	الجديد	في	الوطن	العربي،	وما	هي	مفاصل	هذا	التقدم،	وما	هو	اإلطار	

ً
متسائال

االجتماعي	القادر	على	استيعابه	وتمثله	بعمق؟.	

االستعمار	 نشوء	 مع	 التاسع	عشر	 القرن	 في	 البرجوازية	 العربية	 النهضة	 مرحلة	 التيزيني	 ويتناول	
الغربي	الحديث،	وتحالف	هذا	األخير	مع	الطبقة	اإلقطاعية	الهرمة،	والذي	تزامن	مع	ظهور	أيديولوجيا	
جديدة	ترافقت	مع	الغزو	الثقافي	االستعماري	جذبت	أنظار	املثقفين	البرجوازيين،	تلك	األيديولوجيا	
التي	تعبر	عن	طموح	املجتمع	اإلقطاعي	في	السيطرة	االجتماعية	واالقتصادية	على	األفراد،	والتي	يعتبرها	
التيزيني:	"أخطر	املسائل	األيديولوجية	والسياسية	التي	يواجهها	الفكر	العربي	الثوري	املعاصر".	)29)	إن	
هذه	األيديولوجيا	التي	وجدت	تعبيرها	في	املذهبين	الوجودي	والذرائعي،	شكلت،	كما	يشدد	التيزيني،	

العربي	من	العصر	 للفكر	 العربي:	رؤية	جديدة	 التراث	 في	قضية	 الثورة،	شروع	حول	نظرية	مقترحة	 إلى	 التراث	 تيزيني،	من	 )27)	طيب	

الجاهلي	حتى	املرحلة	املعاصرة،	ج1،	ط1،	)بيروت:	دار	ابن	خلدون،	1978(،	ص26.	

)28)	عبد	اإلله	بلقزيز،	نقد	التراث،	العرب	والحداثة	3،		ط1،	)بيروت،	مركز	دراسات	الوحدة	العربية،	2014(،	ص144

)29)	طيب	تيزيني،	من	التراث	إلى	الثورة،	ص	325.	
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الشكل	األخير	من	أشكال	األيديولوجيا	االستغاللية،	ومن	ثم	هي	الشكل	األكثر	تعقيًدا	وخطًرا	برأيه،	
والتي	لم	تتواَن	حتى	عن	جعل	املرأة	سالًحا	لها،	إذ	يقول:	واملالحظ	كذلك	أن	املرأة	قد	شكلت	سالًحا	
ماضًيا	في	أيدي	تلك	األيديولوجيا،	ونقصد	باملرأة	هنا،	تلك	املتحدرة	من	الطبقات	الكادحة	واألخرى	

املتحدرة	من	الطبقة	االقطاعية	نفسها،	على	حد	سواء")30)

بيد	أن	التيزيني	لم	يوضح	لنا	كيف	أصبحت	املرأة	سالًحا	بيد	هذه	األيديولوجيا،	وكيف	تم	استغالل	
املرأة	الفقيرة	والغنية،	لنشر	هذه	األيديولوجيا	التي	عدها	هو	نفسه	من	أخطر	املسائل	التي	واجهت	
بأن	 هنا	 التيزيني	 يعنيه	 الذي	 فما	 ولم	يكشف	بوضوح	عن	خطرها.	 املعاصر،	 الثوري	 العربي	 الفكر	

املذهب	الوجودي	واملذهب	الذرائعي	شكال	فكًرا	استغاللًيا	للمرأة؟	.	

لدى	 املعاصرة	 بالنزعة	 	
ً

ممثال النقدي	 العقلي	 املنهجي	 إلى	 الحاد	 النقد	 سهام	 يوجه	 التيزيني	 ونجد	
املفكرين	العرب	وموقفهم	من	قضية	التراث	والنهضة	الفكرية	العربية،	فهذه	النزعة	العقلية	النقدية	
ترتكز	على	اإللحاد	من	جهة،	وتتخذ	موقًفا	التاريخًيا	والتراثًيا	من	الحركة	النهضوية	العربية	من	جهة	
أخرى،	إضافة	إلى	ارتباطها	بالغزو	االستعماري	الثقافي	الغربي،	سواًء	داخل	الوطن	العربي	أم	خارجه:	
"لقد	تأثر	ممثلو	نزعة	املعاصرة	تلك،	من	وراء	ظهر	الغزاة	االستعماريين	الثقافيين	وحماتهم	في	الداخل،	
باملنهج	العقلي	النقدي	الذي	طرحه	املفكرون	البورجوازيون	في	القرن	الثامن	عشر،	وهو	منهج	يعتمد،	

