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وعند النظر يف مناهج هذه الكلّيات (ما عدا برنامج الدراسات اإلسالمية)،
نالحظ أنّ مناهجها تتبع الرباديغم األشعري املذهبـي الكالسيكي .ويدّرس بعض
أساتذة هذه اجلامعات يف املساجد واجلمعيات خارجها كذلك .وهتتمّ هذه
اجلامعات بالربامج الشرعية إالّ أنّ بعضها توسّع ليشمل برامج أخرى ،مثل برنامج
اإلدارة العامّة يف جامعة األوزاعي.
وسنركّز يف هذا القسم على املناهج الدراسية ألربع جامعات هامّة يف تدريس
الشريعة وهي ذات اتّجاهات خمتلفة :جامعة بريوت اإلسالمية ،وكلّية الدعوة
اجلامعية ،وكلّية اإلمام األوزاعي ،وجامعة طرابلس ،عالوةً على مجعيّة اإلرشاد
()0
واإلصالح اليت لديها برنامج تعليم ولكنّها ليست جامعة.
ّأوالً :جامعة بيروت اإلسالمية
رغبةً منهم يف احلصول على املشيخة ،اعتاد اللبنانيون السُّنّة من أهل بريوت
أن يذهبوا بشكل عامّ إىل األزهر مبصر أو سوريا  -دمشق حتديدًا  -إىل أن
تأسّست جامعة بريوت اإلسالمية يف عام  ،0928وذلك يف عهد املفيت حسن
خالد ،وكان امسها "كلّية الدعوة اإلسالمية" آنذاك ،واتّخذت مقرًّا هلا مبىنً صغريًا
بالقرب من دار الفتوى .ويف عهد املفيت حممّد رشيد قبّاين ،يف العام  ،0991متّ
عقد اتّفاق أكادميي بني هذه الكلّية وجامعة األزهر يف مصر ،قضى مبعادلة شهادة
كلّية الدعوة بالشهادة اليت مينحها األزهر خلرّجيي كلّية الشريعة والقانون يف مصر.
وقد تغيّر اسم اجلامعة آنذاك إىل "كلّية الشريعة اإلسالمية" .ويف العام  ،0990متّ
إنشاء فرعٍ للنساء يف الكلّية .ويف العام  ،0992حصلت كلّية الشريعة على
ترخيص من الدولة اللبنانية يقضي بكوهنا جامعة تعترف هبا وزارة التربية ،وقد
جُمعت حينها كلّية الشريعة اإلسالمية باملعهد العايل للقضاء الشرعي وكلّية الفنون
( )0تعتمد هذه الدراسة على حتليل مضمون املناهج الدراسية للجامعات األربع املذكورة ،وكذلك
الب املنخرطني يف برامج الشريعة والدراسات اإلسالمية.
على مقابالت عدّة مع األساتذة والط ّ
وبينما يوثّق هذا الفصل مجيع املراجع كما هو معهود يف الكتابة األكادميية ،لن يوثّق النصـوص
املدرسية املدرّسة وذلك ألنّ أغلبها مصوّر أو مكتوب خبطّ اليد لذا يصعب توثيقه.
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اإلسالمية وكلّية العلوم التطبيقية واملعهد اجلامعي للتكنولوجيا ،ومتّ حينها إنشاء ما
يسمّ ى جبامعة بريوت اإلسالمية .وتعدّ كلّية الشريعة يف جامعة بريوت اإلسالمية
املؤسّسة التعليمية التابعة رمسيًّا لدار الفتوى ،وعليه فإنّ الكثري من خطباء اجلمعة هم
خرّجيو هذه املؤسّسة التعليمية ،كما أنّ تكليفهم باإلمامة واخلطبة ال يكون إالّ من
خالل دار الفتوى ،وهذا يضمن ضبط الدار للخطب ورقابتها على اإلنتاج املعريف
الذي يتمّ يف صلوات اجلمعة .وبالتايل ،فإ ّن دار الفتوى يف هذه احلالة تتحكّم بإنتاج
العلماء من جهة من خالل كلّية الشريعة ،وخبطاهبم من جهة أخرى من خالل
حتكّمها بالتكليف للمساجد .طبعًا هناك خطباء آخرين ،خرّجيو برامج شرعية
أخرى ،وينتمون إىل مدارس عقدية وحركية خمتلفة.
اإلجازة

يف السنة األوىل يدرس الطالّب العديد من النصوص االبتدائية الكالسيكية،
ولكن  -مع منوّ التعاون بني جامعة بريوت اإلسالمية واملعهد العاملي للفكر
صف اختياري يف الفكر اإلسالمي املعاصر يف الفصل الثاين من
اإلسالمي  -أضيف ٌّ
سنتهم األوىل .أمّا الصفوف اإلجبارية فتشمل القرآن واللغتني العربية واإلجنليزية
والفقه وعلوم احلديث وفقه السرية وأصول الفقه والعقيدة وتاريخ التشريع واآلداب
ال إىل دراسة القانون .وحتاول العديد من الصفوف يف هذه املرحلة
اإلسالمية ومدخ ً
اجلمع بني التيّار الكالسيكي واألسئلة املعاصرة ،ومن أمثلة ذلك كتاب الشيخ حممّد
الغزايل فقه السرية النبوية وكتاب الشيخ حممّد عبد الوهّاب خالّف علم أصول
الفقه.
ويف السنة األوىل ،يتمّ تدريس الطالّب فقه العبادات ،وهو فقهٌ ال يتطلّب
االجتهاد وال يتغيّر بتغيّر الزمان واملكان باالتّفاق .وبالتايل ،فإنّ كتاب كفاية
األخيار للفقيه الشافعي تقي الدين احلصين هو املعتمد يف املدارس الكالسيكية
ف مع السلفية يف مسألة اعتماد مذهب واحد).
والتجديدية معًا (ولكن يوجد خال ٌ
ويف مادّة فقه السرية يتمّ تدريس كتاب الشيخ حممّد الغزايل فقه السرية النبوية.
و حياول الكتاب رواية السرية بلغة عصر الغزايل ،الذي عاش يف القرن العشرين،
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وهو مل يستخدم أسلوب التأريخ كما طغت العادة يف كُتب السَِّير ،لكن استخدم
صة .وكان مهتمًّا بإظهار الرسول حبياته اليومية
أسلوبًا حياكي الرواية أو الق ّ
وأوضاعه املادّية كونه كان فقريًا كادحًا ،وأملح إىل صراع احلضارات يف الكالم عن
الوثنية واإلسالم وسيادة احلضارة .كما أنّ الكاتب يقسّم سرية النيبّ  إىل
جمموعة فترات هي :من امليالد إىل البعث ،فترة الدعوة (جهاد الدعوة) ،اهلجرة
(مقدّ ماهتا ونتائجها) ،وتأسيس اجملتمع اجلديد ،والكفاح الدامي (فترة احلروب يف
املدينة) ،والطور اجلديد (استتباب األمور للنيبّ) .وامللحوظ من هذه التقسيمة
النظرة السياسية احلديثة للسرية النبوية ،مع استخدام مصطلحات العصر يف النظر
إىل التاريخ يف حماولةٍ جلعل السرية مرتبطةً بالواقع املعاش لطالّب الشريعة .ومع أنّ
الكتاب يقتصر على التحليل التارخيي ،إالّ أنّه يعترب األفضل من نوعه يف كلّيات
الشريعة لربطه التاريخ باحلاضر بشكلٍ سلسٍ يسهّل على الطالب إسقاطه على
الواقع .غري أنّ املشكلة تكمن يف تبسيط الكتاب للواقع التارخيي املعقّد ،وترسيخ
نظريّة أنّ التاريخ يسري باتّجاه واحد ( .)linearوال شكّ يف أنّ كون هذا الكتاب
يدرّس يف السنة األوىل أم ٌر يشاد به جلامعة بريوت اإلسالمية .وهذا خمتلف عن كثري
من اجلامعات العربية اليت ما تزال تكتفي بتدريس السرية النبوية البن هشام
(ت 802هـ) واليت نُظر هلا نظرة تقديس ،ممّا حال دون الوقوف موقف الناقد
البصري منها (الغروي.)34-40 :0992 ،
صف اختياري ،فيعتمد
أمّا مادّة الفكر اإلسالمي يف املرحلة األوىل ،وهو ٌّ
كتاب أزمة العقل املسلم لعبد احلميد أبو سليمان ،وهو أحد روّاد املعهد العاملي
للفكر اإلسالمي ومن العاملني على أسلمة املعرفة ،ويعدّ هذا الكتاب مهمًّا حيث
إنّه يشكّك يف املقاربة الكالسيكية للدين ويعتربها أحد أسس أزمة العقل املسلم.
ويبدأ أبو سليمان الكتاب بتفصيل األزمة العقلية اليت يعيشها املسلمون ،فيقسّم
ث هي )0( :التقليد ( )8والتغريب ( )4واملقاربة
املقاربات احلالية للعلوم إىل ثال ٍ
ت
اإلسالمية األصيلة .ويرى أبو سليمان أنّ مقاربات التقليد والتغريب مقاربا ٌ
حمكومةٌ بالفشل ،يف حني أنّ املقاربة الثالثة أكثر ديناميكية ،وهي مرتبطة باألصول
اإلسالمية وقادر ٌة على التعامل مع الواقع املتجدّد ،وذلك من خالل ثالثية الوحي
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والعقل والكون .ويرى أبو سليمان أنّ هدف هذه الثالثية استخالص مقاصد
األحكام والقيم اليت تديرها لتأطري مقارب ٍة علمي ٍة للواقع الذي يعيشه املسلمون.
ويعترب اختيار هذا الكتاب مفصليًّا ألنّ أبو سليمان ينتقد املنهج التقليدي الذي
تعتمده جامعة بريوت اإلسالمية يف العقيدة والفقه والقواعد األصولية ،وال يبدو
واضحًا كيف مجع واضعو املناهج التعليمية يف جامعة بريوت اإلسالمية بني هذا
النصّ وسائر املتون يف الصفوف األخرى .ويرى أبو سليمان ضرورة إعادة النظر
فيما يعترب اليوم املتون األصلية لتنقيتها من األدران التارخيية اليت أصابتها .ويكثر أبو
سليمان من استخدام علوم االجتماع والعلوم السياسية والتعليم والتكنولوجيا،
وذلك إلثراء النصّ مبا يتوافق مع املنهجية اليت يطرحها.
وبعد تقعيد املنهج واملقاربة اإلسالمية األصيلة ،يعمد أبو سليمان إىل الدعوة
إىل الوصل بني العلوم االجتماعية والعلوم الشرعية ،لكي ال تصبح العلوم
االجتماعية جمرّد إحصاءاتٍ وأرقامٍ تعمل خارج دائرة الوحي مبا ال ينفعه .مثّ يفصّل
يف أصول البحث االجتماعي وأصول الشريعة ،ويرى أنّ األصول تشترك على
املستوى األكرب كتحديد الواقع وح ّل مشاكل اجملتمع ،وإن كانت ختتلف يف
الفروع من حيث كيفية القيام باإلنتاج املعريف .مثّ يتعامل أبو سليمان يف الفصل
اخلامس مع اإلسالم والتعليم والتكنولوجيا والعلوم التجريبية.
وبشكل عامّ ،يُعترب هذا الكتاب مغايرًا للمنهاج العامّ جلامعة بريوت
اإلسالمية ،وبالتايل فهو إضافةٌ قيّمة تضيف أبعادًا معرفية للنظام التعليمي القائم،
كما أنّه يشرح العديد من املفاهيم الضرورية للطالب يف العامل احلديث .لكنّ
املشكلة األكرب يف الكتاب هي عدم ذكره للمصادر اليت أخذ منها املعلومات (ما
عدا اآليات القرآنية) ،ممّا يصعّب على الطالب البحث والتدقيق مبا يزيد عن مادّة
الكتاب ،وبالتايل يصعّب الفهم الكلّي للمقاربة اليت يطرحها أبو سليمان للتعامل مع
الصفوف األخرى.
ويدرس الطالّ ب يف مادّة العقيدة شرح شيخ األزهر برهان الدين إبراهيم
الباجوري (ت  )0221على املنت الشهري عند األشاعرة وهو منت جوهرة التوحيد
لإلمام اللقاين .ويتعامل املنت مع اإلهليات كأمساء اهلل وصفاته ،والنبوّات يف صفات
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الرسل ،والسمعيات اليت تشمل اإلميان باليوم اآلخر ،مع التفصيل يف مراتب
الصحابة واألئمّة والكلّيات اخلمس للفقه اإلسالمي وبعض أحكام اإلمامة وأسس
فلسفة األخالق مع القليل من التصوّف والسلوك .إالّ أنّ هذا املنت مكتوبٌ بلغة
نت
عصر اخللفاء والبيعات ال بلغة عصر اجلمهوريات واالنتخاب ،وبالتايل ،فهو م ٌ
ي بامتياز حياكي واقع دولة اخلالفة يف الزمن الذي كُتب فيه ،أكثر من حماكاته
نظر ٌ
للواقع الذي يعيشه الطالب والذي سيفيت حبسبه بعد خترّجه.
أمّا يف مادّة اآلداب اإلسالمية فيدرس الطالّب رسالة املسترشدين للحارث
نت يف كيفية هتذيب النفس حبسب آيات القرآن
بن أسد احملاسبـي ،وهو م ٌ
واألحاديث النبوية وقصص الصاحلني واألولياء ،وال يتناول الكاتب جانب علم
س مكمّ ٌل هلذا املنت حبسب علوم العصر ،وبالتايل ،فإنّ
النفس احلديث ،وال يتمّ تدري ٌ
الكتاب خيلق مجالياتٍ عقليةً يف ذهن الطالب دون وصلها بالعصر الذي يعيشه
بشكلٍ مُعاش.
وبالنسبة لصفّ أصول الفقه ،يتمّ تدريس كتاب العامل املصري حممّد عبد
الوهّاب خالّف علم أصول الفقه ،وهو الذي حياول اجلمع بني مدرسة التجديد
اليت أسّسها حممّد عبده واملدرسة الكالسيكية .ويرى وائل حالّق بأنّ خالًّفا كان
عالقًا بني عبده والعلماء الكالسيكيني بسبب كونه قاضيًا شرعيًّا وبروفسورًا يف
جامعة القاهرة ،وبالتايل ،فقد مثّل اجلمع بني املدارس الشرعية الغربية والشرقية
( .)Hallaq, 1999ويُ َعدّ كتاب خالّف من الكتب القصرية اليت تركّز على املصلحة
وتعتربها من أولويات الشريعة .ويقسّم خالّف املصاحل حبسب التقسيم الكالسيكي
إىل ) 0( :املصلحة املعتربة وهي تلك اليت صرّحت حبفظها النصوص كحفظ الدين
والعقل ) 8( ،واملصلحة املرسلة وهي تلك اليت منت بعد انتهاء الوحي من غري
ض معه )4( ،واملصلحة امللغاة وهي تلك اليت تناقض الوحي.
تناق ٍ
ويرى خالّف بأنّ حفظ املصلحة ضروريٌّ لوجود االجتهاد وبالتايل فهو
ساب ٌق للقرآن والسنّة ،إالّ أنّ االرتباط بني االجتهاد واملصلحة ال يكون إالّ يف
املسائل اليت سكتت عنها الشريعة ،وعلى هذا األساس تنبين مسألة إثبات املصلحة
والعمل على الوصول إليها ،وهي مسألة مبهمة يف كتابة خالّف .ويكمل خالّف
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بالقول إنّ روح النصّ جيب أن تُحفظ أكثر من ظاهره ،إالّ أنّه ال خيوض يف
الوسائل اليت ميكن توظيفها للحفاظ على روح النصّ ،ويقول وائل حالّق إنّ
خالّف مل يطوّر هذه النظرة إىل روح النصّ وكيفية جتسّدها يف الواقع ،وكيفية
التعامل مع األحكام اجلزئية يف ظلّ املقاصد الكلّية للنصّ القرآين (.)Hallaq, 1999
أمّا الكتب اليت يتمّ تعليمها بعد كتاب خالّف يف درجيت البكالوريوس واملاجستري،
فال تتعامل مع املقاصد إالّ باعتبارها جزئيةً يف الفقه اإلسالمي ،ال نظريةً مؤطِّرة
لكيفية اإلنتاج الفقهي.
وبشكل عامّ ،فإنّ السنة األوىل غنيّة بالتناقضات املنهجية بني الكتب ،فبني
كتاب خالّف وكتاب أبو سليمان من جهة ،واملتون الفقهية والعقدية من جهة،
يتبيّن أنّ هناك منهجني يتعامل معهما الطالّب .ومع أنّ خالّف يعظّم املصلحة
ويعتربها ممّا تدور الشريعة يف فلكه ،إالّ أنّ تدريس فروع الفقه يف املنهج ال يعتمد
على مقاربة خالّف ،ويؤدّي عدم تطبيق منهج خالّف إىل عدم فهمه ،وبالتايل إىل
ال لألصول ال
نسيانه .وألنّ كتاب خالّف يف أصول الفقه بسيط ويعترب مدخ ً
شارحًا هلا ،فإنّ االقتصار عليه مل ييسّر ملنهج خالّف أن ينتشر بني الطلبة .وينطبق
هذا على كتاب عبد احلميد أبو سليمان بالنسبة للقراءة النقدية للمتون التارخيية.
ففي حني يرى أبو سليمان أنّ تدريس متون عقائد األشاعرة مضرّ لكون هذه
املتون كتبت يف الردّ على طوائف كاملعتزلة وأهل الرأي ،يتمّ يف صفّ العقائد
تدريس جوهرة التوحيد اليت متثّل جوهر ما يعترض عليه أبو سليمان؛ ويف حني
يسلّط أبو سليمان الضوء على خماطر املادّية ،يتعامل منت اجلوهرة مع خماطر فلسفة
اليونان .ويظهر كلّ هذا االنقسام احلادّ املوجود يف منهاج التعليم يف جامعة بريوت
اإلسالمية؛ وهو انقسام يستمرّ يف السنني املقبلة من التعليم كذلك.
ففي السنة الثانية من مرحلة البكالوريوس ،يدرس الطالّب القرآن والعربية
واحلديث واملنطق والتفسري واألصول .وتبدأ يف هذه السنة دراسة قسم املعامالت
من كتاب كفاية األخيار ،ويتميّز هذا القسم باعتماده على التحليل النصّي للقرآن
والسنّة ،فيدرس من خالله الطالّب فقه البيوع والربا واإلجارة وغريها من األمور
االقتصادية .وألنّ الكتاب ألّف يف فتر ٍة مضت ،يغلب عليه طابع اجملتمع الزراعي،

