 :مداخل توصيفية ،وحقول حبثية  ،وأدوات مساعدة

(إعداد :أمحد احلمدي

النسخة الثانية:

تاريخ الفكر اإلسالمي:
م

(اسم املقرر/الـمادة/احلقل)
 .1نـــــشـــأة الـــديــــن  -علي سامي النشار

1

2

المراجع المقترحة (  212كتاب)

مدخل أويل عام)

3

 .2الـــــدين  -محمد عبد الله دراز

 .4علم الأديان  -خزعل الماجدي

 .3مدخل لدراسة الأديان -عبد الله سمك

 .1العقيدة الإسلامية وأسسها – عبد الرحمن حبنكة الميداني

 .2اللــــــه  -العقاد

 .1مناهج الاستدلال على مسائل العقيدة في العصر الحديث :مصر أنموذجا  -أحمد قوشتي

 .2الدرس العقدي المعاصر  -عمرو بسيوني

 .1أبجديات البحث في العلوم الشرعية – فريد الأنصاري

4
5

.1مناهج البحث العلمي– عبد الرحمن بدوي

 .2تصميم البحوث – جون كريسول

 .3مناهج البحث الفلسفي  -محمود زيدان

6

.1جامع بيان العلم وفضله – ابن عبد البر

 .2تعلم كيف تــ ـدرس؟ رونتري

 .3الـتعلـم :ميادينه وتطبيقاته – كلاين

 .1علم الكلام (المعتزلة-الأشاعرة -الز يـدية)

 -أحمد محمود صبحي

7
(مداخل توصيفية مشولية)

8

9

اترخيه ونقده

 .2مذاهب الإسلاميين
 عبد الرحمن بدوي .1تاريخ المنطق عند العرب  -رشـر

 .3المرجع في علم الكلام  -تحرير :شميتكه
 .4فلسفة المتكلمين  -ولفسون
 .2مدخل إلى المنطق الصوري -محمد مهران(ونحوه)

 .5الفلـسفة الإسـلاميــة  -ماجد فـخري
 .6نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام  -علي سامي النشار
 .3الـشــمسـية في الـقواعد المنطـقية – القزويني (أنموذج دراسي)

 .7المدخل إلى دراسة علم الكلام -حسن الشافعي
 .8فلسفة علم الكلام  -علي محمود العمري
 .4نــقـض الـمنطق/الرد على المنطقيين
 -ابن تيمية (أنموذج تطبيقي)

.1رسالة الآداب  -محي الدين عبد الحميد

1

10

 .1الفلسفة في الإسلام :دراسة ونقد
(يف السياق العريب واإلسالمي)

 -عرفان عبد الحميد

 .2أفلاطون في الإسلام

 .3أرسطو عند العرب

 .4أفلوطين عند العرب

.5الفلسفة في الوطن العربي في مائة عام

 -عبد الرحمن بدوي

 -عبد الرحمن بدوي

 -عبد الرحمن بدوي

 -مركز دراسات الوحدة العربية

 .1الاتجاهات العامة في الأبحاث التار يخية -صالح العلي
 .2منهج البحث في التاريخ  -محمد الوافي

11

 .3المقدمة – ابن خلدون

12

13

14

(اترخيها ومناهج دراستها)

اترخيه وأصوله

اترخيه وأصوله

15

16

اترخيه ،ومباحثه ،وبعض قضاايه
املعاصرة

 .4موجز تاريخ العالم – و يلز
 .5التاريخ الـكبير ومستقبل البشر ية
 فريد سباير .6تاريخ العرب قبل الإسلام
 -محمد سهيل طقوش

.7الوجيز في التاريخ الإسلامي – محمد سهيل طقوش

.10المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام
 -جواد علي (مرجع بحثي)

.8حاضر العالم الإسلامي  -لوثروب ستودارد

.11قصة الحضارة – ديورانت (مرجع بحثي)

