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 : وسابل تحمٌك أهداف المحاضرة 

 – المشجرات والتخطٌطات – الرموز – األفكار التطبٌمٌة – الصور الكارتونٌة –الصور التعلٌمٌة -  المحاضرات –الكتب التعلٌمٌة  )

 – األسبلة – نموذج المحاضرة الصورة – اإلحاالت الى محاضرات السبورة الذكٌة بمناتً على الٌوتٌوب –اإلحاالت الى الموالع 

 -  االستبٌان – نشرة الطلبة االلكترونٌة –تطبٌك مجموعات نماشٌة للطلبة 

 

 ، ِكحٌٚس ضطر١مٙح ، ٌٚفص أٔظحٌ جٌؿ١ّغ ئ١ٌٙح ، ٌطىْٛ  ٚفؼحٌسز ضؼ١ٍُ جٌفٍٓفس ذط٠ٍمس ِرٓؾ : جٌّكحػٍجشغح٠س

 طٕؼس ٠ّىٓ ٌٍؿ١ّغ ِّحٌْطٙح 

 طالب –طلبة الجامعات  ): الفبات المستهدفة 

 – المثمف العرالً والعربً –المرحلة اإلعدادٌة 

 ( هواة الفلسفة –المبتدؤن 

 المصادر
. لبنان- ناٌجل وربٌرتون، أسس الفلسفة ،الشبكة العربٌة لألبحاث والنشر - 
 مدخل جدٌد الى لفلسفة-عبد الرحمن بدوي.د/ الفلسفةأسس-توفٌك الطوٌل-

Philosophy for Beginners،- University of Oxford  

the basis of philosophy.  – 

 مدخل الى الفلسفة- حسام االلوسً -
 أطلس الفلسفة  - 

 

 محتوٌات محاضرات حول أسس الفلسفة 

 التعرٌف بأسس ومفاهٌم الفلسفة: عنوان الكورس 

 األسطورة والحضارة- 1
 .نشأة الفلسفة  بٌن  الشرق والغرب و (لبل الٌونان ) الفلسفة عند الحضارات األخرى- 2
 .الفلسفة والعلم - 3
 : أسس وفروع الفلسفة وسوف نمسمها على مجموعتٌن - 4

، الفلسفة  (النفس –االجتماع  فلسفة العلم - السٌاسة –التارٌخ  –فلسفة الدٌن ):فروع الفلسفة: أوال 
 .والعلوم ، فلسفة التارٌخ أنموذجا  

 (األخالق والجمال  )المٌتافٌزٌما  (المنطك  + نظرٌة المعرفة ) : العامة أسس الفلسفة:ثانٌا 
 ما هً الفلسفة ، لماذا ندرسها ؟- 5
 ، خصابص تعرٌف الفلسفة - 6

 المولف الفلسفً
 أسبلة الفلسفة-  7
 ة الفلسفةأهمً-  8
 أسبلة وتطبٌمات فلسفٌة- 9

  .عوامل نشأة الفلسفة الٌونانٌة  - 10
 .بداٌة الفلسفة الٌونانٌة  لصة- 11
الفلسفة موضوع وغاٌة  - 12
 بعض مفاهٌم الفلسفة - 13

  الوعً –العمل- التفكٌر  )
 (النفس–العمل - 

 .أسبلة وتطبٌمات فلسفٌة - 14

.  ٚض١ّٕطٙح ٚضطر١مٙح  جٌـطـفـىـ١ـٍ جٌـفـٍـٓـفـٟؽٍق ٚأْح١ٌد ٚضٛػ١ف جٌـطـفـٍـٓـف ِفَٙٛ وػُ : جٌـٙـىف جٌـّـؼـٍفـٟ 

أ١ّ٘س جٌطفى١ٍ  جٌـطـٍـرـس ػـٍـٝ ،ٚجْطػّحٌ٘ح ٚضطر١مٙح ٚضى٠ٌد  ز جٌـفـٍـٓـفـٟضرحوي جٌّؼٍفس ئذـٍجَ لـ١ـّـس : جٌـٙـىف جٌـٓـٍـٛوـٟ 

 .ٚضٛظ١فٗ ٚئذٍجَ شهظ١س جٌطحٌد ذحْطٕٙحع ٚػ١ٗ فى٠ٍح ٌُْٚ جٌفهحل جٌّؼٍف١س ٌٗ ٚجْطفُجَٖ 

  ِكحػٍز30جْ ال ضمً  ػٓ : جٌّكحػٍجش /  ول١مس ٌىً ِكحػٍز ٠40ّػً : جٌٛلص 
 

 

 

  

 المحاضرات تكتمل بما ٌمدمه األستاذ وٌكتبه من إضافات داخل الدرس وبتطبٌك التمارٌن : مالحظة 
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 ذؼؼٙح نٍٚؼ ػٍٝ جٌطر١ؼس  +ٚجٌظٍجع ٚجٌمٛز+ ضكطٛٞ جٌٍَِٛ+أوذ١س + ن١ح١ٌس+ٟ٘ ضٍجظ جالُِ +لظس لى٠ّس:جألْطٌٛز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما هً األسطورة وممن تتكون ؟ و هل األسطورة مجرد خٌال فمط وال لٌمة لها ؟وهل ٌمكن - 1:أسبلة 
 االستفادة منها ؟ 

 . هل تتخلى عن تراثها األسطوري ام تعتبره ثمافتها على كل حالاعندما تتمدم الدول بالعلوم والتكنولوجً- 2
 .هل ٌمكنن تعداد أصناف أخرى  لألساطٌر ، وهل ٌمكن نمدها ؟ اعرض أفكارا أخرى لمعرفة  األساطٌر - 3

 

ٔشأز جٌفٍٓفس  ذ١ٓ  جٌشٍق ٚجٌغٍخ - جٌكؼحٌز – جألْطٌٛز ): ِفٍوجش ِح لرً أّْ جٌفٍٓفس :ٌرحخ جألٚيج          

) 

 

 (لالطالع فمط ) األسطورةمادة مضافة حول 
  الخلٌمة البابلٌة– االنوناكً السومرٌة – كهف أفالطون – اإللٌاذة – االودٌسة - ملحمة كلكامشاألساطٌرمن  
  التحلٌل النفسً  -العملً-  الرمزي - المجازي  –  لتنوع المناهج ومنها الطبٌعً أدى األساطٌرتنوع 
  الشعرت وهً وأدبٌة وهً غالبا غٌر منطمٌة إنسانٌة  تنمل والبعض ٌمدسها وتتناول مواضٌع األسطورةال زالت  
  ًاألسطورة دابمة الترحال والهجرة وتتلون  بلون الحضارة التً تحل بها  ، وهً تسجٌل للوعً والالوع . 

  (https://www.youtube.com/watch?v=diqO0Sxg7Vw )ببرنامج السبورة الذكٌة   (األسطورة )لالطالع على )

 .لناة  الدكتور رحٌم الساعدي على الٌوتٌوب 
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 جٌكؼحٌز
جٌكؼحٌز ذّفَٙٛ شحًِ ضؼٕٟ وً ِح ١ّ٠ُ أِس ػٓ أِس ِٓ ق١ع جٌؼحوجش  

ٚجٌطمح١ٌى ٚأٍْٛخ جٌّؼ١شس ٚجٌّالذّ ٚجٌطّٓه ذحٌم١ُ جٌى١ٕ٠س ٚجألنالل١س  

 .ِٚمىٌز جإلٔٓحْ فٟ وً قؼحٌز ػٍٝ جإلذىجع فٟ جٌفْٕٛ ٚج٢وجخ ٚجٌؼٍَٛ
جٌكؼحٌز ٟ٘ ٔظحَ جؾطّحػٟ ٠ؼ١ٓ جإلٔٓحْ ػٍٝ ج٠ٌُحوز ِٓ ئٔطحؾٗ  ٚ

جٌّٛجٌو جاللطظحو٠س، : جٌػمحفٟ، ٚئّٔح ضطأٌف جٌكؼحٌز ِٓ ػٕحطٍ أٌذؼس

 ٚجٌٕظُ ج١ٌٓح١ْس، ٚجٌطمح١ٌى جٌُهٍم١س، ِٚطحذؼس جٌؼٍَٛ ٚجٌفْٕٛ 

: ٌٍٚطؼٍف ػٍٝ قؼحٌجش جٌشؼٛخ ضُىٌِ جٌؼٕحطٍ جٌطح١ٌس

جٌؼاللحش جالؾطّحػ١س ذ١ٓ فثحش  -جاللطظحو  - ؽٍق جٌؼ١ش ٚجٌظٍٚف جٌطر١ؼ١س

 ٚالذى ٌٍكؼحٌز ِٓ جٌطى٠ٚٓ. جٌؼٍُ ٚجٌػمحفس ٚجٌؼٍّجْ –أٔظّس جٌكىُ  -ٌّؿطّغج
جٌظ١ٕ١س   – جٌى٠ٌٛس  –  جٌٕٙى٠س- ج١ٌحذح١ٔس   – جألٌٚذ١س – جأل٠ٍِى١سِٚٓ جٌكؼحٌجش ج١ٌَٛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ئػحفحش ٚأفىحٌ ِّٙس
نالف جٌرىٚ  ،  جٌّىْ ٚجٌكؼٍ فٟجإللحِس فٟ جٌَكَؼٍ أٞ:جٌَكَؼحٌز-

 .ضّٕٛ ٚضّٛش جٌّى١ٔس ٟٚ٘ غ١ٍ جٌكؼحٌز ٟ٘-

 .وً ِٓ ١ٌّ ٌى٠ٗ نظحتض جٌكؼحٌز فال قؼحٌز ٌٗ - 

 جٚ ضى٠ٚٓ جٚ جٔؿحَ ػٍّٟ ِحضص وْٚ ضٍجظ ػى٠ىز  أُِ -

 ٚأوذٟ ٚفىٍٞ  فىنٍص ج١ٌٕٓحْ
 ٚجٌؼٍّجْجٌكؼحٌز ،ٟ٘ فٍع ِٓ جٌفٍٓفس ضىٌِ :فٍٓفس جٌطح٠ٌم - 

 ال ضّٛش ٟٚ٘ ضٍضرؾ ذحٌّٓطمرً ال جٌطح٠ٌم فمؾ  جألط١ٍسجٌكؼحٌجش - 

 جٌؿحٔد جٌّحوٞ  أٔٙح ظٓ ٚآنٍػطمى جْ جٌكؼحٌز ِؿٍو فىٍ ج ذؼغ جٌّفى٠ٍٓ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لرً ج١ٌٛٔحْ جٌفٍٓفس ػٕى جٌكؼحٌجش جألنٍٜ 

 

 (جألٌٚٚآ٠ٛ١ْس– جألف٠ٍم١س )قؼحٌجش جٌؼحٌُ جٌمى٠ُ 

 ( َ.ق2000-5300) ٚٚجوٞ جٌٍجفى٠ٓقؼحٌز ج٠ٌٍِٛٓسجي

( ج٢ْ قطٝ - ق َ 3500)ٚجوٞ جٌٕٓى ٚشرٗ جٌمحٌز جٌٕٙى٠س

 ( ق 2770َ – 3100)قؼحٌز جٌّظ١٠ٍٓ جٌمىِحء 

 ( ق 539َ – 2700)قؼحٌز ػ١الَ فٟ ئ٠ٍجْ 

 ( 102َ–  ق َ 2350)قؼحٌز جٌىٕؼح١١ٔٓ فٟ فٍٓط١ٓ 

 جالْٚقطٝ –  ق َ 2200)جٌكؼحٌز جٌظ١ٕ١س 

 ( ق 146َ – 2000)" ج١ٌٛٔح١ٔس"جٌكؼحٌز جإلغ٠ٍم١س 

 (قطٝ جٌٛلص جٌكحػٍ–  ق َ 900)جٌكؼحٌز جٌى٠ٌٛس 

 (500َ-ق َ 900)قؼحٌز جألضٍْٚىحْ ٚجٌٍِٚحْ جٌمىِحء

 ( ق 7َجٌمٍْ - 10لٍْ )ٍِّىس ِحٟٔ 

 ( ق 330َ - 550) جإلن١ٕ١ّسجإلِرٍجؽ٠ٌٛس

 ( ق 150َ - 323)جٌىٌٚس جٌٍٓٛل١س 

( 659 - 226)١ٔس ججٌىٌٚس جٌٓحِ

 ( 14َ جٌمٍْ –َ 7جٌمٍْ)جإلْال١ِس جٌكؼحٌز 

 

 :  ٌألْطحي ٚض١ٍّٓٙحجإلؾحذس ذٌٛلس ٚضمى٠ُ جٌطكحٌٚ ِغ طى٠مهذاِىحٔه : جألْثٍس 

.  ٠ُِفس ٚأنٍٜ أط١ٍس قؼحٌز ًٚ٘ ٕ٘حن قؼحٌز ِٓ ٔظفُٙ ذأطكحخبرأٌن 1س 

 (طكف جٌؼرحٌز ) جألُِ جٌطٟ ِٓ وْٚ ضى٠ٚٓ ٠ّىٓ ٌٕح ٚطفٙح ذأطكحخ جٌكؼحٌز 2ِ

 (ٔحلش جٌفىٍز ) جألُِ جٌم٠ٛس جٚ طحقرس جٌٍْحٌس ال ضّٛش 3ِ

  ً٘ ٠ّىٕٕح ئؽالق ِفَٙٛ جٌكؼحٌز ػٍٝ ١ٍْز  ٚئطالـ جألٔر١حء 4ِ

 . ٚؾحوز قٛي جٌكؼحٌز أْح١ْس أفىحٌ 5جوطد  5ِ

؟ ِح ٟ٘  جٌّٛػٛع أْثٍس ؾ١ٍّس ِّٚٙس ضهض ً٘ج ط١حغس و١ف ٠ّىٕه 6ِ

 آ١ٌطه ٌظ١حغس جألْثٍس ؟
1.                        2                             -3- 

