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وزارة               التربية 
منطقة مبارك الكبير التعليمية 

ثانوية طليطلة بنات 

املذكرة ال تغني في الدراسة عن الكتاب( ۱ ) مفهوم الفلسفة 
   

العام الدراسي ۲۰۱۷ – ۲۰۱۸ م 

متهيد 
  الفيلسوف ( ) فيلسوف من مدينة ملطية كان مولعاً بتأمل النجوم والتنبؤ بأحوال املالحة  والبحار .  طاليس •

 ما الفلسفة ؟  •

-ربط الكثير من الناس مفهوم الفلسفة باألساطير واحلكماء والعصور القدمية .
-هناك من يرى ان الفلسفة تتجسد بالشيخ العجوز املالزم لبرجه العالي .

-هناك قلة من الناس تربط الفلسفة بالتفكير والعمليات العقلية .


في معنى الفلسفة


 البداية كانت تعني (  ) ، وظهرت عند حكماء الشرق القدمي الذين كانت لهم آراء وأفكار سميت احلكمة •
) ثم انتقلت تلك اآلراء واألكار من الشرق إلى بالد اليونان ، فنسج اليونانيون حكمتهم فتحولت بالفلسفة ( 

 يثيرها الفيلسوف الذي حل محل احلكيم الشرقي .تساؤالتتلك اآلراء واألفكار إلى 
 

 أول من استخدم لفظ ( الفلسفة ) واطلق على نفسه اسم الفيلسوف هو  فيثاغورث •.
 

 عللي اختالف الفالسفة في حتديد مفهوم الفلسفة ولم يتفقوا على تعريف جامع شامل ؟ •

 بسبب اختالف العصور واالجتاهات ا{تلفة 
 

 

 

 

 


 الفرق بني املفهومني : •

 تعريف الفلسفة عند الفالسفة مبختلف العصور   •

 
 

معنى الفلسفة بشكل عام  

محبة احلكمة ، وهي كلمة يونانية تتكون من لفظني 
Philo sophy

(فيلو) وتعني احملبة            ( صوفيا) تعني احلكمة 

التفلسف  الفيلسوف  
جهد عقلي يستهدف الكشف عن احلقيقة ،وإزالة 

الغموض عبر منهج ثابت ومحدد. 
هو الشخص احملب للحكمة ، أي املقبل والباحث عن 

املعرفة معناها العام . 

العصور احلديثة املمعاصرة العصور الوسطى العصور القدمية االيونانية 

جون ديوي  ديكارت  الكندي أرسطو  

هو علم األشياء بحقائقها 
بقدر طاقة اإلنسان . 

هي العلم العام الذي تعرف 
فيه موضوعات العلوم كلها 
من حيث أسبابها ومبادئها 

اجلوهرية . 

مبثابة الشجرة جذورها 
امليتافيزيقا وجذعها الفيزياء 

واغصانها بقية العلوم 
وخاصة الطب وامليكانيكا 

واألخالق . 

عملية تكوين مناذج يعمل 
مبوجبها التفكير ويسير 

مبقتضاها العمل وتتقدم بها 
احلضارة . 

(۱) 



وزارة               التربية 
منطقة مبارك الكبير التعليمية 

ثانوية طليطلة بنات 

املذكرة ال تغني في الدراسة عن الكتاب( ۱ ) مفهوم الفلسفة 
   

العام الدراسي ۲۰۱۷ – ۲۰۱۸ م 

 الفلسفة مهما اختلفت تعريفاتها إال أنها في النهاية  •تعبر عن أفكار عصرها .
 أهمية الفلسفة   •  :


عالقة الفلسفة بالدين ) الفيلسوف املسلم ابن رشد (



 ابن رشد : فيلسوف وفقيه وعالم وطبيب مسلم من أهم اعماله تهافت التهافت ، ومناهج األدلة في عقائد امللة ،وبداية ا�تهد ونهاية املقتصد . •


 اشرحي العبارة  •: تُعد عالقة الفلسفة بالدين عالقة قدمية ومتجددة في الوقت نفسه 
أي ناقش الفالسفة عبر املراحل ا{تلفة لتاريخ الفلسفة أي املرحلة القدمية والوسطى واحلديثة واملعاصرة .


 املرحلة املتميزة عن غيرها من املراحل الفلسفية مبناقشتها لعالقة الفلسفة بالدين سواء اليهودية أو املسيحية أو اإلسالمية  هي •

العصور الوسطى .

 ابن رشد من فالسفة اإلسالم الذين حاولوا التوفيق بني  فصل في كتابه (( العقل والنقل أو احلكمة والشريعة  أو الفلسفة والدين•
مالحظة مهم معرفة اسم الكتاب للفيلسوف ))    املقال فيما بني احلكمة والشريعة من االتصال 

 
 

بالنسبة للمجتمع   بالنسبة للفرد 
 اعتماد املؤسسات املدنية على األفكار الفلسفية . •

 تعد الفلسفة إحى الركائز لباء احلضارة اإلنسانية . •

 تعمل على نقد وحتليل الواقع اإلجتماعي وعالج مشكالته . •

 تقوم األنظمة التربوية حول ما يجب أن يتعلمه األبناء وألي غرض .  •

 تساعد على فهم اإلنسان لنفسه وللعالم من حوله . •

 تنمية قدرات التفكير وحل املشكالت . •

 إشباع الرغبة الطبيعية لدى اإلنسان في املعرفة .  •

ماذا يحدث في حالة وقوع تعارض أو اختالف بني الفلسفة والدين خاصة بفهم اآليات القرآنية ؟
 

 يقترح ابن رشد القيام بالتأويل البرهاني ويقصد به : (إخراج داللة اللفظ من الداللة احلقيقية إلى الداللدة اqازية )   

: ال يوجد تعارض بني الفلسفة والدين ، أو الفلسفة والشريعة . النتيجة التي توصل إليها بن رشد 

 احلق ال يضاد احلق بل يوافقه ويشهد له  •

 احلكمة أو الشريعة صاحبة الشريعة واألخت الرضيعة لها   •

(۲) 

الغاية  :
أي البحث عن 
احلقيقة 

املوضوع : 
أي معرفة ( اهللا ، 

العالم ، 
احلياة ،اإلنسان )  

مقوالت ابن رشد : 

يعتمد على النقل    منهج املعرفة : 
أو الوحي واإلميان مع استخدام العقل  

تعتمد على العقل  منهج املعرفة : 
والبرهان .

