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َّ
االفتتاحية
ّ ّ
ّ
االست� ّ
ش
معرفية جديدة
اقية حول القرآن الكريم ،من كونها أفرزت أساليب ومناهج
أهمية الدراسات
تنبع
ً
ّ
ف
الغر�
الغر� ،بل تجاوزت هذه الصورة العالم
مثلت وسيلة لرسم صورة للقرآن الكريم ي� مخيال العالم
بي
بي
ً
ّ ُ
ّ
ف
وت ّ
ثقافة جديدة ّأثرت بشكل ش
مبا� ف ي� العقيدة ولوازمها.
كون لديها
لتستوطن ي� مخيال النخب اإلسالمية
ٍ
ّ
ف
وخمس� ً
ّ ّ
ش
ت
ين
عاما
االست�اق ي� مئة
ال� أنتجها
وقد أشار المفكر الراحل "إدوارد سعيد" إىل أن عدد الكتب ي
ٌ
ن
ست� ألف كتاب ف� ت
ٌ
عن ش
الف�ة من 1800م ت
ٌّ
األد� بلغ ي ن
ضخم ينبع
علم
جهد
ح� العام 1950م ،وهو
ال�ق
ي
ي
خ� ،وانرصف ٌ
جزء ي ٌ
من بواعث مختلفة ،منها ما هو ّ
جل ومنها ما هو ف ّ
كب� من تلك الدراسات نحو القرآن
ي
ي
ّ
الكريم ف ي� تكوينه وتدوينه وكل ما يتعلق به.
ّ
ّ
ّ
ف
ف
ّ
ت
ال� تفشت ي� أنحاء العالم جميعها ،وأثرت ي� مجاالت الحياة كلها ،ومنها
وعىل الرغم من جائحة كورونا ي
ّ
ّ
ّ
ّ
البحثية ،...ال زالت المجهودات
والثقافية ،من قبيل الندوات ،والمؤتمرات ،والورش
العلمية
األنشطة
ّ
ف
ًّ ف
ّ
ش ّ
ف� ي ن
اإلسالمية حول القرآن
ح� قلت األنشطة
االست�اقية مستمرة ي� دراستها للقرآن الكريم دون هوادة .ي
ّ
ّ
االست� ّ
ش
اقية المتعلقة بالقرآن الكريم ،وال زالت
والمؤسسات الغربية بنشاطاتها
الكريم ،حافظت الجامعات
ّ
ف
ّ
ش
ومنظم .و� هذا العدد الجديد تواصل ش
واالست�اق المعارص رصد أبرز
ن�ة القرآن
تصاعدي
تس� بشكل
ي
ي
ّ
ّ
ش
األنشطة االست�اقية حول القرآن الكريم ،وقد توزعت المادة المرصودة بحسب التقسيم المعتمد من
ت
ش
كاآل�:
الن�ة،
ي
ف
ّ
ش
ش
متخصص
بي� لوري ،وهو باحث
للمست�ق
االست�اقّ ،تم تقديم عرض
 ي� منتدىالفرنس المعارص ي
ي
ف
ّ
ّ
ّ
السياسية .حيث ّتم اإلشارة إىل أبرز
العربية وآدابها ،والعلوم
وتفس� القرآن ،واللغة
اإلسالمية
ي� العلوم
ي
ّ
ّ
مؤلفاته المتعلقة بالقرآن.

ف
ش
االست�اق ،ورد ف� باب "المؤتمرات والندوات والورش" ندوة ش
األورو� وندوة
لم�وع القرآن
 ي� مرصدبي
ي
ّ ّ
ف
الن ّ
ص القر ن ّ
والتفس�
آ� :مناهج التأويل
الدول:
ي
أيب�يا ،كما ّتم تقديم عرض للمؤتمر
أخرى حول القرآن ي� ي
ي
ي
ّ
خ
أوروبية
التاري� للقرآن إبان العهد األموي ف ي� سوريا .وورشة عمل :رؤى
الدول :السياق
المعارصة ،والمؤتمر
ي
ي
ف
(القرن� التاسع والخامس ش
ين
ع�).
للقرآن ي� العصور الوسىط
ف
كالتال:
وه
ي
ي
و� باب اإلصدارات ،وقع العرض لمجموعة من اإلصدارات الجديدة ،ي
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َّ
االفتتاحية

تفس� القرآن بالكتاب
ي
ُ
نباتات القرآن :التاري ــخ والثقافة
ش ق
ف
ا� المعارص (مقاربات نقدية لموسوعة القرآن  -ليدن )-
 -القرآن الكريم ي� الفكر االست� ي

ّ
ّ
لجذري "نزل" و"وىح"
داللية
الوح ف ي� القرآن :دراسة
ي
ّ
مجلة "روح ش� ّ
قية" اإلرسائيلية...التعريف األهداف وأهم الموضوعات
ف
ف
وتفس�ه ي� إيران
 مقاربات معارصة ي� القرآني

التغي�
تغي� الصور أو صور
ي
 يوسف  -يّ ف
وتصورات ت
ُّ
اإلسالم ي� الهند تحت الحكم
ال�اث
التفس� ،المشاري ــع القرآنية،
 القرآن ف ي� جنوب آسيا:ي
ي
ال� ن ّ
يطا�
ب
ي
 اليهود والقرآناإلله
 الميثاقي
ّ
ف
ف
ٌ
عرض لملخصات المقاالت الواردة ي� مجلة البيان لدراسات القرآن
و� باب البحوث والدراسات،
ي
ّ
ّ
ّ ف
آنية ي� مجلدها الجديد رقم .23
والحديث العدد  ،19ومجلة دراسات قر

ف
و� باب األخبار ،رصدت ش
الن�ة مجموعة من المشاري ــع حول القرآن الكريم ّتم تقديمها لمن يريد
ي
ف
العلم حول ّ
الباطنية ف� فهم القرآن الكريم الذي ُ
ّ
ّ
سيقام ي�
الت�ات
وه :المؤتمر
ي
ي
ي
المشاركة فيها ،ي
جنيف سنة 2022؛ ودعوة للمساهمة ف ي� عدد خاص لمجلة األديان بعنوان" :مناهج جديدة للتأويل
ف
ّ
ف
ن ف
الدراسات القر ّ
آنية تحت عنوان" :الحواريون ي�
اإلسالم"؛ ومنحة دكتوراه ي� حقل
آ� ي� العالم
القر ي
ي
اإلسالم".
التفس�
ي
ي
ّ
ف
ق
ش
لتل� األفكار والمشاري ــع والدراسات والتقارير واألخبار
ي
و� الختام ،تؤكد الن�ة ترحيبها واستعدادها ي
ش
ت
باالست�اق المعارص حول القرآن الكريم.
ال� ترتبط
ي
والله املوفِّق
مدير التحرير

است� ّ
ّ
ش
اقية
شخصيات
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شخصيات
َّ
استشراقية

بيري لوري ()Pierre Lory

االسم :بيري لوري ()Pierre Lory
التاريـ ــخ :معارص
الجنسية :الفرنس ّية
ّ
التخصص :العلوم اإلسالم ّية وتفسري القرآن ،اللغة العرب ّية وآدابها ،علوم سياس ّية

َّ
سيرته العلمية
وتخصص
درس بيري لوري العلوم السياسية واللغة العربية وآدابها يف  INALCOثم يف جامعة باريس .3
ّ
يف العلوم اإلسالم ّية بدرجة املاجستري يف التفسري القرآين ( ،)1976وق ّدم أطروحة الدكتوراه سنة ،1981
رضا يف جامعة بوردو  3سنة  ،1981ثم مدي ًرا للدراسات يف املدرسة
ثم دكتوراه دولة سنة ُ .1990ع ِّي محا ً
التطبيقيّة للدراسات العليا ( )EPHEسنة  ،1991وتابع البحث يف التص ّوف والتيّارات الفكريّة يف اإلسالم
الكالسييك.
كان عض ًوا يف مكتب قسم العلوم الدين ّية (1996- 1993؛ رئيس جمع ّية أصدقاء العلوم الدين ّية من القسم
الخامس ()2007-1997؛ املدير العلمي للدراسات العربيّة والوسطى والحديثة يف املعهد الفرنيس للرشق
األوسط (دمشق) .2011-2007
ّ
ّ
األنشطة العلمية الحالية
 عضو مخترب دراسات التوحيد ()CNRS / EPHE 8584 .UMR سكرتري جمعيّة أصدقاء هرني وستيال كوربان. -عضو الشبكة األوروبية لدراسة اإلسالم والتيارات الباطن ّية.
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ّ
ّ
شخصيات استشراقية

 عضو هيئة تحرير مجلة أرابيكا ،والنرشة النقدية للحوليات اإلسالمية ،ومجلة تاريخ الصوفية. عضو مجلس املعهد األورويب لعلوم األديان. عضو املجلس العلمي ملعهد الدراسات العليا للعامل.ّ
أهم المؤلفات حول القرآن
 التأويالت الباطنيّة للقرآن عند عبد الرزاق الكاشاين ،باريس ،1980 ،ترجمه صادق كليتش إىل اللغة الرتكيّة،وت ُرجم إىل اللغة الفارسيّة بقلم زينب بودينه آقي.
 فصل من كتاب "تدريس علوم القرآن يف الجامعة يف فرنسا" ،تحرير :يف ف .ميسرن وم .أبو رمضان .عنوانالفصل :التدريس الجامعي للالهوت اإلسالمي  -وجهات نظر مقارنة ،منشورات  ،2018 ،Cerfص .49-37
 "األخرويات والتأويالت يف تأويالت الكاشاين للقرآن" ،يف الروح والحرف  -مناهج التفسري الباطني للقرآن،تحرير :أنابيل كيلر وسجاد رضوي ،مطبعة جامعة أكسفورد  /معهد الدراسات اإلسامعيلية ،لندن ،2016 ،ص
.343-325
 النبي وغريه من الشخصيات النبويّة يف التفسري الصويف للقرآن .حالة إبراهيم." -تشكيل القرآن" يف فهم الحقائق الدينية  -مقاربات تاريخ ّية ووجهات نظر معارصة ،تحرير :سانت مرتني وس.

برود وديجون ،منشورات (.2009 )CRDP de Bourgogne

 "موىس وفرعون حسب تفاسري القرآن  -القانون الداخيل واملعيار السيايس" يف األديان التوحيديّة الثالثة  -هلما يشرتكان فيه اليوم أكرث أهم ّية من اختالفهام؟ مؤمتر  ،2005 Fèzالرابطة الدولية الكانيان.2008 ،
 " -تفسري األحالم يف الثقافة اإلسالمية" ،يف القرآن والطالسم  -النصوص واملامرسات السحريّة يف البيئةاإلسالميّة ،باريس كارثاال .2007
 "القرآن :كيف نتناوله تاريخ ًيا" ،يف العلامنية والوقائع الدين ّية  -تجربة يف الحداثة؟ ليموج.2007 ، "القرآن ،املحتوى واملدخل" ،يف مقاربات اإلسالم،Les Actes de la DGESCO ، CRDP de Versailles ،.2007
 "اليهودية واليهود يف القرآن والرتاث اإلسالمي" ،عند اليهود واملسلمني  -تاريخ مشرتك ،حوار من أجل البناء،تحرير :إ .بنباسة وج .ش .أتياس.2006 ،La Découverte ،

ّ
الربيطاني�ة ماريانا كالر
املستشرقة

 "إله الوثنيني وإله املؤمنني" ،اللغة واألنرثوبولوجيا  -مفردات قرآنيّة وما قبل اإلسالم ،مطبعة جامعة بوردو،.1992
المقاالت
 "التمسك بالعقيدة والتمسك باملجتمع  -الضمني والرصيح يف القرآن".2011 ، "القرآن مجموعة من التعاليم" ،مجلة األديان والتاريخ ،العدد ( 18فرباير  ،)2008عدد خاص يف أصولالقرآن ،ص .43-40
 "سليامن ،شخص ّية بارزة يف القرآن" ،مجلة  ،Le Monde de la Bibleالعدد ( ،163يناير -فرباير .)2005 "املتطلبات التأويلية للقرآن" ،التحليل النفيس والعامل العريب ، Revue de psychanalyse ،العدد ( ،8ربيع.)2004
 "الكلمة القرآنية والسحر يف بالد اإلسالم" ،مجلة :أنظمة الفكر يف إفريقيا السوداء ،العدد .)1993( 12كام أ ّن لبيري لوري مصنفات عديدة أخرى يف مجاالت مختلفة ميكن االطالع عليها عىل الرابط التايل:
https://www.ephe.psl.eu/pierre_lory/lory_pierre_cv_et_publications.pdf
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مؤتمر ّ
دويل

سوريا يف العهد األموي

السياق التارييخ للقرآن؟

)International Conference : « La Syrie omeyyade: un contexte pour le Coran? (1

استضاف مخترب املركز الوطني
جامعة

للبحوث العلميّة يف
سرتازبورغ الفرنس ّية مؤمت ًرا دول ًّيا
حول سياق القرآن يف سوريا زمن

الحكم األموي ،بتاريخ 4 ،3 ،2

جوان  .2021ووقع متويل املؤمتر عرب منحة مق ّدمة من املكتب املركزي للثقافات يف إطار لجنة "اإلسالم والدين

خصصات للتاريخ وعلم االجتامع وعلم اآلثار
واملجتمع" للوزارات الفرنس ّية ،وأيضً ا بتمويل من املعهد متع ّدد التّ ّ

كل من آن سيلفي بواسيلفو من جامعة سرتازبورغ
وأنرثوبولوجيا األديان بجامعة سرتاسبورغ .ووقع املؤمتر بتنظيم ّ
وماتيلد بودير من جامعة بانثيون الرسبون بالتعاون مع إيريك فاليت أستاذ ال ّدراسات العرب ّية بجامعة سرتازبورغ.

التقديم للمؤتمر:
ين ومكانته
عىل مفرتق طرق ال ّدراسات القرآن ّية والتّاريخ ،يهدف هذا املؤمتر إىل التّحقيق يف تط ّور ال ّن ّ
ص القرآ ّ

وزمني مح ّددين :املنطقة الوسطى من سوريا وفلسطني (بالد الشام) تحت
ين
يف اإلسالم املبكر ضمن سياقٍ مكا ٍّ
ّ

املتخصصني يف املنطقة السوريّة يف العرص األموي
حكم الدولة األمويّة ( .)750-661الهدف هو تعزيز التّبادل بني
ّ
ين (ومن بينهم
واملتخصصون يف األدب وعلامء اآلثار)
(املؤ ّرخون وعلامء الربدي
واملتخصصون يف ال ّن ّ
ّ
ّ
ص القرآ ّ

املتخصصون يف اإلسالم كدين ،فقه اللّغة ،وعلامء املخطوطات) من أجل جمع أحدث ال ّدراسات األكادمي ّية حول
ّ

القرآن يف سوريا األمويّة واقرتاح ات ّجاهات بحثيّة جديدة.
برنامج المؤتمر:

االفتتاح ّية :التاريخ وال ّدراسات القرآنيّة ،تقديم :غوليوم داي وأ .بوروت
الجلسة األوىل :القرآن وطموحات األمويني اإلمرباطورية
 "والدة اإلسالم يف سوريا األموية :من الحركة العرق ّية الدين ّية إىل الدين اإلمرباطوري" ،مهدي شادل ،جامعة ليدن.(1)-https://www.mehdi-azaiez.org/International-Conference-La-Syrie-omeyyade-un-contexte-pour-le-Coran-24-juin?lang=en
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 "القرآن رهان سيايس قبل" الثورة املروان ّية"؟ ،حسن بوعيل ،جامعة باريس نانتري.جاج بن يوسف يف التأريخ السوري :الطاغية والقرآن األموي" ،ستيفن جود ،جامعة والية كونيتيكت
" -الح ّ

الجنوبية.

