
 

 الجامعة األردنية
 قسم الفلسفة/اآلدابكلية 

===================== 
 

 (اهدكتور)    هابرماس   :المادة
 (الدكتور وليد عطاري: مدرسها)     (3393032: )رقمها

 

 التوجهات الفكرية لهابرماس  :أوالً 

 

 هابرماس والنظرية النقدية :ثانياً 

 (محمد آفاية) 15 – 51  األسس الفلسفية للنظرية النقدية  - 

 (مهيبل) 909 – 792 مدرسة فرانكفورت والمهام النقدية  - 

 (حسن مصدق)  25 – 702       

 (آفاية)  90  -  14  المشروع الفلسفي لهابرماس - 

 (مهيبل) 971 – 950 طبيعة الفعل الفلسفي:  المنطلقات األساسية للنقد  - 

 

المعرفة والمصلحة ، : هابرماس ) 11 – 9                     نظرية المعرفة والمصلحة     :ثالثاً 

 (ترجمة جورج كتوره

     نقد هيجل لكانط - 

     نقد ماركس لهيجل - 

  فكرة نظرية المعرفة كنظرية للمجتمع - 

  

 (  البراجماطيقا 74 – 57ص)  قنية والعملية ، والتحررية المصالح الت 

 (.المعرفة والمصلحة ، ترجمة حسن صقر: هابرماس )  29 – 927                                       

 

 

 



 (مهيبل) 920  - 912   العقالنية: نظرية التواصل  :رابعاً 

 (مقالة وليد عطاري  ، هابرماس) حقيقية الفعل التواصلي - 

 

 الحداثة :خامساً 

 (الحداثة: هابرماس ) 92 – 51   الحداثة: هابرماس  - 

 (مهيبل)  987 – 920 لحداثة وما بعدهاالتواصل بين ا- 

 (آفاية)  599 – 509 (الحداثة والعقالنية)جدل الحداثة والتواصل - 

 :المراجع 

 

 المعرفة والمصلحة ، ترجمة جورج كتوره:  يورغن هابرماس  -

 المعرفة والمصلحة ، وترجمة حسن صقر:   يورغن هابرماس -

 الحداثة وخطابها السياسي ، ترجمة جورج ثامر:  يورغن هابرماس -

 العلم والتقنية كآيديولوجيا:  يورغن هابرماس -

 بعد ماركس:  يورغن هابرماس -

 .الفلسفة األلمانية والتصوف اليهودي :يورغن هابرماس  -

 

 :دراسات عن هابرماس  -

 ة النقدية المعاصرة الحداثة والتواصل في الفلسف: محمد نور الدين آفاية 

 عمر  مهيبل   إشكالية التواصل في الفلسفة الغربية المعاصرة

 النظرية النقدية التواصلية:  حسن مصدق 

 النظرية االجتماعية من بارسونز الى هابرماس :كريب ، إيان 

 .5998مجلة جامعة دمشق للعلوم اإلنسانية " الحقيقة"تصور هابرماس لـِ :وليد عطاري 

 

 

 :أجنبية  مراجع

- Habermas , J. , Communication and  the Evolution of Society 

 

- Habermas, J. , Knowledge and Human Interests 

 

- Habermas, J. , Observation  on the Situation of the Age 

 

- Held, David   , Introduction to Critical Theory 

 

- Bernstein, R.   , Habermas & Modernity 

 

-        Bernstein , J.M.,  Recovering Ethicle Life:  Habermas & the Future of 

Critical theory. 

 


