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ثانياً :الشهادات

 -1العالمية (الليسانس) من كلية أصول الدين بجامعة األزهر (قسم العقيدة
والفلسفة) .1970

 -2دكتوراه الدولة في الفلسفة ( قسم اإلسالميات ) من جامعة توبنغن بألمانيا
الغربية .1977
ثالثاً  :التاريخ الوظيفي
-1

محاضر بالجامعة اللبنانية /كلية اآلداب – قسم الفلسفة – الفرع األول منذ العام

-2

 1979-1977معيد بقسم الفلسفة بالجامعة اللبنانية  /كلية اآلداب  ،الفرع

-3
-4
-5

. 1977
األول.

مدرس بقسم الفلسفة .
ّ 1984-1979
 1988-1984أستاذ مساعد بقسم الفلسفة .
 1989أستاذ بقسم الفلسفة .
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 1991-1989أستاذ زائر بقسم الدراسات اإلسالمية  /كلية اآلداب  /جامعة

-7

 1994-1993سبتمبر ( أيلول ) – يناير ( كانون الثاني ) أستاذ زائر بمركز

-8

 1994يناير ( كانون الثاني ) – أبريل ( نيسان ) أستاذ زائر بمركز دراسات

-9

 1994أبريل ( نيسان ) – يوليو( تموز ) أستاذ زائر بكلية الالهوت بجامعة

صنعاء .

دراسات الشرق األوسط  ،بجامعة هارفرد .
الشرق األوسط  ،بجامعة شيكاغو .

سالسبورغ  /النمسا .

 -10صيف العام  1994أستاذ زائر بقسم دراسات الشرق األوسط  ،بجامعة شيكاغو
(يوليو – سبتمبر ) .

 -11صيف العام  1995أستاذ زائر بقسم دراسات الشرق األوسط بجامعة شيكاغو
(يوليو – سبتمبر ) .

 -12شتاء وربيع العام  1997أستاذ زائر بجامعة هارفرد  ،مـركز دراسات الشرق
األوسط ( ديسمبر – مايو ) .

 -13شتاء العام  2001أستاذ زائر بجامعة بامبرغ ،ألمانيا االتحادية( .فبراير) :الالهوت
المقارن واألنثروبولوجيا.

 – 14خريف العام  2002أستاذ زائر بجامعة هارفرد  ،مركز دراسات الشرق األوسط ،
وكلية الحقوق (سبتمبر – يناير ) .

 -15خريف وشتاء العام  2013-2012أتساذ زائر بمعهد دراسات العالم اإلسالمي
بجامعة الشيخ زايد ،الدراسات العاليا أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة

 -16خريف وشتاء العام  2014-2013أستاذ زائر بمعهد دراسات العالم اإلسالمي،
جامعة الشيخ زايد .الدراسات العليا ،أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة.

 -17شتاء العام  2016و 2017تدريس بجامعة غرناطة ،ماستر :الدين والدولة
والمجتمع المدني في البالد العربية.

 2019 – 2018 -2017 -18أستاذ زائر بكرسي الشيخ زايد للدراسات العربية
واإلسالمية بالجامعة األميركية في بيروت.

رابعاً  :الخبرة التدريسية

 – 1مادة أصول الفقه اإلسالمي  :قسم الفلسفة بالجامعة اللبنانية  /السنة الرابعة ،
وجامعة صنعاء  /السنة الثانية  ،ومركز دراسات الشرق األوسط بجامعتي

هارفرد وشيكاغو  /الدرسات العليا .
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 -2مادة علم الكالم اإلسالمي  :قسم الفلسفة بالجامعة اللبنانية  ،والمعهد العالي
للدراسات اإلسالمية ببيروت  /قسم الماجستير .

 -3مادة علوم القرآن بالمعهد العالي للدراسات اإلسالمية  /قسم الماجستير  ،وجامعة
صنعاء  /السنة الثانية .

 -4مادة التاريخ اإلسالمي  /المعهد العالي للدرسات اإلسالمية  /قسم الماجستير .
 -5رصيد االستشراق  :المعهد العالي للدراسات اإلسالمية /قسم الماجستير .

 -6رصيد علم االجتماع الثقافي  :معهد العلوم االجتماعية بالجامعة اللبنانية  /دبلوم.
 -7رصيد علم االجتماع السياسي  :معهد العلوم االجتماعية بالجامعة اللبنانية /
دبلوم .

 -8مادة علم االجتماع الديني  :جامعة صنعاء  /السنة الرابعة .
-9

رصيد الفلسفة السياسية في اإلسالم  :الجامعة اللبنانية  ،قسم الفلسفة /

الماجستير – ومركز دراسات الشرق األوسط بجامعتي هارفرد وشيكاغو .

 -10مادة الفقه اإلسالمي  :جامعة هارفرد وجامعة شيكاغو .

