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 :أسباب ظهور الفلسفة اليونانّية
األسباب، والعوامل التي مهَّدت الطريق؛ لظهور الفلسفة اليونانّية،  هناك العديد من 

 :وتطوُّرها، وأهّم هذه األسباب
ر الكبير الذي أنجَزته الحضارات التي َسَبقت حضارة اليونان، ومنهاا -1 حضارة : لتطوُّ

الرافدين، وحضارة مصر، والحضارة الفينيقّية؛ حيث ساهَم تطوُّر هذه الحضارات 
  .االتها في ظهور الفلسفة اليونانّية في مراكز قريبة من هذه الحضاراتبمختلف مج

الموقع الجغرافّي الفريد لحضارة اليونان، ومنها موقع جزيرة مالطا التابعة للحضارة  -2
غرى، عند َمصّبات األنهار، ونهايات الُطرق التجارّية، وهي تتمتَّع  اليونانّية في آسيا الصُّ

بالذكر أّن بعض ُسّكانها انتقلوا إلى الُمدن، والحضارات  بمناخ رائع، ومن الجدير
الحضارة المصرّية، والحضارة البابلّية، حيث تعلَّموا العلوم المختلفة، : البعيدة، مثل

كالَهندسة من الحضارة المصرّية، والفلك من الحضارة البابلّية، ونقلوها إلى َحضارتهم 
 .عند عودتهم إليها

العوامل االقتصادّية، والسياسّية، والفكرّية، حيث تمثَّلت باالستقرار السياسّي، وَعْقد  -3
ر الُمواطنين من الخوف  العديد من الُمعاَهدات، واالّتفاقيات التي ساعدت على تحرُّ
السياسّي، وتفرُّغهم للثقافة، والفّن، أّما من الناحية االقتصادّية، فقد ساهم الثراء في وجود 

كبير؛ حيث أصبح العبيد هم من ُيؤدُّون األعمال اليومّية، ومن الناحية الفكرّية،  فراغ
 .أنشأت مالطا أرستقراطّية َثقافّية تُتيُح الَتساُمح الِفكريّ 



حيث تتميز الكتابة بنصها الُموثق،  الكتابةهي  ظهور الفلسفةل المباشرة األسبابومن 
والدقيق، والحازم، أما الكالم الشفوي فهو ُمعرض للتحريف، والتردد، والتأثير العاطفي، 

طون فيلسوفا  ُمحاورا  فنننا ال نعرف غير سقراط الذي قدمه لذا فبالرغم من كون أفال
حدوث تقسيم اجتماعي للعمل سمح للمواطنين األحرار بالتأمل،  .أفالطون في محاوراته

انتشار العلم الذي شكل قاعدة  .والتفكير، أما طبقة العبيد فهي ُتمارس األعمال اليدوية
حضارة مصر، وبالد ما بين : خرى، ومنهاالتفاعل مع ثقافات الشرق األ .قوية للفلسفة

النهرين، حيث برزت أول مدرسة للفلسفة في مدينة ملطية الموجودة خارج بالد اليونان 
األصلية، أي على أطراف اليونان، وكانت عبارة عن ُمستعمرة واقعة في الوقت الحالي 

بحر إيجة، على ساحل تركيا، حيث توجد كل من قبرص وفينيقيا في جنوبها الشرقي، و 
والبحر األسود في شمالها، أما في غربها فتوجد اليونان األصلية، وجزيرة كريت، 

البحث عن النظام  .ونستنتج من ذلك بأن ملطية تقع في مكان خصب التفاعالت
والحدود، وعدم تقبل العشوائية ورفضها، لذا فنّن ظهور الفلسفة ارتبط بالثنائيات، 

وجود الشجاعة  .والتنافر، والخير والشر، والفوضى والنظامكالحقيقة والخطأ، واالنسجام 
التحرر من المعتقدات  .الفكرية التي تدفع إلى الغوص في عوالم اللغة، وطرح التساؤالت

  .التخلص من التسلط السياسي .األسطورية والدينية، وتفتح المدارك العقلية
  :قسمين اساسيين إلى الفلسفة وتقسم

نشأت في اليونان واستمرت في الغرب، وهذه الفلسفة تعتمد على : الفلسفة الغربية
  .سقراط، أرسطو، أفالطون، جين بول سارتر: العقل، ومن الفالسفة في الغرب

نشأت في شمال أفريقيا، والهند، والصين وهذه الفلسفة تعتمد على : الفلسفة الشرقية
 .ابن خلدون، ابن سينا،الفارابي،ابن رشد: ثر من العقل، ومن الفالسفةالعقل والروح أك

علم الفسفة نقل العالم من قبول الواقع كما هو إلى فهمه وتصحيح ما يرونه خاطأ  وال 
يناسب حياتهم، جعلهم أشخاصا  محللين بدال  أن يكونوا متلقين فقط، أصبح هذا العلم 

دّرس كتبا  في الجامعات إلنتاج جيل مثقف يدخل في جميع المجاالت في الحياة وي
 فلسفيا  



  :القضايا التي اهتمت بها الفلسفة
المنطق هو المقياس للقضايا الحياتية، وهو طريقة لالستدالل السليم : علم المنطق

  .للتفكير ويعّد أرسطو أّول فيلسوف كتب عن المنطق
يدرس البداية األولى للكون ويدرس وهو العلم الذي (: الميتافيزيقيا)علم ما وراء الطبيعة 

  .الظواهر الغريبة مثل الجن واألشباح
والتمييز بين المعرفة . وهذا العلم يدرس كيفية الحصول على المعرفة: علم المعرفة

  .السليمة والمعرفة الخاطئة وما هي مصادر المعرفة
شر وكيفية التمييز لها عالقة بأخالق اإلنسان وما يحمله من قيم الخير وال: فلسفة القيم

  .بين ما هو صواب في التصرف وما هو خاطئ
  .وهي شيء معنوي غير ملموس، جمال الروح وجمال الطباع والفن: فلسفة الجمال
هي الفلسفة التي تطرح األسس الدينية، وهذه الفلسفة تختص بالدين :فلسفة الدين

 .يقيا أيضا  ووجود الخالق وتحليل النصوص الدينية وهي جزء من الميتافيز 
 
 


