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 .معنى الفلسفةمعنى الفلسفةمعنى الفلسفةمعنى الفلسفة

عرفت الفلسفة عرب تارخيها تعريفات متعددة اختلفت  يف حتديد معناها، كان جلها : املعىن التداويل
قدح وتنقيص من قيمتها وأمهيتها من قبيل أا ضرب من الزندقة والكفر واإلحلاد تعمل على ترسيخ فكرة 

 ...فارغ ال طائل منه سوى مضيعة الوقتنكران اهللا وعدم االعتراف بالدين، وأا كالم 

فيلو (و تتكون من مقطعني ) Philosophia(كلمة الفلسفة كلمة يونانية األصل : املعىن اللغوي
Philos : صوفيا / حمبSophia،وليس .)حمب احلكمة(تعىن ) فيلوصوفيا(و بذلك كلمة   أي حكمة 

ا املعرفة والنظر يف املسائل الكربى للكون بقصد املقصود باحلكمة هنا سداد الرأي وكيفية التدبري، وإمن
  .الوصول إىل عللها ومبادئها

 الفلسفة إذن هي العلم الكلى الذي يبحث يف أصول وغايات الكون والطبيعة واإلنسان، وغاية هذا

أول حكيم وصف نفسه من ) م.ق497 _ 572( وبذلك كان فيثاغورس .العلم النهائية كشف احلقيقة لذاا
ء بأنه فيلسوف، وعرف الفالسفة بأم الباحثون عن احلقيقة بتأمل األشياء، فجعل حب احلكمة هو القدما

 .البحث عن احلقيقة، وجعل احلكمة هي املعرفة القائمة على التأمل

        ....أهمية الفلسفة للفردأهمية الفلسفة للفردأهمية الفلسفة للفردأهمية الفلسفة للفرد

بة اإلجا  تعمل الفلسفة على إشباع رغبة الفرد للمعرفة والتأمل وحب اإلستطالع وذلك من خالل-
  .على التساؤالت اليت تدور يف ذهنه مثل وجوده وهويته وقيمته

إكتساب   تساعد الفلسفة الفرد على مواجهة املشكالت وحماولة البحث عن حلوهلا ، وأيضا-
  .الكثري من املهارات العقلية و توسع آفاق العقل

       : تساعد دراسة الفلسفة على التخلص من اجلمود العقلى وذلك عن طريق-

 .بالتدريج على فحص آراء اآلخرين  التعود*
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  .جديد إعادة بناء معتقداتنا وآراءنا من* 

 من خالل دراسة املذاهب الفلسفية اليت وضعها الفالسفة حلل املشكالت اليت  تنمية وعى اإلنسان-

 .تواجهنا يف احلياة اإلنسانية

  :  إقامة اإلميان الديين على أساس عقلي-

العقل وتعرب عنه تعبريا  حلقائق اليت أوحى ا اهللا عز وجل لألنبياء تتفق مع مبادئتربهن الفلسفة أن ا
صحيحا، فالشرع يدعو إىل التدبر والتأمل يف املوجودات ألا تدل على اخلالق، وهذا بين يف غري ما آية 

 .2 سورة احلشر، اآلية ] فاعتربوا يا أويل األبصار[  :من كتاب اهللا مثل قوله

ة القدرة على فهم بعض القيم اليت يتأسس عليها منط التفكري الفلسفي، كالتسامح والسلم  تنمي-
  ...والعدالة احلق والتضامن وغريها

الفيلسوف اليوناين سقراط، والفيلسوف العريب ابن : ومن أشهر الفالسفة نذكر على سبيل املثال
  .رشد، والفيلسوف الفرنسي ديكارت

        ....نشأة الفلسفةنشأة الفلسفةنشأة الفلسفةنشأة الفلسفة

أين ظهرت الفلسفة؟ ومىت : د الفلسفة، يستدعي اإلجابة عن مجلة من األسئلة من قبيل إن رصد ميال
  ظهرت؟ وما الشروط اليت سامهت يف ظهور هذا النمط من التفكري ويف انتشاره؟

دأب قطاع واسع من مؤرخي الفلسفة على اختزال تأريخ الفلسفة املمتد عرب الزمان واملكان باليونان 
لكن ما هي املربرات . نحى املعريف يف احلضارة اليونانية هو البادرة األوىل للمعرفة الفلسفيةفقط، واعتربوا امل

  اليت تدفعنا إىل قبول اليونان والفكر اليوناين كموطن أول للفلسفة؟

لقد حصل هناك إمجاع من قبل املؤرخني على أن الفلسفة نشأت يف إطار العقالنية اليونانية، هذا 
ديث عن أمهية احلضارات الشرقية القدمية، كاحلضارة السومرية والبابلية واآلشورية اإلمجاع يتجنب احل

