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  )1(ل هللا وعبد الرحمن مرحبا  دمحم رضوان حسن ومهدي فض/  كما/  علي زيعور وعادل فـاخوري و جورج زيناتي - 1
 
% إلى ب�%وت مع أْس%ته س�ة )  2021 – 1935( ج�رج ز��اتي �ل فل���ي م� ح�فا   -  1 ، وُه1ِّ

في ب�%وت ، ب%ز ن�Iغه م�G الفFل الEعلBُّي األول  ، فُأعفي في م=رسة الل�ان م� . ،إث% ال�78ة 1948
ذو�ه العاج��T آنGاك ع� ت�=ی= الق�K وال8Eال�P  وه�ا Oان م�ضع س%وره ، وس%ور. الق�K الB=رسي 

  .ال�V�WBة  
  ث^ . وت[ّ%ج م�ها OأسEاذ فل�فة) تا�عة ل1امعة ل��ن ( دخل م=رسة اآلداب العل�ا في ب�%وت 

ساف% إلى ف%ن�ا لEBا�عة دراسEه ، وت[ّ%ج م� جامعة �ار�` ب=رجة د�EOراه دولة في الفل�فة عام 
األخالق ع�� ث^ ع� األb%وحة الFغ�%ة  وع��انها   ،ال�
	ة والع�ف ��ان ع� أb%وحEه األولى �ع 1972

  .اب� �اجة
.  1977 - 1973وعBل أسEاذًا في جامعة ل��gم7اشي في زائ�% . ساف% إلى ال�8نغ� وغ���ا للE=ر�` 

 %�%iت َ̀  ، ث^ عاد إلى ب�%وت وعBل أسEاذاً  )2(1983 – 1980 ال�اح�  م�لةث^ َرَحل إلى ف%ن�ا ورئ
.  1999ف�ها حEى   للفل�فة الi=یmة والBعاص%ة في Oل�Eي ال�g%Eة واآلداب في ال1امعة اللI�ان�ة، وkل

  . ، ع� عB% سEٍة وثBان�� عاماً  2021-1-31وافEه الB��ة في 
 2  -  ، ��إّن ح�فا ال ُت��ى  B�ِعالBها وig%ها : فقال   تi=ث mO�%ًا ، وت8%ارًا ، ع� ذO%�اته في فل�

rbاه^ ، ش�اها  وم��ائها ال�Iعي ، جIل ال8%مل  وس�ق ال[sار ، والiي ال1=ی= لل�ه�د الGی� أع
}�V�Wن مع ) في الَهَ=ار(كان ع=ٌد قل�ل م� ال�ه�د . اإلن1ل�T األرَض الEي ب��ا عل�ها ذلu الiي 

  . )3(" دون مVاكل " الفل������ في أح�اء الB=ی�ة 
إن=ه� �أب��Eها وش�ارعها ، ول8�ها أصB�~ �i7ا �عُ= مأل�فًة في ب�%وت ، وع�=ما وصل إل�ها ،  – 3

  . �ال��7ة إل�ه ، ل�` فقK ألنه  اسEقّ% ف�ها ، ول8ْ� لIVهها  ��iفا ، م=یَ�Eه األولى 
م� ال��ان ، %  85في غ���ا أُع�1 ���انها ال�BلB�� الGی� Oان�ا یIلغ�ن أكm% م�  – 4

م�ه^ ، و�igاة األلفة الEي }V�Wها ه�الء ، وgأز�ائه^ الB1�لة ، %  15وgالi��B��� الGی� Oان�ا یIلغ�ن 
ه�اك تعّ%ف إلى رئ�` غ���ا آنGاك ، أحB= س���ت�ر� . وحIِّه^ وت17�له^ له ح��Bا ع%ف�ا أّنه ی8Eل^ الع%�gة 
  . ، ص=ی� جBال عI= ال�اص% حI�� ز��اتي وآله 

ب�ل ر���ر على رسالEه ، والmان�ة ~�Bا �عُ= إش%اف الف�ل��ف : في ف%ن�ا عاش ف%حEْ�� ، األولى  – 5

جورج زيناتي بطل فـلسطيني  
 2021 – 1935( من حيفـا  

ر إ)  لى بيروت مع أْسرته  ، وُهجِّ
في  . ،إثر النكبة  1948سنة  

بيروت ، برز نبوغه منذ الفصل  
التعلُّمي األول  

دخل مدرسة اآلداب العليا في  
) تابعة لجامعة ليون  ( بيروت  

ثم  . وتخّرج منها كأستاذ فـلسفة
سافر إلى فرنسا لمتابعة  
دراسته ، وتخّرج من جامعة  
باريس بدرجة دكتوراه دولة  

عن   1972سفة عام  في الفـل
أطروحته األولى بعنوان الحرية  
والعنف ، ثم عن األطروحة  
الصغيرة  وعنوانها  األخالق  
عند ابن باجة

سافر إلى الكونغو وغينيا  
وعمل أستاذاً في  . للتدريس  

جامعة لوبومباشي في زائير  
ثم رََحل  .  1977 - 1973

إلى فرنسا ورئَس تحرير مجلة   
1983 – 1980الباحث  

عاد إلى بيروت وعمل أستاذاً  
للفـلسفة الحديثة والمعاصرة في  
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  ). ق�^ الفل�فة( أ� ح��Bا ت[ّ%ج م� ال1امعة ب=رجة د�EOراه دولة في اآلداب 
 ----------------------------  

ِمم�ن كانوا قليلي التعاطف في هذه الحلقة طال�بنا  )1(
 .المسي�سون 

استلم عمر فروخ وعلي زيعور إدارتها فيما بعد ؛  )2(
 . ك حتى توقفها عن الصدور وكان ذل

زيناتي أن� بعض المشاكل قد أث�رت في . ي9ذكر8 ج  )3(
. حياته ، وهي مشاهدة جثة رجٍل لم ي8عرف قاتله في حيفا 

) ؟ ( من آل حجازي . زيعور هو شخص من النبطية . قال لع ع

 . Sع8رف أن� المجاهدين قتلوه ألنه لم يساعدهم . كان غنيا
 Sماليا . Sقصة القلق الذي عاشه الفلسطينيون وي8ذكر أيضا

عندما بدأت بالتضخ�م المنفِلت أعداد8 اليهود الراغبين 
 .باإلستيطان والمهي�ئين المنتظرين للسيطرة على البلد 

  
                                                 **  

ان� ن1�Eة تأث%ه �الBأساة وO"  ال! أ األب��" ألف الB%ح�م ز��اتي قFة أسBاها  1966في س�ة  - 1
}[ل� ف�ها إلى الق�ل �الiاجة إلى ال�الم و�لى هGه الف8%ة الEي س�Eل تعا}Vه �bال ح�اته . الفل����ة 

  . )1(، وأثَّ%ت في أف8اره وم��له ، وم�اقفه الف8%�ة وال��اس�ة 
ها األول �miًا ونV% ف�ها آراءه وأف8اره ، و�EO في ع=د ال�اح�، رِئ` تi%�% م1لة  1980في س�ة 

ع� إب� رش= دافع ~�ه ع� آرائه ، وgّ�� تأث�%ه في الفل�فة الغ%�gة ، ورأ� أّن ف%و�= ، م�ّس` الiEل�ل 
  . ال�ف�ي ، ق= تأث% �اب� رش=  

وه� أصًال أb%وحEه " (  ال�
	ة والع�ف" ، "  رحالت داخل الفل&فة الغ
#"ة" أّلف EOاب  1992
  ).  Vrin: فِ%ْن ( ع�� �اجة األخالق ، ) األولى لل=�EOراه 

حّ%ر ع=دًا IO�%ًا م� ال�Bاد والBقاالت في ال�Bس�عة الفل���ة الع%�gة الFادرة ع� معه= اإلنBاء الع%gي 
  ).إش%اف مع� ز�ادة ( في ب�%وت 

  : �اللغة الف%ن��ة ، ت%ك أb%وح�Eه لل=�EOراه هBا  – 2
 la bipolarité de la liberté ه األEوح%bه أGراه وهي وه�EO=ولى لل.  

