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ي الحضارة 
ن فن ي إلسهامات المسلمي 

 مركز محمد بن حمد آل ثانن
 جامعة حمد بن خليفة  –كلية الدراسات اإلسالمية 
 دولة قطر –الدوحة 
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 عائشة يوسف المناعي األستاذة الدكتورة  رئيسة المؤتمر:  
 
 المكان 

ى  ات الكبر  قاعة المحاضن
 جامعة حمد بن خليفة  –كلية الدراسات اإلسالمية 
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ي شتى مجاالت الحياة  
ي ميادين    –تكشف نتائج التطورات الرسيعة المتواصلة ومظاهرها فن

وبخاصة فن

ة   –العلم والتكنولوجيا ومفاهيم الحرية وحقوق اإلنسان   عن مشكالت ثقافية وأخالقية ودينية خطب 

والفضائل   الدينية  القيم  هدم  ي 
فن االجتماعية الخلقية  تتلخص  المؤسسات  دور  غياب  أو    وقلة 

ي قامت عىل المحافظة عىل القيم واألخالق والثقافة والهوية الحضارية عىل مر العصور 
األساسية التى

ي كل 
فن الظهور  ي 

فن تتواصل  ي 
التى السلوكية  االنحرافات  وتنذر  العبادة.  ودور  والمدرسة  األرسة  مثل 

ن الشباب عىل وجه الخصوص –المجتمعات  ة لو لم تتدارك ال –وبي  مجتمعات بكارثة إنسانية خطب 

ا لكل األديان.   اإلنسانية المختلفة هذا األمر ومعالجته. ويعتبر هذا الوضع تحديا كبب 

 . ي
اإلنسانن للمجتمع  األديان  تصور  عليها  يقوم  ي 

التى األساسية  القاعدة  تمثل  األخالق  أن  ومعلوم 

له صىل هللا واإلسالم باعتباره خاتمة الرساالت اإللهية ومصدقا لما سبقها ومهيمنا عليها لخص رسو 

ي أن كل  
ي قوله " إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق". وال نشك فن

عليه وسلم المقصد األسم لرسالته فن

ي أصلها مشكلة نفسية أخالقية. 
 مشكلة أيا كان نوعها سياسية أو اقتصادية أو سلوكية إنما هي فن

ي الحضارة  
ن فن ي إلسهامات المسلمي 

أن ينظم هذا المؤتمر  من هنا قرر مركز محمد بن حمد آل ثانن

ي إصالح الوضع والخروج 
يفة فن ة النبوية الرسر ي محاولة لبلورة الدور الكبب  للسب 

لُيْسِهَم من خالله فن

. لقد جعل هللا تعاىل من الرسول الكريم محمد صىل هللا  ي
ي والسلوكي والثقافن

من هذا المأزق األخالفى

ن به "َ  عليه وسلم األسوة الحسنة للمؤمني 
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". فما دام التقرير اإللهي جعل الرسول هو النموذج األمثل فال يمكن أن َوٱل

ي بها نحقق مقاصد القرآن
آخر    –  يكون هناك سبيل للنجاة إال بالعودة إىل هذه األسوة الحسنة التى

ي هي أقوم، والذي يخرج الناس من سلبية التطورات المعاضة إىل نور   –الرساالت  
الذي يهدي للتى

 السعادة واالستقامة والطمأنينة. 
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يفة لمعالجة هذه المشكالت المعاضة.   ة النبوية الرسر ويسىع هذا المؤتمر لبحث وسائل تفعيل السب 

ي  
ي مدينة الدوحة وفن

ن فن ي  رحاب جامعة حمد بن خليفة،  وينعقد المؤتمر ليومي 
فيه مجموعة  ويلتقى

ن من أرجاء مختلفة من العالم.    من العلماء المتخصصي 
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 أهداف المؤتمر 

 

ي توجيه الحياة اإلنسانية  .1
ة النبوية ومكانتها فن  إبراز أهمية السب 

ن الناس .2 ه بي   غرس مفهوم "األسوة الحسنة" ونرسر

ي مواجهة  .3
 مشكالت الحضارة المعاضةإبراز دور النموذج المحمدي فن

 

 محاور المؤتمر 

 

ي اإلسالم .1
يفة: أهميتها ومكانتها فن ة النبوية الرسر  السب 

 الشخصية المحمدية عبر التاري    خ  .2

ن  .3 ي عيون غب  المسلمي 
 الرسول فن

ة وماذا يمكن أن تقدمه لمستقبل الحضارة اإلنسانية  .4  السب 

ة: من  .5  الرقمنة إىل التذهيب السب 

ي  .6
يفة نماذج معاضة فن ة النبوية الرسر  خدمة السب 

 

 المتحدثون 

 األستاذة الدكتورة عائشة يوسف المناعي )جامعة حمد بن خليفة، قطر(  .1

 إبراهيم زين )جامعة حمد بن خليفة، قطر(  األستاذ الدكتور  .2

، تركيا(  الدكتورة .3 ام فيىلي ي بب  ن )جامعة أنقرة حاجر  آسية دونمب 

 بالل أحمد )الجامعة اإلسالمية العالمية، باكستان( الدكتور  .4

ي ) الدكتور  .5
 قطر( اإلدارة العامة لألوقاف، خالد بن محمد بن غانم بن عىلي آل ثانن
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ى )طستاذة األ  .6 ي جامعةاخديجة كبر
 ( الفاتح سلطان محمد واقف لبة دكتوراه فن

 دين محمد )جامعة حمد بن خليفة، قطر( الدكتور األستاذ  .7

 رجب شنتورك )جامعة حمد بن خليفة، قطر(  األستاذ الدكتور  .8

ن، قطر( األستاذ الدكتور  .9  زكريا رايت )جامعة نورث ويسبى

 عبد الحميد مجيد الشيس )جامعة قطر، قطر( الدكتور  .10

ي )مؤسسة التوحيد، قطر( الدكتور  .11
 عبد السالم بسيونن

ي جامعة طوكيو، اليابان( فوجا   دكتور ال  .12
 كيمورا )طالب دكتوراه فن

مانسون )جامعة لويوال، الواليات المتحدة( األستاذة الدكتورة   .13  مارسيا هب 

وك زيد الخب  )المجلس اإلسالمي األعىل، الجزائر( األستاذ الدكتور  .14  أ مبر

 محمد خازر صالح المجاىلي )جامعة قطر، قطر( األستاذ الدكتور  .15

 مصطقن عزام )جامعة محمد الخامس، المغرب( المحمد األستاذ الدكتور  .16

 نجيبة عارف )الجامعة اإلسالمية العالمية، باكستان(  األستاذة الدكتورة .17

يا(  ةالدكتور  .18 ن ة أحمد )الجامعة اإلسالمية العالمية، مالب   نضن

 هشام نورين )مؤسسة قطر، قطر(  األستاذ  .19
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 أجندة المؤتمر 
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 األول اليوم 

 الجلسة األوىل 

09:00 – 11:05 

ي اإلسالم 
يفة: أهميتها ومكانتها فن ة النبوية الرسر  المحور األول: السب 

 رئيس الجلسة: أ. د. عائشة يوسف المناعي 

 

 دخير  الالشيخ هيثم  9:05 – 9:00

 تالوة القرآن الكريم 

 كلمة رئيسة المؤتمر  9:20 – 9:05

 عائشة يوسف المناع   األستاذة الدكتورة

ي الحضارة
ن فن ي إلسهامات المسلمي 

 قطر  -مديرة مركز محمد بن حمد آل ثانن

 رجب شنتوركالدكتور األستاذ كلمة  9:30 – 9:20

 عميد كلية الدراسات اإلسالمية، جامعة حمد بن خليفة 

 ش عبد الحميد مجيد الشيالدكتور   

يعية  ة وأهميتها الترسر  حجية السب 

 زكريا رايت األستاذ الدكتور  

بية النفسية والخلقية  ي ميدان البى
ة فن  أهمية السب 

 مصطف  عزامالمحمد األستاذ الدكتور  

ن القديم والحديث  يفة بي  ة النبوية الرسر  مناهج دراسة السب 

 مناقشات ومداخالت  
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ي جولة ترشيدية  11:45 – 11:05
ن فن  مسجد المنارتي 

احةصالة  12:30 – 11:45  الظهر واالسبى
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 الجلسة الثانية. 

