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 (دكتوراه) إشكاليات في الفكر العربي المعاصر:  المادة 
 (4393032:   )رقمها

 أحمد ماضي. د:   أستاذ المادة
 
 

ن الطالب بالنظر إلى تعذر دراسة كافة اإلشكاليات ، كما هي مذكورة في وصف المادة ، فإ 
 .مدعو إلى اإلحاطة بعدد منها

 
بمقتضى نظام  2/4ر5+  بادئ ذي بدء ، أحيط الطالب علمًا ، بأن عالمة النجاح هي ج 

 .النقاط 
 
أما . المخصصة ألعمال الفصل% 03من   %03سأعقد امتحانًا تحريريًا أخصص له  

 :مرجعيته فهي 
 
ت الندوة  الفكرية التي نظمها مركز بحوث ومناقشا/أزمة الديمقراطية في الوطن العربي ( أ

 .دراسات الوحدة العربية

 
 .ما هي الدييموقراطية ؟ حكم األكثرية أم ضمانات األقلية/ االن تورين ( ب

 
 %.55ثم سأعقد اختبارًا ثانيًا ، أخصص له 

 
 

 :يختار الطالب كتابًا من الكتب التالية



 مشكلة الحرية/ ابراهيم زكريا. د ( أ
 .من الحريات إلى التحرر/ي محمد عزيز الحباب. د  ( ب

 .مفهوم الحرية/عبد اهلل العروي ( ج
 .الحرية ومشكلتها في البلدان المتخلفة/ منيف الرزاز. د ( د
 .عن الحرية أتحدث / زكي نجيب محمود . د(  هـ
 .على أن يلم الطالب بما يتصل بهذا الموضوع من مراجع أخرى 
 
أو العلمانية أو تطبيق  اإلنسانقوق كل طالب مدعو إلى أن يعد تقريرًا عن التراث أو ح 

، %55إللقائه في السيمنار ، وسأخصص له الحضارات ( حوار )الشريعة أو العولمة أو صدام 
ذا تعذر . على أن يؤخذ بعين االعتبار أن المادة هي إشكاليات في الفكر العربي المعاصر وا 

 .إلقاؤه ، فيّقدمه لي
 
 :فمرجعيته هي  %43أّما االمتحان النهائي المخصص له  
 .رؤية في الفكر العربي المعاصر / أحمد ماضي. د - أ

 .الفكر العربي في عالم سريع التغير/ أحمد ماضي. د  - ب

 .الصحوة اإلسالمية في ميزان العقل/ فؤاد زكريا. د - ج
 .إشكاليات الفكر العربي المعاصر/ محمد عابد الجابري. د - د
 
 
 

 أتمنى لكم التوفيــــق
 
 

 دةأستاذ الما         
 أحمد ماضـــي.  د.أ    

 
  

 



 :مراجع عامة 
 
 :محمد عابد الجابري.د

 دراسة تحليلية نقدية/الخطاب العربي المعاصر - أ
 إشكاليات الفكر العربي المعاصر - ب

 
 :محمود أمين العالم

 الوعي والوعي الزائف في الفكر العربي المعاصر - أ
 الفكر العربي بين الخصوصية الكونية - ب

 
 :محمد عزيز الحبابي. د

 مفاهيم مبهمة في الفكر العربي المعاصر
 

 :عبد اهلل العروي
 االيديولوجيا العربية المعاصرة

 
 :محمد جابر األنصاري. د
 للفكر العربي وصراع األضداد 
 
 ليفين.أ.ز

 أنور محمد ابراهيم. د: ترجمة 
 5145 – 5151تطور الفكر االجتماعي العربي   - أ

 ...(ض التيارات غير الماركسية حول بع)تطور الفكر االجتماعي العربي   - ب

 حمدي عبد الحافظ: ترجمة 
 محمد فراج وآخرون. د: مراجعة 

 
 
 



 :محمد وقيدي 
 قراءة نقدية في الفلسفة العربية المعاصرة/ حوار فلسفي  - أ

 .دراسات في الفلسفة العربية المعاصرة/بناء النظرية الفلسفية  - ب

 
 :كمال عبد اللطيف

 لمعاصرةقراءات في الفلسفة العربية ا - أ
 حوار نقدي مع بعض أسئلة الفكر العربي/ الحداثة والتاريخ   - ب

