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 جامعة تونس الجامعة : كلية العلوم االنسانية و االجتماعية  :المؤسسة 

  

 2019- 2018السنة الجامعية :

 االولالسداسي: 

       :نوعية الشهادة العلمية

 2 ماجستير                 1إ. أس                      إ. تط.                ماجستير 

 .......................................ماجستير فلسفة القيم والعمل ..اسم الشهادة العلمية : 

 

 جذاذة وصفية لدرس
 

 
 عنوان الدرس:

 ..........................................................................::مقولة الجميل ت الجمالية المقوال..................

 

 ..............................شانةمنيرة بن مصطفى ح.:ةاالستاذ

 ............................الفلسفة. القسم:

   

 

 مكونات الدرس :  1
 عدد الساعات الحضورية )في االسبوع(

 درس عام أ.م. أ. تط. شكل اخر

ساعة1     

 

 أهداف الدرس : 2
 

 المقوالت احدى ية بوجه عام ثم التركيز علىيهدف هذا الدرس الى التعمق في داللة المقولة الجمال.............

 المحورية في تاريخ االستتيقا وهي مقولة الجميل 

 ادراك اللبس الذي يعتري هذه المقولة -

 التفطن الى قيمتها حتى بالنسبة للفكر الفلسفي المعاصر االذي غالبا ما نبذها 

 االنتباه الى تعدد المقوالت الجمالية و تاريخيتها ا-

ثم فلوطين (ن و الف الدالالت التي مرت بها مقولة الجميل بدءا من معناها الميتافيزيقي )افالطوفهم مخت

 معناها الكالسيكي )الجمال متجسدا في الطبيعة (وصوال الى معناها التاريخي 

التطرق الى ازمة هذا المفهوم خاصة على اثر الثورات الطالئعية 

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

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

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

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

 

 

 ملخص الدرس: 3
 

ينطلق هذا الدرس من مفهوم …………………………………………………………………………………………………………………………

حليل دالالت المقوالت الجمالية المقولة بالعودة الى معناها المنطقي عند كل من ارسطو و كانط ثم ينزل المسالة في اطار ااالستتقا حيث يتم ت

 و تفاعلها و الفرق بين مقوالت رئيسية مثل الجميل و الرائع و أخرى ثانوية مثل االنيق و غيره 

ها التاريخية وفي طور ثاني يدعم هذا العمل التوضيحي و المفهومي من خالل التركيزعلى مقولة الجميل و تعدد داللتها و صيرورت  
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فن و الفلسفة اليوم ته التاليفية الى الربط بين مختلف المقوالت و الى مساءلة مقولة الجميل من خالل راهن الو ينتهي الدرس في لحظ .. 

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

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

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

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

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

. 

 

 تخطيط الدرس:  4
 ,عامة و الجمالي بصفة اخص يالفلسفعام حول مفهوم المقولة و قيمتها في التفكير مدخل                       

 ...المقوالت الجمالية …-

 .و الحكم الجمالي ا لمقولة  -    

 

…المقوالت صيرورة-  

.المقوالت الجمالية بين الوحدة والتعدد  

….…………………………………………………………………………………………   .مقولة الجميل و دالالتها-

 

 

.   .الجميل  والرائع-

؟هل بإمكان الفلسفة االستغناء عن مقولة الجميل-  

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

 

 

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

 

 

 

 

…Blanché (Robert) :Des catégories esthétiques Paris Vrin 1979 . 

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

 

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

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

………………….. 

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

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

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

 قائمة االشغال التطبيقية : 7 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 الوسائل البيداغوجية و التقنيات المستعملة في الدرس: 8

 

 ق ورقية وثائ-……………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

 

 


