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كشاف ُ
الكتّاب والمؤلِّفين

٭

�أ

Ǌ Ǌإبراهيم ،رزان محمود :خطاب النهضة والتقدم في الرواية العربية المعاصرة( ،عرض وتحليل) /
إبراهيم أبو هشهش ،ع ،3ص.292
Ǌ Ǌإبراهيم ،عبد اهلل :التمركز والتمثيل السردي لآلخر األدب الجغرافي أنموذجاً ،ع ،1ص.211
Ǌ Ǌإبراهيم ،عبد اهلل :العالم المعاصر وتنازع المركزيات الثقافية ،ع ،3ص.38
Ǌ Ǌإبراهيم ،عبد اهللّ :أمة الكتب األولى ،ع ،18ص.252
Ǌ Ǌإبراهيم ،عبد اهلل :دار اإلسالم :بحث في المفهوم ،والمرجعية الدينية ،والتحيزات الثقافية ،ع ،17ص.41
Ǌ Ǌإبراهيم ،عبد اهلل :االرتحال والتسامح ..القسطنطينية في أعين الرحالة العرب ،ع ،64ص.367
Ǌ Ǌابن أحمد ،فؤاد :اإلقناع بين العنف والعقل في منزلة التعذيب الحجاجية عند ابن رشد ،ع ،19ص.246
Ǌ Ǌابن البراء ،يحيى :اللغة والهوية :وآفاق التنمية ،ع ،5ص.11
Ǌ Ǌابن حمزة ،مصطفى :ترجمة إبراهيم أبو هشهش مقدمة من أجل تأصيل التسامح بين المسلمين،
ع ،7ص.226
Ǌ Ǌابن عاشور ،رافع :الحريات العامة في النظم الديمقراطية ،ع ،25ص.163
Ǌ Ǌابن عبد اهلل ،عبد القادر :الفطرة والدين في نظر القدامى والمحدثين ،ع ،16ص.230
Ǌ Ǌابن عبد اهلل ،عبد القادر :تكامل العقل واإليمان عند ابن رشد ،ع ،5ص.127
Ǌ Ǌابن عمر ،محمد :أسئلة في خطاب االستشراق اإلسباني ،ع ،2ص.217
Ǌ Ǌابن مسعود ،عبد المجيد :ثقافة اإلسالم :ثقافة البناء ،ع ،5ص.234
Ǌ Ǌابن يحيى ،يحيى :أصول التفسير عند اإلباضية من خالل منهج الشيخ أطفيش :القطب في كتابه
«تيسير التفسير» ،ع ،45ص.109
Ǌ Ǌأبو الفتوح ،هالة :تأويل النصوص القديمة :قراءة لتأويل شنكرا لنص األوبانيشاد ،ع ،12ص.114
Ǌ Ǌأبو اللوز ،عبد الحكيم :الفكر السياسي اإلسالمي المعاصر نحو مأسسة القيم وإعادة بناء العالقة
بين الدين والسياسة ،ع ،28ص.193
Ǌ Ǌأبو الوفا ،أحمد :الفكر اإلسالمي المعاصر وقضايا الجهاد والسالم ،ع ،37ص.202
Ǌ Ǌأبو الوفا ،أحمد :دار اإلسالم والنظام الدولي ومنظمة التعاون (المؤتمر) اإلسالمي ،ع ،33ص.94
Ǌ Ǌأبو الوفا ،أحمد :مبدأ التحقق ودفع الشبهات حقا قانونيا وقيمة أخالقية ،ع ،58 - 57ص.119
Ǌ Ǌأبو الوفا ،أحمد :مسألة الخير العامّ في فكر وعمل مؤسسات المجتمع الدولي ،ع ،35ص.161
Ǌ Ǌأبو دوح ،خالد كاظم :رأس المال الثقافي ..مقاربة سوسيولوجية ،ع ،63ص.321
٭ ُمر َّتب على حروف المعجم (.)70 - 1
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Ǌ Ǌأبو رمان ،محمد :تيارات السلم والمصالحة والتضامن في الزمن المعاصر ..أنموذج جودت سعيد،
ع ،42ص.193
Ǌ Ǌأبو زيد ،منى أحمد :اإلمام محمد عبده وقضايا المرأة ،ع ،20ص.271
الدولة والسعادة عند فالسفة اإلسالم ،ع ،70ص.29
Ǌ Ǌأبو زيد ،منى أحمدَّ :
Ǌ Ǌأبو زيد ،منى أحمد :العدالة والشرعية عند مفكري اإلسالم ،ع ،47ص.35
Ǌ Ǌأبو زيد ،منى أحمد :العالقات بين األديان عند العامري والبيروني ،ع ،61ص.43
Ǌ Ǌأبو زيد ،منى أحمد :عالئق الدين بالمجال العام في التصور اإلسالمي والتجربة الكالسيكية اإلسالمية،
ع ،41ص.11
Ǌ Ǌأبو زيد ،منى :التباس المفاهيم واخـتاللها «مفهوم التوازن في الفكر والممارسة» ،ع ،27ص.229
Ǌ Ǌأبو زيد ،منى :الحرية في النظرية والتجربة في الفكر اإلسالمي الوسيط ،ع ،25ص.28
Ǌ Ǌأبو زيد ،منى :المصطلح المدني عند الفارابي وفي الفلسفة اإلسالمية ،ع ،39ص.49
Ǌ Ǌأبو زيد ،منى :مجتمع الخير واألمة الميمونة عند العامري ،ع ،35ص.101
Ǌ Ǌأبو زيد ،منى :نظرية «السعادة» ووسائل تحقيقها في الفلسفتين اليونانية اإلسالمية ،ع ،43ص.129
Ǌ Ǌأبو سعدة ،األمين عبد الحميد :الدول اإلسالمية والدول األُخرى في العصور الوسطى ،ع ،44ص.37
Ǌ Ǌأبو سعدة ،األمين عبد الحميد :المسلمون في بولندا :قراءة في صفحات منسية ،ع ،60 - 59ص.451
Ǌ Ǌأبو شرع ،عزيز :الفكر االعتزالي في الغرب اإلسالمي في القرنين السابع والثامن ..دراسة في االستقبال
النقدي لكتاب (الكشاف) للزمخشري ،ع ،54ص.237
Ǌ Ǌأبو شرع ،عزيز :الهرمنوطيقا وعلم الكالم الجديد :محاولة في تجديد الخطاب الكالمي اإلسالمي،
ع ،31ص.256
Ǌ Ǌأبو شرع ،عزيز :موقف األشاعرة من ابن رشد في األسباب األشعرية ألفول ال ُّرشدية ،ع ،58 - 57ص.223
العمر َّيات أقدم مساجد صدر اإلسالم ،ع ،42ص.367
Ǌ Ǌأبو نقطة ،ياسر محمدُ :
Ǌ Ǌأبو هشهش ،إبراهيم :مدخل إلى الخطاب الجديد حول اإلسالم في ألمانيا ،ع ،2ص.105
Ǌ Ǌاالتحاد الروسي ،وزارة خارجية :ندوة «حوار الحضارات ومستقبل الشرق األوسط» ،ع ،19ص.338
حرية المعتقد نموذجاً ،ع ،51ص.295
حريات اإلنسان األساسية ـ ّ
Ǌ Ǌأجقو ،علي :دور اإلسالم في ضمان وحماية ّ
Ǌ Ǌأجهر ،عبد الحكيم :االستراتيجيات التأويلية في اإلسالم واآلفاق المعاصرة ،ع ،45ص.299
Ǌ Ǌأحميدة ،هبة :الدين العام والليبرالية والمستقبل :نقاشات نظرية ،ع ،23ص.171
Ǌ Ǌاد ناصر ،العربي :جدلية المعرفي والسياسي في الفكر اإلسالمي ،ع ،12ص.104
Ǌ Ǌإدراوي ،العياشي« :سؤال الهرمينوطيقا في الفكر اإلسالمي» :نقلة مفهومية أم نكسة منهجية ،ع ،44ص.225
Ǌ Ǌإدراوي ،العياشي :فكر االستشراف في الثقافة العربية بين موجبات التفعيل وأسباب التعطيل ،ع ،52ص.271
Ǌ Ǌإدريس ،محمد :عالم الغيب وعالم الشهادة ..قراءة في كتب المفكرين القدامى ،ع ،61ص.29
Ǌ Ǌاإلدريسي ،الحسين :ثقافة التسامح القرآنية في أفق الحداثة ،ع ،47ص.331
Ǌ Ǌاإلدريسي ،الحسين :جدل األنا واآلخر في رواية «ليون اإلفريقي» ،ع ،26ص.412
Ǌ Ǌاإلدريسي ،محمد :سوسيولوجيا الدين أم سوسيولوجيا المعتقدات الدينية؟ في دراسة الظاهرة الدينية
المعاصرة ،ع ،58 - 57ص.85
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Ǌ Ǌاألرفة لي ،بالل :الشعرية الصوفية ..موضوعات شعر البالط في األخبار الصوفية المبكرة ،ع ،62ص.301
��ت نَ ًارا ﴾ :كتاب االقتباس م��ن القرآن الكريم
Ǌ Ǌاألرفه لي ،بالل ،وموريس بومرانتزِ ﴿ :إنِّ��ي َآنَ ْس ُ
للثعالبي ،ع ،58 - 57ص.275
Ǌ Ǌأركون ،محمد :علم اإلسالميات( ،ترجمة) هاشم صالح ،ع ،3ص.91
Ǌ Ǌاألرناؤوط ،محمد :إسالم البوسنة :جسر أوروبا إلى العالم اإلسالمي ،ع ،12ص.273
Ǌ Ǌاألرناؤوط ،محمد :فهم العالقة بين اللغة العربية والعروبة الجديدة :ابن تيمية ومحمد الش��افعي
وابن باديس ،ع ،43ص.311
Ǌ Ǌأروين ،روبرت وأحمد عثمان (ترجمة) :خطابات االستشراق ،ع ،31ص.365
Ǌ Ǌإس فان ،جوزف :ازدهار علم الكالم في اإلسالم( ،مراجعة) رضوان السيِّد ،ع ،19ص.366
Ǌ Ǌإسبر ،علي محمد :مشكلة علم اهلل في الفلسفة اإلسالمية وأثرها في الالهوت الكاثوليكي ،ع ،23ص.200
Ǌ Ǌأسد ،طالل :اإلسالم والعلمانية والدولة الحديثة (مقابلة) ،ع ،42ص.385
Ǌ Ǌأسد ،طالل :محمد أسد بين الدين والسياسة ،ع ،34ص.407
Ǌ Ǌاألسد ،ناصر الدين :من عناصر النهضة في اإلسالم مالمح من التربية اإلسالمية ،ع ،1ص.183
Ǌ Ǌأسرة التحرير (مراجعة) :مسيحية ضد اإلسالم حوار انتهى إلى اإلخفاق لودفيغ هاغمان ،ع ،6ص.276
Ǌ Ǌأسرة التحرير (مراجعة) :من بابل إلى التراجمة برنارد لويس ،ع ،6ص.281
Ǌ Ǌأسرة التحرير :حوار مع المستشرق ويلفرد مادلونغ ،ع ،1ص.251
Ǌ Ǌأسرة التحرير :مؤتمر المسؤولية الجماعية والحوار العربي ـ األوروبي ،ع ،8ص.291
Ǌ Ǌاسليماني ،حفيظ :مركزية اإلنسان في البناء الحضاري :رؤية المفكر مالك بن نبي ،ع ،56 - 55ص.347
تكون مسلماً :اإلسالم واإلسالمية وسياسات الهوية ،ع ،34ص.422
Ǌ Ǌإسماعيل ،سلوى :أن
َ
Ǌ Ǌإسماعيل ،صالح :تصورات المدينة الفاضلة نحو عالم أفضل ،ع ،70ص.47
Ǌ Ǌإسماعيل ،فضل اهلل محمد :المسألة السياسية في اإلسالم في القديم والحديث ،ع ،42ص.29
Ǌ Ǌإسماعيل ،فضل اهلل محمد :روح القوانين في التشريع السياسي اإلسالمي« :دراسة مقارنة» ،ع ،39ص.282
Ǌ Ǌإسماعيل ،فضل اهلل محمد :منظومة حقوق اإلنس��ان بين الحق الطبيعي والتكليف الديني لدى
المفكرين المسلمين في األزمنة الحديثة ،ع ،36ص.52
الفردية في الفكر الغربي :مفهومها ونشأتها وتطوّرها ،ع ،25ص.130
Ǌ Ǌإسماعيل ،محسن :الحريات
ّ
Ǌ Ǌإسماعيل ،محمود :دار اإلسالم بين الفقه والتاريخ والجيوبوليطيقا ،ع ،33ص.83
Ǌ Ǌاإلسماعيلي ،أحمد :المؤتمر الرابع للدراسات اإلباضية (الفقه اإلباضي) ،ع ،40ص.254
النص واألرض وجدليات العالئق :علم الكالم اإلباضي نموذجاً ،ع ،35ص.351
Ǌ Ǌاإلسماعيلي ،أحمدّ :
Ǌ Ǌاإلسماعيلي ،أحمد :جدلية العالقة بين النص والواقع في الفكر اإلسالمي ،ع ،6ص.49
Ǌ Ǌأشقرا ،عثمان :التنوير والدين ،ع ،41ص.273
Ǌ Ǌأشقرا ،عثمان :الديانات السماوية ومسألة العقل واإليمان (الرشدية) ،ع ،29ص.341
Ǌ Ǌأشلحي ،يوسف :مداخل المؤتلف اإلنساني ..حقوق الضيافة والجوار ،ع ،67ص.211
Ǌ Ǌاألشهب ،محمد عبد السالم :التسامح ..االعتراف والتحرر ..تأليف :راينر فورست ..ترجمه عن
األلمانية ،ع ،52ص.349
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Ǌ Ǌأشهبون ،عبد المالك :فواتـح السـور في القـرآن الكـريم (الوظائف والرهانات الفنية) ،ع ،24ص.260
Ǌ Ǌأشهبون ،عبد المالك :اإلنسان والكون واالستخالف في القرآن الكريم ..نحو رؤية إسالمية متوازنة،
ع ،68ص.13
Ǌ Ǌأشهبون ،عبد المالك :القرآن الكريم في اإلصالح اإلنساني واالجتماعي ،ع ،64ص.13
Ǌ Ǌأصطيف ،عبد النبي :المعرفة حصيلة الشراكة بين «األنا» و«اآلخر» ،ع ،4ص.126
Ǌ Ǌأصطيف ،عبد النبي :صورة النبي ژ في الكتابات اإلنجلو ـ أميركية :مقدمة منهجية ونماذج ،ع ،2ص.80
Ǌ Ǌأعراب ،عبد الهادي :التعليم الديني في «الجوامع» القروية ..ش��هادات م��ن الماضي وتأمالت في
الوضع الراهن ،ع ،68ص.389
Ǌ Ǌأفاية ،محمد نور الدين :أسئلة اإلصالح والمصالحة :قضايا التاريخ والدولة ،ع ،10ص.21
Ǌ Ǌأفاية ،محمد نور الدين :إعادة التفكير في «أزمة التطور الحضاري في الوطن العربي» :تغطية ندوة
الكويت ـ يناير 2014م ،ع ،43ص.383
Ǌ Ǌأفاية ،محمد نور الدين :الدولة ـ األمة ..قضاياها وتحوالتها المعاصرة ،ع ،68ص.209
Ǌ Ǌأفاية ،محمد نور الدين :الزمن الرقمي وسؤال المؤتلف اإلنساني ،ع ،67ص.349
Ǌ Ǌأفاية ،محمد نور الدين :الفلسفة بين التاريخ واإلبداع جيل دولوز أو التفلسف بالفعل ،ع ،69ص405
Ǌ Ǌأفاية ،محمد نور الدين :مفارقات القيم واألخالق في الفكر الفلسفي المعاصر ،ع ،37ص.379
Ǌ Ǌآل هرموش ،محمود عبود :أسباب وآداب االختالف واالتفاق في الفقه اإلسالمي ،ع ،36ص.99
Ǌ Ǌألشتاين ،جين بتكي :الحرب العادلة وأخالقيات المسؤولية ،ع ،42ص.271
Ǌ Ǌأَلشتاين ،جين بتكي :هل توجد قيم إبراهيمية مشتركة؟ ع ،34ص.164
Ǌ Ǌألشتاين ،جين :وجوه عالقة المسيحية بالشرعية السياسية في الغرب الوسيط ،ع ،15ص.184
Ǌ Ǌإليزبيث .أ .زخارد( :ترجمة) حاتم الطحاوي :رهبان جبل آثوس  Athosوالحكم العثماني المبكر،
ع ،12ص.244
Ǌ Ǌإليوت ،ج .هـ :.مسألة التعايش بين أهل الديانات في التجربة األندلسية ،ع ،26ص.496
Ǌ Ǌإمام ،إمام عبد الفتاح :الجدل في المنطق األرسطي ..وأعمال الفالسفة والمتكلمين ،ع ،46ص.115
Ǌ Ǌإمام ،إمام عبد الفتاح :نظرية السيادة والحقوق الفردية في الدولة الحديثة ،ع ،39ص.151
Ǌ Ǌإمام ،محمد كمال الدين :المواطنة واألزهر ..قراءة في الحالة المصرية ،ع ،53ص.273
Ǌ Ǌأمين ،إميل :األديان واألصوليات في جذور المفاهيم وتحديات الواقع األليم ،ع ،47ص.273
Ǌ Ǌأمين ،إميل :الحق الديني والحق الطبيعي لدى الكاثوليك في العصور الوسطى ،ع ،30ص.65
Ǌ Ǌأمين ،إميل :دور األديان في سيادة مفهوم السالم العالمي ،ع ،37ص.172
Ǌ Ǌأمين ،إميل :رؤية كنسية لقضايا المواطنة والتعددية ،ع ،40ص.115
Ǌ Ǌأمين ،محمد :مفهوم الطبقة بين المحدثين واألدباء ،ع ،5ص.188
Ǌ Ǌآنا سانتا ،خوليو دي :األديان اليوم :ظواهر الثوران ومشكالت التالؤم واالفتراق ،ع ،14ص.297
Ǌ Ǌأنتينوتشي ،ماوريسيو :المؤتلف اإلنساني في التصورات اليهودية المعاصرة ،ع ،67ص.279
Ǌ Ǌاألنصاري ،عبده الفياللي :الحرية الدينية في اإلسالم ،ع ،12ص.68
Ǌ Ǌانميرات ،عبد العزيز :في شرعية االختالف الحضاري والتعددية الثقافية ،ع ،62ص.347
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Ǌ Ǌأنوار ،حمادي :فلسفة الدين عند ديفيد هيوم ،ع ،62ص.245
تج��اوز الجمود الراهن،
Ǌ Ǌأوبلوش ،محمد :الرؤي��ة التداولية عند الفالس��فة المعاصرين وكيفيات
ُ
ع ،64ص.235
Ǌ Ǌأودوح ،خالد :رأس المال الديني وتنمية المجتمعات ،ع ،23ص.237
Ǌ Ǌأورجوا ،دومينيك :المفكرون األحرار في اإلسالم؛ قراءة رضوان السيِّد ،ع ،23ص.374
Ǌ Ǌأوعبي ،بوشعيب :مبدأ حكم القانون في إطار الحقل الدستوري ،ع ،24ص.116
Ǌ Ǌأويبن ،روكسانه :الرحلة للوصول إلى الحكمة العملية :الطهطاوي ودو توكفيل ،ع ،16ص.346
Ǌ Ǌآيت أحمد ،مريم :الجدال في القرآن الكريم بين الحق والبيان ،ع ،46ص.13
Ǌ Ǌآيت أحمد ،مريم :سؤال اآلخر في المشروع النهضوي ،ع ،29ص.404
Ǌ Ǌآيت أحمد ،مريم :مفهوم الوسطية والمفهوم الفكري ،ع ،27ص.117
Ǌ Ǌآيت أحمد ،مريم :نشأة تكنولوجيا االتصاالت وعالقتها مع حوار األديان ،ع ،38ص.286
Ǌ Ǌإيدنبرغ ،بيتر :وجوه الهوية الوطنية وأبعادها :موقع الجاليات اإلسالمية في أوروبا ،ع ،12ص.27
Ǌ Ǌأَيزنشتات ،صمويل :رؤية فيبر لإلسالم وتكون الحضارة اإلسالمية ،ع ،53ص.383
Ǌ Ǌإيكلمان ،ديل :العلوم االجتماعية والقرآن ،ع ،69ص.423
ب

