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 بسم اهلل الرضبن الرحيم
 معذرة إلى ربكم

 طو العلواني. د. إعداد أ
( لباطب بو القادة 831:)آل عمران ﴾َىَذا بَ َياٌن لِلنَّاِس َوُىًدى َوَمْوِعظٌَة لِْلُمتَِّقينَ ﴿

 عربٌ كاغبكاـ اؼبسلمُت كقادة الرأم كالفكر كرجاؿ الدعوة كاإلعالـ يف صبيع بلداف كأقاليم العامل ال
ٌّ لسالكاإل  . بل كلسائر أكباء األرض ؛يم

ة دعوتو كعمـو كمشوؿ قيمو كانفتاح نسقو إنسانيٌ خطابو ك  كونٌيةتو ك عاؼبيٌ اإللسالـ حبكم  إفٌ 
كمباذج كثَتة يمن  «اإلجابة أّمة» ها كضمت بالد اؼبسلمُت أبناءة كلٌ نسانيٌ قد انفتح على اإل اضارمٌ اغب

ة رأم كتعبَت سبتعوا حبريٌ  «اإلجابة أّمة» كأبناء. «ةالدعو  أّمة» اأكلئك الذين كانوا يبثلوف كيما زالو 
ال ينبغّ  )عز كجل( ىذا التعدد آية يمن آيات اهلل كرؤية اعتربت أفٌ  ،ظبحت بتعدد اؼبذاىب كالفرؽ

فيما بينها  تنوٌعكيكرس أدب االختالؼ كالتعدد كالبل وبافظ عليها  ؛ا ّٔاألحد أف ياضيق ذرعن 
يمذىب أك فريق  ؾالناجم عن التصورات اػباطئة بإيمكاف ايمتال اذباىات العنف ليكوف ضمانة ضدٌ 

ة تقاظبت إقليميٌ ك  قويمٌيةكقايمت دكؿ كحُت تفرقت كلمة اؼبسلمُت ، أك طائفة للحقيقة كاإلحاطة ّٔا
الوحدة أك التاضايمن يف  كمل تلتفت إىل أفٌ  ،كأقاليمها كما تقاظبت تارىبهاأليٌمة فيما بينها ديار ىذه ا

يمن ربقيقو كالعناية بو  م ال بدٌ كيمكوناهتا فرياضة الزيمة ككاجب ؿبتٌ أليٌمة عناصر ىذه ا اغبد األدىن بُت
ة تبدأ بالظهور بشدة يف ذىبيٌ ة كاؼبطائفيٌ كإذا بالفنت ال، كإحاطتو بكل ضمانات البقاء كااللستمرار

ٌّ إذ ال بلد يمن بلداف العامل اإل ،أقاليم كثَتة ب ىاكيمذىب كيمذ ،ليس فيو رأم كرأم آخر لساليم
ٌّ ؿ التخلف الكقد حوٌ . أخرل ةفائكطائفة كط ل،أخر  كغَتنبا كالصراعات  قتصادمٌ كاال تعليم

إىل أكعية فنت جاىزة لإلشعاؿ لتصرؼ  أليٌمة كاف يعد يمفخرة يمن يمفاخر االذم   تنوٌعة ىذا السيالسيٌ ال
بت تلك فغا ،كإضعافها كإراقة دـ بعاضها بأيدم البعض اآلخرأليٌمة كل يمن يريد اإللساءة إىل ىذه ا

لتحل ؿبلها  ،عليها )تعاىل(كانت ترل يف االختالؼ كالتعدد نعمة يمن نعم اهلل  الرؤية السليمة اليت
لت اؼبذاىب كتفجَت النزاعات كاػبالفات فتحوٌ  اغبريٌةرؤية تتسم باضيق األفق كقمع الرأم كيمصادرة 

 . اؼبنهك اؼبهددأليٌمة كالفرؽ إىل أعباء على كياف ا
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كا الناس إىل كقادهتا كقادة الرأم فيها أف يردٌ أليٌمة على اؼبخلصُت يمن أبناء ا اايمن ز كيمن ىنا صار ل
كاالعًتاؼ بالتعدد كدرأ الفنت خر ايمن كالتسايمح كقبوؿ اآلاضاأليمر األكؿ القائم على الوحدة كالت

 . كإشاعة ثقافة اإلخاء كالتسايمح كأدب االختالؼ
كأقيمت  ،أليٌمةدعوة بُت كحدة اكقد بذلت جهود ـبتلفة يف التقريب بُت اؼبذاىب كال

 اكمل نلمس أم تغيَت أك تغَتن  ،اا كاقعيِّ نا مل قبد لكل تلك اعبهود تأثَتن ات كعقدت يمؤسبرات لكنٌ يمؤلٌسس
 . يشيع ثقافة قبوؿ الرأم كالرأم اآلخرأليٌمة ا لدل اثقافيِّ 

تعتمد على أليٌمة إىل اة كتوصيل الرؤية ثقافيٌ ة لبناء اؼبعامل الحأىم كلسيلة ناج يمن اؼبعلـو أفٌ  إفٌ 
 أيٌمتنااع القرار يف علينا أف ننادم أصحاب الرأم كصنٌ  كيمن ىنا كجدنا أفٌ  ،التعليم اؽبادؼ اؼبناضبط
ة تساعد يمعرفيٌ ة ك ثقافيٌ اد أبنية هبنا ننجح يف إة إىل دكر العلم كاؼبعرفة لعلٌ سلبيٌ لتحويل ىذه الظواىر ال

 آّتمعات اؼبسلمة َتالنزاع كالصراع كالعنف كتطهباب لسنا كأحفادنا على ايمتصاص كتذكيب أءأبنا
للذيمة كيمعذرة  اءن او ىذا البياف إىل يمن يهمهم األيمر إبر كلذلك فقد رأينا أف نوجٌ  ؛يمن عوايمل االحتقاف

كزبفيف ألسباب  ،كإلبعاد ؾبتمعاتنا عن اؼبنكر ،ا إىل تعزيز اؼبعركؼإىل ربكم كدعوة إىل اػبَت كلسعين 
ٌّ االحتقاف ال ٌّ أدل إىل فنت يف أكباء كثَتة يمن العامل اإلم الذ طائف كيما زالت األقطار األخرل  ،لساليم

 . حبلى بفنت ـبتزنة هتدد بالتفجر يف كل حُت
ا  كل جايمعة يمن جايمعاتنا برناؾبن   تفإذا تبنٌ  (تعاىل)بفاضل اهلل  تإف جايمعاتنا اليـو قد تعدد

القائم كالتخلص يمن آثاره يف  ٌّ طائفنقًتحو فيما يأيت لتخفيف االحتقاف الالذم  كالربنايمج
يف حاضرىا  اذلك لسوؼ هبنب شعوبنا كبلداننا يمآلسّ كثَتة جدِّ  فإفٌ  ،ابوباؼبستقبل كاؽبيمنة على ألس

ؼ الراغبُت بشق كيسعدنا أف ناضع خرباتنا يف ىذا آّاؿ ربت تصرٌ . (تعاىل) كيمستقبلها إف شاء اهلل
  .ىذا الطريق كبداية خطوة األلف يميل

 . ظبيع ؾبيبأنٌو  ظهر يمنها كيما بطن ااؼبخاطر كالفنت يم أيٌمتناعلّ القدير أف هبنب لسائلُت ال
ٌّ يمرفق تصور يموجز  ٌّ  لربنايمج تعليم يف اؼبستقبل إف  يمن شأنو زبفيف عوايمل االحتقاف الطائف

  .(تعاىل)شاء اهلل 
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يج في العراق وإيران ومنطقة الخل طائفيّ تصور موجز للهيمنة على أسباب االحتقان ال
 عاّمة سماميّ خاّصة والعالم اإل

 ةطائفيّ برنامج دراسات عليا لمدة سنتين في التخصص بمعالجة األزمات والمشكمات ال
إٌف األيمم اليت ؽبا تراث خصب كغٍت كيمتنوٌع يمثل تراث أيٌمتنا ال بد أف تتعدد فيها اآلراء كتكثر 

كيما مل ، ة األيٌمة أك يمناىج تطبيقهايمرجعيٌ فيها اؼبقوالت لسواءه حوؿ فهم األصوؿ اليت تستند إليها 
كتربت على تلك الثقافة كنشأت أجياؽبا ، تكن األيٌمة قد جهزت بثقافة قبوؿ الرأم كالرأم اآلخر

ة قد تظهر يف يمنعطفات الطرؽ اليت تسلكها فتؤدم إىل فرقة سلبيٌ فإٌف كثَتنا يمن الظواىر ال، عليها
كلسائل كآليَّات كفوؤة أليٌمة كالتقاتل إذا مل ذبد اكاختالؼ قد يصل إىل نوع يمن العداء كاالحًتاب 

فإٌف آثار ذلك على كحدهتا كيمسَتهتا كيمستقبل أبنائها لستكوف ، قادرة على يمواجهة تلك األيمور
 . كخيمة يمديمرة

بصفة عايٌمة كثَتنا يمىا يصحبو إيباف بالقدرة على ايمتالؾ اغبقيقة يمن ىذا  «دينيّ الفكر ال»ك
كنفّ ، كنبذ التعٌدد، لنقطة يصبح الناس يمهيٌئُت لالنفجار يف بعاضهمكعند ىذه ا، الطرؼ أك ذاؾ

ة فذلك يعٍت كقوع التمزُّؽ كرفض خارجيٌ ة أك داخليٌ ة لسيالسيٌ اآلخر فإذا جاءت عوايمل الستغالؿ 
 . كقد يصلوف إىل التقاتل كاالحًتاب، التعٌدد كتكريس نفّ اآلخر
ٌّ كقد شهد كاقعنا ال ففّ يمرحلة يمن اؼبراحل قبد إيمايمنا يمثل ؛ آّاؿتنٌوعنا كبَتنا يف ىذا  تارىب

ٌّ يًتؾ يمذىبو ال لغومٌ الرازم ال كحُت قيل ، طواعيةن كاختيارنا كيعلن سبذىبو دبذىب اإليماـ يمالك شافع
ٌّ كىل نقمت على اؼبذىب ال؟ يمىا الًَّذم جعلك تفعل ذلك: لو لكٌٍت  !!ال: فإذا بو يقوؿ؟ شيئنا شافع

ة_ عايمرة بشىت اؼبذاىب كاؼبقوالت اغباليٌ ف يسكن فيها كىّ طهراف _اليت كا «الري»رأيت يمدينة 
ا يربز يمسالكو يف االجتهاد ، كيمذىبو يف الفقو، لكنٍَّت مل أجد ؽبذا اإليماـ اعبليل اإليماـ يمالك يمشهدن

كيفيد الناس ّٔا فقررت أف أعميرى يمشهد االنتساب ؽبذا اإليماـ اعبليل ليكمل ؽبذا البلد فخاره بإذف 
ة جعلت ىذا اإليماـ اعبليل يشعر بأفَّ تعدُّد اؼبذاىب ذىبيٌ ىذه اؼبرحلة ال. (بارؾ كتعاىلت)اهلل 

يف يمقابل ىذا . ة ينبغّ أف ييعتزَّ ّٔا كأف ذبد يمن يرعاىا ففعل ذلكحاضاريٌ كاؼبواقف كاؼبقوالت ثركة 
صراع كالفتنة بُت ة غالية جلبت كثَتنا يمن عوايمل الطائفيٌ ة فيها إىل ذىبيٌ قبد فًتات يمؤؼبة ربولت اؼب

ٌّ حدث ذلك يف العصر ال، يمكوّْنات األيٌمة حىت بلغت إىل حد اغبركب كالتقاتل الولسيط بُت  عبالس
كلسبق ذلك صراع ، «المعتزلة والسنَّة األشاعرة»كحدث قبلو يمىا حدث بُت  «ة والحنابلةشافعيّ ال»
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أىل السيف »كتألسس ذلك كٌلو على صراعات بُت ، «أىل الرأي وأىل الحديث»شديد بُت 
ة شافعيٌ ُت كالفاطميٌ كال ننسى يمىا حفل بو تارىبنا يمن صراع بُت البويهٌيُت كالسالجقة كال «وأىل القلم

ة صفويٌ ة كبُت الدكلة النفيٌ ة السنٌية اغبعثمانيٌ كآخر ذلك ىيوى الصراع بُت الدكلتُت ال، كالشيعة كالسنَّة
( قركف كنصف كرشَّح 3( لسنة أك )350يل )ذلك الصراع الًَّذم الستمر حوا، القاجاريٌة يف إيراف

الًَّذم عانينا كيما نزاؿ نعاين يمنو حىت  غربٌ ة كاؼبسلمة للسقوط يف براثن االلستعمار العربيٌ اؼبنطقة ال
 . يويمنا ىذا

ة ؽبم عصبيٌ ُت الذين يسعوف لتشكيل كبناء سيالسيٌ طائفة ال؛ كقد أجج عوايمل الصراع طائفتاف
يبكن أف  نسبٌ  الذين يركف أفَّ اإلنساف العصبٌُت كًفٍرقة اؼبت، كتصارعهاكلو على حساب فيرقة األيٌمة 

كال يؤيمن بأنَّو . فيعتقد أحدىم دائمنا بأنَّو على اغبق كغَته على الباطل «الحقيقة المطلقة»يبتلك 
فذلك ال يعٍت نفّ ، لسائر الفرؽ على باطل بإيمكاف ايمتالؾ فريق للحق كأفٌ  الحىت لو لسلمنا جد

كقد يأيت يمن يستشهد بأحاديث مل يتأكد يمن صحتها أك يمن صحة األصل كيما قد ، خرلالفرؽ األ
ة اليت قبدىا فيما شاع بُت الناس سلبيٌ يكوف وبدث لو يمن إضافة عبارة أك أكثر فيؤكد تلك اؼبعاين ال

 اليت «مفهوم العقائد»كاالتساع الشديد يف ، اليـو يمن أحاديث الفرقة الناجية كىالؾ الفرؽ األخرل
جاء القرآف آّيد ّٔا بياضاء نقٌية ال تتجاكز طبسة إىل لستة عناصر لتصبح يف العصور اؼبتأٌخرة 

فبا ينبغّ اعتقاده لدل كثَت يمن الفرؽ كتكفَت يمن ينفّ أم عنصر يمن ىذه ، أك تزيد ا( عنصرن 380)
البحث  العناصر الكثَتة بقطع النظر عن ثبوت ذلك بدليل ٌظٌٍت أك دليل يمطعوف ال يصمد أيماـ

ٌّ ، الدقيق ة اهتاـ غَتىم بالكفر دكف عقليٌ فبا لسهل على كثَت يمن ذكم العاىات ال. أك دليل قطع
كدكف تدقيق يف اؼبصطلحات فشاعت ظاىرة الًتاجم أعٍت رجم ، تفريق بُت كفر أكرب ككفر أصغر

ة ألتفو األلسباب فتمزقت األيمٌ  «الكفر والفسق والبدعة والنفاق»اؼبسلمُت لبعاضهم بألفاظ 
 . كرٌشحت البقٌية الباقية يمنها ؼبزيد يمن التمٌزؽ

الفرصة كىو وباكؿ أف يرلسم خطة  "نكسوف"ة يمسًت خارجيٌ كلقد انتهز السيد كيسنجر كزير 
ال على كاىل أيمريكا فجاء ، جديدة تاضمن أيمن إلسرائيل كربمل عبء ذلك على األيٌمة اؼبسلمة

ٌّ ات الواقع اللسلبيٌ توظيف : خبطة يمفادىا ٌّ اإل تارىب كالستدعائها إلثارة الفنت بُت اؼبسلمُت  لساليم
كتقزًن كربجيم دكر العرب فيهم كدبقتاضى تلك اػبطة اليت نشرت بعض يمعاؼبها يف تلك اؼبرحلة 

