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أثر االستشراق في دراسة الفلسفة العربية
والحاجة لمقاربة علمية جديدة

في�صل احل�ضرمي

ن�ص حما�ضر ٍة
يف مقاله الذي حمل عنوان  -درا�سة الفل�سفة العربية يف القرن الع�شرين :مقال يف الت�أريخ للفل�سفة العربية» ،والذي يف معظمه -عدا بع�ض املراجعات وحوا�شي املراجعُّ -
أ�سباب التي �أدت ال�ست�صعاب
كان قد �ألقاها يف امل�ؤمتر ال�سنوي بجامعة كامربيدج �سنة  ،2000ي�ستعر�ض �أ�ستاذ اللغة العربية بجامعة ييل الأمريكية الربوف�سور دميرتي غوتا�س ،ال َ
امل�ؤرخني الغربيني مهمة ت�أريخ الفل�سفة العربية ،وعزوفهم عنها ،مبيناً �أ َّن تلك الأ�سباب ال ُ
متت ب�صلة �إىل طبيعة الفل�سفة العربية ،بل هي عائدة يف املقام الأول �إىل امل�ؤرخني �أنف�سهم؛
ً
ً
حيث حتول قلة معرفتهم بالثقافة العربية وعدم متكنهم من اللغة العربية -التي هي �أداة تلك الثقافة وقناتها -بينهم وبني القدرة على فهم الفل�سفة العربية فهما �سليما ميهد لهم
الطريق لو�ضع ت�أريخ لها .كما �أ�سهمت الأفكار املغلوطة حول الفل�سفة العربية -من قبيل �أن الفل�سفة مل تكن �أكرث من ممار�سة هام�شية يف احل�ضارة العربية الإ�سالمية� ،أو �أنها مل تزد
على �أن تكون ا�ستن�ساخاً للفل�سفة اليونانية ،وهي �أفكار كان قد تبناها امل�ست�شرقون يف �أطروحاتهم بدءاً من منت�صف القرن التا�سع ع�شر -يف رفد هذا العزوف عند امل�ؤرخني.
تق�صده ا�ستخدام ا�صطالح
ومنذ البداية ،يُ�شري كاتب املقال �إىل ُّ
«الفل�سفة العربية» عو�ض «الفل�سفة الإ�سالمية» .وجند الكاتب
هنا يخو�ض يف ال�سجال امل�ستمر ب�ين الباحثني ال�ع��رب وغري
العرب ح��ول �أي الت�سميتني �أدق .واختالفهم يف م�س�ألة النعت
والن�سبة �إىل اللغة والثقافة العربية �أو �إىل الإ�سالم ال يقت�صر
على مفردة الفل�سفة وحدها ،بل ين�سحب �أي�ضاً على مفردات
�أخ��رى تنتمي لل�سياق نف�سه كاحل�ضارة والفكر والعقل؛ فمن
الباحثني من يلحق بهذه امل�ف��ردات �صفة العربية ،ومنهم من
ينعتها ب��الإ��س�لام�ي��ة ،و�آخ� ��رون يف املنت�صف ي�سمونها عربية
�إ�سالمية.
وبالعودة للمقال والأ�سباب التي حدت الكاتب لرتجيح م�صطلح
«الفل�سفة ال�ع��رب�ي��ة» ،وه��ي �أ��س�ب��اب ال تخلو م��ن وج��اه��ة ،يقول
ال�ك��ات��ب� :إ َّن ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة ك��ان��ت ل�غ��ة احل���ض��ارة الإ��س�لام�ي��ة،
وع�بره��ا ك��ان��ت م�ك��ون��ات الثقافة ت�صل �إىل ك��اف��ة �أف ��راد العامل
الإ�سالمي مبختلف معتقداتهم الدينية ،كما �أ َّن الذين �أ�سهموا
يف الفل�سفة العربية مل يكونوا م�سلمني فقط ،ب��ل ك��ان منهم
م�سيحيون ويهود ووثنيون� ،إ�ضافة للرازي ال��ذي كان مُلحِ داً.
من هنا ،يرى الكاتب �أن و�صف ه�ؤالء ب�أنهم فال�سفة م�سلمون
وفق املعنى الديني الذي ي�ؤكد عليه امل�ست�شرق الفرن�سي هرني
ك��ورب��ان ينطوي على «�سماجة وظ�ل��م» .ث��م �إن ه ��ؤالء -بح�سب
عبوا عن �آرائهم الفل�سفية باللغة العربية التي �صارت
الكاتبَّ -
لغة فل�سفية بف�ضل جهود املرتجمني عن الفل�سفة اليونانية،
وحتى �أولئك الذين كتبوا باللغة الفار�سية مل يكن لهم بُد من
ا�ستخدام امل�صطلحات الفل�سفية التي ظلت عربية ،كما ت�شف
�أ�ساليبهم التعبريية ع��ن �أمن ��اط تفكري ع��رب�ي��ة يف ج��وه��ره��ا.
