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  لفلسفة اللبنانية"مدخل الى ابعنوان " إلزامي مشروع العتماد مقّرر جامعي

  الكسليك -ضمن مجموعة المقّررات العامة المعتمدة في جامعة الروح القدس 

  2019 - 2018ابتداء من العام 

  عداد كرسي كمال يوسف الحاج للفلسفة اللبنانيةإ

  سباب الموجبة األ

  حيث إّن 

ليك  فة اللبناأجامعة الروح القدس الكس ف الحاج للفلس ي كمال يوس ،  "نيةقامت في حرمها "كرس
  ؛2017عشر من تشرين الثاني  ابعفي الس

  و حيث إّن 

بة خالص فة اللبنانية على انها خش ية هو تعزيز الفلس ي الرئيس ولمن  يينللبنان احد اهداف الكرس
حاب فكر يؤّهليجاورهم، ونافذة للبنان يطلّون بها على  هم لتحديد العالم من غير تبعية، بل أص

نع القرار وموقف،  ل قوّ ألص وة بالمجتمعات التي تقدمت بفض فية، قس تها بل قوّ تها الفكرية الفلس
  المادية. 

عب وعى عقالنية الحرف م ور نذو كيف ال، واللبنانيون هم ش ة القدم، "وعبروا به من الص
  ؛ر المجّرد"الحسية عن الشيء المادي الى الفك

  و حيث إّن 

فة اللبنانية" كان اب وف الرائدرتدريس مادة "الفلس ف الح ،ز طموحات الفيلس الذي  ،اجكمال يوس
  قضى عمره بحثاً 

تعادة لبنان ريادته الثقافية في محيطه،                  إبتنقيباً وتأليفاً في و  لباً الس اً ص اس فة اللبنانية أس راز الفلس
اركته العالم   في، أقرّ خطابه ولمش وفاأل الفكري و لفلس ور  ،ب الفيلس جورج حبيقة، البرفس

ليك، في ال -رئيس جامعة الروح القدس  ابعالكس رين الثاني  س ر من تش مقرر ، إدراج 2017عش
فة اللبنانية" على الئحة المقّررات العامة اإللزامية التي تعتمدها الجامعة، على ان يعّزز  "الفلس
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حقوقه، و  نسانمستوى المقّرر رسالة لبنان الفكرية والفلسفية الفذّة القائمة على احترام كرامة اإل
   ؛وعلى الميثاقية الوئامية بين عائالت الوطن الروحية

  و حيث إّن 

رقي، -ة الروح القدسجامع ة حافظة للتراث اللبناني والمش س ليك مؤّس  ذاكرة الوطن،والكس
يد الكنز ريكة في ش تقاللية العقل في بناء فل وش فته الفكري الكوني، وكيان مفطور على اس س
ة أوالً  ذاتي ة من ال ل بين المنبعث اع ة للتف ة حتمي ة األخرى كنتيج ذاتي اء ال اً للق الفكر والفكر،  توق

  ؛ة اللبنانية تقع، بالتالي، في صميم رسالتها التربوية والثقافية والروحيةفالفلسف

  وحيث إّن 

فة، المؤتمنة تاريخياً على ليك، هي كلية الفلس ان  أول كلية في جامعة الروح القدس الكس احتض
رقية، و فة اليونانية القديمة، والمش رق األ العربيةالفلس فة الش المية، وفلس فة  ،ىقصاالس والفلس

طي وية، والمتوس فة الغربية على    ةالنهض ي كمال فجاء كر ؛نواعها، إلخأوااللحادية، و الفلس س
سفة  اللبنانية امتداداً طبيعياً، لتاريخ الكلية العريق، في نزال في والعقل بالعقل،  يوسف الحاج للفل

   ؛نتاج فلسفي للحقيقةإعادة إلى إالسعي، بالتالي، 

  و حيث إّن 

رات الطالب لسفة اللبنانية" يعني مكاشفة ذاتنا مكاشفة عقلية تستوجب تحريك قدتدريس مادة "الف
مح كل يس تقامة اب  اللبناني       وطاقاته الفكرية، وتوفير المناخ المالئم لنمّوه الذهني بش س

