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 و االجتماعية اإلنسانيةكلية العلوم   :المؤسسة 

 بتونس

 جامعة تونس الجامعة :

  

 2021-2020 السنة الجامعية :

 الثانيالسداسي:  

     نوعية الشهادة العلمية:  

 2 ماجستير                 1إ. تط.                ماجستير                 إ. أس      

 .........................................اسم الشهادة العلمية : 

 

 جذاذة وصفية لدرس
 

 
 عنوان الدرس:

 دراسة أثر فلسفي عربي

 الرسالة األضحوية في المعاد البن سينا

 
 : مهدي سعيداناالستاذ
 إجازة الثانيةالسنة  القسم:

   

 

 مكونات الدرس :  1
 االسبوع(عدد الساعات الحضورية )في 

 درس عام أ.م. أ. تط. شكل اخر

س 2   .1 س 1   

 

 أهداف الدرس : 2
 

 أن يصبح الطالب قادرا على 

 اكتساب منهجية مقاربة نص فلسفي عربي -

 تنزيل أثر فلسفي عربي في سياقه -

 الوعي باإلشكاليات التأويلية فيما يتعلق بمقاربة النصوص الفلسفية العربية -

 بموقف ابن سينا من مسألة المعاد تحديد بعض المسائل المتعلقة -

 

 

 ملخص الدرس: 3
عبر الغزالي الم من الممكن أن تكون مسألة المعاد هي التي حددت الموقف من الفلسفة بشكل عام في سياق الثقافة العربية اإلسالمية فموقف

سفي الخطاب الفل يدل بشكل واضح أنها لم تكن من المسائل الفرعية في عنه في تهافت الفالسفة من أفكار ابن سينا فيم يتعلق بهذه المسألة

سألة معاد وعلى األرجح أنها تمثل بشكل ما زبدة هذا الخطاب بمعنى أن كل مقاالت الفلسفة األخرى تصب في هذه المقالة بحيث تمثل م

ي المباحث الت المسائل التي تثيرها مسألة المعاد وتعددتتويجا لكل المباحث الفلسفية األخرى. وما من شيء يدل على ذلك أكثر من تشعب 

 يستدعيها التطرق إليها.

 

. 

 

 تخطيط الدرس:  4
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 تاريخ الفلسفة اإلسالمية مسألة المعاد فيمنزلة  :مقدمة -

 صعوبات المقاربة الدياكرونية لمؤلفات ابن سينا -

 صعوبات المقاربة السانكرونية للرسالة األضحوية -

 األضحويةرسالة بنية  -

 البعث الجسمانيالموقف من  -

 مسألة السعادة األخروية -

 التصور السينوي للنبوة -

 خاتمة

 

 

 

 

  نوعية االمتحان:  5

 مراقبة مستمرة امتحان نهائي مزدوج

 
 

 

 

 

 بيبليوغرافيا موجزة : 6 

 

 ابن سينامؤلفات  -1

  .1987 ،حسن عاصي ، نشرةضحوية في المعاداأل -

 .1952، أحمد فؤاد األهواني، نشرة أحوال النفس -

 .1984 ،نوراني ةنشر، المبدأ والمعاد -

 الفصول المتعلقة بالنفس من كتاب النجاة. -

 ابن سينادراسات عن  -2

Michot, Destinée de l’homme selon Avicenne, Lovanii, 1986 . 

Dimitri Gutas, Avicenna and the Aristotelian tradition, 

introduction to reading Avicenna's philosophical works, Brill, 

2014. 

William E. Gohlman, The life of Ibn Sina, a critical edition and 

annotated translation, SUNY Press, 1974. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 قائمة االشغال التطبيقية : 7  .2
 .األضحوية في المعاد البن سينا الرسالةمن  وصنص
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………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 الوسائل البيداغوجية و التقنيات المستعملة في الدرس: 8

 تحليل النصوص

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

 

 
 

 


