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 )الفمسفة األرسطية( 01المحاضرة 

 -ق.م.(:422 -483مدرسة أرسطو ) -المدرسة المشائية  -2

وسميت بالمشائية ألن المعمم األول )أرسطو( وتالميذِه كانوا يتعممون وىو يمشون ، كما أنيا 
تمثل ثمرة غرسِو وِنتاج فمسفتِو ، حين أحَس وبأشارات واضحة من أستاذِه أفالطون ، أنُو أصبح 

ائل مؤىاًل ألن ينشئ مدرسة خاصة بِو ُيدرس فييا أفكار وخصوصًا أنُو قد عارض أستاذِه في مس
فمسفية ميمة أىميا نظريتِو في المثل .ولقد كان أفالطون يطمق عميِو عدة ألقاب منيا )الّقراء( 
و)العقل( أي عقل المدرسة . وُسِمَي بالمعمم األول ألنُو الواضع لعمم المنطق وأصول قواعدِه ، 

سفة أرسطو تنطمق كما ُسميت فمسفتِو بالواقعية وذلك خالفًا لفمسفة أفالطون المثالية ، أي أن فم
 -في : ظهرت لُه العديد من األعمال الفمسفيةمن المثال إلى الواقع ، كما 

 كتاب في المنطق  -1

 كتاب ما بعد الطبيعة )الميتافيزيقا( -2

 كتاب األخالق -3

 كتاب الخطابة  -4

 كتاب العالم والكون والفساد -5

 اضمة تنطمق من الواقع الفمسفة السياسية ، حيث أن كتابِو السياسات الذي تحدث فيِو عن دولة ف -6

 النفس  -7

 مبادئ الوجود  -، إذ يذكر لنا أرسطو في كتابِو الطبيعة " الكتاب األول  (الفيزياء) الطبيعة كتاب -8
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 وأخيرًا باإلمكان تمخيص نظرة أرسطو لمفمسفة بالنقاط اآلتية :

كمية توحد الفمسفة بحث شامل يتميز بروح الوحدة وروح التركيب ألنيا تحتوي عمى مبادئ  -1
 الوقائع.

الفمسفة بحث مجرد في المعرفة ، ألن المعرفة الفمسفية ترمي إلى معرفة كنو األشياء والتعمق  -2
 في اإليضاح والتعميل بغية الوصول لمحقيقة المطمقة.

الفمسفة بحث متجرد ، ألن سئر العموم تبحث في الفمسفة من حيث الضرورة ولكن عممًا من  -3
 مسفة .العموم ال يعمو عمى الف

الفمسفة بحث مستقل ساٍم ، ألن الفمسفة ىي العمم الوحيد الذي ينفرد عن سائر العموم والذي  -4
 يمكن أن ُيدعى بالعمم الحر ألنُو ىو العمم الوحيد الذي ال يوجد إال من أجل ذاتِو .

 -:العمم اإلليي الوحيد لسببين ىما ، إذ يرى أرسطو أن الفمسفة وحدىا ىيالفمسفة عمم اإلليي -5

 أن العمم الذي يتحمى بِو اهلل. - أ

 العمم الذي يتناول المواضيع اإلليية ، ىو وحدِه عمم إليي. - ب

 وفمسفة عممية( –َقسمَّ أرسطو الفمسفة إلى قسمين ىما )فمسفة نظرية  -6

 واإللييات( –والرياضيات  –الفمسفة النظرية وىي تشمل ) العموم الطبيعية   -

 واالقتصاد(.         –والسياسة  –الفمسفة العممية وىي تشمل ) األخالق   -
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 -ويتضح مما تقدم بأن الفمسفة اليونانية ، قد مرت بثالثة أدوار وهي :

وىو يمثل مرحمة ما قبل سقراط ، التي أمتازت بمحاولة تفسير العالم ، وفيو  -: دور النشوء -1
وضعت أسس الفمسفة النظرية ، كما يمثل المرحمة الثانية والتي تشمل السوفسطائيين وسقراط 
وبعض تالميذِه ، والتي أمتازت بأتجاه الفكر إلى مناىج الجدل وأصول األخالق وفيو 

 مية وضعت بذور الفمسفة العم

وىو يتمثل بأفالطون وأرسطو . إذ أشتغل أفالطون بالمسائل الفمسفية كميا  -: دور النضوج -2
، من نظرية وعممية ، حيث أنُو محصيا وزاَد عمييا وبمغ إلى حقائق جميمة ، ولكنو مزج 
الحقيقة بالخيال والبرىان بالقصة . فمما جاء أرسطو عالج المسائل بالعقل الصرف ، ووفق 

 الفمسفة بأقساميا الوضع النيائي. إلى وضع

إذ أن ىذا الدور لم يأتي بأبتكار جديد ، وأنما كان يستفاد من المذاىب  -: دور الذبول -3
السابقة فيجددىا ويعّدل فييا . فيتجو الفالسفة أواًل إلى األخالق بتأثير الشرق، ويجعمون منيا 

تفعوا بالفمسفة إلى مقام الدين محور الفمسفة ثم يشتد تأثير الشرق فيرى الفالسفة أن ير 
 والتصوف ، ويساىم الشرقيون في الفمسفة بمغتيا اليونانية.

 

 