 

 

 

 تمرٌن فكري
ولم ..تحدث عن الحضارة التً تحبها - 1

أٌضا استخدم تمنٌة الخٌال - 2تحبها 
بتصورن حٌاة الحضارات وكٌف تموت 

وتحٌا وكٌفٌة عٌشهم واربطها باحد االفالم
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 لماذا ال ٌمكننا وصف بعض المجتمعات المنمرضة بأنهم أصحاب حضارة: علل 

 علل لماذا نفرق بٌن األسطورة أو األساطٌر والحضارة ؟
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 جٌفىٍ  ٍٍْٓس ِطظٍس ٚلٛجػى غحذطس ٚال فؼً ٌرشٍ ػٍٝ آنٍ جال

 ذمىٌضٗ  ػٍٝ جٌطفىٍ ٚجْطهىجَ  جألنالق جٌظك١كس ، ٚجٌؼمً ٘ٛ 

 .ٚجقى ػٕى ؾ١ّغ جٌرشٍ ٚ٘ٛ لّٓس ػحوٌس وّح ٠مٛي و٠ىحٌش 

لى ػٍفص ذالو جٌٍجفى٠ٓ ذىٛٔٙح ِٛؽٓ ٌٍىػ١ٍ ِٓ جٌّىجٌِ ٚ

جٌمى٠ّس ٚػٍفص جٌؼى٠ى ِٓ جًٌّج٘د جٌفى٠ٍس   جٌفٍٓف١س 

 ذّح فٟ يٌه ًِ٘د جٌشه ًِٚ٘د جٌكٍٛي ِٚحٌْص جإلٌكحو  

  جألٌْط٠ٟٓرك جٌّٕطك  ٚػٍفص شىال لى٠ّح ِٓ جٌّٕطك 

 .، ٚػٍفص جٌفٍه ٚجٌطفى١ٍ ذحٌّٓطمرً ذمٍْٚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بمٌراثها فً مجال النحت و الرسم واكتشاف اللغة الهٌروغلٌفٌة و إلامة الدولة و تها حضار،تمٌزتمصر المدٌمة وفً 
وعندهم    الفكر أساس الوجودان الفلسفٌة أفكارها  و مجموعملة من المذاهب و العمابد الفكرٌة و الدٌنٌةجتأسٌس 

،وهكذا بمٌة حضارات الصٌن والهند   مٌّز المصرٌون المدماء بٌن النفس و الجسد  و النفس و مسألة الخلودحدٌث عن
 فمد مارست الحكمة والفلسفة لكن الٌونان جعلوها صنعتهم وشغلهم الشاغل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : األسبلة 
على األستاذ مساعدة الطلبة فً بعض الحلول وإضافتها )مالحظة 
  .(للمنهج 

  أٌهما  اسبك الفلسفة الشرلٌة ام  الٌونانٌة بتارٌخ الفلسفة 
 لماذا ال ٌمكننا نكران وجود الحكمة لبل الٌونان ؟ 
 ما هً أهم الحضارات برأٌن ٌمكنها ان تمارس الحكمة ولماذا ؟ 
  علل  لم ال ٌمكننا وصف اآلالف من المبابل التً ماتت بصاحبة

 الحضارة ؟

  ،  علم االجتماع الحدٌث ٌمول ان اإلنسان مملد ألخٌه اإلنسان
 هل نطبك ذلن على الحضارات ؟

  أفكار حول الفكر الشرلً المدٌم 8اكتب انشاءا من  

 

 (.م. ق4000 – 8000)الفلسفات الشرلٌة 
  (. م3المرن – 6المرن) الفلسفة الٌونانٌة 
 (. م14المرن – 7المرن)الفلسفة اإلسالمٌة 

( م19 المرن-7ق) الفلسفة الحدٌثة الغربٌة
 (. م21المرن – 19لرن)الفلسفة المعاصرة 

 

 ٚ٘ٛ جٌؼٕظٍ جٌّإّْ ٌٍىْٛ ٚ ذًٌه ٠ىْٛٔٛ لى ْرمٛج جٌفىٍ ج١ٌٛٔحٟٔ ٚ جٌّحء وحْ جٌرحذ١ٍْٛ جألٚجتً  ػٕى أطً جٌىْٛجْ

 وّح جْ  ٚذ١ٕص أْ جٌفىٍ جٌرحذٍٟ ٌُ ٠ىٓ ٠إِٓ ذحألذى٠س ٚ ئّٔح ألٍ ذفىٍز جٌفٕحء، ٍِكّس وٍىحِش ٖ وٚٔص أ٠ؼح لىِٛػٛع جٌهٍٛو

 ٌٍرحذ١١ٍٓ ِٛلف ِٓ ج١ٌّطحف٠ُ١مح ٚجٌى٠ٓ 

ٚضًوٍ جألٌٛجـ جٌرحذ١ٍس جٌمى٠ّس أْ ئٌٝ ؾحٔد وً ٍِه وحْ ٕ٘حن قى١ّح، ٠ٍمٟ جٌكىّس، ٠ٓطش١ٍٖ جٌٍّه فٟ شإْٚ جٌٍّّىس، ٚضًوٍ 

.   قى١ّحً، أٌذؼس ُِٕٙ فٟ ػٙى ِح لرً جٌطٛفحْ، ٚأٌذؼس فٟ َِٓ جٌطٛفحْ، ٚغّح١ٔس ذؼى جٌطٛفح16ْجألٌٛجـ أّْحء 

ضمٛي جٌؼم١ىز  (آٔىٟ ٚضٕظ١ُ جٌىْٛ) ٚفٟ جٌؼٙى جٌٍِٓٛٞ، وحْ ٌٍكىّس ٚجٌكىّحء ٌُِٕس فٟ جٌؼم١ىز جٌى١ٕ٠س، ففٟ ِىٚٔس 

ٚلى أؽٍمٛج ػٍٝ ٘إالء جططالـ ..  ٠ًٍْ ِهٍٛلحش ِٓ ١ِحٖ جٌؼّك ٌٕشٍ جٌه١ٍ ٚجٌّؼٍفس ٚفْٕٛ جٌكؼحٌزجإلٌٗج٠ٌٍِٛٓس أْ 

.  فُٙ ْرؼس قىّحء جنطحٌضُٙ ج٢ٌٙس ًٌٖٙ جٌّّٙحش (جٌكىّحء جٌٓرؼس)
 

  .ػٕى أٌْطٛ ٔؿى ئشحٌز ط٠ٍكس ئٌٝ أْ و٠ّٛل٠ٍطّ جْطٍُٙ ٔظ٠ٍطٗ ج٠ًٌٌس ِٓ جٌٕٙى  ........ئشحٌجش ِّٙس

ٌُ ٠ىٓ ٌطح١ٌّ ِؼٍُ، ذحْطػٕحء أٔٗ نالي ِمحِٗ ذّظٍ طحقد جٌىٕٙس : " و٠ٛؾ١ٓ جٌّإٌل جٌمى٠ُ٠مٛي

ئػحفس ئٌٝ ضأغ١ٍ قؼحٌجش ِح ذ١ٓ  ،جألغٍ جٌف١ٕ١مٟ فٟ جٌىطحذس ج١ٌٛٔح١ٔسخ١ٍ٘ٚوٚش فٟ ضح٠ٌهٗ جٌّإٌل  لحي

ضٍمٝ ضؼ١ٍّٗ ػٍٝ جٌىٕٙس جٌّظ١٠ٍٓ ... ؽح١ٌّ: "ٚفٟ وطحخ جٌؿ٠ٌّٛٙس ٠مٛي أفالؽْٛ  ئْ.ج٠ٌٍٕٙٓ
 

 الحضارات والفلسفة
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 (جٌٕفّ،جالؾطّحع،جٌؼٍُ،ج١ٌٓحْس،جٌطح٠ٌم ،فٍٓفس جٌى٠ٓ ): فٍٚع جٌفٍٓفسِٓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ٔمُٓ جٌفٍٓفس جٌٝ .........................جٌفٍٓفس ٚجٌؼٍَٛ  

  ٚٔهطحٌ فٍع فٍٓفس جٌطح٠ٌم(جٌٕفّ،جالؾطّحع،جٌؼٍُ،ج١ٌٓحْس،جٌطح٠ٌم ،فٍٓفس جٌى٠ٓ ):فٍٚع جٌفٍٓفس- 1 

 ْٕٚطٕحٌٚٙح ف١ّح (ٚجٌّٕطك ٚج١ٌّطحف٠ُ١مح  جألنالق ٚجٌؿّحي ٚجٌّؼٍفس )أطٛي جٚ أّْ ٚأطٛي جٌفٍٓفس - 2

 ذؼى 
 

ومع بداٌة عصر النهضة 
 بدأت التجرٌبًوظهور المنهج 

بعض العلوم تنفصل عن 
الفلسفة ، واتخذت لها مناهج 

. أخرى غٌر المنهج الفلسفً 
فانفصلت العلوم الطبٌعٌة ، - 

.- التجرٌبًواستخدمت المنهج 
وانفصلت العلوم الرٌاضٌة ، 

واستخدمت منهج التحلٌل 
وانفصلت علوم الفلن ، الرٌاضً

 ، االجتماعوالموسٌمى وعلم 
واتخذت لها منهاج خاصة بها 

وأحدث . تتناسب مع طبٌعتها 
 انفصلت عن التًالعلوم 

علم  )و  (علم النفس  )الفلسفة 
 ( . االجتماع

 

كانت الفلسفة تسمى ام العلوم الى ان انفصلت العلوم عنها على مر التارٌخ 
ففلسفة المانون كانت جزءا من فلسفة األخالق ،  لكن علماء المانون 

فصلوا بٌن فكرة العدالة واألخالق وهكذا فلسفة الدٌن التً ادخلها البعض 
للفلسفة وكانت جزءا من مبحث ما بعد الطبٌعة ثم استملت عنها اما فلسفة 

السٌاسة فمد كانت األخالق عند المدماء هً من ٌدبر سلون الفرد والسٌاسة 
 .تدبر سلون المجتمع ، وهكذا ٌمكن المٌاس على بمٌة فروع الفلسفة 

وأول العلوم اإلنسانٌة استمالال هو علم االلتصاد وآخرها تمسكا بالفلسفة 
هو علم  االجتماع والنفس ، واعتمد ان العلوم  سوف ترجع بنهاٌة األمر 

 .الى الفلسفة  

  :اآلتية؟ فلننظر للقاعدة (  يعلم فلسف)كيف نحول العلم الى 

 

أدوات السؤال ) + (موضوع سٌاسً ، فكرة ، لضٌة سٌاسٌة، مفهوم  )علم السٌاسة هو =  مثاللفلسفة السٌاسٌةللماعدة العامة ا
=  ٌعد النظام الدٌممراطً من أنظمة الحكم المدٌمة  )) مثال ذلن .فلسفة سٌاسٌة  = (الخ ...هل ،ما ، كٌف ، ماذا ، لماذا ،من : 

هل لدٌنا واجب االنصٌاع للمانون؟ ممدار الطالة ٌنبغً أن ٌكون للحكومة؟ ، هل ٌعد النظام الدٌممراطً من أنظمة الحكم المدٌمة 
 .  ((هً الرأسمالٌة االستغاللٌة ؟ هذه األسبلة تنتمً إلى مجال الفلسفة السٌاسٌة

 

نظحتض جٌّؼٍفس جٌفٍٓف١س 

جٌٕمى٠س ، جٌّٕطم١س ،جٌؼمال١ٔس،جٌشه ،جٌشّٛي ،جٌطؿ٠ٍى 
 

    والعلمة اكتب موضوعا إنشابٌا حول الفلسف1س

 ؟  من األهم برأٌن الفلسفة ام العلم ولماذا  2س

 . لارن بٌن الفلسفة والعلم 3س

 

  لتحوٌل العلوم الى فلسفة وعلم  اصنع لاعدة فلسفٌة1س

  لماذا ال ٌمكننا وصف العلم لوحده بالفلسفة ؟2س

 . على االستاذ صنع فرٌمٌن من مناصري العلم او الفلسفة 3س
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 ...........األسبلة 
هل - 4هل التارٌخ مستمبل مؤجل ام المستمبل تارٌخ لادم - 3كٌف ٌمكن االستفادة منه - 2ما جدوى دراسة األمس ؟ - 1

أنت ترٌد التماط صورة - 6ما هً الحضارة التً أسست فلسفة التارٌخ - 5ٌمكننا اعتبار التارٌخ بالعلم ؟  وما شروط العلم 
تتبع مع أستاذن حوادث تارٌخٌة  مهمة - 8. هل تعرف لوانٌن التارٌخ - 7ولماذا ؟...هل ترٌدها للمستمبل ام التارٌخ ...