 . la morale d'Avempace. Paris , vrin , 1979 – 2واألb%وحة الmان�ة Oان� 
،  ألسEاذه " ال/ات ع.�ها ,آخ
: " ت%َج^ ال=�EOر ج�رج ز��اتي mO�%ًا م� ال�E8 الف%ن��ة وهي   – 3

  نال عل�ه الEB%ِج^ جائTة أح�� EOاب. ب�ل ر���ر ، یEألف الE8اب م� س7عrBة صفiة 
                 

أشار زيناتي إلى أن� زيعور ، صديقه منذ تلك األيام ، ) 1(
وأن� الرواية كان التي كان . كان أحد شخصيات الرواية 

تمحورت حول شخصيٍة أولى هي ) لم ت8نشر (  1917يكتبها منذ 
 . علي زيعور نفسه 

مترجم من مؤسسة الشيخ زايد رئيس دولة اإلمارات )2( 
" ة ، كما ترجم كتاباS آخر لريكور هو العربية المتحد

وقد ارتبط اسم المترجِم " .  الذاكرة ، التاريخ ، النسيان
كما كانت ترجمة هذين . بالمؤلِ�ف نتيجة التوافق واإلعجاب 

الكتابين ، بحسب زيناتي ، موضوع9 اهتمام الرئيس الفرنسي 
فخص� المترجم برسالة شكر  ) ايمانويل ماكرون (الحالي 

كليتي التربية واآلداب في  
الجامعة اللبنانية، وظل  فيها  

 1999حتى  

في بيروت ، وعندما وصل إليها  
، إندهش بأبنيتها وشوارعها ، 
ولكنها أصبحت فيما بعُد  
مألوفًة بالنسبة إليه ، ليس فقط  
ألنه  استقّر فيها ، ولكنْ 
لشبهها  بحيفـا ، مديَنته األولى  

في فرنسا عاش فرحتْين ،  
إشراف الفيلسوف بول  : األولى  

ريكور على رسالته ، والثانية  
فيما بعُد أي حينما تخّرج من  
الجامعة بدرجة دكتوراه دولة  

). قسم الفـلسفة( في اآلداب  

ألف المرحوم    1966في سنة  
الظمأ  " زيناتي قصة أسماها  

كانت نتيجة تأثره  و " األبدي  
يخلص  . بالمأساة الفـلسطينية  

فيها إلى القول بالحاجة إلى  
السالم وإلى هذه الفكرة التي  
ستظل تعايشه طوال حياته ، 
وأثَّرت في أفكاره وميوله ، 
ومواقفه الفكرية والسياسية  

رحالت  " أّلف كتاب    1992
" ، " داخل الفـلسفة الغربية  

وهو أصالً " ( الحرية والعنف  
،  ) أطروحته األولى للدكتوراه  

األخالق عند باجة  

ترَجم الدكتور جورج زيناتي  
كثيراً من الكتب الفرنسية  

،  "الذات عينها كآخر  : " وهي  
ألستاذه بول ريكور ، يتألف  
. الكتاب من سبعمئة صفحة  

نال عليه المترِجم جائزة أحسن  
كتاب

أشار زيناتي إلى أّن زيعور ، 
األيام ، كان  صديقه منذ تلك  

وأّن  . أحد شخصيات الرواية  
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بقينا أنا : نان ، قائالS له فيها بعد موت ريكور وامت
" وترجم الدكتور زيناتي ، أيضاS كتاب . وإياك بعد ريكور 

" لرينيه ديكارت ، وكتاب جان كلود شينيه " انفعاالت النفس

" ، وكتاب مونيك سبيربر ورودين أوجيان " تاريخ بيزنطة 

دخل إلى وكان الدكتور فخوراS بأنه أ" .  الفلسفة األخالقية
إن� كل : وفي مكان آخر يقول . اللغة العربية ، كتباS مهمة

كتاب قابل للترجمة ، وإن� اللغة العربية قابلة الستيعاب 
جميع العلوم؛ وإن� المشكلة ليست في اللغة ، ولكن في 

 . المترجِمين 

                                                 **  
1 – �g%ارة العsiة في ال : ^Eي، فاهg%عO ع� ذاته §i7اتي إنه ق= ب=أ  ح�اته في ال�ر ز��EO=ق�ل ال{

ول^ }ف%ق �أن ُت�Bَّى الفل�فة االسالم�ة ، أو الع%�gة أو الع%�gة . �الف8% الفل�في الع%gي االسالمي 
لغة الع%�gة ، إّن اللغة الEي �IEOُ ف�ها هGه الفل�فة هي ال: الBه^ BOا }ق�ل م=افعًا م�ِضiًا . االسالم�ة 

  ...س�اء Oان م� �IEOا ف�ها ع%gًا أو م� ِع%ٍق غ�% ع%gي 
  
؛ األم�� عق�ة ق1ل األخ ی%� ال=�EOر ج�رج  أّن الsiارة الع%�gة ت��V م�G ب=ا}اتها م�  -  2

و�%� أن تلu ال�VBلة تع�د إلى جGور ع�Bقة  في ال�عي الع%gي وفي  ) . 1(والBأم�ن على سI�ل الVاه= 
فف�ها  اإلسالم . ومع ذلu فإّن هGه الsiارة تEBاز �T�Bاٍت ال ت�ج= ع�= غ�%ها م� الsiارات. الالوعي 

وق= ب%زت أ}sًا في الsiارة الع%�gة االسالم�ة م�Tٌة هامة في الق%ن�� .  ال1&امح واإلنف1احدیٌ� ی=ع� إلى 
 �؛ وهي م�TةالVغف ) ل�Bالد ال%ا�ع عV% ل( والق%ن الEاسع اله%1� ) الEاسع ال�Bالد� ( ال%ا�ع اله%1

... واسBE% هGا الVغف b�لة ِعّ=ة ق%ون . �العل^ م�G عه= ال[الفة ال7Wاس�ة ابE=اء م� خالفة الBأم�ن 
وفي عه= ال=ولة االسالم�ة في األن=ل` ، ح�§ Oان� صفة ال�Eامح َتI%ز ع�= ال�BلB�� في أنه^ Oان�ا 

  .^ �¬�ة أن ُ}ع�ِّ=وا معه^َ}�أل�ن م�اb��ه^ م� الi��B��� ع� م�ع= أ»�اده
  
3 -  �BOا أّن ال=ولة االسالم�ة ل^ ت�8 ی�مًا دولة دی��ة فقK ، ول8�ها Oان� دولة اسالم�ًة َمَ=ن�ة ، أ

� س�% ف�ها أكm% م� ال1ان� الBَ=ني ؛ و�ن�ا ال��م �iاجٍة إلى قل� Gي ال�كان اإلسالم ه� ال1ان� ال=ی
� ال1ان� ال=ی�ي ول�` �الs%ورة أن }��ن الiل فFل ال=ی� ع� الVBه= ، وجعل الVBهِ= الB=ني أفsل م

وذاك ما سBّاه الmالثُة الEBآخ�� . ذاك ما قاله زم�له علي ز�ع�ر ، وآخ% ه� عادل فاخ�ر� . ال=ولة 
  .  العل ان"َة ال>
ا;"َة ال�
َّة

 ------------------------  
ألكبر عقدة األخ ا: ويقول علي زيعور بعقٍد أخرى أهمها ) 1(

األ8ختية ، األخ ( ، عقدة األخ األصغر ، العقدة الخنسائية 
وثمة ... ، عقدة ح9س9د النبوة والطبيعة واأللوهية ) واألخت 
 Sالعقل األكبر ( ، عقدة األب ) الفلسفة ( عقدة األم� : أيضا

) الِعلم ، الكاره للفلسفة ( ، عقدة اإلبن ) ، المألوه 

 ...الحضارية  –ثقافية الع8قد ال: أيضاS ، را ... 

