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*

 .1من النبي ﷺ إىل البخاري دراسة يف حركة رواية احلديث ونقده يف القرون الثالثة األوىل،
عمن :دار الفتح للدراسات والنرش ،ط2022 ،1م 448 ،صفحة.
أمحد عبد اجلبار صنوبرّ ،
يعرض الكتاب تطور رواية األحاديث النبوية عىل مدار ثالثة قرون ،من زمن تلقي الصحابة
رضوان اهلل عنهم احلديث عن النبي ﷺ ،وصولا إىل زمن تصنيفها يف كتب احلديث املعروفة يف
القرن الثالث اهلجري .و ُيم َّثل الكتاب عىل احلقبة األخرية بنموذج تصنيف البخاري يف صحيحه؛ إذ
معّب تعبري اا واضح اا عنها.
هو ّ
جاء الكتاب يف أربعة فصول وخامتة؛ ففي الفصل األول الذي ُوسم بـ":من النبي ﷺ إىل
الصحابة رضوان اهلل عليهم" بحث فيه الكاتب :تلقي الصحابة الطبيعي عن النبي ﷺ ،وورد تساؤل
عمن هو الصحايب؟ وملاذا أكثر بعضهم من الرواية دون آخرين؟ وملاذا نثق برواية الصحايب؟ كم
ّ
حتدث عن مظاهر طبيعة الرواية يف عرص الصحابة رضوان اهلل عليهم بعد وفاة النبي ﷺ ،والسلطة
النقدية املصاحبة لتطور الرواية .أما الفصل الثاين فقد ُوسم بـ" :من الصحابة إىل التابعني" وفيه
حديث يف األمصار اإلسالمية ،ومظاهر الطبيعة يف انتقال احلديث من الصحابة إىل التابعني،
فالسلطة النقدية املصاحبة لتطور الرواية .تبعه الفصل الثالث املوسوم بـ" :من التابعني إىل أتباعهم"
والتحول املعريف الكبري ،وبدايات
وفيه حديث عن مسارات الرواية من التابعني إىل أتباع التابعني،
ّ
التصنيف عىل الكتب يف عرص أتباع التابعني ،ثم أهم الكتب يف عرص أتباع التابعني وأثرها يف الرواية
احلديثية :موطأ اإلمام مالك نموذج اا ،واملجتمع النقدي يف عرص أتباع التابعني :شعبة بن احلجاج
*
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نموذج اا ،وظهور معامل املنهج .وأخري اا الفصل الرابع املوسوم بـ :من أتباع التابعني إىل أصحاب
التحول من القرن الثاين إىل القرن الثالث ،ومن شعبة إىل
املصنفات املشهورة ،وفيه حديث عن معامل
ّ
وتوسعه ،ومن تراث النقد والرواية الواسع إىل اإلمام البخاري.
ابن معني رسوخ املنهج النقدي
ّ
فخامتة الكتاب األحاديث النبوية من صالبة خطاب النقد احلديثي إىل سيولة التلقي احلداثي.
 .2حتليل اخلطاب القرآين -دراسة نقدية تطبيقية للمناهج الغربية املعارصة ،محازة حممد
الطاهر ،إربد -األردن :دار ركاز للنرش والتوزيع ،ط2021 ،1م 615 ،صفحة.
يدرس هذا الكتاب األعمل اآلتية :الظاهرة القرآنية ،وتفسري يف ظالل القرآن ،والنبأ العظيم،
والقرآن من تفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب الديني .وسبب اختيار هذه الكتب؛ أولا :املقروئية
الكبرية هلذه الكتب ،وهذا يستدعي متحيصها وحتليلها من حيث املوضوع واملنهج .ثاني اا :تعدد
مشارب الباحثني واختالفها "لسانيات ،التحليل النفيس ،الفلسفة"؛ فالهتمم برؤى متعددة يفتح
يتم تناوهلا وفق منظور "حتليل اخلطاب" كم هو
آفاق اا كثرية للباحث والقارئ .ثالث اا :هذه الدراسات مل ّ
يف البحث الغريب .رابع اا :عنرصان مهمن يتعلقان بتحليل اخلطاب؛ أوهلم :اعتمده فكرة رضورة
"جتاوز اجلملة إىل النص"؛ ما يستدعي التحليل اللساين للنص كم هو يف حتليل دراز .وثانيهم :اعتمده
عىل "تعدد املناهج" ،وعىل "تطبيق منهج ما" عىل "مدونة ما" بوصفه واقع اا يف ملتقى العلوم اإلنسانية
عّبت عنه الكتب األخرى.
املحللة للنصوص والظواهر وفق املناهج النقدية وغري النقدية ،وهو ما ّ
خامس اا :وجود مالمح تراثية مرتبطة "بتحليل اخلطاب".
املدونة وحتليل اخلطاب" وفيه حديث عن
جاء الكتاب يف مخسة فصول ،هي :الفصل األول " ّ
املدونات ،واخلصائص
املدونة وحتليل اخلطاب ،وتعريف القرآن الكريم وفق تعريف أصحاب
ّ
ّ
املستخلصة من تعريفات القرآن .وجاء الفصل الثاين عن " التحليل النفيس للخطاب القرآين عند
مالك بن نبي" .والفصل الثالث "التحليل املوضوعايت للخطاب القرآين عند سيد قطب" .أما الفصل
الرابع فتحدث عن "التحليل اللساين النيص للقرآن عند حممد عبد اهلل دراز" .وجاء الفصل اخلامس
بعنوان " حتليل اخلطاب القرآين ،واملنهج التكاميل عند أركون".
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 .3الغزايل وفلسفته الكالمية ،فرانك غريفل ،ترمجة :مريم شحاتة ،بريوت :دار الروافد
الثقافية ،ط2021 ،1م 640 ،صفحة.