 .وعلى األستاذ انتخاب أجوبة لتعلٌم الطلبة التفرٌك بٌن الحكاٌة التارٌخٌة وبٌن آلٌة فلسفة التارٌخ . غٌرت التارٌخ  
 زٌف الحوادث التارٌخٌة -   إمكانٌة االستفادة من المستمبل –اعتبار التارٌخ علما )انتمد  بالحدٌث مع أستاذن التالً - 8
 .او علل لماذا نستفٌد من فلسفة التارٌخ  او علل اهمٌة فلسفة التارٌخ بالنسبة للشعوب . علل اهمٌة فلسفة التارٌخ - 9

 

ان فرق فلسفة التارٌخ 
عن علم التارٌخ ان علم 

التارٌخ هو عبارة عن 
منهج وطرٌمة لدراسة 

الظواهر التارٌخٌة بشكل 
جزبً اما فلسفة التارٌخ 
فتتمثل بدراسة الظواهر 
التارٌخٌة بشكل شامل 

وكلً ومعمك وفك فهم 
العلل المختلفة التً تفسر 
وتبنً الحضارات وتبحث 

عن الموانٌن الخاصة 
بفهم التارٌخ وهل للتارٌخ 
تفسٌرات متعددة وما دور 

العمل والمعرفة والوعً 
 .فً فهم التارٌخ 

 

 لمطات  مختصرة حول فلسفة التارٌخ 
فلسفة ) أن  اودراسة تفسر مجرى التارٌخ البشري كله على أساس نظرٌة فلسفٌة عامة:فلسفة التارٌخ  :1صورة 

التارٌخ عبارة عن النظر إلى التارٌخ و العمل على استنباط الموانٌن العامة الثابتة التً تتطور بموجبها األمم و الدول 
   ( .على مر المرون و األجٌال

 تعبٌر فلسفة التارٌخ هذا لم ٌستعمل اال فً المرن الثامن عشر المٌالدي، و ذلن خالل عصر األنوار ان:2صورة 
 .على ٌد ابن خلدون  التارٌخ بدأ مؤسس فلسفةبفرنسا، على ٌد فولتٌر ،غٌر أن 

 كما أن لموانٌنفهو البد أن ٌخضع .  التارٌخ ال ٌمكن أن ٌكون مجموعة أحداث تتوالى بدون هدف أو معنى:3صورة 
.  األحداث الطبٌعٌة تخضع للموانٌن التً تحكمها

فرق علم التارٌخ عن فلسفة التارٌخ ان علم التارٌخ متخصص وله منهج وٌتعامل بشكل جزبً مع التارٌخ :4صورة 
وهو ٌتحدث عن حادثة وحكاٌة تارٌخٌة وال ٌعمد مسابل التارٌخ وال ٌتعامل معها بعمك او وفك مبدأ الموانٌن الفلسفٌة 

فً حٌن ان فلسفة التارٌخ تبحث عن علل سموط األمم والحضارات وأسبابها وتالفً األخطاء ولواعد سٌر التارٌخ 
 :بشكل كلً وبطرٌمة مرتبطة بالسؤال مثال ذلن 

  (سار جنكٌز خان للسٌطرة على العالم )=الحكاٌة التارٌخٌة 
لماذا سار ؟ما هً الدوافع وما محرن فعله التارٌخً ؟ هل مسٌره محتوم ؟ ما الذي كان  )= فلسفة تارٌخ تلن الحادثة 

سٌحدث لو لم ٌجتح المغول العالم ؟ كٌف ٌمكن  تجنب ذلن فً المستمبل ؟ كٌف تسمط الدول والحضارات ما لواعد 
 الخ ....سموطها وبنابها؟ هل التارٌخ ٌعٌد نفسه وما حركته 

بناء المجتمع  ) العمران – الحضارات –(البد من حدوثه)الحتمٌة ...من مفردات فلسفة التارٌخ التً ٌجب حفظها  : 5صورة

 – محرن التارٌخ – السنن التارٌخٌة – السببٌة – السٌاسة – الملن – العصبٌة – (العالم لرٌة صغٌرة) العولمة– (والعمارة
 . أخالق الموة – الحضر– البدو – السببٌة – الدٌالكتٌن –الحادثة التارٌخٌة 

 

 

من فروع الفلسفة 

 فلسفة التارٌخ
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 فالمؤرخ لد ٌسأل ما حدث فً ولت ما فً ) السؤال إذا أردت استخدام طرٌمة الفلسفة فٌمكنن
رٌاضٌات ٌبحث فً العاللات بٌن العالم و"  الولت؟ي حمٌمةما ه"لكن الفٌلسوف ٌسأل...الماضً

ذرات أو ما ٌفسر عن ال الفٌزٌابً ٌسأل  و العدد؟ي حمٌمةما ه"األرلام، ولكن الفٌلسوف ٌسأل، 
ٌرٌد طبٌب  والسأل كٌف ٌمكننا أن نعرف ان كان هنان شًء خارج عمولنايالجاذبٌة، ولكن الفٌلسوف 
ما الذي ٌجعل كلمة معٌنة تعنً "سأل، ي األطفال اللغة، ولكن الفٌلسوف معرفة مرض ان ال ٌنطك

 من دون دفع، ولكن الفٌلسوف األكلٌمكن ألي شخص ٌسأل عما إذا كان من الخطأ أن سرلة و" شٌبا؟
 وما لذي ٌجعل  الجمٌل جمٌال وما هو الحك  وما هً "ما الذي ٌجعل العمل صح ام خطأ؟"ٌسأل، 

 .المعرفة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جتض جٌّٛلف جٌفٍٓفٟ 

 

 : لاعدة عامة  للتطبٌك الفعلً  للفلسفة
 األدب او الثمافة او الصناعة او االلتصاد او السٌاسة او الزراعة نأصدلاء جلسوا فً حدٌمة وتحدثوا ع

 :سٌصبح الحدٌث فلسفٌا إذا .فحدٌثهم لٌس فلسفٌا 
محاولة معرفة العلل األخرى غٌر - 3إدخال األسبلة المتكررة- 2كان  فٌه نوع من العمك ال السهولة - 1 

او محاولة معرفة علة لماذا حدث ذلن الشًء وعند اإلجابة ٌعاد السؤال - 4الظاهرة بالمواضٌع المطروحة 

 او تحدثوا عن حمٌمة  األشٌاء او الوجود - 5علٌه مرة  أخرى 

ما الداعً إلى دراسة الفلسفة؟   
 أحد أهم أسباب دراسة الفلسفة أنها تتعامل مع أسبلة: معرفة حٌاتنا.   1

 ونفوسنا وأخاللنا ومعرفتنا    تتعلك بمعنى وجودنامهمة
وبالتالً ٌمكن االستفادة من المهارات المكتسبة  تعلُّم كٌفٌة التفكٌران ن. 2

 .فً األعمال والعلوم األخرى
 والمعرفة واالكتشاف والتطور والتغٌر والتنمٌة والحضارة هً من المتعة. 3

 .أسباب تعلمنا للفلسفة 
 

ما هي الفلسفة ، كيف 

 نفهم الفلسفة

 ؟
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  ضؼ٠ٍفحش جٌفٍٓفس

ذكع ػٓ جٌىحتٕحش جٌطر١ؼ١س جي، ٌّؼٍفس جٌٓر١ً جٌٝ جٌه١ٍ، ٚجألش١حءٟ٘ جٌركع جٌؼمٍٟ ػٓ قمحتك ْمٍجؽ 

 . جألٌٚٝٚؾّحٌٙح ٚٔظحِٙح ِٚرحوتٙح ٚػٍطٙح 

 

، ٌٚٙح شٍف جألٚي جٚ جٌّٛؾٛوجش ٚٔظحِٙح جٌؿ١ًّ ٌّؼٍفس جٌّرىع جألش١حءٟ٘ جٌركع ػٓ قمحتك  أفالؽْٛ

. جٌٍتحْس ػٍٝ ؾ١ّغ جٌؼٍَٛ

 

   .جْ جٌفٍٓفس ٟ٘ جٌركع فٟ جٌٛؾٛو ذّح ٘ٛ ِٛؾٛو أٌْطٛ

   .جٌٓؼٟ جٌٝ ق١حز جٌٓؼحوز ذحْطؼّحي جٌؼمً جذ١مٌٛ

 جٌىٕىٞ
 ٘ـ257ش

    ذى١ٍحضٙح ٚآ١ٔحضٙح ِٚح ١٘حضٙحجألذى٠س جألش١حءػٍُ جٚ  ذكمحتمٙح، جألش١حءجٌفٍٓفس ٟ٘ ػٍُ 

 ش جٌفحٌجذٟ

 ٘ـ339

 . جٌفٍٓفس ٟ٘ جٌؼٍُ ذحٌّٛؾٛوجش ذّح ٟ٘ ِٛؾٛوز

ئنٛجْ 

 جٌظفح

 ِؼٍفس قمحتك جٌّٛؾٛوجش ذكٓد جٌطحلس جٌرش٠ٍس، ٚآنٍ٘ح ٚأْٚطٙح ِكرس جٌؼٍَٛ، أٌٚٙحجٌفٍٓفس 

جٌمٛي ٚجٌؼًّ ذّح ٠ٛجفك جٌؼٍُ 

 

 جذٓ ١ْٕح
 ٘ـ428

 ٚجٌطظى٠ك ذحٌكمحتك جٌٕظ٠ٍس ٚجٌؼ١ٍّس ػٍٝ لىٌ جٌطحلس جألٌِٛ ذطظٌٛ جإلٔٓح١ٔسجْطىّحي جٌٕفّ 

 جٌرش٠ٍس

 

 . جٌفٍٓفس ٟ٘ جٌٕظٍ فٟ جٌّٛؾٛوجش ِٓ ؾٙس والٌطٙح ػٍٝ جٌظحٔغ جذٓ ٌشى

ف١ٍّٓٔ 

 ذ١ىْٛ

جٌطر١ؼس ٚجٌطكىُ فٟ  ضف١ٍٓ ٚطفٟ ٌٍىْٛ ػٓ ؽ٠ٍك جٌّالقظس ٚجٌطؿٍذس ذمظى ج١ٌٓطٍز ػٍٝ

 ِٛجٌو٘ح

 

   .جألٌٚٝجٌؼٍُ ذحٌّرحوب   جٚجٌفٍٓفس ٟ٘ جٌؼٍُ جٌؼحَ ٌؿ١ّغ جٌؼٍَٛ و٠ىحٌش

 . جٌفٍٓفس ِؼٍفس جٌكمحتك جٌػحذطس ١٘ؿً

 

 

 

 

 

 

 

 (لالطالع فمط (  الفلسفة من الموامٌس العالمٌةومن تعرٌفات

لاموس ) المٌم،على أساس التفكٌر المنطمً بدال من األسالٌب التجرٌبٌة أو التحمٌك فً طبٌعة وأسباب، أو مبادئ للوالع،والمعرفة،
 (.التراث األمرٌكً 

 .(لاموس االنجلٌزيال)حمٌمة المعرفة والخٌر، كما ٌمكن اكتشافها عن طرٌك المنطك البشري ودراسة الطابع النهابً من الوجود، 
 (كٌرنٌرمان اإلنجلٌزٌة لاموس متعدد اللغات  )البحث عن المعرفة والحمٌمة، خصوصا حول طبٌعة اإلنسان وسلوكه ومعتمداته 

 .(موسوعة ماٌكروسوفت )لمبادئ األساسٌة لالتحمٌك العمالنً والنمدي 
لاموس أكسفورد  ) العمل والمادة والعمل والبرهان، الحمٌمة، وما إلى ذلن ومنها العالم فً عمومٌة وتجرٌددراسة السمات األكثر 

 .(للفلسفة 
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ٕ٘حن ئٌٗ؟ً٘ ٕ٘حن أٞ غٍع فٟ ً٘ ؟ ٚؾٛو هللا و١ًٌ ػٍٝ إٔ٘حن؟  ِح غٍع  ٚؾٛؤح18-

ق١حضٕح؟ 

 أْ ضىْٛ ق١حضٕح ِؿٍو قٍُ؟  أ٠ّىِٓح جًٌٞ ٠ؿؼً أٞ شٟء نطأ جٚ طٛجخ؟ - 19

 جٌؼمً جلً ِٓ جٌؿُٓ، ؟ و١ف ضمىَ جٌؼٍُ؟ ِح ٘ٛ أفؼً ٔٛع ِٓ جٌك١حز ٌٍؼ١ش؟ يٖ- 20

؟ ِح ٘ٛ جٌؼمً جٌرشٍٞ؟  فٟ نط١ثسِؼٕٝ أْ ٠ىْٛ جإلٔٓحِْح  ق١ٛجٔحش قمٛق؟ ِح جٌفٓ؟ًًٌ٘ - 21

ؾ١ٕحضٕح، ٚجٌر١ثس، ٚجٌطٍذ١س؟ ذٓد  ِٓإٌٚس ِح ٔمَٛ ذٗ، أَ إٔٔح ِؿٍو ػكح٠ح ػحؾ٠ُٓ ً٘ ٔك23ًّ

؟ ٘ٛ أوػٍ ِح ٠ُٙ فٟ جٌك١حز؟ ٠ّىٓ ٌٍٕحِ ١ْثس ٔىْٛ ْؼىجء و١ف ٔكممٙحِح ٟ٘ جٌٓؼحوز؟  - 24

قمح؟ 

 ٚجٌك٠ٍس ٚجْ ضىْٛ جإلٌجوز، ِٚح ٟ٘ ج٢ن٠ٍٓو١ف ٔٛجَْ ذ١ٓ ٌغرحضٕح جٌهحطس ٌٚغرحش  25

ِؿرٌٛج  

ِح جًٌٞ ٔؼٍفٗ ٚو١ف ٔؼٍف يٌه؟ًٚ٘ جٌّؼٍفس ِطغ١ٍز ، ً٘ ٟ٘ ور١ٍز جَ طغ١ٍز جٚ  - 26

 ِٓ وٛٔٙح قم١مس؟ جٌطأوىِح ٟ٘ جٌكم١مس؟ ِح ٘ٛ جٌشٟء جٌظك١ف؟ و١ف ٠ّىٓ أْ - 27

 ؟ جٌهطأً٘ ٕ٘حن  ِٕٙؽ جٚ ؽ٠ٍمس ػ١ٍّس ، و١ف ٔطؿحَٚ - 28

و١ف ضطىْٛ جٌىٍّحش ف١ىْٛ ٌٙح ِؼٕٝ؟ِح ِؼٕٝ جٌٍَِٛ؟ِح ٘ٛ جٌٛلص؟ ِح ٘ٛ جٌُِحْ؟ 29-

 ِح ٟ٘ جٌّؼطمىجش ٚو١ف ضىْٛ ًٚ٘ ضطؼحًِ ِغ  جٌؼمً جَ ِغ جٌكىِ - 30
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 مصطلحات ومفاهيم  الفلسفة 

