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 مكونات الدرس :  1
 عدد الساعات الحضورية )في االسبوع(

 درس عام أ.م. أ. تط. شكل اخر

س 1    .1  

 

 أهداف الدرس : 2
 

لموجود لمعالجة أحد أهم الفالسفة  وتبّينالفلسفة الوسيطة   ميتافيزيقي ضمن الدرس إلى النظر في إشكال يهدف
 .صفاته السالبة والموجبةالتطرق إلى األّول و 

 

 ملخص الدرس: 3

األمر في هذا الدرس إشكاال ميتافيزيقّيا نرّكز فيه أساسا على النظر في الموجود األّول عند الفارابي وهذا  نعالج
يثير عديد اإلشكاالت التي نعتقد أّنها في غاية األهّمية، السيما أّننا سنعمل أساسا على النظر في المصطلحات 
التي خّصها الفارابي في كتبه ورسائله لتحديد هذه المسألة، إذ اصطلح الفارابي في بعض الرسائل على تسمية 

خالل تقسيم الوجود إلى واجب وممكن، واستعمل في اهلل بواجب الوجود وعمل على البرهنة على وجوده من 
بعض كتاباته األخرى مصطلح الموجود األّول، وسّلم بوجوده دون برهنة، وبناء على ما تقّدم سنقّسم هذا الدرس 
إلى قسمين نهتّم في األّول بإثبات الموجود الذي ال سبب له أو واجب الوجود بذاته، وسننظر في كيفّية برهنة 

، وسنخّصص القسم الثاني للنظر في تحديد الموجود األّول باالستناد إلى كتابين أساسيين على وجودهالفارابي 
. وهذا القسم هو الذي سنتعّمق فيه وسنرّكز السياسة المدنّيةوكتاب  آراء أهل المدينة الفاضلة كتابوهما: 

الضدّية ونفي الشريك والمثيل والتقسيم  أساسا على وحدانّية الموجود األّول، وما فيها من دالالت التنزيه ونفي
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   بكّل وجوهه.

 

 تخطيط الدرس:  4

 الموجود األّول عند الفارابي 

 تمهيد

 إثبات وجود الموجود الذي ال سبب له القسم األّول:

 ةل في كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة وكتاب السياسة المدنيّ الموجود األوّ القسم الثاني: 

 ل والتحديدات السالبةاألوّ الكالم عن الموجود  -أ

 لة الموجود األوّ وحدانيّ  -ب

 لنفي الشريك عن الموجود األوّ    -

 لعن الموجود األوّ  نفي الضدّ  -

 لعن الموجود األوّ  نفي الحدّ  -

 ل عين ذاتهوحدة الموجود األوّ  -

 الصفات ووحدانّية الموجود األّول -

 خاتمة
 

 

  نوعية االمتحان:  5

 ستمرةمراقبة م امتحان نهائي مزدوج

  
 

 

 

 بيبليوغرافيا موجزة : 6 
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 الوسائل البيداغوجية و التقنيات المستعملة في الدرس: 8

 

 تحديد المفاهيم 

 قراءة النصوص وتحليلها

  مختلفةضمن مصنفات  ن من النصوصكتناول أكثر حّد مم

  والمقارنة بينها النصوص مقارعة

 ن البراهين الفلسفية المعتمدة في النصوص وكيفّية بنيتهاتبيّ 
 

 

 

 
 

 


