
 
 

 هل استنفذت الفلسفة أغراضها؟

 "للحديث صلة"

 الشيخ شفيق جرادي

 شفيق جرادي، هل استنفذت الفلسفة أغراضها، اجلامعية املعرفية، مسار العلم.الكلمات المفتاحية: 

 

 بقي هلا من دور أو وظيفة؟من حق اإلنسان املعاصر اليوم، أن يسأل عن قيمة الفلسفة، وأمهيتها، وهل 

خاصة أن اجلامعية املعرفية اليت كانت متثلها الفلسفة تشتتت إىل علوم متنوعة واختصاصات ومناهج 
متعددة، وصارت التخصصية عالمة اجلدية، بينما حتكمت قاعدة من العرف الشعيب أن الذي يعرف كّل شيء هو 

جية لفلسفة خسرت يف بعض من الزمن املعاصر قاعدهتا األنطولو باحلقيقة ال يعرف شيًئا... واألبلغ من ذلك، أن ا
 وبعدها امليتافيزيقي. إما بسبب نفيها من قبل الفالسفة املتحّكمني يف مسار احلركة الفلسفية ودعايتها، وإما بسبب

ىت صار ح اهتمامات سياسية ولغوية وجمتمعية أضفي عليها يف الثقافة املعاصرة تسمية "الفلسفة". وتراخت األمور
للبحث الفلسفي إضافات تركيبية تتحّكم يف دورها وداللتها من مثل: فلسفة الفن، فلسفة التاريخ، فلسفة اللغة، 
فلسفة العلم، فلسفة الدين وغري ذلك... وهو األمر الذي شكل ضربة عنيفة لكل فلسفة منظومية، وللميتافيزيقا 

 الفلسفية بشكل خاص.

في، يفية والسرعة والتفاعليات السطحية قوَّض أهم بناء ذايت لفعل العقل الفلسمث إن مسار العامل حنو الوظ
وهو إرادة الصرب والتدقيق والتأمل العميق يف احلقائق واألشياء. خاصة منها، تلك اليت ترتبط بالوجدان اإلنساين، 

 وقيم احلياة واملصري.

 
 وقيمة الفلسفة صار من األمور الالزمة. وحننبعد كل هذا، قد جيد كثري من الناس أن السؤال حول أمهية 

ونعرتف أن جمموع ما أوردناه أخرج الفلسفة من رتب االستنثائية والقدر العايل يف املبحث املعريف  وإن كنا نقرّ 
 والعلمي، إاّل أنه بالواقع هناك فرق بني مجلة أمور علينا التنبه هلا:

و املعريف والعلمي ال يعين أنه بال قيمة. ففارق بني ما ه عدم االشتغال على أمر يف اجملالني : إنّ أوًل 
صاحب قيمة تشغيلية، وما هو ذا قيمة ذاتية. وإنا وإن كنا نشهد تراجًعا يف امليدان التشغيلي للفلسفة وصل إىل 

 بعض اجلامعات أغلقت كليات الفلسفة فيها، إاّل أن اخلالف الرؤيوي القائم على خلفيات فلسفية بني درجة أنّ 
 أمم ومجاعات وأديان ما زال قائًما إىل اليوم وبقوة.



 
 

: صحيح أن الزمن احلايل هو زمن الغرب، وهو الغرب الذي سيطرت فيه أبعاٌد عميقة من النفعية ثانًيا
وسياسات السرعة يف اخلرب واالقتصاد والتغيري، إاّل أن هذا تعبري عن مركزية سلطوية خاصة، يقابلها اليوم توجه 

ن مشروعات هنضوية يف املنطقة، تؤمن بأن للدي فاعل، متثله مجاعات إسالمية تقود إسالمي وديين –حضاري 
تسمح بإجراء نقديات معرفية للحياة واإلنسان والوجود. وحينما أقول مجاعات إسالمية بدون  خصوصية ميتافيزيقية

سياسة ا احمليط املادي يف القيم وال"أل" التعريف، أو االستغراق؛ فألن هناك مجاعات إسالمية تاهت يف خضم هذ
فتسّلفت وهترطقت لتنجب أفظع ما شهده التاريخ اإلسالمي من حركات خارجية "زندقت" والتكوين اجملتمعي، 

النطق والربهان، و"كّفرت" الفلسفة والعقل، و"حّطمت" البيان النصي للقرآن عرب كسر كل تأويل مفتوح فيه على 
 مع قيم احملبة والرمحة.املتصاحل  الوجدان اإلنساين

ة االحندار هي حباجة إىل بًًن فلسفية عميقة وفّعالة ملواجه ،وبالتايل، فإن اجلماعات اإلسالمية اليت أقصد
"اجلّواين" للحراك اإلسالمي، كما أهنا حباجة للفلسفة يف إجراء نقدها وحوارياهتا مع احمليط العاملي باجتاهاته الفكرية 

 ية.والدينية واأليديولوج

وال يفوتنا أن نذكر هنا أمرًا هو أقرب للتوصيف منه للتحليل التوقعي. إن احلركات اإلسالمية النهضوية 
مارست، وما زالت، فعاًل فلسفيًّا يف بناء مشاريعها التنموية، الرتبوية، والعلوم اإلنسانية، والسياسة... وذلك عرب 

ن البناء اجملتمعي، اإلسالمي، لتفريع قواعد ومسائل ملعاجلة شؤو  –تطوير آليات البحث الفلسفي ببعده امليتافيزيقي 
 تارخيي، بتقدمي منوذج حضاري خاص. –بل وانطالقًا من طموح مركزي 

أما فيما يرتبط باملؤسسات البحثية واألكادميية، ففي الوقت الذي تشهد فيها امتدادات واسعة من هذا 
ني ذت توائم بني الفلسفة والدين برًؤى معاصرة تلحظ عميق الصلة بالعامل ضمورًا فلسفيًّا، فإن مناطق أخرى أخ

العلوم واملعارف من جهة، وبني كل بعد نظري والفعل العمالين من جهة أخرى. إىل الدرجة اليت ميكن معها القول: 
طيحيني الدينيني سإن مقولة "موت الفلسفة" بدعةٌ ابتدعها بعض املرّوجني لثقافة "الوجبات الفكرية السريعة"، أو "الت

 .واأليديولوجيني"

 ييبقى أن هذا الطموح الفلسفي األكادميي والبحثي، مل يصل بعد ملرحلة متقّدمة من الرشد التجديد
 يف تقدمي ومعاجلة مسائله وآفاقه، إاّل أنه واعد يف مساراته اليت يسلكها ولو للمدى البعيد.

ارع لسفة املعاصرة اليوم، يشي بأفول تدرجيي، وإن متسوقبل أن نقفل املقال، علينا القول: إن مسار الف
أحيانًا، جململ ما قّدمه العقل الغريب التنويري والتحديثي. يف الوقت الذي نلمح فيه إرهاصات جديدة، وبعضها 

 وليد جديد لفلسفات خترج من رحم النقد اإلسالمي بنحو خاص. 

  أما كيف ذلك؟ فاللحديث صلة.


