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مقــــال

ــ�صادره الغربية وجتلياته العربية
ما ك��ان يحدث يف البلدان امل��ج��اورة من َث��ورَات وحت��والت ،وتفاعلوا مع
منجزاتها االقت�صادية وال�سيا�سية والفكرية ،الأم��ر ال��ذي �أدى بكارل
مارك�س (� )1883-1818إىل ال��ق��ول( :عمل الأمل���ان على التفكري يف ما
عملت ال�شعوب الأخرى على تطبيقه يف ال�سيا�سة).
ومن املعلوم �أن القرن الثامن ع�شر الأوروبي عرف بـ «قرن النقد» .وقد
ارتبط ه��ذا النقد بحركة دينية وفل�سفية �شاملة اب��ت��د�أت «يف انكلرتا
وفرن�سا بتك�سري ال�شكل ال�ساقط للمعرفة الفل�سفية ،التي متثل ب�شكل
الن�سق امليتافيزيقي» ،وذلك برفع �شعار حماربة امليتافيزيقا والالهوت
واخلرافات التي تكبل تفكري الإن�سان الأوروب��ي وتبلد عقله ،كما نادت
هذه الفل�سفة مبنح احلرية للعقل ،والقيام بنقد �شامل لكل الأ�شياء
والظواهر وامل�ؤ�س�سات واملفاهيم ،و�إخ�ضاع هذه املوا�ضيع جميعها ملحك
العقل ،واخل���روج ب���أوروب��ا م��ن ظ�لام اجل��م��ود والظلم والأ���س��اط�ير �إىل
�أنوار العقل واحلرية والتقدم.
�إ ّن من بني امل�شاكل التي تواجه الفل�سفة� ،أ ّن��ه يف الوقت الذي امتلكت
يف العلوم التجريبية والإن�سانية مو�ضوعاتها بقيت الفل�سفة من دون
مو�ضوع؛ ذلك �أ ّن القول �إ ّن الفل�سفة هي ت�سا�ؤل عن الإن�سان واملجتمع
والطبيعة وال��ت��اري��خ ق��ول ال ي�صمد �أم��ام املالحظة ،كما ي�شري �أف��اي��ة،
لأن للإن�سان علومه ،وللمجتمع علومه ،وللطبيعة علومها ،وللتاريخ
مباحثه .م��اذا بقي للفل�سفة �إذن؟ ه��ل �صفة الت�سا�ؤل وح��ده��ا كافية
لنعت تفكري م��ا ب���أن��ه فل�سفي؟ �أم �أ ّن الفل�سفة ت��ف�تر���ض� ،إ���ض��اف��ة �إىل
�شرط ال�س�ؤال ،مقايي�س �أخرى تنفرد بها؟ ثم هل الفل�سفة يف الزمن
املعا�صر ،بقيت رهينة الذات وم�س�ألة الوعي� ،أم �أنها بف�ضل خمتلف
االنفتاحات املعرفية ،توظف املفهوم.
�إذا كانت الفل�سفة تتميز بقدراتها على الت�سا�ؤل عن مكونات الفكر،
ومنطق التاريخ ومفا�صل ال�سلطة ،وت�ستفيد ـ كما يقول �أفاية ـ من
نتائج العلوم التجريبية والإن�سانية وتتفاعل مع معطياتها ،و�إذا كان
تفكريها يفرت�ض �إنتاج مفاهيم �أو ا�ستعمالها يف عالقتها املتوترة
بالواقع واللحظة املعي�شة ،و�أ ّنها حتتاج من �أجل هذا الإنتاج �أو ذلك
اال�ستعمال� ،إىل نوع �آخر من االن�سجام �أو الن�سقية يف برهنتها ،ف�إن
هذه الفل�سفة الميكنها �أن تنتج ن�صاً فل�سفياً كلياً من دون ال�سقوط
يف االن��غ�لاق الن�سقي .لذلك ف���إن ك��ل فل�سفة تعاند الن�سق ،وتقاوم
قدرته على اال�ستيعاب واالح��ت��واء تكون فل�سفة متعددة امل�ستويات
تتخذ من النقد وال�سلب �أفقاً جوهرياً للتفكري ،وتنتج ن�صاً جمعياً
متعدد املو�ضوعات والإح��االت ال ي�ستقر على حقيقة نهائية� ،أو على
مرجع مطلق.