  لكن ما مصري الفكر الذي بلورته هذه احلضارات القدمية؟... واملصرية

من الناحية التارخيية نستطيع القول بان التراث الفلسفي الوحيد والقدمي الذي حفظه التاريخ بصورة 
ين وباألخص تراث أفالطون وأرسطو، يف حني أن تراث احلضارات الشرقية القدمية كبرية هو التراث اليونا



مل يبق منه إال القليل، وما تبقى ال يكشف على أن النظريات اليت حتملها أا ترقى إىل درجة الفكر اليوناين 
  ...). حساب- هندسة- دين- حكم–علوم ( وهي تتوفر على جمموعة ميادين فكرية 

احلديث تارخييا عن وجود فلسفة سابقة للفلسفة اليونانية، فقط ميكننا أن نطرح إذن ال ميكن 
افتراضات ال نستطيع فحصها وحتليلها خاصة وان هنالك الكثري من الصالت بني الفلسفة اليونانية 

  . ومعطيات احلضارة الشرقية القدمية

 يعين امتياز الفكر اليوناين عن باقي وما دمنا نسلم بأن ميالد الفلسفة كان يف ميالد اليونان، فهذا ال
احلضارات من الناحية العقالنية، لكن القول بيونانية الفلسفة هو قول مشروط جبملة من الشروط اليت 

  سامهت يف ظهور هذا النمط من التفكري يف هذه البالد، أهي سياسية أم ثقافية أم اقتصادية أم هي مجيعها؟

ري اليوناين الذي سبق الفلسفة، أنه تفكري أسطوري، يعتمد على يف البدء، كان أهم ما مييز التفك
امللحمة الشعرية بالدرجة األوىل، إذ شكلت األسطورة اليونانية القدمية جمموع اعتقادات وتصورات 
اإلنسان لذاته، وللطبيعة وللكون، يف شكل طقوسي يعتمد على حكي القصة اخليالية، ذات مضمون املعاناة 

  ...صراع بني اإلنسان والقوى اإلهلية وغريهاواملغامرات وال

إذن، يتميز بكونه خطاب شفوي بالدرجة األوىل يؤثر يف املستمع ) األسطورة(فخطاب امليثوس 
بطريقة سحرية مصدره اخليال، خال من كل معقولية برهانية سواء من حيث الشكل أو من حيث 

" اإلليادة و اُألوديسا"و " ِهزيود"ل" أصل اآلهلة " ونذكر من أهم خملفات األسطورة اليونانية . املضمون
  ".هومريوس" للشاعر امللحمي 

إال أن بالد اليونان تفاعلت فيها جمموعة من الشروط أحدثت قطائع وتوترات داخلية يف العامل الذهين 
إذ حدث هناك انتقال هام يف التفكري من التقليد الشفوي إىل " نانجون بيري فري"لإلغريق حسب تعبري 

ومن ضمن هذه الشروط ظهور الرياضيات، حيث تأثر الفكر الفلسفي ذا . أنواع متعددة من اخلطابات
  .التفكري إضافة إىل تأثره مبجموعة من العوامل االقتصادية والسياسية

ان واليت كانت من بني العوامل املؤثرة يف إحداث قطيعة فمن أبرز التحوالت اليت عرفتها بالد اليون
، مثال ظهور العملة بدل املقايضة والتطور املالحي )العقل(، وفكر اللوغوس )األسطورة(بني فكر امليتوس 

ظهر حدث ) ق م (7ظهرت أوىل بوادر احلكمة مع طاليس، ويف القرن ) ق م (6 :والتجاري، ففي القرن
" الذي ارتكز على أسس هامة، فبعدما كان اتمع اليوناين " clisten -كليستني"هام جتلى يف إصالحات 



قسم كليستني هذا )  أصلها(مقسما على أربع قبائل رئيسية كربى، لكل قبيلة جدرها الدموي " قبليا 
ها اتمع إىل مدن ومناطق تقسيما إداريا مما ساهم يف ظهور مصاحل مشتركة بدل اهتمام كل قبيلة مبصاحل

الداخلية، وهلذه املصاحل أبعاد سياسية واجتماعية، وأسس هذا اإلصالح حسابات إدارية وظيفية، وعمل 
كليستني على تعليق القانون العام الذي حيكم املدينة ليصبح علنيا ووضع اآلهلة يف الساحات العمومية بدل 

) Polis(ليت مسيت باملدينة الدولةاألديرة ، كل هذه اإلصالحات سامهت يف ابتكار املؤسسات السياسية ا
  .ونظمت احلياة االجتماعية وبالتايل انتقلت املدينة إىل ما هو جتريدي عوض ما هو حمسوس

