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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



 األّول الباب

 جتديد يف العلوم الشرعية

 

 يةالشرعالعلوم في تجديد : األّول الباب





 األّول الفصل

 : ةالدراسات اإلسالمي

مكانيات التصّدع  البناء إعادة وا 
 دالسّي رضوان

 مقّدمةال: أّواًل 

  ل فهٍم لإلسالم اعُترب فهًما علميًّا هو الذي قّدمه أبراهام غايغرأّو
(Abraham Geiger)  وقد أّسس غايغر فهمه هذا على ، 0243يف ُأطروحته عام

نبياء ها فيلولوجية إذا صّح التعبري: الَقصص القرآين أو قصص األثالثة أمور كّل
قة باألفكار ملوضوعات املتعّلا كّله، واوالشخصيات األخرى، والذي اعتربه توراتيًّ

 والعقائد مثل الوحدانية واليوم اآلِخر وعالقة اهلل باإلنسان، والوصف املشهدي لكّل
 ;Hartwig, 2008) املسائل مبا يف ذلك املفردات واملصطلحات واألساليب البيانية

Marchand, 2009: 74-77, 135-240)أي العالقة التبعية للقرآن  - . وهذا األمر
هو الذي ساد يف الدراسات كّلها حول القرآن  - عهد القدمي والدثائر اليهوديةبال

يف القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين. وقد احنصرت الفوارُق بني خمتلف 
الدارسني يف أّن البعض ذهب إىل أّن عالقات التبعية القرآنية قائمة مع املسيحية 

ة. بينما ذهب بعٌض ثالث إىل أّن تبعية القرآن الشرقية أو السريانية وليس مع اليهودي
(0)مشتركة بني اليهودية واملسيحية!

 

 Theodor) نولدكه وتيودور( Gustav Weilوما فعله كلٌّ من غستاف فايل )

Nöldeke )اشتغل فايل. باّلالغ الفيلولوجي التوّجه هذا يف ُقُدًما املضّي هو - 
                                                 

 (.072-032، 31-84: 8102، دالسّي) قارن (0)

مكا عالتصدّ : ةمياإلسالسات الدرا  البناء إعادة نياتوا 
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 األساليب روتطّو واملدين، ياملّك مسألة على - القرآن علوم كالسيكيات من خًذاآ
 ويف املشاهبة واملسائل املسألة هذه يف كثرًيا نولدكه وفّصل واملدينة، ةمّك بني القرآنية

 بل كثرًيا، التبعية رتتغّي وما. 0901 العام وإىل 0289 العام منذ متتابعة دراساٍت
 ة،السامّي باللغات الكبري والعامل العظيم الفيلولوجي وهو نولدكه أّن حصل الذي

 وحنوه القرآن ملفردات تتبُّعه خالل من ساميًّا، عربيًّا الغويًّ َنَسًبا للقرآن أضاف ماإّن
 فيلولوجيا الفيلولوجيا،إىل  دائًما استناًدا النّص على والطارئ واألصيل وصرفه،
-019: 8102)السّيد،  بعد فيما العربية يف البنيوية واخلصائص ة،السامّي اللغات
008). 

( بدأ دخول التاريخ من نوٍع ما Julius Wellhausenومع يوليوس فلهاوزن )
على الفيلولوجيا، عندما كتب دراسًة قصريًة عن اجلماعة اإلسالمية اأُلوىل باملدينة. 

ه عاد إىل خمطوطاهتا أيًضا، ومع ذلك مل كانت سرية ابن هشام قد ُنشرت، لكّن
القدمي كان جمتمًعا َقَبليًّا وَتغِلب عليه بـي الرئيس. فاجملتمع العر خيرج عن اخلّط

البداوة أيًضا. ولذلك فهو مشابٌه يف تكوينه وتقاليده جملتمع التوراة. ويف دراسته 
وموسى. وهي  جند اإلشارات اأُلوىل إىل املشاهبة املتصوَّرة بني حمّمد النيّب ،تلك

ام إىل القول من جانب املراجعني اجلدد بالتطاُبق رت بعد مائة عاملشاهبة اليت تطّو
الذي َأوصل إليه ُكّتاب السرية يف القرن الثاين اهلجري بني سرية حمّمد وسرية 

ة حمّمد للتشابه موسى، وهي العملية اليت كان املقصود هبا يف نظر هؤالء إثبات نبّو
ما بدأ  ة النيّبالشديد بني شخصيته وشخصية موسى. وبالطبع فإّن التفكري بشخصي

مع فلهاوزن بل سبقه. إذ ما دام القرآن مأخوًذا من العهدين ومن الدثائر اليهودية 
ما الفرق من التفكري مبن قام هبذه العملية، أي كتابة القرآن. إّن واملسيحية، فال بّد

حمّمد أو دراسة شخصيته والبيئات اليت نشأ فيها، غلب على الكتابة  أّن التأريخ للنيّب
يها مستشرقو الربوتستانت الذين اعتربوا تلك البيئات بيئاٍت مسيحية. وقد نشب ف

. كان هناك تقسيم ة واملدينة يف شخصية النيّبصراٌع بني الطرفني بشأن تأثريات مّك
يهودية يف الصول األلون للقرآن من ذوي املستشرقون املتأّم :ما نوٍع منللعمل 
 هموحمّمد  والدارسون لشخصية النيّب ،- طبًعا باستثناء نولدكه - الغالب

 بدأت ،العشرين القرن من لاألّو الرُّبع ويف. الغالب يف بروتستانت مسيحيون
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 حمّمد بالذات، النيّب أّما يهودية؛ ظاهرة باعتبارها زةمتمّي مكانًة حتتلُّ ةالنبّو ظاهرة
 لليهود معايشته رغم شخصيته، يف املسيحية التأثريات غلبة على إصراٌر هناك فظلَّ

: 8110؛ فك، 012-94: 8102)السّيد،  م288 عام إليها هجرته بعد بيثرب
89-71). 

 هل كانت هذه الَغَلبُة الفيلولوجية أو َغَلبة الفيلولوجيا يف دراسات القرآن يف
كانت هي الطريقة أو املنهج يف دراسات العهدين ا اإلسالم غريبة؟ ال؛ فالفيلولوجي

الفيلولوجية الدقيقة والنقدية لنصوص العهدين من جانب أيًضا. والقراءات 
ني أو الدارسني الليرباليني من اليهود واملسيحيني هي اليت قادت إىل تفكيك النّص

ت أيًضا إىل إدخال التاريخ على الفيلولوجيا، النصوص. والقراءاُت هذه هي اليت أّد
ص، بل صار تارخًيا لبين ني أو النصوحبيث ما عاد التاريخ تارخًيا ملفردات النّص

ني ومصر، وللجماعات املسيحية إسرائيل وحركتهم يف بالد ما بني النهرين وفلسط
وىل اليت ظهرت يف أوساطها األناجيل، كما ظهرت خمتلف أسفار العهد القدمي األ

 (0)لة باملشرق.من حياة تلك اجلماعة من األسباط املتنّقعّدة خالل قروٍن 
يخ على الدراسات القرآنية. وكان بني أسباب ذلك ر دخول التارلقد تأّخ

لليهودية واملسيحية من خالل ذلك  تلك التبعية املطلقة واملفترضة للقرآن وللنيّب
القرآين بالنصوص الدينية السابقة عليه. حنن نعرف  ل املستدمي لعالئق النّصالتأّم

سى القرآنية، ه ال عالقة لشخصية موصات املراجعني اجلدد أّناليوم، رغم ختّر
 كان( epistemeحمّمد اليت تعرضها السرية. لكّن هذا االبستمي ) بشخصية النيّب

 .عليه اخلروج أحٌد استطاع وما مسيطًرا
لكْن كانت للفيلولوجيا يف دراسات القرآن واإلسالم والعربية فائدٌة ُأخرى 

املستشرقون الكبار القرآين. فقد أقبل  غري التدقيق يف األصول اللغوية والعقدية للنّص
والصغار على نشر مئات املخطوطات العربية يف النصف الثاين من القرن التاسع 

ما كان ذلك  ،ًة ُأخرىومّر .ٍة كتب اللغة واملعاجم، وكتب التاريخوخباّص ،عشر
ي أوروبا السابقتني: اليونانية غريًبا على املنهج التارخياين يف دراسة تاريخ حضارَت

                                                 

 الفيلولوجيـا بعنوان " ةاحلّر برلني جبامعة دالسّي رضوانغري منشورة ألقاها  حماضرةمأخوذ عن  (0)
 ."ةالدراسات اإلسالميو
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أّن احلضارتني الكالسيكيتني البارزتني اعتربمها األوروبيون  وصحيٌحوالرومانية. 
ة، وما كان القرآن وال كان سلفهم احلضاري الضروري يف عمليات تشكيل اهلوّي

كانت ُألوف  ،ن هذه املنزلة. لكْن يف أواخر القرن التاسع عشراّلاإلسالم حيت
ولذلك، ومثلما فعلوا مع  املخطوطات العربية قد ُجلبت إىل املكتبات األوروبية.

ف على احلضارات الشرقية، النصوص الكالسيكية للحضارتني، أقبلوا على التعّر
ومنها احلضارة العربية اإلسالمية من خالل نصوصها الكثرية جدًّا مقارنًة بعدد 

. وبذلك (99-74: 8103)السّيد،  النصوص القدمية الباقية من تينك احلضارتني
املتكاثرة واأُلخرى املنشورة حمقَّقة، صارت الفيلولوجيا  ومن خالل املخطوطات

العربية واإلسالمية تارخيانية، وصار من املمكن دراسة تاريخ اإلسالم وحضارته. ما 
لكّن الذي انتهى مقولُة أّن القرآن ميكُن فهم  ،انتهى الفصل بني القرآن والتاريخ

 إىل الكتب السابقة على القرآن!تكوُّنه وانتشاره وعالقاته باحمليط استناًدا فقط 
 ، مّثاًللقد تضمَّن النشر الكبري والكثري للنصوص العربية يف اللغة والتاريخ أّو

يف الثقافة الدينية )التفسري والفقه وعلم الكالم( اإلطالَل على آفاٍق جديدٍة 
التعامل مع هذه احلضارة  والثايناعتبار وجود حضارة إسالمية،  لاألّوجاهني: باّت

بطرائق ُمشاهبة ملا جرى التعامل فيه ومعه يف احلضارتني اإلغريقية والرومانية. وقد 
 هاعن معىن تلك احلضارة وجوهر ضرورة البحثن ذلك بالتبع أيًضا: تضّم

، مثلما صار عليه احلال يف البحث عن احلضارتني اهلندية والصينية. وقد هاومصائر
ظهور اعتبار القوميات واإلثنيات والعروق يف جمال  ءبعض الشيأعاق ذلك كّله 

التمييز والتماُيز بني احلضارات والثقافات بالنسبة ألوروبا من جهة، وبالتايل يسري 
د واالزدهار. ومن املاضي على احلاضر واملستقبل يف القدرة على البقاء والتجّد

األوروبية على تقاُسم العامل، أّثر  م االستعمار، والتناُفس بني القوىالواضح أّن تقّد
استطاعت  ،ما هنا أيًضا، أي يف جمال اعتبار احلضاراتيف تفاُقم هذه التمييزات. إّن

ق زٍة ُأخرى. وتتعّلقفالفيلولوجيا التارخيانية على مشارف القرن العشرين حتقيق 
وظهور : ظهور مقولة الديانات العاملية أو الكربى، ، وهيبثالثة أمور التحّوالت

فإّن مقولة  ،مقولة علم أو علوم احلضارات، وظهور مقولة التاريخ الثقايف. وبالطبع
 بالفيلولوجيا التارخيانية. فالديانات ينيالديانات العاملية أقلُّ ِصلًة من املقولتني اأُلخر
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نت غربُتها واستقالليتها عن اآلسيوية الكربى ُعرفت نصوُصها وُترمجت. وقد تبّي
فأعانت العلمانيات والتنويريات على اخلروج من االحنصار  ،واملسيحيةاليهودية 

حسب. أّما علوم احلضارات، فمسألة تعّلق اخلالص باملسيحية من واالقتصار و
مة يف الفيلولوجيا رات املتقّدوالتاريخ الثقايف للحضارة، فهما نتاٌج شبه مباشر للتطّو

االستشراق األملاين  عنا ًبا مهمًّا ومقاِرًنكتا 8102التارخيانية. وقد ترمجُت يف العام 
 رات جتاه األديان واحلضارات والثقافاتهذه التطّو يف زمن اإلمرباطورية، يقرُأ

(Marchand, 2009)ما أقتصر على عرٍض موجٍز ملسائل ، فال أعوُد إليه هنا، وإّن
أيدي جمموعٍة  احلضارة، وعلم اإلسالم، والتاريخ الثقايف. لقد حتّقق هذا اإلجناز على

من الكبار املتضلِّعني يف الفيلولوجيا املقاِرنة والتاريخ وإنسانويات النهوض 
واملعرفة الوثيقة بالعلوم العربية واإلسالمية، وتنظيمات الدين والدولة  بـي،األورو

 .(009-99: 8103)السّيد،  يف اإلسالم الوسيط
 هاتتوّجالبحوث والفإّن  ،سالميواملعتين باجملال اإل يف جمال االستشراق املهتّمو
جاهات الثالثة )احلضارة اإلسالمية، وعلم اإلسالم، والتاريخ الثقايف( قادهتا االّتب اخلاّصة

 Carl Heinrichجمموعٌة من الكبار فيما بني يوليوس فلهاوزن وكارل هاينرش بيكر )

Becker) -  أس فان جوزفحبسب (Josef van Ess) (van Ess, 1980: 27-52 .)
(. Ignác Goldziher) غولدزيهر إغناتس الديين والتاريخ الدينية احلياة على اشتغل فقد

(. Alfred von Kremer) كرمير فون ألفرد ُظموالنُّ األفكار تاريخ على واشتغل
 -بـي العر املشروع يف الدولة وموقع الدينية، - السياسية اراتالتّي على واشتغل

 مارتن من كلٌّ واحلديثة القدمية الثقافية احلياة على واشتغل. فلهاوزن يوليوس اإلسالمي
 األدبية احلياة على واشتغل(، Martin & Richard Hartmann) هارمتان وريتشارد

 العلمية احلياة وعلى(، David Samuel Margoliouth) ليوثجمر صامويل ديفيد
 فاتاملصّن وعلى(، Carlo Alfonso Nallino) نللينو ألفونسو كارلو والتطبيقية البحتة
 Christian) هورغرونيه سنوك كريستيان من كلٌّ القانونية واملنظومات الدينية

Snouck Hurgronje )فنسنك اني وآرنت (Arent Jan Wensinck )ساخاو رداوإدو 
(Eduard Sachau)، هاينرش كارل االقتصادية واحلياة االقتصادي التاريخ وعلى 

( إىل Adam Mez) متز آدم العشرين القرن من الثاين العقد يف كّله ذلك وأوصل. بيكر
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 اإلسالم، علمإىل  للدعوة بيكر هاينرش وكارل والثقايف، احلضاري التاريخ يف الكتابة
 ماسينيون ولويس( Hellmut Ritter) ريّتر وهلموت. للحضارة الثقايف والتاريخ

(Louis Massignon )هل وجوزف. واحلضارة الدين يف الروحية احلياة على للعمل 
(Joseph Hell )كرمير ويورغ (Jörg Kraemer )روح استكشاف على للعمل 

 .(20-82: 8103)السّيد،  احلضارة
مة. وبقيت بالطبع الظالل القدمية واألخرى احلادثة هلذه األطروحات املتقّد

والعوامل  وأنا أعين بذلك استمرار احلديث عن األصول اليهودية واملسيحية للقرآن،
اإلثنية والعنصرية والقومية يف التمييز بني احلضارات والثقافات، وتبعية احلضارة 
اإلسالمية يف علمياهتا وإنسانوياهتا للحضارة اإلغريقية واهليللينية؛ مبا يف ذلك تعليل 

ته االنفصال عن املواريث االحنطاط اإلسالمي على مدى ألف عام، باعتبار أّن عّل
)فون غروناباوم  جاهات احملافظة يف اجملالني الديين والثقايفوسيطرة االّتالكالسيكية، 

 .(887-802: 0982)حمّرر(، 

 (1818-1881إلى التأّزم واالنسداد ) واإلفادة التواصل من: اثانيً 

ة للتواصل بني فرصًة ُأوىل ومهّم 0298شّكل مؤمتر املستشرقني عام 
هات النهضوية من العرب واملسلمني لتوّجاملستشرقني األوروبيني وذوي الثقافة وا

اآلخرين. فقد ألقى أمحد شوقي الشاعر املصري الشهري قصيدًة عن مسار احلضارة 
ث آخرون عن إجنازات احلضارة، وعن فوائد اإلسالمية، والتجربة األندلسية، وحتّد

ن التواصل بني الغرب والشرق. ومن املالحظ أّن معظم املشاركني يف ذلك املؤمتر م
ني ما لبثوا خالل العقود الثالثة الالحقة أن قدموا إىل اهلند بياملستشرقني األورو

ومصر والعراق وسورية، ودخلوا يف مشروعاٍت مشتركٍة يف تلك البلدان. وقد 
سات مالئمة قائمة أو ها كانت متلك مؤّسزت مصر يف قدومهم واستقدامهم، ألّنمتّي

عشرات املستشرقني لتنظيم عملية املعجم ظهرت فيما بعد، من مثل استجالب 
للتدريس يف اجلامعة األهلية  ، مّث(Fischer) الذي اقترحه فيشربـي التارخيي العر

 وإىل أربعينات القرن العشرين 0912املصرية، واأُلخرى الرمسية من العام 
. واألهّم من (082-008 :8103؛ السّيد، 400-820: 8100)لوكمان، 
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إقبال املصريني والعرب اآلخرين واهلنود  ،من األمّهية نفسها ةذلك أو على الدرج
على اجتراح مشروعات نشرية وحضارية وثقافية من وحي الفيلولوجيات 

ت األوروبية. فمنذ أواخر القرن التاسع عشر ظهرت اوالنهضويات واإلنساني
معاجم ودوائر معارف، وكتب قاسم أمني يف حترير املرأة، وكتب آخرون يف 

االستبداد بعد  ضّدبـي احللبـي عبد الرمحن الكواككتب هضة الدستورية، والن
يف تاريخ املدنية اإلسالمية،  0904لقاهرة. وكتب جرجي زيدان عام إىل اجميئه 

ويف تاريخ اآلداب العربية. وكتب مصطفى صادق الرافعي يف أدب العرب، 
، وحمّمد ُكرد علي وإعجاز القرآن، وعلي عبد الرازق عن اإلسالم وأصول احلكم

فق طه حسني وعبد احلميد العبادي الشامي عن اإلسالم واحلضارة العربية. واّت
أمحد أمني عن احلياة  ، فكتبوأمحد أمني على الكتابة يف تاريخ احلضارة اإلسالمية

العقلية والفكرية، وطه حسني عن احلياة األدبية، والعبادي يف التاريخ السياسي. 
ضحى ، وفجر اإلسالمفاق عليه يف كتبه الثالثة ني ما جرى االّتوقد نّفذ أمحد أم

ا املشروعان اآلخران فنّفذمها عرب عشرين عاًما. أّم اإلسالم ُظْهر، واإلسالم
وكتب حسن إبراهيم  بـي،العربـي تالمذهتم. فكتب شوقي ضيف التاريخ األد

يت ارتبطت حسن التاريخ السياسي. ونشأت مدرستان للتحقيق العلمي للنصوص ال
مبشروعات ثقافية وفكرية: املدرسة التابعة لدار الكتب املصرية، واملدرسة اأُلخرى 
بداخل اجلامعة املصرية. وهكذا ساروا على ُخطى علماء حتقيق النصوص من 

النجوم و األغاينفات القدمية، من مثل املؤّل شهرموا نشرات رائعة ألاألوروبيني، فقّد
، وعشرات الدواوين الشعرية القدمية صبح األعشىوالعقد الفريد ، والزاهرة

مبشروعات ثقافية  - كما سبق القول - فات اجلاحظ. وارتبطت النشرياتومؤّل
كربى، وفكرية كربى، شأن ما كان جيري لدى األوروبيني من ميوٍل لليونان أو 

ٍة يف زمان ات أو العكس؛ وخباّصسيوية أو السامّيالرومان أو احلضارات اآل
 .(92-74: 8103)السّيد،  رومانسية القرن الثامن عشر

أو  - فكما ظهرت يف أوروبا الذاتيات الثقافية األوروبية وغري األوروبية
ظهرت الذاتية  - بـيالذاتيات األملانية والفرنسية والربيطانية بالداخل األورو

 يات.حملّلة واة واخلاّصالعربية واألخرى اإلسالمية، كما الذوات الوطنية العاّم
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يات، تعّكرت يف هذا املسار الواعد، وإن أعاقته التمييزات واخلصوصيات واحملّل
ها باألصالة واإلبداع ق كّلسالسُة جداول االنفتاح وانسياباهتا بثالث أطروحات تتعّل

ا األوىل فانطرحت يف البيئات الفرنسية يف سبعينات واالستقالل احلضاري. أّم
( بشأن Ernest Renanعشر ومحل لوءاها إرَنْست رينان )ومثانينات القرن التاسع 

العقلية اآلرية واألخرى السامية، وإبداعية األوىل، ومجود الثانية. وقد رّد وقتها عليه 
مجال الدين األفغاين وحمّمد عبده وآخرون ومن باريس بالذات. وبقيت لذلك آثار 

وهي القائلة بأّن االزدهار وصُلب عودها؛  األطروحة الثانيةٍة عندما شاعت وخباّص
ه تضاءل احلضاري اإلسالمي أتى من ارتباطه بالفلسفة واحلضارة الكالسيكية، وأّن

األطروحة ا جاهات احملافظة، وتعاظم السُّْخط على "علوم القدماء". أّمعندما منت االّت
(، 0988) اإلسالم وُأصول احلكم، فقد جتّلت يف كتاب علي عبد الرازق الثالثة
كانت دعوًة  ي قال فيه بأّن اإلسالم ال ميلك مشروًعا سياسيًّا، ألّن دعوة النيّبوالذ

 .(097-022: 0938)آدمز،  دينيًة حبتة
األطروحات السالفة الذكر هلا عالقٌة وثيقة باإلنسانويات األوروبية  كّل

وباالستشراق. وإذا كانت األطروحتان األوليان قد استدعتا ردود أفعال من جانب 
فإّن اأُلطروحة الثالثة  ،فني الذين َشَدوا شيًئا من املعارف الغربية واالستشراقيةاملثّق
ة، وأثارت شكوًكا يف األنظمة السياسية خط العاّمما أثارت سقة باخلالفة، إّناملتعّل

سبانية هي اليت اجلديدة، باعتبار أّن االستعمارات الفرنسية والربيطانية واإليطالية واإل
ا كتاب عبد الرازق نفسه فقد اعترب ناقدوه تآمرت على دولة اإلسالم واملسلمني. أّم

ضح على "رمزية" النزاع ه أخذه عن املستشرق مارغليوث. لكْن هناك دليل أوأّن
، 0983بشأن اخلالفة. فأكرب الَثَوران على إلغاء مصطفى كمال للخالفة عام 

ا حصل يف اهلند ومصر. واهلند اإلسالمية ما خضعت أبًدا لسلطان العثمانيني. أّم
ني عاًما وأكثر وعلى مدى سّت (0)!0218مصر فما خضعت هلم عمليًّا منذ العام 

ة تآمر املستشرقني االستعماريني واليهود على اخلالفة قّصة اخلالفة، وظّلت قّص
 ا يف صعود القاعدة وداعش!دوًرا مصرييًّ أّدت ة. مّثوالسلطان عبد احلميد، حّي
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 العشرينات والثالثينات
فإّن االنكسارات اليت  ،لكْن يف العشرينات والثالثينات من القرن العشرين

ما ستشراق والنهضويات األوروبية إّنحصلت يف املشروع النهضوي املرتبط باال
كانوا قد رفعوا رايات و م،فني العرب واملسلمني وانتقاداهتأحدثتها شكوك املثّق

الذي عرفوه من املستشرقني بـي النهوض الثقايف الوطين والقومي على النهج الغر
طروحات اخلصوصيات والذاتيات وُأمثوالت  اًلوالنهضويني اآلخرين. فقد شاعت أّو

اد، وإسالميات اس حممود العّقالبطوالت اإلسالمية والشرقية، يف مثل العبقريات لعّب
جاه هات باّتمضت تلك التوّج د( لتوفيق احلكيم. مّثطه حسني، ومسرحية )حمّم

فون ثّقأطروحة األصالة واإلبداع ملواجهة مقولة االحنطاط اإلسالمي بعدما فارق امل
املسلمون الُقدامى كالسيكيات احلضارة اإلغريقية. كانت اجلامعة املصرية حتتضن 

يف التاريخ العلمي واحلضاري، وكان من بينهم كلٌّ من  عّدة مستشرقني وباحثني
 كان(. Paul Kraus) كراوس وباول( Max Meyerhofماكس مايرهوف )

 ويشرح خمطوطاته، ينشرو واإلسالمي،بـي العر الطّب تاريخ يدرس مايرهوف
 الدينية والعقائد األفكار رتطّو يدرس كراوس كان بينما. القدمي اليوناين بالطّب عالقاته

 واليونانية اإليرانية التأثرياتإىل  ريةالتحّر اراتالتّي مّساه وما الزندقة ويعيد والفلسفية،
 (0).واهلندسة الفلك وعلماء اءواألطّب الفالسفة عرب املسلمنيإىل  انتقلت واليت واهليللينية
 - ا مصطفى عبد الرازق، شيخ األزهر فيما بعد، وشقيق علي عبد الرازقأّم

 - وكانا يف شباهبما من تالمذة حمّمد عبده قبل أن يذهبا إىل فرنسا ملتابعة الدراسة
ه كان مدّرًسا للفلسفة اإلسالمية باجلامعة املصرية، وألقى حماضراٍت مجعها فيما فإّن

جمموعة حماضراٍت ُأخرى بعنوان:  0934ه أصدر يف العام لكّن بـي.عن الفارابعد 
واإلبداع الذي  هاصالة ونظام؛ قلب فيها ترتيبات األمتهيد لتاريخ الفلسفة اإلسالمية

وضع املستشرقون الغربيون يف قلبه وعلى رأسه فالسفة اإلسالم فيما بني الكندي 
 اتاستناًدا إىل عالقاهتم الوثيقة باألدبيوابن سينا بـي وابن رشد، وعرب الفارا

 أصالًة األكثر إّن الرازق عبد مصطفى قال. والفلسفة العلوم يف ةاملدرسي اإلغريقية
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 مّث الكالم، علماء مّث الفقه، أصول علماء هم اإلسالمي الفكر تاريخ يف وإبداًعا
 الذايت، التفكري على اعتمادهم مدى ذلك وعماُد. اإلسالم فالسفة مّث فة،املتصّو
)عبد  الكالسيكية الثقافة عن املوروثة والفلسفية الفكرية لألنظمة تبعيتهم وعدم

 عبد مصطفى مبدرسة بعد فيما ُعرف ما فإّن وبالفعل. (42-82: 0934الرازق، 
 عفيفي العال وأبو قاسم وحممود النشار سامي علي مثل أعالُمها جهاّت الرازق،

 املنظور، هذا من القدمي اإلسالمي الفكر اراتتّي قراءةإىل  حلمي وحمّمد مصطفى
 أطروحات على منفتًحا منهم أحٌد ظلَّ وما. والدخيل الغريب وجمانبة التأصيل،أي 
 غري والفلسفي، والثقايف احلضاري التاريخ يف التواصل جلهة االستشراقية ميةالتقّد
 عنهم نقل الذين قنيللمستشر كارًها حال أّي على كان الذي بدوي، الرمحن عبد

 !ومقتضياته احلضارة روح جبهل كثرًيا همهمواّت كثرًيا،
ارات أخرى يف اًرا بني تّيجاه إىل القطيعة باسم األصالة، تّيوقد ظّل هذا االّت
ما يف األربعينات من القرن العشرين، دخل على موضوع اجلامعات املصرية. إّن

واآلخرون احلزبيون. فمن لبنان أصدر الدكتور فون اإلسالميون اجلدد، األصالة املثّق
ب الدكتور مصطفى وزميله الطبي - يج أملانيا وتلميذ جوزف َهْلخّر - وخعمر فّر

شأنه يف ذلك  - ، الذي اعتربا فيه االستشراقالتبشري واالستعمار اخلالدي كتاهبما
ويف  (0)ه.من ُأطروحات جزًءا من االستعمار، بغّض النظر عن أيٍّ - شأن التبشري

ارات محل أساتذٌة من دار العلوم واألزهر على االستشراق، وعلى التّي ،مصر
يج أملانيا ومدير الثقافة باألزهر رة به، وقد اعتربها حمّمد البهي )خّرالتغريبية املتأّث

شعبة  :، ومهاوزير األوقاف وشؤون األزهر( شعبتني ، مّثاألزهرة ورئيس حترير جمّل
ا. وختم يًّاليساريني اليت تريد تفسري التاريخ اإلسالمي تفسرًيا ماّدالعلمانيني وشعبة 

( يف الطبعة 0987)بـي الفكر اإلسالمي احلديث وصلته باالستعمار الغركتابه 
 بقائمٍة طويلٍة بأمساء املستشرقني املتآمرين على اإلسالم. 0989الثانية الصادرة عام 

فون اإلسالميون اجلدد، واحلزبيون املثّق - كما سبق القول - وإىل ذلك هنض
منهم مبشروٍع يتجاوز األصالة والتبعية إىل قوٍل بالفصل القاطع بني احلضارتني 

بدأ عبد القادر عودة بالقانون اجلنائي اإلسالمي مقاَرًنا واإلسالمية والغربية. 
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ظام إىل الن واآلخر اإلسالمي، مّثبـي مضى إىل االقتصاد الغر بالقانون الوضعي، مّث
د قطب والعدالة السياسي اإلسالمي واألنظمة الدميقراطية والفاشية الغربية. ومع سّي

وصل صاحب الرؤية  ،االجتماعية، وقضايا السالم واحلرب، وقضايا احلضارة
اإلسالمية والتفسري السياسي للقرآن وعلى أثر املودودي، إىل احلاكمية، اليت كان 

األعلى املودودي يف اجملال بـي الندوي وأ احلسنبـي قد سبقه إليها كلٌّ من أ
ينات والسبعينات صار اهلجوم على االستشراق، كّل اهلندي فالباكستاين. ويف السّت

. لكّن هذا اجملال أو هذا اخلطاب الذي اعتربه إدوارد اًلا وشاماالستشراق، عامًّ
قد ، كان 0977عام  االستشراقسعيد جزًءا من اخلطاب االستعماري يف كتابه 

ى جاه القطيعة مع احلضارة الغربية يف شّتجرى يف الفكر اإلسالمي اجلديد جتاُوُزه باّت
مناحيها ونظمها، ويف الكتابات العربية واإليرانية والباكستانية. وهكذا ما عاد هناك 

ى عن احلضارة اإلسالمية األصيلة، بل عن النظام اإلسالمي الكامل. حديٌث حّت
مع تفاقم أزمات الدولة والثوران،  ديدة على خّطومع دخول السلفيات اجل

ٍة بعد قيام نظام وخباّص ،الوطنية، عاد موضوع الدولة اإلسالمية واخلالفة إىل التوّهج
مُّ املعتدلني القائلني بترشيد الصحوة على ضرورات َهر والية الفقيه يف إيران. واقتص

 ب العنف يف إقامة الدولة امليمونة!جتّن
يث هو حديٌث عن الشعبة العربية واإلسالمية، والذي أجنزته كّل هذا احلد

اإلحيائيات واألصوليات يف املشرق، ومن األصالة إىل القطيعة، فإىل الطريق الثالث أو 
اآلخر يف إعادة بناء احلضارة، واستعادة الشرعية إىل الدولة والنظام السياسي. بيد أّن 

ب ما اقتصرت على املاركسيني واليساريني واملتغّربـي القطيعة من اجلانب اآلخر الغر
بل هناك شعبة املراجعني اجلدد اليت أجنزت قطيعًة ُمشاهبًة سيطرت على  ،العرب

ة يف الغرب يف الثمانينات والتسعينات. ففي العام الدراسات القرآنية واإلسالمية العاّم
 بل صدر أيًضا كتابان آخران ،االستشراقكتاب إدوارد سعيد  فقط ما صدر 0977

 Quranic) القرآنية الدراسات( John Wansbroughكتاب جون وانسبورو ) :مها

Studies ،)كوك مايكل وكتاب (Michael Cook )كرون وباتريشيا (Patricia 

Crone )اهلاجرية (Hagarism).  وانسبورو أّن القرآن كما نعرفه اليوم ما ظهر ويعترب
نت التاسع امليالدي جمموًعا من ِقَطٍع ونثائر تكّو - اهلجري/الثامنقبل القرن الثالث 
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 اهلاجريةأّما  .( خارج اجلزيرة العربيةSecterian Milieu)بالتدريج يف بيئاٍت متشرذمة 
التاريخ عن تارخيية العربية تعرض صورة مقلوبة الدر ااملصيعترب أّن ف ،أو الكتّيب اآلخر

 حاجاتسب حب ،األرثوذكسية اإلسالمية فيما بعدصنعتها هي صورة ، األّول اإلسالمي
ف على أصول اإلسالم، مرباطورية يف القرنني الثالث والرابع. فإذا أردنا أن نتعّراإل

فينبغي أن نعود إىل الكتابات العربانية والسريانية والبيزنطية املكتوبة يف القرنني السابع 
( Martin Hindsمارتن هايندز ) والثامن للميالد. وتوّضح كرون يف كتاهبا اآلخر مع

(، ماذا استنتجت من املصادر God’s Caliph) اهلل خالفة بعنوان 0922 عام الصادر
كانت  ،ه واخلالفةل كّللت إليه أّن القرآن واإلسالم األّوغري العربية، وخالصُة ما توّص

خبليط من مجيًعا عبارًة عن نثائر يهودية، بينما يريد بعض زمالئها وتالمذهتا القول 
الدثائر والنثائر املسيحية واليهودية! وال حاجة لعرض املزيد عن أطروحات املراجعني 

ما أختم هذه الفقرة اجلدد هؤالء يف التاريخ وعلم الكالم والفقه واحلديث والتفسري. وإّن
عن المعقوليات البحوث يف املصادر والعلوم اإلسالمية والتاريخ يف الغرب على مدى 

ٌة وهي جمّل IJMESته يف السبعينات على مشارف ظهور املراجعني يف أاٍل قرعقدين مبق
الوجود "ة مقالًة عنواهنا فيما أذكر نشرت اجملّل 0973رصينٌة يف العادة. ففي العام 

 !"دالتارخيي للمسيح أوضح وأصدق من الوجود التارخيي حملّم

 اتتأويليالإلى  االنسداد من: ثالثًا

قد انسّدت يف  كّلها ت من القرن املاضي، كانت اآلفاقعلى مشارف الثمانينا
بعمٍق هبذا  الذين شعرواجمال دراسات اإلسالم. وقد كنُت بني ِقّلٍة من الدارسني 

االنسداد. ففي اجلامعات اليت كنُت أعمل فيها، أو اليت عملُت فيها أستاًذا زائًرا 
ومعاهد  اجلامعاتمجيع  يفويٍة أبًدا. بالشرق والغرب، كانت األجواُء غري صّح

الدراسات اإلسالمية، دّرسُت على اخلصوص ثالثة أرصدٍة أو مواّد: علم الكالم، 
دوًرا مهمًّا، فقد  تؤّديوالفقه واألصول، وعلوم القرآن. وألّن مسألة املصادر صارت 

يف املشارق، أي وكنُت ُأضيُف إىل براجمي أحياًنا بالغرب مصادر الدراسات اإلسالمية. 
ا يكن بريوت وصنعاء واألردن واألزهر وجامعة اإلمام حمّمد بن سعود بالرياض، وأيًّ يف

عالقة  هي موضوع الرصيد، ما كانت تشغل طلبة الدراسات العليا غري مسألٍة واحدة
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الدين بالدولة يف اإلسالم، وكيف نعود لتطبيق الشريعة. ويف سالسبورغ بالنمسا 
حدة، كان اهلّم: يا، وهارفرد وشيكاغو بالواليات املّتوبامربغ وتوبنغن وهامبورغ بأملان

وَأليس األفضل االنصراف إىل األنثروبولوجيا  ؟َوَمْن وضعه ؟مىت ُأّلف القرآن
ى من املتابعة التقليدية لنصوص املصادر املزوَّرة؟ حّت اًلوالسيوسيولوجيا واللسانيات بد

عالقة اإلسالم باإلرهاب، وكيف  إذا كانت واقعُة ُأسامة بن الدن، ما عاد اهلّم غري
ميكن فهُم ظاهرة العنف يف أصول اإلسالم واحلاضر اإلسالمي. ولذلك فقد اهنمكُت 
على التوايل يف الثمانينات والتسعينات بالرّد على دعاوى الدين والدولة اإلسالمية، 
وعلى دعاوى ال تارخيية القرآن، ودعاوى صراع احلضارات. وبعد غزوة بن الدن 

فني اختطفوا اإلسالم، وأّن حدة دخْلنا يف أطروحة الرئيس بوش أّن املتطّراليات املّتللو
ه خالل أكثر من ثالثني عاًما ُحْسنه أّن على املعتدلني استعادته! وكان من سوء احلّظ أو

بـي الفكر العر :، وهيٍت فكريةاّلكان ُمتاًحا يل اإلشراف على التوايل على ثالث جم
على وجه اخلصوص، فيما  االجتهادة . ولذلك ويف جمّلالتفاهم/التسامح مّث االجتهادمّث 

كتب  ميعجيد القارُئ املتابع مراجعاٍت طويلة جل ،8113و 0922بني العامني 
 لويس ومارتن كرمير وأركون واجلابري وآخرين كثريين. دباتريشيا كرون وبرنار

تهرُت بينهم بسبب ا الزمالء العرب من اليساريني واإلسالميني، وقد اشأّم
ا الزمالء الغربيون فقد فقد أمجعوا على رجعييت. وأّم ،اجملاّلت اليت رأْسُت حتريرها

أمجعوا على تقليدييت، وعدم قدريت على فهم األطروحات املعاصرة يف الدراسات 
ستظلُّ هبا يف دراسات اليساريني أُت شجرًة القرآنية، والتاريخ اإلسالمي. وما وجْد

واإلسالميني العرب. أّما يف الغرب فظللُت هرًبا من املستشرقني اجلدد أستظلُّ 
 Montgomery) وات ومونتغومري( Marshall Hodgsonمبارشال هودجسون )

Watt )مادلونغ وويلفرد أس فان وجوزف (Wilferd Madelung وأخرًيا بكتاب )
ر اإلسالمي، والذي مايكل كوك عن األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف الفك
 ترمجُته إىل العربية، وما أزاُل أطمح لترمجة كتاب هودجسون.

لقد تعبُت بل تعبنا مجيًعا من استكشافات ُأصول القرآن واإلسالم على مدى 
حواىل املائيت عام، ونقد النصوص وتفكيكها. وأكرب سلبيات الفيلولوجيا التارخيانية على 

ديٍن أو حضارة جيعل  ألّي Ur-Geschichte ـال صل أواإلطالق االعتقاد أّن معرفة األ
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ذلك الدين أو تلك احلضارة مفهومني إىل حدٍّ بعيٍد أو كاٍف! وقد كانت أعمايل على 
أزمنة الثقافة اإلسالمية الوسيطة وحيواهتا يف الدين واالجتماع والتفكري السياسي أو 

 فاهيم واملنظومات واملصطلحات/التفكري بالدولة تعتمد القراءة العقالنية النقدية للم
( Harald Motzkiق وهارالد موتسكي )اّلاملفاتيح. وهذا ما جذبين إىل أعمال وائل ح

 وبابر( Gregor Schoeler) شولر وغريغور( Angelika Neuwirth) نويفرت وأجنليكا
 والبعض التاريخ على يشتغل منهم البعض أّن رغم ،(Baber Johansen) يوهانسن

. واملفاهيم لألفكار التأريخ غري املنظومات، نلتكّو والتأريخ. املفاهيم على يشتغل اآلخر
 استتباهبا وتقاليد نشوئها وآليات املنظومة فهم يف يتالقيان هنيالتوّج أو األمرين أّن بيد

 الفقه أصول يف شاخت أطروحٍة نقد من وموتسكي حاّلق من كلٌّ بدأ لقد. رهاوتغّي
 االجتماع يف السائدة الرئيسة واملفاهيم األفكار البداية منذ عُتتتّب بينما اإلسالمي،
: الثالثة بـيكت يف بوضوح ذلك ويظهر. التاريخ يف ساتللمؤّس املنتجة هي باعتبارها

(، 0928) اإلسالم يف اجلماعات مفاهيمو (،0923) والسلطة واجلماعة ةاألّم
 احلديث، اإلسالمي الفكر اراتتّي يفبـي كت اأّم(. 0997) والدولة واجملتمع اجلماعةو

 على الصراعو(، 0997) املعاصر اإلسالم سياسياتو (،0927) املعاصر اإلسالم مثل
التراث (، و8103) السياسي واإلسالم والدولة الدين: التغيري أزمنةو(، 8113) اإلسالم

ها تعتمد منهج (، فإّن8108)النشر والقراءة والصراع  :يف احلاضربـي العر
سوسيولوجيا الفكر، دومنا جتاُهٍل للمفاهيم أو املصطلحات املرجعية، سواء أكانت 

ة. أنا أرى على سبيل املثال أّن القرآن هو نصٌّ قائٌم وموجوٌد يف م مستجّدأتارخيية 
ن رؤيًة للعامل وأفكاًرا وتوجيهات شأن الكتب الدينية األخرى. وقد التاريخ، وهو يتضّم

عرب التاريخ، وجتاورت وحتاورت رؤاه  اجلماعةبه وعليه ومعه  ْته واشتغَلْتاحتضَن
ومرجعياُتُه مع مفاهيم وجودها وتكويناهتا الفكرية واملرجعية، وهذه احلوارية أو هذا 

مزجْتها والءمتها  اجلماعةالتواؤم شّكل منظومًة ما كانت متالئمة العناصر دائًما، لكّن 
صارت تقليًدا أو تقاليد. وشأُن الباحث أو الدارس أن يقرأ  ىحّتيف حياهتا التارخيية 

املنظومة يف مرجعياهتا من جهة، ويف عملها يف الواقع التارخيي من جهٍة ثانية. وكان 
ٍة بعد أن ازداد اعتمادها على التاريخ، أي عمل املفاهيم ذلك عمل الفيلولوجيا، وخباّص

، والطموح باأُلصول: هذا اهُليام مها مشكلتانيف حياة اجلماعة يف التاريخ. وبقيت هناك 
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لسُت أرى أّن  ،ًة ُأخرىلتحديد أو تكييف روح ذاك النّص أو تلك احلضارة. ومّر
هو الذي يصنع الدين أو احلضارة. كما أّن  Ur-Text ـاألصل التارخيي للنّص أو ال

روح احلضارة ليست قادرًة على حتديد أو اكتناه ف ،كانت تارخيية إنالفيلولوجيا و
استناًدا إىل أساسيات أو فقه اللغة. فهي يف إمكانياهتا القصوى تفسريية أو فامهة كما 

 ما أقصى هو الديين أو الثقايف التاريخ كان ولذلك(. Max Weberيقول ماكس فيرب )
 النصوص نشر ، أّوهلماأمرين خالل من وذلك عمله، التارخيانية للفيلولوجيا ميكن

 األنظمة صارت فإذا. التعبري صّح إذا التحقيب ثانيهماو فامهة،أي  اّدةج علمية نشرات
 ما أو التاريخ، يف اجلماعة حياة يف وعملياته ومرجعياته مفاهيمه تتواتر تقليًدا نةاملتكّو
 فعندها(، Living Tradition) احلّي التقليد( Joseph Schacht) شاخت جوزف مّساه

بـي توين آرنولد أو( Edward Gibbon) غيبون إدوارد مثل احلضارة دارس على يكون
(Arnold J. Toynbee )نيدهام جوزيف أو (Joseph Needham )ى ماسينيون و حّتأ

 حمّمد عابد أو هودجسون أو مقدسي جورج أو( Henri Laoustأو هنري الووست )
 العصور يف املسلمون والعلماء. التأويلي النهجإىل  املصريعندها يكون عليه  اجلابري،
 ظّلوا املفاهيم، لبعض التارخيية املسارات عتتّب يف اضطراهبم ةشّد وعلى أنفسهم، الوسطى

 .والتأويل التفسري بني قونيفّر
من التاريخ،  اإلسالميون واملراجعون اجلدد على حدٍّ سواء، َجّردوا النّص

أو احملتضنة له.  تاريخ، بل تاريخ حياة اجلماعة املستظّلة بالنّص وليس أّي
 فوكو وميشال( Gaston Bachelardواليساريون العرب تبًعا لغاستون باشالر )

(Michel Foucault )باعتباره التقليد، مع القطعإىل  إرادوية عمليات يف هدفوا 
 على وأكثر عاًما ثالثني خالل عملوا اجلدد واملراجعون. جامًدا أو متخّلًفا موروًثا
 وإذا. احلّي وتقليدها اجلماعة، خارج ومن خارجه، من للنّص تاريٍخ اختراع

 للنّص تفترَض نأ تستطيع كفإّن ،باجلماعة النّص لعالئق التارخيي املسار من رَتحتّر
 (0)!فقط ونصرانيًة يهوديًة اًلأصو وليس شئت، ما أو يابانيًّا أو صينيًّا اًلأص القرآين

لقد عاىن اإلسالم إذن، وعانت دراساُتُه يف العقود األخرية من جمموعٍة من 
                                                 

)السـّيد،  بــي  كتا يف القـرآن  أصول حول اجلدد املراجعني لدراسات نقدية قراءات نشرُت (0)
8102 :94-008.) 
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بأعمال بـي القطائع واالستقطاعات واإلحاالت التجزيئية واملشرِذمة. ويأيت ترحي
نويفرت وحاّلق وموتسكي على سبيل املثال، من واقع عمل نويفرت على بنية 

 دراساتالرت تطّو راجعون اجلدد. مّثالقرآن باعتباره نصًّا قائًما خبالف ما زعمه امل
إىل حبوث تأويلية عميقة يف عامل القرآن وخمياله، ودخلت يف السنوات  اإلسالمية

ا حاّلق (. أّمLate Antiquityقة بالعصر الوسيط )املاضية يف التأويلية الكربى املتعّل
. ّيبالتقليد احل - كما سبق ذكره - وموتسكي فقد أعادا قراءة ما مّساه شاخت

فالتقليد اإلسالمي العريق يف التفسري والفقه وعلم الكالم والتصّوف والفلسفة 
د من جهة، واالنتظام والتواؤم يف والتاريخ واألدب، والذي يّتسم بالغىن والتعّد

ر البحوث واملناهج سياٍق أو سياقات من جهٍة ُأخرى، ينبغي أن ُيقرأ اآلن مع تطّو
م اإلنسانية واالجتماعية يف سياق سردياٍت كربى يف اللغات واللسانيات والعلو

تكشف عن حياته وحيوياته وعالئق منظوماته املشتغلة بعضها ببعض. وعلى سبيل 
عابد اجلابري على الفكر  دفقد روَّعين عمل أستاذنا الكبري الراحل حمّم ،املثال

من األستاذ  باقتراٍح - ه فكر ساساين. فعمدُتله إىل أّناألخالقي اإلسالمي، وتوّص
للقيام بتجربة حبثية تأويلية على  - د ياسني عامل االجتماعيات املصري الراحلسّي

ٍة ثالث قيم، وهي العدُل يف القرآن تراتبية القيم بني القرآن وعلم الكالم، وخباّص
مي األشعرية، والتعاُرف واملعروف يف وعند املعتزلة، والرمحة يف القرآن وعند متكّل

فة والفقهاء وُكّتاب األخالقيات. وقد أوصلين املدخل التأويلي املتصّوالقرآن وعند 
ة يف إىل نتائج ُمْذهلة، ودائًما يف نطاق حوارية النّص واجلماعة العاِلمة والعاّم

ر أّن املنهج التأويلي يف احلاضر واملستقبل ميلُك إمكانياٍت كربى التاريخ. وأنا أتصّو
ية، للخروج من االنسدادات اليت اصطنعتها يف إعادة بناء الدراسات اإلسالم

 (0)صراعات املاضي واحلاضر يف اإلسالم وعليه.

 
 

                                                 

)كّلية  خليفة بن محد جبامعة ةكّلية الدراسات اإلسالميب( 8107)شباط( ) فرباير شهر يف ألقيُت (0)
املاضـي واحلاضـر    ؟:ةهي الدراسات اإلسـالمي  ما"(، حماضرًة بعنوان: ةالدراسات اإلسالمي

 ج التأويلي يف إعادة البناء.إىل أمّهية املنه فيها هتوقد نّب ،"واملستقبل
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 خاتمة: الارابعً 
حنن حباجٍة يف اإلسالم والدراسات اإلسالمية إىل سردية جديدة تقرُأ التقليد يف 

عاته باملناهج اجلديدة. ولدينا من زمن الفيلولوجيا حيوياته وانسداداته وتصّد
ال بأَس هبا من البحوث اجلزئية اليت ميكن  التارخيانية، وزمن التاريخ الثقايف ُعدٌَّة

 اإلفادُة منها كثرًيا يف السياق اجلديد، واملنهج اجلديد.
 جمال يف البناء إعادة يف القوّي األمل على تبعث ظواهر ثالث إذن لدينا
حصلت يف العلوم رات اليت التطّو الظواهرتلك  أوىل .اإلسالمية الدراسات

عت سيطرة البنيويات الديين. لقد تصّد اإلنسانية واالجتماعية والتاريخ وقراءة النّص
ع إىل التارخيي. ووصل هذا التصّد الديين والنّص والتفكيكيات يف قراءات النّص

أعمال املراجعني اجلدد وأهل اإلسالموفوبيا بعد أن داَخَل دراسات األديان 
ث عنها ليست مجيعها من التأويليات، لكّن هذا اجلدائد اليت نتحّداألخرى. وهذه 
، بدليل عّدة ا فيها. لقد استنفدت التارخيانية إمكانياهتا منذ عقودالنهج صار قويًّ

وبدليل االنصراف عنها  ،عليها السطوة اليت مارسها املراجعون اجلدد مييًنا ويساًرا
عبثي بالفيلولوجيا تارًة باسم حبوث البىن، إىل الالتاريخ وإىل التالعب الطفويل وال

حنن اليوم يف خضمِّ  ،ولسياقاته. نعم وطوًرا باسم التفكيك إنكاًرا النتظام النّص
الديين واآلخر التارخيي، ومفاهيمهما، وإمكانياهتما  ل النّصحتوٍُّل كبرٍي يف تأّم

ظاهرة اأُلوىل اليت رية أو الَعقدية. هذه هي الالتأويلية وليس التفسريية أو التطّو
نشهدها يف جمال الدينيات واإلنسانيات مجيًعا ومنها القرآن واإلسالم. وهذا املنهج 
اجلديد الذي دخل على اإلسالميات بشّقيه املقارن والتأويلي، نشهد طالئعه يف 
أعمال الباحثني الذين ذكرنا بعضهم، والبحوث اجلديدة اليت ينتجوهنا، إلعادة قراءة 

 ادة قراءة التاريخ.النّص وإع
صل باملاّدة اليت منتلكها من التراث الكالسيكي يف فتّت الثانية الظاهرة اأّم
 وأ. وهي ماّدة ضخمٌة جدًّا أقبل التارخياين على اختزاهلا يف أحكاٍم كّلها اجملاالت

ة، وأقبل املراجعون اجلدد على إلغائها أو تفكيكها متهيًدا لذلك. هذه انطباعاٍت عاّم
ى بعد مائيت عاٍم من ّدة عادت اآلن للظهور، بل وما تزال تظهر جدائد فيها حّتاملا

 اًلحاص اًلازدهار ثقافة املخطوط. ولذلك فإّن هذا الِغىن الشديد والذي اعُترب حتصي
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من جانب التارخيانيني، واعُترب مزوًَّرا من جانب أهل اإلنكار واإللغاء، صار ميزًة يف 
اجلاّدين يف جمال الدراسات اإلسالمية مجيع يكون على ضوء املناهج اجلديدة. و

االنعكاف عليه بالفعل، وعدم تركه يف أيدي أهل القطيعة أو أهل النصوصية 
 قة.املَغّل

ان العرب واملسلمني يف انتشار املئات من الكهول والشّبف الثالثة الظاهرةأّما و
ريين منهم إىل اجلامعات معاهد وأقسام الدراسات اإلسالمية يف الغرب، وتسرُّب كث

ٍد جلهة معرفة التراث يف هذه الناحية أو تلك، العربية واإلسالمية، بعد إعداٍد جّي
 وجلهة املناهج العلمية اجلديدة اليت صاروا يتقنوهنا ويبحثون ويكتبون حبسبها.

 استنفاد رغم بالطبع انتهت ما واملنهج؟ بالرؤية قُةاملتعّل املشكالُت انتهت هل
قوى أهل القطيعة وأهل املراجعات اجلذرية. وذلك ألّن املسائل اآلن متزامحٌة 

يف احلاضر وعليه.  ما يتّمى الصراع على قراءة املاضي إّنللسيطرة يف احلاضر. وحّت
، أي قراءة املاضي بعيون كّلها وقد كانت هذه اإلشكالية موجودًة يف املراحل

عمياء، ويف كلتا احلالتني هي عاجزة عن  واحلاضر. وعيون احلاضر اليوم جاحظٌة أ
يف األكادمييا،  ٍةالقراءة السليمة. فيبقى أن نقول إّن الظواهر الثالث احلاضرة بقّو

تعرض إمكانياٍت واعدة، ويكون علينا اإلصرار واملتابعة من أجل استعادة الِقوام 
 والِقوامة، وإعادة البناء.
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 الثاني الفصل

 :ةاإلسالمي العلوم
 اإلشكاالت وآفاق التجديد أهمّ  بعض

 عبادي أحمد

 مقّدمةال

عكف  ،بالرفيق األعلى  منذ اكتمال نزول الوحي والتحاق الرسول
ا ًرا وتفّكًرتدّب  ة رسولهعلى كتاب اهلل تعاىل وسّنا عن سلف املسلمون خلًف

دار أمور احلياة ا باعتبارمها مصدري التشريع اللذين ينبغي أن ُتا واستلهاًمواستنباًط
 ا هلدايتهما وإرشادمها.ها وفًقكّل

ا باختالف وتأّسًي اًلهم متّثة نبّيوقد اختلفت عالقة املسلمني بكتاهبم وسّن
م تكن احلاجة قائمة على عهد الصحابة إىل تدوين العلوم العصور واألجيال، فل

ا دعت احلاجة إىل ا، فلّما شاخًصا وواقًعوضبطها وتقعيدها؛ إذ كان العلم سلوًك
أ أناس على النصوص، هنضت اهلمم لتدوين هذه التدوين حني كثر اللحن وجتّر

تواتر التأليف بعد  علم، مّث سة يف كّلنات األوىل املؤّسالعلوم، فكانت الكتب واملدّو
النشاط  ه حرّي بالذكر أّنا للنظر، غري أّنا واستئناًفا واستدراًكا واختصاًرذلك شرًح
 .صل باستئناف النظر، كان هو األقّلالتأليفي املّت

، حيث اًلوتداو نشأًة هذه العلوم يف البداية على النّصمجيع ولقد كان مدار 
ا جعلها تنفتح هبدايته على الكون وعلومه ، مّماًلا وعمله علًم لًةكانت يف منطلقها متمّث

ت فيها أبرز خصائص الوحي، تها، اليت جتّلد عاملّيوعلى اإلنسان ومعارفه وتشّي
ية واألمن... كما ب نوره وإشعاعه يف اهلداية والرمحة والعدل واحلّروعكست بقدر طّي

 بانية للعمران.ية لإلنسان والا كثري من القيم العليا املزّكت فيها أيًضجتّل

 يدالتجدوآفاق االت اإلشك أهمّ  بعض :ةمياإلسال العلوم
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 المنهج وسؤال ةالعلوم اإلسالمي: أّواًل 
من أنفس ما اهتدى إليه العقل البشري عرب ( Méthode) عترب مفهوم املنهجُي

قرون متتالية من الكدح واملكابدة يف اجملال املعريف، وهو عبارة عن آليات متضافرة 
عة، إذ ينصبغ املنهج دوًما دة واملتنّوللكشف عن احلقائق املعرفية يف جماالهتا املتعّد

 بصبغة اجملال الذي ُيعَمل فيه.
" املنهجية"هو مفهوم  ى إعمال املنهج إىل بروز مفهوم أدّقوقد أّد

(Méthodologie ،)عبارة عن إطار مرجعي جامع جملموعة آليات  األخريةو
هجية ومل يهتد العقل البشري إىل املن د.استنطاقية حبثية متواشجة ينتظمها ناظم موّح

دة عضويًّا، انطالًقا الظواهر الكونية موّح بعد أن اكتشف أّن اّليف اجملال الكوين إ
ت تعدية هذا املفهوم إىل اجملاالت من إدراك بنائية الكون ووحدته العضوية. وقد مّت

 االجتماعية واإلنسانية من لدن جمموعة من املدارس.
الوحي والكون  ا كان اإلنسان ووجدانه مها حلقة الوصل بنيّمـلو

اقتضى ذلك ثالثة وحقائقهما من جهة، وبني ذات اإلنسان وواقعه من جهة ثانية، 
 ة والفاعلية:أضرب من السالمة والضبط والدّق

هبا بناء الفكر والوجدان  اليت مّت تهاوفاعلي تهاودّق هاسالمة املناهج وضبط .أ
 وهندستهما.

حبسبها احلوار مع  اليت يتّم هماتودّق هماسالمة املناهج واملعارف وضبط .ب
 الكون ومع الوحي واالستمداد منهما.

 تهماودّق هماوضبط هسالمة مناهج التجسري بني الفكر والواقع وطرائق .ج
 من خالل تنزيل مثرات ما سلف. تهماوفاعلي

يف  يف األخذ من الكون ومن الوحي، ويف احلّق ولئن تساوى الناس يف احلّق
رية تفاوتات كبرية تقوم بينهم يف اجلوانب املنهاجية والتصّو الوعي هبما، فإّن

د مواقعهم يف ى يف واقع الناس وحتّدوالقيمية املعيارية، وهذه التفاوتات هي اليت تتجّل
 .. وليس املقام هنا مقام التفصيل يف هذه القضايا..األمم مصاّف
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 سالمؤسّ  النّص  من ةانفكاك العلوم اإلسالمي: ثانًيا
العلوم الكونية من مصدرها الكون، يكون اندحارها! حيث ال  تنفّكحني 
ر علم البيولوجيا بدون الرجوع إىل الكون وإىل الكائنات املوجودة فيه، ميكن تصّو

عن النباتات وعن  يف انفكاٍك (La Botanique)ر "علم" البوتانيكا وال ميكن تصّو
دون  (La Physique)م فيزياء ر علالكائنات اليت هي موضوع هذه العلوم، أو تصّو

 هذه العلوم الكونية ما أخذت ُبعدها احلقيقي إاّل الرجوع إىل الكون. وللتذكري فإّن
بعد اكتشاف العقل اإلنساين للمقاربة اآلياتية وتفكيك اجملمالت، والنظر إىل العقل 

هلما،  ا للعلوم وللمعرفة وليس مولًِّداا ومنّظًما ومستنبًطالبشري باعتباره مكتشًف
 ﴾ُقْل ِسرُيوا ِفي اْلَأْرِض َفانُظُروا َكْيَف َبَدَأ اْلَخْلَق﴿فهم من قوله تعاىل: وهو ما ُي

 ۖ  َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالنََّهاَر آَيَتْيِن﴿. وقوله سبحانه: (09: 89، سورة العنكبوت)
وغريها من  (08: 07، سراءورة اإلس) ﴾ُمْبِصَرًة النََّهاِر آَيَة َوَجَعْلَنا اللَّْيِل آَيَة َفَمَحْوَنا

اإلنسان على السري يف األرض والنظر إىل املعطيات لصياغة  اآليات اليت حتّض
 العلوم، واكتساب املهارات واخلربات.

ة اجلرب واملقابلة يف الرياضيات، أي وحني حدثت هذه النقلة ظهرت قضّي
ا ال ات وغري ذلك مّمشفت اللوغاريتمشف الصفر كما اكُتالتسديد والتقريب، واكُت

ذلك من خالل االرتباط بالكون الذي هو موضوع  كّل .سع املقام لإلفاضة فيهيّت
النظر إىل تاريخ هذه  ا من هذه النقلة. وإّنهذه املعارف والعلوم، والرّد إليه انطالًق

انفكاكها  أسباب أزماهتا عرب العصور، من أهّم العلوم الكونية، يكشف جبالء أّن
 !مصدرها الذي هو الكونعن 

باخلطورة نفسها حني يكون انفكاك العلوم اإلسالمية عن  شّك األمُر ال
حني انفصل علم أصول الفقه عن الوحي من خالل توّقف احلوار  .مصدرها الوحي

مع اآليات ومع األحاديث، كان من اآلثار املباشرة لذلك، االحنسار يف ما سبق من 
ر هذا العلم فأصبح اشتغال من تال من العلماء، االستنباطات باعتبارها مصد

، عوض أن يكون هذا اًلوتذيي ا وحتشيًةا يف جهود من سبقهم شرًحمنحبًس
ا ا واستكشاًفا واستلهاًمس، استفهاًماملؤّس ا على احلوار مع النّصاالشتغال منصبًّ

 ..ا، وبلورة.ا، وتطويًرواستنباًط
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فّسرة، واحنسرت يف التفسريات وحني انفصلت علوم التفسري عن اآليات امل
ا من اليت سبقت، دون تفكري يف تطوير مناهج استنطاق الوحي، واحلوار معه انطالًق

 اًلدة، وتستدعي حلومتظهرات واقع اإلنسان املختلفة، اليت تربز معها حاجات متجّد
مستأنفة من القرآن اجمليد، حصل نوع من اجلمود يف علوم التفسري، وأصبح سقفها 

فها من سبق من العلماء، والذين أّدوا الذي ا بسقف اجملامع التفسريية اليت أّلًدحمّد
 ا تأدية الذي عليهم.عليهم وكان على الذين من بعدهم أيًض

آثار هذا االنفصال بارزة يف  وكذا الشأن يف سائر العلوم اإلسالمية، حيث إّن
منائها،  املناهج والنتائج. فحني يكون انفكاك هذه العلوم عن تربتها اليت فيها مواّد
ها تصبح اليت جتلبها عرب جذورها البحثية، من املعطيات واآليات اليت يف الوحي، فإّن

 الكي حتية على التفريعات والتخرجيات املَهوِّمة يف التنظري، فا نظرية مبنّيعلوًم
صلًة مبصدرها الذي هو الوحي، كما وتنمو، وجب أن تكون هذه العلوُم، إذن، مّت

مبصدرها الذي هو  صلًةوتنمو أن تكون مّت االعلوم الكونية، وجب لكي حتي أّن
 فالسلبية واالحنسار. اّلالكون... وإ

 :ثالث مشاكل رئيسة تعترض اليوم املشتغلني بالعلوم اإلسالمية ومن هنا فإّن
فقه لضوابط الليات واآلوما هي  ،هي كيف ُيفقه النّصفاملشكلة األوىل فأّما 

؟ وكيف ميكن التمييز بني الثابت يف اجتهادات د ووظيفي للنّصدينامي متجّد
م يف كتابه ر؟ وقد سبق أن قال ابن القّيل والتغّيالسابقني وبني ما هو قابل للتحّو

ر األزمنة واألمكنة واألحوال والعادات الفتيا بتغّير فصل يف تغّي ضمن عنيإعالم املوّق
ا قد دخل على الناس من فرط عظيم النفع جدًّ وهو فصٌل". قال: .واألعراف.

لتمييز بني لضوابط الليات واآلفما هي  (.0994" )ابن قتيبة، اجلهل به ضرٌر عظيم
ميكن لفقيه  د يف الفقه اإلسالمي؟ وكيفاجلوانب الثابتة واجلوانب القابلة للتجّد

 بنفٍس هها ومنهجياتر آليات التعامل مع هذه اجلوانب كّلالشريعة اإلسالمية أن يطّو
 زان؟يروم جلب املصاحل ودرء املفاسد باّت يٍِّدمقاِص

بالغة المتظهراته  مساته وبكّل بكّل هي كيف ُيفقه الواقعفاملشكلة الثانية وأّما 
 مسة من السمات، احتذاًء على أّيالتركيب والتشابك، دون أن يكون هناك جور 

ا ميكن، شيء أبسط ما ميكن وليس أبسط مّم بقول من قال: ينبغي أن جنعل كّل
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آليات ينبغي أن ُيستخلص هذا الفقه؟ وما هي التكوينات اليت  مناهج وبأّي فبأّي
 يقتضيها ذلك؟

املطلق املتجاوز املهيمن،  ل أحكام النّصنّزُت كيففهي املشكلة الثالثة وأّما 
موازنة بني  - ر العيين املشخصب املتغّيبطريقة متوازنة، على هذا الواقع املتقّل

ا بني املصاحل واملفاسد، يف ضوء وعي شديد بوجوب اعتبار األفعال، وترجيًح
ى ال ُتجلب مفسدة عوض املصلحة اليت كانت مقصودة، حّت - املآالت والعواقب
 أكرب من أجل مصلحة أدىن. أو ُتفوَّت مصلحة

، يف احلديث الذي رواه إمامنا مالك  وهو ما يستنبط من قول رسول اهلل
لوال َحَدَثاُن قومك بالكفر "، قال:  رسول اهلل والذي فيه أّن من طريق عائشة

حديث رقم  ،موّطأ اإلمام مالك" )رُتها على قواعد إبراهيمَلَهدمُت الكعبة، وَلَصّي
 ال ىحّت( إبراهيم قواعد على الكعبة إقامة)إعادة  املصلحة هذه  تففّو( 013
 يزالون ال همألّن ،الناس افتتانأي  املصلحة؛ هذه من أعظم هي مفسدة جيلب

 .نيّب بن مالك تعبري حّد على األشياء، بعامل مرتبطني
 ِنْيله من مقتضَي بّد ها الالتعامل مع هذه املشاكل الثالث يف أفق حّل غري أّن

 ن:ْيمنهاجيَّ
هو املنطلقات اليت ينبغي أن ينطلق منها الفقيه املسلم؛ أي  لاملقتضى األّو

ها روم والنماذج املعرفية. واليت يفيد استقراء العلماء أّن (Paradigmes)ات يغمالرباد
حتقيق مرضاة اهلل، وحتصيل السعادتني العاجلة واآلجلة للجنس البشري، وإشاعة 

 اجملموعة البشرية.التكامل بني أفراد 
للمسلمني أن يفخروا هبا  مات والنماذج املعرفية اليت حيّقغمن الربادي وإّن

َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن َذَكٍر َوُأنَثٰى ﴿النموذج التعاريف املنطلق من قوله تعاىل: 
 َعِليٌم اللََّه ِإنَّ ۖ   َأْتَقاُكْم اللَِّه ِعنَد َأْكَرَمُكْم ِإنَّ ۖ  َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا 

ا ذكًر - (، وهو منوذج يسعى بوازعه اإلنسان املسلم04: 39، )احلجرات ﴾َخِبرٌي
. .ة.إىل حتقيق التعاون والتكامل بني أفراد األسرة اإلنسانية املمتّد - كان أو أنثى

د التسامح. فالتسامح يستدمج بني على جمّر ه منوذج يتجاوز النموذج املعريف القائمإّن
هذا اآلخر يف درجة أدىن ولكن أنا أتسامح معه! أو أخطأ وأنا أتسامح  اته أّنطّي
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ا يفسح اجملال أمام مّم ،التعارف فيه احلاجة املتبادلة واالحتياج املتبادل معه! بيد أّن
 صراع.بني العاملني عوض التنايف وال التكميل واإلثراء املتبادلنِي

سالفة الهو حتديد آليات التعاطي مع هذه املشاكل الثالث  املقتضى الثاينو
على  تنزيل أحكام النّص فقه الواقع، وكيف يتّم، وكيف ُيفقه النّصالذكر، أي كيف ُي

ل املنطلقات، وبني اآلليات العالقة اجلدلية بني النماذج املعرفية اليت ُتشّك ينيتب مّث .الواقع
 تغاة.بأجل حتقيق الغايات املستهدفة أو األهداف امل املستعملة من

ها حمايدة، ليست كذلك. فال رغم ما قد يتبادر إىل الذهن من أّن فاآلليات،
د التأّك ا أن يتّمما وجب أيًضجيوز الوقوف فقط مع شرط الفعالية يف اآلليات، وإّن

ل املنطلقات شّكمن متاهيها وتناغمها مع املنطلقات ومع النماذج املعرفية اليت ت
 ن.نة ودين معّيواملبادئ والقيم اليت حتملها حضارة معّي

 ةمعرفيال العوائق في قراءة: ةالعلوم اإلسالمي: ثالثًا
العلوم اإلسالمية اليوم على الفضل واخلري الكبريين اللذين فيها، أضحت  إّن

والتجديدي فيها، ُتِكنُّ جمموعة من العوائق الذاتية حتول دون استئناف العمل البنائي 
 وميكن ترتيبها كما يلي:

علومنا اإلسالمية دلفت حنو ُقطب التقليد، فحنَي  أّن ل هذه العوائقأّو
ُمورست على اإلنسان املسلم جمموعة من الضغوط والتقليصات؛ سواء معنوية أو 

)الذي كان ُيمارس  "قل يا ابن أخي وال حتقر نفسك"ية. وحني اسُتبدل واقع ماّد
اس اب هذه اجلملة الرائعة لعبد اهلل بن عّبل حني قال عمر بن اخلّطيف الصدر األّو

مقامات  ؤبعض العلماء شرعوا يف تبّو (، بواقع صه! بدأنا نرى أّنوكان فىت ساعتئٍذ
ص اهلوامش النقدية، ا قّلفيها اإلطالق والكليانية ودعوى امتالك احلقائق... مّم

ليس يف "ى إىل ظهور عبارات من مثل قوهلم: الت االجتهاد، وأّدوضّيق جما
وظهور أمناٍط من التبعية حتت دعوى القداسة يف بعض  "اإلمكان أبدع مّما كان!