ُيعد الغزايل أحد أكثر علمء الكالم والفلسفة تأثري اا يف تاريخ اإلسالم ،ويعدّ ه املؤلف مرجعية
للتقاليد الفلسفية الغربية واإلسالمية ،لذا جعل الكتاب دراسة شاملة عن حياة الغزايل ،وعن نظريته
الكونية ،وكيفية انتظام الكون يف بنيته .ويقدم كذلك مراجعة نقدية جا ّدة لوجهات النظر التقليدية
املتعلقة بالغزايل ،موضح اا أن أهم إنجازات الغزايل هو تأسيس علم كالم عقالين جديد ،عمد من
خالله إىل تطويع وجهات النظر األرسطية ملفكرين مثل ابن سينا ،كي تتواءم مع التيارات الفكرية
الراسخة داخل اخلطاب الكالمي اإلسالمي .ويّبهن املؤلف عىل أن الغزايل قد قصد َو ْضع نظرية
كونية جديدة تضمن ُأطرها متابعة السعي يف طلب العلوم الطبيعية ،وتضع األساس الذي عليه
ستزدهر العلوم اإلسالمية والفلسفة يف القرن الثاين عرش امليالدي والقرون الالحقة.
جاء الكتاب يف فصول تسعة؛ الفصل األول "حياة بني اإلرشاد العام واخلاص" .أما الفصل
الثاين فعنوانه "الغزايل أبرز طالبه املؤثرين وأتباعه األوائل" .وحتدث الفصل الثالث عن "الغزايل
ودور الفلسفة يف اإلسالم" .أما الفصل الرابع فجاء بعنوان "التوفيق بني العقل والنقل "قانون
التأويل"" .والفصل اخلامس بعنوان "النظرية الكونية يف العصور اإلسالمية املبكرة :املقدمات
الداعية إىل هتافت الفالسفة للغزايل" .والفصل السادس عن "املسألة السابعة عرشة من هتافت
الفالسفة" .وحتدث الفصل السابع عن "العلم بالقرتان السببي رضوري" .ثم الفصل الثامن عن
"األسباب واملسببات يف إحياء علوم الدين" .وأخري اا حتدث الفصل التاسع عن "النظرية الكونية يف
أعمل ما بعد اإلحياء".
 .4النهضة يف القرآن الكريم بناؤها ومقوماهتا من خالل سورة الكهف ،عيل حممد أسمر،
عمن :مجعية املحافظة عىل القرآن الكريم ،ط2018 ،1م 346 ،صفحة.
ّ
حاول الكتاب توضيح مقومات وبيان صورة النهضة القرآنية املتكاملة واملتوازنة ،وتناسق
جزئياهتا وتتابعها ،وترابطها من خالل تدبر آيات الذكر احلكيم ،وحتليلها ،والوقوف عىل هداياهتا
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من خالل سورة الكهف ،مع مقاربة روح القرآن الكريم ومقاصده يف إقامة هنضة األمة وتشكيلها.
يتبنّ ى املؤلف الرأي بأن املحرك األساس لنهضة املجتمعات واألمم واحلضارات هو وجود "املبدأ
الفريد" الذي ترتكز عليه وتقوم بسببه .وبناء عليه ،وبعد عرض خيارات النهضة املختلفة لألمة
اإلسالمية ،يؤيد الكتاب الطرح التأصييل للنهضة ،ألسباب متعددة ،هي :أولها إخفاق الطروحات
البديلة ،وثانيها اختالف البيئات ،وثالثها وجود جتربة وسوابق تارخيية لنهضة األمة.
حاول املؤلف اإلجابة عن السؤال العميل ،كيف نجدد النهضة حالي اا؟ وربط بني مفهوم النهضة
مر عىل القصص
واإلطار الثقايف لألمة .كم ّ
وضح العالقة بني سورة الكهف والنهضة .وعندما َّ
األربعة الفريدة الواردة يف سورة الكهف أبان الرابط الرئيس املشرتك هلذه القصص يف السورة ،وهو
هنضة األمة ،وكيفية حتقيق ذلك بنمذج واقعية .جاء الكتاب يف فصول أربعة وخامتة؛ ففي الفصل
األول حديث عن النهضة ومقوماهتا يف القرآن الكريم .أما الفصل الثاين فبحث يف جمالت النهضة،
وأنواعها ،وأهدافها ،وحتدياهتا يف السورة .وأما الفصل الثالث فتحدث عن أركان النهضة ووسائل
حتقيقها التي قررهتا السورة .والفصل الرابع قيم النهضة وآثارها يف سورة الكهف.
 .5العامرة والسياسة والتاريخ  -املدينة اإلسالمية يف مغرب العرص الوسيط ،مصطفى
عرباوي ،إربد-األردن :عامل الكتب احلديث ،ط2020 ،1م 330 ،صفحة.
يتناول الكتاب موضوع نشأة املدينة اإلسالمية ،وختطيطها يف املغرب األقىص خالل العرص
الوسيط ،ويتخذ مدينة فاس نموذج اا .وهي دراسة تس ّلط الضوء عىل جانب حموري يف فهم
التحولت العمرانية التي شهدها املجال احلرضي ،وترصد بشكل مادي التطور الذهني ،والسياس،
والقتصادي ،والثقايف للمجتمع املغريب يف العرص الوسيط ،عىل اعتبار أن التخطيط احلرضي يعكس
هذه التحولت ،وجيسدها يف شكل احلارضة ،وخصائص معمرها وعمرهتا .ويسعى باألساس إىل
استيعاب العنارص املتحكمة يف ظاهرة ختطيط املدن الوسيطة ،ورصد ديناميتها املعمرية،
وخصوصياهتا التارخيية يف التصميم ،واهلندسة املعمرية ،والشكل املورفولوجي ،واستخالص
امليكانـزمات املنتجة لظاهرة التعمري احلرضي .وقد اختار املؤلف مدينة فاس نموذج اا؛ لكوهنا
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مرجعية سائدة يف ختطيط مدن الغرب السالمي وعمرهتا ،وملركزيتها ضمن الشبكة احلرضية
الوسيطة ،وإشعاعها احلضاري املتنوع املجالت .أما بابا الكتاب ،فهم :الباب األول حماولة يف رصد
تاريخ التمدن ومرجعياته الترشيعية يف املغرب األقىص خالل العرص الوسيط .وجاء الباب الثاين عن
ختطيط مدينة فاس وديناميتها املعمرية خالل العرص الوسيط.
 .6العمران فلسفة احلياة يف احلضارة اإلسالمية ،خالد عزب ،القاهرة :الدار املرصية اللبنانية،
ط2022 ،1م 280 ،صفحة.
