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 رقر  أهداف امل

. واملعاصرة ثةالحدي والفلسفة الفلسفية، الحداثة على السابقة الفلسفة تغطي مناهج بأربعة التعريف الفلسفة مناهج مقرر  يتوخى

 التأويلي جينوباملنه الحداثة، على السابقة للفلسفة بالنسبة والبرهانية الجدلية باملناهج الطالب تعريف إلى املقرر  سيسعى هكذا

 .بعدها وما الحديثة للفلسفات بالنسبة والفينومينولوجي

 لفلسفيةا املمارسة من وملوقف للمعنى حامالت أيضا ولكن الحقيقة، عن للبحث تقنية آالت مجرد بوصفها املناهج هذه إلى ُينظر ولن

غّيب للحداثة السابقة املناهج كان فإذا. للعالم محددة لرؤية وأخيرا
ُ
 أو اتهذ في الحق على الوقوف وراء سعيا لصالح املوضوع الذات ت

 قوفو  من الغرض إن. الذات طرف من مخترقا املوضوع تصور  إلى تسعى الحديثة الفلسفية املناهج فإن ،»نفسه في األمر بحسب«

 أو نهجم استبصار محاولة إلى ودفعه بعامة، املناهج من مستقل موقف اتخاذ على حثه هو املنهجي التقابل هذا على الباحث الطالب

 . تقالليتهاس( املوجود) املوضوع فيه يستعيد أفق نحو الكالسيكية والنزعة الحداثية النزعة بين التقابل هذا تتجاوز  جديدة مقاربة

 

 
 
 م املرقصودةحصيلة التعل

لكي يخوض الطالب  إعدادإلى  يهدفالذي  التعلم العامة لبرنامج الفلسفة مخرجات معيسعى مقرر مناهج البحث في الفلسفة، تماشيا 

 ى، إلى أن يحصل الباحث عليةفات الفلساملفاهيم والنظريمعرفة واستخدام من مجاالت البحث العلمي بثقة واقتدار عبر تمكينه 

 :املهارات التالية

 

 مها ات خاصة باملواضيع:  (1

        
ً
، بل وحتى إلى زرع هوى املخطوطات في ذهنهمهارة التعاطي مع النصوص الفلسفية األصيلة قراءة

ً
 .وتحليال ونقدا

  .الحذق في استخدام آليات اإلنتاج الداللي للنص الفلسفي عن طريق االستدالل املنطقي واالستشكال الفلسفي والنقد الفكري 

PHIL 611  | في الفلسفةمناهج البحث 
 

ر تأسيس ي إلزامي على مستوى البرنامج  مقرَّ

 محمد املصباحيد.  :تاذاألس أسم

 ثالث وحدات : الرقيمة االعتمادية للمرقر  

 ال يوجد  املسبرقة: متطلبات املرقر  

 ال يوجد  املوازية: متطلبات املرقر  

 ؛ الفصل األول اأسبوعً  14: رقر   مدة امل

ساعة  42، تشمل ساعة 126: ةلبجموع الكلي لعدد ساعات د اسة الطامل

 .املحاضرات وحلقات البحث من
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  إتقان أدوات تحليل واستيعاب أهم املفاهيم واملصطلحات الفلسفية والتدريب على استعمالها في تفكيك النصوص الفلسفية

ا من التمييز بين ما هو استداللي، وما هو تأويلي، بين ما هو جدلي وما هو فينومينولوجي. وإعادة تركيبها في نصوص جديدة انطالق

 بهذا النحو تبدو اللفظة ذات تجليات ال متناهية حسب املنهج الذي نستخدمه لكشف الغطاء عنها. 

 ية، ودالالت مفاهيمها األساس اكتساب ملكة التمييز بين املدارس والتيارات الفلسفية املختلفة انطالقا من أنواع مناهجها

 وأجناس أسئلتها. 

  .اكتساب القدرة على الجرأة الفكرية وروح تجاوز األنساق العتيقة نحو إشكاليات جديدة 

 

 مها ات أكاديمية أساسية:  (2

 صوص ناكتساب القدرة على التمييز بين الدالالت املختلفة للمفاهيم الفلسفية في النص الواحد للفيلسوف الواحد، وفي ال

املختلفة لفالسفة ينتمون إلى رؤى ومدارس وتيارات فلسفية متباينة. والوقوف على أهمية اختالف الدالالت في تغيير اإلشكاالت 

 الفلسفية. 

