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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:

أبو ديب، فادي )2022(، الفلسفة ليست نشاط أفراد فحسب!، 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

فادي أبو ديب

شاعر وكاتب ومترجم سوري، له خمسة دواوين شعرية مطبوعة، هي: )صلوات غنوصّي سورّي، األردن: 
دار فضاءات، 2016(، )ميامر الحجرة العرائسية: مدخل إلى المثالية-الواقعية الّسحرية، األردن: دار فضاءات، 
مّرة،  آلخر  بيتها  ب 

ّ
ترت )السماء   ،)2018 فضاءات،  دار  األردن:  اِهل، 

ّ
الذ لقسطون  النجمّية  )الّسيرة   ،)2017

الجزائر: دار األمل، 2018(، )حّراث العوالم: زائر القرى النائمة، األردن: دار فضاءات، 2021(. ترجم العديد من 
األعمال، آخرها عمالن بعنوان »يتيم أسرة تشاو« و«القيم الجوهرية للحضارة الصينية« )قيد اإلصدار عن 
دار فضاءات األردنية(. طالب دكتوراه يتخّصص في مجال الفلسفة الدينية للفيلسوف الروسي فالديمير 
السويدية. كاتب وعضو هيئة  العربية في جامعة داالرنا  غة 

ّ
لل )1853-1900(. ويعمل مدّرًسا  سولوفيوف 

استشارية في مجلة »مثاقفات« الصادرة في بريطانيا.



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

بطبيعة الحال فإّن إجابة السؤال حول وجود »فلسفة عربية« تتعلق بما قد نعنيه بهذا املصطلح. يشبه األمر إلى حد بعيد 
ه ينبغي للنشاط الفلسفي الذي 

ّ
الجدل حول مصطلح »فلسفة روسية« خالل القرن األخير. ولكن بالعموم يمكن القول إن

 ثقافة ما أو ثقافات ناطقة بلغة محددة، ومن ثّم يمكن نسبه إليها، أن ينطلق في أساسه من أسئلة أصيلة تنبثق من 
ً

يمّيز فعال
هذه الثقافة أو تلك الثقافات، حول الوجود وماهية اإلنسان وموقعه في الكون وغاية هذا الوجود وتجسداته ضمن الزمان 
واملكان في املجتمع والدولة. ولهذا يمكن القول إّن النشاط »الفلسفي« ضمن الجغرافية الناطقة بالعربية هو فلسفة دينية 
في املقام األول، ومعظم استعاراته وتفاعالته مع الثقافات األخرى، في العصور اإلسالمية وضمن ما يعرف بعصر النهضة، 
مقيدة بالسؤال الديني، أي بمفاهيم النبّوة وأسئلة الشريعة وحدودها، وبالعالقة بين الدين والفلسفة، والنبي والفيلسوف، 
 نن�سى أّن الفلسفة ال تظهر في النشاط الفلسفي ذي الطابع النسقّي املحترف أو 

ّ
أي أنها نوع من الالهوت. ولكن يجب علينا أال

 إلى شعر املعّري أو املتنّبي وإلى مقابسات ونصوص أبي حيان 
ً

في الرسائل الفلسفية الصريحة فحسب. لهذا، حين ننظر مثال
 أو كثيًرا عن الشغل الفلسفي باملعنى الضيق، ولكنها 

ً
التوحيدّي والجاحظ نجد سمات فلسفية واضحة قد تختلف قليال

جديرة بالكشف واالستخراج والتنسيق والدراسة، ومن ثّم ضّمها إلى اإلنتاج الفلسفي العربي أو املكتوب بالعربية.