مناهج برامج الشريعة والدراسات اإلسالمية يف لبنان

011

وال يُخاض فيه يف عقود االقتصاد احلديث وما يترتّب عليها من الفقه .كما أنّ
ب بالكلّية يف كالم احلِصين ،مع العلم بأنّ املصلحة عند
مفهوم املصلحة غائ ٌ
الكثريين (خالّف وغريه) من املفاهيم املؤطِّرة لفقه املعامالت.
ويتمّ تدريس صفٍّ اختياري يف األحوال الشخصية على الفقه احلنفي من
كتاب شرح خمتصر األحوال الشخصية حملمّد زيد األبياين ،ويتمّ فيه التعامل مع
مسائل اخلطبة والنكاح وشروطهما وأحكام النساء واملهور واملواليد والنفقات .ويف
النظر يف أسباب أخذ األحوال الشخصية من احلنفية ال من الشافعية ،نرى أنّ ذلك
يعود لقدرة الفقه احلنفي على التعامل مع املتغيّرات بشكلٍ أسلس لكون مدرسة
احلنفية مدرسة رأي ال مدرس ًة حديثية ،كما أنّ الفقه الشافعي يف األحوال
الشخصية مل يتمّ تقنينه بعد ،بينما متّ تقنني الفقه احلنفي إذ إنّه كان الفقه املعتمد يف
الدولة العثمانية ،ومتّ تقنينه يف ظلّها .وما تزال احملاكم الشرعية السنّية يف لبنان تطبّق
قانون العائلة العثماين الصادر عام  0907قبل سقوط الدولة.
ويف السنة الثالثة من مرحلة البكالوريوس ،يدرس الطالّب القرآن واألصول
ومناهج البحث واحلديث والبالغة والتفسري وفقه اجلنايات.
وتركّز صفوف مناهج البحث يف الكلّيات الشرعية على كيفية صياغة
األحباث الكالمية ،وهذا يعين بشكل أساس مهارات كتابة الرسائل البحثية وبعض
املهارات العملية ( .).Hallaq & Sa’ad ad-Din, n.dويتمّ تدريس كتاب الدكتور
يوسف مرعشلي أصول كتابة البحث العلمي وحتقيق املخطوطات .وجتدر اإلشارة
إىل أنّ مرعشلي حيمل شهاديت بكالوريوس وماجستري يف األدب العربـي
ودكتوراه يف الشريعة اإلسالمية ،وبالتايل ،فإنّ كتابه يركّز على التحليل النصّي يف
األحباث وكيفية التعامل مع األحاديث واآليات واملصنّفات ،دون اخلوض يف
أساليب البحث امليداين يف العلوم االجتماعية؛ فمن أصل  848صفحة
من الكتاب ،يقتصر مرعشلي على  83صفحة يدرّس فيها املنهج الوصفي
االستقرائي التحليلي ومنهج املالحظة واملنهج االرتباطي واملنهج التجريبـي وشبه
التجريبـي ،يف حني يركّز يف ما يقارب  811صفحة على األحباث الكالمية
التحليلية فقط ال غري.

016

الباب الثاني :ربط العلوم الشرعية مع العلوم االجتماعية واإلنسانية

ويف صفّ أصول الفقه يتمّ تدريس كتاب منهاج الوصول إىل علم األصول

لعبد اهلل البيضاوي ،ويعترب الكتاب مرجعًا يف التعامل مع العرف يف األصول
الشافعية .و تتعاطى دروس األصول مع املعايري الفقهية يف علم األصول والنصوص
اليت تُستقى منها الفرائض ،وتصحيح ما نقل عن النيبّ  أو تضعيفه ،وشروط
اإلمجاع.
أمّا يف جمال الفقه ،فيتمّ تدريس كتاب الفقه املقارن لعبد الفتّاح كبّارة ،والذي
يشرح املدارس الفقهية واللغوية يف احلضارة اإلسالمية ،وكيفية وقوع االختالف
بينها وما يف آداب االختالف .مثّ يعمد الكتاب إىل التفصيل يف أهمّ جماالت
اخلالف كالقرآن والسنّة واحلديث النبوي مبراتبه مثّ أصول الفقه .ويعترب الكاتب
هذا الباب تأسيسًا للمقارنة الفقهية بني املذاهب مع نبذ التعصّب واإلخالص للدليل
الشرعي .مثّ يقارن الكاتب بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي احلايل ،ويعمد إىل
طرح مسائل معاصرةٍ مرتبط ٍة بالعقارات واإلجيار لتطبيق هذه املقارنات؛ وهبذا يتميّز
الكتاب عن غريه بالتعامل الفقهي مع مسائل معاصرةٍ يف السياق اللبناين الذي
يعيش فيه الطلبة دون حماولة نقلهم إىل أوقات تارخيية ومواضع بعيدةٍ عن الواقع .أمّا
يف الفصل الثاين ،فيتمّ تدريس فقه اجلنايات من كتاب منهاج الطالبني لإلمام
النووي ،ويتمّ هذا من خالل تدريس الفصول التالية (واليت تسمّى كتبًا) :كتاب
القصاص ،كتاب البغاة ،فصل يف شروط اإلمامة ،كتاب الردّة ،كتاب الزنا ،كتاب
حدّ القذف ،وكتاب قطع السارق .ويعتمد الكتاب على التحليل النصّي املستنبط
من النصوص الشرعية يف زمانٍ كانت فيه دار اإلسالم واضحة املعامل ،وال يتردّد
النووي يف كتابه عن القول حبكم قتل املرتدّ ورجم الزاين وغريمها من أنواع
القصاص.
ويف السنة الرابعة من مرحلة البكالوريوس ،يتمّ تدريس التفسري ومناهج
البحث والترمجة واحلديث واملواريث واخلطابة ومقارنة األديان.
ويتمّ يف صفّ مقارنة األديان التركيز على العقائد املسيحية ،حيث تتمّ دراسة
األناجيل األربعة عالوةً على تاريخ املسيحية واجملامع والكنائس .كما يتمّ اخلوض
يف العقائد املسيحية من وجهة النظر اإلسالمية واملسيحية ،وحتديدًا األمور اليت
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خيتلف عليها املسلمون واملسيحيون كصلب املسيح وعقيدة التثليث وكيفية النظر
إىل عيسى املسيح يف ضوء ما ذكر سابقًا .وممّا ال شكّ فيه أنّ الصفّ يعمد إىل
إثبات صحّة اإلسالم وبطالن غريه ،ويظهر هذا يف نصّ الكتاب الذي يدرّس ويف
مراجعه اليت تشمل كتاب حماضرات يف النصرانية للشيخ حممّد أبو زهرة.
أمّا صفّ مناهج البحث فيعتمد على كتاب الدكتور صاحل معتوق أصول
كتابة البحث العلمي .ويقسّم معتوق البحث العلمي إىل مرحلة االختيار ومرحلة
التخطيط ومرحلة التنفيذ (أدوات البحث والتفتيش) ومرحلة الصياغة واإلخراج
الفنّي ومناقشة البحث .وال يذكر الكتاب أيًّا من طرق العلوم االجتماعية يف
البحث ،ويقتصر على املصادر األوّلية والثانوية واملراجع والتخريج والفهارس
وغريها من طرق البحث النصّي احملض.
ومن اجلدير بالذكر أنّ اجلامعة قد طلبت من د .مأمون طربيه تدريس مادّة
علم االجتماع اإلسالمي قبل عدّة سنوات وقد درّسها ملدّة أربع سنوات .ومل
تطلب اجلامعة منه االستمرار .وعندما سألته عن الفرق بينها وبني مادّة مدخل علم
االجتماع اليت يدرّسها يف اجلامعة اللبنانية ،أجاب بأنّها شبيه ٌة هبا ولكن يأخذ بعني
االعتبار حساسية بعض املواضيع .وفيما يتعلّق بتفاعل الطلبة مع هذه املادّة ،ذكر
أنّه كان هناك تفاع ٌل هامّ أكثر ممّا وجده لدى طلبة علم االجتماع يف اجلامعة
اللبنانية.
الماجستير

