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تاريخنا  كذلك  بل  بشكل مختلف حاضرنا فحسب،  العولمة  ما  .ال تضيئ مسارات  العلوم    وهو  أّن  يعني 

فضال    . العولمةمسار  يّة ب ها البحث ومواضيع  رؤاها ربط  وطأة  أكثر من أّي وقت مضى تحت    قع االنسانيّة ت

ذلك م   اليوم   توجد فإنّه    ،عن  في  وضوعيّة  ضرورة  صياغة  نونسأل  أن  تتمثّل  وحاضرنا  عيد  ماضينا 

 . (2016)مرسمان/ كبنبارج  في أفق عولمة شاملة  بشكل جديد   ومستقبلنا

اإلن للعلوم  الجديدة  المساءلة  منذ  سانيّة  إّن  تتّخذ  لماضينا  المتجّددة  في  والصياغة  سنة  عشرين  من  أكثر 

التّاريخ عل  المثالعلوم  الخ  ،ى سبيل  بالتّاريخ من وجهة    صوص وعلى وجه  المتعلقة  في سياق األبحاث 

)انظر    لتاريخ العالم باعتباره تاريخا متشابكا جديد    تمثّل   بقيام أكثر وضوحا تسمح    إتّجاهات   ، عالميّةنظر  

ى فهم التطّورات  ساعد عليالجديد    تمثّلال  ا. هذ (2013كونراد  ،  2009استرهامل    ،2016ارد  مثال رينه

بالماضية والحاليّ  يتحّدد في ضوء    مستقبل   يفتح لنا سبال جديدة من أجل   كونه   زيادة على   ،أفضل  شكلة 

 . تاريخ متشابك

وقد تأّكدت    ،بحث والتجديد ل لى اإ  في مجال الفلسفة وكتابة تاريخها من منظور عالمي حاجة ملّحة   تظهر

  في بكين   تمّ   فقد   .2018ة بعد المؤتمر العالمي للفلسفة ببكين في شهر أوت  صّ ا خن جديد  هذه الحاجة م

التالية الّرسميّة  باللّغات  العربيّة  و  سبانيّةإلا و  الروسيّةو  واأللمانيّةالفرنسيّة  و  االنجليزيّة  : االعتراف 

من.  والصينيّة  تعولمت  المؤ   فقد  شيئمنظور  التفكير  خريطة  للفلسفة  العالمي  القرن  تمر  في  فشيئا  ا 

أنّ   ،العشرين يتجدّ   غير  لم  الفلسفة  لتاريخ  الحاصتمثّلها  بالتّطورات  مقارنة  بعد  لذلكد  من    كان  لة. 

الفلسفة   لتاريخ  جديد  تصّور  بصياغة  اليوم  نقوم  أن  منفتح  نفسه   الوقت   في   ، هيئيالضرورّي    ، وبشكل 

للتفل مستقبليّة  عالمي.لصيغ  منظور  من  أجل  سف  أن    ال  كانة  المهمّ هذه    إنجاز  ومن  على بّد    نشتغل 

بتحل  تتعلّق  مختلفة  بحثيّة  وبمواضيع  المسائل  الجديدة  البرادغعرض  يل  المضمونيّة  ومات  النّتائج 

 فى عشر نقاط:  المهّمةويمكن ايجاز هذه  والمؤسساتيّة. 

اليوم و .1 إلى  المؤثّرة  آليّات اإلقصاء  الفلسفة في أور ز  التي بمقتضاها اخت  ينبغي تحليل  وبا منذ  لت 

 الثامن عشر، شيئا فشيئا، في مشروع أوروبّي خالص.  آخر القرن 

تواريخ   .2 في  نبحث  أن  معالفلسفة  يجب  الهنديّة  والفيل  الّدراسات   بالشراكة  الدراسات  مثل  لوجية 

 عربيّة واليهوديّة التي نشأت في أوروبا منذ القرن التاسع عشر. والصينيّة واليابانيّة وال
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بيّة،  سفة التي نشأت في مختلف اللّغات األوروبيّة والغير أوروتواريخ الفلأن نبحث في  يجدر بنا   .3

 يقتصر بحثنا على تاريخ الفلسفة األوروبيّة.  وأن ال مثل اليابانيّة، الصينيّة والعربيّة 

فيه    يجدر .4 تكون  الفلسفة  لتاريخ  المتشابك  التاريخ  أهميّة  بيان  على  يقوم  منظورا  نقترح  أن  بنا 

 . والتلقّي في مركز االهتماممسارات الترجمة 

إل .5 تّمت  التي  المحاوالت  نبحث في  أن  الفلسفة من منيجب  تاريخ  لكتابة  ظور عالمي  ى حّد اآلن 

 ة البحث عن تمثّل جديد لتاريخ الفلسفة. لى حّد اآلن في عمليّ إدمج اآلفاق التّي طّورت لكي ن

"  "الشعوب   باراديغم  من   ننتقل ن  وأ في كتابة تاريخ الفلسفة    يجدر بنا أن نسعى إلى إحداث تغيير .6

القاّرات" و"الفضاءات" )الغرب/الشرق( و"العصور" وتنّوع  م "غ" إلى باراديو"األمم" و"الديانات 

 . وتنسيقها   لتبويب الفلسفات معايير جديدة  " و"الثقافات" و"الجنوسة" باعتبارها "اللّغات 

نبحث في   .7 أن  إخ   العالميمسار  اليجب  الفلسفة باعتبارها  أكاديميلمأسسة  بالجامعات منذ   اتصاصا 

 والبحث في مجال الفلسفة.  التّدريس مأسسة علىهذه التأثيروالقرن العشرين  

ة المؤتمرات اإلقليميّة على غرار "المؤتمر العالمي للفلسفة" في  يجب أن نبحث أيضا في منظوم .8

 مأسسة الفلسفة وأهميّة ذلك في عولمة الفلسفة. ب عالقتها

ا القانطلدّالة على المستقبل في صياغة معيار الفلسفة يجب أن نبحث،  عات االنز  ومن أجل معرفة .9

الف  من بأقسام  التّدريس  الفلسفة"  مقّررات  الدروس حول "تاريخ  إلى كيفيّة صياغة  وبالعودة  لسفة 

 اليوم في مختلف أنحاء العالم، عن كيفيّة عرض الفلسفة لنفسها من منظور عالمي. 

