وسارة الخعلُم العالي والجحث العلمي
حامعت محمذ الحػير الابزاَُمي

ولُت العلىم إلاوطاهُت والاحخماعُت
كطم العلىم الاحخماعُت

امللزر الذراس ي مللُاص :

مذخل ئلى الفلطفت العامت

الطىت الجامعُت 2020/2019
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املحىر ألاول  :الفلطفت..أَمُتهما وصلتها بجاقي فزوعاملعزفت.
 -1في داللت مصؼلح الفلطفت.
 -2خصائص الخفىير الفلطفي .
 -3أكطام (مىطىع) الفلطفت .
 -4وظُفت الفلطفت .
 -5عالكت الفلطفت باملعارف والعلىم .
 -6كُمت الفلطفت .

املحىر الثاوي  :كظاًا الفلطفت .
أوال  :هظزٍت املعزفت ( إلابِطذيمىلىحُا )
 -1حعزٍفها .
 -2ئمياهُت املعزفت  :املزاهبالشكيتواملزاهب الذوغمائيت.
 -3مصادر املعزفت  :املزهب الػقلي ،الخجشيبي ،املادي ،البراغماحي .
 -4ػجُعت املعزفت  :الفلعفت املثاليت(:الزاجيت ،الىقذًت) .
الفلعفت الىاقػيت ( :العارجت ،الىقذًت ،الجذًذة ) .

2

زاهُا :هظزٍت الىحىد ( ألاهؼىلىحُا)
 -1حعزٍفها.
 -2حعزٍف الىحىد.
 -3ئغيالُت جفطير الىحىد ( :املزاهب الىاحذًت ،الثىائيت ،الكثرة والخػذد)

زالثا  :هظزٍت اللُم ( ألاهطُىلىحُا)
- 1المفهىم واليػأة .
 -2داللت اللُمت .
 -3أصىاف (مجاحث)اللُم  :الحق ،الخير ،الجمال.
 -4ػجُعت اللُم  :الىظيلت والغاًت ،الزاجيت واملىضىغيت ،اليعبيت واملعلقيت.
 -5مياهت اللُمت في مذاَب الفلطفت.

