
  

  

  :احملوري اإلشكال

هل تعد الفلسفة اليونانية هي الشكل الواحد األوحد الذي عرفه تاريخ الفكر الفلسفي اإلنساين، أم هناك أشكال فلسفية أخرى؟  �

 فلسفية مثلت حمطات أساسية يف تطور الفكر الفلسفي؟ أليس للحضارة اإلسالمية واحلضارة الغربية احلديثة واملعاصرة انتاجات

  :تقدمي

أشرنا يف احملور السابق إىل صعوبة حتديد تعريف عام للفلسفة، وذلك ألنه ال وجود لفلسفة واحدة، بل هناك عدة فلسفات 

رس فلسفات الفالسفة، أي أفكار متعددة بتعدد فالسفتها، وهذا يعين أننا ال ندرس الفلسفة كما ندرس أي علم من العلوم، بل إمنا ند

ونظريات رجال عاشوا عرب التاريخ، مبعىن أننا ال ندرس الفلسفة بل تارخيها، والواقع أن الفلسفة وتاريخ الفلسفة جانبان مرتبطان من 

أو عاصروه، مبعىن  الصعب الفصل بينهما، إن دراسة أفكار أي فيلسوف ما، كثريا ما تضطرنا إىل الرجوع إىل أفكار فالسفة آخرين سبقوه

  .أن دراسة الفلسفة ال تعين يف احلقيقة أكثر من دراسة تارخيها

  هي احملطات األساسية يف تاريخ تطور الفلسفة؟ فما �

  :حمطات من تاريخ تطور الفلسفة: احملور الثاين

إن تاريخ الفكر اإلنساين هو تاريخ تطور هذا الفكر، والفلسفة باعتبارها شكال من أشكال الفكر اإلنساين عرفت هي األخرى 

تطورا، بل تطورات خالل تارخيها، وخالل هذه التطورات كانت الفلسفة تعكس اهتمامات وانشغاالت البيئات اليت ظهرت داخلها، 

الفالسفة متمايزة وخمتلفة، وذلك ألن كل فلسفة هي إجابة على أسئلة عصرها، فالفلسفة اليونانية  لذلك جاءت أفكار وتصورات ومفاهيم

، وهذا راجع لكون اليونانيني كانوا منشغلني بالبحث يف )املتعلق بالبحث يف الوجود(يف بدايتها كانت يف مواجهة التساؤل األنطولوجي 

 . الطبيعة وإجياد أسباا وعللها

مل تعرف مسارا أو اجتاها واحدا، ولكنها عرفت مسارات واجتاهات متباينة، فكان تارخيها هو تاريخ التعدد والتنوع إن الفلسفة 

وإذا كنا قد أبرزنا أن الفلسفة تارخيا، فما هي ، واالختالف، وهذا املظهر ال يظهر بني فلسفة وأخرى، بل يظهر داخل الفلسفة الواحدة

 ذا التاريخ؟احملطات أو اللحظات الكربى هل

 : ميكن وبإجياز أن نقدم هذه اخلطاطة اليت تعكس التطور العام للفلسفة عرب التاريخ، وهي على النحو التايل

 .م.ق 6نشأت الفلسفة اليونانية يف القرن > == :املرحلة القدمية -أ 

 .م15إىل  5انتقال الفلسفة إىل أوروبا والعامل اإلسالمي من القرن  >== :مرحلة العصور الوسطى -ب 

 .م17ارتباط الفلسفة األوروبية بالعلم يف القرن > == :املرحلة احلديثة -ج 

 .إىل يومنا هذا 19ابتدأت من الفرن > == :املرحلة املعاصرة - د 

ظات كربى خالل تطورها، ومل يكن االنتقال من حلظة انطالقا من هذه اخلطاطة، ميكن القول أن الفلسفة شهدت حمطات أو حل

  ألخرى جمرد انتقال يف الزمان واملكان، ولكنه انتقال يف فضاء الفكر واللغة، فما هي طبيعة هذه املسارات اليت قطعتها الفلسفة؟

ترافق تطور العلوم عند العرب واملسلمني ابتداء من القرن الثاين اهلجري مع ظهور اهتمام بالفلسفات الشرقية واليونانية، وللعمل 