 اته. ناقش من جديد كلمة فلسفة ومفهوم الفلسفة ذ عالميّة للفلسفة يجب أن ن بالنّظر إلى التطّورات ال  .10

أوروبا منذ آخر  اختزلت الفلسفة في  مؤثّرة إلى اليوم والتي بمقتضاها  اء الينبغي تحليل آليّات اإلقص.  1

 في مشروع أوروبّي خالص. ،شيئا فشيئا ، القرن الثامن عشر

الموضوع   فيهإّن  البحث  يجدر  عشر    يخصّ   الذي  الثامن  القرن  في  بأوروبا  الفلسفة  تاريخ  كتابة  نشأة 

التا بالنّ والقرن  العشرين وذلك  تقاليد غير  سع عشر والقرن  إقصاء  أو  إدماج  بها  تّم  التي  الكيفيّة  ظر في 

بروإو  أوروبيّة. ياكوب  يوهان  كان  عشرذا  الثامن  القرن  في  أدرج  قد  بحث   ،كار  باللّ في  المكتوب  غة  ه 

حول   الفلسفةاأللمانيّة  العبرانييّن  "  ،تاريخ  الكلدانييّن  وفلسفة  فلسفة  ووالصابئة  رب  العوالفرس  وفلسفة 

والليبييّن  و  المصرييّن والفينيقييّن   الروم واأللمان  السلت    فلسفةوالزنوج  ييّن  ت الغيوصقوث  إل او  وفلسفة 

اوين  يوالتراق واليابانيواليهود  و  غريق إل فلسفة  الجزأ  " يّنالصينييّن  ألبار  فإ  ،(1731-36،  1)بروكار،  ّن 

  1950سنة    إلى  طبعاته  ذ بلغت عدد إ)ب بالغ التّأثير  كتا  وهو   -  (1848)  تاريخ الفلسفة   شفغالر في كتابه

يحيل    -  السبعة عشر(  وإ ال  القديمة  الفلسفة  آنذاك  إالحديثة  الفلسفة  اّل على  عّد  ما  هيغل. وهو  لى حدود 

 وروبيّة. األ  ير غ  " جذريّا لتاريخ الفلسفة من التقاليد   "تطهيرا

التيّا  قصائه نظرا إل  غلّوا   شفغالر عرض    عتبري   بالّدينكّل  ترتبط  التي  الفكريّة    ، وتعّد محاولته هذه  . رات 

  لوحدها،   اّل في أوروبا توجد إ   م وهذا يعني أّن الفلسفة ل  . "مركزيّة أوروبيّة"  ر كما يقول فرانز مارتن فيمّ 

وفي العصر الحديث )من برونو  ( لى األفالطونية المحدثة ن إالماقبل سقراطيي)من  العصر القديم في وذلك

لى القرن العشرين بين القطبين  إحّرك كتابة تاريخ الفلسفة بأوروبا من القرن الثامن عشر  وتت  . الى هيغل(



  : ن بينها م نذكر    لى حّد اآلن )األبحاث األّوليّة التي أنجزت إ  جئ نتا  لىإ  استناد رين آنفا. ومن المفيد االمذكو

التّحليل الحجج وطرق  بع ب لنتا   مستقلّة   ( أن نخّصص دراسات 1990فيّمر    ،1990  ، شنايدار2013ك  ارب

ر  العرض التي تّم توظيفها في كتابة تاريخ الفلسفة األوروبيّة في القرن الثامن عشر والقرن التاسع عش

  ، ديّةالميّة والفلسفة اليهوالفلسفة العربيّة االس  وكذلك إقصاءقصاء ما هو غير أوروبّي  إلوالقرن العشرين  

جز اليوم  يعتبر  منوكالهما  يتجّزأ  ال  األوروبيّة.  الف  ءا  أنّ ونظرا  لسفة  للفلسفة  اإل  تاريخ  إلى  قصاءات 

 ( النهضة  عصر  في  بدأ  قد  الحصر  ال  الذّكر  سبيل  على  اليهوديّة  والفلسفة  من  ف(  2016اسهالعربيّة 

 لى التحليل. إرن الثامن عشر أن تخضع أيضا الخطابات السابقة على الق الضروري 

لوجية مثل الدراسات الهنديّة  ومع الّدراسات الفيل  راكةبالش  يجب أن نبحث في تواريخ الفلسفة2. 

 والصينيّة واليابانيّة والعربيّة واليهوديّة التي نشأت في أوروبا منذ القرن التاسع عشر. 

هيمنة على الكتابة الفلسفيّة المتخّصصة  بالـتزامن مع اقصاء كل ما هو "غير أوروبي" من النزعات الم

الفلسفة   تاريخ  في تطّورفي  اختصاصات  أور   ت  الهنديّة    لوجية وفيلوبا  الدراسات  غرار  على  متعدّدة 

كّل  و وقبل  أّوال  االختصاصات  هذه  في صلب  المرء  يدرس  الخ.  واليهوديّة  والعربيّة  واليابانيّة  الصينيّة 

قة  ي عالة( فاد نموذج الفيلولوجيا القديمة )اإلغريقيّة القديمة والالّتينيّ شيء لغات متعّددة يتم تعلّمها باعتم

باألحرى    معيارية البالنصوص   أو  فلسفيّا  طابعا  غالبا  تمتلك  التي  )الثقافيّة(  التقاليد  مختلف  من  القديمة 

 دينيّا. 