الدين الفلسفة  

: النظر في املوجودات التعريف  
واعتبارها من جهة داللتها على 

الصانع . 

 : مجموعة احلقائق التعريف 
التي أوحى اهللا بها لألنبياء . 



وزارة               التربية 
منطقة مبارك الكبير التعليمية 

ثانوية طليطلة بنات 

املذكرة ال تغني في الدراسة عن الكتاب(۲) مباحث الفلسفة وأهم اجتاهاتها
   

العام الدراسي ۲۰۱۷ – ۲۰۱۸ م 

الفلسفة منذ القدم إلى يومنا هذا ، هي عبارة عن مجال معرفي ، يتكون من ثالثة مباحث أساسية مترابطة هي : 

الوجود  

املعرفة  

القيم 

األنطولوجيا  

األبستمولوجيا

األكسيولوجيا 

يسمى  

هو البحث في الوجود مبا هو موجود . التعريف  

هو البحث في طبيعة املعرفة ومصادرها ووسائلها وأدواتها وحدودها . 

هو البحث في القيم الثالث (اخلير، احلق ،اجلمال )التي يتعامل اإلنسان مبوجبها مع 
الظواهر واألشياء التي حتيط بها ، كما حتدد عالقات اإلنسان باإلنسا ن . 

هل الوجود مادي أم روحي ؟  هل هو ثابت أم متغير ؟  األسئلة  

ما مصادر معرفة اإلنسان ؟  هل هي احلواس أم العقل أو احلواس والعقل معا ؟  

 هو أقدم مباحث الفكر الفلسفي وهو الشرارة التي أضاءت طريق الفلسفة . •

 فالفيلسوف يقوم بالبحث في الوجود للتعرف على أصله ، وبدايته ، وطبيعته .  •

يسمى  

 يعد الفيلسوف ( جون لوك ) أول من وضع بحثاً فلسفياً يتناول بالفحص أصل املعرفة وماهيتها في  •

كتابه (( مقالة في العقل البشري )) . 

التعريف  

األسئلة  

التعريف  

 قيمة اخلير  •: هي املعيار الذي يقاس عليه السلوك اإلنساني وتدرسها فلسفة األخالق . 
 قيمة احلق  : تتصل باملعايير التي ينبغي على الفرد أن يتبعها لكي يكون ذا تفكير سليم •

ويدرسها املنطق والفلسفة السياسية .
 قيمة اجلمال  : تتصل مبعايير التذوق اجلمالي والفني بحيث تدرس اجلمال وأهميته •

ويدرسها فلسفة اجلمال .  

يسمى  

(۳) 

أقسامه  



االجتاهات الفلسفية في ضوء التيارات املعرفية الكبرى
 

 مصطلح نظرية املعرفة مصطلح  قدمي قدم الفلسفة ، ولكن مناقشة موضوع املعرفة من قبل الفالسفة حديث نسبياً •.
 عللي استعمل الفيلسوف األملاني ( رينهولد ) مصطلح نظرية املعرفة  •

۱-للداللة على ا�ال الثاني الذي تهتم به الفلسفة أال وهو املعرفة .
۲-للتأكيد على أهمية ما قدمه الفيلسوف األملاني ( كانتْ ) في مجال املعرفة .



 تعريف املعرفة بشكل عام :  •الصورة الذاتية التي يشكلها اإلنسان حول مختلف الظواهر اخلارجية أو اإلنسانية .
     

                      صورة املعرفة وشكلها                                                      مضمونها موضوعي              











 االجتاهات الفلسفية التي ساهمت في اإلجابة عن مشاكل نظرية املعرفة هي : •

االجتاه العقلي – االجتاه التجريبي – االجتاه النقدي – االجتاه البرجماتي – االجتاه التحليلي .


 االجتاه العقلي وممثل االجتاه ) رينيه ديكارت (  


 مصدر املعرفة عند االجتاه العقلي  •: اجتاه يرى أن العقل وطريق االستدالل العقلي والبرهان يصل بنا إلى معرفة احلقيقة  .
 من أهم افكار االجتاه العقلي  •: يرون أن اإلنسان يولد بأفكار فطرية سابقة على التجربة . 

 من أهم رواد هذا اإلجتاه  •: ديكارت – اليبنتز – سبينوزا 
 بني  مقال في املنهج  موقفه املعرفي في كتابه (( ديكارت•. ((

 عللي بدأ ديكارت بالشك في احلواس ثم انتقل إلى الشك في األفكار ؟  •

شك باحلواس ألن حواسنا تخدعنا ، وشك في األفكار لوجود شيطان ماكر ميكن أن يضللنا .
 ما طريقه للوصول إلى اليقني ؟  استخدام الشك املنهجي وليس املطلق ألن غرض الشك املنهجي هو التأكيد على •
املعرفة احلقيقية وليس على إنكارها .  

