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 الفلسفة اليونانيةمحاضرات في مادة 

 :الفمسفةتعريف 

الكممة األقرب لكممة فمسفة ىي كممة "حكمة"، وىي مستخدمة في النصوص اإلسالمية األساسية 
)القرآن والسنة(، ليذا نجد الكثير من الفالسفة المسممين يستخدمون كممة "حكمة" كمرادف لكممة 

 "فمسفة" التي دخمت إلى الفكر العربي اإلسالمي. 
" philienىي تتكون من مقطعين يونانيين ىما: "كممة "الفمسفة" ىي كممة يونانية األصل، و 

" ىو philosopher" ومعناىا "الحكمة"، وعمى ىذا يكون الفيمسوف "sophiaومعناىا "يحب"، و"
  الشخص الذي يحبُّ الحكمة، أو ىو "محبُّ الحكمة".

 :ولمفمسفة تعريفات عدة 

م فشممت الطب والفمك عند اليونان: تطمق عمى المعارف االنسانية المعروفة في زماني   -1
واليندسة والكيمياء والتنجيم ثم قصرت في االطالق عمى من تأمل في الوجود تأمال 

 عقميا.
 عصر ماقبل سقراط: البحث في الوجود الطبيعي وغايتو ومصيره عمل ظواىر االشياء. -2
عصر سقراط: البحث عن الحقائق بحثا نظريا وخاصة الحقائق والمبادئ الخمقية من  -3

 ل وفضيمة.خير وعد
بقدر طاقة  "إنيا عمم األشياء بحقائقيا»"ما ذكره الكندي بقولو: : عند فالسفة المسممين -4

 «اإلنسان؛ ألن غرض الفيمسوف في عممو إصابة الحق، وفي عممو العمل بالحق"
 

 



 

 

  اليونانّية الفلسفة

 ،(فٌلسوف) ٌُسّمى بدراستها ٌهتم الذي والشخص الحكمة، طلب معناها ٌونانٌة، كلمة الفلسفة   

ٌّة الفلسفة وظهرت  ظهور أسباب حول البحث فً واهتمت السادس، القرن فً المٌالد قبل الٌونان

ٌّون الفالسفة وانقسم العالم،  قوى لوجود ٌعود السبب أنّ  بعضهم فرأى الفكرة، هذه حول الٌونان

 صنع العالم أنّ  أي طبٌعً، مادي السبب أنّ  رأوا غٌرهم أن إّل  العالم، صنعت التً وهً خارقة،

 فأجروا الٌونان، فالسفة ناقشها التً المواضٌع أكثر من العتقادان هذان لٌظل بنفسه، نفسه

ن، العتقادٌن من واحد اختٌار إلى للوصول أبحاثا   ٌْ  والبحث التفكٌر، على واعتمدوا السابق

 من خلت الٌونانٌة الفلسفة أنّ  السابق الكالم ٌعنً ول. ظهوره وأسباب العالم، أصل لٌعرفوا

 والشعوب الحضارات، من نقلها تمّ  والتً منها، العدٌد على احتوت بل والتّرهات، األساطٌر

ٌٌّن، كالفراعنة، األخرى، ٌّة أكثر الٌونانٌة الفلسفة كانت ولكن والفنٌق  لهذه طرحها فً منطق

ٌّة األفكار  تطّور فً ساهمت أّنها كما األخرى، الفلسفات من بغٌرها مقارنة الغرٌبة، األسطور

 شعوب من غٌرهم مع التعامل أثناء بالغرور ٌمتازون األوروبٌٌن أنّ  نجد لذلك البشر، عند الفكر

ٌّة ٌعود هذا تصّرفهم وسبب العالم، ًّ  الفلسفً، اإلنتاج لكم  تظلّ  ولكن إلٌه، وصلوا الذي والعلم

ٌّة الحقٌقة  األفكار أجزاء من جزءا   كونها تتعدى ل أفكارهم أن على تدلّ  ٌرفضونها التً التارٌخ

ٌّة، ٌّة، الشعوب عند انتشرت التً األخرى باإلنجازات مقارنة والعلمٌة، الفلسف  وخصوصا   الشرق

 . العرب عند

    

 


