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مبادئ الجتماع الفاضل وغير الفاضل وأنماطهما في فكر الفارابي وطيب 
تيزيني

حسن	اشرواو)1)

تمهيد

والعلوم	 الفلسفة	 حقل	 في	 كبيرة	 وإساهمات	 مهًما،	 فلسفًيا	 منجًزا	 تيزيني	 الطيب	 الراحل	 خلف	
اإلنسانية،	ويشمل	منجزه	الفكر	العربي	واإلسالمي	واملجتمع	والدولة	والتنظيم	االجتماعي	والسيا�سي	

والفكري	للمجتمعات	العربية	وللمجتمع	السوري	بصورة	خاصة.

تحيط	 ومتماسكة	 نقدية	 منهجية	 بمقاربة	 العربي	 الفلسفي	 اإلرث	 على	 مبكًرا	 تيزيني	 اشتغل	 لقد	
ا	من	استجالء	وحدة	الفكر	العربي	منذ	

ً
بالقضايا	املجتمعية	وبالتنظيم	االجتماعي	والسيا�سي،	انطالق

ا	من	النبش	في	الجذور	املعرفية	والتاريخية	للفلسفة	العربية	
ً
ظهور	اإلسالم	إلى	الزمن	الراهن،	وانطالق

واإلسالمية،	وقراءتها	بمرجعية	فكرية	تنطلق	من	املنهج	الجدلي	الذي	يضع	املادية	في	مواجهة	املثالية،	
وتستحضر	األوضاع	االقتصادية	واالجتماعية	والسياسية	والثقافية	للمجتمع	العربي.

تيزيني،	 طيب	 فكر	 في	 النظرية	 املنطلقات	 أهم	 الوسيط	 العصر	 في	 اإلسالمية	 الفلسفة	 وتشكل	
اإلنساني	 االجتماع	 مبادئ	 ملقاربة	 الدراسة	 في	هذه	 التي	نستحضرها	 الفارابي،	 كتابات	 وبالخصوص	
والفاسق.	 والضال	 الجاهل	 االجتماع	 بمثل	 له،	 املناقضة	 األخرى	 االجتماعات	 أنواع	 الفاضل،	وفهم	
ويتقاطع	تيزيني	مع	الفارابي	في	رسم	مالمح	هذا	االجتماع	اإلنساني	وفي	بناء	نماذج	تجسد	الواقع	العربي	
املعاصر،	وتسائل	الحرية	والفكر	والدولة	في	مجتمعاتنا.	وإن	كان	الفارابي	يقدم	رؤية	مثالية	ألنماط	
أشكال	 لفهم	 ا	 مهمًّ ا	 فلسفيًّ 	

ً
تحليال املادية	ستشكل	 تيزيني	 بمقاربة	 مقارنته	 فإن	 اإلنساني،	 االجتماع	

معالم	 تحدد	 ونقدية	 مقارنة	 رؤية	 وفق	 الفاضل،	 وغير	 الفاضل	 العربي	 البشري	 والتنظيم	 االجتماع	

)1)		أستاذ	الفلسفة	وباحث	في	علم	االجتماع،	ماجستير	اإلدارة،	حقوق	اإلنسان	والديمقراطية،	جامعة	ابن	زهر-	أكادير،	املغرب.
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الدول	والسلطة	والحرية.

يتحدد	منهج	هذه	الدراسة	في	املقاربة	النقدية	الفلسفية	لفكر	كل	من	الفارابي	وتيزيني،	ومقارنة	
تحديدهما	املدَن	أو	الدول	الفاضلة	وغيرها،	أو	باألحرى،	نسعى	إلى	فهم	تصوريهما	حول	أنماط	الوجود	
االجتماع	 ألنماط	 الفلسفي	 املفاهيمي	 التحديد	 في	 مقاربتنا	 وتتمثل	 السيا�سي،	 والتنظيم	 االجتماعي	
البشري	السيا�سي،	والتركيز	على	مكامن	التوافق	والتباين	الفكري	والفلسفي	بين	الفارابي	وتيزيني،	وبعد	
ذلك	استخراج	معالم	املعالجة	النقدية	التي	قام	بها	للتراث	هذا	األخير	وضبط	رهاناتها،	لذلك	تجيب	
هذه	الدراسة	على	سؤال	محوري	يتحدد	باألتي:	ما	معالم	التنظيم	السيا�سي	الفاضل	وغير	الفاضل	في	
فكر	كل	من	الفارابي	وتيزيني؟	كيف	يمكن	فهم	تصور	تيزيني	للدولة	باالستناد	إلى	املرجعية	الفارابية؟	
أين	تتجلى	املالمح	النقدية	لفكر	صاحب	"آراء	أهل	املدينة	الفاضلة"	في	كتابات	تيزيني؟	وأخيرا	كيف	

يمكن	قراءة	فكر	الفارابي	في	ضوء	مقاربة	تيزيني؟	

: الجتماع السيا�سي الفاضل وغير الفاضل عند الفارابي
ً

أول

كيف نقرأ فلسفة الفارابي؟

لقد	حاولت	كتابات	معاصرة	عدة	إعادة	قراءة	منجز	الفارابي،	بوصف	أن	هذا	األخير	لم	يفهم	بعد	
كما	ينبغي،	وأن	فلسفته	لم	تستوعب	بالشكل	الكامل	ملدة	طويلة،	فمنذ	أن	نشر	ليو	شتراوس	مقالته	
	مصنف	إحصاء	العلوم،	إال	تراكمت	كثير	من	

َ
1945؛	وال	سيما	إدراكه	أهمية عن	الفارابي	في	العام	

اإلسهامات	التي	حاولت	إعادة	قراءة	باقي	منجز	الفارابي،	وخاصة	كتاب	"آراء	أهل	املدينة	الفاضلة"	
الذي	يهمنا	أكثر	في	هذا	املقام.

في	البداية،	ال	بد	أن	نؤكد	أننا	أمام	تراث	تحكمه	تصورات	فلسفية	للكون	واإلنسان	ال	تخرج	عن	
السياق	الفكري	العام	الذي	أنتجه،	وال	يجب	أن	نقرأ	الفارابي	بعيًدا	عن	هذا	السياق	االجتماعي	والثقافي	
والسيا�سي.	على	أساس	أن	الفارابي	ال	يمكن	حصره	في	مهمة	"املترجم"	أو	"الشارح"	أو	"امللخص"،	وإنما	
أنتج	فكره	في	ضوء	مجتمعه،	وفي	ضوء	األيديولوجية	السائدة	في	مجتمعه،	فانتماؤه	إلى	مرحلة	تاريخية	
سياسية	 وتيارات	 ودينية،	 كالمية	 نزاعات	 وسيادة	 واملدني،	 السيا�سي	 التفكك	 سماتها	 أبرز	 من	 كان	
متصارعة	حول	قضايا	السلطة	والدين	واملجتمع،	جعل	فكر	هذا	األخير	ال	يبتعد	عن	املجتمع،	وبقيت	