فكل حديث عن الفل�سفة حديث ،كما يرى الباحث ،متحيّز� ،إذ تت�شابك
فيه �أ�شكال ال�سلطة ،اللغوية والرتبوية وال�سيا�سية كافة ،ف���أول ن�سق
فل�سفي ،يف تاريخ الفل�سفة ،انبنى على �أ�سا�س ت�صوُّر «جمهورية فا�ضلة»
لها مكوِّناتها االجتماعية ،وتراتبها الفكري ،وتوازنها البنيوي .ومل
ي��ك��ن اع��ت��ب��اط��ي��اً ذل��ك ال�ترك��ي��ز ال���ذي ق��ام ب��ه �أف�ل�اط���ون ،ع��ل��ى متف�صل
الفل�سفة و�أ�سلوب حكم املدينة .املهم �أن الفل�سفة ،كنمط خ�صو�صي من
التفكري ،ح�سب املرحلة التاريخية واللحظة املعرفية ،كانت تتفاعل،
دوماً ،مع لعب ال�سلطة وال�سيا�سة� ،سواء مب�ساندتها �أو مبعار�ضتها �أو
باالبتعاد عنها.
التحوالت واالنقطاعات
ويف �ضوء التحوالت التي طر�أت على تاريخ الفكر الإن�ساين ،والقطائع
ال���ت���ي وق���ع���ت يف خم��ت��ل��ف احل���ق���ول امل��ع��رف��ي��ة��� ،س��ح��ب��ت م���ن ال��ف��ل�����س��ف��ة
املو�ضوعات التقليدية التي كانت توفر لها �شروط �أخذ الكلمة ،وغدت،
بالتدريج ،ب�لا م��و���ض��وع .فالقول �إ ّن الفل�سفة ه��ي ت�صور ع��ام للكون
واملجتمع والإن�سان ،مل يُعد حتديداً مقنعاً طاملا �أ ّن هناك اهتمامات
علمية ج��دي��دة ت��در���س م�سائل ال��ك��ون واملجتمع والإن�����س��ان .وانتقلت
الفل�سفة م��ن ال�����ص��ورة امل��ج��ازي��ة ال��دي��ك��ارت��ي��ة ،ال��ت��ي ت��ع��ت�بره��ا �شجرة
جذورها امليتافيزيقا وفروعها خمتلف العلوم� ،إىل مواجهة و�ضعيتها

الإ�شكالية التي مل يعُد لها فيها �أي مو�ضوع خ�صو�صي تتفرد ،فع ًال،
مبعاجلته ويعطيها �شرعيتها الثقافية.
هناك نزعتان تتواجهان بهدف التموقع يف م�ساحة املناق�شات الفل�سفية
الوطنية والدولية ح��ول الهوية ،والقيم ،واالخ��ت�لاف؛ تعطي النزعة
الأوىل �أهمية ا�ستثنائية لـ«الت�صور الهوياتي للثقافة» ،من خالل العمل
على ت���أط�ير ال�شعوب ،والإث��ن��ي��ات واجل��ه��ات داخ���ل م��ا تنعته بتعبريات
اخل�صو�صية .وهي نزعة هيمنية تنظر �إىل الآخر باعتباره كائناً عدائياً
�أو عدوانياً ،مزعجاً ،بل وي�شكل تهديداً دائماً .ويف مواجهة هذا النموذج
ال�����س��ائ��د ينتف�ض املُ�����س��ت��ب�� َع��دون (ذوو ال��ن��زع��ة ال��ث��ان��ي��ة) ب��ط��رق خمتلفة
«�أحياناً عنيفة -لتك�سري دائرة الإلغاء ،ولكن بوا�سطة الت�شبّث املت�ش ّنج
مبطالب هوياتية با�سم اخ��ت�لاف ذي تلوينات جهوية� ،أو وطنية� ،أو
دينية� ،أو لغوية.
الوعي العربي بق�ضايا واقعهم.