 -11الجدل اإلسالمي /المسيحي في العصور الوسطى  :جامعة سالسبورغ  /النمسا.
 -12فلسفة الدين والقضايا المعاصرة :الجامعة اللبنانية ،كلية اآلداب  ،قسم الفلسفة.
خامساً  :المهمات واالجازت والمؤتمرات العلمية
أ – المناصب والمهمات :

* -سكرتير تحرير مجلة الفكر اإلسالمي  ،الصـادرة عن دار الفتوى بالجمهورية
اللبنانية .1972-1970 ،

*  -رئيس تحرير مجلة الفكر العربي . 1985 – 1979 ،
*  -مدير معهد اإلنماء العربي بالوكالة . 1985-1982 ،

*  -مدير المعهد العالي للدراسات اإلسالمية -1994 ،1988-1985 ،
.2000

*  -رئيس تحرير مجلة االجتهاد ( باالشتراك مع األستاذ الفضل شلق ) األعوام
. 2003 -1988

*  -مستشار مختص بقضايا العالم اإلسالمي ،لدى الصيب األحمر الدولي،
جنيف .2008 -2005 ،

*  -عضو المجلس االستشاري لجائزة الشيخ زايد للكتاب ،بأبوظبي ،دولة
اإلمارات العربية .2010-2006
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صدرها و ازرةُ األوقاف
*  -مستشار التحرير بمجلة " التسامح" التي تُ ُ
بمسقط(عمان) .2013-2004
ُ

* -مستشار التحرير بمجلة "التفاهم" التي تصدرها و ازرة األوقاف بمسقط
(عمان) -2013
ُ

ب – المؤتمرات العلمية :

*  -مؤتمر ألفية ابن عساكر بدمشق . 1979 ،

*  -ندوة القومية العربية واإلسالم بمركز دراسات الوحدة العربية ببيروت 1981
.

*  -مؤتمرات تاريخ بالد الشام بعمان بين العامين  1985و . 1992
*  -ندوة الصحوة اإلسالمية بعمان  ،األردن . 1987

*  -ندوة الوحدة العربية  :تجاربها وتوقعاتها  ،بدعوة من مركز دراسات الوحدة
العربية وجامعة صنعاء  /صنعاء . 1988

*  -ندوة الحوار القومي  /الديني  ،بدعوة من مركز دراسات الوحدة العربية /
القاهرة . 1989

*  -ندوة اإلمام الشوكاني واإلصالح اإلسالمي باليمن في القرن الثامن عشر /
جامعة صنعاء . 1990

*  -ندوة  :العالم اإلسالمي والمستقبل  /كلية االقتصاد بجامعة القاهرة /
نوفمبر . 1991

*  -ندوة :العدالة والسالم بجامعة  Munsterبألمانيا االتحادية /ديسمبر
. 1992

*  -مؤتمر  :سالم لإلنسانية – رؤية المسلمين والمسيحيين ؛ بدعوة من و ازرة
الخارجية النمساوية  ،فيينا  ،مارس – أبريل . 1993

*  -مؤتمر  :الحريات األكاديمية في الوطن العربي ؛ بدعوة من منتدى الفكر
العربي  ،عمان  29-27 ،أيلول (سبتمبر ) . 1994

ات مسيحية إسالمية حول الدين وحقوق اإلنسان"،
*  -ندوة بعنوان  " :مشاور ٌ
برلين  10-6 ،نوفمبر . 1994
*  -ندوة بعنوان  " :المقومات الفكرية والقانونية لنظام شرق أوسطي جديد"،
لندن  20- 19 ،كانون األول (ديسمبر ) . 1994
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*  -ندوة حقوق اإلنسان في اإلسالم  ،بالمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر
اإلسالمي  ،جدة  ،المملكة العربية السعودية – مايو . 1996

*  -مؤتمر بعنوان  " :مسلمون ومسيحيون معاً من أجل القدس " – بيروت –
فندق البريستول – يونيو – . 1996

*  -ندوة حول إثراء األديان لحقوق اإلنسان  ،اللجنة الدولية لحقوق اإلنسان،
موفد من الحكومة اللبنانية  ،جنيف  ،سبتمبر . 1997

*  -ندوة " العرب والعولمة" بالمجلس األعلى للثقافة بمصر ،القاهرة ،أكتوبر
.1997

*  -ندوة رفاعة الطهطاوي ،بالمجلس األعلى للثقافة بمصر ،القاهرة ،ديسمبر،
.1998

*  -ندوة " حقوق اإلنسان في اإلسالم "  ،بدعوة من رابطة العالم اإلسالمي ،
روما – المركز اإلسالمي  ، 27-25 ،فبراير .2000 ،

*-

ندوة ابن خلدون في مئويته السادسة ،بالمجلس األعلى للثقافة بمصر،

القاهرة ،ديسمبر .2006

*  -ندوة التطورات الحديثة في الدراسات القرآنية ،بدعوٍة من المعهد العالمي
للفكر اإلسالمي ،بيروت ،فندق كومودور 14-12 ،مارس.2006 ،

