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 :أهذاف انذسس  2
 

تكوٌن الطالب تكوٌنا فلسفٌا ٌجعله ٌمٌز بٌن الخطاب الفكري النقدي والخطاب العقائدي المبنً على المعرفة المباشرة او العقٌدة  إلىٌهدف هذا الدرس 

 الموروثة. 

 

 مهخص انذسس: 3

 

ا المسألة األساسٌة التً ال تزال تطرح بعد لقد مثل مشكل العالقة بٌن الحكمة والشرٌعة نقطة انطالق الفلسفة العربٌة اإلسالمٌة ولكن أٌض

الفكر ظهور الدٌانات السماوٌة والحقٌقة إن هذه المسألة تتنزل فً سٌاق اشمل ٌطرح العالقات الممكنة بٌن االعتقاد بما رأي شائع أو عقٌدة، ب

و اعتبارها انعطافا غٌر ذي معنى بالنسبة لفطاحل وبالعلم والفلسفة. لذلك ال ٌجوز فصل الفلسفة اإلسالمٌة عن تارٌخ الفكر اإلنسانً عموما أ

 الفلسفة وأعالمها الغربٌٌن.

الٌه. ٌؤدي بنا التفكٌر فً عالقة الحكمة بالشرٌعة أو عالقة العقل بالعقٌدة إلى البحث عن مدى حاجة الدٌن إلى الفكر الفلسفً أو عدم حاجته 

ن ٌؤدي بالضرورة إلى تحدٌد الوظٌفة التً ٌمكن ان تلعبها الفلسفة فً الثقافة عموما واختالف الموقف بٌن اإلٌمانٌن والعقالنٌٌن فً هذا الشأ

ٌد وفً الدٌن خصوصا. ٌرتبط كل ذلك بقبول المجتمع بوجود الفلسفة أو عدم القبول بوجودها. وفً كال الحالتٌن تتحدد معالم الثقافة التً نر

 سدة )الفارابً( أو منغلقة أو مفتوحة )كارل بوبر(.والمجتمع أو المدٌنة التً ٌمكن أن تكون فاضلة أو فا

 

. 

 

 تخطيط انذسس:  4
 إشكال العالقة بٌن االعتقاد والفكر عند أفالطون .1
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 الغزالً وابن رشد اإلسالمٌة:العقل والعقٌدة فً الفلسفة إشكال الفصل أو التوفٌق بٌن  .2

 الفصل بٌن خطاب العقل وخطاب العقٌدة عند دٌكارت وسبٌنوزا .3

 ٌق بٌن العقل والعقٌدة من الٌبنتز الى كانطالتوف .4

 
   

 

 

 

  نىعيت االمتحان:  5

 مراقبة مستمرة امتحان نهائً مزدوج

                    X  
 

 

 

 بيبهيىغشافيا مىجزة : 6 
 

  :remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/theetetefr.htmhttp// أفالطون : -

-  http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/cousin/theetete4.htmThéétete :  

  http://books.rafed.net/view.php?type=c_fbook&b_id=1580      الفارابً : كتاب الجمع بٌن رأًٌ الحكٌمٌن -

الغزالً  : المنقذ من الضالل  -

http://www.alwaraq.net/Core/AlwaraqSrv/bookpage?book=177&session=ABBBVFAGFGFHAAWER&fk

ey=2&page=1&option=1  

 ابن رشد :  فصل المقال وتقرٌر ما بٌن الحكمة والشرٌعة من اتصال -
http://www.kutubpdf.net/onlineread.html?rid=3032  

 دٌكارت : مقالة الطرٌقة -
BvYnhjSmJ0cXc/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B0gn7SnjCbPyd3  

- l’Éthique, l’appendice Spinoza http://spinoza.fr/lecture-de-lappendice-du-de-deo/  

  http://www.books4arab.com/2015/01/pdf_33.html ترجمة جالل الدٌن سعٌد سبٌنوزا االخالق -

- Leibniz : Discours sur la conformité de la foi et de la raison : 

https://fr.wikisource.org/wiki/Essais_de_Th%C3%A9odic%C3%A9e/Discours_pr%C3%A9liminaire_de_

la_conformit%C3%A9_de_la_foi_avec_la_raison  

: critique de la raison pure Kant http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k94309q/f4.imageou bien  /

015/TEXTES/KANT%20Critique%20de%20la%20raisonhttp://www.prepagrandnoumea.net/hec2

%20pure%20Prefaces%20et%20introduction.pdf 

 

 قائمت االشغال انتطبيقيت : 7 .2
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 انىسائم انبيذاغىجيت و انتقنياث انمستعمهت في انذسس: 8

 

…………… 

 

 

 
 

 


