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  01: ال��اض�ة رق� 

  :وال�فه�م ال��أة: فل�فة ال�ی� 

ال��� في م�ال فل�فة ال�ی� ق��� فق� ع�ف�ه ال����ة م��  :ن�أة فل�فة ال�ی�

ام��ت ال�راسة وال��� في س�ة ق م ، ث�  6000" �ال�� الف�ل��ف"األم� ال�ع�� ور��ا م�� 

ث� الفالسفة ال�ی� جاءوا �ع�ه� والزال " أفال��ن 3و " أرس��"، "سق�ا� " فل�فة ال�ی� إلى 

  .ال���� م� الفالسفة وال�ف���� ال�عاص��� إلى ی�م�ا ه�ا ی����ن في ه�ا ال��ال

في والق�ون ال�س�ى، و " أرس��"اع���ت فل�فة ال�ی� ���ء  م� ال���اف���قا في عه� 

، أماغ في ع��نا ال�الي فق� ت��ى الفالسفة م��لح ج�ی� ل�ل 18، 17الغ�ب ع�� الق�ن 

  .ه�ه ال��اض�ع وس��� �اج�هاد م�ه� فل�فة ال�ی�

" ال�ی� في ح�ود العقل"م �ع� ص�ور ��اب  �18ه�ت فل�فة ال�ی� في نها�ة الق�ن 

 .  له م�ض�عاته وم�اه�هللف�ل��ف األل�اني �ان�، واص��� �ع� ذل� م���ا مع���ا م��قال

 وال���قة أن فل�فة ال�ی� �ان� م�ج�دة ق�ل ه�ا ال�ق� ����� فق� �ان� م�ج�دة ق�ل 

ال��الد ع�� فالسفة ال��نان و��ل� في ال��ارات  ف��ورها ق���ة ج�ا في ال�ار�خ ل��ها ل� 

نها�ة الق�ن ت�ق ل���ن م��املة الع�اص� وم��ودة ال��اضع وم���ة ال��اهج إال في ح�ود 

  .ال�ام� ع�� م�الد�

فل�فة "و��� ال��رخ�ن له�ا ال���لح أن الف��ة ال�م��ة ال�����ة ل�ه�ر م��لح  

كان على ی� تالم�ة الف�ل��ف األل�اني ���ل، وذل�  �ع� ن�� م�اض�ته ح�ل فل�فة " ال�ی�

  ."م�اض�ات في فل�فة ال�ی�: " في ��اب خاص �ع��ان . م 1832ال�ی� 
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ا ال�ار�خ �ه�ت ع�ة م�لفات ت�اول ال�فه�م ال�ق�� لفل�ة ال�ی� وأه� م�اض�عها و�ع� ه�

  .وم�االتها وم�اح�ها

  :إن ���ل ���ف ال�ی� إلى ن�ع��

 و���ل ن�قا م� ال�قائ� : الاله�ت: ال�ی� ال��ض�عي   - أ

ذل� ال�� �ع�ي ل�ا ص�رة ال��اة ال�ی��ة ال�اق��ة : ال�ی� ال�ي: ال�ی� ال�اتي -ب

 .�ال��اع� والع�ا�ف واألفعال ال��ت��ة

وال�الح� أن ال��ض في فل�فة ال�ی� ع�� ���ل �ل ی��� �ال�ع��ة وذل� إلخ�الف 

 .ال��اح و�ع�د الق�اءات ح�ل مفه�م ال�ی� ، ف���� على س��ل ال��ال

إلى مفه�م ال�ی�  :  ق�ل أن ن���ث ع� ح��قة فل�فة ال�ی� عل��ا أن ن���ق أوال 

  .إلى مفه�م الفل�فة م� ح�� ارت�ا�ها ����ع ال�عارف والعل�م : ن�افل���ا ث� ن���ق ثا

  :مفه�م ال�ی� -1

ان ال�ی� ه� مع�فة ال�اج�ات �اع��ارها أوام� إله�ة أ� أن ال�ی� ه�ا  :   ی�� �ان�

ه� غقامة ال�اج�ات �أنها مع�ى مق�س ال ن�اعي أث�اء ال��ام بها أ� م�فعة أو 

 .ج�اء

 أن ال�ی� ه� ارتفاع ال�وح م� ال���اهي إلى الالم��اهي، أ� أنه ����  : ی�� ���ل

أودع� أف�ارها ال�ي صاغ�ها ع� ه�ا ) اإلن�ان�ة( اإلن�ان ع� ال��ل� و�ع�ق� أن ال����ة 