  خ الفلسفة الهنديّة اري تتعلّق بت  جملة من التقاليد البحثيّة   ، ةالفلسفخارج اختصاص  وهكذا نشأت في أوروبا،  

واليهوديّة.والبوذيّة  و  الصينيّة و التّطورات،    العربيّة  المرء هذه  يتأّمل  ما  وحين  ،  الدهشةعلى    يبعث فإّن 

فمن   ا البعض.ممستقلين عن بعضهكتابة تاريخ الفلسفة في أوروبا    من ضروب   تطّور ضربينمالحظة  

القرن التاسع عشر حصريّا    كتابة تاريخ للفلسفة منذ   األوروبيّة وما صاحبها من جهة أولى اهتّمت الفلسفة  

الفلسفة   العلم   بأوروبا بتاريخ  ومع  االستثناءات.  بعض  مع  إلى    هذا  فشيئا  شيئا  تجّزأت  الفلسفة  هذه  أّن 

تحصى أوروبا   . تفصيالت خطابيّة ال  في  تطّور  أخرى  كتابة      ومن جهة  مجال  في  لالنتباه  الفت  تقليد 

وال   - ذهم تأخقليد ل وهو ت   ،ديّة، العربيّة والبوذيّةالفلسفة الهنديّة، الصينيّة، اليهوتاريخ الفلسفة على غرار  

لّل نشـأة هذا التقليد الثاني في كتابة تاريخ  حويجدر بنا أن ن  المتخصصة بعين اإلعتبار.   الفلسفة    - تأخذه

لكي   بأوروبا  فينالفلسفة  واستراتيجيّات عرضه  دوافعه   فّكر  هذ م   . الفلسفيّة  الت ثل  تقّدم  ه  أن  يمكن  حاليل 

 . عالمي من منظور  حول كيفيّة صياغة تاريخ للفلسفة   توجيهات 

أن نبحث في تواريخ الفلسفة التي نشأت في مختلف اللّغات األوروبيّة والغير أوروبيّة،   يجدر بنا 3. 

 الفلسفة األوروبيّة.  تاريخ  يقتصر بحثنا على وأن ل مثل اليابانيّة، الصينيّة والعربيّة  

ما    على غرار  سفة في لغات عديدةاليد مختلفة لكتابة تاريخ الفلتق   -  خاّصة في القرن العشرين  -  نشأت 

أّن هذه الكتابة المستقلّة لتاريخ الفلسفة نادرا ما تّم    غير   ،اليابان والدول العربيّةوالصين  وحدث في الهند  

مثال ذلك    ، تاريخ الفلسفة لعرض   ت شاملة . ونحن نعثر على محاوالتنّوعها   كلّ في أوروبا في    ليها إظر  الن

بما   الهند   (1952-1887)  بتا سرندرنه دسجومثال    هقام  فنج و   في  تاريخ    لكتابة  (1890-1895)  يوالن 

تاريخ    لكتابة   ماجد فخريو  تاريخ الفكر الياباني  لكتابة   (1999-1912)جيم نكمورا  هاو   الفلسفة الصينيّة

المفاهيم وكذلك  و   .(1923ولد سنة  ) الفلسفة االسالميّة   نحن نالحظ في هذا الصدد اختالفا في استعمال 

أنّ تنّوعا   أيضا  نالحظ  كما  "الفلسفة".  يسّمى  ما  فيها  تستعمل  التي  باللّغة    للسياقات  الفلسفة  تاريخ  كتابة 



السادس قبل    القرن  الى  تقريبا  وهو أمر بديهي، ببدايات التفكير الصينّي من القرن العاشر  ،الصينيّة يبدأ

فلسفة األوروبيّة  نشأ من خالل تلقي الذ يفهم بالفلسفة ما  إ،  ذلك  على عكسلميالد. أّما في اليابان فاألمر  ا

سنة   منذ  اليابان  القديمة 1868في  التقاليد  تكتب  األساس  هذا  وعلى  اليابان   .  "تواريخا    في  باعتبارها 

  ، )حوالي القرن العاشر ق.م(  اد يف بال  أيبتد أّما في السياق الهندّي فانّه من البديهّي أن    )شيسوشى(.للتفكير"  

ال تاريخ  أّن  المالحظة  كتب  مع  الهند  في  يكتب يوال    -فلسفة  منذ    -  زال  تمثّل  التي  االنجليزيّة  باللّغة 

 االستعمار اللّغة المشتركة للمثقّفين في الهند. 

اّل ابتداء إي مختلف اللّغات  ال نعثر على عروض لتاريخ الفلسفة ف  نّناإ  يصّح القول  ال  بالذّكر أنّه  والجدير

لى القرن العاشر. ويعثر المرء في اللّغة  إربيّة تعود  ة باللّغة الع تاريخ الفلسف  عروض من القرن العشرين، ف

لدى   للفلسفة  الصينيّة  للمدارس  مختصرة  عروض  على  قبل    زهوانجزى الصينيّة  الرابع  القرن  )حوالي 

تقريبا   ونالحظ  الب   نفسه  األمرالميالد(.  ففي  اليابانيّة  باللّغة  الفلسفة  تاريخ  كتابة  سياق  في  أّما  ّن  إ وذيّة. 

