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 ) الفلسفة بين النشأة والخصائص( 2المحاضرة 

   -صفات الفلسفة  :

 -إن من الصفات التي تتميز بيا الفمسفة ىي :

 الشمول -1

 الوحدة -2

 التعمق في التفسير والتعميل -3

 البحث عن األسباب القصوى والمبادئ األولى . -4

 هدف الفلسفة 

األشياء عمى ماىي عميو بقدر إن ىدف الفمسفة يتضح من خالل تعريفيا وىو )معرفة حقائق 
  الطاقة البشرية(

كما تيدف العموم الطبيعية إلى معرفة القوانين الطبيعية وتسخيرىا لخدمة اإلنسان ورفاىيتِو ، 
واليدف من الفمسفة الوصول لمحقيقة الكمية لموجود . وذلك أن العموم الطبيعية موضوعيا الُبعد 

موضوعيا الُبعد الروحي من اإلنسان ومن ثم تبحث في  المادي من اإلنسان فمذلك الفمسفة يكون
عالم الذر وعالم البرزخ والعالم اآلخروي وكما نعمم ونؤمن ليس في خمق الرحمن من تفاوت ألن 
خالقُو اهلل وحدُه. كما تحاول الفمسفة أن تنتقل من األثر إلى المؤثر ، وبذلك تمثل الفمسفة الُبعد 

تالي تكون الفمسفة ىي الُبعد المكمل لمحقائق ، فالعمم والفمسفة يكونان األعمق لمحقيقة العممية وبال
صورة واحدة لمعالم منسجمة متدرجة بالحقيقة من المادي المحسوس إلى الباطن المجرد  وبذلك 
يتضح اليدف الحقيقي لمفمسفة حيث أنيا تنتقل من الظاىر العممي إلى الباطن الفمسفي . حيث 

إطار عام لمعمم وصياغة نظرياتِو ، إذ أن جميع العمماء الذين أحدثوا ثورات تسعى الفمسفة لتحديد 
عممية باكتشافاتيم كانوا في بداياتيم فالسفة ، كما أن الفمسفة تصوغ فرضيات لمعمم وتساعده 
عمى التحقق من صدقيا بطرق جديدة ، فترسم الرؤية المستقبمية لمعمم وبذلك تعمل عمى تقدم 

  .العمم وازدىارِه 
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 خصائص الفلسفة 

 -إذ أن من أىم الخصائص التي يجب أن يتصف بيا الفيمسوف عامٍة ، ىي :

 البحث عن الحقيقة بحثًا مجردًا. -1

 أن يكون بحثِو نظريًا شاماًل لمظاىر الوجود كميا.  -2

 أن يجري في بحثِو عمى ُأسس من المنطق الُمؤيد بالبراىين . -3

 أن يوجد نظامًا متماسكًا خاصًا بو ومن ثم يستطيع أن يفسر لنا بيذا النظام مظاىر الوجود .  -4

 أما إذا َفَقَد خاصية من ىذه الخصائص فيو حكيم

 

 الفلسفة نشأة

 -لقد أختمف المؤرخون في نشأة الفمسفة ، فمنيم من يرى :

 اليونان وعلى يد طاليسإن أصل نشأة الفلسفة وبدايات ظهورها ترجع إلى  -أواًل:
ق.م( وقد ذىب إلى ىذا الرأي أرسطو من القدماء ، حيث قال )إن الفمسفة ال تبدأ إال 546)ت

من القرن السادس قبل الميالد عمى يد طاليس( ، ومن الباحثين الغربيين نيتشو وزيمر ومن 
ًا ، وعمى النحو ذاتو المحدثين برتراند رسل الذي قال )تبدأ الفمسفة حين يطرح المرء سؤااًل عام

 يبدأ العمم . ولقد كان أول شعب أبدى ىذا النوع من ُحب االستطالع ىو اليونان (

وقد ذىب إلى ىذا الرأي العديد من الباحثين الذين إن الفلسفة نشأة في الشرق القديم  -ثانيًا :
عمى وجود عموم  ساعدتيم المكتشفات األثرية في دعم آرائيم ، حيث ُأثبَت بالدراسات االثارية

ومعارف وفمسفات قامت عمييا الحضارات الشرقية القديمة كالبابمية والمصرية القديمة ومنيا أن 
خمق الكون من الماء عند البابميين وىذا يماثل رأي طاليس وعند المصريين فقد ظيرت معرفتيم 

ظيرت محاولة إلرجاع بالرياضيات وىذا يماثل الفيثاغورية ولكن ) مع بدايات القرن العشرين فقد 
 الفكر اليوناني إلى التفكير الشرقي( 



3 
 

ضافٍة إلى ما تقدم فقد ظير في الفكر الشرقي فمسفتان ىما ) الصينية واليندية( حيث أساس  وا 
 كل منيما ديني وأخالقي من حيث األصل والطابع وليس ليما أي اىتمام بالعمم .

نسانية أنيا كانت دائ الفلسفة الصينيةومن المعروف عن  مًا من حيث أىدافيا عممية وا 
واجتماعية. وقد تطورت بأعتبارىا وسيمة إلصالح المجتمع والوضع السياسي ،إذ تميزت ببذل 
الجيود لممشاركة في نشاط الدولة من أجل تحسين ظروف الحياة. حيث بدأت الفمسفة الصينية 

فوشيوس. وقد ظمت فمسفتِو في القرن السادس قبل الميالد مع الفيمسوف والحكيم الصيني كون
الكونفوشية ىي فمسفة الصين الرسمية لعدة قرون ، فقد كان ىدفيا مساعدة الناس عمى تحسين 
صالح شؤونيم عن طريق االنضباط واالطالع عمى ما يوافق أىداف حياتيم ، فمذلك  حياتيم وا 

 كانت الحضارة الصينية أكثر الحضارات تركيزًا عمى أىمية الفمسفة . 

، فقد َغَمَب عمييا الطابع الروحي أكثر من الطابع السياسي ألنيا اعتمدت  الفلسفة الهنديةإما 
كميًا عمى بعض الكتب المقدسة في القرن الثامن قبل الميالد والتي تسمى )أسفار الفيدا(والتي 
اة تعني المعرفة أو الحكمة ، ولقد ركزت معظم اآلراء الفمسفية اليندية عمى األنسحاب من الحي

اليومية واألنقطاع لمحياة الروحية ، حيث ال ُتعرف بالضبط متى بدأت الفمسفة اليندية . وقد كان 
الفكر الفمسفي في اليند متداخاًل مع الدين ، إذ كان ذو طابع وىدف ديني . وأىم الفمسفات التي 

يان ، لكن أزدىرت في اليند ىي )ىندوسية والبوذية( المتان تعتبران في الوقت نفسو من األد
 بعض الفالسفة الينود أوجدوا منظومة معقدة من المنطق وأنجزوا بحوثًا في نظرية المعرفة .

 

 