Ǌ Ǌباباستاذيس ،كونستانتينوس :الكنيسة األرثوذكسية الشرقية والسلطة السياسية :إطاللة تاريخية
موجزة ،ع ،43ص.243
Ǌ Ǌباتشي ،إنزو :األديان والعولمة ،ع ،66ص.379
Ǌ Ǌباتشي ،إنزو :كيف تحدث االنشقاقات في األديان؟ ع ،54ص.69
Ǌ Ǌبارزكار ،عباس :الخطاب والهوية والجماعة :دراسة اإلسالم في أمريكا ،ع ،36ص.437
Ǌ Ǌباروت ،محمد جمال :االضطراب المفهومي في الفكر العربي المعاصر ،ع ،27ص.106
Ǌ Ǌباروت ،محمد جمال :الدولة القومية ،األمة والهويات في تحوالت النظام الدولي ،ع ،29ص.42
Ǌ Ǌباروت ،محمد جمال :النص ،الوعي ،الواقع :نحو نظرية مقاصدية تأويلية ،ع ،6ص.41
Ǌ Ǌباشا ،أحمد فؤاد :التفسير العلمي للقرآن الكريم في أعمال المعاصرين ،ع ،45ص.253
Ǌ Ǌباقادر ،أبو بكر :الدراسات االجتماعية واألنثروبولوجية والدين ،ع ،17ص.92
Ǌ Ǌبالراشد ،محمد :التربية على حقوق اإلنسان :المبادئ والكفايات ،ع ،31ص.289
Ǌ Ǌبالراشد ،محمد :التضامن اإلنساني في األزمات والبدائل الضرورية للبقاء ،ع ،69ص.199
Ǌ Ǌبالراشد ،محمد :العقول الذكية وعبودية اآللة والمصائر اإلنسانية بين الرأسمالية والشمولية،
ع ،63ص.225
Ǌ Ǌبالراشد ،محمد :المدرسة والتحوّل الديموقراطي :التربية على المواطنة ،ع ،46ص.321
Ǌ Ǌبالراشد ،محمد :تعليم التفاهم عند إدغار موران ..قراءة في المعرفة السادس��ة الضرورية لتربية
المستقبل ،ع ،42ص.346
Ǌ Ǌبالطيب ،محمد :مسألة الخير والشر والنظام األخالقي في اإلسالم ،ع ،48ص.195
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وتضامنها،
Ǌ Ǌبالطيب ،محمد :مسؤوليات النُ َخب الدينية والثقافية في الحفاظ على سلم المجتمعات
ُ
ع ،42ص.193
النقشبندية بالقَ ْبق الشمالي :إدارة االجتماع والقيمومة على استمرار الهوية،
Ǌ Ǌبالكحلة ،عادل :الطريقة
ّ
ع ،48ص.377
Ǌ Ǌبتروتشيولي ،أطيليو :مدينة قاشان (الموقع ،المحيط وإمدادات المياه) ،ع ،56 - 55ص.393
Ǌ Ǌالبدوي ،فوزي :اإلصالح الديني في بعض أعمال المفكّرين والفالسفة المعاصرين ..تجربة رودولف
بولتمان ومشروع نزع األ َ ْس َط َرة ،ع ،54ص.105
Ǌ Ǌالبدوي ،فوزي :معاني ودالالت الثوران الديني في اليهودية المعاصرة ،ع ،51ص.99
Ǌ Ǌبراون ،دوغالس :القيم واألخالقيات المش��تركة في المجتمعات اإلس�لامية والمس��يحية في عصر
العولمة ،ع ،28ص.130
Ǌ Ǌبراون ،ناثان :الدراسات اإلسالمية في الغرب وحركات اإلسالم السياسي ،ع ،33ص.391
Ǌ Ǌالبرجاوي ،موالي المصطفى :نحو تصوُّر وظيفي لتعلّم وتعلي��م القيم في العلوم االجتماعية،
ع ،56 - 55ص.375
Ǌ Ǌبرقاوي ،أحمد :الوعي الفلسفي المعاصر في الوطن العربي ،ع ،3ص.11
Ǌ Ǌبريفوست ،فرجيني :معطيات جديدة عن أصول اإلباضية وإقامة المذهب ،ع ،42ص.399
Ǌ Ǌالبشري ،طارق :اإلطار المرجعي لحقوق اإلنسان بين الفكر اإلسالمي والفقه الدستوري ،ع ،4ص.73
Ǌ Ǌبغورة ،الزواوي :النظام الدولي الجديد من منظور الفلسفة االجتماعية ،ع ،69ص.173
Ǌ Ǌبغوره ،الزواوي :أخالق الواجب والمؤتلف اإلنساني في الفلسفة المعاصرة ،ع ،67ص.89
Ǌ Ǌبغوره ،الزواوي :التعددية الديني والهوية الوطنية والقومية ،ع ،49ص.207
Ǌ Ǌبغوره ،الزواوي :أي مستقبل للنظام الدولي في ظل «تس��اوي» القوى العالم َّية؟ بحث في المقاربة
الواقع َّية والليبرالية والنقدية للمسألة ،ع ،70ص.121
Ǌ Ǌبغوره ،الزواوي :تسييس الدين والثورات في الحاضر اإلسالمي ،ع ،51ص.57
Ǌ Ǌبغوره ،الزواوي :خطاب الشعبوية في الفكر السياسي المعاصر ،ع ،65ص.137
Ǌ Ǌبكار ،يوسف :آثار عمر الخيام العربية وأهميتها ،ع ،6ص.139
Ǌ Ǌبكار ،يوسف :تحقيق التراث :لماذا وكيف؟ ع ،9ص.194
Ǌ Ǌبكاي ،محمد :أخالقيات التعامل مع اآلخر ..تأمالت في فلسفة الغيرية عند إيمانويل ليفيناس ،ع ،46ص.279
Ǌ Ǌبكور ،محمد :الصراع المذهبي ورهاناته في سيرة الطبري ،ع ،60 - 59ص.269
Ǌ Ǌبالنكنشب ،خالد :المفاهيم المتشابهة للحرب والسالم بين الغرب واإلسالم ،ع ،36ص.427
Ǌ Ǌبالنكينهورن ،ديفيد :صراع الحضارات أو المجتمع المدني العالمي ،ع ،17ص.217
Ǌ Ǌبلعقروز ،عبد الرزاق :الرؤى اليونانية للعالم ومنزلة اإلنسان ،ع ،68ص.29
Ǌ Ǌبلقاسم ،زايري :هل للطبقة الوسطى مستقبل في اقتصاد عالمي جديد ،ع ،70ص.151
Ǌ Ǌبلقزيز ،عبد اإلله :الدولة في الفكر اإلسالمي المعاصر( ،مراجعة) تركي علي الربيعو ،ع ،4ص.257
Ǌ Ǌبلقزيز ،عبد اإلله :اآلخر واألنا في الوعي العربي المعاصر ،ع ،18ص.63
Ǌ Ǌبلقزيز ،عبد اإلله :األمة في الخطاب القومي العربي :نقد أطروحات ساطع الحصري ،ع ،29ص.127
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Ǌ Ǌبلقزيز ،عبد اإلله :القيم والمتغيرات االستراتيجية ،ع ،36ص.304
Ǌ Ǌبلقزيز ،عبد اإلله :دور الجماعة والسلطة السياسية في تكوين فكر سياسي إسالمي ،ع ،4ص.22
Ǌ Ǌبلقزيز ،عبد اإلله :في الحاجة إلى استئناف مشروع اإلصالحية اإلسالمية ،ع ،38ص.346
Ǌ Ǌبلقزيز ،عبد اإلله :في نقد خطاب األصالة وعوائق التغيير ،ع ،11ص.73
Ǌ Ǌبلقزيز ،عبد اإلله :ما قبل نظرية الدولة :المسألة السياسية في إسالم الصدر األول ،ع ،25ص.187
Ǌ Ǌبلكا ،إلياس :العقالنية المطلقة وخطرها على نمو العلم ،ع ،12ص.212
Ǌ Ǌبلكا ،إلياس :اللغة والمنطق وحدود اإلنسان ،ع ،25ص.322
Ǌ Ǌبلكا ،إلياس :تجديد علوم الفقه والمقاصد في ضوء المستقبل ،ع ،20ص.241
Ǌ Ǌبلكا ،إلياس :جغرافيا عالم اإلسالم في فكر ابن خلدون ،ع ،33ص.29
Ǌ Ǌبلكا ،إلياس :حكمة المـوت ،ع ،13ص.246
Ǌ Ǌبلكا ،إلياس :عقائد نهاية العالم في الفكر الغربي ،ع ،8ص.253
Ǌ Ǌبلكا ،إلياس :من آراء الغزالي في اإلبستيمولوجيا ،ع ،4ص.203
Ǌ Ǌبليك ،جيرالد :عالم بال حدود .أسئلة وطروحات ،ع ،2ص.155
Ǌ Ǌبليلى ،شفيعة :مشكلة السببية بين القديس توما األكويني ومفكري اإلسالم ،ع ،58 - 57ص.259
Ǌ Ǌبن الطيب ،محمد :الرحمة والمحبة والرضا لدى الصوفية ،ع ،62ص.123
Ǌ Ǌبن الطيب ،محمد :فكرة الحقّ والفناء لدى المتصوفة ،ع ،38ص.24
Ǌ Ǌبن بيه ،عبد اهلل :صحيفة المدينة :الدعوة والبالغ والمواطنة ،ع ،50ص.11
Ǌ Ǌبن عاشور ،رافع :حكم القانون وحكم العدالة في المواثيق واإلعالنات الدولية ،ع ،47ص.161
Ǌ Ǌبن عبد الجليل ،المنصف :منعطف الكورونا وإمكان «إنسانية المستقبل» أو تجديد الحضارة،
ع ،70ص.283
Ǌ Ǌبن عدي ،يوسف :إشكالية النفس عند الكندي ..في القوة المصوَّرة (الخيال) ،ع ،70ص.377
Ǌ Ǌبن عدي ،يوسف :مسألة العدالة عند الفارابي وأبي الوليد بن رشد ..دور النفس في القول الفلسفي
العدل ،ع ،68ص.283
Ǌ Ǌبن غنيسة ،نصر الدين :من سلطة الحداثة إلى سلطة ما بعد الحداثة ،ع ،33ص.231
Ǌ Ǌالبنا ،فؤاد :فقه االئتالف :التصوف الجديد عند فتح اهلل كولن ،ع ،34ص.239
Ǌ Ǌبناني ،ع ّز العرب لحكيم :اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ..المبادئ والقيم ،ع ،67ص.381
الدينية اإلسالمية وأثَ ُرها في مكافحة الفقر والفساد ،ع ،53ص.53
Ǌ Ǌبناني ،عز العرب لحكيم :التربية ّ
Ǌ Ǌبناني ،عزالعرب لحكيم :إش��كالية العدالة والدول��ة والقانون في الالهوت المس��يحي في العصر
الوسيط ،ع ،47ص.101
Ǌ Ǌبنتاجة ،محمد :مدارس الالهوت البروتس��تانتي الحديثة والتعددية الديني��ة ..رؤية نقدية لبعض
نظريات تدبير االختالفات الدينية المسيحية الحديثة على ضوء الفكر اإلسالمي ،ع ،53ص.297
Ǌ Ǌبنتاجر ،سعيد :تصوّر فيتغنشتاين لالعتقاد الديني :بين منطق العقل ومنطق اإليمان ،ع ،60 - 59ص.125
Ǌ Ǌبنتاجر ،سعيد :قيمة الخير بين أفالطون والفلسفة الحديثة ،ع ،66ص.109
جسرا لبناء المؤتلف اإلنساني ،ع ،67ص.339
Ǌ Ǌبنعبدالعالي ،عبد السالم :الترجمة ً
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Ǌ Ǌبنعمر ،محمد :التأويلية وقراءة النص الديني ،ع ،58 - 57ص.25
Ǌ Ǌبنعمر ،محمد :التداخلية بين العلوم في التراث العربي اإلسالمي وأثرها على الدرس المصطلحي،
ع ،56 - 55ص.307
Ǌ Ǌبنعمر ،محمد :المصطلح في علم الكالم ،ع ،60 - 59ص.389
Ǌ Ǌبنعمر ،محمد :علم أصول الفقه وتداخل العلوم ،ع ،32ص.181
Ǌ Ǌالبنعيادي ،محمد :نحو (فقه استغراب إسالمي معاصر) مداخل نظرية ،ع ،28ص.314
Ǌ Ǌبنكيران ،فدوى :الجدل األصولي بعد عصر اإلمام الشافعي ،ع ،20ص.184
Ǌ Ǌبنينير ،محمد :اللغة والخالف ..في سؤال الداللة والمعنى ،ع ،62ص.323
Ǌ Ǌبنيونس ،محمد :العلم اإللهي بين التصوف والفلسفة عند ابن عربي ،ع ،58 - 57ص.355
Ǌ Ǌبنيونس ،محمد :جدلية األخالق والسياسة في بناء نظرية الدولة عند عبد اهلل العروي ،ع ،60 - 59ص.223
Ǌ Ǌبوبوش ،محمد :حقوق اإلنسان في الفكر اإلسالمي ،ع ،32ص.315
Ǌ Ǌبوتشيش ،إبراهيم القادري :مالحظات حول تاريخ اليهود في سبتة ،ع ،21ص.317
Ǌ Ǌبوتنام ،روبرت وديفيد كامبل :اهلل وقيصر في أميركا كيف أس��اء الخلط بين الدين والسياسة إلى
المسألتين ،ع ،35ص.465
Ǌ Ǌبوحجام ،محمد بن قاسم ناصر :البعد الروحي لنظام حلقة العزابة ،ع ،18ص.126
Ǌ Ǌبورز ،ديفيد :النبوة والنبي واإلسالم ،ع ،27ص.467
Ǌ Ǌبورشاشن ،إبراهيم :مشكلة الش ِّر عند ابن طفيل ،ع ،70ص.465
Ǌ Ǌبورك ،إدموند :فرنسا وسوسيولوجيا اإلسالم الكالسيكية ( ،1962 - 1798ترجمة) يونس الوكيلي،
ع ،32ص.387
Ǌ Ǌبوزيان ،أحمد :الخطاب الصوفي بين الهوية واالختالف :األنا واآلخر ،ع ،39ص.235
Ǌ Ǌبوس ،مايكل :الحوار والتعايش :ندوة حول العالقات بين المسلمين والمسيحيين ،ع ،5ص.328
Ǌ Ǌبوس ،مايكل :الهواية الدينية والقيم العالمية الناشئة ،ع ،7ص.77
Ǌ Ǌالبوسعيدي ،موسى بن خميس :أم�لاك بيت الم��ال في ُعمان ..معالم تاريخي��ة وحضارية وموارد
وطنية ،ع ،34ص.290
Ǌ Ǌالبوسعيدي ،موسى بن خميس :تأسيس المدن اإلسالمية في شرق أفريقيا ،ع ،39ص.395
العماني في دول وسط أفريقيا ،ع ،58 - 57ص.383
Ǌ Ǌالبوسعيدي ،موسى بن خميس :التأثير ُ
Ǌ Ǌالبوشيخي ،الشاهد :نحو تصور حضاري شامل للمسألة المصطلحية ،ع ،4ص.113
Ǌ Ǌالبوطي ،محمد سعيد رمضان :وجهة نظر اإلسالم في الفهم االجتماعي والسياسي المشترك ،ع ،18ص.11
Ǌ Ǌبوعزة ،الطيب :الدين من المنظور الفلسفي الغربي (الفلسفة الوضعية نموذجاً) ،ع ،26ص.60
Ǌ Ǌبوعزة ،محمد :السرديات ..مسارات وإبداالت ،ع ،65ص.317
Ǌ Ǌبوعلي ،فؤاد :األسس المنهجية للقراءة الحداثية للنص القرآني محاولة في التفكيك والتأسيس،
ع ،24ص.231
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Ǌ Ǌبوعود ،أحمد :التسامح وإرادة الشك عند برتراند راسل ،ع ،64ص.349
Ǌ Ǌبوعياد ،العربي :قضايا العمران واإلسكان في الشريعة اإلسالمية ،ع ،8ص.54
Ǌ Ǌبولعوالي ،التجاني :المسلمون في الغرب بين الحتمية الواقعية والتفسير الديني ،ع ،20ص.349
Ǌ Ǌبوليت ،ريتشارد :أبو مسلم وشارلمان ،ع ،29ص.417
Ǌ Ǌبومرانتز ،موريس ،وبالل األرفه ليِ ﴿ :إنِّي َآنَ ْس ُت نَ ًارا ﴾ :كتاب االقتباس من القرآن الكريم للثعالبي،
ع ،58 - 57ص.275
Ǌ Ǌبوملحم ،ديمة :مسكويه بين أرسطو واإلسالم ،ع ،27ص.245
Ǌ Ǌبونتي ،كارال دل وف .توخمان وتيم خودة :البوس��نة وكوس��وفو :المعرف��ة والوع��ي والحقيق��ة،
ع ،25ص.447
Ǌ Ǌبوهالل ،محمد :المدارس واالتجاهات الكالمية والفقهية في اإلسالم القديم ،ع ،40ص.13
Ǌ Ǌبوهالل ،محمد :تفكير الفالسفة والالهوتيّين في الدين أو فلسفة الدين ،ع ،38ص.131
Ǌ Ǌبوهالل ،محمد :مقولة «حوار الحضارات وجدالها في التجربة التاريخية اإلسالمية» ،ع ،46ص.207
Ǌ Ǌبوهندي ،مصطفى :الدين والمجتمع والشأن العام في الديانات الكبرى :دراسة مقارنة ،ع ،19ص.61
Ǌ Ǌبوهندي ،مصطفى :المفاهيم المتداولة للعالقات بين المسيحيين والمسلمين ،ع ،27ص.65
Ǌ Ǌبوهندي ،مصطفى :نظرة في األصولية المسيحية ،ع ،21ص.82
Ǌ Ǌبيكور ،غاي :السنهوري والقانون المدني العربي المعاصر ،ع ،24ص.444
وخيارات سياسي ٌة للتعامل،
Ǌ Ǌبيليفيلد ،هاينر :صورة اإلسالم في ألمانيا (اإلسالموفوبيا) مفاهيم متباينة
ٌ
ع ،24ص.439
Ǌ Ǌبيومي ،عالء :تفسير جديد ألسباب انتشار اإلسالم بين األفارقة األميركيين ،ع ،12ص.283
ت

Ǌ Ǌتاج الدين ،المصطفى :النص القرآني والمنهج اللساني ،ع ،17ص.181
Ǌ Ǌتاج الدين ،المصطفى :نحو سياسة لغوية متسامحة في زمن العولمة ،ع ،9ص.146
مد جذور عابرة للثقافات وللفلسفات المختلفة ،ع ،67ص.415
Ǌ Ǌالتايب ،عائشة :إسهام العلوم االجتماعية في ِّ
Ǌ Ǌتحزيمة ،محمد :فيخته :أساس الحق الطبيعي ،ع ،38ص.144
Ǌ Ǌترامونتيني ،ليزلي :الشرق شرق والغرب غرب :حوارات في بيروت( ،قراءة) رضوان السيِّد ،ع ،15ص.37
Ǌ Ǌترول ،كريستيان :الفكر المتنور في اإلسالم المعاصر :نظرة نقدية ،ع ،20ص.356
Ǌ Ǌتشو وي ليه ،عبد الجبار :نحو تواصل جديد بين القيم الصينية والعربية ،ع ،53ص.321
Ǌ Ǌتشونغ ،لي تشين :اإلسالم والثقافة الصينية ،ع ،7ص.255
Ǌ Ǌتوخمان ،ف .وتيم خودة وكارال دل بونتي :البوسنة وكوسوفو :المعرفة والوعي والحقيقة ،ع ،25ص.447
Ǌ Ǌالتوزاني ،خالد :الخطاب الصوفي والتفاهم ..من الحصار إلى الحوار ،ع ،66ص.323
تجديد الدرس الكالمي المعاصر :األدوات والموضوعات ،ع ،58 - 57ص.303
Ǌ Ǌتوفيق ،محمد:
ُ
Ǌ Ǌتيزيني ،طيب :اإلسالم بين األحادية والتعددية ،ع ،4ص.104
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Ǌ Ǌثيمس ،نوكس :التسامح والحريات الدينية بين الدبلوماسية والدين ،ع ،53ص.269
ج

Ǌ Ǌالجابلي ،سعيد :نظرية الحرب العادلة عند الفارابيُ ..يوتوبيا أم واقع؟ ع ،70ص.405
Ǌ Ǌجالو ،الحسن سعيد :المثقف اإلفريقي باللسان العربي :انتحار من أجل المبدأ ،أم خيانة ألجل البقاء،
ع ،25ص.362
Ǌ Ǌالجامعي ،توفيق :المصارف اإلسالمية ومستقبلها في التنمية االقتصادية واالجتماعية ،ع ،53ص.109
Ǌ Ǌجان پول ِو ّيام :اإلصالح الديني البروتستانتي ..وطأة خمسمائة عام ،ع ،54ص.87
Ǌ Ǌالجباري ،نجيب محمد :مسلمو غرناطة بعد عام  1492لخوليو كاروباروخا ،ع ،35ص.445
Ǌ Ǌالجباعي ،جاد الكريم :في العقد االجتماعي :نحو إعادة التفكير في الحداثة ،ع ،7ص.157
Ǌ Ǌالجبر ،محمد فوزي :االتكاءة االجتماعية والسيكولوجية لبنية الفكر المستقبلي العربي المعاصر،
ع ،12ص.162
Ǌ Ǌالجبر ،محمد :الفكر السياسي في فلسفة أبي حيان التوحيدي ،ع ،25ص.266
Ǌ Ǌالجبر ،محمد :تحليل ونقد الفكر األخالقي عند أبي حيان التوحيدي ،ع ،21ص.280
Ǌ Ǌجرار ،صالح :من صور التسامح اإلسالمي في األندلس ،ع ،1ص.119
Ǌ Ǌجرموني ،رشيد :الشباب المسلم والنظرة للديانات السماوية بين جدلية التسامح والالتسامح ،ع ،66ص.271
Ǌ Ǌجرموني ،رشيد :القيم الخلقية والدينية وإشكاليات اإلطالق والنسبية في المجال العالمي ،ع ،64ص.199
Ǌ Ǌالجزيري ،مجدي :القيم األخالقية ونسيج الفكر الغربي المعاصر ،ع ،28ص.229
Ǌ Ǌالجزيري ،مجدي :المرجعيات السيميوطيقية واإلبستمولوجية واإليديولوجية لمفهوم الدولة الفاشلة،
ع ،64ص.257
Ǌ Ǌالجعماطي ،عبد السالمِ :ح َرفيُّو البحر في تراث الغرب اإلسالمي ،ع ،34ص.389
Ǌ Ǌجعيط ،هشام :الوحي والقرآن والنبوة( ،عرض وتحليل) رضوان السيِّد ،ع ،3ص.277
Ǌ Ǌالجالصي ،مديحة عبد العزيز :لمحة عن المساجد األثرية في محافظة مسقط (سلطنة ُعمان)،
ع ،36ص.399
Ǌ Ǌالجالصي ،مديحة :مدينة بنزرت اإلسالمية :الفسيفساء الحضارية ،ع ،27ص.427
Ǌ Ǌجالل ،محمد عبد الوهاب :هل أسس ابن خلدون علم االجتماع؟ ع ،16ص.216
Ǌ Ǌجلولي ،عز الدين :اإلصالح في إطاره الوحدوي عند اإلمام إبراهيم بيّوض الجزائري ،ع ،10ص.117
Ǌ Ǌجلولي ،عز الدين :نظرية الغزالي السلوكية أساساً لإلصالح االجتماعي ،ع ،15ص.207
Ǌ Ǌجلولي ،عز الدين :علم الكالم الجديد وحاجة علماء الدين إليه ،ع ،23ص.192
Ǌ Ǌالجليدي ،قيصر :مشروع كانط للسالم الدائم :الفلسفة واآلثار ،ع ،37ص.58
Ǌ Ǌالجليدي ،مصدق :التوازن بين األمة والقيادة ،ع ،29ص.153
Ǌ Ǌجمال باروت محمد ،والكيالني شمس الدين :موقع القدس في التاريخ األقوامي العربي ،ع ،8ص.266
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Ǌ Ǌالجماني ،محمد عالي :الرؤية القرآنية لحقوق اإلنسان من الخصوصية إلى الكونية ،ع ،60 - 59ص.13
Ǌ Ǌجمعة ،مصطفى عطية :القيم الحضارية وتقاطعاتها المعرفية :رؤية إسالمية ،ع ،28ص.137
Ǌ Ǌالجمل ،بسام :مصادر تفسير الطبري بين الشفوي والمكتوب ،ع ،66ص.209
Ǌ Ǌالجمل ،رامي :إسرائيل ولفنسون اليهودي التائه والمستشرق األريب ،ع ،26ص.367
Ǌ Ǌالجنحاني ،الحبيب :القبيلة والدولة واالقتصاد ،ع ،22ص.64
Ǌ Ǌالجندي ،خالد وروري ميللر :فلسطين وأوروبا والذهاب إلى األمم المتحدة ،ع ،33ص.403
Ǌ Ǌجنوتكه ،هانس هيرمان :العالق��ات األوروبية العربيـ��ة في ما يتجاوز التب��ادل التجاري واألرضية
المشتركة ،ع ،17ص.191
Ǌ Ǌالجهاد ،عبد اهلل :السليقة اللغوية بين ابن جني وتشومسكي ،ع ،5ص.144
Ǌ Ǌالجهاني ،عبد الناصر السيد محمد :ميث��اق األمم المتحدة وإعالن حقوق اإلنس��ان ونظام العالم
المعاصر ،ع ،69ص.149
Ǌ Ǌالجورشي ،صالح الدين :أزمة الشرعية في التجربة التاريخية اإلسالمية ،ع ،50ص.151
Ǌ Ǌالجورشي ،صالح الدين :الحركات السياسية ـ الدينية في اإلسالم المعاصر ..الظهور والتداعيات،
ع ،65ص.179
Ǌ Ǌالجورشي ،صالح الدين :الطبيعة المزدوجة للظاهرة الدينية وحتمية اإلصالح الديني ،ع ،17ص.106
Ǌ Ǌالجورشي ،صالح الدين :القراءات المعاصرة لألوض��اع الثقافية العربية في ضوء تقارير التنمية،
ع ،32ص.139
Ǌ Ǌالجورشي ،صالح الدين :المجتمع الخيري وفعالية منظومة القيم في التجربة التاريخية لألمة،
ع ،35ص.45
Ǌ Ǌالجورشي ،صالح الدين :المجتمع المدني العربي :الضرورات والتحديات ،ع ،8ص.98
Ǌ Ǌالجورشي ،صالح الدين :تأمالت في إشكالية المشروعية والشرعية في الخطاب اإلسالمي المعاصر،
ع ،23ص.73
Ǌ Ǌالجورشي ،صالح الدين :قضية التكليف بين المسؤولية ودعوى الحق ،ع ،43ص.37
التدين السياسي اإلسالمي :آفات الحداثة المادية المستعارة ،ع ،21ص.177
Ǌ Ǌجول ،محمد زاهد:
ّ
Ǌ Ǌجول ،محمد زاهد :النص والتأويل استراتيجيات القراءة المحدثة ،ع ،24ص.198
Ǌ Ǌجول ،محمد زاهد :ماهي ُة المنهج في المجال التداولي اإلسالمي ،ع ،26ص.260
Ǌ Ǌجون ،دينغ ( :)DING JUNمنهج الوسطية منهج النجاح للحضارة العربية اإلسالمية ،ع ،53ص.331
Ǌ Ǌجونسون ،جيمس تيرنر :المسيحية والمشروعية السياسية في تاريخ الواليات المتحدة ،ع ،15ص.177
Ǌ Ǌجونسون ،جيمس تيرنر :دور المثالية والواقعية في الحياة العامة ،ع ،19ص.256
Ǌ Ǌالجياري ،عبد اهلل :مركزية األخالق في المنظومة اإلسالمية انطالقاً من السنة النبوية ،ع ،69ص.345
Ǌ Ǌجيكون ،تشونغ :نهضة الثقافة اإلسالمية وتحديثها ،ع ،17ص.242
Ǌ Ǌجيمينيز ،مارك :ظهور االستقالل الذاتي للفنون الجميلة في الغرب ،ع ،26ص.105
Ǌ Ǌجيه ،جين تشونغ :رؤية الفكر االعتدالي للحضارتين الصينية والعربية من خالل التراجم الصينية،
ع ،53ص.325
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الرحمن :ظاهرة القراءة المعاصرة للقرآن وأيديولوجيا الحداثة ،ع ،1ص.226
Ǌ Ǌالحاج ،عبد
ٰ
Ǌ Ǌالحافي ،عامر :األصولية في األديان :الدوافع والسمات المشتركة ،ع ،21ص.140
Ǌ Ǌالحافي ،عامر :التأويل والشأن العام عند الفرق اليهودية المعاصرة ،ع ،19ص.49
Ǌ Ǌالحافي ،عامر :العبادات في األديان من الطوطمية إلى التوحيد ،ع ،30ص.138
Ǌ Ǌالحافي ،عامر :أوغسطينوس في «مدينة اهلل» والفطرة والقانون الطبيعي ،ع ،43ص.111
Ǌ Ǌالحافي ،عامر :نظرة المسلمين المعاصرين إلى األديان األخرى ،ع ،49ص.151
Ǌ Ǌالحافي ،عامر :واجبات ومسؤوليات النُ َخب الدينية في ُصنْع المجتمع الخيري ،في الزمن الجديد،
ع ،35ص.186
Ǌ Ǌالحباشة ،صابر :أسئلة العقل الديني وأدواره ،ع ،16ص.104
Ǌ Ǌالحباشة ،صابر :الدي��ن والحضارة بين اإلس�لام والغرب :تحديات الصراع وش��روط الحوار بين
النظرية والواقع ،ع ،17ص.23
Ǌ Ǌالحباشة ،صابر :من آليات تحليل الخطاب« :العقل وفهم القرآن» للمحاس��بي (مش��روع مقاربة)،
ع ،24ص.250
Ǌ Ǌحجازي ،وفيق بن محمدِ :قيَم اإلحسان والخير وتحقيق العدالة في المجتمعات اإلسالمية الوسيطة،
ع ،52ص.31
Ǌ Ǌالحجري ،سلطان بن عبيد :االس��تدالل على قضايا العقيدة عند ناصر بن أبي نبهان الخروصي
(ت 1262هـ1846/م) ،ع ،28ص.371
العمانيّين فيه ،ع ،52ص.245
Ǌ Ǌالحجري ،سلطان :الفكر اإلصالحي ..مفهومه ودور ُ
Ǌ Ǌالحجري ،محمد بن سعيد :إدغار موران وثورات التقنية والمستقبل ،ع ،63ص.337
Ǌ Ǌالحجري ،محمد بن سعيد :المؤتمر الدولي الس��ادس للدراسات اإلباضية «تاريخ اإلباضية ..عهد
النهضة»  3 - 1يونيو 2015م ،ع ،47ص.403
Ǌ Ǌالحجري ،محمد بن سعيد :مؤتمر الفكر اإلباضي الثالث جامعة نابولي ـ إيطاليا ،ع ،36ص.415
Ǌ Ǌالحجري ،هالل :اإلرسالية األميركية في ُعمان :قصتها ِ
طابها الديني ،ع ،34ص.348
وخ ُ
Ǌ Ǌالحجري ،هالل :االستشراق بين إدوارد سعيد ومعارضيه ،ع ،26ص.322
Ǌ Ǌالحجري ،هالل :الجبل األخضر في الكتابات األجنبية ،ع ،70ص.523
Ǌ Ǌالحجري ،هالل :ترانيم مسيحية في الخليج العربي ،ع ،30ص.213
الدين باعتباره أخالقاً وإحساناً لدى بعض المفكّرين المسلمين المعاصرين ،ع ،52ص.147
Ǌ Ǌحجالوي ،ناجيّ :
Ǌ Ǌالحجالوي ،ناجي :حركة االعتماد ،والوعي المختلف ،ع ،42ص.41
Ǌ Ǌالحداد ،محمد :اإلسالم في عالم اليوم والغد ،ع ،44ص.117
Ǌ Ǌالحداد ،محمد :اإلصالح الديني في أعمال المعاصرين ،ع ،54ص.133
Ǌ Ǌالحداد ،محمد :األمة بين الجغرافيا الذهنية والواقع السياسي ،ع ،33ص.53
Ǌ Ǌالحداد ،محمد :األمة والدولة في الفكر اإلسالمي مقاربة مفهومية ،ع ،29ص.78
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Ǌ Ǌالحداد ،محمد :اإليمان والحرية عند المفكرين المسلمين المحدثين ،ع ،56 - 55ص.113
التفاهم :تأمالت تاريخية ،ع ،31ص.73
Ǌ Ǌالحداد ،محمد :الدين والقومية وثقافة
ُ
Ǌ Ǌالحداد ،محمد :الدين والمواطنة والتعددية في الزمن الحاضر ،ع ،49ص.179
Ǌ Ǌالحداد ،محمد :السياسات تجاه اإلسالم في العصر االستعماري ،ع ،41ص.73
Ǌ Ǌالحداد ،محمد :القيم الدينية والتنمية وإنسانية اإلنسان في الفكر العربي الحديث والمعاصر،
ع ،43ص.95
Ǌ Ǌالحداد ،محمد :حفريات في مفهوم االختيار والحرية من العصر المدرسي إلى العصر اإلصالحي،
ع ،14ص.75
Ǌ Ǌالحداد ،محمد :سؤال األخالق في الفكر العربي المعاصر :محمد أركون نموذجاً ،ع ،34ص.173
Ǌ Ǌالحداد ،محمد :فكرة الدستور والدولة الدستورية في الزمن العربي الحديث ،ع ،39ص.205
Ǌ Ǌالحداد ،محمد :مشكالت الدولة الوطنية في العالم العربي وإمكانيات التجديد ،ع ،51ص.165
Ǌ Ǌالحداد ،محمد :مفاهيم النهضة والتجديد واإلصالح :من التأسيس إلى االختالل ،ع ،27ص.134
Ǌ Ǌحداد ،محمود :األمير ش��كيب أرسالن ..من التفس��ير السياس��ي ـ الديني إلى التفسير الجغرافي
لألوضاع العربية واإلسالمية الحديثة ،ع ،53ص.283
Ǌ Ǌحداد ،محمود :التكوين المتعدد المس��ارات للقوميات في أوروبا انعكاس تحوالت اجتماعية وثقافية
وسياسية ،ع ،29ص.189
حاجزا أمام النهضة العربية ،ع ،45ص.338
Ǌ Ǌحداد ،محمود :الغرب وأنموذجه باعتباره
ً
Ǌ Ǌحداد ،محمود :ال تراجع علمي لدى المسلمين حتى نهاية العصر المملوكي :العلوم اإلسالمية شيء
والعلوم اإلغريقية شيء آخر ،ع ،18ص.334
Ǌ Ǌحدجامي ،عادل :هويات مشقوقة ..عن مسارات القيم في العالم المعاصر ،ع ،69ص.243
Ǌ Ǌالحرازين ،مصطفى الفي :األصولية عين الحداثة :قراءة نقدية في أفكار إرنست غلنر ،ع ،21ص.104
Ǌ Ǌالحرازين ،مصطفى الفي :التقييد والتقعيد :قراءات إسالمية في مفهومي الكفاءة والتقريب ،ع ،9ص.93
Ǌ Ǌالحرازين ،مصطفى الفي :الشريعة والقانون واألنثروبولوجيا :النسخ والتناسخ ،ع ،41ص.185
Ǌ Ǌحرب ،علي :مسألة التغيير بين المأزق والمخرج ،ع ،5ص.218
Ǌ Ǌحركات ،محمد :من اقتصاد الدولة إلى اقتصاد السوق ..األزمات والمخارج ،ع ،70ص.189
Ǌ Ǌالحري ،عبد النبي :الجابري ومحاولة ترشيد اإلسالم السياسي ،ع ،39ص.303
Ǌ Ǌحسان ،حسان عبد اهلل :إشكالية العقل عند الشيعة بين التقليد واالجتهاد ،ع ،20ص.199
Ǌ Ǌحسان ،عبد القوي :إش��كالية (الس��يادة العليا في الدولة) بين الفكر السياس��ي اإلسالمي والفكر
السياسي الحديث ،ع ،60 - 59ص.207
Ǌ Ǌحسن ،حسين علي :القيم واألخالق في الفلسفة المعاصرة ،ع ،28ص.101
Ǌ Ǌحسن ،عمار علي :مصطلح االستراتيجية وعلومها في الجغرافيا والثقافة واإليديولوجيا ،ع ،44ص.195
Ǌ Ǌحسن ،محمد :القبيلة والدين في الدراسات التاريخية واألنثروبولوجية ،ع ،22ص.42
Ǌ Ǌحسين ،فايز :العرف والتشريع في النظام القانوني الروماني الالتيني الفرنسي والنظام القانوني
االنغلوسكوسوني ،ع ،24ص.71
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Ǌ Ǌحضران ،مصطفى :سؤال إصالح الفكر التربوي ،ع ،56 - 55ص.325
Ǌ Ǌالحفيان ،فيصل :أخالقيات التحقيق ،ع ،52ص.305
Ǌ Ǌالحفيان ،فيصل :اإلسكندرية (الثَّغر والمعبر وال ِّرباط) ،ع ،26ص.457
Ǌ Ǌالحفيان ،فيصل :اإليالف واالئتالف والمؤتلف اإلنساني ..األسرار اللغوية والرؤية القرآنية واألبعاد
الحضارية ،ع ،67ص.35
Ǌ Ǌالحفيان ،فيصل :التراث الفكري اإلسالمي :شروط التجديد ،ع ،31ص.329
Ǌ Ǌالحفيان ،فيصل :الرؤية الخلدونية لصناعة العربية ،ع ،16ص.164
Ǌ Ǌالحفيان ،فيصل :العقل والعدل واألخالق ،ع ،7ص.99
Ǌ Ǌالحفيان ،فيصل :اللغة والهوية :إشكاليات المفاهيم وجدل العالقات ،ع ،5ص.39
Ǌ Ǌالحفيان ،فيصل :المخطوط العربي والرقمنة :الواقع واآلفاق ،ع ،37ص.435
Ǌ Ǌالحفيان ،فيصل :المعرفة اللغوية في نظرية طاشكبري زاده التصنيفية (التداخل والتكامل) ،ع ،54ص.255
Ǌ Ǌالحفيان ،فيصل :المكتبة  /المدرسة الظاهرية ..تاريخ من العلم والتعليم ،ع ،41ص.343
Ǌ Ǌالحفيان ،فيصل :تراث العرب السياسي ،ع ،4ص.266
Ǌ Ǌالحفيان ،فيصل :تراث العرب والمسلمين في العالقات الخارجية ،ع ،9ص.205
Ǌ Ǌالحفيان ،فيصل :تراث شعراء الرسول (نظرة على المصادر) ،ع ،60 - 59ص.441
Ǌ Ǌالحفيان ،فيصل :قراءة النص التراثي ،ع ،48ص.283
Ǌ Ǌالحفيان ،فيصل :مستقبل التراث المكتوب (المخطوط) في ضوء تطور الصناعات الثقافية ،ع ،27ص.361
Ǌ Ǌالحفيان ،فيصل :من ابن البيطار إلى األنطاكي مساءالت لزمن غروب الفكر العلمي العربي ،ع ،13ص.124
Ǌ Ǌالحفيان ،فيصل :مناهج تحقيق التراث :جدل النظر والتطبيق ،ع ،34ص.321
Ǌ Ǌالحفيان ،فيصل :والفتنة أشد ...والفتنة أكبر (تأمالت في الفتنة وتداعياتها) ،ع ،21ص.196
Ǌ Ǌالحكيم ،سعاد :الحرية مقام إنساني وتركها أعلى :اإلنسان الحر في القول الصوفي ،ع ،14ص.60
Ǌ Ǌالحكيم ،سعاد :السنَّة النبوية في الخوف واألمن ،ع ،56 - 55ص.221
Ǌ Ǌالحكيم ،سعاد :المرأة المسلمة :نحو تأصيل نموذج عالمي ،ع ،20ص.260
Ǌ Ǌالحكيم ،سعاد :ثقافة التغيير وتغيير الثقافة ،ع ،11ص.88
Ǌ Ǌالحكيم ،سعاد :فقه الرحمة في القرآن الكريم ..معرفة من أجل الحياة ،ع ،62ص.13
Ǌ Ǌالحكيم ،سعاد :قيم المعرفة والسعادة بين ابن طفيل وابن باجه ،ع ،36ص.121
Ǌ Ǌحالق ،وائل :أولوية القرآن في النظرية األصولية عند الشاطبي .ترجمة :حازم زكريا محيي الدين،
ع ،29ص.523
الرحمن :الرؤية القرآنية لدعوات الرسل وشمولية الرسالة ،ع ،50ص.25
Ǌ Ǌحللي ،عبد
ٰ
الرحمن :النبوة والرسالة :مقاربة في المفهوم القرآني ،ع ،60 - 59ص.237
Ǌ Ǌحللي ،عبد
ٰ
الرحمن :قواعد التفسير :النشأة والتطور والصلة بالعلوم األخرى ،ع ،45ص.85
Ǌ Ǌحللي ،عبد
ٰ
الرحمن :المجتمع العربي قبل اإلسالم :دراسة قرآنية ،ع ،9ص.124
Ǌ Ǌحللي ،عبد
ٰ
Ǌ Ǌحما ،الحسن :القرآن واإلنسان ..الصفات التكوينية والكسبية ،ع ،62ص.207
Ǌ Ǌحمان ،عبد الحفيظ :رحلة دومينغو باديا إلى منطقة الحجاز (القرن التاسع عشر) ،ع ،28ص.424
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Ǌ Ǌحمداوي ،جميل :التصوف اإلسالمي ومراحله ،ع ،18ص.108
Ǌ Ǌحمداوي ،جميل :الفرد اإلنساني وثنائية الحرية والجبر بين الدين والفلسفة ،ع ،58 - 57ص.43
Ǌ Ǌحمداوي ،جميل :حقوق الطفل حسب اتفاقية األمم المتحدة واإلسالم ،ع ،24ص.355
Ǌ Ǌحمداوي ،جميل :مفهوم الغير في الخطاب الفلسفي بين االلتباس والوضوح ،ع ،27ص.325
Ǌ Ǌحمود ،جميل :الفكر االقتصادي العربي في مواجهة تحديات العولمة ،ع ،21ص.259
Ǌ Ǌحمودي ،هادي حسن :اإلنسان والسنن اإللهية في الكون والحياة ،ع ،24ص.387
Ǌ Ǌحنا ،كنعان الخوري :الدين والدولة( ،مراجعة) يوسف كمال ،ع ،7ص.336
Ǌ Ǌحنفي ،حسن :األخالق البروتستانتية وروح الرأسمالية ،ع ،19ص.81
Ǌ Ǌحنفي ،حسن :اإلسالم المستنير ،ع ،1ص.262
Ǌ Ǌحنفي ،حسن :اإلسالم والغرب ،ع ،2ص.26
Ǌ Ǌحنفي ،حسن :التاريخ والوعي بالتاريخ ،ع ،3ص.79
Ǌ Ǌحنفي ،حسن :الدين في حدود العقل وحده لكانط ،ع ،16ص.83
Ǌ Ǌحنفي ،حسن :جدل الثوابت والمتغيرات في الفكر اإلسالمي ،ع ،13ص.10
Ǌ Ǌحنفي ،حسن :من التسامح إلى التفاهم :تحليل فينومينولوجي ،ع ،31ص.22
خ

