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مةالمقدّ 

إعادة بناء الدراسات اإلسالمية

هنيان للدراسات العربية  آل الشيخ زايد بن سلطان بدعوٍة من كرسّي
مؤمتٌر  8102ار عام أّي/واإلسالمية باجلامعة األمريكية يف بريوت، انعقد يف مايو

أساتذٌة وباحثون من الشرق والغرب يف العلوم اإلسالمية، ودارت أكادميي، حضره 
تناولت بشكٍل رئيس أربعة موضوعات: إجراء مراجعات  ةخالله مناقشاٌت غنّي

ص ص خالل العقود األربعة املاضية، ومناقشة األوضاع احلالية للتخّصشاملة للتخّص
الل عالئق جديدة ى جماالته، ودراسة إمكانيات التطوير والتغيري من خيف شّت

هات اجلديدة يف بالدراسات التارخيية والسوسيولوجية والفلسفية، وتقييم التوّج
ارات اإلسالمية ، والقراءات اجلديدة للحضارة اإلسالمية، والتّيمسائل نقد النّص

 املعاصرة.
منذ السبعينات من القرن املاضي، وبسبب الثورات يف العلوم التارخيية 

للهوية، ومن  ، عانت الدراسات اإلسالمية من ضياٍعم نقد النّصواالجتماعية، وعلو
ا من جهة، ع على نقد االستشراق باعتباره خطاًبا استعماريًّانقساٍم بني الدارسني تفّر

كثرٍي من املشارقة علًما دينيًّا مهُُّه معاجلة قضايا تطبيق  هذا التخّصص من ِقَبل اعتبارو
من جهٍة أخرى. ولذلك فإّن بعض احملاضرين يف  ،الشريعة وعالقة الدين بالدولة

ص؛ مبا يف هات األيديولوجية على التخّصمبراجعاٍت لتأثري تلك التوّج وااملؤمتر قام
ا يف اجلانب كادمييا. أّمذلك النظر يف مسالك اخلروج من األيديولوجيا، واستعادة األ

ن عروًضا للوجوه م الدارسوّدفقد ق - صجانب األوضاع احلالية للتخّص - الثاين
إىل احلديث وعلومه، وى الفروع من التفسري وعلوم القرآن، اجلديدة للقراءة يف شّت

والفقه وأصوله، وعلوم الكالم والفلسفة، والظواهر املعاصرة.

مالمقدّ   ة

مالمقدّ   ة
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ويف جانب آفاق التغيري والتجديد، كانت هناك حماضراٌت يف األبعاد 
مها وإمكانيات اإلضافة اليت تقّد السوسيولوجية واألنثروبولوجية لدراسات اإلسالم،

السوسيولوجيا يف فهم الظواهر التارخيية واملعاصرة. بينما مضى باحثون آخرون 
من جماالت فلسفة الدين أو  اًلجاه النظر يف إمكان اعتبار دراسات اإلسالم جماباّت

 أخالقيات الدين.
وحيواته  نّصوكان هناك أخرًيا من رّكز على القراءات اجلديدة يف تارخيية ال

احلاضرة، وضرورة االستمرار يف تطوير التفكري اجلديد مبسائل احلضارة اإلسالمية، 
ونقد مقوالت احنطاط األلف عام، واإلشكاليات احمليطة باألفهام األيديولوجية عند 

ر املوروث يف ضوء ق األمر بتصّوٍة عندما يتعّلة، وخباّصارات اهلوّيبعض تّي
 املشكالت املعاصرة.

د التقى يف مؤمتر بناء الدراسات اإلسالمية دارسون من خمتلف جماالت لق
هات الفكرية والثقافية. وكان املقصود أن الدراسات اإلسالمية، ومن خمتلف التوّج

ع يف أقسام الدراسات اإلسالمية كادميية، واليت تتوّزجتتمع هذه النخبة الفكرية واأل
ل إيذاًنا باخلروج من اإلسالمية، ليكون التأّمباجلامعات الغربية والعربية و اوكّلياهت

ًرا يف جتديد دراسات اإلسالم.ّدم، وجهًدا مقالتأّز

هذا الكتاب
 يتضّمنعلى ثالثة أبواب.  ًةعموّز اًلىل ثالثة عشر فصإينقسم هذا الكتاب 

د حلقل لرضوان السّي "مراجعات نقدية"ل )جتديد يف العلوم الشرعية( الباب األّو
ىل سردية جديدة تقرأ التقليد إا، لينتهي بالدعوة ا وعربيًّاإلسالمية غربيًّالدراسات 

عاته باملناهج اجلديدة من الفيلولوجيا التارخيانية، يف حيوياته وانسداداته وتصّد
. وأعطى األمل يف إمكانيات إعادة بناء جمال التأويلية والقراءة ،والتاريخ الثقايف

ل(. وينحو حنوه أمحد عبادي يف دراسته حول ّوالدراسات اإلسالمية )الفصل األ
عوائق  ةم فيها سبعاإلشكاالت وآفاق التجديد" وقّد "العلوم اإلسالمية: بعض أهّم

مبثابة الرافعات  ّدَعر هذه العلوم واستحضر مخسة مستويات علمية ُتعلى تطّو
ك من أجل ذل املنهاجية للعملية التجديدية، لينتهي بتسعة شروط هلذه العملية. وكّل
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ا، وإعانته على ا واجتماًعد من مدى خدمة العلوم اإلسالمية لإلنسان فرًدالتأّك
اإلصر واألغالل، وإحالل  نزعلضوابط التيسري و حتصيل السعادتني يف انضباٍط

النيفر،  ةا محيد(. أّمالثاينات، وحترمي اخلبائث، اليت بّينها الوحي اخلامت )الفصل ّيبالط
ا من سؤال إشكايل طرحه املفّسر فسري القرآن الكرمي منطلًق جتديد تجلفهو يعا