.9لماذا يهيمن الغرب اليوم؟  -إيان موريس

 .5نور اليقين – الخضري

 .1مصادر السيرة النبو ية وتقويمها  -فاروق حمادة

.3الفكر التار يخي بالمدينة المنورة  -ياسر نور

 .2مصادر السيرة  -محمد يسري سلامة

.4كتابة السيرة النبو ية لدى العرب المحدثين -حسن بزاينية

(أنموذج دراسي)

.6سبل الهدى والرشاد -الصالحي =

 .1المدخل لدراسة القرآن  -أبو شهبة

 .3الإتقان  -السيوطي

 .5جامع البيان – الطبري

(مرجع بحثي وأنموذج تطبيقي)

 .2التفسير والمفسرون – الذهبي

 .4العلمانيون والقرآن الـكريم – أحمد الطعان

.6الـكشاف  -الزمخشري

(مرجع بحثي وأنموذج تطبيقي)

 .1شرح الحديث النبوي  -الشر يف العوني

 .4السنة ومكانتها في التشر يع -مصطفى السباعي

.7رد الحديث من جهة المتن  -معتز الخطيب

 .2شرح الحديث في ألف عام  -جو يل بليشر

.5مناهج المحدثين في نقد الروايات التار يخية -البغدادي

 .8الموطأ – مالك بن أنس (أنموذج تطبيقي ودراسي)

 .3تـحرير علوم الـحديث  -عبد الله الجديع (ونحوه من ال كتب الدراسية)

.6نقد الحديث بالعرض على الوقائع والمعلومات التار يخية  -سلطان العكايلة

 .3تاريخ التشر يع الإسلامي (الإمامي) -عبد الهادي الفضلي

.1تاريخ المذاهب الإسلامية– محمد أبو زهرة

.2الفكر السامي في تاريخ الفقه – الحـجوي الفاسي

.1أصول الفقه :النشأة والتطور

.3المدخل الفقهي العام

 .6مشكلات أصول الفقه

 -يعقوب الباحسين(=ونحوه)

– مصطفى الزرقا

– علي محمد الشهري

 .4المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي
 .2الوجيز في أصول الفقه
–عبد الـكريم زيدان (=ونحوه)

 فتحي الدريني.5علاقة علم أصول الفقه بعلم الكلام
 -محمد شتيوي

 .9صحيح البخاري

(أنموذج تطبيقي ودراسي)

 .4القراءات المعاصرة والفقه الإسلامي-عبد الولي الشلـفي
.5الشر يعة :النظر ية والممارسة والتحولات  -وائل حلاق

.9من النص إلى الواقع
-حسن حنفي

(أنموذج للقراءة المعاصرة لأصول الفقه وتار يخه)

 .7نقض افتراءات المعاصرين حول أصول الفقه  -علي الجاموس
.10جدل الأصول والواقع
 .8تاريخ النظر يات الفقهية – وائل حلاق

-حمادي ذويب

(أنموذج للقراءة المعاصرة لأصول الفقه وتار يخه)

2

 .3الـــموافـــقات  -الشاطبي

.1الرسالة  -الشافعي
17

18

19

مناذج من مدارس مذهبية

اترخيها وآداهبا

21

(مناذج)

22

23

24

25

 .2المستصفى في أصول الفقه  -الغزالي
 .1تاريخ الأدب العربي – الرافعي(ونحوه)

 .3أساسيات اللغة العربية -الهاشمي

 .2المزهر في علوم العربية  -السيوطي

.4طبقات فحول الشعراء  -ابن سلام

واتريخ التصوف = مناذج مقارنة

مناذج توصيفية

.5تاريخ الشعر الحديث – أحمد قبش

 .8الحيوان  -الجاحظ

.6اتجاهات الشعر العربي المعاصر  -إحسان عباس
.7الموازنة بين الشعراء – زكي مبارك

 .2الإعجاز البلاغي  -محمد محمد أبو موسى

 .1المستفاد من قصص النبيين – عبد الـكريم زيدان

20

.6العدل والإنصاف -الورجلاني (إباضي)