3

كائمت املصادر واملزاحع
 -Iباللغت العزتُت :
 -1أفالظىن ،الجمهىرٍت ،جشجمت حىا خباص ،داس القلم للعباغت واليشش ،بيروث ،د ث.
 -2أفالظىن ،املأدبت (فلطفت الحب) ،جشجمت وجحقيق وليام امليري ،داس املػاسف ،ط  ،1مصش.1970 ،
-3سوهيه دًكاسث ،مجادئ الفلطفت ألاولى ،جشجمت غثمان أمين ،داس الثقافت ،ط  ،القاهشة.1975 ،
 -4الػُخ حعفز الطجحاوي ،هظزٍت املعزفت ،الذار إلاضالمُت ،غ ،1بيروث.1999،
 -6علي ضامي اليػار  ،وػأة الفىز الفلطفي في إلاضالم ج  ، 3+2 + 1دار املعارف  ،غ ، 9اللاَزة .
 -7علي ضامي اليػار ،املىؼم الصىري مىذ أرضؼى حتى عصىرها الحالُت  ،دار املعزفت الجامعُت  ،غ5
مصز . 2000،
 -8محـمذ الجشار  ،الفىز الاوطاوي ،مؼاةع آمىن ،غ ،1مصز . 2006 ،
 -9أحمذ عزوة ،العلم و الذًً ،دار الفىز  ،غ ،1دمػم. 1987 ،
 -10أحمذ فإاد ألاَىاوي ،املذارص الفلطفُت ،الذر املصزٍت للخألُف و الترحمت.1965،
 -11رطا ضعادة ،الفلطفت ومػىالث إلاوطان  ،دار الفىز اللجىاوي ،غ ،1بيروث. 1990 ،
 -12أميرة حلمي مؼز ،الفلطفت الُىهاهُت وجارٍخها ،دار كجاء. 1998 ،
 -13محـمذمحـمذ كاضم ،مذخل ئلى الفلطفت ،دار النهظت ،غ ،1بيروث. 2001 ،
 -14مصؼفى اليػار ،مذخل حذًذ ئلى الفلطفت ،دار كجاء ،غ ،1اللاَزة. 1998 ،
 -16عجذ الزحمً بذوي ،مذخل حذًذ ئلى الفلطفت ،ووالت املؼجىعاث ،غ  ،2الىىٍذ. 1989 ،
 -17فإاد سهزٍاء ،آفاق الفلطفت ،املزهش الثلافي العزثي ،غ ،1بيروث. 1988 ،
 -18وعُم حجِب ،الفلطفت و جؼجُلاتها التربىٍت ،دار وائل لليػز  ،غ ،1عمان. 2004 ،
 -19ول دًىارهذ ،كصت الفلطفت ،مىخجت املعارف ،غ ،6بيروث.1988 ،
 -20علي عجذ املعؼي محـمذ ،أعالم الفلطفت الحذًثت ( ج  + 1ج  ،) 2دار املعارف الجامعُت ،غ. 1997 ،2
 -21حُل دولىس ،فلُىظ خاري ،ماهي الفلطفت ؟ جزحمت مؼاع صفذي ،مزهش الاهماء اللىمي  ،غ 1،
بيروث. 1997 ،
 -22رودٌظ لىَظ ،دًيارث و العلالهُت ،جزحمت عجذٍ الحلى  ،ميػىراث عىٍذاث ،غ ، 4بيروث.1988 ،
 -23أميرة حلمي مؼز ،فلطفت الجمال (أعالمها و مذاَبها) ،دار كجاء،غ  ،1اللاَزة. 1998 ،
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 -24بزجزهذ رضل ،جارٍخ الفلطفت الغزتُت ( الىخاا ألاول) ،جزحمت سوي هجُب محمىد ،الهُئت املصزٍت
العامت للىخاا.2010 ،
ً -25ىضف هزم ،جارٍخ الفلطفت الُىهاهُت ،اللاَزة. 1946 ،
 -26أبى حامذ الغشالي ،املىلذ مً الظالل  ،مىخب اليػز العزثي .
 -27كاسل ماسكغ ،هقذ الاقخصاد العياس ي . 1859 ،
 -28كاسل ًاظبرص ،غظمت الفلعفت ،ميشىساث داس غىيذاث ،ظلعلت صدوى غلما .
 -29عجذ الزحمً بذوي ،رتُع الفىز الُىهاوي ،مىخجت النهظت املصزٍت،غ  ، 3اللاَزة.1956 ،
 -30الزتُع مُمىن ،هظزٍت اللُم في الفىز املعاصز بين اليطحُت و املؼللُت . 1980 ،
 -31اماهيىل كاهغ ،هقذ الػقل الخالص ،جشجمت فخحي الشييعي ،دا س النهضت الػشبيت ،بيروث. 1970 ،
 -32علي عجذ املعؼي محـمذ ،املىؼم و مىاٍ الجحث العلمي ،دار املعارف الجامعُت ،غ  ،2الاضىىذرٍت .
 -33محمىد فهمي سٍذان ،الاضخلزاء و مىاهج الجحث العلمي ،دار الجامعاث املصزٍت ،الاضىىذرٍت.1977 ،
 -34محـمذ مهزان ،علم املىؼم  ،دار املعارف ،د غ ،اللاَزة ،د ث .
 -35أهذرٍه الالهذ ،مىضىعت الالهذ الفلطفُت  ،جزحمت خلُل أحمذ خلُل  ،ميػىراث عىٍذاث ،غ 2