على ترمجتها ما أدى إىل تشكيل حركة فلسفية قادها عدد من املفكرين املسلمني من العرب وغري العرب وأمههم ابن رشد الذي دافع عن 

سفة وتعلمها، الن الشرع يدعو إىل التعبري والتأمل يف املوجودات ألا تدل على وجود الصانع، ومبا أن الفلسفة ليست ضرورة دراسة الفل

شيئا أكثر من النظر يف املوجودات للوصول إىل وجود الصانع، فان الفلسفة إذن ال تعارض الدين، بل تدعمه وتؤيده، وهذا هو رد ابن 

الكندي، : فالسفة، ودعا إىل حترمي الفلسفة باعتبارها ختالف الشريعة، وهناك عدة فالسفة مسلمني من أمههمرشد على الغزايل الذي كفر ال

ة الفارايب، ابن سينا، ابن طفيل، ابن باجة وغريهم، هذا فيما خيص الفلسفة اإلسالمية، أما الفلسفة الغربية فقد انقسم تارخيها إىل أربع

م إىل القرن اخلامس امليالدي، ومتتد .واملعاصرة، ومتتد مرحلة الفلسفة القدمية من القرن السابع عشرة ق القدمية والوسطى واحلديثة: مراحل

 الفلسفة تطور تاريخ من محطات



مرحلة الفلسفة الوسطى من القرن اخلامس إىل القرن السابع عشر، أما الفلسفة احلديثة فتمتد حىت القرن التاسع عشر، أما الفلسفة 

 .صر احلايلاملعاصرة فتمتد من القرن العشرين إىل الع

  :الفلسفة القدمية

: كانت يف معظمها يونانية، وأعظم الفالسفة من العهد القدمي كانوا ثالثة من اليونانيني يف القرن اخلامس والرابع قبل امليالد وهم

التطور بكيفية ، حيث أثرت فلسفتهم يف الثقافة الغربية املتأخرة، أما فلسفة القرون الوسطى متيزت ب"أرسطو"و" أفالطون"و" سقراط"

 جعلتها جزءا من الالهوت النصراين، وهكذا مل يبق للفلسفة اليونانية والرومانية من آثار سوى ما تركته من أثر على الفكر الديين، وبعد

 القديس أوغسطني أشهر فالسفة العصور الوسطى، كما انه يف هذا العصر سادت منظومة فكرية تسمى باملدرسية بني القرن الثاين عشر

والقرن اخلامس عشر، واملدرسية تشري إىل منهج فلسفي لالستقصاء، استعمله أساتذة الفلسفة والالهوت يف اجلامعات األوىل اليت ظهرت 

فهذه  يف أوربا الغربية، ولقد نشأت هذه املدرسة نتيجة لترمجة أعمال أرسطو إىل الالتينية اليت هي لغة الكنيسة النصرانية يف العصر الوسيط،

عمال حثت املفكرين آنذاك على التوفيق بني أفكار أرسطو الرئيسية والتوراة والعقيدة النصرانية، إن أشهر املدرسني هو القديس توما األ

  .االكويين، حيث اجتمع يف فلسفته فكر أرسطو والفكر الالهويت حىت أا أصبحت هي الفلسفة الرمسية الرومانية الكاثوليكية

فهي نتيجة حلركة ثقافية كربى تسمى النهضة، أعقبت اية العصور الوسطى وشكلت فترة انتقالية بني أما الفلسفة احلديثة، 

نشأت النهضة يف إيطاليا جنمت عن إعادة اكتشاف الثقافة اليونانية والرومانية، وأيضا  حيث فلسفة القرون الوسطى، والفلسفة احلديثة،

عد ويإىل اإلنسان وجمدته،  االعتباروالرياضيات، وأيضا لظهور الرتعة اإلنسية اليت أعادت  للتقدم الكبري خاصة يف جمال الفلك والفيزياء

فرانسيس بيكون اإلجنليزي من أوائل الفالسفة املؤيدين للمنهج التجرييب العلمي وإىل جانبه رينيه ديكارت الفرنسي مؤسس الفلسفة 

قوم على النقد ومراجعة املعارف تالذي عرض فيه رؤية جديدة يف التفكري " مقال يف املنهج"، خاصة يف كتابه الشهري 17احلديثة يف ق