بينما هناك ثالثة برامج ماجستري هي :ماجستري يف الفقه املقارن ،ماجستري يف
الدراسات اإلسالمية ،وماجستري يف أصول الفقه ،سنتناول هنا االختصاصني األوّلني
فقط .ل قد ارتأت اجلامعة أنّ اإلجازة ال تفي وحدها بغرض الكلّية ،وبالتايل
"أنشأت مرحلة التخصّص ليتابع الطالب فيها دراسة معمّقة يف أحد اختصاصات
الشريعة" .ومدّة الدراسة يف مرحلة التخصّص سنة دراسية ،يُ ِعدّ الطالب بعد جناحه
فيها وبتقدير جيّد على األقلّ ،رسالة علمية يف سنة كاملة كحدٍّ أدىن ،وسنتني على
األكثر بطلب من املشرف وموافقته.
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ومن اجلدير بالذكر أنّ شروط االنتساب إىل برامج املاجستري ال تشمل فقط
احلصول على شهادة الليسانس يف الشريعة اإلسالمية ،ولكن أيضًا حفظ مخسة
أجزاء من القرآن الكرمي من األجزاء العشرة املطلوب حفظها يف مرحلة اإلجازة
العالية :من اجلزء األول إىل آخر سورة التوبة ،وأن ال يقلّ معدّل الطالب يف السنة
الرابعة عن سبعني يف املائة )0(.أمّا محلة اإلجازات من مجيع التخصّصات ما عدا
احلقوق فيُقبَ لون يف قسم الدراسات اإلسالمية شرط خضوعهم لسنة حتضريية
يدرسون فيها مقرّر السنة التحضريية للدراسات اإلسالمية؛ أمّا محلة اإلجازة من
كلّية احلقوق فيستطيعون االلتحاق بشعبة الفقه املقارن بعد خضوعهم لسنة
حتضريية يدرسون فيها مقرّر السنة التحضريية للفقه املقارن.
بالنسبة لربنامج املاجستري يف الفقه املقارن ،فقد وصفته اجلامعة بأنّه "يعدّ
الباحث الواعي والعامل املتبصّر يف األحكام الشرعية املستمدّة من األدلّة التفصيلية
من القرآن والسنّة واإلمجاع والقياس ،ومن أدلّة األحكام املختلف فيها
االستحسان ،واالستصالح ،وقول الصحابـي ،وشرع من قبلنا ،وعمل أهل
املدينة ،واالستصحاب .ويطلب من الباحث االطّالع على فقه أصحاب املذاهب
األربعة وغريها فيقارن بينها وبني ما رأى علماء القانون" )8(.ويتمّ تدريس املوادّ
التالية :إعجاز القرآن والبالغة النبوية ،وفقه الكتاب ،ودراسات آحاد األئمّة،
والقواعد الفقهية ،واالقتصاد اإلسالمي ،ومناهج البحث ،ومناهج املفسّرين ،وفقه
السنّة وبالغة النبوّة ،وحتقيق املخطوطات ،وآثار اختالف القواعد األصولية،
ومقاصد التشريع ،ودراسات تطبيقية يف كتب الفقه واألصول.
يف مادّة الفقه ،يتمّ تدريس نصوصٍ خمتارةٍ من تفسري القرطبـي
(ت 0874م) اجلامع ألحكام القرآن ،وتتعامل النصوص املختارة مع استنباطات
القرطبـي الفقهية من بعض آيات سورة البقرة .أمّا صفّ دراسات آحاد األئمة،
الب الوافدون من البالد العربية والذين يكون تقديرهم يف اإلجـازة
( )0يستثىن من هذا الشرط الط ّ
اجلامعية يف بلدهم "جيد" .وللتسجيل يف فرعي الفقه واألصول ،يشترط احلضور بنسـبة %21
واملشاركة يف مجيع االمتحانات ،وأن يكون املعدّل التراكمي يف السـنوات األربـع يف مـوادّ
التخصّص :األصول ،الفقه ،اللغة العربية وعلوم القرآن "جيّ ًدا جدًا" أي مثانون فما فوق.
(.http://www.biu.edu.lb/pages/majors/masters/requirements.php )8
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فينظر يف مشروع اإلمام حممّد بن إدريس الشافعي يف أصول الفقه ،وبالتحديد إىل:
( )0سريته واجلوّ العلمي السائد يف عصره )8( ،ومسامهاته العلمية واملصادر اليت
استقى منها علومه )4( ،وأصوله يف الفقه والفروع اليت بناها على تلك األصول،
( )3واألمور اليت أثّرت يف كتابات اإلمام الشافعي .أمّا الكتاب املعتمد يف تدريس
مشروع الشافعي فهو كتاب حممّد أبو زهرة الشافعي :حياته وعصره ،آراؤه
وفقهه  ،ويعمد الكتاب إىل إعطاء نظرةٍ كالسيكية لإلمام الشافعي ،ويركّز على
شرح نظرته يف األصول ال على كيفية تطوّرها يف سياقها الزمكاين ،وعليه فإنّ أبو
زهرة ستاتيكي يف مقاربته للشافعي ،وال خيضعه للتاريخ والظروف .فهو يعرض
الشافعي على أنّه العامل املتصدّي لتحدّيات زمانه ،الذي حياول حتديد طبيعة اإلسالم
على ما أراده اهلل ورسوله ضدّ الفئات الناشئة آنذاك كاملعتزلة ،وهو الذي قدّم
النصّ على العقل يف نظره الفقهي ،ويبيّن هذا ميول أبو زهرة حنو املدرسة
الكالسيكية األزهرية.
أمّا يف مادّة أصول الفقه ،فيتمّ تدريس كتاب املستصفى للغزايل ،وهو كتاب
أميل لطرق املتكلّمني يف التصنيف .وحياول فيه الغزايل رسم حدود العقل والنصّ
والتكليف ،ومن ثَمَّ خيوض يف مفهوم االستحسان الذي يعتربه امتدادًا للقياس ،وال
يعتربه مصدرًا للتشريع حبدّ ذاته .ويرى الغزايل أنّ املصلحة ال يؤخذ هبا إالّ يف حال
جة .ويقول بأنّ أيّ قولٍ خيرج
الترجيح بني رأيني فقهيني مستويني يف قوّة احل ّ
خارج احلدود اليت يقرّها يف كتابه املستصفى تؤول إىل الوهم .ويُطلب من التالميذ
قراءة قسمٍ معيّ ٍن من هذا الكتاب وهو "القطب الرابع :يف حكم املستثمر وهو
اجملتهد" ،وهو القطب األخري اخلامت لنظرية الكتاب ،والذي حيوي اإلسقاطات
العملية ملا ورد فيه من النظريات.
أمّا مادّة القواعد الفقهية فتعتمد على كتاب اإلمام السيوطي األشباه والنظائر،
وهو الكتاب املعتمد يف قواعد املدرسة الشافعية .ويرى السيوطي أنّ القواعد
الفقهية تنتج عن استقراء األحكام الشرعية ،وليست منصوصةً باحلرف يف القرآن
والسنة ،وإن وجدت اإلشارة إليها .أمّا تطبيقات هذه القواعد فتعتمد على علل
األحكام ،فإذا اشتركت األحكام يف العلّة اشتركت يف احلكم ،وإن اختلفت يف
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العلّ ة اختلفت يف احلكم ،وعليه فليست القواعد مرجعًا يف ذاهتا ،بل هي جز ٌء من
صناع ٍة معقّدة للحكم الشرعي .ويتعامل مع اخلالفات الكالسيكية يف املسائل
الفقهية ،فيما يرتبط بالنصوص واستنباط األحكام من تلك النصوص .ومن األمثلة
على هذه اخلالفات اخلالف املنتشر بني املعىن احلقيقي للنصوص واملعىن اجملازي يف
تأويل آيات األحكام .وكالعادة ،يقتصر الكالم يف األمور الفقهية على األحكام
دون النظر يف املآالت واملقاصد اليت انبنت عليها تلك األحكام.
أمّا مادّة مقاصد الشريعة فيدرس فيها الطالّب كتاب العالِ ِم املعاصر نور الدين
اخلادمي املسمّى علم مقاصد الشريعة .ويتعامل الكتاب مع تعريف مقاصد
الشريعة ،والعالقة بني املقاصد والنصوص ،ومواضيع املقاصد ،والعالقة بني املقاصد
واألدلّة الشرعية ،واملقاصد وعلل األحكام ،وفوائد املقاصد ،وتاريخ علم املقاصد،
وإثبات املقاصد ،واملصلحة واملقاصد ،وأنواع املقاصد ،وشروط املقاصد
وحدودها ،واملصاحل واملفاسد واملقاصد ،واملقاصد واالبتالءات ،وتطبيق املقاصد يف
ف ذو حدّين ،حيث إنّه قد يستخدم
الفقه .ويرى اخلادمي أنّ علم املقاصد سي ٌ
للحفاظ على الشريعة يف وجه التغيّرات الزمكانية من جهة ،وقد يستخدم لتفريغ
الشريعة من معانيها وأحكامها األصلية من جهة أخرى .إالّ أنّ املؤكّد عنده أنّه ميثّل
وسطية اإلسالم .ويعمل الكتاب على عرض كالم السابقني يف املقاصد بشكل
ث سهلٍ للطالّب يف كلّية الشريعة ،ومع أنّ اخلادمي ال خيالف ما قال به
حدي ٍ
الغزايل والشاطبـي وغريمها ،إالّ أنّه يعمل على توسيع دائرة استخدام املقاصد
ال ،يرى
الشرعية ،فحني ينظر إىل استخدام املقاصد على أنّها هي علل األحكام مث ً
اخلادمي أنّ املصلحة قد تكون هي علّة احلكم إن نصّ الشارع على ذلك يف
القرآن ،وبالتايل ،فقد تتساوى املقاصد مع عِلل األحكام حال التصريح.
أمّا يف مادّة االقتصاد اإلسالمي ،فيُدرَّس كتاب عناصر اإلنتاج يف االقتصاد
اإلسالمي والنظم االقتصادية املعاصرة (دراسة مقارنة) لصاحل محيد العلي .ويبيّن
هذا الكتاب أنّ لالقتصاد اإلسالمي ثالثة أهداف :حتقيق النموّ االقتصادي ،وحتقيق
سعادة اإلنسان ،وختفيف حدّة التفاوت يف توزيع الثروة :تدابري سلبية وإجيابية
(زكاة ،شرع النذور) .وقد بدأ البحث بالتركيز على اجلوانب املعيارية كالتنظري
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للوفاء باالحتياجات من أجل الوصول إىل الرفاهية ( )Wellbeingبدل تلبية
الرغبات الغريزية ،واستبدال الربا باملراحبة ،والتشديد على التوازن بدل التحسني
األقصى ( )Optimizingإخل .ومن مثّ قدّم دراسات وضعية على حتليل السلوك
االقتصادي ،وإن قلّت مقارنةً بالكمّ الغزير للدراسات املعيارية .إنّ التقييم الذي
ال عمل خرق
أقوم به هنا هو حبجم اإلنتاج املعريف وليس فيما إذا استطاع فع ً
معريف .فهذه األدبيات عادة ما تتبنّى الرباديغم النيو  -ليربايل متأثّر ًة بالوضع يف
اخلليج العربـي وغري مهتمّةٍ كثريًا بالعدالة االجتماعية والتوزيع املنصف للثروة.
وركّز العلي على حماربة االحتكار مثل حماربة الربا ،وإن مل يذكر شيئًا عن كون
احتكار الدولة لبعض املصاحل للحفاظ على املصلحة العامّة خمالفًا للتعاليم اإلسالمية
أم ال.
ويف مقدّمة هذا الكتاب ،يعترب املؤلّف أنّ االقتصاد اإلسالمي يتفرّد بستّة
أمور :االقتصاد اإلسالمي حميط بالكلّيات واجلزئيات؛ وإحاطته ثابتة على الزمان
واملكان؛ وشامل للجنس البشري بغري متييز؛ ومصدره األوّل مفارق لقدرات البشر
ألنه وحي من عند اهلل؛ وأنّ ما فيه من اجتهاد مقصور على املسائل والفروع دون
األصول والكلّيات؛ وإنّ قوانينه دقيقة ويقينية وشاملة .وجند هنا أنّ اللغة هي يف
غاية الوضعية "قوانينه دقيقة ويقينية وشاملة" ،عالوةً على إضفاء أسطورة الفرادة:
"خيتلف اإلنتاج يف االقتصا د اإلسالمي عنه يف املذاهب واملدارس االقتصادية ،من
حيث أساليب إنتاج السلعة وتوزيعها ..فالعمليات اإلنتاجية جيب أن تكون ضمن
إطار الشريعة اإلسالمية" (العلي .)010 :8111 ،وليس من نافلة القول أنّ هذا
الكتاب مليء باملراجع الفقهية والوضعية ولكن كلّها قدمية (من سنوات السبعينات
والثمانينات) وباللغة العربية.
وبالنسبة ملادّة مناهج املفسّرين ،فتعتمد الكلّية كتاب الدكتور حممّد حسني
الذهبـي التفسري واملفسّرون .ويسرد الكتاب التعريف اللغوي للتفسري مثّ تاريخ
التفسري بدءًا من النيبّ  مثّ الصحابة فالتابعني ،مثّ أهمّ كتب التفسري وأنواعه من
التفسري باألثر والتفسري بالرأي .مثّ يسرد الكاتب اخلالفات بني الفرق اإلسالمية يف
مناهج التفسري ،رادًّا على املعتزلة بشكلٍ أساس .مثّ يفرد الكاتب فصلني للتفصيل
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يف مناهج القاضي عبد اجلبّار والزخمشري يف تفسرييهما ،واملشاكل اليت دارت حول
هذا التفسري.
أمّا بالنسبة لربنامج املاجستري يف الفكر اإلسالمي املعاصر ،فقد وصفت
اجلامعة هذا الربنامج بأنّه يعطي "فرصة لالطّالع على جهود املسلمني يف العلوم
اإلسالمية املختلفة ،وتتبّع الفكر اإلسالمي املعاصر .ويُ ِعدّ هذا الربنامج الطالبَ
ليكون باحثًا جيّدًا يف العلوم اإلسالمية وقادرًا على مواجهة الصعاب بصريًا مبا
يصلح اجملتمع" (موقع جامعة بريوت اإلسالمية) .وختضع مجيع املوادّ التحضريية اليت
يتمّ تدريسها للربدايغم األشعري الكالسيكي ،وتستند إىل التراث اإلسالمي بشك ٍل
متجذّر ،باستثناء صفّ املدخل إىل علوم االجتماع فإنّه يستند إىل علماء غربيني.
ويدرس الطالّ ب يف صفّ العقيدة اإلسالمية ومقارنة األديان العقيدة األشعرية
ومواقفها من خمالفيها كاملعتزلة ،فيما قد يُعترب ملخّصًا ملنت العقيدة الطحاوية.
أمّا يف مادّة القواعد الفقهية فيُرتكز كذلك على كتاب األشباه والنظائر ،وقد
ّمت التفصيل فيه سابقًا.
أمّا مادّة التفسري  -اليت يُتوقّع أن تتعامل مع معاين اآليات  -فتقتصر كذلك
على استنباط األحكام من اآليات ،وال تُدرّس فيها طرق التفسري .ويعتمد التفسري
يف هذا الصفّ على التأويل والتفسري اللغوي دون النظر يف الواقع االجتماعي الذي
يتمّ فيه إسقاط األحكام املستنبطة من النصّ القرآين.
ويتمّ يف هذه الصفوف إبراز التراث اإلسالمي على أنّه إرثٌ جام ٌد حمدّد
املعامل ،مع االعتماد على املسائل الفقهية على أنّها هي تلك املؤطّرة للتراث .وتعترب
هذه النظرة هي األساس يف اعتماد املقاربات النصّية للواقع ،بدل املقاربات
السوسيولوجية اليت تسمح بتفسري الواقع .ومن املعلوم بأنّ صحّة اإلفتاء ترتبط
ارتباطًا وثيقًا بفهم النصّ من جهة ،وبتحقيق املناط من جهة أخرى .ويستوجب
حتقيق املناط إدراك الواقع كما هو  -وهذا من شروط االجتهاد اليت يفتقر إليها
الربنامج التعليمي يف الكلّيات الشرعية حاليًّا.
أمّا يف صفّ "مدخل إىل دراسة العلوم االجتماعية" ،فيتمّ تدريس كتاب
مدخل إىل دراسة العلوم االجتماعية لألستاذ توفيق العوجي ،يفصل فيه بني النظم
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الغربية كاالشتراكية والرأمسالية وبني اإلسالمية ،مثّ يقول بأنّ االقتصاد هو حماولة
حلّ مشكلة حمدودية املوارد .وينتقد العوجي االشتراكية بأنّها ال حتفّز املرء على
العمل وتفتقر إىل األدوات اإلدارية املطلوبة لتوزيع املوارد بشكلٍ عادل .ويف فقرة
أخرى ،يصف العوجي مشكلة املوارد بكوهنا مشكل ًة علمانيةً فيقول:
"رغم اختالفها الشديد يف معظم املبادئ واألصول إالّ أنّ املذاهب
الوضعية اتّفقت متا ًما يف مسألة ربط االقتصاد باملادّة وقصره عليها،
وبالتايل فصل االقتصاد عن الدين واألخالق والقِيم اإلنسانية ،ممّا جعل
الفشل نتيجةً حتمية لألنظمة اليت قامت على أسس تلك املذاهب،
وجعل الظلم والفقر أو الشقاء والضياع من نصيب الشعوب اليت ابتليت
بتطبيق أيٍّ منها ،واتّسمت العالقات الدولية بالفنت واحلروب وهنب
خريات الشعوب ،على حنوٍ مل يشهده التاريخ من قبل".
وبناءً على هذا ،يرى العوجي بأنّ املشكلة ليست يف إدارة املوارد فحسب،
بل تتجاوز ذلك إىل األبستمولوجيا واألخالق الغربية ،اليت يقابلها النظام اإلسالمي
الذي يعرّفه بأنّه "جمموعة األصول العامّة االقتصادية اليت نستخرجها من القرآن
والسنّة ،والبناء االقتصادي الذي نقيمه على أساس تلك األصول حبسب كلّ بيئ ٍة
وكلّ عصر".
ويعترب عوجي كذلك أنّ مشكلة الفكر الغربـي تكمن يف متحوره حول
مسألة القوّ ة وتوزيعها يف اجملتمع ،يف حني أنّ الفكر اإلسالمي يتمحور حول مسألة
ف جذري بني الفلسفتني ،ويفصّل يف ذلك
احلقيقة ونشرها يف اجملتمع ،وهذا خال ٌ
ال:
قائ ً
"الفكر املادّي بأسسه اليت تشكّلت منها أنظمة االستعمار واالشتراكية،
يعود إىل روما القدمية وإىل اليونان ومصر القدمية أي "الثقافة الفرعونية".
إذا درسنا بتمعّن تاريخ احلضارات اإلنسانية ماذا نرى؟ جند أنّ الفرق
األساس بني احلضارات اليت متسّكت باحلقّ واحلضارات اليت متسّكت
بالقوّة يعود إىل مفهوم احلقّ عندهم )0( :الذين اعتربوا احلقّ فوق القوّة
يقولون :نظام احلقّ على اجلميع تطبيقه وال يتغيّر بتغيّر مصلحة ()8
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والذين اعتربوا القوّة فوق احلقّ يقولون :نظام احلقّ كيفي تقرّره السلطة
حسب ما تراه مناسبًا ملصلحتها وعلى قياسها".
مبين على مالحظات الدكتور علي
وبالنسبة لصفّ مناهج البحث فهو ٌّ
الطويل ،ويتناول مواضيع االستقراء واالستنتاج ،والتوثيق وطرق االستدالل،
وأساليب البحث والتعامل مع املتغيّرات .ويكتفي املدرّس بتدريس كيفية كتابة
أوراق البحث وال يعطي معلوماتٍ عن مناهج فهم الظواهر االجتماعية.
ويف برنامج املاجستري يف الدراسات اإلسالمية يتمّ تدريس :االقتصاد
اإلسالمي ،ودراسات آحاد األئمّة ،ومناهج املفسّرين ،والقواعد الفقهية ،وإعجاز
القرآن وبالغة النبوّة ،ومناهج البحث ،وفقه الشركات ،واللغة العربية ،وتاريخ
السنّة ،ومقاصد التشريع ،وحتقيق املخطوطات ،وعلم اجلرح والتعديل.
ال عامًّا إىل العلوم اإلسالمية دون أيّ
ويُعترب برنامج الدراسات اإلسالمية مدخ ً
ص فيها ،كما يبدو من الطابع العامّ للصفوف اليت تُعطى .وتشترك يف
ختصّ ٍ
الصفوف مع غريه من الربامج عدا علم اجلرح والتعديل وتاريخ السنّة وفقه
الشركات.
وتعتمد مادّة تاريخ السنّة على كتاب احلديث واحملدّثون حملمّد أبو زهرة،
ويعمد الصفّ إىل تأريخ مجع احلديث وتطوّر مفهوم السنّة النبوية .وكما ذكرنا
سابقًا ،فإن أبو زهرة كالسيكي املنهج يف الفقه واألصول ،وبالتايل فهو يعتمد على
املقاربة الكالسيكية يف النظر إىل السنّة .ويتعامل صفّ تاريخ السُّنَّة مع مخس حقب
زمنية تشمل فترة اخلالفة الراشدة ،والقرن اهلجري الثاين ،والقرن اهلجري الرابع،
وما بني القرن الرابع والعام  282للهجرة ،وما بني العام  282للهجرة وكتابة
الكتاب .ويركّز أبو زهرة يف كتابه على عدد قليلٍ من العلماء املوثّقني من قبل
املؤسّ سة الكالسيكية اإلسالمية ،ويشرح قدرة العلماء املعاصرين على استخالص
الفوائد من نصوص السنّة دون النظر يف اإلشكاليات اليت يطرحها الكثري من
املفكّرين احلاليني يف مسألة تارخيية السنّة ودقّة نقلها.
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برامج الدكتوراه

ترى جامعة بريوت اإلسالمية أنّ "من يتصدّر إلصالح اجملتمع وتقومي
اعوجاجه ال يكتفي بدرجة التخصّص (املاجستري) ألّنها وإن أكسبته خربة ودراية
يف الدين إالّ أنّ ه ال زال حباجة إىل مزيد من البحث والدرس ،من هنا كان ال بدّ من
مواصلة الدراسة للحصول على العاملية الدكتوراه" (موقع جامعة بريوت
اإلسالمية).
ف جديدةٌ تُعطى للداخلني على برنامج الدكتوراه يف جامعة
وال توجد صفو ٌ
بريوت اإلسالمية ،إالّ أنّ شرط الدخول إىل برنامج الدكتوراه إهناء برنامج
املاجستري يف الفقه املقارن أو الدارسات اإلسالمية أو أصول الفقه .أمّا من خترّج من
برنامج الفكر اإلسالمي املعاصر فال يُسمح له املباشرة بالدكتوراه حتّى يأخذ
صفوف أحد الربامج الثالثة األخرى ،ويكمل الدكتوراه يف الربنامج نفسه .ويعدّ
الطالب أطروحة الدكتوراه يف ثالث سنوات.
رسائل الماجستير والدكتوراه

