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ميسلون للثقافة 
والترجمة والنشر

ونشر  بإنتاج  عنى 
ُ
ت ربحية،  غير  مستقلة،  وبحثية  ثقافية  مؤسسة 

والثقافية  السياسية  القضايا  تتناول  التي  والكتب  والبحوث  الدراسات 

واالجتماعية واالقتصادية في منطقة الشرق األوسط، وتولي اهتماًما 

واأللمانية،  والفرنسية  اإلنكليزية  األوروبية،  اللغات  بين  بالترجمة  رئيًسا 

والتفكير  الثقافية  التنمية  في  اإلسهام  إلى  وتهدف  العربية.  واللغة 

قيم  تعميم  وإلى  واالبتكار،  العلمي  بالبحث  الجاد  واالعتناء  النقدي 

الحوار والديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان. وتسعى لتبادل الثقافة 

مع  وثيقة  تعاون  وعالقات  شراكات  وإقامة  والخبرات،  والمعرفة 

واألوروبية.  العربية  والعلمية،  الثقافية  والمراكز  والمعاهد  المؤسسات 

بهم  واالرتقاء  بيدهم،  واألخذ  الشباب،  وتدريب  تعليم  بأهمية  وتؤمن 

التدريبية  خططها  لتكون  وتعمل  واإلنتاج،  اإلبداع  م 
َّ
سل في  ومعهم 

متوافقة مع المعايير العالمية، بالتعاون مع مجموعة من الخبراء العرب 

واألوروبيين.

لمؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر مقران رئيسان في مدينتي 

في  منهما؛  كل  في  السارية  القوانين  إلى  استناًدا  وإسطنبول،  باريس 

فيرساي   /  Yvelines إيفيلين  محافظة  قبل  من  مرخصة  جمعية  فرنسا: 

Versailles، رقم الترخيص 1537، تاريخ 27 حزيران / يونيو 2020. وفي تركيا: 

ست في 17 تموز/ يوليو 2017، بسجل تجاري رقم )51014(، وحصلت  ّسِ
ُ
أ

رقم  تحت  بتركيا  والسياحة  الثقافة  وزارة  من  التسجيل  شهادة  على 

والنشر،  التأليف  لحقوق  العامة  المديرية  في  عضوية  ولها   .)36020(

والمنشورات  للمكتبات  العامة  المديرية  في  عضويتها  إلى   
ً

إضافة

ا عضوية في اتحاد 
ً

التابعتين لوزارة الثقافة والسياحة التركية، ولها أيض

.)TBYM( الناشرين العرب ورابطة الناشرين األتراك
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اإلشارة المرجعية للدراسة: 

يجوز استخدام هذه الدراسة ألغراض البحث والتدريس والتعلم بشرط اإلشارة المرجعية إليها، كاآلتي:

حريري، نور )2022(، الحاجة ليست إلى فلسفة عربية.. بل إلى ثورات فلسفية عربية، ميسلون للثقافة والترجمة والنشر.

حقوق النشر

هذا المصنف منشور برخصة اإلبداع المشاعي

ر بالضرورة عن آراء ميسلون للثقافة  ر عن كاتبها، وال تعّبِ اآلراء الواردة في الدراسة تعّبِ
والترجمة والنشر 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر

الكاتبةالكاتبة

نور حريري

مهندسة وكاتبة ومترجمة. ماجستير في الفلسفة. حائزة على المركز األول في مسابقة القصة القصيرة 
لعام 2016 التي ينظمها المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط في برشلونة، إسبانيا. لها عدة ترجمات 
الميثولوجيا  عيم: 

ّ
الن ُسُبل  بتلر،  لجوديث  الصهيونية  ونقد  اليهودية  الطرق:  مفترق  منها:  منشورة 

والتحّول الشخصي لجوزيف كامبل، الحياة النفسية للسلطة: نظريات في اإلخضاع لجوديث بتلر؛ وعدة 
ا، جوديث بتلر: أدائيات الذات. 

