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ة
َّ

االفتتاحي

رصّحت  هكذا  اإلثارة،  إّل  املايض  القرن  سبعينيات  منذ  بريق  من  القرآنيّة  للدراسات  يبَق  مل 

نويفريت؛ وذلك يعود إىل أّن العاملني يف نطاق الّدراسات القرآنيّة جلّهم من املؤرخني، فالهتامم 

بالقرآن انتقل من دائرة التفسري، كام هو معروف يف الرؤية الرتاثيّة، إىل دائرة التاريخ، وهو املتداول 

لدى الباحثني األوروبيني منذ القرن التاسع عرش ميالدي. وهذا ما عّب عنه فتحي املسكيني فلسفيًّا 

ينبغي  نفسها؟( إىل مستوى املوضوع )كيف  تؤّول مصادر  الذات )كيف  أفق  للقرآن من  نقٌل  بأنّه 

أن نؤّرخ لها من خارج بوصفها مجرّد يشء إبستمولوجي؟(. فمنذ القرن التاسع عرش لقى القرآن 

الكريم اهتامم الغرب بشكل يتجاوز الهتامم اإلسالمّي به، وملا كان القرآن مجرّد نّص عند الباحث 

الغريّب بدأ للقرآن تاريخ جديد مبنّي عىل نظريّة موت املؤلّف، وهذا ما جعل القرآن يفقد هالته بتعبري 

والرت بنيامني. وبحسب النتاجات السترشاقيّة حول القرآن الكريم، فإّن الظاهر أّن أغلب الباحثني 

يسعون إىل إثبات األصول اليهوديّة أو املسيحيّة أو الرسيانيّة للنّص، وهذا ما أشار إليه املعارص 

يف الّدراسات القرآنيّة دانيال ماديغان بقوله: "يشعر املرء بأّن بعض الدراسات القرآنيّة تنازع من أجل 

امتالك النّص، وزعُم أّن البناء التحتّي والعديد من عنارص النّص هي أصاًل مسيحيّة يبدو أنّه يكشف 

عن اشتهاء شديد لتجريد الجامعة املسلمة من أساسها وأعظم كنز متلكه")1(.

النتاجات  نواصل عرض أحدث  القرآن والسترشاق املعارص،  الجديد من نرشة  العدد  يف هذا 

السترشاقيّة حول القرآن الكريم. وقد توزّعت املادة بحسب التبويب املعتمد للنرشة كاآليت:

 Peter Matthews( منتدى االسترشاق: تّم تقديم عرض للمسترشق املعارص بيرت ماتوس رايت •

Wright( املتخّصص يف القرآن والسرية والرشيعة اإلسالميّة.

)1(-  انظر: رينولدز، جبئيل سعيد: القرآن يف محيطه التاريخي، لط، بريوت، دار الجمل، 2012، ص 18.
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• مرصد االسترشاق: توزّعت املادة بحسب األبواب املوجودة كاآليت:

- يف باب "املؤمترات والندوات والورش"، رصدنا األنشطة التالية:

والحادي  السادس عرش  )القرنان  متقاطعة  نظر  واإلسالم، وجهات  البوتستانتية  ندوة:   -

والعرشون( 

- ندوة: البحوث الراهنة يف املخطوطات القرآنية )2-3 جوان 2022(.

- ورشة عمل دولية - 6-7 ماي 2022م آيات األحكام يف العرص الحديث: تحٍد ليس فقط 

للمسلمني.

- دورة تدريبية: "قراءة القرآن اليوم".

- يف باب اإلصدارات:

- الّدراسات القرآنيّة: بني التاريخ والاّلهوت والتّفسري.

- القرآن الناقد: رشح من التفسريات اإلسالميّة الرئيسيّة والبحوث التاريخيّة املعارصة

- القرآن ذو اإلحالت املرجعيّة

د: التاريخ املبكِّر للقرآن" - "املفرَد واملتعدِّ

- مقالت عن القرآن واإلسالم تكرمياً لوليام أ. جراهام

- كشف غموض القرآن املدين

- يف باب بحوث ودراسات:

والتصوف  اإلسالمي  الالهوت  مدارس  يف  للقرآن  السياقي  للتفسري  النظرية  األسس   -

الفلسفي 

- الرؤى األخالقية يف تفسريات القرون الوسطى اإلسالمية لسورة التكاثر: تحذيرات من 

الكبياء أو الرثوة أو اللذة؟ 

- الشيعة والقرآن: بني نهاية العامل والحروب األهلية واإلمباطورية 

- تأمالت يف بعض املبادئ التي قد توصل إىل تفسري جديد للقرآن

ة
َّ

االفتتاحي
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- مجلّة البيان لدراسات القرآن والحديث

- مجلّة دراسات قرآنيّة

- نقد الّنسخ يف التأويل القرآين املعارص من خالل أعامل نرص حامد أبو زيد 

باب األخبار:  •

- دعوة لتقديم األوراق: ما هو القرآن األورويب؟

- ندوة دوليّة: النقوش والقرآن واملشهد الديني لشبه الجزيرة العربية

والله املوفِّق

مدير التحرير

االفتت�احية
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اقّية شخصّيات است�ش
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شخصيات
ة

َّ
بيرت ماتوس رايت  استشراقي

)Peter Matthews Wright(

حصل البوفيسور رايت عىل درجة الدكتوراه يف الدراسات اإلسالمية من جامعة نورث كارولينا يف تشابل 

هيل. يشغل حالياً منصب أستاذ مساعد للدراسات اإلسالمية يف قسم الدين يف كلية كولورادو، حيث شغل 

منصب مستشار هيئة التدريس للدراسات العربيّة واإلسالميّة يف عام 2013. وتشمل اهتامماته البحثيّة القرآن، 

والعالقات  اإلسالميّة،  والحضارة  التاريخ  املسلم(،  وغري  املسلم  والحديث،  الحديث  قبل  )ما  والتأويل 

والنظرية  اإلسالمية  والرشيعة  النبوية،  والسرية  الحديث  واإلنجيل،  والتوراة  اإلسالميّة  التقاليد  بني  املتداخلة 

القانونيّة، واإلسالم يف األمريكتني. 

)Modern Qur'anic Hermeneutics( أطروحته يف الدكتوراه: التأويالت الحديثة للقرآن

من أعماله:

محادثات عامة:  •

Remarks on the film Sultan & Saint.pdf.

مالحظات عىل فيلم السلطان والقديس

فصول الكتب:  •

1 - The Qur'anic David.

 )Peter Matthews Wright( االسم: بيرت ماتوس رايت

التاريــــخ: معارص

يعة اإلسالمّية ة - ال�ش التخّصص: القرآن - الس�ي
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داود القرآين.

2 - Islam: The Khalifa Ideal

الخليفة املثايل يف اإلسالم

3- Thirteen Theories of Human Nature Seventh Edition STEVENSON, HABERMAN, 

WRIGHT, WITT , 2017.

أوراق المؤتمر:  •

1 - Carl Ernst Conference Remarks.

مالحظات مؤمتر كارل إرنست.

2 - Northrop Frye’s Blakean Gifts to Islamic Studies.

مراجعات الكتب:  •

1 - Review of Reynolds Biblical Subtext.

مراجعة نصوص الكتاب املقدس لرينولدز

2 - Review of Aaron Hughes's Muslim Identities in Review of Middle East Studies 48: 1 & 2 2014.

مراجعة للهويات اإلسالمية آلرون هيوز يف مجلّة دراسات الرشق األوسط 48: 1 و 2 /2014.

مقاالت صحفية:  •

1 - Critical Approaches to the "Farewell Khutba" in Ibn Ishaq's Life of the Prophet. مقاربات نقديّة 

لخطبة الوداع يف سرية ابن إسحاق

2 - From Politics to Metapolitics.

من السياسة إىل ما بعد السياسة

3 - After Smith: Romancing the Text When "Maps Are All We Possess".

بعد سميث: الغموض يف النص عندما تكون "الخرائط هي كّل ما منلكه".

ة
ّ

ات استشراقي
ّ

شخصي
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ندوة: البحوث الراهنة يف املخطوطات القرآنية
 )2-3 جوان 2022(

 Recherches actuelles sur les manuscrits coraniques

ندوة  فرانس  دي  الكوليدج  أقام 

يف  الراهنة  "البحوث  حول  علميّة 

 3-2 بتاريخ  القرآنيّة"  املخطوطات 

جوان 2022 بتنظيم فرنسوا ديروش، 

وقد توزّعت الندوة عىل جلسات عّدة، 

حارض فيها مجموعة من الباحثني من 

جامعات غربيّة مختلفة.

التقديم: إّن القرآن، وهو النّص اإللهّي 

يستمّر  نّص  اليوم  هو  للمسلمني، 

أنحاء  بعض  )يف  وكتابته  حفظه  يف 

اإلسالم،  بداية  يف  وتالوته.  العامل( 

كان النّص القرآيّن يُنقل شفهياً. عىل الرغم من أّن أصول السجل املكتوب، رمبا خالل حياة محمد، قد حرمنا 

منها، إّل أّن نقل املخطوطات ميكن أن يلقي نظرة عىل التاريخ الطويل الذي بدأ يف النصف الثاين من القرن 

السابع. بدأت دراسة املرحلة األوىل من هذا التاريخ يف القرن التاسع عرش، لكن األبحاث حولها تزايدت يف 

السنوات األخرية، ودراسة الدور األسايس الذي لعبته املخطوطات يف وقت مبكر يف نقل النّص القرآيّن وقراءاته 

املختلفة، ولكن أيًضا يف تقديسها. سلّطت هذه الّدراسات الّضوء عىل سيولة الّنّص وتداوله ووّسعت املجال 

الوثائقي ليشمل وسائط أخرى مثل الكتابة عىل الجدران والنقوش التي ميكن مواجهة شهادتها بالفولجيت. منذ 

وقت مبكر، تجاوزت املخطوطة القرآنيّة وظائفها األّوليّة املتمثّلة يف الحفظ والنقل ووجدت نفسها مستثمرًة يف 

أدوار أخرى، بدأت دراستها للتو. ولدة الخط يف عهد األمويني وإدخال التنوير يف املصاحف يف نفس الوقت 

استجاب لحتياجات جديدة، مثل احتياجات الحكام الذين استخدموا النطباع الذي تنتجه املخطوطات األمرييّة 

ألغراضهم الخاّصة، وتلك من املؤمنني الذين وجدوا يف نسخ مصقولة التعبري البرصي عن معتقداتهم الدينيّة. 

ستكون الندوة فرصًة ملقارنة الوضع الحايل للبحوث حول الجوانب املختلفة للمخطوطة القرآنيّة عب القرون.

البرنامج:
- الخميس 2 جوان 2022

- الجلسة األوىل برئاسة سعاد عيادة:

17مالحظات هامشية عىل أجزاء قرآنيّة من مجموعة القريوان بتونس، أسامء الهاليل جامعة ليل فرنسا. 1
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قراءات مختلفة ونتائج جديدة أخرى حول 6 مخطوطات كوفية من كوبنهغن، إدين محمودوفيتش، جامعة . 2

غوته

- الجلسة الثانية برئاسة نوريا دي كستيال

1. حول الكتب القرآنية يف العراق يف بداية العرص العبايس، آلن جورج، مركز الخلييل لألبحاث، أكسفورد

2. "القرآن األزرق" نحو نهاية الغموض؟، فرانسوا دروش، كوليدج دي فرانس

- الجلسة الثالثة برئاسة بيري لوري

1. ضد Scriptio Continua: مناهج إيرانية مبكرة لكتابة القرآن يف القرنني الثاين والثالث، مرتىض كرميي نيا، 

مؤّسسة املوسوعة اإلسالمية، طهران

2. مخطوطات القرآن يف نيسابور يف أوائل القرن الحادي عرش، علياء كرامي، باحثة مشاركة يف معهد الرشق 

بريوت

 Eloise ،3. املخطوطات القرآنية يف الهند يف السلطنات )القرنان الثالث عرش والسادس عرش(: دراسة رسمية

Brac de la Perriere، جامعة السوربون

- الجلسة الرابعة برئاسة: إلوز براك دي ل برييري

)EPHE-PSL( 1. التقليد القرآين يف إسبانيا اإلسالمية الحديثة يف العصور الوسطى، نوريا دي كاستيال

2. مراجعة أصول النقد النّص القرآين، هيثم صدقي، جامعة شيكاغو

الجمعة 3 يونيو 2022

- الجلسة األوىل برئاسة محمد عيل أمري معزي

1. املخطوطة املنسوبة للخليفة عثامن يف مسجد عمرو بن العاص، إلينور سالرد، باحثة مستقلة

2. املخطوطة املفقودة لبن مسعود، نسخة قرآنية غري مكتملة. مالحظات عىل مرونة القرآن األصيل، حسن 

شهدي، كوليدج دي فرانس

- الجلسة الثانية برئاسة آالن جورج

1. تطوير تصنيف ألمناط النطق املختلفة للمخطوطات القرآنية املبكرة، مارين فان بوتني، جامعة ليدن

2. تجربة القارئ يف صفحة املخطوطات القرآنية املبكرة: إعادة التوسط يف نصوصهم بأحدث منوذج رقمي 

كجزء من مرشوع InterSaME، ألبا فيدييل، جامعة هامبورغ

مؤتمرات  وندوات 
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دورة تدريبّي�ة: "قراءة القرآن اليوم"

             املعهد الكاثوليكي بباريس، 8-10 جوان 2022
»وجهات نظر أوروبي�ة حول القرآن )من القرن السادس عشر إىل الثامن عشر امليالدي(: اجلدل وما بعده«
“Session de formation « Lire le Coran aujourd’hui » — Institut 

Catholique de Paris, 8-10 juin 2022”(1)

أقام املعهد الكاثولييك يف باريس دورًة تدريبيًّة مفتوحًة لجميع الذين اكتسبوا معرفًة أساسيًّة باإلسالم؛ ألجل 

تقديم نظرة جديدة حول القرآن وقد امتدت هذه الدورة عىل مدى ثالثة أيام من 8 جوان إىل 10 جوان 2022. ومثّل 

نرش كتاب "قرآن املؤرّخني" حدثًا بارزًا يف اختيار هذا املوضوع للدورة؛ حيث إنّه يشهد عىل تخّمر البحوث يف 

القرآن وتجديدها مؤّخرًا من منظور تاريخي.

لكن ماذا عن هذه األعامل وهل من املمكن اآلن قراءة كّل آية من القرآن يف ضوء التاريخ الّنقدي أم يجب أن 

ندرك أّن هذا الكتاب املقّدس ل يزال يف مهده؟

مع هذا السؤال، افتتحت الجلسة األوىل لتقّدم نظرًة معّمقة يف أحد املحاور الرئيسيّة لهذه الدورة، وقد اهتّم بهذا 

املوضوع البوفيسور عيل أمري معزي املحّرر ملوسوعة "قرآن املؤرخني". لكن تاريخ القرآن هو أيًضا تاريخ قراءاته 

)1(-  https://iismm.hypotheses.org/65920
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املتعّددة، الروحيّة والفلسفيّة، والتقليديّة والحديثة. فكيف قرأ املسلمون القرآن وكيف يقرأونه اليوم؟

إىل جانب املنهج التاريخي، تقّدم هذه الدورة للمشاركني هذه القراءات املختلفة من خالل العتامد عىل 

وتفسريه  لإلسالم  املقّدس  الكتاب  لقراءة  املسلمني  املفكرين  مفاتيح  تقديم  خالل  ومن  للغاية  محّددة  آياٍت 

وكذلك ترجمته.