ضمن	ما	يعتمده،	اإللحاد	ركًنا	أساسًيا	له	في	تكوين	اإلنسان	الجديد.	")31) 

وإذ	كنا	نتفهم	رأي	التيزيني	حول	البرجوازية	العربية-	التي	يعمم	حكم	التواطؤ	عليها	مخطأ	-	وقصور	
في	 والثقافية	 القضايا	واملشكالت	االجتماعية	واالقتصادية	 إدراك	 وتراثًيا،	عن	 تاريخًيا	 الذاتي	 وعيها	
املجتمع	العربي،	نتيجة	التفاعالت	الداخلية	والخارجية	التي	أملت	بها	من	جهة،	و	تواطئهم	مع	الغزو	
االستعماري	من	جهة	أخرى،	فإننا	ال	نستطيع	أن	نتفهم	التيزيني	في	نقده	للمنهج	العقلي	النقدي،	ونرى	
هذا	األمر	غريًبا	أن	يصدر	عن	مفكر	يتخذ	من	املنهج	الجدلي	التاريخي	أداة	للنقد	والفحص،	فاملنهج	
الذي	يطبقه	هو	ذاته	ما	هو	إال	صورة	من	صور	املنهج	العقلي	النقدي.	ومن	ثم	يأتي	التيزيني	بمثال	هنا	
عن	أطروحة	الدكتوراه	ملنصور	فهمي)32)	عن	حرية	املرأة،	موضًحا	بالقول:	"كتب	منصور	فهمي	في	آخر	

)30)	املصدر	السابق	ص	232.

)31)		تيزيني،	من	التراث	إلى	الثورة،	ص	126.	

في	 تعليمه	 استكمل	 دعوته،	 بسبب	 فكرية	 معارك	 كتاباته	 أثارت	 املصريين،	 املثقفين	 من	 	:)1959-1886( فهمي،	 منصور	 انظر:	 	(32(
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العقد	األول	من	القرن	العشرين	اطروحة	دكتوراه	بعنوان	"حالة	املرأة	في	التقاليد	اإلسالمية	وتطوراتها"،	
ناقش	فيها	مسألة	زواج	النبي	بعدد	من	النساء	يتجاوز	العدد	املسموح	به	للرجل	املسلم،	وقد	ظهر	أنه،	
أي	منصور	فهمي،	قد	طرح	تلك	املسألة	طرًحا	بعيًدا	عن	سياقها	التاريخي	أي	عن	مالبساتها	ووظائفها	
االجتماعية	واالقتصادية	والسياسية	")33).	من	ثم	فإن	املثال	الذي	يطرحه	التيزيني	عن	منصور	فهمي	
هنا،	حول	مسألة	تعدد	زوجات	الرسول	ال	يوضح	كلًيا	تواطئ	النزعة	املعاصرة	مع	الغرب،	إضافة	إلى	
أن	التيزيني	لم	يبين	لنا	ما	هي	املالبسات	والوظائف	التاريخية	واالجتماعية	واالقتصادية	التي	كان	على	

منصور	فهمي	أن	يطرحها	في	هذه	املسألة،	فهل	كان	عليه	أن	يبرر	عدد	زيجات	الرسول؟.	

