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م��ج��االت  مختلف  يف  ال��ع��ل��م��ي،  ب��ال��ب��ح��ث  امل��ش��ت��غ��ل��ون  ُي����درك 
يف  املتسارعة  العلمية  التطورات  أن  والتطبيقية،  النظرية  العلوم 
النرش  مجال  يف  لها  مواكبة  طفرة  وجود  تستدعي  املعارص  العالم 
العلمي الرصني. وانطالًقا من هذا املطلب املعريف الخالص، جاءت 
الفلسفية  للدراسات  السعودية  للمجلة  معىن  منصة  إنشاء  فكرة 
SJPS، واليت ُتعىن بنرش البحوث األكاديمية املتخصصة يف مجال 
ذل��ك  يف  م��ل��زتم��ة  م��ع��ه��ا،  امل��ت��داخ��ل��ة  امل��ع��رف��ي��ة  وال��ح��ق��ول  الفلسفة 

مة.  بالضوابط العلمية الدقيقة لنرش البحوث املُحكَّ

مجلتنا  من  األول  العدد  افتتاحية  يف  ُنشري  أن  الجدير  وم��ن 
ترسيخها  نحو  ونسعى  نتبّناها  اليت  الرئيسة  الغاية  أن  إىل  الغراء 
األكاديمية،  الكتابة  يف  العلمي  البحث  قواعد  ترسيخ  يف  تتمثل 
وهو األمر الذي نعتقد أنه بحاجة إىل دعم متواصل من املؤسسات 
عنوان  هي  املنضبطة  العلمية  الكتابة  ألن  نظرًا  املختلفة،  العلمية 

البحث العلمي الجاد الذي يمزّي املجتمعات املتقدمة.

وإذ نستهّل اإلصدار الجديد للمجلة اليت ُتعىن باإلحكام املنهجي 
والبحث املتقيص والرؤية املوثّقة، يهّمنا التأكيد عىل أن مكانة اإلنسان 
وكرامته مرهونة بحرّية استخدامه لعقله استخداًما حسًنا يؤدي به 
إىل اكتشاف حقائق الوجود، وإدراك ما بني ظواهر الكون من روابط 
من  والتحرر  والسيطرة  التنوير  من  بمزيد  بدورها  ت��ؤذن  وعالقات، 
العوز، ومقاومة أشكال الخرافة وصور الالمعقول. ومن شأن ذلك، 
كما ال يخفى عىل أحد، أن يسهم، ولو بقدرٍ يسري، يف بناء ثقافتنا 
العربية وعىل إشاعة روح العقالنية، تلك العقالنية اليت لم تكن أبًدا 
اليقني،  امتالك  تدعي  دوغمائية  نزعًة  أو  التكوين،  مكتملة  ُبنيًة 
فاعلية  اإلنساين- محض  -بحكم طابعها  الدوام  كانت عىل  ولكنها 
اإلبداع يف لحظاته  روح  واستثارة  التفكري  ترتقي من خالل ممارسة 

املتعاقبة مع التجارب الناجحة للعقل ولحسابه. 

هي  الفلسفية  للدراسات  السعودية  املجلة  كون  منطلق  ومن 
يف  يجمع  ال��ذي  املحّكم  السعودي  النرش  مجال  يف  األول  اإلص��دار 
عنوانه بني السعودية وطًنا عزيزًا، وبني الدراسات الفلسفية مجااًل 

معرفًيا متخصًصا، فإنها من هذا املنظور ُتشّكل مرتكزًا هاًما يمكن 
البناء عليه مستقباًل إلحداث وفرة يف املجالت الفلسفية األكاديمية 
فلسفية  مجلة  وج��ود  يمّثله  عما  فضاًل  الرصني،  النوع  ه��ذا  من 
حقيقية  إضافة  من  متخصصة  دولية  استشارية  بهيئة  محكمة 

ملجتمع الباحثني داخل اململكة وخارجها. 

***

وعرب  للمجلة،  وصلت  اليت  األبحاث  من  ضخم  عدد  بني  من 
العدد،  هذا  تضمنها  اليت  األبحاث  أُج��زيت  دقيقة،  تحكيم  عملية 
أنها،  إال  بحثها،  وطرائق  موضوعاتها  يف  متنوعة  جاءت  وإن  واليت 
وال��رتاب��ط،  وال��وض��وح،  األص��ال��ة،  بتحقيق  ام��ت��ازت  التحكيم،  وف��ق 

والدقة... اشتمل العدد عىل إحدى عرشة دراسة جاءت كاآليت:  

التفكري  تعليم مهارات  »عوائد  الرتبية جاءت دراسة  يف فلسفة 
وأنماطها«،  املعرفية  غري  الطلبة  وِسمات  ق��درات  عىل  الفلسفي 

