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�إىل �أن العديد من الباحثني الذين عنوا بالأدبيات غري الغربية
خري عناية يوافقون على �أنها تقع على نف�س القدر من القيمة
كالفل�سفة الغربية ،و�أنها تطرح الق�ضايا عينها التي تطرحها
الفل�سفة الغربية ،و�إِنْ ك��ان من منظورات مباينة ،و�أن�ه��ا تقدم
حججا ومواقف خمتلفة.
وم ��ا ي�ترت��ب ع��ن ذل ��ك �أن جت��اه��ل ه ��ذا ال�ت�راث الفل�سفي لأم��ر
معيب معرفيا و�أخالقيا:
معرفيا؛ لأن��ه يقت�ضي جهالة باحلجج واملواقف واملنظورات يف
م�سائل هامة ،وهو يحد حتى من قيمة الفال�سفة الغربيني حني
يقر�أهم قراء غري غربيني.
و�أخ�لاق�ي��ا؛ لأن��ه ينم عن موقف عن�صري متمكن من النفو�س
را� �س��خ ،ال ي��دل ع�ل��ى ن�ي��ة ح�سنة .وه ��ذا ال يعني �أن م��ن يتبنوه
ي�ت�ق���ص��دون �أن ي�ك��ون��وا ع�ن���ص��ري�ين ،و�إمن ��ا ه��م غ�ير عن�صريني
فرادى عن�صريون من حيث البنية.
�إن من �ش�أن �إ�سقاط كل فل�سفة �آ�سيا و�إفريقيا والهند والهنود
احلمر من املقررات الدرا�سية و�إهمالها يف البحث بتعلة �أنها �أقل
قيمة من الفل�سفة املنتجة داخ��ل الثقافة الأورب�ي��ة �أن ينم عن
ر�ؤى عن�صرية حتى و�إن مل تكن مق�صودة باملحل الأول .وبغاية
التجاوز عن ه��ذه ال��ر�ؤي��ة يدعو امل��ؤل��ف �إىل ا�ستعادة الفل�سفات
غري الغربية ـ ومن ثمة كان عنوان الكتاب.
ه��ذا م��ع الإ� �ش��ارة �إىل �أ َّن ا��س�ت��دم��اج الفل�سفات غ�ير الغربية يف
ال�برام��ج اجل��ام�ع�ي��ة ي�ب�ق��ى م�ستع�ص ًيا ،وذل ��ك يف ال��وق��ت ال��ذي
�أفلحت فيه مباحث أ�خ��رى (�ش�أن تاريخ الفن وتاريخ الأدب) يف
فعل ذل��ك .فلِم ه��ذا اال�ستثناء يا ت��رى؟ ه��ذا ما يحاول الكتاب
احلفر فيه .يدافع �صاحب الكتاب عن فكرة �ضرورة جتاوز هذه
املطاب .وهو يرى �أنه من ح�سن احلظ لي�س من ال�صعب بالكلية
م��داواة هذا الو�ضع العليل .يكفي �أن تتوفر �إرادة جماعية و�أن
ي�ب��ذل يف ذل��ك جم�ه��ود ج�م��اع��ي .وم��ن ه�ن��ا ،ي��دع��و �إىل �أن ي�ب��د�أ
ال�غ��رب�ي��ون ب�ع��ام��ة والأم��ري �ك �ي��ون بخا�صة �إىل ُ�شعبه وج��رائ��ده
وتربيته الفل�سفية بح�سبانها غري مالئمة ،ب�سبب وجود ثغرات
فيها ،و�أن ي��روا يف م��لء ه��ذه الثغرات حاجة فكرية داخلية ويف
نف�س ال��وق��ت �آم ��را �أخ�لاق �ي��ا .وال �ك �ت��اب ،يف جم�م�ل��ه ،ي �ح��اول �أن
يعلمهم كيف يقبلوا على فعل ذلك بتهجني الفل�سفة الغربية مع
غريها من الفل�سفات .ومن هنا جاء العنوان الفرعي للكتاب:
«بيان تعددي ثقايف» .ويذكر امل�ؤلف �أن��ه من بني � 50أه��م �شعبة
فل�سفة يف �أمريكا ،ف�إن �ستة منها فقط تدر�س الفل�سفة ال�صينية،
و�ستة فقط من كل �شعب الفل�سفة بالواليات املتحدة الأمريكية
تهتم بالفل�سفة الهندية ،فقط اثنتان منهما م�صنفتان �ضمن
الئحة اخلم�سني ،وفقط اثنتان تدر�سان الفل�سفة الأهلية ل�سكان
�أم��ري�ك��ا الأ�صليني .وال واح ��دة تقريبا ت��در���س على نحو منتظم
الفل�سفة الإفريقية .وحتى الفل�سفات املت�أثرة بالتقليد الإغريقي ـ
الفل�سفات الأفرو�-أمريكية ،الفل�سفة امل�سيحية ،الفل�سفة القارية،
الفل�سفة الن�سائية ،الفل�سفة الإ��س�لام�ي��ة ،الفل�سفة اليهودية،
الفل�سفة الالتينية الأمريكية ـ ال يتم االهتمام بها اللهم �إال يف
ما ندر.
