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 امللخص

هذا البحث عبارة عن حماولة لرصد اجلهود العلمية من بحوث وكتابات 

القراءات املعارصة املنحرفة للقرآن أطروحات أصحاب ولقاءات، قامت بنقد 

بالقرآن الكريم مبارشة، ثم تصنيفها بعد  النقدية الكريم، برشط تعلق تلك اجلهود

د بلغ جمموع ما تم رصده قو ؛ذلك يف قسمني رئيسني تضمنت سبعة أنواع فرعية

ثم تال ذلك الرصد نظرة حتليلية يف عناوين تلك اجلهود  .( عنوانا  178من ذلك )

 .النقدية

ويف توصيات البحث دعوة إلنشاء قاعدة بيانات للجهود العلمية يف هذا 

املوضوع، يتبناها أحد املراكز البحثية املتخصصة، مع حماولة توفري ما أمكن منها 

 .)اإلنرتنت( املعلومات ونية عىل شبكةلكرتاإليغ الصب

 النقدية. - اجلهود –املعارصة  –القراءات  –القرآن الكريم  الكلمات املفتاحية:
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 دمةــاملق  

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني، 

 :وبعد

فقد تعاظمت يف السنوات األخرية ظاهرة متصلة بفهم القرآن الكريم وتفسريه 

ن الكريم، وهي قراءات للقرآارصة بالقراءات املعواالستنباط منه، اشتهر تسميتها 

منحرفة يف أصوهلا ومنطلقاهتا الغربية املأخذ، لكنها لألسف لقيت رواجا  يف 

الد املسلمني، خصوصا  يف ظل ب بعض يفوحتى األكاديمية قافية األوساط الث

 .، ودعمها ملثل ذلكوالثقافيةسطوة احلضارة الغربية املادية 

بثلة من الغيورين عىل دينهم وكتاب  اريم حدكار للقرآن الواجب االنتص وإن

وا لتلك القراءات وأطروحات أصحاهبا، بشتى  رهبم وشباب أمتهم، أن يتصدَّ

عت تلك اجلهود، وشارك فالسبل يها األكاديميون وغريهم، فجاءت بحمد ؛ فتنوَّ

   .اهلل جهودا  مباركة نفع اهلل هبا نفعا  عظيم  

 :مشكلة البحث
رقم  كبريا  خصوصا  يف  املباركة النقدية دك اجلهولت جمموعوصل حيث 

ولة رصد احم إىلمما حيتاج معه  ،نواعا  متعددةصورا  وأ ، وأخذتالسنوات األخرية

 فيها قصور ظاهر إذ املحاوالت السابقة للقيام بذلك ،وحتليلها وتصنيفها عناوينها

عمل ألطبيعة ا ، وهو منينوتكميل كبري ، وحتتاج إىل تنقيحوال تفي بالغرض

  .بيشء من ذلك يف الصفحات التالية اإلسهامالعلمية الرتاكمية، فأردت 

  :أهداف البحث 
يف التصدي إلحدى الصور املعارصة  املباركةإبراز اجلهود العلمية  -1

 .لالنحراف يف فهم القرآن
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للباحثني املتخصصني برصدها وذكر  النقدية اجلهود حماولة تقريب تلك -2

منها والبناء عليها، وعدم تكرار ما  واالستفادةصول إليها ، لتسهيل الولوماهتامع

 .تم القيام به من جوانبها

واملجاالت  ومعرفة املجاالت التي كثرت فيها ، يان تنوع تلك اجلهودب -3

من خالل تصنيفها وحتليل عناوينها  زال بحاجة إىل املزيد من اجلهود؛التي الت

 .عاجلتها ة التيومعرفة القضايا الرئيس

الدراسات القرآنية املعارصة يف مواكبتها للظواهر املستجدة حيوية ار إظه -4

 .بالدراسة والنقد

  :منهج البحث
 ظاهرة يف نقد يعتمد البحث املنهج االستقرائي يف رصد اجلهود العلمية

 ، واملنهج الوصفي يف التعريف البيبليوغرايف هبا،الكريم القراءات املعارصة للقرآن

نهج تارة يف كل نوع من أنواع اجلهود، ثم املنمذج املخيل لل التعريف التفصيويف

  .يف املبحث األخري التحلييل يف النظرة التحليلية لعناوينها

 :وحدوده إجراءات البحث
ظاهرة  بنقدرصد ما يتم الوقوف عليه من اجلهود العلمية التي قامت  -1

رشوط ب البحس ،ـه1438 ية عاماالكريم حتى هن القراءات املعارصة للقرآن

 .بحسب اإلمكان )البيبليوجرافية( ذكر معلوماهتا الوراقية مع والقيود اآليت بياهنا،

االكتفاء من تلك اجلهود بم له تعلق مبارش بالقرآن الكريم وتفسريه  -2

تعلقاهتا ية، أو أحد وعلومه، دون ما كان منحاه دراسة الظاهرة من الناحية الفكر

 .(1)الفقه اإلسالمي وأصولهالنبوية أو  ةعية األخرى، كالسنرشلبالعلوم ا

                                       
ا بالعلوم ليال  من الدراسات التي تناولت الظاهرة من الناحية الفكرية، أو أحد تعلقاهتليس يف هذا تق( 1)

 =وقدرات الباحث، وليكون البحث أكثر تركيزا   ن ومكان البحثالرشعية األخرى، لكن ملحدودية زما
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من أصحاب التوجهات غري استبعاد الكتابات النقدية الصادرة  -3

وكذلك  خر،القراءات املعارصة لبعضهم اآل أصحاببعض كنقد  اإلسالمية،

 .(2)!(1)أو القاديانية الشيعةك أصحاب الفرق املنحرفة الكتابات الصادرة من بعض

ضاعيفها كأحد تمنت شيئا  من ذلك يف تضل اجلهود التي إدخاعدم  -4

فصوهلا أو مباحثها، واالكتفاء بالكتابات التي تناولت املوضوع استقالال  وأفردته 

 .يف عنواهنا الرئيس

العناوين الكاملة هلا وأسمء برسد  :تلك اجلهودالرصد ل يكونسوف  -5

 مصنَّفة  ، توفرةملا الوراقية لوماتعاملية قبب ثم إحلاق كلٍّ منها، مؤلفيها وأصحاهبا

حتت  وفق الرتتيب اهلجائيومرتبة   -اآليت ذكرها يف اخلطة -األنواع السبعة حتت

  .النوع الواحد

د الرصد األمررغبة يف زيادة التعريف بتلك اجلهود؛ ولئال يقترص  -6  عىل جمرَّ

كل  حتتط؛ قفواحٍد نموذج ل تقديم تعريف خمترصسيتم  )البيبليوغرايف( الوراقي

الرئيسة لذلك  واملباحث التقسيمت ذكر عناوين ود، مشتمال  عىلأنواع اجلهنوع من 

علم  أن اختيار النموذج لكل نوع بحسبه؛ مراعى ، ، مع ذكر أبرز نتائجهالنموذج

                                       
مكن عية التي يحد التخصصات الرشواتساقا  مع عنوانه، وألن كلَّ ناحية من تلك النواحي تتعلق بأ=

   .ألصحاهبا اإلسهام يف ذلك بشكل أفضل

يل أنه  يب، الذي تبنيَّ )الكتاب والقرآن( لشحرور، للمدعو سليم اجلا وقفت عىل كتابني يف نقد كتاب (1)

( موضوعا  يف ملتقى أهل التفسري بعنوان )ال تضحك مع سليم اجلايب يف تفاسريه :قادياين املعتقد، انظر

ما الشيعة فكتاباهتم يف نقد القراءات املعارصة للقرآن عديدة، وقد م، أ2012 -ـه3143نرش عام 

 .وقفت عليه منها للسبب املذكور أعرضت عم

ألجل اختالف الكتابات مع أنه ال خيلو من فائدة للباحث املتخصص؛ هلذا النوع من  استبعادي (2)

حيح؛ ولذلك فإن الدقة العلمية ه اإلسالمي الصأصحاب التوج املنطلقات الفكرية واملنهجية يف النقد مع

النتقادات يف الغالب إنم يكون إىل أمور فرعية تقتيض عدم مساواهتم ببعض، وألن توجه تلك ا

 .! قراراها بأصل االنحراف وأساسه، أو لدهيا انحراف آخر يف األصولوتفصيلية، مع إ
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مع عدم تكريره يف  شهرة البحث، وختصص الكاتب يف هذا املوضوع :فيه غالبا  

علومات )اإلنرتنت( وكون بكة املعىل ش مطبوعا  أو هوصول إليوسهولة ال، النمذج

 ع وال تكون حمصورة يفالنمذج جلميع األنواع تغطي عددا  من جوانب املوضو

 .وال فرتة زمنية واحدةواحد،  جانب

 :الدراسات السابقة
 :من تلك اجلهود برصد عدد ال بأس به، قامتا ثنتنيحماولتني  وقفت عىل

وهو امللحق  للقرآن الكريم(ملعارصة لقراءة اىل اردود عرسد الوان )مبعن :األوىل

)النص القرآين من هتافت القراءة إىل أفق ( من املالحق العلمية يف آخر كتاب 3)

للدكتور قطب الريسوين، الذي نرشته وزارة األوقاف املغربية عام  التدبر(

 .(2) ردا    (73) يف ذلك املرسد ، وقد بلغ عدد الردود(1)م2010

تعريفا   -هم البحوث يف القراءات احلداثيةبيبليوغرايف ألبعنوان )عمل  :ةانيالث

عضو فريق قراءة الوحي التابع ملركز  -عمرللباحث حممد بنووصفا  ونقدا ( 

وهو مقال يف موقع  ية واالجتمعية بوجدة يف املغرب،البحوث والدراسات اإلنسان

( 163هلا )صائي لديه بحسب إح وقد بلغ عددها ،ملتقى أهل التفسري عىل الشبكة

 .(3) بحثا  

 ؛(4)ألول )الدكتور الريسوين(يكون مكمال  لأن  صاحب العمل الثاينأراد قد و

 من كتابات كثريا   لدراسات النقدية، وإنم أدخل فيهعمله بالردود وا لكنه مل خيصَّ 

                                       
 .(548 -543)ص (1)

يات اإللكرتونية عىل الشبكة، غري منسوٍب ألحد أحيانا ، أو واقع واملنتدكثري من امل انترش هذا املرسد يف (2)

 .!حبه أحيانا  أخرىمنسوبا  لغري صا

ان )البحوث والدراسات التي اهتمت بالقراءات احلداثية ، املوضوع بعنوملتقى أهل التفسري :انظر (3)

 .م0142 -ـه1435للنص القرآين( للكاتب حممد بنعمر، نرش عام 

ح بذلك الك (4) ، اتب يف مقدمة موضوعه، لكنه أخطأ فنسب العمل إىل الدكتور عبدالرمحن الشهريرصَّ

   .فظنه له !أهل التفسري؛  الذي كتب عرضا  لكتاب الدكتور الريسوين يف ملتقى
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ين الذي جعلهم خالفا  للدكتور الريسو -أصحاب القراءات املعارصة أنفسهم

، بل فيه يشء من الصعوبةيف عمله  تمييز بني النوعنيالفصار  - منفصلتنيقائمتني

مع العمل األول )قائمة  عنده غري قليل، مع وجود تكرار يتعذر ذلك أحيانا  

 .نفسهعمله ومع  الريسوين(

 علم  أن املعلومات املذكورة يف القائمتني احتوت كثريا  من األخطاء، سواء يف

 ص يفأو معلوماهتا الوراقية، مع وجود نق ا،أو أسمء مؤلفيه عناوين البحوث،

ثر من ائمة الثانية أكمعلومات بحوث أخرى عديدة، إال أن األخطاء يف الق

   .(1)األوىل

القائمتني إعوازا  ونقصا  كبريا  يف تتبع ورصد تلك اجلهود وأخريا  فإن فيم ذكر يف 

قصود أصالة ألنه مل تكمييل غري م عوىلكون القائمة األويعتذر هلم ب النقدية،

 املعلومات يف آخر الكتاب، أما القائمة الثانية فيكفي أهنا مقال عىل شبكةملحق 

ب يف هذا )املرشوع( حسبهم أهنم حماولتان فتحتا الباف ومع ذلك )اإلنرتنت(

تكميل جهود أخرى ومزيٍد من الإىل بحاجة  ال يزالالعلمي اهلام، الذي 

 .تحديثوال

 :حثضافة العلمية للبإلا
 :أشياء مخسةيف  يمكن حتديد اإلضافة العلمية هلذا البحث

                                       
األوىل  وللتمثيل عىل هذه األخطاء سأكتفي باستعراض األخطاء يف البحوث العرشة األوىل من القائمة (1)

( ألمحد بزوي، والصحيح أنه لعبد الرحيم 1حيث نسب البحث رقم ) :يسوين()قائمة د.قطب الر

حث ( ذكر اسم البا5باحث، ويف رقم )( ذكر عنوان البحث دون اسم ال4ل، ويف البحث رقم )بودال

احث نرش ( مها بحث واحد لكن الب5 -4خطأ باسم )فؤاد عيل( والصحيح أنه )فؤاد بوعيل( والبحثان )

العنوان ( حصل حتريف يف الكلمة الرابعة من 6عند عدم نرشه يف املؤمتر، ويف البحث )البحث يف املجلة 

سم الباحث من ( تصحف ا10رقم )آين( ويف البحث هكذا )النص الديني( والصحيح هو )النص القر

 .أمحد الطعان إىل حممد الطعان
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أو  مبارشة ، وحماولة الوقوف عليهاملذكورتني ذكر يف القائمتني تتبع مجيع ما -1

 -قليلةغري  من أخطاء وتصحيح ما كان فيها -قدر اإلمكان -عىل مصدر معلوماته

 .-كم سبق

 . -(1)هو كثريو -ذكرها السابق  -ذا البحث يتفق مع حدود هما ال  استبعاد -2

 اجلهود نفسها سواء يف ،مما فاهتم وقفت عليه الزيادة عليهم باستدراك ما  -3

 جمموع العناوين يف بحثي يزيد عىلبل صار  -ا  وهو كثري أيض –أو يف معلوماهتا 

 .(2)بحمد اهلل ما أخذته عنهم ضعف

 .ةيت يف اخلطما سيأسب بح أنواع،العلمية إىل  يف تلك اجلهودتصن -4

ر األقسام الرئيسة لذلك النموذج ذكر نموذج تفصييل لكل نوع؛ بذك -5

تعريفا  أكثر بتلك اجلهود عموما ؛ بتسليط  يعطي ، وهذا األمرتصورا  أكثر عنهتعطي 

يف  ، خصوصا  أهنا من أشهر اجلهود النقديةقليال  عىل تلك النمذج املنتقاةوء الض

 .جماهلا

لعناوين لتلك  -يف املبحث األخري -ليليةبنظرة حتمة الرصدية إتباع القائ -6

، وأبرز القائمني بتلك اجلهود، وأكثر الرموز تستجيل أهم القضايا املعاجلة اجلهود؛

  .والكتابات التي توجه هلا النقد، ونحو ذلك

                                       
مخسا  وعرشين  :الدراسات السابقةب الريسوين( املذكورة يف استبعدت من القائمة األوىل )قائمة د. قط (1)

 ،21 -17 ،12 ،9 -7 ،3] :ملذكورة يف األعىل، وأرقامها عندهعنوانا  لكوهنا ال تدخل يف حدود بحثي ا

للسبب  -أما ما استبعدته ،[73 ،71 ،63 ،61 ،58 ،55 ،50 ،48 ،46، 37 ،36 ،34 -32 ،29

 .(163( عنوانا  من أصل )612عظمها، حيث استبعدت )من القائمة الثانية فهو م -نفسه

( 316( عنوانا  من )37( وعن القائمة الثانية )73( عنوانا  من )48األوىل ) عدد ما أخذته عن القائمة (2)

( عنوانا ، بينم وصل جمموع العناوين يف هذا البحث 85ا أخذته عن القائمتني مجيعا  )موع مفصار جم

قد بلغ  هذا البحث مما مل يذكر يف القائمتني وهي زيادة عليهم ن العناوين املذكورة يف( عنوانا ، أي أ178)

  . بحمد اهلل( عنوانا ، فأصبح املجموع لديَّ يزيد عىل ضعف ما أخذته عنهم92)
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  :خطة البحث
وإجراءاته، والدراسات  ،وخطته ،ومشكلته ،وفيها أمهية املوضوع :املقدمة

