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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:

ي، رشا )2022(، الفلسفة والهوية.. هل للفلسفة دور في عصر العلم؟، ميسلون للثقافة والترجمة والنشر.
ّ

مك

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

ي
ّ

رشا مك

باحثة دكتوراة من مصر، تخصص فلسفة عقل، كاتبة، شاعرة، نشرت عدًدا من الكتب والمقاالت الفكرية، 
والقصائد الشعرية، مهتمة بالفكر والثقافة والسياسة.



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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يجنح عدد من الفالسفة واملفكرين في املنطقة العربية لوضع العقلية العربية في موقع خاص عن اإلنسانية، ما يجعل 
فهم هذا االتجاه على أنه محاولة للتمييز، أو أنه محض اختزال للفلسفة وقولبة لعقلية اإلنسان املعاصر، وهو ما ُيَعدُّ منحى 
العربية  املنطقة  بتفنيد مشاكل  تهتم  العربية. والتي  الفلسفة  في صالح  العالمي، وال يصّب  في ذهنية اإلنسان  غير مرغوب 

ومحاولة فهمها وتقديم حلول لها، ولكن ال يمكن لها أن تحمل خطاب لإلنسان العالمي.

وهنا يظهر الفارق بين مسار الفلسفة الغربية والعربية والذي يكمن في الهدف الذي ترمي إليه كل فلسفة على حدة؛ فإذا 
كانت الفلسفة العربية تركز على الفكر العربي ومشاكل املجتمع املتحدث باللغة العربية أو يحمل هوية املنطقة، يأتي خطاب 

ًها لإلنسانية كلها. الفلسفة الغربية موّجِ

أصول الفلسفة العربية

 من الكالم عن أصولها. وهذا يحدث بمعرفة أسالف 
ً

النقطة األولى: لعّل األصح أن نتكلم على نسبة الفلسفة العربية بدال
هذه الفلسفة الذين كان الفالسفة العرب أنفسهم يطلقون عليهم تسمية »القدماء من اليونانيين« أو »القدماء«، بمعنى 
األسالف، وفي هذه اإلشارة تلميح من العرب إلى أنهم كانوا يعّدون أنفسهم بمنزلة »ورثة« اإلغريق أو »أخالفهم«، وبعبارة أخرى 

كانوا يجاهرون بصحيح انتسابهم شرًعا إلى العقل اليوناني.

النقطة الثانية: كلمة فلسفة تعريب للكلمة اليونانية Philosophia غير أن التعريب يختلف عن الترجمة، ومن شأن هذه 
 ما يكافئ الفلسفة اليونانية، وهو سبب استشعار العرب 

ً
املسألة اللسانية أن تذكرنا بأنه لم يكن في الثقافة العربية أصال

الحاجة إلى تعريب الكلمة اليونانية مباشرة.

»اسم الفلسفة يوناني وهو دخيل في العربية«

         أبو نصر الفارابي،
           كبير فالسفة القرن الرابع للهجرة

 هذا بالضبط ما أخذه على الفلسفة جميع خصومها حتى القرن الرابع عشر على األقل »دخيلة« على اللسان العربي 
بوصفة لغة القرآن، وبالتالي، »دخيلة« على الوحي نفسه.

 فلسفة عربية، أم فلسفة إسالمية؟!

كتبوا  ومسيحيون  يهود  أيًضا  هناك  كان  وجهائهم  فبين  مسلمين،  جميًعا  يكونوا  لم  الفالسفة  أن  هو  األول:  السبب 
كين، مثل ابن 

ّ
بالعربية، ناهيكم عن الوثنيين منهم، مثل ثابت بن قرة، وعن منكري الوحي، مثل أبي بكر الرازي، وعن املشك

الراوندي. فحتى يشملهم املصطلح الذي يشار به إلى النشاط العقلي الذي زاولوه جميًعا، البد لهذا املصطلح من أن يجتنب 
ي، حتى إذا كان من البديهي أن جميع هؤالء الفالسفة عاشوا في مجتمع إسالمي جزًما.

َّ
التلون امِلل

السبب الثاني: ال يقل عنه وجاهة من حيث املضمون: حين كان املسلمون واليهود واملسيحيون والصابئة وغيرهم يشتغلون 
 لتأويل القرآن أو التوراة أو العهد الجديد، بل فعلوه سعًيا منهم إلى تعيين ما يتيّسر 

ً
بالفلسفة، فإنهم لم يفعلوا ذلك أصال

للبشر أن يفهموه بخصوص العالم واإلنسان.
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وهكذا، كانت منطلقاتهم املشتركة، نظرًيا على األقل، عناصر معرفية يقبلها كل إنسان، أال وهي معطيات العقل البشري، 
من دون التماس أي وحي بعينه، وكانوا جميًعا، أو أغلبهم، يستنكرون فكرة االنطالق من أشياء أخرى غير معطيات العقل.)))

سّر التسمية

تاريخ  في  نموذجي  يبدو غريًبا وغير  العربية  الفلسفة  في مجال  الحال  اللغة كما هي  تعريف مجال فلسفي من خالل  إن 
الفلسفة، إننا نميل إلى تعريف الفلسفة من خالل التطّورات الثقافية كفلسفة عصر النهضة أو بحسب التسلسل الزمني 
عرَّف فلسفة معينة بحسب األماكن الجغرافية 

ُ
كالفلسفة القديمة، القروسطية والفلسفة الحديثة. كما أنه من الشائع أن ت

كالفلسفة الهندية والتي أصلها من الهند ومكتوبة بالعديد من اللغات. نذكر أيًضا الفلسفة الصينية والتي من املمكن أن 
تبدو كتسمية لغوية، إال أنها تشير إلى املكان الجغرافي وليس اللغة.