بيروث. 2001 ،
 -36عجذ الزحمً بذوي  ،املىضىعت الفلطفُت ( ج+1ج ،) 2املإضطت العزتُت للذراضاث واليػز ،غ 1
بيروث. 1984 ،
 -37محـمذ عابذ الجابزي ،مذخل ئلى فلطفت العلىم ،مزهش دراضاث الىحذة العزتُت ،غ  ،5بيروث،
.2002
 -38هجُب الحصادي ،كظاًا فلطفُت ،الذار الجماَيرًت لليػز و الخىسَع ،غ  ،1لُحُا. 2004 ،
 -39عادل العىا ،العمذة في فلطفت اللُم ،ػالص للذراضاث والترحمت و اليػز  ،غ  ،1دمػم.1986 ،
 -40حىردن زاَام ،فلطفت الفً(مذخل ئلى علم الجمال) ،جزحمت محمذ ًىوظ ،غ  ،1غزهت الامل
للؼجاعت و اليػز2013 ،
 -41سهزٍاء ابزاَُم ،مػيلت الفلطفت ،مىخجت مصز  ،د غ ،اللاَزة. 1981 ،
 -42ولُم هلي راًذ ،جارٍخ الفلطفت الحذًثت ،جزحمت محمىد ضُذ أحمذ ،الخىىٍز للؼجاعت و اليػز ،غ ،1
بيروث . 2010 ،
 -43حىسٍا روَظ ،روح الفلطفت الحذًثت ،جزحمت أحمذ الاهصاري ،املجلظ الاعلى للثلافت. 2003 ،
 -44حىن فزوطىا دورجيي ،فلطفاث عصزها ،جزحمت ابزاَُم صحزاوي ،ميػىراث الاخخالف ،غ ،1الجشائز
.2009 ،
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 -45بزاهذن ولطً ،الفلطفت بحطاػت  ،جزحمت اصف هصز  ،دار الطاقي ،غ  ،2بيروث. 2010 ،
 -46حىرج ػزابِش ي ،معجم الفالضفت ،دار الؼلُعت ،غ  ،3بيروث. 2006 ،
 -47مجمع اللغت العزتُت ،املعجم الفلطفي ،الهُئت العامت لػإون املؼاةع ألاميرًت ،اللاَزة. 1983 ،
 -48هزَظ َىرهز ،امزَظ وَطخاهىث ،الخفىير فلطفُا ،جزحمت لُلى الؼىٍل ،الهُئت الطىرٍتالعامت
للىخاا دمػم.2011 ،
 -49ولتر ضخِظ ،جارٍخ الفلطفت الُىهاهُت ،جزحمت مجاَذ عجذ املىعم مجاَذ ،دار الثلافت لليػز و
الخىسَع اللاَزة. 1984 ،
 -50وٍالرد هىاًً ،ةطُؽ املىؼم ،جزحمت أبى ٌعزا املزسوقي ،دار الؼلُعت ،د غ ،بيروث .
 -51وٍشلي ضاملىن ،املىؼم ،جزحمت حالل مىس ى  ،محمذ علي أبى رٍان ،الػزهت العاملُت للىخاا ،غ، 2
.1986
 -52حىلُان باحُني ،الفلطفت مىطىعاث مفخاحُت ،جزحمت ادًب ًىضف غِؼ ،دار الخىىًٍ
للخألُفىالترحمت و اليػز  ،غ  ،1دمػم.2010 ،
 -53عجذ الزحمً بذوي ،خزٍف الفىز الُىهاوي ،غزهت الؼجاعت الفىُت املخحذة  ،غ  ، 4مصز . 1970 ،
 -54حطين علي ،ما هي الفلطفت ؟ الخىىٍز للؼجاعت و اليػز و الخىسَع ،بيروث. 2011 ،
 -55لىن فيري ،أحمل كصت في جارٍخ الفلطفت ،جزحمت محمىد بً حماعت ،دار الخىىٍز للؼجاعت و
اليػز،غ 1بيروث .2015،
 -56محمىد سٍذان ،هظزٍت املعزفت عىذ مفىزي إلاضالم  ،...مىخجت املخىبي . 2012 ،
 -57ولترث ضخِظ ،معنى الجمال  ،جزحمتامام عجذ الفخاح امام  ،املجلظ الاعلى للثلافت . 2000 ،
 -58مصؼفى عجذٍ ،فلطفت ألاخالق  ،مىخجت مذبىلي  ،غ  ، 2اللاَزة . 1999 ،
 -59رٍاض عىض ،ملذماث في فلطفت الفً  ،حزوص بزص ،غ  ،1لجىان. 1994 ،
 -60أحمذ فإاد ألاَىاوي ،في عالم الفلطفت  ،الهُئت املصزٍت العامت للىخاا ،اللاَزة .2009 ،
 -61أ . ٌ .أرمطترووغ ،مذخل ئلى الفلطفت اللذًمت ،جزحمت ضعُذ الغاهمي ،املزهش الثلافي العزثي ،غ 1
بيروث.2009 ،
 -62حاسماري غُفز ،الفً في العصز الحذًث  ، ...جزحمت فاػمت الجُىش ي ،ميػىراث وسارة الثلافت
ضىرٍا. 1996 ،
-63ئمام عجذ الفخاح ئمام ،مذخل ئلى املُخافيزًلا ،نهظت مصز للؼجاعت و اليػز و الخىسَع ،غ ،1مصز ،