كذلك بأف ال يًتؾ بلد  ؛ٌنة كالشيعةة بُت السي طائفيٌ وف كثَتكف تستدعى الغربيٌ تاب كأشار إليها كي 
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عايٌمة أىلها يمن السٌنة ال بد يمن الًتكيج لدخوؿ اؼبذاىب  فالبلداف اليت؛ يمسلم كاحد دكف انقساـ
ة يركج فيها ؼبذاىب لسنٌية كتطرح أفكار التفريق بُت شيعيٌ ة أكثريٌ ة إليها كاألقاليم اليت فيها شيعيٌ ال

كهبرم ، ككذلك اغباؿ بالنسبة للسٌنة كيمذاىبهم، الشيعة العرب كالشيعة الفرس كالشيعة اؽبنود
تطرفة يمن صبيع اؼبذاىب كالطوائف كالفرؽ كهتيَّأ لتصبح قنابل يموقوتة يبكن أف تشجيع االذباىات اؼب

كالستمرت ، يف رئالستو ذلك األلسلوب كشجع عليو "كارتر"كقد تبٌتَّ الرئيس ، تفجر عند اغباجة
ٌّ ألستاذ  ة التشجيع على ىذه االنقسايمات إىل أف تأججت يف عصر بوش كتبناىاعمليٌ  جايمع

ٌّ ك  . دكيلٌ مث يمدير البنك ال، نائب رايمسفلد يف حينو "بوؿ كلفوتز"األصل ىيوى  يهودمٌ خطَت  لسيالس
ة عراقيٌ كشجع عليها كأجهاضت صبيع احملاكالت االنقالبٌية ضد صٌداـ لكّ يهٌيأ لتفكيك الدكلة ال

( 2003ا كعنصريِّا كفق خطة كانت يموضوعة يمنذ عصر شاه إيراف كمت تنفيذىا يف )إبريل طائفيِّ 
وذج لتفكيك الدكؿ يف اؼبنطقة على ىذا األلساس يمن التفكك دبقتاضى ذلك كذلك لتجريب مب

ة األخرل )كراجعوا تقرير راند( حوؿ ىذا اؼبوضوع كاػبرائط عربيٌ النموذج ليتم تفكيك الدكؿ ال
 . اعبديدة اؼبقًتحة للمنطقة

لفرقة فلم ة كاطائفيٌ إٌف ؿباكالت كثَتة عرب التاريخ القريب كالبعيد قد جرت الحتواء لسرطاف ال
ة عميقة تؤلٌسس لوعّ باألكلويٌات كيمستويات األيمور علميٌ تفلح ألٌّنا مل تنب يف نظرنا على ألسس 

 ة كتنتهّ ببعض االتفاقات اليت لسرعافالفيٌ ت كقد تناقش بعض اؼبسائل اػباة فكانت تقـو لقاءدينيٌ ال
اف لكنها مل تفلح يف يمعاعبة كقد شهد عصرنا ىذا قياـ ؾبايمع التقريب يف يمصر كلبناف كإير . تتبخريمىا 

كدرالستنا للواقع ، ة اليت ترتبت عليهاسلبيَّ إٌف يمراقبتنا ؽبذه اغبالة كيمنابعها كالظواىر ال. ىذه األيمور
–ة نصرانيٌ ة أف تقدـ كلسائل عديدة الحتواء االختالفات الغربيٌ ككيف الستطاعت آّتمعات ال غربٌ ال
ة يمع أٌّنا كانت كيما تزاؿ أكرب بكثَت يمن نصرانيٌ ة الهوديٌ يكال -ةيهوديٌ ال–ة يهوديٌ كال -ةنصرانيٌ ال

  .اختالفات اؼبسلمُت
ة يف ديارنا ذبعلنا على يقُت بأنٌنا لو طائفيٌ لكنها قبحت كفشلنا كلذلك فإف اغبالة اليت بلغتها ال

 ة كّنيمن عليها بإذف اهللسلبيَّ ة يمدركلسة فسنتحرل ىذه الظواىر اليمنهجيَّ بذلنا جهودنا حقيقيَّة 
 . (تعاىل)

ٌّ إف الستمرار الفكر ال إىل حريماف العامل يمن يمعرفة يمزايا يؤٌدم  لسوؼإليو  كالتعصب طائف
اإللسالـ كاؼبسلمُت كإيقاؼ االذباىات اعبادة اليت بدأت يمنذ فًتة ال بأس ّٔا للدخوؿ يف اإللسالـ 
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اليت أليٌمة ايف أقطار كشعوب ـبتلفة لذلك صار كاجبنا على كل غيور على يمستقبل ىذا الدين ك 
كيف . ة اؼبديمرةسلبيٌ ة لو أف يبذؿ قصارل جهده يف يمعاعبة ىذه الظواىر العربيٌ ربملو كاحملاضن ال

 . ةطائفيٌ يمقديمتها ال
كلقد اختربنا طرقنا كثَتة يف الواليات اؼبتحدة كخارجها لتحقيق ىذا اؽبدؼ فما كجدنا كلسيلة 

ديبية ربتاضن طلبة يمن صبيع اؼبذاىب يف برنايمج ات أكايمؤلٌسسأكثر فعالية كقدرة يف ربقيقو يمن إهباد 
ٌّ ة دقيقة تؤدم إىل زبريج أجياؿ يمن ضبلة العلم العلميٌ يمدركس درالسة  ٌّ كاال شرع قادرين  جتماع

ٌّ على الستيعاب كتنقية تراثنا يمن لسائر يمصادر بناء الفكر ال ليتمكن ىؤالء  ؛كتعزيزه كتدعيمو طائف
يمن إشاعة ثقافة االعتداؿ كقبوؿ التعدديٌة كقبوؿ اآلخر بل  كلو بعد كقت لن يكوف قصَتنا أك لسريعنا
ظاىرة يبكن أف تتحوؿ ببعض اعبهود إىل ظاىرة صحٌية أنٌو  النظر إىل ذلك االختالؼ كالتعدد على

 . إف شاء اهلل
 : األىداف

 : كذلك يتحقق دبا يلّ، كاإليباف بالتعدديٌة، وؿ اآلخربإهباد جيل يتبٌٌت التسايمح كق
يباف بأفَّ اإلنساف يمهما عال قدره كاتسع ذكاؤه ال يبكن أف وبيط إحاطة تايٌمة اإل: الأو 

 . ىيوى احمليط باغبقائق كٌلها (تعاىل)كاهلل ، بل ىيوى يقارّٔا يمىا الستطاع؛ باغبقيقة اؼبطلقة
ٌّ فالدين كضع ؛ التفريق بُت الدين كالتديُّن: ثانًيا تبارؾ )لسائغ لذكم العقوؿ ياضعو اهلل  إؽب

يسعى بو  إنساينٌ كأيٌما التديُّن فهو جهده ؛ بكل تفاصيلو بُت يدم خلقو بطريق النبوات (كتعاىل
فهناؾ يمن يتمثَّل تلك القيم اؼبطلقة بنسبة عالية أك يمتولسطة أك ضعيفة  ، اإلنساف لتمثُّل قيم الدين

الستعالء  فال ينبغّ أف يكوف ذلك يمصدر، لو (تبارؾ كتعاىل)كل حبسب طاقاتو كقدراتو كتوفيق اهلل 
 . يمن طائفة على طائفة أخرل ّٓرد أٌّنا فهمت تلك اغبقيقة بفهم يمغاير لفهمها

إشاعة ثقافة السؤاؿ كاعبواب كاغبوار كبسط اآلراء كاؼبقوالت بُت طوائف كفرؽ : ثالثًا
قد علَّمنا أف ندعو النصارل كاليهود كأصحاب  (تبارؾ كتعاىل)فإذا كاف اهلل ، كيمذاىب اؼبسلمُت

ّى أحسن ، تعالوا إىل كلمة لسواء: كأف نقوؿ ؽبم، ف األخرل للحوار كاعبدؿاألديا كأف قبادؽبم باليت ًى
فما بالك باختالؼ  (42:)سبأ ﴾َوِإنَّا َأْو ِإيَّاُكْم َلَعَلى ُىًدى َأْو ِفي َضماٍل ُمِبينٍ ﴿كأف نقوؿ ؽبم 

صوؿ كىبتلفوف حُت ىبتلفوف بُت اؼبسلمُت الذين ذبمعهم الكلمة السواء كالذين يتفقوف على أىم األ
 . أف ربسم اػبالؼ فيها -إذا خلصت النوايا–على فركع ؽبا يمراجعها اليت يبكن 
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ة كانتشار اؼبذاىب لساليميٌ االىتماـ بالدرالسات اؼبعمّْقة يف نشأة الطوائف كالفرؽ اإل: رابًعا
كتوعية األيٌمة ، لها كتفسَتىاة كربليذىبيٌ ة كاؼبطائفيٌ ات انتشار األفكار العمليٌ كالعوايمل اليت تؤثر يف 

 . ّٔا
ة كإرجاعها ؼبا ىيوى الفيٌ إحياء تقاليد البحث كاؼبناظرة بُت طلبة العلم يف األيمور اػب: خامًسا

 . كتفٌهم كاحتواء االختالفات يف إطار التعدُّد، يمتفق عليو أك تعٌلم كيفيَّة إعذار بعاضنا لبعض
ٌّ نزع فتيل االحتقاف ال: سادًسا ٌّ مل اإليمن العا طائف كاغبيلولة دكف الستغاللو لتحقيق يمزيد  لساليم
 . كالتفرقة كالتفكك، يمن التفتيت
ٌّ للسلطة: سابعا كإطالؽ اغبريٌات ، إعادة يمىا يبكن يمن بناء الوحدة الوطنٌية كالتداكؿ السلم

 . ة كىّ كثَتةطائفيٌ بأنواعها يف البلداف اؼببتالة باالضطرابات ال
كذباكز قاضايا ، كعدـ يمصادرة حقوقو كحريٌاتو، ؿ اآلخر كاحًتايموالوصوؿ إىل صيغة قبو : ثامًنا

 . التكفَت كالنسبة إىل البدعة كالفسق كيما إليها
 : تصميم البرنامج

ّى  فكرة الربنايمج تكوين شبكة يمن الطالب الواعدين اؼبهتمُت باحتواء كتفكيك الفكر ًى
ٌّ ال لتحقيق التعايش كالتواصل كالتفاىم يف ة األخرل لساليميٌ كاؼبذاىب اإل، يمن الشيعة كالسٌنة طائف

، كالكشف عن يمناطق االلتقاء كالتقارب، كلسائر اؼبذاىب األخرل، ذىبُتقاضايا اػبالؼ بُت اؼب
يمن اؼبؤيمنُت بأىداؼ ، كيٌدرس ىؤالء الٌطالب عدد يمتساكم كيمتكافئ يمن األلساتذة الشيعة كالسٌنة

تدريسها كيمساعدة الطالب كالباحثُت على كرلسالة الربنايمج كلديهم االلستعداد لتبٌٍت تفاصيلو ك 
 . الستيعأّا

يدرس الطالب ، ا اثنتاف كعشركف ؿباضرةدرالسيِّ يويمنا  ثالثُتيمدة الربنايمج لسنتاف تقدـ يف كل 
حيث زبصص لساعتاف إللقاء احملاضرة كلساعتاف ، طبسة أياـ يف األلسبوع بواقع لست لساعات يويميِّا

كلساعتاف لتلخيص الدركس اؼبستفادة ككيفٌية إدخاؽبا إىل ، أخرل ؼبداخالت الطلبة كإدارة النقاش
ٌّ كال ثقايفٌ يمع االلستفادة يمن لسائر كلسائل التوصيل كالتواصل ال، الثقافة العايٌمة للشعوب اؼبسلمة  تعليم

 . ت يويمٌية بواقع أربع لساعات يف اليـو الواحداكيكٌلف الطالب بقراء. اؼبتاحة ًتبومٌ كال
 : المراجع والقراءات المرشحة

 . ىا يمصادر ؽبذا الفكرر صبيع الدكريات اليت تصدر عن ىذه األظباء يبكن اعتبا .1
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 . صفومٌ كال علومٌ كتب علّ شريعيت كخاٌصة التشيع ال .2
 الدين كأيمثالو يمع االطالع على كتبمشس كيبكن أف يستفاد يمن كتب الشيخ يمهدم  .3

 . الكاتب كصائب عبد اغبميد إلثراء خربات الدارلسُتأضبد 
 . ة اليت صدرت عن يمركز درالسات الوحدةائفيٌ طندكات ال .4
 . ة البن تيمية كنقدهنبويٌ ج السٌنة الا يمنه .5
ٌّ اؼبصادر اؼبقابلة يمن الفكر ال .6 يمثل فصل اػبطاب يف إثبات ربريف كتاب رب  شيع
 . األرباب
 اضارمٌ ككتبها األخرل يف كيفٌية تفعيل اؼبنظور اغب. الفاضلأىبيو  يمٌت. د، األيٌمة القطب .7

 . ةطائفيٌ ليف يمعاعبة ا
 . بشرمٌ كتب طارؽ ال   .8
 . ة لتيمور كأبوزىرةلساليميٌ كتاب اؼبذاىب اإل .9

 . كؿبمد اؼببارؾ كأضبد فرحات كغَتىم، ناصيف نٌصار «األمة»كتب  .10
 . ؿباكالت التقريب ككيفٌية تفعيلها .11
يقدـ الطالب حبثنا أك رلسالة للتخرج يف ّناية الربنايمج يف يموضوع يمن اؼبوضوعات اليت  .12

 . ها الباحثوف كالطالب يف الربنايمجقديمت كدرلس
  .اؼبسوغات( –العوايمل  –يمقرر يف نشأة الفرؽ كاؼبذاىب كتطوره )األلسباب  .13
ة باالعتماد على القرآف آّيد كالسَتة تألسيس علم كفن احتواء اؼبنازعات الطائفيٌ  .14

و اللستيعاب ك كلٌ ة تفعيل ذلة كالًتاث القائم على الصلح كاإلصالح كاحتواء اؼبنازعات ككيفيٌ النبويٌ 
 ة. كذباكز النزاعات الطائفيٌ 

ة طائفة كالستغالؿ ُت يمن أيٌ ت؛ حبيث وباؿ بُت الطائفيمقرر يف تطوير اػبطاب الديٍتٌ  .15
ة بكل ة احتواء االختالفات الطائفيٌ ة، كتعليم الباحثُت كيفيٌ ىذا اػبطاب لتكريس الفيرقة كالطائفيٌ 

يلولة بينها كبُت الستغالؿ الدين كتسخَته ؽبذا النوع يمن ة، كاغبة السيالسيٌ أنواعها دبا فيها الطائفيٌ 
 ة. الطائفيٌ 

الطلبة كالباحثوف لتجريب يما تعلموه ض ؽبا ة كذبارب يعرٌ تصميم ندكات حواريٌ  .16
 ة كرفاضها. ا باضركرة نفّ الطائفيٌ ة تراكمات يمن شأّنا أف توجد كعين كاختباره يف الواقع كإضافة أيٌ 
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 مقّررات نموذجيَّة مقترحةمقّررات نموذجيَّة مقترحة
 «الفقو وأصولو»ك «علوم القرآن»قٌررات اؼبشًتكة بُت القسمُت اؼبقٌرر ازباذنبا مبوذجنا: اؼب

كىّ شبانية. مث  «علوم القرآن»كعددىا لستة يمقٌررات يمشًتكة إلزايميَّة تليها اؼبقٌررات اػباصَّة بػ
الفقو »مّ كىّ شبانية يمقٌررات أياضان. كيبكن الفصل بُت عل «الفقو وأصولو»اؼبقٌررات اػباصَّة بػ

حبيث يكوف لكل يمنهما شبانية يمقٌررات. كما يبكن تطبيق الشّء نفسو يف علـو أخرل  «واألصول
كؿباكلة رصد لسائر اؼبسائل اليت يمن  .«التربية وعلم النفس وعلم الكمام والفلسفة...الخ»يمثل 

 ة. شأّنا إهباد الفواصل كتكرس الفرقة كالطائفيٌ 
 :تمهيد وإيضاح

ثناف كعشركف يمقٌررنا: لستة يمنها يمشًتكة بُت التخٌصصات اؼبختلفة يمع شبانية عدد اؼبقٌررات ا 
فإٌف  «علوم القرآن وأصول الفقو والفقو»يمقٌررات خاصَّة بكل زبٌصص. كدبا أنٌنا رأينا البدء يف 