ويت�ساءل امل�ؤلف :ما الذي تد ِّر�سه �إذن هذه اخلم�سون �شعبة فل�سفة
الأ�شهر ب�أمريكا؟ ويجيب :ك��ل واح��دة منها ق��د جت��د فيها م��ادة
موقوفة على درا�سة الفيل�سوف الإغريقي القدمي بارمنيد�س ،مع
العلم �أن كل ما خلفه ه��ذا الفيل�سوف �إمن��ا هو ق�صيدة مبتورة،
بينما ال تخاطر بتدري�س متون �أخرى �أوفى و�أوفر.
وهكذا يظهر �أن �ضيق �أفق ُ�شعب الفل�سفة �أمر �إ�شكايل حقا :ملاذا،
مثال ،ال ت�ستحق الفل�سفة ال�صينية هذا االهتمام وال�صني هي
ما هي :قوة اقت�صادية نا�شئة مبهرة ،تراث فل�سفي تليد عريق،
فيل�سوف كونف�شيو�سي له من الأتباع املاليني  ...و�أن ب��الأوىل

ت�سمية هذه ال�شعب با�سم «�شعبة الفل�سفة الأوربية والأمريكية».
وملن قد يحاجج ب�أن الفل�سفات غري الأوربية تدر�س �ضمن �شعب
الدرا�سات الآ�سيوية والإفريقية والأمريكية الالتينية ،يجيب
امل�ؤلف :وملاذا ال حتل ُ�شعب الفل�سفة ب�أمريكا نف�سها وتتبع �إىل
ُ�شعب ال��درا��س��ات الغربية �أو الأورب�ي��ة؟ ويختار الفيل�سوف من
بني ال ِّتع ِّلت التي يتعلل بها الراف�ضون لتدري�س غري الفل�سفات
الغربية بالغرب ِت ِع َّل َت ْيِ :الأوىل هي «تعلة اجلودة» .وتقول هذه
ال�ع��اذرة ب ��أن الفل�سفات غ�ير الغربية �أق��ل ج��ودة م��ن الفل�سفات
الغربية .وتعترب اجلودة هنا �صنو العقالنية ،فهي فل�سفات �أقل
عقالنية م��ن الفل�سفة العقالنية بامتياز :الفل�سفة الغربية.
وجواب امل�ؤلف �أنه حني يزعم البع�ض من �أن�صار هذه احلجة/
املاحلة ب�أن الفل�سفات غري الغربية ما كانت بفل�سفات حقيقية� ،أو
�أنها على الأقل ما كانت هي بالفل�سفات اجليدة ،فلي�س ذلك �أبدا
ب�سبب من كونهم خ�بروا ه��ذه الفل�سفات من مظانها ،وبداعي
ك��ون�ه��م قتلوها بحثا وك��ون��وا ح��ول�ه��ا ر�أي ��ا وا��ض�ح��ا خ�م�يرا غري
فطري ،و�إمنا مرد ذلك �إىل جهالة منهم بهذه الفل�سفات� .إذ ما
كان من �ش�أن من يطلع على هذه الفل�سفات ال�شاردة عن دائرة
الطوق الغربي بعقل منفتح �أن يعرتف ب�أنها فعال ،ه��ي� ،أوال،
فل�سفات ،و�أنها بالفعل ،ثانيا ،فل�سفات هامة.
