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آفاقه في الفكر العربي  رؤية طيب تيزيني حول شروط اإلنتاج الفلسفي و
املعاصر

عبد الباسط سيدا)1)

مقدمة ذاتية

تعود	عالقتي	املعرفية	باألستاذ	الدكتور	طيب	تيزيني	إلى	أوائل	سبعينيات	القرن	املنصرم،	إلى	عام	
1973	تحديًدا.	وهو	العام	الذي	بدأت	فيه	دراستي	في	جامعة	دمشق،	كلية	اآلداب،	قسم	الدراسات	

الفلسفية	واالجتماعية،	كما	كان	يسمى	في	ذلك	الحين.

اإلعدادية	 املرحلة	 أواخر	 منذ	 إلي	 بالنسبة	 حلًما	 فيها	 والتخصص	 الفلسفة	 دراسة	 كان	موضوع	 	
ا	
ً
وبداية	املرحلة	الثانوية،	بينما	كان	الوالد	-رحمه	هللا-	يوجنهي	نحو	الشريعة،	ويرغب	في	ذلك	انطالق
من	تدينه	الخاص،	ومن	نظرة	مجتمعنا	املحلي	إلى	منزلة	أسرتنا	ودورها	الديني	في	املنطقة،	فقد	كان	
جدي	يشرف	على	مدرسة	شرعية	فقهية،	تخرج	فيها	كثير	من	الطلبة	الذين	كان	يحصلون	على	لقب	
(	الذي	كان	يفتح	لهم	اآلفاق	في	مجتمع	جاهل	متعطش	إلى	املعرفة	بميادينها	كلها،	وذلك	إذا	أخذنا	

ّ
)مال

معايير	الربع	األول	من	القرن	املا�سي	بالحسبان.

كان	الوالد	لديه	الرغبة	في	أن	أدرس	الشريعة،	وأنا	من	جتهي	كنت	متحمًسا	لدراسة	الفلسفة،	حتى	
إنني	اخترت	الفرع	األدبي	في	الثانوية	العامة	من	أجلها.

هو	 بيننا	 التوافق	 وكان	 الوالد،	 املرحوم	 وبين	 بيني	 هادئ	 حوار	 دار	 الثانوية،	 على	 حصولي	 بعد	
قسم	 طابور	 في	 وقفت	 التسجيل.	 أجل	 من	 دمشق	 إلى	 وسافرت	 وسط.	 كحل	 الجغرافيا	 أدرس	 أن	

)1)	عبد	الباسط	سيدا:	حائز	على	شهادة	الدكتوراه	في	الفلسفة	في	جامعة	دمشق	1991،	يعمل	في	مضماري	التدريس	والبحث،	شارك	

في	مؤتمرات	عدة	حول	التاريخ	القديم	لسورية،	وحاضرها،	ومستقبلها،	له	عدد	من	الكتب	واألبحاث	املنشورة.
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الجغرافيا،	وعلى	مقربة	مني	كان	طابور	قسم	الفلسفة.	كنت	أنظر	إليه	بحسرة،	ولكني	كنت	أتذكر	
وعدي	لوالدي،	ومع	مرور	اللحظات	لم	يعد	االلتزام	بالوعد	ممكًنا،	إذ	شعرت	بأن	مئات	األصوات	في	
لي:	مكانك	هناك،	وليس	هنا.	قاومت،	وترددت،	ولكن	فجأة	قررت،	وتوجهت	بخطوات	 داخلي	تقول	
ثابتة	وأنا	ابن	الـ	17	عاًما	نحو	الطابور	املرغوب،	ألسجل	نف�سي	طالًبا	في	قسم	الدراسات	الفلسفية	
واالجتماعية،	ولن	أدخل	هنا	في	تفاصيل	ما	جرى	بيني	وبين	الوالد	بعد	معرفته	بما	أقدمت	عليه،	فهذا	
موضوع	خاص،	سيكون	له	مجال	آخر.	وإنما	أعود	ألتحدث	عن	عالقتي	املعرفية،	ومن	ثم	الشخصية	

بأستاذي	الدكتور	طيب	تيزيني.

كل	 فيها.	 اآلداب	 وكلية	 وبجامعتها،	 املدينة،	 بدمشق	 املبهورين	 الريفيين	 الطالب	 كنا	مجموعة	من	
�سيء	بالنسبة	إلينا	كان	جديًدا	جذاًبا،	ولكن	الرغبة	في	املعرفة	كانت	لدّي	على	أشّدها،	والدافع	نحو	
واملثال	 املثل	 عالم	 آخر،	 عالم	 إلى	 ينتمون	 بأنهم	 نظن	 كنا	 فقد	 ذروته.	 في	 كان	 األساتذة	 إلى	 التعرف	
الذين	 األساتذة	 من	 يضم	مجموعة	 الحين	 ذلك	 في	 الفلسفة	 وكان	قسم	 الخالص.	 والعقل	 والكمال	
كانت	أسماؤهم	تتردد	كثيًرا	على	ألسنة	الطلبة	ممن	كانوا	قد	سبقونا	في	الدراسة:	عادل	العوا،	بديع	
بللوز،	 نايف	 عويشق،	 جوليت	 اليافي،	 الكريم	 عبد	 درقاوي،	 عربي	 أسعد	 مقد�سي،	 أنطون	 الكسم،	

طيب	تيزيني،	خضر	زكريا	وغيرهم.	

كان	الدكتور	طيب	من	األسماء	الجديدة	بعض	ال�سيء،	ولكن	مع	ذلك	لفت	نظري	وأثار	اهتمامي	
أكثر	من	غيره،	بتواضعه،	وبساطة	لبسه،	بشعره	األبيض	الذي	كان	يضفي	وقاًرا	وهيبة	على	هدوئه	

واتزانه،	وحواراته	العقالنية.

الكامل	في	دمشق	خالل	املرحلة	الجامعية	األولى،	لذلك	 بالدوام	 لي	 املادية	تسمح	 لم	تكن	أحوالي	
التواصل	واملواصالت	 الوقت.	ولم	تكن	وسائل	 إلى	عامودا	لبعض	 الوقت،	وأعود	 أداوم	بعض	 كنت	
مساعدة،	بخالف	حالها	اليوم،	لذلك	كان	بقائي	في	عامودا	معناه	االنقطاع	شبه	الكامل	عن	مناخات	
الجامعة،	وعدم	القدرة	على	متابعة	تفاعالت	الحياة	األكاديمية	الثقافية	التي	كانت	تعد،	وفق	مقاييس	

ذلك	الحين،	نشطة	إلى	حٍد	ما	في	دمشق	مقارنة	باملناطق	األخرى	من	سورية.

الثالث-	 العالم	 في	 والثقافة	 الثورة	 "حول	مشكالت	 عنوانه:	 كان	 للدكتور	طيب	 قرأته	 كتاب	 أول	
الوطن	العربي	نموذًجا"،	وكان	من	بين	املقررات	الدراسية	في	السنة	األولى	على	ما	أذكر.	جذبني	الكتاب	
بمضمونه،	ولغته،	وال	سيما	املصطلحات	التي	كان	يستخدمها	بسالسة	ودقة	وفصاحة	ُيحسد	عليها.
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ثم	قرأت	كتابه	اآلخر	الذي	كان	قد	صدر	عام	1971	"مشروع	رؤية	جديدة	للفكر	العربي	الوسيط".	
ل	بالنسبة	إلي	في	ذلك	الحين،	وأنا	في	تلك	السن،	كنًزا	معرفًيا،	كان	علي	أن	

ّ
أعجبت	بطرحه،	وكان	يمث

أعمق	معرفتي	به،	وأتابع	املصادر	واملراجع	التي	كان	يقوم	عليها،	أو	يشير	إليها.	وقد	اتخذت	ذاك	الكتاب	
موضوًعا	ألول	محاضرة	فكرية	لي	قدمتها	في	املركز	الثقافي	براس	العين/سري	كانيي،	حيث	كنت	أدّرس	

مادة	الفلسفة	لطلبة	الثانوية،	وكان	ذلك	بعد	حصولي	على	اإلجازة	الجامعية	األولى	عام	1977.

وجاءت	مرحلة	الدراسات	العليا،	لتتعمق	عالقتي	الفكرية	والشخصية	بالدكتور	طيب،	كما	أحب	
أن	أسميه	دائًما.	فقد	كنت	أزوره	في	مكتبه	في	القسم،	وفي	منزله	أحياًنا	الذي	كان	يقع	في	مشروع	دمر	

الحديث	اإلنشاء	حينئٍذ،	نحن	نتحدث	اآلن	عن	عام	1978.

بعد	حصولي	على	دبلوم	الدراسات	العليا	في	الفلسفة،	كان	توجهي	هو	أن	أدرس	املنطق،	كنت	أريد	
أن	أتخصص	في	املنطق	الريا�سي،	وأعمل	تحت	إشراف	األستاذ	الدكتور	بديع	الكسم،	هذا	على	الرغم	
ا	بدوال	القضايا،	واملعادالت	املنطقية،	

ً
من	عالقتي	الخاصة	بالدكتور	طيب.	فقد	كنت	معجًبا	مأخوذ

وجداول	الصدق	ومفهومات	التضمن	والشمول	واالستغراق،	وغيرها.	كنت	أميل	إلى	املنطق	أكثر	من	
التراث.	دّرسني	املنطق	كل	من	املرحومين	الدكتور	بديع	الكسم	واألستاذ	يوسف	حبيب.

غير	أن	الذي	حصل	هو	أن	أنظمة	الجامعة	في	ذلك	الحين	لم	تكن	تسمح	لألستاذ	املشرف	بتجاوز	
العدد	املخصص	له	من	طلبة	املاجستير	أو	الدكتوراه.	ولم	يكن	هناك	أي	شاغر	عند	الدكتور	بديع،	
رأي	 وفق	 ألنه،	 اإلشراف،	 بموضوع	 العظم	 جالل	 صادق	 الدكتور	 األستاذ	 أفاتح	 أن	 هو	 رأيه	 فكان	
الدكتور	بديع،	كان	األفضل	من	جهة	االطالع	على	املنطق،	واألكثر	قدرة	من	غيره	في	هذا	املجال،	وذلك	

مقارنة	باألساتذة	الذين	كانوا	لدينا	في	القسم	في	ذلك	الوقت.

وتم	التوافق	بيني	وبين	أستاذي	الدكتور	صادق	العظم	على	أن	يكون	موضوع	أطروحة	املاجستير	هو	
املنطق	الوضعي	عند	زكي	نجيب	محمود،	مع	تناول	عام	لدراساته	في	مجاالت	التراث	والفن	والنقد	األدبي.

