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ثقافة
مقابلة

أجراها
وديع بويزم

تصويب
تغيي ُر واقع
شوقي بن حسن

صحيح أن الفلسفة قــد انتظمت
م ـنــذ عـ ـق ــود ،ف ــي م ـع ـظــم ال ـب ـلــدان
ٍّ
مستقر،
العربية ،كقطاع أكاديمي
وأوســع من ذلك كحقل اجتماعي
ُ
واضح املالمح ،فباتت مؤتمراتها
وندواتها متواترة في الجامعات
ومعارض الكتب وحتى في بعض
املـقــاهــي .كما تـعـ ّـددت الجمعيات
وامل ـ ـجـ ــات امل ـخ ـ ّـص ـص ــة لـ ـه ــا ،ثــم
هــا أن يومها الـعــاملــي ال ــذي أقـ ّـرتــه
اليونسكو منذ أعــوام بات موعدًا
سنويًا يترك أثــره فــي الروزنامة
فــا ي ـمـ ّـر دون تــأثـيـثــه بفعاليات
م ـت ـنـ ّـوعــة .ل ــأس ــف ،ال ُي ـف ـيـ ُـد كل
ذلـ ــك بـ ــأن ال ـف ـل ـس ـفــة ب ـخ ـيــر ف ــوق
الخريطة العربية ،وكــذلــك غيرها
م ــن ال ـح ـق ــول امل ـعــرف ـيــة املــرتـبـطــة
ب ــالـ ـفـ ـك ــر .م ـ ــا زل ـ ـنـ ــا ن ـس ـم ــع عــن
خ ـيــارات تقليص حـضــورهــا في
مناهج التعليم ،وال تــزال تصلنا
ص ـع ــوب ــات ال ـب ــاح ـث ــن ف ــي نـشــر
ّ
مؤلفاتهم بني منظومة جامعية أو
رسمية مغلقة ،بفعل ال ــوالءات أو
االزدحام ،وبني شبكة دور النشر
الـتــي ال تجد فــي الفلسفة جــوادًا
ّ
حريًا بالرهان عليه في األسواق.
وك ــل ذل ــك ص ــدى لـنـظــرة ســائــدة
ت ـض ــع ال ـف ـل ـس ـفــة -ب ـ ــا م ـ ـبـ ـ ّـررات
صلبة -في مالبس ّ
ضيقة تخنق
صــوت ـهــا ،وتــدف ـع ـهــا إل ــى منطقة
مسكونة بالعزلة وقلة الحيلة.
ٌ
واقع قلما تجري مواجهته بأكثر
مــن خـطــاب رائ ــج عند املشتغلني
بالفلسفة عــن اضـطـهــادهــا منذ
سقراط ،في وقت بات من املمكن
إيـ ـص ــال ق ـضـ ّـي ـت ـهــا ع ـبــر ق ـنــوات
جديدة :منها الصحافة بأشكالها
ّ
املتجددة ،وأبعد من ذلك بالذهاب
ّ
إلى تسريد قضيتها في الكتابة
الــذات ـيــة والتخييلية وعـبــر فنون
ك ـث ـيــرة .مــوجــز ال ـع ـب ــارة؛ ال ت ــزال
الفلسفة غير مرئية بيننا أو تكاد.
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أي فلسفة نحتاج؟ أية اسئلة يجب أن يتمحور حولها الفكر؟ وألية غاية؟ بمناسبة
اليوم العالمي للفلسفة ،التقينا المفكر العربي عزمي بشارة ،الذي ما انفك يؤكد

الفلسفة عربيًا
في مواجهة
استبدادين

حاجتنا إلى أن نكون بناة للمعرفة وليس مجرّد موضوع لها ،في التحام بنبض
متنوعة
الشارع وأسئلة واقعنا المفتوح على منعرجات تحتاج إضاءات فكرية
ّ

إطاللة

عزمي بشارة في خلق حوار
بين العلوم النظرية والقضايا الكبرى

■ م ـن ــذ أي ـ ـ ــام ،اح ـت ـف ــى «م ـع ـه ــد ال ــدوح ــة
للدراسات العليا» باليوم العاملي للفلسفة
ع ـل ــى غـ ـ ــرار الـ ـسـ ـن ــوات امل ــاضـ ـي ــة .كـيــف
ّ
تقيمون تجربة املعهد فــي مـجــال تــدريــس العلوم
اإلنسانية واالجتماعية عمومًا؟
حتى اآلن ،يمكن القول إن املعهد حقق العديد
م ــن أه ــداف ــه ال ـت ــي رس ـم ـهــا ل ـن ـف ـســه ،ومـنـهــا
ّ
املتخصصني في العلوم االجتماعية
جمع
واإلن ـس ــان ـي ــة ت ـحــت س ـقــف واحـ ـ ــد ،ت ـتــداخــل
فـيــه مـخـتـلــف الـتـخـ ّـصـصــات ف ــي أجـ ــواء من
الحرية األكــاديـمـيــة ،ع ــاوة على استقطاب
الطلبة والباحثني من أنحاء العالم العربي
ك ــاف ــة .إن األمـ ـ ــر ي ـت ـع ـلــق ب ـمــؤس ـســة تــرعــى
ال ـع ـلــوم االجـتـمــاعـيــة واإلن ـســان ـيــة والـعـلــوم
ال ـن ـظ ــري ــة ب ـش ـك ــل ع ـ ـ ــام؛ ت ـل ــك الـ ـعـ ـل ــوم ال ـتــي
تعاني من إهمال شديد في العالم العربي،
إذ تعتبر فــي معظم األح ـيــان أمـ ـرًا ثــانــويــا.
ولهذا السبب فإن الجهد الرئيسي للمعهد
ي ـ ـقـ ــوم عـ ـل ــى الـ ـبـ ـح ــث والـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــس ،بـحـيــث
ي ـك ــون «امل ــرك ــز ال ـعــربــي لــأب ـحــاث ودراسـ ــة
السياسات» مؤسسة بحثية فكرية مستقلة

للعلوم االجتماعية واإلنـســانـيــة؛ النظرية
وال ـت ـط ـب ـي ـق ـيــة ،وي ـك ــون ف ــي امل ـق ــاب ــل «مـعـهــد
الــدوحــة لـلــدراســات العليا» فـضــاء جامعيًا
ل ـلــدراســات الـعـلـيــا فــي الـعـلــوم االجتماعية
واإلنسانية واإلدارية واالقتصادية .وتجدر
اإلشـ ــارة هـنــا إل ــى أن ــه مــن ال ـن ــادر عــربـيــا أن
نجد مركزًا بحثيًا ّأســس ملؤسسة جامعية
مهتمة بالدراسات العليا ،إذ نجد في غالب
األح ـيــان أن الـعـكــس هــو الـســائــد .وخــاصــة
ال ـق ــول :لـقــد نـجــح املـعـهــد إل ــى حــد كبير في
تحقيق رسالته ورؤيته القائمة على تداخل
ّ
التخصصات واملساقات ،وفي جعل العمل
ّ
والبحث ليس مجرد وظيفة وإنما رسالة...
■ في جل أعمالك الفكرية ،نجد حضورًا إلشكاليات
وقضايا راهنية مرتبطة بالواقع العربي من قبيل:
السلفية ،الطائفية ،الشعبوية ،العلمانيةّ ...
مقدمًا في
ّ
هذه األعمال مقاربات نقدية للحاضر العربي،
كل
ُ ّ ً
ومـحــلــا الـتــاريــخ االجـتـمــاعــي لـهــذه الـقـضــايــا .هل
كان لتجربتك السياسية ٌ
دور في ربطك للتفكير
بالحاضر ،في الوقت الذي ربطه مفكرون آخرون

التقاء المفاهيم والظواهر

عـــــادة مـــا يـــجـــري الــفــصــل -لـــدى
ّ
فكري مــا -بين النظرية
منجز
تلقي ُ
ٍّ
والــمــمــارســة ،فــالــربــط بــيــن هذين
القطبين نادر ويحتاج مهارات متباينة.
في سياقنا العربي ،نجد في مؤلفات
عزمي بشارة توازنًا الفتًا بين االنشغال
النظري والمساهمة العملية .يكفي
أن ننظر في مؤلفاته لنجد أن المسائل
ـم بها هــي فــي اآلن ذاتــه
الــتــي اهــتـ ّ
ظواهر حارقة في الواقع العربي،
وهـــي أيــضــً مــفــاهــيــم فــي حاجة
للتأصيل والتجذير نظريًا.