والثانية هي «تعلة ماهوية ومتمركزة على العرق» .و�ش�أن �أ�صحابها
�أن�ه��م يتعللون بجنيالوجيا (ن�سابة) الفل�سفة :مل��ا كانت الكلمة ـ
الفل�سفة ـ �إغريقية ،فلن يكون بالتبع ال�شيء الذي حتيل �إليه ـ فعل
التفل�سف ـ �إال �إغريقيا ،وما عدا الإغريق ما كانوا يف الفل�سفة على
�شيء .وق��د ن�سي ه ��ؤالء دور الفل�سفات الأخ��رى يف �صون وتثمري
التقليد الإغريقي نف�سه .ولنا يف املثال الر�شدي خري �شاهد .كال،
ما كانت ر�سوم الفل�سفة الغربية �أب��دا ن�سقا مغلقا ،وما كانت هي
على نامو�س واح��د ،وال ج��اءت على جديلة واح��دة� .إمن��ا الفل�سفة
�أم�ست �أغنى و�أق��رب �إىل احل��ق بقدر ما �صارت �أك�ثر تنوعا و�أ�شد
تعددا .ويقوم امل�ؤلف بجولة حول ن�ش�أة النزعة املركزية الغربية يف
الفل�سفة ،فيقف عند �أهم حلظاتها احلا�سمة:
بعد اح�ت�ك��اك الفال�سفة ال�غ��رب�ي�ين� ،إب ��ان ال�ق��رن التا�سع ع�شر،
بالفل�سفة الكونف�شيو�سية� ،أقروا يف البداية ب�أنها فل�سفة حقة.
وه��ذا ما فعله الفيل�سوف الأمل��اين اليبنتز ( )1716-1646الذي
�أقر ب�أن ال�صينيني يتفوقون على الغربيني يف الفل�سفة العملية؛
�أي يف ��ص�ي��اغ��ة م �ب��ادئ �أخ�لاق �ي��ة و��س�ي��ا��س�ي��ة ��ص��احل��ة للتطبيق

يف ح�ي��اة الب�شر ال�ف��ان�ين ويف ع��وائ��ده��م .ويف ع��ام  1721ا�ستعاد
الفيل�سوف الأملاين كر�ستيان وولف ( )1754-1679الفكرة عينها
يف خطاب �شهري له ح��ول فل�سفة ال�صينيني العملية ،ذاك��را �أن
كونف�شيو�س �أثبت �إم�ك��ان بناء نظام ل�ل�أخ�لاق دون ا�ستناد �إىل
وحي �أو �إىل ديانة طبيعية ،وبرهن على �أن الأخ�لاق ميكنها �أن
ُتف�صل بالتمام عن الإميان بوجود الرب .وقد �سببت حما�ضرته
ه��ذه �ضجة بني الأو��س��اط املحافظة يف زمنه ،وج��رد �إث��ره��ا من
الكثري من وظائفه.
