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ملخصات البحوث ..

أوال: الدراسات

1. النظرية الخلقية لدى ابن 
حزم

جمعان الشهري

ــن  ــا م ــا ثالثً ــة ركًن ــُة الُخلقيّ ــّد النظريّ تُع

أركان الفلســفة؛ ذلــك أّن الحضــارة ألي 

ــاًء  ــأ بن ــورة تنش ــار املعم ــن أقط ــٍر م قط

عــى الحركــة القامئــة بــن طبيعــة العــامل 

العــامل  الخارجـــــّي )العالَــم( وطبيعــة 

الداخــّي )اإلنســان(، وبغــّض النظــر عــن 

تفصيــاِت الحيــاِة الناتجــِة عــن هــذه 

الحركــة مــن كَِا الجانبــن ومــا ينشــأ عــن 

هــذه املُعايشــِة الدامئــة مــن صــوٍر شــتّى 

ــإّن  ــة؛ ف ــا يف املعرف ــا وفروُعه ــا أصولُه له

ــاِت  ــَق ُمكّون ــا َوفْ األخــاق ســتتخذ طابًع

ــايئ الــذي ال ينقطــع وجــوُده يف  هــذا الثُن

كل حضــارٍة عــَر الزمــِن، ويف هــذا البحــِث 

الــذي جعلنــاه ُمختًصــا يف دراســِة النظريّة 

الُخلقيّــة لــدى ابــِن حــزٍم ســنحاول أْن 

ــِة  ــذه النظريّ ــرى له ــامل الك ــس املع نتلم

عنــد هــذا اإلمــام مــن خــال تنــاول 

األخــاُق بــن النظــرّي والعمــّي مــَع ِذكْــِر 

الصلــِة بــن املعرفــِة واألخــاِق، والتعــرض 

لتفســر الَوْعــي الُخلقــّي. ثــم مناقشــة 

تقنــن الواجــِب الُخلقـــّي مــن هــال 

ــاَق  ــّي، واألخ ــزاَم الخلق ــرق إىل اإلل التط

واملجتمـــــَع بــن الكــــونيّة والنســبيّة، 

وموقــَف ابــِن حــزٍم مــن تحســن العقــل 

ــّي. ــزام الخلق ــادَر اإلل ــه، ومص وتقبيح

ــاق:  ــُة األخ ــن غاي ــث ع ــم بالحدي لنخت

 ، ــمِّ ــرِد اله ــوَم ط ــعادِة ومفه ــَة الس نظريّ

وموقــَف ابــِن حــزٍم مــن املذهــب النفعّي 

ــّذة(. ــِة الل )نظري

2. Understanding Ibnu 
Hazm’s Theory of Ethics

By: Jamaan e-Chahri

     The theory of ethics, in general, 

characterizes the third philosophical 

mechanism inasmuch as any kind 

of civilization is engendered from 

the interactions between external 

existence )the world( and internal 

one )human being(. Regardless the 
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results of these interactions, ethics is 

shaped within the components of this 

inescapable duality enduring in time 

and space. In this research, as the 

primary aim is to tackle Ibnu Hazm’s 

Ethics, I will explain the major tenets 

characterizing this philosophy. On 

doing this, I will deal with the topic 

throughout theoretical and practical 

tools to examine the relationship 

between knowledge and morals.

Moreover, I will tackle the issue of 

regulations related to this mode 

throughout dealing with the ethical 

consciousness and its relationship 

with society, universality, and 

relativity. My aim behind this is to 

understand Ibnu Hazm’s attitude 

towards the mind and what are 

his method to either support or 

contradict it. Finally, I will end 

up my research by discussing the 

ethics’ purpose in its attempt to 

reach happiness. This will oblige me 

to involve the pragmatic approach 

since Ibnu Hazm refers to it.

 
2. تأصيل مقارنة األديان في 

الثقافة العربية اإلسالمية 
المعاصرة: مياسمها، وإشكاالتها

المبروك المنصوري، سليمان 
الشعيلي، محمد الغاربي

ــِف  ــُة ملختل ــاُت التّحليليّ ــُف املقارب تْختَلِ

أديــاِن شــعوِب العــامِل باختــاِف زوايــا 

الّنظــِر والــرَُّؤى واملناهــِج. وتعــدُّ املقاربــُة 

املقاربــاِت  أهــــمِّ  إحــــدى  املقـــارنيُّة 

الفـّعالـــِة يف تحلـيـــِل األديــاِن يف عــامِل 

اليــوِم، ألنهــا تســاعُد املســلَم املعــارَص 

وتََفهُِّمــه،  ِاآلخــِر  فَهــم  ُحْســِن  علـــى 

انطاقًــا مــن أعمــِق مكّونــاِت ثقافِتــه: 