ما لم تقم به الفلسفة العربية
بهاء الدين محمد عثمان

بقضايا من قبيل التراث والهوية؟
ّ
أود تــوض ـيــح أمـ ــر م ـهــم ه ـن ــا ،وهـ ــو كــونــي
ُ
اش ـت ـغ ـل ــت ع ـل ــى امل ـس ـت ــوي ــن مـ ـع ــا؛ الـ ـت ــراث
وال ـ ـتـ ــاريـ ــخ مـ ــن ج ـه ــة والـ ـقـ ـض ــاي ــا ال ــراه ـن ــة
ف ــي ال ـعــالــم امل ـعــاصــر م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى؛ لقد
ُ
فكرية واجتماعية
انشغلت نظريًا بقضايا
ً
ت ـك ـت ـســب أه ـم ـي ــة بـ ـ ـ ــارزة راهـ ــنـ ــا م ــن ق ـب ـيــل:
الطائفية ،والسلفية ،والــديــن والعلمانية،
واملـجـتـمــع امل ــدن ــي ،وك ــان الـبـعــد الـتــاريـخــي
دائ ـ ـمـ ــا حـ ــاض ـ ـرًا وكـ ــذلـ ــك الـ ـسـ ـي ــاق ال ـع ــرب ــي
اإلسالمي (يمكنك تسميته تراثًا إن شئت)
فــي هــذه القضايا املهمة؛ غير أن اشتغالي
بــال ـتــراث ل ــم ُيـبـعــدنــي ع ــن ال ــواق ــع كـمــا فعل
بــالـتــراثــويــن .أم ــا بـخـصــوص ســؤالــك حــول
م ــا إذا ك ــان لـتـجــربـتــي الـسـيــاسـيــة دور في
رب ـط ــي امل ـم ــارس ــة ال ـف ـكــريــة ب ــال ـح ــاض ــر ،فال
أعتقد أن السياسة هي ما دفعني إلى ذلك؛
ّ
أسـتـطـيــع أن أقـ ــول إن ال ــداف ـع ــن ،الـعـقــانــي
واألخالقي ،هما اللذان دفعاني إلى اقتحام
غ ـمــار الـسـيــاســة نـفـسـهــا ،وم ــن ث ـ ّـم دفعتني
لالهتمام بالفكر .إن ما أقــوم به من جهود
ه ــو م ـم ــارس ــة ت ـس ـت ـخــدم األدوات الـنـظــريــة
ّ
والتوصل إلى
للتحاور مع القضايا الكبرى
استنتاجات يمكن صياغتها في تعميمات.
هذا جوهر الجهد النظري .كما أنني أؤمن
 مــن منطلق اللحظة التاريخية-املعرفيةالـ ـت ــي ن ـع ـي ـش ـهــا  -أن بـ ـن ــاء م ـن ـظ ــوم ــات مــن
ّ
املجردات ال يصنع فيلسوفًا،
العالقات بني
وإن ـمــا دور الـفـيـلـســوف يـكـمــن فــي مـســاء لــة
الحاضر وقــراءة املجتمع والتاريخ بأدوات
فـلـسـفـيــة .وامل ـت ــأم ــل ف ــي ال ـت ــاري ــخ ُيـ ـ ــدرك أن
حركات التنوير ارتبطت ،باستمرار وبشكل
عضوي ،بأسئلة الحاضر واملجتمع.

ّ
استشكلوا الواقع وفكروا في أسئلة الحاضر،
لكن اإلغراق في القضايا البعيدة عن الواقع
كان في األغلب األعــم نتيجة لوضع تحكمه
ال ـق ـي ــود وال ــرق ــاب ــة ال ـت ــي فــرض ـت ـهــا األنـظـمــة
السياسية االس ـت ـبــداديــة ،وك ــذا ال ـخــوف من
االنتقادات الشعبوية التي ال ّ
تتقبل الحقيقة.
وه ــذا اس ـت ـبــداد مــن ن ــوع آخ ــر قــد ي ـكــون في
بعض ال ـحــاالت أكـثــر وط ــأة على املـثـقــف .إن
املـفـكــر الـنـقــدي غــالـبــا مــا يــدفــع الـثـمــن غاليًا
نـتـيـجــة لـلـمــواجـهــة م ــع االس ـت ـب ــدادي ــن ،حني
ي ـع ـمــد إل ـ ــى االشـ ـتـ ـب ــاك م ــع ق ـض ــاي ــا راهـ ـن ــة،
وذلك في الوقت الذي يستمرئ فيه بعضهم
برجهم الــذي يحسبونه عاجيًا (وهــو ليس
كذلك) .لكن ،من جهة أخــرى ،تجدر اإلشــارة
إلى أن الكثير من الباحثني واملفكرين العرب
انفتحوا على أسئلة الحاضر ،غير أن الكثير
منهم انتهى إلى تبرير النظام الحاكم وإلى
التماهي والتواطؤ مع االستبداد.

■ م ــن االنـ ـتـ ـق ــادات ال ـت ــي ُت ـ ّ
ـوج ــه ال ـي ــوم إل ــى الـفـكــر
ُ
ابتعاده عن الواقع وعن الراهن ،وهو األمر
العربي،
ال ــذي تــؤكــده بنفسك فــي كـتــابــك ح ــول الـطــائـفـيــة؛
إذ مــن بــن املــاح ـظــات ال ـتــي أش ــرت إلـيـهــا «غـيــاب
عمل شامل يجمع بني املساهمة النظرية والبحث
السوسيولوجي والـتــاريــخ ،وغـيــاب محاولة وضع
نظرية فــي مــوضــوع يفترض أن تـخــرج املساهمة
الرئيسية للتنظير له من املنطقة التي تكاد تشكل
مختبرًا حيًا له» .بماذا ّ
تفسر ابتعاد الفكر العربي
عن الراهن وغربته عن الواقع؟
ّ
ال ن ـس ـت ـط ـي ــع الـ ـتـ ـعـ ـمـ ـي ــم ،يـ ــوجـ ــد مـ ـف ــك ــرون

َ
ساهمت في رفع اللبس عن بعض القضايا
■ لقد
الشائكة في الفكر العربي واالستشراق أيضًا؛ من
خالل تقديمك قــراءات جديدة تأخذ بعني االعتبار
السياق االجتماعي والتاريخي .من هذه القضايا
عـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ال ال ـح ـصــر؛ مـســألــة الـسـلـفـيــة،
الشعبوية ،الطائفية ،الدين والعلمانية؛ وهــي كلها
قضايا كانت عرضة لتفسيرات ثقافوية وتراثوية.
فــي نظرك مــا هــو ال ــدور الــذي يجب أن يضطلع به
التفكير الفلسفي في السياق العربي؟
هناك عدة تحديات تواجه التفكير الفلسفي
ف ــي ال ـس ـي ــاق ال ـع ــرب ــي ،ل ـكــن ي ـجــب الـتـمـ ّـســك

