
  اليونانية الفلسفة تاريخ

 أنّ  بسبب دقٌق؛ بشكل الٌونانٌة الفلسفة فً تبحث التً المراجع من العدٌد تتوفّر ال

 األبحاث فتعتمد ،(سقراط) الٌونانً الفٌلسوف عهد منذ موجود منها ٌُحفظ ما

 الذٌن الفالسفة إنجازات على الفلسفة تارٌخ من المرحلة هذه فً المتعلّقة والدراسات

 مراحل، لعدة الٌونانٌة الفلسفة وقُّسمت. وأرسطو أفالطون،: أمثال مؤلفاتهم، دّونوا

ًّ  الترتٌب على تعتمد ال ٌّة اإلنجازات على أٌضا   تمدتاع بل فقط، التارٌخ  الفلسف

 : وهما سؤالٌن، حول دراستها دارت والتً بها، حدثت التً

 القوى هً وما ،(الطبٌعً المادي الفكر) العالم؟ منها تكّون التً المادة هً ما

 الفلسفة تارٌخ اعتمد لذلك ،(األساطٌر من مجموعة) العالم؟ كونت التً الخارقة

ٌّة  :المدارس هذه ومن طرحها، تم التً األفكار لكلّ  مدارس وجود على الٌونان

 والجوهرٌة اإلٌلٌة و الفٌثاغورٌة و األٌونٌة

ٌعتبر القرن السادس قبل المٌالد بداٌة  لظهور الفلسفة الٌونانٌة ونشأتها، وشملت و

كافة المواضٌع المتعلقة بحٌاة األفراد، ومن هذه الفلسفات، الفلسفة السٌاسٌة، 

ٌقٌا، وعلم األحٌاء، والبالغة، واألخالق، وعلم الجمال وغٌرها، وتعتبر والمٌتافٌز

 الفلسفة الٌونانٌة الخطوة األولى لتقدم الفكر الفلسفً الغربً وتطّوره. 

 عوامل نشأة الفلسفة اليونانية 

بدأت الدولة الٌونانٌة بالظهور فً الفترة ما بٌن القرن : ةالعوامل التاريخي -1

الخامس والتاسع قبل المٌالد، وساهمت فً ضم الكثٌر من القبائل والمدن 

تحت كٌانها، فتشكلّت األمة الٌونانٌة، وامتد نفوذها بدءا  من جزر بحر اإلٌجة 

وصوال  إلى كل من آسٌا الصغرى والبلقاء وشبه جزٌرة المورة، وجنوب 

إٌطالٌا، وصقلٌة، وكان الٌونانٌون ٌحملون مسمى اإلغرٌق قدٌما ، وعاشت 

الحضارة الٌونانٌة عدة مراحل ساهمت فً ازدهارها، فتمكنت من فرض 

 سٌطرتها وبسط نفوذها إلى نطاق أوسع.

حظٌت الٌونان بفضل موقعها االستراتٌجً الذي   :العوامل االقتصادية  -2

بالنهضة الكبرى اقتصادٌا ، وكما ساهم تمتاز به كملتقى للشرق بالغرب 

امتالكها ألسطول تجاري بحري بتوسٌع أواصر التبادل التجاري بٌن قاطنً 

مناطق حوض البحر األبٌض المتوسط واالنفتاح فٌما بٌنها، واألمر الذي 

 ساهم بزٌادة تطوّرها اكتشاف المعادن واستغاللها.



المالئمة السائدة فً الٌونان  ساهمت األجواء السٌاسٌة  :العوامل السياسية  -3

إلى الوصول إلى الحضارة المزدهرة، والتً دعمت قٌام الحضارة وانبثاق 

 مقوماتها. 

 العوامل الجغرافية. -4

ساد الٌونان أجواء االنتعاش واالزدهار الثقافً فً ظل   :العوامل الفكرية  -5

دول الدٌمقراطٌة السٌاسٌة، وامتزاج الثقافات مع بعضها البعض، وتعاون 

البحر األبٌض المتوسط، فشهدت تطورات فً كافة المجاالت الثقافٌة 

 كاآلداب والفنون والعلوم. 

 

 

 مسائل الفلسفة اليونانية 

 

 تركز الفلسفة اليونانية على ثالث قضايا أساسية، وهي: 

 علم الوجود (ontology)  وٌعرف أٌضا  باألنتولوجٌا، ٌهتم هذا الفرع بالتركٌز

طبٌعة الوجود الالمادي واستكشافها، والبحث بها فٌما ٌتعلق على دراسة 

بالقضاٌا المٌتافزٌقٌة الناتجة عن جملة من التصورات، والمفاهٌم، والقوانٌن 

العلمٌة كالكم، والطاقة، والعلة، والقانون، والوجود الذهنً، كما ٌهتم بالكٌنونة 

 الفروع األخرى. والوجود، وٌّعد هذا النوع األكثر أصالة وأهمٌة من بٌن

 نظرية المعرفة (Epistemology)  ٌركز هذا الفرع من الفلسفة ُجّل اهتمامه

على المعرفة ومجاالتها وطبٌعتها، وكما ٌدرس النظرٌات المعرفٌة العلمٌة التً 

تسعى للوصول إلى ماهٌة المعرفة ومصدر استخالصها، وكما ٌبحث فً 

بات الوجود وإبقائه أو العجز عن ذلك، إمكاناتها المتمثلة فً مدى القدرة على إث

 وتركز نظرٌات المعرفة على مجموعة من القضاٌا: 

وهً التً نؤمن بها بالفطرة ونعرفها ونقتنع بها دون  قضايا أولية أو أساسية،

 الحاجة للبراهٌن للتٌقن منها.

وهً القضاٌا التً تتطلب إحكام الحواس إلدراكها وفهمها  : القضايا التجريبية 

 معرفتها. و

وهً ما ٌستدل إلٌه اإلنسان من معرفة من خالل األحاسٌس  :الستبطانقضايا ا

 العقلٌة، والمالحظة الشخصٌة، كالجوع، والعطش، واأللم.



: وهً ما ٌتوصل إلٌه من أحكام وتستنبط باإلجماع. القضاٌا القضايا المقبولة

 األخالقٌة، وهً ما ٌتفق علٌه مجتمع ما من قٌم وآداب وتعتبر ممارستها صحٌحة. 

وهً ما ٌستدل إلٌه وٌتم التعرف علٌه من خالل الدالئل،  :البراهين واالستدالالت

 والبراهٌن، واالعتماد على الملكٌة الفكرٌة. 

 

 

 

 

 قيات أو فلسفة األخالقاألخال 

وهً جملة من الممارسات والقٌم واآلداب الصائبة، وتكون شائعة بٌن فئة معٌنة  

وٌتفقون معا  على صحتها، وتّعد األخالقٌات بأنها الوثٌقة التً ترسم معاٌٌر سلوك 

مهنً، وأخالقٌته، الواجب على فئة مهنٌة معٌنة اتباعها، وكما تمتلك كل مهنة مٌثاقا  

قٌا  ٌمتاز باالختصار واإلٌجاز، والسهولة والوضوح والشمولٌة واإلٌجابٌة أخال

 .وغٌرها

 


