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 لدراسـة الحضارات القديمة والوسيطة
 في جامعة القّديس يوسـف في بيروت
 المـؤتمـر الدولّي : 

النّص القـرآنـّي: 
مناهـج التأويـل
والتفسـير المعاصـرة

18 – 19 حزيران 2021
قاعة جوزيف زعرور، الطابق السادس، 
 ،)A حرم العلوم اإلنسانّية )المبنى
جامعة القّديس يوسف، طريق الّشام

Meeting ID: 823 8628 6592 | Passcode: 221443

 zoom للمشاركة عن ُبـعد ُيرجى الضغط على



عـن المـؤتـمـر 

للنــّص  الصحيــح  الفهــم  أّن  للقــرآن،  التفســيرّي  التــراث  فــي  الســائد  الــرأي  يعتبــر 
القرآنــّي عنــد المفّســرين مرتبــط بزمــٍن وآليــاٍت وإطــاٍر حضــارّي وســياٍق مفهومــّي 
ــه ُيفضــي إلــى إفســاد العالقــة  ــدان، ألّن محــّدد، ويشــّدد علــى أّن كّل خــروٍج عنهــا ُم
المثلــى بيــن المفّســر وبيــن النــّص المقــّدس. بالتــوازي، يعتبــر بعــض المستشــرقين 
أّن اإلرث التفســيرّي ل يمكــن أن ُيفهــم إّل ضمــن الســياق التاريخــّي الــذي كتــب فيــه. 
وِكال الرأييــن يعتبــر أّن اإلرث الفكــرّي والثقافــّي غيــر قابــل للتجديــد، بــل هــو رهينــة 

ظــروٍف زمنّيــٍة وحضارّيــٍة محــّددة.

فــي المقابــل، ثّمــة مــن يذهــب مــن المستشــرقين إلــى وجــود اختــالٍف علــى مســتوى 
المنهجّيــات فــي دراســة النصــوص المقّدســة، لختــالف المقاصــد مــن ورائهــا، بيــن 
األنثروبولوجيــا والسوســيولوجيا واللســانّيات مــن جهــة، واألبعــاد السياســّية مــن 
جهــٍة ثانيــة، بخــالف المناهــج القديمــة التــي كانــت شــديدة التركيــز علــى الفيلولوجيــا 
التاريخّيــة، وهــو المنهــج النقــدّي الــذي اســُتخدم فــي دراســة نصــوٍص دينّيــٍة مــن جانــب 
دارســين ليبرالّييــن، وقــاد إلــى تفكيــك هــذه النصــوص بحيــث يخــرج النــص عــن كونــه 
ــة، وحركــة  ــا لجماعــاٍت وشــعوٍب وثقافــاٍت وأمكن ــح تاريًخ مجــّرد حقــٍل لمفــردات، ليصب

مجتمعــات، ومــن ثــّم تصبــح الفيلولوجيــا هنــا مدخــاًل للتاريــخ واألركيولوجيــا. 

  لقــد تأّخــر دخــول المنهــج التاريخــّي علــى الدراســات القرآنّيــة، وكان مــن بيــن أســباب 
ذلــك افتــراُض تبعّيــة النــّص القرآنــّي للنصــوص الدينّيــة الســابقة عليــه، لكــن ســرعان 
مــا دخلــت منهجّيــات جديــدة فــي قــراءة النــّص المقــّدس وفهمــه. وعليــه، هــل تنحصــر 
فائــدة الفيلولوجيــا فــي دراســات القــرآن واإلســالم واللغــة العربّيــة، بالتدقيــق اللغــوّي 
فــي النــّص القرآنــّي؟ ومــاذا تعنــي، علــى المســتوى المعرفــّي والمنهجــّي، جهــود 
المستشــرقين فــي دراســة اللغــة والنصــوص الدينّيــة، ونشــر المخطوطــات القرآنّيــة 
ونصــوص التــراث التفســيرّي الكالســيكّي اإلســالمّي، وكتابــة الموســوعات وغيرهــا. 
الممكــن  مــن  وصــار  تاريخانّيــة،  واإلســالمّية  العربّيــة  الفيلولوجيــا  صــارت  وكيــف 
دراســة تاريــخ اإلســالم وحضارتــه، وفهــم النــّص القرآنــّي مــن ناحيــة تكّونــه وعالقاتــه 
ــة حديثــة؟ وكيــف ُتقــرأ األمثــال  ــاًء علــى مناهــج نقدّي ــة بن بمحيطــه، ودللتــه الحضارّي
ــة، كالرحمــة والتعــاون  ــة واإلنســانّية والالهوتّي ــم األخالقّي ــادئ والقي ــا والمب والوصاي
والتســامح والســالم، فــي إطــار فهــم الرســالة والمقاصــد؟ ومــا هو موقف الدارســين 

المســلمين مــن هــذه المنهجّيــات؟ 

ــون فــي  ــة، يناقشــها باحث ــة وآفاقهــا التجديدّي هــذه اإلشــكالّيات، بخلفّياتهــا المعرفّي
اإلســالمّيات والالهــوت وتاريــخ األديــان والفلســفة وعلــم الجتمــاع فــي مؤتمــر 

»النــّص القرآنــي: مناهــج التأويــل والتفســير المعاصــرة«.