الشك، تقسيم املشكلة إىل أجزاء، ترتيب األفكار، مراجعة (املكتسبة، وضرورة تأسيس طريقة جديدة تقوم على قواعد حمددة لتوجيه العقل 

وإىل جانب " أنا أفكر، أنا موجود"ات، وقد جتلى ذلك يف قولته الشهرية كما أنه أوىل أمهية كربى لألنا املفكر أي الوعي بالذ ،)عامة للنتائج

كل هؤالء الفالسفة ) سبينوزا، اليبنيز، جون لوك،دافيد هيوم، إميانول كانط، هيجل، ماركس، نيتشه(ديكارت هناك فالسفة آخرين 

  ... سامهوا يف تطوير الفلسفة احلديثة القائمة على العقالنية والتجريبية واجلدلية

الوجودية والظواهرية كان : أما الفلسفة املعاصرة أو فلسفة القرن العشرين، فقد شهدت انتشار مخس حركات رئيسية، اثنان منها

 والوضعية املنطقية، والبنيوية التفكيكية) املنفعية(الربمجاتية  الذرائعية: أما احلركات الثالث األخرى، هلما تأثري كبري يف بلدان أوربا الغربية

يف منتصف القرن العشرين أصبح تأثري الوجودية ملحوظا، وذلك ، وفقد مارست تأثريها خصوصا يف الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا

بأن  االعتقادولدت شعورا عاما باليأس والقطيعة من الوضع القائم، هذا الشعور قد أفضى إىل ) 1945-1939( أن احلرب العاملية الثانية

إن األفراد : م أن ينشئوا القيم اليت تليق م يف عامل أصبحت القيم القدمية فيه عدمية اجلدوى، كما أن الوجودية تلح على القولالناس عليه

جيب عليهم أن حيددوا اختيارام وبذلك يعربون عن شخصيتهم املتميزة، ألنه ال توجد أمناط موضوعية تفرض على الفرد فرضا، ويعترب 

أما الفلسفة الظاهرية فقد أنشأها الفيلسوف األملاين إدموند هوسرل، الذي ، ان بول سارتر أشهر الفالسفة الوجودينيالكاتب الفرنسي ج

بصفة دقيقة وبكيفية مستقلة  الشعوريةتصور أن مهمة الظاهرية وبالتايل مهمة الفلسفة تتمثل يف وصف الظاهرة، أي موضوعات التجربة 

أما الفلسفة ، ويعتقد هوسرل أن هذا العمل من شأنه أن يؤدي إىل إدراك الواقع إدراكا فلسفيا ،لعلمعن كل االفتراضات املشتقة من ا

وليم جيمس وجون ديوي، فتؤكد أن املعرفة خاضعة للعمل، وذلك أن اشتمال األفكار على املعاين  األمريكيانالنفعية الربمجاتية واليت ميثلها 

: يينا بالنمسا يف العشرينات من القرن العشرين فتقولڤنشأت يف فقد أما الفلسفة الوضعية املنطقية ، يقواحلقائق متعلق مبدى ارتباطها بالتطب

ا على إن الفلسفة ينبغي أن حتلل منطق لغة العلم، وهي تعترب العلم املصدر الوحيد للمعرفة وتدعي بأن ما وراء الطبيعة ال فائدة منه، اعتماد

قول ال يكون له معىن إال إذا ثبت بالتجربة احلسية أنه مطابق للحقيقة، ويعد الربيطاين ألفرد جون أير من مبدأ إمكانية التحقق، أي أن ال

أما ، املشكالت الفلسفية التقليدية تنحل تلقائيا أي أا تزول مبجرد حتليل للعبارات اليت صيغت، وأكرب فالسفة املذهب الوضعي املنطقي



حاولت أن توجد احللول للمشكالت الفلسفية عن طريق حتليل مفردات اللغة ومفاهيمها كما حاولت الفلسفة البنيوية التفكيكية فقد 

ومن ، بعض اجتاهات هذه الفلسفة أن تربهن على أن بعض املشكالت الفلسفية التقليدية تنحل تلقائيا مبجرد حتليل العبارات اليت صيغت ا

