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Ibn Rushd Fund e. V. 

 مؤسسة ابن رشد للفكر الحر

 أفضل ما قرأت مشروع -   مقترح للقراءة

 باستثناء المترجم لكتاب غير عرب  (121)  قائمة الكتب الموضوعية 

 سنة الصدور عنوان الكتاب    من )بلد(   ووفاة ت ميالد  المؤلف  
 1ط

 وتحديد النوع   مترجم

تاريخ  نثر موسوعي )   1377 خلدون  ابن  مقدمة تونس 1406 – 1332 ابن خلدون 
واجتماع وفكر  

 (   سياسي ونقد أدبي 

فلسفة ونقد  تاريخ و   1179/ 1178 المقال ما بين الحكمة والشريعة من اتصال ل فص األندلس  1198 - 1126 ابن رشد 
 اجتماعي

 فلسفة ونقد    أو بعد 1180 تهافت التهافت  األندلس  1198 - 1126 ابن رشد 

-بخارى 1037 -980 ان ابن سي 
-ستانأوزباك
 إيران

 فلسفة     أوائل القرن العاشر  النجاة في المنطق وااللهيات   

 تاريخ    889قبل  الشعراء الشعر و العراق  889 - 828 يبةابن قت 

 معجم لغوي عربّي     1290 لسان العرب  مصر 1311 - 1232 ابن منظور األنصاري 

 دراسة شعر    1057قبل  معجز أحمد   ا ري سو 1057 - 973 أبو العالء المعري 

   1900ن العاشر، نشر قرال كتاب األغاني بالد فارس/إيران    967 – 897 الفرج األصفهاني  أبو 
  1905القاهرة واليدن ثم 

 القاهرة 

 تاريخ وموسوعة  

 نثر فلسفة ونقد    القرن الحادي عشر  تهافت الفالسفة  العراق  1111 - 1058 أبو حامد الغزالي 

  نعبد هللا محمد ب و أب 
 محمد النفزاوي 

  1434و 1410بين الروض العاطر في نزهة الخاطر  تونس 1450 – 1300
 )تأليف( 

 كتاب تعليمي جنسي   

 سيرة ذاتية    1996 غربة الراعي  فلسطين   2003 - 1920 إحسان عباس 

أجزاء(،   4)م  أجزاء(، ظهر اإلسال 3فجر اإلسالم، ضحى اإلسالم ) مصر 1954 - 1886 أحمد أمين
سالم، حي بن يقظان، زعماء اإلصالح في العصر الحديث،  يوم اإل

 جزاء( أ 10فيض الخاطر )

 تاريخ    1953 - 1928

 مقاالت   1971 في سبيل موسوعة علمية  مصر 1975 - 1894 أحمد زكي عاكف 

 سيرة ذاتية     2012 10تزممارت زنزانة رقم  المغرب  1947 أحمد مرزوقي 
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 سنة الصدور عنوان الكتاب    من )بلد(   ووفاة ت ميالد  المؤلف  
 1ط

 وتحديد النوع   مترجم

 اجتماعيتاريخ ونقد  مترجم )لكاتب عربي(  Orientalism 1978  المفاهيم الغربية للشرق -االستشراق  فلسطين 2003 - 1935 إدوارد سعيد

 علم اللغة  مترجم )لكاتب عربي(  The World, the Text and the Critic   1983العالم والنص والناقد   فلسطين 2003 - 1935 إدوارد سعيد

 تاريخ ونقد اجتماعي مترجم )لكاتب عربي(  Culture Imperialim and 1993 إلمبرياليةاالثقافة و فلسطين 2003 - 1935 إدوارد سعيد

 تاريخ ونقد اجتماعي   1978 - 1973 حول الثابت والمت  سوريا  1930 يسأدون 

 بيتاريخ ونقد أد 1855 1)تأليف(، ط 1448قبل  مستظرف  المستطرف في كل فن  مصر 1448 - 1388 األبشيهي