 .بقةالسا

 .وحكمهابالقراءات املعارصة للقرآن  املراد يف :التمهيد

 :وفيه ،لبحوث العلمية املحكمةا :األول املبحث

 .رسائل املاجستري والدكتوراه :النوع األول

 .املحكمة العلمية بحوث املجالت :النوع الثاين

 .العلمية ندواتاملؤمترات وال بحوث وأوراق :النوع الثالث

 :فيهت غري املحكمة، والبحوث والكتابا :ينالثا املبحث

 .ب والدراسات املطبوعةالكت :النوع األول

 .مقاالت املجالت غري املحكمة :النوع الثاين

 .املواقع واملنتديات اإللكرتونية يف كتاباتال :النوع الثالث

 .مج الثقافيةلقاءات والربااملحارضات وال :النوع الرابع

 .د النقديةوين اجلهولية يف عنانظرة حتلي :الثالثاملبحث 

 .وفيها أهم النتائج والتوصيات :اخلامتة
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  ديهمتال

 وحكمهابالقراءات املعاصرة للقرآن  املراديف 

 رة للقرآن املراد ابلقراءات املعاص :لا و أ
و لعرشة أاملنسوبة للقراء السبعة أو ا القرآنية القراءات :ليس املراد بالقراءات هنا

مصطلح )القراءات املعارصة يقرأ من  ذهنغريهم، ألن هذا اإلطالق قد يتبادر إىل 

 .(1)ألول مرة للقرآن(

الغربية احلديثة يف الكريم وفق املناهج  القرآنتأويل و تفسري" :هناوإنم املراد هبا 

 .(2)"حتليل ودراسة النصوص

، وهي هم املعنىتأويل وفلاالتفسري و :مصطلح )القراءة( هنا يعني نوعليه فإ

عند أصحاهبا  هبذا املعنى املعني -اإطالقات قد تستعمل بدال  عن القراءة؛ مرادفة هل

، ومجع احلروف التالوةه اللغوي، أي بمعنى وليس املراد به معنا -ومن يردُّ عليهم

 .(3)والكلمت يف النطق

اشتهرت  راءات( هو الوصف الذيرصة( عىل هذه )القوإطالق وصف )املعا

وين كم سيتبني من خالل عرض عنا -ا توصف أيضا  بصفات أخرىبه، وإال فإهن

                                       
 كم حصل ذلك فعال  يف اللقاء العلمي الذي نظمته مجعية تبيان مع جامعة امللك خالد بأهبا، وكان بعنوان (1)

ائمني عىل اللقاء إىل تغيري حقيقتها وأهدافها وآثارها( مما اضطر الق -قرآن الكريم)القراءات املعارصة لل

انظر تفاصيل ذلك يف اإلعالن  ،يقة اللقاءعن حق لك من بعدعنوانه إىل )القراءات التفسريية( مع ما يف ذ

 .عن اللقاء يف موقع ملتقى أهل التفسري

فقه القراءات املعارصة وال ،(56 -53)ص :دكتور حممد كالوارصة للقرآن الكريم، للانظر: القراءات املع (2)

  .(35 -31)اإلسالمي لعبدالويل الشلفي: ص

 .انظر: املرجعني السابقني (3)
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أو احلديثة، أو القراءة اجلديدة،  :ومن ذلك -العلمية املتعلقة هبا الحقا   اجلهود

 .(1)العرصانية احلداثية، أو 

ه )القراءات املعارصة للقرآن( يف وهناك مصطلح يكثر إطالقه للتعبري عن هذ

أصحاب هذه القراءات، أو من يناقشهم ويردُّ عليهم، وهو مصطلح  تكتابا

فن تأويل النصوص املقدسة اإلهلية، أو النصوص " :الذي يعني (اهلرمنيوطيقا)

يف حميط الدراسات الالهوتية؛  يكثر استعملهوهو مصطلح  "البرشية الدنيوية

لفهم النص  املفرِس  اهبعاعد التي جيب أن يتة من املعايري والقولإلشارة إىل جمموع

صطلح داال  عىل أصل النظرية الغربية يف تأويل أنه يمكن اعتبار هذا امل :أي ،الديني

 .  (2)النصوص وتفسريها

 املعاصرة للقرآن الكرميم القراءات حك :اثنياا 
 يف -املؤمتر اإلسالمي املنبثق عن منظمة -أصدر جممع الفقه اإلسالمي الدويل

 -ـ ه1426، عام اإلمارات العربية املتحدة -املنعقدة يف ديب ةدورته السادسة عرش

وقد جاء فيه  جلديدة للقرآن وللنصوص الدينية(م، قرارا   بشأن )القراءات ا2005

  :(3)يلما ي

                                       
 ني أن وصفها باملعارصة أو اجلديدة غري دقيق، وأن األوىل وصفها بالعرصانية، ألنبعض الباحثيرى  (1)

ة يف : قراءنظرخري داللة عىل توجه أصحاب تلك القراءة، اينم حيمل الوصف األاألُوىل أوصاف حمايدة، ب

   .(20): صة رقية العلواينملعارصة، للدكتورضوابط التأويل وأبعادها املنهجية يف الدراسات القرآنية ا

 ،(59)ص :ظاهرة التأويل احلديثة خلالد السيف ،(675)ص :انظر: العلمنية والقرآن ألمحد الطعان (2)

 .(13)ص :يني ملحمد عمرةاءة النص الدقر

املوقع الرسمي ملجمع الفقه اإلسالمي عىل شبكة املعلومات )اإلنرتنت( وقد نقل انظر نص هذا القرار يف  (3)

القراءات املعارصة للقرآن الكريم ملحمد  :انظر مثال   ،يف نقد هذه القراءاتر كثري ممن كتب ا القراهذ

 ،(259)ص :ينبوع الغواية الفكرية للعجريي ،(549)ص :يسوينالنص القرآين للر ،(306)ص :كالو

ب لكتا - السعوديةعضو هيئة كبار العلمء يف -تقديم فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان :نظر أيضا  وا

 .(5)ص :م النص ملحمد صالح املنجدبدعة إعادة فه
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إن ما يسمى بالقراءة اجلديدة للنصوص الدينية إذا أدت لتحريف معاين  :أولا 

 ن املجمع عليهرج النصوص عختل شاذة؛ بحيث نصوص ولو باالستناد إىل أقواال

ُيعد بدعة منكرة وخطرا  جسيم  عىل املجتمعات  ،وتتناقض مع احلقائق الرشعية

حظة أن بعض محلة هذا االجتاه وقعوا فيه بسبب اإلسالمية وثقافتها وقيمها، مع مال

يد غري املنضبط بالضوابط بالتجداهلوس اجلهل باملعايري الضابطة للتفسري أو 

 .الرشعية

يف تبني بعض اجلامعات منهج هذه القراءات،  تجىل بوادر استفحال اخلطرتو

يف ونرش مقوالهتا بمختلف وسائل التبليغ، والتشجيع عىل تناول موضوعاهتا 

رسائل جامعية، ودعوة رموزها إىل املحارضة واإلسهام يف الندوات املشبوهة، 

بعض املؤسسات  رشها بلغات أجنبية، ونترمجة ما كتب من آرائ واإلقبال عىل

 .سمومةبهم امللكت

، ومن وسائل أصبح التصدي لتيار هذه القراءات من فروض الكفاية :اثنياا 

  :ا ييلالتصدي هلذا التيار وحسم خطره م

دعوة احلكومات اإلسالمية إىل مواجهة هذا اخلطر الداهم، وجتلية الفرق  (أ)

امة،  ة الرأي املسؤولة اهلادفة املحرتمة للثوابت،بني حري وبني احلرية املنفلتة اهلدَّ

لكي تقوم هذه احلكومات باختاذ اإلجراءات الالزمة ملراقبة مؤسسات النرش 

العمل عىل تعميق التوعية اإلسالمية ات اإلعالمية، وواملراكز الثقافية واملؤسس

 .والتفسري الصحيحالعامة، ومعرفة معايري االجتهاد الرشعي، 

لإلرشاد إىل التعّمق يف عقد ندوات مناقشة(  لثاختاذ وسائل مناسبة )م (ب)

دراسة علوم الرشيعة ومصطلحاهتا، وتشجيع االجتهاد املنضبط بالضوابط 

  .عهوداهتاللغة العربية ومالرشعية وأصول ا

 .توسيع جمال احلوار املنهجي اإلجيايب مع مَحَلة هذا االجتاه (ج)
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الردود العلمية اجلادة،  فيتشجيع املختصني يف الدراسات اإلسالمية لتكث (د)

 .م يف خمتلف املجاالت، وبخاصة مناهج التعليمومناقشة مقوالهت

ة واحلديث والرشيعة، إىل لعليا يف العقيدتوجيه بعض طلبة الدراسات ا (ـه)

 اجلاد عىل آرائهم اختيار موضوعات رسائلهم اجلامعية يف نرش احلقائق والردِ 

 .ومزاعمهم

سالمي بجدة، مع إنشاء مكتبة ملجمع الفقه اإل عبتكوين فريق عمل تا (ز)

 لكتابة هيدا  ، مت(1)شاملة للمؤلفات يف هذا املوضوع، ترصد ما نرش فيه والردود عليه

ردود اجلادة والتنسيق بني الدارسني فيه ضمن خمتلف مؤسسات البحث يف العامل ال

  .ي وخارجهاإلسالم

 

 

 

    

 
 

                                       
أمهية النهوض بمثل هذا د ك! وهذا يؤال أدري هل نفذت هذه التوصية بإنشاء فريق العمل هذا أم ال (1)

بيشء منه يف هذا البحث املحدود، مع التأكيد عىل رضورة أن يقوم بمثل  العمل الذي حاولت اإلسهام

 .علمية موثوقة كاملجمع الفقهي أو غريه ني، وتتبناه جهةمن الباحثني املختصذلك فريق 
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  املبحث األول

 لبحوث العلمية احملكمةا

الكتابات غري  يف القيمة العلمية عموما  من بدأت بالبحوث املحكمة ألهنا أعىل

وهي رسائل  -كيم  املحكمة، ثم جعلت البحوث املحكمة متسلسلة من األقوى حت

وكانت البداية برسائل الدكتوراه لكوهنا أعىل يف القيمة  -املاجستري والدكتوراه

بحوث حتى يصل البحث لذكر  ،من رسائل املاجستري البحثي العلمية والنضج

، وهي بحوث وأوراق ترتشح بعد التحكيم مترات والندوات العلميةراق املؤوأو

يف  أقل بدرجة من البحوث املنشورةالعادة يف  يكونا هالعلمي هلا، لكن حتكيم

يم كحاملجالت العلمية املحكمة، التي تأيت يف مرحلة وسيطة من حيث قوة الت

 .هذا النحو بناء عىل ذلك العلمي بني النوعني اآلخرين، ولذلك جاء ترتيبها عىل

 رسائل املاجستري والدكتوراه :لع األوالنو

 :رسائل الدكتوراه (أ) 
، ألمحد حممد االجتاه العلمين املعارص يف علوم القرآن الكريم دراسة ونقد -1

 ـه1427مية يف السودان، عام الالفاضل، رسالة دكتوراه يف جامعة أم درمان اإلس

وقد طبعت بعد  ص( 533وتقع يف ) عبدالعزيز حاجي، د. :فرشابإ ،م2006 –

  .(1)ذلك

تأويل النص القرآين بني احلداثة واملعارصة، لعبلة عمريش، رسالة  -2

عة، جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية كلية أصول الدين والرشي ،دكتوراه

 مي.إبراهيم التها د. :بإرشاف ،م2002، عام رئبقسنطينة يف اجلزا

                                       
 .(ص 358وتقع يف ) ،م2008، 1صدرت عن مركز الناقد الثقايف بدمشق، ط (1)
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،  حتليل ونقد -املعارصةالتأويل عند احلداثيني العرب يف الدراسات القرآنية  -3

األردن،  -ملصطفى بن حممد مصطفى احلسن، رسالة دكتوراه يف جامعة الريموك

 .بن إبراهيم الشافعياحممد  د. :رشافبإ ،م2008

مجال البنَّا نموذجا ، لكفاح  -شكالياتهإوالتوظيف احلداثي آليات املرأة  -4

ة العاملية يف ماليزيا، عام يف اجلامعة اإلسالمياه كامل أبو هنُّود، رسالة دكتور

 .(1)وقد طبعت يف العام الذي يليه ،م2011

د الفتاح، رآين يف الثقافة العربية، لعيل عباحلداثة وأثرها يف تأويل النص الق -5

 .م2014 -ـه1435جامعة القاهرة،  -وملعالالة دكتوراه بكلية دار سر

دية آلراء جمددي العرب يف النصوص القرآنية خالل ثالثني ة نقدراس -6

جليالين بن هتامي مفتاح، رسالة دكتوراه بقسم أصول الدين يف كلية  ،عاما  

م، بإرشاف د. فوزي بن 2004جامعة ماليا يف ماليزيا، عام الدراسات اإلسالمية ب

 وانوقد طبعت الرسالة بعد ذلك بعن ص(361)يف وتقع ،درامان شعري

 .(2)دراسة نقدية( -د الثالثة األخرية والقرآن الكريم)احلداثيون العرب يف العقو

بشري دراسة حتليلية نقدية، ألمحد  -دعوى القراءة املعارصة للقرآن الكريم -7

 .م2008لية دار العلوم بالقاهرة، عام قباوة، رسالة دكتوراه، ك

وسف عبداهلل، دراسة موضوعية، لصالح يعقوب ي -والقرآن العلمنيون -8

 ،م1999 – ـه1420لية أصول الدين بجامعة األزهر، عام رسالة دكتوراه، ك

 .ص(681، وتقع يف )إبراهيم عبدالرمحن خليفة د. :بإرشاف

، ملحمد الناسك، اجلابري نموذجا   -للقرآن الكريم عارصةامل القراءات -9

ململكة فاس يف ابمدينة  (ساس)داب والعلوم اإلنسانية آلرسالة دكتوراه يف كلية ا

                                       
 .ص(475وتقع يف ) ،م2012-ـه1433عام  ار ابن حزم بريوت،ود -صدرت عن دار الفاروق بعمن األردن (1)

 .ص( 317وتقع يف ) ،م2007 -ـه1427دمشق،  -دار النهضةصدرت عن  (2)
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عمر د. :، ومناقشةعبد اهلل غازيوي د. :، بإرشافم0152 – ـه1436املغربية، عام 

 .العمريش، د. مجيلة زيانجدية، د. احلسني 

ة للقرآن الكريم يف ضوء ضوابط التفسري، ملحمد املعارص القراءات -10

 ،م2007نان ببريوت لبنان، عام ة اجلعميف جا دكتوراهحممود كالو، رسالة 

 .(1)وقد طبعت بعد ذلك ص( 363املنعم بشنايت، وتقع يف )عبد  د. :بإرشاف

قراءة حتليلية نقدية إلشكالية النص  -احلداثيةالقرآن الكريم والقراءة  -11

وطبعت بعد  ،م2007رسالة دكتوراه عام  للحسن العباقي، عند حممد أركون،

 .(2)ذلك

دراسة نقدية  -رصين يف الفكر العريب املعاطاب القرآخلامناهج حتليل  -12

ل، اه، بجامعة السلطان املوىل سليمن، بني ماللنمذج، ملحمد علواش، رسالة دكتور

 .(3)، وقد طبعت بعد ذلكاتبإرشاف: د. حممد خروب ،م2201املغرب، سنة 

دعوى تارخيية النص  -موقف الفكر العريب العلمين من النص القرآين -13

الة دكتوراه يف الفلسفة اإلسالمية يف رس، احلاج جا ، ألمحد بن إدريس الطعانذونم

حلجر، سيد رزق اد.  :بإرشاف ،م2003كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، عام 

 519وتقع يف ) ،ص(720حسن حنفي، وتقع يف )رة، د.د. حممد عم :ومناقشة

–نيون والقرآن الكريم موقد طبعت بعد ذلك بعد تغيري عنواهنا إىل )العلص( 

(4)(ة النصتارخيي
.  

