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أواًل: الدراسات الحرة

)1( الخطاب الحداثي العربي 
وإشكالية الثابت والمتحول 

محمد أمزيان

ــوة يف  ــريب بق ســاهم الخطــاب الحــدايث الع

النقــاش الجــاري حــول تجديــد الخطــاب 

نقــدي  منظــور  مــن  وذلــك  الدينــي، 

يهــدف إىل إعــادة قــراءة املفاهيــم الدينيــة 

واالجتهــادات الراثيــة باســتخدام مناهــج 

العلــوم اإلنســانية يف تحليــل خطاب التفســر 

الهرمنيوطيقــي وقواعــده يف تحليل النصوص 

املعرفيــة  أجندتــه  يخــدم  مبــا  الدينيــة 

تتوافــق  تفســرات  تقديــم  إىل  الهادفــة 

مــع القيــم الليراليــة والحداثــة الغربيــة.

هــذا البحث هــو محاولة استكشــافية لبعض 

ــة  ــت أولوي ــي احتل ــة الت ــب املعرفي الجوان

ــريب،  ــدايث الع ــاب الح ــام الخط ــن اهت ضم

ــة: ــب التالي ــى الجوان ــه ع ــز في ــم الركي وت

التـــي  الخلفيـــات املرجعيـــة  إبـــراز   )1(

أطـــرت مجمـــوع األطروحـــات الفكريـــة 

التـــي يـــروج لهـــا الخطـــاب الحـــدايث العـــريب. 

)2( رصـــد بعـــض التحـــوالت املنهجيـــة 

التــــــي عرفهـــــــا الخطـــــــاب الحــــــــدايث 

العـــــريب يف مـقـاربـاتـــــه الـنــقـــــدية.

الخطاب  قدمها  التي  التأويات  تحليل   )3(

الحدايث العريب للثوابت املتعلقة مبجال األلوهية.

الخطاب  قدمها  التي  التأويات  تحليل   )4(

الحدايث العريب للثوابت املتعلقة مبصادر املعرفة.

الخطاب  قدمها  التي  التأويات  تحليل   )5(

الحدايث العريب للثوابت املتعلقة مبجال الترشيع.

)6( تحليــل التأويــات التــي قدمهــا الخطاب 

الحــدايث العــريب للثوابــت املتعلقــة باملجــال 

األخاقي.

Abstract

The Arab modernist discourse has 

strongly contributed to the debate on 

the renewal of religious discourse. 

Based on a critical perspective, the aim 

of those modernists has always been to 

re-read religious concepts and Islamic 

intellectual heritage in alignment with 

the methodologies of social sciences 

and humanities. By applying the tools 

of discourse analysis and the rules of 

hermeneutical interpretation they 

seek to, indirectly, serve some of their 

own intellectual agenda, that is, to 
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provide modern interpretations that 

are consistent with liberal values that 

Western modernity advocates.

This paper is an exploratory attempt to 

identify some of the cognitive aspects that 

have gained and advanced position within the 

research agenda of modern Arab discourse. 

It will focus on the following aspects:

1. Highlighting the background settings 

that overarched the entire intellectual theses 

promoted by the modern Arab discourse.

2. Monitoring some of the methodological 

transformations that the modern Arab 

discourse has gone through, 

3. Analyzing some interpretations 

presented by the modern Arab discourse 

in areas related to the fundamentals of 

Islamic beliefs )or theology(,

4. Analyzing some interpretations 

presented by the Arab modernist 

discourse related to the Islamic 

fundamental sources of knowledge.

5. Analyzing some interpretations presented 

by the modern Arab discourse related to the 

fundamentals of Islamic legislation.

6. Analyzing some interpretations 

presented by the Arab modernist 

discourse related to the fundamental 

principles of the Islamic moral system.

 )2( الدراسات الحداثية للقرآن 
الكريم من دعاوى التجديد إلى 

إثارة الشبهات
سعيد عبيدي

الحداثيـة  الّدراسـات  جـّل  عملـت  لقـد 

للقـرآن الكريـم يف الوطـن العـريب عـى بيان 

»قصـور«  كتـاب اللـه تعـاىل واعتبـاره كتابًـا 

جامـًدا مل يعـد مسـايرًا لروح العـر، بل أكر 

مـن ذلـك اعترتـه مثـل أّي نـّص أديّب كُتـب 

إليـه  يُتوّجـه  أن  يجـب  األزمـان  سـالف  يف 

كالتّعامـل  معـه  التّعامـل  يتـّم  وأن  بالّنقـد، 

مـع الّنصـوص التّاريخية والّشـعرية والنريّة، 

وبهـذا يكـون أبنـاء جلدتنـا قـد وفّـروا عـى 

يف  الجهـد  بـذل  واملبرّشيـن  املسـترشقن 

الّسـبيل، وحّققـوا لهـم أهدافًـا عـاش  هـذا 

االسـترشاق قرونًـا طويلـة يعمـل مـن أجـل 

تحقيقهـا دون جـدوى؛ لذلـك فـإّن الّدعـوة 

إىل إعـادة قـراءة النّص القـرآيّن وتكييفه وفق 

مـا تقتضيـه الظـروف املعـارصة -كـا تُجمع 

الّدراسـات الحداثيـة- ليسـت دعـوة جديدة 

دعـوة  هـي  بـل  مّنـا،  البعـض  يفهـم  كـا 

املسـترشقن. كبـار  كتابـات  يف  أصولهـا  لهـا 

هكـذا إذن طغـت عـى الّسـاحة الفكريـة يف 

وطننـا العـريب قـراءات جديـدة أو معـارصة 

سـعت  والتـي  القـرآين،  للنـّص  حداثيـة  أو 

املعرفيّـة  القطيعـة  مـن  نـوع  تأسـيس  إىل 

تحـت  القدميـة  الكتابـات  مـع  واملنهجيّـة 
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 )Humanisme( دعـاوى التّجديد واألنسـنة