تتنوّع مواضيع رسائل املاجستري والدكتوراه يف جامعة بريوت اإلسالمية بني
تلك العلمية احملضة املتعلّقة بتأويل النصوص أو الدراسة التارخيية ،وبني تلك اليت
هتدف للتعامل مع الواقع االجتماعي مبواضيعه املختلفة (التربوية والسيكولوجية
والسياسية واالقتصادية وغريها) .على أنّ أكثر الرسائل تنحصر باملاضي ،سواء من
ناحية حتقيق املخطوطات ومقارنة النصوص من جهة ،أو النظر يف التاريخ والظواهر
()0
اليت حدثت وانقضت.
ولعلّ هلذا النوع من الدراسات األمهّية القصوى يف جماالت الدراسات
اإلسالمية التارخيية والشرعية النظرية ،إالّ أنّ غالبها يظهر نوعية الباحث الذي تنتجه
( )0لقد متّت دراسة عيّنة مؤلفة من  02أطروحة ،مشلـت املواضـيع االجتماعيـة واالقتصـادية
والسياسية ،عالو ًة على املواضيع النصّية التارخيية .وقد متّ حتليل الرسائل وتقييمها مـن جانـب
املوضوع املنتقى ومن جانب املنهجية اليت اتّبعها الباحث يف إنشاء وصياغة الفكرة الرئيسة الـيت
أراد إيصاهلا من خالل األطروحة.
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كلّيات الشرعية ،واجملاالت اليت حيتاج فيها إىل تطوير ،بناءً على صفوف مناهج
البحث اليت متّ التفصيل فيها يف الفصل السابق .ومن األمثلة على هذا رسالة صربي
غريري "اإلسالموفوبيا يف اإلعالم الغربـي" ،حيث اعتمد الكاتب على كتابات
إدوارد سعيد وغريه ممّن عُنوا باالستشراق مع النظر يف اإلعالم األمريكي والربيطاين
والدمناركي .ومع وجود انتقائية يف التعامل مع اإلعالم ،فإنّ الرسالة ال تنتج أيّ
علمٍ جديد ،وتكتف ي بإعطاء قراءة لإلعالم من خالل عدسة االستشراق ،دون
الزيادة على نظرية االستشراق وال على طرق تعديل اإلنتاج اإلعالمي (غريري،
.)8102
ومن األمثلة األخرى على ذلك رسالة حممّد عبد اهلادي فاعور "املصلحة
املرسلة" ،واليت عملت على نقد التعامل احلايل مع مفهوم املصلحة بالنظر إىل
املصادر الفقهية والنصّية هلذا املفهوم .ويشكّك فاعور يف التعامل املعاصر مع
املصلحة .وقد نشر بعد هذه الرسالة كتابًا بعنوان املقاصد عند اإلمام الشاطبـي،
دافع فيه عن املفهوم الكالسيكي للمقاصد ،وانتقد إعادة التفسري اليت يطرحها
البعض لكالم الشاطبـي والغزايل .ومع أنّ ما يطرحه فاعور يعترب جديدًا على
الساحة األكادميية ،إالّ أنّه متظه ٌر للتعامل النصوصي السائد يف هذه الدوائر .عالو ًة
على ذلك ،نشر فاعور كتابًا بعنوان الدولة اإلسالمية بني الثوابت والتغيري ،وقال
فيه بأنّ القرآن والسنّة مل حيدّدا نظامًا معيًّنا ،بل وضعا األطر العامّة والقواعد
األخالقية الكربى كالشورى والعدالة .ومن األمثلة األخرى على هذا ،رسالة
ماجستري عثمان خباش حول "مفهوم الدولة احلديثة من وجهة نظر إسالمية" ،حيث
تغاضى عن أكثر الباحثني املعاصرين يف الدولة احلديثة كوائل حالّق وجون راولز
وتشارلز تايلور وغريهم ،يف حني ركّز على لوك وروسّو وهوبز ،وهنا تكمن
مشكلة اجتزاء األفكار عن التطوّرات اليت حلقتها ،واليت قد تتعامل مع ما يطرحه
املؤلّ فون .ومع أنّ رسالة خباش حازت على درجة امتياز ،يشري خباش إىل اختالف
الدكاترة وقت املناقشة حول مفهوم اخلالفة ،فقد رأى بسّام الصبّاغ إمكانية
استبدال كلمة "دولة اخلالفة" بكلمة "مشروع اخلالفة" للداللة على استمرارية هذا
املشروع إىل الزمن املعاصر دون احنصاره يف عصرٍ مضى.
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وتتّبع أغلب الرسائل املنهج البحثي النصّي ،فتنطلق من التعريفات العلمية إىل
الكالم النظري عن الظواهر االجتماعية كاالنتحار وتأثري التلفاز وغريها ،دون
استخدام العمل البحثي امليداين كتعبئة االستمارات أو القيام باملقابالت املعمّقة مع
فئاتٍ تتمُّ دراستها .وبناءً على هذا ،فإنّ األحباث تفتقر إىل املعطى الواقعي الذي
ميكّنها من التأكّد والتحقّق من الكالم النظري من جهة ،وتفتقر إىل املعطى الذي
يسمح بتطوير النظرية البسيطة لتتالءم مع الواقع املعقّد ،فتضيف طبقاتٍ أخرى
للبحث كاملستوى املايل واخللفية االجتماعية والدرجة العلمية لألهل وغريها من
املتغريات اليت قد يفتقر إليها املعطى النظري احملض.
وحياول حمسن قويدر يف رسالته "إعداد القوّة ملواجهة أعداء األمّة يف ضوء
القرآن والسنّة" إنشاء نظرية عسكرية من خالل النظر يف اآلية الكرمية ﴿ َوأَعِدُّوا لَهُم
ُوةٍ َومِن رِّبَاطِ اْلخَيْلِ تُ ْرهِبُونَ بِهِ َعدُوَّ اللَّ ِه َوعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن
مَّا اسْتَ َطعْتُم مِّن ق َّ
دُونِهِمْ َال َتعَْلمُونَهُمُ﴾ (سورة األنفال .)21 :2 ،ومع أنّ الكاتب يعمل على دعم
اجلانب النظري من خالل النظر يف اآلية ومعانيها ،إالّ أنّه ال يعرّض هذا العمل
لتبعاته الواقعية يف ظلّ وجود األسلحة النووية والتدخّالت العسكرية اإلنسانية
واحلروب الوقائية وغريها (قويدر.)8108 ،
وتفتقر أغلب رسائل املاجستري والدكتوراه إىل النظر يف املصادر الغربية أو غري
املسلمة ،وبالتايل ،ففي أغلب احلاالت ،يعترب الكاتب أنّه يكتب وحده أو يف فضا ٍء
إسالمي فقط ،وهذا يعرّضه للكثري من املشاكل اليت تشمل التكلّم فيما نُقِض أصله
حديثًا ،وإعادة اختراع العجلة وبالتايل بذل اجلهد فيما متّ االجتهاد به واالنتهاء
ال ،كما أنّه حيرم الطالب من اكتساب
منه ،وتضييع اجملهود فيما هو موجو ٌد أص ً
العمق املطلوب يف فهم موضوع البحث من خالل قراءة كلِّ ما كتب فيه .وينتج
هذا مشكلةً أخرى هي أنّ الكثري من األحباث السابقة تعتمد املنهجية النظرية نفسها
لألحباث الالحقة ،وبالتايل ،فإنّ وجود املعطى النظري غري املُخضع لالمتحان
امليداين جيعل األخطاء تتفاقم مع الزمن وتزداد املنهجية يف انفصاهلا وبُعدها عن
الواقع .وقد افتقرت رسالة قويدر عن اإلعداد احلربـي إىل النظر يف املصادر الغربية
كذلك ،مع أنّها تُنشِئ نظرية عاملية يُفترض أن توضع يف سياق النظريات األخرى
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املوجودة يف جمال التنظري العسكري (قويدر.)8108 ،
و تشمل مشاكل األحباث كذلك خلق نوعٍ من املقابلة يف املقارنة بني الرباديغم
الغربـي والربدامي اإلسالمي من األساس ،وبالتايل فغالبًا ينشأ نوع من اهلجوم على
الرباديغم الغربـي مع افتراض األسبقية واألفضلية للنظام اإلسالمي قبل اخلوض يف
البحث .وإن كان هذا ممّا ال إشكال فيه ،فاإلشكال موجو ٌد يف طرق اإلثبات اليت
ال تلجأ إىل القيام بإحصاءات ودراساتٍ ميدانية ،بل تكتفي جبلب الكالم من
مصادر إسالمية ،وعليه فيكون الكالم يف كث ٍري من احلاالت عن ظلم املسلمني يف
ال ،ومساحة اإلسالم باملقارنة مع مهجية الغرب ،والسبق العلمي
القانون الدويل مث ً
اإلسالمي وظلم الكنيسة ،وما يشابه هذا من الندِّيّات اليت تعمل على اإلعذار
التربيري أكثر منها على اإلنتاج املعريف الرصني ،ممّا يعطي اإلسالم هال ًة من القدسية
اليت متنع التعامل معه كمادّة علمية .وتُظهر رسالة حنان برغلي "اإلسالم بني العاملية
والعوملة" هذه املشكلة ،حيث حتاول املقارنة بني مسة اإلسالم (العاملية) ومسة
السيطرة األمريكية (العوملة) واليت تنسبها برغلي إىل اللوبيات الصهيونية ،دون أي
دليلٍ حقيقي .وتكرّر الرسالة السرديات اإلسالموية اليت ترفض العوملة بشك ٍل تامّ،
وتعتربها خطرًا كبريًا على اإلسالم ،ويتمّ هذا دون أي إحصاءات أو دراس ٍة للواقع
اللبناين اإلسالمي .ويالحظ كذلك غياب النظر يف املراجع الغربية اليت تنظّر يف
مسألة العوملة أو يف رؤيتها لإلسالم ،ممّا يقدح يف منهجية وموضوعية الرسالة
(برغلي.)8100 ،
وهنا تظهر مشكلة أساسية وهي ضعف اإلنتاج املعريف يف حالة أكثر الرسائل،
حيث إنّها تعمل على تكرار العلم املوجود يف الكتب بشكلٍ يدافع عن اإلسالم أو
ينصّع صورته مع غياب األصالة الفكرية واإلبداع الفكري .وبالتايل فبدل أن تكون
الرسالة زيادةً على خمزون اجلماعة العلمية ،تصبح ممرًّا لتخرّج الطالب دون صناعة
س
الباحث احملترف الذي يستطيع خوض غمار العامل األكادميي البحثي بشكلٍ سل ٍ
ومرتاح .ففي رسالة سامر مزهر "حقوق اإلنسان يف ظلّ احلرب على اإلرهاب"،
يسرد مزهر النصوص القانونية الدولية وبعض النصوص الفقهية وتصوّر كلٍّ منهما
لإلرهاب ،مع ذكر الفوارق بني تطبيق حقوق اإلنسان يف العامل الغربـي،
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واالكتفاء بذكر النظريات اإلسالمية ليُريَ علوَّ اإلسالم على النظريات الغربية
وأفضليته ،طبعًا دون النظر يف التاريخ اإلسالمي لتطبيقات هذه األحكام الفقهية
بشك ٍل دقيق (مزهر.)8107 ،
وأخريًا ،من املالحظ غياب اإلشارة إىل اقتراحاتٍ عملية يف آخر رسائل
املاجستري ،وعليه ففي نقد الواقع واإلضاءة على مشاكله ،يترك الكاتب القارئ
حمتارًا يف كيفي ة التعامل مع الظاهرة ،ممّا حيدّ من عمالنية الرسائل اليت يتمّ إنتاجها.
ومن األمثلة عليه رسالة خدجية عبد اهلل شهاب "املنهج التربوي اإلسالمي يف بناء
الشخصية العلمية" ،اليت تنتقد فيها منهجية بناء العلماء ،وانفصال التعليم النظري
عن الواقع العملي ،وترى أنّ تفاقم هذه املشكلة يأيت من مجود املؤسّسات التعليمية
اإلسالمية ،وأنّه من الضروري إنتاج مناهج تعليمية جديدة ،ولكنّ املشكلة أنّ
الرسالة تتوقّف هنا ،وال تعمل على إنشاء مقترحات ميكن من خالهلا حتويل هذه
الرسالة إىل خطّة تغيري للمناهج .كما أنّ الرسالة تفتقر إىل النظر إىل املصادر
الغربية ،حتّى تلك اليت تعاملت مع تغيري مناهج التعليم كباولو فريري (شهاب،
.)8103
ثانيا :كلّية الدعوة اإلسالمية
ً
متّ تأسيس كلّية الدعوة يف العام  ،0929وكان يشرف عليها الشيخ عبد
الناصر اجلربي  -عضو جتمّع العلماء املسلمني ورئيس حركة األمّة ورئيس جتمّع
الشخصيات واهليئات اإلسالمية يف بريوت .وتارخييًّا ،متّ متويلها من النظام الليبـي
()0
وما زالت قريبة من أوساط حزب اهلل ،وينظر هلا بعني الريبة من قبل دار اإلفتاء.
ويف صفّ أصول الفقه يف كلّية الدعوة ،يتمّ تدريس كتاب ضوابط املصلحة
حملمّد سعيد رمضان البوطي (البوطي .)8111 ،ويقوم هذا الكتاب على مناقضة
جنم الدين الطويف ،أوّل من جعل املصلحة مرتكزًا يف الشريعة ،ويقوم بعرض مناهج
اإلمام مالك والشافعي وأبـي حنيفة واإلمام أمحد واستخدامهم املصلحة
ال ّمتت إقالة د .هالل درويش ،رئيس قسم يف كلّية الدعوة ،من دار اإلفتاء بسبب "املصلحة
( )0مث ً
اإلسالمية العليا".
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واالستحسان ضمن حدود الشريعة .ويقول البوطي يف هذا" :األخذ باالستصالح
حملّ اتّفاق من أئمّة املسلمني وعلمائهم ،وال يضري ذلك أنّ كث ًريا من هؤالء األئمّة
ال مستقالًّ يف االجتهاد ،وأنّهم أدجموه يف األصول األخرى،
مل يعدّوا االستصالح أص ً
إذ اخلالف ال ينبغي أن يكون يف التسمية واالصطالحات" (البوطي:8111 ،
 .)881ويرى البوطي أنّ مفهوم املصلحة الذي يتمّ توظيفه اليوم هو يف حقيقته
املفهوم الغربـي ال ذاك الشرعي ،وبالتايل فهو مبينٌّ على اعتبارات بينثام وميل
الليربالية .ويرى البوطي أنّ االتفاق على مفهوم املنفعة هو اتّفاق عامٌّ ظاهري ،إذ
هناك خالفٌ طويل حول حقيقته ،ويستشهد بقول ميل بوجود اختالف يف مفهوم
املصلحة بني سقراط وبروتاغورس (البوطي .)38 :8111 ،وباختصار ،يُعترب هذا
الكتاب نقدًا للمفاهيم التجديدية للمصلحة ،وبعكس خالّف ،يرى البوطي بأنّ
املصلحة ليست من مصادر التشريع بل هي تقع حتت جمموعة من الضوابط الشرعية
اإلسالمية .كما يعترب أنّ تطبيق املصلحة يكون فقط عندما ال يكون هناك نصّ من
القرآن الكرمي أو السنّة.
أمّا يف مادّة األخالق ،فيُدرَّس كتاب األخالق :دراسة منهجية للكاتب الشيخ
حسني عزّ عطوي .وحياول يف بدايته املقارنة بني األخالق عند الفلسفات العاملية،
فيعرض البوذية واهلندوسية والفالسفة واليهود واملسيحية .ولكنّ املشكل يف عرضه
هو االجتزاء الذي ال يعطي تلك املدارس حقّها من النظر واملنطق ،فهو يعمل على
نقدها بشكلٍ يدفع القارئ إىل إنكار صحّتها فورًا ،وهذا مشكل من الناحية
األكادميية للكتاب .عالو ًة على ذلك ،فإنّ الكاتب قلّما يذهب إىل املصادر
األساسية للديانات والفلسفات ،وإمنّا يعتمد على مصادر ثانوية تتكلّم عن
ال  ،بدل أن يذهب إىل كتب الفقهاء والفالسفة اليهود للكتابة عن
الفالسفة .فمث ً
اليهودية ،ذهب إىل كتاب اليهودية ألمحد شلبـي ،وهو كتاب ُكِتب بعيد
االنتفاضة األوىل ،وفيه ما فيه من املشاكل والتحيّزات اليت سادت تلك احلقبة ضدّ
اليهود .وال ينحصر هذا باليهود فقط ،ففي الكالم عن النصرانية يركّز الكاتب على
جرائم الكنيسة التارخيية إلظهار كون املسيحية فاسدةً يف جماهلا التطبيقي .ويقوم
بعد ذلك بالكالم عن تركيب النفس اإلنسانية بني القلب والنفس والضمري ،إالّ أنّه
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ال يعتمد يف هذا على أيٍّ من دراسات علم النفس املتعلّقة هبذا اجملال ،وإنّما يقتصر
على النصوص الشرعية مع املنطق البسيط ،وهو يف هذا يتعامل مع القارئ باملنطق
قبل الفلسفي ( .)pre-philosophicalبعد ذلك ،يعدّد الكاتب األخالق األساسية
يف احلضارة العربية كاملروءة والصدق واألمانة وغريها ،ولكنّه يتعامل معها بالتعامل
الفلسفي الذي ينطلق من التعريفات ،مثّ يبين عليها ما جيب أن يُفعل ويُترك ،دون
اللجوء إىل دراسات الواقع ،ولعلّ أقرب ما قارب الكاتب الواقع من خالل
ال بأنّنا يف زمان ضاعت فيه املروءة وصار الناس يتقرّبون فيه من
مشاهداته فيقول مث ً
السالطني ،ويف هذه املقاربات ما يُشكل من ناحية املصدر والتحقيق ،خاصّة لكون
الكتاب يعترب مرجعًا أكادمييًّا يف كلّية الدعوة .وألنّ الكاتب يعتمد على كتب
ال أنّ األكل يف األسواق يعترب من خوارم
القدماء يف حتديد األخالق ،فقد اعترب مث ً
مروءة الرجال ،أو ارتداء املالبس الغربية (اليت يرتديها الناس كلّهم يف الوقت
احلايل) .وتظهر من خالل هذا املنهجيةُ النصّية اليت حتكم مقاربة الواقع ،واليت تُعتمد
كأساس يف كثري من كتب اجلامعات كما عرضنا .ويف الفصل األخري يتكلّم
الكاتب عن املخاطر اليت حتيط بأخالق املسلمني من خالل مؤامرات اليهود
والنصارى على الدين اإلسالمي .ويقول بأنّ اليهود والنصارى هم ألدّ األعداء مع
املشركني ،وأنّ الشرق والغرب يتآمران باإلسالم واألمّة ،وأنّ الغزو الثقايف قائم
حلرف الفرد املسلم عن دينه ،وأ ّن املؤسّسات الغربية التعليمية والطبّية واخلريية
واإلمنائية الغربية تعمل لتصبّ يف هذا اهلدف ،وال شكّ أنّ هذا يُنشِئ يف الطالب
املتلقّي هلذا الفكر نوعًا من العداوة لألقلّيات غري املسلمة اليت تشاركه الوطن بدايةً،
وللدول األخرى يف العامل الغربـي كذلك (عطوي.)8119 ،
أمّا يف صفّ مناهج البحث فتت ّم دراسة كتاب ورقات يف البحث والكتابة لعبد
ب مشاب ٌه لكتاب يوسف مرعشلي الذي يُدرَّس يف جامعة
احلميد اهلرامة ،وهو كتا ٌ
بريوت اإلسالمية ،إالّ أنّه يضيف إليه املغالطات املنطقية اليت يقع فيها الكُتّاب .وغالب
الكتاب يتعامل مع التفكري العلمي وكيفية كتابة رسائل املاجستري والدكتوراه،
ويتجنّب الفهم االجتماعي للظواهر اجملتمعية ،ويقتصر على املهارات التكتيكية كمقارنة
النصوص واستخدام املراجع وإعداد الفهارس وحفظ احلقوق الفكرية .ومن أصل
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 421صفحة ،تتعامل  01صفحات فقط مع مناهج البحث يف علوم االجتماع.
أمّا يف صفّ اخلطابة ،فيت ّم تدريس كتاب خصائص اخلطبة واخلطيب لنذير
مكتبـي .وحياول الكتاب حتديد الصفات اليت تتصّف هبا اخلطبة الناجحة مع
اخلطيب الناجح ،ولفعل ذلك يستدلّ بآيات القرآن وأحاديث النيبّ  وقصص
الصحابة والتابعني مع العودة إىل بعض القواعد يف علم النفس وعلم االجتماع.
وحيثّ مكتبـي اخلطيب على سعة االطّالع على العلوم ويطالبه بدراسة علم النفس
االجتماعي والقراءة يف علوم العصر ومعارفه .وممّا قاله يف علم النفس االجتماعي
ال:
مث ً
"يتركَّز ثقل مهمَّة اخلطيب حيث ينبغي عليه أن خيتار من األحباث
والكالم واألساليب ما يتناسب مع خمتلف أمناط املستمعني إليه
وطبقاهتم ،ليتمكَّن من حتقيق الفائدة املرجوَّة من خطبته ونقل أفكاره
وأحاسيسه إىل سائر مجهوره .وأمّا إذا توجّه إىل طبقة معيّنة من
اجلمهور ،وأمهل سائر الطبقات ،فسوف ينعزل يف خطبته عن تلك
الطبقات اليت أمهلها ،ألنّها انفصلت عنه فكريًّا ونفسيًّا وروحيًّا .وإزاء
هذه املهمّة الثقيلة أصبح لِزامًا على اخلطيب أن يكون عارفًا بأحوال
النفس البشرية يف تقلّباهتا واختالف أطوارها دارسًا دراسة واعية لظاهرة
التفاوت النفسي والسلوكي يف نطاق جمموعة من الناس وكيفية خماطبتها
وتوجيهها ووعظها .ومبعىن آخر :جيب على اخلطيب أن يكون ملمًّا
بعلم النفس االجتماعي عاملًا بقواعد منهج تربية النفس البشرية ووسائل
تسليكها عرب احلياة اإلنسانية يف شتّى عالقاهتا وخمتلف اتّجاهاهتا".
ولكنّ املشكلة األساسية يف الكتاب تكمن يف أنّ مراجعه كلّها عربية ودينية،
وبالتايل ،فقد احنصر الكاتب بعلم الكاريزما واخلطابة بصيغته العربية التقليدية دون
اخلوض يف كتابات األحباث يف العلوم االجتماعية وخاصّة اإلعالم يف العصر
احلديث حول موضوعه هذا.
أمّا يف صفّ علم النفس ،فيتمّ تدريس كتاب مرشد الدعاة واملعلّمني يف التربية
وعلم النفس لعبد السالم اجلقندي .وال يعتمد الكاتب على املصادر الشرعية يف كتابه،
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بل يعرض وجهات النظر املتنوّعة يف علم النفس حماو ًال دمج التربية بعلم النفس ،مع أ ّن
هذين العِ ْلمني كانا يدرّسان بشكلٍ منفصلٍ لفترةٍ طويلة .وهذا الكتاب يأيت عكس
التيّار الذي حياول بشك ٍل متواص ٍل الفصل بني اإلسالمي و"الغربـي" أو "املادّي".
وحياول الكتاب اجلمع بني كتابات املتقدّمني من علماء املسلمني يف علم النفس
ال إىل أقوال الغزايل وابن سينا ،مثّ إىل
والكتابات احلديثة ،فيلجأ يف تعريف النفس مث ً
تعاريف كلمة " "psycheعند علماء النفس احلديثني .ويتعامل الكتاب كذلك مع
النظريات النفسية من خالل مراقبة علم النفس النظري والتطبيقي ،وبالتايل فهو يتبنّى
التقسيمات احلديثة املوجودة يف علم النفس ويفسّرها للطالب بشكلٍ يتناسق مع
املستوى العلمي األكادميي من جهة ،ومع ثقافة تالميذ كلّيات الشريعة بشك ٍل عامّ من
جهة أخرى .وخيوض الكتاب كذلك يف علم نفس التعليم ،وحيدّد كيف يعمل املدرّس
على جذب انتباه الطالب وشرح املادّة له بالشكل األمثل ،وهو بذلك يساعد الطالّب
ال ،ينظر
واألساتذة يف آنٍ واح ٍد معًا .ففي الفصل التاسع واألخري من الكتاب مث ً
الكاتب إىل اجلوانب االجتماعية للتربية كما تظهر يف مناهج التعليم والسيكولوجيا،
وذلك من خالل النظر إىل املؤسّسة املدرسية والعائلة النواتية واملؤسّسات اإلعالمية يف
ضوء أدوارها االجتماعية .ويعتمد الكاتب على املصادر العربية واألجنبية املعاصرة يف
كتابه ،وبالتايل فالكتاب من الكتب املتقنة يف هذا اجملال ،واليت حتاكي الواقع واملنهج
األكادميي بطريقة حمترفة.
وبالنسبة لصفّ االستشراق ،فقد اعتمدت الكلّية كتاب حممّد فتح اهلل الزيادي