ترى ما الذي طر�أ حتى تتغري هذه النظرة الإيجابية؟ يح�صي
امل�ؤلف عاملني� :أوال؛ اعتبار الأو�ساط الفل�سفية الغربية مثالية
الفيل�سوف الأملاين كانط (� )1804-1724أعلى ما بلغته الفل�سفة
يف ذل ��ك ال ��زم ��ان؛ وب��ال �ت��ايل ق�ي��ا���س ك��ل فل�سفة �إل �ي �ه��ا ،وق ��راءة
ت��اري��خ الفل�سفة ب��رم�ت��ه ع�ل��ى ��ض��وء ه ��ذا امل �ب ��د�أ .ث��ان�ي��ا؛ انت�شار
الأنرتبولوجيا القائمة على فكرة «العرق» ،واقتناع العديد من
الفال�سفة الأوربيني ب��أن ال فل�سفة ميكن �أن تبدع خ��ارج العرق
الأورب��ي .ف��إذن ،كان ا ألم��ر ق��رارا ُد ّب��ر ،وما كان النا�س يعتقدون
فيه يف ما تقدم .وهو قرار ما ن�ش�أ عن حجج عاقلة و�إمن��ا تولد
ع��ن اع �ت �ب��ارات �سجالية .وال���ش��اه��د ع�ل��ى ذل ��ك ح�ك��م ك��ان��ط على
ال�صني ب��أن�ه��ا �شعب اجل �م��ود ،واع�ت�ب��اره �أن ال�صينيني والهنود
والأفارقة وال�سكان الأ�صليني عاجزون بعجز َخ ْلقي عن التعاطي
�إىل الفل�سفة� .أَ َو لي�س هو القائل يف كتابه عن اجلغرافيا« :ال
ميكن العثور عن الفل�سفة يف ال�شرق برمته»؟ ولقد قفا هيجل
(� )1831-1770أث ��ر ك��ان��ط ،رغ��م اخ�ت�لاف نظرتهما الفل�سفية
 .وه��و الت�صور عينه ال��ذي �أل��ح عليه هايدجر (:)1976-1889
«الفل�سفة �إغريقية بالطبع» .وق��د �صدم دري��دا ()2004-1930
ع�ن��د زي��ارت��ه لل�صني ع��ام  2001م�ستمعيه م��ن �شعب الفل�سفة
ال�صينية بالقول« :ال فل�سفة لل�صني ،و�إمنا لل�صني فكر» ،و�أن:
«الفل�سفة مرتهنة �إىل ت��اري��خ خ��ا���ص ،لغة خا�صة ،وه��ي ابتداع
�إغريقي عتيق  ...و�إنها ل�شكل �أوربي خال�ص».
ع�ل��ى �أن �أط ��روح ��ة ه ��ذا ال �ك �ت��اب ال ت��ذه��ب �إىل ح��د ال �ق��ول ب ��أن
الفل�سفة الغربية ،م��أخ��وذة على وج��ه اجلملة ،فا�سدة ،و�أن كل
الفل�سفات الأخرى جيدة .فال وجود عند امل�ؤلف لنزعة مانوية
ت�ق��ول بت�ضاد اخل�ير وال���ش��ر الت�ضاد امل�ط�ل��ق� .إمن ��ا الق�صد من
الكتاب �إزالة احلواجز ولي�س بناء �أخرى .وهكذا ،يختم �صاحب
الكتاب كتابه بالقول� :أن��ا �أي�ضا �أرغ��ب يف �أن �أه��ده��د يف الوهج
ال�ق�م��ري لعبقرية �أف�ل�اط ��ون ،و�أن �أم���ش��ي ج�ن�ب��ا �إىل ج�ن��ب مع
�أر�سطو على الأر�ض املقد�سة للوقيوم ،لكنني �أتوق �أي�ضا �أن �أتبع
«طريق الت�سا�ؤل والتعلم» مع الفيل�سوف الكونف�شيو�سي القدمي
زهو ك�سي ،و�أن �أناق�ش «الطريق الأو�سط» الذي قال به بوذا .و�أنا
على يقني �أن�ن��ا ل��ن �أت�ف��ق ـ �أن��ا و�أن ��ت ـ على م��ا ه��و �أف�ضل طريق
للعي�ش يف ت�صوري ويف ت�صورك .لكن دعنا نناق�ش هذا الأمر ...
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استعادة الفلسفة :بيان ثقافي تعددي
بريان فان نوردن
محمد الشيخ *
قد سمعنا عن «المواطنة المتعددة الثقافات» ،وعن «جماليات التعددية الثقافية» ،وعن «المجتمع المتعدد الثقافات» ،وعن
«الدولة الليبرالية المتعددة الثقافات» ،وعن «التربية المتعددة الثقافات»  ...وها قد جاء الدور على الحديث عن «الفلسفة
المتعددة الثقافات» .هذا الكتاب إدانة القتصار الجامعات الغربية على تدريس لون واحد من الفلسفة ـ هو الفلسفة الغربية
بالذات ـ وسعي نحو «مقاربة تعددية ثقافية للفلسفة» تستوعب الفلسفات األخرى الصينية والهندية واإلسالمية والمسيحية
واليهودية واألهلية ...