وفي	معرض	نقده	إلسهام	الفكر	الفلسفي	املثالي	في	فقد	العالقة	املباشرة	ما	بين	الفكر	والواقع،	
	باملرأة	

ً
مبيًنا	أن	الفكر	عبر	التجريد	والتعميم	اتخذ	طابع	االستقاللية	عن	الواقع؛	فإنه	يضرب	مثاال

والطاولة	عن	التجريد	الذي	انتهى	إليه	الفكر	املثالي،	ونرى	في	هذا	االختيار	ما	ال	يمكن	فهمه،	عندما	
يختار	املرأة	بالتحديد،	في	حين	أنه	من	املمكن	أن	يقول	اإلنسان،	بوصفه	يتمتع	بوجود	مستقل	عن	
الواقع،	إذ	يقول:	"لقد	عمل	الفكر	الفلسفي	املثالي	على	أن	يفقد	اإلنسان	حسه	الواقعي،	ليعلقه	في	
ماوراء	الواقع،	لم	تعد	الطاولة	أو	املرأة	هي	التي	تتمتع	بالوجود	الحقيقي	غير	الوهمي،	بل	غدت	الفكرة	

عن	الطاولة	واملرأة	هي	الحائزة	على	ذلك	الوجود)34)".	

وفي	كتابه	على	طريق	الوضوح	املنهجي	يتناول	التيزيني	مفهوم	العلمانية	واملرأة	لدى	فرح	أنطون،	إذ	
ملا	كان	السؤال	الذي	شغل	التيزيني	في	مشروعه	التراثي	النهضوي	هو	كيفية	النهوض	باملجتمع	العربي	
نحو	التقدم	من	دون	نسيان	املا�سي	التراثي	عبر	جدلية	االتصال	واالنفصال،	فإنه	يتخذ	موقًفا	حذًرا	
فأنطون	 املرأة،	 بتحرر	 املتعلقة	 القضايا	 في	 وال	سيما	 التنويري،	 أنطون	ومشروعه	 فرح	 علمانية	 من	
الذي	يؤكد	أن:	"تحرير	العقول	من	التعصب	الديني	وضيق	األفق	العقلي	يمثل	املدخل	إلى	فهم	كيفية	

فرنسا،	وحصل	على	الدكتوراه	في	الفلسفة	على	أطروحته	وضع	املرأة	في	تراث	الحركة	اإلسالمية،	خطرات	النفس،	محاضرات	عن	مي	

زيادة	مع	رائدات	النهضة	النسائية	الحديثة	.	مجموعة	مؤلفين،	موسوعة	التراجم	واألعالم،	ج7،	ط15،	)بيروت:		دار	العلم	للمالين،	

2002(	،	ص302 

)33)	تيزيني،	من	التراث	إلى	الثورة،	ص	126.	

)34)	تيزيني،	طيب،	من	التراث	إلى	الثورة،	ص	232.	



267

العدد التاسع - أيلول/ سبتمبر 2019ملف العدد

تحقيق	التقدم	في	الشرق"	)35)	يجعل	من	العلمانية	املدخل	الحقيقي	إلى	املجتمع	املدني،	والذي	بدوره	
يعزز	شعور	االنتماء	القومي	والوطني	بوصفه	معياًرا	لوحدة	العالم	العربي،	من	هنا	كان	الجيل	الجديد	
أو	ما	يسميه	"النبت	الجديد)36)"	هو	الحامل	الحقيقي	للعقالنية	والعلمانية	نحو	الحوار	والديمقراطية	

والتقدم.	

وملا	كان	التيزيني	يتخذ	من	التراث	نقطة	انطالق	تاريخي	ألي	نهضة	ممكنة،	فإنه	ينتقد	علمانية	أنطون	
،	يقتبس	نًصا	ألنطون	يهاجم	فيه	الحجاب	

ً
التي	تفتح	الباب	أمام	املرأة	للشعور	بذاتها	كياًنا	مستقال

بالقول	"فقد	صح	أن	الحجاب	هو	عادة	ال	يليق	استعمالها	في	عصرنا."	)37)

