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• �أبحاث �إن�سانية
• �أبحاث ا�سالمية وقانون
• �أبحاث اجتماعية

ملاذا مل تقبل الفل�سفة يف الثقافة العربية؟
• عبد اجلليل كاظم الوايل

تعد م�شكلة عدم قبول الفل�سفة يف الثقافة العربية مركبة ،ت�ستحق الدر�س والتحليل ،وتعود
يف جوهرها �إلى طبيعه ت�شكيل الثقافة العربية من جانب ،ومن جانب �آخر تعود �إلى الفل�سفة
ذاتها.
فعلى �صعيد ت�شكيل الثقافة العربية� ،أ�سهمت عنا�صر عديدة بت�شكيلها ،بع�ض منها عربي
ي�ستمد �أ�صوله من بيئة العرب ،والآخر غري عربي ،وفد �إلى بيئة العرب قبل الإ�سالم وبعده،
�إذ مل تكن اجلزيرة العربية فقط البيئة التي �أنتجت الثقافة العربية ،بل �إن هناك مدنا
عربية �أنتجت ح�ضارات مت�ألقة كح�ضارتي وادي الرافدين والنيل و�سب أ� وحمري ،و�أ�سهمت تلك
احل�ضارات مبوروثها الثقايف يف بناء ثقافة العرب.
ف�ضال عن ذلك ،فان للإ�سالم كدين ،م�ساهمة متميزة يف �صقل وتهذيب الثقافات املوجودة
قبل ظهوره ،والثقافات الوافدة بعد انت�شاره يف خمتلف بقاع العامل.
وقد برز يف خ�ضم هذا املزيج الثقايف تيار نقدي حديث �ضد الفل�سفة ،وهو اجتاه حديث
مقارنة بعمق تاريخ الثقافة العربية التي تعود �إلى �آالف الأعوام قبل امليالد؛ هذا التيار النقدي
ا�ستخدم الدين ال�سيا�سي يف هدم الفل�سفة.
اما العامل الثاين الذي �أ�سهم بعدم قبول الفل�سفة يف البيئة العربية ،فيعود �إلى الفل�سفة
ذاتها ،اذ انها ح�سب ما هو معروف ،يونانية الأ�صل والإبداع ،واليونان خمتلفون عن �سائر
• ا�ستاذ يف جامعة الإمارات العربية املتحدة ،ق�سم الفل�سفة ،الإمارات.
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�شعوب العامل بعدة عنا�صر ،كالدين ،اذ ان تعدد الأديان م�س�ألة متاحة عندهم ،وال ي�س�أل
القانون وال العرف االجتماعي عن هذا التعدد ،كذلك النظام ال�سيا�سي اليوناين ،خمتلف
عن غريه ،اذ ابدع اليونان اول منوذج نظام دميقراطي يف العامل ،وت�أ�س�ست عليه كل ا�شكال
الدميقراطيات الالحقة.
كما يختلف اليونان اي�ضا يف تركيبتهم االجتماعية التي تتكون من الأحرار والعبيد
والربابرة ،وكذلك يف عاداتهم وتقاليدهم ،فلديهم نظرة خا�صة باملر�أة والعبيد واملواطنة،
ف�ضال عن حرية الفكر ،والأكرث من هذا فانهم امة متميزة عن الأمم الأخرى يف اجناب عدد
كبري من الفال�سفة خالل  1200عام من عمر ح�ضارتهم.
يف ورقتي البحثية هذه� ،س�أحلل هذين امل�ؤثرين :الثقافة العربية والفل�سفة اليونانية ،لأ�صل
عربهما �إلى ت�شخي�ص ا�سباب عدم قبول الفل�سفة يف الثقافة العربية.
املحور الأول :الثقافة العربية

تتمثل عنا�صر تكوين الثقافة العربية يف:
.1فكر احل�ضارات القدمية ،واملتمثل يف ح�ضارات :وادي الرافدين والفراعنة ومدن
اليمن ،وكذلك املدار�س الثقافية قبل ظهور الإ�سالم ،كـ :الإ�سكندرية وانطاكية والرها
ون�صيبني.
.2الدين.
 .3الأدب والفل�سفة الإ�سالمية والفقة والت�صوف وعلم الكالم.
 .4الرتاث الثقايف الأجنبي املرتجم.
 .1فكر احل�ضارات القدمية

�أنتجت احل�ضارات القدمية فكرا متميزا و�أ�سهمت ب�إحداث نقالت متميزة يف تاريخ تطور
الفكر الإن�ساين ،وكتبت بحوث ودرا�سات عديدة ،ت�شري �إلى �أفكار هذه احل�ضارات ،لكن
وح�سب اعتقادي ،ف�إننا ما نزال بحاجة �إلى �إعادة قراءة فكر هذه احل�ضارات نقديا ،لن�صل
فيها �إلى ت�شخي�ص نقاط �ضعفنا وحماولة �إعادة منهجية فكرها ،مبا يتواءم مع ما افرزه
الع�صر احلديث من اجنازات ،وهنا ال بد من الإ�شارة �إلى �أهم ما �أجنزته تلك احل�ضارات:
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.1 .1ح�ضارة وادي الرافدين
.1.1.1بحثوا يف �أ�صل العامل ،وو�ضعوا ت�صورا عن املحيط �أو البحر الذي كان موجودا
قبل ان ت�سمى ال�سماء ،وان تعرف االر�ض.
 .1.1.2و�ضعت هذه الأمة ،البذرة الأولى للتوحيد يف حقول الديانات واللبنة الأولى يف
�صرح الأخالق وال�سيا�سة والقانون والعلوم والريا�ضة والطبيعة والفن.
 .1.1.3اخرتعت الكتابة امل�سمارية.
 .1.1.4و�ضع البابليون ا�س�س اجلرب والهند�سة ،واوجدوا طريقة اجلذر الرتبيعي،
والنظام ال�ستيني يف احل�سابات؛ � 1ساعة =  60دقيقة و 1دقيقة =  60ثانية.
 .1.1.5و�ضعوا فكرة الدولة الكونية ،فالكون عند البابليني ي�ضم كل ما يف الوجود؛ الب�شر،
احليوانات ،اجلمادات ،الظواهر الطبيعية ،وكذلك الفكر املجرد ،كالعدالة واال�ستقامة،
والدائرة ،وهذه كلها اع�ضاء يف دولة ما ،يتمايز بع�ضها عن الآخر ،وفق ًا ملقايي�س القوة.