يف البدء كانت ثمة مقالة ر�أي (عبارة عن تدوينة) �أ�شبه �شيء
تكون بالبيان كتبها امل�ؤلف بريان فان نوردن ـ وهو م�ؤلف ونا�شر
وم�ترج��م �أم��ري�ك��ي لأح��د ع�شر كتابا يف الفل�سفة ال�صينية من
�أه�م�ه��ا :م��دخ��ل �إىل الفل�سفة ال�صينية الكال�سيكية (،)2011
قراءات يف الفل�سفة ال�صينية املت�أخرة ( ،)2014و�أخريا :ا�ستعادة
الفل�سفة :بيان تعددي ثقايف ( )2017ـ وزميله ج��اي جارفيلد ـ
وه��و �أ��س�ت��اذ �أم��ري�ك��ي متخ�ص�ص يف الفل�سفة ال�ب��وذي��ة م��ن �أه��م
�أعماله :امل�يراث الفل�سفي للهند والتبت ( ،)2016مل��اذا البوذية
مهمة بالن�سبة �إىل الفل�سفة ( )2015ـ ن�شر يف امللحق الثقايف
ملجلة نيويورك تاميز ل�شهر مايو من ع��ام  2016حتت عنوان:
«وماذا لو كانت الفل�سفة ال ترغب يف التعددية .فلن�سم الأ�شياء
مبُ�سمياتها» .يف النهاية كانت التدوينة دعوة �صريحة �إىل �شعب
الفل�سفة املتمركزة على الغرب �أن ت�سمي نف�سها �صراحة�« :شعب
الفل�سفة الأجن �ل��و�-أورب �ي��ة» ،ف�لا تتحرج �آن�ه��ا ع��ن التعبري عن
عدم اهتمامها الق�صدي مبا يقع خ��ارج نامو�س اللون الطاغي
الفل�سفات :الفل�سفة ال�غ��رب�ي��ة .وق��د �أح����س امل��ؤل�ف��ان �أن�ه�م��ا نك�آ
جرحا ال يندمل� :شوفينية ُ�ش َعب الفل�سفة بالواليات املتحدة
الأمريكية.
واحلق �أن الفيل�سوفني مل يكونا يعتقدان �أن بيانهما ذاك �سوف
يثري كل تلك الزوبعة التي �أثارها .وكان �أ�صل املقالة/التدوينة/
البيان نف�سها حما�ضرة ح��ول مو�ضوع «الأق�ل�ي��ات يف الفل�سفة»
كانت قد ا�ست�ضافتها جامعة بن�سلفانيا عام  .2016هذا مع تقدم
العلم �أن ه��ذه ال �ن��دوة ك��ان قاطعها ال�ع��دي��د م��ن �أه ��ل الفل�سفة
بالواليات املتحدة الأمريكية العتبارهم �أال جدوى من الإ�صغاء
�إىل �أ� �ص��وات الفل�سفات غ�ير ال�غ��رب�ي��ة ،ح�ت��ى ول��و ك��ان الطلبة،
ولي�س الأ�ساتذة ،هم الذين تكفلوا بتنظيمها ل�شعورهم باحلاجة
�إىل الإط �ل�اع على ه��ذه الفل�سفات .وك ��ان �أم ��ل املحا�ضرين �أن
تفكر ُ�ش َعب الفل�سفة يف �أمريكا مبراجعة مقرراتها با�ستدماج
الفل�سفات غ�ير ال�غ��رب�ي��ة يف ب��راجم�ه��ا .وذل ��ك ع�ل��ى ال��رغ��م من
كل التحججات التي ما فتئت تتحجج بها هذه ال�شعب� :ضعف
امل �ي��زان �ي��ة ،ع ��دم وج ��ود متخ�ص�صني يف ال �� �ش ��أن ال�ف�ل���س�ف��ي غري
الغربي ،غياب املعرفة باللغات غري الأوربية ،تزاحم املقررات ...
وهذا الكتاب حماولة للرد على كل هذه التعلالت والتحججات
والدعاوى.