القـراءات  هـذه  وسـم  مـّا  والعقلنـة، 

بطابـع التّجـرؤ عـى قداسـة النـّص الّدينـي 

العقانيّـة،  املنهجيّـة  لسـلطة  وإخضاعـه 

خطـى  عـى  العـرب  الباحثـون  سـار  فقـد 

الذيـن  الغـرب  يف  النـّي  التّفسـر  أسـاتذة 

عالجـوا الّنصوص الّدينيـة وأخضعوها ملناهج 

مختلفـة بغيـة نقدهـا وبيان بطانهـا، لكّنهم 

النـّص  غـر  هـو  القـرآيّن  النـّص  أّن  تناسـوا 

التّـورايت أو اإلنجيـي، وأّن البيئـة التـي ظهـر 

فيهـا القـرآن الكريم غـر البيئة التـي ظهرت 

األخـرى. »املقّدسـة«  الّنصـوص  فيهـا 

يف هــذا اإلطــار إذن تــأيت هــذه الّدراســة 

والتــي تهــدف إىل تنبيــه القــارئ إىل األخطــاء 

الّدراســات  تضّمنتهــا  التــي  والتّحريفــات 

الحداثيــة للقــرآن الكريــم، وخاّصــة دراســات 

حســن حنفــي وطيــب تيزينــي ومحّمــد 

شــحرور، وبيــان الّشــبهات الباليّــة التــي 

أثارهــا املســترشقون حــول كتــاب اللــه تعاىل 

وأعــاد أبنــاء جلدتنــا صياغتهــا يف قوالــب 

ــة. ــد والعقلن ــوى التّجدي ــدة بدع جدي

Abstract

All the modernistic studies of the Holy 

Quran in the Arab World worked to 

show how this book is unable to go 

hand in hand with the changes in this 

era, and it considered it as simply a 

literary text written a long time ago 

and that should be criticised. Also, it 

should be delt with as any historical 

text or a text of poetry so that we can 

save time for anyone who wants to 

work with it.

The demand to re-read the Quran 

and to adapt it to the modern 

circumstances is not a new demand 

as some of us might understand but 

it is a demand that has origins in 

the writings of famous orientalists.

And so, new modern readings of the 

Quran were spread in the intellectual field 

which had the purpose of setting up a 

sort of knowledgeble and methodological 

rupture with ancient writings under the 

demands of renovation.

Those reading were characterized by 

some sort of humanism and the fact 

that they exceed the limits to touch 

the holiness of the religious text and to 

subjugate it to the logical methodology.

Many Arab researchers followed the 

western interpreters who delt with 

religious texts in order to criticise 
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them and show their futility, but they 

forgot that the Quran is not like the 

the Torah and the Bible.

To sum up, this study aims to call the 

readers’ attention to the mistakes of 

the modernistic studeis of the Quran 

especially those of Hassan Hanafi, 

Tayeb Tizni and Mohammed Chahrour. 

Also, to indicate the souspicions 

aroused by orientalists about the Holy 

Quran and which were reformed 

under the slogan of renovation.

 

)3( التكامل التربوي لبيئات 
التعلم والتنشئة االجتماعية 
وأثره اإليجابي في اإلصالح 

الحضاري
بنيونس السراجي

تعتـر عملية »التنشـئة االجتاعية« من أكر 

املجتمعـات  وتعقيـًدا يف  أهميـة  العمليـات 

املعـارصة، حيـث بـرزت الحاجـة إىل رضورة 

االجتاعيـة«،  »التنشـئة  تجديـد مؤسسـات 

وتحيـن أدوارهـا لتواكب التحـوالت العميقة 

التـي تشـهدها املجتمعـات العربيـة، يف ظـل 

التطـور الهائل الذي شـمل مختلـف امليادين 

واملجـاالت... كـا بـرزت الحاجـة إىل رضورة 

تجديـد وظائـف املدرسـة وأدوارهـا بصفتهـا 

مدرسـة وطنيـة تُعنـى بربيـة املواطنـن عى 

الدميقراطيـة، واحـرام القيـم واملبـادئ التـي 

الحـق  مفهـوم  تعّمـق  كـا  عليهـا،  تقـوم 

والواجـب لديهـم...

التفكــر يف  ينبغــي  املنطلــق،  هــذا  مــن 

ــات  ــوي ملؤسس ــل الرب ــج للتكام ــاء منه بن

التكامــل  أساســه  االجتاعيــة  التنشــئة 

ويســعى  واملرونــة،  والرابــط  والشــمول 

ــال  ــن خ ــانية م ــة اإلنس ــق التنمي إىل تحقي

ــوق اإلنســان  ــم وحق ــة والقي مداخــل الربي

واالختيــار...، وينهــل مــن معــن الربيــة 

ــادئ  ــف مبب ــي تتص ــاملة، الت ــامية الش اإلس

والعامليــة،  الربانيــة،  أساســها:  كونيــة 

ألجــل  والتــدرج...؛  والتــوازن،  والتكامــل، 

بنــاء منــوذج تنمــوي ناجــح، يحقــق أهــداف 

الربيــة وغاياتهــا املنشــودة، ويســاهم يف 

ــور. ــب التط ــة ورك ــع التنمي ــاق مبجتم اللح

فالتكامــل الربــوي يشــكل ســمة رئيســة من 

ســات الربيــة الحديثــة، الرتباطــه الوثيــق 

الروحيــة  جوانبهــا  )يف  الفــرد  بشــخصية 

ويف  جهــة،  مــن  والجســدية(  والفكريــة 

عاقــة الفــرد باملجتمــع من خال مؤسســات 

التنشــئة املختلفــة مــن جهــة أخــرى، فوجود 

خلــل مــا فيــه قــد ينعكــس ال محالــة عــى 

الوضــع املجتمعــي للفــرد، وعــى تــوازن 

هــذا املجتمــع. ومــن ثــّم فالربيــة املتكاملــة 

عــى  الفــرد  ينشــأ  أن  تقتــي  املتوازنــة 
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ــه  ــدال يف مواقف ــطية واالعت ــوازن والوس الت

