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 الفصل األول

 نشأة الفمسفة :  أوًال 

 طاليس أول الفالسفة الذين عرفتيم البشرية:أرسطو*

تعود إلى تراث الشرق القديم*  

الفمسفة اليونانية نتاج عقمي أصيل:غالبية المؤرخين*  

  صل الفمسفة:  ثننثًال 

بين السوفسطائي والفيمسوف فاألول يتنقل من مكان ألخر لتعميم الشباب  أفالطونأول من استخدم لفظ فمسفة ثم قارن  سقراط
 غن الخطابة والجدل سعيًا وراء المال

 أما الفيمسوف فقد وقف حياتو باحثًا عمى حقائق األشياء لموصول لمحقيقة 
(البحث عن طبيعة األشياء ) بانيا فيثاغورث أول من عرف الفمسفة   

 Philosophyلسفة المعنى اوشتقثقي لكممة الف

مركبة من كممتين يونانيتين األولى الحب والثانية الحكمة وىكذا يصبح المعنى المغوي حب الحكمة أو محبة الحكمة 
 تطأر معثني الفمسفة:  ثل ثًال 

 معنى الفمسفة في العصأر القدنمة 
 وقمقيم تجاه قوى الطبيعةتفسير الظواىر من خالل األساطير والكائنات فوق الطبيعية وساعد عمى ذلك ضعفيم *

 ظير بعض الفالسفة الذين دخموا في صراع مع التفسير األسطوري ومنيم *

 الذي عانى من العزل لرأيو في الشمس:أنكساغوراس  -1

 اتيمو الناس بالكفر لرأيو في المجرة :ديموقريطس -2

 أول من حمل لواء الثورة عمى األساطير : طاليس-3

( البحث عن الوجود بما ىو موجود ) ىاعرف الفمسفة بأن:أرسطو-4
 معنى الفمسفة في العصأر الأسطى

 

 اإلسالم المسيحية
اتجو الفالسفة المسنحنأن إلى التأفنق بنن الفمسفة أالدنن انطالقثًال من  ن 

 القدنس  نسمم الفمسفة تكأن خثدمة لمدنن عن طرنق شرحيث لقضثنثه أالدفثع عنيث

 

ىأ الشثئع عند النأنثننن نجد ذلك عند تعرنف الفمسفة عند المسممنن 
الكندي أالفثرابي أىذا نعني  ن الفمسفة تدرس الكأن أالطبنعة أالمجتمع 

أتيتم بثلبرىنة عمى أجأد اهلل أالبحث في صفثتو أ فعثلو  ىم مث تمنزت بو 
 الفمسفة اإلسالمنة التأفنق بنن العقل أالنقل  ي بنن الفمسفة أالدنن
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 معنى الفمسفة في العصأر الحدن ة 

اتجو الفكر في عصر النيضة إلى إحياء التراث الفمسفي اليوناني والروماني وترجمة مؤلفات العرب وتأثرت الفمسفة بحركة 
 اإلحياء الجديدة ومن أبرز المعالم ظيور النزعة التجريبية وتتمثل في بيكون 

(قواعد المنيج األربعة)منيج الرياضي وظير اتجاه عقمي جديد عند ديكارت مشتق من ال  

شيدت الفمسفة تغيرًا جذريًا في معناىا ومسارىا فقد اتجيت مذاىب الفمسفة إلى البحث في مشكمة المعرفة 
 معنى الفمسفة في الفمسفات المعاصرة 

 اتسمت بطابعيا النقدي الشامل ونقدىا لنموذج المجتمع الغربي اقتصاديًا وسياسياً 

 لفمسفنة المعثصرة ىم المدارس ا
 

 المدارس اإلنبستمألأجنة الفننأمننألأجنث الأجأدنة

جعمت الحرنة المأضأع األسثس 
 فثإلنسثن حر من حنث المبد  أالمثىنة

 فثإلنسثن المأجأد حقثًال ىأ الحر

 : ىم األعالم 

 سثرتر

 نسبرز

 منرلأبأنتي

أجيت الفمسفة المعثصرة اتجثىثًال نيدف إلى 
النظر إلى العثلم نظرة ظثىراتنة تربط بنن 