عزمي بشارة

بالعقالنية واألدوات العقالنية على الرغم
مـ ــن مـ ـغ ــري ــات االنـ ـ ـ ـ ــزالق إلـ ـ ــى ت ـق ـل ـي ـع ــات أو
مــوضــات فـكــريــة قــد ال ي ـكــون لـهــا مــا تقوله
فــي واقـعـنــا ،بــل قــد تحجبه عـنــا؛ إنـنــا نفكر
ّ
محدد ،والتزام
دومًا من داخل سياق ثقافي
األدوات واملناهج العلمية ال يعني البتة عدم
إدراك خصوصية الظواهر عقالنيًا ،كما ال
يعني عــدم االنتماء إلــى السياق الحضاري
والثقافي ال ــذي يعمل الـبــاحــث فـيــه .وعليه،
ّ
التحرر من عقدة الهوية وخلق مسافة
وجب
ُ
ن ـقــديــة م ـع ـهــا م ــن دون ع ـق ــد ال ـن ـقــص الـتــي
ّ
تـقــود إل ــى الـتـنــكــر لـهــا .علينا أن نستمسك
بالنقد ،لكن دون إنكار انتمائنا إلى سياق
ّ
ّ
يتوجب على
محدد .وباختصار،
حضاري
ال ـف ـك ــر ال ـع ــرب ــي أال ي ـن ــزل ــق ن ـح ــو تـقـلـيـعــات
غربية ،ويرتهن إلى مشاريع تخدم سياقات
وأي ــدي ــول ــوج ـي ــات م ـع ـي ـنــة؛ ألن الـتـقـلـيـعــات،
بـحـكــم تـعــريـفـهــا ،لـيـســت أك ـثــر م ــن مـحــاكــاة
وت ـق ـل ـيــد ،وال يـمـكــن أن يـنـتــج عـنـهــا تفكير
حـقـيـقــي .وأخ ـي ـرًا ،ال يـمـكــن إن ـشــاء مـشــاريــع
بحثية فــي العلوم االجتماعية واإلنسانية
مــن دون دع ــم وت ـمــويــل ،س ــواء ك ــان ذل ــك في
جامعات ومراكز أبحاث الصني أم الواليات
املتحدة وأوروب ــا أو املنطقة العربية ،ولكن
التحدي يكمن في الحفاظ على املوضوعية
والصرامة العلمية في البحث ،وعدم وضعه
في خدمة أجندات غير أخالقية.
ّ
■ ّ
ّ
تكون
أكدتم سابقًا ُأن على األكاديمية العربية أل ّ
م ـجـ ّـرد تــابــع ملــا تنتجه األكــاديـمـيــات الـغــربـيــة ،وأل

للعدة المفهومية الغربية
كي ال نكون مج ّرد حقل تجارب ُ

االستفادة من معارف العالم
كيف يمكن
تجاوز التبعية
للفكر الغربي؟
سؤال يشغل
ثقافتنا منذ
عقود طويلة
لكنه قلما وجد
إجابات منغرسة
في نقد إنتاج
المعرفة غربيًا
وعربيًا في آن

مبنى «معهد
الدوحة»
و«المركز
العربي لألبحاث
ودراسة
السياسات» في
الدوحة
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فـ ـ ــي م ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــات ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة ،ع ـ ـبـ ــر م ــؤل ـف ــات ــه
ّ
ّ
وم ـح ــاض ــرات ــه ،أكـ ــد امل ـفــكــر ال ـعــربــي عــزمــي
ّ
يتوجب على األكاديمية العربية
بشارة أنه
ُ
ّأل تكون ّ
مجرد تابع ملا تنتجه األكاديميات
الغربية ،وأبعد من ذلك ال ينبغي أن تكون
املجتمعات العربية مـجـ ّـرد «حـقــل تجارب
لـلـعــدة املفهومية الـتــي تصلنا مــن أوروب ــا
وأمريكا الشمالية».
لـكـنــه ف ــي اآلن نـفـســه كـثـيـرًا م ــا أش ــار لـعــدم
رض ــاه عــن املــوقــف ال ــراف ــض لـكــونـيــة العلم
وال ـع ـقــان ـيــة .س ــأل ـن ــاه :ك ـيــف يـمـكــن الـجـمــع
بــن هذين املوقفني؟ أو كيف يمكن تجاوز
التبعية للفكر الغربي؟
يـ ـق ــول ص ــاح ــب «ط ـ ــروح ـ ــات عـ ــن ال ـن ـه ـضــة
املعاقة» في حديثه إلى «العربي الجديد»:
«كــون ـيــة ال ـع ـلــوم االجـتـمــاعـيــة واإلنـســانـيــة
تختلف عــن املنطق والرياضيات والعلوم
التجريبية ،فهي ليست علومًا دقيقة كما
أنـهــا تتعامل مــع ظــواهــر ذات خصوصية
ت ــاري ـخ ـي ــة وث ـق ــاف ـي ــة خ ــاف ــا ل ـلــريــاض ـيــات
والعلوم الطبيعية .هذا ال ينقض من كونية
العلم والعقالنية في الحالتني ،ولكن حينما
نـتـحـ ّـدث عــن الـعـلــوم اإلنـسـ ُـانـيــة ف ــإن بعض
مصطلحاتها ومفاهيمها نحتت من خالل
محاوالت لفهم ّ
تحوالت مجتمعات محددة،
ّ
مــرتـبـطــة ب ـس ـيــاق تــاري ـخــي م ـع ــن؛ ويـمـكــن
االس ـت ـفــادة مـنـهــا فــي س ـيــاق آخ ــر ،ول ـكــن ال
يمكن نقلها ف ــورًا ومـبــاشــرة دون نقد إلى
سياق آخر».
ّ
يوضح ذلك عبر نمذجة حية ،فيقول« :خذ

ثمة من يستمرئ بُرجه
الذي يحسبه عاجيًا
وهو ليس كذلك
بناء منظومات من
العالقات بين المجردات
ال يصنع فيلسوفًا
ت ـكــون املـجـتـمـعــات الـعــربـيــة م ـجـ ّـرد «ح ـقــل تـجــارب
للعدة املفهومية التي تصلنا مــن أوروب ــا وأميركا
ّ
الـشـمــالـيــة» لـكــنــك ف ــي اآلن نـفـســه تــرفــض املــوقــف
الرافض لكونية العلم والعقالنية .كيف يمكن الجمع
بني املوقفني؟ أو كيف يمكن تجاوز التبعية للفكر
الغربي؟
ك ــون ـي ــة ال ـع ـل ــوم االج ـت ـم ــاع ـي ــة واإلن ـس ــان ـي ــة
تختلف عــن املـنـطــق والــريــاضـيــات والـعـلــوم
ا ّلـتـجــريـبـيــة ،فـهــي ليست عـلــومــا دقـيـقــة كما
أن ـه ــا تـتـعــامــل م ــع ظ ــواه ــر ذات خصوصية
ت ــاريـ ـخـ ـي ــة وثـ ـق ــافـ ـي ــة خـ ــافـ ــا ل ـل ــري ــاض ـي ــات
وال ـع ـلــوم الـطـبـيـعـيــة .ه ــذا ال يـنـقــض كونية
العلم والعقالنية في الحالتني ،لكن حينما
ّ
ن ـت ـحـ ّـدث ع ــن ال ـع ـلــوم اإلن ـسـ ُـان ـيــة ف ــإن بعض
مصطلحاتها ومفاهيمها نحتت من خالل
محاوالت لفهم ّ
تحوالت مجتمعات محددة،

مــرت ـب ـطــة ب ـس ـي ــاق ت ــاري ـخ ــي مـ ـع ـ ّـن؛ ويـمـكــن
االستفادة منها في سياق آخر ،لكن ال يمكن
نقلها فورًا ومباشرة من دون نقد إلى سياق
ً
آخ ــر .خ ــذ م ـثــا مـصـطـلـحــات عـلــم االجـتـمــاع
ال ـتــي نـشــأ جـلـهــا فــي مـحــاولــة فـهــم االنـتـقــال
إل ــى ال ـح ــداث ــة ف ــي أوروب ـ ـ ــا ،وه ــي ال تنطبق
عـلــى املـجـتـمـعــات اُلـتـقـلـيــديــة وال ـحــدي ـثــة في
مجتمعات أخــرى فــرضــت فيها الـحــداثــة من
أعلى ،أو مرت بعمليات تحديث سريع .كما
ّ
أن ثمة فرقًا بني املجتمع ما قبل الحديث في
ً
أوروبا ومجتمعاتنا .فمثال ،لم يكن لدينا ما
يشبه اإلقطاع األوروبي.
وإذا أخذنا سياقات فكرية راهنة مثل ما بعد
ّ
الحداثة ،يجب أن نتذكر دومًا أن املفاهيم التي
ارتبطت بنقد الحداثة في املجتمعات الغربية
تمتلك معنى آخر ،معنى نقديًا ،يختلف عن
ت ـحـ ّـول ـهــا إل ــى تـقـلـيـعــة م ــع اس ـت ـي ــراده ــا إلــى
سياقات ما قبل حداثية؛ كما أن دالالت نقد
الديمقراطية في الــدول التي تعيش في ظل
أنظمة ُحـكــم ديمقراطية يختلف تمامًا عن
نقد الديمقراطية في مجتمع يعيش في ظل
ُ
تعاملنا مع ُ
الع ّدة املفاهيمية التي
الطغيان.
ً
تـصـلـنــا م ــن ال ـغ ــرب ي ـجــب أن ي ـكــون تـعــامــا
ّ
جــدلـيــا ون ـقــديــا ،وح ـتــى لــو فــكــرنــا مــن خــال
ً
مفاهيم غربية فيجب علينا أن نجهد قليال
فــي فهم الــواقــع فــي الـغــرب ودراس ـتــه (مثلما
غربيون بدراسة مجتمعاتنا)،
يقوم باحثون
ّ
ّ
وال يجب أن ننسى أننا نفكر في واقــع غير
الواقع هناك .املقارنة النقدية مهمة هنا من
خالل االستفادة من تلك املفاهيم.