)أول ترجمة   1974 سوسيولوجيا الغزل العربي، الشعر العذري نموذجا  تونس 1942 الطاهر لبيب 
 ( 1981عربية 

 تاريخ ونقد اجتماعي 

بالد فارس/إيران   923 – 839 الطبري 
 والعراق  

 موسوعة تاريخية       923قبل  تاريخ الطبري )تاريخ الرسل والملوك(  

ر في المعرفة  ث ن    965قبل  اطبات مخالالمواقف و العراق   ت  965 النفري
 الصوفية 

 تاريخ ونقد اجتماعي   1998 الهويات القاتلة  لبنان  1949 وف معل أمين

 سيرة ذاتية    2006 س صايغأنيس صايغ عن أني  فلسطين 2009 - 1931 أنيس صايغ

 مقاالت   1938 ر تحت شمس الفك مصر 1987 - 1898 توفيق الحكيم

 د اجتماعيتاريخ ونق   1994 هوامش على دفتر التنوير مصر 2002 - 1921 جابر عصفور 

 ذاتية  رةسي    2007 ماذا علمتني الحياة مصر 2018 - 1935 ين جالل أم

 وسوعة نقد أدبي وم   1967 شخصية مصر: دراسة في عبقرية المكان مصر 1993 - 1928   نجمال حمدا

 دراسة    2010 النشأة المستأنفة  -سالم الحديث  إ لى إ سالم القرآن إمن  سوريا  2016 - 1939 شيطرابي جورج  

 تاريخ ونقد اجتماعي   1991 ي علنفسي لعصاب جماا يلالمثقفون العرب والتراث. التحل سوريا  2016 - 1939 جورج طرابيشي  

 جتماعيونقد اتاريخ    2014 ال إمام سوى العقل  اليمن  1956 حبيب سروري 

 خ ونقد اجتماعيري تا   1980 فنا من التراث الغربي، مقدمة في علم االستغراب تجديد، موقالتراث وال مصر 1935 حسن حنفي

 تاريخ ونقد اجتماعي   1983 القرن العشرين إلى مقتضى السلوك في  يل المسلم الحزينلد مصر 2014 - 1932 حسين أحمد أمين

 موضوعي    2017 رالرماد الثقيل، الطائفية، جذوراً ومصائ  وريا فلسطين/س   ش حسين شاوي 

 سيرة ذاتية    1961 سندباد مصري   مصر 1988 - 1900 حسين فوزي  

فلسفة إسالمية تاريخ     1978 العربية اإلسالمية   ة في الفلسفة ادي لما النزعات لبنان  1987 - 1910 حسين مروة  
 ونقد اجتماعي

 تاريخ  مترجم )لكاتب عربي(  1999 ن األقل شأنًا وسياساتهم فالحو سوريا: أبناُء وجهائهم الريفيي  فلسطين 2000 - 1926 حنا بطاطو 

 تاريخ  رجم )لكاتب عربي( ت م 1998 ر الحديثة مصء كل رجال الباشا محمد على وجيشه وبنا مصر )؟(  1964 خالد فهمي 

 دراسة    اجزاء  ٣  يف   1997 الصحابة أحوال مجتمع شدو الربابة ب  مصر 2002 - 1930 خليل عبد الكريم 

 أدب الرحالت    1849 تخليص اإلبريز في تلخيص باريز  مصر 1871 - 1801 هطاوي افع الطرفاعة ر
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 سنة الصدور عنوان الكتاب    من )بلد(   ووفاة ت ميالد  المؤلف  
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 وتحديد النوع   مترجم

 فلسفة     1953 الميتافيزيقا  من  قف مو مصر 1993 – 1905 نجيب محمود  ي كز

 تاريخ ونقد اجتماعي   1927 يخحرية الفكر وابطالها في التار مصر 1958 - 1887 سالمة موسى 