ال��ض�ع في األد�ان �الغ�افة إلى اآلراء ع� م�قف ال�وح اإلن�اني ع� م�ض�ع االل���ة 

 .وم�ض�ع ال�ل�د
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أن العق��ة ل��� س��  ق�ة ���اج إل�ها العقل م� أجل فه� : أن�ل�و��� الق��� 

 .حقائ� ال��ن فه�ا عقل�ا

  .أن ال�ی� ن�� ل��اع� واع�قادات وأفعال مأل�فة م�ض�عها هللا: و��� الالن�

إن الفل�فة ��ع�اها العام ت��ل ال���ة ال�ق��ة ت�اه ج��ع ال�عارف : مفه�م الفل�فة -2

فا��� ن���ة، والفل�فة ل��� م�ت��ة �ال�ی� وح�ه بل هي م� أجل ال��صل حقائ� وم

م�ت��ة ���اة اإلن�ان ال��م�ة والفل�فة ن��ح أس�لة خاصة �ال�ی� أو لها عالقة 

 .�ال�ی�
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  02: ال��اض�ة رق� 

  :فل�فة ال�ی�ح��قة 

فل�فة ال�ی� هي ف�ع م� ف�وع الفل�فة ته�� ب�راسة �ل األس�لة وال��ائل ال�ي لها 

عالقة �ال�ی� �العق��ة وق��ة ال�ج�د وعالقة العل� �ال�ی� �العق��ة ال���ة وق��ة ال�ل�، 

  إلخ...ق��ة وج�د ال�ل� ، ق��ة ال��اة وال��ت وق��ة ال�ع�

و�ع��� اآلن ت��� قائ� ��� ذاته ی�رس ال��اض�ع واألس�لة ال�ي لها عالقة م�اش�ة 

، ال�ي تق�م ب�ف���   �ي ت��ى ال�راسة العقل�ة�ال�ی�، وغ��ها م� ال��اض�ع ال وغ�� م�اش�ة

وعلى ال�غ� م� ه�ا �له مازال �ع� الفالسفة  ، ال��اه� ال�����ة وما وراء ال���عة

  .�� �ع���ون دراسة م�ل ه�ه ال��اض�ع ه� م� اخ��اص ال���اف���قا �ال�اث�ل��

ك����ة ال�ع�فة ، فل�فة اللغة، : في حق�ل عل��ة ومع���ة م��لفة أس�لةفهي ت�ا�� 

  .ال���� الفل�في، فل�فة األخالق وال��� األخال��ة

كل ه�ه ال�ق�ل ال�ع���ة ت��اولها فل�فة ال�ی� وم� ب�� الفالسفة ال�ی� اه���ا �فل�فة 

��� على س��ل وغ��هام، أما ع�� الع�ب ف�" ج�ن ���"، "د�ف�� ه��م: " ال�ی� م� الغ�ب

 "فل�ف��ا" دمحم �اق� ال��ر" و " فل�فة ال�ی� إلىم�خل "  : ك�ا�ة" ال���دمحم ع��ان : "ال��ال

   .و ��اض ح��� و غ��ه�  علي أك�� رشادو 

وهي ف�ع م� ف�وع الفل�فة تع��� أساسا " فل�فة ال�ی�"�ه� م��لح  18في نها�ة ق 

على العقل وفي ع�ل�ة ال��� وال��ل�ل وال�ف��� في ال��ائل ال��علقة �ال�ق�سات وال�ع�ق�ات 

وال��اه� ال�ی��ة وت��خى ال�فاع ع� ال�ع�ق�ات وم�اولة ت����ها م�ل ما �فعل الاله����ن 