ّ
فــي محاضرة ألقاها عــام  1931بعنوان «راهـنـيــة الفلسفة» ،أكــد ثيودور
أدورنو على أهمية الفلسفة ودورها النقدي ،معتبرًا أن واجب «كل فلسفة
اليوم ليس في دعم الحاضر وتثبيت الوضع الراهن للفكر واملجتمع» ،وفي
ً
ّ
مجتث» ،يطمح إلى «إمكانية بلوغ
هذه املحاضرة أيضا سينتقد كل «فكر
ً
الحقيقة في كليتها اعتمادا على قوة الفكر» فقط.
يقودنا ّ
تصور أدورنو عن الفلسفة ودورها إلى التفكير في موقع الفلسفة
ً
نفسها من العالم ومــن حركة املجتمع والسلطة ،وأيــضــا إلــى التفكير في
عالقتها مــع السياقات االجتماعية واإلنسانية األخ ــرى .ومقتفيًا خطى
ّ
سينبهنا ميشيل فوكو في محاضرته الشهيرة «ما التنوير؟» إلى
أدورنو،
أن جــواب كانط على هذا السؤال يفتح إمكانات أخــرى غير تلك املعهودة،
ليصبح ســؤال التنوير ،حسب تأويل فوكو لكانط ،هو ســؤال الحاضر أو
اآلنية ولتكمن مهمة الفلسفة في نقد هذه اآلنية.
ّ
التصور عن الفلسفة ودروهــا بأهمية كبيرة بالنسبة لسياقنا
يتمتع هذا
العربي ،فال يمكن ألي عملية تفلسف اليوم في واقعنا أن تشيح بوجهها
عن الــراهــن املتألم والـصـيــرورة املشوهة للمجتمعات العربية ،بل وينبغي
التشكيك في كل تفكير أو فلسفة لن تتحدث عن إكراهات هذا الواقع والبنى
االجتماعية والثقافية املنتجة له وكل فلسفة بهذا املعنى ،تبقى محافظة ،بل
ومستقيلة ،ولن تفعل أكثر من تأبيد تأخرنا التاريخي ومعه السلطوية .فما
أحوجنا اليوم إلى النقد الــذي يلفت انتباهنا إلى ما هو حي وما هو ميت
ً
منحازا للحياة ولآلنية
فينا؛ ذلك النقد الذي سيتحدث عنه نيتشه باعتباره
وملا هو ضروري لنا.
لقد شرعت أغلب املدونات الفلسفية العربية في عمليات نقد كبيرة ،ومن
زوايا مختلفة ،يمكن حصرها في «نقد العقل» أو نقد التراث الثقافي للعقل
العربي واإلسالمي ،وعلى الرغم من إنجازاتها إال أنها ابتعدت برأيي عن
سؤال املجتمع ،إن لم تكن ربطته أحيانًا بأسئلة مفارقة ،مغفلة «نقد اآلنية».
لقد غــرق نقد العقل ،بصيغه األيديولوجية املختلفة ،في معارك املاضي،
ظنًا منه أنه يخوض معارك الحاضر .وهنا تكمن ضرورة انفتاح الفلسفة
على العلوم االجتماعية ،وهو ما لم تقم به الفلسفة العربية املعاصرة إال
في ما ندر.
إن فلسفة تحاول اإلحاطة بالحقيقة في كليتها من خالل الفكر وحده ،لن
تتمكن من تشخيص هذا الحاضر والباثولوجيات التي تعصف به ،بل هي
ستبتعد عنه أكثر فأكثر.
إن ذلك ،ال ريب ،مصير كل فلسفة عربية تدور في فلك العقل ونقده دون
النظر إلى املجتمع ،فبقدر ما ستحاول تحريرنا من سلطة التراث بقدر ما
ستسجننا فيه وتؤبد سلطته علينا كما أوضح عبد الله العروي في «العرب
والفكر التاريخي» ،ألنها ستتجاهل تلك البنى االجتماعية والسياسية التي
تنتج وتعيد إنتاج هذه الثقافة وأمراضها ،لذلك علينا االنتباه واإلصغاء إلى
نداء أدورنو وهو يدعو الفلسفة إلى االهتداء بالعلوم األخرى ويقصد بذلك
التاريخ وعلم االجتماع خصوصًا.
(طالب دراسات عليا في «معهد الدوحة»)

أحوال

ً
مثال مصطلحات علم االجتماع التي نشأ
جلها في محاولة فهم االنتقال إلى الحداثة
في أوروبا ،وهي ال تنطبق على املجتمعات
ُالتقليدية والحديثة في مجتمعات أخرى
ف ــرض ــت فـيـهــا ال ـحــداثــة م ــن أع ـل ــى ،أو مــرت
بعمليات تحديث سريع .كما أن ثمة فرقا
بــن املـجـتـمــع مــا قـبــل الـحــديــث فــي أوروب ــا
ً
ومجتمعاتنا .فمثال ،لم يكن لدينا ما يشبه
اإلقطاع األوروبي».
ّ
يتابع املفكر العربي فكرته ،فيضيف« :وإذا
أخــذنــا سـيــاقــات فكرية راهـنــة مثل مــا بعد
الحداثة ،يجب أن نتذكر دومــا أن املفاهيم
التي ارتبطت بنقد الحداثة في املجتمعات
الـغــربـيــة تمتلك معنى آخ ــر ،معنى نقديا،
ي ـخ ـت ـل ــف عـ ــن تـ ـح ـ ّـولـ ـه ــا إلـ ـ ــى ت ـق ـل ـي ـع ــة مــع
اسـتـيــرادهــا إلــى سـيــاقــات مــا قبل حداثية؛
كما أن دالالت نقد الديمقراطية فــي الــدول
التي تعيش في ظل أنظمة ُحكم ديمقراطية
تختلف تمامًا عن دالالت نقد الديمقراطية
ف ــي مـجـتـمــع يـعـيــش ف ــي ظ ــل ال ـط ـغ ـيــان .إن
تعاملنا مع ُ
الع ّدة املفاهيمية التي تصلنا
ً
م ــن ال ـغ ــرب يـجــب أن ي ـكــون ت ـعــامــا جدليًا
ّ
ونقديًا ،وحتى لو فكرنا من خالل مفاهيم
ً
غربية فيجب علينا أن نجهد قليال في فهم
ال ــواق ــع فــي ال ـغــرب ودراس ـت ــه (مـثـلـمــا يقوم
بــاح ـثــون غــرب ـيــون ب ــدراس ــة مـجـتـمـعــاتـنــا)،
ّ
ويـجــب أال ننسى أنـنــا نفكر فــي واق ــع غير
الواقع هناك .املقارنة النقدية مهمة هنا من
خالل االستفادة من تلك املفاهيم».
وديع...