ــه...  ــه وأحكام ــه وميول ــلوكاته واتجاهات وس

 
Abstract

The process of "socialization" is one 

of the most important and complex 

processes in contemporary societies. 

There is an urgent and pressing need 

to renew and update the institutions 

responsible for bringing up and 

educating citizens so as to enable 

them to cope with the profound 

changes taking place in most Arab 

societies. Aligned with this comes 

the need to renew the functions and 

roles of school as a national institution 

concerned with educating citizens for 

the practice of democracy and respect 

for the values and principles on which 

democracy is based, including the deep 

grasp of citizens’ rights and duties.

It is important, therefore, for all 

institutions supposed to cater for 

the socialization process to think 

about building a curriculum for 

educational integration, characterized 

by integration, inclusiveness, cohesion 

and flexibility. This curriculum should 

aim to achieve human development 

through education on values, human 

rights and choice... It should also stem 

from the principles of Islam, which 

are divine, global, complementary, 

balanced and gradual... Only by so 

doing, can we aspire to produce a 

successful development model, which 

will meet educational needs and goals, 

thus allowing our communities to 

catch up with the pace of development 

and progress in the world.

Educational integration is a major 

feature of modern education because 

it is closely related to the personality of 

the individual: spiritually, intellectually 

and physically. Moreover, it relates 

the individual to society through the 

various institutions responsible for 

socialization. Any deficiency may 

inevitably impact both the social 

status of the individual as well as 

the equilibrium of his community. 

Balanced integrated education requires 

that individuals develop balanced 

and moderate attitudes, behavior, 

inclinations, and judgment.
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)4( قراءة في محاولة الفاروقي 
لتأصيل المنهج الظاهراتي في 

مقارنة األديان..
إشكالية الموضوعية العلمية 

والخصوصية الدينية
صالح مشوش

الديـن  لدراسـة  العلميـة  املنهجيـة  تتطلـب 

اعتـاد منهجيـة النظـر والتدقيـق والتحقيق 

الديـن وبواطنـه  والغـوص يف فهـم ظواهـر 

لتحـري الحـق والحقيقة. ويعتـر تأثر قضايا 

الديـن يف حيـاة اإلنسـان أكـر مـن غرها من 

املعـارف والعلـوم، ملـا يرتب عليها من سـوء 

غـر  العلـوم  أثـر  إن  إذ  االسـتنتاجات.  بنـاء 

ا، بينا  ا ومؤقتًـّ الدينيـة وإن كـر يظـل ظرفيًـّ

يحـدد فهـم الديـن مصـر اإلنسـان األخروي. 

لدراسـة  البحـث  يعـرض  اإلطـار  هـذا  ويف 

)1921-1986م(  الفاروقـي  راجـي  محاولـة 

يف صياغـة املنهجيـة العلميـة لدراسـة الدين 

الدراسـات  يف  املعـارصة  التحـوالت  ضمـن 

اإلنسـان  حيـاة  يف  الديـن  ودور  الدينيـة، 

والربويـة،  الثقافيـة،  املجـاالت  املعـارص، يف 

واالجتاعيـة.  واالقتصاديـة،  والسياسـية، 

باملبـادئ  التعريـف  إىل  البحـث  ويسـعى 

دراسـة  يف  الفاروقـي  ملنهجيـة  األساسـية 

الديـن وظواهره يف العمـران البرشي اعتاًدا 

عـى املنهـج الظاهـرايت الـذي يرجـع أصولـه 

وصورتـه األصليـة إىل جهـود البـروين )973-

مـن  الهنديـة  الثقافـة  دراسـة  يف  1048م( 

خـال كتابـه »تحقيـق مـا للهنـد مـن مقولة 

مقبولـة يف العقل أو مرذولـة«. ويركز البحث 

اإلسـامية  املنهجيـة  خصوصيـة  بيـان  عـى 

التـي صاغ بهـا الفاروقـي مبـادئ الظاهراتية 

املظاهـر  دراسـة  يف  التطبيقـي  واتجاههـا 

الباحـث  يعتمـد  كـا  ناتهـا.  ومكوِّ الدينيـة 

عـى تحليـل النصـوص التفسـرية للفاروقـي 

وبـن  بينـه  ضمنيـة  مقارنـات  وإجـراء 

تصـورات علـاء الغـرب للمنهـج الظاهـرايت 

مفادهـا  نتيجـة  إىل  البحـث  وانتهـى  ذاتـه. 

أن محاولـة الفاروقـي تعـد جهـًدا مميـزًا يف 

التأصيل للمنهج الظاهرايت يف دراسـة األديان. 

 
Abstract

The objective study of religion requires 

deep yet comprehensive and systematic 

investigation of the scriptural religious 

texts in addition to the understanding 

of the essence and manifestation of 

religious phenomena. The need for 

this requirement in the study of 

religion appear to be more urgent 

than many other fields of intellectual 

exercise for the great impact it bears 

on human life in general. in this 

context, the study seeks to explore 

the contribution of the late Muslim 
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scholar Isma‘il Raji Faruqi )1921-1986( 

in his search to authenticate and apply 

the phenomenological approach to 

the study of religion while attributing 

its origin to the early efforts of Abu 

Rayhan al-Bairuni )973-1048( in his 

famous work “The Book of India“. The 

research applies the analytical method 

as supported by comparisons between 

Faruqi’s ideas and Western scholarship. 