Ǌ Ǌالخادمي ،نور الدين بن مختار :التجديد من منظور مقاصد الشريعة ،ع ،20ص.219
Ǌ Ǌالخادمي ،نور الدين بن مختار :الفكرة والدعوة والفقه والدولة في األزمنة الوسيطة ..إطار إجمالي
للرؤية ،ع ،50ص.77
Ǌ Ǌالخادمي ،نور الدين بن مختار :القيم األخالقية اإلنس��انية ومقاصد الش��ريعة في عصر النهضة
العربية واإلسالمية ،ع ،34ص.13
Ǌ Ǌالخادمي ،نور الدين بن مختار :المجتهد المعاصر وحقوق اإلنسان ،ع ،24ص.326
Ǌ Ǌالخادمي ،نور الدين بن مختار :فقه التحضر من منظور مقاصد الشريعة الضرورية ،ع ،28ص.273
Ǌ Ǌالخادمي ،نور الدين بن مختار :مراعاة المصالح في المذاهب الفقهية اإلسالمية ،ع ،30ص.46
Ǌ Ǌالخادمي ،نور الدين بن مختار :التجديد في مس��ائل الوقف والزكاة لمكافحة الفقر في األزمنة
المعاصرة ،ع ،53ص.85
Ǌ Ǌالخادمي ،نور الدين بن مختار :األوقاف في التجربة التاريخية لألمة ..مهمات المجتمع الخيري،
ع ،66ص.75
Ǌ Ǌالخادمي ،نور الدين بن مختار :التفاهم بين أهل المذاهب الفقهية المعاصرة ،ع ،56 - 55ص.239
Ǌ Ǌخباش ،هشام :لماذا نحن كثيرو االهتمام بما يفكر فيه اآلخرون؟ مدخل لسيكولوجية التفاهم،
ع ،49ص.329
Ǌ Ǌخريس ،أحمد( :ترجمة وتقديم) مقاربة فوكو لإلسالم ،ع ،3ص.228
Ǌ Ǌالخزعلي ،محمد( :عرض) المسيحية العربية وتطوراتها من نشأتها حتى القرن الرابع الهجري،
ع ،2ص.253
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Ǌ Ǌالخشت ،محمد عثمان :الشرعية في المجتمع اإلغريقي وأشكال الحكومات لدى أفالطون وأرسطو،
ع ،23ص.93
Ǌ Ǌالخشت ،محمد عثمان :اللطف اإللهي والتشريع الذاتي للعقل عالئق الفضيلة األخالقية والعبادات
الصورية ،ع ،30ص.31
Ǌ Ǌالخشت ،محمد عثمان :المجتمع المدني والتعددية والتسامح في سياق الحضارة اإلسالمية ،ع ،12ص.52
Ǌ Ǌالخشت ،محمد عثمان :المجتمع المدني :جدل الحرية والتنوع واالستبداد في النظريات السياسية،
ع ،14ص.28
Ǌ Ǌالخشت ،محمد عثمان :تطور مفهوم المواطنة في الفكر السياسي الغربي ،ع ،20ص.51
Ǌ Ǌخضر ،جورج :المسيحيون العرب والقدس ،ع ،6ص.182
Ǌ Ǌالخضراوي ،محمد أحمد :أسباب النزول المقدس :التاريخ والواقع ،ع ،11ص.105
علي :دمج المسلمين في المجتمعات األوروبية بين رؤيتين ،ع ،33ص.205
Ǌ Ǌخضير ،عواد ّ
Ǌ Ǌالخطابي ،عز الدين :األخالق والحرية بين ضرورة الواجب وعقالنية التواصل الديموقراطي ،ع ،25ص.66
Ǌ Ǌالخطاف ،حسن :القدر َّية األوائل :فكرهم العقدي وتو ُّجههم السياسي ،ع ،58 - 57ص.187
Ǌ Ǌالخطيب ،معتز :التجديد الفكري اإلسالمي :مقاربة نقدية ،ع ،14ص.179
Ǌ Ǌالخطيب ،معتز :العدل في التفكير اإلسالمي :المفاهيم والسياقات ،ع ،47ص.11
Ǌ Ǌالخطيب ،معتز :الفقه والفقيه ومتغيرات السلطة ،ع ،19ص.117
Ǌ Ǌالخطيب ،معتز :المقاربة الفقهية للقرآن :مدخل لتأريخ النظر الفقهي ،ع ،45ص.147
Ǌ Ǌالخطيب ،معتز :النظرية الفقهية والنظام الفقهي :وقائع الندوة الفقهية السنوية في سلطنة ُعمان،
ع ،35ص.431
Ǌ Ǌالخطيب ،معتزِ :فقه رؤية العالم والعيش فيه :المذاهب ِ
الفقهية والتجارب المعاصرة ،ع ،40ص.245
Ǌ Ǌالخطيب ،معتز :في نقد القول بالوسطية واالعتدال ،ع ،16ص.243
Ǌ Ǌالخطيب ،معتز :مسألة تجديد الخطاب الثقافي العربي بعد  11سبتمبر :الجدال الديني والسياسي،
ع ،12ص.75
Ǌ Ǌالخطيب ،معتز :مقالة تصويب المجتهدين :إسهام في تاريخ األفكار ،ع ،32ص.38
Ǌ Ǌالخطيب ،معتز :منظومة الحقوق ومقاصد الشريعة عند الفقهاء ،ع ،39ص.27
Ǌ Ǌالخطيب ،معتز :ندوة تطور العلوم الفقهية في ُعمان ،ع ،33ص.349
Ǌ Ǌخفاجة ،ريهام أحمد :مفهوم الوالية في كتاب حسن السلوك الحافظ لدولة الملوك ،ع ،25ص.288
Ǌ Ǌالخمليشي ،أحمد :ثُنائية القانون والشريعة األسباب واآلثار ومحاولة العالج ،ع ،24ص.18
Ǌ Ǌالخوالدة ،سميرة :العرب واليهود في فكر الفيلسوف فردريك نيتشه ،ع ،2ص.139
Ǌ Ǌخودة ،تيم وف .توخمان وكارال دل بونتي :البوسنة وكوسوفو :المعرفة والوعي والحقيقة ،ع ،25ص.447
Ǌ Ǌالخولي ،يمنى :نظرية الحرية في الفلسفة السياسية األوروبية ،ع ،25ص.49
Ǌ Ǌالخوني ،محسن :أخالقيات السلوك الديني وإشكاالته ،ع ،21ص.10
Ǌ Ǌالخوني ،محسن :التنوير والعقل والدين ،ع ،16ص.66
Ǌ Ǌالخوني ،محسن :العلمانية الفاصلة والعلمانيات األخرى ،ع ،19ص.134
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Ǌ Ǌالخوني ،محسن :الفهم والتفاهم والحوار واالعتراف في فلس��فة التواصل بين هابرماس وهونيت،
ع ،36ص.78
Ǌ Ǌالخوني ،محسن :الفيلسوف والمدن غير الفاضلة من خالل ابن باجه األندلسي ،ع ،37ص.449
Ǌ Ǌالخوني ،محسن :معنى وحدة الدين وديانات التوحيد في تاريخ اإلنسانية ،ع ،61ص.79
التفاهم واالعتراف :بين هابرماس وهونيت ،ع ،31ص.194
Ǌ Ǌالخوني ،محسن :من التواصل إلى
ُ
Ǌ Ǌالخويلدي ،زهير :إحياء العقل عند الغزالي ،ع ،28ص.340
Ǌ Ǌالخويلدي ،زهير :الحدود الفاصلة بين الدين والسياسة عند اسبينوزا ،ع ،25ص.382
Ǌ Ǌالخويلدي ،زهير :في تهافت الخصومة بين الغزالي وابن رشد حول قانون التأويل ،ع ،19ص.223
د

Ǌ Ǌالدجاني ،أحمد صدقي :الحوار مع اآلخر في اإلسالم ،ع ،2ص.11
علي :الطرق الصوفية :أهداف وغايات ،ع ،18ص.176
Ǌ Ǌدحروجّ ،
Ǌ Ǌدراج ،فيصل :اإلبداع والوعي والتقليد ،ع ،3ص.142
Ǌ Ǌدراج ،فيصل :المثاقفة بين الرغبة والحقيقة ،ع ،2ص.48
Ǌ Ǌالدرداري ،محمد :األقليات المسلمة في الغرب وشروط االندماج ،ع ،69ص.385
Ǌ Ǌدرويش ،أحمد :حول األدب المقارن ،ع ،65ص.223
Ǌ Ǌدرويش ،حسام الدين :الترجمة بوصفها نموذجاً إرشاد َّياً للهيرمينوطيقا ،ع ،42ص.331
Ǌ Ǌالدسوقي ،خالد عمر :نظرية الن َّْظم بين عبد القاهر الجرجاني والحاكم الجشمي ،ع ،64ص.301
العثمانية في العالم ،ع ،10ص.257
Ǌ Ǌالدغيم ،محمود الس ِّيد :مدونة اآلثار ُ
الدواي ،عبد الرزاق :في أخالقيات الحوار بين الثقافات حول مبدأي التسامح وحق االختالف ،ع ،15ص.286
ّ ǊǊ
Ǌ Ǌدوتولو ،كارميلو :التعدد الديني والحقيقة من منظور كاثوليكي :هل يقبل الدين التعدد حقاً؟
ع ،49ص.47
Ǌ Ǌدومو ،لورين (ترجمة :أحمد عثمان) :تاريخ االستشراق الروسي في القرن التاسع عشر ،ع ،44ص.385
Ǌ Ǌدونر ،فرد :اتجاهات الكتابة الغربية عن تاريخ اإلسالم :قراءة نقدية ،ع ،8ص.236
Ǌ Ǌدونر ،فرد :كتابة تاريخ صدر اإلسالم بين األدب والوثائق ،ع ،7ص.188
Ǌ Ǌدياب ،منى :الحضارات صدام أم حوار؟ جدليات التطور الدائم ،ع ،7ص.242
تشوا ،ع ،10ص.278
Ǌ Ǌديب ،حسين (مراجعة) :التأثيرات المتناقضة القتصادات السوق ،آمي ُ
Ǌ Ǌدية ،إسالم :طباعة المصحف بين فيلولوجيا االستشراق وعلم القراءات :موازنة بين مصحف فلوغل
 1834ومصحف األزهر  ،1924ع ،45ص.281
Ǌ Ǌدير فير ،بيتر فان :الدولة األخالقية ..الدين واألمة واإلمبراطورية في بريطانيا الفيكتورية والهند:
(ترجمة :مهى قمر الدين) ،ع ،45ص.409
Ǌ Ǌديفي ،غريس ،وشيفر ،هاينرش :مقدمات نظرية لدراسة الدين في األزمنة الحديثة ،ع ،13ص.303
Ǌ Ǌديمي ،تيموثي جيه :دور الدين في الواليات المتحدة على الساحة العامة ،ع ،19ص.264
163

ّ
كشافات التسامح ـ التفاهم ( 1ـ )70

ذ

Ǌ Ǌالذوادي ،محمود :الثقافة بمنظور إسالمي مختلف ،ع ،64ص.331
Ǌ Ǌذويب ،حمادي :التجربة لدى ابن الج َّزار ،ع ،70ص.485
Ǌ Ǌذويب ،حمادي :الجاحظ وأصول الفقه ،ع ،32ص.235
Ǌ Ǌذويب ،حمادي :المستصفى للغزالي وأثره في أصول الفقه ،ع ،37ص.253
ر

Ǌ Ǌر .كوهن ،مارك :الجنيزا اإلسالمية والجنيزا القاهرية الجديدة ،ترجمة  /عصام عيدو ،ع ،62ص.375
Ǌ Ǌراجل ،عبد العزيز :علم الكالم :من إثبات العقائد وبيانها إلى حل اإلشكاليات المعاصرة ،ع ،31ص.229
Ǌ Ǌراشد ،رشدي :االتجاهات العلمية في اإلسالم ،ع ،20ص.151
Ǌ Ǌراشد ،رشدي :حول تاريخ العلوم العربية ،ع ،13ص.106
Ǌ Ǌالراشدي ،عامر :إثبات النبوة عند المتكلمين بالطرق العقلية ،ع ،30ص.240
Ǌ Ǌالربيعو ،تركي علي :اإلسالم وضرورة الخروج من دائرة الفتنة :حظوظ المراجعة ،ع ،9ص.237
Ǌ Ǌالربيعو ،تركي علي :الدولـة في فكرنا العربي اإلسالمي المعاصر ،ع ،4ص.42
Ǌ Ǌالربيعو ،تركي علي :العقل األخالقي العربي ،ع ،7ص.123
Ǌ Ǌالربيعو ،تركي علي :النص والحقيقة :قراءة في بعض االجتهادات العربية الحديثة ،ع ،6ص.68
Ǌ Ǌالربيعو ،تركي علي :قاعدة التسامح مع اآلخر :نحو فهم تنويري داخل اإلسالم ،ع ،12ص.140
Ǌ Ǌالربيعو ،تركي علي :مساءلة الهزيمة :نحو ثقافة مراجعة تسهم في وقف التراجع ،ع ،14ص.164
Ǌ Ǌالربيعي ،إسماعيل نوري :العرب وتشوهات االستجابة ،ع ،8ص.169
Ǌ Ǌالربيعي ،إسماعيل نوري :الغرب واإلسالم :أضداد أم أنداد؟ ع ،5ص.84
Ǌ Ǌالربيعي ،إسماعيل نوري :القراءة التاريخية في الفكر الخلدوني :النص التاريخي وقياس التحوالت،
ع ،16ص.135
Ǌ Ǌالرحموني ،محمد :القبيلة والبداوة :العالئق بين المفاهيم الجاهلية والخلدونية في ضوء القرآن،
ع ،22ص.126
Ǌ Ǌالرحموني ،محمد :المذاهب الفقهية والمجتمعات والسلطات في أزمنة اإلحياء المعاصر ،ع ،40ص.41
Ǌ Ǌرحيل ،محمد فوزي :اإلسالم في عيون متى الباريسي ،ع ،29ص.427
Ǌ Ǌرحيل ،محمد فوزي :القاهرة في عيون ناصر خسرو ،ع ،52ص.331
Ǌ Ǌرشدي ،راشد :المجتمع العلمي والتقاليد الوطنية في البحث ،ع ،26ص.235
Ǌ Ǌرشدي ،راشد :عندما كان األمير عالماً ،ع ،40ص.145
Ǌ Ǌرشواني ،سامر :مؤتمر الدراس��ات القرآنية الثالث في معهد الدراسات الشرقية واإلفريقية :النص
والتأويل والترجمة ،ع ،22ص.295
Ǌ Ǌرشواني ،سامر :مؤتم��ر الدراس��ات القرآنية :الق��راءة الجديدة للقرآن ف��ي جامعة نوتردام،
ع ،11ص.309
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كتب جديدة ،ع ،23ص.366
Ǌ Ǌرشيد ،أحمد :مسائل الجهاديين االنتحاريينٌ :
Ǌ Ǌالرضي ،رشيد :من المقارعة إلى المطارحة في نصرة الحوار العاقل ،ع ،12ص.177
Ǌ Ǌالرفاعي ،عبد الجبار :الحوزات العلمية بين التقليد واإلصالح ،ع ،47ص.255
Ǌ Ǌالرفاعي ،عبد الجبار :تساؤالت حول إسالمية المعرفة ،ع ،23ص.266
Ǌ Ǌالرفاعي ،عبد الجبار :راهن التفكير الديني في إيران ،ع ،13ص.180
Ǌ Ǌالرفاعي ،عبد الجبار :محمد عبده ومحمد إقبال :رؤيتان في تحديث التفكير الديني ،ع ،15ص.219
Ǌ Ǌرمضان بن رمضان :يورغن هابرماس والدين للخروج من الحداثة المتأزمة ،ع ،58 - 57ص.373
Ǌ Ǌرمضان ،محمد توفيق :التصوف وأثره في شخصية سعيد النورسي وكتاباته ،ع ،15ص.236
Ǌ Ǌروا ،أوليفيه :التغيير في العالم العربي ،ع ،37ص.475
Ǌ Ǌروبيرو ،ريناتو جانين :اإلسالم وأمريكا الالتينية والرؤية المستقبلية المشتركة ،ع ،40ص.217
Ǌ Ǌروتفن ،ماليز :المسلم المتفائل ،أو كيف تكون مسلماً أوروبياً؟ ع ،18ص.318
Ǌ Ǌرودجيرو ،ماريا أديلي :المسيحية المعاصرة ومسارات االئتالف الديني ،ع ،67ص.293
Ǌ Ǌرودلف ،أولريش :الفارابي وأصول الدي��ن ..تأمالت في كتابه (آراء أه��ل المدينة الفاضلة)،
ع ،49ص.229
Ǌ Ǌرودولف ،أولريخ :الفارابي وأصول الدين :انعكاسات حول كتابه (آراء أهل المدينة الفاضلة)،
ع ،22ص.163
Ǌ Ǌروزنتال ،فرانز :مفهوم الحرية في اإلسالم :قراءة محمد أمين فرشوخ ،ع ،25ص.148
ريسو ،باتريشيا :التنا ُف ُس على المالحة البحرية في المحيط الهندي (1860 - 1550م) ،ع ،32ص.407
ُّ Ǌ Ǌ
Ǌ Ǌالريسوني ،قطب :مصارف الوقف واألقليات المسلمة بالغرب ،ع ،14ص.235
ز