يعب املُ�ستبعدون واملُ�ست�ضعفون عن وجودهم� ،أو عن �إن�سانيّتهم
هكذا ّ
مطالبني ب��االع�تراف� .إ ّن��ه��م ي��دع��ون هكذا �إىل اح�ترام �شرط امل�ساواة
باعتماد احلقوق الإن�سانية.
و�سواء تعلق الأمر بالنزعة «الهوياتية» �أو الهيمنية� ،أو مبختلف ردود
الأفعال با�سم االختالف ،ف�إ ّن الديناميات الثقافية اجلارية ،امل�صاحبة
للعوملة ،ت�ضع اجلميع يف و�ضعيات مع ّقدة ،ذل��ك �أ ّن الثقافة ،يف �سياق
التوا�صل املعومل ،تنتزع ال�شخ�ص من ارتهانه ملا هو خا�ص� ،أو حملي،
وترمي به يف ما ّ
يتخطى الوطن ،كما توفر له �إمكانيّات هائلة لالنخراط
يف زمن العامل با�ستثماره لغنى التعبريات املحلية واخل�صو�صية.
ولع ّل بع�ض امل�شتغلني يف احلقل املعريف والفل�سفي يف الثقافة العربية
يدركون ال�شقاء ال��ذي ي�سكن ه��ذا الوعي ،ويقفون عند بع�ض مالمح
الغربة التي يعرب عنها ،وال يكف عن �إنتاج �شروطها وا�ستمرارها ،بل
�إ ّن امل�شتغلني يف ه��ذا احلقل وج��دوا �أنف�سهم مرغمني على االنف�صال
عن تاريخ الفل�سفة لينخرطوا يف ق�ضايا �إ�شكالية تتداخل فيها الثقافة
وال�سيا�سة باحل�ضارة ويت�شابك فيها التاريخ والأيديولوجيا ..
يف ه��ذا ال�سياق ،ب��د�أ وع��ي عربي ذو طبيعة نقدية يتحرك وه��و ي�سعى
�إىل خلخلة الفهم امل�شرتك ال��ذي تعّود عليه الإن�سان العربي �سواء يف
تعامله مع ذات��ه �أو تراثه �أو واقعه �أو يف �سلوكه �إزاء مظاهر احلداثة
و�أ�شكال التنظيم العقالنية كافة .يتحرك هذا الوعي ب�صورة ملحوظة

داخ��ل مناخ فكري ونف�سي مت�شابك الأط���راف واالع��ت��ب��ارات لكنه يبدو
ج���ذري���اً يف م��ن��ط��ق��ات��ه وغ��اي��ات��ه وخ�����ص��و���ص��اً �أن����ه ا���ش�ترط ع��ل��ي��ه ال��واق��ع
التاريخي العربي-الإ�سالمي �ضرورة االحتكاك بالفكر الغربي بقدر
ما فر�ض عليه م�ساءلة �أ�سا�سيات الثقافة العربية -الإ�سالمية .لذلك
خل�صت بع�ض اجلهود النظرية العربية �إىل قول �إن كل تقييم للرتاث
العربي-الإ�سالمي ي�ستدعي ب�شكل حا�سم البدء بالك�شف عن مكوّنات
العقل ال��ذي �أن��ت��ج ه��ذا ال�ت�راث ال��ذي مل ي�ستطع ال��ع��رب االب��ت��ع��اد عنه
لأنهم يفتقرون �إىل املعرفة ال�ضرورية به �أو ًال ثم �إىل و�ضع هذه املكونات
مو�ضع امل�ساءلة والتحليل النقدي ،ثانياً حتى يتم (ت�صفيه احل�ساب)
العقالين مع هذا الرتاث الذي يجثم على الواقع العربي -الإ�سالمي يف
�أ�شكاله التي تعاند كل حماولة عقالنية وكل مبادرة مبدعة.
ت��وزع الفكر العربي يف زم��ن النه�ضة ب�ين اجت��اه�ين� :سلفي ول��ي�برايل،
و�سيطرت عليه �إ�شكالية مركزية متثلت يف م��ا ا�صطلح على ت�سميته
و�صيغ بع�ض عنا�صر ه��ذا الفكر داخل
ب�إ�شكالية الأ�صالة واملعا�صرةِ .