The research stresses that Faruqi’s 

contribution remains significantly 

worthwhile to Muslim scholarship 

and especially to the understanding 

of phenomenology as supported by 

the general framework and principles 

of Islamic methodology. 

)5( ما بعد األخالق.. الخالصة 
اإلبستيمولوجية والممارسة 

األنطولوجية
نورة بوحناش

ال ميكـن تشـخيص األزمـة اإلنسـانية الراهنـة 

إال بكونهـا أزمـة أخاقية كونيـة، ظهرت فيها 

فأثـرت  جليـة،  املزعجـة  الحداثـة  عامـات 

تأثـرًا عميًقـا يف الواقـع كانـت السياسـة أحد 

حقولهـا األشـد حركيـة، كـا أحدثـت هـزات 

يف الوعـي، ويف فهـم هـذا الوعـي ملكتسـباته 

التـي  اإلنسـانية  هـذه  هـي  فهـا  القيميـة، 

ثوراتهـا  جـراء  مـن  الخـر،  بوعـود  بـرشت 

املتاحقـة، تعيـد النظـر يف فضائهـا الوجودي 

وتحـن النقـد يف جميـع املجـاالت. أليسـت 

فقـدان  عـن  تعبـرًا  التطبيقيـة  األخـاق 

اإلنسـان الحديـث لسـلطة القـرار األخاقـي 

األخاقيـة  األزمـة  تشـخيص  فـكان  الكـوين؟ 

العقـل  أجراهـا  التـي  األولويـات  رأس  عـى 

الغـريب لحداثته، متحسًسـا سـبًا أخـرى علها 

يسـر  الـذي  األخاقـي،  الهـدي  عـن  تغنيـه 

بالـروح صـوب الطأمنينـة.

كانـت عقيـدة اإلميـان املفـرط يف العلـم أحد 

العوامـل األشـد تأثـرًا عـى روح اإلنسـانية، 

مـا جعـل حقـواًل معرفيـة أخـرى توصـف 

إىل  بالنسـبة  وتكـون  املعنـى،  بافتقادهـا 

العقانيـة ال مجديـة، ومـن دون  القـراءات 

فائـدة. وال بـد أن تكـون األخـاق بالنسـبة 

إىل عقانيـة العلـم مـن دون معنـى، وحالـة 

عاطفيـة ترتهـن بالنسـبية الشـديدة. والحـق 

أن هـذا التوصيـف مل يكـن ليخـص املجـال 

وجـودي  وضـع  مـع  تزامـن  بـل  النظـري، 

اتسـم بالنسـبة إىل اإلنسـان الحديـث بكونه 

فاقـًدا للبوصلـة القيميـة، ليكـون مفهـوم مـا 

بعـد األخـاق وضًعـا إبسـتيمولوجيًا شـديد 

تحولـت  إذ  الوجـودي؛  بالوضـع  االلتصـاق 

األخـاق من الرامة املنطقية ذات السـلطة 

الكلية عى قـرارات الفعل البرشي، إىل مجرد 
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الفرديـة  بالـروح  ترتهـن  فرديـة  حسـابات 

وتعـر عـن مطلـق االختيـارات الحـرة. إذن، 

واآلخـر  املعـريف  املجـال  بـن  املحايثـة  فـإن 

وحديـث  ينفصـان،  ال  ملتزمـان  الوجـودي 

املابعديـات تعبـر عـن فهـم حضـاري أجراه 

األكسـيولوجي،  لوضعـه  الحديـث،  اإلنسـان 

بعدمـا أن حلـت الفلسـفة الفرديـة يف قلـب 

املجـال  يفرضهـا  التـي  الغريـة  الفلسـفة 

الكـوين لألخـاق، وبـدت األنـا هـي صاحبـة 

التسـير للشـأن األخاقـي.

Abstract

The current human crisis can only 

be diagnosed as a global moral crisis, 

with clearly emerged disturbing signs 

of modernity. This crisis has profound 

impacts, with politics being one of the 

most impacted and dynamic fields. 

It has also caused tremors in the 

consciousness, and its understanding 

of its most valued acquisitions. This 

lead the modern civilization, with its 

promises of good that resulted from 

successive revolutions, to revisit its 

existential space and to be critical of all 

areas. Isn’t applied ethics an expression 

of the loss of modern man of the power 

of universal moral decision? This made 

the diagnosis of the moral crisis a top 

priority for the Western mind towards 

its development, sensing other ways 

that would possibly dispense him from 

the moral guidance, which leads the 

minds towards peacefulness.

