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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:

نهار، حازم )2022(، تعليم وسياسة بال فلسفة، 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

حازم نهار

والمجالت  الصحف  في  عديدة  إسهامات  له  والثقافية،  السياسية  الشؤون  في  سوري  وباحث  كاتب 
العربية، نشر عدًدا من الكتب السياسية والثقافية، منها »مسارات السلطة والمعارضة  الدراسات  ومراكز 
المسرح  في  ونوس  الله  و«سعد  اإلنسان،  حقوق  لدراسات  القاهرة  مركز  عن  صدر  الذي  سورية«  في 
العربي«، وله عدة ترجمات، منها: سورية: االقتراع أم الرصاص لكاريستين ويالند، سورية: ثورة من فوق 
لرايموند هينبوش، بناء سنغافورة لمايكل دي بار وإزالتكو إسكربس، تشكيل الدولة الشمولية في سورية 
البعث لرايموند هينبوش، سورية األخرى: صناعة الفن المعارض لميريام كوك، الدين والدولة في سورية 
تحرير  رئيس  أّسس وأدار عدة مراكز بحثية وثقافية، وعدة مؤسسات ومنظمات مدنية،  بيريه،  لتوماس 

مجلة رواق ميسلون.



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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في أحد دروس مادة التشريح، في زمن م�ضى، طرحت على الطالب عبارة بسيطة »الخلية هي الوحدة األساسية في الكائنات 
 

ً
رون فيها. ال يسألون مثال ِ

ّ
رونها دائًما، لكنهم ال يفك الحية«، وطلبت منهم التفكير في معانيها وأبعادها. هم يعّدونها بديهية، ويكّرِ

نة لها، وال عن معنى عدم وجود  عن معنى التشارك بين الكائنات الحية، اإلنسان والحيوان والنبات، في البنية الخلوية املكّوِ
خط فاصل، مطلق ونهائي، بين الكائنات، وال عن عالقة كل هذا بقانون التطور. هم يتعاملون مع املوجودات خارج منطق 

التطور والتحول والسيرورة. وهذا ال بّد أن تكون له آثاره في أدائهم في الحياة، وفي السياسة.

 »قانون 
ً

وباملثل، ال تدّرِس مناهجنا التعليمية، وال تشير إلى األبعاد الفكرية والفلسفية لقانون الفوازيه في الكيمياء مثال
ر عنه بالقول »ال �ضيء يولد،  مصونية املادة؛ كتلة املواد الداخلة في التفاعل تساوي كتلة املواد الخارجة منه« أو الذي ُيعبَّ
وال �ضيء يفنى«. مع أنماط وطرائق التعليم السائدة هذه، يتشكل نمط مهيمن من الوعي يرتكز على ما يشبه »الغرف املغلقة 
واملفصولة في الدماغ« أو على مقولة »لكل فصل مقام«، بحيث تشتغل هذه الغرف بطريقة معزولة ومنفصلة عن بعضها 

بعًضا، وتجعل الطالب يتعاطى وظيفًيا مع مواد التدريس، ما يمنعه من تشكيل رؤية إلى الحياة والبشر والتاريخ.

العلمية  الكليات  في  دة  املتشّدِ الدينية  التيارات  الديني وهيمنة  التطرف  انتشار  الحافظ مرة عن أسباب  ياسين  تساءل 
بشكل خاص، بين طالب العلوم والفيزياء والطب وغيرها، مقارنة بكليات العلوم اإلنسانية، مع أن املنطق يقول إن دراسة 
ف حضور التطرف والتيارات الدينية. ال شك في أن السبب الرئيس يكمن في نمط التعليم منزوع  العلوم ينبغي لها أن تخّفِ
الفلسفة، ومن الطبيعي آنذاك أن يتجاور العلم والتطرف، وأن ُيختزل دور العلم في الجانب الوظيفي املنهي، وُيبعد في الوقت 
ذاته عن الحياة وتكوين الرؤى والتصورات تجاهها. ومن ثم يصبح رجل دين، ال عّدة معرفية لديه سوى حفظ بعض النصوص 

الدينية، قادًرا على السيطرة على عقول علماء في الفيزياء وأطباء ومهندسين وغيرهم، وتحشيدهم في االتجاه الذي يريده.