الجلسة الثانية :سوريا كسياق لتأليف وتقديس القرآن
"القطع األثرية القدمية املتأخرة وتشكيل القرآن" ،بول نيكريشن
الجلسة الثالثة :االستخدامات االجتامعية للقرآن :قراءة القرآن يف سوريا األموية
 ابن شهاب الزهري وآيات القرآن"Nicolet BOEKHOFF-VAN DER VOORT (Radboud University( ، "بعض االعتبارات يف حضور اإلسالم ومتثيالته يف الشعر األموي" ،محمد بكوش ،جامعة إكس مارساي." -علم النبوة بعد القرآن يف ال ّنقوش العرب ّية يف سوريا والحجاز من العرص األموي" ،س .أنطوين ،جامعة والية

أوهايو.

الجلسة الرابعة :القرآن يف العالقات بني املسلمني واملسيحيني يف سوريا األموية
" -تأكيدات الهويّة يف أوائل

العصور الوسطى بالد الشام"،
ماتيا غويديت ،جامعة بولونيا.

"-تأكيد الهوية اإلسالمية

والنقاش بني الطوائف يف

سوريا وفلسطني يف بداية العهد
املرواين" ،باستيان دومونت،
جامعة باريس األوىل.

" -مخطوطات ولفائف القرآن املبكر وصالتها بتقليد املخطوطات املسيحيّة" ،أريانا دوتون رامباش ،جامعة

روما.

الخالصة واملناقشة العامة

ندوة :القرآن األورويب 2021/06/25-21
)Séminaire : The European Qur’an (1

نظّم مرشوع القرآن األورويب ندوة علميّة امت ّدت خمسة أيام ،بداية من يوم  21جوان  2021إىل يوم  25جوان.
وتهدف هذه الندوة -كام جاء يف البيان التقدميي لها -إىل تحليل ال ّدور الذي لعبه القرآن يف التّفاعالت يف أوروبا
الحديثة والعصور الوسطى مع اإلسالم ،يف املناظرات بني املسيحيني من مختلف املذاهب أو يف نقد املسيح ّية
خالل عرص التنوير ،من بني مجاالت أخرى من التّحقيق .كام وحاول الباحثون من خالل هذه ال ّندوة اإلجابة عن
السيايس وال ّديني ألوروبا وجز ًءا من الذخرية الفكريّة لألوروبيني يف
أي مدى يعترب القرآن جز ًءا من الفكر
سؤال :إىل ّ
ّ
العصور الوسطى وأوائل العرص الحديث من مختلف الطوائف املسيحيّة واليهود األوروبيني واملفكرين األحرار
وامللحدين وبالطبع املسلمني األوروبيني؟
ومن خالل جلسات الندوة ق ّدم عدد من الباحثني املختصني آراءهم يف الكيف ّية التي تم بها تفسري القرآن وتكييفه
واستخدامه وتشكيله يف السياقات األوروبية املسيح ّية منذ العصور الوسطى ،من أجل فهم كيف أث ّر الكتاب
كل من الثّقافة والدين يف أوروبا.
املق ّدس عىل ٍّ
خالل الجلسات األربعة ،وقع دراسة ترجامت القرآن ،ونصوص الجدل الديني واملجموعات األوروبيّة
للمخطوطات العرب ّية .عالوة عىل ذلك ،استكملت العروض مبناقشات عرب مائدة مستديرة وقع فيها رشح دراسات
الحالة األكرث متثيالً.
املتخصصني ال ّدوليني الرائدين يف هذا املجال.
والجدير بالذكر أ ّن ال ّدورة وقع تدريسها من قبل مجموعة من
ّ
البرنامج
الجلسة األولى2021/6/21 :

القرآن الالتيني يف أوروبا الوسطى :من روبرت دي كيتون إىل جوان دي سيغوفيا ،مدير الجلسة :جون توالن
(أستاذ التاريخ بجامعة نانت)
(1)- http://csr.princeton.edu/events/quran-humanities/
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 املحارضة األوىل ،Robert of Ketton and the Corpus Cluniacense :جون توالن املحارضة الثانية :مارك طليطلة :القرآن وابن تومرت ،تشارلز بورنيت املحارضة الثالثة :نسخة القرآن بثالث لغات لخوان دي سيغوفيا ( ،)1456دافيد سكوتوالجلسة الثاني�ة2021/6/22 :

املصحف العريب يف أوروبا ،مدير الجلسة :روبرتو توتويل (أستاذ جامعة نابويل لورينتال)
 املحارضة األوىل :القرآن العريب يف التاريخ األورويب ،روبرتو توتويل املحارضة الثانية :القرآن الكريم يف شكله املخطوطي املبكر ونظام الكتابة ،ألبا فيدييل املحارضة الثالثة :املجموعات األوروب ّية للمصاحف واملخطوطات العرب ّية ،سارة فاينالجلسة الثالثة2021/6/23 :

اإلسالم واملسلمون يف ترجمة القرآن يف أوروبا ،الرئيس :مرسيدس غارسيا آرينال ( ،)CCHS-CSICمدريد
جنون ( )The Mudejarيف سيغوفيا وترجمة القرآن يف أوروبا ،جريارد ويجرز
 -املحارضة األوىل :املد ّ

 املحارضة الثانية :ترجامت القرآن يف القراءين القدمية ،مرسيدس غارسيا أرينال رودريغيز املحارضة الثالثة :البينيون يف القرآن الالتيني بتكليف من إيجيديو دا فيتريبو ،كاتارزينا ستارسزوسكاالجلسة الرابعة2021/6/24 :

القرآن يف أوروبا الحديثة املبكرة  -من اإلصالح إىل التنوير ،مدير الجلسة :جان لوب (أستاذ ،جامعة كوبنهاغن)
 املحارضة األوىل :قراءة تاريخ الكنيسة من خالل القرآن يف اإلصالح ،جان لوب املحارضة الثانية :قراءة التاريخ اإلسالمي من خالل القرآن يف عرص التنوير ،ساميون ميلز املحارضة الثالثة :القرآن يف العلم الطائفي :حالة ثيودوريكوس هاكسبان ( ،)1659-1607أساف بن-توفوبعد الجلسات األربعة أقيمت مجموعة من املناقشات عرب طاولة مستديرة ( ،)2021/06/25جاءت بعنوان:
تغيري وجهات ال ّنظر حول حياة ما بعد املوت :مقارنة صور الج ّنة القرآنيّة ،وذلك عرب التع ّرض ملجموعة من
دراسات الحالة ،من قبيل :رساالت الكندي الالتين ّية (القرن الثاين عرش) ،وكتاب رحمة الله ّية برهانالري (بداية
القرن العرشين) ،وغريها من الحاالت.
ختام الندوة

القرآين
النص
املؤمتر
الدويلّ :
ّ
ّ

مناهج التأويل والتفسري املعاصرة
جامعة القديس يوسف يف بريوت
نظّم مركز لويس بوزيه لدراسة الحضارات القدمية والوسيطة يف جامعة
ين :مناهج
القديس يوسف يف بريوت مؤمت ًرا دول ًّيا تحت عنوان" :ال ّن ّ
ص القرآ ّ
التأويل والتفسري املعارصة" ،وذلك بتاريخ  18و 19حزيران  ،2021وفيه ناقش
واللهــوت وتاريــخ األديان والفلسفة وعلم
باحثــون فــي اإلســالميات ّ
االجتامع من جامعات عرب ّية وغرب ّية مجموع ًة من اإلشــكال ّيات املتعلّقة
خاصة يف مجايل التأويل والتفسري ،وما نتج عنهام من بروز
بالنص القرآين،
ّ
ّ
النص القرآين ،من قبيل أبو زيد
مفكرين أصحاب نظريات جديدة يف فهم
ّ
وشحرور وأركون.
التقديم للمؤتمر:

للنص
الصحيح
ّ
يعترب الرأي السائد يف الرتاث التفسريي ّ للقرآن ،أن الفهم ّ
ٍ
كل خروج عنه مدان،
مفهومي مح ّدد ،ويش ّدد عىل أ ّن ّ
حضاري وسـياق
وآليات وإطار
ين عند
املفسين مرتبط بزمنٍ
ٍّ
ّ
القرآ ّ
ٍّ
املفس وبني ال ّنص املق ّدس .بالتوازي ،يعتبـر بعـض املستشـرقني أ ّن اإلرث
ألنّه يُفيض إىل إفساد العالقـة املثىل بيـن
ّ
ّقافـي
الفكري والث
اريخي الـذي كتب فيـه .وكِال الرأيني يعترب أ ّن اإلرث
السـياق التّ
التّ
ّ
ّ
فسريي ال ميكـن أن يفهـم إال ضمن ّ
ّ
ّ
ٍ
ظروف زمن ّيـ ٍة وحضاريّـ ٍة مح ّدد ٍة .فـي املقابـل ،مثـة مـن يذهـب مـن املستشـرقني
غري قابل للتجديد ،بل هو رهينـة
ٍ
اختـالف علـى مسـتوى املنهج ّيـات يف دراسـة ال ّنصـوص املق ّدسـة ،الختالف املقاصد مـن ورائهـا،
إلـى وجـود
بيـن األنرثوبولوجيـا والسوسيولوجيا واللسان ّيات منجهــة ،واألبعاد السياسـ ّية منجهـ ٍة ثانيـة ،بخالف املناهج القدميـة
ٍ
نصـوص
التي كانت شديدة الرتكيـز علـى الفيلولوجيـا التاريخ ّيـة ،وهـو املنهج ال ّنقـدي الذي اسـتُخدم فـي دراسـة
ص عـن كونـه مج ّرد حقل
دين ّيـ ٍة مـن جانـب دارسـني ليربالييـن ،وقـاد إىل تفكيك هـذه ال ّنصوص بحيث يخرج ال ّن ّ
ٍ
ٍ
وثقافات وأمكنة ،وحركة مجتمعات ،ومن ثـم تصبح الفيلولوجيـا هنـا
لجامعات وشعوب
ملفـردات ،ليصبح تاريخًا
التاريخي علـى الدراسات القرآنيـة ،وكان مـن بيـن أسـباب
مدخل للتاريـخ واألركيولوجيـا .لقـد تأخّر دخول املنهج
ً
ّ
السـابقة عليه ،لكن رسعان مـا دخلـت منهج ّيـات جديـدة فـي
ذلـك افتـر ُ
ين لل ّنصوص الدين ّيـة ّ
اض تبع ّيـة ال ّنص القرآ ّ
قـراءة النـص املقـ ّدس وفهمـه .وعليـه ،هـل تنحصـر فائـدة الفيلولوجيـا فـي دراسـات القـرآن واإلسالم واللغة العرب ّيـة،
واملنهجي ،جهود املستشـرقني فـي
يف
اللغـوي فــي
بالتدقيـق
ّ
ّ
آنــي؟ وماذا تعني ،عىل املستوى املعر ّ
ّ
النـص القر ّ
التفسـريي الكالسـييك اإلسـالمي،
دراسـة اللغـة وال ّنصـوص الدين ّيـة ،ونشـر املخطوطـات القرآن ّية ونصـوص التـراث
ّ
وكتابـة املوسـوعات وغريها؟ وكيــف صارت الفيلولوجيا العرب ّيــة واإلسالم ّية تاريخان ّيـة ،وصار من املمكن دراسـة
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آنـي مـن ناحيـة تك ّونـه وعالقاتـه مبحيطه ،ودالالته الحضاريّـة بناء عىل
تاريـخ اإلسـالم وحضارتـه ،وفهـم ّ
النص القر ّ
مناهج نقديّـة حديثة؟ وكيف ت ُقرأ األمثال والوصايا واملبادئ والقيم األخالق ّيـة واإلنسان ّية والالهوت ّيـة ،كالرحمة والتعاون
والتسـامح والسلم ،فـي إطـار فهم الرسالة واملقاصـد؟ وما هو موقف ال ّدارسـني املسلمني مـن هـذه املنهجيات؟
هذه اإلشكال ّيات ،بخلف ّياتها املعرف ّيـة وآفاقهــا التجديديّـة ،يناقشها باحثون فــي اإلسالميات والالهوت وتاريخ األديــان
آنـي :مناهج التّأويل والتّفسـري املعارصة".
والفلسفة وعلم االجتامع يف مؤمتر ّ "ال ّن ّ
ص القر ّ
البرنامج:

االفتتاح ّية:

 -نادين عباس (مديرة مركز لويس بوزيه ،جامعة القديس يوسف ،لبنان)

(منسق املؤمتر ،جامعة القديس يوسف ،لبنان)
 أحمد الزعبي ّ -سليم دكاش اليسوعي (رئيس جامعة القديس يوسف ،لبنان)

اليوم األول :الجمعة  18حزيران 2021
الجـلسـة األوىل:

ين :البنية والتّكرار
 املتح ّدث ال ّرئييس :غربئيل رينولدز (جامعة نوتردام ،أمريكا) ال ّن ّص القرآ ُّ

الجلسة الثانية:

 وليد خوري (الجامعة اللبنانيّة ،جامعة القديس يوسف ،لبنان) معنى املعنى يف ميزان املعرفيات الشارحةالنص الديني :منهج بديل
 محمد الرفاعي (الجامعة اللبنانيّة ،جامعة القديس يوسف ،لبنان) هرمنيوطيقاّ
 -محمد املنتار (جامعة الحسن الثاين ،املغرب) ال ّدراسات القرآن ّية والحاجة إىل التّأويل

اليوم الثاين :السبت  19حزيران 2021
الجلسـة األوىل:

 -نايلة أيب نادر (الجامعة اللبنان ّية ،لبنان) محمد أركون والقراءات املتع ّددة للنص.

 -مه ّند خورشيد (جامعة فيلهيلم وستفاليا ،أملانيا)

ثيولوجي :بني الرؤية العلميّة غري اإلميانيّة والرؤية العلميّة اإلميانيّة للقرآن
تاريخي
 مدخلّ
ّ

 هاين نسرية (باحث وكاتب ،مرص) تراجع املق ّدس :جداالت تأويليّة معارصة -شحرور وأبو زيد منوذجا-الجلسـة الثانية:

 -أحمد الزعبي (جامعة القديس يوسف ،لبنان) املسترشقون والقرآن :جداالت التفكيك والتأصيل

خصصات يف ال ّدراسات القرآن ّية
 ياسني اليحياوي (جامعة مونسرت ،أملانيا) القرآن خطابًا :نحو مقاربة متع ّددة التّ ّمناقشـات ختـام ّية

ندوة :القرآن يف أيبرييا
)The Iberian Qurʾān / El Corán en Iberia (1
قام مرشوع القرآن األورويب  EuQuبتنظيم

ندوة حول القرآن يف أيبرييا ،وقد أرشف عىل
كل من مرسيدس غارسيا وجريارد
الورشة ّ
ويجرز ،وقد عقدت الندوة يف مدريد بتاريخ

 2021/5/6-5عرب تطبيق .Zoom

وقد جاء برنامج الورشة كاآليت:
اليوم األول2021-05-5 :
 مقدمة عامة ملرسيدس غارسيا أرينال وجريارد ويجرز اليهود واملسيحيون واملسلمون يف العصور الوسطى ،جريارد ويجرز (جامعة أمسرتدام) اهتامم البابوات بالقرآن عام  ،1210ترييزا ويتكومب (جامعة إكسرت) هل يوجد مصحف التيني باللغة املستعربة؟ دليل عىل وجوده ،أنتوين جون البني (جامعة أيرلندا الوطنية) -غري قابل للبحث ،غري قابل للرتجمة ،غري قابل للجدل :الخلفيّة األيبريية لرتجمة خوان دي سيغوفيا

للقرآن ،دافيد سكوتو (جامعة جوته يف فرانكفورت)

 من الرتجمة إىل التفسري :رشح التفسري يف قرآن بيلوس ،ماكسيم سيلني (جامعة نانت)(1)- https://euqu.eu/202108/02//international-workshop-quran-and-bible/
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 -ديوان رؤساء قضاة القاهرة اململوكيّة األربعة وآرائهم يف ترجمة القرآن يف أوائل القرن السادس عرش،

جريارد ويجرز (جامعة أمسرتدام)