وقد توزّع برنامج الدورة كام ييل:

األربعاء 8 جوان 2022

- قرآن املؤرخني، محمد عيل أمري معزي، مدير دراسات اإلسالم الكالسييك 

يف مشارك  وعضو   )HDR( الفلسفة  يف  دكتور  فالت،  فيليب  العربية،  والفلسفات  والوحي  القرآن   - 

LEM - UMR 8584 

الخميس 9 جوان 2022

 IREMAM إعادة قراءة القرآن وترجمته، بعض أسئلة دراسات الرتجمة، مكسيم عادل، باحث مشارك يف -

املعاين  املتعّدد  املنهج  حول  للدكتوراه  أطروحته  متثّلت  العربية.  اللغة  وأستاذ  اإلسالميّة  العلوم  يف  دكتور 

والرتجمة للقرآن يف ضوء سورة الحج.

- القراءات الصوفّية: سورة إبراهيم يف تفاسري القرآن، فرانشيسكو شيابويت، محارض يف INALCO ومتخّصص 

يف املتصّوف القشريي

الجمعة 10 جوان 2022

- قراءات سنيّة تقليديّة لبعض اآليات الصعبة واملثرية للجدل، جامل جزويل، باحث يف علوم القرآن والروحانيّة 

اإلسالميّة

- قرآن اإلصالحيني املسلمني املعارصين: موضوعات وأفكار أساسيّة، يوسف سنكاري، باحث يف جامعة 

كلريمون أوفريين.

مؤتمرات  وندوات 
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                             ندوة: الربوتستانتية واإلسالم، وجهات نظر متقاطعة 
)القرنان السادس عشر واحلادي والعشرون(

COLLOQUE: PROTESTANTISME ET ISLAM, REGARDS 
CROISÉS (XVIe-XXIe siècles) Catholique de Paris, 8-10 juin 2022”(1)

ُعقدت ندوة علميّة حول البوتستانتيّة واإلسالم يف معهد الاّلهوت البوتستانتي بكليّة باريس، وامتدت الندوة 

من يوم 19 جانفي إىل 22 جانفي 2022. وفيها تّم التعرّض إىل بعض املواضيع القرآنيّة كام يراها البوتستانتيون. 

وجاءت هذه الندوة بتنظيم لجنة علميّة تتكون من:

- محمد عيل أمري معزي )EPHE(؛

- كورين لنوار )IPT(؛

- بيري أوليفييه ليشوت )IPT(؛

- آنا فان دن كريشوف )IPT(؛

وقد توزّعت جلسات الندوة كاآليت:

اإلربعاء 19 جانفي:

الرئيس: هوبرت بوست

- مقدمة عامة: الفتتاح من قبل املنظمني

- محمد صغري جنجر: استقبالت وتصّورات للبوتستانتيّة يف السياق العريب: القرنني التاسع عرش والعرشين

- جون تولن: القرآن البوتستانتي؟ الرتجمة القرآنية والجدل الطائفي يف أوروبا يف القرن السادس عرش

الخميس 20 جانفي:

الرئيس: آنا فان دن كريشوف

- دافيد الكنز: مشاكل دينيّة من خالل روايات الرحالة البوتستانت يف األرايض اإلسالميّة يف القرنني السادس 

عرش والسابع عرش امليالديني

 )Huguenot( هيغينوت  واملسترشق  القس  مثال  القرآنية،  والعربيّة  التوراتية  العبية  ليشوت:  أوليفييه  بيري   -

)1(-  https://iptheologie.fr/wp-content/uploads/202112//REGARDS-CROISES-V4.pdf
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صموئيل بوتشارت )1667-1599(

- جان لوب: الستخدامات البوتستانتيّة للقرآن كوثيقة تاريخيّة

- مناقشة عامة

الخميس 20 جانفي:

الرئيس: محمد عيل أمري معزي

- كونستانس أرمينجون: مراجع مسيحية ومثال بروتستانتي يف "الالهوت الجديد" لإلسالم الشيعي

- برنارد كويولت: كينيث كراغ )1913-2012(، شخصيّة أنجليكانيّة وأوجه الحوار مع اإلسالم يف القرن 

العرشين. معامل ومفارقات الفكر امللتزم

- دومينيك أفون: جاك إليوليت إسالم. تحليل الخطاب واستقباله

- مناقشة عامة

الجمعة 21 جانفي:

الرئيس: كورين لنوار

- عبد النور بيدار: محمد إقبال )1873-1938( امللقب بلوثر اإلسالم واملنظّر لإلصالح

مقارنة ملنظمتني غري  دراسة  والبوتستانتيّة،  اإلسالميّة  السياقات  اإلنسانيّة يف  املشاركة  قويس:  فتيحة   -

.)Secoursislamique حكوميتني دينيّتني )الرؤية العامليّة و

- مناقشة عامة

مؤتمرات  وندوات 
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                            ورشة عمل دولية - 6-7 ماي 2022 
                                      آيات األحكام يف العصر احلديث: حتٍد ليس فقط للمسلمني

THE NORMATIVE VERSES (ĀYĀT AL-AḤKĀM) in Modern Times: A 
Challenge not only for Muslims”(1)

أقامت جامعة توبنغن بأملانيا ورشة دوليّة حول آيات األحكام يف القرآن الكريم والتحديات التي تواجهها هذه 

اآليات يف العرص الحديث، وقد توزّعت الورشة عىل خمس جلسات عىل مدة يومني. وقد شارك يف الورشة ثلة من 

الباحثني من جامعات غربية وأخرى عربية وإسالميّة، ومتّت الورشة عب النرتنت عىل تطبيق زووم.

تقديم الورشة:

موثوقيّة  واألكرث  األسايس  املصدر  أيًضا  ولكنه  مقّدًسا  ا  نصًّ فقط  ليس  للمسلمني،  املقّدس  الكتاب  القرآن، 

لتحديد اإلطار القانوين لإلسالم. حوايل 500 آية قرآنيّة تتعلّق باألحكام الرشعيّة، والتي وصفت آيات األحكام، 

آيات قانونية أو معيارية، من قبل التقاليد التفسرييّة والرشعيّة اإلسالميّة. إّن املكانة املتميّزة التي متتّعت بها هذه 

اآليات عىل مّر القرون هي أيًضا مصدر تحديات كبرية يف العرص الحديث، وتحتّل مركز الصدارة يف املناقشات 

املعارصة حول األخالق والعلمنة. وبالتايل، هناك حاجة ملّحة ملقاربات جديدة وإعادة تفسري وإعادة تعريف يف 

التعامل مع هذه اآليات.

تتناول ورشة العمل الدوليّة أسئلة املعيارية من نهج متعّدد التخّصصات وتجمع العديد من التخّصصات مثل 

)1(-  https://uni-tuebingen.de/securedl/sdl-
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التأويل القرآين والرشيعة اإلسالميّة والتعليم الديني اإلسالمي يف حوار مبارش. نهدف إىل تنمية وجهات نظر 

جديدة وتقديم عمليات إعادة تقييم وإعادة تفسري لآليات القرآنيّة ذات الّصلة يف ضوء التحديات التي يفرضها 

بالله، والعدالة بني الجنسني، وحقوق املرأة،  العرص الحديث يف استكشاف موضوعات مثل عالقة اإلنسان 

تعدد الزوجات، وقانون الطالق، وقانون املرياث والتعايش يف مجتمعات تعّدديّة.

البرنامج:

اليوم األّول 6 ماي 2022

كلمة الرتحيب: مونيك شري )توبنغن، أملانيا(، بيكيم أجاي )AIWG، فرانكفورت، أملانيا(

مقدمة: معز خلفاوي ومحمد أكبينار )توبنغن، أملانيا(

الجلسة األولى:

الرئيس: محمد أكبينار )توبنغن، أملانيا(

اآليات  عىل  التقدمي  السياقي  التفسري  منهجيّة  مبادئ  تطبيق  أسرتاليا(،  )كوينزلند،  دودريجا  أديس   .1

األخالقية القانونيّة يف القرآن: نظرة عاّمة

2. سعدية الشيخ )كيب تاون، جنوب أفريقيا(، إعادة تشكيل األحكام: الجنس، الصوفية والتأويل النسوي

3. صالح بيرت سبيوك )إرلنجن، أملانيا(، الستمرارية وتغيري شكل الفكر - دللت حكم من القرآن حتى 

بدايات األدب الفقهي الكالسييك

4. مناقشة

الجلسة الثاني�ة:

الرئيس: فهيمة ألفة )توبنغن، أملانيا(

1. عبد العايل املغراوي )توبنغن، أملانيا(، العبادات من منظور قرآين

مؤتمرات  وندوات 
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2. ألب سويتورك، )توبنغن، أملانيا(، التحريم القرآين للخمر وتأثري الخطاب القانوين الكالسييك يف عصور 

ما بعد الحداثة

3. كاتجون أمريبور )كولن، أملانيا(، نرص حامد أبو زيد: منهجه يف التعامل مع آيات األحكام

 4. مناقشة

الجلسة الثالثة:

الرئيس: هولجر زيلنتني )توبنغن، أملانيا(

1. أمل غرامي )منوبة، تونس(، اإلسالم ليس عامل الرجل: تفسري املرأة لآلية 34 من سورة النساء 

2. زيبا مري الحسيني )لندن، اململكة املتحدة(، سلطة الرجال عىل النساء - خيال لهويت؟

تأمالت من  الجنسني:  بني  القرآن واملساواة  قراءة  إعادة  املتحدة(،  اململكة  )أكسفورد،  3. جاسنت جونز 

"النسويات املسلامت" يف الهند

4. مناقشة

اليوم الثاني 7 ماي 2022

الجلسة األولى:

الرئيس: هديل لبعبيدي )إرلنجن، أملانيا(

1. حسام عوف )توبنغن، أملانيا(، الحدود بني معياريّة القرآن وأغراض الرشيعة: املقاربات املعارصة يف 

املقارنة

2. رمضان برهومي )تونس(، إلغاء الرق يف تونس )1841-1846( بني العقيدة اإلسالمية املعيارية وحقوق 

اإلنسان الحديثة

3. معز خلفاوي )توبنغن، أملانيا(، قوة األب بني املطالب الدينية والرضورات الجتامعية

4. مناقشة

ورشة عمل:     آيات األحكام يف العصر احلديث: حتٍد ليس فقط للمسلمني
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الجلسة الثاني�ة:

الرئيس: مارغريتا بيتيش )فرايبورغ، أملانيا(

1. محمد شاهني )اسطنبول، تركيا(، مفهوم التعايش املجتمعي من خالل آيات األحكام

2. ثامر محفوظي )تونس(، قانون األقلية اإلسالمي ومسألة التجنس: ماذا تقول آيات األحكام؟

3. محمد أكبينار )توبنغن، أملانيا(، القذف يف القرآن ويف املامرسات القانونيّة اإلسالمية الحديثة.

4. مناقشة

مؤتمرات  وندوات 
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ر للقرآن د: التاريخ املبكِّ املفَرد واملتعدِّ
The One and the Many The Early History of the Qur'an(1)

 

املؤلِّف: فرانسوا ديروش 

)Francois Deroche(: األستاذ يف 

كوليج دو فرانس، هو املرجع األول يف 

العامل يف املخطوطات القرآنّية املبكرة.

 املرتِجم: مالكوم ديبيفواز

)Malcolm DeBevoise(

النجليزية لغة الكتاب

4 كانون الثاين، 2022تاريخ النرش

مطبعة جامعة يايلالنارش

328 صفحةعدد الصفحات

توصيف الكتاب:

الكلمة  بدقّة  يعِكُس  الحايل  يومنا  نعرفه يف  الذي  واملقروء  املدّون  القرآن  اإلسالميّة،  للعقيدة  "وفقاً   

اإللهية كام نزلْت عىل ُمحمد. ولكن مع التدقيق يف املصادر اإلسالمية القدمية، ومن ضمنها رواياٌت حول 

األقوال النبوية، وتنفيذ املقارنات مع املخطوطات القرآنية األقدم، يظهُر أّن التعّددية كانت الصفة املميّزة 

التي  البديلة  العبارات  أو شفهياً. من خالل جمع املعلومات حول  القرآن ونقله، سواء نصياً  لدى تشكُّل 

أُزيلت من النسخة املعتَمدة –أي تلك التي فُرِضت تدريجياً خالل القرون اإلسالميّة األوىل- يُظِهُر فرانسوا 

ع النّص. مل يتنبَّ املؤمنون بادئ األمر موقفاً مرِناً تجاه النّص  ديروش أّن القرآن ظّل لوقٍت طويٍل قابالً للتنوُّ

املعتَمد  املبدأ اإلسالمّي  الذي فرضه  املطلَق  الحريّف  البُعد  عن  كثرياً  اختلف  فقط -وهو موقٌف  القرآين 

لحقاً- ولكن يتّضح أّن محمداً نفَسه كان ُمهتامً مبعنى الرسالة اإللهيّة وليس بُعدها الحريّف".

)1(- https://www.mehdi-azaiez.org/Qur%CA%BE%C481%nic-Studies-Between-History-Theology-and-Exegesis
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الدراسات القرآنية: بني التاريخ والالهوت والتفسري
Qurʾānic Studies: Between History, Theology and Exegesis(1)

 

تحرير:  

- مهدي عزيز، أستاذ الدراسات 

اإلسالمية يف UCLouvain يف بلجيكا. 

مجاالت بحثه الرئيسية هي الدراسات 

القرآنية واإلسالم املبكر.

- مقداد عرفة منسيا، أستاذ الفلسفة 

اإلسالمية يف كلية العلوم اإلنسانية 

واالجتامعية بجامعة تونس، وهو عضو يف 

األكادميية التونسية للعلوم واآلداب والفنون 

ورئيس قسم العلوم اإلسالمية فيها.

النجليزية – الفرنسية - العربيةلغة الكتاب

2022تاريخ النرش

مطبعة لوكوود، أتالنتاالنارش

300 صفحةعدد الصفحات

توصيف الكتاب:
بقرطاج، ظهرت  الرائع  الحكمة  بيت  لقاء مع عبد املجيد الرشيف ومقداد عرفة ومهدي عزيز يف قرص  خالل 

العلامء  العديد من  اآلن  العامل. يشرتك  أنحاء  القرآنيّة من جميع  الّدراسات  تنظيم مؤمتر دويل يجمع خباء  فكرة 

واملنظامت واملؤّسسات األكادمييّة يف الرغبة يف التعاون وبناء الجسور العامليّة. لهذا السبب، أصبح بيت الحكمة 

والجمعيّة الدوليّة للدراسات القرآنيّة وجامعة لوفني رشكاء يف تخطيط وتنفيذ مؤمتر دويل ُعقد يف قرطاج بني 4 و 

7 يوليو 2017. واملجلّد الحايل، الدراسات القرآنيّة: بني التاريخ والالهوت والتفسري، يجمع خمسة عرش مساهمة 

املؤمتر.  يف  املقّدمة  األوراق  أساس  عىل  عرش  واثني   ،)4( والعربية   ،)5( والفرنسية   ،)7( اإلنجليزية  باللغات: 

وينقسم املجلّد إىل ثالثة أجزاء: )1( السياق، )2( النامذج والبنى، )3( التفسريات.

