
  

Theology – Humanities – Social Sciences 

 

The First Meeting: Dynamics of Religion in Modern Contexts   

September 18, 2016 - 06:00  P.M. 

  

Positioning contemporary theology in the framework of intellectual currents and social 

transformations constitutes a common ground for both presentations. Although approaches differ, 

their engagement with dialogue invites to explore congruencies and conjunctions. Both scholars 

expose their proper viewpoints concerning vital issues of their choice, and discuss the inherent creative 

and critical potential for their theologies. They may also consider, or critically evaluate, the impulse 

offered by humanities and social sciences. Our series of encounters intends to encourage dialogue 

among theologies and between intellectual traditions.  

 

 

Dr. Sonia Lotfy (Lecturer at the Department of Islamic Studies for girls at Al-Azhar 

University) 

Tradition and the necessity of renewal – The case of Islamic Theology (’Ilm Al-Kalam) 

The contribution discusses renewal and reform of the Islamic discourse. A challenging issue, it 

preoccupies contemporary Al-Azhar as an institution and as a university, through its initiatives and 

analytical approaches. Interested in defining the epistemic and doctrinal context of renewal and how 

it is related to a conceptual reassessment of Tradition, she questions the range of “renewal”. Does it 

mean creating a new tradition, or rereading and rediscovering an established tradition along with 

reconsidering its social and intellectual authority? The rationalist tradition of theology (’ilm al-kalam) 

here illustrates Sonia Lotfy’s approach to the problem of a deliberate and programmatic renewal.  

 

 

Prof. Dr. Reinhold Bernhardt (Theologische Fakultät, Universität Basel) 

Contemporary Issues of Theology: Women in Christianity 

The presentation focusses on the role of women in the Christian churches, especially on ordination of 

women. Why was it possible to grant women spiritual authority in Protestantism but not in other main 

denominations of Christianity, like in the Roman Catholic and the Orthodox Churches? 
 



 
The Second Meeting: Pluralism and the principles of religious ethics   

November 6, 2016 - 06:00  P.M. 

 

Positioning contemporary theology in the framework of intellectual currents and social 

transformations constitutes a common ground for our series of lectures and debates. If we understand 

pluralism as the principal acknowledgment of factual plurality in social, cultural and religious matters, 

the challenge implied concerns, at least, our concepts of truth, human rights or justice. Both scholars 

expose their proper viewpoints concerning vital issues of their choice, and discuss the inherent creative 

and critical potential for their theologies. They may also consider, or critically evaluate, the impulse 

offered by humanities and social sciences and therefore have chosen to approach this evening’s issue 

from the perspective of human rights. 

 

Prof. Dr. Abdullah Al Naggar (Dean of Higher Studies Faculty at Al-Azhar University)  

Towards a new articulation of Human Rights - Based upon negotiation and relying on the ethical 

principles delivered by the guidance of Islam 

From the very beginning of life, the human being enjoys recognized rights concerning the individual 

and all aspects of its material conditions, based on the relational equilibrium between right and 

responsibility, or between claim and obligation. Although this concept is perfectly suitable for the 

rational mind that understands the logic of this interdependency, the purpose of affirming these rights 

is often not served. Perhaps even the opposite of what was intended occurs, in particular when one 

side of this relation is unable or unwilling to fulfil its liabilities. Claiming rights may then turn into a 

mechanism of restricting rights, of depriving the most precious property – freedom – and destructing 

livelihood. The idea of negotiating rights is responding to the compelling force of this disequilibrium, 

it complies with the significance of rights serving humanity and endorses the principle of taking after 

having given. This idea, despite existing in Islamic jurisprudence, is often ignored in the course of 

claiming one’s rights, because it negates infringement expelling one side from the relationship. 

Whether its fundament mainly is ethics or Islam, its remains a strong cause that can be firmly rooted 

in Islamic jurisprudence and the guidance it offers. 

 

Prof. Dr. Friedrich Wilhelm Graf  (München) 

In Praise of Distinctions. Some theological remarks on religious pluralism 

Seen in a sociological perspective, religious symbols and theological ideas are very ambivalent 

phenomena. Religious beliefs can create strong, binding values, which can help to integrate an open, 

pluralistic society. At the same time, religious beliefs can lead to egomanical self-deification and turn 

into an unconditional will to dominate or into absolutizing one's own view of God and the world. In 

my lecture, I will try to explain strategies of theological self-limitation, and I shall try to explain that 

ideas of human rights exist in very distinctive religious traditions. So individual human rights can serve 

as a basic principle of religious ethics.  

 



  

The Third Meeting: The political dimension of religions 

December 4, 2016 - 06:00  P.M. 

