الجمعية الفلسفية المصرية

العقـــــل والثـــــورة
المؤتمر الثالثون
(دورة مائة عام على ثورة )9191
جامعة القاهرة-قسم الفلسفة
( )1-7ديسمبر 9191
اتفق الفالسفة على أن العقل وسيلة للمعرفة .ثم اختلفوا بعد ذلك في موضوع المعرفة ،الطبيعة أم
األخالق أم الدين أم المجتمع أم الوجود اإلنساني .لذلك انقسم مؤتمر "العقل والثورة" إلى عدة
محاور .تزيد أو تنقص.
المحور األول :العقل واألخالق .وهو ما يشير إلى الفلسفات الشرقية بوجه عام مثل الفلسفةالصينية (كونفوشيوس) ،والفلسفة الهندية (بوذا) .فالعقل مرتبط باألخالق ويصب في الحياة
الروحية .وفى مصر القديمة العقل والخلود.
المحور الثاني :العقل والمنطق .وهو يشير إلى الفلسفة اليونانية التي حاولت تحويل العالم بمافي ذلك العقل نفسه إلى عالم معقول .موضوعه الهندسة (إقليدس) أو الحساب (فيثاغورث) أو
المنطق (أرسطو) أو المعرفة (أفالطون).
المحور الثالث :العقل والنقل .ويشير إلى الصلة بين العقل والدين ،وتحول الحكمة اإللهية إلىحكمة إنسانية .واختلف المتكلمون في أولوية النقل على العقل أم العقل على النقل .ونقد ابن تيمية
المنطق األرسطي .ووضع السهروردي منطقاً جديداً في حكمة اإلشراق .واستبعد الصوفية العقل
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واستبقوا الذوق .وربط أصوليو الفقه بين العقل واالجتهاد ،والعقل والمصلحة في مسائل التعليل .أما
الثورة فتتمثل في األمر بالمعروف والنهى عن المنكر ،وتغييره باليد أو باللسان أو بالقلب دون
الوقوع في تبرير أفعال السلطان .
المحور الرابع :العقل والسلطة .وهو يشير إلى دور العقل في الفلسفة الغربية في العصور الوسطىحيث كان العقل مبر ار للعقائد المسيحية والسلطة الكنسية .وبدأت مشكلة العالقة بين العقل واإليمان
عند أنسيلم ،أؤمن كي أعقل أم أعقل كي أؤمن .وبدأت ثورة العقل عند الرشديين الالتين وعلى
رأسهم سيجر البرابنتى وبعض المفكرين األحرار مثل أبيالر.
المحور الخامس :العقل والطبيعة .ويشير إلى ارتباط العقل بالحس ،والحس بالطبيعة وليسباألحكام المسبقة .وهو ما يظهر عند التجريبيين البريطانيين لوك وهوبز وهيوم .فال يوجد في العقل
إال ما يوجد في الحس أوالً .أما الثورة فسياسة خالصة ،ثورة كرومويل ضد النظام الملكي ودعوة
لوك للتسامح.
المحور السادس :العقل والنقد .ويشير إلى نقد العقل عند كانط والكانطيين من أجل تأسيسالمعرفة على الحس والذهن والعقل وتأسيس اإليمان على األخالق ،وتغلب الخير على الشر في
اإلنسان.
المحور السابع :العقل والتنوير .ويشير إلى فالسفة التنوير ،المفكرين األحرار (فولتير ،مونتسكيو،روسو) .فالثورة ثورة العقل أوالً مما أدى إلى الثورة الفرنسية .وليس التنوير ما يكثر الحديث عنه
هذه األيام في الوطن العربي ،والموجه ضد الحركات اإلسالمية دون النظم العسكرية.
المحور الثامن :العقل والتاريخ( .هيجل).
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المحور التاسع :العقل والثورة .ويشير إلى أن ثورة العقل البد أن تؤدى إلى ثورة في المجتمع كماهو الحال عند اسبينوزا ،وثورة في التاريخ كما هو الحال عند هربرت ماركوز في "العقل والثورة"
وذلك تأويالً لهيجل.
المحور العاشر :هدم العقل والثورة .ويشير إلى محاوالت هدم العقل كما أرخ لها لوكاش في"تحطيم العقل" أو فيرآبند فى "ضد العقل" ،وكل المحاوالت التفكيكية .وتتحول الثورة إلى فوضى،
مجرد تعبير عن الحرية اإلنسانية.