التقهقر	 من	 نوع	 إال	 هي	 ما	 املا�سي	 إلى	 العودة	 أن	 في	 رأيه	 أنطون	 على	 يؤخذ	 ما	 أن	 التيزيني	 يرى	 	
واالنهيار،	وإن	هذا	النبت	الجديد	الذي	يدعو	إليه	إنما	يحمل	وهًما	نظرًيا،	بوصفه	مكوًنا	من	طالئع	
الطبقة	البرجوازية	املدينية،	أي	البنية	االجتماعية	الصاعدة	الخاضعة	لتأثير	االستعمار	الغربي،	فيقول	
موضًحا:	"إن	فرح	أنطون،	هنا	ينطلق	من	أيديولوجيا	ذهنية	البرجوازية	العربية	الصاعدة	املخفقة،	
التي	انطلقت،	واهمة	على	املستوى	الذهني	النظري،	من	أن	العقل	يوحد	املجتمع	العربي	الجديد،	ومن	
ثم،	فإن	الجبهة	املعارضة	املناوئة	له		)العقل(	تتمثل	بالدين	كما	ورد	في	صيغته	التضليلية	وظيفًيا".)38)

وملا	كان	أنطون	يتخذ	من	ابن	رشد	املرجعية	العقلية	ألفكاره	التنويريه،	فإن	التيزيني	ينتقد	أنطون	
لرفضه	املاضوية	الدينية	التراثية	والسعي	نحو	التقدم	التاريخي،	مفترًضا	أن	مشروعه	التنويري	مشروع	
وهمي،	على	الرغم	من	أن	االثنين	أنطون	والتيزيني	كالهما	ينطلقان	من	التراث،	إال	أن	منطلقات	أنطون	

من	التراث	أهم	وأكثر	عقالنية	منه،	

	يبين	التيزيني	رأي	أنطون	في	املرأة:	"فأنطون	يورد	األقوال	الرشدية	التالية	وهو	مفعم	بالحماسة	
الدافقة	والثقة	بآفاق	التقدم:	"أما	رأيه	في	النساء	فهو	منطبق	كل	االنطباق	على	رأي	جناب	قاسم	بك	
امين	مؤلف	كتابي	تحرير	املرأة	واملرأة	الجديدة.	فإنه	يرى	أن	االختالف	الذي	بين	النساء	والرجال	إنما	

)35) طيب	تيزيني،	على	طريق	الوضوح	املنهجي،	كتابات	في	الفلسفة	والفكر	العربي،	ط1،	)بيروت:	دار	الفارابي،	1989(،	ص	133-134.	

)36)	املصدر	السابق،	ص	133.	

)37)	املصدر	السابق،	ص	140

)38)	املصدر	السابق،	132-131.	
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هو	اختالف	في	الكم	ال	في	الطبع		).	.	.	(	والدليل	على	ذلك	مقدرتهن	على	جميع	أعمال	الرجال	كالحرب	
والفلسفة	وغيرهما	ولكنهن	أضعف	من	الرجال	فيها")39)	وال	نرى	هنا	في	قول	أنطون	أي	وهمية	ذهنية	
مطروحة،	فتحرير	املرأة	ومسألة	مساواتها	بالرجل	في	املنزلة	والحقوق	من	املسائل	األساس	التي	على	أي	

مفكر	تنويري	يسعى	للنهوض	باملجتمع	نحو	التقدم	أن	يقف	موقف	العقل	منها،	واملدافع	عنها.	

وهنا	نعود	من	جديد	إلى	موقف	التيزيني	من	املرأة،	لكن	عبر	قراءته	مفهوم	العوملة	وظهور	النظام	
الكوني	الجديد،	فهذا	النظام	الجديد	يسعى	إلى	فتح	سوق	كونية،	دعامته	ثورتا	االتصاالت	واملواصالت،	
	إياها	إلى	سلعة	في	سوق	كونية،	وهو	ما	دفع	بقضية	

ً
	مطلب	إدماج	املرأة	في	سوق	العمل،	محوال

ً
مستغال

تحرر	املرأة	باتجاه	النكوص	إلى	الوراء،	فهذه	األيديولوجيا	املرتبطة	بالعوملة	كما	يبين	التيزيني:	"أعلنت	
ا	أن	املرأة	تمثل	أداة	نافذة	لتحقيق	وظيفتين	اثنتين	في	العالم	الجديد	ما	بعد	الحداثي".)40)