  

Positioning contemporary theology in the framework of intellectual currents and social 

transformations constitutes a common ground for our series of lectures and debates. For this third 

meeting, we invite to discuss the political role of religion. As this is a contested issue in many parts 

of the world, the particular contexts, here in Germany and Egypt, inform specific questions 

concerning social responsibility, jurisdiction, and the relationship between state and religion more 

generally. In this meeting, the two scholars discuss religious approaches to the “other” i.e. adherents 

of another faith or conviction, and consider the means and potential that religions offer as a 

contribution to give shape to cohabitation and understanding, or to avoid and resolve conflict. 

 

Dr. Muhammad Abdel Fadel Abdel Rahem 

Researcher in comparative religion at Al Azhar University, a member of the Dialogue Center 

Freedom - between religious recognition and authoritative application. 

Nowadays, one hardly finds two converging opinions about the principle of liberty as a fundamental 

human right, and assessments concerning the definition of freedom and the ways of practicing it 

differ greatly. There is a huge and painful gap between human logic and social rules, which stand for 

the necessity to preserve the identity of people, and the religious principle of acknowledging the 

liberty of others to practice their convictions. The religious idea of freedom mostly appears in the 

framework of elitist discourse attempting to reconcile between religious concepts and the 

contemporary notion of human rights. The Islamic response to the notion of freedom of belief has 

gone through a remarkable development during the last decades by exploring and elaborating, in the 

light of the current dynamics of human thought, the potential of flexibility offered by the sharia.   

 

Prof. Dr. Ansgar Kreutzer (Linz University) 

Social conflict and religion. Argument for a theology of recognition.  

Religious conflicts attract attention all over the world. On closer inspection we may often perceive 

their social dimension. Struggle articulated in terms of religious truth often conceals that people are 

fighting mainly for recognition. From a theological point of view, we argue here that the Christian 

religion, just like other religions, contains specific intellectual and dogmatic resources that allow 

promoting recognition. Religion(s) may thus contribute to build the culture of recognition that we 

need urgently as a tool for pacifying societies consumed by internal conflict. It is our intention here 

to introduce to a theology of recognition. 



 

The Fourth Meeting: Does the Text Speak?  Exegesis, its Requirements and 

Impact  
 April 9, 2017 - 06:00  P.M. 

  

Interpretation and explication of the Holy Scripture accompany its reception from early on. While 

methods and perspectives gradually evolve, discourse about its premises, requirements, implications 

and effects may unfold, too. In many cases, exegesis reflects tendencies and ideas current in 

Humanities as well as sciences, and it manifests the need to establish or enhance the relation between 

the Scripture and contemporary issues. This meeting invites to look at historical and contemporary 

exegesis from a learned Christian and Islamic perspective, to explore common grounds, highlight 

differences and explicate specific backgrounds.   

 

 

Prof. Dr. Abdelfattah Abdelghani al-Iwwari 

Principles of the Interpretation and Explication of the Text and its Implication for the 

Society and Contemporary Matters 

 

As the interests of living beings in life constantly renew and change, people need to know the norms 

of the sharia in devotional, common-life and transactional aspects. Sharia texts permit those equipped 

with diligence and consideration to extract a new doctrine that refers to the needs of people in their 

real lives. This was taken into account by the legislation since the time it was revealed to the Prophet 

(ṣ), as the significance of the texts of Quran and Sunna is characterized by flexibility. In what regards 

norms and legislations, significance is suppositional, even if they are set absolute. Norms are obtained 

from the literal meaning and the conceptual signification of the text, from the content of the speech 

as well as its tone, and from the analogy of equals as well as the analogy of the superior. 

 

 

Dr. Andreas Mauz 

Biblical exegesis and literary theory: The case of St. John on Patmos as Revelation narrative  

 

Contemporary Biblical interpretation is characterized by a wide range of exegetical methods. While 

some of them can easily be combined others cause controversies – depending ultimately on a specific 

understanding of the Scripture's theological authority. Against this background the talk focuses on a 

type of exegesis informed by literary theory. Drawing especially on resources from narratology it 

concentrates on the Biblical text as text. The case of St. John's Revelations of Patmos Island 

(Revelation, Ch. 1), regarded as revelation narrative, allows to highlight the dogmatic traditions 

shaping readings of that very chapter. 