األحيان. إىل غري ذلك من الفهوم اليت جتعل اإلنسان ينسحب من ساحات اإلبداع 
ية ْعَرض! فاإلبداع وحّراملباركة، حنو ساحات التقليد واالنكماش االستهالكي ملا ُي

 واإلبداع والكرامة صنوان. ،الفكر صنوان
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م ع تالمذته على القول، وقد تقّدم يشّجا جند اإلمام املعّلل كّنيف الصدر األّو
أبا حنيفة كان ُيعجبُه تعايل  أّن ينقل لنا التاريخ كذلكواب. مثال عمر بن اخلّط

التباحث معه، أو يف  يوسف وزفري بـبن احلسن الشيباين وأ حمّمدأصوات تالمذته 
فيما بينهم، يف بعض املسائل والقضايا، كما كان ذلك يعجب اإلمام مالك واإلمام 
 الشافعي مع أصحاهبما، وذلك ملا كان ينتجه هذا التعاطي 

 ومثار. حني اسُتبدل هبذا الواقع واقع آخر  من مداوالت وسؤاالت وأخذ ورّد
وعدم املشاركة مع األستاذ يف البحث عن املعلومة فيه الكليانية واإلطالقية، 

ي غري التفاعلي... بدأت علومنا تدلف حنو التقليد االقتصار على التلّق وصوغها، ومّت
 والترداد.

املَؤسِّس،  ت عن النّصهذه العلوم قد انفصلت وانفّك أّن وثاين هذه العوائق
عن حوار مع الكتاب  الوحي ومعطياته، فالعلوم يف فترة تأسيسها كانت عبارةأي 

صال الوثيق واملبدئي معهما، وهذا احلوار كان ُيمّكن من اكتشاف ة لالّتوالسّن
ا إىل املقاربة اآلياتية ا إىل استثمار املعطيات، واستناًدجمموعة من اآلفاق، استناًد

للوحي وللكون، مّما جعل هذا احلوار يف الفترة األوىل ُيولِّد جمموعة من املعارف 
قة باإلنسان والعمران والطبيعة والكون احمليط. ولكن حني َكفَّ هذا احلوار املتعّل

جنز خالل الفترات الوضيئة األوىل، دون البناء بقيت العلوم اإلسالمية منحسرة فيما ُأ
على مكتسباهتا، وقيام الالحقني مبا عليهم من الواجب إزاء هذا الوحي املبارك، 

الثغرات  لسّد يتعّين على املسلمني اليوم استئناف احلواره لبات الواقع. وإّنوإزاء متطّل
 بة عن هذا العطل املنهجي العميق.املترّت

بعض  يفعتها نزاعاٌت مذهبية هذه العلوم قد توّز أّن وثالث هذه العوائق
 ل النّصتحّوفا إجيابية. ت إىل سجاالت مل تكن دائًمنزاعات قد أّد وهي الفترات،

رات السجالية واحلجاجية اليت يستقوي هبا القتناص الشواهد واملرّبس إىل حلبة املؤسِّ
 ز هبا أطروحة على أخرى ولو على حساب وحدة النّصطرف على آخر، أو تعّز

األمر الذي كان له أبلغ  ،البنائية والسياقية، أو على حساب وظيفة العلم البيانية
رات مناهج ومقّر يفة، واألثر يف توجيه حركة تدوين العلوم والتأريخ هلا من جه

ا أضعف فكر ، مّممن جهٍة أخرى ةتها أجيال متتالية يف األّمالتربية والتكوين اليت تلّق
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ة االجتماعية الوحدة والتكامل على مستوى بنيات العلوم وعلى مستوى قضايا األّم
 والسياسية والثقافية.

تارخينا مناهج بت إليها خالل هذه العلوم قد تسّر أّن ورابع هذه العوائق
ا من ا جوهريًّمّما أدخل عليها إفساًد - اًلمث - دخيلة كاملنطق الصوري األرسطي

 العقل هو املولِّد للمعرفة، يف حني أّن املقاربة األرسطية تعترب أّن اجلانب املعريف؛ ألّن
ا من النقلة الكبرية اليت يف الوحي، واليت َتعرض العلوم اإلسالمية تأّسست انطالًق

ان بني املقاربتني: مقاربة ا هلا، وشّتعقل باعتباره مكتِشًفا هلذه املعرفة ومستنبًطال
 التوليد ومقاربة االكتشاف واالستنباط!

ا يغلب هذه العلوم غدت يف بعض مراحل تارخيها، علوًم أّن وخامس العوائق
 ع واإلنسانا عن مهوم الواقا أو جزئيًّيًّا جعلها تنأى كّلعليها التجريد والصورية، مّم

لتيسري حياة اإلنسان وإسعاده يف معاشه ومعاده.  اّل، وهي ما ُجِعلت إومشكالهتما
صل من حيث انطالق هذه الدورة احلضارية اإلسالمية بالرسول فتارخينا مّت

هذا العائق  شّك أّن سوا األمنوذج املعيار. وال، وبصحبه املنتجبني الذين أّس األكرم
ا بواقع ا وظيفيًّمن االختالل يف جانب ارتباط العلوم اإلسالمية ارتباًط كان وراء كثرٍي

جتريُد حالة السواء،  ره إذا مل يتّما، وهو ارتباط يصعب تصّوا واجتماًعاإلنسان فرًد
كيفية التعاطي معهما « َمنَهَجة» وجتلية معامل الوحدة القياسية املعيار، ومل تتّم

املرونة اللتني جتعالن هذا االرتباط جيري يف إطار  ية وكّلالواقع واالستمداد منهما، بكّل
منهج قائم على خطوات ثالث: اخلطوة األوىل هي َتمثُّل الوحدة القياسية وحالة 

وممفصلًة وممنهجة. واخلطوة الثانية هي النظر  السواء بطريقة علمية حبيث تكون مبّوبًة
 ..ناته وأدواره وُسلطه ومراكزه.ماته ومكّوإىل الواقع وحتليله، والوقوف على مقّو

تكون اخلطوة  ،وحني يعي اإلنسان واقعه يف استحضاٍر للوحدة القياسية وحلالة السواء
 مع استدامة الوعي بأّن ،الثالثة خطوًة تلقائيًة وهي جتاوز الواقع يف استلهاٍم حلالة السواء

 الثوابت. ا يف ما عداسياقاهتا كانت حمكومًة بواقعها وبهذه احلالة أيًض
ذلك سوف  فإّن فإذا مل ُتلحظ الفوارق وأريَد استعمال القياس بشكل آيّل

ا على هذا الوعي، قائم أساًس« مفهوم األسوة»ي إىل اخلطأ يف التقدير. ويؤّد
ة فرق بني التأّسي واالقتداء. فالقدوة يف القرآن اجمليد مرتبطة باهلدى ولذلك فثّم
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(. أّما بالنسبة 90 :2، األنعامسورة ) ﴾اْقَتِدْه َفِبُهَداُهُم ۖ  لَُّهُأولَِٰئَك الَِّذيَن َهَدى ال﴿
ك تعي واقعك وتتمّثل منوذجية املتأسَّى به يف فهو ُأسوة؛ أي أّن  للرسول األكرم

 وعي بالفوارق. وهذا أمر حموري يف هذا الباب.
 مجيعحني ذهلنا عن هذه املنهجية يف التعاطي مع تارخينا، أصبحنا جنعل 

ب بعضها على بعض! وحني مل ُنحكم الفصَل بني فترات هذا التاريخ منوذجية تترّك
 كّلها الوحدة القياسية )حالة السواء( وبني سائر املراحل، ومل جنعل املراحل األخرى

حدثت أزمة. وحني اعتقدنا لفترة  ،خاضعًة هلذه اخلطوات الثالث اليت أشرنا إليها
 - نةيف فترات معّي - نا أردناي، حدثت أزمة؛ ألّنالتأّساملراد هو االقتداء وليس  أّن

 سياقاتال هذا مناٌل يستحيل؛ ألّن اته. يف حني أّنحيثّي إعادة إنتاج هذا الواقع بكّل
ذلكم يتغّير. فال ُيمكن أبًدا  ية والنفسية والفكرية، واألفق املعريف، كّلالكونية واحملّل

أضرب من  بالتايل إىلالذهول عنه وإىل ى ا أّدإعادة إنتاج هذا الواقع حبذافريه، مّم
 ا.وبالواقع مًع ة بالنّصاالختالل املضّر

 وبوعي ما سلف، يصبح لتارخينا حضور استلهامي واعتباري هاٍد، بعيد كّل
 حضور تأزميي. البعد عن أّي

ا يف فصول تارخينا العلمي جنده منساًب اًلهناك إشكا أّن وسادس هذه العوائق
ل، وبتحديد الطريقة واملنهجية اليت هبا ة الثابت واملتحّوق بقضّي، يتعّلكّلها واملعريف
ى ال نصادمه وال الثابت ونعرفه ونعّرف حدوده، حّت (Le dosage)ُنمقدُر 

نعرف وُنمقدُر املتحوِّل الذي سيكون موضوًعا لالجتهاد املستأَنف يف  مّثنتجاوزه. 
 نستثمر اجلهد املطلوب والالزم يف هذه حني ملوعصر كما نّص عليه العلماء.  كّل

ة دون مجع، ومل ُتَتَلقَّ ة، وتركناها منتثرة يف كتب النابغني من علماء األّمالقضّي
نة ة فبقيت غري بّية إىل هذه القضّياإلشارات الكثرية املوجودة يف القرآن والسّن

الثابت  ّفة أخرى بفتح ملحصلت مشاكل كثرية. وحنن اآلن مطالبون مّر ،املعامل
زان وتشّرع، واّت (Dosage)ل يف جمال العلوم اإلسالمية مبا يلزم من مقدرة واملتحّو

 ى نستطيع جتاوز جانب من هذه األزمات اليت نعيشها اليوم.حّت
ة ل يف قضيوالذي يفرض ذاته ويتمّث العائق السابع،وهنا وجب االنتباه إىل 

تنا بات املفاهيمية اليت تقود عملّيواملرّكمات؛ أي األنساق واألطر املرجعية، غالربادي
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مات غفه. هذه الربادير أضرب النظر الذي نستعمله ونوّظالتفكريية والتحليلية، وتؤّط
مات الكامنة وراء العلوم غلرباديلتجريد التحرير واله، يف أفق أمٌر مل ُيعَط حّق

وجنّرد من جهة ثانية زان، ى نتعامل معها برشد وفاعلية واّتاإلنسانية من جهة، حّت
د من قرآنيتها ى نتأّكمات الكامنة وراء علومنا ومعارفنا اإلسالمية حّتغالربادي

ى ال تبقى علومنا خاضعة لرباديغمات غري سليمة ُنضفي عليها وسالمتها، حّت
علينا وعلى تارخينا ما يكون. ومن بـي سربال القداسة، ويكون هلا من التأثري السل

دها يف أصل م املنهجية الكّلية بني العلوم اإلسالمية، اليت توّحذلك إدراك النواظ
 ،م االكتمال، والشرف، واألفضلية، واالستقرارل، وتزيح عنها توّهانبثاقها األّو

ر عالقتها التكاملية مع دوائر العلوم األخرى يف ضوء مقاصد وفلسفات وجتّس
انية والكونية التواصلية والتعارفية، كما ُيِقّرها القرآن اجمليد يف أبعادها اإلنس العلوم،

 ن.من غري نزوع حنو هيمنة أو استبداد معّي
رت مناهج العلوم ا، حني استحكمت، صّيهذه العوائق املشار إليها آنًف

دون االجتهاد  ةنسّدمت بعُد، يف كثري من مناحيها وأبواهبا، اإلسالمية كما استقّر
وعي هبذه العوائق، بغرض ختليص ا يستدعي مراجعات يف ضوء الواإلبداع، مّم

علومنا من آثارها السلبية، وإزاحة الشوائب العالقة هبا، وجعلها قادرة وحاضرة يف 
الت ظروف وحتّو موكب التدافع الكوين الراهن، تسهم فيه ولو مبقدار، يف ظّل

  ف عنها.ترحم املتخّل قاهرة ال

 ةاإلسالميمستويات التعامل المنهاجي مع العلوم : ارابعً 
ب استحضار مستويات علمية جيث عن جتديد العلوم اإلسالمية حني نتحّد

 مبثابة الرافعات املنهاجية للعملية التجديدية، وهي كاآليت: تعّد

 القراءة: المستوى األّول
اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق * َخَلَق ﴿ُيْسَتحضر هبذا الصدد قوله تعاىل: 

َعَلٍق * اْقَرْأ َوَربَُّك اأَلْكَرُم * الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم * َعلََّم اإِلْنَساَن َما َلْم  اإِلْنَساَن ِمْن
 :ن األمر بقراءتنيالكرمية تتضّم ات(، وهذه اآلي8-0 :92، العلقسورة ) ﴾َيْعَلْم
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*  اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق﴿ قراءة يف اخللق املنظور هي القراءة األوىل
 هذه القراءة يف اخللق هلا أجبدها وهلا  أّن ، وال شّك﴾َخَلَق اإِلْنَساَن ِمْن َعَلٍق

القراءة يف  هي والقراءة الثانيةرات تقوميها. آلياهتا وخطواهتا، كما هلا مؤّش
اإِلْنَساَن َما َلْم اْقَرْأ َوَربَُّك اأَلْكَرُم * الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم * َعلََّم ﴿ الكتاب املسطور

 .﴾َيْعَلْم
من  ا يف عامل اإلنسان بسبب البنائية اليت يف كلٍّفعل القراءة أصبح ممكًن إّن

 اخللق املنظور، والكتاب املسطور. ففي اجلانب املنظور "اجلانب الكوين"، جند أّن
، الذارياتسورة ) ﴾وَنَوالسََّماَء َبَنْيَناَها ِبَأْيٍد َوِإنَّا َلُموِسُع﴿هذا الكون بناء عضوي 

سورة ) ﴾َأَأْنُتْم َأَشدُّ َخْلًقا َأِم السََّماُء َبَناَها * َرَفَع َسْمَكَها َفَسوَّاَها﴿(، 37 :80
 (.82-87 :79، النازعات

َسخََّر َلُكْم َما ِفي  َأَلْم َتَرْوا َأنَّ اهلل﴿وهذا البناء له مقصديَّة هي التسخري 
 اهلل(، ويف مواطن من كتاب 81 :40، لقمانسورة ) ﴾ْرِضالسََّماَواِت َوَما ِفي اأَل

ومنها قوله تعاىل:  - ها اإلنسانهذا الكون هو أن يتسّخر لك أّي وحي يربز أّن
(، وقوله سبحانه: 08 :30، لتفّصسورة ) ﴾َوَأْوَحى ِفي ُكلِّ َسَماٍء َأْمَرَها﴿
 - (8-3 :99، الزلزلةسورة ) ﴾َأْوَحى َلَهاَيْوَمِئٍذ ُتَحدُِّث َأْخَباَرَها * ِبَأنَّ َربََّك ﴿

 ر؟ يكون اجلواب: إّنوحًيا جديًدا، فحني يقول اإلنسان: ما هلا؟ ما هلا ال تتسّخ
بـي ر، قد ُنسخ كما قال اإلمام القرطذاك الوحي القدمي الذي هو وحي بالتسّخ

 ،زمن احلساب قد أزف" ر؛ ألّن: "بوحي جديد هو وحي بعدم التسّخامعاجليف 
َوِإَذا اأَلْرُض ُمدَّْت * َوَأْلَقْت َما ِفيَها َوَتَخلَّْت * َوَأِذَنْت ِلَربَِّها ﴿وهو قوله تعاىل: 

(. فهذا الكون إذن مسخَّر، وميّكن من هذا 8-4 :23، االنشقاقسورة ) ﴾َوُحقَّْت
 عّزاهلل التسخري، كون اإلنسان قادًرا على تفّهمه من خالل املقوِّمات اليت زوَّده 

 قدرة معرفة األمساء. مّثهبا، ويف مقّدمتها املواءمة  جّلو
 سبحانه وتعاىل ه هو أيًضا بناء؛ فاهللا يف اجلانب املسطور "الوحي"، فنجد أّنأّم

(؛ 48 :88، الفرقانسورة ) ﴾اًلَوَرتَّْلَناُه َتْرِتي﴿ث عن القرآن اجمليد فيقول: يتحّد
ه والقرآن اجمليد من خالل هذا البناء كأّن .والشيء الرَّتل هو احلسن البناء والنَّضد

 حني قال: "ارتباط - اهللرمحه  -بـي بن العر لة واحدة كما نّص عليه أبو بكرمج
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سقة املعاين، منتظمة يكون كالكلمة الواحدة، مّت حّتىي القرآن بعضها ببعض آ
ا لنا فيه، فلّم وجّل عّز اهللفتح  مّثعامل واحد... إاّل  املباين، علم عظيم مل يتعّرض له

، اهللمل جند له مَحَلة، ورأينا اخللق بأوصاِف البَطَلة، ختمنا عليه، وجعلناه بيننا وبني 
أي أّن القرآن كاخلرب  - كالم أيًضا هبذا املعىنبـي ولإلمام الشاط .وَرَددناه إليه"

كالم يفيد  حكاماإلأيًضا يف له وابن حزم األندلسي  - الواحد وكاجلملة الواحدة
هم تكّلموا عن كون هذا املعىن، والربهان البقاعي والبدر الزركشي وغري هؤالء، كّل

 .برّد بعضه على بعض ه ال يفهم إاّلعضويًّا، وأّن القرآن اجمليد بناًء
ي يقوم بالقراءة من خالل تلّقة هي اليت مّكنت اإلنسان من أن وهذه البنائّي

 وجّل واءمة بينه وبني كتاب اخلتم، وقد ذّم اهلل عّزيات املجتّل ، وهذا أبرَزالكلمات
: الذين جعلوا القرآن ِعِضني؛ أي الذين يفرِّقونه ويعضونه، وذلك يف قوله تعاىل

 :08، احلجرسورة ) ﴾َكَما َأْنَزْلَنا َعَلى اْلُمْقَتِسِمنَي * الَِّذيَن َجَعُلوا اْلُقْرآَن ِعِضنَي﴿
91-90). 

َوَيَتَفكَُّروَن ِفي َخْلِق ﴿بالتفّكر  جلانب الكوين تتّموإذا كانت القراءة يف ا
 ،(090 :4، )آل عمران ﴾ُسْبَحاَنَك اًلالسََّماَواِت َوْاأَلْرِض َربََّنا َما َخَلْقَت َهَذا َباِط

َأَفاَل َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَلى ُقُلوٍب ﴿ر بالتدّب ها يف اجلانب املسطور "الوحي" تتّمفإّن
 .(83 :37، دحمّمسورة ) ﴾َأْقَفاُلَها

 التسخير والتيسير ومفهوم القراءة في القرآن الكريم
ى من خالهلا مجالية التعبري القرآين، التقابل بني "سّخر من األمور اليت تتجّل

يف أربعة مواضع من سورة  ﴾َوَلَقْد َيسَّْرَنا اْلُقْرآَن ِللذِّْكِر﴿ويّسر"؛ فهناك التيسري 
إىل غري ذلك من مواضع ورود  ﴾َفِإنََّما َيسَّْرَناُه ِبِلَساِنَك﴿القمر، ويف سورة مرمي 

َوالشَّْمَس ﴿التيسري يف القرآن الكرمي. وهناك التسخري الوارد يف مثل قوله تعاىل: 
َوَسخََّر َلُكُم اللَّْيَل ﴿(، 83 :7، األعرافسورة ) ﴾َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخََّراٍت ِبَأْمِرِه

الَِّذي َسخََّر َلُكُم اْلَبْحَر  اهلُل﴿(، 08 :02، النحلسورة ) ﴾َوالنََّهاَر َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر
َوَسخََّر َلُكْم َما ِفي ﴿(، 08 :38، اجلاثيةسورة ) ﴾ِلَتْجِرَي اْلُفْلُك ِفيِه ِبَأْمِرِه

 .(04 :38، اجلاثيةسورة ) ﴾َجِميًعا ِمْنُهالسََّماَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض 
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حوار  القراءة يف الكون املسخَّر هي اليت أعطتنا علوم التسخري، أي إّن إّن
اه إّي اهللمن خالل إقدار  له معهاإلنسان مع الكون، من خالل هذه املواءمة اليت 

 على الدخول إىل مساربه، وتفكيك جممالته هبذا احلوار، هو الذي أمثر علوم
الكون هو مرجع إّن التسخري اليت جتعلنا قادرين على احلركة وعلى الفعل؛ إذ 

 احلركة ومرجع الفاعلية.

القراءة يف الكتاب امليسَّر هي اليت أعطتنا علوم  جند أّن ،يف اجلانب اآلخر
التيسري، فاحلوار مع الوحي هو الذي مّكننا من القدرة على تبّين الوجهة والقبلة 

عل واحلركة، وحوار اإلنسان املستدام مع الوحي من خالل بنائيته، املقصودة بالف
ومن خالل املواءمة اليت له معه، وكذا من خالل القدرة على التفّهم بسبب 

هو ما مّكن من تنمية علوم التيسري.  الكلمات اليت أوتيها وتلّقاها عرب الرسل الكرام
بن  اهللويف رواية عن عبد  : "ذلكم القرآن فاستنطقوه"،طالببـي بن أ قال علّي

 خرج مكامنه.مسعود: "ثّوروا القرآن"؛ أي حرِّكوه لكي ُي

الذي هو مرجع للحركة والقدرة  - فالقرآن اجمليد يف موازاة مع الكون
يصبح مرجًعا للقيم، ومرجًعا للوجهة وحلضور القبلة اليت سوف ترّشد  - والفاعلية

ة بدون قيم وبدون وجهة وبدون قبلة، القدرة على احلرك هذه احلركة. وجلّي أّن
الكوكب الذي يعيش عليه  - قد جتعل من هذه احلركة فاتكة باإلنسان وباألرض

 ومبحيط اإلنسان. - اإلنسان
الٍت وهو ما حّذر منه القرآن الكرمي يف سورة األعراف يف سبع آيات مفّص

 العالقة الوطيدة بني القراءتني هي سبب احلياة والنماء، كما فيها أّن فيها بيان، أّن
َوَلَقْد ِجْئَناُهْم ِبِكَتاٍب ﴿االنفصال بينهما هو سبب الفساد واهلالك، قال سبحانه: 

َم َيْأِتي َفصَّْلَناُه َعَلى ِعْلٍم ُهًدى َوَرْحَمًة ِلَقْوٍم ُيْؤِمُنوَن * َهْل َيْنُظُروَن ِإالَّ َتْأِويَلُه َيْو
َتْأِويُلُه َيُقوُل الَِّذيَن َنُسوُه ِمْن َقْبُل َقْد َجاَءْت ُرُسُل َربَِّنا ِباْلَحقِّ َفَهْل َلَنا ِمْن ُشَفَعاَء 
َفَيْشَفُعوا َلَنا َأْو ُنَردُّ َفَنْعَمَل َغْيَر الَِّذي ُكنَّا َنْعَمُل َقْد َخِسُروا َأْنُفَسُهْم َوَضلَّ َعْنُهْم َما 

الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ُثمَّ  اهلُلوا َيْفَتُروَن * ِإنَّ َربَُّكُم َكاُن
اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِش ُيْغِشي اللَّْيَل النََّهاَر َيْطُلُبُه َحِثيًثا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم 

َربُّ اْلَعاَلِمنَي * اْدُعوا َربَُّكْم َتَضرًُّعا  اهلُلْلُق َواأَلْمُر َتَباَرَك ُمَسخََّراٍت ِبَأْمِرِه َأاَل َلُه اْلَخ



 الباب األّول: جتديد يف العلوم الشرعية 16

َوُخْفَيًة ِإنَُّه اَل ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن * َواَل ُتْفِسُدوا ِفي اأَلْرِض َبْعَد ِإْصاَلِحَها َواْدُعوُه َخْوًفا 
نَي * َوُهَو الَِّذي ُيْرِسُل الرَِّياَح ُبْشًرا َبْيَن َقِريٌب ِمَن اْلُمْحِسِن اهلِلَوَطَمًعا ِإنَّ َرْحَمَة 

ُسْقَناُه ِلَبَلٍد َميٍِّت َفَأْنَزْلَنا ِبِه اْلَماَء َفَأْخَرْجَنا  اًلَيَدْي َرْحَمِتِه َحتَّى ِإَذا َأَقلَّْت َسَحاًبا ِثَقا
َذكَُّروَن * َواْلَبَلُد الطَّيُِّب َيْخُرُج ِبِه ِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت َكَذِلَك ُنْخِرُج اْلَمْوَتى َلَعلَُّكْم َت

َنَباُتُه ِبِإْذِن َربِِّه َوالَِّذي َخُبَث اَل َيْخُرُج ِإالَّ َنِكًدا َكَذِلَك ُنَصرُِّف اآلَياِت ِلَقْوٍم 
 (.82-88 :7، األعرافسورة ) ﴾َيْشُكُروَن
يف الوحي  العناية بإزاء القراءة يف الكون مرجع احلركة والفعل، بالقراءة إّن

الستبانة القبلة، والستمداد الوجهة منه يف حمافظة دائمٍة على الوصل، واجلمع بني 
َقْد َتَبيََّن الرُّْشُد ِمَن ﴿هاتني القراءتني هو ما جيعل احلركة والفاعلية راشدتني بانيتني 

 (.882 :8، البقرةسورة ) ﴾اْلَغيِّ

 الواقعو الوحي التالوة من خالل التجسير بين : المستوى الثاني
رة، ورسم قد تال اآليات يف سياقه الذي هو املدينة املنّو  دنا رسول اهللفسّي

املنهج الذي به تكون القراءة، وتكون التالوة، يف استحضار للتمايزات املكانية 
حالة   لوالزمانية والذهنية اليت هلا تأثرٌي وجب أن يؤخذ بعني االعتبار، وقد سّج

 انه مبقداره.الشيء يف موضعه، يف إّباحلكمة؛ أي وضع 
َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن َأْنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم ﴿يه قوله تعاىل: وهو ما جيّل

ُهَو  الَِّإَلَه ِإ اَلَحِريٌص َعَلْيُكْم ِباْلُمْؤِمِننَي َرُءوٌف َرِحيٌم * َفِإْن َتَولَّْوا َفُقْل َحْسِبَي اللَُّه 
وهو  .(041-089: 9، التوبةسورة ) ﴾َلْيِه َتَوكَّْلُت َوُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِمَع

َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اللَِّه ِلْنَت َلُهْم َوَلْو ُكْنَت َفظًّا ﴿ا اآلية الكرمية ده أيًضكذلك ما تؤّك
 (0).(089: 4، عمران آل سورة) ﴾ْنَفضُّوا ِمْن َحْوِلَكاَلَغِليَظ اْلَقْلِب 

القرآين هي تطبيق ألصل  القراءة من حيث هي أداء لفظي لآليات والنّص إّن
ِإْتباع األلفاظ بعضها  باع والتتابع، ففي قراءة النّصاملعىن اللغوي للتالوة وهو االّت

                                                 

ا للعاملني، والذين طفقـوا  ا وخِطًرمزمًن اًلب مشكعدم استبانة الوحدة القياسية أضحى يسّب إّن (0)
د الدروب، وإذا باإلنسـان  فتتعّد .يبحثون عن األبطال، ويتساءلون من هو البطل الذي يتبعونه

 !وال مبن يتأّسىبع، ومبن يقتدي، يصبح يف أمر مريج، ال يعرف من يتَّ
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، وهو ا يف السياق العملي فهي االّتباع حقيقًةببعض، هذا يف إطاره الشكلي، أّم
التالوة"،  وقد عّبر عن هذا املعىن باخلصوص "حّق ومعناه، العمل مبقتضى النّص

 وصف اإلميان. يه نتيجة التالوة احلّق ذلك أّن
 ونلحظ يف معظم اآليات اليت ورد فيها لفظ التالوة، باشتقاقاته املختلفة، أّن

وإذا أدركنا  .ومها األداء اللفظي وإتباعه بالعمل ِنْيعلى احتمال املعنَي السياق يدّل
من أركان التالوة، هذا إذا  وعي املعىن ركن هاّم نستنتج أّن ،ين للتالوةهذين البعد

ا، فإنَّها ا إذا الحظنا القراءة باعتبارها منهًجقصرنا القراءة على األداء اللفظي، أّم
ن الوعي باملعىن، فتكون التالوة مرحلة أعمق من القراءة إذ هي ترمجة للقراءة تتضّم

 يف السلوك والتطبيق.

األمر عبارة عن ارتقاء يف  فال ترادف بني القراءة والتالوة، حيث إّن ،وعليه
، ويف معىن التتابع تأكيد لضرورة إدراك الروابط بني درجات التعامل مع النّص

 ؛ فالتالوة ال تكون إاّلواكتشاف املعىن، وبالتايل حتقيق معىن النّص أجزاء النّص
 باعه.ترمجة معناه باّت ، ومن مثَّلنّص

وهو  ،اا مهمًّملحًظ يف اختيار لفظ "التالوة" للتعبري عن التعامل مع النّصإّن 
باعه يقتضي قراءته قراءة منهجية تكتشف نظامه، بعد بع، واّتّتما أنزل لُيالقرآن إّن أّن

 .لتالوةل وتطبيٍق متابعة هذه القراءة وترمجته إىل سلوٍك قراءة ألفاظه، ومن مثَّ

 الترتيل: المستوى الثالث
، والترتيل هو النضد، وهو اًلترتي وجّل اه اهلل عّزوهو املستوى الذي مّس

ِتل، هو الفم الذي قد انتضدت . والفم الركّلها الصّف، وهو التنسيق يف املستويات
؛ ابن 48، 4: 0992؛ الفريوزآبادي، 0713، 3: 0927)اجلوهري،  أسنانه

؛ الزخمشري، 828، 03: 0928؛ الزبيدي، 828، 00منظور، ال تاريخ: 
. والترتيل ال ينحصر فقط يف املستوى الصويت، بل ينتقل إىل (881: 0992

إىل  مّثإىل املستوى التنزيلي،  املستوى املفاهيمي، وإىل املستوى املرجعي النسقي، مّث
ا، لن ل صوًتاملستوى التقوميي، وهذه املستويات ُيسلم بعضها إىل بعض، فإذا مل ترّت

ا له مناهجه من دراسات مصطلحية ا، والترتيل لفًظالترتيل لفًظتستبني ما هو 
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ومفاهيمية وغريها، دراسًة للكلمة يف بيئتها، ويف سياقها مع استحضار لضمائمها، 
الوصول يف النهاية إىل  إىل التعريف، ليتّم اًللى التصنيف، وصوعالوًة عاهتا، ومشتّق

وهذا روض أنف حيتاج إىل فهم للمصطلح املدروس، يكون أقرب إىل الصواب، 
 عناية.

 وهو المستوى النسقي )أو استكشاف األطر المرجعية( :المستوى الرابع
وهو  (0)،ى به أمر يف غاية األمّهيةهذا املستوى ُيتوّخ لى أّنعوجيدر التنبيه 
: اًلحني تساءل قائ - رمحه اهلل - مة باكستان فضل الرمحناّلشأن قد انتبه إليه ع

ا امسه الكسمولوجيا، أو ع يف الفضاء اإلسالمي أن ننتج وأن نبلور شيًئملاذا مل نستط
ي، والرؤية ر الكّل، أي التصّو"فيلتون شونغ" الرؤية الكّلية، أو كما يقول األملان

 ".املنظومة الرؤيوية الفلسفية يف اإلسالم"ق عليها البعض طِلالكّلية، اليت قد ُي
وا بأن وال الفقهاء، وال األصوليون اهتّم مون، وال الفالسفة،يقول: ال املتكّلو

تبقى فيها الُفَرج النسبية، واليت ميكن أن  يقّدموا الرؤية الكّلية واليت ال شّك
ستكمل عرب الزمن، وهذا األمر كان ينبغي أن يشَغل علماء العقيدة، وعلماء ُت

تكون أن  العقيدة ال ينبغي أن نقبل حباٍل حبيث إّن (.8104)مالك،  ..التصّوف.
ا تأطري لإلنسان يف هذه احلياة لكي يكسب يف إميانه خرًيإّنها ستظهر فقط، إذ ا ُيشيًئ

َينَفُع َنْفًسا ِإمَياُنَها َلْم َتُكْن آَمَنْت ِمن َقْبُل َأْو َكَسَبْت  اَلَيْوَم َيْأِتي َبْعُض آَياِت َربَِّك ﴿
 (.082: 2، األنعامسورة ) ﴾ِفي ِإمَياِنَها َخْيًرا
من املعامل اليت  وال بّد (8)،وىمن الصُّ ا ال بّدكسب يف إمياين خرًيولكي أ

وعلم العقيدة كان هو احملضن الطبيعي هلذه الرؤية الكّلية،  .أهتدي هبا يف هذه احلياة
                                                 

ـ 382 اإلمام ابن حزم األندلسـي )ت  :نذكر ومن علمائنا الذين اشتغلوا هبذا الشأن (0)  ( والـه
ـ 228 ت) ، واإلمام برهان الدين البقـاعي اإلحكام يف أصول األحكامما يف كتابه سّي (، ـه

ـ 791 )تبـي متهم بدون منازع اإلمام أبو إسحاق الشاطيبقى يف مقّدووآخرين،  ( يف ـه
 .املوافقاتما سّيال من كتبه  دٍدع

ى لإلسالم صـوً  الصُّوى: واألصواء األعالم املنصوبة املرتفعة يف غلظ. ويف حديث أبـي هريرة: إّن (8)
ا كمنار الطريق، ومنه قيل للقبور أصواء. قال أبو عمرو: الصوى أعالم من حجارة منصـوبة يف  ومناًر

 (.401، 2)ابن منظور، ال تاريخ:  هبا على الطريق وعلى طرفيها الفيايف واملفازة اجملهولة يستدّل
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ة مّث ن هو اإلنسان يف القرآن، وجتدر اإلشارة إىل أّننا عّمئي، فهي تنبر الكّلوالتصّو
 الباب، كالذي دّبجه أبو احلسن احلرايل املراكشيا لعلمائنا يف هذا أحباًث

هذه  وغريه، غري أّن مفتاح الباب املقفل لفهم القرآن املنزل( يف ـه242 ت)
 اة.ل الكتلة احلرجة املتوّخاألحباث مل تشّك

علم العقيدة كان ينبغي أن يكون هو احملضن الطبيعي للبحث يف هذه  أقول إّن
اسية اليت حني ُتستجمع بشأن املواضيع املختلفة األطر املرجعية واألنساق القي

)اإلنسان، احلياة، اجملتمع، اآلخرة، الدنيا، املال، الفتنة، اهلدى، الضالل، اجلود، 
ا، ا، تنافًر، تناقًضاًلالت البشرية، احلركية بني األمم تداخاألنساق املعرفية، التكّت

املفردات اليت حني ُتؤثَّل، ل ا دون ذلك، فوق ذلك( ميكن أن تشّكا، تواشًجتواؤًم
ر لنا طالئع هذه الرؤية الكّلية والشمولية، اليت حيتاج إليها وحني ُتجمع ُتحّر

الفاعلية احلضارية تنطلق من امتالك رؤية ناظمة عن الوجود،  املسلمون اليوم؛ ألّن
 وعن احلياة، واألحياء.

ا ميتلكوهنا الستبطاهنم مالذين ميتلكون الفاعلية يف دنيا الناس، إّن وال خيفى أّن
عندها دافعية، وإن  حني تنظر إىل احلضارة الغربية الراهنة، جتد أّن اًلنة، فمثرؤية معّي

 ها دافعية على كّلإليها مجيعها، ولكّن كانت دافعية حنو مآالت ال ميكن أن نطمئّن
رات نة، وتصّوحال، وهي دافعية تأيت من كوهنم قد استكملوا رؤية معّي

 - نيتشهوماركس وديدرو وباحثني من أمثال فيرب  اًلمثفنجد نة، ة معّيكسمولوجي
بطريقته يف هذه اجلوانب  قد حبثوا كلٌّ - على التنافر الظاهر بني جماالت اهتمامهم

ى مركزية اإلنسان، هذه األحباث يف بلورة ما يسّم تكامُلأسهم قد و .ريةالتصّو
للتعامل مع  اًلميكن أن يكون مدخومركزية اإلنسان نسق قياسي، وإطار مرجعي 

ما  ته هو مدار العلوم السياسية، ومدار كّلعلوم السياسة، فيصبح اإلنسان ملركزّي
ا له اليوم أبلغ التأثري يات، وغري ذلك مّمجاء بعد ذلك من حقوق اإلنسان، ومن حّر

 يف عاملنا.
سوف جند  إىل القرآن اجمليد، - أي مركزية اإلنسان - ذه الرؤيةإن رجعنا هبو

 النظر إليها، ليتّم بينها وبني الرؤية اليت فيه تفاوتات. وهذه التفاوتات وجب أن يتّم
 ا عند اآلخر.مّم إفادة كلٍّ
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 المستوى الخامس: المستوى التنزيلي
ة العاملني منهم الذي استرعى اهتمام جمموعة من العلماء وخاّصوهو املستوى 

ا خترجًي - عوا القول يف شروطه ومناطاتهالتنزيل، وفّرلوا يف كيفيات املكابدين، ففّص
 .ومقاصده ومآالته.. - اا وتنقيًحوحتقيًق

 ة جمموعة من التطبيقات جرت يف منطقتنا مّث وجتدر اإلشارة إىل أّن
ه إخالص الدافع فيها كان اإلخالص، ولكّن أّن هبذا الصدد، واليت يغلب على الظّن

 األحيان، وهلل  ا له يف جّلاإلحسان مفارًق ، وكانمل يقترن به الصواب
 لَِّذي ا﴿قول اهلل تعاىل:  ( حني قال يف حّقـه027 دّر الفضيل بن عياض )ت

  ﴾اْلَغُفوُر اْلَعِزيُز َوُهَو ۖ  اًلَخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة ِلَيْبُلَوُكْم َأيُُّكْم َأْحَسُن َعَم
" )األصبهاين، أخلصه وأصوبهأحسُن العمل: "(، قال: 8: 27، امللكسورة )

0992 :2 ،98). 
عن  - بإزاء اإلخالص -بحث يف املستوى التنزيلي أن ُي فمن الضرورّي
 ا يفتح اجملال أمام دراسات مستأنفة، البشرية اليوم يف أشّدالصواب، وهذا أيًض

ة وصول إليها من االستعانلل ال بّدوحبكمة.  اًلى يكون التنزيل تنزياحلاجة إليها، حّت
 .وظيفي جبملة من العلوم واملعارف اليت يصبح هلا من هذا املنطلق موقٌع

، ميكن أن يقرب من التنزيل األوفق، على وجه اًلفعلم مقاصد الشريعة مث
احلكمة، ملقتضيات التالوة اليت قد انتقلت من اللفظ إىل املعاين، إىل األنساق 

 أفضت إىل التنزيل. مّثالقياسية واألطر املرجعية، 
بحث فيه عن احللول للمشاكل اليت ا، فُيأيًض وعلم أصول الفقه يصبح له حملٌّ

التعامل  تراكمت بسبب طول الركود واخلمول، إىل غري ذلك من العلوم اليت إذا مّت
ها أجزاء من ها كّلمعها هبذه املنهجية املعرفية لدراسة القرآن اجمليد، سوف جند أّن

أن تعطينا الدافعية املطلوبة لكي  - إن شاء اهلل - دة ميكنصورة معرفية مجيلة موّح
 ة هلا حضور.نكون أّم

ن اجمليد ووظيفته يفضي إىل العلم آالعلم بطبيعة القر ه إىل أّنخنلص من هذا كّل
مبستويات التعامل مع هذا الوحي اخلامت، مستويات القراءة، ومستويات التالوة، 

وهي مستويات يفضي  .أن يتلوه تقومي فالتنزيل الذي ال بّد ،ومستويات الترتيل
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 بعضها إىل بعض يف تكاملية فّذة، تنبثق من التعامل مع القرآن الكرمي مبنهج مستمّد
 من داخله، يراعي طبيعته وخصائصه.

 اإلشكاالت وآفاق التجديد أهمّ  بعض: ةالعلوم اإلسالمي: اخامسً 
 تداها على النّصمنذ مب - كما سبقت اإلشارة - كان مدار العلوم اإلسالمية

ا جعلها ، مّماًلا وعملة له علًم، حيث كانت يف منطلقها متمّثاًلاملؤسِّس نشأة وتداو
ها فإّن ،ورغم ما هي عليه اليوم .تنفتح على الكون وعلومه وعلى اإلنسان ومعارفه

م رين وإعطائهم جمموعة من اآلليات يف غاية الفاعلية لتيّمتبقى قادرة على إهلام املفّك
من آكد شروط ذلك الوعي بالسياق الذي  أّن . وال شّكاًلِقبالت أهدى سبيشطر 

ا، مجلة من ا واجتماًعفيه احلركة هبذه العلوم، حيث َتْحَتِوُش اإلنسان إفراًد تتّم
ويعيش فيه، والتعاطي  االعناصر الذاتية واملوضوعية اليت يتشّكل منها سياقه الذي حيي

ا حبال لعناصر اقه ال ميكن أن يكون ُمستجِمًعمع اإلنسان يف ذهول عن عناصر سي
 .الفاعلية

عدم  فإّن ،على ذلك اًلمثاالتعاطي على مستوى اخلطاب فإذا أخذنا 
استحضار عناصر السياق النفسانية يصيب هذا اخلطاب بالنقص وُيعدمه القدرة 

اعتبار  ، وتطبيق املفاصل، ووضع اهلناء يف مواطن النقب، ألّناّزعلى إصابة احمل
د كيفية صياغة اخلطاب لكي يكون السياق النفسي لإلنسان املخاَطب هو الذي حيّد

 ي املطلوب.ي إىل التبّنا للتفاعل املؤّدا من لدنه، وُمحِدًثا للمخاَطب ُمتفهًَّمموائًم
ا ي إىل تفاوت عن مستوى املخاَطب إّموعدم اعتبار السياق العقلي للمخاَطب يؤّد

وعدم اعتبار السياق االجتماعي مبختلف أبعاده جيعل هذا  ا.إفراًطا أو تفريًط
اخلطاب غري معانق النتظارات املخاَطب، وآالمه وآماله، وميكن قوُل قريٍب من 

ية، والكونية على ذلكم عن آثار عدم إدراك السياقات االقتصادية، والسياسية، واحملّل
 هذا اخلطاب.

ها تمام املسلمني بالسياق، أمّهرات اليت تكشف اهوهناك جمموعة من املؤّش
لنصوص الوحي على الناس باملدينة  بـي العمل على استجالء كيفية تنزيل الن

رسول اهلل" للسياق النفسي للسائل حينما سأله:  عّمابن اس "رة، وقراءة ابن عّباملنّو
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ه عازم على القتل الباب أمامه عندما قرأ يف مالحمه أّن هل للقاتل من توبة؟ فسّد
 ويريد التوبة. اًله قتل فعويريد الرخصة، وفتح الباب ملن رأى أّن

االهتمام بالسياق لدى علماء املسلمني حظي بأمّهية كربى،  وال خيفى أّن
د على مراعاة املآالت ضمن الذرائع" و"فتح الذرائع" وأّك فاإلمام مالك أنتج "سّد

بني املصاحل واملفاسد"، يف  الوعي بالسياق، واستحضار "فقه األولويات"، و"املوازنة
يًّا من الناحية التطبيقية بني العراق ر مذهبه كّلالشافعي غّي الفهم والتنزيل، كما أّن

 ر والتنظري.ومصر، وإن حافظ عليه على مستوى التصّو
ولقد أبدع علماء املسلمني يف توظيف اآلليات االستنطاقية لفهم السياق 

حة له(، والسياق اخلارجي )واقع ة املوّضالسّنس والقرآين املؤّس الداخلي )النّص
ة مفاتيح وآليات وا عّدوقد نّص الناس وحماورة الكون بآليات علمية ومنهجية(.

 ومنها: (0)،لفهم السياق من أجل تفادي الوقوع يف االضطراب و"االلتياث"
ا لنفسية لقى اخلطاب موائًمالوعي بالسياق النفسي للمخاطب: حيث ُي -

اس مع من يريد معرفة توبة القاتل(، وهذا الوعي ربة ابن عّباملخاطب )جت
ع البنيات األسرية ة ملعرفة احتياجات الطفولة وتنّويبقى ضروريًّا خاّص

 جمتمع. والعالقات واملعارف، اليت حتكم بنية كّل

الوعي بالسياق العقالين واملعريف: وذلك باستحضار القدرة اإلدراكية  -
 .حاش"ي"االست ى ال حيصلللمخاطب حّت

ي االجتماعي: وذلك مبعرفة العالقات بني أفراد الوعي بالسياق املاّد -
اهلموم واآلمال تبقى  اجملتمع، فعني اجملتمع ليست مثل عني الفرد، كما أّن

ا يسهم يف ذلك ضرورة الوعي بكيفية غرس متفاوتة بني املخاطبني. ومّم
لى تنزيله يف واقعنا ا يساعد عللوحي يف نفوس الناس، مّم بـي الن

 مبقدار يراعي السياق، إذ هناك مستويان يف فهم السياق:

 النصوص. بـي السياق الذي أعمل فيه النمعرفة  -

 معرفة السياق الذايت النفسي واالجتماعي وآليات املقاربة. -

                                                 

إلمام احلرمني اجلويين رمحـة اهلل   يف التياث الظلم غياث األمماللفظ من عنوان كتاب  ُترستعا (0)
 .(ـه372 )تعليه 
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أن تكون  والذي يستطيع أن حياور القرآن اجمليد يف موضوع خمصوص، ال بّد
حنتت، ونقشت، لتكون قادرة على إجراء احلوار يف ذلك  تضاريس عقله قد

الذي سوف يستخرج بعض معامل املنهج  ر أّنال ميكن أن نتصّو اًلاملوضوع، فمث
ه لن يلتقط التربوي يف القرآن اجمليد سوف يكون من خارج علماء التربية؛ ألّن

من قد نقشت  اّلاإلشارات التربوية العميقة والدقيقة املوجودة يف القرآن اجمليد، إ
، وأصبحت عنده ردود األفعال اليت تضاريس عقله حبسب مقتضيات هذا الفّن

 جتعله ينتبه إىل هذه اإلشارات املوجودة خبصوص التربية يف القرآن اجمليد.

ا، ا، وضياء، ونوًر، وحكمة، وعلًمااه اهلل سبحانه يف كتابه: فقًهما مّس"
ا ومّل. ا..ا منسيًّا، وصار نسًيمطويًّا، فقد أصبح بني اخللق وهداية، ورشًد
ا مدهلمًّا، رأيت االشتغال بتحرير ا يف الدين ُمِلمًّا، وخطًبكان هذا ثلًم

ة ا عن مناهج األئّملعلوم الدين، وكشًف ا: إحياًءهذا الكتاب مهمًّ
ا ملباهي العلوم النافعة عند النبيئني والسلف الصاحلني" مني، وإيضاًحاملتقّد

 (.0، 2، ال تاريخ: الغزايل)

 - رمحه اهلل - ت على هذا الكالم املبارك لإلمام الغزايلف مّرمثانية قرون ونّي
 قبل متقاربة، بصيغ معانيه وأثريت نفسه، الكالم هذا قيل وقد(، هـ818 )ت

 رأس على ةاألّم هلذه اهلل: "يبعث  قوله ضمن تاّم اندراج يف وبعده اإلحياء صاحب
 .(3890: حديث رقم داوودبـي سنن أ) "دينها أمر هلا دجيّد من سنة مائة كّل

وهو كالم ميكن رصده يف اللحظات التارخيية اليت يكون فيها انفصال بني علوم 
ة من جهة، وبينها وبني اجملتمع من جهة ثانية، وهو ما ا وسّنس كتاًباملؤّس الدين والنّص

 :قال حني السالكني دارجم يف( هـ780 )ت - رمحه اهلل - مر عنه ابن القّيعّب
 من العلم واقتباس الوحي، نصوص عن املعرضون حرم ماذا! اهلل"سبحان 
 واستنارة القلوب حياة من فاهتم وماذا! الذخائر؟ كنوز من مشكاته
 بينهم أمرهم عواوتقّط ا،فكًر اآلراء معاول استنبطتها بأقوال قنعوا البصائر؟
 ودثرت يعرفوهنا، فليسوا قلوهبم يف القرآن معامل درست... اُزبًر ألجلها
 أيديهم، من وأعالمه ألويته ووقعت يعمروهنا، فليسوا عندهم، معاهده
 ال فلذلك نفوسهم، آفاق من رةالنّي كواكبه َلتوأَف. يرفعوهنا فليسوا
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 فليسوا وُعقدها آرائهم ُظلم اجتماع عند مشسه وُكسفت وهنا،حيّب
احلقيقة، وعزلوها عن والية  خلعوا نصوص الوحي عن سلطان .يبصروهنا

اليقني، وشّنوا عليها غارات التأويالت الباطلة، فال يزال خيرج عليها من 
 (.0، 8: 8114)ابن القيم اجلوزّية،  .".جيوشهم كمني بعد كمني.

 - رمحه اهلل -بـي وهو املعىن نفسه الذي نلمسه عند اإلمام الشاط
 ( يف موافقاته حني يقول:هـ791 )ت

ا على تأسيس تلك املباين، شرعت يف تأليف هذه املعاين، عازًمي "فإّن
ماء... ها األصول املعتربة عند العلماء، والقواعد املبين عليها عند القدفإّن

ا لك يف في، والصديق الويف، هذا الكتاب عوًنليكون لك أيها اخِلّل الص
 كّل ا ملعاين الوفاق والتوفيق، وليكون عمدتك يفسلوك الطريق، وشارًح

ر وتصديق؛ إذ قد حتقُّق وحتقيق، ومرجَعك يف مجيع ما يعّن لك من تصّو
ا الختالف ومورًد ،ا كسائر الرسوما من مجلة العلوم، ورمًسصار علًم

ه قرَّب عليك املسري، وأعلمك كيف العقول وتعارض الفهوم. ال جرم أّن
لة ترقى يف علوم الشريعة وإىل أين تسري، ووقف بك من الطريق الساب

 على الظهر، وخطب لك عرائس احلكمة ووهب لك املهر"
 (.88-83، 0: 0990 بـي،)الشاط

يستحضر كون دعوته  - رمحه اهلل -بـي مة املغرب اإلمام الشاطاّلع لكّن
ن وإجيابية ونسبية، التجديدية قد تكون مثار انتقاد وتشكيك، فيستبق هبدوء، ومتّك

لتحريرات والتقريرات القبلية، مبا يشبه وتواضع االعتراضات ويدحضها جبملة من ا
ا منها ة، من الشبهات خممًدوالتحصني باحلّج ،ةاملواكبة النفسية خلائض هذه اللّج

 حني يقول: - رمحه اهلل - ة، وما أمجل تواضعه ونسبيته واحترازهالضّج
"فإن عارضك دون هذا الكتاب عارض اإلنكار، وعمي عنك وجه 

ه شيء ما ُسمع مبثله، وال ُألِّف يف وغّر الظانَّ أّناالختراع فيه واالبتكار، 
كِّل العلوم الشرعية األصلية أو الفرعية ما نسج على منواله، أو ُش

فال  ،بدٍع يف الشريعة ابتداعه بشكله، وحسبك من شّر مساعه، ومن كّل
تلتفت إىل األشكال دون اختبار، وال ترم مبظّنه الفائدة على غري اعتبار، 
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وشّد معاقده السلف األخيار، ، رته اآليات واألخبارقّر حبمد اهلل أمٌره فإّن
ورسم معامله العلماء األحبار، وشّد أركانه أنظار النّظار، وإذا وضح 

ة ما السبيل مل جيب اإلنكار، ووجب قبول ما حواه، واالعتبار بصّح
أبداه من اإلقرار، حاشا ما يطرأ على البشر من اخلطأ والزلل، ويطرق 

ت ت سقطاته، والعامل من قّلة أفكارهم من العلل، فالسعيد من عّدصّح
ا أن ل، إذا وجد فيه نقًصعلى الناظر واملتأّم وعند ذلك فحّق .غلطاته

ام، واستبدل التعب مبن حالف الليايل واألّي ُيكّمل، وليحسن الظّن
ى أهدى إليه نتيجة عمره، ووهب له يتيمة بالراحة والسهر باملنام، حّت

قه طوق األمانة اليت يف يديه، هره، فقد ألقى إليه مقاليد ما لديه، وطّود
ما ما األعمال بالنيات، وإّنوخرج عن عهدة البيان فيما وجب عليه، وإّن

 (.82-88، 0: 0990 بـي،)الشاط .".امرئ ما نوى. لكّل
اد العلماء ن نفسه تعبريات مباشرة يف كتابات بعض رّوالتفّطجند عن و

(، يقول يف هـ0498م/0972 )ت - رمحه اهلل - ل الفاسياّلفهذا ع .املعاصرين
 النقد الذايت:

هتا من الوحي، وتستجيب يف قّو "ولقد كان اإلسالم رسالة تستمّد
مطاحمها حلاجة الفكر والروح، استجابتها حلاجة اجلسم اإلنساين يف 

حب ا بصاحدود الفطرة اليت فطر عليها اإلنسان، وإذا كان الوحي خاصًّ
ة املواصلة مهّم به(، فإّنل؛ )أي من حيث اإلحياء وتقّلالرسالة األّو

وهي هداية اخللق إىل طريق السعادة يف  ،لتحقيق الغاية اليت بعث هبا
على عاتق من  ا، بل أصبحت ملقاًةالدارين، مل تنته، ولن تنتهي أبًد

ية من ذوي املعرفة والفكر من يشعرون باملسؤولية، وينشدون احلّر
رجال اإلصالح  املسلمني، وأصبح جتديدها وتغيري أساليبها منوطني بكّل

وا احلق، الذين جيب أن ال خيلو منهم جيل كي يصلحوا التحريف، وحيّق
ا كما كان، وهل ا طريًّى يعود الفكر اإلسالمي غضًّويزيلوا الزيغ، حّت

اهلل يبعث هلذه  إّن’على هذا من احلديث الشريف الذي يقول:  أدّل
وإذا كان هذا  .‘د هلا أمر دينهامائة سنة من جيّد ة على رأس كّلألّما
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له من سنن الدين وطبيعته ما  احلديث خرج خمرج الوعد اإلهلي، فإّن
نا هو ما يشتمل عليه هذا الذي يهّم ئ املسلمني لتحقيقه... على أّنيهّي

ة اإلسالمية ختضع األّم احلديث من روح صرحية وضمنية تؤذن بأّن
وتكون  اّلمائة عام إ ه ال متّرر كغريها من األمم األخرى، وتنذر بأّنطّوللت

 (.087-082: 0988)الفاسي،  يف حاجة لبعث جديد ويقظة ثانية"

 - هـ(0319م/0922)ت  -رمحه اهلل  -حّباثة باكستان فضل الرمحن  بيد أّن
 - علوم الدين باالنفصال عن النّص املؤّسس وهو يربط مبنهجية عالية الدّقة أزمَة

يضيف عاملني آخرين مها: عدم جتريد الرؤية الكّلية الناظمة الكامنة يف الوحي 
لُيستهدى هبديها يف سائر أعمال العلماء االستنباطية، واختراق الفكر اهللينيسيت 

 ويف ذلك يقول: ،للعلوم اإلسالمية
دوات العلوم اإلسالمية يرجع أساًسا إّن النقص وعدم الدّقة يف مناهج وأ"

إىل غياب منهجية مناسبة لفهم القرآن نفسه، وقد بات ظاهًرا وبّيًنا 
وجود فشل يف جمال استبانة معامل الرؤية الكّلية الناظمة والتوحيدية 
الكامنة يف القرآن، فشٌل عّززه اإلصرار على التركيز على املقاربة 

؛ أي ‘التعضية’آن الكرمي وآياته، مبنهج التجزيئية الذّرية ملفردات القر
: 08)سورة احلجر،  ﴾َجَعُلوا اْلُقْرآَن ِعِضنَي﴿أخًذا من قوله تعاىل: 

(. وقد كانت نتائج هذه املقاربة الذّرية للقرآن اجمليد، أّن األحكام 90
كانت يف بعض األحيان تؤخذ من آيات ليست أحكامية من حيث 

ؤية الكّلية، كانت الضريبة يف جمال قصدها. ويف غياب جتريد هذه الر
التشريع هي اختراق املناهج الدخيلة لسّد الفراغ الذي تركه غياهبا، مّما 

 (.4-8: 8104)مالك،  "كانت له آثار مدّمرة يف بعض األحيان
إذن، وبعده، كابد علماء كثر مسألة جتديد  - رمحه اهلل - قبل اإلمام الغزايل

(، واإلمام مالك هـ081 أبو حنيفة )تالعلوم اإلسالمية، فاإلمام 
وكذا اإلمام أمحد  ،(هـ813 واإلمام الشافعي )ت ،(هـ079 )ت
 .واالستنباط منه ( واجهوا مشكلة املنهج يف جمال التعامل مع النّصهـ830 )ت

ولفيف احملدثني اجتهدوا يف مضامري الرواية والدراية، وخنل الدخيل من األصيل 
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ا. واإلمام رمحهم اهلل، وجزاهم عن اإلسالم واملسلمني خرًيى صّفوا ووّفوا، حّت
، هاوتأصيل هاوحتليل ها( رام مجع مقاالت اإلسالميني ورصدهـ483 األشعري )ت

 - كما حاول بناء إمجاع إسالمي يف جمال االعتقاد، وبعده وارثه أبو بكر الباقالين
بالتجديد يف  ( اشتغلهـ372 واإلمام اجلويين )ت .(هـ314 )ت - رمحه اهلل

قضايا اإلمامة واجملتمع واحلكامة العملية يف جمال التعامل مع النصوص الشرعية، 
( اجتهد هـ898 واالرتقاء بالعلوم اإلسالمية إىل الوظيفية، والفقيه ابن رشد )ت

وجتاوز الثنائيات املستحكمة يف علوم  ،صاليف تبيان ما بني احلكمة والشريعة من اّت
ع إىل تغلني هبا، بني العقل والنقل، واإلرادة واألسباب، كما تطّلالدين وعقول املش

معاجلة الفقه اخلاليف واالرتقاء به من ربقة النزاع والتأزمي إىل آفاق اإلجيابية والثراء، 
يف تيمية وآل املقدسي يف كثري من القضايا املنهجية، و آل كما رأينا جهود مدرسة

ز ابن تيمية أمحد بن عبد ل، مع متّيصدر األّوىل األصول ومنهج الإحماولة العودة 
 والتفسري، وأصوله، الفقه يف ونوعية دةمتعّد باجتهادات( هـ782 احلليم )ت

 .وغريها الشرعية والسياسة واملنطق،

هـ( قاد حركة رائدة يف جمال 214كما أّن عبد الرمحن بن خلدون )ت 
قايف اإلسالمي يف أفق إخراج التأسيس للعلوم االجتماعية، وإعادة تشكيل النسق الث

عمران إسالمي قادر على استئناف نبضه وعطائه احلضاريَّْين، دون نسيان ذكر 
رموز آخرين، من أمثال ابن حزم، والباجي، وابن عقيل، ومال صدرا، وشاه ويل 
اهلل الدهلوي، والنائيين، والشوكاين، والوزير الصنعاين، واآللوسي، والطباطبائي، 

غاين، وعبد الرمحن الكواكبـي، والسنوسي، واملهدي، وابن باديس، وزروق، واألف
وحمّمد إقبال، وبديع الزمان سعيد النورسي، واملودودي، وأبو احلسن الندوي، 
ومالك بن نبـي، وإمساعيل راجي الفاروقي، ولويز ملياء الفاروقي، ومىن أبو 

 كثري مّمن انتقلوا الفضل، وطه جابر العلواين، ورضوان السّيد، وغريهم بفضل اهلل
إىل رمحة اهلل، أو مّمن ال يزالون أحياء بني ظهرانينا وهلم كسبهم البارز يف هذه 

 احللبات املباركة.
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 خاتمةال

ة من خالصة ميكن أن ينفصل هبا املرء من مثل هذا التشخيص ولئن كان مّث
التجديد  أّناجلزئي لواقع مناهج البحث يف العلوم اإلسالمية، وآفاق جتديدها، فهي 

 له من مجلة شروط: بّد اليوم، فال ليكون ذا فاعلية ونفٍع
ل العلوم موضوع التجديد، ونقصد هبا االستيعابية يف جمال متّث االستيعابية: .1

ا، ومباحث، وسريورة، ومقاصد، من حيث املعرفة هبا نشأة، ومضموًن
  وبدون هذه االستيعابية، يعُسر تصوُّر جتديد .ومثرات ومشاكل

 .مثمر..
وهو شرط ُيسِلُم إليه سابقه، إذ ال ميكن دون استيعابية أن  التساؤلية: .2

ية إىل واملؤّد ،فضى إىل مرحلة التساؤلية الفاحصة داخل هذه العلومُي
س وانطالقها منه وكذا املؤّس الوقوف على مدى انبنائها على النّص

التقومي  الوقوف على مدى وظيفيتها، وواقعيتها، وعلى أجنع مناهج
 والتجديد فيها. هوأساليب

ونقصد هبا الغوص يف ُبىن هذه العلوم وأنساقها ومناهجها  املعرفية: .3
 د من اندراجها يف النسق املعريف الذي جاء به الوحي.للتأّك

د من مدى خدمة العلوم اإلسالمية احلرص على التأّك حبيث يتّم الوظيفية: .4
وإعانته على حتصيل السعادتني يف انضباط ا، ا واجتماًعلإلنسان فرًد

ات، وحترمي ّيباإلصر واألغالل، وإحالل الط نزعلضوابط التيسري و
 املؤسِّس(. اخلبائث اليت بّينها الوحي اخلامت )النّص

ونقصد هبا وجوب ارتكاز التجديد يف جمال العلوم اليوم على  اجلماعية: .5
العمل العلمي البحثي التجديدي اجلماعي التكاملي وذلك ِلَتَفرُّع 
اإلشكاالت وجماالت اإلصالح داخل هذه العلوم واملعارف، وهو شرط 

إذا توافرت الشروط األربعة  اّلا، إلن يكون تنزيله االجتهادي ناجًع
 افة أربعة شروط ضرورية أخرى، وهي:السالفة، مع إض

 ونقصد هبا االنغمار الواعي والذكي يف مهوم اإلنسان االنغمارية: .6
حلول  جيادا إلاالجتهاد ثانًي ، مّثاًلا ملعرفتها أّوا وكونيًّحمليًّ ومشاكله
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ا ن، مّمْياملعريف والقيمي اإلسالميَّ ا من النسقنِيوظيفية وعملية هلا، انطالًق
 لألداء اجلماعي روحه ومقاصده ونفعيته.سوف يعطي 

، وباملفضول وتأخري األهّم االشتغال باملهّم حبيث ال يتّم االستشرافية: .7
 ذلك يف حتديد دقيق لألولويات وهندسة هلا. وإمهال األفضل، كّل

على املستويات األكادميي، والبشري،  داناحلكامة والتدبري اجلّي .8
شرط إمهاله إىل اضطراب يف إجناز  ا قد جيّرمّم .واللوجيستيكي، والزمين..

 من مقتضيات ذلك الشرط األخري، والذي هو: أّن اجلماعية. وال شّك

نني بناء مناهج تكوين املكوِّ حبيث يتّم: التكوين األساس واملستمّر .9
 ،ا عليهبعد ذلك، وتأسيًس ما سلف، ليتّم واملكوَّنني يف ضوء الوعي بكّل

ا ا واستراتيجيًّا ووجدانيًّا ونفسيًّالبحث املنتقاة فكريًّ تنسيق جهود فرق
 ا.ى يكون األداء حبول اهلل مثمًرحّت ومواكبتها بالتكوين املستمّر

ا وبطريقة ا حاضًرالتجديد يف علومنا اإلسالمية كان وكما رأينا، دوًم إّن
 مصرييٌّ أمٌر شّك هذا التجديد ال ا، كما أّنا واجتهاًدًبتنا، تطّلعضوية عرب مسار أّم

 فيما يستقبل من تارخيها. اهلا وجوديًّ
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 المصادر والمراجع
 )مرتّبة حسب تواريخ وفيات أصحابها( المصادر

 ؛الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية م(.0114هـ/494 ، أبو نصر إمساعيل بن مّحاد )تاجلوهري
 م.0927لم للماليني، دار الع . الطبعة الرابعة. بريوت،ارحتقيق أمحد عبد الغفور عّط

. وطبقات األصفياء حلية األولياء(. م0142/هـ341 ت) أمحد بن عبد اهللاألصبهاين، أبو نعيم 
 .م0992، مطبعة السعادة؛ دار الفكر، ؛ بريوتالقاهرة

ال دار املعرفة،  بريوت، .إحياء علوم الدينم(. 0000هـ/818 حمّمد بن حمّمد )ت الغزايل، أبو حامد
 تاريخ.

. باسل ّمدحتقيق حم ؛أساس البالغةم(. 0034هـ/842 الزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمر )ت
 م.0992 ،دار الكتب العلمية الطبعة األوىل. بريوت،

 .، ال تاريخدار صادر . بريوت،لسان العربم(. 0400هـ/700 ابن منظور، حمّمد بن مكرم )ت
حتقيق  ؛مدارج السالكنيم(. 0481/ـه780 بكر )ت بـية، أبو عبد اهلل حمّمد بن أابن قّيم اجلوزي

 .م8114 بـي،دار الكتاب العرالطبعة السابعة. بريوت،  .املعتصم باهلل البغدادي ّمدحم

؛ املوافقات يف أصول الشريعة م(.0422/ـه791 أبو إسحاق إبراهيم بن موسى )ت بـي،الشاط
بريوت، دار الكتب العلمية، شرح وتعليق الشيخ عبد اهلل دراز. الطبعة األوىل. 

 .م0990/هـ0300
بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب . م(0317/ـه200 )ت د بن يعقوبآبادي، حمّم الفريوز

، اجمللس األعلى القاهرة؛ حتقيق حمّمد علي النجار وعبد العليم الطحاوي. الطبعة الثالثة. العزيز
 .م0992للشؤون اإلسالمية، 

 .تاج العروس من جواهر القاموس م(.0791هـ/0818 حمّمد بن حمّمد )ت، ملرتضى الزبيديا
 م.0928هـ/0428، وزارة اإلرشاد واألنباء الكويتية، الكويت

 المراجع
 م.0988 بريوت؛ القاهرة؛ بغداد، دار الكّشاف، .النقد الذايت .لاّلعالفاسي، 
 .م8104الشبكة العربية لألحباث،  . بريوت،اإلسالم واحلداثة .فضل الرمحنمالك، 



 الفصل الثالث

شكالية المعاصرة  ُمجّددو التفسير وا 

 ة النيفرحميدأ

 قّدمةمال

-0909) ، يؤّكد فضل الرمحناإلسالم وضرورة التحديثمطلع كتابه  يف
وهو يبين دراسته عن التغّير االجتماعي وعالقته بالنزعة العقلّية ( أّنه تبّين له 0922

 وعدم احلاضر تعّثرات وأّن" القرآن تفسري"بأسلوب  موصول األمر أّن ةاإلسالمي
 لفهم الصاحل املنهجإىل "االفتقار إىل  يرجع إّنما دةاملعتَم ةفكريال األدوات جناعة

 .(0994)مالك،  "نفسه القرآن
نهجية الوقوف عند إعاقة من اإلعاقات الكربى اليت امل املالحظة هذه تستدعي

ا جانًب حتتاج إىل دراسة ضمن مشغل الدراسات اإلسالمية وإعادة بنائها. ذلك أّن
ضع الباحث يف علم تفسري القرآن الكرمي يف مواجهة تراث يمن هذه الدراسات 

ضها معريف وبعضها تفسريي مثري جلملة من التساؤالت املختلفة واملتداخلة، بع
 منهجي وبعضها موصول مبسألة اإلميان.

 يطرحه كان مبا مقارنًة احلديث املفّسر بطرحه زيتمّي الذي اإلشكايل السؤال لكّن
 يعد مل الذي الكبري اإلرث هذا يف العمل كيف: هو نفسه املوضوع يف قبل من غريه

 فيه؟ كيتحّر الذي واقعه تصوغ اليت ةجتماعيواال ةفكريال املنظومة مع فقيّت

 في تجاوز إعادة إنتاج أنساق التراثأّواًل: 

ز املفّسر اجملّدد هو هذا اإلدراك املوضوعي ميكن أن نضبط به ما ميّي حدٍّ أّول
للفجوة الكربى بني ما مّت إجنازه من مدّونة تفسريية وبني القيم واملفاهيم والروابط 

شكار التفسيو ُمجّدد  صرةالمعالية وا 
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ا ما مل ًد، فال ُيعَترب املفّسر جمدِّاليت أصبحت تصوغ واقعه وحتكم العامل من حوله
 كّل باعتبار أّن إليهس هلا ضمن النسق الذي حيتكم ينطلق من هذه املفارقة ليؤّس

 أن يرتكز على نظام فكري ومنظومة ثقافية. عمل تفسريي ال بّد
إىل املفّسر تبيان طبيعة تشخيصه  ُتسَند عندما إذن، التجديد، صفة تقتضي

نة التفسريية املوروثة واحلاجيات اجلديدة اليت يطرحها الفكر لالختالف بني املدّو
ا من شّخص إشكالية املفّسر الرئيسة خارج املوروث ًدوالواقع. لذلك ال ُيَعّد جمدِّ

التفسريي وخارج البناء الفكري الذي قام عليه ذلك املوروث. هذا ما يسمح لنا 
ا إن هو مل يزد يف اهتمامه عن ثيًّضرب من التفاسري اليت تصدر اليوم ترا أن نعترب أّي

أو عن االعتناء بترجيح بعض أقوال  ،إعادة صياغة التفاسري القدمية بلغة مستساغة
ى وإن كان يف ذلك املفّسرين القدامى يف مسائل لغوية وعقدية وتشريعية حّت

 ا من بعض الكشوفات العلمية أو التارخيية اجلديدة.مستفيًد
ا يف تفكريه ويف النسق الذي ا جوهريًّفّسر مقتصًرامل يظّل ،هذه احلاالت يف

فهو لن يزيد عن كونه يتيح لتلك األنساق الفكرية  ،يعتمده على اجلانب املوروث
ة اليت تستعري من بعض والبىن الثقافية إعادة إنتاج نفسها مع بعض التعديالت الشكلّي

هذه االستعارات ال تشفع  فإّن املعارف احلديثة ما حتّسن به مظهرها. من َثّم
 ه بصدد عمل جتديدي.أّن للمفّسر الذي يظّن

النقد  مل يطرح تراثه التفسريي على حمّك اًلأّوه ا ألّنا تراثيًًّريبقى مفّس هإّن
ا على عناصر منصبًّ تشخيصه لطبيعة هذا العلم يظّل على أّن وإعادة القراءة بناًء

 "خارجية" باألساس.
بل يكون قد  ،ر هو من خالل تراثهمل يفّك ها ألّنّسر تراثيًّيبقى هذا املف اثانًي

د عدم احلاجة إىل مكَّن ذلك التراث من أن يتواصل عرب عملية استنساخ ثقايف تؤّك
 إعادة بناء الفكر وحتيينه.