The doctrine of excessive faith in 

science was one of the most influential 

factors on the human mind, causing 

other fields of knowledge to be 

considered meaningless and viewed 

as useless and worthless from the 

rational point of view. Morality must 

then be meaningless for rational 

science, and be viewed as a highly 

subjective emotional state. The concept 

of post-morality then became an 

epistemological status with strong 

adherence to the existential state, 

as morality was transformed from 

logical rigidity, with total authority 

over the human decision, to be based 

on individual decisions that depend 

on the individual’s spirit reflecting 

absolute free will. Then the cognitive 

domain and the existential one are 

related and inseparable, and the talk 

of the afterlife was an expression of 
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civilized understanding by the modern 

man for his axiological sate. This is 

after that the individual philosophy 

became at the heart of the altruistic 

philosophy assumed by the cosmic 

realm of ethics, where the ego seems 

to be the operator of moral affairs

 

)6( نظريات العالقات الدولية 
الغربية وتوصيف واقع المسلمين

االستضعاف نموذجا
مشاري حمد الرويح

منـوذج  لتقديـم  محاولـة  الورقـة  تقـدم 

ألحـد  النظريـة  األدوات  مـن  لاسـتفادة 

الدوليـة،  العاقـات  العلـوم االجتاعيـة، أي 

بهـدف خدمـة البحـوث الرشعيـة. سـتعمل 

هـذه الورقـة عـى مفهـوم االسـتضعاف ذي 

األسـاس الرشعـي والقيمـي اإلسـامي كمثال 

ملـا ميكـن أن تقدمـه األدوات النظريـة لحقل 

العاقـات الدوليـة من فوائـد لتوصيف واقع 

املسـلمن يف العاقـات الدوليـة دون التنـازل 

عـن زاويـة الرصد اإلسـامية لهـذا التوصيف.

سـيقدم املبحـث األول تأطرًا لتلك املارسـة 

الرشعيـة  البحـوث  يف  لهـا  الحاجـة  ومـدى 

توصيـف  أهميـة  عـى  الركيـز  خـال  مـن 

مـن  أصيـل  كجـزء  دقيـق  بشـكل  الواقـع 

عمليـة الوصـول لحكـم رشعـي. بينـا يقـدم 

األطـر  حـول  عامـة  صـورة  الثـاين  املبحـث 

النظريـة للعاقـات الدوليـة لتوضيـح موضع 

هـذه  يف  املسـتخدمة  النظريـة  األدوات 

الركيبيـة  املقاربـة  تعتمـد  والتـي  الورقـة 

الثالـث بعـد  االجتاعيـة. ويعمـل املبحـث 

االسـتضعاف  مفهـوم  )تجهيـز(  عـى  ذلـك 

اجتاعـي  تركيبـي  بإطـار  نظريًـا  وربطـه 

الدوليـة  العاقـات  نظريـات  مـن  مسـتعار 

الغربيـة. يف هـذا االطـار يظهـر االسـتضعاف 

مواجهـة  عنـد  املمكنـة  الحـاالت  كإحـدى 

الجاعـة املسـلمة ملسـارات تثبيـت الثقافـة 

إنتاجهـا،  إعـادة  ومحاولـة  الدوليـة  والقيـم 

طبًقـا  واالسـتدماج  االسـتمتاع  إىل  باإلضافـة 

ملحـل إعـادة اإلنتـاج مـن سـلوك, ومصلحـة, 

أو هويـة. تلـك الصـورة التـي تجمـع تحليليًا 

كًا مـن املسـتضِعف واملسـتضَعف يف بيئـة 

االسـتضعاف تقـدم إطاًرا أكـر تنظيًا لقياس 

الجاعـة  تعانيهـا  التـي  املشـقة  مسـتوى 

املعـارصة،  الدوليـة  العاقـات  يف  املسـلمة 

بـل وتربـط بـن تلـك املسـتويات، وتوضـح 

آخـر،  إىل  مسـتوى  مـن  االنتقـال  إمكانيـة 

تلـك  سـلوك  مـآالت  يف  النظـر  يسـهل  مـا 

الجاعـة، وبالتـايل قـدرة الباحـث الرشعـي 

عـى التفسـر والحكـم عـى هـذا السـلوك. 

يقـدم املبحـث األخـر مناقشـة عامـة حـول 

ماهيـة االسـتضعاف ومادتـه مـن تـٍن لقيـم 

الحداثـة والتبعيـة السياسـية وتضعهـا عى 

خارطة االسـتضعاف املطـورة يف هذه الورقة.
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Abstract 

This article is an attempt to use theoretical 

tools from Western International Relations 

Theory to aid Islamic concepts in describing 

and explaining Muslims’ political agency 

in contemporary international relations. 

The basic aim of this article is to develop a 

framework that can help Islamic scholars 

in better reading the international political 

reality as an essential part of reaching 

a Sharia’h based rulings. In this light, it 

complements rather than conflict with 

Islamic Fiqh. That said, the article does not 

call for, or encourage, the uncritical use of 

Western theoretical tools unless the Islamic 

foundational commitments are emphasized.

In this context, the article will work with 

the Islamic concept of Isted’af and propose 

a constructivist framework to give it much 

needed theoretical and analytical sharpness. 

Such framework will help in situating 

possible Islamic response to structural 

forces of reproducing international norms 

and political dependency. On the spectrum 

of socialization possibilities under those 

structure forces, Isted’af, which will be 

defined as acceptance of norms because of 

coercion, will appear as one possibility along, 

other possibilities that describe acceptance 

of norms based on cost/benefit calculations, 

and complete internalization. 

ثانيا: ملف العدد

)1( علم المنطق بين القول 
اإللهي والذكاء اإلنساني

)الغزالي مسؤواًل( 
عبد الكريم عنيات

تتبـــع  إىل  البحـــث  هـــذا  يف  نســـعى 

الحـــوارات التـــي افتتحهـــا أبـــو حامـــد 

الغـــزايل مـــع املنطـــق بخاصـــة األرســـطي 

ـــا  ـــر لن ـــزايل يظه ـــد الغ ـــث إنَّ جه ـــه، حي من

ــن  ــق مـ ــة املنطـ ــرى يف حايـ ــه الكـ قيمتـ

الهجومـــات الفقهيـــة التـــي الحقتـــه؛ ذلـــك أنَّ 

ـــل للمنطـــق أو »القســـطاس  الغـــزايل قـــد أصَّ

املســـتقيم« أو »معيـــار العلـــم« يف النـــص 

القـــرآين؛ وبالتـــايل: فـــا ميكـــن للفقهـــاء أن 

ـــوا  ـــرآن، أو يعدم ـــه الق ـــاء ب ـــا ج ـــفهوا م يس
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)2( علوم الوحي والعلوم 
الدقيقة..