  .لفلسفي هناك برتر اندراسل، ولود فيتجنشتاينأشهر الفالسفة الذين مارسوا التفكيك والتحليل ا

 : حمطات يف تطور الفلسفة: احملور الثاين

 :مدخل

ق م، والزالت مستمرة إىل اآلن، وطيلة تارخيها الطويل عرفت الفلسفة  6إن للفلسفة قصة طويلة بدأت مع اليونان يف القرن 

واجتاهات فلسفية، وقد كان التفكري الفلسفي دائما مرتبطا بقضايا عصره حتوالت فكرية جتلت يف ظهور عدة فالسفة، وعدة مذاهب 

ويعكس اهلموم والقضايا اليت عرفها ذلك العصر، هكذا، وبعد  ظهور الفلسفة عند اليونان، سيعمل الفالسفة يف اإلسالم على ترمجة 

غري أن الفلسفة سوف لن  ،ايا تتعلق باتمع اإلسالميويقومون بشرحها واالستفادة منها يف معاجلة قض /الكتب الفلسفية عن اليونانية

العصر احلديث الذي سيعرف ظهور فالسفة سيغريون مسار التاريخ الفلسفي،  خالل تستمر يف بالد اإلسالم بل ستعود إىل أوروبا

جديدة، من أمهها التفكري يف قضايا مث ستتطور الفلسفة يف ما بعد وستهتم بقضايا  ،وسيسامهون يف التطور الذي عرفته احلضارة األوروبية

 .املعرفة العلمية

 فما الذي مييز تاريخ الفلسفة؟ �

  وما هي اخلصائص اليت ميزت خمتلف حمطاته الكربى؟ �

  ومن هم أبرز فالسفة كل حمطة؟ �

  :نص ابن رشد ،إشكالية الفلسفة والدين

 :مؤلف النص

وقد  ،ومن أعظم شراح فلسفة أرسطو ،كبار فالسفة اإلسالم، من )م1198 – 1126(هو الفيلسوف العريب املسلم ابن رشد 

وجد يف هذه الفلسفة إمكانية تأسيس فلسفة عقالنية قادته إىل الفصل بني الدين والفلسفة على مستوى املنهج دون أن يضاد أحدمها اآلخر 

  ).فصل املقال(و ،)افت التفاهت(من أهم مؤلفاته  ،على مستوى الغاية

 : فهم النص

 . يبدأ النص بتعريف فعل التفلسف، ويتجلى يف اعتبار الفلسفة حبث يف املوجودات لداللتها على الصانع �

 . يدعو الشرع حسب النص إىل التأمل يف املوجودات باعتبار داللتها على الصانع �

 ختالف احلقيقة الدينية اليت يعترب أن احلقيقة اليت يتوصل إليها عن طريق النظر العقلي الفلسفي ال“ احلق ال يضاد احلق”تعين عبارة  �

  . الوحي مصدرها األساسي

 :موضوع النص

يتناول هذا النص موضوع العالقة بني الدين والفلسفة أو بني احلكمة والشريعة، كما أن هذا النص يتناول يف نفس الوقت موقف 

 .الدين من الفلسفة

 :إشكال النص

هذا النص إشكاال فلسفيا متعلقا مبسألة العالقة املوجودة بني الدين والفلسفة، وكذا مسألة رأي الدين يف الفلسفة، ومها  يطرح

 :مسألتان ميكن التعبري عنهما بالتساؤالت اآلتية

 أية عالقة بني الفلسفة والدين، هل هي عالقة انفصال وقطيعة، أم هي عالقة ترابط واتصال؟ �

 ين من الفلسفة؟ما هو موقف الد �

 أم هل الدين يدعو إىل التفلسف ويأمر به؟ هل الدين حيرم فعل الفلسفة؟ �



 : اإلطار املفاهيمي

للتأكيد على أن الشرع يدعو إىل النظر يف  تنتمي إىل معجمني رئيسني يستعمل ابن رشد يف هذا النص مفردات خاصة

  :املعجمني مهاو ،املوجودات

  .االعتبار –القياس الشرعي  –املندوب  –الواجب  –الشرع  :املعجم الديين الشرعي -أ 

 . االستنباط –املوجودات  –النظر  :املعجم الفلسفي -ب 

  :القياس العقلي

 .مقدمة كربى ←كل إنسان فان 

 .مقدمة صغرى ←سقراط إنسان 

 .النتيجة ←سقراط فان 

  .النتيجة يف القياس العقلي تكون متضمنة يف املقدمتني ←

 