*  -ندوة الفقه اإلسالمي ومقاصد الشريعة ،و ازرة األوقاف والشؤون الدينية،
سلطنة ُعمان ،يناير . 2006 ،
*  -ندوة فقه النوازل وتجديد الفتوى ،و ازرة األوقاف ،سلطنة ُعمان ،مسقط،
نيسان .2007
*  -ندوة بالمعهد اإللماني ببيروت بعنوان :التأويل والسلطة Interpretation
ألقيت محاضرةً بعنوان :الفقيه ،سلطته ومرجعيته
 and Authorityحيث
ُ
والمصائر في األزمنة المعاصرة ،بيروت  21 ،أبريل .2007 ،
*  -ندوة التقنين والتجديد في الفقه اإلسالمي ،و ازرة األوقاف ،سلطنة ُعمان،
مسقط ،نسيان.2008

*  -مؤتمر مدريد للحوار العالمي بين األديان والثقافات .مدريد ،من  25إلى
.2008/6/28

*  -ندوة اإلصالح والتجديد في الفكر اإلسالمي ،بمكتبة اإلسكندرية -19،
.2009/1/21
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* -ندوة اإلسالم واإلسالم السياسي في أوروبا ،بجامعة فينيسيا ،شتاء العام
.2017

سادساً  :عضوية الجمعيات العلمية والمهنية

* -عضو هيئة التدريس بالجامعة اللبنانية منذ العام . 1977
*  -عضو جمعية المستشرقين األلمان منذ العام . 1978

*  -عضو مؤسس بعمدة كلية الشريعة  ،بيروت  ،منذ العام . 1983

*  -عضو بمجلس إدارة المعهد العالي للدراسات اإلسالمية  ،بجمعية المقاصد
الخيرية اإلسالمية .2000 – 1994 ، 1988-1984 ،

*  -عضو بمجلس الجامعة اللبنانية(.)1998-1994

*  -عضو الهيئة االستشارية بمؤسسة الفكر العربي (.)2004-2000
*  -عضو مؤسِّس بلقاء مالطا بين المثقفين العرب واألميركيين(.)-2003
سابعاً  :الجوائز واألوسمة

* -جائزة مؤسسة عبد الحميد شومان للعلماء العرب الشبان  ،عن الدراسات
اإلنسانية للعام . 1985

*  -جائزة عبد الهادي الدبس لإلنتاج العلمي المتميز في مجال الدراسات
اإلسالمية .1997 ،

*  -جائزة الخوارزمي بإيران ألفضل إنتاج علمـي في مجال الدراسات اإلسالمية
 ،طهران . 1998

* -جائزة الملك فيصل في الدراسات اإلسالمية.2017 ،

ثامناً  :منح األبحاث

*  -منحة مؤسسة  DAADاأللمانية لمدة ثالثة أشهر بين يوليو وأكتوبر
. 1979

*  -منحة مؤسسة  Alexander von Humboldtاأللمانية للعلماء الشبان
لمدة عام  ،بين يوليو  1988ويوليو . 1989

6

تاسعاً  :النشاط والبحث القائم
*  -أنساب األشراف للبالذري – القسم الخاص بالدولة األموية من خالفة
سليمان بن عبد الملك بن مروان إلى سقوط الدولة ( تحقيق ) ( .)2018

السييِر  :الثورة وبرامج الثوار في النصف
*  -محمد النفس الزكية وكتابه في َ
األول من القرن الثاني الهجري ( كتاب يصدر عام . ) 2019
طفاني ( تحقيق ودراسة) .يصدر عام
الغ َ
*  -كتاب التحريش لضرار بن عمرو َ
.2019
* -التفكير بالدولة في المجال اإلسالمي .يصدر عام .2019

عاش ارً  :البحوث والدراسات والكتابات :
أ – بحوث المؤتمرات :

*  -المأثورات التاريخية الشامية  ،بمؤتمر ألفية ابن عساكر  ،دمشق .1979
*  -جدليات العالقة بين الجماعة والوحدة والشرعية  ،بندوة القومية العربية
واإلسالم – مركز دراسات الوحدة العربية  ،بيروت . 1981

*  -الخالفة والملك – دراسة في الرؤية األموية للسلطة – مؤتمر بالد الشام
بعمان  ،آذار . 1987

*  -الحركات اإلسالمية والثقافية المعاصرة – ندوة الصحوة اإلسالمية بعمان
. 1987

*  -نحو هوية واحدة  :نموذج " الهوية اللبنانية " في مواجهة الهوية العربية

اإلسالمية  :في األزمة اللبنانية – األبعاد االجتماعية واالقتصادية ،

عمان  ،فبراير . 1988

*  -األحزاب في الوطن العربي وقضية الوحدة – ندوة " الوحدة العربية تجاربها
وتوقعاتها"  ،صنعاء  ،نوفمبر . 1988 ،

