



نستعمل سؤال وجيه ومباشر، يدخلنا رأسا يف جمال الفلسفة إذ جيعلنا» الفلسفة؟ما هي»
وجوابا عليه يقول مارتن. أداتا من أدواا أال وهي السؤال

… ما الفلسفة؟: عندما نسأل» HEIDEGGER(1889-1976)هايدجر
قيم فيها ونسلك وفق طريقتها، أن نتحرك يف الفلسفة، وأن نفاهلدف هو أن ندخل

إذن فالتساؤل عن ماهية » أن ندور من اخلارج حوهلا، أي أن نتفلسفداخل الفلسفة ال
.يف حد ذاته فلسفةالفلسفة هو

ويف هذا الصدد ميكن القول بأن حتديد ماهية الفلسفة تعترضه عدد من الصعوبات ميكن 
:حصرها اختصارا يف ثالثة أساسية وهي

عامية أن الفلسفة أكثر املباحث عرضة لتحديدات وتعريفات ومتثالث وأحكام قبلية(1
غموض، ضبابية، :ساذجة، منها على سبيل التمثيل دون هم االستنفاد قوهلم بان الفلسفة

لذا جيب علينا أوال أن .اخل… صعبة، إحلاد وخروج عن الدين وكالم فارغ ال معىن له
اانية إن كنا نتوخى الوقوف على مثالت العامية الساذجةنطهر أذهاننا من هذه الت

.ومريد الفلسفةماهية الفلسفة كما متثلها الفيلسوف
الفلسفة » أن الفلسفة ال تعرف مبوضوعها وال بنتائجها، ذلك ألنه كما قال القدماء(2

بالنسبة لباقي ، فهي إذن غري ذات موضوع واحد ووحيد كما هو الشأن»أم العلوم
) ماديا(الكون مشخصا لعلوم، بل على العكس من ذلك تتخذ الفلسفة من كل شيء يفا

تفكر فيه وتنتقده، تستلهمه موضوعا هلا، تستحضره يف ذاا،) معنويا(كان أو جمردا 
كما هو حال نتائج خمتلف كما أن نتائجها غري ذات نفع مادي مباشر… وتلهمه



ويف . املنفعة بل حبا يف املعرفة ذااعرفة حبا يفالعلوم، ذلك ألن الفلسفة ال تتوخى امل
الفلسفة هي «) قبل امليالد497-572حوايل ) Pythagore هذا يقول فيتاغوراس

كل » Karl Jaspers(1883-1969) ياسبريز، ويقول كارل»حمبة احلكمة لذاا
إدراك كرامة اإلنسان هي «إذ أن » أجل احلقيقةمن ميارس الفلسفة يريد أن حييا من

…والعامل واهللاحقيقة اإلنسان» احلقيقة
يفيدنا أن تعاريف الفلسفة تتعدد بتعدد الفالسفة أنفسهم ذلك ألن تاريخ الفلسفة(3

وهذا االختالف .بأن الفالسفة مل يتفقوا قط حول تعريف واحد للفلسفة جامع مانع هلا
واستمرارية عطاءاا ذاته خاصية من خصائص التفكري الفلسفي، إذ أنه أساس خصوبتها

زوايا وجهات نظر متباينة ميكن مع تعددها املتمثلة يف النظر إىل اإلنسان والعامل واهللا من
Une )حقيقة األشياء وبالتايل تكوين رؤية للعاملوتنوعها االقتراب أكثر فأكثر من

vision du monde)ة حلقيقتهأكثرمماثلة له ومشا.
هم للفلسفة ذاته ناتج عن جمموعة من األسباب نذكر منها واختالف الفالسفة لتعريف

:على سبيل املثال ال احلصر ما يلي
مرآة إذ أن كل تعريف للفلسفة هو مبثابة: أن تعريف الفلسفة مشروط بفلسفة صاحبه

وكذا … واحلياةتعكس لنا فلسفة صاحبه أو رؤيته اخلاصة لإلنسان واتمع والتاريخ
الختالف وجهات ري خاف عنا أن مثل هذه املواضيع مدعاةوغ. موقفه من كل هذا