بتعبرٍي آخر، ميكن القول إّن املفّسر اجملّدد هو الذي يقطع إجيابيًّا مع التراث 
التفسريي القدمي عندما يباشر فهَم كالم اهلل تعاىل وبناَء فهمه ذاك على أصول 

يضبط لنا معىن القطع اإلجيابـي أو التجديدي هو أن يصري األمر الذي وحمّددة. 
املفّسر إىل ضرب من التفكري ليس بالتراث ومن خالله فقط، لكّنه تفكري يستوعب 
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جتديد املفّسر ال يسمح له أن يبقى جمّرد أداة إّن التراث التفسريي فيفهمه ليتجاوزه. 
يفّكر هو يف التراث بل أن يقطع مع هذا املنهج ل ،التراُث عربها« يفّكر»

 ومسّوغات إنتاجه التارخيية والثقافية.
على هذا فإّن جتديد املفّسر يكون بقدر حتّرره من املدّونة التفسريية املوروثة 
بعد استيعاهبا ونقدها ناسًجا بذلك قراءة متمّيزة للنّص تستمّد متّيزها من 

 استحضارها لقضايا العصر الفكرية واالجتماعية واألخالقية.
يربز مثل هذا اجلدل بني املفّسر واملاضي وبينه وبني احلاضر يف ثنايا أكثر من 
تفسري جديد للقرآن الكرمي كما يظهر بدرجات متفاوتة يف عدد من الدراسات 
القرآنية اليت ظهرت خالل القرن املاضي. ومواطن هذا اجلدل تربز جبالء يف ثالث 

 مسائل رئيسة:
يف ذلك يقول حمّمد الفاضل ، وعلم التفسري منالغاية عند حبث مسألة  أ.

احلاجة إىل تفسري القرآن الكرمي اليوم »م( إّن 0974ابن عاشور )ت 
ترجع إىل التداخل املكني القائم بني جانبـي النّص القرآين: اجلانِب 
الثقايف اللغوي املرتبط بالظرف الزمين لنزوله والوقائع اليت حايثت ذلك 

لتعّبدي التشريعي الذي يتجاوز الزمان واملكان النزول، وبني اجلانب ا
« فيتمّكن به كّل جيل من الوقوف على ما هو جوهري يف ذات الكالم

 .وما بعدها( 02: 0978)ابن عاشور، 
غاية علم التفسري إذن، حسب هذه الرؤية، هي حتقيق املرور  

من اجلانب األّول وهو اجلانب التراثي واهلاّم لكّنه « االضطراري»
ؤّقت، إىل اجلانب الثاين التربوي واملعاجل للواقع وهو اجلانب األهّم امل

 واألبقى.
السيد حمّمد  َعدُُّيو ،الذي ينبغي اعتماده يف التفسري اجلديد املنهجعند تناول  ب.

م( من أهّم من توّقف عند هذا اجلانب عند طرحه 0922باقر الصدر )ت 
يقة بإشكالية املنهج يف التفسري. قضّية التفسري املوضوعي، وبيان صلته الوث

حصيلة هذا التراث يف ضوء هذه اإلشكالية هي التوّصل إىل كمٍّ هائل من 
املعارف واملدلوالت القرآنية، لكن يف حالة تناثر حتول دون الكشف عن 
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أوجه االرتباط ودون التوّصل إىل التركيب العضوي هلذه اجملاميع من 
 استعملته عموم املناظراتاألمر الذي و. (08: 0921األفكار )باقر الصدر، 

الكالمية والفقهية يف مواجهة اخلصوم هو جلوؤها إىل منتقيات من اآلي 
تضبط « نظرية قرآنية»احلكيم أساسها النظرة التجزيئية اليت ال حتتكم إىل 

اجملال املتنافس عليه. هذا ما ال ميكن للمفّسر التجديدي أن يتجاهله ألّن 
أو فقراته وأّن هذا املقصود من كّل كالم هو فهم معانيه دون جمّرد ألفاظه 

 أوىل وأحرى حني يتعّلق األمر بالقرآن الكرمي.
يتبّين أّن التفسري، ومنذ  عالقة التفسري بالعلوم األخرىعند النظر يف  ج.

 علًما مغلًقا ال ُيعتَمد فيه إالَّقرون، مل يبق كما أراد له البعض أن يكون 
ما بعدها( و 82، 04: 8113على العلم باملأثور فحسب )ابن تيمية، 

وال علًما منفتًحا تتكامل فيه املعارف املختلفة. لقد غدا جمااًل مستباًحا 
م( يعترب أّن القرآن مل يعد 0918بصورة الفتة جعلت حمّمد عبده )ت 

(. إّنما أصبحت 32: 0940أصاًل ُتحمل عليه املذاهب واآلراء )رضا، 
أضحى علم  هذه األخرية هي األصل، والقرآن هو الذي ُيحَمل عليها.

التفسري اجملال الذي حتشر فيه مصطلحات املفّسر وتأويالته وفيه ُتقَحم 
استنباطاته الفقهية أو تأويالته الصوفية أو خترجياته األصولية أو جدله 
الكالمي. نتج عن هذا أن َعِلق بالتفسري من اإلسرائيليات واألحاديث 

ت البيان وتعّصب املوضوعة واخلرافات واالستطرادات النحوية ومصطلحا
 الفرق وكثرة الروايات ما تغّيرت به طبيعة علم التفسري نفسه.

أّدت هذه االعتبارات الثالثة )الغاية واملنهج وطبيعة العلم( إىل مفارقة احلرص 
الشديد على احملافظة على صفاء النّص القرآين، تقابله تغيريات متنّوعة تّتصل بالعلم 

 إىل ذات النّص املقّدس.الذي يشرحه، مّما يكاد يسيء 
من مّث صار على كّل من يتصّدى للتفسري من جديد أن خيتار بني مسلكني: 
إّما أن يواصل يف تركيز التراث التفسريي منهًجا ومعرفًة باسم احلرص على وحدة 
األّمة من خالل وحدة تراثها ووحدة معارفها، يف حني يكون قد قّلص بشكل 

لعلم وارتقائه؛ وإّما أن يدرك أّن احلديث عن جّدي من حظوظ استقالل هذا ا
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فرقًة وتفّكًكا لذلك فإّنه مدعّو إىل أن يعمل  الوحدة هبذا املنظور لن يزيد األّمة إاّل
 على إرساء املنهج التجديدي يف التفسري.

 االستشراق المقلوب: ثانًيا
أّول  يف كلتا احلالتني اعتراٌف بوجود أزمة مع االختالف يف تشخيصها. ِشقٌّ

يعترب أّن األزمة يف السياق التارخيي الذي تعيشه، والذي ال ميكِّنها من االستفادة من 
التراث التفسريي للقرآن الكرمي. بينما يعترب الشّق الثاين أّنها أزمة منّو، وأّنها ال بّد 
أن ُتحَسم من خالل إعادة النظر يف العالقة بني املفّسر وتراثه التفسريي، وبصفة 

 يف جماالت املنهج والغاية وطبيعة العلم نفسه.أخّص 
 بأّن الفهم الصحيح للنّص القرآينما يؤّكده تشخيص الشّق األّول هو إقراٌر 

سيظّل مرتبًطا بزمن وبإطار حضارّي وأّن كّل خروج عنهما ال بّد أن ُيدان ألّنه 
 يفضي إىل إفساد العالقة املثلى بني املفّسر وبني النّص املقّدس.

التأّمل جند أّن هذا الفهم يف جانب منه ليس سوى استشراق مقلوب. عند 
ني الذين يقّرون بأمّهية التراث اإلسالمي، لك أّن عموم املستشرقني التقليديذ

والتفسريي منه بصفة خاّصة، يعتربون أّن ذلك اإلرث ال ميكن أن ُيفَهم إاّل ضمن 
 السياق التارخيي الذي وّلده وشهد منّوه.

 من هذه الزاوية ال يبدو أّن هناك فرًقا جوهريًّا بني القراءة االستشراقية اليت 
 ال َترى يف التراث اإلسالمي، وخاّصة يف اجملال التفسريي منه، أّي فاعلية عندما 
 يقع وضعه يف سياق حضاري مغاير يتجاوز الظروف التارخيية القدمية، وبني 

 جلة القدمية إذ يعتربها هي املثلى ويعترب أّنه الفهم التراثي الذي ال يتجاوز املعا
غري َمْعينٍّ مبا اسُتحِدث بعد ذلك من أوضاع، وأّن ما وقع التوّصل إليه من مناهج 
هو احنراف ال يساعد على تفّهم سليم للتراث التفسريي، وبصفة أعّم الرسالة 

 اإلسالمية.
ملقلوب( اّتفاق على يف كال املوقفني )االستشراقي/التراثي أو االستشراقي ا

ربط الصالحية باملاضي بشكٍل جيعل التاريخ الفكري والثقايف للمسلمني غري قابل 
 للتفعيل باعتبار أّنه رهني ظروٍف زمنية وحضارية ال ميكنه االنعتاق منها.
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 يف هذه احلالة ُيطَرح موضوع صالحية القرآن لكّل زمان ومكان على كّل
سألة القطيعة مع التراث التفسريي اليت تعين مفّسر يالحقه سؤال التجديد وم

القطيعة اإلجيابية اليت تعود إىل ذلك التراث عرب الثروة املعرفية احلديثة اليت غّيرت 
النظرة إىل العامل واإلنسان والذات. هبذه املقاربة املعرفية لن تتغّير النظرة إىل التراث 

النّص القرآين نفسه. هذا ما  فقط، بل سيتغّير جانب أساٌس يف تعامل املفّسر مع
انتهى إليه عدد من املهتّمني بالدراسات القرآنية بينما اقتصر موقف البعض اآلخر 
عند معاجلة هذه املسألة على االعتراف بالوحدة العاّمة للقرآن الكرمي، وأّن مجيع ما 
 ورد فيه ال بّد أن ُيراَعى وإن اختلفت أماكنه وتعّددت سوره وأحكامه )شلتوت،

 (.327ال تاريخ: 

 في الطبيعة القرآنية: ثالثًا
 مل مينع اعتماد مفّسرين آخرين على الوحدة العاّمة الناظمة للنّص القرآين 

عن األخذ ببعض القرآن دون بعضه، للتأكيد على أّن القرآن مبا يؤّسسه من رؤية 
تماعية، وما للعامل قد أتاح للمفّسر اجملال الذي ينّسق به املنظومة السلوكية واالج

تستتبعه من طروحات وتقنينات خاّصة بكّل عصر، ملواجهة التحّوالت الكربى 
(Fazlur Rahman, 1980.) 

يضيف بعض املفّسرين ُبعًدا نوعيًّا هلذا السياق نفسه ضمن تشخيصهم أزمة 
التفسري وضمن سعيهم لإلجابة عن سؤال: ملاذا مل تتوّصل عموم التفاسري إىل شرح 

ا متكاماًل ونسقيًّا منفتًحا على اإلنسانية يسمح للمؤمن مبواكبٍة إجيابيٍة القرآن شرًح
 لعصره؟

يف هذا الصدد يرى أبو القاسم حاج محد صاحب العاملية اإلسالمية الثانية أّن 
فهم القرآن يف كّليته أمر مرتبط بفهم طبيعة القرآن نفسه، إذ إّن هناك فرًقا جوهريًّا 

ٍو لسور ُمفصلة تتضّمن عبادات ومعامالت، وبني من بني من يرى أّنه كتاب حا
يرى فيه باألخّص سجالًّ إهليًّا مفتوًحا على التجربة الوجودية الكونية )حاج محد، 

 (0)(.027ال تاريخ: 
                                                 

 (.0992 بـي،انظر أيًضا مصطلح التفسري السهمي للقرآن )الطال (0)
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ظاهريًّا ليس هناك تناقض بني الرؤيتني إاّل أّن األوىل مطبوعة بطابٍع ثبويت ال 
أّن القرآن مصدر احلكمة الشاملة. مثل هذه يويل كبري عناية ملا ميكن أن يعنيه 

أي أن يركَِّب بني  ،الرؤية لطبيعة القرآن تفرض على املفّسر أن يكون جمّدًدا
دة حلقيقة البعثة حاجّيات األّمة املتجّددة وبني فهم القرآن يف كّليته ونظريته اجملسِّ

 احملّمدية يف حلظة تارخيية حمّددة.
رين هو الذي ال يقتصر على القول بأّن القرآن هو هبذا يكون اجملّدد من املفّس

نّص داٍع لعقيدة التوحيد وملستلزماهتا السلوكية، بل هو أيًضا النّص الذي ميّكن 
املؤمن يف كّل فترة من خالل قراءة توحيدية للنّص أن يتدّخل يف التاريخ ليساهم يف 

 اكتمال حكمة اإلنسان ودعم أسباب علمه وتسديد فعله.
تجديد لدى املفّسر يف كلمة هي أن يعي أمّهية االنتقال من مستوى صفة ال

القول بأّن القرآن هو نّص مركِّز للتوحيد إىل مستًوى يعتمد فيه على توحيد النّص 
وانفتاحه على وعي كوين. هذا املستوى الثاين من التوحيد ميكن أن يتحّقق يف كّل 

رآن يف تكاملها باستعداداهتم عصر ومصر إذا انفتح املؤمنون على توّجهات الق
كّلها، مع مراعاة طبيعة العصر اليت تتطّلب من املفّسر أن مينهج هذا التوحيد للنّص 
ال أن يقتصر على صياغته يف نسق عيش مشترك. إّنه حتّول حاسم يف طبيعة العمل 
التفسريي ضمن شروط ال تتحّقق إاّل عندما يقع التوّجه لكشف األزمة يف أبعاد 

 مشولية، وامتداٍد موصول باملستوى الكوين.أكثر 

 التاريخية ومسالك التجديد: رابًعا
أبرز ما ميكن مالحظته خبصوص االّتجاهات احلديثة يف تفسري القرآن الكرمي 
هو أّنها على اختالف مشارهبا ظّلت شديدة التأّثر بالتراث التفسريي ومنهجه يف 

يد على أّن إصدار عمٍل تفسريي يف التعامل مع النّص القرآين. لذلك وجب التأك
العصر احلديث أو االستفادة من بعض املعارف اجلديدة ال يعين بالضرورة أّن 

 التفسري أو الدراسة القرآنية خيتلفان منهجيًّا ومعرفيًّا عّما وقع إنتاجه يف املاضي.
لكن ما ميكن إثباته يف الوقت نفسه ويف الوجهة العكسية أّن التوّجه 

الذي يتبلور اليوم ليس اختياًرا مقطوًعا عّما ُأنتج يف العصور السابقة اليت  التجديدي
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شهدت مساٍع جتديدية وبذوًرا ملنهج تارخيي توحيدي كوين يف التعامل مع النّص 
القرآين. هو توّجه مل يتعّمق ومل يتطّور بشكل واضح بالنظر إىل ما يتطّلبه من 

ّفرة يف املاضي. ما ميتاز به األمر اليوم جهود معرفية ومسالك منهجية مل تكن متو
هو توّفر وسائط معرفية أكثر دّقة وتنّوًعا مع حرٍص على منهجة األمور وصياغتها 

 يف أنساق حبث بصورة غري معهودة يف سالف العصور.
مؤّدى هذا أّن مسألة جتديد املعاجلة التفسريية أو ُتراِثيَِّتها ال ترتبط، من جهة، 

فترة سياقها املمّيز فكريًّا  إنتاج التفسري فيه، رغم أّن لكّل بالزمن الذي يتّم
ومنهجيًّا. من جهة أخرى، وتواصاًل مع ما ُذكر سابًقا من أّن اخلّط الغالب إىل 
اليوم ظّل لصاحل التفسري التجزيئي واحلريف للنّص القرآين فهذا ال يعين أّن التوّجه 

يما سبق عندما اقتصر األمر على بعض التجديدي سيظّل هامشيًّا كما كان الشأن ف
 املؤّشرات احملدودة.

ما ينبغي التأكيد عليه هو أّن ما ُيطَرح اليوم يف هذا التوّجه ليس من بدع 
كما قد يظّن البعض. لقد كانت لبعض القدامى من املفّسرين « التغريب الفكري»

املعريف يف تلك املسلمني اختيارات يف القراءة سعوا إليها حبسب ما وسعهم أفقهم 
األزمنة، فكانوا لذلك يؤّكدون على عناصر جتديدية من مثل االهتمام بالبناء العاّم 

 للنّص ورؤيته املمّيزة للعاَلم، وبكيفية سرد الوقائع السالفة ومغزاها.
هلذا فإّن ما ميكن تقريره أّن جوانب هاّمة تتضافر لتؤّكد أّن مستًوى من 

تواصاًل مع ما كان قد ُبِذر قدمًيا وما ُأثبَت من إضافات املقاربة التجديدية يستدعي 
مل تلَق العناية يف تلك األزمنة، وأّن ما نشهده من استمرار للقراءة التراثية ضمن 
اإلنتاج التفسريي ال ينبغي أن ُيَغّيب عّنا بعض ما وقع حتقيقه من تطّور يف جمال 

الالت املستقبلية املتعّلقة بآفاق هذا الدراسات القرآنية وما يعنيه هذا التطّور من الد
 العلم.

أّول ما حيتاج إىل تنويه هو هذا التحّول اجلزئي يف املناخ العاّم الذي حييط 
بالدراسات القرآنية. لقد تراجع جّو احلذر والتهويل الذي كان يصل إىل حّد 

ر. يف هذا التكفري عندما تقع مباشرة املسائل القرآنية بنوع من الفكر النقدي املتحّر
اجملال، حريٌّ أن نذكِّر بالترّبم الشديد الذي كان يعلن عنه رجٌل مثل مجال الدين 



 69 ُمجّددو التفسري وإشكالية املعاصرة

م( جّراء حالة التخّشب الفكري الطاغي يف العامل العربـي 0292األفغاين )ت 
واإلسالمي. من املهّم أن نذّكر مبا كان قد دعا إليه األفغاين من ضرورة ترتيب 

ل اآليات ضمن جمموعة حماور يدور كلٌّ منها حول اآليات حسب نزوهلا وتناو
 موضوع واحد.

مل يكن ملثل هذه الدعوة من صدى يف اجلهود التفسريية العتباراٍت عّدة من 
أمّهها أّن رموز املؤّسسة الرمسية الدينية كانوا رافضني هلا. لذلك فقد اعترب أبو اهلدى 

ا، هذا التوّجه كفًرا وأّن (، وهو من أشّد الرموز تأثرًي0482/0919الصيادي )ت 
(. إذا كان هذا األمر قد ُعدَّ من 28: 8119الرضا به كفر هو اآلخر )قاسم، 

سّيئات األفغاين اليت حورب من أجلها، فقد أثبتت جتارب عديدة أّن نزعة التكفري 
ال ميكن أن تصدر إاّل من جهات ومؤّسسات تعيش انقطاًعا مزدوًجا: انقطاًعا عن 

 جتماعي والسياسي الداخلي، وآخر عن احلراك العلمي واملعريف يف العامل.الواقع اال
ثاين املالحظات تتعّلق مبا صار متاًحا نتيجة حتّول نسبـي يف اجملال التفسريي 

ني، رين قدامى ُيعتَبرون من التراثيعّبرت عنه حبوث جديدة درست أعمال مفّس
لفية التارخيية فيه، ففّسروه حبدود فتبّين أّنهم قد اعتنوا يف قراءهتم للقرآن باخل

 (0)إمكانياهتم املعرفية وحبسب ما أتاحته هلم منهجيتهم وأجهزهتم املفهومية.
فبحثوا عن بـي ه خطاب عرعناية هؤالء يف تفسريهم للقرآن على أّن تانصّب

واستعملوا العموم واخلصوص واحملكم  ،أسباب نزول آياته يف الزمان واملكان
وغريها من املفاهيم اإلجرائية اليت  ،اهر والباطن والناسخ واملنسوخواملتشابه والظ

كانت تدور يف احلقل املعريف لعلوم العربية. كانوا ميارسون قراءة تارخيية دون أن 
 يسّموها هبذا االسم.

كتب لالنتباه إذا قورن مبا ُي ي وما يقوم عليه من "جرأة" مثرٌيهذا التمّش مثل
د مبا أرساه القدامى من تقريرات يف هذا املوضوع. ظ والتقّياليوم عن ضرورة التحّف

ا حاله حبال ال غرابة إن أعلن رجل كاألفغاين ضيقه من هذا التراجع فقال مقارًن
ا قال ما قاله القاضي عياًض إّن ،(: "يا سبحان اهلل833/0039 القاضي عياض )ت

                                                 

الدراسـات  ( والعدد األّول من جمّلـة  0927)أركون،  الفكر اإلسالمي انظر على سبيل املثال (0)
 (.0999لندن ) - القرآنّية
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حيّق لغريه أن يقول ما فهل ال  ،على قدر ما وسعه عقله وتناوله فهمه وناسب زمانه
ة؟ وهل من قول القاضي عياض أو غريه من األئّم وأوجه وأصّح هو أقرب للحّق

 "؟مهمأقوال من تقّد جيب اجلمود عند قول أناس هم أنفسهم مل يقفوا عند حّد
 (.000: 8100)املخزومي، 

 قبل من نقدية ةمبا ُينَشر اليوم من دراسات قرآني املالحظاتثالث  صلتّت
ه مل يبّين هذا اإلنتاج، رغم أّن (0).االنتباه يثري غربيني مستشرقني أو نيمييأكاد نيباحث

للتراث على الصورة  نوعيٍّ ينته إىل إجناز عمل تفسريي قادر على جتاوٍز
ز الباحث يف علم التفسري على ة حتّفالكالسيكية، القدرَة على طرح قضايا هاّم

ذلك على منهجيات حديثة يف الدرس ا يف علمية معتمًد توجيه أعماله وجهًة
هامهم والنظر. هذه الدراسات اليت يصّر البعض على التشكيك يف نوايا أصحاهبا واّت

 يتها.مل تستنفد أغراضها العلمية اليت ال خالف يف جدواها وأمّه
 اهتمامإىل  حتتاج اليت الكربى الثغرات توضيح جمال يف أركونحمّمد  يقول
 للتفسري اًلشام ااستقصائيًّ اتارخًي اآلن ىحّت منتلك ال حنن: "ةنيقرآال للعلوم الدارسني

 التفسريية اتدبيلأل ةعات التارخييقرآين يتمّيز بتحديد املنشأ والنسب والتفّرال
 مل للطربي الكبري التفسري أّن. ]ذلك[ البدايات مرحلة عند فالتوّق مع الضخمة
 (.94: 0991)أركون،  "مستواه يف تكون علمية لدراسة اآلن ىحّت يتعّرض

قة بشروط ممارسة العقل اإلسالمي هذه املالحظة العلمية نقائص متعّل تبّين
 لنفسه يف األعمال التفسريية القدمية واحلديثة. هذه املالحظة ومثيالهتا ترتبط هبمٍّ

 وتآليفها احلديثة األكادميية ةمعريف رئيس ترتكز عليه طروحات الدراسات القرآني
 إىل أنظمة الفكر اإلسالمي وتارخيها. لوصولا وهي

ذلك فما يزال هناك توّجس كبري من القراءات التجديدية وما تنطوي عليه  مع
إىل  املوكول ةسات اجلامعية الرمسيمن منهج تارخيي. يظهر ذلك باخلصوص يف املؤّس

 بـي.عرال العامل يف وتطويرها ةنشر املعارف اإلسالمي عنايتها

                                                 

ـ    ،ما ينشره مركز الدراسات الشرقية يف "بون" بأملانيا اًلانظر مث (0) ة وما شـرعت يف نشـره جمّل
 .السابقيف اهلامش املذكورة  الدراسات القرآنية
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 ماتهمعالم التجديد المعاصر ومقوّ : خامًسا
سه من قراءة جاهات احلديثة مبا حتاول أن تؤّساالّت لى أّنع بالتنبيه نسارع

ظ ما تزال تالقي من التحّف ،ةالقرآين خاّص وللنّص ،ةتارخيية لألعمال التفسريية عاّم
من  - ا عن عزمية صلبة يف نفي التغيري. مثل هذا النفي يعّبرالكثري تعبرًي شيءال

وذلك  ،عن نزعة إنسانية هلا وعٌي حاّد بضرورة إخضاع الزمن التارخيي - جهة
بتحويل حقبة من احلقب التارخيية إىل منظومة فكرية واجتماعية منوذجية أي 
حتويلها إىل فترة كالسيكية. ما تنتهي إليه هذه النزعة يف خصوص موضوع التفسري 

حصر فهمه حسب املعاين اليت ُضبَطت حبيث ين ملرجعية النّص إعطاء معىن خاّص وه
وهذا يعين تقييد الفهم باملستوى الذهين واملعريف  ،زمَن نزوله وما تال ذلك بقرنني

 الذي كان عليه املسلمون يف تلك الفترة.
 لاألّو النّص تشمل حبيث"القدسية"  داللة توّسع هو الفهم هذا مؤّدى

للنصوص الثانية  ةرجعيامل واملعرفة الثقافة تشمل مّث ،له األوىل الفهوم من وخمتارات
إىل  ساعية النزعة هذه صارت ،ل. من أجل ذلكاألّو اليت وضعت حول النّص

 الوصول قصَد عليه تشتمل مبا ةتارخييال احلقب فيها تتجاوز زمنية اختزاالت إحداث
 .األوىل سةاملؤّس الفترة وصفاء األصل نقاوةإىل 

يف هذا املنحى املنكر للتغيري على بنية فكرية قائمة على ارتباط وثيق بني  نقف
هي بنية ول إليه األسالف. داللة "القدسية" وبني "نقاوة الفهم األصلي" الذي توّص

حّس  هتمله وجتعله َمْقِصيًّا عندما ُتفقده كّلإّنها إذ  ،ةتنفي مكانة اإلنسان اخلاّص
 ،اظ الذي ما يزال حاضًرهذا التحّف لكّن لية يف الكون.فاع تارخيي مبا ينزع عنه كّل

مل مينع بروز معامل  ،طع تراجعه يف املدى القريب بل املتوّسوالذي ال ينبغي توّق
هها مات كربى مخسة لتوّجمقّو - رغم اختالفها - ة أرست لنفسهاجتديدية هاّم

 التجديدي نعرضها فيما يلي:
ميكن تفسري جزء منه بتجاهل وحدته قرآين بنية متكاملة ال ال النّص -

 املضمونية املقاصدية اجلامعة.

الذي تنّزل فيه عضويٌة ُتجسِّد بـي عرال الثقايف بالسياق النّص عالقة -
 ا" أنشأه الوحي مع الواقع والتاريخ."حواًر
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 احيًّ اطابًع النّص كسبُت بل صورية ليست ةتارخييال العضوية العالقة -
 .أوسع تأويل مقتضيات على اومفتوًح

 موضوعية باستفادٍة النّص يف القائمة اإلهلية احلكمة مواكبة هو التجديد -
 .املختلفة العلمية الكشوف من

فق مع قرآين بصورة تّتال النّص بفهم االرتقاء هو التجديد من الغاية -
 وحدته املضمونية وطابعه اإلنساين املنفتح.

بطيئة معامل أّولية لنظرية جتديدية للتفسري من هذه املقّومات ستتشّكل بصورة 
من هؤالء اخترنا ثالثة مناذج جيمع بينها جهد تنظريي  (0)ساهم فيها عديدون.

متكامل من أجل مقاربة منهجية جديدة قاعدهتا: كيف يصبح التفسري تعبرًيا عن 
أبو »و« حمّمد إقبال»جدل الوحي مع التاريخ؟ بتعبري آخر، يكون اخليط الناظم بني 

هو التقاؤهم حول سؤال إشكايل أساس « سّيد حسني نصر»و« القاسم حاج محد
هو: هل حقيقة التفسري تنفي كّل صلة بني معىن النّص ووعي اإلنسان وثقافته؟ أم 
أّنها تفترض العكس، أي مواكبة تطّور اإلنسان ومنّو فكره وفاعلية واقعه 

 االجتماعي والثقايف؟
د واملعاصر من دارسي تناوهلا هذا الثالثي اجملّدهذه اإلشكالية كما  لبيان

ابن عاشور  الطاهرله حمّمد ا سّجنبدأ مبالحظة نستدعيها مّم ،القرآن الكرمي
 حيث يقف عند ما استقّر التحرير والتنويرمة تفسريه ( يف مقّد0279-0974)

 جهود عليه دتّكأ ةلدى املفّسرين من تساؤل منهجي مرتبط بالدراسات القرآني
 تطويره على ؤسيجر ما وهو الثقايف الداخل من التجديدإىل  الساعني من ألوائلا

 .املعاصر اجليل من أعالم
بوجود أزمة يعاين منها التفسري، تقول بأّن الفهم األمثل « ابن عاشور»يقّر 

للنّص املؤّسس حلضارة املسلمني ال ميكن السعي إليه باعتماد املقايسة على أفهام 
فجعلُت حقًّا علّي : »التحرير والتنويرالقدامى من السلف. يف ذلك يقول صاحب 

من سبقين إليها وأن أقف موقف احلكم بني  أن ُأبدَي يف تفسري القرآن نكًتا مل أر
                                                 

وحمّمد محيد اهلل وأبـو يعـرب   بـي شحرور وحمّمد الطالمن بني هؤالء نذكر مقاربات حمّمد  (0)
 املرزوقي.
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طوائف املفّسرين تارًة هلا وآونًة عليها، فإّن االقتصار على احلديث املعاد تعطيل 
 .«لفيض القرآن الذي ما له من نفاد

يف  ذاته نا نقف على املنطلقفإّن (0)إىل "أبو القاسم حاج محد" هبالتوّج
بن عاشور" إىل "تعطيل فيض تشخيص أزمة علم التفسري اليت آلت حسب "ا

جدلية الغيب  :العاملية اإلسالمية الثانية القرآن". يقول "حاج محد" يف كتابه
ه مصدر احلكمة الشاملة "أّن ـا الطبيعة اليت يراها للقرآن بًدحمّد واإلنسان والطبيعة

 .له قدراٍت يف عطاءات عصورية مستقبلية" وأّن
من مقولة  العاملية اإلسالمية الثانيةزة يف املمّي" محد"حاج  أطروحة منطلق

وهي  ،دين من الداخل الثقايفأصبحت حتظى بعناية جيل معاصر من املفّسرين اجملّد
د ومباشرة. لذلك ال معىن للتقّي باعيًةاحملافظة على النّص القرآين ال تكون اّت أّن

 تغينبل بأن  ،ا مبا وقع إقراره يف املاضي من فهم حلفظ املعاين واألحكامحصريًّ
 معرفية حديثة ومنهجية معاصرة. ٍةاملؤمنة النصَّ بُعّد اجلماعُة

 ي ضمن دائرَت« حاج محد»هذا الفهم للمحافظة على القرآن يطرحه 

اإلعجاز واالستخالف. هو من جهة اإلعجاز القرآين ال يعترب أّن أساسه بالغيٌّ 
 لبشري املعتَبر لسريورة تشريعي ألّن الوحي يعين احلضور اإلهلي يف التاريخ ا

 ذلك التاريخ يف مستواه النوعي للمتغّيرات االجتماعية والفكرية. أّما احملافظة 

على القرآن من جهة االستخالف فهي مرتبطة مبقتضيات اإلرادة والوعي اإلنسانّيني 
 حني يتمّثالن مسؤولية اإلنسان يف الدنيا. ما يفضي إليه هذا الطرح هو أّن 

القرآن يصبح مقّدًسا باملعىن التأسيسي وليس باملعىن التقليدي: هو مؤسِّس، أي أن 
 يكون مركَز نشاط فكري متجّدد. هو تعامٌل مع النّص القرآين يف بعدين من 

أبعاده الثابتة وغري املتناقضة: أساسه التارخيي وأساسه الكوين، هو تعامٌل مع 
                                                 

صـدرت   ،ر وباحث وسياسي من السودان( مفّك8113-0930) حمّمد أبو القاسم حاج محد (0)
 ؛القرآن واملتغريات االجتماعيـة ؛ احلاكمية ؛ن املعرفيةآمنهجية القر ؛العاملية اإلسالمية الثانيةله 

. عمل مستشاًرا ية اإلنسان يف اإلسالمحّر ؛جذور املأزق األصويل ؛تشريعات العائلة يف اإلسالم
"مركـز اإلمنـاء    0928"املعهد العاملي للفكر اإلسالمي" يف واشنطن. أّسس عـام   ا لـعلميًّ

 املنهجيـة  القـرآن  موسـوعة  إلعـداد " الدينونة دارأّسس يف قربص " بـي،الثقايف" يف أبو ظ
 .رفيةواملع
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جهة اللفظ عالوًة على  واملنهج، القدسية حني تقّدم نفسها من جهة املعىن
 واحلرف.

ر مجلة من االعتبارات نوجزها يف النقطة اإلشكالية وما هذا التصّو تستتبع
 تستلزمه من منهج وخصائص.

 د وفق رؤية "حاج اجملّد املفّسراإلشكالية اليت ينبغي أن يشتغل عليها  *

 ،ا عن املتعايل يف التاريخها ليست إعراًضمحد" يف الدراسات القرآنية ُتلخَّص يف أّن
 أو كيف يكون التفسري معاناة للحكمة  ،بل هي يف جدل الوحي مع التاريخ

اإلهلية مبشاغل الواقع الفكري واحلضاري. لذلك ينتهي هذا الطرح إىل نتيجتني 
 أساسيتني:

 للقرآن الكرمي ما دامت غايته الكربى إحيائية  تفسريال حاجة إىل  -
 تارخيي منَجز خاّص يف بعٍد ةلعاملي للرسالة اإلسالميينحسر فيها البعد ا

 وِملِّّي.
القرآين على املستوى الذهين واملعريف  ال ميكن االقتصار يف فهم النّص -

من تناسٍب بني هذا الفهم  بل ال بّد ،الذي كان عليه املسلمون زمن نزوله
ح عاملية . بذلك تصبقه أطراف اإلنسانية يف مسريهتا حنو احلّقمع ما حتّق

 إنساين مصري يف للمسامهة ةاإلسالم االنطالَق من اخلصوصيات التارخيي
 .مشترك

 أطروحة إقبال في تعّدد النماذج: سادًسا
 ال: التايل الشكل على التفسري يف التجديد إشكالية صياغة هذا على بناًء ميكن

وبني  ،مكانقرآين ال تنحصر يف زمان أو ال النّص دالالت بأّن القول بني تناقَض
وثيق االرتباط بالقرن السابع يف اجلزيرة العربية. بذلك ال يعود  النّص اعتبار أّن

بل يضحي فاحتًة  ،ا حيول دون إبداع مناذج أخرىل قيًدالنموذج التطبيقي األّو
حبيث تثبت مدى إمكان تطّور هذا األخري  ،لتطبيقات حتقُِّق عالقًة بني الواقع واملعىن

 من واقع.الستيعاب أكثر 
وهو استعادة املنهج  ،أمّهية الواقع التارخيي وضرورة جتاوزه يف آنب القول هإّن
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 خصوصيةو ة وبالوعي النبوي.ة خبتم النبّواخلاّص (0)إقبالالتجديدي ألطروحة حمّمد 
للمعىن  فاقدًة ةتارخيي قرآين ال يضحي معها وثيقًةال النّص أّن يف األطروحة هذه
والذي  ،نه من حراك نوعي للتاريخا تتضّما عّمبقدر ما يكون إعالًن ،جاهواالّت
 للعامل ااستمراًرأي  - آخر وبداية عصر هناية من تعنيه فيما  دته نبوءة حمّمدجّس

 اإلنسايّن العقل معه ولد حديٍث لعامٍل وبدايًة ،الرسالة مصدر باعتبار القدمي
 والتمحيص.كة النقد داليل وظهرت فيه مَلاالست

ة "حمّمد إقبال" قضّي يطرح ،ةالنبّو ختم يستدعيه فيما التجديد داللة لتعميق
هذا األخري يف صيغته السلبية  "وعي الصويف" باعتبار أّن ـ"الوعي النبوي" املباين لل
ل وعي مرّكب من املبادئ اليت تنهض عليها بينما األّو ،وعي مفارق والتارخيي
زة ا ُمنّزلًة على حاالت واقعية موصولة بالعادات املمّيمجيًع احلياة االجتماعية للبشر

 بني ظهرانيها.  ة اليت يعيش النيّبلألّم
 النّص يف املودعة للحقيقة جديدة رؤية على التركيز يتواصل الطرح هذا يف

ف جوانبها ودالالهتا مع ها احلقيقة املكنونة يف القرآن الكرمي اليت تتكّشقرآين. إّنال
ذلك يكون  علىا الرتفاع السقف املعريف لألمم وامتدادها الثقايف. وفًقالعصور 

فهمه تابع  ا ولكّنمتبوًع ويكون النّص ،را وأفهام الناس هي اليت تتغّيثابًت النّص
 للوعي اجلمعي.

"القرآن كتاب هداية" مبا  تطوير للمقولة اإلصالحية الشهرية اليت تقّدر أّن هإّن
وذلك عن طريق اعتبار الواقع  ،إلطالقي يف فهم النّصيقتضي مغادرًة للموقع ا
يكون  ،ا إلدراك احلقيقة القرآنية. من جهة أخرىا ضروريًّمبشاغله ومعارفه مسلًك

حلّل مشاكل ذلك الواقع  ا للعقل يف نشاطه املستمّرا مصاحًبمرشًد اًلالقرآن دلي
                                                 

)الباكستان( وهبا تعّلم اللغـة   ( ولد مبدينة سيالكوت يف البنجاب0942-0272حمّمد إقبال ) (0)
ماجسـتري يف  مّث بكّلية الهور حيث حتّصل على إجازة يف الفلسفة  0298والدين. التحق سنة 

موضـوع   جنلترا القانون ونال الدكتوراه يف الفلسفة من أملانيا عنإالفلسفة اإلسالمية. درس يف 
للفلسـفة   ًذاعمل أستا ،0912ازدهار علم ما وراء الطبيعة يف فارس. عند عودته إىل اهلند سنة 

كما انتخب يف بعـض اهليئـات    ،واللغة اإلجنليزية يف الكّلية الشرقية بالهور مّث اشتغل باحملاماة
أسـرار  منـها   وله دواوين شعرية جتديد الفكر الديين يف اإلسالمفاته السياسية. من أشهر مؤّل

 .ضرب الكليمو، رسالة الشرقو، الذات
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 الذي جيده إىل جانبه كّلما استهداه يف إجناز تلك املهّمة.
"حمّمد إقبال" هو تأصيٌل هلذا الطرح حيث رأى يف الشريعة اليت  به قام ام

تركيًبا من مبادئ عاّمة شاملة، مصحوًبا بتنظيم ألّمة معّيَنة   أوحيت إىل الرسول
 جتديد الفكر الديين صاحب إضافُةُتتَّخذ منها نواة، ومنوذًجا لبناء شريعة عاملية. 

: البعد العاملي اإلنساين والبعد مها يف الشريعة املنزَّلة ُبعدين متفاعلني لة يف أّنمتمّث
مالحظة هذين البعدين اللذين جيعالن األحكام الشرعية إّن اخلصوصي التارخيي. 

ساع ِلما حتتاجه ة اليت نزلت فيها واّتقائمة على امتزاج بني خصوصية ظروف األّم
ا للقطع مع الفهم ترسيًخ اّلاملالحظة ليست إاإلنسانية يف حياهتا االجتماعية، هذه 

 ا العتماد جماالت معرفية أوسع عند التفسري.وتسويًغ الوحيد للنّص
تقتضي هذه املقاربة من بني ما تقتضيه مراجعة مفاهيمية واسعة لّلغة القرآنية، 
وخاّصة ما تعّلق منها مبفهومي "االقتداء" و"التأّسي". هو تفريق حيوي ألّنه يلحظ 

اللة الوعي النبوي االجتماعية والتارخيية حبيث يكون االقتداء مرتبًطا باهلدى د
ُأوَلِئَك الَِّذيَن َهَدى ﴿ودروبه وما تقتضيه من اّتباع وفق ما ورد يف القرآن الكرمي: 

للوعي  اًل(. بينما يقتضي التأّسي متّث91: 2)سورة األنعام،  ﴾اللَُّه َفِبُهَداُهُم اْقَتِدْه
الروحي الوضعي"، مبا جيّسده من عالقٍة جدليٍة بني الواقع واملعىن. هذا النبوي "

َلَقْد َكاَن َلُكْم ﴿التمّثل لألسوة النبوية ميّكن اإلنسان من فعالية تستحضر قوله تعاىل 
 ﴾َكِثرًيا ِفي َرُسوِل اللَِّه أْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن َيْرُجو اللََّه َواْلَيْوَم اْلآِخَر َوَذَكَر اللََّه

(، مبا يقتضيه من وعي بواقعه عرب إدراك منوذجية 80: 44)سورة األحزاب، 
به مع استحضار لداللة الفوارق وطبيعة املراحل وسياقاهتا فيما عدا  ىاملتأّس

 الثوابت.

 في الحقيقة المودعة في القرآن: سابًعا
دالالت  طبيعة القرآن الكرمي ترفض احَلْجر على هذه األطروحة أّن ىمؤّد

 ،وارد ًعا لكّلاإلهلي ُمْشّر بالفهم الواحد دون أن يعين ذلك أن يكون النّص النّص
دية التفسريية العلمية املنضبطة جبدلية الغيب واإلنسان ه فقط ُيفسح اجملال للتعّدبل إّن

 والطبيعة وفق منظور حاج محد.
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 يف هليةاإل املشيئة بني مرّكب وعٍي صياغَة الطرح هذا يقتضي ل،أّو ىمستًو يف
 يستصحب ممهَّد كوين إطار ضمن اإلنساين الفعل حيوية وبني ،وقدرهتا خلقها

 مفهومإىل  توصل بل ،اليوم للتطبيق القرآن صالحية تلغي ال اليت احلديثة املعارف
 (0).دحمّد زمان ألّي خضوعه وعدم القرآن لدميومة أدّق

س اخلصوصية بالعاملية إذ تؤّس د رؤية مغايرة لعالقةى ثاٍن، تتحّدمستًو يف
 ه ال بّدا معه إلغاء اآلخر املختلف أو الزعم بأّني وعاملي جديد مل يبق ممكًنلواقع حمّل

 خصوصياته الثقافية والفكرية. ى عن كّلله لالغتناء بالرسالة اإلسالمية من أن يتخّل
ب تتطّلد للقرآن الكرمي حيث باملفّسر اجملّد اخلاّص الثالث املستوى يف وهي

مبا يستلزم توسيع الدائرة املرجعية اليت ينبغي أن  ا من العالقة بالنّصا مغايًرنوًع
ا مع الرؤية املثالية اليت تتصّور احلقيقة يكون فيه قاطًع يعتمدها املفّسر يف فهم للنّص
 خارج حركية التاريخ والعاَلم.

من "حمّمد إقبال" و"حاج محد" ميكن  كلٌّ هلا قّعد اليت املستويات هذه مجاع
 إجيازه يف: كيف يكون التفسري معاناًة للحكمة اإلهلية مبشاغل الواقع؟

ة يتواصل التركيز على ضرورة مراجعة قضّي (8)"نصر حسني"سيد  مقاربة مع
                                                 

املسـتنري   ،دةة املتجّديقّدم حاج محد أكثر من مثال تطبيقي هلذا اجلدل املعّبر عن حاجيات األّم (0)
املصاغ يف  ،دةدية يف حلظة تارخيية حمّددة حلقيقة الرسالة احملّميته ونظريته اجملّسبفهم القرآن يف كّل

ق بقراءته لسورة العلق وهي اليت دّشنت آياهتـا  أبرز هذه التطبيقات تتعّل منهج جتديدي معاصر.
ق القراءة الثانية مبسألة ختم النبوءة والفرق بـني احلاكميـة يف   دي بينما تتعّلاألوىل الوحي احملّم

 ة اخلامتة.دورة بين إسرائيل وذات احلاكمية يف مرحلة النبّو
 ،ز بنسب شريفيف وسط علمي وديين وثقايف متمّي 0944ُوِلَد "حسني نصر" بطهران سنة  (8)

م يف املرحلة االبتدائية بإيران للتبجيل. تعّل« سّيد»سبق امسه بكلمة ُي .هوه طبيب وكذلك جّدأب
ل على إجازة يف الفيزياء من اجلامعة التكنولوجية ماساتشوست إم ّصحت ،حدةيف الواليات املّت مّث

ل وحتّص 0982الفيزيائية من جامعة هارفرد سنة  ةواجلغرافي يف اجليولوجيا رييت واملاجيست أي
ا إىل احلكمة اإلهلية . بقي مشدوًدنفسها يف الفلسفة وتاريخ العلوم من اجلامعة هعلى الدكتورا

دّرس بعد عودته إىل إيران تاريخ العلوم والفلسفة الغربية بكّلية اآلداب يف جامعة و ،واإلسالمية
يف إحدى املدارس التقليدية  ودراسٍة ،الفلسفة اإلسالمية والعرفانب مع اهتمام خاّص .طهران

 النظري العرفان درس ،سبزواري هادي واملال العصار حمّمد كاظم مثلعلى علماء مشهورين 
 مبعية والفلسفة املتعالية احلكمة الطباطبائي حسني حمّمد على تتلمذو ،الشرعية والعلوم الفقه مع

 جمللس رئاسته: عّدة مناصب شغل. كوربان وهنري الطباطبائي نقاش وتابع ،شايغان داريوش
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 ،د الرساالت الدينية. يف ذلكالقرآين بالنظر إىل مسألة تعّد احلقيقة املودعة يف النّص
"القرآن عند املسلمني ليس  موذج الثالث من الباحثني يف جتديد التفسري إّنيقول الن

بتعبري علم تاريخ األديان املقارن بل هو "كالم اهلل" مبا بـي د كتاب لدين كتاجمّر
 حتمله هذه العبارة من تبعات عقائدية وطقسية..."

ة علم التفسري ز ألزمنا أمام تشخيص ممّيإّن القول ميكن التدقيق هذا من اانطالًق
يف هذا  املهّم السؤالكما سيعاجلها "حسني نصر" يف أعماله ويف نشاطه البحثي. 

التشخيص هو: هل غاية مفّسر القرآن الكرمي اليوم هي احلفاظ على التراث 
أم أّن  ؟قة من خالل قدسية مرجعيتهاة" املتحّق"وحدة األّم ـالتفسريي الضامن ل

ا يستوعب التراث التفسريي ويتجاوزه ا حيًّاملقّدس فهًم املقصود هو فهم النّص
تلك القدسية تستلزم  ا من جماالت املعرفة اإلنسانية املختلفة على معىن أّنمستفيًد

 الوحي؟ اإلقرار بتعّذر التوّصل إىل فهم هنائي لنّص
نهجي لقراءة النّص القرآين وإدراك امل البعد ندرك ،السؤال هذا خالل من

 يها يطرحها "حسني نصر" يف تقعيده للعالقة باآلخر املختلف أو ما يسّمطبيعته كم
"حسني نصر" بتعّددية دينية باملعىن امليتافيزيقي،  يقّر. لألديان املتعالية الوحدة: مبقولة

أي أّن هناك مبدأ إهليًّا واحًدا يتجّلى مبظاهر متنّوعة، يف لغات متعّددة ويف أشكال 
قة اإلهلية املطلقة هي القاسم املشترك بينها مجيًعا، وتكون كثرية. بذلك تكون احلقي

أشبه جببل، ويكون أتباع األديان واملذاهب املختلفة كمتسّلقي اجلبل الذين طاملا 
                                                                                                                   

 أكادميية يف عضًوا كانو(، والباكستان وتركيا إيران )تضّم اإلقليمي العمران سةمؤّس إدارة
: الغربية اجلامعات يف زائًرا وأستاًذا إيران، يف العايل للتعليم الوطين اجمللس وعضو اإليرانية، العلوم

مقالة باللغات الفارسية واإلجنليزية  811ا وكتاًب 88 من أكثر له. وغريها وبرنستون هارفرد
اإلسالم يف العامل  . ومن مؤّلفاته:فاته إىل العديد من اللغاتوالعربية والفرنسية، وقد ترمجت مؤّل

؛ مقاالت صوفيةو؛ الفّن اإلسالمي والروحانيةو؛ اإلسالم وحمنة اإلنسان املعاصرو؛ املعاصر
الفكر العقالين اإلسالمي يف و ؛اإلنسان والطبيعةو؛ الدين الشريازي واحلكمة املتعالية صدرو

)له مترجم إىل  الصوفية: بني األمس واليومو؛ حديقة احلقيقة: التصّوف ومنهاجهو ؛بالد فارس
 اإلسالمو؛ م0970، بـي(عر ابن - السهروردي - ثالثة حكماء مسلمني )ابن سينا العربية:
 ،واليوم األمس بني الصوفيةو؛ م0978 ،إسالمية دراساتو؛ م0973 ،وحقائقه أهدافه

 العامل يف املسلم الشباب دليلو؛ م0929 ،اإلسالمية الكونية العقائدإىل  مٌةمقّدو؛ م0978
 حيث لقي الشيخ أمحد العالوي. واجلزائر ولبنان مصر فزارا سافر كثرًي(. م8113 ،احلديث
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مكثوا على سطح األرض كانوا متباعدين عن بعضهم، لكّنهم إذا قصدوا صعود 
اء يف أّنهم كّلما ارتفعوا اجلبل والوصول إىل القّمة، وحتّركوا باّتجاه اجلبل، فال مر

عن سطح األرض أكثر واقتربوا إىل القّمة، كّلما تقّلصت املسافات الفاصلة بينهم؛ 
 تعترب ،آخر بتعبريوإذا ما وصلوا إىل القّمة، سيجدون أنفسهم جبوار بعضهم. 

 بعضها عن وتتباعد اهلل، يف بعضها من تقترب األديان أّن" لألديان املتعالية "الوحدة
 دين شرعية وجود مستمّدة من الوحدة األصلية اجلامعة. لكّل يعطي مبا دونه افيم

ا من رؤية كونية للعامل عمل تفسريي منطلًق أّي يصبح ،املتعايل املنطق هذا من
 ذاته ها يف الوقتلكّن ،ه وغاية الوجود اإلنساينن منها غاية الوجود كّلوالوجود تتبّي

املعريف احلديث اإلجابة عنه، وهو "ماذا يعين  النمُط جتيب عن سؤال مركزي جتاهَل
ياهتا هذا االهتمام حبضور القداسة عند املؤمن وسبل جتّل .القرآن للمسلمني؟"

والبحث عن تطابقات بني األديان  ،يتجاوز املقارنات املورفولوجية بني دين وآخر
ي إىل ؤّدية عندما ف عليه خاّصتعّسدين، وقد ُي مبا يطمس خصوصية كّل

 عن البحث دون ،يونانية أو اًلالقرآن له جذور توراتية مث أّن مفادها ستنتاجاتا
 للكتاب يف الدين اإلسالمي وعند املؤمنني به. ساملقّد احلضور

 الخاتمة

دة الثالثة السابقة ليس سوى مقاربات متهيدية اعتنت به النماذج اجملّد ما
العالقة بني املشيئة  قوامه أّن ،ملشروع جتديدي معاصر يف التعامل مع القرآن الكرمي

اإلهلية والفعل اإلنساين ليست عالقة صراعية بل هي عالقة وحدة ناشئة عن وعي 
 ،يته َمْوِضعية ضمن حركة الكون وظواهره. هبذه القراءة اجلدليةحّر اإلنسان بأّن

 جاه املستقبل عربباّت يني ويستمّريستجيب ملرحلة األّم ممتدًّاا يضحي القرآن وحًي
َوِإنَّا َلُه  ...﴿خمتلف العصور. هبذا ُيَقدَُّر معىن احلفظ الوارد يف قوله تعاىل 

ا و"قرآًن ،رات الزمان واملكانأي ال يبلى مع متغّي "اا جميًدقرآًن"بكونه  ﴾َلَحاِفُظوَن
 ألن ُيكتشف من جديد. اًلا" أي قابا مكنوًنًبد العطاء و"كتاأي املتجّد "اكرمًي

هدف إىل تشكيل وعي املسلم بالتعّدد يف الكون هو مشروع جريء ي
والطبيعة واجملتمع من خالل قراءة للنّص القرآين يف وحدته ويف استجابته للظرفية 
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واالستمرارية. أهّم ما يف هذه القراءة هي سعيها املنهجي يف أن ترى يف القرآن 
ها تتابع فيه، أكثر من نّص داٍع إىل عقيدة التوحيد وإىل مستلزماهتا السلوكية. إّن

باخلصوص، تلك الدينامية اليت متّكن املؤمن يف كّل فترة، من خالل قراءة توحيدية 
للنّص، أن يتجاوز بوعٍي مواقَع التعّطل يف بنيته الثقافية، وأن يتدّخل يف التاريخ 

 ليساهم يف اكتمال حكمة اإلنسان ودعم أسباب علمه وتسديد فعله.
هي قدسية ويف كلمة، يقّدم هذا املشروع قراءة جديدة لقدسية النّص القرآين، 

، هذا اضييف املمتأّتية من مصدره ومن إغنائه التجربة اإلنسانية والثقافية للمسلمني 
من جهة. لكّنها قدسية تعين باخلصوص قدرَة األّمة، يف تطّورها، أن ُتبِدع نصَّها 

دين مبا حيفظ له راِهِنيََّتُه ومبا حيّقق مسامهته يف مسرية املؤّسس حاضًرا ومستقباًل جدي
 اإلنسان الكونية.
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 الفصل الرابع

 ر المناهج في الدراسات القرآنيةتطوّ 
 بين التنزيل والتأويل

 المنتارمحّمد 

العلوم املضافة إىل  أّن (ـه791 الغرناطي )تبـي ذكر أبو إسحاق الشاط
 :(421-478، 4 :0990 بـي،الشاط) القرآن الكرمي تنقسم إىل أربعة أقسام

: قسم هو كاألداة لفهمه واستخراج ما فيه من الفوائد، واملعني على لاألّو
"اللغة العربية" اليت ال بّد منها، و"علم القراءات"،  كعلوم ،معرفة مراد اهلل تعاىل منه

 نسوخ"، و"قواعد أصول الفقه".و"الناسخ وامل

قسم مأخوذ من مجلته من حيث هو كالم، ال من حيث هو خطاب  :الثاين
ة، وهو بأمر أو هني أو غريمها، بل من جهة ما هو هو. وذلك ما فيه من داللة النبّو

ا من تفاصيل القرآن، كما هذا املعىن ليس مأخوًذ ، فإّن كونه معجزة لرسول اهلل
 األحكام الشرعية.تؤخذ منه 

قسم مأخوذ من عادة اهلل تعاىل يف إنزاله، وخطاب اخللق به، ومعاملته  :الثالث
 - ه القدميه املنّزمع أّن - ا يدخل حتت نيل أفهامهمهلم بالرفق واحلسىن، من جعله عربيًّ

وكونه تنّزل هلم بالتقريب واملالطفة، والتعليم يف نفس املعاملة به، قبل النظر إىل ما 
نه القرآن من العلوم... ا تضّمحواه من املعارف واخلريات. قال: "وهذا نظر خارج عّم

 .ويشتمل على أنواع من القواعد األصلية، والفوائد الفرعية، واحملاسن األدبية..."
ه عليه ل بالذكر، وهو الذي نّبوهو األخري، قسم هو املقصود األّو :الرابع

على حسب  - منطوقها ومفهومها - الكتابا من نصوص العلماء، وعرفوه مأخوًذ
 فيه.بـي ما أّداه اللسان العر

 يلوالتأو ل التنزيبين  يةالقرآنسات الدراج في المناهر تطوّ 
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 هلا أوثق صلة وأعرق نسب هبذه األقسام الشاطبية (0)القرآنية والدراسات
دت ي إىل وقتنا الراهن، وتعّدهبا علماء املسلمني منذ عصر التلّق ، واليت اهتّمكّلها

عت بني حواملهم العلمية اليت تنّو ظهر ذلك يفومناهج اهتمامهم حبقوهلا املعرفية، 
 فات ومباحث ودراسات.موسوعات ومؤّل

، كما هي «علوم القرآن»، يدخل فيه «الدراسات القرآنية»إّن مرّكب 
وتندرج حتت الدراسات القرآنية مجيع  .متعارف عليها بني العلماء والباحثني

يف جماالت االستمداد املعارف والعلوم اليت كدحت أجيال األّمة يف إعداد مقّرراهتا 
من الوحي، مبا فيها علم التفسري وما يرتبط به من مقاربات واّتجاهات، وعلم 
الفقه، وأصوله، وقواعده، ومقاصده، وعلم الكّليات، وعلم املصطلح، وعلم 
املفاهيم، وما يرتبط بلسان القرآن الكرمي، وبالغته، وسياقاته، ومقاماته، وإعجازه، 

لغوية، وتناسبات مجله، وفواصل آيه، وارتباطات سوره، وهي وإعرابه، ومعانيه ال
 باملناسبة علوم ومعارف حتتاج إىل إعادة تفعيل وتتميم.

 ةتاريخي للدراسات القرآنيال رالتطوّ  حول ةنظرة معرفي: اًل أوّ 
ل شيء ظهر يف اإلسالم، وكانت كانت علوم القرآن باملعىن االصطالحي أّو

ى الصحابة ذلك عن تلّقمّث ،  املشافهة عن النيّبي والعمدة فيها على التلّق
وتناقل ذلك التابعون عن الصحابة الكرام وهكذا. وقد تعاَصَر ظهوُر   النيّب

جاه الُنَخب العلمية يف النصف الثاين من القرن الثاين الدراسات القرآنية مع اّت
عت ما وقد توّز ،اهلجري الجتراح أساليب ومناهج ملقاربة اخلطاب القرآين وفهمه

 واملقاربة الكالمية، واملقاربات الفقهية، واملقاربات واللسانية، اللغوية املقاربة بني
 .املقاصدية املقاربةو االستنباطية،

دة عند أهل مة ما ُعين به الفكر اإلسالمي يف بيئاته املتعّدكان يف مقّد لقد
، والصوفية، والفالسفة التفسري، وأهل األصول، والفقهاء، واحملدِّثني، واللغويني

املؤّدي إىل فهم اخلطاب  تأسيُس البيانبها، على اختالفها وتشّع ،منيواملتكّل
                                                 

ا هلا القرآن الكرمي وعلومـه  الدراسات اليت جعلت موضوًع و مجيعالقرآنية: همفهوم الدراسات  (0)
 صل بذلك.وما يّت
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ة(، وبياُن كيفية الفهم عنه، )قرآًنا وسّن الشرعي، ووضُع ضوابط الفهم للنّص
 واستنباط معانيه ومقاصده، وضبُط طريقة تأويله.
تنّوعت مسالك العلماء يف  ،لسانهومّلا كانت معاين القرآن الكرمي مكنونًة يف 

استخراج معانيه من هذه األلفاظ، وقامت دراسات حول ألفاظه العربية كي يتسّنى 
للفقيه، واملفيت، واحلاكم، وطالب الفائدة معرفة أحكامه ومعانيه، وهذا ما 

 اصطلحنا عليه بالدراسات القرآنية.
ب احلاجة لفهم معاين وال خيفى أّن الدراسات القرآنية نشأت تدرجييًّا حبس

وقّلما  ،القرآن الكرمي، فكان العرب والصحابة يفهمون القرآن كونه نزل بلغتهم
ومع شروع الصحابة يف مجع  .يغيب عنهم معىن أو يستشكل ظاهر من القرآن

بدأ يتشّكل علم خاّص برسم القرآن، وقد تطّور هذا العلم مع تطّور اخلّط  ،القرآن
 .عجامه، كما رافق ذلك احلديث عن إعراب القرآنالعربـي ونقط املصحف وإ

ومع انتشار اإلسالم وتوّسع املعارف والعلوم، ظهرت أنواع من الدراسات القرآنية 
املختلفة، فظهر مبّكًرا احلديث عن أسباب النزول واملّكي واملدين والناسخ واملنسوخ 

يف واحد من وعلم الغريب، وكان ذلك متداخاًل مع رواية احلديث اليت شّكلت 
 فصوهلا نشأة علم التفسري الذي استقّل فيما بعد.

 تفسري يف كتابه( ـه039-21) ياملّك جريج بن امللك عبد صّنف أن ومنذ
وَجَمع فيه آثاًرا وغريها، وأكثر روايته عن أصحاب ابن عّباس،  (0)،كثرية آيات

                                                 

ابن عبَّاس، لكنَّ أهل األثر  إىلفت تفاسرُي ُنسبت روايتها ف يف التفسري، وقد صّنل مصّنه أّوولعّل (0)
عن ابن  صاحل،بـي ( عن أـه032 ت)بـي تكلَّموا فيها، وهي تفسري حمّمد بن السائب الكل

عبَّاس، وقد ُرِمي أبو صاحل بالكذب، حتَّى لقِّب بكلمة "دروغدت" بالفارسيَّة مبعىن الكـذَّاب،  
فهـي   بــي، إليها رواية حمّمد بن مروان السُّدي عن الكل توهي أوهى الرِّوايات؛ فإذا انضّم

ن نافع عن ابن سلسلة الكذب، أرادوا بذلك أنَّها ضّد ما لقَّبوه بسلسلة الذَّهب، وهي: مالك ع
طلحة اهلامشي، كلُّها عـن  بـي بن أ عمر. وهنالك رواية مقاتل، ورواية الضحَّاك، ورواية علّي

طلحة، وهي اليت اعتمَدها البخاري يف كتاب التفسري بـي اس، وأصحُّها رواية علي بن أابن عّب
ناد، وقد خرَّج يف ر به من تفسري املفردات على طريقة التَّعليق دون اإلس، فيما يصّدصحيحهمن 

بـًة  طلحة عن ابن عبَّاس مرّتبـي مجيَع ما ذكَره البخاري من تفسري املفردات عن ابن أ اإلتقان
ـ   ًأعلى سور القرآن، واحلاصل أنَّ الرِّواية عن ابن عبَّاس قد اتَّخذها الوضَّاعون واملدلِّسون ملج

من األخبار والنَّوادر ألشهِر النَّاس يف  لتْصحيح ما يْروونه، كدْأب النَّاس يف نسبة كلِّ أمر جمهول
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 حبسب األخرى، العلومإىل  املفّسرين حاجة تظهر بدأت وجماهد،مثل: عطاء 
 بالقرآن تاختّص جديدة علوم القرآن تفسري رحم من ولد بل القرآن، موضوعات

 الثاين القرن يف فاتاملؤّل بواكري متهامقّد يف يأيت ذلك،إىل  احلاجة ضوء يف الكرمي،
(، ـه083 )ت الزهري شهاب حملّمد بن واملدينة ةمبّك القرآنتنزيل : مثل اهلجري،

 عبد بن لنافع الوقفكتاب و(، ـه081 )ت سليمان بن ملقاتل والنظائرالوجوه و
 البصري الكويف للكسائي القرآنمتشابه و القرآنمعاين و(، ـه029 )ت الرمحن

(، ـه098 )ت البصري اللغوي للسدوسي القرآنغريب و(، ـه024 )ت
 القرآنجماز و(، ـه817 )ت الواقدي عمر حملّمد بن القرآن علم يفالرغيب و
 واملنسوخالناسخ و القرآنفضائل و(، هـ819 ت) ىاملثّن بن معمر عبيدةبـي أل
لعلي بن  أسباب النزول(، وهـ883 تم )اّلعبيد القاسم بن سبـي أل القراءاتو

بان زربن خلف بن املكتب الفهارس ذكرت حملّمد  (، بل إّنهـ843 تاملديين )
 .احلاوي يف علوم القرآن( كتاب ـه419 ت)

مة احلارث اّلا، برز اسم العا ومنهجيًّز معرفيًّهذا اإلنتاج املتمّي ويف خضّم
( الذي اجتهد يف وضع نواة منهجية جامعة للدراسات ـه834 )تبـي احملاس

العقل وفهم القرآنية باملعىن املوسوعي الصحيح، من خالل كتبه الفرجية من أبرزها 
رآنية من قبيل: فضائل ، حيث طرح فيها قضايا هي من صلب الدراسات القالقرآن

 القرآن، واحملكم واملتشابه، والنسخ، واملفصل واملوصول.
 بالذات صُلتّت كالميًة حبوًثا نيتضّمبـي للمحاس القرآنفهم  كتاب أّن ومع
 تدور فُصوله أكثر فإّن ،والوعيد وبالوعد والقَدر، وبالقضاء القرآن، وخَبْلق والصفات،

 رضوان الدكتور تعبري حّد وعلى - راجع ذلك ولعّل واملنسوخ، الناسخ حول
 فهالذي أّل الناسخ واملنسوخإىل أّن ماّدة الكتاب مأخوذٌة يف األكثر من كتاب  - دالسّي

 .(8101)السّيد، بـي ( شيخ احملاسهـ883 تأبو ُعبيد القاسم بن ساّلم )
                                                                                                                   

مثَّ تالحق العلماء يف تفسري القرآن، وَسَلك كلُّ فريق مسلًكا يأوي إليه، وذوًقـا   ذلك املقِصد.
يعتمد عليه، فِمْنُهم َمن سلك مسلك نْقل ما يؤثر عن السَّلف، وأشهرهم حمّمـد بـن جريـر    

علـي الفارسـي،   بـي سحاَق الزجَّاج، وأإبـي الطَّربي، ومنهم من سلك مسلك النَّظر كأ
 وتوالت التفاسري إىل يومنا هذا.
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 علم أو الدراية، أو الرواية، يف سواٌء بـي،احملاس استخدمها اليت املواّد إّن
 وبيئات احلديث، أهل بيئة: بيئات أربعإىل  تنتمي التفسري، أو الفقه، أو الكالم،

 .القرآنية الدراسات مارسوا الذين وهم اللغويني، وبيئة مني،املتكّل
 االستنباط يف املشكلة بأّن القولبـي للمحاس املعاصرين من عدٌد اختار ولئن
 على - أحكاًما تتضّمُناليت  - النصوص أو األحكام تنزيل مشكلُة هي التشريعي

 "تأويل". مشكلُة هي املشكلة أّن يرىبـي احملاس فإّن ،الوقائع
فات بسطت ا ملؤّلا واضًحالرابع واخلامس اهلجريني جند بروًز نيويف القرن

ب "علوم القرآن"، دون أن حيمل داللة الدراسات القرآنية باستعمال التعبري املرّك
القاسم النيسابوري، احلسن بن حمّمد بن احلسن بن حبيب بـي اصطالحية، أمثال أ

 (0).التنبيه على فضل علوم القرآناه ا مّسف كتاًب(، الذي أّلـه318 )ت
 كتاب فأّل الذي( هـ341 )ت احلويف سعيد بن إبراهيم بن علي ويربز

 نصفه من يقرب ما يوجد ًداجمّل ثالثني يف يقع تفسري وهو، القرآن علوم يفالربهان 
 .سورة كّل تفسري يف القرآن علوم نهضّم وقد وغريها، مصر يف خمطوًطا

: وله( هـ897 جند ابن اجلوزي )ت ،اهلجريني ويف القرنني السادس والسابع
 فوأّل .بالقرآن قتتعّل علوٍم يفاجملتىب و القرآن علوم عجائب يف األفنانفنون 

 شامة أبو فوصّن، اإلقراء وكمال اءالقّرمجال  كتابه( هـ234 )ت السخاوي
 ألوان من ألوان وهي، العزيز نآبالقر قيتعّل فيما الوجيزاملرشد ( هـ228 )ت

 .القرآنية الدراسات
                                                 

؛ ةقال أبو القاسم النيسابوري: "من أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته وترتيب ما نزل مبّك (0)
ة وحكمه مدين، وما نزل ما نزل مبّك ا وانتهاء، وترتيب ما نزل باملدينة كذلك، مّثابتداء ووسًط

ما يشـبه   ة، مّثة يف أهل املدينة، وما نزل باملدينة يف أهل مّكي، وما نزل مبّكوحكمه مّكباملدينة 
ما نزل باجلحفة، وما نـزل ببيـت    ي، مّثي يف املدين، وما يشبه نزول املدين يف املّكنزول املّك

ا، ًعل مشّيا، وما نز، وما نزل هناًراًلما نزل لي املقدس، وما نزل بالطائف، وما نزل باحلديبية، مّث
ما محل  ية يف السور املدنية، مّثية، واآليات املّكاآليات املدنيات يف السور املّك ا، مّثوما نزل مفرًد

مـا   ة، وما محل من املدينة إىل أرض احلبشة، مّثة إىل املدينة، وما محل من املدينة إىل مّكمن مّك
ختلفوا فيه، فقال بعضهم: مـدين. هـذه   ما ا ا، مّثا، وما نزل مرموًزًر، وما نزل مفّساًلنزل جمم

" م يف كتـاب اهلل تعـاىل  له أن يـتكلّ  ز بينها مل حيّلا، من مل يعرفها وميّيمخسة وعشرون وجًه
 .(417: 0922)النيسابوري، 
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ني، ظهرت دراسات قرآنية متقّدمة يف اجلمع لول القرن الثامن والتاسع اهلجريوحب
هـ(، 793لبدر الدين الزركشي )ت  الربهان يف علوم القرآنواإلفادة من قبيل 

هـ(، وكتاب 283جلالل الدين البلقيين )ت  مواقع العلوم من مواقع النجوموكتاب 
اللباب هـ(، وكتاب 279حملّمد بن سليمان الكافيجي )ت  التيسري يف قواعد التفسري

 هـ(.221البن عادل عمر بن علي )ت  يف علوم الكتاب
الدراسات القرآنية وتصنيفها ما نقله لنا  وتبقى أبرز االجتهادات يف ترتيب

مواقع العلوم من هـ( يف كتابه 283يين )ت عن رؤية الُبْلق اإلتقانالسيوطي يف 
أن أذكر يف هذا  أنواع القرآن شاملة وعلومه كاملة. فأردُت»يقول:  مواقع النجوم

التصنيف ما وصل إىل علمي، مّما حواه القرآن الشريف، من أنواع علمه املنيف، 
 وينحصر يف أمور:

األّول: مواطن النزول وأوقاته ووقائعه، ويف ذلك اثنا عشر: املّكي، املدين، 
السفري، احلضري، الليلي، النهاري، الصيفي، الشتائي، الفراشي، والنومي، أسباب 

 ، أّول ما نزل، آخر ما نزل.النزول
، ، اآلحاد، الشاّذ، قراءات النيّباألمر الثاين: السند، وهو سّتة أنواع: املتواتر

 الرواة، احلّفاظ.
األمر الثالث: األداء، وهو سّتة أنواع: الوقف، االبتداء، اإلمالة، املّد، ختفيف 

 اهلمزة، اإلدغام.
لغريب، املعرب، اجملاز، املشترك، األمر الرابع: األلفاظ، وهو سبعة أنواع: ا

 املترادف، االستعارة، التشبيه.
األمر اخلامس: املعاين املتعّلقة باألحكام، وهو أربعة عشر نوًعا: العاّم الباقي 
على عمومه، العاّم املخصوص، العاّم الذي أريد به اخلصوص، ما خّص فيه الكتاب 

ملبني، املؤّول، املفهوم، املطلق، املقّيد، السّنة، ما خّصت فيه السّنة الكتاب، اجململ، ا
الناسخ واملنسوخ، نوع من الناسخ واملنسوخ، وهو ما عمل به من األحكام مّدة 

 معّينة والعامل به واحد من املكّلفني.
األمر السادس: املعاين املتعّلقة بألفاظ، وهو مخسة أنواع: الفصل، الوصل، 

 اإلجياب، اإلطناب، القصر.