فكر / العلمانية /     1947 تربية سالمة موسى  رصم 1958 - 1887 سالمة موسى 
 سيرة ذاتية 

 تاريخ إسالمي   1984 مقدمة في التاريخ اآلخر   فلسطين 1991 - 1947 بشير مانسلي 

 مذكرات    2006 مذكراتي مصر 2018 - 1931 سمير أمين

 تاريخ    2003 تاريخ بيروت لبنان  2005 - 1960 سمير قصير 

2018 - 1953 سيد البحراوي   د اجتماعيتاريخ ونق   1999 قافة المصرية ابعة في الث الحداثة الت  مصر 

 دراسة    1999 األسطورة التراث  مصر 1947 القمنيسيد حسن 

 سيرة ذاتية    2011 مذكرات   النوافذ المفتوحة، مصر 2017 - 1923 حتاتة   شريف

 جتماعيتاريخ ونقد ا   1969 بعد الهزيمة  يالنقد الذات  سوريا  2016 - 1934 العظم جالل صادق 

 خ ونقد اجتماعيري ات    1969 نقد الفكر الديني ا سوري  1916 - 1934 صادق جالل العظم 

سيرة سياسية     2002 رجال ريا وسكينة مصر 2017 - 1939 ى يسصالح ع
 تماعيةواج

 سيرة ذاتية روائية  1999 مطعم بشجرة غريبة ن غص العراق  1935 صالح نيازي 

تأليف )أطروحة(   ذكرى أبي العالء  جديدفي ت  مصر 1973 - 1889 طه حسين
 1915: 1ط، 1914

 
 نقد أدبي

 نقد أدبي   1926 اهليجل ا في الشعر مصر 1973 - 1889 طه حسين

 جتماعيتاريخ ونقد ا   1938 في مصر  الثقافة مستقبل  مصر 1973 - 1889 طه حسين

 ريخ ونقد اجتماعيات    1952 الفتنة الكبرى  مصر 1973 - 1889 طه حسين

 سيرة   1933 على هامش السيرة   مصر 1973 - 1889 طه حسين  

 فكر إسالمي    1985 - 1971 ي مشروع رؤية جديدة للفكر العرب  سوريا  1934 ني  طيب تيزي 

 تاريخ ونقد اجتماعي   1986 المعتزلة والفكر الحر  سوريا  1939 عادل العوا 

 تاريخ ونقد اجتماعي   1993 األسس الفلسفية للعلمانية لبنان  1938 عادل ضاهر 

 تاريخ ونقد اجتماعي   2001 سياسيااِلسالم النقد أطروحات أولية العقل،  لبنان  1939 ضاهر  عادل

 تاريخ    1961 في تاريخ القدس المفصل   فلسطين 1973 - 1892 عارف العارف 

 فلسطين 1956 حجاوي عارف  
 )أنطولوجيا( لعربي موسوعة الزبدة في الشعر ا

 وعة موس   2016

 سيرة )مذكرات(  )لكاتب عربي(  ممترج The Drone Eats with Me    2015الزنانة تأكل معي  ينفلسط 1973 عاطف أبو سيف 

 تاريخ ونقد اجتماعي   1902 ئع االستبداد ومصارع االستعبادطبا سوريا  1902 -  1855  عبد الرحمن الكواكبي 
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 وتحديد النوع   مترجم

 ععلم اجتما   2009 ية العربية سوسيولوجيا الجنسان  المغرب   1948 ي المي دالعبد الصمد 

 علم اللغة    1998 ، من البنيوية إلى التفكيك ةا المحدب المراي  مصر 2006 - 1937 عبد العزيز حمودة 

 تاريخ ونقد اجتماعي   2001 نقدية عربيةالمرايا المقعرة، نحو نظرية  مصر 2006 - 1937 عبد العزيز حمودة 