علم «الفلسفة بأا يعرف) م.ق348-428(النظر إليها والتموقف منها فمثال أفالطون 
التعريف يعكس لنا فلسفة أفالطون وهذا»احلقائق املطلقة الكامنة وراء ظواهر األشياء

عامل مادي : م العامل إىل عاملنيأفالطون يقسإذ أن. ويسري يف اتساق مع رؤيته للعامل
وهو الذي نعيش فيه فهو عامل املادة املتحركة ) احلواسيدرك بواسطة(سفلي حمسوس
باستمرار، ومن هنا فاحلقيقة يف هذا العامل منعدمة الوجود وإن وجدت دوما واملتغرية

ولوهناك عامل مثايل علوي معق. مطلقة وال ثابتة حبكم حركته الدائمة تلكفهي ال
مثال يف هذا العامل وهو عامل املثل العليا الثابتة ثباتا مطلقا، وأعلى) يدرك بواسطة العقل)



فالعامل السفلي . موجودة يف عامل املثلومن هنا فاحلقيقة. هو مثال اخلري األمسى وهو اهللا
قاامليتافيزي(والعامل العلوي عامل ما وراء الطبيعة (Physique الفيزيقا(عامل الطبيعة 

Métaphysique).هنا فاحلقيقة اليت تستهدف الفلسفة احلصول عليها ال ومن
.بل وراء هذه الظواهر أي يف اجلوهر ال يف املظهرتوجد يف ظواهر األشياء
» جنده يعرف الفلسفة بأا) م.قAristote ( 384-322 وإذا انتقلنا إىل أرسطو

التعريف وهذا» وجود مبا هو موجودعلم ال«أو»علم املبادئ والعلل األوىل للوجود 
ما من فأرسطو يرى بان. كذلك ينسجم مع فلسفة أرسطو ويعكس لنا صورة عنها

املوجودات معلول إال ووراءه علة أي أن لكل نتيجة سببا، فإن حنن أردنا أن نعرف
: أرسطو أربعة وهيوالعلل عند. كنتيجة متحققة يف الكون علينا أن نعرف علة وجودها

صورية وهي ما عليه الشيء ، وعلة)كاخلشب مثال(مادية وهي ما منه الشيء يكون علة 
كالنجار (ما به الشيء يكون ، وعلة فاعلة وهي)كصورة أو شكل الكرسي مثال(يكون 

أما علة العلل ). كاجللوس عليه مثال) ، مث علة غائية وهي ما من أجله الشيء يكون)مثال
اهللا ومن هنا كانت الفلسفة عند أرسطو هي العلم ا فهيأو العلة األوىل اليت ال علة هل

.األوىل للوجودذه املبادئ أو العلل
ويف هذا قال كارل: أن تعريف الفلسفة مشروط بروح عصره وظروف جمتمع صاحبه

إن كل فلسفة هي اخلالصة الروحية » Karl Marx (1818-1883) ماركس
يف جتاربه وحضاراته بل لكل شعب ولكل فالتاريخ اإلنساين ليس متماثال.«لعصرها

ال -مثال-اليوناينفالعصر… ظروفه ومعطياته اخلاصة ونوع إشكالياته املهيمنة فيهعصر
املسيحي غري اتمع يتطابق مع العصر الوسيط أو عصر النهضة كما أن اتمع

وجدناه يعرف (1198-1126(فإن حنن أخذنا مثال ابن رشد … اإلسالمي
من النظر يف فعل التفلسف ليس شيئا آخر أكثر«ة أو فعل التفلسف قائال الفلسف

املوجودات إمنا تدل على فإن… املوجودات واعتبارها من جهة داللتها على الصانع
. »أمت، كانت املعرفة بالصانع أمتالصانع ملعرفة صنعتها، وكلما كانت املعرفة بصنعتها



، )اهللا(العربة منها من حيث هي دالة على اخلالقفالفلسفة إذن تأمل يف املخلوقات وأخذ
باملخلوقات دقيقة كلما كانت معرفتنا باهللا اخلالق هلا دقيقة وكلما كانت معرفتنا

احلكمة صاحبة الشريعة «جند ابن رشد يسعى جاهدا إىل الربهنة على أن وهنا. كذلك
لدين معا يستهدفانعلى حد قوله أي االستدالل على أن الفلسفة وا» الرضيعةواألخت