تصوراته	الفلسفية	نتائج	لقراءته	معطياِت	الواقع	االجتماعي	الذي	ينتمي	إليه.
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ويقول	الفيلسوف	املغربي	محمد	عزيز	الحبابي	أن	الفارابية	تولدت	عن	"أزمة	سياسية	ومجتمعية	
وعن	أزمة	ضمير،	فاندفعت	تبحث	عن	املثل	في	"مدينة	فاضلة"،	رغبة	في	تحقيق	السعادة	القصوى،	
وتحقيق	مستقبل	بحسب	اتجاه	بدأ	مع	الفارابي	ولم	ينته.	فتاريخ	األمم	الحية	يتطور	باألزمات	خصوصا	
ا	
ً
في	ميدان	العمران")2).	محمد	عابد	الجابري	هو	اآلخر	يؤكد	البعَد	التاريخي	في	قراءته	الفارابي،	معترف
بأن	وراء	كتابة	"الجمع	بين	رأيي	الحكيمين"	هو	"الصراع	الصاخب	الذي	شهده	عصره،	صراع	اجتماعي	
حضاري،	عّبر	عن	نفسه	في	املجال	الفكري")3).	سيًرا	على	خطى	الجابري	والحبابي	نفسها،	يدرس	تيزيني	
لفهم	 األخير	 لذلك	يستحضر	سيرة	هذا	 بيئته،	 ابن	 الفارابي	 ذاته،	معتبًرا	 املنظور	 الفارابية	من	هذا	
فكره،	مبيًنا	أن	محاولته	محاولة	تستحضر	الواقع	في	بناء	صرح	فلسفي	شامخ،	كما	يسميه)4).		لذلك	
فالقول	بأن	منجز	الفارابي	طله	مثالي	هو	قول	مبالغ	فيه	وقول	اختزالي	لفلسفة	الفارابي،	بل	إن	تصوره	
للمدينة	الفاضلة،	وإن	كان	تصوًرا	ِصيغ	بنظرة	مثالية،	إال	أنه	ينطلق	من	معطيات	االجتماع	السيا�سي	

في	عهد	الفارابي.

الفاضل وغير الفاضل في الجتماعي السيا�سي

يعرف	الفارابى	املدينة	الفاضلة	بأنها	املدينة	القائمة	على	التعاون	على	تحصيل	السعادة،	وهى	تشبه	
الجسم	الذي	تتعاون	أعضاؤه	كلها	على	حفظ	الحياة،	ويقول	الفارابي	في	هذا	السياق:	"فاملدينة	التي	
يقصد	باالجتماع	فيها	التعاون	على	األشياء	التي	تنال	بها	السعادة	في	الحقيقة،	هي	املدينة	الفاضلة،	
ها	على	

ُ
واالجتماع	الذي	به	يتعاون	على	نيل	السعادة	هو	االجتماع	الفاضل،	واألمة	التي	تتعاون	مدنها	كل

ما	تنال	به	السعادة	هي	األمة	الفاضلة،	وكذلك	املعمورة	الفاضلة	إنما	تكون	إذا	كانت	األمم	التي	فيها	
تتعاون	على	بلوغ	السعادة")5).

	بين	البدن	واملدينة،	ولكنه	يؤكد	في	الوقت	نفسه،	على	أنه	ال	يبتغي	
ً

يظهر	أن	الفارابي	يعقد	تمثيال
بهذا	التمثيل	أن	يعبر	عن	كون	تراتب	أهل	املدينة	مسألة	طبيعية،	وإنما	هو	نتيجة	لعامل	اإلرادة،	وليس	

)2)	محمد	عزيز	الحبابي،	ورقات	عن	فلسفات	إسالمية،	)الدار	البيضاء:	دار	توبقال	للنشر،	1988(،	ص	10.

الثقافي	العربي،	 )3)	محمد	عابد	الجابري،	نحن	والتراث:	قراءات	معاصرة	في	تراثنا	الفلسفي،	ط5،	)الدار	البيضاء:	منشورات	املركز	

1986(،	ص	62.

)4)	طيب	تيزيني،	مشروع	رؤية	جديدة	للفكر	العربي	في	العصر	الوسيط،	ط5،	)دمشق:	دار	دمشق،1981(،ص	283.

)5)	أبو	نصر	محمد	الفارابي،	آراء	أهل	املدينة	الفاضلة	ومضاداتها،	)د.م:	منشورات	مؤسسة	هنداوي	للتعليم	والثقافة،	2016(،	ص	70.
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التراتبيات	 تجاه	 الفارابي	 فكر	 يحمله	 وعقالني	 مدني	 تصور	 يعبر	عن	 وهذا	 لألدوار.	 طبيعًيا	 تقسيًما	
االجتماعية.	ويقول	في	هذا	املضمار:	"غير	أن	أعضاء	البدن	طبيعية،	والهيئات	التي	لها	قوى	طبيعية.	
بها	أفعالهم	للمدينة	ليست	 وأجزاء	املدينة،	وإن	كانوا	طبيعيين،	فإن	الهيئات	وامللكات	التي	يفعلون	

طبيعية،	بل	إرادية")6).

وهو	 اإلمام،	 وهو	 	،
ً

أصال آخر	 إنسان	 يرأسه	 ال	 رئيس	 إلى	 حاجة	 في	 املدينة	 أن	 الفارابي	 أكد	 وقد	
الرئيس	األول	للمدينة	الفاضلة،	ووجب	توافر	مجموعة	من	الخصال	والسمات	في	شخصية	الرئيس،	
تكّون	الجوانب	السيكولوجية	والفيزيولوجية	واالجتماعية	واألخالقية،	ومنها	أن	يكون:	تام	األعضاء،	
جيد	الفهم	والتصور،	جيد	الحفظ	والفطنة	والذكاء،	حسن	العبارة،	محًبا	للتعليم	واالستفادة،	غير	
شره	على	املأكول	واملشروب	واملنكوح،	محًبا	للصدق،	محًبا	للعدل	وقوي	العزيمة...	إلخ.	لكن	يضيف	
ثاٍن،	 بإمكان	االستعاضة	برئيس	 في	أي	شخص،	لذلك	قال	 تتوافر	 الفارابي	أن	هذه	الخصال	قد	ال	
بشرائع	 إرشاد	 وجودة	 االستنباط،	 قوة	 والسنن،	 للشرائع	 ا	

ً
حافظ ا	

ً
عامل حكيًما،	 يكون:	 أن	 شريطة	

األولين.	لكن	إذا	لم	تتوافر	هذه	السمات	والخصال	في	شخص	واحد،	وكانت	في	متفرقة	في	شخصين	أو	
أكثر،	عهدت	لهم	مهمة	الرئاسة	بصورة	جماعية.

الغرض	إذن	من	املدينة	الفاضلة	تحصيل	السعادة،	فهذه	األخيرة	برأي	الفارابي	هي	الخير	األسمى	
	وال	في	وقت	من	األوقات	لينال	بها	�سيء	آخر،	وليس	وراءها	

ً
والخير	املطلوب	لذاته،	وليست	تطلب	أصال

�سيء	آخر	يمكن	أن	يناله	اإلنسان	أعظم	منها.	لذلك	كانت	السعادة	محصلة	املدينة	الفاضلة،	ونتيجة	
تحقق	شروط	االجتماع	البشري	الفاضل	القائم	على	التضامن	والتكامل	بين	األعضاء	وابتغاء	الخيرات	

للمدينة	واملجتمع،	وباملقابل	االبتعاد	عن	صيغ	املدن	غير	الفاضلة.

أما	أنماط	االجتماع	السيا�سي	غير	الفاضل	التي	سماها	الفارابي	مضادات	املدينة	الفاضلة،	فهي	
أربعة	أقسام	أو	أنواع:	املدينة	الجاهلة،	واملدينة	الفاسقة،	واملدينة	املتبدلة،	واملدينة	الضالة.