 89 تطّور املناهج يف الدراسات القرآنية بني التنزيل والتأويل

ت األنواع مخسني. ومن األنواع ما ال يدخل حتت احلصر: وبذلك تكّمل
 .(38، 0: 0973)السيوطي،  «األمساء، الكىن، األلقاب، املبهمات

اإلمام الزركشي سبعًة وأربعني  الربهانوقبل السيوطي والبلقيين ذكر صاحب 
 إّن كّل نوع من هذه األنواع لو أراد اإلنسان»نوًعا من أنواع علوم القرآن، وقال: 

استقصاءه الستفرغ عمره، ومل حيكم أمره، وإّنه اقتصر من كّل نوع على أصوله، 
 .(018، 0)الزركشي، ال تاريخ:  «والرمز إىل بعض فصوله

، توالت مؤّلفات وكتب ناقشت بعض املسائل املتعّلقة الربهانوبعد كتاب 
لذي انربى بأسباب النزول وطرق األداء، والتفسري والتأويل، إىل أن جاء السيوطي ا

من سبقوه، وذلك يف  للكتابة يف علوم القرآن مبنهج جتميعي ترتيبـي، استحضر جهود
مجع فيه أكثر من مائة باب، ومجع يف كّل  التحبري يف علوم التفسري كتاب ومسه بـ

باب مسائله وفروعه كّلها، مّث شرع يف تنقيح هذا الكتاب، وهتذيبه وإعادة النظر يف 
اإلتقان يف ه، بشكل حيّقق الغاية املقصودة، وكان هذا الكتاب هو ترتيب أبوابه وفصول

 .جممع البحرين ومطلع البدرينوجعله مقّدمة لكتابه يف التفسري  علوم القرآن
 :وحسب ما أثبته اإلمام السيوطي فقد بلغت أقسام علوم القرآن مثانني عنواًنا

 .الثاين: معرفة احلضري والسفري .النوع األّول: معرفة املّكي واملدين"
الثالث: النهاري والليلي. الرابع: الصيفي والشتائي. اخلامس: الفراشي 
والنومي. السادس: األرضي والسماوي. السابع: أّول ما نزل. الثامن: 
آخر ما نزل. التاسع: أسباب النزول. العاشر: ما نزل على لسان بعض 

ه. الثاين عشر: ما تأّخر حكمه عن الصحابة. احلادي عشر: ما تكّرر نزول
نزوله وما تأّخر نزوله عن حكمه. الثالث عشر: ما نزل مفّرًقا وما نزل 

وهكذا مثانني نوًعا …« مجًعا. الرابع عشر: ما نزل مشّيًعا وما نزل مفرًدا
فهذه مثانون نوًعا على سبيل اإلدماج، ولو نّوعت باعتبار ما »مّث يقول: 

 .(40، 0: 0973)السيوطي، « ت على الثالمثائةأدجمته يف ضمنها لزاد
ولعّل أبرز ما متّيز به السيوطي أّنه أورد فيه كثرًيا من نصوص الكتب اليت مل 

، والزملكاين، وابن يتقع لنا، من كتب اجلعربي، والباقاّلين، والكيا اهلراس
 راته.األنباري، وغريهم بعد أن نثرها متفّرقة يف فصول كتابه وأبوابه وخمتلف فق
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بعد القرن العاشر اهلجري، جند موسوعات علمية قاربت موضوع و
الدراسات القرآنية بطريقة استحضرت التراكم املعريف والذي تّوج مع السيوطي يف 

ألبـي عبد اهلل  حتفة الفقري ببعض علوم التفسري، وهنا نذكر كتاب اإلتقان
 سان يف علوم القرآنالزيادة واإلحهـ(، و0039بن سالمة اإلسكندري )ت  حمّمد

 كتاب عجيب البيان يف علوم القرآنهـ(، و0081البن عقيلة احلنفي املّكي )ت 
هـ(، وصواًل إىل النهضة احلديثة يف القرن 0884للشيخ عبد الباسط القنوجي )ت 

ظهرت عشرات املؤّلفات احلديثة اليت اختصرت ما حيث الرابع عشر اهلجري، 
تأليف الشيخ  مناهل العرفان يف علوم القرآنمهها: تقّدم وأضافت إليه، لعّل من أ
للدكتور صبحي الصاحل،  مباحث يف علوم القرآنحمّمد عبد العظيم الزرقاين، و

للدكتور حمّمد عبد اهلل دراز، الذي قّدم مباحث علوم القرآن، مبنهج  النبأ العظيمو
 قرآين بديع.

يت كانت شائعة إّبان وقد تعّددت مناهج الدراسات القرآنية بقدر العلوم ال
، قيد الكالم عن خمتلف التّيارات اإلتقانظهورها، وقد أعجبين قول السيوطي يف 

 اليت ظهرت يف الدراسات القرآنية بعد ابن جرير الطربي، حيث قال:
صّنف بعد ذلك قوٌم برعوا يف علوم، فكان كّل واحد منهم مّث »

 تراه ليس له هّم إاّليقتصر... على الفّن الذي يغلب عليه، فالنحوي 
اإلعراب وتكثري األوجه احملتملة فيه، ونقل قواعد النحو ومسائله وفروعه 

القصص واستيفاؤها واإلخبار  وخالفياته، واإلخباري ليس له شغل إاّل
عّمن سلف، والفقيه يكاد يسرد فيه الفقه من باب الطهارة إىل أّمهات 

الفقهية، واجلواب على أدّلة  األوالد، ورّبما استطرد إىل إقامة األدّلة
املخالفني، وصاحب العلوم العقلية قد مأل تفسريه بأقوال احلكماء 
والفالسفة وشبهها، وخرج من شيء إىل شيء حّتى يقضي الناظر 
العجب من عدم مطابقة املورد لآلية، واملبتدع ليس له قصد إاّل حتريف 

الح له شاردة من  اآليات وتسويتها على مذهبه الفاسد، حبيث إّنه مىت
)السيوطي، « بعيد اقتنصها، أو وجد موضًعا له فيه أدىن جمال سارع إليه

0973 :8 ،834-833). 
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ا عن جمموعة من اجملاالت املنهاجية، تارخييًّ (0)االجتهادات هذه أسفرت وقد
 ميكن رصدها كما يأيت:

وأصحابه  بـي ني معامل املنهج الذي كان عليه النيالعمل لتب :لاألّو اجملال
ي". فقد انتبه العلماء ـالكرام يف جمال االستمداد من الوحي "ما أنا عليه وأصحاب

.. وهو ما .ااملسلمون إىل سريان منهج كامن يف القرآن اجمليد ُيَبيِّن َوْفَقه بعضه بعًض
 بيانيةوهذه ال ،تبّينه اجهوًد العصور عرب شهد والذي ،بالقرآن القرآن تفسريأمسوه 

 ال واليت املختلفة املوضوعي التفسري كمقاربات املناهج من جمموعة عن أسفرت
 .تكملة صقلإىل  حمتاجة تزال

ة النبوية منبثقة من مشكاة القرآن كما انتبهوا إىل كون السّن :الثاين اجملال
مبقتضاه بيان مراد اهلل من  ا، يتّما سارًيا كامًنفيها منهًج نة له، وإىل أّنالكرمي ومبّي

َواْذُكْرَن َما ُيْتَلى ﴿ا للحكمة املوجِّهة ا لألحكام وبثًّعباده يف كتابه اخلامت، استنباًط
، األحزاب)سورة  ﴾ِفي ُبُيوِتُكنَّ ِمْن آَياِت اللَِّه َواْلِحْكَمِة ِإنَّ اللََّه َكاَن َلِطيًفا َخِبرًيا

 :02، النحل)سورة  ﴾لذِّْكَر ِلُتَبيَِّن ِللنَّاِس َما ُنزَِّل ِإَلْيِهْمَوَأْنَزْلَنا ِإَلْيَك ا﴿. (43 :44
 النبوي التفسريى جاه جمموعة جهود حتت مسّم. وقد برزت يف هذا االّت(33

 د مصّنف ومدّقق.ا حيتاج إىل نظر متجّدمّم باملأثور والتفسري ،للقرآن
ملعارف الوحي وضبط مناهجها، إذ هي مصادر  التدوين حركات :الثالث اجملال

املفردات اليت منها ميكن أن تصاغ املنهاجية. وقد بذل علماء املسلمني يف هذا اجملال 
ى ظهرت إثر هذه ة النبوية حّتمة مشكورة يف جمال العناية بالقرآن اجمليد والسّنا قّيجهوًد

ا من ربت على واحد وتسعني علًما من علوم القرآن، وأالعناية علوم فاقت الثمانني علًم
                                                 

 ة يف هذا الباب:ومن ضمن ما حتتاجه األّم (0)
فتوكلـه إىل جمموعـة   ف على الكتب املطبوعة، والنظر يف احملتاج إىل إعادة حتقيق التعّر -

 وضـوعة دة معروفـة وم ة حمّدباملخطوطة، ذات خّط صة يف العلم اخلاّصمترابطة متخّص
 .ا إلخراج املخطوطاتسابًق

زالت خمطوطة من خالل الفهارس العلمية ومن خالل جتميع  ف على الكتب اليت ماالتعّر -
ىل جمموعـة  إالكتب  والعهد هبذه ،ل الوصول إليهاهذه الفهارس يف مكان واحد مبا يسّه

 .ة التحقيق املقترحةمترابطة من طلبة العلم يقومون بتحقيقها وفق خّط
ة الدور التعاون مع دور الكتب يف العلم وحماولة احلصول على صور املخطوطات وخاّص -

 اليت مجعت ما يف الدور العاملية.
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 ة. وهي علوم حتتاج اليوم إىل استيعاب وتصنيف وترتيب وتكميل.علوم السّن
ة، من الكتاب والسّن االستنباط مناهجالعمل الدؤوب لضبط  :الرابع اجملال

ومناهج فقههما والعمل هبما، أو تفسريمها وتأويلهما، أو قراءهتما وتالوهتما. وقد 
ود عن جمموعة من املعارف والعلوم يف جماالت التفسري وعلم أسفرت هذه اجله

 يف يالحظ هأّن غري ومذاهبهم،الفقه وأصوله وقواعده ومقاصده ورجاالته وطبقاهتم 
 اكتاًب ساملؤّس النّص عن املعارف هذه ابتعاد اخلصوص، وجه على رةاملتأّخ العصور

 .وجتديد وضبط استدراكإىل  حيتاج امّم ًةوسّن
، هوأصول ،هومقاصد ،ةاالستنباط من الكتاب والسّن كّلياتضبط  :اخلامس اجملال

 ي قوامه مناهج االستنباط واالستدالل.ذ. وهذا اجملال ارتبط باجملال الرابع الهآلياتو
 يف التعاطي مع القرآن الكرمي، ولعّل التأويلي بالبعدالعناية  :السادس اجملال

 د على هذا اجلانب.كانت خري شاهبـي حماولة احلارث احملاس
ة وعلومهما. وقد الكتاب والسّن مصطلحات االجتهاد لضبط :السابع اجملال

نتج عن ذلك جمموعة من العلوم واملعارف كعلم الكّليات وعلم املفردات وعلم 
ها علوم ومعارف حتتاج إىل ضبط وتتميم وتوسعة املصطلح وعلم املفاهيم، غري أّن

 وتفعيل.
ه الكايف من اجلهود البحثية حّظ ذالذي مل يأخ املنهاجي اجملالوهو  :الثامن اجملال

ين يف الوحي لإلنسان ل املوجوَدا ضبط معامل الرؤية والتمّثواالهتمام، ونقصد حتديًد
وللكون، وللحياة واألحياء، واحلاضر واملستقبل، والفرد واجلماعة، والذات واآلخر، 

 جلواهر، والروح واملاّدة...واألمن واخلوف، واليسر والعسر، واألعراض وا
 .الكرمي القرآن يبسطها كما ومراتبهاواألخالق  القيمضبط معامل  :التاسع اجملال
ا كبرية يف اجملال اللغوي اللسين، حيث بذل علماؤنا جهوًد :العاشر اجملال

مضمار استبانة معامل خصائص عربية القرآن وبالغته وإعجازه وإعرابه ومعانيه 
ها مضامري حتتاج إىل مزيد من التصنيف ات مجله وفواصله. وهي كّلاللغوية وتناسب

 ه.والتدقيق والتوجي
 وإىل منها، جوانب يف وتكملة عنايةإىل  حتتاج تزال ال بأكملها، جماالت وهي

 .أخرى جوانب يف التأسيس تتميم
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ًالحديثًالعصرًفيًةالدراساتًالقرآني:ًاثانيً 
 بعضها القرآنية، الدراسات جمال يف عديدة راتتطّو األخرية العقود عرفت

 فةمؤّل راتمذّك شكل خذاّت وبعضها (1)،ارئيًس امصدًر اإلتقانو الربهان من خذاّت
 عن خيرج امنهجيًّ اًدتعّد أمامنا جند ةمّرل فألّو (2)،اجلامعات باّللط ايًصخّص

 جند ،ذلكلى ع ًةعالو .القرآن علوم ودراسات التفسري يف املألوفة التقليدية املناهج
 أرض يف تنبت مل ،عةومتنّو جديدة ،وافدة أجنبية ملناهج استخدام أمام أيًضا أنفسنا
 والدراسات األحباث من اجلديد النتاج هذا إّن مّث اخلصبة، وثقافتها اإلسالمية املعرفة
 قدَّموه، ما تقييم عن النظر بغّض وذلك واضح، بشكل املسلمني غري فيه أسهم
 .وحتليل تفكيكإىل  بالطبع حيتاج مستقالًّ اموضوًع ّدَعُي الذي

هدنا دخول مناهج جديدة إىل حقل الدراسات فش ،املنهج مستوىعلى  اأّم
القرآنية، بعضها مستفاد من العلوم اللغوية واالجتماعية احلديثة، وبعضها اقتفى أثر املناهج 

وبعضها  - امليالدينيا إرث القرنني التاسع عشر والعشرين وخصوًص - االستشراقية
 (3).وتداوله يف هذا اجملال هإنتاج اآلخر دخل يف مرحلة تنقية وتصفية وإعادة ترتيب ملا مّت

                                                 

  ؛عرض ونقد وحتقيق   :يف علوم القرآنأمحد حسن فرحات  د.كتاب لكتب، نذكر من هذه ا (1)
فهد بن عبد الرمحن الرومق    د.و ؛اإلجياز والبيان يف علوم القرآنحمّمد الصادق قمحاوي د. 

حمّمد الدسوق  د. و؛ حماضرات يف علوم القرآند. غامن قدوري محد و ؛دراسات يف علوم القرآن
أطياف صابر غامن املنكوت د. و؛ علوم القرآند. أمحد عادل كمال و؛ وعلومهيف تاريخ القرآن 

 ؛املدخل إىل علوم القرآن والعلوم اإلسقالمية  د. أمني فرشوخو ؛البيان يف أحكام وعلوم القرآن
 .القرآن وعلومهد. حمّمد أمحد خلف اهلل و

رات مقذكّ و ؛ّمد عل  سالمةللشيخ حم رات يف علوم القرآن من كتاب منهج الفرقانمذّك: منها (2)
للشيخ أمحد أمحد  رة يف علوم القرآنمذّكو؛ للشيخ حمّمد أبو اخلري زين العابدين يف علوم القرآن

 للدكتور حمّمد يوسف الشرجب . رة يف علوم القرآنمذّكو ؛عل 
م، 1191عقام   نسبة الققرآن إىل اهلل مثل حمّمد أركون بدًءا من حبثه  انذكر يف هذا الصدد جهوًد (3)

القرآن: من التفسري املوروث إىل حتليل م، وأخرًيا كتابه 1192عام  قراءات يف القرآنمروًرا بكتابه 
العاملية اإلسقالمية  م، وحمّمد أبو القاسم حاج محد يف كتابه/مشروعه 2001عام  اخلطاب الديين

الكتاب والققرآن:  م، وحمّمد شحرور يف كتابه 1191 عام الثانية: جدل الغيب واإلنسان والطبيعة
مفهقوم  ندرج يف هذا السياق دراسة نصر حامد أبو زيد يف كتابه تو م.1110 عام قراءة معاصرة

اإلسقالم بقني   م، ودراسة عبد اجمليد الشريف يف كتابه 1110 عام : دراسة يف علوم القرآنالنّص
 املعريف.ني بشكل أو بآخر هبذا احلقل م، وغريهم من املهتّم2001 عام الرسالة والتاريخ
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 تبدو درجٍةإىل  ِخصبها األخرية ةالسّت العقود يف القرآنية الدراسات أثبتت لقد
 ورؤيتها إنتاجها زتمّي مداخل اعتمدت وقد متاًما، بكٌر حقٌل جماهلا أّن لو كما فيها

 :منها نذكر القرآن، علوم حلقل
 مدخل التجديد للفهم والعمل واإلصالح -1

هها بني املدارس اليت حنت هذا املنحى، مدرسة اخُتلف يف توّج ومن أهّم
اعتربها الدكتور فواملنهج االجتماعي.  بـي،املنهج اإلصالحي اهلدائي، واملنهج األد

 (0).اا اجتماعيًّا أدبيًّلوًن اًلمثبـي حمّمد حسني الذه
د حمّمد ، والسّيـ(ه0484 ت)هم: الشيخ حمّمد عبده فجاه اد هذا االّترّو اّمأ

 ـ(،ه0470 ت)، والشيخ حمّمد مصطفى املراغي ـ(ه0483 ت)رشيد رضا 
 .ـ(ه0494 ت)بن عاشور اوالطاهر 

 مدخل التجديد للمنهج -7
ما سبق من  وكّلوقد استفاد من املدرسة اإلصالحية، واملدرسة التربوية، 

وقد بدأت بوادر هذا املدخل تربز مع ازدهار  مناهج تارخيية ووصفية وغريها...
                                                 

ا، فكشـفت عـن   ا اجتماعيًّا أدبيًّهذه املدرسة هنجت بالتفسري منهًج إّن: "ف بوظائفها قائاًلوعّر (0)
بالغة القرآن وإعجازه، وأوضحت معانيه ومراميه وأظهرت ما فيه من سنن الكون األعظم ونظم 

ة مبا أرشد إليه القرآن من ة، ومشاكل األمم عاّمة اإلسالمية خاّصاالجتماع، وعاجلت مشاكل األّم
قت بني القرآن وما أثبته العلم من نظريـات  ني خريي الدنيا واآلخرة، ووّفهداية وتعاليم مجعت ب

وقد سار على هذا التقسيم الدكتور عبد  ."القرآن هو كتاب اهلل اخلالد ت للناس أّنصحيحة وجّل
األدبــي   اه التفسـري فسـمّ  التفسري واملفّسرون يف العصر احلديثالقادر حمّمد صاحل يف كتابه 

من درجهم يف املدرسة العقلية االجتماعية، كالدكتور فهد الرومي يف كتابـه   االجتماعي. وهناك
األفغاين هو الـذي   . واعترب الدكتور حمسن عبد احلميد أّنالرابع عشر جاهات التفسري يف القرناّت

تعريـف  اح اخلالدي يف كتابه . كما جعله الدكتور صالح عبد الفّتالعروة الوثقىأرسى أسسه يف 
من التفاسري االجتماعية، وأضاف إليه تفسري وهبة الزحيلي، وسار سريه  ناهج املفّسرينالدارسني مب

ا من ، واجملال ال يزال طريًّالفكر الديين يف مواجهة العصرالدكتور حمّمد عفت الشرقاوي يف كتابه 
لى وجود رسالتني علميتني، األوىل موضوع رسالة دبلـوم  عحيث الدراسات، وينبغي التنبيه هنا 

 :التفسـري  عليا لألستاذة سلمى تليالين حتت عنوان: "النزعة اإلصالحية احلديثة وأثرها يف دراسات
دراسة يف االجتاه االجتماعي للتفسري"، والثانية موضوع أطروحة دكتوراه للدكتور حمّمد السيسي 

 جاه االجتماعي يف التفسري يف العصر احلديث".بكّلية اآلداب مبكناس بعنوان: "االّت
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. حيث كان املفّسرون عّدة عه إىل اجتهادات جتديديةالتفسري املوضوعي وتفّر
قون بينها، ليستخرجوا من التفصيلية، وينّس والباحثون جيمعون بني هذه املدلوالت

ع عن هذا اجلهد العلمي ظهور وقد تفّر اقعيًة متكاملة.جمموعها نظريًة قرآنيًة و
 مناهج متكاملة:

 كّلها اليت عمدت إىل مجع مواضيع القرآن املوضوعي التفسري مدرسة .أ
 بعضها إىل بعض.

األستاذ الدكتور البوشيخي  ورائدهاومدرسة املصطلحات القرآنية  .ب
)البوشيخي،  اوتدقيًقا ا من الزمن حبًثوقد عاش هذا املنهج ردًحباملغرب، 

اه تالميذ جنباء، تبّنوقد ا، ا وجتديًداجتهاًدو، بتصّرف( 88، 37: 8119
أزمة غياب  وا، من أجل اإلسهام يف حّلقوا وما كّلحّقومجعوا وأحصوا، 

 املنهجية يف جمال دراسة املفاهيم واملصطلحات القرآنية.
املشروع الذي محل لواءه  وهو الفطرة: من القرآن إىل العمران منحى .ج

 مبينٌّ دعوي، إصالحي مشروع وهو - رمحه اهلل - د. فريد األنصاري
 من اجلديدة؛ بالبعثة رتبّش واليت "العمرانإىل  القرآن من" فكرة على
عن  - رمحه اهلل - ث فيهحتّد. ركة اإلسالمية إىل حركة اإلسالماحل

ق هبذه بأخالق القرآن والتحّقق الوسائل العملية واملسالك التطبيقية للتخّل
 انية، اليت هي رسالة اهلدى املنهاجي.الرساالت الرّب

ى الدكتور طه يتبّن حيث العلواين جابر طه للدكتور القرآين املشروع .د
اض العلواين رؤية نقدية شاملة للعلوم اإلسالمية اليت ُبنيت حول جابر فّي

ست عليها تلك العلوم ّساخلطاب القرآين باعتبار أّن املنهجية اليت تأ
 بني الفصام من فعانت الكرمي القرآن منهجيةواملعارف متعارضة مع 

 ما على ومهيمن معجز إهلي خطاب القرآين اخلطاب بأّن النظري االعتقاد
 فليست معه، التعاطي عند االعتقاد هلذا الفعلي االستحضار وبني سواه،

 .ومسائلها موضوعاهتا بعض يف حمصورة املشكلة
 يف وقعت الكرمي القرآن حول حامت اليت العلوم هذه أّن طه الدكتور ويرى

 الكتاب مطلق على البشر نسبية هيمنة ستوكّر ،الفصام ذلك بسبب ةعّد مآزق
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 وقاسته املعرفية، وسقوفها واملكانية الزمانية داهتاوحمّد الظرفية مدركاهتاإىل  دتهوقّي
 سبقته اليت الكتب على وقاسته عليه، نواقصه فحّكمت البشري اللسان معهود على

 وقضاياه القرآين اخلطاب موضوعات بعض بني اتشاهًب هناك بأّن ٍرتصّوإىل  ااستناًد
 الهويت تراث أمام الباب فتح امّم عليها هيمنته فُغيِّبت ،عليه السابقة الكتببني و

 .القرآين للخطاب فهمنا على ران العقل مع ومتصادم للقرآن جماٍف بشري
كما أّن بعض هذه املعارف حسب د. طه جابر قد جتاوز إطالق القرآن يف 

فصيغت الكثري من القضايا الكّلية يف  بـي،ق املذهت الطائفي والتمّزالتشّت خضّم
ات الفعل، فربزت تفسريات متضاربة، وتأويالت متناقضة وفقه خمتلف؛ سياق رّد
بتلك العلوم واملعارف فصارت لة اسُتبدلت مرجعية القرآن وحاكميته ويف احملّص

  رجعيات بديلة ُيستغىن هبا عن الرجوع إىل القرآن.مبأو  ،مقصودة لذاهتا

 مدخل التجديد للرؤية والمنهاج -3
 اْلُقْرآَن َهَذاِإنَّ ﴿: تعاىل قوله عن الناجم اليقني منطلقه جتديدي مشروع وهو

 ماو مثاره، تنضج بدأت وقد، (9: 07، اإلسراءسورة ) ﴾َأْقَوُم ِهَي ِللَِّتي َيْهِدي
ل أّص . وقدمدارسات هلا وعقدت حماضرات يف لقيتُأو بعد، تنشر مل أوراقه زالت

ا من رؤية بنائية منظومية للوحي والكون انطالًق هلا األستاذ الدكتور أمحد عبادي
سواء، وهي البنائية اليت أطلق الكشف عنها، حسب الدكتور أمحد عبادي  على حدٍّ

ية املاثلة أمامنا هذه العطاءات املعرفية واملاّد "إمكان البحث املنهاجي الذي فّجر كّل
 رة مّثة النبوية املطّهن اجمليد وكذا يف السّنآاليوم، حيث جند الوحدة العضوية يف القر

اإلنسان إن استعان بالقراءة التكاملية  أّن شّك ... واليف التكامل املعريف بينهما
اجلامعة بني هاديات الكون املمكنة من احلركة، وهاديات الوحي املمكنة من 

يف واقعية من إكراهات هذا احلاضر،  الوجهة والقبلة، سوف ينعتق وال شّك
من  كلٍّ وينطلق حنو آفاق املنشود يف استكشاف ملناجم اجلمال البلسم، وواحاته يف

 .الوحي والكون"
 تمحيصال متهامقّد يف أسٍس على يقوم عبادي أمحد مةاّلالع ومشروع

 التفكريية عمليتنا تقود اليت املفاهيمية باتواملرّك املرجعية واألطر ألنساقل والتحرير
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 ماتغالربادي عن والكشف فه،ونوّظ نستعمله الذي النظر أضرب روتؤّط والتحليلية،
 وسالمتها قرآنيتها من دنتأّك ىحّت اإلسالمية ومعارفنا علومنا وراء الكامنة

 .ومطابقتها

أّما يف اجلانب األوروبـي فقد ساد يف الدراسات االستشراقية احلديثة اعتبار 
-Nöldeke 1836)للمستشرق األملاين البارز تيودور نولدكه  تاريخ القرآنكتاب 

مبثابة التأسيس العلمي لباقي الدراسات القرآنية يف العصر احلديث، وسيطر  (1930
 على الدراسات القرآنية حّتى مطالع السّتينات.

وعلى ُخَطى نولدكه ودراسته للغة القرآن على وجه اخلصوص، سارت ثالث 
دراساٍت ملستشرقني من النصف األّول من القرن العشرين، وهم: الربيطاين ريتشارد 

والفرنسي رجييس بالشري، واألملاين رودي بارت، وحسب ما ذهب إليه  بل،
الدكتور رضوان السّيد فهذه النماذج متّثل أقصى ما ميكن أن تقّدمه التارخيانية 

 الفيلولوجية يف دراسة النّص الديين.
فالدراسات الفيلولوجية التارخيانية للقرآن الكرمي لدى املستشرقني  ،وعموًما
ستقّرت يف ثالثة خطوٍط كربى، ال تتناقُض كثرًيا والرواية اإلسالمية األوروبيني ا

 (0)التقليدية:
                                                 

جوانب مـن الدراسـات القرآنيـة احلديثـة     " د، يف دراسته العلمية الرائدةانظر د. رضوان السّي (0)
ن، حفظه اهلل، يف معرض حديثه عن القراءات الراديكالية املعاِصرة واملعاصرة يف الغرب"، حيث بّي

( تنفرُد يف Angelika Neuwirthللقرآن الكرمي: "تكاد الدارسُة األملانية الكبرية أجنليكا نويفرت )
الدراسات القرآنية املعاصرة يف الغرب باملَزاوجة بني البنيوية واإلبسـتمولوجيا. فعلـت ذلـك يف    

ية أواخر السبعينات من القرن املاضي، كما لعب هـذا التوجُّـه دوًرا   دراستها الواسعة للسَُّور املّك
اليت ُأجنزت يف  موسوعة القرآنبسوطة يف ة مقاالهتا املى اليوم، وخباّصة حّتبارًزا يف دراساهتا املستمّر

النصف الثاين من التسعينات. وهي ُتركُِّز على أّن القرآن نصٌّ شعائريٌّ َمتلوٌّ منذ البداية، ولـذلك  
فهو جيمع بني التدوين الذي يفترض االنضباط، والشفوية اليت ُتحيُلُه إىل تقليد حيٍّ أو نصٍّ متلـّو  

(Recitation Text) - جاًها واسـًعا يف  ت طريقتها الطموحة وذات املنزع األدبـي اّتوما صار
ـ    ى اليـوم:  أوساط الدارسني للقرآن، بل سادت راديكاليتان تفكيكيتان منـذ الثمانينـات وحّت

الراديكالية اليت تعمُد إىل تفكيك النّص من الداخل، والراديكالية األخرى اليت تبحث عن أصـوٍل  
يف استعادٍة لفيلولوجيات القرن التاسع عشر، واليت كـاد نولدكـه    بة للنّصعربية أو سريانية مرّك

 .(8117)السّيد،  نفسه يتجاوزها يف أواخر حياته"
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ا خّلفه القرآين الذي بني أيدينا اليوم هو يف جمموعه مّم اخلّط األول: أّن النّص
 . حمّمد النيّب

 من  النيّب ُكتَّاب خّلفه ماإىل  استناًدا ُدوِّن القرآن أّن: الثاين اخلّط
 .األوىل اإلسالمية للجماعة اجلماعية الذاكرة به احتفظت ما وإىل مدوَّنات،

العثماين مد يف املصحف الثالث: أّن الترتيب احلايل للسَُّور كما اعُت اخلّط
ما اختلف أيًضا ترتيب اآليات يف بعض ألصحابه، ورّب  خمتلٌف عّما خّلفه النيّب

 السَُّور!

 التأويلإلى  والحاجة ةالدراسات القرآني: اثالثً 
بإنزال القرآن اجمليد، وتصريفه، وبيانه، قال تعاىل:  وجّل ل اهلل عّزتكّف

، األنعامسورة ) ﴾َوَكذَِٰلَك ُنَصرُِّف اْلآَياِت َوِلَيُقوُلوا َدَرْسَت َوِلُنَبيَِّنُه ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن﴿
وقد  .(09: 78 ،القيامةسورة ) ﴾ُثمَّ ِإنَّ َعَلْيَنا َبَياَنُه﴿( وقال سبحانه: 018: 2

، وجّل ة لفهم كتاب اهلل عّزدت املناهج والطرق اليت اعتمدها علماء األّمتعّد
هتم التفسريية، عت املصادر اليت استقوا منها ماّدِف على دقائقه، كما تنّووالتعّر

 واالستنباطية، واالستداللية، والتنزيلية.
 اخاصًّ ااهتماًم كرميال القرآن مع ةاألّم علماء تعامل مراحل أوىل لتسّج وقد

 دتوتعّد القرآنية، واملفردات باأللفاظ قيتعّل ما ماسّي وال القرآنية بالدراسات
 والكشف املفاهيم، تأصيل لتشمل سعتواّت.. .اًلوحتلي ادرًس االهتمام هذا مظاهر

 املفهومية، وامتداداهتا الداللية، أصوهلا ورصد والعالئق، الفروق وبيان معانيها، عن
 جندها بعينها ومباحث اأبواًب لذلك وخّصصوا. ..حوهلا اخلاطئة الفهوم وتصحيح

 الغريب، وكتب التفسريية، واملوسوعات الفقه، وأصول اللغة، كتب يف ماثلة
، كتب الوجوه والنظائر، وغريهاو القرآنية، األلفاظ ومعاجم القرآن، معاين وكتب

حيث جند القدماء قد صاغوا فْهَمهم للنشاط التأويلي بعد وضعه يف جمال حيوي 
يضّم اللغة، والداللة، والقرينة، والسياق، فضاًل عن مباحث أخرى من املعاين 

، بل إّن «التصّورات والتصديقات»املفردة واملعاين املؤّلفة، مّما يسّميه املناطقة العرب 
شمل األحالم، وقد اّتسع فلم يقف عند حدود التأويل امتّد عند القدماء لي
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النصوص، وإّنما جتاوزها إىل تأويل الظواهر الثقافية الكربى، على حنو ما جند يف 
رسائل اجلاحظ، وكتابات أبـي حّيان التوحيدي، وكذا تأويالت ابن خلدون 

 حلركة التاريخ والعمران، وغريهم.
اللغة األوائل حينما أّلف أبو وقد أخذ التأويل نفًسا جديًدا على يد علماء 

، وظهرت مصطلحات جماز القرآنهـ( كتاب 819عبيدة معمر بن املثّنى )ت 
اجملاز، والتشبيه، والتمثيل يف املستوى األسلوبـي، إلخراج معىن اآليات عن 

أسهم يف محل الكثري من  األمر الذيداللتها املومهة بالتشبيه أو الظلم أو اجلرب. 
ى يّتفق مع العقل يف تنزيه الذات اإلهلية عن األمر بالظلم أو الفساد اآليات على معًن

أو عن التجسيد، وصاحب ذلك توّسٌع يف معىن اجملاز جبعله أداة طّيعة يف يد املؤوِّل 
 لآليات القرآنية.

، املعرفة التأويليةرها، نشأت ويف أحضان النظر يف القرآن الكرمي لفهم آياته وتدّب
ا، القصد منه اكتشاف ا، ووظيفيًّمنهجيًّ اًلماء املسلمني هلذه املعرفة متّثل علوقد كان متّث

اجتهاد  املرجعي، الذي هو مناط االستمداد ومنطلق أّي القدرات الكامنة يف النّص
ى توليد الدالالت واملعاين، وفهم السياقات واملباين، من أجل التفاعل مع بشري يتغّي

 (0).وميتها خبامتية اإلسالم، وعامليته، وقّيقياًم ات، ومستأنفات األحوال،املستجّد
الوصل بني الدراسات القرآنية والتأويل، هو وصل بني قطبني متكاملني، ال  إّن

من الدخول  ميكن ألحدمها أن يستغين عن اآلخر، فللوصول إىل معرفة ما، ال بّد
من و ،يف العملية التأويلية، وممارستها وفق الضوابط والشروط املعتربة. هذا من جهة

 عن دةمتعّد أسئلة يستجمع والتأويل القرآنيةعنوان الدراسات  فإّن ،جهة أخرى
 س،املؤّس النّص من اانطالًق املعرفة بناء يف التأويل وظيفية وعن بالوحي املعرفة عالقة

 هلذا اللحمة مبثابة تعّد اليت القياسية، واألنساق املرجعية باألطر املعرفة عالقة عن مّث
 .البناء

                                                 

 احلديث عن التأويل ال يستقيم دون احلديث عن أصوله، وأسسه، اليت من خالهلا وعربها يـتمّ  (0)
أوقات وفنيت فيه أعمال،  له ذلتالدخول يف العملية الفهمية لنصوص الوحي. وهو جمال قد ُب

ى حتتـاج  ي إىل يوم الناس هذا، كما تناثرت مباحثه وفصوله يف حقول معرفية شّتمنذ جيل التلّق
 إىل استقراء ومجع وترتيب، وكشف وبيان لوظيفيتها يف فهم الوحي.
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من هنا تأيت أمّهية استئناف النظر من أجل بناء علم أصول التأويل، وراهنيتها 
يف إطار جتريد مناهج االستمداد من الوحي املمّكنة من إطالق قدرات النّص 

واإلسهام يف تيسري التفسري، وإيصال العاملني املؤّسس لبناء احلضارة اإلنسانية، 
 هباديات الوحي وقيمه.

والراصد لألدبيات اخلاّصة بالدراسات التأويلية يلحظ كالًما كثرًيا حول 
مفهوم التأويل يف عالقته بباقي الدراسات القرآنية، وهذا أمر يعود إىل كون هذا 

ة خمتلفة. وإذا كان لفظ املوضوع تتجاذبه حقول معرفية متعّددة، وبيئات ثقافي
التفسري الذي ورد يف القرآن مّرة واحدة، يف االصطالح هو إزاحة املعىن املبهم عن 
النّص، وإفادة املعىن املقصود، وما يتعّلق باجلوانب العاّمة اليت تدور خارج النّص، 

ها من علم نزول اآلية وسورهتا وأقاصيصها، واإلشارات النازلة فيها، مّث ترتيب مّكيِّ
ومدنيِّها، وحمكمها ومتشاهبها، وناسخها ومنسوخها، وخاّصها وعاّمها، ومطلقها 

(، فإّن التأويل الذي 032، 8ومقّيدها وجمملها ومفّسرها )الزركشي، ال تاريخ: 
 خمتلٌف يف احلقيقة عن التفسري. (0)ورد يف القرآن الكرمي سبع عشرة مّرة
اء، من أقدمهم احلارث بن أسد ة من العلموقد انتبه إىل هذا املعطى ثّل

( الذي طرح املشكلة بشكٍل متكامل يف رسالتني؛ األوىل هـ834 )تبـي احملاس
. حيث نبَّه فهم القرآن، واألخرى ة العقل وحقيقة معناه واختالف الناس فيهمائّي

ا أّن مفرد التأويل الذي يرُد يف القرآن ستَّ مهلأّو أمرين اثنني:لى عبـي احملاس
أّن  امهوثاني ؛خمتلٌف يف احلقيقة عن التفسري، وهو يتناول املنظور العامَّ للقرآنمراٍت 

للنّص يقوم على ثالث خطوات: التفسري، واجلماعة  اًلب تعقُّالنهج التأويلي يتطّل
 بـي:لة، والقارئ. وهذه العمليات الثالث املترابطة يسّميها احملاسالعاقلة أو املتعّق
 (8)(.8101د، " )السّي"العقل عن اهلل

                                                 

 381ا تكـّون يف جمموعهـا   القرآن الكرمي من خالل اثين عشر اشتقاًقة )أول( يف وردت ماّد (0)
للفـظ التأويـل    نفسه ا، يقتصر الدرس منها على االشتقاقات املنتمية إىل اجملال املفهوميضًعمو

، واألوىل. انظر لونه(، واآلل، واألّوِغَية، وهي: التأويل، واملوئل، واألوَّل )بِصمّر 07الذي ورد 
)زمـّرد،   مفهوم التأويل يف القرآن الكرمي: دراسة مصطلحيةيف  تفصيل مواردها وحتليل داللتها

 (.وما بعدها 084: 8104
 (.488-418: 0928بـي، )احملاس العقل وفهم القرآن وللمزيد راجع (8)
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. الشامل املنظور: بالتأويل يعينبـي احملاس أّن أساًسا هنا نالحظ أن وينبغي
. املتعقِّلة اجلماعة عن ينفصل ال لذلك وهو فرًدا، جوهًرا وليس غريزًة العقل ويعترب
 ويعيد القرآين النصَّ يتلّقى وهو باالعتبار مجيًعا األمور هذه يأخذ أن القارئ وعلى
 .(8101)السّيد،  قراءته

 على مقصور: "التفسري قوله القشريي نصربـي أ عن السيوطّي ونقل
، 3: 0973" )السيوطي، االستنباط على مقصور والتأويل واالتِّباع، السماع،

 وظهر وضح ما خالل من اخلطاب معاين من العلماء استنبطه ما فالتأويل" ؛(022
 هذه النظر ووجهة (،022، 3 :0973" )السيوطي، للنّص املفّسرين جهود من

 تفسري مثَّ النّص، فهم مرحلة: ثالث مراحل جيتاز النصِّ من االستمداد كون تؤيِّد
 .التطبيق مثَّ النصِّ،

 املباحث عناوين جبالء ظهرُت السيوطي، إتقان أو الزركشي، برهان يف ونظرة
 رتعّب مباحث وهي متعاقبة؛ قرون طوال التفسري راتمقّر هبا تاهتّم اليت والقضايا
 .التأويلي الدرس حساب على التفسريي بالدرس البالغ االهتمام عن تفاصيلها

 من هماأّن ًةخاّص ،اخلصوص هذا يف املنقول التراث حجم عن الَعَلمان يكشفو
 ّدَعُي الذي ،القرآن علوم يف اإلتقان عناوين ومبراجعة اهلجري، التاسع القرن أعالم
 .ذكره سبق ما تأكيد يف واضحة جندها ،الربهان من أوسع

ى عن التفسري، وعن نظرية املعىن يكون مبنًألن فحديثنا عن التأويل  ،هنا من
يف البالغة العربية، وعن أصول االستدالل، وقواعد االستنباط، وضوابط الفهم، 
ومناهج التنزيل، من الناحية الفقهية، أو املقاصدية، أو النحوية، أو البالغية، أو 

ة ا، وسّنا كرمًيما له صلة باالستمداد من الوحي، قرآًن وكّل .ة، أو الكونية..األدبي
 نبوية شريفة.

أن يستحضر  ولكي يثمر التأويل املعاين البديعة، واملقاصد البعيدة، ال بّد
ا ل مجلة املقتضيات والضوابط العلمية، وهي مقتضيات وضوابط نازعة مّماملؤوِّ
أهلية العامل، وكيفية استفادة األصويل يف اجملال األصويل، ره العلماء يف عناصر سّط

ث يف جمال احلديث، والفقيه يف اجملال الفقهي، واملفّسر يف جمال التفسري، واحملّد
 واللغوي يف اجملال اللغوي، والبالغي يف اجملال البالغي، والبياين يف اجملال البياين...
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القرآين، به حتيا،  ا بدراسات النّصا وثيًقاًطها ترتبط ارتبهذه اجملاالت كّل إخل؛ ألّن
 ومنه تغرف، وإليه تؤول.

تربز حمورية األصول والقواعد والضوابط اليت حيتاجها املشتغل  وهكذا
، وهي موضوعات سبق اًلا وتنزي، وفهًماًلا واستدالبالدراسات القرآنية استنباًط

"أصول  ـب ة، وهي بعض ما غدا يعرف حديًثاكتب خاّص اقت إليهوتطّر
 الغزايل عندى "قانون التأويل" التفسري"، أو "أصول التأويل" أو ما كان يسّم

 فخر دويؤّك (8)،(ـه834 املعافري )تبـي وتلميذه ابن العر (0)(ـه818 )ت
 يف التأويل قانون عن الغزايل مهقّد الذي نفسه رالتصّو( هـ212 )ت الرازي الدين
  .األصول دراية يف العقولهناية  كتابه

 اهامّس للتأويل ةعاّم نظرية( هـ898 وصاغ أبو الوليد ابن رشد احلفيد )ت
 دحّد كما التأويل، قواعد وضع يف اجتهد حيث (4)؛"يـالعرب التأويل"قانون 

 هلم يكشف الذين آخر ىمبعًن أو التأويل، هذا نتيجة عن هلم يكشف الذين أولئك
 (3).الديين للنّص الظاهري املعىن وراء املستترة الباطنية احلقائق عن

قوانني " قواعده تسمية يف( ـه242 )ت املراكشي احلرايل احلسن أبو وأبدع
القواعد  (، أوـه702 حسب تسمية الطويف )ت علم التفسريأو  (8)،"القرآن فهم

 (.ـه782 حسب ابن تيمية )تالكّلية 
هـ( جمتهًدا وكاشًفا لالمتدادات التأويلية 791وبرز اإلمام الشاطبـي )ت 

لنظرية املقاصد يف عالقة هلا بعلم األصول، فأبدع وأقنع، ومّد الدراسات القرآنية 
                                                 

مة العلماء الذين وضعوا قانوًنـا للتأويـل،   ( يف مقّدهـ818 يأيت اإلمام أبو حامد الغزايل )ت (0)
بني اإلسـالم  فيصل التفرقة ، ويف كتاب آخر هو قانون التأويلوذلك يف رسالة له حتمل عنوان 

 .والزندقة
ه مل يكن حمصـوًرا مبوضـوع   . غري أّنقانون التأويل هو نفسه املركببا كتاًببـي ف ابن العرأّل (8)

ها مبناهج تفسري القرآن وفهمـه، مـع   صل كّلى، تّتما كان تأليفه جامًعا لعلوم شّتالتأويل، وإّن
 .استطراد كثري من املعارف واحلقائق الدينية

)ابـن رشـد احلفيـد،     ي"ـه على "قانون التأويل العرباه بأّند تأويله الذي تبّنوصف ابن رش (4)
0974 :92.) 

 (.082-087: 0928)اخلضريي،  ر ابن رشد يف فلسفة العصور الوسطىأّث (3)
 .التوشية والتوفية، وعروة املفتاح، ومفتاح الباب املقفل لفهم القرآن املنزل يف رسائله (8)
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انفتاًحا علميًّا، وقّوة منهجيًّة يف الفهم واالستنباط واالستدالل، مكسًبا هلا انفتاًحا 
 فريًدا.

ويل له أوثق الصلة بالدراسات القرآنية، كما هي إّن مركب أصول التأ
متعارف عليها بني الباحثني ومجيع املعارف والعلوم اليت كدحت أجيال األّمة يف 
إعداد مقّرراهتا يف جماالت االستمداد من الوحي، مبا فيها علم التفسري وما يرتبط به 

ه، وعلم من مقاربات واّتجاهات، وعلم الفقه، وأصوله، وقواعده، ومقاصد
الكّليات، وعلم املصطلح، وعلم املفاهيم، وما يرتبط بلسان القرآن الكرمي، 
وبالغته، وسياقاته، ومقاماته، وإعجازه، وإعرابه، ومعانيه اللغوية، وتناسبات مجله، 
وفواصل آيه، وارتباطات سوره، وهي باملناسبة علوم ومعارف حتتاج إىل إعادة 

 تفعيل، وتتميم.
رمي يقّدم بناًء معرفيًّا متناسًقا يقوم على االّتساق والتكامل بني إّن القرآن الك

ظواهر الكون وحقائق اإلنسان وغاية الوجود. ولئن كانت املعرفة قبل نزول القرآن 
اجمليد أمًرا توّلده العقول يف نظر الناس، فإّنه مع نزول القرآن اجمليد أصبحت هذه 

إىل البصائر ﴿َهَذا َبَصاِئُر ِللنَّاِس َوُهًدى العقول تعقل ما تستكشفه من خالل النظر 
(، وإىل اآليات املوجودة يف اآلفاق 09: 38َوَرْحَمٌة ِلَقْوٍم ُيوِقُنوَن﴾ )سورة اجلاثية، 

ويف األنفس ﴿َسُنِريِهْم آَياِتَنا ِفي اْلآَفاِق َوِفي َأْنُفِسِهْم َحتَّى َيَتَبيََّن َلُهْم َأنَُّه اْلَحقُّ َأَوَلْم 
(. وهذا املنهج 88: 30ِف ِبَربَِّك َأنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد﴾ )سورة فّصلت، َيْك

الذي يبدو لرّبانيته متفهَّما وُمدَرًكا من قبل اإلنسان، كان له أثره العميق يف 
إحداث جمموعة من القطائع مع املناهج املعرفية اليت كانت سائدة قبل نزول القرآن 

 الكرمي.
ِجماع ما ميكن أن نستخلصه من كتِب من تناول هذا األمر  والتأويل يف

ومقوالهتم ومتييزهم هو العبور بالنّص إىل الواقع، والعبور من النّص إىل الواقع، 
وعملية العبور هذه تقتضي مجلة من األدوات، وقسم منها يتعّلق هبذا النّص، 

ع الذي سوف ُيْعَبر إليه وبوجوب املعرفة هبذا النّص اخلامت، وقسم آخر يتعّلق بالواق
هبذا النّص ومن هذا النّص، واملعرفة بتالفيف هذا الواقع وتضاريسه ومسالكه إنساًنا 

 (.028: 8104وعمراًنا )عبادي، 
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وإذا مل تكن هناك قوانني تؤّطر عملية التأويل حني يتّم العبور من جمّرد 
مرادًفا للتفسري، أو مماثاًل له، أو شبيًها له إىل اعتباره إجراًء  - أي التأويل - كونه

 وتنزياًل وجتسيًدا يف خمتلف السياقات اإلنسانية والعمرانية.
وهذا النظر إىل التأويل باعتباره هذا الضرب من الكسب التنزيلي جيعله 

يف املتح  يتجاوز االحنباس يف علم واحد، بل ينداح حنو علوم كثرية، ويصبح التضافر
واالستمداد من هذه العلوم مجيعها الزًما وضرورة يف غري اقتصار على علوم 
اللسان، أو على علوم األصول، أو على علوم الفروع؛ وإّنما يصبح هذا املتح الزًما 

 من هذه العلوم كّلها مجيًعا.
ا عّبر وكم - إّن واقعنا اليوم، واقٌع َتْمُثُل وتتجّسد فيه هذه الصور، ألّننا نرى

ذلك األستاذ الدكتور أمحد عبادي يف عديد حماضراته، وكتبه،  نويعّبر ع
تضاربات يف التأويل، أي حماولة َرْوم العبور بالنّص ومن النّص إىل  - ومقاالته

وإن كانت يف فضائنا  - الواقع، ونرى أّن املرجعيات اليت ُتَشّكل خلفية هذا العبور
النّص املؤطِّر، كتاًبا وسّنة، فإّن أضرب الفهم ترجع كّلها إىل هذا  - اإلسالمي

ولذلك ُكّلف مجلٌة من علمائنا بالكتابة  .وأضرب التفكيك خمتلفة، ليست موّحدة
عن قوانني التأويل، كما مّر معنا، قانون التأويل، أو عن ميالد التأويل، وعًيا منهم 

ي بشكل كاٍف وضاٍف، بأّن هذه العملية ال بّد من أن يتّم تأطريها املعريف والعلم
 حّتى ال يبقى اجملال أمام كّل من أراد أن يقول ما أراد.

إّن استحضار هذه املعطيات املنهجية ميّهد لبلورة منزلة جديدة تقوم على إعادة 
االعتبار للسمة األساسية للقرآن الكرمي؛ وهي أّنه كتاب هداية، وأّنه كتاب مفتوح، 

رؤية للعامل وللحياة واألحياء قادرة على إكساب  قادر على العطاء، حيمل يف طّياته
ومدخل ذلك هو التأويل باعتباره تفسرًيا للعامل، وكاشًفا  .البشرية رشدها وصالحها

ممتدًّا حرًّا ديناميًّا حيًّا ألنوار الوحي وهادياته، وهو مّتصل بغزارة املعىن، مّما حيّتم تبّني 
وحي ومقاصده يف الوجود الكوين مفهوٍم استخاليف للتأويل موزون مبنطق ال

 واإلنساين. وهذا بال شك يستوجب خطوات منهجية ومعرفية، أمّهها:
نت كتب األصول، ؛ وقد قّنضبط آليات القراءة التفسريية والتأويلية :اًلأّو

والتفسري آليات القراءة التفسريية والتأويلية ومعايريها من خالل الضوابط الكفيلة 
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" والفهم عنه، واستثمار معناه، عن طريق الغوص يف أعماق "النّص ـباالرتباط ب
أنواع العالقات اليت تقوم  ا لكّل" رصًد" و"داللة معقول النّصالداللة "داللة النّص

 بني اللفظ واملعىن.
؛ وذلك من خالل ضبط أوجه والسياق ا: ضبط التفاعل بني النّصثانًي

أنواعه وأقسامه )السياق املقامي، العالقة بني التأويل ومقتضيات السياق، مبختلف 
جاهات، ي، والسياق الثقايف، والسياق الكوين املعاصر( مع رصد االّتوالسياق النّص

 وحبث املفاهيم.
؛ بغية الدفع بالقارئ حنو أفق ا: حتويل القراءة من احلرفية إىل املقاصديةثالًث

واخلفاء،  تأويلي أرحب، ال يقتصر فيه على منطق اخلصوص والعموم، والظهور
ر القرآن الكرمي، وكذا ل فهم الشريعة وتدّبّوخيوغريها من اآلليات، بقدر ما 

االنفتاح على حتقيق عاملية الكتاب اخلامت، وإظهار رؤيته الكونية الكّلية للعامل. ومن 
االعتبار للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ  دت كّليات الفقه اإلسالمي أّنهنا أّك
م، وتفسري كالمه مبا تأويل ال َيقصد به صاحبه بيان مراد املتكّل كّل وأّن ،واملباين

ل على من تأّو يعرف به مراده، وعلى الوجه الذي به يعرف مراده، فصاحبه كاذٌب
 (.08، 0: 0990)ابن تيمية،  كالمه

ومن مّث كان من ضوابط الكلمة من أهل الدراسات القرآنية عند قراءة 
 نصوص الوحي:

كالصورة الواحدة، حبسب ما ثبت من كّلياهتا  "أن تؤخذ الشريعة
ها، ومطلقها احملمول ب على خاّصها املرّتبة عليها، وعاّموجزئياهتا املرّت

 نها، إىل ما سوى ذلك من مناحيها...دها، وجمملها املفّسر مببّيعلى مقّي
واحدة خيدم بعضها بعًضا  الشريعة صورًة ُرتصوُّ ،وشأن الراسخني

 دليٍل ما، أّي دليٍل أخُذ ،وشأن مبتغي املتشاهبات ..كأعضاء اإلنسان.
 ".ي أو جزئي..ما يعارضه من كّل ا، وإن كان مّثكان، عفًوا وأخًذا أّوليًّ

 .(80-81، 8: 8111 بـي،)الشاط
؛ من خالل التفريق بني التأويل ا: إعادة حتديد أسس التأويل وأهدافهرابًع

التأويل ضروري لتفعيل  بذلك خنلص إىل أّني )القراءة، التحويل إىل واقع(. ووالتلّق
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وِحكم األحكام، وهي املساحة  ه يشتمل على قيم النّصزمان؛ ألّن يف كّل النّص
 ك فيها العقل اإلنساين.اليت يتحّر

ة، ختم النبّو من ؛دات املنهجية القرآنيةواحملّد ا: استثمار طاقات النّصخامًس
والوحدة البنائية، واجلمع بني القراءتني،  عربية القرآن الكرمي، وعاملية الرسالة،و

 .واهليمنة والتصديق، وإطالقية القرآن الكرمي
 مراحله خمتلف يف للتأويل يديولوجياأل التوظيف أشكال رصد: اسادًس

ليات العربية اإلسالمية، والغربية، واملعاصرة، مع حماولة الكشف ييف التأو ؛التارخيية
العلمي يف خمتلف أشكال التوظيفات اليت عن مدى حضور مقتضيات النظر 

يديولوجي للتراث، والتأويل اصطبغت هبا العمليات التأويلية )التأويل والتوظيف األ
بات املواضعات اللغوية، والتأويل واهلرمنوطيقيا، ومفهوم القطيعة، والتأويل ومتطّل

ات الفهم، دية القراءة، والتأويل والترمجة: مقاربات آلليوآليات التأويل وتعّد
 الجتهاد، وقانون التأويل(.اوالتأويل و

 خاتمةال
 متكاملة دروب سّتةة الدراسات القرآنية ه ينفتح حني طرح قضّياخلتام، إّن ويف

 :التفكري من

ِإنَّ هََٰذا ﴿فينطلق من يقينيات الوحي ذاهتا، إذ يقول اهلل عز وجل:  ،لا األّوفأّم
(، وحاُل املسلمني اليوم 9: 07، سراءاإلسورة ) ﴾َأْقَوُماْلُقْرآَن َيْهِدي ِللَِّتي ِهَي 

ا وجود اختالل منهجي ومنهاجي يف التعاطي ليست باليت هي أقوم؛ مّما يفيد حتًم
 ا حيتاج إىل كشف وحترير.مّم ،مع الوحي واالستمداد منه علميًّا وعمليًّا

ها، وحترير هاوضبط واملعارف املناهج سالمة على فينبين ،الثاين الدرب اوأّم
 مراجعات مسارات فتح يستدعي امّم الوحي، من االستمداد حبسبها يتّم اليت وهي

 خالأ وال وجتديدها، التيسري علوم بناء مسرية الستئناف رصينة عاملة واستدراكات
 .ذلك على لالنكباب وأوفقها املناسبات أمثل من اّلإ املباركة املناسبة هذه

ل ا يتمّثا دينيًّة واجًبمّث حني ننعم النظر نرى جبالء أّننا فإّن ،الثالث الدرب اوأّم
الذي يقول فيه:   ر عنه حديث رسول اهلل، وهو الذي يعّبيف التجديد املستمّر
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خلف عدوله، ينفون عنه حتريف الغالني وانتحال املبطلني  "حيمل هذا العلم من كّل
 هذه يف التيسري علوم يف فالتجديد. (والبيهقي أمحد اإلمام رواه)" اجلاهلنيوتأويل 
 الوظيفة هذه أّن جند ناأّن غري العلماء، من األمانة أهل على فريضة أمٌر كّلها املناحي

 الكرمي النّص هذا ذلك على حيّض كما الكفاية وجه على هبا القيام يف ُيستمّر مل
 من اانطالًق اداهتوحمّد القرآنية الدراسات أصول لتجريد هنضة يقتضي مّما. ..وأمثاله
 تضيق ىحّت الزمن عرب يتكامل برهاين جبالٍء وتوضيحها وبنائها، س،املؤّس املصدر
 .والغموض االلتباس جماالت
 يف تراثنا َنْظم إعادةإىل  ةاملاّس احلاجة يف لفيتمّث ،الرابع الدرب اأّمو

 مبارك فاإلرث واملبىن؛ املعىن متعقَّل املتناول سهل يكون ىحّت القرآنية، الدراسات
 مبنهج األحيان أغلب يف معه التعامل شيوع نرى أن املؤسف ومن وواسع، وغيّن

 .فقط والسرد كوالترّب والترداد االستظهار
ياته، وعلى ضوء الوعي بالسياق مبختلف أبعاده وجتّل ،اخلامس الدرب اأّمو

القرآنية ل الدراسات ا يف مرحلة تشّكبلورة وعي منهاجي يضرب جبذوره عميًق
نبوية صحيحة، وينفتح بشكل راشد  ًةا وسّنا جميًدس كتاًباملؤّس على هدي النّص

 ومستوعب على الكسب اإلنساين يف خمتلف مناحي املنهاجيات املعاصرة.
ق فيمكن تلخيصه يف السؤال اآليت: كيف ميكن أن حنّق ،السادس الدرب اأّمو

 وظيفية، والفاعلية؟النقلة من هذه احلالة إىل حالة االعتبار، وال
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 المصادر والمراجع

 )مرتبة حسب تواريخ وفيات أصحابها( المصادر
. حسني القوتلي ؛ حتقيقالعقل وفهم القرآن م(.287هـ/834 أسد )تاحلارث بن  بـي،احملاس

 م.0928دار الفكر،  ؛دار الكنديالطبعة الثالثة. إربد؛ بريوت، 
 ،"التنبيه على فضل علوم القرآن" .(م0102هـ/312 ت) احلسن بن حمّمد بو القاسمأالنيسابوري، 

 .م(0922ـ/ه0319) 3، 07 ة املوردجمّل يف

فصل املقال وتقرير ما بني  (.م0092هـ/898 تحمّمد بن أمحد ) الوليد أبوابن رشد احلفيد، 
 م.0974، دار املشرقبريوت،  .صالالشريعة واحلكمة من االّت

؛ حتقيق حممد رشاد درء تعارض العقل والنقل(. 782/0482 )تابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم 
 .م0990سامل. الطبعة الثانية. الرياض، جامعة اإلمام حمّمد سعود، 

؛ شرح املوافقات يف أصول الشريعة م(.0422/ـه791 أبو إسحاق إبراهيم بن موسى )ت بـي،الشاط
 .م0990/هـ0300كتب العلمية، وتعليق الشيخ عبد اهلل دراز. الطبعة األوىل. بريوت، دار ال

 م.8111/هـ0380دار احلديث،  ،القاهرة . الطبعة األوىل.د إبراهيمحتقيق سّي؛ االعتصام .-----
 ّمدحتقيق حم ؛الربهان يف علوم القرآن م(.0498هـ/793 حمّمد بن هبادر )ت بدر الدين ،الزركشي

 ال تاريخ. دار التراث، . القاهرة،أبو الفضل إبراهيم
أبو  حمّمدحتقيق  ؛اإلتقان يف علوم القرآن(. م0818هـ/900 ت)عبد الرمحن  السيوطي، جالل الدين

 .م0973ة للكتاب، اهليئة املصرية العاّم . القاهرة،الطبعة الرابعة. الفضل إبراهيم

 المراجع
برانت، . فاس، آنفو احلديثية امُلَعرَّفة مشروع املعجم التارخيي للمصطلحاتالبوشيخي، الشاهد. 

 .م8119
، دار الثقافة للنشر القاهرة. أثر ابن رشد يف فلسفة العصور الوسطىاخلضريي، زينب حممود. 

 .م0928والتوزيع، 
مركز الدراسات القرآنية . الرباط، مفهوم التأويل يف القرآن الكرمي: دراسة مصطلحية .فريدةزمّرد، 

 .م8104دية للعلماء بالرباط، بالرابطة احملّم
م( يف رسالتيه: 287/هـ834بني التنزيل والتأويل: منهج احلارث احملاسبـي )" .، رضواندالسّي

. الرباط، مدارك، : أزمة منهج أم أزمة تنزيل؟ةالعلوم اإلسالمي يف ،"العقل، وفهم القرآن
 م.8100
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 07 التسامح ةجمّل يف ،"جوانب من الدراسات القرآنّية احلديثة واملعاصرة يف الغرب". -----
 م(.8117)

. الطبعة األوىل. القاهرة، الوحي واإلنسان: حنو استئناف التعامل املنهاجي مع الوحيعبادي، أمحد. 
 م.8104دار النيل املصرية، 
متها أعمال الندوة العلمية اليت نّظ :سؤال املرجعية ومقتضيات السياق ،التأويلعبادي، أمحد وآخرون. 

 ،مطبعة املعارف اجلديدة . الطبعة األوىل. الرباط،م8104يونيو  87-82 دية للعلماءالرابطة احملّم
 م.8103



 



 الخامس الفصل

 سالميةاإل راساتالتصّوف في الد مستقبل
 الحكيم سعاد

نافذة  ا:مًع نافذتني من إليه أنظر أن علّي ويفرض متشابك العنوان هذا إّن
ال يتعّلق فقط باختصاص علمي  هألّن ، وذلكةالتصّوف ونافذة الدراسات اإلسالمي

ومن مّث يتعّين على الباحث توصيف واقعه يف اجلامعات  .مستقّل هو التصّوف
واملنعطفات  ياتالتحّداإللفات إىل  مّث مستقبله، الستشراف ةومعاهد العلوم الديني

واإلمكانات الثَّاوية فيه. ولكّنه عنوان يتعّلق مبستقبل هذا االختصاص العلمي ضمن 
 .ةمنظومة الدراسات اإلسالمي

التشابك بني التصّوف والدراسات اإلسالمية يلزمين بأن أنطلق بتفكريي  هذا
جدت استناًدا من النظر يف واقع الدراسات اإلسالمية قبل إدماج التصّوف فيه. فو

إىل ممارسيت للتعليم اجلامعي ومشاركيت يف وضع الربامج واملناهج ومشاركيت 
إىل  تصل ٍةملّدبـي بالعديد من املؤمترات وورشات العمل يف لبنان والعامل العر

 اجلامعات يف اليوم عليه هي ما على - ةأّن الدراسات اإلسالمي ،اعاًم األربعني
 لكّل حيث جامع، إطار دون ةمتجاور ختصاصاتا قطع عن عبارة - واملعاهد

 فكري وخطابه وتصّوراته وتارخيه اخلاّص.ال ونظامه ومصطلحه لغته منها اختصاص
ف مستقبل يف الدراسات اإلسالمية، حنتاج إىل أجل أن يكون للتصّو ومن

تغيري يف بنيات فكرنا اإلسالمي. إذ ال يكفي أن نضع خمتلف االختصاصات الواحد 
اآلخر، ألّنها لن تترابط وتتشابك بتلقائية، ولكن يتعّين علينا أن نبدع فكًرا جبانب 

 - يربط املعارف الناجتة من االختصاصات املختلفة، ويسمح لنا بدراسة ظاهرة ما
ات خمتلفة، وأن نبدع تصّورات جديدة يثمن نوافذ عديدة وحي - أو موضوع ما

 ميةسالاإل ساتراالدفي ّوف التص بلمستق
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احلدود فيما بني االختصاصات. وأظّن متّكننا من فهم التعقيد والتشابك بعد سقوط 
أّن اخلزانة الصوفية غنّية بإمكانات مفتوحة على استنباطات جديدة تساعد يف هذا 

 السياق.
 سيادة من اليوم عليه حنن ماإىل  االختصاصات بني احلدود هذه أوصلتنا لقد

 لىع - اتقريًب - واحد واختصاٍص واحد كفكٍر ةفقهيال ةفقهي والعقالنيال الفكر
 أقول وال. ةوعلى اجملامع العلمية اإلسالمي ةالفكر اإلسالمي وعلى املؤّسسة الديني

 هي علومه وإىل إليه واحلاجة الضروري العلم هو الفقه ألّن قد،الن باب من ذلك
ة ومطلب لكّل اليوم هو حاجة علمي جتديد الفكر الفقهي وألّن احلاجات، أوىل

 مسلم.
 اختصاص يف فصّوبعزهلا للت ةالدراسات اإلسالمي: ماذا ختسر والسؤال

 فكريبتهميشها للمعني الصويف يف ورشات الت ةدينيال املؤّسسة ختسر وماذا مغلق؟
 أو ة،وعاملي ةا وملتبًسا يف آفاق حمّليمفرًد ينطلق - اعلميًّ - وبتركه دبري،والت

 الصوفية؟ رقالط ملؤّسسات - اعمليًّ - بتركه
 خّطة" بوضع فّكرللت وتدفعنا الصويف، الفضاءإىل  كّلها تقودنا كثرية أسئلة

لدمج التصّوف بالدراسات اإلسالمية، وللكشف عن بعض كنوزه  متواضعةعمل" 
 اليت تتزايد احلاجة إليها كّل يوم، علميًّا وإنسانيًّا.