والثورة"	 "التراث	 منها:	 الجديدة	 كتبه	 أكثر	على	 بالدكتور	طيب	استمرت،	واطلعت	 ولكن	عالقتي	
كثيرة	 مشتركة	 ا	

ً
نقاط بأن	 أشعر	 كنت	 الوقت	 ومع	 اللبنانية،	 األهلية	 الحرب	 بدايات	 في	 الذي	صدر	

تجمع	بيننا،	منها	املوقف	من	االستبداد	والفساد،	واملوقف	النقدي	لسياسة	النظام	في	ميدان	تسطيح	
العقول	والضمائر،	هذا	إلى	جانب	الفكر	االشتراكي،	وذلك	باالنسجام	مع	األجواء	الفكرية	التي	كانت	

سائدة	في	ذلك	الحين.
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الدكتور	طيب	كان	لديه	توجه	قومي	عربي،	في	حين	كنت	أنا	في	ذلك	الوقت	من	الكوادر	املتقدمة	
أنه	كان	 الرغم	من	 السيا�سي،	على	 الكردي.	وقد	أطلعته	على	جانب	من	نشاطي	 اليساري	 الحزب	 في	
ا	سرًيا،	ُيعاقب	صاحبه	عادة	بالسجن	ملدة	غالًبا	ما	كانت	تطول.	ولكنني	مع	ذلك	كنت	أتعامل	

ً
نشاط

مع	دراستي	بعقلية	مهنية،	أفصل	بين	األكاديمي	والسيا�سي.	وال	أذيع	سًرا	هنا	إذا	ما	قلت	بأنني	لم	أحب	
السياسية،	خاصة	في	مجتمعاتنا،	فقد	كان	عالمي	املفضل	هو	العالم	األكاديمي	دائًما،	ولكنني	مارست	
السياسة	من	باب	الواجب،	ولم	أتخذها	مهنة	لنف�سي.	وفي	هذه	الخاصية	كنت	أتشارك	مع	الدكتور	
إلى	آخر	من	موقعه	مفكًرا	حريًصا	على	 طيب	الذي	كان	يقدم	تحليالت	ودراسات	سياسية	من	حين	

النهوض	بمجتمعه،	وتأمين	فرص	التقدم	له،	وضمان	مستقبل	أفضل	ألجياله	املقبلة.

ولكن	الذي	حصل	في	ما	بعد،	هو	أن	األحوال	الصحية	الخاصة	بالدكتور	صادق،	إلى	جانب	تنقله	
بين	دمشق	التي	عاد	إليها	في	عام	1978	للتدريس	في	قسم	الفلسفة،	وبيروت	حيث	منزله	ومركز	نشاطه	

البحثي	الذي	لم	يكن	من	املسموح	له	ممارسته	في	دمشق.

ُوّزِع	طلبة	الدكتور	صادق	على	األساتذة	اآلخرين،	بالتوافق	طبًعا.	وهنا	اخترت	أن	أكون	مع	الدكتور	
العام	 التوجه	 أن	 الذي	حصل	 ولكن	 متابًعا	تطوراته،	 البحث،	 كان	مطلًعا	على	مخطط	 الذي	 طيب	

للرسالة	تحول	نحو	التراث	بعد	أن	كان	متمركًزا	حول	الوضعية	املنطقية	كما	أسلفت.

أفكاره	 على	 أعمق	 بصورة	 يطلعني	 وأصبح	 طيب،	 بالدكتور	 عالقتي	 تعمقت	 املرحلة	 هذه	 وفي	
وتوجهاته	السياسية،	كان	ينتقد	النظام	بمرارة	وبقسوة	في	جلساتنا	الخاصة،	ولكنه	في	الوقت	ذاته	لم	
يكن	يعول	على	املعارضة	املوجودة،	فقد	كان	تقييمه	لها	هو	أنها	ال	ترتقي	إلى	املستوى	املطلوب،	لذلك	
اعتمد	أسلوب	الخطوات	املتوازنة	على	الصعيد	الفردي،	وبالتعاون	مع	يثق	بهم.	وكانت	تلك	الخطوات	

تتجسد	في	املواقف	املعتدلة،	ولكن	املتمسكة	بالثوابت.

نه	من	التواصل	
ّ
ومن	أجل	أن	يستمر	في	نشاطه	األكاديمي	الذي	كان	يفتح	له	اآلفاق	البحثية،	ويمك

كانت	 التي	 السلطات	 لقمع	 تحاشًيا	 وذلك	 التعميم،	 يعتمد	صيغة	 كان	 األول،	 املقام	 في	 الشباب	 مع	
تتحّسب	ملثل	هذه	الظواهر،	وتعمل	على	وأدها	أو	احتوائها	بالسبل	كلها.	

وفي	الثمانينيات،	تحّول	الدكتور	طيب	إلى	ظاهرة	ثقافية،	فقد	كان	يمتلك	جمهوًرا	واسًعا	بين	الطلبة	
الجامعيين	من	مختلف	االنتماءات	واملناطق،	هؤالء	الذين	كانوا	يحرصون	على	الوجود	في	محاضراته	
العامة،	وتلك	التي	كان	يلقيها	على	طلبة	الفلسفة،	وكان	لديه	منزلة	خاصة	لدى	املثقفين	واألكاديميين	
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خارج	أسوار	الجامعة،	وبين	األكاديميين	واملثقفين	العرب	الذين	كانوا	يتوافدون	إلى	دمشق	للمشاركة	
كانت	 التي	 املوسعة	 والندوات	 السينما،	 ومهرجان	 املسرح	 مهرجان	 مثل	 واملناسبات	 املهرجانات	 في	
نظم	تزامًنا	مع	معرض	الكتاب،	

ُ
تنظمها	مجلة	النهج،	هذا	إلى	جانب	النشاطات	والندوات	التي	كانت	ت
فقد	كان	الدكتور	طيب	موضع	االحترام	والتقدير	من	قبل	الجميع.

الفلسفية	سواء	في	مصر	أم	 في	املؤتمرات	واللقاءات	 إلى	جانب	ذلك،	كان	الدكتور	طيب	يشارك	
تونس	والجزائر	واملغرب	والخليج،	وفي	أوروبا	وحتى	في	الواليات	املتحدة	األميركية،	حتى	أصبح	اسًما	
من	 زمالئه	 بعض	 قبل	 من	 لالنتقاد	 يتعرض	 أن	 الطبيعي	 ومن	 العربي،	 العالم	 مستوى	 على	 ا	

ً
معروف

حين	إلى	آخر،	ويمكن	تفسير	ذلك	في	األحيان	معظمها	بتباين	وجهات	النظر	واملنطلقات،	أو	بالحسد	
العلمي،	أو	منافسة	"الكار"	على	حد	تعبير	الدكتور	خضر	زكريا.	أو	املنافسة	على	النجومية	إذا	صح	
إنتاجه	 احترامه	بنضجه،	ورزانته،	ورجاحة	عقله،	وغزارة	 كان	يفرض	 الدكتور	طيب	 التعبير.	ولكن	

املعرفي	البحثي،	وأسلوبه	الرصين.	

يكن	 ولم	 املتنورين،	 الدين	 مع	عدد	من	رجال	 متبادل	 احترام	 الدكتور	طيب	عالقات	 لدى	 كانت	
مع	 املوضوعات	 أصعب	 تناول	 مقدوره	 في	 كان	 بل	 يتحاشاها،	 أو	 واملناقشات،	 املناظرات	 من	 يخ�سى	
ألصول	 تجاوز	 أي	 دون	 ومن	 وهدوء،	 وبموضوعية	 املتباينة،	 املواقف	 أو	 املختلف،	 الرأي	 أصحاب	
إلى	حوار	 النقاش	والحوار	وآدابهما.	وكان	يتشارك	هذه	الخاصية	مع	صادق	العظم.	ونحن	إذا	عدنا	
طيب	تيزيني	مع	محمد	سعيد	رمضان	البوطي	وحوار	صادق	العظم	مع	كل	يوسف	القرضاوي	وحسن	
الترابي،	ندرك	مدى	نضج	علمين	من	أعالم	الفكر	اليساري	العلماني	السوري،	بل	العربي	بصورة	عامة.

في	بداية	الثورة،	تواصلت	معه،	كان	مسانًدا	داعًما.	وتطورت	األمور،	وتصاعدت	الثورة،	ولم	يعد	
االتصال	مع	الطيب	ممكًنا،	حرًصا	مني	عليه،	ولكنني	كنت	أتابع	أخباره.	وفي	أثناء	زيارة	رسمية	إلى	برلين،	
في	قناة	دويتشه	فيله	 2012،	تواصل	معي	اإلخوة	 الوطني	السوري	خريف	عام	 مع	وفد	من	املجلس	
األملانية	من	أجل	إجراء	حوار	معّمق	حول	سورية،	قلت	لهم:	سألبي	الدعوة	إذا	كانت	األحوال	مساعدة.	
وفي	املوعد	املحدد،	دق	جرس	الهاتف،	وأخبروني	من	استعالمات	الفندق	أن	صحافية	تريد	الحديث	
معي،	قلت	فلتتفضل،	وجاء	الصوت	ليقول:	أنا	ريم	تيزيني.	لم	أصدق	أذني،	فريم	التي	شاهدتها	آخر	
مرة	كانت	طفلة	مع	والدتها	األملانية	زوجة	الدكتور	الطيب،	وذلك	قبل	مغادرتهم	سورية	في	ظل	أوضاع	
صعبة.	قالت	أعرف	طبيعة	العالقة	املتميزة	بينك	وبين	والدي،	وأعرف	مدى	االحترام	املتبادل	بينكما،	
لذلك	حرصت	على	أن	آتي	بنف�سي،	لنذهب	سوية	إلى	القناة.	وهذا	ما	كان.	حّملت	ريم	تحياتي	الحارة	
لوالدها،	وتميناتي	له	بالصحة	املستمرة،	وكان	من	بين	أحالمي	أن	أعود	يوًما	إلى	دمشق،	وأزور	أستاذي	
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من	جديد،	ولكن	األحالم،	حتى	البسيطة	منها،	باتت	مستحيلة	التحّقق	في	واقعنا	السوري	بكل	أسف.