تعقيدا  الو أكثر  تبدو  أنّه  ضعيّة  العشرين  منذ ذلك  القرن  تكتب    ، بداية  تعد  األوروبيّة   تواريخ لم    للفلسفة 

تكتب   بل   فحسب، والهنديّة   صارت  والبوذيّة  الصينيّة  للفلسفة  تواريخ  بما    . أيضا  شبيه  األمر  هذا  ومثل 

المتعلّق بهذه    لبحث ن اأ ب القول  هذه العروض يمكن   لىإوبالعودة   .الصينيّ حصل اآلن من بحوث باللّسان  ي

اد في  والم  تجميعنحرص على  أن  نّه من الضروري  إفلذلك،    وتبعا،  أوروباته ب ال يزال في بداي  القضايا 

 بشكل نسقي.   شتغال عليهااالذلك بقوم بعد نختلف تقاليد التفكير، ل م

لتاري   بنا  جدير.  4 المتشابك  التاريخ  أهميّة  بيان  على  يقوم  منظورا  نقترح  فيه  أن  تكون  الفلسفة  خ 

 . مسارات الترجمة والتلقّي في مركز الهتمام

لى  إ  يّة يعود بالفلسفةعالمجهة نظر  لتاريخ الفلسفة من و  منظورا قائما على تاريخ متشابكيجب أن نطّور  

أّن    ، بداياتها العلم  الفلس" مع  جدل" أو    فة"بداية  موضوع  تمثّل  ذاتها  هي  الفلسفة"  إّن    .أساسي   بدايات 

الح التّ  حوالي  جربة  منذ  غيّرت  والتشابك  للتقاطع  تزال  -سنة    30اليّة  متزايد   وال  بشكل  تمثّلنا    -  تغيّر 

وقد   العلموّدع  لتاريخنا.  و البحث  القومي  للتاريخ  البسيطة  الكتابة  مركز  وي  في  والتشابك  التقاطع  ضع 

لتأّمل    محددا لرؤيتنا   معيارا  د، ايتزوبشكل م  ، لتاريخنا أصبح أيضا  المعولم إّن التمثّل المتشابك و  . اته اهتمام

ي يعود  تاريخ متشابك وكون تمثّل  القديمة لصالح   ود التاريخ القديم، وفي هذا الصدد تكسر التقسيمات والحد 

( مثاال  2012جونسن  )   المتأّخر   القديم  لعصر الكالسيكي ل معجم أكسفورد ويمثّل    . نسانيّة اإل   لى بدايات إبنا  

ا التي تقوم على  المقاربة  المعجم يعاد صيا على  المتقاطع، وفي هذا  لعصر الكالسيكي  ا  غة مجاللتاريخ 

فيجب    ، . أّما في ما يتعلّق بتاريخ الفلسفةأوروبا والصين مرورا بإفريقيا  غّطيبحيث أنه ي  المتأّخر   القديم

بالهند،    ونصف   نسّمي  أن  أي    بذلك،حتذاء  االينا،  عل اليونان  تربط  للتقاطع  بالصين،  وفضاءات  الهند 

  هلشتاين ويمكن في هذا السياق أن ننظر إلى كتاب    . والصين بأوروبا  ،إفريقيا بأوروباوفارس بإسبانيا،  و

  ( باعتبارهما أعماال ب   2017)  لم وفي عالم مع   التفلسفكتاب ألبرفالد  ( و2004هلشتاين  )   أطلس الفلسفة 

 . رب تطوير المنظور المذكور آنفاة على د أّوليّ 

ن لكتابة تاريخ الفلسفة من منظور عالمي لكي  ت التي تّمت إلى حّد ال يجب أن نبحث في المحاول.  5

 ثّل جديد لتاريخ الفلسفة. ندمج الفاق التّي طّورت الى حّد الن في عمليّة البحث عن تم

أن  أجل  اليوم   ومن  ل  نأخذ  تاريخ  كتابة  فلسلفمحاولة  الجّد،  محمل  على  عالمي  منظور  من  من  إفة  نّه 

تّم االهتمام بشكل   ما  ذاإحتّى  والحاليّة لهذه المسألة.   ة في التّطورات والمحاوالت الضروري أن نبحث بدقّ 



بمقاربات   العشرين  القرن  بداية  منذ  عاّمة  عالم جزئي  )فوندت يّة  الفلسفة  تاريخ  ،  1909  لكتابة 

إاّل محاولة وحيدة وغير معروفة لجون    ،(1964ج  ، شيلن 1957ياسبرز إلى حّد اآلن    س. فإنّه ال توجد 

سنة    لوت ب عنوان  1990)توفي  تحت  للفلسفة(  العالمي  لهذ التاريخ  الخمسة  األجزاء  نشرت  وقد  ه  ، 

اقتراح نظامه الخاّص    هلقد حاول بلوت من خالل عرض  . 1989و  1963في الهند بين سنتي    المحاولة

التّ  هذ   ،قيب حمن  و  الكن  أوروبا  على  فقط  اقتصر  ويستعين النظام  للح  الكاتب   آسيا.  تسميته    ، قب في 

األوروبيّة التسميات  إلى  والهند:  ،باإلضافة  الصين  (، 1963،  1)الجزء  المحوري  العصر  بتسميات من 

(،  1980،  3)الجزء  سوتراال-اآلبائيات فترة  (،  1979،  2)الجزء    اني البختاري–الهلنستي–هاني ال  العصر

لكّن محاولة بلوت لم  (. و 1989،  5)الجزء    2الفترة المدرسيّة  و(  1984،  4)الجزء    1مدرسيّة  الفترة ال

يبقى   السؤال   أنّ   غير.  تكتمل  التّحقيب    وحا طر م  الّذي  نظام  لمجاالت  وموّحد  شامل  نظام  بجدوى  يتعلّق 