12:30 – 14:00 

: الشخصية المحمدية عبر التاري    خ  ي
 المحور الثانن

 محمد الجمالالدكتور رئيس الجلسة: 

 

 محمد خازر المجال  األستاذ الدكتور  

ي القرآن 
 محمد صىل هللا عليه وسلم فن

ة أحمد  ةالدكتور    نض 

ي عيون 
 الصحابة الشخصية المحمدية فن

وك زيد الخير الدكتور األستاذ    مير

ن عبر التاري    خ  ي نظر المؤمني 
 الشخصية المحمدية فن

 مناقشات ومداخالت  

 الغداء وصالة العض 15:30 – 14:00
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 الجلسة الثالثة

15:30 – 17:00 

ن  ي عيون غب  المسلمي 
 المحور الثالث: الرسول فن

 ناظم عىلي الدكتور األستاذ رئيس الجلسة: 

 

 

  الدكتور  الشيخ  
 عبد السالم البسيون 

ن  ي نظر غب  المسلمي 
 الشخصية المحمدية فن

 نجيبة عارف  األستاذة الدكتورة 

ي الشعر األردي للشعراء الهندوسالجوانب من 
ة فن  سب 

 بالل أحمد الدكتور   

لشاعر  اسيدنا محمد )صىل هللا عليه وسلم( كمحِسٍن لإلنسانية: رؤية 

ي جوته 
 األلمانن

 مناقشات ومداخالت  
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ي 
 اليوم الثانن

 الجلسة الرابعة 

09:00 – 10:35 

ة النبوية وماذا يمكن أن تقدمه لمستقبل الحضارة اإلنسانية   المحور الرابع: السب 

 عبد العظيم  األستاذ الدكتور رئيس الجلسة: 

 

 رجب شانتورك األستاذ الدكتور  

ة وقدرتها عىل التغيب  والحضارة  السب 

 دين محمدالدكتور األستاذ  

 النموذج المحمدي لتحقيق العدالة االجتماعية 

 إبراهيم زيناألستاذ الدكتور  

 طرائق النظر العلمي لصحيفة المدينة 

 مناقشات ومداخالت  
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 الجلسة الخامسة 

10:35 – 12:05 

ة: من   الرقمنةإىل التذهيب المحور الخامس: السب 

 رئيس الجلسة: د. محمد مدثر عىلي 

 

ى    األستاذة خديجة كير

سة: اْلثار المباركة لنبينا محمد صىل هللا عليه وسلم 
ّ
األمانات المقد

ي  ي قض توبكانر
 وصحابته فن

 الدكتورة آسية دونمير   

يفةأصول ومستقبل فن الحلية  كي اإلسالمي  الرسر
ي الفن البى

 فن

 األستاذ هشام نورين  

ة يفة  المشاري    ع الرقمية للسب   النبوية الرسر

 مناقشات ومداخالت  

احة 12:30 – 12:05  صالة الظهر واالسبى
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 الجلسة السادسة والختامية 

12:30 – 14:00 

ي خدمة 
يفالمحور السادس: نماذج معاضة فن ة النبوية الرسر  ة السب 

 رئيس الجلسة: أ. د. دين محمد 

 

  الدكتور   
 خالد بن محمد آل ثان 

ة النبوية  ي خدمة السب 
 جهود دولة قطر فن

مانسن    األستاذة الدكتورة مارسيا هير

ة( عالم 2002-1908محمد حميد هللا )  ين  السب   من القرن العرسر

 فوجا كيمورا الدكتور  

ق األقىص: دراسة اليابانتاري    خ ودور أدب  ي الرسر
ة فن  السب 

 مناقشات ومداخالت  

 كلمة الختام لألستاذة الدكتورة عائشة يوسف المناعي  14:10 – 14:00

 الغداء وصالة العض 15:15 – 14:10
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ة ذاتية مختضة ن و  سب   ملخص البحوث للمتحدثي 
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 األستاذة الدكتورة عائشة يوسف المناع  

 رئيسة المؤتمر 
ن   ي إلسهامات المسلمي 

مديرة مركز محمد بن حمد آل ثانن
ي الحضارة 

 فن
 كلية الدراسات اإلسالمية
 جامعة حمد بن خليفة

 الدوحة، قطر 

 

ي تخصص العقيدة والفلسفة. ألفت العديد من  
يف فن حصلت أ.د. عائشة المناعي عىل الدكتوراه من األزهر الرسر

ي  
ي جامعة قطر  المقاالت والكتب فن

يعة والدراسات اإلسالمية فن العقيدة والتصوف واألديان، كانت عميد كلية الرسر
ي  
ي جامعة حمد بن خليفة. حصلت الدكتورة عائشة عىل العديد من الجوائز ، بما فن

ثم كلية الدراسات اإلسالمية فن
ي اْلداب والعلوم من جمهورية مض العربية، وجائزة خدمة المج

ف فن تمع من دولة اإلمارات العربية ذلك وسام الرسر
ي أمب   

ة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانن ي حصلت عليها من حضن
ن التى ّ المتحدة، وجائزة الخليج للتمب 

ي دافيسون من االتحاد الدوىلي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر بسويرسا. وهي  
البالد المفدى، وجائزة هبن

ي وترأس ا لمان العرنر  لعديد من المنظمات الوطنية والدولية. عضو البر
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 األستاذ الدكتور رجب شانتورك

 عميد
 كلية الدراسات اإلسالمية
 جامعة حمد بن خليفة

د. رجب شانتورك حصل عىل الدكتوراه من قسم علم  
ي دراسات  

االجتماع بجامعة كولومبيا، وهو متخصص فن
والدراسات   االجتماع  وعلم  مع  الحضارة  اإلسالمية 

اإلنسان  وحقوق  االجتماعية  الشبكات  عىل  ن  كب 
البى

 . ي العالم اإلسالمي
 والتحديث فن

رئيسا   يزال  وال  تركيا  ي 
فن خلدون  ابن  جامعة  راعي  كان 

من   عدد  ي 
فن عضو  هو  العالمية.  خلدون  ابن  لجمعية 

مؤلفاته   ن  بي  من  أكاديمية.  لمجالت  التحرير  مجالس 
- 610كة نقل الحديث "البنية االجتماعية الرسدية: شب 

"؛ "حضارة مفتوحة: نحو مجتمع وعالم متعدد  1505
ترجمت    الحضارات"؛ معاضة.  قراءات  خلدون:  ابن 

واليابانية   العربية  اللغات  إىل  شانتورك  د.  كتابات 
 واإلسبانية. 

 

ة النبوية الَّشيفة وقدرتها عىل التغيير والحضارة   السير
ي    إىل تتطّرق هذه الدراسة  

يفة عىل التغيب  عىل المستويات الفردية واالجتماعية والعالمية فن ة النبوية الرسر قدرة السب 
تاري    خ العالم وتحاول أن تثبت نفس هذه القدرة لها اليوم لتغيب  حياتنا وعالمنا. كانت حياة رسول هللا )صىل هللا  

تاري    خ   تحّول  إىل  أدى  أكبر حدث  اليوم  عليه وسلم(  نسميها  عالمية جديدة  إىل ظهور حضارة  أدت  لقد  العالم. 
ي الفراغ الحضاري  

ي حضارة. وإنما ولد فن
ي مقابل العديد من األديان األخرى، لم يولد اإلسالم فن

الحضارة اإلسالمية. فن
ط   ي جوهرها. ومع ذلك، كان الرسر

األساسي  لصحراء شبه الجزيرة العربية وأدى إىل ظهور حضارة جديدة ومختلفة فن
الحضارة   قيم  ا يجسد 

ً
يشكلون مجتمًعا جديد الذين سوف  األفراد  قلوب وعقول  تغيب   لبناء حضارة جديدة هو 

ي هذا البحث أن 
ح فن ة النبوية بنفس القدرة إلحداث التغيب  اليوم. أقبى ها. تتمتع السب  الجديدة ويعمل بشغف لنرسر

ا ة  ي تعليم السب 
للتغيب  النفسي فن ي منه فحسب. هذا نتبتن هذه القدرة 

التاريخن  من النظر إىل الجانب 
ً
لنبوية بدال

ي المجتمع اإلسالمي ويساعد 
كة فن ة من شأنه أن يعزز األرضية األخالقية والحضارية المشبى المنظور التحويىلي للسب 

ن الفردي واالجتماعي  ة النبوية بهذه الطريقة عىل المستويي  ي إحياء الحضارة اإلسالمية. إن إحياء السب 
ط الزم   فن رسر

 ".صلؤ إلحياء الحضارة اإلسالمية. هذا ما أسميه "التجديد الم
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 زين إبراهيماألستاذ الدكتور 

 أستاذ الدراسات اإلسالمية ومقارنة األديان
 والعميد المشارك التنفيذي
 كلية الدراسات اإلسالمية
 جامعة حمد بن خليفة

تمبل  حصل د. إبراهيم زين عىل الدكتوراه من جامعة  
الوجي   معارف  عميد كلية  المتحدة. كان  الواليات  ي 

فن
اإلسالمية   بالجامعة  اإلنسانية  والعلوم  اإلسالمية 
للفكر   الدوىلي  المعهد  عميد  ثم  يا  ن بمالب  العالمية 

( اإلسالمية  له  ISTACوالحضارة  الجامعة.  نفس  ي 
فن  )

بية   عدة مؤلفات عن تاري    خ األديان وإصالح التعليم والبى
ي ذلك    50ه أكبر من  اإلسالمية. ول

عمل منشورة بما فن
وكان  والعربية،  ية  ن اإلنجلب  ن  باللغتي  الكتب  من  العديد 
هللا   صىل  محمد  سيدنا  عهود  دراسة  ي 

فن أعماله  آخر 
 عليه وسلم. 