علم »بإيمكاف أية يمؤلٌسسة أف تنحو اؼبنحى ذاتو يف صياغة اؼبقٌررات األخرل اليت تعتمدىا يمثل 
إذ أفَّ األيمل يمعقود  «فلسفة، التربية والتصوف وعلم النفس، والبماغة واألدب...الخالكمام وال

يف بناء العقليَّة كالنفسيَّة الذين حدَّدنا يمعاؼبهما على اؼبقرَّرات التمهيديَّة اؼبشًتكة كاؼبلزيمة للجميع، 
ًتكة يف اؼبنطلق كالغاية، كبناء اؼبقٌررات األخرل اؼبتخٌصصة حبيث تتكايمل يمع اؼبقررات اإللزايميَّة اؼبش

 كالولسائل.
كقد أعٌدت ىذه اؼبقٌررات لتكوف مبوذجنا للمقٌررات اؼبطلوب درالستها لنيل درجة 

 يف الدرالسات اإللساليميَّة كاالجتماعيَّة. «التخّصص»– «الماجستير»
ل كقد سبت ذبربتها ؼبدة اثٌت عشر عايمنا، كزبرَّج ّٔا عدد يمن الباحثُت اؼبتمٌيزين الذين أكم

  كصاركا ألساتذة يف جايمعات عاؼبيَّة يف الواليات اؼبتحدة كخارجها. «الدكتوراه»بعاضهم يمتطلبات 

 الهدف:
للباحث اؼبسلم تساعده على أف يكوف قادران على فبارلسة يمبادئ  «عقليَّة منهجيَّة»صياغة 

ٌّ بالعقالنيَّة كاؼبوضوعيَّة كالتسايمح ،اغبوار تح فكره على آفاؽ كتف ،كالستيعاب االختالؼ كالتحلّْ
جديدة يستطيع ّٔا إمباء قدراتو كإيمكاناتو البحثٌية حبيث يتمكن يمن ربقيق حالة الوصل بُت تراثو 

كيؤلٌسس كاقعان  ،ربديات عصره -يمعان -كلسوؼ يتجاكز دبكتسباتو يمنهما  ،األصيل كيمعطيات حاضره
قادران على اؼبشاركة يمع  ،بٌيان يف ؾبتمعويمعرفٌيان رائدان لو خصوصٌيتو كسبيُّزه؛ كيعٌده ألف يكوف عنصران إهبا
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كاحتواء كالستيعاب عوايمل الفرقة كاالنقسايمات  ،قيادات آّتمع األخرٰل على يمقاكيمة اؼبظاىر السلبٌية
 كاالعًتاؼ حبقوؽ اآلخرين كافقوه أـ خالفوه. ،اؼبختلفة يف ؾبتمعو بركح التسايمح كقبوؿ التعٌدد

 ( والمشتركة بين سائر األقسامtePrerequisiالمقّررات التمهيديَّة )
 :األول: نظريّة المعرفة اإلسماميَّة

 ،كيمسػػػلَّماهتا كيمػػنهج حبثهػػػا ،كربديػػد قواعػػدىا «األبس   تمولوجيا»كيػػدرس ىػػذا اؼبسػػػاؽ تعريػػف 
 «األبس  تمولوجي واألنطول  وجي واألكس  يولوجي»مث يفػػٌرؽ بػػُت  ،كقواعػػد التحليػػل اؼبتَّبعػػة يف إطارىػػا

كوبػػدّْد العالقػػة بينهػػا كيتنػػاكؿ بعػػد ذلػػك يمصػػادر اؼبعرفػػة اإللسػػاليميَّة  .ة للمعرفػػةباعتبارىػػا ؾبػػاالت ثالثػػ
كيوضح دكر العقل يف تألسيس كتوليد اؼبعرفة. كوبٌلل بناءان على ذلك تطور  ،اؼبتمثّْلة يف الوحّ كالكوف

ايمػت عليهػا . كيمػدل اتسػاؽ ىػذا التطػور يمػع اؼبسػلَّمات كالقواعػد اؼبعرفيَّػة الػيت ق«المعرفة اإلسماميَّة»
كيقارف يف كل ذلك يمع اؼبعرفة اؼبعاصرة أك الغربيَّة يمع العناية بػإبراز نػواحّ التوافػق  ،اؼبعرفة يف اإللسالـ

كالفلسػػػفة الكايمنػػػة خلفػػػو:  ،كالتعػػػارض بػػػُت النظػػػريَّتُت. مث يتعػػػرض لتصػػػنيف العلػػػـو يف تػػػراث اإللسػػػالـ
كىبلص إىل تأطَت النسق اؼبعريٌف التوحيدٌم  ،يمقارنة بتصنيف العلـو يف النسق اؼبعريٌف اؼبعاصر أك الغربٌ 

باعتباره نسقان يمعرفٌيان يمفتوحان يصػلح بػديالن كيمقػابالن لانسػاؽ اؼبعرفيَّػة اؼبغلقػة. كيوضػح كيفيَّػة السػتخداـ 
ككػػذلك يوضػػح طػػرؽ السػػتخدايمو يف  ،ىػػذا النسػػق اؼبعػػريٌف يف نقػػد كربليػػل اؼبعػػارؼ القائمػػة كتفكيكهػػا

ذبديػد كإحيػاء كيمراجعػة يمعػارؼ لسػابقة بعػد تنقيتهػا كنقػدىا كنفػّ عناصػر أك  ،تألسيس يمعرفػة جديػدة
 االنغالؽ كالقصور عنها. كلسيتناكؿ ىذا اؼبقٌرر التفاصيل اآلتية:

 في إطار العناوين التالية:
يموضػػوع اؼبعرفػػة يمػػن جهػػة يمػػا ىػػّ بنيػػة  Epistemology «نظريَّ  ة المعرف  ة»حيػػث تػػدرس 

ٌّ لنظريٌػػػة  -فرضػػػيَّات ال –قائمػػػة علػػػى كحػػػدة الفكػػػر: اؼببػػػادئ  النتػػػائج، دبػػػا ىبلػػػص إىل األصػػػل اؼبنطقػػػ
 اؼبعرفة، كقيمتها اؼبوضوعيَّة.

كيف الوقت نفسو ذبعػل  ،«اإلبستمولوجيا ونظريَّة المعرفة»بُت  ةبعض اؼبدارس الفلسفيٌ توحد 
تتن     اول فلس     فة العل     وم  األبس     تمولوجيا»س بينهمػػػػػا فارقنػػػػػا ألسالسػػػػػينا يمػػػػػن حيػػػػػث إفَّ ااؼبػػػػػدر بعػػػػػض 
 .«يخهاوتار 

ونظريَّ   ة  األبس   تمولوجيا»اؼبدرلسػػػة الػػػيت توحػػػد بػػػُت لسػػػوؼ نػػػنهج يف يمقديمػػػة ىػػػذا اؼبقػػػٌرر الػػػنهج 
يمػن حيػث كوّنػا نظريَّػة مشوليَّػة تبتعػد  «المعرفيَّ ة اإلس ماميَّة»العتبػارات خاٌصػة دبواضػعات « المعرفة
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كبػػو يسػػمح ؼبفهػػـو الػػوحّ عػػن الػػرؤٰل الوضػػعيَّة كالتجريبيَّػػة بربطهػػا بػػُت الكػػوف، كاهلل، كاإلنسػػاف، علػػى 
مث العقل الػرابط اعبػايمع  ،دبمارلسة فعاليَّتو األلسالسيَّة، كيسمح، يمن مث، ؼبصدرم اؼبعرفة: الوحّ كالكوف

 بينهما بإهباد يمنهج للمعرفة يمن شأنو أف ينفّ التناقاضات الثنائيَّة اؼبزعويمة بُت اإلبداع كاإلتٌباع.
 ىدافو تنتظم عناصرىا على النحو التايل:كيموضوعات ىذا اؼبقٌرر التفصيليَّة، لتحقق أ

 .«مبدأ التوحيد في النّص القرآنيّ »اهلل يف اؼبعرفة اإللساليمية:  .أ 
 .«مبدأ التسخير في النّص القرآنيّ »الكوف يف اؼبعرفة اإللساليمية:  .ب 
 .«مبدأ الخمافة في النّص القرآنيّ »اإلنساف يف اؼبعرفة اإللساليمية:  .ج 
يف اؼبعرفة اإللساليميَّة ال يبكن ذباىلو؛ كإذا حػدث  بوصفو يمفهويمان تألسيسٌيان  «الوحي» .د 

 ذلك فإٌف اؼبعرفة أك العلم يفقد كل يمنهما صفتو اإللساليميَّة!!
بوصػػفو يمصػػدران للمعرفػػة كالنقػػل كالعقػػل بوصػػفهما أىػػم الولسػػائل كاألدكات  «الك  ون» .ق 

 اؼبوٌصلة للمعرفة كاؼبوٌلدة ؽبا.
طبيعتهػػػا، أصػػػنافها، يمعيارىػػػا، يف اؼبعرفػػػة اإللسػػػاليمية:  Axiologyيمصػػػفوفة القػػػيم  .ك 

، سبػػاىّ أخػػالؽ «عماق  ة األخ  ماق ب  المنطق والجم  ال ف  ي الق  رآن الك  ريم»كضػػعها اؼبيتػػافيزيقّ. 
اؼبنفعػػة كأخػػالؽ اللَّػػذة يف أخػػالؽ الفاضػػيلة عػػرب اؼبنظػػور اؼبعػػريٌف القػػرآيٌن، السػػمت عػػرب التػػارىبّ للمثػػل 

ة القرآنيَّػة، كلكنهػا تصػنع تكييفاهتػا اػباصػة يمػع العليا بوصفها يمثالن ثابتة ال زباضػع للتحػوالت يف الرؤيػ
 ىذه التحوالت، العالقة بُت اؼبطلق كالنسب )اؼبفارقة بوصفها يمناطنا للتوافق(.

 : افًتاض غريزة االيمتثاؿ.«العبوديَّة» .ز 
 : افًتاض غريزة التفريد.«التنزيو» .ح 
ريَّػػة اؼبعرفػػة القػػوة اؼبوجبػػة للفعػػل اإلنسػػاين األصػػيل بوصػػفو نتيجػػة لوحػػدة الفكػػر يف نظ .ط 

 اإللساليميَّة.
 -كتػاب اهلل اؼبنظػور  «الك ون»: «الخصائص المنطقيَّة لنظرية المعرفة اإلسماميَّة» .م 
ٌّ يمػػن  -التنػػاغم بػػُت اؼبنظػػور كاؼبسػػطور -كتػػاب اهلل اؼبتلػػو اؼبسػػطور  «الق  رآن» يمصػػداقيَّة الوجػػود اإلؽبػػ

رة التسػػليم هلل باغباكميَّػػة ضػػرك  -غائيػػات فعػػل الوجػػود يمػػن خػػالؿ فعػػل اإلهبػػاد -خػػالؿ ىػػذا التنػػاغم
فال ينازعو اإلنساف بشّء يمن ذلك حبجة يمركزيٌتو أك بأية حجة أخرٰل. كبناء اليقُت اإليبايٌن  -اؼبطلقة

 دكر اإلنساف بوصفو خليفة يف األرض. -لإلنساف على ذلك
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ضػػػركرة قبػػػوؿ االخػػػتالؼ لعػػػدـ تعطيػػػل اؼبشػػػيئة  -لسػػػنة اهلل يف الكػػػوف «االخ   تماف» .ؾ 
 يمعياريَّة اػبَت كالشر. -الة اؼبصَت اإلنساين )الثواب كالعقاب(عد -اإلؽبيَّة
عمػػػراف  -تزكيػػػة الػػػنفس -القيمػػػة اؼبوضػػػوعيَّة لنظريػػػة اؼبعرفػػػة اإللسػػػاليمية: توحيػػػد اػبػػػالق .ؿ 

 األرض.
 البعد اؼبعريٌف يف يمشكلة اغبرية كحدكدىا يمن يمنظور اؼببدأ القرآين. .ـ 
 دأ القرآين.البعد اؼبعريٌف يف يمشكلة اآلخر يمن يمنظور اؼبب .ف 
 البعد اؼبعريٌف يف يمشكلة االغًتاب يمن يمنظور اؼببدأ القرآين. .س 
 البعد اؼبعريٌف يف يمشكلة اؼبوت يمن يمنظور اؼببدأ القرآين. .ع 

أبعاااااااااااااااا   

معرفية فا  

مشااااااا    

 وجو ية
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 :المقّرر الثاني: مناىج البحث العلميّ 
كقواعػده كخطواتػو كأخالقيَّاتػو ابتػداءن يمػن تعريػف  «البح ث العلم يّ »يتناكؿ ىذا اؼبساؽ ألسػس 

البح ث »كؼبػا قبلػو كػذلك كؼبػا كراءه. مث ربديػد ألسػس يمػنهج  ،كربديد العناصر اؼبكونػة لػو «المنهج»
 ،كخطوات اؼبنهج ابتداءن يمػن ربديػد اؼبشػكلة البحثيَّػة إىل اؼبتغػٌَتات األلسالسػيَّة فيهػا ،كقواعده «العلميّ 

ائػق صبػع اؼبعلويمػات مث طر  ،مث تعريف باؼبفاىيم األلسالسػيَّة ،إىل يمرحلة كضع الفرضٌيات العلميَّة للبحث
مث الوصػػوؿ  ،مث كيفيَّػػة التفسػػَت كنظريٌاتػػو ،مث كيفيَّػػة ربليػػل اؼبعلويمػػات كتنظيمهػػا ،بصػػورة كميٌػػة أك كيفيَّػػة

. كيف كل تلك النقاط يقدـ ىذا اؼبسػاؽ رؤيػة يمقارنػة للنسػق اؼبعػريٌف اؼبعاصػر  ٌّ إىل نتائج البحث العلم
 ٌّ ٌّ كػػّ يسػتطيع الطا  ،يمػع النسػق اؼبعػريٌف اإللسػاليم لػب اإلؼبػاـ باألبعػػاد األلسالسػيَّة ؼبنػاىج البحػث العلمػػ

كتنمو لديػو القػدرة علػى اؼبقارنػات اؼبنهجيَّػة  ،يف العلـو االجتماعيَّة كالعلـو اإللساليميَّة يف الوقت نفسو
 بُت األشباه كالنظائر يمنها.

 كهبرم تناكؿ تفاصيل ىذا اؼبقٌرر يف إطار العناكين كاؼبوضوعات التالية:
 الستخالص النتائج. ،التحليل كالتفسَت ،الفهم ،األدكات اإلجرائيَّة ،نهجيمفهـو اؼب -1
 كااللستنباط. ،االلستقراء -2
 الوقائع اإليمبَتيقيَّة. -3
أك اؼبؤثّْرات الذاتيَّة يمن يمناىج العلػـو  ،ال يبكن الستبعاد البصمة أك السمة الشخصية كيلّْيان  -4

كقصارل يما يستطيعو اإلنساف يمػا يبكػن  ، ألسطورةاإلنسانيَّة. فاؼبوضوعيَّة يف يمفهويمها الغرب أقرب إىل
 .«االستقامة العلميَّة»االصطالح عليو بػ

كيمشػػركعية ذلػػك يف إطػػار  ،التكايمػػل بػػُت أكثػػر يمػػن يمػػنهج كاحػػد يف التحليػػل كااللسػػتنتاج -5
ٌّ للقراءة.  تناغم السياؽ الفلسف

 البنيويَّة كاقًتاف العالقات إىل إعادة إنتاج النٌص اؼبقركء. -6
 جيا كاؼبدخل العاليمايت إىل إعادة إنتاج النٌص اؼبقركء.السيميولو  -7
كرؤيػة الػنٌص اؼبقػركء بوصػفو نسػيجى ليقىٍيمػاىت أك حقػل    Intertextualityالتناصػيَّة   -8

 آثارو مٌت تركيبها يمن جديد على كبو ـبتلف.
 التفكيكية كالنٌص ال يمركزٌم البؤرة. -9
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ٌّ لسولسػيولوجّ يمػن خػالؿ الشػركط اغب –بعث اؼبػنهج السػيكو  -10 ديثػة لنظريَّػة القػراءة كالتلقػ
 بوصفو مبطان يمن أمباط االلستجابة.

