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 دانشگاه در تخت و تاج بازی و اسالم

 حمّمدمهدی جعفری

ارشد فلسفه دانشگاه شهید هبشتی کارشناس  

 اسالمی   مطالعات از موجی آمدن پدید موجب سپتامرب یازدهم حوادث
 یشناسشرق نظری پشتوانه به موج این. شد غرب در هنجاری و مهدالنه

 آمریکای در اسالم آکادمیک مطالعات در حمکمی پای جای  سعید ادوارد
 مطالعات دنق درباره است کتابی  اسالم و جبّاریّت اصالت. کرد  پیدا مشالی

 اسالم و جبّاریّت اصالت در  هیوز ایرن. مشالی آمریکای در اسالم مهدالنه
 رساخنتب ، نویسانهدفاعیه هایپژوهش اصلی هدف دهد نشان کندمی تالش

 از ونهگ  این ،هنجاری گرانباری.  است اسالم از لیربال و جوصلح تصویری
 در را آهنا و هساخت ناتوان دین انتقادی بررسی و عینی توصیف از را حتقیقات

 در یوزه. دهدمی قرار غربی هایدانشگاه سکوالر پژوهشی سنت با تقابل

 رد شناسیاسالم هایرشته اشغال خمالف فقط اسالم و جبّاریّت اصالت
 این است رباو  این بر بلکه نیست، مهدالنه مطالعات توسط مشالی آمریکای

 ستد به آمیزمغالطه نتایج و هستند معیوب نظری سطح در هاپژوهش
 .دهندمی

 یفتوص و اسالمی مطالعات رشته خمتّصات درباره کتاب  خنست فصل
 گرییکلش چهتارخی و زمینه منظور این برای هیوز. است آن فعلی وضعیت

 ضعیتو  شامل مرور این. کندمی مرور خواننده برای را اسالمی مطالعات رشته
 توصیف .است سپتامرب پسایازدهم تا شناسیپیشاشرق دوره از شناسیاسالم
 ت؛اس شده سازیساده و کوتاه  اسالمی مطالعات رشته چهتارخی از هیوز

 یگرید کتاب  در توانمی را اسالمی مطالعات ماجرای ودقیق   گسرتده  روایت
 ناسیششرق تاثری هیوز. گرفت  پی(  2006) اسالم جامنایی عنوان با هیوز از

 او باور هب. کندمی ارزیابی خمّرب بسیار اسالمی مطالعات بر را سعید ادوارد
 از ار  انتقادی مطالعات مفهومی ابزارهای سعید شناسانه  پدیده رویکرد  
 شناسیشرق. بردمی میان از را االذهانیبنی فهم امکان و گریدمی پژوهاسالم

 داشنت گهن بریون آن کارکرد  که  است شکلبی و گنگ  مفهومی هیوز نظر از
 طابقم. است پژوهی اسالم رشته از اسالم با غریمهدل یا نقاد گرانپژوهش

دانشکده الهیّات و معارف اسالمی 
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 مفهومی چهارچوب هر. شناخت «درون» از باید را اسالم سعید ادوارد نظر
 منایان را اسالم از زدهغرب احتماالا  و آشفته درهم، تصویری اسالم از «بریون»

 سلمانانم توصیف اسالم از معترب توصیف تنها چهارچوب این در. کندمی
 بر دسعی انتقادات گریدمی نتیجه هیوز. است اسالم با مهدل افراد یا و

 دینی مطالعات ترکّلی  زمینه از اسالمی مطالعات احنراف موجب شناسیشرق
 ترقیقد روز هر دین مطالعات در انتقادی و تارخیی ابزارهای کهحالی در. شد
 تصویری و کرده  حرکت پسااستعماری مطالعات مست به پژوهیاسالم شدندمی

 .کندمی منایان را اسالم از غریتارخیی

.  شودمی ربدت( هم؟ این از) سپتامرب یازدهم از پس اوضاع ،هیوز روایت بنابر 
. برانگیخت را آکادمیک هنادهای واکنش غرب در هراسیاسالم گسرتش

 اسیست مشالی آمریکای هایدانشگاه در سرعت به شناسیاسالم هایرشته
 بیتتث دین مطالعات در ایرشته سانبه اسالمی مطالعات جایگاه و شدند

 تسرگذش در عطفی نقطه را سپتامرب یازدهم از پس هایسال هیوز. شد
 تثبیت هب سیاسی-احساسی تقاضایی که  چرا داندمی اسالم آکادمیک پژوهش

 در انسانی علوم هایگروه  دل در نویسانهدفاعیه و هنجاری ای  رشته
 ،زنان حقوق مدافع طلب،صلح اسالمی برای تقاضا. زد دامن هادانشگاه

 نسلی درنم غرب   معیارهای با شده میزان کلی  طور به و گراییجنسهم موافق
 از الماس آالیش را خود ایحرفه وظیفه که  پروراندمی را پژوهانی اسالم از

 هک  است فضایی چننی در. دانندمی غربی هایارزش با ناسازگار عناصر
 را قرآن تدوین چگونگی تارخیی بررسی جای قرآن راستنی پیام برساخت

 در اسالمی نیخنست هوّیت تشکیل شناختیجامعه شرایط از حتقیق و گریدمی
 هیوز. بازدیم رنگ بشر حقوق درباره اسالم نظریه بندیصورت جّذابیت برابر