 .4فرائد الأصول  -الأنصاري(إمامي)

 .1التفكير البلاغي عند العرب  -حمادي صمو

اترخيها وفنوهنا

.5الفصول اللؤلؤ ية  -إبراهيم الوزير (زيدي)

 .3جواهر البلاغة  -الهاشمي

 .2القصص القرآني – صلاح الخالدي

 .9شرح نهج البلاغة  -ابن أبي الحديد

 .4دلائل الإعجاز  -الجرجاني

.3موسوعة صفات الأنبياء من قصص القرآن الـكريم – عقيل العقيل

.1فقه الدعوة

.3مراجعات في الفكر والدعوة والحركة

.4من التنمية إلى التزكية

.7ألـيس الصبح بقريب

.9الدعوة للإصلاح

– عبد الرحمن حبنكة الميداني

 -عمر عبيد حسنه

 -عمر عبيد حسنه

– الطاهر بن عاشور

 -محمد الخضر حسين

.2تجديد الوعي

.5مقدمات في النهوض بالعمل الدعوي

.6رجال الفكر والدعوة

 .8الـحق الـمر (مقالات إسلامية)

.10الشهود الحضاري للأمة الإسلامية

 -عبد الـكريم بكار

 -عبد الـكريم بكار

– أبو الحسن الندوي

 -محمد الغزالي

 -عبد المجيد النجار

.1فيض الخاطر – أحمد أمين

.2رسائل ومقالات – الطاهر بن عاشور

.3رسائل ومقالات– محمد الخضر حسين

.4وحي الرسالة  -الز يات

.5مقالات  -العقاد

.1المدارس الأخلاقية في الفكر الإسلامي

 .2تاريخ التصوف الإسلامي

.3الفلسفة الأخلاقية

.4الأخلاق إلى نيقوماخوس

.5التاـسـوعات

 -مجموعة مؤلفين

 -عبد الرحمن بدوي

 -أحمد محمود صبحي

 -أرسطو

 -أف ْلُوطين

.6العـقـل الأخـلاقي العربي

.7إحياء علوم الدين

.8ر ياض الصالحين

.9مدارج السالـكين

.10الـــتعر يف بروضة الـــحب الشر يف

.11رسائل ابن عربي

 -محمد عابد الجابري

 -الغزالي

-النووي

 -ابن القيم

 -ابن الـخطيب

 -ابن عربي

 .1فــــلسفة الغــــلاة

 .3مــعـمار الفكر المعتزلي

 .5إشكالية الفكر الزيدي في اليمن

 .7الإباضــــية

 .9الحركة الغنوصية

 -عبد الرزاق محمد

 -سعيد الغانمي

-المسعودي

– علي يحيى معمر

 -الخوري بولس الفغالي

 .2سلسلة :تاريخ الفرق الإسلامية

 .4مقالات الإسلاميين

 .6الفرق بين الفرق

 .8الـفصل في الـملل والنحل

 .10الـملل والنحل

 -محمد إبراهيم الفيومي

 -الأشعري

 -البغدادي

 -ابن حزم

 -الشهرستاني

.1الكلام في التوحيد

.2منهج المتكلمين في إثبات وجود الله

.3القضاء والقدر في الإسلام

.4السلف المتخيل

.5الــفــتـــنـــة

.6من تاريخ الإلحاد في الإسلام

 -الحبيب عياد

-صالح الرقيب

 -فاروق الدسوقي

 -رائد السمهوري

 -هشام جعيط

 -عبد الرحمن بدوي
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26

مناذج مقارنة

 -الفخر الرازي(أشعري)

-ابن تيمية(حنبلي)

-القاضي عبد الجبار (معتزلي)