حيقق هذا فإذا كان الدين. حتقيق نفس الغاية أال وهي معرفة احلق اخلالق وإثبات وجوده
حتقيق نفس اهلدف اهلدف من خالل مطالبتنا بتدبر آيات القرآن فإن الفلسفة تسعى إىل

أمل ينظروا يف ملكوت «تعاىل من خالل اعتبار وتدبر آيات اهللا يف خلقه مصداقا لقوله
التجاء ابن رشد إىل تعريف وسبب. »السماوات واألرض وما خلق اهللا من شيء؟

معرفة اخلالق هو أن اإلشكال الذي هيمن الفلسفة باعتبارها وسيلة مثل الدين توصل إىل
بالدين ) احلكمة(الوسيط هو إشكال مدى عالقة الفلسفة يف اتمع اإلسالمي يف العصر

ومن هنا نستنتج بأن كل فلسفة وبالتايل . ية العقل والنقلبإشكالوهو ما ينعت) الشريعة(
.للفلسفة مرتبط بعصره ومشروط بظروف صاحبه ومعرب عنهاكل تعريف

أن نشأة إذ: أن تعريف الفلسفة مشروط بتقدم الفكر العلمي يف املرحلة اليت وضع فيها
عدد وما اعتبار إىلفهذا فيتاغوراس يرجع الكون: الفلسفة ذاا كانت مرتبطة بالعلوم

الرياضيات اردة واملتعالية الفلسفة كبحث عن احلقيقة لذاا إال حماكاة الستدالالت
ال يدخل «أفالطون يكتب على باب أكادمييته وهذا. عن املنفعة املادية والتطبيق احملسوس

René Descartes وهذا روين ديكارت. »)مهندساأو(علينا من مل يكن رياضيا
شجرة جذورها امليتافيزيقيا وجذعها العلوم الطبيعية الفلسفة«يقول (1596-1650)
وترجع إىل ثالثة رئيسية … هذا اجلذع هي كل العلوم األخرىوأغصاا املتفرعة عن

فعالقة . »وتفترض معرفة كاملة بسائر العلوم… وامليكانيكا واألخالقالطب: هي
أحدمها يؤدي بالضرورة إىل تطور اآلخربالعلم إذن عالقة جدلية إذ أن تطورالفلسفة

إن » HEGEL (1770-1831) ويف هذا السياق يقول هيجل. والعكس بالعكس
-1820(ويقول اجنلز » تظهر يف مساء اليوم الذي تظهر يف فجره العلومالفلسفة



ومن هذا . »إن الفلسفة حية دائما يف العلوم وال ميكن أن تنفصل عنها»(1895
.العلم والفلسفة إفادة واستفادة متبادلتنيبأن بني نستنتج

وإذا كان الفالسفة قد اختلفوا يف تعريفهم للفلسفة فهم كذلك اختلفوا يف طرق
-469 حوايل) Socrate فمثال سقراط: تفكريهم فيها وإنتاجهم هلا وتعبريهم عنها

د على يعتميتخذ من احلوار التوليدي أسلوبا يف التفكري، يف حني أن أرسطو) م.ق399
اللغة فيلجأ إىلNietzsche(1844-1900) العرض املنطقي الصارم أما نتشيه

-Spinosa(1632 الشاعرية والبالغة والرمز، يف الوقت الذي يرتكز فيه سبينوزا
.اخل…على االستدالل شبه الرياضي(1677

ولكن إذا كانت تعاريف الفالسفة للفلسفة متباينة وكذلك هو شأن طرق تفكريهم
أليس أفال توجد بعض الضوابط واخلصائص الثابتة يف كل فلسفة؟, ضهم لفلسفاموعر

هناك قاسم مشترك بني جل هذه الفلسفات حىت ال نقول كلها ؟
بلى، هناك جمموعة من اخلصائص اليت يكاد جيمع عليها جل الفالسفة إن مل نقل كلهم، 

:وفيما يلي سنعرض لبعضها
مشويل عام اسة الكليات ال اجلزئيات، أي االهتمام مبا هوواملراد ا در: الشمولية-أ