فل�فة ال�ی� ته�� ���ح ب�اع� ال�ی� وم�ا�عة في ال�وح وال�ف� والعقل ���رة  وال���ل��ن، إن
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م�ج�ة ، فإن فل�فة ال�ی� هي ال�ف��� الفل�في في �ل ما ی��ل �ال�ی� ش�حا وتف���ا وت�ل�ال 

  .و��انا ول�� م� دون أن ت��فل ال����غ وال����� أو ال�فاع وال�����

عالقة لفل�فة ال�ی�  ال �لي �ال��ض���ة ووأنه ال ی�م� صاح� العل� أن ���ن م�

  .�إ��ان ف�ل��ف ال�ی� وال�اح� وال�ارس في ه�ا ال��ال أو ع�م إ��انه

ك�ا ه� حال ال���ل� وفي الاله�ت وعل� ال�الم، ذل� أن ال�اح� في فل�فة ال�ی� 

ة في �ف��ض أن ���ن م�ای�ا ی���� دائ�ا �ال��ض���ة وما �ق�ده إل�ه العقل وال���� واألدل

���ه، فه� ال �ع��ه ت���� ال�ع�ق�ات ال�ی��ة ��ا ال �ع��ه إف�قادها ألنه ال ی��ل� م� 

  .م�ل�ات إع�قاد�ة

ف�ل��ف ال�ی� ه� �اح� ی���� دائ�ا ال���قة في ���ه، فل�فة ال�ی� هي واح�ة م� 

  .لقان�ن، فل�فة العل� وفل�فة ال����ةفل�فة ا: الفل�فات م�ل

�ی� مع�� أو أد�ان مع��ة إن�ا ته�� ����ع األد�ان والعقائ� م�لها فل�فة ال�ی� ال ته�� ب

فل�فة العل� ال�ي ته�� ب�راسة ج��ع العل�م دون اس���اء، وم� ال�الح� ع��ما نق�م : م�ل 

���د دراسة فل�فة ال�ی� ع�� الغ����� ن�� أن فل�فة ال�ی� ع�� الغ�ب �ان� س�� في 

ه� ال�ی��ة في ال�����ة وال�ه�د�ة ل�ل� ن�� أنها اه��� ت�اول �ل العقائ� وال�ق�سات وال��ا 

ف��ة ال��ل��، ف��ة الق��ان، ال����ة، وف��ة : ك���ا ب�راسة مفا��� عقائ��ة م�ع�دة م�ل

  إلخ...ال�الص 

إن فل�فة ال�ی� ت��ح أس�لة ��أن ال�ی�، وت�اول اإلجا�ة ع�ها م� غ�� أن ت�ل م�له 

���ة األن��ة اإلن�ان�ة، و��ا أن م�ارسة اإلن�ان لل�ی�  أو ت�د� و��ف�ه، ��ل� ال�ال مع

م� شأنها أن ت��ل على ن�� أف�ل إذا ه� ر��ها �ال��ائل الفل���ة في ه�ا 

���� الق�ل إن فل�فة ال�ی� ل��� فل�فة ه�ا ال�ی� أو ذاك، فل�فة ال�ی� ب�صفه .+ال��اق

م� العل�م ال��ت��ة �ال�ی�، دی�ا، وم� ه�ا �ان الب� لف�ل��ف ال�ی� م� دراسة م���عة 
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ل�ع�فة ما ��ارسه ال�اس في ح�ارات م��لفة �اس� ال�ی�، وم�ها ن��صل إلى أن ع�ل فل�فة 

ال�ی� ه� ت��ی� ن�اق ال�ی� وم��قه، وه�ا غ�� مق��ر على فل�فة ال�ی�، بل ���ل �اقي 

قي األن��ة األن��ة ، فل�فة العل� تع�ي ب���ی� م��� العل� ون�اقه، وه�ا ���� إلى �ا

اإلن�ان�ة االخ��، وق� ح�د �ع�ه� ن�اق ال�ی� وه� ما ی��اوز ال���عة، وم��قه ��ا 

 .ی��اوز العقل

أن فل�فة ال�ی� ت�عى إلى ال��ف ع� ال��ا�� أو ال��اق� ���ا ی�عل� �العقائ� ال�ی��ة ، 