 علم اللغة    2003 ة النصخروج من التيه، دراسة في سلط ال مصر 2006 - 1937 العزيز حمودة  عبد

لعظيم أنيس  عبد ا
 ن العالمي محمود أمو

 تاريخ ونقد اجتماعي   1955 في الثقافة المصرية  مصر 2009 - 1922

سوعة في فهم  مو   1955 اشعار العرب وصناعتها(  المرشد لعبد هللا الطيب )المرشد إلى فهم  ان السود 2003 – 1921 د هللا الطيب  عب 
ذوقه  الشعر العربي وت 

 ونقده

 تاريخ  مترجم )لكاتب عربي(  1967 ية العربية المعاصرة  جاليديولوا المغرب   1933 عبد هللا العروي 

 اريخ ونقد اجتماعيت    2008 السنة وااِلصالح  المغرب  1933 عبد هللا العروي 

 ة سياسية فلسف   1981 مفهوم الدولة   لمغرب  ا 1933 عبد هللا العروي  

 ة ذاتية سير   2000 ة رحلتي الفكري  مصر 2008 - 1938 ي عبد الوهاب المسير

 فكر معاصر    1992 العلمانية من منظور مختلف  سوريا  1947 عزيز العظمة 

 علي زيعور 
 

 يخ ونقد اجتماعيتار   1977 لوكية واألسطورية أنماطها الس -العربية  التحليل النفسي للذات  لبنان 

 تاريخ ونقد اجتماعي   1925 سالم وأصول الحكم اإل مصر 1966 - 1888 ق علي عبد الراز 

 جيندر مترجم )لكاتب عربي(  1987 النبي والنساء  -الحريم السياسي  المغرب  2015 - 1940 فاطمة المرنيسي 

 علم اجتماع، تاريخ )لكاتب عربي( مترجم  1988 زاد ليست مغربية شهر المغرب   2015 - 1940 فاطمة المرنيسي 
 يونقد اجتماع

علم اجتماع، تاريخ  ي( مترجم )لكاتب عرب  2001 شهرزاد ترحل إلى الغرب  المغرب  2015 - 1940 المرنيسي  فاطمة
 ونقد اجتماعي

 دراسة    1979 مغامرة العقل األولى  سوريا  1941 فراس السواح  

 تاريخ ونقد اجتماعي   1984   قبل السقوط مصر 1992 - 1945 فرج فودة 

 تاريخ وفلسفة    1903 ابن رشد وفلسفته  مصر-لبنان 1922 - 1874 ون فرح انط

 تاريخ ونقد اجتماعي   2010 خارج السرب: بحث في النسوية اإلسالمية الرافضة وإغراءات الحرية  فلسطين/االردن  1940 فهمي جدعان 

 فلسفة علوم    1978 ميالتفكير العل مصر 2010 - 1927 فؤاد زكريا  

 تاريخ ونقد اجتماعي   1937 لعرب المطّول اتاريخ  ن لبنا 1978 - 1886 فيليب حتي 

 تاريخ ونقد اجتماعي   1959 نحن والتاريخ سوريا    2000 - 1909 قسطنطين زريق 

 اجتماعي تاريخ ونقد   1964 ارة في معركة الحض سوريا    2000 - 1909 قسطنطين زريق 

 أدبينقد    1945 الرؤوس  لبنان  1962 - 1886 مارون عبود 
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 وتحديد النوع   مترجم

 تاريخ ونقد اجتماعي   1990 الفكر اإلسالمي، نقد واجتهاد  الجزائر / فرنسا  2010 - 1928 أركون محمد 

 فكر إسالمي    1982 قرآن  قراءات في ال لجزائر / فرنسا ا 2010 - 1928 أركون   محمد

 دراسة    1998 احتالل العقل  العراق  1939 الجزائري حمد م

 مقاالت   1987 سأخون وطني سوريا  2006 - 1934 الماغوط محمد 

 تاريخ ونقد اجتماعي   1992 تجديد النهضة باكتشاف الذات ونقدها البحرين 1935 محمد جابر االنصاري 