  تدريب الطالب على إدراك العالقة الجدلية بين الداللة واإلشكال، أو كيف يقود التراكم الداللي واالختالف إلى بروز عوائق

 ض ضرورة النقد وإعادة بناء اإلشكالية )النظرية( الجديدة. مذهبية تفر 

  .غرس الهم البيبليوغرافي في الباحثين في الفلسفة على أساس املنهج التطوري التكويني 

 

 مها ات  ئيسية وشخصية:  (3

 راعاة قواعد م الغاية من درس املنهجية الفلسفية تحسيس الطالب بأهمية اكتساب أسلوبه الشخص ي في التحليل والكتابة مع

 الصرامة املنهجية للبحث األكاديمي املتعارف عليه عامليا.

 العناية بإتقان طرق قراءة النصوص وتحليل مناهج بنائها والوقوف على نقاط تهافتها. 

 ،ج ونسبية انطالقا من إشعاره بأهمية تعدد املناه تمكين الطالب من الحرية املنهجية واالستقالل في التفكير والتأويل والتفسير

املقاربات التي تفتح آفاقا غير منتظرة للبحث والتجديد؛ على أن ال تكون الحرية املنهجية مضادة للكفاءة املنهجية. كما أن املقرر 

سيشجع الطالب الباحث على ضرورة اختيار املنهج املالئم ملوضوع البحث الذي ينجزه، فالباحث هو املنهج. لكن دون أن يؤدي 

 املناهج إلى الكفر بالحق والحقيقة والسقوط في العدمية املبتذلة.  التعلق بنسبية

 الحذق وإتقان طرائق كتابة اإلحاالت واملراجع . 
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 مطرق التعليم والتعل

  بينها:يتخذ التدريس أساليب متعددة من 

  مة في موضوع املحاضرة واالنتقادات التي وجهت لها، مع املحاضرات: التي تقدم حصيلة االجتهادات املنهجية املقدَّ

الحرص على استعراض أهم النظريات واالتجاهات املتصلة باملوضوع وتالفي إظهار عالمات تحيز سافر لتيار منهجي 

ترك للطلبة الباحثين حرية االخت
ُ
 يار. ومن أجل وضع الطلبة الباحثين في قلب النقاش، سيكون معين دون آخر، حتى ت

من الضروري توزيع عينة مختارة من النصوص األساسية املتصلة بموضوع املحاضرة. وحتى ال تتخذ املحاضرة 

( لوضع صورة Power Pointصبغة تقريرية، سيكون من املفيد استعمال تقنيات وبرامج الحاسوب، كپوير پوينت )

 البناء االستداللي للمحاضرة في الشاشة، وتتبع التطور التكويني للنظريات املعروضة. 

 "املشاركة الفعالة، وتسمح لهم بطرح املزيد من  النقاشية": وهي الوسيلة التي تنقل الطلبة إلى جو الحلقات

ملطروحة في املحاضرات. ولتحضير التساؤالت واالنتقادات، دون إغفال تقديم معطيات جديدة تخص القضايا ا

النقاش، سيكون على الطالب املكلفين بالعرض وإدارة النقاش أن يوفروا البيبليوغرافيا املتصلة باملوضوع، 

والنصوص املختارة التي تشكل املادة اللمعرفية للتناظر والحوار، أو مادة استداللية للدفاع عن أطروحة أو رأي. 

وإضفاء مظاهر الجدة على النقاش، سيكون من املفيد استعمال التقنيات السمعية ولتوفير مزيد من النجاعة 

البصرية )تسجيالت ملحاضرات كبار الفالسفة عبر اليوتيوب، تسجيالت سمعية بصرية حية تجسد موضوع 

 يالقضية املطروحة للنقاش، نقاشات عبر سكايب...( وذلك من أجل تشجيع الطالب على االنخراط الحي والحداث

في املناقشة. والغرض من الحلقات النقاشية حصول الطالب الباحث على الشعور باالستقالل الفكري والقدرة على 

 الحكم الشخص ي بعيدا عن التأثيرات الخارجة عنه.

  تحليل النصوص الفلسفية املناسبة للمحاضرات امللقاة بغية الوقوف على تنوع داللة املصطلحات وصعوبة تأويلها

. وسيكون من الضروري أحيانا استعمال الوسائل السمعية البصرية إلظهار صور املخطوطات الفلسفية وتفسيرها

 التراثية وتدريب الطالب الباحثين على الشغف بها وتتبع مصادرها ومآالتها.