 علمی هایفعالیت حال شرح به را کتاب  چهارم و سوم فصل از بزرگی خبش
 .است داده اختصاص گرانپژوهش این

 انندهخو  صراحت با سعید، اسریان ،اسالم و جبّاریّت اصالت  دوم فصل عنوان
 ژوهشگرانپ از مشاری سه فصل در. کندمی آماده بعد فصل دو حمتوای برای را

 مطالعات اقتضای هیوز ادعای بنابر. گرفتند  قرار نقادی مورد غربی نوکیش
 آوردن اسالم. تاس گرپژوهش کیش  تغیری اسالم، هرمنوتیکی و شناسانهپدیده

 اسکات ظرین افرادی هیوز. رودمی مشار به اسالم درباره پژوهش جمّوز نوعی به
 ذیل در را  مهر جولیان و  کورنل  وینسنت ، کلودمک آمنه ، کوگل  سراج

 طول رد که  دارد ناب جوهری اسالم دارند باور که  دهدمی قرار پژوهشگرانی
 معرفی و ازیبازس ایشان وظیفه و شده کشیده  فساد به هاانسان توسط تاریخ

 تغیریناپذیر و جاودان وجودی اسالم آنکه حاصل. است ناب اسالم آن
 ناممکن رضف این بنابر دین اجتماعی یا تارخیی جنبه بررسی و یافت خواهد
 توانندیمن هرگز که  خواندمی ُمصلح دانانیاهلی را گروه  این هیوز. شد خواهد

 .بگریند را نّقاد گرانپژوهش جای

 صلف در هیوز. است هیوز انتقادهای بعدی هدف  دین آمریکایی آکادمی
 مریکاییآ آکادمی در پژوهی اسالم هایبرنامه شناسیروش ارزیابی برای چهار

 الماس او، هنایی   داوری در. کندمی بررسی را  صفی امید از جستاری دین
 پژوهی، اسالم کلی  جریان با سوهم ، دین آمریکای میآکاد در پژوهی
 به دامها در هیوز. است تارخیی نقادانه هایموشکافی از هتی و دارانهجانب
 را هاآن حتقیقات صفی امید که  پردازدمی پژوهانی اسالم از گروهی  ارزیابی
 پژوهشگران زا هیوز ارزیابی. است کرده  معرفی آینده برای پژوهی اسالم الگوی

. است مشابه روش و ساختار نظر از چهار و سه فصل در اسالمی مطالعات
 ابتدا ارزیابی رایب هیوز. گرفتند  قرار ازیابی مورد پژوهشگر پنج فصل دو هر در

 چند یا کی تفسری به سپس کند،می آشنا مطالعه مورد شخص با را خواننده
 رسدمی نظر به. کندمی گریینتیجه آخر در و پرداخته ایشان از قول نقل
 ادعای .دهدمنی دست به را هیوز یهاگریینتیجه مقدمات   هاارزیابی این

 در اسیشناسالم هایپژوهش عمده بودن انهدار جانب و نویسانهدفاعیه هیوز
 شتهنو  این در او ارزیابی مورد افراد پژوهش کم  دست یا مشالی، آمریکای

 روریض مطالعه مورد افراد هایپژوهش بر مروری ادعا این اثبات برای. است
 توصیف در گرانپژوهش که  دهدمی ارجاع اظهاراتی به صرفاا  هیوز اّما. است
 کی اگر حتی. برندمی کار  به شناسیاسالم رشته مطلوب شناسیروش

 رستد روش را پژوهش موضوع با مهدلی هرمنوتیکی منظری از شناساسالم
 مهه رفتگ  نتیجه توانمنی او شناسانهروش گرییموضع این از بداند، پژوهش
 و حلن آخر در. است شناسیروش مهنی کاربست  مصداق او هایپژوهش
 تاس ممکن آمریکایی شناساناسالم ارزیابی در هیوز یکنواخت ساختار
 شدت نگامیه بدگمانی این. کند  بدگمان هاارزیابی این کیفیت  به را خواننده

 در ژوهیپدین مطلوب الگوی از او توصیف با را هاارزیابی این که  یابدمی
 .کنیم  مقایسه بعد فصل

 پنجم فصل کنیم  تشبیه داستانی اثر یک به را اسالم و جبّاریّت اصالت اگر
 ناسیشروش ارزیابی به فصل این. بود خواهد قهرمان معرفی پرده یادآور

 اسالمی طالعاتم گریی  الگو لزوم و یهودی، پرکار نگارتاریخ سنر،نی جیکوب
 و ّقادن پژوهشگری را سنرنی هیوز. است یافته اختصاص او شناسیروش از
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 یهروح و نظری مبانی شناسی،روش سودمندی. کندمی معرفی گرپرسش
 روایت .شودمی کشیده  تصویر به او آثار بررسی خالل از نوسنر شخصی

 سنرنی» :نیست دراماتیک هایمایه از خالی سنرنی علمی سرگذشت از هیوز
 بتواند ات کرد   یشیوا دیوارهای گسیخنت  هم از وقف را آکادمیکش زندگی
  ازب سکوالر مدرن دانشگاه چهارچوب در خاخامی متون مطالعه برای جایی

