
  

  

 

  :إشكايل متهيد

، ...)تاريخ تسميته، تاريخ حياته، تاريخ عالقاته، تاريخ صراعاته (جرت العادة أننا عندما نريد أن نعرف شيئا ما، نسأل عن تارخيه 

  :لعل هذا يدلنا على املعرفة احلقة بذلك الشيء الذي نريد أن نعرفه، سنسلك الطريق نفسه مع سؤال

  الفلسفة؟ما  �

  ماذا تعين هذه الكلمة؟ �

  أين بدأت؟ �

  وكيف تطورت؟ �

  وهل نستطيع أن نعرف ما الفلسفة إذا اكتفينا بتتبع مسارها التارخيي منذ حلظة والدا إىل يومنا هذا؟ �

  هل يكفي أن نعرف تاريخ الفلسفة لنقول إننا عرفنا ما هي الفلسفة؟ �

  يكفي أن حنفظ مقوالت فلسفية عن ظهر قلب ونستظهرها يف كل مرة، لنقول إننا نعرف الفلسفة؟ هل �

 .رمبا قد جند بعض اإلجابات عن أسئلتنا إذا ما حنن تتبعنا تاريخ الفلسفة

 :تقدمي

 :الفلسفة لفظ استعارته العربية من اللغة اليونانية، وأصله يف اليونانية كلمة تتألف من مقطعني

  ).صديق أو حمب(وهو مبعىن : Philosفيلوس  - آ 

  ).حكمة(أي : Sophiaسوفيا  -ب 

من الناحية االشتقاقية على حمبة احلكمة أو إيثارها، وقد نقلها العرب إىل ) الفلسفة(، وبذلك تدل كلمة )حمب احلكمة(فيكون معناها 

أول حكيم وصف نفسه من القدماء بأنه فيلسوف، وعرف الفالسفة ) م.ق 497_  572( لغتهم ذا املعىن يف عصر الترمجة، وكان فيثاغورس

هذا بأم الباحثون عن احلقيقة بتأمل األشياء، فجعل حب احلكمة هو البحث عن احلقيقة، وجعل احلكمة هي املعرفة القائمة على التأمل، وعلى 

، وجتدر اإلشارة إىل أن كلمة "ئق األشياء على ما هي عليه بقدر الطاقة البشريةالعلم الذي يبحث فيه عن حقا"أضحى تعريف الفلسفة بأا 

استعملت يف معاين متعددة عرب التاريخ، واتسع معناها يف بعض املراحل ليستوعب العلوم العقلية بأسرها، فيما تقلص هذا املعىن يف ) الفلسفة(

ي فيما خيص الفلسفة األوىل، اليت تبحث عن املسائل الكلية للوجود اليت ال ترتبط مراحل أخرى فاستعمل عند البعض كما يف التراث اإلسالم

  .مبوضوع خاص

 :الفلسفة نشأة: األول احملور

 :إشكايل تقدمي

 من غريه دون الزمان هذا يف ملاذا ذاك؟ يف وليس البلد هذا يف ظهرت ملاذا ظهرت؟ ومىت ظهرت؟ أين)...فيلوسوفيا( أو الفلسفة

 التفكري إىل األسطوري التفكري من االنتقال مت وكيف انتشاره؟ ويف التفكري من النمط هذا بروز يف سامهت اليت الشروط هي ما األزمنة؟

 آنذاك؟ سائدة كانت اليت التفكري أنواع إىل بالقياس معها عامة بصفة الفلسفة محلته الذي اجلديد هو ما مث الفلسفي؟

 أم واالقتصادي؟ السياسي النظام بشكل أم آنذاك؟ السائدة بالثقافة أم باهلجرات؟ أم باحلروب هل وانتشارها؟ الفلسفة نشأة فعل نفسر كيف

 ماذا؟ أم تركيبتها؟ وخصوصيات اليونانية املدينة ببنية

 بالد ففي القدمية، باليونان ااالت هذه وترتبط ،"الزمان"و" املكان"و" اللغة" :هي جماالت ثالثة من الفلسفة نشأة إطار يتكون

 واملظاهر باألحداث يهتموا مل الذين املفكرين بعض ظهر اليونانيتني "ملطية"و "أثينا" مدينيت ويف امليالد، قبل السادس القرن بداية ويف اليونان،

 التغري من اندهشوا الذين الطبيعيون احلكماء هؤالء، طبيعيني حكماء اسم هؤالء على يطلق وكان األشياء، خمتلف وراء الكامنة باملبادئ ولكن

 حاول ما وهذا ،الثابت إىل واملتغري الواحد إىل املتعدد بإرجاع املبادئ تلك طبيعة عن البحث إىل دفعهم الذي األمر األشياء، على يطرأ الذي

