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ة
َّ

االفتتاحي

لفهم  األسايّس  الطريق  للمصحف هو  التأريخ  تاريخ املصحف، وكأّن  القرآن يف  معنى  حرص املسترشقون 

القرآن. وهذا ما جعل النّص القرآيّن يف نظر املسترشقني ومن سار عىل دربهم مادًة يكتنفها الغموض والحرية بني 

تاريخ املصحف ومعنى القرآن؛ لذلك نرى أغلب الّدراسات الغربيّة حول النّص القرآيّن انطالقًا من نولدكه نراها 

تّدعي السعي إىل تقديم قراءات جديدة، غري أّن الواقع يُظهر أنّها محاوالت تريد تشكيل نّص يخالف ما أجمع 

عليه املسلمون مبختلف مذاهبهم، واألرجح أنّهم يسعون إىل إنتاج نّص بال مؤلّف. ما جعل الدراسات القرآنيّة 

كحقل بحث أكادميّي يعاين الفوىض بتعبري فريد م. دونر الذي يرى أّن أشياء أساسيّة جًدا حول القرآن مجهولة عند 

الباحثني الغربيني، وهذه األشياء تتضمن أسئلة من قبيل: كيف نشأ القرآن؟ من أين جاء ومتى ظهر أّواًل؟ كيف كُتب 

أوال؟ بأّي لغة قد كتب؟ من كان الجمهور الذي تلّقاه أّواًل؟ متى، كيف، من نظّمه وصّنفه؟ )1)

من  كّل  عنه  عّب  ما  وهذا  للبحث،  مناسبة  رشوط  وجود  عدم  يف  دونر  عنها  حىك  التي  الفوىض  وتتمثّل 

للنص، وال منفذ حّر إىل كّل األدلة املفيدة  نقديّة  بقولهام: "ال توجد نرشة  نويفريت  نيكوالي سيناي وأنجيلكا 

عن املخطوطات، وال تصّور واضح للمالمح الثقافيّة واللسانيّة للوسط الذي انبثق فيه ]القرآن[ وال إجامع حول 

القضايا املنهجيّة األساسيّة...")2).

وبالتايل ميكن القول إن املساعي االسترشاقيّة ما زالت حثيثة يف العمل عىل القرآن الكريم وإيالئه اهتامًما 

بالًغا، ويف هذا العدد من نرشة القرآن واالسترشاق املعارص، نواصل رصد الحركة االسترشاقيّة وما أنتجته حديثًا من 

موضوعات حول القرآن الكريم، وقد جاءت املادة بحسب التبويب املعتمد للنرشة كاآليت:

وهو   ،)Nicolai Sinai( سيناي  نيكوالي  األملاين  للمسترشق  تقديم عرض  تّم  اق،  االست�ش منتدى  ي 
�ف  -  

باحث ومتخّصص يف التفسري اإلسالمي للقرآن والتأويل الديني، والفلسفة والالهوت يف العامل اإلسالمي.

كام وتم عرض أحد املؤّسسات االسترشاقيّة، وهي قسم الدراسات العربية واإلسالمية بكلية اآلداب - جامعة 

تل أبيب.

)1)- انظر: فريد م. دزنر: القرآن يف أحد البحوث األكادمييّة تحديات وأمنيات، بحث منشور يف: جبئيل سعيد رينولدز: القرآن يف محيطه 

التاريخي، ترجمة سعد الله السعدي، منشورات الجمل، بريوت-بغداد، 2012، ص59.

(2(- Nicolai Sinai and Angekika Neuwirth, Introduction, in The Qur`an in context, Historical and Literary Investigations 

into the Qur`anic Milieu. Volume 6, Laiden, Brill, 2010, p.1.
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اق،  ي مرصد االست�ش
 - �ف

يف باب "المؤتمرات والندوات والورش" ورشتا عمل:

- األوىل، حول أعامل جاكلني الشايب تحت عنوان: "القرآن يخضع الختبار األنرثوبولوجيا التاريخيّة"، وقد 

انعقدت هذه الورشة يف جامعة لوفان بلجيكا، ودارت أعاملها حول املؤرّخة الفرنسيّة جاكلني شايب ومؤلفاتها 

يف الّدراسات اإلسالميّة والقرآنيّة، وخاّصة فيام يتعلّق مبقاربتها األنرثوبولوجيّة للقرآن الكريم.

- الثانية، تحت عنوان: "وجهات نظر أوروبيّة حول القرآن )من القرن السادس عرش إىل الثامن عرش امليالدي(: 

الجدل وما بعده"، والتي انعقدت جلساتها يف جامعة نانت الفرنسيّة بتنظيم مرشوع القرآن األورويب.

ي باب اإلصدارات، وقع العرض ملجموعة من اإلصدارات الجديدة، وهي كاآليت:
و�ف

- العهد اإللهي: علوم ومفاهيم القانون الطبيعي يف القرآن والتخّصصات اإلسالميّة، تأليف أولريكا مارتنسون

- القرآن االستثنايئ: خطاب مرن واستثنايّئ يف كتاب اإلسالم املقدس، تأليف جوهان لويز كريستيانسن

- أنرثوبولوجيا القرآن، تأليف أحمد عرشايت

- سليامن والنملة: القرآن يف محادثة مع الكتاب املقدس، تأليف ديفيد بنشانسيك

- قرآن اإلسالميني، تأليف أوليفييه كاريه

- مسائل قرآنيّة: الوساطات املاديّة واملامرسة الدينيّة يف مرص، تأليف ناتاليا ك. سويت

- لغة القرآن يف منظور االسترشاق -دراسة تقوميية نقديّة-، تأليف محمود كيشانه

- القرآن واملسترشقون: دراسات نقديّة ملباين املسترشقني حول القرآن الكريم، تأليف مجموعة باحثني

- أثر االسترشاق يف الفهم الحدايث ملباحث تأريخ القرآن، تأليف كاظم جواد الحكيم

ي باب البحوث والدراسات:
و�ف

1- عرٌض مللّخصات املقاالت الواردة يف مجلّة البيان لدراسات القرآن والحديث العدد 19 املجلّد الثاين، 

وهي كاآليت:

- ُحقوُق الوالدين يف ضوء القرآن واإلِنْجيل: ِدراَسة ُمقارَنَة.

- تقدم التفسري العلمي للقرآن يف جنوب رشق آسيا.

- اللغة التصويرية القرآنية لتطوير مهارات التفكري عالية املستوى )HOTS( والتسامح الديني بني متعلمي 

اللغة.

2- عرٌض مللّخصات املقاالت الواردة يف مجلّة دراسات قرآنيّة يف مجلّدها رقم 23، العدد الثالث، وهي 

كاآليت: 

- هل نرجع من حيث أتينا؟ تفسري ماّل صدرا الفلسفي لجّنة آدم وجّنة اآلخرة املوعودة.

- خفاء املعنى ودوره يف رفع الكفاءة اإلعالمية للخطاب القرآين.

ة
َّ

االفتتاحي
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- تفسرٌي زيديٌّ مينيٌّ للقرآن.

- مريم يف اإلسالم: بني النبوة والتدين املستقيم.

- تفسري ابن عجيبة للقرآن البحر املديد يف تفسري القرآن املجيد: طريقته وخصائصه.

3- عرٌض مللّخصات بعض املقاالت الواردة يف مجلّة األديان، وهي:

- إزالة الغموض عن السحر يف تفسري املنار: تحليل األدوات التفسريية املستخدمة يف املناقشة "مبحث السحر 

وهاروت وماروت".

- إعادة قراءة القرآن يف ضوء مجموعة رسائل النور للنوريس: التفسري الشهودي

- املوحدون والقرآن يف رواية الحرب وطقوسها.

- إلهام القرآن ووحيه وعالقته بالكتاب املقّدس.

ي باب األخبار، رصدت النرشة مجموعة من املشاريع حول القرآن الكريم تّم تقدميها ملن يريد املشاركة فيها، 
و�ف
وهي:

- املدرسة الصيفية "القرآن يف جدل بني املسيحيني" حزيران 2022.

- العدد الخاص "القرآن يف التاريخ. تاريخ القرآن. من التقديس إىل النقد والتأويل الداليل".

الرسيانية: موضوعات ودوافع  "القرآن واملسيحية  املهنيّة:  بداية حياتهم  للباحثني يف  بحثية  أوراق  لتقديم  - دعوة 

متكّررة".

ويف الختام، تؤكّد النرشة ترحيبها واستعدادها لتلقي األفكار واملشاريع والدراسات والتقارير واألخبار التي ترتبط 

باالسترشاق املعارص حول القرآن الكريم.

والله املوفِّق

مدير التحرير

االفتت�احية
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شخصيات
ة

َّ
نيكوالي سيناي )Nicolai Sinai( استشراقي

ة                          سيرته العلميَّ

2003 ماجستري يف الدراسات العربية والفلسفة يف جامعة اليبزيغ وبرلني جامعة الحرة؛ دراسة يف جامعة القاهرة

2004-2007 دكتوراه يف الدراسات العربية، جامعة برلني الحرة

                       األنشطة العلمّية الحالّية

عضو هيئة التدريس بجامعة أكسفورد، الدراسات الرشقية، الدراسات القرآنية

أستاذ مشارك يف الدراسات اإلسالمية، معهد الدراسات الرشقية، جامعة أكسفورد.

2007-2010 باحث، أكادميية برلني-براندنبورغ للعلوم واإلنسانيات )كوربوس كورانيكوم(

منذ 2011 محارض جامعي وأستاذ مشارك يف معهد الدراسات الرشقية يف جامعة أكسفورد.

أستاذ مشارك يف معهد الشيخ زايد للدراسات اإلسالمية

عضو مشارك يف هيئة التدريس بكلية أصول الدين 

    Nicolai Sinai  االسم: نيكوالي سيناي

التاريــــخ: معارص

الجنسية: األملانّية

التخّصص: التفسري اإلسالمي للقرآن والتأويل الديني، الفلسفة والالهوت يف 
العامل اإلسالمي.
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أهّم المؤلفات حول القرآن   

- الحديث والتفسري: دراسات يف تفسري القرآن املبكر، 2009

- كتاب اإلسالم املقّدس، أهم الحقائق عن القرآن الكريم، 2012.

- القرآن، مقدمة تاريخية نقدية، 2017.

                          المقاالت

- املرجعية الذاتية القرآنية كاسرتاتيجية للتفويض الذايت، يف: املرجعية الذاتية يف القرآن، تحرير ستيفان وايلد، 

فيسبادن 2006.

- االسترشاق والتأليف وبداية الوحي: أبراهام جيجر وثيودور نولدكه يف محمد والقرآن: "يف ضوء التاريخ": علم 

اليهودية وبدايات البحث القرآين النقدي، تحرير ديرك هارتويج وآخرون، فورتسبورغ.

- القرآن كعملية، يف: القرآن يف السياق: تحقيقات تاريخية وأدبية يف البيئة القرآنية، تحرير أنجيليكا نيوورث، 

نيكوالي سيناي، ومايكل ماركس، ليدن 2010، ص 439-407.

.)Theologische Literaturzeitung، 2011( :التفسري اإلسالمي الكالسييك للقرآن -

- مقدمة ")مع أنجيليكا نيوورث(، يف: القرآن يف السياق. 

- تفسري سورة النجم )س 53(، )مجلة الدراسات القرآنية، 2/13 / 2011(.

الدراسات الرشقية  التلمود، نرشة مدرسة  الصلت عىل مسار  أمية بن أيب  القرآين:  الوسط  الديني من  الشعر   -

واألفريقية، 74 )2011(.

- ذكرى نزول القرآن أم ليلة القدر؟ تفسري السورة 97، دير اإلسالم 88 )2012(.

ا مغلًقا؟ "، نرشة مدرسة الدراسات الرشقية واألفريقية 77 )2014(. - متى أصبح القرآن نصًّ

- التسلسل الزمني للقرآن الداخيل"، دليل أكسفورد للدراسات القرآنية، تحرير محمد عبد الحليم ومصطفى شاه، 

أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد، 2015.

   

ة
ّ

ات استشراقي
ّ

شخصي
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اإلسالمي:  الفكري  والتاريخ  التفسري  يف:  املبكر،  التفسري  أدب  وتطور  سليامن  بن  ملقاتل  القرآن  تفسري   -

استكشاف حدود النوع، تحرير أندرياس جورك وجونا بينك، أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد بالتعاون مع معهد 

الدراسات اإلسامعيلية، 2014.

- كلمة الله والتفسري البرشي: تأمالت يف العالقة بني تفسري الكتاب املقدس اإلسالمي والنقد التاريخي"، يف: 

تفسري الكلمة - تفسري العامل يف املحادثة بني اإلسالم واملسيحية )ملحق ملجلة برلني الالهوتية(، تحرير أندرياس 

.Notger Slenczka، Leipzig 2015 فيلدتكيلري و

آدم سيلفرشتاين  تحرير  من  اإلبراهيمية،  لألديان  أكسفورد  دليل  اإلبراهيمية،  للكتب  نقدية  تاريخية  قراءات   -

وجي سرتومسا، أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد، 2015.

- القرآن، يف اإلسالم: وحدة وتنوع دين عاملي، تحرير رايرن برونر، شتوتغارت: كولهامر 2016. 

ا مغلًقا؟))( : بعض آرائه يف كتاب متى أصبح القرآن نصًّ

- ناقش نيكوالي سيناي أشهر النظريات الغربية املعارصة حول تاريخ القرآن، وهي يف نظره عىل قسمني: قسم 

يُستخلص مام جاء به كّل من بول كازانوفا وألفونس منجانا وفريدريش شافايل وباتريشيا كرون وجون وانسبو، 

وقسم آخر معرتض عىل القسم األول من قبيل إستل ويالن وغريغور شولر وبينام ساديغي. وبعد البحث املنهجي 

يف نظريات هؤالء خلص سيناي إىل وجود نظريتني أساسيتني: األوىل ترى أّن إغالق املصحف كان يف نهاية 

القرن األول الهجري، والثانية ترى أّن إغالق املصحف كان يف نهاية القرن األول الهجري. ويرى سيناي أن النظريّة 

الثانية هي األكرث قبواًل يف الدرس الغريب.

- يرى سيناي أن التعديل الحاصل عىل القرآن قبل أن يغلق هو تعديل قائم عىل نسخة معتمدة ترجع غالبًا إىل 

منتصف القرن األول الهجري، وبالتايل فإّن سيناي يتبنى النظرية القائلة بأّن القرآن استقّر يف النصف األول من 

القرن الهجري األول كام هو متعارف يف التأريخ اإلسالمي التقليدي، ويف تحديد الفرتة الزمانية لذلك يقول إنّه 

.استقّر بعد عقد عىل األقل من وفاة النبي

- يرى سيناي أنّه طاملا ليس هناك عبارات قرآنيّة تتسم بأسلوب واصطالح خاص قد وجدت مناسبة للسياق 

الفعيل يف نهاية القرن السابع ميالدي، فال مفّر من القبول بالقول السائد وهو أّن تاريخ رسم املصحف عدا بعض 

الخصائص اإلمالئيّة يعود إىل سنة 650 ميالدي أو ما قبلها.

ا مغلًقا؟، ترجمة: حسام صبي، مركز تفسري للدراسات القرآنيّة، عىل الرابط: )1)- نيكوالي سيناي: متى أصبح القرآن نصًّ

 https://tafsir.net/translation/31/mta-asbh-al-qr-aan-ns-sana-mghlqana

)Nicolai Sinal( نيكوالي سين�اي
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- إّن ما فعله عثامن –مهام كان ذلك- ال يبدو أنّه قد حّل عىل الفور محّل املصاحف املخالفة.

- خالل فرتات كبرية من القرن السابع ميالدي ظّل القرآن يُتىل بشكٍل أسايّس يف أغراٍض تعبديّة محضة، ال 

كمصدر قيايّس يُرجع إليه باستمرار، بل إّن بعًضا من القرآن مل يكن ليُتىل إال نادًرا واقترص عىل وجوده مكتوبًا.

- إّن التحليل األديب الدقيق لكّل سورة عىل حدة هو ما ميكنه أن يحّدد يف املقام األّول مدى وجود شكوك 

حول حدوث تغيري أو إضافة للنّص عقب وفاة النبي.

ميكن االطالع عىل تفاصيل أكرث عب الرجوع إىل الروابط التالية:

- كلية مببوك – اكسفورد :

http://www.pmb.ox.ac.uk/fellows-staff/profiles/professor-nicolai-sinai

- رابط موقع اكادمييا :

http://oxford.academia.edu/NicolaiSinai

ة
ّ

ات استشراقي
ّ

شخصي
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ات
ّ

مؤسس

ة
ّ

قسم الدراسات العربّية واإلسالمّية بكلّية اآلداباستشراقي
جامعة تل أبيب

د/ أحمد البهنيس)1)

تتّسم املنظومة البحثيّة يف إرسائيل بطابع "مؤّسيّس" مرتبط وظيفيًّا بأداء الدولة وتوّجهاتها؛ حيث ينتمي معظم 

املسترشقني والباحثني اإلرسائيليني ملؤّسسات بحثيّة رسميّة أو خاّصة تُعني بتنظيم نشاطهم وإنتاجهم، والزج به يف 

إطار مرشوع بحثّي ومعلومايتّ إرسائييّل ضخم يهدف لخدمة الدولة.

