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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:

مراد، جالل )2022(، بنية ذهنية غريبة عن الفلسفة، 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

جالل مراد

من  العديد  في  كتب  القريا،   – السويداء  محافظة  سكان  من   ١٩٧١ دمشق  تولد  سوري  وباحث  كاتب 
األبعاد  ومجلة  بانياس  وجريدة  الراي  وجريدة  القبس  كجريدة  اإللكترونية  والمواقع  والمجالت،  الجرائد، 

الخفية وغيرها.



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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هل هناك فلسفة عربية؟

إعادة  أيًضا  البدايات  في  أنها  إال  الوعي،  وعي  هي  أو  نفسه،  إلى  العقل  نظر  هي  الجوهر  في  الفلسفة  أن  من  الرغم  على 
اكتشاٍف للواقع، جوهر الواقع، ومادته الفكرية الخام. 

لذلك فإن أسئلة الوجود، واملاهية، وأصل األشياء، هي حجر األساس الذي ُيبنى عليه أي صرح فلسفي، ومن هذا األساس 
 إلى الفلسفة العملية 

ً
تتمظهر العمارة الفلسفية بكامل تفاصيلها من الفلسفة املحض للمنطق، للميتافيزيقا والفيزيقا، وصوال

 التي كانت فرًعا من فروع األفالطونية، واملاركسية كفرع من فروع الهيغلية... إلخ. 
ً

كالرواقية مثال

فكرية  منظومات  لخلق  العاملية  الفلسفات  من  انتفاع  هناك  إنما  بعد!  عربية  فلسفة  توجد  ال  للفلسفة،  املعنى  بهذا 
متعددة، وفروع من الفلسفة كالِكندية والفارابية وفلسفة ابن سينا وغيرها، تلك الفروع التي زاوجت بين القرآن واألرسطية.

في عصرنا الحديث نجد أّن املفكرين الذين يمكن أن ُيطلق عليهم مجاًزا اسم »فالسفة«، هم أيًضا استمرار لفروع الفلسفة 
الغربية املاركسية أو الهيغلية بشكل أساس، مع تنويعات محدودة لـ كيركيجورد وسبينوزا وكانت وديكارت وغيرهم. 

حتى  منفصل.  بحث  إلى  يحتاج  فذلك  ملاذا؟!  أما  بعد،  الدين  عباءة  من  الخروج  »الفلسفي«  العربي  العقل  يستطع  لم 
املعتزلة وإخوان الصفا والِفرق الباطنية التي استندت إلى العلم، بقيت في حالة املزاوجة بين الدين والفلسفة أو العلم، لكنها 

لم تحقق شرط نظر العقل إلى نفسه من دون مرجعيات تأسيسية. 

هل انتهى دور الفلسفة؟ هل للفلسفة دور في هذا العصر الذي يوصف بأنه عصر العلم؟ 

ما دام هناك عقل وطبيعة فال يمكن أن تنتهي الفلسفة، وما دام اإلنسان لم يمتلك املعرفة الكلية فإن دور الفلسفة 
حاضر دوًما، وال يمكن أن ينتهي. 

ما يحصل في عصرنا هذا، هو أن العلم بفروعه املختلفة يتقدم بتسارع أكبر بكثير مما كان في العصور السابقة، يتسارع 
من جهة وباتجاه مزيد من التخصص. هذه سمة العلوم في هذا العصر، لذلك باتت الحاجة ملحة إلى ظهور فلسفة العلم، 
العلم  فروع  وحزم  لربط  ضرورة  مناهجية«  »العبر  أيًضا  وباتت  العلم،  فلسفة  تداور  التي  الكتب  من  العديد  ظهرت  وقد 

املتعددة في كينونة »فلسفية« واحدة.

كانت الفلسفة في عصور أقدم تؤّسس املنهج العلمي لكونها »أم العلوم«، وتنبثق منها أنواع متعددة من العلوم الرياضية 
والفيزيائية والطبية وغير ذلك من صنوف العلوم. 

ربما توقفت الفلسفة بشكلها القديم عند برغسون الذي سّيد الحّس والحدس ودمجهما بالعقل؛ وظهر بعده فالسفة 
منحازون إلى فرع من فروع العلم كـ برتراند راسل وناوومي تشومسكي وأركون ودريدا. 

لكن أرى أن بين تلك االمتدادات الخاصة بالعلوم كلها، هناك، في رحم امليتافيزيقا تتكّون فلسفة تنمو رويًدا رويًدا، وباتت 
على مشارف اإلعالن عن نفسها كفلسفة جديدة نوعًيا، ملاذا؟ 

ألن املنطق الذي ساد قروًنا طويلة كمنطق أرسطو، واملنطق الجدلي الهيغلي الحًقا باتا في ورطة أمام بوادر املنطق الجديد 
الذي اكتشفته فيزياء الكّم. فقد نقضت هذه الفلسفة مقولة )-أ- هي -أ-( ونقضت )ال يمكن أن يتواجد ال�شيء هنا وهناك 
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في الوقت نفسه( ونقضت العالقة املتعدية )إن كانت -أ- هي -ب- و-ب- هي -ج- فإّن -أ- هي -ج-( والعديد من مقوالت املنطق 
املعروفة. 

