
  

  

 

 :إشكايلتقدمي 

ليست غريبة عن مسامعنا، فهي متداولة بشكل واسع يف لغتنا اليومية، إال أن استعماهلا كثريا ما يتميز بنوع » الفلسفة«: إن كلمة
الفارغ وغري املفيد، وتنعت بالتعقيد والغموض، والغريب هو أن الفلسفة  من االستهزاء والتهكم، حيث أا توصف بالثرثرة والكالم

تتوخى الوضوح والدقة حىت يف األمور اليت يعتقد الناس عادة بوضوحها، كما أا تتهم بكوا أفكارا غري مألوفة، واحلقيقة أن يف هذه 
» فلسفة«ات السائدة، واألفكار املألوفة، وحنن ننطق كلمة التهمة نصيب من الصحة ألن التفلسف يف أحد معانيه هو خروج عن املعتقد

وتعين » فيليا«: إىل مفردتني ومها» فيلوسوفيا«: ندرك فجأة أننا نصدر كلمة يونانية االشتقاق اللغوي، حيث ميكن جتزئة اللفظ اليوناين
أي » فيلوسوفوس«: ارس هذا التعلق باحلكمة يسمىوتعين احلكمة، ومن مثة تكون الفلسفة هي حمبة احلكمة، والذي مي» سوفيا«احملبة، و 

 :الفيلسوف، وملعرفة الفلسفة معرفة وافية ال بد من اإلجابة عن األسئلة التالية

 كيف نشأت الفلسفة؟ 

 ما أهم املراحل يف تارخيها؟ 

 ما هي مظاهر التفلسف؟ 

 ما هي أدوات التفكري الفلسفي؟ 

 :نشأة الفلسفة

 :تقدمي

ذاته يف هذا العامل تساءل حول حقيقة وجوده، ووجود هذا العامل من حوله، ومبا أن تفكريه كان يف مرحلته عندما وعى اإلنسان 
، لكن ظهر بعد ذلك )اآلهلة(البدائية، فقد اكتفى ببعض اإلجابات البسيطة، دينية وأسطورية، ترجع أصل العامل إىل صراع بني قوى غيبية 

دوا طرح نفس األسئلة، لكنهم قدموا هذه املرة إجابات تعتمد على العقل، هذه اإلجابات هي اليت رجال مل يقتنعوا ذه اإلجابات، فأعا
 ".الفلسفة"تسمى 

 فأين ظهرت الفلسفة؟ ومىت؟ 

 ملاذا ظهرت يف هذا البلد دون ذاك؟ 

 ما هي الظروف اليت أدت إىل ظهور الفلسفة؟ 

 :إطار النشأة

اليت شهدت بداية احلضارة واملدنية، » كريت«لقد ظهرت الفلسفة ألول مرة يف بالد اليونان اليت حتدها جنوبا جزيرة  :اإلطار املكاين - أ 
وشرقا آسيا الصغرى اليت كانت تعرف ازدهارا صناعيا وجتاريا وفكريا، أما غربا فتحدها إيطاليا، وأخريا حتدها من جهة الشمال مقدونيا، 

مما جعلها عبارة عن مناطق منعزلة، ومع صعوبة ) اجلبال واهلضاب(باحلواجز الطبيعية كاملرتفعات  التضاريسيةاحية نالتتميز بالد اليونان من 
حيث اعتمدت كل مدينة على االكتفاء الذايت اقتصاديا، كما كان لكل  ،املواصالت فقد تطورت كل مدينة يف استقالل عن املدن األخرى

تقع ، حيث وأشهر مدا مدينيت إسربطة وأثينا ،تها املستقلة سياسيا، ودينها وحضارا املتيزة ثقافيامدينة نظامها السياسي اخلاص وحكوم
شئة، مدينة أثينا يف شرق بالد اليونان، مما جعل منها البوابة اليت يدخل من خالهلا ترف وحضارة مدن آسيا الصغرى إىل املدن اإلغريقية النا

الذي سامهت به إىل جانب إسبارطة لصد أطماع الفرس  العسكريحبريا كبريا، بعد أن حولت أسطوهلا  وكانت متلك ميناء وأسطوال جتاريا
 .االستعمارية زمن داريوس، فأصبحت من أعظم املدن التجارية يف العامل القدمي

