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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:

السعدي، عمر )2022(، هجر الفلسفة ظاهرة عالمية، 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

عمر السعدي

شهادة  على  حاصل  اإلمداد،  وسالسل  اللوجستية  العلميات  تخطيط  في  متخصص  لوجستي  مدير 
من  اقدم  الذي  المعنى  في  بودكاست  واستضيف  أعد  وكاتب  مترجم  دمشق،  جامعة  من  الفلسفة 

خالله مراجعات لكتب أختارها.



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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ويوم  اليومي.  بواقعهم  الصفحات وكالًما مجرًدا غير ذي صلة  بآالف  كتًبا  يتصّورون  الفلسفة،  في  الناس  يفكر  عندما 
كنت أقول لألشخاص من حولي إنني أدرس الفلسفة، كانت مالمح وجوه العديد منهم تتغير لترتسم عليها عالمات االستغراب 
، وألبس ثياًبا رثة غريبة وجورًبا مختلًفا في 

ً
املمزوجة بالنفور والشفقة؛ ألنهم يتخّيلونني شخًصا سأكون في املستقبل منعزال

كل قدم، وأرخي شعري وأسير في الشارع من غير هدى، أتكلم مع نف�سي.

قد يحسب البعض أّن املوقف السلبي التهكمي تجاه الفلسفة محصور بمجتمعاتنا العربية، مع العلم أّن هجر الفلسفة 
والتعامل معها ك�سيء ال طائل منه وال عالقة له بالحياة الواقعية، هو، وإن بدرجات، ظاهرة عاملية، وليست جديدة تماًما. 
ا جاء من أشخاص نصنفهم فالسفة. فـقد رفض ألبير كامو أن  واملفارقة، هي أن النقد األق�سى للفلسفة والفالسفة تاريخيًّ
ماركس فكان  نقد  أما  بأنهم تجار محتالون.  هيغل،  شوبنهور فالسفة عصره، ومنهم  ُيطلق عليه لقب فيلسوف، ووصف 
األق�سى، وذهب إلى أن عالقة الفلسفة بدراسة العالم الواقعي هي أشبه بعالقة العادة السرية بممارسة الجنس. لكن ما غفل 

عنه كامو وشوبنهور وماركس، وغيرهم من الذين انتقدوا وينتقدون، بأنهم لكي ينتقدوا الفلسفة عليهم أن ينخرطوا فيها.  

اعتقد فالسفة اإلغريق أن الفلسفة تبدأ مع الدهشة وفضول اإلنسان أمام كّل �سيء، ومحاولة إيجاد التفسير واملعنى 
للعالم والذات من خالل إعمال ملكة العقل. وربما تكون تلك البذرة الفلسفية مجبولة مع طبيعتنا البشرية، وربما تكون 
 عليها، لكن أغلبية الناس يتوقفون عن ذلك عندما يكبرون، ويكّفون عن محاولة 

ً
دهشة األطفال وسؤالهم عن كل �سيء دليال

احتمالية  شخص  كّل  في  فإّن  املعنى  هذا  في  املألوف.  عن  خارجة  جديدة  بطرائق  حولهم  من  والعالم  األشياء  مع  التعامل 
فيلسوف كونه يتوفر على إمكان التساؤل والشك. 

لكن الفلسفة في عالم األكاديميا اليوم هي �سيء مقيد ومحدود. حيث يحرص الجهد الفلسفي األكاديمي املعاصر، والذي في 
ا قدر اإلمكان، وتجنب التفلسف الذي قد تشم منه رائحة إنشاء أدبي.  معظمه منطق ريا�سي ولسانيات، على أن يكون علميًّ
ستبعد على أنها تفكير ميتافيزيقي 

ُ
في النتيجة، إن التساؤل عن الوجود ومعناه ومصير اإلنسان وعالقته مع الكون، هي أسئلة ت

ال معنى له. لقد بات معظم العاملين في مجال الفلسفة األكاديمية، في الشرق والغرب، أشبه بتقنيين عملهم محدد بساعات 
الدوام الرسمي، حالهم حال الطبيب واملهندس وعالم األحياء. إّن هذا التقييد والتحديد و«الحرفنة« للفلسفة الذي بدأ في 

الغرب مع سعي النشاط الفلسفي للتشبه بالعلم وتبّني مناهجه، صار الدارج في الفضاء الفلسفي األكاديمي باإلجمال.

وفي عاملنا العربي، النشاط الفلسفي املعاصر املنفعل بالنموذج الفلسفي الغربي هو في معظمه ترجمة وتحليل ملا يكتبه 
اآلخرون في الغرب. وليس في هذا مشكلة، وطبًعا هذا ليس ألننا ال نرغب في توليد فلسفة »أصيلة«، بل ألن تلك الرغبة أسيرة 
ا، فإن  الفلسفة عامليًّ أزمة  إلى  أو فلسفة. فإضافة  ا  دينيًّ أو إصالًحا  فًنا  أكان  إنتاج فكري حر، سواء  املعيقة ألي  الشروط 
الشروط املحلية في مجتمعاتنا، وأبرزها غياب حرية التفكير والعقل النقدي، تزيد من صعوبة مهمة توليد إنتاج فلسفي عربي 
 على أن أي فكرة قد يرغب الشخص في التفلسف حولها، سيكون أحد املشتغلين في الفلسفة في العالم 

ً
معاصر. هذا عالوة

الغربي قد سبقه إليها، تماًما مثلما يحدث عندما نريد تسجيل نطاق أو اسم ملوقع إلكتروني بعد أكثر من 03 عاًما على ثورة 
الدوت كوم، فكل األسماء التي قد نفكر فيها سبقنا إليها وحجزها أشخاص آخرون.

