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 : مكونات الدرس  1

 (في االسبوع)عدد الساعات الحضورية 

 درس عام .م.أ .تط. أ شكل اخر

  س1    .1

 

 : أهداف الدرس 2
 

ييدف الدرس إلى النظر في إشكاالت الفمسفة الوسيطة  وتحديد بعض األطروحات الجوىرية التي كانت 
محل نظر بين الفالسفة وعمماء الكالم السيما في تحديد العالقة بين الفمسفة والمّمة من وجية نظر أحد 

 أىم الفالسفة

 

 



 : ممخص الدرس3

ييدف الدرس إلى تبّين أحد أىم اإلشكاالت الفمسفية والمتمثل في النظر في العالقة بين الفمسفة من جية 
إذ ال يخفى ما ليذه العالقة من أىمّية في تاريخ الفمسفة وخاصة في الحقبة . والمّمة من جية أخرى

وكما . وفي ىذا السياق نود التطرق إلى أىم اإلشكاالت التي أوردىا الفارابي في بعض كتاباتو. الوسيطة
يتبّين من خالل العنوان، فإّن الدرس يرّكز أساسا عمى تحديد خصائص كّل من المّمة والفمسفة، كما 

سننظر في أىم العالقات بينيما، السيما فيما يرتبط بالسبق الزمني، إذ ال يخفى ما ليذا السبق من أىمّية 
تترتّب عمييا تقريبا كل أصناف العالقات بين الفمسفة والمّمة سواء كانت تكامال أو معاداة تنتيي بنفي كّل 

وسننتيي في ىذا الدرس . منيما لآلخر أو نفي الواحدة منيما لؤلخرى دون أن تكون األخرى معادية ليا
 . إلى البراىين التي اعتمدىا المعّمم الثاني لتأكيد كّمية الفمسفة وخصوصّية المّمة

 

 :  تخطيط الدرس4

 الفمسفة والمّمة عند الفارابي

 مقدمة

 خصائص الفمسفة والمّمة :القسم األّول

 خصائص الفمسفة -

 خصائص المّمة -

 اآلراء  

 األفعال 

 تمايز الفمسفة عن المّمة: القسم الثاني

 أسبقّية الفمسفة زمانّيا عمى المّمة: القسم الثالث

 العالقات بين الفمسفة والمّمة: القسم الرابع

 كّمية الفمسفة وخصوصّية المّمة: القسم الخامس

 الخاتمة



 

 

  :  نوعية االمتحان5
 مراقبة مستمرة امتحان نهائي مزدوج
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 تحديد المفاىيم 

 قراءة النصوص وتحميميا

 تناول أكثر حّد ممن من النصوص المختمفة 

 مقارعة النصوص والمقارنة بينيا



 

 

 

 
 

 

 

 