 



  

 "االجتماعية العلوم – اإلنسانيات – الشرعية "العلوم

 
 : األولاللقاء 

 ديناميكية األديان في السياق المعاصر
 الساعة السادسة مساء   2016أيلول  18 

يشكل موقف الدراسات الدينية المعاصرة من االتجاهات الفكرية والتغيرات االجتماعية المعاصرة بديناميكيتها قضية جامعة 
للمحاضرتين. ولذلك فهي تعد موضوعا  جيدا  للحوار. وفي هذا اإلطار، نرغب في منح باحثي الدراسات الدينية فرصة  إلبداء 

قة والنقدية للدراسات الدينية مع األخذ بعين االعتبار رأيهم في القضايا الحيوية المعاصرة ، بما يمكنهم من إدراك القدرات الخّلا
المواقف النقدية للعلوم االجتماعية واإلنسانية من تلك القضايا. ونحن نرى في ذلك فرصة  سانحة  من أجل دعم تناول الدراسات 

 م تعريف باحثي الدراسات الدينية في ألمانيا باألطروحات المعاصرة فياإلسّلمية للقضايا المعاصرة باتجاهاتها واشكاالتها ودع
 الفكر اإلسّلمي. 

 )مدرسة بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات بجامعة األزهر(  الدكتورة سونيا لطفي
  علم الكالم نموذجا   -التراث وضرورة التجديد 

تتناول الورقة البحثية قضية التجديد واصّلح الخطاب اإلسّلمي كأحد التحديات والتوجهات الحالية التي يولى األزهر مؤسسة 
وجامعة في عهده الجديد زمام مبادرتها وتحديد سياقاتها. وهي تطرح عددا من األسئلة الّلزمة والحيوية لتعريف مفهوم التجديد 

مقصود باحثة في فرضية وآليات التغيير المنشود. وهل ال -نطاق عملية التجديد  -مفهوم التراث في سياقه المعرفي العقائدي و 
به انتاج تراث جديد أم اعادة قراءة واكتشاف التراث القائم والنظر في سلطته المعرفية والقيمية الحكمية مع وضع معايير للحكم 

الباحثة علم الكّلم كنموذج ومدخل لتفسير وتوضيح رؤيتها  على دعاوى التجديد من منظور ديني عقائدي. ولقد اختارت
 التجديدية. 

 البروفيسور راينهولت بيرنهاردت )كلية الالهوت، جامعة بازل( 
 قضايا الهوتية معاصرة: المرأة في المسيحية 

ء سلطة ن ممكنا  منح النساتركز الورقة المقدمة على دور المرأة في الكنيسة المسيحية وخاصة على ترسيمها كنسيا . ولماذا كا
روحية في الكنيسة البروتيستانتية بينما يختلف األمر في الطوائف األخرى المسيحية الرئيسية كما هو الحال عند الكنيسة الكاثوليكة 

 الرومانية وفي الكنيسة األرثوذوكسية؟



  

 :اللقاء الثاني
  الدينية األخالقية والضوابط لتعدديةا
 مساء   السادسة الساعة 2016( الثاني تشرين) نوفمبر 6

 ندواتنا لسلةلس جامعة قضية المعاصرة االجتماعية والتغيرات الفكرية االتجاهات من المعاصرة الدينية الدراسات موقف يشكل 
ذا. ونقاشاتنا  على يكمن التحدي فإن والدينية والثقافية االجتماعية للشؤون التعددي الواقع على للتعرف كمبدأ التعددية فهمنا وا 

 احثيب منح في نرغب اإلطار، هذا وفي. االجتماعية الممارسات أو اإلنسان حقوق أو الحقيقة عن مفاهيمنا تضمين في األقل
قة القدرات إدراك من يمكنهم بما المعاصرة، الحيوية القضايا في رأيهم إلبداء فرصة   الدينية الدراسات  للدراسات ديةوالنق الخّلا
 من القترابا خيارهم كان ولذا. القضايا تلك من واإلنسانية االجتماعية للعلوم النقدية المواقف االعتبار بعين األخذ مع الدينية
 .اإلنسان حقوق زاوية خّلل من العلمية األمسية هذه قضية

 (االزهر بجامعة العليا الدراسات لكلية االول العميد) النجار عبداهلل. د.أ
 هدى نم المستوفاة االخالقية الضوابط لىإ وتستند التداول على تقوم االنسان لحقوق جديدة صياغة نحو

  سالماإل
 بين ربطي الذى التعادل على قائمة الحياة، بداية ومنذ المادية والمجاالت الشخصية الجوانب في لإلنسان المقررة الحقوق ظلت
 بين لجمعا يرى الذى العقل منطق مع المفهوم هذا انسجام ورغم واحدة، عّلقة في والمديونية الدائنية بين ويجمع والواجب الحق