Ǌ Ǌزاباال ،سانتياغو :إعادة النظر في السمات التح ُّررية لمجتمعنا الشفاف مراجعة فلسفية لفكر جياني
فاتيمو ،ع ،70ص.139
Ǌ Ǌزادنوفسكا ،نتاليا :المدن بحسبانها مقاييس لالندماج في المجال ،ع ،64ص.183
Ǌ Ǌزاريتوفسكايا ،فيكتوريا :األدب العربي في روسيا :األمس واليوم والمستقبل ،ع ،56 - 55ص.295
Ǌ Ǌزاهد جول ،محمد :فلسفة األنوار والفكر اإلصالحي العربي اإلسالمي ،ع ،33ص.261
Ǌ Ǌالزاهري ،سلوى :األندلس العربية :إسالم الحضارة وثقافة التسامح ،كتاب روزا مينوكال ،ع ،18ص.326
Ǌ Ǌزايد ،أحمد :األزمة األخالقية في مجتمع ما بعد الحداثة؟ ع ،48ص.259
Ǌ Ǌزايد ،أحمد :االنبعاث اإلنساني في مواجهة اآلثار التفتيتية للعولمة ،ع ،67ص.367
Ǌ Ǌزايد ،أحمد :التأويل والظاهرة االجتماعية ،ع ،11ص.150
Ǌ Ǌزايد ،أحمد :التعليم وتأسيس منظومة القيم ،ع ،36ص.277
Ǌ Ǌزايد ،أحمد :الدين واألخالق والمعروف :التمايز والتكامل ،ع ،56 - 55ص.47
Ǌ Ǌزايد ،أحمد :الشعبويات في الزمن الحديث للدولة األوروبية ..نماذج الفاشيات ،ع ،65ص.81
Ǌ Ǌزايد ،أحمد :العولمة وقيم السالم والتسامح :الفرص والتحديات ،ع ،37ص.143
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Ǌ Ǌزايد ،أحمد :الفضاءات اإللكترونية من المعضالت األخالقية إلى اآلثار السلبية ،ع ،63ص.255
Ǌ Ǌزايد ،أحمد :جدلية الفقر والفساد واالستبداد السياسي ..مقاربة أخالقية اجتماعية ،ع ،53ص.149
Ǌ Ǌزايد ،أحمد :ما بين الهوية والشعبوية جدل الهبوط والصعود في قيم االنتماء في العالم المعاصر،
ع ،68ص.189
Ǌ Ǌالزحيلي ،وهبة :الفرد والمجتمع بين المسؤوليات الفقهية والدينية :فروض العين وفروض الكفاية،
ع ،19ص.104
Ǌ Ǌالزحيلي ،وهبة :ثقافة التسامح بين الغرب والشرق ،ع ،23ص.280
Ǌ Ǌالزحيلي ،وهبة :ف��روض العين وفروض الكفاية رؤية جديدة حول الفرائض في اإلس�لام وعالقتها
بالمصالح والحضارة ،ع ،30ص.11
Ǌ Ǌالزحيلي ،وهبة :مفهوم المواطنة في المنظور اإلسالمي ،ع ،15ص.11
Ǌ Ǌزدانوسكي ،جورزي :التحديات المعاصرة للمجتمعات المسيحية واإلسالمية ،ع ،24ص.319
Ǌ Ǌالزرفي ،فؤاد جابر :هيغل والشرق :نقد المنهج واللغة في فلسفة التاريخ ،ع ،26ص.291
Ǌ Ǌالزعبي ،أحمد :اإلسالم واندماج المجتمع قراءة في كتاب مونتغمري وات ،ع ،31ص.159
Ǌ Ǌالزعبي ،أحمد :الرؤية القرآنية لصالح اإلنسان والعالم ،ع ،69ص.13
Ǌ Ǌالزعبي ،أحمد :الفرد والمجتمع (الخاص والعام) في عالم ما بعد  11سبتمبر  :2001قراءة :في كتاب
أميتاي إتزيزني ،ع ،35ص.211
Ǌ Ǌالزعبي ،أحمد :انتشار اإلسالم في الرؤى االستشراقية توماس آرنولد أنموذجاً ،ع ،50ص.105
Ǌ Ǌزقزوق ،محمود حمدي :التسامح في اإلسالم ،ع ،1ص.12
نشأته ،ماهيّتُه ،أدوارُه ووظائفُه ،ع ،41ص.159
Ǌ Ǌزكرياّ ،براق :الدينُ ..
Ǌ Ǌزكريا ،براق :العلمانية ..مخاض التاريخ ورؤى الحاضر والمستقبل ،ع ،68ص.331
Ǌ Ǌزكرياّ ،براق :ماكس فيبر :الدين وأخالق العمل والرأسمالية ،ع ،34ص.135
Ǌ Ǌزكريا ،جاسم محمد :القيم اإلنسانية في مرتكزات الشريعة اإلسالمية ،ع ،18ص.54
Ǌ Ǌزمرد ،فريدة :ظهور التفسير القرآني :دراسة في المأثور وأسباب النزول ،ع ،45ص.13
Ǌ Ǌالزموري ،عبد الحق :حرك��ة اإلصالح الديني في تونس القرن التاس��ع عش��ر ،االهتمام الجامعي
واإلنتاج األكاديمي :مقاربة أولية ،ع ،13ص.197
Ǌ Ǌزيادة ،رضوان :اإلصالح والمصالحة :سؤال السياسة وسؤال الحداثة ،ع ،10ص.68
Ǌ Ǌزيادة ،رضوان :التوظيف السياسي لمفهوم «الفتنة» في التاريخ اإلسالمي ،ع ،9ص.76
Ǌ Ǌزيادة ،رضوان :الصراع على القيم :أزمة «المعرفة اإلنسانية» بين الغرب واإلسالم ،ع ،7ص.14
Ǌ Ǌزيادة ،رضوان :المنظور الغربي لحركات اإلسالم السياسي ،ع ،18ص.274
Ǌ Ǌزيادة ،رضوان :تصدع الحداثة :الصراع على العالمية (اليونيفرسال) ،ع ،27ص.311
Ǌ Ǌزيادة ،نقوال :حكاية إيماني ،ع ،13ص.235
التحديات واالنخراطات ،ع ،51ص.253
الديني بين الكنائس واإلسالم في أوروبا..
ّ
Ǌ Ǌزياكا ،أنجليكا :الحوارُ
ُ
Ǌ Ǌزياكا ،أنجيليكا غريغوري :اإلس�لام في كتابات العصر البيزنطي بين الحوار والمجادلة ،ترجمة:
ميخالي سولومونيدس ،ع ،29ص.232
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Ǌ Ǌزياكا ،أنجيليكا غريغوري :القيم األخالقية ودورها في نشر السالم عند الكاثوليك والبروتستانت
واألرثوذكس في العصر الحاضر ،ع ،34ص.43
Ǌ Ǌزياكا ،أنجيليكا غريغوري :الكتابات اليونانية عن اإلسالم في عهد الفتوحات العثمانية ،ع ،35ص.255
Ǌ Ǌزياكا ،أنجيليكا غريغوري :المرحلة الثالثة (منتصف القرن  )1453 - 14معرفة أفضل باإلسالم ومقارعة
على أرض الواقع ،ع ،30ص.166
Ǌ Ǌزياكا ،أنجيليكا غريغوري :مصادر ومسالك انتشار الفكر األرسطي في الحضارة العربية ،ع ،38ص.196
Ǌ Ǌزياكا ،أنجيليكا :اإلسالم في الدراسات اليونانية ،ع ،14ص.142
Ǌ Ǌزيدان ،يوسف :مشكالت المخطوطات من الخزانات الخطية إلى آفاق النشر اإللكتروني ،ع ،27ص.343
Ǌ Ǌالزيدي ،منجي :إشكاليّة الوحدة والتنوع في الثقافة ،ع ،67ص.467
Ǌ Ǌالزين ،عبد الفتاح :الشعبوية وظواهرها في المجتمع والدولة ،ع ،65ص.161
Ǌ Ǌالزين ،محمد شوقي :مدخل إلى تاريخ التأويل الهيرمينوطيقا ،ع ،7ص.139
�س

حوليات عربي ٌة من زنجبار ،ع ،38ص.377
Ǌ Ǌساخاو ،إدوارد:
ٌ
Ǌ Ǌسالزمان ،فيليب كارل :القبيلة والدولة :ديناميات التالؤم والتنافر ،ع ،22ص.318
Ǌ Ǌسالفاتوري ،أرماندو :الطرق (الصوفية) والمدنية دار اإلسالم وما وراءها ،ع ،52ص.387
Ǌ Ǌسالم ،أحمد محمد :أثر اإليمان في درء العنف ...قراءة في رسائل النور ،ع ،35ص.331
Ǌ Ǌسالم ،أحمد محمد :الخطاب اإلصالحي عند رفاعة الطهطاوي :قراءة معاصرة ،ع ،10ص.97
Ǌ Ǌسالم ،أحمد محمد :العدالة والحرية في الفكر العربي الحديث :س��ياق واحد أم سياقات متعددة،
ع ،20ص.116
Ǌ Ǌسالم ،أحمد محمد :العدل والشرعية في الفقه السياسي اإلسالمي من علم العقائد إلى أدبيات السلطان،
ع ،47ص.61
Ǌ Ǌسالم ،أحمد محمد :العمران والدين :قراءةٌ في مدونات األخالق اإلسالمية ،ع ،43ص.55
Ǌ Ǌسالم ،أحمد محمد :قضية الجبر والحرية اإلنسانية في علم الكالم جدل الديني والسياسي ،ع ،14ص.40
Ǌ Ǌسالم ،أحمد :الدين والتغيير :جدلية الفرد والجماعة في التجربة اإلسالمية ،ع ،56 - 55ص.27
Ǌ Ǌسالم ،صالح :العرب والغرب ..بين نظريتي «المؤامرة» و«صدام الحضارات» ،ع ،26ص.434
Ǌ Ǌسالم ،صالح :بين الشرق والغرب نحو نموذج فلسفي عالمي ..تعددي وإنساني ،ع ،67ص.451
Ǌ Ǌسالم ،عبد الجليل :ابن خلدون وعلم الكالم :بعض القضايا ،ع ،16ص.199
Ǌ Ǌسالم ،عبد الجليل :العقل والدين عند ابن رشد ،ع ،16ص.53
Ǌ Ǌالسالمي ،سعيد :تجارة اللُّبان والتواصل الحضاري ،ع ،14ص.248
الرحمن :االختالف والجدال والسبل إلى الحق ،ع ،46ص.7
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :االختالل المتفاقم وإلى أين يتَّجه العالم؟ ع ،70ص.7
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :اإلسالم :الفكرة والدعوة والبالغ ،ع ،50ص.7
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :االضطراب العربي واإلسالمي ،ع ،51ص.7
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
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الرحمن :التفسير القرآني في الماضي والحاضر ،ع ،45ص.7
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :الحرية في اإلسالم ومقاصد الشريعة ،ع ،54ص.337
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
مصدرا للهداية والسكينة ،ع ،56 - 55ص.7
الرحمن :الدين بوصفه
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ً
ٰ
الرحمن :الدين والتعددية الدينية ..المقولة والواقع واألفق ،ع ،49ص.7
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :الدين والمجتمع في الزمن التاريخي ،ع ،41ص.6
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :السكينة بعد االضطراب ..المراجعات واآلفاق ،ع ،54ص.7
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :السلم والمصالحة والتضامن ،ع ،42ص.7
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :العدل واإلحسان في المجتمعات والدول ،ع ،52ص.7
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :العدل والقانون وأحكام القيمة ،ع ،47ص.7
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :النفس واآلخر والعالم ،ع ،44ص.7
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :الوضع العالمي والرؤية األخالقية ،ع ،69ص.7
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :بين التسامح والتفاهم ،ع ،44ص.333
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :حرية المعتقد ومحددات العقيدة والتعارف ،ع ،58 - 57ص.7
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :رؤية اإلسالم للمشترك اإلنساني ،ع ،46ص.403
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
الرحمن :رؤية الميثاق ونظرية العقد االجتماعي ،ع ،60 - 59ص.7
ٰ
الرحمن :طريق الحرير والتواصل بين الشعوب والتفاهم اإلنساني ،ع ،49ص.355
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :عمارة األرض بين اإليمان والعمران ،ع ،43ص.7
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :فلسفة الدين والمشكالت األخالقية ،ع ،48ص.7
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :قضايا اإلنسان والعمران في ضوء القرآن ..مسألتا :األعراف الدينية واألخالقية
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
في بناء اإلنسان واألوطان ،ع ،53ص.7
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد اهلل بن محمد :العلوم اإلسالمية ورسالتها الحضارية :أنموذج البيروني ومكتبته،
ع ،60 - 59ص.415
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد اهلل :القيم المتعارفة وسياسات الدين ،ع ،45ص.365
اك ْم أ ُ َّم ًة َو َس ًطا ﴾ ،ع ،5ص.7
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
الرحمنَ ﴿ :ج َعلْنَ ُ
ٰ
اهتَ َد ْيتُ ْم ﴾ ،ع ،11ص.7
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
الرحمن ﴿ :لاَ َي ُض ُّر ُكم َّمن َ
ض َّل ِإذَا ْ
ٰ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وه ِإلَى ال َّر ُسو ِل َو ِإلَى أ ُْولي األ َ ْم ِر منْهُ ْم لَ َعل َم ُه الَّذينَ َي ْستَ ِنب ُطونَ ُه منْهُ ْم ﴾،
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
الرحمنَ ﴿ :ولَوْ رَ ُّد ُ
ٰ
ع ،8ص.7
ان النَّاس ِإلاَّ أ ُ َّم ًة َو ِ
اختَلَفُواْ ﴾ ،ع ،6ص.7
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
اح َد ًة َف ْ
الرحمنَ ﴿ :و َما َك َ
ٰ
ُ
الرحمنَ ﴿ :ي ْه ِدي ِلل َِّتي ِه َي أ َ ْقوَ ُم ﴾ ،ع ،7ص.7
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
واالتباع والنهوض الحضاري ،ع ،32ص.6
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
الرحمن :اإلبداع ّ
ٰ
الرحمن :األخالق من وجهة نظر إسالمية ،ع ،21ص.275
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :األصوليات ومسائل التحقق والمعصية والوجوب والمخالفة ،ع ،21ص.7
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :االنفتاح والتنوع والتعدد ،ع ،12ص.7
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :التباس المفاهيم واختاللها ،ع ،27ص.7
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
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الرحمن :التثا ُق ُف ومستقبلُ ُه في مجتمعات المسلمين :وجه ُة نظ ٍر إسالمية ،ع ،35ص.321
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :التعارف واالعتراف والمصالحة ،ع ،36ص.7
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :الثوابت والمتغيرات في الطبيعة والمجتمع واإلنسان ،ع ،13ص.7
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :الجغرافيا وخريطة اإلسالم في العالَم ،ع ،33ص.7
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :الحريات الخاصة والعامة ،ع ،25ص.7
عبد
Ǌ Ǌالسالمي،
ٰ
الرحمن :الحرية والمسؤولية في الفكر والواقع ،ع ،14ص.7
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
اعتقادا وباعتباره قيمة ،ع ،38ص.7
الرحمن :الح ُّق باعتباره
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ً
ٰ
الرحمن :الدين واإلثنية بين العولمة والصراع الدولي ،ع ،23ص.303
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :الزكاة والمواطنة والدولة :نظرة في تطورات عالقة الدين بالسلطة السياسية،
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
ع ،15ص.81
الرحمن :الشرعي ُة والمشروعية (الدين والمجتمع والثقافة والدولة) ،ع ،23ص.7
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :العدالة وحكم القانون ،ع ،24ص.7
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :العقل والدين والوجود اإلنساني ،ع ،16ص.7
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
والمؤسسة والدعوة والزمن الجديد ،ع ،40ص.7
الرحمن :العلماء
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ّ
ٰ
والدين ،ع ،22ص.7
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
الرحمن :القبيل ُة واإلثني ُة ِّ
ٰ
الرحمن :المجتمع الخيري وفعالية منظومة القيم ،ع ،35ص.7
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :المراجعون الجدد؛ مدرسة استشراقية جديدة؟ ع ،17ص.225
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
الرحمن :المرجعية والدين والمجتمع والدولة ،ع ،17ص.7
ٰ
الرحمن :المسلمون والعالم والمسؤوليات المشتركة ،ع ،18ص.7
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :المسؤولية اإلنسانية المشتركة ،ع ،22ص.267
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :المواطنة والمساواة والتعددية ،ع ،15ص.7
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :النظام القيمي في الدين والمجتمع ،ع ،34ص.7
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :الهوية واالنتماء ومعايير العالقات بين األفراد واألمم ،ع ،29ص.7
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :الواقع والمشروع والمبادرة ،ع ،10ص.7
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :تعالي القيم والمسؤوليات المشتركة ،ع ،28ص.7
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :تنصيب الرأي ديناً ،ع ،19ص.7
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :ثقافة المحيط الهندي ،ع ،34ص.338
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :حقوق اهلل وحقوق العباد بين الحرية والمسؤولية ،ع ،39ص.7
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :رؤية العالم واإلنسان في العالقات بين الحضارات والفنون ،ع ،26ص.7
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :قضايا العدالة والرحمة والسالم في المجال العالمي ،ع ،37ص.7
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :قضايا المواطنة الشاملة والعدالة ،ع ،20ص.7
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :مسؤولية التكليف ومسؤولية الرقابة ،ع ،9ص.7
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :مقاصد الشريعة وعلم الكالم الجديد ،ع ،20ص.238
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :مناهج التغيير والتعامل مع المستجدات ،ع ،11ص.7
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
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والعمل الصالح رؤي ٌة مفتوح ٌة لعالمٍ جديد ،ع ،34ص.367
اإليمان
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد اهلل بن محمد:
ُ
ُ
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد اهلل بن محمد :التقارب والوئام اإلنساني ،ع ،35ص.367
الرحمن :اإلسالم والرسالة العالمية ،ع ،61ص.7
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :اإلسالم ووعي الحرية ،ع ،63ص.351
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :الرحمة في العالقة باهلل وفي التعامل بين بني البشر ،ع ،62ص.7
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :الصالح والفساد في اإلنسان والعمران ،ع ،63ص.7
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :الفرد والجماعة ومشكالت االختالل العالمي ،ع ،68ص.7
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :المؤتلف اإلنساني والسالم العالمي ،ع ،67ص.67
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :المؤسسات الدينية والمسؤوليات المشتركة في صون السلم العالمي ،ع ،64ص.319
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :المؤسسات الوقفية والمجتمع الخيري والشأن العام ،ع ،66ص.7
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :سياسات الدين والتجديد الديني في سلطنة عمان ،ع ،66ص.241
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :عن المؤتلف اإلنساني ،ع ،67ص.21
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :فالسفة اإلسالم وطريق الحرير ،ع ،61ص.263
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :مناهج الصالح اإلنساني ومشكالت الفساد ،ع ،64ص.7
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
الرحمن :وحدة األ َّمة ..األخطار والمبادرات ،ع ،65ص.7
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد
ٰ
Ǌ Ǌالسالمي ،عبد اهلل بن محمد :الرؤية الكونية أساسا للتعاون بين األديان ..الرحمة والتعارف واألخالق،
ع ،67ص.27
Ǌ Ǌالسالمي ،محمد :النظام المالي العالمي والنظرة الشرعيّة حول العملة الرقمية ،ع ،52ص.293
كسب قلوب وعقول المسلمين في جنوب شرق
Ǌ Ǌسايمونز ،كريستوفر بوند ولويس :الجبهة المنْسيّةْ :
آسيا ،ع ،27ص.456
Ǌ Ǌسبيكر ،طوبيا :الالهوت المسيحي في ضوء اإلسالم ،ع ،61ص.325
Ǌ Ǌسبيال ،محمد :العدالة والحرية :تعارض أم تكامل؟ ع ،24ص.92
Ǌ Ǌسراج ،نادر :الحضور العثماني التركي في اللغة العربي��ة :تجدد جاذبية أم تواصل ثقافي ووظيفي،
ع ،12ص.127
Ǌ Ǌسراج ،نادر :تجاذبات اللغة والثقافة واالنتماء ،ع ،5ص.57
Ǌ Ǌالسرتي ،زكرياء :الدراسات اللغوية والبالغية المعاصرة وأثرها في تحقيق االجتهاد ،ع ،54ص.269
Ǌ Ǌسردار ،ضياء الدين :الشرق واإلسالم والغرب واالستشراق ،ع ،39ص.437
العمانية ،ع ،12ص.257
Ǌ Ǌسعاد بنت محمد بن علي بن سليمان :الحداثة في تجربة التنمية ُ
Ǌ Ǌسعد اهلل ،أبو القاسم :تيارات اإلصالح في المغرب العربي ،ع ،2ص.208
Ǌ Ǌالسعيد ،عصام :األبجدية في العصور القديمة ،ع ،54ص.371
Ǌ Ǌالسعيد ،عصام :طليطلة في العصر اإلسالمي ،ع ،63ص.359
Ǌ Ǌالسعيد ،عصام :غرناطة التاريخ والحضارة ..مقدمة بين التاريخ اإلسالمي في غرناطة ،ع ،66ص.359
Ǌ Ǌسعيدان ،مهدي :األخالق في الفكر الفلسفي اإلسالمي ،ع ،56 - 55ص.73
Ǌ Ǌسعيدان ،مهدي :الجاحظ وأصحاب المعارف ..مالحظات حول المعرفة عند الجاحظ ،ع ،54ص.199
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Ǌ Ǌالسعيدي ،أحمد :تداخل التاريخ بالفقه :نموذج النوازل الفقهية ،ع ،28ص.301
Ǌ Ǌالسعيدي ،أحمد :من بومباي إلى مسقط ..عمان والهند والخليج في رحلة األمريكي لوكر ()Locker
عام 1866م ،ع ،65ص.401
Ǌ Ǌسكاري ،بيتر :اإلسالم في أميركا ،ع ،17ص.334
Ǌ Ǌسالط ،قدور :نظرة اإلسالم لحرية المعتقد كقاعدة صلبة للتعايش ،ع ،65ص.369
Ǌ Ǌسالمة ،يوسف :الترجمة بين النقل والتأويل ،ع ،11ص.252
Ǌ Ǌسالمة ،يوسف :العالقة بين الروح وفلسفة الحضارة عند هيغل ،ع ،3ص.156
Ǌ Ǌسلفاتوري ،أرماندو :ما وراء التصوف :انتشار الطرق الصوفية ،ع ،58 - 57ص.405
Ǌ Ǌسماعين ،جلة :المستقبل العربي في نظام عالمي اقتصادي جديد ،ع ،70ص.221
Ǌ Ǌالسماك ،محمد :التعارف في اإلسالم ..الغاية والمنهج ،ع ،46ص.137
Ǌ Ǌالسماك ،محمد :التعارف والتعدد واالختالف في اإلسالم ..الغاية والمنهج ،ع ،49ص.121
Ǌ Ǌالسماك ،محمد :العقل واإليمان في اإلسالم ،ع ،16ص.124
Ǌ Ǌالسماك ،محمد :الكرامة اإلنسانية في المفهوم اإلسالمي ،ع ،28ص.23
Ǌ Ǌالسماك ،محمد :بين المتغيرات العالمية والثوابت اإلسالمية ،ع ،9ص.66
Ǌ Ǌالسماك ،محمد :حقوق اإلنسان بين الشرعة الدولية والشريعة اإلسالمية ،ع ،23ص.45
Ǌ Ǌالسماك ،محمد :عندما احتل المسلمون جبال األلب ،ع ،13ص.254
Ǌ Ǌسيد ،أيمن فؤاد :مخطوطات دار الكتب المصرية ،ع ،13ص.156
Ǌ Ǌسيد ،أيمن فؤاد :مدينة القاهرة في عصر المماليك ،ع ،7ص.285
ِ
الحاضر ،ع ،40ص.61
الدين والمجتمع في ال َّز َم ِن
وصوْ ُن ِّ
Ǌ Ǌسيد ،أيمن فؤادَ :وثا ِئ ُق األزْ َهر َ
Ǌ Ǌسيد ،بوبي :الكمالية وتسييس اإلسالم ،ع ،23ص.358
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان (إعداد) :اإلسالموفوبيا ..من الخصوصية والمفارقة إلى الكراهية ،ع ،65ص.429
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان (إعداد) :الحداثة ..تحوالت اإلسالم والمسيحية والهندوسية ،ع ،68ص.411
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان (إعداد) :الصراع على دراسات اإلسالم في أمريكا ،ع ،64ص.393
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان (إعداد) :مسألة العصور الوسطى األوروبية واإلسالمية ،ع ،63ص.381
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :ابن رشد واختالف الفقهاء ،ع ،19ص.191
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :أزمنة التغيير وضرورات اإلصالح ،ع ،40ص.199
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :استشراق إدوارد سعيد وعالقات الشرق بالغرب :دراسة في النص والوعي والواقع،
ع ،6ص.57
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :استعادة السكينة في الدين وسالمة اإلنسان والعمران ،ع ،50ص.227
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :إشكاليات الدين والعلمانية والدولة المعاصرة في ٍ
ضوء جديد ،ع ،68ص.173
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :إصالح النظام العالمي ..استراتيجيات القوة واستراتيجية المؤتلف اإلنساني ،ع ،69ص.267
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :آفاق المواطنة في الفكر اإلسالمي المعاصر ،ع ،54ص.317
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :اإلحيائية واألصولية :مخاوف المعصية وهموم الواجب ،ع ،21ص.73
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :االستشراق األلماني مرة أخرى ترجمة عربية لكتاب تيودور نولدكه عن القرآن ،ع ،8ص.286
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Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :اإلسالم السياسي ومسألة الشرعية :الظهور والمآالت والمستقبل ،ع ،42ص.171
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :اإلسالم ومشكالت الدولة الحديثة ،ع ،29ص.221
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :اإلصالح والمصالحة :سؤال النهوض وسؤال األولويات ،ع ،10ص.10
واألمم ،ع ،29ص.30
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :األمة واالنتماء والمشروع :األبعاد التاريخية والعالقات باألديان َ
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :األمة والدين والدولة وتحديات المصائر ،ع ،44ص.101
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :اإلنسان وحقوقه لدى المسلمين والغربيين والمسؤوليات المشتركة ،ع ،18ص.25
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :البوذية واإلسالم وغربة األديان ،ع ،7ص.273
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :التعدد والتسامح واالعتراف :نظرة في الثوابت والفهم والتجربة التاريخية ،ع ،12ص.11
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :التفكُّر اإلسالمي في المسيحية ..الجدال والحوار والفهم المختلف في العصور الوسطى،
ع ،46ص.151
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :التفكير في مستقبل العالقات بين الدين والدولة في العالم العربي ،ع ،41ص.145
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :الثقافة والكتاب والعرب في معرض فرنكفورت ،ع ،7ص.327
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :الح ُّق في الخطاب القرآني والمنظومات الكالمية اإلسالمية ،ع ،38ص.11
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :الخطاب القرآني ..الصفات اإللهية لدى المتكلمين واألزمنة الجديدة ،ع ،62ص.41
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :الديانات اإلبراهيمية ..من االختالف إلى االئتالف ،ع ،61ص.63
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :الدين واألخالق وإشكاليات صدام القيم في زمننا الحاضر ،ع ،48ص.247
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :الدين والدنيا والدين والدولة في اإلسالم المعاصر ،ع ،19ص.11
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :الدين والدولة في أزمنة التغيير :المنظور النهضوي ومتطلباته ،ع ،38ص.263
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :الدين والدولة والعمران في رؤية ابن خلدون ،ع ،43ص.81
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :الدين والمجتمع والدولة في العالقات والمصائر والمرجعيات ،ع ،17ص.11
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :الرؤية األخالقية واالجتماعية لإلنفاق في القرآن ،ع ،53ص.13
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :السياسة والسياسة الشرعية في األزمنة الوسيطة ،ع ،64ص.61
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :الشرعية والمشروعية في التجربة العربية اإلسالمية ،ع ،23ص.11
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :الصراع على اإلسالم في زمن الهيمنة ،والخيارات األُخرى في الزمن الجديد ،ع ،37ص.241
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :الصراع على اإلسالم :من االستشراق إلى اإلنثروبولوجيا ،ع ،5ص.71
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :الطريق المستقيم واألمة الوسط في القرآن الكريم :المفهوم والتجربة التاريخية،
ع ،27ص.31
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :الظاهرة اإلسالمية المتحولة إلى حزبيات دولة الدين وإغواء السلطة ،ع ،40ص.103
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :العدالة وحكم القانون في التجربة اإلسالمية ،ع ،24ص.11
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :العقل والعدل واألخالق في «المؤتلف اإلنساني» ،ع ،67ص.57
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :الفتنة في التاريخ والكالم والفقه واالضطراب المعاصر ،ع ،51ص.35
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :الفتنة وأخواتها في النص والوعي والتاريخ ،ع ،21ص.210
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :الفشل الذريع :القرن العشرون في ميزان المثقفين العرب ،ع ،5ص.223
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :الفقه والسياسة في التجربة اإلسالمية الوسيطة ،ع ،25ص.209
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Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :الفكر السياسي اإلسالمي :دراسة في تطور التفكير بالدولة ،ع ،4ص.10
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :الفنون واإلسالم ورؤى فهم الحضارات ،ع ،26ص.80
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :القرآن الكريم والدين الواحد وملة إبراهيم ،ع ،31ص.13
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :القرآن والتاريخ :الرؤية القرآنية في األ ُ َمم والحضارات ،ع ،32ص.9
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :القيمة والحق وتداولية المؤتلف اإلنساني ،ع ،68ص.381
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :المجتمع اإلنساني في الرؤية القرآنية والتجربة التاريخية العربية اإلسالمية ،ع ،22ص.31
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :المجتمع الخيري الصالح بحسب الماوردي والنظام القيمي في التجربة اإلسالمية،
ع ،35ص.64
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :المدنية والحضارة في أفكار اإلسالميين المحدثين والمعاصرين ،ع ،26ص.164
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :المسلمون والمسيحيون في ظل ثقافة حوار الحضارات ،ع ،6ص.270
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :المسؤوليات المشتركة بين العرب والغرب ،ع ،22ص.267
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :المشروعية والشرعية والحقوق في التجربة التاريخية لألمة ،ع ،39ص.13
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :المعروف والمنكر :األصول والتطورات والمشكالت المعاصرة ،ع ،45ص.321
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :المقولة القرآنية في وحدة األمة وتجاوز األخطار والمخاطر ،ع ،65ص.13
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :المواطنة والقومية والتعددية الثقافية في الفكر العربي المعاصر ،ع ،15ص.57
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :المؤسسات الدينية اإلسالمية :مشكالت التاريخ والحاضر ..وضرورات اإلصالح،
ع ،47ص.347
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :المؤسسات الدينية والمجال العام ،ع ،66ص.97
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :المؤسسات الدينية والمهمات الجديدة :التأثيرات االحتسابية واالجتماعية والعالمية،
ع ،56 - 55ص.145
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :الميثاق والعهد والعقد االجتماعي في الفكر اإلسالمي ،ع ،60 - 59ص.63
المستجدة في التفاهم واالعتراف ،ع ،36ص.168
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :النُ َخب الدينية وأدوارها
ّ
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :النشر التراثي العربي :األصول واالتجاهات والدالالت الثقافية ،ع ،27ص.373
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :الهجرة والفتوحات ودار اإلسالم والمتغيرات ،ع ،33ص.13
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :الهوية الثقافية بين الثوابت والمتغيرات ،ع ،13ص.23
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :الهوية وسياساتها ،والمسلم وتمثُّالته ،ع ،70ص.553
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :الوجوه المتعددة للحرية والوجه الواحد للتبعية ،ع ،14ص.10
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :الوقف ..فلسفته وموقعه في مقاصد الشريعة ،ع ،66ص.301
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :بعض اإلدراكات العربية للعالقات مع الواليات المتحدة ،ع ،30ص.193
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :تأثير المستشرقين األلمان في البحوث األكاديمية العربية ،ع ،8ص.245
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :تحوالت وتحويالت التراث السياسي العربي :أنموذج نص «الخالفة» ،ع ،60 - 59ص.401
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :ثورة الزنج وثورات القرامطة الشعبويات والتفسير االجتماعي ،ع ،63ص.275
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :جوانب من الدراسات القرآنية الحديثة والمعاصرة في الغرب ،ع ،17ص.170
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :رؤى العدل والمسؤولية ،ورؤى العناية والرحمة عند المتكلّمين المسلمين ،ع ،52ص.45
173