كان اجليولوجي يبحث يف واالبتعاد عن احلاالت الفردية املعزولة يف الزمان واملكان، فإذا
الكون ككل ال يف أصل جزء أصل تكون جبل أو ر ما فإن الفيلسوف يبحث يف أصل

.منه
واإلشكاليات املنهجي احملكم للقضاياوهي من جهة التنظيم والترتيب : النسقية-ب

.واألفكار، ومن جهة ثانية االتساق وعدم التناقض مع الذات
مترابطة وتتمثل يف التدرج يف عرض األفكار على شكل سلسلة: الصرامة املنطقية-ج

الصعب ومن املعلوم احللقات يتم فيها االنتقال من البسيط إىل املركب ومن السهل إىل
وتربيرها منطقا بأن يكون احلجاج املقدم ، مث استخالص النتائج املترتبة عنهاإىل اهول

.عنها حجاجا عقليا مقبوال ومقنعا



والقيم القدمية ويقصد به إعادة النظر الدائمة يف القضايا واألفكار: املوقف النقدي- د
ى يبحث عل«الفلسفي ويف هذا يقول سقراط بأن اخلطاب. السائدة حول موضوع ما

Bertrand ويضيف برتراند راسل» اإلزعاج ويوقظ من النعاس العميق
Russell(1872-1970) توسع قادرة على اقتراح إمكانات عديدة«بأن الفلسفة

وذلك باعتماد «وتزيل التزمت… آفاق فكرنا وحترر أفكارنا من سلطان العادة الطاغي
إىل لوصوليف كل شيء من أجل اDoûte Méthodique) )الشك املنهجي

بل هي نسبية ليست مطلقة–اليت تنشدها كل فلسفة –اليقني، مع اإلميان بأن احلقيقة 
معاصريه وليس هناك من ولذا جند أنه ليس هناك من فيلسوف مل ينتقد سابقيه أو. دوما

املعىن تكون الفلسفة عبارة عن حوار فيلسوف مل ينتقد من معاصريه أو الحقيه، و ذا
.انتقادي

أنه كما وهو يف الوقت ذاته نتيجة للموقف النقدي وسبب له، إذ: التساؤل املستمر- ه
جواب يصبح بدوره األسئلة يف الفلسفة أكثر أمهية من األجوبة، وكل«يقول ياسبريز 
إىل عالمة استفهام، فالفيلسوف احلق هو الذي يبتدئ بسؤال وينتهي. »سؤاال جديدا
وينتقد غريها ويعلل ذلك بطرق لك يقترح احللول واألجوبة املمكنة ويربرهاوبني هذا وت
…مربهن عليها

ووظيفته وذلك بالبحث فيه من حيث أصله وطبيعته: االهتمام بقضايا اإلنسان- و
وهلذا كانت رسالة ومصريه وخمتلف عالقاته مع نفسه واآلخرين ومع الطبيعة ومع اهللا،

إن « ويف هذا يقول هيجل .يمة اإلنسان كل إنسان أيا كانالفلسفة هي احلرص على ق
.«!الدفاع عن الفلسفة هو دفاع عن اإلنسان

والفعل عالوة على ما سبق ميكن أن نضيف بأن الفلسفة إميان قوي باحلرية يف القول
ونبذ لكل ،(التسامح(، واحترام ال مشروط للرأي اآلخر يف الوجود )الدميقراطية(

مهما »Voltaire (1694-1778) يقول فولتري). التحرر(والعنف أصناف التسلط 
. «رأيك بكل حريةاختلفت معك سأدافع عنك إىل آخر رمق يف حيايت حىت تعرب عن



مكان وإذا عدنا إىل نشأة الفلسفة كنسق فكري إشكايل نقدي وكصورة للعامل جند بأن
وهلذا ذهب .امليالدقبل6ميالدها كان هو بالد اليونان وزمانه كان هو القرن 

Edmund Husserl (1859-1938) املتعصبون للغرب أمثال ادموند هوسرل
الشرقية القدمية ولكن هذا الزعم جيب أال ينسينا بأن األقوام. »علم يوناين« إىل أا 

والفراعنة قد كانت هلم أفكار ومواقف كالبابليني واآلشوريني واهلنود والصينيني والفرس
. ميتافيزيقية وصبغة فلسفية حول اإلنسان والعامل واهللاطروحات ذات نفحةوتصورات وأ

