الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة وهران 2محمد بن احمد
كلية العلوم االجتماعية
قسم الفلسفة

بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة
 41 ،41 ،41ديسمبر2142
ينظم مخبري البحث
الملتقى الدولي حول :

الفلسفة،
النقد ومشروع
الكونية
مخبري البحث:

 مخبر :األنساق ،البنيات ،النماذج والممارسات :فلسفة ،علوم اجتماعية -مخبر الفلسفة وتاريخ الزمن الحاضر)(PHPT

وترجمة )(LSSMP

إشراف و تنسيق :

أ.د.بن مزيان بن شرقي و أ.د.عبد الالوي عبد الله
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الفلسفة ،النقد ومشروع الكونية
الديباجة
يعتبر هاجس الكونية أو النزوع حول العالمية من مهام الفالسفة منذ اليونان وضمن غاياتهم
وأهدافهم السامية والكبرى ،األمر الذي تجلى في جمهورية أفالطون التي نزعت نحو ما هو
معياري أي ما ينبغي أن يكون عليه الوجود العام والخاص معا ،من خالل طرحها لمفهوم السعادة
الكونية ،األمر ذاته نلمحه في سياق ثقافي مغاير أي في الثقافة العربية اإلسالمية من خالل المعلم
الثاني – الفارابي ، -الذي أكد على ضرورة االلتفاف حول القيم المعيارية الجوهرية ألجل
مستقبل أفضل لإلنسانية.
إن عالقة المعر فة بالسلطة التي جسدها بامتياز أرسطو وألكسندر األكبر في هذه الفترة والتي من
خاللها انتشر الفكر اليوناني ،مستفيدا من ثقافات وحضارات أخرى في الشرق والغرب ،هي التي
الزمت الفيلسوف بالسياسي من خالل أسفارهم األزلية إلى مختلف أرجاء العالم ،األمر الذي
شاهدناه من خال ل زيارة أفالطون لمعبد عين شمس بمرر ،وح أغلب المفكرين والفالسفة
القدماء إلى مكتبة اإلسكندرية ،التي تعد العالمة المميزة على كونية الفلسفة والسياسة اليونانية في
عررها.
لقد انتظر الغرب قرونا طويلة ليعيد فكرة الوعي بالكونية ضمن مشاريعه الفلسفية ،فها هو كانط
يدعو إلى كونية السالم وعالميته من خالل مؤلفه مشروع السالم الدائم ،وتلك محاولة مواطنه
الفيلسوف هيغل ألن يجعل من الجدل كونيا عالميا ،لتتوارل فيما بعد المشاريع الكونية من خالل
ظواهرية هوسرل الساعي إلى البحث عن العلم الكامل إلنقاذ العالم من ال معنى السياسة ،الحرب،
التقنية ،ثم تتوالى وتتزاحم األفكار والمشاريع الفلسفية إلمكانية تأسيس كونيات أخرى جديدة أكثر
قوة تجلت هذه المرة في هرمينيطيقاغادمير وتوارلية هابرماس ومسؤولية جوناس وغيرية
ريكور ،ليتحد المغزى من وراء كل هذه المشاريع في البحث عن ما هو معياري أي ما ينبغي أن
يكون ،دون أن ننسى ما قدمه العلم في مجاله التطبيقي اإلجرائي لتوفير ما هو أحسن وأفضل
لإلنسان الكوني(العالمي) من خالل مجموعة من الفلسفات العلمية التطبيقية غاياتها انسجام
اإلنسان مع ذاته ،مع اآلخر مع كونه أو وجوده .ليتحول رهان الفلسفة األساسي اآلن نحو كل ما
هو إنساني وكوني ،ولعل النقد كان الخارية األولى في أسفار هذه التحوالت التي رافقت الفلسفة/
االنسان.

المحاور
-1النقد الحضاري والقيم الكونية
 المدينة الكونية بين الواقع واالمكانية النقد الحضاري وأزمة المعنى النقد الحضاري وحقوق اإلنسان النقد الحضاري وإشكالية الفردانية-2الفلسفة والتعايش و سبل العيش في سالم في إطار االختالف الكوني
 الفلسفة والضيافة الفلسفة والنقد الثقافي حوار الحضارات حوار األديان-3الفلسفة العملية واإلشكاليات الكبرى الراهنة
 البيئة البيوتيقا الرحة الذكاء الرناعي السيبرنيطيقا التحوالت البيئية إشكالية جودة الحياة بين الواقع والممكن االقتراد الكوني واالختالف الثقافي االقتراد الرحي وقيم السوق -4الفلسفة وفكرة الكونية في الفلسفة الغربية
 الفلسفة القديمة والوسطى الفلسفة الحديثة والمعاررة -5الفلسفة ومشروع الكونية في الفلسفة والعلم العربي اإلسالمي
 الفلسفة والرياضيات الفلسفة والفيزياء الفلسفة والبيولوجيا الفلسفة والكيمياء الفلسفة وعلم االجتماع الفلسفة والترجمة-6الفلسفة وتحديات األمن العالمي
 السالم العالمي ،حقيقة أم يوتوبيا الفلسفة واإلرهاب العالمي الفلسفة ومنظمات مكافحة الجريمة العالمية الفلسفة والجريمة االلكترونية الفلسفة واألمن االستراتيجي الهجرة والمخيال االجتماعي الهجرة وواقع األمن العالمي -7الفلسفة والالفلسفة
 الفلسفة و المسرح الفلسفة والسينما الفلسفة والروايه -الفلسفة والقرة
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الكلمات المفتاحية...5،4،3،2،1 :

النموذج

العنوان المقال باللغة العربية أو الفرنسية )()Traditional Arabic(16
)(Article Title in English )Traditional Arabic(16
2

االسم الكامل للباحث األول* ،1االسم الكامل للباحث الثاني
 1مؤسسة االنتماء كاملة (الكلية ،الجامعة ،البلد)
 2مؤسسة االنتماء كاملة(الكلية ،الجامعة ،البلد)
الملخص ( 300كلمة )Traditional Arabic(14) /
كلمات مفتاحية( ... 5 ،4 ،3 ،2 ،1 :من  5إلى  11كلمات(
/ ……..@........التخصص العلمي مع تحديد الصفة أو الرتبة (أستاذ (أستاذ بمؤسسة جامعية)،

الباحث ال ُمرسل.

طالب (في طور تحضير شهادة الدكتوراه) ،باحث (متحصل على شهادة الدكتوراه)
عنوان مخبر البحث و مؤسسة االنتماء

شروط المشاركة
 -1يتسم الموضوع المقدم باألرالة حيث لم يسبق وأن نشر في أي مجلة أو كتاب أو غيره.
 -2الملتقى ال يتحمل اي مراريف النقل (التذكرة) واإلقامة
.
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