واقعي لألفراد ولألمم .فمن خالل
الفلسفة واألدب والفن لغات ،واللغة وعي
ّ
اللغة تعي األمة نفسها بأنها واعية .الفلسفة واآلداب والفنون ،إن هي إال أبجدية
التساؤل ،نتعلمها طول العمر ،إذ ال مكان في خريطة التقدم المعاصر ألية أمة
دون فن ،ودون آداب ،ودون فلسفة.
جبران خليل جبران

ما أعرف شيئًا أخطر على مجتمعنا الجديد من سيادة هذا التعبير :بالش فلسفة ()...
ّ
لكن هناك فارقًا كبيرًا بين أن نقول بالش هذه الفلسفة وبين أن نقول بالش فلسفة
أصًال! نعم بالش فلسفة إذا كانت الفلسفة ترفًا عقليًا خالصًا ،أبعد ما يكون عن
الصدق الموضوعي وحياة الناس ،بالش فلسفة إذا كانت الفلسفة تعقيدًا لغويًا.
محمود أمين العالم

العودة إلى الفلسفة هي اليوم ،ضرورة يفرضها فشل التدبير الذي تم بدون حكمة
فأدى إلى األزمة .العودة إلى الفلسفة حكمة ،والحكمة تبدأ باالعتراف بأن الوصول
إلى الرأي السديد ال يمكن بدون مناقشة حرة ،وال بدون تدبير يساهم فيه المواطنون.
بكلمة واحدة ،العودة إلى الفلسفة تقتضي ديمقراطية حقيقية.
محمد عابد الجابري

ّ
يشككون في وجود فلسفة في العالم العربي قد أصابهم مرض التغريب.
من
فهم يعترفون بمن يكتب كتابًا تافهًا في الغرب ويطلقون عليه اسم الفيلسوف
وال يعترفون بمن يكتب من العرب كتابا فلسفيًا .هؤالء يحملون نظرة منقوصة
عن الفلسفة التي ال يستعملونها إال للتدريس فقط.
فتحي التريكي
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يوم الفلسفة في الدوحة ال حدود بين التخصصات

لقاءات أصدقاء الحكمة

الدوحة ـ العربي الجديد

كـ ـك ــل عـ ـ ـ ــام ،وبـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة «ال ـ ـيـ ــوم
ّ
الـعــاملــي لـلـفـلـسـفــة» ،نــظــم بــرنــامــج
ال ـف ـل ـس ـف ــة ف ـ ــي «مـ ـعـ ـه ــد الـ ــدوحـ ــة
ل ـل ــدراس ــات ال ـع ـل ـيــا» م ـنــذ بـضـعــة أيـ ــام ن ــدوة
عـلـمـيــة خـ ّـصـصـهــا ل ــدراس ــة واقـ ــع وت ـحــديــات
وآف ــاق ال ــدرس الفلسفي فــي الـعــالــم الـعــربــي،
بمشاركة باحثني من جامعات عربية مختلفة
ّ
وطــاب املعهد .من يتأمل الوضعية الحالية
الـتــي تعيشها الفلسفة ّ فــي الـسـيــاق العربي
بــأعــن ن ـقــديــة ،ل ــن ي ـتــأخــر ف ــي ال ـح ـكــم عليها
سلبًا ،وهــي حالة غير معزولة عن الوضعية
التاريخية التي عاشتها الفلسفة في السياق
العربي بمختلف محطاته التاريخية؛ إذ كانت
دائمًا محل رفض اجتماعي وسياسي وديني.
ورغ ــم اعـتـمــاد املـنــاهــج التربوية العربية في
السنوات األخيرة تدريس الفلسفة وانضمام
دول جديدة إلى دائرة االنشغال الفلسفي ،إال
أن هــذا االهـتـمــام املـتــزايــد لــم يــرتــق بالتفكير
ال ـف ـل ـس ـفــي ال ـع ــرب ــي إل ـ ــى م ـس ـت ــوى امل ـم ــارس ــة
النقدية وإلــى مساءلة الحاضر واستشكاله؛
وهــو األمــر الــذي تعكسه املناهج التدريسية،
واإلنتاجات الفكرية الغارقة في املدرسية.
وبـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة «ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ال ـ ـعـ ــاملـ ــي ل ـل ـف ـل ـس ـف ــة»،
ّ
نــظــم بــرنــامــج الـفـلـسـفــة ف ــي «م ـع ـهــد الــدوحــة
لـلــدراســات الـعـلـيــا» ،يــوم اإلث ـنــن 22 ،تشرين
الـ ـث ــان ــي /ن ــوف ـم ـب ــر ال ـ ـج ـ ــاري ،ن ـ ـ ــدوة عـلـمـيــة
خـ ّـصـصـهــا ل ــدراس ــة واقـ ــع وت ـح ــدي ــات وآف ــاق
الــدرس الفلسفي في العالم العربي ،بحضور
ومـشــاركــة باحثني وطــاب وأكاديميني عرب
مــن جــامـعــات عربية مختلفة .وهــي مناسبة
أضـحــت بالنسبة لــ«مـعـهــد ال ــدوح ــة» تقليدًا
سنويًا يحتفي بالفلسفة وبأصدقاء الحكمة
في العالم العربي.
وقـ ــد صـ ــرح ع ـب ــد الـ ــوهـ ــاب األف ـ ـنـ ــدي ،رئ ـيــس
«معهد الــدوحــة للدراسات العليا» بالوكالة،
فــي كلمته الترحيبية« ،بـقــدرة الفلسفة على
تجاوز الحدود الفاصلة بني كل التخصصات
املعرفية املختلفة ،وكــذا مساهمتها فــي فهم
الواقع وتحدياته».
امتدت الندوة على جلستني؛ اهتمت الجلسة
األول ـ ـ ـ ــى بـ ــواقـ ــع وت ـ ـحـ ــديـ ــات وآف ـ ـ ـ ــاق الـ ـ ــدرس
الـفـلـسـفــي ف ــي ال ـعــالــم ال ـعــربــي؛ وق ــد افتتحت
الـجـلـســة الـبــاحـثــة إل ـيــزاب ـيــت سـ ــوزان كـســاب،
األسـ ـ ـت ـ ــاذة املـ ـش ــارك ــة ف ــي ب ــرن ــام ــج الـفـلـسـفــة
بـ«معهد الدوحة للدراسات العليا» ،إذ اهتمت
بتناول بعض املحطات التاريخية التي ّ
مرت

م ـن ـهــا الـفـلـسـفــة ال ـعــرب ـيــة املـ ـع ــاص ــرةُ ،م ـب ــرزة
التحديات الـتــي تــواجــه ال ــدرس الفلسفي في
العالم العربي؛ ومنها «وصل الدرس الفلسفي
بــالـعـلــوم االجـتـمــاعـيــة وال ـس ـيــاس ـيــة» مـعــززة
طــرح ـهــا ب ـب ـعــض الـ ـس ــردي ــات ال ـع ـل ـم ـيــة الـتــي
تناولت واقع الدرس الفلسفي العربي.
وفي السياق نفسه ،قدمت الباحثة نايلة أبي
نادر ،أستاذة الفلسفة العربية اإلسالمية في
الجامعة اللبنانية ،مداخلة بعنوان «تحديات
ت ــدري ــس ال ـف ـل ـس ـفــة ف ــي امل ــرح ـل ـت ــن ال ـثــانــويــة
وال ـجــام ـع ـيــة» ،تـنــاولــت فـيـهــا بـعــض املـشــاكــل
الـتــي يــواجـهـهــا ال ــدرس الفلسفي فــي لبنان.
ومــن بني أبــرز التحديات التي أشــارت إليها:
«وجود هوة واضحة بني التنظير في املنهاج
الفلسفي وبني تطبيقه في الصف ،هذا الفرق
الذي يدل على خلل في التعاطي مع علم قائم
له تاريخه ومنهجياته وأعالمه» ،كما قدمت
قــراءة نقدية ملسار تعليم الفلسفة في القسم
ال ـثــانــوي وال ـجــام ـعــي بـلـبـنــان ،مـقــدمــة أيـضــا
ب ـعــض آل ـي ــات ال ـت ـعــاطــي م ــع م ـســألــة تــدريــس
الفلسفة.
من ناحية أخرى ،قدم الباحث املغربي محمد
الـشـيــخ ،أسـتــاذ الفلسفة السياسية وفلسفة
ال ــدي ــن وال ـق ـيــم وال ـح ــداث ــة ب ــ«جــام ـعــة الحسن
الثاني» بالدار البيضاء ،مداخلة تناول فيها
«ب ـعــض م ـفــارقــات الــوضــع الـفـلـسـفــي الـعــربــي
ال ـ ــراه ـ ــن ،وذل ـ ــك مـ ــن خ ـ ــال نـ ـظ ــره إل ـ ــى ث ــاث