أما	املدينة	الجاهلة،	بحسب	ما	يرى	الفارابي،	وهي	مدينة	اعتقد	أهلها	أن	تحصيل	السعادة	يكون	
بإتباع	الشهوات	والتمتع	بامللذات،	لذلك	يقول	الفارابي	إنهم	لم	يعرفوا	السعادة	الحقيقية،	وتنقسم	
إما	لضمان	الضروريات	 املادي	والشهواني،	 في	االقتصار	على	 إلى	جماعة	مدن،	تشترك	 املدينة	 هذه	
)املدينة	الضرورية(	أو	للشهرة،	ويكون	أهلها	مذكورين	)مدينة	الكرامة(،	أو	ألجل	التمتع	باملحسوس	

)6)		املصدر	نفسه،	ص	70.
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اآلخرين	 على	 التغلب	 مثل	 من	 أخرى	 ألغراض	 أو	 والسقوط(،	 الخسة	 )مدينة	 واللعب	 الهزل	 إيثار	
وقهرهم	)املدينة	الغلبة(	أو	أن	يكون	ألفراد	املدينة	الحرية	في	الفعل،	وأن	يتصرف	كل	واحد	على	هواه	

)املدينة	الجماعية(.

والنوع	الثاني	من	االجتماع	الضال	هو	املدينة	الفاسقة،	وتمتاز	بكون	أهلها	يعلمون	حق	العلم	ما	
يعلمه	أهل	املدينة	الفاضلة،	ولكن	باملقابل	تبقى	أفعالهم	مثل	أفعال	أهل	املدينة	الجاهلة.

أما	النوع	الثالث	فهو	املدينة	املتبدلة	وهي	التي	كانت	آراؤها	في	القديم	آراء	أهل	املدينة	الفاضلة،	
ولكنها	تبدلت	وأصبحت	آراء	فاسدة.

وأخيرا،	هناك	املدينة	الضالة	تمتاز	بكون	أهلها	يعتقدون	بآراء	فاسدة	في	هللا	والعقل	الفعال،	ويكون	
رئيسها	ممن	أوهم	أنه	يوحى	له،	وهو	ليس	كذلك،	ويكون	قد	استعمل	في	ذلك	التمويهات	واملخادعات	

والغرور)7).

وقد	أولى	الفارابي	العدل	منزلة	مهمة،	فكان	مؤشًرا	لقياس	ما	إذا	كانت	املدينة	فاضلة	وغير	ذلك،	
فاملدن	غير	الفاضلة	تقوم	على	القهر،	قهر	القوي	للضعيف	والقضاء	عليه	واستعباده،	حتى	إذا	طبق	
العادل	 التوزيع	 عن	 ا	

ً
متحدث ويقول	 بالعدالة.	 حًبا	 وليس	 العقاب،	 من	 ا	

ً
خوف فقط	 كان	 العدل	 فيها	

للخيرات:	"فإذا	حصلت	الخيرات	للطائفة	القاهرة	فينبغي	أن	يعطى	من	هو	أعظم	غناء	في	الغلبة	على	
تلك	الخيرات	من	تلك	الخيرات	أكثر،	واألقل	غناء	فيها	أقل،	وإن	كانت	الخيرات	التي	غلبوا	عليها	كرامة،	

أعطي	األعظم	غناء	فيها	كرامة	أكبر،	وإن	كانت	أمواال	أعطي	أكثر،	وكذلك	في	سائرها")8).

الواضح	إذن	أن	ما	يقدمه	الفارابي	في	تصنيفه	أنماط	االجتماع	البشري	والسيا�سي	هو	االنطالق	من	
معطيات	الواقع	التاريخية	واالجتماعية،	وليس	تصوره	إعادة	إنتاج	لجمهورية	أفالطون	أو	لتصنيفات	
ا	 أرسطو،	بل	إن	قراءته	هي	قراءة	تجمع	بين	النمطين	بصيغة	عربية	إسالمية.	وخطابه	لم	يكن	دينيًّ
محًضا،	ولم	يبق	حبيس	التصورات	الدينية	لعهده،	بل	تميز	باستحضار	رؤية	عقالنية	وتحليلية	تجمع	

بين	املرجعية	الفلسفية	والدينية	واملادية	املنطقية.

)7)	راجع	قسم	القول	في	مضادات	املدينة	الفاضلة،	من	كتاب:	أبو	نصر	الفارابي،	آراء	أهل	املدينة	الفاضلة	ومضاداتها،	مصدر	سابق.

)8)	املصدر	نفسه،	ص	97.
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ثانًيا: أنماط الجتماعي السيا�سي في مشروع طيب تيزيني 

اإلرث الفكري الوسيط في مشروع تيزيني

الفكري	 التراث	 وهو	 قطًعا،	 الصعب	 الباب	 من	 تيزيني	 الطيب	 لألستاذ	 الفكري	 املشروع	 ينطلق	
الكالسيكي.	وقد	ألزم	نفسه	بالبحث	في	املوضوع	لعقود	منذ	كتابه	األول	"مشروع	رؤية	جديدة	للفكر	
)1971(،	والذي	كان	بمنزلة	إعالن	عن	خوض	تجربة	فكرية	تنطلق	من	 العربي	في	العصر	الوسيط"	
التراث	وتصل	إلى	التفكير	في	أنماط	الوجود	العربي	املعاصر،	وفي	قضايا	املركزية	الفكرية	والسياسية	

واالجتماعية.

الكبرى	 اإلسهامات	 ونقد	 التراث	 في	 التفكير	 إعادة	 تيزيني	 مشروع	 في	 الفكري	 املنطلق	 كان	 لقد	
للمفكرين	العرب	التي	تتناول	موضوع	التراث،	أو	باألحرى	سؤال:	كيف	نتعامل	مع	التراث؟	وال	تتسم	
محاولة	تيزيني	بالبناء	على	أنقاض	النقد	الذي	وجهه	للمفكرين	العرب	املعاصرين،	وبالخصوص	أنظار	
محمد	عابد	الجابري،	سالمة	مو�سى،	عباس	محمود	العقاد،	طه	حسين	وغيرهم،	إذ	إن	ذهولهم	عن	
وُيعاب	 الواقع،	 الفكر	عن	 إلى	فصل	 يعمدون	 يجعلهم	 اإلسالمي	 العربي	 التراث	 مع	 البنيوي	 التعامل	

عليهم	االنتقاء	في	التعامل	مع	اإلرث،	وتنا�سي	قسط	منه	عمًدا،	وإضاءة	غيره	بدافع	أيديولوجي.	

العقل	على	 العقالني،	وترجيح	كفة	 للتفكير	 في	االنتصار	 تيزيني	 الذي	قدمه	 التأويل	 وتكمن	جرأة	
اإلنتاج	 سياق	 عن	 ينفصلون	 ال	 املفكرين	 هؤالء	 أن	 معتبًرا	 املسلمين،	 الفالسفة	 محاوالت	 في	 النقل	
وتعده	 اإلسالمي	 اإلرث	 تهمش	 التي	 األوربي	 املركزي	 التصور	 ذات	 الرؤية	 ومنتقًدا	 اإلنساني،	 الفكري	
ممارسة	فقهية	إسالمية،	ال	فلسفية	فكرية	إنسانية.	وباملقابل	يؤكد	تيزيني	أن	جل	هؤالء	املفكرين	في	
العصر	الوسيط	–	وإن	كانوا	قد	قدموا	محاوالت	تحليلية	مهمة	في	مجتمعهم	وعصرهم	–	ظل	قاصًرا	
العالقات	 تغيير	 في	 لإلنسان	 الخالقة	 والقدرة	 الثورة،	 "مثل	 التغيير	 في	 الفاعلة	 العوامل	 إدراك	 عن	

االجتماعية	والسياسية	واالقتصادية".