برزت من بني اهتاممات املؤّسسات البحثيّة واألكادمييّة اإلرسائيليّة، دراسة اإلسالم ال سيام القرآن الكريم والسّنة 

النبويّة الرشيفة، باعتبارهام املصدرين األساسيني لإلسالم ويلعبان دورًا أساسيًّا ومركزيًّا يف الوجدان والفكر الديني 

لكّل مسلم، وهو ما تجىل يف إخراج املؤّسسات األكادمييّة اإلرسائيلية عّدة إصدارات وأنشطة مهّمة تخّص اإلسالم، 

لعّل من أهمها إصدار جامعة تل أبيب عام 2005 لرتجمة عبية ملعاين القرآن الكريم للبوفيسور أوري روبني، أستاذ 

الدراسات اإلسالميّة والقرآنيّة بقسم الدراسات العربيّة واإلسالميّة بكليّة اآلداب بالجامعة نفسها. 

يستعرض املقال معلومات وصفيّة شاملة عن واحد من أهم املؤّسسات واألقسام األكادمييّة العلميّة املهتّمة 

بالقرآن والّدراسات اإلسالميّة يف إرسائيل، وهو "قسم الدراسات العربيّة واإلسالميّة بكلية اآلداب بجامعة تل أبيب" 

يف إرسائيل، من حيث أهدافه وأنشطته، وأبرز أساتذته، عالوة عىل أبرز املناهج واملقّررات األكادمييّة التي تدرس 

به، واملسارات األكادمييّة املعتمدة به. 

أّوال- أهداف القسم :  

يهدف القسم إىل تحقيق أهداف عّدة سواء عىل املستوى الفردي أو العام، فعىل املستوى العام يهدف إىل دراسة 

الثقافة العربيّة باستخدام الوسائل اللغويّة واألدبيّة اإلسالميّة والعربيّة، والتعريف بصلة الثقافة اإلسالميّة واللغة العربيّة 

بالثقافة اليهوديّة واللغة العبيّة، وتقديم رؤى نقديّة استرشاقيّة إرسائيليّة ويهوديّة للفكر اإلسالمي. والوقوف والتعرف 

عىل األدب العريب بجميع مراحله وتطوراته.  

كام يهدف القسم إىل دراسة املصادر األساسيّة لإلسالم )القرآن الكريم، الحديث النبوي الرشيف(، وتفريخ كوادر 

من الطلبة املتخّصصني يف الدراسات العربيّة واإلسالميّة؛ للعمل يف األجهزة الحكوميّة والعاّمة، ومؤّسسات الرتبية 

والتعليم، واألعامل التجارية واالجتامعيّة واإلعالميّة وغري ذلك من األعامل التي تتطلّب إجادة اللغة العربيّة وما يتعلّق 

بها، كام يهدف إىل طرح مبادرات فكريّة وأكادمييّة تسهم يف مجال )اللقاء بني األديان(.  

)1)-باحث مرصي متخصص باالسترشاق اإلرسائييل.



18

أّما عىل املستوى الفردي، فيهدف القسم إىل إكساب املُنتسب إليه املعرفة العلميّة والتطبيقيّة يف موضوع اللغة 

العربيّة الفصحى والقدمية والحديثة، وإكسابه مهارات فرديّة ومستقلّة ُتّكنه من النقد والتحليل العميق للنصوص 

األدبيّة والدينيّة والتاريخيّة العربيّة املتنّوعة التي تنتمي إىل عصور أدبيّة مختلفة، ومدارس دينيّة وفكريّة إسالمية 

متنوّعة. 

ثانًي�ا: مسارات الدراسة بالقسم وأهم مقّرراته العلمّية :  

أ- املسارات التعليمية للقسم: 

تتم الدراسة يف القسم للحصول عىل اللقب الجامعي األول )درجة الليسانس أو البكالوريوس( يف أحد املسارات 

الثالثة التالية: 

1( مسار ذو قسمني: فرع اللغة العربية وآدابها. 

2( مسار ذو قسمني: فرع الدراسات اإلسالمية )فرع جديد(.

3( مسار واحد موسع: فرع اللغة العربية وآدابها )هذا املسار مخصص للطالب املتفوقني فقط، ابتداء من السنة 

الثانية لدراستهم(. يف حني أّن الدراسة يف أحد الفرعني األولني تعد كدراسة يف قسم مستقل؛ إذ ميكن الجمع بينهام 

للحصول عىل اللقب األول، أو الدراسة يف أحدهام مع اختيار قسم آخر يف الجامعة. 

أما الدراسة للقب الجامعي الثاين )املاجستري( فتتم عب أحد مسارين، وهام:

مسار تعليمي مع تقديم بحث.   -(

2-  مسار تعليمي بدون تقديم بحث. 

ب- رشوط القبول للقسم: بالنسبة للُمرشح للدراسة يف فرع اللغة العربية وآدابها؛ فيُقبل تلقائيًّا من كانت لغته األم 

هي اللغة العربية ودرجاته يف شهادة البجروت "الثانوية العامة" )85( فام فوق يف مادة اللغة العربية، ومن ال يتوفر فيه 

هذان الرشطان يتقدم المتحان تحديد مستوى باللغة العربية، وهو عبارة عن قطعة فَهم )نص حديث(، ويطلب منه 

تشكيله تشكيالً تاًما. 

بالنسبة لفرع الدراسات اإلسالمية؛ فمعرفة اللغة العربية ليست رشطًا للقبول، لكن قساًم كبريًا من املناهج يعتمد 

عىل قراءة نصوص باللغة العربية؛ لذلك فإّن الطالب الذين تنقصهم املعرفة الكافية يف اللغة العربيّة ميكنهم اكتسابها 

من خالل التعليم أو يف دورات مركزة يف العطل الصيفيّة.

ة
ّ

ات استشراقي
ّ

شخصي
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ج- املقّررات العلمّية:

بالنسبة للمقّررات العلميّة التي تُدرس بالقسم، فمن أهّمها مقّرر "مفاهيم أساسيّة باإلسالم"، والذي يستعرض فرائض 

اإلسالم األساسيّة من خالل دراسة عالقتها بالقرآن وبالرتاث اإلسالمي القديم، ويهدف املقّرر إىل التعريف مبفاهيم 

اإلسالم األساسيّة، واستعراض بيبلوغرافيا تصف التوّجهات البحثيّة السائدة يف العرص الحايل حول املصادر اإلسالميّة 

األساسيّة )القرآن الكريم، السنة النبوية الرشيفة(. 

وكذلك مقّرر "األماكن املقّدسة يف اإلسالم" والذي يدرس األماكن املقّدسة اإلسالميّة يف الرتاث اإلسالمي املبكر 

يف الجزيرة العربية وفلسطني، ويُحلّل وجهات النظر املختلفة حول قدسيّتها.

هناك أيًضا عدة مقّررات بالقسم حول القرآن الكريم تحديًدا، أبرزها مقّرر "مدخل إىل القرآن"، والذي يُركّز عىل دراسة 

التفاسري الرتاثية اإلسالميّة حول عدد من أجزاء القرآن، والوقوف عىل مكانة القرآن يف الدين اإلسالمي وطرق تفسريه. 

بالنسبة ملقّرر "دراسة متقّدمة لتفاسري القرآن"، فيهدف إىل التعريف بالقرآن والتفاسري القرآنيّة، وذلك بواسطة دراسة 

تاريخ مكانة القرآن يف نظر املسلمني ويف نظر الباحثني املعارصين، وهذه الصلة بالتفسري يتم تعلّمها من خالل 

مجموعة من التفاسري املبكرة املوجودة حاليًا ومن خالل دراسة بيبيلوغرافيا )عبيّة وأجنبيّة( تعكس وجهات نظر نقديّة 

للباحثني املعارصين حول هذه املوضوعات، والتي تعكس املوضوعات األساسية املنترشة يف التفاسري، مثل صورة 

وحياة النبي محمد   كام توصفها التفاسري وكذلك القرآن نفسه، ومكانة األنبياء وأبناء الديانات األخرى كام هي موجودة 

يف تفاسري القرآن، ومكانة األماكن املقدسة وعالقتها التفسريية باآليات القرآنية.

أما مقّرر "أنبياء العهد القديم )املِْقرا( يف اإلسالم"، فيدرس أنبياء العهد القديم )املِْقرا( يف الرتاث اإلسالمي القديم، 

ويحلّل وسائل استيعاب واستخدام مصطلحات العهد القديم )املِْقرا( يف التاريخ اإلسالمي. كام أن مقّرر "حياة وصورة 

النبي محمد"، فريكز عىل تدريس الرؤى الرئيسة لصورة النبي محمد   وأنشطته الدينية كام هي موجودة يف النصوص 

العربية املبكرة املتوافرة حاليًا، واملأخوذة يف األساس من السرية الذاتية للنبي   وقصص الرتاث الدينية )الحديث( 

والقصص التاريخية.

وفيام يتعلّق باملقّررات املوزّعة عىل الفرق الدراسيّة وفق مسارات التدريس بالقسم، فهي كاآليت: 

1( اللقب األول، فرع اللغة العربية وآدابها ذو القسمني: يف إطار هذا الفرع يتلقى الطالب ما مجموعه 62 ساعة 

فصلية، وهي: 12 ساعة فصلية هي مقدمات لألدب القديم والحديث واإلسالم، 24 ساعة فصلية يف مواضيع أساسية 

يف قواعد اللغة العربية والقرآن واألدب، 6 ساعات فصلية تشمل جلسات تدريبية يف نصوص عربية قدمية وحديثة، 

دينية وتاريخية، سيمناران مدتهام 8 ساعات فصلية وكتابة بحث يف أحدهام، دروس اختيارية موسعة مدتها 10 ساعات 

فصلية تعالج موضوعات شتى يف فرع اللغة العربية وآدابها، موضوعات عامة من أقسام أخرى مدتها ساعتان فصليتان.

)Nicolai Sinal( نيكوالي سين�اي
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2( اللقب األول، فرع الدراسات اإلسالمية ذو القسمني )فرع جديد(: يف إطار هذا الفرع يتلقى الطالب مجموعة 

54 ساعة فصلية، وهي: 10 ساعات فصلية عبارة عن مقدمات يف علوم الدين والرشيعة واملفاهيم اإلسالمية، 8 

ساعات فصلية يف مواضيع أساسية يف القرآن والسرية والحديث النبوي الرشيف والفرق والتيارات اإلسالمية، سيمنار 

مدته 4 ساعات فصلية وكتابة بحث من خالله، دروس اختيارية موسعة مدتها 22 ساعة فصلية تعالج موضوعات شتى 

من فرع الدراسات اإلسالمية وأقسام أخرى، نصوص للمتقدمني مدتها 8 ساعات فصلية، موضوعات عامة من أقسام 

أخرى مدتها  ساعتان فصليتان.

3( اللقب األول، املسار املوسع لفرع اللغة العربية وآدابها: باإلضافة إىل ما ورد يف البنامج الدرايس للفرع األول 

ذي القسمني يتلقى الطالب 16 ساعة فصلية تشمل دروًسا اختيارية موسعة وسيمنارًا إضافيًا، وكذلك ساعتني فصليتني 

يف إطار الدراسات العامة خارج فرع اللغة العربية، ودورتني تعليميتني مدتهام 28 ساعة فصلية يف أقسام الكلية 

املختلفة يف مجاالت الدين والتاريخ واألدب أو اللغة.

ا: أبرز أساتذة القسم وتخّصصاتهم : 
ً

ثالث

يتوفّر الطاقم التدرييس واألكادميي بالقسم عىل عدد من األساتذة واملتخّصصني اإلرسائيليني البارزين يف مجال 

تخّصصاتهم، ومنهم اليهود ومنهم العرب )عرب إرسائيل( أيًضا. 

يرتأس القسم حاليًا البوفيسور أوريا شافيط، املتخّصص يف العلوم الدينيّة والالهوتيّة والرشيعة اإلسالميّة وعلم 

األقليات للمجتمعات املسلمة يف الغرب.

أما األساتذة بالقسم فأبرزهم البوفيسورة كاميال آدانغ، املتخّصصة يف الجدل بني األديان، والدين يف املجتمع 

األندليس، وترجمة قصص التوراة والعهد الجديد. وكذلك الدكتور أحمد إغبارية، املتخّصص يف الثقافة والعلوم 

بيلد،  يشاي  والدكتور  الوسيط،  بالعرص  اليهودية  العربية-  الثقافة  املختص يف  بصل،  نارص  والدكتور  اإلسالميّة. 

املتخّصص يف التعبري والنحو العريب. 

أما املدرسون بالقسم الحاصلون عىل الدكتوراة، فأبرزهم الدكتور كفري غروس، املتخّصص يف اإلسالم الحديث، 

والدكتور أمري فينرت، املتخّصص يف الرصاع العريب- اإلرسائييل والشؤون املرصية الحديثة واملعارصة. والدكتورة 

عليزا شنيترس، املتخّصصة يف علوم القرآن والعقائد اإلسالمية. 

والّدراسات  القرآن  علوم  املتخّصص يف  روبني،  أوري  البوفيسور  رأسهم،  فعىل  الرشفيني  لألساتذة  بالنسبة 

اإلسالميّة، والبوفيسور يوسف سدان، املتخّصص يف األدب العريب بالعرص الوسيط، والبوفيسور محمود غنايم، 

املتخّصص يف األدب العريب الحديث. 

ة
ّ

ات استشراقي
ّ

شخصي
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* مؤتمرات وندوات
* إصدارات علمّية
*بحوث ودراسات

* أخبار
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ورشة عمل
أعامل جاكلني الشايب؛ القرآن خيضع الختبار األنثروبولوجيا التارخيية

ورشة عمل/ يوم درايس، 2 ديسمرب2021، جامعة لوفان
 AUTOUR DE L’ŒUVRE DE JACQUELINE CHABBI Le Coran à

 l’épreuve de l’Anthropologie historique (Workshop / Journée d’études, le 2
)décembre 2021, UC Louvain(1(

أجرت جامعة لوفان بلجيكا ورشة عمل حول أعامل املؤرخة الفرنسية جاكلني شايب، وفيها تناول مجموعة من 

الباحثني بالعرض والتحليل مؤلفات جاكلني شايب فيام يتعلق بالدراسات اإلسالميّة والقرآنيّة، وخاّصة فيام يتعلّق 

مبقاربتها األنرثوبولوجيّة للقرآن الكريم. تّت مجريات الورشة يف حرم جامعة لوفان بلجيكا بتاريخ 2 ديسمب 2021 

وتحت إرشاف كّل من مهدي عزيز األستاذ يف كليّة الالهوت بجامعة لوفان وبيرت دري من جامعة غنت البلجيكية.

جاء في التوصيف الرسيم للورشة كاآلتي:

بجامعة  العربيّة  للدراسات  الفخرية  واألستاذة  املؤرّخة  شايب،  جاكلني  أعامل  احتلّت  عاًما،  ثالثني  من  ألكرث 

باريس الثامنة، مكانًا خاًصا يف مشهد دراسات القرآن املعارصة. نرُشت أربعة أعامل عىل التوايل: يف 1997 )رب 

القبائل: إسالم محمد(، و 2008 )فك تشفري القرآن: شخصيات توراتية يف شبه الجزيرة العربية(، و 2016 )أركان 

اإلسالم الثالثة: قراءة أنرثوبولوجية للقرآن(، و 2019 )يف آدم املفقود( مقاربة فريدة: تطبيق األنرثوبولوجيا التاريخية 

من أجل استعادة معاين النص القرآين يف البيئة االجتامعية والبرشية التي نشأت فيه. إذا كانت أعاملها تتالءم بشكٍل 

جيّد مع سياق التّجديد األخري واملذهل للنظام القرآين، فإّن طريقتها يف القراءة تتعارض مع التوقعات السائدة اليوم 

والتي تتمثل يف إعادة صياغة النّص التّأسييس يف ضوء اآلداب الدينيّة يف العصور القدمية املتأخرة.

كيف يكون هذا النهج مبتكرًا يف الّدراسات القرآنية املعارصة؟ ما هي بالضبط املبادئ واالفرتاضات املسبقة 

للطريقة التي اقرتحتها جاكلني شايب؟ كيف تضع عملها يف عالقته بالتطورات املهّمة يف علم القرآن خالل العرشين 

سنة املاضية؟ ما هي األسباب التي أدت إىل إثارة هذا النهج األنرثوبولوجي للتحفظات التي أعرب عنها متخّصصون 

آخرون يف بدايات اإلسالم؟ ما هي حججهم وكيف ترد جاكلني شايب عىل هذه االنتقادات؟ أخريًا، ما هي وجهات 

نظر البحث التي تظهر فيام يتعلق باملنهج األنرثوبولوجي وكيفيّة النظر يف تكامله مع املناهج األخرى، وال سيام مع 

تقّدم االكتشافات الكتابيّة؟

بحضور جاكلني شايب، سيتم تطبيق يوم درايس لإلجابة عىل كّل هذه األسئلة التي سيتدّخل فيها متخّصصون 

يف دراسة القرآن وقوائم اإلنجيل وعلامء األنرثوبولوجيا واللغويات واملرتجمون. سيتكون هذا اليوم من العروض 

)1(- https://www.mehdi-azaiez.org/AUTOUR-DE-L-OEUVRE-DE-JACQUELINE-CHABBI-Le-Coran-a-l-epreuve-de-l-Anthropologie23
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النص  تحليل  متميزًا، وال سيام من  والطالب  الباحثني  بني  التبادل  املستديرة حيث سيكون  التقدمييّة واملوائد 

القرآين.