  جٌّظطٍف ِٚح ِؼٕٝ جٌّفَٙٛ ؟ِح ِؼٕٝ

 .جٌم ...٘ٛ جٌىٍّس جٌؼحِس جٌّهطظٍز ٌطؼ٠ٍف شٟء ِح ، ِػً جألْطٛو٠ٛ ، جألذؿى٠س ، جٌطٍجظ :جٌّظطٍف - 1

 . ٘ٛ جٌىالَ جٌّؼٍف جٚ  جٌطؼ٠ٍف جًٌٞ ٔؿ١د ذٗ ػٕى ّْحػٕح ٌّظطٍف ِح : جٌّفَٙٛ - 2

 ( جٌؼمً– جٌشٌٛؾس – جٌؿحِؼس جٌّٓطٕظ٠ٍس – ذالو جٌٍجفى٠ٓ – جٌمٍّ –وٍز جٌمىَ )ػٍف- 1ِػحي ضطر١مٟ 

 (جٌم .... وٛو١ُ – ذٌٍٟٔٛ –ْٛشٟ-  ذٍٛنحٌٚ –شٛضحٌ )ػٍف - 2ِػحي ضطر١مٟ

ألٕٔح  (ضؼ٠ٍف جٌّظطٍف  )٠ّىٕٕح ضؼ٠ٍف ِظطٍكحش جٌّؿّٛػس جألٌٚٝ  ذٌٓٙٛس جِح جٌػح١ٔس فال ٠ّىٕٕح : جٌؿٛجخ 

 .ال ِؼٍفس ٌى٠ٕح جٚ ِؼٍِٛحش ٌٕؼٍف ضٍه جٌّظطٍكحش 

 

 

 ضؼ٠ٍفٙح ذطٍق جنٍٜ  ِؼٕح٘ح  جٌىٍّس 

 مادة المواد  المادة األولى  ج١ٌٙٛال 

 صفات تجعل الشًء هو هو  الصفات التً تمٌز شًء ما عن االخر  جٌّح١٘س 

 النسبً ٌعنً جزبً او غٌر كامل او محدود ان األشٌاء غٌر مطلمة  جٌٕٓر١س 

 الذي ال ٌنتهً وال حد له  وهو غٌر  المحدود  جٌالِطٕحٟ٘ 

 أصحاب المغالطة والجدل بالباطل  هم مدرسة تمول  بالنسبٌة بكل شًء  جٌٓفٓطحت١س

 المثالً باألخالق هو صاحب المبدأ  من ٌمول بنموذج او مثال موجود او هو  بذهنه  جٌّػحٌٟ 

 التعمل ان نضع األشٌاء بموضعها الصحٌح  هو لوة داخل اإلنسان تمٌزه عن األشٌاء جٌؼمً 

 وهً تعنً المدٌنة المثالٌة الخٌالٌة هً المدٌنة الفاضلة  ج١ٌٛضٛذ١ح 

 هو رموز ولواعد تنظم حٌاتنا  هو اله لمعرفة الصحٌح من الخاطا  جٌّٕطك 

 ٌطلك لفظ الوالعً على من هو لٌس مثالً اي الذي ٌتعامل مع ما هو موجود  جٌٛجلؼٟ 

 الوعً هو ان ٌتمٌز االنسان بفكره عن غٌره هو االدران المتمٌز او الفهم التام بنفس اللحظة جٌٛػٟ 

 هو كل العالم المحٌط هو المحٌط بنا وهو ما وراء هذه الطبٌعة  جٌٛؾٛو

 هو االجراءات المتسلسلة العلمٌة لحل االشكاالت هو الخطوات او الطرٌمة لحل مشكلة ما  جٌّٕٙؽ 

 وهً تتكون من لوى النامٌة والعملٌة والغضبٌة  جوهر بداخل اإلنسان  جٌٕفّ 

 كل ما لم نحسه ونلمسه هو ماوراء الطبٌعة  الطبٌعة=فٌزٌما / ما وراء الطبٌعة= وهً مٌتا  ج١ٌّطحف٠ُ١مح 

 معالجة اللغة بطرٌمة لٌست نحوٌة وال ادبٌة اي حدٌث عن اللغة بطرٌمة فلسفٌة فكرٌة  فٍٓفس جٌٍغس 

 

 

 والمصطلح هو عالمة – انه مفتاح لمعرفة العلوم –ٌعطٌنا فكر  وثمافة  خاصة  )  من أهمٌة المصطلح انه

  وهو ٌفٌدنا بإعطاء معانً للظواهر واألشٌاء واختصارها وتنظٌمها –لوة للحضارات 

 .على الطلبة إعادة تعرٌف المصطلحات بتفكٌرهم ولو بشكل ممارب -  1
 .على األستاذ تمدٌم المصطلحات بطرٌمة مماربة وبتطعٌمها بالشواهد - 3
 .ٌمكن للطلبة او األستاذ إضافة نماط أهمٌة أخرى لمفهوم المصطلح - 4
وممارنتها بالمصطلحات الفلسفٌة . ٌمدم الطلبة مصطلحات شعبٌة حول األخالق  ومحاور مصطلحات  الفلسفة األخرى - 4

 الموجود أعاله

 

 أسبلة
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  أ١ّ٘س جٌفٍٓفس

٠ٓحي ذؼغ جٌطٍرس فٟ ذىج٠س وٌجْطُٙ ٌٍفٍٓفس فٟ 

جٌؿحِؼس جٌّٓطٕظ٠ٍس ِح أ١ّ٘س  جٌفٍٓفس ٚجٌؿٛجخ ٠ّىٓ 

 :جنطظحٌٖ 

 ذأَ جٌؼٍَٛ الْ جٌؼٍَٛ جٔفظٍص ػٓ جٌفٍٓفس ١ّْص جٌفٍٓفس 

ِإنٍج ، ضؼًّ جٌفٍٓفس ػٍٝ ئشرحع ٌغرس جٌفٍو ٌٍّؼٍفس 

ٚجٌطأًِ ٚقد جالْططالع ٚيٌه ِٓ نالي جإلؾحذس ػٍٝ 

 .جٌطٓحؤالش جٌطٟ ضىٌٚ فٟ يٕ٘ٗ ِػً ٚؾٛوٖ ٠ٛ٘ٚطٗ ٚل١ّطٗ
  ٓضٓحػى وٌجْس جٌفٍٓفس ػٍٝ جٌطهٍض ِٓ جٌؿّٛو جٌؼمٍٟ ٚيٌه ػ

جٌطؼٛو ذحٌطى٠ٌؽ ػٍٝ فكض آٌجء ج٢ن٠ٍٓ ٚ ئػحوز ذٕحء ِؼطمىجضٕح - ؽ٠ٍك 

. ٚآٌجءٔح ِٓ ؾى٠ى

  ض١ّٕس ٚػٝ جإلٔٓحْ ِٓ نالي وٌجْس جًٌّج٘د جٌفٍٓف١س جٌطٟ ٚػؼٙح

 .جٌفالْفس ٌكً جٌّشىالش جٌطٟ ضٛجؾٕٙح فٟ جٌك١حز 

 جٌفالْفس ِػً ِحوز نحَ ال ٠ّىٓ ، فأفىحٌ ٚضؼ١ّك جٌٛػٟ جإلٔٓحٟٔ ئغحٌز 

جالْطفحوز ِٕٙح ِرحشٍز قطٝ ضهفف ١ٌٓطفحو ِٕٙح جٌؿ١ّغ  

  ٚؾٛو هللا ٚجٌؼحٌُ ٚجٌّٓحتً جٌغ١ر١س أوٌسضٙطُ ذّؼٍفس ٚجغرحش   

  ْضركع فٟ جٌؿحٔد جٌٍٚقٟ ٚجٌظٛفٟ ٚجٌؼٍفحٟٔ ٌإلٔٓح

 ٚغ١ٍٖ 

  ٓضمَٛ جٌفٍٓفس ذطىػ١ُ جٌؼمحتى ٚجٌّرحوب ذحألوٌس ٚجٌرٍج١٘

 ٚجٌطك١ًٍ ٚجٌٕمى ٚجٌطم١١ُ 

  ضٓحػى جٌفٍٓفس جٌفٍو ػٍٝ ِٛجؾٙس جٌّشىالش ِٚكحٌٚس

جٌىػ١ٍ ِٓ جٌّٙحٌجش  جٌركع ػٓ قٌٍٛٙح ، ٚأ٠ؼح جوطٓحخ

.  جٌؼم١ٍس ٚ ضْٛغ آفحق جٌؼمً

  ضؼًّ ػٍٝ ِكحٌٚس فُٙ جٌٕفّ جإلٔٓح١ٔس ٚضش٠ٍكٙح ٌّؼٍفس

 . ٚػٍٍٙح ٚو١ف١س ضىٛٔٙح ِٚح ٘ٛ ِظ١ٍ٘ح ذؼى جٌّٛش أوٚجضٙح

  ضٙطُ جٌفٍٓفس ذحٌؿّحي ٚض١ّٕس جًٌٚق جٌؼحَ ٌٍفٍو ٚجٌّؿطّغ. 

  ٚجألُِ فطؼًّ ػٍٝ ضٛػ١س جٌشؼٛخ ٚجألفىحٌضكٍن جٌؼمٛي 

 فطمَٛ ذرٕحء ؾ١ً ِٓ جٌّفى٠ٍٓ ٚجٌؼٍّحء ٚجٌفٕح١ٔٓ ٚجألفٍجو

ضمَٛ جٌفٍٓفس ذرٕحء جٌىٚي ٚجٌكؼحٌجش  ، ٚذحٌطحٌٟ جٌكؼحٌز 

 ٚضشه١ض أنطحتٙح ٌّٕغ ج١ٙٔحٌ٘ح 

  ُجال١ٙٔحٌ جألُِ ٚ٘ٛ جٌؼحًِ جًٌٞ ٠كفع ذحألنالقضٙط ِٓ 

 ٚجٌّؿطّغ ٠ٚفٍٓ ِفح١ُ٘ جٌه١ٍ ٚجألِس٠ّٕٟٚ ٍْٛن جٌفٍو 

 ٟٚ٘ ضٍضرؾ ٚجألٌُٚجٌشٍ ٚجٌفؼ١ٍس ٚجٌٍي٠ٍس ٚجٌٓؼحوز ٚجًٌٍز 

 .ذؼٍُ جٌٕفّ ٚجالؾطّحع 

  ٌٚىٕٙح جٌىجفغ جًٌٞ أق١حٔح١ٌّ ٌٍفٍٓفس ضطر١محش ِرحشٍز 

٠إغٍ فٟ ؾ١ّغ جٌؼٍَٛ فٟٙ وحٌّٕٙىِ جٌّؼّحٌٞ جًٌٞ ٠مَٛ 

٠ٕمً   جٌطفحط١ً وْٚ جْذأوقذرٕحء ذٕح٠س ٚجإلشٍجف ػ١ٍٙح 

 قؿٍج ٚجقىج 

  ًٚجألقىجظ ٟٚ٘ ذ١ٕس جألٌِٛجٌفٍٓفس ضؼطٟ ٔظٍز ٔحلىز ٌى 

 ٚضؼطٟ ٚأِسٌىً فٍو  (٠ؼٕٟ ذحٔٙح لٛجػى أْح١ْس  )ضكط١س 

  .ٔظٍز شحٍِس ٌىً شٟء 
 

 ٚضطر١محش أْثٍس

ضطر١محش فٟ جٌٓحقس جٌؼٍجل١س فٟ جٌشحٌع فٟ 

 جٌٍٓٛن فٟ جٌىجتٍز ٚجٌؿحِؼس 

  جٌفٍٓفس ٠ؿد جْ ضهفف  ِح جٌطٍق

 جٌطٟ ٔٓطػٍّذٙح جٌفٍٓفس ؟

  ٟضه١ً جٔه جْطحي ؾحِؼ 

  ِٛضه١ً جٔه ضهٍؾص ِٓ جٌرى٠ٌٍٛ 

  جٌفٍٓفس غمحفس ٚلٍجءز ً٘ ً٘ج ؾ١ى 

فً  (صح)ضع إشارة- 1:أسبلة وإرشادات 
كٌف ٌمكن - 2خانة التعرٌفات التً حفظتها 

 .ان تصبح فٌلسوفا 
-4اذكر بعض أسباب حاجتنا للفلسفة - 3

اصنع مع بمٌة الطلبة جلسة تطبك فٌها 
تحول الكالم من الحدٌث العادي للحدٌث 

 .الفلسفً 
هل ٌمكننا وصف النجار او  الفنان او - 5

المهندس او عالم الطبٌعة  او السٌاسً 
 .ولماذا ؟...بالفٌلسوف 

 
 

 

 