  املعجم الفلسفي  الشرعي املعجم

 –االعتبار  –املندوب  –الواجب  –اآلية القرآنية  –الشرع 

  .احلق –القياس الشرعي 

فعل  –القياس العقلي  –املوجودات  –املعرفة  –النظر  –الصانع 

  .الفلسفة

  

إىل إثبات صحة األحكام الشرعية التدبر هو التفكري العقلي الذي يستهدف معرفة احلقيقة وأخذ العربة، وهو من شأنه أن يؤدي 

: وأمهيتها يف حياة اإلنسان، لذلك فالعالقة بينهما هي عالقة توافق وانسجام، واألدوات اليت يستعملها الفيلسوف للوصول إىل الصانع هي

 .القياس العقلي –املوجودات  –النظر 

 : اإلطار احلجاجي

، وقوله “فاعتربوا أوىل األبصار”: حلقل الديين، وهي قوله تعاىلوظف النص طريقة حجاجية اعتمدت على نصوص مستمدة من ا

، ووظيفتها احلجاجية هي تدعيم رأي ابن رشد القائل بضرورة “أومل ينظروا يف ملكوت السماوات واألرض وما خلق اهللا من شيء”: تعاىل

  .الفلسفة ووجوا شرعا

  

  دالالا الفلسغية  األفعال املنطقية

إذا كانت الفلسفة نظر يف املوجودات ملعرفة صانعها، فإن املعرفة الدقيقة بالصانع   .……فإن.. …إن كان 

  تكون من خالل معرفة صنعته

  إثبات ابن رشد أن الشرع يدعو إىل النظر العقلي يف املوجودات ألخذ العربة  .فذلك بني يف غريما آية… فأما أن الشرع 

  

يث انتقل من قضية عامة وهي تعريف فعل الفلسفة، مث قام بتحليل عناصرها هكذا اعتمد ابن رشد على أسلوب االستدالل، ح

، الشرع يدعو إىل النظر "الفلسفة نظر يف املوجودات لداللتها على الصانع: "اجلزئية منتهيا باستنتاج منطقي ميكن التعبري عنه بالشكل التايل

  .فةيف املوجودات لداللتها على الصانع، إذن الشرع يدعو إىل الفلس

  :تعليق حول النص

إن هذا النص ميثل مرافعة نقدية أراد من خالهلا ابن رشد الدفاع عن الفلسفة وإثبات مشروعيتها، وابن رشد يف هذا إمنا أراد أن 

العقالنية مع يرد االعتبار للفلسفة أي إىل العقل، وهذا ليس بشيء غريب عند فيلسوف تزود من معني الفلسفة اليونانية خاصة يف مالحمها 

 .أرسطو: بعض الفالسفة أمثال



  :الفلسفة واملنهج :الفلسفة يف العصور احلديثة

  :تقدمي  

  .غالبا ما يربط مؤرخو الفلسفة بداية الفلسفة احلديثة بديكارت، وهكذا يلقبونه أب الفلسفة احلديثة

 فما هي اخلصائص العامة اليت متيز هذه الفلسفة؟  �

فترة تأسيس لعهد جديد، وإحداث قطيعة مع املاضي من خالل ظهور جهاز مفاهيمي جديد، وكذا حتول تعترب الفلسفة احلديثة 

هكذا فقد مت إعطاء األسبقية يف الفلسفة احلديثة ملبحث املعرفة على مبحث الوجود الذي كانت له األولوية يف  ،على املستوى اإلشكايل

وقد  ،حلديثة هو إشكال معريف، يتمثل يف التساؤل عن إمكانية وحدود املعرفة العقليةواإلشكال الرئيسية يف الفلسفة ا، العصور السابقة

 . متيزت الفلسفة احلديثة بسيادة نزعة األنسنة اليت أعادت االعتبار للعقل البشري وآمنت بقدرته على فهم العامل والسيطرة على الطبيعة

