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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:

القسام ، ماركوس )2022(، الفلسفة شرط النهضة عربًيا ، 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

الكاتبالكاتب

ماركوس القسام 

كاتب وصحافي فرنسي من أصل سوري، تحّصل على شهادة في الهندسة البترولية، وعلى شهادة 
الماستر في علم البيئة، مهتم بالقضايا الفكرية والفلسفية، وله كتاب باللغة الفرنسية قيد النشر.



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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اإلجابة عن السؤال األول

إن وصف فلسفة ما بأنها فلسفة عربية، على غرار وجود الفلسفة األوروبية، يستدعي مّنا التدقيق في مفهوم الفلسفة 
 ومن ثم محاولة وصفها بأنها عربية، بمعنى محاولة البحث عن خصوصية ما لها، خارج إطار اللغة العربية، فليس هناك 

ً
أول

لغة أوروبية على سبيل املثال، بل هناك ثقافة وتاريخ أوروبيان ارتبطا مع تطور الحركة الفلسفية في تلك البقعة الجغرافية 
من العالم. 

 أن الفلسفة عبر تاريخهم لم ترتبط بتطور العقل اإلنساني العربي، ولم تتفاعل 
ً

أما في حالة العرب، نستطيع أن نالحظ أول
مع الحوادث الكبرى أو التحولت الكبرى التي تحدث في املنطقة العربية، إل على مستوى الصدمات الصغيرة والنقاشات 
املحلية، كان الدين املحّرك األول لتفلسف أغلب الفالسفة العرب، حتى أن فهمهم للفلسفة لم يخرج عن إطار التفلسف 
ضمن ما يسمى الفلسفة الدينية تحت سلطة هللا أو العقل اإللهي، على نحو ما كان تعريف الفلسفة لدى ابن رشد بأنها تعني 
»النظر في املوجودات التي تدل على الصانع ملعرفة صنعتها، وإنه كلما كانت املعرفة بصنعتها أتّم كانت املعرفة بالصانع أتّم، 

وكان الشرع قد ندب إلى اعتبار املوجودات وحث على ذلك«.

هذا النوع من الفلسفة، إن جاز التعبير، يطلق على صاحبه في الفلسفة األوروبية بالليتورجي وعالم الدين أو املتفلسف في 
الدين، لذلك يكون األكاديمي األوروبي في حالة حذر شديد ودقيق في التفريق بين الفيلسوف وبين الليتورجي، توما األكويني 
ا مسيحًيا كاثوليكًيا وسكولئًيا، أي أنه رجل تحدث عن فلسفة الدين أو تحدث في الدين 

ً
على سبيل املثال يسمى فيلسوف

فلسفة، ول يمكن وضعه أو تدريسه في الجامعات األوروبية على أنه فيلسوف يمثل حقبة من تاريخ الفلسفة األوروبية، بل 
ُيقال في أحسن الحالت أنه فيلسوف أوروبي. 

لذلك يمكن وصف ابن رشد على سبيل املقارنة، بأنه فيلسوف عربي مسلم مالكي تحدث في الدين وفي موجودات هللا 
ق على فلسفة أرسطو، كما فعل األكويني 

ّ
للحصول على املعرفة عن طريق العقل تماًما كما فعل توما األكويني، وشرح وعل

أيًضا ال�شيء ذاته. 

مع ذلك يمثل الثنان جزًءا من حركة فكرية تدخل في نطاق الفلسفة، ولكن ل يمكن وضعهما في نسق تاريخ الفلسفة، 
فهناك فالسفة أوروبيون كثر لم يستطيعوا »دخول التاريخ الفلسفي« على حد وصف جيل دولوز. 

ا يوجد فالسفة عرب، ول يوجد باعتقادي فلسفة عربية، كما أنها لم تتطرق إلى مفاهيم فلسفية جوهرية تستنبط من 
ً
إذ

تفاعالت اإلنسان العربي مع محيطه وتطوره الجتماعي ومحاولة صوغ نظرية للوعي واإلدراك والوجود أو وضع أسس للقيم 
اإلنسانية أو محاولة نقدها بشكل حّر، وهذا مرده إلى عدم القدرة على تحول العقيدة أو الدين إلى ثقافة إسالمية، مثلما 
نجح األوروبيون في تحويل العقيدة املسيحية إلى ثقافة، فُفتح املجال للتفلسف اإلنساني في امليادين كلها ابتداء من العصور 

الوسطى. 

اإلجابة عن السؤال الثاني

ثقافة  بأنها  توصف  التي  الفلسفة  عكس  على  معياًرا،  العلم  يكون  أن  يمكن  ل  أنه  هو  والعلم  الفلسفة  بين  الفرق  إن 
املعايير، فالعلم يصف ما هو كائن، أما الفلسفة فهي تصف ما يجب أو ينبغي له أن يكون، لذلك ل يوجد �شيء اسمه علوم 
والحالت  باألخالق  يعنى  العلم ل  للقيمة،  أي فكرة  العلم خالًيا من  يكون  غالًبا  املعنى،  في  تناقًضا  يتضمن  فهذا  معيارية، 
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الشعورية فهو متخصص في دراسة الشروط املوضوعية واملحددة والتجريبية في زمان ومكان محدد، ثم يعمم نتائج التجارب 
تحت ِصَيغ قوانين وعالقات رياضية ونظريات قابلة للتطبيق. 