أُْج��ريَ��ت  جميعها  وت��ق��ري��رَي��ن؛  دراس���ة   15 تحليل  إىل  هدفت  حيث 

التفكري  آثار تعليم  العامني 1995م و2019م، وتناولت  مت بني  وُقدِّ
إىل  والتعرُّف  املعرفية  غري  الطلبة  وسمات  ق��درات  عىل  الفلسفي 
إىل  العقل  عرص  من  »الكوجيتو:  دراس��ة  أما  القدرات.   هذه  أنماط 
الكوجيتو  لنقد  األه��م  املحطات  فتناقش  االف��رايض«  الواقع  عرص 

»نيتشه«  م��ن  ك���لٍّ  دور  أه��م��ي��ة  إب����راز  م��ع  ال��ح��دي��ث��ة،  الفلسفة  يف 
و»هيدجر« يف هذا السياق. ثم تستكشف الدراسة مصري الكوجيتو 
العالم  يف  نهايَتُه  نشهد  »هل  وتتساءل:  السربنطيقي،  العالم  يف 
إىل  الفقه  من  رشد:  ابن  فلسفة  يف  األنوثة  »مزنلة  عن  الرقمي؟«. 
رشد  ابن  موقف  دراسته الستعراض  الباحث  يخصص  امليتافزييقا« 

امللتبس من املرأة واألنوثة عرب نصوصه املختلفة. أما »دراسة مقاربة 
اليت ينبغي  الطريقة  فُتناقش  إيان هاكنج«  الطّبنفسية لدى  األنواع 

مقاربة  مستهدفة  النفيس،  الطب  يف  األن��واع  طبيعة  بها  نفهم  أن 
كة يف تقليد األنواع الطبيعية، وذلك عن طريق  املُتشكِّ إيان هاكنج 

التحليل النقدي لها. 

العدد افتتاحية 

بقلم: رئيس التحرير
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»املكانية يف فكر هيدغر«، موضوع دقيق قّلما كتب عنه، لكن 
هذه الدراسة تقدم إعادة بناء مسار فكر هيدغر فيما يتعّلق باملكانية 
وارتباطها بالكينونة وتأويالتها. ويف هذا املسار ترصُد الدراسة تحّوالت 
هة: ما الذي تغرّي يف فهم هيدغر  املكانية يف فكره عرب األسئلة املُوجِّ
للمكانية؟ وما التأويالت اليت تنشأ من التفكري وفق منظور مكاينّ؟ 

بالفلسفة  تربطه  جديدة  برؤية  لكن  الرتاث  إىل  أخرى  مرة  وعودة 
الفلسفِة  عىل  وتطبيقاته  الغزايل  عند  ال��َج��َديلُّ  »املَنَهُج  يف  املعارصة 
مؤلفات  من  بحيث   

ٍ
نهج الستنباط  الدراسة  تسعى  حيث  املعارصة«، 

تطبيقاته  ينظر يف  الجديل؛ كما  املنهج  الباحث  عليه  يطلق  الغزايل، 
ال��ن��ق��دي��ة ع��ىل ب��ع��ض األف���ك���ار امل���ع���ارصة )ك��امل��اب��ع��د ح��داث��ي��ة، وامل��ن��ه��ج 
الفنية: مقارَبة  الصورة  وأقنعة  الكوين  دراسة »الجسد  أما  العلمويّ(. 
تأويلية نقدية« فتهدف إىل تحليل دور الصورة الفنية يف تنويع مظاهر 

التعبري الفين عن العالقة الفلسفية بني الجسد والنظام الكوين. كما 
عالقتها  سياق  يف  الجسد،  لصورة  الفنية  التجليات  الدراسة  تعالج 
أشهر  م��ن  مجموعة  وصاغتها  شخصتها  كما  الكونية،  باملنظومة 

األعمال الفنية العاملية. 

الهوية  بإمكانات  املشاعر: عالقتها  »فلسفة  دراسة  وقد حاولت 
عن  للمشاعر،  خ��ال��ص  فلسفي  ت��ص��ور  ع��ن  البحث  الشخصية« 

طريق فحص معناها وعالقاتها من زاويتني: أولهما وجودية والثانية 
املتمثلة  البحث  فرضية  عن  اإلجابة  ملحاولة  وذلك  إبستمولوجية، 
املشاعر يف  ودور  للفعل،  الذات  تقود  اليت   الدوافع  السؤال عن  يف 
تكوين الذات واختيار فعلها. وُتختتم الدراسات العربية اليت احتواها 
األمرييك  وال��غ��زو  ويست  »ك��ورن��ل  ب���  املعنونة  ب��ال��دراس��ة  ال��ع��دد  ه��ذا 
األمريكان  املفكرين  أهم  بالبحث واحًدا من  تتناول  واليت  للفلسفة« 

والناقد  واألدي����ب  الفيلسوف  وه��و  امل��رم��وق��ني،  اليساريني  األف��ارق��ة 
ملوضوعها  الدراسة  وتعرض  ويست«  رونالد  »كورنل  واملغيّن  واملمثل 
ومفهومه  الرسولية،  الرباغماتية  وهي:  لفلسفته  محاور  ثالثة  عرب 
عن الديمقراطية، ثم مشكلة التميزي العنرصي لديه والتطور األخري 

الذي طرأ عىل فلسفته.