 إيمكانيَّة ربرير اؼبفاىيم يمن خالؿ يمنهجيَّة تكايمليَّة:  -11
 يمفهـو العلمانيَّة. -
 يمفهـو العقالنيَّة. -
 يمفهـو التجريب. -
 يمفهـو اغبداثة. -

ع اؼبعصػػـو الػػذم يمقاربػػة تطبيقيػػة يػػنهض ّٔػػا اؼبصػػدر اؼبنشػػئ )القػػرآف كيمصػػدر التطبيقػػات كاالتٌبػػا 
( إلعػػادة تعريػػف ىػػذه اؼبفػػاىيم السػػائدة كفقػػان لرؤيػػة غربيػػةو أحاديٌػػًة «الس  ّنة»اصػػطلح علػػى تسػػميتو بػػػ

 االذباه تنفّ االعًتاؼ دبفاىيم اآلخرين.
درالسػػة ألسػػاليب اػبطػػاب ال تنفصػػل عػػن درالسػػة دالالتػػو كيمقصػػديٌاتو يف يمنػػاىج البحػػث   -12

 اب.العلمّ اغبديثة. كالتطرؽ إىل داللة اػبط
اػبطاب أك الػنص لػيس دائػرةن يمغلقػةن كفػق يمنظػور اؼبدرلسػة الشػكلية بػل ىػو دائػرة توليديػة   -13

يمفتوحػػػػػة علػػػػػى ظػػػػػواىر الواقػػػػػع كأحداثػػػػػو بقػػػػػدر انفتاحػػػػػو علػػػػػى لسػػػػػياقات تػػػػػاريخ األحػػػػػداث كالوقػػػػػائع 
 كاعبماعات.
يموقػػػػع يمنظويمػػػػة القػػػػيم اؼبهيمنػػػػة أبسػػػػتمولوجٌيان كحاضػػػػاريٌان يف اػبطػػػػاب أك الػػػػنٌص اػباضػػػػع   -14

.للتح ٌّ  ليل اؼبنهج
ٌّ يف اػبطاب أك النٌص )مبوذج جريباس(: -15  النموذج اإلعاليم

 اليٍمرلسل                 الرلسالة               يمتلقّ الرلسالة         
                                   

 الشفرة أك الكػود       )اؼبرلسل إليو(                                    
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 الثالث: منهجية الحوار والتفاعل المعرفّي من منظور حضارّي إسمامّي: المقّرر
 كينتظم ىذه احملاكر:

 كغايتو.، طبيعة اغبوار اؼبتبادؿ بُت األنا كاآلخر  (1
. -لسياقات التفاعل اؼبعريف: أ  (2 ٌّ  لسياؽ تارىب

 لسياؽ ثقايٌف. -ب                             
.لس -ج                               ٌّ  ياؽ أيديولوج

 (  اؼبعرفة كيمنظور اغباضارة: التكايمل يف عمليَّة النمٌو كاالرتقاء الذايٌت.3
 (  الصراع ؿبدكد باغباضارة كالدفاع عن قيمها األخالقيَّة.4
 (  اغبرية كالتبعيَّة قطباف يتنازعاف التاريخ اغباضارٌم لإلنساف.5
صػػػػيالف يمػػػػن حقػػػػوؽ الػػػػذات الفرديَّػػػػة (  الربىػػػػاف علػػػػى أفَّ اػبصوصػػػػيَّة كاالخػػػػتالؼ حقػػػػاف أ6

 كأفَّ ؾبمل اػبصوصيَّات كاالختالفات ىو يما ىبلق عنصر التنوٌع اغباضارٌم. ،كاعبماعيَّة
(  الربىػػاف علػػى أفَّ القػػيم السػػلبيَّة يف بعػػض التجػػارب اغباضػػاريَّة ىػػّ اختبػػار لقػػدرة اإلنسػػاف 7

 على التعديل كالتصويب كتقوًن اػبطأ.
 كيماٌ يف إيمكاناهتا القادرة على التكييف بُت الواقع كاؼبثاؿ.(  قوة األفكار تكمن د8
(  التملُّػػك كااللسػػتغالؿ كاحتكػػار العلػػم كالثػػركة كالقػػوة يمػػدخل إىل نفػػّ اعبػػذكر اغباضػػاريَّة يف 9

كالسػػػتبداؽبا رػػػذكر زائفػػػة ككنبيٌػػػة تػػػربر التفػػػوؽ بوالسػػػطة العػػػرؽ أك اللػػػوف أك اعبغرافيػػػا  ،الػػػوعّ اإلنسػػػاينٌ 
 السيالسيَّة.
ركؽ التارىبيَّػػة بػػُت الغػػزكات الرببريَّػػة كالفتوحػػات الػػيت سبثّْػػل يف ألسالسػػها كلسػػيطان لنقػػل الفػػ  (10

كالػدعوة إىل عاؼبيػػة القيمػة األخالقيػػة اغباضػػارية ، كزعزعػة دعائمػػو ،األفكػار عػػن طريػق نفػػّ غػركر القػػوة
 )إقصاء قوة السيف عن فكرة نشر الدعوة يف بلداف الشرؽ كالغرب(.

اؼبشػػػًتكة يف ثقافػػػات األيمػػػم )تصػػػميم اؼبدينػػػة كدار العبػػػادة كاؼبنػػػزؿ  اعبماليٌػػات اغباضػػػاريَّة (11
فنػػوف الًتبيػػة كيمنػػاىج بنػػاء الشخصػػية عػػن طريػػق  –الشػػعر كالتصػػوير كاؼبولسػػيقى  –كالبسػػتاف كاؼبشػػفى 

 العلم كاإلبداع كالدين(.
ككجػػػوب يمعاكنػػػة  ،الربىػػػاف علػػػى ضػػػركرة التنميػػػة اؼبسػػػتقلَّة يمػػػع اإلفػػػادة يمػػػن ذبربػػػة اآلخػػػر (12

 لانا على تعميق ىيوًيَّتو اػباصة بوصفها جزءان ال يتجزٌأ يمن اؽبيوًيَّة اإلنسانيَّة العايمة.اآلخر 
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الربىاف على أف عوؼبة القيم ليس ؽبا صػرح أك قاعػدة الفتػة إال يف ؾبػاؿ  ،اؽبيوًيَّة حاضارة (13
يًقػػػرَّة الكػػػوف حبسػػػب اؼبرجعيَّػػػة األخالقيَّػػػة اؼبشػػػًتكة لاديػػػاف ك   -اهلل  –العالقػػػة بػػػُت اإلنسػػػاف 

العقائػػػد اؼب
 للخَت كالشر بوصفهما ؿبورين للصراع.

بػػػػُت  «التكام    ل الس    ياقي» كيكمػػػػن اتصػػػػاؽبا يف ،اتص    الهاتكمػػػػن قػػػػوة اغباضػػػػارة يف  (14
التكام  ل »أك اعبايمعػػة كيكمػػن  ،اغباضػػارات اؼبختلفػػة الػػيت سبثػػل تركلسػػان يف عجلػػة اغباضػػارة البشػػريَّة األـ

كتكمن القدرة على ربقيق الغائيَّة الواحػدة يف كجػود  ،احدةيف قدرتو على ربقيق الغائيَّة الو  «السياقي
ٌّ الكايمػل لإلحالػة. كىػذا اؼبصػدر التوليػدمٍّ األلسػاس  يمصدر توليدمٍّ ألساس لػو شػكل النمػوذج اؼبرجعػ

كلذلك فإنٌو يما يمن حاضارة يمعنيَّػة بػالقيم اإلنسػانيَّة يبكػن  )تعاىل(؛بشكلو السابق ال يوجد إال يف اهلل 
 .«اهلل أكبر ،اهلل أعلم»أف تستغٌت عن 

ًد األصػػوات عػػن رؤيػػا العػػامل   (15 البػػد يمػػن النظػػر إىل اغبػػوار اغباضػػارم بوصػػفو خطابػػان يميتىعػػدّْ
اليت ربٌدد ؾبموعة القيم كاؼببادئ كالواقعَّيات كااللستثارات كاغبافزٌيات كالدكافع كالوضٌعيات كاألىػداؼ 

لاضػماف  ،كفسَّػرىا ،ككصػفها (تعػاىل)ا اهلل يف لسياؽ االلتزاـ خباضوع اإلنساف ألخالقيَّات يمعينة حػددى
 لسعادة البشر كلساليمتهم.
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الت    اريخ اإلس    مامي ومس    اره ب    ين حرك    ات اإلص    ماح وفق    و االجته    اد »المق    ّرر الراب    ع: 
 :«والتجديد

يف ىػػػػذا اؼبقػػػػٌرر الرابػػػػع لسػػػػوؼ نتنػػػػاكؿ لسػػػػعة اإللسػػػػالـ كيمركنتػػػػو كقدراتػػػػو الكبػػػػَتة علػػػػى السػػػػتيعاب 
ككضػػوح اػبطػػوط الفاصػػلة  «وح  دة المرجعيَّ  ة»شػػئة يف آّتمػػع عنػػد اؼبسػػتجدات كالقػػول اعبديػػدة النا

 لدل اؼبسلمُت. «الثوابت والمتغيِّرات»بُت 
كما أفَّ اؼبقٌرر لسوؼ يعػٌت بتوضػيح الػرؤل التقديريَّػة للزيمػاف كاؼبكػاف. كتتػابع حركػات اإلصػالح 

تت ابع »األيمَّػة بػديالن عػن  يف ىػذه «التجدي د واإلص ماح»اؼبنطلقة يمنو الستنادان إىل أصالة كذبٌذر يمبػدأ 
 الذم قايمت حركات التجديد كاإلصالح يف األيمم السابقة عليو. «النبوَّات

 كلسنتناكؿ اؼبقٌرر يف القاضايا األلسالسيَّة التالية:
كاتّْصػػػالو دبجموعػػػة اؼبفػػػاىيم الػػػيت  ،أكليَّػػػة االجتهػػػاد كأكلويَّتػػػو كألسػػػبقيَّتو يف ىػػػذه األيمَّػػػة -1

 .«العقليّ »ك «النفسيّ »ك «الجهاد الفكريّ »فهو  ،تاضمن لو الفاعليَّة كالتأثَت
كينبغػّ أف يكػوف  «األمَّ ة»كالتحقُّػق دبتطلباتػو يمسػئولٌية  ،االجتهاد لتحقيق التجديػد -2

 حالة عقليَّة كنفسيَّة دائمة ثابتة يمستمرة لديها عرب العصور.
 كيميادينو. ،كشركطو ،االجتهاد بوصفو فرياضة إلساليميَّة -3
 لتجديد.دافعيَّة اإلصالح كفقو ا -4
 كغايتو. ،كدافعٌية فقو التجديد ،يمتغٌَتات الواقع -5
 اإلصالح بالعودة إىل األصوؿ أك ؾباكزة اغبدكد اغبرفيَّة للمنقوؿ. -6
 كبناء اؼبوقف. ،يمسئوليَّة العقل اإلنسايٌن يف فعل القياس كفعل الرأم -7
 أكلية االجتهاد كألسبقيَّتو على لسواه. -8
كيمعادلػػة اإلصػػالح بػػُت إقبػػاز  ،سػػتوياتو العديػػدةاالجتهػػاد يمسػػئوليَّة األيمَّػػة كافػػة يف يم -9

 األيمَّة كإشكاليَّة النخبة.
 ؿباكالت اإلصالح األكىل. -10
اغبركػػػػة السػػػػلفيَّة للشػػػػيخ ؿبمػػػػد بػػػػن عبػػػػد الوىػػػػاب كاإلرث اإلصػػػػالحّ البػػػػن تيميَّػػػػة  -11

ٌّ ككاقع النشأة كالتكوين.  كيمدرلستو. قراءة يف البناء الفكرٌم كالتكوين النفس
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اغبديثػػػػػػة األفغانيَّػػػػػة كفكػػػػػػرة صبػػػػػػاؿ الػػػػػدين األفغػػػػػػاين عػػػػػػن الثػػػػػػورة  اغبركػػػػػة اإلصػػػػػػالحيَّة -12
 كاإلصالح.
 كالًتكيز على احملور االجتماعّ. ،اغبركة اإلصالحيَّة للشيخ ؿبمد عبده -13
 كتزكية ركح األيمة عن طريق تراث التقريب بُت اؼبذاىب. ،حركة الشيخ رشيد رضا -14
نػػػػػػواحّ العػػػػػػامل درالسػػػػػػات يف حركػػػػػػات اإلصػػػػػػالح كؿبػػػػػػاكالت التجديػػػػػػد يف ـبتلػػػػػػف  -15
 اإللساليمّ.

 الشوكانيُّوف يف اليمن. -أ 
 اآللولسٌيوف يف العراؽ. -ب 
 النائيٍت يف إيراف. -ج 
 الدىلوٌم يف اؽبند. -د 
 اإلصالحيُّوف يف اؽبند. -ق 

إعػػادة تعريػػف فػػرض  ،اؼبقاربػػات اغباضػػارية يف فكػػر االجتهػػاد اغبػػديث. زبطػػيط لببػػة كإقبػػاز أيمػػة
 الكفاية بوصفو فرض أيمة.

 درالسات يف األفكار اإلصالحيَّة للشخصٌيات التالية:
 عمر بن عبد العزيز.

 زيد بن علّ.

 اإليماـ يمالك.
 جعفر الصادؽ.

 عبدالرضبن بن االشعث.
 ألسد بن الفرات.

ٌّ جغرافيان بُت ـبتلف األقاليم اإللساليميَّة يمػع تركيػز خػاص علػى اغبركػات  حركة التنقُّل اإلصالح
 اؼبعاصرة.