*  -القوميون واإلسالميون وضرورات الحوار والتالقي – ندوة  :الحوار القومي
 /الديني بالقاهرة – سبتمبر . 1989

*  -المدرسة التاريخية الشامية وعالقتها بالحديث واآلثار في القرنين الثالث
والرابع للهجرة – ندوة تاريخ بالد الشام بعمان . 1990

*  -العرب والعروبة والعربية – من مفاهيم الهوية واألمة والدولة في الفكر
العربي اإلسالمي – ندوة  :الشعوبية والتاريخ العربي اإلسالمي – بغداد
. 1989
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*  -اإلسالم و العيش المشترك ؛ بحث بمؤتمر  " :تجديد العيش المشترك "

الذي أقامه مركز الدرسات واألبحاث الرعوية  ،إنطلياس  ،بلبنان - 12 ،

 14مايو . 1994

*  -اإلسالم والحريات الدينية ؛ بالمؤتمر الرابع الذي أقامه Le Centre de
 Theologieبحريصا  ،لبنان  ،بعنوان  :الحريات الدينية في الشرق
األوسط " يومي 20و 21مايو . 1994

*  -مسألة حقوق اإلنسان في الفكر اإلسالمي المعاصر  ،بندوة " مشاورات
مسيحية إسالمية حول الدين وحقوق اإلنسان " برلين  10-6 ،نوفمبر

. 1994

*  -حركات اإلسالم السياسي والمستقبل ؛ في ندوة " :المقومات الفكرية
والقانوية لنظام شرق أوسطي جديد "  ،لندن  20-19 ،كانون األول

(ديسمبر ) . 1994

*  -مسألة العدل في الفكر اإلسالمي الحديث والمعاصر  ،في ندوة  " :العدل
في المسيحية واإلسالم " بمركز أبحاث الحوار المسيحي اإلسالمي

 ،CERDICحريصا – نوفمبر . 1995

*  -التفكر اإلسالمي في المسيحية  :الجدال اإلسالمي مع المسيحية في
العصور الوسطى ( ، )1جامعة البلمند – مركز الدراسات المسيحية
اإلسالمية  ،مارس العام . 1996

*  -التفكر اإلسالمي في المسيحية  :الجدال اإلسالمي مع المسيحية في
الحقب الحديثة والمعاصرة ( ، )2جامعة القديس يوسف  ،مارس .1996

*  " -مسألة حقوق اإلنسان في الفكر اإلسالمي المعاصر بين الخصوصية
والعالمية "  ،بندوة المجتمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي ،

جدة بالمملكة العربية السعودية  ،مايو . 1996

* “ The Future of Cosmopolitanism in the Middle East”, -
Amsterdam. 5-8 sep. 1996.
*  -تلخيص ابن رشد لـ " جمهورية أفالطون "  :إشكاليات النص والقراءة.
مؤتمر ابن رشد بالمعهد العالي للدراسات اإلسالمية  ،بيروت 26-25 ،

كانون الثاني  /يناير عام . 2000

*  -ابن رشد واختالف الفقهاء  ،مؤتمر ابن رشد بالمعهد العالي للدراسات
اإلسالمية  ،بيروت  ، 26-25 ،كانون الثاني  /يناير  ،عام .2000
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*  -حقوق اإلنسان والمجتمع المدني العربي  ،بمؤسسة عبد الحميد شومان ،
عمان  17 ،و 18مايو  ،عام .2000

*  -الفكر التاريخي العربي  ،والكتابة التاريخية العربية  ،جامعة آل البيت ،
األردن  20-19 ،مايو  ،عام . 2000

*  -الفكر اإلسالمي المعاصر بين التقليد والتجديد  .بحث ألقي بمؤتمر القدس
– الدوحة (قطر )  30-27 ،أكتوبر  ،عام . 2000

*  -األبعاد اإلسالمية للتشكيل الثقافي للوطن العربي – بمؤتمر " مستقبل
الثقافة العربية "  ،الرياض  ،مكتبة الملك عبد العزيز العامة  ،من 20

إلى  24نوفمبر . 2000

*  -فكرة التاريخ والبحث التاريخي عند شكيب أرسالن ؛ محاضرة ألقيت
بمؤتمر شكيب أرسالن بالمعهد العالي للدراسات اإلسالمية  ،بيروت ،

 28-27تموز  /يوليو . 2002

*  -دخول العلمانية إلى العالم اإلسالمي ؛ محاضرة ألقيت بالمؤتمر السنوي
عمان  7-4 ،آب  /أغسطس
لمؤسسة آل البيت للفكر اإلسالمي ّ ،
. 2002