 فسري قاعدة ديكارت (أنا أفكر إذن أنا موجود )  : يرى أنه مهما بلغ باإلنسان الشك فإنه ال يستطيع أن يشك •
في أن يفكر ألنه موجود .

 خطوات بلوغ املعرفة احلقيقة عند ديكارت :  ( مهم الترتيب )الوضوح والتميز – التحليل – التركيب – اإلحساء •
 مقولة ديكارت :   (( يعد العقل أساس املعرفة ))تفسيرهالعقل السليم أعدل األشياء قسمة بني الناس ... •

وزارة               التربية 
منطقة مبارك الكبير التعليمية 

ثانوية طليطلة بنات 

العام الدراسي ۲۰۱۷ – ۲۰۱۸ م    املذكرة ال تغني في الدراسة عن الكتاب

يتعلق بالعالم مبختلف أحداثه وظواهر الطبيعة واإلنسانية  يحققه اإلنسان بواسطة ( حواسه وعقله ) 

املعرفة   مميزاتها  
موضوعاتها 

۱-تُعد املعرفة واقعاً قائماً .
۲-تتصف املعرفة بطابعها التطبيقي .
۳-تتميز املعرفة بطابعها اإلجتماعي .
٤-تتصف املعرفة بكونها تاريخية .  

۱-دراسة عالقة اإلنسان بالعالم .
۲-مصادر ووسائل املعرفة .

۳-مسألة احلقيقة . 



  

(٤) 



  االجتاه التجريبي وممثل االجتاه ) جون لوك (      


           
 نبدأ مبصدر معرفتنا من الناحية الدينية :  كثير من معتقداتنا الدينية ليس مصدرها التجربة احلسية بل مصدرها •

الوحي ( القرآن ) والسنة ( النقل ) أي ماصدر عن الرسول عليه الصالة والسالم من قول أو فعل أو صفة أو إقرار . 
 أما مصدر املعرفة عند التجريبني :  •يرون أن مصدر املعرفة مستمدة من التجربة احلسية ، فال معرفة من غير جتربة .

 من أهم أفكارهم :  ألنه يرون أن العقل صفحة والسبب : رفض األفكار الفطرية التي قال بها اإلجتاه العقلي...  •
بيضاء واملعرفة مكتسبة بواسطة احلواس والتجربة .

 من أهم رواد االجتاه التجريبي   •: جون لوك – ديفيد هيوم – جون ستيوارت مل .   

 عبر (  ) حيث أكد على عناصر منها : مقال في الفهم البشري ) عن موقفه املعرفي في كتابه (( جون لوك •
 

۱-النفس البشرية تشبه اللوح املصقول لم ينقش فيه شيء 
 شرح العبارة :  •ان العقل صفحة بيضاء قبل التجربة وان التجربة هي التي تنقش فيه املعاني واملبادئ .

 فقال بهذا الصدد  •: )) ال يوجد في العقل شيء إال وقد سبق وجوده في احلس ماعدا العقل نفسه ((

۲-أنواع التجربة عند جون لوك




۳-قسم األفكار إلى مجموعتني هما










٤-تُعد التجربة أساس املعرفة .

          

وزارة               التربية 
منطقة مبارك الكبير التعليمية 

ثانوية طليطلة بنات 

املذكرة ال تغني في الدراسة عن الكتاب   
العام الدراسي ۲۰۱۷ – ۲۰۱۸ م 

جتربة ظاهرية 
واقعة على األشياء  

جتربة باطنية
واقعة على أحوال النفس 

     أفكار بسيطة مكتسبة بالتجربيتني       


      الظاهرية                        باطنية
   


أفكار مركبة ترجع إلى الفكر 


يقوم العقل بتركيبها مثل فكرة اإلنسان أو فكرة السببية  

هي أفكار 
محسوسة باحلواس 

الظاهرة مثل 
البرودة ، الصالبة ، 

اخلشونة . 


افكار ترجع إلى 
الذاكرة واإلنتباه

 


(٥) 



  االجتاه النقدي وممثل االجتاه ) إميانويل كانت ْ(      


           
 مصدر املعرفة عندهم :  اجتاه فلسفي يرى ضرورة إخضاع كل شئ للنقد .•

 أهم أفكاره :  ال ميكن قبول أي معرفة إال بعد إخضاعها للفحص النقدي النظري واإلختبار التجريبي .•
 من أهم رواده :  •(( اميانويل كانتْ ) الذي جمع بني العقل والتجربة .

 أصبحت نظرية املعرفة موضوعاً للفلسفة عند اميانويل كانتْ ، متجلي بالسؤال الذي طرحه  ماذا ميكنني أن أعرف ؟ •
)) حيث ذهب إلى أن املعرفة تتكون من مبادئ أساسية هي : نقد العقل اخلالص وقدم اإلجابه في كتابه (( 

( يقصد باألشياء في ذاتها عالم ماوراء الطبيعة ) ۱- اإلنسان ال يستطيع معرفة  األشياء في ذاتها ، وإمنا عالم الظاهر فقط .    

۲-حقيقة املعرفة مقصورة على  الظواهر  جتريبية ( كالفيزياء ) وبرهانية ) كالرياضيات (. 
۳-وضع ( كانتْ ) حدوداً للعقل ال ميكن جتاوزها إلى ماوراء الطبيعة . 

٤-تتكون التجربة من عنصرين أساسيني هما العنصر احلسي ، والعنصر اإلدراكي .
 كيف ؟  هنا يوافق كانت التجريبني والعقليني  في املعرفة ...



