
 

 

 اٌّحٛس اٌزأٟ : اٌفٍسفت اٌغشب١ت اٌّؼاطشة

 ِضضٚءة اإلٔساْ

 

 

-III ٍُاٌفٍسفت اٌغشب١ت اٌّؼاطشة:      اٌفٍسفت ٚاٌؼ 

 

 

 حمذ٠ُ :

 

َ.  91غاٌبا ِا ٠شبظ ِؤسخٛ اٌفٍسفت بذا٠ت اٌفٍسفت اٌّؼاطشة ببذا٠ت إٌّخظف اٌزأٟ ِٓ اٌمشْ 

ِٓ أُ٘ األحذاد اٌخٟ ػشفخٙا اٌفٍسفت اٌّؼاطشة ٕ٘ان حذراْ باسصاْ : ٠خّزً األٚي فٟ اٌزٛسة ٚ 

اٌؼ١ٍّت فٟ ِضاي اٌؼٍَٛ اٌذل١مت واٌش٠اض١اث ٚ اٌف١ض٠اء ٚاٌب١ٌٛٛص١ا . ٚ ٠خّزً اٌزأٟ فٟ ظٙٛس 

ث اٌفٍسفت ِا ٠سّٝ باٌؼٍَٛ اإلٔسا١ٔت وؼٍُ إٌفس ٚ ػٍُ االصخّاع ٚ األٔخشبٌٛٛص١ا. ٚ لذ اسخفاد

اٌّؼاطشة ِٓ ٘ز٠ٓ اٌحذر١ٓ فاحضٗ ا٘خّاِٙا أٚال إٌٝ دساست ٚ ٔمذ اٌّؼشفت اٌؼ١ٍّت فٟ إطاس ِا 

٠سّٝ باٌذساساث األبسخٌّٛٛص١ا )فٍسفت اٌؼٍُ(، ٚ احضٗ ا٘خّاِٙا را١ٔا إٌٝ دساست اإلٔساْ 

ٌه اٌبحذ ػٓ ٚاال٘خّاَ بمضا٠اٖ األساس١ت وّسأٌت اإلدسان ٚ اٌٛػٟ ٚ ػاللخٙا باٌؼاٌُ ، ٚ وز

ِؼٕٝ اٌٛصٛد اإلٔسأٟ، ٚ ِؼاٌضت لضا٠ا اإلٔساْ اٌس١اس١ت ٚ االصخّاػ١ت. وّا ٠ّىٓ أْ ٔش١ش 

أ٠ضا إٌٝ ا٘خّاَ وز١ش ِٓ اٌفالسفت اٌّؼاطش٠ٓ بٕمذ اٌّفا١ُ٘ اٌفٍسف١ت اٌىالس١ى١ت فٟ ِحاٌٚت 

 ِفىش ف١ٙا.ُِٕٙ ٌخضاٚص اٌفٍسفت ا١ٌّخاف١ض٠م١ت ٚ إػادة االػخباس ٌٍضٛأب اٌّّٙشت ٚ اٌال

 

 : 03ص «  Russel »ٔض ساسً   ·

 

 ِؤٌف إٌض :

 

( ف١ٍسٛف ٚ ػاٌُ س٠اضٟ أض١ٍضٞ  9781 – 9183)  Bertrand Russel٘ٛ بشحشأذ ساسً 

ا٘خُ باٌذساساث إٌّطم١ت ٚ اإلبسخٌّٛٛص١ت، وّا ا٘خُ بمضا٠ا ٚ ِشىالث اٌفٍسفت. ِٓ ِؤٌفاحٗ: 

 ”.ِشىالث اٌفٍسفت” ٚ” ِبادا اٌش٠اض١اث“

 

 : 09فُٙ إٌض ص 

 

 حظبح ِؼشفت ِا ػٍّا ػٕذِا حظبح ِشحىضة ػٍٝ أسس ِخ١ٕت.     -9

ِٓ ب١ٓ األػّاي اٌخٟ ٠مَٛ بٙا اٌف١ٍسٛف ٘ٛ اٌخفى١ش فٟ ِٕا٘ش اٌؼٍَٛ، ٚ اٌخأًِ      -1

 اٌشٌّٟٛ فٟ اٌمضا٠ا اٌّظ١ش٠ت ٌإلٔساْ.

