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�إ�شكاالت اخلطاب الفل�سفي العربي ..اغرتاب النظرية وق�صور املنهج
�أ�سماء ال�شام�سية

َي ْبنِي الدكتور �أحمد برقاوي فكر َة مقاله على ثالثة اجتاهات فل�سفية؛ هي :طبيعة الوعي الفل�سفي -النظري -لدى ِّ
املنظرين والفال�سفة
رب مفاهيم الأمة والقومية العربية واحلرية يف � َإطارها املارك�سي لأقطاب تلك العقائد ،مرو ًرا
العرب؛ انطال ًقا من فكرة “فل�سفة التقدم” ،ع َ
بفكرة «الفل�سفة العقلية النقدية وحرية العقل» ،متعين ًة يف عِ لل التخلف وميتافيزيقية العقل العربي و�أيديولوجيته ،ويف الفل�سفة االجتماعية
عرب اال�ضطهاد الطبقي با�سم الدولة ،وا�ستبداله باملجتمع؛ من �أجل �صَ ْوغ مفهوم واقعي للحرية؛ انتها ًء مبوقف الفل�سفة من الالهوت وم�شكلة
الرتاث العربي الإ�سالمي.
وب��ح�����س��ب ب���رق���اوي ،ف�����إن م�شكلة ال��ت��ق ُّ��دم
ارت����ب َ
����ط����تْ مب�����ش��ك��ل��ة ل�����ص��ي��ق��ة ب���ه���ا؛ وه����ي:
«احل���ري���ة» ،و�أنَّ ال���وع���ي ال��ف��ل�����س��ف��ي ال��ع��رب��ي
امل����ع����ا�����ص����ر ت�������ش���كَّ���ل ع��ب��ر محُ������اول������ة ف��ه��م��ه
لـ”احلرية” ك��م��ف��ه��وم وم���ب���د�أ ،وق���د بعثت
احلرية فل�سف ًّيا عرب التنظري لأهم امل�شاريع
العربية ،وه��و م�شروع «القومية العربية»،
وي����ح����اول ب����رق����اوي َن����قْ����د الأي���دي���ول���وج���ي���ة
القومية التي تعلو على اخلطاب الفل�سفي
القومي؛ من خالل قول َبة الأ�س�س النظرية
و�إ�شكاالتها وتعقيداتها التي �أ�س�ست عليها
َ
اخلطاب
“القومية”� .إنَّ الإ�شكال الأول يف
ال��ف��ل�����س��ف��ي ال���ق���وم���ي ه����و ت��ن��اق�����ض الإرادة
وال��ت��اري��خ يف ال��وع��ي ال��ف��ل�����س��ف��ي؛ فالفل�سفة
ال��ق��وم��ي��ة ج��ع��ل��تْ الإرادة يف م��ك��انٍ �أرف���ع من
التاريخ؛ هذا الأخري الذي �ساهم يف احل�ؤول
تقدمها
دون �إرادة الأم��ة العربية يف حتقيق ُّ
ب�����س��ب ٍ��ب م���ن امل�����ش��ك�لات ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ع��ال��ق��ة
وال���ع���راق���ي���ل ال�����س��ي��ا���س��ي��ة والإرث ال��ث��ق��ايف
والتناق�ض االجتماعي الطبقي؛ فالفل�سفة
القومية تقيم ارت��ب��اطً ��ا ح��ول فاعلية الأم��ة
وحرية �إرادت��ه��ا؛ �إذ �إنَّ فاعلية الأم��ة تو�صل
�إىل اك��ت��م��ال ح��ري��ت��ه��ا ،وال ت��ت��م الأخ��ي�رة �إال
بتحقيق الوحدة� .إنَّ االرتباط بني مفهومني
عظيمني “الإرادة واحلرية” ،وحتقيقهما
بالوحدة ،يف�ضي �إىل تنظري فل�سفي �آخ��ر؟
�إنَّ احل��ري��ة لي�ستْ حقا م�ستقال ب��ذات��ه ،بل
ف��ع ً
�لا ال تتم �إال �ضمنَ «تكتل ق��وم��ي» ،وهو
م���ا ي��ع��ن��ي �أنَّ ال�����دول ال��ق��وم��ي��ة احل�����رة هي
ال��ه��وي��ة امل��ط��ل��ق��ة؛ ف��ل��ك��ي ت��ق��وم وح���دة الأم���ة
يجب �أن ت��خ��ت��زَل ح��ري��ة الأف����راد يف احلرية
الأ�سمى للدولة التي هي لي�ست بال�ضرورة
ح��ري��ة املجتمع؛ ف��وح��دة الأم���ة تعني “نزع
االختالف” :االخ��ت�لاف املذهبي والطبقي
وال��ع�����ش��ائ��ري وال���ق���ط���ري .ويمُ��ك��ن��ن��ي ال��ق��ول
ب���أن ما �أف�شَ ل م�شروع القومية هو مبد�ؤها
يف ال��ت��ن��ظ�ير ال��ق��ائ��م ع��ل��ى ذوب�����ان الأق َ
���ط���ار
ومتايزاتها الثقافية واالجتماعية ككل؛ فها
هي”اجلمهورية العربية املتحدة” م�ؤ�س�س ًة