احتوى هذا العدد أيًضا عىل دراسة باإلنجلزيية بعنوان »فضيلة 
منهج  عرب  تناقش  وهي   »The Virtue of Integrity الزناهة 

بعض  عىل  وت��رد  الفضيلة  لتلك  القصوى  األهمية  دقيق  تحلييل 
وبالفرنسية  تتبناه.  ال���ذي  ال��ط��رح  ت��ع��رتض  ال��يت  املنطقية  الحجج 
الفرنسيني  الفالسفة  ل��دى  املعلن  وغ��ري  »الضمين  دراس���ة  ج���اءت 

 L’implicite et le non - dit chez les philosophes
»يف  األش��ه��ر  بيكيت  صمويل  مرسحية  م��ن  لتتخذ   »français

انتظار غودو« حالة تطبيقية تأويلية للقول الضمين يف الفلسفة.

امل��واد  بعض  تقديم  ع��ىل  ال��ع��دد  ه��ذا  يف  أي��ًض��ا  املجلة  حرصت 
اإلثرائية يف شكل نصوص مرتجمة اختريت بعناية لقيمتها املعرفية 
سؤال  معرفة؟«  املرُبَّر  الصادق  االعتقاد  »هل  مجالها.  يف  وأهميتها 
الذي  القصري  نصه  يف  عنه  اإلجابة  وح��اول  غيتييه  إدموند  طرحه 
آخر  نص  إىل  إضافة  العدد  ه��ذا  يف  العريب  للقارئ  ترجمته  نقدم 
بالغ األهمية للفيلسوف وليام يك كليفورد بعنوان »الُبْعد األخاليق 

لإليمان«.

مقااًل مستفيًضا  العدد  هذا  التحليلية يف  الفلسفة  استحقت 
املقال  يف  وذل���ك  والتحليل،  التوثيق  ب��ني  املنهجي  طريقه  يشق 
التعريفي املعنون ب� »الفلسفة التحليلية« والذي استعرض املحطات 

الرئيسة لها منذ بدايتها وحىت اهتماماتها يف الوقت الراهن.

روث  األمريكية  الفيلسوفة  نصيب  من  جاءت  العدد  شخصية 
وأعمالها  لحياتها  التاريخي  االستعراض  من  ب��داًل  لكن  ميليكان، 
يناقش  نقدي  مقال  خالل  من  قرّائنا  إىل  تقديمها  الكاتبان  فّضل 

تفسريها البيولوجيُّ للتمثيل العقيلّ. 

من أملانيا كتبت أنكا فون جوجلجن مع أولريش رودولف مقااًل 
التأريخ للفلسفة، وقد   بحيثٍّ ضخم يستهدف 

ٍ
تعريفًيا عن مرشوع

رّكزا بصفٍة خاصٍة عىل الجزء الخاص بكتابة »تاريخ جديد للفلسفة 
يف العالم اإلسالمي«. 

للغاية  الغربية مسألة مهمة  النرش  وألن متابعة إصدارات دور 
واملوضوعات  الدولية  الساحات  يف  العلمي  النرش  أولويات  لتحديد 
ال���يت ت��ن��ال اه��ت��م��اًم��ا أك���رب م��ن غ��ريه��ا، ف��ق��د اخ��ت��ارت امل��ج��ل��ة إح��دى 
لتحليلها  موضوًعا  لتكون  العاملية  النرش  دور  كربيات  من  دارًا  عرش 

اإلحصايئ إلصدارات النصف الثاين من عام 2020.

هذا، وأتوجه بالشكر الجزيل ألعضاء الهيئة االستشارية الكرام، 
عىل ما تفّضلوا به من حفاوة وتعاون ودعم، وملدير التحرير الدكتور 
القدير بدر الدين مصطفى، وللمؤسس واملرشف العام األستاذ بدر 
باملجلة  رحّبوا  الذين  القرّاء  وعموم  املشاركني،  وللباحثني  الحمود، 

وباركوا خطوتها. راجية أن تحقق املجلة أهدافها املنشودة.

سارة الراجحي
الرياض
2021-2-14
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