هو: كيف العمل و نفسه مبا كان يطرحه غريه من قبل يف املوضوع احلديث مقارنًة
فق مع املنظومة الفكرية واالجتماعية اليت يف هذا اإلرث الكبري الذي مل يعد يّت

ذلك من خالل مراجعة  نك فيه؟ حياول النيفر اإلجابة عتصوغ واقعه الذي يتحّر
إقبال، باعتبارها مقاربات  حمّمدالقاسم حاج محد وبـي أعمال فضل الرمحن وأ

العالقة بني  معاصر يف التعامل مع القرآن الكرمي، قوامه أّن جتديديٍّ متهيدية ملشروٍع
املشيئة اإلهلية والفعل اإلنساين ليست عالقة صراعية بل هي عالقة وحدة ناشئة عن 

عية ضمن حركة الكون وظواهره. هبذه القراءة موضيته حّر سان بأّنوعي اإلن
 يني ويستمّريستجيب ملرحلة األّم ادًّتمما اجلدلية، حسب النيفر، يضحي القرآن وحًي

خالل  فمناملنتار حمّمد ا أّم .جاه املستقبل عرب خمتلف العصور )الفصل الثالث(باّت
ت القرآنية: بني التنزيل والتأويل" يبسط ر املناهج يف الدراسامسامهته يف فهم "تطّو

زت إنتاجها ر املناهج يف جمال الدراسات القرآنية مع بيان املداخل اليت مّيتطّو
بعة من الناحية املعرفية ، واآلليات واملسالك املّتوتأويله القرآين ورؤيتها لفهم النّص

كرمي )الفصل متكاملة من التفكري بالقرآن ال ٍبوواملنهجية، لينتهي خبمسة در
ف يف صّوتالرابع(. وآخر فصل يف هذا الباب من سعاد احلكيم حول "مستقبل ال

راسات دسالمية" حيث تبدأ بسؤال يرثي واقعنا احلايل: ماذا ختسر الالدراسات اإل
ف يف اختصاص مغلق؟ وماذا ختسر املؤّسسة الدينية اإلسالمية بعزهلا للتصّو

ينطلق  - اعلميًّ - التفكري والتدبري، وبتركهويف يف ورشات صبتهميشها للمعني ال
ملؤّسسات الطرق  - عمليًّا - ية وعاملية، أو بتركها يف آفاق حمّلا وملتبًسمفرًد

اسات اإلسالمية )الفصل درف والصّوتلّتشابك بني اللالصوفية؟ وتدعو بالتايل 
 .اخلامس(
االجتماعية ا الباب الثاين فهو حول ربط العلوم الشرعية مع العلوم أّم

عالقة العلوم االجتماعية بالعلوم "ساري حنفي بفصل عن  هيفتتحو ،واإلنسانية
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نطلق من احلالة اللبنانية ويإن كانت عالقة منافسة أم جتاهل.  اًلسائت، م"الشرعية
ىل تفاعل إبع يف لبنان ويدعو ّتم التقليدي الذي ُيغن إشكاليات كثرية يف الرباديليبّي

تقوم وة مع العلوم الشرعية يف كّليات الشريعة )الفصل السادس(. العلوم االجتماعي
ق بإدماج النسوية اإلسالمية يف ولكن فيما يتعّل نفسها الدعوةبود ُحسن عّب

ا انتصار راب وبالل األرفه يل فيقومان من الدراسات اإلسالمية )الفصل الثامن(. أّم
 /ـه423سِّن التنوخي )ت امُلَح علّيبـي أل ةالفرج بعد الشّدخالل سرب كتاب 

ور األدب يف هذا الفقه. تناول دور الفقه اإلسالمي يف األدب، ودبم( 993
)الفصل  واحد ا بآٍنا وأديًبه كان قاضًيّنإا حيث ًقللتنوخي كان موّف اواختيارمه

 .التاسع(
ق بإصالح دة يف العامل فيما يتعّلا يتناول الباب الثالث مناذج متعّدوأخرًي

من وحي جتربته  غيّن لكسندر كنيش هذا الباب يف فصٍلأدراسات الدين. ويفتتح 
ستخدم حدة وروسيا حول وفرة املنهجيات اليت ُتالتدريسية الطويلة يف الواليات املّت

لتدريس اإلسالم ومقاربته يف الدراسات املعاصرة )الفصل العاشر(. ويستتبعه 
جلامعة عريقة يف ماليزيا )اجلامعة اإلسالمية العاملية( زين يف دراسته  حمّمدبراهيم إ

دماج علوم الوحي بالعلوم إها كانت خمترب جتربة أسلمة املعارف أو يتها بأّنوتنبع أمّه
 نقدي، بعضها ،الت ثاقبةهناك بتأّم عميًدااالجتماعية. وتسمح له جتربته 

ية )الفصل احلادي وتوصيات عملية يف إصالح مناهج العلوم اإلسالمية واإلنسان
ا حسام سباط فينقد قضايا كثرية يف مناهج الدراسات اإلسالمية من عشر(. أّم

ة التجديد )الفصل الثاين عشر(. وخيتتم تمّيحل الوصولخالل التجربة اللبنانية قبل 
يات الرئيسة للدراسات الدينية حول التحّد قصرٍي الكتاب نبيل الناصري يف فصٍل

ا ًعة من اجلالية املسلمة موضول تعليم األئّمفرنسا، حيث يشّكللمجتمع املسلم يف 
 بـي.يعرفون بالضرورة السياق األورو ة الهناء ظاهرة استرياد أئّمإ هدفها خطرًي

 د، ساري حنفي، بالل األرفه يلرضوان السّي