 املصاحف يف فرتات االستقصاء ،مرسيدس غارسيا أرينال مالحظات عىل البعد التّن ّوعي يف ترجامت ألجاميادو للقرآن ،بابلو روزا كانداس (جامعة نابويل) مخترص اإلنتاج القرآين باللغتني العربية واإلسبانية ،أدريان رودريغيزاليوم الثاين 2021-05-6
 انتشار القرآن يف تاج أراجون (القرن السادس عرش) :تحليل القرآن ،إغزافيي كازاساس (جامعة سالزبورغ) مصحف ثيسالونييك :ترجمة إىل اإلسبانية يف الشتات ،ألفارو غونزاليس مونتريو (جامعة ليدز) ال ّنصوص املخطوطة لكتاب القرآن يف أيبرييا ،ترييزا مدريد أفاريز بينري ()ILC-CSIC االقتباسات القرآنية ملارتني دي فيغريوال ،روبرتو توتويل (جامعة نابويل) االقتباسات القرآنية يف الرتجمة الالتينية ،كاتارزينا ستارزوسكا -النسخة النهائية املنقحة لرتجمة القرآن الكريم لجريمانوس دي سيليزيا ،يوليس سيسيني ()UAB

ّ
ّ
الدولية :القرآن والكتاب املقدس
الورشة

ورشة عمل :رؤى أوروب ّية للقرآن يف العصور الوسطى
(القرنني التاسع واخلامس عرش)
Workshop: European Visions of the Qur’ān in the Middle Ages
)(9th-15th centuries) (1

نظّم مرشوع القرآن األورويب
ورشة عمل بعنوان :رؤى أوروب ّية
للقرآن يف العصور الوسطى (القرنني
التاسع والخامس عرش) ،وامتدت عىل
يومني  ،2021/06/21-20وجاءت
كل من فلورنس نينيت وإيرين
بإرشاف ّ
ريجيناتو ،باحثتان ما بعد الدكتوراه يف
جامعة نانت ضمن ERC Synergy
.Grant EuQu
وجاء يف التقديم للورشة :عىل
اللتينيّة األوىل للقرآن تعود إىل عام  ،1143وترجمته األوىل باللهجة العاميّة (اإليطاليّة)
التجمة ّ
ال ّرغم من أ ّن ّ
إل أ ّن الكتاب املق ّدس لإلسالم كان معروفًا قبل ذلك بكثري يف أوروبا ،حيث أثار ردود فعل
إىل عام ّ ،1547
إيجاب ّية وسلب ّية ،ترتاوح بني الهجامت العنيفة بشأن محتواه أو تكوينه إىل اعرتاف بجامليات سامته األسلوب ّية
وجودة رسالته اإلنسان ّية العامل ّية.
وتهدف ورشة العمل هذه إىل معالجة وجهات ال ّنظر املختلفة التي من خاللها يقع االقرتاب من القرآن
ينصب الرتكيز عىل
وتحديد املواقف املختلفة التي تب ّناها الق ّراء الالتينيون يف العصور الوسطى تجاهه .لذلك
ّ
ق ّراء القرون الوسطى للقرآن الذي يشمل مجموع ًة واسع ًة من املرتجمني والناقدين واملعلّقني ،الذين متكّنوا
(1)- https://euqu.eu/202129/03//workshop-european-visions-of-the-quran-in-the-middle-ages-9th-15th-centuries/
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مؤتمرات وندوات

من الوصول إىل القرآن أو إىل أجزاء منه ،من خالل آليات القراءة التي ط ّوروها ،واألفكار التي نسجوها،
باإلضافة إىل البيانات املستم ّدة من هذه القراءات ،وكيف أثارت هذه األفكار ردود فعل متع ّددة.
ومن هذا املنظور ،تتع ّرض الورشة إىل موضوعات ع ّدة تتمثل يف اإلجابة عن األسئلة التالية:
 كيف تم تسمية القرآن وتعريفه ومتثيله؟ كيف تم الحكم عىل القرآن وتقييمه؟ كيف متت قراءة القرآن وفهمه؟ كيف تم استخدام القرآن وتحويله واستغالله؟قائمة المتحدثي�ن:
 أوجينيو بورغيو  -سامويال سيميون ،جامعة كا فوسكاري ،فينيس (Université Ca’ Foscari,)Venise
 بيري كورتني ،جامعة لوفان الكاثوليكية  /جامعة نانت ميشيلينا دي سيزار ،جامعة روما 1 سارة فاين ،جامعة لورينتال ،نابويل أوليفييه هان ،جامعة دي إكس مرسيليا أوغستني جوستيسيا الرا ،جامعة برشلونة املستقلة جاكوب النجيلوه ،جامعة فرايبورغ فريا ريبودو ،جامعة كا فوسكاري ،فينيس دافيد سكوتو ،جامعة جوته يف فرانكفورت -تريستان فيجليانو ،جامعة دي إكس مرسيليا

اليهود والقرآن

)Jews and the Qur'an(1
املؤلف:
مئري بار آرش (،)rehsA-raB rieM
أستاذ الدراسات اإلسالم ّية يف الجامعة
العربيّة يف القُدس.
املرتجم:
إيثان رندل ()llednuR nahtE
لغة الكتاب

تاريخ النرش

النارش

عدد الصفحات

االنجليزية

 30ترشين الثاين2021 ،
مطبعة جامعة برينستون

192

كتاب جذّاب يُلقي ضو ًءا جدي ًدا عىل كيفيّة تنا ُول القرآن لليهود.
الرسمي للكتاب:
الوصف
ٌ
ّ
ُ
يتناول القرآن وما تاله من املؤلّفات اإلسالم ّية
البانورامي املتع ِّدد األوجه كيف
يبحثُ املؤلّف يف هذا الكتاب
ّ

َ
سياق املقاطع التي تنتق ُد اليهود والتي ت ُستثار غال ًبا لرفع الحواجز بني املسلمني
حا
اليهو َد والدي َن
ّ
اليهودي ،موضِّ ً

ّب املؤلِّف األصول القرآن ّية املتعلّقة بحامية اليهود واألقلّيات األخرى التي
واليهود أو لرتويج اإلسالموفوبيا .يتعق ُ

تختلف بشكلٍ
جوهري
الشيعي تجاه اليهود
اإلسالمي ،ويُظ ِه ُر كيف أ ّن مواقف اإلسالم
ظل الحكم
تقط ُن يف ّ
ُ
ٍّ
ّ
ّ

اليهودي للتفسري
التاث
ني .يُلقي املؤلِّف الضوء عىل املساهمة االستثنائ ّية التي ق ّدمها ّ
ّ
عن مواقف اإلسالم ّ
الس ّ

ٍ
قارنات مه ّم ًة بني الرشيعة اليهودية –الـ"هالخاه" -والرشيعة اإلسالم ّية .يُع ُّد هذا الكتاب
اإلسالمي للقرآن ،ويُقي ُم ُم
ّ

فهم دقيقًا حول تعا ُمل اإلسالم مع اليهوديّة
عمل تنويريًّا حول موضو ٍع ذي أهم ّي ٍة حيويّة يف يومنا الحايل،
ً
ويطرح ً
ُ
حا رضوريًّا للتص ُّورات الخاطئة الشائعة حول اإلسالم.
النبي محمد وأتباعهُ ،
ويث ُِّل تصحي ً
يف زمن ّ

(1)- https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691211350/jews-and-the-quran
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القرآن يف جنوب آسيا:

ُّ
ّ
ّ
الربيطاين
اإلساليم يف الهند حتت احلكم
وتصورات الرتاث
التفسري ،املشاريع القرآني�ة،

)The Qur'an in South Asi(1
املؤلّف:
كامران بشري،
أستاذ ُمساعد
يف كلية الفنون
الح ّرة يف جامعة
بيكونهاوس الوطنية
يف الهور ،باكستان.

لغة الكتاب
تاريخ النرش
النارش
عدد الصفحات

اإلنجليزية
 21أيلول 2021
روتليدج
 288صفحة

يبحثُ الكتاب تفاسري القرآن الحديثة يف جنوب آسيا ،ويتناول كيف ّية تص ُّور العلامء املسلمني وتقييمهم
حكم الربيطاين منذ انتفاضة العام  1857إىل
لرتاثهم
ّ
الفكري املنرصم .ويرتكّ ُز البحث عىل الهند تحت ال ُ
اإلسالمي للقرآن
مهم حول التفسري
حدة يف العام  .1947كام تُق ِّد ُم الدراسة تحقيقًا نقديًّا ًّ
انقسام الهند املو َّ
ّ
يف شامل الهند ،وت ُركِّ ُز بشكلٍ خاص عىل الفكر القرآين للس ّيد أحمد خان (ت ،)1989.وأرشف عيل
التهانوي (ت ،)1943.وحميد الدين الفراهي (ت.)1930.
ح وإحيا ٍء شاملَني كام َنني يف أساس
تح ّدى الكتاب االفرتاضات املنترشة بشكلٍ واسع حول وجود إصال ٍ
كأس ٍ
س إبستمولوجيّة،
الدراسة األكادميية لإلسالم .عوضً ا عن البحث عن اإلحياء واإلصالح اإلسالميَّني ُ
ٍ
سياقات محل ّية وعامل ّية.
خصوصا يف
يؤكِّ ُد الكتاب عىل دراسة التفاسري القرآن ّية الحديثة
ً
(1)-https://www.routledge.com/The-Quran-in-South-Asia-Hermeneutics-Quran-Projects-and-Imaginings/Bashir

القرآن يف جنوب آسيا

اإلسالمي واإلسالم الحديث من
ريا واملطروحة يف البحث
ينأى الكتاب عن التوضيحات املتك ِّررة كث ً
ّ
ويستكشف كيف كان ينظ ُر العلامء املسلمون إىل أنفسهم نسب ًة إىل
والحداثوي،
منظار املذهب التقليدي
ُ
ّ
ُ
خ تفسري القرآن
الفكري املايض وقاموا بتقييمه.
اإلسالمي وكيف تص ّوروا تراثهم
الرتاث
يتناول الكتاب تاري َ
ّ
ّ
ضمن األطُر املتع ّددة خالل القرن التاسع العرش ومطلع القرن العرشين يف الهند تحت الحكم الربيطاين،
وبالتايل فإ ّن الكتاب ينف ُع املهت ّمني بالدراسات القرآنية واإلسالم الحديث ودراسات جنوب آسيا.
الفهرس:
املقدمة؛
 )1تفسري القرآن خالل مرحلة ما قبل الحداثة ومطلع مرحلة الحداثة يف جنوب آسيا؛
 )2القرآن وبيئة الهند تحت الحكم الربيطاين؛
تعريف باملفسِّ ين املسلمني للقرآن وكتب التفسري يف الهند تحت الحكم الربيطاين؛
)3
ٌ
 )4السيد أحمد خان ()1898-1817؛
 )5أرشف عيل التهانوي ()1943-1863؛
 )6حميد الدين الفراهي ()1930-1863؛
 )7تفسري القرآن خالل انحسار الحكم االستعامري عن الهند :الردود اإلسالمية الفكرية عىل الحداثة؛
اإلسالمي؛
 )8املشاريع القرآنية والتص ُّورات اإلسالمية حول الرتاث
ّ
النتيجة.
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تفسري القرآن بالكتاب
قراءة الكتاب املقدس العريب يف تفسري ابن برجان وتفسري البقاعي
)Interpreting the Qurʾān with the Bible (Tafsīr al-Qurʾān bi-l-Kitāb)(1

املؤلف:
ر.مايكل مكوي
(R. Michael
،)McCoy III
جامعة أكسفورد،
زميل ما بعد
الدكتوراه يف جامعة
نوتردام
لغة الكتاب

االنجليزية

النارش

بريل BRILL

السلسلة

تاريخ النرش

سلسلة بيبليا أرابيكا ،العدد 7

2021/09/23

يف تفسري القرآن بالكتاب املقدس ،يجمع ر.مايكل ماكوي بني اثنني من املفرسين األقل شهرةً،

لك ّنهام بارزان يف تفسري القرآن بالكتاب املقدس :أبو الحكم عبد السالم اإلشبييل (ت ،)1141/536

املعروف باسم ابن برجان ،وقارئ القراء إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي (ت .)1480/885

اللهويت ،يظهر تأويل قوي يوضّ ح
يف هذه الدراسة املقارنة ،املك ّونة من تحليل املخطوطات والتّفسري ّ

كيف أ ّن منهج ابن برجان يف نعيم القرآن ونظرية البقاعي يف علم القرآن يحفز قراءة الكتاب املق ّدس العريب
كل مؤلّف
النص التورايت مذهلة؛ حيث تجاوز ّ
وتفسريه .إن أوجه التّشابه يف تفسرييهام للقرآن ونهجيهام يف ّ
الحدود املوضوعة ودفع الحدود املقبولة للتعامل مع الكتاب املقدس يف أيامهم.

(1)- https://brill.com/view/title/56568

تفسري القرآن بالكتاب

املحتوى:
متهيد
شكر وتقدير
االختصارات
 - 1املقدمة
 املنهجية قراءة كتاب شخص آخر ابن برجان :الحياة والوظيفة البقاعي :الحياة والوظيفة - 2مسح تاريخي للكتاب املقدس يف التقليد اإلسالمي
– تحريف املعنى ،تحريف النص
 االقتباس الكتايب يف التقليد اإلسالمي الخالصة - 3ال ّتع ّرف عىل النسخ العربية من الكتاب املقدس التي استخدمها ابن برجان والبقاعي :تحليل مقارن
 مخطوطات التوراة مخطوطات االنجيل مخطوطات الدياتسارون البن برجان والبقاعي تحليل آية بآية ملخطوطات الكتاب املقدس العربية واالقتباسات التوراتية يف تفسري ابن برجان والبقاعي -4التأويالت الكتابية البن برجان والبقاعي
 دفاع البقاعي عن الكتاب املقدس :األقوال تاريخ استقبال سورة آل عمران (س )7 :3 تأويالت ابن برجان والبقاعي للقرآن والكتاب املقدس الخالصة - 5آدم يف حدائق الج ّنة :تفسري القرآن بالكتاب يف تفسري ابن برجان والبقاعي لسفر التكوين 3-1

31

32

إصدارات

 حديقة آدم مفرسة رواية الحديقة يف تفسري ابن برجان رواية الحديقة يف تفسري البقاعي الخالصة -6مثل كرم محمد :تفسري القرآن بالكتاب يف تفسري ابن برجان والبقاعي ملاثيو 20-19
 اقتباسات ابن قتيبة استخدام ابن برجان والبقاعي لإلنجيل َمثَل كرم محمد يف تفسري ابن برجان :سورة النساء (س  )85 -7 :4وسورة الحديد (س )26-9 :57 -مثل كرم محمد يف تفسري البقاعي :سورة األعراف (س )157 :7

 الخالصة -7الخامتة
 سياقات للمشاركة الكتابية التقليد التفسريي نسخ عربية من الكتاب املقدس التأويالت الكتابية دراسات حالة طرق ألبحاث املستقبل امللحق األول :جدول اقتباسات الكتاب املقدس العربية (تكوين  7-1 :3ومتى  )9 :20-30 :19من تفسريابن برجان وتفسري البقاعي
 امللحق الثاين :جدول اقتباسات الكتاب املقدس العربية (تكوين  7-1 :3ومتى  )9 :20-30 :19مناملخطوطات املختارة للمقارنة مع ابن برجان والبقاعي
 الفهرس فهرس األسامء واملوضوعات فهرس مراجع الكتاب املقدس -فهرس املراجع القرآنية

امليثاق اإلهلي :العلم ومفاهيم القانون الطبيعي يف
القرآن واحلقول املعرفية اإلسالمية

Divine covenant : science and concepts of natural law in
)(1
the Qur'an and Islamic disciplin
املؤلّفة :أولريكا مارتنسون
( ،)Ulrika Mårtenssonأستاذة
يف كل ّية الفلسفة والدراسات
الدينية يف الجامعة الرنويجية
للعلوم والتكنولوجيا .تُجري
مارتنسون أبحاثاً حول القرآن
حيث ت ُوظ ُِّف الرؤى التاريخية
والتفسريية-الترشيعية وت ُقا ِر ُن بني
املقاربات اإلسالمية املبكِّرة حول
ِ
املعاصة.
القرآن و بني األبحاث
لغة الكتاب
تاريخ النرش
النارش
السلسلة
عدد الصفحات