تجليات التوافق والتداخل 
)األحكام الفقهية أنموذجا(

عبد الفتاح الزويني 
 

األَْوىَل  حـــول  البحث  إشـــكالية  تتمحـــور 

األحـــكام  اســـتنباط  عنـــد  باالعتبـــار 

االجتـهاديــــــة بخـصـــــوص مســـتجدات 

فقهيـــة ال نـــص فيهـــا، وتفاصيلهـــا ذات 

الدقيقـــة. بالعلـــوم  أصالـــة  ارتبـــاط 

وتهدف الدراســة إىل إبراز أن الطرق اليقينية 

ملصــادر املعرفــة اإلنســانية متســقة مؤتلفــة 

ــم عــى  ــل القائ ــرة متضــادة؛ فالدلي ال متناف

الطــرق العقليــة قســم مــن منظومــة األدلــة 

ــازم  ــو م ــا، وه ــيًا له ــس قس ــة ولي الرشعي

للدليــل النقــي القائــم عــى الوحــي؛ وبهــذا 

التقريــر ميكــن إدراك العاقــة املنســجمة 

الدقيقــة. والعلــوم  الوحــي  علــوم  بــن 

ولتحقيـــق هـــذا الهدف، جاءت الدراســـة 

مكونـــة من أربعـــة محاور رئيســـة؛ أولها: 

والغايـــات  املـــدارك  وتوافـــق  االتســـاق 

بالنســـبة إىل مصـــادر املعرفـــة، ثانيهـــا: 

ثالثهـــا:  والهيمنـــة،  االنفتـــاح  تجليـــات 

التداخـــل  رابعهـــا:  املنهجـــي،  التداخـــل 

الفقهي. التنزيـــل  الوظيفي عى مســـتوى 

ولقــد انطلقــت الدراســة مــن فرضيــات 

قيمتـــه؛ لكـــن هـــذا الجهـــد الـــذي يُعـــرِّ 

عنـــه بأســـلمة املنطـــق يف ســـياق تجربـــة 

الغـــزايل، ال يســـتقيم والفتوحـــات العلميـــة 

املنطـــق  تجـــاوزت  التـــي  املعـــارصة، 

ــم  ــل العلـ ــإنَّ تأصيـ ــه: فـ ــطي؛ وعليـ األرسـ

ــج  ــا نتائـ ــر دوًمـ ــرآين ال يُثمـ ــص القـ يف النـ

تعـــود باملنفعـــة عـــى العقـــل املســـلم، 

وال حتـــى عـــى النـــص القـــرآين أيًضـــا. 

 
Abstract

This paper aims to follow dialogues 

which opened by Abu Hamed Al 

Ghazaly, especially with Aristotelian 

logic, whereas Al Ghazaly effort shows 

its great value on protection logic 

from theologists attacks, thereupon Al 

Ghazaly was founded logic )or straight 

balance or science scale( in the coranic 

text, where theologists can’t degrade 

what the coran said, or deny it value, but 

this effort which called )islamisation 

of logic( on the Al Ghazatl experience 

context, can’t compatible with modern 

scientific victories, which exceeded the 

Aristotelian logic, so the foundation 

of science in the coranic text can’t 

fruiting a good results neither for the 

muslim mind nor for the coranic text.
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تــدور حــول البنيــة الوظيفيــة؛ فهــل العلــوم 

ــال  ــي يف مج ــوم الوح ــة لعل ــة خادم الدقيق

ــاد الفقهــي؟ ومــا مجــاالت التواصــل  االجته

ــا؟  ــل بينه والتكام

ــاق؛ فتســعى  ــث املــآالت واآلف ــا مــن حي أم

التداخــل  معيــار  إبــراز  إىل  الدراســة 

تتنافــر  ال  الوحــي  علــوم  وأن  والتكامــل، 

مــع قواعــد العلــوم الدقيقــة، وأن لهــا 

ناظــًا يجمعهــا يف إطــار الوحــدة؛ حتــى 

كأن الوحــي كــوٌن مقــروء، والوجــود الكــوين 

وحــٌي منظــور.

بعــض  حســم  الدراســة  تتوخــى  كــا 

العلميــة  باملوازنــة  الفقهيــة  االختافــات 

املوضوعيــة بــن علوم الوحــي وقواعد العلوم 

الدقيقــة باعتبارهــا صادريــن يف األصــل من 

ــاالت  ــض مج ــار بع ــدة؛ بإظه ــاة واح مكش

الوحــي  علــوم  بــن  والتواصــل  التــاّس 

والعلــوم الدقيقــة مــن خــال بعــض النــوازل 

يكــون  حيــث  املعــارصة،  واملســتجدات 

ــا  ــة ترجيًح ــوم الدقيق ــا للعل ــكام فيه االحت

صحيًحــا ومكمــًا يف تنزيل األحــكام الفقهية. 

وذلــك بــّن مــن خــال دعــوات الوحــي 

ــاص  ــل االختص ــوع إىل أه ــروء إىل الرج املق

عنــد تنزيــل الحكــم؛ حيــث تكــون لهــم 

معطيــات وتفصيــل أدق مــن الفقيــه حــول 

بعــض النــوازل واملســتجدات املعــارصة.

Abstract

This problematic research revolves 

around consideration when devising 

discretionary provisions regarding 

pictorial issues, and it's details related 

to the exact sciences.