كانت من جهة ذات هدف نفعي براغمايت علمي، ومن جهة إال أن هذه التصورات
نظريا صوريا منسقا، ومن جهة ثالثة كانت تفتقر إىل االستدالل ثانية مل تكن مبنية بناء

حتققت مل تتأتى لإلنسان إال مع اليونان وقدفهذه املميزات. والربهان العقلياملنطقي
:نتيجة لتوفر جمموعة من العوامل اليت نذكر على رأسها ما يلي

اليونان vاملتمثل يف املوقع االستراتيجي الذي كانت حتتله بالد: العامل اجلغرايف
وتتوسط الكربى، إذ كانت تطل على حوض البحر األبيض املتوسط مهد احلضارات،

.(أوروبا وآسيا وإفريقيا(رات ثالث قا
واملتطاحنة االلتفاف حول إذ تأتى للقبائل واملدن واجلزر اليونانية املشتتة: العامل التارخيي

.قبل امليالد9وحدة قومية وأمة واحدة خالل القرن 
الصناعة ومؤشره منو قطاعي الفالحة والصيد البحري وازدهار: العامل االقتصادي

الربية والبحرية هره عالوة على تطور التجارة الداخلية واخلارجيةباكتشاف احلديد وص
.والشراءخاصة بعد صك النقود واالنتقال من املقايضة إىل البيع

وجتلى يف ظهور ثالث شرائح اجتماعية تتنافس على: السياسي-العامل االجتماعي
النظام تبين، الشيء الذي أدى إىل)وهي شرحية الفالحني مث الصناع فالتجار(احلكم 

ومقارعة احلجة الدميقراطي املرتكز على احلرية يف الترشيح والتصويت وعلى احلوار
صوت األغلبية، واخلضوع باحلجة وعلى احترام الرأي اآلخر ونبذ العنف واالحتكام إىل

ستتحول إىل قواعد اللعبة الفكرية لسلطة العقل، وقواعد اللعبة السياسية هاته سرعان ما



.(وسيطورهاإذ سيتبناها التفكري الفلسفي بل(عامة 
: يونانيتني ومهاإذ مجع التراث األسطوري اليوناين يف ملحمتني: الفكري-العامل الثقايف

، كما مت )م.ق800 حوايل) HOMERE اإللياذة واألوديسا اللتان نسبتا هلومريوس
.تبسيط األجبدية اليونانية وتيسري التعليم وتعميمه

استكناه أن تضافر هذه العوامل وغريها هو الذي أبان عن احلاجة إىلوهكذا نرى ب
لكان ظهور الفلسفة فلو توفر هذا لغري اليونان من قبل. الوجود وبالتايل إىل التفلسف

.عند غري اليونان
من كلمتني يونانيتني ومها فيلوسPHILOSOPHIE ولقد اشتقت كلمة فلسفة

(Philos)مث صوفيا, ومعناها حمبة (Sophia)ذا تكون الفلسفة, وهي احلكمةو
هو حمب احلكمة وليس احلكيم(Philosophos) هي حمبة احلكمة ويكون الفيلسوف

دراسة فالفلسفة هي«إذن . كما قال فيتاغورس» ألن احلكمة ال تضاف لغري اآلهلة»
.وفق تعريف سقراط» اخلري األمسى«حسب قول ديكارت، واحلكمة هي» احلكمة
وذا . الروحيهنا ليس هو املنفعة الذاتية املادية العاجلة بل هو الكمال والسموواخلري

األمور والتصديق باحلقائق احلكمة استكمال النفس اإلنسانية بتصور«تكون الفلسفة أو
.(1037- 980(حد تعبري ابن سيناعلى» النظرية والعملية على قدر الطاقة اإلنسانية

فهذا أرسطو:L’Etonnement لسفي مقترنا بالدهشةوقد كان ظهور التفكري الف
األوىل هو إن ما دفع الناس يف األصل وما يدفعهم اليوم إىل البحوث الفلسفية« يقول 