�سياق تاريخي متيّزه الظاهرة اال�ستعمارية بكل جتليّاتها وتعابريها.
فالغرب م َّثل -وال ي��زال -حتدياً وج��ودي��اً وح�ضارياً ع��ارم��اً �أ ّث��ر يف جل
الكتابات العربية منذ �أوا�سط القرن التا�سع ع�شر بل حتول �إىل �إطار
مرجعي للمفكرين العرب� ،سواء �أعلنوا عن ذلك �صراحة كما هو احلال
بالن�سبة للمفكرين الليرباليني والعلمانيني العرب �أو ت ّكتموا على
ذلك و�سكتوا ولكن ي�سكن ن�صو�صهم بالرغم منهم.
يُعلمنا التاريخ �أن الفل�سفة -خ�صو�صاً يف التاريخ الفكري للغرب-
ك��ان��ت ت�شمل ك��ل ال��ع��ل��وم والأن�����ش��ط��ة ال��ف��ك��ري��ة يف ف�ترة م��ن ال��ف�ترات
الزمنية .فكان فيل�سوف الن�سقي ال يرتك جما ًال �إال ويُخ�ضعه لنمط
�س�ؤاله العام ويدخله �ضمن ت�صوره عن العامل والإن�سان واملجتمع.
ف ّكر �أف�لاط��ون يف ال�سيا�سة والريا�ضيات واالج��ت��م��اع وال��ف��ن والأدب
واحل��رب وال�سلم والنحو واللغة ومل يرتك اهتماماً �إال وعمل على
�ضمّه داخ��ل نظامه الفل�سفي ال�شامل .ولي�س �أف�لاط��ون �سوى مثال
واح��د ُي��ب ّ�ين م��دى الن�سقية ال��ت��ي ك��ان عليها الفكر الفل�سفي ط��وال
فرتات كثرية من التاريخ الغربي.
ومي��ك��ن �أن ن��ق��ول ب��ال��رغ��م م��ن ك��ل �أ���ش��ك��ال الت�ساكن والتعاي�ش التي
عرفتها العالقة بني الأدب والفل�سفة ـن هذين النمطني من الكتابة
كانا دائماً يف حالة �صراع فكل منط يعترب ذاته قطع � ً
أ�شواطا يف �سبيل
تلمّ�س احلقيقة �أو اكتنه كثرياً من احلقائق.
لذلك ال ي�سلم النقد م��ن النقد ،لأن ه��ذا الإج���راء العقلي ملت�صق
بلعبة اللغة وب�إنتاج اخلطاب ومن البديهي �أن يتفاوت منط ح�ضور
وط���رق مم��ار���س��ة ال��ف��ك��ر ال��ن��ق��دي م��ن ���س��ي��اق (ث��ق��ايف) �إىل �آخ��ر,وم��ن
جمتمع �إىل �آخر.
****
وي���رى البع�ض �أن النه�ضة العربية امل��ع��ا���ص��رة الأوىل ،ق��ام��ت قبل �أن
يكتمل النقد ،وما زال الواقع العربي ،إ�مّا ي�ستمد من املوروث القدمي،
�أو ال��واف��د اجل��دي��د ،وعلينا يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي �أن ن��ع��زز وظيفة النقد،
وت�صحيح العالقة باملا�ضي ،دون االنقطاع عنه� ،أو التوا�صل معه ،مع
نقده نق ًدا عادال ،كما علينا �أن ننقد الوافد اجلديد من الغرب ،دون �أن
نتحامل عليه ،لكن ال نلغي ذواتنا فيه ،ملجرد �أنه قطع �شوطا كبريا يف
مناهجه ووظائفه املعرفية والفل�سفية.
.............................
عنوان الكتاب :فـي النقد الفل�سفي املعا�صر ..م�صادره الغربية
وجتلياته العربية.
امل�ؤلف  :حممد نور الدين �أفاية.