  .و���ل�ل لغ�ه�ا وال�قارنة ب��ها و��� االس�ع�االت االخ�� للغة

  .فل�فة ال�ی� على ت�ل�ل ال�فا��� ال��علقة �ال��اة ال�ی��ةوتع�ل  

إن فل�فة ال�ی� هي ذل� الف�ع م� الفل�فة ال���� �ال��اؤالت ال�اصة �ال�ی� 

و���عة ال�ج�د اإللهي، وف�� ال����ة ال�ی��ة، وت�ل�ل ال�ف�دات وال���ص ال�ی��ة 

ني والق�ا�ا ال�ي ت��حها العقائ� والعالقة ب�� ال�ی� والعل�، وهي ال�راسة العقل�ة لل�عا

ال�ی��ة، وتف���اتها  لل��اه� ال�����ة وما وراء ال���عة، م�ل وج�د هللا، وق�ا�ا ال�ل�، 

وال��ت و�ال����، وت��لف فل�فة ال�ی� ��ل ع�ضا ع� ت�ل�ل ال��اكل ال���وحة م� 

م� ةق�ل �ل ن�ام إ��اني أو مع�ق� مع��، وهي م���ة  ����قة ت�علها قابلة لل�قاش 

 .م� �ق�م�ن أنف�ه� ���م��� أو غ�� م�م���

إن فل�فة ال�ی� تع�ي ال�ؤ�ة العقل�ة ال�ق��ة لل��ض�عات ال�ی��ة في م�اولة م�ها 

لغ�س ب�رة ال�عي ال�ی�ي وف� م��� عقلي سل�� ��ا ��ه� في ال�ق��� ب�� ال��انات 

  ال��او�ة و ال�ض��ة

ذل� شأن فل�فة األخالق و فل�فة ال��ال  تع� م���ا م� م�اح� الفل�فة شأنها في

أن ال�ادة األول�ة ت�خ� م� ال�ی� نف�ه، ل�� األدوات ال��ه��ة ال�ي ت��ع�ل في تل� 

 .ال�ادة و فه�ها ت�خ� م� الفل�فة
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  03: م�اض�ة رق�                        

  :الف�ق ب�� فل�فة ال�ی� وعل� ال�الم

ال����ة ل�ع�فة ال�ی�، ��ا وته�� �ال��� ع�  تع�ي فل�فة ال�ی� �ال��� ع� ال��اد� -1

ال�����ات ب�� األد�ان، وفي ح�� أن عل� ال�الم في �ل دی� یه�� في ال�قال األول 

�ال�فاع ع� أص�ل عق��ة ذل� ال�ی� �إزالة العقائ� األخ��، وم�اولة تف��� العقائ� 

ت��  ال�����ةال��الفة، ف�ال ع� ال�فاع ع� عقائ� ف�قة دی��ة مع��ة م� الف�ق 

  .ال�ی� ال�اح� إزاء الف�ق األخ�� في ال�ی� نف�ه

ل��� و��فة فل�فة ال�ی� دفا��ة وال م�غ�لة ب�ی� مع�� دون آخ�، بل هي مع��ة  -2

�ال�ی� �له م� ح�� ه� دی�، وت��ل� م� نق�ة ب�ء م�ض���ة وعقالن�ة خال�ة، 

ال��ل�ل ل�ی� ما ب�اءا على أ� ت��أ ب�ا�ة غ�� م��ازة ، ل��ها ق� ت��از في نها�ة 

أس� عقل�ة م��ة، ألنها ت��هج  ال��هج ال��هاني، و���� ف�ل��ف ال�ی� العقل 

وال�اقع ال��ع�� م��ارا لل����� ب�� ال�� وال�ا�ل ، أما عل� ال�الم ف���� م� نق�ة 

" ب�ؤ ذات�ة تق�م على ال��ل�� ال��ل� ���ة عق��ة ما، ل�ل� فه� ���� على م��أ 

، و���� ال���ل� فه�ه لل�� ال�ی�ي م��ارا لل����� ب�� ال�� وال�ا�ل ، " تعّقل آم� ث�

و���ن عل� ال�الم  م� ب�ای�ه إلى نهای�ه م��ازا إلى دی� مع��، و���هج ال��هج 

  .ال��لي ل����� أص�ل عق��ة ما

فل�فة ال�ی� ت��ل ال�ف��� الفل�في في ال�ی�، في ح�� أن عل� ال�الم ���ل ال�فاع  -3

عقالني ع� ال�ی�، و ه�ا ی��ح أن ال�ی� في فل�فة ال�ی� ���ن في خ�مة العقل، ال

  .أما في عل� ال�الم ����ن العقل في خ�مة ال�ی�
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فل�فة ال�ی� ت�اول ال��� ع� م�� عقالن�ة ال�عارف و ال�ع�ق�ات ال�ی��ة ���اك�ة  -4

ی�، أما عل� تل� ال�عارف و ال�ع�ق�ات، و ه�ا ت��ل فل�فة ال�ی� مع�فة ����ة لل�

ال�الم فإنه ی�م� �ال�عارف و ال�ع�ق�ات ل�ی� مع�� أوال، و ی�قلها لآلخ��� �إث�ات 

  .عقالن��ها ثان�ا، و ه�ا ���ل عل� ال�الم مع�فة دی��ة ل�� ال��� 

ال��ع� في ال�قارنة ب�� فل�فة ال�ی� و عل� ال�الم ن�� وج�د إخ�الف ب��  إن

، ف�� ح�� ال��ض�ع ن�� ال��ال�� �����ان في ال��ال�� م� ح�� ال��ض�ع و ال��هج

معال�ة م��الت دی��ة ع�ة، غ�� أن الف�ق ���� في ����ة ال�عال�ة ال في ن���ة 

األس�لة ال��ارة، إذ ��اول ال���ل� معال�ة تل� ال��ائل في إ�ار عق��ته، في ح�� أن 

ن ف�ل��ف ال�ی� ف�ل��ف ال�ی� ��اول ت�اول تل� ال��ائل في إ�ار عق��ته،  في ح�� أ

��اول ت�اول تل� ال��ائل في ض�� رؤ�ة ش��ل�ة �ل�ة، أما م� ح�� ال��هج ف�الح� 

أن ال��ال�� ���ع�ل �ل م�ه�ا العقل في أدواته و إس��الالته، غ�� أن الف�ق ب��ه�ا 

ی��لى في أن العقل في فل�فة ال�ی� ���ل م�ت�ة ال��ارة، و ه� األداة ال�ئ���ة في 

�� ال�ی��ة و ال��� على ص�ة ال�ع�ق�ات ال�ی��ة ، في ح�� ن�� العقل ت�ل�ل ال�فا�

���ل ال��ت�ة ال�ان�ة م�ت�ة ال�� ال�ق�س، و على  العقل ه�ا ان ی��ل أق�ى ما في 

وسعه إلث�ات ص�ة ال�ع�ق� ال�ی�ي، و في حال وقف العقل ع�� نق�ة ت�ادم مع 

���� أمام ذل� ال�ع�ق� لل��ور، أما ال�ع�ق� ال�ی�ي فإنه  في م�ال عل� ال�الم �ف�ح ال

في م�ال فل�فة ال�ی� فإنه ال ���في ��� ال���� على ذل� ال�ع�ق�، بل س��عى إلى 

دح�ه، ل�ل� ن�� أن ف�ل��ف ال�ی� ی��هج األسل�ب ال��هاني في معال�ة ال���الت 

  .ال�ی��ة، في ح�� ی��هج ال���ل� األسل�ب ال��لي في ال�عال�ة نف�ها

هج فل�فة ال�ی� ی��� العقل م�قع ال��ادة ل�ج�د تالزم قائ� ب�� ال��هج في س�اق م�

العقلي و أ� جه� فل�في، أما العقل في س�اق ال��هج ال�المي ف���� م�قعا ثان��ا، ألنه 

  .م���ق �ال�ع�فة ال�ي م��رها ال�حي و م��� ل��م�ها
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  04: ال��اض�ة رق�                    