الصويف  الداخلإىل  فيه لتفتل أورقيت على قسمني: القسم األّو وأجعل
 حال يف ةهة، ولبيان إمكانات تطويره للدراسات اإلسالميإلعادة صياغته من ج

عّدة لدمج التصّوف يف  حماور أقترح الثاين القسم ويف. ثانية جهة من فيها ُأدمج
 .ةمنظومة الدراسات اإلسالمي

 واإلمكانات ياتالداخل الصوفي: التحدّ : اًل أوّ 
 ةنرّكز يف هذه الورقة على عملية دمج التصّوف يف الدراسات اإلسالمي ناإّن

 املواّد من غريها جانبوليس فقط على عملية إدراج التصّوف كماّدة علمية إىل 
عملية الدمج أن ننظر يف واقع  بتتطّل لذلك. ةاملثبتة يف الدراسات اإلسالمي

عريف من إضافة إىل امل احلقل هذا مهالتصّوف والدراسات الصوفية وما ميكن أن يقّد
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 انطالقة لتشّك أن نأمل حماور، أربعة على التفكُّر وجنعل. ةالدراسات اإلسالمي
 عملية الدمج.ل

 مستقال   اإسالمي   اعلمً باعتباره تأصيل التصّوف  -1
الوجود الصويف املستقّل بدأ بالظهور يف جمتمعات اإلسالم يف مدينة البصرة  إّن

( ـه001 )ت البصري احلسن مع الثاين، وبدايات اهلجري لالقرن األّويف هنايات 
 وتعاليم ةعلى صيغة جتربة شخصي ظّل هأّن اّل(. إـه021 ومع رابعة العدوية )ت

 يستقّل ومل الدنيا، يف واجلشع واألهواء الشهوات من وتزكيتها النفس لتصفية
 بغداد يف اّلونظامه املعريف إله موضوعه ومصطلحه ومناهجه  اإسالميًّ اعلًم باعتباره

 (.ـه897 )ت البغدادي اجلنيد ومع اهلجري الثالث القرن يف
داود بـي احملّدثني وشيوخهم أمثال البخاري ومسلم وأ َةاجلنيد أئّم عاصر

على اثنني من كرباء عصره مها: األّول،  - اصوفيًّ - وتتلمذ والترمذي وابن ماجه.
م( الزاهد املتكّلم الفقيه، وهو أّول من دّون 287/ـه834 )تبـي احلارث احملاس

 حلقوق الرعاية كتابالكتب يف علوم الصوفية وترك العديد من املؤّلفات أمّهها: 
. والثاين، هو سرّي السقطي الوصايا وكتاب ،التوّهم وكتاب ،اهلل

م(، وهو خال اجلنيد، توّلى رعايته منذ سّن الطفولة واالهتمام 228/ـه880 )ت
صوفية. وكان صاحب جماهدات عالية ومتمّكًنا من التربية اإلسالمية  بيته تربيًةبتر

 على النهج الصويف.
 زمن يف ؛رجاالته كبار ظهور زمن يف ،اجلنيد يف عصر هنضة التصّوف عاش

م(، 294/ـه879 )ت ازسعيد اخلّربـي (، وأم943/ـه488 )ت النّساج خري
م(، 988/ـه419 )ت جاّلواحلم(، 918/ـه891ومسنون احملّب )ت حنو 

م(، ورومي 917/ـه898احلسني النوري )بـي م(، وأ938/ـه443والشبلي )
م(، 273/ـه820يزيد البسطامي )بـي م(، وأ908/ـه414 بن أمحد )ت

 املالمتية شيخ ارم(، ومحدون القّص292/ـه824وسهل التستري )
م(، 914/ـه890م(، وإبراهيم اخلّواص )تويف بالرّي عام 223/ـه870 )ت

م( وزوجته 283ـ/ه831أو  م233ـ/ه841 احلواري )تبـي وأمحد بن أ
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بـي م(، وأ289/ـه838 العابدة رابعة بنت إمساعيل، وذي النون املصري )ت
 .م( وغريهم كثري220/ـه837 )تبـي سعيد بن األعرا

وتدوين املعارف،  ةيف زمن تكّون العلوم اإلسالمي ،اعلميًّ اجمليد العصر ذاك يف
 العلم: هو ،ساهم اجلنيد يف بناء علم إسالمي مستقّل عن غريه من علوم اإلسالم

على عالقة التصّوف بالفقه منذ البدايات وعلى  ناّليد بأمرين وننّوه. الصويف
 استقالل التصّوف مع اجلنيد البغدادي:

 باإلهلامات َثّم ومن واجملاهدات بالرياضات يكتف مل اجلنيد إّنل األّو األمر
ثور الفقيه بـي بالتعلُّم على أ ةفقهيال العلوم اكتسب بل الصوفية والفتوحات العلمية

. سنة عشرين ابن وهو حبضوره حلقته يف ُيفيت وكان فتاء،الشافعي، وبلغ مرتبة اإل
 من بالتعّلم إاّل ُيحّصل ال الذي الضروري العلم حتصيل عن اجلنيد يستغِن مل إذن،
على كون الصويف ال يستغين بالتصّوف عن علم  يدّل وهذا. الفقه علم وهو ،معاِل

 التصّوف والفقه متالزمان وينتج عن افتراقهما خلل يف احلقلني مًعا. الفقه، وعلى أّن
 سرّي يهومرّب أستاذه رأى العمر، من الثالثني اجلنيد بلغ عندماالثاين  األمر
 كانت وقد. ةيس وإلدارة حلقة علم عاّمللجلوس للتدر اًلمؤّه أصبح هالسقطي أّن

 سةاملؤّس هو فاملسجد املساجد، يف ُتقام اجلنيد زمنإىل  ةالعاّم التدريس جمالس
 هي املسجد عن ةمستقّل بغداد يف تمدرسة ُأنشئ لأّو ألّن الوحيدة، ةالعاّم العلمية
م( 0122/ـه389)عام  القعدة ذي من العاشر يف ذلك وكان النظامية، املدرسة

 .القرن ونصف قرن من بأكثر اجلنيد وفاة بعدأي 
 ملا على الفقه واحلديث وعلوم القرآن، أي وقًف املسجد يف التدريس كان كما

 أو ةخاّص حلقات يف جمالسهم كانت بل املساجد، يف جمالس للصوفية تكن
 للتدريس جلس صويف لاجلنيد هو أّو لعّل. ومن هنا، منازهلمإىل  باّلالط يقصدهم

مساجد بغداد وهو جامع املنصور )سعد،  أهّم من ُيعّد مسجد يف ةعاّم حلقة يف
0924 :083.)(0) 

 من مونجملسه علماء ومتعّل اجلنيد قعد للكالم، أمَّ أّن الناس يف انتشر وعندما
 لكم: "رأيت املعتزيلبـي الكع القاسم أبو يقول. واالختصاصات االهتمامات ةكاّف

                                                 
 البغدادي وياقوت وابن الندمي.ينقل عن اخلطيب  (0)
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د، ما رأت عيناي مثله، كان الَكَتبة حيضرونه ُيقال له اجلنيد بن حمّم ا ببغداد،شيًخ
 وكالمه ملعانيه، مونواملتكّل لفصاحته، والشعراء كالمه، ةأللفاظه، والفالسفة لدّق

؛ ابن العماد، ال تاريخ: 834، 7)اخلطيب البغدادي، ال تاريخ:  "فهمهم عن ناٍء
خصوصية اخلطاب الصويف، وانفتاحه  راءىتتبـي . ومن كالم الكع(889، 8

 .عّدة ةعلى حقول معرفي
ومع جلوس اجلنيد للتدريس يف حلقة عاّمة يف املسجد، وانفتاح جملسه على 
أصحاب اختصاصات علمية متنّوعة، ظهر بوضوح أّن العلم الصويف ليس كغريه 

حني من علوم اإلسالم من حيث إنتاج املعرفة فيه ومن حيث موضوعه أيًضا. فعلى 
أّن العلوم اإلسالمية كاّفة تعتمد على التعّلم والتعليم يف حتصيلها، جند العلم الصويف 
يؤّكد على أّنه من جنس اإلهلام الرّباين. وقد ظهر ذلك مع اجلنيد البغدادي، حيث 
حتكي الرواية أّن عبد اهلل بن سعيد بن ُكاّلب كان يصّنف الطوائف والفرق ويدّون 

ه: أنت تتكّلم على كالم كّل أحد، فهاهنا رجل ُيقال له اجلنيد، معتقداهتم، فقيل ل
فانظر هل تعترض عليه. فحضر حلقته وسأله عن التوحيد، فأجابه، فتحّير عبد اهلل 
وقال: َأِعْد علّي ما قلَت. فأعاده ولكن ال بالعبارة نفسها. فقال عبد اهلل: هذا شيء 

ده بعبارة أخرى. فقال عبد اهلل: ليس آخر مل أحفظه، فأعده علّي مّرًة أخرى. فأعا
ميكنين حفظ ما تقول فأْمِله علينا. فقال اجلنيد: إن كنُت أجريه فأنا أمليه )اليافعي، 

لو أّن العلم الذي أتكّلم به »ويف مناسبة أخرى يقول اجلنيد:  (0)(.81ال تاريخ: 
: 8118عن: احلكيم،  )نقاًل« من عندي َلَفِنَي. ولكّنه من حقٍّ َبَدا، وإىل احلّق يعود

(، وسئل مّرًة: من أين استفدت هذا العلم؟ فقال: من جلوسي بني يدي اهلل 074
تعاىل ثالثني سنة حتت تلك الدرجة. وأومأ إىل درجة يف داره )نقاًل عن: احلكيم، 

(. وهذه العبارات تعين أّن اجلنيد ال يتكّلم عن علم مستفاد من الكتب 48: 8118
ولكّن اهلل تعاىل هو الذي جيري هذه العبارات على قلبه فينطق هبا  أو من معّلٍم بشر،

 لسانه.
إذن مع اجلنيد ظهرت خصوصية نظرية املعرفة الصوفية واستقّلت بأدواهتا 

 [أي العلم اإلهلامي]علُمنا »ومناهجها ضمن ضوابط وأصول. يقول اجلنيد: 
                                                 

 (.077: 8118احلكيم، نقاًل عن: ) والبن سريج مع اجلنيد حكاية مشاهبة (0)
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ب احلديث، ومل يتفّقه، ال مضبوٌط بالكتاب والسُّّنة. ومن مل حيفظ القرآن، ومل يكت
 .(0)(088، 01: 0942)األصبهاين، « ُيْقتدى به

ومن االّطالع على نصوص اجلنيد البغدادي كاملًة يّتضح لنا أّن الصويف هو 
وأّن هذا القرب العايل «. وليًّا هلل»يسعى ألن يكون والذي يسعى للقرب اإلهلي، 

جوٌد وَوْهٌب من اهلل تعاىل؛ فاهلل  أو هذه الوالية ال ُتنال مبجهود اإلنسان بل هي
تعاىل هو الذي خيتار أولياءه. وهذا ال يعين إسقاط اجلهد اإلنساين، بل اإلنسان 
يسعى عرب مسريِة تزكيٍة وتصفيٍة وختلٍُّق وحتقٍُّق ألن يتعّرض لنفحات الوهب اإلهلي 

الصويف،  )= اجملهود اإلنساين واجلود اإلهلي(. وبذلك بدأت تتكّون مالمح الوجود
يف حدود القرن الثالث اهلجري، وأّنه يتمركز حول موضوعني مفتاحيَّني مها: 

 (8)األخالق والوالية.
 يف اجلهد هذا أعالم ةأئّم تابع بل ،ا يف تاريخ التصّوفمفرًد اجلنيد إسهام يبق ومل

ملذهب أهل  فالتعّر العلمي، ومنهم الكالباذي يف كتابه العاّمالصويف إىل  اخلاّص نقل
 ،القلوب قوتي يف ، واملّكةرسالال، والقشريي يف اللمع، والطوسي يف كتابه التصّوف

 ، وغريهم من علماء الصوفية.الدين علوم إحياءة اإلسالم الغزايل يف كتابه وحّج

 تنقية الحقل الصوفي بالنقد المستدام -7
حقل معريف وليس  لكّل ضروريان مها احلقل صياغة وإعادة النقد وقفة إّن

ا ذاتيًّا داخل حقلهم املعريف نقًد أنفسهم الصوفية مارس وقد. فقط فللتصّو
 ونتاجهم الصوفية على مورس كما ،وأدعياء التصّوف خالءواإلنساين لتنقيته من الد

 نقدية اتحمّط ثالثمن اآلخر العلمي واملعريف. وميكن اإلشارة إىل  نقٌد املكتوب
 :نتائجها وبيان

هي النقد الذايت لتنقية احلقل الصويف. بعد أن انتشر التصّوف يف  ة األوىلاحملّط
جمتمعات اإلسالم يف القرن الثالث اهلجري، اندّس يف مجوع الصوفية دخالء أساؤوا 

                                                 

 (.074: 8118)احلكيم،  العارفني تاج كتابنا راجع (0)
)احلكيم،  العارفني تاجمة كتابنا نظر: مقّداخبصوص اجلنيد وإسهامه يف استقالل العلم الصويف،  (8)

8118). 
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بالنصوص  امشبوًك اعلًمباعتباره بأفكارهم وأعماهلم إىل التصّوف اإلسالمي 
 املتزًم اإنسانيًّ االشريف(، وكياًنالقدسية )= القرآن الكرمي واحلديث النبوي 

ىل هؤالء الدخالء وبّينوا إبأصول اإلسالم احلنيف. وقد تنّبه علماء الصوفية 
قة أغالطهم وترّبأوا من أفعاهلم وأقواهلم. وقد بدأ هذا النقد على صيغة عبارات متفّر

قد  لو رأيتم الرجل»وردت على لسان أئّمٍة كبار، كاجلنيد البغدادي الذي قال: 
ى تنظروه عند األمر والنهي، تربَّع يف اهلواء، ومشى على املاء، فال تلتفتوا إليه حّت

 .(873)املناوي، ال تاريخ:  «فإن كان عاماًل باألمر جمتنًبا ملا ُنهي عنه فاعتقدوه
من  ولعّل الكتب، يف الصفحات عشرات مساحته لتبلغ النقد هذا سعواّت

وهو من أبرز  - (ـه472 اج الطوسي )تصر السّرها الفصل الذي أفرده أبو نأمّه
يف كتابه  - شيوخ املدرسة النيسابورية، ومن الفقهاء العارفني بأحكام الشرع

 غلط من ذكر يف: "باب وعنوانه صفحة، األربعني حواىل الفصل هذا ويبلغ ،اللمع
)الطوسي،  "؟وكيف وجوه ذلك ؟ومن أين يقع الغلط ،التصّوفب منيرّساملت من

. وقد درس بعناية د. حسن الشافعي هذا الفصل دراسة (802-888: 0921
)حسن  "فللتصّو الصوفية نقد: "املعنونة القّيمة مقالته يف مستفيضة ةحتليلي

وضعت  ها. وقد كانت حصيلة هذا النقد الداخلي قّيمة، ألّن(8119الشافعي، 
 .ةلفعل الصويف باألصول اإلسالميالضوابط وبّينت املعايري وربطت القول الصويف وا

ففي القرن الثامن  بـي.سجاٌل حول أفكار ابن عرة الثانية فهي احملّط اأّم
، وطوال ـ(ه242 ت)بوقت ليس بقليل بـي بن عراي الدين ياهلجري، وبعد وفاة حم

فات عديدة يف فت مؤّلثالثة قرون، جرى سجال عنيف حول أفكاره وعقيدته، وُأّل
فات كثرية يف فت يف املقابل مؤّلكما ُأّل (0)،كتبه والتحذير من االفتتان هباالتنبيه من 

 (8).مّما ُنسب إليه ويف إعالء قيمته وسالمة عقيدتهبـي تنزيه ابن عر
                                                 

علـى تكفـري ابـن    بـي تنبيه الغابن تيمية:  فتاوىما ورد يف عالوًة على أشهر هذه الكتب  (0)
رسـة  البقاعي )من مد ، ومها لربهان الدينحادحتذير العباد من أهل العناد ببدعة االّتو بـي،عر

من بـي حتذير النبيه والغو إلبراهيم احللبـي؛ بـييف تنزيه ابن عربـي تسفيه الغو ؛ابن تيمية(
 وغري ذلك.، لتقي الدين الفاسي بـيالفتتان بابن عرا

لسراج الـدين   ي الدينيكشف الغطاء عن أسرار كالم الشيخ حمأشهر هذه الكتب السجالية:  (8)
الكربيت األمحر يف بيان علوم الشـيخ  ، واليواقيت واجلواهر يف بيان عقائد األكابرو ؛املخزومي
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، (م0487/ـه782 ت)ابن تيمية احلّراين  بـي:ومن أشهر املعارضني البن عر
الدين البقاعي ، وبرهان (م0381/ـه288 ت)وابن األهدل من علماء اليمن 

، وشرف (م0300/ـه200 ت)اط ، ورضي الدين ابن اخلّي(م0379/ـه228 ت)
بـي ، وإبراهيم احلل(م0344/ـه247 ت)الدين ابن املقرئ 

، وابن خلدون (م0432/ـه732 ت)بـي ، والذه(م0838/ـه982 ت)
، وعالء (م0337/ـه288 ت)، وابن حجر العسقالين (م0313/ـه212 ت)

بـي دين البن عرا أشهر املؤّيوغريهم. أّم ،(م0342/ـه230 ت)الدين البخاري 
بادي آحني ألفكاره، فهم: حمّمد بن يعقوب الفريوزواملدافعني عن عقيدته واملوّض

، وعبد (م0379/ـه228 ت)، وسراج الدين املخزومي (م0317/ـه200 ت)
 فة القرن، والقاري البغدادي )من متصّو(م0823/ـه974 ت)اب الشعراين الوّه

م(، وجالل الدين السيوطي 0428/ـه723 الثامن(، وصالح الدين الصفدي )ت
م(، وسراج الدين اهلندي، قاضي قضاة احلنفية يف مصر 0813/ـه900)

م(، 0492/ـه218 م(، وجنم الدين الباهلي احلنبلي )ت0470/ـه774 )ت
 وعشرات غريهم.

منها، وال يزال ونتج عن هذا السجال الساخن عشرات الكتب، ُطبع الكثري 
 اّلف تقريًبا بعد القرن العاشر اهلجري، إهذا السجال توّق البعض خمطوًطا. ورغم أّن

علماء املسلمني  ن فريق من إقناع اآلخر، وظّلاملسألة مل ُتحسم، ومل يتمّك أّن
ار الصويف ل الذروة العلمية للتّيالذي ميّث بـي،فريقني متعاندين يف مسألة ابن عر

 رات األساسية لإلنسان.املشاهدات واإلهلامات يف بناء التصّو املنفتح على
ولن ندخل هنا يف هذا السجال، ولن نشارك ببيان أسبابه وخلفياته وموضوعاته، 

ف املشاهدات والفتوحات[ انتهى ار تصّول ]املعادي لتّيالفريق األّو نا نرصد أّنأّن إاّل
ار املعامالت ه ينحصر فقط بتّيصيلة ولكّنإىل اعتبار التصّوف علًما من علوم اإلسالم األ

                                                                                                                   

 ؛للقـاري البغـدادي   ي الدينيالثمني يف مناقب الشيخ حم الدّرو ؛، ومها لإلمام الشعرايناألكرب
على من أنكـر   لوائح األنوار يف الرّدو ؛جلالل الدين السيوطي بـيبتربئة ابن عربـي تنبيه الغو

تنزيه الصّديق عـن وصـف الزنـديق    و ؛سراج الدين اهلنديل على العارفني لطائف األسرار
 وغري ذلك كثري. ،بـياملغر بكر القرشيبـي )خمطوط( لعلي بن ميمون بن أ
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ف ابن خلدون التصّوف ار التزكية والتصفية. ومن هنا يصّنواألخالق واآلداب أي تّي
 الفصل السابع عشر، يف علم التصّوف:يف  ،ةمقّداملعلًما من العلوم الشرعية، فيقول يف 

طريقة هؤالء  ة وأصله أّناملّل يف احلادثة ة"هذا العلم من العلوم الشرعي
ة وكبارها من الصحابة والتابعني ومن القوم مل تزل عند سلف األّم

واهلداية. وأصلها العكوف على العبادة واالنقطاع  بعدهم طريقة احلّق
إىل اهلل تعاىل واإلعراض عن زخرف الدنيا وزينتها، والزهد فيما ُيقبل 

اخللوة للعبادة  ة ومال وجاه واالنفراد عن اخللق يفاجلمهور من لّذ عليه
ا فشا اإلقبال على الدنيا يف يف الصحابة والسلف. فلّم اوكان ذلك عامًّ

الناس إىل خمالطة الدنيا اختّص املقبلون على  القرن الثاين وما بعده وجنح
 .(8110)ابن خلدون،  فة"العبادة باسم الصوفية واملتصّو

التصّوف هو علم  إىل أّن ،مةاملقّدمن  عشر وخنلص من قراءة الفصل السابع
يبحث فيما فرض اهلل على نفوس البشر من ضروب االعتقادات كاإلميان وإخالص 

ة وحماسبة الضمري وطهارة الباطن، وغريها من الصفات احملمودة اليت ال تستقيم النّي
العبادة وال ختلص بدوهنا فهو فقه الباطن فقط، وهو معرفة األحكام املتعّلقة بأفعال 

 .(882-807: 8110لدون، )ابن خ القلوب
 اري التصّوف مًعا ويدافع عنهما، فلقد استمّرا الفريق الثاين الذي يتبّنى تّيأّم

فات لترسيخ علوم املعاملة )أخالق اإلسالم وآدابه = البلوغ يف إنتاج عشرات املؤّل
فاع عن علوم املكاشفة وبيان مقاصد أهلها للد بالقلب إىل حال الصفاء(، وأيًضا

 كالمهم وشرح مصطلحاهتم وعباراهتم.من 
ف. منذ رجاالت النهضة العربية ونقدهم للتصّوهي فاألخرية  ةاحملّطأّما و

ل من القرن العشرين، كان النصف الثاين من القرن التاسع عشر والنصف األّو
موقف من التصّوف، مثل:  - ودون استثناء تقريًبا - لرجاالت النهضة العربية

ى السنوسي واملهدي. اين، وحمّمد عبده، ورشيد رضا، وحّتالطهطاوي، واألفغ
 ياٍترى على األرض من جتّلصف باحلذر الشديد، ويدين غالبية ما ُيوهذا املوقف اّت

ة يف األرياف واملناطق النائية للوجود الصويف )= الطرق الصوفية وتفريعاهتا وخاّص
 صوفيٍة بعض أعالٍمعن العمران وحواضر الفكر والعلم(، ويستثين من هجماته 
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ي والقشريي والغزايل، أو سلفت يف القرون األوىل للهجرة كاجلنيد البغدادي واملّك
رين صوفيني سي الطرق الصوفية كاجليالين والرفاعي والشاذيل، أو مفّكمؤّس

ي لُيدرجوا يف الثقافة اإلنسانية الكونية كابن الفارض وابن خرجوا من حدود احملّل
 وأمثاهلما.بـي عر

التصّوف، وأعّد الئحة بالتهم، مبرجعية  إذن فتح عصر النهضة ملّف
ل هو إرث ابن تيمية والثاين هو مشاهدات رجال النهضة ملمارسات مصدرين: األّو

كئة على وميكن اإلشارة إىل الئحة التهم املّت (0).ة يف األريافالطرق الصوفية وخاّص
 هاتني املرجعيتني بالعناوين اآلتية:

توحيدهم جمروح، وأّنهم خرجوا  اتُّهم الصوفية بأّن :العقيدة متّس هتم -
 حاد"!على اإلسالم ألّنهم قالوا "باحللول" و"االّت

يه مبا يسّم اتُّهم الصويف بأّنه ُيسقط الشريعة اكتفاًءهتم متّس الشريعة:  -
 وأّنه ُيسقط العبادات ملقامه املخصوص من املعبود! ،"احلقيقة"

ه استقال من معركة احلياة اتُّهم الصويف بأّن جتماع البشري:هتم ختّص اال -
بشرية، داخل اجملتمع  اة، جزًرواعتزل مشاكلها، وكّون جمتمعات خاّص

 .العاّم
اتُّهم الصويف بأّن هنجه التربوي املخصوص الذي هتم ختّص بناء اإلنسان:  -

واكل ال ل والصرب والتسليم قد أسهم يف بناء إنسان متيستند إىل التوّك
 من حتّمل مسؤولية حياته! يصنع مصريه وخائٍف

رغم إعجاب العديد من النهضويني بنظام هتم متّس العالقات اإلنسانية:  -
هم أدانوا منط العالقة اليت تربط أّن اّلاألخّوة املوجود يف الطرق الصوفية، إ

م املريد إرادته للشيخ، ويكون بني يديه بني الشيخ واملريد، حيث يسّل
 كامليت بني يدي الغاسل.

هذه التهم قد تنطبق على أدعياء التصّوف وعلى بضعة  عن البيان أّن وغينٌّ
ة على مجلة أخطاء ها مبجملها مبنّيوا مريديهم، ولكّنمشايخ "مشعوذين" استغّل

، فقد يرى رجل اإلصالح واقعًة يف قريته منهجية منها: أّنها تعّمم اجلزئي على الكّل
                                                 

 (.0927راجع مقالتنا )احلكيم،  (0)
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ه واحد ها تنظر إىل التصّوف كأّنا رأى. وأّنالتصّوف مبجمله انطالًقا مّمفيحكم على 
ة ة واحدة( فإن قال أحد الصوفية مبقالة شاّذهم يف سّلمتجانس )يضع الصوفية كّل

باحلقل الصويف  ها ال تنطلق من معرفٍةناطق عن التصّوف. وأّن - بنظرهم - فهو
اقع التصّوف يف هنايات القرن التاسع وتارخيه ورجاالته بل تنطلق من املشاهدات لو

ف والطرق الصوفية، أن شهد القرن عشر. ونتج عن هذا النقد الصادم للتصّو
 عات.الالحق إحياًء صوفيًّا علميًّا وإصالًحا صوفيًّا على مستوى الطرق والتجّم

 إقامة فعل التدّين على الرحمة والمحّبة اإلنسانية الشاملة -3
إسالمية عظمى، فاهلل سبحانه هو الرمحن الرحيم، والنيّب إّن الرمحة هي قيمة 

نسان الصويف مبواقفه احلياتية هو املرسل رمحة للعاملني. ويكشف لنا اإل  األّمي
وأقواله الصادقة عن البعد الرمحاين الغفور التساحمي من اإلسالم احلنيف، ففي زمن 

م ط مع اآلخر قاطًعا للرَِّحأصبحت القسوة عرًفا يف التعامل اإلنساين، وأصبح الغل
 واملوّدة، تشتّد احلاجة إىل التراحم.

عامل مع اهلل ين، وأّن التالد من لقد أدرك الصويف األصيل أّن اآلخر هو جزٌء
سبحانه ال يقتصر على سّجادة الصالة، بل ينسحب إىل السوق ويعّم األهل واجلار 

 م اهلل تعاىل فخلقهم.ق كّلهم عيال اهلل، لقد أرادهْلوالصديق. وأّن اخَل
ويف هذا السياق يقول اجلنيد البغدادي: "الصويف كاألرض، ُيطرُح عليها كلُّ 

. وقال (039: 8118عن: احلكيم،  اًل)نق كلُّ مليٍح" اّلقبيٍح وال خيرج منها إ
أيًضا: "الصويف كاألرض يطؤها الربُّ والفاِجُر، وكالسحاب ُيِظلُّ كلَّ شيٍء، 

. ويقول أيًضا: "ال (039: 8118عن: احلكيم،  اًل)نق شيٍء"وكاملطر يسقي كّل 
حاب ُيظّل ألرض يطؤه الَبّر والفاجر، وكالسى يكون كايكون العارُف عارًفا حّت

: 8118عن: احلكيم،  اًل)نق كّل شيء، وكاملطر يسقي ما حيّب وما ال حيّب"
023). 

معروًفا الكرخي كان قاعًدا على دجلة ببغداد،  ومّما يروى يف هذا اجملال، أّن
إذ مّر به أحداٌث يف زورق، يضربون املالهي ويشربون ]اخلمر[، فقال له أصحابه: 

ْدُع اهلل عليهم! فرفع يديه إىل السماء ُايعصون؟  - يف هذا املاء - ما ترى هؤالء
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ما فّرحَتهم يف وقال: "إهلي وسّيدي، اللهّم إّني أسألك أن تفّرحهم يف اآلخرة، ك
عليهم، ومل نسألك أن تدعو هلم،  الدنيا. فقال له أصحابه: ِإَنا سألناك أن تدعَو

 لبيهقي،)ا قال: ِإذا فّرحهم يف اآلخرة تاب عليهم يف الدنيا، ومل يضرَّكم شيء"
8107 :8 ،893.) 

ية يف قلوب أهل الصوفية، ليست منابعها من إبداعهم بل هي وهذه الرمحة املتجّل
ها. يقول الفضيل بن عياض: "لو مثرات مقام اإلحسان الشامل للكون وكائناته كّل من
ه، وكان له دجاجة، فأساء إليها، مل يكن من احملسنني" العبد أحسن اإلحسان كّل أّن

 اّلويف املقابل، فإّن الرمحة وإن كانت قيمة عظمى إ .(823، 9 :0942 )األصبهاين،
حلكمة اليت تستوجب العدالة، وأحياًنا القصاص حياة أّنها ليست مطلقة بل مشبوكة با

ورمحة. ومن هنا ضرورة سقوط احلدود، والدمج بني النّص الفقهي والنّص الصويف يف 
 ق الدمج بني الرمحة والعدالة(.ه حيّقالدراسات اإلسالمية )ألّن

 ثقافة الحياة وصناعة السعادة -4

 االهتماما أن نلتفت إىل ًمملز أصبح اليوم،" املوت"ثقافة  طوفان زمن يف
ق السعادة هي املنبع املتدّف ألّن ،بدراسة سبل اكتساب السعادة يف فضاء اإلسالم

التصّوف. و الفلسفة: مها انمبوضوع السعادة قطاعان معرفي لثقافة احلياة. وقد اهتّم
 ا الصوفيةل. أّمسوها على الفضيلة والتأّمفالفالسفة املسلمون نّظروا للسعادة وأّس

يف بالء أو و ،ة أو مرضهم هم السعداء حقًّا مهما كان حاهلم يف صّحفقد أعلنوا أّن
"؛ اسوا السعادة على "طمأنينة النفس" وعلى "الرضيف غىن أو فاقة، وأّسو ،عافية
 اإلنسان عن ذاته وعن حياته وعن قسمته من العطاء اإلهلي. ارض

، هي نوع من ان هي كيان حّيىل أّن اهليئة الباطنة لإلنسإ الصوفية تنّبه وقد
زيادة أو نقصان )حلال، لصفة، لفكرة، لشعور...(،  كيمياء بشرية، تتفاعل عند كّل

 ومن هنا، فإّن (0).صوا الكتب والفصول للكالم على "كيمياء السعادة"وبالتايل خّص
ة يف الدراسات الصوفية، ومن مثَّ جعل ثقافة احلياة وصناعة السعادة ماّدة مستقّل

                                                 

البـن   يةاملّك الفتوحاتللغزايل، وفصل "كيمياء السعادة" يف كتاب  السعادة كيمياءمنها كتاب  (0)
 وغريمها. بـي،عر
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 ،ماهتا وسبل استجالهبا إسالميًّاواإلبانة عن مقّو ة،اجها يف الدراسات اإلسالميإدر
ف. وهذا يفّعل التصّوف ر والتطّرف من العنف والقسوة والكآبة والقلق والتوّتخيّف

 .ةكاختصاص علمي وجيعله حاضًرا وشريًكا مستقبليًّا يف الدراسات اإلسالمي

 ةسات اإلسالميدمج التصّوف في منظومة الدرا: اثانيً 
يني يواجهان الفكر الصويف عند إرادة دجمه إىل حتّد لاألّو القسم يف قناتطّر لقد

هو العمل على  ،لاألّويان مها: يف منظومة الدراسات اإلسالمية. وهذان التحّد
حتويل التصّوف إىل علم إسالمي أصيل جبناحيه مًعا: جناح علوم املعاملة وجناح 
علوم املكاشفة )وفًقا ملصطلح الغزايل(. وهذا يعين تأصيل علوم املكاشفة كما مّت يف 

 يزال ال والذي العنيف النقد إغفال عدم هو ،والثاينالسابق تأصيل علوم املعاملة. 
جلناح علوم املكاشفة. وبذلك تكون عملية الدمج  آخرإىل  وقت من برأسه يطّل

يات ويف الوقت نفسه موصولة بالتاريخ الصويف، وال بالصعوبات والتحّد على بّينٍة
 يات املاضية.يات مشاهبة للتحّدد عنه حتّدجديد قد تتوّل تكون استئناًفا لتاريٍخ

 الرابع القرن ومنذ الطوسي، السّراج نصر أبو هو جليل صويف عامٌل تنّبه لقد
بل هو  ،ىل كون التصّوف اإلسالمي ال ينحصر ناجته يف علم حمدودإ اهلجري،

منفتح على علوم اإلسالم كّلها تقريًبا. وذلك عند مشاركته يف التفّكر حول مصدر 
 اسم "صويف". يقول:

"إن سأل سائٌل فقال: لقد نسبَت أصحاب احلديث إىل احلديث، 
إىل الفقه، فِلَم قلَت: الصوفية، ومل تنسبهم إىل حال وال  ونسبَت الفقهاء

كما أضفَت الزهد إىل الزّهاد والتوّكل  اًلإىل علم، ومل ُتِضف إليهم حا
إىل املتوّكلني والصرب إىل الصابرين؟ فُيقال له: ألّن الصوفية مل ينفردوا 

 موا برسم من األحوال واملقاماتبنوع من العلم دون نوع، ومل يترّس
)...( فألجل ذلك ما  العلوم مجيع معدن ألّنهمدون رسم، وذلك 

دون حال، وال أضفتهم إىل علم دون علم )...(  اًلأضفُت إليهم حا
لبسة الصوف دأب  هم إىل ظاهر اللبسة، إّنُتْبَسفلّما مل يكن ذلك َن

األنبياء عليهم السالم وشعار األولياء واألصفياء، ويكثر ذلك يف 
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 اًلخبار، فلّما أضفتهم إىل ظاهر اللبسة كان ذلك امًسا جممالروايات واأل
عامًّا خمرًبا عن مجيع العلوم واألعمال واألخالق واألحوال الشريفة 

 (0)(.30-31: 0921احملمودة..." )الطوسي، 
وحيث إّن الصوفية هم "معدن مجيع العلوم" حبسب عبارة الطوسي، فهذا يعين 

منظومة الدراسات اإلسالمية سوف ينتج عنه أمران: أّن إدخال ماّدة التصّوف إىل 
األّول أّن التصّوف سوف ُيدخل معه مواّد دراسية جديدة لعّلها تساعد يف متكني 
الدراسات اإلسالمية احلالية من مواكبة حاجات العصر وإنسانه؛ من مثال: علم 

ناعة نفس إسالمي، علم تربية إسالمية، علم اجتماع إسالمي، ثقافة احلياة وص
السعادة إسالميًّا، وغري ذلك. واألمر الثاين أّن العلوم الصوفية متّكن التصّوف من 
احلضور يف املواّد الدراسية القائمة كماّدة الفقه والفقه املقارن، وعلوم التفسري 
والدراسات القرآنية، وعلوم احلديث النبوي الشريف. وسوف حناول عرب سبع 

 التصّوف يف منظومة الدراسات اإلسالمية: فقرات خمتصرة، أن نستشرف دمج

 للصوفيين في ماّدة الفقه والفقه المقارن ةإدراج اآلراء الفقهي -1
ته، لذلك ال يكاد الفقه وأولوي أمّهيةب عميق إدراك على ةكان علماء الصوفي لقد

خيلو مشروع صويف مدّون يف كتاٍب من جزئه الفقهي. وقد اختار غالبية علماء 
اإلمام الغزايل كان شافعيًّا يف  اًلهًبا من املذاهب الفقهية اجملمع عليها )مثالصوفية مذ

ب من اّل(، كما كان بعضهم مرجًعا فقهيًّا يف زمانه يؤّمه الطينالد علوم إحياءكتابه 
بالد نائية ليأخذوا عنه الفقه وليس التصّوف )ومنهم الشيخ عبد القادر اجليالين، عامل 

ي(. وقّلة قليلة من الصوفية، مل يتبع واحدهم مذهًبا معّيًنا بل دّون زمانه باملذهب احلنبل
 .بـي(عر ابنآراءه الفقهية واجتهاداته يف كتبه )ومنهم الشيخ األكرب حميي الدين 

اوية الثاإلشارة إىل اإلمكانات  يإّن املهّمة اليت التزمنا هبا يف هذه الورقة ه وحيث
يًّا من الباحثني إىل "فقه الصوفية". ونذكر من فإّننا نرصد التفاًتا جّد ،يف التصّوف فقط

حبث  :التصّوف فقهد. حمّمد بن اخلطيب  كتاب الكتب يف هذا املضمار ما توافر لنا:
؛ (8101)ابن اخلطيب، بـي الشاط إسحاقبـي أ عند ةيف املقاربة األصولية الفقهي

                                                 

 ضمن باب الكشف عن اسم الصوفية. (0)
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)حمّمد عيد  الصويف يف الفقه اإلسالمي املنهج الشافعي عيدالشيخ حمّمد كتاب و
 من املعاصرة ةالصوفي موقفحممود إمساعيل مشعل  وكتاب ؛(0978الشافعي، 

 عند الفقهد حممود غراب موحموكتاب  ؛)مشعل، ال تاريخ( املتبوعة ةفقهيال املذاهب
حميي الدين  فقهحمّمد فاروق صاحل البدري  (؛ وكتاب0920)غراب،  األكرب الشيخ
الدين  حميي"نادر مجيل مجعة وأطروحة ؛ (8112)البدري،  يف العباداتبـي بن عر
 .(8103" )مجعة، مقارنة دراسة: يةاملّك الفتوحات يف ةوآراؤه الفقهيبـي بن عر

 ةالفكر في الدراسات القرآني جانبإدراج الفهم إلى  -7
وسع عن كون العقل اإلنساين له  - على األخّصبـي وابن عر - الصوفية دافع

عجيب ويستقبل كّل ما ُيرَسل إليه من القوى املدركة يف اإلنسان. وأّنه منفتح على 
ني: نظام عامل احلكمة ونظام عامل القدرة. أي أّن األمر معقول إّما ألّنه يف معرفيَّ نظامْيِن

بقدرة اهلل تعاىل. وعلى سبيل املثال،  مقدور اإلنسان احملكوم لألسباب، أو أّنه معقول
 املفّكرة بالقّوة إليها نظرنا إن فهي ، ذنا رحلة اإلسراء واملعراج للنيّب األمّيلو أخ

 إن أّما .معقولة غري جندها ،األسباب عامل يف البشر وقدرات الصوري للمنطق احملكومة
 .معقولة فنجدها تعاىل اهلل بقدرة حدثت اهأّن نفهم املؤمن القلب بقّوة إليها نظرنا

ني: جهاز جمّهز جبهازين معرفيَّ - كبار علماء الصوفيةلدى  - إذن فالعقل
يتعّرف بقواه على الكون احمليط )أعلى قّوة فيه هي القّوة املفّكرة(، وجهاز يتعّرف 
بقواه على اهلل تعاىل من خالل ما أخرب تعاىل عن ذاته يف كالمه القدسي )القرآن 

 )احلديث النبوي، عن اهلل تعاىل  الكرمي( أو من خالل ما أخرب رسول اهلل
واحلديث القدسي(، أو من خالل أفعاله تعاىل يف الكون )أعلى قّوة يف هذا اجلهاز 

 (.8100هي الفهم، فهم القلب عن اهلل( )احلكيم، 
املفّكرة، بل يقبل العقل ما  ةالقّو نتاج يف تنحبسان ال واملعقولية ةعقالنيفال وهكذا

لفهم" هو أداة إنتاج للمعرفة يف الفضاء عليه من جهة القلب. وبذلك يكون "ا يرّد
الصويف. وهذا ال يعين أن نعّطل القّوة املفّكرة يف العقل ونستعيض عنها دائًما بفهم 
القلب ملا يقرأ أو يشاهد، بل جّل ما نطمح إليه هو دمج "الفهم" مع "الفكر" لتجديد 

. بشر مبعانيه حييط وال واحد، معىن حيبسه ال سبحانه اهلل كالم ألّن ة،الدراسات القرآني
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الفهم بانقداحه يف القلب لريدف علم  يأيت - اسُتنفدت أو - الفكر سبل ُفقدت فإن
 االنتباه مع ،الكتب يف والقراءة راسةالتفسري باستنباطات وفهوم ال حيّصلها قارىء بالد

الصويف نفسه وضع شرًطا للقبول من جهة القلب، وهو: أن يكون ملا يفهمه  أّنإىل 
 . شاهد عدل من كتاب اهلل تعاىل أو من ُسّنة رسول اهلل

االستفادة يف جمال الدراسات القرآنية من التفاسري الصوفية، ولعّل أمّهها:  وميكن
التستري، سهل بن  ؛يداجمل القرآن تفسري يف املديد البحر ،ابن عجيبة، أبو العباس أمحد

 يف البيان روح ،ي، إمساعيل(؛ حّقتفسري التستري) العظيم القرآن تفسري ،عبد اهلل
 ،السلمي، أبو عبد الرمحن ؛النجمية التأويالت تفسريداية جنم الدين،  ؛القرآن تفسري

السهروردي،  ؛النجمية التأويالت تكملة ،؛ السمناين، عالء الدولةحقائق التفسري
 يف الرمحن فواتح ،الديلمي، مشس الدين ؛القرآن تفسري يف البيان نغبة ،شهاب الدين

، الغزايل، أبو حامد ؛القرآن حقائق يف البيان عرائس، ؛ البقلي، روزهبانالقرآن تفسري
عبد فهمي الكاشاين،  ؛القرآن تفسري ،بن سلطان علي القاري، ؛القرآن جواهر
. وقد مجع اإلشارات لطائف ،القشريي، عبد الكرمي ؛القرآن تأويالت سعد، الرّزاق

من تفسري آليات قرآنية، وأّلف بـي د حممود غراب ما ورد يف كتب ابن عرموحم
 وإشارات تفسري يف الرمحن من رمحةجمّلدات، وأمسى الكتاب:  ةبينها، يف أربع

، (8117 بـي،)ابن العربـي من كالم الشيخ األكرب حميي الدين ابن العر: القرآن
 .القرآن عن الترمجة يف البيان إجياز بـيوعلى هامشه كتاب ابن عر

 ةإدراج علم النفس الصوفي في الدراسات اإلسالمي -3
البدايات وقف الصويف يف مواجهة نفسه )األّمارة( موقف املخالف ألهوائها  منذ

تها، وتعّرف على مواطن قّوهتا فس َخِبَر طبيعاهتا. ومن هذه املنازالت للنواجملاهد لشهو
ومكائدها وعلى اقتدارها على التخييل والتزييف وتبديل الصور، وعرف مداخلها 

. ا مرّبًيامعّلًمواألساليب اليت ُتَرضُّ هبا وُتكسر )= الرياضات واجملاهدات(، فأصبح فيها 
وذلك ليس عن دراسة يف الكتب وال عن حبث نظري بل هو نتاج خربة معاشة. 

ي الصويف معرفته يف معاجلة آفات النفس )الغضب، احلقد، احلسد، الكرب، تثمر املرّبواس
 يف العديد من الُعقد النفسية األساسية. - على األغلب - الغرور، الشَّره...( املتسّببة
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يظّل علم النفس اإلسالمي متواجًدا يف جامعاتنا ومعاهدنا  اّلاملستحّب أ ومن
ويف األقسام العلمية املخّصصة لعلم النفس، بل ال  على ضفاف علم النفس العاّم

. ةعلمي من االنفتاح بني هذا االختصاص وبني الدراسات اإلسالمي مانع يوجد أّي
 النفس علمة أّن علم النفس اإلسالمي )والصويف حتديًدا( يضيف جديًدا إىل وخاّص

 فقط، املسلم هنا يعين ال واملؤمن. املؤمن نفس علم يف ينحصر يكاد كونه من العاّم
 يف واّتقاه احلسيب الرقيب املدّبر الرازق اخلالق اهلل بوجود آمن إنسان كّل بل

 .هبا يدين اليت الشريعة كانت ومهما حياته،
 وتلبيساهتا مبنعرجاهتا البشرية النفس جغرافية الصوفية أقطاب استكشف لقد
 جديرة منها أربٍع بذكر ونكتفي. ناصيتها وامتالك معها للتعامل ممارسات ووضعوا
 :وهي باالنتباه،
ومراقبته لكّل ما جيري يف : إّن توجيه اإلنسان لبصره حنو أعماقه، املراقبة -

ته، وعدم الغفلة عنها بضجيج اآلفاق، ُينّقي الباطن بشكل متواصل جّواني
من كّل حقد أو قهر أو ضغينة أو غضب، مّما جيعل قاع النفس صافًيا 

 بوت.خليًّا من كّل مك
: إّن حماسبة املرء لنفسه على كّل معصية أو تقصري يف حّق اهلل احملاسبة -

ئة قام هبا جتاه إنسان يف حميطه البشري، تعاىل، أو على كّل سوء أو سّي
وحماولته اإلصالح والتعويض، متنح املرء شعوًرا براحة الضمري وبالرباءة 

 للمستقبل ومصدر أمان حمليطه.أمام ذاته. كما أّنها جتعله إجيابيًّا يف نظرته 
: أسهم الصوفية إسهاًما النفس وصفات السلوك بني العضوية الوحدة -

ة النفس والسلوك الظاهر انيعمالنيًّا عندما فّعلوا معرفتهم بأّن جّو
صلة ال تنفصم، فعمدوا إىل تغيري السلوك ُيشّكالن مًعا وحدة عضوّية مّت

لتغيري هيئة النفس الباطنة؛ تغيري أحواهلا وطباعها وصفاهتا  اًلالظاهر سبي
أو  - وأخالقها. وعلى سبيل املثال، إن َنَظر املرّبي الصويف إىل تلميذه

ورآه قاسي القلب، ورأى ضرورة استبدال هذه الصفة بصفة  - مريده
الرمحة، فإّنه ال يعمد إىل النصح واإلرشاد أو الترهيب والترغيب وحكاية 

صص والعرب ]كما تتبع املدرسة الفقهية غالًبا[ بل يأمره بأعمال الق
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 فعل ليمارس وبيئات أماكنالرمحة، وقد يضعه يف مواقف ويدفعه إىل 
 لوك تتغّير صفة النفس.اعة. ومن السا وبقنطوًع الرمحة

 اقتدارىل إ الصويف تنّبه لقدمضاهاة النفس األّمارة للنفس املطمئّنة:  -
 تربية يف املعرفة هذه ومارس والتزييف، التلبيس لىع البشرية النفس

 على الصوفية كتب يف والتنبيهات اإلشارات من الكثري وجند. السالكني
 اجملال، هذا يف ُدّون ما أهّم من لعّله ولكن. صاحبها على النفس تلبيس

)ابن  الروح كتابه من األخرية الفصول يف اجلوزية قّيمال ابن كتبه ما هو
يكشف ابن القّيم يف هذه الفصول  (.820-882: 0978ة، قّيم اجلوزي

أّن النفس األّمارة مقتدرة على تزييف الصور، فكّل صفة شريفة مطلوبة 
بإمكاهنا أن تأيت بصورهتا الظاهرة دون جوهرها، أو أن تأيت مبثيلها 

 النفس له تزّيف قد ولكن بالزهد، يّتصف أن املرء يريد قد ،اًل. مثئالسّي
من الزهد  اًلبد املمقوت الظاهر بالزهد فيّتصف الزهد صورة األّمارة

احلقيقي الذي هو حال للنفس قبل أن يكون مقتىًن لليد. أو قد يريد املرء 
 الذي الصرب من نحازيمنه، أي  اًلأن يّتصف بالصرب فيّتصف بالقسوة بد

 يف يبٌس هي اليت القسوةإىل  واهللع اجلزع عن وحبسه القلب ثبات هو
 .بالنوازل التأّثر من متنعه وغلظة االنفعال من مينعه القلب

 القّيم، ابن كتاب صفحات على املزّيفة والصور ةقيقياحل الصور تتواىل وهكذا
 ف،َروالسَّ اجلود وبني والغرور، الثقة وبني واملهانة، التواضع بني الفرقىل إ لتنّبه
 سالمة وبني والتكّبر، الصيانة وبني الظّن، وسوء االحتراز وبني والكرب، املهابة وبني

 .باملعرفة وجدير كثري ذلك وغري ،والَبَله القلب
 إصالح على اإلنسان ملساعدة املرّبون الصوفية اعتمدها اليت األساليب أّما

لى تعديل السلوك: صحبة املرّبي، ومراقبة اخلواطر وإعالم عالوًة ع فهي تهانيجّو
 الرؤى واألحالم وإعالم املرّبي هبا.واملرّبي هبا، 
هو جمال ثرّي، وقد تنّبه له علماء  - علم النفس الصويف - عريفامل اجملال وهذا

وأقيمت العديد من املؤمترات والندوات  بـي،والعامل الغربـي نفس من العامل العر
 ثرّي جمال أّنه كما. اآلخرينوالربامج لتقنينه علًما ُيستفاد منه وُينقل إىل 
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 .العلمية والبحوث اجلامعية والرسائل الدكتوراه ألطروحات

 إدراج التربية الصوفية في الدراسات اإلسالمية -4
تظّل التربية اإلسالمية جزًءا من التربية اإلنسانية يف كّليات  اّلاملستحّب أ من

التربية يف اجلامعات، بل أن ُتستحدث أيًضا يف األقسام العلمية املخّصصة للدراسات 
اإلسالمية. وبذلك يصبح "اإلنسان" حموًرا يف الدراسات اإلسالمية إىل جانب 

ربية إسالمي وعلم اجتماع "النّص". وأرى أّن استحداث علم نفس إسالمي وعلم ت
ا: مًع قطبْين على املعرفةإسالمي ضمن منظومة الدراسات اإلسالمية، سوف يفتح 

النّص واإلنسان. ولن نسرب أغوار التربية الصوفية، بل نترك ذلك للدارسني مع 
 :البحثي للعمل حموريناإلشارة إىل 
التعاليم النبوية العصماء، ّن التربية اإلسالمية ثاوية يف أل يف يتمّث األّول احملور

الضاّمة ألخالق اإلسالم وآدابه يف الطعام والشراب والزواج والسفر والصحبة 
تدّلنا  ينالد علوم إحياءواألخّوة وغري ذلك. ونظرة على بنية كتاب اإلمام الغزايل 

بأخالق اإلسالم ويهّذبه  - أو مريده - على كون املرّبي الصويف يؤّدب طالبه
ة التربية الم. واملراجع هلذه التربية متوافرة يف كتب علماء الصوفية وأئّمبآداب اإلس

ا يف بعض األطروحات وأيًض ني،املوسوعي ةوخاّص املسلمني علماء من ةاألخالقي
ًة أو بالتربية عند واحد من رجاالت اجلامعية اليت اهتّمت بالتربية الصوفية عاّم

 التصّوف.
ة لدى اإلنسان )ألّنها التربية الصوفية مبعاجلة األنانّي هو اهتمامف الثاين احملور اأّم

العائق يف الدمج االجتماعي(، وبتدريبه على تطويع نفسه بأن ال ينتصر ألناه يف كّل 
موقف وضّد كّل أحد. وهذه املعاجلة تتفّرع إىل شقّين: علمي وعملي. فالشّق العلمي 

"األنا" هي احلجاب األشّد  ان أّنيتجّلى يف كثرة النصوص الصوفية اليت تبّين لإلنس
اس مجيًعا. أّما الشّق لعالقة باهلل تعاىل ومن مّث بالنوشبه األوحد يف سعيه إىل صفاء ا

العملي فيظهر يف برنامج الرياضات واجملاهدات لتحجيم "األنا"، ويف جعل احلياة على 
اله الذايت. نسق "طريق"، كّل خطوة فيه تقّرب اإلنسان من طمأنينته الداخلية وكم

 ر بتوبة وفرصة جديدة.وهو طريق آمن ال خوف فيه، ألّن كّل انتكاسة ُتجَب
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إنتاج املوروث التربوي الصويف كما هو يف  إعادةإىل  ندعو أّننا يعين ال وهذا
ا وخاضًعا للتحليل حاضًر الصويف التربوي النّص يكون أن بل ة،الدراسات اإلسالمي

 إعادة الصياغة.والنقد واملناقشة واملقارنة و
 ةإدراج علم اجتماع صوفي في الدراسات اإلسالمي -1

ة أو أطروحات جامعية يف حقل علم منلك يف حدود معرفيت دراسات جّديال 
ني نظريات اجتماعية جاهزة، إاّل أّنين الصويف، ولن جند يف نصوص الصوفي االجتماع

اهلجري، أصبح التصّوف موجوًدا أرى أّنه بعد ظهور الطرق الصوفية يف القرن اخلامس 
 يف جمتمعات اإلسالم على هيئة جتّمعات بشرية )كيان بشري، املؤّسسة الصوفية(.

ومن هنا، فإّن التفّكر حول االجتماع البشري الصويف، وأسسه )األخالق 
احملمودة والوالية الصوفية( وبنيته اإلنسانية )طبقات اجتماعية متنّوعة من اجلنسني(، 

القات والروابط القائمة بني أفراده )نظام األخّوة، السلطة املطلقة للشيخ(، ومنط الع
سوف يضعنا على درب استنباط منط من أمناط االجتماع البشري ُيضاف إىل األمناط 

 املعروفة واملدروسة، ويعّمق معرفتنا باإلنسان وحاجاته عاّمة وباحلقل الصويف خاّصة.
 ةالدراسات اإلسالمي إدراج علم الجمال اإلنساني في -6

ماّدة تكشف فيها عن اجلمال  ةا أن تتضّمن الدراسات اإلسالميجدًّ اهلاّم من
اإلنساين من منظور اإلسالم. وخاّصة يف هذا الزمان الذي أصبح فيه "اجلمال" 

وبأسباب قسرية  ،ية وطبيعيةمطلًبا يسعى إليه العديد من الناس بأسباب منطقية وصّح
 - يف نصوص الصوفية خاّصة - ر أحياًنا. وأرى أّن اإلسالمتعّرض حياهتم للخط

يكشف عن مصادر للجمال يف اإلنسان ال تنحصر بالشكل الظاهر، ومن املمكن أن 
 " يف حميطه ورّبما يتحّدث الناس جبماله وُحْسنه.اًليستثمرها املرء ليكون "مجي

ا ]من القرن األّول تقريًب قرون مثانية امتداد على الصوفية مدّونات ِعتتبُّ ومن
اهلجري إىل التاسع[، نكتشف أّنهم يدّلون على أربعة مصادر للجمال، أو أربعة أنواع 

 يف نظر نفسه وحميطه: اًلمنها أو جبميعها مجي من اجلمال جتعل من يتحّلى بواحٍد
لقد اعترف اإلسالم بأّن  :الظاهر الشكل مجال هو اجلمال من لاألّو النوع

أرقى  و قيمة، فلم ُيهّمشه وحيّط من قدره ويلغيه حلساب مجاٍلاجلمال الظاهر ه
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وأرفع، واإلنسان الصويف ظّل ملتزًما هبذا األصل واعترب اجلمال الظاهر امللموس 
 .. ويكثر االستشهاد حبديث نبوي "إّن اهلل مجيل حيّب اجلمال".قيمة.

مع املتصّوفة ظهر  :لإلنسان الباطنة الصورة مجال هو اجلمال من الثاين النوع
مصدر آخر للجمال غري مجال الشكل اخلارجي، وهذا اجلمال الثاين مصدره صفة 
مجيلة تقوم يف املوصوف هبا وجتّمله يف نظر العشري والرائي.. وهذا املوقف تؤّيده 

ي التكوين خرباتنا الشخصية؛ فنحن ال يظّل حكمنا باجلمال قائًما على عينني بديعَت
ني أو حسد دينء أو شهوة مقيتة؟! كذلك يزداد اجلميل إن أطّل منهما حقد دف

ايل ارتفاع جسده، وصربه فيما ميلك اآلخرون وبالت - اًلمث - إن عايّنا زهده اًلمجا
 .ال اهنياره يف أوقات الشّدة وهكذا..

إذا نظرنا إىل األبواب  :اإلنساين األداء مجال هو اجلمال من الثالث النوع
املخّصصة "لآلداب" يف املوروث الصويف يتجّلى نوع من اجلمال مصدره احلركة ال 

من  التقاطيع وال املالمح؛ فاألداء اإلنساين الراقي يف خمتلف مناحي احلياة ابتداًء
 يف عني الرائي. اًلباملوت يضفي على الشخص مجا الطعام والشراب وانتهاًء

: بعد ة املتجّلية يف املخلوقمن اجلمال هو مجال الصنعة اإلهليابع النوع الر
ين ابن عربـي وابن الفارض وعبد الكرمي لقرن اخلامس اهلجري، مع حميي الدا

اجليلي، ظهر نوع رابع من اجلمال. فلم يعد الصويف حيبس نظرته إىل اآلخر يف 
حركته وأدائه اإلنساين، مالحمه وتقاطيعه وال يف مجاله الباطين الصفايت وال يف مجال 

بل أصبحت نظرته إليه من حيثية نسبته إىل خالقه جّل وعال. وقد عّبر الصوفية عن 
بعبارات من « صنع اهلل تعاىل»هذا اجلمال الذي ينبع على ظاهر اإلنسان من كونه 

(، وأشعار 003، 8)ابن عربـي، ال تاريخ: « ومجال صنعه ساٍر يف خلقه»أمثال 
 جليلي يف عينيَّته:من أمثال قول ا

ــِنِه ــْبَت ِلُحْس ــيٍح إْن َنَس ــلُّ قب  َوُك
 

 َأَتْتَك معاين احُلْسِن فيـِه ُتسـارعُ   
 وال َتْحَسَبنَّ احُلْسَن ُينَسـُب وحـَدهُ   

 
 إليه البها والقْبُح بالـّذاِت راجـعُ   

ــهُ   ــيِح مجاُل ــان القب ــُل ُنقص  ُيكّم
 

 فما َثمَّ نقصاٌن ومـا َثـمَّ باِشـعُ    
 



 الباب األّول: جتديد يف العلوم الشرعية 020

تتّم تربية ذائقة الصويف وتدريب حواّسه على رؤية اجلمال يف كّل  وهكذا
إنسان ويف كّل شيء. وحيث إّن اجلمال هو سبب للحّب، كما يقول ابن 

 فالصويف يوّطن نفسه على احملّبة الشاملة للجنس البشري. بـي،عر

 ةإدماج المرأة موضوًعا في الدراسات اإلسالمي -7
أة هو احللقة األضعف يف حوار املسلم مع املسلم ويف لطاملا كان موضوع املر

حواره مع اآلخر... ولطاملا أيًضا أخفقت مقوالت بعض الفقهاء وحججهم يف 
إرضاء عقل املسلم قبل عقل اآلخر... وكم ُنسب إىل اإلسالم بأّنه يظلم املرأة 

 ويضطهدها وينتقص من قيمتها كإنسان كامل بذاته.
مللّحة إلدراج موضوع املرأة بتخّصص مستقّل ضمن هنا، تظهر احلاجة ا ومن

فقهي بالنّص ال النّص دمجا إىل أيًض احلاجة وتظهر. ةمنظومة الدراسات اإلسالمي
كر واألنثى، د على املساواة اإلنسانية بني الذَّالصويف يف هذا اجملال ألّن الصويف يؤّك

ة الروحية اة يف األهلياملساود على قبل الذكورة واألنوثة ويؤّك اإلنسان ذاٌت وأّن
 جمال يف الدخولكر واألنثى، وال يتحّرج من األخذ من معارف املرأة أو من بني الذَّ
لقد  ،اإلنساين. باختصار الكمالإىل  نساء وصولإىل  يلفت كما وإرشادها، تربيتها

طرح الصويف قضايا املرأة وعاجلها بأسلوب إسالمي مبتكر وبفهم جديد خيدم 
 .جتديدها يف ويسهم ةت اإلسالميالدراسا

 ُيْنَصَت أن وتثّمن رديف كّل أنثى شهرزاد نائمة تعشق الس لعّلا أقول: وختاًم
 .حكايتها تنتهي أن وقبل املقالة مساحة إليذان تسكُت شهرزاد .بشغف إليها

تتجّدد وتواكب اإلنسان  ةتتلّخص، بأّن الدراسات اإلسالمي وحكايتها
املعاصر بتحّدياته وانشغاالته، جبريان النّص الصويف يف اختصاصاهتا ومباحثها. وأّن 

 بنفسه نفسه ينّقي ة،التصّوف يترّسخ علًما بدجمه يف منظومة الدراسات اإلسالمي
 .علمي فضاء يف معها وباحلوار األخرى باالختصاصات باالحتكاك
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 السادس الفصل

 مناهج برامج الشريعة والدراسات اإلسالمية 

 لبنان في
 (1)حنفي ساري

 مةمقدّ ال

ات واجلامعات الشرعية يف لبنان مركًزا رئيًسا لإلنتاج املعريف يعّد الكّلُت
 متنحو ةريكث يهيف الدوائر واألوساط اإلسالمية. و نتاجاإل االشرعي، ولنشر هذ

وكما سنرى، تتشابه  .(0ىل اجلدول إ)انظر  كّلها شهادات جامعية باملستويات
 سات يف بعض القضايا وتتمايز يف قضايا أخرى.هذه املؤّس

 1 رقم جدول
 إسالمية دراسات أو شريعة برامج لها التي الجامعية ساتالمؤسّ 

 املستوى نشاءتاريخ اإل الربنامج املكان سةاسم املؤّس
 إجازة، بكالوريوس رغري متوّف دراسات إسالمية طرابلس جامعة اجلنان

ودراسات  شريعة
 إسالمية

 إجازة، ماجستري رغري متوّف

علم القراءات 
 ودراسات إسالمية

 رغري متوّف

ة يف يحقائق علم
 ةالقرآن والسّن

 رغري متوّف

 الدكتوراهإجازة،  0990 الشريعة اإلسالمية طرابلس جامعة طرابلس

 إجازة، الليسانس 8114 الشريعة اإلسالمية البقاع جامعة األزهر
                                                 

 يف البحث امليداين والتحليل هلذه الدراسة. اسامهتهمملام طعمة وعلي حرفوش من عّز الًّأشكر ك (0)

 لبنان فيمية اإلسالسات والدراعة الشريبرامج مناهج  لبنان فيمية اإلسالسات والدراعة الشريبرامج مناهج 
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 إجازة، الليسانس 8119 الشريعة اإلسالمية عّكار جامعة األزهر
جامعة بريوت 

 اإلسالمية
 إجازة، الليسانس 0991 الشريعة اإلسالمية بريوت

 إجازة، املاجستري - أصول الفقه
 إجازة، املاجستري - الفقه املقارن

 إجازة، املاجستري - الدراسات اإلسالمية
 إجازة، الدكتوراه - أصول الفقه
 إجازة، الدكتوراه - الفقه املقارن

 إجازة، الدكتوراه - الدراسات اإلسالمية
 إجازة، الدكتوراه - - بريوت كّلية الدعوة اجلامعية
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وعند النظر يف مناهج هذه الكّليات )ما عدا برنامج الدراسات اإلسالمية(، 
الكالسيكي. ويّدرس بعض بـي م األشعري املذهغنالحظ أّن مناهجها تتبع الربادي

هذه  هتتّموأساتذة هذه اجلامعات يف املساجد واجلمعيات خارجها كذلك. 
برنامج  مثلع ليشمل برامج أخرى، توّس بعضها ّنأ اّلاجلامعات بالربامج الشرعية إ

 ة يف جامعة األوزاعي.اإلدارة العاّم
ة يف تدريس ألربع جامعات هاّم دراسيةسنرّكز يف هذا القسم على املناهج الو

وكّلية الدعوة  ،جاهات خمتلفة: جامعة بريوت اإلسالميةذات اّتهي الشريعة و
ة اإلرشاد مجعّيلى عالوًة ع ،وجامعة طرابلس ،وكّلية اإلمام األوزاعي ،اجلامعية

 (0)ها ليست جامعة.واإلصالح اليت لديها برنامج تعليم ولكّن

 جامعة بيروت اإلسالميةأّواًل: 

ة من أهل بريوت ّناعتاد اللبنانيون السُّ احلصول على املشيخة، رغبًة منهم يف
إىل أن  - دمشق حتديًدا - مبصر أو سوريا األزهرإىل  ن يذهبوا بشكل عاّمأ

، وذلك يف عهد املفيت حسن 0928تأّسست جامعة بريوت اإلسالمية يف عام 
ا هلا مبىًن صغرًيا مقرًّ تخالد، وكان امسها "كّلية الدعوة اإلسالمية" آنذاك، واّتخذ

، مّت 0991رشيد قّباين، يف العام  حمّمدبالقرب من دار الفتوى. ويف عهد املفيت 
فاق أكادميي بني هذه الكّلية وجامعة األزهر يف مصر، قضى مبعادلة شهادة عقد اّت

جيي كّلية الشريعة والقانون يف مصر. كّلية الدعوة بالشهادة اليت مينحها األزهر خلّر
مّت  ،0990ّير اسم اجلامعة آنذاك إىل "كّلية الشريعة اإلسالمية". ويف العام وقد تغ

، حصلت كّلية الشريعة على 0992إنشاء فرٍع للنساء يف الكّلية. ويف العام 
ترخيص من الدولة اللبنانية يقضي بكوهنا جامعة تعترف هبا وزارة التربية، وقد 

هد العايل للقضاء الشرعي وكّلية الفنون ُجمعت حينها كّلية الشريعة اإلسالمية باملع
                                                 

وكذلك  ،تعتمد هذه الدراسة على حتليل مضمون املناهج الدراسية للجامعات األربع املذكورة (0)
ب املنخرطني يف برامج الشريعة والدراسات اإلسالمية. اّلة مع األساتذة والطعلى مقابالت عّد

ق النصـوص  و معهود يف الكتابة األكادميية، لن يوّثه ق هذا الفصل مجيع املراجع كمابينما يوّثو
 اليد لذا يصعب توثيقه. ر أو مكتوب خبّطأغلبها مصّو سة وذلك ألّناملدرسية املدّر
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اإلسالمية وكّلية العلوم التطبيقية واملعهد اجلامعي للتكنولوجيا، ومّت حينها إنشاء ما 
ى جبامعة بريوت اإلسالمية. وتعّد كّلية الشريعة يف جامعة بريوت اإلسالمية يسّم
الكثري من خطباء اجلمعة هم  ا لدار الفتوى، وعليه فإّنسة التعليمية التابعة رمسيًّاملؤّس
من  اّلتكليفهم باإلمامة واخلطبة ال يكون إ سة التعليمية، كما أّنجيو هذه املؤّسخّر

خالل دار الفتوى، وهذا يضمن ضبط الدار للخطب ورقابتها على اإلنتاج املعريف 
تاج يف صلوات اجلمعة. وبالتايل، فإّن دار الفتوى يف هذه احلالة تتحّكم بإن الذي يتّم

العلماء من جهة من خالل كّلية الشريعة، وخبطاهبم من جهة أخرى من خالل 
برامج شرعية  وجيخّر ،ا هناك خطباء آخرينمها بالتكليف للمساجد. طبًعحتّك

 ىل مدارس عقدية وحركية خمتلفة.إوينتمون  ،أخرى

 اإلجازة
يكية، ب العديد من النصوص االبتدائية الكالساّليف السنة األوىل يدرس الط

التعاون بني جامعة بريوت اإلسالمية واملعهد العاملي للفكر  مع منّو - ولكن
الفصل الثاين من يف اختياري يف الفكر اإلسالمي املعاصر  أضيف صفٌّ - اإلسالمي

العربية واإلجنليزية  تنيسنتهم األوىل. أّما الصفوف اإلجبارية فتشمل القرآن واللغ
سرية وأصول الفقه والعقيدة وتاريخ التشريع واآلداب والفقه وعلوم احلديث وفقه ال

إىل دراسة القانون. وحتاول العديد من الصفوف يف هذه املرحلة  اًلاإلسالمية ومدخ
 حمّمدار الكالسيكي واألسئلة املعاصرة، ومن أمثلة ذلك كتاب الشيخ اجلمع بني التّي

علم أصول ف اّلاب خعبد الوّه ّمدوكتاب الشيخ حم فقه السرية النبويةالغزايل 
 .الفقه

ب ب فقه العبادات، وهو فقٌه ال يتطّلاّليتّم تدريس الط ،ويف السنة األوىل
كفاية كتاب  فإّن ،وبالتايل .فاقاالجتهاد وال يتغّير بتغّير الزمان واملكان باالّت

املدارس الكالسيكية يف هو املعتمد للفقيه الشافعي تقي الدين احلصين  األخيار
 مع السلفية يف مسألة اعتماد مذهب واحد(. )ولكن يوجد خالٌف مًعا والتجديدية

. فقه السرية النبويةالغزايل  حمّمدفقه السرية يتّم تدريس كتاب الشيخ  ويف ماّدة
حياول الكتاب رواية السرية بلغة عصر الغزايل، الذي عاش يف القرن العشرين، و
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ر، لكن استخدم َيالعادة يف ُكتب السِّ سلوب التأريخ كما طغتأستخدم يمل وهو 
وكان مهتمًّا بإظهار الرسول حبياته اليومية ة. الرواية أو القّص حياكي اسلوًبأ

صراع احلضارات يف الكالم عن  أملح إىل، وكونه كان فقرًيا كادًحا وأوضاعه املاّدية
إىل   الوثنية واإلسالم وسيادة احلضارة. كما أّن الكاتب يقّسم سرية النيّب

جمموعة فترات هي: من امليالد إىل البعث، فترة الدعوة )جهاد الدعوة(، اهلجرة 
ماهتا ونتائجها(، وتأسيس اجملتمع اجلديد، والكفاح الدامي )فترة احلروب يف )مقّد

(. وامللحوظ من هذه التقسيمة املدينة(، والطور اجلديد )استتباب األمور للنيّب
رية النبوية، مع استخدام مصطلحات العصر يف النظر النظرة السياسية احلديثة للس

ب الشريعة. ومع أّن اّلإىل التاريخ يف حماولٍة جلعل السرية مرتبطًة بالواقع املعاش لط
أّنه يعترب األفضل من نوعه يف كّليات  اّلالكتاب يقتصر على التحليل التارخيي، إ

الطالب إسقاطه على ل على الشريعة لربطه التاريخ باحلاضر بشكٍل سلٍس يسّه
أّن املشكلة تكمن يف تبسيط الكتاب للواقع التارخيي املعّقد، وترسيخ غري  .الواقع

أّن كون هذا الكتاب  يف(. وال شّك linearجاه واحد )نظرّية أّن التاريخ يسري باّت
يدّرس يف السنة األوىل أمٌر يشاد به جلامعة بريوت اإلسالمية. وهذا خمتلف عن كثري 

 السرية النبوية البن هشامتزال تكتفي بتدريس  من اجلامعات العربية اليت ما
الوقوف موقف الناقد  حال دونا نظرة تقديس، مّم اظر هل( واليت ُنـه802 ت)

 (.34-40: 0992ي، الغرو) منها البصري
أّما ماّدة الفكر اإلسالمي يف املرحلة األوىل، وهو صفٌّ اختياري، فيعتمد 

لعبد احلميد أبو سليمان، وهو أحد رّواد املعهد العاملي  أزمة العقل املسلمكتاب 
للفكر اإلسالمي ومن العاملني على أسلمة املعرفة، ويعّد هذا الكتاب مهمًّا حيث 

املقاربة الكالسيكية للدين ويعتربها أحد أسس أزمة العقل املسلم. ّنه يشّكك يف إ
ويبدأ أبو سليمان الكتاب بتفصيل األزمة العقلية اليت يعيشها املسلمون، فيقّسم 

( واملقاربة 4( والتغريب )8( التقليد )0) :املقاربات احلالية للعلوم إىل ثالٍث هي
اربات التقليد والتغريب مقارباٌت اإلسالمية األصيلة. ويرى أبو سليمان أّن مق

حمكومٌة بالفشل، يف حني أّن املقاربة الثالثة أكثر ديناميكية، وهي مرتبطة باألصول 
د، وذلك من خالل ثالثية الوحي اإلسالمية وقادرٌة على التعامل مع الواقع املتجّد
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والعقل والكون. ويرى أبو سليمان أّن هدف هذه الثالثية استخالص مقاصد 
 حكام والقيم اليت تديرها لتأطري مقاربٍة علميٍة للواقع الذي يعيشه املسلمون.األ

سليمان ينتقد املنهج التقليدي الذي  وويعترب اختيار هذا الكتاب مفصليًّا ألّن أب
تعتمده جامعة بريوت اإلسالمية يف العقيدة والفقه والقواعد األصولية، وال يبدو 

لتعليمية يف جامعة بريوت اإلسالمية بني هذا واضًحا كيف مجع واضعو املناهج ا
وسائر املتون يف الصفوف األخرى. ويرى أبو سليمان ضرورة إعادة النظر  النّص

فيما يعترب اليوم املتون األصلية لتنقيتها من األدران التارخيية اليت أصابتها. ويكثر أبو 
والتكنولوجيا،  سليمان من استخدام علوم االجتماع والعلوم السياسية والتعليم

 مبا يتوافق مع املنهجية اليت يطرحها. وذلك إلثراء النّص
وبعد تقعيد املنهج واملقاربة اإلسالمية األصيلة، يعمد أبو سليمان إىل الدعوة 
إىل الوصل بني العلوم االجتماعية والعلوم الشرعية، لكي ال تصبح العلوم 

ائرة الوحي مبا ال ينفعه. مّث يفّصل االجتماعية جمّرد إحصاءاٍت وأرقاٍم تعمل خارج د
يف أصول البحث االجتماعي وأصول الشريعة، ويرى أّن األصول تشترك على 

مشاكل اجملتمع، وإن كانت ختتلف يف  املستوى األكرب كتحديد الواقع وحّل
الفروع من حيث كيفية القيام باإلنتاج املعريف. مّث يتعامل أبو سليمان يف الفصل 

 سالم والتعليم والتكنولوجيا والعلوم التجريبية.اخلامس مع اإل
جلامعة بريوت  عترب هذا الكتاب مغايًرا للمنهاج العاّم، ُيوبشكل عاّم

اإلسالمية، وبالتايل فهو إضافٌة قّيمة تضيف أبعاًدا معرفية للنظام التعليمي القائم، 
لكّن يث. كما أّنه يشرح العديد من املفاهيم الضرورية للطالب يف العامل احلد

عدم ذكره للمصادر اليت أخذ منها املعلومات )ما هي املشكلة األكرب يف الكتاب 
عدا اآليات القرآنية(، مّما يصّعب على الطالب البحث والتدقيق مبا يزيد عن ماّدة 
الكتاب، وبالتايل يصّعب الفهم الكّلي للمقاربة اليت يطرحها أبو سليمان للتعامل مع 

 الصفوف األخرى.
ب يف ماّدة العقيدة شرح شيخ األزهر برهان الدين إبراهيم اّلرس الطويد

 منت جوهرة التوحيد عند األشاعرة وهو ري( على املنت الشه0221 تالباجوري )
ات يف صفات والنبّو ،لإلمام اللقاين. ويتعامل املنت مع اإلهليات كأمساء اهلل وصفاته
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مع التفصيل يف مراتب  ،والسمعيات اليت تشمل اإلميان باليوم اآلخر ،الرسل
ة والكّليات اخلمس للفقه اإلسالمي وبعض أحكام اإلمامة وأسس الصحابة واألئّم

أّن هذا املنت مكتوٌب بلغة  اّلإ .فلسفة األخالق مع القليل من التصّوف والسلوك
النتخاب، وبالتايل، فهو منٌت عصر اخللفاء والبيعات ال بلغة عصر اجلمهوريات وا

أكثر من حماكاته  ،نظرٌي بامتياز حياكي واقع دولة اخلالفة يف الزمن الذي ُكتب فيه
 للواقع الذي يعيشه الطالب والذي سيفيت حبسبه بعد ختّرجه.