حاول املؤلف يف كتابه تقديم رؤية خمتلفة عن ابن خلدون ،ومفاهيم علم العمران يف احلضارة
عرفه بأنه علم احلياة الدنيا يف احلضارة اإلسالمية .وهو يرى أن غاية علم العمران:
اإلسالمية؛ إذ ّ
سعادة اإلنسان عىل األرض ،وأدواته :العلم والعمل ،وأطره :فقه العمران والسياسة الرشعية،
وجمالته :الزراعة ،والصناعة ،والتجارة عّب الفضاء العام ،وذلك منذ القرن األول اهلجري /السابع
امليالدي .وياول املؤلف البحث فيم أسمه "عبقرية" ابن خلدون من جديد ،لكنه اختلف مع بعض ما
جاء يف كتابه األبرز "املقدمة"؛ ف ابن خلدون توصل إىل نظريات حول قوانني العمران ونظرية العصبية،
وبناء الدولة وأطوار عمرهتا وسقوطهاّ ،
ضمت إىل جانب علم العمران:
وجتىل ذلك يف املقدمة التي ّ
فلسفة التاريخ ،وأركان علم الجتمع ،وبذور القتصاد السياس ،وملحة عن األديان .فابن خلدون يف
ذلك كله كان متجاوز اا عرصه؛ إذ ُيعدّ مؤسس الدراسات البينية اإلنسانية .كم جتلت عبقرية ابن
خلدون يف إدراكه أن هناك شيئ اا ما جيمع هذه العلوم ،وتنتج لنا نتائج جديدة تقود إىل تقدم علمي.
ويبني املؤلف عّب فصول مخسة رؤيته لعلم العمران؛ إذ جاء الفصل األول عن ماهية العمران،
معرف اا العمران يف احلضارة اإلسالمية ،ومتتبع اا تطور دللة اللفظ يف املعاجم اللغوية ،ومؤكد اا أن
العدل هو أساس العمران عىل األرض .أما الفصل الثاين فيتحدث عن الفلسفة الناجتة عن ذلك،
والتي ارتكزت عىل اإلتقان واإلبداع واجلمل .لينتقل يف الفصل الثالث إىل أدوات العمران يف
احلضارة اإلسالمية التي ارتكزت عىل العلم والعمل .ثم الفصل الرابع ،الذي بحث فيه أطر
العمران؛ أي وسائل عمله يف املجتمعات ،أو ما يسميه القواعد التي تنظم جمالت العمران وفضاءه،
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وهي :السياسة الرشعية ،وف ْقه العمران .لينتقل يف الفصل اخلامس إىل تطبيقات العمران ،بوصفه
عل ام يف التجارة والصناعة والزراعة وغريها .وخالل كتابه يرى املؤلف أن اإلسالم كان حمفز اا عّب
قواعد العمران عىل اإلنتاج العلمي والبتكار.

 .7عالقة الفكر اإلصالحي بمقاصد العقيدة ومقاصد الرشيعة :حممد الطاهر ابن عاشور
عمن :دار ركاز للنرش والتوزيع ،ط2021 ،1م 395 ،صفحة.
أنموذجا ،عثمن كضوارّ ،
الفكر املقاصدي يف ُب عديه العقدي والترشيعي :يعدّ من الركائز التي أسهمت ول تزال يف
بنا ء فكر إصالحي ،وهو ما ميّ ز علمء الغرب اإلسالمي املعارص؛ إذ دفعهم إىل البحث عن آليات
لتفعيل رؤيتهم اإلصالحية ،فكان الفكر املقاصدي حارض اا بشكل لفت يف كل توجهاهتم.
وهذا الفكر يؤدي دور اا مه ام يف رعاية املصالح ،وحتقيق حاجات املجتمع الدينية فضالا عن
ضمن جمتمع متكافئ من الناحية الفك رية والجتمعية واألخالقية .فابن عاشور يؤكد عىل كون
أزمة املسلمني تكمن يف البُ عد عن أصوهلم وتفريطهم يف أخالقهم الدينية ،ونسياهنم دينهم يف
تأسيس املدنية الصاحلة .جاء الكتاب يف بابني ومخسة فصول؛ الباب األول ُو سم بـ" الفكر
اإلصالحي املقاصدي عند الطاهر ابن عاشور بني التنظري والتنـزيل" أما فصوله ،فكانت حديثاا
عن :الفكر اإلصالحي والفكر املقاصدي التأصيل واملفهوم .و الفكر املقاصدي عند الطاهر ابن
عاشور من التنظري إىل التدوين .تبعه الباب الثاين الذي ُوسم بـ" املقاصد اإلصالحية عند
الطاهر ابن عاشور دراسة تطبيقية" وبحثت فصوله يف :املقاصد اإلصالحية العقدية عند الطاهر
ابن عاشور اإليمن باهلل واليوم اآلخر نموذج اا .و املقاصد اإلصالحية الترشيعية عند الطاهر ابن
عاشور العبادات واملعامالت .و املقاصد األخالقية عند الطاهر ابن عاشور.
 .8طرق معرفة مقاصد الرشيعة وضوابط إعامهلا يف النظر االجتهادي ،حممد املنتار ،بريوت:
الرابطة املحمدية للعلمء ،ط2020 ،1م 412 ،صفحة.
سعى املؤلف إىل تصنيف املسالك التي أنتجها السابقون ملعرفة مقاصد الرشيعة ،وحماولة
ضبط العالقة التكاملية لطرق معرفة مقاصد الرشيعة فيم بينها ،من أجل ترشيد وتدبري اختالف
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العقول ،ودفع تعارض األفهام باستعم ل البعد الوظيفي ملقاصد الرشيعة .تض ّم ن الكتاب ثالثة
أبواب واثني عرش فصالا .الباب األول :معرفة مقاصد الرشيعة املفهوم واخلصائص والوظيفة؛
وبحث الفصل األول منه مقاصد الرشيعة املفهوم واملعامل ،أما الثاين فاملعرفة املقاصدية
خصائصها ورشوط اعتبارها ،ثم الثالث يف املقاصد والوسائل وبناء التكاليف ،فالرابع طرق
معرفة مقاصد الرشيعة املفهوم والوظيفية .أما الباب الثاين فعنوانه :طرق معرفة مقاصد الرشيعة
وإعادة العتبار للبُ عد املصدري للنصوص يف النظر الجتهادي؛ وجاء فصله األول عن األوامر
والنواهي ودورها يف معرفة املقصد الرشعي ،ثم الثاين عن الع لل املنصوصة ودورها يف معرفة
املقصد الرشعي ،وبحث الثالث يف التمييز بني املقاصد األصلية واملقاصد التبعية ودوره يف
معرفة املقصد الرشعي .وحتدث الفصل الرابع عن الستقراء ودوره يف معرفة املقصد الرشعي.