* Understanding and Responding to the Islamic World -
after 9/11: Islam and Civil Society, Princeton
University 20-22 Sep. 2002 .
* Liberal Islam: Endowment for Democracy. Washington. -
Woodrow Wilson Center. 18-19 Sep. 2002.
*  -المصادر الفكرية للعقالنية اإلسالمية في الفكر العربي المعاصر؛ في
مؤتمر العقالنية والتنوير في الفكر العربي المعاصر"  ،مركز دراسات

الوحدة العربية  ،بيروت 10-9 ،كانون األول (ديسمبر .)2004

*  -مصادر الفكر السياسي الخلدوني؛ بمؤتمر ابن خلدون بالمجلس األعلى
للثقافة بالقاهرة ،ديسمبر . 2006

*  -الفقيه  ،سلطته ومرجعيته والمصائر في األزمنة المعاصرة ،محاضرة
بالمعهد األلماني ببيروت بتاريخ  21أبريل  2007في مؤتمر بعنوان:
Interpretation and Authority
*  -من اإلصالح إلى اإلحياء :مصائر مواريث الفكر النهضوي اإلسالمي.
محاضرة بمكتبة اإلسكندرية في :مؤتمر اإلصالح والتجديد-19 ،

.2009/1/21
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* -الصحوة واإلحياء والخيارات األخرى؛ محاضرة بمركز اإلمارات للدراسات
والبحوث االستراتيجية ،بتاريخ .2013/7/24

* -إعادة بناء الدراسات اإلسالمية .جامعة حمد بن خليفة بقطر .كلية الدراسات
إلسالمية ،شتاء العام .2016

*_ إعادة بناء الدراسات اإلسالمية :رؤية جديدة .بمؤتمر تجديد الدراسات
اإلسالمية ،بالجامعة األميركية في بيروت 28 ،و .2018 /2 /29

ب – الكتب  :المؤلفات والتحقيقات والترجمات :
 – 1ثورة ابن األشعث و القراء – دراسة في التاريخ الديني واالجتماعي للعصر األموي
المبكر  .أطروحة دكتوراه باأللمانية نشرت بفرايبورغ عام . 1978

 – 2مفاهيم الجماعات في اإلسالم  ،بيروت .2011، 1995 ،1984

 – 3األمة والجماعة والسلطة  ،بيروت .2011 ،1992 ، 1987 ، 1985
 – 4اإلسالم المعاصر  ،بيروت .2011 ،1987

 – 5األسد والغواص ( تحقيق وتقديم )  ،بيروت  1979و  1993و.2011

 – 6المسائل في الخالف بين البصريين والبغداديين ألبي سعيد النيسابوري – تحقيق
وتقديم باالشتراك مع د .معن زيادة  ،بيروت . 1979

 – 7قوانين الو ازرة وسياسة الملك للماوردي ( تحقيق ودراسة )  ،بروت ،1993 ،1979
.2011

 -8الجوهر النفيس في سياسة الرئيس البن الحداد( تحقيق وتقديم) ،بيروت ،1981
.2011

 – 9اإلشارة إلى أدب اإلمارة للمرادي ( تحقيق وتقديم )  ،بيروت .2011 ، 1983
 – 10تسهيل النظر وتعجيل الظفر للماوردي ( تحقيق ودراسة )  ،بيروت ، 1987
.2011

 – 11تحفة الترك فيما يجب أن ُيعمل في الملك للطرسوسي ( تحقيق ودراسة ) بيروت
.1993،2011
 – 12مفهوم الحرية في اإلسالم لفرانز روزنتال  ،ترجمة وتقديم باالشتراك مع د.معن
زيادة  ،بيروت . 1979

 – 13صورة اإلسالم في أوروبا في العصور الوسطى لسوذرن  ،ترجمة وتقديم  ،بيروت
.2015 ،2006، 2001 ، 1983
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 – 14مقاتلون في سبيل اهلل  ،صالح الدين األيوبي وريتشارد قلب األسد والحملة

الصليبية الثالثة  .تاليف جيمس رستون االبن  .ترجمة رضوان السيد  .مكتبة

العبيكان  .الرياض . 2002

 -15الوافي بالوفيات لصالح الدين الصفدي  ،م  ، 19المعهد األلماني لألبحاث
الشرقية  ،بيروت . 1993

 – 16سيرة األميرين الجليلين الشريفين الفاضلين  .نص يمـني من القرن الخامس

الهجـري .تحقيق ودراسـة باالشتـراك مع الدكتـور عبد الغني محـمود عبد العاطي،
بيروت . 1993

 – 17الجماعة والمجتمع والدولة  :سلطة األيديولوجيا في المجال السياسي العربي
اإلسالمي  ،بيروت .2006، 1997

 – 18سياسيات اإلسالم المعاصر  :مراجعات ومتابعات  ،بيروت . 1997

 – 19المسألة الثقافية في العالم العربي  /اإلسالمي – باالشتراك مع أحمد برقاوي  ،دار
الفكر بدمشق . 1998 ،

