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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:

العبيدي، حسن )2022(، عالقة جدلية بين الفلسفة والعلم، 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

حسن مجيد العبيدي

أستاذ الفلسفة وتاريخها بالجامعة المستنصرية، دكتوراه فلسفة في الفلسفة- جامعة بغداد 1993 عن 
العديد من  له  العربي،  الفلسفي  االتحاد  رئيس  نائب  ابن رشد(،  الطبيعية في فلسفة  )العلوم  أطروحته 
في  المكان  )نظرية  مؤلفاته:  من  والغربي،  المعاصر  العربي  والفكر  اإلسالمية  الفلسفة  في  المؤلفات 
)الفلسفة   ،)2002 بغداد  ومذاهبها،  شخصياتها  السياسية،  )الفلسفة   ،)1987 بغداد  سينا،  ابن  فلسفة 
الفلسفة  في  -دراسات  الذات  إلى  اآلخر  )من   ،)2004 بغداد  النهرين،  جامعة  منهجي،  كتاب  والمنطق، 
التفلسف،  )جغرافية   ،)2008 بيروت  الطليعة،  دار  المعاصر-  العربي  الفلسفي  والفكر  والمعاصرة  الحديثة 
دار المحجة، بيروت 2010(، كتاب اإلنجاز الفلسفي في العراق. وله تحقيقات لنصوص الفالسفة العرب 
منها تحقيق كتاب الفارابي آراء أهل المدينة الفاضلة، وكتاب ابن سينا التعليقات، وكتاب محمد مهدي 
النراقي قرة العيون في الوجود والماهية، وكتاب التراث العلمي العربي في أربعة أجزاء، وله موسوعة 
المكان في ثالثة أجزاء، وترجمة كتاب ابن رشد تلخيص السياسة. ومن ترجماته كتاب الفكر السياسي في 

اإلسالم الوسيط لروزنثال.



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؟

 أقول: إن هذا السؤال إشكالي من حيث املفهوم واألبعاد املعرفية واألنطولوجية والتاريخية والجغرافية. ولإلجابة 
ً
بداية

عنه أقول: نعم، توجد فلسفة عربية، من حيث الداللة املفهومية والقومية التي ينتمي إليها الخطاب الفلسفي العربي اليوم، 
وبمرجعيته التاريخية التي أسست له هويته املعرفية الكبرى عبر التاريخ، وأدخلته في السياق التاريخي للفلسفة بعامة، من 
حيث التقسيم الجغرافي لهذا املنجز البشري »الفلسفة«. ولكي ال تكون إجابتنا عمومية من حيث الشكل واملضمون، نحيل 
العالم العربي اليوم، إذ تنّوع هذا  على املنجز الفلسفي العربي الراهن، وتنوع خطاباته املعرفية واأليديولوجية عبر بلدان 
اليونانية  التاريخية  بحمولته  الغربي  الفلسفي  املنجز  حضور  منها:  هويته،  لت 

َّ
شك فيه،  أثرت  عدة  عوامل  بفعل  الخطاب 

وهي  الراهن،  العربي  الواقع  أفرزها  التي  واملتنوعة  العديدة  املشكالت  ومنها:  منجزه،  في  واملعاصرة  والحديثة  والوسيطة 
مشكالت تتوزع بين السياسة واالجتماع والتقنية والعلوم والتراث الفلسفي العربي االسالمي في اهتماماته، حتى بتنا نعترف 
اليوم بوجود خطاب فلسفي عربي معاصر له هوية ظاهرة وملموسة عندما يجيب عن هذه املشكالت الراهنة وفق املنطق 
الفلسفي لتنوع خطاباته إزاء الخطاب الفلسفي الغربي لتنوع مسمياته املعروفة وأيديولوجياته التي ينتمي إليها. وإن املجال 
ال يستع لذكر بعض اإلسهامات الفلسفية العربية املعاصرة من خالل بعض الشخصيات الفلسفية العربية التي أسهمت في 

تشكيل هوية هذا املنجز وماهيته املعرفية واألنطولوجية والقيمية.

هل انتهى دور الفلسفة؟

لإلجابة عن هذا السؤال أقول: عندما ينتهي اإلنسان من طرح السؤال عن أصل الوجود والعالم والقيم واملدينة الفاضلة، 
وصلة العلم والتقنية بالفروض العلمية التي تساهم في املنجز العلمي والتقانة، واالهتمام باملوروث الديني وصلته بالحياة 
العقل اإلنساني،  التي يطرحها  الدنيا واآلخرة، وغيرها من املوضوعات  الحياة  في  الدين  اإلنسانية على كافة الصعد، ودور 

عندها نقول: انتهى دور الفلسفة.

هل للفلسفة دور في هذا العصر الذي يوصف بعصر العلم؟

تلمس  في  العصر فحسب. ويتجلى ذلك  في هذا  في أي عصر، وليس  الفاعل وامللوس  للفلسفة دورها  تأكيد،  بكل  نعم، 
ومفاهيمها  العلمية  النظرية  بناء  في  يساهم  ومنطق  علمية  فروض  من  تطرحه  وما  الفلسفة،  طريق  عن  للحّل  ذاته  العلم 
الكبرى. ولكن، يبقى ألي عصر وما ينتجه من علوم ومعارف وتقنيات أثره هو اآلخر في تشكل الخطاب الفلسفي واهتماماته، 
ران عن هوية ذلك العلم؛ فلسفة متعالية ميتافيزيقة كلّية  فالعلم في العصر اليوناني وما أنتجه أفرز لنا منطًقا وفلسفة يعّبِ
 للدين وال تهتم بمنطقه والهوته. في حين تنوع 

ً
ذات سرديات كبرى ال تهتم بالجزئيات التي يطرحها العلم نفسه، وال تعير باال

لنا  الفلسفة  فأنتجت  أنتجها،  التي  والهوته وعلومه  الديني  الخطاب  وتشكل  بتنوع  الوسيط  العصر  في  الفلسفي  الخطاب 
منطًقا يتما�شى مع هذا املنجز ويفيد منه ويفيده. وهكذا ينطلق الحال مع العلم الحديث الذي أنتج لنا منطًقا تجريبًيا يحدد 
سمات العلم ومساراته. وهكذا الحال مع العلم اليوم وتطوراته املذهلة على كافة الصعد. وهنا أفاد العلم اليوم الفلسفة بأن 
جعلها ذات بعد كوني جديد ومنطق جديد هو منطق االحتماالت والنسبية والشك في كل �شيء من أجل الوصول إلى الحل 

األمثل.
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في النظر إلى املشكالت الثقافية والسياسية العديدة التي تعانيها مجتمعاتنا في املنطقة العربية، هل نحتاج في حل 
اقعية وحدها كافية إلنتاج الحلول؟   إلى الفلسفة، أم أن املمارسة الو

ً
هذه املشكالت فعال

املشكالت التي يعانيها اإلنسان العربي اليوم، على تنوعها، لو كانت تحتاج إلى الفلسفة الحتاجت، وذلك بسبب سيطرة 
املشكالت السياسية الفاعلة بشكل سلبي ال يلبي طموح هذا اإلنسان، وعداء أصحاب النفوذ من الساسة ورجاالت الدين 
حتى  ولهذا،  منجز،  وغير  فاعل  غير  دورها  من  جعل  حلول  من  تطرح  بما  اهتمامهم  وعدم  للفلسفة،  املثقفين  وأنصاف 

املمارسات الواقعية غير كافية لوضع حلول للمشكالت التي يعانيها اإلنسان العربي اليوم. 



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
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