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 :الفلسفة
ُمشَتقَّة من  هي كلمة ذات أصل يونانّي، وهي (Philosophy :باإلنجليزّية)الفلسفة  

 إلقبال، والثانيعلى التحر ك، وا الحّب، وتدل  : ، وتعني باليونانّية(Philos) مقطَعين؛ األّول
(sophia)المعرفة بأنواعها جميعها، وبذلك تدل  كلمة الفلسفة  الحكمة، وتدل  على: ، وتعني

أّما تعريف الفلسفة . الشخص الُمِحب  للحكمة: والشخص الفيلسوف هو على محّبة الحكمة،
فقد اختلف من عصر إلى آخر، ومن مذهب فلسفّي إلى آخر؛ حيث كانت عند  اصطالحًا،

ُيثري حياة  ُتمّثل دراسة الحياة األخالقّية، أّما شيشرون فقد رأى أّن الفلسفة علم   سقراط
الحقِّ، والواجب، بينما نظر  اإلنسان، من خالل ما ُيقدِّمه من قواعد السلوك، وَفْهم لمعاني

دراسة  للكون، ولمناحي الحياة اإلنسانّية  رسطو إلى الفلسفة على أّنهاكلٌّ من أفالطون، وأ
رأوا ( م2121-2481)الفلسفة الُمعاِصرة، أمثال ويليام جيمس  كّلها، باإلضافة إلى أّن ُرّواد

ماركس  ُتعبُِّر عن التفكير في تحقيق المنافع الِعلمّية، كما مّثلت الفلسفة عند أّن الفلسفة
مظاهر الظ لم، والُخرافات،  ر العاَلم، وتعديل الن ُظم القائمة، والتخل ص مناالهتمام بتغيي

 .والط غيان
 
 



 :الفلسفة نشأة
ذلك في ُمُدن  م، وكان.ق 6م ، و.ق7: ظهَرت الفلسفة ألّول مّرة في الفترة ما َبين القرَنين 

غرى، ثّم ظهرت  احلالحضارة اليونانّية، إضافة إلى الُمدن الواقعة في الس الغربّي آلسيا الص 
الساحلّية الواقعة في جزيرة صقلية، ثّم وصلت إلى  بعد ذلك في إيطاليا الجنوبّية، والُمُدن

الُمؤرِّخين على  ومّما يدل  على أّن الفلسفة قد نشأت عند اليونان، إجماع .اليونانّية مدينة أثينا
التراث اليونانّي هو التراث الفلسفّي  ة اليونانّية، كما أنّ أّن الفلسفة نشأت ضمن إطار العقالنيّ 

بصورته الواضحة، على العكس من ُتراث الحضارات  الوحيد، والقديم الذي وصل إلينا
مع مرور الوقت، وبذلك ال يمكن أن نجَد فلسفة َسَبقت الفلسفة  الشرقّية القديمة الذي اندثر

 .اليونانّية
 :ور الفلسفةاليونانّي َقبل ظه الِفكر

على سرد القّصة  تميََّز التفكير اليونانّي قبل ظهور الفلسفة بأّنه تفكير ُأسطورّي يعتمد 
راته  الخيالّية، حيث َتَمحوَر هذا التفكير حول الكون، والطبيعة، واعتقادات اإلنسان، وتصو 

الصراع بين الفلسفّي على المغامرات، والُمعاناة، و  لذاته، كما اشتمل التفكير اأُلسطوريّ 
( خطاب الميثوس)وفي تلك الفترة كانت اأُلسطورة، أو ما ُيعَرف ب. وغيرها اإلنسان، والُقوى،

والبرهانّية في شكلها،  الفكر السائد عن اليونان، ويتميَّز هذا الِفكر بُخلوِّه من العقالنّية، هو
التقليد الشفوّي، إلى اليونانّية من  ومضمونها، ومع مرور الوقت، انتقل التفكير في الحضارة

، وِفكر (اأُلسطوريّ )إلى الَفصل بين ِفكر الميثوس  التجديد في أنواع الخطابات، باإلضافة
ساعد على ذلك ظهور الرياضّيات، وظهور الُعملة َبدل الُمقاَيضة،  ، مّما(العقليّ )اللوغوس 

بوادر الحكمة  م، بدأت.ق6الجانب التجارّي، والِمالحّي للدولة اليونانّية؛ ففي القرن  وتطو ر
الذي تاله، علمًا بأّن هذه  بالظهور على يد طاليس، ثّم ظهرت إصالحات كليستين في القرن

، (المدينة)الُمؤسَّسات السياسّية، أو ما ُيعَرف ب اإلصالحات كان لها دور  ُمهّم في ابتكار
 .االجتماعّية في الحضارة اليونانّية وتنظيم الحياة

 



 :فلسفةظهور ال بداية
ازدادت القضايا،  مع ظهور المدينة في الحضارة اليونانّية، وألّول مّرة في تاريخ البشرّية، 

أصبح من الالزم إجراء ِسجال  والمسائل العاّمة بين الناس بشكل غير خاضع للَحْسم، كما
وأصبح القرارات الُمتعلِّقة بالمصلحة العاّمة،  َعَلنّي، ونقاش ُمدعَّم بحجج، وبراهين، بخصوص

التعبير عن رأيه فيما يتعلَّق بقضايا الشأن العاّم، وساد النظام  لكلِّ مواطن الحّق الكامل في
 الديمقراطّي ضمن نظام الدولة المدينة، ومن الجدير بالذكر أّن هذه العوامل، السياسيّ 

اليونانّية من القرن  وغيرها، مهَّدت الطريق لنشأة الفلسفة التي امتدَّ تاريخ نشأتها في الحضارة
 .م.ق8م، إلى القرن .ق7

 :التفلُسف بداية
اليونانّيين  كانت البداية األولى لتطبيق الفعل الفلسفّي اليونانّي عند الُحكماء( ما َقبل ُسقراط) 
فسَّر َأْصل الوجود بالماء أشهَر  ما َقبل سقراط، وُيعتَبر طاليس الذي( الُحكماء الطبيعّيين)

؛ "العاَلم يأتي من الُمحيط، ويعود إلى الُمحيط: "الشهيرة ، وهو صاحب المقولةهؤالء الُحكماء
ن الطبيعة، كما أّن من حيث اعتقد أنّ   الماء هو أصل كّل شيء، والمبدأ النظرّي األّول لتكو 

نار،  الُحكماء المشهورين أيضًا هيراقليطس، وهو الذي قال إّن َأصل العاَلم من
الذي قال إّن َأْصل  شف الِعّلة الُمحرِّكة؛ وهي العقل، وأنكسيمانسوأناكساغوراس الذي اكت

واألقوال ُتمثِّل َحْدسًا فلسفّيًا خالّيًا من  العاَلم هو الهواء، ومن الجدير بالذكر أّن هذه اآلراء،
ساهمت بشكل كبير في الوصول إلى الُمسلَّمات التي تُفسِّر َأْصل  الخيال، والُخرافة، حيث

 .الوجودو  الطبيعة،
 
 
 
 

 