ة على ضفاف آسيا الصغرى، م يف مدينة ملطي. ق 6 القرنلقد ظهرت البوادر األوىل للتفكري الفلسفي يف بداية : اإلطار الزماين - ب 
الذين أرجعوا أصل الكون  ،حيث أقام األيونيون مستعمرات غنية ومزدهرة، وقد كان ظهورها على يد طاليس، وأنكسمندر، وأنكسمانس

 الفلسفة تقديم عام لمجزوءة



سقراط، : رم بأثينا مع فالسفة اليونان الكبا.ق 4 القرنلكن الفلسفة بشكلها املكتمل مل تظهر إال يف  ،…املاء، اهلواء: إىل قوى طبيعية
 .أفالطون، أرسطو

  :فعل النشأة
 :وهي ،م.ق 4و 8 القرننيلقد نشأة الفلسفة بفعل توفر سلسلة كاملة من الشروط يف بالد اليونان، ما بني 

نظرا الرتباط اإلغريق بالبحر فقد ازدهرت لديهم املالحة والتجارة والصناعة، مما أدى إىل بروز تقسيم  :على املستوى االقتصادي -  أ
 .العمل واملبادرة الفردية احلرة، كما ظهر النقد يف املبادالت التجارية بدل املقايضة

الدولة، اليت  –إضافة إىل ظهور املدينة ) العبيد/األحرار(ظهور الطبقات االجتماعية نتيجة تقسيم العمل  :على املستوى االجتماعي - ب
 .والتناغم، سواء على صعيد الفضاء اهلندسي أو اجلماعة البشرية اليت تقطنهامسحت ببزوغ عقلية جديدة، وقد اتسمت باالنسجام 

 

لقد متيزت املدينة اليونانية بسيادة الدميقراطية اليت متثلت يف املساواة بني اال احلضري واال القروي الذي  :على املستوى السياسي -  ج
اجبات، حيث حيتكمون إىل نفس احملاكم، ينتخبون نفس النواب، وجيتمعون كانت تشمله، فللقرويني واحلضريني نفس احلقوق ونفس الو

 .حتت قبة نفس الربملان

لقد كانت الثقافة مشتركة ومشاعة بني اليونانيني، ومل تعد امتيازا لبعض العائالت أو بعض األدباء واملثقفني،  :على املستوى الثقايف -  د
للمواطنني مجيعا تعلم القراءة والكتابة، كما أن اال كان مفتوحا أمامهم للمشاركة يف احلفالت نتيجة انتشار الكتابة األجبدية اليت أتاحت 

 .واحلضور إىل املسارح لالستمتاع جبميع اإلبداعات الفنية واألدبية

فبعد أن كانت احلقيقة  ،انلقد كان للدميقراطية السياسية، وإشاعة الثقافة تأثري على تطور األفكار عند اليون :على املستوى الفكري -ـ ه
معروضة أمام اجلميع ويف واضحة النهار، وأصبحت  الذهنيةتعد سرا غيبيا يوحى، حمروسا من قبل أسر معينة، صارت املعارف والتقنيات 

وإخضاعها  قواعد العمل السياسي املتمثلة يف اإلشهار والنقاش احلر واحلجاج، قواعد للفكر كذلك، تتجلى يف نشر املذاهب والنظريات،
 .للنقد واملناظرة، وإعطاءها صورة استداللية برهانية، وهذه هي مظاهر التفكري الفلسفي

 :استنتاج

 اليونان دون غريهم من الشعوب واألمم، وإمنا هي ظاهرة تارخيية جاءت نتيجة اهللاإن الفلسفة ليست معجزة إغريقية خص ا 
 .سياسية، ثقافيةاقتصادية، اجتماعية، : تفاعل عدة شروط تارخيية

 :حلظات أساسية يف تطور الفلسفة

 :تقدمي

بعد أفول  أخرىقد ظهر يف حضارات وجمتمعات  اإلنساينإن الفلسفة ليست استثناء يونانيا، بل إن هذا الشكل من التفكري 
 .األوربيةاحلضارة اليونانية، كاحلضارة العربية اإلسالمية، واحلضارة 