 من ساحة التفكير، 
َ
في أنماط التعليم السائدة يتجاور العلم والخرافة جنًبا إلى جنب، من دون أن يطرد العلُم الخرافة

ليبقى العلم محصوًرا في الدور الوظيفي املنهي، فيما تسود الخرافة بمعناها الواسع في ميدان الحياة االجتماعية والسياسة. 
مع غياب إدماج الفلسفة في العلوم األخرى، تصبح قراءة التاريخ وفهمه أسيَري املنطق الغيبي الذي يصرف تفكيره في القوى 
 من فهم قوانين التاريخ التي تكشف عنها الفلسفة، ما ينتج بالضرورة أوهاًما في فهم الواقع 

ً
الخرافية املحّرِكة للتاريخ بدال

والنظر إلى املستقبل.

هذا النمط الالعقالني في التعليم ليس مقصوًرا على املدارس والكليات العلمية، بل هو نمط عاّم ال يغيب حتى عن كليات 
العلوم اإلنسانية التي ُيفترض أنها منارة التفكير النقدي. تختبئ أغلبية أكاديميي الفلسفة، في املنطقة العربية، خلف ستار أو 
إغراء األكاديميا، في حين أن هذه األخيرة في السياق العربي ال تعني شيًئا كبيًرا، أو في األحرى ال تعني شيًئا يتجاوز شهادة تدريس 
أو تعليم الفلسفة، خصوًصا أن أولئك األكاديميين غالًبا ما يكتفون بوظيفة تفسير أو شرح الفلسفات الغربّية املختلفة، 
، لتأسيس خطوط أو تيارات فلسفية خاصة؛ فجامعاتنا تخّرِج مدر�ضي فلسفة أو 

ً
ا أو كسال

ً
من دون أن يبادروا، عجًزا أو خوف

شّراًحا للفلسفة، وال تخّرِج فالسفة أو مفكرين يكتبون في الفلسفة شيًئا يتجاوز الحلقات البحثية، أي ال ينتجون أفكاًرا أو 
فلسفة، ومن ثم يصّح توصيفهم بـ »فالسفة ال ينتجون فلسفة«. في العموم، لم يتقّدم الباحث الفلسفّي من مرتبة األستاذ 

ر املهجوس بالتنوير والتفكير النقدي. ِ
ّ

 إلى مرتبة املفك
ً

الجامعي إلى مرتبة املثقف، وصوال

 عن كثافة 
ً

كذلك، تعاني الفلسفة عربًيا من هيمنة األيديولوجيا بصنوفها كافة، اإلسالمية والقومية والشيوعية، فضال
، ما 

ً
 ودليال

ً
 وقدوة

ً
وهيمنة خطاب الهوية األحادي واملغلق، ذلك الخطاب الذي يرتكز على التراث، ويتخذ من املا�ضي مثاال

إن  ذاتها،  الفلسفة  إّن  بل  النقدي،  والتفكير  الفلسفة  ضمور  مقابل  في  ومهيمًنا  كثيًفا  األيديولوجي  الوعي  حضور  يجعل 
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حضرت، تحضر بعقل وقلب أيديولوجيين في العمق، ونستطيع بسهولة استكشاف حضور »الفالسفة األيديولوجيين« على 
حساب غياب فالسفة التفكير النقدي.