 وشعوب حضارات ذلك إىل سبقتها بل وحدها، اليونانية احلضارات يف تنحصر ال احلكمة صفة أن إال، 15 ص النص يف يربزه أن "نيتشه"

 نشأة الفلسفة
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 حصل كما بالطبيعة وليس فقط، الدينية واملقدسات باألساطري عندهم ارتبطت احلكمة تلك أن غري ،...)اهلند الصني،( القدمي الشرق يف أخرى

 "انكسماندر" ل بالنسبة أما املاء، هو واحد عنصر إىل كلها األشياء أصل أرجع الذي "طاليس" هؤالء أول كان األوائل، اليونان حكماء عند

 بالنار "هرياقليطس" قال حني يف ،كعنصر أويل يف الطبيعة باهلواء قال فقد "أنكسماس" أما الطبيعة، يف األويل العنصر هو" الالائي" اعترب فقد

 على نفسها قدمت لذا العامل، ألصل املفسرة لألساطري معارضة جاءت أا تبنييس احلكمة ظهور بداية فمنذ وهكذا ،...كعنصر أويل يف الطبيعة 

 العناصر قلب يف واحليوانات اآلهلة بني احلقيقي مكانه حيتل أن لإلنسان مسحت اليت هي املعرفة هذه بالطبيعة، حقيقية ومعرفة علم شكل

 التفكري أسس إرساء يف الفضل إليه يرجع الذي "سقراط" مع الفلسفة إىل احلكمة من االنتقال سيتم امليالد قبل الرابع القرن ويف، الطبيعية

 حماوراته خالل من خلده الذي هو تالمذته حدأ أفالطون أن إال مكتوبا، أثرا خيلف مل سقراط أن ورغم، التوليدي احلوار على القائم الفلسفي

 .الشهرية

 

 ،)Logos( اللوغوس ليحل األسطورة ومواجهة ملعارضة امليالد قبل السادس القرن يف األوىل بدايتها يف الفلسفة جاءت وهكذا   

 اللوغوس سيحل وهكذا ،)األسطورة تعين يونانية كلمة وهو( Mythos امليتوس حمل) والعلم العقل املبدأ، اخلطاب، تعين يونانية كلمة وهو(

 اخلطاب ظهور مع بارز بشكل ظهر فاللوغوس ،اخليايل السرد فيه يستعمل الذي امليتوس حمل احلجة توظيف خالل من الربهان يستعمل الذي

 العوامل هذه إىل باإلضافة ،"فرنان بيري جون" تأكيده إىل يذهب ما وهذا ،والربهان واحلجة املنطقية والصرامة العقالنية يعتمد الذي املكتوب

 هذه ويف، النابض قلبها Agora العمومية الساحة تعترب كانت حيث املدينة الدولة نظام هو سياسي نظام ظهور يف أساسي آخر عامل هناك

 باملسرح االستمتاع وكذا واالجتماعية والسياسية الفكرية قضاياهم كل ومناقشة واملشورة الرأي لتبادل املواطنني بني يتم اللقاء كان الساحة

 سروأ عائالت على حكرا كانت أن بعد عاما شأنا واملعرفة السلطة أصبحت مت ومن املدينة، مواطين بني واملعرفة الثقافة أشاع مما عامة، والفنون

 وخاصة اليونانية املدن انفتاح الدولة،/املدينة جانب إىل ساهم وقد، للمجتمع العام السري على حيافظ كنظام الدميوقراطية أظهرت وهكذا معينة،

 السلم وسيادة احلروب انتهاء بعد إستراتيجية مكانة يبوئها الذي التجاري مينائها يفضل ااورة الدول على) اجلغرايف ملوقعها نظرا( أثينا منها

 .الفلسفة وانتشار تطور يف ذلك، عقب

 مراكز إىل بعد فيما وانتقاهلا اليونان بالد يف الفلسفة دعائم إرساء يف أخرى عوامل جانب إىل سيساهم الشرطني هذين تضافر إن

 :مها كلمتني من مركبة يونانية لفظة هي philosophie الفلسفة أن سنجد فإننا الفلسفة، لنشأة اللغوي اإلطار حتديد حاولنا وإذا، أخرى

 رياضيات عامل وهو "فيتاغورس" ويعترب ،Philosophia احلكمة حمبة أي حكمة وتعين Sophia وصوفيا ،حمبة/حمب وتعين Philia فيليا

 .للحكمة حمبا يكون أن لنفسه أراد من وأول االسم هذا عليها أطلق من أول امليالد قبل السادس القرن يف يوناين وفيلسوف
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