المحتوى:
شكر وتقدير

)1(- https://www.mehdi-azaiez.org/Qur%CA%BE%C481%nic-Studies-Between-History-Theology-and-Exegesis
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املساهمون

- تصدير بقلم عبد املجيد الرشيف

- تصدير بقلم جريالد هوتنج

- املقدمة، مهدي عزيز

1. تقاسم املعاين القرآنية: الخطوط العريضة للتأويل املنطقي، مهدي عزيز

الجزء األّول: السياق
2. حذرهم من يوم وشيك: اإلميان والخطابة الوشيكة يف القرآن، أندرو جيه أوكونور

3. إّن الصفاء واملروة من شعائر الله: اآلية 158 من سورة البقرة ومشاكلها، جريالد هوتنج

4. قصص توراتية من القرآن: حالة إيليا، جاكلني شايب

5. السياق والرهانات "املصحف وقراءاته"، نادر الحاّممي

الجزء الثاني: األشكال والهياكل
6. املفارقات والثغرات والدعوات يف الجدل القرآين، توماس هوفامن ويوهان لويز كريستيانسن

7. التكوين البالغي لآلية 9 من سورة التوبة، ميشيل كويرس وسامي الربس

الجزء الثالث: التفسيرات
8. ابن تيمية، الكتاب املقدس والقرآن: من الجدل إىل التأويل الكتايب، جوانا بينك

9. الجامل والقرآن نهج فلسفي، ماسيمو كامبانيني

10. تجديد التفسري: قراءات داخلية، أوميدا النيفر

11. تدوين القرآن يف القرن األول لإلسالم حسب املفّس أوشري )1879-1973(، نجم الدين خلف الله

12. نظريتان رئيسيتان عن متشابه القرآن يف اإلسالم الكالسييك: ابن تيمية وابن خلدون، مقداد عرفة منسيا

13. املنظور األخالقي يف الّدراسات القرآنّية: قراءة يف فكر طه عبد الرّحامن، إميان املخينيني

14. تيبولوجيا القرآن يف جواهر القرآن للغزايل )ت 1111/505( سؤال القرآن ماضيا وحارضا، محمد بوهالل

15. اإلمام الشافعي وتقعيد قراءة النصوص: دراسة يف نشأة مصطلح "السياق" يف مدونة الشافعي، عبد الرحمن 

حليل

فهرس املوضوعات

فهرس املراجع القرآنية

فهرس األشخاص واألماكن واملوضوعات

الدراسات القرآني�ة: بني التاريخ والالهوت والتفسري
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اإلسالمية  التفسريات  الناقد: رشح من  القرآن 
الرئيسية والبحوث التارخيية املعارصة

The Critical Qur'an: Explained from Key Islamic 
Commentaries and Contemporary Historical Research (1)

  )recnepS treboR( املؤلف: روبرت سبنس

هو مدون وكاتب مسيحي أمرييك من أصول تركية 

كاثوليكية، كاتب ملقاالت وكتب لها عالقة باإلسالم. 

مؤسس مدّونة جهاد ووتش، وشارك يف تأسيس 

جامعة ضّد املسلمني وهي "أوقفوا أسلمة أمريكا".

لغة الكتاب
االنجليزية

تاريخ النرش
3 ماي 2022

Bombardier Books النارش

عدد الصفحات
560 صفحة

التوصيف الرسيم للكتاب:

نظرًا إىل أّن اإلرهاب اإلسالمّي أصبح سمًة شائعًة بشكٍل مؤمٍل للحياة يف أمريكا الشامليّة وأوروبا، 

فقد أصبح من املهّم بشكل متزايد بالنسبة لغري املسلمني أن يكونوا عىل درايٍة باأليديولوجيّة التي تحّفز 

العنف الجهادي والقمع الرشعي للنساء واآلخرين، وهي أيديولوجيّة متجّذرة يف كتاب اإلسالم املقّدس 

"القرآن".

غري  ترجامت  تعيقها  واإلسالم  القرآن  لفهم  محاولت  اإلنجليزية  باللغة  الناطقون  وجد  ذلك،  ومع 

واضحة وكثيفة الصياغة ومالحظات تفسريية كتبها دعاة إسالميون يحاولون اإلخفاء، بدلً من الكشف، 

كيف يستخدم الجهاديون اإلسالميون نصوص اإلسالم وتعاليمه وخاصة القرآن لتبير العنف والتعّصب، 

)1(- https://www.simonandschuster.com/books/The-Critical-Quran/Robert-Spencer/9781642939491

القرآن الناقد: شرح من التفسريات اإلسالمية
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وتجنيد مسلمني مساملني.

يف املقابل، يوضح كتاب "القرآن الناقد" اآليات التي تُستخدم للتحريض عىل العنف. يوّضح املؤّرخ 

والباحث اإلسالمي روبرت سبنرس الّنّص القرآين بإشاراٍت مستفيضٍة من التفسري الرئييس، أو التفسريات التي 

يستخدمها املسلمون السائدة اليوم لفهم القرآن، ويوّضح كيف أّن التفسريات التي تُجيز العنف مركزيّة يف 

اإلسالم وعلم الالهوت.

القرآن الناقد هو النظري اإلسالمي للعديد من طبعات الكتاب املقّدس الناقدة واملتشّككة التي ظهرت 

عىل مدى القرن املايض وأكرث. إنّه اإلصدار الوحيد من كتاب اإلسالم الذي ل يخجل من توضيح سبب 

القتباس املتكّرر من الكتاب املقّدس لإلسالم واإلشارة إليه باحرتام من قبل األشخاص الذين يرتكبون و/

أو يّبرون أعامل العنف. إنّه مصدر أسايّس لكّل من يرغب يف فهم ظاهرة اإلرهاب اإلسالمي املستمرّة.

القرآن الناقد: شرح من التفسريات اإلسالمية
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القرآن ذو اإلحاالت املرجعّية
The Qur’an with Cross-References(1) 

هو  بنشانسيك  ديفيد  املؤلف: 

أستاذ فخري بجامعة سانت توماس يف 

سانت بول، مينيسوتا.

النجليزيةلغة الكتاب

2021تاريخ النرش

Cascade Booksالنارش

204عدد الصفحات

توصيف الكتاب:

يوفر كتاب "القرآن ذو اإلحالت املرجعيّة" لكّل آية يف القرآن تقريبًا مجموعة مختارة من اآليات األخرى التي 

تلقي الضوء عىل اآلية التي تقرأها أو توضحها أو ترشحها. مل تتم بعد اإلسنادات إىل القرآن يف نسخته املطبوعة، 

عىل الرغم من حقيقة أن املفرسين للقرآن قد أدركوا يف وقت مبكر األهمية املركزية لتفسري القرآن بالقرآن. حتى أن 

بعض املفرسين املسلمني املعارصين يدعون اتباع هذه الطريقة. ومع ذلك، فإن املراجع الرتافقية التي قدموها 

محدودة للغاية.

رمبا يكون العالج األكرث شمولً والعمل الرائد يف تفسري القرآن بالقرآن هو ذلك الذي ألفه رودي بارت بعنوان: 

Der Koran Kommentar und Konkordanz.. من املؤكّد أّن عمل بارت غنّي جًدا، والذي يتضّمن -باإلضافة 

إىل اإلحالت املرجعيّة املحتملة- تفسريات وعروض بديلة آلية أو مقطع معنّي. عالوة عىل ذلك، وكام قد يشري 

مصطلح "كونكوردانز"، فإّن كتابه Der Koran  يقّدم جميع العبارات والستخدامات املتشابهة يف أماكن مختلفة 

)1(- https://www.degruyter.com/document/isbn/9783110782448/html
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من القرآن، وهو منوذج لن يتم اتّباعه يف مرشوع املراجع القرآنيّة هذا.

بدلً من ذلك، يستند القرآن الذي يحتوي عىل إحالت مرجعيّة إىل الرتباط بني الكلامت والعبارات 

لكن  القرآن،  يف  عّدة  مرات  واحدة  كلمة  ترد  قد  والشخصيات.  واألحداث  واملفاهيم  واملوضوعات 

اآليات. يف  أكرث من  أو  آيتني  بني  املعنى  ارتباط يف  هناك  يكون  فقط عندما  اإلحالت املرجعيّة ستتم 

إعداد مرشوع اإلحالت املرجعيّة هذا، يتم الرجوع إىل العديد من النامذج واألساليب املستخدمة يف 

الكتاب املقّدس  فإن اإلحالت املرجعيّة يف  للكتاب املقّدس. كام هو معروف،  اإلحالت املرجعيّة 

كانت تقليًدا قدميًا، يف حني أّن القرآن، عىل األقل يف نسخته املطبوعة، مل يتم الرجوع إليه.

القرآن ذو اإلحالت املرجعيّة هو األّول من نوعه. لقد احتاج هذا املجال إىل يشء من هذا القبيل، 

ألنه ل يوجد يف القرآن املوجود ما يشري إىل أن بعض املقاطع ميكن أن تلقي الضوء عىل مقاطع أخرى 

أو توضحها أو ترشحها.

القرآن ذو اإلحاالت املرجعّية
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كشف غموض القرآن املدين 
Unlocking the Medinan Qur’an (1)

تحرير:  نيكوالي سيناي 

)Nicolai Sinai(: أستاذ 

الدراسات اإلسالمية بجامعة 

أكسفورد وزميل يف كلية 

بيمبوك

النجليزية لغة الكتاب

18 مارس 2022تاريخ النرش

Brillالنارش

600 صفحةعدد الصفحات

توصيف الكتاب:

التي نزلت بعد هجرة محمد إىل املدينة املنورة موقًعا رئيسيًّا يف  القرآنيّة  السور واملقاطع  تحتل 

الفرتة التكوينيّة لإلسالم: لقد شّكلت هذه السور واملقاطع بشكل أسايس قناعات لحقة حول سلطة 

محمد النموذجيّة وصالحياته التبشرييّة العامليّة؛ إنّها تشّكل أساًسا مهامًّ لتطّور اإلسالم إىل دين له تركيز 

قانويّن قوي؛ ويفصلون املجتمع القرآين عن اليهوديّة واملسيحيّة. ميثّل هذا املجلّد مجموعًة غنيًّة من 

املقاربات للتحديات التي يطرحها هذا الجزء من القرآن، مبا يف ذلك سامته األدبيّة والعقائديّة املميّزة، 

)1(-https://brill.com/view/title/61809?rskey=Tpnptc&result=2
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وعالقته بالتقاليد القدمية املتأخرة األخرى، ومسألة التأليف الّشفوي.

ماريانا كالر، جوزيف إي. لوري،  باور، ساقيب حسني،  العمل كّل من: كارين  وقد ساهم يف هذا 

هولجر زيلنتني، نيكولي سيناي، سيسيليا بالومبو، نورا ك. شميد، ديفني ج. ستيوارت، أنجيليكا نيوورث، 

أندرو جيه أوكونور، نيل روبنسون، غابرييل س. رينولدز.

فهرس الموضوعات:
مقدمة بقلم نيكولي سيناي

ـ الجزء األّول: املالمح األدبيّة للقرآن املدين

الفصل األّول: نحو قواعد نحويّة لسور املدينة، بقلم نيكولي سيناي

املدنية  الهياكل  البقرة:  سورة  افتتاح  يف  الهيكليّة  النامذج  مقابل  املعجميّة  الطبقات  الثاين:  الفصل 

النموذجيّة يف س 2، س 3، وبعض الرتاكيب املدينيّة األقرص، بقلم ماريانا كالر

الفصل الثالث: الصيغ والتكرار يف القرآن املدين: قّصة العجل الذهبي بني السور املكيّة واملدنيّة، 

بقلم سيسيليا بالومبو

الفصل الرابع: البالغة والستفهام والخطاب التداويل يف سور املدينة، بقلم نورا ك. شميد

الفصل الخامس: الدعوات يف القرآن وتأطري الخطابات النبويّة، بقلم ديفني ج. ستيوارت

ـ الجزء الثاني: الطقوس، وعلم النبّوة، والقانون: بعض مواضيع املدينة

الفصل السادس: إعادة الّنظر يف قبلة جامعة محمد، بقلم أنجيليكا نيوورث

الفصل السابع: طاعة الله ورسوله: نبي املدينة يف القرآن امليك؟، بقلم أندرو جيه أوكونور

بقلم  القرآين،  التورايت وتكراره  القرىب  قانون سفاح  القرآن املدين: حالة  القانون يف  الثامن:  الفصل 

هولجر زيلنتني

ـ الجزء الثالث: دراسات السور الفردية

الفصل التاسع: ديناميات سورة آل عمران )س 3(، بقلم نيل روبنسون

الفصل العارش: دليل املادة يف سورة النساء )س 4(، بقلم جوزيف إي. لوري

الفصل الحادي عرش: الخطاب واملؤامرة واإلقناع يف سورة الجهاد )س 8 األنفال(، بقلم كارين باور

الفصل الثاين عرش: التناص، واملزدوجات، والشفهية يف القرآن، مع النتباه إىل السورتني 61 و66، 

بقلم غابرييل س. رينولدز

الفصل الثالث عرش:  سورة "املنافقون": تحليل نص ونقدي وبنيوي، بقلم ساقيب حسني.

قرآن اإلسالميني
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أ.  لوليام  تكرياًم  واإلسالم  القرآن  عن  مقاالت 
جراهام

 Essays on the Qur’an and Islam in Honour of William A.
Graham

تحرير:

- بروس فدج )Bruce Fudge( أستاذ 

اللغة العربية بجامعة جنيف.

 Kambiz( قمبيز غني بصريي -

GhaneaBassiri( هو أستاذ توماس المب 

إليوت للدين والعلوم اإلنسانية بكلية ريد.

 )Christian Lange( كريستيان النج -

أستاذ الدراسات العربية واإلسالمية بجامعة 

أوترخت.

 Sarah Bowen( سارة بوين سافانت -

Savant( أستاذة التاريخ بجامعة اآلغا خان، 

معهد دراسة الحضارات اإلسالمية.

النجليزيةلغة الكتاب

19 جويلية 2022تاريخ النرش

Routledgeالنارش

400 صفحةعدد الصفحات

توصيف الكتاب:

املجلّد سبع  يجمع هذا  هارفارد.  بجامعة  اإلسالميّة  الّدراسات  ورائد يف  مؤثر  أ. جراهام عامل  وليام 

عرشة مساهمة يف دراسة القرآن واإلسالم، وكلّها متأثّرة بعمله.
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تتناول املساهامت يف هذه املجموعة، من قبل زمالئه وطالبه، العديد من الجوانب املختلفة للنصوص 

اإلسالميّة، من التفسري الّنّص والتأويل إىل التالوة والتوازي مع الكتاب املقّدس. تتناول الفصول األخرى بطرق 

متنّوعة مسألة ما يعنيه أن تكون "إسالميًا"، وكيف ميكن تشكيل هذه الهويّة والحفاظ عليها يف التاريخ والفكر 

والتعلم. يتناول القسم األخري مسرية ويليام جراهام وعالقة املنحة الدراسية مبهام اإلدارة األكادميية، ل سيام 

فيام يتعلّق بدراسة الدين.

اإلسالمي،  والتاريخ  القرآنيّة،  والّدراسات  اإلسالميّة،  الّدراسات  قرّاء  اهتامم  موضع  الكتاب  هذا  سيكون 

والّدراسات الدينيّة، والكتاب املقّدس، والتفسري، وتاريخ الكتاب. بالّنظر إىل دور جراهام يف مدرسة الاّلهوت 

بجامعة هارفارد، واملناقشات حول كيفيّة تشكيله لدراسة الدين، يجب أن يكون املجلّد محّل اهتامم القرّاء عب 

دراسة الدين ككل.