 أن نبحث عن صيغ أخرى للتنظيم.  األفضل  من  وهل يكون اريخ عالمي للفلسفة، بالنّسبة لت

اإلدماجيّة  اتن   أن   ويمكن   المقاربة  من  أخرى  أمثلة  ذكر  ابع  الكالموسوعة  والّتي صدرت    كونيّةلفلسفيّة 

سنتي   بين  الفرنسيّة  باللّغة  اليونسكو  إشراف  عاّمة    الموسوعة  وتقترح   . 1998و  1989تحت  محاولة 

عالمي  لتوّجه  منظور  من  برّمته  الفلسفي  للخطاب  يمكن  .جديد  ا  أيضا   كما  مختلف  التّ ذكر  ي  لعروض 

تح اإلنجليزيّة  باللّغة  الماضي  القرن  تسعينات  منذ  متعّددة  صدرت  عناوين  أو    " مثل  ت  العالم"  فلسفة 

وة إلى فلسفة  من إفريقيا إلى الزان. دع : سلمون )إشراف(:  هذا المجال كتب ". وتنتمي إلى  "فلسفات العالم

  مقّدمة لفلسفات العالم دوتش )إشراف(:    ؛(1996) فلسفات العالم. مقّدمة تاريخيّة  كوبر:    ؛(1993)  العالم

)إش  دوتش/   ؛(1997) فى)راف(:بنتكوي  العالم  المنجد  المقارن  شرفشتاين:    ؛(1997)  فلسفات  التّاريخ 

إلى   العالم من األوبانيشاد  العالم  سمارت:    ؛(1998)كانط  لفلسفة  إيدلجالس    ؛( 1998)فلسفات  جارفيلد/ 

على وجود نزعات واضحة    المذكورة  تكشف العناوين   (.2011)  م معجم أكسفورد لفلسفة العال)إشراف(:  

في  الال  للعولمة  عروض  في  األخيرة  سنة  والعشرين  الفضاءخمس  في  باللّغة    الثقافي   فلسفة  الناطق 

بو  االنجليزيّة. المحاوالت مباحث غير أوروبيّة كما تعالج محاوالت أخرى مباحث أوروبيّة  تعالج  عض 

  ب اتّ كالبحث  بآفاق    ،في أغلب األحيان   ،بط اختيار المباحث في هذه األجزاءمن وجهة نظر مقارنة. ويرت

ا  والمشرفين.  في  ننظر  لكي  محاولة  كل  صياغة  في  نبحث  أن  يجب  في  المنهجية  ها ستراتجياتولذلك   ،

 تبعاتها الفلسفية. في الدماج واإلقصاء ومسألة ا

مقاربة   هنا  نذكر  للفلسفة  عالمي  بتاريخ  عالقة  مشروع  رت  نش  ،مهّمةوفي  ضمن  موسوعة  إلكترونيّا 

الفيلسوفات  لدى  المختصرة  هاجنإشر   تحت   المفاهيم  روث  آجاف  وماري  وايت لروبر    ن 

)https://historyofwomenphilosophers.org/ecc/#hwps( .  المشروع   ويهدف لى  إ  هذا 

مساهماتهّن    رازالى إب  كذلك يسعى  و   ، الفلسفةموسوعة وذلك منذ نشأة  يلسوفات في هذه الإدراج جميع الف

ال هذا  وفي  الفلسفة.  تطوير  تولي في  إلدراج    ّصدد  خاّصة  أهميّة  المشروع  هذا  على  أسماء  المشرفات 

فات  دماج الفيلسوإ  يلعب   السير في هذا المنحى، إذ   هذه تروم  ومحاولتنا أنحاء العالم.  الفيلسوفات من جميع  

  مهّمة ونشير هنا بشكل خاص إلى محاولة    في تدبّر التشابكات في تاريخ الفلسفة.  المهّمشات دورا مهّما

ألمار  عن  التفكير   -أطلس  فكتابه    ،هلشتاين   صدرت  ودروب  أماكن  الخرائط  2004)  الفلسفة.  يتوّسل   )

منظور عالمي انطالقا من عرض    بالنّصوص المشروحة لعرض تاريخ الفلسفة من   ويربطهاالجغرافيّة  

الن  وتشابكاتها.أماكنها   تصّوراتها  من  )فيمّ وانطالقا  ب 1990  رظريّة  صدرت  مجّلة  (    التثاقفبليلوق. 

الفلسفة   سفيالفل تاريخ  بكتابة  المتعلّقة  المسائل  من  العديد  مختلفة حول  السياق  مقاالت  هذا  في  ويمكننا   .

https://historyofwomenphilosophers.org/ecc/#hwps


ويحاول هذا    ،عمال أّوليّاأ(    2017  )أبرفلد   من منظور عالمي  لسفةكتابة تاريخ الفاعتبار المجلّد المعنون  

 اين ويلّخص الوضع الحالي للبحث العلمي في هذا المجال. الكتاب أن يع 

 

ننتقلفي كتابة تاريخ الفلسفة    يجدر بنا أن نسعى إلى إحداث تغيير  .6 "  "الشعوب  باراديغم  من  وأن 

و"الديانات باراديو"األمم"  إلى  " غ"  و"العالقارّ م  )الغرب/الشرق(  و"الفضاءات"  وتنّوع  ات"  صور" 

 . وتنسيقها لتبويب الفلسفاتمعايير جديدة  لجنوسة" باعتبارها " و"الثقافات" و"ا"اللّغات

أنّ  تمّ   رغم  ما  غالبا  عشر  والتاسع  عشر  الثامن  بربطها    مافيه  ت القرنين  نسقيّة  مقاربة  الفلسفة  مقاربة 

  ، نّه منذ بداية القرن العشرينإ ف ،(1731-36رنسيون، أنظر مثال بروكار بالّشعوب )اإلغريق، األلمان، الف