 .1.1.6و�ضعوا ا�س�س علم الفلك ،وحتديد طرق ال�شم�س والكواكب واالنقالبني ال�شتوي
وال�صيفي ،واالعتدالني الربيعي واخلريفي .
.2.1احل�ضارة امل�صرية القدمية :و�أهم �أفكارها ،هي:
 .2.1.2اخللود؛ القائم على �أن املوت يعقبه البعث.
 .2.1.3فكرة الثواب والعقاب وارتباطها بالقانون الأخالقي.
 .2.1.4اختالف النف�س عن اجل�سد ،وان الإن�سان عندما ميوت ،ميوت اجل�سد ،والنف�س
تبقى خالدة.
 .2.1.5الربط بني ال�سيا�سة والأخالق.
 .2.1.6اجنازاتهم يف الفن والهند�سة املعمارية والتنظيم احلكومي.
 .2.1.7تعدد الآلهة ،فكان هناك �آلهة للرياح والأمطار وظواهر ال�سماء ،وجريان النيل
وتعاقب الفي�ضانات ،وعلى الرغم من هذا التعدد� ،إال �أنهم ي�ؤمنون ب�إله واحد ،وا�شهر �أعالم
هذه احل�ضارة هو (اخناتون) الذي كان يدعو �إلى (عبادة �إله واحد ،ودولة عاملية ،وقانون
عاملي واحد يخ�ضع له كل الب�شر) .
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 3.1ح�ضارات دول اليمن
ن�ش�أت دول متعددة يف اليمن ،وانتجت ثقافة وفكرا لهما اثرهما يف تاريخ الفكر الإن�ساين،
ومن هذه الدول :معني ،قتبان ،ح�ضرموت� ،سب�أ ،وحمري ،ومن اهم اجنازاتها:
 .3.1.1تقدمهم يف طرق الري وعمارة ال�سدود والقناطر.
 .3.1.2تقدمهم يف ال�صناعات والهند�سة والفنون.
 .3.1.3ا�ستخدامهم العملة يف التعامل التجاري ،وتتمثل بامل�سكوكات الذهبية والف�ضية
والنحا�سية.
 .3.1.4ابداعهم يف فن الزخرفة والت�صوير.
 .3.1.5ت�شيدهم للمباين ال�ضخمة ،وما نحتوه على اجلبال.
 .3.1.6مهارتهم يف التجارة مع خمتلف البلدان التي تعاملوا معها .
.4.1املدار�س الثقافية قبل الإ�سالم
انت�شرت مدار�س عديدة يف البيئة العربية الإ�سالمية قبل ظهور الإ�سالم ،وكان للأمناط
الثقافية التي كانت �سائدة فيها ،دور كبري يف ت�شكيل طبيعة الفكر الفل�سفي الذي ظهر فيما
بعد ،ومنها:
 .4.1.1مدر�سة الإ�سكندرية ،وكانت جتمع يف ثقافتها االجتاه امل�شائي الأر�سطي ،وميثل
تالمذة �أر�سطو الذين هربوا من �أثينا ،نتيجة ا�ضطهاد اليونانيني للمقدونيني وكل من له
عالقة مبقدونيا بعد موت الإ�سكندر.
وجتمع هذه املدر�سة �أي�ضا ،تراث م�صر القدمي وتيارات دينية �شرقية عديدة ،ف�ضال عن
التيارات الفل�سفية الأخرى ،كامل�سيحية والأفالطونية املحدثة ،واطلع الفال�سفة امل�سلمني على
�أغلب هذا الرتاث الفل�سفي.
.4.1.2مدر�سة انطاكية يف حلب ،ويعود ت�أ�سي�سها الى عام  300ق.م وتعد ثالث �أهم املدن
الرومانية ،وهي مدر�سة الهوتية يغلب عليها الفل�سفة الأفالطونية ،اذ يدافع فال�سفتها عن
الدين بحجج فل�سفية ،ونقلت م�ؤلفات اليونان �إلى ال�سريانية ،بخا�صة كتاب العبارة والقيا�س
لأر�سطو.
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 .4.1.3مدر�ستي الرها ون�صيبني ،اذ تقع مدينة الرها �شمال غرب العراق ،وفيها 300
�صومعة ودير للرهبان؛ احتلها العرب عام 659م عندما فتحوا العراق ،وكانت تنت�شر فيها
الثقافة اليونانية ،د ّر�س فيها منطق �أر�سطو واي�ساغوجي فرفوريو�س.
�أما ن�صيبني ،فتقع �شمال غربي املو�صل يف العراق ،وكانت مدر�سة مزدهرة ،مل ت�أفل
ثقافتها اال بعد ت�أ�سي�س مدر�سة بغداد يف القرن ال�سابع.
 .4.1.4مدر�سة جندي�سابور ،وهي مدينة يف خوز�ستان ،ذات طابع طبي ،د ّر�س فيها الطب
وعولج املر�ضى من قبل �أطباء يونانيون وهنود ،وا�ستولى العرب عليها عام 738م ،وا�ستعان
اخللفاء ب�أطبائها لتعليم الطب يف بغداد.
.4.1.5مدر�سة حران ،وهي مدينة قدمية �شمال العراق ،تهتم بالفلك والريا�ضيات ،ومن
بني رجالها :ثابت بن قره وابن �سنان الطبيب والتباين وابوجعفر اخلازن الريا�ضي.
غلب على جميع هذه املدار�س ،الطابع الفل�سفي والديني ،وهي متثل تراثا ثقافيا ا�ستفاد
منه الفال�سفة امل�سلمون بعد فتح البلدان التي كانت فيها هذه املدار�س ،واطالعهم على تراثها
الثقايف الذي ترجم من ال�سريانية �أو اليونانية �إلى العربية .
 .2الدين

يعد القر�آن الكرمي؛ امل�صدر الأول الذي ا�ستقى منه الفال�سفة امل�سلمون فل�سفتهم ،وورد
لفظ احلكمة مبعنى :العلم احلق �أو ال�صادق او تعقل الأمور ،يف �آيات قر�آنية عديدة ،كما يف
قوله تعالى (ي�ؤتي احلكمة من ي�شاء ،ومن ي�ؤت احلكمة فقد �أوتي خريا كثريا)  ،وقوله تعالى
(ويعلمه الكتاب واحلكمة والتوراة والإجنيل)  ،ومعنى ذلك �أن القر�آن الكرمي ،حث على
مبادى يهتدي بها عندما يفكر بالكون او يت�أمل الإن�سان
النظر والتفكري العقلي وو�ضع للعقل
ْ
ككيان ،ويحدد طبيعة وجوده مقارنة باملوجودات الأخرى� ،أو يحلل ال�شخ�صية الإن�سانية،
كنف�س وج�سد �أو كذات مفكرة ،وي�ستهدي من حتليله الى حتديد قيمة هذا الإن�سان وموقعه،
�أو يف�سر الظواهر التي حتكمه ،ومعرفة القانون الذي ي�سري عليه ،لذا كان اندفاع الفال�سفة
للتفل�سف مبني ًا على دينهم ،وبتم�سكهم بالإ�صول التي ر�سمها لهم الدين ،وميكن القول �إن �أثر
القر�آن الكرمي يف مو�ضوع التفل�سف هو:
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 .2.1احلث على النظر والت�أمل.