  :م�اح� فل�فة ال�ی�

�فة ال�ی� ت��ل ال�ف��� العقالني لل��ض�عات ال�ی��ة �الف�� ال�� لألد�ان، لفإن 

وال��ف ع� ���عة ال�ی� م� ح�� ه� دی�، أ� ع� دی� ���ل عام م� ح�� ه� م���مة  

م��اس�ة م� ال�ع�ق�ات وال��ارسات ال��علقة �ام�ر مق�سة، وم� ح�� ه� ن�� لل�ف��� في 

وال���رات ال�ی��ة لألل���ة وال��ن واإلن�ان، وال��� في  ق�ا�ا ال�ج�د، وام��ان العقائ�

ال���عة ال�ل�ة لل��� وال��� وال��ارسات ال�ی��ة، ون�� ت��ر الف�� ال�ی�ي ع�� ال�ار�خ ، 

وت��ی� العالقة ب�� ال�ف��� ال�ی�ي وأن�ا� ال�ف��� األخ��، لل�ص�ل إلى تف��� �لي لل�ی� 

ال���عة وأس�ه ال�ي �ق�م عل�ها، و���عة ت��ره ���ف ع� م�ا�عه في العقل وال�ف� و 

للعالقة ب�� ال���اهي والالم��اهي، وال���� ال�� ���� ن�أته وت��ره واض��الله، وت��ع�� 

فل�فة ال�ی� ل��ق�� ذل� ��ع��ات العل�م اإلن�ان�ة واإلج��ا��ة، م�ل عل� ال�ف� ال�ی�ي وعل� 

عل� ال��اه� ال�ی��ة وعل� ال�ار�خ االد�ان  وعل� اإلج��اع ال�ی�ي وعل� أن��و��ل�ج�ا ال�ی� و 

األد�ان ال�قارن ، ل��ها ال تق�ل ن�ائج ه�ه العل�م ق��ال م�لقا، وت��ع�� ��ل� ب��ائج العل�م 

ال�����ة م�ل عل�اء االح�اء والف���اء والفل� وغ��ها، وت��ع�� بها في تق��� العقائ� ال�ی��ة 

  .وت��هج فل�فة ال�ی� ال��هج العقالني ال�قي في دراسة ال�ی� ال��علقة ����عة اإلن�ان والعال�

  :ت��� فل�فة ال�ی� في الق�ا�ا ال�����ة ب�� األد�ان م�ل         

في ه�ا ال��ض�ع ی�� ال��� ع� ح��قة ال�ی� م� خالل إ��اد :  ت��ی� مع�ى ال�ی� -1

ص�غة تع����ة شاملة ل�فه�م ال�ی� ���ل عام، وما ت��ل عل�ه تل� ال��غة م� 

 .ج�ان� نف��ة واج��ا��ة و�خال��ة وما إلى ذل� 
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في ه�ا ال��ض�ع ی�� ال�ع�ف على ح�ود ال��ال ال�ی�ي، هل ی���� : ن�اق ال�ی� -2

ك ال�لقي للف�د وال����ع، أم ���� ل���ل ن�احي م�ع�دة م� ال��اة في إ�ار ال�ل� 

  ال����ة �ال��اس�ة واإلق��اد�ة وما إلى ذل�؟ وما تأث�� ذل� في الفه� ال�ی�ي �له؟

ی��� في ه�ا ال��ض�ع ع� إم�ان وج�د ج�ه� :  ال��ادئ ال�����ة ب�� األد�ان -3

�ل� ی��� ع� ال��اد� ال�ي م���ك ب�� األد�ان وال�ع�ف على ح��ق�ه إن وج�، �

ت��� م�ض�عاتها في مع�� األد�ان ، م�ل األل���ة وم��لة ال�� وم��� اإلن�ان 

  .�ع� ال��ت وما إلى ذل�

ونق�� بها مفه�م ال�ی� ، ال�ع�ى ال���قي لل�ی� ، ب�اع� ال�ی� ، أف� : ما��ة ال�ی� -4

