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 جذاذة وصفية لدرس
 

 
 :عنوان الدرس

 .......................................................................(جديد).........الفلسفة و الحوار.............

 

 ...............................منيرة بن مصطفى حشانة :األستاذة

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

 
  

 

 : مكونات الدرس 1

 (في االسبوع)عدد الساعات الحضورية 

 درس عام .م.أ .تط. أ شكل اخر

 درس عام 4   .1
 

 : أهداف الدرس 2
 

ٌهدف هذا الدرس العام الى التعرف على قٌمة الحوار فً بناء الفكر الفلسفً و إلى دور .......

 .الحوار فً تحقٌق التواصل المتعقل بٌن الذات و اآلخر 



و  (نظرٌات المعقولٌة التواصلٌة )كما ٌسعى الى تبٌان العالقة بٌن حاضر الفلسفة الٌوم 

ماضٌها البعٌد حٌث مثل الحوار ركٌزة أساسٌة فً البحث عن الحقٌقة و تجنب الوهم و 

وهو ٌرٌد من خالل التعرف على هذه اإلشكالٌة فهم الصلة الوثٌقة بٌن العقل و .الظن 

الحوار و تمثل التقابل بٌن العقل و العنف و بٌن اشكال االعتقاد الدغمائٌة الجامدة و نمط 

 .التفكٌر الفلسفً الحواري المبرهن والحر 

 

 

 : ممخص الدرس3

ٌشتغل هذا الدرس على المفاهٌم …………………………………………………………………………………………………………………

 األساسٌة التً تتضافر اثناء طرحنا لمشكلة العالقة بٌن العقل و الحوارو تسعى الً بٌان 

قٌمةالحوار فً الفلسفة المعاصرة لٌبحث فً جذور الحوار الفلسفً فهل بإمكاننا 

ان نعتبر الحوار حال امثل ألشكال عدم التفاهم و الصراع و العنف والى أي مدى 

 نستطٌع الدفاع عن فضائل الحوار و قدرته على الحد من عالقات القوة؟

االحترام المساواة )ٌفترض الحوار شروطا تحدد العالقة بٌن الذات و اآلخر 

كما .(والحرٌة وهو ما ٌؤسس لعالقة ٌحل فٌها االعتراف باآلخر محل العنف 

ٌبحث الدرس فً فضائل الحوار قٌامه على أساس الحجاج والبرهنة مما ٌفضً 

.الى طرح مسالة عالقته بالحقٌقة و بالعدالة   

ضرورة العودة النقدٌة على الحوار فً صلته بتارٌخ الفلسفة كما فً ارتباطه 

.بالقضاٌا المعاصرة أي ضرورة مساءلة ضمنٌات الحوار و مبادئه   

.الحوار فً بعده السٌاسً كشرط للممارسة الدٌمقراطٌة  

. 

 

 :  تخطيط الدرس4
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… التولٌد :الحوار و حركٌة الفكر -1

 السقراطً نموذجا 

.(ارسطو )التفكٌر و البرهان -2  



(هٌقل )الحوار و الصراع من اجل االعتراف -3  

(مٌرلوبونتً ,كانط,ارسطو )فً معاٌٌر الحوار العقالنً -4  

(هابرماس).الحرٌة و التسامح:الحوار - 5 .. 

 

. 

 

 

 

 

 :  نوعية االمتحان5
 مراقبة مستمرة امتحان نهائً مزدوج

  

 

 

 

 : بيبميوغرافيا موجزة 6 

 .محاورة تٌاتٌتوس:افالطون………………………………………………………………………………………………

 Platon , Protagoras , Paris , Les Belles Lettresافالطون محاورة بروتاغوراس 

, 1996 .

 , Platon , Gorgias , Paris Les belles Lettres.افالطون محاورة غورجٌاس 

1997 . 

 Aristote ,Métaphysique , Livre Gamma, 1006a-1006a25 ,tradارسطو 

J.Santuret, d’après l’édition Vrin  1974 

الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ,القاهرة ,شرح البرهان الرسطو و تلخٌص البرهان:ابن رشد 

1982. 

 Kant (E ) Critique de la faculté de juger , trad A.كانط نقد ملكة الحكم 

Philonenko ,Vrin,1974 . 



ماهو التنوٌر؟ :(اٌمانوٌل)كانط 

 , Habermas (Jurgen) :De l’éthique de la discussion , Paris Cerfهابرماس 

1994 : .

 : قائمة االشغال التطبيقية 7  .2

تتكون هذه االشغال من عروض …………………………………………………………………………………………………………

 .تلخٌص لبعض المقاطع من المصادر المذكورة سابقا ……………عامة و تحلٌل لنصوص و 

. عرض حول الحوار و البرهان–العروض 

 (هابرماس نموذجا).عرض حول معاٌٌر الحوار العقالنً -

. عرض حول الحوار و الحرٌة --

 Platon Gorgias,457c-458c,trad E.Chambry, Garnier.نص افالطون 

Flammarion , 1967 

-Aristote ,Métaphysique , Livre Gamma, 1006a.نص ارسطو 

1006a25 ,trad J.Santuret, d’après l’édition Vrin  1974.( 

. التامل الثانً "تامالت مٌتافٌزٌقٌة فً الفلسفة األولى "من كتاب .نص دٌكارت 

 Maurice Merleau –Ponty,Phénoménologie de laنص مٌرلوبونتً 

perception (1945)coll Tel »Gallimard 1990 ,page 407 

 , Kant (Emmanuel) :Critique de la faculté de jugerنص كاط 

(1790)&40,trad A.Philonenko,Vrin 1974 ,pp127-128 

. 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 : الوسائل البيداغوجية و التقنيات المستعممة في الدرس8

 

النصوص و العروض و بعض الجداول التارٌخٌة …………………………………………………………………………………………………………………

 ..غتٌن العربٌة و الفرنسٌة لالتوضٌحٌة و المعاجم المختصة بال

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

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

 

 

 
 

 


