
فلسفة متعالية
الفلسفة المتعالية (باإلنجليزية: Transcendentalism) هي فلسفة أصبح لها تأثيرها في أواخر القرن الثامن عشر وفي القرن التاسع
عشر الميالديين.[1][2][3] وقد قامت على االعتقاد بأن المعرفة ليست محصورة في الخبرة والمالحظة، وال هي مشتقة منهما وحدهما.
بهذا الفلسفة التجريبية التي تنص على أن المعرفة تنبثق من الخبرة. ومما نصت عليه هذه الفلسفة أن حل المشكالت وقد عارضت 
اإلنسانية يكمن في التطور الحر لعواطف الفرد. وطبقا للفلسفة المتعالية فإن الحقيقة تكمن في عالم الروح فقط، فما يالحظه المرء
في عالم الطبيعة ما هو إال ظواهر أو انعكاسات ثانية لعالم الروح. والناس يكسبون علمهم عن عالم الطبيعة من خالل حواسهم وفهمهم
ولكنهم يكسبون علمهم عن عالم الروح من خالل قوة أخرى، تسمى العقل الذي عرفه أصحاب الفلسفة المتعالية بالقدرة المستقلة
هو حق بصورة مطلقة. ويمكن العثور على عناصر الفلسفة المتعالية في الفلسفة األفالطونية المحدثة التي ما  المدركة على معرفة 
العقل المحض (1781م) للفيلسوف األلماني نقد  كتاب  كان  هذه الفلسفة  ألفكار  لكن المصدر األساسي  إلى اليونان القديمة.  تنتمي 
إيمانويل كانت. بدأت الفلسفة المتعالية بين الموحدين في الواليات المتحدة، حيث أصبحت حركة فلسفية أدبية، دينية اجتماعية معًا. وقد
بلغت ذروتها خالل األربعينيات من القرن التاسع عشر الميالدي. وكان رالف والدو إمرسون الشخصية القيادية لهذه الفلسفة. وفي رأيه
والدو رالف  اعتقد  وقد  للجمال.  مدركة  وبجعل الكائنات اإلنسانية  نافعة،  بسلع  تزويدها  طريق  عن  يخدم اإلنسانية  الطبيعة  عالم  أن 

إمرسون أن الناس يجب أن يتعلموا قدر المستطاع من خالل المالحظة والعلم.

رالف والدو إمرسون

Finseth، Ian. "American Transcendentalism". Excerpted from "Liquid Fire Within Me": Language, Self and .1
Society in Transcendentalism and Early Evangelicalism, 1820-1860, - M.A. Thesis, 1995. تمت أرشفته من األصل

في 21 يوليو 2016. اطلع عليه بتاريخ 18 أبريل 2013.
.(Lopez Jr.، Donald S. (2016). "The Life of the Lotus Sutra". Tricycle Magazine (Winter .2

.Transcendentalism". Merriam Webster. 2016" .3

 في كومنز صور وملفات عن: فلسفة متعالية

 هذه بذرة مقالة عن الفلسفة أو متعلقة بها بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.

"https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=فلسفة_متعالية&oldid=27398166" مجلوبة من

آخر تعديل لهذه الصفحة كان يوم 12 فبراير 2018، الساعة 06:17.

النصوص منشورة برخصة المشاع اإلبداعي. طالع شروط االستخدام للتفاصيل.

ً انظر ايضا

مراجع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B6&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%84_%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9_(%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88_%D8%A5%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88_%D8%A5%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88_%D8%A5%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86
http://web.archive.org/web/20160721212014/http://thoreau.eserver.org:80/amertran.html
http://thoreau.eserver.org/amertran.html
https://tricycle.org/magazine/lotus-sutra-history/
http://www.merriam-webster.com/dictionary/transcendentalism
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D8%A8%D8%AD%D8%AB/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7_%D9%83%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B2
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Transcendentalism
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&oldid=27398166
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85