ً
نظًرا	ومسلك

ومن	ثم	يحدد	التيزيني	الوظيفة	األولى	بتصدر	املرأة	لتسويق	النظام	الجديد،	لكن	ال	يبين	لنا	في	
هذا	املقال	ما	الوظيفة	الثانية	التي	تناط	باملرأة	في	النظام	العولمي،	وبالعودة	إلى	مقال	آخر	للتيزيني	
قة.	أي	إن	 وَّ بعنوان	"أوربا	وتحرر	املرأة"	يكرر	مجدًدا	هذه	الفكرة،	لندرك	أن	وظيفتها	الثانية	بأنها	ُمسَّ
وقة	في	هذه	السوق	.	 قة	للسوق	الكونية	السلعية،	والتحول	إلى	َمسَّ ّوِ

الوظيفتين:	هما	التحول	إلى	ُمسَّ
)41)	ومن	ثم	يدهشنا	بالسبب	الكامن	وراء	هذه	الوظيفة	التي	تجيدها	املرأة،	فاملرأة	برأيه	مهيأة	طبيعًيا	

وقة.	 وقة	َمسَّ ألن	تكون	ُمسَّ

"ذلك	ألن	املرأة	بما	تمتلك	من	خصائص	وطاقات	كبرى	مهيأة	لهذه	الوظيفة،	خصوًصا،	إذا	وضع	
بعين	االعتبار	أن	هذه	الوظيفة	مقترنة	بواحدة	أخرى	تتجلى	في	أن	املرأة	مهيأة	بالطبيعة	ألن	تكون	هي	

وقة.	")42)  نفسها	َمسَّ

وقة	 ومن	الغريب	أن	يطرح	التيزيني	هذه	الرؤية	حول	الطبيعة	املزدوجة	للمرأة،	بأن	تكون	ُمسَّ
هذه	 في	 تبيع	 أنها	 فكما	 مزدوجة،	 الطبيعة	 وهذه	 بل	 تميزها،	 خاصة	 طبيعة	 للمرأة	 فهل	 وقة،	 َمسَّ

)39)	املصدر	السابق،	ص	144.	

)40)	طيب	تيزيني،	"املرأة	العربية	ورهان	املستقبل"،	موقع	اإلتحاد	اإلماراتي،		19	يناير	2010.	

)41)	طيب	تيزيني،	"أوروبا	وإشكالية	تحرر	املرأة"،	موقع	اإلتحاد	اإلماراتي،	30		ديسمبر	2008.	

)42)	طيب	تيزيني،	"املرأة	العربية	ورهان	املستقبل"،	موقع	اإلتحاد	اإلماراتي،		19	يناير	2010.	
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السوق	الكونية،	فهي	تعرض	للبيع	أيًضا،	بحكم	طبيعتها،	وهذا	غريب	أن	يصدر	عن	مفكر	علماني	
جدلي	وعصري.			

العامالت،	 على	 عاًما	 حكًما	 ليطلق	 العمل،	 سوق	 في	 املرأة	 اتخراط	 مسألة	 إلى	 يعود	 ثم	 ومن	
العمل	إال	المتالكها	الجسد	األنثوي	 الجدارة	واالستحقاق،	فاملرأة	ال	تستحق	 إلى	مفهوم	 استناًدا	
الذي	تقايض	به	رب	العمل،	هذه	املقايضة	التي	تحول	الجسد	بدوره	إلى	سلعة	تسويقية	يقول:	"إن	
الوسط	النسائي	يملك	خصوصية	بالغة	الحساسية	والتعقيد،	خصوًصا	في	مجالي	العمل	االجتماعي	
والقيم	األخالقية،		).	.	(	يعني	أن	املرأة	حين	تستلم	موقًعا	في	سوق	العمل،	فإن	ذلك	ال	يأتي	دائًما	وفق	
االستحقاقات،	التي	تطرح	نفسها	على	املرأة	الطامحة	إلى	الحرية	واالستقاللية	االقتصادية	النسبية	
وتحقيق	الذات.	وبتعبير	آخر	يمكن	مالحظة	أن	الجسد	النسائي	يؤسس	هنا	لنوع	من	املقايضة	بينه	

وبين	العمل	الفعلي	أو	الوهمي	"	)43).	