 – 20جوانب من الدراسات اإلسالمية الحديثة  .نشر الفنك  .الدار البيضاء1999. ،
 – 21أزمة الفكر السياسي العربي ،باالشتراك مع د .عبد اإلله بلقزيز  .دار الفكر
بدمشق . 2000 ،

 – 22بردة النبي  :الدين والسياسة في إيران  .ترجمة لكتاب روي متحدة الصادر
باإلنجليزية عام  . 1986نشر المجلس األعلى للثقافة بمصر  .المشروع القومي

للترجمة  .القاهرة  ، 2004وبدار الكتاب الجديد ،بيروت .2018 ،2007

 – 23مسألة الحضـارة والعالقة بين الحضارات لدى المثقفين المسلمين في األزمنة
الحديثة  .مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية  .أبو ظبي .2003 ،

 - 24الص ارع على اإلسالم  :االصولية واإلصالح والسياسات الدولية  .دار الكتاب
العربي  .بيروت.2007 ، 2005،

 – 25مقالةٌ في اإلصالح السياسي العربي  .دار النهار  .بيروت . 2005 ،

 -26المستشرقون األلمان ،النشوء والتأثير والمصائر .دار الكتاب الجديد .بيروت .
,2016 ،2014 ، 2007

 – 27محمد والقرآن لرودي باريت :ترجمة عن األلمانية .شرق ،غرب للنشر -مؤسسة
محمد بن راشد آل مكتوم .صدر عام . 2008
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 -28األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفكر اإلسالمي .ترجمة عن اإلنجليزية
وتقديم  .باالشتراك مع عبد الرحمن السالمي وعمار الجالصي .نشر الشبكة

العربية لألبحاث والنشر ،بيروت .2012 ، 2009

 -29كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر البن خلدون .الجزءالخامس(خالفة بني أمية
وأوائل بني العباس) .تحقيق رضوان السيد .نشر دار صادر بيروت .2009

 -30التراث العربي في الحاضر .هيئة أبوظبي للتراث والثقافة.2014 ،

الحاضر .الدار العربية للعلوم،2014 ،

 -31العرب واإليرانيون ،وعالقات الزمن
2017
 -32أزمنة التغيير ،الدين والدولة واإلسالم السياسي .هيئة أبوظبي للتراث والثقافة.
أبوظبي. 2014 ،

ج – البحوث المنشورة بالمجالت العلمية المحكمة :
 – 33الجهاد والجماعة – دراسة في دور علماء الشام في تكون مذهب أهل السنة ،
بمجلة دراسات بالجامعة األردنية  ،م. 1985 / 12

 – 34الشخصية اإلسالمية – دراسة في تكون عقيدة أهل السنة والجماعة  ،بمجلة
دراسات بالجامعة األردنية  ،م. 1986/13

 – 35السلطة في اإلسالم – دراسة في نشوء الخالفة  ،بمجلة الدراسات اإلسالمية
بالمعهد العالي للدراسات اإلسالمية – بيروت  ،م. 1985/1

 – 36أبو الحسن الماوردي – دراسة في رؤيته االجتماعية  ،بمجلة األبحاث بالجامعة
األميركية ببيروت  ،م. 1985/33

 – 37المدينة والدولة في اإلسالم – دراسة في رؤيتي الماوردي وابن خلدون  ،بمجلة
األبحاث بالجامعة األميركية ببيروت  ،م. 1986/34

 – 38الليبرالية وامكانها في الوطن العربي  ،بمجلة منبر الحوار  ،عدد. 1986/4

 – 39الديـن والدولة في اإلسالم – إشـكالية الوعـي التاريخي  ،بمجلة منبر الحوار  ،عدد
. 1987/ 6

 – 40قضاء المظالم – وجه من وجوه عالقة الدين بالدولة في اإلسالم  ،بمجلة دراسات
بالجامعة األردنية  ،م. 1987/ 14

 –41المصطلح السياسي العربي الحديث  :نظرة في أصوله وتحوالته األولى ؛ بمجلة
منبر الحوار  ،عدد  ( 10صيف  ، )1988ص ص . 30-6

 – 42التدوين والفقه والدولة – نظرات في نشوء الفقه اإلسالمي  ،بمجلة االجتهاد ،
العدد  /2شتاء العام  ، 1989ص ص . 38 – 5
12

 – 43الفقه والفقهاء والدولة – صراع الفقهاء على السلطـة السلطان في العصر

المملوكي  ،بمجلة االجتهاد  ،العدد  /3صيف العام  . 1989ص ص –135
. 176

 – 44الكاتب والسلطان – دراسة في نشوء كاتب الديوان في الدولة اإلسالمية  ،بمجلة
االجتهاد  ،العدد  / 4خريف العام  ، 1989ص ص . 138-84