 جٌطفحضس قٛي ضطر١ك  جٌفٍٓفس

٠ٓحُ٘ جٌفالْـفس ذؿٙٛوُ٘ فٟ ئلٍجٌ  -

ذحٌّؿطّغ   أذٛ ٔظٍ جٌفحٌجذٟفمى ٔحوٜجٌٓـالَ 

جإلٔٓحٟٔ جٌؼحٌّٟ جٌمحتـُ ػٍــٟ جٌطؼحْٚ 

ٚجٌٓالَ ذ١ٓ أفٍجوٖ وأٔٗ ٠طٕرأ ذحألُِ جٌّطكىز 

وػح ئٌٝ ضأ١ّْ ِح ٠شرٗ : وحٔؾ جألٌّحٟٔ ٚ -

١٘ثس ِطكىز ضؼُ أُِ جٌؼحٌُ ضؼًّ ػٍٝ قً 

وػٛز ٌٍٓالَ )جٌُٕجػحش ١ٍّْح فٟ وطحذٗ 

 . (جٌؼحٌّٟ

ٚػف نطٍ جٌمٕرٍس ج٠ًٌٌس  : ٠حْرٍَ جألٌّحٟٔ-

ػحٌع ١ْحْس ذالوٖ : ٌجًْ جٌر٠ٍطحٟٔ -

ألحَ ِكىّس ٠ٌُِس ٌٍٓالَ ..جالْطؼّح٠ٌس 

ٚػف جٌهطٍ جٌٕفٟٓ ٚجالؾطّحػٟ ..جٌؼحٌّٟ

. ِٓ ؾٍجء جٌطٙى٠ى ذحٌمٕرٍس ج٠ًٌٌس

جٌىػٛز ٌٍٓالَ ذ١ٓ ٌذؾ : ْحٌضٍ جٌفٍٟٔٓ -

١ْحْس ذالوٖ ػحٌع  وّح..جٌىػٛز ٌٍك٠ٍسٚ

 . جالْطؼّح٠ٌس فٟ جٌؿُجتٍ
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 نشأة الفلسفة عند اليونان عوامل 

 : بشكل عام  الفلسفةبنشأةهنان لوالن 
 

 ان الفلسفة ذات نشأة ٌونانٌة خالصة ، أي أن الشعب  -1
. (المعجزة الٌونانٌة) الفلسفة،وسموها الٌونانً المدٌم هو الذي أنشأ

   الن الفلسفة عندهم غاٌة فً ذاتها ومستملة عن غٌرها
 جهود الشعوب وال ٌنفرد بها شعب ان الفلسفة جاءت نتٌجة -2

ثم الٌونان ثم العرب   كانت عند الحضارات المدٌمة الشرلٌة ،  معٌن
. الخ  ...أورباالمسلمٌن ثم 

 الى طالٌس أي الفلسفة الى الٌونان نشأة أرسطوم ارجع . ق٤فً المرن و
وحْ ٠طٍك ػ١ٍُٙ جُْ جٌكىّحء ٚفهً البداٌات األولى للتفكٌر الفلسفً . م . ق٦ ق فً منتصف 

 . ٚف١ػحغٌِٛ ٚو٠ّم٠ٍطّ ٚجٔرحيٚل١ٍّ جٌطر١ؼ١١ٓ أِػحي ؽح١ٌّ ٚ ١ٍ٘ل١ٍطّ
 أما فً  ،وتحدها من الشرق آسٌا الصغرى، ومن الغرب إٌطالٌا. وتمع بالد الٌونان فً المارة األوروبٌة

. الشمال فنجد ممدونٌا، فً حٌن تمع جزٌرة كرٌت فً الجنوب
ئٌؾحع ظٛجٍ٘ جٌىْٛ ٚٚ ٠ؼٕٟ جٌّرىأ  ، جٌىْٛ جٚ ػٍسٚ لى ضؿٍص ذىج٠س جٌفٍٓفس فٟ جٌركع ػٓ ِرىأ ٚ أطً

ٚجقى جٚ أوػٍ ْٛجء ِحوٞ جٚ ِؼٕٛٞ ٚجٌطفى١ٍ فٟ جٌؼًٍ جٌىػ١ٍز جٌّهطٍفس ،  ٚجٌركع فٟ ئٌٝ ػٕظٍ 

 .جٌٛؾٛو ٚوجنً جإلٔٓحْ 
  بكل مكان وزمانالن الحكمة صفة عامة...لماذا ... الٌونان فً تعاطً الحكمة والفلسفةالشرق سبكان 

 .فً كل ولت   فنون ومهارات نحتاجها وهً أٌضا ممارسة عملٌة و شعور فطري و
 
 
 
 
 
 
 
 : ٌمكن اختصار عوامل نشأة الفلسفة عند الٌونان فً ما ٌلًو

 تحول فم تطورا التصادٌا هاما، . ق7عرف المجتمع اإلغرٌمً خالل المرن : عوامل التصادٌة
  .وظهر التعامل بالعملة بدل  المماٌضةإلى النشاط التجاري والصناعً من الزراعة 

  إلى الحكم الدٌممراطً (األللٌة)وتتمثل أساسا فً االنتمال من حكم النبالء: عوامل سٌاسٌة ( 
 إشاعة السلطة السٌاسٌة بٌن و . حرٌة التعبٌر والجدل والحوارافٌهو  (نظام الدولة المدٌنة

 إذ لم تعد حكرا على بعض العابالت، بل أصبح الجمٌع ٌساهم فً اتخاذ المرارات  ،الناس
السٌاسٌة التً ٌتوصل إلٌها عن طرٌك لواعد اإلشهار والدعاٌة السٌاسٌة والحوار الصرٌح 

 . والنماش الحر الذي ٌتأسس على تبادل الحجج ووسابل اإللناع المختلفة

 تمثلت فً ازدهار العلوم الدلٌمة كالرٌاضٌات وعلم الفلن، سٌما الفالسفة األوابل : عوامل ثمافٌة
  إلى اللوغوس mythos الفكر الٌونانً من المٌثوس انتملكما . غورسثا طالٌس وفًمثل

logos فضال عن انتشار  ،؛ أي من التفكٌر المابم على األسطورة إلى التفكٌر المابم على العمل 

؛ وهً كلها عوامل ساعدت على نمو فكر  الكتابة األبجدٌة، وإشاعة الثمافة بٌن عموم الناس
 .فلسفً لابم على االستمالل والبرهنة والنمد

 

 لماذا عرف الٌونان بأنهم أهل الفلسفة ؟: علل السؤال االتً 
فاشتهروا بها ، والٌوم  (صنعة البحث والنظر والفكر فمط )ألنهم جعلوها صنعتهم الخاصة : الجواب 

نعرف ان صنعة الدول الشهٌرة مثل الٌابان هً االلكترونٌات وسوٌسرا  الساعات وكوبا هو السٌكار 
الخ فكانت أشهر صنعة للٌونان هً الفكر وبعض الشعوب اهتمت بالحروب وبعضها بالتحنٌط ...

 .وآخرون بالتجارة 
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 ِٛجػ١غ جٌفالْفس 

 

 

 لصة نشأة الفلسفة الٌونانٌة

 

 

 خارطة توزٌع الفالسفة ومدنهم وبداٌتهم فً بالد اإلغرٌك
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 ٔكٓ ٔؼٕٟ ذّٛػٛع  جٌفٍٓفس ٘ٛ جٌّٓحٌس جألْح١ْس جٌطٟ ٠ٙطُ ذٙح جٌف١ٍٓٛف جٚ ٠ٍوُ ػ١ٍٙح ، ٚلى 

أطً جٌىْٛ ، ِٕٚٙح ِطؼحلرس ٟٚ٘ ١ٌٓص ١ٌٚىز ٠ِٛٙح جيضح٠ٌه١س جيفطٍجش جيضطٌٛش ِٛجػ١غ جٌفٍٓفس نالي 

ٌّٚحيج  (جٌظحٔغ)طفحش جٌهحٌك ،  ٚجٌطٓحؤي قٛي ٚؾٛوٖ ٚػاللطٗ ذحٌّهٍٛق (جٌظحٔغ)جٌهحٌك ،  ؾٍٖٛ٘ٚ

ز ٚٚؾٛو٘ح،  جٌؼمً ٚأّْ جٌطفى١ٍ ج١ٌٍُٓ  ، ٚؾى جإلٔٓحْ ٍّ جٌركع فٟ جٌٙىف ِٓ جٌك١حز ،  جإلٌجوز جٌك

 : ِٚٓ جٌفالْفس ٔؿى جْ  و١ف١س جٌؼ١ش ج١ٌٍُٓٚ

 
 
 
 
 
 
 

 غاية الفلسفة 
ػٍٝ ؽٛي جٌطح٠ٌم جٌهحص ذحٌفٍٓفس ، ضٕٛػص جألفىحٌ جٌهحطس ذّح ٟ٘ جٌغح٠س ِٓ وٌجْس جٚ ضؼحؽٟ جٌفٍٓفس 

 :جٚ ضؼٍّٙح فىحٔص ػىز آٌجء ِٕٙح 

(  ِؿٍو جٌفؼٛي جٌّؼٍفٟ = ال ٌغٍع ِؼ١ٓ = ٌّؿٍو جٌّؼٍفس )ِؼٍفس جٌكم١مس جٌهحٌظس - 1
 جًٌٞ جٌّرىأ ِٓ  جٌىْٛ ِٚؼٍفس جألٚجتًج١ٌٛٔح١ٔس فٟ ِٛلف جٌفالْفس جٌطر١ؼ١١ٓ  ٔشأز  ذىأ ًِٕ ٌأٞٚ٘ٛ 

جشٍف   جٌؼٍَٛ  جٌٕظ٠ٍسأٌْطٛؾؼً   فمىٚأٌْطٛ أفالؽْٛطىٌ  ػٕٗ  جٌىْٛ ِٚح ِظ١ٍٖ ٚذٍغ لٛضٗ ػٕى 

 ال ضٙىف جٌٝ ضكم١ك غح٠حش فمؾ ٌّؿٍو جٌؼٍُ ٚجػطرٍ ِح ذؼى جٌطر١ؼس جشٍف جٌؼٍَٛ ألٔٙحِٓ جٌؼٍَٛ جٌؼ١ٍّس 

 جْطهفص جٌّىٌْط١ٓ جٌٍٚجل١س ٚجالذ١م٠ٌٛس ذحٌىٌجْحش جٌٕظ٠ٍس  ٚجضؿٙص جٌٝ جٌىٌجْحش أٌْطٛٚذؼى .

جٌؼ١ٍّس فمحٌص  جٌٍٚجل١س جْ جٌفٍٓفس ٟ٘ فٓ جٌفؼ١ٍس ِٚكحٌٚس ضطر١مٙح فٟ جٌك١حز جٌؼ١ٍّس ٚج٘طّٛج 

لظٜٛ ٌٚىُٕٙ ضظٌٛٚ٘ح ق١حز فٟ ًٌز  ٟ٘ غح٠س وزػح ٚلحٌص جالذ١م٠ٌٛس جْ جٌّذحألنالق

جٌطٛف١ك ذ١ٓ قمحتك جٌؼمً ٚجٌٛقٟ  جْ  غح٠س جٌفٍٓفس ٟ٘ - ٢
ٚجٌش٠ٍؼس وّح ٠مٛي جذٓ ٌشى   ذ١ٓ جٌؼمً ٚجٌٕمً جٚ جٌكىّسوأوجزجٌْٛطٝ جْطهىِص  جٌفٍٓفس  فٟ جٌؼظٌٛ

 ٌٍىفحع ػٓ  جٌؼم١ىز فحٌمى٠ّ جإلْالَجٌىالَ فٟ ٚأً٘ ٚجْطهىِص  ػٕى  ػٍّحء جٌال٘ٛش فٟ جٌغٍخ 

٠القع جْ جٌش١م جٌّف١ى لحي ضؼمً وٟ )  ٠ٓرك جٌؼمً ٚلحي جِٓ وٟ ضطؼمً جإل٠ّحْجْ َ ٤٣٠ٍٜ٠ أٚغٓط١ٓ

 ػٌٍٚٞ ٌٍؼمً جِح ضِٛح جالو٠ٕٟٛ جإل٠ّحَْ فٟ جٌؼظٍ جٌّىٌْٟ جْ 11٠٩ ٠ٍٜٚ جٌمى٠ّ جٍُٔٓ (ضإِٓ 

  ٌإل٠ّح١ُِْ ذ١ٓ ١ِىجْ  جٌؼمً ٚجٌٕمً فحٌؼمً ٚظ١فطٗ جٌم١حوز  َ   ٚ٘ٛ ور١ٍ جٌّشحت١ٓ فمى1٢٧٤

. جٌؼ١ٍّس  نىِس جٌك١حز- ٣
َ 1٥٨٨ ظٍٙ جالضؿحٖ جٌطر١ؼٟ جٌؼٍّٟ فظٍٙ جٌّؿّغ جٌؼٍّٟ فٟ 1٦ -1٥فٟ ػظٍ جٌٕٙؼس فٟ جٌمٍْ 

  ٍِوُ  جٌىْٛ ، ٚفٟ جألٌػٟ وٛذ١ٍٔىِٛ قٛي وْٛ جٌشّّ ال ٌٚأٞ جٌؼٍَٛ جٌطر١س ٚجٌفٍى١س ٚٔشأز

 ٚجٌٍٓطس جٌى١ٕ٠س أٌْطٛ آٌجء وحْ جِطىجوج ٌؼظٍ جٌٕٙؼس فىحٔص غٌٛز ػٍٝ 1٧جٌؼظٍ جٌكى٠ع فٟ جٌمٍْ 

ٚوحٔص ٔظٍضُٙ جشًّ ِٓ  ذحٌك١حز جٌؼ١ٍّس ل١ٛوٖ ٌٚذطٛج جٌطفى١ٍ ِٓ جٌؼمً ٌٚؾحي جٌى١ٕٓس فكٌٍٚج

َ ٚجٌّىٌْس جالٔؿ٠ُ١ٍس ذؼىٖ  1٦٢٦ ، وّح فٟ فٍٓفس ف١ٍّٓٔ ذ١ىْٛ جألنالل١سجٌٍٚجل١س ٚجالذم٠ٌٛس 

 ِٓ ذؼىٖ ٚجألٌّح١ٔسَ ٚجٌّىٌْس جٌف١ٍٓٔس  1٦٥٠ٚو٠ىحٌش 

 

 

 

 

