
  5 ا����ة ،2 ا��س ا�	��� ا���ف
 الفلسفة وأنماط التعبير  48

 ا����ة أھ�اف

الهدف من الوحدة، تعريف الطالب بحدود العالقة، اتصاال وانفصاال، بين الفلسفة وغيرها من أنماط التفكير األخرى، 

أيضا، تحفيز الطالب على وخاصة التي تعتمد آليات الحجاج والخطابة واإلقناع والتخييل. كما تهدف الوحدة 

االنفتاح على مختلف الحقول واألشكال المعرفية األخرى، سواء تلك التي تعتمد اآلليات العقلية في الحكم والتدليل 

 في فهم الوجود. التصوفكالعلم والمنطق، أو تلك التي تعتمد الذوق كالشعر و 

 

 ا����ة ����ى

إظهار تمييز اليونان بين التعبير  ، من خالل والفلسفة اإلسالميةأنماط التعبير لدى اليونان تتناول الوحدة 

والتعبير الجدلي الذي ينطلق من المقدمات المشهورة  ،البرهاني الذي ينطلق من المقدمات الصادقة اليقينية

مات دوالتعبير الخطابي الذي يعتمد مق ،والتعبير السفسطائي الذي ينطلق من المقدمات المغالطاتية ،والظنينية

لميذه وخاصة ت ،بيان مساهمة أفالطونفضال عن  بينما يرتبط التعبير الشعري بالتخيل. ،الظن واالقتناع

انت وكذا بيان األصداء التي ك ،أول من فصل القول في أنماط التعبير المعرفية واالقناعية يعتبرأرسطو الذي 

  لليونان في الحضارة العربية على مساهمات ابن رشد وغيره.

على اعتبار أن الفلسفة والكالم  ،ستعمل المادة على التطرق إلى أجناس وأنماط التعبير هة أخرىمن ج �

والتصوف أجناس متمايزة من القول وكل منها له خصائص ذاتية. فالفلسفة خطاب برهاني يفيد العلم اليقين، 

شعري يجية في القول مثل األوالكالم خطاب جدلي يفيد الظن ويلتبس به إيقاع الظن القوي ولكل متكلم استرات

  والقاضي عبد الجبار.

تنتقد االتجاهات المعاصرة وخاصة ما بعد الحداثة وكذا مباحث الحجاج  أنماط التعبير في الفلسفة المعاصرة: �

التميز التقليدي بين البيان والبرهان والعرفان، فهايدغر ركز في المرحلة الثانية من فكره على أهمية الشعر 

ي لفهم الوجود والفلسفة بصورة عامة، السيما وأن اللغة من بين المقوالت الوجودية األساسية كمدخل أساس

  لديه.

كما أن فالسفة ما بعد الحداثة مثل ليوتار يعتبرون أن الفلسفة ال تقدر أن تكون جنسا أدبيا ال يختلف من  �

ات ريكور أن الفلسفة جزء من الحكايحيث نمط االستدالل واإلقناع من الخطاب األدبي والتخييلي، ويعتبر بول 

  الكبرى التي تتخلى في الظواهر عن خاصيتها السردية وجوهرها الجمالي من أجل الظهور في شكل برهاني.

التصور األول: يجب الفصل بين منطق  وتركز الوحدة على عرض نظريتين مختلفتين بين أنماط التفكير: �

اإلقناع بأدوات خطابية والثاني هو االستدالل الذي يؤدي إلى الصدق الحجاج ومنطق البرهان. فاألول غايته 

 الذاتي واليقيني.

التصور الثاني: رد االعتبار للسفسطائية والمذاهب الشكية والفوضوية والسردية والجمالية باعتبارها من أهم 

  أنماط التفكير الفلسفي المعاصر.
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