البـرنامـج

الجمعة 18 حزيران 2021

15:00 – 15:30  االفتتاح*
نادين عباس )مديرة مركز لويس بوزيه، جامعة القّديس يوسف، لبنان(

أحمد الزعبي )منّسق المؤتمر، جامعة القّديس يوسف، لبنان(

سليم دكاش اليسوعي )رئيس جامعة القّديس يوسف، لبنان(

15:30 – 16:45 الجـلسـة األولــى
المتحّدث الرئيسّي : غبرئيل رينولدز )جامعة نوتردام، أميركا(

النّص القرآنّي: الُبنية والتكرار

استراحة

17:00 – 19:00 الجلسـة الثانية
وليد خوري )الجامعة اللبنانّية، جامعة القّديس يوسف، لبنان(

معنى المعنى في ميزان المعرفّيات الشارحة

محمد الرفاعي )الجامعة اللبنانّية، جامعة القّديس يوسف، لبنان( 
هرمنيوطيقا النّص الدينّي: منهج بديل

محمد المنتار )جامعة الحسن الثاني، المغرب(
الدراسات القرآنّية والحاجة إلى التأويل

نقاش عــاّم



السبت 19 حزيران 2021

15:00 – 17:00 الجلسـة األولـى
نايلة أبي نادر )الجامعة اللبنانّية، لبنان(

محمد أركون والقراءات المتعّددة للنّص

مهّند خورشيد )جامعة فيلهيلم وستفاليا، ألمانيا(

مدخل تاريخّي ثيولوجّي: بين الرؤية العلمّية غير اإليمانّية والرؤية العلمّية 
اإليمانّية للقرآن

هاني نسيرة )باحث وكاتب، مصر(

تراجع المقّدس: جداالت تأويلّية معاصرة }شحرور وأبو زيد نموذًجا{

نقاش عـاّم

استراحة

17:30 – 19:00 الجلسـة الثانية 
أحمد الزعبي )جامعة القّديس يوسف، لبنان(

المستشرقون والقرآن: جداالت التفكيك والتأصيل

ياسين اليحياوي )جامعة مونستر، ألمانيا(

القرآن خطاًبا: نحو مقاربة ُمتعّددة التخّصصات في الدراسات القرآنّية

مناقشـات ختـامّية

)2GMT+( بتوقيت بيروت *



المشاركون في المؤتمر )بحسب الترتيب األبجدي(

أحمد الزعبي – لبنان 
•  باحث لبناني مهتم بقضايا الفكر السياسي اإلسالمي )الكالسيكي والمعاصر(، 
فــي  والسياســّية  الدينّيــة  الحــركات  الكالســيكّية،  اإلســالمّية  العربيــة  الحضــارة 

العالــم العربــي، والعالقــات بيــن األديــان.
•  يحمــل درجــة دكتــوراه عــن رســالة بعنــوان »التفكيــر السياســي فــي اإلســالم: 

المفاهيــم والتجاهــات والمــدارس«.  دراســة فــي 
•  أســتاذ الالهــوت السياســي والحضــارة العربّيــة فــي جامعــة القّديــس يوســف 

ــروت.  فــي بي
•  لــه عــدد مــن الكتــب والتحقيقــات والدراســات والمقــالت المحّكمــة، منهــا: الــدّرة 
الغــراء فــي نصيحــة الســالطين والقضــاء واألمــراء للخيرميتــي، )تحقيــق ودراســة، 
الريــاض: دار ابــن األزرق، ط1، 2011(، اإلســالم واألديــان األخــرى فــي مواجهــة 
التطــرف، )تحريــر وإشــراف، معهــد المواطنــة وإدارة التنــوع في مؤسســة »أديان« 
وموقــف  والمفهــوم  المصطلــح  اإلرهــــاب؛  بيــروت،2017(،  الفارابــي،  ودار 
اإلســالم منــه، )مدخــل ضمــن موســوعة التســامح والتعــارف الصــادرة عــن منظمــة 
التفكيــر  الســعودية 2021(،  العربيــة  المملكــة  جــّدة،   ،CIO التعــاون اإلســالمي
السياســي فــي اإلســالم: المفاهيــم والتجاهــات والمــدارس، )قيــد النشــر(، 
إعــالم الموقعيــن عــن رب العالميــن لبــن القيــم، )تحقيــق ودراســة، بيــروت: دار 
األرقــم بــن أبــي األرقــم، ط1، 1997(، الطــرق الحكميــة فــي السياســة الشــرعية، 

