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ــــــة  ــــــاریخ الفلســــــفة العربی عــــــرف ت
اإلســـــالمیة، جـــــدال واســـــًعا وعمیًقـــــا بـــــین 
ــان منهــا  نصوصــه التأسیســیة، ســواء مــا ك

، أو مترجًمـا إلیـه مـن عربي اللسـان ابتـداًءا
لغة أخرى، وهو ما طرح على العقـل العربـي 
فــــي فتـــــرة الحقـــــة ، إشـــــكاالت موضـــــوعها 
ــه مــن  ــب عن ــین األلســن ومــا یترت ــاین ب التب
اختالفـــات فـــي القـــراءة، والفهـــم، والشـــرح، 
والتأویــل، ممــا فــتح مجــاًال واســًعا للنظــر فــي 
مدى أصالة وتجدید التفلسف العربي، الـذي 

مترجمــة فــي األصــل؛ تأسـس علــى نصــوص
مــــــــن حیــــــــث قیمتهــــــــا اإلبســــــــتمولوجیة، 

إلــى الــنص األدبــي ســواء كــان . والحضــاریة
: شـــعًرا أو نثـــًرا، ُأثیـــرت مشـــكالت مـــن قبیـــل

العالقة بین المضامین الثقافیة، والعقائدیـة، 
واإلناســـیة، للـــنص األصـــلي ومثیالتهـــا فـــي 

.النصوص المترجمة

وفي هذا السیاق؛ فإنه یمكن أن 
: نتساءل

: ص الفلسفيفي ماهیة الن: أوًال 
أصالته، أسلوبه، لغته؟

هل هناك تناص بین النصوص :ثانًیا
الفلسفیة؟ 

ما طبیعة األبعاد الفلسفیة :  ثالثًا
للترجمة؟

: ما العالقة بین كل من : رابًعا
الترجمة و األسطورة، و الترجمة و التاریخ؟

ما هو واقع الترجمة : خامًسا
الفلسفیة، و ما آفاقها المستقبلیة؟

ر المفهومي، لكل من النص تحدید اإلطا-1
الفلسفي األصلي،  و النص الفلسفي 

. المنقول
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