The aim of the study is to show that 

certain ways of human knowledge 

resources is consistent not contrary, 

the evidence based on mental way 

is a part from the forensic evidence, 

and it's attendant of nukaly based on 

revalation. Thus, we can realise the 

harmonious relationship between the 

revalation and the exact sciences.

To achieve this goal, the study came 

composed from four axes:

First: consistency and compatibility 

perceptions and goals for sources of 

knowledge.

Second: manifestation of openness 

and domination.

Third: interference systematic

Fourth: functional interference at the 

level of jurisprudential.

The study starts from hypotheses 

around general coordinated about 

functional structure. Is the exact 
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ــة التــي يتميــز  ــا لهــذه املكان الطبيعــي وفًق

ــة  ــة املختلف ــل الفكري ــر باملراح ــا أن يتأث به

التــي ميــر بهــا العاملــان العــريب واإلســامي، 

فــكان مــن هــذا البــاب الدعــوة إىل تأســيس 

ــد«. ــكام الجدي ــم ال »عل

ــخ  ــد تاريـ ــا تحديـ ــب منهجيًـ ــن الصعـ ومـ

ــك  ــد«؛ وذلـ ــكام الجديـ ــم الـ ــة »علـ لبدايـ

ـــى  ـــًا ع ـــن أص ـــن الباحث ـــاق ب ـــدم االتف لع

حـــده، وبالتـــايل مل يتفقـــوا عـــى »تصـــور« 

ــن أن  ــًا عـ ــد، فضـ ــكام الجديـ ــد للـ واحـ

ـــق« بوجـــوده، ولكـــن  يتفقـــوا عـــى »التصدي

إذا تكلمنـــا عـــن بدايـــة ظهـــور مصطلـــح 

»الـــكام الجديـــد« ســـنجد أنـــه ظهـــر للمـــرَّة 

األوىل عـــى يـــد العـــامل الـــريك »إســـاعيل 

)1868م(،  عـــام  يف  اإلزمـــريل«  حقـــي 

والـــذي عنـــون كتابـــه بــــ »الـــكام الجديـــد«.

ومـــن ذلـــك الوقـــت وهـــذا املصطلـــح يـــردد 

بكـــرة يف األوســـاط العلميـــة والثقافيـــة 

واألكادمييـــة.

ــخ  ــوص يف تاري ــة للغ ــث محاول ــذا البح وه

هــذا املصطلــح، واإلجابــة عــى الســؤال 

ــم الــكام  ــّح يف هــذا املوضــوع: هــل عل املل

الجديــد هــو علــم قائــم بذاتــه، أم إنــه 

فقــط تجديــد للمســائل الكاميــة القدميــة؟

ــج  ــث املنه ــذا البح ــتخدمت يف ه ــد اس وق

الدعــاوى  عــن  البحــث  يف  االســتقرايئ 

املختلفــة التــي نــادت وتنــادي بتجديــد علم 

sciences complete the revalation 

sciences in the field of jurisprudence? 

What is the field of integration between 

then? Is model resolt experience and 

competence?

In this term the study seeks to highlight 

the standard overlap and integration 

, and that revalation sciences isn't 

contradicted with the exact science 

rules; both of them are united, even 

they have numerous ways and varied 

,they include too the same facts and 

characteristics, even though revalation 

readable universe and the universal 

existence inspired goals.

The study also envisages to resolve 

some of the doctrinal differences like 

parallel scientific objectivity between 

revalation sciences and exact sciences 

consider as one source.

 

)3( الكالم بين قديمه وجديده: 
مقاربة منهجية

علي محمود العمري

ــة  ــس يف املنظوم ــكام دور رئي ــم ال كان لعل

املعرفيّــة اإلســامية، وكان يُعتــر لزمن طويل 

مبثابــة نظريــة املعرفــة اإلســامية، ومــن 
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ــدى  ــان م ــي لبي ــج التحلي ــم املنه ــكام، ث ال

منطقيــة هــذه الدعــاوى وإمكانهــا بالفعــل.

 
Abstract

 

The science of kalam played a central 

role in the scientific apparatus of Islamic 

civilization and was long considered 

to be equivalent to an Islamic theory 

of knowledge. It is natural to expect, 

then, for the science of kalam to be 

affected by the various philosophical 

and scientific developments taking 

place in the Arab and Islamic worlds, 

from which stems the call to establish 

a “New Science of Kalam.“

It is difficult to pinpoint when “New 

Kalam“ first came about, mostly 

because most researchers cannot agree 

on a suitable definition. In turn, since 

they have not agreed on the ‘tasawwur’ 

)apprehension( of New Kalam, they 

are yet further from agreeing from 

the ‘tasdiq’ )judgment( that it exists. 

However, if we observe the history of 

the term “New Kalam“, we find that 

it appeared for the first time in the 

works of the late-Ottoman Turkish 

scholar Izmirli Ismail Hakki in 1868, 

in the title of his book “Yeni Ilmi 

Kelam“ )The New Science of Kalam(. 

Since then the term has been used 

in various ways within the academic 

community. This study is an attempt 

to examine the history of the term, 

and answer one central question on 

this topic: Is New Kalam an actual 

science or discipline, distinct from its 

predecessor, or is it merely an attempt 

to reexamine the questions already 

present in the old kalam? 

This research is based on an historical, 

inductive method in order to collect 

and examine the various claims by 

scholars calling for the renewal of 

kalam. This is followed by a deeper 

analysis regarding the logical 

coherence of said claims and their 

actual possibility. 

