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الفلسفة العربية المعاصرة
بين البناء والتفكيك

ناصر الكندي

ُ
ينطلق املفكِّر املغربي �سعيد بن�سعيد العلوي ،يف مقاله املن�شورة مبجلة «التفاهم» ،حتت عنوان «التن�سقية والنقدية يف الفكر الفل�سفي العربي املعا�صر»،
اثنتي؛ الأوىل� :أن احلديث عن الفكر الفل�سفي يف املغرب املعا�صر هو بال�ضرورة حديث يف الفكر العربي املعا�صر من حيث الإ�شكاالت
فر�ضيتي
عن
ْ
ْ
والق�ضايا العامة لهذا الفكر ،وثاين الفر�ضيتني� :أنَّ الإ�شكالية العامة التي ما فتئ الفكر العربي املعا�صر يحوم حولها هي تلك التي تتعلق بت�أخر
العرب يف مقابل تقدم الغرب.
وي�شري املفكر العلوي �إىل �أ َّن اخلال�صة العامة يف الفكر
ال �ع��رب��ي امل �ع��ا� �ص��ر ت�ت�م�ث��ل يف اجت ��اه�ي�ن؛ الأول :ظ �ه��وره
كفل�سفة بد�أت فعليا يف ع�شرينيات القرن الع�شرين ولي�س
يف ثالثينيات ال�ق��رن التا�سع ع�شر ،م�شبها ذل��ك بطائر
«املنريفا» الذي ال يغ ّرد �إال عند نهاية اليوم وقدوم امل�ساء.
�أما االجتاه الثاين ،ف�إن اخلطاب الفل�سفي العربي املعا�صر
ْ
م�سلكي على الإج �م��ال :امل�سلك الأول املتم ّثل يف
�سلك
التن�سيق وال�ترك�ي��ب� ،أي �أظ�ه��ر ميال �إىل االنت�ساب �إىل
ن�سق فل�سفي من الأن�ساق الكربى� ،إما يف جمال الفل�سفة
احلديثة �أو الفل�سفة املعا�صرة ،ويقدم العلوي كمثال على
ه��ذا امل�سلك الفيل�سوف امل�غ��رب��ي ط��ه ع�ب��دال��رح�م��ن� .أم��ا
امل�سلك الثاين الذي �سلكه اخلطاب الفل�سفي العربي فهو
املنحى ال�ن�ق��دي ،وال يعني ب��ه �إح��ال��ة �إىل كانط ومذهبه
النقدي ،و�إمن��ا النقد من حيث �أ َّن��ه �سمة ت�لازم كل قول
فل�سفي �أ��ص�ي��ل ،ومي� ّث��ل ه��ذا امل�ن�ح��ى الفيل�سوف املغربي
عبدال�سالم بنعبد العايل.
وقبل �أن يتط َّرق املفكر العلوي �إىل هذين الفيل�سوفني،
ف�إنه يقوم مبزيد من التو�ضيح للخال�صة العامة املذكورة
�أعاله يف ثالثة �أمور؛ الأول :يق�ضي ب�أن الفل�سفة الغربية
�أخ� ��ذت م��ا ي �ق��ارب �أرب �ع ��ة ق ��رون ل�ل��و��ص��ول �إىل الفل�سفة
املعا�صرة؛ �إذ ابتد�أت بالديكارتية والتجريبية ،و�صوال �إىل
الو�ضعية املنطقية والوجودية وال�شخ�صانية ...وغريها،
يف ح�ي�ن ظ �ه��رت ال �ت �ي ��ارات ال�ف�ل���س�ف�ي��ة يف ال�ف�ك��ر ال�ع��رب��ي
امل�ع��ا��ص��ر ب�ف�ترة زم�ن�ي��ة وج �ي��زة ال ت�ت�ج��اوز ث�لاث��ة ع�ق��ود،
وميكن القول �إنها انبثقت دفعة واحدة .الأمر الثاين هو
غياب اال�ستمرارية يف كل حماوالت ت�شييد فل�سفات عربية
ديكارتية وو�ضعية منطقية ووجودية يف الفكر الفل�سفي
ال�ع��رب��ي ،وظ�ل��ت جميعها دون وري ��ث يحملها بعد رحيل
اال��س��م ال��ذي ارت�ب��ط بظهورها؛ مثل فيل�سوف اجلوانية
ع �ث �م��ان �أم �ي��ن ،وال ��وج ��ودي ��ة ع �ن��د ع �ب��دال��رح �م��ن ب ��دوي،
والو�ضعية املنطقية عند زكي جنيب حممود ...وغريهم.