اٌحذٚد ٚ ٠خضاٚص٘ا ٚ حؼخبش  ٠بذأ اٌخفى١ش اٌفٍسفٟ اٌخأٍِٟ ح١ٓ ٠ظً اٌّشء إٌٝ ِٕاطك     -0

 ِٕاطك ِضٌٙٛت بإٌسبت إ١ٌٗ.

اٌفٍسفت ِغاِشة فىش٠ت ٠سخٙذف ِٓ خالٌٙا اٌف١ٍسٛف  اٌبحذ ػٓ اٌحم١مت ٌزاحٙا ٚ      -4

 ١ٌس ألٞ غشع آخش.

ِٓ أُ٘ اٌمضا٠ا اٌخٟ ا٘خّج بٙا اٌفٍسفت اٌّؼاطشة ٟ٘ لض١ت اٌؼاللت ب١ٓ اٌفٍسفت ٚ اٌؼٍُ ←  

ٍت ب١ّٕٙا؛ فاٌؼٍُ ٠ٙخُ باٌحاصاث اٌّباششة ٚ اٌح٠ٛ١ت ٚ اٌّاد٠ت ٚ اٌخم١ٕت ٚ سسُ اٌحذٚد اٌفاط

 ب١ّٕا حٙخُ اٌفٍسفت باٌمضا٠ا األخالل١ت ٚ اٌشٚح١ت ٚ اٌّظ١ش٠ت ٌإلٔساْ.
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 :03اإلطاس اٌّفا١ّٟ٘ ٌٍٕض ص 

 

٠ىْٛ اٌؼٍُ ػٍّا ػٕذِا ٠شحىض ػٍٝ أسس ِخ١ٕت، ٚ اٌّمظٛد باألسس اٌّخ١ٕت ٟ٘ احخٛاء  – 9

ٍُ ػٍٝ ِٛضٛع ِؼضٚي ٚ ِحذد ِٓ صٙت، ٚ احخٛائٗ ػٍٝ ِفا١ُ٘ ٚ ِٕا٘ش حضش٠ب١ت ِٓ صٙت اٌؼ

 أخشٜ.

اٌفٍسفت ٟ٘ اٌخفى١ش فٟ ِٕاطك ِضٌٙٛت حٛصذ خاسس أسع اٌؼٍُ. ٚ ٠ّىٓ حمذ٠ُ ِزا١ٌٓ ػٍٝ  -1

 رٌه:

 اٌفٍسفت دساست ٔمذ٠ت ٌٍّٕا٘ش اٌؼ١ٍّت. -

 اٌفٍسفت حفى١ش حأٍِٟ فٟ ِساس اٌؼٍُ ٚ غا٠خٗ. -

 اٌفٍسفت ِغاِشة اسخىشاف١ت حأ١ٍِت حمَٛ بٛظ١فخ١ٓ سئ١س١خ١ٓ: -0

 ٚظ١فت أٔطٌٛٛص١ت : اسخىشاف١ت حخٛصٗ إٌٝ آفاق اٌؼٍُ ٚ ِماطذٖ بإٌسبت ٌإلٔساْ . -

 ٚظ١فت إبسخٌّٛٛص١ت: ٔمذ٠ت حخٛصٗ إٌٝ ِسائً ٚلضا٠ا ِٕٙض١ت فٟ اٌؼٍُ. -

 

 

 

 صذٚي ٠مذَ ِؼٍِٛاث ػٓ فالسفت ِؼاطش٠ٓ :        ·

 

 لضا٠ا ا٘خّٛا بٙا ِؤٌفاحُٙ األساس١ت السفت ِؼاطشْٚف

 .Fفريذريه َيتشّ  -

Nietzsche   : 4411)أنًاَيا 

– 4011 ) 

 إرادة انمٕة -

 انعهى انًرح -

 أفٕل األصُاو -

 األخالق -

 انحميمة -

 انٕعي -

 اإلرادة -

 .Eإديَٕذ ْٕسرل  -

Husserl 

 (4094 – 4480)أنًاَيا : 

 بحٕث يُطمية -

 الت ديكارتيةتأي -

 أزية انعهى األرٔبي -

 انٕعي ٔ انعانى انخارجي -

 انفهسفة ٔ انعهى -

 انًُطك -

برتراَذ راسم )اَجهترا :  -

4481 – 4081) 