االستشراق ،أهدافه ووسائله :دراسة تطبيقية حول منهج الغربيني يف دراسة ابن
خلدون .ويف القسم األوّل من الكتاب ركّز الكاتب على االستشراق كمفهوم
ومصطلح ودوافعه الدينية واالستعمارية واالقتصادية والسياسية والعلمية ،وتطرّق إىل
موقف املشارقة من االستشراق؛ فمنهم من اتّسم موقفه بالعدائية واحلذر ،وآخرون
كان هلم موقف معتدل .مثّ يتعامل الكاتب مع كيفية بناء موقف علمي من
االستشراق ،وبرأيه ال بدّ من االعتراف بوجود االستشراق وإعطائه أمهّية قصوى ألنّه
يدرسنا ويدرس قضايانا ويؤثّر يف جممل أفكارنا ويقدّمنا للعامل اآلخر بالطريقة اليت
يريدها ويساهم يف مسرية الفكر اإلنساين من خمتلف الزوايا العقدية واالجتماعية
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وحياول أن يتسلّط علينا وأن حيرمنا احلرّية من خالل منظوماته الفكرية املختلفة.
وبعدها يعرض الزيادي مدارس االستشراق ومنهج البحث االستشراقي يف الدراسات
اإلسالمية .مثّ يعرض بعض آراء املستشرقني بابن خلدون وكانت معظمها إعجابًا به
وبإبداعه ولكنّه قسم أولئك إىل جمموعتني؛ األوىل حتدّثت عن هذا اإلعجاب دون أن
ختلطه مبا ينغّصه من أغراض استشراقية ،والثانية أظهرت إعجاهبا به ،لكنّها خلطته
بتأويل أصوله أو بالتمحّل يف تأويل حتليالته إىل مشارب ال يقتضيها البحث العلمي مع
استكثارها على العقل العربـي املسلم أن ينتج مفكّرين بثقل ابن خلدون .ويبدو أنّ
الكاتب يفترض البدن االستشراقي واحدًا ،مثّ يقول بتناقضه بعضه مع بعض ،واستخدام
مصطلح التناقض هذا ليس يف حملّه ،فاالستشراق حبدّ ذاته يتنوّع كتنوّع جماالت
االهتمام البشري كلّها ،وبالتايل فليس االنقسام فيه من املثالب اليت حتسب عليه .عالوةً
على ذلك ،فمن الغريب أنّ الكاتب مل يتكلّم عن أهمّ كتابٍ يف موضوع االستشراق
يف القرن العشرين ،وهو كتاب إدوارد سعيد ،ومل يعتمده يف مراجع الكتاب ،وهو
بذلك أغفل أحد أعمدة املوضوع االستشراقي يف القرن املاضي ،وهذا يغيّب عن
التالميذ النقاش األكادميي الكامل لالستشراق ،وحيبسهم ضمن املختارات االنتقائية اليت
اختارها الزيادي .وال شكّ بأنّ الكتاب غينٌّ باألمساء واملراجع ،وحياول إنصاف حالة
االستشراق ،وال يعترب املستشرقني كلّهم متآمرين ضدّ الشرق ،بل يرى بأنّ الكثري
منهم حاول إنصاف الشرق إالّ أنّ خلفيته الدينية واالجتماعية والتارخيية منعته من
عربيا غري
حتقيق هذا اإلنصاف .وقد استعان الكاتب مبراجع كثرية مشلت  033كتاًبا ًّ
اجملالّت واملصادر األجنبية فكانت تلك املراجع مبثابة بوّابة للتعرّف على كتب أخرى
يف االستشراق ودراسة ابن خلدون.
ويتمّ تدريس كتاب انتشار اإلسالم الذي ألّفه حممّد فتح اهلل الزيادي ،حيث
يعتمد على ما يفوق  83مصدرًا أمريكيًّا وأوروبيًّا تشمل كتاَبـي االستشراق
وتغطية اإلسالم إلدوارد سعيد .إالّ أنّ جلّ مصادر الكتاب إسالمية ،وبالتايل ،فإنّ
الصور اليت يقدّمها كالسيكية ،مع استخدامه للفلسفات املناهضة لالستعمار
واالستشراق لردّ املزاعم اليت ادّعاها املستشرقون يف كتبهم .وبالتايل ،فإنّ الكتاب
معياريٌّ بامتياز يف مقاربته للتطوّر التارخيي للظاهرة اإلسالمية.
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ويف صفّ اإلعالم ،يتمّ تدريس كتاب اإلعالم :قراءات يف اإلعالم املعاصر
واإلسالمي حملمّد منري سعد الدين .ويأخذ فيه الكاتب موقفًا حذرًا من أدوات

س إذ ينشر اإلباحية وقلّة األخالق بني
ضار بشكلٍ أسا ٍ
اإلعالم فريى أنّ اإلعالم ٌّ
الشباب املسلم دون أيّما رقابة أو ضابط .فقد قال يف الكتاب" :وتبيّن إحدى
التقديرات أنّ تداول املوا ّد اإلباحية يشغل  %8من اتّصاالت اإلنترنت ،وأن فيها
حواىل مليون صورة جنسية ،كما توفّر معلومات واضحة عن بيوت الدعارة يف
كثري من مدن العامل" .ويتبنّى الكتاب نظرية املؤامرة ويعترب أنّ الصهيونية هي اليت
تتحكّم بوسائل اإلعالم يف العامل ،فمن بعض عناوين الفصول يف الكتاب:
"السيطرة الصهيونية على صناعة السينما العاملية"" ،السيطرة الصهيونية على صناعة
املسرح العاملية" " ،السيطرة الصهيونية على شركات التلفاز يف العامل العربـي"،
"حماولة السيطرة الصهيونية على وكاالت األنباء العاملية" ،و"الغزو الصهيوين
اإلعالمي وسبل مواجهته" .كما يعترب أنّ اإلعالم هو أحد وسائل الغرب األساسية
يف تشويه صورة اإلسالم بشكلٍ مقصودٍ ومنهجي .ولعلّ حسّ املظلومية
واالستهداف املوجود يف الكتاب كان مربّرًا يف العهد الذي كُِتب فيه ،إالّ أنّ
استمرار استخدام الكتاب نفسه إىل اآلن خيلق الكثري من املشاكل يف عقل الطالب.
عالوةً على ذلك ،ففي كتابٍ يبلغ  442صفحة ويتحدّث عن اإلعالم ،مل يتطرّق
إىل اإلنترنت إالّ يف ثالثني صفحة ،وقد أصبح اإلنترنت اليوم اجملال اإلعالمي
األقوى واألبرز ،وهو يعترب األَ ْوىل يف فهم الطالب ،من الصحف اليت حتدّث عنها
سعد الدين لقرابة مخسني صفحة .وحتّى الكالم على اإلنترنت يعترب كالمًا قدميًا،
فهو ال يتعامل مع أهمّ جماالت التأثري اإلعالمي حاليًّا كيوتيوب وفايسبوك وغريمها،
وبالتايل فإنّ الكتاب ال يعترب ثريًّا من ناحية التثقيف اإلعالمي املعاصر .وتعامل سعد
الدين مع اإلعالم بسيط ،فهو ال يفكّك الظاهرة اإلعالمية ليفهمها ويفهم تأثرياهتا،
وإنّما يعمل على تفصيلها بني اخلري والشرّ ،وكيف يستخدمها غري املسلمني وكيف
يستخدمها املسلمون ،دون اللجوء إىل كالم فالسفة اإلعالم والتكنولوجيا عن
الدورين االجتماعي والنفسي اللذين يؤدّيهما اإلعالم يف احلياة اليومية (إالّ يف بضع
صفحات ال تكاد تتجاوز  %8من جممل الكتاب) (سعد الدين.)872 :0992 ،
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ويرى سعد الدين إمكان استخدام اإلعالم لنشر الدعوة اإلسالمية بني األمم،
وذلك من خالل مقترحات حممّد قطب وفلسفته يف الفنّ اإلسالمي .وقول سعد
الدين يف هذا اجملال:
"إن شبكة اإلنترنت هلا جوانب كثرية جتعلها وسيلة متميّزة للدعوة
اإلسالمية ،وهذه اجلوانب هي :وسيلة اتّصال سريعة متكّن الداعية من
االتّصال بأفراد خمتلفني يف أماكن خمتلفة بأقلّ تكلفة ،وهو ما ميكّن من
احلو ار الفردي أو اجلماعي ،واجملادلة باليت هي أحسن؛ وإمكانية أن يبثّ
فيها الفرد أو اجلماعة ما يشاؤون ،فكلّ مشارك يف اإلنترنت مرسِل
ومستقبِل دون أن يكون حتت أيّ تأثري إالّ ما ميلي عليه فكره واتّجاهه؛
وإمكان إيصال دعوة اإلسالم من خالل هذه الشبكة إىل أعداد كبرية
تُقدَّر باملاليني؛ وإنّ اإلحصاءات تدلّ على أنّ املوادّ الدينية من املوادّ اليت
حتظى بإقبال واسع ،وأنّ الباحثني عنها كثريون ،وأنّ املساحات
املخصّصة هلا تفوق ما هو خمصّص لغريها ،كاهلندسة والرياضيات ،وهذا
يدلّ على الظمأ الروحي الذي تشعر به آالف األرواح الباحثة عمّا
يروي غلّتها من خالل هذه الشبكة؛ وإنّ هذه الشبكة َسخّرها أناس
ألفكارهم الضالّ ة املنحرفة باسم اإلسالم ،فيجب تصحيح هذا اخلطأ،
ووضع احلقّ يف نصابه ،وأن ميثّل اإلسالم أهله احلقيقيون ال األدعياء"
(سعد الدين.)827 :0992 ،
وقدّ متّ اعتماد كتاب حسني عطوي احلرب النفسية يف السرية النبوية؛ وقد
منوعًا بني الكتب العربية دون
حصر عطوي مصادره بأمّهات الكتب الدينيةِّ ،
اللجوء إىل الكتب األجنبية .ويُظهر عطوي يف كتابه كيفية ممارسة احلرب النفسية
يف كلٍّ من السرية النبوية والقانون الدويل واملمارسات املعاصرة على الساحة
صة لتلك األحداث ،واالستشهادات اليت ال
العاملية ،ولكن من خالل قراءاته اخلا ّ
تعدو األحداث لتشكّل نظرية كلّية تامّة .ولعلّ النقص النظري يف الكتاب يف جمال
احلرب النفسية هو ما حيوّله من وحدة متماسكة تُدخل الطالب عاملَ احلرب النفسية
إىل جمموعة من اإلضاءات غري املتناسقة ،واليت يستخدمها الكاتب يف باب مثّ يعيب
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عليها يف باب آخر .وحاول الكاتب يف هذا الكتاب القيام مبجموعة إسقاطات من
العامل املعاصر على العامل الذي كان يعيش فيه النيبّ  وصحبه دون أن يأخذ بعني
االعتبار الفروقات الزمكانية واملوضعية اليت قد تؤدّي إىل اختالف األحكام .ففي
ال ،حتدّث عن بعض حوادث القتل الفردية ،دون التفريق
كالمه عن االغتياالت مث ً
بينها وبني االغتيال املعاصر الذي حيدث من خالل الفتك واخلديعة .ويف غياب هذا
التفريق مضرّة على عقلية الطالب الذي قد يأخذ احلرب النفسية كما شكّلها
الكاتب إىل منتهياهتا ،ممّا خيلّصه من الكثري من القيود األخالقية املطلوبة .عالو ًة على
ذلك ،ال يكثر الكاتب من االستشهادات باملفكّرين املعاصرين يف جمال احلرب
النفسية احلديثة.
ثالثًا :كلّية اإلمام األوزاعي