 و بسته یطحم در افراد واکنش از که  گونهمهان نیست، گفنت  به نیازی. کند
 دمشنانه و گریچشم مقاومتی با او پیداست، او آثار به یشیواها  انگارسهل
 نتقادی،ا رویکرد از باید پژوهاناسالم کندمی پیشنهاد هیوز« .شد روروبه

 تدوین از قیقحت زمینه در ویژه به. بیاموزند سنرنی شجاعت و تارخیی موشکافی
 معنای. اشدب خبشاهلام تواندمی مقدس متون بر سنرنی مطالعات قرآن، تارخیی

 به نیانسا علوم در اسالمی مطالعات جامنایی لزوم بر مبنی هیوز پیشنهاد
 .شودمی روشن فصل این در خاص شکل به پژوهی دین و عام شکل

 مطالعات دهد نشان دارد قصد و جبّاریّت اصالتاسالم  در هیوز
 خنست وا دیدمی که  طورمهان. ندارند جایی آکادمی در اسالم نویسانهدفاعیه

 پژوهشیندی الگوی و سویک از را شناسانهپدیده و نویسانهدفاعیه مطالعات
 استدالل تکمیل برای اما. کندمی توصیف دیگر سوی از را انتقادی تارخیی

 هنجارهای ندک  روشن باید او دارد؛ نیاز نیز دیگر مقدمه یک به گریینتیجه و
 ایهنجاره با هنجارها این چگونه و کدامند  آکادمیک مطالعات بر حاکم
 متاثر هشیپژو  هر که  پذیردمی هیوز. هستند تعارض در مهدالنه شناسیاسالم

 ندمان انتقادی-تارخیی مطالعات نظر این از. است هنجارها از ایدسته از
 گرفته  فرضپیش را هاییآموزه و پذیرفته را هنجارهایی مهدالنه پژوهیاسالم
 رییگشکل در را سیاسی و بریونی هایانگیزه نقش حتی هیوز. است

 سایر از را آکادمیک پژوهش آنچه. کندمنی انکار پژوهشی هنجارهای
 به تواندب باید آکادمیک گرپژوهش. است عینیت سازندمی متمایز هاپژوهش

. است دهرسی حتقیق نتایج به چگونه دقیقاا  دهد نشان االذهانیبنی حنو
 و زدیکن جتربه را اسالم از حتقیق شرط که  نظر این از مهدالنه شناسیاسالم

  کسی  ی،دیگر  برای آوردهایشدست تبینی از را خود داند،می اسالم واسطهبی
 هیوز باور به .بینندمی نیازبی است، بوده هبرهبی نزدیک جتربه آن از که

 «عارفانه» تاجیین به آخر در مهدالنه یا شناسانهپدیده نویسانه،دفاعیه حتقیقات
 مطالعات دیگر سوی از. نیست ممکن هاآن سر بر مناقشه که  رسندمی

 که  ندیرو  فهم و هستند خودآگاه مفهومی هایفرضپیش و روش از انتقادی
  .است پذیرکانام علمی جامعه برای کرده  طی نتیجه به رسیدن برای پژوهشگر

 او. شود لبد فّعال حتقیقی به خود خودآگاهی این کندمی پیشنهاد هیوز
  فیتزجرالد یمت لوپز، دونالد بیسن،دا دانیل ، کاچنمک راسل نظری پژوهشگرانی

 «یند مطالعات در نظریه و روش» درباره مستقل طور به که  زندمی مثال را
  واسازی   بیشرت را پژوهشگران از گروه  این فعالیت هیوز. کردند  حتقیق
. سازنده و مستقل پردازینظریه تا داندمی دین مطالعات سنتی   شناسی  روش

 پردازیهنظری برای مناسبی ظرف نوظهور مطالعاتی حوزه این هیوز باور به
 تعامل رد باید ویژه به پژوهاناسالم. است دینی مطالعات شناسیروش درباره

 توسعه ار  «اسالم» و «دین» مانند پایه نظری مفاهیم مطالعاتی حوزه این با
 .دهند

 ندنیخوا مشالی آمریکای در اسالمی مطالعات جغرافیای از هیوز توصیف 
 ماجرای از روشن روایت یک توانندمی کرده  گردآوری  او که  هاییداده. است
 آفرینینقش که  سیاق مهان به اما. بسازند گذشته  دهه دو در پژوهیاسالم

 نظری مفاهیم زا توانیممی کند،می برجسته را حتقیق نتیجه در نظری مفاهیم
 هگرو   دو در را اسالمی مطالعات هیوز. کنیم  پرسش مولف خود حتقیق

 ابژکتیو،/سوبژکتیو نّقادانه،/مهدالنه بندیتقسیم. کندمی بندیتقسیم
  تیجهن خود سازییکسان این رسدمی نظر به... و استعماریپسا/استعماری
 در فراطیا قطب ش. است مولف توسط غریتارخیی و مبهم مفاهیم کاربست

 شناسیروش. کندمی دشوار را او هاینّقادی ارزیابی کار  هیوز روایت
 انهشناسروش ارزیابی کدام  هر مهدالنه و استعماریپسا شناسانه،پدیده