	باستمرار	 يقول	الكاتب	السويدي،	اليوناني	األصل،	ثيودور	كاليفاتيدس:	مأساة	املهاجر	أنه	يحنُّ
	إلى	أشخاٍص	قد	تغيروا،	وإلى	أماكن	قد	تغيرت،	ولكن	مأساتنا،	نحن	السوريين،	أق�سى	 إلى	العدم،	يحنُّ

	إلى	أماكن	لم	تعد	موجودة،	وإلى	أشخاٍص	نبالء	باتوا	في	العالم	اآلخر. وأشد،	فنحن	نحنُّ

تمهيد وتحديد

سنحاول	في	هذا	البحث	اإلحاطة	بوجهة	نظر	الدكتور	طيب	تيزيني	حول	إمكان	اإلنتاج	الفلسفي	في	
املجتمعات	العربية	املعاصرة،	والعراقيل	التي	حالت،	وما	زالت،	دون	ظهور	إنتاج	فلسفي	عربي	معاصر	

متميز.	وسنتوقف	عند	ما	ذهب	إليه	بخصوص	شروط	هذا	اإلنتاج،	وإمكانه.

في	هذا	البحث	سنتناول	في	القسم	األول	وجهة	نظر	الدكتور	طيب	تيزيني	حول	العراقيل	واألسباب	
العربية	 املجتمعات	 في	 أصيل	 متميز	 عربي	 فلسفي	 انتاج	 ظهور	 دون	 تحول،	 زالت	 وما	 حالت،	 التي	
املعاصرة.	وأمر	كهذا	يلزمنا	من	دون	شك	بالعودة	إلى	التحليالت	والتفسيرات	التي	قدمها	الدكتور	طيب	
انطلق	 التي	 املقدمات	 من	جهة	 وذلك	 الوسيط،	 العصر	 في	 اإلسالمي	 العربي	 الفلسفي	 اإلنتاج	 حول	
والعراقيل	 اتبعها،	 التي	 اآلليات	 على	 	

ً
لها،	فضال وتصدى	 تناولها	 التي	 واملشكالت	 واملوضوعات	 منها،	

البحثية	سيتمركز	بصورة	أساس	حول	كتاب:	 الورقة	 في	هذه	 التي	واجهها.	ولكن	جهدنا	 والتحديات	
"آفاق	فلسفية	عربية	معاصرة"	الذي	كتبه	باالشتراك	مع	الدكتور	أبو	يعرب	املرزوقي)2).

وفي	القسم	الثاني،	سنقدم	وجهة	نظرنا	حول	ما	ذهب	إليه	الدكتور	طيب،	وسنعمل	على	تقييم	
املقدم	بما	له	وما	عليه.	

)2)	طيب	تيزيني	وأبو	يعرب	املرزوقي،	آفاق	فلسفة	عربية	معاصرة.	)دمشق/	بيروت:	دار	الفكر	ودار	الفكر	املعاصر،	2001(.	
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آفاقها في الفكر العربي املعاصر الفلسفة و

عتبر	نهاية	للفلسفة	
ُ
الفلسفة	في	العالم	العربي	الراهن	هي	في	أزمة)3)؛	وهذه	األزمة	تتزامن	مع	"ما	ا

الفلسفية	 لإلرهاصات	 وابتالًعا	 والتفكيكية،	 الحداثة	 بعد	 ما	 لفلسفات	 وبداية	 الجدلية،	 املادية	
العربية	منذ	عصر	النهضة	في	القرن	التاسع	عشر	حتى	اآلن.")4)

يعنيه	 تيزيني-	ذات	شقين:	معرفي	وأيديولوجي.	وما	 إليه	 -	وفق	ما	يذهب	 الفلسفة	هذه	هي	 وأزمة	
بالشق	أو	الجانب	املعرفي	هو	استنفاد	القضايا	التي	تمحورت	حولها	الفلسفة	في	تاريخها	الطويل،	بينما	

ينطوي	الجانب	األيديولوجي	على	ما	تتضمنه	الفلسفة	من	دالالت	ومواقف	اجتماعية)5).

وعلى	الرغم	من	مالحظاته	السابقة	على	التيارات	الفلسفية	املختلفة	التي	شهدتها	الساحة	العربية	
منذ	مرحلة	ما	بعد	الحرب	العاملية	الثانية	إلى	سبعينيات	القرن	املنصرم،	ونقده	القا�سي	لبعضها	في	
مراحل	السبعينيات	والثمانينيات،	يرى	الدكتور	طيب	أن	"الجهود	التي	أنجزها	زكي	نجيب	محمود	
من	موقع	الوضعية	املنطقية،	وعبدالرحمن	بدوي	من	موقع	الوجودية،	ورينيه	حب�سي	من	موقع	
العالم	 أمين	 ومحمود	 البنيوية،	 موقع	 من	 الصفدي	 ومطاع	 الجابري	 عابد	 ومحمد	 الشخصانية،	
كانت	 الفينومينولوجيا"،	 موقع	 من	 حنفي	 وحسن	 املاركسية،	 موقع	 من	 وغيرهما	 مروة	 وحسين	
الثقافية)6)،	 األوساط	 في	 مقبولة	 منزلة	 على	 الفلسفة،	وحصولها	 نشر	 في	 أسهمت	 واعدة،	 جهوًدا	
تأثير	 وذات	 ومتوهجة	 العمق	 من	 متقدمة	 "بمستويات	 الفلسفي	 اإلنتاج	 تحفيز	 تتمكن	 لم	 ولكنها	

شمولي".)7) 

)3) 2املصدر	السابق	نفسه،	ص	154.	

)4)		املصدر	نفسه،	ص	154.

)5)		املصدر	نفسه،	ص	155.

)6)	املصدر	نفسه،	ص155

)7)	املصدر	نفسه،	ص	156.
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ولكنها	مع	ذلك	كانت،	وفق	تقييم	الدكتور	طيب	لها،	في	املجمل	ظاهرة	إيجابية	مقارنة	مع	ما	حصل	
في	مرحلة	ما	بعد	الحداثة؛	إذ	تراجع	االهتمام	باملنظومات	النظرية	املنهجية	واأليديولوجية،	كما	تراجع	
االهتمام	بالفلسفة	لصالح	العلم.	وبرز	اتجاه	"علموي"	يدعو	إلى	التركيز	على	العلوم	الطبيعية،	وإقصاء	
الفلسفة	عن	دائرة	االهتمام.	فقد	وجد	بعضهم	أنها	تمتلك	وظيفة	لغوية	في	املقام	األول،	لذلك	كانت	
الذي	 املنطقي	 الوضعي	 نجيب	محمود	 زكي	 ومن	هؤالء	 اللغة،	 فلسفة	 على	 االهتمام	 بتركيز	 املطالبة	
وهي	 األساس،	 موضوعاتها	 بذلك	 لتفقد	 أكثر،	 ال	 للتحليل	 أداة	 محض	 إلى	 عنده	 الفلسفة	 تحّولت	

املوضوعات	األنطولوجية	واملعرفية	والقيمية)8).

وما	يسجله	الدكتور	طيب	في	هذا	السياق	هو	أن	الفلسفة	مطلوب	منها	في	عصرنا	هذا	أن	تصبح	
خادمة	للعلم،	بعد	أن	كانت	في	العصور	الوسطى	خادمة	للشريعة	أو	الالهوت)9).	وبالتناغم	مع	هذا	
املنظور،	يتوجه	بالنقد	للتيار	البنيوي	في	صيغته	العربية،	لكونه	انطلق	من	مفهوم	البنية	واالنفصال،	
مختلف	 عبر	 العربي	 الفلسفي	 لإلنتاج	 دراسته	 في	 والثقافي	 واالجتماعي	 التاريخي	 السياق	 وأهمل	

املراحل)10).

ويحدد	الدكتور	طيب	ثالثة	أسباب،	يرى	أنها	أسهمت	بصور	فعلية	في	تراجع	االهتمام	بالفلسفة	في	
العالم	العربي	املعاصر،	وهي:

1.	السبب	األول،	ويتشخص	في	غياب	أحد	أهم	عناصر	التحفيز	على	التفكير	الفلسفي،	وهو	العلم،	
"فلقد	ظهرت	اإلرهاصات	الفلسفية	في	املجتمع	العربي	الحديث	املعاصر	مع	غياب	يكون	تاًما	لإلنتاج	

العلمي	العربي")11).

2.	أما	السبب	الثاني،	فيتجلى	في	أن	ما	ترجم	من	نصوص	فلسفية	عن	لغات	غربية	خصوًصا،	إلى	
اللغة	العربية،	وّسع	دائرة	الفكر	الفلسفي	العربي	بحيث	وصلت	إلى	أوساط	شعبية،	وأسهمت	بصيغة	
ل	في	

ّ
ما	في	تكوين	وعي	فلسفي،	ولكن	ذلك	كله	أدى	إلى	مأزق	ذي	شقين	اثنين:	واحد	نظري	فلسفي	تمث

)8)		املصدر	نفسه،	ص	146.

)9)		املصدر	نفسه،	ص	146.

)10)	املصدر	نفسه،	ص	147.

)11)	املصدر	نفسه،	ص	156.
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ناظم.	وآخر	لغوي	اصطالحي	ظهر	على	مستوى	املصطلحات	ومستوى	 أي	 إلى	 يفتقر	 تراكم	فلسفي	
اللغة	الفلسفية	الالئقة	من	جهة	الدقة)12).

	الفلسفة،	يرى	الدكتور	طيب	أنها	"نسق	نظري	عالي	التركيز	في	تجريديته	وعموميته	
َ
وفي	تناوله	طبيعة

مما	يستدعي	انجاز	جهد	نظري	مكثف")13).	وهذا	فحواه	أن	الفلسفة	هي	نخبوية	بمعنى	من	املعاني.	وما	
يؤكد	توجهه	هذا	هو	رفضه	للتوجه	الشعبوي	الذي	يزعم	أنصاره	أن	لك	إنسان	فلسفته)14).

التي	 املفهومات	واملقوالت	واملسائل	 النظرية	من	 املنظومة	 في	 يتمثل	 الذي	 النخبوي	 الطابع	 ولكن	
تقوم	عليها	الفلسفة	ال	يجعلها	خاصة	بشعب	دون	غيره،	أو	شعوب	دون	غيرها؛	بل	هي	خصيصة	يمكن	
أن	تحظى	بها	الشعوب	كلها	من	موقع	وضعياتها	املشخصة،	وبناء	على	تفاعالت	تلك	الوضعيات	مع	
اإلنتاج	الفلسفي	اإلنساني	بصورة	عامة.	فالفلسفة	العربية	اإلسالمية	قد	تأثرت	-	وفق	ما	يذهب	إليه	
الدكتور	طيب-	تأثًرا	عميًقا	بالفلسفات	اليونانية	والهندية	والفارسية	والصينية،	ولكن	من	دون	أن	

يف�سي	ذلك	إلى	اندماجها	بواحدة	منها،	خصوًصا	اليونانية)15).