ومن ناحية أخرى، فالفلسفة من منظور هذا السؤال ليست مجّرد نشاط أفراد، مهما بلغ عدد هؤالء األفراد وإمكاناتهم؛ 
فلكي نتحدث عن فلسفة عربية أو غربية، يجب الحديث عن ُبنية تتميز باالستمرارية والدينامية والصيرورة، أي أن لديها 
الحياة  في  والبناء عليها وتطبيقها  التحّوالت  تكفل احتضان  بنية  أي  منهج استقبال وأرشفة وتصنيف وُمراكمة ومراجعة، 
اليومية. هذا من ناحية اإلطار العام. أما من ناحية روحانية الفلسفة وكينونتها، فال يمكن تصور ظهور بنية فلسفية من دون 
مفاهيم الحرّية والشجاعة في حياة الشخص وضمن الثقافة، والتصالح مع النهائية األسئلة واإلجابات املفتوحة؛ فدينامية 
البنية الفلسفية تحتاج إلى حرية في الطرح، نابعة من حرية ممارسة اإلنسان لخياراته على جميع املستويات ومن شجاعة 
هذا اإلنسان املنبثقة من »شجاعة الثقافة« واملتجاوزة لها. والحرية هي قبل كل �سيء دينامّية وليست مجرد مساحة، أي هي 
منهج فكري يسعى مع الزمن إلى ازدياد مساحة نشاطه. وعلى هذا فإّن السؤال عن الفلسفة العربية يجب أن يتحول إلى سؤال 

عن موقع الحرية والشجاعة، وإمكان وجودهما في حياة الشخص وضمن الثقافة أو الثقافات العربية. 

اإلجابة عن السؤال الثاني

الناحية  نواحي:  ثالث  إلى  باختصار  التطرق  هنا  ويمكن  العلم.  عصر  في  الفلسفة  دور  ينتِه  لم  ال،  هي  القصيرة  اإلجابة 
األولى هي أّن بعض فروع الفلسفة القديمة، الخاصة بالطبيعة املحسوسة من حولنا، انتهت بالفعل بظهور علوم الطبيعة 
تة انبثقت بشكل طبيعي كإجابات 

ّ
البيولوجية والفلكية وغير ذلك. ولذلك يمكن النظر إلى هذه الفروع بوصفها مجاالت موق

عن أسئلتنا في زمن لم يكن العلم التجريبي قد ظهر فيه بعد.  ال بل يمكن النظر إلى هذه الفروع بوصفها ممهدة للعلم املعاصر 
األكاديمي،  املستوى  على  اليوم  موجودة  زالت  ما  فالفلسفة  الثانية  الناحية  ومن  دونها.   من  ظهوره  تخيل  يمكن  ال  الذي 
فتوسعت مجاالت بحثها وتزواجت مع العديد من فروع العلم األخرى من علوم نفس واجتماع وأحياء وتكنولوجيا وغير ذلك؛ 
كرت في السؤال األول هي بنية تفكير، تنشأ ضمنها األسئلة األولى 

ُ
وهذا ما يقودنا إلى الناحية الثالثة، وهي أّن الفلسفة كما ذ

الكبرى: أسئلة املاهية والغاية، وأسئلة املنهج وحدوده وإمكاناته ومشكالته، وهي أسئلة منطقية عقلية تأخذ في حسبانها 
املعطيات التجريبية. وكمثال على ذلك يمكن النظر إلى مقوالت أرسطو وكانط؛ فهي مفاهيم مجّردة تحدد طرائق أو مدَركات 
أو »البديهي«  أو »الكمية«  العلمية؛ فعند الحديث عن مفهوم »املاهية«  البيانات  في مرحلة تيهئ الستقبال  ’إطارّية‘  معينة 
و«الحد�سي«، »الخاص« و«العام«، ال بل حتى »الزمان« و«املكان« و«العقل«، فالحديث هنا يتّم عن إطارات عمل ذهنية 
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ه ال توجد 
ّ
إن العلمي  في العصر  العلمية. فلو قلنا  التجربة  التي تؤمنها  البيانات  التعامل مع  إليها  فحسب، وسيتم باالستناد 

ماهية على سبيل املثال، فإّن هذا تعبير فلسفي يمكن ألصحابه أن يّدعوا أن العلم قد رّجح كّفته. ولكن العلم في ذاته ال 
يجيب على سؤال كهذا، وإنما يمكن ملعطيات علمية وتجريبية معينة أن تسمح للفلسفة نفسها بمراجعة تعريفاتها األولية 

ومنطلقاتها التأسيسية وتعديلها حين يستلزم األمر.