ً
أبحاث منشورة منها: الترجمة تفكيكًيا: الخطاب النسوي نموذج



احتفاًء باليوم 

العالمي للفلسفة

ميسلون للثقافة والترجمة والنشر، في االحتفاء باليوم  رغبت 

العالمي للفلسفة، يوم الخميس 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، 

الجوهري  وارتباطها  وبأهميتها  الفلسفة،  بمكانة  ا 
ً

اعتراف

بجميع الميادين الفكرية والسياسية والحياتية. 

ولهذا الغرض دعت عدًدا من المفكرين والمثقفين وأساتذة 

الفلسفة والمهتّمين إلى المشاركة في اإلجابة عن عدٍد من 

ق بالفلسفة في المنطقة العربية:
ّ
األسئلة المحورية التي تتعل

1 -    هل هناك فلسفة عربية؟

هذا  في  دوٌر  للفلسفة  هل  الفلسفة؟  دور  انتهى  -  هل   2

العصر الذي يوصف بأنه عصر العلم؟

العديدة  والسياسية  الثقافية  المشكالت  إلى  النظر  في   -  3

التي تعانيها مجتمعاتنا في المنطقة العربية، هل يحتاج 

 إلى الفلسفة؟ أم أن الممارسة 
ً

حّل هذه المشكالت فعال

الواقعية وحدها كافية إلنتاج الحلول؟
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في النظر في السؤالين اللذين طرحتهما ميسلون للثقافة والترجمة والنشر على القّراء في اليوم العالمي للفلسفة، »هل 
ا عميًقا 

ً
هناك فلسفة عربية؟« و »هل للفلسفة دوٌر في هذا العصر الذي يوصف بأنه عصر العلم؟«، أجد أن هناك ترابط

بينهما. وعليه، سأجيب عنهما مًعا في إجابة واحدة. 

لذلك،  ي. 
ّ

الخصو�صي/الكل الذاتي/املوضوعي،  اإليديولوجي/املعرفي،  ثنائية  السؤالين بوضوح أحد طرفي  كّل من  يتناول 
 في دفاع عن ما 

ً
 من الخوض النمطي والعقيم في الدفاع عن أحد طرفي الثنائية والتصدي للطرف املضاد الثاني، أي مثل

ً
بدل

طة ويدعو إلى »العودة« إلى التراث واألصل، 
ّ
هو عربي وهجوم على ما هو غربي، وهو دفاع غالًبا ما يحمل نزعة أصولية متسل

 من هذا 
ً

طة، بدل
ّ
أو دفاع عن ما هو غربي وهجوم على ما هو عربي، وهو هجوم غالًبا ما يحمل نزعة مركزية أوروبية متسل

بـ »العربي«، »العلمي«، »الفلسفي« هنا.   سابًقا على هذين السؤالين يجب طرحه، وهو ما املقصود 
ً

وذاك، أجد أن سؤال
فالعلقة بين أطراف الثنائيات ل يحكمها التناقض املعرفي بقدر ما يحكمها التناقض اإليديولوجي، وفهم هذه املصطلحات 

ل تحكمه الصحة بقدر ما يحكمه الفهم املتداول والشائع الذي يخلط بين املصطلحات. 

واللغوية  الجغرافية  الناحية  من  ثابًتا  جوهرًيا  طابًعا  الفلسفة  على  يضفي   ،
ً

أول عربية،  فلسفة  وجود  عن  السؤال  إن 
والثقافية، وهنا يجدر بنا أن نستفسر عن الحدود الجغرافية املقصودة لهذه الفلسفة العربية، التي تفصلها عن الحدود 
 الفلسفة اليونانية، التي يبعد مقّرها في أثينا 2500 كيلومتر عن دمشق، والتي 

