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 العنف مواجھة فى الفلسفة
 )الزقازیق فرع( للیونسكو الفلسفة لكرسى السنوى المؤتمر

 الزقازیق آداب بكلیة الفلسفة قسم مع بالتعاون
 ٢٠١٦    أبریل ١٨-١١٧ من الفترة فى اآلداب بكلیة المؤتمر یعقد

 بالكلیــة المؤتمــرات بقاعـــة

 بالخطیئة الحیاة بدأت اإلبراھیمیة بالكتب جاءت كما الدینیة الخلق لقصة فطبقاً  بالعنف، اإلنسانیة الحیاة تاریخ ارتبط
 والموت، الحیاة بین ینتھى ال الذى الصراع دراما إنھا. ھابیل ألخیھ قابیل قتل خالل من القتل جریمة وبارتكاب المعصیة أو

) الموت إلھ" (ثناتوس" بین القدیمة، المصریة األساطیر فى" ست"و" إیزوریس" بین والظلمة، النور بین والشر، الخیر بین
 ! الحیاة توجد طالما یتوقف وال ینتھى ال الذى األبدى الصراع إنھ. الیونان عند) والحیاة الحب إلھ( وإیروس

 الدرامیة األحداث بعد العربى والثقافى السیاسى المشھد فى حضوراً  وأكثر إلحاحاً  أكثر العنف ظاھرة أصبحت ولقد
 صندوق داخل تختفى كانت التى والمكبوتات الكوابح كافة انطلقت أثره على والذى العربى، عالربی ثورات علیھ أطلق لما

 كانت ٢٠١١ عام قبل العربى الواقع على یھیمن كان الذى السیاسى والھدوء والخمول السكون حالة فوراء. العربى باندورا
 الدیكتاتوریة السیاسیة العربیة باألنظمة لتعصف یرالتغی شرارة انطلقت أن بعد انفجرت أن لبثت ما الغلیان من حالة تكمن
 السخط ولھیب الغضب حرارة تحتمل لم جلید من كائنات أو ورق من أنظمة وكأنھا الشعبیة االنتفاقضات بعد بدت التى

 ! والتمرد

 ةمسیس وغیر ومضغوطة محرومة جماھیر لدى العنف فائض حاالت من حالة السیاسى القھر یعقب أن الطبیعى ومن
 .الثقافى والعقم السیاسى والتصحر الشكلى والتدین السلطة من والخوف السیاسى الفساد من مر بمیراث ومعبأة

 أن نجد تاریخھ وحتى ینایر ٢٥ منذ السلطة على المتعاقبة الحكومات عجز ظل وفى المتردیة، األوضاع ھذه ظل فى
 بعض خالل من منحرفة بطریقة نفسھا عن تعبر مختلفة طوأنما بأشكال الساخطة الجماھیر تلك لدى ینفجر العنف فائض

 واإلرھابیة، المتطرفة األفكار اعتناق اآلخر، إقصاء الطائفیة، الحوار، غیاب التعصب،: مثل العنیفة السلوكیة المظاھر
 والتفاھة والثرثرة لغوال ثقافة ھیمنة والمتسامح، المعتدل الشعبى التدین وانحسار غیاب مقابل فى الوھابیة اإلسالم قیم انتشار

: المدنس الثالوث صریعة سقطت والتى السینمائیة، واألفالم والمسلسالت األغانى وعلى اإلعالم وسائل على واالنحطاط
 .المخدرات البلطجة، الدعارة،

 نھیاراال من والخوف والفزع الھلع من بحالة یصاب الثالثة األلفیة فى والعربى المصرى المجتمع ألوضاع المتابع إن
 عدد إلى العربى الجسد مزقت طائفیة صراعات ضحیة معظمھا سقط التى العربیة للمجتمعات والقیمى واألخالقى السیاسى

 كتابھ فى" ھوبز توماس" أسماه بما أشبھ ھمجیة حرباً  تخوض أصبحت التى والمتحاربة المتصارعة والطوائف القبائل من
 من ترجى غایة وال لھا، ھدف فال القتال، أجل من القتال فیھا یمارس حرب وھى ،"الجمیع ضد الجمیع حرب" : "التنین"

 !! هللا إال نھایتھا یعلم ال ھاویة وإلى مجھول لمصیر األوطان تقود بلھاء متخلفة عصبیة إال الصراع ھذا

 اآلداب كلیةب الفلسفة بقسم التدریس ھیئة وأعضاء الزقازیق بآداب للیونسكو الفلسفة كرسى فرع على القائمین إن
 السیاسى كیانھ فى ال العربى اإلنسان یھدد الذى القادم الخطر جسامة بمدى واستشعارھم بالمسئولیة إحساسھم من انطالقاً 
 العام ھذا لمؤتمر الرئیسى الموضوع یكون أن على الرأى بھم استقر واإلنسانى، الوجودى كیانھ فى أیضاً  بل فحسب،

 السیاسى الجسد فى المستشرى العنف ھذا لمواجھة الفلسفة بھ تقوم أن یمكن لذىا الدور لمناقشة مخصصاً ) ٢٠١٦(
 قوة أو الناعمة القوة دور عن أیضاً  نتحدث فنحن العنف، مواجھة فى الفلسفة دور عن نتحدث وعندما. العربى والثقافى
 فى والطلیعى والتنویرى التثقیفى دورھا ستمار مثلما الفلسفة إن. تجلیاتھا وأعمق أھم من واحدة الفلسفة تمثل والتى الثقافة،
 یھدد أصبح الذى الخطر ھذا تجاه بوضوح موقفھا عن تعبر وأن كلمتھا تقول أن الیوم علیھا یجب والتنویر النھضة عصور