هذا من ناحية الفلسفة بمفهومها النسقّي األكاديمّي، أما من ناحية مفهومها الوجودّي بوصفها محّبة خالصة للحكمة، 
الفلسفة الشخصية لكل  الحياة واملوت واملعنى والغاية. وهنا يمكن الحديث عن  باقية ما بقي اإلنسان وأسئلته عن  فهي 
إنسان يبحث عن معنى لحياته. وتصبح الفلسفة بهذا املعنى منهج الحياة واختيارات اإلنسان في النطاق اليومي وعلى املدى 
ست فروًعا في الفلسفة األكاديمية إال أنها تبقى منغرسة في الحياة الشخصية  ه سؤال القيم واألخالق، والتي وإن أسَّ

ّ
الطويل. إن

.
ً

لإلنسان الفرد أوال

اإلجابة عن السؤال الثالث

في البداية أنا ال أتعامل مع عبارة »حّل املشكالت« بأريحية كاملة؛ ففي هذه العبارة نوع من اإلطالق الذي يبدو مثالًيا بعض 
ال�سيء إذا ما فهمناها بصورة حرفية وتعميمية؛ فيمكن بالطبع الحديث عن حل مشكالت الكهرباء والوقود، ولكن الحديث 

َحّل بقدر ما يمكن تخفيف حّدتها.
ُ
عن حّل مشكالت أخرى ذات طابع ثقافي أو قيمّي يبدو اختزالًيا، فاملشكالت الثقافية ال ت

وعلى أي حال، فبعض املشكالت »الصغرى«، كإصالح طريق بعد انهيار صخري، تحتاج بالفعل إلى ممارسة واقعية فورية 
قة بقيم مجتمع ما أو مسيرة سياسية معينة تحتاج بالفعل إلى عمل على مستوى 

ّ
قدر اإلمكان، ولكن املشكالت األكبر، املتعل

إلى مشكالت صغرى  األمور  بالفعل فصل  يمكن  الفلسفة.  ولكن هل  التفكير، وهذا هو عمل  املفاهيم واملقوالت ومناهج 
وكبرى؟ الحقيقة أّن األمر ليس بهذه السهولة؛ فحتى املشكالت الصغرى ذات جذور ضمن مشكالت أخرى أكبر. إّن األعمال 
البلدية التي تبدو بسيطة وبديهية للعقل الحديث منغرسة بعمق في بنى أخالقية وفكرية مضمرة، كما أنها ذات بعد جمالّي 
يتعدى مجرد الوجود الوظيفي لها.  فعلى سبيل املثال، يمكن لبلدية مدينة ما يتوافر لديها فائض من املال )دعونا نتخّيل 
املتبقية منه؛ كما يمكنها أن تختار شّق  الكمية  املال، ثم يتقاسم أعضاؤها  هذا!( أن تشق طريًقا باستعمال ما يكفي من 
الطريق وإنفاق باقي املال على تجميله أو على القيام بمبادرة لتشجيع األهالي على زراعة األزهار أمام بيوتهم على جانبي هذا 
بالفلسفة األخالقية والجمالية، والتي بدورها متجذرة في فلسفة أعمق متعلقة بمفهوم اإلنسان  الطريق. األمر كله يتعلق 
 إلى مفهوم املدينة وماهيتها وعالقاتها البينية والفرق بينها وبين القرية 

ً
وماهيته وحقوقه وطبيعة وجوده االجتماعي، إضافة

الكبيرة، ومن ثم الدولة وعالقتها باإلنسان.

لقد تقصدت أن أضرب هذا املثال البسيط من دون مناقشة نظرية مطّولة، وذلك ألجيب عن سؤال الواقع والثقافة 
بمثال من الواقع والثقافة. وبهذه الطريقة يمكن قياس املمارسة السياسية، فعلى الرغم من املعوقات السياسية الخارجية 
ا في النتائج وفي 

ً
والتقنية االقتصادية واملالية كلها، فإّن اختالف الفلسفة السائدة في املجتمع والحكم يعني بالضرورة اختالف

طريقة التعامل مع املشكالت على اختالف أصنافها.



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