 

 طرائق النظر العلم  لصحيفة المدينة 
ي صياغة  

من نافلة القول: إن صحيفة المدينة من أهم الوثائق السياسية للعهد النبوي، وكان لها دور مركزي فن
ي إطار الوثائق  

ي دولة الخالفة الراشدة وما بعدها، ولذلك البد من دراستها فن
الوثائق السياسية الالحقة فن

ي حفظت لنا تلك  النصوص من زاو دراسة السياسية اإلسالمية. وي  هدف هذا البحث إىل 
ية نظر مختلفة، التى

ي طريقة 
ي أنتجتها وكل ذلك يؤكد عىل معتن مهم فن

ي احتوتها والظروف التاريخية التى
الوثيقة والقيم السياسية التى

  إىلالنظر إليها من ناحية علمية، بحيث ال يعزلها عن بقية وثائق العهد النبوي والخالفة الراشدة. وذلك يشب  
ها جزء من الكّل أهّمية النظر للصحي خذ زاوية أحادية للنظر إليها ومحاولة   وبالتاىلي فة بشكل مختلف تعتبر

ّ
ال تت

ي صىل هللا عليه وسلم ومعاهدات الخلفاء   ي عهود النتر
ها دون إعمال بقية النصوص األخرى المتمثلة فن تفسب 

ن وأمة من ال ن معتن أمة مع المسلمي  ن أو محاولة الخلط  الراشدين من بعده، أو تضخيم تفسب  الفرق بي  مسلمي 
ها من زوايا النظر  ن بطون الخزرج وحلفائهم من اليهود، كل هذه وغب  ي  . بي 

وعالجت الصحيفة قضية رئيسية فن
ي جاء بها  

ي الدينية التى
 وثائق سياسية تعبر عن المعانن

ّ
فهم وثائق العهد النبوي والخالفة الراشدة حيث أنها تعد

ي الفعل السياسي 
ي عهديها النبوي والراشدي ومن ثم فإن هذا البحث  اإلسالم وانعكست فن

لطرائق إدارة الدولة فن
ي النظر إليها باعتبارها جزء  

باإلضافة إىل تتبع المرويات المختلفة للصحيفة سيقوم كذلك ببيان الطريق العلمي فن
ي ا 
ي ذلك  محوري من وثائق العهدين النبوي والراشدي ومحاولة تقديم تفسب  لها والقيم السياسية التى

حتوتها فن
ي بيان القرآن الكريم والسنة النبوية. 

 السياق السياسي والعقائدي الذي تجلت معالمه فن
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 الدكتورة آسية كافاليير دونمير  

ة  محاضن
كية  اثية البى  قسم الفنون البى

 كلية الفنون والتصميم 
ام فيىلي  ي بب   جامعة أنقرة حاجر

البكالوريوس   بدرجة  آسية  الدكتورة  تخرجت 
تذهيب  ي 

فن سنان،  المعمار  جامعة  من  والماجستب  
ي عام  

كية التقليدية. فن ، أكملت برنامج    2020الفنون البى
القسم  نفس  من  )الدكتوراه(  الفنون  ي 

فن الكفاءة 
أنقرة   جامعة  ي 

فن تدّرس  ن  الحي  تلك  ومنذ  والجامعة. 
فن   استوديو  أسست   . فيىلي ام  بب  ي  ي  حاجر

فن آرت  ميم 
المشاري    ع    -  إسطنبول من  العديد  ي 

فن وشاركت  أنقرة 
ي تركيا وخارجها. 

 والمعارض المعمارية فن

 

ك  اإلسالم   الَّشيفةأصول ومستقبل فن الحلية  
  الفن الير

 
 ف

يفة الخصائص الِخلقية  ي األعمال    واألخالقيةُيعّرف فن الِحلية الرسر
ي صىل هللا عليه وسلم كما ورد فن لسيدنا النتر

ي  
ي محمد فن

ي صورتها الشعرية الذي ألفه حقانن
يفة فن كتبه حافظ    1599-1598العلمية واألدبية. والحلية الرسر

 . ي القرن السابع عرسر
ي شكل كالسيكي فن

 عثمان فن
ة محمية ي إىل مساحات كبب 

ي األبعاد فيما يتعلق   ،نظًرا لجودة الفن وكميته، يحتاج العمل الفتن
وشكل الحلية ثنان 

،، كما  بالنص كتصميم يزين المعتن والنص ي
  إذ يمكننا القول بأن البعد الثالث غب  المرن 

ّ
المساهمة الفنية  يعد

ي إعطاء تقديس  ، حيث للخطاط وفنان التذهيب
ن أن تذهيب المخطوطة يدخل فن ي حي 

، فن يؤكد الخط المعتن
 .  للمعتن
ي تبعض التصاميم تحاول  

  الجديدة التى
ّ
ي شكل تصاميم هندسية  ستخدم هذا الخط

نقل هذا الفن إىل المستقبل فن
ا تصميمات مصنوعة باستخدام الحروف الالتينية. من المؤكد أن فن  

ً
ي جانب آخر، هناك أيض

مختلفة. وفن
ي األجيال القادمة 

يفة سوف يتطور ويستمر فن عن سيدنا   جنًبا إىل جنب مع فن "النعت" )أنشودة -الحلية الرسر
ها من األعمال الفنية واألدبية   ي شبه القارة الهندية( وغب 

ي صىل هللا عليه وسلم كما يعرف فن ألنها من إحدى   -النتر
كية اإلسالمية.   أهم مجاالت ازدهار ومقومات الثقافة البى

ميم واإلصالح. الجزء الداخىلي المستطيل فقط 
يفة لوصف البى ت ثالثة نماذج من الحلية الرسر من الحلية  اخبى

يفة هو  ؛ الخطاطة المكتوبة حوله هو لحافظ عثمان. أثناء عملية اإلصالح، تم   األصىلي الرسر بشكله الكالسيكي
ي حيث يوجد الخط وتم إجراء إصالحات عىل الورق. كما تم ترميم وإضاءة الحلية  

تنظيف سطح األرض الخلقن
 أيضا. الموقعة باسم "السيد عزت مصطقن و"محمود مشتهر جالل الدين" 
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 الدكتور بالل احمد 

 أستاذ مساعد لمقارنة األديان
 الجامعة اإلسالمية العالمية

 إسالم آباد، باكستان 
الحديثة   الدراسات  ي 

فن الدكتوراه  عىل  حصوله  منذ 
عام   ي 

فن مساهمة    2016األلمانية  عىل  بالل  د.  ركز   ،
والثقافة   المعرفة  وأسلمة  الدين  دراسة  ي 

فن ن  المسلمي 
والحضارة اإلسالمية إىل جانب اهتمامه األساسي باْلراء  
األديان   قسم  يرأس  اإلسالمية. كان  لألصول  الغربية 
ثالث   لمدة  العالمية  اإلسالمية  الجامعة  ي 

فن المقارن 
ا  
ً
سنوات. وعىل مدى ثالث سنوات الماضية، ركز أيض
وفكرها   الوسىط  العصور  ي 

فن اإلسالمية  الثقافة  عىل 
ي م

ا فن
ً
ن عن العصور الوسىط  وقدم أوراق ؤتمرين متتاليي 

ي المملكة المتحدة. 
 فن

 

  جوته 
 سيدنا محمد )صىل هللا عليه وسلم( كمحِسن لإلنسانية: رؤية للشاعر األلمان 

ي  
ي وعرفى

ي وتتحول إىل مستنقع ثقافن
ي الغرب التشعب الجغرافن

ي ُينظر بها إىل اإلسالم فن
غالًبا ما تتجاوز الطريقة التى

، تسببت آثا ي جميع  وسياسي
ن أن الثقافات واألعراق فن ي حي 

ق والغرب عىل مر القرون. فن ن الرسر ي ضاع بي 
ره فن

ها وسيلة للتعارف وليس شأن وحظوة. هذا   ن بعضها ببعض بشكل واضح، فإن اإلسالم يعتبر ّ أنحاء العالم تتمب 
ق وما  المبدأ الذي قدمه القرآن ونبينا محمد )صىل هللا عليه وسلم( ضاحة هو الحل لمستنقع ال غرب والرسر

تب عليه من ضاعات. ولهذا الشأن،  ي عام أّيد يبى
ه  1832يوهان فولفجانج فون جوته )توفن ( ، الذي يعتبر

 . ا هذا الشعار اإلسالمي
ً
ون أعظم شخصية أدبية ألمانية ، أيض  الكثب 

ي صىل هللا عليه وسلم إىل ترجمة كتاب "محمد" لفولتب    باإلضافة إىل بعض أجزاء  أدى حب جوته الواضح للنتر
ي أكبر لحياة الرسول )صىل هللا   من القرآن إىل اللغة األلمانية. قام بتأليف "أغنية محمد" كجزء من تمثيل أدنر
ي الكتابات  

ي كانت سائدة فن
ي لم يستطع إكمالها. أثناء ترجمة فولتب  ، شعر بالسلبية التى

عليه وسلم( ورسالته التى
وع  عن الرسول )صىل هللا عليه وس وعه مدى الحياة توضيحها من خالل "مرسر ي زمانه ، وجعل من مرسر

لم( فن
ي  
ق تقريًبا فن ن الغرب والرسر  االنقسام بي 

ق أثناء قيامه بذلك ، بحيث اختقن ا من الرسر
ً
ب جد محمد". لقد اقبى

 أعماله. 
وع محمد" ، لكن ي الجوانب األدبية لغوته وال ترجمة ل  "مرسر

ا فن
ً
ه يسلط الضوء عىل  وال يعتبر هذا البحث استغراق

تأثره بالرسول )صىل هللا عليه وسلم( ورسالة األخوة العالمية ويحاول تحديد رؤية غوته للعالم من خالل  
ي محمد )صىل هللا عليه وسلم( ورؤيته لعالم يسوده السالم.   دراسته للنتر
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 الدكتور خالد بن محمد بن غانم بن عىل  آل ثان 

 العامة لألوقافالمدير العام لإلدارة 
 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

للخي   العامة  بالمؤسسة  القطري  التاري    خ  إدارة  ومدير 
ي )كتارا(

 الثقافن
 وعضو، هيئة التدريس بكلية المجتمع

ي  
فن ي دكتوراه 

ي عىل شهادنى
ثانن الدكتور خالد آل  حصل 

اإلسالمية  درمان  أم  جامعة  من  الحديث  التاري    خ 
الد ي 

فن واْلخر  جامعة  بالسودان  من  اإلسالمية  راسات 
 2022محمد الخامس بالرباط سنة 

"الحىلي   أهمها  من  والبحوث،  المؤلفات  من  عدد  له 
ي حياة  

" و"أثر الدين فن ي
ة الشيخ عىلي آل ثانن ي سب 

ي فن
الدانن

"تحقيق كتاب   محمد"  بن  جاسم  الشيخ  المؤسس 
الرسائل   به  وملحق  اْللوسي  لإلمام  اإلنشاء  بدائع 

ي كتاب رياض الناظرين لإلمام  المتعلقة بقطر وأعال 
مها فن

 اْللوسي وكتب أخرى قيد الطباعة. 