 في خاصةوب منه يرجى ما عكس يثمر وقد الحقوق، تقرير من المنشودة الغاية يحقق ال حاالته من كثير في أنه إال األمرين،
 وهو يملك ما أعز وسلبه لسحقه أداة الى الحق يتحول وهنا بالتزاماته، الوفاء عن العّلقة طرفي أحد فيها يعجز التي الحاالت
 مسار وتصويب ،الخلل هذا جبر على تقوم الحقوق في التداول وفكرة. المال من حياته يقيم ما على جبرا   االستيّلء وربما حريته
 تشريعال في موجودة أنها مع الفكرة وهذه القبض، قبل والبذل األخذ، قبل العطاء مبدأ يدعم بما البشر، خدمة في الحقوق

 بأحد يجحف الذى الشطط ذلك من ينقيها الذي األمر الحقوق، استعمال تقويم في أحد منها يستفيد وال غالبا ، ُتهمل اإلسّلمي،
 لتشريعا مصادر من اصيلة مستندات على يقوم قويا   أساسها أن إال اسّلميا   وسندها أخّلقيا   قوامها كان سواء  . العّلقة طرفي

 .المصادر  تلك في الداللة وجوه تقيده وما اإلسّلمي

 (ميونيخ) غراف فريديريش فيلهلم. د
 الدينية التعددية في الدين علوم من تعليقات - االختالف مديح في
 ملزمة   قيما   خلقت أن الدينية للمعتقدات يمكن. التناقض شديدة ظاهرة   اجتماعي منظور من الّلهوتية والمفاهيم الدينية الرموز تعد

 إلى تؤدي أن ةالديني للمعتقدات يمكن نفسه، الوقت وفي. مفتوح تعددي مجتمع دمج على تساعد أن يمكن بدورها والتي وقوية،
  في. عالمال وعن اهلل عن خاصة نظر وجهة فرض إلى أو للهيمنة مشروطة غير إرادة إلى تتحول وأن أناني بشكل الذات تأليه

 تتواجد إلنسانا حقوق حول األفكار أن توضيح  سأحاول كما الّلهوتي، الذاتي التقييد استراتيجيات أشرح أن سأحاول محاضرتي،
 .يةالدين األخّلق  مبادئ من أساسيا   مبدءا   تشكال أن الفردية اإلنسان لحقوق يمكن لذلك. جدا   مميزة دينية تقاليد في



  

 

 :اللقاء الثالث
 لألديان السياسي البعد

 مساء   السادسة الساعة 2016( األول كانون)ديسمبر 4
 

 ندواتنا سلةلسل جامعة قضية المعاصرة االجتماعية والتغيرات الفكرية االتجاهات من المعاصرة الدينية الدراسات موقف يشكل
 نواحي في ليهاع متنازع قضية هو الدور هذا وكون. للدين السياسي الدور مناقشة إلى هذا، الثالث لقاءنا في وندعوكم. ونقاشاتنا

 صّلحيتهاو  االجتماعية المسؤولية بشأن محددة أسئلة تطرح ومصر، ألمانيا في هنا المعينة، السياقات فإن العالم، من كثيرة
 سبيل على راآلخ قضية نحو دينية مقاربات باحثانا يناقش اللقاء، هذا في. عام بشكل والدولة الدين بين والعّلقة القضائية،

 أو والتفاهم، ايشالتع تجسيد في كمساهمة األديان توفرها التي واإلمكانيات الوسائل في والنظر آخر، دين أو معتقد إتاباع المثال
 .النزاعات وحل لتجنب

 الحوار مركز عضو األزهر، بجامعة األديان مقارنة في باحث - الرحيم عبد الفضيل عبد محمد. د
  السلطوي والتطبيق الديني االعتراف بين الحرية

 وضوابط لحريةا حدود على اثنان يتفق يكاد وال أصيل، إنساني كحق الحرية مبدأ إقرار على العصر هذا في اثنان يختلف يكاد ال
 من الهوية على اظالحف بوجوب يقضي الذي والمجتمعي اإلنساني المنطق بين البشرية منها تعاني كبيرة فجوة فهناك. تطبيقها
 بشكل يةالحر  مبدأ مع الديني فالتعاطي. أخرى ناحية من قناعاته ممارسة في اآلخر بحرية يقضي الذي اإللهي والمبدأ ناحية
 نساناإل حقوق ومفاهيم الدينية المفاهيم بين ومقاربات مقارنات من الدينية النخب به قامت ما إطار في إال يظهر لم عام

 والفكرية ةاألكاديمي الساحة على األخيرة اآلونة في ملحوظ بشكل االعتقاد حرية لمبدأ اإلسّلمي التعاطي تطور ولقد. المعاصرة
 يقبل يعد مل فكري تقدم من اإلنساني الواقع فرضه لما ونتيجة مرونة، من اإلسّلمي التشريع مبادئ عليه تحتوي ما بفضل

