
 

     أدوات فعل التفلسفأدوات فعل التفلسفأدوات فعل التفلسفأدوات فعل التفلسف
 .متهيد

بعد أن مت التوقف عند نشأة الفلسفة، وحمطات من تارخيها ايد، ال بد إذن من الوقوف عند 

عوامل فعل التفلسف، فما الدافع إىل التفلسف؟ هل ينبع فعل التفلسف من التساؤل أم الدهشة أم 

 هدفها البحث عن احلقيقة وامتالكها؟الشك أم هي مغامرة استكشافية 

يعتمد فعل التفلسف على جمموعة من اآلليات هي الدافع األول واألصل لذلك، وهي اليت مكنت 

  :  الفيلسوف من إنتاج معرفة فلسفية، وتتضمن هذه اآلليات ثالثة مستويات هي

أن الدهشة " ذكر  حسب شوبنهاور تفترض يف الفرد درجة أعلى من العقل، أما أرسطو في:الدهشة

إا ناجتة عن عدم اقتناع اإلنسان باألجوبة املألوفة واملتداولة، أو حني " هي اليت دفعت الناس إىل التفلسف

  .الشعور باجلهل والتعجب واالستغراب الذي يغري نفوس البشر حبب االستطالع والتساؤل الدائم

وأشهر من مارس السؤال يف  اشتهرت الفلسفة أول ما اشتهرت مبمارسة السؤال، :السؤال

غري أن السؤال الفلسفي مل يتخذ له شكال واحدا فقط، وإمنا منيز فيه ". سقراط" الفلسفة هو أبو الفلسفة 

  .بني شكلني إثنني

مييز طه عبد الرمحن بني نوعني من السؤال الفلسفي، فهناك السؤال الفلسفي اليوناين القدمي، 

  .والسؤال األوريب احلديث

ول، فقد كان عبارة عن عملية فحص ومتحيص، تبدأ بسؤال عام عن مفهوم ما يليه جواب فأما األ

وخري شاهد على هذا النوع من السؤال الفيلسوف اليوناين سقراط، اليت ... ينبع عنه سؤال آخر وهكذا

ذا املعىن إن السؤال . كانت تنتهي به أسئلته اليت تطول وتتشعب إىل إبراز التناقض بني أجوبة احملَاور

  .يولد األفكار كما كان يقول سقراط، إنه خطاب املستقبل الذي يسعى حنو االمتالء واالكتمال

أما السؤال الثاين وهو السؤال الفلسفي األوريب احلديث، يؤكد طه عبد الرمحن أنه سؤال النقد ال 

لعقل، إنه سؤال يوجب الفحص، لكونه مييل حنو تقليب القضايا والتحقق من متام صدقها اعتمادا على ا



النظر يف املعرفة ويقصد الوقوف على حدود العقل، وخري مثال على هذا النقد فلسفة كانط حيث مسي 

  .قرنه بقرن النقد

السؤال الفلسفي عموما يفترض مسبقا شكا يف اجلواب باعتباره معرفة، وهو ال ميكن أن يطرح إال 

  .على الشخص الذي ميتلك املعرفة

الك اإلنسان للمعرفة مل يكن امتالكا يقينيا، بل سرعان ما ض اإلنسان إىل فحص  إن امت :الشك

هذه املعارف فحصا نقديا خاصة وان هناك أحكام كثرية متنعنه من الوصول إىل احلقيقة، ومن احملال 

ة التخلص منها ما مل يشرع هذا اإلنسان يف الشك يف مجيع األشياء اليت قد جيد فيها أدىن شبهة من قل

 فحص نقدي صادق لكل معرفة، فليست - يف أساسه-وممارسة الشك هو مضي حنو اليقني ألنه . اليقني

وجند ديكارت من أكرب الفالسفة وأشهرهم . مثة فلسفة حقيقية دون أن يكون هنالك شك يف األصل

  .اعتمادا على الشك املنهجي الذي يستتبع فحصا نقديا لكل املعارف

جه عام يتشكل من آليات فكرية حمددة هي األصل يف فعل التفلسف، غري إن اخلطاب الفلسفي بو

أن هذا الفعل وإن كان أساسه دهشة، سؤال، شك، فإن اخلطاب الفلسفي يف بنائه يعتمد على جمموعة 

  :من أدوات االشتغال  ميكن أن نطلق عليها إسم أدوات منهج اخلطاب الفلسفي وهي

  .يل والتركيب مث النسقيةاملفهوم واإلشكال واحلجاج، والتحل

 يعترب املفهوم نشاط أساسي يف التفكري الفلسفي وهو مدخل أساسي لتأسيس خطاب :املفهومفأما 

معريف، يهدف إىل استنطاق الكلمة وحتديدها مبا يكفي من الدقة حىت تصبح جماال للتفكري الفلسفي وأداة 

ملفاهيم، نذكر سقراط الذي كان يسأل للتفلسف، ومن أبرز الفالسفة الذين تأسست فلسفتهم على ا