. جٌظٍس ٚجٌٍجذطس جٌى١ٍس ذ١ٓ جألش١حء: ِٛػٛع جٌفٍٓفس ػٕى ْمٍجؽ. آ

. ؾٛجٍ٘ جألش١حء، ٚذؼرحٌز أنٍٜ ٘ٛ جٌىحتٓ جٌكم١مٟ ِٓ وً شٟء: ِٛػٛع جٌفٍٓفس ػٕى أفالؽْٛ. خ

. جٌّٛؾٛوجش ذّح ٟ٘ ِٛؾٛوز: ِٛػٛع جٌفٍٓفس ػٕى جٌفحٌجذٟ. ؼ

٘ٛ جإلٌٗ جًٌٞ ٘ٛ أْحِ وً وحتٓ ِٚرىأ وً قم١مس ٚجإلٔٓحْ ٘ٛ : (وحٔص)ِٛػٛع جٌفٍٓفس ػٕى . و

  ، ٚجٌطٛف١ك ذ١ٓ جٌؿحٔد جٌؼمٍٟ ٚجٌطؿ٠ٍرٟ جشٍف جٌىحتٕحش جألٌػ١س

. جٌكٛجوظ جٌطؿ٠ٍر١س: ِٛػٛع جٌفٍٓفس ػٕى ؾْٛ ٌٛن . ٘ـ
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 تمسٌم الفلسفة 

 :ٌمكننا لسٌم الفلسفة الى 

 تشبه اإلنسان أو  الكومبٌوتر  (بعدد أصابع الٌد الواحدة)لكننا سوف نمسمها للسهولة الى  خمس أسس 
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ما هً المعرفة؟ .... المعرفة-  1
 

 نعرفها، على سبٌل المثال بأننادعونا نفكر فً كل األشٌاء التً نعرفها، أو على األلل ما نعتمد 
. أن األرض كروٌة وأن بارٌس هً عاصمة فرنسا،أن اثنٌن زابد اثنٌن ٌساوي أربعة ، كما تعلمون 

وأنه من الخطأ أن تؤذي الناس لمجرد ...  وٌفترض أن جمٌع العزاب من الرجال غٌر المتزوجٌن 
 التركٌب الكٌمٌابً H2Oالتسلٌة ، وأن فٌلم سٌد الخواتم هو فٌلم رابع ،  وأن الماء لدٌه 

كلها و وهذه األمثلة لد تشمل الجغرافٌة واللغوٌة، الرٌاضٌة والجمالٌة واألخاللٌة، والمعرفة العلمٌة 
  أو اإلجابة أولبن الذٌن ٌدرسون نظرٌة المعرفة وٌرٌدون ٌسألهٌربط بٌنها نوع من السؤال الذي 

. معرفة الحمٌمة
 

 

 المدرسة الصوفٌة  و المدرسة العملٌةو  المدرسة النمدٌة  و المدرسة الحسٌة: المعرفةومن مدارس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 نظرٌة المعرفة

مجموعة حدسٌة + مجموعة عملٌة+مجموعة حسٌة  )ٌجمع الطلبة بثالث مجموعات هً :تطبٌك 

 ٌعلن األستاذ  تطبك آلٌة صنادٌك بورشٌا  (لتطبٌك كل مجموعة لخصابصها  التً اشتهرت بها  (

موالف للفضول المعرفً مثل تجمع بعض األشخاص ومحاولة بعضهم معرفة ما ٌحدث نتٌجة للفضول 

المعرفً ،ومحاوالت البعض حل نوع معٌن من األلغاز وفك تحدي الفضول المعرفً ولٌاس ذلن 

 إفهام الطلبة حمٌمة انمسام المدارس الفكرٌة باتجاه بمحاوالت الفالسفة الدخول لتحدي المعرفة 

  عملً وتجرٌبً وحدسً وتوفٌمً وانهها محاوالت معرفٌة تنمً ولٌست سٌبة 
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 : جٌّٕطك- 2

٘ٛ جٌؼٍُ جًٌٞ ٠ركع ػٓ جٌشٍٚؽ جٌؼحِس ٌٍطفى١ٍ جٌظك١ف
 

جٌـّـٕـطـك فـٟ جٌـٍـغـس ٘ـٛ جٌـىـالَ، ٚ ػـٕـى ، 

٠ـرـكـع فـٟ  ،  ػـٍـُ لـٛجٔـ١ـٓ جٌـفـىـٍ أٚ ٘ٛ.  جٌـً٘ـٓ ِـٓ جٌـهـطـأ ِٕغجٌـفـالْـفـس ٘ـٛ آٌـس لـحٔـٛٔـ١ـس ضـ

  .ِٚإّْ جٌّٕطك ٘ٛ جٌف١ٍٓٛف أٌْطٛ   طـكـ١ـف جٌـفـىـٍ ٚفـحْـىٖ

٠ـىٌِ جٌـفـىـٍ ِـٓ قـ١ـع طـٌٛضـٗ ال ِـٓ قـ١ـع ِـحوضـٗ، جًٌٞ جٌـّـٕـطـك جٌـظـٌٛٞ أٌْطٛ  طحقد 

 (ئيج ْمٍجؽ ػحقه ..... ْٚمٍجؽ ئٔٓحْ .... وً ئٔٓحْ ػحقه  )٠ٚؼطّى جٌم١حِ  

 :أٔٛجع جٌّٕطك 

 ٌٟ٠ىٌِ جًٌ٘ٓ ِؼٕٝ جٌى١ٍحش ٠ٕٚطمً جٌٝ ِؼٍفس جٌؿُت١حش، ٠ٚؼٕٝ ذحٌمؼح٠ح ٚ: جٌّٕطك جالْطىال 

(.  جٌطفحط١ً جٌٝ جٌفىٍز جٌؼحِسِٓ )جٌرٍ٘ح١ٔس، ج٠ٌٍحػ١حش 

 ٟ٠ىٌِ جًٌ٘ٓ ػىز ؾُت١حش ف١ٓطٕرؾ ِٕٙح قىّح ػحِح، ٠ٚىٌِ جٌّٓحتً ٚ: جٌّٕطك جالْطمٍجت

. جٌطر١ؼ١س، ٠ٚؼغ ٌٙح ِٕٙؿح 

 ٌٞٛجٌشىً ِٓ وْٚ جٌّكطٜٛ فٟ ػٍع جٌمؼح٠ح ٚجالْطىالالش أ١ّ٘س٠ٚؼطّى : جٌّٕطك جٌظ 

. ٚجٌرٍج١٘ٓ

 ٟجٌّٕطك ج٠ٌٍحػ  :

 ٌٍُِٞجٌّٕطك ج : 

 

جٌؼاللحش ذ١ٓ ِىٛٔحش جٌؼحٌُ ، فمحي - ِىٛٔحش جٌؼحٌُ جٌطهط١ط١س خ- 1ٌمى أٌجو أٌْطٛ ذحٌّٕطك جْ ٠ؼٍف 

 .ذحْ ػاللحش وً شٟء ٟ٘ ِمحالش ضطرك ػٍٝ جٌٛؾٛو جٚ ػٍٝ ؾُء ِٓ جٌؼحٌُ ذ١ٓؾ

 

 

 

ضه١ً جْ ًٖ٘ غٍفس جٚ ضه١ً ً٘ج جٌظٕىٚق ٘ٛ جٌؼحٌُ غُ قحٚي جْ ضٍذؾ جٌّمٛالش ٚجألش١حء 

 ضّػًْ ِٕطك ؽر١ؼٟ ٞٚجألشهحص ذرؼؼٙح جٚ ػٍٝ جأللً و١ف ضٍذؾ ضٍه جٌمٛج١ٔٓ ٚجألش١حء ٌطىٛ

 ِغ ذؼؼٙح جٌرؼغ ذٕح ٚػاللحضٕح ذحألش١حء ٚػاللحضٙح 
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ف١كحٚي جْ ٠ٓحػىٔح ػٍٝ ضٛؾ١ٗ ٍْٛوٕح، ذطكى٠ىٖ، ٌّؼٕٝ  (جٌه١ٍ) ٠ٚركع فٟ ل١ّس :جألنالق - 3

ٚجٌٓؼحوز  (جٌٛجؾد)ٚ (جٌؼ١ٍّ)جٌه١ٍ ِٚؼٕٝ جٌشٍ، ٚض١١ُّٖ ٌّؼح١٠ٍ جٌفؼ١ٍس ٚجٌٍي٠ٍس ٚشٍقٗ ٌّفح١ُ٘

. جٌم...

ضكحٚي فُٙ ً٘ ٕ٘حن فٍق ذ١ٓ ِح ٘ٛ ِمرٛي أنالل١ح ٚ ِح ٘ٛ نحؽة ؟ ِح ٟ٘ جٌم١ُ ٚ جٌّػً ؟ ٚ ِح :جألنالق

٘ٛ ً٘ج جٌفٍق ئْ ٚؾى ؟ ِح ٟ٘ جٌطظٍفحش جٌظك١كس ٚ ِٓ أ٠ٓ ضٓطّى طكطٙح ؟ ً٘ ٕ٘حن ِٓ ِؼح١٠ٍ 

أٚ جْ وً شٟء ذّح ف١ٗ جٌم١ُ ٚ جألنالق أٌِٛ . ٌٍظكس ٚ جٌمرٛي جألناللٟ ضطّطغ ذحإلؽالق ٚ جٌالٔٓر١س 

ٔٓر١س ضهطٍف ذحنطالف جٌكؼحٌجش ٚ جٌشؼٛخ ؟ و١ف ٠ؿد أْ ٔؼ١ش ؟ ِح ٟ٘ جٌٓؼحوز ؟ 

٠ٚطٕحٚي ِفٍوجش جٌٓؼحوز ٚ ٚجًٌٍز ٚجٌٍي٠ٍس ٚجألٌُ ٚجٌفؼ١ٍس ، ٚف١ٗ ِٓحٌس جٌْٛؾ جًٌ٘رٟ جٌّّٙس 

جٌم ...فحٌشؿحػس ْٚؾ ذ١ٓ جٌطٌٙٛ ٚجٌؿرٓ ٚجٌىٍَ ْٚؾ ذ١ٓ جٌطر٠ًٍ ٚجٌرهً 

:  ِٕٙح ٌألنالقٚٔؿى ِؿّٛػس ضظ١ٕفحش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :ػٍُ جٌؿّحي- 4
 ً٘ فىٍش ٌّحيج ضٛؾى ٌٛقس أفؼً ِٓ جألنٍٜ جٚ شىً أؾًّ ِٓ آنٍ ، ٕ٘حن ِمح١٠ّ ٌٍؿّحي ٚأفىحٌ 

، ٠ٚؼٕٝ ذٛػغ ِؼ١حٌ ٌٍط١١ُّ ذ١ٓ ٚجألٌُػٍُ جٌؿّحي ٠ركع جٌؼٕحطٍ جٌؿّح١ٌس ٚجًٌٚق جٌؿّحٌٟ ٚػٓ جًٌٍز 

 جألش١حءجٌؿّحي ٚجٌمرف ًٚ٘ جْ جٌؿّحي قٟٓ جَ ػمٍٟ، ِٛػٛػٟ جَ يجضٟ، ِٚح ٟ٘ شٍٚؽ ِٛجفمحش 

جٌؿّح١ٌس
.
 

 ِح ٘ٛ جٌفٓ ؟ ِح ٘ٛ جٌؿّحي ؟ ِح ٘ٛ ِؼ١حٌ جًٌٚق ؟ ً٘ جٌفٓ يٚ ِؼٕٝ ؟ ٚ ِح ٘ٛ ِؼٕحٖ ٠ٓحي:ػٍُ جٌؿّحي

أنالل١س ؟ ً٘  ؟ ً٘ جٌفٓ ألؾً جٌفٓ ؟ و١ف ٔطٛجطً ِغ جٌفٓ ؟ و١ف ٠إغٍ جٌفٓ ف١ٕح ؟ ً٘ ذؼغ جٌفْٕٛ ال

           ٠ّىٓ ٌرؼغ جٌفْٕٛ أْ ضفٓى ٚ ضهٍخ جٌّؿطّؼحش؟

و١ف جقىُ ػٍٝ جٌؿ١ًّ ذأٔٗ ؾ١ًّ ٚو١ف جػٍف ؾّحٌٗ ًٚ٘ ٕ٘حن ؾّحي ِطٍك جَ ٔٓرٟ ًٚ٘ ِؼٍفس 

 جٌؿّحي ضؼطّى ػٍٝ جٌفٍو جَ جٌّٛػٛع ٔفٓٗ ذّؼٕٝ ِٓ ٠كىو جٌؿّحي أٔح أَ لٛز جٌؿّحي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (جٌّفٍٚع ال جٌّطٛفٍ) جٌطٟ ضكىو ٌإلٔٓحْ ِح ٠ٕرغٟ أْ ٠ىْٛ ػ١ٍٗ ال ِح ٘ٛ ػ١ٍٗ:جألنالق جٌّؼ١ح٠ٌس

ِح ٠ٛؾى وجنً ػمً جإلٔٓحْ ِٓ أفىحٌ ٚأقح١ّْ ٚػٛجؽف ٟٚ٘ ِٓ طٕحػس جٌؼمً  :جألنالق جًٌجض١س 

. ٚ٘ٛ ٌأٞ أفالؽْٛ ١٘ٚؿً.  جٌطٟ ٌٙح ٚؾٛو ِٓطمً ػٓ ػمً جإلٔٓحْ :جألنالق جٌّٛػٛػ١س جٌّطٍمس 

. ١ٌٓص ِطٍمس ٚضهؼغ ٌٍطغ١ٍ ٚجٌططٌٛ ٚجٌُِحْ ٟٚ٘ ػٕى جٌٓفٓطحت١س ٚوً جٌٕٓر١١ٓ :جألنالق جٌٕٓر١س 

 