  م للطالب بين الفينة واألخرى إرشادات عامة بطرق البحث ومناهج كتابة املقاالت والبحوث، وتدرببهم لى عتقدَّ

ه الطلبة إلى ضرورة احترام التقاليد العلمية في االقتاألنترنتالبحث البيبليوغرافي في املكتبات وفي  باس . كما ُينبَّ

 والتحرير لالرتفاع باألبحاث املقدمة إلى املستوى الدولي.

  مية والعامة، العلالجلسات اإلرشادية مع األستاذ: حيث يكون من حق الطلبة أن يوجهوا األسئلة والقضايا الخاصة

 والثقافية، التي تشغل بالهم.

 

 الفروض األكاديمية

  مناهج مقرر ب املتصلة املوضوعات أحد في تقارير أو مقاالت أو بحثية أوراق بإنجاز يقوموا أن الباحثين الطلبة على سيكون 

 واألصالة الجودة على تتوفر أن األعمال هذه في ويشترط. كلمة 2500و 2000 بين ما كلماته تتراوح أن على الفلسفي، البحث

 .والتنقيب البحث مجهود على عالوة األكاديمية واألخالق الدقة ومراعاة

  منهج حول  ،2000و 1500 بين ما كلماته تتراوح بحث، إنجاز( فأكثر طالبين من يتكون  فريق) الباحثين الطلبة على وسيكون 

 تقديمه يتم شفوي  لعرض موضوعا ويكون  األساسية؛ الفلسفية األعمال بعض فصول  أحد أو به، املتصلة املفاهيم أحد أو
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 النقد،و  والتركيب التحليل في مهارتهما العارضان الطالبان أو الطالب فيه وُيظهر النقاشية، الحلقات في عنه والدفاع

 . الجماعي العمل بروح تحليهما إلى باإلضافة

  لجديدةا باملعطيات وتطعيمها النقاشية الحلقات في اإلسهام في الخطابية مهاراتهم إظهار الطالب جميع على وسيكون 

 الجميع علتج بكيفية النقاشية الحلقات حوار إدارة في كياستهم إظهار عليهم سيكون  كما. البناءة واألسئلة واالنتقادات

 .وإيجابية فعالة بكيفية الحوار في ينخرط

 فيةفلس قضية أو مفهوم أو فيلسوف حول  نقدية، بيبليوغرافيات وإعداد قراءة، جذاذات كإعداد منهجية بأشغال القيام 

 .الفلسفي البحث بمناهج متصلة

 هنهايت في واآلخر الصف، وسط في أحدهما املقرر، مجال في والنقدية املعرفية املكتسبات في كتابيان اختباران  

 بها يكلفون  لقراءات جذاذات وبإعداد بيبليوغرافية، بأبحاث بالقيام الطالب ُيكلف أن يمكن كما . 

 للقضايا دةالجدي الحلول  تقديم في إسهامهم ومدى باألسئلة املناقشة إذكاء في الباحثين الطالب انخراط مدى رصد يجري  كما 

 دون  لكن آلخر؛ا للبعض بعضهم وقراءة بينهم فيما الخبرات وتبادل الباحثين الطلبة تعاون  مدى مراقبة تجري  كما. الخالفية

 .العام التقييم في االعتبار بعين التكليفات هذه تؤخذ أن

 

 طرق الترقييم

 :أنماط بعدة الشفوي  واإللقاء والكتابة والتركيب والتحليل الفهم على وقدراتهم الطالب معرفة تقييم يجري 

  (%20كلمة ) 500مقال من 

  (%40كلمة ) 3000-1500مقال من 

 ( 40اختبار نهاية الفصل مده ساعتان%) 

 

 

 الخطة الد اسية للمنهج

 :محورين من املقرر  يتكون 

 املنهج( 2) ،(أرسطو/أفالطون ) الجدلي املنهج( 1) فقرتين من ويتكون . الحداثة على السابقة الفلسفة مناهج حول  يدور : األول  املحور 

 ليونانا لدى الفلسفة مناهج في األساسية النصوص على الطالب تعريف إلى املقرر  هذا ويرمي(. العرب من وشراحه أرسطو) البرهاني

 تتبنى التي ة،الفلسف بين يدور  كان الذي النقاش على الطالب الطالع مناسبة األول  املحور  سيكون  كما. واملسلمين العرب الفالسفة ولدى

