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  باسمة عبد العالى كاظم  اســم الباحـث
أسس االتجاه النقدى وأثره على الرؤية الفكرية   عـنـوان البحث

  اإلصالحية عند زكى نجيب محمود
  المنوفية  جـامـعــــة
  اآلداب  كـلـيـــــة
  الفلسفة  قـســــــم
  )م٢٠٠٨ (الدكتوراه  الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  دف الدراسةه
أسس االتجاه النقدى : يدور موضوع البحث حول ستة محاور رئيسية

عند زكى نجيب محمود، ومكونات نزعته الفنية، وأثر النزعة النقدية 
علىرؤيته األخالقية عامة وأثرها على الفكر العربى اإلسالمى، وأثر النزعة 

حفوظ، واثر النقدية على اإلصالح االجتماعى، الذى دعا إليه زكى نجيب م
النزعة النقدية على اإلصالح السياسى، وتقييم محاوالته اإلصالحية وهل أتت 

  .ثمارها فى المجتمع العربى واإلسالمى
  منهج الدراسة

تحليل أحداثا فكرية فى التاريخ ونقدها والمقارنة بينها ، واعتمدت 
 تاريخ الدراسة على المنهج التحليلى، وبالتالى فاألسلوب المستمد من دراسة

هو لمحاولة فهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل من خالل دراستهم لألحداث 
فالدراسات للمصادر والبيانات تساعد . الماضية والتطورات التى مرت عليها
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على الكشف عن األصول الحقيقية لموضوع الدراسة، وظروف نشأته، 
  .وإيجاد الروابط والعالقات بين اآلراء بشأن مشكلة البحث 

  تاجات الدراسةاستن
إن زكى نجيب محمود رائد االتجاه النقدى الفلسفى فى الفكر العربى  -١

  .المعاصر
إن نزعته الوضعية ال يمكن إساءة فهمها كما زعم بعض خصومه،  -٢

فلم يكن مروجا التجاه لم يؤمن به، فقد وظف إيجابيات المنطقية 
الوضعية والتحليل فى دراسة واقعنا العربى ومحاولة تقويمه 

 .إصالحهو

 .إن النقد عند زكى نجيب محمود يحمل الطابع اإلصالحى -٣

لقد أقام زكى نجيب محمود منهجه فى نقد الالمعقول على نظرة  -٤
موضوعية معتدلة للتراث، ولقد ارتضى أستاذنا األسلوب التحليل 

 .العلمى فى نقد الالمعقول

إن عالمات الوعى عند زكى نجيب محمود كانت تبدو واضحة فى  -٥
ولقد انعكس .  الرأى العام وتنويره وتثقيفه، والبعد عن تلقينهتربية

ذلك على وجهات النظر التنويرية واإلصالحية لديه، ونقده الذى 
 .تناول سلبيات حياتنا االجتماعية

إن الوعى والحرية عند زكى نجيب محمود يتمثل فى االنطالقة  -٦
ثل ذلك األساسية والدعامة النقدية للتنوير واإلصالح، ولقد تم

 .بوضوح فى رفضه النزعات الفوضوية والجبرية

  
  