يف �سوريا ومِ �صر؛ �آل��ت �إىل التفكك بف�ضل
االخ��ت�لاف��ات الرا�سخة ب�ين الإقليمني التي
ي��ت��ع��ذر م��ع��ه��ا ج��م��ع م�����س��ت��وي�ين م��ن ال��ت��اري��خ
��وى واح����د� .إن ح��ت��ى ن��زع
وال��ث��ق��اف��ة يف م�����س��ت ً

االختالف املذهبي لي�س بريئًا يف حد ذاته؛
لأن هدفه الأوحد لي�س التخل�ص من الفرقة
امل��ذه��ب��ي��ة ب��ق��در م��ا ه��و ت��رك��ي��ع ال��ف��روق��ات يف
املجتمع ل�صالح امل�شروع املارك�سي� .إنَّ هذا
وا�ضح يف الن�صف الثاين من القرن
الرتكيع
ٌ
الع�شرين م��ن عمليات �إب���ادة ك��ل م��ن ت�س ِّول
نف�سه �إقامة دولة قطرية �أو ت�أ�سي�س م�شروع
�سيا�سي م�ستقل يف ك��ل م��ن ال��ع��راق و�سوريا
وم�صر.
وي��ع�� ِّرج ب��رق��اوي على ظهور اجت��اه جديد
يف اخلطاب القومي وهو” الفل�سفة النقدية
وح���ري���ة العقل” ب�����س��ب��ب ف�����ش��ل َت��ع�ين ف��ك��رة
الأم��ة احل��رة على �أر� ِ��ض ال��واق��ع؛ فكان البد
من حترير العقل العربي من القيود التي
حت����د م����ن ق����درت����ه ع���ل���ى ال��ت��ف��ك�ير ال����واع����ي،
وال��ع��ق��ل ال��ع��رب��ي ب��ح�����س��ب االجت�����اه اجل��دي��د
هو عقل ميتافيزيقي ،خ��رايف ،مغرتب؛ مما
ي���ؤ���س�����س لعقل م��ت��م��اي��ز .وي��ع�تر���ض ب��رق��اوي
ع��ل��ى ت�صنيف ال��ع��ق��ل ال��ع��رب��ي ب���أن��ه ُمتمايز
م���ن ج���ه��� ِة �أن م��ف��ه��وم “العقل العربي”
غ�ير م��ت��ع�َّي�نَّ واق��ع��ي��ا ب��خ�لاف م��ف��ه��وم الأم���ة
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ع�� َّي��ن��ة واق��� ًع���ا .وع��ل��ى ه����ذا؛ فال
ت��وج��د ع��ق��ول م��ت��م��اي��زة� ،إمن���ا �أمم متمايزة
ع�ب�ر م��ك��ون��ات ع���دي���دة؛ لأنَّ ال��ع��ق��ل انت�صر
لأن يكون عقال �إن�سانيا واح�� ًدا .ورمبا يجد
برقاوي يف فكرة التمايز بني العقول َ�ض ْربا
م��ن ال��ع��ن�����ص��ري��ة امل��ت��ع��م��دة يف اع��ت��ب��ار العقل
ال��ع��رب��ي امليتافيزيقي واخل����رايف ال�����ض��د من
ال��ع��ق��ل ال��و���ض��ع��ي وال��ع��ل��م��ي؛ ل��ذل��ك يرف�ض
الفكرة كل ًّيا ،ولكنني �أج��د �أن الت�صنيف ال
يعيبه �شيء من جهة �أن كلَّ َعقل يت�شكل عرب
م��راح��ل وف��قً��ا مل��ك��ون��ات ث��ق��اف��ي��ة واجتماعية
و���س��ي��ا���س��ي��ة واق��ت�����ص��ادي��ة ع��م��ي��ق��ة ورا���س��خ��ة،
وي���ت���ح��� َّول ت��اري��خ�� ًّي��ا ع�ب�ر م��رح��ل��ة ف��ا���ص��ل��ة؛
فالعقل الأوروب�����ي م��ن��ذ م��ا ق��ب��ل الك�شوفات
اجلغرافية ك��ان ع��ق ً
�لا قرو�سطيا م��ا ورائ��ي��ا
ق��ب��ل ال��ت��ح��ول ال��ف��ا���ص��ل ب���إره��ا���ص��ات ال��ث��ورة
الفرن�سية وبزوغها النهائي يف القرن ال�سابع
ع�����ش��ر؛ فالعقل ال��ع��رب��ي متمايز ع��ن العقل
الأوروب��ي ،وعن العقل الياباين ،وعن العقل
الأم��ري��ك��ي ،وع���ن ال��ع��ق��ل الإف��ري��ق��ي ،وه��ك��ذا
ب�سبب م��ن ال��ت��ح��والت التاريخية الداخلية
واخل���ارج���ي���ة وال���ع�ب�ر زم��ن��ي��ة ال��ت��ي ت����ؤث���ر يف

�أن�����س��اق املجتمع نف�سها مب��ا فيها الثقافية
واالج��ت��م��اع��ي��ة� .إنَّ م��ا ُي�����ش�ير �إل��ي��ه ب��رق��اوي
بالعقل الإن�ساين الالمتمايز ُيعبرِّ عن املنتج
النهائي لكل عقل و�آخ���ر ،و ُي�شكِّل مجُ تمِ ًعا
وتفرداته عقال �إن�سانيا مرتاك ًما،
بخرباته
ُّ
ولكنه ُمرتاكم عرب متايز خا�ص.
