
أسامة هنيدي

الفلسفة

وسؤال الواقع

17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022مقاالت رأي

اليوم العالمي للفلسفة
17 نوفمبر 2022



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:

هنيدي، أسامة )2022(، الفلسفة وسؤال الواقع، 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

أسامة هنيدي

الدراسات  اإلنسانية/ قسم  اآلداب والعلوم  السويداء 1977، تخّرج في كلية  كاتب وباحث سوري، مواليد 
الفلسفية واالجتماعية في جامعة دمشق 2003، مدّرِس مادة الفلسفة منذ 2003 في محافظات ريف 
دمشق والقنيطرة والسويداء. كتب مقاالت رأي في بعض المواقع اإللكترونية، وله ديوان شعر مطبوع 

بعنوان »سحر التاء« عن دار البلد - السويداء 2019.



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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كم هو جميل أن ُيكرَّس طقس االحتفال بيوم الفلسفة العالمي من طرف أّي مؤسسة ثقافية عربية، واألجمل أن يأتي 
ذلك االحتفال على هيئة أسئلة جدلية تذهب مذهب املهمة األساسية لهذا الحقل اإلنساني العظيم، أي اجتراح األسئلة، 

فرد مساحة حوار ثرّي حول مسائل الواقع ومآالته.
ُ
ومن املجدي أكثر أن ت

 عن عمد 
ً

هنا ومن وحي األسئلة التي طرحتها مؤسسة ميسلون ربما أستطيع التوقف عند السؤالين الثاني والثالث، محاوال
عدم اإلجابة عن السؤال األول بسبب طبيعته اإلشكالية، والتي تحتمل الكثير من التق�ّصي والبحث في مسألة وجود فلسفة 

عربية من عدمه.

ا فكرًيا إنسانًيا له سياقاته التاريخية ليست وصفة سحرية 
ً
من البداية ال بّد من التوضيح أن الفلسفة بوصفها نشاط

تنتقل فيها املجتمعات والبشر من حال الى حال بصورة ميكانيكية، وهذا كالم مبدئي يجب أن يقال جواًبا عن سؤال: هل 
للفلسفة دور في عصر العلم، فحل املشكالت التي يعاني منها العالم العربي هي مسألة على قدر كبير من التعقيد، ليس في 
اللتين  َبتين األساسيتين 

َ
العق في ظل وجود   

ً
املأسوي، خاصة الواقع  تكون )مسيح( هذا  أن  واقعًيا  الفلسفة وحدها  مقدور 

تعترضان أّي إرهاص ملشروع نهوٍض ما من هذا الواقع، وأقصد االستبداد السيا�صي من جهة، والديني من جهة ثانية.

ا فكرًيا إنسانًيا فحسب، بل وشجاًعا أيًضا؛ فالفلسفة ببنيتها شجاعة، 
ً
وهنا تأتي الفلسفة هذه املرة ليس بوصفها نشاط

ذلك أن العقل الفلسفي الذي يرى ما ال ُيرى ليس من باب نبوءة العّرافين، بل من مداخل اإلحاطة والفهم والنقد والتحليل 
مات الواقع الرديء، بل محاولة فّض 

ّ
واملواجهة؛ وتتأتى شجاعة الفيلسوف الحقيقي والباحث الحقيقي بعدم الركون ملسل

هذا الواقع وتفكيكه وفهمه ونقله بلغة الفلسفة وبأدوات أخرى، كالفنون األدبية إلى الناس، والفيلسوف الحقيقي ال يذعن 
لحاكم مستبّد باطش، أو ملعّمم يريد من الجميع أن يكونوا على صورته ومثاله.

وبهذا املعنى، وفي التجربة العربية، هناك نماذج مضيئة ملن خاض هذين الصراعين أو كليهما، واستطاع بفضل سعة 
أفقه أن يسهم في مسار حتى ولو لم يكتمل، إال أنه كان حجًرا في مستنقع الواقع الراكد.

والفلسفة بحكم دورها التنويري دور حاسم، ومرّد ذلك أيًضا عائد إلى بنيتها التي تحترم مفاهيم التنوع واالختالف والحرية 
االجتماعي  وحضوره  للدين،  واحترامها  الخرافة  عن  واالبتعاد  املنتج،  العلمي  بالفكر  تبنيها  وبحكم  والجماعية،  الفردية 

والعاطفي بوصفه عقيدة شخصية.

والواقع،  الفلسفة  بين  التعسفي  الفصل  ذلك  على  اعتراًضا  أسّجل  بالواقع  الفلسفة  عالقة  مقاربة  ولدى  هنا  ولعلنا 
حيث ُيخرج هذا الفصل الفلسفة من مهمتها الرئيسة الكبرى، هذه النظرة التي تنظر إلى الفلسفة على أنها قادمة من عالم 
آخر، واألمر ليس على هذا النحو، وربما هذه النظرة النمطية السائدة في عاملينا العربي واإلسالمي لها ما يفسرها، وخاصة 
 من قيمتها وتكفير 

ّ
ذلك الدور السلبي الذي يؤديه كثير من رجال الدين وبعض الفقهاء، في مناصبة الفلسفة العداء والحط

املشتغلين بها، كما فعل الغزالي على سبيل املثال في كتابه »تهافت الفالسفة«.