 اإلسالمية؟فما هي خصائص الفلسفة  

 ومبا تتميز الفلسفة الغربية احلديثة؟ 

 وما هي القضايا اليت اهتمت ا الفلسفة املعاصرة؟ 

 :الفلسفة اإلسالمية

 :متهيد

، وأمر بترمجة كل العلوم واملعارف اليونانية وعلى رأسها الفلسفة، مما أتاح للكثري "بيت احلكمة" لقد أنشأ اخلليفة العباسي املأمون
 .العرب واملسلمني التعرف على التفكري الفلسفي، فاستوعبوه وأبدعوا فيه، فتمخض عن ذلك ظهور الفلسفة اإلسالمية من املفكرين

 فما هي الفلسفة اإلسالمية؟ 

 وما عالقتها بالدين اإلسالمي؟ 



 وما موقف الشرع من التفكري الفلسفي؟ 

الفكرية البشرية، ويعرفها الكندي بكوا معرفة حقائق األشياء حسب تعترب الفلسفة من أمسى اإلبداعات  :ماهية الفلسفة اإلسالمية - أ
وأعلى درجة من درجات التفلسف هي الفلسفة األوىل  ،ألن غاية الفيلسوف هي توخي احلقيقة على مستوى علمه وعمله ،قدرة اإلنسان

ق األخرى، ألن علم العلة أي السبب، أهم من علم املعلول أي ، اليت هي سبب كل احلقائ)اهللا(، اليت تعىن مبعرفة احلقيقة األوىل )امليتافيزيقا(
 .النتيجة

واحلقيقة يف نظر أبو نصر الفارايب هي ما تيقن  ،كلها حقائق) الدين(إن األفكار الواردة يف امللة الفاضلة  :العالقة بني الفلسفة والدين - ب
ومبا أن الفلسفة فيها جزء عملي وآخر نظري، فإن اجلزء  ،منه اإلنسان إما عن طريق البداهة أو بربهان، وامللة الفاضلة شبيهة بالفلسفة

كما أن اجلزء النظري من الفلسفة هو  ،األفعال الواردة يف امللة) أسباب، وشروط، وغايات(العملي من الفلسفة هو الذي يعطي براهني 
 .حسب الفارايب، هي اليت تعطي براهني ما حتتوي عليه امللة الفاضلة فالفلسفةإذن ، الذي يعطي براهني األفكار الواردة يف امللة الفاضلة

 :مجوقف الشرع من الفلسفة

 :مدخل

تعرضت هلا على يد الكثري من الفقهاء والعلماء، وعلى رأسهم لقد مت القضاء على الفلسفة يف املشرق بسبب احلملة املعادية اليت 
لكنها انبعثت من جديد يف املغرب ووصلت أوجها على  ،»افت الفالسفة« أبو حامد الغزايل الذي ذهب إىل حد تكفري الفالسفة يف كتابه

 ".فصل املقال"، وفقهيا يف كتابه "التهافت افت"يد ابن رشد الذي دافع عن ممارسة التفلسف، ورد على الغزايل فلسفيا يف كتابه 

 "الفلسفة عند ابن رشد

وذلك بواسطة االعتبار، ، )اهللا(هو نظر عقلي وتأمل يف املوجودات، لغاية معرفة صانعها  إن التفلسف يف تصور أبو الوليد بن رشد
 .بالصنعة أمت، كانت معرفتنا بالصانع أكملأي استخراج اهول من املعلوم، وهو املسمى برهانا، ألنه كلما كانت معرفتنا 

 :فتوى ابن رشد

بالنسبة لعامة الناس، ودليله يف ذلك اآلية ) مستحب(من جهة الندب  إن التعاطي للفلسفة حسب ابن رشد هو أمر مأمور به
بالنسبة للعلماء، ودليله يف ) فرض(من جهة الوجوب ﴾، وشيٍءأَولَم ينظُروا في ملَكُوت السّماوات واَألرضِ وما خلَق اُهللا من ﴿: التالية