وحول	السؤال	عن	إمكان	نشوء	فلسفة	أو	فكر	فلسفي	في	املجتمع	العربي	املعاصر،	يقول	الدكتور	
الفلسفي	 لإلنتاج	 املمهدة	 املقدمات	 بمنزلة	 لتكون	 منها	 بد	 ال	 شروط،	 جملة	 توافر	 بضرورة	 طيب	
االنتاج	 يجعل	 الذي	 اإلنساني،	 االجتماعي	 العمل	 تقسيم	 يأتي	 الشروط	 هذه	 مقدمة	 وفي	 النظري.	

،	بقدر	معين	من	النسبية،	عن	االنتاج	املادي	االجتماعي)16).
ً

النظري	الفلسفي	نسًقا	ذهنًيا	مستقال

ن	من	تحقيق	قفزات	تاريخية	
ّ
فما	يالحظه	هو	أن	"املجتمع	العربي-	في	كل	تجلياته	القطرية-	لم	يتمك

في	ميدان	انجاز	املهمات	الكبرى	التي	تنتظره،	مثل	الثورة	الصناعية	والثورة	الزراعية	والثورة	العلمية	
والتعليمية،	واإلصالح	باتجاه	مجتمع	سيا�سي	مدني	يضبط	إيقاعه	وصراعاته؛	مما	يتيح	له	-	فيما	إذا	

)12)	للمزيد	حول	هذا	املوضوع	راجع:	املصدر	نفسه،	ص	157-156.

)13)	املصدر	نفسه،	ص	175.

)14)	املصدر	نفسه،	ص	176.

)15)	املصدر	نفسه،	ص	177.	

)16)	املصدر	نفسه،	ص	179-178.
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تحقق	ذلك-	أن	يسير	قدًما	إلى	األمام	على	طريق	تقسيم	العمل	فيه،	ومن	ثم	باتجاه	عملية	التخصص	
النظري	والعلمي")17).

وما	يستنتجه	الدكتور	طيب	هنا	هو	أن	عدم	تحقق	هذا	األمر	هو	ما	يفسر	هيمنة	النزعة	املوسوعية،	
أو	ما	يقترب	منها	في	حقل	اإلنتاج	الثقافي	العربي،	وذلك	على	نحو	ال	يتيح	للباحث	والعالم	والفيلسوف	
مع	 الفلسفي	 االهتمام	 تداخل	 إلى	 يؤدي	 الذي	 األمر	 نشاطهم،	 لخصوصية	 كاف	 بقدر	 يتفرغوا	 أن	

االهتمام	بالقضايا	العامة	للبلد	وهمومه)18).

أما	الشرط	الثاني،	فهو	يتمثل	في	التعددية	األيديولوجية	والثقافية	العامة	ضمن	مؤسسات	الدولة	
واملجتمع.	وما	يسجله	الدكتور	طيب	هنا	هو	أن	املؤسسات	املوجودة	في	مختلف	الدول	العربية	ال	ترقى	
الراي	 فرض	 على	 تحرص	 مؤسسات	 هي	 بل	 وتطويرها،	 وحمايتها،	 التعددية،	 تلك	 إنتاج	 مستوى	 إلى	

الواحد،	وتكريس	توجهات	القائمين	على	السلطة	بغض	النظر	عن	الطابع	املعلن	لهذه	السلطة.

فالتعددية	غائبة	في	املجتمعات	التي	تسّوق	نفسها	باسم	الوطنية	والتقدمية،	وفي	تلك	التي	تعتبر	
الدين	سواء	اإلسالمي	أم	املسيحي	هويتها	ومرجعيتها.	فهناك	فكر	ظالمي	شمولي	مهيمن،	ال	يقتصر	على	
األصولية	ذات	البعد	الديني،	بل	"إن	الفكر	الظالمي	يبرز	كذلك،	بل	ربما	من	حيث	األساس،	في	معظم	

تجليات	النظام	السيا�سي	العربي")19).

في	 حقيقي	 فلسفي	 إلنتاج	 طيب	 الدكتور	 يحددها	 التي	 الشروط	 بين	 من	 الثالث،	 الشرط	 أما	
مجتمعاتنا	راهًنا،	فهو	شرط	الحرية،	وهو	في	الواقع	امتداد	للشرط	الثاني	املطالب	باحترام	التعددية.	
وما	يعنيه	بهذا	الشرط	هو	التدرج	في	التفكير	الحر	بعد	إزالة	العراقيل	التي	تحول	دون	إمكان	إنجاز	

التفكير	الفلسفي	على	نحو	مفتوح	في	السطح	كما	في	العمق)20).

وما	يذهب	إليه	في	هذا	املجال	هو	أن	هذه	الحرية	تتحقق	على	قاعدة	التراكم	التاريخي	املؤسس	على	

)17)	املصدر	نفسه،	ص	179.

)18)	املصدر	نفسه،	ص	179.

)19)	املصدر	نفسه،	ص	180.

)20)	املصدر	نفسه،	ص	181.	
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التعبيَر	واإلفصاح	 الفلسفيين	 النص	والخطاب	 ن	
ّ
الذي	سيمك التواصل	والقطيعة)21).	األمر	 جدلية	

التقية	 "بعناصر	 للتلوث	واالختراق	 القابلية	 أو	 الحاجة	 ببساطة	واسترسال،	ومن	دون	 نفسيهما	 عن	
األيديولوجية	واملعرفية	كالحذر	واالرتباك	واملرواغة	واملواربة")22).

أنها	 من	جهة	 دوًرا	سلبًيا	 تمارس	 فهي	 الراهن،	 العربي	 الفلسفي	 اإلنتاج	 بأوضاع	 يتصل	 ما	 في	 أما	
تدفع	بصاحبها	إلى	الحذر،	والتحّسب	للمخاطر	والتهديدات	من	جانب	الخطابين	الفقهي	والسلطوي،	

وكذلك	الخطاب	الشعبي	املضطرب	الهائج	أحياًنا،	والهادئ	أحياًنا	أخرى)23).

ومما	يذهب	إليه	الدكتور	طيب	في	هذا	املجال،	هو	أن	"األحداث	الكبرى	والصغرى	التي	مّرت،	وتمّر	
وتشهير	 تكفير	 من	 األخيرة،	 الثالثة	 العقود	 منذ	 األقل	 على	 الراهن،	 العربي	 الفكر	 أوساط	 بعض	 في	
وزندقة،	ومن	مالحقة	وسلب	للحرية	واالعتقال	السيا�سي	والتهجير،	تقّدم	أدلة	مأساوية	على	ما	نحن	

بصدده	في	املجتمع	العربي	بكل	أنماطه،	دون	استثناء")24).

أما	الشرط	الرابع،	الذي	من	شأنه	اإلسهام	في	خلق	حوار	فلسفي	مفتوح	بين	منتجي	الفكر	الفلسفي	
ل	في	ضرورة	وجود	مؤسسات	علمية	وفكرية	تحتضن	اإلنتاج	

ّ
أنفسهم،	وبينهم	وبين	الجمهور،	فهو	يتمث

الفلسفي،	وتدعمه	وتحميه	وتنشره.	ويشير	من	بين	هذه	املؤسسات	إلى	الجامعات	واملعاهد	واملراكز	
واملؤسسات	البحثية،	إلى	جانب	املؤسسات	اإلعالمية	واملعلوماتية)25).

وحول	اإلعالم	العربي،	ودوره	في	ترويض	الفكر	املعرفي	وتسطيحه،	يرى	الدكتور	طيب	أنه	إعالم	
ركائز	 تكّون	 وعسكرية	 وثقافية	 ومالية	 سياسية	 نخب	 باسم	 وإجماله-	 عمومه	 في	 ناطق-	 ف،	

ّ
متخل

النظام	السيا�سي	العربي)26).

)21)	املصدر	نفسه،	ص	182.

)22)	املصدر	نفسه،	ص	182.	

)23)	املصدر	نفسه،	ص	182.	

)24)	املصدر	نفسه،	ص	183.	

)25)	املصدر	نفسه،	ص	183.	

)26)	املصدر	نفسه،	ص	184.	
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هذا	اإلعالم	غير	مؤهل	ال	لتعميم	إنتاج	فلسفي	فعلي،	وال	للتحفيز	على	الدخول	في	حوار	فلسفي)27).

وهذا	األمر	يدفع	بالناس	نحو	"البحث	عن	بدائل	في	اإلعالم	الخارجي	الغربي	العولمي	بصورة	خاصة،	
أي	ذاك	الذي	يسعى	تحديًدا	إلى	تفكيك	الهويات	الوطنية	والقومية	والقيمية	وغيرها،	مما	يسهم	في	

تحويل	الجمهور	إلى	تلميذ	مروض	لهذا	اإلعالم.")28).

ونتيجة	تفاعل	األوضاع	الخارجية	مع	األوضاع	الداخلية	التي	يعيشها	منتجو	الفلسفة،	ال	يتمكن	
لذلك	 واضحة؛	 بصورة	 والحاسمة	 البعيدة	 مقاصدهما	 عن	 اإلفصاَح	 الفلسفيان	 والخطاب	 النص	
فض	 في	 تتمثل	 مهمة	صعبة	 أمام	 اللبيب	 القارئ	 ويصبح	 والكناية،	 واملجاز	 الرمز	 إلى	 اللجوء	 يكون	

مغاليق	النص،	والبحث	عن	املعنى	الذي	يبقى	في	قلب	الشاعر)29).

وفي	سبيل	تجاوز	هذه	الوضعية	التي	تهدد	الهوية	القومية	والقيمية	الحضارية	التاريخية	للمجتمع	
العربي-	وفق	ما	يذهب	إليه	الدكتور	طيب-	ال	بد	من	مشروع	نهضوي	يكون	حامله	األمة	برمتها،	يتمحور	
حول	الوضعية	املشخصة	واحتياجاتها،	لتصبح	هذه	األخيرة	هي	املقياس	الستلهام	التراث،	واالستفادة	
من	منجزات	العصر.	وذلك	بموجب	ما	يسميها	الدكتور	طيب	بـ	جدلية	املا�سي	والحاضر	التي	تقوم	على	

مفهوم	القطع	واالتصال)30).

حول أهمية إنتاج فلسفي عربي واحتماليته

يعتبر	الدكتور	طيب	اإلنتاج	الفلسفي	العربي	ضرورة	إلنجاز	مهمات	النهوض	بالوضعية	املشخصة	
التي	تعيشها	املجتمعات	العربية،	وهو	ال	يتعامل	مع	دعوة	من	هذا	القبيل	بوصفها	صيغة	من	صيغة	
االنعزال	أو	التمييز	القومي	إذا	صح	التعبير،	وإنما	يرى	في	سياق	جدلية	الخاص	والعام،	أن	الفلسفة	

)27)	املصدر	نفسه،	ص	184.