 :العالم اإلسمامي في النظام الدولّي وسبل المحافظة على خصوصّياتو المقّرر الخامس:
كىػػو يمقػػرر يبحػػث يف تكييػػف يموقػػع العػػامل اإللسػػاليمّ داخػػل النظػػاـ الػػدكيٌل يمػػن حيػػث درالسػػة: 

 أفق الفاعليَّة. –نظم العالقات  –اإليمكانات  –التحديَّات 
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 كنقًتح أف يأخذ اؼبقرَّر ىذا آّرل:
ٌّ يف النظاـ الدكيٌل )التحٌديات االقتصاديَّة التحديات اليت تواجو ال .1  –عامل اإللساليم

(. –ربديات القيم  ٌّ  ربديات التفاعل السيالس
إيمكانات العػامل اإللسػاليمّ يف خلػق خصوصػيَّة تفػرض التعايمػل يمعهػا داخػل النظػاـ  .2

يمواجهػػة  -اؼبواصػالت كاالتصػػاالت  –السػوؽ اإللسػػاليمية  –الػدكيل )صػػياغة يمنطػق التبػػادؿ التجػػارم 
ؾبػػاكزة آليَّػػات التعايمػػل آّحػػف يمػػع البنػػك الػػدكيل  –التخطػػيط اؼبوجػػو لعمليػػات االلسػػتثمار  –لعوؼبػػة ا

 كايمتالؾ اؼبناعة الثقافية(.  –عن طريق اؼبساعدات البينيَّة القائمة على تعاضد يمصادر الثركة كالطاقة 
أظباليػة بناء نظم العالقات يمع الغرب على يمنطق التوازف كحلّْ بديل عن اؽبيمنػة الر  .3
كتفعيػػل  ،كذلػػك بتفعيػػل اؼبصػػارت  اؼبشػػًتكة بػػُت العػػامل اإللسػػاليمّ بعاضػػو كالػػبعض يمػػن جهػػة ،اؼبتفاقمػػة

كتفعيػػػل  ،كلسػػػائل التعػػػاكف يمػػػع أقطػػػاره خاصػػػةن تلػػػك الػػػيت حققػػػت التجػػػارب الرائػػػدة يف عمليػػػة التنميػػػة
اليابػاف  –اؽبنػد  –الصػُت النشاط اؼبشًتؾ اقتصاديان كصناعيان كبيئٌيان كذباريان يمع كتلة الشرؽ اآللسػيوم )

 كوريا( يمن جهة أخرل.  –
كالاضػػغط يف  ،شػػقُّ أفػػق للفاعليَّػػة السيالسػػيَّة عػػن طريػػق تبػػٍتّْ كجهػػات النظػػر اؼبشػػًتكة .4
بصػػدد اؼبشػػكالت كالقاضػػايا الكػػربل )الصػػراع العػػرب اإللسػػرائيلّ علػػى لسػػبيل اؼبثػػاؿ( حبيػػث  ،اذباىهػػا

ٌّ كاألكركٌب.تكوف أرجحيَّة الاضغط يمبنٌيةن على قدرة التأثَت   اإلهباٌب يف يمصارت الغرب األيمريك
كبنػػػػاء  ،إعػػػػادة تفسػػػػَت بعػػػػض اؼبفػػػػاىيم ذات األثػػػػر السيالسػػػػّ كاالجتمػػػػاعّ اػبطػػػػَت .5

 «الحريَّ ة»ك «الع دل»ك «العالميَّة»يمصداؽ ثقايفّْ ؽبا يف اإلعالـ الدكيل كاؼبنظمات الدكليَّة كمفهـو 
كنفػػّ الطػػابع اؽبجػػويمّ لػػو باعتبػػاره  ،فاع عػػن الػػذاتكذلػػك باعتبػػاره دعػػوةن إىل الػػردع كالػػد «الجه  اد»ك

 اعتداءان كإرىابان.
ٌّ الدكيٌل. «صدام الحضارات»العامل اإللساليمّ كنظرية  .6  يف النظاـ السيالس
/االقتصػػػػادٌم  .7 ٌّ العػػػػامل اإللسػػػػاليمّ كيمػػػػا بعػػػػد الكولونياليَّػػػػة كأقنعػػػػة االلسػػػػتعمار السيالس
 اعبديد.
فػػل النظػػاـ الػػدكيٌل: ىػػل ىنػػاؾ يمػػنهج كآليَّػػات التفػػاكض يف ؿبا «نظري  ة المفاوض  ة» .8

كاحد للعامل اإللساليمّ يف النشاط التفاكضّ أك أٌف ىناؾ رؤية كاحػدة بعػدة يمنػاىج أك أٌف ىنػاؾ رؤل 
 يمتناقاضة ال زبدـ يمصلحة األيمة ككٌل؟
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ىل يبكن خلق رؤية كاحدة ذات ألساس يمعريٌف إلساليمّ بعدد يمن اؼبنػاىج اؼبختلفػة  .9
؟ ٌّ  يف النظاـ التفاكض

كالفػركؽ بػُت األيمَّػة كالدكلػة. كاػبصػائص الذاتيَّػة أليمَّتنػا  ،ككلسائل إعادة بنائهااأليمَّة  .10
 اؼبسئولٌية. ،الشهادة ،الولسطيَّة ،اؼبسلمة اػبَتيَّة

 يمنهج القرآف آّيد يف توثيق العالقات بُت فصائل األيمَّة اؼبسلمة. .11
 كثيقة اؼبدينة كدالالهتا ؾبتمع التعدديَّة كالتسايمح. .12
ٌّ درالسات كحبوث.الفقو السيالس .13 ٌّ بُت اإليمايميَّة كالزيديَّة كالفقو اؼبالك  ٌّ اإللساليم
أك دار  «دار إس   مام ودار ح   رب»كتقسػػػيم اؼبعمػػػورة إىل  «وح   دة األر »يمبػػػدأ  .14

 دعوة كدار إجابة.
 سادساً: مقّرر العماقة بين الدين والحضارة:

ارة. كقػػد كحػػد بعػػض يمقػػرر يسػػعى إىل الكشػػف اؼبنهجػػّ اؼبقػػارف عػػن العالقػػة بػػُت الػػدين كاغباضػػ
؛ يف حػػػُت كبػػػى الػػػبعض اآلخػػػر إىل «الحض   ارة ومص   طلا الثقاف   ة»علمػػػاء االجتمػػػاع بػػػُت يمصػػػطلح 

التمييز بينهما خاصة يف اؼبدارس اعبديػدة لعلػم االجتمػاع. كلسػوؼ نتبػع ىػذا اؼبنحػى توخيػان ؼبزيػد يمػن 
 الدقة كاؼبوضوعيَّة كالتخصُّصيَّة.

 لنحو التايل:على ا ،كيموضوعات ىذا اؼبقرر لسوؼ تنتظم
يمن حيث ىو يمنظويمة يمن القيم تؤثر يف تصورات اإلنساف لنسق العالقػات  «الدين» -1

ّّّ عن يماضموف ىذه القيم. ،االجتماعيَّة ٌّ دبا ىو تعبَت إبداع  كطبيعة اؼبنجز العمرايٌن كالبيئ
العمػارة الػيت  –اغباضارة الفرعونيَّة يمػن حيػث كوّنػا احتفػاالن بػاؼبوت كاػبلػود )التحنػيط  -2

اؼبسالت(  –اؼبعابد  –اكؿ أف ذبعل يمن ثبات حجارهتا كأعمدهتا انتصاران على الزيمن: )األىرايمات رب
 بوصفو تعبَتان طقسيان عن عقيدة الوجود بعد اؼبوت. «كتاب الموتى»قراءة يف  –

الوثنيَّة اإلغريقية كتعدد اآلؽبة: فكرة صراع اآلؽبة كتوليد حاضػارة البطولػة كسبجيػد القػوة  -3
بوصفها تقريران غبقيقة القانوف الكوين اؼبطلػق عػن صػراع األضػداد  «شذرات ىيرقليطس» قراءة يف –

 كخلق اإلنساف يمقاتالن.
التصػور اليهػودم بعػد ذلػك ؼببػدأ التكلػيم بوصػفو  –اليهودية كيمبػدأ التكلػيم اؼبولسػوم  -4

كالنهػػّ  أداة األيمػػر –تألسيسػػان علػػى ذلػػك  –فتكػػوف  ،اجتبػػاءن يمطلقػػان أليمػػة زبػػتص بالسػػمع بػػُت األيمػػم
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كيمػن مث ربػوؿ األيمػر كالنهػّ اإلؽبيَّػُت إىل لسػر  ،كاقع التيو ىو اضػطهاد ؽبػذه األداة –اإلؽبيَّة يف األرض 
ّّْ كجػػد التعبػػَت عنػػو يف  يمػػن  ،حلػػوؿ اهلل يف شػػعبو – «الجيت  و»لتفافػػو علػػى نفسػػو عػػرب شػػكل إغنوصػػ

 ىو التعبَت األظبى عن ارباد اؼبتكلػػم  ،خالؿ اؼبنظور التلمودم
عػػن  «س  بينوزا»بتعبػػَت  «الطبيع  ة المطبوع  ة»ك  «الطبيع  ة الطابع  ة»الـ كاؼبػػتكلم إليػػو أك كالكػػ

ظبػػاح ىػذا االربػػاد بألوىيَّػػة اإلنسػاف كيمطلقيَّػػة فعلػػو يمػػن  –طريػق نشػػوء اعبسػػم كايمتػداده ليشػػكل العػػامل 
 حيث ىو ركح العامل كإرادتو. 

احملبػػػة بوصػػػفو حلػػػوؿ ؼببػػػدأ  ،بعػػػد ذلػػػك ،التصػػػور اؼبسػػػيحّ –اؼبسػػػيحية كيمبػػػدأ احملبػػػة  -5
اهلل كاحػػد يف الثػػالوث القػػدكس: يموجػػود بذاتػػو يمػػن  –(  عليػػو السػػالـالالىػػوت يف النالسػػوت )اؼبسػػيح 

حّ بركحو يمن حيث ىو الركح القػدس  ،ناطق بكلمتو يمن حيث ىو االبن الكلمة ،حيث ىو األب
ٌّ ذبسػػػيد الكلمػػػة ىػػػو نقطػػػة التمػػػاس اعبوىريَّػػػة بػػػُت التصػػػور اليهػػػودٌم كالتصػػػور اؼب – اغباضػػػارة  –سػػػيح

ّه على يماديَّة اغباضارة اليهوديَّة يمن حيث إلسقاط يمبدأ احملبة على يمبدأ التكليم  ،اؼبسيحيَّة إضفاء ركح
أصػػػالن عاطفػػػة داخليػػػة تعتمػػػل يف الشػػػعور يف حػػػُت أف التكلػػػيم صػػػوته حػػػافزه علػػػى الفعػػػل  –فاحملبػػػة 

اهلل محبة ومن يثبت في المحب ة »الفعل احملب بوصفو يمبدءان للخالص  –اػبارجّ يف يمادة الوجود 
ليس بأحد غي ره الخ ما أل ألّن ل يس اس م آخ ر تح ت الس ماء ق د »ك  «يثبت في اهلل واهلل فيو

البعد السيميوطيقّ اؼبشًتؾ بػُت شػكل الصػليب كشػكل  – «أعطى بين الناس بو ينبغي أن نخلص
أيقونػػػة العػػػذراء  –ة اغباضػػػارة اؼبسػػػيحية بوصػػػفها حاضػػػارة حيػػػ –يمفتػػػاح اغبيػػػاة عنػػػد قػػػديماء اؼبصػػػريُت 
اغباضػارة الغربيػة اؼبسػيحية بوصػفها حاضػارة أيقونيػة تقػـو علػى  –بوصفها حارلسان لعقيدة اغبياة يف اهلل 

إقبيػل برنابػا أك اإلقبيػل  –كلكػن دبنظػور اؼباديػة اغبديثػة  ،إعادة إنتػاج صػورة اػبػالص كصػورة اؼبخلػصّْ 
اضطىهد كالتنبوء بنب اإللسالـ أك نب آخر الزيماف.

ي
 اؼب

الػدين الػوارث: يمبػدأ التكلػيم  –إعادة اعتبار التنزيو اؼبطلػق  –اإللسالـ كيمبدأ التوحيد  -6
أيمَّػة اإللسػالـ بوصػفها األيمَّػة العابػدة  –يمبدأ احملبة كربولو إىل فاعلية اػبالفػػة  ،كربولو إىل فاعليَّة الوحّ

 –كصػورة الكلمػة  ،ميف القػرآف الكػرًن: صػورة الكلػي -عليهمػا السػالـ–النب يمولسى كالنػب عيسػى  –
اعبمػػع بػػُت القػػرآف كالفرقػػاف يمػػن ناحيػػة كاعبمػػع بػػُت البيػػاف كالربىػػاف يمػػن ناحيػػة أخػػرل يف صػػورة النػػب 

 «الوس  طية»العالقػػة بػػُت يمفهػػـو  –النػػٌب الولسػػط كاأليمػػة الولسػػط  - صػػلى اهلل عليػػو كآلػػو كلسػػلمؿبمػػد 
ذبليػػات يمبػػدأ التوحيػػػد يف  –اغباضػػارة اإللسػػػاليمية بوصػػفها اغباضػػارة الشػػػاىدة  – «الش  اىد»كيمفهػػـو 
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ىيمنػػػػػػة االجتمػػػػػػاعّ علػػػػػػى  –العمػػػػػػارة اإللسػػػػػػاليمية كفنػػػػػػوف الزخرفػػػػػػة كاألرابيسػػػػػػك كالرلسػػػػػػم التجريػػػػػػدم 
بوصػػػػػفها فكػػػػػرة يميوىلّْػػػػػدة ؽبيمنػػػػػة  «األم     ة»فكػػػػػرة  –االقتصػػػػػادم كالسيالسػػػػػّ يف اغباضػػػػػارة اإللسػػػػػاليمية 

ٌّ على لسواه  يمبػدأ الشػورل يف اغباضػارة  –طبيعة تدكير رأس اؼباؿ يف اغباضػارة اإللسػاليميَّة  –االجتماع
يف اغباضػػارة اإللسػػاليميَّة  «الجه  اد»حقيقػػة يمفهػػـو  –صػػورة اؼبػػرأة يف اغباضػػارة اإللسػػاليميَّة  –اإللسػاليميَّة 

ربريػػر اإلنسػػانيَّة يمػػن الػػرؽّْ ربػػت يمفهػػـو اإللػػو  –يمبػػدأ اغبػػوار كقبػػوؿ اآلخػػر يف اغباضػػارة اإللسػػاليميَّة  –
 ابل قيمة القوة.الواحد: اؼبفهـو اغباضارٌم لقوة القيمة يف يمق

إطاللػػػػػػػػة علػػػػػػػػى أديػػػػػػػػاف الصػػػػػػػػُت كاؽبنػػػػػػػػد كتأثَتىػػػػػػػػا يف اغباضػػػػػػػػارة اآللسػػػػػػػػيويَّة القديبػػػػػػػػة:  -7
 اؽبندكلسيَّة. –التاكيَّة  –البوذيَّة  –الكونفوشيولسيَّة 

ٌّ ألخالقيٌػػػات اغباضػػػارة: اإللسػػػالـ بوصػػػفو حاضػػػنان لقػػػيم الاضػػػمَت يف  -8 النمػػػوذج القيالسػػػ
 –اغباضارة إيمكانيَّة دائمة كبو العلٌو: القوة احملكويمة بالعدالػة اؼبعتقدات الدينيَّة اؼبختلفة اليت ذبعل يمن 

االنتبػاه إىل حقيقػة أفَّ  –حريَّة اػبلق كاإلبػداع احملكويمػة بالعبوديَّػة  –اؼبعرفة احملكويمة بالرشاد كالعمراف 
 ،الطبيعػػػة دليػػػل العقػػػل –كأٌف األخػػػالؽ تصػػػدر عػػػن ًعلَّػػػة اعبمػػػاؿ  ،اعبمػػػاؿ ىػػػو أصػػػل النظػػػاـ الكػػػوينٌ 

ازدىػػػػار اغبيػػػػاة  –لعقػػػػل أداة لتشػػػػكيل ألسػػػػرار الطبيعػػػػة علػػػػى النحػػػػو الػػػػذم يفػػػػرؽ بػػػػُت اػبػػػػَت كالشػػػػر كا
 يف حركة دكالب العامل. ،أصالن  ،اإلنسانيَّة يموقوؼه على االعتداد بالغائٌية اإلؽبيَّة الكايمنة

كدبػػػا أف الواقػػػع  ،«تق   ّدم» ديػػػن اغباضػػػارة يفػػػًتض يمػػػا يسػػػمى بوجػػػود عقيػػػدة يمعينػػػة للػػػػ -9
كجود عقيدة يمعينة للتقدـ فإٌف حاضارة الدين ال دين اغباضارة ىّ  ،فياف يمن حيث التجربةكالتاريخ ين

باعتبػار اآلخػػر  ،يمنػاط التجربػة اإلنسػػانيَّة يف تفاعلهػا يمػع الزيمػػاف كاؼبكػاف. كيفػًتض يف اغباضػػارة الدينيَّػة
 ك ﴾أُنَاٍس مَّْشَربَ ُهمْ َقْد َعِلَم ُكلُّ ﴿ أف تكوف ؿبٌكان للتعارؼ كالتعرؼ كالتكايمل ،صورة يمن صور األنا

َهاًجا﴿  ال ؿبٌكان للنفور كالتنافر كالصراع )كحدة اإلنسانيَّة(. ﴾ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمن ْ
 : «علوم القرآن»البرامج والمقّررات الخاصَّة ب 

 ىػػػّ ؾبموعػػػة يمػػػن العلػػػـو كاؼبعػػػارؼ الػػػيت كضػػػعها علماؤنػػػا اؼبتقػػػٌديموف «عل   وم الق   رآن»اؼبػػػراد بػػػػ
للتعريػػف بػػأيمور تتعلػػق بػػالقرآف آّيػػد صبعػػان كتارىبػػان كنػػزكالن كتسػػويران كربزيبػػان كذبزئػػة كتفسػػَتان كتػػأكيالن كلغػػة 