وهـــي ديُنـــه. وليـــَس علــــُم مقارنــِة 

ــِة. ــِة العربيّ ــى الثّقاف ــٍد ع ــاِن بجدي األدي

ولكــّن هــذا العلــَم قــد َعــرََف يف القرنــِن 

بقيّــِة  شــأُن  ذلــك  يف  املاضـــيِن-شأنُه 

األخرِى-تطــّوراٍت  اإلنســــانيِّة  العلــــوِم 

ــرٍة،  ــاٍت كث ــٍة وتفريع ــٍة، ومنهجيّ مفهوميّ

ــٍم  ــن عل ــُث ع ــاَر الحدي ــة أن ص إىل درج

ــٍج واحــٍد،  ــٍف واحــٍد، ومنه واحــد، وتعري

مجــرَّد لغــٍو كامــّي. إذ هيّــأَ كلُّ علــٍم 

مــن العلــوِم اإلنســانيِّة الُكـــرى الّتــي 

اهـــتّمت بالظّاهــرِة الّدينيّــــِة لنْفِســه 

ــا خاّصــا بــه. فنجــُد اليــوَم  َمنهًجــا، مقارنيًّ

علــَم االجتــاِع املقــارِن لألديــاِن، والتّاريــَخ 

املقــارَن لألديــاِن، واألنرثوبولوجيــا املقارنــَة 

ــر. ــا كث ــاِن، وغرَه لألدي

وتسـاعُد املقارنـُة العلميّـُة املَعّمقـُة عـى 

تَجّنـــِب األحــكاِم املعـــياريِّة املترّسعـِة، 

واجـراِر األفـكاِر املكّررِة، مبا يؤّمـُن تطويرًا 

ِفعليّـا للفكـِر العـريِب اإلسـاميِّ مـن جهـِة 

طُـرِق التّفكـرِ، ومناهِج التّحليِل. ويسـعى 

اإلشـكاليّاِت  دراســـِة  إىل  البحـــُث  هـذا 

الجامعـِة الّتـي تُواِجـه تأصيـَل هـذا العلِم 

يف الثّقافـِة العربيِّة اإلسـاميِّة املعارصِة، مبا 

يضمُن للمسـلِم املعـارص االنخراَط الفعيَّ 

والفّعـاَل يف حقـِل معـريفٍّ عميـٍق ابتكـرَه 

أسـافَه قبـَل حـوايل ألـِف عـاٍم، ووضَعـوا 

لـه أُُسًسـا متينـًة، وظـّل هـو ُمغيّبًـا عنـه 

إىل فـرٍة غـرِ بعيـدٍة، ثّم سـينظُر املقاُل يف 

جملـِة اآلفـاِق الّتـي يبـّرُ بها هـذا العلم 

ُيف الّسـياِق العريبِّ اإلسـاميِّ املعارِص إذا ما 

أُّصـّل، وطُبّق َوفَْق ضوابَط أكادمييٍّة فّعالٍة. 

2. Contextualizing Com-
parative Study of
Religions in the Contem-
porary Arab Islamic Cul-
 ture: Characteristics and
Problems

 
By: el-Mabrouk el-

Mensouri, Soulaiman 
e-Cheili, Mouhamed el-

Gharbi 

     Analytical approaches of world 

religions vary widely with regard 

to their stand points, visions and 

methodologies. The comparative 

approach is one of the most 

effective analytical approaches of 

today›s world religions for Arab 

scholars. It provides contemporary 

Muslim scholars with a good 

understanding of the other’s most 

significant cultural components; that 

is religion. Comparative religion 

is not new to Arab culture. But 
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this science has known in the past 

two centuries-like the rest of the 

other humanities-conceptual and 

methodological developments and 

many ramifications to the point that 

talking about one field with a single 

definition and a unified approach 

seems to be meaningless. Each 

subfield of humanities has created 

its own comparative methodology 

such as the comparative history 

of religions and the comparative 

anthropology of religions etc.

The scientific comparative approach 

of religion helps to avoid hasty 

judgments and ruminated refined 

ideas associated with normative 

visions. This paper seeks to study the 

problems facing the establishment of 

such a field in contemporary Arab 

Islamic culture. Then it reconsiders 

the inter-prospects herald by this 

science in the contemporary Arab-

Muslim context, and preaches its 

importance and effectiveness for 

better mutual understanding and 

religio-cultural coexistence.

3. إشكالية المقاربة بين 
التأويل األصولي والتأويلية 

الغربية المعاصرة
إسماعيل نقاز

ـــل  ـــن التأوي ـــة ب ـــات املقارب ـــه الدراس تتج

األصـــويل اإلســـامي والتأويليـــة الغربيـــة 

نحــــو محاولـــة الوقـــوف عـــى أوليـــات 

ـــن  ـــن الحقل ـــن هذي ـــاع ب ـــز واالجت التاي

الـــرؤى  املعــــرفين، لذلــــك وجـــدت 

املقاربـــة  تنـــاول هـــذه  املختلفـــة يف 

عــــدة جوانـــب منهجيـــة ومعرفيـــة، 

ترتــبــــط باإلمكــــانات التـــي ميكـــن 

الحقـــان. هـــذان  فيهـــا  يجتمـــع  أن 

ــذ  ــظ يأخ ــن متحف ــات ب ــت الدراس فكان

حقــل  كل  خصوصيــة  االعتبــار  بعــن 

انقابــا  يحــدث  مــن  وبــن  معــريف، 

ــا عــى كل األطــر املحــددة لنظــام  جذري

التأويــل يف التفكــر اإلســامي والحكــم 

ــة. عــى دوغائيتهــا وشــيخوختها الذهني

ــه يكمــن  ــذي نرتضي ــة ال إن فعــل املقارب

يف القــراءة املتأنيــة إلشــكالية التفاعــل 

التأويــي بــن قوانــن التفكــر الغــريب 

واملعـــارص، وقواعــد التأويــل األصــويل، 

ال ســيا وأننــا نعترهــا مدخــا رئيســا 

ملقاربــة علــوم الوحــي بالعلــوم اإلنســانية 

التــي أصبحــت رضوريــة يف ظــل اللحظــة 

ــف  ــنن التثاق ــرض س ــي تف ــة الت الحضاري

والحــوار الفكــري الجــاد، مــع احــرام 

الخصوصيــات املعرفيــة التــي تقتضيهــا 

بنيــة كل حقــل انطاقــا مــن مــررات 

قيميــة جوهريــة.  

3. The Problematic Com-
parison between Funda-
 mentalist Interpretation
 and Europe-Modernist
One

 By: Ismail Naqqaz

     Studying the relationship 

between the Islamic fundamentalist 

interpretation and the European 

one aims at finding similarities and 

differences. However, the previous 

studies were not agreeing on the 

same results as they conducted 

different methods. Some of these 

studies were conservative since they 

kept separations among the different 

theories.

Other studies declared a radical 

attitude towards fundamentalist 

methods accusing them of being 

old and useless.  As for this study, I 

aim at re-examine this relationship 

following a more attentive strategy to 

understand the possible interactions 

between the two mentioned methods 

of interpretation. This will show 

how revelation studies and modern 

human fields can effectively meet. 

Moreover, this moderate mode 

becomes now necessary more than 

any time before since the recent era 

imposes cross-cultural modes and 

a serious dialogue of civilizations 

within the tenets of mutual respect. 