االنجليزية
 1أيلول 2021
Equinox Publishing
"مباحث يف الدراسات القرآنية"
256

يستكشف الكتاب املفهوم القرآين حول املعرفة اإللهيّة من خالل النامذج العلمية
الرسمي للكتاب:
الوصف
ُ
ّ

والنظرية –خصوصاً نظرية القانون الطبيعي -وعالقتها بالحقول اإلسالمية البحثية السبعة :علم اللغة ،الحديث،
السياسة ،التاريخ ،التفسري ،الفقه ،وعلم اإللهيات .من خالل مقارنة البحوث ضمن هذه الحقول املعرفية مع

اإللهي نظري َة القانون
يعكس املفهوم القرآين املتمثِّل بامليثاق
توصل إليه العلم ،تُظ ِه ُر الدراسة كيف
أحدث ما ّ
ُ
ّ

الطبيعي ،وكيف يرتب ُ
ط بنطاقٍ من املفاهيم القرآنية األخرى الترشيعية والسياسية واللغوية ،وكيف يُعطي طابعاً
ٍ
ُ
تداعيات عىل نظري ٍة ترشيعية جديدة ذات "أصو ٍل إسالم ّية".
وميلك
لكامل البنية األدبية للنص الترشيعي،

(1)- https://www.equinoxpub.com/home/divine-covenant
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ومؤسسايتّ ومواضيع
يُداف ُع الكتاب عن فكرة تشا ُرك الحقول املعرفية اإلسالميّة بإطا ٍر سيايس-اقتصادي
ّ

نظرية ِ
حاسمة مع القرآن .يتض ّم ُن القرآن قضايا طبيعية مرتبطة بالقانون مثل حقوق اإلنسان ،والفصل الدستوري
كل حقلٍ
للقوى ،والعقد االجتامعي .يتح ّرى الكتاب املناقشات البحثيّة حول هذه املواضيع ضمن حدود ّ

ٍ
املؤسسايتّ للدولة القومية الحديثة نسب ًة إىل
يعرض آثار النظام
سياقات ُمتغيِّ ة .إضافة إىل ذلك،
يف ويف
ُ
معر ٍ
ّ

ِ
يحتج الكتاب أ ّن الحقول املعرفيّة اإلسالميّة
واملعاصة.
الدراسات القرآنية خالل الفرتتني :الحديثة املبكِّرة
ّ
القدمية وتلك التي تنتمي إىل القرون الوسطى ت ُوفِّ ُر معرف ًة قيِّمة من ناحية العلم الطبيعي ألنّها ترج ُع إىل اإلطار

املؤسسايتّ نفسه كام القرآن .هذه الحقول املعرفيّة هي أيضاً ُمك ّوناتٌ مه ّمة من التاريخ السيايس األورويب
ّ

ألهمت نظرية العقد االجتامعي الشاملة للهويات الدينيّة املتن ّوعة.
حيث
ْ
الفهرس:
املق ّدمة؛
 )1كتابة التاريخ و"اآلخر الديني"؛
 )2نظري ٌة قرآنية حول املفهوم؟
 )3النص القرآين؛
 )4نظرية القانون الطبيعي :إعادة النظر يف امليثاق القرآين؛
املؤسساتية؛
 )5املامرسات
ّ
 )6الحقول املعرفيّة و"القرآن العلمي"؛
ِ
معاصة؛
مؤسساتية
 )7تح ّوالت ّ
 )8االستنتاجات.

جلذري "نزل " و "وحى "
الوحي يف القرآن :دراسة داللية
ّ
Revelation in the Qur’an A Semantic Study of the
)(1
Roots n-z-l and w-ḥh-y

املؤلف:
ساميون لوينز
( ،)Simon P.Loynesباحث
ُمستقل ،نال درجة الدكتوراه يف العام
 2019من جامعة إدنربه يف سكوتلندا.

لغة الكتاب
السلسلة
النارش
تاريخ النرش
عدد الصفحات

االنجليزية
سلسلة "نصوص ودراسات قرآنية" ،العدد الثامن عرش
دار بريل
 4شباط 2021
181

لجذري "نزل" و"وحى" بهدف توضيح أمناط الوحي يف القرآن .يُحلِّل الباحث
يُق ِّدم الباحث دراس ًة دالل ّية
ّ
يحتج بأ ّن الجذ َرين ُيثّالن
يل أيضاً ليك
ّ
بشكلٍ شامل موارد هذين الجذ َرين يف القرآن ،ويُش ُ
ري إىل الشّ عر الجاه ّ
تحمل هذه
ُ
يل.
مور َدين ُمختلفَني حيث يتعلّق الجذر األ ّول باملناسبات املكان ّية بينام يتعلّق الثاين بال ُبعد التواص ّ
ٍ
دالالت ُمه ّم ًة يف سبيل إدراك املفهوم الفريد للوحي يف القرآن ،وكيف يتوافق هذا املفهوم ويختلف عن
النتيجة
السابقة.
التعاليم ال ّدين ّية ّ
املحتويات:

املقدّ مة:
ٍ
أبحاث سابقة
جذري "نزل" و"وحى" يف
أ)
ّ
(1)- https://brill.com/view/title/59761
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ب) املقاربة العامة للدراسة
ين ،والتفاعل
 .1التنزيل (القسم األول) :الفاعلون ،ال ُبعد املكا ّ
أ) نظرة عامة إىل جذر "نزل"
ب) الدالالت املكانية لجذر "نزل" ،ومن هو الفاعل
ج) تنزيل األشياء غري الوحيانية
 .2التنزيل (القسم الثاين) :الرسالة املوحاة
الساموي
أ) الكتاب
ّ

الساموي
ب) تنزيل الكتاب
ّ

الساموي والوحي القرآين
ج) العالقة بني الكتاب
ّ
الرئييس
الساموي
د) الحدث
ّ
ّ

 .3الوحي

يل
أ) جذر "وحى" يف الشعر الجاه ّ
ب) جذر "وحى" يف القرآن

ج) اختيار ترجمة لجذر "وحى"
لجذري "نزل" و"وحى"
يب
 .4التوزيع
الزمني والسياق األد ّ
ّ
ّ
لجذري "نزل" و"وحى"
الزمني
أ) التوزيع
َ
ّ

لجذري "نزل" و"وحى"
الصيغي-النقدي
ب) التحليل
ّ
ّ

الزمني للجذ َرين
ج) تناول التوزيع
ّ

 .5الوظائف الخطابية الرئيسية للتنزيل والوحي
أ) الوظيفة الخطابية الرئيسية للتنزيل
ب) الوظيفة الخطابية الرئيسية للوحي
ج) الطبيعة الديناميكية للمرجعية الذاتية للقرآن
 .6مفهوم الوحي يف القرآن
أ) ِمن التنزيل إىل الوحي
ب) دالالت الدراسة

مقاربات معارصة يف القرآن وتفسريه يف إيران

Contemporary Approaches to the Qurʾan and Its
)Interpretation in Iran (1
تأليف:
 عيل أكرب ،مساعد باحثيف جامعة ملبورن ،أسرتاليا.
 عبد الله سعيد ،أستاذالدراسات العربية واإلسالمية
بجامعة ملبورن بأسرتاليا،
ومدير املركز الوطني للتميز يف
الدراسات اإلسالمية.
لغة الكتاب

عدد الصفحات

النارش

تاريخ النرش

االنجليزية

204

روتلدج Routledge
2020

يوضح هذا الكتاب كيف ّية تعامل العلامء اإليرانيني املعارصين مع القرآن خالل العقود األخرية .ويهدف بشكلٍ

خاص إىل استكشاف مساهامت العلامء التي ظهرت يف حقبة ما بعد ثورة  ،9791مع تحديد مناهجهم التفسرييّة
األساسيّة والنظريات التأسيسيّة املتعلّقة بقراءة القرآن.
يبحث هذا الكتاب يف قضايا ،مثل :وضع املرأة ،والدميقراطية ،وحرية الدين ،وحقوق اإلنسان .ويحلّل
املساهامت النظريّة للعديد من العلامء اإليرانيني ،وبعضهم جديد يف األكادميية الناطقة باللغة اإلنجليزية .تم
تقديم املناهج التأويليّة لشخصيات مثل عبد الكريم رسوش ،ومحمد مجتهد شبسرتي ،ومحسن قديور ،وحسن
سياقي للقرآن
ج
يوسفي أشكوري ،وأبو القاسم فنايئ ،ومصطفى مالكيان ،ثم تحليلها إلثبات كيف ّية تشكيل نه ٍ
ٍّ
(1)-https://www.mehdi-azaiez.org/Contemporary-Approaches-to-the-Qur%CA%BEan-and-Its-Interpretation-in-IranNovembre
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استجابة لتأثري االسترشاق الغريب .ويظهر تأثري هذا النهج يف القرآن أن له تأثريات واسعة النطاق عىل
املجتمع اإليراين.
تكشف هذه ال ّدراسة عن الفكر القرآين الذي أغفله الغرب إىل ح ٍّد كبريٍ .لذلك سوف تكون ذات فائد ٍة
كبري ٍة لألكادمييني يف ال ّدراسات ال ّدين ّية واإلسالم ّية والقرآن ّية ،وكذلك أولئك الذين يدرسون ثقافة إيران
والرشق األوسط بشكل عام.
املحتوى:
الجزء األول :مقدمة واستقبال مناهج علامء الغرب يف القرآن الكريم يف إيران؛
مقدمة؛
 -1استقبال مناهج العلامء الغربيني يف القرآن يف إيران :دحض االسترشاق.
الجزء الثاين :مناهج العلامء اإليرانيني السياقيني يف تفسري القرآن؛
 -2عبد الكريم رسوش.
 -3محمد مجتهد شبسرت.
 -4حسن يوسفي أشكوري.
 -5محسن قديور.
 -6أبو القاسم فنايئ.
 -7مصطفى مالكيان.
الجزء الثالث :املناهج السياقية يف املامرسة؛
 -8قضايا النوع االجتامعي.
 -9التعددية وحرية الدين.
 -01حقوق اإلنسان والدميقراطية وأساليب الحكم.
الجزء الرابع :مالحظات ختام ّية

جملة "روح رشقية" اإلرسائيلية...
التعريف األهداف وأهم املوضوعات

د .أحمد البهنيس

)(1

تبوأ اإلسالم بجميع شؤونه ومصادره األساسية ويف مقدمتها القرآن الكريم ،مكان ًة بارز ًة من بني اهتاممات االسترشاق

يت كبري عن
اإلرسائييل ،فقد كانت
املؤسسات االسترشاق ّية اإلرسائيل ّية مدرك ًة منذ بداية تأسيسها بأه ّمية توفري ك ٍّم معلوما ّ
ّ
الصاع العريب -اإلرسائييل والغلبة فيه(((.
اإلسالم وشؤونه؛ لخدمة الطرف اإلرسائييل يف إدارة شؤون ّ

املتخصصة يف ال ّدراسات اإلنسانيّة عىل
من أجل تحقيق هذا الهدف ،اشتملت معظم الجامعات اإلرسائيليّة
ّ

متخصصة
متخصصة يف ال ّدراسات اإلسالميّة والعربيّة ،عملت عىل تفريغ كوادر أكادمييّة
أقسام وكرايس علميّة
ّ
ّ
بهذا املجال ،عالوة عىل إصدار الكثري من ال ّدراسات واألبحاث العلم ّية والرتجامت العربية واإلنجليزية لعدد من

املتخصصة يف
واملجلت العلميّة
ّ
أ ّمات الكتب العربيّة واإلسالميّة املختلفة ،كام أصدرت عد ًدا من الدوريات
ّ
هذا املجال أيضً ا(((.

متخصصة
يق ّدم هذا املقال عرضً ا وصف ًّيا ملجلة “روح رشقية” االسترشاق ّية اإلرسائيل ّية االلكرتون ّية ،وهي مجلّة
ّ

املتخصصة بهذا املجال،
يف ال ّدراسات اإلسالم ّية والعرب ّية ،والتي تع ّد واحدة من أبرز الدوريات العلم ّية اإلرسائيلية
ّ
وذلك من حيث التعريف بها ونشأتها وأهدافها وأهم موضوعاتها ال سيام ما يتعلق منها بال ّدراسات القرآن ّية.
ّ
التعريف بالمجلة والجهات الراعية لها:

“روح رشقية” هي دوريّة علم ّية الكرتون ّية ،وتع ّد من أبرز الدوريات العلم ّية االسترشاق ّية اإلرسائيل ّية ،والتي كانت

املتخصصني واملسترشقني اإلرسائيليني يف دراسات
تصدر ثالث مرات يف العام ،ويساهم فيها عد ٌد من أبرز
ّ
الرشق األوسط واإلسالم وثقافة املنطقة العربية ،وقد صدر عددها األول يف خريف  ،2005أما عددها الرابع عرش
ألسباب غري معلومة.
واألخري فصدر يف ديسمرب ((( 2011؛ إذ توقّفت عن اإلصدار
ٍ

ومن أواخر عام  2010صدرت النسخة االنجلبزية من هذه الدوريّة باسم  ،Sharqiyyaوالتي تضمنت ترجمة
((( -باحث مرصي متخصص يف االسترشاق اإلرسائييل
((( -ابراهيم عبد الكريم ،االسترشاق وأبحاث الرصاع لدى إرسائيل ،دار الجليل للنرش والتوزيع ،عامن  ،1992ص .186-179
((( -املرجع نفسه .ص .195-184
((( -انظرhttps://he.wikipedia.org/wiki/%D7 :
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من العربية إىل اإلنجليزية ألهم مقاالت وفصول املجلة((( .وكان من أبرز أعداد هذه النسخة االلكرتونية
من املجلة عدد خاص عن «الربيع العريب».
تصدر املجلة برعاية جهتني األوىل هي «الجمعية الرشقية اإلرسائيلية» ،والتي تح ّولت فيام بعد إىل

«الجمعية اإلرسائيلية لدراسات الرشق األوسط واإلسالم» ،وهي الجمعية األكرب يف إرسائيل التي تشمل
املتخصصني يف مجال الدراسات الرشقية ،ويعود تاريخ تأسيسها إىل عام  1949عىل
يف عضويتها كل
ّ

متخصيص ال ّدراسات الرشقية اإلرسائيليني ،وتهدف باألساس إىل جمع املعلومات
أيدي عدد من كبار
ّ
حول الرشق واإلسالم وتشجيع األنشطة البحث ّية اإلرسائيل ّية بهذا املجال(((.

أما الجهة الثانية ،فهي مركز «موشيه ديان ألبحاث الرشق األوسط وأفريقيا» بجامعة تل ابيب ،وهو

التخصصات يركز عىل دراسة التاريخ الحديث للرشق األوسط وأفريقيا(((.
معهد أبحاث متع ّدد
ّ

توصف املجلة بأنّها امتداد ملجلة «الرشق الجديد» اإلرسائيلية((( ،وهي مجلة إرسائيلية لدراسات

اإلسالم والرشق األوسط والدراسات األفروآسيوية ،كانت تصدر برعاية الجمعية الرشقية اإلرسائيلية منذ

عام  1949يف القدس من دار نرش «ماغنس» التابعة للجامعة العربية بالقدس ،أما اآلن فتُطبع بالجامعة
املفتوحة يف إرسائيل(((.

تعد «الرشق الجديد» ،املجلة األقدم يف ال ّدراسات االسترشاقية بإرسائيل ،واألشمل من حيث تن ّوع

موضوعاتها ،ويف بداياتها األوىل كانت تشمل أعدادها موضوعات متن ّوعة إال أنه منذ العدد الـ 31منها

عام  1986وحتى العدد الـ 47منها الصادر عام  2007تم تخصيص كل عدد ملوضوع معني .كام أنها
يف البداية كانت تصدر بشكل ربع سنوي أما اآلن فتصدر بشكل سنوي(((.
أهداف المجلة ومجاالت اهتماماتها:

تهدف املجلة باألساس إىل استغالل محتوى االنرتنت الرثي وامل ُح َدث دامئًا؛ بهدف نرش مقاالت

وتخصص من بني
وموضوعات ته ّم الدارس للشؤون الرشق أوسط ّية واإلسالم وثقافة املنطقة العربية،
ّ
مجال لكتابات الطلبة اإلرسائيليني
ً
فصولها
املتخصصني يف هذا املجال عالوة عىل األساتذة الجامعيني(((.
ّ
((( -املرجع نفسه.
((( -املوقع الرسمي للجمعية عىل االنرتنت /http://www.meisai.org.il
((( -املوقع الرسمي للمعهد عىل االنرتنت https://dayan.org/content/about-moshe-dayan-center-mdc
((( -انظرhttps://he.wikipedia.org/wiki/%D7 :
((( -انظرhttps://he.wikipedia.org/wiki/%D7 :
((( -املرجع نفسه.
((( -مقدمة أعداد املجلة.