ويف َم ْوقف الفل�سفة من الالهوت ،يت�ساءل
ب��رق��اوي على ل�سان الفيل�سوف العربي عن
�إمكان التقريب بني عاملي الإلهام “الوحي”
والربهان “الب�شر” �أم �إبقائهما ُمنف�صلني؟
ومل���ح���اول���ة �إي����ج����اد ج�����واب ت��وف��ي��ق��ي ل��ه��ذا
ال�������س����ؤال ،ي�����س��ت��ع��ر���ض �آراء ف�لا���س��ف��ة ع��رب
ح������اول ب��ع�����ض��ه��م ال���ت���ق���ري���ب ب��ي�ن ال��ف��ل�����س��ف��ة
وال�لاه��وت فيما َر�أى بع�ضهم �أن �إبقاءهما
مب��ع��زل ع��ن بع�ضهما �أوىل م��ن تقريبهما؛
م��ن �أم��ث��ال� :إب��راه��ي��م بيومي م��دك��ور؛ ال��ذي
ح��اول �أن يعرف من الدين ج��دوى ا�شتغاله
ب��ال��ف��ل�����س��ف��ة ،وزك����ي جن��ي��ب حم��ف��وظ ون��ق��ده
للأحكام الدينية وحماولة تو�ضيح موقفه
م���ن امل��ي��ت��اف��ي��زي��ق��ي��ا ال��دي��ن��ي��ة ،وف������ؤاد زك��ري��ا
وتعريفه للإ�شكال ب�أنه �إ�شكال يف املنهج ال
امل�ضمون؛ باعتبار �أن الدين يغلب العاطفة،
فيما الفل�سفة �إن�سانية امل�صدر ،حتى ي�صل
برقاوي �إىل ر�ؤي��ة ف���ؤاد زكريا التي يحر�ص
�أن ي�ستعر�ضها؛ باعتبارها غري داح�ضة لأي
ر�ؤي����ة دي��ن��ي��ة ،ب��ل ب��اع��ت��ب��اره��ا م�����ص��احل��ة بني
ال��ف��ك��ر ال��دي��ن��ي والفل�سفي ُي�ث�ري بع�ضهما
ب��ع�����ض��ا .وي����دع����م ب����رق����اوي رغ���ب���ت���ه يف ه���ذه
امل�صاحلة ب�����ض��رورة االع�ت�راف بخ�صو�صية
ال��ف��ل�����س��ف��ة الإ���س�لام��ي��ة؛ ب��اع��ت��ب��اره��ا فل�سفة
حم�����ض��ة ول��ي�����س��ت ف��ل�����س��ف��ة ي��ون��ان��ي��ة يف ث��وب
ع���رب���ي ك��م��ا ي���زع���م امل�����س��ت�����ش��رق��ون؛ �أم���ث���ال:
رينان؛ ال��ذي ر�أى �أن العرب �أم��ة عارية من
�أي ث����وبٍ ح�����ض��اري يف ال��ف��ل�����س��ف��ة �أو ال��ف��ن��ون
واخل����ي����ال اخل��ل��اق و�آداب امل��ل�احِ ����م ،وع��ل��ى
ل�����س��ان م���دك���ور ال�����ذي ُي�����ؤك����د �أنَّ ال��ف��ل�����س��ف��ة
العربية لي�ست خال�صة حم�ضة ،بل هي نتاج
�إ�ضافات الفر�س والأوروب��ي�ين والهنود؛ لذا
فهي فل�سفة �إ���س�لام��ي��ة جتمع ك��اف��ة �أط��ي��اف
املجتمعات التي دخلت �ضمن الإمرباطورية
العربية مبعناها ال�سيا�سي.