)28)	املصدر	نفسه،	ص	184.	

)29)	املصدر	نفسه،	ص	186.	

)30)	املصدر	نفسه،	ص	192-191.	
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هي	نزوع	جدلي	إلى	الخاص	عاًما	وإلى	العام	خاًصا)31).

فهي	)الفلسفة(	بتركيزها	على	الوضعية	املشخصة	ال	تقوم	بعملية	فصل	بين	هذه	األخيرة	والسياق	
العالمي	اإلنساني	األوسع،	كما	أنها	ال	تهمل	من	اهتمامها	بهذا	األخير،	وتفاعلها	معه،	املهمات	والقضايا	
التي	تستوجبها،	وتثيرها	الوضعية	املشخصة	التي	تعيشها	املجتمعات	العربية.	وبناء	على	ذلك،	يشدد	
على	وظيفة	أساس	من	الوظائف	التي	تقوم	بها	الفلسفة	بحكم	طبيعتها،	فهي،	وفي	بنيتها	واتجاهاتها،	

تدعو	لوحدة	البشرية	في	نطاق	اختالفها،	باعتبارات	سوسيولوجية	وثقافية	وتاريخية)32).

لصالح	 الفلسفة	 بتاريخ	 التفريط	 عدم	 إلى	 طيب	 الدكتور	 يدعو	 التوجه،	 هذا	 مع	 وانسجاًما	
راهنيتها.	فهو	يحذر	من	الوقوع	في	شرك	العدمية	الفلسفية	الالتاريخية،	فمن	غير	املمكن	أن	نفهم	
نظرية	الحقيقتين	لدى	ابن	رشد	"بعيًدا	عن	املقدمات	التاريخية	التي	أرهصت	بها	في	ضوء	ما	قّدمه	

الفارابي")33).

وحتى	على	الصعيد	العلمي	الطبيعي	تحديًدا،	ال	يمكن	أن	نفهم	النظرية	النسبية	من	دون	االطالع	
على	دور	التقدم	النظري	املنهجي	الذي	أسهم	في	عملية	االنتقال	من	النيوتونية	إلى	النسبية)34).

وبناء	على	ذلك،	يرفض	التعامل	مع	القضايا	الكبرى	التي	تمحور	حولها	النتاُج	الفلسفي	عبر	تاريخه	
الطويل،	وكأنها	قضايا	زائفة.	وهو	يشير	في	هذا	املجال	إلى	قضايا	الوجود	واملعرفة	والقيمة)35).

وفي	سياق	تحديده	ماهية	املوضوعات	واملحاور	والوظائف	التي	ستناط	باإلنتاج	الفلسفي	العربي	
تتجلى،	وفق	 التي	 املعاصر	 العربي	 الفكر	 الدكتور	طيب	مالمح	خصوصية	 املحتمل،	يحدد	 املعاصر	
تنويري	جديد،	ضرورة	 نهوض	عربي	 املنطقية	إلنجاز	مشروع	 التاريخية	 الضرورة	 في	 إليه،	 ما	يذهب	
تستوجب	القطع	مع	جملة	مفهومات	منها:	الفيلسوف	املوسوعي	والفيلسوف	املتخصص،	وفيلسوف	

)31)	املصدر	نفسه،	ص	193.	

)32)	املصدر	نفسه،	ص	194.	

)33)	املصدر	نفسه،	ص	195.	

)34)	املصدر	نفسه،	ص	195.	

)35)	املصدر	نفسه،	ص	196-195.	
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التاريخ	وفيلسوف	اللغة	الوضعي)36).	

إلى	 الفلسفة،	ال	تؤدي	 في	 نتاج	عدد	من	املعاصرين	املشتغلين	 بها	 التي	يتسم	 فالنزعة	املوسوعية	
مستوى	من	التفلسف	اإلبداعي.

	على	أن	النزعة	العلمية	التي	يدعو	إليها	بعضهم،	تصّر	على	إخراج	املسائل	الفلسفية	األساس	
ً

فضال
من	إطار	املنظومة	الفلسفية،	والحجة	أنها	قد	استنفدت	معرفًيا،	بل	هي	معيقة	علمًيا)37).

وانسجاًما	مع	ما	تقدم،	يرى	أن	الناشطين	الفلسفيين	العرب	يواجهون	راهًنا	مهمة	منهجية	ونظرية	
فائقة	الحساسية،	تتمثل	في	اإلجابة	عن	السؤال	اآلتي:

"كيف	يمكنهم	أن	يتجاوزوا	ذينك	املفهومين	اللذين	يعيقان	القيام	بعمل	فلسفي	ذي	أفق	استراتيجي	
	باإلنتاج	العلمي؟")38).

ً
إبداعي	ومقترن	جديال

وقبل	اإلجابة	عن	هذا	السؤال	يحدد	الدكتور	طيب	جملة	أمور	يعدها	متعذرة	التجاهل،	وهي:

1.	سقوط	مفهوم	املوسوعية	في	الفلسفة،	وذلك	بعد	أن	أرغمت	على	التخلي	عن	كثير	من	القضايا	
واملسائل	واملشكالت	التي	كانت	تعد	ضمن	نطاق	اختصاصها	لصالح	العلوم	املختلفة،	ولكن	النسق	

النظري	الذي	يمنح	الفلسفة	هويتها	ظّل	قائًما.

2.	على	الرغم	من	التقدم	العلمي	في	مختلف	امليادين،	ورغم	هيمنة	ظاهرة	التخصص	الدقيق	في	
ميادين	العلوم	الطبيعية،	برزت	مجموعة	من	األسئلة	والصعوبات	التي	ال	يمكن	اإلجابة	عنها،	أو	إلقاء	
الضوء	عليها،	من	دون	نسق	نظري	تنهيجي	ما	من	النمط	الفلسفي،	األمر	الذي	يعني	عودة	ثانية	إلى	

الفلسفة	بعد	أن	اكتشف	العلم	حدوده.

العربي	 الفلسفي	 اإلنتاج	 تناوله	 في	سياق	 الدكتور	طيب	 يتوقف	عنده	 الذي	 الثالث	 األمر	 أما	 	.3
املعاصر،	فهو	يتشخص	في	مشكالت	كبرى	ال	تح�سى،	يعانيها	املجتمع	العربي	الذي	بات	أشبه	ما	يكون	

)36)	املصدر	نفسه،	ص	197.	

)37)	املصدر	نفسه،	ص	199.	

)38)	املصدر	نفسه،	ص	200.	



51

العدد التاسع - أيلول/ سبتمبر 2019ملف العدد

بالحطام،	وهي	مشكالت	تلزم	مجموعة	من	املفكرين	العرب	الناشطين	في	الحقل	الفلسفي	بالتفاعل	
معها،	ودراستها،	والعمل	على	تقديم	مشروعات	الحلول	الخاصة	بها،	ما	يثقل	كاهلهم،	ويبعدهم	عن	

ميدان	بحثهم	األسا�سي.	

فهؤالء	ليس	في	مقدورهم	التنصل	من	املشكالت	التي	تعد	جزًءا	من	الوضعية	العربية	املشخصة	
الراهنة.	

العربية	 الوضعية	 في	 الفلسفي	 الفكري	 األفق	 أن	 على	 طيب	 الدكتور	 يشّدد	 ذلك،	 على	 وبناء	
املعاصرة،	ال	بد	أن	يمر	بطريق	التلوث	واالختراق	من	قبل	املشكالت	ذاتها.	)39)

وهو	ال	يوافق	أولئك	الذين	يعلنون	أن	اإلنتاج	الفلسفي	ال	بد	أن	يكون	خاًصا	كونًيا،	وإال	فإنه	ال	
التاريخ	 انتهاء	الفلسفة،	وإقصاؤها	من	 يمكن	أن	يكون	فلسفًيا)40).	ألن	أمًرا	كهذا	مؤداه	اإلعالُن	عن	

اإلنسان)41).

أصحابها	 أعلن	 التي	 التفكيكية	 العمليات	 من	 مع	جملة	 اإلعالن	 هذا	 مثل	 تناغم	 مدى	 يخفى	 وال	
أفول	األيديولوجيا،	ونهاية	التاريخ،	وتكريس	االنفصال	على	حساب	االتصال،	وما	بعد	الحداثة،	ونهاية	

الفلسفة)42).

ولكن	مع	ذلك،	ال	يفقد	الدكتور	طيب	األمل،	بل	يؤكد	وجود	جملة	من	املسائل	التي	يمكن	أن	تكون	
مؤثرة	في	ضبط	نشوء	فكر	فلسفي	عربي	معاصر،	ومن	أبرز	هذه	املسائل:

1. مسألة الحرية والديمقراطية

	واملعني	بها	ضمان	حرية	اإلنتاج	الفلسفي	والفكري	اإلبداعي	بصورة	عامة،	بعيًدا	عن	تدخالت	األطر	

)39)	املصدر	نفسه،	ص	201-200.	

)40)	املصدر	نفسه،	ص	203.

)41)	املصدر	نفسه،	ص	203.	

)42)	املصدر	نفسه،	ص	204.	
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السياسية	واملجتمعية	ذات	الرؤية	الظالمية	التي	تفرض	الرأي	الواحد.	وال	تحترم	اآلخر	املختلف،	وال	
تقيم	وزًنا	لتعددية	اآلراء	في	كل	الحقول)43).

ومثل	هذه	الحرية	ال	يمكن	أن	تكون	مشروطة	بضوابط	خارج	ضوابطها	ونواظمها)44).

الحرية،	وحافًزا	 تجليات	 تجلًيا	من	 بوصفها	 وتعّبر،	 نفسها	 تفصح	عن	 أن	 للفلسفة	 تتاح	 وبهذا	 	"
عليها،	بل	-	في	مرحلة	متقدمة-	معيًدا	لبنائها")45).

2. مسألة الفلسفة واأليديولوجيا

أنه	ال	 بينها	وبين	الفلسفة،	هو	 ما	يستوقف	في	موقف	الدكتور	طيب	من	األيديولوجيا	والعالقة	
أولئك	 يهيمن	على	مواقف	 الذي	 األيديولوجي	 النزوع	 الضوء	على	 ط	

ّ
يسل بل	 نهائًيا،	 إلغائها	 إلى	 يدعو	

املعرفة	 يحاصر	 رك(	
َ
)ش إلى	 تحولت	 زائفة،	 فكرية	 "مسألة	 بوصفها	 األيديولوجيا	 يحاربون	 الذين	

الفلسفية	املؤسسة	ابيستيمولوجًيا،	وينتهك	خصوصيتها	)النقية(")46).