-الإمام زيد(زيدي)

 -الصدوق (إمامي/شيعي)

-المصعبي(إباضي)

 -الـكرماني(إسماعيلي)

 .1تــهافت الفلاسفة -الغزالي

27

28

 .1أساس التقديس

.2الرسالة التدمرية

 .3شرح الأصول الخمسة

 .4الـمجموع

 .5الاعتـــقادات

 .6معالم الدين

.7راحة العقل

(موضوعاهتا واترخيها ،وحضورها العريب)

 .1أسس الفلسفة  -توفيق الطو يل
 .1مشكلة الشر ووجود الله

29

 سامي عامري.1دليل الحركات الإسلامية في العالم
مركز الدراسات السياسية(الأهرام) .2الحركات الإسلامية المعاصرة

30
مناذج توصيفية وحاالت دراسية

 مركز دراسات الوحدة العربية.3الشهود الحضاري للأمة الإسلامية  -النجار
 .1حصيلة العقلانية والتنوير في الوطن العربي في
مائة عام  -مجموعة مؤلفين
 .2التنمية العصية من التبعية إلى الاعتماد على
النفس في الوطن العرب  -يوسف صايغ
.3سلام ما بعده سلام :ولادة الشرف الأوسط

31
مناذج حديثة ومعاصرة

– ديفيد فرومكين
.17العمل الديني وتجديد العقل– طه عبد الرحمن
.18تجديد المنهج في تقويم التراث–طه عبد الرحمن

 .2تــهافت التهافت -ابن رشد

 .2المدخل إلى الفلسفة – وليم إيرل

 .3الشفاء – ابن سينا (أنموذج بحثي)

.3تكوين العقل الحديث  -جون راندل

 .5الفلسفة في الوطن العربي في مائة عام

 .4تاريخ الفلسفة الغربية  -برتراند رسل

 -مجموعة مؤلفين

.2موقف العقل والعلم والعالم ...

 .3التطور والأسئلة الـكبرى

 .4الموت الرحيم للإلحاد المعاصر

 -مصطفى صبري

 -دافيد ستاموس

 -فيليب نيمو

 .4الاتجاهات الوطنية في الأدب الحديث

 .7ما بـعد السلفية – أحمد سالم

– محمد محمد حسين

 -محمد أبو رمان

.5علماء الإسلام :تاريخ المؤسسة الدينية السعودية
– محمد ملين

 .8زمن الصحوة  -ستيفان لاكروا

.6الوهابية بين الشرك وتصدع القبيلة

 .9البهائية والنظام العالمي الجديد

 -خالد الدخيل

 -أحمد سراج الدين

 .4التفكير العلمي  -فؤاد زكر يا

.6أليس الصبح بقريب

 .10الإصلاح السياسي في الفكر الإسلامي

 .5تجديد الفكر العربي -زكي نجيب محمود

 .11حركة العصر الجديد
 -هيفاء الرشيد

.22الأعمال الكاملة – الطهطاوي

.12سلسلة الإسلام  -أحمد أمين

.7العرب والحداثة  -بلقزيز

.13نقد العقل العربي  -الجابري

.23الأعمال الكاملة  -الأفغاني

.8وجهة العالم الإسلامي  -مالك بن نبي

.9شروط النهضة  -مالك بن نبي

.14المنهج في فهم الإسلام  -يحيى محمد

.24الأعمال الكاملة – محمد عبده

.10مـفـهـوم الـعـقـل

.11تجديد الفكر الديني

.15إصلاح العقل

.16صونا للفلسفة والدين

 -عبد الله العروي

 -محمد إقبال

 -أبو يعرب المرزوقي

 -أبو يعرب المرزوقي

 -طاهر بن عاشور

.19روح الــــديــن – طه عبد الرحمن

.20سؤال الأخلاق – طه عبد الرحمن

.21روح الحداثة  -طه عبد الرحمن
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 .1عــلــم الــنفس الـدينــي
32

