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المقدمة
ّ
إعادة بناء الدراسات اإلسالمية

بدعوةٍ من كرسيّ الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان للدراسات العربية
واإلسالمية باجلامعة األمريكية يف بريوت ،انعقد يف مايو/أيّار عام  8102مؤمت ٌر
أكادميي ،حضره أساتذ ٌة وباحثون من الشرق والغرب يف العلوم اإلسالمية ،ودارت
ت غنيّة تناولت بشك ٍل رئيس أربعة موضوعات :إجراء مراجعات
خالله مناقشا ٌ
شاملة للتخصّ ص خالل العقود األربعة املاضية ،ومناقشة األوضاع احلالية للتخصّص
يف شتّى جماالته ،ودراسة إمكانيات التطوير والتغيري من خالل عالئق جديدة
بالدراسات التارخيية والسوسيولوجية والفلسفية ،وتقييم التوجّهات اجلديدة يف
مسائل نقد النصّ ،والقراءات اجلديدة للحضارة اإلسالمية ،والتيّارات اإلسالمية
املعاصرة.
منذ السبعينات من القرن املاضي ،وبسبب الثورات يف العلوم التارخيية
واالجتماعية ،وعلوم نقد النصّ ،عانت الدراسات اإلسالمية من ضياعٍ للهوية ،ومن
انقسامٍ بني الدارسني تفرّع على نقد االستشراق باعتباره خطابًا استعماريًّا من جهة،
واعتبار هذا التخصّص من قِبَل كثريٍ من املشارقة علمًا دينيًّا مهُّهُ معاجلة قضايا تطبيق
الشريعة وعالقة الدين بالدولة ،من جه ٍة أخرى .ولذلك فإنّ بعض احملاضرين يف
املؤمتر قاموا مبراجعاتٍ لتأثري تلك التوجّهات األيديولوجية على التخصّص؛ مبا يف
ذلك النظر يف مسالك اخلروج من األيديولوجيا ،واستعادة األكادمييا .أمّا يف اجلانب
الثاين  -جانب األوضاع احلالية للتخصّص  -فقد قدّم الدارسون عروضًا للوجوه
اجلديدة للقراءة يف شتّى الفروع من التفسري وعلوم القرآن ،وإىل احلديث وعلومه،
والفقه وأصوله ،وعلوم الكالم والفلسفة ،والظواهر املعاصرة.

المقدم
ة ّ

المقدم
ّ
ة
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ت يف األبعاد
ويف جانب آفاق التغيري والتجديد ،كانت هناك حماضرا ٌ
السوسيولوجية واألنثروبولوجية لدراسات اإلسالم ،وإمكانيات اإلضافة اليت تقدّمها
السوسيولوجيا يف فهم الظواهر التارخيية واملعاصرة .بينما مضى باحثون آخرون
باتّجاه النظر يف إمكان اعتبار دراسات اإلسالم جما ًال من جماالت فلسفة الدين أو
أخالقيات الدين.
وكان هناك أخريًا من ركّز على القراءات اجلديدة يف تارخيية النصّ وحيواته
احلاضرة ،وضرورة االستمرار يف تطوير التفكري اجلديد مبسائل احلضارة اإلسالمية،
ونقد مقوالت احنطاط األلف عام ،واإلشكاليات احمليطة باألفهام األيديولوجية عند
بعض تيّارات اهلويّة ،وخباصّ ٍة عندما يتعلّق األمر بتصوّر املوروث يف ضوء
املشكالت املعاصرة.
لق د التقى يف مؤمتر بناء الدراسات اإلسالمية دارسون من خمتلف جماالت
الدراسات اإلسالمية ،ومن خمتلف التوجّهات الفكرية والثقافية .وكان املقصود أن
جتتمع هذه النخبة الفكرية واألكادميية ،واليت تتوزّع يف أقسام الدراسات اإلسالمية
وكلّياهتا باجلامعات الغربية والعربية واإلسالمية ،ليكون التأمّل إيذانًا باخلروج من
التأزّم ،وجهدًا مقدّرًا يف جتديد دراسات اإلسالم.
هذا الكتاب