أما الباب الثالث ف ُعنون بـ  :طرق استنباط مقاصد الرشيعة من النصوص وآليات إعمهلا يف جمال
الجتهاد؛ ويف فصله األول حديث عن منهج الصحابة يف استنباط املقصد الرشعي ،والثاين
حديث عن الع لل املستنبطة ودورها يف معرفة املقصد الرشعي ،أما الثالث فحديث عن سكوت
الشارع ودوره يف تعر ف املقصد الرشعي ،والرابع عن السياق ودوره يف معرفة املقصد الرشعي.
 .9تعدد املرجعية يف ضوء مقاصد الرشيعة اإلسالمية ،نور الدين اخلادمي ،لندن :مؤسسة
الفرقان للرتاث اإلسالمي ،ط2020 ،1م 452 ،صفحة.
هيدف الكتاب إىل تقديم رؤية فكرية ،ودراسة علمية ل تعدد املرجعيات الفلسفية والرشعية
والتوج هات يف قضايا عدة من منظور
ثم مقاربة التآلف والتأليف بني املواقف
ّ
والسياسيةّ .
مقاصد الرشيعة بمفهومها الواسع وموضوعها املر ّكب ،ومسارات تنـز يلها وتطويرها.
ويكتسب الكتاب أمهية بالغة من حيث أمه ّيته عىل مستوى مقاصد الرشيعة ،التي يتزايد تعميقها
ثمُ ،يعدّ هذا الكتاب بحث اا
وجتديدها وتنـزيلها بعد مرحلة الهتمم النظري والتحقيقي هلا .ومن ّ
عميق اا لتنـز يلها يف مسار احلياة السياسية واملجتمعية ،ويف إطار املرجعية القانونية الدستورية
والدولية .ومن حيث أمه ّيته عىل مستوى املنهج املقاصدي؛ إذ مل يتناول فيه الكاتب األسلوب
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التقليدي للعلم املقاصدي ،من حيث عرض التعريفات واملصطلحات واألمثلة والتقسيمت
املعهودة وغريها ،وإنّم اجته فيه إىل تلبيس البحث كله روح العلم املقاصدي وجوهره ،ويف ثناياه
ومضامينه وسياقاته وخمرجاته . ...وتظهر أمهيته عىل مستوى توصيل املقاصد بالعلوم واملجالت
والنظم؛ ومنها :علوم القانون والدستور ،وجمالت احلياة الوطنية والعالقات الدولية ،ونظم الدولة
واملؤسسات الدستورية والسياسية والدولية . ...وهذا ،دون شك ،يوسع مفهوم املقاصد ،ويعطيها
يقوي حضور الرشيعة يف واقع الناس.
القدرة عىل تأطري تلك العلوم واملجالت والنظم ،و ّ
يقع الكتاب يف فصول ثالثة؛ الفصل األول وعنوانه :مفهوم املرجعية ،ويبحث فيه موضوعات
املرجعية اإلسالمية ،واملرجعية الدستورية املاهية واملقتضيات ،وعن املرجعية اإلسالمية واملرجعية
الدستورية وئام بينهم أم صدام؟ وخيتم باحلديث عن املرجعية الدولية .يتبعه الفصل الثاين وعنوانه:
قضايا تعدد املرجعية من منظور املقاصد الرشعية ،ويتناول فيه قضايا املساواة ،واألرسة ،والسياسة،
واملواطنة ،وتعدد املرجعيات يف ضوء مقاصد الرشيعة .أما الفصل الثالث واألخري ،ف ُعنون بـ :آفاق
تعدد املرجعية يف ضوء املقاصد الرشعية ،وفيه حديث عن التوليف املرجعي يف حتكيم الرشيعة وعن
جتديد الوعي بالرشيعة واملعيشة ،وعن جتديد األداء السياس بتوليف مرجعي وآفاق تفاعل الدين
والسياسة يف الشأن العام ،بتعدد املرجعيات وتقصيد املجالت.
 .10جدلية احلديث النبوي وعلم الكالم دراسة يف مستويات االتصال واالنفصال ،هدى فريد،
القاهرة :مركز إحياء للبحوث والدراسات ،ط2021 ،1م 912 ،صفحة.
ياول الكتاب اإلجابة عن عدد من التساؤلت التي متثّ ل حماور رئيسة يف عالقة علم
الكالم باحلديث النبوي؛ إذ كان للف َر ق نظرات خمت لفة يف جمملها للحديث النبوي ،بحسب
وجهة كل ف رقة ومبادئها العقلية واملنهجية العامة ال تي قامت عليها ،ومن أهم هذه التساؤلت:
رتبة احلديث النبوي يف الستدلل به عىل مسائل العتقاد عند املتكلمني ،وهل كان للحديث
مكانة متقدمة بوصفه دليالا رشعياا برهانياا صاحلاا لالستدلل به عىل رأي كل فرقة من الفرق
الكالمية؟ وهل يشغل احلديث ا لنبوي مكانته الال ئقة به بني أدلة املتكلمني آخذ اا موقع الصدارة
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بينها ،أم تأخرت رتبته نظر اا لعوامل معينة يسعى البحث للوصول إليها حملالا هلا ،وباحثاا عن
جذورها وروافدها؟ وهل كان استشهاد املتكلمني باحلديث النبوي للتأكيد عىل صحة مذهبهم
أو ر ّد مذهب اخلصوم معتمد اا عىل أسس منهجية صحيحة لالستشهاد به من حيث التثب ت منه
صحة أو ضعفاا ؟ وهل التزم املتكلمون منهجاا واحد اا يف استشهادهم باحلديث النبوي الذي
طبّقوه عىل خمتلف قضايا علم الكالم ،أم خت ّل وا عن هذا املنهج ألسباب مذهبية؟
عر ف من خالله بأهم املصطلحات
جاء الكتاب يف بابني ومخسة فصول؛ إذ بدأ بتمهيد ّ
الواردة يف البحث وبعض القضايا املتعلقة به ،ثم جاء الباب األول وعنوانه :مواقف املتكلمني
من الستدلل بالسنة؛ و الفصل األول منه بحث يف بيان حجية الس نة عند املتكلمني ،أما الفصل
الثاين فقد بحث اختالف منهج املتكلمني يف الستدلل بالس نة ما بني إثبات ظاهر النص
وتأويله .ثم الباب الثاين وعنوانه :أثر األدلة احلديثية يف الختالف حول مسائل العتقاد؛ جاء
الفصل األول منه بعنوان أثر األدلة احلديثية يف الختالف حول مسائل الصفات ،والفصل الثاين
أثر األدلة احلديثي ة يف الختالف حول مسائل األس مء واألحكام ،فالفصل الثالث أثر األدلة
احلديثية يف الختالف حول مسائل السمعيات.