  
                                                 **  

ال }قف ال=�EOر ز�ع�ر ، زم�ل ال=�EOر ز��اتي ، mO�%ًا ع�= ال�هsة الi=یmة ن��Iًا في ال7الد  -  1
اض% ، ول8�ه ی�Eقف ع�= الTم� الi. الع%�gة ؛ والEي ابE=أت م� مF% م�G أكm% م� ق%َنْ�� م� الTمان 

الرواية كان التي كان يكتبها  
) لم ُتنشر  (  1917منذ  

تمحورت حول شخصيٍة أولى هي  
علي زيعور نفسه  

ترجم الدكتور زيناتي ، أيضاً  
" انفعاالت النفس" كتاب  

لرينيه ديكارت ، وكتاب جان  
، " تاريخ بيزنطة  " كلود شينيه  

ر  وكتاب مونيك سبيرب
الفـلسفة  " ورودين أوجيان  

وكان الدكتور  " . األخالقية  
فخوراً بأنه أدخل إلى اللغة  
العربية ، كتباً مهمة

إّن كل  : في مكان آخر يقول  
كتاب قـابل للترجمة ، وإّن اللغة  
العربية قـابلة الستيعاب جميع  
العلوم؛ وإّن المشكلة ليست في  
اللغة ، ولكن في المترِجمين

زيناتي إنه قد    يقول الدكتور
بدأ  حياته في البحث عن  
ذاته كعربي، فـاهتم بالفكر  

ولم  . الفـلسفي العربي االسالمي  
يفرق بأن ُتسمَّى الفـلسفة  
االسالمية ، أو العربية أو العربية  
االسالمية  

يرى الدكتور جورج  أّن  
الحضارة العربية تشكو منذ  
بداياتها من عقدة قتل األخ ؛  

لى سبيل  األمين والمأمون ع
ويرى أن تلك  ) . 1(الشاهد  

المشكلة تعود إلى جذور  
عميقة  في الوعي العربي وفي   
الالوعي

برزت أيضاً في الحضارة العربية  
االسالمية ميزةٌ هامة في  
( القرنين الرابع الهجري  

والقرن  ) التاسع الميالدي  
الرابع عشر  ( التاسع الهجري  

؛ وهي ميزةالشغف  ) للميالد  
نذ عهد الخالفة  بالعلم م

العباسية ابتداء من خالفة  
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 ��Wا ن�ق�ل إن�~= ورأ}ه لل[%وج م� هGه األزمة  ه� أن ُنل� العقل الع%gي ، ال[ّالق ، .  ال?م� ال ه<َّ
وV�ُّ=د ز�ع�ر على . م� Oّل ق��ِد الTEم� ؛ وم� ®7ار س7عة ق%ون م� الE[لف ، وال[�ف م� Oل ج=ی= 

F% ، �ِعقٍل م�فEح ومEعقِّ� ، ثاقٍ� أّن ح%�ة ال8لBة }�1 أن ت�8ن الiB%ِّك األول ل�Bاجهة تi=}ات الع
ومE1ِ%ح ؛ وذاك Oّله �ع= أن عّل ال��i والقه% وال�Iُس عقل الع%gي ع�= االنالق ن�i آفاق ال[ل� 

وع�=ما ُسrل ع� الO%iات . وه� ی%� في هGا ال1Bال أن تg%1ة عI= ال�اص% ل^ تBE8ل . واإلب=اع 
الI8%� وخاصة أم%��ا ، الEي اسE[=م� اإلسالم وال�BلB��  األص�ل�ة االسالم�ة، َحBَّل الغ%ب ال��Bول�ة

كEا�ات خال= ح��� غTال في ال��ام العالBي ال%اه� وgإس^ : را ( ك=رٍع واق ، وiOائKٍ ل%ّد الF=مات 
 ) . الB=رسة الع%�gة ال%اه�ة في الفل�فة 

  
2 –  �حلقة ساس��ن في وOلُّه^ أ( یلEقي  ز��اتي مع ز�ع�ر ، ³دمحم رض�ان ح�� وعادل فاخ�ر

� قام �ه ، أّنه ) ب.
وت الفل&@"ة Gاس� ال1ه= ال%ائع ال�ا»�ًا ، ت�ارة الغ%ب ف8%�ًا وصsل� حBEا اكB��ح
ه�ا یلع� الEف8�% ال=ی�ي ال=ف�� أو ال�1iBِب ع�= الغ%g��� ال=وراألول في ق%اءته^ .  الع%ب في م�=ان العل^

على " حلقة ب.
وت الفل&@"ة  "ولق= أخG أصiاب . ت���ة الال –الع%�gة  –للع%ب أو للفل�فة ال��نان�ة 
الVE�B%ق�� قIل أقل م� ق%ن ت�اقsه^ في الE8اب ال�اح= ، وحEى في الFفiة ال�اح=ة ، ح�� الVهادة 

. فEارة ُ}Vه= لها  ولفsلها ؛ وتارًة أخ%� ُ}Vه= �ع�ٍف وتعFٍّ� ض=ها . على الsiارة الع%�gة االسالم�ة 
� ت�اق�s اآلراء معه وض=ه وهGا ما ح=ث الب�Gله وتأث�%ه على الفل�فة .  رش= الsن ف��ّg%ون�ي الغ

 KْاْنO ه�رk ة ، وم� ث^ إلى��ج الفل�فة الالت��sأد� إلى ت8ّ�ن ث^  ن �Gال ��%الغ%�gة ، وعلى تعI�= ال
` الفل�فة الi=یmة في أوروgا    .م�سِّ

  
1 – O 7ه ، أّنهEOُ =عّل^ ز�ع�ر ، في أحBال �تiل�ل نف�ي، : ان ذات ی�م }[%ج م� قاعة الE=ر�` ی%و

. الح´ أّن bّالب ق�^ الفل�فة ی1Eّه�ن ص�gه ضاح��� .  )1( الBالص �الفل&فةالعالج �الفل�فة ، ث^ 
أنا أتع1َّ� أو غ�% ) : ال��ر�gن ( إّن ال=�EOر ز��اتي حّ=ثه^ أنu قلَ� له في �ار�` : سأله^ فقال�ا 

�Oا }قال ع� ف�B� �1َاًة رائعة .  معEاء معه فVع أن ی=ع� على الع�E�{ �Oًال . إّن ف� ِّsه }أبى ، مف�ل8
 ... ال%®7ة في أح= ال�OGر 

  
2 –  �O7ار ف�Eل الى اع�B{ ، ةGالب واألساتفي ال��ر�gن Oان ز�ع�ر ، على غ%ار mO�%�� م� ال

  . ر���ر. ب وذاك ما Oان ی%اه أ}sًا في أسEاذ ز��اتي ، أ� في . اخFEاص�ًا نف��ًا 
ج�رج ز��اتي ، ³دمحم رض�ان حَ�� ، وعادل فاخ�ر� ب�جٍه خاص ، Oان�ا }�BEع�ن �ف�sٍل وgال  – 3

إع1اب IO�%�لى علي ز�ع�ر في تiل�الته لل�Bس�قى والEلi�� والغ�اء، واهBEامه �قاع الف��ن وعل^ الB1ال 
. ت��1الٍت mO�%ة لل�Bس�قى ال8الس���ة وال�%�P في ذلu الVأن أّن Oّالً م� أولur ال%فاق Oان }قE�ي . 