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

| 446447 |

العدد 2
شتاء عام 2017 م

4. الصورة النمطية للعرب 
وتشويه التاريخ اإلسالمي في 

السينما العالمية

محمد أحمد الصغير علي عيد

يؤكــــد كـــثر مــن الباحثــن عــى أن 

تنحــر  ال  والســينا  اإلعــام  وظيفــة 

ــل  ــب، ب ــة فحس ــور النمطي ــر الص يف ن

كذلــك بالقيــام بتضخيمهــا بدرجــة كبــرة، 

وبطبعهــا بقــوة يف أذهــان املتلقــن إىل 

الحــد الــذي يشــعر فيــه أنــه التقــى 

فعــًا بالشــخصيات التــي تناولتهــا وســائل 

اإلعــام، وأفــام الســينا. 

وقــد تنبهــت القــوى اليهوديــة يف الســينا 

األمريكيــة واألوروبيــة منذ نشــأة الســينا 

إىل رضورة تشــويه التاريــخ اإلنســاين يف 

ــه للحصــول عــى أفــكار تســاند  كل فرات

وتدعــم قضايــاه الدينيــــة والسياســية، 

ــود  ــينائين اليه ــف الس ــد كان موق ولق

مــن أمثــال مايــكل كورتيــز، وبانــدورواس 

برمــان، وريتشــارد ثــورب، وأنتــوين مــان، 

وهــري بانــك، ودافيــد بتلــر ينســجم مع 

املوقــف اليهــودي عموًمــا مــن الحـــروب 

الصليبيــة. فكبــار صانعي الســينا الغربية 

ــكيل  ــة لتش ــات الضخم ــدوا امليزاني يحش

ــام يف  ــن اإلس ــم ع ــي تروقه ــورة الت الص

أفــام غالبًــا مــا تتاعــب باملواقــف إلدانــة 

ــة  ــداًل مــن محاول الشــخصية اإلســامية ب

ــة.  ــم جذورهــا التاريخي تعمقهــا، وفَه

لقــد دأب اإلعــام األمريــي والســينا 

ــة  ــورة منمط ــيخ ص ــى ترس ــة ع األوروبي

بشــعة لإلنســان العــريب، تنعتــه دامئًــا 

ــي  ــي والغب ــو الغن ــاف، فه ــع األوص بأبش

اإلرهــــايب خاطــف الطائــرات، العنيــد، 

الضـــــال، الوِســـخ، الطـــامع، املتمــرد، 

الـــكاذب، املولـــع  الـقـــايس،  الشــــره، 

ــك  ــر ذل ــهوات، وغ ــب الش ــاء وح بالنس

ــد  ــودة. ويتعم ــر املحم ــات غ ــن الصف م

دامئـًـا صانعــي الفيلــم األورويب واألمريـــي 

ــَق  ــا َوف ــة دامئً ــخصية العربي ــار الش إظه

أنهــا  إلثبــات  ُمســبًقا  معــٍد  مخطــط 

شــخصية إرهابيــة وعنريــة تتحــدى كل 

األورويب واألمريــي.  التحديــث  وســائل 

إن األفـــام الســـينائية يف الثانينـــات 

قدمـــت صـــورة العـــرب عـــى أنهـــم شــــيوخ 

البـــرول الســـفاحن، ومنـــذ التســـعينات 

وإىل اآلن أصبحـــت الصـــورة املقدمـــة عـــن 

ـــه )إرهـــايب، أصـــويل، متعصـــب،  العـــريب أن

ـــرب  ـــاء( وع ـــل األبري ـــل أن يقت ـــى قب يص

ــة  ــينا األوروبيـ ــام والسـ ــوم يف اإلعـ اليـ

واألمريكيـــة عبـــارة عـــن شـــيوخ يتميـــزون 

بالوقاحـــة وغـــر متحرضيـــن ويدمـــرون 

اقتصـــاد العـــامل ويخططـــون لخطـــف 

ـــر  ـــعون إىل تدم ـــات، ويس ـــاء الغربي النس

أمريـــكا وإرسائيـــل. وباختصـــار هـــم 

أوغـــاد وحمقـــى! 

ـــون والنقـــاد والســـينائيون  ويشـــر املراقب

إىل أن هـــذه الصـــورة النمطيـــة التـــي 

أفــــــام هوليـــود كفيلـــة  ـــــُخها  ترسِّ

بتشـــويه صـــورة العـــرب واملســـلمن، 

الكـراهـيــــة والـحــــقد  وبــــــث روح 

ــدة  ــات املتحـ ــس يف الواليـ ــم، ليـ ضدهـ

وحدهـــا، وإمنـــا يف كل مـــكان ميكـــن 

ــام.   ــذه األفـ ــل هـ ــه مثـ ــرض فيـ أن تعـ

ال  وإســامنا  بـعـروبـتـنـــا  اعتزازنـــا  إن 

ــام  ــع األف ــل م ــا نتعام ــا عندم ــي أنن يعن

األمـريـكـيـــة واألوربيــة التـــي تصفنــا 

نــويل ظهورنــا  أن  باإلرهــاب والعنــف، 

للراعــات املعــارصة التــي يعايشــها العامل 

اإلســامي بحيــث نتجاهلهــا أو نُقلــل مــن 

شــأنها أو نتغــاىض عــن ســلبياتها. ولكــن 

ــه  ــب الكري ــدأ التعص ــح مب ــا يصب عندم

هــو األســاس، ويصبــح هــو بيــت القصيــد 

ــذا  ــإن ه ــا ف ــا وحديثه ــداث، قدميِه لألح

ميثــل ظاهــرة، تضــع العــامل اإلســامي كلَّــه 

ــدروس.  ــوم امل ــؤرة الهج يف ب

 4. The Arab Stereotyping
Representation and Dis-

 torting Muslims’ History in
   the World Cinema

By: Muhammed Ahmad 
e-Saghir Ali Id

     Many scholars confirm that 

media and cinema do not only 

deploy stereotypes but also represent 

these stereotypes in a hyperbolic 

way. They, also, make spectators feel 

identified with various models they 

suggest. Some Zionists manipulate 

American and European cinema 

to construct bad images about the 

whole history of humanism just to 
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serve their political and religious 

interests. Cineastes such as Michael 

Cortez, Pandora’s Pirman, Richard 

Thrope, Anthony Mann, Henry 

Blank, and David Pitler go hand 

in hand with the Zionist attitude 

towards crusades. American and 

European cinema prejudge Arabs 

and describe them to be terrorists, 

rich, stupid, hijackers, stubborn, 

dirty, extremist, greedy, liar, 

womanizer, and so on. In 1980s, 

the predominant images provided 

by these films circulated the idea 

of the rich Arabs since they can 

use their petrol for killing people. 