وذلك كما قال «!الدهشة هي أم الفلسفة ومنبعها اخلصب« ومن هنا كانت » الدهشة
ن اإلنساألن» Arthur-Schopenhauer (1788-1860) آرتور شوبنهاور

فهم ذاته أمرا ال حيوان ميتافيزيقي، ومما ال شك فيه أنه عند بداية يقظة وعيه، يتصور
تفكري يقوم به، تتولد لديه تلك فمع أول: حيتاج إىل عناء، غري أن ذلك ال يدوم طويال

واملراد بالدهشة هنا ليس فقط احلرية . »امليتافيزيقياالدهشة اليت كانت على حنو ما، أصل
توتر ذهين ونفسي ممزوجة بالقلق ومفعمة باالهتمام وأحيانا باألملل هي حالةوالتعجب ب



واالنفصام العزلة والغربة واالنفصال: وللدهشة عالقة بأكثر من مفهوم مثل. واملعاناة
العلمية أو العامية ذلك إال أن الدهشة الفلسفية غري الدهشة. والذهول بل وحىت القطيعة

الظواهر الغريبة النادرة بغية فهمها ومعرفة ال يندهشان إال أمامألن العامل والعامي معا
، أما الفيلسوف فيتجاوزمها »عرف السبب زال العجبإذا«أسباا كما قالت العرب

وحىت أمام أكثر األشياء والوقائع ألفة واعتيادا مستهدفا ليندهش أمام كل الظواهر بل
.مل عنهمالتكوين صورة واضحة املعاتأمل ذاته وعامله

ثقايف متيز يمنة نوعني من - وقد ظهر التفكري الفلسفي كنمط جديد يف مناخ نظري
.أوهلما األسطورة وثانيهما السفسطة: التفكري

فكانت تنتصب كقول ديين مقدس يعرض (Mythosامليثوس(فأما األسطورة 
ؤوا وبطوالت اآلهلة وصراعام وخلقهم ملختلف الكائنات وتدبريهم لشللخوارق
وأما السفسطة فكانت تعتمد على أصناف الكالم . اخل… على نظام الكونوسهرهم

واحملسنات البديعية والتالعب باأللفاظ أو بكلمة واحدة على البالغة لتمريراازي
أقطاا خطاا املؤسس على مركزية اإلنسان يف الكون، هذا اإلنسان الذي قال عنه أحد

.«اإلنسان مقياس كل شيء«)م.قProtagoras (481-411وهو بروتاغوراس
إىل وميكن القول جتاوزا بأن كال من اخلطابني األسطوري والسفسطائي كان موجها

من قداسة املشاعر والوجدان مدغدغا إياها وخماطبا عواطف اإلنسان مكتسبا قوته إما
.الدين كما هو حال األسطورة أو من سلطة اللغة كما هو حال السفسطة

مشروعيتها كذا وجدت الفلسفة نفسها منذ بداية عهدها باحلياة مطالبة بإثباتوه
الفكرية ليونان القرن والدفاع عن كينونتها وانتزاع أحقيتها يف الوجود داخل الساحة

وخماطبتها ألنبل ما يف (Logosاللوغوس) فكان تسلحها باملنطق. السادس قبل امليالد
ويف هذا يقول هريقليطس.(Nousنوس(اإلنسان أال وهو العقل 

Héraclite(544-483ويضيف «دعونا نصغي حلكمة اللوغوس«)م.ق
.«علينا أن نساير العقل إىل حيث يذهب بنا«أفالطون



وبني من جهة وبينها) امليتوس(واألسطورة ) اللوغوس(وبعد صراع مرير بني الفلسفة
كمنهج التوليديباعتمادها احلوار- السفسطة من جهة ثانية استطاعت الفلسفة

أن - استطاعت الفلسفةواالستدالل العقلي إلقحام اخلصم والربهنة على أطروحاا أقول
غاليا إذ مات سقراط من اجل أن تشق لنفسها طريقا أوصلها إلينا اليوم ولكن مثنها كان

.حتيا الفلسفة
يقول نهوهذا يقودنا إىل التساؤل عمن يكون الفيلسوف؟ وإلعطاء صورة ولو موجزة ع

احلقيقة امليل إىل… ذلك الكائن الذي يتصارع فيه ألول مرة) الفيلسوف هو(«نيتشه
-Merleau-ponty-Maurice (1908ويضيف مريلوبونيت» األخطاء…مع