 الذات العثرفة أالعثلم المعرأف 

 : ىم األعالم 

 ىأسرل

 رنكأر

 ىندغر

 خذت العمم مأضأعثًال ليث أصمتو بثلفكر *
 الفمسفي أ  ره عمى حنثة اإلنسثن 

 : ىم األعالم 

 جثن بنثجنو 

 كثرل بأبر

 شالقثستأن بث

 

فمسفة المنفعة تؤكد عمى أىمية العمل في حياة اإلنسان والمجتمع عمى حد السواء وتربط الفكر بالمنفعة : الفمسفة البرجماتية
ربطًا محكمًا 

 الفمسفة أالدنن:رابعثًال 
 معنى الدين 

 عقيدة بين اإلنسان وخالقو ليا صفة التقديس فيو الوالء والخضوع لمن يعطيو المرء حق العبادة
:- أسباب موقف الدين من الفمسفات التي تشككفيو

 «الفمسفة بنت الدين وأم العمم»تاريخ الفمسفة يظير عالقة قوية بين الفمسفة والدين منذ أقدم العصور -1

 الدين ال يعارض النظر العقمي والتأمل في مشكالت الكون وظواىره المختمفة -2

في حالة واحدة عندما تكون المعتقدات جامدة ومتزمتو  دراسة الفمسفة ال تيز المعتقدات والقيم إال-3
 العالقة بنن الفمسفة أالدنن

 العصر النأنثني القدنم 

ارتبطت الفمسفة بالدين رباط متين واعتقد مؤرخي الفمسفة أن الفمسفة صدرت عن الدين ونشأت في أحضانو 
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 العصر الأسنط 

 حر ألن اإلسالم يقوم عمى العقل تعامل الفالسفة مع الدين تعامل:في العالم اإلسالمي

 :قسم الفالسفة المسممون الناس إلى ثالثة أقسام

 عامة الناس منيجيم إيماني تسميمي يكتفون بالموعظة-أ

 الحكماء ومنيجيم برىاني يقوم عمى العقل -ب

 أىل الجدل ويكتفون بمنيج الجدل والحوار-ج

الكنيسة الفكر األرسطي والمشائي فالفمسفة تأويل لمدين وأقرب إلى الالىوت الفمسفة دينية خالصة وتبنت :في العالم الغربي
 وأبعد عن حقيقة الفمسفة في جوىرىا

 

 العصر الحدنث 

 أقامت الحداثة الغربية فكرىا الجديد عمى العقل واعتبرتو أعدل األشياء قسمة بين الناس 

 قدرة العقل عمى البرىنة عمى وجود اهلل ووجود النفسبناء أسس ىذه العقالنية عمى نحو منيجي بين :استطاع ديكارت

 اعتبر ىذه المسائل من مجال الدين وليست من مجال العقل والفمسفة ومع ذلك جعل فيم الدين من اختصاص العقل :كانط

الفمسفة عبادة هلل :ىيغل
الفرق بنن الفمسفة أالدنن 

 من حيث الموضوع 

 مثل البحث في أصل العالم وأصل اإلنسان ولكن الفمسفة ال تقف عند ىذا الحد تمتقي الفمسفة والدين في بعض الموضوعات 

 وتتناول الفمسفة مناىج العموم بالدراسة والتحميل والنقد 

مجال الفمسفة  أوسع من مجال الدين 
 من حيث المضمون 

 يقوم الدين عمى اإليمان العقمي والوجداني بوجود اهلل والغيبيات
منطق العقل واالستدالل العقمي أما الفمسفة تقوم عمى  

الفمسفة أالعمم : خثمسثًال 
 معنى العمم

نشاط لغوي اجتماعي يقوم عمى تنظيم المعمومات وتصنيفيا وربطيا والعمل عمى تفسيرىا من أجل زيادة قدرة اإلنسان عمى 
السيطرة عمى الطبيعة 