�أ َّما الأمر الثالث ،فقد تبدَّى يف �أن جمهرة من الفال�سفة
العرب املعا�صرين جعلوا من ال�تراث العربي الإ�سالمي

جم ��اال ف�سيحا مل�م��ار��س��ة ف�ع��ل التفل�سف؛ وذل ��ك ب�سلوك
�أح ��د �أن �ح��اء ث�لاث��ة :الأول جت��ري��ب ت�ي��ار فل�سفي حم��دد
ي�ستمد م��ن الفل�سفة احلديثة يف ق ��راءة ال�ت�راث؛ مثل:
حممود قا�سم يف ق��راءة اب��ن ر�شد ،وط��ه ح�سني يف ق��راءة
ال�شعر اجل��اه�ل��ي ،ب��ا��س�ت�خ��دام ال���ش��ك ال��دي�ك��ارت��ي .وي�ق��وم
املنحى الثاين على اجتهاد �أ�صحابه يف العثور من الرتاث
الإ�سالمي على ما يدعم ر�ؤاهم ،مثلما قام زكريا �إبراهيم
بعقد مقارنة بني كريكغارد و�أبي حيان التوحيدي كمثال
للقلق والغربة يف ال�ع��امل ،وعبدالرحمن ب��دوي يف كتابه
«�شخ�صيات قلقة يف الإ�� �س�ل�ام» ،وت�سابقهما ع�ل��ى فكرة
�أ�سبقية مفكري الإ�سالم يف القول بنظرية علمية �أو فكرة
فل�سفية� .أما املنحى الثالث ،فيكون من خالل طرح �س�ؤال
ع��ن �إ��ش�ك��ال النه�ضة وم�س�ألة التحديث :كيف يكون لنا
�أن ن�ق��ر�أ تراثنا العربي الإ��س�لام��ي على نحو ُي�سعِفنا يف
الإجابة عن �أ�سئلة يطرحها احلا�ضر؟ وميثل هذا التيار
ح�سن حنفي وحممد عابد اجلابري.
ويف تقدميه لفيل�سوف التن�سيق طه عبدالرحمن ،ي�شري
املفكر بن�سعيد العلوي �إىل �أ َّن الإحاطة بفكر عبدالرحمن
ينبغي �أن ي�ك��ون ب��ال�ع��ودة �إىل كتبه؛ م�ث��ل« :روح ال��دي��ن»
و«ب ��ؤ� ��س ال��ده��ران �ي��ة» و«احل � ��وار �أف �ق��ا ل�ل�ت�ف�ك�ير» ،وي ��ؤك��د
العلوي �أ َّن طه عبدالرحمن ينطلق يف فكره الن�سقي من
ج��وف اللغة ومنطقها ،وه��و هنا ي��ري��د �أن ي�شري �إىل �أ َّن
اللغة لها دالالتها املحددة ون�سقها اخلا�ص .ويلفت املفكر
امل�غ��رب��ي �إىل �أن الأخ �ل�اق ه��ي ه��اج����س ط��ه عبدالرحمن
الأك�بر يف فل�سفته التي ي�شيدها ب�إحكام ،خا�صة مو�ضوع
ف���ص��ل الأخ� ل��اق ع��ن ال���س�ي��ا��س��ة ال ��ذي ي�خ�ت�ل��ف ع��ن ب��اق��ي
الف�صل الذي ح�صل يف احلداثة؛ مثل :ف�صل الدين عن
ال�سيا�سة وال �ف��ن وال �ق ��ان ��ون ...وغ�يره��ا .وي�ستخدم طه
عبدالرحمن امل�صطلحات بدقة مثل احلداثة والدهرانية
وال��دن�ي��ان�ي��ة وال� َع�ل�م��ان�ي��ة بفتح ال�ع�ين وال� ِع�ل�م��ان�ي��ة بك�سر
عينها.