الفيلسوف ومعىن هذا أن. »إن الفيلسوف هو اإلنسان الذي يستيقظ ويتكلم»(1961
استهدافه للحقيقة، ي املتمثل يفشخص ينفرد عن غريه بيقظة وعيه واتقاد حسه النقد
ا، وسعيه احلثيث من أجل وإميانه بأن اخلطأ حلظة من حلظات اكتشافها، والتزامه

الفالسفة وحمنهم العديدة، وهلذا ذاته ومن هنا كانت معاناة. تبليغها ولو كره الكارهون
.ؤالإلحلاحية القضايا وامتهان حلرقة السفهي معاناة» الفلسفة معاناة«يقال 

18 مع اليونان واىل حدود القرن-كما أشرنا إىل ذلك من قبل–ولقد كانت الفلسفة 
ذا معرفة إذ كانت تنتظم داخلها جمموعة من املعارف والعلوم، فكانت» أم العلوم»

واملباحث اليت كانت تندرج موسوعية بشىت امليادين وإحاطة شاملة بالعديد من املواضيع
، Ontologie أو االنطولوجيامبحث الوجود: ر رئيسية وهيكلها حتت ثالثة حماو

مث مبحث القيم أو Epistémologieومبحث املعرفة أو اإلبستيمولوجيا
.Axiologie األكسيولوجيا

ما إال أن خمتلف العلوم، اليت شكلت يف املاضي جزءا ال يتجزأ من الفلسفة سرعان
الرياضيات صلت تدرجييا كل منوهكذا انف. األم- أخذت يف االنفصال عن الفلسفة

وذا تقلصت دائرة والفيزياء وعلم الفلك والبيولوجيا والسوسيولوجيا والسيكولوجيا
.الفلسفة، فما الذي تبقى هلا ؟



استقلت بذاا جوابا على هذا السؤال ميكن القول بأنه إذا كانت هذه العلوم وغريها قد
 وحددت مناهجهاا وضبطتعن الفلسفة فكونت لنفسها موضوعات خاصة

النظري أو العملي، مفاهيمها وحتلق حوهلا رجاالا وأعطت نتائجها سواء على املستوى
هذه املوضوعات واملناهج فإن الفلسفة مل تتخل عنها بل سرعان ما عكفت على تفحص

وهذه هي فلسفة العلوم أو واملفاهيم والنتائج وانعكاسات كل هذا على اإلنسان،
قد حققت نتاجات تكنولوجية عالية مث ال ننسى بأن خمتلف هذه العلوم. ولوجيااالبستيم

اإلنسان،ولكن الفلسفة عادت مرة أخرى خلقت بدورها نوعا من االنبهار ا لدى
النتائج التكنولوجية على مستوى اإلنسان لدراسة خملفات وعواقب ومضاعفات هذه

. نسجام بني الطبيعة والعلم وقيم اإلنسانالتوازن واالوبيئته، وهذا دف خلق نوع من
األخالقية للتصور الفلسفي املعاصر، إذ أن الفلسفة التزام بقضايا وهنا تكمن القيمة

يف سبيل… ودفاع عن قيم اإلنسانية اخلالدة من حرية وكرامة وعدالة وسعادةاإلنسان
.بناء غد أفضل لإلنسانية مجعاء

ولكن التفلسف كما قال إميانويل » تطهري العقل درس يف« فالفلسفة كما قال سقراط 
. « درس ال يتعلم» Emmanuel KANT (1724-1804) كانط

اجلواب إىل أي حد نكون قد توفقنا يف: يف ختام هذا الدرس حيق لنا أن نتساءل قائلني
الفلسفة أو على على السؤال الذي افتتحنا به هذه الورقة؟ فهل استطعنا أن حندد ماهية

قائال René le senne قل أن نكون صورة ما عنها؟ جييب نيابة عنا روين لوسنياأل
. « دائما من كل حتديدفهي تضيق ذرعا بكل تقييد، وتنفر: الفلسفة طفل مهجي« 

ما هي الفلسفة ؟: وهلذا يبقى من حق كل منا أن يتساءل قائال


