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 أهداف الدرس : 2
 

يراعي هذا الدرس مسألة التكامل في تكوين الطالب في المادة المذكورة و لذلك يأتي .............

الذوق مكمال لما تم إنجازه في السنة األولى ,لكنه يركز على إشكالية حديثة وهي مسالة 

فهو يدرس ظهور الجمالية كمجال و بالمخيلة و اإلحساس . باإلبداعالفني في عالقته 

مخصوص داخل حقل الفلسفة في القرن الثامن عشرو يرتكز أساسا على المقاربة الكانطية 

ثم يتعرض الى مقاربات كل من هيوم ....في تحليل مفاهيم الجميل و الرائع و العبقرية الفنية 

لجمالي و تنوع و هيقل و نيتشه والهدف من ذلك هو تكوين تمثل شامل لسيرورة الفكر ا

التي تشق الخطاب الجمالي في مستواه الحداثي و  المسائالتاشكالياته و كذلك تمثل مختلف 

 .............................................................................................................................................ما بعد الحداثي 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

 

 ملخص الدرس: 3

ينطلق هذا الدرس من نشاة الجمالية مع باومغارتن  كخطاب فلسفي مستقل و يتوقف كثيرا عند اللحظة الكانطية بما هي 

 محور أساسي في الجمالية الحديثة دارسا معاني الذوق و الحكم الجمالي و العبقرية الفنية و الفرق بين الجميل و الرائع 

 صوصياتها  و ينتهي ياالنفتاح على آفاق الجمالية و ازماتها في القرن العشرين ثم يتدرج الى المقاربة الهيقلية مبرزا خ

 



 تخطيط الدرس:  4
 

………………………………………………………………………………………………………………………  
األثر و الذوق :إشكالية حديثة دراسة العالقة بين ظهور الجمالية كخطاب فلسفي مميز و بين 

 الذاتية الحديثة 

 باومغارتن ,هيوم ,كانط 

 خصوصية المقاربة الكانطية :-

 معنى العبقرية الفنية و دور المخيلة –الفرق بين الجميل و الرائع –معنى الذوق الجمالي -

. 

 األثر الفني في صيرورته التاريخية :هيقل .ا-

- 

 االثر و الحياة نيتشه .-

 القراءة الهايدغارية و خصوصيتها .-

 ..  اب ما بعد الحداثة سؤال الفن في خط-

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

. 

 

  

  

 

  نوعية االمتحان:  5

 مراقبة مستمرة =+امتحان نهائي مزدوج

   

 

 

 بيبليوغرافيا موجزة : 6 

……Kant(E) :Critique de la faculté de juger, trad , Philonenko, Paris Vrin 1980 

Hume (David) :Les essais esthétiques , 2volumes , Paris Vrin 1980. 

Burke (E) :Recherche philosophique sur l’origine de nos idées du beau et du sublime Paris 

Vrin 1973 

Gadamer(HG) :l’actualité du beau  

 

1992..……………………………………………………………………………………………  

……… 

 

-Cauquelin (Anne ) :les théories de l’art , paris PUF2010 

-Nietzsche(F) :naissance de la tragédie, paris Gallimard 1977 

-Panofsky(Erwin ) :l’œuvre d’art et ses significations ,Paris , gallimard 1969 

-Aristote , :la poétique, , trad et notes de RDupont Roc, et JLallot, Le Seuil 1980 

ن

ع

 م



-Hegel(f) :Cours d’esthétique , trad , Jean Pierre Lefebvre et  VeronikaSchneck, paris Aubier 

1996.De Vinci (Léonard) :traité de la peinture , , trad , André Chastel ,Berger –Levrault, 

1987/ 

 

 

.  

Lacoste(Jean) :l’idée de beau, Paris Bordas 1986.. 

 

………Souriau(Etienne) :Vocabulaire d’esthétique, Paris 

PUF1990………………………………………………………………………………………

………………………….. 
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 قائمة االشغال التطبيقية : 7 .3
……………………………………………………………………………………………………………………
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عم…………………………………………………………………………………………………………………

ل مسترسل على اللحظات األربعة لتحليلية الجميل عند كانط باعتماد النسخة المعربة من "نقد 

 ملكة الحكم" 

 ..………-بنيامين –نو رادو–ماركوز –نيتشة –تحليل نصوص لهيقل 
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 الوسائل البيداغوجية و التقنيات المستعملة في الدرس: 8

 

……………………………………………………………………………………………………………………-

 وثائق ورقية 



 ..……عرض لبعض االعمال الفنية عن طريق الشاشة العاكسة -

………………………………………………………………………………………………………………………

….. 

………………………………………………………………………………………………………………………

….. 

 

 

 