()0

متّ تأسيس كلّية اإلمام األوزاعي للدراسات اإلسالمية يف العام .0979
وهي تتبع النظام السنوي ،واحلضور فيها غري إلزامي ولكن هناك بعض الضبط يف
()8
ضرورة احلصول على اإلجازة يف سنوات حمدّدة.
يدرس الطالّب يف السنة األوىل عشر موادّ تشمل القرآن الكرمي (مدارس
التفسري) واحلديث الشريف (علوم احلديث وأحاديث العبادات) والعقيدة اإلسالمية
وأحكام العبادات واللغة العربية واألدب العربـي يف عصر النبوّة واخلالفة الراشدة
والتاريخ اإلسالمي (السرية النبوية واخلالفة الراشدة) واجلهاد اإلسالمي وتارخيه
واألخالق ،عالو ًة على لغة أوروبية واحدة.
ويتمّ تدريس التفسري القرآين من خالل كتاب الباحث اللبناين كمال موسى
كيف نفهم القرآن؟ وهو أحد أعمال موسى األقلّ شهرة ،يف حني أنّ كتابه األشهر
( )0إ ّال أنّ املرسوم الرمسي الذي يعترف بإنشاء الكلّية صدر يف العام 0922م.
( )8يُنقل الطالب من سنة إىل أخرى إذا جنح يف املوادّ املقرّرة لتلك السنة ،ويُسمح لـه الرسـوب
بثالثٍ منها كحدّ أقصى وإ ّال أعاد السنة؛ وال ُيسمح للطالب أن يبقى يف كلٍّ مـن السـنتني
األوىل أو الثانية أكثر من سنتني دراسيتني؛ كما ال يُسمح له أن يبقى يف كلّ من السنتني الثالثة
أو الرابعة أكثر من ثالث سنوات دراسية .وجيوز جمللس الكلّية متديد عدد السنوات يف احلاالت
اخلاصّة.
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هو فقه املعامالت .ويف هذا النصّ التمهيدي ،يقدّم موسى لطلبة السنة األوىل
منهجيةً كالسيكي ًة للتفسري القرآين ومواضيعه الرئيسة مثل :العالقة بني النصّ
القرآين والروايات النبوية ،واللغة املبهمة وغري املبهمة يف القرآن ،وإعجاز القرآن،
ومدارس التفسري يف التاريخ الفكري اإلسالمي .وال خيتلف الكتاب من ناحية
تدرس يف جامعات أخرى مثل اإلتقان يف علوم
املضمون عن النصوص التقليدية اليت َّ
القرآن للسيوطي أو مناهل العرفان يف علوم القرآن للزخمشري ،إالّ أنّه خيتلف من
ناحية اللغة األكثر سهولةً.
وعند تقدمي علم الرواية يف احلديث ،يُطلب من الطالّب قراءة كتابٍ بعنوان
ب كتبه الدكتور نور الدين عتر .وهذا النصّ
منهج النقد يف علم احلديث ،وهو كتا ٌ
فري ٌد من نوعه من حيث إنّه من النصوص املعاصرة الوحيدة اليت توفّر مقدّمة شاملة
لعلوم السنّة النبوية وتوثيقها ،مع أخذ الفروق الدقيقة والتعقيدات بعني االعتبار ،وأنّه
من الكتب اليت جتمع بني املصطلحات الداللية احلديثة والكالسيكية ،ويظهر هذا
ح يف عنوان الكتاب الذي يستخدم مصطلحي 'منهاج' و'نقد' .ويف
اجلمع بوضو ٍ
مقدّمة الكتاب ،ي ّدعي املؤلّف أنّ السبب األكرب يف جناح الكتاب ينبع من إدخاله
نظرية نقدية شاملة ومبتكرة تتضمّن النظر يف كالم نقّاد احلديث (عتر:0920 ،
 .)03ويصرّح كذلك أنّ الكتاب كُتب ردًّا على املستشرقني املنتقدين لعلم احلديث
وللتراث بشكل عامّ .وباختصار ،فإنّ هذا الكتاب يشكّل دفاعًا عن علوم احلديث
الكالسيكية ،وال يعمد إلدخال منهجية جديدة لتوثيق الروايات النبوية.
أمّا يف صفّ التاريخ اإلسالمي ،فيدرس الطالّب فترتني تارخييتني مها العصر
النبوي وعصر اخللفاء األربعة األوائل (أبـي بكر وعمر وعثمان وعلي) .ويُطلب
منهم  -يف دراسة العصر النبوي  -قراءة سرية ابن هشام اليت تعدّ السرية النبوية
األوثق واألسرع قراءةً .ويغطّي هذا النصّ الكالسيكي املكوّن من جملّدين حياة
النبـي  عرب سرد للروايات اليت رواها النيبّ نفسه ومن حوله .أمّا الكتاب الذي
يغطّي فترة اخلالفة الراشدة فهو إمتام الوفاء يف سرية اخللفاء للباحث األزهري حممّد
ع عن اخللفاء األربعة ضدّ ما رواه املستشرقون عن تلك
اخلضريي .والكتاب دفا ٌ
احلقبة التارخيية اإلسالمية التكوينية.
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ويف السنة الثانية ،يدرس الطالّب عشر موادّ هي علوم القرآن واحلديث
الشر يف (علوم احلديث وأحاديث املعامالت) والفرق اإلسالمية وأحكام املعامالت
وعلوم البالغة العربية والتاريخ اإلسالمي (العصر األموي والعصر العبّاسي
والدويالت) والتصوّف واملكتبة اإلسالمية وأصول البحث العلمي والنظم السياسية
وجغرافية العامل اإلسالمي.
وخيوض الكتاب الذي يدرَّس يف صفّ علوم القرآن يف األمناط الكالسيكية
للّغة القرآنية والتفسري ،ويقدّم حملة عامّ ة عن العلم مع االعتماد بشكل كبري على
األطر الكالسيكية كتلك اليت اعتمدها جالل الدين السيوطي .وتشمل املوضوعات
األساسية للكتاب تصنيف التفسري القرآين (اللغوي والقانوين واملواضيعي والعامّ)
ونظريات اللغة املتعلّقة بالقرآن .وتشمل النقاشات موضوع النسخ وأنواع اآليات
القرآنية وأطر التفسري والعالقة بني القرآن ومصادر الوحي األخرى كالسنّة النبوية
واإلمجاع .وال يتناول النصّ املسائل اهلرمينوطيقية املعاصرة ،سواء تعلّقت باجلوانب
الفقهية للنصّ القرآين ،أو على نطاق أوسع بروح القرآن العامّة وأخالقياته.
ويتمّ تدريس صفّ التصوّف من خالل قراءة كتاب بعنوان التصوّف :منشؤه
ومصطلحاته ألسعد السحمراين .ويهدف األخري إىل إثبات أنّ التصوّف مترسّخ يف
السنّة النبوية وجز ٌء ال يتجزّأ من التراث اإلسالمي ،ونفي القول بأنّه بدع ٌة داخل ٌة
على املسلمني .وإدراج هذا املوضوع واختيار هذا الكتاب بالذات حيمل أمهّية
كبرية يف كونه حرك ًة واعي ًة من قبل الكلّية لوضع نفسها يف املشهد األيديولوجي
الديين.
وبعكس الصفوف السابقة ،تقدّم صفوف النظم السياسية مواضيع سياسي ًة
واجتماعي ًة معاصرة .ويُطلب من الطالّب قراءة كتابني ،أوّهلما يتناول اجلغرافية
السياسية يف العامل اإلسالمي ،وثانيهما يتعلّق باملواضيع األساسية يف السياسة
املقارنة .الكتاب األوّل بعنوان يف جغرافية العامل اإلسالمي وهو من تأليف الدكتورة
ت
سارة حسن منيمنة .وهو نصٌّ واضحٌ نسبيًّا ،حيث يقدّم للطالّب معلوما ٍ
جغرافية أساسية عن أجزاء خمتلفة من العامل اإلسالمي ،وتشمل املعلومات
الدميوغرافيا واملوارد الطبيعية والتضاريس اجلغرافية .أمّا كتاب السياسة املقارنة فهو
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جمموعة منسّقة من املالحظات اليت كتبها الدكتور بسّام عبد احلميد .وتقدّم
املالحظات تعريفات أساسية للدولة ،كما تشرح الفرق بني اجلمهورية ،والنظام
امللكي ،والدولة الثيوقراطية والدميقراطية .وتقوم هذه املؤلّفات بوضع الفكر
اإلسالمي بني منظومتني فكريتني عامّتني مها منظومتا الشرق والغرب .وال تعتمد
املقاربة يف الكلّية املعايري الفيبريية نفسها يف النظر إىل النظم كلّها ،بل تعطي هالةً من
القدسية للنظام اإلسالمي ،ممّا يعوّق اعتماد العلوم االجتماعية باعتبارها منظارًا
ت غري علميّة لألسئلة االجتماعية.
دراسيًّا عامًّا ،ويُرسِّخ ملقاربا ٍ
ويف صفّ الفرق اإلسالمية ،يتمّ تدريس كتاب الشيخ حممّد أبو زهرة تاريخ
املذاهب اإلسالمية  .ويعمد أبو زهرة إىل ذكر أسباب االختالف بني املسلمني ،مثّ
ذكر الفرق اإلسالمية السياسية وتارخيها ومعتقداهتا كالشيعة واخلوارج .مثّ يفصّل
يف مذاهب االعتقاد كالقدرية واملعتزلة واملرجئة واألشاعرة واملاتريدية والسلفية
واملذاهب احلديثة .أمّا يف الفرق الفقهية فيسرد تاريخ الفقه من التابعني إىل األئمّة
اجملتهدين إىل أصحاب املذاهب .ويف هذا الفصل يفرد أبو زهرة بابًا يف التعامل مع
مقاصد األحكام ،فيقسّم املصاحل إىل مرتبة الضروريات ومرتبة احلاجيات ومرتبة
التحسينات ،فاألوىل ال يصحّ الدين إالّ هبا كحفظ الدين والنفس والنسل واملال،
والثانية تشمل منع التغايل وستر العورة وما أشبهه ،والثالثة تشمل درء البدع يف غري
ال .إالّ أنّ أبو زهرة مينع أيّ تعارض بني نصوص اجلزئيات واملصاحل
العقائد مث ً
الكلّية ،ويرى أنّ هذا التعارض يعين أنّ املصلحة املادّية ملغا ٌة لتحقيق مقصد
ال
العبودية األمسى حبسب تعبري الشاطبـي؛ وعليه فإنّ أبو زهرة ال يرى املقاصد عل ً
لألحكام ،بل يراها حكمةً حتقّقها تلك األحكام يف املنتهى وال تُثبَت وتُلغى هذه
األحكام حبسبها (انظر إىل نقد جاسر عودة ملثل هذا االختزال يف :عودة.)8108 ،
ويدرس الطالّب يف السنة الثالثة آيات األحكام واحلديث الشريف (علوم
احلديث وأحاديث أحكام األسرة) وتاريخ األديان (العقائد الدينية عند غري
املسلمني يف ضوء اإلسالم) واألحوال الشخصية وأصول الفقه (املدخل ومصادر
التشريع) واللغة العربية (حتليل نصوص خمتارة) والتاريخ اإلسالمي (العصر العثماين)
واحلضارة اإلسالمية والنظم االقتصادية واللغة اإلسالمية.
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ومن امللحوظ أنّ مقدار تدريس أصول الفقه يف كلّية اإلمام األوزاعي ضئيل
جدًّا ،حيث ال يتمّ تعريف التالميذ بأصول الفقه إالّ يف السنة الثالثة ،وتنقسم املادّة على
الفصول؛ ففي الفصل األوّل يتمّ تدريس مصادر التشريع ،ويف الثاين نظريات التشريع.
ويعدّ هذا التأخري غريبًا نظرًا ملركزية أصول الفقه يف الشريعة اإلسالمية .ويتمّ اعتماد
ب يف األصول الشافعية،
كتاب أصول الفقه اإلسالمي حملمّد مصطفى الشبلي ،وهو كتا ٌ
ويعدّ من أوسع الكتب يف هذا اجملال ،حيث يعرض كلّ نظريات أصول الفقه ،وال
يقتصر على ما يتبنّاه الشبلي نفسه .وتتعامل مادّة كتاب الشبلي كذلك مع األصول
الفقهية عند الشيعة ،وآراء الشبلي األصولية كذلك ،إالّ أنّه ال يعرض بعض اآلراء
التجديدية احلديثة يف األصول ويكتفي بالنقاشات العلمية الكالسيكية.
ويدرس الطالّب يف صفّ األحوال الشخصية كتاب أحكام األسرة يف
اإلسالم حملمّد مصطفى الشبلي .ويتبع هذا الكتاب املذهب احلنفي كما يف كتاب
جامعة بريوت اإلسالمية ،ويدرس فيه الطالب مسائل الزواج والطالق والوالية
وغريها من مسائل األحوال الشخصية ،ويعمد الكتاب إىل التعامل مع زواج املتعة
من وجهة النظر السنّية والشيعية ،ويعدُّ هذا متيّزًا جملاوزة الكتاب للمدارس السنّية يف
النظر يف املسائل الفقهية.
أمّا يف السنة الرابعة فيدرس الطالّب الفقه املقارن ،وأصول الفقه (مباحث
احلكم وقواعد استنباط األحكام) ،وحاضر العامل اإلسالمي ،والفكر اإلسالمي
احلديث ،واإلسالم والغرب ،واحلركات الباطنية والسرّية ،ونظرية اإلعالم ووسائله،
والتخلّف والتنمية ،وتاريخ التربية عند املسلمني ،وطرائق تدريس اللغة العربية
والتربية اإلسالمية.
أمّا يف برنامج ماجستري الدراسات اإلسالمية املوجود يف كلّية اإلمام
األوزاعي ،والذي تتمّ حاليًّا مراجعته ،يتمّ تدريس اللغة اإلجنليزية ،واملكتبة
اإلسالمية ،واللغة العربية ،والنظم االقتصادية ،واإلسالم والغرب ،والنظريات
اإلعالمية ،وطرق التعليم ،واجلهاد.
و تقدّم مادّة اجلهاد نظرةً كالسيكيةً ملفهومي الدعوة واجلهاد ،حيث يتمّ
تدريس كتاب الدعوة واجلهاد ملؤلّفيه إبراهيم العسل وبسّام صبّاغ .ويوفّر هذا
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الكتاب للطالّب تصنيفًا للمفاهيم الشرعية مع مراعاة االلتزامات الفردية واجملتمعية
اليت توجبها تلك املفاهيم .وال تقتصر الدعوة على نشر اإلسالم ،بل تشمل كذلك
تطبيق الشريعة اليت هتدف إىل "التأكّد من رعاية الشعب" ،وتستند إىل ثالثة مبادئ:
( )0إلغاء املصاعب ( )8واحلدّ من االلتزامات ( )4والتدرّج .ويكمل الكاتبان
دراسة الشريعة الشاملة للعبادة ولقوانني األحوال الشخصية والسياسة االقتصادية.
ويتعامل جز ٌء ال بأس به من الكتاب مع مرونة الشريعة مثّ يتفاعل مع اإلشكال
الكالسيكي يف مسألة "العلّة" :أهي مسألة مدارها النصّ أم أنّ مدارها وحمدّدها
األساس هو العقل؟
ومن املثري لالهتمام أيضًا أن نالحظ أنّ الكتاب يقدّم بعدًا آخر ملوضوع
الدعوة واجلهاد؛ أال وهو قضيّة األخالق .وهذا يشمل األخالق الفردية
واجلماعية  -ويف مجعهما تتجسّد فلسفة أخالقية إسالمية توازي فلسفة األخالق يف
الفلسفة الغربية .كما أنّ أساس األخالق يف اإلسالم يشمل حبسب الكتاب)0( :
مسؤولية اإلنسان عن أفعاله ( )8وقدرة اإلنسان على اختيار تلك األعمال حبرّية
( )4وكرامة اإلنسان ومركزيته يف هذا الكون .ويرى الكاتب بأنّ األخالق مسأل ٌة
عامليةٌ من جهة ،ومتأصّلة يف اإلسالم من جه ٍة أخرى.
ويُظهِر الكتاب خاصّيتني للجهاد يف اإلسالم مها :االعتدال والتد ّرج .ويتكلّم
جز ٌء الح ٌق من الكتاب عن األزمة الفكرية يف العامل اإلسالمي .واألسباب اليت
يعدّدها الكتاب لألزمة كثرية ،حيث يشري إىل  02سبًبا من بينها غياب الفقه
الدعوي وفقه احلوار والفقه السياسي والفقه اجلهادي والفقه يف "التعامل مع غري
املسلمني" .غري أنّ املرجع املشترك لكلّ هذه األسباب هو غياب اإلبداع والتجديد
يف خمتلف جماالت الفقه والفكر اإلسالميني .ويكمل املؤلّفان مبعاجلة مسألة إصالح
املؤسّسات التعليمية اإلسالمية  -املدارس واجلامعات  -حبجّة أنّ األمراض اليت
تعاين منها هذه املؤسّسات هي السبب الرئيس جلميع العلل األخرى يف العامل
اإلسالمي؛ "فباسم التعليم ،يتمّ فصل املسلم عن عقيدته وتراثه" .وبتحديدٍ أكرب،
فإنّ األزمة تكمن يف نقص األهلية وغياب التدريب اإلسالمي للمدرّبني الذين ال
ميتلكون رؤية إسالمية أو "أهدافًا إسالمية" .أمّا فيما يتعلّق باجلامعات ،فيتحسّر
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املؤلّفان على أنّ معظم الكلّيات و/أو اجلامعات اإلسالمية تنتج حفّاظًا للقرآن ،وال
تنتج دعاةً لإلسالم .والسبب يف ذلك هو ( )0طبيعة املناهج اجلامدة وعدم قدرهتا
على التقدّم ومواجهة التحدّيات احلديثة ( )8واحملتويات النظرية البحتة للمناهج
الدراسية ( )8واالنفصال عن الواقع واالهتمامات املستقبلية ( )3وفصل املعرفة عن
التربية اإلسالمية واألخالق اإلسالمية .ويرى املؤلّفان بأنّ احللّ جيب أن يتضمّن
التايل )0( :املراجعة الكاملة للمناهج وإعادة صياغتها حبيث تتّفق مع متطلّبات
العصر احلديث ( )8وحتويل الدراسات النظرية إىل العلوم العملية املوجّهة حنو
امليدان ( )4والتدقيق يف إشكاليات العصر ( )3واعتماد برامج الدراسات األكادميية
عرب العامل اإلسالمي ( )8وتنظيم مؤمترات للمتخصّصني من أجل معاجلة املشاكل
املنتشرة يف اجملتمعات اإلسالمية املعاصرة ( )2على أالّ تقتصر هذه املؤسّسات على
"العلوم الدينية" ( )7وربط كلّ مسجد باجلامعة وكلّ جامعةٍ باملسجد من أجل
تسهيل عالقة تكاملية بني االثنني.
ح عديدة منهجًا مركّبًا ،أي أنّه جيمع بني النموذج
ويعتمد الكاتبان يف نوا ٍ
الكالسيكي النصّي واملفاهيم واإلشكاليات احلديثة كاألخالق والوسطية والعقل.
وإنّ اآلراء اليت يقدّمها الكاتبان تكرّر تلك اليت تدور يف فلك اخلطاب اإلسالمي
العامّ الذي يدور حول هذه املواضيع نفسها ،وال يوفّر الكتاب أدوات منهجية ميكن
أن تسهّل اجلمع بني املنهجني الكالسيكي واحلديث ،كما أنّه ال يشكّك يف أيٍّ من
األفكار الكالسيكية املذكورة فيه.
أمّا صفّ مناهج البحث فهو كغريه من الصفوف اليت سبق ذكرها ،مع
التركيز على كيفية القيام بالبحوث املنهجية التارخيية .ويتمّ طرح املواضيع واألسئلة
النظرية قبل األسئلة املتعلّقة مبناهج البحث العملية .فيبدأ الصفّ بسؤال :هل التأريخ
علم أم ال؟ ،ويستنتج األستاذ أنّ املقاربات املادّية التجريبية للتاريخ ال تصحّ .ويرى
ط ارتباطًا وثيقًا بالعملية النقدية وإعادة القراءة ،بعكس
الكاتب أنّ التاريخ مرتب ٌ
العلوم التجريبية اليت يتمّ تقعيدها يف حقائق ثابتةٍ ال تتغيّر .ويكمل الكتاب فيتعامل
مع مسائل كاأللسنية ودراسة املخطوطات واجلينات والسري واجلغرافية واالقتصاد
والفنّ والثقافة والدميوغرافيا واألنساب وعلم النفس االجتماعي وعلم االجتماع
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وعلم اآلثار والدراسات السياسية ،إالّ أنّ كالًّ منها يقتصر على بضعِ ورقاتٍ ال
غري .مثّ يكرّس الكتاب العديد من الفقرات للتفصيل يف كيفية التعامل مع
املخطوطات وأرشفة املعلومات.
أمّا مادّة املكتبة اإلسالمية فهي مادّة حتضريية لكتابة رسالة املاجستري ،وتتعامل
مع مدارس االستقراء واالستنتاج والتحليل ،مع طرح األسئلة األخالقية املعتادة
املرتبطة مبناهج البحث .ويتعامل القسم األكرب من الصفّ مع كيفية كتابة رسائل
املاجستري والدكتوراه ،وذلك من خالل دراسة كتاب املناهج العلمية يف كتابة
الرسائل اجلامعية حلسّان حالّق وحممّد منري سعد الدين .ويف حني أنّ صفّ مناهج
البحث يتعامل مع مجع املعلومات للرسالة ،فإ ّن صف املكتبة اإلسالمية يدرّس كيفية
كتابة الرسالة نفسها ،مع تدريس بعض أساليب البحث يف علم االجتماع
كاالستبيان واملقابالت وما يشاهبهما.
ابعا :جامعة طرابلس
رً
لقد تّم تأسيس جامعة طرابلس يف العام  0928باعتبارها مؤسّسة لبنانية
خاصّة للتعليم العايل أنشأهتا مجعية اإلصالح اإلسالمية .وتعترف جلنة املعادالت يف
وزارة التربية الوطنية واجمللس الشرعي اإلسالمي األعلى بشهادة اإلجازة الصادرة
عن الكلّية .ومتّ افتتاح قسم الدراسات العليا بشعبتيه :الشريعة والدراسات
اإلسالمية عام  ، 8111ودبلوم العلوم التربوية اإلسالمية يف قسم الدراسات العليا
عام  .8114وقد متّ افتتاح كلّية إدارة األعمال يف السنني املاضية.
ومن خالل القراءة يف املنهاج بشك ٍل عامّ ،ومراجعة أساتذة اجلامعة ،يتّضح أنّ
اجلامعة تتبنّى مقارب ًة كالسيكية ولكنّها ال تكتفي باجلمود على ما كان ،فهي
ترفض اإلمربيقية والرباغماتية ،ولكنّها ال ترى أنّ املوجود يف التراث ميكن تطبيقه
كما هو ،وأنّ هذه التخصيصات ليست على إطالقها فثمّة الثابت ومثّة املتغيّر،
فليست األحكام كلّها متغيّرة بتغيّر األزمان .ولعلّ املشكلة األكرب ،كما يقول
األستاذ امل عتصم باهلل البغدادي ،يف منهاج اجلامعة يكمن يف عدم تأليف الكتاب
اجلامعي الذي يسعى لتنمية قدرات التفكري النقدي والتحليلي عند الطالب ،وأنّ
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الطريقة املشيخية الكالسيكية ال تالئم مهمّة اجلامعة وإن كانت ضرورية يف حتصيل
العلوم الشرعية .وتتبنّى اجلامعة أسلوب احملاضرات بشكلٍ عامّ ،وال يتواجد احلوار
إالّ يف القليل من الصفوف .ويرى البغدادي أنّ علم االجتماع ينقسم إىل ذات
العلم واملنهج والنظرية ،ويرى أنّه جيب على املسلمني أخذ العلم واملنهج دون
النظرية مع التأصيل لنظرياهتم اخلاصّة ،وأنّ علم االجتماع نسف فكرة نسبية
الظاهرة وتغيّرها ليخاطب اإلنسان كإنسان ،وليستخلص العرب اليت مسّيت العلل.
ويف تعامل املناهج يف اجلامعة مع الغرب ،اعترب البغدادي أنّ املشكلة هي يف كون
ال عن
العقل مستعادًا من املاضي أو مستعارًا من الغرب أو مستفيدًا منه أو مستقي ً
العمل .و يرى أنّ اجلامعات مل حتدّد بعد أتريد اعتماد املناهج القدمية للمدارس أم
اعتماد النظام اجلامعي اجلديد ،وبسبب هذا االنشقاق يف الرغبات مل تتّضح
الوجهات اليت تتبنّاها املناهج الشرعية ،فكان هذا موطن املرض وأصله .وبني اهتمام
املفكّرين باملفاهيم والكالسيكيني باملاضي واملقاصديني باملستقبل ،يرى الشيخ
ضرورة شقّ طريقٍ جام ٍع هلذه االحنيازات مبا يتالءم مع مهمّة اجلامعة األساسية.
ويف السنة األوىل ،يدرس الطالّب موادّ تشمل أصول الفقه واللغة العربية
وصناعة الكتابة والعقيدة اإلسالمية واألخالق وفقه العبادات واملدخل الفقهي
والقرآن الكرمي ومصطلح احلديث وعلوم القرآن.
ويف مادّة أصول الفقه ،يدرس الطالّب كتاب أصول الفقه اإلسالمي للدكتور
وهبة الزحيلي .ويتمّ تدريس الكتاب يف السنوات األربع يف اجلامعة ،ويتعامل
الكتاب مع أبواب أصول الفقه املعتادة كأنواع احلكم وطرق االستنباط وفكّ
األلفاظ الشرعية وتقسيمها .ويتعامل الكتاب كذلك مع املصاحل املرسلة ،ولكن،
من أصل كتابٍ يبلغ  0841صفحة ،مل يفرد الزحيلي للمقاصد إالّ  08صفحة،
وعمل فيها على حصر املقاصد مبا ال خيتلف فيه من ظواهر النصوص ،دون أن
تكون علّة لألحكام يتحرّك معها احلكم وجودًا وعدمًا .ويعدّ الكتاب من أهمّ
الكتب يف املدرسة الكالسيكية ،خاصّة أ ّن الزحيلي من أقطاب هذه املدرسة.
وبالنسبة ملادّة األخالق ،يدرس الطالّب كتاَبـي خلق املسلم حملمّد الغزايل
واملوسوعة القرآنية لوهبة الزحيلي وعلماء آخرين .وهتدف املادّة إىل تعريف الطالب
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مبوقف األخالق يف اإلسالم ،ومتكينه من االستدالل على تلك الفضائل من القرآن
والسنّة ،ومن استجماع أصل األخالق احلميدة من خالل السور القرآنية اليت عنيت
هبا .ويأخذ الكتاب األوّل جمموعة من األخالق اليت يعتربها مركزية يف شخصية
املسلم ،وتشمل الصدق واألمانة والوفاء واإلخالص والقوّة والقصد والعفاف
والعزّة والرمحة وغريها .ويعمد الغزايل إىل خلق فلسفةٍ أخالقي ٍة تنافس تلك اليت
يطرحها الفالسفة ،فيقول يف مقدّمة الكتاب:
"لقد قرأنا أدب النفس ألرسطو وألمثاله من الفالسفة ،وقرأنا أدب النفس
حملمّد بن عبد اهلل عليه الصالة والسالم ،فوجدنا ما ختيّله األوّلون واصطنعوا له بعد
العناء صورًا بعضها كاملٌ وبعضها منقوص ،وجدناه قد حتوّل إىل حقائق حيّة جتسّد
فيها الكمال وأضحى سرية رج ٍل وأدب أمّةٍ وشعائر دي ٍن ضخم .ذلكم هو أدب
النفس حملمّد بن عبد اهلل صلى اهلل عليه وسلّم" (الغزايل.)3 :0927 ،
إالّ أنّ الكتاب ال ميضي ليطرح فلسف ًة كاملةً على النسق الغربـي يف القواعد
والترجيحات ،وإنّما ميثّل خبلق النيبّ  أمثل ًة ويشرح كيفية القيام بتلك األخالق
يف احلياة العملية .أمّا يف كتاب املوسوعة القرآنية فيتمّ تدريس السور التالية:
ب
املؤمنون والنور ولقمان واحلجرات؛ وتركّز كلّ من هذه السور على جان ٍ
أخالقي معيّن ،فتتعامل سورة املؤمنون مع تفاعل املسلمني يف اجملتمع ،وتركّز سورة
النور على التفاعل بني اجلنسني ،بينما تتكلّم سورة لقمان عن نصائح والدٍ لولده يف
احلياة ،وسورة احلجرات عن تعامل املسلمني يف غياب بعضهم وأمام خالقهم.
واملالحظ يف ه ذه احلصّة ،مع وجود الكتب املقرّرة ،أنّها تتحوّل يف كث ٍري من
األحيان إىل حصّة أقرب إىل املشاورة واحلوار منها إىل قراءة الكتاب ،حيث يعاجل
املدرّس املشاكل العملية اليت يعيشها الطالّب يف حياهتم اليومية.
ويف مادّة املدخل الفقهي ،يتمّ تدريس كتاب املدخل لدراسة الشريعة
اإلسالمية للدكتور عبد الكرمي زيدان .وهتدف املادّة إىل ( )0التعريف العامّ
بالشريعة اإلسالمية وخصائصها ومقاصدها ( )8والتعريف باملدارس الفقهية
وأمهّيتها ومصادر الفقه اإلسالمي ( )4والتعريف بعلم القواعد الفقهية ( )3وعقد
مقارنات بني أبواب الفقه وفروع القانون ( )8وتنمية املهارات يف ردّ الشبهات
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حول الشريعة اإلسالمية وصالحيتها لكلّ زمان ومكان .ويفصّل الكتاب يف
جمموعة من املسائل املتعلّقة باملقاصد والواقع ،إالّ أنّ زيدان ينظر إىل مقاصد
الشرعية على أنّها أحد قواعد الشريعة ال العمدة واألساس ،ويضعها يف إطار
القاعدة الشرعية "ال اجتهاد مع ورود النصّ" .وبالتايل ،فهو يرى أنّ املقاصد هي
تابعةٌ للنصوص ال مؤطّرة هلا .ويعمل زيدان بعدها على نفي شبهة ارتباط الشريعة
بالقانون الروماين ،ويتكلّم يف االستحسان واملصاحل املرسلة وسدّ الذرائع على أنّها
أصولٌ يتمّ العمل هبا يف غياب النصّ الشرعي ،وأنّ كلّ عرفٍ خالف نصًّا فهو
مرفوض .ويقارن زيدان بني القانون الوضعي والشريعة اإلسالمية ،ويرى بأنّ
القانون حمصو ٌر بصالح اجملتمع املادّي وضبطه ،يف حني أنّ الشريعة تعمل على رِفعة
الفرد النفسية والروحية واملادّية ،وبالتايل متتدّ يف عالقته بغريه من األفراد والدولة إىل
الصالح كذلك ،ويقارن زيدان بني القانون اجلنائي املدين والشرعي يف كتابه.
ب كالسيك ٌي
وبشكل عامّ ،فإنّ كتاب املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية كتا ٌ
بامتياز.
ويف السنة الثانية ،يدرس الطالّب موادّ تشمل قواعد البحث الفقهي وأصول
الفقه والثقافة اإلسالمية واللغة اإلجنليزية والنحو والصرف ومقارنة األديان وفقه
الدعوة وطرائق التدريس والفرق واملذاهب وفقه املعامالت وأحاديث األحكام
والقرآن الكرمي.
ويف مادّة الثقافة اإلسالمية ،يدرس الطالّب جمموعةً من املالحظات والنصوص
اليت كتبها مدرّس الصفّ األستاذ حممّد املعتصم باهلل البغدادي .ويهدف املقرّر إىل
( )0تعميق النظرة للثقافة اإلسالمية ومواردها وجماالهتا وأهدافها ( )8وربط
الطالب باملنهج والنقد املنهجي ( )4وتناول قضايا تشكّل حمطّات رئيسة يف
اإلشكاليات اليت يعيشها املسلمون يف العصر احلاضر ( )3ومتكني الطالب من الرؤية
الواضحة ( )3وتشكيل فريق عمل يف كلّ إشكالية مطروحة .ويتعامل التالميذ يف
هذه املادّة مع مناهج دراسة الثقافة والشبهات اليت تدور حول القرآن الكرمي والسنّة
النبوية ودعاوى املذهبية والالمذهبية وأصول العلوم اإلسالمية والتصوّف بني العلم
والبدعة وعدم تقدمي العقل على النقل وخطر الغلوّ على الدين .واملالحظ أنّ املادّة
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أقرب لدراسة الشبهات حول اإلسالم ويف اإلسالم منها إىل مادّة تدرس تطوّر
الثقافة اإلسالمية ومشارهبا عرب السنني.
ويف مادّة قواعد البحث الفقهي ،يدرس الطالّب كتاب البحث الفقهي