� .2.2إذ �أو�ضح مو�ضوعات تتعلق بالإلهيات ،كوجود اهلل ووحدانيته ،والبعث واليوم الآخر،
ويعد هذا الو�ضوح م�صدرا �أ�سا�سا عند الفال�سفة امل�سلمني يف مو�ضوع الإلهيات.
 .2.3وحث امل�سلمني للدفاع عن عقيدتهم ،فقدم �آيات عديده لال�ستعانة بها يف الرد
على العقائد واملذاهب الأخرى ،وا�ستخدم الفال�سفة وعلماء الكالم تلك الآيات للدفاع عن
دينهم.
 .2.4كما تناول اجلوانب الروحية وما ينبني عليها من �ضرورات القيام بتهذيب النف�س
والبدن ،وهذا ما ا�ستعان به الفال�سفة يف مو�ضوع علم الأخالق.
 .2الأدب والفل�سفة الإ�سالمية والفقه والت�صوف وعلم الكالم

الأدب؛ واحد من ابرز عنا�صر تكوين الفكر العربي ،ومرتكز �أ�سا�س عرفت به الثقافة
العربية ،وال�شعر ابرز عنا�صره ،ومن م�صادر ال�شعر اجلاهلي ،دواوين ال�شعراء ومنها دواوين
ال�شعراء ال�ستة اجلاهليني :امرئ القي�س والنابغة وزهري وطرفة وعنرتة وعلقمة ،ودواوين
القبائل ،وهي كال�سجالت ل�شعر القبائل ،ومعر�ض حلوادثها ووقائعها ،وديوان ملفاخرها،
و�أغلب هذه الدواوين فقدت ومل يبق منها �إال النزر الي�سري.
اما املختارات ال�شعرية ،فمن بينها املف�ضليات ،ن�سبة �إلى املف�ضل ال�ضبي ،جامعها،
والأ�صمعيات وجمعها الأ�صمعي عبد امللك بن قريب ،وجمهرة ا�شعار العرب وودواوين
احلما�سة؛ اما الكتب الأدبية واللغوية والتاريخية فمن مناذجها طبقات فحول ال�شعراء،
وال�شعر وال�شعراء البن قتيبة والبيان والتبيني للجاحظ والكامل للمربد ،اما الكتب التاريخية،
فمثل تاريخ الطربي وابن الأثري ،ونقد ال�شعر لقدامة وال�صناعتني لأبي هالل الع�سكري
والعمدة لأبن ر�شيق .
�أما الفل�سفة الإ�سالمية فبد�أت منذ ان ظهر الفيل�سوف الأول الكندي عام 801م ،وقد
توالى ظهور الفال�سفة امل�سلمني بعده ،كـ :الفارابي ،وابن �سينا والغزايل وابن م�سكويه ،وابن
باجه ،وابن طفيل وابن ر�شد وابن خلدون ،وغريهم.
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�أما �أهم اجنازاتهم فتمحورت يف� :أدلة حدوث العامل ،نظرية املعرفة ،النف�س الإن�سانية،
نظرية العقول ،تق�سيم العلوم ،امل�صطلح الفل�سفي ،املو�سيقى ،والنظرية ال�سيا�سية
والأخالقية.
اي�ضا كان للفقه والت�صوف ادوار يف ت�شكيل الثقافة العربية ،فالفقه ،علم لظاهر ال�شريعة،
والت�صوف علم باطن ال�شريعة ،ولكل منهما ر�ؤيته وتوجهاته ،وقد حتول علم الفقه من علم
الأحكام ،اي العلم الذي يتناول حياة امل�سلم� ،إلى علم اخالقي تهذيبي ،وهذا االجتاه يت�سم
بالزهد والت�صوف ،الذي يعطي املفهومات الفقهية اجلامدة من حتليل وحترمي ،روحا جديدة،
ميزجها بالعاطفة الدينية التي ت�ؤ�س�س على اعمال القلب والوجدان ،وقد دفع املت�صوفة ثمن
هذا التحول بان خ�سروا رجاالتهم ،مثل :م�صرع احلالج.
وال بد من القول �إن الفقهاء ال يعرتفون بالعلم الباطن الذي ينادي به املت�صوفة ،بل ي�ؤمنون
بالعلم الظاهر فقط ،وا�ستمر ال�صراع بينهم على هذه النقطة اخلالفية .ويف احلقيقة اي�ضا،
فان ال�صراع �سيا�سي ،يوظف فيه الدين ك�ستار لتحريك عامة النا�س على نظام احلكم ،الن
ال�صوفية ،حركة ملقاومة طغيان احلكام وتكالب النا�س على امللذات وال�شهوات.
وكان هدف املت�صوفة ،تهذيب النفو�س وحتريرها من قيود اجل�سد ،والتطلع �إلى حياة
روحية جتعل النا�س اقرب ما يكونون �إلى ربهم؛ فكلما مت�سك النا�س باجلانب املادي للحياة،
يتجه ال�صوفية �إلى اجلانب الروحي النت�شال املجتمع من اجلوانب املادية .لذا ابدعوا �أجمل
النظريات يف احلب الإلهي ،مثلما هو احلال عند معروف الكرخي او عند �صوفية بغداد ،ومن
نظرياتهم :مقام الفناء والبقاء ،ونظرية وحدة ال�شهود .
اما علم الكالم؛ كما عرفه ا�صحابه وامل�شتغلون به ،فهو علم يبحث يف الأحكام االعتقادية،
وي�سمى بـ"علم التوحيد وال�صفات" ،على العك�س من علم الفقه الذي يبحث يف الأحكام
العملية ،والعالقة بينهما كالفرع والأ�صل ،وي�ستخدم علماء الكالم الأدلة العقلية للدفاع عن
العقائد الإ�سالمية �ضد الآراء املخالفة لها.