Now, the predominant image is the 

one of the terrorist, fundamentalist, 

extremist, primitive, savage, and 

criminal Arabs who directly after 

their prayer kill their enemies. 

Other Arabs hijack women, plan 

to colonize the world, and to 

destruct world economy, the USA, 

and Israel.  They are, in general, 

mad and dangerous. For many 

scholars, these stereotypes are not 

only responsible for constructing 

non-real ideas about the Arabs but 

also for deploying hatred. Our love 

to American and European cinema 

and media should not hinder us 

from criticizing their racist modes. 

ثانيا: الملف

1. العلوم اإلسالمية 
واإلبستمولوجيا: جدل المعرفة 

واأليديولوجيا: مدخٌل في 
التقويم.

محمد همام

تتنــاول الدراســة التوتــر الحاصــل بــن 

العلــوم الســامية الراثيــة وبــن مباحــث 

الغــرب؛  مــن  القادمــة  اإلبســتمولوجيا 

تبحــث أســباب ذلــك وتقــدم التفســرات 

التســليم  مــن  وتنطلــق  لــه.  املمكنــة 

ــب  ــى يصع ــة حت ــروع املعرف ــابك ف بتش

فصــل بعضهــا عــن بعــض، وخصوصــا 

ــا الفكــر والنظــر  ــا بقضاي ــق منه ــا يتعل م

وارتباطـــها بالفكــر الفلســفي والعلــوم 

االجتاعيــة. إن الفكــر الفرنــي الــذي 

ــر  ــى الفك ــة ع ــة تاريخي ــن يف لحظ هيم

فلســفة  فصــل  عــى  عمــل  اإلنســـاين 

العلميــة، كــا  املناهــج  العلـــوم عــن 

فصــل األبســتمولوجيا عــن امليثودولوجيــا 

ونظريــة املعرفــة وفلســفة العلــوم، عكس 

ــاين  ــايل واألمل ــزي واإليط ــوذج اإلنجلي النم

يف املعرفــة.

وقــد بــذل املفكــر املغــريب محمــد عابــد 

الجابــري مجهــودا مقــدرا لتبيئــة البحــث 

الـــربة املعرفيــة  اإلبســتمـولوجـــي يف 

العربيــة واإلســامية، وتجـــاوز التقليــد 

الفرنــي اململــوء باأليديولوجيــا الوضعيــة 

املغلقــة؛ فقــد ســعى الجابــري إىل الربــط 

مــن جديــد بــن الفلســفة وعلــم املناهــج 

ــع  ــوم، م ــة وفلســفة العل ــة املعرف ونظري

التحفــظ عــى وظيفــة اإلبســتمولوجيا 

كــا حددتهــا لهــا النزعــة الوضعيــة التــي 

تتعلــق باملعرفــة العلميــة؛ أي املعرفــة 

ــا. ــة وحده ــة والتجريبي الطبيعي

ــة اإلبســتمولوجية، وفــق النزعــة  فاملقارب

ــي   ــة، تـقـتـ ــس الوضـعـيـ ــة ولي النقدي

اإلبقــاء عــى الفكــر والواقــع مرابطــن يف 

ــي. ــث العلم ــات البح ــع عملي جمي

ورغـم املجهـودات التـي بذلـت يف اتجـاه 

إعــادة الـعـلــم إىل طـبـيــعته التوليديـة 

النزعـة  زالـت  فـا  والركيبيـة،  والنقديـة 

اإلبستمــولوجية يف نسـخـتــها الوضعيـة 

مسـيطرة عـى مجموعة من حقـول العلم 

الطبيعيـة واالجتاعيـة مبختلـف فروعهـا 

املنهجيـة والفلسـفية، ونزعـاتــها املاديـة 

املعاديـة لألديـان. هـذا مـا أحـدث توتـرا 

بـن مباحـث االبستـمـولوجــيا ومباحـث 

العلـوم اإلسـامية، زاد من حدتـه ما ورثته 

العلـوم اإلسـامية مـن خصومـة تاريخيـة 

مـع العلـوم الفلسـفية والعقليـة واملنطق 

والعلـوم األجنبيـة القادمـة مـن اليونـان؛ 

فكـا نظـر بعـض مفكـري اإلسـام قدميـا 

إىل أن فلسـفة اليونـان ومنطقهـم محملـة 

مبيتافزيقـا الهلينيـن ومنوذجـهــم املعـريف 

املتحيز، فقد رأى اليشء نفسـه املسـلمون 

ذات  الغربـيــة  اإلبسـتمولوجيا  يف  اليـوم 

املنحـى الوضعـي املعـادي مليتافزيقاهـم. 

وقـد زاد مـن هـذا التوتـر اليـوم كتابـات 

الوضعيـة  لإلبسـتمولوجيا  مقلـدة  عربيـة 

ومسكونة بنموذجها املعريف، فعملت عى 
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تنزيـل أطرهـا النظرية ومفاهيمها بشـكل 

مخـل عـى املعرفـة الراثيـة وعـى العلوم 

اإلسـامية، بـل وعـى النصـوص املرجعيـة 

والتوجيهيـة للمسـلمن يف مقدمتها القرآن 

الكريـم وعـى النصـوص الثقافيـة بعامـة. 