ــن أبــي األرقــم، ط1، 1998(.  ــروت: دار األرقــم ب ــق ودراســة، بي )تحقي

غبرئيل رينولدز – أميركا 
•  أســتاذ الدراســات اإلســالمّية والالهــوت فــي جامعــة نوتــردام )الوليــات المّتحــدة 

األميركّية(. 
• أستاذ سابق في جامعة »يال«.

•  لــه مؤّلفــات عديــدة فــي القــرآن والعالقــة بيــن القــرآن والكتــاب المقــّدس، منهــا 
»القــرآن فــي محيطــه التاريخــي« ) دار الجمــل 2012(؛ »نشــوء اإلســالم« )دار 

المشــرق 2017(؛ 
• The Qur’an and the Bible (Yale 2018) 
• Allah: God in the Qur’an (Yale 2020).



ار الرفاعي – العراق  د حسين جبَّ محمَّ
•  أســتاذ فــي علــم اِلجتمــاع والفلســفة، فــي الجامعــة اللبنانّيــة، وجامعــة القّديــس 

يوســف فــي بيــروت. 
•  باحــث فــي الّسوســيولوجيا )علــم الجتمــاع: علــم الجتمــاع السياســي، وعلــم 

العلــم(. )فلســفة  واإلبســتيمولوجيا  المعرفــة(،  اجتمــاع 
•  المديــر التنفيــذي لمركــز دراســات فلســفة الّديــن- بغــداد- بيــروت، منــذ عــام 2008، 

ومديــر تحريــر مجّلــة »قضايــا إســالمّية معاصــرة« منــذ 2008. 
•  لــه عــدد مــن الكتــب والدراســات والمقــالت، من أهّمها: إشــكالّية التــراث- والحداثة 
إبســتيمولوجيا   ،)2015 حــدود،  بــال  )مؤمنــون  المعاصــر،  العربــي  الفكــر  فــي 
فــي  واإلنســان  بالمجتمــع  العلــم  تســاؤل  ِاســتنهاض  فــي  الّسوســيولوجيا، 
ــة، )دار التنويــر ومركــز دراســات فلســفة الديــن 2017(، مفهــوم  المجتمعــات العربيَّ
تونــس-  بغــداد،  يــن-  الدِّ فلســفة  دراســات  ومركــز  التنويــر  )دار  اآليديولوجيــا، 
بيــروت- بغــداد، 2020(، مــا هــو المفهــوم؟، دار التنويــر ومركــز دراســات فلســفة 
يــن- بغــداد، تونــس- بيــروت- بغــداد،2020، المعرفة واآليديولوجيــا، )دار التنوير  الدِّ
يــن- بغــداد، تونــس- بيــروت- بغــداد، 2020(، المنهــج  ومركــز دراســات فلســفة الدِّ
فــي الّسوســيولوجيا وسوســيولوجيا المعرفــة، )قيــد الطبــع(، األنــوار والتنويــر، 

ــد الطبــع(. ــاء اإلنســان والمجتمــع، )قي إشــكاليات فــي بن

محمد المنتار – المغرب 
•  باحــث وأســتاذ بكلّيــة اآلداب والعلــوم اإلنســانّية المحمدّيــة - جامعــة الحســن 

المغــرب.   – البيضــاء  الثاني-الــدار 
عيــاض،  القاضــي  جامعــة  اإلســالمّية،  الدراســات  فــي  دكتــوراه  درجــة  •  يحمــل 
تعنــى  محّكمــة  علمّيــة  مجّلــة  وهــي  التأويــل،  مجلــة  تحريــر  ويــرأس  مراكــش، 