ً
الجغرافية للفلسفة الغربية، وكيف تصبح مثل

ساهم فيها فلسفة سوريون مثل نومانويس وداماسكيوس ولوقيانوس وفرفوريوس ومصريون مثل أفلوطين وأمونيوس 
 يسكن في الجهة الثانية من الكرة األرضية، 

ً
َندّي مثل

َ
السقاص وإكليمندس اإلسكندري، فلسفة غربية يتبجح بها مواطن ك

ويشعر العربي حيالها بالغرابة وعدم النتماء ما يجعله يتوه ويبحث عن فلسفة تخّصه؟ ثانًيا، إن السؤال عن وجود فلسفة 
عربية، واإللحاح على البحث عن خصوصية عربية فلسفية، بعد أن احتكرت الفلسفة الغربية العقل والكلمة واللوغوس، 
هو قذف تلقائي ريا�صي للعربّي إلى خارج حسابات العقل، إلى العاطفة واإلحساس واللعقلنية، وهو تقييد للعربي ببحث 
ا، إن السؤال عن وجود »فلسفة عربية« يضع الفلسفة العربية تلقائًيا 

ً
عقيم عن فلسفة غير موجودة إل لدى الغرب. ثالث

خارج العلم ويجعلها ذاتية خاضعة لوجهات النظر، وغير موضوعية، ول ُيبنى عليها. والدعاء الشائع أن الفلسفة غير علمية، 
الفلسفة،  في عالم  اليوم  باطل وبعيد عما جرى ويجري  أو يجب أل تكون علمية، هو ادعاء  أو ل يمكن أن تكون علمية، 
حيث نجد أن الفلسفات »الغربية«، التحليلية بصورة خاصة، قائمة على نوع من أنواع العلم، وكان تطّورها مرهوًنا بالثورة 
اإلبستمولوجية )علم املعرفة أو علم العلم( الكانطية ثم فهم أشكال املنطق الشكلي وإدخال الختصاصات العلمية الجديدة 
املختلفة إليها )علوم النفس والدماغ واألعصاب والعلوم اإلدراكية(. غير أن الخلف الجوهري بين الفلسفات »التحليلية« 
ُيَعّد علمًيا ومنطقًيا في الفلسفة وما  وتلك »القارية« )نقد بوبر وراسل وغيرهما للمنطق الهيغلي( كان حول فهم العلم وما 
ُيَعّد غير ذلك، فحتى الفلسفات القارية سعت ومازالت تسعى إلى أن تكون علمية من خلل اتباع النقد واملنطق العلميين، 
باستثناء بعض التوجهات الثانوية وبعض التيارات ما بعد الحداثية. وعليه، إن السؤال عن فلسفة عربية بطبيعته ُيف�صي 

إلى السؤال الثاني »هل للفلسفة دوٌر في هذا العصر الذي يوصف بأنه عصر العلم؟«

إن السؤال عن فلسفة عربية نفسه في حاجة إلى مساءلة، ول يكون له معنى إل ضمن إطار فكري معين. وهذا ل يعني أنه 
ليست هناك حاجة إلى حركة فلسفة عربية اليوم، أو ليست هناك حاجة إلى وجود فلسفة عرب حسب املعطيات الزمنية 
والجغرافية والثقافية الحالية، أو أن الفلسفة ل ترتبط بالثقافة وعناصرها اللغوية والنفسية والطقسية، أو أن الثقافة 
العربية ليست لها حركة تاريخية خاصة إلنتاج فلسفة خاصة، لكن »الفلسفة« التي يجري عليها الكلم ليست »الفلسفة« 
نفسها، و«العربية« التي يجري عليها الكلم ليست »العربية« نفسها، بل هي »عربية« أنتجها منطق ديني معين ومنطق غربي 

معين، و«فلسفة« أنتجها منطق علمي معين يحتاج إلى النقد والتفكيك واملساءلة. 
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وعليه، من دون قلب السؤال رأًسا على عقب، تستحيل اإلجابة عن هذا السؤال، ويستحيل إيجاد فلسفة عربية. 