                                       
د. أبو لبابة الطاهر  :بتقديمص( 335م، يف )2009 – ـه1430، عام صدرت عن دار اليمن بسوريا (1)

 .العزيز بن عيل احلريب و د. عبد ،نيصالح حس

 : مـديـقـتـص( ب203ي )ـف ،م2009ام ـا، عـوريـر بسـات والنشـات للدراسـحـفـن دار صـدرت عـص( 2)

 .د. عبد املجيد الصغري

 .ص( 384يف ) ،م2017لدراسات والنرش بسوريا، عام عن دار صفحات ل صدرت (3)

د د. حمم :بتقديم ،ص(886يف ) ،م2007 ،ـه1428 امع ،1صدرت عن دار ابن حزم يف الرياض، ط (4)

   .عمرة، ود. نور الدين عرت
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 -موقف املدرسة العقلية املعارصة من علوم القرآن وأصول التفسري -14

يف كلية القرآن  دراسة نقدية، ملحمود بن عيل بن أمحد البعداين، رسالة دكتوراه

 ،ـه1435الكريم والدراسات اإلسالمية باجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية، عام 

د. فهد بن عبدالرمحن الرومي، أ :شةومناق ملفي بن ناعم الصاعدي، د.أ :فابإرش

  .(1) يف العام الذي يليهوقد طبعت  د. أمحد بن حممد الرشقاوي،أ

 :النموذج
 -لفكر العريب العلمين من النص القرآينتي عنواهنا )موقف ارسالة الدكتوراه ال

ي طبعها املؤلف ، التاحلاج ناعلطنموذجا ( ألمحد بن إدريس ا دعوى تارخيية النص

 .كم سبقتارخيية النص(  -بعنوان آخر هو )العلمنيون والقرآن الكريم لكبعد ذ

ا األساسية، ة عن الرسالة، أما تقسيمهتـيـات الوراقـلومـمعـت الـقـد سبــوق

 :(2)يـلـا يـي كمـفه

 :وفيه ثالثة فصول ،الرشقالعلمنية من الغرب إىل  :الباب األول

 .نية الغربيةاجلذور التارخيية والفلسفية للعلم :لالفصل األو  

 .العلمنية يف العامل العريب :الفصل الثاين  

 .العلمنية واملفاهيم املتشابكة معها :الفصل الثالث  

 .العلمنية وجدلية العقل والنقل :الفصل الرابع  

 :لوصف وفيه مخسة ،رخيية ومداخلها املعلنةالتا :الباب الثاين

 .ة اجلزئيةالتارخيية الشاملة والتارخيي :لل األوالفص  

 .املدخل األصويل :الفصل الثاين  

                                       
ن يف جملدي ،م2015 – ـه1436، عام 1صدرت عن مركز تفسري للدراسات القرآنية بالرياض، ط (1)

 .ص(1088)

 .(24 -23)ص :ملؤلفمقدمة ا :العلمنيون والقرآن للطعان :انظر (2)
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 .املدخل الكالمي :الفصل الثالث  

 .م القرآنمدخل علو :الفصل الرابع  

 .املدخل احلداثي :الفصل اخلامس  

 :ولوفيه أربعة فص ،احلقيقية للتارخيية وانعكاساهتا األصول :الباب الثالث

 .النزعة اإلنسية :األصل األول :ألولالفصل ا  

 .النزعة املاركسية :األصل الثاين :الفصل الثاين  

 .طيقااهلرمينو :األصل الثالث :الفصل الثالث  

 .انعكاسات التارخيية عىل الرسالة القرآنية :الفصل الرابع  

 :، منها(1)وقد ذكر الباحث يف خامتة بحثه بعض النتائج اهلامة

لقرآن عن طريق التخلص من ا "ية القرآنتارخي" بفكرة العلمنيني دصقم -1

 .بشكل مطلقإخضاعه ألثر الزمان واملكان واملخاطب 

ة املفّرغة من مضامينها احلقيقية، ض املفاهيم اإلسالمياتعمل العلمنيون بع -2

م القرآن، والتأويل، وحقيقتها فلسفات علمنية غربية إنسية كاملقاصد، وعلو

عه ملرجعية ضاإخية، هدفها سلب املرجعية من القرآن وهرمينوطيقو يةومارك

 .اإلنسان والواقع التي هي األصل عندهم

ترشقني وحات أسيادهم الغربيني من املساجرتار العلمنيني ألفكار وأطر -3

تى الشبهات، وإعادة إنتاجها بلغة عرصية ونحوهم ممن يطعنون يف القرآن بش

 .يدةومصادر جد لواودعمها بشواهد وأمثلة وأق

سويق كتاباهتم وأفكارهم ت يف ونداثياحلو ونالعلمني تسلح بهمن أكثر ما  -4

ذلك اطالعهم عىل اللغات امتالكهم لفن العرض والتغليف، وساعدهم عىل 

                                       
 .(845)ص :اخلامتة :لطعانالعلمنيون والقرآن ل :انظر (1)
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ديدة التي ال يعرفها مجهور جلاألجنبية، وتعريب ونحت كثري من املصطلحات ا

 .والتجديداإلبداع  ىلع القراء، فتغرهيم وتوحي هلم بقدرة أولئك

زن يف بحوثها بني الدراسات اإلسالمية أن توا دعوة األقسام األكاديمية يف -5

الساحة ألصحاب  ختلواية العرصية، وأال دراسة الرتاث ودراسة األفكار الواقع

اخلطاب العلمين وأمثاهلم فيحصل بسبب ذلك تلبيس كبري عىل أنصاف املثقفني 

تسلب عقوهلم لقلة علمهم وضعف اجلديدة و تحاالذين تتلقفهم تلك الطرو

   .الفكريةحصانتهم 

 :رسائل املاجستري  )ب(
و زيد نرص حامد أب - املعارصإشكالية قراءة النص القرآين يف الفكر العريب -1

قة يف احلضارة  بحث لنيل شهادة الدراسات إللياس قويسم، نموذجا ، املعمَّ

 -ـه0142 عام بتونس،نة عة الزيتوماج املعهد األعىل ألصول الدين، ،اإلسالمية

 .د. إمحيده النيفرأ  :إرشاف ،م2000

أبو  -آن الكريمتقويم منهجية املدرسة الفكرية احلديثة يف تفسري القر -2

جستري يف كلية مفتاح، رسالة ما التوهاميبن االقاسم احلاج محد نموذجا ، جليالين 

مليزيا، ب العاملية ةيممعارف الوحي والعلوم اإلنسانية يف اجلامعة اإلسال

 .اهلل العاينقهار داود عبد ال عبدد.  :، بإرشاف(1)م1998

دراسة حتليلية نقدية،  -قرآينالتوظيف العلمين للمقاصد يف فهم النص ال -3

فاس، املغرب، عام  -لسليمين، دبلوم الدراسات العليا، كلية اآلدابلعز الدين ا

 .د. حممد رفيع :بإرشاف ،م2007

                                       
مة، يف عددهيانرش ال (1)  ،م2001عام  ،102 - 101 :باحث نفسه يف جملة املسلم املعارص اللبنانية املحكَّ

أبو القاسم "أنه اختار رآن الكريم( ذكر يف مقدمته ة يف تفسري القبحثا  بعنوان )املدرسة الفكرية املعارص

ين املذكورين )يف أكثر من نرش يف العددحث املحكم الذي لب! فالظاهر أن هذا انموذجا   "احلاج محد

 .ص( هو رسالته للمجستري املذكورة يف األعىل، أو لبُّها وخالصتها، واهلل أعلم100
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نقد، ض وعر -رآن الكريمث وموقفه من تفسري القاحلديين مللعالتيار ا -4

كلية م القرآن، حممد هبي الدين الشافعي، رسالة ماجستري يف التفسري وعلوملنى 

 ،م2005عام  ،بجامعة األزهر بالقاهرة -بنات-الدراسات اإلسالمية والعربية 

 .(1) ذلك دعب وقد طبعت ص(559وتقع يف ) حممد إبراهيم الشافعي، أد. :بإرشاف

ريان، رسالة ماجستري يف أمحد ، ملحمد رشيد احلداثة والنص القرآين -5

أمحد خالد يوسف شكري، وتقع يف ف: د. بإرشا ،م1997 عام جلامعة األردنية،ا

 .ص( 323)

عرض ونقد،  -خطابات دعوى فلسفة التأويل اهلرمنيوطيقي للقرآن -6

ألزهر، عام بجامعة ا نيلدلفهمي سامل زبري، رسالة ماجستري يف كلية أصول ا

  .ص( 398الفرماوي، وتقع يف ) ي حسنيعبداحلد.  :بإرشاف ،م2008

لقرآين، ملحمد بن أمحد حتديد املعنى يف النص ا فعالية القراءة وإشكالية -7

م، 2005امعة اجلزائر، عام جهالن، رسالة ماجستري يف كلية اآلداب واللغات بج

(2)طبعت بعد ذلك قدو ص(277) يف القادر بوزيدة، وتقع د. عبد :بإرشاف
.  

نرص حامد أبو زيد، ألسمء حديد، رسالة ص القرآين عند يف تارخيية الن -8

ري يف ختصص نظرية األدب وقضايا النقد، يف قسم اللغة العربية وآداهبا ماجست

 عام سطيف اجلزائر، -جامعة فرحات عباس والعلوم االجتمعية،ة اآلداب بكلي

   .ص(237ارة، وتقع يف )لغني بعبد ا د. :افبإرش ،م 2011 -2010

الرزاق جلديدة للقرآن الكريم يف ضوء ضوابط التفسري، لعبد ءات االقرا -9

اآلداب (، كلية اليبن إسمعيل هرماس، رسالة ماجستري )دبلوم الدراسات الع

يف اململكة املغربية، عام  والعلوم اإلنسانية بجامعة حممد اخلامس يف الرباط

  .وق محادةارف د.أ :فارش، بإم1988

                                       
 .ص( 712يف ) ،ـه4291عام   ،لقاهرةصدرت عن دار اليرس با (1)

 .ص( 323، يف )م2008 عامدار صفحات للنرش، دمشق، صدرت عن  (2)
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نارص يونس حسن صربة،  :دراسة ونقد، إعدادكتاب )الكتاب والقرآن(  -10

أد. فضل حسن  :بإرشاف ،م1995ري يف اجلامعة األردنية عام رسالة ماجست

 .ص(211)عباس، وتقع يف 

املدرسة احلداثية والنص القرآين، لسالمة سلطان راشد بن قبا املهريي،  -11

 إلمارات،ا -ة والدراسات اإلسالمية يف الشارقةالرشيع ةليرسالة ماجستري يف ك

  .حممد مصطفى مسلمأد.  :بإرشاف م،2008عام 

 :النموذج
العلمين احلديث وموقفه من تفسري هي رسالة املاجستري التي عنواهنا )التيار 

قت عرض ونقد( ملنى حممد هبي الدين الشافعي، وقد سب -القرآن الكريم

 :(1)كم ييلساسية، فيمهتا األأما تقس ،ةمعلوماهتا الوراقي

العلمنيني من  ن هدفل: التعريف بالتيار العلمين احلديث وبيااألو الباب

 :اخلوض يف التفسري، وفيه فصول

 .الفصل األول: مفهوم العلمنية ونشأهتا وتطورها  

 .العلمنيني من اخلوض يف التفسري هدف الفصل الثاين:  

 .م التفسري عند العلمنينيلتجديد يف علدعوى ا لطاإب الفصل الثالث:  

 :ربعة فصول، وفيه أآن الكريم وتفسريهقرالشبهات العلمنيني حول الباب الثاين: 

 .الفصل األول: شبهات العلمنيني حول القرآن الكريم  

 .ومفهومه وقواعده والرد عليها ريشبهات العلمنيني حول علم التفسالفصل الثاين:   

تفسري بغريه من العلوم منيني حول عالقة علم ال: شبهات العلالثالث لفصال  

 .والرد عليها

                                       
  .(13)ص :دمتهلة يف مقسيمت البحث كامتقانظر  (1)
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 .الفصـل الرابع: شبهات العلمنيني حول رشوط املفرس وآدابه والرد عليها  

 :، وفيه فصالنالباب الثالث: موقف العلمنيني من مناهج علم التفسري

 .أثورملباالفصل األول: موقف العلمنيني من التفسري   

 .تفسري القرآن بالرأيالفصل الثاين: موقف العلمنيني من   

 :أسباب هتافت أقوال العلمنيني يف التفسري، وفيه ثالثة فصول ع:ابالباب الر

 .الفصل األول: اإلحلاد يف تفسري آيات اهلل  

 .الفصل الثاين: الالمنهجية والقصور املنهجي  

 .الفصل الثالث: التناقض  

 :أمهها عدد من النتائج، من خلصت الباحثة إىلبحث ال ةمتويف خا

ملهم البحث ليس ألحد منهم ختصصا  يف التفسري أو ش ينأن العلمنيني الذ -1

كان حاهلم عىل عكس ، بل أو شيئا  من العلوم الرشعية أو امتالك أدواهتا علومه

 ةضهاملناكانت عالقتهم الوثيقة باملذاهب املنحرفة، واألفكار ذلك؛ حيث 

 .ونحوها، كاإلحلاد والشيوعية ملإلسال

وعكسه،  صاخلا تعميم :يف أطروحاهتم العلمنيني يف التلبيساليب من أس -2

والتالعب بمعاين النصوص، والكذب والتدليس يف املعلومات ومصادرها، ودس 

املعلومات املغلوطة واملنحرفة ضمن معلومات أخرى صحيحة أكثر منها، 

مجيع صحة املوثوقة؛ الستدراج القارئ وإهيامه بتمدة وعاملواإلحالة عىل املصادر 

 .تلك املعلومات

رضورة قيام أهل العلم والدين بالتصدي ألطروحات أولئك والرد عىل  -3

شبهاهتم، بجميع السبل املتاحة، واالنتباه إىل رضورة تفكيك تلك الشبهات وفرز 

املقصود ذي هو لال هو صحيح أيت به لكسب الثقة وختدير املشاعر، من الباط ما

  ق املراد به الباطل. احل بالرتويج لكنه أخفي بني ثنايا
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 احملكمة  العلمية وث اجملالتحب :النوع الثاني
حممد بن من تابعهم يف تفسري القرآن، د. يثة للمسترشقني وات احلداالجتاه -1

 :جامعة الكويت، العدد -سعيد الرسحاين، جملة الرشيعة والدراسات اإلسالمية

  .ص( 60، يقع يف )م2007 -هـ1428م اع ،70

 -"فهم القرآن احلكيم"أرشاط الساعة يف فكر اجلابري من خالل تفسريه  -2
امي حممد هشام حريز، جملة قان، وسد بربراهيم حممد خالعقدية تفسريية، إلدراسة 

عام  ،3العدد:  ،42 :لداجلامعة األردنية، املج -علوم الرشيعة والقانون دراسات

 .ص(12يف ) عيقم، 2015

دراسة نقدية، د. حسان القاري، جملة جامعة دمشق للعلوم  -أنسنة الوحي -3

 .ص(48يقع يف ) م،2010 عام ،2 :العدداالقتصادية والقانونية، 

نظرة نقدية عقدية، د. حسن بن حممد  -تاريخ القراءة اجلديدة للقرآن -4

عام  ،16 :ددعلااألسمري، جملة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية، 

 .ص( 70يقع يف )، م2013 -ـه1434

فهم القرآن "خترصات اجلابري عىل التفسري واملفرسين من خالل كتابه  -5

يز املسند، جملة تبيان للدراسات حممد بن عبد العز، د.نقدية دراسة – "احلكيم

 .ص( 60يقع يف )م، 2016 -ـه1438عام  ،25 :العدد قرآنية،ال

للقرآن دفع القراءات املنحرفة املعارصة يف  هرأثو تعظيم القول يف التفسري -6

 :الكريم، د. إبراهيم بن صالح احلمييض، جملة تبيان للدراسات القرآنية، العدد

 .(1)ص( 39يقع يف )، م2013 -ـه1434م عا ،21

                                       
 املؤمتر العلمي الدويل يف موضوع )القراءاتيوجد بحث بذات العنوان للباحث نفسه ضمن بحوث  (1)

، بالتعاون مع شعبة الدراسات األبحاث احلضاريةترب الدراسات وخم :املعارصة للقرآن الكريم( نظمه

مدينة اجلديدة باململكة املغربية، عام يل، بامعة شعيب الدكاة بجاإلسالمية بكلية اآلداب والعلوم اإلنساني

 =وحيث إن بحوث ذلك املؤمتر مل تنرش فقد قام الباحث بنرشه يف املجلة املذكورة يف ،م2011 -ـه1432
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دراسة  -نرص حامد أبو زيد نموذجا   -احلداثيون العرب والقرآن الكريم -7

 ،69 :املعرفة، العدد ت، جملة إسالميةنصريا مدحمصالح  يف املناهج واألساليب، د.