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يف النقد الفل�سفي املعا�صر ..مــــــــ
عبد اهلل العليان *
ال�شك �أنّ �أهمية النقد ،تكمن يف التقومي والبناء ،على �أ�س�س �صحيحة ،وهو تيار ظهر يف كل الأمم واحل�ضارات الإن�سانية على التاريخ ،ولي�س
وقفا على احل�ضارة الغربية وحدها ،ولذلك ال تخلو ح�ضارة من النقد ب�شكل �أو ب�آخر ،فالفكر الفل�سفي ارتبط باالن�سان منذ القدم والعقل
بطبيعته ي�س�أل ويت�ساءل ،قبل �أن يحكم ،ويت�شكك قبل �أن يقتنع ،ويحاور نف�سه وعقله فيما طرح عليه ،فالنقد مفتاح ـ كما يقال ـ مفتاح تقدم
الفكر واملجتمع ،وهذا ما تتطلبه حركة التاريخ ،ومل ي�سلم من النقد حتى النقد � ،أو ما ي�سمى (بنقد النقد) ،حتى احلداثة ،وهي �أعز ما �أنتجه
الغرب ـ كما يقول د /ح�سن حنفي ـ �أ�صبحت مو�ضوعا للنقد ،وبل والنقد العنيف يف كثري من الأحيان.
وظيفة النقد وجدارته
وه���ذا م��ا ع��زز �أه��م��ي��ة ودور النقد يف اك��ت��ن��اه ور���ص��د الأف��ك��ار الفل�سفية
والفكرية املن�شورة  ،خا�صة املعا�صرة .ففي كتابه ال�صادر حديثا والذي
يحمل عنوان ( يف النقد الفل�سفي املعا�صر ..م�صادره الغربية وجتلياته
العربية) ،ي��رى د .حممد ن��ور الدين �أف��اي��ة� ،أن الفكر النقدي ي�ستمد
جدارته ،ويكت�سب وظيفته ،وي�ستحق ت�سميته ،كلما انتزع لذاته ف�ضا ًء
م��ن��ا���س��ب��اً يف الإن���ت���اج ال��ف��ك��ري وال��ن��ظ��ري وال��ث��ق��ايف .وذل����ك م��ا ال ميكن
ال��و���ص��ول �إل��ي��ه م��ن دون تفكري مُنتبه �إىل العمل الفل�سفي والفكري،
باعتباره تفكرياً جماد ًال ،م�ساج ًال ،برهانياً ،باحثاً عن املعنى .فالنقد،
�أو التعليق النقدي ،كما يقول جان فران�سوا ليوتار ،يجب � ّأل يتحول �إىل
فعل ا�ضطهاد ملو�ضوع التعليق .لذلك كان النقد ،دائماً ق�ضية نقدية،
�إىل درجة �أ ّن البع�ض يرى �أ ّن ت�سمية النقد ت�سمية زائدة ،لأ ّنه مقرتن
بكل خطاب يفكر بالفعل.
ً
ً
�إذا ك��ان النقد ق��د م َّثل �أ�سا�سا مُ��ك�� ِّون��ا لفكر الأن���وار �إىل جانب العقل؛
حيث َّمت توظيفه ،يف �سياق ال�صراع بني القدمي واجلديد ،والتمييز بني
ال�صواب واخلط�أ �إىل درجة حتوّل فيها �إىل حمكمة ،كما �سماها كانط،
�أو �إىل نقد مرا ِقب ،ف�إن الفكر احلديث واملعا�صر حوَّل النقد �إىل منط
م��ن ال��ف��ك��ر� ،إىل ���س��ل��وك ،ب��ل �إىل ع�لاق��ة اجتماعية يكت�سب فيها �صفة
التخ�ص�ص املنتج ملعرفة يقظة.
وه��ن��ا �شهد ت��اري��خ النقد ،باعتباره ترجمة لفعل التفكري يف ال��وج��ود،
�أ���ش��ك��ا ًال متنوعة انطلقت م��ن مرجعيات ت��وزع��ت ب�ين النقد امل��ع��ي��اري،
والأكادميي� ،أو الأيديولوجي ،انطالقاً من اعتبار النقد �شرط �إمكانٍ
��س��ي ل��ك��ل ف��ك��ر ع��ن��د ك���ان���ط ،م�����روراً ب��ال��ن��ق��د اجل�����س��ور ل�لاق��ت�����ص��اد
ت���أ���س��ي��� ٍ
ال�سيا�سي بهدف التغيري االجتماعي عند مارك�س� ،إىل الأ�شكال املختلفة
ل�ل�إخ��ف��اق ال��ث��وري ال��ت��ي اقت�ضت االح��ت��ف��اظ مب��ا �سماه ت��ي��ودور �أدورن���و
«اجلدل ال�سلبي» �إىل �آخر انفتاحات دريدا التفكيكية.