والأهم من هذا وذاك ،من وجهة نظر دميرتي غوتا�س املوفقة،
�أن نعت الفل�سفة العربية ب�أنها �إ�سالمية يرتتب عليه «ربطها
باملعطى الديني والروحي للإ�سالم» مما ي�سوغ ملن �أراد احلط
م��ن قيمتها ع�بر اتهامها ب��أن�ه��ا حم�ض ت�صوف �أو علم ك�لام،
بينما ي�ؤكد الكاتب �أن البعد الديني مل يكن له قط وج��ود يف
مباحث الفل�سفة العربية.
واحل ��ال �أن االع�ت�ق��اد ب ��أ َّن الفل�سفة العربية لي�ست �إال ت�صوفاً
م��ا ه��و �إال متظهر واح��د م��ن متظهرات كثرية للفهم اخلاطئ

وق �ل��ة ال �ت �ق��دي��ر ،ال �ل��ذي��ن ت �ع��اين م�ن�ه�م��ا ال�ف�ل���س�ف��ة ال�ع��رب�ي��ة يف
�أو�ساط الباحثني الغربيني وال�شرقيني على ال�سواء .وبح�سب
الكاتب ،ف��إن �سوء الفهم ه��ذا ناجم عن املقاربات الثالث التي
ا�ستبدت بدرا�سة الفل�سفة العربية عرب تاريخها ،وهي املقاربات
اال�ست�شراقية والإ�شراقية وال�سيا�سية .يعني الكاتب باملقاربة
الإ�شراقية مقاربة امل�ست�شرق هرني كوربان لفل�سفة ال�سهروردي
الإ�شراقية ،والتي هي يف �أ�صلها ن�سخة �أفالطونية لل�سينوية� ،إال
�أ َّن كوربان عدها فل�سفة �صوفية ،ثم ع َّمم حكمه هذا على كامل
الفل�سفة العربية .يف ح�ين يعني الكاتب باملقاربة ال�سيا�سية،
والتي ي�صفها بامل�صيبة ،تطبيق ليو �سرتاو�س ملناهجه الت�أويلية
على الن�صو�ص الفل�سفية العربية ،زاعماً �أن الفال�سفة امل�سلمني
ا�ضطروا لعدم كتابة �آرائهم ب�شكل �صريح خوفاً من املالحقة.
�أم��ا املقاربة اال�ست�شراقية ،فتعد الأك�ثر ت�شعباً والأب�ع��د �أث��راً
ب�ين امل�ق��ارب��ات ال�ث�لاث .ويق�صد مب�صطلح «اال��س�ت���ش��راق» ذلك
الت�صور الكاريكاتوري الذي ت�شكل يف الوعي الغربي عن العرب
وامل�سلمني ،وامل�ستمد من كتابات امل�ست�شرقني منذ ظهور كتاب
«ابن ر�شد والر�شدية» للم�ست�شرق �أرن�ست رينان �سنة  .1852وهو
ت�صور قائم على تنميطات من قبيل �أن �أهل «امل�شرق» روحانيون،
و��ش�ه��وان�ي��ون ،وغ�ي�ب�ي��ون ،وغ�ير عقالنيني ،وم��ول�ع��ون بالدين،
�إ�ضافة �إىل �أنهم يعي�شون يف جمتمعات ي�سودها اال�ستبداد ،و�أن
�أمن ��اط تفكريهم غ�ير قابلة للتغيري .وق��د خلف اال�ست�شراق
ب�ح���س��ب ال �ك��ات��ب� -آث� � ��اراً ج��ان�ب�ي��ة ال ت ��زال ف��اع�ل��ة يف �أو� �س ��اطالباحثني الغربيني «رغم تظاهرهم بالتعددية الثقافية» .ويورد
الكاتب عدداً من هذه الآثار اجلانبية لال�ست�شراق ،كالنظر �إىل
الفل�سفة العربية على �أنها فل�سفة �صوفية ،واعتبار الفل�سفة
ال�ع��رب�ي��ة جم ��رد و��س�ي��ط ب�ي�ن ال�ف�ل���س�ف��ة ال�ي��ون��ان�ي��ة وال�ف�ل���س�ف��ة
الالتينية الو�سيطة ،و�أن ا�شتغالها ينح�صر يف التوفيق بني
الفل�سفة والدين ،و�أنها� ،أخرياً ،ماتت مبوت ابن ر�شد.