ويتوجه	الدكتور	طيب	بالنقد	إلى	أولئك	الذين	ينظرون	إلى	تاريخ	الفلسفة	في	العصور	العربية	
الوسيطة	"على	أنه	تاريخ	أليديولوجيا	عربية	تزاوجت	مع	الفلسفة	اليونانية")47).	فهو	يعتبر	أن	تلك	
ا	من	شروط	وحاجات	الوضعية	

ً
الفلسفة	كانت	قراءة	عربية	إسالمية	للفلسفة	اليونانية،	انطالق

العربي،	 الفلسفي	 اإلنتاج	 أن	 يرى	 ذلك	 على	 وبناء	 الحين.	 ذلك	 في	 املشخصة	 اإلسالمية	 العربية	
على	 تأثيرات	 من	 أحدثه	 ما	 تكريس	 من	 نه	

ّ
تمك تعبوية	 ايديولوجية	 سيكتسب	 املطلوب،	 املقترح،	

صعيد	الواقع	املشخص،	وبالتالي	كيفية	محافظته	على	ذلك،	بل	أيًضا	كيفية	إعادة	انتاجه	في	إطار	

)43)	املصدر	نفسه،	ص	205.	

)44)	املصدر	نفسه،	ص	205.	

)45)	املصدر	نفسه،	ص	205.	

)46)	املصدر	نفسه،	ص	208.

)47)	املصدر	نفسه،	ص	208.	
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فئة	أو	طبقة	أو	أمة")48).

العربي	 الفلسفي	 املشروع	 إطار	 في	 واأليديولوجيا	 الفلسفة	 بين	 العالقة	 ضبط	 إلى	 يدعو	 فهو	
املستقبلي،	الذي	هو	مشروع	نهضوي	تنويري	أيديولوجي	في	النظرية؛	لكن	مع	املحافظة	على	الداللة	

الطبقية	واملجتمعية	العامة	لهذا	املشروع")49).

3. مسألة العالقة بين الدين والفلسفة

العالقة	 ترك	 إلى	 يدعو	 أنه	 والفلسفة	 الدين	 بين	 العالقة	 من	 طيب	 الدكتور	 موقف	 في	 الالفت	 	
بينهما	مفتوحة،	متناغًما	في	ذلك	مع	موقف	كانط	الذي	ذهب	إلى	إمكان	تعليق	املوقف	الفلسفي	من	

الدين)50).

أما	األساس	الذي	يبني	عليه	موقفه	هذا،	فهو	يتمثل	في	التباين	النسقي	اإلستيمولوجي	بينهما،	من	
واالحترام	 الحوار	 بناء	صيغة	من	صيغ	 إمكان	 يرى	 بل	 بينهما،	 الصراع	 إلى	 ذلك	حتًما	 يؤدي	 أن	 دون	
والتفاهم	بين	فريق	الفالسفة	وفريق	املتدينين	حول	القضايا	املصيرية	الكبرى	املتصلة	بتضامن	الناس	

وبكرامتهم	ومقاومتهم	قوى	التسلط	والعدوان)51).

وال	يقتصر	التمايز	بين	الدين	والفلسفة	على	النسق	املعرفي	وحده،	بل	يشمل	املنهج	أيًضا،	ويظهر	
سياق	 في	 بينهما	 يقوم	 التمايز	 وهذا	 ذاته.	 والعقل	 والقيم	 واملعرفة	 الوجود	 قضايا	 تناول	 عند	 ذلك	

تصورهما	للعقل	ومرجعيته	وحدوده	املعرفية)52).

الحقيقة	واملصير	واملطلق	 في	تصورات	 إلى	"تصور	اإلنسان	ومرجعيته،	كما	 بالنسبة	 ذاته	 واألمر	

)48)	املصدر	نفسه،	ص	209.	

)49)	املصدر	نفسه،	ص	210.	

)50)	املصدر	نفسه،	ص	211.	

)51)	املصدر	نفسه،	ص	211.	

)52)	املصدر	نفسه،	ص	211.	
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والنسبي	والقديم	والحديث...الخ")53).	

إال	أنه	على	الرغم	من	ذلك	كله،	يبقى	االحترام	املتبادل،	والندية	التنافسية	والتسامح	العميق	في	
العالقة	بين	الطرفين	املذكورين	هو	الطريق	إلى	إثمارهما	وإخصابهما)54).

4. مسألة مشروع النهضة والتنوير العربي

مشروع	النهضة	بات	الهدف	األكبر	بالنسبة	إلى	الدكتور	طيب	في	مرحلته	الفكرية	الالحقة،	وذلك	
،	وكان	الهدف	منه	هو	تمهيد	الطريق	إلحداث	تغييرات	

ً
عوًضا	عن	مشروع	الثورة	الذي	عمل	عليه	طويال

إيجابية	على	صعيد	األوضاع	الداخلية	في	املجتمعات	العربية.	أما	الحامل	االجتماعي	لهذا	املشروع	فقد	
كان	يتمثل	في	القوى	الثورية	الناقمة	على	أوضاع	الفساد	واالستبداد	في	املجتمعات	العربية.

	ولكن	مع	تعاظم	املخاطر	الوجودية	الجدية	التي	تواجهها	املجتمعات	العربية	راهًنا،	وجد	الدكتور	
كلها.	وهو	مشروع	واسع	 في	األمة	 يتمثل	 لهذا	املشروع	 الحامل	االجتماعي	 أن	 تعبيره،	 طيب،	على	حد	
والقومي	 الوطني	 اليسار	 أق�سى	 إلى	 الديمقراطي	 والقومي	 الوطني	 اليمين	 أق�سى	 من	 يمتد	 شامل،	

الديمقراطي)55).

وما	يجمع	هؤالء	أيديولوجيا	عامة،	تنّمي	فيهم	اإلرادة	السياسية	الفاعلة	والوعي	التاريخي	الحصيف	
للوقوق	في	وجه	التحديات	املعقدة	في	الداخل	والخارج،	تلك	التحديات	الهائلة	املتدفقة	في	الخارج	في	
ظل	نزوع	النظام	العولمي	الجديد	للهيمنة	على	العالم،	ومن	ضمنه	العالم	العربي،	هيمنة	رأسمالية	

نيوليبرالية	متوحشة)56).

االنتاج	 "أس	 يظل	 الذي	 العقل	 إلى	 يستند	 لم	 ما	 	،
ً

فاعال منتًجا	 يكون	 أن	 املشروع	 لهذا	 يمكن	 وال	

)53)	املصدر	نفسه،	ص	212-211.	

)54)	املصدر	نفسه،	ص	212.	

)55)	املصدر	نفسه،	ص	214.	

)56)  املصدر	نفسه،	ص	214.	
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ذاته؛	 الحين	 وفي	 املعني(	وكذلك	 )لإلنتاج	 له	 أنه	موضوع	بحث	 إلى	 األولى؛	إضافة	 الفلسفي	ووحدته	
ناظم	من	نواظمه	التنهيجية")57).

مالحظات نقدية عامة حول مقترح تيزيني الخاص بإمكان اإلنتاج الفلسفي العربي 
املستقبلي وأهميته

الذي	 نصه	 في	 طيب	 الدكتور	 إليه	 ذهب	 ما	 حول	 تتمحور	 مالحظات	 جملة	 يأتي	 ما	 في	 نسجل	
اتخذناه	موضوًعا	أساًسا	للورقة	البحثية	هذه،	وعنوانه:	"الفلسفة	وآفاقها	في	الفكر	العربي	املعاصر"	
الذي	جاء،	كما	أسلفنا	في	موضع	سابق،	ضمن	كتاب	مشترك	مع	أبو	يعرب	املرزوقي	عنوانه:	"آفاق	
فلسفة	عربية	معاصرة".	وهي	مالحظات	أولية	مبينة	على	ما	نراه	تحوالت	طرأت	على	مواقف	الدكتور	
طيب	الفكرية	من	قضايا	ومسائل	مختلفة،	وذلك	استناًدا	إلى	مواقفه	ووجهات	نظره	السابقة	حول	
املوضوعات	ذاتها.	وقد	أشار	هو	نفسه	إلى	بعض	هذه	التحوالت	في	كتاباته	ومقابالته،	وهذه	مسألة	
بالصعوبات	 الفلسفي	يعيش	مرحلة	زمنية	طويلة	نسبًيا،	مفعمة	 للفكر	 في	مسيرة	أي	منتج	 طبيعية	

والتراجعات	والتحديات	والتحوالت.	

1. تحولت على صعيد استخدام املصطلحات: التفسير واملغزى

تراجع	صاحبه	 هو	 املعاصر"	 العربي	 الفكر	 في	 وآفاقها	 "الفلسفة	 النص	 هذا	 في	 الالفت	 األمر	  
سبيل	 على	 هنا	 ونشير	 السابقة.	 نصوصه	 في	 قراءتها	 اعتدنا	 مصطلحات	 استخدام	 عن	 الواضح	
املثال	إلى	انحسار	مصطلح	الثورة	لصالح	مصطلح	النهضة،	ومصطلحات	القوى	الثورية،	والقوى	
التقدمية،	والصراع	الطبقي،	لصالح	مصطلح	األمة	بصيغتها	القومية،	والدعوة	إلى	تشكيل	حامل	
إلى	 اليمين	 أق�سى	 من	 املختلفة،	 األيديولوجية	 بتوجهاتها	 املجتمعية	 القوى	 سائر	 يضم	 اجتماعي	
بالنسبة	 كذلك	 واألمر	 الديمقراطية.	 القومية	 القوى	 دور	 إبراز	 على	 الحرص	 مع	 اليسار،	 أق�سى	
على	مصطلحات:	 تأكيد	 املقابل	 في	 هناك	 ليكون	 الجدلية،	 واملادية	 التاريخية	 املادية	 إلى	مصطلحي	
السوسيوثقافي،	والسوسيوسيا�سي،	واالبيستيمولوجي،	وحتى	البنيوي	والوظيفي،	مع	حرصه	على	

)57)	املصدر	نفسه،	ص	217.	
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تقديم	تصوره	ملضامين	هذه	املصطلحات	األخيرة.