 .  القديم التعاطي

 (لينز جامعة) كرويتزر أنسغار البروفيسور
 باآلخر االعتراف أهمية في أطروحة - والدين االجتماعي النزاع
 النزاع إن. جتماعياال بعدها اكتشاف غالبا   نستطيع إليها مقرابة وبنظرة. العالم أنحاء جميع في االنتباه الدينية النزاعات تجذب

 وجهة من. همب االعتراف أجل من أساسا   يكافحون األشخاص أن األحيان من كثير في يخفي الديني، الحق على القائم المفصلي
 هذا تعزيزب تسمح محددة وعقائدية فكرية موارد لديه أخرى، أديان مثل تماما المسيحي، الدين أن هنا نقول فإننا الهوتية، نظر
 لتهدئة داةكأ األمر لهذا ماسة بحاجة أننا حيث االعتراف ثقافة بناء في المساهمة لألديان يمكن وبالتالي. االعتراف من النوع

 .االعتراف الهوت بعلم ُيعرف ما تقديم هنا وغايتنا. الداخلي النزاع ينهكها التي المجتمعات



 

 

 :الرابعاللقاء 
 هل يتحدث النص؟ التفسير، متطلباته وآثاره

 الساعة السادسة مساء    2017أبريل/ نيسان  9

 
تفسير وتأويل النصوص الدينية المقدسة يتزامن مع استقبالها في وقت مبكر. ومع تتطور األساليب ووجهات النظر، يتكشف 
تدريجيا  الخطاب حول ثوابتها ومتطلباتها وآثارها وتأثيراتها أيضا . وفي كثير من الحاالت، يعكس التفسير االتجاهات واألفكار 

نية وكذلك العلوم التطبيقية، مما يظهر الحاجة إلى إقامة أو تعزيز العّلقة بين النصوص المقدسة المعاصرة له في العلوم اإلنسا
سّلمي، واستكشاف  والقضايا المعاصرة. ويدعو هذا اللقاء إلى النظر إلى التفسير التاريخي والمعاصر من منظور مسيحي وا 

براز الخلفيات   .المحددة لمسارات الخطابأسس مشتركة، وتسليط الضوء على االختّلفات، وا 
 

 أ. د.  عبد الفتاح عبد الغني العواري
 ضوابط تأويل النص وتفسيره وأثر ذلك على المجتمع وقضايا العصر

 
لما كانت مصالح األحياء في الحياة متجددة غير ثابتة وكان الناس في حاجة ماسة لمعرفة أحكام الشريعة في سائر أمور حياتهم 

ى معامّلتهم وما يجد لهم من امر فإن الناظر في النصوص الشرعية مادامت توفرت لديه أهلية النظر التعبدية والعادية وف
واالجتهاد يمكنه أن يستنبط فقها  جديدا  تعالج به قضايا الناس في الواقع الذى يعيشونه وهذا أمر راعاه التشريع حتى زمن تنزله 

عات ران والسنة دالالتها تتسم بالمرونة فما يتعلق منها باألحكام والتشريعلى الرسول الكريم صلى اهلل عليه وسلم ونصوص الق
داللة ظنية وان كانت قطعية الثبوت فكما تؤخذ األحكام من منطوق النص تؤخذ من مفهومه كذلك وما يؤخذ من فحوى الخطاب 

  .اس األولوييؤخذ مثله من لحن الخطاب وما يؤخذ من طريق القياس المساوي يؤخذ مثله من طريق القي
 

 د. أندرياس ماوتس
 تفسير الكتاب المقدس والنظرية األدبية: حالة روي وحي القديس يوحنا في جزيرة بطمس

 
يتميز تفسير اإلنجيل المعاصر بطائفة واسعة من األساليب التأويلية. في حين أن بعضها يمكن الجمع بينها بسهولة إال أن 

مفهوم النص من ناحية سلطته الّلهوتية. في ظل هذه الخلفية، يركز النقاش على نوع بعضها اآلخر يسبب إشكاليات ترجع إلى 
من التفسير توجهه منهجيا  النظرية األدبية. ونناقش النص اإلنجيلي على اعتباره نصا  أدبيا ، باعتماد المراجع المأخوذة من علم 

(، التي تعتبر كسرد للوحي، تسمح بتسليط الضوء 1لفصل السرد. إن حالة رؤى القديس يوحنا في جزيرة بطمس )سفر الرؤيا، ا
 .على اآلثار العقائدية مما يشكل قراءات لهذا الفصل من الكتاب المقدس
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