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 جامعة ابن خلدون

 كلية العلوم اإلسالمية

 

 

 الندوة الدولّية

 :عند األصوليِّنيالنقد احلديثّي معامل 

  دراسات مقارنة بالنقد احلداثيّ 

 

 

فيه أتباع املنهج احلديثّي  يرى ما زالت عملّيُة نقد األحاديث قضيًة تتنازُعها مدارس خمتلفة، ففي الوقت الذي 

لون ألْن ُتسنَد إليهم املرجعيّة العلمّية فيها، ُي  ص فيها واملُؤهَّ غريهم من أتباع  الُِفهمالرتاثّي أهنم أصحاب التخصُّ

عة، ال سّيام من أبناء مدارس اإلصالح والتجديد واحلداثة،  ّن هلم احلّق يف املسامهة يف هذه إ قائلني مناهج متنوِّ

امتداٌد ملنهج علامء أصول الفقه يف نقد ذلك النقد هو  إىل أنهذا ّية النقدّية أو االستئثار هبا، ُمسَتنِدين يف العمل

ثني.  األخبار، وهو منهٌج نقديٌّ ُمغاير لطريقة املحدِّ

عيها خُمالِفوهم بأهنا ال  ويف الوقت الذي يصُف فيه أتباُع املنهج احلديثّي الرتاثّي عملّيَة نقد األخبار التي يدَّ

أتباُع مناهج يذهب ترقى إىل تكوين منهج علمّي متكامل، فضاًل عن عدم انضباطها وعدم معيارّيتها يف الغالب، 

ثني  يف نقد املتن وإىل القول بقصور منهج احلداثة والتجديد واإلصالح  ياسيّة يف نقد املحدِّ تأثُّره باملذهبيّة وامليول السِّ

 اإلسناد.

هادفًة إىل بيان إسهامات علم أصول ني، بحث قضّية نقد احلديث عند األصوليِّ ب الندوة العلمّية عنى هذهتُ و

ثني يف نقد األخبار، وحتديد  الفقه يف نقد األخبار، ومواضع االتفاق واالفرتاق بني منهج األصولّيني ومنهج املحدِّ

والبحث عن وجوه ، الغاية النقدّية يف كل واحد منهام، للكشف عاّم إذا كانا منهَجنْي متعارَضنْي أم ُمتكاِمَلني

 .والنقد احلداثّي  بني النقد األصولّ االختالف 

 ن هنا، كانت حماور البحث يف هذه الندوة تدور حول:وم
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 رتاثّي واملنهج احلداثّي املعارص.نقد األخبار يف املنهج األصوّل ال بيان وجوه االختالف بنيـ 1

نفيها، أم هي إثبات ـ حترير غاية النقد األصوّل الرتاثّي لألخبار، هل هي إثبات نسبة احلديث إىل قائله أو 2

هذا املِحَور عىل حترير مصطلحات: صالحّية احلديث لالحتجاج والعمل به أو نفي صالحّيته لذلك؟ ويشتمُل 

ّد، والتكذيب، واالحتجاج، وترك العمل، ونحوها والنقد  ، وبيان أوجه االتفاق واالختالف بني النقد األصولّ الرَّ

 .يف هذه املصطلحات احلداثّي 

وتدوينه  القتها برواية احلديث، وعنشأًة واستقراراً  لنقد األصوّل الرتاثّي لألخباراـ تأريخ مراحل تطور 3

اإلصالح نظرة مدارس احلداثة وبيان و، استقرارًا واعتامداً  ة بالقبولوتصنيفه ونظرّيات تلّقي الكتب احلديثيّ 

 هذه املراحل يف التطبيقات النقدّية. والتجديد إىل

ـ حتديد جماالت النقد األصوّل الرتاثّي لألخبار: أحاديث العقائد، أحاديث األحكام، أحاديث الفضائل، 4

 أحاديث الغيبّيات، أحاديث األخالق ... إلخ.

نّة يف كتب أصول الفقه.5  ـ توضيح معامل النقد األصوّل لألحاديث من خالل باب السُّ

مقارنة النقد احلداثّي املعارص بالنقد األصوّل الرتاثّي من خالل شخصّيات حمورّية من األصولّيني كان هلا ـ 6

 ُمفَردة اجته إليها نقدات تراثّية قديمة وحداثّية معارصة. تطبيقات نقدّية واضحة، أو أحاديث

 

 

 :اللجنة التحضريية للندوة 

 د. محزة البكري، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة ابن خلدون.

 .مايو 29جامعة إسطنبول د. أمحد صنوبر، كلية اإلهليات، 

 جامعة ابن خلدون.كلية العلوم اإلسالمية، عبد الصمد صاري قايا، 

 

 

  للندوة:االستشارّية اللجنة العلمّية 

 )قسم الفقه وأصوله(. أ. د. بالل آيباقان، عميد كلية العلوم اإلسالمية، جامعة ابن خلدون. 