والسؤال	الذي	يفرض	ذاته	هنا	هو:	هل	تعود	أسباب	عملية	االنتقال	هذه	إلى	عملية	تحول	داخلية	
نظرية	 ال	 فعلية،	 بصورة	 والعودة	 والتجربة،	 الخبرة	 على	 بناء	 وذلك	 نفسه،	 طيب	 الدكتور	 فكر	 في	
فحسب،	إلى	الوضعية	املشخصة	التي	تعيشها	مجتمعاتها،	والتمعن	فيها،	وذلك	إلعادة	عملية	البحث	
والتمحيص	في	قضاياها	ومشكالتها،	ودراسة	احتياجاتها،	وتقديم	الحلول	املناسبة،	استناًدا	إلى	القراءة	
املعمقة	املركبة	للواقع	املعقد	الذي	تعيشه	مجتمعاتنا	على	وجه	التخصيص،	واملجتمعات	اإلنسانية	
اضمحالل	 نقل	 لم	 إن	 وتراجع،	 السوفياتي،	 االتحاد	 انهيار	 مرده	 التحول	 هذا	 إن	 أم	 عامة؟	 بصورة	
دور	األحزاب	الشيوعية	والعمالية	واليسارية	بصورة	خاصة	في	منطقتنا،	األمر	الذي	أثر	من	ناحيته	
الفلسفية؛	 الفكرية	 وتوجهاتهم	 مساراتهم	 في	 تعديالت	 إدخال	 نحو	 بهم	 ودفع	 املفكرين،	 توجهات	 في	
لتأتي	منسجمة	إلى	حٍد	ما	مع	التطورات	املتسارعة	التي	كانت،	والنتائج	التي	أفضت	إليها	على	مختلف	

املستويات،	ال	سيما	الفكرية	الفلسفية،	واأليديولوجية،	وانعكاسات	ذلك	دولًيا	وإقليمًيا	ومحلًيا؟

في	الحالة	األولى،	نكون	أمام	جهد	فكري	متمّيز	أصيل،	يجعل	من	الوضعية	املشخصة	واحتياجاتها	
املحور	الذي	يتمفصل	حوله	جهد	الباحثين	واملشتغلين	في	امليدان	الفكري	الفلسفي،	واملقياس	الذي	
لجملة	 إلى	حلول	 ثم	 تفسيرات،	ومن	 إلى	 الوصول	 بقصد	 األنحاء	 في	مختلف	 تضبط	عليه	خطواتهم	
املشكالت	املنِهكة	التي	تعانيها	مجتمعاتنا؛	وهي	مشكالت	مزمنة،	توحي	في	بعض	األحيان	أنها	أصبحت	
جزًءا	من	هويتنا	املجتمعية،	ومن	ثم	فإن	أي	محاولة	ملعالجتها	تبدو	كأنها	سباحة	ضد	التيار	الجارف.

دمت	في	املا�سي	جملة	مشروعات	أيديولوجية-	فلسفية	في	سعي	جاد	من	جانب	منتجي	الفكر	
ُ
وقد	ق

الفلسفي	والسيا�سي	النظري،	وذلك	بهدف	الوصول	إلى	حلول	بشأن	مشكالت	االستبداد،	والفساد،	
والتشدد	الديني،	والتعصب	القومي،	والتخلف	العلمي،	واألمية،	والفقر؛	ولكنها	)الحلول	املقدمة(	لم	
تخرج	بصورة	عامة	عن	نطاق	الوصفات	الجاهزة	املستوحاة	من	التجارب	الحية	التي	تمت	في	املجتمعات	
األخرى	بناء	على	احتياجاتها.	وُيشار	هنا	على	سبيل	املثال	ال	الحصر	إلى	التنظيرات	القومية	واألممية	
االشتراكية،	والقومية	االشتراكية،	وحتى	العلمانية؛	األمر	الذي	لم	يؤد	إلى	حدوث	تفاعل	حقيقي	بين	
تماًما.	فمع	 العكس	 وانما	ما	حدث	كان	 املتوقعة،	 أو	 املفترضة	 النظريات	وحواملها	االجتماعية	 تلك	
	بالناصرية	بعد	هزيمة	1967،	وإفالس	املشروع	األممي	بعد	انهيار	االتحاد	

ً
انهيار	املشروع	القومي	ممثال

السوفياتي	عام	1991،	وجدنا	اندفاًعا	غير	مسبوق	لتيارات	اإلسالم	السيا�سي	بصيغها	املختلفة.	

بين	 التفاعلية	 بالعالقة	 واملهتمين	 الفلسفة	 منتجي	 من	 بعدد	 دفع	 الذي	 هو	 األمر	 هذا	 كان	 وقد	 	
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التوجهات	النظرية	الفكرية	والفلسفية	واأليديولوجية	من	جهة،	والنتائج	العملية	على	أرضية	الواقع	
من	جهة	أخرى،	إلى	مراجعة	أفكارهم،	ومحاولة	إعادة	النظر	في	كل	ما	كانوا	قد	قبلوا	به	أو	رفضوه	في	

مرحلة،	أو	مراحل،	سابقة.

أما	في	الحالة	الثانية،	فنكون	أمام	عملية	إعادة	اصطفاف،	إذا	صح	التعبير،	أو	إعادة	تموضع،	من	
موقٍع	تبشيري	حالم،	ولكن	بناء	على	احتياجات	وتوجهات	وضعيات	مجتمعية	مشخصة	أخرى،	مغايرة	
لتلك	التي	نعيشها،	مع	اإلقرار	بوجود	تقاطعات	يفرضها	واقع	العوملة،	والقواسم	املشتركة	التي	تجمع	

بين	مختلف	التجارب	اإلنسانية،	وتعبر	عنها	على	املستوى	النظري.

أم	إن	املوضوع	في	واقع	الحال،	يشمل	هذا	وذاك،	كما	كان	يحلو	للدكتور	طيب	أن	يفعل	في	سعيه	
من	أجل	تقديم	تفسيرات	مقبولة	لقضايا	معقدة	متداخلة؟

2. السعي من أجل الوصول إلى صيغة توفيقية بين الفلسفة والدين

يعتبر	الدكتور	طيب	العالقة	بين	الدين	والفلسفة	واحدة	من	أكثر	املشكالت	النظرية	حساسية،	
ومن	أكثرها	تعقيًدا	منذ	بدايات	التاريخ	اإلسالمي	وحتى	عصرنا	الراهن)58).

والجدير	بالذكر	هنا	هو	أن	مشروع	الدكتور	طيب	األساس:	"من	التراث	إلى	الثورة"،	كان	هاجسه	
ن	من	تقديم	قراءة	جديدة	للتراث،	تعطي	األولوية	للعقل	على	حساب	النقل؛	وذلك	

ّ
األكبر	هو	التمك

ا	من	احتياجات	الوضعية	املشخصة	لواقع	املجتمع	العربي.	ومن	هنا	كان	حرصه	على	إظهار	
ً
انطالق

التوجهات	املادية	لدى	بعض	الفالسفة	في	املجتمع	العربي	اإلسالمي	الوسيط،	وال	سيما	ابن	رشد	وابن	
خلدون	وابن	طفيل،	والرازي	وغيرهم.

وكان	الشاغل	البحثي	املفصلي	للدكتور	طيب	في	تلك	املرحلة	هو	التمييز	بين	الطابع	النسبي	للحقائق	
ا	من	معاينته	الواقع	املشخص	املتغير.	بينما	كان	املتمّسك	

ً
التي	كان	الفيلسوف	يتوصل	إليها،	انطالق

بالتفسير	الحرفي	للنص	الديني	يصر	على	الحقائق	املطلقة	التي	يدعو	إليها	النص،	بناء	على	قراءته	له.	
وكانت	املهمة	األساسية	بالنسبة	إلى	هذا	األخير	تتجسد	في	عملية	تطويع	الواقع	ليأتي	موائًما	لروحية	

حقائقه	املطلقة.	

)58)	املصدر	نفسه،	ص	210.	
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ولكن	الذي	ال	يمكن	للمرء	تجاهله	في	مقاربة	الدكتور	طيب	الجديدة	لهذه	العالقة	هو	أنه	يحاول	
األبيستمولوجي	 باالعتبار	 النسقي،	 "التمايز	 احترام	 إلى	 داعًيا	 والفلسفة،	 الدين	 ميداني	 بين	 التمييز	
بينهما")59).	فالدين	هو	الدين	والفلسفة	هي	الفلسفة.	هذا	مع	تأكيده	املستمر	على	أن	قضايا	الوجود	
واملعرفة	والقيمة	ما	زالت	من	املوضوعات	األساس	التي	يتمحور	حولها	الجهد	الفلسفي،	و	ال	يخفى	

على	القارئ	املتابع	مدى	اهتمام	الدين	من	جانبه	بهذه	القضايا.

فالعالقة	بين	الدين	والفلسفة	ال	تقتصر	على	اشتراكهما	في	االهتمام	بالقضايا	"املصيرية	الكبرى	
املتصلة	بتضامن	الناس	وبكرامتهم	ومقاومتهم	لقوى	التسلط	والعدوان")60)،	بل	تمتد	أيًضا	إلى	القضايا	
األساس	التي	ما	زالت،	وفق	ما	يذهب	إليه	الدكتور	طيب،	تكّون	امليدان	األساس	للفلسفة،	وهي	قضايا	

الوجود	واملعرفة	والقيمة.

العقل	 "تصور	 على	صعيد	 والفلسفة(	 الدين	 )بين	 بينهما	 القائم	 بالتمايز	 إقراره	 من	 الرغم	 وعلى	
ومرجعيته	وحدوده	األبيستمولوجية"،	إال	أنه	يبني	على	االحترام	املتبادل	والندية	التنافسية	والتسامح	

العميق	في	العالقة	بين	الطرفين	املذكورين")61).

أي	اسم	 والسياسة/الدولة	تحت	 الدين	 بين	 الفصل	 أو	 العلمانية،	 أن	موضوع	 األمر	 في	 والالفت	
كان،	يغيب	بصورة	شبه	كاملة	عن	نص	الدكتور	طيب	املشغول	بإمكان	ظهور	إنتاج	فلسفي،	يكون	

أساًسا	ملشروع	نهضوي	حامله	األمة	بكاملها،	من	أق�سى	اليمين	إلى	أق�سى	اليسار.