فهرس الموضوعات:

مقدمة

وليام أ.جراهام: السرية الذاتيّة وقامئة املنشورات

قامئة املساهمني

الجزء أ: دراسات نصّية في القرآن

1. التوراة املكتوبة والقرآن الشفوي يف مكة الوثنية: نحو قراءة جديدة س 6: 91، محسن جودارزي

2. فقدان الذوق القرآين، كريستيان لنج

3. املحاكاة ومتثيل الواقع يف القرآن، بروس فودج

4. املسجد يف القرآن، كامبيز غني بصريي

الجزء ب: القرآن ككتاب

5. تقديس القرآن: مراسيم سياسية أم مامرسات مجتمعية؟ شادي حسن نارص

6. أصول التفسري القرآين والوحي القرآين يف "القراءات السبع": الوحي والتفسري والتخيل الديني والدفاع 

يف اإلسالم، كلود جيليوت

7. كالم الله يف الكتاب املقدس والقرآن، محمود محمد أيوب

مقاالت عن القرآن واإلسالم تكريمًا لوليام أ. جراهام
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الخمسة  واملبادئ   67 سورة  واملعتزلة:  املبكر،  السني  التفسري   ،)944/333 )ت  املاتريدي   .8

للتفسري السني، وليد أ. صالح.

9. الجنان: كتاب بيتويكست ساتبانثي واألدب التعبدي "اإلسامعييل"، عيل س. أساين

10. القرآن الكريم، ويتني بودمان

الجزء ج: "اإلساليم" في التاريخ اإلساليم

11. هل يسمح الفكر اإلسالمي ما قبل الحديث بعامل علامين؟ روي ب. متحده

12. الغائب الحارض: النبي محمد يف القدس، أنجيليكا نيوورث

13. ومحمد رسوله: دور السنة والحديث يف تكوين الهوية اإلسالمية، عائشة يوسف موىس.

14. األزمة والخالفة يف ربيع 865، تشيس إف روبنسون
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األسس النظرية للتفسري السياقي للقرآن يف مدارس 
الالهوت اإلسالمي والتصوف الفلسفي 

The Theoretical Foundations of Contextual Interpretation of the Qur’an 
in Islamic Theological Schools and Philosophical Sufism (1)

يف العدد 13 )1(  2022 من مجلّة األديان صدر مقال تحت عنوان "األسس النظرية للتفسري السياقي 

للقرآن يف مدارس الالهوت اإلسالمي والتصوف الفلسفي" للباحث حليم كاليس)Halim Calis(  )2(، وتّم 

نرشه إلكرتونيًّا عىل موقع املجلّة بتاريخ 2022/02/21، وفيه يعرض الباحث األسس النظرية لتفسري القرآن 

الكريم عند مختلف املدارس اإلسالميّة، وخاصة فيام يتعلّق بدور السياق يف التفسري ومدى إمكانيّة الخروج 

من الدائرة املغلقة للتفسري والبحث يف مدى إمكانيّة تقديم معاٍن جديدة للّنّص القرآيّن مختلفة عاّم قّدمه 

املفرّسون السابقون مبختلف مدارسهم. وقد جاء ملّخص املقال كاآليت:

ازدادت شعبيّة التفسري السياقي للقرآن مع ظهور الحداثة اإلسالميّة، ويرجع ذلك يف الغالب إىل الحاجة 

إىل إصالح الفكر واملؤّسسات اإلسالميّة. عىل الّرغم من أّن الّسياق القرآيّن هو مفهوم حديث، إّل أّن هذه 

)1(-    https://www.mdpi.com/2077188/2/13/1444-/htm

)2(-تخرج حليم كاليس من جامعة أنقرة )أنقرة، تركيا( وأكمل درجة املاجستري يف الالهوت اإلسالمي يف جامعة مرمرة )اسطنبول، تركيا(. أكمل 

ماجستري آخر يف أديان العامل يف املدرسة اللوثرية الالهوتية يف شيكاغو. وحصل عىل الدكتوراه.
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أقرّت معظم  الكالسيكيّة.  الدراسات اإلسالميّة  النظريّة ميكن إرجاعها إىل  بأّن أصولها  الدراسة تجادل 

للصوفيّة  البارزة  املمثّلة  العريب(،  ابن  )مدرسة  األكبية  املدرسة  وكذلك  اإلسالمي،  الاّلهوت  مدارس 

الفلسفيّة، بسياق القرآن من خالل التمييز بني الحديث اإللهي املتعايل ومحدوديّة ظهوره يف لغة برشيّة. 

عالوة عىل ذلك، طّور شمس الدين الفناري من املدرسة األكبية نظريّة تأويليّة شّكك فيها يف مرجعيّة 

وطبيعة التفسري القرآين، وشّدد عىل فكرة أّن النّص القرآين ميكن أن يكون له معاٍن متعّددة، بسبب التعّدديّة. 

من التصّورات يف السياقات البرشيّة املختلفة. أقرتح أنّه بالنسبة للتفكري يف الّدراسات اإلسالميّة ما قبل 

الحداثة، فإّن التأويالت الكتابيّة للمدرسة األكبية تتالءم بشكل أفضل مع املامرسة الحديثة لقراءة القرآن 

يف سياقه.

وقد توزّعت الدراسة عىل العناوين اآلتية:

- مقدمة

- ظهور الحداثة اإلسالمية واملنهج السياقي يف تفسري القرآن

- مناظرات حول الكالم اإللهي يف اإلسالم الكالسييك

- الكالم والوحي اإللهيني يف املدرسة األكبية

- سلطة التفسري يف توجيه مراد الله يف النص

- مالحظات ختامية

وقد أورد الباحث يف مالحظاته الختاميّة ما ييل:

النقاشات حّدًة بني املثّقفني املسلمني املعارصين تدور حول قابليّة تغيري قواعد الرشيعة  من أكرث 

الدراسة،  هذه  مذكور يف  وبعضهم  املعارصين،  العلامء  من  العديد  يدعم  املتغرّي.  الزمن  مع  لتتامىش 

الّنّص، بدلً من كيفيّة  القراءات السياقيّة للقرآن، والتي تسلّط الّضوء عىل مبادئ  هذه الفكرة من خالل 

فهم الّنّص يف سياق معنّي. عىل الّرغم من أنّه من املنطقّي العتقاد بأّن القواعد والقوانني يجب أن تتغرّي 

مبرور الوقت، فقد تّم رفض هذه الفكرة من قبل الكثريين؛ ألّن أحكام الرشيعة الواردة يف القرآن تعتب 

األسس النظرية للتفسري السيايق للقرآن يف مدارس الالهوت اإلساليم والتصوف الفلسفيبحوث ودراسات
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إميان  يعرّض  أنّه  التغيري عىل  قابليّة  إىل  يُنظر  بها.  الخالدة، والعرتاف  اإللهيّة  اإلرادة  تعبريًا حرفيًا عن 

الورقة، من املمكن أن نجد يف اإلسالم الكالسييك  الشخص للخطر. ومع ذلك، كام أجادل يف هذه 

الخلفيّة الالهوتيّة والنظريّة للقراءة السياقيّة للكتاب املقدس، وبالتايل قابليّة تغيري القوانني املوجودة يف 

الكتاب املقدس مبرور الوقت.

ومفكرو املعتزلة، والفالسفة املسلمون )غري مذكورين يف هذه الدراسة(، والصوفية الفالسفة )وغريهم 

من الصوفية املتأثرين بهم(، واملدارس الالهوتيّة السنيّة غري الحنبليّة، متيزوا بالقول بأّن الكالم اإللهّي 

الاّل محدود مظاهره محدودة يف السياق البرشي. وأما األشاعرة واملاتردية، فإّن كالم الله وتعبريه يف اللغة 

البرشية يف شكل كتب مقّدسة ليسا اليشء نفسه، األّول هو صفة إلهيّة أبدية ومتسامية وثابتة، والثاين "خلقه" 

الله أو "يتحول" إىل يشء نفهمه يف املالك أو النبي. مل يوافق هؤلء الالهوتيون عىل فكرة أّن الله يتحّدث 

باستخدام عنارص مخلوقة مثل الحروف واألصوات. من خالل الّدعاء بأّن الخطاب اإللهي يختلف يف 

شكله عن اللغة البرشيّة، فإّن هذه املدارس اإلسالميّة اعرتفت يف الواقع بسياق الكتب املقّدسة، أي فكرة 

ظهورها يف سياق تاريخي. نتيجة لذلك، سوف يصبح اإللهي غري املحدود واألبدي والشامل متورّطًا يف 

القضايا السياقيّة يف لحظة انتقاله إىل اللغة البرشيّة. بعبارة أخرى، األشخاص الذين نسميهم أنبياء، والذين 

يُعتقد أنهم ُمنحوا القدرة عىل التواصل مع الله، يتلّقون رسائل تتعلّق بالبيئة املحّددة التي يقيمون فيها أثناء 

اتّصالهم بالله. وبالتايل، فإّن اإلرادة اإللهيّة، التي تجد تعبريها يف الكتب املقّدسة، تظهر داخل حدود 

البرشية والفهم، وتُشري يف واقع األمر إىل قضايا محّددة. عىل سبيل املثال، يجيب عىل سؤال،  اللغة 

ويذكر حدثًا، ويعالج مواقف أفراد معينني، ويعكس خصائص الزمان واملكان الذي يظهر فيه، وما إىل 

ذلك. يشري مفهوم "أسباب النزول"، وهو موضوع مهم يف النظام اإلسالمي للتفسري القرآين، إىل أّن نزول 

القرآن ظهر يف زمان ومكان معيّنني، ولديه عالقة بهام ل ميكن إنكارها.

يتعلّق جانب آخر من املناقشة بسلطة التفسري يف رشح اإلرادة اإللهيّة من نص القرآن. كام رأينا، ل 

يعرتف بعض العلامء بالتفسري كواحد من املراجع اإلسالميّة، ألّن معظم نتائجه - أي التفسريات القرآنية 

املفرسين  أّن  الفناري  اعتقد  والقناوي،  العريب  ابن  بعد  تخمينيّة.  هي   – النقل  أو  العقل  عىل  القامئة 

"يفرتضون" فقط مراد الله من النّص، ورأوا أنّه ل ميكن ألحد رفض تفسري اآلخر، ألنّه يف نهاية املطاف، 

األسس النظرية للتفسري السيايق للقرآن يف مدارس الالهوت اإلساليم والتصوف الفلسفي
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كّل التفسريات هي افرتاضات وظنون تقع عىل مسافة واحدة من الّنّص. ومع ذلك، قد يفّضل املجتمع 

املسلم بعض التفسريات عىل البعض اآلخر. هذه نتيجة حاسمة ألنّها تضع الرأي العام يف املقدمة 

يف متييز مراد الله يف الّنّص. كام يُشري أيًضا إىل أن مراد الله ميكن إدراكه بشكل مختلف يف سياقات 

مختلفة، أو بعبارة أخرى، فإّن مراد الله ليس ثابتًا ول أحادّي الجانب، ولكنه يتشّكل وفًقا لسياق معنّي 

السياقي الحديث لتحقيقه، وذلك من  النهج  إليه  للتغيري يف سياق آخر. وهذا يدعم ما يسعى  وقابٍل 

خالل التأكيد بقوة عىل دور السياق يف فهم الرسالة اإللهية، عىل عكس النظرة التقليديّة، والتي ترى أّن 

مراد الله من الّنّص هو معنى واحد غري قابل للتغيري وتنبذ املعاين البديلة.

بحوث ودراسات
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اإلسالمية  الوسطى  القرون  تفسريات  يف  األخالقية  الرؤى    
لسورة التكاثر: حتذيرات من الكربياء أو الثروة أو اللذة؟

 Moral Visions in Medieval Muslim Interpretations of Sūra 
102 Al-Takāthur: Warnings against Pride, Wealth, or Pleasure(1)

يف العدد 13 )1(  2022 من مجلّة األديان صدر مقال تحت عنوان "الرؤى األخالقية يف تفسريات 

القرون الوسطى اإلسالمية لسورة التكاثر: تحذيرات من الكبياء أو الرثوة أو اللذة؟" للباحثة ألينا كولينش)2(  

الباحثة  تقّدم  وفيه   ،2022/01/12 بتاريخ  املجلّة  موقع  عىل  إلكرتونيًّا  نرشه  وتّم    )Alena Kulinich(

مقاربة تاريخيّة لدللة سورة التكاثر بحسب التفسريات املوجودة يف العصور الوسطى وخاصة فيام يتعلّق 

املقال  ملّخص  وقد جاء  السورة ملعالجتها،  التي جاءت  الخلقيّة  والصفات  والنعيم  التكاثر  مبصطلحي 

كاآليت:

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

)2(- ألينا كولينش حاصلة عىل درجة الدكتوراه يف التاريخ من كلية الدراسات الرشقية واألفريقية بجامعة لندن. تشمل اهتامماتها 

البحثية تاريخ ما قبل العرص الحديث للرشق األوسط والدراسات اإلسالمية.
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إياهم من  بالتكاثر، محذراً  التي تخاطب املنشغلني  القرآن  التكاثر يف  يركز هذا املقال عىل سورة 

عذاب الجحيم يف اآلخرة واستجوابهم عنه يوم القيامة. أثارت التداعيات األخروية الخطرية لالنغامس 

املعاين  لتحديد  املسلمني  علامء  قبل  من  محاولت  السورة،  هذه  يف  املنقولة  والنعيم،  التكاثر  يف 

املقصودة لهذه املفاهيم ونطاق مرجعها. وتبحث هذه املقالة يف تفسريات التكاثر والنعيم يف تفسريات 

العصور الوسطى لسورة التكاثر بهدف تحديد وتحليل التجاهات التفسريية املختلفة فيام يتعلق بهذين 

كحقبة  الوسطى  العصور  يف  املسلمني  بني  األخالقية  بالتوجهات  عالقتهام  واستكشاف  املفهومني 

تاريخية مّر بها اإلسالم.

توزّع البحث عىل العناوين اآلتية:

- مقدمة

- تعريف التكاثر يف أعامل التفسري يف العصور الوسطى

- التفسريات اإلسالمية يف العصور الوسطى للنعيم

- رؤى أخالقية يف تفاسري سورة التكاثر

- الستنتاجات

ويف خامتة البحث أوردت الباحثة ما ييل:

التكاثر،  سورة  يف  األخالقية  لألوامر  الوسطى  العصور  يف  املسلمني  قراءات  الدراسة  هذه  قّدمت 

بحيث إن السورة مل تقترص عىل الرذائل والفضائل املجردة، مثل: الكبياء، والجشع، واللذة، والغرور، أو 

الجحود. ربط بعض املفرسين هذه األوامر بظواهر تاريخيّة معيّنة، وظّفوها لنقد مجتمعاتهم املعارصة، 

عىل سبيل املثال، يف ارتباط التكاثر باملنافسة والعتزاز بزيارة املقابر والنصب التذكارية الفخمة قّدم 

للعادات املتعلقة  أبو حيان  نقد  الطقوس. مل يكن  لهذه  نقًدا  أبو حيان األندليس  قبله  ابن عطيّة، ومن 

بالزيارة يف القاهرة اململوكية مفاجئًا، لكن محاولته تقديم هذا النقد يف تفسريه كتفسري رشعي للتكاثر 

هي ظاهرة نادرة جًدا.