ع% األلE8%وني والَفّ��ات  ِّVل�ة ال��ل���ن�ة ، وال��VEEال�ات ، والل�حات الB1في م�=ان ال �وg%ع عادل فاخ�ر
  ).الف��ن األلE8%ون�ة ، وسائل ال�Eاصل اإلجBEاعي : را (في العاَل^ اإلفE%اضي 

  
�.. Cات ;@"فة ع� عّ ال أكاد	
   ذ,

ع
جKرج ز	   �اتي والعالج ال�ف&ي �ال<ِّ
ج%ْت ث%ث%ة نافعة مEعّ=دة ال�Vل وال8ُ�ه في إح=� ال�=وات لiلقة ال1امعة اللI�ان�ة ، أو حلقة ب�%وت في 

، أ� الiEل�ل ال�ف�ي الB�Eهي �الفل�فة ب��ًة ودورًا ، أو �Ibعة ) وأَخ�ات ذلO uله ( الفل�فة وال�ف�ان�ات 

واستمر هذا الشغف  . المأمون  
طيلة ِعّدة قرون  

أّن الدولة االسالمية لم تكن  
يوماً دولة دينية فقط ، ولكنها  
كانت دولة اسالميًة َمَدنية ،  
أي كان اإلسالم هو الجانب  
الديني الذي سيطر فيها أكثر  
من الجانب المَدني  

حاجٍة إلى قـلب  إننا اليوم ب
المشهد ، وجعل المشهِد  
المدني أفضل من الجانب  
الديني وليس بالضرورة أن  
يكون الحل فصل الدين عن  

ذاك ما قـاله زميله  . الدولة  
علي زيعور ، وآخر هو عادل  

وذاك ما سّماه  . فـاخوري  
الثالثُة المتآخين العلمانيةَ  
الصراطيَة الحرَّة  

يقول علي زيعور بعقٍد أخرى  
عقدة األخ األكبر ، : همها  أ

عقدة األخ األصغر ، العقدة  
األُختية ، األخ  ( الخنسائية  

، عقدة َحَسد النبوة  ) واألخت  
والطبيعة واأللوهية  

ال يقف الدكتور زيعور ، زميل  
الدكتور زيناتي ، كثيراً عند  
النهضة الحديثة نسبياً في  
البالد العربية ؛ والتي ابتدأت  

من قرَنْين    من مصر منذ أكثر
ولكنه يتوقف  . من الزمان  

عند الزمن الحاضر  

يقول الدكتور زيعور إننا  
ورأيه  . نعيش الزمن المهشَّم  

للخروج من هذه األزمة  هو أن  
ُنطلق العقـل العربي ، الخّالق ، 
من كلّ قيوِد التزمت ؛ ومن  
غبار سبعة قرون من التخلف ، 
والخوف من كل جديد  

أّن حرية  ُيشّدد زيعور على  
الكلمة يجب أن تكون المحّرِك  
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قIل ال�اح=ة تBامًا ، ل��I صiي ( ز��اتي ، وOان واقفًا یEهّ�أ للBغادرة . ج وقIل اإلنEهاء سأل ... ومع�ى 
 uة ) ، أدو�ة وما إلى ذل�g%في إشعاره �الف%ن��ة والع �ل^ }�� هBه ال�1اب وتا�ع Oالمه ... وbل� ال%أ

ع
 ع�  ل^ . ف�ه ث^ ع� العالج ال�ف�ي لألل^ والB[اوف والB%ض �أداٍة جBال�ة هي الVع% ن. في رأ}ه ال<ِّ
� . أج��Iًا  أو عالBّي اله��ة واله�� الفل�في  یOG% اس^ شاع% إْن ع%�gًا Oان و�نْ Gث^ ش�% علي ز�ع�ر ال

ع%  ِّVاَد الBEواف� وأّی= اع 
  

%�قة في االنFEار على الsّ�� ال�ف�ي O اجًاEإْن ق%اءًة ، و�ْن إن )detresse  ( أو االن·7اض
ع%� إّن �Pَل��B Oِّ= ، ع� اإلجا�ة على الق�ل وس�� ، Oال�Bاف� أو ال. وال8َْ%ب  ِّVال Sف لي َم� أن>TC .

 uاقBيء أعs؛ و�uE�F]ع� ش %Iِ]{ُ ، ًاBًا وع���لBْامًال م�O ًا ، أوTاًال ، أو رمmت1عله ِم �Gاع% الVفال
  .ال�I�Bتة ، وم�s=ة ¸�uB ، ول�حَة حاجاتu الsiار�ة دوافعO ؛ وُ�%��ي 

  
 ---------------------- ---------  

)1(
النجاة : أو الخالص النظرية العربية الراهنة في : را  

، الشفاء ، الفوز9يnن المادي المحسوس واإلعتباري المعنوي ، 
إنقاذ الذات ، الوصول إلى هللا ، البقاء في الصفات اإللهية 

، اإلنعتاق ، المرور إلى عالم األبدية أو دار الخلود ، 
 ...نسان  اللطفانية في القد9ر واإل

زيعور في حلقة بيروت للفلسفة والشِ�عر : للمزيد ، را ) 1(" 
، جورج زيناتي الشاعر الم8ِقل� ، وكثير اإلعجاب واإلنسحار 

وحتى بشعر البطولِة ( أي الفلسفي " العالمي " بالشِ�عر 
) .والمحِب� للقوة عند المتنبي 

  

  

األول لمواجهة تحديات العصر ، 
بِعقـٍل منفتح ومتعقِّب ، ثاقٍب  
ومجترِح ؛ وذاك كّله بعد أن  
عطّل السحق والقهر والبؤُس  
عقـل العربي عند االنطالق نحو  
آفـاق الخلق واإلبداع  

عندما ُسئل عن الحركات  
األصولية االسالمية، َحمَّل الغرب  

مسؤولية الكبرى وخاصة  ال
أمريكا ، التي استخدمت  
اإلسالم والمسلمين كدرٍع واق ، 
وكحائٍط لرّد الصدمات

حينما اكتملت حضارة الغرب  
فكرياً وصناعياً ، تناست الجهد  
الرائع الذي قـام به العرب في  
ميدان العلم  

يلعب التفكير الديني الدفين  
أو المحجوِب عند الغربيين  

ي قراءتهم للعرب  الدوراألول ف
العربية    –أو للفـلسفة اليونانية  

 الالتينية  –

ره - 2  هاشم صالح  ذكريات علي زيعور مع دمحم أركون ومفسِّ
  
فق= آم� ب�ج�د . ال�Vَّّ الع
#ي َتT�ّB ز�ع�ر ، في حلقة ب�%وت الفل���ة ، ب��%�Eه في ق%اءة  – 1

الEف��%ان�ة : را ( م���Eاٍت للEف��% ع=ی=ة ، وغ�% مEفاضلٍة ~�Bا ب��ها ، َسBّاها عل^ الEف��% وفل�فEه 
�Bة الEف��) . والEغ��%ان�ة  %ِة أو الق%اءِة العاَلB���ِة ال%اه�ِة ال��ل���ن�ة ، وigََ§ وحلَّل في  م�Tلة ̧و

ِ̂ وال�Vا¹ وOان ذلO uله دراسًة على ش�ل شاهٍ= ... األلE8%ون�ة ، ال%قBان�ة والB�iان�ة ، اإلفE%اض�ة العاَل
  .الف%د}ة واألرِض وال=ولة الُ <"ُع للِ لZ"ة، وال�FEُف  الُ <"ُع لل�فWال�FEف : أوع�ِّ�ة هي 

  

، َمْع�ّ�ًا �Bالحقة األخ7ار ع� تق��^  2017ز�ع�ر ، �ع= ت�ّقفه ع� الE8ا�ة قIل العام  Oان علي – 2
�مع�اه عBله في حق�ل ال�FEف وأص�افه ، وال سB�ّا م� ح�§   كفل&فٍة في ال �ّ�او	ة وفي الKجKد ال Kحَّ

�ِة للفل�فة وال�FEف ض�B مBsارها الع%gي اإلسالمي ، وداخل ال=ار العالB) األل��ºة وال�Iعة والV7%�ة (
 .  والف%8 

  

في ح%اثEه لعل^ الB�اهج واألوال�ات أواألجهTِة واألدوات ، ذلu العل^ ال7اح§ في ف%ز ث^ معB1ة  -  3
العقل االسالمي ال1ار	Bي ال عهKد ، , ا األفه�مات وتف��%ها ،  واَجَه وت1اَ�َه  أو احuEَّ �ال7احm�� في 