المشاركون:

(UCLouvain( مقدمة: تحديد سياق عمل جاكلني شايب، مهدي عزيز، جامعة لوفان

جامعة . 1 شايب،  جاكلني  النبوية،  الشخصيّة  إىل  الشخصية  من  محمد،  التاريخ:  يف  التمثيل  حول  ملحة 

باريس الثامنة

مشكلة الحلقة التفسريية املفرغة وحل األنرثوبولوجيا القرآنية عند جكلني شايب، عبد الصمد بالحاج، . 2

جامعة لوفان

3 .EPHE  األيديولوجيا« و»العلم« يف الدراسات القرآنية: عمل جاكلني شايب، حسني محمد بن خرية«

قرآن املؤرخني مقابل املقاربة األنرثوبولوجية التاريخيّة: مصالحة محتملة؟، بيرت ديري، جامعة غينت. 4

آراء كاتب كتايب، فريديريك إمبت، جامعة إيكس مرسيليا. 5

الله، . 6 الدين خلف  تأّمالت يف منهجيّة جاكلني شايب، نجم  العرب:  العدل عند مؤلفي املعاجم  مفهوم 

جامعة لورين

أم مختلف؟، جان . 7 متطابق  للقرآن:  األنرثوبولوجيّة  والقراءة  املقدس  للكتاب  الّنقدي  التاريخي  التفسري 

لويس شليغل، عامل اجتامع.

العريب عند جاكلني شايب، أسامء هند تنغور باحثة مستقلة. 8

تصوير كالم القرآن مع جاكلني شايب، جان ميشيل ريرا، مخرج. 9

حسن استخدام البحوث يف علم اإلسالم إلجراء حوار مع ممثيل الدين اإلسالمي يف فرنسا، مريم دمبييل، . 10

رئيسة قطب اإلسالم يف املكتب املركزي للعبادة بوزارة الداخلية )فرنسا(

مؤتمرات  وندوات 
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ورشة عمل

القرآن األورويب
»وجهات نظر أوروبي�ة حول القرآن )من القرن السادس عشر إىل الثامن عشر امليالدي(: اجلدل وما بعده«

 European perspectives on the Qur’an (16th-18th C.(: polemics“
(1(”and beyond

أقام املرشوع األورويب للقرآن)2) ورشة عمل تحت عنوان »وجهات نظر أوروبية حول القرآن )من القرن السادس 

عرش إىل الثامن عرش امليالدي(: الجدل وما بعده«، يف مدينة نانت الفرنسية بتاريخ 2-3 ديسمب 2021.

وجاء البنامج كاآليت:

الجلسة األوىل: رؤى اإلسالم يف السياقات 

األوروبية، برئاسة: جان لوب

من  اإلسالم  »إزالة  بيترشوت،  إمييل   -  

اإلسالم: مرشوع أقلية للفكر اإلنساين«

-  جياين باجاين، »نبي، مرشع أم دجال؟ 

الفلسفية  املخطوطات  يف  واإلسالم  محمد 

الرسية الحديثة املبكرة«.

اإلسالم  »قراءة  سيدجويك،  مارك    -

كالهوت باطني: الصوفية وسبينوزا«

بني  القرآن  »استقبال  توث،  فريينك   -

املهاجرين املجريني يف اإلمباطورية العثامنية يف مطلع القرنني السابع عرش والثامن عرش«.

الجلسة الثانية: القرآن يف سياق جديل، برئاسة: هواري توايت

- مرسيدس غارسيا أرينال، »دييغو دي أوريا كمرتجم للقرآن«.

)1(-  https://euqu.eu/wp-content/uploads/202111//Final-Program.pdf

)2)-  هو مرشوع بحثّي طموح مّدته ست سنوات )2019-2025( يبحث يف الطرق التي تم بها دمج الكتاب املقّدس اإلسالمي يف التاريخ 

الفكري والديني والثقايف ألوروبا يف العصور الوسطى وأوائل العرص الحديث.
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- جافيي دي برادو، »عامل نحوي بني املوريني: عالقة كليناردوس كمصدر للجدل والوعظ... )1613م(

- بول شور، »حيث تلتقي ثالثة ديانات: املنحة اليهودية وترجمة التينية مبكرة للقرآن بواسطة يسوعي«

الجلسة الثالثة: الرتجمة: املامرسات والسياقات برئاسة: ماكسيم سيلني

- كاترزينا ستارسزكا، »النغامت اللغوية يف قرآن إيجيديو دا فيتريبو«.

- إيليس سيسيني، »مقاربة) Dominicus Germanus de Silesia( للقرآن«.

.») Maracci: BnF (و )Du Ryer (بول بابينسيك، »قراءة القرآن بني -

- إميانويل ستيفانيديس، »القرآن حكاية رشقية؟ تم العثور عىل تعديل غري منشور بني أوراق أنطوان غاالن«.

الجلسة الرابعة: املامرسات واالهتاممات العلمية برئاسة: موريزيو بوسكا

- نبيل مطر، »جون غريغوري والقرآن، 1646«.

.»)De Cabala Saracenica( جيوفاين مارتيني، »تأّمل أثناسيوس كريرش يف القرآن يف كتابه -

- كينتارو إيناغايك، »قراءة القرآن إثنوغرافيًّا: ليفينوس وارنر ودراسته لعرب قبل اإلسالم«.

الجلسة الخامسة: تحوالت التنوير؟ برئاسة: آالن مسيودي

ديفيد  حالة  الهوجوينت:  دوائر  باإلسالم يف  واسعة  »معرفة   ،)Khaly WÉLÉ( وليه  )وول( خايل  محمد    -

ديورانت )1680 -1763(.

- كلري غالني، »جمع وفهرسة القرآن واألدب التأسييس اإلسالمي يف مكتبة بودليان - مقارنة بني كتالوجات 

برنارد )1692( وأوري )1787(«.

- أساف بن-توف، »ديفيد فريدريش ميجرلني )1698-1778( ومصحفه األملاين، أو: عىل أهمية اإلخفاقات

- يارس غون، »مقاربة دبلوماسية للقرآن: مرادجيه دوسون )Mouradgea d’Ohsson( ونظرته العاّمة لإلمباطورية 

العثامنية«.

- االجتامع الختامي مع جان لوب وإميانويل ستيفانيديس وجون توالن.

مؤتمرات  وندوات 
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القرآن واملسترشقون

دراسات نقدّية ملباين املستشرقني حول القرآن الكريم
 

املؤلف: مجموعة باحثني

العربيّةلغة الكتاب

2021تاريخ النرش

املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجيةالنارش

القرآن يف الدراسات الغربيةالسلسلة

576 صفحةعدد الصفحات

أّدت هذه الجهود االسترشاقّية يف مجال ترجمة القرآن الكريم والّدراسات القرآنّية يف أغلب ما نتج عنها -عن تعّمد أو عن 

قلّة إطالع وعلم ودراية- إىل الوقوع يف أخطاء وشبهات خطرية وجسيمة ال تليق بالقرآن الكريم؛ وهو منزّه عنها؛ ما استدعى 

ردوًدا من ِقَبل العلامء والباحثني املسلمني عىل مدار العقود املنرصمة. كام ساهمت بعض الدراسات االسترشاقّية للقرآن 

الكريم يف تعزيز جوانب من الّدراسات التفسرييّة للقرآن وعلوم القرآن والّدراسات القرآنّية.

هذا الكتاب –هو الكتاب الحادي عرش- من سلسلة القرآن يف الّدراسات الغربّية، التي أطلقها املركز لدفع ونقد الكثري 

من الشبهات والزالت التي أثارها أو وقع فيها املسترشقون وغريهم من املستغربني حول القرآن الكريم، ليبقى القرآن الكريم 

رسالة السامء اإللهّية لهداية أهل األرض ورشيعتهم يف عبور الحياة الدنيا نحو الحياة الحقيقة.

وقد جاء الكتاب عىل جزءين:

قد توّزعت فصول الجزء األّول وفق التفصيل اآليت:

- الفصل األول: املسترشقون والوحي

- الفصل الثاين: املسترشقون وجمع القرآن

- الفصل الثالث: املسترشقون والنص القرآين

وتوّزعت فصول الجزء الثاين عىل الشكل اآليت:

- الفصل األول: املسترشقون وترجمة القرآن

- الفصل الثاين: املسترشقون اليهود والقرآن الكريم

- الفصل الثالث: قراءات يف أطروحات قرآنّية لبعض أعالم املسترشقني 
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أثر االسترشاق يف الفهم احلداثي ملباحث تأريخ القرآن 

املؤلّف:

كاظم جواد 

الحكيم 

العربيّةلغة الكتاب

2021تاريخ النرش

املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجيةالنارش

القرآن يف الدراسات الغربيةالسلسلة

229 صفحةعدد الصفحات

يكتسب البحث يف أثر االسترشاق يف الفهم الحدايّث ملباحث تأريخ القرآن وعلومه أهمّيته من مركزيّة املجال 

املعريفّ الذي اشتغل عليه الحداثّيون واملسترشقون، وهو الّنّص القرآيّن.

وتبز أهمّية البحث يف األثر االسترشاقّي يف الفهم الحدايّث للّنّص القرآيّن، أنَّ تأثّر الحداثّيني مبناهج املسترشقني 

الدينّية،  والعقائد  املسلّامت  ابتعدوا عن  الذين  املسترشقون،  بها  وقع  التي  األخطاء  الحداثّيني يف  وقوع  منه  يلزم 

وطّبقوا املناهج الغربّية؛ ليصلوا إىل العديد من النتائج، أهّمها؛ القول بأنَّ مصدر القرآن برشيٌّ من خالل نفي مصدريّته 

اإللهّية، وطرحهم لشبهات تتعلّق بتأريخ القرآن وعلومه، كطرحهم ملسائل: جمع القرآن، وأسباب النزول، واملّكّ 

واملديّن، والنّص القصيّص، وغريها من املسائل.

الرتاث اإلسالمّي  الحديثة، وطّبقوها عىل  النظريّة  اآللّيات  مبكّراً عىل تحديد وتأسيس  فقد عمل املسترشقون 

بشكل عام، وعىل الّنّص القرآيّن بشكل خاص، منطلقني من املناهج الغربّية يف قراءاة وفهم الدين واملقّدسات، 
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ونتج عن ذلك طعن أغلب املسترشقني يف القرآن الكريم، ويف قدسّيته، ويف مصدريّته اإللهّية.

وظهر يف املقلب اآلخر شخصّيات عربّية حداثّية سعت إىل تطبيق املناهج التي توّصل إليها الغرب يف فهم 

الّنصوص الدينّية عىل مجمل الخطاب القرآيّن، وقامت بنقد اآللّيات التي وضعها املسلمون لفهم الّنّص القرآيّن، 

ودعت إىل رضورة استبدالها مبناهج غربّية بحّجة أنَّ تلك اآللّيات هي السبب يف التخلّف الذي تعيشه األّمة اإلسالمّية.

وقد عالج الباحث يف هذا الكتاب قضّيًة يف غاية الّدّقة والحّساسّية؛ حيث عب بني دفتي االسترشاق والحداثة 

اقتحم املحاولة  البحثي. ولهذا، فقد  مبعالجاٍت ومقارباٍت بحثّية، وتحليلّية ونقديّة؛ للوصول إىل مبتغاه وهدفه 

الحداثّية التي تهدف إىل تطبيق املناهح الغربّية عىل القرآن الكريم، ما ولّد إشكالّية يف فهم دالالته؛ البتعاد اآللّيات 

الغربّية ومناهجها عن األصول والضوابط واملبادئ اإلسالمّية للفهم، وأيضاً فإنَّ مآالت هذا التطبيق تّتفق مع الهدف 

الكثري من  الهدف دعا  االتّفاق يف  الكريم ملناهجهم وآلّياتهم، وهذا  القرآن  أراده املسترشقون من إخضاع  الذي 

الباحثني إىل القول بأنَّ الحداثّيني مل يأتوا بيشٍء جديٍد يف مجال فهم نصوص القرآن الكريم، بل هم تأثّروا بآراء 

املسترشقني السابقني لهم يف هذا املجال، وقاموا بتطبيق اآللّيات االسترشاقّية نفسها عىل القرآن الكريم.  

وتوّزعت موضوعات الكتاب عىل الشكل اآليت:

الفصل األول: القرآن الكريم من منظور االسترشاق )عرض ونقد(

املبحث األّول: توطئة تأريخّية يف االسترشاق ومراحل دراسته للقرآن الكريم

املبحث الثاين: نقد أساليب املسترشقني ومنطلقاتهم يف فهم القرآن الكريم 

املبحث الثالث:  املنهج الفيلولوجّي عند املسترشقني

الفصل الثاين: الفهم الحدايّث للقرآن الكريم وعالقته باالسترشاق )عرض ونقد(

املبحث األّول: الفهم الحدايّث للقرآن الكريم

املبحث الثاين: نقد األسس املعتمدة لدى الحداثّيني يف فهم القرآن الكريم

املبحث الثالث: العالقة بني االسترشاق والحداثة

الفصل الثالث: مناذج تطبيقّية لتأثّر الفهم الحدايّث باالسترشاق يف مباحث تأريخ القرآن وعلومه )تحليل ونقد(

املبحث األّول: أثر االسترشاق يف الفهم الحدايّث لـمباحث )الوحي(

املبحث الثاين: أثر االسترشاق يف الفهم الحدايّث لـمباحث )املّكّ واملديّن(

املبحث الثالث: أثر االسترشاق يف الفهم الحدايّث لـمباحث )جمع القرآن وتدوينه(

املبحث الرابع: أثر االسترشاق يف الفهم الحدايّث لـمباحث )النسخ(

أثر االستشراق يف الفهم احلدايث ملباحث تأريخ القرآن
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أنثروبولوجيا القرآن
An Anthropology of the Qur’an (1)

املؤلف: أحمد عرشايت حاصل عىل ليسانس 

الحقوق من جامعة وهران بالجزائر، وماجستري يف 

القانون من كلية الحقوق بجامعة نيويورك، ودكتوراه 

يف العالقات الدولية من جامعة بنسلفانيا. يواصل 

البحث يف األنرثوبولوجيا وصخور ما قبل التاريخ. 

حالًيا، يقوم بتدريس دورات حول القرآن واملجتمع 

الحديث وفن الصخور ما قبل التاريخ يف معهد أورش 

للتعلم مدى الحياة يف منطقة واشنطن العاصمة.

االنجليزيةلغة الكتاب

30 نوفمب )202تاريخ النرش

روتليدجالنارش

دراسات روتليدج يف الدينالسلسلة

 226صفحةعدد الصفحات

يقّدم هذا الكتاب دراسًة أنرثوبولوجيًّة للقرآن، ويقّدم تحديًا غري مسبوق لبعض االفرتاضات املعرفيّة 

وامليتافيزيقيّة للخطابات التوحيديّة. من خالل الجمع بني املواد النصيّة األوليّة والتحليل األنرثوبولوجي، 

يفحص هذا الكتاب التعايل كمبدأ أسايّس للقرآن، يُشار إليه بشكل فريد يف االسم اإللهي "القّدوس". 

الّصفة. ويوّضح كيف أثّرت هذه الصفة  التوحيدية تشّكل انعكاًسا لهذه  الله  أّن تجليات  ويوّضح كيف 

عىل الفكر واملامرسات اإلسالميّة، خاّصة فيام يتعلّق بالّسلطة. يستكشف هذا الكتاب أيًضا كيف ميكن 

أن تؤثّر العودة إىل أسبقيّة القرآن يف فهم الصفات كصفة القدوس عىل التفكري واملامرسات اإلسالميّة. 

لذلك، سيكون هذا الكتاب مفيًدا للغاية لعلامء الّدراسات اإلسالميّة، وعلم الكالم الفلسفي، ودراسات 

القرآن، والعلوم السياسية، واألخالق، واألنرثوبولوجيا، والّدراسات الدينيّة.

)1(-  https://www.routledge.com/An-Anthropology-of-the-Quran/Achrati/p/book/9781032052885
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املحتوى:

الجزء األول

مقدمة

الدين، القدوس واملقّدس: منظور أنرثوبولوجي  -1

القدوس واملتسامي يف القرآن  -2

التمييز األنطولوجي بني القدوس واملقّدس يف القرآن  -3

السمّو والحريّة اإللهية يف القرآن  -4

التوحيد والله والقرآن والوجود  -5

القدوس واآلخرة اإللهية  -6

الخطابات التوحيدية والقدوس  -7

القرآن وتسامي السّنة  -8

القرآن، محمد والكشف القديس  -9

القرآن والسنة والسلطة يف اإلسالم الحديث  -10

الجزء الثاين

11-  الجنس: األخالق الطاوية

الحلم: األخالق املنسية لإلسالم  -12

القرآن والفّن اإلسالمي  -13

الربا: اإلفراط االقتصادي واألخالق الزائدة  -14

خامتة

أنرثوبولوجيا القرآن
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سليامن والنملة: القرآن يف حمادثة مع الكتاب املقدس
Solomon and the Ant The Qur’an in Conversation with the Bible(1( 

هو  بنشانسك  ديفيد  املؤلف: 

أستاذ فخري بجامعة سانت توماس يف 

سانت بول، مينيسوتا.

االنجليزيةلغة الكتاب

2021تاريخ النرش

Cascade Booksالنارش

204عدد الصفحات

توصيف الكتاب:
من  القصص  بعض  لفحص  الحوار،  املقّدس كرشيك يف  الكتاب  باستخدام  والنملة"،  "سليامن  كتاب  يقوم 

القرآن، ودراماها، وشخصياتها، ومعناها. عىل الرغم من أّن بعض القصص القرآنيّة لها أوجه تشابه توراتيّة قريبة، 

إاّل أّن بنشانسيك يفحص هنا قصًصا بدون جذور توراتيّة. تعّزز الروايات القرآنيّة يف الحوار مع النصوص التوراتية 

الفهم. يختار بنشانسيك القصص التوراتية التي تعالج أسئلًة مامثلًة حول طبيعة الله وتفاعل الله مع الناس. سليامن 

يتعامل مع ذكاء منلة وعصفور وملكة سبأ، املخلوقات السحرية، الجن، تُطرد من السامء بالّشهب النارية. موىس، 

يف مّهمة، يلتقي بغريب غامض. يقّدم الكتاب املقّدس أوجه تشابه وعالقات.