 کندمی ارهاش هیوز خود که  طورمهان انگاریدوگانه این .طلبندمی را مستقلی
 توانیدمی قطف مشا تصویر این در است؛ آکادمی قلمرو مرزبندی شبیه بیشرت

  یتیهو  سیاست یک توانمی را علمی مرزبندی این. باشید مرز سوی یک
 به یوزه خود قضا از که  سازی،بیگانه وسیله به آکادمی تصّرف دانست؛

 .است آن خمالف شدت

 وزهح اگر. است توجه درخور کتاب  آخر پیشنهاد مسئله این حل برای
 کند،  رکزمت پژوهیدین نظری توسعه و آکادمیک روش ماهیت روی بر مستقلی

  طورمهان. دباش اسالمی مطالعات دقیق بندیطیف و ارزیابی شایسته تواندمی
 دنش آلوده خطر مهواره نظری مفاهیم از ناآگاهی دهدمی تذکر هیوز که

 پژوهش با جز خطر این و دربردارد، را هنجاری ناموّجه هایسویه به حتقیق
 .شودمنی رفع نظری مفاهیم روی بر مستقل و خودآگاهانه
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 و قرآن میان رابطه كتاب  این
 با را مسیحى و یهودى هاىسنت

. میدهد قرار دقت مورد آنان، اصالح و پیوستگى هاىجنبه گرفنت  نظر در
 نیمهچن مقدس، كتب  هاىداستان از قرآن هاىبازگوىي كتاب  هاى فصل

 باستان دیىن گفتمان  در كه  است مباحثى از اىگسرتده  طیف به واكنشى
 معنوى، خلوص و معادشناسى شامل مباحث این است،بوده مطرح متاخر
 . است شناسىمسیح و شناسىبدعت پرسىت،بت و نبوت

باور  قرآن اعمال، كه  متعددی را ىهاراه جدید و کهنه کار، پژوهشگر دوازده
ر تعامل دها و روایت های شکل گرفته ی یهودیان و مسیحیان باستان متأّخر 

  این د.می کش چالش به و می کند دگرگون كند،  مي احیا با کتاب مقدس را
 آن انگیز تشگف پیوستگی منظر های منحصر به فرد قرآن را در کنار كتاب

 در و خبصوص هاىسوره بر هافصل. میدهد قرار مسیحیت و یهودیت با
 العاتمط اعراب، اسالمىپیشا فرهنگ با قرآن ارتباط قرآىن،درون مقایسه

 . كنندی  م متركز اخالقى و قانوىن چارچوب بر و ادىب پیچیدگى و متىنمیان

 را رهنگىف تاثریات از ناشى ساز مشكل پاردامی یك از گریىكناره  كتاب  این
 و یىنآی مناى تا میكوشد قرآن كه  میكند تاكید عوض در و میدهد توضیح
 . كند  دگرگون را خود زمان مذهىب

 به سبتن جدیدى بینش كلى  بطور مسیحیت و یهودیت بر قرآن اصالحات
 یشرفتپ نسبت به به عنوان یک کل و بینش جدیدی اسالمى مقدس منت

 صویرت مهچننی، این اثر می کند. ارائه در این حوزه شناختی روش اخری هاى

 این جمموعه .می آورد فراهم قرآىن مطالعات در حال رشد حوزه از جذابی
 اسالم دین، هب مند عالقه پژوهشگران و دانشجویان براى كلیدى  یمنبع میتواند

 .باشد خاورمیانه مطالعات و

 

 انداز چشم سارا سویری،
 اسالمى عرفان بر هایى

 حكیم جهان :متقدم
، زمانانش هم و ترمذى

، 2019انتشارات راتلج، 
صص، شابک:  364

9780415302838 

 ادبیات درباره نگاریتک این
 توسط شده ارائه آغازین
 هاى قرن از مسلمان عارفان

 ،شوشرتی مثل میالدی ٩ قرن عارفان به ویژه توجه با و میالدی ١٠ تا ٨
 گردی برخالف. كندمی   كاوش  ترمذى حكیم بویژه و جنید خراز، حماسب،

 كتاب  ینا دارند، كار  و سر" شکل گریی دوره" با اصطالح به كه  هاىي پژوهش
 صوفیه آثار هب تا كندمی   متركز متقدم عرفاى از موجود هاى نوشته به بیشرت
 عرفان عیار به تبدیل بعدا كه  كردند  بیان مطالىب متقدم عرفاى این. متاخر

 گونگىچ و قلب و نفس بنی رواىن هاى تنش حمور حول اسلوىب: شد اسالمى
 انهایش نوشته میان در متقدم، مراحل در حىت. شد ساخته آن بر غلبه

 پژوهش این. شودمی  مشهود اسالمى عرفان كمال  و روان بیان پذیرى،تطبیق
 صدیقت ُعرفاا  آنچه از زودتر اسالم در عرفان كه  كندمی   آشكار گونه  بدین
 جامع بطور مسلمان عرفاى آنكه از تر قبل بسیار است؛ شده پدیدار شده
 . شوند شناخته صوفیه بنام

 مضامیىن وا دروىن دنیاى و تعالیم كه  است ترمذى حكیم كتاب  اصلى پیكره
 اهلى، المك  وحى، و رؤیا خدا، اولیاء قلب، گشایش  نفس، مترین قطبیت، مثل