مبنى «معهد الدوحة» و«المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات» في الدوحة

محددات تفسر هذه املفارقات .وتتجلى هذه
ّ
املحددات أساسًا في الوضع الفلسفي العربي
ال ـق ــدي ــم ومــوق ـف ـنــا م ـن ــه ،وال ــوض ــع الـفـلـسـفــي
الغربي الحديث ،والواقع العربي الحالي.
تـتـعـلــق امل ـف ــارق ــة األولـ ـ ــى ،ح ـســب ال ـش ـيــخ ،في
الـ ــدعـ ــوة إلـ ــى اس ـت ـئ ـن ــاف االت ـ ـصـ ــال ب ــال ـت ــراث
الـفـلـسـفــي ال ـقــديــم م ــع الـفـشــل ف ــي إح ـي ــاء هــذا
الـ ـت ــراث امل ـي ــت .وت ـك ـمــن امل ـف ــارق ــة ال ـثــان ـيــة في
الــدعــوة إلــى تبني مــوقــف نـقــدي مــن الفلسفة
الـغــربـيــة ،والـعـجــز فــي املـقــابــل عــن تقديم هذا
الـنـقــد واالك ـت ـف ــاء بـتـقــديــم نـقــد مـنـكـمــش على
الجانب العقدي .وتتمثل املفارقة الثالثة في
التسليم بأن الفلسفة ابنة بيئتها ،مع الفشل
في إنتاج فكر فلسفي عربي أصيل.
أم ـ ــا ال ـج ـل ـس ــة ال ـث ــان ـي ــة ف ــاه ـت ـم ــت ب ـم ـنــاق ـشــة
ق ـضــايــا فـلـسـفـيــة م ـعــاصــرة مــرتـبـطــة أســاســا
بالديمقراطية وحـقــوق اإلن ـســان .وقــد افتتح
الباحث اللبناني رجا بهلول ،أستاذ ورئيس
برنامج الفلسفة في معهد الــدوحــة ،الجلسة
ب ـم ــداخ ـل ــة حـ ــول ال ـع ــاق ــة ب ــن الــدي ـم ـقــراط ـيــة
ً
وحقوق اإلنـســان ،متسائال فيها عن العالقة
املمكنة بــن الــديـمـقــراطـيــة وح ـقــوق اإلن ـســان،
ومـبـ ّـيـنــا ال ـعــاقــة امل ـتــوتــرة بــن الــديـمـقــراطـيــة
وحقوق اإلنسان.
وف ــي الـسـيــاق نـفـســه ،ق ــدم الـبــاحــث التونسي
م ـن ـيــر ال ـك ـش ــو ،أسـ ـت ــاذ ال ـف ـل ـس ـفــة الـسـيــاسـيــة
بـ«معهد الدوحة للدراسات العليا» ،مداخلة
تناول فيها «نظرية الديمقراطية بني الفلسفة
والـعـلــوم الـسـيــاسـيــة» .وانـطـلــق فــي مداخلته
من تقديم بعض «املواقف الفلسفية املتحفظة
تـجــاه صــاحـيــة الــديـمـقــراطـيــة كـنـظــام للحكم
ولتدبير شؤون الناس منذ أفالطون وأرسطو
ً
وصوال إلى القرن العشرين».
ّ
وف ــي مـقــابــل ذل ــك ،ب ــن الـكـشــو كـيــف سيطرت
نظريات العلوم السياسية على الجدل حول
املستندة
الديمقراطية وخاصة تلك النظريات
ّ
إلى التحديد الواقعي للديمقراطية كما سنه
جوزيف شومبيتر .وقــد خلص في مداخلته
إلـ ــى ت ـب ـي ــان الـ ـج ــدل ب ــن ال ـف ــاس ـف ــة وع ـل ـمــاء
السياسة حول مدى إمكانية تجاوز التعريف
الواقعي للديمقراطية.
مـ ــن ن ــاح ـي ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ق ـ ــدم الـ ـب ــاح ــث امل ـغ ــرب ــي
رش ـي ــد ب ــوط ـي ــب ،أسـ ـت ــاذ ال ـف ـل ـس ـفــة بــ«مـعـهــد
الــدوحــة لـلــدراســات العليا» ،مداخلة بعنوان
«عــن فلسفة ال تفكر :في الحاجة إلــى ترجمة
اجـتـمــاعـيــة لــأف ـكــار» ،ت ـنــاول فـيـهــا الـفــوضــى
التي تحكم السياق الثقافي العربي وعالقته
بالسياقات الثقافية األخ ــرى وخــاصــة عالقة
الـفـكــر الـعــربــي بالفلسفة الـغــربـيــة الـحــديـثــة؛
إذ ظلت بــرأيــه «تـتـحـ ّـرك خــارج الخصوصية،
مرتهنة لثنائيات مــزيـفــة مــن قبيل األصــالــة
واملـعــاصــرة ،ســواء تعلق األمــر باألفكار التي
تــم نقلها أو املــؤلـفــات الـتــي تتم ترجمتها أو
امل ــدارس الفكرية واألدب ـيــة والفنية الـتــي يتم
االن ـف ـت ــاح ع ـل ـي ـهــا» ،م ــؤك ـدًا ف ــي ال ـس ـيــاق ذات ــه
على الحاجة إلــى ترجمة اجتماعية لألفكار؛
تتوافق مع حاجيات سياقنا العربي وأسئلته
الراهنة.
وق ـ ــد شـ ـه ــدت ال ـ ـنـ ــدوة ت ـع ـق ـي ـبــات ون ـق ــاش ــات
وإضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءات م ـ ــن طـ ـلـ ـب ــة بـ ــرنـ ــامـ ــج ال ـف ـل ـس ـف ــة
وم ـ ـ ــن أكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــن وبـ ــاح ـ ـثـ ــن م ـ ــن م ـخ ـت ـلــف
ال ـت ـخ ـص ـصــات ،ارت ـب ـط ــت أس ــاس ــا ب ـمــوضــوع
ال ـنــدوة وبـمــداخــات املـشــاركــن فيها ومثلت
مناسبة إلعادة التفكير في واقع الفلسفة في
العالم العربي والتحديات التي تواجهه.
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خصوصية الكاتب

فواز حداد
ّ

الكثير من
تلفت حياة الكاتب االهتمام لدى ّ
ّ
القراء ،كنوع من الفضول املثير ،يحثهم على
ّ
ّ
التعرف إلى أطوار حياته ،وأخباره الخاصة،
ّ
ّ
التلصص عليه ،ومالحقة
ورب ـمــا مـمــارســة
الشائعات عنه ،وما يدور حوله من أحاديث،
بما ينحو أحيانًا إلى اإلشادة به ،أو إسقاط
األه ـم ـي ــة ع ـن ــه ،أو ن ـفــي م ــا ي ـ ــؤذي سـمـعـتــه،
ّ
ورب ـمــا تـصــديــق األخ ـبــار الـسـ ّـيـئــة عـنــه ،وكــل
منها ال يخلو من ّ جاذبية.
هــل لـلـقــارئ ال ـحــق فــي الـتـعــرف إل ــى الـحـيــاة
الشخصية للكاتب؟ هناك وجهة نظر قوية،
ت ـقــول إن ال ـكــاتــب امل ـش ـهــور ي ـغــدو شخصية
عـ ّ
ـام ــة ،ال خـصــوصـيــة ل ــه ،وال غـضـ ّـاضــة في
ّ
السعي إلــى الـتـعــرف إلـيــه ،بــل يـحــق للقارئ
بعدما تابع كتاباته ردحًا من
اقتحام عاملهّ ،
الــزمــن .ه ــذا ال ـحــق فــي املـعــرفــة ،يمنحه ّإي ــاه
ً
ّ
الكاتب نفسه ،الــذي شكل فــي حياته عامال
ّ
إيـجــابـيــا أو مــؤنـ ِـســا ،ورب ـمــا ّ بـعــث األم ــل في
ٌ
لحظات ســوداء .إنه مدين له ،لقد
داخله في ً
مـنـحــه مـتـعــة ول ــو كــانــت ع ــاب ــرة ،أو ت ــرك في
ً
جميال ،كان انطباعًا ّ
طيبًا جعله
نفسه أثـرًا
يحتمل الحياة.
ّ
ّ
في
الكتب ّ
لــو تقصينا مــا يمكن أن تـحــركــه َ
سلبًا أو إيجابًا ،لا تمكنا
داخل البشر ،سواء ّ
من إحصائها أو توقعها ،ولــو كانت عبارة
عن أحاسيس ّأدت إلــى تراكمات متناقضة،
ّ
إلى ّ
تعزز نوايا َ
حسنة ومشاعر
حد يمكن أن
راق ـ ـيـ ــة ،أو ارت ـ ـكـ ــاب حـ ـم ــاق ــات أو م ــوب ـق ــات
بــدعــوى الـتـحـ ّـرر مــن املجتمع ،أو تخلق في
العظمة الفارغةّ ،أو تبيح لنا
داخلنا مشاعر ّ
قتل الناس على أنهم ال يستحقون الحياة.
ً
أكثرها إقـبــاال
لــذلــك ،تـبــدو الكتب الجنسية ّ
ّ
مضادة
بتحريضها الغرائز ،خصوصًا أنها
للملل ،متخمة باملتع الدنيوية.
ّ
ّ
مــا يـعــود بنا إلــى الـكــتــاب .إن أكـثــر مــا يثير