وقد ن� أش� هذه العلم ،جراء اخلالفات حول بع�ض الن�صو�ص الدينية ،اي تف�سري العقائد،
واي�ضا نتيجة للخالف ال�سيا�سي الذي ادى �إلى ن�شوء الفرق الكالمية ،وال�سبب الآخر لن�ش�أته،
التقاء الإ�سالم بح�ضارات وديانات خمتلفة ،لذا احتاج امل�سلمون للدفاع عن عقيدتهم،
وال�سبب الأخري ،هو ترجمة الفل�سفة اليونانية وظهور ن�شاط فكري فل�سفي� ،ساعد على ظهور
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علم الكالم يف هذا اخل�ضم اجلديل الفكري.
بحث علماء الكالم يف مو�ضوعات قريبة من الفل�سفة اكرث من العقائد ،ومنها :اجلواهر
واعرا�ضها ،وطبائع املوجودات ،ومثلت املعتزلة االجتاه العقلي يف علم الكالم .كما خا�ض
املتكلمون اي�ضا يف م�سائل الطبيعيات والإلهيات والريا�ضيات ،وكلها مو�ضوعات فل�سفية،
وك�أمثلة على الفرق الكالمية :املعتزلة والأ�شاعرة واملرجئة واجلربية وغريهم .
.4الرتاث الثقايف الأجنبي املرتجم

بد�أت حركة الرتجمة يف املدار�س الثقافية التي ذكرناها �سابقا ،اذ كان �أغلب مفكريها
يرتجمون الفل�سفة والعلم من خمتلف اللغات �إلى اللغة ال�سائدة� ،أما ترجمتها �إلى العربية،
فازدهرت يف الع�صر العبا�سي الأول ،وحتديدا يف ع�صر امل�أمون ،و�سنذكر �أ�شهر املرتجمني
للكتب الفل�سفية:
 .4.1يوحنا بن البطريق (؟ 815-م)؛ ترجم حماورة طيماو�س لأفالطون والتاريخ
الطبيعي وكتاب ال�سماء والعامل ،وكتاب احليوان و�أجزاء من كتاب النف�س الر�سطو.
 .4.2ق�سطا بن لوقا ( 900-820م)؛ ترجم �شرح الإ�سكندر الأفرودي�سي لل�سماع الطبيعي
لأر�سطو ،و�شرح الإ�سكندر لكتاب الكون والف�ساد لأر�سطو.
 .4.3عبد امل�سيح بن عبد اهلل الناعمه احلم�صي ،ترجم ال�سوف�سطيقا �أو االغاليط
لأر�سطو ،و�شرح يحيى النحوي على ال�سماع الطبيعي ،واثولوجيا �أر�سطو ،وهو �شرح للتا�سوعات
الرابعة واخلام�سة وال�ساد�سة لأفلوطني ولي�س لأر�سطو.
 .4.4حنني بن �أ�سحاق (873 -810م)؛ عينه امل�أمون رئي�سا لبيت احلكمة يف بغداد،
وكان يجيد الفار�سية واليونانية والعربية وال�سريانية ،ومن ترجماته لأفالطون كتب :ال�سيا�سة
والنوامي�س وطيماو�س ،ولأر�سطو ترجم املقوالت وكتب العبارة والقيا�س والكون والف�ساد
والنف�س.
 .4.5ا�سحق بن حنني (؟  911-م)؛ عاون والده يف بيت احلكمة وترجم لأفالطون
�سوف�سطيقا ،ولأر�سطو الكون والف�ساد والنف�س ،وجزء من كتاب احلروف.
 .4.6ثابت بن قره (900-826م)؛ ترحم �شرح ال�سماع الطبيعي لأر�سطو.
وهناك مرتجمون �آخرون؛ منهم :احلجاج بن مطر ،وحبي�ش بن احل�سن الأع�سم ،وابو
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زكريا يحيى بن عدي ،وابو على عي�سى بن ا�سحاق بن زرعة ،و�أبو ب�شر متى بن يون�س القنائي،
و�سنان بن ثابت بن قرة احلراين.
مل يكتف املرتجمون بنقل الن�صو�ص الأ�صلية للفال�سفة بل نقلوا �شروحاتهم و�شروحات
تالمذتهم على الكتب الفل�سفية ،ما �شكل مادة ثقافية� ،أ�سهمت بتكوين الثقافة العربية .
املحور الثاين :الفل�سفة اليونانية

يعد طالي�س الفيل�سوف الأول على �صعيد احل�ضارة اليونانية ،ويرتبط ظهوره بتنبئه
بك�سوف ال�شم�س الذي وقع عام 585ق.م ،على الرغم من �أنه كان م�سبوقا مبرحلة امليثولوجيا
عند اليونان ،ومتثلت بهومريو�س وهزيود والنحلة االورفية ،وهو احد احلكماء ال�سبعة،
لكن �شخ�صيته طالي�س وتنب�ؤه ،هما ما يبد أ� منها م�ؤرخو الفل�سفة اليونانية ،والتي متتد من
القرن ال�ساد�س قبل امليالد �إلى القرن ال�ساد�س امليالدي ،وحتديدا عام 529م ،عندما اغلق
االمرباطور الروماين جي�ستان املدار�س الفل�سفية ماعدا تلك التي ت�سمح بها الكن�سية ،وتق�سم
هذه الفرتة الزمنية �إلى املراحل التالية:
الفل�سفة قبل �سقراط

امتدت من القرن ال�ساد�س ق.م �إلى منت�صف القرن اخلام�س ق.م ،بحيث بد�أت بطالي�س
ومدر�سته الطبيعية وهرياقليط�س واملدر�سة الفيثاغورية واملدر�سة الإيلية وامباذوقلي�س
وانك�ساغورا�س واملدر�سة الذرية واملدر�سة ال�سوف�سطائية ،وخا�ضت يف الت�أمل الفل�سفي،
الطبيعة والكون والإن�سان.
الفل�سفة ال�سقراطية

ميثلها �سقراط وافالطون وار�سطو� ،إذ اهتموا ببناء الأنظمة الفل�سفية ،بخا�صة �أفالطون
وار�سطو ،وقدما حلوال للم�شكالت التي عاجلها فال�سفة املرحلة الأولى �أي قبل �سقراط� ،أما
�سقراط ،ف�إنه م�ؤ�س�س علم الأخالق واملنهج ،وقد ازدهر ن�شاطهم يف القرن الرابع ق.م.