النفسي واالجتماعي

 -سير يل بيرت

 .2الدين والتحليل النفسي

 .3علم الاجتماع الديني

 .4الأشكال الأولية للحياة الدينية

 .5المرجع في سيسيولوجيا الدين (كتاب أكسفورد)

-أر يك فروم

 -سابينو أكوافيفا وبيس انزو

– دوركايم

 -تحرير :بيتر كلارك

 .2المسيحية  -أحمد شلبي

 .3الإسلام  -أحمد شلبي

 .4أديان الهند الـكبرى  -أحمد شلبي

33

 .1اليهودية  -أحمد شلبي

34

 .1أساس الدين  :تعاليم الديانة اليهودية و قواعد إيمانها  -هلال فارحي

 .2دلائـل الـحائرين  -موسى بن ميمون

35

 .1علم اللاهوت العقيدي – موريس تاوضروس

 .2الــمياـمــيـر -أبو قرة ثيودوروس
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 :مداخل توصيفية ،وحقول حبثية
| (إعداد :أمحد احلمدي

|

النسخة الثانية:

( 93كتاب)
الاستشراق :أهدافه ووسائله

1

 -محمد فتح الله الز يادي

4

5

6

7

8

9

 -ساسي الحاج

 -يوهان فوك

للشرق  -إدوارد سعيد

مناهج البحث في الإسلاميات لدى المستشرقين  -محمد البشير مغلي

2

3

نقد الخطاب الاستشراقي

تاريخ حركة الاستشراق

الاستشراق :المفاهيم الغربية

(اتريخ فلسفي وحضاري)

قصور الاستشراق:
منهج في نقد العلم الحداثي
 -وائل حلاق

مناهج المستشرقين – مجموعة باحثين (اليونسكو)

آلام العقل الغربي

تاريخ الفكر الغربي

تاريخ الفلسفة الحديثة

تكوين العقل الحديث

تاريخ الفلسفة الغربية

 -تارناس

 -غنا سكيربك

 -يوسف كرم

 -جون راندل

 -برتراند رسل

الدراسات العربية

الاستشراق الفرنسي في المغرب والمشرق:

والإسلامية في الجامعات

من خلال المجلة الآسيو ية

الألمانية  -رودي بارت

 -محمد العربي معريش

الاستشراق الألماني

الاستشراق الأمريكي

 -سوزان مارشاند

 -دوجلاس ليتل

تاريخ الفكر العربي والإسلامي

تاريخ الفكر في العالم الإسلامي

 -أورفوا

 -كروث ايرنانديث

العقيدة والشر يعة

موسوعة المستشرقين – عبد الرحمن بدوي
المستشرقون  -نجيب العقيقي

الإسلام دين المستقبل

الإسلام ومصير الإنسان

 -روجيه جارودي

 -شارلز إيتون

الدعوة إلى الإسلام

تاريخ علم الكلام الإسلامي

المرجع في علم الكلام

فلسفة المتكلمين

علم الكلام

 -توماس أرنولد

 -تيلمان ناغل

 -تحرير :شميتكه

 -ولفنسون

 -جوز يف فان إس

 -جولد تسيهر

القرآن في دراسات المستشرقين
 مشتاق بشير الغزالينبوة محمد في الفكر الاستشراقي المعاصر

– لخضر شايب
افتراءات المستشرقين والحداثيين على
أصول الشر يعة  -هاني محمود حسن

مذاهب التفسير الإسلامي

تاريخ القرآن

كتاب تاريخ القرآن لنولدكه (ترجمة وقراءة نقدية)