مجلة "روح شرقية" اإلسرائيلية

واملؤسسات سواء الجامعيّة أو غري
كام تهدف املجلة إىل توثيق الصالت الفكريّة والبحثيّة بني الجهات
ّ

املتخصصة يف دراسات اإلسالم والرشق األوسط ،ال سيام عقب تدشني عدد من األقسام
الجامعيّة اإلرسائيليّة
ّ

املتخصصة يف هذه الشؤون مؤخ ًرا .عالوة عىل زيادة دائرة املهت ّمني بالدراسات االسترشاقية
العلم ّية بالجامعات
ّ

املتخصصني وحسب ،بل
يف إرسائيل ،وتحويلها إىل ما يُشبه (املنتدى الفكري) لتبادل األفكار واآلراء ليس بني
ّ

أيضً ا بني جمهور املهتمني بهذا النوع من الدراسات(((.

ووفقًا للتعريف باملجلّة يف مقدمة أعدادها ،فإ ّن اهتامم موضوعاتها األسايس هو يف التاريخ ،عالوة عىل

الرؤى الثقاف ّية للمجتمعات العرب ّية املحيطة بإرسائيل ،وأنّها تهدف باألساس إىل نرش موضوعات مستقاة من

سمينارات ومقاالت رأي ،وكذا مقاالت حول موضوعات تاريخية وتاريخية -جغرافية.

تتض ّمن املجلة كذلك أقسا ًما تتمحور حول موضوعات السينام ،املوسيقى ،األدب ،عروض الكتب

ومواقع االنرتنت ،وترجمة الوثائق الخاصة باليهود يف بلدان املنطقة العربية.
أهم الموضوعات:

بنظر ٍة عام ٍة عىل موضوعات املجلّة نلحظ أنها ترتكز عىل تأثري اإلسالم وتعاليمه ومصادره األساسية ويف

مقدمتها القرآن الكريم عىل املجتمعات اإلسالمية يف العرص الحديث ،سواء ثقافيًا أو اجتامعيًا أو حتى سياسيًا،
السني -الشيعي
ال سيام يف الحقبة التي ُعرفت بـ«الربيع العريب» وما بعدها ،مثال بحث بعنوان «مشكلة الخالف ُ
يف املايض والحارض عىل محك الربيع العريب» لسمري بن الييش بالعدد الـ ،14شتاء .2011

ريا من بني موضوعات املجلة ،وكان من أبرز
وبطبيعة الحال نال الرصاع العريب – اإلرسائييل ح ّي ًزا كب ً
املوضوعات حول ذلك ،مقال بعنوان «السالم الهش ،إرسائيل والفلسطينيون والرشق األوسط» بقلم يائري

هرشفيلد ،بالعدد األول ،خريف .2005

ركزت املجلة كذلك عىل املوضوعات األدبية ،ال سيام األدباء املعارصين يف العامل العريب مثل نجيب

محفوظ وجامل الغيطاين ،مثل مقال «صورة املرأة يف أدب جامل الغيطاين» بالعدد رقم  ،13ربيع .2011

مهم يف املجلّة ،ومن أبرز أمثلتها مقال املسترشق والصحفي
أما الدراسات اإلسالمية ،فاحتلّت ح ّي ًزا
ًّ
اإلرسائييل مردخاي كيدار بعنوان «حول اإلسالم والحداثة ودور النظريات» ،يف العدد  3خريف .2006
كام نرشت املجلة عد ًدا من املوضوعات التي تتعلّق بالقرآن الكريم ،والتي تتضح من خالل الفهرس اآليت:
((( -املرجع نفسه.
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فهرس الموضوعات الخاصة بالدراسات القرآني�ة

م

عنوان الموضوع

المؤلف

رقم العدد

سنة ش
الن�

1

الرشيعة واملنهج يف املجتمعات
القبائلية بالعامل اإلسالمي الحديث

اهارون اليش

1

2005

2

بني الحداثة الغربية والحداثة
اإلسالمية :القراءات الحديثة للقرآن
امنوذجا /طه عبد الرحمن

يوسيف سوفري

2

2005

3

مثاين مدارس فقهية وفقه األقليات

شامي فيشامن

4

2006

4

لنفهم الجهاد ،حول كتاب ديفيد
كوك understanding jihad

ايليه لنداو-
تيرسون

4

2006

نباتات القرآن :التاريخ والثقافة
ُ

)Plants of the Qur’an: History & culture(1

املؤلف:
شاهينا غدنفر
()Shahina Ghazanfar

لغة الكتاب
الرسام
ّ
النارش

تاريخ النرش

عدد الصفحات

االنجليزية

Sue Wickison

الحدائق النباتية امللَكية-كيو (اململكة املتّحدة)

 31آب 2021
192

(1)- https://www.amazon.com/Plants-Quran-History-Shahina-Ghazanfar/dp/1842467174
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ّ
الرسم للكتاب:
الوصف
ي
يستعرض النباتات املذكورة يف القرآن ويتض ّم ُن خمسني رسم ٍة
كتاب
كتاب "نباتات القرآن" هو أول
ٍ
ُ
ُ
تنبض بالحيويّة.
حديثة
ُ
ُيث ُِّل القرآ ُن أحد النصوص الدينية التأسيسية يف العامل ،ويُشك ُِّل مصدرا ً للحكمة والهداية الروح ّية

لـ 1.8مليار ُمسلم حول العامل .بُحث القرآن كعملٍ
يب
ٍ
تاريخي ف ّني ،وكمثا ٍل عىل الشعر والنرث العر ّ

الكالسييكّ ،وكدستو ٍر أخالقي ،ولكن بقي بُع ٌد واح ٌد من دون استكشاف وهو النباتات املذكورة فيه.
ٍ
ُ
ُ
نباتات مثل الرمان
تتناول املؤلّفة
يتناول النباتات يف كتاب القرآن املق ّدس.
يُ َع ُّد هذا الكتاب أول إصدا ٍر

كطعام أو دواء أو مادة
والعنب والزنجبيل والثوم ،وت ُوضِّ ح السياق الذي ذُكرت فيه هذه النباتات ووظيفتها
ٍ

تجميلية أو حتى توفريها للظل ،وت ُعيد صياغة الروابط التاريخية والثقافية للنباتات الثالثني األكرث بروزا ً يف

القرآن .يتض ّم ُن الكتاب موار َد ذكر هذه النباتات يف القرآن ،ورشحاً تفصيلياً ألصل تسمياتها ،ووصفاً لها.

كتاب يحوي
كل نبتة فأضحى هذا العمل أول
الرسامة سو ويكينسون رسوماً جميل ًة ومل ّونة عن ّ
ٍ
ْ
أضافت ّ
والرسامة يف رحل ٍة رائعة مع نباتات الرشق
مجموع ًة من الرسومات عن النباتات القرآنية .تأخذنا املؤلّفة
ّ
ٍ
كتاب يُلقي ضوءا ً جديدا ً عىل الركيزة األدبيّة
برسومات حيويّة ،يف
انبعثت إىل الحياة
األوسط املهمة التي
ٍ
ْ

عاملي.
لدينٍ
ّ

القرآن الكريم يف الفكر االسترشاقي املعارص
(مقاربات ّ
نقدية ملوسوعة القرآن ـ ليدن)

عنوان الكتاب
القرآن الكريم يف الفكر االسترشاقي املعارص
(مقاربات نقديّة ملوسوعة القرآن  -ليدن )-

الكاتب
لغة الكتاب
السلسلة
النارش
تاريخ النرش
رقم الطبعة
عدد الصفحات

مجموعة مؤلفني
العرب ّية
سلسلة القرآن يف الدراسات الغربيّة 9
املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيج ّية
2021
1
 648صفحة

هذا الكتاب هو جهد مجموعة من الباحثني الذين شاركوا يف املؤمتر ،الذي عقده املركز اإلسالمي للدرسات
االسرتاتيج ّية تحت عنوان" :املؤمتر الدويل األ ّول ،القرآن الكريم يف الفكر االسترشاقي املعارص –مقاربات نقديّة
علمي يحوي مجموعة من البحوث والدراسات املتمحورة حول
واملخصص لنقد مرشوع
ملوسوعة القرآن (ليدن)
ّ
ّ
موسوعي ت ّم تأليفه بأقالم مجموعة من املسترشقني الغربيني من
عمل
القرآن الكريم والقضايا املرتبطة به ،وهو ٌ
ٌّ
مختلف دول العامل الغريب ،صدر باسم" :موسوعة القرآن" (ليدن) (.)Encyclopaedia of the Quran
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محتوى الكتاب:
 مقدمة املركز املدخل :القرآن والدراسات القرآن ّية يف املوسوعات القرآن الكريم يف الدراسات االسترشاقيّة املعارصة –موسوعة ليدن القرآنيّة يف ضوء تحليل املضمون- موسوعة القرآن (ليدن) –مقاربات نقديّة يف منهج ّيتها ومسارات تنفيذها- هيئة القرآن وبنيته –دراسة نقديّة آلراء أنجليكا نويفرت- لغة القرآن وأسلوبه يف موسوعة القرآن (ليدن) عرضً ا ونق ًدانص القرآن يف كلامت أنجليكا نويفرت
 اضطراب ّ النسخ يف موسوعة القرآن الكريم (ليدن) نقد مقالة "تفسري القرآن يف مطلع العرص الحديث واملعارص"جا)
 االعتقادات يف موسوعة القرآن ليدن (مدخل اإلميان والكفر منوذ ً اإلنجيل يف القرآنجا)
 التّح ّيز املعريف يف موسوعة ليدن القرآن ّية (مداخل األنبياء أمنوذ ً ال ّدراسات الفقهيّة يف موسوعة القرآن –ليدن -مقاربات نقديّة (الترشيعات العباديّة يف موسوعة القرآن– ليدن
 التّع ّدديّة الدين ّية والقرآن الكريم –قراءة تحليل ّية نقديّة- -االختيار االنتقايئ والبيان الال متوازن للمعلومات يف موسوعة القرآن (ليدن)

يوسف  -تغيري الصور .صور التغيري

ّ
مقاربات علم عمق النفس ّ
لقصة يوسف يف الكتاب املقدس والقرآن
Josef - Wandlung der Bilder. Bilder der Wandlung

)(1

Tiefenpsychologische Näherungen an die Josefsgeschichte der Bibel und des Koran

تحرير :منشورات األندلس

لغة الكتاب

األملانية

النارش

Vandenhoeck & Ruprecht

السلسلة

تاريخ النرش

الدراسات الكتابية والالهوتية ،املجلد 189
الطبعة األوىل2021 ،

تقديم الكتاب:
قصة يوسف هي واحدة من أشهر القصص يف الكتاب املق ّدس العربي ،فلم يقع االقتصار عىل تفسريها من
ّ

قصة
قبل املفرسين ،بل وقع تحديثها واستكاملها يف العصور القدمية وأواخر العصور القدمية .وهذا يشمل أيضً ا ّ

يوسف يف القرآن.

(1)- https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/56921/josef-wandlung-der-bilder-bilder-der-wandlung
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ويف هذا الكتاب ،يت ّم تتبّع تاريخ يوسف يف مراحل من ّوه ،وأل ّول م ّرة ،يت ّم تفسريه من منظور علم عمق

قصة يوسف نفسها عىل أنّها عمل ّية تف ّرد لطفل
النفس .فبمساعدة املبادئ التأويلية لعلم عمق النفس ،تظهر ّ

مصاب بصدم ٍة نفسيّ ٍة ،بعد مراحل من الوحدة واإلذالل يف ٍ
ريا
بلد
ٍ
أجنبي ،يجد نفسه يف بلد أجنبي وميكنه أخ ً
ٍّ
الذهاب إىل األرسة املنشأ بطريقة االدخار .إ ّن صور التغيري ،املرتبطة بشكل يوسف لق ّراء اليوم ،مصحوبة أيضً ا

لقصة يوسف يف الصور اليهوديّة
بتغيريٍ يف الصور :هكذا يتم وصف اللهجات املختلفة والديناميكيات ال ّنفسيّة ّ
واملتغيات الطارئة عليها.
واملسيح ّية واإلسالم ّية
ّ

"قصة يوسف املعروضة يف تكوين  50-37هي واحدة من أكرث القصص
قال كونراد شميد حول الكتابّ :

إثارة لالهتامم يف الكتاب املق ّدس .وقد نجحت نورا شميدت يف تتّبع تط ّور شخص ّية يوسف يف علم عمق

النفس ،وبالتايل إعادة بناء الديناميات الرسديّة للنسختني التوراتية والقرآنية .وعليه فإ ّن الكتاب ميثل إطاللة
جديدة عىل قصة يوسف وإضافة مه ّمة للبحوث السابقة".

إل
وقالت أنجليكا نيوورث" :عىل ال ّرغم من أ ّن شخص ّية يوسف هي جزء من رشيعة املعرفة الغرب ّية لديناّ ،

أ ّن متثيل صورته القرآنيّة مفقود متا ًما حتى اآلن .وقد تم إهامل خصوبة القراءة ال ّنفسيّة ،خاصة بالنسبة للقصص
القرآين ،والتي غال ًبا ما تكون موضّ حة يف الروايات فقط .وعليه عملت نورا شميدت عىل س ّد هذه الفجوة".