 ترىاملك  تصویر سانبدین كتاب  این .شودمی  شامل را... و عرفاىن تفاسری
 ها،رینمت تصویرها، ها،روش مضامنی، پذیرىتطبیق درباره كنون  تا آنچه از

. هددمی  ما به ذکر شده است، متقدم دوره در فكرى هاىمدل و شناسىواژه



 
 

6 

 به مندالقهع دانشجویان و پژوهشگران براى كلیدى  یمنبع میتواند جملد این
 .باشد میانه قرون اسالم و متأخر باستان صوفیه، مطالعات دیىن، مطالعات

 

احمد  رومی و ِامون انور
 یدستینه)ویراستاران(، 

 ،فقه برای آکسفورد
انتشارات دانشگاه 

 ،2018 آکسفورد،
: شابک صص.، 1008

9780199679010 

 ،هفق برای آکسفورد یدستینه
تاریخ رویکرد با را ایدریچه

 هایبررسی سوی به نگارانه
 فقه گوناگون  هایزمینه در خمتلف موضوعات از وسیعی طیف روی بر حمققانه

 زمینه آن در خربه استاد یک توسط نوشتار هر. گشایدمی اسالمی حقوق و
 گذاریهدف آکادمیک تارخیی یمطالعه با آن موضوع و است شده نوشته
 شدهحساب و عمدی کتاب  این بودن «نگارانهتاریخ. »دارد تام ارتباط شده،
 لی،تکمی حتصیالت دانشجویان از اعم کتاب  خوانندگانروش  این. است

 خمتلف موضوعات در که  ایکلیدی  مفاهیم با تا کندمی   یاری را... و حمققان
 شوند، آشنا دارند، چالشی ماهیتی و اندگشته  مطرح اسالمی حقوق و فقه

  خمتلف هایخبش. کند  اقامه استداللی آهنا از یکی سود به ایذره اینکه بدون
 مداقه مورد را آهنا هم اند،پرداخته علمی هایگفتمان  گزارش  به هم کتاب،

 باشد مثر مثمر تواندمی آهنا در حتقیق آینده در که  هاییحوزه به و اندداده قرار
 .اندکرده  اشاره نیز

 

 و یهودیان وایس، ال مارتینا
 اسپانیای در مسلمانان

 مرزهای بازتعریف: معاصر
 دگرویتر، انتشارات ،ملی

 صص، 190 ،2019
: شابک
9783110642148 

 هجایگا حتلیل به کتاب  این در
 مدرن، دوره اواخر در ادیان تنوع

 و یهودیان نقش به توجه با
  بر کیهت. شودمی پرداخته معاصر، اسپانیایی ملی هویت اجیاد در مسلمانان

 و ازترب تکثرگراتر، معنایی به مجعی خود مهگن و احنصاری معنای از گذار
 مورد تلفیخم سطوح در فرآیند این. است اروپایی زمینه در آن از پذیرترحتمل
 نظام و لیم نگاریتاریخ در تغیریات ملی، سطح در. است گرفته  قرار توجه

 طحس در. شودمی پیگریی ملی هویت درباره عمومی هایحبث و آموزشی
 و اسرائیل هب نسبت اسپانیا خارجی سیاست نظر نقطه از مسئله املللی،بنی

. تاس شده بررسی تغیری حال در جهان منت در اسالمی-عربی هایدولت
 و نیهودیا با) دیگری-خود دوگانه اجیاد ارتباطاتی،-اجتماعی منظر از

مورد  ده،ش منعکس اسپانیا برتر روزنامه سه در که  چنان آن( دیگر مسلمانان
 تأکید است.

: خدا شناختاسماعیل الال، 
و  عربى ابن الهى متافیزیك

 انتشارات ،كاشانى  عبدالرزاق
، صص 109، 2019بریل، 

شابک: 
9789004400511 

 یا بشناسیم را خدا توانیممی  آیا
 در دارد؟ قرار ما بینش وراى او
 و عرىب ابن اهلى   متافیزیك"

 و خدا اتذ درباره حتلیلى هاى جدل و حبث الال امساعیل" كاشاىن  عبدالرزاق
 عارف   سریى  تف آثار در كلى  نگاه با. میكند بررسى را خملوقات با او كنشبرهم

 انتشار از یكى و(" م١٢٤٠/هـ٦٣٨ متوىف) عرىب ابن الدین حمى" بانفوذ،
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 الال ،("م١٣٣٥/هـ٧٣٦ متوىف) كاشاىن  عبدالرزاق" او افكار مهم هاى دهنده
 یعىماوراءالطب بیىن جهان در گشایشى  عنوانه ب را( HE-ness) هویت عبارت

 خدا فهومم درباره عرىب ابن آراى كاشاىن  آیا. میربد بكار عارفان این دوى هر
 و است تهوابس ما به خدا چگونه اینكه در عرىب ابن با آیا كند؟می   قبول را
 شاگرد و تاداس كه  بود جاىي این یا است؟ موافق امی وابسته خدا به چگونه ما
 شدند؟ جدا هم از

 