الجــزء الثاني
ثــــورة 1414
المحور األول :مصادر ثورة .9191 -9جمال الدين األفغاني ووضع شعار مصر للمصريين.
 -2تالميذ األفغاني :محمد عبده.
 -3خطباء ثورة .9191
أ-مصطفى كامل.
ب-عبد اهلل النديم.
جـ-تأسيس الحزب الوطني
-المحور الثاني :قادة ثورة .9191
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 -9سعد زغلول ورفاقه.
 -2الفالحون والعمال والمثقفون.
 -3تأسيس حزب الوفد.
المحور الثالث :نتائج ثورة .9191 -9االستقالل الوطني.
 -2الجامعة المصرية والجمعيات العلمية.
 -3دستور .9123
 -4الليبرالية المصرية.
 -5التعددية الحزبية والبرلمان.
 -6الصحافة الحرة.
 -7الفن والثورة :الموسيقى (سيد درويش) ،الشعر (إسماعيل صبري ،حافظ إبراهيم ،أحمد
شوقي) ،األدب (ثالثية نجيب محفوظ) ،النحت (مختار).
 -8االقتصاد (طلعت حرب).
المحور الرابع :ثورة  9191وثورة .9152 -9مكاسب ثورة ( 9152الجالء ،التأميم ،التمصير ،التصنيع ،اإلسكان الشعبي ،التسليح،
القومية العربية ،العالم الثالث).
 -2مخاسر ثورة يوليو .9152
أ -الحريات العامة.
ب -هزيمة .9167
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جـ-الثورة المضادة بعد .9171

المحور الخامس :ثورة  9191وثورة .2199 -9اإلجماع الشعبي.
 -2األهداف األربعة.
 -3الصراع بين اإلسالميين والعسكريين.
 -4الثورة المضادة.

المحور السادس :تأصيل الثورة. -9الفكر الديني.
 -2الفكر السياسي.
 -3الفكر االجتماعي.
 -4الثقافة العامة.
قد يكون هذا الجزء أدخل في التاريخ أو العلوم السياسية ولكنه أيضا يمس الفلسفة نظ ار ألنها
تتضمن فرع الفلسفة السياسية .والتحدي الكبير هو تحويل حوادث ثورة  9191إلى موضوعات
فلسفية مثل تحويل الخطابة السياسية إلى خطاب فلسفي برهاني ،والحريات العامة وهو موضوع
علم األخالق ،والفنون موضوع علم الجمال.

نائب رئيس اجلمعيــة

رئيس اجلمعي ــة

أ .د .حسن حنفي حسنني

أ.د .مصطفى حسن النشار
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القواعد العامة للمشاركة في المؤتمر

اوالً :شروط تقديم األبحاث

 أال يتجاوز البحث 03صفحة.
 أن يكون مكتوباً على برنامج  wordوبخط  simplified Arabicحجمه 41
وال عناوين ،41ومراجعته لغوياً قبل اإلرسال.

 أال يتجاوز ملخص البحث  033كلمة.
 آخر موعد لتسليم الملخص  03يونيو.

 آخر موعد إلرسال البحث كامالً  03سبتمبر.

 ترسل كل الملخصات واألبحاث والمراسالت على البريد االلكتروني:

elgamaia.elfalsafia@gmail.com

ثانياً :رسوم االشتراك

_ العرب  033دوالر (شاملة االقامة  +شهادة المشاركة +نشر البحث في اعمال
المؤتمر)( ،على اال يزيد البحث عن  03صفحة).

_ المصريون 833 :جنيه قيمة نشر البحث فقط (على أال يزيد البحث عن  03صفحة)،
 433جنيه شهادة المشاركة.

 يرجى مراعاة اآلتي:

 حضور كل فاعليات المؤتمر وكذلك الجلسات.

 يتم تسليم شهادة المشاركة في اليوم األخير للمؤتمر.
 يتم إرسال رسالة االستقبال لألبحاث التي تم قبولها فور قرار القبول.
 تسديد رسوم االشتراك تكون خالل األيام األولى النعقاد المؤتمر.
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للوافدين من خارج مصر يرجى أتباع اآلتي:

 يرجى مراجعة السفارة والتأكد من عدم وجود عقبات للحصول على التأشيرة
قبل التقدم للمشاركة بوقت كاف.

 التقدم برسالة االستقبال إلى السفارة فور تسلمها إلنهاء اإلجراءات الالزمة
في وقتها المحدد.

 تأكيد الحضور بأرسال صورة من جواز السفر والتأشيرة.
 الحضور إلى القاهرة يوم الجمعة  1349/41/1والمغادرة يوم الثالثاء

 1349/41/43والجمعية غير مسئولة عن الحضور أو المغادرة في غير
هذه المواعيد المقررة.

تنويه

في حالة الطوارئ والرغبة في عدم الحضور يرجى االعتذار قبلها بفترة كافية

على أن تكون هناك أسباب واضحة خاصة في حالة تأكيد الحضور قبال.

نائب رئيس اجلمعيــة

رئيس اجلمعي ــة

أ .د .حسن حنفي حسنني

أ.د .مصطفى حسن النشار
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