َتمّيز زيعور ، في حلقة بيروت  
الفـلسفية ، بنظريته في قراءة  

فقد آمن بوجود  . النَّّص العربي  
مستوياٍت للتفسير عديدة ، وغير  
متفـاضلٍة فيما بينها ، َسّماها علم  

: را  ( التفسير وفـلسفته  
) رانية  التفسيرانية والتغيي

كان علي زيعور ، بعد توقّفه عن  
، َمْعنيـّاً   2017الكتابة قبل العام  

بمالحقة األخبار عن تقييم عمله في  
حقول التصوف وأصنافه  

واَجَه وتجاَبَه  أو احتكَّ بالباحثين  
في العقـل االسالمي التاريخي  
المعهود ، كما الحديِث أو  
الحاضر ، ومن ثم الراهِن  

المستقبليُّ النزعِة  (والمستقبالني  
) . والرؤية ، أو الصيغِة واألنموذج  

وأُِخذ المفّكر دمحم أركون  
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�النيال��یِ� أو ال�اض
 ، وم� ث= ال
اهc1& ذج ( ِ� وال�Bغِة واألن�Fعِة وال%ؤ�ة ، أو الT�ليُّ الIقE�Bال (
�ي العقِل الع%gِْ�المي وغ�% الBعI1َ�� �الEB[�َّل ~�ه .  ِّ]7Bِّلٍة لmBٍة م�ع�ِّO ن�Oف8ّ% دمحم أرBال Gوُأِخ

�Bر أو ال=ف�� ) الالواعي (وال�1iBب Bال . 

 

وق= }[Eلفان .  كm�%ة مEَّف� عل�ها ب��هBانقاdٍ ح�ل )  7Eارزان ال7اِحmان ، الB( ی�Eاجه الBف8ّ%ان   - 4
%Iادها  ح�ل أخ%� غ%ُضها األكFاه1ه ، وح%اثُة حق�له ث^ ح�ف��% أو مEز�ع�ر �أّنه . أدواُت ال Tَّ�BEا ی�ه

� ه� عل^ الiEل�ل والV%ح ،  الق%ا ال1ف&.
ان"ة، وأصالة م.�ان عل= نفW ال1ف&.
ناد� �اسEقالل�ة Gءِة ، ال
ِ̂ BOا الEاو�ل   .أو الBقارgة ، الVE[�� والBقارنِة ، والفه

 

كعيِّنٍة ممثِّلٍة لمبخِّسي العقـِل  
العربِْسالمي وغير المعَجبين  
بالمتخيـَّل فيه والمحجوب  

المطمور أو الدفين  ) الالواعي  (

الباِحثان ،  ( يتواجه المفّكران  
ثيرة  حول نقـاٍط ك)  المتبارزان  

وقد يختلفـان  .  متَّفق عليها بينهما
حول أخرى غرُضها األكبر أدواُت  
التفسير أو مناهجه ، وحراثُة حقوله  
ثم حصادها  

 

 ذكريات محورها التفسيرانية والتغييرانية - 3
  
أو اله�ت�ًا وملهَ�تًا،  م�سَ%ًا  ال1ف&.
 للVّ�ّ ، عل ان"ًا ,ان���i هGا الِعل^ ، تEعّ=د م���Eاُت  - 1

 .كان أو معْلBَ�ًا ومrَّ�Vًا 
؛  الَ�ْ
فان"ة ، ال�رجُة ال1ف&.
	ة أّوالً ،  فإّنه م� الEف��%ات الEB��عة الEBع=دة ه�اكوالiال هGا ،  -  2

�ر الEار�[ي واللغ�� للف8%ة أو ال8لBة . وهي مVEّ=دة ، مFEل7ِّة ، أحاد}ة ، س�%�ة Eوال �B�ف �ال%Eال تع
Eا الBO اِت ال��اس�ة  اإلدار�ةB���Eائ�ة ، العق�=ِة أو القان�ِن والفقه ، والsِة والق�W�%V . 

� العاموه�اك الEف��% اللغ�� ، أ� العائ= إلى تiل�ل الBف%دة   - 3Kس اللغKوم� ث^  �اع1 اد القام ،
%وح  وال >Pل�ات) ال فاj"= ، األفهKمات ( مع�= األفاj"= إلى Bَّ� ال�ة العائ=ة إلى ال��قEف%دات الBوال

  . وال�ق=على ��ا¹ الEف��% وال�Bاءلة ، أو الق%اءِة  
� }فّ�% أو ی%� أّن b�%ًا أ�اب�ل ، VOاه= ، هي ال1%اث�^  ال1ف&.
 ال 1عال=وثBة أ}sًا  – 4Gال �، أ

غTا العق�ل واألخ�لة في الق%ن الBاضي ، وق= نفع قل�ًال . ؛ ذاك تف��% ذو رخاوة وُهTال ) والف�%وسات (
ني ، و م� ال��% أو ال%ؤ�ةِ  واألن�Bذِج ل�8 مmال7ه ساف%ة ت[ل� م� الEف8�% العقال. ونال ح��ة ع�gة 

 .الفل�في 
5 –  %OG�ُل.لي ال ?دوجو�ال1 
) األل��ي(=أو الق%اءُة الTBدوجة الEي َتعBE= الiEل�ل ال���Bائي ال1ف&.

تف��% ال�iEة �األنف وال[V^؛  الل�iة : وم� الiEل�الت ال�ا�قة في هGا الBsBار نOُG% . واإلناسي 
ع% ؛ ال8%امة الـ�F~�ة؛ األس�رة، الiل^ ، االسEعارة ، ال1Bاز، ال%مT ال��لة ؛ ت��ل شَ  َّVة ؛ ال�iِّع% الل

  ...، الiُل^ ، ال�E8ة وتVّ�التها 
ال�VِBُع ال�ف` ، بل والEف��% الVBُِ�ع للBِل�8ة الف%د}ة واألرِض  الع
فانيالEف��% واشEه% mO�%ًا  – 6


اني اإلس1&
ار� ال ع�إب%ا�º^ ب� أده^ ، :  را (وال�لة ّ ).  الَ <اعي لل�FEف ال�Bص�ِل �ال�FEف ى ال&ِّ
أوال"ة ، نف��ًة س��ًة Oان� أو مg�1iًة م�Bرة ، �الi7§ وتعّقِ�  ال�الةوه�اك اعBEاُد تف��ِ%  – 7

�ِة أو الEي ن��1 ال%َح أو ال���َج وأقام� الF%ح الiEل�لي ال�فاع أو اإلح1 اء  ه�ا . الiBُِ=ثِة ال�Bسِّ
فه�ا . i7§ في أغ�ار الiالة ع� ال��I ث^ العلة ، وع� الB%اد ال�E�Bر ، والBع�ى غ�% الBف�Fح ن

َ%نة ، ال���8E الع��ي ، ال��8ص، الف%ار ، الEلّي ،  ال1عK	p ،ن�Eه=ف ْVّة أو اإلب=ال ، ال�الEغ
  ... ال���ان ، الOّTEي

� أّما  – 8
� ی�ه¿ م� ال �هج ال1ف&.Gال �Kوغ�% وِع% ؛ ال�/ر اللغ Pٌخ�� ، P�%k Pٌ�%b فه�
وَمmل ...   ر#َّ او	ة، ح.rُ او	ة ، ر	rَ او	ة، ) كأّنBا ، Oأّن : راجع " ( كأّن او	ة " ل8�ه ُی�Eِج مع%فًة هي 

هناك ، أّوالً ، الدرجُة التفسيرية  
الَحْرفـانية ؛ وهي متشّددة ، 

ال  . متصلِّبة ، أحادية ، سيطرية  
تعترف بالنمو والتطور  

و  التاريخي واللغوي للفكرة أ
الكلمة ، العقيدِة أو القـانوِن  
والفقه ، والتنظيماِت السياسية   
اإلدارية كما التشريعيِة  
والقضائية  

هناك التفسير اللغوي ، أي  
العائد إلى تحليل المفردة  
باعتماد القـاموس اللغوي العام  