وعلى	الرغم	مما	يقدمه	من	تسويغ	لطرحه	هذا،	يتمثل	في	الصراع	العربي	الوجودي	مع	املشروع	
عربي	 نهوض	 مشروع	 إطار	 ضمن	 بكاملها،	 األمة	 طاقات	 من	 االستفادة	 يستوجب	 الذي	 الصهيوني	
تعانيه	املجتمعات	 الذي	 الحال	 في	تجاهل	واقع	 الدكتور	طيب	ال	يوفق	كثيًرا	 تنويري	جديد)62)؛	فإن	
إلى	جانب	 تلتهم	املوارد،	الطبيعية	منها	والبشرية.	هذا	 التي	 العربية	على	صعيد	الصراعات	الداخلية	
سعي	كل	دولة	عربية	إلى	التقوقع	على	ذاتها،	واالنصراف	إلى	قضاياها،	واقتصار	عالقاتها	مع	محيطها	

)59)	املصدر	نفسه،	ص	210.	

)60)	املصدر	نفسه،	ص	211.	

)61)	املصدر	نفسه،	ص	210.	

)62)	املصدر	نفسه،	ص	214.	
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العربي	على	ما	تقتضيه	الضرورات	األمنية	الخاصة	باستمرارية	السلطة.

إن	ما	يقدمه	الدكتور	طيب	بخصوص	إمكان	التوفيق	بين	الفلسفة	والدين،	مع	إشارته	إلى	إمكان	
من	 الفلسفي	 املوقف	 تعليق	 "ضرورة	 إلى	 ذهب	 إذ	 املوضوع،	 هذا	 كانط	حول	 قدمه	 مما	 االستفادة	
عرب	 فالسفة	 آراء	 من	 اتخذها	 التي	 املواقف	 مع	 كبير	 حٍد	 إلى	 يتعارض	 منطقًيا")63)؛	 تعليًقا	 الدين	
إلى	موقفه	من	جهد	زكي	نجيب	 معاصرين	حول	قضايا	مشكلة	مماثلة؛	ونشير	هنا	على	سبيل	املثال	
التي	تعمل	 التلفيقية	 النزعة	 في	خانة	 التراث	واملعاصرة.	إذ	وضع	تلك	الجهود	 بين	 التوفيقية	 محمود	

وفق	توصيف	الدكتور	طيب	على	الجميع	بين	املتعارضات	املتناقضات	من	التراث.	

ومرة	أخرى	نجد	أنفسنا	أمام	ضرورة	التساؤل	عّما	يفسر	هذا	التحّول	الكبير	عند	الدكتور	طيب:	
هل	املوضوع	يتعلق	بتحّول	فكري	داخلي	بعد	كل	ما	حصل؟	أم	إن	املوضوع	يدخل	في	عداد	صيغة	من	
صيغ	التقية	التي	يلجأ	أصحابها	من	الفالسفة	إلى	النص	امللتبس	املراوغ؟)64)؛	من	دون	"النص	املنبسط	
عمًقا	 واسعة	 تاريخية	 فكرية	 تأثيرات	 إحداث	 من	 يتمكن	 لم	 الذي	 واملالحق")65)	 واملتوتر	 املفتوح	
لـ	"النص	املهيمن"	و"السياسة	املهيمنة"	 وسطًحا)66).	إذ	ظل	"حبيس	املجموعات	املثقفة	واملناهضة	
و"الفقه	املهيمن")67).	هذا	في	حين	إن	الفعل	في	التاريخ	الفلسفي	العربي	-	وفق	ما	يذهب	إليه	الدكتور	
طيب	نفسه-	"كان	من	نصيب	أولئك	الذين	تماهوا	مع	السلطة	السوسيوثقافية،	وأولئك	الذين	راوغوا	
والقاع	 )الفقهي(	 واألوسط	 املهيمن(	 )السيا�سي	 األعلى	 في	 السلطة	 اختراق	هذه	 في	هذا،	وعملوا	على	

)الجماهيري()68).

)63)	املصدر	نفسه،	ص	211.	

)64)	للمزيد	حول	هذا	املوضوع	راجع:

بترا	 )دمشق:	 تخومها،	 وحتى	 "الفلسفة"	 قبل	 العربي	 الفكر	 األول	 القسم	 الوسيطة:	 العربية	 الفلسفة	 إلى	 الالهوت	 من	 تيزيني،	 طيب	

للطباعة	والنشر	والتوزيع،	2002(.	ص244-243.	

)65)	املصدر	نفسه،	ص243.

)66)	املصدر	نفسه،	ص	243.	

)67)	املصدر	نفسه،	ص	244.	

)68)	املصدر	نفسه،	ص	244.	
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التهديدات	 مواجهة	 في	 طيب	 الدكتور	 إليه	 لجأ	 التراثي	 االستلهام	 صيغ	 من	 صيغة	 أما	 نحن	 هل	
في	ظل	غياب	 الصهيوني	وفق	توصيفه،	خاصة	 لها	األمة	من	جانب	املشروع	 تتعرض	 التي	 الوجودية	

البديل	املقنع	القادر؟

وهل	يمكننا	استناًدا	إلى	هذا	االستلهام	تفسير	موقف	الدكتور	طيب	من	السلطة	السياسية	نفسها،	
وليس	من	الدين	وحده؟

وسعيه	 طيب،	 الدكتور	 جدية	 نقدر	 فنحن	 وتفسيرات.	 أجوبة	 إلى	 التوصل	 بقصد	 طرح	
ُ
ت أسئلة	

املستمر	من	أجل	الوصول	إلى	حلول	نظرية،	تكون	بمنزلة	دليل	عمل،	وخريطة	طريق	ملعالجة	مشكل	
محوري	في	واقعنا	املشخص.

وفي	الجانب	اآلخر،	نرى	أنه	من	حق	القراء	املهتمين	املتابعين،	ال	سيما	من	الباحثين	الشباب،	أن	
يطلعوا	على	مالمح	التحّول	الفكري	الكبير	الذي	نالحظه	في	توجهات	الدكتور	طيب	بعد	عام	2000،	

مقارنة	مع	أفكار	وآرائه	التي	كانت	في	سبعينيات	وثمانينيات	القرن	املنصرم.	

3. النزعة التبشيرية

املجتمعات	 نهضة	 في	 يسهم	 عربي،	 فلسفي	 إنتاج	 ظهور	 ضرورة،	 بل	 احتمالية،	 تناوله	 سياق	 في	
العربية	وتنويرها،	يكتفي	الدكتور	طيب	بالطابع	العام	التبشيري	الذي	ال	يحدد	اآلليات	التي	يمكن	أن	

عتمد	إلنجاز	املطلوب،	وال	يبين	مسؤوليات	القوى	املختلفة.
ُ
ت

أن	قوى	 تماًما	 يدرك	 النهضوي؛	وهو	 للمشروع	 لتكون	حاملة	 بأجمعها	مدعوة	 األمة	 أن	 يرى	 فهو	
التغيير،	أو	تلك	التي	تريد	التغيير	في	هذا	املجتمع	مقيدة	بإجراءات	وممارسات	السلطات	االستبدادية	
التي	تحكم	شعوبها	باسم	املقاومة	واملمانعة،	وهي	ترفع	شعارات	قومية	كبيرة	لتغطي	انقضاضها	على	
الداخل	الوطني	الذي	تمارس	فيه	النخر	والنهب،	وتق�سي	أي	إمكان	واعد	يعطي	األمل	بإمكان	التغيير	
نحو	األفضل.	هذا	مع	العلم	بأنه	يحدد	الحرية	والديمقراطية،	واحترام	التعددية،	بوصفها	الشروط	
التي	ال	يمكن	تجاوزها	على	طريق	إبداع	اإلنتاج	الفلسفي	املطلوب	املشار	إليه،	لكن	الحديث	هنا	ال	

يتجاوز	اإلطار	العام	الهالمي.

إلى	جانب	ذلك،	هناك	عمومية	تخّيم	على	النص	الذي	نحن	بصدده	بخصوص	بعض	املفهومات	
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واملصطلحات،	مثل	العوملة	التي	تعامل	وكأنها	مذهب	أو	اتجاه	عقائدي	أو	فكري	قائم	بذاته.	في	حين	إن	
العوملة	في	واقع	األمر،	هي	ظاهرة	برزت	نتيجة	التطورات	املتسارعة	التي	حدثت	على	مستوى	التقنيات،	
وعالم	املال،	والشركات،	وتطور	وسائل	االتصاالت.	ولهذه	الظاهرة	جوانب	إيجابية	وأخرى	سلبية.	أما	
أن	نتعامل	مع	هذا	املصطلح	وغيره	من	املصطلحات	من	مثل	الليبرالية	الجديدة	والتفكيكية	والوضعية	
	متجانًسا،	يمكن	

ً
والبنيوية...	إلخ	التي	تشير	إلى	الفلسفات	واالتجاهات	الفكرية	املعاصرة	بوصفها	كال

أن	نتخذ	املوقف	منها	سلًبا	أو	إيجاًبا	باتجاه	الرفض	الكلي	أو	القبول	الكلي،	فهذا	أمر	يستوجب	إعادة	
النظر	فيه،	وذلك	في	ضوء	حقائق	الواقع	املعقد	الذي	تعيشه	مجتمعاتنا،	وهو	واقع	يستلزم	القطع	
ن	عادة	الوصول	إلى	الحلول	

ّ
مع	األفكار	اإلطالقية	قدر	املستطاع،	لصالح	التوجهات	النسبية	التي	تمك

اإلبداعية	التي	تخلق	املساحات	املشتركة،	وتبتكر	الحلول	التي	تكون	لصالح	الجميع.

خاتمة

مهما	يكن،	ال	بد	أن	نسجل	للدكتور	طيب	التقدير	واالحترام	لحرصه	على	تقديم	جهد	نظري	حريص،	
الظالمية	 التوجهات	 أنهكتها	 التي	 باملجتمعات	 التنويري	 النهوض	 عملية	 في	 اإلسهام	 صاحبه	 به	 أراد	
بين	 بعضهم	 يؤججها	 التي	 القطيعية	 الهيستيرية	 النزعات	 وتجاوز	 املختلفة،	 األيديولوجية	 بشعاراتها	
أوساط	مختلف	املكونات	املجتمعية	التي	انساقت	من	دون	وعي	منها	إلى	ميادين	التدمير	الذاتي،	وذلك	
عوًضا	عن	التفكير	املشترك	في	كيفية	الخالص	املشترك	من	االحتماالت	السوداوية	التي	ينذر	بها	واقعنا	

املفتوح	على	االحتماالت	الكارثية	جميعها.

لقد	اجتهد	الرجل،	وأصاب،	ولكن	الواقع	املعقد	يلزم	أحياًنا	منتقديه	-خاصة	في	ظل	عدم	فاعلية	
القوى	املرشحة	للتغيير-	بالبقاء	ضمن	دائرة	العموميات،	وهي	الدائرة	التي	تظل	في	األحوال	جميعها	

أفضل	من	دائرة	الصمت	السلبي.	