 .ص( 34، يقع يف )م2012عام 

دراسة  -جا  ذظاهرة الوحي أنمو :احلداثيون العرب وموقفهم من القرآن -8

اجلامعة  -علوم الرشيعة والقانون :الغزاوي، جملة دراساتنقدية، إيمن أمحد 

 .(ص 21)يقع يف م، 2016، عام 1العدد:  ،43 :ألردنية، املجلدا

فيات الفكرية املوجهة للقراءات احلداثية للقرآن الكريم ونقد لاخل -9

المية املعرفة، إس لةأطروحات التسوية بني الكتب املقدسة، د. سعيد شبار، جم

 .ص( 28، يقع يف )م2010عام  ،95 :العدد

حتليل وتعقيب، د. حممد سامل أبو عايص،  -دعوى تارخيية النص القرآين -10

 .ص( 63، يقع يف )م1999 عام لقاهرة،ن بايدالل حولية كلية أصو

بسام اجلمل نموذجا ، د. أمحدي  -شبهات احلداثيني حول أسباب النزول -11

عام  ،22 :القرآنية، العدد للدراسات هد اإلمام الشاطبيلة معاين، جمالشيخ التج

 .ص( 61يقع يف )، ـه1437

هم دة فاعوإي اجلابر -الفهم والتفسري يف مسار التنزيل ومسرية الدعوة -12

م، 2010، عام 20 :العددالرمحن احلاج، جملة املحجة اللبنانية،  عبد القرآن احلكيم،

 .ص( 23يقع يف )

اخلطاب، د. عبد الرزاق هرماس، حولية ليل هج حتومناالكريم القرآن  -13

 .ص( 42، يقع يف )ـه1422، عام 19 :العدد ،كلية الرشيعة جامعة قطر

                                       
ر هذا ور يف النوع التايل من هذا املبحث، لكني أسقطت ذكث املؤمتر املذكىل، وسيأيت رسد بحواألع=

  .شارة إىل ذلك هنااء  باإلواكتف  للتكرارمنعا  البحث هناك، 
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مجال الدين رشيف، جملة إسالمية د.  ،يبرااملعجزة القرآنية يف فكر اجل -14

 .ص( 30، يقع يف )م 2011، عام 66 :ة، العدداملعرف

ني لنرص حامد أبو طاب الالدياءة يف اخلقر -يللوح املقاربة اهلرمسية -15

يقع يف ، م2011عام  ،63 :جملة إسالمية املعرفة، العدد د. حييى رمضان، ،دـزي

 .(1)ص( 36)

آيات األحكام، د. أمحدي الشيخ  راءةقلة بياملنهجية احلداثية العر -16

ادى مج ،23 :تجاين، جملة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية، العددال

 .ص( 39يقع يف ) ،ـه1438آلخرة ا

النص القرآين ومشكل التأويل، لتاج الدين مصطفى، جملة إسالمية  -17

 .ص( 22، يقع يف )م1998عام ، 14املعرفة، العدد: 

  :النموذج
دراسة نقدية عقدية(  -)تاريخ القراءة اجلديدة للقرآنذي عنوانه الحث الب وه

  :- (2) يف مقدمتهكم -الرئيسة هذه أقسامهاألسمري، وللدكتور حسن بن حممد 

حقيقة مفهوم القراءات املعارصة للنص الرشعي )تأصيل  :القسم األول

 :منهجي مقارن(

 :هجياتاملن ةاغصيدوائر االنتمء وأثرها يف  :املبحث األول

 .دائرة األديان ومنهجية التفسري :الدائرة األوىل

 .ق ومنهجية التأويلائرة الِفرَ د :لثانيةالدائرة ا

                                       
القراءة  -النص القرآين :عنوان هذا البحث موجود ضمن بحوث امللتقى الثالث للقرآن الكريم (1)

إن بحوث ذلك املؤمتر مل تنرش فقد قام وحيث  ،م7200املغرب،  -مكناسوالتأويل، املجلس العلمي ب

املؤمتر املذكور يف النوع التايل من هذا  بحوثىل، وسيأيت رسد األعالباحث بنرشه يف املجلة املذكورة يف 

 .املبحث، لكني أسقطت ذكر هذا البحث هناك، منعا  للتكرار، واكتفاء  باإلشارة إىل ذلك هنا

  .(82)ص :(16للدراسات القرآنية، العدد )لشاطبي جملة معهد اإلمام ا :انظر( 2)
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 .دائرة األفكار ومنهجية القراءة :الدائرة الثالثة

 .أصول املنهجيات ومناهج القراءة :املبحث الثاين

 :لرشعينص اللة رصالتاريخ احلديث ملفهوم القراءات املعا :القسم الثاين

 .التفسري )اإلصالح( :املرحلة األوىل

 .أويل )التحديات الوافدة(الت :انيةملرحلة الثا

 :القراءة )دعاوى احلداثة( :الثالثةرحلة امل

 .االسترشاق )التارخيية واللغوية( :أوال      

 .الفلسفة )النقد والتأويل( :ثانيا      

 .يم(فاهملاو اتالعلوم االجتمعية )األدو :ثالثا      

 .ةواقع القراءات املعارص :القسم الثالث

 :(1)ومن نتائج البحث ما ييل

ملها منهجيات مقبولة، اهج مميزة، وهي يف جمتعد مناهج القراءة من -1

وبعضها مفيد يف قراءة ما يناسبها من موضوعات، ويمكن للثقافة اإلسالمية أن 

  .من تعديلاجه تحت متتفاعل معها بعد تنقيتها واستصالحها والقيام ب

فكرية صول الليست حمايدة، بل تتأثر باألاألصل يف تلك املناهج أهنا  -2

ادية والعقالنية، كم تتأثر بأهواء مطبقيها يقها؛ كالعلمنية واملالسائدة عند تطب

وميوهلم واختياراهتم؛ كم ظهر يف التيارات العلمنية العربية وتوظيفها تلك 

العامل  الغريب مما أوجد نفورا  كبريا  عنها يفعها زنم معاملنهجيات بم يتوافق 

 .اإلسالمي

منهجية التفسري  :منهجيات ثثالث فيه رصاع كبري بني تارخينا احلدي -3

الوفية ملعنى النص ودعوة أهلها لإلصالح، ومنهجية التأويل املتصلة باملتشابه 

                                       
 .(138)ص :املرجع السابق :انظر (1)
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وإبراز نفسه  رئقاوسعيها حلل إشكاالت التعارض، ومنهجية القراءة املرتبطة بال

  .ذاته الفكرية من خالهلا

 العلميةحبوث وأوراق املؤمترات والندوات  :النوع الثالث

احد منهم دا  كلَّ وهبم، مفرِ ُعقد مؤمتران خاصان يف موضوع البحث، سأبدأ 

  .ملؤمترات األخرىث ابحوب تلوها، ثم أ(1)بحوثه عىل حدةبذكر 

 :وذلك عىل النحو التايل

قرآن الكرمي( اليت نظمتها مجعية البالغ اجلديدة للءات ار لق)اندوة  (أ)
الرتاث  ، بالتعاون مع خمترب األبحاث والدراسات يفابحملمدية مبدينة فكيك

العلوم اإلنسانية، جامعة حممد األول، بمدينة وجدة اآلداب و اإلسالمي بكلية

  .(2) م2007 -هـ1428ملغرب، عام با

 :يلتاالوقد جاءت بحوثه عىل النحو 

 .الرحيم بودالل عبديقي وأثره يف الدراسات القرآنية، د. هلرمنيوطاه اجتاال -1

 .(3)فؤاد بوعيلأسس القراءة احلداثية للنص القرآين، د.  -2

 .محد الطعانيف اخلطاب القرآين، د. أالوحي أنسنة  -3

                                       
البحوث املطروحة يف هذين املؤمترين وإن كان عناوين بعضها عاما  أو مل يرصح يع أين ذكرت مج األصل (1)

ا ما كان أمينة مرجحة لذكرها، يف عنوانه بموضوع القراءات املعارصة، لكون العنوان العام للمؤمترين قر

 .روجهات النظ تمل تعددوتبقى املسألة اجتهادية وحت ،منها بعده ظاهرا  عن املوضوع فال أذكره

أحد  -فيم كتبه الدكتور أمحد بزوي الضاوي :انظر تقريرا  عن هذه الندوة وحماورها وجلساهتا وبحوثها (2)

ندوة علمية( يف موقع  -اجلديدة الكريم والقراءات حتت عنوان )القرآن -القائمني عىل هذه الندوة

. حممد بولوز، ونرش يف د :تبهالندوة ك ر عن هذه)ملتقى أهل احلديث( عىل الشبكة، وانظر تقريرا  آخ

  .موقع )اجلمعية الدولية للمرتمجني واللغويني العرب(

املنهجية  األسس" بعنوانبحثا  م 2008 -ـه1429عام  ،24نرش الباحث نفسه يف جملة التسامح، العدد:  (3)

األعىل  ملذكور يفلبحث اهر أنه اوالظا ،"حماولة يف التفكيك والتأسيس -للقراءة احلداثية للنص القرآين

نفسه الذي قدمه الباحث للمؤمتر؛ للتقارب الكبري يف العنوان بني البحثني، وربم قام الباحث بنرشه يف 

 .املجلة لعدم نرش بحوث املؤمتر!
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 .لعمراينأمحد ااجلديدة، د. ودعاوى القراءاتالكريم بني جدية قراءة القرآن  -4

 .ملرينياجلياليل د. ا قرآن الكريم،قاصدي للامل ريفستلاضوابط  -5

 .د العزيز فارحعب  احلتمية والعبثية، د.ضوابط تفسري النصوص بني -6

رين، ـاصـمعـن الـيرـكـفـمـعض الـي لبـهـاإلل ابـطـرة للخـراءة معاصـق -7

 .عبد القادر محديد.

  .سعيد شبارقراءة اجلديدة، د.واحلاجة إىل الالقرآن الكريم  -8

 .أزوغري علم، د. إبراهيم القرآن بغيف ل قولا -9

  .أمحد زحافاللسانيات والعلمنية والقرآن، د.  -10

القراءات  مطارحة يف نقد -املرتكزات املقاصدية يف تفسري النص الديني  -11

   .د.حسن يشو املعارصة،

 .د. أمحد محزة ،القةأية ع -مفهوم التفسري والتأويل والقراءة  -12

 .أمحد بزويرآين، د.الق باخطللاملقاربة اللسانية   -13

 .رشيد بلحبيبحلداثية للقرآن الكريم، د. مقاصد القراءة ا  -14

 آن الكرمي(العلمي الدويل يف موضوع )القراءات املعاصرة للقر  ؤمترامل )ب( 

ت خمترب الدراسات واألبحاث احلضارية، بالتعاون مع شعبة الدراسا :نظمه

 اجلديدة ايل، بمدينةة شعيب الدكبجامع يةاناإلسالمية بكلية اآلداب والعلوم اإلنس

 :وقد جاءت بحوثه عىل النحو التايل ،(1)م2011 -ـه1432باململكة املغربية، عام 

أستاذ  -السالم بنهروالب اإلهلي، د. عبد أزمة املنهج يف قراءة اخلطا -1

 غرب.التعليم العايل، جامعة شعيب الدكايل، امل

مجعية التجديد  -صابلقل اجال. طباق التأويل عىل أصل التنزيل، دإ -2

 البحرين. ،الثقافية

                                       
 .(410 -405)ص :( من جملة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية11)املؤمتر يف العدد  تقريرا  عن هذاانظر  (1)
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القراءة العلمنية، د. بني القراءة الرشعية و حكم تنزل آي القرآن ألسباب -3

 السعودية.باحة، جامعة ال -وليد الزهراين

دكتور خلفيات القراءة املعارصة للقرآن الكريم من خالل أعمل األستاذ ال -4

مية، شعبة الدراسات اإلسالرئيس  -ييلإبراهيم عق حممد عابد اجلابري، د.

 اجلديدة، املغرب.

عرض ونقد،  -وطيقية للقراءة املعارصة لآليات القرآنيةياخللفية اهلرمن -5

تاذة باحثة بمركز الدراسات القرآنية التابع للرابطة أس -يفاطمة الزهراء النارصد.

 اط، املغرب.املحمدية للعلمء بالرب

ى عبد اهلل، د. أمحد قاسم مصطفد.  ،ةملعودراسات القرآنية يف عرص الال -6

 جامعة ماليا، ماليزيا.  -كسار

لنرص حامد أيب زيد، د. محر العني  "مفهوم النّص"دراسة نقدية لكتاب  -7

 عسكر، اجلزائر.امعة مج -زهور

يف  قراءة -الفكر العريب املعارص وحماوالت دنيوية النّص القرآين -8

 ، تونس.الزيتونةمعة اج -سماملرجعّيات ويف املآالت، د.إلياس قوي

نحو تأويل كيّل، د. عبد الغني بارة، جامعة  -يف تأويلية فهم النّص القرآين -9

 فرحات عّباس، سطيف، اجلزائر.

دراسة يف  -قرآن الكريم من االسترشاق إىل احلداثةرصة للالقراءات املعا  -10

 .رئازاجلجامعة سطيف،  -الفكرية، د. مسعود بودوخةاألسس املعرفية واخللفيات 

القراءات املعارصة للقرآن حماولة يف نقد األسس واملرتكزات، د. حممد   -11

 جامعة القايض عياض، مراكش، املغرب. -خروبات

م بني اإلبداع واإليديولوجية، د. عبد الكري القراءة احلداثية للقرآن  -12

 امعة شعيب الدكايل، املغرب.أستاذ التعليم العايل، ج -الرحيم مرزوق
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 يف ضوء نظريات القراءة والتلقي، للقرآن الكريمة ديصاقاملالقراءة   -13

 خدجية إيكر، جامعة شعيب الدكايل، اجلديدة، املغرب.د.

يف الرتجيح ومدى انسجامها مع  قراءة يف األسس التي اعتمدها اجلابري  -14

 ردن.جامعة الريموك، األ -اهلل اجليويس عبدلتفسري، د.أصول ا

رؤية نقدية، د. صالح قاسم أمحد  -آنرقالع قراءة حممد عابد اجلابري جلم  -15

 جامعة صنعاء، اليمن. -اخلمري

جامعة  -. إدريس اخلرشافد ،طاب البرشي أية رابطةالقرآن الكريم واخل  -16

 املغرب.ا حممد اخلامس،

 جامعة -وطيقى يف قراءة القرآن املعارصة، د. أندي هاديانتونياملنهج اهلرم  -17

 جاكرتا احلكومية، إندونيسيا.

جامعة حممد  -ءة وإعادة التشكيل، د. فؤاد بوعيل بني القرارآينلقا صنلا  -18

 األول، وجدة، املغرب.

