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  (2343032: )رقمها   اإلنسانية العلوم فلسفة  قضايا رئيسة في :المادة
   ( وليد عطاري الدكتور: مدرسها)

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 .مشكلة العلوم اإلنسانية :اوال 

 (.05-31صالح قنصوه ص .د)     معالم بارزة في تاريخ العلوم اإلنسانية * 

 (.7 – 3الفهم والتأويل عند دلتاى ص : وليد عطاري.د)المنهج ومأزق التأسيس للعلوم اإلنسانية  *

 إشكالية الفهم والتفسير :ثانيا 

 (.88-77:  ريكمان) الفهم ومقولة المعنى * 

  (.307-343: ريكمان)دور الفهم في الدراسات اإلنسانية 

 النظرية الوضعية في التفسير. 

  (.مقالة الموضوعية: وليد عطاري)نظرية الفهم عند دلتاى ، كولنجورد ، وليم دري  

 إشكالية العقالنية :ثالثا 

   (.مقالة بيترونش)العقالنية في الدراسات االنثروبولوجية 

 لعقالني بنظر كارل همبلالتفسير ا. 

 التفسير العقالني بنظر وليم دري 

 (الموضوعية في العلوم اإلنسانية: مقالة وليد عطاري)الموضوعية في العلوم اإلنسانية    : ا  رابع

 (الموضوعية في العلوم االجتماعية:  مقالة ريتشارد رندر)          

 الحقيقة في العلوم اإلنسانية :خامسا  

 (.363 – 347: محمد شوقي الزين)         لحقيقةمفهوم ا * 

  " (الحقيقة"مقالة تصور هابرماس لـ : وليد عطاري )تصور هابرماس للحقيقة    * 

 التأويل :سادسا  

 االتجاهات الثالثة في نظريات التأويل. 

  ويل ص اشكاليات القراءه وآليات التأ: نصر حامد أبو زيد . د)التأويل في الفكر الغربي المعاصر

31 – 47.) 

 شيلر ماخر- 

 (مفهوم التأويل عند دلتاى: مقالة وليد عطاري)  دلتاى- 

 (.قراءة في فينومينولوجيا التأويل عند غادامر: مقالة عّمارة كحلي) غادامر        -

 

 

 



 التأويل في الثقافة العربية 

 .حامد أبو زيد. قراءة النص بنظر  د- 

 .حسن حنفي. قراءة النص بنظر د- 

 ( 943 – 937ص : )مفهوم النص : نصر حامد أبو زيد . د]  

 ( [.90 – 7: )قراءة النص : حسن حنفي . د   

 :المراجع  *

 .منهج جديد للدراسات اإلنسانية: ريكمان  -

 .الموضوعية في العلوم اإلنسانية: صالح قنصوه . د -

 .قراءة وآليات التأويلإشكالية ال:  نصر حامد أبو زيد. د -

 .دراسة في علوم القرآن: مفهوم النص : نصر حامد أبو زيد. د -

 .في فكرنا المعاصر: حسن حنفي . د -

 .85/3788عدد. قراءة النص ، مجلة ألف : حسن حنفي. د -

الهيرفيوطيقا وعلوم التأويل ، مجلة قضايا إسالمية معاصرة عـدد : حسن حنفي. د -

 .337-88ص   9559سنة/37

 .الفهم والتأويل عند دلتاى ، سينشر في المجلة الفلسفية العربية:  وليد عطاري  .د -

 .3778، الكراسات التونسية 374عدد.الموضوعية في العلوم اإلنسانية:وليد عطاري. د -

مجلة جامعة دمشق  34، مجلد 4، عدد"الحقيقة"تصور هابرماس لـ :  وليد عطاري. د -

 .3778لآلداب 

 .مقال مترجم. م المجتمعات البدائيةفه:  وليد عطاري. د -

 (.الفصل الخامس)الحداثة العربية  :  محمد سعيد طالب -

قراءه في فينومينولوجيا التأويل عند غادامر ، مجلة مدارات عدد :  عّمارة كحلي  -

 .15-91صفحة  7/8/3787

Kar-Otto Apel, Understanding and Exp;anation. 

H.G. Gadamer, Truth & Method 

F.R. Dallmayr, Understanding & social Inquiry. 

 

 االمتحانات -

 31/4/9556 (عالمة 15)امتحان نصف الفصل  - 

 في أوقات متفرقة(     عالمة 95)امتحانات قصيرة       - 

 يحدد موعد االمتحان دائرة التسجيل(     عالمة 05)االمتحان النهائي       - 