الحقيقة الفلسفية و د بناءها بما يتالءم نسانية فيه، و يجدّ لى الذات اإلإفيعود هذا الطالب ، عناصره
   ؛القادرة على التماسك الفكري

  لذلك ، 

فة اللبنانية، بعد موافقة رئيس الجامعة والهيئااتّ  ف الحاج للفلس ي كمال يوس ت األكاديمية خذ كرس
ة في جامعة الروح القدس  ليك، اعتماد مقّرر جامعي بعنوان  -العليا المختّص خل الى " مدالكس

 ً   لجميع طالب الجامعة مهما كان اختصاصهم.  الفلسفة اللبنانية" مفتوحا

  خصائص المقّرر الجامعي 

  اسم المقّرر و موقعه  في البرنامج 
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ليك مقرراً جامعياً في المناهج االكاديمية المعتم -تعتمد جامعة الروح القدس  ة في المرحلة دالكس
من مقّررات الثقافة  (cycle 1)ولى الجامعية األ فية ض العامة الواجبة او ما ، و يدرج كمادة فلس

  (General Requirements)يعرف بالمواد العامة 

  عدد االرصدة 

   PHI218 -: عنوانه الرمز التالي،  (credits 3)أرصدة  ثالثة يتضّمن المقّرر

 "مدخل الى الفلسفة اللبنانية"و االسم اآلتي: 

دريس ة الت ة إّال   :لغ دريس في المقّرر هي العربي ة الت ة هو ممكن  لغ ة اجنبي دريس في لغ ان الت
  ايضاً. 

  هداف األ

  اة من تدريس هذا المقّرر هي اآلتية : خهداف المتواأل

  ؛منذ فجر األزمنة في عقول األجيال الّشابة ،، المتفلسفةبلورة الذات اللبنانية -
  ؛والحقوقيةتوضيح تأّسس الكيان اللّبناني على مرتكز راسخ في أبعاده اإلنسانية والقومية  -
  ؛اإلسالمية في لبنان ومحيطه على أسس فلسفية بنّاءة-تثبيت الميثاقية المسيحية -
ة فكريّة انطالقاً من جامعة  - ، تعزيز تدريس مادّة يكون هدفهاالروح القدس، إطالق ورش

ات الجامعيّة اللّبنانية، والعمل على  س فة اللّبنانية في المؤّس ي ة الفكر اللبناندراج مادّ إالفلس
  ؛في المناهج المدرسيّة اللبنانية (المرحلة الثانويّة)

إليمان، فلسفة اج فلسفة جامعة بين العقل واسهام في حّث الجيل اللبنانّي الطالع على إنتاإل -
 .تصلح لمواجهة تحدّيات زمننا وتبقى من التراث الباقي عبر األزمنة

 

 ر المقترحالفكري في المقرّ  ضمونالم

  اللبنانية" "مدخل إلى الفلسفة

  ثنين:ايقسم هذا المقرر إلى محورين 

واطئ لبنان المحور األول  فة اللبنانية منذ خلق األبجدية على ش التي كانت  ،يتناول تاريخ الفلس
يء المادي إلى الفكر المجرد، بابمثابة أول  ية عن الش ورة الحس عتبار الحرف انطالقة من الص
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إن وعي الشعب لعقالنية  .الخالص لرتفاع به إلى العقاو تهلمحسوس من مادياهو تجريد للشيء 
  د السبيل نحو عقلنة جميع الكائنات. الحرف مهّ 

مّ  بحن المحور تطوّ يتض ً  ،مع طاليس الفينيقي ،ر الوعي في األبجدية ليص فيا ر   وعياً فلس للعنص
ترك ياء المش بيات العائدة إلى جنس واحد من األش ف ماليومها ك .بين النس ح اي، فرالعقل الفلس

جمعت بين الواقعية   [...] وكانت مرحلة الكون. تالايات أو الماهيات، في مجويتساءل عن الماه
  يات.دوالتجري  شهده الفكر من تفاعل بين الحسيات اوالمثالية نتيجة لم

ة بيروت، فكانت قبلة   رع، وتميّ أثم كانت مدرس زت بنزعتها التوفيقية، نظار الطالب في الش
  .رف المتبع، ومثالية العقل النظريعُ قعية الفزاوجت بين وا

