جمةل التدوين  ،خمرب الأنساق ،البنيات ،الامنذج واملامرسات -جامعة وهران ،2العدد(  30 ، )13سبمترب 2019

فلسفة التنوع
فتحي التريكي -أنموذجا-
Diversity Philosophy
Fethi Etriki as Example
د.شريف الدين بن دوبه
كلية العلوم االجتماعية ،جامعة سعيدة
*************************
تاريخ اإلرسال2019/06/07 :

تاريخ القبول2019/08/08 :

تاريخ النشر2019/09/ 30 :

امللخص :
أسس فتحي التريكي املفكر التونس ي املاعصرر مدرسة فلسفية عربية ،استلهمت من
الفلسفة املاعصررة باعضص من االليصت النقدية لقراءة التراث الاعربي ،فصملطلوب عند التريكي
هو الفكر النقدي للتراث ،وليس املستسلم له ،ألن البحث في التراث باعين املحب ،هي عين
كليلة عن الحقيقة ال ترق إلى مستوى البحث املوضوعي ،وهو فكر جصمد ال ابتكصر فيه،
وجميع املشصريع الاعربية في اعتقصد التريكي مؤدلجة ،فصلباعض منهص يضع األنموذج للتقدم نحو
املستقبل هو السير نحو الخلف في املصض ي أي التراث السلفي ،والذي ياعني االرتكصس والتراجع
نحو الوراء ،والباعض األخر يجاعل من الغرب نموذجه املتاعصلي الواجب محصكصته ،والسير على
خطصه ،والذي يفترض نموذجص سلطويص ،يقص ي كل نموذج ممكن في السصحة الاعربية.

كلمات مفتاحية :فتحي التريكي ،الفلسفة الشريدة ،فلسفة التنوع ،الاعيش سويص.
Abstract:
Fathi Tiriki is a contemporary Tunisian thinker. He presented a
critical project of Arab heritage, through the crystallization of some
contemporary Western concepts.Characterized by the philosophy
of living together.
Key words : Fathi tiriki,living together ;diversity philosophy
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في البدء:
يحصكي الولوج في عصلم الفلسفة فاعل السفر ،واالرتحصل في الفيصفي والفلوات،
فماعصيشة التيه ،في الفالة يقصبله الشاعور بصلحيرة والدهشة الفكرية التي يجدهص
يؤسس عليه موقفه من الحيصة
ممصرس فاعل التفلسف و امتحصن القرار الذي ِّ
ومن املصير ،دليل على ذلك ،وقرار البت في موقف فكري أو فلسفي أس
املستقبل ،ولبنة املوفقية ،وإن كصنت لحصظ املقصربة تبتاعد بمحنة السفر الاعصدي
عن الترتيب في سلم ،ودرجة الخطورة مثل املغصمرة الفلسفية ،ألن " قليل من
الفلسفة خطر" على حد تاعبير جورج برنصرد شو ،فنهصية املرء في الصحراء تكون
طبياعية ،التاعلق فيهص يكون الجسد عنوانه ،وقد تضيف النهصية لاعصلم الروح
أباعصدا جميلة ،وإمكصنصت املصير املأسصوي في السفر الفلسفي تكون أكثر.
املتأمل أمصم مفترق طرق
وقراءة الفلسفة من خالل تصريخهص تضع الفكر
ِّ
ً
تتشاعب فيه الدالالت ،ويصبح اقتنصص الحقيقة في هذا املوقع مقصربص المتالك
السراب ،ومرجاعية الحكم عصئدة للمسصر النسقي الذي عرفته الفلسفة في
ً
ريرورتهص ،والذي دفاعت الفلسفة والباعض من املفكرين حيصتهم ثمنص لهذه
النسقية ،فإذا كصنت الفلسفة في األرل ممصرسة التفكر وفاعل التاعقل لاعصلم
الوجود ،وهو املهمة الرئيسة لهص ،فكيف تكبل نفسهص بقفص األنسصق؟ ويبدو
حد ذاتهص ،أمص
أن االنحراف بغصية الفلسفة راجع للفالسفة وليس للفلسفة في ِّ
التبصين في املواقف الفلسفية في مهمة الفلسفة فال ينقص أو يقدح من البحث
الفلسفي ،بل يحتل مكصنة في البنصء الاعصم للفلسفة ،وتبقى الفلسفة إشكصال،
وتزداد درجة األشكلة فيهص بتوفر لحصظ ماعينة ،منهص على مستوى املوضوع
التاعقيد الذي يحصيث باعض القضصيص اإلنسصنية أو الاعلمية ،والتي مصزالت تطرح
أمصم البصحث إشكصالت عجز فيهص عن إيجصد حلول لهص.
على املستوى املنهجي تكون اآلليصت البحثية أيضص موضع خالف ،مثل التوظيف
لباعض األدوات الخصرجة عن طبياعة الحقل املدروس املفصهيم الاعلمية والتقنية
(الحتمية ،اآللية ،النموذج ،البنية )..التي يسقطهص البصحث في الحقل اإلنسصني
على قضصيصه ،ويصبح هذا النوع من الدراسة محصكيص للنسق الريصض ي الذي
يحصول فيه عصلم الريصضيصت استثمصر ثالث نمصذج ريصضية متبصينة ( إقليدية وال
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إقليدية ) والذي يكون الصدق فيه ممكنص ،ولكن امتالك الصالحية املنطقية
يكون غصئبص.
واألرل في الخالف واالختالف داخل السصحة الاعربية حول الفلسفة يرد إلى
كثير من الدواعي والاعلل ،منهص مص يقع خصرج الدائرة الاعربية مثل اإلرث الخالفي
حول املدرسة السفسطصئية املؤسسة ملنطق التفلسف ،حيث حمل التصريخ
الفلسفة األحكصم القيمية التي أضفتهص السلطة على التفكير ال سفسطصئي،
ومنهص مص ياعود إلى الصراع املذهبي والجدل الكالمي الذي عرفه الاعرب بصنتمصئهم
إلى الدين الجديد (اإلسالم) رغم املحصوالت التي بذلهص الباعض من املفكرين
الاعرب في البحث عن أرول ثقصفية وتصريخية للتفلسف عند الاعرب قبل اإلسالم
مثل الحكم اللقمصنية ،وحكمة بلقيس في إدارة السلطة الزمنية.
متاعلقة بمفكر
عينة البحث ِّ
وتزداد درجة الشدة في مستوى األشكلة إذا كصنت ِّ
عربي ماعصرر على قصعدة التقليد الذهني والاعرفي عند الاعرب خصورص
واملسلمين عمومص في احتقصر ،وتقزيم املنتوج الفكري ألبنصء جلدتهم ،والتي
يصطلح عليهص نجيب محفوظ باعقدة الخواجه ،والتي نجد تنظيرات وتاعبيرات
متاعددة لهص في السصحة الفكرية الاعربية ،باعنوان غيصب التفلسفُّ ،
وترنح
املشصريع الفكرية الاعربية بين لحظة الجنينية وامليالد ليس إال ماعصيشة فاعلية
للدور الفلسفي ،حيث خجل املفكر الاعربي من ورف نفسه بصلفيلسوف ،إذ
كصن " يحصكم بصعتبصره مفكرا عربيص ،لم يصل باعد إلى درجة التفلسف ...وكصن
محظورا عليه دخول املدينة ،العتبصرات تتاعلق بخطصبه ،فهذا الخطصب من
الوجهة الفلسفية ليس شرعيص ،ويفتقر إلى األرصلة وهو في أفضل الحصالت
مجموع شروح على هصمش الفلسفة الغربية..إذ لم يتقن فن التفلسف ..وكصن
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عصجزا عن التوارل مع التراث الفلسفي الاعصملي ،لذلك طرد من مدينة
الفالسفة1.
واملفكر الوحيد الذي امتلك الجرأة في التاعبير عن نفسه بصلفيلسوف هو
املرحوم عبد الرحمن بدوي ،وإن كصنت الحقيقة في حكمه ليست بباعيدة ،فصلكل
الاعربي من النخبة أو الاعصمة من املثقفين سواء أقر بذلك أم أبى يكون تلميذا له
في باعض أو في كثير من كتصبصته ،ومص يصدق على األستصذ بدوي يصدق على كصمل
املفكرين الاعرب ،فهم بمثصبة حلقصت في الاعقد الفكري الاعربي واإلسالمي الذي
ِّ
ِّيزين جيد األمة.