(طبيعته ،خصائصه  ،أصوله ،مصادره) مع املصطلحات الفقهية يف املذاهب األربعة

إلمساعيل عبد العال ،ويتمّ تدريس هذه املادّة على شبكة اإلنترنت .ويبحث املقرّر
يف قواعد كتابة البحث مع االطّالع على أهمّ مصادر كتابة البحث الفقهي
واملصطلحات الفقهية .ويهدف الصفّ إىل ( )0التمييز بني البحث العلمي وغريه
( )8وجتريد الباحث من األحكام الشخصية عند حبثه يف املسائل ( )4وتعريفه
بأسس البحث العلمي ( )3ومتكينه من اإلملام باملصطلحات اخلالفية الفقهية بأسسها
الصحيحة لدى املذاهب الفقهية املعتمدة ( )8واإلملام بأمّهات الكتب ( )2وتأهيل
الطالب للبحث العلمي متهيدًا للبحوث العلمية يف التخرّج واملاجستري والدكتوراه.
ومبا أنّ النصّ يعتمد على مناهج البحث الفقهي ،فإنّه يكتفي بكيفية حتديد املصادر
يف املكتبة ومعرفة كيفية تدوين املعلومات واالقتباس واالختصار والترقيم والتشكيل
واهلوامش؛ مع النظر يف مصادر الفقه عند املذاهب األربعة والشيعة اإلمامية والزيدية
عملي يف مكتبة اجلامعة،
ٌّ
ب
والظاهرية واإلباضية وغريهم .ويرافق النصّ تدري ٌ
وبالتايل ،فمن املالحظ اإلقصاء الكامل ملناهج البحث يف علم االجتماع ،مع أنّ
معرفة الواقع من أصول االجتهاد الفقهي ،ويُظهِر هذا تعاظم املشكلة يف مناهج
كلّيات الشريعة ،خاصّة أنّ كتاب أصول كتابة البحث العلمي ليوسف املرعشلي
الذي ّمت التفصيل فيه سابقًا هو أحد املراجع يف هذا الصفّ.
ويف السنة الثالثة ،يدرس الطالّب صفًّا يف األحوال الشخصية وأصول الفقه
والثقافة اإلسالمية واللغة اإلجنليزية والتاريخ اإلسالمي واخلطابة واألدب ومقارنة
األديان وفقه الدعوة وفقه األحوال الشخصية وفقه املواريث وأحاديث األحكام
والقرآن الكرمي .ويسعى صفّ التاريخ الذي يدرّسه األستاذ املعتصم باهلل البغدادي
إىل إعطاء الطالب منهجية القراءة التارخيية ونقدها ،ومع أنّ املادّة تعتمد كتاب
تاريخ اخللفاء للسيوطي ،إالّ أنّ الكتاب يعترب ثانويًّا يف السياق التعليمي يف الصفّ،
الذي يركّز على كيفية القراءة أكثر منه على الكتاب ذاته.
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ويف مادّة األحوال الشخصية ،يدرس الطالّب كتاب الفقه املقارن لألحوال
الشخصية لبدران أبو العينني بدران ،ويشمل املقرّر معرفة حقوق الفرد يف الكتاب

والسنّة ،مع مناقشة أقوال األئمّة والفقهاء يف مسائل الطالق والنفقة والعدّة والنسب
والرضاع .وأكثر مصادر الكتاب من القرون السابقة ،وتشمل حاشية ابن عابدين
يف الفقه احلنفي وحاشية الدسوقي يف الفقه املالكي واإلنصاف يف معرفة الراجح من
اخلالف يف الفقه احلنبلي .أمّا املصدر احلديث فهو كتاب األحوال الشخصية يف
الشريعة اإلسالمية حملمّد أبو زهرة .ويتميّز هذا الصفّ عن غريه من اجلامعات أنّه
جيمع فقه املذاهب كلّها دون االكتفاء باملذهب احلنفي املقنّن ،بل ويشمل بعض
الفقه اجلعفري والقانون املصري (أحد كتّاب املصادر ،وهو حممّد أبو زهرة ،كاتب
مصري) .كما أنّه يشمل كيفية التعامل مع القانون اللبناين يف جمال األحوال
الشخصية ،وبالتايل ،فمع اشتماله على الفقه التارخيي ،فإنّه يضيف صبغة حديثة؛ إالّ
أنّه ال ينظر إىل األحكام الشرعية بضوء مقاصدها ،وبالتايل ،فهو يقعّد اجلزئيات ممّا
جيعله غري قابلٍ للتغيّرات التارخيية.
ويف مادّة التاريخ ،يتمّ تدريس كتاب التاريخ اإلسالمي الوجيز لسهيل طقّوش،
وكتاب أوراق ذابلة من حضارتنا لعبد احلليم عويس .ويهدف املقرّر إىل متكني الطالب
من ( )0التعرّف على التاريخ بصورة موجزة ( )8والتعرّف على أهمّ األحداث
التارخيية اليت شهدها العامل اإلسالمي ( )4وتكوين نظرة علمية وواقعية ملسار احلياة
اإلسالمية من خالل االطّالع على التجارب السياسية والعسكرية ( )3والتفكّر والتأمّل
يف اإلجنازات احلضارية والعلمية والثقافية للعامل اإلسالمي .وتبدأ الدراسة يف املادّة من
وقت قيام الدولة األموية إىل اهنيار دولة اخلالفة وقيام الدول احلديثة بعد العام .0983
ويستخدم كتاب طقّوش بعض املصطلحات احلديثة كاجلبهات واملعارضة واملواالة
وغريها من الكلمات ،كما أنّ مصادره تتنوّع بني املصادر العربية والفرنسية
واإلجنليزية ،ويعدّ هذا مميّ ًزا بني كتب التاريخ اليت يتمّ تدريسها .وعالوةً على ذلك،
فإنّ الكتاب حياول كشف املنطق السياسي الذي كان موجودًا يف األزمان اليت تتمّ
ال
دراستها دون النظر إىل العظمة أو السوء بشكلٍ خاصّ ،وبالتايل ،فإنّ هناك تعطي ً
للنظرة املعيارية املعتادة ،وحماولةً لدراسة التاريخ على أنّه ما حصل بشكلٍ جمرّد.
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أمّا يف مادّة فقه الدعوة ،فيدرس الطالّب كتاب سلسلة مدرسة الدعاة

