
 

 قسم الفلسفة

 

منھجیة البحث الفلسفي :                           المقیاس   

لیسانس:  السنة الثانیة :                          المستوى   

 

لخضر حمیدي  : الدكتور   

 

"المنھج التحلیلي :                     " الموضوع   

:تمھید   
لقد استخدم التحلیل كمنھج للبحث الفلسفي كثیر من فالسفة القرن العشرین خاصة           

عنوانا للفلسفة االنجلیزیة " الفلسفة التحلیلیة " على نحو جعل منھم الفالسفة االنجلیز 
.المعاصرة ، ومعھا جانب كبیر من الفلسفة األمریكیة المعاصرة أیضا   

ق ألنھا توحي عند من یستخدمھا من ھؤالء الفالسفة أنھا دالة وكلمة تحلیل ھنا مثیرة للقل
 على منھج جدید ، بینما یمكن النظر إلى كثیر من المناھج الفلسفیة السابقة على أنھا تحلیلیة 

" أفالطون " یستخدم التحلیل بحثا عن تعریفات محددة لأللفاظ ، وكان : سقراط " فقد كان 
ھ إلقامة بعض نظریاتھ تحلیال ألنھ كان یستنبط نتائج یسمي منھجھ الفرضي الذي استخدم

.من الفرض الذي یرید تدعیمھ أو رفضھ   

یستخدم عدة مناھج ، ومنھا التحلیل ، وذلك بتمییزه عناصر " أرسطو" وكان المعلم األول  
متباینة في الشيء المركب أو التصور المركب ، وتجزيء عناصر المشكلة قید البحث ، 

باستثناء المادة األولى والمحرك ( ي شيء إلى مادة وصورة وإلى قوة وفعل مثل تحلیلھ أل
.، وتصنیفھ ألنواع العلل وأنواع الحركة وأنواع النفوس ، وما إلى ذلك ) األول   

الھندسي محللال حین یستنبط النظریة الھندسیة من مجموعة تعریفات " إقلیدس " وقد كان 
.ومبادئ ومصادرات وضعھا منذ البدء   



رائدا للتحلیل الفلسفي ، حین كان " رینیھ دیكارت " ویعتبر أبو الفلسفة الحدیثة الفرنسي 
.یبحث عن المبادئ األولى للموجودات والمعرفة والوقائع األولیة لإلدراك المباشر   

یسمي منھج الظواھر في مرحلة من مراحل نموه الفكري " آدموند ھوسرل " كما كان 
.حلیال للمعطیات الظاھراتیة بالمنھج التحلیلي ، ت  

وھكذا یمكننا القول أن منھج التحلیل عند األنجلیز المعاصرین لیس منھجا جدیدا ، وإنما 
تطویر لمنھج طویل ممتد عبر التاریخ ، أضافوا إلى معناه عناصر جدیدة ، وطبقوه على 

ق والعلوم المشكالت الفلسفیة في أضواء جدیدة ھي أضواء التطورات المعاصرة في المنط
.الطبیعیة ، أو أضواء الفروض األساسیة  التي نعتقد بھا في حیاتنا الیومیة وحیاتنا العلمیة   

ولم یكن التحلیل أمرا مألوفا عند الفالسفة من قدیم ، بل كان مألوفا أیضا عند علماء الطبیعة 
.والریاضیات ، وفي تفكیرنا في حیاتنا الیومیة   

ا لواء التحلیل منھجا ؟من ھم الفالسفة الذین حملو  

:ال نخطئ إذا قلنا أن ھناك العدید منھم لعلنا   

.جورج مور*  

.برتراندرسل*  

.قتجنشتین *  

.وھذا ما سنتناولھ في المحاضرة القادمة  بحول هللا   

 

 

 

 

              
  

 

 



 

  

   

  
 