فتحي التريكي :

فيلسوف تونس ي من مواليد  1947بصفصقس حصرل على الدكتوراه في
الفلسفة السيصسية من جصماعة السوربون ببصريس -وعلى دكتوراه الدولة في
الفلسفة بكلية الاعلوم اإلنسصنية واالجتمصعية بتونس -أستصذ كرس ي اليونسكو
للفلسفة بجصماعة تونس  -من مؤلفصته:
 .1الفالسفة والحرب (بصلفرنسية) .1985
 .2أفالطون والديصلكتيكية عصم .1986
 .3قراءات في فلسفة التنوع  .1988و طبع في سنة  1992تحت
عنوان فلسفة التنوع
 .4الفلسفة الشريدة .1988
 .5تأسيس القضية االرطالحية.1989.
 .6الروح التصريخية في الحضصرة الاعربية اإلسالمية .1991
 .7فلسفة الحداثة .1992
 .8مقصربصت حول تصريخ الاعلوم الاعربية .1996
 .9استراتيجية الهوية .1997

 1حسن حنفي وآخرين ،الفلسفة في الوطن الاعربي في مصئة عصم ،مركز دراسصت الوحدة الاعربية ،بيروت الطباعة
الثصنية  2006ص 88 :
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 .10فلسفة الاعيش سويص Philosopher le vivre –( 1998
) ensemble
 .11الاعقل والحرية .1998
 .12فلسفة الحداثة .1992
 .13الحداثة ومص باعد الحداثة .2003وهو كتصب مشترك مع
األستصذ واملفكر عبد الوهصب املسيري
 .14الاعقل بين التجربة الاعلمية والتجربة -الاعملية .2009
 .15فلسفة الحيصة اليومية .2009
 .16التربية والديمقراطية .2009
 .17الهوية ورهصنصتهص.
 .18حوار أوروبص والبلدان اإلسالمية .

فتحي التريكي واملشاريع العربية:
املفكر الاعربي املاعصرر
إذا كصن الحق في االختالف مطلبص رئيسص ومشروعص لدى ِّ
املتاعددة (التراث الاعربي .واإلسالمي) ،والذي أراد من خالله امتالك
في مستويصته
ِّ
حق الوجود وتأشيرة الدخول ملدينة الفيلسوف ،والذي كصن بقصد الحصول
على شهصدة ِّندية مع الغرب ،فإن الحق في االختالف داخل السصحة الفكرية
الاعربية غير مشروع ،وغير مسموح به إال باعد تزكية السلطة بدالالتهص
الفلسفية ،وال نقصد البتة السيصسية ألنهص ال تمثل في نظري إال هيئة تنفيذية،ـ
املتمثلة في السيصدة القيمية ،أي السلطة املجردة
ومجرد أداة للسلطة الحقيقية ِّ
التي تجمع التراكمصت الاعرفية والاعقدية ،ولهذا َّ
املفكر الاعربي كثيرا من
غيب ِّ
األسمصء واملشصريع الفكرية بحجة عدم امتالكهص تأشيرة املدية الفلسفية التي
أقصم أركصنهص اإلغريق وأجصد الغرب في تسييجهص ،ولذا وجدنص أن حق التريكي
الفيلسوف الصصمت من هذه املشصريع الفكرية هو الخالف حول أرصلة
فلسفته ،ومشروعه الفكري ،واملؤسف أن الخالف لم يكتمل بنيصنه ،إذ تفترض
طبياعة النقصش والخالف بلورة الفكرة أو املشروع الفكري ،حيث لم نلمس في
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البحوث املاعصررة حضورا متميزا للمفكر أو الفيلسوف فتحي التريكي ،فكصن
لفلسفته حضورا شذريص في باعض البحوث ،ولم تفرد له لحد اآلن دراسصت
أكصديمية تبرز مالمح اإلبداع في املشروع .

فلسفة التريكي:
يمكن القول أن النتيجة الالزمة ألي مسصر بحثي يجاعل من املوضوعية
والوضاعية عنوانص لدراسته هي اإلقرار باعظمة البحث والبصحث ،فصلاعبرة في
الدراسة ليست في الحصول على رضص النصس بمستويصتهم املتفصوتة ،ألن رضص
النصس غصية ال تدرك ،وربط الشاعور بصلقبول برضص وأحكصم النصس مسألة تحتصج
إلى مراجاعة ،فأن يكون الشخص املقيم رصحب املرجاعية في الحكم ،يستلزم
مسلمة ضمنية تنص على تسصمي املقيم على َّ
املقيم ،وهذا مص حرم الكثير من
ِّ
املبدعين أهلية الاعصملية ،والفيلسوف التريكي من بين الباعض الذين حرم
املجتمع من ثمرة فكرهم ،وليس الاعكس ،ألن االنتقصص والتغييب الذي يمصرس
على املبدع أو املفكر ليس سلبص لحقوقه ،بل هو سلب لحقوق املجتمع ككل،
ألن فكره يكو ِّن تراث الجمصعة بصألرل ،وليس إنتصجص شخصيص خصرص به ،ومص
يميز شخصية فيلسوفنص فتحي التريكي الهدوء ،والاعمل في رمت ،فهو املفكر
الذي يخجلك بتواضاعه ،حتى ياعتقد الذي يحصوره بأنه أعلم منه ،ويملك في
يقدم " :مشروعه وعن
الفلسفة من املاعصرف أكثر منه ،ونجد التريكي في مؤلفصته ِّ
هدفه ـ على حد تاعبير األستصذ بن مزيصن بن شرقي 1ـ ولكن في رمت وهي سمة
نظن أن األستصذ نفسه َّ
تطبع عليه بماعنى أن اإلعالن عن فلسفته لم يدخل
ضمن تلك الجعجاعة التي عرفنصهص مع مشصريع كبرى خلقت في الاعصلم الاعربي،
وبخصرة في الاعشريتين األخيرتين ،ضجة و سصهمت في هذا التوجه الذي اخذ
وقتص كبيرا منص دون أن نجد له تأثيرا ملموسص في الواقع2.

منهجية التريكي:

 1أستصذ تاعليم عصلي .قسم الفلسفة جصماعة وهران ،له مؤلفصت عديدة  :التصريخ واملصير ،الفضصء الاعمومي ..
 2حسن حنفي وآخرون  ،مرجع سصبق  ،ص 506 :
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في البداية لقراءة ،وتقييم املنهج الذي اقترحه األستصذ فتحي التريكي في قراءة
التراث نستأنس باعبصرة ايميل برييه " انه لو لم تبتدع اليونصن مدارس وتقصليد
ومنصهج من أجل تبليغ املذاهب من جيل آلخر ،ولو لم يكن بذلك باعض الثبصت
في طريقة طرح حل املشصكل وماعصلجتهص ،ملص شكل مصض ي الفلسفة في أوروبص هذا
االستمرار الذي يسمح بصلتأريخ له1.
الغرض من استثمصر النص املنقول من كتصب الطصهر وعزيز بيصن أهمية
املنهج ،ومكصنته في البحث الاعلمي ،فصلاعبرة ال تكون في النتصئج ،بل في الوسصئل
املوجبة لهص ،واملكصنة الاعلمية ملنهجية التريكي ،وألية منهجية ال تقصس بنموذج
ً
منهجية يكون محددا سلفص ،ألننص سنقع في دور وتسلسل ،وبصلتصلي نضع سقفص
للحقيقة نكون نحن من حددنصهص ،وعلى هذا األسصس وضع التريكي شروطص
منهجية للبحث الفلسفي ،وملشروعه الفكري.
أوال  :التمييز بين الخطصب الداخلي والخطصب الخصرجي في الفلسفة.. " :إن
املتماعن في قضصيص الفلسفة ال بد أن يالحظ أن تصريخ الفلسفة يرتكز على
تطصحن عميق بين قولين ،قول داخلي  Intrinsèqueفي الفلسفة نستطيع أن
نحدده برجوع الفلسفة إلى نفسهص ،وقول خصرجي يستمد مواضياعه من املشصكل
الخصرجة عن نطصق الفلسفة .فأسصس القول الداخلي هو البحث عن الجواهر
وعن الحقيقة الاعليص فهو التسصؤل حول موضوع الفلسفة ومؤهالتهص وبصلتصلي
شروط وجودهص ،وإمكصنصتهص ،وأسصس القول الخصرجي هو البحث في مشصكل تاعتبر
عصدة باعيدة كل الباعد عن الفلسفة ،كصلبحث في املجتمع وفي السيصسة  ،وفي
السجن وفي الجنون وغير ذلك 2.
يضع التريكي التفرقة بين الخطصبين في الفلسفة مسألة ضرورية في منهج
البحث ،فصلصراع الذي عرفته الفلسفة بين الخطصبين سصهم في بلورة الفكر

 1الطصهر وعزيز ،املنصهج الفلسفية ،املركز الثقصفي الاعربي ،بيروت الطباعة األولى  1990ص 16 :
 2فتحي التريكي ،أفالطون و الديصلكتيكية ،الدار التونسية للنشر 1985ص 8 :
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الفلسفي ،وإثرائه ،وإن كصن في باعض األحيصن يسير في اتجصه ماعصكس للغصية التي
بنيت عليهص الفلسفة ،ونالحظ تكرار األستصذ التريكي لهذه املسلمة في جل
مؤلفصته ،وفي تقديمه للكتب الجمصعية أيضص ،وهذا إن دل على ش يء فإنمص يدل
على أهمية القضية ،وبصلفاعل فإن قراءة الفلسفة باعين سلطة الكونية ،ووحدة
املاعقولية يثير توترا واضطرابص فكريص عند البصحث ،إذ نجد عند سكستوس
امبيريقوس ،الفيلسوف الشصك الرومصني ،تأسيسص ملشروعية الاعبثية من دراسة
الفلسفة في حجه الاعشر ،وأهمهص تنصقض الفالسفة ،والتي توحي للمتلقي عبثية
االهتمصم بصلفلسفة ،واملراوغصت التي يقوم بهص أبنصء الفلسفة من قبيل  :الاعبرة
بصملنصهج ،وليست بصلنتصئج ،ال تخرج الفلسفة من مأزقهص ،واالختالف أو الخالف
القصئم حول تقييم الفلسفة نصبع بصلدرجة األولى في تنصفر الخطصبين ،فصلبحث
عن محصولة فلسفية في االهتمصم بصإلنسصن في تصريخ الفلسفة تنبع من الخوف
على مصير الفلسفة والتفلسف في املجتمع وعلى األخص الاعربي واإلسالمي ،ألن
املسصلة ال تطرح في سصحة الغرب أرال ،العتيصدهم التفكر والتفلسف ،ولكننص
نجد األطروحة التي يقدمه التريكي رصلحة لتجصوز األزمة ،فصلفلسفة بطبياعتهص
شريدة ،ومفتوحة على عصلم اإلنسصن ،وعصلم الطبياعة ،واملفصرقصت التي يحملهص
الاعقل ال تكمن في الاعقل ذاته بل في مبدأ املاعقولية.