جم ّلة البيان لدراسات القرآن واحلديث

)Al-Bayan: Journal of Qur'an and Hadith Studies(1
صدر العدد التاسع عرش من مجلّة البيان لدراسات القرآن والحديث يف  23أفريل  ،2021وهي مجلّة أكادمي ّية

متخصصة يف دراسات القرآن والحديث باللغات االنجليزية والعربية واملاليزيّة .وقد تض ّمن هذا العدد مجموعة
ّ

من املقاالت حول القرآن والحديث .وفيام ييل نعرض للمقاالت
رصا:
املتموضعة حول القرآن الكريم ح ً
"التعصب الدّ يني" و"الجهل املقدّ س"؛
املقالة األوىل :الصلة بني
ّ
مناقشة يف الحريّة الدين ّية من خالل القرآن والحديث ،للباحث عيل
حسن ّية

جاء يف ملخّص املقالة :يف الوقت الحارض ،ويف أربعة أركان من
العامل ،هناك مجموعات تنتهك كرامات اإلنسان واألنظمة االجتامع ّية

باسم الدين .إ ّن وجود مثل هذا املعتقد يرجع إىل املفاهيم الخاطئة
حول الدين ،خاصة عند الحديث عن اإلسالم مقابل الغرب .ويف
اآلخري ،يحدث "التسامح" يف مجتمع تعيش فيه مجموعات اجتامع ّية

الصحيح
وأحزاب مختلفة مع معتقدات وعادات مختلفة .ومع ذلك ،فإ ّن األفكار املختلفة املتعلّقة باملعنى ّ
أساسا يف اإلسالم من القرآن والحديث النبوي ،أ ّدت إىل تناقض مامرسات الطوائف
ملصطلح التّسامح ،والتي تأيت
ً
الدينيّة املختلفة .وعليه ،تهدف هذه املقالة ،القامئة عىل املنهج الوصفي التحلييل ومن خالل املفاهيم القرآنيّة

وخاصة
والتّعاليم التقليديّة واإلسالم ّية ووجهات نظر املفكرين ،إىل مناقشة مدى وحدود التّسامح يف اإلسالم،
ّ

فيام يتعلّق بالحريّة ،وكيف تؤ ّدي املفاهيم الخاطئة عنها إىل ظاهرة كارثة "الجهل املقدس" .وت ُظهر املقالة العالقة
عصب والجهل املق ّدس والراديكالية واالفتقار إىل الفهم السليم للدين ونقص الحرية الدينيّة.
الهادفة بني التّ ّ

(1)- https://www.academia.edu/45656782/Apports_et_pi%C3%A8ges_de_la_synoptique_coranique
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املقالة الثانية :نهج جديد يف صيغة املضارع العريب  -عدم تطابق املحتوى يف أربع ترجامت للقرآن ،للباحث

عمر الزواوي

يسعى الباحث يف هذه املقالة إىل تظهري التشابه بني أنظمة األزمنة باللغتني اإلنجليزية والعرب ّية ،ويظهر التم ّيز

الخاص باللغة العربيّة؛ إذ تفتخر اللغة العربية بالقدرة عىل التعبري عن املايض واملستقبل بأشكال ال تتوافق مع

ما تفعله اللغة اإلنجليزية .ميكن للغة العربية واإلنجليزية التعبري عن املستقبل واملايض يف الزمن الحايل .ومع
وخاصة العربية القرآن ّية ،لديها القدرة الفريدة عىل التعبري عن املستقبل يف شكل املايض
ذلك ،فإ ّن اللغة العربية،
ّ

واملايض يف شكله الحارض .يحظى عدم التطابق يف نظام الزمن العريب يف الرتجمة اإلنجليزية للقرآن باالهتامم
الكبري يف هذه املقالة ،كام تسعى املقالة إىل تقديم نهج جديد ملعالجة هذه املشكلة املهمة .وقد نظرت
الدراسة يف أربعة ترجامت ،هي ،Arberry’s :و  ،Yusuf Ali’sو  ،Pickthall’sو  .Asad’sحيث ت ّم اقرتاح منوذج
لتحليل التحديدات امله ّمة ملثل هذه الحاالت غري املتطابقة ،بنا ًء عىل متثيالت رسوم ّية لكل من  TOCو TOE

وشكل الربط .خلصت ال ّدراسة إىل أ ّن الرتجمة األكرث تناقضً ا هي ترجمة  ،Pickthallيف حني أ ّن  Arberryهي
األكرث ات ّساقًا عىل اإلطالق .وكشفت الدراسة أيضً ا أنه عىل ال ّرغم من أن  Asad’sال يتقن اللغة اإلنجليزية متا ًما

إل أنّه نجح يف إزالة عقبة الرتجمة املتوترة لعدم تطابق املحتوى مع الشكل يف معظم األوقات.
مثل ّ ،Arberry
املقالة الثالثة :تحفيز العصب الرأيس العارش بني الطرق الطبية الطبيعية والقرآن والسنة النبوية واملامرسات
اإلسالمية ،للباحثني :زينة العلمي وعالء الدين محمد أحمد
يتناول الباحثان يف دراستهام هذه العصب املبهم (العصب القحفي العارش) بني النظرة الطب ّية والنظرة القرآن ّية

يف املعالجة؛ حيث إ ّن العصب املبهم مسؤول عن العديد من الحاالت الفسيولوجية الحيوية والعديد من
اإلجراءات الحركية والحسية يف التجويف الصدري والبطن .ونظ ًرا ألهميته ،يقوم العلامء عاد ًة بتحفيزه كهربائ ًيا

يف حاالت طبيّة معيّنة ،أو بشكلٍ
طبيعي من أجل رفاهيّة األفراد .وتتمثّل غاية هذه الدراسة يف املقارنة بني الطرق
ٍّ

الطبيع ّية التي تحفّز العصب املبهم التي اقرتحها علامء التّرشيح وعلامء وظائف األعضاء واألطباء ،وبني ما جاء

يف القرآن والس ّنة وما مارسه املسلمون .ووجدت ال ّدراسة أ ّن العديد من املامرسات الطبيع ّية املوث ّقة التي تحفّز
العصب املبهم مذكورة بالفعل يف القرآن أو الس ّنة ال ّنبويّة .وخلص الباحثان إىل أ ّن بعض األساليب الطبيع ّية
صيّة اإلسالميّة واملامرسات اإلسالميّة.
لتحفيز العصب املبهم مذكورة يف العديد من املصادر ال ّن ّ

		

		

جم ّلة دراسات قرآن ّية
ّ
املجلد  ،23العدد الثاين

صدر العدد الجديد من مجلّة دراسات قرآن ّية (العدد الثاين ،املجلد ،23

سنة  ،)2021وقد تض ّمن مجموعة من األبحاث والدراسات القرآن ّية سلّطت

الضوء عىل مواضيع مختلفة ،وفيام ييل عرض للمقاالت الواردة يف العدد:
المقالة األولى:

مسح ملخطوطات قرآنية لالستخدام الشخيص موجودة يف مجموعات

تتبع جنيزة القاهرة ،مجدلني م .كونويل ونيك بوزيجاي (جامعة كامربيدج)
جنيزة القاهرة هي مستودع للنصوص التي تغطي أكرث من ألف عام من
التاريخ اليهودي ،مبا يف ذلك آالف املخطوطات العربية واليهودية-العربية،
والتي هي موجودة حاليًا يف مجموعات حول العامل .من بينها أجزاء بالخط العريب منها عىل األقل  25مخطوطة

أي منها أي آثار للكتابة العربيّة .وال تختلف سامتها عن مخطوطات القرآن الشخصية
قرآن ّية منفصلة ،وال يوجد يف ّ

املوجودة يف سياقات أخرى من حيث طبيعة الخطوط والصفات املادية للمخطوط .وتشري خصائصها املتن ّوعة

إىل أنّها وضعت يف الجنيزة يف مراحل زمنيّة مختلفة عرب تاريخها .وبالتايل فهي توفّر مجموعة بيانات تاريخيّة

متف ّرقة لدراسة الكتابة العربيّة ،ونقل القرآن ،وانخراط اليهود يف القرآن يف األرايض اإلسالميّة .وعليه ،تصف

هذه الدراسة  25مخطوطة قرآن ّية لالستخدام الشخيص من حيث تاريخها املادي والجانب اإلماليئ ،بينام تق ّدم
تعليقات عىل مكانتها يف الجنيزة وتاريخ القرآن.
المقالة الثاني�ة:

نظر إبراهيم يف النجوم وقوله" :إِنِّ َس ِقي ٌم" (الصافات :)89-88 ،دراسة أثر الحديث الصحيح عىل املعنى وقراءة

موضوع ّية تناظريّة للقصة يف سياق السورة والسور األخرى ،ندين مصطفى السليمي (جامعة امللك عبد العزيز)
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بحوث ودراسات

املفسين حول معنى ال ّنظر يف النجوم والسقم املقصود يف
يف هذه الدراسة تشري الباحثة إىل اختالف
ّ

الصحيح حول
قصة إبراهيم مع قومه يف سورة الصافات ،وترى الباحثة أ ّن االختالف يعود إىل الحديث ّ

املفسين للتوفيق بني اآليات والحديث ،مع تأكيد الكثريين عىل صدق
كذبات إبراهيم الثالثة ،ومحاوالت
ّ

املفسين مل يدرجوا الحديث ،وق ّدموا معنى يتناسب مع
إبراهيم واستخدامه املعاريض ،يف حني أ ّن بعض
ّ

سياق اآليات .كام وتهدف هذه ال ّدراسة إىل بيان معنى اآليات يف سياق السورة ،والسور التي ترتبط بالقصة:

الشعراء ،األنعام ،واألنبياء .وتستخدم ال ّدراسة نظريّة التّناظر وتفسري القرآن بالقرآن ،ثم نظرية املزاوجة بني
سوريت الصافات وص لبيان كيف تعرض السورتان املتتاليتان يف املصحف صفات إبراهيم ،وكيف ينعكس

القصة .وتؤكّد الباحثة أ ّن ال ّنظر يف سورة الصافات غري الرؤية للكواكب يف سورة
ذلك عىل فهم معاين
ّ
األنعام ،وأ ّن قوم إبراهيم كانوا يعرفون باعتقاده يف ربه قبل ذهابهم ،فلم ينظر ليوهم القوم باعتقاده يف
النجوم .ويف الخالصة ،تشري الباحثة إىل أ ّن ال ّنظر يف سياق السورة يشري إىل التّفكّر للكيد وتحديد الوقت،
السقم يف سورة الصافات يُشري إىل السقم البدين واملعنوي ،وأ ّن سوريت الشّ عراء واألنبياء ت ُظهر أ ّن القوم
وأ ّن ّ

جته.
ريا تؤكّد سورة ص ق ّوة إبراهيم وح ّ
فهموا املعنيني ،وأخ ً
المقالة الثالثة:

الحديث عن الحيوانات يف القرآن باملقارنة مع "املفضليات" ،نيكوالس باين (جامعة الرسبون)
جاء يف ملخص املقالة ما ييل :جرت دراسة املكانة التي يتيحها القرآن للحيوان :إ ّما عن طريق ال ّدراسة

ال ّنقديّة أو من خالل إطار الفهم الديني للقرآن .ويختلف ما نقوم به يف هذا البحث عن هذين االت ّجاهني
حيث يركز عىل املقارنة مع ما يف كتاب املفضليات ،وهي مجموعة من القصائد تقرتب يف وقتها ومكانها

جنسا
من القرآن .وسيظهر يف البحث أنه ليس يف املفضليات وال يف القرآن إشارة إىل الحيوانات باعتبارها ً

قامئًا بذاته ،ولكن القرآن يرسم نظا ًما بسيطًا لتقسيم العامل الحي .عىل عكس ما هو شائع ،مل يكن للشعراء

اهتامم أكرب بالحيوانات – فيام عدا ما يركب منها – من القرآن .ونظام قاعدة البيانات ()modelling network
يعيننا عىل اكتشاف أ ّن للقرآن وكتاب املفضليات اتجاهني مختلفني إىل ح ٍّد ٍ
بعيد يف ال ّنظر إىل الحيوانات.

وينبغي علينا أن نعيد ال ّنظر فيام هو شائع من أ ّن القرآن ظهر يف مجتمع بدوي مثلام لدى الشعراء معتم ًدا فوق

كل يشء عىل الحيوانات .وتعيننا املقارنة النصية الدقيقة عىل فهم أعمق لآلية  27من سورة الحج .وهو ما
ّ
ال يتاح لنا بدون الشعر.

مجلة دراسات ّ
قرآني�ة
المقالة الرابعة:

مراجعة ملصطلح "أحبار" يف القرآن الكريم يف سياق تاريخي ،رفائيل داسكالو (جامعة موناش)
يعالج رفائيل داسكالو يف مقالته هذه مصطلح "أحبار" الوارد يف القرآن الكريم؛ حيث إ ّن النقاش احتدم منذ فرتة

طويلة حول املقصود الدقيق بهويّة األحبار الواردة يف القرآن ،والذين هم من قادة الطوائف اليهوديّة .لذلك ،يق ّدم

فحصا جدي ًدا لهذا املصطلح يف سياقه القرآين ،وكذلك يف مثيالته من نصوص يهوديّة سابقة للمرحلة
داسكالو
ً
كل من ال ّدراسات األكادمييّة التقليديّة والحديثة للقرآن بهذا الخصوص.
ي ّ
القرآنيّة ،مع األخذ باالعتبار بشكلٍ ج ّد ٍّ
المقالة الخامسة:

القَدر العسري للزوجة املتمردة :الطبقية ،الطاعة والعقاب يف آية ([ )34:4اآلية  34من سورة النساء] ،ثاقب
حسني (جامعة كامربيدج)
يرى الباحث أ ّن الفهم العام لآلية  34من سورة النساء يف التفاسري القرآن ّية وكتب الفقه اإلسالمي قبل العرص

الحديث كان يُبيح للزوج رضب زوجته إذا كانت زوجته متَّهمة بـ "النشوز"؛ وهو مصطلح يطلَق عىل بعض أشكال

العصيان من جانب الزوجة .وهكذا ،فإنّه -طبقًا للتفسري التقليدي لآليّة -يُطلب من الزوجة طاعة زوجها ،ويكون

أول ،يق ّدم قراءة مع ّمقة لآلية يف
للزوج سلطة عىل زوجته .وبالتايل ،يُعالج الباحث يف مقالته ثالثة نقاط أساسيّةً :
سياقها األديب معي ًدا ال ّنظر يف التسلسل الطبقي بني الجنسني كام جاء يف اآلية ،ومسألة طاعة الزوجة لزوجها.

وثان ًيا ،يحاول الباحث -بعي ًدا عن أعامل التفاسري القرآن ّية وكتب الفقه اإلسالمي -إعادة تقييم املصطلح املركزي

يف اآلية "النشوز" يف ضوء استخدامه يف مواضع أخرى من القرآن ،والشعر الجاهيل واإلسالمي املبكر ،ويف بعض

زاعم أ ّن األدلّة ت ُظهر باطّراد أ ّن النشوز ال يُشري إىل عصيان الزوجة ،وإنّ ا رغبتها
بواكري األعامل األدبيّة اإلسالميّة؛
ً
جا ملطّفًا للخيانة الزوج ّية.
يف ترك الزوج مقرتنة عادة باالرتباط برجل آخر ،وبالتايل ميكن أن يكون يف اآلية عال ً

ريا ،يستكشف الباحث العالقة بني اآلية  34من سورة النساء ومفهوم "السوطة" يف الرتاث اليهودي ،وذلك حني
وأخ ً

يكون هناك اشتباه يف ارتكاب الزوجة للزنا .ويستخلص الباحث من دراسته وجود تداخل ملحوظ يف الترشيع
الخاص ب"النشوز" وترشيع "السوطة" الحاخامي ،ما يوحي بأ ّن الترشيعني يعالجان القضيّة نفسها.
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العلوم الباطن ّية والقرآن

من  4إىل  11سبتمرب 2021م
دعوة لتقديم األوراق
)Esotericism and the Qur’an / L’ésoterisme et le Coran(1

التيات الباطنيّة يف فهم القرآن الكريم،
تنظّم جامعة لوزان بالرشاكة مع جامعة جنيف مؤمت ًرا علميًّا حول ّ

وذلك بتاريخ  7-5ماي  2022مبدينة لوزان السويرسيّة ،وقد نرش منظّموا املؤمتر استكتابًا للباحثني
واملهتمني ألجل املشاركة .وقد جاء يف االستكتاب ما ييل:

ّ
الخلفية واألهداف:
يعلن القرآن نفسه أنّه رسال ٌة للبرشيّة جمعاء (عىل سبيل املثال األية  52من سورة إبراهيم ) .لكن هذا ال

يعني أ ّن آيات الوحي سهلة اإلدراك والفهم .لقد ط ّور الرتاث اإلسالمي مناهجه يف التفسري أو التعليق عىل
النص ،حيث إ ّن التفسري يرتكز عىل مجالني عىل وجه الخصوص -1 :اللغة -2 ،سياق حياة النبي الذي

نزلت فيه اآليات املختلفة.

املفسون األوائل أحيانًا أ ّن بعض الجوانب كانت مفهومة بشكل أفضل من قبل املتح ّدثني
الحظ
ّ

باللّغة العربيّة ،أو أ ّن أصحاب النبي كان لديهم فه ٌم أفضل للرسالة؛ ألنّهم كانوا حارضين عند نزول الوحي،
اللزمة.
ألي شخص لديه القدرة الفكريّة ّ
ولكن -بشكل عام -علم التفسري متاح ّ

(1)- https://iqsaweb.wordpress.com/category/calls-for-papers/

ّ
الباطني�ة والقرآن
العلوم

ومع ذلك ،فقد ظهرت مذاهب مع ّينة -منفصلة عن مدارس التفسري -ربطت الفهم الحقيقي للقرآن بأفراد

التيات الباطنيّة .وقد اشتهر التفسري الباطني
معيّنني وبطرقٍ معيّنة ليست متاح ًة للجميع ،وهي املذاهب أو ّ

للنصوص اإلسالم ّية يف مختلف التّقاليد الصوف ّية والشيع ّية .ويف هذه التقاليد ،فإ ّن مفهوم التح ّول الدائم
للوجود (مبعنى التأويل الهادف إىل معرفة املعنى الخفي) وثنائية الظاهر  /الباطن يعنيان ،عىل نحو ال مف ّر
منه ،أ ّن القرآن يبقى ،يف املعنى ،غري مكتملٍ بدون حكمة وخربة بعض املفرسين املتم ّيزين.