ومن	حيث	املنهج،	فقد	اتسم	مشروع	تيزيني	باملنهج	الجدلي	املادي	التاريخي،	ينبني	على	استخدام	
باملا�سي	 وصلته	 للتراث	 متماسكة	 برؤية	 الوسيط	 الفكر	 تاريخ	 تحليل	 في	 املاركسية	 املفهومات	
كثير	 في	 املاركسية	 وبمرجعيته	 وتكراًرا،	 مراًرا	 املنهج	 بهذا	 يصرح	 تيزيني	 أن	 عنا	 يخفى	 وال	 واملستقبل.	
من	 التخلص	 إلى	 نقدية،	سعت	 ماركسية	 كانت	 تيزيني	 ماركسية	 أن	 املالحظ	 أن	 غير	 إسهاماته،	 من	
صرامة	املراحل	الخمس،	ال	سيما	في	ما	يخص	تاريخ	املنطقة	العربية،	إلى	جانب	إعطاء	مرونة	كبيرة	
إلى	أنها	كانت	منفتحة	 إلى	مسألة	استقاللية	الخطاب	الفكري	في	عالقته	بالواقع	االجتماعي،	إضافة	
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ومتصلة	بهواجس	محلية،	بأسئلة	التحرر	الوطني	والقومي	والنهضة	والتنوير	والثروة	الثقافية.	واملتميز	
في	املقاربة	التي	تبناها	تيزيني	أنه	ال	يخفي	علينا	الطابع	األيديولوجي	ملنهجه	وتصوراته	وفكره،	ومن	هذا	
ا	
ً
املوقع	وجه	سهام	النقد	لكل	قراءة	تدعي	"الحيادية"،	على	أساس	أن	هذا	الزعم	يخفي	بدوره	اصطفاف

ا.		 أيديولوجيًّ

التعبير	 للتراث،	وإن	صح	 السائدة	 للمقاربات	 نقدية	 نتائج	فكرية	 إلى	 تيزيني	 لقد	خلصت	محاولة	
يمكن	أن	نقول	بأنها	نتائج	تعيد	إنتاج	التراث	كما	لم	يتم	تصوره	من	قبل	من	طرف	املفكرين	الذين	
اشتغلوا	بقراءة	هذا	األخير.	يؤكد	تيزيني	أن	الفكر	االعتزالي	يعد	فلسفة	سابقة	لظهور	الكندي،	والذي	
يعده	كثير	من	املفكرين	املعاصرين	بمنزلة	أول	املتعاطين	للفلسفة	في	الحقل	اإلسالمي،	ويشير	تيزيني	
أنه	من	الخطأ	الفصل	بين	الفلسفة	وعلم	الكالم	في	هذه	املرحلة	من	التاريخ،	غير	أن	محاولة	الكندي	

كانت	تتسم	بإدخال	كثير	من	املعجم	الفلسفي	اليوناني	في	اللسان	العربي)9).

ومن	النتائج	املهمة	في	هذا	السياق	تأكيد	تيزيني	على	أن	الفارابي	مثل	لحظة	مادية	مستترة	خلف	
نظرية	الفيض؛	حيث	تميز	من	الكندي	الذي	كان	شديد	امليل	إلى	الغيب،	ما	أكسب	العلم	الطبيعي	
ا	له	تجاوز	الفارابي	فكرة	الخالق	من	عدم	إلى	األمر	السيا�سي	الذي	كثرت	

ً
نوًعا	من	االستقاللية.	وخالف

مشكالته	الخالفية	في	عصره،	مطابًقا	بين	جسم	السياسة	والجسم	الحي،	على	اختالف	أعضائه؛	حيث	
في	"مدينته	 الفارابي:	"فمشروعه	 في	وصف	مشروع	 تيزيني	 يجب	أن	يكون	لحمة	متجانسة)10).	ويقول	
	لذلك	الواقع،	أي	محاولة	

ً
الفاضلة"	لم	يكن	في	الحقيقة	إال	"التقاطة"	فكرية	فذة،	واعية	كثيًرا	أو	قليال

إلعطاء	تلك	املطامح	االجتماعية	في	"العدالة	والحرية	واألخوة"	أبعادها	النظرية	وشرعيتها	التاريخية.	
إن	"املدينة	الفاضلة"	هي	في	األصل	–	بحسب	الفارابي	–	مدينة	املسحوقين	في	املدينة	والريف	من	أرقاء	
وفالحين	معدمين،	هؤالء	الذين	كان	آلفاق	التطور	البورجوازي	املبكر	أن	تستوعب	مشكالتهم،	أي	أن	

تمنحها	إمكان	التحقق")11).

بخالف	النظرتين	السلفية	والالتاريخية	اللتين	تقرآن	فكر	الفارابي	في	حدود	تبسيطية	واختزالية،	

)9)	عبد	اللطيف	فتح	الدين،	املشروع	وغير	املشروع	في	"مشروع	رؤية	جديدة	للفكر	العربي	في	العصر	الوسيط".	عن	كتاب:	طيب	تيزيني:	

التراث	واملستقبل،	عبد	اإلله	بلقزيز	)محرًرا(،	)د.م:	منشورات	منتدى	املعارف،	2018(،	ص	52.		

)10)	طيب	تيزيني،	مشروع	رؤية	جديدة	للفكر	العربي	في	العصر	الوسيط،	مصدر	سابق،	ص	285.

)11)	املصدر	نفسه،	ص	283	–	284.
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الفلسفي	 الفكر	 تكوين	 في	 الالحق	 تأثيرها	 في	 فكرية	ضخمة	 نتائج	 ذات	 الفارابي	 محاولة	 تيزيني	 يعد	
املادي	في	املجتمع	العربي	اإلسالمي	الوسيط.	ذلك	أن	الفارابي،	في	اعتقاد	تيزيني،	لم	يتبَن	فكرة	الفيض	
األفلوطينية	بشكل	غير	نقدي،	بل	إنه	فعل	العكس	من	ذلك،	فقد	اكتسبت	الفكرة	على	يده	تطوًرا	
ا،	ما	أف�سى	إلى	نوع	من	امليل	املادي	الفلسفي	في	فكره،	ويبرز	لنا	هذا	األمر	بشكل	خاص	في	إطار	

ً
ملحوظ

الفهم	االجتماعي	التاريخي،	ذلك	أن	في	آرائه	حول	نشوء	وتطور	املجتمع	مالمسات	عميقة	للفكر	املادي	
االجتماعي.