 

االجتاه البرجماتي وممثل االجتاه ( جون ديوي )      
 هو إجتاه ظهر في الواليات املتحدة األمريكية كتعبير عن الروح العملية للمجتمع األمريكي . •

 من أهم مؤسسي هذا اإلجتاه تطويراً لالجتاه التجريبي التقليدي هو (  وليام جيمس• . ( 

 مميزات االجتاه البرجماتي :  •

۱-يقوم على الفعل املرتبط باإلنسان وواقعه العملي .
۲-يتميز مبنهجه العملي الذي يقود إلى الصدق من خالل تطبيق الفرضيات واألفكار .

۳-يهتم بنتائج الفعل أكثر من الفعل نفسه . 
 من أهم رواد هذا االجتاه :  •) تشارلز بيرس – وليام جيمس – جون ديوي ( 

 متيز • جون ديوي مقارنة مبؤسسي التيار البرجماتي مبحاولته تطبيق املنهج البرجماتي على اخلبرة البشرية كلها .

 عرض آراءه املعرفية في كتابه  حيث أكد على مجموعة من املبادئ أهمها : ( املنطق ، نظرية املعرفة ) •
۱-املعرفة آلة أو أداة أو وظيفة في خدمة مطالب احلياة .             ۲-ممنطلق املعرفة هو اخلبرة اإلنسانية العامة .

۳-تعتبر األفكاروالتصورات  وسائل  حلل املشكالت .
ألن اخلبرة هي حصيلة تفاعل بني الكائن وبيئته . علل : ٤-اليفصل جون ديوي بني الذات العارفة وموضوع املعرفة ..

٥-صاغ منهجا يقوم على خطوات هي : صياغة املشكلة – وضع الفروض أو االفكار احملتملة – وظيفة االفكار تقدمي حل املشكلة – 
التجريب أو اختبار االفكار للتأكد من ان احلل مناسب للمشكلة . 
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تأتي من التجربة احساسات أوال 
خالصة  من عالم الظاهر .  

معني زمان تنتظم في 
 معني . ومكان

الفهم بعد تنظيمها نصل إلى 
أو اإلدراك العقلي . 

(٦) 



 هو اجتاه فلسفي يقوم بتجزئة املوضوع الذي يتناوله بالتحليل إلى عناصره أو وحداته األولية سواء كانت فكرة أو  •

قضية أو ظاهرة . 

 تـميز االجتاه التحليلي مبجموعة من العناصر هي : •

 -حتليل العالم أو الواقع إلى وحدات صغيرة يطلق عليها الوقائع األولية أو الذرية .

-حتليل اللغة حتليالً لألفكار بهدف حتديد معناها ثم معرفة صدقها أو كذبها .

-عمل الفيلسوف التدقيق والتوضيح وإزالة سوء الفهم للقضايا واملشكالت الفلسفية .
 أبرز فالسفة هذا االجتاه :  •جورج أمور ، برتراند رسل – لدفيج جتنشتني .

 عللي ليس من السهل حتديد املوقف املعرفي للفيلسوف برتراند رسل ؟  بسبب التعديالت التي أدخلها على •
آرائه في املعرفة في مختلف كتبه .

 أهم كتابني عرض فيهما آرائه :  •) معرفتنا بالعالم اخلارجي ، حتليل العقل ( .
 املالمح العامة ملوقف برتراند رسل املعرفي :  •
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(۱) يتألف العالم            من وقائع ذرية  

(۲) تتم معرفة العالم           بطريقة مباشرة بواسطة اإلدراك احلسي .  

(۳) التمييز بني نوعني من املعرفة : املعرفة باالتصال واملعرفة بالوصف . 

(٤) نتصل باجلزئيات عن طريق احلواس               ، ونتصل بالكليات عن طريق التصور العقلي .  

(٥) تشكل املعطيات احلسية عنصرا حقيقيا في تركيب العالم الفيزيائي 
كقولنا : ( البروتونات – اإللكترونات – الذرات ) .  

(٦) يتألف العالم الفيزيائي من أحداث يجب النظر فيها . 

(۷) ضرورة وصف الوقائع التي يتشكل منها العالم .  

(۸) ضروروة ممارسة التحليل .  

هي املعرفة املباشرة التي نشعر 
بها دون تدخالت للفكر . 

هي املعرفة الغير مباشرة . 

(۷) 

٥-االجتاه التحليلي وممثل اإلجتاه برتراند رسل  
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ما التفكير ؟ 

تعريف التفكير
عملية ذهنية حتدث داخل عقل اإلنسان ، وقد يصاحبها 

سلوك خارجي ينتج عن عملية التفكير .    

امثلة على نواجت التفكير
اختراع اآللة البخارية ، البوصلة ، الكهرباء .  

ماذا يكتسب اإلنسان من خالل التفكير ؟
املعارف واخلبرات ويفهم طبيعة األشياء ويحللها 

ويفسرها ويقيمها . 

أين يظهر التفكير ؟ 
اللغة ، األرقام ، اإلشارات واخلرائط 
اجلغرافية ، العالمات املوسيقية .  

مميزات التفكير
۱-صفة خاصة بالبشر .

۲-سلوك ذهني صادر عن الدماغ .
۳-يتكون من سلسلة من النشاطات الذهنية .
٤-غايته مساعدة الفرد على فهم املواقف .





وظائف التفكير
۱-الفهم واالستيعاب .
۲-التحليل والتركيب .
۳-االستنتاج واحلكم .
٤-التقومي والنقد .

٥- اإلبداع واالكتشاف .








 ينقسم التفكير إلى األنواع التالية •




   التفكير اخلرافي   

 التفكير اخلرافي       التفكير األسطوري          التفكير الغائي          التفكير العلمي          التفكير النقدي                    

 عللي  •يُعد من أقدم أمناط التفكير اإلنساني  ؟ 
ألنه ظهر في التجمعات البدائية األولى لإلنسان  ( . (

 ما الهدف من التفكير اخلرافي ؟  •أسلوب حلل املشكالت التي يواجهها الفرد 
واجلماعة من خالل قيام الساحر أو العراف بأعمال السحر والشعوذة واخلرافة. 