ذلك  وُيرِجعون  معاصرة،  أو  حديثة  عربية  فلسفة  توجد  ال  أنه  العرب،  املفكرين  من  وعدد  طرابي�شي،  جورج  يعتقد 
لعدد من األسباب، منها أن الفلسفة تعيش أزمة عاملية بسبب التطور العلمي ومحاولة الفلسفة حذو طريق العلم في اعتماد 
الحضارة  للعلم، وهي مجتمعات  املنتجة  ذاتها  هي  اليوم  للفلسفة  املنتجة  املجتمعات  وأن  التجريبية،  واملناهج  التخصص 
إنتاج  العلم، لن يكون بمقدورنا  ننتج  ا، بحسب هؤالء، كوننا ال 

ً
إذ لباقي الحضارات«.  الثقافي  بالزمن  التي »تتحكم  الغربية 
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فرًعا  يصبح  ولم  الطبيعية،  الفلسفة  اسمه  وكان  الفلسفة،  من  جاء  أساًسا  العلم  أّن  يغفل  املوقف  هذا  لكن  الفلسفة. 
 عنها إال في املئتي عام املاضية. وإن الفالسفة من أرسطو والكندي والفارابي إلى ديكارت وغاليليو ونيوتن وحتى 

ًّ
مستقال

أينشتاين، كانوا علماء بقدر ما كانوا فالسفة. 

يتبنى العديد من املفكرين والفالسفة العرب الفلسفة بمعناها األكاديمي الغربي املقيد املحدود، وهذا يحيل على أن دور 
الفيلسوف ليس التعامل مع ما يشغل الناس من أسئلة كبرى حول ذواتهم ومعنى وجودهم في هذا الكون، بل الحرص على 
توضيح األشياء الصغيرة. لكن االفتراض بأن أزمة الفلسفة محصورة في خسارة دورها ملصلحة العلم في قضايا مثل الفيزياء 
والطب وعلم األحياء والفلك وغيرها، وأن دورها بات محصوًرا في موضوعات املنطق الريا�سي واللسانيات واألبستمولوجيا، 
ا ليس له معنى، هو افتراض يساهم في تثبيت وتعميق اغتراب الفلسفة عن الناس كونها  وعّد ما عدا ذلك تفكيًرا ميتافيزيقيًّ
 من ذلك لدينا العلم ليتكفل اإلجابة عن أسئلتنا وهندسة الحلول ملشكالتنا. 

ً
لم تعد ذات صلة بأسئلتهم ومشكالتهم، بدال

ال شك أنه عبر رحلة الفلسفة انتقلت العديد من املشكالت الفلسفية إلى بيت العلم وهذا طبيعي، كأطفال يولدون في مكان 
ويكبرون لينتقلوا للعيش في مكان آخر. لكن ثمة جوانب في الوجود اإلنساني ال يمكن أن تكون علمية. 

هل يستطيع العلم وحده أن يقدم إجابات عن أسئلة اإلنسان العربي املعاصر، والتصدي ملهمة مراجعة تراثنا ولغتنا 
وأدياننا، وتحديد الصواب والخطأ في منظومتنا األخالقية، وتعريف السعادة والحرية والحب والجمال؟ ثمة رأي يؤمن بأن 
يستطيع  أن  قبل  كريمة،  وحياة  ومأوى  ودواء  غذاء  من  األساسية  حاجاته  تحقيق  إلى  حاجة  في  العربي  عاملنا  في  اإلنسان 
 تولد الفلسفة من رحم املآ�سي واألزمات، الفردية منها والجمعية؟ مثل مآ�سي الحرب العاملية 

َ
ال

َ
االلتفات إلى الفلسفة. لكن أ

الثانية التي انبثقت من ركامها الفلسفة الوجودية.

مع تعّقد أزماتنا كمجتمعات عربية وتشابكها مع املشكالت واألزمات العاملية، وغياب اإلرادة للبحث عن حلول جماعية 
إلى  للبشرية، تم�سي اإلجابة عن األسئلة الفلسفية الرئيسة: ما الذي يمكن أن يكون صحيًحا في ما أعرفه؟ وكيف وصلُت 
معرفتي تلك؟ وما اإلجراءات التي يمكن أن أتخذها بناًء على تلك املعرفة؟ أكثر إلحاًحا وأصعب من أي وقت م�سى. وفي عصر 
الرقمية، ومع التدفق الهائل للمعلومات عبر اإلنترنت، وفي عصر السوشال ميديا والتغريدة والهاشتاغ، فإن مهمة اإلجابة 
ا في ما أعتقده؟ ليست أبًدا باألمر اليسير. فالحقيقة في عاملنا الرقمي ليست شيًئا  عن سؤال: ما الذي يمكن أن يكون حقيقيًّ
ا يفرض نفسه على جميع العقول، بل في كثير من األحيان متخّيلة أو مفبركة، ويمكن استهداف كل مجموعة من  موضوعيًّ

الناس بنوع مختلف من »الحقائق« املخصصة لتتالءم مع تحّيزاتهم وتعصباتهم كأفراد في هذه املجموعة أو تلك.
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