 

ة النبوية   خدمة السير
 
 جهود دولة قطر ف

ي، وأعظم قصة حقيقية وأشملها، وقد تناول البحث   ي   صىل هللا عليه وسلم   هي ذروة الكمال البرسر ة النتر سب 
ة النبوية، محاولة   ي خدمة السب 

ي استقصاء أنواع هذه الجهود مع  جهود دولة قطر فن
ي فن
استخدام المنهج االستقران 

ي يمكن  
، باإلضافة إىل بيان طرائق وأنواع المساهمات التى ب األمثلة عليها، للتعريف بها، وتوثيقها بشكل علمي ضن

المؤلفات،  والدروس، وطباعة  الجمعة،  ومنها: خطب  بها،  والتعريف  العطرة  النبوية  ة  السب  نرسر  ي 
فن تسهم  أن 

يفة، إضافة إىل ما سبق: إنشاء   ة النبوية الرسر والتحقيقات، والدوريات، ونرسر المواقع والصفحات الخاصة بالسب 
ي  
فن النبوية  ة  السب  ن  وتضمي  والمسموعة،  المرئية  امج  والبر والمسابقات،  الندوات،  وعقد  المتخصصة،  المراكز 

 المناهج الدراسية للمراحل األساسية والجامعية. 
ا،  وقد خلصت الور  ا وعالميًّ يفة، وأثرها البالغ محليًّ ة النبوية الرسر ي نرسر معالم السب 

قة إىل تنوع جهود دولة قطر فن
وكذلك االهتمام الشخىصي لحكامها بها، وأوصت بعمل قاعدة بيانات خاصة بهذا الشأن، ودراستها برسائل علمية،  

ة النبوي ة، باإلضافة إىل زيادة المادة المدرسية الخاصة وإعادة الدور الحيوي الذي أنيط بمركز بحوث السنة والسب 
ة الحبيب المصطقن   صىل هللا عليه وسلم  .   بسب 
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ى أويان   أستاذة خديجة كير

 طالبة برنامج الدكتوراه 
كية   اثية البى  الفنون البى

 جامعة الفاتح سلطان محمد واقف
أصبحت أستاذة خديجة شغوفة بفن "التذهيب" منذ  

ي  
فن ي  دراستها 

فن دروس  ي 
بتلقى وبدأت  الثانوية  المدرسة 

ي كالسيك  
فن ن  دونمب  آسية  الدكتورة  يد  عىل  التذهيب 

عام   ي 
فن ي 

وققن سناتالري  عام  2010ترك  ي 
وفن  .2013  

واقف.   فاتح سلطان محمد  جامعة  ي 
فن الدراسة  بدأت 

كية   البى والفنون  اإلسالمية  الدراسات  ي 
فن تخصصت 

ي عام  
ي ا   2018التقليدية. وفن

لفنون تخرجت بشهادة فن
ي فن التذهيب مع  

كية التقليدية حيث تخصصت فن البى
عام   ي 

وفن  . ي جلتر مصطقن  ي  2018الدكتور 
فن بدأت   ،

والفنون   التاري    خ  ي 
فن الماجستب   درجة  عىل  الحصول 

عام   ي 
وفن مرمرة.  جامعة  ي 

فن أكملت    2021اإلسالمية 
الفنون  ي 

فن الدكتوراه  برنامج  وبدأت  الماجستب   درجة 
جامع ي 

فن التقليدية  كية  محمد  البى سلطان  الفاتح  ة 
 واقف، حيث تواصل تعليمها حالًيا. 

 

سة:  
ّ
  قض توبكانر    األثار األمانات المقد

 
 المقدسة للنبر  محمد صىل هللا عليه وسلم وصحابته ف

، وقد تم    وصحابته المقدسة هي من مقتنيات الرسول صىل هللا عليه وسلم    األمانات ن رضوان هللا عليهم أجمعي 
ي جميع أنحاء العالم.  االحتفاظ بها حتى  

ن فن ة لجميع المسلمي  يومنا هذا بكل رعاية. إنها تحمل أهمية روحية كبب 
ن   تم استخدام أفضل أشكال الفن للحفاظ عليها إىل يومنا هذا. وعىل وجه الخصوص، فإن بعد خالفة العثمانيي 

ام. سوف العناية واالحبى بأقىص درجات  بها  ، احتفظوا  السادس عرسر القرن  بداية  ي 
الورقة أهمية   فن تتناول هذه 

ن وتاريخها وعىل وجه الخصوص كيف اكتسبها الرؤساء العثمانيون واعتنوا بها. ثانًيا ،   األمانات المقدسة للمسلمي 
ي من منظور   ي غرفة األمانات المقدسة بقض توبكانر

ستسلط الورقة الضوء عىل هذه األمانات المعروضة حالًيا فن
ن التقليدية مع تض يي  ن

ن المرئيات ذات الصلة وفحص الزخارف عليها. وتختتم الورقة بالقول بأن الفنون  فنون البى مي 
الحب   عىل  تشهد  بزخارفها  األنيقة  العناية  وأن  المقدسة  األوقاف  عىل  الحفاظ  ي 

فن خدمت 
ُ
است قد  اإلسالمية 

ام الكبب  لسيدنا محمد صىل هللا عليه وسلم وأصحابه عبر العصور من قبل الحكام المسل
ن  واالحبى ن والفناني  مي 

 عامة الناس. 
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 األستاذ الدكتور دين محمد 

 أستاذ مقارنة األديان والدراسات القرآنية المعاضة 
ي  
ن فن ي إلسهامات المسلمي 

مركز محمد بن حمد آل ثانن
 الحضارة 

 كلية الدراسات اإلسالمية
 جامعة حمد بن خليفة

ي  
فن الدينية  المدرسة  د. دين محمد كمولوي من  تخرج 

حتى   يف  الرسر األزهر  ي 
فن دراسته  واصل  ثم  رسيالنكا 

من  المقارن  التصوف  ي 
فن الدكتوراه  درجة  عىل  حصل 

ي  
فن ن  الحي  ذلك  منذ  وعمل  والفلسفة.  العقيدة  قسم 

قية ، رسيالنكا   ي الجامعة الرسر
قسم الدراسات الثقافية فن

والجامعة اإلسالمية العالمية ، إسالم أباد ، حيث كان 
ي    عميد كلية أصول الدين

ورئيس قسم مقارنة األديان. فن
ا  
ً
مشارك ا 

ً
عميد حيث كان  قطر  جامعة  إىل  انتقل  عام. 

ي جامعة حمد بن خليفة  
فن األكاديمية ويعمل  للشؤون 

.. له عدد كبب  من الكتب والمقاالت البحثية  2013من  

ي  
ية أحدثها المنهج المقارن فن ن ن العربية واإلنجلب  باللغتي 

رجمت بعض  دراسة األديان الذي ظهر قبل شه
ُ
ت رين. 

كية.   أعماله إىل الصينية والبى

 

  تحقيق العدالة االجتماعية 
 
 النموذج المحمدي ف

ي حاولت  
ي حاجة إىل النموذج المحمدي بعد أن فشلت النظم السياسية واالقتصادية التى

إن اإلنسان المعاض فن
النظ بنيتها  ي 

فن مشاكل  بسبب  تحقيقها  عن  وعجزت  االجتماعية  العدالة  النموذج  والفلسفيةامية  تحقيق  أما   .

: كونه قائما عىل الوجي وكونه   ن ن اثني  المحمدي فيختلف عن هذه النماذج كلها من جوانب عدة نذكر منها جانبي 
الحياة اإلنسانية تحتاج إىل تجديد   تقلبات  الوجي فتفصيله أن  أما كونه قائما عىل   . ي

قائما عىل األساس األخالفى
ي النظريات وتجديد الوسائل وه

ي أن اإلنسان بإدراكه المحدود ال يستطيع أن يتنبأ بمستقبل السلوك اإلنسانن
ذا يعتن

ن الذي عن   ي من رب العالمي 
ي أي من المجاالت واالقتصاد من أهمها. والنموذج القائم عىل الوجي هو نموذج يأنى

فن
ي تقوم عليها النظرية اإلسال 

" فاألسس التى مية قائم عىل هذا األساس  نفسه "أال يعلم من خلق وهو اللطيف الخبب 
ن وبعد ما   مي  ن

ن وملبى  أنه يضعه من يعرف المستقبل وبالتاىلي فهو أنحج وقد نجح سابقا لما كان الناس مؤمني 
بمعتن

ترك الناس هذا المنهج فشلوا ولذلك العودة إىل النموذج المحمدي فيه إنقاذ للعالم المعاض واإلنسان المعاض 
ز أهم  ي هذه الورقة ليبر

 عناض هذا النموذج. وتأنى
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 األستاذ الدكتور زكريا رايت 