الفل�سفة الهلين�ستية

تق�سم على مرحلتني؛ الأولى:تيمثلها الرواقية والأبيقورية والأفالطونية وامل�شائية ،والثانية؛
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فتمثل ظهور الفيثاغورية والأفالطونية املحدثتني ،و�سيطرة الت�صوف والأفكار ال�شرقية على
مدر�سة الإ�سكندرية.
وعليه ،فان امليزة الأولى التي متتاز بها الفل�سفة اليونانية ،هي ذلك الكم الكبري من
الفال�سفة واملدار�س الفل�سفية ،التي تنفرد فيها مقارنة بالفل�سفات التي ظهرت فيما بعد،
كالأ�سالمية وامل�سيحية واحلديثة واملعا�صرة.
ثم ان الفال�سفة اليونان ومدار�سهم الفل�سفية ،مل يتفقوا يف �أغلب مو�ضوعات تفل�سفهم،
بل ترى التنوع والتغري يف فل�سفاتهم ،وهذا التنوع مل يق�صر على الفال�سفة الذين ينتمون
�إلى مدر�سة فل�سفية واحدة فقط ،فمثال مل يتفق فال�سفة املدر�سة الطبيعية الأولى (طالي�س
وانك�سمندر وانك�سيمان�س) على ت�سمية املبد�أ الأول ،لكنهم اتفقوا على كونه �شيئا ماديا،
وكذا احلال بالن�سبة للفال�سفة الآخرين ،فهرياقليط�س يقول باحلركة والتغري والتبدل ،بينما
بارمنيد�س ومدر�سته الفل�سفية تقول بالثبات وان العامل �ساكن ونفى وجود احلركة.
مل ترق املدر�سة الفيثاغورية لها فكرة املبد�أ املادي بل قالت بالعدد ،وامباذوقلي�س رف�ض
فكرة املبد أ� الواحد وقال بالتنوع (املاء والهواء والنار والرتاب) ،و�سبقه يف ذلك انك�ساغورا�س
الفيل�سوف الذي ار�سى االجتاه الثنائي يف الفل�سفة اليونانية.
كما مل تناق�ش املدر�سة ال�سوف�سطائية ،فكرة املبد�أ الأول بل جتاوزتها ،فاعتربت النقا�ش
فيها م�ضيعة للوقت ،مثلما هو احلال يف التفكري بالدين او الإله الذي رف�ض بروتاغورا�س
النقا�ش فيه ،لغمو�ض املو�ضوع وق�صر العمر ،وهذه املدر�سة حولت جمرى التفكري من
الكون �إلى الإن�سان ،و�آمنت بن�سبية املعرفة ،تلك الفكرة التي مل تعجب �سقراط الثائر على
ال�سوف�سطائية ،والذي �أر�سى مبادئ علم الأخالق وو�ضع نظرية الإدراكات العقلية ،التي
�أكملها تلميذه �أفالطون ،بحيث و�ضع اجلواهر يف عامل م�ستقل �سماه عامل املثل ،ذلك العامل
الذي �أنزله �أر�سطو �إلى الأر�ض ،وو�ضع اجلواهر يف الأ�شياء ولي�س يف عامل مفارق.
�إن مو�ضوعات الفل�سفة هذه� ،سواء يف الفل�سفة قبل �سقراط �أو يف املرحلة ال�سقراطية،
مل ت�ستمر على الوترية نف�سها ،بل ان املرحلة الهلين�ستية مثلت �ضعف الفل�سفة اليونانية،
و�أغلب الأفكار التي طرحت فيها �صدى وتكرار ملا طرح يف املراحل الفل�سفية ال�سابقة� ،إذ ان
الرواقية� ،صدى لفل�سفة هرياقليط�س ،والأبيقورية تكرار لفل�سفة الذرية ،و�أفلوطني منوذج
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�أفالطون غري املتطور ،وعليه ميكنني القول ان هذا التنوع والتغري يف الفل�سفة اليونانية� ،سمة
ثانية تت�سم بها هذه الفل�سفة ،وباعتقادي اي�ضا انه �سر قوتها ودميومتها وبقائها حية منذ �أن
قالها ا�صحابها و�إلى الآن .
املحور الثالث :حمنة الفل�سفة

ما مر ي�ؤكد �أن الفل�سفة ،لفظة دخيلة على العربية ،وان �أول من �أطلقها هم اليونان،
وعرفها الفال�سفة امل�سلمني يف ع�صر الرتجمة ،وعرفوها تعريفات متعددة ومتباينة ،وكل
تعريف يتنا�سب مع طبيعة النظام الفل�سفي الذي ي�ضعه الفيل�سوف ،فالكندي قال �إنها (علم
الأ�شياء بحقائقها بقدر طاقة الإن�سان ،الن غر�ض الفيل�سوف يف علمه �إ�صابة احلق ،ويف عمله
العمل باحلق) .
�أما الفارابي فعرفها (العلم باملوجودات مبا هي موجودة)  ،وابن �سينا قال عنها (احلكمة
ا�ستكمال النف�س الب�شرية بت�صور الأمور والت�صديق باحلقائق النظرية والعملية على قدر
الطاقة الب�شرية)  ،واتفق ابن ر�شد مع تعريف �أر�سطو للفل�سفة ،فقال ب�أنها النظر يف املوجود
مبا هو موجود .
ال يرتبط عدم قبول الفل�سفة يف الثقافة العربية ب�أي رابط مع النتاج الثقايف للح�ضارات
القدمية ،وال مع املدار�س الثقافية القدمية ،وال مع القر�آن وال�سنة النبوية ،بل ان م�شكلتها
ن�ش�أت مع ترجمة الفل�سفة اليونانية ،وبد أ� اخلالف بني الفال�سفة يف كيفية قبول الفكر الفل�سفي
اليوناين ب�سماته املختلفة عن الفكر العربي ،لذا ظهر ال�صراع ،ومتثل يف:
.1تكفري الغزايل البن �سينا وللفال�سفة امل�سلمني الذين اتبعوه ،يف ثالث م�سائل ،وبدعهم
يف  17م�س�ألة ،ت�شكل ما حتدث عنه ابن �سينا يف كتابه ال�شفاء ،والف الغزايل كتابه ال�شهري،
تهافت الفال�سفة ،الذي يناق�ش فيه  20م�س�ألة 16 ،منها يف الإلهيات ،و 4يف الطبيعيات،
ومو�ضوعات هذه امل�سائل هي نف�سها التي يتحدث عنها علم الكالم ،مثل :قدم العامل �أو
حدوثه ،وذات اهلل و�صفاته ،ونفي ال�شريك عنه ،وغريها ،اما يف الطبيعيات ،فاعترب الغزايل
ان هذه الق�ضايا تناق�ض العقيدة الإ�سالمية ،وهذه امل�سائل الأربع هي :ال�سببية ،جوهرية
النف�س وا�ستقاللها ،خلود النف�س ،وم�س�ألة ح�شر الأج�ساد.
