
" مدخل إلى مناهج البحث العلمي وعلم المناهج " 

جامعة الملك عبد العزیز ـ جدة

  هـ ١٤٣٥رجب  ١١- ١٠- ٩

تقدیم:

ا في ا كبیرً في عصر حق للبعض أن یسمیه بعصر َفورة المناهج، تعرف األمة قصورً 

اإلدراك المنهجي للموضوعات العلمیة: لغویة كانت أم طبیعیة أم إنسانیة. بل تكاد 

الفوضى المنهجیة تعم حیاة الفرد الشخصیة وعالقاته باألشیاء واألشخاص 

لذلك كان تكوین العقل المنهجي خاصیة من خصائص التفكیر العلمي والكلمات. 

األساسي الثالث من  عوهو الضلالسلیم.ا من شروط بناء المجتمع السلیم، وشرطً 

یتوقف على حل معضالت ثالث  ة الذيالنهوض العلمي في األمأضالع مثلث 

  هي: 

تصور وفساد في المعاني بتحریره مما تلبسه من غبش في المعضلة المفهوم:

والمباني.

: بتحقیقه التحقیق العلمي المعتبر، ودراسته الدراسة المنهجیة ومعضلة النص

.لمیة الرصینةالع

بإعادة النظر في مناهجنا األصیلة وحسن االطالع على المناهج ومعضلة المنهج:

الوافدة، وبناء منهج في التفكیر والتعبیر والتدبیر یتالءم مع التصور اإلسالمي 

النقي.

قررت جامعة الملك عبد العزیز تنظیم دورة تدریبیة تهدف إلى:لذلك 

بأساسیات البحث العلمي وأخالقیاته، وشروط التكوین تعریف بعلم المناهج و ال -

العلمي الذي یحتاجه.

من االطالع الدقیق والمركز على المناهج الكبرى والباحثین بتمكین الطال-

السائدة في العلوم اإلنسانیة، وبعض الطرق األساسیة المستعملة فیها.

تها التنظیریة والتدلیلیة وآلیافي التراث اإلسالمياألسس المنهاجیةالتعرف على -

التي شكلت ما یعرف بقانون الفكر اإلسالمي، مع اإلحاطة المركزة بمسالكها 

األساسیة.



التي استعملها الفكر العربي العلماني الحدیث في دراسة التراث  هجانبالمتعریف ال -

اإلسالمي وقراءة نصوصه، مع بیان مرتكزاتها الفلسفیة وآلیاتها التحلیلیة والنقدیة، 

فقدها صفة العلمیة.وأنواع القصور العلمي التي تشوبها، وتُ 

فهي كالتالي: دورةوأما محاور هذه ال

ویتضمن العناصر اآلتیةحث العلمي وعلم المناهج: القول األول: مدخل إلى الب

ـ المنهاج وعلم المناهج: المفاهیم األساسیة ١

تعریفات وعالقات. مفهوم المنهاج: ١. ١

. تعریف علم المناهج وموضوعه وتطوره٢. ١

. البحث العلمي: أهدافه وشروطه ومراتبه ومشكالته٣. ١

. التعرف إلى العلم وحقله.٤. ١

شروط التكوین المنهجي وصفات الباحث ـ ٢

وجه وشروط االستفادة العلمیة . المُ ١. ٢

. الكتاب وآلیات القراءة المنهجیة ٢. ٢

. الذات وقواعد اإلبداع ٣. ٢

القول الثاني: المناهج في الفلسفة والعلوم االنسانیة: 

العام الفلسفي الفكر في البحثمناهج .١

محطات أساسیة في تاریخ المنهج في الفلسفة  .١. ١

في الفلسفة أسس في منهج االستدالل .٢. ١

. المنهج في الفلسفة بین االستقراء واالستنباط ٢. ١

مناهج البحث في العلوم اإلنسانیةـ  ٢

المنهج التاریخي)دراسة الحالة،،التجریب(مناهج البحث في النفوس .١. ٢

في النصوص (غربة المعنى بین موت النص وموت المؤلف)البحث هج امن .٢. ٢



اإلسالميتراثالداخل في والتفكیرالبحثمناهجالقول الثالث:

. األسس االستداللیة ومرجعیاتها (الصوریة واإلشراقیة والتداولیة).١

، طرق في القیاس، القیاس األصولي ومسالك العلة(. قواعد االستدالل وآلیاته٢

).عالقة التمثیل بالشمول، عالقة الدلیل بالمدلول

تحقیق ،طرق التحقیق التاریخي(في علم مصطلح الحدیث، ـ مناهج نقد النصوص ٣

، نقد المضمون).النصوص

الشك ،العقل والتجریب، التحلیل والتركیب(. مناهج العلوم الدقیقة في اإلسالم٤

والنقد

اإلسالميتراثال قراءة الموظفة فيوالتفكیرالبحثمناهجالقول الرابع:

(الصورة التوثیقیة، الصورة الجدلیة). المنهج التاریخاني١

المنهج البنیوي (الصورة النسقیة، الصورة الحفریة) .٢

المنهج النفسي (الصورة التحلیلیة، الصورة العرفانیة، الصورة الظاهراتیة). ٣

المثبتة، النسبیة العدمیة)المنهج التفكیكي (النسبیة . ٤

المنهج التكاملي (الصورة الحجاجیة، الصورة اإلحیائیة). ٥


