
 العلم والفلسفة
  
 مقّدمة 
ه " ما هي الفلسفة؟ أجاب : الفلسفة ؟ ال أعرف؛   وذلك ألن الفلسفة، بتعدد   حين سئل " الشولي
ن مقارنة  م ن أن تنحصر في أ تعرف. ولكن  م موضوعاتها وحقولها وتدرب أإلتجاهات داخلها ال 

، وخصوصًا العلم بهدف فهمها واكتشاف ن ة أخر ال ثقاف   التالقي واالختالف بينهما.قاالفلسفة مع أش
  

      I.              :خصائص العلم 
  أ نوع من المعرفة هو العلم؟

طه م هو نوع محدد من المعرفة،العل  عة واإلنسان ومح ا الطب سعى لمعرفة زوا . هو هو نشا منظم 
ة، قة، وضع قدر مانعرف)، دق ة، اكيدة(  شرو منها: اّنها موضوع ة   المعرفة التي تّتسم بتحديد او  م

ار والتجرة). اتها على نحو مّطرد (قابلة لالخت ن التحّق منها واعادة اث م اسها)، و ن ق م ) 
ال موضوعات وهدفه دائما بلوغ النتائج ،اّال اّن  ان ال ينهض  في العلم موضوعات ومنهج ونتائج، وهو وان 

علم. المنهج هو  س  مّيزه عّما ل ة التي تسمح لنا المنهج هو الذ يجعل منه علما، ف ة االساس الخاّص
بير هو المنهج. ة. العلم الى حد  ة والمعارف غير العلم   التمييز بين المعرفة العلم

  
     II.             :خصائص الفلسفة 

عني مهّمة الفلسفة  مة التي احّبتها،  مة، إًذا هي مسيرة متواصلة نحو الح ة الح لفظة فلسفة تعني مح
معنين:  .مهمة ال تنتهي   تستعمل مفردة فلسفة 

أّنه اكثر تجرًدا  المعنى الواسع: ير الذ يتمّيز  ر ا هي فعل التف فهي اقرب الى فعل تفلسف او تف
. ير االخر   وعمًقا من افعال التف

مي : حقل  المعنى االكاد ما تتمّيز  ة محّددة  الفلسفة هي اكثر احتراًفا وَتفترض قواعد وشروًطا منهج
ير الفلسفي  ر االغر الذين مارسوا التف ار سقرا من اوائل مف ن اعت م معرفي، له وجوده واستقالليته. و

قول سقرا : "لن ادعو طّالبي  قة.  الحق ر الحّر المتمّسك  ّ ماء...بل محّبي ونموذًجا دائًما للمف هؤالء ح
في لتمييز حرفة الفيلسوف واقّلها معاٍن ثالث: ه من الدالالت ما  مة او فالسفة". هذا التوصيف ف   الح



. –أ   ما فيها من شمول وعم مة  حث عن الح ة بل ي حث عن المعرفة الجزئ  الفيلسوف ال ي
أّننا ال نملكها. –ب  مة هو اعتراف واٍع واراد  حث عن الح   ال
ة. –ج  ة اكثر مّما هي العثور على اجا حًثا عن اجا ار الفلسفة    المعنى الثالث اعت

ة في  االنسان او القائمة في داخله، والرغ طة  ات المح الفضول او الدهشة ازاء الموضوعات والتحد
س مجرد  الفعل ول اه  ّله، يجعل الفلسفة مشروعا لنح ير في ذلك  فهمها واعطائها تفسيًرا او معنى، والتف

  "نظرات "جاهزة. من هنا قول ارسطو :"الدهشة أّول التفلسف".
  

 III.              : الفلسفة  عالقة العلم 
  التمايز : -أ  

  تظهر وجوه التمايز بين العلم والفلسفة على مستو الموضوعات والمناهج والنتائج.
علم محدد -1 ن درسها  م مثل المسائل  على صعيد الموضوعات، موضوعات الفلسفة شاملة عامة ال 

انة االنسان وموقعه في هذا العالم؛ ة وم الثقافة االنسان ة تخضع للمنهج  المتعلقة  بينما موضوعات العلم جزئ
ة عمل قلب اإلنسان. ف ار مثًال    اإلخت

يب  -2 على صعيد المناهج : مناهج الفلسفة نظّرة عموًما تستخدم أدوات المنط من تحليل وتر
ة ، تجرة أو برهان ).واستنتاج.... أمّ  ة، فرض ل علم ( مراق ات خاصة    ا مناهج العلوم فهي تقن

ة  -3 م قة،  ة، دق مات أقرب إلى وجهات النظر، بينما نتائج العلم وضع ات أو تعم نتائج الفلسفة هي فرض
اسها؛ مستندة إلى وقائع حسّة. ن ق   م

  التكامل :- ب  
أن الفلسفة تناقض العلم     النفع  تكامل بين العلم والفلسفة هو قول خاطئ، هناكالقول  عود عليهما  ما  و

م يّتف اإلثنان؟في آن معا  .  
انت تحتو      ح أن الفلسفة  ست بديلة عن العلم أو منافسة له، صح األمر البديهي األّول هو أّن الفلسفة ل

عد لها بل للعل ّل العلوم، إّال أّن هذا الدور لم  اٍق للفلسفة وهو وضع في الساب  ة. لكن هناك دور  وم الجزئ
" Systeme ع أن تقول ما ترد وأن تصل إلى نتائج حاسمة، ولكن . فالعلوم تستط " أو نس للعلوم األخر

قى الحاجة إلى من يجمع هذه الموضوعات المختلفة في قالب  في تخصصات ال تتعّد موضوًعا معّيًنا، وت
 واحد، وهو عمل الفلسفة.



مة ما ينتجه       ات التي يبنى عليها العلم نفسه او طرائقه او ق ذلك، نادًرا ما يناقش العلم االسس او البديه
ة  ا الفلسفة اكثر عموم ه الفلسفة فقضا ة، االمر الذ تقوم  ة والثقاف ة واالجتماع اساته المعرف او انع

عينه. ة من ان يتناولها علم    وشمول
ا التطّور والمجتمع والمستقبل، أّما       ة من قضا ة تجاه قض المواقف اإلنسان ما أّن العلم غير معني 

ّناء خصوصًا في ما  ضًا دور نقد و ا فهو الفلسفة؛ مثًال العولمة. للفلسفة أ مة القضا سأل عن ق الذ 
التطور العلمي والتكنولوجي مثًال: أسلحة الدمار الشامل، حقوق   اإلنسان، اإلستنساخ. يختّص 

ة تحتاج الى     ات اضاف ا الحاجة الى الفلسفة، بل لعّله قّدم موضوعات وتحّد لم يلِغ تقّدم العلوم والتكنولوج
خاصة مع انتشار الوعي والمعلومات، تّتخذ مواقف محّددة من التطّور  نقاش فلسفي. معظم الّناس، و

ة.التكنولوجي والعلمي، وهذه المواقف هي إلى    حدٍّ ما فلسف
  

  الخاتمة
ة،  اتهما الراهنة والمستقبل الفلسفة والعلم، إًذا، جزءان ضروران لمشروع اإلنسان واإلنسانّة، في غا
فته. ولوال هذا  ّل منهما بوظ ام  عي وضرور لق وٕان اختلفت مناهجهما وأدواتهما، بل لعّل هذا اإلختالف طب

ا ّنا من ت في لما تم عّدل الستمرار مسيرة تقّدم اإلختالف الوظ صّوب و ما ينفع و الت والنقد  دل المش
شّرة.   ال

 
  


