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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:

مّداح، سليم )2022(، تكامل العلم والفلسفة، 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

سليم مّداح

لة »الغالل« 
ّ

ى إعداد مج
ّ
ماجستير في الفلسفة وعلم النفس، أستاذ في التعليم الثانوي، متقاعد حالًيا، تول

ة شعر.«
ّ
المدرسّية السنوّية في ثانوّية راشّيا الرسمّية في لبنان، له ديوان بالعاّمّية تحت الطبع بعنوان » سل



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؟



تكامل العلم والفلسفة

55

هل هناك فلسفة عربّية؟

السؤال ِسجالّي بين موقفين: 

: هناك أكثر من رأي ال يقّر بوجود فلسفة عربّية باملعنى الصحيح العتبارات مختلفة، يمكن أن نذكر منها:
ً

أول

ضحالة األصالة في ما أنتجه املشتغلون في املجال الفلسفي في نطاق دولة الخالفة العربّية منذ البداية، حيث كاد أن   .1
يقتصر نشاطهم على نقل وشرح الفلسفة اليونانّية ومحاوالت توظيفها في دعم املعتقدات الدينّية، كإثبات وجود هللا 

وخلود النفس.

معظم الذين اشتغلوا في حقل الفلسفة كـ ابن سينا والرازي والفارابي، لم يكونوا من أصول عربّية باستثناء الكندي.  .2

النظر الى املناخ الديني االسالمي بوصفه مقّيًدا للتفكير ومعيًقا لإلنتاج الفلسفي الحقيقي، لذلك يصّح تصنيف ما   .3
ه ليس أكثر من فلسفة فقه.

ّ
أنتجه املشتغلون في هذا املجال على أن

ثانًيا: هناك باملقابل من يجادل دفاًعا عن حقيقة وقيمة وجود فلسفة عربّية استناًدا الى عّدة نقاط يمكن أن نذكر منها:

لم ينحصر دور املشتغلين في الفلسفة العربّية في تقديم البراهين العقلّية لتوطيد بعض املعتقدات الدينّية، بل ذهبوا   .1
أحياًنا في اتجاه مخالف كالقول بِقَدم العالم. وهناك من ذهب في نقض الكثير منها إلى ما هو أبعد؛ األمر الذي عّرضهم 

َق تزنَدَق«. وهناك من ساهم في فلسفة األخالق واالجتماع والسياسة.
َ
لشبهة اإللحاد »من تمنط

ال يصّح نفي وجود فلسفة عربّية بحّجة أّن معظم املشتغلين فيها لم يكونوا عرًبا، ألن تحديد الهوّية الثقافّية لألفراد   .2
ال يرتبط بأصولهم اإلثنّية، بقدر ما يرتبط باإلطار الثقافي العام الذي ُوجدوا فيه وتفاعلوا معه. كما ما ال يصح إنكار 

وجود فلسفة يونانّية لكثرة املساهمين فيها من خارج اليونان.

تأثيرها  لها  كان  بل  بها،  وتعريفهم  األوروبيين  الى  اليونانّية  الفلسفة  نقل  مجّرد  في  العربّية  الفلسفة  دور  ينحصر  لم   .3
الخاص على الفكر األوروبي، وكبير الفضل في إطالق استخدام النظر العقلي الذي كان رائده ابن رشد، في مواجهة 

مفاهيم القرون الوسطى.

في ضوء ذلك، وكما يصّح القول بوجود أدب عربي يندرج في قائمة آداب شعوب العالم، إلى جانب األدب الفرن�سي والرو�سي 
على سبيل املثال، يصّح القول بوجود فلسفة عربّية ذات خصوصّية معّينة تندرج ضمن قائمة الفلسفات األخرى كاألملانّية 

واإلنكليزية وغيرها، بصرف النظر عن قيمتها املرتبطة بمدى تأثيرها في املسار الحضاري للشعوب العربّية.

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

من  فيه  بما  الواسع،  الوجود  إطار  في  ومصيره  وجوده  في  ر 
ّ

يفك اإلنسان  بدأ  عندما  القدماء  عند  الفلسفة  بذور  بدأت 
ا لتلبية حاجة طبيعّية فطرّية إلى املعرفة. ما مّهد 

ً
ا هادف ا ذهنيًّ

ً
ظواهر وأسرار، ما يعني أّنها لم تكن مجّرد ترف، بل كانت نشاط

لظهور نموذج الفيلسوف املتعّدد االهتمامات في الّرياضّيات والفلك والفيزياء والطّب واملوسيقى، إلى جانب انشغاله األساس 
بالقضايا املاورائّية واألخالقّية والسياسّية؛ لذلك كان ُينظر الى الفلسفة على أّنها أّم العلوم.
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ا، وما طريقة الحوار السقراطي التوليدي املستخَدَمة  ا وتربويًّ ا واجتماعيًّ ا وظيفة معرفّية وتوجيهّية، أخالقيًّ
ً
كان للفلسفة إذ

حالّيا في التربية والتعليم سوى دليل على قيمة ما تركته الفلسفة منذ القدم للحضارات الالحقة.

استمّرت الوظيفة املعرفّية للفلسفة قائمة حّتى بداية انحسارها منذ ثالثة قرون، مع بدايات انفصال العلوم الطبيعّية 
عنها، واستخدام املناهج التجريبية في أبحاثها، ما أدى الى تطّور الفت بحيث بدا وكأن الفلسفة كانت هي العائق أمام تطّور 

العلوم، األمر الذي أنزل الفلسفة عن عرشها، وأوحى للرأي العام أّنها أصبحت مجّرد ترف غير مفيد للتطّور الحضاري. 