کارل هیلنبراند )ویراستار(، 
زندگی و آثار ویلیام 

، انتشارات مونتگومری وات
، 2019دانشگاه ادینبرا، 

صص، شابک:  192
9781474447324 

 زوایاى پریامون یادبود كتاب    این
 پژوهشگر   آثار و زندگى خمتلف

 .دبلیو املللىبنی شده شناخته
-١٩٠٩) وات مونتگومرى

 و اسالم رابطه و اسالم درباره او هاى نوشته. كندمی   حبث( م٢٠٠٦
 غرب رد هتنا نه آورد، ارمغان به او براى زیادى احرتام و شخصیت مسیحیت

 .اسالم جهان در دقیقا -معنادارى بطور شاید- بلكه

 اسقف نر،اد فرد پروفسور هیلنرباند، لكار   پروفسور مهكارى حاصل كتاب  این
 هاى زیدهگ  شامل مهچننی و است فقید كر  دیوید پروفسور و هالووى ریچارد

 پروفسور هب كه  است وات پروفسور نشده منتشر هاى نوشته از توجهى قابل
 .بود كرده  واگذار هیلنرباند

 

  آلموگ و شیاتوویچ بیتا
 احمد تا سیبویه از، کاشر
 زوایاى: الزیات حسن
 زبان سنت در نوین

، انتشارات عربى شناسى
 101، 2020بریل، 

: شابكصص، 
9789004422520 

 حسن امحد تا سیبوى از
 در نوین زوایاى: الزیات

  آملوگ و اتوویچشی بیتا توسط كه  است نگاشىتویژه عرىب، شناسىزبان سنت
 عرىب باىنز  سنت برجسته پژوهشگران نوشته كه  مقاله ٩ آورىمجع با و کاشر
 هاىآموزشگاه تا سیبوى از سنت گسرتش  مقاالت این. شده تالیف است
 مثل كىتاری زوایاى بر نویسندگان این. كنندمی   دنبال را عرىب زبان نوین

 ىها خبش و است، شده پرداخته آن به كمرت  كه  دستورى هاىساختار
 نظام روابط آهنا. اندازندمى نور دستورى شناسىواژه و عمل نظریه آورحریت

 تفاسری رب عرب زبان دستور متخصصان تاثری منطق، و نگارش فن با ادىب
 در ىبعر  زبان دستور هاىنظریه از نوین كاربرد  و مقدس كتاب  از یهودیان

 در رىبع زباىن ادبیات بودن غىن كتاب  این. میكنند كشف  را وسطى قرون
 ایشمن به را شد یافت آن درون از كه  هاىي ایده گوناگوىن  و وسطى قرون

 .میگذارند
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 ابوالفضل،احمد خالد
 فارس احمد، سعید عاطف
)ویراستاران(،  حسن

 ،دستینه راتلج برای فقه
، 2019انتشارات راتلج، 

صص، شابک:  450
9781138803176 

 مفّصل مرجعی کتاب  این
 که  ست اصلی مقاالتی دارای

 .گریند  می بر در را اسالمی حقوق کاربرد  و نظریه تارخیچه، ها، خاستگاه

 نوع هچ اسالمی حقوق» که  شود می آغاز پرسش این به پرداخنت با کتاب  
 کار  به تربیتی   رویکردهای   از انتقادی های حتلیل شامل و «است؟ حقوقی

 . است حقوقی نظام یک عنوان به اسالمی، حقوق بررسی و مطالعه در رفته

 اخالق نقش چون مسائلی. پردازد می مسائل از ای گسرتده  طیف به کتاب
 سالمی،ا حقوق غایات و تفسری،اهداف فرآیند و کار  و اسالمی،ساز فقه در

 ایه اقلیت کردارشناسی،  زیست جنسیت، سکوالریسم، و اساسی حقوق
 . تروریسم و جهاد غربی، جوامع در مسلمان

 و ربیتیت گوناگون  منظرهای از زمینه این در منتشرشده پیشرت های عنوان
  این های ژگیوی ترین اصلی از یکی. اند نگریسته اسالمی حقوق به تأدیبی

 در با مه آن حقوقی، نظام یک عنوان به اسالمی حقوق به پرداخنت کتاب،
 حقوقی ی اندیشه های انگاره و ها فرهنگ تارخیی، عملکردهای داشنت نظر

 . ست

اتلج برای دستینه ر  زمینه، این در برجسته دانشمندان از ای گزیده  مهکاری با
 به هک  ست پژوهشگرانی و دانشجویان برای اساسی و ضروری منبعیفقه 
 .هستند مند عالقه اسالمی حقوق ی حوزه

 

دنیل براون )ویراستار(، 
راهنمای مختصر وایلی 

، بلکول برای حدیث
انتشارات وایلی بلکول، 

صص،  440، 2020
: شابک
9781118638507 

 قرن دو از ما دانش بیشرت منبع
 ادبیات اسالمی، تاریخ اول

 ردگ  اسالم سازنده ساهلای در که  است حدیث هزاران از متشکل حدیث،
 را یاسالم مقدس منت پیکره دومنی حدیث قرآن، کنار  در. است شده آوری

 كاماح شامل؛ اسالمی، عملکرد و اعتقاد از ایعمده خبش و دهدمی تشکیل
 استوار دیثح بر شخصی رفتار و سیاسی تفكر قرآن، تفسری ،کالم  اسالمی،

 انجه سر تا سر مسلمانان برای حدیث امهیت وجود با حال، این با. است
 رایب حدیث اسالم، صدر تاریخ منبع عنوان به آن ناپذیر انکار نقش و