  :28 نص ديكارت، صحتليل 

 :مؤلف النص

 ،، ويلقب بأب الفلسفة احلديثة17يعترب من كبار فالسفة القرن  ،)1650 – 1596( الفرنسي روين ديكارتهو الفيلسوف 

تأمالت “: من أهم مؤلفاته. كما أنه عامل رياضي ويعترب من مؤسسي الرياضيات احلديثة ،كما يعترب زعيم الرتعة العقالنية يف العصر احلديث

وعندما اخترب  ،درس ديكارت جمموعة من العلوم يف حداثة سنه، من بينها الفلسفة والرياضيات، “قواعد يف املنهج”، وكتاب “ميتافيزيقية

  .هذه العلوم استبعد املنطق، ألن هذا العلم ال ينفع يف تعلم األشياء

 :سؤال النص

  :يطرح هذا النص سؤاال ضمنيا هو

 ما هي الطريقة الصحيحة للوصول إىل معرفة مجيع األشياء؟ �

من خالل هذا السؤال يطرح مشكلة ذات طبيعة منهجية، فالسؤال هنا سؤال يتعلق باملنهج، أي بالطريقة اليت تؤمن إن ديكارت 

 .عملية املعرفة وتصون وحتمي الذات من الوقوع يف األخطاء

 :رأي صاحب النص

مل تستمد من العقل، ولقد اعترب انطلق ديكارت من اإلقرار بضرورة اختاذ احليطة واحلذر وعدم التسرع يف إصدار األحكام اليت 

ديكارت على أن الوصول إىل معرفة مجيع األشياء يتطلب امتالك طريقة أو منهج، ولقد انتهى ديكارت من خالل دراسته لعدد من العلوم 

  :حلسن استخدام العقل وهيوالفلسفة إىل استنباط أربعة قواعد منطقية 

أقبل من األفكار إال ما يبدو بديهيا، واضحا ومتميزا يف الذهن، وأن أشك يف  أنوهي تعين أنه ال جيب علي  :قاعدة البداهة أو الشك -   أ

 . كل األحكام واألفكار غري البديهية

وهي تعين أنه جيب علي أن أقسم املسألة إىل أبسط عناصرها، وأن أحل كل عنصر لوحده حىت يسهل  :قاعدة التحليل أو التقسيم -  ب

 . ل املسألة ككلعلي ح

 . وهي تعين أنه جيب البدء بأبسط العناصر إىل أصعبها وبشكل مرتب حلل املسألة على أحسن و جه :قاعدة التركيب أو النظام - ج

 . وهي تعين أنه جيب القيام مبراجعات وإحصاءات شاملة لكي أتأكد من أنين مل أغفل أي شيء :قاعدة املراجعة أو اإلحصاء -  د

ديكارت هو البحث عن منهج أو طريقة للوصول إىل احلقيقة، فاستلهم الرياضيات ووضع  أربع قواعد حلسن  لقد كان هم

دام الشك هو عملية عقلية، فهو إذا نوع  وما ،لقد شك ديكارت يف كل شيء، لكنه مل يستطع أن يشك يف أنه يشكواستخدام العقل، 

 . "كر، وإذا كنت أفكر فأنا موجودأنا أشك إذا أنا أف"لذلك قال ديكارت  ،من التفكري

 : اإلطار املفاهيمي للنص



القاعدة  –البداهة  –البحث  –املنطق  –العقل  –احليطة : األلفاظ اليت تدل على تأسيس منهج أو طريقة جديدة يف التفلسف هي

املنهج هو الطريقة اليت تسلكها الذات العارفة للوصول إىل موضوع املعرفة اعتمادا على ، والوضوح والتميز –املراجعة  –التدرج  –

 . قواعد عقلية

 : اإلطار احلجاجي

النظام املنطقي الذي حيكم بناء القواعد األربعة اليت وضعها ، اليت تدل على تصوير حسي لفكرة جمردة“ مثل“ يبدأ النص بلفظ

واالنتقال من البسيط إىل املركب، ويتبني يف القاعدة الثالثة اليت هي قاعدة النظام أو التركيب واليت تقول ديكارت هو نظام يتميز بالتدرج 

هكذا اعتمد ديكارت على أسلوب التمثيل من ، أنه جيب البدء بأبسط العناصر إىل أصعبها، أي أن يتميز فكرنا بالترتيب والنظام والتدرج