كأنواعان كأظباء كصفات ككتابة كنسخان كإعجايمان كيمنالسبات نزكؿ كإحكايمان كتشأّان كإعجػازان  ،كقراءات
 كنسخان كقصصان كأيمثاالن... كيما إىل ذلك.
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 ىػػػو اؼبصػػػدر اؼبنشػػػئ للعقػػػل اؼبسػػػلم كللثقافػػػة كالتشػػػريع اإللسػػػاليمٌيُت. كمػػػا أنٌػػػو إف القػػػرآف الكػػػرًن
كال ىبفػػػػى أثػػػػره اؼبباشػػػػر أك البػػػػٌُت يف لسػػػػائر فػػػػركع الفكػػػػر  ،كالبػػػػاين غباضػػػػارهتا ،اؼبنشػػػػئ لايمَّػػػػة اؼبسػػػػلمة

ٌّ كالثقافة اإللساليميَّة كلسائر يمكوناهتا  كغَتىا. كلو تأثَت فباثل أك يزيد يف علـو الفقو كأصولو ،اإللساليم
ككػػاف  ،ككيفيٌػة البحػػث عػػن اغبقػػائق «الم  نهج التجريب  يّ »كمػا قػػدـ القػػرآف الكػػرًن ألىػػل العلػم 

الػػيت عرفتهػػا اغباضػػارة العربيَّػػة كلسػػائر اؼبعػػارؼ كالعلػػـو النقليَّػػة  «العل  وم التجريبيَّ  ة»لػػذلك أثػػره يف نشػػأة 
لعقلػّ الػذم صػنعو القػرآف بعػد كاؼبنػاخ ا ،الػذم جػاء بػو القػرآف «المنهج العلمي»اإللساليميَّة؛ بذلك 

فمٌكنػػػو القػػػرآف بػػػذلك يمػػػن السػػػتيفاء الشػػػركط  ،كأكضػػػار اعباىليَّػػػة ،تطهػػػَت العقػػػل يمػػػن اػبرافػػػة كالشػػػعوذة
. ٌّ  النفسيَّة كاالجتماعيَّة اؼبطلوبة للبحث كاإلنتاج العلم

ا أك نسػلكه ،كلسائر فػركع تلػك الثقافػة ،-كٌلها-كلكن ذلك ال يعٍت أف نعٌد أنواع ىذه العلـو 
. كمػا ال ينبغػّ أف يتبػادر إىل «عل وم الق رآن»صبيعان يف قائمة العلـو أك اؼبعارؼ اليت أظباىا العلماء بػ

كأىػدافها كيملكػات اؼبعنيّْػُت  ،علػـو اقتبسػت يف يمبادئهػا كقاضػاياىا «علوم القرآن»األذىاف أفَّ اؼبراد بػػ
كمػا   (1)م ىبػدـ القػرآف أك يسػتند إليػؤّا يمن القرآف آّيػد؛ ألٌّنػم قػد أطلقػوا ىػذا اؼبفهػـو علػى كػل علػ

وعل م  ،وعل م الرس م العثم انيّ  ،وعل م الق راءات ،وين تظم ف ي ذل ل التفس ير»قاؿ الزرقايٌن؛ قػاؿ: 
وعل م غري    ،وعل م إع راب الق رآن ،وعل م الناس خ والمنس وخ ،وأس باب الن زول ،مجاز الق رآن

؛ «عل  وم الق  رآن»تنػػدرج يف  (2)«ووإعج  از الق  رآن وأمثال  و وقصص  ،وعل  وم ال  دين واللُّغ ة ،الق رآن
 ألٌّنا زبديمو يمن كجو أك آخر.
 أىي علوم أم معارف؟

إضػافة فيهػا نظػر: إذ أف  «عل وم»أك  «عل م»كاغبق أف إضافة كثَت يمن ىذه اؼبعارؼ إىل كلمة 
لػػوال أٌّنػػم حصػػركه بػػالعلم  ،«عل  م التفس  ير»عايمَّتهػػا ال تعػػدك أف تكػػوف يمباحػػث يبكػػن أف تػػدرج يف 

تعػػود بشػػكل أك  -عنػػد التػدقيق-كيمػع ذلػػك فإٌّنػا  ،«مف ردات الق  رآن» بيػاف يمعػػاين الػذم يبحػػث يف
فهػػّ بػػذلك أليػػػق؛ ألٌف يمػػن الصػػػعب أف  «التفس  ير واس   تجماء مع  اني الق   رآن المجي   د»بػػآخر إىل 

 .«العلم»يطلق على كثَت يمنها يمفهـو 
 الكت  المؤلفة في ىذا الفن:

                                                 

 (. 1/32كتابو: يمناىل العرفاف يف علـو القرآف )  ( ؿبمد عبد العظيم الزرقاين يف1)
 (ط.181كراجع علـو القرآف كتارىبو للدكتور عدناف زرزكر ) ،الطبعة الثالثة –دار أحياء الكتب العربية ( 2)
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 ،كثػَتة جػدان   «عل وم الق رآن»درجػة ربػت يمفهػـو إٌف الكتب الػيت ألفػت يف اؼبعػارؼ كالفنػوف اؼبن
فهنػػػػاؾ كتػػػػب يف التفسػػػػَت كالػػػػنظم كاإلعجػػػػاز كاأليمثػػػػاؿ كالتػػػػاريخ كالنالسػػػػخ كاؼبنسػػػػوخ كفاضػػػػائل القػػػػرآف 

كؿبكمػػػو كيمتشػػػأّو كقراءاتػػػو كتارىبػػػو كفاضػػػائلو كغَتىػػػا فبػػػا بػػػدأت  ،كألسػػػباب نزكلػػػو كقصصػػػو كأحكايمػػػو
كألفػت  ،ٌن الكتػب الػيت صبعػت أطػراؼ ىػذه البحػوثالكتابة فيو يف أكاخر القرف اؽبجرم األكؿ. كلكػ

كأف تاضػاؼ إىل القػرآف الكػرًن كانػت ثالثػة   «عل وم»كرتبتهػا حبيػث لسػاغ أف يطلػق عليهػا لفػظ  ،بينها
ٌّ السٍتٌ   ىذا النوع يمن اؼبعارؼ ىّ:ك  ،كتب جرل تداكؽبا يف احمليط التعليم

ٌّ )ت:  «البرىان ف ي عل وم الق رآن»كتاب  -1 ىػػ( تنػاكؿ 794لبػدر الػدين الزركشػ
كاألكثػر تػداكالن يمػػن  ،كقػد طبػع طبعػػات عديػدة ؿبٌققػان كبػدكف ربقيػػق ،فيػو لسػبعان كأربعػُت نوعػػان أك علمػان 

 .-يرضبو اهلل-طبعاتو طبعتو احملققة يف أربعة أجزاء حققها أبو الفاضل إبراىيم 
( كقػػد 911عبػػالؿ الػػدين السػػيوطّ )ت:  «اإلتق  ان ف  ي عل  وم الق  رآن»كتػػاب  -2

؛ كلإلتقػاف «عل وم الق رآن»ُت علمان أك فنان يمن ىذه اؼبعارؼ اليت أدرجػت ربػت يمفهػـو تناكؿ فيو شبان
 أكثرىا تداكالن يف الوقت اغباضر طبعتو اليت حققها أبو الفاضل إبراىيم كذلك. ،طبعات عديدة

للزرقاين كىػو كتػاب صبػع يمػا كتبػو السػابقوف يماضػافان إليػو  «مناىل العرفان»كتاب  -3
 ذا آّاؿ كطبع يمرات عديدة كذلك.يما قالو اؼبعاصركف يف ى

خاصَّة أكلئك الذين تولَّوا تدريس ىػذه اؼبػادة يف إعػداد كتػب لطالّٔػم مل  ،كقد تتابع اؼبعاصركف
كقػد أعػادكا إنتػاج ذلػك بلغػة يمعاصػرة تيسػَتان  ،زبرج كثَتان عن ترديػد يمػا كرد يف الكتػب اؼبتقٌديمػة الثالثػة

 على الطالب.
وا لتفالسَتىم يمقدّْيمات اشتملت علػى عػرض كبيػاف ؾبموعػة يمػن كما أٌف جل اؼبفسرين قد كضع

تلػػك العلػػـو الػػيت رأكا أنبيَّػػة البػػدء ّٔػػا لقػػراء تفالسػػَتىم. كيمػػن أمشػػل تلػػك اؼبقػػديمات كأنبهػػا يف تفالسػػَت 
التحري    ر »الػػػػيت قػػػػٌدـ ابػػػػن عاشػػػػور ّٔػػػػا لتفسػػػػَته  «عل    وم الق    رآن»اؼبتػػػػأخرين اؼبقػػػػديمات العشػػػػرة يف 

 .«والتنوير
 ؟:«علوم القرآن»ل مفهوم متى بدأ استعما

فنسػب بعػض  ،يمن الصعب جدان ربديد الوقت الذم بدأ فيو الستعماؿ ىذا اؼبفهـو قبل شيوعو
الشافعيَّة فيما نسبوه إىل اإليماـ الشافعّ يمن يمناقب أنٌو أكؿ يمن أطلق على بعض اؼبعارؼ اليت تندرج 

اركف الرشػػيد اػبليفػػة العبالسػػّ حػػُت كأنٌػػو قػػد السػػتعملو يف حػػوار لػػو يمػػع ىػػ ،يف ىػػذه العلػػـو ىػػذا اؼبفهػػـو
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أحاضػػر بػػُت يديػػو بعػػد أف جػػئ بػػو ـبفػػوران يمػػن الػػيمن بػػتهم الػػدعوة إىل العلػػويُّْت كتأييػػدىم. كقػػد أكػػد 
يمػن الشػيعة أفَّ أكؿ يمػن السػتعمل ىػذا اؼبفهػـو ككتػب فيػو ىػو  «العلوم اإلسماميَّة»الكاتبوف يف تػاريخ 
 اإليماـ ؿبمد الباقر.

عماؿ ىذا اؼبفهـو فإفَّ لنا يف إطػالؽ ىػذا اؼبصػطلح أك اؼبفهػـو علػى كبقطع النظر عمن بدأ الست
فجلُّهػا ال تتػوافر  ،فيو ؾبػاؿ كبػَت للنظػر «علوم»ىذه آّموعة يمن اؼبعارؼ نظران؛ ذلك ألفَّ تسميتها بػ

 كمل يناضبط دبناىج العلـو اؼبعهودة. ،كمل يستوؼ يمبادئو ،فيو يمواصفات العلم
كذلػك ألفَّ العنػواف قػد يػوحّ للػبعض  ،آف آّيد فيػو ؾبػاؿ للنظػر أكػربكما أفَّ إضافتها إىل القر 

كلػػيس األيمػػر كػػذلك؛ إذ أقصػػى يمػػا  ،بػػأفَّ ىػػذه العلػػـو ىػػّ علػػـو يمػػأخوذة يمػػن القػػرآف أك يمسػػتنبطة يمنػػو
أك ىػػّ يمػػن كلسػػائل  ،يبكػػن أف توصػػف بػػو ىػػذه العلػػـو أك اؼبعػػارؼ أٌّنػػا علػػـو يف خديمػػة القػػرآف آّيػػد

 خديمتو.
ا ال تقع ربت اغبصر فالقرآف آّيد بإطالقيَّتو يتكشف أيما العلـو ا ليت تاضمنها القرآف آّيد فإّنَّ

يف كػػػل زيمػػػاف عػػػن يمعػػػارؼ كعلػػػـو كلسػػػنن كنػػػوايميس كقػػػوانُت حبسػػػب السػػػقف اؼبعػػػريٌف للبشػػػر يف ذلػػػك 
يف  الزيماف. كيمنها قصص األنبياء كاؼبرلسلُت يمع أفبهم كالدركس كالعرب اؼبستنبطة يمنها. كيمؤشّْػرات ىايمَّػة

كقواعػػػد العمػػػراف كالًتبيػػػة كالتزكيػػػة  ،كنظػػػم األخػػػالؽ ،علػػـو االجتمػػػاع كقػػػوانُت ّنػػػوض األيمػػػم كتراجعهػػػا
 كالنظم كالتشريع كالتاريخ كغَتىا.
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 التخصص األول
 علوم القرآن

 تمهيد:
ككيفيَّػة  ،كالػوحّ احملمػدم بصػفة خاٌصػة كأنواعػو ،يتناكؿ ىذا التخٌصص يمفهـو الوحّ كطبيعتػو

مث صبعػػػو كإعػػادة ترتيبػػػو توقيفػػان بعيػػػدان عػػن يمنالسػػػبات النػػػزكؿ  ،كاغبكمػػة يف نزكلػػػو يمنجَّمػػان  ،نػػزكؿ القػػػرآف
 ٌّ كنقلػػو تػػواتران يمػػن جيػػل إىل  ،كألسػػبابو. مث يػػدرس الطالػػب فيػػو يمنهجيَّػػة حفػػظ القػػرآف يف نظمػػو الػػداخل

ؽبػا كيمػا جيل. مث يعرض ألىم العلػـو الػيت زبصَّصػت يف القػرآف الكػرًن كيمدارلسػها كيمناىجهػا كبيػاف يمػا 
يمػػػع إجػػػراء قػػػراءات مبوذجيٌػػػة ربليليٌػػػة لنمػػػاذج يمػػػن تفالسػػػَت يمطبوعػػػة كيمتاحػػػة. كتػػػدرس كػػػذلك  ،عليهػػػا

مث  ،كيمفرداتػػو كفهرلسػػتو كتكشػػيفو ،كيمػػا عػػرؼ بغريػػب القػػرآف ،يموضػػوعات التحػػدم القػػرآيٌن كاإلعجػػاز
. «آن الك ريمترجمة معاني القر »يعرض أليمثلة يمن بياف يمعاين القرآف بلغات غَت عربٌية فيما يعرؼ بػ

كذلك  ،كيمن مث يف تفسَته ،مث ىبلص التخصُّص إىل درالسة أثر البيئة كاإلنساف كالثقافة يف فهم القرآف
ككيػػػف ىباطػػػب  ،كعاؼبيَّتهػػػا كخصػػػائص اػبطػػػاب القػػػرآينٌ  ،يف ضػػػوء اؼببػػػادئ األلسالسػػػيَّة للرلسػػػالة اػباسبػػػة

ذلك البػػػد يمػػػن العمػػػل علػػػى تزكيػػػد العػػػاؼبُت علػػػى اخػػػتالؼ الزيمػػػاف كاؼبكػػػاف يمػػػع نزكلػػػو بلغػػػة يمعيَّنػػػة. ككػػػ
. كيمنهجػػػو يف التعايمػػػل يمػػػع تػػػراث األيمػػػم «الوح   دة البنائيَّ   ة للق   رآن»الطػػػالب دبػػػنهج الكشػػػف عػػػن 

-كمبػػػاذج لكيفيَّػػػة التعايمػػػل يمعػػػو يمصػػػدران يمنشػػػئان ككافيػػػان للمعرفػػػة بأنواعهػػػا  ،كيمنهجيَّتػػػو اؼبعرفيَّػػػة ،السػػػابقة
لسػػنن بأنواعهػػا الكونيَّػػة كاالجتماعيَّػػة. كالكشػػف عػػن كا ،كللعقيػػدة كالشػػريعة كالقواعػػد الكليَّػػة -كٌلهػػا

 كحاكمٌيتو كخصائص شريعتو. ،يمنهجيَّتو اؼبعرفيَّة
 كلسيشتمل ىذا التخٌصص على اؼبقررات التاليَّة:

 المقّرر األول:  
 في التعريف بالقرآن المجيد:

عػػن  يقػػدـ األلسػػتاذ فيػػو يمػػوجزان  «مناراتين  دوات أو س  »لسػػيأخذ ىػػذا اؼبقػػٌرر شػػكل حػػوار يف 
كيكلٌػػػػف الطػػػػالب كيقػػػػودىم لتقػػػػدًن فقراتػػػػو  ،طبيعػػػػة اؼبقػػػػٌرر كأىدافػػػػو كفوائػػػػده كيمػػػػا يتوقػػػػع ربقيقػػػػو يمنػػػػو