 لھ یتعرض ما تجاه والفالسفة الفلسفة موقف ما تُرى. ومكان زمان كل فى اإلنسان یھدد ربما ولكن فقط، العربى اإلنسان ال
 العربى لھ یتعرض ما أو ولیبیا، وسوریا العراق داخل المعاصرة الجھادیة الجماعات وإرھاب رعب أمام العربى اإلنسان
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 من العربى المثقف لھ یتعرض ما أمام الفلسفة تفعل ماذا. األخرى الدول فى ومطاردة وجوع وموت ومھانة ذل من الالجئ
 التى السیاسیة السلطات وتباركھ الظالمیة الدینیة القوى تمارسھ إرھاب منو إقصاء ومن مطاردة ومن تكفیر ومن اغتیال
 !شرھا وأمنت األصولیة القوى تلك أرضت قد بذلك أنھا - واھمة -  تعتقد

... والطائفیة الھویة على والقتل واإلقصاء واإلرھاب والتكفیر التعصب قضایا من الفلسفة موقف ما أخرى بعبارة
 الیومي؟ واقعنا مفردات من یتجزأ ال جزءاً  أصبحت تىال القضایا من وغیرھا

 للقوى المرعب التمدد ظل فى العربى اإلنسان یواجھ الذى المظلم المجھول وللمصیر العرب لمستقبل الفلسفة رؤیة ما
 ".داعش" تنظیم رأسھا وعلى المتشددة األصولیة

 وضد واألبریاء النساء ضد یمارس الذى انىالمج العنف لھذا تتصدى وأن اإلرھاب تواجھ أن للفلسفة یمكن كیف
 :التالى النحو على المؤتمر ھذا محاور تكون أن نقترح وغیرھا التساؤالت ھذه ضوء فى الحیاة؟ وضد بل األطفال،

 .وأشكالھ وصوره، ومظاھره، وأنواعھ، العنف، تعریف  –١

 .المشروع غیر والعنف المشروع العنف  –٢

 .للعنف واألنثروبولوجیة والثقافیة السیاسیة الجذور  –٣

 .العنف انفجار إلى تؤدى التى األسباب  –٤

 .الدینى والعنف السیاسى العنف بین العالقة  –٥

 .والمقدس العنف  –٦

 .الرمزى العنف اللفظى، العنف الجسدى، العنف: العنف أنواع  –٧

 المنھج البنیوى، المنھج الماركسى، لىالجد المنھج المثال سبیل على( العنف وتحلیل وفھم لدراسة المختلفة المناھج  –٨
 ).إلخ.. التفكیكى المنھج الفینومینولوجى،

 الحالج، رشد، ابن برونو، جیوردانو سقراط،: مثل فالسفة ضد العنف مورس لماذا. الفالسفة ضد العنف  –٩
 .وغیرھم.. السھروردى

 دعوة مع العنف ھذا یتفق وكیف ،)نیتشھ س،مارك أفالطون،( الفالسفة بعض إلیھ دعا الذى العنف تبریر یمكن كیف  –١٠
 مثل لفالسفة العنیفة الممارسات بعض ونبرر نفسر كیف ثم  الحكمة؟ ولحب والتسامح وللحواریة للحریة الفلسفة
 حنبل؟ بن أحمد ومحنة القرآن بقدم القائلین من المعتزلة موقف

 أیدیولوجیا؟ إلى تتحول أن یمكن أنھا أم العنف، ضد بطبیعتھا الفلسفة ھل  –١١

 شومسكى، نعوم ھابرماس، ماركیوز، ھربرت دریدا، جاك فروید،: العنف قضیة من المعاصرین الفالسفة موقف  –١٢
 .وغیرھم.. إیجلتون تیرى

 بالحضور العربى العالم أرجاء كافة وفى مصر ربوع فى والفالسفة والمفكرین الباحثین من الزمالء مشاركة یسعدنا
 .الشائكة القضیة ھذه فى والغامضة الغائمة المساحات تضيء التى والدراسات تالمداخال أو للمناقشة

 .٢٠١٦ مارس ١٠ أقصاه موعد فى األبحاث ملخصات ترسل  •
 .األقل على بأسبوع المؤتمر بدایة قبل كاملة األبحاث ترسل  •
 .دوالر ٢٠٠ مصر خارج من العرب لإلخوة االشتراك رسوم  •
 فحص یتم وسوف ببحث للمشاركة جنیھ ٥٠٠ ، بحث بدون للمشاركة جنیھ ٣٠٠ صرم داخل من االشتراك رسوم  •

 .ونشرھا بطباعتھا المؤتمر ویتكفل األساتذة، من لجنة خالل من األبحاث وتحكیم
    كساب عبده للدكتور اإللكترونى البرید على والمراسالت واألبحاث الملخصات ترسل  •
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   abdo-kassab@yahoo.com 
 واإلعاشة اإلقامة نفقات المؤتمر ویتحمل القاھرة، إلى السفر نفقات المشارك یتحمل مصر خارج من اركینللمش بالنسبة  •

 .المؤتمر انعقاد فترة خالل الداخلیة والتنقالت