جند متثي ً
ال على الأثر الأول عند امل�ست�شرق الدمناركي مهرن
ال��ذي تركزت �أبحاثه ح��ول اب��ن �سينا؛ �إذ ي�ؤكد الكاتب �أن ابن
�سينا كان قد ذكر يف مقدمة كتاب «ال�شفا» �أن��ه كتب كتاباً �آخر
�أ�سماه «امل�شرقيون» �-ضاع معظمه للأ�سف� -ضمنه �آراءه و�آراء
بقية فال�سفة امل���ش��رق يف الفل�سفة امل�شائية ،و�أن م�ه��رن �أ��س��اء

فهم املقدمة ،ملتجئاً �إىل اخليال ليثبت فر�ضية وجود فل�سفة
«م�شرقية» �صوفية زع��م �أن اب��ن �سينا ك��ان رائ��ده��ا الأول� .أم��ا
الأث��ر الثاين القائل بكون الفل�سفة العربية جمرد و�سيط بني
فل�سفتني ،فيمثله دي بور يف كتابه ال�شهري «تاريخ الفل�سفة يف
الإ�سالم» .وبالن�سبة للأثر الثالث ،ف�إن كثرياً من امل�ست�شرقني
الغربيني -ب ��دءاً م��ن �أرن���س��ت ري�ن��ان ،ولي�س انتهاء بالدار�سني
امل�ح��دث�ين؛ مثل� :أالن دول�ي�برا وم��وري����س روب��ن هايو و�أوليفر
ل�ي�م��ان -اق�ت���ص��روا ع�ن��د درا� �س��ة الفل�سفة ال�ع��رب�ي��ة ع�ل��ى درا��س��ة
م��و��ض��وع ال�ع�لاق��ة ب�ين ال��دي��ن والفل�سفة ،مفرت�ضني خ�ط��أً �أن
الفل�سفة العربية مل ت�شتغل �إال على ه��ذه امل�س�ألة ،ومل ت�ضف
ج ��دي ��داً ف�ي�م��ا ي�خ����ص امل���س��ائ��ل ال�ف�ل���س�ف�ي��ة الأخ � ��رى� .أم ��ا فيما
يتعلق بالأثر الرابع القائل مبوت الفل�سفة العربية بوفاة ابن
ر�شد ،ف�إن الكاتب يدلل على ذلك بالقول �إ َّن ما ن�سبته ت�سعون
باملائة مما يُن�شر عن الفل�سفة العربية يف العامل الغربي اليوم
يقت�صر على درا�ستها ب��دءاً بالكندي وانتها ًء بابن ر�شد؛ حيث
ي�سود االعتقاد اخل��اط��ئ بغياب �أي ا�شتغال فل�سفي عربي بعد
ابن ر�شد ،وهو ما ينفيه الكاتب ب�شدةُ ،م��ورِداً مثال الفيل�سوف
املو�صلي �أث�ير الدين الأب�ه��ري املتو َّفى �سنة  ،1204وال��ذي �ألف
كتاباً مدر�س ًّيا يف املنطق ،وو�ضع عليه العلماء العرب وامل�سلمون
ع�شرات احلوا�شي عرب قرون متوا�صلة.
غ�ير �أن املقولة اال�ست�شراقية مل تكن حِ �ك��راً على م��ن ذكرهم
ال�ك��ات��ب يف م�ق��ال��ه و��س��واه��م م��ن ال�ب��اح�ث�ين ال�غ��رب�ي�ين ،ب��ل ن��رى
�أث��ره��ا على كثري م��ن الباحثني ال�ع��رب وامل�سلمني ال��ذي��ن رمبا
ك ��ان ع�ل��ى ر�أ� �س �ه��م �أح �م��د �أم�ي�ن وع�ب��دال��رح�م��ن ب ��دوي وحممد
عابد اجلابري ،بح�سب ما ذهب �إليه جورج طرابي�شي يف كتابه
«م�صائر الفل�سفة» ،وال��ذي يناق�ش �أطروحات الباحثني العرب
امل �ت ��أث��رة ق�ل�ي� ً
لا �أو ك �ث�يراً ب��ال�ف�ك��ر اال��س�ت���ش��راق��ي ذي امل��رك��زي��ة
الأوروبية.
ويختم الكاتب مقاله ب�إعالن �أمله يف �أن ي�شهد القرن احلايل
حتقيق وترجمة ودرا��س��ة مئات الن�صو�ص الفل�سفية العربية
امل�ه�م��ة؛ ب�ه��دف متهيد ال�ط��ري��ق ل�ت��أري��خ الفل�سفة العربية كما
يليق بها.
faisalsalim@hotmail.com