ّ
كشافات التسامح ـ التفاهم ( 1ـ )70

Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :رؤى العرب واإلسالم في المخيلة األلمانية ،ع ،48ص.299
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :رؤية سورة قريش وأساسيّات الوجود اإلنساني ،ع ،70ص.13
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :شواهد التغيير ومشاهده في القرآن الكريم ،ع ،34ص.28
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :عالم العرب والعرب في العالم (إعداد) ،ع ،69ص.501
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :فروض الكفاية ومقاصد الشريعة ،ع ،30ص.24
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :في المجتمع المدني والدولة المدنية ،ع ،44ص.257
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :قراءة «ندوة فقه النوازل وتجديد الفتوى» ،ع ،16ص.342
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :قراءة كتاب جديد :تاريخ موجز للمواطنة ،ع ،20ص.345
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :قضايا الفكر اإلسالمي ومشكالته :مراجعة نقدية للذات ،ع ،2ص.37
كتب جديدةٌ في أ ُصول الفقه اإلسالمي والمذاهب الفقهية ،ع ،18ص.314
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوانٌ :
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :ما بعد االضطراب الديني ..سالمة الدين وسالمة العالم ،ع ،54ص.53
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :مآزق الفكر اإلسالمي المعاصر :اإلحياء واإلصالح والمسؤولية الجماعية ،ع ،9ص.57
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :محاضرة بابا روما وأوروبا المسيحية والعوالم الجديدة واإلسالم ،ع ،16ص.295
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :مراجعات كتب :أوروبا واإلسالم ،ع ،13ص.315
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :مراجعة ازدهار علم الكالم في اإلسالم لجوزف فان إس ،ع ،19ص.366
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :مراجعة :من االستشراق إلى دراسات الشرق األوسط :صراع الرؤى ومتغيرات المصالح،
ع ،20ص.379
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :مسألة التسامح في كتابات العرب المحدثين والمعاصرين ،ع ،1ص.56
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :مسألة العقل وسلطته في النقاشات اإلسالمية القديمة ،ع ،16ص.11
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :مستقبل الدولة الدينية في العالم العربي ،ع ،39ص.343
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :مشاهد التغيير ومناهجه في الفكر العربي الحديث والمعاصر ،ع ،11ص.11
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :مصادر الفكر السياسي الخلدوني ،ع ،16ص.183
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :مقاصد الشريعة بين أصول الفقه والتوجهات النهضوية التأسيس والتوظيفات الحديثة،
ع ،34ص.269
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :منظومة القيم القرآنية وتأثيرها في المجتمع والدولة ـ اإلعراض عن اإلسالم في
األزمنة الحاضرة ،ع ،58 - 57ص.11
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :منظومة القيم والحياة األخالقية في الرؤية اإلسالمية ،ع ،28ص.12
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :مؤتمر الدار البيضاء بين المثقفي��ن العرب واألميركيين الدين في الحياة العامة،
ع ،11ص.316
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :مؤتمر المخطوطات المترجمة بمكتبة اإلسكندرية وأدوار الترجمة في التواصل الحضاري،
ع ،17ص.318
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :مؤتمرات ابن خلدون في الذكرى المئوية السادسة على وفاته 2006/1406م ،ع ،17ص.312
Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :نظرية العدالة في الفكر الغربي المعاصر :قراءةٌ في أ ُطروحة جون رولز وآثارها،
ع ،28ص.458
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Ǌ Ǌالس ِّيد ،رضوان :وحدة الدين والتعددية الدينية واألزمنة الحديثة ،ع ،49ص.135
Ǌ Ǌسيدبي ،جمال رجب :العقل والدين في النسق الكالمي ،ع ،16ص.39
Ǌ Ǌسيدبي ،جمال رجب :منهج اإلباضية في معالجة الذات والصفات ،ع ،22ص.178
Ǌ Ǌسيغال ،روبرت :نظريات الدين ،ع ،49ص.405
�ش

َوج ٌه من الحضور اإلسالمي في مدينة ميرتلة البرتغالية ،ع ،51ص.353
Ǌ Ǌشاشية ،حسام الدين :أ ُ
Ǌ Ǌالشاعر ،سمير أسعد :النظام المحاسبي الموحد لمؤسسات الزكاة ،ع ،23ص.245
Ǌ Ǌالشاعر ،سمير أسعد :مشكالت الفقر والالمساواة في المجتمعات المعاصرة (الرؤية االقتصادية)،
ع ،53ص.173
Ǌ Ǌالشاعر ،سمير :الرحمة من منظور االقتصاد اإلسالمي ،ع ،62ص.189
Ǌ Ǌشاهين ،جيروم :اإلصالح في الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ،ع ،10ص.154
Ǌ Ǌشاهين ،محمد :الترجمة بين روح النص وفضاء السياق ،ع ،3ص.260
Ǌ Ǌشاهين ،محمد :الالسامية العصرية شعلة أولمبية ،ع ،1ص.267
Ǌ Ǌشاهين ،محمد :خطاب االستشراق ،ع ،2ص.64
علي :ترجمة لسنغ واإلسالم والتسامح لسيلفيا هورش ،ع ،13ص.281
Ǌ Ǌالشاويشّ ،
Ǌ Ǌشبار ،سعيد :االستخالف والعمران في ضرورة الوعي بقيم وسنن النهوض والسقوط ،ع ،63ص.33
Ǌ Ǌشتوان ،محمد :السياق وتأويل النصوص :نموذج من النص القرآني ،ع ،46ص.299
Ǌ Ǌشتيبات ،فرتس :اإلسالم شريكاً( ،مراجعة) حواس محمود ،ع ،9ص.277
Ǌ Ǌشتيوي ،محمد :إشكالية االجتهاد بين العقيدة والتاريخ( :العرف والمرأة أنموذجاً) ،ع ،12ص.151
Ǌ Ǌشتيوي ،محمد :السلطة في الدين :الوالء والبراء والمرجعية والكهنوت ،ع ،19ص.155
Ǌ Ǌشتيوي ،محمد :مسألة الكبائر وظهور ِ
الفرق في اإلسالم ،ع ،21ص.38
االتباع بين الدين والمعرفة واأليديولوجيا ،ع ،32ص.21
Ǌ Ǌالشتيوي ،محمد :نهج اإلبداع ونهج ّ
Ǌ Ǌالشرافي ،عبد الجبار :األثر اليوناني في البالغة العربية .بالغة النص وبالغة الخطاب ،ع ،6ص.86
Ǌ Ǌالشريف ،سوسن :مدخل فقه الحياة لتأسيس منظومة الزواج ،ع ،61ص.295
Ǌ Ǌالشريف ،محمد« :العتبية» وصيرورة تكون المجتمع اإلسالمي واألندلسي ،ع ،19ص.341
Ǌ Ǌشعار ،عمر :الروس وأصولهم على ضوء عمل المسعودي ،ع ،11ص.273
Ǌ Ǌالشعيبي ،بدريةُ :عمان كما رآها الرحالة األمريكي أ .لوكر :دراسة للجزء الخاص بعمان في كتاب
«مع الهالل والنجم رحلة من بومباي إلى أسطنبول عبر الخليج العربي عام 1868م» ،ع ،46ص.409
Ǌ Ǌشماشان ،أسامة :التوفيق بين رأيي األلمانيين :كارل ماركس وكارل يونغ في مسألة الدين ،ع ،30ص.223
Ǌ Ǌشميدكه ،سابينا :مواجهة القرائين مع فكر أبي الحسين البصري ،ع ،9ص.224
Ǌ Ǌشميدكه ،سابينا :تلقي المس��لمين للمواد المعرفي��ة التوراتية :ابن قتيبة وكتاب��ه «أعالم النبوة»،
ع ،37ص.287
Ǌ Ǌشهاب ،هشام :ألبرخت نوت :نظرية حديثة لفهم التاريخ اإلسالمي ،ع ،10ص.262
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Ǌ Ǌالشهاوي ،صالح :طنطا عاصمة محافظة الغربية (زهرة وادي النيل وعروس الدلتا) ،ع ،35ص.403
Ǌ Ǌالشهودي ،محمد :دور األزهر في الحياة الثقافية قبل عصر النهضة ،ع ،2ص.194
Ǌ Ǌشهيد ،الحسان :البع��د المنطقي ف��ي النظر العلمي بين الش��اطبي وابن خل��دون :مقاربة معرفية
منهجية ،ع ،27ص.282
الرحمن (بنت الشاطئ) ..مقاربة منهجية ،ع ،45ص.227
Ǌ Ǌشهيد ،الحسان :التفسير البياني عن عائشة عبد
ٰ
Ǌ Ǌشهيد ،الحسان :الدين والسياسة :وقفات مع كتاب إش��كالية العالقة بين الدين والسياسة للكاتب
عبد السالم الطويل ،ع ،43ص.267
Ǌ Ǌشهيد ،الحسان :القيم اإلنسانية في ضوء التدافع الحضاري المعاصر ،ع ،28ص.204
Ǌ Ǌشهيد ،الحسان :تأريخ الكالم و«تكليم» التاريخ :مقاربة معرفية للفكر الخلدوني ،ع ،60 - 59ص.187
Ǌ Ǌشهيد ،الحسان :داللة االستقراء بين القطع والظن عند األصوليين ،ع ،32ص.207
Ǌ Ǌشهيد ،الحسان :مفهوم التراث في الفكر اإلسالمي ،ع ،31ص.319
Ǌ Ǌشهيد ،محمد :في تجديد الفقه اإلسالمي وأصوله ..أهمية التنظير المقاصدي ،ع ،61ص.141
Ǌ Ǌشيبوب ،بالل :التكامل المعرفي بين الفلس��فة وعلم الكالم وعلم أصول الفقه من خالل المفاهيم
الرحالة (مفهوم العلة أنموذجاً) ،ع ،64ص.271
Ǌ Ǌالشيخ ،خليلَ ﴿ :حتَّى ُيغَيِّ ُرواْ َما ِبأ َنفُ ِس ِه ْم ﴾ ،ع ،3ص.7
Ǌ Ǌالشيخ ،خليلَ ﴿ :ك ِل َم ٍة َسوَاء ﴾ ،ع ،2ص.7
س ﴾ ،ع ،4ص.7
ام نُ َداوِلُهَا َب ْينَ النَّا ِ
Ǌ Ǌالشيخ ،خليلَ ﴿ :و ِتلْ َك األ َ َّي ُ
Ǌ Ǌالشيخ ،خليل( :ترجمة) تخطيط المدن في المشرق (بغداد مدينة السالم أنموذجاً) :م .يانسن،
ع ،4ص.238
Ǌ Ǌالشيخ ،خليل( :تقديم) آخر ما خطه الراحل إحسان عباس ،ع ،4ص.248
Ǌ Ǌالشيخ ،خليل :نحو خطاب إسالمي متوازن ،ع ،1ص.7
Ǌ Ǌالشيخ ،محمد :اإلنسان والعالم ..تطورات الفالس��فة المعاصرين (مارتن هايدغر ـ غونتر أندرز ـ
بيتر سلوتردايك) ،ع ،68ص.95
Ǌ Ǌالشيخ ،محمد :الحرب العادلة في تصور التقليد الفلسفي العربي ،ع ،42ص.283
Ǌ Ǌالشيخ ،محمد :الدولة المستوردة والدولة المستحيلة :قراءة في كتابي بادي وحالق ،ع ،50ص.197
Ǌ Ǌالشيخ ،محمد :الدين في الديمقراطية ..مسار العلمانية ..قراءة في كتاب مارسيل غوشيه ،ع ،41ص.127
Ǌ Ǌالشيخ ،محمد :الدين والعلمانية والتعددية :التجربة األوروبية ،ع ،31ص.84
Ǌ Ǌالشيخ ،محمد :العدل والقانون في فلسفة الحق والسياسة واألخالق اإلغريقية ..أنموذجاً أفالطون
وأرسطو ،ع ،52ص.57
Ǌ Ǌالشيخ ،محمد :العالقة بين قيمتي الخير والعدل لدى جون رولز ونقاده ،ع ،35ص.225
Ǌ Ǌالشيخ ،محمد :الفالسفة المعاصرون ودور الدين في زمن ما بعد الحداثة ،ع ،64ص.137
Ǌ Ǌالشيخ ،محمد :الفالسفة المعاصرون ومسألة الشعبوية ..قراءة في آراء ستة فالسفة ،ع ،65ص.197
Ǌ Ǌالشيخ ،محمد :الفالسفة المعاصرون ومسألة مستقبل الدين (النقاش بين فاتيمو ورورتي نموذجاً)،
ع ،60 - 59ص.105
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Ǌ Ǌالشيخ ،محمد :القيم الدينية والقيم العقالنية في عصر األنوار األوروبي ،ع ،34ص.85
Ǌ Ǌالشيخ ،محمد :المدن الفاضلة عند المسلمين واألوروبيين في األزمنة الوسيطة ،ع ،43ص.149
Ǌ Ǌالشيخ ،محمد :المقاربات القانونية الغربية المعاصرة ..بين الش��رع اإلس�لامي والقانون الدولي،
ع ،69ص.325
Ǌ Ǌالشيخ ،محمد :المؤتلف اإلنساني ..رؤية كونية ،ع ،68ص.371
Ǌ Ǌالشيخ ،محمد :النقاشات الفلسفية القارية المعاصرة حول مسألة مستقبل اإلنسان ومسألة القيم في
عصر الثورة البيو ـ تقنية ،ع ،63ص.147
Ǌ Ǌالشيخ ،محمد :النقاشات الفلسفية المعاصرة حول االجتماع السياسي والخير العام ،ع ،66ص.159
Ǌ Ǌالشيخ ،محمد :إلى أين يسير العالم؟ جوابات بعض الفالسفة المحدثين والمعاصرين :إرادة الرضا
وإرادة القوة وإرادة الوجود (هيغل ،نيتشه ،هايدغر) ،ع ،70ص.97
Ǌ Ǌالشيخ ،محمد :أين نحن من فلسفة الدين؟ ع ،46ص.419
Ǌ Ǌالشيخ ،محمد :بعض أوجه النقاشات الحديثة والمعاصرة في الحضارة والثقافة ،ع ،26ص.173
Ǌ Ǌالشيخ ،محمد :پول كيندي ..في قيام اإلمبراطوريات وانهيارها ،ع ،54ص.153
Ǌ Ǌالشيخ ،محمد :تشارلز تايلور :الدين والدنونة واألخالق ،ع ،48ص.85
Ǌ Ǌالشيخ ،محمد :علم الكالم اإلباضي بشمال إفريقيا ،ع ،40ص.171
Ǌ Ǌالشيخ ،محمد :فلس��فة األخالق ومش��كالت القيم والتغير في الغرب المعاصر (هايدغر ..ريكور..
رولز ..هابرماس) ،ع ،28ص.83
Ǌ Ǌالشيخ ،محمد :في استش��كال الصلة بين مفهوم��ي «الثقافة» و«الحضارة» :مدخ��ل مفاهيمي إلى
النقاشات الدائرة اليوم حول المفهومين ،ع ،27ص.162
Ǌ Ǌالشيخ ،محمد :في فلسفة االعتقاد ،ع ،58 - 57ص.61
Ǌ Ǌالشيخ ،محمد :قيمة الكرامة والمؤتلف اإلنساني ،ع ،67ص.139
Ǌ Ǌالشيخ ،محمد :ما معنى «التنوير»؟ سؤال التنوير وحيثياته وأجوبته في الفكر الغربي ،ع ،37ص.106
Ǌ Ǌالشيخ ،محمد :ماكس فيبر واإلسالم ..إشكاالت وانتقادات ،ع ،53ص.205
Ǌ Ǌالشيخ ،محمد :مسألة التجربة الدينية عند الفالسفة المحدثين ،ع ،56 - 55ص.167
Ǌ Ǌالشيخ ،محمد :مفكرو األنوار ونشأة األمم ،ع ،29ص.94
Ǌ Ǌالشيخ ،محمد :مفهوم «العصر المحوري» عند كارل ياسبرز ،ع ،69ص.31
Ǌ Ǌالشيخ ،محمد :مفهوم «الواجب األخالقي» لدى كانط ،ع ،30ص.80
Ǌ Ǌالشيخ ،محمد :من أخالقيات االعتقاد إلى إبستمولوجيا االعتقاد ،ع ،62ص.277
Ǌ Ǌالشيخ ،محمد :من مآثر علم الكالم اإلباضي بشمال إفريقيا :نظرة إجمالية ،ع ،38ص.234
Ǌ Ǌالشيخ ،محمد :من هو «العماني الطبيب»؟ ع ،45ص.351
Ǌ Ǌشيفلر ،توماس :تطرف العجزة :مخيال العنف في تقاليد دينية ثالثة ،ع ،1ص.63
Ǌ Ǌشيوجيري ،كازوكو :الحوار بين المسلمين والقيادات الدينية في اليابان ،ع ،51ص.287
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�ص

Ǌ Ǌصابر ،موالي أحمد :التجديد الديني والمسألة األخالقية عند محمد إقبال ،ع ،48ص.223
Ǌ Ǌصابر ،موالي أحمد :محمد عابد الجابري وسؤال المنهج في التعامل مع القرآن الكريم ،ع ،70ص.363
Ǌ Ǌصالح ،رشيد الحاج :مقوالت ومقاييس النجاح واالزدهار في الدول المعاصر ..قراءةٌ نقدية ،ع ،64ص.161
Ǌ Ǌصالح ،فخري :تلقي إدوارد سعيد في الغرب :دراسات وطروحات ،ع ،2ص.236
علي :بين العولمة والعالمية اإلسالمية ،ع ،9ص.161
Ǌ Ǌصالح ،نبيل ّ
Ǌ Ǌصالح ،هاشم (ترجمة) :علم اإلسالميات لمحمد أركون ،ع ،3ص.91
Ǌ Ǌصالح ،هاشم :سبينوزا بين الدين والفلسفة ،ع ،2ص.127
Ǌ Ǌصالح ،وليد :االعتراف بالموروث الديني القديم :أنموذج برهان الدين البقاعي ،ع ،49ص.247
Ǌ Ǌصالح ،وليد :مداخالت أولية حول الكتابات المؤرخة للتفسير باللغة العربية ..مقاربة مبنية على علم
تاريخ الكتاب ،ع ،69ص.447
Ǌ Ǌصعب ،أديب :فلسفة الوحدة في التنوع ،ع ،67ص.435
Ǌ Ǌصقر ،إبراهيم :األخالق والقيم في الفكر اإلسالمي القديم :العقل األخالقي العربي ،ع ،28ص.37
Ǌ Ǌصقور ،مالك (عرض) :حواس محمود :بوشكين والقرآن الكريم ،ع ،4ص.293
Ǌ Ǌصليبا ،جورج :اإلسالم والعلوم الحديثة :لماذا ازدهر العلم الحديث في أوروبا وليس في أي مكان
آخر؟ ع ،30ص.277
Ǌ Ǌصمدي ،محمد :أزمة االجتهاد الفقهي ومحاوالت اإلصالح في المغرب خالل القرنين  9و 10هـ15/
و 16م ،ع ،4ص.215
Ǌ Ǌصمدي ،محمد :خالل القرنين  9و 10هـ 15/و 16م ،ع ،4ص.215
Ǌ Ǌصمدي ،محمد :مغاربة دخلوا الصين ،ع ،15ص.333
�ض

Ǌ Ǌضاهر ،مسعود :إشكالية المثاقفة العصية بين العرب والغرب ،ع ،49ص.369
Ǌ Ǌضاهر ،مسعود :إشكالية الوعي التاريخي العربي في المرحلة الراهنة ،ع ،11ص.190
Ǌ Ǌضاهر ،مسعود :أضواء على سياسة التسامح والغفران في الفكر الياباني الحديث ،ع ،1ص.129
Ǌ Ǌضاهر ،مسعود :الذات وتحديات ثقافة اآلخر في عصر العولمة ،ع ،2ص.171
Ǌ Ǌضاهر ،مسعود :الغرب والشرق األقصى ..من الصراع إلى التفاهم ،ع ،41ص.293
Ǌ Ǌضاهر ،مسعود :المؤتمر الدولي حول بالد الشام في العهد العثماني ،ع ،12ص.263
Ǌ Ǌضاهر ،مسعود :فكرة الهوية واالنتماء عند اآلسيويين (اليابان) ،ع ،29ص.168
التفاهم :الدين والثقافة في تجارب النهوض اآلسيوية ،ع ،31ص.136
Ǌ Ǌضاهر ،مسعود :فلسفة
ُ
Ǌ Ǌضاهر ،مسعود :مجتمع المعرفة في اليابان والدروس المستفادة عربياً ،ع ،25ص.337
Ǌ Ǌضاهر ،مسعود :نحو حوار عقالني عربي مع الغرب في ظل المتغيرات الراهنة؛ قراءة نقدية ،ع ،19ص.283
Ǌ Ǌضاهر ،مسعود :نظام القيم وأثره في تاريخ الحضارات ،ع ،58 - 57ص.143
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ط

Ǌ Ǌطاهري ،أمير :كيف يفكر المسلمون في الزمن الحاضر ،ع ،17ص.324
Ǌ Ǌالطائي ،حاتم :يسألونك عن المؤتلف اإلنساني! ،ع ،67ص.175
Ǌ Ǌالطحاوي ،حاتم( :ترجمة) رهبان جبل آثوس  Athosوالحكم العثماني المبكر الليز بيث .أ .زخارد،
ع ،12ص.244
Ǌ Ǌالطحاوي ،حاتم :اإلسالم وأوروبا والصين والعالقات التجارية والثقافية حتى القرن السادس عشر
الميالدي ،ع ،44ص.69
Ǌ Ǌالطحاوي ،حاتم :الجغرافيا التاريخية للبحر األحمر قبل اإلسالم ،ع ،33ص.311
Ǌ Ǌالطحاوي ،حاتم :الدين والمجتمع والدولة في العصور المسيحية القديمة والوسطى ،ع ،17ص.59
Ǌ Ǌالطحاوي ،حاتم :المسلمون وأوروبا :قراءة في جذور العالقات ،ع ،28ص.396
Ǌ Ǌالطحاوي ،حاتم :المس��يحية والفن في العصر الوس��يط بين المنظور الديني والتطور التاريخي،
ع ،26ص.86
Ǌ Ǌالطحاوي ،حاتم :النبوءات والرؤى والمراثي المتعلقة بفتح المسلمين للقسطنطينية 1453م ،ع ،40ص.227
Ǌ Ǌالطحاوي ،حاتم :أوروبا العصور الوسطى ..القانون الطبيعي والكنيسة واإلقطاع ،ع ،69ص.101
Ǌ Ǌالطحاوي ،حاتم :أوروبا واإلسالم ..مملكة الكاهن يوحنا (الحقيقة ـ األسطورة ـ المغزى) ،ع ،61ص.281
Ǌ Ǌالطحاوي ،حاتم :أوروبا والمس��لمون :صورة اآلخر رؤية أسيرين أوروبيين من القرن الخامس عشر
الميالدي ،ع ،36ص.373
Ǌ Ǌالطحاوي ،حاتم :جزيرة النساء بين الجغرافيا واألسطورة ،ع ،19ص.322
Ǌ Ǌالطحاوي ،حاتم :قبائل الجرمان :أصولهم وثقافتهم ،ع ،22ص.279
Ǌ Ǌالطحاوي ،حاتم :مدينة بغداد في الثقافة الصينية الوسيطة ،ع ،25ص.434
Ǌ Ǌالطحاوي ،حاتم :مكة المكرمة في السجالت الصينية في العصر الوسيط ،ع ،45ص.379
Ǌ Ǌطلحا ،فوزية :مرجعيات «حقوق اإلنسان» وإشكال الكونية والخصوصية ،ع ،66ص.341
Ǌ Ǌطه ،عزمي (الس ِّيد أحمد) :فلسفة العبادة في اإلسالم ،ع ،30ص.96
Ǌ Ǌطه ،مصطفى محمد :الهوية بين الشكل والمضمون ،ع ،4ص.187
Ǌ Ǌطه ،مصطفى محمد :تفسير التاريخ اإلسالمي بين الموضوعية والذاتية ،ع ،43ص.291
Ǌ Ǌطه ،مصطفى محمد :حول مالمح الكون في حضارة اإلسالم :دراسة فلسفية علمية ،ع ،32ص.287
Ǌ Ǌالطويل ،عبد السالم :تقرير عن ندوة ..مس��تقبل التراث ..المشروع والمشروعية وسؤال التجديد،
ع ،41ص.353
Ǌ Ǌالطويل ،عبد السالم :المآالت الجيوستراتيج َّية لجائحة كوفيد ـ  ..19مأزق النيوليبرال َّية والركون
إلى الدولة ،ع ،70ص.257
Ǌ Ǌالطويل ،عبد السالم :م��ن التعايش إلى العيش المش��ترك :نظرات في تدبي��ر التعددية الثقافية،
ع ،47ص.295
Ǌ Ǌالطويل ،عبد السالم :البابوية الجديدة وسؤال الحداثة ،ع ،16ص.276
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التفاهم واالعتراف :التجربة اإلسالمية والتجربة
Ǌ Ǌالطويل ،عبد السالم :الدين والدولة في س��ياق
ُ
الغربية ،ع ،36ص.187
Ǌ Ǌالطويل ،عبد السالم :منظومة القيم وسؤال النهضة في االرتباط بين الحرية والتنمية ،ع ،37ص.403
ع