ــن الجانــب  ــط ب حــرم كل هــذا، أي الخل

األيديولوجــي واملعــريف يف اإلبســتمولوجيا 

الغربـــية وغـيـــاب الحــــس اإلبداعــي 

املســتقل يف الكتابــات العربيــة الحديثــة، 

العلــوم اإلســامية مــن االســتفادة مــن 

الــدرس اإلبســتمولوجي، ببعديــه املنهجي 

ــوم، ومبــا  ــد هــذه العل والنقــدي، مبــا يفي

ــة  ــتداللية والتدليلي ــا االس ــور إمكاناته يط

ــة. ــكالية والنقدي واالستش

فالدراســة تحــاول أن تفتــح ورش البحــث 

االبســــتمولوجي يف العلوم اإلســامية، ما 

يقتــي إزالــة التوتر بــن العلــوم املأصولة 

الفيلســوف  والعلــوم املنقولــة، بتعبــر 

الرحمــن، وفــرز  املغـــريب طــــه عبــد 

األيديـولـــوجي عــن املعــريف، وســحب 

العلــوم اإلســامية مــن النفســية التقليدية 

واملحافظــة التــي تتلبســها، والتأســيس 

لنمــوذج معــريف أصيــل ومبــدع ونقــدي.

1 .Epistemology and Is-
lamic Sciences: the Di-
alectical Relationship 
between Knowledge and 
Ideology: an Introduction 
for Evaluation 

By: Mohammed Hammam 
 

     This study tries to understand 

the reason behind the tension 

occurring between the inherited 

Islamic sciences and the European 

Epistemological knowledge, aiming 

at finding out a certain interpretation. 

This study, also, points out how 

different kinds of knowledge get so 

interrelated in a way that it becomes 

difficult to differentiate them as they 

involve philosophy, humanities, and 

sociology. 

     Unlike the English, Italian, 

and German model, the French 

way of thinking, which was once 

dominating human thoughts, has 

separated philosophy from scientific 

methods. Mohammed Abed el-

Jabri, the Moroccan philosopher, 

has hereafter done a lot to adapt 

Epistemology to Arabian and 

Islamic knowledge, discarding 

the French enclosed secular 

ideology. El-Jabri re-endeavors 

to link philosophy, methodology, 

epistemology, and philosophy, 

though he has some reservations vis-

à-vis the epistemological function 

as shaped by secular trends. The 

epistemological approach, according 

to criticism and not to secularism, 

acquires maintaining philosophy 

and reality as annexed to each other 

throughout the whole scientific 

research process. 

     In spite there are some efforts 

trying to regain academic research 

to its generative, constructive and 

critic nature, the secular mode in 

epistemology is still dominating 

many academic fields declaring 

enmity to religion. This what 

creates a kind of tension between 

epistemological research and 

Islamic Studies that has experienced 

the same tension before with the 

Greek philosophy, reason, and logic.  

After some Muslim thinkers have 

declared that the Greek philosophy 

is loaded with Helenian and biased 

modes, other contemporary Muslim 

scholars today think that the 

secular epistemology contradicts 

metaphysical way of thinking.  As 

a result, they base their studies 

merely on the Holly Qur’an, Islamic 

knowledge and cultural heritage. 

     All the mentioned factors have 

deprived Islamic Studies from 

benefiting from both methodological 

and critical epistemological 

approach. In this study, the 

researcher tries to re-open the 
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discussion on the epistemological 

approach within the Islamic Studies’ 

workshop in an attempt to remove 

the already mentioned tension. 

The aim is to separate ideology 

from epistemology and also to 

distinguish the psychological and 

traditional impact in Islamic Studies 

from an authentic and creative 

epistemological model.   

2. بنية األصول والنسق 
اإلبستيمولوجي للعلوم 

اإلسالمية: مسالك فلسفة 
التكامل، بين علم األصول، 

والعمران، والسير
عزيز البطيوي

ينطلـــــق هـــذا املقـــال مــن الرؤيــة 

التكامليــة املؤسســة  اإلبستيــــمولوجية 

الفقــه خاصــة والنســق  لبنيــة أصــول 

عامــة  اإلســامية  للعـــلوم  الداخــلـــي 

واملتجــاوزة للنســق املنهاجــي لألفاطونيــة 

واألرســـطية الـــذي ســـــجن األنســاق 

املعرفيـــة ضـمـــن حـــــدود تفكيكيــة 

ــة  ــى قيم ــال ع ــس املق ــة. ويتأس تجزيئي

البـحـــث اإلبســــتيمولوجي يف مســالك 

فلســفة التكامــــل بــن علــم األصــول 

والعمــران والســر مــن حيــث هــو كشــف 

عــن فلســفة العلــم التــي حكمــت علــوم 

ــي، ومحاولــة قــراءة تاريــخ هــذه  الوح

ــي  ــة تراع ــة توليفي ــراءة تركيبي ــوم ق العل

التــداويل اإلســامي،  طبيعــــة املجـــال 

وتنظــر يف الوضــع املعــريف لهــذه العلــوم 

ــة كل واحــد منهــا يف ســلم  ــة ومرتب الثاث

املعـــارف والعلـــوم والعاقــات، وتــرز 

مســالك االســتمداد فيــا بينهــا.  

البـنــية املوضوعيـة لعلـم  وإذا كــانــت 

أصـول الـفـقـــه تقـوم أوال: عـى العلـم 

بأصـول الريعـة وثانيا: النظر يف مسـالك 

االسـتدالل تأويا واسـتنباطا، وثالثا: مسلك 

نقـد النظم التريعيـة والقانونية املنظمة 

لعمـران األمــم واجتاعهـا، فإنـه يشـكل 

بحـق منوذجـا تأسيسـيا لخطـاب منهجـي 

نقـدي معريف مهمـوم برؤية كليـة تركيبية 

تتكامـل فيهـا جدليـات منهجيـة ومعرفية 

وتتشـابك فيها نظريات وأنسـاق، وتتعالق 

فيهـا األجــزاء واألفـراد بأوصـاف األصـول 

والكليات وتتشـاكل فيها آليات اسـتداللية 

متعـددة فكان بحق نسـقا إبسـتيمولوجيا 

ناظـا لبنيـة العلم اإلسـامي.