يحية، ومعها  ان إلىننتقل اإلا ومن الواجب إلى المبررات، إلى الروحانية، فكانت المس ما  س
اني الظاهر إلوراء العمل ا ن العالقة الكائنة بين العمل نتقل إلى المحبة التي، وحدها، تروحِ انس

  فعل القوة الغاشمة.  والواجب، فتردع

أ سالم بروحانيته المجلية، فقضى على الوثنية في بالد الشرق العربي، وهيّ اإل المسيحية أطلّ بعد 
يحية، وال عجب يحية حوار ألن المحبة حوار. يعني : بعد أن تحاورت  ،للتعانق مع المس فالمس

سالم فوق أرض عن طريق المجادالت الالهوتية، انتقلت إلى الحوار مع اإل المسيحية في ما بينها
  للطابع الخاص بلبنان.  نناثلبنان. وخضع اال

ة المارونية (روما،  ور الحديثة، تظهر المدرس )، التي كان لها أثر كبير في ١٥٨٤ومن العص
في شرقنا العربي،  ،دفع الفلسفة اللبنانية الحديثة. وتجدر االشارة إلى أن المدرسة المارونية كانت

فية األ فة اللبنانية الحديثة؛ وربطت ولى، التي وجهت إلى الظاهرة الفلس ما نجده اليوم، في الفلس
  ألول مرة، بين الفكر العربي والفكر الغربي.

رساليات، برزت الظاهرة الثانية في تكوين الفلسفة اللبنانية الحديثة، وقد أصبحت وعن طريق اإل
  حواراً بين الشرق والغرب. 

ور الحديثة، وج المحور الثاني: الفكر  هباراح لبنان إلى الغرب عن طريق الهجرة في العص
ن على الدين والعقل ونكب المهجريااللبناني ثالث معطيات حضارية كبيرة: الدين والعقل والعلم. 

 أكثر من انكبابهم على العلم.

عري، والفني، فكانامن هنا  ي، والش في النثر  ات لنتخذ المنحى الفكري اللبناني الطابع الرومنس
  حلولية جبران وسواه، وفي الشعر انعتاقية فوزي المعلوف وال ادرية ايليا أبو ماضي.

أنطون سعاده  ومدرحية االجتماعية،ومع تطورية شبلي شميل المادية، ونشوئية أمين الريحاني 
التزاوج العادل بين د الفكر اللبناني إلى االسياسية، وغيرهم من الفالسفة اللبنانيين المعاصرين، ع
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ألوان  ستمرار على هذه التوفيقية الخالقة بين كلّ ان يحافظ ب" وما زال حتى اآل الواقعية والمثالية،
نت الفلسفة ف في مثاليتها. هكذا تكوّ طرّ تالفكر البشري: واقعية ال تغالي في واقعيتها، ومثالية ال ت

  اللبنانية منذ أقدم عصورها".

  محتويات المقّرر

  محور األول:في ال

 (زينون:الخاتمة ) - (الفاتحة) الفلسفة اللبنانية القديمة (الفينيقيون: طاليس  
 سالم في لبنان)إلالمسيح (اضطهادات وهرطقات، المارونية، ا 

 ي من لبنان: االوزاعينّ إمام س 
 ولي درزي من لبنان: جمال الدين عبدهللا التنوخي  
 هائيبإمام شيعي من لبنان: ال   

  الثاني:في المحور 

 الفلسفة اللبنانية الحديثة : 

  ،في المدرسة المارونية (المطران اسطفانوس الدويهي، ألخوري بطرس التوالوي
 القس اسطفانوس ورد، الخوري عمانوئيل فضل).

 ليا أبو ي( جبران، نعيمه، الريحاني، فوزي معلوف، إ الفكر اللبناني في المهجر
 ماضي. إلخ).

 إلخيل، ابراهيم الحورانيم(شبلي ش ية واندحارهادفي زحف الما ،(. 
 ) أمين الريحاني:القومية العربية، أنطون سعاده:القومية  نحو فلسفة ملتزمة

 ) القومية اللبنانية :ج اكمال يوسف الح  السورية،
 .(الفكر الفلسفي المتوسطي، االستقاللي، النهضوي الثاني، إلخ  

         للمرحلة الثانيةرصيد للمرحلة االولى ورصيدان  ًتوّزع األرصدة كما يلي: 
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