ثصنيص  :كيف قرأ التريكي التراث؟
فتحي التريكي واحد من املفكرين الاعرب األلى شغلهم هصجس النهوض بصألمة
الاعربية واإلسالمية من سبصت الغفلة ،واالجترار ،وأسلوبه في التاعصطي مع
املسألة يتداخل ويتخصرج في كثير من اللحصظ مع أصحصب املشصريع الاعربية ،فهو
يوافق الجصبري في رفض وضاعية تحول البصحث إلى كصئن تراثي ،يستغرقه التراث
بمضصمينه ،وال يستطيع أن يستسيغ التراث تباعص ملاعطيصت الراهن واملاعيش ،بل
القراءة الصحيحة للتراث ينبغي أن تكون كمص يقول التريكي تجصوزية في جوهرهص،
تأخذ على عصتقهص بنصء الدليل الثقصفي ،وتجصوز طصبع النقل والتقليد والسرد 1

 1فتحي التريكي  ،الفلسفة الشريدة  ،دار التنويرـ بيروت 2009ص 8 :
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فصلفكر املطلوب عند التريكي هو الفكر النقدي للتراث ،وليس املستسلم له،
ألن البحث في التراث باعين املحب ،هي عين كليلة عن الحقيقة ال ترق إلى مستوى
البحث املوضوعي ،وهو فكر جصمد ال ابتكصر فيه ،وجميع املشصريع الاعربية في
اعتقصد التريكي مؤدلجة ،فصلباعض منهص يضع األنموذج للتقدم نحو املستقبل هو
السير نحو الخلف في املصض ي أي التراث السلفي ،والذي ياعني االرتكصس والتراجع
نحو الوراء ،والباعض األخر يجاعل من الغرب نموذجه املتاعصلي الواجب محصكصته،
والسير على خطصه ،والذي يفترض نموذجص سلطويص ،يقص ي كل نموذج ممكن في
السصحة الاعربية ،وهذا مص أكدته التجصرب السيصسية في الراهن ،حيث أربح
اإلسالم السيصس ي عند مريديه الصراط املستقيم ،أمص الحداثيين ( االوروبصوبين )
فيندرجون في مصردق الحد "ضصلين" ،واألستصذ التريكي في كتصبه " الروح
التصريخية في الحضصرة الاعربية و اإلسالمية" والذي تضمن مقدمصت فلسفية
للتفكير في فلسفة للتصريخ عند الاعرب على حد تاعبير األستصذ بن مزيصن بن
شرقي ،واملسلمصت املنهجية التي يقترحهص األستصذ الفيلسوف في رمت وفي
تواضع لقراءة التراث هي وجوب التمييز بين نوعين من الواقع:
الواقع املاعرفي :مص يتاعلق بحقيقة التراث ،أي تحويل التراث إلى موضوع دراسة
وبحث ،وهو مص نشصهده في بحث املؤرخ وعند املفكر ،والذي يسعى فيه البصحث
إلى إحيصء التراث من خالل إعصدة املصض ي.
الواقع الحصضر أو املاعيش :الذي يتضمن ،ويحوي املاعطيصت واملقومصت
الاعلمية التي يفترضهص املجتمع كطريقة مأمولة في قراءة التراث ،وهو املتحكم
ورصحب السلطة الحقيقية في دراسة وفهم التصريخ ،فهو الحقل الذي يتبلور
فيه الفكر التصريخي على تاعبير األستصذ ،كمص تتبلور فيه ماعصملتنص مع التراث ،هو
نتيجة للدراسة والبحث ،نتيجة للتجريد وهو أيضص مسلمة أولية ونقطة انطالق
البحث التصريخي والتراثي1.

 1املرجع نفسه  ،ص 9 :
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ينبهنص األستصذ التريكي إلى وجوب االنطالق من الواقع أو الحصضر في قراءة
التراث ،وليس الاعكس تحويل الحصضر إلى تراث من خالل إسقصط ثقصفة املجتمع
التصريخية ،في اليومي الذي ناعيشه ،فصلحصضر الذي ناعيشه غني بماعطيصته
الاعلمية ،وهو قصدر على تكوين نظرة موضوعية ،ورؤية علمية ملاعطيصت التراث،
و الفصل بين الواقاعين في التاعصمل مع التراث في الفكر التصريخي هو فصل
تاعسفي " إذ ال يمكننص أبدا أن نستغني عن أحدهمص ،فال يمكننص أن ندرس املصض ي
من دون أن نهتم بصلحصضر ،كمص ال يمكننص أن نهتم بصلحصضر دون االهتمصم
بصملصض ي1"..

القصعدة األولى املسألية:
يصطلح التريكي على املسلمة التي ناعتبرهص قصعدة بصملسألية ،على قصعدة
الدينصميكية التي تحصيث املسلمة ،فهي ال ترق إلى مستوى القصعدة ،بصعتبصرهص أي
القصعدة فكرة ثصبتة ومتاعصلية ،أمص املسألية فتبقى مفتوحة على اإلمكصنصت
الداللية ،وكتصبتهص بلغة القصعدة من اجل تقريب املاعنى فقط لقصرئ جديد
للفيلسوف فتحي التريكي ,هي  ":البحث في مؤهالت الطريقة البحثية لجاعل
الوثصئق التصريخية موضوع تفكير وتمحيص ،إذ أنهص تخضع لوجوب رنع
األنموذج الذي يخول إيجصد السلسالت الاعديدة للوثصئق التصريخية ،وفهمهص،
والتمحيص فيهص2..
والقصد ظصهر في املسألية التي يقدمهص التريكي ،وهي وجوب مراجاعة األدوات
املنهجية والطرائق البحثية قبل خوض ماعركة الحفر والتنقيب في التراث ،ونقد
البصحث لنفسه أي أن يجاعل نفسه خصمص له يقوم بمحصكمتهص ومراجاعة
أحكصمهص ،ونستأنس بفقرة البن الهيثم لتقريب الداللة التي تستبطنهص املسألية
األولى ،يقول ابن الهيثم ":الواجب على النصظر في كتب الاعلوم ،إذا كصن غرضه
ماعرفة الحقصئق ،أن يجاعل نفسه خصمص لكل مص ينظر فيه ،ويجيل فكره في متنه

 1املرجع نفسه ،ص 10 :
 2الفلسفة الشريدة  ،ص 10 :
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وفي جميع حواشيه ويخصمه من جميع جهصته ونواحيه ،ويتهم أيضص ،نفسه عند
خصصمه فال يتحصمل عليه وال يتسصمح فيه 1".
البصحث في الفكر التصريخي أو التراث عند األستصذ فتحي التريكي نموذج يفترض
أن يكون متحليص بمجموعة من الخصصل وهي االطالع املوسوعي على حقول
ومتيقظص لنسبة التخصرج والتقصطع بين املاعصرف
املاعرفة الاعلمية واإلنسصنية ككل،
ِّ
الجصهزة ،واملبنية ،والحذر من املظصهر ضرورة منهجية ،وكثيرة هي املزالق التي
املفكرين الاعرب ،فصألحكصم التاعسفية التي أردرهص أصحصب املشصريع
وقع فيه ِّ
على باعضهم الباعض ،عصئدة في األرل إلى شبهة بنيت على أمر متشصبه ،ولذا
نجده يؤكد على ضرورة املراجاعة النقدية " :على املفكر أن يضع طريقته قيد
االختبصر ،أن يراجع الدراسصت الاعديدة واألبحصث املختلفة في الاعلم ،أنم ينتبه
إلى طرق التبصدل بين الاعلوم املختلفة والاعديدة ،وان يتاعمق في املاعطيصت
الفلسفية الحديثة ،والتقنيصت الجديدة املستاعملة ،الستخراج املاعصني واألفكصر
من الوثصئق والنصوص  . 2"..والسمة الاعصمة التي تميز القصعدة أنهص لحظة نقدية،
يراجع فيهص البصحث عدته املفصهيمية ،وحقيبته املاعرفية ،وأسلحته املنهجية
خالل  ،وقبل التاعصطي مع املاعطيصت التراثية في التصريخ.