القّصة  القرآيّن، وتعلّق عىل  النّص  تتناقض مع  التوراتيّة،  التكوين، الخروج، إشعياء، متى، وغريها من الكتب 

القرآنيّة وتكملها. -واجه الكتاب املقدس والقرآن، مفصولني باملكان والزمان، قضايا متشابهة- قام كّل من الكتاب 

املقدس والقرآن بتكييف املواد من الثقافة املحيطة بهام، ويف الوقت ذاته مييزان نفسيهام عن تلك الثقافة. بدالً من 

)1(- https://www.mehdi-azaiez.org/Solomon-and-the-Ant-The-Qur-an-in-Conversation-with-the-Bible
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معالجة هذه املواجهة الثقافيّة بيقني صارم، فإّن الكتاب املقدس والقرآن غامضان ومتعّددان. - الكتاب 

بنيويّة.  املقدس والقرآن مكّونان من طبقات، يحتويان عىل قصص ضمن قصص، وأجزاء، واختالفات 

هذه امليزات تساهم يف صناعة املعنى. إّن تحليل بنشانسيك لهذه القصص يجعل القرآن متاًحا وجّذابًا 

لغري املتخّصصني والطاّلب.

المحتوى:
مقدمة

الجزء األول: مشكلة الرشك

ـ سورة الفلق وسورة الناس: سور اللجوء

ـ سورة النجم اآليات 19-25 بنات الله

ـ سورة الجن اآليات 1-19 حرب يف الجنة

Theodicy  الجزء الثاين: مشكلة الثيوديسيا

ـ سورة املسد )اآليات 1-5(: لعنة أيب لهب

ـ سورة الكهف )اآليات )60-82(: موىس والغريب

ـ سورة النمل )اآليات 15-44(: امللك سليامن والنملة

الجزء الثالث: مشكلة الوحي

ـ سورة الكهف )اآليات 9-25(: سفر يوشع وأصحاب الكهف

ـ سورة النجم )اآليات 1-13(: عند سدرة املنتهى

ـ سورة عبس: النبي والرجل األعمى

ـ الخامتة

ـ فهرس

ـ فهرس املوضوع واملؤلف

ـ فهرس الوثيقة القدمية

سليمان والنملة
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قرآن اإلسالميني 
Le coran des islamistes (1(

املؤلف: أوليفييه كاريه 

)Olivier Carré( متخّصص 

يف العلوم اإلسالمية، والعلوم 

السياسة، وعلم االجتامع، وهو 

أستاذ لفرتة طويلة يف جامعة 

السوربون الجديدة، وباحث 

يف مركز الدراسات والبحوث 

الدولّية، ومتخّصص يف 

الدراسات اإلسالمويّة.

الفرنسيةلغة الكتاب

2021/9/9تاريخ النرش

Cerfالنارش

381عدد الصفحات

الحركات  جميع  إلهام  مصدر  تثّل  والتي  للقرآن،  قطب  السيد  قراءة  مفاتيح  كاريه  أوليفييه  يقّدم 

املتشّددة أو املسلّحة يف النصف الثاين من هذا القرن. لذلك يجب قراءة تأليف السيد قطب وفهمه.

هل ميكن لإلسالميني أن يطالبوا بالقرآن؟ ولكن أّي قرآن يستوحون منه؟ يجيب هذا االستطالع الذي 

ال مثيل له عىل هذا السؤال الحاسم من خالل الرتكيز عىل مسار وكتابات أحد املنظّرين الرئيسيني لهذه 

الحركة، وهو سيد قطب. 

باإلخوان املسلمني عام 1953، وتويف  ُولد سيد قطب املرصي يف موشا عام 1906، والتحق 

شنًقا -بسبب نشاطه- يف القاهرة عام 1966، وأصبح البيان الذي كتبه يف السجن بعنوان "يف ظالل 

)1(-https://livre.fnac.com/a15930262/Olivier-Carre-Le-coran-des-islamistes
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القرآن"، منذ ذلك الحني... مرجًعا رئيسيًّا ألتباعه املختلفني حول العامل. إّن قراءته الثورية والجذريّة هي 

بالنسبة لهم أصيلة.

أوليفييه كاريه يرشح لنا هذا املصري وهذا العمل املكلّف مبهّمة تغيري العامل ووضعه، عن طريق الثورة 

والكفاح املسلح، تحت رشع الله. وهو بذلك يجعلنا نغرق يف مختب الجهاد األيديولوجي. 

هذا الكتاب الحاسم يجعل من املمكن أيًضا طرح وفهم االختالفات الجوهريّة بني اإلسالم والحركة 

. اإلسالميّة، وكذلك الحاجة إىل إعادة تفسري القرآن بعيًدا عن أّي اختزاٍل سيايسٍّ

قرآن اإلسالميني
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لغة القرآن يف منظور االسترشاق
-دراسة تقوميية نقدية-

املؤلف: محمود كيشانه

العربيةلغة الكتاب

2021تاريخ النرش

املركز اإلسالمي للدراسات اإلسرتاتيجيةالنارش

283عدد الصفحات

صدر عن املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجيّة كتاب "لغة القرآن يف منظور االسترشاق"، للكاتب 

املرصي محمود كيشانه، ضمن سلسلة القرآن يف الدراسات الغربيّة.

ص الكتاب كاآلتي:
ّ

وجاء ملخ

اختار الله تعاىل اللغة العربيّة لتكون لغة القرآن الكريم، فقال تعاىل: إِنَّا أَنْزَلَْناُه قُرْآنًا َعَرِبيًّا لََعلَُّكْم تَْعِقلُوَن، 

وعليه، فإّن إكساء القرآن باللغة العربيّة مستند إىل الله تعاىل، وهو الذي أنزل معنى القرآن ومحتواه بقالب 

اللفظ العريب، ليكون قاباًل للتعّقل والتأّمل.

األدب  بعضهم تصويره بصورة  القرآن، حيث حاول  لغة  التشكيكيّة يف  كرثت محاوالت املسترشقني 

العادي، واجتهد آخرون يف التنقيب عن مواطن التشابه واملامثلة بني لغة القرآن ولغة البرش، وذهب آخرون 

إىل أّن لغة القرآن تشبه إىل حّد بعيد الشعر العريب القديم يف إيقاعه ووزنه وقافيته. ووصفت من بعضهم 
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بالنقص والتبعيّة للغات أخرى أصيلة وقدمية.

تحاول هذه الدراسة أن تستكشف موقف هؤالء املسترشقني من لغة القرآن، ثّم تعرض هذا املوقف عىل 

ميزان املنهج العلمني، محاولني التعرّف عىل حظّه من املنهجيّة العلميّة، ومحاولني اإلجابة عىل سؤال مهّم 

مؤداه: هل تعرّضت لغة القرآن إىل التشويه عىل يد هؤالء املسترشقني؟ أم نالت حظّها من اإلنصاف؟ 

الفهرس:

مة املركز مقدِّ

مة املؤلّف  مقدِّ

الفصل األول: اتِّهام اللغة العربيَّة بالقصور

املبحث األول: الدعوة الرصيحة للعامية 

املبحث الثاين: االستعانة بالحروف الالتينية 

املبحث الثالث: الزعم بعدم مواكبة العرص 

املبحث الرابع: محاولة النيل من النحو العريب 

الفصل الثاين: إخضاع النص القرآين للنقد األديب

املبحث األول: لغة القرآن واألدب عند املسترشقني 

أ – يف االسترشاق املعارص: 

ب – يف االسترشاق القديم:  

ج - مناقشات وردود: 

املبحث الثاين: دعوى اقتباس القرآن من الشعر الجاهيل 

هل هناك فرضية اقتباس؟!!

أوالً – القرآن وشعر امرئ القيس يف نظر االسترشاق: 

ثانيًا- القرآن وشعر أمية بن الصلت يف نظر االسترشاق: 

الفصل الثالث: دعوى األخطاء اللغوية يف القرآن الكريم

لغة القرآن يف منظور االستشراق
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املبحث األول: أسلوب القرآن الكريم 

املبحث الثاين: االدعاءات بوجود أخطاء نحوية يف القرآن 

املبحث الثالث: االّدعاءات بوجود أخطاء إمالئية يف القرآن 

املبحث الرابع: التشكيك يف عملية النسخ ودالالت الكلامت 

الفصل الرابع: ترجمـــــة لغة القــــــــرآن

املبحث األول: منهج املسترشقني يف الرتجمة وغاياتهم:  

املبحث الثاين: ترجمة أوري روبني 

املبحث الثالث: ترجمة جاك بريك 

الفصل الخامس: دعوى نسبة القرآن إىل اللغات اآلراميّة والرسيانيّة والعبيّة

املبحث األول: القراءة اآلرامية الرسيانية للغة القرآن 

املبحث الثاين: القراءة العبية للغة القرآن 

الخامتة 

املصادر واملراجع 

إصدارات
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مسائل قرآنّية: الوساطات املادّية واملامرسة الدينّية يف مرص
Plants of the Qur’an: History & culture(1(

املؤلف: ناتاليا ك. سويت أستاذ 

مساعد بجامعة رشق والية تينييس 

بالواليات املتحدة األمريكية

االنجليزيةلغة الكتاب

2021تاريخ النرش

بلومزبري )Bloomsbury)النارش

دراسات بلومزبري يف الدين املاديالسلسلة

232 صفحةعدد الصفحات

)1(-https://www.mehdi-azaiez.org/Qur-anic-Matters-Material-Mediations-and-Religious-Practice-in-Egypt
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توصيف الكتاب:

يف "مسائل قرآنيّة"، تستكشف ناتاليا ك. سويت ماديّة الكتب، مع الرتكيز عىل املصحف من خالل الورق 

والتجليد والحب والنص، ال من خالل أنّه مجرّد حامل للنص القرآين، ولكن بحكم هيكله املادي، لديه أيًضا 

القدرة عىل إحداث إعادة صياغة للمعرفة واملامرسة الدينيّة. قراءة القرآن عىل شاشة الهاتف، عىل سبيل املثال، 

ال تتطلّب نفس طقوس الوضوء مثل قراءة النص املطبوع. تتغرّي قواعد الطهارة التي تحّد من الوصول إىل النص 

القرآين للمرأة الحائض عندما يتم التوّسط يف النص القرآين بواسطة وحدات البايت الرقميّة بدالً من الورق.

ميتد كتاب "مسائل القرآن" عب الزمن بني تحّولني تقنيني هامني:

- إدخال الكتب القرآنيّة املطبوعة يف مرص يف أوائل القرن التاسع عرش

- رقمنة القرآن بعد قرنني تقريبًا.

طوال الوقت، تحاول ناتاليا ك. سويت أن تنسج "الوجود" الالهويت والقانوين واالقتصادي واالجتامعي 

للكتب القرآنيّة يف حساٍب واحٍد. وتجادل بأّن الرسالة واألهميّة املاديّة ليسا منفصلني عن بعضهام البعض، 

كام أنّهام ليسا منفصلني عن األجسام البرشيّة التي يتالمسان معها.

موضوعات الكتاب:
مقدمة

الجزء األول: صناع

1- البداية

2- األقالم، والحروف، وسياسة التصحيح

3- رموز قرآنيّة

الجزء الثاين: األمناء

4- عيوب املناقشة

(Ortho( 5- مخطط الجرافيك

6- ما ال تستطيع العيون رؤيته ولكن األيدي تلمسه: مصحف بلغة برايل

الجزء الثالث: املستخدمون

7- كيفية طباعة املخطوطات

8- االستخدامات والتجاوزات

9- تفعيل املصحف اإللكرتوين

الخامتة

إصدارات
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العهد اإلهلي
علوم ومفاهيم القانون الطبيعي يف القرآن والتخّصصات اإلسالمّية

Divine Covenant Science and Concepts of Natural Law in the 
Qur’an and Islamic Disciplines(1)

املؤلف: 

 )Ulrika Mårtensson( مارتنسون  أولريكا 

يف  الدينية  والدراسات  الفلسفة  قسم  يف  أستاذة 

الجامعة الرنويجية للعلوم والتكنولوجيا.

االنجليزيةلغة الكتاب

2021/09/1تاريخ النرش

Equinox Publishing Ltdالنارش

محاور يف الدراسات القرآنيةالسلسلة

256 صفحةعدد الصفحات

يستكشف كتاب العهد اإللهي املفهوم القرآين للمعرفة اإللهيّة من خالل الّنامذج العلميّة والّنظريّة - وال سيام 

نظريّة القانون الطبيعي - وعالقتها بسبعة فروع علميّة إسالميّة: علم اللغة، والحديث، والسياسة، والتاريخ، والتفسري، 

الّدراسة،  إليه  ما توّصلت  التخّصصات مع أحدث  الّدراسيّة يف هذه  والفقه، والالهوت. من خالل مقارنة املنح 

توّضح الّدراسة كيف يعكس املفهوم القرآين للعهد اإللهي نظريّة القانون الطبيعي، ويتعلّق مبجموعة من املفاهيم 

)1(- https://www.equinoxpub.com/home/divine-covenant/
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القرآنية والقانونيّة والسياسيّة واللغويّة األخرى، يُعلم الهيكل األديب للقانون بأكمله، وله آثار عىل نظريّة 

قانونيّة جديدة لـ "األصول اإلسالمية".

يوّضح الكتاب أّن املذاهب اإلسالميّة تشرتك يف االقتصاد السيايس واإلطار املؤّسيس واملوضوعات 

الّنظريّة القاطعة يف القرآن. وتشمل األخرية القضايا املتعلقة بالقانون الطبيعي لحقوق اإلنسان، والفصل 

الدستوري للسلطات، والعقد االجتامعي. يستعرض الكتاب املداوالت العلميّة حول هذه املوضوعات 

ضمن معايري كّل تخّصص ويف السياقات املتغرّية. باإلضافة إىل ذلك، تم تحديد نتائج النظام املؤّسيس 

للدولة القوميّة الحديثة للدراسات القرآنيّة الحديثة واملعارصة املبكرة. يُقال إّن األنظمة اإلسالميّة املبكرة 

والعصور الوسطى تقّدم معرفة ذات قيمة علميّة؛ ألنّها تشري إىل نفس اإلطار املؤّسيس مثل القرآن. تعّد 

التّخّصصات أيًضا أجزاء مهّمة من التاريخ السيايس األورويب، حيث ألهمت نظريّة العقد االجتامعي التي 

تشمل الهويات الدينيّة املتنّوعة.

الفهرس:

1- مقدمة

2- كتابة التاريخ و"اآلخر الديني" 

3- النظرية القرآنية للمفهوم؟ 

4- الرشيعة القرآنيّة

5- نظريّة القانون الطبيعي: إعادة الّنظر يف العهد القرآين 

6- املامرسات املؤّسسيّة 

7- األنظمة و"القرآن العلمي" 

8- التّحّوالت املؤّسساتيّة الحديثة

9- االستنتاجات 

إصدارات
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القرآن االستثنائي: خطاب مرن واستثنائّي يف كتاب 
اإلسالم املقدس 

The Exceptional Qurʾān : Flexible and Exceptive Rhetoric in Islam’s Holy Book   (1)

لويز  جوهان  املؤلف: 

 ،2016 )دكتوراه  كريستيانسن 

مساعد  أستاذ  آرهوس(  جامعة 

جامعة  األديان،  دراسة  قسم  يف 

أبحاثها  تركز  الدمنارك.  جنوب 

عىل دراسة األديان والقرآن.

االنجليزيةلغة الكتاب

2021تاريخ النرش

مطبعة جورجياس، بيسكاتوايالنارش

الدراسات اإلسالمية والرشق أوسطيةالسلسلة

330 صفحةعدد الصفحات

التوصيف الرسيم للكتاب:

القرآن االستثنايئ: خطاب مرن واستثنايئ يف كتاب اإلسالم املقّدس، هو دراسة نظريّة متزامنة ملركّب االستثناء 

البالغيّة، مبا يف ذلك االستثناءات املبارشة، والحجج املعياريّة  القرآن؛ من خالل تحليل األدوات  واملرونة يف 

)1(- https://www.mehdi-azaiez.org/The-Exceptional-Qur%CA%BE%C481%n-Flexible-and-Exceptive-Rhetoric-in-Islam-

s-Holy-Book
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املتكّررة ذات الهدف التدريجي، وتعديل االفرتاضات يف الخطاب القانوين للقرآن. يجادل املؤلف بأّن هذا 

السابقة:  املقّدسة  بالكتب  مقارنًة  بطريقٍة جديدٍة ومدروسٍة  - مفّصالً  فريًدا تاًما  يكن  إن مل   - يبدو  املركّب 

مع  اللغويّة  نتائجه  ربط  خالل  من  والتدبري.  املبدأ  بني  واللني،  الرصامة  بني  التوازن  باستمرار  القرآن  يناقش 

اإلطار النظري للنظام لعامل األنرثوبولوجيا روي إيه رابابورت، ينظر كتاب القرآن االستثنايئ يف كيفيّة مساهمة 

هذه االسرتاتيجيات البالغيّة يف االستمراريّة املنهجيّة طويلة املدى للقرآن، لتصبح الوثيقة التأسيسيّة الناجحة 

ملجتمعٍ دينيٍّ وتقليد استطرادّي.