عُرف القرن الثامن ع�شر بـ «قرن النقد» ،وارتبطت هذه اخلا�صية ،كما
هو معروف ،بحركة عامّة ،فل�سفية ،ودينية ،و�سيا�سية� ،سعت خللخلة
البنية الفكرية والعقائدية واالجتماعية اعتماداً على قاعدة فكرية
ت��ت�برّم م��ن ال��ف��ك��ر ال�لاه��وت��ي ،واخل���راف���ات ال��ت��ي ك�� ّب��ل��ت تفكري الإن�����س��ان
الأوروبي و�سلوكه .ودعت �إىل �إطالق حرية الفكر واملعتقد ،والقيام بنقد
�شامل للأ�شياء وامل�ؤ�س�سات ،والأفكار وال�سيا�سات ،و�إخ�ضاع كل املوا�ضيع
تكتف ب�إ�شهار الإميان بالعقل� ،أو بقدرته
مليزان العقل .غري �أ ّن الأنوار مل ِ
على جت��اوز احل��دود التي كرّ�ستها ق��رون من الفل�سفة ال�سكوال�ستيكية
وال�لاه��وت ،كما �أ ّنها مل متنح العقل مهمة القيام بفعل النقد بكيفية
ع�شوائية ،لأ ّنها نظرت �إىل هذه العمليّة بو�صفها حركة تاريخيّة �شاملة
تتع ّلق بالطرق املالئمة لتحرير الإن�سان والنخراطه الك ّلي يف م�شروع
حياة جديدة انطالقاً من �أمناط تنظيم مغايرة ت�ضع الإن�سان يف قلب
ان�شغاالتها ،وتراعي فيها مبادئ كربى تتمثل ،ف� ً
ضال عن العقالنية،
باحلريّة ،والفردانيّة ،وامل�ساواة ،والعدالة.



�شهد الفكر النقدي ،عرب تاريخه ،تفاوتاً يف نوعية ح�ضوره يف خمتلف
احل��ق��ول ال��ن��ظ��ري��ة .وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن االج��ت��ي��اح الكبري ل��ل��ت��ي��ارات التي
ت�ؤجج ملكات الإدراك ،وت�ستف ّز االنفعاالت وخمتلف تعبريات املتخيّل،
وت�ستهدف ،يف الآن ذات���ه ،حم��ا���ص��رة ق���درات ال��وع��ي ،والت�شوي�ش على
م��ق��ت�����ض��ي��ات ال��ن��ظ��ر ال��ن��ق��دي؛ وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن امل�����س��ت��ج��دات التقنية
واالقت�صادية والإعالمية التي يعمل زمن العامل على ابتداعها يف كل
حلظة وح�ين؛ ف���إ ّن ال��ق��درات املعرفيّة لفهم ال��ذات الإن�سانيّة ،والواقع
االجتماعي ،و�آليات ال�سلطة ،بكل �أ�شكالها ،مل تكن بالغنى والقوة التي
هي بهما ال��ي��وم .وذل��ك ما ي�شهد عليه ال�تراك��م ال�لاحم��دود للمعارف،
وتقنيات املعاينة والبحث يف جماالت التاريخ ،والأنرثوبولوجيا ،والفن،
والعلوم االجتماعية ،با�ستثناء علم االقت�صاد ومباحث ال�سيا�سة التي
تعترب ،يف ح�سبان العديد من املفكرين النقديني ،حقلني لإنتاج عنا�صر
ال�سلطة ،ول�صوغ خطابات متيل �إىل التربير و�إ���ض��ف��اء ال�شرعيّة على
النظام �أك�ثر مما تقرتح فكراً نقدياً يزعج امل�ؤ�س�سة ،ويُ�سائل معطيات
الواقع القائم.