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يقول الغزايل يف مقدمة كتابه تهافت الفال�سفة:
"ان طائفة يعتقدون يف انف�سهم التميز عن الأتراب والنظراء ،مبزيد من الفطنة
والذكاء قد رف�ضوا وظائف الإ�سالم من العبادات ،وا�ستحقروا �شعائر الدين ،وامنا م�صدر
كفرهم �سماعهم �أ�سماء هائلة ك�سقراط وبقراط و�أفالطون و�أر�سطوطالي�س وامثالهم،
واطناب طوائف من متبعيهم و�ضاللهم يف و�صف عقولهم ،وح�سن �أ�صولهم ،ودقة علومهم
الهند�سية واملنطقية والطبيعية والإلهية ،فلما ر�أيت هذا العرق من احلماقة ناب�ضا على ه�ؤالء
الأغبياء ،انتدبت لتحرير هذا الكتاب ردا على الفال�سفة القدماء ،مبينا تهافت عقيدتهم،
وتناق�ض كلمتهم فيما يتعلق بالإلهيات ،وكا�شفا عن غوائل مذهبهم وعوراته التي هي على
التحقيق م�ضاحك العقالء ،وعربة عن الأذكياء" .
كتب الغزايل تهافت الفال�سفة عندما كان يدر�س يف بغداد ،وقد ا�ستدعاه الوزير ال�سلجوقي
نظام امللك ،واعرتف الغزايل بان نيته يف كتابته يف ذلك العهد مل تكن "�صاحلة لوجه اهلل بل
باعثها وحمركها طلب اجلاه وانت�شار ال�صيت"  .ويقول "وكنت يف ذلك الزمان �أن�شر العلم
الذي يك�سب اجلاه و�أدعو �إليه بقويل وعملي وكان ذلك ق�صدي ونيتي" .
ويف احلقيقة ،فان الغزايل ال يعرف اللغة اليونانية مثل الكندي والفارابي ،وان معلوماته
ي�ستقيها من الفارابي وابن �سينا ،ومن ترجمات الفل�سفة اليونانية ،وهو يجهل حتى طبيعة
الفكر اليوناين ،ودليل ذلك ما كتبه يف املقدمة الأولى من كتابه تهافت الفال�سفة ،يقول
بانه �سريد على ار�سطو ح�سب ما نقله ابن �سينا والفارابي "�إنا مقت�صرون على رد مذاهبهم
بح�سب نقل هذين الرجلني كي ال ينت�شر الكالم بح�سب انت�شار املذاهب"  ،وعليه ،فانه مل
يتعرف على الفكر اليوناين مبا�شرة" ،وميكن ان نفرت�ض افرتا�ضا �أنه تعرف عليها ووجدها
غري قابلة للنق�ض وال�سجال ،لكونها خالية من ا�شكاليات املتكلمني التي تدور حول ذات اهلل
و�صفاته و�أفعاله ،وبالتايل ،فال جمال للرد عليه وال لتكفريه ،خ�صو�صا وهو يقع خارج الإ�سالم
وقبله بقرون"  ،ثم ان ار�سطو مل يكن معنيا بح�شر الأج�ساد والأبدان او �صفات ال�صانع؛ هذه
املو�ضوعات ناق�شها الكالميون امل�سلمون ولي�س ار�سطو ،واليونان مل يكونوا مهتمني مبثل هذه
املو�ضوعات.
خال�صة القول ،كان الغزايل مت�صوفا اكرث من كونه فيل�سوفا ،ثم ان اعرتا�ضه على ابن
�سينا ،ايديولوجي اكرث من كونه فل�سفي ،وان طريقتة ال�سف�سطائية يف كتابه تهافت الفال�سفة
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مل تلق اي رواج من قبل املفكرين الذين جاءوا بعده ،كال�شهر�ستاين يف الرد على ابن �سينا
او فخر الدين الرازي الذي رد على الفال�سفة واملتكلمني مبو�ضوعية ،وكذلك ما فعله ابن
ر�شد ،وميكن القول �إن غالبية الباحثني العرب �أخرجوا الغزايل من دائرة الفال�سفة ،وحملوه
م�س�ؤولية انهيار الفكر الفل�سفي يف العامل الإ�سالمي ،واتهموه ب�أنه كان ال�سبب يف الرتاجع
احل�ضاري الذي �شهدته الأمة الإ�سالمية ،وما تزال تعي�شه حتى اليوم.
ال�شهر�ستاين؛ خلف الغزايل يف التدري�س باملدر�سة النظامية ببغداد ،وكان اكرث مو�ضوعية
وحيادية من الغزايل ،ورد على ابن �سينا ،وناق�شه مناق�شه منطقية ليبني مواطن ال�ضعف
والتناق�ض يف مذهبه ،وقد عر�ض �آرائه يف كتبه :امللل والنحل ،املت�أخرون من الفال�سفة،
م�صارعة الفال�سفة ،نهاية الإقدام يف علم الكالم.
نقد ال�شهر�ستاين كتاب الغزايل مو�ضوعا و�شكال ،بالرد على ابن �سينا ردا علميا مو�ضوعيا،
فيقول "�أردت �أن �أ�صارعه م�صارعة الأبطال ،و�أنازله منازلة الرجال ،و�شرطت على نف�سي �أن
ال �أفاو�ضه بغري �صنعته ،وال �أعانده على لفظ توافقنا على معناه وحقيقته ،فال �أكون متكلما
جدليا �أو معاندا �سوف�سطائيا "  ،ومعنى ذلك انه يرف�ض طريقة الغزايل يف كتابه تهافت
الفال�سفة والتي ا�ستخدم فيها اجلدل وال�سف�سطة.
واملناق�شات التي يثريها ال�شهر�ستاين ،تدور يف علم الكالم ،اي مناق�شات كالمية ولي�ست
فل�سفية وال عالقة لها برف�ض او قبول الفل�سفة ،ومبثلها اي�ضا �أكمل فخر الدين الرازي يف
كتابه (املباحث امل�شرقية يف الطبيعيات والإلهيات ).