بالتّزامن مع ذلك  ت   ،القوميّة  للدول  قب اع المت  ر البروزوعلى إث   . " قوميا "مرا  أجعل الفلسفة    العمل علىّم 

يقارب   المثال  سبيل  كتابه    سندفوسوعلى  الفلسفةفي  العشرين  1989)  تاريخ  القرن  أساسا    باالعتماد ( 

اليا  را، فرنسا، ألمانيا وايططورات داخل أوروبا باإلحالة إلى انقلتيعرض التّ  ى الدولة القوميّة بحيث أنّهعل

باإلحالة اسبانيا،    أيضا  وكذلك  اليونان،  سويسرا،  النمسا،  بلجيكا،  هولندا،  على  المثال  سبيل  وعلى 

ألماني تشيكسلوفاكيا،  بولونيا،  فنلندا،  السويد،  النرويج،  الخ الدنمارك،  بلغاريا،  يوغسالفيا،  الشرقيّة،    . ا 

إلى   الوال  إلى  يضع  ذلكوباإلضافة  األمريكيّ جانب  المتّحّدة  العالم  يات  مناطق  من  كّل  واليابان  والهند  ة 

الجنوبيّة،   كوريا  أستراليا،  بوليفيا،  البيرو،  األورغواي،  األرجنتين،  المكسيك،  غرار  على  األخرى 

حظة أّن المنطقتين األخيرتين ال  مع المال  ،وافريقيا  اة، جنوب شرق آسي ت، الدول االسالميّ باسرائيل، التي

  بصفة خاّصة في األسباب التي دفعت بالكاتب الى   ويجدر بنا هنا البحث   . نموذج الدول القوميّةل  خضعان ي

 هذا التعميم. مثل  

تابة تاريخ الفلسفة مثل  في ك   معايير تمييز   وّظف األديان باعتبارهاتباالضافة الى الشعوب والّدول القوميّة 

  ر في التمييز تحتاج الى تدبّر ومثل هذه المعايي  .ميّة""يهوديّة" و"اسالو "بوذيّة"  و "مسيحيّة"  القول بفلسفة  

 خاص.  بحثي

مميّزة   معايير  في  نفّكر  أن  الممكن  من  كان  اذا  ما  بالمناقشة  نتابع  أن  يجب  المعطيات  هذه  من  انطالقا 

تماما  ف  مختلفة  الفلسفة  العشرينلعرض  القرن  تص  ، ي  بإقامة  مثال  اللّغات وذلك  على  يقوم  بحيث    ،نيف 

ات الصينيّة والعربيّة وااليطاليّة واليابانيّة واالنجليزيّة. ونحن نعلم أّن كل  باللّغ  ات مييز بين فلسفيمكننا التّ 

للحياة، وباعتبارها كذ  للتنظيم والتمييز في اطار أنظمة عمليّة  تنتج نموذجا  فإنها توحي  لغة طبيعيّة  لك، 

نهائيّا( ضم للعالم. )وال تضبط  ببعضهومن خالل عال  نيّا برؤية محدّدة  اللّغات  البعض تبقى  قة مختلف  ا 

الالتينيّة   اللّغة  أصبحت  وهكذا  متعّددة.  امكانيّات  صلبها  في  وتنتج  دائمة  حركة  في  للعالم  الرؤى  هذه 

تطّورت من  ألمر بالنسبة للبوذيّة الصينيّة التي  وسيطا للفلسفة من خالل الترجمات عن االغريقيّة، وكذا ا

مات تولد في صلب اللّغات عديد االمكانيّات  ندي. فبفضل مسارات الترجخالل الترجمات من الفضاء اله

 . جديدةالفلسفيّة التي يمكن أن تؤّدي الى مقاربات فلسفيّة 

محّددة   أوروبيّة  لغات  أّن  كيف  اإلفريقي  الّسياق  في  مثال  تتجلّى  بشكل خاّص من خالل  اليوم  تهيمن  و 

عن اإلستع الحديث  يتّم  بحيث  الفلسفة،  على  أنجلو  مار،  وفرننو ففلسفة  )أي  يّة  ولوزوفونيّة  كوفونيّة 

ال  السياق  هذا  وفي  التصنيف    يلعب   برتغاليّة(.  يتّم  بل  دور،  أّي  األمم  إلى  بالعودة  الفلسفة  في  التّفكير 

اإلفريقيّ  )الفلسفة  القاّرات  معيار  أوبحسب  اإلستعمار  لغات  إلى  بالعودة  أو  اللّغات    ة(  إلى  أيضا  بالعودة 



بو، فلسفة البنتو(. وعلى أيّة حال فإّن إمكانيّة البحث في تاريخ الفلسفة  جالاروبا،  ويال العائليّة )  المحليّة أو

 بالعودة إلى اللّغات تبدو في بداياتها األولى. 

جامعات منذ بال افلسفة باعتبارها إختصاصا أكاديميلمأسسة ال العالميمسار اليجب أن نبحث في . 7

 حث في مجال الفلسفة. على التّدريس والب مأسسةهذه ال تأثيروالقرن العشرين 

بسانتو دومنقو،    1538  :بداية التّوّسع األوروبي ب تأسيس الجامعات األوروبيّة في كّل أنحاء العالم    رتبطي

عشر تّم باليابان    ومنذ نهاية القرن التّاسع  غو دى شيلى.بسنتيا   1622بالفليبين،    1595بمكسيكو،    1553

تأسي والهند  غرار والّصين  على  حديثة  جامعات  سنة    س  األوروبي:    1898بطوكيو،    1877النموذج 

وباألخّص في القرن العشرين تّم بشكل متزايد تصدير الجامعة األوروبيّة وعلومها    بدلهي   1822ببكين،  

اثا  ان اإلسالميّة الّتي تملك هي األخرى ترالالتينيّة وأستراليا وكذلك إلى البلد أمريكا  وآسيا  وإلى إفريقيا  

بفاس )المغرب( سنة    القرويين و  737تأسيس الزيتونة بتونس سنة    :ضاربا في القدم   للجامعات اإلسالميّة

الجامعات  أّما التأسيس الجديد للجامعات فإنّه غالبا ما كان فرعا من    . 975واألزهر بالقاهرة سنة    859

)مثل   لندناألوروبيّة  األو  (جامعة  النموذج  غرار  على  إقامته  تّمت  الجامعات  أو  هذه  وفي  يتّم  روبي. 