 – 45عالئق األيديولوجيا بالنشاط االقتصادي عند ماكس فيبر  ،ومكانة االحتساب في

الرؤية االقتصاديـة في المجال الحضاري اإلسالمي  ،بمجـلة االكليل  ،صنعاء ،

م  ، 1990 / 22ص ص .131-118

 – 46محمد النفس الزكية وكتابه في السير  ،بمجلة كلية اآلداب  ،جامعة صنعاء ،
م/11ص ص 34.-12

 – 47مدينة الفقهاء ومدينة الفالسفة – دراسة في نظرية المدينة في اإلسالم  ،بمجلة
االجتهاد  ،العدد  /7شتاء العام  ،1990ص ص . 265-244

 – 48الدار والهجرة وأحكامهما عند ابن المرتضى  :دراسة في ظهور المسألة وتطورها

عند الزيدية  ،بمجلـة االجتهاد  ،العدد /12صيف العام  ، 1991ص ص -136

. 200

 – 49رؤية الخالفة وبنية الدولة في اإلسالم  ،بمجلة االجتهاد  ،العدد /13خريف العام
 ، 1991ص ص . 60-28

 – 50مسألة اإلنسان وحقوقه في المدرسة األشعرية  ،بمجلة أوراق جامعية  ،الجامعة
اللبنانية  ،م/2شتاء العام  ، 1993ص ص . 238 – 212

 – 51التاريخ واالستحالة ( )1في التحوالت التاريخية وفي الوعي بها ؛ بمجلة االجتهاد
 ،العدد  ، 24صيف العام  ، 1994ص ص . 15 – 5
 – 52التاريخ واالستحالـة ( : )2في التحوالت التاريخية وفي الوعي بها  ،بمجلة
االجتهاد  ،العدد  /25خريف العام  ، 1994ص ص . 17-5

 – 53مسألة الشورى والنزوع اإلمبراطوري في ضوء التجربة التاريخية لألمة  ،بمجلة
االجتهاد  ،العدد  /25خريف العام  ، 1994ص ص . 47 – 29

 – 54الحريات األكاديمية في الوطن العربي ( مع اإلشارة إلى سورية ولبنان ) بمجلة
المستقبل العربي  ،السنة السابعـة عشر  ،العدد /19كانون األول ( ديسمبر )
 ، 1994ص ص . 120-110

 – 55حركات اإلسالم السياسي  :أسئلة الحاضر والمستقبل  ،بمجلة شؤون األوسط ،
العدد  ، 39آذار  /مارس  ، 1995ص ص . 41-27
13

 – 56ما وراء التبشير واالستعمار  :مالحظات حول النقد العربي لالستشراق  ،مجلة
المنطلق  ،العدد  / 112صيف العام  ، 1995ص ص . 112 – 102

 – 57الفكر اإلسالمي المعاصر وحقوق اإلنسان  ،بمجلة اإلنسان المعاصر  ،العدد ،2
صيف العام  ، 1995ص ص . 43-26
Contemporary Muslim Thought and Human Rights; In: – 58
Islamo
Christiana.Vol.21.
1995
.pp.27-41.
 – 59حركات اإلسالم السياسي والصراع على السلطة في الوطن العربي  ،بمجلة
شؤون األوسط  ،العدد  /41حزيران ( يونيو ) العام  ، 1995ص ص .96-85

 – 60اإلسالم والحريات الدينية ؛ في La Liberte Religieuse au Moyen-:
Orient: Actes du IV Symposium Interdisciplinaire Institut
Saint Paul de Philosophie et de Theologie. Harissa, 20-22, Mai
1994. Editions Saint- Paul, 1995. PP. 129-146.
 – 61مسألة العدل في الفكر اإلسالمي الحديث والمعاصر ؛ في  :العدل في المسيحية
واإلسالم  ،تحـرير عادل تيودور خوري ومشير عون  ،المكتبة البولسية  ،جونية

(لبنان )  ، 1996ص ص . 112-89

 – 62الحوار اإلسالمي – المسيحي والعالقات اإلسالمية  -المسيحية  ،بمجلة االجتهاد
 ،العدد  ، 32/31ص ص . 38-13

 – 63التأصيل والتجديد في الفكر اإلسالمي المعاصر  ،مجلة الندوة  ،عمان  ،المجلد
الثامن  ،العدد الرابع  ،تشرين الثاني ( نوفمبر )  ، 1997 ،ص ص . 16-8

 – 64مسألة حقوق اإلنسان في الفكر اإلسالمي المعاصر  ،بمجلة األبحاث  ،الجامعة
األميركية  ،بيروت  ،العدد  /46العام  ، 1998ص ص . 36-5

 – 65ظهور دار اإلسالم وزوالها  :قراءة في متغيرات الفقه والسياسة والتاريخ  ،بمجلة

منبر الحوار – عدد  /35شتاء – ربيع العام  ، 1998ص ص  ، 21-9ومجلة

الحياة الطيبة  ،الصادرة عن معهد الرسول األكرم  ،السنة الثانية  ،عدد  ، 2شتاء
 2000ص ص . 142- 133