الفلسفي	املادي	في	تصور	الوجود	االجتماعي	والسيا�سي	 تيزيني	في	سياق	حديثه	عن	امليل	 ويقول	
العامل	 دور	 أهمية	 خاللها	 من	 يؤكد	 والتي	 هذه،	 األولية	 التاريخية	 املادية	 نظرته	 "في	 الفارابي:	 لدى	
في	 الفارابي،	 يعارض	 اإلنساني،	 املجتمع	 وتطور	 وجود	 عملية	 في	 االقتصادي-	 -الصناعي	 االجتماعي	
الفيض	نفسها	 "املادة	االجتماعية"،	وفكرة	 في	ما	يخص	 الضبابية	 الالعقالنية	األفلوطينية	 آن	مًعا،	
وربما	 األول.	 املوجود	 أي	 الروحي،	 من	 املادي	 )فيض(	 وانبالج	 انبثاق	 على	 القائم	 األساس	 مبدئها	 في	
استطعنا	فهم	الجانب	األخير	هذا	من	املسألة	من	زاوية	أن	الفارابي	قد	أكسب	فكرة	الفيض	من	خالل	
في	فهم	تراث	 بارزة	 "ماديته"	االجتماعية	مضموًنا	جديًدا:	وحدة	وجود	مادية.	إن	هذا	يشكل	قضية	
الفارابي	الفلسفي.	إن	املنحى	املادي	الهرطقي	لدى	الفارابي	انطلق	من	رأيه	بأن	اإلنسان	االجتماعي	ليس	
"فطرًيا"	وبأن	ليس	هناك	من	إنسان	مطلق	فوق	املجتمع	والتاريخ،	بل	إنه	نتاج	تلك	امللكات	الإلرادية	
التي	تحصل	)له(،	وهي	الصناعات	وما	شاكلها")12).	الواضح	إذن	من	خالل	هذا	القول	هو	االستنتاج	
النقدي	الذي	وصل	إليه	تيزيني	والذي	ال	شك	في	أنه	بصورة	أو	بأخرى	أثر	في	تصور	تيزيني	كذلك	لفهم	
"املادة	االجتماعية"،	وأنه	استنتاج	يعيد	التفكير	بنظرة	تحليلية	تاريخية	في	اإلرث	الفلسفي	للفارابي.

لقد	شكل	االشتغال	الفكري	على	التراث	منطلًقا	أساًسا	في	مشروع	طيب	تيزيني،	فمن	خالله	حدد	
معالم	رؤيته	ألنماط	االجتماع	السيا�سي	العربي	املعاصر،	وبناء	عليه	رسم	الخطوط	العريضة	لنماذج	
ثالثية:	 استحضار	 إطار	 في	 خاصة	 املعاصرة،	 العربية	 املجتمعات	 في	 السائدة	 التصورات	 أنماط	 أو	
معالم	 تيزيني	 يحدد	 الخمس	 النماذج	 أو	 األنماط	 هذه	 نقد	 أنقاض	 وعلى	 التراث،	 الدين،	 السلطة،	

البديل	املقترح،	أو	باألحرى	خصائص	نموذج	االجتماع	السيا�سي	العربي	الفاضل.		

)12)	املصدر	نفسه،	ص	295.
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نقد النماذج الخمسة لالجتماعي السيا�سي العربي والحاجة إلى بناء النموذج الفاضل

ا	في	التراث	
ً
ال	يفتأ	طيب	تيزيني،	تصريًحا	وممارسة،	مؤكًدا	ارتباط	عنايته	واهتمامه	بوصفه	باحث

الديني	واملعرفي	للمنطقة،	بأهدافه	بوصفه	مواطًنا	ملتزًما	باإلسهام	في	تحريرها	ونهوضها	وتقدمها.	وهذا	
أمر	يكاد	يكون	مسلًما	به،	إذ	ال	يتصور	عقل	أي	قراءة	للما�سي	من	دون	حضور	تصور	ما	للمستقبل	بل	
رغبة	في	تحقيق	نموذج	ما	منه.	إنه	ال	سبيل	إلى	تحرير	حاضرنا	ومستقبلنا،	إذا	لم	نحرر	في	الوقت	نفسه	
ماضينا	التاريخي،	وهذا	لن	يحصل	من	دون	إعادة	فك	رموز	الكتابات	التراثية	واإلجابة	املجتمعية	عن	

سؤال:	كيف	نتعامل	مع	التراث؟

في	 السائدة	 األجوبة	 تكون	 أنماط،	 أو	 نماذج	 خمسة	 تيزيني	 يحدد	 السابق	 السؤال	 من	 ا	
ً
انطالق

مجتمعاتنا،	والتي	تحاول	بناء	تصور	للوجود	االجتماعي	والسيا�سي	لإلنسان	العربي	في	عالقته	بالذات	
النماذج	 لهذه	 تحليلية	 محاولة	 	1967 سنة	 الذي	صدر	 الثورة"	 إلى	 التراث	 "من	 كتاب	 ويعد	 واآلخر.	
الخمسة،	ويمتاز	هذا	الكتاب	بإحالل	تحليل	بنية	الخطابات	املتساوقة	في	لحظتها	الزمانية	املشتركة	
الكتاب	األول	"مشروع	رؤية	جديدة	 في	 التحليل	االجتماعي	والتاريخي	املارك�سي	الصارم	املعتمد	 محل	
للفكر	العربي	في	العصر	الوسيط"،	إذ	يتجه	تيزيني	في	هذا	الكتاب	الثاني	إلى	رصد	معالم	مشهد	أفقي،	
تتوازى	فيه	املسارات	الفكرية،	وتتحاور	في	ما	بينها،	ليقوم	بعد	ذلك	بتحليل	هذه	املستويات،	والوقوف	
أم	 الفكري	 تساوق	خطابها	 أم	 االجتماعية	 ما	يخص	والءاتها	 في	 أعطابها،	سواء	 أنه	 له	 يبدو	 ما	 عند	
الجدلي،	من	خالل	 املادي	 البعد	 أبعاد)13)؛	 ثالثة	 تيزيني	مقاربة	ذات	 أهدافها،	وقد	استحضر	 وضوح	
التشكيلة	 مكونات	 بين	 املصالح	 وتضارب	 االجتماعية	 إطاراتها	 داخل	 النظرية	 السياقات	 تأويل	
االجتماعية،	أما	البعد	الثاني	فيكمن	في	القراءة	النقدية	للخطابات	الفكرية	املتساجلة،	باستحضار	
مكوناتها	االجتماعية	ومصالحها	األيديولوجية،	وأخيرا،	يكمن	البعد	الثالث	في	طرحه	لآلفاق	املمكنة	
أو	املتاحة	أمام	قوى	التقدم	املجتمعي،	والتي	تكمن	في	نظر	تيزيني	في	الثورة	االجتماعية	بوصفها	البديل	

الوحيد	املمكن.		

للهوية	 جديد	 نموذج	 بناء	 تعيد	 محاوالت	 تيزيني	 حددها	 التي	 الخمسة	 النماذج	 هذه	 وتشكل	
العربية	باالستناد	إلى	معطيات	الواقع	ومشكالته،	وليست	محض	خطابات	تسعى	لفهم	العالقة	مع	
املا�سي،	بوصف	أن	هذه	النماذج	انتعشت	في	لحظة	زمنية	اتسمت	بالصراع	املجتمعي	حول	الخيرات	

)13)	املختار	بنعبدالوي،	قراءة	في	كتاب:	من	التراث	إلى	الثورة،	عن	كتاب:	طيب	تيزيني:	التراث	واملستقبل،	عبد	اإلله	بلقزيز	)محرًرا(،	

)د.م:	منشورات	منتدى	املعارف،	2018(،	ص	65.
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االجتماعية	والسياسية	بين	التيارات	الفكرية،	واستقصاء	املشروعية	لهدف	اقتراح	رؤية	ملا	يجب	أن	
يكون	عليه	املستقبل.