التي  للقرآن،  الوسطى  القرون  تفاسري  يف  والنعيم  للتكاثر  املختلفة  التفسريات  عىل  عامة  نظرة  إن 

بحوث ودراسات
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إعادة قراءة القرآن يف ضوء مجموعة رسائل  النور للنوريس

نوقشت يف القسمني الثاين والثالث من هذه املقالة، تكشف عن تنّوع الرذائل األخالقيّة التي يرى املفرّسون 

أنها أصبحت سرية ذلك الزمان. ويُعتقد بأّن سورة التكاثر تقوم بتوجيه اللوم إىل مرتكبها. وهذه الرذائل ترتاوح 

بني الكبياء الشخص والجامعي يف علم األنساب، والقوة العددية للعشرية، والصفات واملمتلكات املادية، 

الجشع، والتلذذ، والنغامس يف الذات، والغرور، والجحود. املالحظات حول جهود املفرسين للتعبري عن 

هذه الرذائل ورشحها وتبيرها والتفاوض بشأنها ولتعزيز الفضائل املقابلة تظهر، من خالل مثال سورة التكاثر، 

التعقيد والديناميكيات يف فهم النص القرآين ورؤاه األخالقية يف املجتمعات اإلسالمية يف العصور الوسطى.
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             الشيعة والقرآن: بني هناية العامل واحلروب األهلية واإلمرباطورية
The Shi’is and the Qur’an: Between Apocalypse, Civil Wars, and Empire (1)

يف العدد 13 )1(  2022 من مجلّة األديان صدر مقال تحت عنوان "الشيعة والقرآن: بني نهاية العامل 

والحروب األهلية واإلمباطورية" للباحث محمد أمري معزي )Mohammad Ali Amir-Moezzi( )2(، وتّم 

نرشه إلكرتونيًّا عىل موقع املجلّة بتاريخ 2021/12/21، وفيه يقّدم الباحث نظرته لتشكل النص القرآين 

ونظرة الشيعة لهذا املسار والطرح الذي قدمه الشيعة ألجل فهم النص القرآين بشكل جيد والذي يبتني عىل 

التأويل، وقد جاء ملّخص املقال كاآليت:

الدراسة مكرسة للعالقة املعقدة بني مؤيدي عيل بن أيب طالب وذريته -الذين سموا فيام بعد بالشيعة- 

والقرآن، خاّصة يف العصور األوىل لإلسالم. يتم فحص عدة نقاط من أجل وضع هذه العالقة يف منظورها 

الصحيح. بادئ ذي بدء، من املهم أن نتذكر أن الكتاب القرآين تم تطويره يف جّو الحروب األهليّة التي 

ميزت ولدة اإلسالم وتطوراته األوىل. يبدو أّن هذه الحروب لعبت دوًرا رئيسيًا يف صياغة النسخة الرسميّة 

من القرآن، والتي كان مؤيدو عيل يعتبونها نسخة مزورة وغري مفهومة من الوحي. أّدت مشكلة التحريف 

وكذلك اإلميان بوجود معًنى خفّي للقرآن باملذهب الشيعي إىل رضورة تفسري القرآن )تفسري، تأويل( من 

)1(- https://www.mdpi.com/20771/1/13/1444-/htm

)2(- ملدرسة التطبيقية للدراسات العليا، جامعة باريس للعلوم واآلداب، باريس، فرنسا.
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أجل جعل النص املقدس مفهوًما. ومن املهم أيًضا التساؤل عن أسباب الحروب األهلية بني أتباع محمد. 

وبحسب القرآن والحديث، جاء محمد ليعلن نهاية العامل. لذلك أعلن أيًضا عن مجيء املسيح، مخلص آخر 

الزمان. اآلن، وفًقا لبعض املصادر، "عيل هو هذا املخلّص. املشكلة أنه بعد وفاة محمد، بحسب الشيعة، 

استوىل معارضو عيل عىل السلطة. ومع الفتوحات وولدة اإلمباطورية العربية، يبدو أّن إعادة كتابة التاريخ 

وإنشاء ذاكرة جامعيّة جديدة أصبحت رضوريّة لتهميش عيل، من بني أسباب أخرى، وتعزيز قّوة الخالفة.

وقد توزّع البحث عىل العنارص اآلتية:

- مقدمة

- الرصاعات األهلية وإعداد القرآن

- الحاجة إىل التفسري

- أمثلة عىل "آيات شيعية" من القرآن

- بني نهاية العامل واإلمباطورية

- الخامتة

يف ختام البحث أورد أمري معزي عّدة مالحظات، منها:

يتمثل أحد األهداف العلمية الرئيسية لهذه الدراسة يف إظهار الحاجة إىل دمج املصادر الشيعية وتحليلها 

العظمى من  الغالبية  يتم إجراءه يف  ما  نادًرا  التاريخي والفيلولوجي يف دراسة أصول اإلسالم والقرآن. وهذا 

األبحاث اإلسالمية، التي تستند حرصيًا إىل مصادر سنيّة.

التاريخي. فهي موجهة مثل املصادر السنية،  الواقع  أّن املصادر الشيعيّة تتحّدث عن  طبعا هذا ل يعني 

ويبدو أّن "الواقع" التاريخّي برّمته مفقود متاًما يف تناقضات الّنصوص وتعّدد "متثيالت" الواقع التي يسعون 

إىل تقدميها. ومع ذلك، فإّن املفاهيم الكامنة وراء بعض التأكيدات الشيعيّة املتعلّقة بالّنّص الرسمي للقرآن 

-والحديث- ميكن املوافقة عليها من قبل مؤرخ الدين بشكل عام ومؤرخ القرآن بشكل خاص: نسخة مكتوبة 

املقّدسة  النصوص  بني  والتعبري  كتابتها،  يف  والجتامعيّة  السياسيّة  السياقات  ودور  املقدس،  الكتاب  من 

والسلطة، ووزن عمل الكتبة التحريري، وتواطؤهم مع دوائر السلطة.

إّن اعتبار الشيعة، "مهزومني عىل مّر التاريخ"، يقّدم وجهة نظر جدليّة يف تاريخ اإلسالم املبكر وصياغة 
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القرآن. يف الواقع، إنّه يطرح مشكلة أساسيّة: وجود العديد من الروايات حول جمع القرآن من القرون األوىل 

لإلسالم، قبل أن تسود إحدى الروايات عىل األخرى ويتم العرتاف بها عىل أنها أساسيّة.

مل يعد من املمكن فصل التاريخ املضطرب لنشأة القرآن عن الحروب األهلية بني أتباع محمد األوائل 

الطبيعة  العربية وولدة اإلمباطورية. سوف تجد  الفتوحات  ثّم  -حيث كانت شخصيّة عيل مركزية- ومن 

اإلشكاليّة للقرآن بال شك بعض التفسريات يف هذه التعبريات. ما يستحق التأكيد عليه هو أّن هذه الشخصيّة 

اإلشكاليّة بالتحديد، التي جعلت فهم القرآن صعبًا، هي التي دفعت املفكرين والعلامء املسلمني للبحث 

يف كل مكان للعثور عىل "مفاتيح فهم" كتابهم املقدس يف التقاليد العربية القدمية بالطبع، وبني اليهود 

واملسيحيني واملانويني أيًضا، وبعد ذلك بقليل بني اإلغريق والهندوس والفرس. وهكذا كان الضعف الذي 

تحول إىل قوة هو عالمة عىل ولدة عنرص حضاري: التأويل، البحث عن املعنى تحت غطاء الحرف. يف 

هذا البحث عن املعنى أو املعاين الخفيّة، يبدو أّن املذهب الشيعي، بعقيدته األساسيّة يف التأويل، قد 

لعب دوًرا متهيديًا. التأويل هو النظام الذي يرّصح بأّن القرآن ل يقترص عىل حرفيته، عىل ظاهره، وأنه يحتوي 

عىل طبقات من املعاين الخفية التي يجب اكتشافها مبساعدة كل ما تتيحه ثقافات الشعوب املهزومة أو 

املجاورة للمؤمنني. يؤّدي هذا النفتاح التأوييل إىل الرثاء الفائق والتنّوع الكبري للتيارات الفكرية والروحية 

لإلسالم الكالسييك مبدارسه الالهوتيّة أو الصوفيّة أو القانونيّة أو الفلسفيّة أو العلميّة. التأويالت، مصدر 

النص،  النصوص املقّدسة يف ظاهر  التي تختزل  الحرفيّة،  تعارض  ما  النفتاح عىل اآلخر، غالبًا  ونتيجة 

وغالبًا ما تبرت روحها، ومعانيها الكامنة، والتي تدعو إىل النغالق عىل الذات. ميكن تفسري جزء مهم من 

التوترات العقائدية.

بحوث ودراسات
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    نقد الّنسخ يف التأويل القرآين املعارص من خالل أعامل نرص 
حامد أبو زيد

Critique of Nasḫ in Contemporary Qur’ānic Hermeneutics 
Using the Example of Naṣr Ḥāmid Abū Zayd’s Works)1( 

يف العدد 13 )2(  2022 من مجلّة األديان صدر مقال تحت عنوان "نقد الّنسخ يف التأويل القرآين املعارص من 

خالل أعامل نرص حامد أبو زيد" للباحث مايكل موس )Michal Moch(، وتّم نرشه إلكرتونيًّا عىل موقع املجلّة 

اإلسالمي  والفقه  الكريم  القرآن  يف  النسخ  قضيّة  حول  املخلفة  اآلراء  الباحث  يقّدم  وفيه   ،2022/2/21 بتاريخ 

مستعيًنا يف ذلك عىل أعامل املفّكر املرصّي نرص حامد أبو زيد، وقد جاء ملّخص املقال كاآليت:

يسلّط هذا املقال الّضوء عىل أهميّة قضيّة الّنسخ يف سياق فكر وأعامل املفّكر املرصي املعروف نرص حامد أبو 

زيد )1943-2010( الذي كان يُنظر إليه عىل أنّه مثّقف ليبايّل يف الفكر اإلسالمي الكالسييك والحديث واملنهج 

التأوييل للقرآن. عادة ما ترُتجم عمليّة النسخ عىل أنّها من أهم اإلجراءات التي يقوم بها الفقهاء املسلمون يف إطار 

علوم القرآن. إنّها إحدى الّسامت الحاسمة للرشيعة اإلسالميّة. بالنسبة أليب زيد، كان النسخ مرتبطًا مبجموعٍة من 

املقاربات الفقهيّة التي تحّد من الجانب الخطايّب للقرآن وتحويله إىل كتاٍب معياريٍّ يف الفقه. يتضّمن هذا املقال 

أمثلة عىل نقد أبو زيد وتحليله للنصوص الكالسيكيّة، كام وردت يف أهّم مؤلّفاته: مفهوم الّنّص، ونقد الخطاب 

الديني، وكذلك أعامله اإلنجليزية التي نرُشت يف هولندا بعد ما يُسّمى ب "قضيّة أيب زيد" وهجرته القرسيّة إىل 

أوروبا. يف الجزء األخري، سيتّم تقييم نتيجة نهج أيب زيد ومناقشة موقعه بني املفّكرين املرصيني والعرب السابقني 

والحاليني وإشكالياتهم.

توزّع البحث عىل العناوين اآلتية:

- النسخ: إجراء أسايّس يف الفقه اإلسالمي بني القانون والتأويل

- نرص حامد أبو زيد، التأويل والّنسخ

- االستنت�اجات:
يبدو أّن مفهوم الّنسخ موضوع صعب ومعّقد للغاية. يف حني أّن األدبيات العربيّة حول هذا املوضوع غنيّة، 

إّل أنّها ل تقّدم أّي إمكانيّة للوصول إىل استنتاجات واضحة، حيث جادل الفقهاء والعلامء باستمرار حول فهمهم 

)1(- https://www.mdpi.com/2077187/2/13/1444-/htm
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للنسخ وما إذا كان ميكن أن يكون ذا طابع نّص برصف الّنظر عن معناه القانوين الرئييس )عىل سبيل املثال، مناقشة 

حول ما يسمى بـ "آية الرجم"(. يقول فتوحي: إن "النسخ ميثل أزمة كبى يف الدراسات اإلسالمية" )فتوحي 2013، ص 

238(. عىل النقيض من ذلك، فإّن األدب الغريّب متواضع للغاية )فقط دراسة بريتون(، ويف السنوات األخرية فقط تم 

إثراء الخطاب العلمي باللغة اإلنجليزية عن النسخ بنصوص نقديّة مهّمة لفتوحي وعبد الرحيم. بالنسبة للباحث الغريب 

غري املسلم، مثل مؤلّف هذه الورقة، فإّن املناقشة الكاملة حول الّنسخ متناقضٌة للغاية، وغالبًا ما تكون ضّد الفرتاضات 

األّوليّة للفرد، والتي وفًقا لها يجب أن تكون الطاعة الصارمة لإلجراءات القانونيّة التقليدية يف الوقت الحارض عىل قدم 

املساواة مع التّكامل اإلسالمي املعارص ومفهوم العودة إىل العرص الذهبي للحضارة العربية اإلسالميّة. عىل الّنقيض 

من ذلك، كان أحد املثّقفني من بيئة حسن البنا، عبد املتعال الجبي )1906-1949(، رافًضا جًدا ملفهوم النسخ.

يرى الباحث أّن آراء نرص حامد أبو زيد حول النسخ متثّل استمراًرا للخط اإلصالحي الذي بدأه محمد عبده )1849-

1905(، الذي "مل يرفض النسخ بل اقرتح تفسريات بديلة لآليات التي يُنظر إليها عىل أنها منسوخة" )فتوحي 2013، 

ص 29(. ومع ذلك، كان النهج الذي اتبعه أبو زيد مختلًفا عن نهج سلفه يف الرتكيز عىل فكرة التفسري الدميقراطي 

املفتوح، الذي يرى القرآن شامالً يف طبيعته و"يجمع"، ل يفصل ويقّسم. قام العديد من املفكرين الليباليني العرب 

واملرصيني بتطبيق مثل هذا النهج يف التجاه العلامين. مثال عىل ذلك املثقف املرصي سيد القمني )1947(، الذي 

القمني مع كّل من أيب زيد ومحمد أركون  اتفق  النص.  الّنسخ يف إشارة إىل أيب زيد يف كتابه مفهوم  عارض بشّدة 

عىل "التعقيد الناتج عن الرتتيب غري الزمني لآليات يف مصحف عثامن". األمر الذي أّدى به إىل الرفض التام لوجود 

العقالنيّة يف اإلسالم.

يف فكر أيب زيد، عىل الرغم من حقيقة أنّه كان مدركًا متاًما للغموض الزمني يف القرآن )عىل سبيل املثال، التقسيم 

فإّن  نظره،  كليًّا وجذريًّا. من وجهة  ليس  اإلسالمي  والفقه  نقده لإلسالم  فإّن  املكيّة واملدنيّة(،  لآليات  الواضح  غري 

القيمة الرئيسيّة للنسخ هي عالقته بتاريخيّة النّص وسياقه، أي الكتاب املقّدس لإلسالم الذي نزل يف فرتٍة زمنيٍّة معيّنٍة 

ويف ظروف ثقافيّة مميّزة. وبالتايل، فإّن موقف أبو زيد يتوافق مع النقطة التي أثارتها رسالم عبد الرحيم بأّن "ما ميكن 

للمسلمني اليوم ويجب عليهم فعله هو ليس اكتساب املعرفة بالنظريّة فحسب، بل واألهم من ذلك التعلّم من روح 

وإشارات النّص )عبد الرحيم 2017، ص 75(. يبدو أّن روح النّص، مبعنى الوعي بكيفيّة إسقاط الوحي اإلسالمي 

عىل واقعه وسياقه، عنرص مهّم يف التفسري الدميقراطي املفتوح، ومساعدة يف اكتشاف تنّوع املعنى الديني. إنّه ترياق 

ملا أسامه أبو زيد "النوع األكرث حرصيّة وعزًل من الخطاب يف الفكر اإلسالمي املعارص"، وغالبًا ما يتم تصويره عىل 

أنّه أيديولوجيّة مقاومة الستعامر أو الستعامر الجديد )أبو زيد 2004، ص 63(.

