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ــك بحســب موعــد  ــن األّول 2022، وذل ــة للتســجيل 14 ترشي آخــر مهل

ــوم، د. أحمــد الزعبــي: مســبق مــع منّســق الدبل

ahmad.zoabi@usj.edu.lb       03 - 852984 

لإلستعالم
والتسجيل

 المواد

يتألف الدبلوم من 30 رصيًدا. تبلغ كلفة الرصيد يف املعهد 92 $.

1- مناهج النقد الحديثة.

2- النصوص الدينّية والقراءات التفكيكّية )العهد القديم، العهد الجديد، القرآن(. 

3- علوم القرآن ومناهج التفسري. 

4- املسترشقون والقرآن: املدارس واملناهج والرموز. 

5- االتجاهات األخالقّية يف تفسري النصوص املقّدسة.

6- تحليل نصوص متنوعة من مختلف مناهج التأويل والتفسري. 

 الكلفة



 مضمــون دبلــوم مناهــج معــارصة يف مقاربــة 

النصــوص الدينيّــة )التفســر والتأويــل والتفكيك( 

يف  ورضورّي  ومضمونــه،  فكرتــه  يف  جديــد 

أهدافــه، وهــو يتوّجــه إىل الطــّاب الحائزيــن 

عــى إجــازة جامعيّــة يف االختصاصــات اإلنســانيّة 

ــة )حملــة إجــازة اإلســاميّات، الاهــوت،  والدينيّ

ــريب(. ــة واألدب الع ــة العربيّ ــفة، اللّغ الفلس

  يســعى هــذا الدبلــوم إىل تعريــف الطاب والباحثــن باملناهج املتعــّددة واملتقاطعة للدراســات النقديّة 

ــل باحثــن وعلــاء مســلمن ومــن  ــة، مــن قب ــي اســتخدمت يف قــراءة النصــوص الدينيّ ــة الت والتأويليّ

قبــل مســترشقن، وأهــم رمــوز هــذه املدرســة التأويليّــة، ومتكينهــم مــن اكتشــاف جهــود املســترشقن يف 

دراســة اللغــة والنصــوص الدينيّــة، ونــرش املخطوطــات القرآنيّــة ونصــوص الــراث التفســري الكاســييك 

ــدي  ــّوة يف املشــهد النق ــا، والبحــث يف إشــكاليّات مطروحــة بق ــة املوســوعات وغره اإلســامي، وكتاب

والثقــايف العاملــي، مثــل: 

• ملــاذا دخلــت منهجّيــات جديــدة يف قــراءة النــص املقــّدس 	

وفهمــه، وهــل تنحــر فائــدة الفيلولوجيــا يف دراســات القــرآن 

ــرآين؟  ــص الق ــويّ يف الن ــق اللّغ ــة، بالتدقي ــة العربّي ــالم واللغ واإلس

• ومــاذا تعنــي، عــى املســتوى املعــريف واملنهجــي، وكيــف صــارت 	

الفيلولوجيــا العربيــة واإلســالمية تاريخانّيــة، وصــار مــن املمكــن 

ــن  ــرآين م ــص الق ــم الن ــه، وفه ــالم وحضارت ــخ اإلس ــة تاري دراس

ناحيــة تكّونــه وعالقاتــه مبحيطــه، ودالالتــه الحضاريــة بنــاء عــى 

مناهــج نقديــة حديثــة؟ 

• كيــف تُقــرأ األمثــال والوصايــا واملبــادئ والقيــم األخالقّيــة 	

واإلنســانّية والالهوتّيــة، كالرحمــة والتعــاون والتســامح والســالم، 

ــالة واملقاصــد؟  ــم الرس ــار فه يف إط

• وما هو موقف الدارسني املسلمني من هذه املنهجيات؟ 	

 الكفايات
• التعرف عىل الرتاث التفسريي للنصوص الدينّية عىل اختالف مدارسها. 

اللسانيات  قواعد  الدينّية وفق  النصوص  ونقد  دراسة  التقليدية يف  املنهجيات غري  االطالع عىل   •

والفيلولوجيا. 

• تحليل نصوٍص كالسيكية ومعارصة تعكس االتجاهات الرئيسّية يف علم التأويل ومنهجية التفكيك.

• اكتشاف جهود املسترشقني يف دراسة النصوص الدينّية ونرش املخطوطات القرآنّية ونصوص الرتاث 

التفسري الكاسييك وكتابة املوسوعات املتخّصصة. 

• اإلملام بآليات توظيف النص الديني يف التأصيل ملنظومة أخالقية إنسانّية عاملّية. 

 األهداف
• تعريف الطالب عىل املقاربات النقديّة والتفكيكيّة غري الكالسيكية للنصوص الدينيّة.

• إكساب الطالب القدرة واملعرفة عىل قراءة النصوص الدينية قراءة تأويليّة حديثة.

• تعليم الطالب مقدمات يف علم النقد ومفاهيم بنية النّص. 

• إطالع الطالب عىل جهود املسترشقني يف دراسات علوم القرآن. 

)وما يـعلُم تأويلُه إال اهلل(
الـقـرآن الـكـريــم 

حضرَت عقلَك بجميِع هّمك، بنّيٍة صادقٍة مع أمٍل 
َ
“ فإذا أ

ورجاء.. فإذا نظَر اهلُل إليَك، وأنَت كذلك، 
وعلَم ذلَك في ضميرك، أقبَل عليَك بلطفِه، َوَولَي تقويَم 

عقلك لفهِم كالمِه، وما فيه من علِم الغيوب ” 

الحارث المحاسبي / العقل وفهم القرآن 