 .گذاردمی باقی ناگفته قلمروی آن، متخصص غری خوانندگان از بسیاری

 مرور ،حال عنی در خالصه یک راهنمای خمتصر وایلی بلکول برای حدیث
 هارائ حدیث، مطالعه درباره غربی و اسالمی سنت دو هر از جامع امجالی

 ممتاز نبهج این خوانندگان برای اساسی راهنمای یک عرضه و روز به پژوهشی
 .است اسالم از

 سندیت، از هاییپرسش برجسته، حمققان از ایرشته چند تیم یک قلم به
 رسیبر  به و دهدمی قرار حبث مورد را حدیث در اعتبار و شناسیمعرفت

 .پردازدیم اصالت اثبات و دانش انتقال هایراه دیگر با حدیث ادبیات رابطه

 کریف سنت در حدیث کاربرد  حدیث، های خاستگاه گرفنت  دربر 
 معاصر حدیث ادبیات جمدد بازیابی و اسالمی

 احکام و الماس های خاستگاه درباره مدرن حتقیق در حتوالت به پرداخنت 
 دارد حدیث جمدد بازیابی در ریشه که  اسالمی

 با للیاملبنی اندیشمندان سوی از مبتکرانه و جدید حتقیقات ارائه 
 این رد توجه قابل و دقیق مرور یک عرضه جهت خمتلف هایدیدگاه

 زمینه

 غربی اندیشمندان میان در حدیث مورد در شکاکیت ظهور بررسی 
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 میان در حدیث به ها رهیافت از وسیعی گسرته  تکامل بر نظارت 
 مدرن مسلمانان

 در توجه لقاب شکاف کردن  پر با راهنمای خمتصر وایلی بلکول برای حدیث
 ندیشمندانا دانشجویان، برای ارزمشند منبع یک زمینه، این در فعلی، ادبیات

 .تاس اهلیات و تاریخ اسالمی، فقه اسالمی، مطالعات در پژوهشگران و

 

خالد یحیی بلنکنشپ، 
 از بدیل: برخی بی قرآن

 های ترجمه در مشکالت
 استناد با قرآن انگلیسی

، بالغی های ویژگی به
، 2019انتشارات بریل، 

: شابکصص،  201
9789004412521 

 از برخی: بدیل بی قرآن در
 های ترمجه در مشکالت

 برخی نکنش؛؛بال حییی خالد ،بالغی های ویژگی به استناد با قرآن انگلیسی
 شده یانب انگلیسی ترمجه هفت در که  را قرآن عربی بالغی خصوصیات از

 .کند  می بررسی ، است

 از تقادان: پردازد می قرآنی مطالعات در مهم موضوع دو اشرتاک به نویسنده
 از دادیتع او. قرآن تفسری در بالغت نقش و موجود انگلیسی های ترمجه
 از رخیب منایانگر که  کند  می مشخص را قرآنی سبک به خاص های چهره
 منت درک و تفسری فهم، برای تالش در که  است هایی خواننده اصلی موانع

 مطالعات به نمندا عالقه مهه برای باید کتاب  این. هستند انگلیسی زبان به
 .دباش مفید اسالمی مطالعات مهچننی و نظری اصول و ترمجه و بالغت

 

بازنگری آنا بونتا مورلند، 
محّمد: دیدگاهی مسیحی 

، درباره نبّوت اسالمی
انتشارات دانشگاه نوتردیم، 

صص،  192، 2020
: شابک

9780268107253 

 فهم برای حمققانه تالشهای
 سال چند طی غرب در اسالم

 از را ماسال کتاب،  این. بگریند جدی را اسالمی کالم  اند نتوانسته اخری،
. کندیم درگری حممد، نبوت از سوال به پرداخنت با مسیحیت، سنت اعماق

 بتواند تا تاس نبوت در تومیستی اندیشه بازیابی خواستار مورلند بانتا آنا
 پیامربی آنکه بدون کند،  مشاهده مکاشفه از مسیحی اهلیات یک در را حممد

 و یتمسیح دوی هر یا بگرید نظر در ناخواسته مسیحی یک عنوان به را
 .دهد تنزل مشرتک خمرج یک به را اسالم

 که  انسانی ،شود می منجر اسالم از تری پیچیده درک به تارخیی بازیابی این
 مکانا برای متامیت، آن طریق از و هند می ارج را کاتولیک  سنت متامیت

 .کند  می حبث دینی پیامرب یک عنوان به حممد حقیقت

 اصلی سنادا بینامتنی مطالعه طریق از را، حتقیق این برای مرحله این مورلند،
 از سپس او. کند  می تنظیم مسیحیان مکاشفه و اسالم درباره دوم واتیکان

 حممد آیا که  رد،ب می هبره مسئله این به رسیدگی برای آکویناس نبوت شیوه
 چندین ارهایک  بررسی به کتاب  این خری؟ یا است پیامرب مسیحی اصطالح در

 کرگ،  نتک  کونگ،  هانس وات، مونتگمری ویلیام مجله؛ از مسیحی، متکلم
 یاسیق استدالل عمل سپس و پردازد می دیگران، و جومری ژاک کر،  دیوید