الدينّيــة.  النصــوص  وتأويــل  التأويلّيــة،  بالدراســات 
•  شــارك فــي ملتقيــات ومؤتمــرات متخّصصــة، ولــه عــدد كبيــر مــن الدراســات 
خطــاب  ومكافحــة  اإلســالمّية،  الدراســات  مجــال  فــي  المنشــورة  واألعمــال 
التطــّرف، وقضايــا الفكــر اإلســالمي، مــن أهّمهــا: »األمــر والنهــي بيــن القصــد 
األصلــي والقصــد التبعــي عنــد اإلمــام الشــاطبي«، »وظيفيــة مقاصــد الشــريعة 
اإلســالمية، رؤيــة منهجيــة«، »إفــادات وإرشــادات فــي األصــول والمقاصــد«، 
»طــرق معرفــة مقاصــد الشــريعة وضوابــط إعمالهــا فــي النظــر الجتهــادي«، 
»األمــة واإلمامــة فــي القــرآن الكريــم«، »الصناعــة المقاصديــة آليــة لتفكيــك 

التطــرف ونقــض مقولتــه«. 



مهند خورشيد – ألمانيا 
التربّيــة  فــي  وُمتخّصــص  اإلســالمّية،  والدراســات  الجتمــاع  علــم  فــي  •  باحــث 

القرآنّيــة.  والدراســات  اإلســالمّية  الدينّيــة 
•  عميد المعهد العالي للدراســات اإلســالمّية جامعة فيلهيلم وســتفاليا )مونتســر( 

بألمانيا.
فــي  الحديثــة  المناهــج  وتعليمهــا؛  اإلســالمّية  الدينّيــة  التربيــة  بقضايــا  •  مهتــم 
ــا، وهــو مســؤول مشــروع  ــكالم؛ اإلســالم فــي أوروب ــم ال ــي؛ عل ــل القرآن التأوي

التفســير الالهوتــي التاريخــي للقــرآن، منــذ 2018. 
•  لــه عــدد كبيــر مــن الكتــب والدراســات والمقــالت المنشــورة، مــن أهمهــا: خيانــة 
اإلســالم )باأللمانيــة،2020(، اللــه يؤمــن بالنــاس – مــع اإلســالم إلــى إنســانية 
جديــدة )باأللمانيــة، 2015(، الشــريعة - ســوء فهــم اللــه: الطريــق إلــى األخــالق 
الســمات  الرحمــة.  ديــن  الســالم   ،)2015 )باأللمانيــة،  الحديثــة  اإلســالمية 

)باأللمانيــة، 2014(.  الحديــث  للديــن  األساســية 
•  وشــارك فــي كتــب عديــدة منهــا: إعــادة التفكيــر: كيــف يجعــل اإلســالم واليهوديــة 
الالهــوت  نظريــة   ،)2021 باأللمانيــة،  فالتــا هومولــكا،  )مــع  أفضــل،  مجتمعنــا 
اإلســالمي، )مــع أ. كريمــي. باأللمانيــة، 2019(، وحــي اللــه فــي كلمــة اإلنســان: 
القــرآن فــي ضــوء الرحمــة. )تفســير هيــردر الالهوتــي للقــرآن، المجلــد 1، مــع د. 
العمــري ود. هارتفيــك وس، زورم. باألمانيــة، 2018(، مقدمــة فــي الدراســات 

القرآنيــة، )مــع أ. كريمــي ود. العمــري. باأللمانيــة، 2016(. 

نايلة أنطوان أبي نادر – لبنان 
• أستاذة الفلسفة العربّية اإلسالمّية في الجامعة اللبنانّية، الفرع الثاني.

•  باحثــة فــي شــؤون الفكــر العربــي الســالمي المعاصــر، بخاّصــة فــي مجــال الفكــر 
النقــدي كمــا تبلــور لــدى محمــد أركــون ومحمــد عابــد الجابــري.

•  صــدر لهــا: التــراث والمنهــج بيــن محمــد أركــون ومحمــد عابــد الجابــري، بيــروت، 
الشــبكة العربيــة لألبحــاث والنشــر، طبعــة أولــى 2008، الفكــر العربــي الحديــث 
ــر- ــز دراســات فلســفة الديــن- بغــداد، ودار التنوي ــة، مرك والمعاصــر، نمــاذج نقدي

بيــروت، طبعــة أولــى، 2019.
•  شــاركت فــي مؤتمــرات علميــة عديــدة فــي لبنــان والخــارج. ولهــا دراســات وأبحــاث 

منشــورة. 