العلـم  تاريـخ  العيــن   ومـا ال تخطــئه 

اإلسـامي ذلـك االسـتمداد الـذي يتـم من 

خـارج نسـق علمـي مـا تسـليا بقضايـا 

نسـقها  يف  أخضـعــت  مبســائل  وإقــرارا 

العلمـي األصـي لتحقيقـات وأنظـار ويتم 

التوسـل بهـا يف بنـاء الدليـل داخـل نسـق 

تثبيـت مروعيـة  بهـدف  علمـي خـاص 

فـإن  عليـه  وبنـاء  املعرفـيــة.  اختياراتـه 

األصـول  بـن  املعـريف  التكامــل  مطلـوب 

والعمـران والسـر إمنـا يبنـى عـى صحيح 

الفعـل االسـتمدادي؛ أي صحـة اسـتمداد 

األصـويل يف بـاب الحكـم التريعـي مـن 

علـم العــمران بحثــه يف قضايـا التحـول 

والتغـر االجتــاعي...، وصحـة اسـتمداد 

عـامل العــمــــران يف بـاب الكشـف عـن 

السـنن االجتاعيـة والعمرانيـة مـن علـم 

النبـوة  مـن مسـلك  تضمنتـه  مـا  السـرة 

إقامـة عـمـــران إنسـاين عاملـي وفـق  يف 

منظـور سـنني حضـاري، وصحة اسـتمداد 

األصـويل استنـبـاطــاته يف االعتبـار املـآيل 

املتعلقـة بنظريـة األفعـال واملقاصـد مـن 

علـم العمـران مـا تعلـق بنظريـة الفعـل 

االجتاعـي، وصحة اسـتمداد عامل السـرة 

يف بـاب ضبـط محـل االقتـداء مـن علـم 

بـن  التمييـز  مبسـلك  تعلـق  مـا  األصـول 

مقامات الترفـات النبوية. وهو ما دفعنا 

إىل الحديث عن منـوذج املقاربة التكاملية 

املعرفيـة يف املعرفـة اإلسـامية بـن العلـم 

معرجـن  االجتاعـي،  والعلـم  الرعــي 

عـى شـواهد عديـدة لذلـك الحـوار بـن 

أحـوال وطبائـع االجتـاع وأرسار الريعة 

والفقـه املتجـدد لهـدي خـر العبـاد.  غر 

غافلـن عـن مـروع التكامـل املعـريف يف 

السوسـيولوجيا )علـم العمـران( املعارصة.

2 .Usul al-fiqh‘ structure 
and the epistemic sys-
tem of Islamic science : 
Paths of the philosophy 
of integration between the 
science of Usul al-fiqh, 
sociology and siyar.

 
By: Aziz Elbitioui

  

  This article starts from the 

integrative epistemological vision 
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that establishes the structure of 

Usul al-fiqh )principles of Islamic 

jurisprudence( and inner system 

of Islamic sciences, apart from 

cognitive systems that have limited 

Science within dismantling methods.

The article is prepared on the 

epistemological value of research 

«in the ways of the philosophy of 

integration between Usul al-fiqh, 

sociology and siyar insofar as it is 

a detection of the philosophy of 

science that guided the science of 

revelation.

If  the structure of Usul al-fiqh 

)principles of Islamic jurisprudence( 

is based, first on: knowledge of 

the origins of Sharia; Secondly: 

within the means of interpretation 

and extraction reasoning; thirdly: 

the way to criticize legislation 

and systems of law governing the 

civilization of nations and their 

collection; then it really is a basic 

model to a methodological, critical 

and cognitive discourse, concerned 

about a general overview that 

integrates methodological and 

cognitive dialectics, weaves theories 

and systems, and implements 

multiple consistency reasoning 

mechanisms; and thus it is an 

epistemological system, which 

systematized the structure of Islamic 

science.

There is no doubt  that in the history 

of Islamic science, issues and axioms 

were taken from a different scientific 

system, and help to establish the 

evidence in another scientific 

system to confirm the legitimacy 

of its cognitive choice. According 

to this, the men of Usul al fiqh 

draw, in terms of the legislation in 

sociology which is linked to social 

changes and transformations, and 

the sociologist can draw in order 

to discover the social rules in the 

prophetic biography that it contains 

prophetic ways leading to the 

creation of an international human 

civilization.Men of Usul al fiqh may 

also draw their deductions related 

to the  theory of actions and their 

purposes in sociology that is related 

to the theory of social action; and 

finally, the biographer draws, for 

the detection of places of imitation 

treated in Usul-Fikh, which is related 

to how to distinguish the status of 

the prophetic behaviors.

 This is what impels us to speak about 

the approach to the integration of 

knowledge in Islamic knowledge 

between science and Islamic 

sociology; while putting in place 

several proofs of dialogue between 

the social, the secrets of Sharia 

and jurisprudence renewed of the 

prophet ,and without neglecting the 

knowledge integration project in 

modern sociology.

3. علوم الوحي وفلسفة العلم: 
سؤال االتصال واالنفصال

الحسان شهيد

يـــبدأ الـــنظر الفلســفي يف العلــوم يف 

ــوم  ــة انتشــار ومتــدد العل حالتــن، يف حال

ــوم.  ــك العل ــردد تل ــة انحســار وت ويف حال

وعلـــوم الوحـــي ليســـت يف منـــأى عـــن 

هـــذا التصـــور النظـــري، ألن نشـــأتها 

وامتدادهــــا عبــــر الزمــــان واملـــكان 

واإلنســـان عرفـــت فلســـفة خاصـــة يجـــوز 

ـــن  ـــة، وإن مل تك ـــفة العملي ـــا بالفلس نعته

ـــة. يف  ـــة املتداول ـــا النهائي ـــبيهة بصيغته ش

ـــث  ـــكان البح ـــا إم ـــياق، يوجهن ـــذا الس ه

يف فلســـفة علـــوم الوحـــي يف بعدهـــا 

ــي.  ــاين، أي العقـ اإلنسـ

هكـــذا تحـــاول هـــذه الورقـــة رصـــد 

ــفة العلـــوم وعلـــوم  ــة بـــن فلسـ العاقـ

الوحـــي، مـــن خـــال بحـــث حـــدود 

خصوصــــيات  وكـــذا  العاقـــة،  تلـــك 

النظـــر الفلســـفي لعلـــوم الوحـــي، مـــن 

فلســـفة العمـــل إىل فلســـفة العلـــم.
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 3. Revelation Studies and
 Epistemology between
 Convergence and Binary
Opposition

By: al-Hassan Chahid

    Philosophy operates within 

science in two main cases: first, 

when different kinds of sciences 

extend to generate multiple 

knowledge. Second, when these 

sciences experience limitations 

and retractions. Revelation studies 

is not considered to be away from 

this theoretical concept. Since the 

birth of revelation studies, it has 

been experiencing a particular 

way of thinking which is practical 

in nature, though it this differs 

from the current version. Within 

this context, the research in 

revelation studies along with its 

humanitarian dimension directs us 

to examine the relationship between 

epistemology and revelation studies. 