ال موزّع ًة على ثالثة أبواب .يتضمّن
ينقسم هذا الكتاب إىل ثالثة عشر فص ً
الباب األوّل (جتديد يف العلوم الشرعية) "مراجعات نقدية" لرضوان السيّد حلقل
الدراسات اإلسالمية غربيًّا وعربيًّا ،لينتهي بالدعوة إىل سردية جديدة تقرأ التقليد
يف حيوياته وانسداداته وتصدّعاته باملناهج اجلديدة من الفيلولوجيا التارخيانية،
والتاريخ الثقايف ،والقراءة التأويلية .وأعطى األمل يف إمكانيات إعادة بناء جمال
الدراسات اإلسالمية (الفصل األوّل) .وينحو حنوه أمحد عبادي يف دراسته حول
"العلوم اإلسالمية :بعض أهمّ اإلشكاالت وآفاق التجديد" وقدّم فيها سبعة عوائق
على تطوّ ر هذه العلوم واستحضر مخسة مستويات علمية تُ َعدّ مبثابة الرافعات
املنهاجية للعملية التجديدية ،لينتهي بتسعة شروط هلذه العملية .وكلّ ذلك من أجل
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التأكّد من مدى خدمة العلوم اإلسالمية لإلنسان فردًا واجتماعًا ،وإعانته على
حتصيل السعادتني يف انضباطٍ لضوابط التيسري ونزع اإلصر واألغالل ،وإحالل
الطيّبات ،وحترمي اخلبائث ،اليت بيّنها الوحي اخلامت (الفصل الثاين) .أمّا محيدة النيفر،
فهو يعاجل جتديد تفسري القرآن الكرمي منطلقًا من سؤال إشكايل طرحه املفسّر
احلديث مقارنةً مبا كان يطرحه غريه من قبل يف املوضوع نفسه وهو :كيف العمل
يف هذا اإلرث الكبري الذي مل يعد يتّفق مع املنظومة الفكرية واالجتماعية اليت
تصوغ واقعه الذي يتحرّك فيه؟ حياول النيفر اإلجابة عن ذلك من خالل مراجعة
أعمال فضل الرمحن وأبـي القاسم حاج محد وحممّد إقبال ،باعتبارها مقاربات
متهيدية ملشروعٍ جتديديٍّ معاصر يف التعامل مع القرآن الكرمي ،قوامه أنّ العالقة بني
املشيئة اإلهلية والفعل اإلنساين ليست عالقة صراعية بل هي عالقة وحدة ناشئة عن
وعي اإلنسان بأنّ ح ّريته موضعية ضمن حركة الكون وظواهره .هبذه القراءة
اجلدلية ،حسب النيفر ،يضحي القرآن وحيًا ممتدًّا يستجيب ملرحلة األمّيني ويستمرّ
باتّجاه املستقبل عرب خمتلف العصور (الفصل الثالث) .أمّا حممّد املنتار فمن خالل
مسامهته يف فهم "تطوّر املناهج يف الدراسات القرآنية :بني التنزيل والتأويل" يبسط
تطوّر املناهج يف جمال الدراسات القرآنية مع بيان املداخل اليت ميّزت إنتاجها
ورؤيتها لفهم النصّ القرآين وتأويله ،واآلليات واملسالك املتّبعة من الناحية املعرفية
ب متكاملة من التفكري بالقرآن الكرمي (الفصل
واملنهجية ،لينتهي خبمسة درو ٍ
الرابع) .وآخر فصل يف هذا الباب من سعاد احلكيم حول "مستقبل التصوّف يف
الدراسات اإلسالمية" حيث تبدأ بسؤال يرثي واقعنا احلايل :ماذا ختسر الدراسات
اإلسالمية بعزهلا للتصوّف يف اختصاص مغلق؟ وماذا ختسر املؤسّسة الدينية
بتهميشها للمعني الصويف يف ورشات التفكري والتدبري ،وبتركه  -علميًّا  -ينطلق
سا يف آفاق حملّية وعاملية ،أو بتركه  -عمليًّا  -ملؤسّسات الطرق
مفردًا وملتب ً
الصوفية؟ وتدعو بالتايل للتّشابك بني التصوّف والدراسات اإلسالمية (الفصل
اخلامس).
أمّ ا الباب الثاين فهو حول ربط العلوم الشرعية مع العلوم االجتماعية
واإلنسانية ،ويفتتحه ساري حنفي بفصل عن "عالقة العلوم االجتماعية بالعلوم
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ال إن كانت عالقة منافسة أم جتاهل .وينطلق من احلالة اللبنانية
الشرعية" ،متسائ ً
ليبيّن إشكاليات كثرية يف الرباديغم التقليدي الذي يُتّبع يف لبنان ويدعو إىل تفاعل
العلوم االجتماعي ة مع العلوم الشرعية يف كلّيات الشريعة (الفصل السادس) .وتقوم
حُسن عبّود بالدعوة نفسها ولكن فيما يتعلّق بإدماج النسوية اإلسالمية يف
الدراسات اإلسالمية (الفصل الثامن) .أ ّما انتصار راب وبالل األرفه يل فيقومان من
خالل سرب كتاب الفرج بعد الشدّة ألبـي عليّ ا ُملحَسِّن التنوخي (ت 423هـ/
993م) بتناول دور الفقه اإلسالمي يف األدب ،ودور األدب يف هذا الفقه.
واختيارمها للتنوخي كان موفّ ًقا حيث إنّه كان قاضيًا وأديبًا بآنٍ واحد (الفصل
التاسع).
وأخريًا يتناول الباب الثالث مناذج متعدّدة يف العامل فيما يتعلّق بإصالح
دراسات الدين .ويفتتح ألكسندر كنيش هذا الباب يف فصلٍ غينّ من وحي جتربته
التدريسية الطويلة يف الواليات املتّحدة وروسيا حول وفرة املنهجيات اليت تُستخدم
لتدريس اإلسالم ومقاربته يف الدراسات املعاصرة (الفصل العاشر) .ويستتبعه
إبراهيم حممّد زين يف دراسته جلامعة عريقة يف ماليزيا (اجلامعة اإلسالمية العاملية)
وتنبع أمهّيتها بأنّها كانت خمترب جتربة أسلمة املعارف أو إدماج علوم الوحي بالعلوم
االجتماعية .وتسمح له جتربته عميدًا هناك بتأمّالت ثاقبة ،بعضها نقدي،
وتوصيات عملية يف إصالح مناهج العلوم اإلسالمية واإلنسانية (الفصل احلادي
عشر) .أمّ ا حسام سباط فينقد قضايا كثرية يف مناهج الدراسات اإلسالمية من
خالل التجربة اللبنانية قبل الوصول حلتميّة التجديد (الفصل الثاين عشر) .وخيتتم
الكتاب نبيل الناصري يف فصلٍ قصريٍ حول التحدّيات الرئيسة للدراسات الدينية
للمجتمع املسلم يف فرنسا ،حيث يشكّل تعليم األئمّة من اجلالية املسلمة موضو ًعا
خطريًا هدفه إهناء ظاهرة استرياد أئمّة ال يعرفون بالضرورة السياق األوروبـي.

رضوان السيّد ،ساري حنفي ،بالل األرفه يل