 العالقة بنن العمم أالفمسفة

 الفكر اليوناني لم يعرف التفرقة بين الفمسفة والعمم فكانت الفمسفة تعني كل المعارف البشرية  -1

 العصور الوسطى بقيت الصمة قوية -2
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أخذت العموم تستقل عن الفمسفة وميد ليذا االنفصال تراكم المعرفة والمنيج التجريبي عند بيكون اتجاه الباحثين لمتخصص -3
ن ة مدارس الفمسفة الحد

 
 خصثئص التفكنر العممي أالتفكنر الفمسفي: سثدسثًال 

 التفكنر الفمسفي التفكنر العممي التفكنر العثدي
 المبالغة -1

 اإلحالة إلى المجيول  -2

التعميم الخاطئ بين الظواىر   -3

 الدقة والتحميل -1

 تحويل الكيف إلى الكم -2

 التعميم  -3

 الموضوعية-4

 الشك -1

 االستقالل  -2

 المرونة -3

اليدوء واالتزان -4
 

صمة الفمسفة بثلحنثة أالمجتمع :سثبعثًال 
عمى جيود الفالسفة الذين جعموا من الفمسفة أداة فعالة لإلصالح االجتماعي وتحسين األوضاع السياسية ىناك أمثمة عديدة 

 واالجتماعية واالقتصادية
:-مثل  

 الفيمسوف اليوناني كان عمى صمة بالمجتمع اليوناني

 السوفسطائيون دعاة لإلصالح االجتماعي 

 قامت الثورة الفرنسية بفضل آراء رسو وفولتير 

 الشرق العربي أخذت أفكار جمال الدين األفغاني طريقيا لمشعوب اإلسالمية وتسببت في ثورات اجتماعية وسياسيةفي 

 الفمسفة الوجودية المعاصرة ليا رأي مميز في اإلنسان والحرية والمسئولية

 المدرسة الوضعية  االيبستمولوجيا الفينومينولوجي

 استفادت من الدراسات النقدية 
:قسمت المواضيع إلى قسمين   

قسم يتناول الظواىر من :األول
 اختصاص العموم 

قسم يتناول األفكار العقمية من 
 اختصاص الفمسفة 

اتخذت من العموم موضوعًا ليا والنقد 
 منيجًا ليا 

مدرسة تحميمية نقدية لمعموم في 
 نشأتيا ونضجيا 

 تمكنت من إضعاف التيار الوضعي 

 أنشأىا كونت 
 إنشاء الفمسفة الوضعية 

تتابع العموم وتحميل لغتيا وتنقيتيا 
 من بقايا المغة الميتافيزيقية
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مباحث الفمسفة : ثامناً 
 

 مبحث القيم مبحث المعرفة مبحث الوجود
يتناول طبيعة الوجود كوحدة واحدة تخرج عن 
نطاق أي عمم ألن كل ىمم من العموم شريحة 

صغيرة من الوجود العام ، أما الوجود ككل 
فيو موضوع الفمسفة  

الصمة وثيقة بين مبحث الوجود والمعرفة 
فالفيمسوف عندما يحاول فيم مشكمة الوجود 
البد لو أن يستخدم إحدى أدوات المعرفة  

ل الفيمسوف في مبحث القيم المثل العميا يتناو
أو القيم المطمقة أي القيم التي تعتبر غايات 

 في ذاتيا مثل الحق والخير والجمال

 
 

غثنة الفمسفة  
 العصر اليوناني 

 طمب الحكمة نظريًا وعممياً 

 العصر الوسيط 

طمب الحكمة نظريًا وعمميًا والتأكيد عمى دور الشريعة 
 العصر الحديث

 «ديكارت»عمى طابعيا العقالني وكانت غايتيا إرساء الذات وتحقيق األخالق العميا أكدت 

الميمة الحقيقية تغيير العالم بغاية تحرير اإلنسان :ماركس
 العصر المعاصر

دعم التحرر مع فمسفة سارتر والوجودية وتبقى لصيقة بالبحث في الوجود وأىم الغايات ىو تحميل القول العممي ومرتبطة 
بغايات اإلنسان وأىميا الحرية  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