انفتاحات الأ�سئلة
لقد �أ�سهمت الفل�سفة والعلوم الإن�سانيّة والفن يف الت�أ�سي�س املتجدد
لل�س�ؤال ،كما يرى نور الدين �أفاية ،ويف بلورة ت�صورات نقدية للذات،
وال���ع���امل ،وامل��ج��ت��م��ع ،وال�����س��ي��ا���س��ة ،والأخ��ل��اق .وم��ن��ح��ت ال��ف��ك��ر ال��ن��ق��دي
ح�ضوراً دائ��م��اً من حيث هو يقرتح على الفكر الإن�ساين انفتاحات يف
منتهى الكثافة والغنى.
لهذا يفرت�ض يف الفكر النقدي ،كيفما كانت مرجعيته النظرية ،مراعاة
�سياقات التفكري يف زمن العامل ،والتمظهرات العامة التي تنتج منه،
والعمل على تعرية نقائ�صه و�أعطابه ،و�إب��راز عنا�صر القوة فيه ،وما
يعتمل داخله من عوامل �إيجابية ،وم��ا قد ي��و ّل��ده من �شروط العي�ش
ال��ك��رمي ،و�إ���س��ع��اد الإن�����س��ان؛ ذل��ك �أ ّن الفكر ال��ن��ق��دي ،كما ي��ق��ول ماتيو
ل��ي��ب��م��ان ،ف��ك��ر راقٍ ب��ق��در م��ا ه��و مُنتبه و�إب���داع���ي .فنمط احل��ي��اة ال��ذي
نختاره� ،أو ُننتجه� ،أو نتقا�سمه مع الآخ��ري��ن مرتبط بنوعيّة �أفكارنا
وت�صورنا للحياة والإن�����س��ان .و���س��وء ه��ذه الأف��ك��ار �أو �ضعفها ينعك�سان
بال�ضرورة ،على حياتنا وقد نقدم تكلفة باهظة لتدبري تداعياتها على
ذواتنا وعلى عالقاتنا وعلى الآخرين ،على توازننا ،و�صحتنا ،ومواقفنا
من ال�سيا�سة ،والدين ،والفن ،واملعرفة.
للفكر النقدي مرجعيات نظرية متعددة ،بل مرجعيّات �أيديولوجية
خمتلفة ،وق��د حت��ول��ت ت�سمية (ال��ف��ك��ر ال��ن��ق��دي) ،يف ال�����س��ي��اق الفكري
الأمريكي� ،إىل عنوان لتيار يف الفل�سفة التحليلية الأمريكية التي متنح
حلجاج� .أمّا يف
�أهمية حا�سمة للغة ،وت�ؤكد مقت�ضيات وقواعد الربهنة وا ِ
التداول الفكري الأوروب��ي ،باختالف ال�ساحات واحل�سا�سيات الفكرية،
فقد �أث��رت العقالنية ،ب�شكل كبري ،يف م�ساره ،حتى و�إن تعر�ضت هي
ذاتها للنقد ،وال �سيَّما �أن الفكري النقدي فكر ناقد لذاته يف الوقت
نف�سه الذي يوجّ ه �أ�سلحته ملا هو خارج عنه ،ي�ستند �إىل ال�س�ؤال ،ي�ست�شكل

الأفكار واملفاهيم ،يخلخل طم�أنينة العادة ،ويعاند الركون �إىل التكرار
ال�سطحي والفكر املُع ّلب .و�سواء ك��ان حمكمة� ،أو حما�سبة جدلية� ،أو
مطرقة� ،أو �إ�سرتاتيجية تفكيك ،فهو يعمل ،بال توقف ،على جتذير
الروح النقدية يف الفكر والنظر ،وعلى بناء الكفاءات الذهنية واملعارف
امل��ن��ا���س��ب��ة مل��م��ار���س��ة ال��ف��ع��ل ال��ن��ق��دي ع��ل��ى ال����ذات ،وال�����س��ل��ط��ة ،وامل���ؤ���س�����س��ة،
والتاريخ.