 .﴾فاعتبِروا يا أُولي اَألبصارِ﴿: ذلك اآلية التالية

 :استنتاج

على عكس الفلسفة اليونانية اليت كانت  ،هي عالقة توافق وتكامل اإلسالميإن العالقة اليت ربطت الفلسفة اإلسالمية بالدين 
 .متناقضة ومتصارعة مع األساطري واملعتقدات الدينية لدى اليونان

 :الفلسفة الغربية احلديثة

 :متهيد

تطور الرأمسالية اقتصاديا، وصعود البورجوازية اجتماعيا، وظهور : تطورا شامال متثل يف النهضةشهدت أوربا انطالقا من عصر 
 التطوراتيف خضم هذه  ،ية، وانتشار احلرية والدميقراطية سياسيا، وتشجيع اإلبداع والعلوم، وانتشار املذاهب الفكرية ثقافياالدولة الوطن

  :انطالقا من رافدين فلسفيني ومها احلديثةظهرت الفلسفة الغربية 
 .قصد غربلته، وإعادة إحياءه اليوناينيتمثل يف الرجوع إىل التراث الفلسفي  :رافد يوناين -أ 

 .يتمثل يف االستفادة من إضافات وإبداعات الفلسفة اإلسالمية، وخاصة الرشدية منها :رافد إسالمي -ب 

 مباذا تتميز الفلسفة الغربية احلديثة؟ 

 ما هي اخلطوات اليت ينبغي إتباعها للوصول إىل احلقيقة؟ 



مة الناس يصلون إىل احلقيقة بواسطة حبوث مضطربة تعتمد على الصدفة، فإن الفيلسوف يف إذا كان عا: الفلسفة العقالنية الديكارتية -  أ
قدة نظر رونيه ديكارت يصل إليها بواسطة منهج يعتمد قواعد يقينية، يبدأ بدراسة األمور البسيطة واملنظمة، لينتهي إىل معرفة األشياء املع

 .والصعبة

تصدر أحكاما وفق قوانني ثابتة  خاصةإن العقل يف تصور إميانويل كانط عبارة عن مبادئ وختطيطات  :الفلسفة النقدية الكانطية - ب
وينبغي عليه أن يتجه حنو الطبيعة ماسكا بإحدى يديه مبادئه، وباليد األخرى التجربة، وأن يرغمها على اإلجابة عن أسئلته لكي  ،وضرورية

 .يبين احلقيقة

، يتكون من )اجلدل(أطلق عليه اسم الديالكتيك  املعرفةلقد أحدث فريدريك هيغل منهجا، ثالثي األبعاد يف  :ةالفلسفة اجلدلية اهليغلي - ج
 ،ينطلق من القضية اليت تدخل يف صراع مع نقيض القضية، فيصدر عنهما تركيب ،القضية، نقيض القضية، التركيب: ثالث حلظات وهي

 .وهكذا دواليك ،هذا التركيب يتحول بدوره إىل قضية تدخل يف صراع مع نقيض القضية، فيصدر عنهما تركيب

 :استنتاج

، فإن الفلسفة الغربية احلديثة قد اهتمت أكثر باإلنسان، وقدرة اهللاإذا كان مركز االهتمام يف الفلسفة اإلسالمية يتمثل يف معرفة 
 .الذات على الوصول إىل احلقيقة

  :الفلسفة املعاصرة
 :متهيد

م، مع الثورة الصناعية بإجنلترا، وسيادة ظاهرة  19قد بدأ انطالقا من منتصف ق  اآلنإن التاريخ املعاصر الذي يعيشه العامل 
وسيطرة التكنولوجيا، واالهتمام أكثر حبقوق  العلموقد متيزت هذه الفترة بسيادة  ،وقد وصل حاليا إىل مرحلة تسمى العوملة ،االستعمار

 .ظهرت الفلسفة املعاصرة اليت اختذت بعدا كونيا الدويليف هذا السياق  ،اإلنسان

 فما هي القضايا اليت اهتمت ا الفلسفة املعاصرة؟ 

ليست انعكاسا للواقع، بل ترمجة له، حتوله إىل نظريات متغرية قابلة  إن املعرفة العلمية يف تصور إدغار موران :الفلسفة والعلم -  أ
، وعلى املستوى النظري بإلغاء »احلقائق« إن املعرفة العلمية تتطور على املستوى التجرييب مبراكمة ،للتكذيب، ألن النظريات العلمية فانية