 در صطالحا که  دهد نشان تا کند  می ترسیم را دینی گرایی  کثرت  کالم  در
 اصلح دیگر دین یک سنت در تواند می -" نبوت" مورد این در - دین یک
 .شود

 اتولیکک  اهلیات در سازنده مشارکت یک عنوان به تنها نه بازنگری حممّد
 ساختار تغیری رایب حمققان به کمک  برای عظیمی پتانسیل دارای مهچننی بلکه

 .است مسلمانان-مسیحیان روابط درک و
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 شناسیانسان نکیسا، آریا
 انتشارات دانشگاه ،فقه

 ،2019 آکسفورد،
: شابک صص، 328

9780190932886 

 نشانفقه  شناسیانسان
 و هرمنوتیک نظریه که  دهدمی

 practice) کردار  نظریه

theory )برای توانندمی چطور 
 فرهنگی، هایسنت حتلیل

 قوقیح سنت حتلیل طریق از هاایده این. بیایند هم کنار  دینی و حقوقی
 ردمو  را دینی معارف هم و اسالمی حقوق هآموز  هم که  شده هتیه اسالمی

 عمیق حتلیل و نگاریمردم روش از گرییهبره با کتاب  این. دهدمی قرار بررسی
 کتاب  این .کندمی ترکیب را اسالم تاریخ و شناسیانسان دینی، عربی متون

 مترکز معاصر مصر در( higher religious learning) پیشرفته دینی یادگریی بر
 کار  لحاص هاداده. کاودمی را آن تربیتی و اخالقی فکری، ابعاد و کندمی

 افلحمشبکه ی  و قاهره دانشگاه دارالعلوم األزهر، دانشگاه داخل در میدانی
 ترینمهم توأمان هامکان این. است األزهر مسجد با مرتبط سنتی مطالعات

  نای. هستند معاصر مسلمان جهان در دینی هایآموزه انتقال برای مراکز
 حقوق ۀزآمو  بهراجع چننیهم و کندمی معاصر مصر به ایویژه توجه کتاب

 .دهدمی ارائه تریگسرتده  حتلیل تاریخ طول در دینی معارف و اسالمی

 

 حاجت رضا فریموث،-الکیسی ماها
 ،(ویراستاران) عبدالرحیم محمد پور،

: اول جلد اسالمی، کالم  در عقالنیت
 انتشارات ،2019 ،کالسیک  دوره

: شابک صص، 492 دگرویتر،
978-3-11-058857-6 

 وحی و عقل رابطه اسالم، تاریخ بدو از
. است بوده علمی های حبث کانون  در
  های سنت خمتلف های فهم اثر، این

 های ریشه که  دهد می نشان و کرده  ارایه را عقالنیت از متفاوت کالمی
 .افتی توان می را شده اصالح و معاصر عقالنی اصطالح به اسالم تارخیی

 

 دانشگر و ایرن هیوز مجید
 واسازی ،(انویراستار )

 انتشارات ،اسالمی مطالعات
 ،2020 هاروارد، دانشگاه

: شابک صص، 376
9780674244689 

 اسالم یمطالعه تاریخ، طول در
 پذیرفته صورت رویکرد دو با

 رویکرد. ایردیه و تدافعی: است
 دوم رویکرد و گریدمی هدف را اسالم دینی تعلیمات گسرتش  و حفظ اول
 ود این میان در جدلی گفتمان  این. است اسالمی سنت تضعیف پی در

 در. دارد ادامه هم هنوز و رسید روشنگری دوران به تا کرد  پیدا ادامه رویکرد
 این. است سومی رویکرد یمقدمه آمده، پدید مدرن دوران در آنچه مقابل،

 هایبسرت  در را اسالمی سنت صریح، شکل به و است آکادمیک رویکرد،
. کندمی ررسیب فلسفی و فکری حقوقی،-فقهی دینی، تارخیی، مانند خمتلف
 قرآن، مانند) پردازندمی اسالمی نصوص یمطالعه به که  علومی امروزه،

 بررسی آکادمیک و ایردیه رویکرد دو از ترکیبی با( تفسری و فقه حدیث،
 خمتلف هایدوره و موضوعات این میان تنگاتنگ ارتباط به توجه با. شوندمی

: نیست خارج حال سه از آهنا یمطالعه ینتیجه مذهبی، هایزمینه و تارخیی
 صحت ادعای یا -2 ؛(تدافعی رویکرد) اندشده واقع قبول مورد آهنا یا -1

 مطالعه مورد طرفانهبی را آن یا -3 ؛(ایردیه رویکرد) است رفته سؤال زیر آهنا
  از خمتلفی هاینوشته شامل که  کتاب  این(. آکادمیک رویکرد) اندگرفته  قرار

 را مسلمان عاملان علمی هایفعالیت ساختار ابتدا است، خربه کارشناسان
 بیان را مدرن دوران در اسالمی مطالعات ساختار ادامه، در و کندمی حتلیل

 شگیمهی موضوعات که  است نکته این کشف  درصدد حاضر، اثر. کندمی
 سکوالر و کالمی  حدیثی،-قرآنی رویکردهای با چگونه اسالمی مطالعات در

 میان در ذاتی تضادهای از برخی یمطالعه پی در عالوه، به. شوندمی بررسی
 .رویکردهاست این