Ǌ Ǌالعامري ،العروسي :القبيلة :حجر الزاوية في فهم واقع المجتمع العربي راهناً ومستقبله القريب،
ع ،22ص.79
Ǌ Ǌعايش ،محمد :دور وسائل االتصال في تأجيج صراع الحضارات ،ع ،3ص.268
Ǌ Ǌعبادة ،مديحة أحمد :حقوق المرأة في الفكر االجتماعي عند رفاعة الطهطاوي :رؤية سوسيولوجية،
ع ،20ص.291
Ǌ Ǌعباس ،إحسان :البحث عن الهوية الحضارية (األندلس أنموذجاً) ،ع ،1ص.256
Ǌ Ǌعباس ،إحسان :عالم منسي مسلم بن أبي مسلم الجرمي ،ع ،2ص.224
Ǌ Ǌعباس ،راوية عبد المنعم :النوامي��س األفالطونية وفلس��فة الوجود :الحق بي��ن االعتقاد والقيمة،
ع ،38ص.56
Ǌ Ǌعباس ،عباس عبد الحليم :االتجاهات المعاصرة في تطوير االستثمار الوقفي ،ع ،14ص.228
Ǌ Ǌعباس ،عباس عبد العليم :إحسان عباس في نص غير منشور ،ع ،9ص.175
Ǌ Ǌعباس ،نادين :الفلسفة والالهوت واألخالق عند يحيى بن عدي ،ع ،48ص.135
عدي في ال َّر ِّد على الو َّراق» نموذجاً ،ع ،54ص.291
Ǌ Ǌعباس ،نادينِ :تقن َّية وصف المخطوطات «كتاب يحيى بن ّ
Ǌ Ǌعبد الحليم ،أمل مبروك« :مبحث القيم» العالقة بالدين وبالفلسفة ،ع ،48ص.61
Ǌ Ǌعبد الحليم ،أمل مبروك« :مفهوم الخبرة» بين األسطورة والدين ،ع ،54ص.351
Ǌ Ǌعبد الحليم ،أمل مبروك :العدل اإللهي بين ليبنتز والمعتزلة ،ع ،47ص.129
Ǌ Ǌعبد الحليم ،أمل مبروك :رمزية الشر عند بول ريكور ،ع ،43ص.321
Ǌ Ǌعبد الحليم ،أمل مبروك :ضحايا حرية الفكر (جيوردانو برونو) نموذجاً ،ع ،60 - 59ص.421
Ǌ Ǌعبد الحليم ،أمل مبروك :فكرة التقدم في الحضارة بين الشرق والغرب ،ع ،32ص.72
Ǌ Ǌعبد الحليم ،أمل مبروك :مفهوم الخير في الفلسفة الحديثة ،ع ،35ص.127
Ǌ Ǌعبد الحليم ،أمل مبروك :نظام العدالة ونظام حكم القانون بين كانط وجون رولز ،ع ،52ص.103
الرحمن ،سامي عطا :الصرفة وإعجاز القرآن الكريم ،ع ،60 - 59ص.321
Ǌ Ǌعبد
ٰ
الرحمن ،سامي عطا :الوح��دة والتع��دد الثقافي بين المفهوم اإلس�لامي والمفه��وم الغربي،
Ǌ Ǌعبد
ٰ
ع ،60 - 59ص.151
Ǌ Ǌعبد الكريم ،كريبي :األدب السياسي بين نصح األمير ونصح اإلمارة ،ع ،41ص.310
Ǌ Ǌعبد الوهاب ،محمد حلمي :الجدال لدى المفكرين المس��لمين في األزمنة الحديثة باعتباره منهجاً
للدعوة :مدرسة المنار وقضايا التصوف أنموذجاً ،ع ،46ص.175
Ǌ Ǌعبد الوهاب ،محمد حلمي :الدين والعلم والقيم :الصراع على المجال العام في أزمنة التغيير،
ع ،49ص.277
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الم ْح َدثين ـ
Ǌ Ǌعبد الو َّهابَّ ،
محمد حلمي :رؤى ال َّش��ريعة والقانون ُّ
والسنن في أعمال ُم ِّ
فسري القرآن ُ
تفسير المنار أنموذجاً ،ع ،52ص.125
Ǌ Ǌعبد الجبار ،فالح :سوس��يولوجيا الب��داوة والمجتم��ع العراق��ي بين عل��ي الوردي واب��ن خلدون،
ع ،22ص.141
علي :مأزق النهوض العربي وشروط االستفاقة ،ع ،18ص.94
الحفيظ،
Ǌ Ǌعبد
ّ
وتمثال عند شوبنهاور ،ع ،38ص.89
إرادة
العالَم ً
ً
Ǌ Ǌعبد الحليم ،أمل مبروكَ :
Ǌ Ǌعبد الحليم ،أمل مبروك :فلسفة الصورة ،ع ،36ص.345
Ǌ Ǌعبد الحي ،وليد :الدراسات المستقبلية النشأة والتطور واألهمية ،ع ،3ص.67
Ǌ Ǌعبد الخالق ،غسان :الثقافة والحياة والعربية المعاصرة ،ع ،1ص.240
Ǌ Ǌعبد الخالق ،غسان :مستقبل اللغة العربية في ظل صراع الحضارات ،ع ،2ص.187
الرحمن ،أحمد عوف :التشريع اإلسالمي للوقف ،ع ،23ص.220
Ǌ Ǌعبد
ٰ
الرحمن ،سامي :األصولية بين المفهوم اإلسالمي والمفهوم الغربي ،ع ،21ص.125
Ǌ Ǌعبد
ٰ
Ǌ Ǌعبد الرحيم ،أحمد :أنا إنس��ان يس��عى إليجاد معنى لحياته! في حوار للمفك��ر روجيه جارودي مع
«التسامح» ،ع ،4ص.222
Ǌ Ǌعبد السالم ،مصطفى محمود :المفهوم اإلسالمي للقيمة لدى االقتصادي أبو الفضل الدمشقي،
ع ،21ص.247
Ǌ Ǌعبد الغني ،مصطفى :قضاي��ا األوقاف المعاصرة :رؤي��ة عن التحول في مس��يرة األوقاف والعمل
األهلي ،ع ،14ص.214
Ǌ Ǌعبد الفتاح ،أحمد :إشكالية التقدم العلمي :دراسة في فلسفة الري لودان ،ع ،38ص.305
Ǌ Ǌعبد الفتاح ،سيف الدين :خطاب المسؤولية ومسؤولية الخطاب :رؤية في المسؤوليات اإلنسانية
المشتركة ،ع ،18ص.41
Ǌ Ǌعبد الكريم ،إبراهيم :المشهد العمراني في القدس خالل العهد العثماني ،ع ،18ص.287
Ǌ Ǌعبد اللطيف ،عماد :استراتيجيات التعايش وكفاءة الحوار بين العرب والغرب ،ع ،33ص.288
Ǌ Ǌعبد اللطيف ،كمال :قضايا المرأة في الفكر العربي المعاصر وأسئلة التغيير ،ع ،11ص.44
Ǌ Ǌعبد اهلل ،حسان :الفقه السياسي اإلسالمي المعاصر :اتجاهاته ،قضاياه ،مشكالته ،ع ،25ص.234
Ǌ Ǌعبد اهلل ،محمد هاشم :ظاهريات التأويل ،ع ،9ص.116
Ǌ Ǌعبد اهلل ،يسري عبد الغني :القواعد االجتماعية في الش��ريعة اإلس�لامية ودورها في أمن المجتمع
واستقراره ،ع ،4ص.196
Ǌ Ǌعبد الوهاب ،محمد حلمي :الحوار بوصفه فريضة إسالمية ،ع ،30ص.116
Ǌ Ǌعبد الوهاب ،محمد حلمي :الفتنة وسياقاتها المعرفية لدى تيارات التشدد ،ع ،21ص.227
Ǌ Ǌعبد الوهاب ،محمد حلمي :القيم الروحية في اإلسالم :نموذج التصوف ،ع ،28ص.56
Ǌ Ǌعبد الوهاب ،محمد حلمي :منهجية النقد الصوفي :السياقات التاريخية والتحوالت ،ع ،39ص.255
Ǌ Ǌعبد الحليم ،أمل مبروك :حقوق اإلنسان وقضايا المجتمع ،ع ،65ص.349
Ǌ Ǌعبد الرازق ،عماد الدين :الحداثة الغربية وتشيؤ القيم ،ع ،62ص.291
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الرحمن ،سامي عطا :الفساد واألمن البيئي من منظور إسالمي ،ع ،63ص.61
Ǌ Ǌعبد
ٰ
Ǌ Ǌعبد الفتاح ،أحمد :إشكاليات العالقة بين التقدم العلمي والتقدم اإلنساني ،ع ،64ص.121
Ǌ Ǌعبد اهلل ،محمود أحمد :التسامح في الفلسفة الغربية ..قراءة سوسيولوجية في تفكيكية جاك دريدا،
ع ،61ص.213
Ǌ Ǌعبيد ،سعيد :جوته والقرآن الكريم من خالل «الديوان الغربي الشرقي» ،ع ،49ص.295
Ǌ Ǌعبيد ،سعيد :محنة الموريسكيين ..ألم التاريخ وأمل المستقبل ،ع ،62ص.365
Ǌ Ǌعبيد ،سعيد :موقف شاعر ألمانيا األكبر يوهان فولفغانغ غوته من النبي الكريم ژ ،ع ،29ص.442
Ǌ Ǌعبيدي ،سعيد :األثر االستشراقي في الدراسات الحداثية للقرآن الكريم ،ع ،70ص.341
Ǌ Ǌعبيدي ،سعيد :علم الكالم الجديد كآلية من آليات إصالح وتجديد الخطاب الديني ،ع ،69ص.367
Ǌ Ǌعثمان ،أحمد وروبرت أروين (ترجمة) :خطابات االستشراق ،ع ،31ص.365
Ǌ Ǌعثمان ،بلخير :نحو أصول فقه متجدد ..دراسة تطبيقات في محاوالت األصوليين (الشاطبي نموذجاً)،
ع ،61ص.159
Ǌ Ǌعثمان ،عفيف (مراجعة) :المجتمع المدني والمجتمع السياسي ،ع ،8ص.301
Ǌ Ǌعثمان ،عفيف (مراجعة) :هموم العولمة ،ع ،9ص.283
Ǌ Ǌعثمان ،عفيف :إعادة التفكير في المستقبل ،ع ،11ص.322
Ǌ Ǌعثمان ،محمد علي :الحروب الدينية في أوروبا على مشارف العصر الحديث ،ع ،42ص.97
Ǌ Ǌالعجلوني ،إبراهيم :الصحيفة :أنموذج من التسامح في اإلسالم ،ع ،1ص.42
Ǌ Ǌالعدوي ،مصطفى (مراجعة) :قراءة في كتاب مايكل كاريذرس :لماذا ينفرد اإلنسان بالثقافة؟ ع ،5ص.215
Ǌ Ǌعرابي ،أسامة :السلطنة العثمانية :من دولة الخالفة إلى الدولة المركزية ،ع ،35ص.391
Ǌ Ǌعرابي ،أسامة :العقل المنفتح في مواجهة العاصفة :كارل بوبر والالعقالنية المعاصرة ،ع ،48ص.321
Ǌ Ǌعرابي ،أسامة :الشريعة والسلطان :الدولة األوروبية الحديثة نموذجاً لمصر محمد علي ،ع ،43ص.227
Ǌ Ǌعرب ،محمد صابر :التسامح الديني في طل اإلدارة اإلسالمية للقدس ،ع ،6ص.156
Ǌ Ǌالعربي ،محمد مسعد :ضياء الدين ساردار ..مطارحة اإلسالم والمستقبل ،ع ،49ص.391
Ǌ Ǌعز الدين العالم ،ابن األزرق وبدائع السلك في طبائع الملك ،ع ،25ص.305
Ǌ Ǌعزب ،خالد محمد :األحكام الفقهية المنظمة للحمامات في مدينتي القاهرة ورشيد ،ع ،24ص.427
Ǌ Ǌعزب ،خالد :التراث المعماري اإلسالمي في قبرص ،ع ،49ص.385
Ǌ Ǌعزب ،خالد :عمارة المساجد في الصين ،ع ،28ص.447
Ǌ Ǌعزب ،خالد :عمارة المنازل في الحضارة اإلسالمية ،ع ،26ص.469
Ǌ Ǌعزت ،هبة رؤوف :مناهج الحوار وغاياته في اإلنصاف واالنتصاف ،ع ،46ص.37
Ǌ Ǌعزت ،هبة رؤوف :مؤتمر القيم المشتركة في عالم التعددية الثقافية ـ مسقط  25 - 23نوفمبر 2014م،
ع ،45ص.399
Ǌ Ǌالعزماني ،عز الدين :العولمة والقيم وسؤال الغايات ،ع ،56 - 55ص.355
Ǌ Ǌالعسري ،محمد عبد الواحد :حقوق اإلنس��ان م��ن خالل المواثيق والبيانات الدولية واإلس�لامية،
ع ،60 - 59ص.75
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للعالَم ..رؤية فقهية مقاصدية ،ع ،53ص.241
Ǌ Ǌعشاق ،عبد الحميد :بذل السالم َ
Ǌ Ǌعشاق ،عبد الحميد :مقدمات اإلصالح بين جدلية الوعي وقوانين التاريخ ،ع ،63ص.13
Ǌ Ǌعصفور ،جابر :النقاش األول في التسامح والتعصب في الفكر العربي الحديث ،ع ،12ص.21
الرحمن :نظرية التدبر القرآني والنسق التأويلي والمقاصدي ،ع ،70ص.307
Ǌ Ǌالعضراوي ،عبد
ٰ
Ǌ Ǌعطا اهلل ،برهام محمد :تأثير الفقه اإلسالمي على تكوين القانون اإلنجليزي ،ع ،24ص.58
Ǌ Ǌعطوات ،محمد عبد اهلل :نشأة اللغة العربية وتطورها ،ع ،5ص.159
Ǌ Ǌالعفاقي ،رشيد :الصحافة اللبنانية المهاجرة إلى طنجة (1911 - 1889م) ،ع ،44ص.361
Ǌ Ǌعفانه ،كمال :مستقبل اإلسالم في القرن الهجري الخامس عشر ،ع ،1ص.274
علي :مكتبة اإلسكندرية قديماً وحديثاً ،ع ،28ص.438
Ǌ Ǌعفيفيّ ،
Ǌ Ǌعفيفي ،محمد :حدود الدين وحدود الدولة ،قراءةٌ في تطور مفهوم الدارَين بين الخالفة والسلطنة
العثمانية ،ع ،33ص.65
Ǌ Ǌعال ،محمد :الثنائيات في القرآن الكريم وجوانب التكامل والتدافع ،ع ،66ص.185
ُ Ǌ Ǌعال ،محمد :نظرية المعرفة والحاجة إلى المنهج التركيبي التكاملي ،ع ،58 - 57ص.333
Ǌ Ǌالعالم ،عز الدين :الدين والدولة :دراس��ة في خطاب األدبيات السياس��ية اإلس�لامية الوس��يطة،
ع ،42ص.77
Ǌ Ǌالعالم ،عز الدين :رجال الدين أمام الس��لطة السياسية :نصائح الملوك اإلسالمية ومرايا األمراء،
ع ،50ص.175
Ǌ Ǌالعالم ،عز الدين :مفهوم «العدل» بين نصائح الملوك ومرايا األمراء ،ع ،47ص.83
Ǌ Ǌالعالم ،عز الدين :مورفولوجية األدب السياسي ،ع ،14ص.90
Ǌ Ǌالعاليلي ،عماد :األمة في قرن ،ع ،4ص.286
Ǌ Ǌعلبي ،عاطف :إشكالية التسامح ،ع ،18ص.207
Ǌ Ǌعلبي ،عاطف :البنك اإلسالمي ما له وعليه ،ع ،23ص.208
Ǌ Ǌعلبي ،عاطف :التسامح والثقافات ،ع ،5ص.299
الحقّ في االختالف أبعد من التسامح ،ع ،7ص.204
Ǌ Ǌعلبي ،عاطفَ :
Ǌ Ǌالعلمي ،عبد الواحد :مصادر الشرعية وأنواعها في السوسيولوجيا السياسية لماكس فيبر ،ع ،23ص.139
Ǌ Ǌعلوي ،إسماعيل :نحو قراءة إسالمية للنص اإلبداعي ،ع ،8ص.214
Ǌ Ǌالعلوي ،سعيد بنسعيد :التأس��يس االجتماعي والتكون السياس��ي :العقد االجتماعي والشرعية لدى
وروسو ،ع ،23ص.116
هوبز ُّ
Ǌ Ǌالعلوي ،سعيد بنسعيد :التنسيقية والنقدية في الفكر الفلسفي العربي المعاصر (المغرب نموذجاً)،
ع ،61ص.187
Ǌ Ǌالعلوي ،سعيد بنسعيد :الدولة المدنية وطالب الحركات المدنية ،ع ،20ص.134
Ǌ Ǌالعلوي ،سعيد بنسعيد :العالم اإلسالمي والمستقبل ،ع ،9ص.42
Ǌ Ǌالعلوي ،سعيد بنسعيد :المصطلح األصولي في الخطاب الخلدوني ،ع ،16ص.149
Ǌ Ǌالعلوي ،سعيد بنسعيد :الهجرة إلى الغرب :فرنسا في عيون الرحالة المغاربة ،ع ،33ص.118
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Ǌ Ǌالعلوي ،سعيد بنسعيد :ثقافة االختالف والتفاهم في الفكر العربي اإلسالمي في «العصر الكالسيكي»،
ع ،31ص.55
Ǌ Ǌالعلوي ،سعيد بنسعيد :خطاب الشرعية السياسية في اإلسالم ،ع ،15ص.162
Ǌ Ǌالعلوي ،سعيد بنسعيد :قراءة جديدة في فكر األشعري ،ع ،38ص.213
البنيان» ،ع ،36ص.225
بأحكام
الرامي البنّاء لألقوال في كتابه «اإلعالن
Ǌ Ǌالعلويّ ،
ُ
علي :ترجيح ابن ّ
Ǌ Ǌعلي ،غيضان السيد :الذات والمستقبل ..جدلية الوافد والموروث ،ع ،65ص.391
Ǌ Ǌعلي ،محمد جمال :الرحمة في السنة والسيرة النبوية وتطبيقاتها االجتماعية ،ع ،62ص.55
Ǌ Ǌالعليان ،عبد اهلل :ندوة تطور العلوم الفقهية في نسختها الرابعة عشرة ـ فقه العصر :مناهج التجديد
الديني والفقهي  18 - 15جمادى الثانية 1436هـ 8 - 5 /إبريل 2015م ،ع ،46ص.435
علي (مراجعة) :المجتمع المدني وأبعاده الفكرية ،ع ،8ص.298
Ǌ Ǌالعليان ،عبد اهلل بن ّ
علي :الحوار وثمراته اإليجابية في الرؤية اإلسالمية ،ع ،6ص.246
Ǌ Ǌالعليان ،عبد اهلل بن ّ
Ǌ Ǌالعليان ،عبد اهلل :اإلسالم ومسألة الحرية في خياراتها المتعددة ،ع ،39ص.329
Ǌ Ǌالعليان ،عبد اهلل :مدينة ظفار بس��لطنة ُعمان ف��ي كتابات الرحالة والمؤرخي��ن العرب واألجانب،
ع ،20ص.303
العمانية ودور المواطن في التنمية ،ع ،33ص.383
Ǌ Ǌالعليان ،عبد اهلل :ندوة القيم ُ
Ǌ Ǌعمارة ،محمد :سماحة اإلسالم ،ع ،1ص.21
قيم اإلسالم وأخالقيات الحرب والسالم ،ع ،37ص.11
Ǌ Ǌالعناني ،إبراهيمُ :
Ǌ Ǌعناني ،محمد :عن الترجمة ،ع ،65ص.293
Ǌ Ǌعناية ،عز الدين :إعالنات الڤاتيكان بشأن مكافحة الفقر بين الدين واألخالق ،ع ،53ص.129
Ǌ Ǌعناية ،عز الدين :اإلنجيليات الجديدة بين االضطراب وعودة الدين ،ع ،51ص.79
Ǌ Ǌعناية ،عز الدين :اإلنجيليون والمتشددون :المسيحية األميركية ،ع ،16ص.314
Ǌ Ǌعناية ،عز الدين :االنقسام المسيحي ومعنى القبول بالتعددية الدينية ،ع ،49ص.63
البر واإلحسان في اليهودية والمسيحية واإلسالم ،ع ،35ص.85
Ǌ Ǌعناية ،عز الدين :اإليمان وعمل ّ
Ǌ Ǌعناية ،عز الدين :الديانات العالمية ومنزلة األخالق في الهوتها :هانز كونغ نموذجاً ،ع ،56 - 55ص.205
Ǌ Ǌعناية ،عز الدين :المسلمون في إيطاليا ،ع ،21ص.302
تشظي الهوية ومستخلصات الوعي التاريخي ،ع ،10ص.128
Ǌ Ǌعناية ،عز الدين :المسيحية العربيةّ :
Ǌ Ǌعناية ،عز الدين :أوجه من أزمة العقل الديني الغربي ،ع ،15ص.268
Ǌ Ǌعناية ،عز الدين :قراءة في اإلحصاء العالمي للكنيسة الكاثوليكية ،ع ،28ص.385
Ǌ Ǌعناية ،عز الدين :مسارات تأويل الدين في المسيحية المعاصرة ،ع ،19ص.36
Ǌ Ǌعناية ،عز الدين :يهود البالد العربية :قراءة في سفر الخروج الحديث ،ع ،44ص.345
Ǌ Ǌعناية ،عز الدين :اإلسالم والديانات اإلبراهيمية بين التعارف القرآني والتجربة التاريخية ،ع ،36ص.35
Ǌ Ǌعناية ،عز الدين :الحضارة اليهودية المسيحية للغرب :المسارات والتحوالت ،ع ،32ص.124
التفاهم والمخاصمة،
Ǌ Ǌعناية ،عز الدين :الغُربة واالغتراب والتغريب :تجربة اإلسالم في أوروبا بين
ُ
ع ،31ص.117
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Ǌ Ǌعناية ،عز الدين :إسهام الهوت األديان في بناء المؤتلف اإلنساني ،ع ،68ص.357
Ǌ Ǌعناية ،عز الدين :الدولة الدينية المسيحية في العصور الوسطى ومسألة فصل الدولة عن الكنيسة،
ع ،41ص.29
Ǌ Ǌعناية ،عز الدين :المؤتلف اإلنساني وتجديد نظام العالم ،ع ،69ص.283
Ǌ Ǌعناية ،عز الدين :تجليات المؤتلف اإلنساني في األديان العالمية ،ع ،67ص.269
Ǌ Ǌعناية ،عز الدين :حركات اإلنجيليين الجدد ..معنى ظهورها وانتشارها ،ع ،65ص.103
Ǌ Ǌعناية ،عز الدين :مسارات الدين بين أمريكا الالتينية والبالد العربية ..أوجه مقارنة ،ع ،66ص.251
Ǌ Ǌعناية ،عز الدين :موقع المسلمين في نظام العالم والبحث عن البدائل ،ع ،63ص.289
Ǌ Ǌعناية ،عز الدين :نظرية الديانات العالمية عند علماء الدين الغربيين ،ع ،61ص.99
Ǌ Ǌعواد ،محمد أحمد :العقالنية العلمية عند الماوردي في كتابه أدب الدنيا والدين ،ع ،6ص.118
Ǌ Ǌعواد ،محمد أحمد :منطلقات التسامح عند الفالسفة المسلمين ،ع ،1ص.92
Ǌ Ǌالعوادي ،مصطفى محمد( :مراجعة وتقييم) العلم بين التاريخ والفلسفة والدين ،ع ،4ص.299
Ǌ Ǌعوض ،عوض محمد :فلسفة العقوبة في الفقه اإلسالمي ،ع ،24ص.40
التقدم والعدل ،ع ،52ص.181
Ǌ Ǌالعوضي ،رفعت السيد :مصادر المعرفة لالقتصاد اإلسالمي وتأمين تحقيق ّ
Ǌ Ǌالعوني ،محسن :اإلرث الروحي العالمي والمشترك اإلنساني الجامع ،ع ،67ص.405
Ǌ Ǌالعوني ،محسن :مجتمع الخير والمعروف ..األصول القرآنية والتجربة التاريخية ،ع ،66ص.35
Ǌ Ǌالعوني ،محسن :مفاهيم األمانة في القرآن والسنة وأعمال المفسرين ،ع ،50ص.49
Ǌ Ǌالعوني ،محسن :وحدة الدين والقيم األخالقية العالمية ،ع ،61ص.117
Ǌ Ǌعويس ،محمد :المؤتمر الدولي األول للسيرة النبوية الشريفة ،ع ،39ص.415
Ǌ Ǌعويس ،محمد :مشروع «في الفكر النهضوي اإلسالمي» في ندوة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب،
ع ،35ص.423
Ǌ Ǌالعياشي ،ادراوي :مطارحات في مسألة الصلة بين الحكمة الفقهية والشريعة السماوية ،ع ،29ص.359
Ǌ Ǌعياشي ،منذر :الترجمة لغة المتعدد ،ع ،11ص.238
Ǌ Ǌعيد ،عبد الرزاق :أسئلة الوعي والنهوض والتاريخ في الفكر العربي الحديث ،ع ،3ص.121
غ