وت �ق ��وم ف�ل���س�ف��ة ط ��ه ع�ب��دال��رح�م��ن ب��امل �ق��ارب��ة ب�ي�ن ال��دي��ن
وال�سيا�سة �ضدا للحداثة ،فهو هنا يقوم بو�صل ما ف�صلته

احل��داث��ة بالتعمق يف م�صطلحات ال�ل�غ��ة ،وامل�ق��ارب��ة التي
يطرحها الفيل�سوف هي مقاربة روحية عمودية ولي�ست
�أفقية ح��داث�ي��ة .وي��ؤك��د �صاحب الفل�سفة االئتمانية �أن
احل��داث��ة بنظرتها ال�ت��ي تف�صل ب�ين امل�م��ار��س��ة الدينية
وامل�م��ار��س��ة ال�سيا�سية ال ميكن العي�ش فيها �إال يف عامل
واح ��د� ،إال �أن فيل�سوفنا يق ّر ب�إمكانية حياة الإن���س��ان يف
عاملني اثنني على الأقل �أحدهما مرئي والثاين غيبي.
وب� ��الإق� ��رار ب ��وج ��ود ع ��امل �ي ْ�ن؛ ف �ه �ن��اك �أي �� �ض ��ا مم��ار� �س �ت��ان
م �غ��اي��رت��ان :الأوىل ت���س�م��ى بالت�شهيد وه ��ي ا�ستح�ضار
العامل الغيبي �إىل العامل املادي ،والثاين ي�سمى بالت�سييد
وهي االرتقاء بالعامل املرئي �إىل الغيبي .وهو هنا ُي�شبه
مو�ضوع الفطرة يف الأوىل �أو التذكر الأفالطوين .ومبا
�أ َّن العلماين هو الذي يف�صل بني الدين وال�سيا�سة ،ف�إ َّن
مفهوم الدياين -وفقا لفيل�سوف االئتمانية -هو الو�صل
بينهما ،ولكن وفقا لعدة م��رات��ب� :أه��ل الت�سيي�س و�أه��ل
التحكيم و�أه ��ل التفقيه و�أخ�ي�را �أه��ل التزكية �أو العمل
ال�ت���ص��ويف ال ��ذي ي�ع��د �أ��ص�ف��ى ط ��رق ال��و� �ص��ال ب�ين ال��دي��ن
وال�سيا�سة.
وي �ف ��رد امل �ف �ك��ر امل �غ��رب��ي ب�ن���س�ع�ي��د ال �ع �ل��وي ف���ص�لا �أخ�ي�را
يتحدث فيه عن الفل�سفة الالتن�سقية النقدية املتمثلة
بالفيل�سوف املغربي بن �سعيد بن عبد العايل؛ فالفل�سفة
عند عبدالعايل هي الك�شف عن �إرادة الهرب من التن�سيق،
وي���س�ت�ن��د يف ذل ��ك �إىل دع ��اة ت��دم�ير ال�ن���س��ق م�ث��ل نيت�شه
و�سيوران وغريهم ،ويدعو عبدالعايل �إىل تل ّم�س الفل�سفة
يف احل�ي��اة اليومية بعيدا ع��ن حذلقة الأن���س��اق وامل��ذاه��ب
امل �ق �ف �ل��ة؛ وذل� ��ك م ��ا ي �ع�بر ع �ن��ه يف ك �ت��اب��ه «ال�ف�ل���س�ف��ة فنا
للعي�ش» ،ويعطي عبدالعايل مثاال تذ ّكريا لفل�سفته من
خالل هيدغر حني ي�شري �إىل مثاله عن التائه يف �أرجاء
غابة مت�شابكة الأ�شجار؛ �إذ يتحايل عرب و�ضع عالمات
ل�ل�ط��ري��ق ال�ت��ي ي�ح��ذر نف�سه م��ن �سلوكها ط��ري��ق ال�ب�ن��اء
والرتكيب .وهنا يدعو عبدالعايل �إىل احل��ذر من مغ َّبة
ال�سقوط يف خط�أ الأن���س��اق وال�ن�م��اذج التي حتجر العقل
ويدعو �إىل فل�سفة للعي�ش اليومي.
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