 – 66االجتهاد والتجديد في مسائل االوقاف والزكاة في العالم العربي ؛ في  :االجتهاد

في اإلسالم  .بحوث الندوة التي ُعقدت في مسقط عاصمة سلطنة ُعمان  .نشر
المجمع الملكي لبحوث الحضارة اإلسالمية بعمان /األردن ، 1998 ،ص ص

 ، 338-313كما نشر البحث بمجلة المستقبل العربي  ،العدد  ، 259الشـهر
التاسع  ،عام  ، 2000ص ص . 61-50
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 – 67التفكر اإلسالمي في المسيحية ( : )1نظرة في ٍ
وجه من وجوه تأمل المسلمين
للمسيحية في العصور الوسطى ؛ في  :المسيحية واإلسالم – مرايا متقابلة  ،مركز

الدراسات المسيحية اإلسالمية بجامعة البلمند  ،جامعة البلمند  ، 1998 ،ص ص
. 30 – 7

 – 68التفكر اإلسالمي في المسيحية ( : )2نظرةٌ في ٍ
وجه من وجوه تأمل المسلمين
للمسيحية في األزمنة الحديثة والمعاصرة ؛ في  :المسيحية واإلسالم – مرايا
متقابلة  ،مركز الدراسات المسيحية اإلسالمية  ،جامعة البلمند  ، 1998 ،ص

ص . 61-37

 –69العقائد المسيحية لدى المتكلمين المسلمين في القرنين الرابع والخامس للهجرة ؛ في

" النظرات المتبادلة بين المسيحيين والمسلمين في الماضي والحاضر "  .مركز

الدراسات اإلسالمية المسيحية  ،جامعة البلمند  ،أعمال الحلقة الصيفية الثانية .

صدرت عام  1999؛ ص ص . 125-113

 – 70اإلسالميون والعولمة  :العالم في مرآة الهوية ؛ في " الدين والعولمة والتعددية".
مركز الدراسات المسيحية اإلسالمية  ،جامعة البلمند  ،أعمال الحلقة الصيفية

الرابعة  ،عام  ، 2000ص ص . 107-85

Ridwan Al-Sayyid and Roy P. Mottahedeh. The Idea of the –71
Jihad in Islam before the Crusades; in : The Crusades from the
Perspective of Byzantium and the Muslim World. Ed. A.E.
Lion and R.P. Mottahedeh. 2001. Dumberton Oaks. PP.23-31.
 – 72الشيخ حسين الجسر بين التاريخ والفكر ؛ بمجلة  :تاريخ العرب والعالم  ،السنة
الثانية والعشرون  ،العدد  ، 197يونيو  , 2002ص ص . 28-23

 – 73فلسفة الوقف في الشريعة اإلسالمية ؛ بمجلة المستقبل العربي  ،السنة الرابعة
والعشرون  ،العدد رقم  ، 274ديسمبر  ، 2001ص ص . 91-77

 – 74من االختالف إلى الصراع  :الخطابات األميركية والعربية بعد  11سبتمر ؛
بمجلة االجتهاد  ،العدد الرابع والخمسون  ،السنة الرابعة عشـرة  ،ربيع العام
 ، 2002ص ص .56-45

 – 75هل يصلح شعار " الحرب العادلة " لتشكيل مجال مش ٍ
التضامن ؟
ترك للحوار و
ُ
ُ
ُ
إجابة عربية على أسئلة المثقفين األميركيين ؛ بمجلة االجتهاد  ،العدد الرابع
والخمسين  ،السنة الرابعة عشرة  ،ربيع العام  ، 2002ص ص . 280-267
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 – 76اإلصالح والثورة في فكر الطهطاوي ؛ بمجلة وجهات نظر المصرية  ،العدد
الثاني واألربعون  ،السنة الرابعة  ،أغسطس  ، 2002ص ص . 14-10

 – 77من الخبر إلى التاريخ  :فكرة التاريخ والكتابة التاريخية العربية ؛ بمجلة المنارة،
جامعة آل البيت باألردن  ،م ، 8عدد  ، 2حزيران  ، 2002ص ص . 98-85
 – 78تجديد رؤية العالم في مجالنا الثقافي  :مقابلة مع رضوان السيد حول الفقه
اإلسالمي والفكر السياسي والتحقيق العلمي للنصوص وتحوالت االستشراق ؛

بمجلة المستقبل العربي  ،عدد  ، 283شهر سبتمبر  ، 2002ص ص .27-10

 – 79الحضور التراثي في الفكر السياسي اإلسالمي الحديث والمعاصر ؛ في  :تراث
العرب السياسي  ،تنسيق وتحرير فيصل الحفيان  ،معهد المخطوطات العربية ،
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