 مباذا متيز التفكير اخلرافي عن التفكير األسطوري ؟ •

 

 
 يقصد بالتفكير اخلرافي  : رواية ألحداث ال تتكرر أبداً وال تقدم نظرة عامة ومتماسكة للعالم . •

التفكير االسطوري   التفكير اخلرافي  

أول شكل من اشكال التنظيم املنظم حيث استخدم 
كأداة لتفسير العالم . 

متيز بعدم خضوعه ألي شكل من أشكال التنظيم ألن 
تعبر عن حالة جزئية بأسلوب سردي أو اخلرافة 

قصصي وتفسرها بشكل خارق للعادة .
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  التفكير االسطوري  

 يقصد باألسطورة :  •حكاية أو رواية أو قصة يعبر عن حادثة تاريخية باسلوب قصصي لغته الفصحى .


:  ظهر التفكير األسطوري مع بدايات استقرار اإلنسان حيث بدأ الفكر ينتظم خاصةً •
 

                           بعد اكتشاف الزراعة                                  و بروز األسرة واحلياة اإلجتماعية


 تُعد األسطورة أول شكل من أشكال التفكير املنظم الذي حتول إلى معتقدات عرفتها احلضارات القدمية . •

 موضوعات األساطير تنقسم إلى مجموعتني تتعلق بالتالي   :  •

 عللي استخدام اإلنسان القدمي األسطورة ؟  استخدمها كأداة لتفسير العالم ، وما يجري من أحداث طبيعية أو •
إنسانية . 

 تتصف األسطورة :  •

        تفكير منظم .
         بالشمول واالتساق ) في تفسير العالم وقضايا اإلنسان بشكل متماسك ومتسق ( 

        تفسر األحداث وفقا لنظام يقوم على وجود إله لكل شئ في العالم مثثال : إله للرعد ، إله للمطر ،واخلير ....
        طابعها قصصي أو شعري املعتمد على اخليال بلغة أدبية . 



 مباذا ساعدت فكرة وجود إله ؟ •

 سمحت بإعطاء متاسك واتساق في تفسير العالم واإلنسان وقضاياه . 
 
 

باإلنسان وقضاياه   بالوجود والطبيعة  
القيم األخالقية  أصل الكون  

العدالة  أصل العبادة  
احلياة بعد املوت أو اخللود  أصل اإنسان  

الثواب والعقاب   الظواهر الطبيعية  

مقارنة بني التفكير اخلرافي والتفكير األسطوري  

خارقة للطبيعة  

تتبع اسلوب 
قصصي أو سردي  

تفكير غير منظم .
لغته عامه .

تعبر عن حادثة جزئية.
اسلوب حلل مشكالت الفرد واqتمع .    

تفكير منظم .
لغتة بالفصحى أو الشعر .
عبر عن حادثة تاريخية .

اسلوب لتفسير العالم واإلنسان وقضاياه .  

ي  
ور
سط
ر أ
كي
تف

خرافي  
تفكير 
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(۱۰) 


  

  التفكير الغائي   

 يُعد أحد أقدم أمناط التفكير اإلنساني، لم يتخذ نظام منظم إال أنه كان فاعالً في التجمعات اإلنسانية منذ القدم . •

 عرف التفكير الغائي مببدأ (  حيوية الطبيعة • (
هو أن ينظر اإلنسان القدمي إلى الطبيعة نظرة حيوية ، أي يتعامل معها ككائن حي ، وينظر إلى مظاهرها تفسيره : 

كأنها تعبير عن غايات تهدف الطبيعة للقيام بها .
 مميزات التفكير الغائي  •

۱-يقوم على تفسير األحداث والظواهر 
الطبيعية على أساس الغايات . 



۲-تفكير يعتمد على التفسير الذاتي
  

مثال آلراء الفيلسوف ( ارسطو ) الطبيعية
 لسقوط األجرام السماوية ،كالشهب تفسيرين يقدم 

والنيازك على األرض .
محبة األجرام لألرض فتسقط عليها لتلتصق بها .األول : 
انها تسقط للخلود والراحة على االرض. الثاني:  

عللي يفتقر التفكير الغائي إلى املوضوعية واألدلة 
والبراهني العقلية ؟ 

 تفكير ذاتي يعتمد على األهواء وامليول الذاتية .ألنه : 
 : يضع أسباب الظواهر في الغايات وهي خارج الظاهرة ألنه

أي ال عالقة لها باألسباب الفعلية حلدوث الظاهرة . 

  التفكير العلمي   

 التفكير العلمي  هو ثمرة جلهود العلماء واملفكرين والفالسفة الذين عملوا جاهدين على إحداث نقلة نوعية في •
تفكير اإلنسان تتماشى مع التحوالت العلمية واملعرفية .

 سمات التفكير العلمي •

( فهو يتعلق بالواقع املادي واملشكالت الناجتة عنه ) .۱-الواقعية : 

( ليس بحثا عشوائيا بل يخضع للتنظيم الصارم على العلوم التجريبية واإلنسانية واإلجتماعية ) .۲-التنظيم : 

( يقدم العلماء في البحث العلمي أسبابا حقيقية وفعلية ألنها تفسر الظواهر واملشكالت بأسباب مادية ۳-التفسير : 

وفعلية وليس أسباب ذاتية أو غائية ) .