، د. املعارصة للقرآن الكريم يف دول املغرب العريبنظرات يف القراءة   -19

 سليمن، بني مالل، املغرب. جامعة موالي -حممد بن زين العابدين رستم

حممد سامل حممد أبو  ، د.اهادرورصة للقرآن الكريم وءات املعانقد القرا  -20

 امعة قطر.عاصــي، ج

. عزيز أبو أ طيقا احلديثة منهج يف التفسري أم فلسفة يف التأويل،نيواهلرم  -21

 جامعة بيكاردي، فرنسا. -رشع

حممد شحرور من خالل قراءته للقرآن الكريم، د. عز الدين ات هفو  -22

 .برغاملعايل، جامعة شعيب الدكايل، أستاذ التعليم ال -مناري

 :خرىاألندوات الؤمترات و املبحوث يف ال ()ج
يف موقف حممد أركون من القرآن الكريم، د. حممد بن  األثر االسترشاقي -1
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يف الدراسات االسترشاقية، جممع امللك فهد سعيد الرسحاين، ندوة القرآن الكريم 

 .ص( 77م، يقع يف )2006 -ـه1427 عام املدينة النبوية،لطباعة املصحف ب

دالالت النص القرآين بني السلف واملنهج ل وأثرها يف زوالناب سبأ  -2

رخيي املعارص، د. سيد سالم عبد الرشيد سالم، مؤمتر النص الرشعي القضايا التا

، يقع ـه1438 عام الرشيعة والدراسات اإلسالمية بجامعة القصيم،كلية  -واملنهج

 .(1)ص( 35يف )

عمل حممد أركون أ -ينآقرالوالتاريخ يف مواجهة النص  نيةالتارخيا -3

مؤمتر القرآن الكريم واجلهود املبذولة يف خدمته، ، ين الصغرينموذجا ، د. نور الد

 .م3020-هـ1424 عام جامعة الشارقة، -كلية الرشيعة

الرؤية واملنهج )حممد عابد اجلابري  -التأويل احلداثي للقرآن الكريم -4

كلية  قضايا واملنهج،الي علرشا متر النصعبد الكبري محيدي، مؤ د. ،نموذجا (

 .ص( 39، يقع يف )ـه1438 عام اإلسالمية بجامعة القصيم،الرشيعة والدراسات 

املعرفية ودعوى القراءات الرتادف يف القرآن بني منظور منهجية القرآن  -5

جامعة احلسن  الزهراء النارصي، ندوة بالغة النص القرآين، احلداثية، د. فاطمة

 -ـه1433عام  املحمدية، املغرب،ب يةاإلنسان وملعلوا ابكلية اآلد الثاين،

 .ص( 30م، يقع يف )2012

، قراءة يف جتربة حممد أركون -نسقية والسياقيةالتفسري يف ضوء املناهج ال -6

رش: التجديد يف حركة التفسري د. حممود بن راس، امللتقى الدويل اخلامس ع

 .م2014 -ـه1435عام ،زائرجلبار جامعة أدرا املناهج والثمرات، األصول -املعارصة

                                       
بحوث السبعة األخرى اآلتية ضمن هذه القائمة من بحوث املؤمتر نفسه نرشت ضمن ا البحث والهذ (1)

واقع رة يف عدد من املمصوسجل بحوث املؤمتر املذكور يف ثالثة أجزاء مطبوعة، كم يوجد منها نسخة 

إلسالمية ات اعة والدراسعىل الشبكة، منها الصفحة اخلاصة للمؤمتر ضمن املوقع الرسمي لكلية الرشي

 .امعة القصيمبج
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عمر، بحث يف املنهج، د. حممد بن  -احلداثيون العرب والرتاث التفسريي -7

 -كلية اآلداب سايس االستنباط، ،همالف ،البنية -اخلطاب القرآين :الندوة الدولية

 .(1)م2013 عام املغرب، ،فاس

 هتاقاطلمن -ء مناهج العلوم اإلنسانيةدعوى فهم القرآن الكريم يف ضو -8

الرزاق هرماس، املؤمتر الدويل لتطوير الدراسات  عبد ، د.قتها وآفاقهاقيوح

 .م2013 -ـه1434 عام ،اضالري - القرآنية

ب النزول، د. خمتار قراءة نقدية يف أسبا -رآنالرؤية احلداثية لفهم الق -9

 -ة التفسري املعارصةنصرية، امللتقى الدويل اخلامس عرش: التجديد يف حرك

 .(2)م2014 -ـه1435 عام ثمرات، جامعة أدرار باجلزائر،ج والهاناملاألصول 

ضوابط إعمل التعليل املقاصدي يف فهم النص القرآين )التوظيف   -10

متر عبد السالم سليمين، مؤ خلمر بنليلية نقدية، د. عز الدين بن االعلمين( دراسة حت

امعة ة بجميالسإلاكلية الرشيعة والدراسات  ،النص الرشعي القضايا واملنهج

 .ص( 43، يقع يف )ـه1438 عام القصيم،

جتهاد املنضبط والتَّجديد ثي للنص الديني بني دعاوى االالفهم احلدا  -11

فهم القرآن والسنة عىل  :ستم، امللتقى الدويلزين العابدين رت، د. حممد بن لِ املتف

 عام ،ئرزااجل ،قسنطينة -عبد القادر ضوء علوم العرص ومعارفه، جامعة األمري

 .(3)ص( 29، يقع يف )م2011 -هـ4331

                                       
ملتقى أهل التفسري، حيمل عنوان  :م، ملخصا  لبحثه املذكور يف2014 -ـه1435نرش الباحث عام  (1)

  .البحث نفسه

، بموضوع حيمل ـه1433ملتقى أهل التفسري، عام  :را  يفبحوثه منشوملؤمتر وانظر تقريرا  عن هذا ا (2)

  .عنوان املؤمتر نفسه

ملتقى أهل التفسري، حيمل عنوان  :م، ملخصا  لبحثه املذكور يف2011 -ـه1433حث عام انرش الب (3)

 .البحث نفسه
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الفهم احلداثي للنص القرآين، د. اجليالين بن التوهامي مفتاح، مؤمتر   -12

 .(1)م2006 عام اليزيا،مناهج التفسري ورشح احلديث، م

محادي دراسة حتليلية نقدية، د. -القراءات احلداثية للقرآن الكريم  -13

 -حركة التفسري املعارصةد يف يدتجاللتقى الدويل اخلامس عرش: هواري، امل

م، يقع 2014 -ـه1435 عام ة أدرار باجلزائر،ناهج والثمرات، جامعاألصول امل

 .ص( 28يف )

عرض  -األركوين أنموذجا  املرشوع  -نص القرآينالقراءة التارخيية لل  -14

كلية الرشيعة  املنهج،متر النص الرشعي القضايا وونقد، د. غنية املكي بوحوش، مؤ

 .ص( 37، يقع يف )ـه1438 عام مية بجامعة القصيم،سالاإلت اسرالدوا

دراسة حتليلية  -حممد أركون أنموذجا   -القراءة التارخيية للنص القرآين  -15

. بلعالية حممد، امللتقى الدويل اخلامس عرش: التجديد يف حركة التفسري نقدية، د

 -ـه5143 امع ،رئات، جامعة أدرار باجلزااألصول املناهج والثمر -املعارصة

 .م2014

يدة للقرآن الكريم بني املنهج الصحيح واالنحراف امليسء، القراءة اجلد  -16

 ،16 :سالمي الدويل، الدورةعيادة بن أيوب الكبييس، مؤمتر جممع الفقه اإلد.

 .(2)ص( 39، يقع يف )م2005 عام ديب، -اإلمارات العربية املتحدة

                                       
، ـه1427، عام (2) :ت القرآنية، العددهد اإلمام الشاطبي للدراساانظر تقريرا  عن هذا املؤمتر يف جملة مع (1)

 .(383)ص

، طبعت يف جملة جممع الفقه ذكورة يف األعىلململؤمتر نفسه اهذا البحث والبحوث األربعة التالية له يف ا (2)

وأعداد املجلة مرفوعة  ،م2007 -ـه1428عام  ،1اجلزء الثاين، ط ،(16) :اإلسالمي الدويل، العدد

ثني آخرين قدما للمؤمتر أين أعرضت عن ذكر بح ( عىل الشبكة، علم  مصورة عىل موقع )املكتبة العلمية

ري، وكالمها إيرانيان من الشيعة اإلمامية ي، وحسن اجلواهلتسخريحممد عيل ا :نفسه، قدمهم كل من

 .)الرافضة( ومل أذكرمها التزاما  بحدود هذا البحث
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منهجية، د. قطب ية رؤ -يةيننصوص الددة للقرآن والالقراءة اجلدي  -17

، اإلمارات العربية 16 :الدورةنو، مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدويل، ى سامصطف

 ص(. 43)م، يقع يف 2005 عام ديب، -ةداملتح

القراءة اجلديدة للقرآن وللنصوص الدينية، د. عبد الستار فتح اهلل سعيد،   -18

 ديب، -ةدلعربية املتحات اارمإلا ،16 :الدورةالدويل،  مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي

 ص(. 38م، يقع يف )2005 عام

القراءة اجلديدة للنص الديني، د. عبد املجيد النجار، مؤمتر جممع الفقه   -19

، يقع م2005 عام ديب، -ةداإلمارات العربية املتح ،16، الدورة: ي الدويلاإلسالم

 .(1) ص( 68يف )

هلادي حممد بن اد. ا، هتوالص الوحي ومناقشة مقالقراءة اجلديدة لنصو  -20

اإلمارات العربية  ،16 :أبو األجفان، مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدويل، الدورة

 .(ص 85يف )م، يقع 2005 عام ديب، -املتحدة

دراسة نظرية حول املفهوم والنشأة  -القراءة احلداثية للنص القرآين  -21

اثة واهلوية دل احلحوة يولة دالنارصي، ندو فاطمة الزهراء هداف، د.والسمت واأل

 عام املغرب، -ددة بجامعة حممد األولكلية التخصصات املتعالثقافية أية عالقة، 

  .(2)م2011

امللتقى  ،ا ، د. مروان معزيملرشوع احلداثي أنموذجا -قراءة النص القرآين  -22

ملناهج األصول ا -الدويل اخلامس عرش: التجديد يف حركة التفسري املعارصة

 .م2014 -ـه1435 عام ر باجلزائر،ة أدراعمجا، والثمرات

قراءة يف ضوابط التأويل وأبعاده املنهجية يف الدراسات القرآنية املعارصة،   -23

                                       
 .م2006ية، عام صدر البحث يف كتاب مستقل، عن دار الراية للتنمية الفكر (1)

 نفسه. نوان البحثم، بع2011 -ـه1432موقع ملتقى أهل التفسري، عام نرشته الباحثة يف  (2)
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املعهد  العلواين، مؤمتر التطورات احلديثة يف دراسة القرآن الكريم،د. رقية طه جابر 

 يقع يف ،م6002 عام بريوت، ،العاملي للفكر اإلسالمي، وامللتقى الفكري لإلبداع

  .ص( 25)

لية العلمنية أو النص واللعب احلر، د. أمحد بن القرآن الكريم والتأوي  -24

راسة القرآن الكريم، املعهد العاملي إدريس الطعان، مؤمتر التطورات احلديثة يف د

 .(1)م2006 عام ى الفكري لإلبداع، بريوت،للفكر اإلسالمي، وامللتق

 -امد أيب زيديم عند نرص حن الكرآرلقل هلرمنيوطيقيةقواعد القراءة ا  -25

ر النص الرشعي القضايا قراءة نقدية للمناهج والنمذج، د. فالح خري الدين، مؤمت

، يقع ـه1438اإلسالمية بجامعة القصيم، عام ات عة والدراسكلية الرشيواملنهج، 

 .ص( 37يف )

 يةنلفيقة العلمقراءة يف الت -من قضية خلق القرآن إىل أنسنة الوحي  -26

إدريس الطعان، مؤمتر التعامل مع النصوص الرشعية )القرآن  ، د. أمحد بناجلديدة

 -ـه1429 عام ية،اجلامعة األردن -واحلديث( عند املعارصين، كلية الرشيعة

 .ص( 27، يقع يف )م2008

تنظريا  وتطبيقا ، د.  -املنهج التارخيي يف فهم النص القرآين عند أمني اخلويل  -27

كلية الرشيعة  متر النص الرشعي القضايا واملنهج،، مؤالبخاري اهللمد بن عبد حم

 .ص( 41، يقع يف )ـه1438اإلسالمية بجامعة القصيم، عام والدراسات 

تاب قراءة يف ك -مع النص القرآين حسب ترتيب النزول لتعاملمنهج ا  -28

عامل مع ، د. سليمن حممد الدقور، مؤمتر التاجلابري )فهم القرآن احلكيم(

اجلامعة  -كلية الرشيعة، حلديث( عند املعارصينة )القرآن واالرشعي صصولنا

  ص( 34، يقع يف )م2008 -ـه1429 عام األردنية،

                                       
 .م، بعنوان البحث نفسه2006ث يف موقع منتدى التوحيد، عام نرشه الباح( 1)
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وله واجتاهاته وغاياته، د. حممد أص -قد النص القرآيناملنهج احلداثي يف ن  -29

 كلية هج،واملنمتر النص الرشعي القضايا عبد الدايم عيل سليمن حممد اجلندي، مؤ

 .ص( 39، يقع يف )ـه1438اإلسالمية بجامعة القصيم، عام دراسات يعة واللرشا

ركون وحممد أ (1)حامد أبو زيد -النص القرآين يف املقاربات التأويلية  -30

، د. عمر حالسة، مؤعيِ  كلية الرشيعة  متر النص الرشعي القضايا واملنهج،نة 

 .ص( 92) يف، يقع ـه1438 اإلسالمية بجامعة القصيم،والدراسات 

اسرتاتيجيات القراءة املحدثة، ملحمد زاهد جول، املؤمتر  -النص والتأويل  -31

 األردن، -رصين، عمنالتعامل مع النصوص الرشعية عند املعا :العلمي الدويل

 . (2)ص( 33، يقع يف )م2008 -ـه1429 عام

 :النموذج
ول د يف يمآن الكرنظرات يف القراءة املعارصة للقرهو البحث الذي عنوانه )

وقد جاءت عنارصه ، بن زين العابدين رستما( للدكتور حممد غرب العريبامل

  :(3)الرئيسة كالتايل

ريم يف بلدان رة القراءة املعارصة للقرآن الكنبذة عن البدايات األوىل لظاه -

 .املغرب العريب

 .اجلديدة للنص القرآين يف املغرب العريبرموز وأعالم القراءة  -

حلداثية للقرآن الكريم يف بلدان املعرفية للقراءة ا األسسو تياظرأهم الن -

 .املغرب العريب

                                       
ذا االسم هكذا سمه الباحث يف املصدر، ليس يف العنوان فقط بل يف أثناء البحث أيضا ، وال خيفى أن ه (1)

ظاهر !! وال أبو زيد( ملرصي املقصود بل ألبيه، ألن اسمه هو )نرص حامديد( ليس للمفكر ا)حامد أبو ز

 .من الباحث أن ذلك وهم

 .(230-198)م، ص2009جملة التسامح، سلطنة عمن، نرش يف  (2)

  .م، بعنوان البحث نفسه2011 -ـه1432نرشه الباحث يف ملتقى أهل التفسري، عام  (3)
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 نص القرآين يف املغرب العريب.تقويم ونقد املناهج املعارصة للقراءة اجلديدة لل -

 :ومن النتائج التي سجلها الباحث يف خامتته

كأركون  -اءة احلداثية للنص القرآين يف املغرب العريبزعمء القر -1

ع القرائي يف العامل العريب، إذ ختطت ا النوالرواد األوائل هلذ من -يرباجلوا

رشق العامل العريب، بحوثهم املغرب، لكي تصل إىل ساحة البحث والثقافة يف م

 .فأثمرت هناك بحوثا ودراسات سارت عىل درهبم، ونسجت عىل منواهلم

 من ثريٍ راءات كانت بحوث ودراسات ومناهج االسترشاق حارضة يف قك -2

ح بذلك بعُض أصحاب هذه النمذج مثل حث، ولذج املذكورة يف البالنم قد رصَّ

ؤالء وإن مل يرصح عالنية حممد أركون الذي ينوه بمنهج املسترشقني، وبعُض ه

صادٌر عن خلفية بالتأثر، فظاهٌر من آرائه بخصوص القرآن الكريم وتفسريه أنه 

لكريم ملدخله إىل القرآن النقد ا فكشي بري الذاسترشاقية كحال حممد عابد اجلا

 .بروز األثر االسترشاقي يف ثناياه

آين، أن يصل استطاع كثري من مشاريع هذه القراءات املغاربية للنص القر -3

رب، وذلك بفضل وسائل النرش إىل مجهور عريض من املثقفني يف املرشق واملغ

صيت، عة الئاذ نرشم دور املعتمدة من قبل أصحاب هذه املشاريع، إذ تنرش هل

احلداثية يف تكوين جيل من املثقفني كم أفلحت هذه املشاريع واسعة البث. وقنوات 

أ هؤالء الدائرين يف فلك منشئيها، والصاد رين عن أطروحاهتم وقناعاهتم، وتبوَّ

 .هامة يف اجلامعات واملؤسسات الثقافية التالميذ واألنصار مناصب

 

 

 
 



 (ه1440دى اآلخرة )مجا       العشرون  و  سابعالدد عال نية    لقرآجملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات ا

411 

 انيثالث املبح

 والكتابات غري احملكمة حوثالب
ة، ونوع رابع ملحق هبا، وقد رتبتها ث ثالثة أنواع حقيقييندرج حتت هذا املبح

  :بحسب قيمتها العلمية، عىل النحو التايل

 .وعةالكتب والدراسات املطب :النوع األول

 .مقاالت املجالت غري املحكمة :النوع الثاين

 .نتديات اإللكرتونيةقع واملاوملا الكتابات يف :النوع الثالث

 .والربامج الثقافية حارضات واللقاءاتامل :النوع الرابع

 والدراسات املطبوعة الكتب :األولالنوع 
فان واجلايب، أمون اجلوجيايت، نرش: اجلألسس اخلارسة للقراءة املعارصة، ملا -1