 أستاذ التاري    خ والدراسات الدينية
الية &   برنامج الفنون الليبر

 عميد مشارك لشؤون أعضاء هيئة التدريس 
ي قطر 

ن فن  جامعة نورث وسبى
التاري    خ   ي 

فن الدكتوراه  درجة  عىل  رايت  الدكتور  حصل 
وعىل   ن  وسبى نورث  جامعة  من  ي 

درجة  األفريقى
ق األوسط   ي الدراسات العربية / تاري    خ الرسر

الماجستب  فن
البكالوريوس   ي القاهرة ودرجة 

من الجامعة األمريكية فن
ي التاري    خ من جامعة ستانفورد. يركز بحثه عىل التاري    خ  

فن
القرن   من  إفريقيا  وغرب  شمال  ي 

فن اإلسالمي  الفكري 
. له إصدارات عديدة   الخامس عرسر حتى الوقت الحاضن

" إفريقيا  منها  شمال  ي 
فن التيجانية  اإلسالم:  تحقيق 

(  " عرسر الثامن  القرن  ي 
فن اإلسالمي  ،  2020والعالم   )

ي 
"جهاد القلم: الصوفية. أدب غرب إفريقيا" )شارك فن

( سيد(  وأمب   وير  رودولف  مع  ،  2018تأليفه   )
المجتمع   إفريقيا:  غرب  إسالم  ي 

فن الحية  و"المعرفة 
(  " نياسي إلبراهيم  ي 

يع2015الصوفن عىل  (.  حالًيا  مل 
يقوم   تمبكتو.  لسجالت  جديدين  وتحليل  ترجمة 
الفكري   التاري    خ  ي 

فن مقررات  بتدريس  رايت  الدكتور 
ق األوسط.   اإلسالمي والتصوف وتاري    خ إفريقيا والرسر

 

بية الروحية   الير
 
 أهمية األسوة المحمدية ف

ي  1493كتب الشيخ الشاذىلي الشهب  أحمد الزروق )المتوفن  
بية الصوفية "التقليدية" ، ليبيا( فن كالم مشهور له أن البى

ي أن ال يمارس بعد اْلن وإنما يجب عىل المريدين أن يعتمدوا فقط عىل القرآن والسنة لتهذيب  
للمريدين ينبىعن

ي كتاب "تأسيس القواعد" للزروق مع كتابات  
نفوسهم. إن ورقتنا هذه عبارة عن تحاور حول هذه المقولة الواردة فن

الدباغ )ت  صوفية مشهو  العزيز  عبد  لسيدي  "اإلبريز"  إفريقيا مثل كتاب  من شمال وغرب  فاس(    1719رة   ،
ي )ت  

" للشيخ أحمد التيجانن ي
، فاس( و"كاشف اإللباس" للشيخ السنغاىلي إبراهيم نياسي    1815و"جواهر المعانن

ن النصوص إىل أن الشيخ الزروق والصوفية الح1975)ت   ا اعتمدوا عىل السلوك  (. يشب  هذا البحث المتداخل بي 
ً
ق

يفة كقوى كامنة قابلة إلحداث تغيب    ة النبوية الرسر ي صىل هللا عليه وسلم المستمدة من السب  العمىلي لسيدنا النتر
 . ن ن علماء المسلمي  ي النماذج القابلة لإلتباع بي 

ن ومتجسدة فن  بشكل كبب  لدى جميع المسلمي 
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 الدكتور عبد الحميد مجيد الشيش
 مشاركأستاذ 

 قسم علوم القرآن
يعة والدراسات اإلسالمية  كلية الرسر

 جامعة قطر
يف   ي تخصص الحديث الرسر

حصل د. عبد الحميد عىل الدكتوراه فن
بمهام   وقام  بغداد.  بجامعة  اإلسالمية  العلوم  من كلية  وعلومه 
بية  ي كلية البى

ي جامعة بغداد، كلية العلوم اإلسالمية ثم فن
التدريس فن

ي سنة  بالن–بجامعة إب  
إىل تركيا حيث دّرس    2013ادرة. وانتقل فن

من  "مختارات  نرسر كتابه  إسطنبول.  بجامعة  اإللهيات  ي كلية 
فن

ي تخصص الحديث 
متون كتب الحديث" وله عدد من المقاالت فن

يف.   النبوي الرسر

 

ة النبوية وأهميتها التَّشيعية  حجية السير
ي صىل هللا عليه وسلم وما  لقد اهتم المسلمون منذ عض الصحابة رضوان هللا عل يهم بنقل ما يسمعونه من النتر

ي أمور الدين والدنيا، وكان 
ي جميع شؤونهم، وألنه المرسل من هللا لهدايتهم فن

يشاهدونه، ألنه القدوة واألسوة فن
ي حصلت أمامه وبعلمه وهو ساكت 

  هذا النقل شامال ألقواله وألفعاله ولصفاته السلوكية والخلقية، ولألفعال التى
)أقواله وأفعاله وصفاته وتقريراته(.  يقولون  لذلك  األبواب،    عنها،  للعديد من  األمر شامال  أول  الجمع  وقد كان 

ة النبوية مع األقوال واألفعال، ثم أخذت بعض أنواع العلوم استقالليتها فنشأت عدة مؤلفات  فتداخلت السب 
ة النبوية، وسميت )السب  و  ة حياته، فنشأت السب  المغازي(، وتفرع عنها )الشمائل(، و)الخصائص(  تتعلق بسب 

يعية(،    و)الدالئل(.  ومن جهة أخرى فقد اهتم عدد من العلماء بجمع المرويات المتعلقة باألبواب الفقهية )الترسر
يعية   ه فسميت كتبهم الجوامع، وكان لألبواب الترسر فمنهم من ضّم هذه األبواب مع أبواب العقيدة والسلوك وغب 

األك المتعلقة النصيب  األحاديث  وتصنيف  لجمع  فردت 
ُ
أ الحديثية  المصنفات  من  آخر  عددا  أن  فيها، كما  بر 

(، وقد استنبط علماء الحديث من هذه المرويات العديد من األبواب   ن باألحكام، وأطلق عىل هذه الكتب )السين
فقهية.   استنباطات  من  تفّرع  فيما  للفقهاء  أساسا  المرويات  هذه  وقد كانت  حصول  الفقهية،  من  وبالرغم 

ة النبوية ( عىل سبيل المثال، إال   ي كتب )السب 
االستقاللية لهذه العلوم والمصنفات وحصول نوع من التخصص فن

  ، النبوية  ة  بالسب  ن والمصنفات(؛ نجدها تضمنت مرويات متعلقة  الحديث األخرى )كالجوامع والسين أن كتب 
ن األبواب ال يمكن الفصل التام بينه ن هذه المسميات، وأين مواطن االلتقاء بينها؟ م. فالتداخل بي   فما الفرق بي 

االلتقاء   نقاط  وبيان  المصطلحات،  لهذه  المفاهيمي  اإلطار  من  منها  البد  ي 
التى المقدمات  بعد  ورقتنا  فتحاول 

النبوية وحجيتها بشكل   ة  ي المنهج لقبول تلك الروايات ونقدها، وبيان مكانة السب 
عام؛ واالختالف، والسيما فن

األبواب   ي 
فن المرويات  تلك  وتأثر  النبوية،  ة  السب  من  الحديث  ي كتب 

فن المروية  النماذج  إىل  ننتقل  أن  نحاول 
ي عنوان الورقة. 

يعية( كما هو محدد فن  )الترسر
عىل   ها  وتأثب  النبوية  ة  السب  ي 

فن المرويات  هذه  أهمية  معرفة  إىل  التوصل  لمرويات  لهذه  دراساتنا  ي 
فن ونحاول 

ي  االستنباطات ا
ي    ع، وذك كله فن ته صىل هللا عليه وسلم جزء من مصادر الترسر يعية، فسب  ي المسائل الترسر

لفقهية فن
ي عىل واقع األمة   إطار انعكاس هذه الروايات عىل حياة الناس حديثا بما يحقق النهوض الحضاري، والتأثب  اإليجانر

ي شتى الجوانب. 
 فن
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 الشيخ الدكتور عبد السالم بسيون 

 باحث إسالمي 
 دوحة ال

 
 

  نظر غير المسلمير  الشخصية 
 
 المحمدية ف

ن بأنواعهم، منذ قال   ي استباح تقبيحها والطعن فيها غب  المسلمي 
يفة، التى بحتر هذا عن الشخصية المحمدية الرسر

ي التشويه، من خصومه الذين كانوا  
كي قريش تبت يداه: تبا لك؛ ألهذا جمعتنا؟ مرورا بالنمط اليهودي فن

قائل مرسر
أبناء  يعرفون  ي  يعرفونه كما 

فن المسيحية  والكنائس  األديرة  من  المنطلق  للكلم،  ف  المحرِّ المسيخي  والنمط  هم، 
، فيما سميته: الكذب المقدس، عىل مستوى   1143الغرب، بعد عام  ي

جماتم. من دير كلونن ي    البى
المحرفة لمعانن

ييف   ن يف، وتاري    خ حياته صىل هللا عليه وسلم ببى ة النبوية الرسر وتحريف، وصوال إىل  القرآن الكريم، وقراءة السب 
التشويه  ي 

فن وأساليب،  وتنوعا  عددا  أكبر  عبر كتل  يفة،  الرسر المحمدية  الشخصية  فيه  رسم 
ُ
ت الذي  هذا  زماننا 

يفة  ن أولئكم جميعا، وكيف ظهرت صورته الرسر كة بي 
ت إىل القواسم المشبى ي الوسائل واألشكال! كما أرسر