 اإلقناع لىع لحصوله منه سعيا واملناظرة الجدل باستخدام اكتفى الذي الكالم، وعلم اليقين، إلى الوصول  في منها رغبة البرهان منهج

 .الوحي نصوص على باطنية معاني إلضفاء الرمزي  التأويل تبنى الذي والتصوف الخصم، لدى

 

 متقابلين منهجين ىعل التركيز وسيتم واملعاصرة، الحديثة الفلسفات بها قامت التي املنهجية الثورات إلى بالطالب ينتقل: الثاني املحور 

 .الفينومينولوجي واملنهج( 2) التأويلي املنهج( 1: )هما واحد آن في ومتضايفين
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 :يلي كما األسابيع على الدروس وتتوزع

 .السقراطي التوليدي املنهج: األول  األسبوع

 . ألرسطو الجدل كتاب خالل من الجدلي املنهج: الثاني األسبوع

 .ألرسطو الجدل كتاب على رشد وابن سينا وابن الفارابي شروح خالل من الجدلي املنهج: الثالث األسبوع

 .ألرسطو البرهان كتاب خالل من البرهاني املنهج: الرابع األسبوع

 .ألرسطو البرهان كتاب على رشد وابن سينا وابن الفارابي شروح خالل من خالل من البرهاني املنهج: الخامس األسبوع

 .املعنى إلى الحقيقة ومن الفهم، إلى املعرفة من: التأويلية الثورة: السادس األسبوع

 واألسطورة الخيالو  اللغة إلى املسبقة، لألحكام االعتبار إعادة واملوضوعية، الذاتية: التأويلية في األساسية املسائل: السابع األسبوع

 .التأويلي الفعل في التراث مكانة والعقل؛ الوجود حساب على

 (ساعتان) اختبار

  واملاهية، الظاهر: للفينومينولوجية األساسية املفاهيم: الثامن األسبوع

 .والحدس الشعور : للفينومينولوجية األساسية املفاهيم: التاسع األسبوع

 . واملوضوع الذات: للفينومينولوجية األساسية املفاهيم: العاشر األسبوع

 . القصدية: للفينومينولوجية األساسية املفاهيم: عشر الحادي األسبوع

  التقليص،: للفينومينولوجية األساسية املفاهيم: عشر الثاني األسبوع

 .التعالي: للفينومينولوجية األساسية املفاهيم عشر: الثالث األسبوع

 .الفينومينولوجي الدور : للفينومينولوجية األساسية املفاهيم: عشر الرابع األسبوع

 (ساعتان) اختبار

 قائمة الد اسة اإل شادية

 البرهان والجدل:
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 .1985، تح. م. فخري، بيروت، دار اآلفاق الجديدة، النجاةابن سينا، 

 

 .1966، تح. ع. بدوي، القاهرة البرهان-الشفاءابن سينا، 

 

 .1965، تح. أحمد فؤاد األهواني، القاهرة، الهيئة املصرية العامة للكتاب، املنطق/الجدل-، الشفاءابن سينا

 

 .1984، ع. بدوي، الكويت، البرهانشرح برهان أ سطو وتلخيص ابن رشد، أبو الوليد، 

 

 .1980، تحقيق م. س. سالم، القاهرة، الهيئة املصرية العامة للكتاب، تلخيص كتاب أ سطوطاليس في الجدلابن رشد، أبو الوليد، 

 

 .1983، تح. ر. العجم، بيروت املنطقالفارابي، أبو نصر، 

 

 .1310د تفي دانش ثرو، قم، اجزاء، تح وتقديم محم 3، املنطرقيات للفا ابيالفارابي، 

 

 .1961، تح. م. مهدي، بيروت كتاب الحروفالفارابي، أبو نصر، 
 

Aristotle. Topica. Translated by E. S. Forster. Cambridge: Harvard University Press, 1989. 
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Grayeff, Felix, Aristotle and his School, London, 1974. 

 

Irwin, T.H., Aristote's First Principles, Oxford, 1990. 

 

Le Blond, J.M. Logique et méthode chez Aristote. 3e ed. Paris: Vrin, 1973. 

 

Leszl, W., Logic and Metaphysics in Aristotle, Padova, 1970. 

 

Owens, Josef, The Doctrine of Being in the Aristotelian Metaphysics, Toronto, 1951. 
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Stigen, A., The Structure of Aristotle's Thought, Oslo, 1966. 
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http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Adelaide
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