 

)4( حركة الترجمة من التراث 
اليوناني في العصر العباسي

عبد الرحمن أحمد سالـم

نســعى يف هــذه الورقــة إىل تتبــع مســارات 

الرجمــة بخاصــة يف العــر العبــايس، حيــث 
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Arab language capacity to assimilation, 

absorption and exceeding, leading 

to developing on its vocabulary and 

structures, and developed step by step 

to the head of the world. It should 

be noted that translation became a 

social movement adopted by richers 

of the Islamic world, as well as by 

the official adaptation, this gesture 

deserved to attract the attention 

from venture capital today to spend 

them on translation and approaching 

knowledge as the first importance.

 

)5( البحث الطبيعي في علم 
الكالم..

سؤال األصالة وحدود العالقة
ياسين السالمي

ــامي  ــياق إس ــكام يف س ــم ال ــأ عل ــد نش لق

إشــكاالت  عــن  اإلجابــة  منــه  اقتــى 

متعلقــة بقضايــا خافيــة بــن املســلمن، 

العلــم  هــذا  أصبــح  أن  لبــث  مــا  لكــن 

ــل  ــع أهــل مل ــش املســلمن م ــل تعاي -بفع

قضايــا  ليشــمل  اتســاًعا؛  أكــر  أخــرى- 

أخــرى، تتعلــق بإثبــات وجــود اللــه أساًســا، 

وأصبــح علــم الــكام مــع الوقــت أكــر 

عمًقــا يف مناقشــة تلــك املســائل، حتــى 

ــن  ــب م ــه أن أغل ــه ب ــدر التنوي ــا يج إنَّ م

قــام بالرجمــة يف الحضــارة اإلســامية كانــوا 

مــن غــر املســلمن، بــل وكانــوا يهــوًدا أيًضــا، 

وهــذا يؤكد عــى أن روح الحضارة اإلســامية 

هــي روح واثقــة مــن ذاتهــا، وروح تتغــّذى 

ــر  ــذي أمث ــريك ال ــاف الح ــذا االخت ــى ه ع

ــدرة  ــن ق ــان ع ــا أب ــفة، ك ــة والفلس املعرف

ــتيعاب  ــل واالس ــى التمثُّ ــة ع ــة العربي اللّغ

ــا،  ــا وتركيباته ــّورت مفرداته ــاوز، فتط والتّج

وأخــذت تتقــّدم إىل مركــز الصــدارة العامليــة 

الــذي اســتطاعت الوصــول إليــه، كــا يجــدر 

التنويــه أيًضــا بــأن الرجمــة أصبحــت حركــة 

ــامل اإلســامي  ــاء الع ــا أثري ــة، تبناه اجتاعي

فضــًا عــن التبنــي الرســمي، وهــذه اللفتــة 

حقيقــة بــأن توقــظ أصحــاب األمــوال اليــوم 

الرجمــة  يف  أموالهــم  ينفقــوا  أن  ألجــل 

وتقريــب املعرفــة أكــر مــن أي شــغل آخــر. 

 
Abstract

This paper aims to track the translation 

roads, especially in the Abbasid age, in 

which most translators of the Islamic 

civilization were non-Muslims, even 

they were Jewish, this fact confirms 

that Islamic civilization spirit was 

self-confident, feeding on this 

difference, which caused knowledge 

and philosophy, and illustrated the 
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أصبــح املتكلمــون مييــزون يف مواضيعهــم 

الــكام. مــن  والجليــل  الدقيــق  بــن 

وقـد كان مـن املسـائل الدقيقـة التـي عنـي 

بها املتكلمون يف اسـتدالالتهم بعض املسـائل 

الطبيعيـة التـي ناقشـوها يف أثناء االسـتدالل 

عـى حـدوث العالــم، كالجواهـر واألعـراض 

وغرهـا. وذلـك يف مرحلـة مبكـرة مـن تاريخ 

علـم الـكام مـع أيب الهذيـل العـاف )تُـويف 

235هــ( الذي قال بالجزء الـذي ال يتجزأ، أو 

مـا أصبـح يُعـرف من بعـد باملذهـب الذري.

ذلــك مــا جعــل بعــض املســترشقن، وأيًضــا 

الدارســن العــرب، يتســاءلون عــن عاقة علم 

الــكام بالعلــوم الطبيعيــة. ويف هذا الســياق، 

ــى  ــأيت هــذه الدراســة مســلطًة الضــوَء ع ت

نشــأة الدراســات يف هــذا البــاب وتطورهــا، 

بالعلــوم  الــكام  علــم  عاقــَة  وموضحــًة 

ــه. ــابقة علي ــفات الس ــة وبالفلس الطبيعي

 
Abstract

Islamic speculative theology emerged 

in an Islamic context, which required 

to answer problematic questions about 

controversial issues between Muslims. 

But this science - and because of the 

coexistence between Muslims and 

people of other religions-expanded 

to include other issues namely the 

evidence of the existence of God. 

By time the Islamic speculative 

theology became more profound in 

discussing these issues, so that the 

Muslim theologians were able to make 

distinction between subtle questions of 

the speculative theology and majorons.

Among the subtle issues in which 

Muslim theologians referred to some 

natural evidences is the inference of the 

world, such as substances, accidents and 

others. And that was at an early stage 

in the history of the Islamic speculative 

theology with Abū l-Hudhail al-ʿAllāf 

)d. 235 AH(, who claimed the indivisible 

part, or what after became known as the 

atomic doctrine.

This is the reason for why some 

orientalists, as well as Arab scholars, are 

asking about the relationship between 

the Islamic speculative theology and 

the natural sciences. In this context, 

the present analysis highlights the 

emergence and development of 

studies in this field, and explains 

the relationship between the Islamic 

speculative theology, natural sciences 

and earlier philosophies.