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 -64اًىا ابى دًت  ،العلم و الفلطفت ألاوروتُت الحذًثت مً هىتزهُم ئلى َُىم ،دار الفارثي ،غ ،1بيروث
. 2009
-65حيرع ةغذاد محمذ،الخؼاا املثالي في الفلطفت ألاملاهُت ،دار الزوافذ الثلافُت،غ  1بيروث.2015 ،
 -66هاًف بً نهار  ،ملذمت في علم املىؼم ،مإضطت وعي للذراضاث و ألابحار ،غ  ،2كؼز . 2016،
 -67مارن حُمُىيز ،ما الجمالُت؟ ،جزحمت غزتل دا ز،املىظمت العزتُت للترحمت،غ  ،1بيروث . 2009 ،
 -68امُل بزَُُه ،جارٍخ الفلطفت ،الجشء مً  1ئلى  ، 8دار الؼلُعت  ،بيروث .دث .
 -69وفاء محمذ ئبزاَُم ،علم الجمال ( كظاًا وجارٍخُت معاصزة…)،مىخجت زٍب ،د غ ،دث .
 -70سهزٍاء ئبزاَُم ،املػيلت الخللُت ،مىخجت مصز  ،دغ،دث.
 -71أميرة حلمي مؼز  ،مذخل الى علم الجمال و فلطفت الفً ،دار الخىىٍز  ،غ  ،1اللاَزة . 2013،
 -72ابً رغذ أبى الىلُذ ،فصل امللال فُما بين الحىمت والػزَعت مً اجصال ،دراضت وجحلُم محمذ عمارة،
دار املعارف ،غ، 3اللاَزة ،د ث.
 -73محمذ علُأبىرٍان ،جارٍخ الفىز الفلطفي (الفلطفت الُىهاهُت مً ػالِظ ئلى أفالػىن) ،دار الىفاء
غ ،5الاضىىذرٍت.1972 ،
 -74أرمطترووغ أ ،ٌ.مذخل ئلى الفلطفت اللذًمت ،جزحمت ضعُذ الغاهمي ،املزهش الثلافي العزثي ،غ ،1
الذار الجُظاء.2009 ،
 -75غضمي إظالم ،اججاهاث في الفلعفت املػاصشة ،وكالت املعبىغاث ،ط ،1الكىيت ،د ث.
 -76أحمذأمين،سوي هجُجمحمىد ،كصت الفلطفت الحذًثت ،ج  ،1مؼجعت لجىت الخألُف والترحمت واليػز
غ  ،5اللاَزة.1967 ،
 -77ابً حضم ألاهذلس ي  ،الفصل في امللل وألاَىاءوالىحل ،مكخبت الخاهجي ،د ط ،القاهشة ،د ث.
-78عجذ الزحمىجذوي  ،مذخل حذًذ ئلى الفلطفت ،ووالت املؼجىعاث ،غ  ،2الىىٍذ.1979 ،
 -79عجذ الزحمىجذوي ،فلطفت العصىر الىضؼى ،ووالت املؼجىعاث ،دار الللم ،غ  ،3الىىٍذ ،لجىان،
.1979
 -80بغىسة الضواوي وآخشون ،مذخل جذًذ إلى فلعفت الػلىم ،داس الهذي ،د ط ،الجضائش ،د ث.
 -81بلذي هجيب ،دسوط في جاسيخ الفلعفت ،داس جىبقال ،ط  ،2الذاس البيضاء ،املغشب.2004 ،
 -82بىغيطيي.ئ.م ،الفلطفت املعاصزة في أوروتا ،جزحمت ّ
عشث كزوي ،ضلطلت عالم املعزفت ،العذد 165
الىىٍذ.1992 ،
 -83علُجىملحم  ،هحى رؤٍت حذًذة في…ما وراء الؼجُعت ،دار املىاضم ،غ  ،1بيروث.1999 ،
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 -84بيىوي سظالن صالح الذًً ،القيم في إلاظالم بين الزاجيت واملىضىغيت ،داس الثقافت لليشش والخىصيؼ ،د
ط.1990 ،
 -85املكي جىاحي ،غبذ الحفيظ غصام ،الفلعفت ،دًىان املعبىغاث الجامػيت ،د ط ،الجضائش.2001،
 -86حُمظ وٍلُم ،ةعع مػىالث الفلطفت ،جزحمت محمذ فخحي الػيُؼي ،مؼجعت وسارة الثلافت ،د
غ مصز ،د ث.
 -87سابىبشث،ا.ط ،مجادئ الفلطفت ،جشجمت أحمذ أمين ،داس الكخاب الػشبي ،د ط ،بيروث ،لبىان.1969،
،62
 -88رضل بزجزاهذ ،حىمت الغزا ،ج +1ج ،2جزحمت فإاد سهزٍاء ،ضلطلت عالم املعزفت ،العذد
الىىٍذ .1983
 -89محمذ مهزان رغىان ،مذخل ئلى دراضت الفلطفت املعاصزة دار الثلافت ،غ  ،2اللاَزة.1984 ،
 ،1بيروث
 -90عجذ الزساق الذواي  ،مىث إلاوطان في الخؼاا الفلطفي املعاصز ،دار الؼلُعت ،غ
.1992
 -91ول دًىارهذ  ،كصت الفلطفت ،جزحمت فخح هللا محمذ ،مىخجت املعارف ،غ