للدكتور عبد اهلل ناصح علوان .ويهدف املقرّر إىل )0( :تزويد الطالب بأه ّم
القناعات اليت تساعده على العمل الدعوي ( )8وإعادة تأهيل جوانب من شخصية
الطالب باألطر اليت ترتبط بالنشاط الدعوي ( )4وتعريف الطالب مبجاالت الدعوة
ووسائلها والتحدّيات اليت تواجهها ( )3واكتساب مهارات التعامل مع الناس ()8
وتدريب الطالب عمليًّا على العمل الدعوي .ويشمل املقرّر الذهاب إىل مراكز
الرعاية الصحّ ية واالجتماعية وجوالتٍ يف األسواق واألماكن العامّة ملمارسة العمل
الدعوي .وتنحصر مصادر الكتاب بالتراث العربـي واإلسالمي ،وال تلجأ إىل
الكالم عن سيكولوجية اإلنصات ومهارات احلديث يف العلوم الغربية احلديثة،
وبالتايل ،فإنّ الكتاب ال ينتج للتلميذ الكثري من املعارف اجلديدة ،وال ينقله نقل ًة
نوعيةً إالّ يف جمال املمارسة العملية والتعلّم من التجربة.
ويف السنة الرابعة ،يدرس الطالّب أصول الفقه والثقافة اإلسالمية واحلضارة
اإلسالمية ومقارنة األديان وفقه اجلنايات والقواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب
األربعة والفقه ا ملقارن وأحاديث األحكام والقرآن الكرمي وفقه الدعوة واالقتصاد
اإلسالمي.
ويف مادّة احلضارة اإلسالمية ،يدرس الطالّب كتاب املوجز يف احلضارة
اإلسالمية حملمّد درنيقة ،الذي هو أستاذ املادّة .ويهدف املقرّر إىل إبراز مآثر
احلضارة اإلسالمية ومميّزاهتا وما استطاعت إعطاءه للحضارة الغربية عرب التاريخ.
ولعلّ املشكل يف هذه املادّة متجيدها للحضارة اإلسالمية بصورة استشراقية تعتمد
املعايري الغربية احلديثة كالعلم التجريبـي على أنّها مقياس علوّ حضارةٍ ما أو
احندارها ،ولذلك يدرس الطالّب حضّ اإلسالم على العلم ومآثر املسلمني يف
التاريخ واجلغرافية والطبّ والصيدلة والكيمياء والفيزياء والرياضيات والفلك .كما
أنّ املادّة توحي بأنّ اإلسالم عظي ٌم ملشاهبته احلضارة األوروبية احلالية ،وهو أم ٌر
كثرت فيه االنتقادات يف جمال األكادمييا.
أمّا يف مادّة الفقه املقارن فيدرس الطالّب جمموعة من املباحث املقرّرة اليت
كتبتها جمموعة من الباحثني هلذه املادّة حتديدًا .ويهدف املقرّر إىل )0( :تعريف
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الطالب مبذاهب الفقهاء وأدلّتها املختارة ومنهج مناقشتها ( )8والتدرّب على
أسلوب احلوار يف الفقه املقارن ( )4والتمييز بني أقوال الفقهاء من حيث نسبتها إىل
أصحاهبا ( )3ودراسة بعض مناهج علماء اإلسالم يف تنزيل موضوعات الفقه
املقارن على الواقع ( ) 3وكيفية التعامل مع اخلالف وتقبّل الرأي الفقهي اآلخر.
وتشمل القضايا اليت يتمّ تدريسها صحّة النكاح والشرط اجلزائي وحضانة األطفال
ومحاية النساء من التعسّف وزواج املسيار واالحتراف الرياضي ومشاركة املسلم
األمريكي يف احلياة السياسية؛ والواضح من املادّة أنّها معاصرةٌ يف
قضاياها ،وتعتمد كلّها( )0على مصادر من العصر احلايل ،وهو أم ٌر مميّزٌ من بني
املوادّ.
ويف مادّة االقتصاد اإلسالمي ،وهي مادّة إجبارية ،يتمّ تدريس كتاب املدخل
إىل االقتصاد اإلسالمي :دراسة تأصيلية مقارنة باالقتصاد الوضعي لعلي القرة داغي.
وهتدف املادّة إىل متكني الطالب من )0( :معرفة أمهّية دراسة االقتصاد علمًا ونظامًا
ونظري ًة وتطبيقًا ( )8والتعريف بأهمّ املصطلحات والنظم االقتصادية ( )4ومعرفة ما
متيّز به الفكر االقتصادي اإلسالمي من جهة آلية عمله وخصائصه ( )3والقدرة
على إجراء املقارنة بني النظم املذكورة وما امتاز به كلّ نظا ٍم عن غريه .وتعتمد
املادّة على التفريق بني األنظمة االقتصادية واملبادئ االقتصادية اليت بنيت عليها تلك
األنظمة ،مثّ تفرّق بني االشتراكية والرأمسالية واإلسالم ،ويتعامل مع مفاهيم املوارد
والنقد واملصارف والتخطيط االقتصادي من وجهة نظر النظام الرأمسايل والنظام
اإلسالمي .كما يتعامل الكتاب مع مشاكل الفساد االقتصادي كالرشوة وغسيل
األموال والفساد البيئي .ومع أنّ الكتاب يرى األفضلية املطلقة للنظام اإلسالمي إالّ
أنّه يتكلّم ل غة العصر ويعرض اإلحصاءات املعاصرة للداللة على أحوال األنظمة
حول العامل بشكل عامّ ويف العامل اإلسالمي بشكل خاصّ.
وكلّ يوم ثالثاء ،يلتقي طالّب اجلامعة يف القاعة لتلقّي حماضرة يف التوجيه
والتزكية ،تتعامل مع مشاكل الطالّب احلالية؛ ويقوم رئيس جملس إدارة اجلامعة
( )0يعتمد حبث صحّة النكاح على كتاب بداية اجملتهد وهنايـة املقتصـد البـن رشـد احلفيـد
(ت 0099م) ،وهو البحث الوحيد الذي يعتمد مصدرًا من التراث اإلسالمي.
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الشيخ حممّد رشيد امليقايت أو أحد أفراد اهليئة التعليمية بإعطاء هذه احملاضرة .وبنا ًء
عليه ،ينعكس قبول الكثري من الطالّب أو رفضهم من خالل مراقبة سلوكهم
وتوجّهاهتم الفكرية.
خامسا :جمعية اإلرشاد واإلصالح
ً
متّ تأسيس مجعية اإلرشاد واإلصالح يف العام  ،0923بعد انفصاهلا عن
اجلماعة اإلسالمية .ومجعية اإلرشاد واإلصالح مجعية مستقلّة تتّخذ من بريوت
مركزًا هلا ،وتتمحور نشاطاهتا حول أربعة أطر هي الدعوة اإلسالمية والعمل
اخلريي والنشاطات االجتماعية والتعليم .ويُعترب مسجد حممّد الفاتح مركز اجلمعية
يف بريوت ،ويتبع له نا ٍد رياضي وملتقى النور الطالّبـي وغريمها من املؤسّسات
التعليمية والترفيهية .وقد افتتحت اجلمعية مدرسة "روضة العلوم" يف العام ،8111
مثّ غيّرت امسها إىل "املدرسة اللبنانية العاملية" ،وقد صرّح مسؤولو املدرسة بأنّها
تلتزم "العمل التربوي واألكادميي املتكامل إلعداد نشء مسؤول ذي شخصية
متوازية متتلك املعرفة العلمية واملهارات الشخصية وفقًا لقيم اإلسالم ليصبح قادرًا
على استثمار قدراته والتأثري اإلجيابـي يف اجملتمع والتفاعل مع مقتضيات العصر".
ويف السنوات األخرية ،أصبح نشر العلم أحد أهمّ أعمال اجلمعية ،وذلك من
خالل جمموع ٍة من العلماء الصاعدين يف اجلمعية ،والذين يشملون :باسم عيتاين
وبسّام احلمزاوي وسعدو سليمان.
أمّا النوع األوّل من التعليم الشرعي فيشمل علوم احلديث ،والذي يشرف
عليه العامل الدمشقي بسّام احلمزاوي ،حيث جيتمع طالّب العلم يف مسجد حممّد
الفاتح يف منطقة مار إلياس ويستمعون للشيخ بسّام يقرأ عليهم األحاديث النبوية
بالسند املتّصل إىل رسول اهلل ،مثّ إنّه يشرح األحاديث اليت يرويها متنًا وإسنادًا.
وتشمل الكتب اليت يتمّ تدريسها صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبـي
داود وسنن النسائي وغريها.
وقد متّت إضافة برنامج الدبلوم الشرعي يف مجعية اإلرشاد واإلصالح ،والذي
يتمّ من خالله تدريس أسس العلوم الشرعية ،ويتمّ هذا من الساعة العاشرة صباحًا
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إىل الرابعة ظهرًا ،وذلك ملرّة يف األسبوع .ويشرف على هذا الربنامج الشيخ باسم
عيتاين والشيخ سعدو سليمان .وتشمل الكتب:
املوضوع
علوم احلديث
العقيدة اإلسالمية
الفقه اإلسالمي
اللغة العربية والنحو

املنت
مقدّمة ابن الصالح يف علم احلديث البن الصالح (ت القرن )31
شرح العقيدة الطحاوية ألبـي جعفر الطحاوي (ت 896هـ)
منت الغاية والتقريب ألمحد بن احلسني أبـي الشجاع (ت 214هـ)
شرح قطر الندى البن هشام (ت 183هـ)

ومبا أنّ هذه املتون تارخييةٌ نوعًا ما ،فإنّ تدريسها ينقسم إىل تفسري الكالم
الذي يقوله الكاتب وإىل طرح تطبيقاته الواقعية من خالل األمثلة .ويُعترب الربنامج
ال إىل الدراسات اإلسالمية
ال إىل بعض النصوص الشرعية أكثر من كونه مدخ ً
مدخ ً
بشكلٍ عامّ .وبعد هذا الربنامج ،يُتاح للطالّب دراسة متونٍ أخرى بشكلٍ فرديٍّ
مع الشيوخ املسؤولني ،وتشمل تلك املتون كتاب اللمع يف أصول الفقه للشريازي
وكفاية األخيار يف حلّ غاية االختصار لتقي الدين احلصين ومنت العقيدة النسفية
لإلمام النسفي وغريها.
وتعتمد النصوص الثالثية الكالسيكية من العقيدة األشعرية واملذاهب الفقهية
ال منت جوهرة التوحيد،
(الشافعية أو احلنفية) واجلانب الصويف .ويشمل التدريس مث ً
وهو املنت األهمّ عند األشاعرة ،حيث يدرّسه الشيخ عثمان دريج .ومع أنّ بعض
املشايخ املسؤولني كبسّام عيتاين يعتمدون منهجًا أكثر نقدًا للتراث وأكثر اخنراطًا
يف جمال الدراسات اإلسالمية األكادميي ،إالّ أنّ هذا ال ينعكس يف بنية برنامج
الدبلوم الشرعي ومنهجه.
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الخاتمة

بعد عرض مفصّل لربامج ك ّل جامعة على حدة ،نلخّص يف اجلدول التايل
الصورة العامّة للمناهج يف الكلّيات الشرعية.
جدول :مختصر تحليل المناهج في الكلّيات الشرعية

الطابع
الرئيس
للمنهج
وجود
مقاصد
الشريعة

كلّية اإلمام
جامعة بريوت كلّية الدعوة
األوزاعي
اإلسالمية
اإلسالمية
كالسيكي
كالسيكي
كالسيكي
يف درجة
يف درجة
اإلجازة:
اإلجازة:
 -كتاب علم  -كتاب

أصول الفقه

لعبد الوهّاب
الف
خّ
(جتديدي)
يف ماجستري
الفقه املقارن:
 -كتاب علم

يف درجة
يف درجة
اإلجازة:
املاجستري:
 -كتاب الدعوة  -كتاب

ضوابط املصلحة واجلهاد
حملمّد سعيد
رمضان البوطي
(كالسيكي)

(كالسيكي)

العلوم
االجتماعية

ال يوجد

أصول الفقه
اإلسالمي

لوهبة الزحيلي
(كالسيكي)
 -كتاب

املدخل لدراسة
الشريعة
اإلسالمية لعبد

مقاصد
الشريعة لنور

الدين اخلادمي
(جتديدي)
يف درجة
اإلجازة:
 مدخل إىلالقانون
 تاريخالتشريع
 مقارنة أديان -مناهج

جامعة
طرابلس
كالسيكي

مجعية اإلرشاد
واإلصالح
كالسيكي

الكرمي زيدان
يف درجة
اإلجازة:
 اخلطابة دراساتحضارية
 االقتصاداإلسالمي
 -االستشراق

يف درجة
اإلجازة:
 التاريخاإلسالمي
 األخالق املكتبةاإلسالمية
 -أصول

يف درجة
اإلجازة:
 األخالق مقارنة أديان طرقالتدريس
 مناهجالبحث

ال يوجد
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جامعة
كلّية اإلمام
جامعة بريوت كلّية الدعوة
طرابلس
األوزاعي
اإلسالمية
اإلسالمية
 الثقافةالبحث
 التاريخالبحث
 مقارنة أنظمة اإلسالميةاإلسالمي
 التاريخسياسية
 دراسات جغرافية العامل اإلسالميإعالمية
 احلضارة التربية وعلم اإلسالمياإلسالمية
 التاريخالنفس
 االقتصاداإلسالمي
 األخالقاإلسالمي
 احلضارة علوماإلسالمية
اجتماعية
 مقارنة أديان  -النظماالقتصادية
يف درجة
يف ماجستري
املاجستري:
الفقه املقارن:
 املكتبة االقتصاداإلسالمية
اإلسالمي
 اإلسالم مناهجوالغرب
البحث
 النظميف ماجستري
االقتصادية
الفكر
 النظرياتاإلسالمي:
اإلعالمية
 مدخل إىل الفكرعلوم االجتماع
اإلسالمي
 مناهجاملعاصر
البحث
 العاملاإلسالمي
املعاصر
 دراساتتنموية
 احلركاتالسرّية
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مناهج أشعرية وسلفية

كما يف كثريٍ من الدول اإلسالمية ،تنقسم املناهج العلمية يف لبنان إىل مناهج
أشعرية وسلفية ،مع لعب األوىل الدور األكرب يف التوجيه املعريف على املستويات
الرمسية وغري الرمسية .وتؤثّر على هذا التوجيه املعريف طبيعة النصوص الكالسيكية
وما ينبين عليها من معتقدات وأفكار قد تؤدّي إىل إشكاليات عدم التالؤم مع
الواقع املعاصر .وقد أدّى هذا إىل ظهور مدارس تعتمد التعامل مع الواقع أساسًا يف
مناهجها ( .)Brown, 2004ويظهر اخلالف يف املصطلحات اليت تعتمدها املناهج،
فالبعض يركّز على مفاهيم املواطنة واملصلحة العامّة ،يف حني يتعامل آخرون مع
كتابات النووي وأبـي شجاع ومن عاصرهم.
املشكلة األكرب يف هذه املناهج اعتمادها على اصطالحاهتا ومفاهيمها الداخلية
( )Self-referentialلإلنتاج املعريف بشكل مغلق جيعل تفاعلها مع مناهج أخرى
أمرًا صعبً ا .وال يقتصر هذا األمر على املناهج األشعرية والسلفية ،بل يظهر يف
املناهج التجديدية كذلك .وهذا يزيد من املسافة بني املناهج ،وبالتايل جيعل
التشكيك يف الكالسيكي يف املؤسّسات التعليمية املعتبَرة أصعب فأصعب.
الحاد بين العلم الشرعي والعلم االجتماعي
الفصل
ّ

قد جند بعض املوادّ املدرّسة يف موادّ غري شرعية أقرب إىل العلوم اإلنسانية
(تاريخ ،جغرافية ،فلسفة ،لغات ،أخالق) منها إىل العلوم االجتماعية .وختتلف
نسبة تدريس هذه املوادّ :ففي حني ال تدرِّس جامعة بريوت اإلسالمية أيّ صفوفٍ
يف العلوم االجتماعية ،تعطي كلّية اإلمام األوزاعي  08مادّة يف العلوم اإلنسانية
واالجتماعية من أصل  31مادّة مطلوبة؛ ويف املقابل تعطي كلّية الدعوة يف سنينها
األربع تسعة صفوف يف العلوم االجتماعية من أصل  28صفًّا .ولكنّ هذا ال يعين
على اإلطالق التفاعل بني هذه العلوم ودعم العلوم اإلنسانية واالجتماعية للفكر
النقدي الكفيل بتطوير فقه الواقع.
ومن الواضح أنّ اجلانب التجريبـي امليداين خيتلف بني جامعةٍ وأخرى،
ويتفاعل هذا مع دور املقاربات للواقع يف تأطري التنظري الفقهي يف اجلامعة؛ فتتميّز
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جامعة طرابلس باملنحى العملي جملموعة من الصفوف كصفّ فقه الدعوة ،ويساعد
هذا التالميذ على إدراك الواقع امللموس .ومع وجود الصفوف اليت تتعامل مع
املقاصد وفقه الواقع ،فإنّ هذا ينتج العالِم الديناميكي الذي يستطيع التفاعل مع
املتغيّرات يف اجملتمع ،يف حني أنّ مناهج التعليم يف جامعة بريوت اإلسالمية وكلّية
اإلمام األوزاعي وكلّية الدعوة تفتقر إىل هذا املعطى العملي ،وتبتعد عن الواقع إىل
التعامل النظري مع النصوص ممّا جيعل هذه الديناميكية ناقصة .وحتّى يف التعامل مع
مسائل الواقع كاإلعالم والسياسة واالقتصاد ،فإنّ الطالّب يكتفون بالتنظري
اإلسالمي البحت ،دون النظر يف الواقع امللموس هلذه النظم ،أو مع النظر إليها
بشك ٍل يفتقر إىل معايري العلوم اإلنسانية املوضوعية ،من خالل معيارية نصّية ،وعليه
فإنّ صفوف العلوم اإلنسانية يف ذاهتا صفوفٌ تفتقر إىل املعطى اإلنساين الشامل
للعمل امليداين.
وتوجد هوّة بني املوادّ االجتماعية اليت تُدرّس وطرق البحث االجتماعية اليت
يتمّ اعتمادها للبحث يف اإلشكاليات يف الرسائل ،ويبدو هذا متجلّيًا يف النصوص
الفقهية اليت يتمّ تدريسها يف اجلامعات ،واليت تنعدم فيها املقاربات االجتماعية واليت
تعتمد مقاربة كالسيكية ترتكز على التأويل اللغوي للتعامل مع قضايا املرأة
واملواطنة والعنف .وال تعتمد أيٌّ من املناهج التعليمية على دراسة الواقع االجتماعي
لإلجابة عن األسئلة الدينية .وبالتايل ،فمع وجود موادّ علم االجتماع ،فإنّ هناك
ال حادًّا بني العلم الشرعي والعلم االجتماعي؛ ولعلّ أبرز ميدا ٍن تظهر فيه هذه
فص ً
الفروق هو علم السياسة الشرعية.
وأختم هنا باالستشهاد بالدكتور رضوان السيّد يف وصفه البديع ألزمة
الدراسات اإلسالمية والشرعية ومنهج اخلالص منها:
"لقد عاىن اإلسالم ،وعانت دراساتُ ُه يف العقود األخرية من جمموع ٍة من
القطائع واالستقطاعات واإلحاالت التجزيئية واملشرذِمة .فالتقليد
اإلسالمي العريق يف التفسري والفقه وعلم الكالم والتصوّف والفلسفة
والتاريخ واألدب ،والذي يتّسم بالغىن والتعدّد من جهة ،واالنتظام
ق أو سياقات من جه ٍة أُخرى ،ينبغي أن يُقرأ اآلن مع
والتواؤم يف سيا ٍ
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تطوّر البحوث واملناهج يف اللغات واللسانيات والعلوم اإلنسانية
ت كربى تكشف عن حياته وحيوياته
واالجتماعية يف سياق سرديا ٍ
وعالئق منظوماته املشتغلة بعضها ببعض .وقد أوصلين املدخل التأويلي
إىل نتائج مذهلة ،ودائمًا يف نطاق حوارية النصّ واجلماعة العالِمة
والعامّة يف التاريخ .وأنا أتصوّر أنّ الفيلولوجيا التأويلية يف احلاضر
واملستقبل متلكُ إمكانياتٍ كربى يف إعادة بناء الدراسات اإلسالمية،
للخروج من االنسدادات اليت اصطنعتها صراعات املاضي واحلاضر يف
اإلسالم وعليه .حنن حباجةٍ يف اإلسالم والدراسات اإلسالمية إىل سردية
جديدة تقرأُ التقليد يف حيوياته وانسداداته وتصدّعاته .ولدينا من زمن
الفيلولوجيا التارخيانية ،وزمن التاريخ الثقايف عُدَّ ٌة ال بأس هبا من البحوث
اجلزئية اليت ميكن اإلفادةُ منها كثريًا يف السياق اجلديد ،واملنهج اجلديد"
(السيّد.)8107 ،
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