 م.1993ص، قرب -ليمسول

ملاهر املنجد، دار نقدية،  سةراد -اإلشكالية املنهجية يف الكتاب والقرآن -2

 .ص( 192)م، يقع يف 1994 ،1 سوريا، طكر املعارص يفالف

نقد لغوي لكتاب الكتاب والقرآن، ليوسف الصيداوي،  -بيضة الديك -3

 .ص( 264، يقع يف )املطبعة التعاونية، دمشق

ين، دار القلم، لعبد الرمحن حسن حبنكة امليدا ،تحريف املعارص يف الدينلا -4

  .ص( 244م، يقع يف )1997 -ـه1814دمشق، 

حمد فريز منفيخي، دار مل ،كتاب والقرآن(لكتاب )ال تقويم علمي -5

 .ص( 96م، بقع يف )1993بريوت،  -الرشيد

ف للنرش شواال :الشواف، نرش طاهر ملنري حممد ،هتافت القراءة املعارصة -6

 ، يقع يفم2004دار قتيبة، ثم عن  ،م1993قربص،  -والدراسات، ليمسول

 .ص( 608)
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أمحد قوشتي ة، د. ــديـقـدراسة ن -زولـاب النـي ألسبـانـلمـف العـيـوظـتال -7

 ، يقع يفـه1438الرياض،  -لبحوث والدراساتعبد الرحيم، مركز البيان ل

 .ص(478)

نحو دراسة نقدية للتأويالت املعارصة،  -اخلطاب القرآين ومناهج التأويل -8

ة، بالرابطة ز الدراسات القرآنيكرم اتالرمحن بودرع، ضمن منشور للدكتور عبد

 .ص(269م، يقع يف )2013 -ـه1434 وجدة، املغرب، عام -لمءاملحمدية للع

بيان، دار ظوالقرآن، لنشأة عن قراءة معارصة للكتاب  -؟!! ذاك رد -9

 .ص(143م، يقع يف )1992 -ـه1412دمشق،  -قتيبة

 -السالم ارد ،ةرقرآن الكريم، د. حممد عمرد افرتاءات اجلابري عىل ال  -10

 .ص(224م، يقع يف )2011القاهرة، 

كتاب )الكتاب والقرآن قراءة معارصة(، لنشأة ظبيان،  (1)الرد الشايف عن  -11

 .ص(160قع يف )، ي(2)م 1998 -ـه1418دمشق،  -دار التقدم

دراسة  -القراءات احلداثية للقرآن الكريم ومناهج نقد الكتاب املقدس  -12

سات التابع ملجلة البيان، م، مركز البحوث والدراالَّ لكحتليلية نقدية، د. يوسف ا

 .ص( 96يقع يف )، ـه1434

الشبه االسترشاقية يف كتاب مدخل إىل القرآن الكريم ملحمد عابد   -13

ة، لعبد السالم البكاري والصديق بوعالم. الدار العربية نقدي رؤية -اجلابري

 -ات االختالفرونشم الرباط، -للنرش والتوزيع بريوت، دار األمان -للعلوم

 .ص(374، يقع يف )م2009 -ـه1430ئر، اجلزا

                                       
، عكس املعنىالكتاب املوجود يف غالفه، وهذا االستعمل غري دقيق بل ينوان هكذا هي )عن( يف ع (1)

 .للمعنى املراد ح استعمل )عىل(والصحي

تغيري العنوان، أم هو كتاب  ( للمؤلف نفسه مع9ال أدري هل هذا الكتاب هو الكتاب السابق برقم ) (2)

 لصفحات.وال سيم مع تقارهبم يف عدد ا ؟جديد
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حتليل ونقد، للدكتور أمحد بوعود،  -الظاهرة القرآنية عند حممد أركون  -14

 .ص(233، يقع يف )م2010 غرب،امل ،ضمن سلسلة كتاب الزمن

اء احلداثيني دراسة حتليلية نقدية ألر -علوم القرآن يف املنظور احلداثي  -15

ن ، ثم عبريوت -ود، دار الكتاب اجلديدم، للدكتور أمحد بوعحول القرآن الكري

 .ص( 231، يقع يف )م2015القاهرة،  -ودار الكلمة للنرش والتوزيعدار الكتاب املغريب 

الرد عىل اخلليل عبد الكريم، منصور أبو  -نسنة القرآننيون وأالعلم  -16

 .ص(167م، يقع يف )2010ة، القاهر -مكتبة النافذة شافعي،

العقيدة، ملحمد سامل ة احلداثية للنص القرآين وأثرها يف قضايا القراء  -17

يقع  ،م2016 -ـه1437 ،1القاهرة، ط -يعالنعيمي، مرص العربية للنرش والتوز

  .ص(831يف )

راءة املعارصة للقرآن يف امليزان ألمحد عمران، دار النفائس، بريوت، الق  -18

 .ص(528يف ) ، يقعم1995، 1ط

ملحمد عمرة،  ،اإلسالميديني بني التأويل الغريب والتأويل قراءة النص ال  -19

م، ثم عن دار السالم 2006 -هـ 1427، 1القاهرة، ط -مكتبة الرشوق الدولية

 .ص(144يقع يف ) ،م2012، 1ط القاهرة، -رتمجةوالتوزيع والللطباعة والنرش 

 -رصأبو خليل، دار الفكر املعا قراءة علمية للقراءات املعارصة، لشوقي  -20

 .ص(69يقع يف ) م.1990دمشق، 

، 1األردن، ط -القرآن وأوهام القراءة املعارصة، جلواد عفانه، دار البشري  -21

م، يقع يف 2000عام بريوت،  -والنرشم، ثم عن مؤسسة الرسالة للطباعة 1994

  .ص( 525)

 -اإلسالمياملاركسالمية والقرآن، ملحمد صياح املعرواي، املكتب   -22

 .ص( 1014)ص  م، يقع يف2000-ـه1421، 1، طبريوت
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النص القرآين من هتافت القراءة إىل أفق التدبر، لقطب الريسوين،   -23

 .ص( 574ع يف )، يقم 2010منشورات وزارة األوقاف املغربية، عام 

دراسة يف ضوء التأويليات  -ص وآليات الفهم يف علوم القرآن الكريمالن  -24

 .ص( 392م، يقع يف )2013د، د احلريش، دار الكتاب اجلدياملعارصة، ملحم

سعفان، دار هجمة علمنية جديدة وحماكمة النص القرآين، لكامل   -25

 .ص( 300م، يقع يف )1998 ،1الفضيلة، ط

ر البيارق، جتريح، محيد سمري، دانقد و -والنص القرآين اهلريمينوطيقا  -26

 .ص( 32م، يقع يف )2001األردن،  -عمن

 :النموذج
هتافت القراءة إىل أفق التدبر( لقطب الريسوين،  هو كتاب )النص القرآين من

 :(1)وقد جاءت األقسام الرئيسة له عىل النحو التايل

حو نموذج ن :سلمنيعلمء املآين عند )ضوابط تفسري النص القر :الفصل األول

 :( وحتته ثالثة مباحثللمفرس األمثل

 .لتأهيليف بيان ضوابط ا :املبحث األول   

 .يف بيان ضوابط التأويل :املبحث الثاين   

 .يف بيان ضوابط الفهم والتنزيل :املبحث الثالث   

وحتته ثمنية  ؤية نقدية(ر :دثنيالقدامى واملح )مزالق املفرسين :الفصل الثاين

 حث: مبا

 .تسلط العقل عىل النص :املبحث األول   

 .التعصب املذهبي :املبحث الثاين   

 .عن الرواية والسمع االستغناء باللغة :ث الثالثاملبح

                                       
 .(12 -11)ص :ملؤلفمقدمة ا :لقطب الريسوين ،لقرآين من هتافت القراءة إىل أفق التدبرص االن :انظر (1)



 (ه1440دى اآلخرة )مجا       العشرون  و  سابعالدد عال نية    لقرآجملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات ا

415 

 األخذ باألحاديث الضعيفة واملوضوعة.  :املبحث الرابع

 .خذ باإلرسائيلياتاأل :املبحث اخلامس

 .األقوال التفسريية الشاذةاألخذ ب :املبحث السادس

 .شاريالغلو يف التفسري اإل :ث السابعاملبح

 .العلميالتكلف يف التفسري  :املبحث الثامن

وحتته  (؟م تبديلتأويل أ :املعارصة للنص القرآين راءاتق)ال :الفصل الثالث

  :ثمنية مباحث

 .حممد أركون أنموذجا   :القراءة التارخيية :ملبحث األولا  

 .نرص حامد أبوزيد أنموذجا   :القراءة اهلرمنيوطيقية :املبحث الثاين  

 .حممد شحرور أنموذجا   :ةيالقراءة اللغوية التشطري :املبحث الثالث  

 .ذجا  آمنة ودود أنمو :القراءة النسوية للنص القرآين :املبحث الرابع  

 .روافد القراءة املعارصة للنص القرآين :املبحث اخلامس  

 .أسباب هتافت القراءة املعارصة للنص القرآين :بحث السادسامل  

 .ينمقاصد القراءة املعارصة للنص القرآ :املبحث السابع  

 .ت واستنتاجاتموازنا :املبحث الثامن  

 مدخل إىل عمل التدبر( :القرآينلراشدة للنص )ضوابط القراءة ا :الفصل الرابع

  :وحتته ثالثة مباحث

  .آداب القراءة الراشدة للنص القرآين :ولاملبحث األ  

  .قواعد القراءة الراشدة للنص القرآين :الثايناملبحث   

  .القرآينوارم القراءة الراشدة للنص خ :املبحث الثالث  

 :لكاتب دراستهومن النتائج التي ختم هبا ا

إن أحالف القراءة احلداثية وأرساء املناهج احلداثية متواطئون عىل خلع  -1
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سمل القداسة عن النص القرآين، ووسيلتهم إىل ذلك إثبات تارخييته من جهة، أ

ف من القطيعة بني القرآن واملصح لومساواته بالتوراة واإلنجيل من جهة، وافتعا

 .جهة ثالثة

ة واملعنى، وانحالل حبوة املنهج، إذ رصة بضياع اهلويتتسم القراءة املعا -2

ع يف مسارب منهجية شتى، إيمن ا  بـــ )التعددية( و)تالقح الصيغ( و)تكامل تتسكَّ

فسه ناألبعاد( وهي ذرائع تؤول يف النهاية إىل تلفيق تتجانف عنه طبيعة املنهج 

ل ع  .ليهوطبيعة النص املنزَّ

 ج قراءة مبدعة إال بانطالق املفرس من ثالثةال ينت إن تفسري النص القرآين -3

واعد السرب والتأويل، وتوقي مراعاة آداب التعامل معه، واألخذ بق :منطلقات

  .حماذير التحريف واإلحلاد يف آيات اهلل تعاىل

 ةغري احملكم التمقاالت اجمل :النوع الثاني
لة املسلم طاب العلمين، د. أمحد الطعان، جمانتهاك قداسة القرآن يف اخل -1

  .م2005، عام 115 :املعارص، العدد

تقاطعات خطرة يف درب القراءات املعارصة، الدكتور شوقي أبو خليل،  -2

 .م1991، عام 43 :جملة هنج اإلسالم، العدد

 عام حلياة،اصحيفة القرآن، عبد الرمحن احلاج، اجلابري وإعادة فهم  -3

  .م2010 -ـه1431

ارصة، الدكتور حممد سعيد رمضان اخللفية اليهودية لشعار قراءة مع -4

 .م1990، عام 42 :البوطي، جملة هنج اإلسالم، العدد

دراسة وحتليل لكتاب )هتافت القراءة املعارصة( ملؤلفه الدكتور منري  -5

 .م1994عام ، 85 :شيخاين، جملة هنج اإلسالم، العدد الشواف، للدكتور حممد
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 :ادة، جملة الناقد، العددطارق زيلسيم وغرابة يف التأويل، طرافة يف التق -6

 .م1992 عام ،45

كريم( للدكتور اجلابري، د. غازي قراءة يف كتاب )مدخل إىل القرآن ال -7

 .م2010عام  ،280 :لندن، العدد -التوبة، جملة البيان

الت من مخس اسلسلة مق -قراءة نقدية يف مؤلف الكتاب والقرآن -8

 -1991 عام ،50-46 :عداديق ياسني، جملة هنج اإلسالم، األحلقات، ملحمد شف

 .م1992

 -أمحد سعيد نوفل، جملة البيان قراءة نقدية ملدخل اجلابري للقرآن، د. -9

 .م2010 -ـه1432، عام 281 :لندن، العدد

 -ءسن بدران، جملة اللقاحلىل ضوء القراءة التارخيانية، القرآن الكريم ع -10

  .م2008 عام ،14 -13 :هيئة علمء بريوت، العدد

 .م2014 عام ،14 :عددالنوال العيد، صحيفة احلياة، د. ون اجلدد، املفرس -11

الرمحن احلاج  املناهج املعارصة يف تفسري القرآن الكريم وتأويله، لعبد -12

  .م2003 -هـ 1424ة املسجد، العدد األول، عام رسالجملة إبراهيم، 

 د. حممد حممود كالو،، بادئ ؟عارصة للقرآن حتلل من اململت اهل القراءا -13

 .م2010عام جملة منار اإلسالم، 

 :النموذج
أمحد سعيد نوفل، حيث  :للدكتوراءة نقدية ملدخل اجلابري للقرآن( مقال )قر

يف هذه القراءة النقدية املخترصة عىل القسم الثالث  ذكر يف مقدمة املقال أنه سيقترص

املقال اءت العناوين الفرعية هلذا ، وقد جي )القصص يف القرآن(ابرمن مدخل اجل

 :(1)عىل النحو التايل

                                       
 .م2010 -ـه1432عام  ،(281) :جملة البيان، العدد :انظر (1)
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 .حة عن اجلابريمل :استهالل

 .اعتبار القصَّ القرآين نوعا  من رضب املثل :أوال  

 .ي يعطيها القرآن وحدهاالقتصار عىل املادة الت :ثانيا  

 .القصص القرآين واحلقيقة التارخيية :ثالثا  

  :، مهاكتابه عىل أسلوب اجلابري يف وظتنيملحر الكاتب يف آخر املقال د ذكوق

 .عدم توقريه للقرآن الكريم، واستعمل عبارات تتناىف مع إجالله وتعظيمه -1

، كتقريره التطابق إىل تقريره لبعض احلقائق وكأهنا مسلمت وحقائق هنائية -2

مع ما جاء يف التوراة  لائيالقصص القرآين عن أنبياء بني إرس معظمبني حدٍّ كبري 

 .يلنجواإل

 الكتابات يف املواقع واملنتديات اإللكرتونية :الثالثالنوع 

، د. حممد سامل سعد حممد شحرور نموذجا   -شكالية فهم النص القرآينإ -1

 .م2004رابطة أدباء الشام، موقع اهلل، 

 فكار عفنة، حممد كالو، ملتقى ألهلأ...األنسنة والعقلنة واألرخنة -2

 .م2007 -ـه1428سري، التف

نموذج حممد أركون، لعبد  -ت يف نقد القراءات املعارصة للقرآنأولويا -3

 .م2013 -ـه1434ادر حمجويب، ملتقى أهل التفسري، الق

أيديولوجيا احلداثة يف ظاهرة القراءة املعارصة للقرآن، لعبد الرمحن احلاج،  -4

 .م2011يوم اإللكرتوين، موقع احلوار ال

ر بمركز سلف للبحوث هيئة التحري :لقرآين، إعدادلنص اتارخيية ا -5

م براهيم السعيدي، وهي الورقة رقوالدراسات، وهو بإرشاف الدكتور حممد بن إ

وتوجد بصيغة مصورة عىل موقع املركز  ( ضمن سلسلة )أوراق علمية(10)

 .ـه1438 كرتوين،اإلل
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تعثرات، ت والبحث يف التوجها -اءة النص القرآينويلية اجلديدة وقرالتأ -6

  .م2014 -ـه1435لتقى أهل التفسري، حممد بنعمر، موقع م

تأويل والنص القرآين، د. حممد أمحد احلرضاوي، لعبة ال -تنقيح القرآن -7

 .م2005موقع منتدى التوحيد، 

سعيد رمضان البوطي،  . من أين وإىل أين؟ ملحمد.جنون القراءة املعارصة -8

 .م2005 -ـه1426ملتقى أهل التفسري، 

موالي املصطفى الربجاوي، موقع شبكة  تارخيية القرآن الكريم، د. خدعة -9

 .م2009 -ـه1430األلوكة، 

د. حسن حنفي وكتابه اجلديد )علوم القرآن من املحمول إىل احلامل(، د.  -10

 .م2011 -ـه1432عبد الرمحن الشهري، ملتقى أهل التفسري، 

لرسمي للكاتب عىل وقع االقرآن، د. طه جابر العلواين، امل دعوى تارخيانية -11

 .م0152الشبكة، 

. فريدة زمرد، عىل موقع القراءات املعارصة للقرآن الكريم، حوار مع د  -12

 .م2008، كةالرابطة املحمدية لعلمء املغرب عىل الشب

 -ازي التوبة، موقع اإلسالم اليومالقراءة املعارصة للكتاب والقرآن، د. غ -13

 .م2008 -ـه1429نوافذ، 

القسم  :جلابري، إعدادلقرآن الكريم( ملحمد عابد اإىل ا كتاب ) مدخل -14

موقع الدرر  ،عرض ونقد( :زاوية )كتاب الشهر ية،العلمي بمؤسسة الدرر السن

 .ـه1434 عام ،السنية

حممد أركون واملنهج األلسني النقدي يف دراسة الظاهرة القرآنية، ألمحد   -15

 م.2007 -ـه1428، التفسري لتقى أهلبوعود، موقع م
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)الكتاب والقرآن(، مرهف ة لـشحرور وجذور قراءاته املعارصحممد   -16