 .راع مع اخلطأإن العلم إذن هو معركة من أجل بلوغ احلقيقة من خالل الص ،األخطاء

اليت تتمثل يف قدرته على أن خيلق من  احلريةسارتر كائن يتميز خباصية أساسية هي  ولب انإن اإلنسان يف نظر ج :الفلسفة واإلنسان -  ب
ليست مسؤولية ن هذه احلرية مرتبطة باملسؤولية، وهي وك، ذاته ما يشاء يف املستقبل، وإرادته يف االختيار بني كل اإلمكانات املتاحة أمامه

 .اجتاه ذاته فقط، بل مسؤولية جتاه اإلنسانية مجعاء، ألن اإلنسان ال خيتار الشر، بل ما خيتاره دائما هو اخلري لذاته وجلميع الناس

مع إن احلقيقة يف تصور فريديريك نيتشه هي جمموعة حية من االستعارات واازات والتشبيهات باإلنسان، لكن  :الفلسفة واحلقيقة -  ج
إن احلقيقة تقتل، بل إا تقتل نفسها كذلك  ،إن احلقائق أوهام نسينا أا كذلك ،طول استعماهلا غدت تتميز بالشرعية والسلطة واإلكراه

 .عندما تكتشف أا عبارة عن أوهام

 :استنتاج

 .عندما ظهرت كانت غايتها هي البحث عن احلقيقة، لكن هذه القضية ظلت حمور اهتمامها إىل حدود الفترة املعاصرة إن الفلسفة

 :استنتاج حول احملور

 ،إن الفلسفة منذ ظهورها قد عاجلت قضايا متنوعة، لكن كانت تركز يف كل فترة على قضية معينة أكثر من غريها من القضايا
تمت حبقيقة الوجود، يف حني ركزت الفلسفة اإلسالمية على األمور الدينية، أما الفلسفة احلديثة فقد كرست جهدا فالفلسفة اليونانية اه

 .كبريا لوضع منهج يوصل إىل احلقيقة، وأخريا جند الفلسفة املعاصرة اهتمت أكثر بنقد املعرفة العلمية

 :مظاهر فعل التفلسف

 :هيدمت



حول حقيقة الذات والوجود، فإننا سنجده عند كل الناس، ألن كل فرد يطرح مثل هذه إن كنا نقصد بالتفلسف طرح أسئلة 
 أما إن كنا نقصد به طريقة خاصة يف التفكري ختتلف عن الطرق أخرى كالتفكري اخلرايف ،األسئلة على ذاته، بل سنجده حىت عند األطفال

 .اهر متيزها عن باقي األشكال األخرى من التفكريفإن للفلسفة معامل ومظ ،…الديين، والتفكري العلمي- األسطوري –

 فما هي املظاهر األساسية اليت متيز التفكري الفلسفي؟ 

 :العقالنية يف التفكري

والعقل يف تصور أرسطو ينبين على أربعة مبادئ  ،إن التفكري الفلسفي يقدم ذاته كتفكري عقالين، أي تفكري مبين على العقل
 :أساسية وهي

ويقضي بأن الشيء يكون دائما مطابقا لذاته، فاجلبل هو هو اجلبل وليس را، والوجود هو هو الوجود ، أ  هي هي  أ :مبدأ اهلوية - أ
 .وليس عدما

ويقضي بأن النقيضني ال جيتمعان، وأن القضية ونقيضها ال ، أ - أ  أن تكون يف نفس الوقت  ال: ال ميكن ل :مبدأ عدم التناقض - ب
ب قضية صادقة، فإن نقيضها أ = إذا كانت القضية أ ، عا صادقتني، بل إذا كانت أحدمها صادقة كانت األخرى كاذبة بالضرورةيكونان م

 .ب تكون قضية كاذبة بالضرورة ≠

قضية ما ويقضي بأنه ال وسط بني الصدق والكذب، فإما أن تكون ـ، أ  ال وجود لطرف ثالث –ال  بني  أ  و :مبدأ الثالث املرفوع -  ج
 .صادقة، وإما أن تكون كاذبة، وال ميكن أن تكون صادقة وكاذبة يف آن واحد، ومن جهة واحدة