 .11مقاصد الرشيعة من التدوين إىل التقعيد ،أبو القاسم بن أمحد إبراهيم مسميل ،الدمام :دار
ابن اجلوزي ،ط2022 ،1م 440 ،صفحة.
مر هبا تش ّك ل
يتكون الكتاب من بابني وأربعة فصول؛ الباب األول ُوسم بـ :املراحل التي َّ
علم املقاصد ،وفيه فصال ن؛ األول وعنوانه :مرحلة التدوين ،وبحث فيه عن نشأة علم املقاصد
والتعري ف بعلم املقاصد الرشعية يف مرحلة عرص النبوة إىل ما بعد عرص أتباع التابعني،
واألسباب التي أ ّد ت إىل تأخ ر تدوي ن علم املقاصد ،و خصائص النتا ج املقاصدي ،والتعريف
باألعالم الذين تطرقوا إىل علم املقاصد الرشعية يف مؤلفاهتم كالشاش ،واجلويني ،والغزايل،
والرازي ،واآلمدي ،والعز ،والقرايف ،والطويف ،وابن تيمية ،وابن القيم ،والشاطبي .وجاء
الفصل الثاين بعنوان :مرحلة التقعيد ،وحتدّ ث فيه عن التعريف بعلم امل قاصد يف علم التقعيد،
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واألسباب الداعية إىل تقعيد علم مقاصد الرشيعة ،وخصائص النتاج املقاصدي يف هذه املرحلة،
والتعريف باألعالم ومؤلفاهتم يف هذه املرحلة كابن ماء العينني ،ودراز ،وابن عاشور ،والفاس.
ثم تبعه الباب الثاين الذي ُو سم بـ  :دراسة حتليلية ملوضوعات مق اصد الرشيعة يف هذه املراحل،
ووض ح
وهو يف فصلني؛ األول :دراسة حتليلية ملوضوعات مقاصد الرشيعة يف مرحلة التدوين،
ّ
فيه مقاصد الرشيعة عند كل من احلكيم الرتمذي ،والشاش ،واجلويني ،والغزايل ،وابن عبد
السالم ،والطويف ،وابن تيمية ،وابن قيم اجلوزية ،والشاطبي .وأما الفصل الثاين فكان دراسة
حتليلية ألبرز جهود املعارصين يف تقعيد علم املقاصد  ،وفيه دراسة حتليلية جلهود كل من ابن
عاشور ،والفاس ،وابن بيّه.
 .12الدليل النقيل يف الفكر الكالمي ،أمحد عبد الرحيم ،الرياض :مركز تكوين للدراسات
واألبحاث2019 ،م 504 ،صفحة.
تسعى هذه الدراسة إىل إعطاء صورة واضحة ومؤصلة حلقيقة املوقف الكالمي من الحتجاج
بالدليل النقيل ،وكيفية الستشهاد به ،ومسالك املتكلمني يف التعامل معه تنظري اا وتطبيق اا.
والسؤال الرئيس الذي أقيمت عليه الدراسة بأكملها هو :هل كان الدليل النقيل (الكتاب،
والسنة ،واإلمجاع ،وأقوال الصحابة) ُح ّجة مقبولة ،ومصدر اا معتمد اا يف جمال الستشهاد عىل إثبات
املسائل العقدية عند املتكلمني من املعتزلة واألشاعرة عىل املستويني :النظري املجرد والتطبيقي
الفعيل ،أم أن الحتجاج به بقي يف مواضع كثرية مقترص اا عىل اإلقرار الفطري ،والتوظيف النتقائي،
وإثبات ما توصل إليه العقل ابتداء ،ثم حماولة إسباغ املرشوعية عليه ،وإقامة احلُ ّجة عىل املخالفني؟
ولإلجابة عن هذا السؤال خاضت الدراسة  -بمنهج حتلييل نقدي -يف قضايا عدة مثل :حتديد
املراد بالدليل النقيل ،وهل هو حجة عند املتكلمني يف مجيع املسائل العقدية ،أو يف مسائل دون
أخرى؟ وما األسس التي حكمت الستشهاد به ورشوط ذلك؟ وما حدود عالقته بالعقل وفاق اا أو
خالف اا؟ وما املسلك؟
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عمن :دار ركاز للنرش
 .13رؤى قرآنية يف التجديد والسياسة والعمران ،جمموعة مؤلفنيّ ،
والتوزيع2021 ،م108 ،صفحة.
انتظم هذا الكتاب اجلمعي يف ثالثة فصول؛ إذ جاء الفصل األول بعنوان :التجديد يف علوم
وتضمن هذا الفصل متهيد اا مفهومي اا؛ لبيان مفاهيم مصطلحات البحث
القرآن ،وسؤال املنهج.
ّ
الرئيسة .وعالج املبحث األول بواعث التجديد يف علوم القرآن .بينم تناول املبحث الثاين مظاهر
التجديد واإلبداع يف منهج الدراسة املصطلحية ،وتطرق املبحث الثالث إىل بيان كيفية إسهام
الدراسة املصطلحية يف جتديد علوم القرآن.
وجاء الفصل الثاين :معامل الفعل السياس يف القرآن الكريم( :دراسة يف املفاهيم القرآنية
تكون هذا الفصل من ثالثة مباحث؛ إذ عالج املبحث األول مفهوم اإلنسان
السياسية) .وقد ّ
بوصفه اخلليفة يف األرض كم ورد يف القرآن الكريم .وتناول املبحث الثاين عالقة اإلنسان
بالفعل السياس يف القرآ ن الكريم ،ليختم يف املبحث الثالث بإعادة التفكري يف احلكم وطبيعته
وأنمطه.