يف الواقع، بالنسبة أليب زيد، كان الجانب التأوييل يف الّدراسات القرآنيّة تقريبًا أكرث أهميًّة من الفقه. لقد سمح له، 

بتجّنب الوقوع يف الخالفات بني املسلمني فيام يتعلّق بطبيعة النّص. وعىل الرغم من أهميّة الّنسخ يف الفقه اإلسالمي، 

إل أّن أبا زيد كان ينتقد استخدامه الفقهي، أعتقد أنّه كان سيتفق مع النقطة األكرث فقهيًا وانتقاًدا لفتوحي، الذي اقرتح 

أّن "أسس الّنسخ ل توجد يف التاريخ بل يف الخيال اإلبداعي لعلامء املسلمني" )فتوحي 2013، ص 243(. إذا كان 

الّنسخ نوًعا من "التقليد املخرتع" القانوين )عىل سبيل املثال املصطلح الذي صاغه بنديكت أندرسون(، فإّن إنشائه 

سيكون نتيجًة لألهميّة العقائديّة املهيمنة لرسد الحديث. قاد هذا فتوحي إىل استنتاج جذرّي إىل حّد ما بأّن "التفسري 

الخاطئ لآليات القرآنيّة هو املصدر الحقيقي للنسخ الرشعي" )فتوحي 2013، ص 239(، وميكن أن يطمس العالقة 

املتبادلة بني القانون الديني اإللهي )الرشيعة( واألشكال البرشيّة. الفقه -بالنسبة أليب زيد- لن يكون النسخ مقبوًل إل 

عندما يتعلّق األمر بتغيري التعليامت الدينيّة ووضعها يف سياقها، وليس عندما تتحّول إىل أرثوذكسيّة ل جدال فيها مع 

استبعاد التفسريات األخرى لآليات القرآنيّة.

بحوث ودراسات
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     جمّلة البيان لدراسات القرآن واحلديث
Al-Bayan: Journal of Qur'an and Hadith Studies )1( 

صدر املجلّد العرشون العدد 1 من مجلّة البيان لدراسات القرآن والحديث 

القرآن  دراسات  يف  متخّصصة  أكادمييّة  مجلّة  وهي   ،2022 مارس   17 يف 

العدد  هذا  تضّمن  وقد  واملاليزيّة.  والعربية  النجليزية  باللغات  والحديث 

مجموعة من املقالت حول القرآن والحديث. وفيام ييل نعرض للمقالت 

املتخّصصة يف القرآن الكريم:

- المقالة األولى:

الكتاب المقدس والسياسة في ماليزيا: التفسير القرآني لعبد الهادي بن أوانج

 Scripture and Politics in Malaysia: The Qur’ānic Exegesis of Abdul Hadi bin Awang

تأليف محمد مستقيم مهد ظريف، األستاذ يف جامعة العلوم اإلسالمية مباليزيا.

ملّخص املقال: الحزب اإلسالمي املاليزي )PAS( هو املنظمة السياسيّة الرسميّة الوحيدة يف البالد التي تنرش 

أجندة اإلسالم السيايس وتسعى جاهدة إلقامة الدولة اإلسالميّة. يف تسخري الدعم العام، يتم استخدام القرآن عىل 

نطاق واسع من قبل قادة الحزب لتبير أجندتهم السياسيّة. يف هذا الصدد، من املهم أن نالحظ املساهمة الكبرية 

لرئيسها الغزير اإلنتاج، عبد الهادي بن أوانج. عىل الرغم من التأثري الواسع لتفسريه القرآين، إّل أنّه مل يتم تحليله 

بشكل كاٍف بعد. لذلك، يناقش هذا البحث التجاه املنهجي لتفسريه السيايّس للقرآن ويحلّل تأثريه الواسع عىل 

املجتمع. عىل الرغم من تعقيد املوضوع، من املأمول أن تسلّط النتائج بعض الّضوء عىل دور القرآن باعتباره كتابًا 

مقّدًسا يف املشهد السيايس الحايل يف ماليزيا.

- المقالة الثاني�ة:

فواتح السور: نقد المقوالت الكالسيكّية والتصنيف الجديد

The Fawātih Al-Suwar: A Critique of Classical Categories and New Typology

)1(-    https://brill.com/view/journals/jqhs/201//jqhs.20.issue-1.xml
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تأليف: محمد زاهد، دكتور وأستاذ يف معهد الدولة اإلسالمي يف مادورا باميكاسان، إندونيسيا

من  السور  فواتح  حول  وجديدة  متنّوعة  رؤى  واقرتاح  القدمية  الرؤية  انتقاد  املؤلّف  يحاول  املقال:  ملّخص 

الكريم. لقد جذب  القرآن  الّسورة يف  بناء  أمٌر أسايسٌّ يف  السور  الجملة، ورسالة اآلية. فواتح  بنية  منظورين، وهام: 

جاملها وغموضها علامء اإلسالم الكالسيكيني الذين قاموا بتحليلها ومحاولة فهمها، وصّنفوا يف ذلك مصّنفات عّدة. 

ومع ذلك، يبدو أّن كّل ما طُرح غري دقيق؛ ألنّه يخلط بني بنية الجملة ورسالة اآلية. هذه دراسة منهجيّة مكتبية حول 

فواتح السور كموضوع مادي للدراسة. تختلف آيات القرآن التي تم اقرتاحها يف هذه الدراسة، فمنها بعض الجمل 

والفقرة،  الجملة،  عنارص، وهي:  أربعة  من  آية  كّل  تتكّون  املعقدة.  الجمل  املركّبة، وحتى  الجمل  وبعض  البسيطة 

والعبارة، والكلمة. تكشف الدراسة أّن عرشة أصناف حرصية وضعها العلامء مل تكن دقيقة بسبب غموض وجهة الّنظر 

بني بنية الجملة والرسالة الضمنيّة يف اآلية األوىل من كّل سورة.

- المقالة الثالثة:

 )IAMM 2012.13.6( جانب من الفواصل في مخطوطة قرآن تيرينجانو
وتداعياته على تفسير اآلية في سورة البقرة

Fawāṣil Aspect in the Terengganu Quran Manuscript IAMM 2012.13.6 and 

Implications on the Tafsir of Ayah in Surah Al-Baqarah

تأليف: 

- رسوادي بن عزمي أستاذ يف جامعة ماليزيا تريينجانو

ماليا،  جامعة  اإلسالمية،  الدراسات  أكادميية  والحديث،  القرآن  قسم  مشارك،  أستاذ  الله  عبد  بن  مصطفى   -

كوالملبور، ماليزيا

 - عبد هنيس بن امبونج، أستاذ يف جامعة ماليزيا تريينجانو

القرن  إنتاجها يف  تم  التي  أفضل املخطوطات  القرآنية هي واحدة من   Terengganu ملّخص املقال: مخطوطة

التاسع عرش امليالدي. يتطلّب نسخ هذه املخطوطة الدقّة يف جوانب مختلفة، ل سيام يف جانب الكتابة ألنّها كتاب 

مقّدس يحتاج إىل الحفاظ عليه. ومبا أنّه مل يكن هناك دليل عىل وجود جهة كانت تتحّقق من دقّة طريقة الكتابة، فال 
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بد من دراسة وجه الفواصل. تركز هذه الدراسة عىل مخطوطة Terengganu القرآنيّة )IAMM 2012.13.6( وهي 

موجودة يف متحف الفّن اإلسالمي مباليزيا. تهدف هذه الدراسة إىل الّنظر يف جانب الفواصل الذي يعّد من الجوانب 

املهّمة يف كتابة القرآن. باإلضافة إىل ذلك، يتم أيًضا فحص معنى الجملة ملعرفة ما إذا كان لها آثار ميكن أن تغرّي 

معنى اآلية. تستخدم هذه الدراسة طرق البحث النوعّي لفحص آيات من القرآن من سورة البقرة، ويتّم تحليل البيانات 

الجملة.  معنى  من  لفحص جوانب  أيًضا  الطريقة  نفس  استخدام  يتم  والستنتاجيّة.  الستقرائيّة  األساليب  باستخدام 

وخلصت نتائج الّدراسة أّن هناك فرقًا يف الفواصل يف مخطوطة قرآن تريينجانو، ما أدى إىل التأثري يف تفسري الجملة. 

ومع ذلك، فإّن هذا الختالف ل يغرّي القانون ألن مكان الختالف ل يحدث يف جملة القانون. تثبت نتائج الدراسة 

أيًضا، عىل األرجح، أّن كاتب هذه املخطوطة له طريقته الخاّصة بناًء عىل املعرفة املتوفرة يف ذلك الوقت.

- المقالة الرابعة: 

كليات التفسير وأهميتها في تفسير القرآن

Kulliyyāt Al-Tafsīr and Its Significance in the Qurʾanic Exegesis

تأليف: 

- راشد عفيف إبراهيم، دكتور وأكادميي يف جامعة التكنولوجيا مارا باهانج، ماليزيا

- محمد نجيب عبد القادر، أستاذ القرآن والسنة جامعة كيبانغسان ماليزيا

- حازية حسني، أستاذ مساعد يف القرآن والسنة جامعة كيبانغسان ماليزيا

ملّخص املقال: يسعى بعض علامء القرآن املعارصين إىل تعميم استخدام نظرية كليات التفسري يف فهم النص 

القرآين املعقد للغاية. يف الواقع، ميكن لنظرية كليات التفسري هذه أن تنافس نظرية إيزوتسو الدلليّة التي يتبّناها بعض 

علامء القرآن املعارصين. لذلك، تسعى هذه املقالة إىل رشح مفهوم كليات التفسري بدقّة، ويف الوقت نفسه تكشف 

عن أهميتها يف مجال التفسري القرآين. ومن خالل جمع البيانات املتعلّقة بكليات التفسري املتناثرة يف كتب التفسري 

املختلفة وعلوم القرآن، ميكن للدراسة أن تستنتج أن كليات التفسري هي استنتاج عام أنتجه املفرّسون حول الكلامت 

واألساليب الواردة يف القرآن. ميكن إبراز أهميّة هذه النظرية من خالل تحديد الدور الذي تلعبه كلية التفسري يف مجال 

التفسري.
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     جمّلة دراسات قرآنّية )املجّلد 24، العدد 1(
Journal of Qur'anic Studies )1( 

 Journal of Qur'anic  ( قرآنيّة  دراسات  مجلّة  من  الجديد  العدد  صدر 

من  مجموعة  تضّمن  وقد   ،2022 سنة  األول،  العدد   ،24 املجلد   )Studies

ييل  وفيام  مختلفة،  مواضيع  عىل  الضوء  سلّطت  القرآنيّة،  والّدراسات  األبحاث 

عرض للمقالت الواردة يف العدد:

المقالة األولى: اتجاهات دراسة أنواع الكالم في القرآن، 
ديفن ج. ستيورت، جامعة إيموري

يقّدم هذا املقال نظرًة منهجيًّة عامة يف دراسة "أنواع الكالم" يف القرآن. وبالبناء 

عىل دراسة األشكال يف الكتاب املقّدس وعىل دراسة األصل اإلثني للكالم وعىل 

نظريّة العامل الرويس باختني يف أنواع الكالم باإلضافة إىل الدراسات الحديثة املوّجهة إىل دراسة الشكل يف القرآن 

لتفسري  الّنظر يف األنواع  أهميّة  بناء عىل كّل هذا يوّضح هذا املقال  السابقة لألنواع املعيّنة.  القرآنيّة  والدراسات 

القرآن، كام يُبنّي املقال أنواع األدلّة التي يجب عىل الّدارس الرتكيز عليها يف دراسة أنواع الكالم، ويذكر أنواع الخطأ 

والقصور التي شابت الدراسات السابقة والتي يجب أخذها يف العتبار يف املستقبل. ويجب التنبيه عىل رضورة 

الهتامم بالتسميات يف أنواع الكالم وما وراء الخطاب يف األنواع، والعنارص املتكررة واملالمح التقليدية لكّل نوع 

عىل حدة ومن ذلك صيغ البتداء وصيغ النتهاء والكلامت والعبارات واألبنية املميزة يف النّص. ويوّضح الحديث 

كيف أن النّص الخاص بنوع معنّي من أنواع الكالم يدخل يف صلب السورة أو يف القطع الطويلة من السورة، ويُشري 

إىل أّن القرآن يستخدم أنواًعا من الكالم العريب قبل اإلسالم كام يعّدلها ويطّورها.  

المقالة الثاني�ة: بديالن قّل اعتب�ارهما للتفاسير السائدة في آيتي�ن من سورة البقرة، 
صهيب سعيد، جامعة ألبيرت - لودفيكس فرايبورغ

هل اآلية 178 من سورة البقرة ترّشع القتل عقوبة للقتل؟ وهل أمر إبراهيم بتقطيع بعض الطيور يف اآلية 260 

من سورة البقرة؟ تدرس هذه الورقة حالتني ُوجدت فيهام وجهة نظر سائدة يف التفسري اإلسالمي جنبًا إىل جنٍب مع 

بديل تم التقليل من شأنه أو انتقاده، يف حني أّن الرأي البديل ميكن القول إنّه أقرب إىل النّص وسياق اآلية. أما الحالة 

األوىل، فهي القراءة التاريخيّة آلية القصاص )اآلية 178 من سورة البقرة(، والتي طرحها ودافع عنها العامل ذو التأثري 

له. والحالة  الالحقة  التفسرييّة  أقّل وجوًدا يف األعامل  تيميّة )املتوىف 1328/728(، ومع ذلك فهي  ابن  الكبري 

الثانية، وهي قراءة "طبيعيّة" لحادثة الطري وإبراهيم )سورة البقرة، اآلية 260( والتي قّدمها أبو مسلم األصفهاين )ت 

934/322(، وهي وإن كان قد تم تبنيها من قبل بعض املفرسين واملرتجمني املعارصين، إل أنّها رفضت إىل 

حّد كبري باعتبارها غريبة ومخالفة لإلجامع. وباإلضافة لبيان ردود لتلك اآلراء املتنافسة، يقوم هذا البحث بتحليلها 

)1(-  https://www.euppublishing.com/toc/jqs/241/
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بشكل مقارن. وينتهي البحث إىل أن هذه البدائل أكرث منطقيّة، وينبني عليها مثرة، أكرث من التفسريات الشائعة. 

وتدعو هذه الحالت إىل دراسة أعمق لبعض املفاهيم التأويليّة الرئيسة يف التفسري.

المقالة الثالثة: ترجمات القرآن في وسط آسيا: أساليب التفسير وعملية الترجمة، 
ميخائيلوف ياكوبوفيتش، جامعة ألبيرت - لودفيكس فرايبورغ

من أهم املسائل يف دراسة ترجامت القرآن مسألة مدى تأثري أساليب التفسري عىل عمليّة الرتجمة. وبتحليل 

باملدينة  القرآن  لطباعة  فهد  امللك  مجمع  الرتجمة،  عمليّة  يف  الناشطني  أهم  من  واحد  نرشها  ترجامت  ثالث 

املنورة، يبنّي هذا املقال محاولة لتبيني املالمح املشرتكة يف ترجامت القرآن املوّجهة إىل املسلمني يف وسط 

آسيا )وعىل األخص الكازاخ والكريجيس والطاجيك(. مبقارنة ترجمة آيات مختارة واملعلومات اإلضافيّة للرتجمة 

يوحي التحليل يف هذا املقال إىل وجود ديناميكية خاصة يف اسرتاتيجيات التفسري. ويبنّي التحليل أّن التجاه 

السلفي الزائد )وخاصة يف أمور العقيدة( يجتمع مع التفسريات املحلية للقرآن املشهورة بني الشعوب اإلسالميّة 

يف وسط آسيا. وبالرغم من وجود التجاه السلفي التقليدي يف التفسري، تبني الرتجامت املدروسة يف هذا املقال 

بعض التغريات التي جرى تعديلها لتالئم السياق اإلسالمي املحيل.