إن القبول بالبحث عن فلسفة عربية باسم الخصوصية الثقافية يجعل الفلسفة مجرد تمثيل من بين تمثيلت أخرى 
شة وخارجية. إن  كثيرة، ما يجعل الفلسفة العربية فلسفة إيديولوجية بالضرورة، وغير علمية بالضرورة، وما يبقيها مهمَّ
القبول بالبحث عن فلسفة عربية هو قبول بتساوي جميع الفلسفات على الكرة األرضية )ماذا نعرف عن فلسفات شرق 

آسيا وتطّوراتها؟(، وهو أمر عار تماًما من الصحة. 

من ناحية أخرى، إن إمكان وجود فلسفة عربية يتوقف على فهم واقعها وموقعها، حيث ل يتساوى موقعها مع مواقع 
نَتج في علقات معرفية، في صراع معرفي مع السلطة السياسية 

ُ
نَتج الفلسفة إنتاًجا، ل توَجد إيجاًدا، ت

ُ
الفلسفات األخرى. ت

إنتاجها األولى من جهة، وفي صراع مع املنطق الستشراقي الذي يحتكر  التي تمتلك أدوات  مة بما هو ديني وثقافي( 
ّ

)املتحك
ي واملوضوعي والعلمي 

ّ
مصطلحات وشروط إنتاجها الثانية من جهة أخرى. تكتسب الفلسفة من خلل هذا الصراع الطابع الكل

، ول تكون فلسفة عربية ذات خصوصية معينة 
ً
، ل الخصو�صّي، تكتسب وجوًدا حًقا وصوًتا مسموًعا تفهمه اللغات كافة

ً
أول

 عربًيا بعناصر عربية 
ً

إل بعد اعترافها واعتراف الجميع بكلّيتها، حينها تتمظهر وتتجسد في خصوصية ثقافية، وتتخذ شكل
ولغة عربية وقضايا عربية، وتكون هذه الخصوصية استمراًرا لكلّيتها. إن الخصو�صي والفردي، كما يرى هيغل، ليسا »آخر« 

ي نفسه في شكل الخصو�صي والفردي. 
ّ

الكلي، وليسا نتيجة له؛ بل هما الكل

الحقل  تجدد  تاريخ  ليس  تاريخهما  أن  أخرى،  جهة  من  العلم  وتاريخ  جهة،  من  الفلسفة  تاريخ  على  لع 
ّ
مط كل  يعرف 

ليس  الفردية،  اإلسهامات  إنتاج  تاريخ  ليس  الفلسفية،  واألفكار  العلمية  التطّورات  تاريخ  ليس  العلمي،  والحقل  الفلسفي 
مجموع الكتشافات أو تراكم اإلبداعات الفردية، سواء أكانت شرقية أم غربية، بل هو تاريخ الصراعات والثورات العلمية 
ق فلسفات 

َ
حِدث انقطاعات وفجوات وتغيرات بنيوية في التاريخ نفسه، فُتخل

ُ
والصراعات والثورات الفلسفية، الثورات التي ت

ُد علوم جديدة، ول تنتشر هذه العلوم واألفكار ول تسود في النهاية إل سياسًيا. وفي هذا الصدد، يذكر توماس كون، 
َ
وتول

في كتابه املهم »بنية الثورات العلمية«، إن العلم ليس نظاًما تراكمًيا من املعارف الجزئية، أي حتى العلم لم يخضع للمنطق 
الخطي، أو للمنطق التراكمي، كما ُيزَعم، بل خضع لفجاءات وتغيرات كبرى حرَّضت عليه، حرَّضت على اكتشافات واختراعات 

علمية معينة. ومن دون هذه الفجاءات، أي هذه الثورات، ما كان ممكًنا بلوغ ما ُبلغ في العلم. 