 للحارث رسالة املسترشدينب اّلا يف ماّدة اآلداب اإلسالمية فيدرس الطأّم
يف كيفية هتذيب النفس حبسب آيات القرآن  وهو منٌت بـي،أسد احملاس بن

واألحاديث النبوية وقصص الصاحلني واألولياء، وال يتناول الكاتب جانب علم 
هلذا املنت حبسب علوم العصر، وبالتايل، فإّن  ٌلمكّم النفس احلديث، وال يتّم تدريٌس

شه يف ذهن الطالب دون وصلها بالعصر الذي يعي الكتاب خيلق مجالياٍت عقليًة
 بشكٍل ُمعاش.

عبد  حمّمدأصول الفقه، يتّم تدريس كتاب العامل املصري  وبالنسبة لصّف
، وهو الذي حياول اجلمع بني مدرسة التجديد علم أصول الفقهف اّلالوّهاب خ

كان  اًفاّلق بأّن خاّلعبده واملدرسة الكالسيكية. ويرى وائل ححمّمد اليت أّسسها 
ا يف ا وبروفسوًرالسيكيني بسبب كونه قاضًيا شرعيًّعالًقا بني عبده والعلماء الك

 فقد مّثل اجلمع بني املدارس الشرعية الغربية والشرقية ،جامعة القاهرة، وبالتايل
(Hallaq, 1999.) ف من الكتب القصرية اليت ترّكز على املصلحة اّلّد كتاب خَعوُي

التقسيم الكالسيكي ف املصاحل حبسب اّلوتعتربها من أولويات الشريعة. ويقّسم خ
( املصلحة املعتربة وهي تلك اليت صّرحت حبفظها النصوص كحفظ الدين 0) :إىل

( واملصلحة املرسلة وهي تلك اليت منت بعد انتهاء الوحي من غري 8) ،والعقل
 ( واملصلحة امللغاة وهي تلك اليت تناقض الوحي.4تناقٍض معه، )

ود االجتهاد وبالتايل فهو لوج ف بأّن حفظ املصلحة ضروريٌّاّلى خروي
يف  اّلأّن االرتباط بني االجتهاد واملصلحة ال يكون إ اّلة، إسابٌق للقرآن والسّن

املسائل اليت سكتت عنها الشريعة، وعلى هذا األساس تنبين مسألة إثبات املصلحة 
ف اّلف. ويكمل خاّلوالعمل على الوصول إليها، وهي مسألة مبهمة يف كتابة خ
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أّنه ال خيوض يف  اّلحفظ أكثر من ظاهره، إجيب أن ُت روح النّص ّنإبالقول 
ّن إق اّل، ويقول وائل حالوسائل اليت ميكن توظيفها للحفاظ على روح النّص

وكيفية جتّسدها يف الواقع، وكيفية  ف مل يطّور هذه النظرة إىل روح النّصاّلخ
 (.Hallaq, 1999)القرآين  املقاصد الكّلية للنّص التعامل مع األحكام اجلزئية يف ظّل

 ،ف يف درجيت البكالوريوس واملاجسترياّلأّما الكتب اليت يتّم تعليمها بعد كتاب خ
رة مؤطِّ يًةيف الفقه اإلسالمي، ال نظر جزئيًةباعتبارها  اّلفال تتعامل مع املقاصد إ

 لكيفية اإلنتاج الفقهي.
نهجية بني الكتب، فبني ، فإّن السنة األوىل غنّية بالتناقضات املوبشكل عاّم

ف وكتاب أبو سليمان من جهة، واملتون الفقهية والعقدية من جهة، اّلكتاب خ
ف يعّظم املصلحة اّلب. ومع أّن خاّلمعهما الطيتعامل يتبّين أّن هناك منهجني 

عتمد يأّن تدريس فروع الفقه يف املنهج ال  اّلويعتربها مّما تدور الشريعة يف فلكه، إ
ف إىل عدم فهمه، وبالتايل إىل اّلي عدم تطبيق منهج خف، ويؤّداّلخ على مقاربة

لألصول ال  اًلف يف أصول الفقه بسيط ويعترب مدخاّلنسيانه. وألّن كتاب خ
ف أن ينتشر بني الطلبة. وينطبق اّل، فإّن االقتصار عليه مل ييّسر ملنهج خاشارًحا هل

قراءة النقدية للمتون التارخيية. هذا على كتاب عبد احلميد أبو سليمان بالنسبة لل
ففي حني يرى أبو سليمان أّن تدريس متون عقائد األشاعرة مضّر لكون هذه 

العقائد  على طوائف كاملعتزلة وأهل الرأي، يتّم يف صّف املتون كتبت يف الرّد
اليت متّثل جوهر ما يعترض عليه أبو سليمان؛ ويف حني  جوهرة التوحيدتدريس 

مع خماطر فلسفة  منت اجلوهرةية، يتعامل ان الضوء على خماطر املاّديسّلط أبو سليم
املوجود يف منهاج التعليم يف جامعة بريوت  اليونان. ويظهر كّل هذا االنقسام احلاّد

 يف السنني املقبلة من التعليم كذلك. اإلسالمية؛ وهو انقسام يستمّر
ب القرآن والعربية اّلففي السنة الثانية من مرحلة البكالوريوس، يدرس الط

تبدأ يف هذه السنة دراسة قسم املعامالت وواحلديث واملنطق والتفسري واألصول. 
ي للقرآن ، ويتمّيز هذا القسم باعتماده على التحليل النّصكفاية األخيارمن كتاب 

ب فقه البيوع والربا واإلجارة وغريها من األمور اّلة، فيدرس من خالله الطوالسّن
يغلب عليه طابع اجملتمع الزراعي،  ،الكتاب أّلف يف فترٍة مضت وألّن .االقتصادية
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يها من الفقه. كما أّن علوال ُيخاض فيه يف عقود االقتصاد احلديث وما يترّتب 
مفهوم املصلحة غائٌب بالكّلية يف كالم احِلصين، مع العلم بأّن املصلحة عند 

 قه املعامالت.ف وغريه( من املفاهيم املؤطِّرة لفاّلالكثريين )خ
اختياري يف األحوال الشخصية على الفقه احلنفي من  ويتّم تدريس صفٍّ

حملّمد زيد األبياين، ويتّم فيه التعامل مع  شرح خمتصر األحوال الشخصيةكتاب 
يف مسائل اخلطبة والنكاح وشروطهما وأحكام النساء واملهور واملواليد والنفقات. و

شخصية من احلنفية ال من الشافعية، نرى أّن ذلك النظر يف أسباب أخذ األحوال ال
رات بشكٍل أسلس لكون مدرسة لقدرة الفقه احلنفي على التعامل مع املتغّييعود 

ال مدرسًة حديثية، كما أّن الفقه الشافعي يف األحوال  ياحلنفية مدرسة رأ
الفقه املعتمد يف كان إّنه  الفقه احلنفي إذ نيالشخصية مل يتّم تقنينه بعد، بينما مّت تقن

الدولة العثمانية، ومّت تقنينه يف ظّلها. وما تزال احملاكم الشرعية السّنية يف لبنان تطّبق 
 قبل سقوط الدولة. 0907قانون العائلة العثماين الصادر عام 

ب القرآن واألصول اّلويف السنة الثالثة من مرحلة البكالوريوس، يدرس الط
 غة والتفسري وفقه اجلنايات.ومناهج البحث واحلديث والبال

وترّكز صفوف مناهج البحث يف الكّليات الشرعية على كيفية صياغة 
األحباث الكالمية، وهذا يعين بشكل أساس مهارات كتابة الرسائل البحثية وبعض 

كتاب الدكتور  يسويتّم تدر (..Hallaq & Sa’ad ad-Din, n.d) املهارات العملية
. وجتدر اإلشارة لبحث العلمي وحتقيق املخطوطاتأصول كتابة ايوسف مرعشلي 

بـي إىل أّن مرعشلي حيمل شهاديت بكالوريوس وماجستري يف األدب العر
ودكتوراه يف الشريعة اإلسالمية، وبالتايل، فإّن كتابه يرّكز على التحليل النّصي يف 

فات، دون اخلوض يف األحباث وكيفية التعامل مع األحاديث واآليات واملصّن
 صفحة  848فمن أصل ؛ ساليب البحث امليداين يف العلوم االجتماعيةأ

صفحة يدّرس فيها املنهج الوصفي  83من الكتاب، يقتصر مرعشلي على 
وشبه بـي االستقرائي التحليلي ومنهج املالحظة واملنهج االرتباطي واملنهج التجري

لكالمية صفحة على األحباث ا 811يف حني يرّكز يف ما يقارب  بـي،التجري
 التحليلية فقط ال غري.
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 منهاج الوصول إىل علم األصولويف صّف أصول الفقه يتّم تدريس كتاب 
لعبد اهلل البيضاوي، ويعترب الكتاب مرجًعا يف التعامل مع العرف يف األصول 

تتعاطى دروس األصول مع املعايري الفقهية يف علم األصول والنصوص والشافعية. 
وشروط  ه،تضعيف وأ  وتصحيح ما نقل عن النيّب ،رائضاليت ُتستقى منها الف

 اإلمجاع.
لعبد الفّتاح كّبارة، والذي  الفقه املقارنفيتّم تدريس كتاب  ،أّما يف جمال الفقه

يشرح املدارس الفقهية واللغوية يف احلضارة اإلسالمية، وكيفية وقوع االختالف 
التفصيل يف أهّم جماالت  ينها وما يف آداب االختالف. مّث يعمد الكتاب إىلب

رب الكاتب تويع .ة واحلديث النبوي مبراتبه مّث أصول الفقهاخلالف كالقرآن والسّن
هذا الباب تأسيًسا للمقارنة الفقهية بني املذاهب مع نبذ التعّصب واإلخالص للدليل 
الشرعي. مّث يقارن الكاتب بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي احلايل، ويعمد إىل 
طرح مسائل معاصرٍة مرتبطٍة بالعقارات واإلجيار لتطبيق هذه املقارنات؛ وهبذا يتمّيز 

غريه بالتعامل الفقهي مع مسائل معاصرٍة يف السياق اللبناين الذي الكتاب عن 
يعيش فيه الطلبة دون حماولة نقلهم إىل أوقات تارخيية ومواضع بعيدٍة عن الواقع. أّما 

لإلمام  منهاج الطالبنييف الفصل الثاين، فيتّم تدريس فقه اجلنايات من كتاب 
كتاب  ا(:ى كتًبتالية )واليت تسّمالنووي، ويتّم هذا من خالل تدريس الفصول ال

ة، كتاب الزنا، كتاب القصاص، كتاب البغاة، فصل يف شروط اإلمامة، كتاب الرّد
ويعتمد الكتاب على التحليل النّصي املستنبط  القذف، وكتاب قطع السارق. حّد

 يترّدد والمن النصوص الشرعية يف زماٍن كانت فيه دار اإلسالم واضحة املعامل، 
من أنواع  اورجم الزاين وغريمه يف كتابه عن القول حبكم قتل املرتّدالنووي 

 القصاص.
تدريس التفسري ومناهج  يتّم ،ويف السنة الرابعة من مرحلة البكالوريوس

 البحث والترمجة واحلديث واملواريث واخلطابة ومقارنة األديان.
يث تتّم دراسة ويتّم يف صّف مقارنة األديان التركيز على العقائد املسيحية، ح

تاريخ املسيحية واجملامع والكنائس. كما يتّم اخلوض عالوًة على األناجيل األربعة 
يف العقائد املسيحية من وجهة النظر اإلسالمية واملسيحية، وحتديًدا األمور اليت 
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خيتلف عليها املسلمون واملسيحيون كصلب املسيح وعقيدة التثليث وكيفية النظر 
ىل إيعمد   ضوء ما ذكر سابًقا. ومّما ال شّك فيه أّن الصّفإىل عيسى املسيح يف

الكتاب الذي يدّرس ويف  إثبات صّحة اإلسالم وبطالن غريه، ويظهر هذا يف نّص
 للشيخ حمّمد أبو زهرة. حماضرات يف النصرانيةمراجعه اليت تشمل كتاب 

أصول أّما صّف مناهج البحث فيعتمد على كتاب الدكتور صاحل معتوق 
. ويقّسم معتوق البحث العلمي إىل مرحلة االختيار ومرحلة ابة البحث العلميكت

التخطيط ومرحلة التنفيذ )أدوات البحث والتفتيش( ومرحلة الصياغة واإلخراج 
الفّني ومناقشة البحث. وال يذكر الكتاب أيًّا من طرق العلوم االجتماعية يف 

واملراجع والتخريج والفهارس  البحث، ويقتصر على املصادر األّولية والثانوية
 وغريها من طرق البحث النّصي احملض.

تدريس ماّدة  هاجلامعة قد طلبت من د. مأمون طربي لذكر أّنباومن اجلدير 
مل وة أربع سنوات. ملّد اسهة سنوات وقد دّرعلم االجتماع اإلسالمي قبل عّد

وبني ماّدة مدخل علم الفرق بينها  عن سألتهتطلب اجلامعة منه االستمرار. وعندما 
هبا ولكن يأخذ بعني  هٌةها شبيّنبأأجاب  ،سها يف اجلامعة اللبنانيةاالجتماع اليت يدّر

ذكر  ،ق بتفاعل الطلبة مع هذه املاّدةاالعتبار حساسية بعض املواضيع. وفيما يتعّل
ا وجده لدى طلبة علم االجتماع يف اجلامعة أكثر مّم هاّم كان هناك تفاعٌل هأّن

 اللبنانية.

 الماجستير
: ماجستري يف الفقه املقارن، ماجستري يف يبينما هناك ثالثة برامج ماجستري ه

الدراسات اإلسالمية، وماجستري يف أصول الفقه، سنتناول هنا االختصاصني األّولني 
قد ارتأت اجلامعة أّن اإلجازة ال تفي وحدها بغرض الكّلية، وبالتايل لفقط. 

قة يف أحد اختصاصات ص ليتابع الطالب فيها دراسة معّمخّص"أنشأت مرحلة الت
بعد جناحه الطالب  ّدِعُي ،ص سنة دراسيةة الدراسة يف مرحلة التخّصمّدو .الشريعة"

، وسنتني على كحدٍّ أدىن، رسالة علمية يف سنة كاملة د على األقّلفيها وبتقدير جّي
 األكثر بطلب من املشرف وموافقته.
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شروط االنتساب إىل برامج املاجستري ال تشمل فقط  ر أّنومن اجلدير بالذك
ا حفظ مخسة احلصول على شهادة الليسانس يف الشريعة اإلسالمية، ولكن أيًض

أجزاء من القرآن الكرمي من األجزاء العشرة املطلوب حفظها يف مرحلة اإلجازة 
لطالب يف السنة ل امعّد من اجلزء األول إىل آخر سورة التوبة، وأن ال يقّل :العالية

صات ما عدا ا محلة اإلجازات من مجيع التخّصأّم (0)الرابعة عن سبعني يف املائة.
لون يف قسم الدراسات اإلسالمية شرط خضوعهم لسنة حتضريية قَباحلقوق فُي

ا محلة اإلجازة من ر السنة التحضريية للدراسات اإلسالمية؛ أّميدرسون فيها مقّر
االلتحاق بشعبة الفقه املقارن بعد خضوعهم لسنة كّلية احلقوق فيستطيعون 

 ر السنة التحضريية للفقه املقارن.حتضريية يدرسون فيها مقّر

 ه "يعّدأّنباجلامعة  هقد وصفتف ،ربنامج املاجستري يف الفقه املقارنلبالنسبة 
 ة التفصيليةة من األدّلر يف األحكام الشرعية املستمّدالباحث الواعي والعامل املتبّص

ة األحكام املختلف فيها ة واإلمجاع والقياس، ومن أدّلمن القرآن والسّن
وشرع من قبلنا، وعمل أهل  بـي،االستحسان، واالستصالح، وقول الصحا

الع على فقه أصحاب املذاهب املدينة، واالستصحاب. ويطلب من الباحث االّط
 يتّم تدريس املواّدو (8).األربعة وغريها فيقارن بينها وبني ما رأى علماء القانون"

ة، التالية: إعجاز القرآن والبالغة النبوية، وفقه الكتاب، ودراسات آحاد األئّم
والقواعد الفقهية، واالقتصاد اإلسالمي، ومناهج البحث، ومناهج املفّسرين، وفقه 

آثار اختالف القواعد األصولية، وة، وحتقيق املخطوطات، ة وبالغة النبّوالسّن
 ل.ع، ودراسات تطبيقية يف كتب الفقه واألصومقاصد التشريو

بـي يتّم تدريس نصوٍص خمتارٍة من تفسري القرط ،يف ماّدة الفقه
، وتتعامل النصوص املختارة مع استنباطات اجلامع ألحكام القرآن( م0874 ت)

دراسات آحاد األئمة،  الفقهية من بعض آيات سورة البقرة. أّما صّفبـي القرط
                                                 

الذين يكون تقديرهم يف اإلجـازة  وب الوافدون من البالد العربية اّليستثىن من هذا الشرط الط (0)
% 21وللتسجيل يف فرعي الفقه واألصول، يشترط احلضور بنسـبة   .اجلامعية يف بلدهم "جيد"

واملشاركة يف مجيع االمتحانات، وأن يكون املعّدل التراكمي يف السـنوات األربـع يف مـواّد    
 جًدا" أي مثانون فما فوق. اًدص: األصول، الفقه، اللغة العربية وعلوم القرآن "جّيالتخّص

(8) http://www.biu.edu.lb/pages/majors/masters/requirements.php. 
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 :إدريس الشافعي يف أصول الفقه، وبالتحديد إىل بن حمّمدفينظر يف مشروع اإلمام 
( ومسامهاته العلمية واملصادر اليت 8العلمي السائد يف عصره، ) ( سريته واجلّو0)

( وأصوله يف الفقه والفروع اليت بناها على تلك األصول، 4استقى منها علومه، )
اإلمام الشافعي. أّما الكتاب املعتمد يف تدريس  كتابات يف( واألمور اليت أّثرت 3)

الشافعي: حياته وعصره، آراؤه أبو زهرة  حمّمدمشروع الشافعي فهو كتاب 
، ويعمد الكتاب إىل إعطاء نظرٍة كالسيكية لإلمام الشافعي، ويرّكز على وفقهه
أبو  رها يف سياقها الزمكاين، وعليه فإّنيف األصول ال على كيفية تطّو نظرتهشرح 

 فهو يعرضزهرة ستاتيكي يف مقاربته للشافعي، وال خيضعه للتاريخ والظروف. 
يات زمانه، الذي حياول حتديد طبيعة اإلسالم الشافعي على أّنه العامل املتصّدي لتحّد

على ما أراده اهلل ورسوله ضّد الفئات الناشئة آنذاك كاملعتزلة، وهو الذي قّدم 
هي، ويبّين هذا ميول أبو زهرة حنو املدرسة على العقل يف نظره الفق النّص

 الكالسيكية األزهرية.
للغزايل، وهو كتاب  املستصفىأّما يف ماّدة أصول الفقه، فيتّم تدريس كتاب 

 حياول فيه الغزايل رسم حدود العقل والنّصو .مني يف التصنيفأميل لطرق املتكّل
عتربه امتداًدا للقياس، وال والتكليف، ومن َثمَّ خيوض يف مفهوم االستحسان الذي ي

يف حال  اّلذاته. ويرى الغزايل أّن املصلحة ال يؤخذ هبا إ يعتربه مصدًرا للتشريع حبّد
قوٍل خيرج  ة. ويقول بأّن أّي يف قّوة احلّجنيالترجيح بني رأيني فقهيني مستوي
ميذ ُيطلب من التالوتؤول إىل الوهم.  املستصفىخارج احلدود اليت يقّرها يف كتابه 

وهو "القطب الرابع: يف حكم املستثمر وهو هذا الكتاب قراءة قسٍم معّيٍن من 
اجملتهد"، وهو القطب األخري اخلامت لنظرية الكتاب، والذي حيوي اإلسقاطات 

 العملية ملا ورد فيه من النظريات.
، راألشباه والنظائعتمد على كتاب اإلمام السيوطي تأّما ماّدة القواعد الفقهية ف

القواعد  وهو الكتاب املعتمد يف قواعد املدرسة الشافعية. ويرى السيوطي أّن
الفقهية تنتج عن استقراء األحكام الشرعية، وليست منصوصًة باحلرف يف القرآن 
والسنة، وإن وجدت اإلشارة إليها. أّما تطبيقات هذه القواعد فتعتمد على علل 

تركت يف احلكم، وإن اختلفت يف األحكام، فإذا اشتركت األحكام يف العّلة اش
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ة اختلفت يف احلكم، وعليه فليست القواعد مرجًعا يف ذاهتا، بل هي جزٌء من العّل
صناعٍة معّقدة للحكم الشرعي. ويتعامل مع اخلالفات الكالسيكية يف املسائل 

من األمثلة و .الفقهية، فيما يرتبط بالنصوص واستنباط األحكام من تلك النصوص
الفات اخلالف املنتشر بني املعىن احلقيقي للنصوص واملعىن اجملازي يف على هذه اخل

يقتصر الكالم يف األمور الفقهية على األحكام  ،تأويل آيات األحكام. وكالعادة
 دون النظر يف املآالت واملقاصد اليت انبنت عليها تلك األحكام.

املعاصر نور الدين  ِمب كتاب العاِلاّلالط اأّما ماّدة مقاصد الشريعة فيدرس فيه
يتعامل الكتاب مع تعريف مقاصد و. علم مقاصد الشريعةاخلادمي املسّمى 

العالقة بني املقاصد ومواضيع املقاصد، والعالقة بني املقاصد والنصوص، والشريعة، 
تاريخ علم املقاصد، وفوائد املقاصد، واملقاصد وعلل األحكام، وة الشرعية، واألدّل

 شروط املقاصدوأنواع املقاصد، واملصلحة واملقاصد، وإثبات املقاصد، و
تطبيق املقاصد يف واملقاصد واالبتالءات، واملصاحل واملفاسد واملقاصد، و، وحدودها

ّنه قد يستخدم إالفقه. ويرى اخلادمي أّن علم املقاصد سيٌف ذو حّدين، حيث 
خدم لتفريغ رات الزمكانية من جهة، وقد يستللحفاظ على الشريعة يف وجه التغّي

ّثل ميد عنده أّنه أّن املؤّك اّلإ .الشريعة من معانيها وأحكامها األصلية من جهة أخرى
وسطية اإلسالم. ويعمل الكتاب على عرض كالم السابقني يف املقاصد بشكل 

ب يف كّلية الشريعة، ومع أّن اخلادمي ال خيالف ما قال به اّلحديٍث سهٍل للط
أّنه يعمل على توسيع دائرة استخدام املقاصد  اّل، إاوغريمهبـي الغزايل والشاط

، يرى اًلعلل األحكام مث يالشرعية، فحني ينظر إىل استخدام املقاصد على أّنها ه
ة احلكم إن نّص الشارع على ذلك يف اخلادمي أّن املصلحة قد تكون هي عّل

 القرآن، وبالتايل، فقد تتساوى املقاصد مع ِعلل األحكام حال التصريح.

عناصر اإلنتاج يف االقتصاد س كتاب درَّا يف ماّدة االقتصاد اإلسالمي، فُيأّم
ن لصاحل محيد العلي. ويبّي اإلسالمي والنظم االقتصادية املعاصرة )دراسة مقارنة(

االقتصادي، وحتقيق  نمّواللالقتصاد اإلسالمي ثالثة أهداف: حتقيق  هذا الكتاب أّن
تفاوت يف توزيع الثروة: تدابري سلبية وإجيابية الة نسان، وختفيف حّدسعادة اإل

)زكاة، شرع النذور(. وقد بدأ البحث بالتركيز على اجلوانب املعيارية كالتنظري 
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( بدل تلبية Wellbeingللوفاء باالحتياجات من أجل الوصول إىل الرفاهية )
التحسني الرغبات الغريزية، واستبدال الربا باملراحبة، والتشديد على التوازن بدل 

م دراسات وضعية على حتليل السلوك قّد ( إخل. ومن مّثOptimizingاألقصى )
التقييم الذي إّن الغزير للدراسات املعيارية.  بالكّم االقتصادي، وإن قّلت مقارنًة

عمل خرق  اًلأقوم به هنا هو حبجم اإلنتاج املعريف وليس فيما إذا استطاع فع
بالوضع يف  ًةرليربايل متأّث - م النيوغى الرباديتبّنمعريف. فهذه األدبيات عادة ما ت

كثرًيا بالعدالة االجتماعية والتوزيع املنصف للثروة.  غري مهتّمٍةوبـي اخلليج العر
عن كون  شيًئا يذكرمل  وإن ،على حماربة االحتكار مثل حماربة الربا العلي زورّك

للتعاليم اإلسالمية  اة خمالًفاحتكار الدولة لبعض املصاحل للحفاظ على املصلحة العاّم
 أم ال.

ة د بسّتاالقتصاد اإلسالمي يتفّر ف أّنيعترب املؤّل ،مة هذا الكتابويف مقّد
على الزمان  ةحاطته ثابتإوأمور: االقتصاد اإلسالمي حميط بالكّليات واجلزئيات؛ 

 ل مفارق لقدرات البشرمصدره األّووواملكان؛ وشامل للجنس البشري بغري متييز؛ 
اجتهاد مقصور على املسائل والفروع دون من ما فيه  ألنه وحي من عند اهلل؛ وأّن

اللغة هي يف  جند هنا أّنوقوانينه دقيقة ويقينية وشاملة.  األصول والكّليات؛ وإّن
لى إضفاء أسطورة الفرادة: عالوًة عغاية الوضعية "قوانينه دقيقة ويقينية وشاملة"، 

د اإلسالمي عنه يف املذاهب واملدارس االقتصادية، من "خيتلف اإلنتاج يف االقتصا
حيث أساليب إنتاج السلعة وتوزيعها.. فالعمليات اإلنتاجية جيب أن تكون ضمن 

وليس من نافلة القول أّن هذا  (.010: 8111)العلي،  إطار الشريعة اإلسالمية"
ت السبعينات ها قدمية )من سنواالكتاب مليء باملراجع الفقهية والوضعية ولكن كّل

 والثمانينات( وباللغة العربية.
حسني حمّمد وبالنسبة ملاّدة مناهج املفّسرين، فتعتمد الكّلية كتاب الدكتور 

تاريخ  . ويسرد الكتاب التعريف اللغوي للتفسري مّثالتفسري واملفّسرونبـي الذه
 من وأنواعه مّث أهّم كتب التفسري ،الصحابة فالتابعني مّث  من النيّببدًءا التفسري 

التفسري باألثر والتفسري بالرأي. مّث يسرد الكاتب اخلالفات بني الفرق اإلسالمية يف 
مناهج التفسري، رادًّا على املعتزلة بشكٍل أساس. مّث يفرد الكاتب فصلني للتفصيل 
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يف مناهج القاضي عبد اجلّبار والزخمشري يف تفسرييهما، واملشاكل اليت دارت حول 
 .هذا التفسري

، فقد وصفت لربنامج املاجستري يف الفكر اإلسالمي املعاصرأّما بالنسبة 
الع على جهود املسلمني يف العلوم ه يعطي "فرصة لالّطأّنباجلامعة هذا الربنامج 

 هذا الربنامج الطالَب ّدِعسالمي املعاصر. وُيع الفكر اإلاإلسالمية املختلفة، وتتّب
سالمية وقادًرا على مواجهة الصعاب بصرًيا مبا ًدا يف العلوم اإلليكون باحًثا جّي

التحضريية اليت  املواّدمجيع ختضع و )موقع جامعة بريوت اإلسالمية(. يصلح اجملتمع"
وتستند إىل التراث اإلسالمي بشكٍل  ،م األشعري الكالسيكيغيتّم تدريسها للربداي

ني. يإىل علماء غربر، باستثناء صّف املدخل إىل علوم االجتماع فإّنه يستند متجّذ
ب يف صّف العقيدة اإلسالمية ومقارنة األديان العقيدة األشعرية اّلويدرس الط

 .ملنت العقيدة الطحاويةًصا ومواقفها من خمالفيها كاملعتزلة، فيما قد ُيعترب ملّخ
، وقد األشباه والنظائررتكز كذلك على كتاب قواعد الفقهية فُيالأّما يف ماّدة 

 ه سابًقا.مّت التفصيل في
 كذلك قتصرتف -تعامل مع معاين اآليات ت ُيتوّقع أن يتال -أّما ماّدة التفسري 

طرق التفسري. ويعتمد التفسري  اعلى استنباط األحكام من اآليات، وال ُتدّرس فيه
على التأويل والتفسري اللغوي دون النظر يف الواقع االجتماعي الذي  يف هذا الصّف

 القرآين. يتّم فيه إسقاط األحكام املستنبطة من النّص
إرٌث جامٌد حمّدد  أّنهويتّم يف هذه الصفوف إبراز التراث اإلسالمي على 

. وتعترب رة للتراثهي تلك املؤّط ااملعامل، مع االعتماد على املسائل الفقهية على أّنه
ة للواقع، بدل املقاربات يهذه النظرة هي األساس يف اعتماد املقاربات النّص

فتاء ترتبط السوسيولوجية اليت تسمح بتفسري الواقع. ومن املعلوم بأّن صّحة اإل
تحقيق املناط من جهة أخرى. ويستوجب بمن جهة، و ارتباًطا وثيًقا بفهم النّص

وهذا من شروط االجتهاد اليت يفتقر إليها  - وحتقيق املناط إدراك الواقع كما ه
 الربنامج التعليمي يف الكّليات الشرعية حاليًّا.

تدريس كتاب  "مدخل إىل دراسة العلوم االجتماعية"، فيتّم أّما يف صّف
بني النظم  فيهيفصل  ،لألستاذ توفيق العوجيمدخل إىل دراسة العلوم االجتماعية 
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يقول بأّن االقتصاد هو حماولة مّث الية وبني اإلسالمية، الغربية كاالشتراكية والرأمس
ها ال حتّفز املرء على عوجي االشتراكية بأّنالينتقد و مشكلة حمدودية املوارد. حّل

األدوات اإلدارية املطلوبة لتوزيع املوارد بشكٍل عادل. ويف فقرة إىل العمل وتفتقر 
 علمانيًة فيقول:عوجي مشكلة املوارد بكوهنا مشكلًة الأخرى، يصف 

أّن املذاهب  اّل"رغم اختالفها الشديد يف معظم املبادئ واألصول إ
ا يف مسألة ربط االقتصاد باملاّدة وقصره عليها، فقت متاًمة اّتالوضعي

جعل  اوبالتايل فصل االقتصاد عن الدين واألخالق والِقيم اإلنسانية، مّم
تلك املذاهب،  ة لألنظمة اليت قامت على أسسالفشل نتيجًة حتمي

وجعل الظلم والفقر أو الشقاء والضياع من نصيب الشعوب اليت ابتليت 
ة بالفنت واحلروب وهنب منها، واّتسمت العالقات الدولي بتطبيق أيٍّ

 .حنٍو مل يشهده التاريخ من قبل" ىخريات الشعوب، عل
 عوجي بأّن املشكلة ليست يف إدارة املوارد فحسب،الوبناًء على هذا، يرى 

بستمولوجيا واألخالق الغربية، اليت يقابلها النظام اإلسالمي ألبل تتجاوز ذلك إىل ا
ة االقتصادية اليت نستخرجها من القرآن الذي يعّرفه بأّنه "جمموعة األصول العاّم

ة، والبناء االقتصادي الذي نقيمه على أساس تلك األصول حبسب كّل بيئٍة ّنسوال
 .وكّل عصر"

حول  تكمن يف متحورهبـي أّن مشكلة الفكر الغر يعترب عوجي كذلكو
ة وتوزيعها يف اجملتمع، يف حني أّن الفكر اإلسالمي يتمحور حول مسألة مسألة القّو

احلقيقة ونشرها يف اجملتمع، وهذا خالٌف جذري بني الفلسفتني، ويفّصل يف ذلك 
 :اًلقائ

 ،االشتراكيةأنظمة االستعمار و امنه تل تشّكيتأسسه البي "الفكر املاّد
يعود إىل روما القدمية وإىل اليونان ومصر القدمية أي "الثقافة الفرعونية". 

الفرق  جند أّن ؟ن تاريخ احلضارات اإلنسانية ماذا نرىإذا درسنا بتمّع
كت احلضارات اليت متّسو كت باحلّقاألساس بني احلضارات اليت متّس

ة فوق القّو اعتربوا احلّق ( الذين0عندهم: ) عود إىل مفهوم احلّقية بالقّو
( 8ر مصلحة )ر بتغّيعلى اجلميع تطبيقه وال يتغّي يقولون: نظام احلّق
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ره السلطة كيفي تقّر يقولون: نظام احلّق ة فوق احلّقوالذين اعتربوا القّو
 .ا ملصلحتها وعلى قياسها"حسب ما تراه مناسًب

مناهج البحث فهو مبينٌّ على مالحظات الدكتور علي  وبالنسبة لصّف
الطويل، ويتناول مواضيع االستقراء واالستنتاج، والتوثيق وطرق االستدالل، 

يكتفي املدّرس بتدريس كيفية كتابة ورات. وأساليب البحث والتعامل مع املتغّي
 أوراق البحث وال يعطي معلوماٍت عن مناهج فهم الظواهر االجتماعية.

يتّم تدريس: االقتصاد برنامج املاجستري يف الدراسات اإلسالمية  يفو
إعجاز والقواعد الفقهية، ومناهج املفّسرين، وة، دراسات آحاد األئّمواإلسالمي، 

تاريخ واللغة العربية، وفقه الشركات، ومناهج البحث، وة، القرآن وبالغة النبّو
 ل.اجلرح والتعدي حتقيق املخطوطات، وعلمومقاصد التشريع، وة، ّنسال

 عامًّا إىل العلوم اإلسالمية دون أّي اًلعترب برنامج الدراسات اإلسالمية مدخُيو
للصفوف اليت ُتعطى. وتشترك يف  بع العاّماختّصٍص فيها، كما يبدو من الط

ة وفقه الصفوف مع غريه من الربامج عدا علم اجلرح والتعديل وتاريخ السّن
 الشركات.

حملّمد أبو زهرة،  ثوناحلديث واحملّدخ السّنة على كتاب تعتمد ماّدة تاريو
ة النبوية. وكما ذكرنا ر مفهوم السّنإىل تأريخ مجع احلديث وتطّو ويعمد الصّف

سابًقا، فإن أبو زهرة كالسيكي املنهج يف الفقه واألصول، وبالتايل فهو يعتمد على 
نَّة مع مخس حقب تاريخ السُّ ة. ويتعامل صّفاملقاربة الكالسيكية يف النظر إىل السّن

زمنية تشمل فترة اخلالفة الراشدة، والقرن اهلجري الثاين، والقرن اهلجري الرابع، 
للهجرة وكتابة  282للهجرة، وما بني العام  282وما بني القرن الرابع والعام 

ويرّكز أبو زهرة يف كتابه على عدد قليٍل من العلماء املوّثقني من قبل  الكتاب.
سة الكالسيكية اإلسالمية، ويشرح قدرة العلماء املعاصرين على استخالص ّساملؤ

ة دون النظر يف اإلشكاليات اليت يطرحها الكثري من الفوائد من نصوص السّن
 ة نقلها.ة ودّقرين احلاليني يف مسألة تارخيية السّناملفّك
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 برامج الدكتوراه
ح اجملتمع وتقومي ر إلصالترى جامعة بريوت اإلسالمية أّن "من يتصّد

ها وإن أكسبته خربة ودراية )املاجستري( ألّن صاعوجاجه ال يكتفي بدرجة التخّص
من  ه ال زال حباجة إىل مزيد من البحث والدرس، من هنا كان ال بّدأّن يف الدين إاّل

)موقع جامعة بريوت  مواصلة الدراسة للحصول على العاملية الدكتوراه"
 .اإلسالمية(

ال توجد صفوٌف جديدٌة ُتعطى للداخلني على برنامج الدكتوراه يف جامعة و
أّن شرط الدخول إىل برنامج الدكتوراه إهناء برنامج  اّلبريوت اإلسالمية، إ

أّما من ختّرج من  .املاجستري يف الفقه املقارن أو الدارسات اإلسالمية أو أصول الفقه
ى يأخذ برنامج الفكر اإلسالمي املعاصر فال ُيسمح له املباشرة بالدكتوراه حّت

الربنامج نفسه. ويعّد صفوف أحد الربامج الثالثة األخرى، ويكمل الدكتوراه يف 
 الطالب أطروحة الدكتوراه يف ثالث سنوات.

 رسائل الماجستير والدكتوراه
تتنّوع مواضيع رسائل املاجستري والدكتوراه يف جامعة بريوت اإلسالمية بني 

، وبني تلك اليت ةقة بتأويل النصوص أو الدراسة التارخييتلك العلمية احملضة املتعّل
قع االجتماعي مبواضيعه املختلفة )التربوية والسيكولوجية هتدف للتعامل مع الوا

والسياسية واالقتصادية وغريها(. على أّن أكثر الرسائل تنحصر باملاضي، سواء من 
ناحية حتقيق املخطوطات ومقارنة النصوص من جهة، أو النظر يف التاريخ والظواهر 

 (0)اليت حدثت وانقضت.
األمّهية القصوى يف جماالت الدراسات ولعّل هلذا النوع من الدراسات 

لبها يظهر نوعية الباحث الذي تنتجه اأّن غ اّلاإلسالمية التارخيية والشرعية النظرية، إ
                                                 

أطروحة، مشلـت املواضـيع االجتماعيـة واالقتصـادية      02 نة مؤلفة مندراسة عّي تلقد مّت (0)
التارخيية. وقد مّت حتليل الرسائل وتقييمها مـن جانـب    يةلى املواضيع النّصعالوًة عوالسياسية، 

 الـيت  ةيف إنشاء وصياغة الفكرة الرئيس بعها الباحثاملوضوع املنتقى ومن جانب املنهجية اليت اّت
 .األطروحة خالل من إيصاهلا أراد
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كّليات الشرعية، واجملاالت اليت حيتاج فيها إىل تطوير، بناًء على صفوف مناهج 
رسالة صربي  مثلة على هذااألالبحث اليت مّت التفصيل فيها يف الفصل السابق. ومن 

ي"، حيث اعتمد الكاتب على كتابات ـالغرب عالماإلسالموفوبيا يف اإل"غريري 
كي والربيطاين ريإدوارد سعيد وغريه مّمن ُعنوا باالستشراق مع النظر يف اإلعالم األم

 الرسالة ال تنتج أّي ومع وجود انتقائية يف التعامل مع اإلعالم، فإّن .والدمناركي
ي بإعطاء قراءة لإلعالم من خالل عدسة االستشراق، دون جديد، وتكتف علٍم

)غريري،  الزيادة على نظرية االستشراق وال على طرق تعديل اإلنتاج اإلعالمي
8102.) 

املصلحة "عبد اهلادي فاعور حمّمد ومن األمثلة األخرى على ذلك رسالة 
النظر إىل املرسلة"، واليت عملت على نقد التعامل احلايل مع مفهوم املصلحة ب

ك فاعور يف التعامل املعاصر مع ية هلذا املفهوم. ويشّكاملصادر الفقهية والنّص
 بـي،املقاصد عند اإلمام الشاطاملصلحة. وقد نشر بعد هذه الرسالة كتاًبا بعنوان 

دافع فيه عن املفهوم الكالسيكي للمقاصد، وانتقد إعادة التفسري اليت يطرحها 
ومع أّن ما يطرحه فاعور يعترب جديًدا على  .والغزايلبـي البعض لكالم الشاط
عالوًة للتعامل النصوصي السائد يف هذه الدوائر.  أّنه متظهٌر اّلالساحة األكادميية، إ

، وقال الدولة اإلسالمية بني الثوابت والتغيريلى ذلك، نشر فاعور كتاًبا بعنوان ع
ة والقواعد ا، بل وضعا األطر العاّمًنة مل حيّددا نظاًما معّيفيه بأّن القرآن والسّن

رسالة  ،األخالقية الكربى كالشورى والعدالة. ومن األمثلة األخرى على هذا
، حيث "مفهوم الدولة احلديثة من وجهة نظر إسالمية"ماجستري عثمان خباش حول 

ق وجون راولز اّلتغاضى عن أكثر الباحثني املعاصرين يف الدولة احلديثة كوائل ح
وغريهم، يف حني رّكز على لوك وروّسو وهوبز، وهنا تكمن  رتايلووتشارلز 

رات اليت حلقتها، واليت قد تتعامل مع ما يطرحه مشكلة اجتزاء األفكار عن التطّو
فون. ومع أّن رسالة خباش حازت على درجة امتياز، يشري خباش إىل اختالف املؤّل

بّسام الصّباغ إمكانية الدكاترة وقت املناقشة حول مفهوم اخلالفة، فقد رأى 
استبدال كلمة "دولة اخلالفة" بكلمة "مشروع اخلالفة" للداللة على استمرارية هذا 

 املشروع إىل الزمن املعاصر دون احنصاره يف عصٍر مضى.
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وتّتبع أغلب الرسائل املنهج البحثي النّصي، فتنطلق من التعريفات العلمية إىل 
ية كاالنتحار وتأثري التلفاز وغريها، دون الكالم النظري عن الظواهر االجتماع

استخدام العمل البحثي امليداين كتعبئة االستمارات أو القيام باملقابالت املعّمقة مع 
فئاٍت تتمُّ دراستها. وبناًء على هذا، فإّن األحباث تفتقر إىل املعطى الواقعي الذي 

عطى الذي فتقر إىل املميّكنها من التأّكد والتحّقق من الكالم النظري من جهة، وت
يسمح بتطوير النظرية البسيطة لتتالءم مع الواقع املعّقد، فتضيف طبقاٍت أخرى 
للبحث كاملستوى املايل واخللفية االجتماعية والدرجة العلمية لألهل وغريها من 

 املتغريات اليت قد يفتقر إليها املعطى النظري احملض.

ة يف ضوء ة ملواجهة أعداء األّمقّوإعداد ال"يف رسالته حياول حمسن قويدر و
َوَأِعدُّوا َلُهم ﴿ الكرمية يةاآل يفإنشاء نظرية عسكرية من خالل النظر  "ةالقرآن والسّن

مَّا اْسَتَطْعُتم مِّن ُقوٍَّة َوِمن رَِّباِط اْلَخْيِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَُّكْم َوآَخِريَن ِمن 
ومع أّن الكاتب يعمل على دعم  .(21: 2)سورة األنفال،  ﴾ُموَنُهُمَتْعَل اَلُدوِنِهْم 

أّنه ال يعّرض هذا العمل  اّلآلية ومعانيها، إيف ااجلانب النظري من خالل النظر 
الت العسكرية اإلنسانية وجود األسلحة النووية والتدّخ لتبعاته الواقعية يف ظّل

 (.8108)قويدر،  واحلروب الوقائية وغريها
وتفتقر أغلب رسائل املاجستري والدكتوراه إىل النظر يف املصادر الغربية أو غري 
املسلمة، وبالتايل، ففي أغلب احلاالت، يعترب الكاتب أّنه يكتب وحده أو يف فضاٍء 

أصله  ضإسالمي فقط، وهذا يعّرضه للكثري من املشاكل اليت تشمل التكّلم فيما ُنِق
وبالتايل بذل اجلهد فيما مّت االجتهاد به واالنتهاء  حديًثا، وإعادة اختراع العجلة

من اكتساب  طالب، كما أّنه حيرم الاًلمنه، وتضييع اجملهود فيما هو موجوٌد أص
العمق املطلوب يف فهم موضوع البحث من خالل قراءة كلِّ ما كتب فيه. وينتج 

 ة نفسهاالنظري ةنهجياملأخرى هي أّن الكثري من األحباث السابقة تعتمد  هذا مشكلًة
ألحباث الالحقة، وبالتايل، فإّن وجود املعطى النظري غري امُلخضع لالمتحان ل

امليداين جيعل األخطاء تتفاقم مع الزمن وتزداد املنهجية يف انفصاهلا وُبعدها عن 
ربية إىل النظر يف املصادر الغبـي الواقع. وقد افتقرت رسالة قويدر عن اإلعداد احلر

ة ُيفترض أن توضع يف سياق النظريات األخرى ها ُتنِشئ نظرية عامليكذلك، مع أّن
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 (.8108)قويدر،  املوجودة يف جمال التنظري العسكري
م غتشمل مشاكل األحباث كذلك خلق نوٍع من املقابلة يف املقارنة بني الرباديو

على والربدامي اإلسالمي من األساس، وبالتايل فغالًبا ينشأ نوع من اهلجوم بـي الغر
مع افتراض األسبقية واألفضلية للنظام اإلسالمي قبل اخلوض يف بـي م الغرغالربادي

ثبات اليت فاإلشكال موجوٌد يف طرق اإل ،وإن كان هذا مّما ال إشكال فيه .البحث
ال تلجأ إىل القيام بإحصاءات ودراساٍت ميدانية، بل تكتفي جبلب الكالم من 

م يف كثرٍي من احلاالت عن ظلم املسلمني يف مصادر إسالمية، وعليه فيكون الكال
، ومساحة اإلسالم باملقارنة مع مهجية الغرب، والسبق العلمي اًلالقانون الدويل مث

اإلسالمي وظلم الكنيسة، وما يشابه هذا من الندِّّيات اليت تعمل على اإلعذار 
هالًة من القدسية مّما يعطي اإلسالم  ،نتاج املعريف الرصنياإلالتربيري أكثر منها على 

اإلسالم بني العاملية "ظهر رسالة حنان برغلي اليت متنع التعامل معه كماّدة علمية. وُت
والعوملة" هذه املشكلة، حيث حتاول املقارنة بني مسة اإلسالم )العاملية( ومسة 
السيطرة األمريكية )العوملة( واليت تنسبها برغلي إىل اللوبيات الصهيونية، دون أي 

، الرسالة السرديات اإلسالموية اليت ترفض العوملة بشكٍل تاّم كّررتوحقيقي.  دليٍل
وتعتربها خطًرا كبرًيا على اإلسالم، ويتّم هذا دون أي إحصاءات أو دراسٍة للواقع 

ة اليت تنّظر يف لك غياب النظر يف املراجع الغربييالحظ كذواللبناين اإلسالمي. 
 الم، مّما يقدح يف منهجية وموضوعية الرسالةمسألة العوملة أو يف رؤيتها لإلس

 (.8100)برغلي، 
وهنا تظهر مشكلة أساسية وهي ضعف اإلنتاج املعريف يف حالة أكثر الرسائل، 

تعمل على تكرار العلم املوجود يف الكتب بشكٍل يدافع عن اإلسالم أو  هاّنإحيث 
وبالتايل فبدل أن تكون  .بداع الفكريينّصع صورته مع غياب األصالة الفكرية واإل

تصبح ممرًّا لتخّرج الطالب دون صناعة  ،الرسالة زيادًة على خمزون اجلماعة العلمية
كادميي البحثي بشكٍل سلٍس الباحث احملترف الذي يستطيع خوض غمار العامل األ

، "احلرب على اإلرهاب حقوق اإلنسان يف ظّل"ففي رسالة سامر مزهر  .ومرتاح
منهما  ص القانونية الدولية وبعض النصوص الفقهية وتصّور كلٍّيسرد مزهر النصو

 بـي،نسان يف العامل الغرلإلرهاب، مع ذكر الفوارق بني تطبيق حقوق اإل
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واالكتفاء بذكر النظريات اإلسالمية لُيرَي علوَّ اإلسالم على النظريات الغربية 
ذه األحكام الفقهية وأفضليته، طبًعا دون النظر يف التاريخ اإلسالمي لتطبيقات ه

 (.8107)مزهر،  بشكٍل دقيق
ة يف آخر رسائل يوأخرًيا، من املالحظ غياب اإلشارة إىل اقتراحاٍت عمل

ي نقد الواقع واإلضاءة على مشاكله، يترك الكاتب القارئ فاملاجستري، وعليه ف
 .نتاجهاإ ة التعامل مع الظاهرة، مّما حيّد من عمالنية الرسائل اليت يتّميحمتاًرا يف كيف

ومن األمثلة عليه رسالة خدجية عبد اهلل شهاب "املنهج التربوي اإلسالمي يف بناء 
الشخصية العلمية"، اليت تنتقد فيها منهجية بناء العلماء، وانفصال التعليم النظري 

سات التعليمية عن الواقع العملي، وترى أّن تفاقم هذه املشكلة يأيت من مجود املؤّس
املشكلة أّن  ّنه من الضروري إنتاج مناهج تعليمية جديدة، ولكّناإلسالمية، وأ

الرسالة تتوّقف هنا، وال تعمل على إنشاء مقترحات ميكن من خالهلا حتويل هذه 
النظر إىل املصادر إىل كما أّن الرسالة تفتقر  .ة تغيري للمناهجالرسالة إىل خّط

)شهاب،  عليم كباولو فريريالغربية، حّتى تلك اليت تعاملت مع تغيري مناهج الت
8103.) 

 كّلية الدعوة اإلسالميةثانًيا: 
، وكان يشرف عليها الشيخ عبد 0929مّت تأسيس كّلية الدعوة يف العام 

ع ة ورئيس جتّمّمع العلماء املسلمني ورئيس حركة األعضو جتّم - الناصر اجلربي
بـي ويلها من النظام الليمت مّت ،اسالمية يف بريوت. وتارخييًّالشخصيات واهليئات اإل

(0)زالت قريبة من أوساط حزب اهلل، وينظر هلا بعني الريبة من قبل دار اإلفتاء. وما
 

 ضوابط املصلحةويف صّف أصول الفقه يف كّلية الدعوة، يتّم تدريس كتاب 
يقوم هذا الكتاب على مناقضة و. (8111)البوطي،  حملّمد سعيد رمضان البوطي

أّول من جعل املصلحة مرتكًزا يف الشريعة، ويقوم بعرض مناهج جنم الدين الطويف، 
حنيفة واإلمام أمحد واستخدامهم املصلحة بـي اإلمام مالك والشافعي وأ

                                                 
إقالة د. هالل درويش، رئيس قسم يف كّلية الدعوة، من دار اإلفتاء بسبب "املصلحة  تمّت اًلمث (0)

 اإلسالمية العليا".
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واالستحسان ضمن حدود الشريعة. ويقول البوطي يف هذا: "األخذ باالستصالح 
ة هؤالء األئّم ا منكثرًي ة املسلمني وعلمائهم، وال يضري ذلك أّنفاق من أئّماّت حمّل

هم أدجموه يف األصول األخرى، يف االجتهاد، وأّن الًّمستق اًلوا االستصالح أصمل يعّد
: 8111إذ اخلالف ال ينبغي أن يكون يف التسمية واالصطالحات" )البوطي، 

ويرى البوطي أّن مفهوم املصلحة الذي يتّم توظيفه اليوم هو يف حقيقته  .(881
الشرعي، وبالتايل فهو مبينٌّ على اعتبارات بينثام وميل ال ذاك بـي املفهوم الغر

 إذفاق عامٌّ ظاهري، ويرى البوطي أّن االتفاق على مفهوم املنفعة هو اّت .الليربالية
، ويستشهد بقول ميل بوجود اختالف يف مفهوم هحقيقت حول خالٌف طويلهناك 

عترب هذا ُي ،روباختصا(. 38: 8111)البوطي،  املصلحة بني سقراط وبروتاغورس
يرى البوطي بأّن  ،فاّلللمفاهيم التجديدية للمصلحة، وبعكس خ االكتاب نقًد

املصلحة ليست من مصادر التشريع بل هي تقع حتت جمموعة من الضوابط الشرعية 
من  كون فقط عندما ال يكون هناك نّصيتطبيق املصلحة  اإلسالمية. كما يعترب أّن

 ة.القرآن الكرمي أو السّن
للكاتب الشيخ  خالق: دراسة منهجيةاأل س كتابدرَّخالق، فُيا يف ماّدة األأّم

املقارنة بني األخالق عند الفلسفات العاملية،  تهايدحياول يف بوعطوي.  حسني عّز
املشكل يف عرضه  ولكّن .فيعرض البوذية واهلندوسية والفالسفة واليهود واملسيحية

ها من النظر واملنطق، فهو يعمل على حّق هو االجتزاء الذي ال يعطي تلك املدارس
تها فوًرا، وهذا مشكل من الناحية ها بشكٍل يدفع القارئ إىل إنكار صّحنقد

الكاتب قّلما يذهب إىل املصادر  لى ذلك، فإّنعالوًة عاألكادميية للكتاب. 
م عن األساسية للديانات والفلسفات، وإمّنا يعتمد على مصادر ثانوية تتكّل

، بدل أن يذهب إىل كتب الفقهاء والفالسفة اليهود للكتابة عن اًلفمث .الفالسفة
ب بعيد ِتوهو كتاب ُك بـي،ألمحد شل اليهوديةاليهودية، ذهب إىل كتاب 

 زات اليت سادت تلك احلقبة ضّداالنتفاضة األوىل، وفيه ما فيه من املشاكل والتحّي
لنصرانية يرّكز الكاتب على الكالم عن ا فيف ،فقط اليهود. وال ينحصر هذا باليهود

يقوم وجرائم الكنيسة التارخيية إلظهار كون املسيحية فاسدًة يف جماهلا التطبيقي. 
أّنه  اّلبعد ذلك بالكالم عن تركيب النفس اإلنسانية بني القلب والنفس والضمري، إ
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يقتصر ما قة هبذا اجملال، وإّنمن دراسات علم النفس املتعّل ال يعتمد يف هذا على أيٍّ
على النصوص الشرعية مع املنطق البسيط، وهو يف هذا يتعامل مع القارئ باملنطق 

الكاتب األخالق األساسية  د(. بعد ذلك، يعّدpre-philosophicalقبل الفلسفي )
ه يتعامل معها بالتعامل كّنليف احلضارة العربية كاملروءة والصدق واألمانة وغريها، و

يبين عليها ما جيب أن ُيفعل وُيترك، دون مّث  ،عريفاتالفلسفي الذي ينطلق من الت
اللجوء إىل دراسات الواقع، ولعّل أقرب ما قارب الكاتب الواقع من خالل 

بون فيه من بأّننا يف زمان ضاعت فيه املروءة وصار الناس يتقّر اًلمشاهداته فيقول مث
ة لكون قيق، خاّصالسالطني، ويف هذه املقاربات ما ُيشكل من ناحية املصدر والتح

الكتاب يعترب مرجًعا أكادمييًّا يف كّلية الدعوة. وألّن الكاتب يعتمد على كتب 
أّن األكل يف األسواق يعترب من خوارم  اًلالقدماء يف حتديد األخالق، فقد اعترب مث

يف الوقت  كّلهم مروءة الرجال، أو ارتداء املالبس الغربية )اليت يرتديها الناس
مد تعة اليت حتكم مقاربة الواقع، واليت ُتيالنّص هذا املنهجيُة من خاللهر وتظ .احلايل(

م كأساس يف كثري من كتب اجلامعات كما عرضنا. ويف الفصل األخري يتكّل
الكاتب عن املخاطر اليت حتيط بأخالق املسلمني من خالل مؤامرات اليهود 

األعداء مع  رى هم ألّدوالنصارى على الدين اإلسالمي. ويقول بأّن اليهود والنصا
الغزو الثقايف قائم  ة، وأّناإلسالم واألّمبن االشرق والغرب يتآمر املشركني، وأّن

ية واخلريية سات الغربية التعليمية والطّباملؤّس حلرف الفرد املسلم عن دينه، وأّن
واإلمنائية الغربية تعمل لتصّب يف هذا اهلدف، وال شّك أّن هذا ُينِشئ يف الطالب 

يات غري املسلمة اليت تشاركه الوطن بدايًة، ي هلذا الفكر نوًعا من العداوة لألقّلملتلّقا
 (.8119)عطوي،  كذلكبـي وللدول األخرى يف العامل الغر

لعبد  ورقات يف البحث والكتابةمناهج البحث فتتّم دراسة كتاب  أّما يف صّف
س يف جامعة درَّاحلميد اهلرامة، وهو كتاٌب مشابٌه لكتاب يوسف مرعشلي الذي ُي

 غالبأّنه يضيف إليه املغالطات املنطقية اليت يقع فيها الُكّتاب. و اّلإ ،بريوت اإلسالمية
الكتاب يتعامل مع التفكري العلمي وكيفية كتابة رسائل املاجستري والدكتوراه، 

تماعي للظواهر اجملتمعية، ويقتصر على املهارات التكتيكية كمقارنة ويتجّنب الفهم االج
النصوص واستخدام املراجع وإعداد الفهارس وحفظ احلقوق الفكرية. ومن أصل 
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 صفحات فقط مع مناهج البحث يف علوم االجتماع. 01صفحة، تتعامل  421
ير لنذ خصائص اخلطبة واخلطيبتدريس كتاب  اخلطابة، فيتّم أّما يف صّف

وحياول الكتاب حتديد الصفات اليت تتّصف هبا اخلطبة الناجحة مع  بـي.مكت
وقصص   بآيات القرآن وأحاديث النيّب اخلطيب الناجح، ولفعل ذلك يستدّل

الصحابة والتابعني مع العودة إىل بعض القواعد يف علم النفس وعلم االجتماع. 
م ويطالبه بدراسة علم النفس الع على العلواخلطيب على سعة االّطبـي وحيّث مكت

االجتماعي والقراءة يف علوم العصر ومعارفه. ومّما قاله يف علم النفس االجتماعي 
 :اًلمث

"يتركَّز ثقل مهمَّة اخلطيب حيث ينبغي عليه أن خيتار من األحباث 
والكالم واألساليب ما يتناسب مع خمتلف أمناط املستمعني إليه 

ق الفائدة املرجوَّة من خطبته ونقل أفكاره وطبقاهتم، ليتمكَّن من حتقي
إىل طبقة معّينة من  ّجهوأحاسيسه إىل سائر مجهوره. وأّما إذا تو

اجلمهور، وأمهل سائر الطبقات، فسوف ينعزل يف خطبته عن تلك 
ا ونفسيًّا وروحيًّا. وإزاء الطبقات اليت أمهلها، ألّنها انفصلت عنه فكريًّ

زاًما على اخلطيب أن يكون عارًفا بأحوال هذه املهّمة الثقيلة أصبح ِل
باهتا واختالف أطوارها دارًسا دراسة واعية لظاهرة البشرية يف تقّل النفس

التفاوت النفسي والسلوكي يف نطاق جمموعة من الناس وكيفية خماطبتها 
وتوجيهها ووعظها. ومبعىن آخر: جيب على اخلطيب أن يكون ملمًّا 

ة ووسائل يا بقواعد منهج تربية النفس البشربعلم النفس االجتماعي عامًل
 جاهاهتا."ى عالقاهتا وخمتلف اّتتسليكها عرب احلياة اإلنسانية يف شّت

عربية ودينية،  كّلها ولكّن املشكلة األساسية يف الكتاب تكمن يف أّن مراجعه
دون  وبالتايل، فقد احنصر الكاتب بعلم الكاريزما واخلطابة بصيغته العربية التقليدية

ة اإلعالم يف العصر علوم االجتماعية وخاّصالاخلوض يف كتابات األحباث يف 
 احلديث حول موضوعه هذا.

مني يف التربية مرشد الدعاة واملعّلفيتّم تدريس كتاب  ،علم النفس أّما يف صّف
لعبد السالم اجلقندي. وال يعتمد الكاتب على املصادر الشرعية يف كتابه،  وعلم النفس
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ة بعلم النفس، مع أّن يدمج الترب اًلعة يف علم النفس حماويعرض وجهات النظر املتنّوبل 
سان بشكٍل منفصٍل لفترٍة طويلة. وهذا الكتاب يأيت عكس مني كانا يدّرْلهذين الِع

ي". ي" أو "املاّدـار الذي حياول بشكٍل متواصٍل الفصل بني اإلسالمي و"الغربالتّي
مني من علماء املسلمني يف علم النفس كتابات املتقّدحياول الكتاب اجلمع بني و

مّث إىل  إىل أقوال الغزايل وابن سينا، اًلوالكتابات احلديثة، فيلجأ يف تعريف النفس مث
يتعامل الكتاب كذلك مع و" عند علماء النفس احلديثني. psycheتعاريف كلمة "

ى بيقي، وبالتايل فهو يتبّنمراقبة علم النفس النظري والتط النظريات النفسية من خالل
التقسيمات احلديثة املوجودة يف علم النفس ويفّسرها للطالب بشكٍل يتناسق مع 

من  املستوى العلمي األكادميي من جهة، ومع ثقافة تالميذ كّليات الشريعة بشكٍل عاّم
خيوض الكتاب كذلك يف علم نفس التعليم، وحيّدد كيف يعمل املدّرس وجهة أخرى. 

ب اّلانتباه الطالب وشرح املاّدة له بالشكل األمثل، وهو بذلك يساعد الط على جذب
، ينظر اًلالكتاب مث منفي الفصل التاسع واألخري فواألساتذة يف آٍن واحٍد مًعا. 

الكاتب إىل اجلوانب االجتماعية للتربية كما تظهر يف مناهج التعليم والسيكولوجيا، 
سات اإلعالمية يف ملدرسية والعائلة النواتية واملؤّسسة اوذلك من خالل النظر إىل املؤّس

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.
فتح اهلل الزيادي  ّمدفقد اعتمدت الكّلية كتاب حم ،تشراقاالس وبالنسبة لصّف

االستشراق، أهدافه ووسائله: دراسة تطبيقية حول منهج الغربيني يف دراسة ابن 
ز الكاتب على االستشراق كمفهوم ل من الكتاب رّك. ويف القسم األّوخلدون

ق إىل مية، وتطّرومصطلح ودوافعه الدينية واالستعمارية واالقتصادية والسياسية والعل
ن ووآخر ،سم موقفه بالعدائية واحلذرفمنهم من اّت ؛موقف املشارقة من االستشراق

كان هلم موقف معتدل. مّث يتعامل الكاتب مع كيفية بناء موقف علمي من 
ه من االعتراف بوجود االستشراق وإعطائه أمّهية قصوى ألّن االستشراق، وبرأيه ال بّد
منا للعامل اآلخر بالطريقة اليت ر يف جممل أفكارنا ويقّدويؤّثيدرسنا ويدرس قضايانا 

يريدها ويساهم يف مسرية الفكر اإلنساين من خمتلف الزوايا العقدية واالجتماعية 
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ية من خالل منظوماته الفكرية املختلفة. ط علينا وأن حيرمنا احلّروحياول أن يتسّل
حث االستشراقي يف الدراسات يعرض الزيادي مدارس االستشراق ومنهج الب هاوبعد

ا به يعرض بعض آراء املستشرقني بابن خلدون وكانت معظمها إعجاًبمّث اإلسالمية. 
عن هذا اإلعجاب دون أن  تثإىل جمموعتني؛ األوىل حتّد أولئك ه قسموبإبداعه ولكّن

ه تخلط اهلكّن ا به،إعجاهب تأظهرالثانية صه من أغراض استشراقية، ولطه مبا ينّغخت
ل يف تأويل حتليالته إىل مشارب ال يقتضيها البحث العلمي مع أويل أصوله أو بالتمّحبت

رين بثقل ابن خلدون. ويبدو أّن املسلم أن ينتج مفّكبـي على العقل العر ااستكثاره
بعض، واستخدام  معبعضه  هالكاتب يفترض البدن االستشراقي واحًدا، مّث يقول بتناقض

ه، فاالستشراق حبّد ذاته يتنّوع كتنّوع جماالت حمّل مصطلح التناقض هذا ليس يف
عالوًة وبالتايل فليس االنقسام فيه من املثالب اليت حتسب عليه.  ،هااالهتمام البشري كّل

كتاٍب يف موضوع االستشراق  ذلك، فمن الغريب أّن الكاتب مل يتكّلم عن أهّمعلى 
ع الكتاب، وهو جده يف مرايف القرن العشرين، وهو كتاب إدوارد سعيد، ومل يعتم

ي يف القرن املاضي، وهذا يغّيب عن قبذلك أغفل أحد أعمدة املوضوع االستشرا
التالميذ النقاش األكادميي الكامل لالستشراق، وحيبسهم ضمن املختارات االنتقائية اليت 

وحياول إنصاف حالة  ،باألمساء واملراجع تاب غينٌّكاختارها الزيادي. وال شّك بأّن ال
متآمرين ضّد الشرق، بل يرى بأّن الكثري  كّلهم االستشراق، وال يعترب املستشرقني

أّن خلفيته الدينية واالجتماعية والتارخيية منعته من  اّلمنهم حاول إنصاف الشرق إ
غري  اعربيًّ اكتاًب 033استعان الكاتب مبراجع كثرية مشلت وقد حتقيق هذا اإلنصاف. 

ف على كتب أخرى ابة للتعّرت واملصادر األجنبية فكانت تلك املراجع مبثابة بّواّلاجمل
 يف االستشراق ودراسة ابن خلدون.

