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كلية العلوم االنسانية واالجتماعية
مخبر حوار الحضارات و العولمة
قسم الفلسفة
بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة) ، (World Philosophy Dayينظم مخبر
حوار الحضارات والعولمة ملتقى وطنيا يوم الثالثاء  13نوفمبر .2018
تحت اشراف األستاذ الدكتور عبد المجيد عمراني
مستقبل الفلسفة في ظل المجتمع المعلوماتي

الديباجة:
إن التطورات الهائلة والمتسارعة التي أحرزها التقدم العلمي والتكنولوجي
بصفة عامة ،وفي مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال على وجه التحديد ،كان
لها األثر البارز في تغير المجتمع ،وتحوله من مجتمع الصناعي إلى المجتمع
المعلوماتي الذي يطلق عليه الكثير من التسميات منها المجتمع مابعد الصناعي ،
المجتمع االلكتروني  ،المجتمع الرقمي ،مجتمع المعرفة ...في هذا المجتمع تتحدد
أشكال جديدة من المعامالت والنشاطات االنسانية ،إذ فأصبحت المعلومات موردا
اقتصاديا مهما ورأسمال جديد ،إذا يقاس تطور المجتمع وتقدمه بمدى أنتاجه
للمعلومة وامتالكها والتحكم فيها.
إن ما يميز مجتمع المعلومات هو االستعمال المكثف للمعلومات في شتى مجاالت
المعرفة واالنشطة االنسانية مما أدى إلى تراكم المعارف المختلفة وتزايد حجمها،

مما جعل المجتمع في تحول تدريجي نحو مجتمع المعرفة.
في خضم هذه التطورات المتسارعة والتي يمتد تأثيرها إلى كل المعارف المختلفة،
يجري التساؤل عن مستقبل الفلسفة ،فالحديث عن مستقبلها هو استطالع حول
مستقبل التفكيرالفلسفي في مختلف فروعها  ،وفي هذا يقول الفيلسوف
أوليفرليمان ،في كتابه مستقبل الفلسفة في القرن الواحد والعشرين " :على الرغم
من أننا قد نكون على أعتاب مجتمع ما بعد الحداثة ،إال أننا بالتأكيد لسنا على
أعتاب مجتمع ما بعد الفلسفة ،ال يزال ثمة مكان للفلسفة " فما يميز الفلسفة في
عصرنا الراهن  ،هو الكم الهائل من إتجاهاتها وتياراتها المتنوعة من جهة
وتشابكها مع مختلف العلوم بصورة جديدة من جهة أخرى ،مما أدى إلى ظهور
فروع وتخصصات فلسفية جديدة تنطلق من راهن االنسان،ترتبط بواقعه وحياته ،
تحاول استشراف المستقبل والنظر إليه بوعي وموضوعية.
إشكالية الملتقى:
اضحت ثورة تكنولوجيا االتصال والمعلومات تؤسس لشكل جديد من العالقات بين
المجتمعات والثقافات بفضل تزايد حجم المعرفة وتنوعها وسرعة انتشارها ،
وتمهد لمستقبل جديد ومغاير للحضارة االنسانية  ،األمر الذي يجعلنا نتساءل عن
موقع الفلسفة من ذلك.
تتحدد االشكالية في مستقبل الفلسفة في ظل المجتمع المعلوماتي والتي يمكن
صياغتها في األسئلة التالية:
ما مستقبل الفلسفة في ظل المجتمع المعلوماتي ؟كيف تساهم تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال في تطوير البحث الفلسفي وفينشر المعارف الفلسفية؟
ما مدى مساهمة الفلسفة في بناء مجتمع المعرفة القائم على اإلبداع واإلبتكار ؟هل تستطيع الفلسفة المساهمة في التأسيس لشكل جديد و مغاير للحضارةاإلنسانية في " فلسفة الحياة " ؟

محاور الملتقى:
المحور األول  :مستقبل الفلسفة في ظل تكنولوجيا المعلومات واإلتصال
يطرح هذا المحور مشكلة مستقبل الفلسفة وتأثير تكنولوجيات المعلومات

واإلتصال على استمرارها وتطورها  ،وتسهيل تبادل المعلومة بين الفالسفة
والمفكرين والمهتمين بالفلسفة.
المحور الثاني  :اإلبداع الفلسفي في المجتمع المعلوماتي
إذا كان الفيلسوف ايدموند هوسرل قد اعلن أن مهمة الفلسفة هي إعادة تأسيس
أو تكوين العقل  ،فإننا نتساءل كيف تساهم في بناء مجتمع المعرفة القائم على
اإلبداع و االبتكار ؟
المحور الثالث  :الفلسفة اإلستشرافية ومصير اإلنسان
تفاعل الفلسفة مع قضايا الراهن والمشاكل التي باتت تهدد مصير اإلنسان ،
والنظر إلى المستقبل بوعي وموضوعية اي من " فلسفة الحاضر" الى " فلسفة
التحدي"
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