الفهرس:
شكر وتقدير 

مقدمة 

الفصل األول: السامت اللغوية والنصية لالستثناء واملرونة يف القرآن

االستخدام القرآين ألدوات: إاّل، غري

الله استثناء 

استثناءات من املجموعات

أوالً. االستثناء من اإلدانة

ثانيًا. االستثناء من العفو

ثالثاً. درجات متفاوتة من االستثناءات

أدوات االستثناء اللغوي األخرى والفروق الدقيقة يف القرآن

دون   -1

2-  حتى

إمّنا   -3

من، آخر، بعد، طائفة من، فريق من، كرث  -4

الفصل الثاين: االستثناءات القانونية املبارشة يف القرآن - نظرة عامة

الفصل الثالث: الحجج القانونية املتكررة لالستثناء واملرونة يف القرآن

أوالً. أفضل حجة 

ثانيًا. حجة ما حدث يف املايض 

إصدارات
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ثالثاً. حجة اإلكراه 

رابعاً. حجة القهر 

خامساً. حجة اليمني 

سادساً. حجة الفضيلة 

سابعاً. حجة افعل ما هو صحيح 

ثامناً. حجة عدم الخطأ 

تاسعاً. حجة عدم اللوم 

عارًشا. حجة عدم الخطيئة 

الحادي عرش. حجة عدم الرجوع 

الثاين عرش. حجة املبالغة

الثالث عرش. حجة عدم املشقة 

رشوط املشقة والسهولة

آيات قرآنية أخرى للغرض الخاص

الفصل الرابع: االفرتاضات القانونية ذات هدف تصحيحي يف القرآن

ظروف الصيد يف القرآن

أوالً. ظروف املرض

ثانيًا. ظروف السفر

ثالثا. )النقص( يعني الظروف 

رابعا. ظروف النوع االجتامعي

خامساً - حالة الخوف والسالمة 

سادساً. ظروف اإللزام والتغلغل 

سابعاً. ظروف خارجية إضافية

ثامناً. النية والظروف اإلدراكية األخرى

تاسعاً. حالة العداء

االنتقام 

ظروف خاصة وحلول قرآنية 

القرآن االستثن�ايئ
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الفصل الخامس: االستثناءات القانونية يف التقاليد الكتابية والعصور القدمية املتأخرة 

ـ لغة استثنائية يف الكتاب املقدس العبي 

ـ لغة استثنائية يف العهد الجديد 

ـ القرآن و"الثقافة القانونية القدمية املتأخرة" 

الفصل السادس: املنهج النظري للنظام يف القرآن 

ـ تقديم 

ـ نظرية النظام كمجال أكادميي للدراسة 

ـ"األنظمة الحية" التكيفية 

ـ االستجابات التصحيحية 

ـ التحول والنتيجة 

ـ تسلسل هرمي للرشوط املحملة بالقيمة 

ـ قراءة نظرية للنظام السورة 73: اآليات 9-1، 20 

ـ تحديد سياق السورة 73 

الفصل السابع: موازنة النظام القرآين - استعامل

ـ لغة استثنائية كدليل عىل املرونة 

ـ الله كإستثناء غامض ومبهم 

ـ إسرتاتيجية القرآن للمجموعة / الجامعة

ـ رشيعة القرآن املتوازن 

ـ الطرق املنهجية لـ "الحقل الناعم" القرآين 

ـ العام مقابل الخاص 

ـ الغموض )مرة أخرى( 

ـ الحرية الظاهرة 

ـ النية املفصلية لخلق حقل ناعم 

ـ اعتبارات الحقة يف النظام القرآين املتوازن 

إصدارات



47

حتليل  املنار:  تفسري  يف  السحر  عن  الغموض  إزالة 
األدوات التفسريية املستخدمة يف املناقشة 

"مبحث السحر وهاروت وماروت"

The Demystification of Magic in the Tafsīr al-Manār: An Analysis of 
the Exegetical and Homiletic Devices Used in the Discussion ‘Mabḥath 

al-siḥr wa-Hārūt wa-Mārūt(1)

اإلسامعيلية  الدراسات  معهد  يف  للباحث  بحثًا  األديان)2)   مجلة  تضّمنت   2021 لسنة   )9(  12 عددها  يف 

ستيفان بريج )Stephen R. Burge))3)، وحمل البحث عنوان: "إزالة الغموض عن السحر يف تفسري املنار: تحليل 

األدوات التفسريية املستخدمة يف املناقشة "مبحث السحر وهاروت وماروت"، ونرش عىل موقع املجلّة بتاريخ 

.2021/09/7

وقد جاء يف ملّخص البحث ما نّصه:

اآليات  )السورة 2،  البقرة  السحري" من سورة  "املقطع  النبي سليامن يف  يُذكر امللكان هاروت وماروت مع 

بامللكني  أحاطت  التي  األسطوريّة  الفولكلوريّة  الخرافات  عبده  محمد  ومعلمه  رضا  رشيد  رفض   .)103-101

)1(-  https://www.mdpi.com/2077734/9/12/1444-/htm

التخّصصات وخاضعة للتحكيم، ومتخّصصة حول األديان وعلم الالهوت، وتنرش شهريًا عىل اإلنرتنت  )2)- األديان هي مجلة دولية متعّددة 

.MDPI بواسطة

)3)- ستيفان بريج باحث يف معهد الدراسات اإلسامعيلية، أكمل الدكتوراه يف جامعة إدنبة. وقد نرش دراسة عن املالئكة يف اإلسالم وعدد من 

املقاالت عن املالئكة والتفسري والتأويل.
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هاروت وماروت وصورة سليامن كشخصيٍّة شبيهٍة باملاجوس، معتبين ذلك تجاوزًا للتفسري العقالين للقرآن. 

يف تفسريه، تفسري املنار، أورد رشيد رضا مقاالً جوهرياً نسبياً يُدين فيه السحر واستخدامه، وهو بعنوان مبحث 

السحر وهاروت وماروت. 

ستوفّر هذه املقالة تحليالً للخصائص التفسرييّة املستخدمة يف هذا القسم، مع الرتكيز عىل أربعة مجاالت: 

الغموض عن اإلشارات  الشخصية؛ استخدام علم املعاجم إلزالة  بالتجربة  السامية؛ االحتجاج  عنارص معاداة 

القرآنية إىل السحر؛ استخدام قراءة مختلفة لتجريد القّصة من الخرافة.

ويعّد الهدف من هذه املقالة هو استكشاف طرق التعبري لرفض السحر واألدوات التفسريية والتأويلية التي 

يستخدمها رضا لدعم موقفه. ويف القسم األخري من املقالة يقع استكشاف عالقة الحركة الحداثيّة بالدراسات 

الكتابيّة والتأثري الذي قد يكون لها عىل تفسري الخرافة )األسطورة( يف تفسري املنار. 

ع البحث على العناوين التالية: 
ّ
وقد توز

1- مقدمة

2- السحر وسليامن وامللكان هاروت وماروت

3- معاداة السامية

4- خبة شخصية

5- إزالة الغموض عن السحر وعقلنته يف القرآن

6- مالئكة أم ملوك؟ استخدام القراءات

7- تأثري النقد الكتايب عىل إزالة الغموض عن هاروت وماروت

8- االستنتاجات

ويف االستنتاجات أورد الباحث مجموعة من النقاط أبرزها:

وماروت  وهاروت  السحر  مبحث  بعنوان  السحر  ضد  ملقطع  تفسرييٍّ  تحليٍل  تقديم  املقال  هذا  حاول   -

القرآن من خالل تفسري محمد عبده ورشيد رضا –تفسري  التفسريية للسحر يف  والذي يشكل غالبية االستجابة 

بحوث ودراسات
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املنار- والواضح أن "مبدأ السحر" هو يف املقام األول موضوع مثري للجدل أكرث من تفسريه. إن جوانب التفسري 

املستخدمة يف هذا القسم خاضعة كليًا للنقاط األوسع التي يتم إجراؤها ضد استخدام السحر وفعاليته. الهدف 

الواضح من املقطع هو إدانة السحر وإظهار أنه غري موجود بالفعل. ولهذه الغاية، يستخدمون عدًدا من الحجج 

لتحقيق هدفهم، وبعضها يعود أصله إىل تقليد التفسري، لكن الكثري منها ال يفعل ذلك.

والتقاليد  القرآن  يف  تظهر  التي  السحر،  إىل  اإلشارات  جميع  عن  الغموض  إلزالة  واضحة  محاولة  هناك   -

اإلسالمية. يتم تحقيق ذلك من خالل تطبيق تعريفات مجازية أوسع للمصطلحات املعجميّة املستخدمة يف 

السحر. يتم تحقيقه أيًضا من خالل دمج وإضافة الفهم النفيس للسحر: قد يعتب املشاهد خدعة "سحرية"، لكنها 

تبقى مجرّد خدعٍة ووهم.

- ميكن رؤية عمليّة إزالة الغموض هذه أيًضا يف الّدراسات الكتابية الليبالية التي ظهرت يف أوروبا منذ أواخر 

القرن التاسع عرش وما بعده، وال سيام بني العلامء املسيحيني. حيث شهد االنتقال إىل الحداثة وتطّور التقّدم 

العلمّي رغبًة يف تبير الكتاب املقّدس وفهم املقاطع التي بدت غري عقالنيّة يف ضوء املعرفة العلميّة. وال ندري 

ما إذا كانت خطوة إزالة الغموض التي نراها يف هذا القسم من تفسري املنار هي نفس العملية التي ُعرفت باسم 

إزالة امليثولوجيا، كام كانت رائدة من قبل شخصيات مثل رودولف بولتامن؛ إذ يسعى نزع امليثولوجيا إىل إزالة 

االّدعاءات الخارقة للطبيعة والتاريخية يف األسطورة وتقليصها يف رسائلها األخالقية واملعنوية. ويبدو أن مبحث 

السحر يقرتح نهًجا مشابًها.

- تشبه هذه الطريقة يف قراءة القرآن بشكل ملحوظ نهج األسطورة املتبع يف الّدراسات الكتابيّة. ومع ذلك، 

من املمكن أن تكون عمليّة إزالة الغموض والتخلّص من األسطورة التي شوهدت يف كتاب السرية مجرّد أداة 

مفيدة يف الجدل ضد السحر، وهناك حاجة إىل مزيد من البحث الستكشاف إىل أّي مدى يستخدم عبده ورضا 

إزالة األسطورة يف معالجتهام لألسطورة يف القرآن.

- من املهم أن نعرتف بأن عبده ورضا مدينان بشّدة للتقاليد اإلسالميّة األوسع يف خطابهام ضّد السحر. عىل 

أّن عبده ورضا  السحر، وعىل األخص من قبل املعتزلة، ويبدو  الكالسيكيون  الالهوتيون  سبيل املثال، رفض 

يعتمدان عىل هذه املجموعة من املواد يف خطابهام الخاص، والذي يتناسب مع الفهم العلمي. ويضيف عبده 

أيًضا بُعًدا إضافيًا لهذه الحجج الكالسيكيّة ضّد السحر باستخدام علم النفس لرشح الطريقة التي يفرّس بها األفراد 

أنّها سحر. وباملثل، كان رفض اإلرسائيليات شائًعا يف الفكر اإلسالمي، خاّصة بعد  الذين يرون األوهام عىل 

ابن تيمية )انظر توتويل 1999(، لكن رضا يوّسع رفض هذه املادة ويطّور خطابًا أقوى وأكرث عموميّة ضد الفكر 
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اليهودي. كان عبده وعدد من املفكرين املسلمني اآلخرين يف أواخر القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين 

قلقني أيًضا من مصداقية الحديث الذي يكمن وراء الكثري من رفض املعتقدات حول سليامن والسحر.

- إّن األصول الّشفويّة لتفسري املنار حارضٌة بشكٍل واضٍح يف "مبحث السحر وهاروت وماروت": هناك 

يتّم استخدام الشهادة الشخصيّة، وهي ميزة نادرة يف تقليد   . التي تدل عىل ازدهار بالغيٍّ العنارص  عدد من 

التفسري، للمساعدة يف جذب املستمعني إىل قبول الحجج ضد السحر. واحدة من أكرث الوسائل الخطابية 

اخرتاع  إىل  إنهم عمدوا  ويقال  باملخادعني،  اليهود  يوصف  الاّل سامية.  والحجج  املجازات  استخدام  هي 

السحر وابتدعوه، واتهموا بتشويه سمعة اسم النبي سليامن باستخدامه كوسيلة لتبير استخدامه. من الواضح 

أن لهجة ومضمون مبحث السحر يستغالن عنارص معاداة السامية التي كانت سائدة يف أوائل القرن العرشين 

يف كلٍّ من مرص وأوروبا. عىل الرغم من أّن تفسري املنار هو تفسري مأخوذ من املحارضات الشفهيّة ملحمد 

عبده، فإّن مبحث السحر وهاروت وماروت هو يف األساس "مسلك" جديّل مستقّل ومنفصل. من الواضح 

أن الطريقة التي يتم بها بناء مبحث السحر هي طريقة هزلية، وليست تفسرييّة، وهدفها الوحيد هو القول بأّن 

السحر ببساطة غري موجود.

- عىل الرغم من أن املصطلح التفسري الديني )eisegetical( يستخدم عادة بشكل ازدرايئ، فإّن هذا هو 

إنكار وجود  التفسريي املتضّمنة تستخدم كدليٍل عىل  التفكري  ما يحدث يف هذه املسألة: عنارص  بالضبط 

املادة،  شكل   )homiletic( الديني  الخطاب  نهج  يغري  التحقيق.  بقيادة  للنص  السامح  من  بدالً  السحر، 

ومضمونها، ولغتها، ويسمح بإدخال الجدل بسهولة. يف الواقع، تشّكل عنارص معاداة السامية املوجودة يف 

املسالك مكّونًا رئيسيًّا يف بناء الحّجة ضد السحر. يظهر هذا بشكل خاص يف سطر واحد داخل النص الذي 

يشء  حًقا  لكّنه  حقيقّي.  أنّه  يّدعون  وهم  بالثناء،  الجديرة  العلوم  من  أنّه  عىل  السحر  اليهود  "صّنف  يقول: 

عىل  اللوم  وإلقاء  السحر  وجود  إنكار  هو  النهج  هذا  من  كلّه  الهدف  الخاص".  لحسابهم  وخلقوه  ابتكروه 

اليهود يف وجوده، األمر الذي يثري بعض األسئلة الشيّقة والّصعبة. إىل جانب ذلك، توفّر هذه املقالة القصرية 

نافذًة مثريًة للفضول عىل عدم ارتياح الحداثيني لجوانب ما وراء الطبيعة املوجودة يف القرآن والثقافة الشعبيّة، 

وخاّصة فيام يتعلّق بالسحر.

 - تبنّي املقالة أّن مفرّسي الكتاب املقّدس والقرآن الحداثيني كانوا يبحثون عن حلوٍل للسحر يف الكتاب 

املقدس. 

- سعى اليهود واملسيحيون واملسلمون الحداثيون إىل طرٍق إلزالة الغموض عن عنارص الكتاب املقدس 

يف محاولة لجعل الّنصوص القدمية مستساغًة يف ضوء التفكري الحديث والتقّدم العلمي.
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     إعادة قراءة القرآن يف ضوء جمموعة رسائل 
النور للنوريس: التفسري الشهودي

  Rereading of the Quran in Light of Nursi’s Risale-i Nur 
Collection: Shuhudi Exegesis(1)

يف عددها 12 )12( لسنة 2021 تضّمنت مجلة األديان بحثًا للباحث صالح يوسل)2)  املحارض يف 

الّدراسات اإلسالميّة يف جامعة تشارلز ستورت، وحمل البحث عنوان: "إعادة قراءة القرآن يف ضوء مجموعة 

رسائل النور للنوريس: التفسري الشهودي"، ونرش عىل موقع املجلّة بتاريخ 2021/12/09.

ص البحث:
ّ

ملخ

صاغ سعيد النوريس )املتوىف 1960( مفهوم التفسري الشهودي وانعكس يف جميع أعامله. ويف منهجيّته 

التفسرييّة الشهوديّة، ينظر النوريس إىل القرآن عىل أنّه تفسري للكون، وهذا هو الكتاب الكبري )كتاب كبري(. 

)1(- https://www.mdpi.com/20771088/12/12/1444-/htm

)2)- األستاذ املساعد صالح يوسل هو محارض يف الدراسات اإلسالمية يف جامعة ACU، ومحارض يف الدراسات اإلسالمية يف جامعة 

تشارلز ستورت. وحصل عىل بكالوريوس الدراسات اإلسالمية من جامعة أنقرة. وحصل عىل درجة املاجستري يف الالهوت من جامعة 

سيدين ودكتوراه يف جامعة بوسطن يف عام 2007.
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وفًقا للنوريس، هناك حاجة إىل مثل هذا التفسري للوصول إىل درجة اإلميان التحقيقي، املعروف أيًضا 

باسم اإلميان الحقيقي. كجزء من منهجيّته، يستخدم النوريس الخبة الروحيّة )الكشف( والعلوم العلامنية 

كدليل عىل اكتساب اإلميان الحقيقي. التفسري الشهودي هو فرع من التفسري اإليشاري، لكنه ممزوج 

بالعقالنيّة. هذا الّنوع من التفسري يضفي أيًضا الشهود عىل التفسري العلمي الجاف والحديث، الذي ظهر 

للتفسري  التأوييل األصيل  أوالً املفهوم  املقالة  تتناول هذه  التنوير األورويب.  بعد  العامل اإلسالمي  يف 

النوريس  تجربة  ضوء  يف  أسايّس  جزء  وهو  السليم،  القلب  تحلّل  ثم  النوريس،  أعامل  يف  الشهودي 

التفسرييّة. ويجادل املقال بأّن النوريس يضفي العقالنيّة عىل منهجيّة التفسري ويغرس التجربة الشهودية 

من خالل جعلها ليس فقط معرفيًا ولكن أيًضا فهاًم وجوديًا ملنهجيّة التفسري الحديثة.