تختلف األساليب واملذاهب بشكلٍ كبريٍ بني عرفاء الشيعة وعلامء الصوفيّة حول كيفيّة الوصول إىل الباطن

أو فهمه .فهناك العديد من االختالفات يف طريقة وصول الصوف ّية إىل جوهر التّأ ّمل الشّ خيص ،كام أ ّن التّعاليم
خواصه .وقد قامت بعض الت ّيارات ،مثل
يعب عن بعض األمور الخف ّية إىل بعض
ّ
الشيع ّية ترى أ ّن اإلمام الحي ّ

الحروفيّة أو البكتاشيّة ،بدمج هذه املامرسات الشيعيّة والصوفيّة بشكل مثمر.

أسس املذهب الشيعي املبكر عقيد ًة ثنائ ّيةً ،والتي مبوجبها يكون الشكل الظاهري للوحي متض ّم ًنا
لقد ّ

حا لفئ ٍة قليل ٍة قادرة عىل فهمه وحفظه.
جان ًبا خف ًّيا (الباطن) ،ويكون هذا متا ً

مييل غالبيّة العلامء إىل معاملة هذه الجامعات وميوالتها عىل أنها متثّل تقاليد خارجيّة عن الدين ،بل هي

تأويالت كتابيّة دخلت يف اإلسالم .ومع ذلك ،فهي متثل مامرسات مجموعة واسعة من الجامعات واملذاهب
التي أنتجت وحافظت عىل مجموعة كبرية من املصادر متت ّد عىل مدى اثني عرش قرنًا عىل األقل.
الهدف:

الهدف من هذا املؤمتر ،هو تقييم هذه االستخدامات الباطنيّة للقرآن ،وفحص كيفيّة ارتباطها ببعضها البعض

وبالتقاليد واألساليب غري الباطن ّية ،لوضعها يف السياق األوسع الستخدامات املسلمني وتفسرياتهم للقرآن.
تدعو لجنة املؤمتر الباحثني إىل تقديم مقرتحاتهم يف املجاالت التالية:
أ) مكانة القرآن ودوره يف الفكر الباطني ،سواء أكان ذلك تفرسيًا أم الهوتيًا أم فقهيًا.

ب) هريمينوطيقا التأويل (األساليب ،املصادر ،االجتهاد) التي حشدها املؤلفون الصوفية والشيعة لتفسري
آيات قرآن ّية مع ّينة ،ومن هناك ،تأسيس وإضفاء الرشع ّية عىل مذاهبهم ،سواء أكانت ذات طبيعة الهوت ّية (عىل
سبيل املثال التوحيد) أم فقه ّية (مثل مكانة املرأة)؛
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أخبار

ص القرآين ودورها يف إدامة أو تجديد
ج) املكانة االجتامعيّة للشخصيات الدينيّة املتاح لها تفسري ال ّن ّ

التّقاليد الروحية أو الفقهيّة السابقة؛

د) العالقة املتبادلة بني تط ّور علم التأويل والبيئة الفكرية للمؤلفني املعنيني.
وجاء يف االستكتاب أيضً ا" :نحن مهت ّمون بشكلٍ خاص باملساهامت التي ستجعل ال ّرابط بني هذه

اللهوت ،والتفسري
خصصات التي يتم ال ّنظر فيها عاد ًة بشكل منفصل ،أي ،الفقهّ ،
التّقاليد الباطن ّية وتلك التّ ّ
القرآين.

كل جهد ممكن لتمويل تكاليف سفر وإقامة املشاركني.
سيتم بذل ّ
كام أنّه يوجد مخطّ ٌ
ط لنرش املقاالت بعد مراجعتها يف عام ( 2023باللغتني اإلنجليزية والفرنسية).
وتطلب إدارة املؤمتر إرسال ملخص من  200إىل  300كلمة ،يف نص رسالة عرب الربيد اإللكرتوين

إىل املنظّمني.

املوعد ال ّنهايئ لتقديم امللخّصات 25 :يونيو .2021
المنظمون:
 -الربوفيسور بروس فادج ( ،)Bruce Fudgeقسم اآلداب واللغات املتوسطية والسالفية والرشقية

(جامعة جنيف ،سويرسا)

Bruce.Fudge@unige.ch
 وسام حالوي ،معهد التاريخ وأنرثوبولوجيا األديان (جامعة لوزان ،سويرسا)wissam.halawi@unil.ch

دعوة لتقديم املقرتحات:

مناهج جديدة للتأويل القرآين يف العالم اإلساليم
Special Issue "New Approaches to Qur'anic Hermeneutics in the
)(1
”Muslim World

تخطّط مجلّة األديان

(((

ٍ
خاص بعنوان" :مناهج جديدة للتأويل القرآين يف العامل
إلصدار عد ٍد

كل من الدكتور هاكان كوروه والدكتور إسامعيل البريق .ويف التفاصيل أوردت
اإلسالمي" ،يح ّرره ّ

املجلّة يف خربها الصادر بتاريخ  10ماي  2021ما ييل:
معلومات اإلصدار الخاص:

تخصصات ال ّدراسات اإلسالم ّية ،باعتباره
خاص ًة تحت مظلّة واسع ٍة من
إ ّن للقرآن وتفسريه مكان ًة
ّ
ّ

مصد ًرا أساس ًّيا لإلسالم .يف ال ّدراسات القرآن ّية ،تعترب املناهج املعارصة للتفسري القرآين مجالً يحتاج
ٍ
تحديث مستم ٍّر مبشاركة فاعلني جدد.
إىل

يناقش هذا العدد الخاص من مجلة األديان (" )ISSN 1444 - 2077مناهج جديدة للتأويل القرآين يف

العامل اإلسالمي" ،أي املناهج التي تلعب دو ًرا مح ّد ًدا يف تفسري القرآن يف العامل اإلسالمي الحديث.
وسيحلّل هذا العدد بشكلٍ
نقدي الجهود الفكريّة لفهم القرآن يف العرص الحديث من قبل مفكّرين
ٍّ
ٍ
خلفيات لغويّ ٍة وجغراف ّي ٍة مختلف ٍة.
مسلمني معارصين من

ت ّم تطوير القراءات الجديدة للقرآن ،التي بدأها السيد أحمد خان (تويف عام  )1898واستم ّرت مع
(1)- https://www.mdpi.com/journal/religions/special_issues/Muslim_World
ومتخصصة حول األديان وعلم الالهوت ،وتنرش شهريًا عىل
التخصصات وخاضعة للتحكيم،
((( -األديان هي مجلة دولية متعدّدة
ّ
ّ
اإلنرتنت بواسطة .MDPI

57

58

أخبار

أعامل محمد عبده (املتوىف  ،)1905ومن خالل أسامء مه ّمة مثل ال ّراحل فضل الرحمن (املتوىف عام
 ،)1988محمد أركون (ت  ،)2010ونرص حامد أبو زيد (ت  ،)2010جنبًا إىل جنب مع املناهج
املعارصة.

لقد أ ّدت مشاركة الكاتبات املسلامت النسويات يف املناقشات حول قراءتهن للقرآن إىل توسيع دائرة

هذه املقاربات املعارصة .ومن املمكن أيضً ا العثور عىل أمثل ٍة مامثل ٍة لهذه املقاربات بنا ًء عىل التفسري
اللغوي والتاريخي يف العامل الشيعي .يناقش هذا العدد الخاص املدى الذي ميثّله هؤالء وغريهم من
أي دراسة لتفسري القرآن مناسبة
الشخصيات القياديّة يف مقارباتهم للقرآن يف العامل اإلسالمي .وهل هناك ّ

لألرض ّية ال ّنظريّة التي طرحتها هذه املناهج الجديدة؟ أم أ ّن الجهود املعارصة يف العامل اإلسالمي تجري

يف إطار يتجاوز األسامء املذكورة أعاله؟ إذا كان األمر كذلك ،فام هي الوسائل والطرق امله ّمة التي
جهت تفسريات القرآن الحديثة؟
و ّ

سيتم تغطية املوضوع من املناهج السلفية أو األدبيّة الحديثة للقراءات الفلسفيّة املختلفة .وسيتناول

هذا العدد مسائل التّمثيل والتّصنيف يف املناهج املعارصة للقرآن بطريقة تشمل العامل اإلسالمي العام
بخلف ّياته اللغويّة والجغراف ّية املختلفة.

تحرير:
 الدكتور هاكان كوروه :مركز ال ّدراسات اإلسالم ّية والحضارة ،جامعة تشارلز ستورت ،أسرتاليا.االهتاممات :تفسري القرون الوسطى للقرآن (التفسري الكالسييك)؛ التفسري الحديث للقرآن؛ الفكر

اإلسالمي املعارص؛ نظريات الرشيعة اإلسالميّة (أصول الفقه) والفقه؛ الرشيعة اإلسالمية واملامرسات
يف العرص الحديث؛ الراديكالية واأليديولوجيات الالهوتية ومكافحة التطرف؛ علم الكالم اإلسالمي؛

الالهوت املقارن والعالقات بني األديان.

الدكتور إسامعيل البريق :مدرسة الالهوت بالجامعة الكاثوليكية األسرتالية ،أسرتاليا.
االهتاممات :الدراسات اإلسالمية؛ الدراسات القرآنية؛ حوار األديان؛ املسلمون يف العامل الحديث؛

التفسري اإلبايض؛ حركة حزمت؛ التّص ّوف اإلسالمي.

عقد دراسات عليا (منحة دكتوراه)
يف حقل الدراسات القرآن ّية

احلواريون يف التفسري اإلساليم
Les apôtres de Jésus (ḥawāriyyūn) dans l’exégèse coranique
اللهوت يف
كل من معهد أبحاث الديانات والروحانيّات والثقافات واملجتمعات( ،)RSCSوكلّية ّ
أعلن ّ

جامعة لوفني الجديدة ( )Université de Louvain la Neuveعن منحة لتحضري شهادة الدكتوراه .إىل
يتعي عىل الطالب/ة الباحث املمنوح إعداد وصوغ وتنفيذ مشاريع علم ّية يف ميدان
جانب إعداد أطروحته/اّ ،

ال ّدراسات القرآن ّية (حلقات بحث ،ندوات ،محارضات ،إلخ) ،وذلك تحت إرشاف األستاذ مهدي عزيِّز.

يحمل مرشوع األطروحة عنوان « حواريو املسيح يف التفاسري القرآنية » ،ويهدف إىل استقصاء رسديّات

ريا يف العصور الوسطى والحديثة واملعارصة حول تالمذة املسيح ودراسة التص ّورات
ّ
املفسين األكرث تأث ً
املرتبطة بهذه الشخص ّيات .كام يعمل البحث عىل تحديد االختالفات -إن وجدت -بني ت ّيارات التّفسري

اإلسالمي الكربى الس ّن ّية والشيع ّية والصوف ّية والعقالن ّية ،يف تعاملها مع الحواريني .ويسعى البحث إىل

املفسين
ِم يف تشكّل نظرة
معرفة ما إن كانت التص ّورات حول الحواريني قد لعبت دو ًرا
ًّ
خاصا و ُمه ًّ
ّ
لعل مقاربة موقع الحواريني يف القرآن وتفاسريه تفتح الباب لتأ ّم ٍ
الت
املسلمني إىل املسيح ّية بصور ٍة عا ّمةّ ،
اللهوت ّية التي يثريها سؤال حوار األديان.
جديد ٍة حول التح ّديات ّ

م ّدة العقد  24شه ًرا تبدأ يف  1جانفي/كانون الثاين  ،2021وتنتهي يف  31ديسمرب/كانون األ ّول

 ،2023مع إمكانيّة متديد البحث سن ًة إضافيّة واحدة ،رشيطة حصول الطالب/ة الباحث/ة عىل تقييم

يب وعىل موافقة مختلف هيئات التمويل املعن ّية باملرشوع سواء من داخل الجامعة ( )FSRأو من
إيجا ّ

خارجها (.)F.R.S.-FNRS, FRESH

يتلقّى الطالب/ة الباحث/ة دخالً شهريًّا حسب القوانني املعمول بها يف جامعة لوفني الجديدة فيام

يتعلّق مبنح الدراسات العليا .يعفى هذا الدخل من الرضائب لك ّنه يخضع القتطاعات التأمني االجتامعي.
خاصة دراسات التفسري ،واأللسن ّيات
كل من حقول ال ّدراسات اإلسالم ّية والقرآن ّية،
تندرج األطروحة يف ّ
ّ

واللهوت اإلسالمي ،وتهت ّم بأسئلة حوار األديان.
العربيّة ّ
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المؤهالت المطلوبة:
يشرتط يف املرتشّ ح/ة:
 أن يكون حاصالً عىل درجة املاسرت أو ما يعادلها يف حقل ال ّدراسات العرب ّية واإلسالم ّية.خصوصا يف حقل
 أن يتقن العرب ّية الفصحى الكالسيك ّية والحديثة مبا يكفي لقراءة وتحليل املصادرً

التفسري.

 -أن يتقن الفرنسيّة واإلنكليزيّة ،وهام لغتا البحث ،وتُرتك للطالب/ة الباحث/ة حريّة كتابة أطروحته باللغة

خاصة للمشاريع التي يل ّم أصحابها باألملان ّية إضاف ًة إىل هاتني اللغتني.
التي يشاء منهام .ستوىل عناية
ّ
 -أن يكون قاد ًرا عىل ح ّد سواء عىل العمل مبفرده وضمن فريق متع ّدد االختصاصات.

ّ
الجدول الزمين:

تاريخ فتح الرتشّ ح 1 :سبتمرب .2020
تاريخ اإلقفال 15 :أكتوبر/ترشين األ ّول  2020منتصف اللّيل (بتوقيت مدينة بروكسل).
فرز الرتشّ حات ومقابلة املرتشّ حني عن طريق التّداول بالفيديو :من  15أكتوبر/أيلول إىل  15نوفمرب/

ترشين األ ّول .2020

اإلعالن عن ال ّنتائج 1 :ديسمرب/كانون األ ّول ،2020
بداية العقد 1 :جانفي/كانون الثاين .2021
يجب عىل املرتشّ حني تقديم الوثائق التّالية:
رسالة ترشُّ ح
سرية حياة مهن ّية ()CV
جامعي منشور.
فهرس ومق ّدمة وخامتة رسالة املاسرت أو ما يعادلها ،أو نسخة من عمل
ّ
يرسل ملف الرتشّ ح إىل األستاذ مهدي عزيِّز عىل العنوان التّايل:
mehdi.azaiez@uclouvain.be
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المعاصر

املوضوع:
تصور حول املشاريع القرآن ّية ضمن سلسلة
القرآن يف الدراسات الغرب ّية

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

فيام ييل عرض للمشاريع القرآن ّية املنوي إنجازها هذا العام ويف الفرتة ّ
اللحقة إن شاء الله تعاىل

ت

اسم ش
الم�وع /الكتاب

1

مرشوع نقد تاريخ القرآن /نولدكه

2

مرشوع أعالم املسترشقني ()1

3

4

5

دراسة نقديّة لكتاب (تصحيح القرآن)
للمسترشق دنيل آالن بروكري

أثر املسترشقني يف الحداثويّني
ين وعلومه
يف مناهج فهم ال ّن ّ
ص القرآ ّ
القرآن واملسترشقون
دراسات نقديّة ملباين املسترشقني
حول القرآن الكريم

النوع :ش
م�وع ث
بح�،
ي
كتاب
مرشوع بحثي /مجموعة

باحثني

كتاب عدد 2

الوضع
الفعل
ي
قيد اإلنجاز
قيد اإلنجاز

كتاب من تأليف د.