( ، ومن ثم إلى معجم األفـاهيم  
) المفـاهيم ، األفهومات  

والمصطلحات والمفردات  
نية العائدة إلى النَّص  التق

المطروح على بساط التفسير  
والمساءلة ، أو القراءِة  والنقد

ثمة أيضاً التفسير المتعالم ، أي  
الذي يفّسر أو يرى أّن طيراً  
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: ؛ أو  )1()ف –أ  –ص( =  فَ  –و  –ص : ؛ أو رَ  –َع  –َش ذلu ما نVه=ه في اإلنالق م� الG1ر 
  ...  )2(ع  –ض  –َر 


	ة ، �اك وه - 9Zع عادة فBِE�Bهٌج أو أسل�ٌب ، مفادها دع�ُة ال�في( م uأحادی� نف&"ة"كان ذل  " ،
لل�VBلة إج
اء ت�ل.ٍل  أو القارÀ الف%8� إلى َصّ� الEف8�% س�Wًا إلى إنEاج حّل ، أو إلى ) في إذاعة لI�ان 

%وحة Bابِ% �غ�% ضغ. الFلة على ت�ج�ه َتف8�ِ% ال�VBارح الb =ا }�اع�أو إك%اه ، أو ت=ّخٍل إْن ه Kٍ
) . م�هج وح=ة ال�ائل وال1B�� في ال�iار و�نEاج الBع%فة : أ}sًا ، را ( اع7Eاbي و�ْن تعّ�في أو َحْ%فاني 

كBا إّن الEف��َ% . ، الmاني أو ال�Wاد� ، تiل�ل�ًا ورؤ�ًة وم�ه�1ًا  اإلرصانيثBة أ}sًا الEف��%  - 10
األل��ºة ، (لل��Fص الاله�ت�ة  ال1ف&.
 ال>Kفي%ٍة أو ح=یٍ§ ، ه� ال�Fفي لآل}ة والB��u ، ولVع�

ذاك تف��% . تف��%ًا رمTّ�ًا ؛ وه� نف�اني وذاتاني ، أخالقيُّ ال�Tعِة وال%ؤ�ة BOا ال��Bذِج والB�ه�1ة) اإلله�ة
7اقات ، والV%ائح الEB%اّصة ،  ِّوم%تفُع روحاني مi¿ ، مmالي وgالغ الEعق�= ، مEع=د الE%اك�� أو ال

  .الB=ام�u واللIَِّ�ات 
 --------  * * *-------  

 )1(
الجذور الميثولوجية للتصوفات ، للصوف وال سيما : را  

 . صوفة بن م8ر� المنذوِر للكعبة أو المسي�ب s تعالى 

)2(
التفسير تبعاS للجذور األسطورية والمعتق9دية : را  

ض9رnع ، تضرuع ، الِعرض ، الرضnع، : أيضاS .  اإلسترضاعلظاهرة 
 ...األرض 

ي8ختار لذلك التفسير آية ، أو فكرة من آية ، أو حتى  
كلمة أو بضعة كلماتٍ من جزء آيٍة مختارٍة ، ومستلٍة من إحدى  

لذلك أتى ذلك التفسير ، العابر8 للمذاهب الفقهية . السو9ر 
ي�ِزٍة وغير مألوفة ، جديدٍة ، ذا شخصيٍة مكر�سٍة ومستِقلة ، متم

لذلك ، فإن� ذلك الفكر التفسيري� جاء أيضاS ...  وإنجاز 
) أو الفلسفة التفسيرية ( الفلسفة التفسيرانية   على شكل

قراءة ت9ت9عق�ب وت8نقِ�ب   هنا ، إذ9ن،... ، الغائصِة والغوصية
في غياهب الكلمة المفتاحية ، أو األفهوم المركزي 

غير المسم�ى ، المحموِل أو المتضم�ن ، والغوري الالمفصوِح و
كما الِفي�اوي� ، المحجوبِ كما المستورأو الدفين ، الم9نسي 

وفي مطلق األحوال، ي8فت�ش عن المعنى المخبوء . كما المقن�ع 
في الب8عد الواقع فيما ب9عد9 اللفظة،  أو ما تحتها 

 .وي9ت9عد�اها 

 --------  * * *-------  
ت8افأْت مع نKٍB َشGَر� م� الE8ا�ة ، أ� مع ع�دٍة إلى  أو ال �ه�"ُة وال
ؤ	ة ، ال</ران"ةُ  ال�?عة ،

إلى م� أسلKب ال1Zا�ة ال ع1اد انEقل علي ز�ع�ر .أسال�� الE8ا�ة ع�= ال�7امي BOا الّ�ف%� وأض%ابهBا 
َ/رّ	ة أسل�ِب الEعI�% �الGVرات ، أ� إلى  " الَفَق%�ة" وحEى ( أو الِفَق%�ة ر	ة الَفقاالB�Bاة أ}sًا ال1Zا�ة ال<َّ

هGه . الE8ا�ة ف8%ًة ِف8%ة ، أو َفَق%ًة فق%ة : كBا سBّاها أ}sًا ). ال�هلِة ال�ُّ� والm8�%ة الGی�ع حEى في العاّمّ�ة 

	ةZَ1ا�ة الِفZًا ِفَق%�ة الs{راسٌخ . هي أ KِB�ا الG7ع له�د علي ز�ع�ر على أّن اُألّس أو ال=ّVوِم.?ةٌ " و� 

  . )1(للقل^ ال�Fفي ؛ أ� مأن�ٌس مأل�ف ع�= 7Oار ال�Fف��� وأشه%ه^ " م .َّ?ٌة م .ِّ?ة 
  

 --------  * * *-------  
)1(

في طبعته األولى ... "  ألف قولة وقولة" كتاب : را   

أبابيل ، كشاهد ، هي الجراثيم  
؛ ذاك تفسير  ) والفيروسات  (

ذو رخاوة وُهزال  

اشتهر كثيراً التفسير العرفـاني  
لنفس ، بل والتفسير  الُمِشيع ا

الُمشِيع للِملكية الفردية  
واألرِض والسلطة  

هناك اعتماُد تفسيِر الحالة ، 
نفسيًة سويًة كانت أو محجوبًة  
مطمورة ، بالبحث وتعّقِب  
أوالية الدفـاع أو اإلحتماء  
سِة أو التي   الُمحِدثِة المؤسِّ
نسجت الطرَح أو النسيَج  
وأقـامت الصرح التحليلي  

منهج التفسيري الذي  أّما ال
ينهض من الجذر اللغوي فهو  
طريٌف ظريف ، خفيٌف وغير  
" وِعر ؛ لكنه ُينِتج معرفًة هي  

كأّنما ، : راجع  " ( كأّنماوية  
، ربَّماوية، حيُثماوية ، ) كأّن  

ريَثماوية  

ثمة أيضاً التفسير اإلرصاني ،  
الثاني أو العيادي ، تحليلياً  
ورؤيًة ومنهجياً  

فسيَر الصوفي لآلية  إّن الت
والمنسك ، ولشعيرٍة أو حديٍث ، 
هو التفسير الصوفي للنصوص  
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أ8عيد طبعه منق�حاS مزيداS ) . بيروت(عن دار النهضة العربية 
     20 مكتبة ح9سن العصرية ، بيروت ،   : في 

 --------  * * *-------  
 ="cة للعل= والCاءة الالعقالن"ة وال عاد

امة واخKاتها ر{�ٌة وحاجة مع
|"ة اج1 ا}"ة ��&z القZال 
�ِة ال�Bقِّ=ِة لل8%امة ال�F~�ة  - 1 ال%ؤ�ة األخ%� ، ال�Wاد}ة أو الiEل�ْلَ�ف��ة لل%®7ة ، ال�Bسِّ

Tة ، وم[�Fصٌة أ}sًا ،  في رفsها للEف��% �العقل والعل^ والB�اهج ، ُت%��ا O^ هي مB�َّ   وال�ل=  واألس�رة
العقالن�ة لل%®7ة ،  ففي الق%اءة غ�%.  الBأل�فة الBأن�سة بل وفي رف~ها أC~ًا للc"=ال�Bض�»�ِة ال%ؤ�ة ؛ 