ومن	ثم	يناقش	التيزيني	موضوع	تحرر	املرأة	األوروبية	عبر	مقارنته	مع	وضع	املرأة	في	العالم	العربي،	
شرخين	 التيزيني-	 يؤكد	 كما	 	- يعاني	 الذات،	 وتحقيق	 التحرر	 باتجاه	 التاريخي	 األوربية	 املرأة	 فكفاح	
في	حين	إن	 	،(44( العقلي	والثقافي"	 الفعل	 وثانًيا	"بضالة	 التحرر،	 تمثل	األول	بمحدودية	هذا	 خطرين	
تحرر	املرأة	العربية	اإلسالمية،	على	وجه	الخصوص	الذي	حقق	قفزة	جزئية	تحررية	نحو	املستقبل،	
واألمية	 والفساد	 بالفقر	 تتعلق	 والسباب	 حقيقية،	 النتكاسة	 برأيه	 اآلن	 يتعرض	 الذي	 التحرر	 هذا	
وانتشار	ثقافة	الرعب	والقهر	موضًحا	ذلك	بالقول":	فبعد	قرن	من	الزمن	حققت	فيه	املرأة	املذكورة	
تحوالت	جزئية	ذات	بعد	مستقبلي،	تجد	نفسها	اآلن	في	عمومها	وقد	راحت	تعيش	حصارات	جديدة	
ترغمها	على	العودة	إلى	جسدها	على	حساب	إنسانيتها	ذات	األبعاد	املتعددة")45).	نرى	بدورنا	أن	املقارنة	
تاريخًيا،	 العربية	غير	منصفة	 املرأة	 وما	حققته	 األوروبية	 املرأة	 ما	حققته	 بين	 التيزيني	 التي	يطرحها	
فالحركة	النسوية	األوربية	حققت	تقدًما	كبيًرا	في	الكثير	من	املواقف	التي	كانت	تعانيها	املرأة	على	طريق	
تحررها،	منها	تأكيد	حق	املساواة	بين	الجنسين	حقوقًيا	عبر	املواطنة	والقانون،	وسياسًيا	عبر	التشارك	
السيا�سي،	واقتصادًيا	عبر	العمل	والعلم،	واجتماعًيا	عبر	إزالة	التمييز	الجن�سي،	في	حين	ما	تزال	املرأة	

)43)		طيب	تيزيني،	"املرأة	وصناعة	القرار"،	موقع	اإلتحاد	اإلماراتي،	18		أبريل	2006.	

)44)		تيزيني،	"أوروبا	وإشكالية	تحرر	املرأة"،	موقع	اإلتحاد	اإلماراتي،	30		ديسمبر	2008.	

)45)		تيزيني،	"أوروبا	وإشكالية	تحرر	املرأة"،	موقع	اإلتحاد	اإلماراتي،	30		ديسمبر	2008.	
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العربية	تكافح	لتحقيق	تحررها،	وتعاني	مشكالت	أكبر	وأكثر	عمًقا.	

وعلى	الرغم	من	ذلك	يحاول	التيزيني	طرح	تصور	مثالي	لتحرر	املرأة	العربية،	هذا	التحرر	الذي	لم	
املرأة	 ومشاركة	 املادي،	 االقتصادي	 االستقالل	 عبر	 يكن	 لم	 إن	 يتحقق،	 أن	 يمكن	 كيف	 لنا	 يوضح	
في	سوق	العمل،	جنًبا	إلى	جنب	مع	الرجل،	ومن	ثم	كيف	للمرأة	التي	تحافظ	على	جدلية	"اإلنسان-	
املرأة	 حرية	 إن":	 تصوره	 التيزيني	 يبين	 الكاملة،	 حقوقها	 تمتلك	 ان	 وتنمو	 تتطور	 وأن	 فيها،	 واألنثى"	
منوطة	في	أن	تحافظ	على	جدلية	اإلنسان	واألنثى	فيها،	على	نحو	تتخلص	فيه	من	معيقات	تقدمها	
يأتي	 املتوازن	عبر	استقاللها،	من	حيث	هي	إنسان	منتج	وفاعل	وخالق.	وبتعبير	أدق	إن	تحرر	املرأة	
املدنية	والسياسية	والثقافية	واالقتصادية،	 باتجاه	إمتالك	كامل	حقوقها	 في	سياق	نموها	وتطورها	
بحيث	يتهشم	ذلك	التمييز	بينها	وبين	الكائن	اآلخر	املكمل	كالهما	لآلخر.	واملرأة	العربية	مدعوة	في	هذه	

الحال	إلى	أن	تكون	هي	نفسها	مع	شريكها	املذكور")46).	