ويقول	تيزيني	في	مستهل	حديثه	عن	قراءته	املعاصرة	للنماذج	الخمسة:	"سوف	يستبين	لنا	الحقا	
في	حركته	 أي	 والذاتية	 املوضوعية	 وآفاقه	 في	مقتضياته	وموجباته	 )العربي	 الراهن	 أن	 أكثر	 بوضوح	
وتعميق	 الستيعاب	 الحقيقي	 املنطلق	 األساس	 حيث	 من	 يشكل	 وتوقعاتها(	 أشكالها	 بكل	 الداخلية	
العالقة	بين	التراث	واألصالة	واملعاصرة.	ولكن	يستبين	لنا	كذلك	أن	املنهجية	القادرة	على	انجاز	هذا	
تاريخي	تراثي	علمي	عميق	بمسؤولية	ما	تفعله	كل	 التي	ترفض	دفعة	واحدة	وعبر	وعي	 تلك	 األمر	هي	
التراثي	العدمي،	والتلفيقية،	مرورا	 في	منحاها	 إلى	املعاصرة	 الالتاريخية	)من	السلفية،	 النزعات	 تلك	
بالتحييدية،	فاملركزية	األوروبية...(	لنقيم	مكانها	جميعا	رؤية	تأخذ	التاريخ	والتراث	والراهن	العربي	في	
قانونية	تحركهم	الذاتي،	ملحة	في	سياق	ذلك	على	أن	العالقة	بين	تلك	األطراف	من	جهة	والطموح	نحو	

عصرية	شاملة	من	جهة	أخرى،	يحكمها	قانون	العالقة	بين	الداخل	والخارج")14).

من	النماذج	األولى	التي	عمل	تيزيني	على	نقد	معاملها	نموذج	الرؤية	السلفية،	أو	بتعبير	آخر؛	النظرة	
السلفية	"للمادة	االجتماعية"	ولالجتماع	السيا�سي	العربي	املعاصر،	وهي	رؤية	ذات	نزعة	جبرية	تصادر	
أنها	تفرض	على	اإلنسان	نموذًجا	 تيزيني	 أمامه،	ويؤكد	 الخيارات	 تترك	 إرادة	وفعل	اإلنسان،	ألنها	ال	
واحًدا،	ليس	بوصفه	األفضل	فقط،	ولكن	بصفته	الخيار	الوحيد	املتاح.	إن	هذه	الجبرية	ال	تكتفي	
بمصادرة	املستقبل،	ولكنها	تحيل،	في	نماذجها	االجتماعية،	والسياسية،	والثقافية	جميعها	إلى	املا�سي؛	

بوصف	أن	األسالف	بحسب	هذه	الجماعات	أجابوا	عن	األسئلة	واملشكالت	املتاحة	جميعها.	

النزعة	 بنموذج	 تيزيني	 سماه	 الذي	 الثاني	 النموذج	 يتموقع	 السابق	 النموذج	 من	 النقيض	 على	
التراث،	والتخلص	منه،	بوصف	أن	هذا	األخير	 املعاصرة،	والذي	يقول	بضرورة	إحداث	قطيعة	مع	
ال	يحدد	معالم	الهوية	املعاصرة،	لذلك	يكمن	الحل	بحسب	هذا	النموذج	في	التفكير	في	الطريقة	التي	
مع	 التعامل	 كيفية	 في	 التفكير	 وليس	 الغربية،	 والحضارة	 الغربي	 الفكر	 استلهام	 خاللها	 من	 يمكن	
	
ً

عامال وتعده	 والسيا�سي،	 االجتماعي	 التطور	 أمام	 العائق	 موضع	 التراث	 تضع	 نزعة	 إذن	 هي	 التراث.	
العقل	 مكاسب	 تق�سي	 وساذجة،	 عدمية	 تيزيني	 يعتبرها	 رؤية	 وهي	 والتقدم،	 الحداثة	 أمام	 للتعثر	
واملعرفة	العربية	اإلسالمي،	وتسير	نحو	مطلب	ممتنع،	تتقمص	في	مسار	الحداثة	الغربية	التي	تحققت	

في	شروط	تاريخية	واجتماعية	وسياسية	وثقافية	تختلف	تماًما	عن	الشروط	العربية	املعاصرة.

)14)	طيب	تيزيني،	من	التراث	إلى	الثورة،	مشروع	رؤية	جديدة	لفكر	العربي،	ج1،	)ط1،	د.م:	دار	ابن	خلدون،	بيروت،	1976(،	ص	153.



245

العدد التاسع - أيلول/ سبتمبر 2019ملف العدد

بين	النموذج	األول	والثاني	يكمن	النموذج	الثالث،	ويسميه	تيزيني	النموذج	ذا	النزعة	التلفيقية،	
الوقت	نفسه	 في	 املعاصرة،	محاولة	 والنازعة	 السلفية	 النزعة	 تبني	تصورها	على	معطيات	 نزعة	 وهي	
املا�سي	 بين	 تيزيني	 يقول	 ما	 بحسب	 هجين،	 بشكل	 وتجمع	 السابقتين،	 النزعتين	 معضالت	 تجاوز	
ا	لإلجابة	عن	سؤال	 والحاضر،	وتتوهم	أن	هذا	الجمع	"غير	املنسجم"	في	األصل،	يعد	تصوًرا	موضوعيًّ
الترا�سي	 من	 نوع	 لألطراف	وخلق	 إرضاء	 األمر	سوى	 فليس	 وباألحرى،	 املا�سي؟(،	 مع	 نتعامل	 )كيف	
بين	األيديولوجيات،	وتعكس	هذه	النزعة	برأي	تيزيني	نوًعا	من	القلق	وعدم	القدرة	على	الحسم	وتبني	
،	ثم	إرضاء	

ً
موقف	تلفيقي	بمبرر	املوضوعية	والواقعية.	هو	إذن	موقف	يسعى	إلى	إرضاء	الذات	أوال

اآلخر	ثانًيا،	وال	يقدم	إجابة	وافية	للواقع	املجتمعي	والسيا�سي	املعاصر.