تطور العلم كان على صورة ثورات متلحقة، كل ثورة لها نموذجها الخاص، أي البارادايم الخاص بها واملستمد من نظرة 
األفصح  املثال  يكون  وقد  السياسة.  بفعل  إل  عليها  ومصادق  ومسيطرة  سائدة  النظرة  هذه  تكون  ول  العالم،  إلى  جديدة 
على ذلك هو ظاهرة العنصرية العلمية في الغرب، التي سادت بين القرن السابع عشر والقرن التاسع عشر، ولتزال آثارها 
قائمة، والتي اعتمدت على األنثروبولوجيا والبيولوجيا والطب لتثبيت مزاعمها، واسُتخدمت لتبرير الستعباد والستعمار 
رت العنصرية علمًيا، لتثبيتها سياسًيا. ولم يكن العلم وراء إنهاء هذه  كبت في حق الشعوب األفريقية، حيث ُبّرِ

ُ
واملجازر التي ارت

الظاهرة، لم تكن الكتشافات العلمية والطبية والبيولوجية التي أدت إلى إنهاء العنصرية أو الستعباد أو ظهور الخطابات 
املناهضة للعنصرية. إن تمّرد الشعوب األفريقية على العبودية في أميركا، وانتشار النزعات التحررية والثورات الحتجاجية 
 إلى التعديلت الدستورية لجعل العبودية غير قانونية وتحرير العبيد، ثم أدى إلى تغّير 

ً
والحركات الجتماعية، هو ما أدى أول

في املزاج العام، وظهور بارادايم جديد مفعم بمفاهيم الحرية واملساواة، ما حرَّض العلم على البحث املتعّمق، وتغيير أدواته، 
الكتب  الفلسفة. وكثير من  العلمية. واألمر نفسه ينطبق على  العنصرية  تنفي مزاعم  نتائج علمية  إلى  النهاية  في  والوصول 

ثوا عن ذلك.  والكّتاب قد تحدَّ
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 هنا، لكن ما يمكن قوله 
ً
يطول الحديث في هذا املوضوع، وتكثر األمثلة والبراهين، ول يمكن اإلملام بجوانب املوضوع كافة

في هذا الشأن: إن ما نحتاجه من أجل الوصول إلى فلسفة عربية تخّصنا وحدنا ليس تجميًعا ألفكار فلسفية من هنا وهناك، 
 لفلسفة هنا وفلسفة هناك. إن ما نحتاجه، باألحرى، لفلسفة 

ً
ليس تشجيًعا لفيلسوف هنا وفيلسوف هناك، ليس مأَسسة

ية وغير العربية، هو الحوار الصراعي )غير العنيف طبًعا( مع الفلسفات غير 
ّ
عربية تخّصنا، هو الحضور في الفلسفة الكل

رس، وبتسمية 
ّ
العربية، هو الحوار الصراعي أيًضا مع ما هو عربي )فلسفي أو ثقافي أو ديني( بكرامة، ل بالتسّول ول بالتغط

ا عربًيا يتحّدث عن الحيوانات ل 
ً
األشياء بمسمياتها، هو اإليمان بأن الفلسفة لنا بقدر ما هي لهم، هو اإليمان بأن فيلسوف

يقّل أهمية عن فيلسوف يتحّدث عن السياسة، هو الوجود في املجالت الفلسفية كلها، وليس املجالت التي »تخّصنا وترتبط 
بقضايانا فحسب«، هو إحداث ثورة في فهمنا للفلسفة وفهمنا للعلم، وفهمنا للخصو�صي والعربي في الفلسفة الذي ل يمكن 
لة للفلسفة،  ي وعلمي وعالمّي، وفهمنا لطبيعة حاجتنا إلى الفلسفة، وفهمنا للحدود املتخيَّ

ّ
 تماًما عما هو كل

ً
أن يكون منفصل

وفهمنا لدورنا فيها وملوقعنا الذي يجب أن ننطلق ونثور منه. 

ما نحتاج إليه اليوم ليس فلسفة عربية، بل ثورات فلسفية عربية. 
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