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 .متهيد

لقد سلمنا سابقا بأن ميالد الفلسفة كان مع بالد اليونان، غري أن الفلسفة اليونانية ال تعترب الشكل 
الوحيد الذي عرفه الفكر الفلسفي اإلنساين، بل لقد تعاقبت عن احلضارة اليونانية بعد أفوهلا حضارات 

لت هي األخرى حمطات أساسية يف تطور الفكر الفلسفي، فما هي هذه احملطات؟ ومباذا اتصفت أخرى مث
 ومتيزت عن بعضها البعض؟

  :الفلسفة اليونانية

تبدأ الفلسفة عند اليونان مع الفالسفة الطبيعيني األوائل حوايل القرن السابع والسادس قبل امليالد، 
 والبحث عن املبدأ األول، وبعدهم جاء فريق من الفالسفة أطلق وكانت فلسفتهم متجهة حنو تفسري الطبيعة

  .وعلى رأسهم جورجياس وبروتاجوراس وهيبياس. يف القرن اخلامس ق م" السوفسطائيني" عليهم اسم 

برزت احلركة السوفسطائية كحركة تعليمية لفن اخلطابة، إذ عمل رجاهلا على تعليم تالمذم فنون 
جور جد مرتفعة، مما مل يساعد العامة من الشباب على أن يتعلموا على أيدي النجاح السياسي مقابل أ

على وجه ) األولغارشية(السوفسطائيني، وبالتايل اقتصر هذا النوع من التعليم على أبناء الطبقة الغنية 
 اليت.  ق م480" سالميس" اخلصوص، كما كانوا يروجون إليديولوجية الدميقراطيني بعد فوزهم يف موقعة 

غري أن أكثر ما يوجد يف الكتب واملراجع، أن السوفسطائيني كانوا مفسدين . نشبت بني اليونان والفرس
وحمطني للقيم واملثل العليا، لذلك عوملوا معاملة جد سيئة من أبرزها القضاء على الزعماء الكبار للقضاء 

إثر مؤامرة " هيبياس" ائي على الفكر السوفسطائي، ونذكر على سبيل املثال مقتل اخلطيب السوفسط
سياسية مدبرة من طرف األوليغارشية، وبروتاغوراس الذي أحرقت كتبه يف الساحة العمومية وأُريد قتله 

  .لوال هربه

من بني األفكار اليت كان السوفسطائيني يعملون على تروجيها؛ دعوة اإلنسان إىل عدم قبول ما هو 
بدع للقوانني والدساتري مطالب باستمرار تنقيحها وتعديلها، موجود من أجل الرقي، كما أن اإلنسان امل

وجتاوز احليف والظلم ونشر املساواة بني املواطنني اليونانيني وغريهم من الناس، ويف إطار هذه احلقيقة اليت 
عمل السفسطائيون على إخراجعا إىل ارض الواقع عن طريق التوعية، متكنوا من كشف الغطاء عن قوانني 
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ارشيني اليت ختدم فقط مصلحتهم، وبالتايل فهذه القوانني ينبغي أن ختضع للتعديل مادام يشوا نوع األوليغ
  .من احليف لتحقيق املساواة بني اإلنسان اليوناين وانه ال معىن للعبودية والرق

هذه احلقيقة السوفسطائية مل تكن لترضي األوليغارشيني ألا ليست يف مصلحتهم، كما أحرجت 
قراطيني الذين التحموا مع األوليغارشية ضد السوفسطائيني، وبالتايل تشويه أفكارهم والتنكيل م حىت الدمي
  .اليوم

عاصر املرحلة السوفسطائية، لكنه مل خيلف لنا آثارا مكتوبة نتعرف بواسطتها عليه، لكن : سقراط
أمجل " دة سنوات ويقول عنه نستطيع التعرف عليه من خالل تلميذه أفالطون الذي يعترف أنه قضى معه ع