القصعدة أو املسألية الثصنية:
بمص أن الحصدثة اإلنسصنية في املصض ي هي ماعطى ثصبت ال ينبغي املس بإحدى
جزئيصته ،ألن أي تحوير في املاعنى أو في ماعطيصت الحدث يغير من املبنى الكلي
للظصهرة ،ولذا األستصذ التريكي يقترح الطريقة السردية عند املؤرخ أو البصحث في
هذه اللحظة ،ألن إقحصم الذات في الكتصبة أو بصألحرى إعصدة بنصء الحصدثة
التصريخية ،يجاعل موقع املوضوعية في البحث في الشصطئ املقصبل للبصحث ،وينبه

 1الحسن بن الهيثم ،الشكوك على بطليموس ،تحقيق عبد الحميد ربره ،ونبيل الشهصني ،دار الكتب والوثصئق
القومية القصهرة  1971ص3 :
 2الفلسفة الشريدة ،ص 10 :
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التريكي البصحث إلى راعوبة التخلص من التراكمصت الثقصفية التي بنيت عليهص
شخصيته املاعرفية ،ولذا نجد املشصريع الاعربية التي جاعلت من التراث موضوعص
في بحثهص تترنح بين القراءة الذاتية للحصدثة التصريخية ،والقراءة املوضوعية لهص،
وتبقى األخيرة املأمول الوحيد عند كل بصحث " .ويبقى ..قول املفكر ،مهمص تاعلقت
همته بصملوضوعية والاعلومية ،مرآة عمله وممصرسته املختلفة ،أحب ذلك أم
كرهه 1".
ويمكن تصنيف املشصريع الاعربية على ضوء منهجية التريكي ،في البحث
التصريخي (مسألة التراث) إلى نموذجين :
النموذج الورفي  :وهي البحوث التي اكتفت بإعصدة تحيين التراث ،من خالل
إعصدة طباعه ،ورقنه بأدوات جديدة ،وتقديمه ألجيصل الحصضر ،فأربح املتلقي
ياعيش الراهن والاعصر بجسده فقط ،أمص الروح فتاعود إلى القرن األول الهجري،
ومكونصت الروح ثقصفة مص قبل الهجرة ،أو بأدق
واملؤسف أن حقيقة التركيب
ِّ
توريف مص قبل الباعثة ،وهي نظرة كمص يصفهص التريكي سصقطة ال محصلة في
شراك الذالتية ،وفي النظرة الدفصعية والتمجيدية(الاعنتريصت)
النموذج النقدي:
قراءة املصض ي باعين النقد مسألة فيهص نظر ٌ
وأمر مستشكل ،ألن سلطة السلف،
مبنية على أسصس التشرياعصت التي أقصمهص األبنصء ألحفصدهم ،وهو التراث الذي
توارثنصه عن القرون الخصلية ،فأي منهجية بحثية تكون مرفوضة ،ومستهجنة،
ودعوى إلى االستغراب ،وهي مص يسميهص الجصبري " بصلقراءة االوربصوية النزعة "وهي
تهمة تجاعل حيصة البصحث في خطر وتحت تهديد الجميع ،ألن موقع السلف عند
الدهمصء يحصكي املرتبة األلوهية ،وإن كنص نشصهد في الاعصر الحصضر تراجع
سلطة املقدس الديني أمصم املقدس التراثي.
يقدمه األستصذ التريكي في تجصوز املسألة اإلشكصلية التي ياعصني منهص
واملقترح الذي ِّ
البحث التصريخي في املجتمع الاعربي هي اإلقرار بضرورة األخذ ،والنهل من الفكر
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اإلنسصني ككل ،والفكر الغربي خصورص ،فتاعصملنص مع الفكر عصمة يصطبغ ـ
حتمص وجزئيص على األقل بصلصبغة الغريبة.على حد تاعبيره.
كمص ينبغي أن يكون التاعصمل مع املنصهج الغربية ،بأن نأخذ املفصهيم  ،ونبحث
لهص عن أنموذج داخل ثقصفتنص الخصرة  ،وهو مص يصطلح عليه األستصذ طه عبد
الرحمن بصلتقريب التداولي ،فصلتاعصمل مع املفصهيم بسيصقصتهص اإلثنية و الثقصفية
في حقلنص الثقصفي هو تغريب للذات الفردجية والجمصعية.
وياعتقد األستصذ أيضص أن الركون ،والتقوقع في مجصل املصض ي التراثي ،والاعيش
يصور
باعيدا عن الغرب ،يشبه وضاعية الشصعر الاعربي النصبغة الذبيصني ،والذي ِّ
نفسه بحصل الباعير املصصب بصملرض املاعدي ،والذي كصن الاعرب ياعزلونه عن
القطيع ،بتمييزه عنهم بتلوينه أو طالئه بصلقصر الذي هو مركب كيميصئي يشبه
الزفت ،وحسب املاعصجم هو مصدة سوداء تطلى به السفن:
فال تتركني بصلوعيد كأنني إلى النصس مطلي به القصر أجرب
حيث ال يجب علينص كمص يقول التريكي أن نبحث عن تراثنص في مصضينص الحضصري
فقط ،ألننص كمص نتاعصمل مع الثقصفة الاعصملية ،كصنت حضصرتنص في عالقة متينة مع
الحضصرات األخرى .فتراثنص موجود أيضص في الحضصرة الغربية ،لهذا سيكون
تاعصملنص ماعهص اآلن مقترنص بتاعصملنص مع تراثنص1.
يبدو أن رؤية التريكي للفكر التصريخي مؤسسة على نظرة جديدة ملبدأ
املاعقولية ،وملفهوم الاعقل عنده ،والتي سنرى في الدراسة باعض تجليصتهص في
مشروعه املتميز ،حيث تصبح الفلسفة رسصلة جديدة ال تجاعل من الواقع
املاعيش منطلقص للتجريد ،بل تكون الفلسفة فيه تطبيق ،وإنزال للفلسفة من
سمصء التجريد إلى أرضية الواقع التطبيقي ،وهي الفلسفة املفتوحة.

الفلسفة املفتوحة:

 1الفلسفة الشريدة  ،ص13 :
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يبدو التطصبق بين الدال واملدلول في عنوان الفلسفة التي يطرحهص التريكي
متاعدد ،وقد
واضحص ،فهي انفتصح على دالالت متاعددة ،وعلى فضصء استاعمصلي ِّ
استاعصر فتحي التريكي ،كثيرا من الصور التاعبيرية ملاعنى الفلسفة التي يقدمهص
كمشروع ثوري في عصلم الفلسفة ،وعصلم اإلنسصن ككل ،ومن بين التسميصت
التي أطلقهص التريكي على فلسفته  " :فلسفة التنوع ،الفلسفة الشريدة ،فلسفة
الحداثة ..واملفتوحة هي االرطالح األخير له ،وعلى حد قول األستصذ الزواوي
بغورا  ":مهمص كصنت التسميصت مختلفة ،فإن املضمون واحد ،مع باعض اإلضصفة
التي يمليهص البحث والتطوير ..،وبقي األسصس واحدا سواء على مستوى املوضوع
أو املنهج أو األهداف"1.
والفلسفة املفتوحة أو فلسفة التنوع على حد توريف التريكي نفسه " :
فلسفة بديلة تأسست على دعصئم علمية ابيستمولوجية جديدة وأنتجت
ماعقولية هصدئة ترفض عقلنة الحيصة عقلنة تاعسفية.....وفصئدة فلسفة التنوع
بصلنسبة إلينص تكمن في تحطيم الدعوى الغربية بكونية فلسفته وتفكيره
وثقصفته من نصحية وتحرير ذاتنص من عبودية القهر واالستبداد بإقرار حرية
التفكير واالعتراف الكصمل بحقوق االختالف والتنوع من نصحية أخرى2
الفلسفة املفتوحة نمط ماعرفي غير قصبل للتحديد أو التاعيين ،وانفتصح على
الاعصلم بكل قضصيصه ،فصألرل في الوجود الفلسفي لم يكن مع القضصيص الفلسفية
البحتة ،بل كصن مع الطبياعة ،واملدرسة الطبياعية في الفلسفة وثيقة تقاعيدية
للحظة انبثصق الاعلم بصألسصس ،أمص التأسيس الفلسفي مع املدرسة فلم يكن إال
جزئيص ،وإن كصنت درجة تأثيره في بنصء األنسصق الفلسفية أكبر خطرا ،وهو
التفلسف ،إذ ال يفيد " حسب التريكي أنهم قد ابتكروا فكرا عقليص منظمص
ومتمصسكص ،بل يدل على أنهم قد حولوا مشكالت اإلنسصن في الطبياعة من راعيد
اإليمصن والحدس الشاعري إلى املجصل الذهني...ومع ذلك فقد كصنت أفكصرهم