( يتسم التفكير العلمي باملوضوعية والعقالنية وال يقوم على األهواء الشخصية والتمنيات الذاتية ) .٤-املوضوعية : 

( دقيق وواضح بسبب استخدامه اللغة الرياضية وهي اللغة العلمية ) .  ٥-الدقة والوضوح : 
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  تابع التفكير العلمي   

 مباذا أضاف العالم اإلسالمي ملفهوم العلم مقارنة باليونانيني ؟ •

أضاف مفهوما جديدا للعلم وهو استخدام العلم من أجل كشف أسرار العالم الطبيعي ومتكني اإلنسان من 
السيطرة عليها .

مثال : 


الرياضيات وتفوقوا فيها لكنهم لم يعرفوا كيف يستخدممونها حلل املشكالت الواقعية - عرف اليونانيني 
التي تواجه اإلنسان .



 في املقابل كان املسلمون  بارعني في استخدام األرقام ، ووضع أسس علم احلساب الذي ميكن تطبيقه -
في حياة الناس اليومية . 



 عللي اختراع املسلمون للجبر ؟ •

للتعبير عن قوانني العالم الطبيعي وتطبق مبادئها من أجل حل مشكالت املساحة األرضية ، وحساب املواقيت   
وصناعة األجهزة اآللية .  
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 التفكير النقدي  

 يقول الفيلسوف ( ) أن املنطق أداة جلميع العلوم ملا يقدمه من أدلة وحجج وبراهني . أرسطو •
 يقصد بالتفكير النقدي  •: تفكير يبحث في الشواهد واألدلة التي تثبت مصداقية إدعاء ما .
 أنواع التفكير النقدي :  •نهج األسفنجة – فرز الذهب .
 أسس التفكير النقدي :  •

   

يتميز بطابعه العملي ناجت عن تطبيقه في مجالت علمية أو احلياة اليومية للناس .  ۱-األساس العملي  

هو القدرة على إثارة األسئلة النقية واإلجابة عنها في أوقات مناسبة وبإدراك واعي في تطبيق 
األسئلة .  

۲-إثارة األسئلة  

طرح السؤال يتطلب القدرة على املعرفة للحصول على املعلومة .  ۳-املعرفة  

نهج األسفنجةطرح السؤال يتطلب شرطا أساسيا وهو االستيعاب أو كما يصطلح عليه بطريقة . ٤-االستيعاب  

 مبا أن  : طريقة سلبية في التفكير النقدي بحكم أنه ميت املعلومة وال يقدم نهج االسفنجة •
طريقة في حتديد املعلومات . 

 فإن التفكير النقدي يدفع نحو ضرورة طرح األسئلة من حيث هي مشاركة فعالة بحيث  •

يتحول السؤال إلى نهج يقوم على عمليات الفرز والتمييز ومو ما يسمى في التفكير 
) . نهج فرز الذهب النقدي ( 

٥-املشاركة  

عملية التقييم ملا نقرأ أو نسمع وتعد مرحلة عليا تتسم بصعوبه نسبية نهج فرز الذهب يؤمن 
ولكن نتائجها العلمية إيجابية . 

٦-التقييم 

إذا كان نهج األسفنجة يؤكد على االستيعاب فإن فرز الذهب يؤكد على التفاعل والتقييم ( أي 
هناك تفاعل بني النهجني ). 

۷-التفاعل 

 تعتمد طريقة االسفنجة على الذاكرة أما طريقة فرز الذهب على التفكير من خالل عمليات  •

منها : التحليل ، التركيب ، املقارنة ، االبتكار .
 اذا كانت طريقة االسفنجة تقوم على مبدأ التكرار وإعادة املعلومة ،فإن طريقة فرز الذهب  •

تبحث عن اجلديد واإلبداع . 

۸-االختالف 

لتحقيق االستيعاب والتقييم يجب طرح األسئلة مثال : إذا قرأت مقاالً يتوجب طرح األسئلة مثل 
ما الذي دفع صاحب املقال إلى أن يقول ما قاله ؟  “  

۹-نوعية األسئلة  
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 تابع التفكير العلمي
ج- احلجج     

 عللي استخدام احلجج في حياتنا اليومية  •: تستخدم إلثبات قضية أو فكرة معينة أو نقيضها .
 تنقسم احلجج إلى قسمني   •

استخراج فكرة أو إظاهرها أو إبرازها . معناها في اللغة  

القدرة على التوصل إلى النتيجة عن طريق معاجلة املعلومات طبقا لقواعد منطقية .  معناها في املنطق  

القضايا الكلية إلى القضايا اجلزئية .  يتم االنتقال فيها  

۱-املعلومات املقدمة لإلثبات وتسمى ) املقدمات(
۲- النتيجة التي يتم التوصل إليها . 

تتكون من عنصرين  




 في شكل جمل خبرية ميكن وصفها بالصدق أو الكذب . •

 في شكل قضايا منطقية قابلة لإلثبات أو النفي . •

 دائماً تتكون القضايا من موضوع ومحمول .  •

تصاغ املقدمات والنتيجة  


            مقدمة أولى أو مقدمة كبرى فان    اإلنسان    
           مقدمة ثانية أو مقدمة صغرى إنسان    أحمد   

          نتيجة  فان       أحمد     

مثــــــــال 

(۱) احلجج االستنتاجية أو االستنباطية  

تتبع وتقصي اجلزيئات . معناها في اللغة  

عملية استدالل تنطلق من فرضيات بغرض إثبات نتائج معينة .  معناها في املنطق  

القضايا اجلزئية إلى القضايا الكلية .   يتم االنتقال فيها  

بحكم اعتماده على احلواس أكثر من االستنتاج املعتمد على العقل .   أقرب إلى الفهم واإلدراك  