والذين	 العرب،	 واملثقفين	 الباحثين	 من	 كثيًرا	 يخيف	 الذي	 رابع،	 نموذج	 يظهر	 الحياد،	 بمبرر	
املنزلقات	 بتفادي	 بالقول	 مقاربتهم	 وتتركز	 التراث،	 قراءات	 في	 األكاديمية	 الضوابط	 بمبرر	 يتذرعون	
ينطلقون	 بل	 نزعة	وضعية،	 ذات	 أخرى	 أيديولوجيا	 في	 يسقطون	 وعي	 غير	 أو	 وبوعي	 األيديولوجية،	
رؤاهم	 تخدم	 ال	 ملعطيات	 إقصاء	 من	 السيا�سي	 والتنظيم	 وللمجتمع	 للتراث	 وتحليلهم	 دراستهم	 في	
الحياد	 ستار	 وراء	 تختفي	 ال	 التحييدية	 النزعة	 هذه	 إن	 والسيا�سي.	 االجتماعي	 للوجود	 وتصوراتهم	
الفكر	من	دوره	االجتماعي،	بوصفه	 تفرغ	 نزعة	 وإنما	هي	 األكاديمية	فقط،	 والضوابط	 واملوضوعية	

	محرًضا	على	التقدم	وتنظيم	املجتمع.
ً

عامال

أما	النموذج	الخامس	والذي	هو	اآلخر	يعجز	عن	رسم	مالمح	املجتمع	العربي	الفاضل	سياسًيا،	
تستمد	 استعمارية	 مقاربة	 على	 بني	 األخير	 هذا	 األوروبية،	 املركزية	 نموذج	 هو	 وثقافًيا،	 واجتماعًيا	
قاصرة	 مجتمعات	 العربية	 املجتمعات	 يتصور	 اإلمبريالي،	 واالستشراق	 األيديولوجية	 من	 جذورها	
املقاربة،	كونها	 تيزيني	على	هذه	 التي	سجلها	 املآخذ	 تاريخًيا،	واجتماعًيا،	وسياسيا	وذهنًيا،	ومن	أهم	
العربي	 أيديولوجيا	مركزية	الغرب،	وتق�سي	املنجز	 للتاريخ،	قراءة	توجهها	 انتقائية	 تنطلق	من	قراءة	

اإلسالمي	الحضاري	وتضعهما	خارج	سياقهما	التاريخي	واالجتماعي.

	من	هذه	التصورات،	يحدد	من	خالله	عناصر	وبنية	
ً

بعد	هذه	القراءة	النقدية	يقترح	تيزيني	بديال
االجتماعي	السيا�سي	الفاضل،	ويبرز	الشروط	التي	يفترض	االنطالق	منها،	ويرسم	هذا	النموذج	بناء	
وبمقاربة	 متنوع	 معرفي	 مدخل	 من	 ا	

ً
وانطالق املعاصر،	 العربي	 املجتمع	 معطيات	 استحضار	 على	

سوسيو-تاريخية	ال	تخرج	عن	منهجه	السابقة	في	دراسة	التراث،	وذلك	ألجل	اإلجابة	عن	سؤال	آخر	
أكثر	أهمية،	هو:	كيف	يمكن	املرور	إلى	املجتمع	الفاضل؟		
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السبيل إلى املجتمع الفاضل عند تيزيني

لفهم	الوضع	االجتماعي	والسيا�سي	في	املجتمعات	العربية	وألجل	وضع	شروط	نموذج	املجتمع	العربي	
العربي.	 واقعنا	 فهم	 في	 بالخصوص	 والغربي	 الدولي،	 السياق	 استحضار	 من	 تيزيني	 ينطلق	 الفاضل،	
وعليه،	يميز	بين	ثالثة	مراحل	تاريخية	مرت	منها	املجتمعات	الغربية،	عدها	أساًسا	في	فهم	وضعنا،	وقد	
حددها	في	املرحلة	الليبرالية،	ثم	االستعمارية	وأخيًرا	اإلمبريالية،	هذه	املراحل	الثالث	أنتجت	تطوًرا	غير	
متكافئ	بين	العالم	العربي	والغربي	الرأسمالي،	وبرأي	تيزيني،	فقد	جاء	قانون	التطور	غير	املتكافئ	نتيجة	

الصدام	بين	الغرب	اإلمبريالي	وبناء	املشروع	العربي.

يبين	تيزيني	أنه	ال	يمكن	االحتماء	بالخارج،	ألن	اإلمبريالية	ال	تريد	أصدقاء،	وإنما	تنتج	العمالء	لها،	
أوضاع	 في	 ذلك	 يمكن	 ولكن	كيف	 الداخل.	 من	 العربية	 بالشعوب	 االستقواء	 يكون	 أن	 يجب	 وعليه	
تستنكف	فيها	النظم	السياسية	إعطاء	الحرية	لشعوبها،	في	مجتمعات	يتحول	فيها	الجيش	من	الدفاع	
الداخل،	وتقوم	بمهمات	مدنية	وسياسية	يجب	 في	 إلى	أجهزة	تتدخل	 تهديد	خارجي	 الوطن	ضد	 عن	
إنجازها	في	األصل	من	طرف	مؤسسات	مدنية؟	فاألوضاع	داخلًيا	في	املجتمعات	العربية	مفككة	وهشة،	
واملتفشية	 املتعددة	 السلطوية	 األجهزة	 على	 الكلي	 واالعتماد	 واالستبداد	 القوة	 قانون	 فيها	 والغالب	
بكثرة،	وتكريس	منطق	الدولة	األمنية.	إن	هذا	الوضع	يفترض	تغييًرا	جذرًيا،	ويستدعي	ثورة	اجتماعية	

ذات	أبعاد	مختلفة	تخرج	املجتمع	من	براثين	الدولة	األمنية	ومن	مؤسسات	الفساد	واالستبداد.

الدولي	 للوضع	 نتيجة	 هي	كذلك	 وإنما	 داخلية	محضة،	 العربي	 املجتمع	 في	 املشكلة	 ليست	 لذلك	
وللتدخل	الغربي	في	االستعماري	ثم	اإلمبريالي.	إذا	أمام	هذا	الوضع	الخارجي،	سوف	يرسم	تيزيني	معالم	
الحل	الذي	يقترحه	لبناء	التنظيم	االجتماعي	والسيا�سي	الفاضل،	وينطلق	من	سؤال	مركزي،	طرحه	

كاآلتي:	من	ذا	الذي	يقوم	بهذا	املشروع؟	ثم	من	هو	الحامل	االجتماعي	التاريخي	لهذا	املشروع؟

في	رؤيته	يجب	أن	يكون	هذا	الحامل	نتيجة	اتحاد	بين	القوى	كلها	باختالف	توجهاتها	ومرجعياتها	
وأيديولوجياتها،	يجب	أن	يكون	هناك	اتحاد	بين	قوى	من	أق�سى	اليمين	إلى	أق�سى	اليسار،	شرط	أن	
يكون	هذا	االتحاد	مبنًيا	على	نقطتين)15):	النقطة	األولى	تتمثل	في	وجود	إجماع	غير	مشروط	على	فكرة	
في	وجود	إجماع	غير	مشروط	على	مواجهة	 الثانية	تكمن	 السياسية	والحضرية،	والنقطة	 التعددية	

املشروع	الصهيوني	واألميركي.