	ةً أو لل8%امة واألس�رة والiل^ وشEّى قاعات الEB[�َّل ، ت�َه% ل�ا هGه الiق�ل Zلفة قارًة فE]ج=ًا ع�  م
وت�V8ف أمام�ا ¸�ٌ̂ في الف%د واألّمة وال��b تI=و غ�% سائغٍة   ؛... الBأل�ف والBأن�س،  أو الBعه�د

لFاح� العقل ، وللعاِل^ ال�ضعي ، وللفل�فة ال�E�Bة �العقالني وال[�%اني واَألْ}�يِّ ، وما إلى ذلu  م� 
  . ®7ار وأنقاٌض ورOامات ن�ٍ% ون�ٍ% مsاد ، وم� تفاص�ل ودراساٍت ف8%�ة إلى ما ه�

� }ق�ل إّنه واقعي ؛   وذاك Oله. ال8%امة BOا األس�رة حلٌ̂  - 2Gا نقٌ= للف8%ال�خ�اٌل ولغة م1از�ة ؛ وه
لغة ؛ وهK إّن الiل^ ، VOاهٍ= في ذلu الفsاء ، . أوَ��قل إلى ال�اقع ، و�Fف ال�اقع ، وَ�=رس ال�قائع 

رٍج ع� الBأل�ف ، أو ه� م�ه�1ٌة أو نTعة هي م� ن�ٍع خاص وه� َمهBّة أوص�غة م� ن�ٍع خا. رسالة 
 ��Iوَت[ّ�لي َرْغ �Tف ، رم�Vٍح أو غ�% م��Fقل ، وغ�% مفEوم� .  

ول �ادئ الق%اءة الmان�ة ، اإلحFا~�ُة أو الiEل�ْل�ف��ة، للiُل^ هي ق%اءٌة رائعة وغ��ة لل8%امة واألس�رة، 
 �
هGه الق%اءة للiل^ ، الBف�=ُة والs%ور�ُة . ارة، الّ%مTان�ة وال7VBَّه �ه Oال1Bاز واإلسEع ال�الغة الع
#"ة األخ

� قTّمه وحاص%ه الEف8�% العقالني ، Gال �%V7الف8% ال �%mع%، ُت ِّVف وال�FEفي ق%اءة ال8%امة وال[%افة أو ال
اعي ع�= ب=ا}ة ل�أُخGُ مmًال على ذلu؛ إّنه حل^ فّ�%ته في ح=ی§ إذ. وم�اهج الg%1Eة وال��iBس وال�Wاني

لَّ^ اإلنEاجّي ،  وح�§ أَشْع�ا أوأذع�ا قاع ال%وائ% أو االخ7Eارات ال�ف��ة  هل أنَ� قِل�؛ هل أنِ� زوجة (ال�ُّ
رو� ذلu الiل^، ال�OGBر أعاله، أّن فEاة Oان� ت1ل` على ... ). ، أو...مmال�ة، هل أن� إدار� ج�=، أو

ها...الV%فة ُ̀ إلى الi7% ، وغاص� ~�ه ؛ وف1أًة ،...؛ مع أب�ها وأمِّ BVت الTفِة ع�ٍ�، قف%b في �  .أ
�ة ال�Iان، ن�8ن ق= �ق��ا في ناق الق%اءة  َّ�iًة �ال®�ًة م%�Iرًة او تع��اع7Eار الiل^ O%امة، أو أس

·�ة والعقالن�ة�Bى غ�% ... الEا غ�% مأل�ف، وحgأو أسل� ،%�IعEًا خاصًا م� الBل^ نiنا ال%IEأّما إذا اع
، أو غ�% مق�Iل، فإن�ا ن�8ن ق= وّسع�ا مع�ى اللغة، ومع�ى الف8% نفِ�ه، وانEقل�ا إلى فsاءاٍت علBي

  لBاذا؟ P�O...م[Eلفة وج=ی=ة، k%�فٍة ومm�%ٍة للف�sل وال��%
� واألس�ر� وم� ث^ غ�% ال�افع ألح=، وغ�% ال7Bاش%؟ ؛ فه� ال�ل ي ولBاذا }�BEّ%هGا الفsاء Tال%م

؟ حEى الفل ال ...والوج�د للBV`. تقفT الBV` في الi7%؟ وال�قُ� Oان ل�الً    �Pاْذ O. كاذب وم[ادع
ولBاذا تsi% ، ع�= اإلن�ان ال%اه� ه�ا اإلسEعارُة وال%مT، والالعقلي . }قIل بGلu، وال األدی� أو الBف%8ّ

% لهGه ال�Bض�عة ال�m8فِة ل8ْ� ، م� جانٍ� آخ � ؟ومعاداة العل^ وال·�^،  وال��اِم ال�Iعي او ال��ِ� والق�ان�
% ز�ع�ر تiل�له ون�%�Eه في وkائف الiل^ وأوال�اته ، أو في ال%®7ة  أوال�اه%ة الEعI�%�ة ، لBاذا ل^ }ف�ِّ

  .)1(الm8�%ة  واألس�رة وقاعات الEB[�َّل
 --------  * * *-------  

1 -   ّGي ُتغEة ال�Wمالئ�ة، في ال=وافT=وات ال�ا، وفي �ع¿ الÅار�َة رفِ¿ هاش^ ف8%ُت مل�%BEاس �
صالح  ل8ل مiاولٍة ج%ت م� ِقIلي لFBالEiه ، أ� ل1عله یE%اجع ع� نف�ره م� ال%ّد اال}1ابي ت1اه�ا؛ 

داخل الB=رسة الع%�gة ال%اه�ة في الفل�فة والiEل�ل ال�ف�ي  2(وتغل�ِ� ال�iار وص�ًال إلى الEفاه^ والEعاون 
  . والف8% العالBي 

) األلوهية ، اإللهية(الالهوتية  
تفسيراً رمزيـّاً ؛ وهو نفساني  
وذاتاني ، أخالقيُّ النزعِة  
والرؤية كما النموذِج  
والمنهجية

انتقـل علي زيعور من أسلوب  
الكتابة المعتاد إلى أسلوِب  

شذرات ، أي إلى  التعبير بال
الكتابة الشََّذرّية المسماة أيضاً  

" وحتى  ( الفَقـارية أو الِفقَرية  
السهلِة النُّطق  " الفَقَرية

والكثيرة الذيوع حتى في  
: كما سّماها أيضاً  ). العاّمّية  

الكتابة فكرةً ِفكرة ، أو فَقَرةً  
فقرة  

الرؤية األخرى ، العيادية أو  
سِة  التحليْلَنفسية للرغبة ، ا لمؤسِّ

الموقِّدِة للكرامة الصوفية  
واألسطورة والحلم ، ُترينا كم  

هي مميَّزة ، ومخصوصةٌ أيضاً ،  
في رفضها للتفسير بالعقـل  
والعلم والمناهج الموضوعيِة  
الرؤية ؛ بل وفي رفضها أيضاً  
للقيم المألوفة المأنوسة

تنكشف أمامنا قيٌم في الفرد  
واألّمة والوطن تبدو غير  

ٍة لصاحب العقـل ، وللعاِلم  سائغ
الوضعي ، وللفـلسفة المكتظة  
بالعقـالني والخيراني واألَْيسيِّ ، 
وما إلى ذلك  من نظٍر ونظٍر  
مضاد ، ومن تفـاصيل  
ودراساٍت فكرية إلى ما هو  
غبار وأنقـاٌض وركامات
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2 -  �Oاب أرEO ُتGادر في أخFل�عة   2001ن، الانا ال ... شقلIُ� األوراق وق%أتُ . ، ع� دار ال
لiات أومف%داٍت تق��ة لي . ُأحاك^ ف8%ًا أو تiل�الٍت }�%دها ال�Bلِّف ، أو الEB%ِج^ Fاول م=Eب ^Eي أه�ل8ّ