 1الزواوي بغوره ،ميشيل فوكو في الفكر الاعربي املاعصرر ،دار الطلياعة بيروت ،الطباعة الثصنية  2007ص 90 :
 2فتحي التريكي ،فلسفة التنوع ،دار التنوير للطبصعة والنشر والتوزيع ،بيروت  2009ص 6 :
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ملفوفة بصلخيصل ومشوبة بصألسطورة ،إذ أنهم لم ياعترفوا بإمكصنية تمييز الفكرة
الفلسفية البحتة عن أشكصل الخيصل األسطوري 1
والروح الفلسفية بحيثيصتهص املنهجية أهم من النتصئج في الفلسفة ،فصلاعبرة،
والقيمة التي تملكهص الفلسفة ال تظهر في األفكصر أو األحكصم التي تورل إليهص
يؤيد ذلك
الفالسفة ،وكصنت األنسصق الفلسفية الكبرى تاعبيرا على ذلك ،ومص ِّ
اهتمصم الفالسفة اإلغريق بتلقين طرائق التفلسف ،هذا التلقين الذي يسبق
اإلقدام على الفلسفة ،ويشمل التمرين على طرائق الجدل واالحتجصج ،وقد
كصنت بذلك املدرسة السفسطصئية األب الروحي للمنهج الفلسفي.
وياعتقد األستصذ فتحي التريكي أن الطبياعة الحقيقية للفلسفة تظهر في املسصر
الذي أخذته الفلسفة في الراهن ،حيث توقفت على احتواء املذاهب واألنسصق
الكبرى في رحمهص ،وأخذت على عصتقهص مهمة اكتسصح ميصدين الحيصة ككل،
فأربحت تتلون بلون الحقل الذي تلجه ،فصلتميز بصملوضوع  ،وامتالك التمركز
البحثي حول قضصيص ماعينة يتفرد بدراستهص الفالسفة لم يصبح لهص وجود أو
حضور في تصريخ التفلسف ،على قصعدة الحرية التي تنصدي بهص الفلسفة ،فإذا
كصنت امللكية الفردية أرال لكل شر أخالقي ،فإن اإلدعصء بصلتفرد في الحقل
الفلسفي بصملوضوع واملنهج ينتج بذلك ميالد شرعية عرفية وأخالقية لسلطة
فكرية تأخذ طريق ،وأسلوب الكليصنية أو الفلسفصت الشمولية في التاعصطي مع
املبصدرات الفردية والجمصعية في شتى حقول التفكير اإلنسصني
تهدف أطروحة الفلسفة الشريدة على حد تاعبير األستصذ إلى تسليط األضواء
على الحصلة التي ورل إليهص التفلسف باعد أن تخلى عن إنتصج املذاهب
واألنسصق ،وتأسيس املدارس الكبرى والطرق ،أضحى التفلسف يحتفي بكل لون
من ألوان التفكير والتاعبير البشري ،منصهضص بذلك كل دكتصتورية فكرية تحصول
بصسم وحدة التفكير طمس حرية املمصرسة الفنية والاعلمية ،والتفكيرية

 1مرجع سصبق ،ص :
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الاعصمة ، 1..كمص عملت أيضص على مراجاعة نقدية للمفصهيم ،ونقد كل مص نملك من
ماعصرف2.
أسس الفلسفة املفتوحة:
األسس التي يقيم عليهص الفيلسوف فتحب التريكي فلسفته الجديدة ليس
اجتهصدا خصرج الحقل الفلسفي قوال أو خطصبص بل ينبع من رميم الفلسفة،
فصعتمصد التريكي على منهجية املسح التصريخي للفكر الفلسفي  ،والتي تتسم
بصألسصس بخصوريصت علمية تجريبية ،تاعتمد املاعطيصت الواقاعية دليال إلثبصت
صحة األحكصم التي تتركب منهص الفلسفة املفتوحة ،ونالحظ األسلوب الاعلمي
والنقدي عند األستصذ في تاعصمله مع هذه املاعطيصت ،إذ نلمس من خالل
االستنطصق الذي يمصرسه على النص حقصئق كصنت غصئبة عند الكثير من
املفكرين ،وسنأخذ نموذجص منهص ،ونقرأ من خالله الكيفية التي قرأ بهص فيلسوفنص
التريكي الحدث أو املاعطى ،ومص نود اإلشصرة إليه ،بأن األستصذ التريكي قد أخذ من
تصريخ الفلسفة عينة ،ومن التصريخ السيصس ي نموذجص ثصني في بيصن املرجاعية
النظرية والتصريخية للفلسفة املفتوحة ،والتي كصنت تتقصسمهص االتجصهصت
الفلسفية دون أن تهتم بصإلشصرة إليهص ،يقول التريكي في مقدمة كتصبه الفلسفة
متنوعة ،حصولنص أن
الشريدة  ":تنصولنص في الكتصب دراسصت ِّ
متاعددة ،وموضوعصت ِّ
مقومصت وحدة عضوية متمصسكة ،تتلخص في محصولة ضبط
نضفي عليهص ِّ
ُّ
توجهصت الخطصب الفلسفي املفتوح على راعيد تصريخ الفلسفة من نصحية ،وفي
ميدان الفكر الفلسفي السيصس ي من نصحية أخرى.3
تتجلى حقيقة الفيلسوف في منحى التأسيس النظري ملشروعه ،وتهميش تصريخ
الفلسفة في مسصر البحث ينبئ بذاتية الحركة البحثية ،إذ أن الرفض للتفلسف
يقتض ي الحجصج بأدوات التفلسف ذاتهص ،كمص علمنص األستصذ األول ،واألستصذ
التريكي يميز في الخطصب الفلسفي عبر تصريخه بين نموذجين إثنين ،نموذج

 1فتحي التريكي  ،الفلسفة الشريدة  ،دار التنويرـ بيروت  2009ص 5 :
2 Fathi Triki, Philosopher le vivre –ensemble L'or Du temps .Tunis 1998 P18
 3الفلسفة الشريدة ،ص 6 :
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مقومصت وجوده من الحقل الفلسفي ،وآخر يتغذى من خصرج الفلسفة،
يستمد ِّ
أي من حقول ماعرفية أخرى الدين والسيصسة على سبيل املثصل ،وهي قراءة
جديدة لتصريخ الفلسفة يقدمهص التريكي ،فهي أي الفلسفة كممصرسة قولية،
تاعمل في ميصدين خصرجة عنهص ،وبذلك تضمن لنفسهص الفاعصلية الكصفية لتبقى
عملية ضرورية للماعرفة كاعلم.1
ومن مالمح اإلبداع الفكري عند األستصذ املراجاعة التي أجراهص ألهم مفهوم في
البنية املنطقية للفلسفة ،وهو الاعقل الذي يكون األس القصعدي في نسق
التريكي ،وإن كصن األستصذ في مشروعه يحصرب بكل هوادة الروح النسقية في
الفلسفة على قصعدة قتلهص لروح التنوع ،الذي يشكل جبلة إنسصنية ،فبدون
قراءة الداللة التي يقدمهص التريكي للاعقل ال يمكن الولوج إلى عصلم فلسفة التنوع
التي تلونت بصسم التشرد تصرة ،وبصسم االنفتصح تصرة أخرى.
يشكل مفهوم الاعقل في الفلسفة عمومص ،وفي املشروع الفكري الحجر األسصس
ِّ
في بنصء املسلمصت والفرضيصت ،فصلنتصئج املنطقية واملاعقولة تقتض ي االرتبصط
واالتسصق الداخلي داخل مكونصت النسق الفلسفي ،وقصبلية التطصبق أو
االنطبصق على ماعصيير خصرجة عن ذاتية النسق ،وتصريخ الفلسفة يكشف عن
ارتبصط الحداثة والتقدم الفكري بلحظة املراجاعة النقدية للاعقل ،رينيه
ديكصرت ،و ايمصنويل كصنت في مشروعه النقدي ،ولم يقف مسصر النقد في الفكر
الغربي عند تلك اللحظصت ،بل عمل فالسفة الغرب على تثوير فن النقد ،حيث
ً
أخذ في الغرب كمص يصفه التريكي  .. " :ريغص عديدة تتحدد في ثالث أطروحصت:
ويمثلهص هصبرمصس
الاعقالنية النقدية ويمثلهص كصرل بوبر والنظرية النقدية ِّ
وأركيولوجية املاعرفة ،ويمثلهص ميشصل فوكو و فصتيمو من خالل نظريته في "فكر
الضاعفصء" .ولاعل القصسم املشترك لهذه األطروحصت يتمثل في كيفية تأقلم الفكر
الاعلمي والفلسفي مع مص أنتجته التقنية بصفة عصمة ومص تركته من بصمصت في

 1الفلسفة الشريدة  ،ص22 :

 -ISSN :2170-0419تاريخ اإليداع2009 :
17

مجلة التدوين /مخبراألنساق ،البنيات ،النماذج واملمارسات -جامعة وهران -2العدد 30 / 13أوت 2019