 تماعياريخ ونقد اجت    1980 نحن والتراث  المغرب   1910 - 1935 حمد عابد الجابري م

في   2001 – 1982 نقد العقل العربي  المغرب   1910 - 1935 محمد عابد الجابري  
 جزاء أ 4

 ماعيتاريخ ونقد اجت   

 سيرة ذاتية    1997 وينالتك  : هوامشأوائل زيارات الدهشة  مصر 2010 - 1935 محمد عفيفي مطر  

تاريخ وأديان ونقد   2013 لصناعة   التاريخ وا -نبوة محمد   السودان  1950 محمد محمود 
 اجتماعي

 ة ففلس 1965 معارك فكرية  مصر 2009 - 1922 حمود أمين العالم  م

 ة/فكر ساسي  ( 1971، 1967، 1966نصوص من ) 2002 ستقبلي لإلسالم  نحو مشروع م  السودان  1985 - 1909 محمود محمد طه 

وأديان ونقد  تاري    خ   2013 التاريخ والصناعة    -نبوة محمد   السودان    - 1950 ود محمد محم
 اجتماع  

 فكر معاصر    1964 المعاصر   فكر العربيلثورة على ا السودان / مصر  2014 - 1928 الدين محمد  محي

 عيتاريخ ونقد اجتما   1976 اإلنسان المقهور   كولوجية مدخل إلى سي  -التخلف االجتماعي لبنان  1936 ى حجازي مصطف

 سيرة، تاريخ ( 2002 1)ط 1933يف لتأ  المحمدية  الشخصية  العراق  1945 - 1875 وف الرصافي معر

   1978 ينية سطدفاتر فل  نفلسطي  1984 - 1926 معين بسيسو
 مذكرات  

 رة حياة سي    1920 وردة اليازجي   فلسطين/لينان  1941 – 1886 مي زيادة

 سيرة حياة    1920 باحثة البادية  فلسطين/لينان  1941 – 1886 مي زيادة

 نقد أدبي   1923 الغربال   ن لبنا 1988 - 1889 مةميخائيل نعي 

 نقد أدبي   1962 الحديث  عر قضايا الش العراق  2007 - 1923 نازك المالئكة  

 ريخ ونقد اجتماعيتا   1967 هوامش على دفتر النكسة  سوريا  1998 - 1923 بّانينزار ق

 المية سإعلوم    1991 لقرآن مفهوم النص: دراسة في علوم ا صرم 2010 - 1943 نصر حامد أبو زيد 

 ريخ ونقد اجتماعيتا   1995 الخرافة  الزيف ولجهل وا ير ... ضدفالتفكير في زمن التك مصر 2010 - 1943 حامد أبو زيد نصر 

 ماعيتاريخ ونقد اجت    1983 بن عربي  ة التأويل، دراسة في تأويل القرآن عند محي الدينفلسف مصر 2010 - 1943 نصر حامد أبو زيد 

 سيرة ذاتية    1958 ت طبيبةمذكرا مصر 1931 ل السعداوي نوا
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 وتحديد النوع   مترجم

 نسوية    1971 ي األصل ه األنثى مصر 1931 السعداوي نوال 

 تاريخ    1997 في الشرق المشاعية  مدارات صوفية، تراث الثورة  العراق  1998 - 1933 هادي العلوي 

 قد اجتماعين و تاريخ   1975   يلعرب مقدمات لدراسة المجتمع ا فلسطين 2005 - 1927 هشام شرابي 

 دراسة    2003 صره م ع وديع فلسطين يتحدث عن أعال مصر 1923 وديع فلسطين

يعقوب العودات )البدوي  
 ملثم(ال

 ة حياة سير   1958 عرار شاعر ااْلردن   االردن   1971 - 1909

 