فقد ختيل ديكارت أنه يشبه رجال يسري يف الظالم، لذلك ولكي ال يسقط كان لزاما عليه  ،ها حسياأجل توضيح فكرته عن املنهج وتصوير

الغرض منه هو الوصول إىل  ،شك منهجي وهذا الشك هو ،اختاذ احليطة واحلذر املتمثل يف الشك يف كل األفكار غري البديهية والواضحة

وقد اختصر  ،ل على قواعد جتنبه السقوط يف اخلطأ وجتعله يفكر  بكيفية سليمةومن أجل الوصول إليها البد أن يعتمد العق ،احلقيقة

  .قاعدة البداهة، قاعدة التقسيم، قاعدة النظام وقاعدة املراجعة: ديكارت هذه القواعد يف

 :تعليق حول النص 

حيث أنه اعترب أن الوصول إىل / ديكارت واملتعلقة مبسألة املنهج يعكس هذا النص اهتماما من بني االهتمامات اليت انشغل ا

 .احلقيقة ال ميكن أن يتم إال إذا تسلح العقل مبنهج يعصمه من الوقوع يف األخطاء

  :الفلسفة والعلم :الفلسفة الغربية املعاصرة

 :تقدمي  

ومن أهم األحداث اليت عرفتها  ،م19 الثاين من القرنغالبا ما يربط مؤرخو الفلسفة بداية الفلسفة املعاصرة ببداية املنتصف 

اما احلدث  ،يتمثل األول يف الثورة العلمية يف جمال العلوم الدقيقة كالرياضيات والفيزياء والبيولوجيا: الفلسفة املعاصرة هناك حدثان بارزان

وقد استفادت الفلسفة املعاصرة من هذين  ،ألنتربولوجيايتمثل الثاين يف ظهور ما يسمى بالعلوم اإلنسانية كعلم النفس وعلم االجتماع وا

، واجته اهتمامها ثانيا )فلسفة العلم(احلدثني فاجته اهتمامها أوال إىل دراسة ونقد املعرفة العملية يف إطار ما يسمى بالدراسات األبستمولوجيا 

قتها بالعامل، وكذلك البحث عن معىن الوجود اإلنساين، إىل دراسة اإلنسان واالهتمام بقضاياه األساسية كمسألة اإلدراك والوعي وعال

كما ميكن أن نشري أيضا إىل اهتمام كثري من الفالسفة املعاصرين بنقد املفاهيم الفلسفية  ،ومعاجلة قضايا اإلنسان السياسية واالجتماعية

 . ب املهمشة والالمفكر فيهاالكالسيكية يف حماولة منهم لتجاوز الفلسفة امليتافيزيقية وإعادة االعتبار للجوان

  :»Russel«حتليل نص لربتراندر راس 

  :مؤلف النص

فيلسوف وعامل رياضي اجنليزي اهتم بالدراسات املنطقية واإلبستمولوجية، كما اهتم )  1970 – 1872(هو برتراند راسل 

 . “مشكالت الفلسفة“و“ مبادئ الرياضيات”: من مؤلفاته ،بقضايا ومشكالت الفلسفة

 :سؤال النص

  :ق مبهمة الفالسفة ووظيفة الفلسفة، وميكن أن نصغ هذا السؤال كاآليتيطرح هذا النص سؤاال يتعل

 ؟ي الوظيفة اليت تقوم ا الفلسفةما ه �

 :رأي صاحب النص

ن والكواكب، اآلالت واإلنسا :أن جمال العلم خيتلف عن جمال الفلسفة، فالعلم يهتم بدراسة األشياء والظواهر مثل" راسل"أبرز 

أما الفلسفة فهي تم بالتأمل واالستطالع واالستكشاف، إا عبارة عن مغامرة فكرية، يرى صاحب النص أيضا على أن خطاب الفلسفة 

ة يبدأ عندما يغادر اإلنسان نطاق العلم، ويف نفس الوقت يبني على أن هناك عالقة بني الفلسفة والعلم، غري أن العلم عندما يتأسس على قو