املجتماعصت السيصسية "الكليصنية" واملؤسسصت االجتمصعية " اإلستباعصدية "
والثقصفة.1
وتظهر نجصعة النقد الفلسفي الغربي في مستويصت عدة ،علمية ،وسيصسية،
واجتمصعية ،حيث سصهمت في بلورة املفصهيم األسصس في الحيصة السيصسية مثل
الديمقراطية ،وفكرة الحريصت ،واملواطنة :السيصسية واالجتمصعية،
والدستورية ..وفي تقدم البحث التقني أيضص ،فكصن النقد وراء تسصمي الحضصرة
الغربية ،و حتى الحيصة األخالقية لم تسلم من البحث النقدي ،واألخالق
الجديدة تاعكس املنحى الحديث في املسصر النقدي عند الغرب ،ويمكن
استشراف مستقبل حضصري نموذجي ،وفصضل للغرب في مقصبل مستقبل أدنى
ووضيع للمجتمع الاعربي على أسصس التوجه النقدي الذي يهدف الغرب من
خالله إلى مراجاعة قيمه األخالقية ،والذي نلمس غيصبص كليص له في السصحة
الاعربية ،وقد أخذ النقد في املجتمع الاعربي ثالث اتجصهصت " :اتجصهص ثقصفيص فكريص
عصمص ،واتجصهص دينيص روفيص ،واتجصهص علميص فلسفيص2"..
يشمل االتجصه األول كثيرا من املثقفين الاعرب مثل محمد عصبد الجصبري ،
وبرهصن غليون ،ومص ال يستسيغه األستصذ التريكي في هذا الطرح القول
بخصورية الاعقل  :عقل عربي ،إسالمي  ...فهو تقسيم على أسصس ذاتي :عرقي
أو إثني أو لغوي أو ديني ،فليس هنصك عقل عربي في مقصبل الاعقل األوروبي
واألمريكي ،أو عقل شرقي في مقصبل الاعقل الغربي ،أو عقل إسالمي في مقصبل
الاعقل املسيحي أو اليهودي ،فصلاعقل واحد ولكن املاعقوليصت متاعددة ،وعلة
املشكلة عند األستصذ التريكي تكمن في االلتبصس الذي وقع فيه املفكر الاعربي،
حيث لم يميز كثير من البصحثين بدقة بين املفصهيم املتداخلة  :الاعقل،
ُّ
والتاعقل ،وسنحصول في املحطة املوالية تسليط الضوء
والاعقالنية ،واملاعقولية،
على املسصءلة التي وضع فيه التريكي الاعقل كمفهوم.

 1فتحي التريكي ،الاعقل والحرية ،تبر الزمصن  ،تونس  ،1998.ص 12 :
 2املرجع نفسه ،ص 14 :
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تصريخ مفهوم الاعقل ٌ
تصريخ للفلسفة ذاتهص ،فزئبقية الداللة التي حملتهص اللغصت
ُّ
تصوره مسألة بديهية ،واألستصذ التريكي في
البشرية جاعلت االختالف في
مشروعه يؤكد على مراجاعة املفهوم والداللة التي نحملهص حول الاعقل ،فمن
خاللهص يتحدد املوقع والرؤية ،فصملاعصني التي تطلق على الاعقل متاعددة ،إذ ال
يمكننص كمص يقول التريكي  ":أن نربط استاعمصل الاعقل بحقل ماعرفي ماعين ،ومع
ذلك فال بد أن ننتبه إلى أن املفصهيم املتاعددة لكلمة عقل تجد جذورهص في
االتجصهصت املختلفة التي تتخذهص الاعلوم داخل الحقول القولية.
واملسألة الرئيسة في فلسفة التريكي حول الاعقل تتحدد في مص ياعرف بصلباعد
الكوني الذي يملكه الاعقل ،والذي سصهم في ظهور فلسفصت نمطية ستيروتيبية
قيدت الاعقل نفسه ،وسيجته بآليصتهص ،ممص كصنت النتيجة الحصرلة في عكس
املتوقع الذي أقصم عليه الاعقل بنيصنه املاعرفي واملنهجي ،واملرجع الذي لجص إليه
التريكي في بيصن أطروحته هو تصريخ الفلسفة ،والنموذج الذي أعصد قراءته
والتنقيب في تراثه هو نموذج السفسطصئية ،فهي مدرسة مصرست التفلسف
خصرج الخطصب الفلسفي ،أي كصنت ممصرسة فلسفية في حقل ماعرفي خصرج
الفلسفة ،ومن بين النقصط التي ينبهنص لهص األستصذ التريكي ضرورة إعصدة النظر في
األحكصم التي تكونت عبر التصريخ حول السفسطصئية ،والتي سصهمت الفلسفة،
واألنسصق الفلسفية في تنشئتهص ،فصلسفسطصئي هو  ":أرال الحكيم الذي يتقن
ًّ
فنص مص كصملغني ،أو املوسيقصر ،أو الشصعر أو الفيلسوف أو الاعراف والكصهن، 1"..
فصلتصريخ يكتبه دومص املنتصر ،وعلى هذا األسصس يلجأ التريكي إلى البحث في
مبصدئ املدرسة من أجل بيصن أحقية الدعوى السفسطصئية في التفلسف ،وفي
أحصدية الاعقل ،أو الاعقل املوحد ،الذي هو نتصج إيديولوجي بحت ،فصلباعد
الكوني الذي أضفصه اإلنسصن على الاعقل ال يطرح في األرل عند التريكي إشكصال،
بل املسألة تظهر في سعي السلطة إلى استثمصر الداللة في إقصصء النمصذج

 1فلسفة التنوع  ،ص 32 :
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الثقصفية املغصيرة لهص ،بحجة الكونية والاعصملية ،فصلحق في التنوع وليس في
االختالف.
وتتبع تصريخ الاعقل في الدراسصت الفلسفية يسصفر بنص إلى كثير من الدالالت،
فهو تلك امللكة ،التي نميز بهص بين الصحيح والخصطئ ،وتلك القدرة التي تؤهلنص
ملاعرفة الخير من الشر أيضص ،ويمكن االستئنصس بتصور املفكر املغربي طه عبد
الرحمن للاعقل املتكوثر والذي يقيمه على حجة االختالف الحصرل في أنمصط
املاعرفة ،والذي يكون " على الحقيقة ـ أي الاعقل عقول شتى ،ال بصإلضصفة إلى
األفراد املختلفين أو الطوائف الكثيرة  ،وإنمص بصإلضصفة إلى الفرد الواحد..
فصلاعقل يتكثر من أجل جلب املنفاعة لصصحبه ،أمص الاعقل الذي يجلب املضرة
ً
متكثرا 1".وإذا كصن الاعقل متكثرا ،أي
لصصحبه فهو عقل متقلل ،وليس أبدا عقال ِّ
انه متغيرا تباعص لنوع املوضوع ،ولطبياعة الغصية ،فإن أوجه الاعلم تكون أيضص
متكثرة.
ِّ
كمص ينبغي التنبيه إلى مؤشر االختالف الواقع بين األستصذ التريكي واألستصذ طه
عبد الرحمن في التاعصطي مع الاعقل ،إذ يرفض التريكي اإلسقصط الذي يضاعه طه
عبد الرحمن للاعقل في الحفل الصوفي ،وت" تظهر نتيجة ورل الاعقل بصلدين
بصفة عصمة انهيصر تصم لكل أشكصل الاعقل وغيصب كلي للاعلوم وحضور لتجليصت
التصوف ،فليس بغريب أن تتم أسلمة الاعقل عوضص عن تاعقيل اإلسالم ،وليس
بغريب أن يجند النظصم املنطقي الاعقلي من أجل تكريس اليقظة اإلسالمية
وإعصدة االعتبصر للتجربة الصوفية"2.
التكوثر الاعقلي بلغة طه عبد الرحمن ،أو التنوع الذي يتشكل به الاعقل في
الحقول القولية املتاعددة على حد تاعبير التريكي تاعبير عن جوهرية الاعقل،
ووظيفته املصهوية ،فكونية في الاعقل متاعلقة بصملصهيصت واملقوالت ،التي تاعمل
كآلية منهجية في بلوغ الحقصئق ،وليست مرتبطة بصلنتصئج واألفكصر ،وعليه يصبح
لكل مجتمع أو حقل ماعرفي هويته الذاتية ،والتي ال يجاعل حضورهص في السصحة

