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قا  الحاذةذة لل اذيشيا اال ـا اابا اصا  تؤثش الفلسفة االداسية بشكل فعاب  ااابااف فاف تذذياذ ال  ا    

انشااها ب و ال ااذ اصدادا ا  ةااة ت عاال اناا ا الفلساافة االداسيااة ل ااب تذ  اال اااا تاا ثةش  لاا  اعاا د ال ـا ااة 

الذبلااااااااااااااف ااااا شاسيا ب ال شتكااضى  لا  اااب لاذي ب اااا ااب  اال اا هااة بال ل  اع ااة ال ساا هل ااااا 

 فسةة . خال  تذ ةق الا ةااض اال ةضة الاـب

انااال ااااا مةاااش ال  كاااا الاعهةاااش  اااا ا اقااا  االفاااشاد اال اااذيشيا بشاااكل  اااشيخ ااا اااخ اااابل  يا اعااا ا   

بخحبئاااااااااااا االداسة الذااشة اااا الـبدةااة الفكشيااة االساال يةة و اااابل  ي ةاا  ال ـاابر الخااب  ل  بساااة ياال 

ف ابتعشف ببلذشية االداسية الالصااة ال  اق  اصا  الهةئاااة الذاخلةة االخبسعةة بذشية تباة و ا زى الذشية  

 لهـب  اتك ياااااااااااا الفلسفبا االداسية الضشاسية لل ـا با يال دسب ن ا نشبط ب ات ع بت ب.

خ ايضاا ارا اببلههع ف ن ال  اق  ل  تحذس بشكل دقةق ا ذةخ و االذشية الت ابسط بشاكل دقةاق ا ذةاا 

ل  يا اع اا ياخز تلك ال  اق  ب سا ى اعةا ااا ال عشفاة الاـاة ةاة ال هل باة و اان لا  يا ااع باا ب ف نال لا  

تابح ااةلة ياا  ااا خالل اب ن ال ال عشفاة الاـاة ةاة ال هل باة م اذاسال  اق  اقتخابر ال اشاساا الااااف تعاذ 

 ع  ش الفلسفة االداسية .

سااهةع ان نذاذد يا ن اشاكلة الذساااة تاالخا فاف قياشابف اتذذياذ قالثاش باةا ااا خال  ابريشنبى انفاب ن 

ااغةشاا الهذث الثالثة السبب ة ا ف الفلسفة االداسية االذشية االداسياة ان ال ال عشفاااااة الاـاة ةاة و ات ا  

  ةبمة اج   ة اا الفش ةبا الاف تعذ ب ثببة اعبببا  ا تسبؤالا ال شاكلة ال اذا سة دا   و  ال ت عاذ

 القبا ت ثةشية فة ب بةا ااغةشاا الذسااة الا  ةذةة ا ف الفلسفة االداسية االذشية االداسية ابةا ال اغةش 

ال عا ذ ل اب و ا ا  ن ال ال عشفاة الاـاة ةاة و ارلاك ب تجابى تذ ةاق  اذف  ازى الذساااة و الااااااز  يحاب فاف 

 ية االداسية فف ن ل ال عشفة الاـاة ةة.ق  ةا ب ا ف تذذيذ االثشالفب ل لكل اا الفلسفة االداسية االذش

ل ااذ تضاا ا الهذااث عاابنهةا   ااب الـاااش  االاههة ااف و خشعاا  الهذبثااة اااا بعااذ  ب ب ج   ااة ااااااااا  

االااـابعبا االا  ةبا اال  اشدابا الااف تعا اذ ان اب  اشاسية ل ضاالاة قنشاهة ال ـا ابا الذبلةاة ب اذف 

 بث ن فف ال جب  راتل اسا هال. االاا شاس ال سا هلف الكف يسافةذ اـ ب الهذ

 

 

 