 م.2003 -ـه1424، التفسري تقى أهلموقع مل، سقا

موقع ملتقى  السيد، لرضوان ،يمحممد عابد اجلابري وتفسري القرآن الكر -17

  .م2010 -ـه1431أهل التفسري، 

، أصحاب القراءات املعارصة، حممد كالواملصطلحات الضبابية عند  -18

 .م2008 -ـه1429أهل التفسري،  ملتقى

قراءة نرص أبو زيد أنموذجا ، د.  -عياملناهج احلديثة يف قراءة النص الرش  -19

    .م2011 -هـ1432 ،اإلسالم اليوم -ودراسات سليمن الضيحان، موقع بحوث

وليد الطيب، موقع  النص القرآين عندما هيدر عىل عتبة املؤولني اجلدد، -20

 .م2009 -ـه1430 سالمية،شبكة املشكاة اإل

صالح اخلرايش، موقع  بو زيد و اهلرمنيوطيقا !  لسليمن بننرص حامد أ -21

 .صيد الفوائد

اهلرمنيوطيقا وعبور الفجوة التارخيية يف فهم النص القرآين، ألمحد بوعود،  -22

     .م2014مؤسسة دراسات وأبحاث،  -موقع مؤمنون بالحدود

 :النموذج
مما نرش يف  ورةاملذك أو املقاالت د البحوثليس أح النموذج الذي سأعرضه هنا

يكون ية؛ ألهنا قريبة ممن يريد االطالع عليها، ولكني رأيت أن املواقع اإللكرتون

منتدى متخصص بالرد عىل الشبه املثارة ضد القرآن الكريم، وهو  :هو النموذج هنا

حيث إن  تفسري(ملتقى أهل الأحد أقسام موقع  -لكريما لتقى االنتصار للقرآن)م

أطروحاهتم؛ من أهم  ه القراءات املعارصة للقرآن ونقدالردَّ عىل أصحاب هذ

 حقول االنتصار للقرآن الكريم يف هذا العرص. 

وسأكتفي هنا برسد عناوين املشاركات اخلاصة بموضوع القراءات املعارصة 
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 -ثالبحذا وقت كتابة ه -فحة األوىل من امللتقىودة يف الصللقرآن الكريم، املوج

  :وهي كالتايل

طارق منينة، املقال ليد نموذجا ، أبو زنرص  -مادية لنصوص القرآن ناوالتت -

 .منشور يف جملة البيان

نقد القراءات احلداثية للنص القرآين  -املرشوع النقدي عند طه عبد الرمحن -

 حمد بنعمر.ملأنموذجا ، 

للدكتور موالي أمحد  -لقرآناالتعامل مع جلابري وسؤال املنهج يف دراسة )ا  -

 حمد بنعمر.مل صابر(

 عبد الرمحن أبو املجد.ل يوطيقا هنجا  لتفسري القرآن؟هل تصلح اهلرمن -

 .طارق منينةلنقد لكتب نرص حامد أبو زيد،  -

 وقد آثرت أن يكون النموذج هو هذا املنتدى، وليس مقاال  معينا  من     

ت يه، وجلمعه حشدا  من املقاالوالتنو املقاالت املذكورة، ألحقيته بالذكر

موضوع البحث، فضال  عن كونه حيىض بإرشاف علمي والكتابات اإللكرتونية يف 

 .املوضوعات الشائكة جديرة باالهتمم يف مثل هذه ؛ يكسبه ميزةمتخصص موثوق

 احملاضرات واللقاءات والربامج الثقافية :النوع الرابع
د للدكتور أمح للقرآن الكريم( ملعارصةلقراءات ادورة علمية بعنوان )ا -1

بزوي الضاوي، ضمن األنشطة املصاحبة للمؤمتر الدويل لتطوير الدراسات 

  (1)م2013 -ـه1434القرآنية بالرياض، 

الفضاء القرآين عند الدكتور حممد عابد اجلابري، للدكتور احلسني رمحون،  -2

يف املغرب،  ، بوجدةجتمعيةوالبحوث االنسانية واال حمارضة بمركز الدراسات

 .م2013 -ـه4143

                                       
 .يوجد توثيق صويت للدورة يف موقع )مركز تفسري للدراسات القرآنية( عىل الشبكة (1)
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ة تقديمية للدكتور مصطفى يف نقد البناء املنهجي للقراءات احلداثية، كلم -3

 خطاب البدايات، -لقرآن الكريمتفسري ا :بن محزة، ضمن أعمل اليوم الدرايس

 .م2013وجدة املغرب  -مركز البحوث

 وآثارها، أهدافهاحقيقتها و -عارصة للقرآن الكريمالقراءات التفسريية امل -4

، حسن بن حممد األسمري، (1): أمحد بن سعد اخلطيبكتورينلقاء علمي مع الد

 .ـه1432عام ، نظمه فرع مجعية تبيان مع جامعة امللك خالد بأهبا

رؤية  -القراءات املعارصة للقرآن الكريم بني مالك بن نبي وحممد أركون -5

رشيعة والدراسات كلية الالقادر بخوش، ندوة علمية نظمتها  نقدية، د. عبد

   .م 2013بقطر، عام اإلسالمية 

القراءات املعارصة للقرآن الكريم، يف حلقتني متتاليتني من برنامج )قيد  -6

واستضافة الطاهر التوم،  :قناة النيل األزرق الفضائية، تقديمالنظر(، عىل 

 .م 2014ش، عام حسن كشكزهري عثمن و :الدكتورين

ة عقدية، د. حسن رؤي -اجلديدة للقرآن الكريملقراءة تاريخ ا :لقاء بعنوان -7

( من لقاءات مركز تفسري للدراسات القرآنية 36بن حممد األسمري، اللقاء رقم )

 .ـه6143بالرياض، 

حمارضة بعنوان )اآليات القرآنية والقراءات احلداثية( للدكتور طه عبد  -8

ملغرب، عام رباط باثني يف المنتدى احلكمة للمفكرين والباح :الرمحن، تنظيم

 .ـه1425

                                       
ورقته التي  -كملتقى أهل التفسري، ومنتدى التوحيد -ض املواقع اإللكرتونيةنرش د. اخلطيب يف بع (1)

نرص  -ءات املعارصة للقرآن الكريم والغايات األيديولوجيةالقراي بعنوان )يف هذا اللقاء، وههبا  شارك

 .(أبو زيد أنموذجا  
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 :النموذج
الرمحن، التي بعنوان )اآليات القرآنية والقراءات  حمارضة الدكتور طه عبد

  :(1) احلداثية( وحماورها

 :اسرتاتيجيات القراءة احلداثية يف مرشوعها النقدي :أوال  

 .خطة التأنيس احلداثي -1

 .عقيل احلداثيخطة الت -2

 .التأريخ احلداثيخطة  -3

 :جيةاءة احلداثية وعيوهبا املنهقد القرن :ثانيا  

االشتغال باإلنسان وترك اإلله، والتوسل بالعقل وترك الوحي، والتعلق  -1

 .بالدنيا وترك اآلخرة

 .عىل النقد فقد القدرة -2

 .ضعف استعمل اآلليات املنقولة، واإلرصار عىل العمل هبا -3

 .النتائج املتوصل إليها هتويل -4

 .لقرآنقلب ترتيب احلقائق اخلاصة با -5

 .ص القرآينتعميم الشك عىل مستويات الن -6

 :اإلبداع يف قراءة النص القرآين :ثالثا  

 .ترشيد التفاعل الديني -1

 .جتديد الفعل احلداثي -2

  

 
                                       

 كرتونية عىل الشبكة،يوجد تلخيص مكتوب ملعظم ما ورد يف هذه املحارضة يف عدد من املواقع اإلل (1)

 .، وغريهامج الرتبوي الرسايلربنا، وموقع أسواق املربد، وموقع الصحيفة القدس العريبموقع ك
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املبحث الثالث
 لنقديةاجلهود ا عناوين نظرة حتليلية يف
ملذكورة يف هذا البحث ا ، حيسن التذكري بحدودقبل الدخول يف النظرة التحليلية

لتي نقدت ظاهرة القراءات املعارصة  يشمل مجيع اجلهود العلمية اال ه، وأناملقدمة

ما له تعلق مبارش بالقرآن الكريم تصار عىل إيراد القمن مجيع جوانبها، وإنم تم ا

وتفسريه وعلومه، دون ما كان منحاه دراسة الظاهرة من الناحية الفكرية، أو أحد 

 كم تم ،فقه اإلسالمي وأصولهو الكالسنة أ لرشعية األخرىا بالعلوم اتعلقاهت

 نقد بعضهم، القراءات املعارصة يف التي قام هبا أصحاباستبعاد الكتابات النقدية 

التوجهات غري اإلسالمية أو املنحرفة كالشيعة، وأخريا   قام هبا بعض أصحاب أو

أو تضمنت يف أحد مباحثها لتي تناولته ون ااالكتفاء باجلهود املفردة يف املوضوع د

 .ئا  من ذلك يف تضاعيفهاشي

 اإلشارة يف احلاشية إىل -أيضا   -سبق يف املقدمة عند ذكر حدود البحثوقد 

استبعاد تلك اجلهود النقدية من نطاق البحث، وأن ذلك ليس تقليال  من أسباب 

 .شأهنا أو أمهيتها للباحث املتخصص

ث، فيمكن خالل هذا البح عناوينضه من فيم سبق عر أما النظرة التحليلية 

 :إمجاهلا فيم ييل

 أطروحات أصحاب تلك واكبتأن اجلهود العلمية النقدية يلحظ  :ولا أ

، كم ضارعتها يف العدد فاقتها، بل ربم (2) وزمنا  (1) عددا   املعارصة للقرآن تالقراءا

                                       
نظر إحصاء الدكتور الريسوين لتلك األطروحات يف كتابه النص القرآين من هتافت القراءة إىل أفق ا (1)

الكريم(، راءة املعارصة للقرآن يف ملحق بآخر الكتاب بعنوان )مرسد مصادر الق ،(538)التدبر: ص

كنه إلحصاء، لذلك ا صوصا  ما صدر منها بعدك خوال شك أهنا أكثر من ذل ،(64حيث بلغ عددها )

 .يبقى مؤرشا  عىل ما ذكر يف األعىل

 =باستعراض املرسد املشار إليه يف احلاشية السابقة ألطروحات أصحاب القراءات املعارصة، يتضح أن (2)
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ختاطب  -عهابأنوا -مةيف القوالب وصور النرش، ما بني أطروحات علمية حمكَّ 

، وكتابات وبرامج ثقافية تخصصات األكاديمية ذات العالقةأصحاب الفكر وال

الصعوبة يف األفكار  ةتويات متفاوتوعموم املثقفني بمس ختاطب مجهور الناس

   .املطروحة واللغة املستعملة

إن وهذه املسارات املتعددة للجهود النقدية ال يغني بعضها عن بعض، بل 

د، وال إلعالمية تتسع جلميع تلك اجلهوية األكاديمية والثقافية واوساط العلماأل

ت اجلديدة ألصحاب تلك تزال بحاجة إلنتاج املزيد منها؛ لرضورة مسايرة املنتجا

  .القراءات املعارصة يف املستقبل

من أظهر األسلحة التي يتذرع هبا أصحاب القراءات املعارصة يف التمويه  :اثنياا 

أو لضبابية املستوردة ااملصطلحات استعمل  :يتلقى أطروحاهتم أثري عىل منوالت

عىل  (1)"املصطلحياإلرهاب " ما يسمى ألجل ممارسة، وذلك املنتجة من ِقبلهم

، وإشعاره بحداثة الطرح من خالل من خالل غموض تلك املصطلحات املتلقي

   .دةاجلدي طلحاتالقطيعة مع املصطلحات اإلسالمية، واستبداهلا بتلك املص

حات يف عناوين هو ظهور تلك املصطل وضوع البحثوعالقة هذه القضية بم

ا  ك بدءب القراءات املعارصة، وذلاجلهود النقدية تبعا  لعناوين أطروحات أصحا

اللذان يشكالن العنوان  "احلداثة -املعارصة"و "التأويل -القراءة"بمصطلحي 

 "طيقارمنيوـهـال" اتـحـطلـصـمـب ا  رورـات، ومـروحـك األطـلـم تـظـمعـس لـالرئي
 "اخلطاب -النص الديني -لنصا" و "ةـسنـاألن"و "ةـيـانـخـاريـالت -ةـيـخـاريـالت"و

 .إىل آخر تلك املصطلحات

                                       
وة والتوهج الق نات امليالدية لكنها بدايات قليلة وضعيفة، أما فرتةيف السبعينات والثمنيبداياهتا كانت =

القرن املايض والعرشية األوىل من القرن امليالدي اجلديد، ومن يوازن توارخيها ينات من  التسعهلا فهي يف

   .ك األطروحات بحمد اهللمع تواريخ اجلهود النقدية املذكورة يف هذا البحث؛ سريى مواكبتها الزمنية لتل

 .(1643)ص :للغامدي هااالنحراف العقدي يف أدب احلداثة وفكر :انظر (1)



  راشـــد الربكةحممد بن  د.                      ية للقراءات املعاصرة للقرآن الكرمي: رصد وحتليلجهود النقدـال

426 

أو  (1)لبمقاهذه الظاهرة املصطلحية  أن يفردو ما حدا ببعض الكتاب وه

   .(3)صطلحاتفهارس خاصة هلذه املآخرون بصنع  اٌب كتَّ ، يف حني قام (2)مبحث

ها يف فاختاليف اجلهود النقدية املذكورة يف هذا البحث؛ يكشف عن  النظر :لثاا اث

ه بعضها إىل نقد ظاهرة القراءات ، حيث اجتاألطروحات املنقودة يف كلٍّ منها حدود

املعارصة للقرآن عموما ، بينم اجته بعض آخر إىل نقد أطروحات رمز من رموز تلك 

 .قضية حمددة لديهأو كتبه،  ني منأو نقد كتاب معالقراءات عموما ، 

ريب كاملغرب الع -ملكان حمدد ا  خرى متجهيف حني كان التحديد يف جهود نقدية أ

كاستمداد القراءات  -ف قضية حمددة مرتبطة بعموم الظاهرةأو لكش -مثال  

   .- (4)وإعادة إنتاجها من جديد املعارصة من األطروحات االسترشاقية

 الذينمن أكثر رموز القراءات املعارصة سبق، فإن  مابعض تفصيال  ل :رابعاا 

ركون، حممد عابد اجلابري، وحممد أ :اجلهود النقدية أربعةيف  مترددت أسمؤه

بالنسبة  أقلوحممد شحرور، ونرص حامد أبو زيد، وهناك غريهم لكن ذكرهم 

                                       
حمد كالو، ملتقى أهل ململصطلحات الضبابية عند أصحاب القراءات املعارصة، ا :انمقاال  بعنو نظرا (1)

 :لدكتوراهوقد جعله الكاتب مطلبا  ضمن أحد املباحث يف رسالته ا ،م2008 -ـه1429التفسري، 

 .(66)ص :عارصة للقرآن الكريم يف ضوء ضوابط التفسريالقراءات امل

)أزمة املصطلح العلمين(، القراءات املعارصة والفقه  (739)ص :نن والقرآن للطعاالعلمنيو :انظر مثال   (2)

 :)نافذة عىل لغة القراء املعارصين(، مآالت اخلطاب املدين للسكران (417)ص اإلسالمي للشلفي:

ة ة اجلديدقراء)أصحاب ال (97)ص :إعادة فهم النص للمنجد)سلطة الغموض(، بدعة  (240)ص

 .واملصطلحات الغريبة(

( 163ذكر فيه ) (531)ص :لنص القرآين من هتافت القراءة إىل أفق التدبر للريسوينا :انظر مثال   (3)

