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 : مكونات الدرس  1

 (في االسبوع)عدد الساعات الحضورية 

  
 درس عام .م.أ

  س1 س1  

 

 : أهداف الدرس 2

 

 ال يمكن التقدم في المعرفة  وبلوغ الحقيقة إالّ بفضل المنهج ؛ المنهج جزء من المعرفة ومن الحقيقة 

 

 

 : ممخص الدرس3

 

تمّثل قضّية المنهج الشغل الشاغل لكبار الفالسفة، وال  تخلو أبحاثهم وتأّمالتهم، مهما تنّوعت منطلقاتها 

 . وغاياتها، من طرح مسبق لمسألة المنهج

 

. 

 

 :  تخطيط الدرس4

 (ناقًدا للسفسطائيني) أفالطون – 1
 ...القسمة الثنائية-  توليد األفكار -  فّن احلوار –      الديالكتيك 

 (ناقدا أفالطون) أرسطو -  2
 ...     املنطق والقياس املنطقي

  (ناقدا أرسطو) ديكارت – 3
 ...قواعد املنهج– الشك املنهجي – االستقراء واالستنباط –      نقد القياس األرسطي 



 (ناقدا ديكارت) اليبنتز – 4
 (التعريف)مشكلة احلّد -  يف إعادة االعتبار للقياس املنطقي -       يف نقد املنهج الديكاريت 

 (ناقدا ديكارت) سبينوزا – 5
املقاربة –   املنهج اهلندسي يف الفلسفة –      املنهج االستقرائي التحليلي عند ديكارت واملنهج االستنباطي الرتكييب عند سبينوزا 

 .املقاربة الواقعية للسياسة– العلمية لألخالق 
 (ناقدا امليتافيزيقا) كانط -  6
 (ناقدا للنسق) نيتشه – 7
 (احلدس والدميومة) برغسون -  8
 (املنهج الفينومينولوجي) هوسرل ومرلو بونتي -  9

 (تأريخ الفلسفة) فردينان آلكيـي ومارسيال غيرو -  10
 ...      املنهج التارخيي واملنهج البنيوي 

 

 

 

  :  نوعية االمتحان5

 مراقبة مستمرة امتحان نهائي مزدوج

  

 

 

 

 : بيبميوغرافيا موجزة 6 

 

 

-- Platon, Ménon et l’ensemble des Dialogues de Platon 

-- J-M. Leblond, Logique et méthode chez Aristote 

-- Descartes, Discours de la méthode et Méditations 

 

 

-- Y. Bélaval,  Leibniz critique de Descartes 

 -- Leibniz, Nouveaux essais sur l'entendement humain (en particulier les 

chapitres concernant le problème de la définition et la polémique y afférente 

entre Locke et Leibniz).  



--  G. Friedmann, Leibniz et Spinoza 

-- (Pour la critique de la méthode analytique de Descartes, cf. G Deleuze, 

Spinoza et le problème de l'expression, chap. sur Spinoza contre Descartes) 

(Sur la méthode géométrique de Spinoza, plusieurs références : Cf mon article, 

qui y renvoie, Le mos geometricus dans l’Ethique de Spinoza, paru in Les 

Cahiers de Tunisie, N° 127-128 , 1984)  

 

--Kant, Critique de la raison pure, Préface de la seconde édition. 

-- Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Introduction, 1ères pages 

("Le retour aux choses- mêmes") ) : قائمة االشغال التطبيقية 7   

 :شرح نصوص 

 مينوننص ألفالطون، من محاورة  – 1

 ، حول القياس المنطقياألرغنوننص أو فقرة ألرسطو من كتاب  – 2

 مقال في المنهجنص لديكارت حول الشك المنهجي أو حول قواعد المنهج، من كتابه  – 3

 محاوالت جديدة في الفهم اإلنسانينص لاليبنتز، حول مشكلة التعريف، من كتاب  – 4

 علم األخالقنص لسبينوزا حول المنهج الهندسي، من كتاب  – 5

 نقد العقل المحضنص لـكانط حول نقد الميتافيزيقا، من  – 6

 نص لنيتشه من أحد كتبه – 7

 الحدس والديمومةنص لبرغسون من – 8

 فينومينولوجيا اإلدراكنص لمرلو بونتي من مقّدمة كتابه  – 9

 ديكارت، حياته وآثارهنص لفردينان آلكيي من مقدمة كتابه  – 10

 

 

 

 