 نقد العقل أم عقل التوافق - ج
 

 :منتدى الفكر العربي 
 المضمون واألسلوب/الخطاب العربي  
 

 :محمد جمال باروت 
 الدولة والنهضة والحداثة 
 

 :احمد ماضي 
 .الواقع العربي وتحديات األلفية الثالثة: كتاب /رؤية في الفكر العربي المعاصر - أ

 .الفكر العربي في عالم سريع التغير:كتاب /الفكر العربي في عالم سريع التغير  - ب

 
 :علي حرب 

 أزمة المشروع الحضاري العربي بين التراث والحداثة 
الحضاري العربي بين التراث  المشروع: كتاب/المدخالت الثالث والكلمية الختامية

 .خالد الكركي وآخرون/والحداثة
 

 
 
 

 
 



 :مراجع خاصة
 

 :عادل ضاهر 
 األسس الفلسفية للعلمانية 
 

 : شبلي العيسمي
 العلمانية والدولة الدينية 
 

 :محمد عابد الجابري. د
 الدين والدولة وتطبيق الشريعة 
 

 :حسين أحمد أمين 
 الميةالدعوة إلى تطبيق الشريعة اإلس - أ

 .دليل المسلم الحزين: كتاب/فرص نجاحنا في إقامة مجتمع على أسس إسالمية - ب

 
 فؤاد زكريا. د
 الصحوة اإلسالمية في ميزان العقل 
 

 آالن تورين
 .ما هي الديموقراطية ؟ حكم األكثرية أم ضمانات األقلية 
 .حسن قبيسي: ترجمة  
 

 روبرت دال
 الديمقراطية ونقادها 
 اس مظفرنمير عب: ترجمة  
 فاروق منصور. د: مراجعة  
 
 



 عصمت سيف الدولة. د
 الطريق إلى الديمقراطية أو سيادة القانون في العطف العربي 
 

 :سعد الدين ابراهيم وآخرون 
بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز / الديمقراطية في الوطن العربيأزمة 

 .دراسات الوحدة العربية
 
 توفيق الشاوي.د
 فقه الشورى واالستشارة 
 
 :ابراهيم زكريا . د
 مشكلة الحرية 
 
 :محمد عزيز الحبابي  3د

 من الحريات الى التحرر
 

 :عبد اهلل العروي 
 مفهوم الحرية 
 
 :نجيب محمود . د
 عن الحرية أتحدث 
 
 :منيف الرزاز . د
 الجزء األول/األعمال الفكرية والسياسية  
 المتخلفة الحرية ومشكلتها في البلدان 
 
 :سليم بركات . د
 مفهوم الحرية في الفكر العربي الحديث 
 



 :ماهر هنانده . د
 مفهوم الحرية في الفكر الفلسفي العربي المعاصر 
 

 :حسن مروه 
 .515 – 5ص :مقدمة /النزعات المادية في الفلسفة العربية اإلسالمية - أ

 .55 -  1: المقدمة +  1 – 5ص : قبل المقدمة / تراثنا كيف نعرفه  - ب

 .252 – 50:  حوار مع فكر حسين مروة  - ج
 

 توفيق سّلوم وآخرون
 .مناقشة ألعمال حسين مروه والطيب تيزيني/الماركسية والتراث العربي اإلسالمي 
 
 طه عبد الرحمن. د
 تجديد المنهج في تقويم التراث 
 
 :حسن حنفي . د
 التراث والتجديد  -أ 
 .التراث والعصر والحداثة: الجزء األول/هموم الفكر والوطن_  ب 
 
 :محمد عابد الجابري . د
 ومناقشات.. دراسات  /التراث والحداثة  
 

 :محمد عمارة 
 05 – 5نظرة جديدة إلى التراث  
 

 :محمود أمين العالم 
 مواقف نقدية من التراث 
 
 
 



 :غالي شكري 
 التراث والثورة 
 

 :عزيز العظمة 
 .501 -504، ص  43 – 55ص .  والتاريخ بين السلطانالتراث  
 
 :فهمي جدعان . د
سالمية أخرى ص    .45 – 50نظرية التراث ودراسات عربية وا 
 

 :محمد فجة 
نصف قرن من المعرفة / مجلة العربي : كتاب /معالجة التراث العربي في مجلة العربي 

 .الجزء األول/واالستنارة 
 
 :محمد عابد الجابري . د

: العولمة: صدام الحضارات ، سادساً : خامساً : المطلوب / قضايا في الفكر المعاصر   -أ
 .نظام وايديولوجيا

 أحمد ماضي
 .العولمة في الفكر العربي المعاصر  -ب

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 