وجاء الفصل الثالث املعنون بـ :دللت قصد الوحي يف العمران يف مقدمة ومبحثني؛ ففي
ّ
استهل هذا الفصل حديثه عن رضورة اعتمد قصد القرآن بوصفه منهج اا وحيد اا لدراسة
املقدمة
الوحي بدلا من استلهام املناهج األجنبية  .وتطرق يف املبحثني بشكل عام إىل قضية اعتمد قصد
القرآن الكريم يف العلم والرمحة والعدل ،بوصفها مفاهيم ثابتة يف بنية املعنى والدللة القصدية
القرآنية ،ومتحركة يف معاجلة إشكالت الفكر ومشكالت الواقع .ودراسة القرآن قصدي اا يكون
وفق هذه الثالثية التي متتد إىل قصديات إحالت القرآن الكريم التي حرصها يف ثالث:
إحالت قبلية تؤرش عىل اهلل  وصفاته وأسمئه ،ومنها الرمحة والعدل والعلم .وإحالة مساوقة
تّبز وجود القرآن الكريم بوصفه كتاب علم ورمحة وعدل يف ذاته .وإحالة بعدية تكشف بث
القرآن قصدي اا هلذه املعاين يف احلياة عّب وسيطها األدايت الذي هو املسلم ،ليستهل بناء احلضارة
باإليمن.
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 .14رؤية العامل حضور وممارسات يف الفكر والعلم والتعليم ،فتحي حسن ملكاوي ،فرجينيا-
واشنطن :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي2021 ،م448 ،صفحة.
رؤية العامل مصطلح حديث ملفهوم قديم ،نشأت احلاجة إىل الكتابة فيه؛ بسبب انتشار استعمل
املصطلح واملفهوم يف معظم املجالت املعرفية كم هو احلال يف علم النفس ،والجتمع ،والدراسات
اللغوية .وبسبب اتص اله بقضايا التصور الكيل للخالق والكون واحلياة واإلنسان ،وهذا سبب أمهية
دراسة هذا املفهوم يف سياق السعي للنهوض احلضاري اإلسالمي ،ولذا جاء الكتاب لتحقيق
جمموعة أهداف يرى املؤلف رضورهتا :أولها :تأصيل مفهوم رؤية العامل بالعتمد عىل املرجعية
اإلسالمية .ثانيها :تقديم رؤية حلضور مفهوم رؤية العامل واستعملته يف املجالت املعرفية ،والعلمية
املختلفة يف خمتلف املجتمعات .ثالثها :حتليل املنطلقات الفكرية ملا يظهر من أوجه اخلالف القائم بني
اجلمعات واملجتمعات واملدارس الفكرية .رابعها :فهم األبنية الفكرية الكامنة يف احلقول
والتخصصات املعرفية املختلفة .خامسها :مالحظة البعد الفكري يف أوجه التنافس والرصاع،
والتدافع بني القوى الفاعلة يف العامل اليوم .سادسها :تأكيد أمهية "رؤية العامل" بالنظر إىل األساليب
والطرق املمكنة هلذا التعليم.
َ
العامل :اللفظ واملفهوم
جاء الكتاب يف سبعة فصول؛ الفصل األول عنونه الباحث بـ رؤية
َ
العامل يف الكتابات املعارصة ،أما الفصل الثالث
واملصطلح ،تاله الفصل الثاين ،وفيه بحث عن رؤية
َ
العامل املعارص ،والفصل الرابع عنوانه :العلوم الجتمعية يف
فجاء بعنوان :اإلسالميون ورؤية
َ
العامل عند عبد الرمحن بن خلدون ،تبعه الفصل
رؤى العامل املتقابلة ،وقدّ م الفصل اخلامس رؤية
َ
َ
العامل.
للعامل ومنهجية التعامل معها ،ثم الفصل السابع عن تعليم رؤية
السادس ،وفيه :رؤية العوملَة
15. Revelation in the Qur’an: A Semantic Study of the Roots n-z-l and w-h-y,
by Simon P. Loynes, Leiden: Brill Academic Pub, February 2021, 181 pages.

عنوان الكتاب بالعربية :الوحي يف القرآن دراسة دللية للجذرين "نـزل" و"وحي" ،تأليف:
سايمون يب لوينـز .حاصل عىل الدكتوراه عام 2019م من جامعة إدنّبة ،باحث مستقل مقيم يف
اجلامعة نفسها.
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يف كتابه هذا يقدم املؤلف دراسة دللية للجذرين العربيني "نـزل" و"وحي" من أجل توضيح
طرق الوحي يف القرآن ،وذلك من خالل حتليل شامل لوقوعهم يف القرآن ،وباإلشارة إىل الشعر
اجلاهيل .يرى لوينـز بأن اجلذرين يمثالن حدثني متميزين؛ إذ هيتم األول باحلدث املكاين واآلخر
بالتواصل ،وهذا أمر ذو مغزى لفهم مفهوم القرآن الفريد عن الوحي ،وكيف أن هذا يتوافق مع
التقاليد الدينية السابقة أو يتعارض معها.
يتألف الكتاب من ستة فصول؛ يف الفصل األول يبحث عن النـزول اإلهلي (التنـزّ ل) أولا:
الفاعلون واملكانية والتفاعل .أما الفصل الثاين فيتحدث عن اإلنـزال اإلهلي (التنـزل) ثاني اا :رسالة
الوحي ،ثم الفصل الثالث الذي عنونه باتصال اهلل املخصوص .ويف الفصل الرابع يتناول التوزيع
الزمني ،والسياقات األدبية للجذرين "نـزل" و"وحي" .وأما الفصل اخلامس فيبحث يف الوظائف
البالغية الرئيسة للتنـزّ ل اإلهلي والتصال اإلهلي .وخيتم بالفصل السادس :املفهوم القرآين للوحي
دللت اللغة القرآنية.
16. Structural Dividers in the Qur'an (Routledge Studies in the Qur'an), edit
by Marianna Klar, London: Routledge, December 2020, 418 pages.