والتقبيح، فن
ي الكاريكات

ن وفنانن ن واألحبار؛ غب  مغفل شخصيته صىل هللا عليه وسلم عند عدد  عند األدباء والرسامي  ب  العلمانيي 
  . ن ن وأدباء وشعراء ومؤرخي  قي  ن من النصارى واليهود: مسترسر  من المنصفي 

حهولعىل أتمكن من عرض رؤية صورية تاريخية لنماذج من اإلساءة والكذب، مما   المعادون له صىل هللا عليه    اجبى
ي عضنا، وردود أفعال األمة السلبية تجاهها، معتمدا    وسلم، معرجا عىل المواقف 

المؤسسية والشخصية المسيئة فن
، وتحميل النصوص ما ال تحتمل.  ي

ي من مراجعه الدقيقة؛ بعيدا عن التجتن
 عىل التوثيق والعزو، والعرض المرن 
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 فوجا كيمورا الدكتور 

 جامعة طوكيو، اليابان
ي كلية الدراسات العليا  حضن السيد كيمورا  ي

الدكتوراه فن
للعلوم اإلنسانية وعلم االجتماع بجامعة طوكيو باليابان 
ي أصول  

ي مجال الدراسات اإلسالمية. هو متخصص فن
فن

العض   ي 
فن الشافىعي وال سيما  المذهب  ي 

فن ي 
الستنّ الفقه 

مركز  ي 
فن مساعد  أستاذ  منصب  وسيتوىل   . المملوكي

ق األوسط.   دراسات الرسر

 

  الَّشق األقىص: دراسة اليابانتاري    خ ود
 
ة النبوية ف  ور أدب السير

ة النبوية األصلية كتبها مسلمون   ة النبوية الكالسيكية، لدينا العديد من كتب السب  إىل جانب ترجمات أعمال السب 
الحدثة.   بعد عض  اليابان  ي 

فن النبوية  ة  السب  الموجز ألعمال  للتاري    خ  ، سأتعرض  ي
ي حديتر

فن يابانيون.  أما  وعلماء 
ة، فإن تاريخها يظهر تحول االهتمامات إىل رسول هللا صىل هللا عليه   جمات األعمال الكالسيكية للسب 

بالنسبة لبى
ي كتبها مفكرو ومعتنقو يابانيون 

ة النبوية األصلية التى نا كتب السب  وسلم ومجتمعه األول. من ناحية أخرى، تخبر
ي يجب استخراجها وا

ي مختلف األدوار. الحاجة إىل دراسة جديدة  لإلسالم عن نوع الشخصيات التى
ن عليها فن كب 

لبى
ة النبوية: أين ألفت ومتى ألفت. من خالل   ة النبوية لخب  دليل إىل حاجة المجتمع المعاض إىل نوعية السب  ي السب 

فن
ي اإلسالم وآثار رسول هللا  

ي اليابان، سأعرض ما يبحث عنه اليابانيون فن
ة النبوية فن صىل هللا عليه  تاري    خ أعمال السب 

 وسلم. 
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مانسن  األستاذة الدكتورة مارسيا هير
 مدير برنامج دراسات العالم اإلسالمي 

ي قسم الالهوت
 أستاذ فن

 جامعة لويوال ، شيكاغو
ي الدراسات 

مانسن بتدريس دورات فن تقوم الدكتورة هب 
اإلسالمية والدراسة العليمة للدين. حصلت عىل درجة 

ي  
الدراسات العربية واإلسالمية من جامعة الدكتوراه. فن

مانسن العديد من الكتب   شيكاغو. ألفت الدكتورة هب 
الكالسيكي  اإلسالمي  الفكر  حول  األكاديمية  والمقاالت 
اإلسالم،   ي 

فن والجندر  والمرأة  والصوفية،  والمعاض، 
ي أمريكا. خالل  

ن فن ي جنوب آسيا، والمسلمي 
ن فن والمسلمي 

ع اللغوي،  والتدريب  واألردن  بحثها  مض  ي 
فن اشت 

والهند وإيران وتركيا وباكستان. تشمل أعمالها "التنوع  
التعليم من أجل سياقات تعددية  ي المدرسة: 

ي فن
الديتن

المسلمات"،   الالهوتيات  و"أصوات  جديدة"، 
شاه   للشيخ  البالغة  لحجة هللا  ترجمات  إىل  باإلضافة 

 وىلي هللا الدهلوي. 

 

ة م ( عال2002-1908محمد حميد هللا )  من القرن العَّشينالسير
ي   - ستضع المقدمة إطاًرا ألفكار رئيسة مثل الحضارة والتاريخية ومكانة االستجابات المعاضة للسب  المقدسة 

وفن
ي تتناول جوانب  

ي بعض أعمال محمد حميد هللا العديدة التى
يفة. لمن يمعن النظر فن ة النبوية الرسر هذه الحالة السب 

ة النبوية، يمكن ة الرسول    يؤخذ أن    من السب  ي وكيف وجهت وشكلت عرضه لمسب 
ن االعتبار وضعه التاريخن بعي 

ي االعتبار الهدف من المؤتمر الحاىلي وهو تسليط الضوء عىل وتطبيق الدروس  
صىل هللا عليه وسلم، مع األخذ فن

ة النبوية الحتياجات عضنا.   المستفادة من السب 
ي أعماله أن أحد أهد

ي تهم معاضينا أكبر  يقول محمد حميد هللا فن
افه هو "إلقاء الضوء عىل بعض الموضوعات التى

ة النبوية الكالسيكيون". يشب  هذا بالتأكيد إىل اهتمامه الواضح بتسليط الضوء   اب السب 
ّ
ي لم يهتم بها كت

ولكن التى
ي ال
ي يمكن أن تعالج التحديات العالمية والمخاوف الملحة فن

ين.  عىل الدروس المستفادة من القصة التى قرن العرسر
ة النبوية بتحليل كيف أنجز الدكتور حميد   ي السب 

ي هذه الورقة، سيمكننا الفحص المفصل ألعماله المتنوعة فن
فن

الكالسيكية بطريقة تستجيب   المصادر اإلسالمية  بدقة عىل  النبوية من خالل االعتماد  ة  السب  هللا كتاباته عن 
ي 
ي عضه مع إظهار ضمتن

ي المعاض. لتيارات الفكر اإلسالمي فن اق الغرنر
 . ونقد ضي    ح التجاهات االسترسر
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وك زيد الخير   األستاذ الدكتور مير

 عضو المجلس اإلسالمي األعىل بالجزائر 
العلوم   ي 

فن للبحوث  ي 
الوطتن المركز  وع  مرسر ومدير 

 اإلسالمية والحضارة 
ي  
وك زيد الخب  عىل الدكتوراه فن حصل الدكتور مبر

جامعة الجزائر. عمل مدير البالغة القرآنية من  
األوقاف والشؤون الدينية بوالية األغواط وشغل عدة 

مناصب أخرى. له عدد من الكتب والمقاالت من  
بينها: "األلفية الفقهية" و"ديوان ترانيم الوفاء"  

ي مدح  
دة الرضية فن و"الحلة السندسية عىل نهج البر

  ، دة لمحمد األخضن السائخي ية" و"تشطب  البر خب  البر
ح وتعليق".   رسر

 

  نظر المؤمنير  عير التاري    خ 
 
 الشخصية المحمدية ف

ية إىل ضاط هللا   ي المصطقن صىل هللا عليه وسلم هو المبعوث بكمال الرسالة الخاتمة لهداية البرسر ال جرم أن النتر
ة من ربه فكان عنوا التمام، وتتوي    ج الختام، لوصل السماء باألرض، مؤديا   ي البالغ،  المستقيم عىل بصب 

مهمته فن
ا ونذيرا األحزاب:   ي إنا أرسلناك شاهدا ومبرسر . فالتأم به الشمل، وانتظمت  45بما وصفه به هللا بقوله يا أيها النتر

للخالئق   يعته  تنظيم رسر ي 
فن الخالق،  ان  ن المب  به  المفاهيم واستوى  به  القيم، وصححت  به  األحوال، وبعثت  به 

العقا المفاهيم  لإلصالح وتصحيح  ى  المجتمع وتنظم عالئقة وروابطه  فانبر تحكم  ي 
التى القيمية  والمبادئ  ئدية 

ي بناء األمة واستقامة شعوب  ها، وتحديد التبادل والتعاون والعالقات مع اْلخرين  
وترسم له المسار لتحقيق التوازن فن

والتسام مة  ن الملبى السماوية  والمبادئ  مة  المحبى الخصوصية  ظر  ي 
فن والوئام،  والسلم  التعايش  ّ لضمان  ي

الّرضن ح 
ي من غب  استكانة وال هوان، لتحقيق غد أفضل، وتصور أكمل، ورؤية أشمل، وعليه فال شك أن   والتعاون اإليجانر
ي  
ي كتب السماء وتعامال فن

ي صىل هللا عليه وسلم بشارة فن  عبر التاري    خ، قد نقلوا لنا الصورة المثىل للنتر
ن المؤمني 

ة مخ الوارف وسب  النبوة  ي عهد 
فن الحياة  بالشمائل والعوارف  ميدان  مربتطة  المصنفات والصحائف،  ي 

فن طوطة 
الناس   ي مبادئ الحياة، ونظام المجتمعات وتزكية األنفس ومعاملة 

واستثمارا لمساره القويم، وخلقه العظيم، فن
سيان منهم المخالف والمؤالف بعيدا عن التشنج والتصادم والشنآن وقد شهد بعظمته العرب والعجم وكتبت  

ته   ي الظاهر  حول سب 
ن يؤكدون سموه وروحانيته وتساميه فن ن ومخالفي  مصنفات فخام، وكتب عظام من مسلمي 