ٚجالنالق ف١ٙح ٔٛع ِٓ جٌظؼٛذس جِح غ١ٍ جألنالق فٟٙ ٍْٙس ، ٚلى وطد وً جٌفالْفس فٟ ِؿحي جألنالق 

 .ِٕٚٙح جٌفٍٓفس جإلْال١ِس ٚلرٍُٙ ج١ٌٛٔحْ ِػً ْمٍجؽ ٚأفالؽْٛ ٚأٌْطٛ 

 

  :(ػٍُ ِح ذؼى جٌطر١ؼس) أٚج١ٌّطحف٠ُ١مح - 5
  .، ٚضؼٕٟ ِح ٌٚجء جٌطر١ؼس(ف٠ُ١مح)ٚ  (١ِطح): ج١ٌّطحف٠ُ١م١ح، وٍّس ٠ٛٔح١ٔس ِإٌفس ِٓ ِمطؼ١ٓ ّ٘ح

 ٚجألوٌسػٍُ ِح ذؼى جٌطر١ؼس ٘ٛ ػٍُ ٚجؾد جٌٛؾٛو، ػٍُ ٠ركع ػٓ جٌرٍج١٘ٓ ٚفٟ جٌفٍٓفس جإلْال١ِس 

.  جٌرحٌٞ ؾً شأٔٗإلغرحش

 ٌُ ٠ٓطهىَ وٍّس ج١ٌّطحف٠ُ١مح، ذً أٌْطٛوٌجْس جٌٛؾٛو ذّح ٘ٛ ِٛؾٛو، ػٍّح ذحْ :  ػٍفٙحٚأٌْطٛ

 جُْ ج١ٌّطحف٠ُ١محأؽٍك ٘ٛ جًٌٞ أٌْطٛ ؾّغ ِإٌفحش ِٓ، ٌٚىٓ (جألٌٚٝجٌفٍٓفس )جْطهىجَ وٍّس 
 

  

ِح ٟ٘ جألش١حء جٌّٛؾٛوز فؼال ؟ ٚ ِح ٟ٘ ؽر١ؼس جٌّٛؾٛوجش ؟ ً٘ ضٛؾى جألش١حء : ١ِطحف٠ُ١م١حٚضٓحي جي

قمح ذّؼُي ػٓ ضكٕٓٓح ٌٙح ؟ ِح ٟ٘ ؽر١ؼس جٌّىحْ ٚ جٌُِحْ ؟ ِح ٟ٘ ػاللس جٌؼمً ذحٌؿُٓ ؟ ٚ و١ف 

 ٠ىْٛ جإلٔٓحْ ئٔٓحٔح ٚ و١ف ٠ظرف ٚجػ١ح ػحلال ِىٌوح ؟ ً٘ هللا ِٛؾٛو ؟ ِح ٟ٘ ؽر١ؼطٗ ٚ طفحضٗ ؟
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 (ضطر١ك جٌّظطٍكحش ) ضؼ٠ٍف ذؼغ ِفح١ُ٘ ِٚظطٍكحش جٌفٍٓفس 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِح ٘ٛ جٌؼمً 

ِح ٘ٛ فٍق جٌؼمً ػٓ جٌه١حي ٚػٓ جٌّٕطك      ...

 ِىحٔٗ ، ً٘ ٘ٛ ِكِٓٛ ، ً٘ ٘ٛ ٚجقى  أ٠ًٓ٘ جٌؼمً ٘ٛ جٌّم ،   

 جٌرشٍ جَ ٠هطٍف ً٘ ٠مً ٠ٚىػٍ ً٘ ٌٗ ػٍّ ً٘ ٘ٛ ِؼحٌفٗ  ٌؿ١ّغ

 ق١ٓس جَ فط٠ٍس   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي يجادل او يتحاور فيها الفالسفة ؟
ما هي األمور الت 

جٌى٠ٓ، ٚجٌظٛجخ ٚجٌهطأ، ٚج١ٌٓحْس، ٚؽر١ؼس  )  ِفح١ُ٘:جٌؿٛجخ 

جٌؼحٌُ جٌهحٌؾٟ، ٚجٌؼمً، ٚجٌؼٍَٛ، ٚجٌفْٕٛ، ٚغ١ٍ٘ح  ِػً جػطمحؤح 

ٌّحيج جٌمطً نطأ؟ ِٚح ٘ٛ ِرٌٍ : ذأْ جٌمطً نطأ ، ٌىٕٕح ال ٔٓأي

لٌٕٛح ئْ جٌمطً نطأ؟ ًٚ٘ ٘ٛ نطأ فٟ وً جٌظٍٚف؟  ٚلرً يٌه؛ ِح 

 جٌٛؾٛو ِٚحوضٗ  أطًِؼٕٝ لٌٕٛح ئٔٗ نطأ؟٠ٚطىٍُ جٌفالْفس ػٓ 

 ٚؽر١ؼس ٚجٌّؼٍفس ِٚظىٌ٘ح ٚو١ف ٔفُٙ وٌٚ جٌؼمً ِٚح١٘س جٌٕفّ

جألنالق ٚجٌؿّحي ِٚظ١ٍ جٌٕفّ ٚجٌمٛجػى جٌهحطس ذحٌفُٙ ٚػٍس 

 ٚؾٛؤح 

معاني لفهم الوعي؟ 
 الوعً هو إدران لموضوعات  :معنى بسٌط  -1

 لمثٌرات العالم االستجابةو أشٌاء العالم الخارجً أي 
الخارجً  

 الوعً إدران ما ٌجري داخل الذات  :معنى معمد -2
. انفعاالت و بمن خبرات و تجار

ٌسبك األحداث او تمٌز فً هو انتباهة او فهم - 3
الفهم او  استٌعاب  أخطار وأخطاء مجتمع  ما كما ان 

الوعً نوع من التعمل االستبالً ومعرفة الخطوات 
 المستمبلٌة 

 العمل هو  

 لحمابك األشٌاء  بسٌط مدرن (ال مادي ) جوهر. 

 تصور عرف بها ن أو لوة إنسانٌةلوة النفس 
 وتألٌف المضاٌا ،المعانً

  وٌدرن المعانً ، ٌنتزع الصور من المادةالعمل هو من
 .الكلٌة 

 العمل هو األداة التً تفصل بٌن الحك والباطل ،
 .والصدق والكذب 

  واضعها م فً األشٌاءهو عملٌة وضع. 
 

 ِح ٘ٛ فٍق جٌؼمً ػٓ جٌه١حي ٚػٓ جٌّٕطك 

جٌؼمً ِٕظِٛس وجنً جإلٔٓحْ ٌٍفُٙ ......جٌؿٛجخ 

 .ٚجٌفىٍ ٟٚ٘ أشرٗ ذىٌٚس ور١ٍز أٚ قىِٛس 

جٌه١حي ٘ٛ َٚجٌز جٌهحٌؾ١س فٟ ضٍه جٌكىِٛس ، 

 ٠ٚأضٟ ٌٕح ذأش١حء ؾى٠ىز 

ٚجٌّٕطك ٘ٛ جٌٕظحَ جإلوجٌٞ أٚ جٌمحْٔٛ جًٌٞ 

 ٠ٕظُ ٌٕح جألش١حء فٟ ضٍه جٌكىِٛس
 

 

 

 

 ٘ٛ ِؿّٛػس جٌؼ١ٍّحش جٌؼم١ٍس جٌٍجل١س جٌطٝ ٠مَٛ جٌطفى١ٍ

ذٙح جإلٔٓحْ ِٓطٙىفحً قً ِشىٍس ِح أٚ ضف١ٍٓ ِٛلف 

غحِغ ، ٚضهطٍف أْح١ٌد ٚؽٍق جٌطفى١ٍ ِٓ شهض 

٢نٍ ، ِٚٓ ذ١ثس ألنٍٜ ، ِٚٓ ػظٍ ٌؼظٍ ، ٚلى 

فٍق جٌؼٍّحء ذ١ٓ  
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 .لوة فهم داخل اإلنسان- 2التصرف والسلون الجٌد - 1إذن العمل ٌمكن ان ٌكون
 .معرفة وتشخٌص الحك من الباطل - 4إمكانٌة االختٌار الصحٌح - 3 
 .االعتدال -6إمكانٌة تمٌٌز أشٌاء ال ٌعرفها اآلخرون -  5
 البحث والتفكر دابما-9معرفة العلل واألسباب - 8إمكانٌة تمٌٌز االختالفات والمتشابهات - 7

 

 ؟ ٌختلف أم مكانه ، هل هو محسوس ، هل هو واحد لجمٌع البشر أٌنهل العمل هو المخ ، 
 ؟هل ٌمل وٌكثر هل له عمر هل هو معارفه حسٌة ام فطرٌة  

فهو  (سوفت وٌر)والعمل  (مادة فً الحاسوب أو اإلنسان )العمل لٌس المخ فالمخ هاردوٌر ........الجواب 

 أشبه بالموة الالمادٌة التً تسٌر كتلة الجسم بطرٌمة صحٌحة 
 .هو لٌس محسوسا وهو مٌزان أفعال اإلنسان الجٌدة والسٌبة والمبتكرة وغٌر المهمة 

 والعمل واحد لكل البشر كما ٌمول دٌكارت 

  :مـبـادئ الـعـقـل
فـّـح ٘ـٟ ِـرـحوب جٌـؼـمـً ؟  .  ٚجٌمٛجػى جألْـحِ ٚجٌـٓـرـدٚٔؼٕٟ ذٙح

: ٠ـٍـطـَُ جٌـؼـمـً جٌـٓـٍـ١ـُ فـٟ ضـفـىـ١ـٍٖ غـالغـس ِـرـحوب أْـحْـ١ـس ٘ـٟ 

 (٘ٛ أٔص= أٔص ) ٠ٚؼٕٟ جْ جٌشٟء جٌٛجقى  ال ٠طرىي :ِـرـىأ جٌـٙـ٠ٛـس - أ    

  ( فـٟ ٔـفـّ جٌـٛلـص أٔص ٚال أٔص ٘ـٛ  أٔص٠ـٓـطـكـ١ـً أْ ٠ـىـْٛ ) ٠ٚؼٕٟ:ِـرـىأ ػـىَ جٌـطـٕـحلـغ - خ    

 .  ٠ٚؼٕٟ جْ جٌشٟء جِح جْ ٠ىْٛ أٔص جٚ ال أٔص ١ٌّٚ ش١ثح غحٌػح  :ِـرـىأ جٌـػـحٌـع جٌـّـٍفـٛع– ؾـ    

 ِـرـىأ جٌطر١ؼس ٚجٌّؿطّغ ٘ـٕـحن ِـرـحوب أنـٍٜ ٠ـطـرـمـٙـح جٌـؼـمـً فـٟ ضـؼـحِـٍـٗ ِـغ :ِـالقـظـس 

  .جٌـٓـرـرـ١ـس ِٚـرـىأ جٌـكـطـّـ١ـس ِٚـرـىأ جٌـغـحتـ١ـس
 

 

 

 

  أْثٍس ٚئػحفحش ض٠ٍ٠ٕٛس
 ٌشاهد الطلبة فٌدٌو حول العملٌات الفكرٌة وأهمٌتها- 
 نالش  مع األستاذ أهمٌة التفكٌر للمجتمع ومجاالته- 
 هل التفكٌر واحد لكل البشر صحح ان كانت خاطبة ؟- 
لارن بٌن أسلوب التفكٌر فً مرحلة اإلعدادٌة - 

 والجامعة 
 لارن بٌن التفكٌر الرٌفً وتفكٌر أهل المدن- 

 

 تطبٌمات لفهم العمل

  عرف العمل ،وأعطً أمثلة وتطبٌمات الستخدامه1س

  لماذا نربط العمل بالسلون الصحٌح؟2س

  ما هً مبادئ التفكٌر او العمل ؟3س
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 التجرٌبًمع بداٌة عصر النهضة وظهور المنهج 
بدأت بعض العلوم تنفصل عن الفلسفة ، واتخذت 

. لها مناهج أخرى غٌر المنهج الفلسفً 
فانفصلت العلوم الطبٌعٌة ، واستخدمت المنهج - 

. التجرٌبً
وانفصلت العلوم الرٌاضٌة ، واستخدمت منهج - 

 . الرٌاضًالتحلٌل 
 االجتماعوانفصلت علوم الفلن والموسٌمى وعلم - 

، واتخذت لها منهاج خاصة بها تتناسب مع طبٌعتها  
علم  ) انفصلت عن الفلسفة التًوأحدث العلوم - 

  (االجتماععلم ) و  (النفس 

 أٚ.  ًِ٘د ؾحِغ أٚ جٌط٠ٍمس جٌطٟ ٠طرؼٙح جٌؼمً ٌىٌجْس ِٛػٛع ِؼ١ٓ ، ٌٍطٛطً جٌٝ  لحْٔٛ  ػحَ :جٌّٕٙؽ 

.  ذىلس ذك١ع ٠ىشف ٌٕح قم١مس ِؿٌٙٛس ٠ٚرٍ٘ٓ ػٍٝ طكس قم١مس ِؼ١ٕس جألفىحٌ٘ٛ فٓ ضٍض١د 

جٌم١حِ جٌظٌٛٞ – جالْطٕرحؽ – ِٕح٘ؽ جٌفٍٓفس 

جٌطؿ٠ٍرٟ  - جٌؼمٍٟ ٘ٛ  جٌّٕٙؽ ػٕى جٌفالْفس

.   جالْطمٍجء جٌطؿ٠ٍرٟ - 2جالْطٕرحؽ جٌؼمٍٟ - 1 جٌّٕح٘ؽ ش١ٛػح ٚأوػٍ

َ  . ق322 ٚأٌْطَٛ . ق497ذىج٠س جٌّٕٙؽ جالْطٕرحؽٟ  ظٍٙ ػٕى فالْفس ج١ٌٛٔحْ ِػً ف١ػحغٌِٛ