كيناقش يما يعرض  ،كيأخذ األلستاذ دكر الناقد كاؼبوٌجو الذم يثَت األلسئلة ،التفصيليَّة كأجزائو بأنفسهم
البحػػػث كاؼبنػػػاظرة كآداب  ،كذلػػػك لتػػدريب الطػػػالب علػػػى البحػػػث كالعػػرض كالتحليػػػل ،يمناقشػػة دقيقػػػة
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س  منار ف  ي منهجيَّ  ة »ككيفيَّػػة الوصػػوؿ إىل اغبقػػائق النظريَّػػة. كلػػذلك فػػإفَّ ىػػذا اؼبقػػرر لسػػيكوف يف ىيئػػة 
 :«التعامل مع القرآن المجيد ومعرفتو

  نظريَّ   ة المعرف   ة اإلس    ماميَّة»كيتنػػػاكؿ ىػػػذا اؼبسػػػاؽ يف تفاصػػػيلو يموقػػػع القػػػرآف يمػػػن» 
يتنػػاكؿ طبيعػػة خطػػاب القػػرآف. كالقػػرآف كيمػػا وبملػػو يمػػن رلسػػالة  مث ،كيمصػػادرىا باعتبػػاره يمصػػدران يمنشػػئان 

عاؼبيَّة خاسبة ؿبدّْدان خصائص العاؼبيَّة كاػباسبيَّة كاغباكميَّة كآثارىػا اؼبعرفيَّػة كاؼبنهجيَّػة يف ألسػاليب كطرائػق 
آف كذلػك بقػراءة القػر  ،«الجم ع ب ين الق راءتين»مث يعرض لكيفيَّة  ،كيمناىج التعايمل يمع القرآف الكرًن

يف ضػػوء لسػػنن الكػػوف كقػػراءة الكػػوف يف ضػػوء ىدايػػة القػػرآف. كبعػػد ذلػػك يعػػرض للخصػػائص البنائيٌػػة 
 ،كالعالقػػة بػػُت أجزائػػو كلسػػوره كآياتػػو ،ككحداتػػو الداخليَّػػة ،ككيفيٌػػة فهػػم كحدتػػو البنائيٌػػة ،للقػػرآف الكػػرًن

لص إىل عرض أىم احملػاكالت كيمنهجيَّة التعايمل يمع جزئيَّاتو يف إطار الوحدة الكليَّة لو كلسياقاتو. مث ىب
اؼبعاصرة لتطوير يمنهجيَّة للتعايمل يمػع القػرآف الكػرًن باعتبػاره يمصػدران يمنشػئان للمعرفػة اإلنسػانيَّة كيمصػدران 

ككتاب عبادة كخالفو كتزكية كعمراف. كيقدـ بعد ذلك اؼبنهج اؼبقًتح للتعايمل يمػع  ،للتشريع كاألحكاـ
 القرآف الكرًن.
 التنزيػػل  –الػػذكر  –الكتػػاب  –ف كدالالهتػػا يمثػػل: الفرقػػاف كمػػا يتنػػاكؿ أظبػػاء القػػرآ– 

 كبياف يما إذا كاف ؽبا أثر يف الكشف عن أعمدة السور كؿباكرىا األلسالسية. ،النور... إىل أخره
  للبيػػػاف ٌّ كيتنػػػاكؿ كػػػذلك يمػػػا يبكػػػن إبػػػراز التحػػػدم القػػػرآين فيػػػو أىػػػو يف التفػػػرُّد البالغػػػ

أك يف أيَّة أيمور أخرٰل تعد يمن خصائص  ،االلستجابة لتحديوالقرآيٌن أك يف صرؼ الناس عن ؿباكاتو ك 
 القرآف الكرًن.
  كيفية تنزيل القرآف قبويمان كيما حكمة نزكلو بػذلك الشػكل   -أياضان -كيتناكؿ ىذا اؼبقرر

 عايماى. 23خالؿ 
  كيتناكؿ الطالب فيو صبع القػرآف كتدكينػو كيمػىت ظبٌػّ القػرآف باؼبصػحف كدالالت قولػو

نَ  ا َجْمَع  ُو َوقُ ْرآنَ  وُ ِإنَّ َعلَ ﴿تعػػاىل:  كآثرىػػا يف كػػل يمػػا ركم يمػػن ركايػػات كيمػػأثورات  ،(81)القيام  ة:  ﴾ي ْ
 حوؿ صبع القرآف كتدكينو.

  يمن صػحف  «المصحف اإلمام»بنسخ  رضّ اهلل عنو،أيمر عثماف  -أياضان -كيتناكؿ
مث أيمػػػػره بػػػػإحراؽ  ،حفصػػػػة كعلػػػػة ذلػػػػك كتوصػػػػيتو باضػػػػركرة ذبريػػػػد اؼبصػػػػحف العثمػػػػاين فبػػػػا لػػػػيس بقػػػػرآف
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اؼبصاحف اؼبغايرة كتأييد عايمة الصحابة لػو يف ذلػك. مث تتػابع األجيػاؿ يف ذبويػد اؼبصػاحف العثمانيَّػة 
 كربسُت كتابتها كبياف يما يتعلق بالتوقيف يف ترتيب اآليات كالسور كأظباء السور.

  ٌّ ٌّ كالنهػارٌم كالصػيف كيتناكؿ كذلك نقد االىتماـ اؼببالغ فيو بعلم اؼبكّ كاؼبدين كالٌليل
ٌّ كيما إىل ذلك.  كالشتائ

 يما لو كيما عليو ككيف نشػأت  «الناسخ والمنسوخ»نار أياضان علم يكيتناكؿ ىذا السم
 أفكار النسخ حىت ربوؿ إىل نظريَّة ثابتة يف علـو القرآف. 

ٌّ يف درالسػػػات  أس   باب »كبيػػػاف أنبيػػػة علػػػم  «الظ   اىرة القرآنيَّ   ة»كذبليػػػة جانػػػب البعػػػد التػػػارىب
 ناقشة دعول النسبية كالتارىبانيَّة كردىا.كيم «النزول والمناسبات

 المحك م والمتش ابو»كعلػم  «األحرف الس بعة»قاضػية  -أياضان -نار يكيتناكؿ السم» 
كقػوالن  ،كاليت صارت تستدعّ حالن حاظبان  ،باعتبارنبا يمن اؼبوضوعات اؼبعٌلقة يف درالسات علـو القرآف

 ّنائيان فيها.
 المقرر الثاني:

 اتو:التفسير ومدارسو واتجاى
كيقػدـ مبػاذج يمػن تفالسػَت  ،كتارىبػو ،يتناكؿ ىذا اؼبقرر أنواع التفسػَت كيمدارلسػو اؼبختلفػة كحقيقتػو

 تلك اؼبدارس كأصحأّا كيقـو بالعرض كالتحليل كالنقض كذلك يف إطار اؼبوضوعات التالية:
  تفسػػَت الزـبشػػرم –يمدرلسػػة تفسػػَت البيػػاف بالبيػػاف أك القػػرآف بالبيػػاف: االذبػػاه اللُّغػػوٌم 

 مبوذجان يمع التعٌرض للتأثَت اؼبتبادؿ بُت علـو اللَّغة العربيَّة كعلـو القرآف.
  ٌّ كالػػدر اؼبنثػػور  –الطػػربمُّ كابػػن كثػػَت  –يمدرلسػػة تفسػػَت القػػرآف باؼبػػأثور: اؼبنحػػى النقلػػ

 مباذج لذلك.
  ػػػو الصػػػويٌف كالعرفػػػايٌن ابػػػن عجيبػػػة يف تفسػػػَته  –يمدرلسػػػة تفسػػػَت القػػػرآف باإلشػػػارة: التوجُّ

 رب يف تفسَته كالقشَتم يف لطائفو مباذج لذلك.كابن ع
 م نهج أو اتج اه »يمدل إيمكاف اعبمع بػُت االذباىػات الثالثػة فيمػا يبكػن أف يسػمى بػػ

 .«التفسير التكامليّ 
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 تفسػػػَت ابػػػن عاشػػػور ،عػػػرض مبػػػاذج يمػػػن التفالسػػػَت اؼبعاصػػػرة كيمناقشػػػتها: تفسػػػَت اؼبنػػػار، 
مبػاذج يمػن  ،تفسَت عبد الرضبن بػن لسػعدم ،بالقرآفتفسَت القرآف  ،يف ظالؿ القرآف ،تفسَت الشعراكم

 ؿباكالت يمتنوعة أخرل.
 مث عبػػػد اغبميػػػد الفراىػػػّ يف إبػػػراز أنبيَّػػػة التنالسػػػب ،ؿبػػػاكالت البقػػػاعّ يف نظػػػم الػػػدرر، 

 كالكشف عن عمود السورة.
 كبوصػػفو خطابػػان  ،يمنهجيػػة النظػػرة الكليػػة إىل القػػرآف باعتبػػاره يمسػػتوعبان للكػػوف كحركتػػو

 ؽ اإلحاالت كاؼبعاين اؼبتبادلة بُت اللغة كاألثر كالذكؽ.يتحرؾ يف آفا
كبيػاف الولسػائل  ،يمناقشة الزعم القائػل بوجػود تعػارض أك يمػا يػوىم التعػارض يف اػبطػاب القػرآينٌ 

تلػػك اآلليػػة الػػيت  «مش  كل الق  رآن»الػػيت اتبعهػػا اؼبسػػلموف يف اػبػػركج يمػػن ذلػػك فيمػػا عػػرؼ تارىبيٌػػان بػػػ
فبػػا يػػؤدم إىل عػرض آيػػات الكتػػاب الكػرًن بعاضػػها علػػى  «لبنائي  ةالوح  دة ا»اشػتملت علػػى يمالحظػة 

الػػبعض اآلخػػر إلزالػػة يمػػا يػػوىم التعػػارض؛ ألفَّ القػػرآف يفٌسػػر بعاضػػو بعاضػػان كيفصػػل بعاضػػو بعاضػػان كيبػػٌُت 
 بعاضو بعاضان.

عػػػرض اآليػػػات الػػػيت يتػػػوىم كقػػػوع التعػػػارض بينهػػػا علػػػى األحاديػػػث النبويػػػة اؼبرفوعػػػة الصػػػحيحة 
ٌّ علػػى القػػرآف إلزالػػة اإلّٔػػاـ  ،لثابتػػةكاألحاديػػث القدلسػػٌية ا كعػػرض اغبػػديث النبػػوٌم كاغبػػديث القدلسػػ

كالتخلُّص فبا يػوىم التعػارض كالتوكيػد علػى الصػحة كتػدريب الطػالب علػى ضػركرة اعبمػع بػُت القػرآف 
 آّيد كالبياف النبوٌم لو بكل أنواعو.

 التأويل:
كقػػد  ،تعػػارض عمػػا يػػوىم التعػػارضكىػػو يمػػن األلسػػس الػػيت كػػاف اؼبتقػػديموف يلجػػأكف إليهػػا لنفػػّ ال

أك أنَّو كشف للمحذكؼ الكايمن كراء اؼبثبت؛ ألفَّ يما يثبتو النصُّ  ،فسر بأنو الستدعاء للمعٌت اؼبستور
 أم اؼبثبت كاحملذكؼ يتماف فكرة اغباضور. -يمعان -كيما وبذفو ىبدـ يما يثبتو كنبا  ،ىبدـ يما وبذفو

 المقرر الثالث:
 القرآن واإليمان:

  كمػػا يعرضػػها القػػرآف الكػػرًن قبػػل أف تتعػػرض   «اإليم  ان والعقي  دة»اؼبقػػرر يتنػػاكؿ ىػػذا
كيتنػػػاكؿ  ،كيوضػػػح العالقػػػة بػػػُت القػػػرآف آّيػػػد كعلػػػم الكػػػالـ ،إلضػػػافة عناصػػػر كثػػػَتة أللسػػػباب ـبتلفػػػة

كدكره اإلهباب يف بداياتو يف توضيح  ،«علم الكمام»الظركؼ الفكريَّة كالسيالسيَّة كاالجتماعيَّة لنشأة 
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كاإلجابػػة الدقيقػػة علػػى  «الرؤي  ة الكلي  ة»كيف بنػػاء  ،كجوانبهػػا العديػػدة «العقي  دة اإلس  مامية»أركػػاف 
كيعػرض  ،كبناء النظػاـ اؼبعػريٌف. مث يػتم ربديػد جوانػب العالقػة بينػو كبػُت الفلسػفة ،«األسئلة النهائيَّة»

 ألىم اإللسهايمات األكىل يف ىذا العلم كاؼبقاصد اليت كضع يمن أجلها. 
 ور العلػػػم كربولػػػو يف إطػػػار عقليػػػة )تػػػأزًن اغبلػػػوؿ( إىل يمفػػػرؽ تنقسػػػم عنػػػده مث يتنػػػاكؿ تطػػػ

كؿبػػاكر االخػػتالؼ  ،األيمػػة إىل فػػرؽ كشػػيع كأحػػزاب. كيػػدرس اؼبقػػٌرر نشػػأة أىػػم ىػػذه الفػػرؽ الكاليميَّػػة
مث يتنػػػاكؿ ضػػػركرة ىػػذا العلػػػم يف ربليػػػل كتقػػوًن ـبتلػػػف العقائػػػد  ،كاؼبػػػؤثّْرات الػػػيت أدت إىل ذلػػك ،بينهػػا

أك  ،أك بأفعػاؿ العبػاد ،)عػز كجػل(لسػواء اؼبتعلقػة بػاهلل  «علم الك مام»مث يعرض ألىم قاضايا  الدينيَّة.
كيمصادر تقييم الفعل اإلنسايٌن كيمعايَته؛ ليؤدم ىذا اؼبساؽ إىل  ،كنظريَّة التكليف ،باؼبشيئة اإلنسانيَّة

اكز القاضػػػػػايا كيفصػػػػػل بينهػػػػػا كبػػػػػُت علػػػػػم الكػػػػػالـ حبيػػػػػث تتجػػػػػ ،تطػػػػػوير رؤيػػػػػة قرآنيَّػػػػػة يمعاصػػػػػرة للعقيػػػػػدة
كاإلشػػكاليات القديبػػة الػػيت مل يعػػد ؼبعظمهػػا كجػػود يف الواقػػع اؼبشػػهود. كربويػػل علػػم الكػػالـ إىل علػػم 

للوجػػػود اإلنسػػػاين يف الكػػػوف؛ يمثػػػل يمصػػػدر  «األس   ئلة الكليَّ   ة واإلش   كاليَّات النهائيَّ   ة»هبيػػػب علػػػى 
  ،خلإو كاؼبربٌر كاؼبسوٌغ لوجوده... كيمداه كّنايت ،ككيفٌية تنظيمو كطبيعتو ،كغايتو كلسببو ،الوجود البشرمٌ 

ككيفية ذبديد ىذا العلم كربليل قاضاياه كإعادة تركيبو كقراءتو قراءة يمعرفٌية؛ ليكوف كما كاف يف بداياتو 
. ،كالتصور السليم ،كلسيلة لبناء الرؤية الكليَّة اإللساليميَّة اؼبعاصرة ٌّ  كذبديد النموذج اؼبعريٌف اإللساليم

 ريػػد يمباحػػث العقيػػدة كقاضػػايا اإليبػػاف كأركانػػو كيمقويماتػػو لًتتػػبط كيف الوقػػت نفسػػو يػػتم ذب
 بالقرآف آّيد القطعّ يف ثبوتو كدالالتو لئال زببو جذكة اإليباف يف قلوب أىلو.