متينة، فإنه يستقل عن الفلسفة ويصبح قائما بذاته، ويبدو من خالل هذا النص أن الفلسفة املعاصرة من بني ما اهتمت به موضوع العالقة 

ا بني العلم والفلسفة، وعلى الرغم من االختالف املوجود بينهما، فإما يف حاجة إىل بعضهما البعض، كما أن اإلنسان يف حاجة ماسة إليهم

  .معا

 :31فهم النص، ص 

 . تصبح معرفة ما علما عندما تصبح مرتكزة على أسس متينة �

 .من بني األعمال اليت يقوم ا الفيلسوف هو التفكري يف مناهج العلوم، والتأمل الشمويل يف القضايا املصريية لإلنسان �

 . يبدأ التفكري الفلسفي التأملي حني يصل املرء إىل مناطق احلدود ويتجاوزها وتعترب مناطق جمهولة بالنسبة إليه �

 .الفلسفة مغامرة فكرية يستهدف من خالهلا الفيلسوف البحث عن احلقيقة لذاا وليس ألي غرض آخر �

الفلسفة املعاصرة هي قضية العالقة بني الفلسفة والعلم ورسم احلدود الفاصلة بينهما، فالعلم يهتم  من أهم القضايا اليت اهتمت ا �

  .باحلاجات املباشرة واحليوية واملادية والتقنية بينما تم الفلسفة بالقضايا األخالقية والروحية واملصريية لإلنسان

 : اإلطار املفاهيمي للنص

على أسس متينة، واملقصود باألسس املتينة هي احتواء العلم على موضوع معزول وحمدد من جهة، يكون العلم علما عندما يرتكز 

واحتوائه على مفاهيم ومناهج جتريبية من جهة أخرىـ والفلسفة هي التفكري يف مناطق جمهولة توجد خارج أرض العلم، وميكن تقدمي 

 :مثالني على ذلك

 .الفلسفة دراسة نقدية للمناهج العلمية �

 .لفلسفة تفكري تأملي يف مسار العلم وغايتها �

  : الفلسفة مغامرة استكشافية تأملية تقوم بوظيفتني رئيسيتني

 .استكشافية تتوجه إىل آفاق العلم ومقاصده بالنسبة لإلنسان :وظيفة أنطولوجية -أ 

 .نقدية تتوجه إىل مسائل وقضايا منهجية يف العلم :وظيفة إبستمولوجية -ب 

 :استنتاجات

جتسد اللحظات التارخيية ) طاليس، ابن رشد، ديكارت، برتراند راسل(إن النماذج الفلسفية اليت استقيناها من تاريخ الفلسفة 

املختلفة اليت شهدها الفكر الفلسفي، لقد توصلنا إىل أن كل حلظة من تلك اللحظات عاجلت وبطرقة خاصة إشكاال فلسفيا حمددا وبلورت 

بالنسبة للفلسفة اإلسالمية يف العصر الوسيط رأينا كيف أن ابن رشد كان يف مواجهة إشكالية حمددة هي إشكالية مفاهيم فلسفية خاصة، ف

ل العالقة بني الدين والفلسفة، حيث انتهى ابن رشد إىل التأكيد إىل أن ال خالف بني الدين والفلسفة، وأن العالقة بينهما هي عالقة اتصا

ة احلديثة من تاريخ أوروبا ظهر ديكارت الذي اعترب أعظم فالسفة عصره، وقد عاجل ديكارت قضايا وانسجام وتوافق، وخالل احلقب

، كما أنه عاجل قضايا منهجية تتعلق بالبحث عن املنهج السليم املؤدي إىل احلقيقة، من ...)اهللا، العامل، النفس، اإلنسان(فلسفية ميتافيزيقية 

نهاجا سديدا يؤدي إىل اليقني، ويف املرحلة املعاصرة من تاريخ الفلسفة توقفنا عند أحد الفالسفة هنا رفع ديكارت شعار الشك باعتباره م

ع الغربيني وهو برتروند راسل الذي طرح قضية العالقة بني الفلسفة والعلم، مبينا أن الفلسفة تم بالبحث يف مناطق اهول، إا استطال

 .أما العلم فهو معرفة مرتبطة باألهداف العملية ذات صلة باحلياة اإلنسانية أو هي مغامرة استكشافية مطلوبة لذاا،