)15)	نبيل	صالح،	طيب	تيزيني:	من	التراث	إلى	النهضة،	)بيروت:	مركز	الحضارة	لتنمية	الفكر	اإلسالمي،	2008(،	ص	145.
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إن	املطلوب	حالًيا	–	بحسب	تيزيني	–	هو	إنضاج	هذا	الحامل	ملشروع	النهضة	في	حدوث	شروطه،	
ولكن	نرى	حالًيا	صعوبات	كثيرة	في	طريق	ذلك	املشروع،	فقد	أصبحت	أكثر	كثافة،	ومن	ثم	قد	نحدد	
ا	تاريخًيا	للنظام	السيا�سي	العربي	على	مستوى	الفشل	في	التأسيس	

ً
هذا	الذي	نواجهه	اآلن	بكونه	إخفاق

الجدي	لحوامل	جديدة)16).	لكن	هذا	اإلتحاد	لن	يكون	ذا	صيغة	ثقافية	هوياتية،	وإنما	يجب	أن	يكون	
في	نظر	تيزيني	اتحاًدا	يرتبط	بالسياق	االجتماعي	والتاريخي،	يستحضر	البنية	املركبة	واملعقدة	داخلًيا	
مداخل	 عبر	 يتحقق	 أن	 االتحاد	 هذا	 شأن	 ومن	 مثالًيا،	 قومًيا	 ا	

ً
هدف يحمل	 اتحاًدا	 وليس	 وخارجيا،	

كبرى،	عد	تيزيني	أولها	يكمن	في	نمط	من	التضامن	العربي	في	مواجهة	التطبيع	اإلسرائيلي	الصهيوني.	
وثانيها	العمل	من	أجل	نظام	اقتصادي	عربي،	لكن	بشروط	أخرى	داخلية	تتحدد	في	إعادة	توزيع	الثروة	
في	الوطن،	مع	العمل	على	وضع	أسس	الفعل	السيا�سي	العربي	التنويري	والتنظيمي	واملتمثلة	في	مبادئ	
بحقوق	 واإلقرار	 للسلطة،	 السلمي	 التداول	 ومبدأ	 بالتعددية،	 إقرار	 من	 تستلزمه	 بما	 الديمقراطية	
اإلنسان،	وإزالة	القوانين	والنظم	املعيقة	لذلك،	من	نمط	قانون	الطوارئ	واألحكام	العرفية	والرقابة	
االقتصادية	 بالتنمية	 ا	

ً
مرتبط الديمقراطي	 التأسيس	 هذا	 يكون	 أن	 ويستلزم	 واملعتقد،	 الرأي	 على	

واالجتماعية	والتعليمية،	على	أن	يسير	األمر	ضمن	أفق	مفتوح	لتحقيق	التكامل	االقتصادي،	عالوة	
على	املسؤولية	األهم	التي	يتحملها	املثقف	على	صعيد	الفعل	التغييري	العربي)17).

تعيد	 اجتماعية	 ثورة	 ثورتين؛	 إطار	 في	 إال	 يتم	 أن	 يمكن	 ال	 للتغير	 الفعلي	 فاألفق	 العموم،	 على	
إلى	الطبقات	االجتماعية	الدنيا،	وثورة	ثقافية	تؤسس	للثورة	الفكرية	املطلوبة،	مع	ضرورة	 االعتبار	

الوعي	املستبصر	بالعالقة	الجدلية	ما	بين	الوحدة	القومية	والثورة	االشتراكية)18).

)16)	املرجع	نفسه،	ص	145.

)17)	يقول	طيب	تيزيني:	"إن	تلك	املهمات	الكبرى	والصغري،	وما	بينهما	على	صعيد	اإلشكالية	العربية	التوحيدية	هي	–	في	رأينا	-	املدخل	

الحاسم	إلى	مشروع	استنهاض	ونهوض	عربي	جديد،	تمثل	األمة	برمتها	–	بطبقاتها	وفئاتها	وشرائحها	وأكثريتها	وأقليتها	الديموغرافية	–	

حامله	االجتماعي	التاريخي،	هذا	مع	اإلشارة	املنهجية	إلى	أن	رهانا	على	زعيم	ملهم	)كاريزمي(	يقود	العملية	املعنية	هنا	يمثل	وجها	من	أوجه	

اختراقها	وإخفاقها.

راجع:	طيب	تيزيني،	"إشكالية	الحلم	العربي	الواقعي	والواقع	املنكسر"،	مجلة الفكر السيا�سي،	ع:	4،	5،	)اتحاد	الكتاب	العرب،	1998 

.)1999	–

)18)	املختار	بنعبدالوي،	قراءة	في	كتاب:	من	التراث	إلى	الثورة،	مرجع	سابق،	ص	77.
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استنتاجات وخالصات

صفوة	القول،	يمكن	أن	نستعرض	أهم	االستنتاجات	والخالصات	األساسية	التي	تسعفنا	في	فهم	
تصور	الفيلسوفين	السابقين	بخصوص	االجتماع	البشري	والسيا�سي	العربي،	وإن	كانا	يمثالن	لحظتين	
مختلفتين	زمنًيا،	إال	أن	تصوراتهما	تتكامل	في	ما	بينهما	سواء	على	مستوى	النتائج	أم	على	مستوى	املنهج.	

على	مستوى	السياقين	التاريخي	واالجتماعي،	هناك	نوع	من	التشابه	في	أوضاع	املجتمع	العربي،	فإذا	
كانت	لحظة	الفارابي	هي	لحظة،	فإن	عصر	تيزيني	هو	اآلخر	يتسم	بالتفكك	االجتماعي،	وبانهيار	الدولة	
في	حل	 التفكير	 إلى	 بالرجلين	 دفعتا	 الوضع،	 على	مستوى	 تختلفان	 ال	 لحظتان	 هما	 املجتمع،	 وأزمة	
ا	من	رؤيتهما	وجرأة	طرحهما	الفلسفي،	وإن	كانت	تفصل	بينهما	أكثر	من	ألف	سنة،	إال	

ً
لألوضاع	انطالق

أن	مقاربتيهما	تكتمالن	في	ما	بينهما	لطرح	مخارج	أزمة	املجتمعات	العربية	واإلسالمية	املعاصرة.	

على	منوال	الفارابي	يؤكد	تيزيني	ضرورة	التعاون/االتحاد	بين	القوى	كافة	للخروج	من	األزمة،	وعلى	
منواله	أيًضا	ينص	على	العدل	املتجسد	في	إرجاع	الكرامة	للطبقات	الدنيا	أو	املقهورين،	كما	يسميها	
الفارابي.	وسيًرا	على	خطاه	يرسم	تيزيني	مالمح	االجتماع	والتنظيم	السيا�سي	الفاضل،	وينتقد	مضادات	
هذا	االجتماع	من	خالل	تحليل	عالقة	مجتمعاتنا	بالسلطة	والدين	والتراث،	وهي	كذلك	موضوعات	

تحضر	في	رؤية	الفارابي	في	بناء	تصنيفه	ملضادات	املدينة	الفاضلة.

تحدث	الفيلسوفان	كذلك	عن	عملية	التغيير،	وربطها	الفارابي	بالحكمة،	مشيًرا	إلى	مهمة	الحكماء	
والفكر	واملعرفة	في	إحداث	التغيير،	مبيًنا	أن	بلوغ	السعادة	يكون	باألعمال	الفكرية	واملعرفية.	تيزيني	
كذلك	يعد	الثروة	الالزمة	للتغيير	هي	الثورة	الثقافية	املقترنة	بالثورة	االجتماعية،	على	اعتبار	أن	الثورة	
الثقافية	تتأسس	على	وعي	فكري	وثقافي	مجتمعي،	مشيًرا	إلى	مسؤولية	املثقف	في	هذه	العملية،	بوصفه	

القائد	املوجه	للثورة.

وفي	الختام	نؤكد	أن	فلسفة	الفارابي	لها	أثر	بارز	ومهم	في	مرجعية	تيزيني	الفكرية،	وقراءته	للتراث	
كان	لها	وقع	مهم	في	تصوراته	حول	أنماط	االجتماع	البشري	والسيا�سي،	وحول	اتجاهات	الثورة	والتغيير	

الالزمة	إلخراج	مجتمعاتنا	من	االستبداد	واألزمة	التي	عمرت	مدة	طويلة	جًدا.
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