The aim behind this study is to 

find out the characteristics of this 

relationship and to understand 

how philosophy regards revelation 

studies within a trajectory that 

starts from a workable philosophy 

to end with a scientific philosophy. 

4. فلسلفة الكالم مبعث 
التجديد

محمود بن راس

مـن أشـد النقاشـات التي أثـرت يف املايض 

وال زال النقـاش محتدمـا فيهـا هـي تلـك 

املتعــلـقــة بعــلم الــكام يف الدراسـات 

اإلساميــة، مــن حيـث عاقتـه بالوحـي، 

بالديــن، ومـن حيـث عاقتـه بالفلسـفة 

وبـكل العلـوم األخـرى، وحتـى يف تحديـد 

ماهيتـه. لذلـك اختلـف يف املوقـف منـه، 

واملوقـف مـن تجديـده عند اولئـك الذين 

يؤمنـون به، لذلك تعّن اليوم يف ظل ضيق 

االختصـــاص وانفتـاح اآلفـاق واملجـاالت 

إعـادة قـراءة هـذا العلم وتحليله فلسـفيا 

انطـلــاقا مـنــه وباالسـتـعــانة بالوسـائل 

املنهــجية األخـرى كالتاريــخ والــتفكيك 

والتحليـل، للوقـوف عـى فلـســفته بنـاء 

عـى مـا قرره واضعـوه وبناء عى السـياق 

وفقـه،  وسـار  عليـه  قـام  الـذي  والنسـق 

والنظـر يف إمكانيـة تجديـده أو تحييـده.

4. Speech Philosophy as a 
Source of Innovation

 By: Mhmoud bnu-Rass

One of the strongest arguments 

that have ever been raised is the 

one related to the Speech Science, 

I’lmu al-Kalam, in Islamic Studies 

since this latter has relationships 

with revelation, religion, philosophy, 

and other different fields. There are 

contradicted stands towards Speech 

Science. Scholars who believe in it 

are divided into two groups. The 

first group argues that it should be 

innovated while the second one 

keeps a distance from such a mode. 

Since there is a scarcity in research 

related to this issue, one should 

rediscover this science to understand 

and analyze it. On doing this, the 

researcher uses methodologies from 

historicity, deconstruction, and 

analyses to break its components 

down and to contextualize its tenets. 

The aim behind this study is to find 

out whether we should look for ways 

to innovate the Speech Science or 

just opting for discarding it.  

5. مقدمة في طبيعة التفكير 
العلمي وأصوله القبلية في ضوء 

القرآن الكريم

صالح مشوش بن طاهر 

حاول الباحث يف هذه الدراسـة استكشاف 

األصـول القبليـة للتفكـر اإلنسـاين وعرض 

بعـض أمناطه التـي ذكرها القـرآن الكريم. 

اعتمـد البحث منهـج التحليـل املوضوعي 

لنصـوص الوحـي، مسـتعينا بكتـب الراث 
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والدراسـات الحديثـة يف مباحـث املعرفـة 

إىل  الباحـث  توصـل  وأصولهـا.  اإلنسـانية 

نتيجـة مفادهـا أن القـرآن قد بـّن طبيعة 

العلـم وماهيتـه، وأصنافـه ورشوطـه وفق 

سـنن الفطرة اإلنسـانية والعمران البري، 

وكذلـك املوانـع الذاتيـة والخارجيـة التـي 

تعـوق اإلنسـان. يتنـاول البحـث تصويـر 

القـرآن الكريـم للتفكـر العلمـي ووصفـه 

إيـاه بــالسلطان والرهان واآليـة، ما هو 

مبنـي عـى عاقـة ثاثيـة، تتجـاوز تصـور 

ومنطـق البنيـة الثنائيـة )الـذات العارفـة-

موضـوع املعرفـة( يف البحـث واإلكتشـاف 

التـي تســيطر عـى إيـبـستيـمولــوجات 

باخـتــاف  املعـارصة  الوضـعيــة  العلـوم 

دوائـر تخصصاتهـا )طبيعيـة أو إنسـانية(. 

والعلم يف ضـــوء القـــرآن ال ينفصل عن 

الخالق، وال يـكـتـــــمل مبجــــرد حـصول 

تصورات ماهيـــات وكينونات املخلوقات 

تقوم  البنية،  هذه  ومبوجب  وأنشـــطتها. 

بنيـــة التفكـــر العلمي يف ضـــوء القرآن 

عـــى منهاج مميـــز يتصف بــــالتأليف 

والجمـــع والتكامل، لينفـــي بذلك آفات 

تعاين  التي  والتحيـــز  التجزئـــة واإلقصاء 

منهـــا املعرفـــة اإلنســـانية املعـــارصة.

5. An Introduction to Un-
 derstand the Nature of the
 Scientific Way of Thinking
 and its Tenets as Related
 to the Holly Qur’an

 By: Saleh Mchewech Ben

     This research explores a number 

of prior principles of human 

thinking, with specific attention on 

the scientific )ilmi( reasoning in the 

light of the Qur’an, and further seeks 

to explain its structure, technical 

language, forms, and obstacles.

The study has drawn on the 

thematic analysis of the texts of 

revelation in addition to early 

and contemporary Muslim works 

related to the topic. This inquiry 

concludes that the Qur’an provides 

its reader with a holistic perspective 

on sound human thinking while 

viewing its as strong authority 

)sultan(, demonstration apparatus 

and process of the truth )burhan(, as 

well as a sign )ayah( whose lacking 

causes eventual misguidance )zalal(. 

In contrast to the claim of duality of 

relations )subject and object( held in 

contemporary theory of knowledge, 

scientific reasoning according to 

Qur’an is rather built on triangular 

relationship that also considers the 

fundamental connection with God.