الفلسفة في عصر العلم 

يشير الفيلسوف األملاني إيمانويل كانط إلى سمة فريدة تميز العقل البشري، وهي سعيه الدائم للبحث عن إجابات عن 
 عن طرح تلك التساؤالت. ونلمس هنا إدراك كانط أن 

ّ
أسئلة يستحيل اإلجابة عنها. ومع علمه بهذه االستحالة، فإنه ال يكف

الفلسفة ال تعني طرح اإلجابات دائًما، بل إن اإلجابات التي تقدمها الفلسفة تشحذ في أذهاننا ملكة التساؤل والتفكير.

التقّدم العلمي يطرح األسئلة

في عالم اليوم املثقل باإلنجازات العلمية الكبيرة، من غزو الفضاء إلى البيولوجيا الدقيقة إلى اكتشاف الخريطة الجينية 
وثورة االتصاالت التي أدخلت البشرية عصًرا جديًدا، أصبح يصعب التنبؤ بجميع نتائج العلم وتداعياته؛ هنا يأتي التساؤل 

األكثر أهمية.

هل بقي للفلسفة وسط هذا الزخم العلمي أي مجال خاص بها، يمكنها أن تهتم به؟ أم حالها ومآلها باتا محصورين في 
االجترار العقيم لقضايا عتيقة؟

العلم  أبواًبا واسعة لتساؤالت فلسفية جديدة لم تكن مطروحة من قبل، وال يستطيع  إن كل تقدم علمي جديد يفتح 
مجاالت  فتحت  والتي  القرن،  هذا  في  بداياتها  نعيش  التي  الرقمية  الثورة  مقدماتها  في  تأتي  يتجاهلها،  أو  يتغافلها  أن  اليوم 
جديدة لتساؤالت لم تكن واردة سابًقا، مثل: ماذا يمكنني أن أعرف؟ ماذا يمكنني أن أعمل؟ ماذا يمكنني أن آمل؟ وإذا كانت 
هذه التساؤالت جميًعا تصل في نهاية املطاف إلى غايات الوجود البشري، فإنها تصاغ اليوم صياغة جديدة على ضوء هذه 

املعطيات والشروط امللموسة للعالم املعاصر بقفزاته العلمية الكبيرة.

»إذا كان من الضروري إعادة النظر في طبيعة املهّمة امللقاة على عاتق الفلسفة، باعتبارها أداة لنشر العقالنية والفكر 
 

ً
النقدي، فإن هذه املهّمة غدت ممكنة ومتاحة في الفضاءات الفكرية الجديدة لعالم اليوم، بل أضحت تمثل انشغال

أساسًيا في الفكر املعاصر«

يورغن هابرماس
فيلسوف ومفكر أملاني

)))  انظر: TAbPIG/wp.u2//:sptth، )تم الدخول في 41 نوفمبر 2202(.

https://2u.pw/GIPbAT
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مهمة جديدة للفلسفة

من هذا املنطلق طرح الفيلسوف يورغن هابرماس، نظرية فلسفية جديدة للعالقات اإلنسانية في ظل الثورة الرقمية، 
تقوم على أساس تحقيق أكبر قدر من التفاهم املتبادل بين األفراد والجماعات، من أجل تحقيق أكبر قدر من املواءمة بين 
هذه الثورة الرقمية وثقافات الشعوب، وذلك يؤدي إلى فتح آفاق لتساؤالت فلسفية جديدة، تتطلب أجوبة عنها. والفلسفة 
بأوسع معانيها هي وحدها القادرة على فتح باب الحوار، وتبادل اآلراء حولها، كي تساعدنا على استعادة التوازن واسترجاع 

التناسق في رؤية اإلنسان لعامله املعاصر.)2)

فلسفة عربية/ فلسفة عالمية

ليست الفلسفة عبارة عن دين، كما أنها ليست حكمة بأي معنى مادي، غير أن الفلسفة تستطيع أن تلعب دوًرا حيوًيا في 
استرداد املعنى الكامل إلنسانيتنا، في مرحلتنا التاريخية والثقافية التي تمّر بها، والتي تشهد أفول نجم الدين وسطوع نجم 

املذهب املادي املدمر لذاته.

يهتم البعد الديني للحياة باألسئلة التي ال يمكنها حتى أن تعالج التفسير العلمي للعالم، كما فشلت حجج العلم في منح 
التعزية للدين، ال يمكن أن يكون هناك صراع بين الدين والعلم، فكل واحد منهما له نطاقه الخاص الذي يؤثر فيه. 

الفلسفة ليست مماثلة للدين، هي تستطيع أن تضع الطريق إلى الحكمة فحسب، حتى وإن كانت ال تزود الناس بها بشكل 
مباشر، هذا هو الوعد الذي تقدمه الفلسفة، وهذا هو التحدي الذي تضعه على عاتقها في القرن الواحد والعشرين.)))

)2)  انظر: JYak0E/wp.u2//:sptth، )تم الدخول في 51 نوفمبر2202(.
)))  رشا مكي، ما بعد التقدم، دراسة في فكر أنطوني أوهير، دار نشر يسطرون، 2017.

https://2u.pw/E0kaYJ
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