األوروبية. ويخّص هذا األمر الفلسفة أيضا    تدريس تدريس مختلف العلوم باالستناد أساسا إلى مقّررات ال 

  وروبيّة بالفلسفة األوروبيّة ليس األ ر  في كثير من الجامعات غي  -  يرتبط واليزال    -  تدريسها  رتبط االّتي  

الفل  .إالّ  تاريخ عولمة  أّن  تاريخ عنفوهذا يعني  الفلسفة األوروبيّة أو بشمال  ألنظرا    ،سفة هو أيضا  ّن 

مستوى   إلى  فقط  ليس  رفعها  يتّم  التّفلسف،  أمريكا  الوقت،    بلباراديغم  نفس  عبر    م يتّ في  تجسيدها 

سفة والفيلسوفات في مختلف  نتيجة لذلك يتّم تكوين أجيال من الفال، و المؤسسات في مختلف أنحاء العالم

نقديّا ويتّم    . ه ن سواداخل هذا الباراديغم دو   أنحاء العالم مثل هذا األمر ينظر إليه اليوم، وبشكل متزايد، 

  لمأسسة ل  ات مساراله  (. مثل هذ 2016سنتوس    " )انظر مثالفىاإلبستيمي أو المعر  وصفه بمفهوم "العنف 

 نقديّة. ة و تاريخها يجب أن تخضع تبعا لمراجعة  ئجها المؤثرة إلى اليوم في فهم الفلسفونتا

في   في منظومة المؤتمرات اإلقليميّة على غرار "المؤتمر العالمي للفلسفة"أيضا يجب أن نبحث . 8

 وأهميّة ذلك في عولمة الفلسفة. مأسسة الفلسفةب عالقتها

الدوليّة )مثال،    ؤتمرات يتعلّق بالم   في ما   مضاّدة حركة  وجود    ،على مستوى المؤسسات   ،يمكن أن نالحظ

العالم منذ  المؤتمر  للفلسفة  الم1900ي  منذ  ،  للجماليّات  العالمي  منذ  1913ؤتمر  اإلفريقيّة  المؤتمرات   ،

إلى    1900ي سعت دائما منذ سنة  إلخ(، التّ   1939، "مؤتمر فالسفة الشرق والغرب" بهاواي منذ  1919

الم  ،عولميتقّدم  إحداث   مجال  في  توسيع  إحداث  بالفلس بمعنى  المتعلّق  الدولي  والخطاب    فة. وضوعات 

من خالل تعاقب "المؤتمر العالمي للفلسفة" كيف بدأ متفلسفة من الهند والّصين    وهكذا يمكن أن نالحظ 

ويمكن القول    في مجال الفلسفة.   في الظهور   واليابان وأمريكا الالتينيّة وإفريقيا ومناطق أخرى من العالم

ي نالحظ  ي الّذ لتمثّل الجغرافي والمبحثمانينات القرن الماضي تّم الوصول إلى انّه انطالقا من ثإ  اجماال 

حضوره اليوم في المؤتمرات العالميّة للفلسفة. وتتضح من خالل تاريخ هذه المؤتمرات الدوليّة المسارات  

غير   الفالسفة  إلدماج  شم األ البطيئة  وفالسفة  الوروبيّين  الخطاب  مجال  في  وممثليهم  أمريكا  دولي  ال 

ينعكس هذا التّاريخ  ون مختلف مناطق العالم،  ف التّعاون والتّبادل بي كما تتضح أيضا صورة تكثي  ،للفلسفة

المؤتمرات. بهذه  الخاّصة  المنشورات  تأسيس  في  العالقات    أيضا  تكثيف  مرحلة  في  اليوم  أنفسنا  ونجد 

 هذا التطّور بالنّسبة للفلسفة. يقع بعد التفكير في داللة   م ا، ولكن لالدوليّة في مجال الفلسفة أيض



انطالقا  النزعات الّدالة على المستقبل في صياغة معيار الفلسفة يجب أن نبحث،    أجل معرفةومن  .  9

لسفة وبالعودة إلى كيفيّة صياغة الدروس حول "تاريخ الفلسفة" اليوم  مقّررات التّدريس بأقسام الف  من

 فة لنفسها من منظور عالمي. لف أنحاء العالم، عن كيفيّة عرض الفلسفي مخت

أن أجل  كيفيّة   اآلن   نبحث   ومن  لنفسها    في  الفلسفة  يجب  عرض  عالمي،  منظور  تجاوز    كذلكمن 

الّتي تدّرس حاليا في مختلف أنحاء العالم في  والتناول  الموجودة،    مساهمات ال بالبحث "تواريخ الفلسفة" 

مع كّل  ار" الفلسفة من منظور عالمي. ذلك أنّه ي نطرح من جديد السؤال المتعلّق ب"معيلك ، أقسام الفلسفة

الوقت  في  ينشأ  الفلسفة  لتاريخ  عرض  وت  معيار "  نفسه   محاولة  أسئلة    جدرللفلسفة".  أّن  إلى  اإلشارة 