It is in light of its unique structure 

that the Qur’anic view of this 

type of reasoning takes the form 

of integration and holiness while 

rejecting all forms of reductionism 

and subjectivism. 

6. أبستمولوجيا الظاهرة 
الدينية بين االستحالة واإلمكان

محمد اإلدريسي

ال تفـرض علينـا الطفـرات النوعيـة التـي 

رضورة  اإلنسـاين  التديـن  مجـال  يعرفهـا 

 Le« فهـم» و»تفســـر» العـامل الدينـي«

Monde religieux»  مـن أجـل الوقـوف 

عـى مكامـن الخلـل فقـط، ولكن لنشـعر 

  Les«  أيضـــا بـأن املعتـقــدات الدينيـة

يف  تــوجـــد   «croyances religieuses

قلـب الفعاليـات العلميـة، ونـدرك جيـدا 

»العـامل  مــن هـذا  يتجـزأ  أننـا جـــزء ال 

التدينـي» »Monde Religieuse»، وأننـا 

مســــئولون عـن التحـــوالت والتغـرات 

التـي يشــهدها. مبعنــى آخـر، إن هـذه 

التحـوالت تؤثـر عـى بنياتنـا الذهنية، كا 

تؤطـر بنياتنـا املوضوعيـة. لذلـك ننطلـق 

مـن دراسـة العاقـة بـن الديـن واملعتقـد 

الدينـي مـن منظـور العلـوم االجتاعيـة 

اإلنتاجـات  لفـهـــم طـبــيعة  املعاصـــرة 

العلميـة الجديـدة حـول الحقـل التديني، 

وبعـد ذلـك نعـرج عـى النـاذج العلمية 

الدينيـة مـن وجهـة  املعتقـدات  لدراسـة 

بشـكل  نركـز  كـا  ابسـتيمولوجية،  نظـر 

أسـايس عى قيمـة ورضورة تجديد الحوار 

بـن العلـوم االجتاعيـة كـرد فعـل ضـد 

وسـلـعـنـــة   «Marketization« سـوقنة 

»Marchandisation» الــديـــن كحقـل 

ممكنـات إسـراتيجية مفرغ مـن الفعالية 

وبالتــايل  العلمــية،  واإلنتاجيـة  العقديـة 
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ضــرورة الركيـز عـى الظاهـرة التدينيـة 

لــفهم النسـق الدينـي العاملـي الجديـد. 

إن البحـث يف إمكانية قيام ابسـتيمولوجيا 

للظاهـرة الدينيـة مـن عدمـه، مقـرن يف 

جوهـره بالراكات املعرفيـة التي حققتها 

العلوم االجتاعية )بخاصة السوسيولوجيا 

للظاهـرة  مقاربتهـا  واألنرثوبـولوجــيا( يف 

الدينيـة يف سـياق مـا هـو كـوين، والتـي 

مقاربـة  تبـنــي  الـبـاحــث  عـى  تفـرض 

مسـاءلة  مـن  تجعـل  ونقديـة  انعكاسـية 

املنطلقـات املنهجيـة واالبسـتيمية رضورة 

ال غنـى عنهـا لربـط العلـوم االجتاعيـة 

بتحـوالت الحقل الدينـي، يف إطار االنفتاح 

علــى تطــورات سوسـيــولوجيا األديـان، 

وفلسـفة الديـن التحليليـة، وأنرثوبولوجيا 

األديـان... مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى 

تجعـل مـن مقاربـة التديـن نفسـه رهـان 

علمـي للوقـوف عند تحـوالت املجتمعات 

كل  بعيـد  بشـكل  كونيتهـا،  يف  اإلنسـانية 

البعـد عـن مختلـف التصنيفـات القيمية، 

وااليديولوجيـة وحتـى السياسـية للمعتقد 

الصائـب يف مقابـل املـعـتـقــد الخاطـئ، 

والتـي تقـف عائقـا أمـام بنـاء مقاربـات 

موضوعيـة للظاهـرة الديـنيـــة يف تحولها 

وتطوريهـا االجتاعـي والثقـايف.  

 6. The Epistemology of
 the religious Phenomenon
 between Impossibility and
 Possibility

 By: Mohamed el-Idrissi

Specific evolutions that are known 

to the field of human religiosity 

do not only impose the need to 

«understand« and «interpret« the 

religious world in order to stand 

only on the defects, but also to feel 

that the religious beliefs are at the 

core of scientific events,and torealize 

that we are an integral part of this 

«world religion«, and responsible 

for the shifts and changes taking 

place. In other words, this evolution 

affects the mental constructs and  

objectivity constructs. Therefore, we 

proceed the study of the relationship 

between religion and religious 

belief from a  perspective based 

on contemporary social sciences 

to understand the nature of new 

scientific productions about the 

religious field, and then we move 

acrossthe scientific models to 

study the religious beliefs from an 

epistemological viewpoint, and to 

focus primarily on the value of and 

the need for a renewed dialogue 

among the social sciences as a 

reaction against the «Marketization« 

and «Commodification « of 

religion as a field strategic enablers 

discharger effectively from scientific 

productivity, and hence the need to 

focus on the religious phenomenon 

to understand the new world and 

religious lines.

Whether to search in the possibility 

of the Epistemology of religious 

phenomenon or not is associated 

tothe essence of the cognitive 

accumulation that are achieved 

by the social sciences )especially 

sociology and anthropology( in its 

approach to religious phenomenon 

in the context of what is cosmetic, 

and imposed on the researcher to 

adopt reflective and critical approach 

to make the accountability ofthe 

methodological and epistemological 

premises an indispensable need 

to link the social sciences to the 

evolution of religion, in the context 

of opening up to the developments 

in the sociology of religions, the 

analytic philosophy of religion, 

and the anthropology of religions 

... on the one hand, and on the 

other hand, to make the approach 

of religiosity itself scientifically 

stand to relay upon when the 

transformations of human societies 

in their universality, is a far cry from 

the various categories of value, 

and ideological and even political 

belief, right versus wrong belief, 

which are an obstacle to building 

an objective approaches to religious 

phenomenon in the transformation 

of social, cultural evolution. 
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