 1طه عبد الرحمن ،اللسصن وامليزان ،املركز الثقصفي الاعربي ،املغرب الطباعة االولى  1998ص405 :
 2الاعقل والحرية  ،ص 19
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ً
الكونية إلغصءا لكونية الفلسفة ،فصلفلسفة الغربية نتصج فكري لجمصعة ثقصفية
مقومصت
ماعينة ،والفلسفة اإلسالمية كذلك تكون حصيلة لجمصعة تملك ِّ
وجودية ،وثقصفية خصرة بهص.
والوضع الذي ناعصيشه كمص يصفه التريكي ياعكس اللحظة الهصملتية التي
ياعيشهص املفكر الاعربي  ،فهو بروحه ابن الشرق ،وبفكره تلميذ الغرب .. " :لقد
غلب علينص نحن البصحثين االهتمصم بمقصييس اللغصت األجنبية وماعصييرهص وذلك في
بنصء مفصهيمنص وأجهزتهص ووضع مصطلحصتنص التي نحصول بواسطتهص تبليغ حقصئقنص
فتأتي هذه األخيرة بصهتة ال سلطصن لهص غير سلطصن ماعصيير اللغة األجنبية
املستاعملة 1".فصللغة مفتصح الفكر ،وآلته في بيصن املاعصني ،واملناعطف اللغوي
الذي عرفته الدراسة في الفضصء اللغوي دليل على أهمية اللغة في بنصء ،
املفكر املغربي طه عبد الرحمن محصوالت تأثيلية
واحتضصن املاعصني ،وسنجد مع ِّ
في تحيين اللغة الاعربية.
أمص املفهوم الذي يكمن وراء االلتبصس الفكري في رأي األستصذ التريكي هو
مفهوم املاعقولية الذي يشترك مع الاعقل والاعقالنية في رابطة النسب ،فهو من
حيث البنصء الصوتي الفونولوجي كـ ( دال ) ومن حيث املتصور الذهني أيضص
( املدلول ) يشترك ماعهص في كثير من الحيثيصت ،فهو  " :مص يجاعل الش يء ماعقوال،
وناعني به بذلك جملة املقصييس املنطقية التي توجه الفكر فتجاعل منه أمرا
ماعقوال .وفي الحقيقة ..فكل نشصط علمي سواء كصن ذهنيص أو عمليص هو ماعقول
من حيث ارتبصطه بصملبصدئ املنطقية الاعقلية والتجريبية ..فهي محددة منطقيص
بماعطيصت:
 .1تمصسك النسق الذي به يمكن للواقع أن يتصور في الذهن.
 .2استقاللية الاعقل بصلنسبة إلى األنمصط األخرى لتنصول الواقع والبحث
فيه مثل الاعواطف ،واالعتقصد والوحي.

 1الاعقل والحرية  ،ص 9 :
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 .3قصبلية الواقع أن يتصور بصلاعقل بماعنى أن الوجود والاعقل متوحدان
في املاعنى كمص ذهب املنيدس
 .4قصبلية الاعقل في التمظهر داخل مختلف الاعلوم واملمصرسصت القولية
بواسطة مص يسمى بصملاعقولية امليدانية التي ترتبط بصلاعقل من حيث هو
ضرورة كونية شمولية ،وبخصورية امليدان الذي ياعمل فيه الاعقل بصفة
آنية 1"..
املاعقولية إذن فضصء وإمكصن جديد ومتجدد للاعقل ،ويصبح الاعقل زئبقي في
مستوى االنطبصق ،وإن كصن هو األرل في املفهومين املتجصورين  :الاعقالنية،
واملاعقولية ،فاعلى مستوى الاعقالنية يكون الاعقل أداة توظفهص االيديولوجيص في
مجصبهة االتجصه التجريبي في دعواه ،وفي املاعقولية يكون الاعقل قصعدة مصدرية
ومرجاعية في بنصء الاعمليصت الذهنية.
يقدمه األستصذ فتحي التريكي ملرونة الاعقل وقصبليته للتاعبير عن
واملقترح الذي ِّ
يقدمهص ،مصطلح التاعقل ،والذي ياعتمد فيه على
الفلسفة املفتوحة التي ِّ
مرجاعية تراثية يكون الفصرابي فيهص رصحب القول الفصل ،حيث يستأنس
بشواهد عدة من كتصبه فصول منتزعة ،يستنطق فيهص املفهوم  ،فهو يفيد جودة
الروية في " استنبصط مص ينبغي أن يؤثر من خير أو يتجنب من شر".
و يكشف التريكي عبر الفصرابي الدالالت التطبيقية للاعقل ،إذ يقر الفصرابي
بصملقصربة املوجودة بين التفكير الاعصمي أو ممصرسة الاعصمة للتفكر ،وبين
التاعقل":أمص الاعقل الذي به قول الجمهور في اإلنسصن أنه عصقل فإنه مرجع مص
ياعنون به هو إلى التاعقل "2
ويكفي النظر إلى تقسيم الفصرابي ملفهوم التاعقل في التدليل على رجصحة املقترح
الذي يؤسس به التريكي فلسفته املفتوحة أو بصألحرى الفلسفة املفتوحة على
ُّ
فصلتاعقل املنزلي من املراتب األولى للتاعقل عند الفصرابي،
شتى الحقول اإلنسصنية،
ويليه التاعقل املدني والتاعقل االنس ي " .فصألول يتمثل في استاعمصل الروية فيمص

 1الاعقل والحرية ،ص ،ص38.37 :
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يدبر به أمر املنزل والثصني سيصس ي يتمثل في جودة الروية في ابلغ مص تدبر به املدن
والثصلث يتجصوز الاعصئلة واألمة ليصل إلى الاعنصية بصلذات حتى تنصل الخيرات
اإلنسية مثل اليسصر والجاللة وغير ذلك باعد أن يكون خيرا له وغنصء في نيل
الساعصدة.1..
التاعقل إذن عند الفصرابي هو ممصرسة التفكر ،أو توظيف الاعقل في سيصقصت
متاعددة ،ياعني تكيف الاعقل  ،ولبوسه ثوب الحقل الذي يكون فيه ،وليس
الاعكس ،إذ تصبح عقلنتهص على أسصس واحد قتل لهص ،فصلتميز الذي يملكه كل
يحدد آليصت الاعقل ،فبصب الفلسفة مفتوح على مصراعيه
حقل ماعرفي هو الذي ِّ
أمصم املاعصرف ،وأمصم اإلنسصن ،فصلتفلسف كمص يقول التريكي  " :كصن ومص زال
مفتوحص على كل مص يهم البشر في حيصتهم الفكرية وأن التفلسف هو في
االستئنصف واالختالف ؟.فصلفلسفة من حيث هي ممصرسة قولية تاعمل أيضص في
ميصدين خصرجة عنهص فتضمن لنفسهص الفاعصلية والنجصعة لتبقى عملية ضرورية
للماعرفة ،والحيصة 2".
أمص الدليل الفلسفي اآلخر الذي يقيم عليه التريكي الفلسفة املفتوحة أو
الفلسفة الشريدة فصملرجاعية فيه لتصريخ الفلسفة  ،فتحليالته الدقيقة للماعصني
الفلسفية التي بنيت عليهص املدارس الفلسفية  :الطبياعية ،وااليلية،
والسوفسطصئية ،وأكصديمية أفالطون ولوقيون أرسطو تظهر لنص التريكي في
رورة الفيلسوف الحصمل ألدوات الحفر والتنقيب ،والوارث لفصنوس ديوجين
في التصريخ الاعربي ،والذي يسعى إلى استقصصء الحقيقة الغصئبة ،أو التي غيبتهص
األنسصق الفلسفية الكبرى ،حيث يجد ضصلته في املدرسة السفسطصئية ،و"
تكون السفسطصئية في الاعصور اإلغريقية القديمة ،خير دليل على انطبصقية
الفلسفة ..فصلسفسطصئية ،بكثير من اإليجصز هي تلك الحركة خصرة من

 1الاعقل والحرية ،مرجع سصبق ،ص46 :
 2فتحي التريكي وآخرون ،الفلسفة في تونس ،فالسفة قرطصج ،منشورات فيالب تونس  2010ص 12 :
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املدرسة البصرمنيدية التي تقر ،كمص هو ماعروف ،أن الوجود هو كل مص يمكن أن
يكون موضوع قول منطقي متمصسك ،وإال فهو عدم .هنصك انطبصقية بين
املوجود واملقول ،بين الوجود والخطصب 1"..
فصلربط بين الخطصب الفلسفي ،واملسصئل الوجودية ،انطبصق ،وخروج
للفلسفة إلى سصحصت إنسصنية متاعددة ،والتاعصمل مع اليومي ،وهو مص سنراه في
الفلسفة املاعصررة ،حيث لم تاعد " كمص يصفهص التريكي مسجونة بين جدران
املاعرفة ،بل أربحت تتصل بصلحيصة وتجاعل من الحيصة إرادة ومن اإلرادة قوة
وتنصت إلى مشصكل النصس فتتصل بصلجميع ،وبدون استثنصء فتتصل بصلهصمش ي
واملتمرد عن
وبصلسجين واملرفوض ،وبصلغريب واملسكين ،وبصلخصرج عن القصنون،
ِّ
املجتمع لتقتسم ماعهم زادهص حتى ياعود اإلنسصن إلى إنسصنيته املفقودة2.
أمص املرجاعية الثصنية التي ياعتمدهص التريكي في بنصء أسس فلسفته املفتوحة ،وهي
تصريخ الفكر السيصس ي ،فمفهوم الدولة ،السلطة ،السيصدة عرفت عبر تصريخهص
املتاعثر ،تطورات عدة ،واملدارس النقدية التي عرفهص الفكر السيصس ي تكشف
عن مستوى من االستاعبصد عرفته البشرية أو الشاعوب في ظل الدولة ،فصلشاعب
كمص يصفه كصمبصنيال  ":الشاعب دابة لهص مخ مشوش غبي ،ال تاعرف قوتهص ،ومن ثم
تقف محملة بصلخشب والحجصرة ،تقودهص يدان هزيلتصن لطفل بصلشكيمة
واللجصم ،إن رفسة واحدة تكفي لتحطيم القيد ،ولكن الدابة تخصف وتجبن،
وتفاعل مص يطلبه الطفل ،وال تدرك قدرتهص على إرهصبه ،وأعجب من هذا أنهص تكبل
نفسهص ،وتكمم لسصنهص بيدهص ،وتجلب على نفسهص املوت مقصبل دريهمصت يتصدق
بهص امللوك عليهص من خزانتهص هي ،إنهص تملك كل مصبين األرض والسمصء ،ولكنهص ال
تاعرف ذلك ،وإذا َّ
هب إنسصن لينطق بهذه الحقيقة ،قتلته دون أن تغفر له
ذنبه".3