ع البحث على النقاط اآلتي�ة:
ّ
وقد توز

- مقدمة

- مفهوم الشهود

- منهجية النوريس يف التفسري

- تفسري النوريس الشهودي للقلب سليم

- االستنتاجات

وخلص الباحث يف نهاية املقال إىل النقاط اآلتية:

- شهد سعيد النوريس معاناة العامل اإلسالمي بأسبابه املختلفة، لذلك يجب النظر يف أعامله يف مثل 

هذا السياق. وعىل الرغم من أّن عمله رسائل النور ليس تفسريًا كامالً، إاّل أنّه رّد عىل الشكوك التي خلقتها 

الفلسفة املادية حول وجود الله واملعاد والنبوة والعدل. 

- لقد طّور النوريّس منهجيّة جديدة يف التفسري، والتي سامها "التفسري الشهودي".

- لقد وظّف القلب والعقل مع األحداث والتجارب املرئيّة يف العامل املادي الكتساب املعرفة ما 

بعد التجريبية.

بحوث ودراسات
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إعادة قراءة القرآن يف ضوء مجموعة رسائل  النور للنوريس

األعامل  إىل  الشهود  تجربة  أضاف  أنه  إال  ومنهجياته،  للتفسري  التقليدية  لألنواع  قبوله  من  الرغم  عىل   -

التفسريية الحاليّة عب دمجها بالعقالنيّة.

- استخدم االستعارات واألمثال لتحسني فهم اآليات.

- التفسري الشهودي هو نتيجة مشاهدة الله بفنونه وأسامءه الحسنى وصفاته التي تؤّدي إىل معرفة الله بالعقل 

والقلب والروح. 

- ميكن القول إّن التفسري الشهودي هو خالصة ألنواع مختلفة من التفسريات، ميكن للقارئ أن يجد فيها 

التفسريات التقليدية والحديثة.

- وضحت هذه املقالة سبعة مبادئ من التفسري الشهودي. هذه املبادئ تقع ضمن حدود العقيدة اإلسالمية 

والفقه. – إن ّالهدف من هذا التفسري هو أن يصل القارئ إىل توحيد حقيقّي، أي إىل اإلميان الحقيقي، بدرجة 

اليقني من خالل الشهود والنظر يف فنون الله وفهم الحكمة الكامنة وراءها بطريقة عقالنيّة.

- ميكن رشح تجربة الشهود من خالل التخيل عن الحياة الحيوانيّة والوصول إىل درجة الحياة امليتافيزيقيّة. 
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              املوحدون والقرآن يف رواية احلرب وطقوسها
The Almohads and the “Qur’anization” of War Narrative and Ritual(1(

يف العدد 12 )10( من مجلّة األديان صدر مقال تحت عنوان " املوحدون والقرآن يف رواية الحرب 

بتاريخ  إلكرتونيًّا عىل موقع املجلّة  وتّم نرشه   (2(  )Javier Albarrán( ألبان للباحث جانفييه  وطقوسها" 

املغرب  يف  املوّحدية  الدولة  يف  الجهاد  لفريضة  تاريخيّة  مقاربة  الباحث  يقّدم  وفيه   ،2021/10/14

اإلسالمي وكيفيّة توظيف القرآن للحث عىل الجهاد، وقد جاء ملّخص املقال كاآليت: 

كانت حركة املوحدين )القرنان الثاين عرش والثالث عرش، الغرب اإلسالمي( تحرّض عىل الجهاد بالعودة 

إىل الّدراسة املبارشة للمصادر األساسيّة لإلسالم القرآن والسنة، وهام من أهم ركائز الترشيع والعمل. بهذا 

. خالل الفرتة  املعنى، إنها فرتٌة مثاليٌّة لدراسة كيفيّة ربط الواقعني - القرآن والجهاد - يف سياٍق تاريخيٍّ معنّيٍ

"قرآنًا"  نشهد  وهكذا  الحرب.  بحلقات  املتعلقة  الروايات  يف  القرآنيّة  اآليات  استخدام  انترش  املوحديّة، 

يرسد للحرب، وهو مورد يضيف قدًرا أكب من التدين والروحانيّة إىل سياق الجهاد، وإىل تفصيله وتثيله 

الخطايب، وإىل ذاكرته وتذكّره من خالل الشهادات املكتوبة.

الرئيسيّة لتلك الفرتة، كيف  الباحث يف مقاله هذا، من خالل املصادر الرسدية والوثائقيّة  وعليه يقّدم 

النهج إىل  الباحث من خالل هذا  الحرب عند املوحدين. ويسعى  القرآن وتكييفه مع خطاب  إدخال  تّم 

)1(- https://www.mdpi.com/2077876/10/12/1444-/htm

وأيديولوجيا  الديني،  بالعنف  املتعلقة  القضايا  وخاّصة  اإلسالمي،  الغرب  دراسة  يف  متخّصص  إرويال  ألبان  خافيري  الدكتور    -(2(

الحرب، وتاريخ الجهاد.

املوحدون والقرآن يف رواية احلرب وطقوسها
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الجهاد وترشيعه،  لتبير  القرآن  املوحدين، وكيف خدم  عند  الجهاد  إطار  القرآن يف  كيفيّة ظهور  استكشاف 

وكيف شّكل جزًءا من مراسم وبروتوكول حرب الخالفة املغاربيّة، وبالتايل ربط نفسه بآليات استطراديّة ودعائيّة 

أخرى مثل الهندسة املعامريّة أو العروض العسكريّة.

ع المقال على العناوين التالية:
ّ
وتوز

ـ مقدمة: استعراض جهاد املوحدين

ـ حركة املوحدين: القرآن والجهاد

ـ القرآن يف رواية الحرب: السياقات

ـ القرآن يف رواية الحرب: تقديس القتال

االستنت�اجات

وقد خلص الباحث يف نهاية املقال إىل: 

"يخبنا عبد الواحد املراكيش أنه يف سياق نقاش بني الخليفة املنصور والفقيه املاليك أبو بكر بن الجد 

الفهري )1190م( قال الخليفة فيام يتعلق بأسباب وجود االختالف، إنّه من ناحية، مل يكن هناك سوى القرآن 

والسّنة النبويّة، وتحديًدا سنن أيب داود، ومن جهة أخرى، السيف والجهاد" )عبد الواحد املراكيش 2005، ص 

99-198(؛ أي القرآن والسنة والجهاد.

ثم يقول الباحث: تثّل هذه الحكاية االزدواجيّة التي كنت أنوي إظهارها يف هذا املقال، أي كيف أصبح 

القرآن عنرًصا مركزيًّا يف خطاب الجهاد عند املوحدين، مبا يف ذلك جانبه الشعائري. باإلضافة إىل ذلك، كان 

هذا "القرآن" لرسد الحرب، كام سميته، جزًءا من املرشوع املوحدي التايل: العودة إىل أيام اإلسالم األوىل. 

إن االرتباط بني القرآن وخطاب الجهاد ال ينفرد به املوحدون. ميكن مالحظته عب تاريخ اإلسالم يف العصور 

 García ؛Albarrán 2020a( العريب واألندلس عىل وجه الخصوص الوسطى بشكل عام، وتاريخ املغرب 

يف  اإلسالمي  الغرب  يف  سابًقا  حدث  ما  عكس  وعىل  املوحدي،  العهد  يف  ذلك،  ومع   .)Sanjuán 2020

العصور الوسطى، أصبح هذا االرتباط واسًعا ومنهجيًّا؛ حيث كان جزًءا من املرشوع الديني األكب الستعادة 

املوحدون والقرآن يف رواية احلرب وطقوسها



56

املعصوم،  واملهدى  تومارت،  ابن  كان  مركزيًّا.  دوًرا  القرآن  لعب  إىل  العودة  ظاهرة  املبكرة، وهي  األّمة 

واملوحدون من بعده، هم الوحيدون القادرون عىل استعادة معنى النص القرآين وتفسريه بشكل صحيح، 

املنصور  الخليفة  برواية  املوحدون  تفرّد  رواية  والراشدين. وهذا هو سبب  الرسول  زمن  تجديد  وبالتايل 

والفقيه املاليك املذكورة أعاله.

املوحديّة  الحرب  أنشطة  عىل  الرشعيّة  إضفاء  إىل  الحرب  سياقات  يف  القرآن  استخدام  أّدى  لقد 

وتقديسها، وبالتايل إدخالها يف إحياء "العرص الذهبي". بعبارة أخرى، أصبح الجهاد املوحدي، من خالل 

هذا "القرآن"، عنرًصا أساسيًّا يف استعادة أمة املسلمني األوائل. القرآن، يف خلفيّة الحرب، كان حلقة الوصل 

بني الجهاد واستعادة نقاء العصور األوىل لإلسالم.

بحوث ودراسات
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     إهلام القرآن ووحيه وعالقته بالكتاب املقّدس
Inspiration and Revelation of the Qur’an and Its Relation to the Bible )(( 

تضّمنت مجلة األديان يف عددها 12 )11( لسنة 2021 بحثًا للباحث عبد الله غالدري)2)، وحمل البحث 

عنوان: "إلهام القرآن ووحيه وعالقته بالكتاب املقّدس"، ونرش عىل موقع املجلّة بتاريخ 2021/11/21.

ص المقال:
ّ

ملخ
غالبًا ما يُقارن إلهام القرآن ووحيه بالكتب املقّدسة الّسابقة. ومع ذلك، كان لليهود واملسيحيني يف العصور 

القدمية املتأّخرة مفاهيم متعّددة حول إلهام الكتب املقّدسة ووحيها. يفرتض التقليد الحاخامي درجات مختلفة 

من اإللهام وراء الكتب املقّدسة: فالتوراة أمالها الله ملوىس، بينام كان لألنبياء اآلخرين درجات أقل من اإللهام 

اإللهي. عادة ما تحمل العديد من الكنائس املسيحيّة مفهوم التأليف املزدوج، حيث إّن مؤلّف الكتاب برشّي ولكن 

التقاليد اإلسالميّة مفاهيم مختلفة عن وجود واسطة ملحمد من عدم  العديد من  إلهّي. تحمل  بإلهام من مؤلّف 

وجودها يف أقوال القرآن. ومع ذلك، يّدعي القرآن أّن وحيه ال يختلف عن بعض الكتب التوراتيّة. نظرًا الختالف 

والتنزيل(،  )الوحي  والوحي  لإللهام  القرآين  املفهوم  معرفة  الرضوري  من  الحاخاميّة واملسيحيّة،  الّنظر  وجهات 

خاصًة أنّه يقارن نفسه مع الكتب املقّدسة األخرى. باإلضافة إىل ذلك، يُقال إّن املرجع نفسه للقرآن باعتباره "كتابًا" 

نزل ال يشري بالرضورة إىل "كتاب" )ليس سامويًا وال أرضيًا(، ولكّنه يُشري إىل أمر أو وصيّة أكرث والًء لتعريف األصل.

وقد توّزع املقال عىل العناوين اآلتية:

- اإللهام والوحي

)1(- https://www.mdpi.com/2077- 14441023/11/12/.

)2)-  عضو هيئة تدريس يف جامعة خليفة للعلوم اإلنسانيّة واالجتامعيّة.
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- القرآن العريب كلغة إشارات

- القرآن كتابا

- الوحي القرآين ونزول الكتب املقّدسة

ويف خاتة البحث أورد الباحث النقاط اآلتية:

- من منظور قرآيّن فيام يتعلّق مبرجعيّته الذاتيّة وكيف يفهم آليّة الوحي الخاّصة به، إذا سمع محمد القرآن يف عقله 

باللّغة العربيّة، فإّن عربيّة القرآن هي نفسها "وحي". مام يعني أنّه محادثٌة رمزيٌّة أو محادثة خفيّة مل يسمعها إاّل هو. ومبا 

أنّه مل يسمع أّي شخص آخر هذه املحادثة، ميكن وصفها بشكل صحيح بأنّها "وحي". وإاّل إذا تلّقى محمد القرآن 

بشكل رمزّي غري مكتوب بلغة عربيّة، وقد تالها )فرسها( بالعربيّة، فحينئذ تعّد عربيّة القرآن ترجمة لتلك اللغة الرمزية، 

عىل غرار ما تقبله بعض اآلراء اإلسالميّة، مثل بعض آراء األشاعرة أو اإلسامعيلية. وليس معلوًما يف القرآن نفسه ما إذا 

كان محمد هو من عمل عىل صياغة القرآن وكيف كان ذلك.

- لقد فهَم معظم املسيحيني األناجيل عىل أنّها منسوبة إىل شخص )يسوع(، لكنه مل يكتبها ومل ميليها، لكّنه نطق 

رسالتها بلغة، وبعدها قام برتجمتها اإلنجيليون يف الغالب إىل لغة مختلفة. من املحتمل جًدا أن يكون محمد قد فهم 

املفهوم املسيحي لتأليف األناجيل، لكن القرآن ال يعتبه مختلًفا عنه. لذلك، ال يختلف االستخدام القرآين ملصطلح 

"اإلنجيل" عن استخدامه يف األناجيل أو بشكل عام يف العهد الجديد.

الطبيعيّة  العالمات  فإّن  ذلك،  ومع  برشيّة.  اخرتاعات  واللغة  الكتابة  أنظمة  تعتب  األنرثوبولوجيّة،  الناحية  من   -

موجودة قبل البرش واخرتاعاتهم. 

- إن فرضية ماديجان حول الكتاب رمبا تكون من بعض النواحي أقرب تعريف مطروح هنا؛ إذ يقرتح ماديغان أّن 

"الكتاب" يرمز إىل اإلرادة والسلطة اإللهيّة، والتي ميكن اعتبارها استعارة آليات النظام الكوين.

- قد يرى القرآن نفسه عىل أنّه رمٌز بحاجة إىل فّك تشفري. حتى لو نزل بلغٍة عربيٍة واضحة، فرمبا تكون كلامت اللغة 

هي الدالالت الواضحة، ومع ذلك، فإّن ما تُشري إليه قد ال يكون واضًحا بالرضورة.

- هناك احتامالن لفهم الكيفيّة التي ينظر بها القرآن إىل نفسه عىل أنّه مصدر إلهام ال يستبعد أحدهام اآلخر بالرضورة: 

)1( اللغة العربية يف حروفها وأشكالها الصوتيّة ليست سوى دالالت ملعًنى روحّي )املدلول(؛ )2( القرآن نظام كوين 

ينزل يحتاج إىل فهم.

- تظّل طبيعة "الوحي" و"اإللهام" بحسب القرآن لغزًا. ينّص القرآن عىل أّن الروح هو الذي ينقله إىل قلب املتلّقي 

)عىل سبيل املثال، القرآن السورة 26، اآليات 192–194(، وهو ال يختلف عن مفهوم اإللهام اليهودي واملسيحي. 

نظرًا لوجهات النظر املتناقضة ظاهريًا لإللهام والوحي التي تتبناها جامهري قرآنيّة مختلفة، فإّن املرجعيّة الذاتية للقرآن 

فيام يتعلّق مبثل هذه املفاهيم تظّل غري حاسمة.

بحوث ودراسات
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     جمّلة البيان لدراسات القرآن واحلديث
Al-Bayan: Journal of Qur'an and Hadith Studies )(( 

القرآن  لدراسات  البيان  مجلّة  من   2 العدد  عرش  التاسع  املجلّد  صدر 

والحديث يف 19 أكتوبر 2021، وهي مجلّة أكادمييّة متخّصصة يف دراسات 

القرآن والحديث باللغات االنجليزية والعربية واملاليزيّة. وقد تضّمن هذا العدد 

للمقاالت  القرآن والحديث. وفيام ييل نعرض  مجموعة من املقاالت حول 

املتموضعة حول القرآن الكريم حرًصا:

ة
َ

جيل: ِدراَسة ُمقاَرن
ْ

 الوالدين في ضوء القرآن واإِلن
ُ

ُحقوق

Parents’ Rights in The Light of the Qurʾan and the Bible: A 

Comparative Study

كاتبو املقال: د. يوسف محمد امليعاين، رئيس قسم القرآن الكريم يف الجامعة اإلسالمية يف مينيسوتا 

الواليات املتحدة األمريكية؛ ثابت أبو الحاج، أستاذ مشارك يف جامعة ماالي كواالملبور، ماليزيا؛ مصطفى 

عبد الله، أستاذ مشارك يف جامعة ماالي كواالملبور ماليزيا.

ملّخص املقال: إّن قضيّة حقوق الوالدين هي قضيٌّة مهّمٌة يجب معرفتها وتطبيقها من قبل األبناء والبنات 

يف جميع األديان. لذلك تهدف هذه الّدراسة إىل معرفة هذه الحقوق كام ورد يف القرآن الكريم ومقارنتها 

مبا ورد يف الكتاب املقّدس. وتأخذ هذه الحقوق يف االعتبار بالكامل من قبل احتياجات البرشيّة يف هذا 

العرص، خاّصة مع انتشار العصيان األبوي يف العديد من املجتمعات. أظهرت هذه الدراسة مبقارنة القرآن 

الكريم واإلنجيل يف حقوق الوالدين أن الحقوق املذكورة يف القرآن أكب مرتني مام يف الكتاب املقّدس، 

وأّن عدد آيات القرآن الكريم يزيد عن الكتاب املقدس بعرشات املرات. عالوة عىل ذلك، مبقارنة نصوص 

القرآن الكريم بالكتاب املقدس، فإّن آيات القرآن الكريم دقيقة للغاية يف ذكر حقوق الوالدين ووصفها، 

مام جعلها األكرث شموالً يف التأكيد عىل هذه الحقوق، عىل سبيل املثال ذكر حقوق الصداقة والخدمة، 

الطاعة  حقوق  املقدس  الكتاب  يذكر  ال  أخرى،  ناحية  من  والشكر.  لهم،  والطاعة  أجلهم،  من  والصالة 

والدعوة إىل دين الله والشكر واإلكرام.