 .3جاء ابن ر�شد بعد وفاة الغزايل بخم�سة ع�شر عاما ،واعترب ان الغزايل قد هدم العلم،
وقرب حاكم االندل�س �آنذاك املن�صور ابن ر�شد منه ،ومن ثم نقم عليه و�أمر بان يقيم يف
الي�سانة ،وهي قرية يهودية ،واتهم بالزندقة وحرقت كتبه ،لكن تلميذه الفيل�سوف مو�سى ابن
ميمون احت�ضنه ،الى ان اعيد اليه االعتبار من قبل الأمري املوحدي ،وعاد ابن ر�شد �إلى
قرطبة ،واحلقيقة ان اتهامه بالهرطقة �سيا�سي ،وكان اخلطر يداهم الأمري املوحدي ،فاراد
ان يك�سب ود الفقهاء النهم كانوا �ضد ابن ر�شد ،فنفاه املن�صور و�آخرين ب�سبب ا�شتغالهم
باحلكمة وبعلوم الأوائل.
كان ابن ر�شد مدافعا امينا عن الفل�سفة وكتابه تهافت التهافت ميثل الئحة دفاع فل�سفية
�ضد الغزايل ،فقد عا�ش يف القرن املوايل للقرن الذي عا�ش فيه الغزايل ،لذا فانه تعامل
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مع الغزايل بالو�سائل نف�سها التي ا�ستعملها الغزايل ،ويقول يف مقدمةه تهافت التهافت
"�إن الغر�ض يف هذا القول� ،أن نبني مراتب الأقاويل املثبتة يف كتاب التهافت لأبي حامد يف
الت�صديق والإقناع ،وق�صور �أكرثها عن رتبة اليقني والربهان" .
يق�صد ابن ر�شد يف عبارته هذه ،انه �سيقيم اعرتا�ضات الغزايل على ابن �سينا ويف الوقت
نف�سه �آراء ابن �سينا ،فهو �سيقيمهما معا ،و�سيقيمهما يف �ضوء اليقني والربهان ،معتمدا
على فل�سفة ار�سطو ،الن ار�سطو هو الذي ق�سم الأقاويل الى :الربهانية ،اجلدلية ،اخلطبية،
ال�شعرية ،ويق�صد ابن ر�شد اي�ضا بعبارته( ،ق�صور �أكرثها عن رتبة اليقني والربهان)� ،أي
ان �أكرثها من النوع اجلديل واخلطابي وال�سف�سطائي .
وعليه ،فان ابن ر�شد يعتمد العلم كو�سيلة للتقييم ،والعلم الذي يق�صده �أر�سطي ،النه
هو الذي كان �شائعا يف زمنه ،وهو يعتمد العلم ولي�س الإطار الأيديولوجي الذي �سار عليه
الغزايل ،وهنا الفارق بني ابن ر�شد والغزايل ..الفارق بالطريقة وبالأداة التي ا�ستخدمها كل
منهم ،فالطريقة هو ان الغزايل يريد ان يهدم الفل�سفة ،لن�صرة جماعة معينة وق�صده لي�س
احلق ،اما ابن ر�شد فق�صده تقييم �آراء فيل�سوفني ن� أش� بينهما �سجال يف ق�ضايا يظن انها
فل�سفية.
اما ملاذا ي�ستحدم ابن ر�شد علم ار�سطو كاداة للتقييم ،فيعود ذلك �إلى ان الغزايل نف�سه
بني يف التهافت انه يريد ان تقييم �آراء ابن �سينا مع ما ا�ستقاه من فال�سفة اليونان كار�سطو،
وعليه ،فان ابن ر�شد قد ه�ضم فل�سفة ار�سطو جيدا ،وبالتايل عاد الى الأداة نف�سها ،التي
ادعى الغزايل ا�ستخدامه لها ،وهي فل�سفة ار�سطو لكي يرد ابن ر�شد على الغزايل وعلى ابن
�سينا يف الوقت نف�سه.
ف�ضال عن ذلك ،فان �شيوع ما انتجه ار�سطو يف زمن ابن ر�شد ،كان ميثل قمة العلم يف كل
انحاء العامل ومل يتجاوزه �أحد� ،إال جاليلو بعدخ بقرون على �صعيد العلم وديكارت على �صعيد
الفل�سفة" ،يف اوروبا النه�ضة كان ار�سطو هو املرجع يف العلم والفل�سفة ،وكان ابن ر�شد هو
املرجع يف �شرح �أر�سطو ،وكما قيل� ،أر�سطو ف�سر الكون وابن ر�شد ف�سر �أر�سطو" .
كان ابن ر�شد يعرف جيدا احلدود التي تف�صل الفل�سفة عن الدين ،و�ألف كتابا يف هذا
املو�ضوع هو :ف�صل املقال يف تقرير ما بني ال�شريعة واحلكمة من االت�صال ،وقد وقف يف كتابه
تهافت التهافت ،موقف القا�ضي بني املتخا�صمني لكي يقول يف النهاية كلمة احلق.
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وعليه ،فان كتاب تهافت التهافت مل يكن موجها فقط لنقد الغزايل ،بل هو نقد للفكر
الكالمي الفل�سفي العربي الإ�سالمي يف ع�صرنا ،وجزء مهم من نقد العقل العربي نف�سه .
اال�ستناجات:

.1يتفق �أغلب الباحثني على �أن هناك مظهرين لتاريخ الفل�سفة يف احل�ضارة العربية
الإ�سالمية ،الأول� ،سيا�سي ايديولوجي؛ والثاين ،فكري نظري ،ومثلما بدا لنا من تكوين
الثقافة العربية الإ�سالمية ،بان الفل�سفة يف احل�ضارة العربية اال�سالمية تعود �إلى علوم
الأوائل ،وهي عن�صر غريب دخل �إلى الثقافة العربية يف ع�صر الرتجمة ،فمن الطبيعي
ان ي�شعر العاملون يف احلقل الثقايف العربي بان الفل�سفة او علوم الأوائل غريبة وخمتلفة؛
خمتلفة لغة ،الن لغتها يونانية خال�صة ،وخمتلالفة من ناحية امل�صطلح الفل�سفي� ،إذ عانى
املرتجمون �صعوبة بالغة يف ايجاد مرادف عربي للم�صطلح اليوناين ،واي�ضا علوم الأوائل
خمتلفة من ناحية الت�صور والر�ؤية وطريقة العر�ض.