 1الفلسفة الشريدة  ،ص 20 :
 2فتحي التريكي ،فلسفة الحيصة اليومية ،الدار املتوسطية للنشر ،تونس الطباعة األولى  2009ص 163 :
 3ول ديورانت ،قصة الحضصرة ،ج ، 2املجلد السصبع  ،ترجمة فؤاد اندراوس ،دار الجيل  ،بيروت ،ص 302:
(د.ط.ت )

 -ISSN :2170-0419تاريخ اإليداع2009 :
2

جمةل التدوين  ،خمرب الأنساق ،البنيات ،الامنذج واملامرسات -جامعة وهران ،2العدد(  30 ، )13سبمترب 2019

وتصريخ الفكر السيصس ي يكشف عن التزاوج الذي عرفه مفهوم الدولة مع
السلطة ،والذي نظرت له الفلسفة من خالل نخبتهص أفالطون وأرسطو ،حيث
تميز الفكر السيصس ي اليونصني بظصهرة الثنصئية " الحصكمين واملحكومين " وهي
تدل في املجصل السيصس ي على ظصهرة األمر والخضوع ،والتي تؤدي إلى إيجصد
عالقصت غير متكصفئة بين الحصكمين واملحكومين ،ونجد إشصرات واضحة في فكر
"أرسطو" عندمص تنصول موضوع الدولة املدينة ،حيث أشصر إلى ارتبصط شرعية
الدولة وقيصمهص على فكرة السلطة ،وشرعية السلطة هي قيصمهص ملصلحة املسود،
ويرى أن سلطة السيد على الاعبد هي ملصلحة الاعبد ،مع أن مصلحة السيد
ومصلحة الاعبد تتمصثالن حينمص تكون املشيئة الحقيقية للطبياعة" إال تسأل من
أين جصءت الثورات أن لم يكن من إفراط السلطصن املسلم لباعض األيدي ؟".1
وبصستقراء تصريخ الفكر السيصس ي يتبين لنص أن الداللة التي أخذتهص السلطة عبر
التصريخ ال تخرج من املاعصني الثالثة اآلتية ،والتي ال يمنع تمصيزهص االنطولوجي على
قيصم نوع من الاعالقة على مستوى املضمون ،وعلى مستوى املنهج ،ويظهر املاعنى
األول في القوة أو القدرة على اإلكراه ،أمص الثصني فيتمثل في القصنون ،إذ يجب أن
تخضع القوة التي تحملهص السلطة إلى قصعدة قصنونية تقننهص ،وتحدد األشخصص
الذين يمصرسونهص ،وخضوع القوة التي تجيزهص ممصرسة السلطة إلى قصعدة
القصنون إنمص يمثل املنطلق األول في تحديد مفهوم دولة القصنون ،أمص املستوى
الثصلث ،فيتمثل في الشرعية ،التي تدخل مبدأ الرضص الاعصم ضمن ماعطيصت
السلطة .والذي تبلور فيمص باعد لدى فقهصء القصنون الاعصم ،وبهذا يصبح مفهوم
السلطة ممصرسة شرعية للسلطة يقصبلهص إرهصب أو نفوذ وهو ممصرسة غير
شرعية ال تلتزم بقصنون يشرعن عملهص وفق قصنون.
وينحو التريكي نحو أستصذه ميشصل فوكو في تاعريف السلطة  ،فيقول :
" ..حضور السلطة متنوع ومتاعدد إذ أننص نجد السلطة داخل مجموع مؤسسصت

 1أرسطوطصليس ،السيصسة ،ترجمة أحمد لطفي السيد ،منشورات الجمل،ط ،1بيروت ،2009 ،ص17
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وأجهزة تتحكم في البنى االجتمصعية نفسه....فصلسلطة ممصرسة قبل أن تكون
جهصزا أو مؤسسصت ،لهذا فهي تأخذ أسصسص شكل الصراع اآلني املتقلب،
واملستمر في آنيته ..والذي ينتج حتمص أجهزة قمع وعقلنة ،تحصول السيطرة على
هذه الصراعصت فتقنن أشكصلهص ،ونمط الاعمل داخلهص فصلدولة نتيجة للسلطة
قبل كل ش يء ،أي أن الدولة ال تنتج سلطة ،بل تقنن الصراع داخل مؤسسصت1.
ُّ
يكشف األستصذ التريكي في قراءاته لتمثالت السلطة ،وتمظهراتهص عبر تصريخ
الفكر السيصس ي ،االنحراف الذي وقع فيه الاعقل البشري ،بسبب األغلوطة التي
أقصمهص بترك بصب التفرقة بين املاعقولية والاعقل مفتوحص على فهم الاعقل
وتأويالته ،والفلسفة التي أقيمت عليهص الكليصنية والشمولية في السيصسة لهص
مرجاعية فكرية في الحقل الفلسفي ،حيث يرى التريكي أن الفلسفة املاعصررة
بشكل عصم ،تكشف عن " شبه أرضية بنيت عليهص األقوال الفلسفية ،رغم
تاعددهص واختالفهص ،هي نقد فكرة الدولة ووضاعهص موضع النقد والتمحيص "،2
والهووية  Identitarismeكمص يترجمهص األستصذ التريكي تاعكس ميل الاعقل
األحصدي ،إلى توحيد التنوع داخل قصلب واحد ،فهي الاعصملية القصئمة على إقصصء
اآلخر كلية ،ورهره في ثقصفة املصلك للسلطة ،وهي ":ميول التقنيصت املتطورة في
ُّ
املجصل اإلعالمي السيصس ي ،واالقتصصدي إلى التحكم في حريصت الفرد تحكمص
تجاعله رهين إرادتهص وإرادة أصحصب القرار والتقنيصت ،3".فهي استبدادية
تسلطية تاعدم فيهص الحرية ،وتصبح الهوية مغيبة ،والتي هي حسيب التريكي " :
مفهوم يربط حضور الشاعب بمصضيه طباعص ولكن في اآلن نفسه يؤكد على هذا
الحضور بصلنسبة إلى شبكة عالئقية ماعقدة تربطه بتجليصت حضصرته وتمظهرات
الحضصرات ثقصفة واجتمصعص وسيصسة4".
ُّ
التشرد استطصعت
وأخيرا نجد أن فلسفة التريكي املفتوحة ،بماعصيشتهص تجربة
املتنوعة ،والتي تكون الحيرة الفلسفية عند
أن تدرك جميع التجصرب اإلنسصنية ِّ
 1الفلسفة الشريدة ،ص 92
 2الفلسفة الشريدة  ،مرجع سصبق ،ص41 :
 3الفلسفة الشريدة ،مرجع سصبق ،ص100 :
 4فتحي التركي ورشيدة التريكي ،فلسفة الحداثة دار اإلنمصء القومي بيروت 1992 ،ص 25 :
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ماعرفتهص (التجصرب) دليال على امتالكهص باعضص من الحقيقة ،فمحدودية املوجود
البشري ،الزمكصنية تجاعل من رؤيته الكونية من منطلق الزاوية التي يكون فيهص
رصدقة بنسبة ملاعطيصت منطقية وماعرفية ماعينة ،ونسبية في نفس اآلن،
فصلطريق إلى هللا باعدد أنفصس الخالئق ،والقصد من التمثيل اإلشصرة إلى حقيقة
يغفل الكثير عنهص ،وهي املطصبقة النظرية والوجودية بين هللا والحقيقة ،فهو
الحق ،وكل ممصرسة فكرية في إدراك الحق عند الخلق تكون موجبة لغصيصت
ماعينة ،واليومي عند التريكي تجربة إنسصنية يمكن أن تصبح نقطة تأسيسية
خصرة بمجصل الكوني ،فصالنفتصح على اآلخر ،أس الطبياعة البشرية ،فال يمكن
تصور الساعصدة خصرج الاعصلم ،فصلزوجية رفة مصهوية داخل كل موجود ،وبهص
تستمر الحيصة.
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