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  كهيت انؼهىو االَظاَيت و االجتًاػيت  :انمؤسست 

  

  2016/2017: انسنت انجامعيت 

 األول:   انسداسي

 

 

 جراذة وصفيت ندزس
 

 
 :عنىان اندزس

(أيثىنت انكهف)انكتاب انظابغ يٍ انجًهىريت : أفالطىٌ  
 االستاذ مهدي سعيدان

  انظُت األونى إجاسة قظى انفهظفت:انقسم

   

 

 : مكىناث اندزس  1
 (في االطبىع)ػذد انظاػاث انحضىريت 

 درص ػاو .و.أ .تظ. أ شكم اخز

  س2  س2   .1

 

 : أهداف اندزس 2
 

 (نظرية العلم- نظرية المثل )تحديد بعض األطروحات المركزية في فلسفة أفالطون 

 

 

 : مهخص اندزس3
 

وبيان المبررات النظرية الني أدت إلى  (الكتاب السابع من الجمهورية)يقوم الدرس على التطرق إلى نظرية المثل من خالل ما ورد في أمثولة الكهف .

 والوقوف على مختلف مراتب المعرفة عند أفالطون (العالم المحسوس والعالم المعقول)القسمة األنطولوجية 

. 

 

 :  تخطيط اندزس4

 (أمثولة الكهف)  أفالطون الكتاب السابع من الجمهورية

 مقدمة

طيزة أفالطىٌ - 

يؤنفاث أفالطىٌ - 

يُشنت يحاورة انجًهىريت - 
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انقيًت انتؼهيًيت نأليثىنت - 

 القسم األول القسمة األنطولوجية 

 هيزقهيطض بارييُيذص :انخهفياث انتاريخيت نهقظًت- 

طقزاط وهاجض انتؼزيف - 

  َظزيت انًثم- 

 القسم الثاني اإلشكالية االبستومولوجية

انؼايي وانفيهظىف - 

انفيهظىف أو طزيق انخزوج يٍ انكهف - 

انًؼزفت تذكز - 

انؼهى وانظٍ - 

 يُشنت انزياضياث- 

 انجذل- 

 خاتمة

الحلول األفالطونية في الالحق من محاوراته طيماوس ومنزلة الحواس، بارمينيدس ومشكل المشاركة، 

 .تياتيتوس ومشكل الخطأ

 

 

 

 

  :  نىعيت االمتحان5

 مراقبة مستمرة امتحان نهائي مزدوج

 
 

 

 

 

 : بيبهيىغسافيا مىجزة 6 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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، ترجمة ودراسة فؤاد زكريا، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، مصر، الجمهوريةأفالطون، 

2004. 

Platon, La République, traduction et présentation Georges Leroux, GF 

Flammarion, Paris, 2002. 

Platon, La République, traduction, introduction, notes par Robert Baccou, 

Librairie Garnier frères, Paris, 1936. 

Platon, Phédon, traduction de Monique Dixsaut, GF Flammarion, Paris, 

1991. 

Platon, Ménon, traduction Victor Cousin, introduction et commentaire 

par Jean-Claude Fraisse, Hatier, Paris, 1987. 

Platon, Ménon, traduction et présentation par Monique Canto-Sperger, 

GF Flammarion, Paris, 1991. 

Platon, Gorgias, traduction et présentation par Monique Canto-Sperger, 

GF Flammarion, Paris, 1987. 

Jean Brun, Platon et l’Académie, P.U.F. Que sais-je ? 1994. 

François Châtelet, Platon, Gallimard, 1965. 

Léon Robin, Platon, édition électronique, Les Échos du Maquis, mars 2011. 

 : قائمت االشغال انتطبيقيت 7  .2

 406-403، ص، 517-أ514نص أمثولة الكهف من محاورة الجمهورية، 

 

 .أ181س 180أفالطون، محاورة التياتيتوس، 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 .ب440هـ 439أفالطون، محاورة الكراطيل، 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 454cأفالطىٌ، يحاورة انجىرجياص 
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………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 78c -79e أفالطىٌ، يحاورة انفيذوٌ 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 .أ175-ب172أفالطون، محاورة ثياتيتوس، 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 : انىسائم انبيداغىجيت و انتقنياث انمستعمهت في اندزس8

 

 .تحليل النصوص

 

 

 
 

 