 بحج في أسس انُٓذسة -

 بحج في انرياضيات -

 انُظرية انعهًية. -

 يشكالت انفهسفة -

 تحهيم انًعرفة انعهًية. -

 ليًة انفهسفة. -

 ية ٔ سياسيةلضايا أخالل -

 .Mيارتٍ ْيذغر  -

Heidegger    : أنًاَيا(

4440 – 4081) 

 يا انفهسفة ؟ -

 انٕجٕد ٔ انسياٌ -

 عٍ ياْية انعمم -

 عٍ ياْية انحميمة -

 تحهيم انًفاْيى انفهسفية -

 ٔجٕد رات اإلَساٌ ٔ يعُاِ -

 يسأنة انحميمة -

 J. Paulجاٌ بٕل سارتر  -

sartre   : 4091) فرَسا – 

1111 ) 

 انٕجٕد ٔ انعذو -

 َمذ انعمم انجذني -

 انٕجٕدية َسعة إَساَية -

 ٔ جٕد اإلَساٌ في انعانى -

 لضايا سياسية -

 عاللة انفهسفة باألدب -

 انحك في انفهسفة - J .Derridaجان دريذا  -

 ْٕايش انفهسفة -

 انكتابة ٔ االختالف -

 َمذ انًفاْيى -

 تعهيى انفهسفة -

 انفهسفة ٔ األدب -

 

 

 

 خالطت ِحٛس: ِحطاث فٟ حطٛس اٌفٍسفت.
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بؼذ أْ حب١ٓ ٌٕا فٟ اٌّحٛس األٚي ِٓ اٌّضضٚءة أْ ظٙٛس اٌفٍسفت باٌّؼٕٝ اٌذل١ك واْ ِسشحٗ 

بالد ا١ٌٛٔاْ اٌمذ٠ّت، حب١ٓ ٌٕا فٟ اٌّحٛس اٌزأٟ أْ اٌفٍسفت أخمٍج إٌٝ بالد اإلسالَ، ٚ أْ 

١ٛٔا١ٔت ٚ ششحٙا. غ١ش أْ ٘زا ال ٠ّٕغ ِٓ أْ اٌّس١ٍّٓ ػٍّٛا ػٍٝ حشصّت اٌىخب اٌفٍسفت اٌ

اٌفالسفت اٌّس١ٍّٓ ا٘خّٛا بمضا٠ا أٍِخٙا ػ١ٍُٙ ظشٚف ػظشُ٘، ِٚٓ أبشص٘ا إشىا١ٌت اٌؼاللت 

ب١ٓ اٌفٍسفت ٚ اٌذ٠ٓ. رُ إْ اٌفٍسفت سخٕخمً ِٓ صذ٠ذ إٌٝ أٚسبا اٌؼظش اٌحذ٠ذ، ٚ س١ٙخُ 

 اث اٌؼمً ٚ حذٚدٖ فٟ اٌّؼشفت.فالسفخٙا وذ٠ىاسث ٚ وأظ  بّسأٌت إٌّٙش ٚ بئِىا١ٔ

أِا اٌفٍسفت اٌّؼاطشة فسخخضٗ إٌٝ ِؼاٌضت لضا٠ا ٚالؼ١ت ٚ ٍِّٛست، ٚ سخخخٍٝ ػٓ بٕاء 

األٔساق اٌفٍسف١ت اٌىبشٜ. ٘ىزا س١ؼًّ اٌفالسفت اٌّؼاطشْٚ ػٍٝ حفى١ه ٚ ٔمذ اٌّفا١ُ٘ ٚ 

ضا٠ا اٌؼٍُ ٚ ٔمذ اٌّؼشفت إٌظش٠اث اٌفٍسف١ت اٌخم١ٍذ٠ت، وّا س١خضٗ اٌىز١ش ُِٕٙ إٌٝ اال٘خّاَ بم

 اٌؼ١ٍّت.

٘ىزا ٠خب١ٓ ٌٕا أْ اٌفٍسفت فٟ وً ٌحظت ِٓ ٌحظاث حطٛس٘ا حفخح حفى١شٔا ػٍٝ لضا٠ا صذ٠ذة ٚ 

 ػٍٝ طشق صذ٠ذة فٟ اٌخفى١ش ٚ اٌخح١ًٍ.
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