تختلف ح��م��والت دالل��ي��ة م��ف��ه��وم ال��ن��ق��د ب��اخ��ت�لاف ال�����س��ي��اق ال��ت��اري��خ��ي
واللحظة الفكرية وااله��ت��م��ام��ات ال�سو�سيو � -سيا�سية ؛ فهو �شك يف
املعرفة املكت�سبة ومراجعة لأ�سا�سياتها؛ وه��و حمكمة ت�شرع للمعرفة
اعتماداً على قواعد العقل؛ وهو ت���أزمي للأ�شياء والن�صو�ص والأفكار؛
وهو نق�ص جذري للأ�س�س العامة التي ينبني عليها املجتمع القائم على
العالقات الالمتكافئة.
وه��ك��ذا ف����إن م�����س���أل��ة ال��ن��ق��د ،ك��م��ا ط��رح��ه��ا وعممها االجت���اه ال��ن��ق��دي يف
ال��ف��ل�����س��ف��ة ،وال��ف��ل�����س��ف��ة ال��ك��ان��ط��ي��ة ب��وج��ه �أخ�������ص ،ارت��ب��ط��ت م��ن ال��زاوي��ة
التاريخية ب�إ�شكالية التخلف؛ فالأحداث التاريخية التي عا�شتها �أقطار
�أوروب����ا مل ت��ك��ن مت�شابهة يف ك��ل ال��ب��ل��دان ،ب��ل �إن ال��ت��ط��ور االق��ت�����ص��ادي
واالجتماعي لربجوازية بع�ض هذه الدول �إنكلرتا ـ كما يقول الباحث
نور الدين �أفاية ـ كفرن�سا و�أملانيا ،يختلف جذرياً من دولة �إىل دولة ،و�إن
االختالف ينعك�س ب�صفة بديهية ،على جموع الثقافة الوطنية ،وكذا
على الفكر الفل�سفي باخل�صو�ص»� .إذ �إن املنظومات الفل�سفية الكربى
التي �أثرت ،من قريب �أو بعيد ،يف جمرى حياة املجتمعات التي انبقثت
منها ،مل تكن مت�شابهة ومتطابقة يف ق�ضاياها ومفاهيمها و مناهجها.
ذلك �أن ديكارت ،واليبنتيز ،وكانط ،وهيوم ،ول��وك ،وفال�سفة التنوير،
وفيخته و�شيلينغ وهيغل ،يتميز كل واح��د منهم من غ�يره� ،سواء كان
هذا الفيل�سوف مواطناً من البلد نف�سه� ،أم فيل�سوفاً �أوروبياً من البلد
امل��ج��اور .ويرجع ه��ذا التمايز واالخ��ت�لاف ،بالدرجة الأوىل �إىل متايز
تطور جمتمعاتهم ومنط تفكريهم واختالفه.
غ�ير �أ ّن ه��ذا التمايز واالخ��ت�لاف ب�ين فال�سفة ه��ذه ال��ب��ل��دان مل مينع
من تلم�س بع�ض ال�صفات امل�شرتكة بينهم ،وتعيني بع�ض املالمح التي
جتمعهم وتتوحد ر�ؤيتهم حولها مثل العدالة ،والفردانية ،واحلرية
باعتبارها مفهوماً مركزياً ا�ستقطب كل االجتهادات الفكرية والفل�سفية
ُ�بر عنه يف العقالنية �أو التجريبية �أو
يف القرن الثامن ع�شر ���س��وا ٌء ع ِّ َ
الفل�سفة النقدية الرتان�سندنتالية.
التغيريات الفكرية و�أثرها التفل�سف
�أدّى التطور التاريخي ،كما يقول نور الدين �أفاية ،مب�ستوياته و�أبعاده
كافة �إىل �إح���داث حت��والت ج��ذري��ة يف بُنى بع�ض املجتمعات الأوروب��ي��ة
(انكلرتا ،فرن�سا )...يف حني �أن بع�ضها الآخر (�أملانيا )...مل يتفاعل مع
ه��ذه التحوالت لأ�سباب عديدة يف طليعتها �ضعف القوى االجتماعية
ذات امل�ضامني التحررية والعقالنية .وبالرغم من واقع الت�أخر الأملاين
�أو ب�سببه تب ّنى الفال�سفة الأمل���ان ،على امل�ستوى الفكري والفل�سفي،