أنه مع ظهور املدينة وألول مرة يف "  بني االسطورة والسياسة"يف كتابه " جون بيري فرينان" لقد أبرز 
ري خاضعة للحسم، وأن القرارات املتعلقة باملصلحة تاريخ البشرية صارت القضايا املشتركة بني الناس غ

العامة ال ميكن أن تتخذ إال بعد نقاش وسجال علين مدعما برباهني وحجج، وصار من حق كل مواطن من 
املدينة أن يعرب عن آرائه يف قضايا الشأن العام، ويشارك بصوته يف الساحة العمومية اليت / مواطين الدولة 

اليت شكلت مركزا إداريا ودينيا . Agoraعمومية ذات مهام تشريعية تسمى باألغورا كانت مبثابة  مجعية 
  .تتخذ فيها القرارات األساسية يف اتمع اإلغريقي القدمي. وجتاريا يف الدولة املدينة

 وقد. إذن تعترب نشأة الفلسفة حدثا تارخييا يونانيا امتد من القرن السابع إىل القرن الرابع قبل امليالد
  :ارتبطت هذه النشأة بتفاعل جمموعة من الشروط الثقافية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية من ابرزها

بدل الكالم امللفوظ ) اللوغوس( ظهور خطاب جديد مكتوب ومنظم يعتمد على احلجة والربهان -
  ).امليتوس(الذي يعتمد على السرد اخليايل 

  .لدولة املدينة ظهور نظام سياسي دميقراطي هو نظام ا-

  . ظهور العملة بدل املقايضة والتطور املالحي والتجاري-

            بداية فعل التفلسف عند اليونانبداية فعل التفلسف عند اليونانبداية فعل التفلسف عند اليونانبداية فعل التفلسف عند اليونان

بعد إثبات تارخيية العقالنية اليونانية، البد وأن نرصد املميزات اليت اتصفت ا البدايات األوىل للقول 
وقد اشتهر . ن باحلكماء الطبيعينيالفلسفي عند اليونان، خاصة مع السابقني عن سقراط والذين يسمو

بكونه أول حكيم يوناين فسر أصل الوجود باملاء، واعترب املاء املبدأ النظري األول الذي تشكلت " طاليس"
أي أن املاء أصل " العامل يأيت من احمليط ويعود إىل احمليط" منه الطبيعة، ويربز هذا من خالل قولته املشهورة 



يدس فقال بأن أصل العامل نار واعترب آخرون بان أصله هواء أو تراب، وبالتايل فغن أما هرياقل.  كل األشياء
، وهي علل مادية، أما أنكساغوراس فهو من ) تراب- هواء- نار-ماء( العامل حيتوي على عناصر أربعة 
  .اكتشف العلة احملركة وهي العقل

امل ماء، لكن برهنته هاته مل تقنع إن طاليس متكن من أن يربهن مبجموعة من احلجج على أن أصل الع
أولئك الذين كانوا يستمعون إليه ويستفيدون من نظرياته وهم تالمذته، ومن بينهم أنكسمندرس الذي 

، أما أنكِسمانس فقال )أصل العامل الالحمدود( كتب جوابا خمالفا ألستاذه طاليس يربز موقفا خمالفا وهو أن 
  .ايات احلكمة سترسخ أن الفكر حوار وبرهنة وحجج ، وذا فبد)أصل العامل هواء( بأن 

لقد كان الفكر يف مرحلته األوىل حكمة ألن احلكماء حاولوا النظر على الوجود نظرة كلية متكاملة 
 - التراب- النار–املاء ( وفسروا الوجود بعناصر من الوجود، تسمى باأليونات أو األسطقسات وهي 

غري أن . ا بالطبيعيني ألم كما أشرنا فسروا الطبيعة بعناصر من الطبيعةونعت هؤالء احلكماء أيض). اهلواء
تفسريهم هذا، وحبثهم عن املبدأ األول، أي املبدأ املؤسس للوجود، أو أصل الوجود، مل يكن جمرد سرد 
خيايل أو كالم خرايف، وإمنا هو حدس فلسفي جعل الفكر اإلنساين خيطو حنو مسلمات تفسر أصل هذا 

  . أو الكل أو الطبيعةالوجود

طاليس، أنكِسمندرس، أنكِسمانس، هرياقليدس، : ومن أهم احلكماء السابقني عن سقراط نذكر
  ".احلكماء السبعة " ويطلق عليهم . بارمنيدس، أنبادوقليدس، وأنكساغوراس

) ق م 399-468(ويف القرن الرابع قبل امليالد سيتم االنتقال من احلكمة على الفلسفة مع سقراط 
، وسيليه "املايوتيقا"الذي يرجع إليه الفضل يف إرساء أسس التفكري الفلسفي القائم على احلوار التوليدي 

  ...تلميذه أفالطون، مث أرسطو وغريهم

 




