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 لم الفلسفت : المحاضرة الثانيت 

الوالع نجد أننا جمٌعاً نتفلسف سواء أردنا أو لم نرد ، ألن االنسان ٌجد فً ذاته منبع تأمله الفلسفً ، وفً •
ونجد تلن الداللة فً األمثلة التً ٌلمٌها االطفال ، فكثٌراً ما تخرج عبارات من أفواههم تجعلنا ننفذ إلى 

بل علً العكس إنهم فً مرحلة . األعماق الفلسفٌة دون أن نعلمهم أو ٌتطرق إلى سمعهم عبارات فلسفٌة 
بل هم ٌعبرون عنها دون وعً منهم اي . ذهنٌة ال توجد لدٌها الممدرة علً استٌعاب تلن االفكار الفلسفٌة 

متمثالً فً أن أحد األطفال كان ٌنصت إلى تالوة فً : انهم ٌعبرون عنها بتلمائٌة وندلل بذكر مثال لذلن 
فً البدء خلك هللا السماء واألرض فنجده ٌتساءل علً الفور ، فماذا ٌا تري كان هنان لبل " سفر التكوٌن 

 .هذا البدء 
حٌث نجد أن الفٌلسوف متمكن . وهنان فرق واضح بما ال ٌدع مجاال للشن بٌن الفٌلسوف وبٌن العامً •

متعمك ٌمتلن منهجاً واضحاً وٌعرف جٌداً الهدف الذي ٌسعً إلٌه ، بٌنما العامً سطحً متردد ال ٌمتلن 
 .  المنهج ٌتخبط وتختلط علٌه االمور وتهتز االرض ، من تحت لدمٌه 

وتوجد ثالثة اختالفات بٌن الفلسفة التً نطلك علٌها لفظ فلسفة العامة وبٌن الفلسفة التً ٌتناولها •
الفالسفة أصحاب الرؤٌة الفلسفٌة أول هذه الفروق أن فلسفة العامة ٌتم التعبٌر عنها وصٌاغتها باللغة 

الدارجة التً ٌتحدث بها االنسان العادي فً حٌاته الٌومٌة ، أما األفكار الفلسفٌة ٌتم تناولها بلغة 
 .  متخصصة وعمٌمة 

أما فٌما ٌتعمل بالفارق الثانً بٌن فلسفة العامة وبٌن الفالسفة المتخصصٌن ان فلسفة العامة توجد بشكل •
..  ضمنً عام ال ٌستند علً منهج بٌنما الفٌلسوف ٌفكر بشكل منهجً وٌتمٌز فكره بالصراحة والوضوح 

والفارق الثالث ٌتمثل فً أن المذاهب الفلسفٌة تتضمن لدراً متمٌزاً من التنظٌم واالتساق تفتمر الٌه فلسفة 
 .العامة ، انطاللاً من أن الفٌلسوف تتسم افكاره بأنها افكار تمت صٌاغتها بصورة منهجٌة 

 