ي النقاط التالية: 
ي وسوف نعمل عىل معالجة ذلك فن

 الجىلي والباطن الخقن
لة وآراء   ن ي الكتب السماوية المبن

ي صىل هللا عليه وسلم فن ي المفضال عبر التاري    خ، النتر ي شخصية النتر
عناض الكمال فن

ي الستثمار المس  ورة التفعيل اإليجانر
، ضن ي

ي الحوار والتعايش اإلنسانن
، أثر الشخصية النبوية فن ن ن المنصفي  قي  ترسر

ة المحمدية لتصحيح الحاضن وبناء المستقبل، نتائج وتوصيات وخاتمة   السب 
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 األستاذ الدكتور محمد خازر صالح المجال  

 أستاذ التفسب  وعلوم القرآن
يعة   والدراسات اإلسالميةكلية الرسر
 جامعة قطر

ي  
فن الدكتوراه  عىل  المجاىلي  محمد  الدكتور  حصل 

اإلسالمية  الدراسات  قسم  من  القرآن  وعلوم  التفسب  
حاليا كأستاذ   ويعمل  ة  إدنبر بجامعة  أوسطية  ق  والرسر
بكلية   والسنة  القرآن  قسم  ي 

فن القرآن  وعلوم  التفسب  
قطر   بجامعة  اإلسالمية  والدراسات  يعة  أنه  الرسر كما 
 نائب العميد لشؤون البحث والدراسات العليا. 

ي  
ن فن له عدة مؤلفات وبحوث. من أهم مؤلفاته "الوجب 

وعالقته   ي 
العثمانن "الرسم  و  العزيز"  الكتاب  علوم 

ي  
فن ترتكز  البحثية  اهتماماته  القرآنية".  بالقراءات 

الدراسات   والقراءات،  القرآن  وعلوم  التفسب   مجاالت 
اقية، السب   . االسترسر  ة النبوية، الفكر اإلسالمي

 

  القرآن
 
 محمد صىل هللا عليه وسلم ف

ي  
ي محمد صىل هللا عليه وسلم فن ة النتر ة النبوية الكريمة، تحديدا حول سب  تعتن هذه الورقة بجانب من السب 
ي صىل هللا عليه وسلم، فثلث   ة النتر ة من سب  القرآن القرآن الكريم، وال شك أن القرآن حافل يذكر مواقف كثب 

ء منه   ي
يعات المختلفة أو تأصيلها، وسر ي تفصيل الترسر

ي تقرير أركان اإليمان، وبعضه فن
قصص ماض، ومعظمه فن

ة النبوية جزءا مهما منه.  ي األخالق والقيم، وتحتل السب 
 فن

ة   ي القرآن، وورد الخطاب له مبارسر
ي خمسة مواضع فن

ي محمد صىل هللا عليه وسلم ضاحة فن لقد ورد اسم النتر
ول المؤكدة   باسم ن ي أو الرسول، وهناك خطاب مفهوم ضمنيا بأنه موجه له، وهناك روايات أسباب البن النتر

ي القرآن. 
ته صىل هللا عليه وسلم فن ة من سب   لجوانب كثب 

ي صىل هللا عليه وسلم   ة النتر  لشمول الحياة، وال شك أن وجود جوانب مختلفة من سب 
ٌ
إن القرآن الكريم مؤكد

ته عسكرية فقط كما ذهب كثب    فيه لهي مدعاة لنا  ته عليه الصالة والسالم، فليست سب  أن نعمم جوانب سب 
، بل هناك جوانب اجتماعية ودعوية واقتصادية وأخالقية وتربوية   ي عضنا الحاىلي

ة النبوية فن ي السب 
ممن كتب فن

 وسياسية، ال يمكن إغفالها. 
ي صىل  النتر ة  سب  من  جوانب  إبراز  البحث عىل  كز  هنا، سب  أسوتنا  من  فهو  القرآن،  من خالل  عليه وسلم   هللا 

االستقراء  مناهج  يتطلب  وهذا  الجوانب،  شتى  ي 
فن لنا  هداية  مشاعل  لتكون  ها  تسخب  يمكن  وكيف  الحسنة، 

أهداف   فللبحث  القرآن؟  ي 
فن محمد  اسم  ورد  الرئيس: كيف  البحث  سؤال  نجىلي   

حتى واالستنباط،  والتحليل 
ي القرآن. محددة، وتنبع أهميته من موضوعه، 

ي فن  وبيان شمولية شخصية النتر
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 األستاذ الدكتور محمد المصطف  عزام

 أستاذ التعليم العاىلي  
 جامعة محمد الخامس 

 كلية اْلداب، الرباط، المغرب 
الفكر  ي 

فن متخصص  اْلداب وهو  ي 
فن الدكتوراه  د. عزام عىل  حصل 

رئيس   . كان  ي
الصوفن الفكر  ي 

فن عديدة  مؤلفات  وصاحب  اإلسالمي 
و"اإلشارة"   "عوارف"  مثل  العلمية  المجالت  من  لعدد  تحرير 
إىل   ن  التبي ّ من  ي 

الصوفن "المصطلح  أعماله  أهم  من  و"المريد". 
ق   المرسر ن  بي  ي 

الصوفن ي  التبيان"؛ و"التواصل 
فن "أبحاث  والمغرب"؛ 

ي أحمد ابن عجيبة"، "من تجربة الكتابة  
معارج التصوف"؛ "الصوفن

إىل كتابة التجربة"؛ "قاموس المصطلحات الصوفية لدى الحارث 
ي  
فن وشارك  عياض"،  ي 

للقاضن الشفا  "تلخيص كتاب  "؛  ي المحاستر
ي /  يإعداد "معجم المصطلحات الصوفية )عرنر ن  (" إنجلب 

 

ة النبوية بير  القديم والحديث مناهج دراسة   السير
ن  ن المسلمي  قد استدركوا التأخر بتدوين   -بعدما استقرت أوضاع الدولة اإلسالمية  - إذا كان أوائل المؤرخي 

 من ضياعها، إذ كان سلفهم األول  
ً
ي حياة الرسول صىل هللا عليه وسلم، خوفا

ي وقعت فن
األحداث والغزوات التى

ن عن التدوين بتثبيت  هم منشغلي  دعائم االستقرار؛ فإن أهل العض الحديث قد واجهتهم تحديات من غب 
ي وما صحبه وتاله من محاوالت  دت وجودهم وهّويتهم، وأكبر هذه التحديات حركات االستعمار الغرنر

ّ
هد

ي اإلسالمية، فإن 
ن ومحو هويتهم. وإذا كان تلك الحركات قد تراجعت عن احتالل األراضن لطمس كيان المسلمي 

ن عقيدتهم وفك عرى التأّسي  أفكا ن وتوهي  ي استالب عقول األجيال المتأخرة من المسلمي 
 فن
ً
ا رها نجحت كثب 

جاع   ي سبيل اسبى
ت فئة من الغيورين إىل مقاومة هذا الغزو العقدي والفكري فن بصالح سلفهم. فكان أن انبر

جاع من العودة إىل النمو  ي الكريم  مقومات الذات اإلسالمية، فلم تر أنجع لهذا االسبى ي النتر
ذج األعىل المتمثل فن

عة. 
ّ
ي ثناياها عما يرّمم معالم الشخصية اإلسالمية المتصد

ته والبحث فن ي سب 
 صىل هللا عليه وسلم؛ والنظر فن

ة النبوية عىل   ي السب 
وقد شهد الثلث األخب  من القرن التاسع عرسر الميالدي المنطلَق الجديد للكتابة الحديثة فن

هما)أيدي الشيخ رفاعة ال ي دحالن وغب 
(؛ وهي كتابات واصلت طريق السلف،  1طهطاوي، والشيخ أحمد زيتن

ن إىل اليوم، فلم يحد كثب  منهم   ن المتعاقبي  ي سار عىل منوالها كثب  من المؤلفي 
ي وضع القواعد التى

ابها فن
ّ
واجتهد كت

ة النبوية  عما دّونه األقدمون، وإن تنوعت مشارب  هم وتعددت أغراضهم، فانهمرت المؤلفات واألب ي السب 
حاث فن

 لم يسبق له مثيل)
ً
ة  2انهمارا ي مرويات السب 

ن قد تفّرقت بهم سبل النظر فن ثي 
َ
ن المحد (؛ غب  أن ثلة من الباحثي 

، هذا  ، وإما ب تأثب  من الغب  ي  الغب  النبوية وما تناقلته األجيال الفارطة، إما باجتهاد منهم شخىصي
الذي لم يكن فن

؛ وقد انضوت هذه األنظار تحت ما ُسمي "قراءات نقدية"؛ هذا فضال عن الكتابات  الغالب إال الفكر االسترسر  ي
افى

عات العقدية والتيارات المذهبية.  ن ي صدرت عن مختلف البن
 التى

ة النبوّية) ي السب 
 لعدم وجود مدّونة شاملة ومفصلة للمؤلفات المعاضة فن

ً
 لنماذج  3ونظرا

ً
 أّولّيا

ً
(، فإننا نضع تصنيفا

ي يمثل كل منها نوعا من الكتابة، من غب  تفصيل  من المؤلفات  
ي هذا الملخص    –التى

لمناهجها ومضامينها    –فن
 ومذاهبها. عىل أننا لن نقتض عىل هذه النماذج عند تناولنا للدراسة بحول هللا. 
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 األستاذة الدكتورة نجيبة عارف 