منذر جوابرة ،من سلسلة «أجساد مهاجرة»

بمج ّرد نشره عمله
األول ،يع ّرض الكاتب
ّ
حياته للكشف
ّ
شهية ّ
القراء في عواملهم الخفية ،خصوصًا
ُ
املشهورين منهم ،هي نقائصهم ومباذلهم
وانحرافاتهم وجنونهم ،وهي نزعات مبالغ
بها أو غير حقيقية ،إن لم تظهر على السطح،
ّ
على أل تؤول على غير وجهها الحقيقي.
فــا ننسى أن مــا أشـيــع عــن ج ــوالت فلوبير
ومـ ــوبـ ــاسـ ــان وبـ ـ ـل ـ ــزاك ال ـل ـي ـل ـي ــة فـ ــي ع ــوال ــم
ال ـع ــاه ــرات ،وانـتـقــالـهــا إل ــى رواي ــات ـه ــمّ ،أدى

ف ــي ذل ــك ال ــوق ــت إل ــى ارتـ ـب ــاط سـمـعــة األدب
ّ
ب ــال ــدع ــارة ،لـكــن ك ــان فــي االط ـ ــاع عـلــى هــذه
ال ـ ـعـ ــوالـ ــم ال ـت ـع ــري ــف ب ـع ـب ــودي ــة الـ ـع ــاه ــرات
ّ
واس ـت ـغــال ـهــن ،بـسـبــب ال ـف ـقــر الـ ــذي يــرزحــن
تحت وطأته.
ولــم تكن حياة بيكاسو غرائبية كما بــدت،
ّ
إل لغرائبية مــا أنـتـ َـج مــن فــن كسر القواعد
امل ـت ـعــارف عـلـيـهــا ،انـعـكــس عـلــى مــا لــم تــوح
ب ــه ت ـص ــرف ــات ــه ،وجـ ــاراهـ ــا دال ـ ــي ب ـت ـصـ ّـرفــات
ّ
ودل ـ ـ ــت إل ـي ــه ك ـ ّ
ـرس ــام
ت ـع ـ ّـم ــد ب ـه ــا اإلدهـ ـ ـ ــاش
ص ــاح ــب ت ـص ــرف ــات غ ـيــر ع ــادي ــة ،ل ـك ـنــه كــان
فنانًا حقيقيًا ،ومثله بيكاسو لم يكن ّ
تعدد
ّ
عــاقــاتــه وزي ـجــاتــه الـنـســائـيــة إل انـعـكــاســا
عن أشكال وأساليب
لقلقه الدائم في بحثه ّ
جديدة ،حسب بعض النقاد.
باملناسبة ،عاش الرائد نجيب محفوظ حياة
روتينية مـحــدودة مــن البيت إلــى الوظيفة،
ومقهى «ري ــش» ،وس ـهــرات ال ـعــوام .مــن هذا
العالم الصغير ،كشف عن عالم كــان بحجم
ّ
َ
عك َس الحياة االجتماعية ّ
لعدة
مصر كلها،
أجيال من دون تهاويل شخصية .في الواقع،
لــم تـكــن ح ـيــاة مـحـفــوظ ال ـخـ ّ
ـاصــة مكشوفة،
ّ
ُ
ـده ،ومــا ادعــاء
وكــانــت
خفاياها ملكًا لــه وح ـ ّ
ّ
ّ
االطالع عليها إل من قبيل التوقعات ال أكثر.
ّ
مــا كتبه كـبــار الـكــتــاب مــن رواي ــات وغيرها،
ال يـكـفــي لـلـكـشــف عـنـهــم ،لــذلــك تـنـشــط كتب
ّ
ٌ
صحيح
الـسـيــر وامل ــذك ــرات .مــن جــانــب آخ ــر،
أن الحياة الشخصية للكاتب تعنيه وحده،
ّ
لكنها تعني ّ
بمجرد ما نشر
القراء أيضًا ،إذ
كـتــابــه األول ،وكـشــف عــن ح ـيــوات اآلخــريــن،
فقد ّ
عرض حياته للكشف ،واألدهى ألخطار
ْ
ُّ
ُّ
والتلصص ،لكن ما نصيبها من
التجسس
ّ
الحقيقة؟ ال بأس في القول إن الكاتب نفسه
قــد يجهلها ،فهو يعيشها وال يــراهــا ،ومن
ّ
املبالغة االعتقاد بأن اآلخرين قد يعرفونها،
ّ
لكنهم يحاولون.
(روائي من سورية)