كما  وأحالمها،  ورهاناتها  مجتمعاتنا  بمشكالت  مرتبطة  فلسفية  تيارات  هيئة  على  الحضور  عن  أيًضا  الفلسفة  وتغيب 
ا، أمثال سبينوزا وديكارت 

ً
نعرفها في نتاجات اليونانيين، مثل أرسطو وأفالطون، أو في نتاجات فالسفة الغرب، قديًما وحديث

لدينا  نيتشه وجان بول سارتر  وجيل دولوز  وميشيل فوكو  ويورغن هابرماس، وغيرهم.  وإيمانويل كانط وهيغل وفريدريك 
بين  وثيًقا  ا 

ً
ارتباط هناك  أن  شّك  ال  حضورها.  لها  فلسفية  تيارات  توجد  ال  لكن  العربية،  املنطقة  في  فلسفة  أنتجوا  أفراد 

ممارسة التفلسف والتفكير النقدي من جهة، وممارسة الحرية ودرجة حضور حقوق اإلنسان من جهة أخرى.

التفلسف هو األداة التي تأخذنا من حيز املشكلة الفردية أو الخاصة إلى املشكلة العامة، االجتماعية أو الوطنية، وهذا 
ينقلنا إلى أهمية حضور الفلسفة في السياسة كونها معنّية بالتعاطي مع ما هو عاّم. هناك نقص مزمن في حضور الفلسفة في 
الثقافة والسياسة، وفي الحياة عموًما، بل هناك رؤية مهيمنة تتجلى في استنكار التفلسف والتنظير، وفي النظر إلى الفلسفة 
 »من تفلسف تزندق«، ودعوة دائمة إلى الذهاب إلى الجانب العملي وتجاوز التنظير، وكأنَّ العمَل ممكٌن 

ً
بوصفها شيًئا مرذوال

 تكرار األخطاء واملشكالت، في السياسة والحياة، وإن بصيغ وأشكال مختلفة.
ّ

من دون النظر. هذا في أحسن أحواله ال ينتج إال

النظر  دون  من  الواقع  الفلسفة.  دون  من  ممكن  غير  وهذا  وتحوالته،  واتجاهاته  الواقع  فهم  إلى  نحتاج  السياسة  في 
رة وأخرى  ا بين قوى خّيِ الفلسفي حالة سكونية، قواه ثابتة ال تتغير، ومصّنفة في عقول الفاعلين السياسيين تصنيًفا مانويًّ
فة على القوى الظاهرة  ِ

ّ
شريرة، وصراعها أزلي ومحتوم بنهاية أحد طرفيه، كما تكون حركة الواقع في الوعي غير الفلسفي متوق

أو السائدة فحسب، أي تغيب عنه قراءة قوى الواقع الكامنة، واحتمالية انتقالها إلى الفاعلية، ومن ثّم فتح مسارات جديدة 
الفلسفة  في  الواقع  فيما  وتغيراته،  الواقع  على  القبض  تّدعي  التي  االستبدادية  الرؤى  تسود  الفلسفة  دون  من  الواقع.  في 
ا، وهذا يفتح باًبا إلى االعتراف باالختالف والتنوع، ونسبية الحقيقة، وتكامل  احتمالي ومفتوح، وليس ممكًنا اإلحاطة به كليًّ

الرؤى، وبناء الوعي الديمقراطي.

األوهام  في  الغارقة  »النخب«  أو  تفكير  دون  من  تعمل  التي  والشعاراتية  حة 
ّ
املسط »النخب«  تهيمن  الفلسفة  غياب  في 

 رؤًى شعبوية وتسطيحية، وتصبح الخيارات السياسية غير عقالنية، واملمارسات بال 
ّ

واأليديولوجيا أو النخب التي ال تنتج إال
تة أو جزئية. غياب الفلسفة عن وعي »النخب« السائدة وصفة فعلية إلنتاج 

ّ
رؤية وال تبّصر، والحلول املطروحة زائفة أو موق

الكوارث وتعظيمها.
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 0090  531  245  0871

الموقع اإللكتروني:
www.maysaloon.fr

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

rowaq@maysaloon.fr