  ".من رأيت وأعدل من رأيت 

يعرف عن سقراط كثرة احلركة وعدة اإلستقرار يف مكان واحد، كان عمله هو توليد األفكار، فهو 
" وأسلوب التوليد هذا، كان يسمى ب " أنا أمي قابلة، فهي تولد النساء وأنا أولد الرجل: يقول 
وكان يرى أن القيم احلضارية ال ينبغي . ث عن والده حرفة حنث التماثيلكما عرف عنه أنه ور". املايوتيقا

أن تكون غيبية، بل ينبغي أن تكون إنسانية مصدرها العقل، وكانت كل األفكار اليت يتوصل إليها يضعها 
كعامة الناس الذين ال يعرفون شيئا، وما مييزه عنهم أنه يعرف أنه ال " موضع النقد والتساؤل مؤكدا أنه

هلذا كان سقراط ال يتعب من طرح األسئلة وهذا أمر . ومعىن هذا أننا ال منلك حقائق مطلقة" يعرف شيئا
إن اللوم الذي يوجه إيل لوم عادل ألين إن كنت أحري الناس فإن : "فيه نوع من احلرية لذلك جنده يقول

ى أن املعرفة ال تلقن من وترتبط فلسفة سقراط بنظريته حول املعرفة، حيث كان ير". بنفسي حرية كربى
  ".أيها اإلنسان اعرف نفسك بنفسك" شخص آلخر، بل تكون عن طريق الذات

ينتمي سقراط إىل أسرة أرستقراطية عريقة، تعرف على سقراط وأعجب به وبفلسفته، : أفالطون
تمع أبدى أفالطون رغبته يف بناء جم. ق م399وظل مصاحبا له إىل أن حكم على سقراط باإلعدام سنة 

عامل مثايل يتكون من أفكار مطلقة، : ، كما ميز يف الوجود بني عاملني"اجلمهورية" عادل من خالل حماورته 
لذلك فاملعرفة عند أفالطون ليست حسية، بل حدسية نصل . وعامل مادي هو عاملنا احملسوس الومهي املزيف

جلدل هنا يتحقق عرب االنتقال من احملسوس وا. إليها عن طريق الرؤية غري املباشرة وهي اليت يسميها باجلدل
  .إىل املعقول، ألن احملسوس ال ميكن أن يزودنا إال مبعارف ظنية

ينحدر من أسرة ارستقراطية، التحق بأكادميية أفالطون، وهناك تعرف عليه، وكان أرسطو : أرسطو
وتتميز . لفلسفة األفالطونيةيقول بأنه حيب أستاذه لكنه حيب احلقيقة أكثر الشيء الذي دفعه إىل التصدي ل



الفلسفة األرسطية بكوا فلسفة موسوعية، تتضمن إىل جانب امليتافيزيقا دراسات يف اهللا والنفس والطبيعة 
  . وعلم احلياة والسياسة والشعر واملسرح واخلطابة واملنطق

  :الفلسفة اإلسالمية

انية ودخول أوربا فترة القرون املظلمة، قامت الفلسفة العربية اإلسالمية بعد أفول جنم الفلسفة اليون
إذ حتول إشعاع الفكر من أوربا إىل بالد املشرق، وقد تزامن ذلك مع ميالد الدين اإلسالمي ونزول القرآن 

 م، والذي استمد منه الفيلسوف املسلم خطوط فكره وقضاياه، إىل جانب الترمجات اليت 610الكرمي سنة 
خاصة ترمجة كتب األمم اليت سبقت العرب يف املدنية وال سيما اليونان عمل احلكام العرب على تشجيعها 

من طب وهندسة وفلسفة بفروعها املختلفة من طبيعيات وإهليات ومنطق ونفس وسياسة .  واهلند وفارس
وأخالق، ومل يكتف الفالسفة املسلمون بالترمجة فحسب بل حبثوا يف الكتب املترمجة وعملوا على شرحها، 

وأول من اشتهر من املسلمني .  طريقتهم متأثرين تأثرا عظيما بفلسفة أرسطو واألفالطونية احلديثةوكانوا يف
  : بالفلسفة 

 -ب يعرف مسلم، عريب فيلسوف أول الكندي كان: أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي
 تأثر .غريه ترمجات ومبراجعة العربية إىل اليونانية من بالترمجة حياته بداية يف اشتغل ".العرب فيلسوف"