دفاعا عن القرآن

 -جولد تسيهر

 -نولدكه

 -رضا محمد الدقيقي

 -عبد الرحمن بدوي

مناهج تحليل الأحاديث
في الدراسات الغربية
 -هرلد موتسكي

النزاع على السنة
 -جوناثان براون

 محمد في مكة محمد في المدينة -مونتجمري وات

دفاع عن محمد
-عبد الرحمن بدوي

براهين النبوة

الوجود التار يخي للأنبياء

– سامي عامري

– سامي عامري

مدخل إلى الفقه الإسلامي

أصول الفقه المحمدي

أصول الفقه المحمدي لشاخت

الشر يعة :النظر ية والممارسة

 -جوز يف شاخت

 -جوز يف شاخت

(دراسة نقدية)  -محمد الأعظمي

والتحولات  -وائل حلاق
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روح الشر يعة الإسلامية

إحياء التشر يع الإسلامي

ديناميات الشر يعة الإسلامية والتحولات الاجتماعية السياسية

 -جون بول شارناي

-ليونارد وود

 -تيموثي ب  .دانيالز

المستشرقون ونظر ياتهم في نشأة الدراسات اللغو ية

 -إسماعيل عمايرة

فلسفة الاستشراق وأثرها فى

اللغة العربية

الأدب العربى المعاصر

 -مجموعة مستشرقين

 -كيس فيرستنغ

 -أحمد سمايلوفتش

التراث اليوناني في الحضارة

بحوث ألمانية في الأدب العربي

تاريخ الفلسفة الإسلامية

تاريخ الفلسفة في الإسلام

أبعاد صوفية في الإسلام

 -هنري كوربان

 -ت ج دي بور

 -آنا ماري شميل

الإسلامية  -بدوي

أصول الشعر العربي

تاريخ الأدب العربي

 -مرجليوث

 -كارل بروكلمان

في التصوف الإسلامي وتار يخه

 -نيكلسون

آلام الحلاج
 -ماسينيون

تاريخ الشعوب الإسلامية
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الاستشراق والتاريخ الإسلامي

علم التأريخ عند المسلمين

مغامرة الإسلام

تاريخ المجتمعات الإسلامية

حاضر العالم الإسلامي

 -فرانز روزنتال

 -هودجسون

 -أيرا م .لابيدس

– لوثروب ستودارد

-فاروق فوزي

كارل بروكلمانسلام ما بعده سلام :ولادة
الشرف الأوسط–ديفيد فرومكين
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شمس العرب تسطع على الغرب

 -زجريد هونكه

العلم والتعليم:
تعليم العلوم وتعلمها في المجتمعات الإسلامية

 -عبد الله الوهيبي
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 -حميد دباشي

 -حميد دباشي

-

غاياتري سبيفاك

تجربة الإسلام السياسي

الإسلام وخرافة المواجهة

الأمومة عند العرب

 -أوليفيه روا

 -فريد هاليداي

 -و يل كين

 -جوز يف مسعد

معذبوا الأرض  -فانون
الثقافة والإمبر يالية – إدوارد سعيد
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ما بعد الاستشراق

هل يستطيع غير الأوروبي أن يفكر؟

هل يستطيع التابع أن يتكلم؟

اشتهاء العرب

 -باتر يك هايني

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 -مايكل كوك

 -جورج صليبا

 -جورج مقدسي

 -جورج مقدسي

 -سونيا برينتيس

الاستشراق الجديد :مقدمات أولية

إسلام السوق

العلوم الإسلامية وقيام النهضة الأوروبية

نشأة الإنسانيات

نشأة الكليات

الدراسات الثقافية ودراسات ما بعد

بشرة سوداء وأقنعة بيضاء  -فانون

موقع الثقافة  -هومي بابا

مقدمة في علم الاستغراب – حسن حنفي

المركز ية الغربية  -عبد الله إبراهيم

الشرق في الغرب – جاك غودي

أديان قديمة وسياسة حديثة

الإسلام والرق

المرأة في العصور الوسطى الإسلامية

 -مايكل كوك

 -جوناثان براون

 -غافن هامبلي

ال كولونيالية – تحرير :مصلح النجار
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