على �أن ما فوجئ به �صاحبا مقالة الر�أي �إمنا هو حجم الهجوم
«العن�صري» �ضد دعوتهما �إىل فل�سفة متعددة الثقافات ال حتفل
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بالفل�سفة الغربية وحدها ،و�إمنا تنفتح على كل فل�سفات العامل.
لذلك جاء الكتاب حماولة لر�سم م�ستقبل للفل�سفة خارج �ضيق
�أف��ق ب��رام��ج الفل�سفة الغربية ،ومب�ع��زل ع��ن موجة ال�ع��داء لكل
فل�سفة غري غربية.
يقر �صاحب ال�ك�ت��اب �أن كتابه ه��ذا�� ،ش��أن��ه ��ش��أن امل�ق��ال��ة نف�سها،
كتاب «�سجايل» و»ا�ستفزازي» عن تعمد وق�صد .وذلك �أم ً
ال من
�صاحبه يف �أن يثري الكتاب النقا�ش و�أن يوقظ الوعي .وهو كتاب
�أراد ل��ه �صاحبه �أال يخاطب �أه ��ل االخت�صا�ص م��ن الفال�سفة
وحدهم ،و�إمنا �أن يعنى مبخاطبة اجلمهور الوا�سع .وهو يطمح
�إىل �أن ي�ساعد �أولئك الذين يريدون �أن يتعلموا �أكرث حول ما هو
خارج ما ي�سميه «ر�سوم ـ �أو قانون �أو نامو�س ـ الفل�سفة الأجنلو-
�أمريكي».
هو �إذن كتاب م�ؤذن باحلديث عن «الفل�سفة ذات التعدد الثقايف»
�أو «الفل�سفة املتعددة ثقافيا»� ،ضدا على ما يدعوه امل�ؤلف ُ
«�شعب
الفل�سفة املتمركزة متركزا غربيا على الذات».
واحل��ال �أنه تعددت دع��اوى النزعة املركزية الغربية ـ التي ترى
�أال فل�سفة �سوى الفل�سفة الأمريكو�-أوربية ـ والدعوى واحدة:
م��ن دع ��وى ع��دم �أه�ل�ي��ة ال�ه�ن��ود الأ��ص�ل�ي�ين ب��أم��ري�ك��ا للتفل�سف،
�إىل ات�ه��ام ال��رج�ل�ين باخل�ضوع �إىل منطق «ال�ت�ق��ومي ال�ث�ق��ايف» ـ
تلك النزعة التي اجتاحت اجلامعات الأمريكية وفر�ضت على
الأ�ساتذة منطق« :قل» و»ال تقل» (قل ،مثال ،املختلف لونا ،وال
تقل :الأ�سود) ،ف�إىل االدع��اء ب�أال قيمة للفل�سفات غري الغربية
...
وقد �أثار مقدم الكتاب ـ جاي جارفيلد ـ حجتني ( ِت ِع َّلتني) لطاملا
تو�سل بهما الداعون �إىل االقت�صار يف برامج الفل�سفة اجلامعية
ب�أمريكا على الفل�سفة الغربية دون �سواها:
واحدة لباحث ف�ضل عدم ذكر ا�سمه مفادها �أنه على الرغم من
�أن احلكيم ال�صيني ال�شهري كونفو�شيو�س قد توفر على بع�ض
الأف �ك��ار الفل�سفية «اجل �ي��دة» ،ف ��إن ال�صينيني مل يفلحوا �أب��دا
يف �إن�ت��اج حوا�شي فل�سفية على متنه؛ وم��ن ثمة ما ت�أ�س�س �أب��دا
تقليد فل�سفي حق يف ال�صني .وال��رد على �أم�ث��ال ه��ذه الدعوى
ي�ك��ون بالك�شف ع��ن جهل �أ�صحابها بتاريخ الفل�سفة ال�صينية
الرث احلافل باحلوا�شي ،كما بافرتا�ض العك�س :لو فر�ضنا �أن
باحثا �صينيا ذكر �أن الغرب �أنتج فيل�سوفا �أ�صيال ـ هو الفيل�سوف
ل�س ِّفه
الإغريقي هرقليط�س ـ ومل ينتج الغرب حوله �أية حت�شيةُ ،
وج � ِّه��ل .ه��و ذا م��ا ينبع ع�م��ا ي�سمى «ام�ت�ي��از
ر�أي ه��ذا ال�ب��اح��ث ُ

الإن���س��ان الأب�ي����ض» .وه��و ر�أي اعتباطي را��س��خ :م��ن ت��رب��ى على
التقليد الأورب��ي يعتقد �أن حميط الن�صو�ص الأخ��رى ال قيمة
له ،فال ت�ساوي عنده مكتبة �شرقية ب�أكملها ن�صا غريبا واحدا
وال تكافئه.