، (2/1035) :اينموقف املدرسة العقلية املعارصة من علوم القرآن وأصول التفسري للبعد ،مصطلحا  

 .(363)ص :ريب املعارص للسيفكر العلفظاهرة التأويل احلديثة يف ا :أيضا  وانظر 

عدد من اجلهود التي تناولت هذه القضية، لكن جتدر اإلشارة إىل دراسة مل تذكر  أثناء البحث ذكرسبق   (4)

التأويل احلداثي  :يقامت بالتوسع يف كشف هذا االرتباط، ه -لعدم دخوهلا يف حدود البحث -فيم سبق

 .السكران راهيمإلبالتقنيات واالستمدادات،  -لرتاثل
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 ومجال البنا، ،تيزيني، وأبو القاسم احلاج محد حسن حنفي، وطيب :، مثلإليهم

 .وبسام اجلمل

)الكتاب  :دية اثنانود النقأما كتبهم فأكثر كتابني ترددت أسمؤمها يف اجله

مد شحرور، و )املدخل إىل القرآن الكريم( ملحمد قراءة معارصة( ملح -والقرآن

  .(1)عابد اجلابري

ية قدختصص عدد من الباحثني بكثرة اجلهود العلمية الن مقابل ذلكيف  :خامساا 

ما ذكر يف هذا من خالل  -فأكثر مشاركات له ثالث ات، وممن كانلتلك القراء

أمحد وإدريس الطعان، أمحد بن و حممد عمرة، الدكاترة :هم ،منيةث -البحث

 حممد حممود كالو،و اجليالين بن التوهامي مفتاح،و عبد الرزاق هرماس،و عود،وب

   .ن احلاجواألستاذ عبد الرمح وفاطمة الزهراء النارصي،

الدكاترة  :عرش، هم ثالثةتان فهم كثري، حيث بلغ عددهم من له مشارك أما

سمري، وأمحد بزوي وحسن األ يد شبار، وإلياس قويسم، وعبد الغني بارة،سع

بوعيل، وحممد زين العابدين رستم، وعبد املجيد النجار، ونشأة الضاوي، وفؤاد 

د وحمم رسحاين،مد بن سعيد الوحم ضبيان، وشوقي أبو خليل، وغازي التوبة،

        .البوطي رمضان سعيد

الكريم  يف نقد القراءات املعارصة للقرآن لعلميةكثرة اجلهود ايلحظ  :سادساا 

عند املغاربة، تليها اجلهود يف مرص والشام، أما يف العراق وبالد اخلليج فهي قليلة، 

موزها ات املعارصة ورتلك القراء أصحاب ربم كان السبب وراء ذلك كون أكثرو

                                       
 -ة دكتوراه نقدية سبق ذكرها يف حملها من هذا البحثوهو صاحب رسال -للدكتور حممود البعداين  (1)

ام مقال بعنوان )أربعة من أبرز كتب احلداثيني املعارصين املتعلقة بعلوم القرآن( يف ملتقى أهل التفسري، ع

القرآن من التفسري  : كتابني آخرين مهاألعىليف ار فيه مع الكتابني املذكورين ذك ،م 2010 -ـه1431

، مفهوم النص دراسة يف علوم القرآن لنرص حامد أبو زيد، ويل اخلطاب ملحمد أركوناملوروث إىل حتل

 وذكر أن أمهها كتاب أركون ثم أبو زيد ثم اجلابري ثم شحرور.
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واخلليج،  العراقيوجد أحد منهم يف ، بينم ال يكاد (1)بالد املغرب العريبمن هم 

 الستكتاب أو الرتويجستضافة أو ااال من خالل فيها ضوراحل بعض وإن كان هلم

 .ألطروحاهتم

 يف هذا اجلهود العلمية بالنقدكان من أكثر القضايا اجلزئية التي تناولتها  :سابعاا 

( تارخيية النص )التارخيانيةلوحي، اهلرمنيوطيقا، أنسنة ا :اياست قض املوضوع

املرصودة ة ترددا  يف عناوين اجلهود قضايا الثالث هي أكثر القضايا اجلزئيوهذه ال

يأيت بعدها ثالث قضايا أخرى أقل منها طرحا ، ثنتان منهم تتعلقان  .يف هذا البحث

ات املسترشقني، دها من أطروحة، وهي: استمداباستمداد تلك القراءات املعارص

عالقة تلك القراءات  :ة هيقضية األخريوال ومن علم اللسانيات احلديث،

  . املقاصدي للقرآن الكريمبالتفسري

 :ما ييليتبني  ن حيث العددم هود النقديةاجل أنواع املوازنة بنيمن خالل  :اثمناا 

 س القائمة بــعلمية( عىل رأجاءت )بحوث وأوراق املؤمترات والندوات ال -1

ن بموضوع حيث عقد مؤمتران خاصاوالسبب يف ذلك ظاهر؛  ،( بحثا  70)

عدا األبحاث التي قدمت ملؤمترات علمية  -كم سبق -قرآنالقراءات املعارصة لل

ليس غريبا  أن تناقش املؤمترات العلمية مثل هذا املوضوع؛ ألن طرح أخرى، و

املؤمترات وخاصة ات أعمل تلك حثها من أولوياملستجدات العلمية وتعميق ب

 .الكريماملتعلقة بالقرآن 

، وهذا أيضا  الثلث بقرابة ل الدكتوراه أكثر من املاجستريجاء عدد رسائ -2

 إذا كانتليس غريبا ؛ إذ البحث يف مثل هذه املوضوعات الدقيقة احلادثة، ال سيم 

ي يف كوين ونضج علمتاج معه إىل تالشبه واآلراء الدخيلة املنحرفة؛ مما حي جماليف 

ة مكتملة يف امل ه األمور يف مرحلة الدكتوراه نهج البحثي، وحتقق هذالتخصص وُعدَّ

                                       
 .ا  عند ذكر بحوث املؤمتراتوذجه أنماملوضوع بحثا  خاصا  سبق ذكراحثني املغاربة هلذا خصص أحد الب (1)



 (ه1440دى اآلخرة )مجا       العشرون  و  سابعالدد عال نية    لقرآجملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات ا

429 

 .أوفر منه يف املاجستري غالبا  

 ، وهي )املحارضاتكرا  عددا  فهو األخري ذ النقديةأما أقل اجلهود  -3

 وعهذا املوض كون سببه ظاهر من جهة وهذا أيضا  واللقاءات والربامج الثقافية( 

الرتويج ، ولوال مجاهري املثقفني كثريا   تعنيات العلمية الدقيقة التي ال من املوضوع

أطروحاهتم وشبههم؛ ملا كان وانتشار رموز تلك القراءات إلعالمي لوالتلميع ا

إقحام عموم املثقفني يف مثل ذلك سديدا ، ولكن تبقى اللقاءات واملحارضات 

، وكذلك تيسري الطرح اية زيادة وعنإىلالعلمي بحاجة هل التخصص املوجهة أل

لئك وخيشى من اكن التي تروج فيها بضاعة أولعموم املثقفني، خصوصا  يف األم

    .االفتتان هبا

هذا ما سمح به اخلاطر املكدود والزمن املحدود من النتائج التحليلية للنظر يف 

هلل  ن ذلك، واحلمدبأكثر متسمح  تلك اجلهود، وإال فإن إعادة النظر وزيادة التأمل

 .رب العاملني
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 امتةـاخل
لقراءات النقدية لظاهرة ااجلهود العلمية ب التعريفية اجلولة يف ختام هذه

 :ن تسجيل بعض النتائجيمك -وحتليال  وتصنيفا  رصدا   -املعارصة للقرآن الكريم

ي نوع هلكريم، إنم ارصة للقرآن االتأكيد عىل أن ما يسمى بالقراءات املع -1

اجلديد ملعاين القرآن الكريم، وأنه جيب التصدي هلا بشتى  من العبث والتحريف

   .الوسائل املمكنة

لقراءات لمن اجلهود النقدية  يف هذا البحث ما تم رصده جمموع بلغ -2

ة سبع رئيسني يف قسمني عىل ، تم تصنيفهاعنوانا  ( 178املعارصة للقرآن الكريم )

( 11( واملاجستري )14لدكتوراه )رسائل ا :يال  كم ييلص، أعدادها تففرعية أنواع

( 26( والكتب املطبوعة )67( وبحوث املؤمترات )17والبحوث املحكمة )

( 22( ومقاالت املواقع اإللكرتونية )13ومقاالت املجالت غري املحكمة )

 .(8واللقاءات )

قل تدوات، بينم ملؤمترات والنيلحظ كثرة بعض أنواع اجلهود، كبحوث ا -3

يف  ذلكتمس بعض أسباب الثقافية، وسبق ال لقاءات والربامجيف أنواع أخرى كال

 املبحث األخري.

 يف مثل هذه القضية ونقدها، وتنوعوجود ثلة من الباحثني الذين ختصصوا  -4

ذا التخصص فيستكتبوا هب هلم، وينبغي أن يعرفوا حيمد جهودهم يف ذلك، وهو أمر

ق تسميتهم يف املبحث ربامج يف ذلك، وقد سبلاللقاءات وا معهم ه، وتعقدفي

 .األخري أيضا  

 :بتوصيتنيوأختم  
يتبناها أحد للجهود العلمية يف هذا املوضوع، أمهية إنشاء قاعدة بيانات  -1

غ اإللكرتونية عىل ة املتخصصة، مع حماولة توفري ما أمكن منها بالصياملراكز البحثي
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د ع ،شبكة اإلنرتنت اإلسالمي يف حكم ة قرار جممع الفقه يىل هذه التوصوقد أكَّ

 .يف التمهيد ذكرههذه القراءات املعارصة للقرآن، الذي سبق 

املتخصصة يف السعي يف النرش الطباعي أو اإللكرتوين لبحوث املؤمترات  -2

، فقد كان املؤمتران اخلاصان فيه مل يتم نرش معظم عىل وجه اخلصوص هذا املوضوع

  ! يغةص ةبأي حوثهمب

 . نبينا حممد وآله وصحبه أمجعنيهلل رب العاملني، وصىل اهلل وسلم عىل احلمدو
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 فهرس املصادر واملراجع

مركز ، ألمحد حممد الفاضل، الجتاه العلماين املعاصر يف علوم القرآن الكرمي دراسة ونقد -1

 .م2008، 1الناقد الثقايف بدمشق، ط

حممد بن سعيد الرسحاين، ، د. ن الكرميمد أركون من القرآحمراقي يف موقف األثر الستش -2

 جممع امللك فهد لطباعة املصحف، ندوة القرآن الكريم يف الدراسات االسترشاقية،

 .م2006 -ـه1427

، ملاهر املنجد، دار الفكر املعارص يف دراسة نقدية -اإلشكالية املنهجية يف الكتاب والقرآن -3

 .م9419، 1سوريا، ط

املنجد، ساهم يف إعداده الفريق العلمي بن صالح  ، حممدفهم النص دةبدعة إعا -4

بمجموعة زاد، قدم له فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، جمموعة زاد 

 .م2010 -ـه1431، 1للنرش، ط

قرآنية بحوث الندوة العلمية التي نظمها مركز الدراسات ال -بالغة النص القرآين -5

راسات اإلسالمية بكلية اآلداب والعلوم شعبة الد لمء بتعاون معلعطة املحمدية لبالراب

د. حممد املنتار،  :أد. أمحد عبادي، تنسيق وحترير :اإلنسانية بجامعة احلسن الثاين، تقديم

 م.2014 -ـه1435، 1ط

 بعة التعاونية،داوي، املطـ، ليوسف الصينقد لغوي لكتاب الكتاب والقرآن -بيضة الديك -6

 دمشق.

يات واالستمدادات، إبراهيم بن عمر السكران، دار التقن -اثاحلداثي للت يل التأو  -7

 .م 2014 -هـ1435 ،1احلضارة للنرش والتوزيع بالرياض، ط

، 1لعبد الرمحن حسن حبنكة امليداين، دار القلم، دمشق، ط ،التحريف املعاصر يف الدين -8

 م.1997 -هـ1418

 ، للدكتورة كفاح كامل أبومنوذجاا  ال البنَّامج -وإشكالياته ي آلايت املرأةالتوظيف احلداث -9

  .م2012 -ـه1433 ،1بريوت، ط -عمن األردن، دار ابن حزم -د، دار الفاروقوهن
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دراسة نقدية، د. أمحد قوشتي عبد الرحيم،  -التوظيف العلمين ألسباب النزول -10

 .ـه1438 ،1الرياض، ط -اتمركز البيان للبحوث والدراس

، ملنى حممد هبي الدين فه من تفسري القرآن الكرمي عرض ونقدث وموقحلديالعلماين ا التيار -11

 .ـه1429، 1، طدار اليرس بالقاهرة الشافعي،

 دعوى فهم القرآن الكرمي يف ضوء مناهج العلوم اإلنسانية: منطلقاهتا وحقيقتها وآفاقها -12

 ،يةاسات القرآنالدرويل لتطوير للدكتور عبد الرزاق هرماس، مؤمتر الرياض الد

 .م2013

مركز  ،م2009 -ـه1430دليل الكتب املطبوعة يف الدراسات القرآنية حىت عام  -13

، 1اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية بجدة، ط الدراسات واملعلومات بمعهد

  .م2011 -ـه1432

ت اإلسالمية ، كلية الرشيعة والدراساسجل حبوث مؤمتر النص الشرعي القضااي واملنهج -14

 .ـه1438 -7143 معة القصيم،بجا

دراسة نقدية إسالمية، د. خالد بن عبد  -ظاهرة التأويل احلديثة يف الفكر العريب املعاصر -15

 .م2010 -ـه1431، 1ز السيف، مركز التأصيل للدراسات والبحوث، طالعزي

ي، مكتبة ، منصور أبو شافعالرد على اخلليل عبد الكرمي -القرآن العلمانيون وأنسنة -16

 .م2010 ،1ط القاهرة، -ةالنافذ

دار ابن حزم يف ، ألمحد بن إدريس الطعان، اترخيية النص –العلمانيون والقرآن الكرمي  -17

 .م2007 - ـه1428عام  ،1الرياض، ط

دار اليمن ، ، ملحمد حممود كالوالقراءات املعاصرة للقرآن الكرمي يف ضوء ضوابط التفسري -18

 .م0920 – ـه1430، 1، طبسوريا

، لعبد الويل بن عبد مقدمات يف اخلطاب واملنهج -اإلسالميفقه لملعاصرة واالقراءات ا -19

 .م2013 ،بريوت ،1الواحد الشلفي، مركز نمء للبحوث والدراسات، ط

 .الراية للتنمية الفكرية، جدة ، مركزاجمليد النجار القراءة اجلديدة للنص الديين لعبد -20

لرقية طه جابر  ،ة املعاصرةرآنيت القلدراساه املنهجية يف اقراءة يف ضوابط التأويل وأبعاد -21
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 -)دراسة التطورات احلديثة يف الدراسات القرآنية املعارصة( بريوت العلواين، ندوة

  .م2006 ،لبنان

، ملحمد عمرة، مكتبة الرشوق قراءة النص الديين بني التأويل الغريب والتأويل اإلسالمي -22

 م.2006 -هـ 1427، 1القاهرة، ط -الدولية

، 1، إلبراهيم بن عمر السكران، مركز الفكر املعارص، طملدينطاب ااخل تمآل -23

1435. 

 هـ1421، 1كتب اإلسالمي، بريوت، ط، املاملاركسالمية والقرآن حملمد صياح املعرواي -24

 م.2000 -

، منشورات املعهد العاملي للفكر اإلسالمي بريوت، لبنان، العدد جملة إسالمية املعرفة -25

العدد: و ،م1201عام  ،66 :العددو، م1020 امع، 59: عددوال ،م2012 عام، 69

 .م1998 عام ،14

 -هـ1428 عام، 70، جامعة الكويت، العدد: جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية -26

 .م 2007

 .م2013 -ـه1434عام  ،12 :، العددرآنيةجملة تبيان للدراسات الق -27

 .م1020 معا الثاين،لعدد ، القانونيةواجملة جامعة دمشق للعلوم القتصادية  -28

واملجلد:  ،م2015عام  ،2العدد:  ،42، املجلد: علوم الشريعة والقانون -جملة دراسات -29

  .م 2016عام  ،1العدد:  ،43

 -ـه1428عام  ،1اجلزء الثاين، ط ،16 :، العددجملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل -30
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