فتح اهلل الزيادي، حيث  ّمدفه حمالذي أّل انتشار اإلسالمويتّم تدريس كتاب 
 االستشراقـي َباا تشمل كتكيًّا وأوروبيًّريمصدًرا أم 83يعتمد على ما يفوق 

 مصادر الكتاب إسالمية، وبالتايل، فإّن أّن جّل اّلإلدوارد سعيد. إاإلسالم تغطية و
الصور اليت يقّدمها كالسيكية، مع استخدامه للفلسفات املناهضة لالستعمار 

وبالتايل، فإّن الكتاب  .عاها املستشرقون يف كتبهماملزاعم اليت اّد واالستشراق لرّد
 التارخيي للظاهرة اإلسالمية. رمعياريٌّ بامتياز يف مقاربته للتطّو



 061 مناهج برامج الشريعة والدراسات اإلسالمية يف لبنان

اإلعالم: قراءات يف اإلعالم املعاصر يتّم تدريس كتاب  ،اإلعالم ويف صّف
الكاتب موقًفا حذًرا من أدوات  فيه يأخذوحملّمد منري سعد الدين.  واإلسالمي

إذ ينشر اإلباحية وقّلة األخالق بني  بشكٍل أساٍس اإلعالم ضارٌّ اإلعالم فريى أّن
إحدى  بّينسلم دون أّيما رقابة أو ضابط. فقد قال يف الكتاب: "وتالشباب امل

صاالت اإلنترنت، وأن فيها % من اّت8اإلباحية يشغل  تداول املواّد التقديرات أّن
ر معلومات واضحة عن بيوت الدعارة يف مليون صورة جنسية، كما توّف حواىل

ويعترب أّن الصهيونية هي اليت ى الكتاب نظرية املؤامرة ويتبّن .كثري من مدن العامل"
م بوسائل اإلعالم يف العامل، فمن بعض عناوين الفصول يف الكتاب: تتحّك

"السيطرة الصهيونية على صناعة السينما العاملية"، "السيطرة الصهيونية على صناعة 
ي"، ـ، "السيطرة الصهيونية على شركات التلفاز يف العامل العرب"املسرح العاملية

، و"الغزو الصهيوين "لسيطرة الصهيونية على وكاالت األنباء العاملية"حماولة ا
كما يعترب أّن اإلعالم هو أحد وسائل الغرب األساسية  .اإلعالمي وسبل مواجهته"

ولعّل حّس املظلومية  .يف تشويه صورة اإلسالم بشكٍل مقصوٍد ومنهجي
أّن  اّلب فيه، إِتُكًرا يف العهد الذي واالستهداف املوجود يف الكتاب كان مرّب

إىل اآلن خيلق الكثري من املشاكل يف عقل الطالب.  نفسه استمرار استخدام الكتاب
 قيتحّدث عن اإلعالم، مل يتطّروصفحة  442 يبلغ لى ذلك، ففي كتاٍبعالوًة ع

اإلنترنت اليوم اجملال اإلعالمي  يف ثالثني صفحة، وقد أصبح اّلإىل اإلنترنت إ
حتّدث عنها  يتىل يف فهم الطالب، من الصحف الْوهو يعترب اأَلاألقوى واألبرز، و

اإلنترنت يعترب كالًما قدمًيا،  لىى الكالم عسعد الدين لقرابة مخسني صفحة. وحّت
ا، جماالت التأثري اإلعالمي حاليًّا كيوتيوب وفايسبوك وغريمه فهو ال يتعامل مع أهّم

حية التثقيف اإلعالمي املعاصر. وتعامل سعد ا من ناوبالتايل فإّن الكتاب ال يعترب ثريًّ
الدين مع اإلعالم بسيط، فهو ال يفّكك الظاهرة اإلعالمية ليفهمها ويفهم تأثرياهتا، 

، وكيف يستخدمها غري املسلمني وكيف وإّنما يعمل على تفصيلها بني اخلري والشّر
وجيا عن يستخدمها املسلمون، دون اللجوء إىل كالم فالسفة اإلعالم والتكنول

يف بضع  اإلعالم يف احلياة اليومية )إاّل ؤّديهماي لذيناالجتماعي والنفسي ال ينالدور
 (.872: 0992)سعد الدين،  % من جممل الكتاب(8صفحات ال تكاد تتجاوز 
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ويرى سعد الدين إمكان استخدام اإلعالم لنشر الدعوة اإلسالمية بني األمم، 
اإلسالمي. وقول سعد  وفلسفته يف الفّنوذلك من خالل مقترحات حمّمد قطب 

 الدين يف هذا اجملال:
زة للدعوة "إن شبكة اإلنترنت هلا جوانب كثرية جتعلها وسيلة متمّي

ن الداعية من صال سريعة متّكاإلسالمية، وهذه اجلوانب هي: وسيلة اّت
ن من تكلفة، وهو ما ميّك صال بأفراد خمتلفني يف أماكن خمتلفة بأقّلاالّت
 ار الفردي أو اجلماعي، واجملادلة باليت هي أحسن؛ وإمكانية أن يبّثاحلو

مشارك يف اإلنترنت مرِسل  فيها الفرد أو اجلماعة ما يشاؤون، فكّل
جاهه؛ ما ميلي عليه فكره واّت اّلتأثري إ ومستقِبل دون أن يكون حتت أّي

وإمكان إيصال دعوة اإلسالم من خالل هذه الشبكة إىل أعداد كبرية 
اليت  الدينية من املواّد املواّد على أّن اإلحصاءات تدّل قدَّر باملاليني؛ وإّنُت

املساحات  الباحثني عنها كثريون، وأّن حتظى بإقبال واسع، وأّن
ص لغريها، كاهلندسة والرياضيات، وهذا صة هلا تفوق ما هو خمّصاملخّص

ا عّم على الظمأ الروحي الذي تشعر به آالف األرواح الباحثة يدّل
هذه الشبكة َسّخرها أناس  تها من خالل هذه الشبكة؛ وإّنيروي غّل

ة املنحرفة باسم اإلسالم، فيجب تصحيح هذا اخلطأ، ألفكارهم الضاّل
 ل اإلسالم أهله احلقيقيون ال األدعياء"يف نصابه، وأن ميّث ووضع احلّق

 (.827: 0992)سعد الدين، 
؛ وقد النفسية يف السرية النبوية احلربوقّد مّت اعتماد كتاب حسني عطوي 

بني الكتب العربية دون  منوًِّعاحصر عطوي مصادره بأّمهات الكتب الدينية، 
ظهر عطوي يف كتابه كيفية ممارسة احلرب النفسية اللجوء إىل الكتب األجنبية. وُي

يف كلٍّ من السرية النبوية والقانون الدويل واملمارسات املعاصرة على الساحة 
ة لتلك األحداث، واالستشهادات اليت ال ية، ولكن من خالل قراءاته اخلاّصالعامل

ة. ولعّل النقص النظري يف الكتاب يف جمال تعدو األحداث لتشّكل نظرية كّلية تاّم
احلرب النفسية  دخل الطالب عامَلاحلرب النفسية هو ما حيّوله من وحدة متماسكة ُت

إىل جمموعة من اإلضاءات غري املتناسقة، واليت يستخدمها الكاتب يف باب مّث يعيب 
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باب آخر. وحاول الكاتب يف هذا الكتاب القيام مبجموعة إسقاطات من  يفعليها 
وصحبه دون أن يأخذ بعني   العامل املعاصر على العامل الذي كان يعيش فيه النيّب

ففي  .ي إىل اختالف األحكامالزمكانية واملوضعية اليت قد تؤّداالعتبار الفروقات 
حتّدث عن بعض حوادث القتل الفردية، دون التفريق  ،اًلكالمه عن االغتياالت مث

ويف غياب هذا  .بينها وبني االغتيال املعاصر الذي حيدث من خالل الفتك واخلديعة
النفسية كما شّكلها التفريق مضّرة على عقلية الطالب الذي قد يأخذ احلرب 

لى عالوًة عالكاتب إىل منتهياهتا، مّما خيّلصه من الكثري من القيود األخالقية املطلوبة. 
رين املعاصرين يف جمال احلرب ذلك، ال يكثر الكاتب من االستشهادات باملفّك

 النفسية احلديثة.

 كّلية اإلمام األوزاعيثالثًا: 
 (0).0979راسات اإلسالمية يف العام تأسيس كّلية اإلمام األوزاعي للد مّت
تتبع النظام السنوي، واحلضور فيها غري إلزامي ولكن هناك بعض الضبط يف وهي 

 (8)دة.ضرورة احلصول على اإلجازة يف سنوات حمّد
تشمل القرآن الكرمي )مدارس  يف السنة األوىل عشر مواّدالطاّلب يدرس 

ديث العبادات( والعقيدة اإلسالمية التفسري( واحلديث الشريف )علوم احلديث وأحا
ة واخلالفة الراشدة يف عصر النبّوبـي وأحكام العبادات واللغة العربية واألدب العر

والتاريخ اإلسالمي )السرية النبوية واخلالفة الراشدة( واجلهاد اإلسالمي وتارخيه 
 واحدة. لغة أوروبيةعالوًة على ، واألخالق

من خالل كتاب الباحث اللبناين كمال موسى تدريس التفسري القرآين  يتّمو
شهرة، يف حني أّن كتابه األشهر  هو أحد أعمال موسى األقّلو ؟يف نفهم القرآنك

                                                 
 .م0922أّن املرسوم الرمسي الذي يعترف بإنشاء الكّلية صدر يف العام  اّلإ (0)

سمح لـه الرسـوب   رة لتلك السنة، وُياملقّر ُينقل الطالب من سنة إىل أخرى إذا جنح يف املواّد (8)
مـن السـنتني    سمح للطالب أن يبقى يف كلٍّأعاد السنة؛ وال ُي اّلأقصى وإ منها كحّد بثالٍث

ثالثة من السنتني ال سمح له أن يبقى يف كّلاألوىل أو الثانية أكثر من سنتني دراسيتني؛ كما ال ُي
جيوز جمللس الكّلية متديد عدد السنوات يف احلاالت وأو الرابعة أكثر من ثالث سنوات دراسية. 

 ة.اخلاّص
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م موسى لطلبة السنة األوىل التمهيدي، يقّد . ويف هذا النّصفقه املعامالتهو 
 منهجيًة كالسيكيًة للتفسري القرآين ومواضيعه الرئيسة مثل: العالقة بني النّص

إعجاز القرآن، وبهمة وغري املبهمة يف القرآن، املاللغة والقرآين والروايات النبوية، 
ال خيتلف الكتاب من ناحية وومدارس التفسري يف التاريخ الفكري اإلسالمي. 

اإلتقان يف علوم مثل  س يف جامعات أخرىاملضمون عن النصوص التقليدية اليت تدرَّ
ه خيتلف من أّن للزخمشري، إاّل ان يف علوم القرآنمناهل العرفللسيوطي أو  القرآن

 ناحية اللغة األكثر سهولًة.
ب قراءة كتاٍب بعنوان اّلطلب من الطُيعند تقدمي علم الرواية يف احلديث، و

 . وهذا النّصعتركتبه الدكتور نور الدين  ، وهو كتاٌبمنهج النقد يف علم احلديث
مة شاملة ر مقّدملعاصرة الوحيدة اليت توّفّنه من النصوص اإفريٌد من نوعه من حيث 

ّنة النبوية وتوثيقها، مع أخذ الفروق الدقيقة والتعقيدات بعني االعتبار، وأّنه سلعلوم ال
من الكتب اليت جتمع بني املصطلحات الداللية احلديثة والكالسيكية، ويظهر هذا 

يف ونقد'. اجلمع بوضوٍح يف عنوان الكتاب الذي يستخدم مصطلحي 'منهاج' و'
جناح الكتاب ينبع من إدخاله  السبب األكرب يف ف أّنعي املؤّلمة الكتاب، يّدمقّد

: 0920 ،عترنظرية نقدية شاملة ومبتكرة تتضّمن النظر يف كالم نّقاد احلديث )
يصّرح كذلك أّن الكتاب ُكتب ردًّا على املستشرقني املنتقدين لعلم احلديث و(. 03

هذا الكتاب يشّكل دفاًعا عن علوم احلديث  وباختصار، فإّن. وللتراث بشكل عاّم
 الكالسيكية، وال يعمد إلدخال منهجية جديدة لتوثيق الروايات النبوية.

ب فترتني تارخييتني مها العصر اّلالتاريخ اإلسالمي، فيدرس الط أّما يف صّف
طلب ُيوبكر وعمر وعثمان وعلي(. بـي النبوي وعصر اخللفاء األربعة األوائل )أ

اليت تعّد السرية النبوية  سرية ابن هشامقراءة  - يف دراسة العصر النبوي - منهم
دين حياة الكالسيكي املكّون من جمّل ي هذا النّصاألوثق واألسرع قراءًة. ويغّط

ومن حوله. أّما الكتاب الذي  نفسه عرب سرد للروايات اليت رواها النيّب بـي الن
 حمّمدللباحث األزهري  إمتام الوفاء يف سرية اخللفاءي فترة اخلالفة الراشدة فهو يغّط

اخلضريي. والكتاب دفاٌع عن اخللفاء األربعة ضّد ما رواه املستشرقون عن تلك 
 احلقبة التارخيية اإلسالمية التكوينية.
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هي علوم القرآن واحلديث  ّدب عشر موااّلويف السنة الثانية، يدرس الط
يف )علوم احلديث وأحاديث املعامالت( والفرق اإلسالمية وأحكام املعامالت الشر

وعلوم البالغة العربية والتاريخ اإلسالمي )العصر األموي والعصر العّباسي 
والدويالت( والتصّوف واملكتبة اإلسالمية وأصول البحث العلمي والنظم السياسية 

 وجغرافية العامل اإلسالمي.

علوم القرآن يف األمناط الكالسيكية  س يف صّفيدرَّ وخيوض الكتاب الذي
ة عن العلم مع االعتماد بشكل كبري على م حملة عاّمغة القرآنية والتفسري، ويقّدلّل

األطر الكالسيكية كتلك اليت اعتمدها جالل الدين السيوطي. وتشمل املوضوعات 
 (ملواضيعي والعاّماألساسية للكتاب تصنيف التفسري القرآين )اللغوي والقانوين وا

وتشمل النقاشات موضوع النسخ وأنواع اآليات  .قة بالقرآنونظريات اللغة املتعّل
ة النبوية القرآنية وأطر التفسري والعالقة بني القرآن ومصادر الوحي األخرى كالسّن

باجلوانب  تقاملسائل اهلرمينوطيقية املعاصرة، سواء تعّل واإلمجاع. وال يتناول النّص
 ة وأخالقياته.القرآين، أو على نطاق أوسع بروح القرآن العاّم ة للنّصالفقهي

التصّوف: منشؤه التصّوف من خالل قراءة كتاب بعنوان  تدريس صّف يتّمو
إىل إثبات أّن التصّوف مترّسخ يف  خرييهدف األوألسعد السحمراين.  ومصطلحاته

في القول بأّنه بدعٌة داخلٌة ة النبوية وجزٌء ال يتجّزأ من التراث اإلسالمي، ونالسّن
على املسلمني. وإدراج هذا املوضوع واختيار هذا الكتاب بالذات حيمل أمّهية 

ة لوضع نفسها يف املشهد األيديولوجي يكبرية يف كونه حركًة واعيًة من قبل الكّل
 الديين.

م صفوف النظم السياسية مواضيع سياسيًة وبعكس الصفوف السابقة، تقّد
 ةهلما يتناول اجلغرافيب قراءة كتابني، أّواّلطلب من الطمعاصرة. وُيواجتماعيًة 

ق باملواضيع األساسية يف السياسة يتعّل هماالسياسية يف العامل اإلسالمي، وثاني
الدكتورة وهو من تأليف  يف جغرافية العامل اإلسالميل بعنوان نة. الكتاب األّوراملقا

ب معلوماٍت اّلم للطواضٌح نسبيًّا، حيث يقّد نصٌّوهو سارة حسن منيمنة. 
جغرافية أساسية عن أجزاء خمتلفة من العامل اإلسالمي، وتشمل املعلومات 
الدميوغرافيا واملوارد الطبيعية والتضاريس اجلغرافية. أّما كتاب السياسة املقارنة فهو 
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م وتقّد ام عبد احلميد.قة من املالحظات اليت كتبها الدكتور بّسجمموعة منّس
املالحظات تعريفات أساسية للدولة، كما تشرح الفرق بني اجلمهورية، والنظام 

فات بوضع الفكر امللكي، والدولة الثيوقراطية والدميقراطية. وتقوم هذه املؤّل
وال تعتمد  .تني مها منظومتا الشرق والغرباإلسالمي بني منظومتني فكريتني عاّم

، بل تعطي هالًة من كّلها يف النظر إىل النظمنفسها ة لفيبرييبة يف الكّلية املعايري ااملقار
 امنظاًرباعتبارها ق اعتماد العلوم االجتماعية ّوالقدسية للنظام اإلسالمي، مّما يع

 خ ملقارباٍت غري علمّية لألسئلة االجتماعية.رسُِّيو، اعامًّ ادراسيًّ
تاريخ يتّم تدريس كتاب الشيخ حمّمد أبو زهرة  ،الفرق اإلسالمية ويف صّف

. ويعمد أبو زهرة إىل ذكر أسباب االختالف بني املسلمني، مّث املذاهب اإلسالمية
ذكر الفرق اإلسالمية السياسية وتارخيها ومعتقداهتا كالشيعة واخلوارج. مّث يفّصل 

اتريدية والسلفية يف مذاهب االعتقاد كالقدرية واملعتزلة واملرجئة واألشاعرة وامل
ة واملذاهب احلديثة. أّما يف الفرق الفقهية فيسرد تاريخ الفقه من التابعني إىل األئّم

اجملتهدين إىل أصحاب املذاهب. ويف هذا الفصل يفرد أبو زهرة باًبا يف التعامل مع 
مقاصد األحكام، فيقّسم املصاحل إىل مرتبة الضروريات ومرتبة احلاجيات ومرتبة 

هبا كحفظ الدين والنفس والنسل واملال،  اّلالدين إ ات، فاألوىل ال يصّحالتحسين
تشمل درء البدع يف غري الثالثة تشمل منع التغايل وستر العورة وما أشبهه، والثانية و

بني نصوص اجلزئيات واملصاحل  تعارض أّن أبو زهرة مينع أّي اّل. إاًلالعقائد مث
ية ملغاٌة لتحقيق مقصد  أّن املصلحة املاّدالكّلية، ويرى أّن هذا التعارض يعين

 اًلوعليه فإّن أبو زهرة ال يرى املقاصد عل بـي؛العبودية األمسى حبسب تعبري الشاط
ت وُتلغى هذه لألحكام، بل يراها حكمًة حتّققها تلك األحكام يف املنتهى وال ُتثَب

 (.8108: عودة، عودة ملثل هذا االختزال يف راألحكام حبسبها )انظر إىل نقد جاس
يف السنة الثالثة آيات األحكام واحلديث الشريف )علوم اّلب طيدرس الو

ديان )العقائد الدينية عند غري احلديث وأحاديث أحكام األسرة( وتاريخ األ
املسلمني يف ضوء اإلسالم( واألحوال الشخصية وأصول الفقه )املدخل ومصادر 

تارة( والتاريخ اإلسالمي )العصر العثماين( التشريع( واللغة العربية )حتليل نصوص خم
 واحلضارة اإلسالمية والنظم االقتصادية واللغة اإلسالمية.



 010 المية يف لبنانمناهج برامج الشريعة والدراسات اإلس

أصول الفقه يف كّلية اإلمام األوزاعي ضئيل  مقدار تدريسومن امللحوظ أّن 
يف السنة الثالثة، وتنقسم املاّدة على  اّلتعريف التالميذ بأصول الفقه إ جدًّا، حيث ال يتّم

 .ففي الفصل األّول يتّم تدريس مصادر التشريع، ويف الثاين نظريات التشريع ؛صولالف
ويتّم اعتماد  ويعّد هذا التأخري غريًبا نظًرا ملركزية أصول الفقه يف الشريعة اإلسالمية.

حملّمد مصطفى الشبلي، وهو كتاٌب يف األصول الشافعية،  أصول الفقه اإلسالميكتاب 
نظريات أصول الفقه، وال  يف هذا اجملال، حيث يعرض كّلويعّد من أوسع الكتب 

يقتصر على ما يتبّناه الشبلي نفسه. وتتعامل ماّدة كتاب الشبلي كذلك مع األصول 
أّنه ال يعرض بعض اآلراء  اّلالفقهية عند الشيعة، وآراء الشبلي األصولية كذلك، إ
 الكالسيكية.التجديدية احلديثة يف األصول ويكتفي بالنقاشات العلمية 

أحكام األسرة يف األحوال الشخصية كتاب  ب يف صّفاّلويدرس الط
ويتبع هذا الكتاب املذهب احلنفي كما يف كتاب  .حملّمد مصطفى الشبلي اإلسالم

جامعة بريوت اإلسالمية، ويدرس فيه الطالب مسائل الزواج والطالق والوالية 
تعة املب إىل التعامل مع زواج وغريها من مسائل األحوال الشخصية، ويعمد الكتا

ية يف ية والشيعية، ويعدُّ هذا متّيًزا جملاوزة الكتاب للمدارس السّنمن وجهة النظر السّن
 النظر يف املسائل الفقهية.

ب الفقه املقارن، وأصول الفقه )مباحث اّلا يف السنة الرابعة فيدرس الطأّم
اإلسالمي، والفكر اإلسالمي احلكم وقواعد استنباط األحكام(، وحاضر العامل 

ية، ونظرية اإلعالم ووسائله، احلديث، واإلسالم والغرب، واحلركات الباطنية والسّر
ف والتنمية، وتاريخ التربية عند املسلمني، وطرائق تدريس اللغة العربية والتخّل

 .والتربية اإلسالمية
اإلمام  املوجود يف كّلية برنامج ماجستري الدراسات اإلسالميةأّما يف 

األوزاعي، والذي تتّم حاليًّا مراجعته، يتّم تدريس اللغة اإلجنليزية، واملكتبة 
اإلسالمية، واللغة العربية، والنظم االقتصادية، واإلسالم والغرب، والنظريات 

 اإلعالمية، وطرق التعليم، واجلهاد.
تّم تقّدم ماّدة اجلهاد نظرًة كالسيكيًة ملفهومي الدعوة واجلهاد، حيث يو

 هذا ريوّفواغ. ام صّبفيه إبراهيم العسل وبّسملؤّل الدعوة واجلهادتدريس كتاب 
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ة واجملتمعية عية مع مراعاة االلتزامات الفرديب تصنيًفا للمفاهيم الشراّلالكتاب للط
اليت توجبها تلك املفاهيم. وال تقتصر الدعوة على نشر اإلسالم، بل تشمل كذلك 

د من رعاية الشعب"، وتستند إىل ثالثة مبادئ: ىل "التأّكتطبيق الشريعة اليت هتدف إ
 انبتيكمل الكاو( والتدّرج. 4من االلتزامات ) ( واحلّد8( إلغاء املصاعب )0)

دراسة الشريعة الشاملة للعبادة ولقوانني األحوال الشخصية والسياسة االقتصادية. 
تفاعل مع اإلشكال يمّث من الكتاب مع مرونة الشريعة  بهويتعامل جزٌء ال بأس 

أم أّن مدارها وحمّددها  أهي مسألة مدارها النّص :الكالسيكي يف مسألة "العّلة"
 األساس هو العقل؟

الكتاب يقّدم بعًدا آخر ملوضوع  ا أن نالحظ أّنومن املثري لالهتمام أيًض
ل األخالق الفردية الدعوة واجلهاد؛ أال وهو قضّية األخالق. وهذا يشم

فلسفة األخالق يف مجعهما تتجّسد فلسفة أخالقية إسالمية توازي يف و - ةواجلماعي
( 0ة. كما أّن أساس األخالق يف اإلسالم يشمل حبسب الكتاب: )الفلسفة الغربي

 حبّرية( وقدرة اإلنسان على اختيار تلك األعمال 8مسؤولية اإلنسان عن أفعاله )
كاتب بأّن األخالق مسألٌة ( وكرامة اإلنسان ومركزيته يف هذا الكون. ويرى ال4)

 لة يف اإلسالم من جهٍة أخرى.عامليٌة من جهة، ومتأّص
ج. ويتكّلم االعتدال والتدّر مها: تني للجهاد يف اإلسالمير الكتاب خاّصظِهُيو

جزٌء الحٌق من الكتاب عن األزمة الفكرية يف العامل اإلسالمي. واألسباب اليت 
ا من بينها غياب الفقه سبًب 02يشري إىل يعّددها الكتاب لألزمة كثرية، حيث 

الدعوي وفقه احلوار والفقه السياسي والفقه اجلهادي والفقه يف "التعامل مع غري 
هذه األسباب هو غياب اإلبداع والتجديد  املرجع املشترك لكّل املسلمني". غري أّن

ألة إصالح فان مبعاجلة مس. ويكمل املؤّلنييف خمتلف جماالت الفقه والفكر اإلسالمي
األمراض اليت  ة أّنحبّج - املدارس واجلامعات - سات التعليمية اإلسالميةاملؤّس

سات هي السبب الرئيس جلميع العلل األخرى يف العامل تعاين منها هذه املؤّس
اإلسالمي؛ "فباسم التعليم، يتّم فصل املسلم عن عقيدته وتراثه". وبتحديٍد أكرب، 

بني الذين ال ألهلية وغياب التدريب اإلسالمي للمدّراألزمة تكمن يف نقص ا فإّن
ق باجلامعات، فيتحّسر ا فيما يتعّلميتلكون رؤية إسالمية أو "أهداًفا إسالمية". أّم
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معظم الكّليات و/أو اجلامعات اإلسالمية تنتج حّفاًظا للقرآن، وال  فان على أّناملؤّل
املناهج اجلامدة وعدم قدرهتا ( طبيعة 0تنتج دعاًة لإلسالم. والسبب يف ذلك هو )

( واحملتويات النظرية البحتة للمناهج 8يات احلديثة )على التقّدم ومواجهة التحّد
( وفصل املعرفة عن 3( واالنفصال عن الواقع واالهتمامات املستقبلية )8الدراسية )

ن جيب أن يتضّم احلّل فان بأّنالتربية اإلسالمية واألخالق اإلسالمية. ويرى املؤّل
بات فق مع متطّل( املراجعة الكاملة للمناهج وإعادة صياغتها حبيث تّت0التايل: )

هة حنو ( وحتويل الدراسات النظرية إىل العلوم العملية املوّج8العصر احلديث )
كادميية األ( واعتماد برامج الدراسات 3( والتدقيق يف إشكاليات العصر )4امليدان )

صني من أجل معاجلة املشاكل م مؤمترات للمتخّص( وتنظي8عرب العامل اإلسالمي )
سات على تقتصر هذه املؤّس اّل( على أ2املنتشرة يف اجملتمعات اإلسالمية املعاصرة )

جامعٍة باملسجد من أجل  مسجد باجلامعة وكّل ( وربط كّل7"العلوم الدينية" )
 تسهيل عالقة تكاملية بني االثنني.

ه جيمع بني النموذج أي أّن ،ًباا مرّكعديدة منهًج يف نواٍح انتبايعتمد الكو
ة والعقل. ياملفاهيم واإلشكاليات احلديثة كاألخالق والوسطوالكالسيكي النّصي 

تكّرر تلك اليت تدور يف فلك اخلطاب اإلسالمي  انبتمها الكااآلراء اليت يقّد إّنو
أدوات منهجية ميكن ، وال يوّفر الكتاب نفسها الذي يدور حول هذه املواضيع العاّم

من  ل اجلمع بني املنهجني الكالسيكي واحلديث، كما أّنه ال يشّكك يف أيٍّأن تسّه
 األفكار الكالسيكية املذكورة فيه.

مناهج البحث فهو كغريه من الصفوف اليت سبق ذكرها، مع  أّما صّف
يع واألسئلة طرح املواض التركيز على كيفية القيام بالبحوث املنهجية التارخيية. ويتّم

قة مبناهج البحث العملية. فيبدأ الصّف بسؤال: هل التأريخ النظرية قبل األسئلة املتعّل
يرى و. ية التجريبية للتاريخ ال تصّحاملقاربات املاّد أّن األستاذ، ويستنتج ؟علم أم ال

 الكاتب أّن التاريخ مرتبٌط ارتباًطا وثيًقا بالعملية النقدية وإعادة القراءة، بعكس
يكمل الكتاب فيتعامل ور. العلوم التجريبية اليت يتّم تقعيدها يف حقائق ثابتٍة ال تتغّي

واالقتصاد  ةمع مسائل كاأللسنية ودراسة املخطوطات واجلينات والسري واجلغرافي
والثقافة والدميوغرافيا واألنساب وعلم النفس االجتماعي وعلم االجتماع  والفّن
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منها يقتصر على بضِع ورقاٍت ال  الًّأّن ك اّلياسية، إوعلم اآلثار والدراسات الس
غري. مّث يكّرس الكتاب العديد من الفقرات للتفصيل يف كيفية التعامل مع 

 املخطوطات وأرشفة املعلومات.
أّما ماّدة املكتبة اإلسالمية فهي ماّدة حتضريية لكتابة رسالة املاجستري، وتتعامل 

والتحليل، مع طرح األسئلة األخالقية املعتادة  مع مدارس االستقراء واالستنتاج
مع كيفية كتابة رسائل  املرتبطة مبناهج البحث. ويتعامل القسم األكرب من الصّف
املناهج العلمية يف كتابة املاجستري والدكتوراه، وذلك من خالل دراسة كتاب 

مناهج  منري سعد الدين. ويف حني أّن صّف حمّمدق واّلحلّسان ح الرسائل اجلامعية
البحث يتعامل مع مجع املعلومات للرسالة، فإّن صف املكتبة اإلسالمية يدّرس كيفية 
كتابة الرسالة نفسها، مع تدريس بعض أساليب البحث يف علم االجتماع 

 ا.همكاالستبيان واملقابالت وما يشاهب

 جامعة طرابلسرابًعا: 
سة لبنانية مؤّسباعتبارها  0928طرابلس يف العام قد ّتم تأسيس جامعة ل
ة للتعليم العايل أنشأهتا مجعية اإلصالح اإلسالمية. وتعترف جلنة املعادالت يف خاّص

وزارة التربية الوطنية واجمللس الشرعي اإلسالمي األعلى بشهادة اإلجازة الصادرة 
شريعة والدراسات افتتاح قسم الدراسات العليا بشعبتيه: ال عن الكّلية. ومّت

، ودبلوم العلوم التربوية اإلسالمية يف قسم الدراسات العليا 8111اإلسالمية عام 
 ية إدارة األعمال يف السنني املاضية.. وقد مّت افتتاح كّل8114عام 

 ، ومراجعة أساتذة اجلامعة، يّتضح أّنومن خالل القراءة يف املنهاج بشكٍل عاّم
سيكية ولكّنها ال تكتفي باجلمود على ما كان، فهي اجلامعة تتبّنى مقاربًة كال

ترفض اإلمربيقية والرباغماتية، ولكّنها ال ترى أّن املوجود يف التراث ميكن تطبيقه 
ة الثابت ومّثة املتغّير، كما هو، وأّن هذه التخصيصات ليست على إطالقها فثّم

األكرب، كما يقول  متغّيرة بتغّير األزمان. ولعّل املشكلة كّلها األحكام فليست
عتصم باهلل البغدادي، يف منهاج اجلامعة يكمن يف عدم تأليف الكتاب املاألستاذ 

اجلامعي الذي يسعى لتنمية قدرات التفكري النقدي والتحليلي عند الطالب، وأّن 
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الطريقة املشيخية الكالسيكية ال تالئم مهّمة اجلامعة وإن كانت ضرورية يف حتصيل 
، وال يتواجد احلوار وتتبّنى اجلامعة أسلوب احملاضرات بشكٍل عاّم العلوم الشرعية.

يف القليل من الصفوف. ويرى البغدادي أّن علم االجتماع ينقسم إىل ذات  اّلإ
ه جيب على املسلمني أخذ العلم واملنهج دون العلم واملنهج والنظرية، ويرى أّن

جتماع نسف فكرة نسبية ة، وأّن علم االالنظرية مع التأصيل لنظرياهتم اخلاّص
يت العلل. ليخاطب اإلنسان كإنسان، وليستخلص العرب اليت مّس رهاوتغّي الظاهرة

يف كون هي ويف تعامل املناهج يف اجلامعة مع الغرب، اعترب البغدادي أّن املشكلة 
عن  اًلالعقل مستعاًدا من املاضي أو مستعاًرا من الغرب أو مستفيًدا منه أو مستقي

يرى أّن اجلامعات مل حتّدد بعد أتريد اعتماد املناهج القدمية للمدارس أم العمل. و
ضح اعتماد النظام اجلامعي اجلديد، وبسبب هذا االنشقاق يف الرغبات مل تّت

الوجهات اليت تتبّناها املناهج الشرعية، فكان هذا موطن املرض وأصله. وبني اهتمام 
باملاضي واملقاصديني باملستقبل، يرى الشيخ رين باملفاهيم والكالسيكيني املفّك

 طريٍق جامٍع هلذه االحنيازات مبا يتالءم مع مهّمة اجلامعة األساسية. ضرورة شّق

تشمل أصول الفقه واللغة العربية  ب مواّداّليدرس الط ،ويف السنة األوىل
 وصناعة الكتابة والعقيدة اإلسالمية واألخالق وفقه العبادات واملدخل الفقهي

 والقرآن الكرمي ومصطلح احلديث وعلوم القرآن.
للدكتور  أصول الفقه اإلسالميب كتاب اّليدرس الط ،ويف ماّدة أصول الفقه

األربع يف اجلامعة، ويتعامل  واتتدريس الكتاب يف السن وهبة الزحيلي. ويتّم
 احلكم وطرق االستنباط وفّك عالكتاب مع أبواب أصول الفقه املعتادة كأنوا

يتعامل الكتاب كذلك مع املصاحل املرسلة، ولكن، وفاظ الشرعية وتقسيمها. األل
صفحة،  08 اّلصفحة، مل يفرد الزحيلي للمقاصد إ 0841من أصل كتاٍب يبلغ 

وعمل فيها على حصر املقاصد مبا ال خيتلف فيه من ظواهر النصوص، دون أن 
 ّد الكتاب من أهّمتكون عّلة لألحكام يتحّرك معها احلكم وجوًدا وعدًما. ويع

 كتب يف املدرسة الكالسيكية، خاّصة أّن الزحيلي من أقطاب هذه املدرسة.ال
حملّمد الغزايل  خلق املسلمـي َبب كتااّليدرس الط ،وبالنسبة ملاّدة األخالق

هتدف املاّدة إىل تعريف الطالب ولوهبة الزحيلي وعلماء آخرين.  املوسوعة القرآنيةو
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سالم، ومتكينه من االستدالل على تلك الفضائل من القرآن مبوقف األخالق يف اإل
أصل األخالق احلميدة من خالل السور القرآنية اليت عنيت  ومن استجماعة، والسّن
ة يف شخصية ييأخذ الكتاب األّول جمموعة من األخالق اليت يعتربها مركزوهبا. 

لقصد والعفاف ة وااملسلم، وتشمل الصدق واألمانة والوفاء واإلخالص والقّو
فلسفٍة أخالقيٍة تنافس تلك اليت  قة والرمحة وغريها. ويعمد الغزايل إىل خلوالعّز

 الكتاب: ةميطرحها الفالسفة، فيقول يف مقّد
"لقد قرأنا أدب النفس ألرسطو وألمثاله من الفالسفة، وقرأنا أدب النفس 

لون واصطنعوا له بعد األّوله عبد اهلل عليه الصالة والسالم، فوجدنا ما ختّي بن حملّمد
العناء صوًرا بعضها كامٌل وبعضها منقوص، وجدناه قد حتّول إىل حقائق حّية جتّسد 
فيها الكمال وأضحى سرية رجٍل وأدب أّمٍة وشعائر ديٍن ضخم. ذلكم هو أدب 

 (.3: 0927)الغزايل،  عبد اهلل صلى اهلل عليه وسّلم" بن النفس حملّمد
يف القواعد بـي ضي ليطرح فلسفًة كاملًة على النسق الغرأّن الكتاب ال مي اّلإ

أمثلًة ويشرح كيفية القيام بتلك األخالق   والترجيحات، وإّنما ميّثل خبلق النيّب
 التالية: سورالفيتّم تدريس  املوسوعة القرآنيةيف احلياة العملية. أّما يف كتاب 

ور على جانٍب سه الاحلجرات؛ وترّكز كّل من هذواملؤمنون والنور ولقمان 
أخالقي معّين، فتتعامل سورة املؤمنون مع تفاعل املسلمني يف اجملتمع، وترّكز سورة 
النور على التفاعل بني اجلنسني، بينما تتكّلم سورة لقمان عن نصائح والٍد لولده يف 
احلياة، وسورة احلجرات عن تعامل املسلمني يف غياب بعضهم وأمام خالقهم. 

ذه احلّصة، مع وجود الكتب املقّررة، أّنها تتحّول يف كثرٍي من واملالحظ يف ه
األحيان إىل حّصة أقرب إىل املشاورة واحلوار منها إىل قراءة الكتاب، حيث يعاجل 

 ب يف حياهتم اليومية.اّلاملدّرس املشاكل العملية اليت يعيشها الط
شريعة املدخل لدراسة اليتّم تدريس كتاب  ،ويف ماّدة املدخل الفقهي

 ( التعريف العاّم0للدكتور عبد الكرمي زيدان. وهتدف املاّدة إىل ) اإلسالمية
( والتعريف باملدارس الفقهية 8بالشريعة اإلسالمية وخصائصها ومقاصدها )

( وعقد 3( والتعريف بعلم القواعد الفقهية )4يتها ومصادر الفقه اإلسالمي )وأمّه
الشبهات  ( وتنمية املهارات يف رّد8ون )مقارنات بني أبواب الفقه وفروع القان
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زمان ومكان. ويفّصل الكتاب يف  حول الشريعة اإلسالمية وصالحيتها لكّل
أّن زيدان ينظر إىل مقاصد  اّلقة باملقاصد والواقع، إجمموعة من املسائل املتعّل

الشرعية على أّنها أحد قواعد الشريعة ال العمدة واألساس، ويضعها يف إطار 
وبالتايل، فهو يرى أّن املقاصد هي  ."ة الشرعية "ال اجتهاد مع ورود النّصالقاعد

يعمل زيدان بعدها على نفي شبهة ارتباط الشريعة ورة هلا. تابعٌة للنصوص ال مؤّط
الذرائع على أّنها  بالقانون الروماين، ويتكّلم يف االستحسان واملصاحل املرسلة وسّد

عرٍف خالف نصًّا فهو  الشرعي، وأّن كّل نّصغياب اليف أصوٌل يتّم العمل هبا 
مرفوض. ويقارن زيدان بني القانون الوضعي والشريعة اإلسالمية، ويرى بأّن 

يف حني أّن الشريعة تعمل على ِرفعة  ،ي وضبطهالقانون حمصوٌر بصالح اجملتمع املاّد
يف عالقته بغريه من األفراد والدولة إىل  ية، وبالتايل متتّدالفرد النفسية والروحية واملاّد

ويقارن زيدان بني القانون اجلنائي املدين والشرعي يف كتابه.  ،الصالح كذلك
كتاٌب كالسيكٌي  املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية، فإّن كتاب وبشكل عاّم

 بامتياز.
 تشمل قواعد البحث الفقهي وأصول ب مواّداّلويف السنة الثانية، يدرس الط

الفقه والثقافة اإلسالمية واللغة اإلجنليزية والنحو والصرف ومقارنة األديان وفقه 
الدعوة وطرائق التدريس والفرق واملذاهب وفقه املعامالت وأحاديث األحكام 

 والقرآن الكرمي.
ب جمموعًة من املالحظات والنصوص اّليدرس الط ،ويف ماّدة الثقافة اإلسالمية

املعتصم باهلل البغدادي. ويهدف املقّرر إىل  حمّمداألستاذ  اليت كتبها مدّرس الصّف
( وربط 8( تعميق النظرة للثقافة اإلسالمية ومواردها وجماالهتا وأهدافها )0)

( وتناول قضايا تشّكل حمّطات رئيسة يف 4الطالب باملنهج والنقد املنهجي )
 الطالب من الرؤية ( ومتكني3اإلشكاليات اليت يعيشها املسلمون يف العصر احلاضر )

إشكالية مطروحة. ويتعامل التالميذ يف  ( وتشكيل فريق عمل يف كّل3الواضحة )
هذه املاّدة مع مناهج دراسة الثقافة والشبهات اليت تدور حول القرآن الكرمي والسّنة 
النبوية ودعاوى املذهبية والالمذهبية وأصول العلوم اإلسالمية والتصّوف بني العلم 

على الدين. واملالحظ أّن املاّدة  وعدم تقدمي العقل على النقل وخطر الغلّووالبدعة 
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أقرب لدراسة الشبهات حول اإلسالم ويف اإلسالم منها إىل ماّدة تدرس تطّور 
 الثقافة اإلسالمية ومشارهبا عرب السنني.

البحث الفقهي ب كتاب اّلويف ماّدة قواعد البحث الفقهي، يدرس الط
 ، أصوله، مصادره( مع املصطلحات الفقهية يف املذاهب األربعة)طبيعته، خصائصه

تدريس هذه املاّدة على شبكة اإلنترنت. ويبحث املقّرر  إلمساعيل عبد العال، ويتّم
مصادر كتابة البحث الفقهي  ّمهالع على أيف قواعد كتابة البحث مع االّط

حث العلمي وغريه ( التمييز بني الب0إىل ) واملصطلحات الفقهية. ويهدف الصّف
( وتعريفه 4( وجتريد الباحث من األحكام الشخصية عند حبثه يف املسائل )8)

( ومتكينه من اإلملام باملصطلحات اخلالفية الفقهية بأسسها 3بأسس البحث العلمي )
( وتأهيل 2( واإلملام بأّمهات الكتب )8الصحيحة لدى املذاهب الفقهية املعتمدة )

متهيًدا للبحوث العلمية يف التخّرج واملاجستري والدكتوراه. الطالب للبحث العلمي 
يعتمد على مناهج البحث الفقهي، فإّنه يكتفي بكيفية حتديد املصادر  ومبا أّن النّص

يف املكتبة ومعرفة كيفية تدوين املعلومات واالقتباس واالختصار والترقيم والتشكيل 
هب األربعة والشيعة اإلمامية والزيدية واهلوامش؛ مع النظر يف مصادر الفقه عند املذا
يف مكتبة اجلامعة،  تدريٌب عمليٌّ والظاهرية واإلباضية وغريهم. ويرافق النّص

قصاء الكامل ملناهج البحث يف علم االجتماع، مع أّن وبالتايل، فمن املالحظ اإل
 ر هذا تعاظم املشكلة يف مناهجظِهمعرفة الواقع من أصول االجتهاد الفقهي، وُي

ليوسف املرعشلي  أصول كتابة البحث العلميكتاب  ة أّنكّليات الشريعة، خاّص
 .الذي مّت التفصيل فيه سابًقا هو أحد املراجع يف هذا الصّف

ب صفًّا يف األحوال الشخصية وأصول الفقه اّلويف السنة الثالثة، يدرس الط
واخلطابة واألدب ومقارنة والثقافة اإلسالمية واللغة اإلجنليزية والتاريخ اإلسالمي 

األديان وفقه الدعوة وفقه األحوال الشخصية وفقه املواريث وأحاديث األحكام 
عتصم باهلل البغدادي املالذي يدّرسه األستاذ  خوالقرآن الكرمي. ويسعى صّف التاري

إىل إعطاء الطالب منهجية القراءة التارخيية ونقدها، ومع أّن املاّدة تعتمد كتاب 
، ا يف السياق التعليمي يف الصّفأّن الكتاب يعترب ثانويًّ اّلللسيوطي، إ خللفاءتاريخ ا

 .ذاته الكتاب الذي يرّكز على كيفية القراءة أكثر منه على
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الفقه املقارن لألحوال ب كتاب اّلويف ماّدة األحوال الشخصية، يدرس الط
الفرد يف الكتاب  لبدران أبو العينني بدران، ويشمل املقّرر معرفة حقوق الشخصية

ة والنسب ة والفقهاء يف مسائل الطالق والنفقة والعّدة، مع مناقشة أقوال األئّموالسّن
حاشية ابن عابدين والرضاع. وأكثر مصادر الكتاب من القرون السابقة، وتشمل 

اإلنصاف يف معرفة الراجح من و يف الفقه املالكيحاشية الدسوقي يف الفقه احلنفي و
األحوال الشخصية يف ا املصدر احلديث فهو كتاب فقه احلنبلي. أّميف الالف اخل

عن غريه من اجلامعات أّنه  حملّمد أبو زهرة. ويتمّيز هذا الصّف الشريعة اإلسالمية
جيمع فقه املذاهب كّلها دون االكتفاء باملذهب احلنفي املقّنن، بل ويشمل بعض 

أبو زهرة، كاتب  حمّمدادر، وهو الفقه اجلعفري والقانون املصري )أحد كّتاب املص
كما أّنه يشمل كيفية التعامل مع القانون اللبناين يف جمال األحوال  .مصري(

 اّلفإّنه يضيف صبغة حديثة؛ إ ،فمع اشتماله على الفقه التارخيي ،الشخصية، وبالتايل
مّما أّنه ال ينظر إىل األحكام الشرعية بضوء مقاصدها، وبالتايل، فهو يقّعد اجلزئيات 

 جيعله غري قابٍل للتغّيرات التارخيية.
لسهيل طّقوش،  التاريخ اإلسالمي الوجيزيتّم تدريس كتاب  ،ويف ماّدة التاريخ

لعبد احلليم عويس. ويهدف املقّرر إىل متكني الطالب  أوراق ذابلة من حضارتناوكتاب 
حداث األ ( والتعّرف على أهّم8( التعّرف على التاريخ بصورة موجزة )0من )

( وتكوين نظرة علمية وواقعية ملسار احلياة 4التارخيية اليت شهدها العامل اإلسالمي )
( والتفّكر والتأّمل 3الع على التجارب السياسية والعسكرية )اإلسالمية من خالل االّط

يف اإلجنازات احلضارية والعلمية والثقافية للعامل اإلسالمي. وتبدأ الدراسة يف املاّدة من 
. 0983يام الدولة األموية إىل اهنيار دولة اخلالفة وقيام الدول احلديثة بعد العام وقت ق

ويستخدم كتاب طّقوش بعض املصطلحات احلديثة كاجلبهات واملعارضة واملواالة 
وغريها من الكلمات، كما أّن مصادره تتنّوع بني املصادر العربية والفرنسية 

ذلك، وعالوًة على تب التاريخ اليت يتّم تدريسها. ا بني كًزواإلجنليزية، ويعّد هذا ممّي
فإّن الكتاب حياول كشف املنطق السياسي الذي كان موجوًدا يف األزمان اليت تتّم 

 اًلفإّن هناك تعطي ،، وبالتايلدراستها دون النظر إىل العظمة أو السوء بشكٍل خاّص
 للنظرة املعيارية املعتادة، وحماولًة لدراسة التاريخ على أّنه ما حصل بشكٍل جمّرد.
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 سلسلة مدرسة الدعاةب كتاب اّلفيدرس الط ،أّما يف ماّدة فقه الدعوة
 ( تزويد الطالب بأهّم0) :يهدف املقّرر إىلوللدكتور عبد اهلل ناصح علوان. 

( وإعادة تأهيل جوانب من شخصية 8القناعات اليت تساعده على العمل الدعوي )
( وتعريف الطالب مبجاالت الدعوة 4الطالب باألطر اليت ترتبط بالنشاط الدعوي )

( 8( واكتساب مهارات التعامل مع الناس )3يات اليت تواجهها )ووسائلها والتحّد
وتدريب الطالب عمليًّا على العمل الدعوي. ويشمل املقّرر الذهاب إىل مراكز 

ية واالجتماعية وجوالٍت يف األسواق واألماكن العاّمة ملمارسة العمل لصّحالرعاية ا
واإلسالمي، وال تلجأ إىل بـي الدعوي. وتنحصر مصادر الكتاب بالتراث العر

نصات ومهارات احلديث يف العلوم الغربية احلديثة، الكالم عن سيكولوجية اإل
ملعارف اجلديدة، وال ينقله نقلًة الكتاب ال ينتج للتلميذ الكثري من ا فإّن ،وبالتايل

 يف جمال املمارسة العملية والتعّلم من التجربة. نوعيًة إاّل
ب أصول الفقه والثقافة اإلسالمية واحلضارة اّليدرس الط ،ويف السنة الرابعة

اإلسالمية ومقارنة األديان وفقه اجلنايات والقواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب 
ملقارن وأحاديث األحكام والقرآن الكرمي وفقه الدعوة واالقتصاد األربعة والفقه ا

 اإلسالمي.
املوجز يف احلضارة ب كتاب اّليدرس الط ،ويف ماّدة احلضارة اإلسالمية

حملّمد درنيقة، الذي هو أستاذ املاّدة. ويهدف املقّرر إىل إبراز مآثر  اإلسالمية
ه للحضارة الغربية عرب التاريخ. ءازاهتا وما استطاعت إعطاحلضارة اإلسالمية وممّي

استشراقية تعتمد ولعّل املشكل يف هذه املاّدة متجيدها للحضارة اإلسالمية بصورة 
أو  حضارٍة ما على أّنها مقياس علّوبـي ة احلديثة كالعلم التجرياملعايري الغربي

ب حّض اإلسالم على العلم ومآثر املسلمني يف اّل، ولذلك يدرس الطاحندارها
والصيدلة والكيمياء والفيزياء والرياضيات والفلك. كما  والطّب ةتاريخ واجلغرافيال

أّن املاّدة توحي بأّن اإلسالم عظيٌم ملشاهبته احلضارة األوروبية احلالية، وهو أمٌر 
 كثرت فيه االنتقادات يف جمال األكادمييا.

اليت  املقّررة ب جمموعة من املباحثاّلأّما يف ماّدة الفقه املقارن فيدرس الط
( تعريف 0) :ها جمموعة من الباحثني هلذه املاّدة حتديًدا. ويهدف املقّرر إىلتكتب
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ب على ( والتدّر8الطالب مبذاهب الفقهاء وأدّلتها املختارة ومنهج مناقشتها )
( والتمييز بني أقوال الفقهاء من حيث نسبتها إىل 4أسلوب احلوار يف الفقه املقارن )

ودراسة بعض مناهج علماء اإلسالم يف تنزيل موضوعات الفقه ( 3أصحاهبا )
( وكيفية التعامل مع اخلالف وتقّبل الرأي الفقهي اآلخر. 3املقارن على الواقع )

وتشمل القضايا اليت يتّم تدريسها صّحة النكاح والشرط اجلزائي وحضانة األطفال 
اضي ومشاركة املسلم ف وزواج املسيار واالحتراف الريومحاية النساء من التعّس

 كي يف احلياة السياسية؛ والواضح من املاّدة أّنها معاصرٌة يف رياألم
ٌز من بني على مصادر من العصر احلايل، وهو أمٌر ممّي (0)قضاياها، وتعتمد كّلها

 .املواّد
املدخل ويف ماّدة االقتصاد اإلسالمي، وهي ماّدة إجبارية، يتّم تدريس كتاب 

لعلي القرة داغي. سالمي: دراسة تأصيلية مقارنة باالقتصاد الوضعي إىل االقتصاد اإل
أمّهية دراسة االقتصاد علًما ونظاًما  ة( معرف0) :وهتدف املاّدة إىل متكني الطالب من

معرفة ما و( 4املصطلحات والنظم االقتصادية ) ( والتعريف بأهّم8ونظريًة وتطبيًقا )
( والقدرة 3ن جهة آلية عمله وخصائصه )متّيز به الفكر االقتصادي اإلسالمي م

غريه. وتعتمد عن على إجراء املقارنة بني النظم املذكورة وما امتاز به كّل نظاٍم 
املاّدة على التفريق بني األنظمة االقتصادية واملبادئ االقتصادية اليت بنيت عليها تلك 

امل مع مفاهيم املوارد األنظمة، مّث تفّرق بني االشتراكية والرأمسالية واإلسالم، ويتع
والنقد واملصارف والتخطيط االقتصادي من وجهة نظر النظام الرأمسايل والنظام 
اإلسالمي. كما يتعامل الكتاب مع مشاكل الفساد االقتصادي كالرشوة وغسيل 

 اّلاألموال والفساد البيئي. ومع أّن الكتاب يرى األفضلية املطلقة للنظام اإلسالمي إ
غة العصر ويعرض اإلحصاءات املعاصرة للداللة على أحوال األنظمة أّنه يتكّلم ل

 .ويف العامل اإلسالمي بشكل خاّص حول العامل بشكل عاّم
ي حماضرة يف التوجيه ّقلب اجلامعة يف القاعة لتاّليوم ثالثاء، يلتقي ط وكّل

 ب احلالية؛ ويقوم رئيس جملس إدارة اجلامعةاّلوالتزكية، تتعامل مع مشاكل الط
                                                 

البـن رشـد احلفيـد     بداية اجملتهد وهنايـة املقتصـد  يعتمد حبث صّحة النكاح على كتاب  (0)
 (، وهو البحث الوحيد الذي يعتمد مصدًرا من التراث اإلسالمي.م0099 ت)
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رشيد امليقايت أو أحد أفراد اهليئة التعليمية بإعطاء هذه احملاضرة. وبناًء  حمّمدالشيخ 
ب أو رفضهم من خالل مراقبة سلوكهم اّلينعكس قبول الكثري من الط ،عليه

 وتوّجهاهتم الفكرية.

 جمعية اإلرشاد واإلصالحخامًسا: 
فصاهلا عن ، بعد ان0923مّت تأسيس مجعية اإلرشاد واإلصالح يف العام 

خذ من بريوت ة تّتاجلماعة اإلسالمية. ومجعية اإلرشاد واإلصالح مجعية مستقّل
مركًزا هلا، وتتمحور نشاطاهتا حول أربعة أطر هي الدعوة اإلسالمية والعمل 

فاتح مركز اجلمعية العترب مسجد حمّمد ُيواخلريي والنشاطات االجتماعية والتعليم. 
سات من املؤّس اوغريمهبـي اّلرياضي وملتقى النور الطيف بريوت، ويتبع له ناٍد 

، 8111افتتحت اجلمعية مدرسة "روضة العلوم" يف العام وقد التعليمية والترفيهية. 
مّث غّيرت امسها إىل "املدرسة اللبنانية العاملية"، وقد صّرح مسؤولو املدرسة بأّنها 

مسؤول ذي شخصية  ءشتلتزم "العمل التربوي واألكادميي املتكامل إلعداد ن
قيم اإلسالم ليصبح قادًرا ل وفًقامتوازية متتلك املعرفة العلمية واملهارات الشخصية 

 .يف اجملتمع والتفاعل مع مقتضيات العصر"بـي على استثمار قدراته والتأثري اإلجيا
أعمال اجلمعية، وذلك من  ويف السنوات األخرية، أصبح نشر العلم أحد أهّم

من العلماء الصاعدين يف اجلمعية، والذين يشملون: باسم عيتاين خالل جمموعٍة 
 وبّسام احلمزاوي وسعدو سليمان.

أّما النوع األّول من التعليم الشرعي فيشمل علوم احلديث، والذي يشرف 
 حمّمدب العلم يف مسجد اّلعليه العامل الدمشقي بّسام احلمزاوي، حيث جيتمع ط

تمعون للشيخ بّسام يقرأ عليهم األحاديث النبوية الفاتح يف منطقة مار إلياس ويس
صل إىل رسول اهلل، مّث إّنه يشرح األحاديث اليت يرويها متًنا وإسناًدا. بالسند املّت

بـي سنن أوصحيح مسلم و صحيح البخاريوتشمل الكتب اليت يتّم تدريسها 
 .اوغريهالنسائي سنن وداود 

مجعية اإلرشاد واإلصالح، والذي  وقد مّتت إضافة برنامج الدبلوم الشرعي يف
هذا من الساعة العاشرة صباًحا  يتّم من خالله تدريس أسس العلوم الشرعية، ويتّم
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إىل الرابعة ظهًرا، وذلك ملّرة يف األسبوع. ويشرف على هذا الربنامج الشيخ باسم 
 عيتاين والشيخ سعدو سليمان. وتشمل الكتب:

 املنت املوضوع
 (31القرن   ت)بن الصالح ال مة ابن الصالح يف علم احلديثمقّد علوم احلديث

 (هـ896 تجعفر الطحاوي )بـي أل شرح العقيدة الطحاوية العقيدة اإلسالمية
 (هـ214 تالشجاع )بـي احلسني أ بن ألمحد منت الغاية والتقريب الفقه اإلسالمي

 (هـ183ت )هشام البن  قطر الندىشرح  اللغة العربية والنحو

ومبا أّن هذه املتون تارخييٌة نوًعا ما، فإّن تدريسها ينقسم إىل تفسري الكالم 
عترب الربنامج الذي يقوله الكاتب وإىل طرح تطبيقاته الواقعية من خالل األمثلة. وُي

إىل الدراسات اإلسالمية  اًلإىل بعض النصوص الشرعية أكثر من كونه مدخ اًلمدخ
 ب دراسة متوٍن أخرى بشكٍل فرديٍّاّل، ُيتاح للط. وبعد هذا الربنامجبشكٍل عاّم

للشريازي  كتاب اللمع يف أصول الفقهمع الشيوخ املسؤولني، وتشمل تلك املتون 
منت العقيدة النسفية لتقي الدين احلصين وغاية االختصار  كفاية األخيار يف حّلو

 لإلمام النسفي وغريها.
ذاهب الفقهية يدة األشعرية واملوتعتمد النصوص الثالثية الكالسيكية من العق

، منت جوهرة التوحيد اًل)الشافعية أو احلنفية( واجلانب الصويف. ويشمل التدريس مث
سه الشيخ عثمان دريج. ومع أّن بعض عند األشاعرة، حيث يدّر وهو املنت األهّم

ا املشايخ املسؤولني كبّسام عيتاين يعتمدون منهًجا أكثر نقًدا للتراث وأكثر اخنراًط
أّن هذا ال ينعكس يف بنية برنامج  اّليف جمال الدراسات اإلسالمية األكادميي، إ

 ه.الدبلوم الشرعي ومنهج
  



 وم االجتماعية واإلنسانيةالباب الثاني: ربط العلوم الشرعية مع العل 081

 اتمةالخ
 التايل اجلدول يف صنلّخ ،حدة علىجامعة  كّل لربامج لمفّص عرض بعد
 ة للمناهج يف الكّليات الشرعية.العاّم الصورة

 الشرعيةمختصر تحليل المناهج في الكّليات : جدول

جامعة بريوت  
 اإلسالمية

كّلية الدعوة 
 اإلسالمية

كّلية اإلمام 
 األوزاعي

جامعة 
 طرابلس

مجعية اإلرشاد 
 واإلصالح

الطابع 
الرئيس 
 للمنهج

 كالسيكي كالسيكي كالسيكي كالسيكي كالسيكي

وجود 
مقاصد 
 الشريعة

يف درجة 
 اإلجازة:

علم كتاب  -
 أصول الفقه

د الوّهاب عبل
ف اّلخ

 )جتديدي(

يف درجة 
 اإلجازة:

كتاب  -
 ضوابط املصلحة

حملّمد سعيد 
رمضان البوطي 

 )كالسيكي(

يف درجة 
 املاجستري:

الدعوة كتاب  -
 واجلهاد

 )كالسيكي(

يف درجة 
 اإلجازة:

كتاب  -
أصول الفقه 

 اإلسالمي
لوهبة الزحيلي 

 )كالسيكي(
كتاب  -

املدخل لدراسة 
الشريعة 
لعبد  اإلسالمية

 نالكرمي زيدا

 ال يوجد

يف ماجستري 
 الفقه املقارن:

علم كتاب  -
مقاصد 
لنور  الشريعة

الدين اخلادمي 
 )جتديدي(

 

العلوم 
 االجتماعية

يف درجة 
 اإلجازة:

مدخل إىل  -
 القانون

تاريخ  -
 التشريع

 مقارنة أديان -
مناهج  -

يف درجة 
 اإلجازة:

 اخلطابة -
دراسات  -

 حضارية
االقتصاد  -

 اإلسالمي
 االستشراق -

يف درجة 
 اإلجازة:

التاريخ  -
 اإلسالمي

 األخالق -
املكتبة  -

 اإلسالمية
أصول  -

يف درجة 
 اإلجازة:

 األخالق -
 مقارنة أديان -
طرق  -

 التدريس
مناهج  -

 البحث

 ال يوجد
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جامعة بريوت  
 اإلسالمية

كّلية الدعوة 
 اإلسالمية

كّلية اإلمام 
 األوزاعي

جامعة 
 طرابلس

مجعية اإلرشاد 
 واإلصالح

التاريخ  - البحث
 اإلسالمي

دراسات  -
 إعالمية

التربية وعلم  -
 النفس

 األخالق -
علوم  -

 اجتماعية
 مقارنة أديان -

 البحث
مقارنة أنظمة  -

 سياسية
جغرافية العامل  -

 اإلسالمي
التاريخ  -

 اإلسالمي
احلضارة  -

 اإلسالمية
النظم  -

 االقتصادية

الثقافة  -
 اإلسالمية

التاريخ  -
 اإلسالمي

احلضارة  -
 اإلسالمية

االقتصاد  -
 اإلسالمي

يف ماجستري 
 الفقه املقارن:

االقتصاد  -
 اإلسالمي

مناهج  -
 البحث

يف درجة 
 املاجستري:

املكتبة  -
 اإلسالمية

اإلسالم  -
 والغرب

النظم  -
 االقتصادية

النظريات  -
 اإلعالمية

الفكر  -
اإلسالمي 

 املعاصر
العامل  -

اإلسالمي 
 املعاصر

دراسات  -
 تنموية

احلركات  -
 يةالسّر

 

يف ماجستري 
الفكر 

 اإلسالمي:
مدخل إىل  -

 علوم االجتماع
مناهج  -

 البحث
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 مناهج أشعرية وسلفية
من الدول اإلسالمية، تنقسم املناهج العلمية يف لبنان إىل مناهج  كما يف كثرٍي

أشعرية وسلفية، مع لعب األوىل الدور األكرب يف التوجيه املعريف على املستويات 
الرمسية وغري الرمسية. وتؤّثر على هذا التوجيه املعريف طبيعة النصوص الكالسيكية 

م مع ؤإىل إشكاليات عدم التال يوما ينبين عليها من معتقدات وأفكار قد تؤّد
ى هذا إىل ظهور مدارس تعتمد التعامل مع الواقع أساًسا يف وقد أّد .الواقع املعاصر

املناهج،  اويظهر اخلالف يف املصطلحات اليت تعتمده (.Brown, 2004) مناهجها
ة، يف حني يتعامل آخرون مع فالبعض يرّكز على مفاهيم املواطنة واملصلحة العاّم

 شجاع ومن عاصرهم.بـي ات النووي وأكتاب
ة لى اصطالحاهتا ومفاهيمها الداخلياملشكلة األكرب يف هذه املناهج اعتمادها ع

(Self-referentialلإلنتاج املعريف )  بشكل مغلق جيعل تفاعلها مع مناهج أخرى
ا. وال يقتصر هذا األمر على املناهج األشعرية والسلفية، بل يظهر يف ا صعًبأمًر
وهذا يزيد من املسافة بني املناهج، وبالتايل جيعل  .ناهج التجديدية كذلكامل

 رة أصعب فأصعب.سات التعليمية املعتَبالتشكيك يف الكالسيكي يف املؤّس

 الفصل الحاّد بين العلم الشرعي والعلم االجتماعي
ىل العلوم اإلنسانية إغري شرعية أقرب  سة يف مواّداملدّر قد جند بعض املواّد

ىل العلوم االجتماعية. وختتلف إ، فلسفة، لغات، أخالق( منها ة)تاريخ، جغرافي
صفوٍف  : ففي حني ال تدرِّس جامعة بريوت اإلسالمية أّينسبة تدريس هذه املواّد

ماّدة يف العلوم اإلنسانية  08علوم االجتماعية، تعطي كّلية اإلمام األوزاعي اليف 
؛ ويف املقابل تعطي كّلية الدعوة يف سنينها ةبماّدة مطلو 31واالجتماعية من أصل 

يعين  هذا ال صفًّا. ولكّن 28يف العلوم االجتماعية من أصل  صفوف تسعةاألربع 
طالق التفاعل بني هذه العلوم ودعم العلوم اإلنسانية واالجتماعية للفكر على اإل

 النقدي الكفيل بتطوير فقه الواقع.
امليداين خيتلف بني جامعٍة وأخرى،  بـيومن الواضح أّن اجلانب التجري

ويتفاعل هذا مع دور املقاربات للواقع يف تأطري التنظري الفقهي يف اجلامعة؛ فتتمّيز 
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جامعة طرابلس باملنحى العملي جملموعة من الصفوف كصّف فقه الدعوة، ويساعد 
ومع وجود الصفوف اليت تتعامل مع  .هذا التالميذ على إدراك الواقع امللموس

الديناميكي الذي يستطيع التفاعل مع  مقاصد وفقه الواقع، فإّن هذا ينتج العاِلامل
املتغّيرات يف اجملتمع، يف حني أّن مناهج التعليم يف جامعة بريوت اإلسالمية وكّلية 

هذا املعطى العملي، وتبتعد عن الواقع إىل إىل اإلمام األوزاعي وكّلية الدعوة تفتقر 
التعامل مع يف وحّتى  .صوص مّما جيعل هذه الديناميكية ناقصةالتعامل النظري مع الن

بالتنظري  ونكتفيب اّلمسائل الواقع كاإلعالم والسياسة واالقتصاد، فإّن الط
اإلسالمي البحت، دون النظر يف الواقع امللموس هلذه النظم، أو مع النظر إليها 

ية، وعليه خالل معيارية نّصمعايري العلوم اإلنسانية املوضوعية، من إىل بشكٍل يفتقر 
ملعطى اإلنساين الشامل إىل افإّن صفوف العلوم اإلنسانية يف ذاهتا صفوٌف تفتقر 

 للعمل امليداين.
االجتماعية اليت ُتدّرس وطرق البحث االجتماعية اليت  توجد هّوة بني املواّدو

 النصوص ًيا يفيتّم اعتمادها للبحث يف اإلشكاليات يف الرسائل، ويبدو هذا متجّل
الفقهية اليت يتّم تدريسها يف اجلامعات، واليت تنعدم فيها املقاربات االجتماعية واليت 
تعتمد مقاربة كالسيكية ترتكز على التأويل اللغوي للتعامل مع قضايا املرأة 

من املناهج التعليمية على دراسة الواقع االجتماعي  واملواطنة والعنف. وال تعتمد أيٌّ
هناك  علم االجتماع، فإّن وبالتايل، فمع وجود مواّد .ألسئلة الدينيةلإلجابة عن ا

حادًّا بني العلم الشرعي والعلم االجتماعي؛ ولعّل أبرز ميداٍن تظهر فيه هذه  اًلفص
 الفروق هو علم السياسة الشرعية.

د يف وصفه البديع ألزمة وأختم هنا باالستشهاد بالدكتور رضوان السّي
 ة والشرعية ومنهج اخلالص منها:الدراسات اإلسالمي

"لقد عاىن اإلسالم، وعانت دراساُتُه يف العقود األخرية من جمموعٍة من 
القطائع واالستقطاعات واإلحاالت التجزيئية واملشرِذمة. فالتقليد 
اإلسالمي العريق يف التفسري والفقه وعلم الكالم والتصّوف والفلسفة 

د من جهة، واالنتظام ىن والتعّدوالتاريخ واألدب، والذي يّتسم بالغ
والتواؤم يف سياٍق أو سياقات من جهٍة ُأخرى، ينبغي أن ُيقرأ اآلن مع 
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ر البحوث واملناهج يف اللغات واللسانيات والعلوم اإلنسانية تطّو
واالجتماعية يف سياق سردياٍت كربى تكشف عن حياته وحيوياته 

أوصلين املدخل التأويلي وعالئق منظوماته املشتغلة بعضها ببعض. وقد 
إىل نتائج مذهلة، ودائًما يف نطاق حوارية النّص واجلماعة العاِلمة 

ر أّن الفيلولوجيا التأويلية يف احلاضر ة يف التاريخ. وأنا أتصّووالعاّم
واملستقبل متلُك إمكانياٍت كربى يف إعادة بناء الدراسات اإلسالمية، 

صراعات املاضي واحلاضر يف للخروج من االنسدادات اليت اصطنعتها 
اإلسالم وعليه. حنن حباجٍة يف اإلسالم والدراسات اإلسالمية إىل سردية 

عاته. ولدينا من زمن جديدة تقرُأ التقليد يف حيوياته وانسداداته وتصّد
هبا من البحوث  سالفيلولوجيا التارخيانية، وزمن التاريخ الثقايف ُعدٌَّة ال بأ

 ادُة منها كثرًيا يف السياق اجلديد، واملنهج اجلديد"اجلزئية اليت ميكن اإلف
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 السابع الفصل

 :ةالدراسات اإلسالمي حقل

 مقاربة للوصل بعد عصور الفصل
 القحطانيعلي  بن مسفر

 قّدمةالم
يعاين حقل الدراسات اإلسالمية يف عصرنا احلاضر عدًدا من اإلشكاالت 
املنهجية وغياًبا واضًحا يف التفاعل مع قضايا العصر، كما أّن هذا احلقل قد وضع 

 ولكّنه مل يستطع اخلروج منه إاّل حوله سياًجا من التراث احملترم يف قيمته وجودته،
بصعوبة، وقد يصف حّراس التراث هذا اخلروج بالتمّرد على الشريعة، ومع طول 
الزمن والتراكم املعريف جياًل بعد جيل؛ مل يقّدم هذا احلقل يف عقوده األخرية جديًدا 

فاقم حالة الشكوى من مجود هذا احلقل األمر الذي ُيذكر أو جتديديًّا ُيشكر، 
 املعريف رغم أمّهيته العظيمة يف عاملنا اإلسالمي املعاصر.

وهذه الورقة حتاول أن تعاجَل خلاًل منهجيًّا يف حقل الدراسات اإلسالمية له 
خطورٌة قصوى يف حاضرنا اليوم ويف حالة جمتمعاتنا املتشابكة مع ثقافات العامل 

وم اإلنسانية األخرى اليت ال ومنتجاته، واملتعّلق حبالة الفصل بني علوم الشريعة والعل
تنفّك أمّهية النظر فيها عن بقّية العلوم الشرعية؛ إّما عند االجتهاد يف طلب األحكام 

ولعّلي أحاول من خالل  .أو عند تنزيلها على الوقائع واألفعال اإلنسانية املتنّوعة
 هذه الورقة اإلجابة عن التساؤالت املنهجية اآلتية:

ـي القائم على الرصد واملالحظة ومجع البيانات هل املنهج التجريب -
الواقعية ألجل كشف القوانني املخفية يف احلياة والكون عمٌل شرعيٌّ 

 يدخل يف حقل الدراسات اإلسالمية؟

 لالفصر عصو ل بعد للوصبة مقار : ةمياإلسالسات الدرا حقل
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هل القرآن والسّنة قد وضعا أسس املنهج التجريبـي العلمي؟ أم أّنهما  -
وتوظيف القياس يف  اهتّما كما فعل علماء الشريعة باالستدالالت العقلية

 الشأن الفقهي فحسب؟
ضرورة  -خصوًصا علم االجتماع الديين  -هل الدراسات االجتماعية  -

لفهم الواقع وتنزيل النصوص عليه، وإذا كان ذلك، فلماذا انفصل هذا 
 احلقل عن الدراسات اإلسالمية رغم احلاجة للوصل؟

يف  يًّاضرور اعلًمعتباره باأمّهيته هل كان علم املنطق الذي أرسى الغزايل  -
أصول االجتهاد ذا أمّهية يف حقل الدراسات اإلسالمية املعاصرة؟ وملاذا 

 غاب عنها اليوم؟
من خالل هذه التساؤالت حتاول الورقة البحث عن إجابات تصلح لتكون 
مدخاًل إلعادة الوصل املقطوع بني تلك النماذج من العلوم وبني حقل الدراسات 

 اصرة. وقد ُوضعت الورقة يف أربعة مطالب على النحو اآليت:اإلسالمية املع
 املطلب األّول: فصل املنهج الفقهي عن التجريبـي.

 املطلب الثاين: انفصال الدراسات اإلسالمية عن علم االجتماع الديين.
 املطلب الثالث: انفصال الدراسات اإلسالمية عن البيئة احمليطة زماًنا ومكاًنا.