 عميد كلية اللغات واْلداب 
 الجامعة اإلسالمية العالمية

 إسالم آباد، باكستان 
وناقدة   إبداعية  عارف كاتبة  نجيبة  الدكتورة  األستاذة 
هو   الرئيسي  تخصصها  مجال  األردية.  باللغة  وباحثة 
حواىلي   ت 

ونرسر اكتشفت وحررت  األرشيفية.  البحوث 
ن الثامن عرسر والتاسع   ة مخطوطة من القرني  ي عرسر

اثنتى
. كما أسست أول وكالة فهرسة للمجالت   البحثية  عرسر

آباد،   إسالم  الدولية،  اإلسالمية  الجامعة  ي 
فن األردية 

ي باكستان. 
ة فن وكانت محررة لعدة مجالت بحثية شهب 

ي  
ي مجال النقد ذات طبيعة رائدة، بما فن

بعض أعمالها فن
ذلك بحثها عن "صورة مسلمي جنوب آسيا للغرب كما  
ة   الفبى ي 

فن الرحالت  روايات  ي 
فن موصوف  هو 

و"تأث حادث  االستعمارية"،  الروايات    11/ 9ب   عىل 
الباكستانية" أدب    الخيالية  عىل  االستعمار  و"تأثب  
ة باللغة األردية."  السب 

 

  الشعر األردي للشعراء الهندوس 
ة الف   جوانب من سير

ا   نبر النبوية  ة  السب  من كتابات  رائعة  الهندية، مجموعة  القارة  لشبه  كة 
المشبى اللغة  األردية، وهي  اللغة  أنتجت 

. تناقش الباحثة الجوانب  وشع ن ن وغب  مسلمي  ية شعًرا دينيا من تأليف شعراء مسلمي  را. تضم هذه المجموعة البر
شعراء   وأحبها  بها  وأشاد  صورها  وسلم( كما  عليه  هللا  )صىل  محمد  سيدنا  رسولنا  وشخصية  بحياة  الخاصة 

ة االستعمار. كما يسلط الضوء ع ي شبه القارة الهندية خالل فبى
ىل البيئة االجتماعية والثقافية للحضارة  الهندوس فن

ايد   ن ي غذت أجواء من التعايش والتسامح بشكل عام وعىل الرغم من االنقسام السياسي المبى
اإلسالمية الهندية التى

ام المتبادل والقبول. ونتيجة لذلك ، كان هناك   البلدين االحبى ي كال 
، أظهر المثقفون فن ن ن الهندوس والمسلمي  بي 

ي عن الرسول الكريم سيجنا محمد صىل هللا عليه وسلم. عدد كبب  من ا
لشعراء الهندوس الذين ألفوا الشعر الديتن

ا عن حبهم الشديد وإخالصهم له. تركز هذه الورقة عىل  
ً
وا أيض فلم يدركوا عظمة الرسول الكريم فحسب، بل عبر

ي ألهمت الشعراء الهندوس وحفزتهم عىل اال 
ة النبوية التى ة النبوية. عوامل وجوانب السب  اف بأهمية السب   عبى
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ة أحمد   الدكتورة نض 

 أستاذ مشارك
 قسم علوم القرآن والسنة 

يا ن  الجامعة اإلسالمية العالمية مالب 
ي علوم القرآن والسنة  

ة عىل الدكتوراه فن حصلت د. نضن
يا. قامت بتدريس   ن من الجامعة اإلسالمية العالمية بمالب 
ة النبوية   دورات تتعلق بمختلف العلوم القرآنية والسب 
المقررات  من  للمعرفة وعدد  والوجي كمصدر  يفة  الرسر
افية األخرى عىل مستوى البكالوريوس والدراسات   اإلرسر

س لدراسات العليا.  هان  البر مجلة  تأسيس  ي 
فن اعدت 

ي الجانب البحث تضمنت اهتماماتها  
القرآن والسنة. فن

ربط الدراسات اإلسالمية بالعلوم االجتماعية. تتضمن  
مشاريعها ومنحها البحثية حالًيا موضوعات حول المرأة  
ية. إضافة   ن والقرآن بتمويل من وزارة التعليم العاىلي المالب 

وع مجتمىعي  تركز د. نضن   ذلكعىل  
ة اهتمامها عىل مرسر

تطوير   وع  مرسر وهو  الحكمة"،  عن  "الباحثون  بعنوان 
وحدة يركز عىل تعليم حكمة القرآن ألطفال المدارس  

 (. 2020-2019الثانوية )

 

  عيون الصحابة
 
 الشخصية المحمدية ف

ي عيون الصحافة من خالل  
تقييم آراء الصحابة  تحاول هذه الورقة تسليط الضوء عىل الشخصية المحمدية فن

ي )صىل   ي قدمها الصحابة أنفسهم حول خصائص وصفات وشخصية النتر
المستمدة من األحاديث ذات الصلة التى

مذي لتحليل   ي كتاب "الشمائل المحمدية" للبى
ا فن
ً
يفة. تبحث هذه الورقة أيض ة النبوية الرسر هللا عليه وسلم( والسب 

ا من ا
ً
ي تم جمعها سابق

ا إىل كيفية انتقال  العبارات النصية التى
ً
ة النبوية. ستتطرق هذه الورقة أيض لحديث والسب 

ي مجتمعات إسالمية مختلفة بطرق  
هذه التصورات األصيلة عن الصحابة إىل األجيال الالحقة وكيف تطورت فن

ا  
ً
ي صىل هللا عليه وسلم قد شكلت بالفعل إىل حد كبب  تعريف ا  متنوعة. تستنتج الورقة أن نظرة الصحابة للنتر

ً
جديد

ية والفهم المستقبىلي العام لألمة اإلسالمية. 
 للحياة البرسر
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 األستاذ هشام نورين

اتيجيةالمدير التنفيذي إلدارة   والمشاري    ع  االسبى
ي مؤسسة قطر 

 قسم تنمية المجتمع فن
األستاذ هشام نورين مرتبط بمؤسسة قطر عىل مدى 

تغيب    وكيل  لقد كان  الماضية.  العرسر  يقود  السنوات 
ي والتحول من خالل مراجعة وتوسيع   اتيخر ن االسبى التمب 
مساهمة   تدعم  ي 

التى التأثب   عالية  المشاري    ع  نطاق 
ي رؤية قطر الوطنية. 

 المؤسسة فن
ي أكبر من    20يمتلك هشام أكبر من  

ة فن   4عاًما من الخبر
ي  
التى تعزيز األعمال  ي قيادة مبادرات ومشاري    ع 

قارات فن
ي كبب   اتيخر  . كان لها تأثب  اسبى

الهندسة   ي 
فن البكالوريوس  درجة  عىل  حاصل  هشام 

  ، تورنتو  ي 
فن وبوليتان  مبى تورنتو  جامعة  من  الصناعية 

من   التنفيذية  األعمال  إدارة  وماجستب    HECكندا 
Paris  ي . تركز اهتماماته المهنية عىل تطوير اتيخر   االسبى

وع   والمرسر  ، ي وتنفيذها  اتيخر نموذج    االسبى ومراجعة   ،
. تشغيل األعمال ، و   التأثب  االجتماعي

 

ة  يفةالنبوية الَّش  المشاري    ع الرقمية للسير
ن وغب    المسلمي  لدى  السالم  ي فهم حياته عليه 

بالغة فن أهمية  ة سيدنا محمد صىل هللا عليه وسلم  كانت لسب 
ة   ، فقد أظهرت األبحاث أن توثيق السب  ن ي حياة المسلمي 

ي صىل هللا عليه وسلم فن . ونظًرا لمركزية دور النتر
ن المسلمي 
ي  النبوية 

ي السنوات التى
ي أيامه عليه السالم وفن

ا ألساليب البحث والتواصل بالزمان والمكان. فن
ً
يجب أن يتطور وفق

خالل   من  ثم  والشعر،  القصص  خالل  من  ورواية  شفاهة  من  النبوية  ة  السب  عىل  الحفاظ  تم  وفاته،  أعقبت 
 مع انتقال التكنولوجيا 

ً
. الهدف    المخطوطات، ومع تطور المطبعة إىل الكتب، ومؤخرا الحديثة إىل الفضاء الرقمي

ة   السب  لروية  الحديث  العض  ي 
الرقمية والتكنولوجيا فن الورقة هو استكشاف كيفية استخدام األدوات  من هذه 

ي تمت تجربتها أو 
نت لتحديد المشاري    ع والمبادرات المختلفة التى الناس. تم إجراء البحث عبر اإلنبى النبوية إىل 

ة النبوية . تشب  النتائج إىل أن تحويالت هذا المحتوى إىل الفضاء الرقمي  تنفيذها إلجراء تحول رق  مي ورقمنة السب 
ي يتم تسجيلها بتنسيق  

إما اتخذت شكل إعادة تجسيد المحتوى القديم إىل تنسيقات جديدة، مثل القصائد التى
ا ابتكارات جديدة تم اع

ً
ونية. وهناك أيض ي صورة كتب إلكبى

تمادها إلعادة رسد والتعامل سمىعي وبضي أو الكتب فن
التكنولوجيا   وتطبيقات  التفاعلية  والخرائط  ي 

اضن االفبى والواقع  المعزز  الواقع  باستخدام  النبوية  ة  السب  مع 
ة النبوية وستبقى   المختلفة. مع استمرار تطور أشكال االتصال، سوف تتطور طرق جديدة ومبتكرة إلنتاج السب 

ين. كميدان علمي وكمجموعة من المعرفة   ذات أهمية واهتمام كبب 
 

  