 )قسم احلديث(.  مايو.  29أ. د. أمحد يوجل، عميد كلية اإلهليات، جامعة إسطنبول 

 )قسم الفقه وأصوله(.   أ. د. مرتىض بدر، عميد كلية اإلهليات، جامعة إسطنبول. 

 )قسم احلديث(.   أ. د. بكر قوزودشيل، كلية اإلهليات، جامعة إسطنبول. 
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 )قسم احلديث(.   أ. د. رسدار دمريل، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة ابن خلدون.

 )قسم احلديث(.    .مايو 29إسطنبول د. أمحد صنوبر، كلية اإلهليات، جامعة 

 )قسم احلديث(.   لوم اإلسالمية، جامعة ابن خلدون.د. محزة البكري، كلية الع

 )قسم الفقه وأصوله(.  د. طوبى أرقوج بايدار، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة ابن خلدون.

 )قسم احلديث(. د. حممد عصام عيدو، جامعة فاندربيلت، الواليات املتحدة األمريكية.

 )قسم احلديث(.   جامعة ابن خلدون.د. حميي الدين عوامة، كلية العلوم اإلسالمية، 

 )قسم الفقه وأصوله(.   د. نجم الدين قيزيل قايا، كلية اإلهليات، جامعة إسطنبول.

 

 

 :اللغة العربية. لغة الندوة 

 

 

  تنعقد الندوة عن طريق شبكة اإلنرتنت، ومن خالل برنامجZoom . 

 

 

 وة:تواريخ الند 

صاتتاريخ   2020 .06 .10  :البحوث إرسال ملخَّ

 2020 .07 .18  البحوث: مسودات تاريخ تسليم

 2020 .07 .25   تاريخ انعقاد الندوة:

 

 

 :حتكيم البحوث 

 ختضع البحوث للتحكيم العلمّي األوّل قبل الندوة، وللتحكيم العلمّي النهائّي بعد الندوة، متهيدًا لنرشها.
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 :املشاركون 

ص اجلامعة الباحث  عنوان البحث التخصُّ

 صالح أبو احلاجأ. د. 
جامعة العلوم اإلسالمية 

 العاملية، األردن
ه معامل مدرسة الفقهاء احلنفية الفقه  يف قبول احلديث وردِّ

 األخرض األخرضيأ. د. 
أمحد بن  1وهران جامعة 

 بلة، اجلزائر

أصول 

 الفقه
 نن واآلثاريف متحيص السُّ  أثر املنهج املقاصدّي 

 د. أمحد صنوبر
مايو،  29جامعة إسطنبول 

 إسطنبول
 احلديث

 ة والتأثريات األيدولوجية:ة التارييّ بني املوضوعيّ  النقد احلديثّي 

 ني.ني واحلداثيِّ ثني واألصوليِّ دراسة يف مقاربات املحدِّ 

 د. أيمن اجلامل
جامعة السلطان حممد 

 الفاتح الوقفية، إسطنبول
 الفقه

نّة بني  واحلداثيِّني، علامء الرشيعة مصطلح االحتجاج بالسُّ

ّدة  دراسة تطبيقية عىل أحاديث الرجم والرِّ

 حتى القرن الرابع اهلجرّي  نقد املتن عند أهل الرأي احلديث إكسرت، بريطانياجامعة  د. بالل العباس

 د. محزة البكري
جامعة ابن خلدون، 

 إسطنبول
 احلديث

 نقد املتن يف غري أحاديث األحكام عند األصوليِّني،

 املاتريدّي نموذجاً اإلمام 

 د. حممد عصام عيدو
 فندربلت،جامعة 

 الواليات املتحدة األمريكية
 احلديث

 :منياملتقدِّ  عتزلةني واملنقد احلديث عند احلداثيِّ 

 ر املعريفّ نسابة النقد والتصوُّ 

 د. حممد جمري اخلطيب
 ديث النوريةاحلدار شيخ 

 دمشقب
 احلديث

ثني والفقهاء   نيواألصوليِّ نقد النقل وثالثية املحدِّ

 بني االجتهاد الواقع والذرائع الفاسدة

 د. نبيل بلهي
جامعة األمري عبد القادر 

 للعلوم اإلسالمية، اجلزائر
 احلديث

 نقد املتن احلديثّي بمخالفة األصول

 بني األصوليِّني املالكّية واحلداثيِّني

 آرتوقلو، ماردينجامعة  د. هيثم خزنة
أصول 

 الفقه

 لألحاديث عند احلنفّية:النقد األصوّل 

 دراسة تطبيقيّة عىل أحاديث الصحيحني

 