 في شكل جمل خبرية ميكن وصفها بالصدق أو الكذب . •

 في شكل قضايا منطقية قابلة لإلثبات أو النفي . •

 دائماً تتكون القضايا من موضوع ومحمول .  •

تصاغ املقدمات والنتيجة  


                      مقدمة أولى أو مقدمة كبرى طالب ناجحون  أحمد ، علي ، عائشة ، 
      مقدمة ثانية أو مقدمة صغرى أحمد ، علي ، عائشة كل أبناء املهندس محمود هم  
              نتيجة  طالب ناجحون    كل أبناء املهندس محمود هم 

مثــــــــال 

(۲) احلجج االستقرائية  



وزارة               التربية 
منطقة مبارك الكبير التعليمية 

ثانوية طليطلة بنات 

املذكرة ال تغني في الدراسة عن الكتابالوحدة الثانية ما التفكير ؟    
العام الدراسي ۲۰۱۷ – ۲۰۱۸ م 

(۱٤) 


  

 تابع التفكير العلمي
د- املغالطات املنطقية    

 أفضل وسيلة الكتشاف األخطاء واملغالطات  •هي طرح األسئلة املناسبة على القضية املطروحة .
 أنواع املغالطات :   •

مثال   املفهوم  نوع املغالطة  

-قال الطبيب ألحمد : عليك أن تقلع عن التدخني ،ألنه مضر 
بصحتك .

-رد أحمد : عليك أن تقلع أنت عن التدخني أوال قبل أن تنصحني به .
 يبني املثال أن أحمد بدال من أن يرد على احلجة اخلاصة ( التدخني  •

مضر بالصحة ) فإنه قام باالعتراض على سلوك الطبيب . 

تقوم على مهاجمة الشخص 
املتحدث بدالً من النظر في 

املبررات أو األدلة التي 
يقدمها . 

۱- الشخصية  

-قال الشرطي للسائق : ملاذا وقفت في املكان الذي مينع الوقوف فيه ؟
-رد السائق : انظر اجلميع يفعلون ذلك .

 يبني املثال أن السائق بدال من أن يرد على احلجة املتعلقة ( ممنوع  •

الوقوف ) فإنه اعتمد على اخلطأ الشائع في وقوف اجلميع في 
املكان املمنوع. 

تفيد محاولة تبرير فكرة بناء 
على ما هو شائع بني الناس . 

۲- القائمة على الشيوع 

-كل الذين قاموا بأعمال إرهابية مسلمون ، إذن املسلمون إرهابيون .
 يبني املثال خطأ تعميم ما يقوم به بعض االفراد أو اجلماعات من  •

أعمال إرهابية على كل املسلمني 
 و خطأ هذه احلجة يتمثل في أن ما ينطبق على اجلزء ال ينطبق  •

بالضرورة على الكل . 

تقوم على تعميم حكم رغم 
أن العينة محدوة وتظهر في 
األحكام املوجهة ضد بعض 

اجلماعات الدينية أو 
العرقية . 

۳-التعميم املتسرع 

-قال عبداهللا لصديقه أحمد : كتابة الرسائل النصية أثناء القيادة خطر .
-رد عليه عمر : لكنك تفعل ذلك مراراً .

 يبني هذا املثال أن أحمد قد قارن بني ما يقوله صديقه عبداهللا وبني  •

ما يفعله فتبني هناك تناقضا بني أقواله وأفعاله . 

وجود تعارض بني شيئني أو 
فكرتني ال ميكن أن تكونا 

صحيحتني في الوقت 
نفسه . 

٤- التناقض أو عدم اإلتساق 

-كلمة الرسالة في اجلمل التالية تختلف في املعنى  ( رسالة بريدية ) أو 
( رسالة الدكتوراه ) أو ) رسالة في احلياة (. 

-مثال لفظ ( اجلودة ) في الكتاب املدرسي صفحة ٥۷. 

حتديد األلفاظ الغامضة من 
خالل السؤال عن املعنى 
املقصود حتى يتسنى لنا 

الوقوف  عند احلجة 
املقدمة.  

٥- العبارات الغامضة  
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أوال : مـفــهوم األخــالق


 عللي من الصعوبة تعريف األخالق تعريفاً دقيقاً ؟  •ألن هناك الكثير من املعاني التي حتملها كلمة األخالق .

يطلق مثالً على سلوك الفرد الذي يتفق مع عادات وتقاليد وقوانني مجتمعه .الدليل : 


 مفهوم األخالق في معاجم اللغة  وتعني السجايا والشيم .مفردها اخلُلق : •

 موضوع فلسفة األخالق : • البحث في األحكام القيمية التي تنصب على أفعال اإلنسان من حيث إنها خير أو شر .

 فلسفة األخالق تنقسم إلى قسمني  يبحث في وقسم نظري أو األخالق العملية ويهتم بالسلوك ، قسم عملي : •

حقيقة اخلير والشر . 

ثانيا: األخالق بني النزعة النسبية واملطلقة 


  انقسم الفالسفة إلى اجتاهني في محاولتهم اإلجابة على السؤال (  مشكلة طبيعة مبادئ األخالق هل هي نسبية أم •
مطلقة ؟ ) 




  

اإلجتاه املطلق  اإلجتاه النسبي 

 يرى أنصار هذا اإلجتاه أن األخالق مطلقة  •

 أدلتهم على ذلك :  •

۱-إذا لم تكن هناك مبادئ مطلقة فال ميكن للفرد أن يفاضل 

بني القيم األخالقية ويحدد اخلير والشر .

۲-ال يرتبط اإلنسان باألخالق االجتماعية اخلاصة فقط بل 

(تفضيل القيم الراقية هناك من يفضل أخالق إنسانية عامة .

على القيم البدائية ) .