وق��د كتب �أحدهم متعلال« :م��ا كل حكيم وخ ّ�ير بفيل�سوف ،وال
ينبغي له» ،مكر�سا بذلك كل الأحكام امل�سبقة والآراء الفطرية
غري اخلمرية التي متتح من النزعة العرقية املركزية الغربية.
والذي عنده �أن الفل�سفة �إمنا ولدت يف جمهورية �أفالطون؛ ومن
ثمة كانت الفل�سفة ـ كل الفل�سفة ـ غربية املن�ش�أ وامل�سار وامل�سري
وامل�صري .وما كانت فل�سفة الآخرين ـ �إن هي كانت ـ �سوى حكمة
�أديرة ومعابد ال �صلة لها البتة بالفل�سفة مبعناها الأحق .و�ضرب
الرجل مثال ون�سي عيبه :لئن هو م ّثل �أحد لفل�سفة �أفالطون
ب�أمثولة الكهف ،عند من ال يعرف �إال الفل�سفة ال�صينية ،ملا عد
�أفالطون فيل�سوفا ،وملا عدت �أمثوالته فل�سفة ،و�إمنا عده راوية
خرافات ،بل ومن ال ُق َّ�صا�ص الأولني.
وثانية هي الأخرى ،ف�إن ُ�شعب الفل�سفة بالغرب ُ�شعب متمركزة
على الغرب ب�أ�شد متركز يكون ،وقد ت�صورت الفل�سفة على �أنها
ا�ستق�صاء عقلي ح��ول طبيعة ال��واق��ع� ،أو كما ق��ال الفيل�سوف
الأمريكي ولفريد �سيلرز هي بحث يف كيف تتعالق الأ�شياء يف
ما بينها البني ،يف حني تعترب هذه ال�شعب «التقاليد احلكمية
ال�شرقية» ممار�سات غري عقالنية لتفكري �أ�سطوري �أو �شيئا من
هذا القبيل .ومن ثمة يعترب الفيل�سوف ال�صيني كونفو�شيو�س
وال�ف�ي�ل���س��وف التيبتي ��ش��ان��دراك�يرت��ي ،ع�ل��ى �سبيل امل �ث��ال ،غري
�صاحبي مذهبني فل�سفيني .وكما يقول املثل« :من �أراد �أن يقتل
كلبه يتهمه بال�سعار» ،فكذلك من يريد التخل�ص من الفل�سفات
الآ�سيوية والإفريقية والأهلية يتهمها بالالعقالنية ،فينفي
عنهما كل متيز واختالف وتنوع ،كما لو �أن الواحد منا اعترب
الطعام الإيطايل هو الطعام وال طعام �سواه.
والدعوى البديل التي يدافع عنها الكتاب �أنه بعد �أن تبني ب�أن
معظم الفال�سفة املحرتفني مل يد ُر�سوا ومل يد ِّر�سوا �أبد الدهر
ال�ف�ل���س�ف��ات غ�ير ال�غ��رب�ي��ة ،ومل ي�ث�م�ن��وا ج�ه��ود م��ن ي�ف�ع��ل ذل��ك،
وال هم اهتموا يف ال�برام��ج التي و�ضعوها ب��أي برنامج فل�سفي
غري غربي ،ف�إن من �ش�أن املن�صفني من املتفل�سفة والباحثة �أن
يعتربوا يف املنت الفل�سفي غري الغربي ،و�سيجدونه ،على عك�س
ما هو �شائع ،متنا ي�ستحق �أل��ف التفاتة والتفاتة ،منت فل�سفي
حقيقي ،مبني بناء حجاجيا دقيقا � ...أكرث من هذا� ،سوف ينتبه

