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 جامعة تونس الجامعة : و االجتماعية اإلنسانيةكلية العلوم   :المؤسسة 

  

 2019-2018 السنة الجامعية :

 

 2 لسداسي: ا

     نوعية الشهادة العلمية:  

 2 ماجستير                 1ستير ماجإ. تط.                ماج       إ. أس  

 فلسفة القيم والعمل بحث ماجستير     اسم الشهادة العلمية :

 

ندوةجذاذة وصفية ل  
 

 
 دراسة أثر من الفلسفة السياسية المعاصرة  عنوان الدرس:

 عنوان األثر:  العلم والسياسة بوصفهما حرفة 

 المؤلف: ماكس فيبر 
 .  

 منير الكشو :األستاذ

   

 السياسية الوحدة التعليمية :  فلسفة القيم  
   

 

 مكونات الدرس :  1
 عدد الساعات الحضورية )في االسبوع(

 درس عام أ.م. أ. تط. ندوة 

02    

 

 : ندوةأهداف ال 2

االجتماع  عالم 1920سنة تهدف هذه الندوة إلى تمرين طلبة الماجستر على دراسة المحاضرتين اللتين ألقاهما  

ة على والفيلسوف األلماني ماكس فيبر حول حرفة العالم وحرفة السياسي وفهم الرهانات واألبعاد المترتب

   مقاربته للعالقة بين حرفة السياسي وحرفة العالم وتأكيده على ضرورة التمييز بين عمل كل منهما.

 

 ملخص الدرس: 3

  

وقائع وغايات هل أن عالقة القيم بال -1: في هاتين المحاضرتين  التاليةتحاول هذه الندوة التطرق إلى النقاط 

 الفعل بالتاريخ والواقع عالقة اتصال أم إنفصال؟ 

 ؟  فة السياسيما الذي يترتب عن تأكيد فيبر ثنائية القيم والوقائع على صعيد العالقة بين حرفة العالم وحر -2

لوجي ياد األكسيوبين الحرفيتين ؟ وما هي عالقة هذا التمييز بفكرة الحما هي الخلفيات الفلسفية لتمييز فيبر  -3

 مجتمع؟ للعلم التي دافع عنها ماكس فيبر في كتاب دراسات في نظرية العلم والتزم بها كتاب االقتصاد وال

 ما هي طبيعة العقالنية المميزة للقيم لدى ماكس فيبر؟  -4

 العالقة بين العلماء والسياسيين؟ ما علىوتأثيره اليوم هاتين المحاضرتينما هي راهنية  -5
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  نوعية االمتحان:  5

 مراقبة مستمرة امتحان نهائي مزدوج

  
 

 

 

 بيبليوغرافيا موجزة : 6 
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