Ǌ Ǌالغاشي ،مصطفى عبد اهلل :الشام وفلسطين في بعض رحالت المغرب الحديث ،ع ،23ص.334
التدين الجديد في الهند والرهانات السياسية ،ع ،51ص.125
Ǌ Ǌغافريلو ،كريستوف :مظاهر
ّ
Ǌ Ǌغالستون ،وليم :العنف الديني أم التعددية الدينية؟ ضرورة االختيار ،ع ،15ص.94
Ǌ Ǌغانم ،إبراهيم البيومي :إشكالية «إدراك» المصالح الكبرى لأل ُ ّمة ،ع ،51ص.323
Ǌ Ǌغانم ،إبراهيم البيومي :الرحمة في أنظمة الزكاة والوقف وعموم الصدقات ،ع ،62ص.165
Ǌ Ǌغانم ،إبراهيم البيومي :الزكاة والصدقات واألوقاف ونهضة المجتمعات اإلسالمية الوسيطة ،ع ،53ص.25
Ǌ Ǌغانم ،إبراهيم البيومي :الفنون والجماليات في خدمة مقاصد الشريعة ،ع ،43ص.189
Ǌ Ǌغانم ،إبراهيم البيومي :فقه الشورى بين األخالق والوئام االجتماعي ،ع ،46ص.53
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ومقاصده ،ع ،42ص.251
Ǌ Ǌغانم ،إبراهيم البيومي :مفهوم العمل الخيري
ُ
Ǌ Ǌغانم ،إبراهيم البيومي :مقصد حفظ النفس في فقه المياه «تمرين في نقد األمثال الشارحة وتجديدها
في الدرس المقاصدي» ،ع ،47ص.215
Ǌ Ǌغانم ،إبراهيم بيومي :الرؤية القرآنية لمجتمع الخير العام ،ع ،35ص.11
Ǌ Ǌغاوبه ،هانز :أصفهان ،ع ،23ص.309
Ǌ Ǌغاوبه ،هانز :الطائف قبل عام  ،1900ع ،29ص.483
Ǌ Ǌغاوبه ،هانز :الفنون اإلسالمية والفنون الغربية (قراءة مقارنة) ،ع ،26ص.133
Ǌ Ǌغاوبه ،هانز :القصور األُموية في الشام ،ع ،16ص.331
Ǌ Ǌغاوبه ،هانز :المؤتمر الدولي عن اإلباضية في ألمانيا ،ع ،33ص.368
بم مركز إقليمي قبل زلزال سنة 2003م ،ع ،27ص.407
Ǌ Ǌغاوبه ،هانزْ :
Ǌ Ǌغاوبه ،هانز :تاريخ مدينة حلب ،ع ،24ص.404
Ǌ Ǌغاوبه ،هانز :عالم المحيط الهندي ودراساته ،ع ،44ص.177
Ǌ Ǌغاوبه ،هانزُ :مدن إيرانية ،ع ،10ص.235
Ǌ Ǌغاوبه ،هانز :هراة :أهي مدينة إيرانية هندية؟ ع ،25ص.414
Ǌ Ǌغاوبه ،هاينز :مدينة قاشان (إيران /أصفهان) في المصادر المكتوبة ،ع ،53ص.347
Ǌ Ǌغراهام ،مارك :كيف صنع اإلسالم العالم الحديث؟ ع ،30ص.288
الر ّبانية في فكر محمد عبده ،ع ،13ص.86
Ǌ Ǌالغريب ،رمضان :فقه السنن َ
Ǌ Ǌغليون ،برهان :اإلثنية والقبلية ومستقبل الشعوب البدائية ،ع ،22ص.11
Ǌ Ǌغليون ،برهان :الدين والسياسة في المسيحية واإلسالم ،ع ،26ص.196
Ǌ Ǌغنايم ،محمد نبيل :تفسير المنار ..دراس ٌة في التقليد والتجديد ،ع ،45ص.201
Ǌ Ǌغوتاس ،ديمتري :دراسة الفلسفة العربية في القرن العشرين ..مقالة في التاريخ للفلسفة العربية:
(تعريب :يوسف مدراري) ،ع ،47ص.425
Ǌ Ǌغونتر ،سيباستيان :التعليم واألخالق في اإلسالم ،ع ،69ص.295
Ǌ Ǌغونتر ،سيباستيان :الفيلسوف والمؤرِّخ مس��كويه بين التلقي والتأويل في ضوء الخطاب األخالقي
والتربوي ،ع ،70ص.429
Ǌ Ǌغونتر ،سيباستيان :المعرفة والتراث العلمي في اإلسالم ما قبل الحديث ..إرث فكري ثري في مجال
التقاطع بين التعليم والدين ،ع ،68ص.229
Ǌ Ǌغونتر ،سيبستيان :آراء العلماء المسلمين القدماء في نظرية التربية ،ع ،51ص.223
Ǌ Ǌغونتر ،سيبستيان :المدرسة بوصفها مؤسسة للتعليم في العصر اإلسالمي الوسيط ،ع ،56 - 55ص.259
Ǌ Ǌغونتر ،سيبستيان :حي بن يقظان البن طفيل والمعرفة والتنوير واألخالق في اإلسالم الكالسيكي،
ع ،48ص.169
Ǌ Ǌغونتر ،سيبستيان :القرآن الكريم والوصايا العشر ،ع ،41ص.241
Ǌ Ǌغيري ،ستفاني :فرنسا ومسلموها ،ع ،15ص.361
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Ǌ Ǌفات ،سباستيان :اإلنجيليات الجديدة واهتماماتها السياسية واالستراتيجية ،ع ،42ص.131
نصار وإشكالية العالقة بين الدين والسلطة ،ع ،48ص.351
Ǌ Ǌفازيو ،نبيل :الدين في حدود السلطة ناصيف َّ
Ǌ Ǌفازيو ،نبيل :الشعبوية في تاريخ اإلسالم الكالسيكي ،ع ،65ص.53
Ǌ Ǌفان إس ،يوسف :التعليم والجامعات في إسالم القرون الوسطى ،ع ،1ص.197
Ǌ Ǌفائزي ،توفيق :فلسفة الشر :تغيير الوجهة ،ع ،10ص.207
Ǌ Ǌفتح الدين ،عبد اللطيف :مفهوم العلم عند ابن رشد ،ع ،27ص.263
Ǌ Ǌفتح الدين ،عبد اللطيف :وضع المنطق في فقه ابن رشد ،ع ،19ص.177
Ǌ Ǌالفراك ،أحمد :إشكاالت معرفية ومنهجية بين العلوم التجريبية والعلوم اإلنسانية ،ع ،52ص.317
Ǌ Ǌفرشوخ ،محمد أمين :الحركات األصولية المعاصرة في األديان ،ع ،21ص.152
Ǌ Ǌفرشوخ ،محمد أمين :المجتمع المدني في الوطن العربي :جمعيات التطوع ،ع ،8ص.76
Ǌ Ǌفرشوخ ،محمد أمين :نقد نظم القيم في الثقافة العربية :محمد عابد الجابري ،ع ،34ص.194
Ǌ Ǌفرنكوبان ،بيتر :طريق الحرير ..طريق الفضة ،ع ،60 - 59ص.475
Ǌ Ǌفريحه ،نمر منصور :التعليم ودوره االجتماعي ..إعادة اإلنتاج أو تشكيل كوادر وطنية ،ع ،70ص.505
Ǌ Ǌفريد ،سماح أحمد :التراث والتغيير االجتماعي :اإلطار النظري وقراءات تأسيسية ،ع ،10ص.270
Ǌ Ǌفريد ،سماح أحمد :الحداثة والتقاليد المبتدعة :رؤية لقضايا الثبات والتغير وإعادة التشكل ،ع ،13ص.33
Ǌ Ǌفلورس ،ألكسندر :هل صارت حامالت الطائ��رات «روح العالم»؟ التغيرات في العالم العربي ودور
الغرب ،ع ،14ص.276
Ǌ Ǌفورد ،ديفيد :السعي وراء الحكمة اإلسالمية والمسيحية واليهودية ،ع ،25ص.397
Ǌ Ǌفورد ،ديفيد :دور الجامعة في أوروبا الجديدة تشكيل الجامعة في أوروبا الدينية والعلمانية ،ع ،29ص.386
Ǌ Ǌفوزي ،سامح :المواطن والعصبية :قراءة في أزمة الدولة والمجتمع العربي ،ع ،29ص.205
Ǌ Ǌفيغس ،أورالندو (مراجعة) :اإلسالم والمنحى الروسي ،ع ،16ص.354
Ǌ Ǌفيلد ،شتيفان :ترجمة القرآن الكريم :إشكاليات وأبعاد ،ع ،11ص.265
Ǌ Ǌفيلد ،شتيفان :سفيرة المشرق ،ع ،2ص.229
Ǌ Ǌفيلد ،شتيفان :صراع الحضارات ،ع ،3ص.218
ق

Ǌ Ǌقابوس ،السلطان :نص إعالن السلطان قابوس للمؤتلف اإلنساني ،ع ،67ص.7
Ǌ Ǌالقاضي ،محمد :اإلسالم في تصورات االستشراق اإلسباني من ريموندس لولوس إلى أسين بالثيوس،
ع ،11ص.300
Ǌ Ǌالقاضي ،محمد :اإلسالم والغرب بين ثقافة الحرية وتجسيد قيم التواصل ،ع ،18ص.79
Ǌ Ǌالقاضي ،محمد :البرتغال اإلسالمية ،ع ،20ص.311
Ǌ Ǌالقاضي ،محمدَ :بلَنسية مدينة الحدائق والجنان ،ع ،21ص.290
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Ǌ Ǌالقاضي ،محمد :طنجة جوهرة البوغاز ،ع ،14ص.255
Ǌ Ǌالقاضي ،محمد :فرنسا واإلسالم :أي تعايش؟ ع ،5ص.288
Ǌ Ǌالقاضي ،محمد :مظاهر العنف في المجتمع المعاصر ،ع ،10ص.195
Ǌ Ǌالقاضي ،وداد :قضية المرجعية بين الشرق والغرب ومستقبل الدراسات العربية واإلسالمية في العالم
الجديد ،ع ،6ص.10
Ǌ Ǌالقاضي ،وداد :نحو منهج سليم في قضية موثوقية الرسائل العربية اإلسالمية المبكّرة ،ع ،8ص.107
Ǌ Ǌقانصو ،وجيه :جون هيك والتعددية الدينية ،ع ،49ص.81
Ǌ Ǌالقحطاني ،مسفر بن علي :المؤسسات الدينية اإلسالمية والزمن اإلصالحي ..التجديد والطهورية،
ع ،40ص.82
Ǌ Ǌالقحطاني ،مسفر بن علي :صدام القيم واإلسالم السياسي ..هل سيحددان مستقبل العالمين العربي
واإلسالمي؟ ع ،44ص.133
Ǌ Ǌقدري ،الطاهر :المسالك البحرية في المغرب الوسيط خالل القرنين 6 - 5هـ ،ع ،11ص.288
Ǌ Ǌقدوري ،الطاهر :النوازل الفقهية والتأسيس للقانون البحري ،ع ،28ص.284
Ǌ Ǌقريسة ،هشام :الحقوق المدنية للذميين من أهل الكتاب من خالل الفقه اإلسالمي ،ع ،15ص.189
Ǌ Ǌقريسة ،هشام :أهمية المقاصد في االجتهاد ،ع ،20ص.167
Ǌ Ǌقنديل ،محمد أحمد :مقولة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الصالح واإلصالح ،ع ،64ص.89
Ǌ Ǌقنصوه ،صالح :الفن الغربي المعاصر «الحداثية وما بعد الحداثية» ،ع ،26ص.153
Ǌ Ǌقنصوه ،ياسر :إشكالية التسييس والتديين ..رؤية نقدية في الفكر العربي المعاصر ،ع ،44ص.279
Ǌ Ǌقنصوه ،ياسر :إشكالية المفاهيم المعاصرة :تحوالت التفكير أم انحرافاته؟ ع ،27ص.92
Ǌ Ǌقنصوه ،ياسر :الدين والقومية في العصر الحديث ،ع ،17ص.76
Ǌ Ǌقنصوه ،ياسر :الش��رعية الديمقراطية في العالم الحديث (مرجعيات واعدة ..تطبيقات مراوغة)،
ع ،23ص.155
Ǌ Ǌقنصوه ،ياسر :الشعبويات اليمينية القومية والدينية في العالم المعاصر ..األسباب والتداعيات،
ع ،65ص.119
Ǌ Ǌقنصوه ،ياسر :العدل واألخالق في المؤتلف اإلنساني ،ع ،67ص.255
Ǌ Ǌقنصوه ،ياسر :العدل والقانون في الفكر السياسي المعاصر ،ع ،47ص.199
Ǌ Ǌقنصوه ،ياسر :العولمة والشعبويات ومصائر الديمقراطية وحكم القانون في الغرب ،ع ،63ص.125
Ǌ Ǌقنصوه ،ياسر :المجتمع المدني والدولة المدنية :قراءةٌ في الفكر األوروبي الحديث ،ع ،31ص.172
Ǌ Ǌقنصوه ،ياسر :المفهوم الليبرالي للتعددية الثقافية ،ع ،61ص.239
Ǌ Ǌقنصوه ،ياسر :المواطنة والدولة في الفكر العربي الحديث أزمة عالقة أم مأزق غياب ،ع ،15ص.151
Ǌ Ǌقوعيش ،جمال :أزمة الفيزياء المعاصرة أو محاولة البحث عن النظرية النهائية للكون ،ع ،26ص.275
Ǌ Ǌقوعيش ،جمال :العلم والفلسفة أو حوار الفيزياء والميتافيزياء ،ع ،32ص.261
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Ǌ Ǌكابالن ،روبرت :التقاليد واألعراف والدفاعات األكثر جدوى ،ع ،22ص.156
Ǌ Ǌكابالن ،روبرت :الصراع في المحيط الهندي ساحة رئيسية في القرن الحادي والعشرين ،ع ،25ص.457
Ǌ Ǌكابوتو ،جون دي :قيم اإليمان والعقل في أزمنة ما بعد الحداثة ،ع ،28ص.118
Ǌ Ǌكاريذرس ،مايكل :قراءة في كتاب «لماذا ينفرد اإلنس��ان بالثقافة؟» (مراجعة) :مصطفى العدوي،
ع ،5ص.215
Ǌ Ǌكارينو ،فليشيانو :الهجرة السياسية باعتبارها تحدياً للحياة الدينية ،ع ،14ص.287
Ǌ Ǌكامبل ،ديفيد وروبرت بوتنام :اهلل وقيصر في أميركا كيف أس��اء الخلط بين الدين والسياسة إلى
المسألتين ،ع ،35ص.465
Ǌ Ǌالكبيطي ،عزيز إدريسي :صورة النبي محمد ژ في الغرب من خالل كتب المفكرين الغربيين حول
السيرة النبوية ،ع ،30ص.255
Ǌ Ǌكروز ،روبرت :موسكو والجامع ..اختيارات المسلمين في روسيا بوتين ،ع ،43ص.438
Ǌ Ǌكريمر ،غودرون :مفاهيم العدالة والتوازن في الفكر اإلسالمي المعاصر ،ع ،10ص.84
Ǌ Ǌكفايتي ،سعيد :دور ابن حزم في تأسيس علم مقارنة األديان ،ع ،22ص.209
Ǌ Ǌالكك ،فيكتور :لُ َمع س�لام من تراثنا اإلنس��اني تاريخن��ا وحضارتنا مرتكزان لح��وار الحضارات
واألديان ،ع ،29ص.451
ِ ǊǊ
الكك ،فيكتور :من اإلشراق إلى الحكمة :مجمع مسارَي المعرفة ،ع ،35ص.373
ِ ǊǊ
الكك ،فيكتور :العالقات الثقافية بين المسلمين ِ
والف َرنْج في العصور الوسطى ،ع ،42ص.299
Ǌ Ǌالكك ،فيكتور :جالل الدين الرومي والثقافة العربية في إشعاع كوني ،ع ،18ص.145
Ǌ Ǌالكك ،فيكتور :معراج النبي محمد ژ ورؤيا يوحنا ،ع ،13ص.220
Ǌ Ǌالكك ،فيكتور :من الوطن إلى الوطنية فالمواطنية ،ع ،20ص.61
Ǌ Ǌكاليتزيديس ،بانتليس :المس��يحية األرثوذكسية واإلس�لام ..من األوحدية إلى التعددية الثقافية
وأخالقيات السلم ،ع ،41ص.215
Ǌ Ǌكلرزمان :األخالق والعولمة ،ع ،7ص.91
Ǌ Ǌكلسي ،جون (مراجعة) :المقارنة والتاريخ في دراسة أخالقيات الدين ،قراءة في كتاب مايكل كوك:
«األمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ،ع ،19ص.352
Ǌ Ǌكلسي ،جون :قدرات األمم ودعواتها ،ع ،17ص.211
Ǌ Ǌكلسي ،جون :مسألة الحرب العادلة في النقاشات المعاصرة .قراءة :أمين فرشوخ ،ع ،28ص.145
Ǌ Ǌكلينكنبرغ ،ميخائيل ف :.صورة الشرق في األدب والفن الفرنسيين منذ القرن السابع عشر حتى
نهاية القرن التاسع عشر ،ع ،24ص.289
Ǌ Ǌكنوان ،حسين :تحليل النصوص ،ع ،11ص.133
Ǌ Ǌكهوس ،رشيد :التصور القرآني للعيش اآلمن بين اآلدميين وتطبيقاته النبوية ،ع ،60 - 59ص.295
Ǌ Ǌكوثراني ،وجيه :المجتمع المدني والمجتمع األهلي ،ع ،8ص.17
Ǌ Ǌكوثراني ،وجيه :المواطنة :المفهوم والمسار التاريخي ،ع ،15ص.42
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Ǌ Ǌكوثراني ،وجيه :الهوية والمواطنة والدولة إشكال في وعي العالقة أم في بنية الثقافة؟ ع ،29ص.10
Ǌ Ǌكوثراني ،وجيه :تأثير مكة المكرمة ف��ي كتابات مفكري النهضة ـ مث��ال الكواكبي في أم القرى،
ع ،6ص.195
Ǌ Ǌكوثراني ،وجيه :رشيد رضا وشكيب أرسالن :الموقف من الدولة العثمانية ومن صيغة الدولة البديلة:
ع ،4ص.83
Ǌ Ǌكوثراني ،وجيه :صورة الدولة اإلس�لامية التقليدية ف��ي الوعي التاريخي العرب��ي جدلية الوحدة
واالنقسام بين الشرعية والمشروعية ،ع ،23ص.26
Ǌ Ǌكوثراني ،وجيه :عندما تكون الثقافة عامل تغيير للنهوض أو عامل جمود لالنهيار ،ع ،11ص.26
Ǌ Ǌكوثراني ،وجيه :في إشكالية العالقة بين الدين والسياس��ة أو الحد الفاصل بين السلطة الدينية
والسلطة المدنية ،ع ،19ص.21
Ǌ Ǌكورن ،لورنس :الفن المعماري األيوبي في قبة الصخرة ،ع ،18ص.299
Ǌ Ǌكوريم ،سعاد :التفسير والتأويل ..االفتراق والتواصل وأبعادهما ،ع ،52ص.197
Ǌ Ǌكوستا ،باولو :صنعاء مدينة إسالمية قديمة في الجزيرة العربية ،ع ،8ص.261
Ǌ Ǌكوش ،عمر :مفهوم العقل :النشأة ،الميتافيزيقا ،الواقع ،ع ،15ص.246
Ǌ Ǌكوك ،مايكل :المقارنة والتاريخ في دراس��ة أخالقيات الدين ،قراءة ف��ي كتاب« :األمر بالمعروف
والنهي عن المنكر» (مراجعة) :جون كلسي ،ع ،19ص.352
Ǌ Ǌكوك ،مايكل :هل الحرية السياسية قيمة إسالمية؟ ع ،39ص.65
Ǌ Ǌكيشانه ،محمود :الهوية الثقافية بين أزمة اإلعالم وتحديات العولمة ،ع ،58 - 57ص.317
Ǌ Ǌالكيالني شمس الدين ،وباروت محمد جمال :موقع القدس في التاريخ األقوامي العربي ،ع ،8ص.266
Ǌ Ǌالكيالني ،شمس الدين :اآلخر في الثقافة اإلسالمية ،ع ،3ص.196
Ǌ Ǌالكيالني ،شمس الدين :السودان والزنج في الثقافة العربية ،ع ،15ص.311
Ǌ Ǌالكيالني ،شمس الدين :الصين في مرآة الثقافة العربية العصر الوسيط ،ع ،19ص.297
Ǌ Ǌالكيالني ،شمس الدين :المتوسط وعالقات اإلسالم والغرب على مشارف الحقبة المعاصرة ،ع ،6ص.102
Ǌ Ǌالكيالني ،شمس الدين :جغرافية القدس الروحية ،ع ،38ص.361
Ǌ Ǌالكيالني ،شمس الدين :صورة أوروبا عند رحالة أندلسيين ،ع ،7ص.297
Ǌ Ǌالكيالني ،شمس الدين :صورة أوروبا في رحلة ابن فضالن ،ع ،9ص.248
Ǌ Ǌالكيالني ،شمس الدين :مناقشة آراء برتران بادي :الدولة والحداثة في الغرب والبالد اإلسالمية،
ع ،4ص.272
Ǌ Ǌالكيالني ،شمس الدين :موقع شعوب الشرق األقصى القومي في المتخيل العربي ،ع ،12ص.218
Ǌ Ǌالكيالني ،شمس الدين :نظرة الثقافة العربية إلى الديانة الهندية ،ع ،30ص.266
Ǌ Ǌكيلو ،ميشال :لقاء عربي أميركي ،ع ،7ص.320
Ǌ Ǌكيلو ،ميشل :حواضن الديمقراطية ،ع ،8ص.229
Ǌ Ǌكينغ ،هانز :الحوار بين األديان واألمم ،ع ،17ص.201
Ǌ Ǌكينغ ،هانز :نحو أخالق عالمية ،إعالن عالمي صادر عام 1993م ،ع ،7ص.58
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Ǌ Ǌكينغ ،هانس (مراجعة) :حسان حامد :مشروع أخالقي عالمي ،ع ،7ص.331
Ǌ Ǌكينغ ،هانس :اإليمان والعقل ،ع ،16ص.48
Ǌ Ǌكينغ ،هانس :لماذا األخالق العالمية كسبيل مشترك بين اإلنسانية؟ ع ،18ص.35
ل