عنوان الكتاب بالعربية " :الفواصل اهليكلية يف القرآن (دراسات روتليدج يف القرآن)" ،حترير:
ماريانا كالر .وهي باحثة ما بعد الدكتوراه يف جامعة أكسفورد ،وباحث مشارك يف كلية بيمّبوك-
أكسفورد ،وباحث مشارك يف مركز الدراسات اإلسالمية " "SOASيف جامعة لندن .تركز منشوراهتا
عىل بنية القرآن ورواياته وسياقه األديب ،كم عملت بشكل مكثف عىل حكايات األنبياء ضمن تقاليد
التأريخ اإلسالمي يف العصور الوسطى ،ويف التفسري القرآين.
الكتاب يف أجزاء ثالثة وفصول عرشة؛ اجلزء األول عنوانه الفواصل اهليكلية يف القرآن؛
مالحظات أولية ،واقرتاحات للقراءة التكميلية ،بعد ذلك جاء الفصل األول الذي يبحث يف اهلياكل
املتنافسة سور آل عمران ،والعلق ،ومريم .أما الفصل الثاين فبحث يف شاعرية سورة آل عمران يف
البنية الرسدية .أما الفصل الثالث عنون بـ :ما وراء تكوين القصة مقارنة بني السمت الرسمية يف
سورة العلق .وبحث الفصل الرابع يف قصص الولدة املعجزة يف التفسري القرآين .تبعه اجلزء الثاين
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وعنوانه العالمات والوصالت اهليكلية صغرية احلجم ،وفيه الفصل اخلامس عن اليمني يف القرآن:
عالمة هيكلية حتت تأثري تغيري املعرفة .أما الفصل السادس فحديثه عن فهرس أويل لتقنيات الساجية
القرآنية ،الزخرفة والتوازي ،والقافية .تبعه الفصل السابع الذي تكلم عن عالمات اخلطاب وبنية
العالقات التناصية يف السور القرآنية املتوسطة الطول :حالة سورة طه .وأخري اا اجلزء الثالث مسألة
السور املركبة ،وفيه الفصل الثامن الذي بحث يف اليمني التمهيدية ،ومسألة السورة املركبة .أما
الفصل التاسع فقد ُوسم بـ الرتابط البنيوي يف القرآن :كيف ترى الروابط .وأخري اا الفصل العارش
نحو تاريخ تنقيح القرآن يف املدينة :دراسة حالة لسورة النساء وسورة املائدة.
17. Text Linguistics of Qur'anic Discourse (Culture and Civilization in the
Middle East), by Hussein Abdul-Raof, London: Routledge, December 2020, 382
pages

عنوان الكتاب بالعربية" :اللغويات النصية للخطاب القرآين (الثقافة واحلضارة يف الرشق
األوسط)" ،تأليف :حسني عبد الرؤوف( .األستاذ يف جامعة ليدز سابق اا) أستاذ اللسانيات
ودراسات الرتمجة ،قسم اللغات والرتمجة ،جامعة طيبة يف اململكة العربية السعودية.
معمق يف نسيج اخلطاب القرآين ،يكشف عن نسيج
لسانيات النص يف اخلطاب القرآين :بحث ّ
النص القرآين الكيل من حيث أنظمة متاسكه وترابطه املنطقي ،ومفاهيم التناص ،والرتباط الدليل،
والتسلسل املواضيعي ،و السمت النصية الكلية للحذف ،والتكرار ،وهيكل املناقشة ،والعوامل
السياقية والنصية والنحوية والدللية املشاركة يف النص القرآين الكيل.
يعدّ الكتاب مصدر اا ذا قيمة ومنهجية متسقة للتع ّلم والتدريس يف اجلامعات يف مجيع أنحاء
العامل؛ إذ يقدم نظام اا جديد اا مثري اا لالهتمم .وتوفر لغويات النص للخطاب القرآين نظرة ثاقبة
لالنضباط الذي تم إنشاؤه حديث اا يف علم اللغة النيص ،وتستكشف الطبقات املختلفة للنص القرآين
الكيل بوصفها رشط اا أكاديمي اا .الكتاب مؤلف من ثمنية فصول؛ يف الفصل األول حديث عن
لسانيات النص ،فالفصل الثاين الذي عنون بـ" :النص القرآين الكيل" ،ثم الفصل الثالث الذي
يبحث يف "هيكل اجلدال يف اخلطاب القرآين" ،والفصل الرابع عن "احلذف يف اخلطاب القرآين" ،أما
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الفصل اخلامس فحديث عن "الرتابط يف اخلطاب القرآين" ،والفصل السادس ُعنون بـ"التمسك يف
اخلطاب القرآين" ،ثم الفصل السابع عن "مفهوم اإلعجاز اللغوي للخطاب القرآين" ،وأخري اا الفصل
الثامن الذي محل عنوان" :مالحظات عامة عىل لسانيات النص القرآين".
18. Islamic Theology in the Turkish Republic (Edinburgh Studies on Modern
Turkey) 1st Edition, by Philip Dorroll, Edinburgh: Edinburgh University Press,
April 2021, 248 pages.

عنوان الكتاب بالعربية :علم الكالم اإلسالمي يف اجلمهورية الرتكية (دراسات إدنّبة حول
تركيا احلديثة) ،تأليف :فيليب دورول .أستاذ مساعد يف الالهوت بكلية وفورد بولية ساوث
كارولينا.
ظهر علم الكالم اإلسالمي احلديث يف تركيا أواخر العهد العثمين وأوائل اجلمهورية ،فخالل
هذه الفرتة من التاريخ الرتكي ،كان للمدية العلمنية تأثري كبري عىل النخب الفكرية والسياسية،
فوجود اهلل وقيمة الدين نفسه كانت موضع تساؤل وحتدٍّ عند نخبة املجتمع الرتكي؛ لذلك سعت
األشكال احلديثة األوىل من علم الكالم اإلسالمي يف التاريخ الرتكي إىل جتديد املناهج الدينية لعلم
جسد هذا التيار هو الفيلسوف إسمعيل حقي إزمرييل.
الكالم وتنشيطها بشكل إبداعي ،وأكثر من ّ
ووفق اا له يمكن استخدام الدر س الفلسفي احلديث لتنشيط مناهج علم الكالم الرتاثية من أجل
احلفاظ عىل حيوية الرتاث اإلسالمي يف العامل احلديث ،كم جادل بأن مفتاح هذا البحث الفلسفي
جيب أن يكون قائ ام عىل التوحيد.