 :�B ذلu �اسEعBالها ؛ ف" خاb%تُ "كّل ال�iِّ في الق�ل أّني ه�جmO �ُB�%ًا ألني O�ُ� اجE%حEُها أو
 �  :الّ�Fّان�ة  ، وتال�ًا OلBات على وزنها ودالًة على الGBه� أو الO%iة ، ال��%�ة أو الفل�فة ؛ أ

  ...kاه%ات�ة    وْضعان�ة،  ج�ه%ان�ة،وج�دان�ة،
م�احًة ت7Vه   ،ح= أ�ال ال[ام�س الف%8� الع%gي ال%اه�ما ب.�ي و#.� دمحم أر,Kن، أ Oان - 2

، في �ار�` ول��ن ، أّنه مق%َّب م� ال=ولة الف%ن��ة " ال�b����"ب�� الالب  فق= Oان شائعاً   .الB�=ان
�الق�ة ، و�م�اِن الEغّل� واإلفE[ار �انFEاراٍت م�Eاضعة ال·�Bة أو ع�`   الB=اِفعة ع� حاجEها للVع�ر

uأش%ُت في م1لة. ذل uة إلى ذل"#
  ، دراسات ع
           

)1(
داة8 عالٍج أو تغييٍر الحلم أداة8 فهٍم للشخصية ، وأ: را  

. 

)2(
تلك هي أيضاS كانت الحالة اإلشكالية مع جورج طرابيشي  

 .، صديقنا في دار الطليعة 

رئيسها ، كان ، بشير الداعوق ؛ (مجلة دار الطليعة للنشر
وكان، فيها ، جورج طرابيشي معني�اS ) . وزوجته غادة الس�مان

 .مستِتراS برعاية شؤونها

. الح، أنn ال حق� لي بانتقاد أركونهنا كتب هاشم ص - 3

مبتدئاS،  وال تكافؤ في   هاشم ، بادئاS  فأنا كنت8 بنظر
وفي نهاية الجلسة، بعد9 صدور . األسلحة بيني وبين أركون

رد�ي فيها على هاشم والبطل أركون، قررت8 أمام جميع 
ومع مرور الشهور ... الموجودين أن أعتذر،وأصالح هاشم

. ذا الباحث عن النفور من ال8مصالحة معيوالسنين ما انفك ه

أن�  ولعل� أكبر العوامل المؤثِ�رة المكوِ�نة لذلك النفور هو
هاشم كان يزداد نجاحاS وأ9ل9قاS، إنn هو نفس8ه وإنn هو نفسه في 

قولي الِمزاحي� اإلضحاكي ، في : را(ارتباطها مع دمحم أركون
بوب، المجلة المذكورة ، أركون وصالح هما عنترة وشي

 دي بانثا  دون كيشوت ودون سانشوهما  بل
)1(

. 

، وكنت8 قد توق�فت8 عن الكتابة ، طلبت8  2018في العام   - 4
من الدكتورة ريتا فرج التدخ�ل مجد�داS لجعل هاشم يتراجع ؛ 

وبحكم . وانتهى األمر بقتامٍة وممجوجية . ثم يهتدي 
لمستور اختصاصي ، فقد انكفأت8 على استكشاف المطمور أو ا

. والمتضمن في ذلك الفعل غير الضروري ، بل االنفعالي 

صديقنا المِرح المز�اح هاشم ؟ أنا " الصuلnحة " لماذا رفض 
لقد جعلني أفك�ر في . أسامحه ، أو متسامح معه ، وأشكره 

)2(للدفاع عن الذات "  التكو2ن العكسي" تلك األوالية ، في 
 

. 

، هو أن� المستعِمر  ما بعد أركون ، بحسب زيعور - 5
القديم يحتاج ألن يكون اليوم وغداS معافىS نفسياS ، أي 

األ8م�تية ، وغسٍل  -الحضارية  -ممت�عاS بنعمِة الصحة النفسية 
ذاتي�ٍ لذنوبه تجاه البشرية المستضع9فة المنغِلبة ، وبغير 

 .عذاب الضمير ، أو بغير ندٍم أو ت9ح9سuر 

والرضا عن الذات إال� قتيله8 ، أي  ال أحد يمنحه هذه الراحة 

القراءة الثانية ، اإلحصافيُة أو  
التحليْلنفسية، للُحلم هي قراءةٌ  

كرامة  رائعة وغنية لل
واألسطورة، ولمبادئ البالغة  
العربية األخرى كالمجاز  
واإلستعارة، الرّمزانية والمشبَّه  
به  

كان ما بيني وبين دمحم  
أركون، أحد أبطال الخاموس  
الفكري العربي الراهن، مساحًة  

فقد كان  .  تشبه الميدان
" الوطنيين"شائعاً بين الطالب  

، في باريس وليون ، أّنه مقرَّب  
الدولة الفرنسية المداِفعة  من  

عن حاجتها للشعور  بالقوة ، 
وإمكاِن التغّلب واإلفتخار  
بانتصاراٍت متواضعة القيمة أو  
.عكس ذلك

هنا كتب هاشم صالح، أْن ال حّق  
فـأنا كنُت  . لي بانتقـاد أركون

بنظر هاشم ، بادئاً  مبتدئاً،  
وال تكافؤ في األسلحة بيني  
وبين أركون

، وكنُت قد   2018في العام  
توقّفُت عن الكتابة ، طلبُت  
من الدكتورة ريتا فرج التدّخل  
مجّدداً لجعل هاشم يتراجع ؛ ثم  

وانتهى األمر بقتامٍة  . يهتدي  
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 فقط هذا الصابر، . المستعم9ر 

 --------  * * *-------  
  

 الهوامش والحواشي 

تعاون أركون وهاشم صالح من أجل طمس : را  )1(
الجامعة –التأثر بالمصطلحات المجتر9حة في كلية اآلداب

 .اللبنانية

طريقة اكتشاف أسباب مخاصمة طرابيشي لعلي : قا  )2(
" دار الطليعة"وانتقالِه من الصداقة والتعاون في زيعور 

إن� طرابيشي بعد انتقاله إلى . إلى المهاج9مة العنيفة 
المنشق� عن ( فرنسا والعمل المجال�تي في التحليل النفسي 

" ، أبدى عنفاS كان ص8لبه تغطية ) الفرويدية عند علي زيعور

 . وتة المفتع9لِة وذات الدوافع الملتبسة المكب" عداوته 

هذا الم8عاني ، هو الذي ي9خلق أو ي8حقق إمكانية انتقال 
القاتل العريق إلى التطهر الذاتي ، أي  إلى الغسل 
والمحو ، إلى الصفح المعتِذر، والمسامحِة الذاتية ، 

 والع9فوانية األصيلة المجانية ، الكاملة والتام�ة 

)3(
زدِهر ، طريقة ومعنى التقاط زيعور  لحالِة غراٍم م: را  

وهذا ، مع . أو بهيجٍ ومبِهج ، عند أركون إلحدى طالباته
علم " اعتذاٍر مسبق وإلقاء المسؤولية على ما أسميت8ه 

التحليل لشخصياتِ الكبار ، وغير الملطِ�خ أو الموح�ِِل 
 للتجربة الم9حب�اوية عندهم

وممجوجية  

ما بعد أركون ، بحسب زيعور ، 
هو أّن المستعِمر القديم يحتاج  
ألن يكون اليوم وغداً معافًى  

حة  نفسياً ، أي ممتَّعاً بنعمِة الص
األُمَّتية ،   -الحضارية    -النفسية  

وغسٍل ذاتيٍّ لذنوبه تجاه  
البشرية المستضَعفة المنغلِبة ، 
وبغير عذاب الضمير ، أو بغير  
ندٍم أو َتَحسُّر

: إرتباط كامل النص  
 http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayourMoghnieh-MemoriesOfBeirutPhilosophicalEpisode.pdf  
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