 .والنفس والعقل واحلركة واملكان والزمان والصورة املادة يف وبآرائه أرسطو وبفلسفة احملدثة باألفالطونية
 كالطب ,الفلسفة جانب إىل عديدة موضوعات عاجل و املعتزلة، مذهب على الكالم لمع يف التأليف مارس

 العقل بني التوفيق إشكالية من املسلمني الفالسفة ككل الكندي انطلق .واملوسيقى واهلندسة والفلك
   ".املوسيقى يف رسالة"و ,"املركبة األدوية" و ,"أرسطو إهليات" آثاره من والنقل،

 إىل رحل هـ،261 سنة الترك بالد من فاراب مقاطعة يف ولد .الثاين باملعلم يعرف: يبأبو نصر الفارا
 ودرس العربية، اللغة فيها فتعلّم بغداد، إىل وصل أن إىل األسفار به وانتقلت الفارسية، اللغة فتعلّم إيران
 مجيع تناول .وسيقىوامل والرياضيات الطبيعة وعلوم واملنطق الفلسفة جمال يف األساتذة كبار أيدي على
 املسلمني، فالسفة أكرب من وكان فيها، أغراضه على والوقوف معانيها، باستخراج وسهر أرسطو، كتب
 العرب، إىل منظماً تاماً اليوناين الصوري املنطق محل من أول هو فنونه، يف رتبته بلغ من منهم يكن ولـم

 أو قضية صدق للعقل به يظهر الذي التناقض ونبقان خاصة عناية عنوا الذين املسلمني أول هو وكذلك
 كتاب – السعادة حتصيل – الفاضلة املدينة : مؤلفاته من والدين، الفلسفة بني التوفيق حاول كما .كذا

  ... الكبري املوسيقى



ملقب بالشيخ الرئيس، فيلسوف، طبيب  :أبو علي احلسني بن عبد اهللا بن احلسن بن علي بن سينا
غاية الفلسفة عنده معرفة . ام رجال الفكر يف اإلسالم ومن أشهر فالسفة الشرق وأطبائهوعامل، ومن عظ

اهللا، وهو يستعري من الفارايب برهان واجب الوجود إلثبات وجود اهللا ويفضله على برهان احملرك األول 
– النجاة –ء الشفا: ترك ابن سينا مؤلفات متعددة مشلت خمتلف حقول املعرفة يف عصره، وأمهها. ألرسطو

  . والقانون يف الطب–اإلشارات والتنبيهات يف الفلسفة 

 واملسيحي، األوريب الفكر يف أثرا وأكثرهم اإلسالم فالسفة أشهر من :أبو الوليد حممد بن رشد
 املوحدين، دولة حكم زمن األقصى، واملغرب باألندلس اإلسالمية احلضارة فترات أرقى من فترة عاصر
 كتب على لشروحه بالشارح لقب املوحدي، السلطان بالط يف طبيبا وكان لقضاءبا رشد ابن اشتغل
 أختان إيامها معتربا والفلسفة الدين بني التوفيق رشد ابن حاول التعليق، عليها وزاد ترمجها اليت أرسطو

 احلق، معرفة إىل املؤدي النظر إىل وداعية حقا الشريعة كانت وإذا تتجزأ ال واحدة فاحلقيقة شقيقتان،
  .له ويشهد يوافقه بل احلق يضاد ال فاحلق الشرع، به ورد ما خمالفة إىل يؤدي ال أيضا الربهاين فالنظر

 باملشرق سواء اإلسالمية العربية للفلسفة كنموذج أوردناهم الذين املسلمني الفالسفة كل أن نالحظ
 عمل واحد فكل والدين، الفلسفة بني العالقة إشكال عنده، وقفوا ما بني من يعاجلون كلهم املغرب، أو

 الشرع ألن بينهما، والتضاد الصراع ونفي والشريعة الفلسفة بني واالنسجام التوافق إثبات على جاهدا
 بني التوفيق مسلة على انصب اإلسالمية العربية الفلسفة اهتمام أن نلمس هنا من . الفلسفة إىل يدعو