، وال لواقعة أن تكون موجودة، دون صادقةويقضي بأنه ال ميكن ألي قضية أن تكون ـ ال شيء من ال شيء :مبدأ السبب الكايف -  د
، أي أن كل شيء موجود، )السببية(وهو الذي يسمى مببدأ العلية  ،حنو آخر سبب كايف يربر ملاذا تكونان على هذا النحو وليس على

 :الكرسي مثال، البد له من أربع علل وهي

 .املادة اليت صنع منها الكرسي، أي اخلشب: العلة املادية �

 .صورة الكرسي، أي شكله وهيئته: العلة الصورية �

 .الصانع الذي صنع الكرسي، أي النجار: العلة الفاعلة �

 .الغاية اليت من أجلها صنع الكرسي، أي اجللوس: العلة الغائية �

 :الدهشة الفلسفية

إذا كان اإلنسان العادي يندهش من الظواهر الغريبة، فإن الفيلسوف يندهش من األمور املألوفة والعادية، مثل االندهاش من 
 ،و الذي يدفع اإلنسان إىل التفكري الفلسفي، حسب شوبنهاوره العاديةإن االندهاش من الظواهر  ،وجوده اخلاص، ووجود العامل من حوله

 :إن الدهشة الفلسفية هي نتيجة لعدة شروط وهي

 .درجة عالية من استعمال العقل �

 .األمور املتعلقة باملوت �

 .التفكري يف األمل �

 .التفكري يف بؤس احلياة �

 :منهج الشك

إذا ما التزمنا خبطواته وشروطه سنصل حتما إىل احلقيقة، وهذا املنهج هو منهج الشك، أي  منهجالقد قدم لنا رونيه ديكارت 
الشك يف كل األحكام املسبقة، سواء اليت ورثناها أو تلقيناها من العامل اخلارجي، وخاصة تلك اليت تبدو معقدة وغامضة، واليت تتشبث 

طة والبديهية، أي الواضحة بذاا واليت ال حتتاج إىل برهان، فهذه األفكار وحدها ميكن وأن ال نقبل إال األفكار البسي ،بنفوسنا تشبثا كبريا
 .اعتبارها أفكارا حقيقية

 :البحث عن احلقيقة



لذاا، إن جوهر الفلسفة هو البحث عن احلقيقة  نوع من املغامرة االستكشافية اليت نقوم ا اليونانينيعلى حد تعبري  الفلسفةإن 
معناه املضي يف الطريق، واألسئلة يف الفلسفة أكثر أمهية من األجوبة، فكل جواب  ياسربزحسب  بالفلسفةإن االشتغال  ،ال يف امتالكها

 .يصبح بدوره سؤاال جديدا

 :استنتاج

وإذا كان دافعه االندهاش من األمور العادية، فإن غايته هي  ،جا لهإن التفكري الفلسفي ينبين على أساس العقل، ويتخذ الشك منه
 .البحث عن احلقيقة

 :أدوات التفكري الفلسفي

 :تقدمي

كما ذهب إىل ذلك فريدريك هيغل، فإن هذا الشكل من التفكري له معامله اليت متيزه  التفكريإذا كانت الفلسفة طريقة خاصة يف 
 .وله منط اشتغاله الذي يرتكز على جمموعة من اآلليات والتقنيات اخلاصة بالفلسفة ،التفكريعن باقي األشكال األخرى من 

 فما هي األدوات اليت يستعملها التفكري الفلسفي؟ 

 :طرح السؤال

، عن السؤال العادي، »ما هو الوجود؟«: مثل الفلسفيإن أهم أداة يقوم عليها التفكري الفلسفي هي السؤال، وخيتلف السؤال 
إن األسئلة الفلسفية يف نظر راسل تعمل على  ،، بكون األول يتجه حنو األسس العميقة للموضوعات اليت يعاجلها»أين توجد احملطة؟«: مثل

، اليت تؤدي إىل انغالق فكرنا، وتعمل يف املقابل )املتحجرة(إغناء تصورنا للممكن، وإثراء خيالنا العقلي، كما حتارب نظرتنا الدوغمائية 
 .توسيع هذا الفكر ليصبح بشساعة الكون الذي يتأملهعلى 