وم وإدماج  " تخضع اليوم إلى مساءلة نقديّة خاّصة في عالقتها بتحديّات نزع اإلستعمار عن العلمعيار "ال

العلم يخضع حاليّا لهيمنة أوروبا وشمال   معيار وممثليهم وممثالتهم، خاّصة وأنّ   التقاليد المعرفيّة المهمشة

التّ   معيار   كذلكوهذا يخّص    أمريكا أساسا.  الفلسفة  الفلسفيّة من مناطق    تكاد ي التاريخ  التّقاليد  تلعب فيه 

 . فالسفتهم  نصوص ل بة يذكر، وكذا األمربالنس  أخرى من العالم أّي دور

  ، أيضا في برامج تدريس المعاهد الفلسفيّة  عرض تاريخ الفلسفة ينعكس   تبلور من خاللالذى    معيار الإنّ 

حول   وصفيّة  دراسة  خالل  ومن  أمريكا.  وشمال  بأوروبا  فقط  ليس  أنحاء    معيار وذلك  كّل  في  الفلسفة 

  ء كبير، سنحاول في خطوة أولى أن نجّمع ي أصبحت اليوم بفضل اإلنترنت ممكنة بدون عناالعالم، والتّ 

تصّورات  التّدريس،  )مقّررات  باألساس    المعلومات  اهتمامنا  وسنرّكز  الموضوع.  هذا  حول  الدروس( 

األوروبيّة واألمريكيّة. وفي خطوة ثانية    ة على مقّررات التّدريس الّتي توّسع أفق الفلسفة وتتجاوز الفلسف

المعلومات  لهذه  دقيق  بتحليل  المتإلبا   سنقوم  األّولية  النتائج  إلى  بالتدريس والبحث  ستناد  باالتجاهات  علقة 

بطريقة  إلبا   وكذلك تجّسد  تفاعليّة  خريطة  سننجز  ثالثة  وفي خطوة  الفعليّة.  التّعاون  إمكانيّات  إلى  ستناد 

تقاليد فلسفيّة مختلفة. ومن   تدّرس  التي  المعاهد  العالم. وخاّصة تلك  الفلسفة في    عقد الل  خمرئيّة معاهد 

 فة في سياق عالمي. الفلس  معيارمجّددا الّسؤال المتعلّق ب مؤتمر دولي بإمكاننا أن نناقش

ومفهوم الفلسفة  فلسفة  . بالنّظر إلى التطّورات العالميّة للفلسفة يجب أن نناقش من جديد كلمة  10

 ذاته. 

الختام أن نضع    وفي  "الفلسفة" موضع  مجددا  يجب  نتساءل عن  ،  لذلك  وتبعا  تمحيص.مفهوم  أن  يجب 

إذا كان   ّمابين الفلسفة والحكمة وكذلك عالعالقة  عنو لسفيّة الّتي تّم توارثها بشكل شفهي،  أهميّة التقاليد الف

"فلسفة البنتو" أو "فلسفة اإلنكا" في سياق كتابة  ي إدماج محاوالت فلسفيّة إتنيّة مثل  باإلمكان ومن المجد 

 . عالميتاريخ الفلسفة من منظور 

السيونظ في  "فلسفة"  كلمة  إستعمال  ألّن  موحدّ األوروبي  اق  را  من  2006د  )ابرفيل  البتّة   اليس  فإنّه   )

. وفي هذا  عالميمن منظور  الواجب أن نناقش مجّددا استعمال كلمة الفلسفة ألجل صياغة تاريخ للفلسفة  

تّم اعتماده، منذ أكثر من ما الفلسفة قد  أّن مفهوم  بنا أن نالحظ  أنحاء  ئة سنة، في مختلف  السياق يجدر 

اللّغ  . ةات مختلففي لغوالعالم   تّمت في سياق هذه  المفهوم   ،ات وقد  الفلسفة    ،وباستعمال هذا  تاريخ  كتابة 

لتجديد   الملّحة  الضرورة  تتجلّى  األساس  هذا  وعلى  والصينيّة.  اليابانيّة  اللّغات  في  وقع  ما  غرار  على 

 . عالمي   تحديد مفهوم الفلسفة من منظور

 



يشرف على  . و2024  مارس   31وتنتهي يوم    2019أفريل    1مس سنوات تبدأ في   المشروع لمّدة خيمتدّ 

أّما النتائج المنتظرة خالل الفترة المحّددة للمشروع فيمكن أن    بجامعة هلدسهايم.   لد ارولف ألبرفالمشروع  

 نضبطها كما يلي: 

ريخ الفلسفة من  اللّغات وكّل توا إنشاء بنك معلومات يتضّمن كّل ضروب تواريخ الفلسفة في مختلف -

 . عالمير منظو

 هد الفلسفة في كّل أنحاء العالم الّتي تتضّمن مقرراتها توّجها تثاقفيّا. إنشاء بنك معلومات يضّم معا -

الم   - كتاب يضع  الفلسفة صياغة  لتاريخ   " العاّمة  عالمي   بادئ  منظور  المنهجي  من  التفكير  يضّم  كما   "

أن نغيّر  أجل  أنّه من    . ذلكلتمهيديّة محاضرات افي ال   واختباره الكتاب   تعمالتم اسوسي   .الضروري لذلك

  الفرصة لكي يوّجهوا  تكوينهم  دراستهم الفلسفة يجب أن تتوفّر للطلبة منذ بداية  لتاريخ  ي المستقبل نظرتنا ف

 . عالميّا آفاقهم توجيها  

 آنفا.  ة المذكورلبحث العشر حول أسئلة ا في شكل مقاالت وكتب  نشر دراسات مختّصة  -
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