.2من املهم القول ان الفال�سفة باملعنى اال�صطالحي لكلمة الفل�سفة ،يدركون متاما ان هناك
اختالفا بني اخلطاب الفل�سفي والديني ،لكنهم حاولوا ان يبينوا بان هذا االختالف ،هو
اختالف يف طرق التعبري ،لكن امل�ضمون غري خمتلف بل هو واحد على �صعيدي الفل�سفة
والدين ،لذا فهم ي�ؤمنون بعدم تناق�ض الدين والفل�سفة ،وهذا ما جنده يف فل�سفة الكندي
والفارابي وابن �سينا وابن ر�شد واملت�أثرين بهم من الفال�سفة واملفكرين.
 .3ان واحدا من ا�سباب نقد الفل�سفة ،هو اخللط بينها وبني والدين ،وقد ادى هذا االجتاه �إلى
ت�شويه �صورة الفل�سفة ،وكان الأجدر بان ت�أخذ الفل�سفة وفقا ملنهجها وي�ؤخذ الدين وفقا
ملنهجه وطرقه ،الن لكل منهما جماله ور�سالته ،وهما اذ يختلفان يف الطريقة ويف و�سيلة
الإقناع� ،إال �إنهما يتفقان يف الهدف ،وهو غر�س الف�ضائل الأخالقية وبناء احلياة املدنية
االجتماعية ال�سليمة.
.4ان االجتاه النقدي الراف�ض للفل�سفة والذي ميثله الغزايل ،يهدم الفكر بدال �صناعته،
وهو عناد للعناد؛ اجتاه يريد منه الغزايل ال�شهرة مثلما قال ،وهو اي�ضا مبطن باطر
ايديولوجية اكرث من كونها فل�سفية ،ويف الوقت نف�سه ،قائم على جهل يف الفل�سفة اليونانية
وحتديدا منطق ار�سطو.
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ويقرتح ابن ر�شد بان ي�سمى كتاب الغزايل بدال من تهافت الفال�سفة بـ"التهافت" ب�إطالق
ال تهافت الفال�سفة.
 .5هذا االجتاه النقدي ،هدم العلم وحرم النا�س من اال�ستمتاع بلذة الفكر والتنوع الثقايف الذي
انتجته احل�ضارات املختلفة وحتديدا اليونانية ،وهي احل�ضارة التي تعد الأ�سا�س للح�ضارة
الأوروبية املعا�صرة ،وما تزال الإن�سانية �إلى اليوم تعود يف ا�صول فكرها وم�صطلحاتها �إلى
الفل�سفة اليونانية.
 .6وحقيقة االمر ان هذه ال�ضربة التي وجهها الغزايل للفل�سفة ،كاذبة ،بدليل ازدهار الفل�سفة
يف املغرب واالندل�س بعد الغزايل ،اذ ظهر ابن باجة وابن طفيل وابن ر�شد ،الذي ميثل
قفزة يف الفكر الفل�سفي العربي بعد الغزايل.
ف�ضال عن ان الغزايل كان يهاجم ابن �سينا وي�ستخدم علم الكالم بديال عن الفل�سفة ،ويف
هذه احلال� ،ساعد ا�سلوب الغزايل على انت�شار فل�سفة ابن �سينا ،ويف الوقت نف�سه ،عاد علم
الكالم فيما بعد الى الفل�سفة ،وتخلوا عن علم الكالم الذي اراد الغزايل ن�شره.
 .7لال�سف ال�شديد ،ظلت هذه النظرة ال�سلبية للفل�سفة تتوارثها االجيال ،ومل تتوارث نظرة
م�شرقة للفل�سفة بل نظرة �سلبية ،وانعك�س ذلك على متداويل الفل�سفة ،اذ انح�سر عددهم
بل تقل�ص يوما بعد �آخر ،وحتى �سيا�سة التعليم يف بلداننا العربية ،مل تكرتث للفل�سفة،
وغيبتها عن مناهج التعليم.
على هذا اال�سا�س ،غابت الثقافة الفل�سفية عن اذهان ابنائنا ،لكن الآن بد�أت بع�ض الدول
تعيد النظر يف تقيمها لدور الفل�سفة ،ال ل�شيء بل النها تطلب االعتماد الأكادميي جلامعاتها
من دول اوروبا وامريكا؛ هذه الدول الغربية ال تعطي اعتمادا اكادمييا اذا مل جتد يف اجلامعة
الطالبة التقييم ق�سم فل�سفة ،الن الدول الغربية تقيم جامعاتها وت�ؤ�س�س علمها على الثقافة
الفل�سفية ،التي هي البحث عن احلكمة وفقا لتعريف الفل�سفة الذي و�ضعه فيثاغورا�س ،لكي
مييز عمل الفال�سفة الذين كان النا�س ي�صفونهم باحلكماء ،فقال احلكمة ك�صفة ال تليق
بالب�شر بل هي �صفة للآلهة وعلينا ان ن�سمي الباحثني يف احلكمة بالفال�سفة متيزا لهم عن
الآلهة.
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ميتلك الباحث يف الفل�سفة ،معرفة اداة البحث التي هي املنطق ،ومثل ما �سماه ار�سطو
بـ"الأورغانون" ،وهي �أداة يجب ان تعرف قبل كل �شئ ،بل ان باحثني يعتقدون بان من مل
يعرف املنطق ال ميكن ان يكون باحثا ناجحا ،ف�ضال عن ذلك ،فان الفل�سفة تعلم الفرد كيف
يعرف الأ�شياء با�ستعمال ادوات املعرفة ،وهما العقل واحل�س والذوق ،وهذا ما نح�صل عليه
من درا�سة نظرية املعرفة والتي ت�سمى بـ"االب�ستمولوجيا".
وطالب الفل�سفة اي�ضا ،يعرف كيف يت�صرف ت�صرفا ح�سنا عرب درا�سته علم الأخالق الذي
�أن�شئ على يد �سقراط الذي جترع ك�أ�س ال�سم كعقوبة لفكره ،من �أجل ان حتيا الفل�سفة.
والفل�سفة تعلم املرء عرب امليتافيزيقا ،على الكيفية التي ي�ستطيع فيها التعامل على نحو
�أمثل مع العامل الالحم�سو�س او الالمرئي ،وقد �سماها ار�سطو بـ"الفل�سفة الأولى" ،لقد�سية
املو�ضوع الذي تعلمه.
وفوق كل هذا ،تعلم الفل�سفة املرء كيف يتذوق جمال الكون ويح�س به بل ويقيم الأ�شياء �إن
كانت جميلة او قبيحة.
وبعد هذا ،ماذا نريد ان نتعلم اكرث من ذلك يف حرفة الفل�سفة؟ وهل هي مارقة على حد
و�صف بع�ض من و�صفوها؟
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