مقاربة
في الحاجة إلى شعراء
وفالسفة
سهيل القش

ٌ
عالقة الفيلسوف ُّ
قديمة ِق َد َم الفلسفة نفسها .أي منذ أن ّ
قرر
بالسلطة
ٌ
ُ
ّ
فالسفة الـتــدخــل فــي مــا ال يعنيهم :ق ــول العالم بــالـكــام ،تعويضًا عن
ُ
َ
الشعراء
عدم قدرتهم على إنجاز ذلك باألفعال .بهذا ،جـ َـاور الفالسفة
ّ
للسماوي منذ أن
املهمومني ِبم ْحنة العالم الحديث ،هــذا العالم املفتقد
ْ
ْ
جرى اغتيال اإلله .قبل سؤال« :ما نفع الشعراء في زمن ِاملحنة؟» ،الذي
ٌ
ْ
طرحه هولدرلن في ّ
مرثيته «خبز ونبيذ» ،كان ّثمة سؤال آخر« :ما نفع
ْ
الفالسفة في زمن ِامل ْحنة؟» .ليس سع ُي أفالطون إلى ِلعب دور سياسي ـ
ّ
ُّ
ّ
ّ
املستبد ــ ،وال تقديم أرسطو النصح إلى
السرقوسي
ولو في ِظل الحاكم
اإلسكندر املقدوني ،بالحالتني الفريدتني من نوعهما في التاريخ .ذلك أن
ّ
ُ
الفلسفة ـ وحالها في هذا حال الشعر ،باملناسبة ـ لم تتوقف ،منذ اللحظة
التي ستصمت فيها السماء ،عن إعادة ابتكار العالم بالكالم الذي كان
من امتيازات العناية اإللهية.
ّ
لم ِّ
ُ
شخ َصه نيتشهّ ،إل إلى ُّ
تحول البشر إلى أفراد
«موت اإلله» ،كما
يؤد
ً
مبعثرين ،منعزلني عن بعضهم كــالـ ّ
ـذرات ،يجدون صعوبة في العثور
ّ
على لغة مشتركة .وقــد أخــذ الـشـعــراء والفالسفة على عاتقهم مهمة
ـذرات البشرية املنسوجة من أنانيات منعزلةّ ،
تجميع هذه الـ ّ
مقدمني لها
ٍ
وعدًا باإلقامة في تاريخ من شأنه أن يحميها من ِمحنة العالم وضائقته.
ّ
وإن كنا َمدينني إلــى الــرواقـ ّـي إبكتيتوس بتمييزه املـهـ ّـم بــن «الـ ِـوحــدة»
الخطاب املشترك
(اجتماع املرء بذاته أو بأناه) وبني «الضائقة» (فقدان ِ
مــع اآلخ ــري ــن) ،ف ـ ّ
ـإن علينا االع ـتــراف بـ َـد ْيـنـنــا أيـضــا إلــى إرنـســت يونغر
والفالسفة الناقدين للحداثة ،الذين أضاءوا على العالقة بني «موت اإلله»
وصعود التقنية ،التي سمحت للفيلسوف بأن يحلم بالفعل السياسي،
وللشاعر بأن يصبح حاجبًا لدى ُّ
السلطة.
ّ
العربي؟
لكن ماذا عن الفيلسوف
ّ
ْإن كان الفيلسوف ،في الغرب ،شاهدًا على «موت اإلله» ،فألن هذا املوت
ً
كان نتيجة للعلم والتقنية اللذين لم يرسما للميتافيزيقا ّأي مكان في
ّ
ّ
الغربي
الوضعيةّ .أما الفيلسوف العربي ،فهو يختلف عن ذلك
رؤيتهما
ُ
في واقعة مختلفة جذريًا :تولد اآللهة في الشرق ،لكنها ال تموت أبدًا .ومن
تغير تمامًا املعطيات التي ّ
شأن هذه املالحظة أن ّ
حددت املصير املأساوي
ِ
للفلسفة والفن في الغرب.
ً
 -1فقد كان على الفيلسوف العربي أن يجد صيغة للتعامل مع إلـ ٍه ما
ّ
يزال حاضرًا وليس من املتوقع موته في القريب العاجل ،ومع العواقب
ّ
يتسبب بها غيابهّ .إن عملية التفريد ،أو التحويل إلى أفراد ،التي
التي قد
ً
ّ
عرفتها املجتمعات الغربية فــي الـقــرون الثالثة املــاضـيــة ،تمثل ظاهرة
ّ
العصبية
غريبة على املجتمعات العربية التي تقوم ِبناها االجتماعية على
القبلية والعائلية .وقد كان من شأن هذه ِالبنى أن منعت هذه املجتمعات
من ّ
التطور نحو ثورة صناعية وسياسية ّ
خاصة بها ،قائمة على التفريد
وعلى قرينه :دولة القانون .على ّأن اإلضاءة على هذه املالحظة ال يعني
ّ
َ
أبدًا أنه في إمكاننا أن نخلص إلى القول بوجود ثنائية مؤلفة من كيان ْي
َّ
مجردين ـ الغرب الحديث والعالم العرب غير الحديث ـ ال يتقاطعان أبدًا
ً
ً
ّ
ّ
أو ال يعرفان بعضهما .ومع ذلك ،فإن هنالك حقيقة ال تقل مصداقية عن
َ
شكلي االجتماع هذين ال ّ
يؤدي بالضرورة
هذه ،وهي أن االحتكاك بني
ّ
متأثرًا بالغرب ووفقًا ملسار ّ
تطوراني
الحداثة
إلى دخول العالم العربي
ٍ
ّ
خطي يعيد إنتاج مسار الغرب نفسه.
ّ ً
ّ -2إن املواجهة بني العالم العربي والحداثة األوروبية ،أكانت متمثلة بحملة
ٌ
َ
بونابارت على مصر أو باملدارس التبشيرية األوروبية إلى لبنان ،لرتبطة
ّ
وبالتفوق التكنولوجي الغربي .ومن هنا
تاريخيًا بظاهرة الكولونيالية
ّ
تأتي صعوبة املوقف الفلسفي والسياسي الذي يمكن اتخاذه في وجه
هــذا الـتـفـ ُّـوق :املمانعة ،أي الــدفــاع عــن هوية قومية ثقافية (انـظــر القش،
ُّ
ّ
 ،)1980والسعي إلى تملك هذه التكنولوجيا التي تشكل أساسًا لذلك
ُّ
التفوق.
ّ
كل اإلشكالية التي تواجهها الدولة العربية الحديثة ،منذ النهضة ،تدور
ُّ
حــول هــذا ال ـســؤال :كيف يمكننا تملك التكنولوجيا الغربية مــن دون
ٌ
ّ
نحو آخر:
خسران هويتنا الثقافية؟ سؤال يمكننا إعادة صياغته على ٍ
هل يمكننا القيام بثورة عربية من دون االقتداء أو األخذ بنموذج ثورات
مستقبل
 ،1776و 1789و1917؟ هل ثارت الشعوب العربية من أجل بناء
ٍ
ـاض ي ـهـ ّـدده الـتـفـ ّـوق
عـلــى الـطــريـقــة األوروب ـي ــة أو مــن أج ــل الــدفــاع عــن م ـ ٍ
ّ
واملؤسسات الديمقراطية الغربية؟ كيف يمكن القيام
التكنولوجي الغربي
بـ«ثورة من دون نموذج» (شاتليه.)1975 ،
 -3هل تميل الحداثة األوروبية ،في عالقتها باملجتمعات غير الحديثة،
العلمية
إلى تعميم نموذجها على الشعوب املغلوبة وإلى منحها
األسرار ِ
ٌ
والتكنولوجية ُّ
لتفوقها؟ بعبار ٍة أخــرى :هل للحداثة مصلحة في عوملة
نموذجها بما يجعل من كوكبنا قرية حديثة أو ما بعد حديثة؟ أال يعني
ُّ
ُّ
السلطة؟ تلك هي ٌ
تملصًا طوباويًا من سؤال ُّ
بعض من
هذا تخلصًا أو
األفكار التي ستساعدنا في اإلجابة عن السؤال :ما الذي يعنيه أن يكون
املرء فيلسوفًا عربيًا اليوم؟
بطاقة

مفكر وأستاذ فلسفة لبناني من مواليد زحلة (شرق) عام  ،1946درس العلوم
السياسية في لبنان قبل أن يحصل على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة
السوربون ،وهو اليوم أستاذ للفلسفة السياسية في جامعة الفال بكندا.
مقربًا من الحركات اليسارية التي ّ
جعله التزامه بالقضية الفلسطينية ّ
تفرعت
من «ثورة مايو  »68في فرنسا وإيطاليا ،وهو ما دفعه أيضًا إلى العودة في ما
بعد إلى لبنان مع بداية الحرب األهلية حيث عمل أستاذًا للفلسفة في الجامعة
اللبنانية.
صــدرت لسهيل القش أبحاث عديدة باللغة الفرنسية حــول قضايا الحداثة
والتقنية واالستعمار ،من بينها كتاب مشترك مع ماري هيلني باريزو بعنوان
«تـعـ ّـدد :الحداثة والعالم اإلســامــي» ( ،)2001كما أشــرف على كتب عــدة ،من
بينها« :اإلسالم وحقوق اإلنسان .في ذكرى فرنسوا شاتليه» ،و«الالتكافؤ في
حوار الثقافات» ( ،)2005و«العنصرية الجديدة»(.)2006
مــن مــؤلـفــاتــه بــالـعــربـيــة« :فــي الـبــدء كــانــت املـمــانـعــة؛ مـقــدمــة فــي تــأريــخ الفكر
الـسـيــاســي الـعــربــي» (دار ال ـحــداثــة ،)1980 ،وه ــو عـمــل ضـ َّـمـنــه مجموعة من
املحاضرات ألقاها بني عامي  1978و 1979في الجامعة اللبنانية .وآخر أعماله
بالعربية ٌ
كتاب سيصدر عن «املركز العربي لألبحاث ودراســة السياسات»
ْ
بعنوان «لبنانِ :املرآة املتكسرة» ( .)2022ومن ترجماته إلى العربية «الفلسفة
فــي العصر املــأســاوي اإلغــريـقــي» ل ـ فــريــديــريــك نيتشه (املــؤسـســة الجامعية
للدراسات والنشر.)1982 ،