Ǌ Ǌالبيلال ،جاني :مفاهيم الخير في المس��يحيات الحديثة والمعاصرة من أجل بيداغوجيا لإلحسان،
ع ،66ص.143
Ǌ Ǌلبيب ،عبد العزيز :نظرية العقد االجتماعي من هوبز إلى روسو ،ع ،39ص.109
Ǌ Ǌلبيب ،عبد العزيز :في بعض إشكاالت المؤتلف اإلنساني الكوني ..خواطر في رهانات المفهوم وفي
مفارقاته ،ع ،67ص.315
Ǌ Ǌلحميداني ،طه :مقصد الحرية كفرع للتصور الكوني في اإلسالم ،ع ،60 - 59ص.37
Ǌ Ǌلزعر ،مختار :القرآن الكريم بين الشرعية المعرفية وغيرية المتلقي ،ع ،38ص.169
Ǌ Ǌلشقر ،حسن :تدبير الشأن الديني في المغرب ،ع ،13ص.208
Ǌ Ǌاللواتي ،صادق جواد :القيم والمشكلة األخالقية المعاصرة ،ع ،36ص.329
Ǌ Ǌاللواتي ،مشتاق بن موسى :التنوع في الممارسة الفكرية ،ع ،28ص.414
Ǌ Ǌلودفيغ هاغمان :مسيحية ضد اإلسالم حوار انتهى إلى اإلخفاق ،مراجعة :أسرة التحرير ،ع ،6ص.276
Ǌ Ǌلوفي ،ميكائيل :الهوت التحرير في أمريكا الالتينية وعالقته باإليمان والعمران ،ع ،43ص.173
Ǌ Ǌلوكلرك ،جيرار :العولمة الثقافية :الحضارات على المحك ،مراجعة :رضوان السيِّد ،ع ،8ص.294
Ǌ Ǌلويس ،برنارد (مقابلة) :العرب واإلسالم والغرب والظروف الراهنة ،ع ،5ص.263
Ǌ Ǌلويس ،برنارد :اإلسالم والدولة ،ع ،8ص.186
Ǌ Ǌلويس ،برنارد :متى تأتي الحرية؟ مستقبل العالم العربي ،ع ،25ص.452
Ǌ Ǌلويس ،برنارد :مستقبل العالم العربي في القرن الحادي والعشرين ،ع ،24ص.310
Ǌ Ǌلي ،كارستن :شارلمان وهارون الرشيد ،ع ،5ص.273
Ǌ Ǌلي ،كاستن :بعض األفكار حول االتجاه المورفولوجي (التشكلي) لتعريف المدينة ،ع ،29ص.468
Ǌ Ǌليبهارت ،أرنت :المواطنة والديمقراطية في المجتمعات التعددية ،ع ،20ص.98
Ǌ Ǌالليثي ،ياسر :اللغة العربية ودراسات االستشراق اإلسالمية ،ع ،17ص.249
Ǌ Ǌليدر ،شتفان :االستشراق ونشر التراث العربي :االتجاهات النهضوية والسياقات الفكرية والثقافية،
ع ،27ص.393
Ǌ Ǌليدر ،شتفان :وجوه الوعي باإلسالم في ألمانيا من عصر النهضة إلى القرن التاسع عشر ،ع ،24ص.434
Ǌ Ǌلينش ،مارك :الحقائق المح َّجبة صعود اإلسالم السياسي في الغرب ،ع ،29ص.552
التفاهم واالنقس��ام :التجربة األميركية،
Ǌ Ǌليونارد ،دوغالس :التعددية الدينية والثقافية وإمكانيات
ُ
ع ،31ص.108
Ǌ Ǌليونارد ،دوغالس :الثقافة الدينية التي تقود إلى السلم والعدالة والرحمة ،ع ،37ص.133
Ǌ Ǌليونارد ،دوغالس :القيم المشتركة بين المسيحية واإلسالم ،ع ،33ص.169
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Ǌ Ǌم .يانسن( :ترجمة) خليل الشيخ :تخطيط المدن في المشرق (بغداد مدينة السالم أنموذجاً)،
ع ،4ص.238
Ǌ Ǌماجدي ،سيف الدين :الدين والسياسة وأثرهما في بناء الحضارة بين اإلسالم والغرب ،ع ،32ص.100
Ǌ Ǌمادلونغ ،ولفرد :الغزالي وعالئق الفلسفة بالدين ،ع ،48ص.117
Ǌ Ǌمادلونغ ،ويلفرد :أبو الحسين البصري وبراهين وجود اهلل ،ع ،22ص.201
Ǌ Ǌمادلونغ ،ويلفرد :إسهام (مسلمة القرطبي) في تأليف موسوعة إخوان الصفا ،ع ،52ص.227
Ǌ Ǌمادلونغ ،ويلفرد :العقالنية وفرقة المعتزلة ،ع ،31ص.213
Ǌ Ǌمادلونغ ،ويلفرد :سيف بن عمر :اإلخباري والمؤرِّخ :رؤي ٌة نقدية ،ع ،37ص.326
Ǌ Ǌمادلونغ ،ويلفريد :عبد اهلل بن يزيد الفزاري ،ع ،5ص.212
Ǌ Ǌمارتنز ،توماس :التسامح :الفضيلة النادرة ،ع ،18ص.189
Ǌ Ǌمارشاند ،سوزان :نصف الكأس الفارغة ..مهنة االستشراق ،ع ،51ص.375
Ǌ Ǌماكفي ،أليكسندر :الهجوم على االستشراق( ..ترجمة :بشار بكور) ،ع ،43ص.407
Ǌ Ǌالمالكي ،أمحمد :سيرورة بناء الدولة والشرعية واالندماج الوطني في بالد المغرب ،ع ،44ص.145
Ǌ Ǌالمالكي ،امحمد :ضمانات استقالل العدالة في األنظمة السياسية المعاصرة ،ع ،24ص.155
Ǌ Ǌمانداڤيل ،پيتر :إعادة تخيُّل األُمة ،ع ،54ص.289
Ǌ Ǌمانداڤيل ،پيتر :االتصاالت والمعلومات في العالم اإلسالمي ،ع ،56 - 55ص.413
Ǌ Ǌمانديس ،كانديدو :ما بعد عالم المركز والهوامش ،ع ،33ص.150
Ǌ Ǌماير ،جان فرانسوا :مسار حركة األديان في العالم :تأثيرات اإلنترنت على الدين والحركات الدينية
الجديدة ،ع ،26ص.477
Ǌ Ǌمايرز ،جوستين :تطور الفصل في بين الكنيس��ة والدولة في الواليات المتحدة األمريكية ..لمحة
تاريخية ،ع ،41ص.53
Ǌ Ǌمبروك ،علي :األمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين القرآن والمنظومات الكالمية ،ع ،21ص.55
Ǌ Ǌمبروك ،علي :من الثيولوجي إلى األنثروبولوجي :قراءة في الترتيب الذي ساد اإلسالم للعالقة بين
العقل والنقل ،ع ،27ص.44
Ǌ Ǌمبلغي ،أحمد :األصول المنهجية للتفسير عند اإلمامية ومنطلقاتها ،ع ،45ص.129
Ǌ Ǌمبيضين ،مهند :الخطاب التاريخي العربي المعاصر :المؤرخون العرب واألحداث الكبرى ،ع ،14ص.125
Ǌ Ǌمبيضين ،مهند :تداول األمم في الكتابة التاريخية العربية الحديثة من المماليك إلى العثمانيين،
ع ،29ص.57
Ǌ Ǌمتحده ،روي :نحو مفهوم للتسامح في العقائد الدينية ،ع ،18ص.204
Ǌ Ǌمتري ،طارق :المؤتلف اإلنساني ونقد سياسات الهوية ،ع ،68ص.347
Ǌ Ǌالمتني ،أسامة :التثاقف اليوناني العربي خالل العصر العباسي األول (حركة الترجمة نموذجاً)،
ع ،24ص.273
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Ǌ Ǌمحسن ،شفيق :التعددية في الشرق األوسط :مقاربة تاريخية ،ع ،12ص.33
Ǌ Ǌمحسن ،شفيق :المواطنة والحريات العامة في الدولة الحديثة ،ع ،20ص.20
Ǌ Ǌمحسن ،شفيق :قراءة جديدة للمسألة الشرقية ،ع ،8ص.145
Ǌ Ǌمحفوظ ،محمد :سؤال الهوية والتعددية في المجال اإلسالمي المعاصر ،ع ،26ص.387
Ǌ Ǌمحمد ،حسين وفايز محمد :فلسفة القانون وسيادة القانون في الدولة الحديثة ،ع ،39ص.167
Ǌ Ǌمحمد ،فايز محمد حسين :السلطة والشرعية وحكم القانون :النموذج الروماني ،ع ،50ص.121
Ǌ Ǌمحمد ،فايز وحسين محمد :فلسفة القانون وسيادة القانون في الدولة الحديثة ،ع ،39ص.167
Ǌ Ǌمحمد ،محمد مرسي :الوثائق الوقفية ودورها في إثراء تاريخ الحضارة اإلسالمية ،ع ،14ص.151
Ǌ Ǌمحمود ،حواس( :عرض) بوشكين والقرآن الكريم لمالك صقور ،ع ،4ص.293
Ǌ Ǌالمحيفيظ ،محمد :هوية اإلنسان الحديث والمعاصر عند تشارلز تايلور ،ع ،58 - 57ص.161
Ǌ Ǌمحيي الدين ،حازم( :ترجمة) إشكالية التأخر والبحث عن التقدم في الفكر اإلسالمي الحديث
1920 - 1880م ،لعلي مراد ،ع ،5ص.245
Ǌ Ǌمدراري ،يوسف :عالقة المنطق بعلم الكالم ،ع ،60 - 59ص.355
Ǌ Ǌمديوني ،معز :اإلتيقي والسياسي في الفلسفة اليونانية ،ع ،68ص.51
Ǌ Ǌمديوني ،معز :الدين والرحمة في اليهودية والبوذية ،ع ،62ص.73
Ǌ Ǌمديوني ،معز :فلسفة الدين لدى ماكس فيبر ،ع ،48ص.33
المنَ ْس ِتير :مدينة الرباطات والزهاد في العصر الوسيط ،ع ،32ص.365
Ǌ Ǌالمرابط ،رياضُ :
Ǌ Ǌالمرابط ،رياض :جزيرة جربة :جزيرة المساجد ،ع ،29ص.506
Ǌ Ǌمراد ،بركات محمد :فلسفة مالك بن نبي الحضارية ،ع ،3ص.177
علي( :ترجمة) حازم محيي الدين :إشكالية التأخر والبحث عن التقدم في الفكر اإلسالمي
Ǌ Ǌمرادّ ،
الحديث ،1920 - 1880 ،ع ،5ص.245
Ǌ Ǌمراد ،محمود الس ِّيد :الحرية في الفكر الفلسفي اليوناني ،ع ،25ص.10
Ǌ Ǌمرادَ ،محمود بركات :ابن رشد بين النهج اإلسالمي والتوجه اإلنساني ،ع ،19ص.203
Ǌ Ǌمرادَ ،محمود بركات :حقوق الملكية الفكرية من منظور إسالمي ،ع ،4ص.151
Ǌ Ǌمرتضى ،مصطفى :العولمة والهوية في العالم العربي الحديث ،ع ،2ص.
الرحمن :الفلسفة العربية اإلسالمية في منظور جديد ،ع ،8ص.125
Ǌ Ǌمرحبا ،محمد عبد
ٰ
Ǌ Ǌمريني ،محمد :التأريخ االستشراقي لألدب العربي وإشكالية المركز والهامش ،ع ،26ص.348
Ǌ Ǌمزاحم ،هيثم :قواعد لغة الحضارات للمؤرخ الفرنسي فرنان بروديل ،ع ،32ص.155
مسرة ،أنطوان نصري :األنظمة البرلمانية في الدول المتع��ددة :نظرية أرنت ليبهارت وتطوراتها،
ّ ǊǊ
ع ،27ص.181
Ǌ Ǌمسرة ،أنطوان :المواطنية والسلطة والعدالة في المجتمعات المتعددة ،ع ،20ص.29
مسره ،أنطوان :ميثاق األمم المتحدة تجاه تحديات أمنية غير تقليدية :الس�لام والعدالة والرحمة
ّ ǊǊ
في المجال العالمي ،ع ،37ص.225
Ǌ Ǌالمسكيني ،فتحي« :الزمن العلماني» وعودة الدين ..نموذج تشارلز تايلور ،ع ،41ص.90
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Ǌ Ǌالمسكيني ،فتحي :الحرب والدولة القومية وتكون نظام العالم الحديث ،ع ،69ص.123
Ǌ Ǌالمسكيني ،فتحي :الرحمة في الديانة المسيحية ..أنموذج أغسطين ،ع ،62ص.97
الدين لدى الفالسفة الغربيين المعاصرين ،ع ،51ص.143
Ǌ Ǌالمسكيني ،فتحي :المعاني المتضاربة لعودة ّ
Ǌ Ǌالمسكيني ،فتحي :حالة األزمة في العالم المعاصر وإلى أين يتَّجه العالم واإلنسان؟ ع ،68ص.67
Ǌ Ǌالمسكيني ،فتحي :عالم الطبيعة وعالَم الدين لدى كانط ،ع ،38ص.71
Ǌ Ǌالمسكيني ،فتحي :معنى فلسفة الدين ..التخصص :بداياته وتطوراته ،ع ،48ص.13
Ǌ Ǌالمسكيني ،فتحي :من التداولية إلى المؤتلف اإلنساني ،ع ،67ص.113
Ǌ Ǌالمشرفي ،خالد بن سعيد :أحكام المعارضين في كتب الفقه اإلسالمي ودالالتها القيمية واألخالقية،
ع ،42ص.63
Ǌ Ǌالمشرفي ،خالد :التراث الفقهي بين الفقيه والسياسي ،ع ،34ص.227
Ǌ Ǌالمشرفي ،خالد :الجزية في التراث اإلسالمي وإشكالية العالقة مع اآلخر ،ع ،38ص.333
Ǌ Ǌمصباح ،إبراهيم :حكم اإلمامة وشروطها عند علماء العقيدة (األشاعرة والشيعة) ،ع ،25ص.252
Ǌ Ǌمصباح ،صالح :االختالف والتسامح والتفاهم :وضع االستشكال في الفلسفة الغربية الحديثة ،ع ،46ص.233
Ǌ Ǌمصباح ،صالح :ديلتاي ومفهوم رؤية العالم في الدين والفن والفلسفة ،ع ،26ص.33
Ǌ Ǌمصباح ،صالح :مفهوم التنوير في الفكر الفلسفي والنقدي الحديث والمعاصر من أجل استئناف النظر،
ع ،27ص.207
Ǌ Ǌالمصري ،شفيق :المواطنة في ضوابطها الدستورية ،ع ،20ص.82
Ǌ Ǌالمصري ،شفيق :فصل السلطات وحكم القانون ،ع ،24ص.103
Ǌ Ǌمصطفى ،هالة أحمد فؤاد :شائعات العامة وأحاديث الخاصة ،ع ،31ص.269
Ǌ Ǌالمعشني ،محمد بن سالم :حوار التصحيح وتصحيح الحوار :رؤي ٌة لتصحيح النظرة إلى الذات واآلخر،
ع ،23ص.292
العماني ،ع ،28ص.358
Ǌ Ǌالمعمري ،عبد اهلل :المذهب َ
الذرّي الكالمي عند أبي بكر الكندي ُ
Ǌ Ǌالمعمري ،محمد بن سعيد :المؤتلف اإلنساني واستقامة نظام األرض ،ع ،67ص.187
Ǌ Ǌالمعمري ،محمد بن سعيد :نَ َّصـان حـول مسقط :بلسا ٍن ألمـان ٍي وعيو ِن ر َّحاليه ،ع ،17ص.293
Ǌ Ǌالمغربي ،حسام :المؤتلف اإلنساني من منظور الثقافة الصينية ،ع ،67ص.309
للتعددية الدينية في القرآن الكريم ،ع ،49ص.29
Ǌ Ǌالمقراني ،عدنان :نحو فهم جديد ّ
Ǌ Ǌمكاوي ،علي محمد :المسألة القيمية والمستقبل :الدين والمعرفة واأليديولوجيا والمسؤوليات
المشتركة ،ع ،34ص.108
Ǌ Ǌمكي ،هشام :مكونات االتصال األدبي بين البنيوية والتفكيك :مقارنة وتفسير ،ع ،29ص.275
Ǌ Ǌالمنتار ،محمد :الرساالت النبوية بوصفها إصالحا في ضوء الكتاب والسنة ،ع ،64ص.37
Ǌ Ǌالمنتار ،محمد :الرؤية القرآنية للمجتمع اإلسالمي :اإليمان والعمل الصالح ،ع ،56 - 55ص.11
Ǌ Ǌالمنتار ،محمد :القرآن الكريم وح ُّق االختالف ،ع ،46ص.87
Ǌ Ǌالمنتار ،محمد :القرآن الكريم ومشاهد األمن بعد الخوف في حياة اإلنسان ،ع ،54ص.13
Ǌ Ǌالمنتار ،محمد :المقولة القرآنية في الشرعة والمنهاج ..المبادئ والنتائج ،ع ،66ص.11
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Ǌ Ǌالمنتار ،محمد :عالقة اإليمان بالعمران في الرؤية القرآنية ،ع ،43ص.13
Ǌ Ǌالمنتار ،محمد :علم الوجوه والنظائر وقضايا التأويل ،ع ،45ص.59
Ǌ Ǌالمنتار ،محمد :مقاصد الشريعة وتدبير االختالف :دراسة في فقه المقاصد عند اإلمام الشاطبي
(790هـ) ،ع ،36ص.253
Ǌ Ǌالمنتار ،محمد :مقصد اإلغاثة في اإلسالم ..نظرة في المقومات واألسس ،ع ،68ص.307
Ǌ Ǌالمنتار ،محمد :مقولة الدين الواحد في الفكر اإلسالمي ،ع ،61ص.11
المفسرين األوائل ،ع ،49ص.13
Ǌ Ǌالمنتار ،محمد :وحدة الدين كما تبدو في القرآن الكريم وعند
ّ
الرحمن أنموذجاً ،ع ،45ص.179
Ǌ Ǌالمنسي ،محمد :التفسير القرآني بين األخالقي والتشريعي :طه عبد
ٰ
Ǌ Ǌمنصف ،عبد الحق :األخالق والحرية من منظور العقل الغربي الحديث ،ع ،25ص.80
Ǌ Ǌمنصوب ،طارق أحمد :اإلسالم والتحديث السياسي في المجتمع العربي :جدل الحضور ودور اإلقصاء،
ع ،22ص.246
النص،
Ǌ Ǌمنصور ،أحمد :مصحف مس��قط اإللكتروني ..أول المصاحف اإللكترونية ذات التفاعل مع ّ
ع ،53ص.339
الرحمن :ميانمار :االنقسام العرقي وقضية مسلمي الروهينغا ،ع ،47ص.389
Ǌ Ǌالمنصوري ،عبد
ٰ
Ǌ Ǌمنير ،عمرو عبد العزيز :أساطير سحر األعداد وأعداد السحر ،ع ،31ص.347
Ǌ Ǌمنير ،عمرو عبد العزيز :كنوز مصر القديمة :األسطورة والتاريخ ،ع ،33ص.329
Ǌ Ǌمنير ،عمرو عبد العزيز :مدن مفقودة في األساطير العربية ،ع ،27ص.440
Ǌ Ǌمنير ،عمرو عبد العزيز :الحياة الثقافية في بغداد في التراث العربي اإلس�لامي (عصر الس��يادة
اإلسالمية) ،ع ،61ص.307
Ǌ Ǌالمهدي ،ناصر عبد اللطيف :رؤى المفكرين العرب حول النهضة الحديثة ـ دراسة تحليلية لنموذج
محمد علي باشا ،ع ،14ص.190
Ǌ Ǌموسنغهوف ،هاينريش :الحوار بين المسيحيين والمسلمين في النظرية والتجربة ،ع ،39ص.353
Ǌ Ǌموسى ،أحمد محمد بكر :األبعاد االعتقادية لحقوق اإلنسان ،ع ،24ص.340
Ǌ Ǌالموصللي ،أحمد :إشكاليات الحوار بين الحضارات والتحديات المعاصرة ،ع ،6ص.212
Ǌ Ǌالموصللي ،أحمد :المجتمع المدني في الفكر اإلسالمي االختالف القديم والتعددية الحديثة ،ع ،8ص.38
Ǌ Ǌموللر ،جيري وجيمس هبياريمانا وآخرون :الصراعات اإلثنية ،هل هي صراعات المستقبل؟ أو كيف
يمكن تجنب الصراعات اإلثنية؟ ع ،22ص.324
Ǌ Ǌموللر ،هارالد :تعايش الثقافات والقيم اإلنسانية ،ع ،7ص.226
Ǌ Ǌميد ،ولتر راسل :بالد اهلل :تأثير اإلنجيليين الجدد في السياسة الخارجية األميركية ،ع ،15ص.351
Ǌ Ǌميكيل ،آندريه :من مشاكل الثقافة العربية ..نموذج جاك بيرك( ..ترجمة :أحمد عثمان) ،ع ،41ص.383
Ǌ Ǌالميالد ،زكي :الفكر اإلسالمي والنزعة اإلنسانية ،ع ،24ص.368
Ǌ Ǌالميالد ،زكي :كيف يظهر العنف في سلوك الجماعات ،ع ،10ص.185
Ǌ Ǌالميالد ،زكي :لماذا تأخرت مهمة تجديد الخطاب اإلسالمي؟ ع ،8ص.198
Ǌ Ǌميللر ،روري وخالد الجندي :فلسطين وأوروبا والذهاب إلى األمم المتحدة ،ع ،33ص.403
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Ǌ Ǌناصر ،عمارة :المنطق التيولوجي لفلسفة التأويل لدى بول ريكور ،ع ،29ص.292
Ǌ Ǌالناصري ،محمد :استراتيجية المشتركات القيمية واستراتيجية دار اإلسالم ،ع ،44ص.13
Ǌ Ǌالناصري ،محمد :التقسيم اإلسالمي للمعمورة من دار السلم والحرب إلى الدار العالمية ،ع ،37ص.38
Ǌ Ǌالناصري ،محمد :الصور األربع لحياة المس��لمين في العهد النبوي (مكّة قبل الهجرة ،الحبش��ة،
المدينة ،مكّة بعد الفتح) ،ع ،51ص.11
وسنن االستبدال ،ع ،54ص.37
Ǌ Ǌالناصري ،محمد :القرآن الكريم والتاريخ اإلنساني ..مناهج المراجعة ُ
Ǌ Ǌالناصري ،محمد :النسخ وشرعة السيف ،ع ،46ص.381
Ǌ Ǌالناصري ،محمد :حرية االعتقاد في الق��رآن الكريم ..األصل المنهجي لفقه التعارف واالجتماع
اإلنساني ،ع ،66ص.225
Ǌ Ǌالناصري ،محمد :حقوق اإلنسان في األديان اإلبراهيمية :ترشيد لمنظومة حقوق اإلنسان المعاصرة،
ع ،32ص.343
Ǌ Ǌالناصري ،محمد :قضايا في الفكر األخالقي ،ع ،33ص.180
Ǌ Ǌناصف ،عبد الحميد صبحي :هل من دور لالستشراق األلماني في تلبية الرغبات االستعمارية؟
ع ،47ص.365
Ǌ Ǌناصف ،عبد الحميد :مطبعة حيدر آباد الدكن ،ع ،43ص.349
Ǌ Ǌناصف ،عبد الحميد صبحي :مسجد دير سانت كاترين ،ع ،14ص.269
Ǌ Ǌناصف ،عبد الحميد :وثائق الجنيزا في الفسطاط ،ع ،39ص.367
Ǌ Ǌنبيل ،فينان :مفهوم المواطنة في الفكر السياسي اإلسالمي ،ع ،44ص.295
Ǌ Ǌنجم ،رائف :العمارة اإلسالمية في القدس ،ع ،1ص.155
Ǌ Ǌالندوي ،صاحب عالم األعظمي :مفهوم العالقات بين المسلمين والهندوس في ضوء الكتب الفقهية
في عصر سلطنة دلهي ،ع ،51ص.187
Ǌ Ǌنسيرة ،هاني :مشاكل تأسيس المفاهيم في الخطاب اإلسالمي :قراءة تاريخية ،ع ،11ص.175
Ǌ Ǌنسيم ،وجدي خيري :أزمة البيئة والتحديات األخالقية العالمية المعاصرة ..قراءة فلسفية ،ع ،63ص.189
Ǌ Ǌالنشار ،مصطفى :الدين واأللوهية في فلسفة هيغل ،ع ،53ص.227
Ǌ Ǌالنشار ،مصطفى :الرؤى اإلغريقية للصالح اإلنساني ،ع ،69ص.77
Ǌ Ǌالنشار ،مصطفى :العولمة وأخالقيات الشباب ،ع ،37ص.421
Ǌ Ǌالنشار ،مصطفى :المشاريع الفكرية العربية المعاصرة والمستقبل ،ع ،46ص.359
Ǌ Ǌالنشار ،مصطفى :النزعة التوفيقية الدينية في مدرسة اإلسكندرية الفلسفية القديمة (أوريجين
أنموذجاً) ،ع ،61ص.171
Ǌ Ǌالنشار ،مصطفى :جون ستيوارت مل وفلسفة الحرية ،ع ،39ص.137
Ǌ Ǌالنشار ،مصطفى :رؤية اإلنسان في الفكر اليوناني ،ع ،26ص.12
Ǌ Ǌالنشار ،مصطفى :مفهوم الحكمة ومفهوم السعادة في الفلسفة اليونانية ،ع ،27ص.11
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النشار ،مصطفى :نظرية األخالق العالمية والمؤتلف اإلنساني عند هانز كونج ،ع ،67ص.235
ّ ǊǊ
Ǌ Ǌنصار ،عصمت :الفلسفة األخالقية بين عثمان أمين وزكريا إبراهيم ،ع ،28ص.247
Ǌ Ǌنصر ،عاطف جودة :النص القرآني وآفاق التأويل ،ع ،17ص.139
Ǌ Ǌنصر ،عبد الغفار :الدواوين في الدولة العربية اإلسالمية ،ع ،13ص.148
Ǌ Ǌنصر ،ولي :اقتصاديات النهوض والتشدد ،ع ،27ص.450
Ǌ Ǌنصر ،ولي :صعود قوى الثروة :نهضة الطبقة الوسطى الجديدة في العالم اإلسالمي ،ع ،31ص.393
Ǌ Ǌالنملة ،علي بن إبراهيم :الشرق والغرب :المحددات والمؤثرات ،ع ،10ص.175
Ǌ Ǌنوفاك ،مايكل :الحرية في ظل اهلل :المفهوم الغربي للحريات الدينية ومقاربة للرؤية اإلس�لامية،
ع ،14ص.16
Ǌ Ǌنوفاك ،مايكل :المجتمع المدني العالمي واألخالق ،ع ،8ص.10
Ǌ Ǌنوير ،عبد السالم :نظريات التنمية وأسباب التأزم ..دراسة نقدية ،ع ،68ص.139
Ǌ Ǌنويفرت ،أنجليكا :مفاهيم الرحمة وأصولها القرآنية ،ع ،62ص.223
Ǌ Ǌنويفرت ،أنجيليكا :التأويلية ومعهد الدراسات المتقدمة ببرلين ،ع ،5ص.279
الرحمن ،ع ،17ص.153
Ǌ Ǌالنيفر ،أحميدة :اإلنسية وحداثة القراءة القرآنية :من إقبال إلى طه عبد
ٰ
Ǌ Ǌالنيفر ،أحميدة :التجديد اإلسالمي ورؤية العالم :من النقد إلى التأسيس ،ع ،22ص.230
Ǌ Ǌالنيفر ،أحميدة :العدل بين الخطاب القرآني والتراث التفسيري الرازي والقرطبي أنموذجين،
ع ،24ص.172
Ǌ Ǌالنيفر ،أحميدة :الكرسي البابوي بين عصرين :قراءة في مسيرة يوحنا الثاني ،ع ،16ص.259
السنَني :مالك بن نبي ومحمد عبده :قراءة خلدونية للنهضة ،ع ،13ص.75
Ǌ Ǌالنيفر ،أحميدة :النخب والوعي ُ
Ǌ Ǌالنيفر ،أحميدة :قضايا «السلم االجتماعي» ومناهجه في القرآن الكريم ،ع ،42ص.13
Ǌ Ǌالنيفر ،أحميدة :مدرسة ابن عباس وتأثيرها في كتب التفسير ،ع ،45ص.37
Ǌ Ǌالنيفر ،أحميدة :من الالمباالة إلى الترويع :نظرة في بدائل الصالح واإلصالح ،ع ،10ص.57
Ǌ Ǌالنيفر ،أحميده :العدل واإلحسان في القرآن الكريم :مناهج النظر والتصرف ،ع ،52ص.11
التفاهم القرآني ،ع ،31ص.40
Ǌ Ǌالنيفر ،احميده :الوحدة واالختالف في نهج
ُ
Ǌ Ǌالنيفر ،احميده :منزلة التعارُف واالعتراف في منظومة القيم القرآنية ،ع ،36ص.13
هـ

Ǌ Ǌالهاشمي ،عبد الحفيظ محمد :أولوية المنهج الوصفي في الدراسة المصطلحية ،ع ،4ص.137
Ǌ Ǌهبياريمانا ،جيمس وجيري موللر وآخرون :الصراعات اإلثنية ،هل هي صراعات المستقبل؟ أو كيف
يمكن تجنب الصراعات اإلثنية؟ ع ،22ص.324
Ǌ Ǌالهرماسي ،عبد اللطيف :السلطة والقضايا والمسؤولية في المجال اإلسالمي ،ع ،9ص.11
Ǌ Ǌالهرماسي ،عبد اللطيف :المؤسس��ة الدينية في اإلسالم موضوعاً للدراسة بين التمركز على الذات
وأسر النموذج الغربي ،ع ،17ص.120
Ǌ Ǌالهرموزي ،نوح :نظرية تسطيح العالم ما بين االنعزالية والشعبوية واالنفتاح ،ع ،70ص.73
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ود ْورُ ُه في المذاهبِ اإلسالميّة ،ع ،16ص.20
Ǌ Ǌهرموش ،محمود:
ُ
سلطان العق ِل َ
Ǌ Ǌهروس ،حفيظ :اإليمان الصادق والعمل الصالح والعهد األخالقي العالمي ،ع ،58 - 57ص.99
Ǌ Ǌهالل ،علي الدين :أزمة األنظمة الفكرية الكبرى المعاصرة ..الديمقراطية الليبرالية والرأسمالية
والشعبوية ،ع ،63ص.93
علي الدين :سبل الخروج من مرحلة االضطراب العربي ..األبعاد الداخلية ،ع ،54ص.183
Ǌ Ǌهاللّ ،
مدخال للتأليف ،ع ،12ص.189
ُ Ǌ Ǌهمام ،محمد :القدرة على النظر المستقبلي :النقد الثقافي
ً
Ǌ Ǌهوايتهد ،ألفرد نورث :القيمة ومقاصد اهلل ،ع ،46ص.445
Ǌ Ǌهوايتهد ،ألفرد :الذات اإللهية وتداعيات الفكرة ،ع ،41ص.375
Ǌ Ǌهوايتهد ،ألفرد( :ترجمة) رضوان السيد :كيف يتكون الدين :الحقيقة والنقد ،ع ،48ص.401
Ǌ Ǌهوايتهد ،ألفرد :كيف يتكوّن الدين؟ العقيدة واإلنسان والمجتمع ،ع ،40ص.269
Ǌ Ǌهوايتهد ،ألفرد :كيف يتكوّن الدين؟ العقيدة والمجتمع والتاريخ ،ع ،39ص.423
Ǌ Ǌهوايتهد ،ألفريد :الجسد والروح ،ع ،44ص.375
Ǌ Ǌهورش ،سيلفيا( :ترجمة) علي الشاويش :لسنغ واإلسالم والتسامح ،ع ،13ص.281
Ǌ Ǌهوفيتز ،كريستوفر ج .ر :اتجاهات الفكر البروتستاني :اإلنجيليات والكالفينية واللوثرية ،ع ،42ص.145
Ǌ Ǌهيك ،جون :األديان المختلفة وتعارُضات الحقيقة ،ع ،31ص.387
و

ُ Ǌ Ǌوردسيرز ،ليا :في محنة الحكم على اآلخرين أفكار شخصية لقاضية سابقة ،ع ،30ص.204
Ǌ Ǌوطفة ،علي أسعد :التجليات اإلنسانية في مفهوم المواطنة ،ع ،15ص.129
Ǌ Ǌوطفة ،علي أسعد :التربية على قيم التسامح ،ع ،11ص.212
Ǌ Ǌولد أباه ،عبد اهلل السيد :التقليد والمجال العام في فكر حنة أرنت ،ع ،41ص.111
Ǌ Ǌولد أباه ،عبد اهلل السيد :العدل والخير في المنظور القانوني للفكر الليبرالي الحديث :جون رولز
ومعاصروه ،ع ،47ص.183
Ǌ Ǌولد أباه ،عبد اهلل السيد :نظرية كانط في السالم الدائم :قراءة يورغن هابرماس ،ع ،43ص.213
Ǌ Ǌولد أباه ،عبد اهلل السيد :اضطراب المفاهيم في الفلسفة الحديثة :جدل الحداثة لدى ليو ستراوس
نموذجاً ،ع ،27ص.184
Ǌ Ǌولد أباه ،عبد اهلل السيد :األخالق والقيم في الدين والفقه اإلس�لامي من منظور فلسفة األخالق،
ع ،37ص.351
Ǌ Ǌولد أباه ،عبد اهلل الس ِّيد :اإلرهاب والمشروعية األخالقية بعد أحداث  11سبتمبر :الخلفيات الفلسفية
واالستراتيجية لمفهوم الحرب العادلة ،ع ،7ص.10
Ǌ Ǌولد أباه ،عبد اهلل السيد :الحداثة والكونية :جدل الخصوصية والعالمية في المقاربة التحديثية،
ع ،13ص.54
Ǌ Ǌولد أباه ،عبد اهلل السيد :الخطاب اإلصالحي الجديد :الخلفيات االستراتيجية واإلشكاالت النظرية،
ع ،10ص.39
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Ǌ Ǌولد أباه ،عبد اهلل السيد :الخطاب الغربي حول اإلسالم بعد أحداث  11سبتمبر ،ع ،5ص.116
Ǌ Ǌولد أباه ،عبد اهلل السيد :الدين في الفلسفة الحديثة ،ع ،38ص.107
Ǌ Ǌولد أباه ،عبد اهلل السيد :الذاتية والتكليف واالعتراف شريعتي وسروش نموذجين ،ع ،36ص.150
Ǌ Ǌولد أباه ،عبد اهلل السيد :السيادة والسياسة :نظرية المش��روعية والشرعية لدى كارل شميت،
ع ،39ص.192
Ǌ Ǌولد أباه ،عبد اهلل السيد :القبيلة والدولة في عصر البداوة الجديدة ،ع ،22ص.107
Ǌ Ǌولد أباه ،عبد اهلل السيد :المسألة الدينية :السياسة بين الدولة الدينية والدولة المدنية ،ع ،15ص.110
Ǌ Ǌولد أباه ،عبد اهلل السيد :المواطنة في عصر ما بعد الدولة الوطنية ،مفهوم المواطنة الدس��تورية
لدى هابرماس ،ع ،20ص.11
Ǌ Ǌولد أباه ،عبد اهلل السيد :نظرية العدالة لدى جون رولز األطروحة ونقادها ،ع ،24ص.136
Ǌ Ǌوهابي ،عبد الرحيم :المدارس اللسانية وتعليم اللغة العربية ،ع ،29ص.316
Ǌ Ǌويلر ،برانون :التسامح في الفقه اإلسالمي وتطبيقاته ،ع ،18ص.225
Ǌ Ǌويلر ،برانون :دراسات الدين المقارن وأصول المجتمع المدني ،ع ،8ص.66
Ǌ Ǌويلكنسون ،جون .س :سلوت ونشوء األفالج في ُعمان ،ع ،10ص.218
Ǌ Ǌويلكنسون ،جون .س :مسقط :حاضرة الساحل والمحيط ،ع ،17ص.265
ي

Ǌ Ǌيانسن ،مايكل :من ِ
الحرفة إلى اإلبداع الفني :تطور الفنون في أوروبا بعد القرن الخامس عش��ر،
ع ،26ص.123
الرحمن( :ترجمة) حوار مع أرنست غيلنر ،ع ،3ص.238
عبد
اهلل
Ǌ Ǌيتيم ،عبد
ٰ
الرحمن :التكامل المعرفي بين العلوم اللغوية والعلوم الشرعية عند الشاطبي ،ع ،63ص.305
Ǌ Ǌيجيوي ،عبد
ٰ
Ǌ Ǌيحيى ،كيان أحمد حازم :التفرق والفتنة ومعالجتهما في الكتاب والسيرة النبوية ،ع ،65ص.29
Ǌ Ǌيوسف ،أحمد :السيميائيّات الراهنة وسؤال المعنى ،ع ،65ص.243
Ǌ Ǌيوكيش ،بنيامين :هارون الرشيد وصناعة القانون الدولي اإلسالمي .مراجعة ونقد :بشير موسى
نافع ،ع ،21ص.331
Ǌ Ǌيوالي ،فرانك أوتفريد :اإليمان والتسامح من منظور مسيحي بروتستانتي ،ع ،41ص.258

199

