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 مكونات الدرس :  1
 عدد الساعات الحضورية )في االسبوع(

 درس عام أ.م. أ. تط. شكل اخر

س 1   .1 س 2   

 

 أهداف الدرس : 2
 

 يصبح الطالب قادرا على تحديد بعض جوانب فلسفة أرسطو من خالل النظر في مسألة العلية عندهأن 

 

 

 ملخص الدرس: 3
 

م بالنسبة خالفا ألفالطون خصص أرسطو جزء كبيرا من أعماله للمسائل الطبيعية وهذا االختالف ينتج عن اختالف في تصور العلم. العل

ود لكن لمبادئ الوج العلوم تبحث في العلل وتهدف إلى التفسير. يختلف الفالسفة بحسب اختالفهم في تحديدهمألرسطو شديد االرتباط بالعلة إذ 

طروحات تحديد األتمكن من تمكن من الوقوف على أهم ما يميز فلسفته و مسألة العلةدراسة تصور أرسطو لإن  المبادئ هي في نهاية األمر علل

 .مفاهيمها المركزيةاألساسية في هذه الفلسفة وعدة من 

 

 تخطيط الدرس:  4

 مقدمة

 مراتب المعرفة ودور العلم بالعلل في تحديدها

 الطبيعيون واقتصارهم على العلل المادية

 العلة المادية عند أرسطو
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 العلة الصورية

 من العلل المادية إلى العلة الصورية 1

 )المثل(  عرض أرسطو لنظرية أفالطون في العلة 2

 في المثل بما هي علل أفالطوننقد نظرية  3

 العلة الصورية عند أرسطو 4

 العلة الفاعلة: النظام والترتيب في مقابل البخت وتلقاء النفس

 العلة الغائية

 نقد فكرة البخت وتلقاء النفس 1

 معنى الضرورة 2

 القول بالخير علة في مقابل االتفاق 3

 في الخير نقد نظرية أفالطون 4

 المحرك الذي ال يتحركنظرية أرسطو في  5

 المعنى المنطقي للعلة

 معنى أن العلة مبحث يندرج ضمن النظر في شروط القول العلمي 1

 المطالب العلمية  2

 الحد األوسط هو العلة 3

 

 

 

 

 

  نوعية االمتحان:  5

 مراقبة مستمرة امتحان نهائي مزدوج
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 بيبليوغرافيا موجزة : 6 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Aristote, La Métaphysique, Livre A,  

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

 

Aristote, La Métaphysique, Livre Δ 
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………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Aristote, Physique, Tome II, livre 8. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 ..تحليل النصوص

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

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

 

 

 
 