 ،6بيروث،

.1988
 -92حىن دًىي  ،الجحث عً الُلين ،جزحمت أحمذ فإاد ألاَىاوي ،دار ئحُاء الىخب العزتُت ،د غ،
اللاَزة .1960
،2
 -93محمذ عجذ هللا الػزكاوي  ،مذخل هلذي لذراضت الفلطفت ،دار الجُل ،مىخجت الشَزاء ،غ
بيروث اللاَزة.1990 ،
 -94الصذر محمذ باكز ،فلطفخىا ،دار الخعارف للمؼجىعاث ،غ  ،15بيروث.1989 ،
 -95ػالبي عمار ،مذخل ئلى عالم الفلطفت ،دار اللصجت لليػز ،د غ ،الجشائز.2006 ،
 -96العىيل جىفيق ،قصت الصشاع بين الذًً والفلعفت ،داس النهضت الػشبيت ،ط  ،3القاهشة.1979 ،
 -97جىفُم الؼىٍل ،أضظ الفلطفت ،دار النهظت العزتُت ،غ  ،7اللاَزة.1979،
 -98ظاميت غبذ الشحمً  ،امليخافيزًقا بين الشفض والخأًيذ ،مكخبت النهضت املصشيت ،ط  ،1القاهشة.1993 ،
 -99حيذس غىيتَ ،ىذا جيلم العلل (املفهىم العلالوي للذًً) ،داس العليػت ،ط  ،1بيروث ،لبىان.1999 ،
 - 100عادل العىا  ،العمذة في فلطفت اللُم ،دار ػالص للذراضاث والترحمت واليػز ،غ  ،1دمػم،
.1986
 -101الغشالي أبى حامذ ،ميزان العمل ،دار الىخاا العزثي ،د غ ،بيروث.1983 ،
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 -102أبى هاصز الفاراثي ،الجمع بين رأي الحىُمين ،جلذًم وحعلُم ألجير هصزي هادر ،دار املػزق ،غ 5
بيروث.2001،
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