۳-يؤكدون على أن كل نظام أخالقي يتضمن وصايا 

أخالقية مطلقة .

٤-يرون أن القيم األخالقية فطرية وثابتة وصاحلة لكل زمان 

ومكان . 

 يرى أنصار هذا اإلجتاه أن األخالق نسبية ( أي  •

متغيرة ) 

 أدلتهم علي ذلك :  •

وهو ليس واحد في كل ألنها مرتبطة باإلنسان ۱-

زمان ومكان لذلك اخالق اإلنسان باختالف املراحل 

التاريخية.

 ليست مبادئ عقلية ثابتة بل أحكام مبا أن األخالق۲-

وجدانية ترتكز على االنفعاالت فهي مختلفة من فرد 

إلى آخر .

الذي يتكون من تقاليد ترتبط االخالق باqتمع ۳-

اخالقية مختلفة تتغير باختالف الزمان .
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ثالثاً : مصادر اإللزام اخللقي


 علل اإللزام اخللقي يُعد قاعدة أساسية ترتكز عليها القيم األخالقية ؟  ألنه إذا غاب اإللزام غابت املسؤولية •
وغابت معها العدالة .

 ماذا يحدث إذا غاب اإللزام اخللقي في اqتمع ؟  •يؤدي إلى انتشار الفوضى وفساد القيم . 
 الهدف من اإللزام اخللقي ؟  •األداة التي تؤدي إلى متاسك ا�تمع ، وحفظ الفضيلة فية .

 األخالق تبحث  في املعايير التي يخضع لها السلوك من أجل التأثير في إرادتنا وحملنا على أن نشكل حياتنا •
وفقاً إلنسانيتنا العاقلة . 

 اختلف الفالسفة والعلماء في حتديد  فانقسمت إلى مجموعتني :مصادر اإللزام اخللقي •

                              مصادر داخلية                                           مصادر خارجية 
    
    

                    الضمير              العقل                                     الدين              ا�تمع 
 أوال : املصادر الداخلية 




 

 مسميات الضمير  •: الوجدان – احلس األخالقي .
 حدد   ) بعض معاني الضمير في قاموسه الفلسفي منها :( أندريه الالند•

۱-ميكن العقل البشري من إطالق احكام معيارية عفوية ومباشرة على القيمة االخالقية .
۲-يظهر الضمير بحسب األحوال التي مير بها الشخص  .

۳-يعد الضمير نوعا من الشعور باخلير أو الشر .
٤-اسباب الضمير قد تكون طبيعية ، تربوية ، اجتماعية .

٥-يعرب إعرابا صادقا عن اخلير أو الشر . 
 يعد الفيلسوف (  مقولة صفحة ۷۰   ) اكبر املدافعني عن فكرة أن الضمير هو مصدر اإللزام اخللقي .  جان جاك روسو•




الضمير  

 الفيلسوف الفرنسي  مؤسس الفلسفة احلديثة املسؤول عن تصور العقل مصدر االلزام اخللقي .( رينيه ديكارت ) •
 يرى أن األخالق جزء أصيل من أجزاء الفلسفة يطبق عليه املنهج العقلي مثلما يطبق على سائر العلوم . •

 يقول ديكارت   : يبدو لي أنه ميكن لكل امرئ أن يكون راضياً عن نفسه دون أن ينتظر أي جزاء إذا احترم في اخالقه •
القواعد العقلية . 

القواعد العقلية عند ديكارت هي : 
۱-ضرورة استخدام العقل بأفضل وجه ممكن .

۲-يجب أن يتمتع اإلنسان بالرادة الكافية حتى ينفذ اوامر العقل .
حتي ال يقع في التردد أو الندم . عللي ؟۳-يجب على اإلنسان أن يعتمد على العقل في كل ما يرغب  

 تأثر الفيلسوف ديكارت بالفيلسوف اليوناني سقراط   عندما جعل من احلكمة القائلة (اعرف نفسك ، قاعدة •
لفلسفتة ) .

 ربط بني االخالق واملعرفة العقلية  •عندما قال : ) الفضيلة معرفة ( . 
 ربط االخالق باملعرفة  عندما اكد أن معرفة احلق تكفي لفعل احلق .  •





العقل  
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  ثانيا : املصادر اخلارجية 


 

 يشكل مصدرا   ألن احكامه سواء اوامر أو نواهي عللي ؟من املصادر األساسية لإللزام اخللقي •

مستمدة من اهللا تعالى ، وعلى املؤمن أن يلتزم بها . 
 تظهر القدرة اإللزامية للدين في  •: مبدأ الثواب والعقاب في الدنيا واآلخرة .

 من العلماء والفقهاء الذين اهتموا باجلانب األخالقي  •) أبو احلسن املاوردي ( 
خصص موضوع  مصدر االلزام اخللقي بكتاب عنوانه ( أدب الدنيا والدين )  مقولة صفحة ۷۱

 يظهر مبدأ االلزام اخللقي في الدين بالعناصر التالية :  •

۱-انه استجابة لنداء الوحي اإللهي .
۲-يعد نداء الفطرة السليمة والنقية .

مبدأ يجمع بني الشرع والعقل ۳-يظهر في مبدأ التكليف (  (
٤-يتضمن التكليف اإلقرار مبسؤولية اإلنسان . 






الدين  

 ا�تمع مصدر االلزام األخالقي في العناصر التالية :  •

۱-اإلنسان كائن اجتماعي يعيش في عالقات اجتماعية بها عالقات تعاون وبنفس الوقت له احتياجات 
خاصة تؤدي الى األنانية والتعارض .

۲-يعمل ا�تمع من خالل القيم األساسية على التوفيق بني الفرد واجلماعة . 


ا�تمع  