هاني نسيره – مصر
•  كاتــب مصــري وخبيــر متخّصــص فــي دراســات الحــركات األيديولوجّيــة واألصولّيــة 

والمســتقبليات.
•  لــه عــدد مــن الكتــب والدراســات، ويكتــب فــي عــدد مــن المراكــز البحثّيــة ووســائل 
القومــي  الفكــر  أنســنة  نحــو  والقضبــان  »األيدلوجيــا  أعمالــه:  مــن  اإلعــالم، 
العربــي«. مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق اإلنســان 2002م، »الليبراليــون الجــدد 
السياســية  الدراســات  مركــز  والممارســة«،  الخطــاب  إشــكاليات  مصــر،  فــي 
والســتراتيجية باألهــرام ســنة 2006، »الليبراليــة الجديــدة فــي المنطقــة العربيــة«، 
المركز العربي للدراســات الســتراتيجية، دمشــق ســنة 2006، »القاعدة والســلفية 
السياســية  الدراســات  مركــز  المراجعــات«،  وحــدود  الفكريــة  الروافــد  الجهاديــة: 
والســتراتيجية باألهــرام ســنة 2008، »المتحولــون دينيــا: دراســة فــي ظاهــرة 
تغييــر الديانــة والمذهــب«، مركــز أندلــس للتعصــب والتســامح، مصــر ســنة 2009، 
»أزمــة النهضــة العربيــة وحــرب األفــكار: مفاهيــم وقضايــا فــي الخطــاب العربــي 
المعاصــر«، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب ســنة 2009، »الحنيــن إلــى الســماء: 
التحــولت الفكريــة نحــو التوجــه اإلســالمي فــي مصــر فــي النصــف الثانــي مــن 
القــرن العشــرين«، ط مركــز الحضــارة لتنميــة الفكــر اإلســالمي، بيــروت ســنة  

.2009

وليد الخوري – لبنان
•  أســتاذ الفلســفة واإلســالمّيات فــي الجامعــة اللبنانّيــة، وجامعة القّديس يوســف 

فــي بيــروت، والجامعــة األنطونّية. 
•  يحمــل درجــة دكتــوراه فــي الفلســفة مــن جامعــة باريــس األولى-الســوربون، 

  .SHSU ودكتوراه في اإلسالمّيات من جامعة العلوم النسانية-استراسبورغ
والدراســات  األبحــاث  وأميــن  )ســابقا(،  العربــي  الفلســفي  التحــاد  رئيــس 

)حاليا(.  
لــه عــدد مــن الدراســات واألبحــاث مــن أهمهــا: »ابــن تيميــة: نقــد الحاجــة إلــى 
ــة  ــة والتعبيريــة«، »حري ــار فــي الفكــر العربــي«، »التأثيلي ــة العتب ــّي«، »أصال الكل
العربيــة  الثقافــة  فــي  التكفيــر  »منــازل  المعرفــي«،  العائــق  ســلطة  التفكيــر: 
اإلســالمية«، »حاجتنــا إلــى الفلســفة اليــوم: ضميــر الجماعــة ومــا بعــده«، »الفكــر 
وقالــب  العدالــة  »افتــكار  والمفارقــة«،  »التــرك  ثقافــة  ميــزان  فــي  المختلــف 
الحلــوى«، »مقــام العقالنيــة الرشــدية فــي الفكــر العربــي المعاصــر«، »مناظــرة 

الســيرافي - متــى: حــوار علــى شــفير الميتافيزيقــا«. 



ياسين اليحياوي – ألمانيا
وســتفاليا  فيلهيلــم  جامعــة   - اإلســالمّية  للدراســات  العالــي  بالمعهــد  •  باحــث 

بألمانيــا.  )مونتســر( 
•  حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي تاريــخ األديــان مــن جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد 
اللــه – فــاس، المغــرب )2017(، ومهتــم بقضايــا اإلســالم المبكــر والخيــال الدينــي 

والنظريــة فــي دراســة الديــن. 
لــة: أنثروبولوجيا  •  لــه عــدد مــن المؤلفــات والترجمــات واألبحــاث منها: بيزنطــة المتخيَّ
ــز نمــاء للبحــوث والدراســات  ــروت: مرك ــر )بي ــة فــي اإلســالم الُمبك ــة لآلخري تاريخي
2019(، ابــن حــزم األندلســي: نحــو مقاربــات جديــدة. )تحريــر وتنســيق مشــترك. 
بيــروت: مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات، 2019(، فــي البــدء كانــت الخطيئة: دراســة 
فــي النــص الدينــي لعقيــدة الخطيئــة األصليــة )فــاس: منشــورات مقاربــات، 
2018(، صــورة المســيح فــي إنجيــل األقــوال: مــن نبــي يهــودي إلــى ابــن اللــه )مــع 
الترجمــة العربيــة لنــص إنجيــل األقــوال، وجــدة: منشــورات مختبــر مناهــج العلــوم 

فــي الحضــارة اإلســالمية وتجديــد التــراث بجامعــة محمــد األول، 2017(.
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