مرتىض توكيل ،أمري حسني قيد اإلنجاز

فراستي

أطروحة /كاظم جواد

كاظم الحكيم/

سلسلة مقاالت قرآن ّية من

مجلّة دراسات استرشاقيّة

قيد تعديل

مالحظات

املركز
أنجز
قيد

اإلخراج
الفني

وقت
اإلنجاز
ت
المف�ض
نهاية
2021
نهاية

2021
نهاية

2021
نهاية

2021
نهاية

2021

بوصلة االسشرتاق المعاصر

مرشوع بحوث نقديّة حول كتاب:

6

قرآن املؤ ِّرخني املطبوع بالفرنسية يف

7

شبهة اقتباس وأخذ القرآن من العهدين

8

مرشوع أعالم املسترشقني ()2

9
10

فرنسا( :نوفمرب (ترشين الثاين) )2019

قيد

مرشوع بحثي /مجموعة

باحثني

التفاوض

مع جامعة
اإلمام

مرشوع كتاب ،أو عدة
باحثني

الصادق(ع)
سيعلن عنه
قريباً

للعام

القادم
للعام

القادم

سيعلن عنه

للعام

مرشوع نقد مباين ومناهج املسترشقني مرشوع بحثي /مجموعة

قيد

للعام

مرشوع بحثي /مجموعة

قيد

استكامل السلسلة

يف الدراسات القرآنية

مرشوع نقد مدارس االسترشاق يف

الدراسات القرآن ّية

باحثني

باحثني

قريباً

القادم

التخطيط

القادم

التخطيط

القادم

للعام

ملحق حول سلسلة أعالم المستشرقين (الدفعة األولى):
ش
المست�ق
ت اسم

الكتب

المنهج
جز
عرض مو َ
عن املسترشق
«جولدتسيهر» وأه ّم
دراساته.

1

إجناتس جولدتسيهر
(باملجريةIgnác :
جولدتسيهر ،ومطالعة
)Goldziher(1266
تاريخ تفسري القرآن،
  1340ه 1850 /منهج ونقد.
مذاهب التفسري اإلسالمي.
ٌ
  1921م)«جولدتسيهر»
ورؤيته تجاه التفاسري
الشيعية.

تحليل ونقد كتاب”
مذاهب التفسري
اإلسالمي”.
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متأثر بنولدكه يف
ترتيب السور القرآنية.

2

ريجي بالشري
(بالفرنسيةRégis:
 Blachère) (1318
  1393هـ 1900 / 1973 -م)

ترجمة «القرآن» إىل اللغة
الفرنسية.

طرح بالشري
أفكارا ً ال تختلف
عم طرحه
كثريا ً ّ
بعض املسترشقني
بخصوص مسألة
الرتكيز عىل ترجمة
بالشري ونقدها .التأثري ،أي تأثر الرسول
بالنصوص الدينية
الرد عىل مزاعم
اليهودية واملسيحية
بالشري الطاعنة يف «إذ اعترب أن القصص
قدسية القرآن الكريم .القرآين يرجع إىل
مصدر يهودي
نفد آراء بالشري
مسيحي ،معتمدا ً
ىف الوحى املىك
يف حكمه هذا عىل
واملدىن.
ما زعم من وجود
عالقات مستمرة،
كانت تربط مؤسس
اإلسالم بالفقراء
املسيحيني يف مكة».

مصادر تاريخ القرآن»  ،صدر
باإلنجليزية يف سنة 1937
م.

3

آرثر جفري
(باإلنجليزية Ar� :
)thur Jeffery

(1959 - 1892م)

الكلامت الدخيلة يف
القرآن» ،صدر باإلنجليزية.
«القرآن ككتاب ديني» ،صدر
باإلنجليزية يف سنة 1952
م.
دراسة عن مخترص شواذ
القراءات ،البن خالويه:
تحقيق :املسترشق
األمرييك :آرثر جفري.

كتاب “املصاحف” البن
أيب داوود (ت316.هــ).

 نقد ملقدمة آرثر جفري يف كتاباملصاحف.

 نقد مرشوع آرث جفري بشكل عام منخالل مقدماته للكتب وكتبه املستقلة.

بوصلة االسشرتاق المعاصر

4

هرتفيك هرشفيلد
Hartwig
Hirschfeld
(1934م)

5

رودي بارت
(باألملانيةRudi :
)Paret (1901
  1983م) هومسترشق أملاين،
ترجم القرآن إىل
األملانية مع رشح
فيلولوجي

العنارص اليهودية يف القرآن-
 )1878ومساهامت لرشح
القرآن .)1886-بحوث
جديدة يف نظم القرآن
وتفسريه.

نقد فكرة العنارص
الدخيلة ،وما طرحه
يف مجال النظم
القرآين.

يشار إىل الدراسات
التي أخذت نفس
املنحى مثل :صلة
القرآن باليهودية
واملسيحية ملؤلفه
(فلهلم رودلف).
(جوزيف هورفيتز)
يف كتابه (أسامء
األعـــــالم
اليهوديـــــة يف
القرآن.)1925-

إبراهام جیجر( :ماذا
أخذ محمد من
النصوص اليهودية؟)

6

(غوستاف فايل
(:)1885-1818

رسالة بعنوان“ :محمد
والقرآن”.

الرتكيز عىل ترجمته دراسة تقومي ّية لرتجمته
للقرآن الكريم.
للقرآن الكريم.

الر ّد عىل أهم
ترجمته للقرآن الكريم إىل
اللغة األملانية يف مجلد الشبهات التي تعرض
والتعليق عىل هذه الرتجمة لها يف تعليقاته عىل
القرآن الكريم ،ويف
يف مجلّد ثانٍ .
كتبه املختلفة أيضً ا.

«مقدمة تاريخ ّية نقدية إىل
القرآن».

خص فايل القرآن الكريم ببحث عنوانه (القرآن
مقدمة تاريخ ّية نقديّة) استعرض فيه العقائد
اإلسالميّة كام تم التنصيص عليها يف القرآن
(الوحدانيّة ،والنب ّوة ،والبعث ،والحساب) وقام
بدراسة مسألة ترتيب القرآن يف املصحف
وقسم السور املك ّية إىل ثالثة
العثامينّ ،
أقسام ،واستنتج ،من قراءته لتلك السور أ ّن
النبي كان يعرف القراءة والكتابة ..واعترب أ ّن
القرآن هو نتاج البيئات اليهوديّة واملسيحيّة،
يف الجزيرة العرب ّية ،ومحيطها يف القرن
السادس امليالدي ،..مع التّأكيد عىل وحدة
ال ّنسق القرآين ،وانتظام عامله املوضوعي
واملصطلحي..
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التاريخ2021-9-13 :

حبثي�ة ّ
دعوة للمشاركة يف مشاريع ّ
قرآني�ة
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

ّ
يدعــو المركــز اإلســام للدراســات االسـ تـر ّ
والمفكريــن والباحثـ ي ن
ـ�
اتيجية العلمــاء
ي
ّ
ِّ
ّ
ّ
ّ
والجامعيـ ي ن
الحوزويـ ي ن
ـ� ،إىل المســاهمة العلميــة والبحثيــة المتخصصــة ضمــن
ـ�
مـ شـروع :

ّ
ّ
«القرآن يف الدراسات الغربية»

ّ ّ ف
ن
ّ
ـا� واألســس
وذلــك مــن خــال المشــاركة البحثيــة التخصصيــة ي� دراســة وتحقيــق المبـ ي
ّ
ف
ّ
والمناهــج الـ تـ� اعتمدهــا المسـ ش
العلميــة
ـت�قون ي� مؤلفاتهــم ودراســاتهم ومشــاريعهم
ي
ً
ًّ
ًّ
الكثـ يـرة حــول القــرآن الكريــم؛ تمهيــدا لتقويمهــا ونقدهــا منهجيــا ومضمونيــا ،وبيــان
ث
ع�اتهــا ومــوارد التهافــت والتعــارض فيهــا...

ّ
كيفية المشاركة
للمشاركة ف� هذا ش
ين
ين
اآلتيت�:
الصيغت�
الم�وع بإمكانكم اعتماد أحد
ي
ّ
المستقل :ويكون باختيار موضوع أو ّ
قضية تصلح إلعداد
الصيغة األوىل :التأليف

غ�ها والكتابة فيها.
وتأليف كتاب مستقل حولها ،من ضمن العناوين المطروحة أو ي
ّ
ّ
الصيغــة الثانيــة :المشــاركة
الجماعيــة ،مــن خــال كتابــة بحــث أو
البحثيــة ف ي� الكتــب
بحثـ ي ن
ـ� ف ي� مـ شـروع مــن المشــاريـ ـ ـع المعلــن عنهــا.

الموضوعات والقضايا المطروحة للبحث والكتابة
ت

رشح املوضوع

العنوان

الكيفية

عرض وتوصيف وتوثيق شامل لشبهة مصادر القرآن
وأنّها من العهدين.
مسترشقون
ومصادر القرآن

تحليل ونقد شبهة مصادر القرآن وأنّها من العهدين.
وبيان ثغراتها العلميّة واملنهجيّة

سلسلة بحوث
ملجموعة مؤلّفني
يف كتاب واحد

بيان وجهة ال ّنظر الدينيّة وال سيام اإلسالميّة يف
املسألة
بيان وتوصيف املنهج مع مناذج تطبيقيّة

مناهج ومباين
املسترشقني
املعتمدة يف
دراسة الدين
والرتاث وال
سيام الدّ راسات
القرآن ّية

قراءة تحليل ّية تقومي ّية لنامذج من تطبيقات
املسترشقني البحثيّة واملنهجيّة يف ضوء كتبهم
وبحوثهم

سلسلة بحوث
ملجموعة مؤلّفني
يف كتاب واحد

دراسة ونقد األسس واملباين والخلفيات وتقييم
التطبيقات مع بيان نقاط الضعف
مناذج:

ـ املنهج التاريخي -منهج التأثري والتأث ّر

ـ املنهج الفيلولوجي التفكييك -املنهج التحلييل

سلسلة بحوث
ملجموعة مؤلّفني
يف كتاب واحد
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النشأة -األهداف – األعالم والشخصيات
النتاجات العلمية واملشاريع -تقويم ونقد-
تحليل وتقييم ونقد املنهج واملباين
مناذج:

أبرز املدارس االسترشاق ّية (:)1
املدرسة اإلنكليزية

املدارس
االسترشاق ّية أبرز املدارس االسترشاق ّية ( :)2املدرسة فرنسية
والقرآن الكريم
أبرز املدارس االسترشاق ّية ( :)3املدرسة األملانية
أبرز املدارس االسترشاق ّية ( :)4املدرسة إليطالية

سلسلة كتب مستقلة

أبرز املدارس االسترشاقيّة ( :)5االسترشاق اإلرسائييل
أبرز املدارس االسترشاقيّة ( :)6املدرسة اإلسبانية

أبرز املدارس االسترشاق ّية ( :)7املدرسة األمريكية

أعالم
املسترشقني

وذلك من خالل اختيار شخصيّة أحد املسترشقني
من الذين قاموا بدراسات مستقلّة أو دراسات كاملة
تخصص ّية حول مصدر
ضمن أعامل موسوع ّية أو
ّ
القرآن ،وترجمته ،وعلومه ،وتفسريه ،وفهارسه،
سواء عىل مستوى املق ّدمات التحقيقيّة للكتب أم
املق ّدمات التي كتبت يف مقدمات ترجامتهم للقرآن
الكريم .عىل أن تتض ّمن هذه البحوث أو الكتب اآليت:

	-متهيد يتض ّمن تعريف عام بالشخص ّية واالنتامء
الفكري واملدريس وأهميتهام يف عامل االسترشاق.

	 -عرض بيبلوغرايف للمؤلّفات والنتاجات القرآنيّة
للمسترشق .ثم توصيف املضامني موضوعياً
واألفكار التي يحملها املؤلف تجاه القرآن الكريم،
حتى لو كانت موزّعة يف أكرث من كتاب أو مورد.
	-بيان املنهج أو املنحى املنهجي عند املسترشق
يف دراسة القرآن ،وبيان أبرز األفكار التي يحملها
املؤلف تجاه القرآن الكريم.

سلسلة كتب مستقلة

مناذج :إجناتس جولدتسيهر

(باملجرية)Ignác Goldziher :

ه  1921 - 1850 /م)
( 1340 - 1266

ريجي بالشري (بالفرنسية)Régis Blachère : (- 1318
 1393هـ  1973 - 1900 /م)
آرثر جفري (باإلنجليزية)Arthur Jeffery :
( 1959 - 1892م )

مناذج من
األعالم

هرتفيك هرشفيلد

1934( Hartwig Hirschfeldم)

رودي بارت (باألملانية)Rudi Paret :

( 1983 - 1901م) هو مسترشق أملاين ،ترجم القرآن
إىل األملانية مع رشح فيلولوجي
(غوستاف فايل (... )1885-1818

القرآن
والدّ راسات
القرآن ّية يف
دوائر املعارف
واملعاجم
الغربية

دراسة بيبلوغرافيّة توثيقيّة تقومييّة

سلسلة بحوث
ملجموعة مؤلّفني
يف كتاب واحد
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شّ
ال�وط والضوابط

70

ت
ّأو ًال :ش
اآل�:
:
اعاة
ر
م
يجب
العامة
وط
ال�
ي
َّ
ّ
ش
االست�اق ،أو تاريخه...
1 .1عدم كتابة ّأية مقدمات تتعلق بتعريف
ّ خ
ّ
ـدف
2 .2عــدم االكتفــاء بالوصــف أو الــرد التاريـ ي  ،بــل يجــب نقــد األفــكار المطروحــة كأصـ ٍـل وهـ ٍ
ّ
ّ
المعرفية ،وموضع
رئيس للبحث؛ وذلك من خالل بيان العيوب ونقاط الضعف والمعاثر
ّ
ّ
والتهافت ،ونقد أدلتها.
االختالف
 3 .3بيــان رأي علمــاء اإلســام ي ف
�
القضيـة مــورد البحــث باالعتمــاد عــى مــا ذكــره المســلمون مــن
ّـ
ّ
ّ
ّ
المفكريــن المسـ ي ن
والدينيــة.
العلميــة
ـلم� مــن ذوي األصالــة
المذاهــب الرئيســة وآراء
ً شّ
ّ
الفنية:
ثانيا:
ال�وط
ّ
ّ
يتمتع البحث باألصالة ،فال ّ
يتم االعتماد إل عىل المصادر والمراجع الموثوقة
1 .1أن
ّ
والمتخصصة ف ي� العرض والنقد والمناقشة ،واالعتماد عىل المصادر والمراجع
ّ
اإلسالمية األصيلة ف ي� عرض رأي علماء اإلسالم ف ي� الموضوعات ذات الصلة.
ً
2 .2إرسال عنوان البحث /أو موضوع الكتاب مسبقا ،وانتظار الموافقة عىل العنوان قبل
شّ
ً
ّ
فضال عن ش
ال�وع بالكتابة.
ال�وع بإعداد المخطط

3 .3أن ال يقل البحث عن ( )6500كلمة.
ّ
 .4أن ُ
ت
العلمية ّ
ّ
ّ
ابط.
وبأسلوب
ليمة،
والس
ة
العربي
غة
بالل
البحث
كتب
ي
4
واضح وم� ٍ
ٍ
ٍ
ّ
ّ
المدة ّ
الز ّ
اإلجمال.
المخطط
منية إلنجاز البحث أربعة أشهر من تاري ــخ الموافقة عىل
5 .5
ي
ّ
المدة ّ
الز ّ
منية إلنجاز الكتاب وفق االتفاق الخاص مع الكاتب.
6 .6
ً
ّ
الحق ف� إعادة ش
ن�ه أو ترجمته.
7 .7يكون البحث أو الكتاب ملكا للمركز وله
ي
ً
ُ:
ّ
علمي ٍة لتقويمه وتحكيمه.
تحكيم
لجنة
عىل
البحث
عرض
ي
:
التقويم
ثالثا
ٍ
ُ
ّ
ّ
ت
وه عبــارة عــن
المكافئــة :تمنــح مكافــأة ماليــة للبحــوث الـ يـ� توافــق عليهــا لجنــة التحكيــم ،ي
مقطوعـ ٍـة ثابتـ ٍـة بغــض النظــر عــن زيــادة عــدد الكلمــات عــن المقــدار المحـ ّـدد.