  .باألساس والشريعة احلكمة

  :الفلسفة احلديثة

 الفلسفة عليه سارت الذي للتوجه خمالفة جديدة تصورات تأسيس على احلديثة الفلسفة قامت 
 اليت النهضة الفلسفي، التفكري من اجلديد النوع هذا ميالد يف ساهم وقد اإلسالمية، الفلسفة وال اليونانية
 .األنوار وحتقيق العقل استعمال أمهية مع الكنيسة، سلطة من التحررية الدعوات وارتفاع أوربا، عرفتها
 القواعد من جمموعة إىل يستند منهج بناء يف سامهوا أنداد، فالسفة اجلديدة الفكرية الثورة هذه خلفت وقد

 ومن .الشك يطاهلا ال يقينية معرفة اكتشاف من كلي، كعلم الفلسفة، متكن )والرياضية املنطقية ( العقلية
  :مثال نذكر احلديثة الفلسفة رواد ابرز

 فلسفته عرفت .العقل استعمل من أول ألنه احلديثة، الفلسفة أبو حبق ديكارت يعد  :ينيه ديكارتر
 على التعرف أجل من أنه مثال؛ ذلك حول قدم وقد اليقني، إىل الوصول أجل من ا قام اليت الشك بعملية



 .الفاسد التفاح إزالة بعد ترتيبها ذلك بعد يتم مث بأكملها السلة إفراغ من البد الصاحل و الفاسد التفاح
 بواسطة جديد من ترتيبها إعادة مث تعلمناها اليت األفكار كل من أدمغتنا إلفراغ علينا أخرى جهة ومن

 ترك "موجود أنا إذن أفكر، أنا أشك، أنا " الشهرية القولة صاحب وهو .املنهجي الشك هلذا استعمالنا
  . "املنهج يف مقال" أبرزها من الكتب من جمموعة

 العقل لقيادة حمددة قواعد على تقوم جديدة طريقة تأسيس بضرورة اهتمت احلديثة الفلسفة إذن
 اسبينوزا جند ديكارت من كل جانب على الفترة، هذه فالسفة أبرز ومن .املعرفة لبناء آليات على وتعتمد
    ...وآخرون وهيجل وكانط

  :الفلسفة املعاصرة

 ومنطلقات مبعطيات لكن الغربية، احلضارة يف احلديثة للفلسفة ةكاستمراري املعاصرة الفلسفة ظهرت 
 ظهرت إذ احلديثة، الفلسفة ميزت اليت العقالنية الفلسفة على فعل كرد جاءت أحيانا وخمتلفة، خمالفة
 العقل إبعاد على بشدة تلح اليت الوجودية الفلسفة :املثال سبيل على نذكر خمتلفة فلسفية ومدارس تيارات

 الوقت نفس ويف اختياراته يف حر أنه حبيث اإلنسان، حرية مبدأ إىل وتدعو اإلنسان، على منةاهلي عن
 سوريس" الدامناركي الفيلسوف مؤسسه الفلسفي االجتاه هذا رواد ابرز ومن .االختيار هذا عن مسؤول

   .سارتر بول جون و مارسيل وغابرييل  "كريكجارد

 والعلم، الفلسفة بني العالقة بقضية أيضا اهتمت نسان،باإل املعاصرة الفلسفة اهتمام جانب إىل
 أيضا إنه وتوسع، تراكم تاريخ فقط ليس العلمية املعرفة تاريخ لكون فانية، العلمية النظريات أن باعتبار
 امتالك اجتاه يف حركة ليست العلم فحركة وبالتايل أخرى، إىل نظرية من وانتقاالت وقطائع حتوالت تاريخ
 غري إىل .اخلطأ ضد والصراع احلقيقة بلوغ بني صراع عن نامجة حركة هي وإمنا نطاقها، وسيعوت احلقيقة
 ومدرسة املنطقية والوضعية كالفينومينولوجيا املعاصرة الفلسفة ا اهتمت اليت القضايا من ذلك

   .فرانكفورت

 
 
 
 
 
 
 

 
 