  كما أٌف اؼبقرر لسَتكز على بعض القاضػايا الػيت وبتػاج يمتخصصػوف يف العلػـو اإللسػاليمية
دـ القرآف كالصػفات اإلؽبيَّػة ل قاضايا اعبرب كاالختيار كقً يمن القرآف آّيد يمث انطالقالوضوح الرؤية فيها 

كاألصػػػػوؿ اػبمسػػػػة ألىػػػػل االعتػػػػزاؿ كالعػػػػدؿ كالتوحيػػػػد كالوعػػػػد كالوعيػػػػد كاؼبنزلػػػػة بػػػػُت اؼبنػػػػزلتُت كاأليمػػػػر 
بػاؼبعركؼ كالنهػػّ عػػن اؼبنكػػر كدليػػل العقػػل عنػػدىم كتػػرجيحهم العقػػل علػػى النقػػل كآثػػار ذلػػك يف فكػػر 

 اؼبسلمُت.
 للتولسػط بػُت  كما يسعى اؼبقرر ٌّ ٌّ تػوفيق لبياف قيمة ؿباكلة األشاعرة إقايمة تػوازف فلسػف

 العقل كالنقل باعتبارىم الوحّ يمصدران للتكليف كالعقل يمصدران للمعرفة.
 لػػدل األشػػاعرة ككيػػف اعتربكىػػا نظريَّػػة توفيقيَّػػة  «نظريَّ  ة الكس   »كتنػػاكؿ يمػػا عػػرؼ بػػػ

 كلسطيَّة بُت اعبرب كاالختيار.
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 ظريَّ  ة الك  مام النفس  يّ ن»تنػػاكؿ يمػػا عػػرؼ بػػػ»  ٌّ للتوفيػػق بػػُت اإليبػػاف بقػػدـ الكػػالـ اإلؽبػػ
دبعانيػػػو كؿبتوياتػػػو كحػػػدكث اغبػػػركؼ كاألصػػػوات للوصػػػوؿ إىل نظريَّػػػة كلسػػػطيَّة بػػػُت القػػػوؿ بقػػػدـ القػػػرآف 

 كخلقو.
ٌّ هلل  ػ بػال كيػف كال تشػبيو. ازدىػار األشػعرية كإضػفاء  )عػز كجػل(إثبات األشاعرة للوجود اغبسّْ

األشعرم  نقالنية عليها كذكر جهود ركادىا الكبار يف ىذا آّاؿ كيف يمقديمتهم أبو اغبسيمزيد يمن الع
كالقاضّ الباقالين كإيماـ اغبريمُت اعبويٍت كالغزايل يمع اإلشارة إىل أية فركؽ قد تكوف قائمة بُت أشعرية 

 اؼبشرؽ كاؼبغرب.
 المقرر الرابع:

 القرآن وعلم االجتماع الدينّي:
عمويمنػػا بدرالسػػة آّتمػػع كنسػػق يمػػنظم للعالقػػات االجتماعيػػة، كدرالسػػة  «اععل  م االجتم  »يعػػٍت 

ٌّ بػػػُت األفػػػراد كاعبماعػػػات كالطبقػػػات االجتماعيَّػػػة اؼبختلفػػػة. أيمػػػا علػػػم االجتمػػػاع  التفاعػػػل االجتمػػػاع
ا، فيػػدرس، يف رأم اؼبنظّْػػرين لػػو، تػػأثَت الػػدين يف آّتمػػع كالثقافػػة كالشخصػػيَّة، كمػػا أنػػو،  الػػديٌٍت ربديػػدن

ب اعتقػػػػادىم، يػػػػدرس عػػػػددنا يمػػػػن اغبقػػػػوؿ يمثػػػػل: كظيفػػػػة الطقػػػػوس الدينيَّػػػػة يف آّتمػػػػع، تصػػػػنيف حبسػػػػ
ٌّ العػػػاـ، أثػػػر اغبركػػػات الدينيَّػػػة يف  التنظيمػػػات الدينيَّػػػة، السػػػتجابة ىػػػذه التنظيمػػػات  للنظػػػاـ االجتمػػػاع

م    ا ى    ي العناص    ر السوس    يولوجية خل. السػػػػؤاؿ األلسالسػػػػّ يف علػػػػم االجتمػػػػاع الػػػػديٌٍت: إآّتمػػػػع... 
كلػيس ىنػاؾ يف اغبقيقػة يمػا يسػمى بعلػم االجتمػاع اؼبسػيحّ أك علػم االجتمػاع  والثقافية في ال دين؟

اليهػػػػودم أك علػػػػم االجتمػػػػاع اؽبندكلسػػػػّ يف ؾبػػػػاالت النظريَّػػػػة االجتماعيَّػػػػة. كلكػػػػن كػػػػل ديػػػػن ياضػػػػفّ 
 ؛ةخصوصػػيَّاتو، بالاضػػركرة، علػػى علػػم االجتمػػاع الػػديٍت عنػػد اؼبشػػتغل بػػو، كػػل حبسػػب عقيدتػػو الدينيَّػػ

، كأثبتنػػا فقػػط يمرجعيَّتػػو: القػػػرآف «عل  م االجتم   اع اإلس  مامي»كلػػذلك فاضػػلنا عػػدـ السػػتعماؿ عنػػواف 
الكػػػرًن. كيمػػػن البػػػدىّ عنػػػدنا أٌف علػػػم االجتمػػػاع الػػػديٌٍت عنػػػد علػػػّ شػػػريعيت يمػػػثالن ىػػػو علػػػم اجتمػػػاع 

... كىكذا.  «إميل دور كايم»إلساليمّ، كأف علم االجتماع الديٍت عند  ٌّ  ىو علم اجتماع يمسيح
، يبكػػػػن لػػػػو أف يتػػػػوزع علػػػػى عػػػػدد يمػػػػن األفكػػػػار «الق    رآن وعل    م االجتم    اع ال    دينيّ »كيمقػػػػرر 

 كاؼبوضوعات كاؼباضايمُت الرئيسية كاآليت: 
 يف القرآف. «األمَّة»القرآف كبناء آّتمع على ألساس يمن القيم القرآنيَّة بوضع يمفهـو  .1
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ت يمظلػػػة يمنظويمػػػة بوصػػػفها ؾبتمعنػػػا ذا يمسػػػتويات ثقافيَّػػػة كعرقيَّػػػة ـبتلفػػػة ربػػػ «األم   ة» .2
 درة عقدىا. «التوحيد»كاحدة يمن القيم اليت يشكل 

 يف القرآف، كدكره، كغايتو. «العمران»يمفهـو  .3
 بناء األلسرة يف القرآف، كدكرىا، كغايتها. .4
5.  ٌّ  يف القرآف: االذباىات كالقيم كاألدكار. Social Contactاالتصاؿ اعبماع
6.  ٌّ قػػػػرآف: األمبػػػػاط اؼبعياريَّػػػػة، يف ال Social Integrationالتكايمػػػػل االجتمػػػػاع

. ٌّ  كالعملٌيات الدافعيَّة، كالتوازف الوظيف
7.  ٌّ  : اغبدكد يف القرآف.Social Controlالاضبط االجتماع
 : االيمتثاؿ للمعايَت بوحّ يمن اإليباف كالاضمَت.Self- Controlالاضبط الذايٌت  .8
يف  «األم   رول  ي »الػػزكج. يمفهػػـو  -احملتسػػػب  -الفقيػػو -القوايمػػة االجتماعيػػة: الػػوايل .9
 القرآف.

: يمفهـو اعبماعة يف القرآف. .10 ٌّ  التمالسك االجتماع
 .«فّض المنازعات»إصالح ذات البُت يف القرآف كعلم  .11
 رد الفئة الباغية عن غيها: يمواجهة الظلم يف القرآف. .12
 -إغماد حػق -شراىة التملك -تقويض القيم االجتماعية السلبية يف القرآف: األنانية .13

 سائل.اليتيم كاؼبسكُت كال
 الزكاة: تزكية رأس اؼباؿ الفردم يف القرآف. .14
 الصدقات يف القرآف: تقليص ظاىرة الفقر. .15
 يمفهـو الرب كصلة الرحم يف القرآف: التفاعل آّتمعّ. .16
 نظاـ اؼبواريث يف القرآف: تأثَت الًتابط آّتمعّ على قوة الًتابط االجتماعّ. .17

 المقرر الخامس:
 :القرآن ومشكمات العالم المعاصر

  يمقرر يتناكؿ أبرز يمشكالت العامل اؼبعاصر، كأكثرىا حدة
كتأثَتنا، كيؤلسس للحلوؿ اليت أقرىا القرآف ضمننا ؼبعاعبة ىذه اؼبشكالت 



33 

 

طالقنا يمن ركح يمبادئو، كيمعرفتو بأيمراض النفس كأىوائها، كأدكاء العقوؿ ان
 كالغرائز، صباعات كأفرادنا.

 كنقًتح أف يأخذ اؼبقرر الشكل التايل:
 ىناؾ عقيدة للتطور؟ )النمو إىل اػبلف(. ىل 
  قػػػػانوف الصػػػػواب أـ قػػػػانوف الصػػػػالحية: يمسػػػػألة عوؼبػػػػة القػػػػيم

 )حداثة اآللة/ آلة يما بعد اغبداثة(.
 يمشكلة الفقر. -
 يمشكلة اؼبرض. -
 يمشكلة تديمَت البيئة. -
 يمشكلة السوؽ االحتكارم. -
 يمشكلة الصراع العرقّ كالطائفّ. -
 )االختالؿ يف توازف القول(. يمشكلة السيطرة ذات القطبية الواحدة -
 يمشكلة هتميش اغباجة الركحية، كالستبعاد الاضمَت األخالقّ لصارت العلم. -
 يمشكلة العنف. -
 يمشكلة التفكك األلسرم. -
 يمشكلة اإلديماف. -
ٌّ بالعقوؿ. -  يمشكلة تعليب الوعّ كتغييبو، كالتالعب اإلعاليم
، كغواية اإلعالف. - ٌّ  يمشكلة آّتمع السلع
حريػة  -حريػة اعبػنس -يمفهـو اغبريَّة )حريَّة التعبػَت يمشكلة إلساءة الستخداـ -

 خل(.إالكسب...
 يمشكلة التهديد النوكم، ككابوس الفناء اإلنساين -
 كالصػالحية -الصػواب-التجٌدد  –التجديد  -يمقاربات القرآف ؼبوضوعات: التطور- 

السػػػالـ  -ادلػػػةكظيفػػة الثػػػركة، كالقسػػمة الع -احملافظػػػة علػػى توازنػػػات الطبيعػػػة -لسػػػاليمة اعبسػػد -الرفػػاه
الستئصػػاؿ  -ترشػػيد الاضػػمَت األخالقػػّ للعلػػم -إعػػالء اغباجػػة النفسػػيَّة كالركحيَّػػة -االجتمػػاعّ كالػػدكيل
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اغبريػة  -ؿباربػة الرغبػة االلسػتهالكية عنػد اإلنسػاف -نبذ الغش كالكػذب -يقظة العقل كغيابو -العنف
  األرض.تقويض جنوف القوة، كالقاضاء على احتماالت تديمَت العمراف يف -كشركطها

يمقررات لإلطالع كتدريب الطالب على يمناقشة القاضػايا اؼبختلفػة يف إطػار نػدكات ؼبػدة يػويمُت 
يشػػػارؾ فيهػػػا األلسػػػاتذة كالطػػػالب يمعػػػان. كيبكػػػن أف توجػػػو الػػػدعوة لعناصػػػر ـبتػػػارة يبكػػػن أف تسػػػاىم يف 

 يمنها:  ،اؼبناقشات يف ىذه األيمور
 المقّرر السادس:

 ن:النبوة ونظريات السياسة في القرآ
ينبػػع لسػػلوؾ النبػػوة، بتفصػػيالتو كافػػة، يمػػن يمبػػادئ ألسالسػػية طرحهػػا القػػرآف الكػػرًن دبػػا ىػػّ لبنػػات 
لصػػػرح شػػػايمل يمػػػن أخالقيػػػات التعايمػػػل يمػػػع الواقػػػع، كيمعاعبػػػة يمشػػػاكلو، كإدارة أزيماتػػػو، كربتػػػل اؼببػػػادئ 

ػػا ضػمن ؾبموعػة اؼببػادئ العايمػػة، كتشػكل ركح الفعػل يف السيػ ة النبويػػة نَّ السيالسػية يف القػرآف يموقعنػا يمهمن
اؼبطهػرة. كيػػربط ىػذا اؼبقػػرر بػُت يمنظويمػػة ىػذه اؼببػػادئ السيالسػية القرآنيػػة كأفعػاؿ النبػػوة كتوجهاهتػا علػػى 

 كبوو يمفصل كاآليت:
 السياسة الداخلية من المنظور النبوي: .8
 نظام اإلنتاج التعاوني ومفهوم المراقبة. .4

 (.801)التوبة:﴾ُو َواْلُمْؤِمُنوَن ..﴿ َوُقِل اْعَمُلوْا َفَسيَ َرى الّلُو َعَمَلُكْم َوَرُسولُ 
 .«إف اهلل وبب أف يأكل أحدكم يمن عمل يده، كإف نب اهلل داكد كاف يأكل يمن عمل يده»
 الوالية ومفهوم المسئولية. .3
نَس  اِن ِإالَّ َم  ا َس  َعى ﴿ - ِِْ -93ال  نجم: ) ﴾َوَأنَّ َس  ْعَيُو َس  ْوَف يُ   َرى *َوَأن لَّ  ْيَس ِل

04)  
 (85النساء:) ﴾ ..بَ ْيَن النَّاِس َأن َتْحُكُموْا بِاْلَعْدِل َوِإَذا َحَكْمُتم  ﴿ -
 .«كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيتو» -
 .«من جعل قاضًيا بين الناس فقد ذبا بغير سكين» -
 الشورى. .2
نَ ُهمْ  .. ﴿ -   (95الشورى:) ﴾.. َوَأْمُرُىْم ُشوَرى بَ ي ْ
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ي ر لك م م ن إذا كان امراؤكم خياركم، وأموركم شورى بينكم فظهر األر  خ» -
 .«باطنها...
 الجماعة. .1
 (349آل عمران:) ﴾ َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل الّلِو َجِميًعا َوالَ تَ َفرَُّقوْا .. ﴿ -
 .«من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات، مات ميتة الجاىلية» -
 تدوير المال. .6
 (.7الحشر:) ﴾.. َكْي اَل َيُكوَن ُدوَلًة بَ ْيَن اأْلَْغِنَياء ِمنُكمْ  ..﴿ -
 .«الجال  مرزوق، والمحتكر ملعون» -
كل مال حسرة على صاحبو يوم القيامة، إال من قال بو ىك ذا وىك ذا، ع ن » -

 .«يمينو وعن شمالو، ومن أمامو ومن خلفو
 .«من كان معو فضل ظهر فليعد بو على من ال ظهر لو، ومن ال زاد لو» -
 السياسة الخارجية من المنظور النبوي: .4
 .الجهاد 
 (.334البقرة:) ﴾ ..ِفي َسِبيِل الّلِو الَِّذيَن يُ َقاتُِلوَنُكْم  َوقَاتُِلواْ  ﴿ -
 .«إذا استنفرتم فانفروا» -
 .«يا رسول اهلل دلني على عمل يعدل الجهاد، قال: ال أجده»جاء رجل فقاؿ:  -
 .المواثيق 
 (.33النحل:) ﴾ َوَأْوُفوْا ِبَعْهِد الّلِو ِإَذا َعاَىدتُّْم .. ﴿ -
اهلل وذمة رسولو فقد أخفر بذم ة اهلل ف ما ي رح  من قتل معاىًدا لو ذمة» -

 .«رائحة الجنة
 .«لكل غادر لواء يوم القيامة ينص  لو بقدر غدره» -
 .قبول اآلخر 
َهاًجا ..﴿ -   (.05المائدة:) ﴾.. ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمن ْ
 .«األنبياء أخوة لعمات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد» -
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، ف نن ل م يس تجيبوا ل ي، ف نلى الع رب، ف نن ل م بعثت إلى الناس كاف ة» -
 .«يستجيبوا لي فنلي بني ىاشم، فنن لم يستجيبوا لي فنلى وحدي

 .«كل ميسر لما خلق لو» -
سابعاً وثامناً البرنامج التدريبي لمادة مناىج النظر ومهارات البح ث ودراس ات الم رأة م ن 

 منظور إسمامي معاصر. 