المقالة الرابعة: النسق الداللي للثن�ائّي�ات الضدّية أللفاظ البدّو والخفاء في القرآن 
الكريم، صايل هزاع الهواوشة، سعد عبد هللا مقداد، محمد عامر أبو رحمة، جامعة 

العلوم التطبيقية الخاصة، األردن

يروم هذا البحث تعقب الثنائيات الضديّة لأللفاظ الدالة عىل البدّو والخفاء الواردة يف القرآن الكريم، والغرض 

من ذلك كشف األرسار املخفية خلف ذلك التالزم بني كلمتني معيّنتني، واألسباب املوجبة لنتقاء كلمة دون 

غريها، أو لتقديم اللفظة الدالة عىل البدّو عىل اللفظة الدالة عىل الخفاء أو العكس.

وقد انطلق البحث من إلقاء يشء من الضوء عىل مصطلح الثنائيات الضديّة، وتبنّي بعضا من آثارها يف الكشف 

عن دللت النّص، والقدرة عىل إيضاح الصورة يف ذهن املتلقي، وخلق التأثري واإلدهاش وصول إىل اإلقناع. 

البنية الكليّة لنّص اآلية يف  الثنائيات الضديّة أللفاظ البدّو والخفاء يف القرآن متوساًل  ثم رشع البحث يف بسط 

سبيل تحقيق املعنى املراد نحو تقرير الوظيفة الرتكيبية للثنائية الضّدية. ومل يكن من مرصف يف هذا البحث عن 

التي  الدللت  يستند إىل استخراج املعاين من مظانّها، ثم عرضها عىل  الذي  التحلييل  الوصفي  اتباع املنهج 

وصل إليها املفرسون، والربط بني املعاين املعجمية والدللت التي أنتجها النّص القرآين حسب ما فهم أولئك 

املفرسون، ثم تحال كّل تلكم الطرائق إىل السياق ليحكم عليها، فيقرّها أو يرّدها.

وقد كشف البحث أّن الوظيفة الرتكيبيّة لبنية تالزم الثنائيّة الضّديّة يف ألفاظ البدّو والخفاء انصهرت يف املعنى 

الكيّل ليحّقق متاسًكا نصيًّا وفق رشوط وحدة الخطاب ومراعاة املقام. 
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تأمالت يف بعض املبادئ التي قد توصل إىل تفسري جديد للقرآن
Reflections on Certain Principles That May Guide a New 

Commentary (Tafsir) of the Qur’an”(1)

يف العدد 13 )1(  2022 من مجلّة األديان صدر مقال تحت عنوان "تأمالت يف بعض املبادئ التي 

قد توصل إىل تفسري جديد للقرآن" للباحث طريف خالدي، وتّم نرشه إلكرتونيًّا عىل موقع املجلّة بتاريخ 

2021/09/30، وفيه يقّدم الباحث نظرته ملجموعة القضايا التي ل بد من توفري لجنة مختصة لتتدارسها 

ومن خاللها تخرج بتفسري جديد للقرآن الكريم يتواءم مع تطورات العرص املختلفة، وقد جاء ملّخص 

املقال كاآليت:

يبدأ املؤلّف من تجربته كمرتجم للقرآن يف الجدل حول الحاجة إىل تفسري جديد للقرآن. والهدف 

التاريخ اإلسالمي. عالوة عىل ذلك،  انسجاًما مع  أكرث  نقل رؤية لإلسالم  الجديد هو  من هذا املنهج 

فهذا مطلوب أيًضا فيام يتعلّق باملجتمعات املسلمة الكبرية التي تعيش خارج العامل اإلسالمي. تعتب 

السوابق يف هذا األمر مهّمة، وخاّصة تلك التي جاءت يف املرحلة األدبية يف تقليد تفسري القرآن يف القرن 

العرشين. يجب إجراء تفسري جديد من قبل لجنة مختّصة. باإلضافة إىل ذلك، يستكشف الجزء الثاين 

من الورقة هذا الحتامل وما يجب أن تهتم به هذه اللجنة يف هذا التجاه، مثل الوعي بالنوع الجتامعي 

أو األسئلة املتعلقة بالبيئة.

وقد طرح الباحث جملة من النقاط يقرتح من خاللها مجموعة مواضيع مختلفة يجب عىل التفسري 

)1(-   https://www.mdpi.com/207732/1/13/1444-/htm
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الجديد أن يراعيها، ومن هذه املوضوعات اآليت:

- جميع الديانات "اإلبراهيميّة" هي مجموعات تفّرخ هذه األيام؛ بسبب اإلدمان عىل التفسري الحريف 

والعنيف والحرصي لتقاليدها الدينيّة. ما أنتج مجموعات مثل املسيحيني اإلنجيليني يف الوليات املتحدة 

وأماكن أخرى، واملستوطنني اليهود يف إرسائيل/ فلسطني، وداعش وتكاثرها يف العامل اإلسالمي. ومع 

ذلك، فإّن وسائل اإلعالم العاملية تسلّط الضوء عىل املسلمني فقط وتصفهم بأوصاف مختلفة من قبيل: 

"الفاشية اإلسالمية" و"اإلرهاب اإلسالمي" وما إىل ذلك بسبب عنفها "الدرامي" واإلجرامي، وإن كان هذا 

العنف يتساوى مع ما ترتكبه الجامعات املامثلة من الديانات األخرى. 

رؤية  يشهد عىل  قد  ولكنه  املجموعات،  تلك  تفكري  يف  كبريًا  تأثريًا  جديد  قرآين  تفسري  يحدث  لن 

هذا  ورؤية  والشمول.  التسامح  من  الستثنايئ  ومع سجله  اإلسالمي  التاريخ  مع  انسجاًما  أكرث  لإلسالم 

لألنظمة  املتصاعد  املد  بالكامل  يحجبه  لإلسالم  املرشق  الوجه  وأن  خاصة  عليه  التشديد  إىل  يحتاج 

اليمينية، األصولية، النيوليبالية، وأنظمة تقريع اإلسالم يف كل من الرشق والغرب.

- يجب أن يخاطب التفسري الجديد املجتمعات املسلمة الكبرية التي تعيش خارج العامل اإلسالمي. 

يحتاج الشباب املسلم يف هذه املجتمعات بشكل عاجل إىل معرفة موقف كتبهم املقدسة تجاه األديان 

األخرى، وكيف ميكن أن تساعدهم يف التكيّف مع الحياة بني غري املسلمني. وبالتايل، يجب أن يتحّدث 

التفسري الجديد -يف رأي الباحث- عن هذه القضية وذلك الجمهور عىل أنها من بني أولوياته.

- مثلام يحتاج كل عرص جديد إىل ترجمة جديدة للقرآن، كذلك يحتاج كل عرص جديد إىل تفسري 

جديد للقرآن. وللحفاظ عىل وثاقة هذا النّص وحيويّته، يجب يف كل عرص جديد محاولة ترقيمه، وكشف 

قواعده اللغوية لألفكار واملشاعر واستخدام األدوات األدبية والتحليلية ذات الصلة التي تبزها العصور 

الجديدة. إن مجرد وجود مجموعة كبرية من التفسريات يشهد عىل هذا النشغال املستمر بالنص القرآين. 

وفًقا لذلك، يجب يف كل عرص أن يحلّل من جديد عالقة النص بكّل من لحظته الثقافية الخاصة وكذلك 

بصداه يف زمانه.

-  يقّدم الباحث اقرتاًحا بأن تكون اللجنة املتكفلة بإنشاء تفسري جديد أن تكون متكونة من مجموعة 

ضمن  يعملون  كانوا  ما  عادة  املسلمون  فالعلامء  واآلراء،  واألجناس  املناطق  مختلف  من  العلامء  من 

شبكة مع علامء آخرين ويرون أن الوصول إىل الحقيقة غالبًا ما يكون نتيجة الشورى أو السعي املشرتك. 

وبالتايل، فإن لجنة من العلامء التي تضع تفسريًا جديًدا قد تعكس التقاليد التعاونية القدمية التي كانت 

سائدة بني العلامء.

             تأمالت يف بعض املبادئ اليت قد توصل إىل تفسري جديد للقرآنبحوث ودراساتبحوث ودراسات
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- ينتقد الباحث املفرسين الذين يعتقدون بأّن القرآن شامل لجميع النتاجات العلميّة الحديثة، ويقول 

بأن هذا العتقاد سخيف؛ حيث إنه يرى أن أينشتاين وداروين موجودان يف القرآن، والطاقة النووية وعلم 

غامضة  عددية  حسابات  أحيانًا  ذلك  ويصاحب  األمور،  من  وغريها  أيًضا،  القرآن  يف  موجودان  األجنة 

تتعلق بعدد السور أو اآليات أو الكلامت، وتكشف عن بعض الحقائق الرياضية املذهلة. ويرى الباحث 

أن املفرسين الذين يذهبون إىل هذه األمور هم عىل درجة كبرية من السذاجة: ملاذا الله مهووس بالعلم 

أو  ألينشتاين  النسبية  نظرية  عىل  املستقبلية  العلمية  الكتشافات  بعض  انقلبت  لو  ماذا  فقط؟  الحديث 

النظريات الحالية للتطور أو علم األجنة، باإلضافة إىل ذلك، إذا كان القرآن قد جاء بكّل علم، فلامذا مل 

يرد شكسبري يف القرآن؟ أو كارل ماركس؟ أو فرويد؟ أو لودفيج فيتجنشتاين؟

- يجب التعامل مع اللغة القرآنية عىل أنها "َسلَسة وعابرة وأدبيّة، وليست جامدة وثابتة وعلميّة"، )كام 

متعّمد من أجل حّث  القرآن غامضة بشكل  لغة  ما تكون  الكتاب املقدس(. غالبًا  أرنولد يف  ماثيو  ذكر 

املستمعني أو القرّاء عىل التفكري. يجب عىل املرء أن يقبل أن معنى القرآن يتغرّي باستمرار، وأّن هذه اللغة 

نفسها تحرينا باستمرار مع عدم اليقني، وأن اعتبار اللغة القرآنية ثابتة يف كل األوقات بواسطة أمر إلهي هو 

تقييد لها بشكل خطري يف  حقل دليل محّدد. 

والثقايف  األديب  التحليل  من  ممكن  نطاق  أوسع  اللجنة  تستخدم  أن  آمل  القرآن،  لغة  معالجة  يف   -

والتاريخي، املسلم وغري املسلم. وميكن للجنة أن تعتمد عىل اإلرث الغني يف تفسري القرآن الكالسييك 

باإلضافة إىل اإلرث الغني بتفسريات الكتب املقدسة املامثلة يف التقاليد الدينية األخرى.

- عند صياغة تفسري جديد، يجب عىل اللجنة أن تأخذ حريتها الكاملة يف استجواب النص القرآين، مع 

الحفاظ عىل احرتام مكانته املحورية يف الولءات اإلسالمية. يجب أن تشعر بالحرية، عىل سبيل املثال، 

يف نزع األسطورة عن قصصه، أو إعادة النظر يف الجدل القديم حول ما إذا كانت أجزاء معينة من النص 

أكرث "بالغة" أو "ل تُضاهى" من غريها، أو إعادة النظر يف مسألة الوحي أو اإللهام.

فالقرآن  النسويّة،   الجديد،  كقضيّة  التفسري  إليها  ينظر  أن  التي يجب  القضايا امللحة  - يوجد بعض 

وبشكل مدهش يتعّمد يف مواضع كثرية وضع النساء جنبًا إىل جنب مع الرجال، ما يجعله أكرث الكتب 

املقدسة وعيًا بالنوع الجتامعي. إن الرجال والنساء عىل حد سواء هم الذين يتم توجيه الخطاب إليهم 

مراًرا وتكراًرا يف التحذير أو الثناء وجعلهم وكالء أخالقيني مسؤولني عىل قدم املساواة. وبصفتهم وكالء 

الجتامعيّة  املساواة  بأّن  الرضوري  الستنتاج  إىل  الوصول  الرضوري  من  يصبح  متساوين،  أخالقيني 

والقانونيّة والقتصاديّة يجب أن تتجاوز جميع العتبارات األخرى وجميع املامرسات التقليدية األخرى 

التي تقيّد تلك املساواة. لذلك يجب أن يكون نصف أعضاء اللجنة عىل األقل من النساء.

             تأمالت يف بعض املبادئ اليت قد توصل إىل تفسري جديد للقرآن
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- ل شك أّن مجموعة من القضايا األخرى ستواجه اللجنة أثناء صياغة تفسريها الجديد. لطاملا أظهر 

العامل اإلسالمي مجموعة متنّوعة من التكيّفات مع بيئاته املتنّوعة، ولكن ينبغي توجيه السؤال ألولئك الذين 

يرصون عىل تطبيق الرشيعة يف بالدهم اإلسالمية أو غري اإلسالمية: ما هي بالضبط الرشيعة التي يقصدونها؟ 

العبودية وتعدد  العدل واملساواة( والطارئة )مثل  يف هذا السياق، فإّن مسألة املطلق )عىل سبيل املثال: 

الزوجات( يف أخالقيات القرآن، وهي القضيّة التي أثارها فضل الرحمن، هل ينبغي أن تكون من اهتاممات 

تلك اللجنة؟

للمناقشة  التقرير-  هذا  نذكرها يف  التي مل  -واألخرى  أعاله  املقرتحة  القضايا  أن  إىل  الباحث  يُشري   -

املكثفة من قبل اللجنة هي مجرد اقرتاحات قد يطرحها أي عضو من أعضاء اللجنة، وليست جدول أعامل 

يتم إسقاطه من األعىل. 

- يقرتح الباحث أيًضا مجموعة مواضيع أخرى يفرضها القرآن عىل أتباعه يف القرن الحادي والعرشين، 

من قبيل: اإلسالم واألديان األخرى، اإلرهاب والحرب، مشكلة الالجئني، حرية الفكر، الستبداد السيايس، 

النظام السيايس، العدالة القتصادية، املوقف من البيئة الطبيعية ورعاية الكون. فكل هذه القضايا تتبادر إىل 

الذهن بشكل شبه تلقايئ باعتبارها قضايا جديرة بالهتامم. 