وليس غريبا أن جند الدرس . حماوريه عن مفاهيم مل يكن يرم من حتديدها جزئيتها وإمنا اإلحاطة والشمول

ى مفاهيم يتطلب حتديد داللتها واإلحاطة ا يف كليتها وليس يف جزئيتها كمفاهيم الفلسفي يعتمد عل

  ...   اللغة، العقل، احلقيقة، احلق، الشغل

 يعترب ركن أساس يف التفكري الفلسفي، وهو يتكون من طرفني من السؤال أو أكثر، :اإلشكال

أن يكونا من نفس الطبيعة واجلنس أو ميتازان بعالقة التقابل والتضاد ويشترط فيهما االنسجام أي؛ 

  .املوضوع



اإلشكال إذن قضية تساؤلية تنطلق مما هو جوهري يف املوضوع، هدفه إحداث التقابل واإلحراج 

مثال يف . واهلدف من هذا التقابل والتناقض هو معاجلة خمتلف اإلجابات املمكنة" املوقفني" بني الطرفني 

  :بل يف طرح إشكايل كما هو واضح من خالل هذا اإلشكالمفهوم السعادة ميكن أن حندث التقا

  هل السعادة إرضاء للبدن أم للعقل أم للقلب؟

اإلشكال هنا ينصب داخل نفس الطبيعة، وهو البحث عن مصدر السعادة، وميتاز بالتقابل بني 

إحداث التقابل وتروم ". أَم " أطراف أسئلته املكونة له، واليت تتفرع إىل ثالثة أسئلة نفصل بينها ب 

والتناقض بني األطراف اليت يتشكل منها هذا اإلشكال، وذلك بغية معاجلة خمتلف اإلجابات املمكنة، 

  .وذا خنلص أن اإلشكال يهدف هو اآلخر اإلحاطة بالكل وليس باجلزء 

 فكثريا ما يقال أن حقل الفلسفة هو حقل توليد املشكالت وإثارة األسئلة، وهو أيضا :احلجاج

ل تتواجد فيه األجوبة بنفس قدر تواجد األسئلة واإلشكاالت، غري أن طبيعة اجلواب يف الفلسفة حق

وهو يتميز عن الربهان، ألن هذا األخري يشكل خاصية للعلم، . مربهن عليه، يقوم على احلجاج واحملاجة

غم من هذا التمييز يف حني يشترط احلجاج استهداف إقناع املتحاور أو املتلقي وإحداث أثر لديه، وبالر

  .فإمكانية حضورمها معا يف اخلطاب الفلسفي واردة مع غلبة اجلانب احلجاجي

دفع أكرب عدد من ممكن من املتلقني على / إن احلجاج تقنية يستعملها الفيلسوف من أجل محل

خرى، احلجاج من جهة، ومن جهة أ. قبول خطابه واالقتناع بآرائه، إنه عملية إقناعية تأثريية بطريقة عقلية

ومن آليات ...عملية تستعمل لدحض وتفنيد أطروحة اخلصوم وذلك بإظهار ضعفها أو عدم صالحيتها 

  :احلجاج األشكال التالية

  .حجة الربهان املنطقي، حجة الربهان االستداليل، حجة الربهان باخللف: حجاج برهانية

  ...توظيف التشبيه، ااز، االستعارة، املماثلة: حجاج بالغية

  ...، واحلجاج باللجوء إىل السلطة املوثوقة إخل...حجة توظيف املثال واألساطري والقصص

 عملية التحليل يف الفلسفة غايتها، تفكيك الكل إىل عناصره املكونة الواحد :التحليل والتركيب

تحليل ، وتسعى عملية ال"مصطفى بلحمر" تلو اآلخر وفق نظام وتسلسل حمكم، كما يؤكد ذلك األستاذ 

  . إىل شرح وتوضيح وإبراز حمتوى كل عنصر من تلك العناصر



أما التركيب فهو إعادة تشكيل الكل انطالقا من العناصر اليت مت حتليلها بأسلوب خاص يسمح 

أي جتميع جديد للعناصر اليت مت تفكيكها . بتبيني أفضل للعناصر ومركزا على ما هو جوهري يف الكل

  .وحتليلها

ت على عملييت التحليل والتركيب ضمن منهج التفلسف الذي اقترحه وبالتايل فهما وقد أحل ديكار

  .خطوتني ضروريتني ألما أساس الشرح والتوضيح والفهم والربهنة

 يتألف النسق من عدد من النظريات الفلسفية، حتتوي كل نظرية منها على موقف معني :النسقية

 اإلطار - أي النسق–إنه . سق مترابطة ومتماسكة البناءمن مشكلة معينة، حبيث تكون كل نظريات الن

الفكري الكامل، الذي يربط أفكار الفيلسوف بعضها ببعض يف وحدة عضوية دون أن حيتويها تناقض أو 

  ...تقاطع، بل شرط النسق الفلسفي حتقيق الوحدة واالنسجام بني عناصره اليت يتكون منها هذا النسق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 