ل��ك��نَّ امل������أزق ال����ذي َو َق�����ع ف��ي��ه ب���رق���اوي يف
م��ن��اق�����ش��ت��ه ل��ل��وع��ي ال��ف��ل�����س��ف��ي ال���ع���رب���ي ه��و

خلطه ل��ر�ؤي��ة م��دك��ور �أنْ لي�س ثمة فل�سفة
عربية وح�سب ،بل �إ�سالمية عامة ،وه��و ما
يجعل “الوعي الإ�سالمي” �إج��م��ا ًال �ضمن
�إط���ار ال��وع��ي الفل�سفي ال��ع��رب��ي؛ مم��ا يعني
�أنَّ الوعي الفل�سفي العربي غري فاعل دون
وعي الأجنا�س “غري العربية” التي �شكَّلت
اخل��ط��اب ال��ن��ظ��ري ،ب��ل وم���ا يجعل ت�أ�سي�س
ف��ل�����س��ف��ة “قومية عربية” م���ن ال�����ص��ع��وب��ة
مب����ك����ان ،خ�����ص��و� ً��ص��ا و�أن ال����ب��ل�اد ال��ع��رب��ي��ة
نف�سها ت�ضم �أع��را ًق��ا غ�ير عربية م��ن الكرد
��ي�را ي��رى ب��رق��اوي �أنَّ �إع���ادة
والأرم����ن ..و�أخ ً
قراءة الرتاث العربي تتطلب ثورية من نوع
التحرر الوطني ،موافقًا على
ثورية حركات
ُّ
�آراء ح�سني م���روة وط��ي��ب تيزيني يف م��ب��د�أ
ال��ث��وري��ة ع��ل��ى ال�ت�راث ال��ع��رب��ي-الإ���س�لام��ي،
و�أج�����دين �أت���ف���ق م���ع ب���رق���اوي يف �أنَّ ال��ع��ودة
ل��ق��راءة ه��ذا ال�ت�راث ك��ان داف��ع��ه��ا��� :س�يرورة
احلركة القومية العربية واملارك�سية العربية
فر�ضا على �أ�سا�س فكري عربي
ً
التي ُفر�ضتْ
���ام���ا ع���ن ذل����ك ال���ذي
وت���اري���خ���ي خم��ت��ل��ف مت ً
ف�سر �سقوط
ن�ش�أت فيه املارك�سية وه��و ما ُي ِّ
امل�شروع القومي نهاية الثمانينيات� ،إال �أنَّ
اخل��راب ال��ذي ح��لَّ ب��الأم��ة العربية �أدى �إىل
التحرر
�أن يح ِّمل التيار الإ�سالمي حركات
ُّ
الوطني هذه امل�س�ؤولية ،وهذه الأخرية بد�أت
ت�أخذ على عاتقها النه�ضة اجلديدة ،ولكنَّ
ال�س�ؤال� :إىل � ِّأي مدى كان التيار الإ�سالمي
ُم�����س��ت��ع�� ًدا ل��ل��ع��ودة ل���ل�ت�راث وق��ل��ب امل��ق��والت
الدينية الراكدة و�إح��داث ثورة يف املفاهيم؟
و�إىل � ِّأي َم���دَى ت���أك��د للتيار الإ���س�لام��ي �أنَّ
ال��ع��ودة ل��ل�تراث وغربلته هما احل��ل الأمثل
ال�ستنها�ض روح الأم��ة العربية؟ �إنَّ يف ر�أيي
�أن ذلك الن�شاط الإ�سالمي منذ الثمانينيات
قدما؛ وذلك لربوز
وحتى اليوم مل يتحرك ً
الهدف ال�سيا�سي عند امل�شاريع الإ�سالمية
اجل��دي��دة �أك َ
�ث�ر م��ن ال��ه��دف النه�ضوي على
م�ستوى املجتمع والفكر والعلم والفل�سفة
�����ض��ا؛ ف��� ً
��ض�لا ع��ن �أنَّ ال���ق���راءات ال�تراث��ي��ة
�أي ً
وغربلتها مل تكن دع��وة جدية بقد ِر ما هِ َي
َدع�����وات ن��ظ��ري��ة ت��خ��فِّ��ف م��ن واق���ع ال��ق�����ص��ور
التطبيقي يف رفع احلِ مل عن الأمة العربية.
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