 :بناء املفهوم

يكمن موضوع الفلسفة حسب جيل دولوز يف بناء وإبداع مفاهيم جديدة بواسطة احلدس، وتكون قادرة على محل تصورات 
 .ا الفلسفي اردالفيلسوف اخلاصة، إن املفهوم هو األداة اليت تنقل اللغة من مستواها العادي والطبيعي، إىل مستواه

 :الربهنة واحلجاج

 .من األدوات املهمة يف التفكري الفلسفي كوسيطاحسب  واحلجاجتعترب الربهنة 

إن الربهنة هي إقامة عالقة ضرورية بني املقدمات والنتائج، ونبحث فيها عما إذا كان االستدالل يأخذ صورة القياس  :الربهنة - أ
 .ويستجيب ملقتضيات املنطق

بالنسبة للمتحاور، كما يهتم بكيفية تسلسل القضايا داخل ) أو خاطئة(يبحث احلجاج عما إذا كانت قضية ما صادقة  :احلجاج – ب
 .النص

 :النسقية

عبارة عن وحدة معارف خمتلفة، خاضعة لفكرة تتمثل يف املفهوم العقلي لصورة الكل، إال أنه  كانطيف نظر إميانويل  النسقإن 
 .إذن فالنسق شكل عضوي، وليس جمموعة مبعثرة، داخل هذا الكل تتحدد كل عناصره املختلفة، كما تتحدد مكانة كل عنصر على حدة

 :استنتاج

وتشكل كلها سلسلة متكاملة تسهم يف  ،…وم، النسق، الربهنة واحلجاجالسؤال، املفه: للتفكري الفلسفي أدوات خاصة به وهي
 .معرفة واستكشاف حقيقة اإلنسان والوجود

 :استنتاجات عامة حول جمزوءة الفلسفة

وقد شهدت يف  ،إن الفلسفة ظاهرة تارخيية نتجت بفعل تضافر جمموعة من العوامل االقتصادية، االجتماعية، السياسية، الثقافية
، يف حني ركزت يف املرحلة اإلسالمية على العالقة )الوجودية(تارخيها عدة مراحل، حيث اهتمت يف املرحلة اليونانية بالقضايا األنطولوجية 



دراسة العلم  بني الفلسفة والدين، أما يف الفترة احلديثة فقد كرست جمهودها لصياغة منهج يوصل إىل احلقيقة، لتنتهي يف العصر احلايل إىل
 .والتقنية

العقالنية، : إن الفلسفة باعتبارها معرفة إنسانية، تتميز عن باقي األشكال األخرى من املعرفة مبجموعة من املظاهر، وعلى رأسها
 ،اؤلأي ارتكاز التفكري الفلسفي على مبادئ املنطق، واعتمادها على منهج الشك، أي مراجعة كل قناعاتنا السابقة، ووضعها موضع تس

 .إن الدافع األساسي للتفلسف هو االندهاش من الظواهر املألوفة واالعتيادية، أما غاية الفلسفة فهي البحث عن احلقيقة

 

إن الفلسفة طريقة خاصة يف التفكري تعتمد على جمموعة من األدوات وعلى رأسها السؤال الفلسفي، واملفهوم، وهو األداة اليت 
والربهنة واحلجاج، وهي آليات يوظفها الفيلسوف للدفاع  ،ها العادي والطبيعي إىل مستواها النظري اردتنقل لغة الفيلسوف من مستوا

 .عن مواقفه وتصوراته، وأخريا النسقية اليت تضفي على األفكار الفلسفية نوع من الوحدة والتكامل

اإلميان باالختالف، : قصوى للوجود اإلنساين، مثل إن الفلسفة تسعى إىل إنتاج قيم إنسانية نبيلة ومثل عليا باعتبارها غايات
وهذا ما يوضح أن … واحلوار، والتسامح والتعايش، ونبذ التعصب، واحترام حقوق اإلنسان، واملرأة، والطفل، وذي االحتياجات اخلاصة

 .وسلوكاتهالفلسفة ليست جمرد ترف فكري ال عالقة له بالواقع اإلنساين، بل هي معرفة مرتبطة حبياة اإلنسان 