تقدم التفسير العليم للقرآن في جنوب شرق آسيا
The Progress of the Quranic Scientific Exegesis in South-East Asia

اإلسالمية،  الدراسات  أكادميية  والحديث،  القرآن  قسم  دكتوراه،  طالب  أفندي،  لقامن  املقال:  كاتبو 

)1(-  https://brill.com/view/journals/jqhs/jqhs-overview.xml
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جامعة ماالي، كواالملبور، ماليزيا؛  مونيكا @ منرية عبد الرزاق: قسم القرآن والحديث، أكادميية الدراسات 

اإلسالمية، جامعة ماالي، كواالملبور، ماليزيا.

ملخص املقال: تم تكييف التفسري العلمي من قبل علامء الدين يف هذه املنطقة بداية من أوائل القرن 

العرشين، ثّم تطّور الحًقا وأصبح مقبواًل عىل نطاٍق واسعٍ من قبل العلامء. ازداد عىل مّر السنني عدد العلامء 

الذين يستخدمون التّفسري يف كتابة نصوصهم الدينيّة خاّصة يف تفسري آيات القرآن. لذلك، فإّن الهدف من هذا 

املقال هو كشف وتحليل تقّدم التفسري العلمي القرآين يف جنوب رشق آسيا من خالل علامءه. تستخدم هذه 

الّدراسة املنهجيّة الّنوعيّة وأساليب البحث املكتبيّة من خالل تحليل مختلف املصادر األّوليّة والثانويّة. يتّم 

. تظهر  البيانات بخصائص معيّنة بشكٍل موضوعيٍّ ومنهجيٍّ استخدام طريقة تحليل املحتوى لفرز وتحليل 

إدريس املربوي، والشيخ  الشيخ محمد  البارزين يف املنطقة، مثل:  العلامء  أّن  الّدراسة بوضوح  نتائج هذه 

أحمد،  الزواوي  واألستاذ  الحي شكر،  عبد  والشيخ  الرحمن،  عبد  والشيخ مصطفى  عمر،  بن  محمد سعيد 

واألستاذ حاصبي الشديقي، واألستاذ بويا هامكا، وبسريى مصطفى، وأشمد بيكوين، والشيخ أحمد صنهاجي 

محمد، كل هؤالء لعبوا دوًرا مهاًم يف تطوير هذا التفسري العلمي القرآين. كام تم اكتشاف أّن الجهات الحكوميّة 

يف املنطقة تلعب أيًضا دوًرا يف دعم الجهود املبذولة لتعزيز تطوير التّفسري العلمي القرآين بحيث ميكن قبوله 

واستخدامه عىل نطاق واسع من قبل املجتمع املسلم كفرع للتفسري القرآين يف التّعلّم، وفهم القرآن.

 )HOTS( اللغة التصويرية القرآني�ة لتطوير مهارات التفكير عالية المستوى
والتسامح الديين بي�ن متعليم اللغة

Qurʾanic Figurative Language to Develop High Order Thinking Skills (HOTS) and 
Religious Tolerance among Language Learners

بخوري  أحمد  د.  أندونيسيا؛  بجامعة  اإلسالمية  الحضارة  تاريخ  قسم  أسعد،  د.محروس  املقال:  كاتبو 

اإلنجليزية  اللغة  قسم  هادي،  بن  رشاد عيل  د. وجدي  أندونيسيا؛  جامعة  اإلنجليزية يف  اللغة  قسم  مسلم، 

جامعة حرضموت اليمن.

ملخص املقال: عىل غرار الّنصوص اإلميانيّة األخرى، يحتوي القرآن عىل بعض اللغات التصويريّة التي 

تتطلّب تفكريًا عميًقا لفهٍم جيّد. ومع ذلك، كيف ميكن لهذه الّصور الخطابيّة أن تلهم تطوير مهارات التفكري 

العليا )HOTS( والتسامح الديني بني متعلّمي اللغة، وهام مهارتان رضوريتان يف عرص املعلومات، ال تزال 

غري معروفة. تستكشف هذه الدراسة كيف تعمل اللغات التصويرية للقرآن كأساس ملهم لتطوير تصنيف بلوم 

املنقح لتحليل وتقييم مهارات التفكري يف تعلّم اللغات األجنبيّة. يُظهر تحليل الوثيقة أّن العديد من اآليات يف 

سورة يوسف والفصول الخمسة األخرى تحتوي عىل بعض التشابه والتشخيص واالستعارة يف رسد األحداث 

التصويريّة يف  اللغات  إّن دمج هذه  الحياة.  تعلّمها مدى  التي يحتاج اإلنسان إىل  النبويّة والعلميّة املاضية 

املواد التعليميّة يتطلّب من متعلّمي اللغة األجنبية استخدام مهاراتهم يف االستشعار والتخيّل وعمل التفكري 

نسل  من  األنبياء  بعض  تروي  والتي  القرآن  يف  يوسف  سورة  مناقشة  إّن  الحقيقيّة.  املعاين  لتمييز  املنطقي 

إبراهيم ميكن أن تزيد من التسامح الديني بني الشباب من أتباع الديانات اإلبراهيميّة. تويص الّدراسة ببعض 

اإلسرتاتيجيات حول كيفيّة قيام معلمي اللغة ببناء مامرسات التدريس والتعلّم الخاّصة بهم عىل هذه الّنصوص 

الدينيّة لتطوير التفكري الّنقدّي للطالب وخلق مواطنة عامليّة أكرث تناغاًم.

بحوث ودراساتبحوث ودراسات
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     جمّلة دراسات قرآنّية )املجّلد 23، العدد الثالث(
Journal of Qur'anic Studies )(( 

صدر العدد الجديد من مجلّة دراسات قرآنيّة )املجلد 23، العدد الثالث، 

سنة 2021(، وقد تضّمن مجموعة من األبحاث والّدراسات القرآنيّة، سلّطت 

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

 صدرا 
ّ

المقالة األولى: هل نرجع من حيث أتين�ا؟ تفسير مل
الفلسفي لجنة آدم وجنة اآلخرة الموعودة

مرتىض  سيد  مشهد؛  فردويس،  جامعة  توروجي،  رسنت  أمري  تأليف: 

حسيني شاهرودي، جامعة فردويس، مشهد؛

شيام بويانيجاد، جامعة العلوم والدراسات القرآنية.

امللخص: مكان وطبيعة الفردوس الذي سكن فيه آدم وحواء ومنه -كام أخبنا يف اآليات الثانية والعرشين 

والرابعة والعرشين من سورة األعراف- من أنّهام أهبطا إىل األرض بعد إذعانهام إلغواءات الشيطان باقرتابهام 

من الشجرة املحرمة؛ هي قضيّة كثريا ما أثارت الجدل بني املفرّسين واملتكلّمني. صدر الدين الشريازي، 

املال صدرا )ت. عام 1050ه / 1640م(، كان واحًدا من حملة التفسري الفلسفي الصويف للقرآن الذين 

عالجوا هذه اإلشكاليّة. تنبثق أهّميّة هذا املوضوع من كونه يرتبط ارتباطًا وثيًقا بالعديد من املوضوعات 

البرشي قبل  الوجود  القرآنيّة املهّمة، كفلسفة خلق اإلنسان، وموقعه من األرض، وطبيعة  األنرثوبولوجيّة 

الحياة األرضيّة، وكذلك رحلة نزوله إىل األرض، والعالقات بني هذه املراحل، ثم املراحل التي تليها، مثل 

املوت وصعود الّروح إىل باريها. إّن تحليل منهج الشريازي يف فهم هذه املسألة له آثار عىل تقديرنا لفهمه 

الفلسفي للقرآن، وآليته يف هذا الفهم، وكذلك يعطينا فهاًم أعمق ملساهمته يف الفكر الفلسفي اإلسالمي. 

ابتناء عىل مبادئه الفلسفيّة والصوفيّة، واعتامًدا عىل الّنصوص القرآنيّة واإلسالميّة الرّتاثيّة، ارتأى صدرا أّن 

الجّنة التي حصل الهبوط منها، والتي سيتّم الّصعود إليها، إمّنا تشريان إىل مراحل الوجود البرشي قبل وبعد 

خلق هذا العامل؛ معتقًدا أن هاتني الجنتني وجهان مختلفان لحقيقة واحدة؛ إذ تُظهر الجّنة األوىل الجانب 

الداخيل الغامض للروح البرشيّة، بينام ميثل اآلخر جانبها الخارجي الظاهر.

المقالة الثاني�ة: خفاء المعىن ودوره في رفع الكفاءة اإلعلمية للخطاب القرآني

تأليف: محمد إبراهيم الشافعي، جامعة كفر الشيخ

امللخص: إّن خفاء املعنى سمٌة مميّزٌة للخطاب القرآيّن، ترفع من درجة الكفاءة اإلعالميّة لديه، وألجل 

)1(-  https://www.euppublishing.com/toc/jqs/233/
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ذلك تعّد هذه الخصيصة من مالمح إعجاز القرآن الكريم، إذ إنّه يجعل املخاطب حارًضا مع امتداد الزمان 

واتّساع املكان، ولقد تنّوع خفاء املعنى يف الخطاب عىل كافّة مستوياته اللغويّة: املعجميّة، والرصفيّة 

والرتكيبيّة، وقد حاول البحث أن يحّدد مواضع هذا الخفاء يف تلك املستويات يف ثالثة مطالب وثالث 

عرشة نقطًة بحثيًّة، وقد ملحنا أثر هذا الخفاء يف إثارة املتلّقني لهذا الخطاب من املفرّسين عىل مدار 

القرون املاضية، ومل يكن سبيلنا التّفرقة أو الحكم عىل التّلّقي بالقبول أو الرّفض قدر االهتامم ببيان مدى 

التّلّقي. وكان اعتامد البحث عىل مصطلح )الخطاب القرآين( رضوريًا؛ إذ  تأثري خفاء املعنى يف حركة 

اعتمد عىل فرٍق جوهريٍّ بني )الّنّص القرآيّن( و)الخطاب القرآين(، إذ يرى أّن آيات الّنّص القرآيّن واضحٌة 

ثابتٌة ال تقبل الخفاء اكتمل تلّقيه بتلّقي الرّسول، أّما آيات الخطاب القرآين فهي دامئًا تستدعي املتلّقني 

بسياقهم الزّماين واملكاين للقراءة والتّدبّر والتّفكري ملحاولة استجالء املعنى الخفّي يف ضوء سياقه.

المقالة الثالثة: تفسيٌر زيديٌّ يمينٌّ للقرآن 

تأليف: سكوت لوكاس، جامعة أريزونا 

يقّدم هذا املقال مقّدمًة لكتاب )تجريد الكّشاف(، وهو عمل تفسريّي كتبه العاّلمة اليمني الزيدي ابن 

أيب القاسم )ت. 837هـ -/1433م( ولكنه مل يُنرش بعد. عىل الّرغم من اشتهار ابن أيب القاسم بكونه 

زيديًّا متعّصبًا، إاّل أّن تفسريه هذا يعتمد حرصيًّا عىل أعامل التفسري السنيّة، عىل األخص تفسري الكشاف 

للزمخرشي، والوسيط للواحدي، وزاد املسري البن الجوزي. من خالل تحليٍل دقيٍق لتفسريه لسورة النجم 

)سورة 53(، واآلية الخامسة والخمسني من سورة املائدة، يُبز هذا املقال املصادر التي اعتمد عليها ابن 

أيب القاسم وآلياته يف التّفسري. كام ينطوي املقال عىل نسخٍة نقديٍّة من رشح ابن أيب القاسم لسورة النجم، 

ويبز العالقة القريبة بني التّفسري الّزيدّي والتّفسري الّسّني للقرآن.

المقالة الرابعة: مريم في اإلسلم: بي�ن النبوة والتدين المستقيم

تأليف: يونس ي. مرزا، جامعة جورج تاون

اإلسالميّة.  املحتملة ملريم  الّنبوءة  الوسطى حول  العصور  الجدل يف  املقال  هذا  يتتبّع  امللّخص: 

لقد طُرحت القضيّة ابتداًء يف األندلس عىل يد ابن حزم )املتوىف 456ه/1064م(، الذي يرى بأّن الّنساء 

ويزيد  مبارش.  بشكٍل  إليهّن  تحّدثوا  رسله  أو  الله  ألّن  أنبياء؛  يكن  أن  ميكن  مريم-  هنا  أهميًّة  -واألكرث 

القرطبي )املتوىف 671ه/1273م(، فيقّدم حالًة خاّصًة لنبّوة مريم؛ ألنّه يعتقد أّن املالك جبيل قد اقرتب 

منها و"نفخ" فيها من روحه. كام أّن مريم هي أيًضا واحدة من أعظم األنبياء؛ ألنّها قبلت إرادة الله دون 

أّي سؤال أو شّك. ومع ذلك، فإّن الّدعوى القائلة بأّن مريم كانت نبيًّا قد دحضها الّدمشقّي ابن كثري )ت 

774ه/1373م(، الذي ذهب إىل أّن مريم مل تكن نبيًّا بل صديقة بنّص القرآن. كام أّن القرآن مل يطلق عىل 

مريم أو أي امرأة أخرى وصف النبّوة، ومل تتبع طريق األنبياء اآلخرين الذين دعوا أقوامهم إىل دعوة أو 

قضيّة معيّنة. ولقد استقّر األمر عىل قول ابن كثري يف هذه املسألة يف الوقت املعارص حيث أصبح تفسريه 

القرآيّن يف العرص الحديث األكرث انتشاًرا وشعبيًّة.

بحوث ودراساتبحوث ودراسات
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العدد اخلاص "القرآن يف التاريخ. تاريخ القرآن. من التقديس 
إىل النقد والتأويل الداليل"

Special Issue "The Qur’an in History. The History of the Qur’an. 
From Canonization to Critique and Semantic Hermeneutics“(1)

تخطّط مجلّة األديان)2)  إلصدار عدٍد خاٍص بعنوان: "القرآن يف التاريخ. تاريخ القرآن. من التقديس 

إىل النقد والتأويل الداليل"، يحّرره الدكتور ماركو دمييكيليس، زميل باحث أول يف الّدراسات اإلسالميّة 

وتاريخ الرشق األوسط، املركز الغريغوري للدراسات بني األديان، الجامعة البابوية الغريغورية، 00187 

Roma RM، إيطاليا، واهتامماته: تاريخ اإلسالم؛ تاريخ الفكر اإلسالمي، علم الكالم، العقيدة اإلسالميّة؛ 

الحوار اإلسالمي املسيحي، دراسات الرشق األوسط.

ة  بت�اريخ  31 أوت 2021 ما يلي:
ّ
وفي تفصيل الدعوة أوردت المجل

يرغب العدد يف استكشاف العالقة بني القرآن، كلمة الله التي أوحى بها الله إىل محمد من خالل 

رئيس املالئكة جبائيل يف الّنصف األّول من القرن السابع، وبني األحداث التاريخيّة التي أثّرت عىل 

فهمه وتفسريه بطرٍق مختلفٍة خالل ثالثة عرش قرنًا من التاريخ اإلسالمي.

نهج  من خالل  مفردة،  كلامت  أو  محّددٍة،  أو سوٍر  محّددٍة،  آياٍت  العمل عىل  هي  الرئيسيّة  الفكرة 

هذا  فهم  عىل  استقرّت  التي  والتشكيالت  واألفكار  الجوانب  ويتبادل  يؤطّر  أن  ميكن  تاريخيٍّ  تأوييلٍّ 

الوحي يف مرحلٍة معيّنٍة من اإلسالم والتاريخ البرشي.

)1(- https://www.mdpi.com/journal/religions/special_issues/QH_HQ_FCCS

)2)- األديان هي مجلة دولية متعّددة التخّصصات وخاضعة للتحكيم، ومتخّصصة حول األديان وعلم الالهوت، وتنرش شهريًا عىل 

.MDPI اإلنرتنت بواسطة
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ميكن تفسري كّل آيٍة أو فصل من نصٍّ موحى بشكٍل مختلٍف فيام يتعلق بجوانب الجمع )الدالالت 

الحرفية والقراءات املجازية(، ويف الوقت نفسه، ميكن أن تتغرّي أهميتها يف اإلشارة إىل العرص التاريخي 

وكذلك األحداث التي تؤثر عىل نطاق واسع يف فهم املجتمع.

يهدف هذا العدد إىل تسليط الضوء عىل العالقة املعّقدة بني األحداث التاريخية والتأويل القرآين يف 

الحجج املحّددة التي ظهرت يف الوحي اإلسالمي.

ويعّد الغرض من هذا العدد هو إثراء الّنقاش األكادميّي حول التأريخ الرضوري للوحي القرآين، وإبراز 

تطّور علم التأويل يف خصائصه الفريدة. وبناًء عىل ذلك، فإّن الحجج الرئيسيّة املختلفة التي تم تناولها 

يف القرآن )فهم األديان اإلبراهيميّة الّسابقة، والعالقة بالكفر، والعنف ضد اآلخر، وقضيّة الجنس، والنبوة، 

املراحل  املكتوبة، وكذلك  النسخة  تقديس  بعد  التّاريخ  بشكٍل مختلٍف عب  تم رشحها  ذلك(  إىل  وما 

املختلفة للتقدم اإلسالمي أو انغالقه.