إّن املتتّبع ملسار الفكر اإلنسانّي، سيجد وبالدليل أنه ال وجود لفلسفة خارج الواقع، فاألسطورة والوعي األسطوري إنما 
هي إال سؤال عن الوجود وأحواله واإلنسان وبحثه عن غوامضه وقدراته والطبيعة، وما فيها من أسئلة تحرُض على التأّمل 
والخيال والتفكير ضمن السياقات الزمنية، فسؤال جلجامش الباحث عن الخلود سؤال جدير بالطرح، بل إّن تنصيب آلهة 
للظواهر الطبيعية كالشمس والريح والخصب وأنسنة هذه اآللهة عبر تحميلها مشاعر ونزوات البشر أيًضا سؤال، وإذا يّممنا 
وجهنا شطر الفكر اليوناني حيث نشأت املنظومات الفلسفية الكبرى، سنقع على نماذج مدهشة ما زالت تؤرق اإلنسان حتى 
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يومنا هذا، وإن بصورة أخرى فمن التفكير في الخلق عبر ما عرف بنظرية العناصر األربعة املاء والنار والتراب والهواء، مروًرا 
 الى العقل 

ً
بمركزية البحث في اإلنسان عند سقراط، وتصور نظام الحكم السيا�صي األمثل عند أفالطون في الجمهورية وصوال

املبدع ألرسطو وما قدمه من إسهامات عظيمة في محاولة فهم الواقع والعالم، كّل ذلك كان في إطار الواقع ال خارجه، وحتى 
محاوالت الفلسفة الوسيطة للتوفيق بين العقل اليوناني، والكتاب املقدس هي بصورة ما تفكير في تطور الواقع وحركيته، 

وعدم قدرة النّص الدينّي على القيام بهذا الدور.

للمشكالت  حلول  عن  البحث  في  إغفالها  يمكن  ال  ثيمة  من  تتأتى  رأيي  في  التفلسف  على  واملجتمعات  األفراد  قدرة  إن 
ه مقاربة لإلجابة عن عطالة الفكر الفلسفي في 

ّ
املستعصية اجتماعًيا وسياسًيا وربما يكون غياب هذه الثيمة إجابة، أو أقل

العاملين العربّي واإلسالمّي، وبالطبع ال يمكن إغفال الجهد الذي قام به العديد من املفكرين العرب، والذين دفعوا أثماًنا 
ري مرحلة النهضة 

ّ
باهظة طالت وجودهم بأكمله فمن ين�صى شجاعة ابن رشد العقالنية التي أحرقت كتبه، وشجاعة مفك

ا واحًدا إلى حسين مروة وصادق العظم ونصر حامد أبو 
ً
العربية، ومن يغفل ثبات فرج فودة الذي قتله من لم يقرأ له حرف

هم وغيرهم كثيرون ممن حملوا لواء الدفاع عن العقل ومحاولة تحسين شروط الوجود اإلنسانّي في 
ّ
زيد وغيرهم، هؤالء كل

مجتمعاتهم.

املتقدمة  الدول  زالت  ما  املشكالت  من  املّتصل  السياق  ذلك  وضمن  العالم،  في  كلها  الحاصلة  التطورات  وبعد  واليوم 
تتفطن الى تعزيز حضور العلوم اإلنسانية، وعلى رأسها الفلسفة، وتتابع بشكل دوري الندوات األكاديمية واملؤتمرات ومراكز 
البحث والدراسات التي تتصدى ملشكالت البشر املستجّدة والشديدة الصلة بحياة الناس وشروط معاشهم توازًيا مع عمل 
مخابر الطب والفيزياء والكيمياء، وهنا ال بّد من التنويه باملواضيع التي تطرح اليوم في الفكر الغربي كموضوعات االندماج 
والهجرة وأزمة الديمقراطيات الغربية ونواقصها، وحتى فيروس كورونا وما نتج عنه من تغيرات طالت مسائل التواصل والعزل 
والقوانين التي صدرت بفعل ذلك ما يثبت مرة أخرى أّن الفلسفة لم ولن تندثر بما أنه لم ولن يندثر السؤال والتغيرات التي 

تحفزه وتجعله مشروًعا بل ومطلوًبا وملًحا.

وعلى عكس تلك الدول تنحو الدول املأزومة كالدول العربية التي ال تدخل العلوم اإلنسانية إلى اآلن على قائمة أولوياتها 
املجتمع  في  تقليدي  غير  دور  أداء  يحاول  نشاط  أي  من  تقريًبا  الجامعات  وخلّو  األكاديمي  الترهل  ذلك  فنشهد  آخر  منحًى 
ا الى 

ً
كمؤسسة معنية بذلك، ما يؤدي إلى تلك الهّوة بين موضوعات الفلسفة والواقع املفتقر الى الشروط األساسية مضاف

ذلك كله تلك الخطوط الحمراء الذي يفرضها املستبدون في تلك الدول على جميع مفاصل الحياة.

وعليه، وبالعودة الى السؤالين املطروَحين حول قدرة الفلسفة على اإلسهام في حّل املشكالت، وهل بقي هامش للفلسفة 
في عصر العلم، ال نجازف إذا قلنا نعم يمكن للفلسفة أن تؤدي دوًرا مركزًيا في مجتمعاتنا املأزومة وفي عصر العلم الذي ما 
، ولكن ذلك كما ذكرنا سابًقا مشروط بالخالص من طغم االستبداد السيا�صي والديني الذي لن 

ً
زلنا نتلّمس طريقنا إليه أصال

ل الحياة بأكملها فمع حرية األفراد واملجتمعات والتي لم نجربها بعد يمكن للفلسفة وغيرها 
ّ
ل الفلسفة فحسب، بل يعط

ّ
يعط

من العلوم اإلنسانية والطبيعية أن تكون خشبة الخالص كما فعلت بدورها العظيم في مرحلة التنوير األوروبي لتنقل بشر 
 وفي غيابها، أي الفلسفة بحكم تغييب 

ً
هذه املجتمعات من مستنقع املشكالت إلى عالم التنوع املتنور املختلف واألكثر عدالة

أصوات مفكريها األحرار والشجعان سيكمل عاملنا العربي مسيرته نحو مشكالت جديدة.
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