بحوث ودراساتبحوث ودراسات
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دعوة لتقديم األوراق: ما هو القرآن األورويب؟
نانت، 12-11 ماي 2023

Call for papers: What is the European Qur’an? (1)

القرآن  مرشوع  يف  نانت  جامعة  باحثو  يرس 

األورويب )EuQu( أن يعلنوا عن تنظيم مؤمتر 

يف  القرآن  طبيعة  تعريف  ملشكلة  مخّصص 

عرش.  والتاسع  عرش  الثاين  القرنني  يف  أوروبا 

أسئلة  إذ يسعى املؤمتر لإلجابة عن مجموعة 

يف غاية األهميّة، وهي: كيف أدرك األوروبيون 

يف العصور الوسطى والحديثة ماهيّة القرآن؟ ما 

هي التعريفات التي قّدموها، وما هي التعريفات 

التي تكمن وراء التمثيالت التي طّوروها؟ كيف 

تصّوروا القرآن بالنسبة ملا كان مألوفًا لهم؟ بأّي الطرق فهموا وحّددوا ومتثّلوا جوانبها املختلفة عىل مّر 

القرون؟

واملوسوعيّة  املعجميّة  األعامل  دراسة  خالل  من  األسئلة  هذه  يف  للتفكري  املشاركني  دعوة  سيتم 

والتقنيّة واألدبيّة والعلميّة، وكذلك القطع املرسحية والتمثيالت الفنيّة، واملوعد النهايئ لتقديم العروض: 

30 سبتمب 2022.

وقد ورد يف نّص الدعوة ما ييل:

ما هو القرآن األوروبي؟

التعاريف واألوصاف والتمثيالت )القرن الثاين عرش والتاسع عرش(

عىل مر القرون، استحوذ الفكر الديني اإلسالمي عىل القرآن يف مادته النصيّة والقانونيّة، ولكن أيًضا 

)1(-  https://euqu.eu/202212/07//call-for-papers-what-is-the-european-quran/
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كموضوع لهويت، يتّضح هذا من خالل املفردات الغنيّة التي تدّل عىل الوحي )كتاب؛ قرآن أو تالوة؛ كالم 

الله؛ كلمة الله؛ الفرقان، مصطلح غامض يرُتجم غالبًا عىل أنه "معيار"؛ التنزيل؛ الوحي أو اإللهام؛ مصحف، 

املصحف القرآين(، ولكن أيًضا من خالل املناقشات حول طرق نزولها )كيفيّة التنزيل( والجدل الشهري حول 

طبيعتها املخلوقة أو غري املخلوقة )وات، وولفسون(. ويطرح القرآن نفسه أسس نبوة ودين الوحي املعقد  

)Boisliveau، Andani(. نّص القرآن ذو املرجعيّة الذاتيّة بامتياز، وقد خّصص القرآن العديد من املقاطع 

إلضفاء الرشعيّة عىل سلطته والحّجة عىل طبيعته الساموية املحفوظة يف "اللوح املحفوض" )س 85: 22( 

أو "أم الكتب" )س 43: 3(.

إىل حد ما يدرك األهميّة املعقدة للقرآن يف التقليد اإلسالمي، كان عىل املسيحيني األوروبيني أيًضا أن 

يتعاملوا مع مشكلة تعريف "القرآن". يف الواقع، كانت مشكلة تعريفها موضوع تأّمالت ومناقشات متنّوعة 

ميّزت تاريخ الستقبال األورويب للنصوص اإلسالميّة، حتى يف السياقات األكرث غرابة عن الخالفات العلميّة. 

التعريف الذايت للقرآن، والتنظريات التي تّم تطويرها يف العامل اإلسالمي والتصّورات التي تم وضعها يف 

العامل املسيحي قد تقاطعت أو تنافر بعضها البعض بشكل متنّوع وفًقا لألزمنة واملؤلفني والسياقات. يف 

مواجهة هذه التعّددية يف التعريفات التي متّس جوانب مختلفة من طبيعة القرآن، كيف تصّور املسيحيون 

األوروبيون ماهيّة القرآن؟ ما هي الطرق التي قاموا بتعريفها، استوعبت ومثّلت جوانبها املختلفة؟ أو كيف 

قاموا بإعادة صياغتها وإعادة تفسريها؟ كيف تصّوروا القرآن فيام يتعلّق مبا هو مألوف لهم )ل سيام الكتاب 

الدينيّة،  الطموحات  األديان،  الخالفات بني  للمسلمني،  املعاد  )الجدل  يتعلق مبخاوفهم  املقدس( وفيام 

تعلّم اللغة، الستعارات األدبيّة، إلخ(؟

المنهجّية

نسعى إىل معالجة هذه القضايا من خالل مجموعة ُمركّبة، مبا يف ذلك مجموعة متنّوعة من األنواع التي 

ترتاوح من الّنصوص األدبيّة إىل األعامل العلميّة )قواميس، موسوعات، إلخ(. ونقصد أيًضا تشجيع النهج 

وفًقا  فرتٍة طويلٍة،  القرآنيّة عىل مدى  والتصويرات  للتعريفات  املختلفة  الفروع  تتبّع  أجل  من  املتزامن  غري 

املشتّقة  والعبارات  الكلامت  والفنيّة.  الالهوتيّة   / والجينيّة  واملرجعيّة  املعجميّة  التالية:  األربعة  للمحاور 

من كلمة )Alcoran(  )Alcoranist )e / a(، )Alcoran of ]...[( إلخ(، باإلضافة إىل تسميات أخرى تُعطى 

واملصطلحات  إلخ،  املسلم،  القانون  اإلسالميّة،  الرشيعة  مثل  صياغته،  يعاد  )كالهام  املقدس  للكتاب 

العربية األخرى املستخدمة كمرادفات للقرآن، مثل املصحف أو الفرقان(.

            دعوة لتقديم األوراق: ما هو القرآن األورويب؟أخبار
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خطوط البحث المقترحة

1. املحور املعجمي: تسمية القرآن وتعريفه

يدعو املحور األّول إىل اعتبارات معجميّة ودلليّة حول تطوير مفهوم القرآن، يف جميع متغرّياته الشكليّة. ما هي 

تعريفات املصطلح املقّدمة؟ ما هي الرؤية التي ميكن استنتاجها منها؟ ما هو تعريف املصطلح الذي ميكن استنتاجه 

من املعلومات التي قّدمها املؤلّفون، واسرتاتيجياتهم البالغيّة، والبيئة الدلليّة، وما إىل ذلك؟

أّولً، سوف ندرس ما يعنيه مصطلح القرآن يف الّنصوص املدروسة )Arveiller: FEW 19, 99( ولكن بشكل 

هذه  من  املقّدمة  واألمثلة  التعريفات  عليلوش(.  )عزوزي،  واملعجميّة  واملوسوعيّة  العلميّة  األعامل  يف  خاص 

األعامل، وفًقا لغرضها األصيل، تكشف بشكل خاص عن تطّورها عىل مدار إعادة إصدارها. ماذا ميكن أن نتعلّم 

من األمثلة التي اختارها املؤلفون لتوضيح تعريفهم للقرآن؟

بعد ذلك، سوف نتساءل عن جميع املصطلحات التي ميكن أن تشري إىل القرآن. عىل الرغم من أن مصطلح 

 Lex( رسعان ما أصبح معياريًا يف اللغة الالتينيّة، إّل أّن املؤلّفني غالبًا ما يفّضلون إعادة الصياغة مثل )alcoranus(

 ' lex ' (. تُشري هذه التسميات إىل كيفيّة تصّور طبيعة القرآن )تأيت كلمةLex Sarracenorum( أو ) Mahumeti

القرآن  يربط   Lex Mahometi املزعوم  مؤلفها  أيًضا  اإلرشادات(، ولكن  كتاب  تستحرض  معياريّة  قراءة  إطار  يف 

بالنبي الذي يصبح مؤلّفه، وأتباع )Lex Sarracenorum'( يربطون القرآن بالعرب، فئة ذات مالمح متغرّية تتقاطع مع 

املجالت العرقيّة واللغويّة والثقافيّة. يشار إىل القرآن أيًضا مبرادفات مثل املصحف والفرقان: عىل سبيل املثال، 

تم استخدام مصطلح الفرقان كمرادف للقرآن يف وقت مبكر جًدا )رسالة الكندي، وليم طرابلس... (.

2. املحور املرجعي: ماذا تعني كلمة القرآن؟

يتعلّق مسار البحث الثاين بالحيويّة الدلليّة ملصطلح القرآن. يف أوائل العرص الحديث، ميكن استخدام تسمية 

 Alcoranus Franciscanorum القرآن، التي يُشار إليها عموًما بطريقة ازدراء، لتسمية نصوص ذات طبيعة متباينة. يف

أنه  عىل  تعريفه  ويتم  املسيحيّة  داخل  جدال  سياق  يف    Alcoranus الشائع  البديل  استخدام  يتم   ،)1542(

 )"مجموعة من األكاذيب واألراجيف"( التي يحتفظ بها أتباع القديس فرنسيس األكرث غرية. من ناحية أخرى، يف 

) Alcoran de Louis XIV 1695(، يشري مصطلح Alcoran  إىل التعليم السيايس امليكافييل املزعوم الذي قيل 

.)Roi Soleil ( إّن الكاردينال مازارين قد غرسه يف الشاب

بدأت األمور تتغرّي بني القرنني السابع عرش والتاسع عرش، عندما اتّسع النطاق الّدليل ملصطلح القرآن وبدأ 

يشمل معاٍن محايدة أو حتى إيجابيّة. يستخدم فيكتور هيغو، مثل غريه من مؤلّفي القرن التاسع عرش، كلمة القرآن 

متاًما مثل كلمة الكتاب املقّدس لتعيني كتاب مرجعي. يف نفس هذه الفرتة، تسّجل القواميس انتشار التعبريات 

            دعوة لتقديم األوراق: ما هو القرآن األورويب؟
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الصطالحيّة التي تدور حول كلمة القرآن والتي تستحق اهتاممنا. 

أخريًا، سيتم إيالء اهتامم خاص للتعريفات املراوغة، واملتناقضة، والتعريفات الغائبة للقرآن. ليس من غري 

املألوف، يف الواقع، أن تصادف نصوًصا تنسب اسم القرآن، عن طريق القتباسات الصادقة أو املشّوهة، إىل 

نصوص ذات عالقة فضفاضة أو حتى غري موجودة مع كتاب اإلسالم املقّدس. وبالتايل، فإّن تحليل دراسات 

عىل  واإلجابة  تنقله،  الذي  القرآن  ملصطلح  املختلفة  والوظائف  املعاين  تحديد  إىل  سيهدف  هذه  الحالة 

السؤال: كيف ميكن تعريف القرآن يف الّنصوص التي تستغل اسمه؟

يطرح سؤال أخري من املالحظات السابقة: كيف يعيد املؤلفون تصور محتوى القرآن؟ من أي منوذج؟ 

من أّي تصّور مسبق؟ وبالتايل، سيكون أحد أهدافنا هو الرتكيز عىل تحديد املعايري األيديولوجيّة والثقافيّة 

واملعرفيّة املختلفة التي تُنري التصّورات للقرآن والتي يقّدمها الكتاب املشكوك فيه.

املحور الورايث / الالهويت: أصل القرآن ومكانته الالهوتّية  .3

املكانة  )وتحدي(  لفهم  األوروبيني  املسيحيني  املؤلفني  ملحاولت  مخّصص  الثالث  البحث  مسار 

الالهوتيّة املنسوبة للقرآن يف اإلسالم. يّدعي القرآن أنّه مصّدق "التوراة واإلنجيل" )س 3: 3(، وهي تظهر 

عىل أنّها كلمة الله املبارشة التي تنزل تدريجياً ب+

أخبار



ندوة دولّية: النقوش والقرآن واملشهد الديني لشبه اجلزيرة العربية
نانت، 11-12 ماي 2023

International Conference: Epigraphy, the Qur’an, and the 
Religious Landscape of Arabia (1)

أعلن فريق البحث حول القرآن باعتباره مصدًرا لتأريخ العصور القدمية املتأخرة يف جامعة توبنجن 

بأملانيا عن تنظيم ندوة دوليّة تحت عنوان "النقوش والقرآن واملشهد الديني لشبه الجزيرة العربية"، وذلك 

خالل أيام 8 و 9 و 10 سبتمب 2022م. وسيحرض هذه الندوة التي تستمر ملدة ثالثة أيام متخّصصون يف 

النقوش باإلضافة إىل علامء القرآن بهدف استكشاف الكيفيّة التي أّدت بها الكتشافات الكتابيّة واألثرية 

الحديثة والبحث إىل تغيري فهمنا للقرآن واملشهد الديني والثقايف والسيايس العريب.

اإلسالم  قبل  ما  الثقافيّة  بالبيئة  معرفتنا  توسيع  عىل  األثريّة  الكتشافات  من  واسعة  مجموعة  تعمل 

والهياكل السياسيّة لشبه الجزيرة العربيّة خالل العصور القدمية املتأّخرة، وبالتايل السياق الثقايف للقرآن. 

ميكن أن تقّدم هذه املادة قراءًة تكميليًّة للحسابات األدبيّة يف شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم، والتي 

كانت مؤلّفة يف الغالب خارج شبه الجزيرة العربيّة، أو بعد فرتٍة طويلٍة من الفرتة القدمية املتأّخرة. وفًقا 

لذلك، تسعى الندوة إىل دمج الكتشافات األثريّة الجديدة مع الّدراسات الجارية حول نشأة القرآن وخلفيّته 

العربيّة واملحيط الثقايف األوسع لشبه الجزيرة العربيّة قبل اإلسالم، مع الرتكيز بشكل خاص عىل العصور 

القدمية املتأّخرة من تاريخ الدين اإلسالمي. وتشمل املوضوعات التي سيتم تناولها، عىل سبيل املثال 

ل الحرص:

)1(-https://iqsaweb.wordpress.com/202205/07//international-conference-epigraphy-the-quran-and-the-

religious-landscape-of-arabia/65
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- الهويات الدينيّة واملشهد الديني بشبه الجزيرة العربيّة

- استعامل اسم اللــــه يف شبه الجزيرة

- أعراق السكان وأميتهم األبجدية

- استمرار الثقافة السابقة عىل اإلسالم يف بيئة الجزيرة العربيّة

أيًضا  نستوعب  فإنّنا  املتأّخرة،  القدمية  العصور  خالل  والتقاليد  الهويات  انسيابيّة  العتبار  يف  األخذ  مع 

املثرية  الكتشافات  لجعل  متزايدة  هناك حاجة  أّن  نعتقد  الدقيقة.  الفئات  تندرج ضمن هذه  التي ل  األوراق 

لديهم  يكون  قد ل  الذين  متناول املؤرخني  العربية يف  والجزيرة  القرآن  يعملون عىل  الذين  للعلامء  الحديثة 

خلفيّة صلبة يف علم اآلثار والنقوش. وبهدف تعزيز النقاش بني العلامء، سيتم إقران كل بحث بأخصايّئ يف 

القرآن أو يف التاريخ األوسع لشبه الجزيرة العربيّة.

أخبار





68

1هـ التاريخ: شهر رمضان 443
نيسان 2022م

�ة يف دعوة للمشاركة يف الكتابة البحثيَّ
ة يعة اإلماميِّ تاريخ علم الكالم عند الشِّ

اتيجّية يدعو المركز اإلسالمي للدراسات االس�ت

ي الكتابة البحثّية 
ف إىل المشاركة العلمّية، �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: 
واملقالت 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: الولية الترشيعية، التبليغ، 

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

بوصلة



75

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 والولئية 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 الجتهاد 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 والختالفات 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 الجتهادي عند أصحاب األمئة: ويتضّمن: تعليم . 7
وأشباهه  التفريع، هذا  إلقاء األصول وعليكم  علينا  مثل:  الجتهاد،  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 الجتهاد والفتاء.

* 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 العتامد إّل 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 ل 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

مُتنح 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 ل يتجاوز 300 كلمة(.. 3

مقّدمة.. 4

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

للعناوين األصليّة، ومتييزها عن العناوين الفرعيّة.

خامتة تبنّي النتائج التي توّصل الباحث إليها.. 6

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