دت البحوث واالختبارات الفلكية ذلك، ولم يبَق األمر 
ّ

كما أن الزمان واملكان لم يعودا ثابَتين وال سرمدَيين أيًضا. وقد أك
مجرد بحوث نظرية في الفيزياء الفلكية أو الفيزياء ما دون الذرية، فقد ُرِصَدت وقائع حقيقية من خالل التلسكوبات الضخمة 

واألقمار الصناعية والصور الفلكية. 

 عن ذلك كله، فإن الوحدة بالنسبة إلى اإلنسان ضرورة وجودية؛ فإن كانت سعادة العالم بالتعدد، فإّن السعادة 
ً

فضال
إلى رباط يحزم  بالتوّحد/ الوحدة. ال يمكن أن يعيش اإلنسان منقسًما على نفسه، فهو في حاجة دوًما  اإلنسانية تتجسد 
شتاته وتصوراته، وحدة تحافظ على هويته بل على وجوده؛ وال يمكن تحقيق هذه الوحدة إال من خالل الفلسفة لكونها 

تحتوي الكّل، وتربط بين األجزاء باملنطق العقلي. 

اإلنسان  ّية 
ّ
كل هّدد  انتشار  الهشيم؛  في  النار  كانتشار  والوضعية،  املنفعية،  البراغماتية،  انتشرت  هذا  العلم  عصر  في 

ّية العلمّية، 
ّ
ووحدته وتماسكه، وتحّول اإلنسان العادّي إلى ترس في ماكينة اإلنتاج الرأسمالية، وبات املتعلمون جاهلين بالكل

وانحصرت معرفتهم في التخصص العلمي الضّيق الذي يدرسونه، ليصبحوا الحًقا تروًسا أيًضا في عجلة اإلنتاج بياقات زرقاء. 

زنة.
ّ
يحتاج عصرنا هذا إلى الفلسفة بإلحاٍح، وأيًضا إلى اليوتوبيا اإلنسانية الجامعة املنبثقة من كينونة فلسفية أصيلة ومت

في النظر إلى املشكالت الثقافية والسياسية العديدة التي تعانيها مجتمعاتنا في املنطقة العربية، هل يحتاج حّل هذه 
اقعية وحدها كافية إلنتاج الحلول؟   إلى الفلسفة؟ أم أن املمارسة الو

ً
املشكالت فعال

الفلسفة بمعناها األكاديمي املتداَول، غريبة عن البنية الذهنية ملجتمعاتنا، وستبقى غريبة في املدى املنظور، ألن الدول 
العربية ومؤسساتها التعليمية واملجتمعات العربية عموًما ما زالت جميعها تقّر إقراًرا ضمنًيا أو معلًنا أّن الكتاب )القرآن( 
هو األساس، فما وافق الكتاب من أفكار نأخذ به، وما خالفه رفضناه؛ فحكمة هللا ومعرفته ال يمكن أن يكافئها عقل إنساني 

مهما سما.

 ملا نعانيه في مجتمعاتنا العربية. 
ً

لذلك ال أعتقد أنه يمكن أن تقدم الفلسفة حلوال

بنى خطة 
ُ
من جهة أخرى تكون املمارسة من دون الركون واالستناد إلى خطة عمل واضحة ضرب من العبث، ويجب أن ت

العمل على تصّور واضح عن الواقع، تصور حقيقي وليس أيديولوجي أو رغبوي، تصور يدرك ما هو األفضل ملجتمعاتنا، أي 
لديه أهداف ممكنة وواقعية للنهوض من حالة العجز والهوان. 

وربما الطريق املالئم هو أن يتم العمل على تأسيس بحوث جادة غير مسَتلبة وغير مؤدلجة لفهم خريطة الواقع العربي 
فهًما علمًيا، ثم الشروع إلى تأسيس برامج وآليات عمل يمكنها أن تحّرك وتغّير في هذا الواقع، مبدئًيا اإلصالح الدينّي، وتقديم 
رؤية حضارية للدين أمر مهم جًدا، أيًضا اإلصالح االجتماعي من خالل تقديم بدائل ممكنة للعمل االجتماعي الذي يساهم 
في تفتيت ثقافة العجز والهوان، والثقافة املصلحية املنتشرة في مجتمعاتنا. هذا هو األساس العميق الذي يمكن بناء أسس 

مجتمع حضاري معافى، والحًقا دولة باملعنى الحقيقي للدولة.



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