التاريخي"  سياقه  يف  و"القرآن  القرآن"،  "تاريخ  يف  نولدكه  ثيدور  إنجازات  من  بدًءا  الرئيسيّة،  الفكرة 

لغابرييل س. يجب الرتكيز عىل السامت األكرث تفرًّدا يف املقاطع غري الواضحة، وهي أمور ملحوظة تربط 

الوحي مبرحلٍة تاريخيٍّة محّددٍة. وصواًل إىل إظهار أّن أّي وحٍي، مبا يف ذلك القرآن، يرتبط ارتباطًا وثيًقا 

مبرجعيّة سوسويوتاريخية، تم تفسريه وتأويله عب التاريخ.

أخبار
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املدرسة الصيفية "القرآن يف جدل بني املسيحيني" 
حزيران 2022

Summer School “The Qur’an in inter-Christian polemic” 
June  2022(1)

سينظم مرشوع البحث األورويب ERC "القرآن األورويب " مدرسة صيفّية حول موضوع "القرآن يف الجدل 

بني املسيحيني"، والتي ستقام يف نانت فرنسا يف الفرتة من 13 إىل 17 يونيو 2022م.

ويف التقديم لهذه التظاهرة القرآنّية ورد اآليت:

كيف استخدم املؤلفون املسيحيون يف أوروبا القرآن؟ نحن مهتّمون بكيفيّة استخدام القرآن كأرشيٍف 

، ومنجم لألفكار الهرطقيّة، وكأداة تستخدم يف املنافسات الطائفيّة. لن يقترص تركيزنا عىل  تاريخيٍّ ولغويٍّ

املعسكرات الطائفيّة الرئيسيّة، الكاثوليكية الرومانية والبوتستانتيّة، بل سيشمل أيًضا الطرق العديدة التي 

ميكن من خاللها ملجموعات ما يسمى باإلصالح الراديكايل )السوسيانيون والحركات األخرى املناهضة 

للثالوث(، واملجموعات املختلفة داخل العامل الكاثولييك الروماين، وكذلك الكتاب الربويب واملسلمون 

واليهود يف أوروبا، استخدموا القرآن يف كتاباتهم الجدليّة. سوف ندرس أيًضا كيف تّم نرش ترجامت القرآن 

ذلك،  إىل  باإلضافة  إسبانيا.  و Moriscos يف   Mudejars املسيحيّة عىل بتفّوق  للتبشري  كأسلحٍة جدليٍّة 

ستؤخذ يف االعتبار أيًضا مسألة الدوافع القوميّة يف جمع القرآن وترجمته: بدًءا من أواخر القرن السابع عرش، 

تنافست دول أوروبية مختلفة مع بعضها البعض إلنتاج أفضل ترجمة للقرآن تم إجراؤها مبارشًة من العربيّة. 

سيقع استقصاء كيف تغرّيت االستخدامات الجدليّة والتاريخيّة للقرآن يف أواخر القرن السابع عرش والثامن 

عرش وأوائل القرن التاسع عرش. يواصل القرآن لعب دور مهم يف الكتابات الجدلية، يف املجاالت السياسيّة 

وكذلك الدينيّة.

تتمثل املدرسة الصيفيّة يف سلسلة من املوائد املستديرة مع عروض بحثيّة لطاّلب الدكتوراه وما بعد 

)1(-https://iqsaweb.wordpress.com/202106/12//summer-school-the-quran-in-inter-christian-polemic-june-2022/
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أخبار

الدكتوراه. وعىل كل طاولة سيكون اثنان من الدكاترة الزمالء. كام أنّه ميكن ستقّدم العروض باللغة اإلنجليزية 

أو الفرنسيّة.

واملدرسة الصيفيّة مفتوحة لطالب الدكتوراه املسجلني يف أّي بلد، يف أّي تخّصص، طاملا أّن موضوع 

أطروحتهم والبحث املقرتح مرتبطان مبوضوع املدرسة الصيفيّة.

سيتم تويل املدرسة الصيفية من قبل EuQu وجامعة نانت وستكون مجانيّة للطالب املقبولني.

فهرس ومقّدمة وخاتة رسالة املاسرت أو ما يعادلها، أو نسخة من عمل جامعّي منشور.

يرسل ملف الرتّشح إىل األستاذ مهدي عزيِّز عىل العنوان التّايل:

mehdi.azaiez@uclouvain.be
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واملسيحية  »القرآن  البحثّية:  أوراقهم  لتقديم  الباحثني  دعوة 
الرسيانية: موضوعات ودوافع متكّررة«

 Call for Papers for Early Career Scholars: The Qurʾān and
Syriac Christianity: Recurring Themes and Motifs(1(

 )QaSLA( املتأخرة«  القدمية  العصور  آلثار  كمصدر  »القرآن   )The ERC project( مرشوع  يدعو 

الرسيانيّة:  واملسيحيّة  القرآن  ملؤتر  أوراقهم  تقديم  إىل  املهنيّة  حياتهم  بداية  يف  هم  الذين  الباحثني 

ديسمب   7 إىل   5 من  الفرتة  بأملانيا يف  توبنغن  املؤتر يف  هذا  وسينعقد  متكّررة.  ودوافع  موضوعات 

.2022

وقد جاء توصيف المؤتمر كاآلتي:

واملسيحيّة  القرآن  بني  العالقة  عىل  تركيزه  يف  رائًدا  أيام  لثالثة  يستمر  الذي  الدويل  املؤتر  يعتب 

الرسيانيّة. سيجمع الحدث مجموعة دوليّة من املتخّصصني يف املسيحيّة الرسيانيّة باإلضافة إىل باحثني 

متخّصصني يف القرآن الستكشاف كيفيّة تفاعل القرآن مع التقاليد املسيحيّة السورية ومدى كونه شاهداً 

تاريخياً عىل املسيحيّة الرسيانية يف شبه الجزيرة العربيّة.

القرآن مع املسيحيّة  تتناول أي جانب من جوانب محادثة  التي  األوراق  يرحب املؤتر مبقرتحات 

الرسيانيّة. قد تشمل املناهج التي يجب اتّباعها واملوضوعات التي سيتم تناولها، عىل سبيل املثال ال 

الحرص:

- توظيف القرآن وإعادة تشكيل املوضوعات والزخارف املعروفة من املسيحيّة السوريّة -من بدايات 

)1(-https://iqsaweb.wordpress.com/202221/03//call-for-papers-for-early-career-scholars-the-qur%ca%bean-

and-syriac-christianity-recurring-themes-and-motifs/
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األدب الرسياين إىل ظهور التقاليد السورية الرشقية والغربيّة-

- محادثة القرآن مع تقاليد الغرب أو الرشق السوري عىل وجه الخصوص

- العالقة املشرتكة بني التقاليد السوريّة الغربية والرشقية مع الطبقتني املكيّة واملدنيّة للقرآن وفًقا للتسلسل 

الزمني النولدييك أو تنقيحاتها اإلضافية بواسطة أنجيليكا نيورفث ونيكوالي سيناي

- عالقة أوجه الشبه القرآنية بالتقاليد الرسيانية املتباينة

أخبار
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1هـ التاريخ: شهر رمضان 443
نيسان 2022م

دعوة للمشاركة يف الكتابة البحثي�ة يف
تاريخ علم الكالم عند الشيعة اإلمامية

اتيجّية يدعو المركز اإلسالمي للدراسات االس�ت

ي الكتابة البحثية 
ف إىل المشاركة العلمية، �ف رين والباحث�ي

ّ
العلماء والمفك

وع:  المتخّصصة ضمن م�ش

تاريخ علم الكالم عند الشيعة اإلمامية
ـ المرحلة األوىل ـ 

بوصلة   االستشراق 

المعاصر
بوصلة   االستشراق 

المعاصر
إطالق مرشوع تاريخ ومناهج العلوم اإلسالمية
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محاور وموضوعات املرحلة األوىل من املشروع
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بوصلة
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islamic.css.lb@gmail.com  ترسل جميع املراسالت على إيميل املركز

بوصلة
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1هـ التاريخ: شهر رمضان 443
نيسان 2022م

دعوة للمشاركة يف الكتابة البحثّي�ة 
يف تاريخ علم الفقه عند الشيعة اإلمامّية

اتيجّية يدعو المركز اإلسالمي للدراسات االس�ت

ف إىل  المشاركة العلمّية رين والباحث�ي
ّ
 العلماء والمفك

وع ي الكتابة البحثّية المتخّصصة ضمن م�ش
�ف

تاريخ علم الفقه عند الشيعة اإلمامّية
ـ المرحلة األوىل ـ 
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محاور وموضوعات املرحلة األوىل من املشروع
* الباب األول: مقّدمات منهجّية في تاريخ علم الفقه

البحث األول: مدخل عام إىل علم الفقه: . 1

يتضّمن: تعريف علم الفقه، موضوعه، أهميته وغايته، الحث عىل التفقه يف القرآن والسّنة، 

ملحة مخترصة عن مناهج البحث الفقهي، أساليب تدوين الفقه اإلمامي، العوامل املساهمة 

يف تطّور علم الفقه عند اإلماميّة.

البحث الثاين: نظرة عامة على دراسات تاريخ الفقه اإلساليم: . 2

ويتضمن قسمني: 

األول: قراءة نقديةـ  يف ضوء التحليل العلمي التاريخيـ  يف دراسات تاريخ الفقه اإلسالمي 	 
عند أهل السنة واملسترشقني من حيث تغييب دور أمئة أهل البيت وأصحابهم عن التأثري 

يف تاريخ علم الفقه اإلسالمي.

الكتب 	  أبرز  عىل  الضوء  تسلط  مخترصة  ببلوغرافية  دراسة  اإلمامي-  الفقه  تاريخ  الثاين: 
واملقاالت حول املوضوع.

البحث الثالث: معايري تصنيف أداور الفقه اإلمايم وعصوره	عرض ومقارنة	  . 3

ويتضّمن: آراء العلامء اإلماميّة يف تصنيف األدوار، مع محاولة استكشاف معايري كّل عامل، 

ودراستها واملقارنة بينها.

* الباب الثاني: العصر التأسيسي النبوي للفقه اإلمامي 
1 . :البحث األول: الدور التشريعي والقانوين للنيب محمد

يتضّمن: املناخ القانوين يف بيئة الوحي- مكة واملدينة وعموم الجزيرة العربية، دور الرسول 

األعظم يف تغيري املناخ الحقوقي العريب، الدور الترشيعي للنبي: الوالية الترشيعية، التبليغ، 

التفسري، وخصائص الفقه النبوي اإللهي مقابل الفقه الوضعي البرشي...

بوصلة
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البحث الثاين: مناطق اجتهاد النيب	 دراسة نقدية: يتضّمن:. 2
 عرض ونقد آراء أبرز علامء أهل السنة يف املسألة، وتختم بالتمييز بني األحكام الترشيعية واألحكام 

.التدبريية والوالئية للنبي

البحث الثالث: الفقه النبوي يف مرحلتي�ه املكّية واملدني�ة: ويتضّمن: . 3
خصائص كل مرحلة + فقه بناء الدولة، واملعارك العسكرية، والعالقات الدوليّة، عهود ومواثيق+ قانون 

التدريجية يف تبليغ األحكام، والتحقيق الزماين لألحكام.

البحث الرابع: التأسيس النبوي للمرجعية الفقهّية ألئمة أهل البيت: ويتضّمن: . 4
أحاديث النبي حول ذلك مع دراسة تحليلية، لتوضيح أن العودة إىل األمئة عليهم السالم والتمسك بهم 

 معهم علم الفقه الواقعي وراثة عن النبي وأّن األمئة ،هو بلحاظ مرجعية سنة النبي وحديثه

وليسوا مجتهدين يخطئون ويصيبون.

مع اإلشارة هنا إىل اجتهاد الصحابة ونقد اجتهاداتهم يف ضوء املعايري العلميّة. مضافاً إىل البحث عن 

فعليّة بدء تكّون بذرة االجتهاد مبعنى العمل بالرأي يف عرص النبي واستمراره يف زمن الخلفاء الثالثة... 

وتحديد موقف النبي من هذه املسألة.

* الباب الثالث: عصر اإلمامة: تعدد أدوار ووحدة هدف 
 :1. البحث األول: الدور الفقهي ألمري املؤمنني

والوضع  الكذب  الوحي،  مرحلة  من  العهد  قرب  املعصومة،  املرجعية  مقدمات مخترصة حول:  يتضّمن 

يف األحاديث الفقهية، أثر الرصاع عىل اإلمامة والحروب يف الفكر الفقهي واالختالفات الفقهية... دور 

أمري املؤمنني عيل  يف عرص النبي، الدور الفقهي ألمري املؤمنني يف زمن الخلفاء الثالثة، الدور 

الفقهي ألمري املؤمنني يف زمن خالفته، دراسة حول كتب وجوامع أمري املؤمنني ، أثر املنع من تدوين 

األحاديث الفقهية عىل الترشيع اإلسالمي، دور معاوية وبدايات تأسيس الدولة األموية يف تحريف الفقه 

اإلسالمي.

2. البحث الثاين: الدور الفقهي لإلمام الحسن

3. البحث الثالث: الدور الفقهي لإلمام الحسني

.4. البحث الرابع: الدور الفقهي لإلمام عيل بن الحسني

.5. البحث اخلامس: الدور الفقهي لإلمام محمد الباقر

6. البحث السادس: الدور الفقهي لإلمام جعفر الصادق: ويتضمن دور اإلمام يف إحياء الفقه النبوي، 
طبيعة البيئة من حيث السعة والتضييق للسلطة السياسية، تأسيس جامعة أهل البيت 4000 تلميذ للصادق، 

تربية النامذج الفقهية، التدوين لألصول الحديثية الفقهية، استمرار الفقه املعصوم، السلسلة الذهبية )اإلمام 

اإلسالمية،  املذاهب  بروز  الفقهية،  املذاهب  من  اإلمام  موقف  أيب...،  حديث  حديثي   :)الصادق

مدرسة الرأي، القياس، فقهاء السلطة.
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1 ..البحث السابع: الدور الفقهي لإلمام موىس الكاظم

2 ..البحث الثامن: الدور الفقهي لإلمام عيل بن موىس الرضا

3 ..البحث التاسع: الدور الفقهي لإلمام محمد الجواد

4 ..البحث العاشر: الدور الفقهي لإلمام عيل الهادي

5 ..البحث احلادي عشر: الدور الفقهي لإلمام الحسن العسكري

6 .البحث الثاين عشر: معامل عرص الغيبة الصغرى والدور الفقهي لإلمام الحجة

البحث الثالث عشر: بذور تطور الفكر االجتهادي عند أصحاب األمئة: ويتضّمن: تعليم . 7
وأشباهه  التفريع، هذا  إلقاء األصول وعليكم  علينا  مثل:  االجتهاد،  أساليب  األمئة أصحابهم 

محكامً  أخبارنا  إن يف  كالمنا...،  معاين  عرفتم  إذا  الناس  أفقه  أنتم  الله...،  كتاب  من  يعرف 

ومتشابهاً فردوا متشابهها إىل محكمها... قول اإلمام الباقر ألبان بن تغلب: »اجلس يف املسجد 

وافِت الناس، فإيّن أحّب أن يرى يف شيعتي مثلك«، فتاوى زرارة، محمد بن مسلم))1))...، مع 

دراسة مخترصة عن أبرز أصحاب األمئة الذين تظهر منهم بذرة االجتهاد واالفتاء.

* الّشروط والضوابط
أّواًل: كيفّية االختي�ار: 

ميكن للباحث اختيار موضوع واحد من املواضيع البحثيّة املذكورة أعاله يف املرحلة األوىل.

ثاني�ًا: الشروط الفني�ة واملنهجّية: 

يجب مراعاة اآليت:

عدم كتابة أيّة مقّدمات تتعلَّق بتعريف علم الفقه، أو تاريخه، أو مدارسه، أو مناهجه، أو...يف . 1

غري البحث األول املخّصص لذلك.

أن يتمتّع البحث باألصالة، فال يتّم االعتامد إاّل عىل املصادر واملراجع األصيلة.. 2

)1)-  ذكرها الشيخ السبحاين، يف أدوار الفقه، ص 58 وما بعد

بوصلة
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إرسال مخطّط البحث مسبًقا، وانتظار املوافقة عليه قبل الرّشوع بالكتابة. يذكر فيه العنوان واألبواب . 3

والفصول بشكل واضح. ويشري إىل املنهج املعتمد.

 يُعرض البحث عىل لجنة تحكيٍم علميٍّة لتقوميه وتحكيمه.4. 

أن ال يقل البحث عن )6000( كلمة، والبحوث التي تحتاج إىل حجم أكب يُتفاهم عليها عند تقويم . 5

املخطّط.

أن يُكتب البحث باللّغة العربيّة العلميّة والّسليمة، وبأسلوٍب واضٍح ومرتابٍط.. 6

املّدة الزّمنيّة إلنجاز البحث أربعة أشهر من تاريخ املوافقة عىل املخطّط اإلجاميل.. 7

ُتنح مكافأة ماليّة للبحوث التي توافق عليها لجنة التّحكيم، وهي عبارة عن مقطوعٍة ثابتٍة. . 8

يكون البحث ملًكا للمركز وله الحّق يف إعادة نرشه أو ترجمته.. 9

ثالثًا: إطار هيكلّية البحث: 

يجب أن يراعى يف  البحث األمور اآلتية:

عنوان البحث.. 1

اسم الباحث وتوصيفه العلمي ورقم هاتفه.. 2

ملّخص البحث )مبا ال يتجاوز 300 كلمة(.. 3

مقّدمة.. 4

أن تكون الفصول أو املباحث متساوية أو متقاربة لناحية حجمها، مع االهتامم بتضمني البحث . 5

للعناوين األصليّة، وتييزها عن العناوين الفرعيّة.

خاتة تبنّي النتائج التي توّصل الباحث إليها.. 6

الئحة باملصادر واملراجع املستخدمة يف البحث مع البيانات الكاملة.. 7
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