ولكن في املقابل بقي، لهذه »األّم« التي انفصلت عنها فروعها، وانفّض عنها بعض من كان يدور في فلكها، أنصار مدافعون 
عن ضرورة وجودها واستمرارها بحجج قوّية مقِنعة لكّل ذي عقل راجح. نذكر منها على سبيل املثال ال الحصر:

ا في العصور كلها، ألن اإلنسان بطبعه يمارس فعل التفلسف بشكل أو بآخر. 1.  الفلسفة نشاط فكرّي طبيعّي سيبقى مستمرًّ

مع أّن العلم والفلسفة مختلفان في طبيعة املوضوعات واملناهج والنتائج، إال أنهما ليسا متناقضين، بل متكاملين،   .2
بمعنى أّن الفلسفة تحتفظ بمساحة عمل ال يمكن للعلم أن يمألها، وسيبقى العلم ماّدة فلسفة املعرفة التي تنظر في 

صّحة مناهجه وقيمة نتائجه، وتداعياتها الحضارّية واإلنسانّية في املدى البعيد. 

يطالب الكثير من العلماء بالرعاية الفلسفية للتقّدم العلمي والتكنولوجي حرًصا على تفادي مخاطرهما على مستقبل   .3
بنوع  النووي  التقني،  والتطّور  الفلسفّية  الحكمة  بين  الدائمة  املزواجة  إلى  دعا  الذي  آينشتاين  بينهم  البشرّية، من 

خاص، لتفادي احتمال الدمار الشامل الذي يهّدد العالم. 

عات اإلنسان 
ّ
تنفرد الفلسفة بإمكان ابتداع أنساق جديدة في العلم، واقتراح أنظمة أخالقّية جديدة تتما�سى مع تطل  .4

ا بامتياز. املعاصر، حيث ال يمكن للعقل التقني الدوغمائي القيام بذلك. وسيبقى التفكير بالقيم موضوًعا فلسفيًّ

تحتفظ الفلسفة على الرغم من مظاهر التطّور العلمي كلها بوظيفة التأّمل والتفكير في العالم، وفي الحياة واملوت، وفي   .5
الطبيعة والثقافة والحضارة والسياسة، وفي العدالة وحقوق اإلنسان ...إلخ.

م قبول االختالف مع اآلخر ونبذ التعّصب.
ّ
الفلسفة تعل  .6

مات على الطريقة 
ّ
تحتفظ الفلسفة بالوظيفة النقدّية الضرورّية لغربلة املفاهيم السائدة، وإعادة التفكير في املسل  .7

ا أنا موجود(؛ 
ً
ر إذ

ّ
الديكارتّية، ما يخدم الوصول إلى الحقائق وإسقاط األوهام، وُيكّرس حّق اإلنسان في التفكير )أنا أفك

ليس إلثبات الوجود فحسب، بل ملمارسة الحّرّية بعيًدا عن جميع أصناف الضغوط والقيود.

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

ب عليها بقدر 
ّ
ل تحّديات يتفاوت نجاح األمم في التغل

ّ
في كل مكان وزمان تواجه املجتمعات البشرّية مشكالت متنّوعة تشك

ما تستخدم الذكاء والعقل املنفتح في التعامل معها.

ا عظيًما في املا�سي البعيد، في زمن املأمون على سبيل املثال، يتخّبط اليوم في حالة  العالم العربي الذي شهد ازدهاًرا ثقافيًّ
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ضياع ثقافي، وأزمات سياسّية متناسلة. والسؤال عن إمكان نجاح املمارسات الواقعّية في إيجاد الحلول ليس في مكانه، ألّن 
َحّل بالذهنّية نفسها التي أوَجَدتها.

ُ
املشكالت ال ت

لقد تقّدم العرب في ما م�سى بفضل التالقح الثقافي مع الحضارات املحيطة بهم، وبفضل نجاحهم في توظيف ما أخذوه 
عن غيرهم، لتحقيق إضافات علمية وفكرّية ذات قيمة.

ثّم بدأ التراجع الثقافي نتيجة محاربة املتضررين من الثقافة، من السلطتين السياسّية والدينّية، وإحراق كتب ابن رشد 
خير دليل على ذلك.

 في إعمال العقل في مناخ من الحّرّية واستلهام تجارب الشعوب املتقّدمة، 
ّ

ا إال
ً
الحلول املرجّوة ملشكالت العرب ال تتحّقق إذ

رت الثورة الفرنسّية« إال 
ّ

ر ميالد روسو لتأخ
ّ

والنظر بثقة الى دور الجهد الفلسفي في تحقيق النقلة املطلوبة. وما قول: »لو تأخ
خير تعبير عن أهّمّية الفلسفة في إحداث التغيير.

رة، لكّن الصعوبة تكمن في الشعور العام 
ّ

ا عن طريق تغيير نمط التفكير السائد، بجهد النخبة املفك
ً
الحلول ممكنة إذ

بالريبة، على خلفّية دينّية، من العمل الفلسفي، وبمحاربة الفالسفة العرب عبر القضاء، كما حصل مع نصر حامد أبو زيد، 
وبالقتل، كما حصل مع فرج فوده، وباالمتناع عن تدريس الفلسفة في بعض الدول العربّية، وبضحالة فاعلية تدريسها في 

دول أخرى.
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