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 عدد الساعات الحضورية )في االسبوع(

 درس عام أ.م. أ. تط. شكل اخر
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 أهداف الدرس : 2
 

. اإلسهام في إعادة االعتبار إلى الفيلسوف اليوناني أبيقور، هذا الذي وضع المبادئ الطبيعية األساسية 

 منفعة.الو ْي اللّذة ألخالق السعادة )األتراكسيا( ولمذهبالتي أقّرتها الفيزياء العلمية الحديثة، كما أسس 
.......................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 



 

 

 

 ملخص الدرس: 3
 

ستين الرواقية بعد تنزيل المدرسة األبيقورية في إطارها التاريخي العام والمقارنة بينها وبين المدر…

والريبية، يأتي التعريف بالفيلسوف )حياته وآثاره( ثم يقع التطرق إلى مذهبه بأبوابه الثالثة )المعرفة 

والطبيعيات واألخالق( مع الحرص دائما على اإلشارة إلى مواطن الجّدة والطرافة  عنده وإلى راهنية 

   ومدى ارتباطها بالمذاهب الحديثة والمعاصرة. أفكاره

 

….. 

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

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

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

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

. 

 

 تخطيط الدرس:  4

 األبيقورية والرواقية والريبية( : األتراكسياـــــ مقدمة عامة )

 العالج الرباعي( –ـــــ الباب األول : المعرفة ) معيار الحقيقة 

 (الكليناميننظرية  –نظرية الحركة  –نظرية الخالء  –ـــــ الباب الثاني : الطبيعيات )نظرية الذرة 

 نظرية المنفعة( –نظرية السعادة  –ـــــ الباب الثالث: األخالقيات )نظرية اللذة 

 

 

 

 

  : االمتحان  نوعية 5
 مراقبة مستمرة امتحان نهائي مزدوج
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 قائمة االشغال التطبيقية : 7 .1

  رسالة إلى )في الطبيعيات( ومن رسالة إلى هيرودوت شرح نصوص من
 )في األخالق( ميناقايوس 

 شرح بعض الِحكم األبيقورية 
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