	هذا	التصور	املثالي	لتحرر	املرأة	العربية،	وهذه	اإلمكانات	املستقبلية	التي	تسمح	للمرأة	أن	تكون	
طرحه	 ما	 مع	 ويتناقض	 يتنافى	 وحريتها،	 استقاللها	 تحقيق	 عبر	 وذلك	 ا،	

ً
وخالق 	

ً
فاعال منتًجا	 إنساًنا	

ذاتها	معروضة	 للبيع،	وهي	 وقة،	عارضة	 ُمسَّ َمّسوقة	 أي	كونها	 املزدوجة،	 املرأة	 التيزيني	حول	طبيعة	
للبيع،	ويبدو	لنا	هنا	أن	التيزيني	يخلط	ما	بين	األحوال	االجتماعية	واالقتصادية	والسياسية	العارضة	

واملوقتة،	والتي	تحمل	قابلية	تغيرها	املمكن،	وبين	ما	يفترضه	طبيعة	للمرأة.	

في	 يذكر	 حيًزا	 يأخذ	 لم	 ومشكالتها	 وقضاياها	 املرأة	 موضوع	 أن	 لنا	 تبين	 تقدم،	 ما	 ضوء	 وفي	
مشروع	التيزيني	الجديد،	ولم	يفرد	في	أي	من	مؤلفاته	صفحات	عن	املرأة	،	باستثناء	كتابه	التصوف	
العربي	اإلسالمي،	فلن	يجد	الباحث	املطلع	على	مشروعه	أي	محور	أو	عنوان	خاص	باملرأة	في	كتبه،	
وإن	جل	ما	كتبه	التيزيني	عن	املرأة	يتقاطع	مع	مواقفه	التراثية	في	نقده	للمعاصرة	والفكر	الفلسفي	
فما	 إعالمية،	 ومقابالت	 ومقاالت	صحافية	 فقرات	 بضع	 على	 اقتصر	 ثم،	 وبمن	 وللعلمانية،	 املثالي	
متمًما	 فيها	بوصفها	موضوًعا	هامشًيا	 املرأة	 إال	محض	فقرات	ظهرت	 التي	طرحناها،	 السابقة	 آراؤه	
التيزيني	مهتًما	بمناقشتها،	لينطبق	عليه	قول	الفالسفة	إن	مالحظاته	جاءت	 ملوضوعات	رئيسة	كان	
فكرًيا	 	

ً
مشكال ليست	 املرأة	 قضية	 بأن	 القول	 إلى	 بنا	 يدفع	 الذي	 األمر	 بالجوهر،	 وليس	 بالعرض،	

جوهرًيا	يمتلك	أهمية	معرفية	أو	أيديولوجية	أو	ثقافية	في	إطار	تحديث	الفكر	العربي	والنهوض	به،	

)46) 	تيزيني،	"املرأة	العربية	أمام	مفترق	طرق"،	موقع اإلتحاد اإلماراتي،	23		نوفمبر	2010.	
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وإنما	قضيتها	جزء	من	كل،	فهي	جزء	من	طبقة	الجماهير	الكادحة،	جزء	من	قضية	الفقراء	واملفقرين.	
والتخلف	 التقدم	 الديمقراطية،	 أي	 ومشكالته	 العربي	 الفكر	 قضايا	 قضيتها	ضمن	 تندرج	 ثم	 ومن	

االجتماعي،	العدالة	والحرية،	والنهضة،	التحديث	والعصرنة	والعوملة	وغيرها.	
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