ويلل املؤلف عىل نطاق واسع عدد اا من علمء الدين املسلمني األتراك املتأخرين والعثمنيني،
مثل :إسمعيل حقي إزمرييل ،وبكري توبالوغلو ،وحسني أتاي ،وغريهم .ويستكشف كيف تصارع
(الالهوتيون) األتراك احلديثون مع قضايا مثل القومية والديمقراطية؛ ومفاهيم عن اهلل واإلنسانية،
وتعريف الدين نفسه واحلجج الالهوتية للعلمنية ،وعلم الالهوت حلقوق اإلنسان واجلنس ،وذلك
كله استناد اا إىل جمموعة من املصادر الالهوتية باللغة الرتكية .واملؤلف يف هذا كله يرى بأن
(الالهوت) اإلسالمي الرتكي هو يف الواقع تقليد متميز للفكر الديني اإلسالمي ،تش ّكل من خالل
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الظروف الجتمعية الفريدة للجمهورية الرتكية .وبتتبع ظهور هذا التقليد وتطوره بمرور الوقت،
يفحص املؤلف املوضوعات الرئيسة لعلم (الالهوت) يف اجلمهورية الرتكية ،ويقدم كذلك خارطة
تارخيية ومفاهيمية مهمة لألرايض الشاسعة لعلم (الالهوت) الرتكي احلديث.
19. Shaping a Qur'anic Worldview: Scriptural Hermeneutics and the Rhetoric
of Moral Reform in the Caliphate of al-Ma'un (Routledge Studies in the Qur'an),
by Vanessa De Gifis, London: Routledge, December 2019, 142 pages

عنوان الكتاب بالعربية :تشكيل نظرة قرآنية للعامل :التأويالت الكتابية وخطاب اإلصالح
األخالقي يف خالفة املأمون (دراسات روتليدج يف القرآن) ،تأليف :فانيسا دي جيفيس .حاصلة عىل
درجة الدكتوراه يف لغات وحضارات الرشق األدنى من جامعة شيكاغو (2008م) ،أستاذ مساعد
للدراسات اإلسالمية يف جامعة واين ستيت.
يركز الكتاب عىل التفسري القرآين ،وتأثري القرآن عىل التقاليد الفكرية اإلسالمية ،والثقافة
األدبية العربية اإلسالمية يف أوائل العرص العباس .ويستكشف ذاتية معنى القرآن يف العامل ،ويلل
اإلشارة القرآنية يف اخلطاب السياس اإلسالمي ،مستله ام ذلك من نظرية البالغة العربية اإلسالمية
التقليدية .وتفحص املؤلفة الوثائق العربية املنسوبة إىل اخلليفة العباس املأمون ،الذي تزامن حكمه
مع نضج الفكر السياس اإلسالمي التقليدي والثقافة األدبية.
توضح الباحثة كيف يتم إعادة تفسري اآليات القرآنية من خالل عدسة التجربة الذاتية .يف
الوقت نفسهُ ،تفهم التجارب الجتمعية والتارخيية من منظور التصنيف األخالقي للقرآن ،الذي
يت كون من أقطاب متداخلة حتدد الشخصيات األخالقية اجليدة والسيئة يف توجهات متبادلة ،من
للحجة اخلطابية ،وترى الباحثة
خالل النرش السرتاتيجي للمراجع الكتابية ضمن املخطط املنطقي ُ
أن اخلليفة يبني تشاهبا ت أخالقية بني الشخصيات النموذجية يف القرآن والناس يف حميطه
الجتمعي ،ويضع نفسه بوصفه مصلح اا أخالقي اا ومرشد اا ،من أجل إقناع مجهوره برضورة اخلالفة،
والواجب الديني األخالقي لطاعة سلطته .وتدل دراسة احلالة املأمونية عىل طبيعة املراجع القرآنية
ثم تساهم يف نقاشات أوسع حول تأثري القرآن يف تشكيل
عّب الفرتات التارخيية ووظيفتها ،ومن ّ
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احلضارة اإلسالمية .ويعدّ الكتاب مصدر اا ل يقدر بثمن ألولئك الذين لدهيم اهتمم بالتاريخ
اإلسالمي املبكر واإلسالم ،وخطاب السياسة اإلسالمية اإلقليمية والعاملية يف الرشق األوسط
املعارص.
20. The Oxford Handbook of Islamic Philosophy (Oxford Handbooks), Editing
by Khaled El-Rouayheb & Sabine Schmidtke, Oxford: Oxford University
Press, June 2019, 720 pages.

عنوان الكتاب بالعربية :دليل أكسفورد للفلسفة اإلسالمية ،حترير :خالد الروهيب وسابني
شميدتك .والروهيب هو أستاذ اللغة العربية والتاريخ الفكري اإلسالمي بجامعة هارفارد ،ختصص
يف التاريخ الفكري اإلسالمي من القرن الثالث عرش إىل القرن الثامن عرش ،أما شميدتك فهي
أستاذة تاريخ الفكر اإلسالمي يف معهد الدراسات املتقدمة برينستون نيوجريس ،هلا منشورات كثرية
عن التاريخ الفكري اإلسالمي واليهودي.
دخلت دراسة الفلسفة اإلسالمية مرحلة جديدة ومثرية يف السنوات القليلة املاضية ،فمعظم
املنح الدراسية الغربية يف القرن العرشين ركزت حول الفلسفة العربية أو اإلسالمية يف الفرتة من
القرن التاسع إىل القرن الثاين عرش ،وهذا يعدّ مقياس اا للتحول اجلاري حالي اا يف هذا املجال؛ لذا سعى
ٍ
متساو تقريب اا لكل قرن ،من التاسع إىل العرشين.
دليل أكسفورد يف فصوله الثالثني إىل إعطاء وزن
ويعطي دليل أكسفورد للفلسفة اإلسالمية للطالب املتقدم ،والباحث النشط يف الفلسفة اإلسالمية
وعلم الكالم ،والتاريخ الفكري ،إحساس اا قوي اا بم يبدو عليه العمل يف الفلسفة اإلسالمية ،ونظرة
عميقة للقضايا واملفاهيم واحلجج املوجودة فيها .كم يقدم الدليل صورة حديثة للدراسات املعارصة
يف الفلسفة اإلسالمية .وقد تضمنت مفردات الدليل عدد اا كبري اا من أعالم الفلسفة وأبرز مؤ َّلف
اش ُتهر به ذاك العامل.