في املقابل هناك بعض الفالسفة الذين اهتموا بالفلسفة العلمية، مثل غاستون باشالر، وحاولوا من خاللها استخالص 
فلسفة تتكلم عن تأثير فكرة العلم في تطور عقل اإلنسان، لكي ينتجوا مفاهيم قيم عامة قادرة على القبول والنفاذ إلى جميع 

البشر، كفكرة التشابه والتطابق وفكرة الغيرية أو الفروقات الدقيقة التي يتميز بها العقل اإلنساني. 

وإنشاء  والخيال  التأمل  في مجالت  الخوض  فهو ل يستطيع  التأثير،  قليل  أهميته  الفلسفات على  النوع من  يظل هذا 
نظريات للوعي اإلنساني خارج إطار العقل، بل إن العقل في حالت كثيرة مهمته أن يضع نفسه في طريق الحقيقة حتى لو كانت 
قياسية أو معيارية، فالعقل يتعامل مع املادة ومع عنصر ما، وهو يصنع الحقيقة »حقيقته« عبر التعديالت املستمرة والنقد 
الترموديناميك  في  الثاني  الالمعقول »املبدأ  تثبت وجود  ذاتها  العلمية  املقولت والقوانين  أن  الدائم، كما  املستمر والجدل 
الحراري« كما يقول مايرسون هو أكبر دليل على وجود الالمعقول في ميدان العلم الذي يقّر أن التغيير بالنسبة إلى طبيعة 

�شيء معزول ل يمكن إعادته.

باختصار، إن الفلسفة هي »عالم األفكار« الالنهائية، والتي تقتحم مفاهيم الوعي كلها، اإلدراك، القيم ومفاهيم الوجود 
واملعرفة بجميع صورها، وهي في تطور دائم مع تطور اإلنسان وعقله في سياقه التاريخي والجغرافي، وهي القادرة على تأسيس 
ثقافة الخلق والبناء واإلبداع املستمر، سواء للفرد أو املجتمع، أو تنظيم الدول، ثم تأتي املعرفة العلمية ملحاولة تطبيقها 
ما تطّور عقل اإلنسان لتكون الفلسفة هي املعيار املقوم للحركة اإلنسانية 

ّ
عبر تشريعات أو قوانين قابلة للتغير والتطوير كل

والسياسية.

اإلجابة عن السؤال الثالث

من وحي إجابتي عن السؤالين السابقين، أعتقد أن الفلسفة هي الحجر األساس للنهوض في املجتمعات العربية، نظًرا إلى 
ما تعانيه من نقص شديد في محاولة جعل الفلسفة سهلة التداول وفي متناول الجميع، عن طريق اإلكثار إما من الندوات 
على  قادر  مجتمع  ولبناء  والجامعي،  املدر�شي  التعليم  في  أساًسا   

ً
عامال املستقبل  في  لجعلها  تحضيًرا  الفلسفية  والورشات 

 حرة أكثر مما نصنع مفاهيم عامة أو مجردة حول العقل الحّر، وذلك عبر جعل 
ً

محاولة الفهم والنقد والتمييز، لنصنع عقول
الفلسفة تهبط من عالم هللا إلى عالم اإلنسان، وبجعلها تهتم أكثر باألشياء املحسوسة ومحاولة ربطها مع املفاهيم النظرية، 
، وأن الثقافة مفهوم 

ً
وهنا ل بّد من التذكير بوجوب »محاربة« األفكار التبسيطية الداعية لعّد أن كل تغيير يكون سياسًيا أول

ثانوي، وهم بذلك يعّدون أن التخلف نابع من األنظمة السياسية فحسب، وليس من عوامل أخرى اجتماعية وثقافية يحتاج 
ا مع طبيعة الفرد اإلنساني، عندها سوف ل يكون 

ً
إليها كل شعب من أجل القيام بتغيير أفضل نحو قيم إنسانية أكثر اتساق

للسياسة دور أكبر مما لها، عندما يتعاظم الحس الثقافي عند الشعوب وعند السياسيين أنفسهم، فحيثما تزدهر السياسة 
تنحدر الثقافة، وعندما تزدهر الثقافة ل بد أن السياسة ستنحدر، ويزدهر بدوره العمل السيا�شي ملصلحة الشعوب. 



باريــس، فرنسا:
0033  7  66  60  08  90

إسطنبول، تركيا:
 0090  531  245  0871

الموقع اإللكتروني:
www.maysaloon.fr

www.rowaq.maysaloon.fr
البريد اإللكتروني:
Info@maysaloon.fr

rowaq@maysaloon.fr