ة األف�اد، مع�ى ال�ی� ان��ار ل��� م� ال�ی�، أث� ال�ی� في ال��اة اإلج��ا��ة، وح�ا

في ع�� ال�ف� اإلن�ان�ة، ح�ود ال�ی� في ه�ه ال�ن�ا، وهل ال�ی� شامل في ال�ن�ا 

 .واآلخ�ة وهل ال�ی� آخ�و� فق� أم دن��� فق� أم دن��� و آخ�و� معا

أ� ���عة وج�د هللا وصفاته �هللا وأل���ة هللا في األد�ان ن ���عة عالقة : وج�د هللا -5

 .اإلن�ان في هللا

ال� ال����، األذ� األخالقي، ال��ارث : أ� ال��ك  ��افة أش�اله: إش�ال�ة ال�� -6

 .ال�����ة، �ل� اإلن�ان ألخ�ه اإلن�ان

هل اإل��ان م��عه العقل أم القل�؟ أم م��عه العقل والقل� : اإل��ان �العقل والقل� -7

 وهل اإل��ان ی�ع�ز �العقل أم أن العقل �ق�ض اإل��ان؟   معا؟ 

ما هي ال����ة ال�ی��ة؟ أن�ا� ال����ة ال�ی��ة، تف��� ال����ة ال�ی��ة، : ال����ة ال�ی��ة -8

هل هي عا�فة وشع�ر ال����ة لل���قة الغائ�ة، أم هي ش�� لل���قة الغائ�ة؟ وهل 

  ال����ة ال�ی��ة ��ف وان��ا� لل�وح؟ وهل هي ج�ه� ال�ی�؟

�قائ� اإلله�ة لل��� أم ه� ت���� ح��قة ال�حي، وهل ه� نقل لل: ال�حي واإل��ان -9

        اإلله في اإلن�ان، وهل ال�حي ه� ت���ة ن���ة أم أنها ت��ق� ع�� غ�� س�اها

  .)ال��ق� ع�� غ�� االن��اء( 
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مفه�م ال�ع��ات وال��مات ���ع�ها، آثارها في اإل��ان : ال�ع��ات وال��مات-10

�ع��ات وال��مات أم� اس���ائي أم ال�ی�ي، ش��عها في م��لف األد�ان، وهل تع��� ال

  هي خ�ق لق�ان�� ال���عة؟
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  :أه� ال��اجع ال��علقة ���ض�ع فل�فة ال�ی�

  : و لل���� م� اإل�الع ح�ل م�ض�ع فل�فة ال�ی� ���� لل�ال� اإلس�عانة �ال��اجع ال�ال�ة

��اء لل��اعة و ، ال��عة األولى، دار م�خل إلى فل�فة ال�ی�: ال��� دمحم ع��ان -1

 .م2001ال��� و ال��ز�ع، القاه�ة، م��، 

، ال��عة األولى ، معه� ال�عارف مقار�ات م�ه��ة في فل�فة ال�ی�: شف�� ج�اد� -2

 .م2004ال����ة لل�راسات ال�ی��ة و الفل���ة، ب��وت، ل��ان، 

�� ، ال��عة األولى، م� )ال����ات ال���ر�ة ال��هلة(ن�أة ال�ی�: ال��ار علي سامي -3

 .م1995اإلن�اء ال��ار� لل�راسة و ال��ج�ة و ال���، حل� س�ر�ا، س�ة 

، ال��عة األولى ، م��� ال��ارة ل����ة الف�� مقار�ات في فه� ال�ی�: ��اض ح��� -4

 .م2008اإلسالمي، ب��وت، 

، ال��عة األولى، دار الهاد� لل��اعة و ال��� و في فل�فة ال�ی�: ال��ر� ب�ل� -5

 .م2002ال��ز�ع، ب��وت،

، ال��عة األولى، م���ة )ق�ة ال��� ع� اإلله (ت��ر األد�ان : ال��� دمحم ع��ان -6

 .م2010ال��وق ال�ول�ة ، القاه�ة، س�ة 