 لى٠ّح ، ٚ٘ٛ ٠ركع فٟ طٌٛ جٌطفى١ٍ وْٚ ِحوضٗ ٚجٌمٛج١ٔٓ أٌْطٛل١حِ طٌٛٞ ٚلى ٚػؼٗ - 1ٚجالْطٕرحؽ 

جٌظ٠ٌٛس غحذطس ال ضطغ١ٍ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أٌذؼس أٔٛجع ِٓ أْح١ٌد جٌطفى١ٍ ٘ٝ  

جألٍْٛخ - 2ٞ جألٍْٛخ جٌهٍجف- 1

-4 جألٍْٛخ جٌفٍٓفٝ- 3 جٌى٠ٕٝ

 .جألٍْٛخ جٌؼٍّٝ

ذأٔٗ  (جٌٍػى ٚجٌرٍق  )فطف١ٍٓ 

 ضف١ٍٓ )ضؼر١ٍ ػٓ غؼد ج٢ٌٙس 

 . (نٍجفٟ 

 ٚضف١ٍّٓ٘ح ذأّٔٙح و١ًٌ ػٍٝ ٚؾٛو 

 . ( ضف١ٍٓ و٠ٕٟ )هللا 

 ٚضف١ٍّٓ٘ح ذٍذطّٙح ذظٛجٍ٘  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   عند بيكونالعلمياملنهج 
 

أراد بٌكون أن ٌضع أداة جدٌدة فى البحث لتحل محل األداة األرسطٌة المدٌمة الملٌبة بالعٌوب فوضع  
 السلبً   إلى  جانبٌٌن منهجهلسم بٌكونالحمٌمً،ف العلمًاألورجانون الجدٌد بوصفه منهج للفكر 

  يبنائال و االٌجابًوا يهدموال
 لد ٌتعرض لها أثناء التًفٌه ٌرٌد بٌكون أن ٌنبه الباحث إلى بعض األخطاء ف  :  الجانب السلبىاما

  الخطأ ولد حددها بأربعة أنواع من األخطاء أطلك علٌها اسم األوهام أو األوثان وهىفًالبحث فتولعه 
 أوهام -4 تأثٌر الفالسفة)  أوهام السوق-3 (البٌبة) أوهام الكهف-2(ةاثر المبٌل)أوهام الجنس -1 :

 (اثر اللغة)المسرح
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 ،وتدبٌر أمور الحٌاة العادٌة يالفكر العاد:أوال
 .تتشكل لدى الفرد مجموعة مبادئ ومعتمدات نحو الحٌاة ولألشٌاء واآلخرٌن :ثانٌا 
وهذا األخٌر هو  باحثا فً الفلسفة بمصد الوصول الى  أسس وأفكار تدعم مبادبه  ومعتمداته  ، : ثالثا 

العاللة الرابطة بٌن التفكٌر والفلسفة فنفهم هنا ما هً عاللة التفكٌر بالفلسفة فالفلسفة تبحث بأصل 
  األشٌاء والموانٌن والوجود وربما كل فٌلسوف مفكر  ولكن لٌس كل مفكر فٌلسوف

 

التفكٌر هو مجموعة عملٌات عملٌة ٌموم بها 
تفسٌر مولف  حل مشكلة ما أول اإلنسان

غامض أو مواجهة ظروف الحٌاة  
تفكٌرن - 2تذكر الدروس المتحانن - 1منها 

التفكر بالتغلب على منافسٌن - 3فً مستمبلن 
 التفكٌر بتغٌٌر مظهرن-4

 خصابص التفكٌر
ٌعتمد على خبرة ومعلومات الفرد ال - 

 إحساسه 
 هو إدران للموانٌن الفكرٌة العامة - 
 التفكٌر ٌرتبط تماما باللغة وال ٌنفصل عنها - 
 .ٌرتبط بالنشاط  العملً  لإلنسان -

ٌدل على خصابص الشخصٌة المفكرة من - 
 دوافع وحاجات وانفعاالت ومٌول وخبرات

 

 

 

. (ٞ  ضف١ٍٓ فٍٓف)جٌىْٛ ٚجٌٛؾٛو 

 ٚضف١ٍّٓ٘ح ذطمحذً جٌّٛؾحش جٌىٍٙذحت١س ِغ 

ذؼؼٙح  

 . (ٞ ضف١ٍٓ ػٍُ)
 

 مراحل البحث التجرٌبً 
 النتابج- 4تحمٌك الفروض - 3وضع الفروض - 2المالحظة والتجربة 

أرسطو اعتبر الحواس أبواب المعرفة فمن فمد حسا فمد فَمد علما 
وعنده اإلحساس ٌدرن الجزبٌات وباالستمراء نعرف الكلٌات ،النزعة 

 لبل المٌالد والفالسفة المسلمون عملوا 3التجرٌبٌة وجدت فً المرن 
 فً التجربة مثل الحسن بن الهٌثم  بكتابه المناظر 

 



 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 
 الجامعة المستنصرٌة 

 (الكورس األول) محاضرات لتعلٌم الفلسفة   لسم الفلسفة       -  كلٌة اآلداب 

                             (الدكتور رحٌم دمحم الساعدي  )                                                             
 

 م 2018- م2017/ بغداد
 

 

 

 

 

 

 

 وتطبيقاتها  أسئلة الفلسفة  

:  ٟ٘ (ِؿّٛػس قى١ْس + ِؿّٛػس ػم١ٍس+ِؿّٛػس ق١ٓس  )٠ؿّغ جٌطٍرس ذػالظ ِؿّٛػحش 

 . (ٌططر١ك وً ِؿّٛػس ٌهظحتظٙح  جٌطٟ جشطٍٙش ذٙح

 

  و١ف ٠ّىٓ ضطر١ك آ١ٌس طٕحو٠ك ذٌٛش١ح ؟ ػٍٝ جٌطٍرس ضّػ١ً جٌّشٙى أٚ ضطر١ك جألوٚجش جٌك١ٓس 

 

  ٠ؼٍٓ جألْطحي ِٛجلف ٌٍفؼٛي جٌّؼٍفٟ ِػً ضؿّغ ذؼغ جألشهحص ِٚكحٌٚس ذؼؼُٙ ِؼٍفس ِح 

٠كىظ ٔط١ؿس ٌٍفؼٛي جٌّؼٍفٟ ،ِٚكحٚالش جٌرؼغ قً ٔٛع ِؼ١ٓ ِٓ جألٌغحَ ٚفك ضكىٞ جٌفؼٛي 

. جٌّؼٍفٟ ٚل١حِ يٌه ذّكحٚالش جٌفالْفس جٌىنٛي ٌطكىٞ جٌّؼٍفس 

 

  ئفٙحَ جٌطٍرس قم١مس جٔمٓحَ جٌّىجٌِ جٌفى٠ٍس ذحضؿحٖ ػمٍٟ ٚضؿ٠ٍرٟ ٚقىْٟ ٚضٛف١مٟ ٚجٔٙح 

. ِكحٚالش ِؼٍف١س ضّٕٟ ١ٌٚٓص ١ْثس 

 

  ٠ّىٓ ضطر١ك جألفىحٌ جٌفٍٓف١س فٟ جٌٛجلغ ؟ ٌّٚحيج ؟ ً٘

   ٠ؿد جْ ٠طؼحًِ جٌطحٌد ِغ جٌٕض جألطٍٟ ٠ٍٚشىٖ أْطحي جٌّحوز ذط٠ٍمس: 

- 6جٔطمى جٌٕض - 5جْطهٍؼ جٌهالطس ٚجألفىحٌ جٌّّٙس  - 3جفُٙ ذشىً ذ١ٓؾ ِٚؼمى -2ألٍج - 1 

أػف ضظٌٛج ِهطٍفح 

 

  ضمُٓ جٌفٍٓفس جٌٝ .....أوًّ جٌؼرحٌز جٌطح١ٌس ...

   جألفىحٌ  )ػٍٝ وً ؽحٌد ِٕحلشس وً ١ًَِ ِغ ٌٗ ف١ّح ٠طؼٍك ذٕشأز جٌفٍٓفس ج١ٌٛٔح١ٔس –

 (جٌٕمى فٟ ِٛػٛػس ِؼ١ٕس – جٌّظطٍكحش 

 

 ِح ٟ٘ لٛز جٌّه١ٍس فٟ جألْحؽ١ٍ ، ِٚح ٘ٛ فٍق  جألْطٌٛز ػٓ جٌفىٍ جٌفٍٓفٟ

 ِحٟ٘ جٌفٍٓفس جألوػٍ أ١ّ٘س فٟ ٔظٍن جٟ٘ جٌطغ١ٍ جَ جٌػرحش ؟ 
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 ٚضطر١محضٙح  أْثٍس جٌفٍٓفس  

 ، ؟وهل هو مطلق ام نسبي و١ف ضٛػف ٌٕح ؽ٠ٍمطه جٌفٍٓف١س فٟ ضم١١ُ جٌؿّحي 

  ٍُفي التعامل مع المعرفة ؟ِح جٌفٍق ذ١ٓ ؽ٠ٍمس جٌفٍٓفس ٚجٌؼ 

  ٟػًٍ ٌفغ جٌرؼغ الػطرحٌ جٌفٍٓفس ج١ٌٛٔح١ٔس ٟ٘ جٌرىج٠س جٌكم١م١س ٌٍفىٍ جٌفٍٓف. 

  ػٕىِح ٠طكىظ جقىُ٘ فٟ جٌفٍٓفس فإٔح ٠ّىٓ جْ ١ُّٔ قى٠ػس ػٓ قى٠ع جٌّٕٙىِ ٚجٌطر١د

 ،لماذا؟ٚجٌُّجٌع 

  ٌ٠ّىٓ ٌٕح ػٓ ٔظرف أنالل١١ٓ فٍٓف١ح ئيج ضكىغٕح ذّٛجػ١غ أنالل١س ، ضكىظ ػٓ جألفىح

 .جألنالل١س ػٕى ج١ٌٛٔحْ 

  ػٍٝ جألْطحي ضطر١ك فىٍز طٕىٚق جٌّٕطك جًٌٞ ٠كطٛٞ ػٍٝ جٌّمٛالش ػٍٝ جٌطٍرس. 

 ِٛػٛػ١طٙح جَ لٛز أفىحٌ٘ح أَ ألٔٙح جَ جٌؼٍَٛ أَ جٔٙح جٌؿحٔد زِح ٠ؿؼٍٕح ٔكد جٌفٍٓف ٛ٘ ً٘ 

 جٌؼ١ّك ٌٍفىٍ ؟

  ًِح ٠ؿؼً جٌرؼغ ٠ىٍٖ جٌفٍٓفس ً٘ ٘ٛ طؼٛذطٙح جَ ػرػ١طٙح جَ ػىَ فحتىضٙح أَ ألٔٙح ذال ِٓطمر

 ؟

  (ٔحلش جٌفىٍز ِغ جألْطحي  )ً٘ ٠ّىٓ ٌٕح ِكرس جٌفٍٓفس ػٕى فّٙٙح 

  جٌطفى١ٍ ذٍّقٍس جٌّحؾٓط١ٍ ُِٙ ٌطٍرس جٌٍّقٍس جألٌٚٝ فؼٍٝ جألْطحي جٌط٠ٕٛٗ ذؼٌٍٚز ئوّحي

 جٌطٍرس ٌٍّحْطٍ

 ٠ّىٓ ضطر١مٙح زِح ٟ٘ أ١ّ٘س جٌفٍٓف ً٘ٚ . 

  ػٍٝ جألْطحي جٌركع ػٓ أِػٍس فٟ جٌٛجلغ جٌّك١ؾ ١ّْح جٌشؼرٟ ٌططر١ك وً ِٓ ػٍّٟ جٌؿّحي

 ٚجألنالق ٌٍطٍرس

  ١ٌطكىظ جٌطٍرس جٌكى٠ع ػٓ ٠ُِى ِٓ ٔمحؽ أ١ّ٘س  جٌفٍٓفس فٟ جٌّؿطّغ. 

  ْ١ٌطرك جٌطٍرس آ١ٌس ِمحٌٔس ألٓحَ جٌفٍٓفس ذأؾُجء جٌىِٛر١ٛضٍ ٚذألٓحَ ؾُٓ جإلٔٓح. 

  َِح ًٌٞ ٠ؿؼً ِٛػٛػحش جٌفالْفس ِهطٍفس ً٘ ٟ٘ ِٛػٛػحش نحػؼس ٌٍُّجؼ جَ ٌٍر١ثس ج

 ٌٍّؼٍفس ؟

 ئيج أػطٟ جٌطحٌد جٌك٠ٍس ذحنط١حٌ ِٛػٛع فٍٓفٟ ١ٌركع ذٗ فّحيج ١ْهطحٌ ؟ 

  جألٚؽحْ ضؼٍٛ ذحٌكىّس ٚجٌؼٍُ ٚجٌٓالَ ٚجٌّكرس ً٘ ٘ٛ ٌأٞ طك١ف ، ِح ٘ٛ قؿُ ٚؾٛو

 جٌكىّس فٟ ذٍىن؟

  ضكىظ ( أٚ ق١ع أٔص ج٢ْ –جٌؼٍجق )ضكىظ ذشىً ِٕحلشس ِطٌٛس ػٓ جٌؿٙى جٌفٍٓفٟ فٟ ذٍىن

ػٓ جٌّٕح٘ؽ ، جٌّفى٠ٍٓ ٚجٌفالْفس ٚؽٍق ضى٠ٌّ جٌفٍٓفس ٚجٌّٙط١ّٓ ٚجٌطٍرس ٚل١ُ أٚ جٔطمى 

 .أٚ قًٍ ٚلحٌْ 
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