 انفصال الدراسات اإلسالمية عن املنطق. املطلب الرابع:

 فصل المنهج الفقهي عن التجريبي: لاألوّ  المطلب

 الطبيعية للعلوم ةالدعوة لتأسيس قاعدة شرعي: اًل أوّ 
 بشكل وتستدعي لإلنسان الكوين التسخري حقيقة رتقّر قرآنية قاعدة هناك

 املدخل هي املعرفة هذه ألّن ونواميسه، الكون هذا ُسنن معرفة وتلقائي مباشر
 يستفيد أن استطاع قوانينها َفَشَك ومن املخلوقات، هذه قوانني لكشف الطبيعي

 .العمرانية ملنافعه سّخرها القرآن بلغة أو لصاحله، منها
 علوم فإّن املعاصرة وبلغتنا للتسخري، الطبيعية ابةالبّو هي العلمية القاعدة هذه

 للكون الولوج ابةبّو هي وغريها والفلك والرياضيات واألحياء والكيمياء الفيزياء
 .لإلنسان املسّخر
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 رآن حول التسخري، والواجب الغائيورغم هذا اخلطاب املتكّرر يف الق
للمسلم جتاه عمران األرض، فإّن استثمار هذه املوجبات العقلية والشرعية مل يظهر 
يف أدبياتنا اإلسالمية، ومل حيفل به علماؤنا بشكٍل يوازي أمّهيته إاّل قليل منهم، ويف 
حلظات تارخيية متقّدمة من عمر أّمتنا الطويل، على الرغم من أّن الفقه الذي 

نافًيا هذا النوع من املعارف الطبيعية، ومل حيصل يف  اشتغلوا به كثرًيا مل يكن
العصور األوىل أّي انفصام بني علوم العقل والنقل، بل حصل تفاعل حقيقي بني 
الفقه اإلسالمي ومعطيات الطبيعة ومكنوناهتا املكنوزة، رّبما مل يظهر بوضوح يف 

واهلندسة والطّب املصّنفات الفقهية ولكّنه أنتج حماوالٍت رائدة يف علوم اجلرب 
وعلى سبيل املثال ال احلصر، أذكر بعض اإلسهامات  .والفلك والطريان وغريها

العلمية اليت حّققها فقهاؤنا األوائل من خالل تطوير األحكام الفقهية إىل مشاريع 
لمية؛ فاإلمام البتَّاين أبو كربى أسهمت من َثمَّ يف كشف أعظم املخترعات الع

هـ( قد أنشأ مرصًدا فلكيًّا ُعِرف 407بن سنان )ت  بربن جا اهلل حمّمد عبد
بامسه، وقد كان ألعماله جانب نظري يتمّثل يف قراءة مؤّلفات الفلكي اليوناين 
بطليموس وانتقائها بطريقة علمية، وَوضع كتاًبا يف حركة النجوم وعّددها، وقد 

ث جتريبية عملية ظّل ُيدرَّس يف أوروبا حّتى عصر النهضة العلمية فيها، وله أحبا
بلغت منتهى الدّقة واالرتقاء والتقّدم العلمي من واقع مشاهداته الفلكية، وحّدد 
أبعد نقطة بني الشمس واألرض، وحسب مواعيد كسوف الشمس وخسوف 
القمر، واّتبع يف ذلك منهًجا شبيًها باملنهج العلمي احلديث، مّما جعل األوروبيني 

 يف التاريخ.يعدُّونه من أعظم علماء الفلك 
وهذا أبو إسحاق إبراهيم بن حيىي النّقاش الزُّْرَقايل، الذي عاش يف القرن الرابع 
اهلجري، ونشأ يف طليطلة باألندلس، وأنشأ فيها مراصد فلكية عديدة، واخترع 
جهاز اإلسطرالب الفلكي لقياس اّتجاهات الرياح وسرعتها وحتديد الليل والنهار، 

أوروبا، وقد استفاد من مؤّلفاته العامل األوروبـي الفلكي أدهش علماء األمر الذي 
 س، الذي حرص على االستشهاد بآراء أبـي إسحاق يف مؤّلفاته مجيًعا.وكوبرنيك

واإلمام الفرغايل الذي أّلف كتاًبا ظلَّ مرجًعا اعتمدت عليه أوروبا وغربـي 
 آسيا سبع مائة عام.
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حمّمد بن موسى اخلوارزمي )ت أّما يف علوم الرياضيات فُيعترب العالمة 
هـ( صاحب الفضل األكرب يف معرفة خانات اآلحاد والعشرات واملئات، ويف 848

معرفة الزوجي من الفردي يف األعداد، ويف معرفة عمليات الكسور العشرية، 
 .واستخدامها يف حتديد النسبة بني حميط الدائرة وقطرها، مّما مل تعرفه أوروبا قبله

رزمي وحده هو البارز يف هذا اجملال، بل كان هناك علماء كثريون ومل يكن اخلوا
وضعوا مؤّلفات يف احلساب واجلرب، مثل: أبـي كامل شجاع بن أسلم املصري، 
وسنان بن الفتح احلرَّاين، والكندي، وحمّمد بن احلسن الكرخي صاحب كتاب 

ية جديدة، ، فأضافوا إليها الكثري، وابتكروا نظريات هندسالكايف يف احلساب
فجّددوا وأضافوا يف املساحات واألحجام، وحتليل املسائل اهلندسية، وتقسيم 

األمر الذي الزوايا، وحميط الدائرة، وكيفية إجياد نسبة حميط الدائرة إىل قطرها، 
ل هلم أموًرا كثرية يف فنون العمارة والزخارف اإلسالمية، وقد كان يف مقّدمة سّه

سة احلسن بن اهليثم وأبو جعفر اخلازن، وغريهم كثري علماء املسلمني يف اهلند
 (.8112مرجان، و؛ 8118)فرج، 

كيف وهنا نتساءل: كيف حصل االنفصام بني علوم العبادة والعمارة؟! و
اّتسعت الشّقة حّتى كّونت أجيااًل من الفقهاء املتأّخرين الذين يرفضون بل 

يف تراجم أكثر الفقهاء األوائل، وحياربون تلك العلوم الطبيعية؟ بينما كّنا نقرأ 
كالغزايل واجلويين والرازي والقرايف وابن رشد، أّنهم كانوا يتقنون الطّب والفلك 
واهلندسة ويزاوجون بينها وبني علوم التفسري واحلديث والفقه توظيًفا ملقاصد 

 الشرع يف تعبيد الناس هلل عّز وجّل.
قد تقّلصت دوائره املؤّثرة حّتى أصبح واحلقيقة أّن الفقه املعاصر حالٌة َمَرضية 

فقًها ال ميّت لواقعنا بصلة، ولوال ضرورة البحث يف مشكالت الطّب واالقتصاد 
اليت فرضت نفسها على فقهائنا املعاصرين وجعلت قيم الفقه على حمّك الصالحية 

كة واملصداقية، ملا حتّرك الفقهاء وملا ولدت اجملامع الفقهية. وأعتقد أّن تلك احلر
الفقهية امُلعاِلجة للنوازل اجلديدة جاء أكثرها كردود فعٍل للظروف والتساؤالت 
امللّحة من الناس، وليس الفقه املعاصر هو الذي اقتحم أغوارها وأّسس ميداهنا، 
ولذلك تأيت أكثرها على هيئة حبوث فردية أو قرارات جممعية سنوية، يف مقابل 
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ف من الفقهاء القابعني خارج الزمن، والذين مئات الكّليات الشرعية ومئات األلو
ُينتظر منهم دوٌر يليق بشرف العلم الذي يدرسونه، واملطالبة هنا بدور أمثل للفقه 
ليس خروًجا عن متطّلبات الفقه الذي أّسسه السلف وطّوره اخللف حّتى القرن 

ود، التاسع اهلجري؛ بل هو الواجب احلقيقي والتجديدي للتحّضر اإلسالمي املنش
والعودة بالفقهاء إىل مراكز البحث والوقوف صفًّا واحًدا يف معامل التجريب مع 
قرنائهم يف العلوم الطبيعية األخرى من أجل عودة تصحيحية لفقه العمران بعد 
خروجه من كنف العلوم اإلسالمية. وهذه املهّمة لو حتّققت، فإّن مسرية التسخري 

مراقي التقّدم اإلنساين والتحّضر العمراين الكوين لإلنسان ستّتخذ طريقها حنو 
الفريد. وبينما تأّخر املسلمون فقد تقّدم غريهم، وأصبح الغرب اليوم هو قائد 
التسخري الكوين من خالل آالف من املخترعات واملكتشفات طوال ثالثة قرون من 

يق البحث والنظر واملشاهدة، نتج عنها مئات النظريات العلمية اليت استطاعت حتق
 جزء كبري من مهّمة التسخري.

وال يزال هناك الكثري من الفرص اليت ميكن أن يتقّدم هلا املسلمون ويعّوضوا 
ما فاهتم، بشرط أن يفقهوا هذا الدين حّق الفقه ويستشعروا واجباهتم اإلنسانية جتاه 

 الكون.

 الحقيقةالسير في األرض واستلهام منهج التجربة في الوصول إلى : اثانيً 
يرشدنا اهلل تعاىل يف أكثر من آية ومقام إىل أمّهية السري يف األرض لندرك 
بأنفسنا ومن خالل نظرنا العقالين حقيقة ما يريده اهلل من معىن؛ فاهلل تعاىل قد بّين 
أخبار املكّذبني ومآهلم املهلك، ومع ذلك حّث املؤمنني على القيام هبذه املهّمة من 

لتجربة العملية. وقد جاء ذلك يف عدد من اآليات خالل اجلمع بني النظرية وا
كقوله تعاىل: ﴿ُقْل ِسرُيوا ِفي اْلَأْرِض ُثمَّ اْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِِّبنَي﴾ 

 (0)( وغريها.00: 2)سورة األنعام، 
                                                 

، النمـل  سورة) ﴾َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْجِرِمنَي ُقْل ِسرُيوا ِفي اْلَأْرِض َفاْنُظُروا َكْيَف﴿قوله تعاىل: مثل  (0)
ْنِشُئ النَّْشَأَة ُقْل ِسرُيوا ِفي اْلَأْرِض َفاْنُظُروا َكْيَف َبَدَأ اْلَخْلَق ُثمَّ اللَُّه ُي﴿وقوله تعاىل:  ؛(29: 87

 وغريها من اآليات اجلارية على هذا السياق. (؛81: 89، العنكبوت سورة) ﴾اْلَآِخَرَة
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إّن السَّْير يف األرض أحد أهّم وسائل التحّقق العلمي، وهو أقرب إىل تصّور 
تجريبـي، وإذا كّنا قد تلّقينا أوامر رّبانية للسري يف األرض لنعلم حال املنهج ال

األقوام املكّذبني ومآهلم، فإّن اهلل تعاىل أجرى هذا املنهج أيًضا على معرفة أمٍر من 
جماالت التسخري الكوين، وهو املتعّلق بالسري يف األرض ملعرفة كيف بدأ اخللق! 

دليٌل راسخ على أّن إعمال مناهج البحث كاّفة وأظّن أّن هذا املنهج يف الطلب َل
ألجل التسخري الكوين لإلنسان هو من واجبات املسلم، وهو من أهّم املنطلقات 

 العملية يف القيام مبهّمة التسخري واالستخالف.
فاملنهج العلمي حّقق ألوروبا تقّدًما رائًدا يف اجملال العمراين من خالل 

على يد روجر بيكون مّث فرانسيس بيكون، حيث  استلهامهم املنهج التجريبـي
آمنوا بأمّهية احلّس يف إثبات املعطيات العقلية، وقد مّثنوا يف أحباثهم دور املالحظة 
والتجربة بصورة استقرائية، وتكامل هذا املنهج ملن جاؤوا بعدهم، كهوبز 

 (.24: 8101وديكارت وليبنتز وغريهم )رايت، 
التجريبـي إىل الغرب حتتاج إىل توثيق، ألّن أّمًة وّجه  واحلقيقة أّن نسبة املنهج

هلا قرآُنها املعصوم طلًبا مباشًرا بالسري يف األرض هلي أحرى وأوىل أن تكون هلا 
الريادة واألسبقية. والعامل قبل املسلمني كان يهيمن عليه املنهج الصوري 

ساهم فيها البريوين  االستداليل، إاّل أّن املسلمني من خالل وقائع عملية وجتارب
والكندي واخلوارزمي وابن اهليثم، سامهوا يف حتديد مالمح أوىل وواضحة حول 
أمّهية التجربة يف البناء العلمي والتصّور الصحيح للحقيقة، وقد قالت زيغرد هونكه: 

إّن أمثن هدّية قّدمها العرب ألوروبا هي: منهج البحث، الذي لواله لبقيت »
 .(310: 0994)هونكه،  «أوروبا يف مهجيتها

أّما تقريرات علمائنا األوائل حول بناء املنهج التجريبـي فهناك سوابق أّولية 
قّدمها عدد منهم؛ فعلماء أصول الفقه، حبكم اشتغاهلم يف املنهجية االستداللية، ظهر 

إعمال دليل االستقراء، وكذلك طّبقوا هذه  طريقن ععليهم هذا النمط من التجريب 
ة يف مباحث مسالك العّلة يف الطرد والعكس، والدوران، والسرب والتقسيم؛ يقول املنهجي

(. وظهر اهتمامهم 4432، 2: 0998)القرايف، « الدورانات عني التجربة»القرايف: 
أيًضا يف كيفية إثبات الوصف املناسب لتعليل األحكام )تنقيح املناط وحتقيقه(، 
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ت التنزيل الصحيح هلا، واّطراد العادة والعرف واشتراطهم التأّكد يف الفتوى من مناطا
 (.898-890: 0923يف الواقع، وغري ذلك من شواهد كثرية )ع. س. النّشار، 

ولعلمائنا السابقني حديث مسهب عن منهج التجربة يف إثبات احلقيقة، ويعترب 
يل )ت سابًقا لكّل ما حتّدث به الغربيون؛ أذكر على سبيل املثال ما قاله اإلمام الغزا

 م( حول منهج التجربة ومّساه منهج اجملّربات:0000
اجملّربات وهي أموٌر وقع التصديق هبا من احلّس مبعاونة قياس خفي، »

كحكمنا بأّن الضرب مؤمل للحيوان، والقطع مؤمل، وجّز الرقبة مهلك، 
والسقمونيا مسهل، واخلبز مشبع، واملاء مرو، والنار حمرقة؛ فإّن احلّس 

ت مع جّز الرقبة، وعرف التأّلم عند القطع هبيئات يف أدرك املو
املضروب، وتكّرر ذلك على الذكر فتأّكد منه عقد قوّي ال يشّك فيه، 
وليس علينا ذكر السبب يف حصول اليقني بعد أن عرفنا أّنه يقيين، 

ا، وال ورّبما أوجبت التجربة قضاًء جزميًّا ورّبما أوجبت قضاء أكثريًّ
ة ختالط املشاهدات، وهي أّنه لو كان هذا األمر اسية خفيختلو عن قّوة قي

اّتفاقيًّا أو عرضيًّا غري الزم ملا استمّر يف األكثر من غري اختالف، حّتى 
إذا مل يوجد ذلك الالزم استبعدت النفس تأّخره عنه وعّدته نادًرا، 
وطلبت له سبًبا عارًضا مانًعا. وإذا اجتمع هذا اإلحساس متكّرًرا مّرة 

عد أخرى، وال ينضبط عدد املّرات كما ال ينضبط عدد املخربين يف ب
التواتر، فإّن كّل واقعة ههنا مثل شاهد خمرب، وانضّم إليه القياس الذي 

 .(49، 0: 0920)الغزايل،  «ذكرناه، أذعنت النفس للتصديق
التجريبيات: وقد يعّبر عنها »ويف املستصفى مّساه بالتجريبيات، حيث قال: 

د العادات، وذلك مثل حكمك بأّن النار حمرقة واخلبز مشبع.. فإًذا املعلومات باّطرا
 .(23، 0: 0913)الغزايل،  «التجريبية يقينية عند من جّرهبا

يرصد أهّم الرباهني اليت تثبت احلقائق واليقينيات،  -رمحه اهلل  -فالغزايل 
بات صدق وينّص بكّل وضوح على رعاية املنهج التجريبـي وضرورته يف إث

 احلقائق، خصوًصا ما كان منها يف اجملال الطبيعي.
فإّنا كثرًيا ما نتوّصل »م(: 0147ويف نصٍّ آخر يقول الشيخ ابن سينا )ت 
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باحلّس إىل مقّدمات كّلية، ال ألّن احلّس يدركها، بل ألّن العقل يصطادها على سبيل 
ربة. ومّلا كان احلّس قاصًرا التجربة، وعلى ما أوضحناه حنن من قبل حيث بّيّنا ما التج

يف كثري منها عن اإلدراك املستقصي، صار يوقعنا ذلك يف عناء وحبث عن حال ذلك 
 .(0)(394، 0: 0988)ابن سينا، « احملسوس نفسه بقّوة غري احلّس وهي العقل بالفعل

هذه النصوص املتقّدمة حول املنهج التجريبـي تثبت وجود عقلية علمية 
النظر واملعرفة أصول اليقينيات اليت من خالهلا نكتشف حقائق ناضجة استلهمت ب

 األشياء ونواميس الكائنات، مّما جيعل التسخري أسهل ومنافعه أقرب.
وهنا يقّر اإلمام الشاطبـي لّذة البحث التجريبـي يف الوصول إىل احلقائق 

م باألشياء لّذة ال فإّن يف العل»العاّمة واكتشاف املنافع اإلنسانية املتعّددة، إذ يقول: 
توازيها لّذة، إذ هو نوٌع من االستيالء على املعلوم واحلوز له، وحمّبة االستيالء قد 
ُجبلت عليها النفوس وميلت إليها القلوب، وهو مطلب خاّص برهانه التجربة التاّمة 

 .(27، 0: 0997)الشاطبـي،  «واالستقراء العاّم
ارة يعلم أّن املالحظة وكشف واملسلم املعاصر الذي يؤمن بوجوب العم

القوانني احلاكمة لألرض والسماء هو ما يفتح له أبواب استغالل الكنوز املّدخرة 
واستثمارها، كما أّن معامل التجريب البحثية هي حماريب العبودية للقيام بواجبات 
االستخالف اإلنساين، وختاذلنا وضعفنا عنها يكشف مكاننا املتخّلف يف هذه 

العلمية، وكأّن القرآن الكرمي مل ينزل علينا ومل يأمرنا يف عشرات اآليات اجملاالت 
ى خيّيل لنا أّن من يلحدون بالدين هم أكثر من قام بتلك هبذه التكليفات، حّت

الوصايا الرّبانية! من خالل حرث األرض وتصنيعها وغزو الفضاء واكتشافه 
والغوص يف البحار واستغالهلا، لذلك كان من الواجب التذكري الدائم بضرورة ردم 

هّمش أحد من علماء اهلّوة اليت فصلت بني العلوم التجريبية والدينية، وال ينبغي أن ي
الشريعة حاجتنا للعلوم الطبيعية بناًء على جهله هبا، وال ينبغي أن تكون ظاهريته 
اجلامدة يف قراءة النصوص واحتكارها يف واجبات العبادة سبًبا يف إنكار واجبات 
النصوص االستخالفية وغاياهتا. والعودة لفهم األوائل للدين والوحي مقصد جليل 

ه يسمح بعودة الفتوح العلمية كما كانت يف الزمن األّول، حتقيًقا وطريق سليم ألّن
                                                 

 (.22-28: 0994 بـي،)عري انظر أيًضا لالستزادة (0)
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لنهضتنا اإلسالمية املرجّوة، اليت توّفر لدى بعضها املال والفرص. ولكن هتاَفَت 
يف توظيف كلٍّ من املال والفرص لصاحلهما،  اوتالشاملنهجان العلمي والعملي 

ّن استنساخ املناهج ونقلها حبذافريها فُأقعدا عن اللحاق باألمم املتقّدمة، ومن يظّن أ
من الدول املتقّدمة يكفي يف النهوض، فأظّن أّن فهمه ناقص. فنقل املناهج احلديثة 
دون وعٍي حباجاتنا، ومّما ال ميّت صلًة بواقعنا وثقافتنا، ودفعه يف اجلامعات هبوّية 

ُيظهر تقّدًما مرّقًعا ولغة متباينة، قد يصنع منتًجا غريًبا، وحيّقق نصف هنضة تنموية، و
تظهر فيه الندوب واهلّوات السحيقة عند األزمات وضعف املوارد. ولقد أحسنت 

ه آلياتاليابان وكوريا واهلند وغريها توظيف املنهج احلديث لصاحلها وطّوعت 
ملبادئها، والعاقل يعرف يقيًنا أّن النخيل لن ينبت يف القاّرة القطبية، والسفن لن 

 بكدٍح وحبٍث ومنهٍج رصني. ، واملعجزات لن ُتصنع إاّلجتري على اليبس

 والتسخير بالكون وعالقتها المعاصرة ةالدراسات الفقهي: اثالثً 
تقوم الدراسات الفقهية يف غالبها على التراث الذي تنامى لقرون طويلة، 
فأضحت اإلحاطة هبذا التراث مطلًبا لكّل دارس هلذا العلم، فحّتى حييط طالب 

هبذا العلم عليه أن يدرس أيًضا أصول الفقه وعلم املواريث والقواعد الفقهية الفقه 
واللغة املصطلحية؛ وهذه العلوم تفىن األعمار دون اإلحاطة الكّلية هبا، علًما أّن 
غالب الفقه التراثي يتمحور على أركان العبادات واملعامالت املالية وأحكام األسرة 

رف األخرى قد ُغّيبت متاًما من الدرس الفقهي، حّتى واحلدود والقضاء، بينما املعا
يف شكله املعاصر. وإذا أسقطنا احلديث حول العلوم الكونية والفلكية ذات العالقة 
بالفقه، فإّنها بعد القرون األوىل قد تالشى االهتمام هبا كّليًّا، وخرجت من الفقه 

هذا  ىيل علبأّي صلة؛ وإىل علوم نظرية ُتدرَّس يف كّليات أخرى ال متّت للفقه 
 مالحظات أوجزها فيما يلي:الواقع 
الدرس التراثي الفقهي يف القرون اخلمسة األوىل طّور علم الفلك بشكل  -0

ملحوظ، من خالل موضوع معرفة القبلة وحتديد اّتجاهها، ومعرفة 
مواعيد الصالة على اختالف األزمنة واألمكنة، ودراسة ظاهريت اخلسوف 

رأيت يف خزائن املخطوطات يف عدد من دول العامل  والكسوف. وقد
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كتًبا ورسائل كتبها فقهاء ذات عالقة بالفلك جتاوزت حدود العبادات 
حنو فهم ظواهر الكون املتعّددة، وال تزال تلك املخطوطات حمفوظة حّتى 
اليوم، ولكّنها غري متاحة للبحث الفقهي، بسبب ذلك الفصل املعاصر 

واملعاهد يف غالب العامل بني العلوم الدينية والعلوم  املمارس يف اجلامعات
التطبيقية. هذا الفصل غّيبها عن احلضور يف الدرس والتأليف الفقهي 
املعاصر، ومن َثمَّ حتّول علم الفلك إىل اجلامعات التطبيقية ذات املنهجية 
الغربية اليت ال تعري اهتماًما للمخطوطات التراثية، فتزايد اإلمهال هلا 

 قليل من الباحثني.إاّل  حتّولت إىل تراث ماضوي، ال يعتين هباو
املتخّصصة يف جمال العلوم يف البالد العربية حبًثا  Natureنشرت جمّلة  -8

للدكتور نضال قسوم عن مستوى األحباث يف العلوم الفلكية وعددها يف 
 الدول العربية، جاء فيه:

الفلك يف املنطقة العربية قمت ولتقييم مستوى البحث العلمي يف جمال » 
مبقارنة بيانات نشر األوراق البحثية العربية وعدد االستشهادات هبا يف 
الدوريات العاملية مع مثيالهتا من إيران وإسرائيل وجنوب أفريقيا وتركيا. 
نشر الفلكّيون العرب أحباًثا أقّل عدًدا، واسُتشهد بأحباثهم بأعداد أقّل 

ذه الدول األربع األخرى؛ فقد قام العاَلم العربـي بكثري من الفلكيني هب
ا نشرته تركيا وحدها، وأقّل بكثري بأكمله بنشر أحباث فلكّية بعدٍد أقّل مّم

ا نشرته جنوب أفريقيا، وإسرائيل كذلك. أّما األرقام املعّبرة عن مّم
 0.8االستشهادات باألحباث العربية فهي أسوأ بكثري، إذ بلغت أقّل ب 

مّرة عّما  08مقابل ما عليه يف جنوب أفريقيا، و 2يه يف تركيا، وعّما عل
 .(8104)قسوم،  «هي عليه يف إسرائيل

هذه النتيجة ُتشعر أّن هناك عزوًفا حقيقيًّا يف بالدنا العربية عن جمال دراسة  
الفلك. وإن كان موضوع التسخري الكوين لإلنسان أعّم من جمال واحد من 

 ا الفّن هو األقرب إىل جمال معرفة الكون وخصائصه.العلوم، ولكن يبقى هذ
أخُلص من ذلك أّن اجملال البحثي حيتاج إىل أن يعود وُيدعم ماليًّا  

ومعنويًّا، وال ينبغي أن تكون هذه األحباث جمّرد نظريات باهتة أو جمّرد 
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اجترار ملا سبق حبثه؛ بل احلاجة ماّسة إىل أن تكون أحباثنا عملية وجماالهتا 
طبيقية وتستغّل وجود املختربات واملراصد املكّلفة ماليًّا والفقرية إنتاًجا ت

 معرفيًّا.
موضوع التسخري الكوين لإلنسان من املوضوعات املهّمة دينيًّا وحضاريًّا،  -4

األمر كما سبقت اإلشارة إليه، وهو مدخلنا املعريف للنهضة والتقّدم، و
ى مستوى منابر النخب املثّقفة حيّير الفهم أّنه موضوع غائب علالذي 

واملنابر العاّمة، فال تكاد ُتسمع حماضرة أو خطبة مجعة تتناول هذا 
 املوضوع، فضاًل عن مقال أو كتاب ُينشر يف هذا الصدد.

وهذه الغفلة اليت ترّسخت وأصبحت ال تعطي هذا املوضوع أّي اهتمام، 
تؤكُِّد بوضوح وجود ورّبما يصل اجلهل عند البعض إىل مقاومته دون علم، َل

مشكلة يف الدعوة إليه والبالغ العاّم واخلاّص بضرورته، وهذا اإلشكال املزمن 
حيتاج إىل صوت عاقل يردُّ اجملتمع املعريف إىل حياض هذا املورد العذب، وال أبالغ 
إن قلت إّن هذا النوع من التوّجه حنو علوم التسخري الكوين هو بّوابة التجديد 

 هضة احلقيقّية للمجتمع.للتراث والن

 يالثاني: انفصال الدراسات اإلسالمية عن علم االجتماع الدين المطلب
رغم انتشار أقسام علم االجتماع يف غالب جامعات العامل العربـي، إاّل أّن 
هناك تفريًطا هائاًل يف تتّبع الظواهر الدينية داخل جمتمعاتنا ودراستها بشكل علمي 

ال املؤّلفة واملترمجة يف علم االجتماع الديين ال تتجاوز وتكاد األعم»ومنهجي، 
(. ويف 7: 8100)انظر مقّدمة عّز الدين عناية: أكوافيفا وباتشي، « أصابع اليد

هذا البحث سيتّم التركيز على ظاهرة الصحوة اإلسالمية اليت تنامت بشكل كبري 
رن الواحد منذ سبعينات القرن املاضي إىل منتصف العشرية األوىل من الق

ميادينه هذا الزخم الصحوي واحلضور الالفت على املستوى اجملتمعي يف ووالعشرين، 
كاّفة، كان له دوره يف التأثري على العلوم اإلسالمية يف الكّليات الشرعية والدينية 
وعلى جيل بأكمله من خّرجيي هذه اجلامعات، وصنع توّجهات عميقة داخل 

وال زلنا نتعامل مع ظاهرة الصحوة باعتبارها نتاًجا دعويًّا وعودة  .جمتمعاتنا العربية
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صادقة لإلسالم، وهذا معلوم ومشهود يف طبيعة اإلسالم اخلالدة وثبات وحيها 
املنّزل، ولكّن ممارسات الصحوة بصفتها حالًة اجتماعيًة متداخلًة مع الدين، جعلت 

ه رسوخه، بينما األدوات البالغية، منها طبيعة خمتلفة، فالدين قبل الصحوة وبعدها ل
واالختيارات الشرعية، ومأسسة احلراك الدعوي، ومظاهر االحتفاالت العاّمة، 
وخطاب املنابر وأولوياته، تدّل على حالة اجتهادية بشرية متارسها الصحوة، اختلط 
فيها املقّدس باإلنساين، والديين بالدنيوي. وألجل تفكيك هذه التداخالت وفتح 

املراجعات وتأسيس منهجية النقد على أساس احلقل األقرب هلذه الظاهرة، باب 
وهو علم االجتماع الديين، أضع بني يدي القارئ، هذه املقّدمات األوىل واحملاولة 

 املتواضعة لفهم هذه الظاهرة من خالل ما يلي:
أّواًل: الدين والتدّين حالتان متداخلتان، وال تعين تشّكالت التدّين حسب 

لعصور وظروف اجملتمعات أّنها الدين جبوهره اإلمياين واألخالقي، فاجملتمع اإلنساين ا
متغّير ومتطّور وأمناط التدّين ختضع هلذا القانون اجملتمعي؛ بينما الدين أصله باٍق يف 
رسوخه االعتقادي وأصوله الكّلية اليت جيب أن تبقى ثابتًة رغم املتغّيرات كّلها، 

هر يف اختيار اللباس واملظهر اخلارجي للفرد، ويف أولويات التعّبد، فأمناط التدّين تظ
واختيارات نوع العمل عندما تتقاطع عوامل الفّن واملال والسيطرة والطبيعة مع عامل 
الدين وخصوصياته. كّل هذه املمارسات الدينية يف ظاهرها، هي يف احلقيقة من 

فأمناط التدّين قد تتنّوع من بيئة إىل  التدّين الذي نراه خمتلًفا من بيئة إىل أخرى،
أخرى رغم ثبات الدين، كما هو مشاهد يف حال تدّين أهل اخلبوب )يف بريدة من 
منطقة القصيم وسط السعودية( ويف حال أتباع داعش من أهل الرّقة، أو اجملتمعات 

ال اليت تتكاثر فيها قبور األولياء كما يف املغرب ومصر والسودان، أو كما هو احل
ليربايل -يف جمتمع قّم اإليراين، وبيئات )إسالم السوق( اليت حتاول إنتاج تدّين نيو

متناغم مع سوق االستهالك العاملي يف املوضة واهلوايات والوعظ احلداثي، بطريقة 
(. وبناًء على ما 012-28: 8108برجوازية تسّوق قيم الدين والفضيلة )هايين، 

ظاهر تدّينية أملتها ظروف زمانية ومكانية. سبق، تظهر الصحوة اإلسالمية مب
وارتباطها باإلسالم ال يعين أّن الدين اختلف قبل الصحوة وبعدها، ولكّن اختيارات 
الصحوة وأولوياهتا وخطاهبا اجلماهريي هي النمط اجلديد، الذي جعل هلا شكاًل 
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 ابعة هلا.متفّرًدا جتّلى يف املظاهر الفردية والربامج الدعوية واملؤّسسات الت
ثانًيا: تتمظهر الصحوات الدينية يف غالب األديان بأشكال متقاربة وأمناط 

 سلوكية متشاهبة، ميكن أن أوجزها يف املظاهر التالية:
 حماولة إضفاء الديين واملقّدس على املمارسة الطبيعية واالجتماعية. (0)
ضمون، بيد أّن الرغبة يف التمايز عن بقّية أفراد اجملتمع يف الشكل وامل (8)

 االهتمام بالشكل هو األكثر يف التبليغ واملمارسة.
الدخول يف معارك حقيقية أو افتراضية تضمن اصطفاف اجلماهري مع  (4)

 دعاة الصحوة اجلديدة، كحماة للدين والفضيلة.
التركيز على اخلطاب العاطفي واخلالصي أكثر من اخلطاب العلمي  (3)

 والعقالين.
لغة يف التمّكن من الوصول للطبقات االجتماعية املغلوبة القدرة البا (8)

واملقهورة دون الربجوازية وأصحاب النفوذ، الذين غالًبا ال حيفلون 
بالصحوّيني وال ينسجمون معهم، إاّل عندما تفرض املصاحل حتالًفا جزئيًّا 

 ال بّد من القيام به.
صر لوجدنا متظهًرا نسبيًّا ولو استعرضنا أهّم الصحوات الدينية يف التاريخ املعا

لتلك القواسم املشتركة، فلو أخذنا على سبيل املثال حركة اإلحياء اإلجنيلي اليت 
بدأت على أيدي وهي معركة خرجت يف منتصف القرن الثامن عشر يف بريطانيا، 

)جون ويزيل، وتشارلز  ان جامعة أكسفورد وخّرجييها، قادهجمموعات طاّلبية م
، السّيئة اهتاممارسولكنيسة ابب هذا التحّول الطاّلبـي مسعة كان سقد ويزيل( و

وإمهاهلا الدور اإلصالحي، وعدم مباالهتا باملتطّلبات األخالقية جتاه الفقراء 
واملعوزين، واستغالهلا الدين يف الثراء واالنغماس يف الرذيلة، وقد أعادت هذه 

كثر تقوى وأخالق )رايت، احلركة الكثري للتخّلي عن خطاياهم، والعيش يف حياة أ
(. وأشهر النماذج الصحوية يف العامل احلديث الصحوات الكربى 848: 8101

بأمريكا يف ثالثينات القرن الثامن عشر، وكانت أّول حركة مجاهريية يف أمريكا، 
م بنورثهامبتون، عندما أهلب 0743انطلقت شرارهتا األوىل يف املناطق القروية عام 

احلماس الديين يف قلوب احلشود، وجلب للناس مبادئ احلّرية )جونثان إدواردز( 
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واملساواة بلباس ديين شديد اإلثارة، ونادى بأّن التنوير الالهويت هو احملّقق للسعادة. 
وبصورٍة ما، هتّيأت اجلموع للثورة األمريكية ضّد االجنليز اليت بلغت قّوهتا يف عام 

الدميقراطية ويعلمن النشاط الديين حنو م، مّث برز مفهوم جديد للدين يؤمن ب0778
احلّرية الشخصية دون تدّخل الدولة اجلديدة، ومع موثوقية ورمزية الدستور 

ناطق السكنية م يف امل0791إاّل أّن االحتجاجات عادت مّرة أخرى عام  .وواضعيه
أكثر اعتراًضا على الضرائب الباهظة اليت ُفرضت بقسوة ال  تاحلدودية، فقد كان

الصحوُة يون ما مّساه املؤّرخون األمريك ظهرعّما فعله الربيطانيون، حينها  تقّل
اليت كانت تدعو إىل مزيٍد من الدميقراطية الشعبوية وتنادي بشعار:  ،الكربى الثانية

تنامت هذه احلركة الصحوية الشعبية «. أمريكا تقوم على مبادئ الكتاب املقّدس»
ة، مّث هيمنت تقريًبا يف أربعينات القرن التاسع عشر بعد تراجع مثّقفي النخبة التنويري

وبسبب تأّثر الطبقة  .على غالب الطوائف الدينية مبا عرف باملسيحية اإلجنيلية
الوسطى هبا، انتشرت يف مجيع الواليات األمريكية الكنائس واملدارس واجلمعيات 

ن خالل اخلريية، وتأّسست فلسفة جديدة متّثلت يف عودة القيم املسيحية م
، أو كما عّبر عنها )ألكسس دو توكفيل( مّلا زار الواليات «الربوتستانتية التنويرية»

إّن البلد جيمع بني »املّتحدة األمريكية يف ثالثينات القرن التاسع عشر حيث قال: 
عنصرين متمايزين بشكل كامل، عنصرين كانا ليتسّببا يف احلرب يف مكان آخر، 

ا يف التعاون واالّتفاق بصورة رائعة: أعين روح الدين، ولكّنهما يف أمريكا جنح
(. هذه الصحوات اليت خرجت 307-318: 8102)أرمسترونغ، « وروح احلّرية

يف أماكن متعّددة من العامل، ومنها الصحوة اإلسالمية، ميكن أن نشري إىل ظروف 
صيلة، نشأة مشتركة بينها تعتمد على التصحيح والعودة حنو اجلذور الدينية األ

وتقدمي قراءة جديدة للدين ختضع لظروف البيئة احمليطة. وهذه احلالة منط اجتماعي 
معرفة عوامل  ّنإبالدرجة األوىل ولو كان تلّبًسا بالدين أو تكييًفا مع السياسة، و

التفاعل بني الدين وأمناط التدّين، وحاجة األفراد لفضاء طهوري يعّوض حاجاهتم 
تلك الظواهر يف  تأنتجاليت عوامل هي الناقصة، وغريها من النفسية واالجتماعية ال

العامل، وهذا ما ينبغي أن يفهمه الصحويون اإلسالميون، ُسّنة أو شيعة، أّنهم ليسوا 
الدين، وليسوا املقّدس، وليسوا اخلالص، وليسوا الصفوة، أو الفرقة الناجية، فهم 
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ملعايري نقدية، ال هتّمش دورهم نتاج حراك اجتماعي وميّثلون ظاهرة تدّينية خاضعة 
 وال تدّنس ذواهتم، وإّنما تعيد تعريف موقعهم داخل اجملتمع.

ثالًثا: هناك جماالت تتقاطع فيها الصحوات الدينية باجملتمع والدولة، بعضها 
قائم على نظرية التبادل اليت تكّلم عنها )مالينوفسكي(، حيث يتحّرك الكائن 

احلاجة يف سياق تباديل، ليس خضوًعا لقيمة السوق البشري دائًما حتت ضغط 
: 8100االقتصادية؛ بل يف جماالت احلياة االجتماعية كاّفة )أكوافيفا وباتشي، 

مثل: حيازة املشاعر  - (. فالفرد أو الصحوة مبا لديها من ثروات رمزية20، 89
 الدينية، وكاريزمات الشخصيات الوعظية، والتفاعل مع اجلمهور، واجتذاب

جتعل منها عنصًرا فاعاًل يف املساومة واملراغمة داخل الدولة واجملتمع،  - العواطف
وهذا ما نراه أحياًنا من وجود بعض الدعاة يف إعالنات بعض الشركات، أو يف 
تعزيز حظوظ رجال الدولة يف اجملتمع حبضور جمالسهم أو تزكية أعماهلم، أو التأثري 

تلك القوى الرمزية يف إجناح األحزاب  يف صراع االنتخابات والرهان على
السياسية، وهذه احلالة التبادلية نتجت بسبب تفاعل تلك القوى اجتماعيًّا. كما أّن 
هناك ملحًظا آخر يتقاطع أيًضا بني تلك القوى الثالث )الصحوة، والدولة، 

العابر  واجملتمع( وهو ما يتعّلق مبفاهيم االنتماء، حيث حيضر االنتماء األممي والديين
للحدود يف أدبيات الصحوة، يف حني تراه الدولة تقاطًعا مع ضرورة االنتماء هلوّيتها 
الوطنية والقومية، وفهم طبيعة كّل منهما ومنطلقاهتما وأسسهما خيّفف من حّدة 
التعامل بينهما، فاألبعاد الروحانية اليت يستقيها خطاب الصحوة جتعله ال يؤمن 

، وينطلق يف الغالب من مفهوم األّمة الواحدة كما يقّرره حقيقًة باحلدود الوطنية
القرآن والسّنة، بينما حركته يف اجملتمع ومناشطه الدعوية بني األفراد تقتضي أن 
تكون خاضعًة لقيود االنتماء للوطن، ومن خالل العمل وفق حدوده ومراعاة 

مية ُتسهم أنظمته، وغالب ما حيدث يف هذه التداخالت املفاهيمية مواقف صدا
 بتشّكل جزٍر حزبية داخل اجملتمع الواحد.

لذلك حنتاج إىل فهم سياقات بروز الظواهر الصحوية، وتعّلم طبيعتها 
االجتماعية، وأّنها منتج تفاعل اجملتمع باحتياجاته خصوًصا الدينية منها، وهذا األمر 

ة باملقامع الصلبة ال ُيستثىن منه دين أو أيديولوجيا. ومن مّث مواجهة الصحوات الديني
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ما تتحّول إىل موجة اجتماعية أكرب غالًبا ما تكون نتائجه خطرية وسلبية، ورّب
وتتبّنى العنف بشكل أوثق. وقد ينتهي األمر باجلميع إىل صدامات خيسر فيها من 
يظّن أّنه الرابح، ألّنها أشبه مبواجهة احتياجات اجملتمع الطبيعية؛ كحاجته للرفاه 

ل وغريها، لذلك كان التعامل معها وفق أمناط املتغّيرات االجتماعية والصّحة والعم
هو األحكم واأَلْوىل يف حتسني توظيفها إجيابيًّا وتنمويًّا، والرفق ال يدخل يف شيء 

 إاّل زانه وال ُينزع من شيء إاّل شانه.
هذا السياق السابق كّله ألجل فصل منتجات الصحوة الدينية عن العلوم 

جعل األمر الذي قد كانت متضّررة أيًضا من التوظيف األيديولوجي هلا، الشرعية، ف
كّليات شرعية كاملة تتمحور حول منط من املنهجية وشخصيات علمية حمّددة 
تضرب بعرض احلائط املنتجات التراثية كّلها طوال عقود من الزمن. فالصحوة على 

مواقفها مع احلكومات،  سبيل املثال احتفت بالشخصيات التراثية اليت تفيدها يف
واليت امتازت باملفاصلة مع السلطة، مثل اإلمام أمحد بن حنبل وابن تيمية والعّز بن 

جعل  األمر الذي ،عبد السالم. فخضعت الدراسة التراثية لتوظيف أيديولوجّي
هناك موقًفا سلبيًّا من قبول األئّمة اآلخرين خصوًصا من األشاعرة أو املعتزلة بسبب 

 كوهنم أعداء البن حنبل وابن تيمية.
الفقه املعاصر جيب أن ُيفصل عّما دخله عرب أيديولوجيات صحوية خصوًصا 
فكرة توظيف الفقه على أساس عقدي، والتنبيش عن مواقف الرباء أكثر من مواقف 
الوالء بني املسلمني. لذلك كانت هناك خصومات ومعارك بني الصحويني 
والطرقيني املتصّوفة، ومواقف فاصلة مع املبتدعة، ومظاهر شكلية يف اللباس واللحية 
والعمامة ألجل التمّيز عن بقّية التّيارات األخرى. هذه املعارك دخلت الكثري من 

طلب العلم الشرعي، وفّرقت أكثر مّما الكّليات الشرعية واحللقات التقليدية يف 
مجعت، وظهرت إشكالية التعايل والغرور الشرعي عند الصغار من الطاّلب فضاًل 

 عن الكبار.
 كما وصل التنافس احلزبـي بني التّيارات اإلسالمية وغريها داخل 

 عمل بعض أروقة الكّليات الشرعية والعلمية األخرى، فأصبحت اإلجازات 

 قيات األكادميية ُتمنح ملن له والء حزبـي دون اعتبار للقيمة العلمية والتر
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العلمية للمنتج البحثي، مّما أّدى إىل انتشار واّتساع أفقي للحاصلني على الدكتوراه، 
لكن ال يقابله تطّور وتناٍم عمودي على مستوى جودة األحباث وقّوة اإلنتاج 

 العلمي.
مي وتراثي يعترب مفخرة يف كذلك ينبغي أن يوصل ما انقطع من نتاج عل

تاريخ األّمة، مثل اجلهود العلمية يف الطّب والفلك والطبيعة للمذاهب والفرق 
كّلها، والتقّدم املنطقي لعلماء الكالم، واستثمار املقارنات االستشراقية املعتدلة اليت 

 مّتت على يد عدد من املفّكرين الغربيني.
ادة النظر يف هذه اجلزئّية اليت حتتاج وأرجو أن يكون هذا البحث مفتاًحا إلع

 إىل فقه مقاصدي ونظر ثاقب يف إعادة وصل ما انقطع من علوم ومعارف.

 ازمانً  المحيطة البيئة عن ةالثالث: انفصال الدراسات اإلسالمي المطلب
 اومكانً 

اإلنسان باحمليط الذي يعيش فيه ال حيتاج إىل دليل أو برهان؛ ألّن  تأّثرإّن 
شاهد يثبت كيف أسهمت الطبيعة بتشكيل احلياة من حولنا والسيطرة الواقع امل

على أمناط األحياء يف أشكاهلم وألواهنم وطبائع سلوكهم وتفكريهم. ومع تسليمنا 
جند هناك فرًعا منها حيتاج إىل إثباٍت بسبب حجج اإلنكار اليت تثبت  ،هبذه احلقيقة

أّثر وتغّير الرتباطه بثابٍت أو عكسه، وتؤّكد بشكل حاسم بقاء هذا النسق دون ت
 جوهٍر ال جتري عليه طبيعة األشياء املتغّيرة.

وهذه املسألة هي املتعّلقة بقراءة الوحي واالستنباط منه؛ فالوحي املنصوص من 
وثبوته وصالحيته ال يتعّلقان بالزمان وال  ،القرآن والسّنة الثابتة منّزل من اهلل تعاىل

اء، واإلشكال الذي سيتّم تناوله يف هذه السطور يتناول باملكان وال بطبائع األشي
مدى صّحة التسليم بثبات النّص، وهل من الالزم أيًضا ثبات مجيع خمرجاته 
املستنبطة منه؟ كما أّن هناك سؤااًل آخر متعّلًقا بالفقهاء اجملتهدين، فرغم حتّريهم 

لت بناًء عليها طرق الوصول للحقيقة، هل تأّثروا بالبيئة اليت حوهلم وتشّك
استنباطاهتم؟ وإذا سّلمنا بتأّثرهم بالبيئة الطبيعية هل كان تراثهم الفقهي نتاج هذا 
التأّثر؟ ومبعىن آخر أقرب للمقصود، هل حيّق ملن بعدهم أن يراعي تأثري البيئة على 
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فقهه ويفصل بني ما كان نتاًجا من طبيعة البيئة ومؤّثراهتا فيعيد النظر فيه، وما كان 
 ن النّص الثابت بالوحي فيبقي وجوًبا عليه؟م

مناقشة هذه التساؤالت تفتح الباب للنقد واملراجعة لكثرٍي من مدّوناتنا 
التراثية، وتشّرع باب االجتهاد يف حبثها مّرة أخرى عند تغّير ظروف احلال والزمان 

ليم وعدم التس« تارخيية النّص»واملكان، كما أّنها تفتح الباب أيًضا ملقوالت 
بالوحي كنّص صاحل لكّل زمان ومكان، فاخلطاب احلداثي العربـي املعاصر يريد 
قراءة النّص الديين اإلسالمي )الوحي( من زاوية احلداثة الكالسيكية، ويوّظف 

القراءة؛ ألّنها تقضي جبعل النّص مرهوًنا  آلياتبوصفها آلّيًة من « التارخيية»
نصر وحلظة ميالده. ويسّوغ احلداثيون )أركون، بتارخيه، ساكًنا فيه، متوّقًفا عند 

شحرور( هذا املوقف بالنظر إىل نتائج اللسانيات احلديثة وغريها من وأبو زيد، 
ولست بصدد مناقشة هذا اإلشكال احلداثي يف هذا البحث،  .نتائج العلوم اإلنسانية

بقدر ما حنتاج إىل فهم النّص الديين وعالقة االجتهاد الفقهي بالبيئة الطبيعية اليت 
 هذا السؤال، أحاول تقدمي بعض اآلراء فيما يلي:طريق ن وععاشها الفقهاء، 

ة والطبيعة، وعالقة أّواًل: هناك عالقة قوّية بني صناعة األفكار ومصانع البيئ
أكثر قّوة بني األخالق الراسخة واملوروثة ومنتجات األفكار، وكّل هذه العالئق 

شاهد على ذلك   تتمازج يف ذات اإلنسان بطريقة يصعب الفصل بينها، وللنيّب
« والفخر واخليالء يف أصحاب اإلبل، والسكينة والوقار يف أهل الغنم»... يف قوله: 

كالم نفيس  املقّدمة(. والبن خلدون يف 3422ديث رقم : حصحيح البخاري)
بالوقائع أثبت فيها متقّدم حول هذا التأثري يتجاوز ما قاله جالينوس والكندي، ف

التجريبية أثر اهلواء )املناخ( واجلغرافية يف أخالق البشر، وتبًعا لذلك تفكريهم 
وهذا اجلانب  .(29-22، 0: 0993وسلوكهم وطبائعهم احلياتية )ابن خلدون، 

من العالقة استفاض يف حبثه ودراسته علماء االجتماع املعاصرون وعلى ضوئه 
تأّسس علم االجتماع البيئي الذي يدرس تلك العالقة التفاعلية بني البيئة الطبيعية 

 واإلنسان، وتأثرياهتا العميقة على حياته.
يعي جند أنواًعا من ثانًيا: عندما ُنسقط تفاعل اإلنسان ببيئته على اجملال التشر

العالقات اليت توّضح مدى تأّثر الفقيه بالبيئة، وميكن بيان بعض أنواعها مبا يقتضيه 
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املقام، فالفقيه املفيت جيب عليه اعتبار تغّير الزمان واملكان واحلال يف فتواه اليت هي 
 إسقاٌط حكمي على حالة معّينة مشّخصة، تتطّلب من املفيت اعتبار احمليط البيئي

للمستفيت قبل اإلجابة عن سؤاله، وقد قّرر ذلك عدد من العلماء، كابن القّيم الذي 
عقد فصاًل يف تغّير الفتوى واختالفها حبسب تغّير األزمنة واألمكنة واألحوال 

هذا فصل عظيم النفع جدًّا وقد وقع بسبب اجلهل به »والنّيات والعوائد، وقال: 
)ابن « رج واملشّقة وتكليف ما ال سبيل إليهغلط عظيم على الشريعة أوجب من احل

(. ومّلا تكون الفتوى مرتبطًة بعرف الناس اللغوي 00، 4: 0994ة، قّيم اجلوزي
واالجتماعي، فإّن التأكيد على مراعاة ذلك متعّين، وإاّل أصبحت الفتوى غلًطا 

 تقليلها.وجتّنًيا على الشريعة القائمة على حتقيق املصاحل وتكميلها ودفع املفاسد و
ثالًثا: الوجه اآلخر من تأثري البيئة على اجتهاد الفقهاء، وهو النوع الصامت 
الذي ال ُيعلن عنه، ولكّنه يطرح التساؤل حول اختالف املوقف من بعض القضايا 
حسب املكان واحلال. فالكّل يعلم أّن اإلمام الشافعي كان له فقه يف العراق 

رأٌي آخر وتغّيرت بعض اجتهاداته. وال خيفى  معروف، فلّما استقّر مبصر بدا له
أيًضا على القارئ يف كتب التراث أّن فقهاء احلجاز هلم توّسع يف املأكوالت 

( مقابل تضييقهم يف 347، 0: 0921فأباحوا أكل الثعلب )ابن عبد الرّب، 
املشروبات، وألهل العراق توّسع يف املشروبات فأباحوا النبيذ ما مل يسكر 

(، 008، 8: 0922يف وصف اخلمر ما كان عنًبا فحسب )الكاساين،  واشترطوا
بينما رأيهم التشديد يف األطعمة فحّرموا اخليل والضّب. هذه األمثلة اليت أردت من 
ذكرها تقريب صورة االختالف بني مدرستني عريقتني يف االجتهاد كانتا تتبّنيان 

ودالالت اللغة أثر يف هذا  آراء خمتلفة، وقد يكون لبلوغهما األحاديث واآلثار
االختالف. ولكن هل كان للبيئة تأثري ُيضاف على ما تقّدم من أسباب؟ وهنا 
يصعب اجلزم هبذا التأثري كما يصعب النفي أيًضا، ولعّلي أميل لدور تأثري البيئة يف 
اخلالف، فتباين املدرستني يف جمال األشربة واألطعمة ظاهر يف طبيعة اجملتمعني، وقد 

ل ابن خلدون يف مقّدمته تعليل السبب يف متذهب أهل املغرب مبذهب اإلمام حاو
مالك وليس مذهب أبـي حنيفة، مرجًعا األمر إىل اجلغرافية، مقّرًرا بأّن رحلتهم 
كانت غالًبا إىل احلجاز، وهو منتهى سفرهم، واملدينة يومئٍذ دار العلم، ومنها خرج 
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م، فاقتصروا على األخذ عن علماء املدينة، إىل العراق، ومل يكن العراق يف طريقه
كما أّنه أضاف سبًبا اجتماعيًّا آخر، وهو أّن البداوة كانت غالبة على أهل املغرب، 
ومل يكونوا يعانون احلضارة اليت ألهل العراق، فكانوا إىل أهل احلجاز أميل ملناسبة 

، 8: 0993ن، البداوة، وهلذا مل يزل املذهب املالكي غضًّا عندهم )ابن خلدو
(. وبناًء عليه، رّبما كانت األشربة والتفّنن هبا مظهًرا للثراء والرخاء يف 002-007

العراق، فكان اجملتمع أحوج وأرغب فيها، خبالف جمتمع احلجاز الذي كان 
الشظف وقساوة البيئة سبًبا رّبما يف جتويز التوّسع يف األطعمة الرّبية حّتى لو كانت 

فيلسوف الفقه واالجتماع  -خلب، وعلى العموم فابن خلدون من ذوي الناب وامل
ُيرجع تقّدم العلوم والصنائع يف أهل املشرق أكثر منه يف أهل املغرب لغلبة سكىن  -

األمر احلضر وتطّور العوائد فيهم واكتساهبم الفنون والتأّنق يف اإلبداع املعاشي، 
علوم واملعارف وحّتى جعل هناك فارًقا حقيقيًّا ينعكس على جودة ال الذي

اختيارات الفقهاء، وهو ما استنتجه من أّن غالب علماء األصول والكالم كانوا من 
العجم الذين عاشوا يف العراق وما وراءها، وينعدم هذا اإلبداع يف العرب أهل 

 (.080، 8اخلشونة واالنشغال بامللك عن غريه )نفسه: 
 ثراء العلم وتنّوعه وجودة تصنيفه، رابًعا: يظهر أثر البيئة والطبيعة أيًضا يف

وكما سبق أن نقلنا عن ابن خلدون تقريره هذا األمر يف أكثر من موضوع يف 
املقّدمة، نضرب على ذلك شواهد من تراثنا القدمي واجلديد. فالدارس للتراث 

حملّمد  السَِّيرالفقهي يلحظ تقّدم الفقه السياسي يف العراق من خالل مؤّلفات مثل: 
للماوردي  األحكام السلطانيةحلسن الشيباين صاحب أبـي حنيفة، وكتاَبي بن ا

وأبـي يعلى الفّراء، ألّن العراق يف وقتها حاضرة اخلالفة وهي على الثغور وتقود 
الفتوح، فاحلاجة والبيئة أبرزتا تقّدًما تصنيفيًّا يف هذا العلم بسبب كثرة النوازل 

زيني واملصريني من حيث البدء واألسبقية يف واملستجّدات، خبالف املغاربة واحلجا
التصنيف. واليوم نلحظ جودة التأليف وعمقه يف األطروحات العقلية ذات العالقة 
بالدين عند املغاربة أكثر من املشارقة؛ رّبما بسبب االحتكاك املعريف مع املدارس 

ية العقلية للباحث الفلسفية األوروبية أثناء فترة االستعمار اليت أّثرت يف بناء املنهج
واملثّقف. بينما جتد قّوة علوم العربية وفنوهنا أعظم يف املشرق بسبب متجيد القومية 
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العربية هلذه الفنون ومدارسها منذ منتصف القرن املاضي مبا مل تزامحه كثرًيا علوم 
 االستعمار الغربـي ولغاهتا.

ين والتصنيف الفقهي خامًسا: لو رجعنا حلالة التشّدد والغلّو يف اخلطاب الدي
وسبب بروزه يف بعض البيئات دون بعض، لرّبما قادتنا األسباب ذاهتا يف اعتبار 
دور البيئة يف صناعة الفقه املتشّدد وتناميه، فالبيئة املتعّددة اليت تالقحت فيها 
الثقافات وتنّوعت، وتعارفت فيها اللغات واحلضارات، بيئٌة ال ميكن أن تكون 

واحد والفقه القطعي والتعّصب على املوروث بلونه الصامد لعقود خصبًة للرأي ال
من الزمن. هلذا كانت بيئة الصحراء ومناطق شظف العيش والبعد عن احلواضر 
املتعّددة الثقافات ُمسهمًة بشكل كبري يف خلق اآلراء املغالية أكثر من غريها، سواء 

صلة مع املخالف وامليل للقطعي يف التشّدد يف املباحات وامليل لألحوط، أو يف املفا
يف العقيدة والشريعة. ولعّل بيئة اجلزيرة العربية وبعض مدن الصحراء الغربية يف 
القرن املاضي مثاٌل على هذا النوع من احلواضن البيئية اليت ينمو فيها الغلّو 

 والتشّدد.
الطبيعة سادًسا: هناك بيئات مؤّثرة جدًّا يف الصناعة الفقهية وليس للجغرافية و

دوٌر فيها، لكّنها تصنع فقًها خمتلًفا له طبيعته اليت قد يتمّيز هبا نشاًزا وخروًجا عن 
املألوف. وأقصد بيئة البالط السلطاين اليت حتكمها أعراف السياسة وحزم التعامل 
وضرورة اهليبة وسّد ذرائع الفكر احلّر بوسائل القمع كّلها. وهذا النوع من الفقه 

تلك البيئة قد حضر يف حلظات تارخيية كثرية، كانت متّثل نوًعا من املتكّون يف 
التجاوز واالحنراف، ويضرب قتادة بن دعامة التابعي اجلليل مثاًل على ذلك بقوله: 

(، فبعد 47، 3: 8118)ابن بّطه، « إّنما أحدث اإلرجاء بعد هزمية ابن األشعث»
ألّمة فكرة اإلرجاء حبيث ثورة ابن األشعث وقضاء احلّجاج عليها، برزت يف ا

يكفي التصديق يف ثبوت اإلميان دون احلاجة للعمل، وُيسّمى بإرجاء الفقهاء 
تسويًغا لالستبداد السياسي فقهيًّا وعقديًّا. كما أّن هناك بيئة أخرى حاضنة 
للجنوح الفقهي، وهي اليت يعيش فيها الفقيه حتت ضغط اجلمهور أو أضواء اإلعالم 

طالبهم وانعكاًسا لرضاهم وباحًثا بشكل فاقع عن تصفيقهم ويصبح مرهتًنا مل
وجتميعهم خلفه، وهذا النوع املعاصر من التلّون الفقهي الفاضح حسب موجات 
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اجملتمع وتقّلبات اجلماهري، مآالته متناقضة ومسيئة على ذاته وعلى الشريعة حّتى لو 
ث الفرنسي باتريك هايين محل يف قلبه نّية طّيبة. وقد تكّلم عن هذه الظاهرة الباح

 (.98-22: 8108)هايين،  إسالم السوقيف كتابه املعروف 
يظهر مّما سبق أّن للبيئة احلاضنة للفقيه دوًرا كبرًيا يف اختياراته وتصنيفاته 
االجتهادية، وحّتى ال تضيع بوصلة الشريعة حتت ضغط البيئات املتنّوعة اليت سبقت 

هذا اجلنوح الفاتن باسم الشريعة هو العودة ملقاصد اإلشارة إليها، فإّن العاصم من 
الشريعة وحتقيق أهدافها، ألّن الفقيه ال يصادم نصًّا صرحًيا أو إمجاًعا قطعيًّا؛ بل 
الغالب أّنه يسري يف فهمه االجتهادي وفق مؤّثرات البيئة الضاغطة بنعومة أو بقسوة، 

ومقاصد الشرعية حينئذ واليت هي بال شّك خالف منهجية االستدالل العلمية، 
ستكون هي الضمانة للتأّكد الَقْبلي والَبْعدي من صّحة االجتهاد وسالمة منهجه؛ 
حبيث ال خيرج عن األهداف الغائية اليت قامت عليها الشريعة من جلب املصلحة 

 ودرء املفسدة وبيان العدل ورفع احلرج وإصالح اخللق.

 ة عن المنطقالرابع: انفصال الدراسات اإلسالمي المطلب
علم أصول الفقه ميّثل اجملال املنهجي واالستداليل يف املعرفة اإلسالمية، وهو من 
أبرز العلوم اليت متّيز هبا املسلمون وشّكل نقلة علمية يف توّسع الفقه ومنّوه وتفّرع 

واملنهجية األصولية تارخييًّا قد أحكمت على الكثري من العلوم  .املذاهب واملدارس منه
رى، ومن بينها علم احلديث والتفسري والعقائد، وأضحت الدراية األصولية من األخ

أهّم الشروط يف االجتهاد واالستنباط يف كاّفة العلوم املنبثقة عن النّص والوحي. وال 
يزال الكثري من أهل العلم يعّدون أهّم اجملّددين يف األّمة اإلسالمية هم فئة املشتغلني 

الشافعي والباقاّلين والغزايل والرازي وابن تيمية والشاطبـي. بأصول الفقه، كاإلمام 
وقد ظهر تفّوقهم املعريف يف جمال املنهجية والتأصيل، لذلك كانت أبرز املسامهات 
التجديدية يف األّمة، قد حصلت ضمن اجملال األصويل والتقعيدي، ألّن مناخه يقتضي 

قلية كاّفة يف خدمة النّص تأصياًل النظر واالجتهاد واستيعاب األدوات اللغوية والع
جيعل الشريعة مواكبًة للمتغّيرات ومتطّورًة يف استيعاب الذي وتنزياًل، وهذا 

وأشرف العلوم ما »املستجّدات. يقول اإلمام الغزايل يف بيان شرف علم أصول الفقه: 
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ازدوج فيه العقل والسمع واصطحب فيه الرأي والشرع، وعلم الفقه وأصوله من هذا 
القبيل، فإّنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل، فال هو تصّرف مبحض 
العقول حبيث ال يتلّقاه الشرع بالقبول، وال هو مبينٌّ على حمض التقليد الذي ال يشهد 

(. وميكن أن أتناول يف هذا 3، 0: 0994)الغزايل، « له العقل بالتأييد والتسديد
ا وموّجًها وحمّرًرا للعقل يها علم أصول الفقه ضابًطالبحث صورًة جتديدية واحدة ظهر ف

من سطوة اإللف على القدمي أو التعّصب للمذهب، واملتمّثلة يف فرع من فروعه وهو 
، وميكن «التفكري النقدي»علم اجلدل، ومدى تأثري هذا العمل على ما يسّمى اليوم بـ 

 تفكري النقدي يف النقاط التالية:إبراز جتّليات هذه املقاربة املنهجية بني علم اجلدل وال
الشافعي فيلسوف يف أربعة »أّواًل: ذكر البيهقي بسنده عن أمحد بن حنبل، قوله: 

لإلمام  معرفة السنن واآلثار« )أشياء: يف اللغة، واختالف الناس، واملعاين، والفقه
(. وهذا األثر من إمام أهل السّنة أمحد بن حنبل يف 0/002 :98البيهقي رقم األثر 

وصف شيخه بالفيلسوف، جيعلنا نقف أمام الباعث هلذا الوصف، واملتكّرر أيًضا 
بشكل يوضح ما أراده اإلمام أمحد ويؤّكد حقيقة هذا الوصف وأّنه ليس بإطالق عابر، 

 ه:وهو ما جاء عن الفخر الرازي يف وصف اإلمام الشافعي بقول
واعلم أّن نسبة الشافعي إىل علم األصول كنسبة أرسطاطاليس إىل علم »

املنطق... فالناس كانوا قبل اإلمام الشافعي رضي اهلل عنه، يتكّلمون يف 
مسائل أصول الفقه ويستدّلون ويعترضون، لكن ما كان هلم قانون كّلي 

يحاهتا، مرجوع إليه يف معرفة دالئل الشريعة، ويف كيفية معارضتها وترج
فاستنبط الشافعي رمحة اهلل عليه، أصول الفقه ووضع للخلق قانوًنا كّليًّا 
يرجع إليه يف معرفة مراتب أدّلة الشرع، فثبت أّن نسبة الشافعي إىل علم 

 (.087: 0922)الرازي، « الشرع، كنسبة أرسطو إىل علم العقل
ه )من املنطق( كما قام فالدور الرئيس الذي قام به اإلمام الشافعي هو َمْنطق الفق

للشافعي، يعترب من  الرسالةأرسطو مبنطق الفلسفة، وهذا الدور الذي ظهر يف كتاب 
أهّم األدوار اليت أنضجت الفقه وبقّية العلوم األخرى، كما أّنه أيًضا رسم مالمح 
 االئتالف ومعاقد االختالف بني املدارس الفقهية وعّرفها لألتباع لبناء وعي يف االّتباع
بداًل من التقليد القائم على االنصياع. وأبرز من اشتغل على دور الشافعي الفلسفي 
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تكوين العقل )الربهاين( من املعاصرين هو الدكتور حمّمد عابد اجلابري يف كتابيه 
املشّرع »بصورة حتليلية أبستمولوجية واعترب الشافعي:  بنية العقل العربـيو العربـي

(، ألّن الضوابط والقواعد االستداللية 88: 8113اجلابري، « )األكرب للعقل العربـي
اليت أّسسها الشافعي حبًثا عن احلكم األوفق للدليل، أّدت إىل نشوء منطق فقهي سديد 
الرؤية عميق النظر وبعيد األثر، ولذلك استمّر واسُتثمر وال يزال ُينَتج لوال هيمنة 

النشار يف حبوثه حول مناهج  التقليد يف عصور االحنطاط. والدكتور علي سامي
الفلسفة قد نصر االّتجاه القائل بأّن الفلسفة اإلسالمية كانت نتاج قرائح علماء 
املسلمني وأمّههم علماء األصول، وليست من نقلهم وترمجتهم للفلسفة اليونانية 

 (.73-74: 8118املتأّخرة عن اإلبداع األصويل عّدة قرون )م. النّشار، 
يات هذا العقل األصويل االستداليل ابتكاره لعلم اجلدل واحِلجاج، ثانًيا: من جتّل

وذلك يف مسعاه تقرير األدّلة وضبط أوجه االستنباط منها، من خالل افتراض مجلة من 
االعتراضات يقّدمها ما يسّمى بـ )املعترض( على صاحب االستدالل املسّمى بـ 

احلجج ومتكني صاحب الدليل من  )املستدّل(، وفائدة هذا النمط من التقرير تقوية
الترجيح. وهذا العلم النفيس له مراتبه اليت تتنّوع حسب الوظيفة اجلدلية، فهناك اجلدل 
واملناظرة واحلجاج والسفسطة، وهي األقّل رتبة يف إظهار قّوة الدليل وبيان احلّق. 

فوا فيها ويبقى اجلدل واملناظرة من طرائق املنطق اليت طّورها علماء األصول وصّن
حاجة عقلية تدرأ عن االستدالل مداخل اهلوى وبواطن امليل العاطفي، باعتبارها 

ترّدد الكالم بني اثنني، قصد كّل واحد »واجلدل كما عّرفه أبو الوليد الباجي هو: 
(. وعّرفه املرداوي 00: 0927)الباجي، « منهما تصحيح قوله وإبطال قول صاحبه

لطلب صّحة قوله، وإبطال قول غريه مأمور به على وجه فتل اخلصم عن قصده »بأّنه: 
 (، وقال ابن اجلوزي يف أمّهيته:872)املرداوي، ال تاريخ: « اإلنصاف وإظهار احلّق

إّن معرفة هذا العلم ال يستغين عنها ناظر، وال يتمّشى بدوهنا كالم »
ضح مناظر؛ ألّن به تتبّين صّحة الدليل من فساده، حتريًرا وتقريًرا. وتّت

األسئلة الواردة من املردودة إمجااًل وتفصياًل، ولواله الشتبه التحقيق يف 
املناظرة باملكابرة، ولو ُخّلي كل ُمّدٍع ومّدعى ما يرومه على الوجه 
الذي خيتار، ولو ُمّكن كّل مانع من ممانعة ما يسمعه مىت شاء: ألّدى إىل 
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بني احلّق والباطل اخلبط وعدم الضبط، وإّنما املراسم اجلدلية تفصل 
وتبّين املستقيم من السقيم فمن مل ُيِحْط هبا علًما كان يف مناظراته 

 .(8: 0990)ابن اجلوزي، « كحاطب ليل
فاألصوليون قّدموا يف علم اجلدل إضافات هاّمة متعّلقة بترتيب األسئلة 
واالعتراضات من حيث القّوة والضعف، وقّرروا قواعد ضابطة عند اجلدل 

رة، كما ختموا كّل كتاب أو باب للجدل بأمّهية األدب عند اجلدال وحسن واملناظ
القصد يف طلب احلّق، وهذا مآله تقوية املنهجية وضبط املعرفة، وما أحوج العقل 
الديين اليوم يف خطابه وحواره من ضرورة ممارسة هذا اللون من التحّقق والضبط، 

 ر وتطوير مهارات التفكري.والعناية هبذا اإلرث املتقّدم يف إصالح الفك
ثالًثا: حنتاج لترسيخ مبادئ هذا العلم وقواعده العمل على إعادة اعتبار وجوده يف 
الدرس والتصنيف، فاجلامعات اليوم ال ُتعىن به إاّل يف إطار حمدود ولطلبة الدراسات 
العليا بشكل خمصوص، كما أّن التصنيف الذي يزاوج بني تراثنا اجلديل وحاجتنا 

فكري النقدي قد يثري اهتمام القّراء والباحثني هلذا النوع من الكتب واملعارف، علًما للت
أّن اجلدل من حيث املنهجية ساهم يف تطّور الفكر الفلسفي اإلغريقي وشّجع أكرب 
الفالسفة الغربيني كديكارت وكانت وهيجل يف إحداث أهّم النظريات املعرفية 

عارم يف الفكر الغربـي، خصوًصا هيجل، عندما املعاصرة، وأصبح هلم بسببه حضور 
بل له طابع  ،قّرر أّن اجلدل ليس صفة عارضة للتفكري وال خاّصيًة أو نشاًطا ذاتيًّا له

موضوعي عاّم، فاملنهج ال ينفصل عن موضوعه، وهذا املضمون وما يكمن فيه من 
بيعة وجودها ذاته، عامًّا يدرس األشياء يف ط ًأوجيعل منه مبد تناقض هو الذي حيّركه،

ويف حركتها، فاجلدل عنده مبدأ كّل حركة تكون علمية، أي فلسفية. فهذه 
اإلسهامات اليت قّدمها علم اجلدل للفكر اإلنساين مهّمة يف تطوير مهارات التفكري 

هذا النوع من التفكري الذي أصبحت له أمّهية أمام هذا السيل من والنقدي وأدواته، 
ت واألخبار اليت تتدّفق علينا وتنتشر بيننا بشكل مّلا يسبق له مثيل املعلومات والتحليال

حنتاج يف مواجهة هذا  ،وبالتايل .من خالل الوسائط اإللكترونية وشبكات املعلومات
الزخم املندفع إىل عقولنا أن نفّكر يف املعقول منه، ونتأّمل يف صّحته من خالل معايري 

محيص والتصفية للمقبول من تلك األفكار، وهذا منطقية وأدوات علمية تقترب من الت
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تأصيل علم اجلدل بما جيب غرسه يف عقول الناشئة فضاًل عن بقّية أفراد اجملتمع، وميكن 
وتبسيطه، والبحث يف إسهامات علماء األصول، أن جيد هذا العلم القبول الواسع يف 

إّن علماء األصول هم  أوساطنا اإلسالمية، ويتوّطن يف ثقافتنا وخطابنا الديين، حيث
حجر الزاوية يف النهوض هبذا العلم وتطويره، وقد قّدموا إسهاًما مبارًكا يف طرائق 
االستدالل واالعتراض، كما قّدموا أيًضا قواعد جدلية ميكن أن نستلهمها يف حتسني 

 تفكرينا النقدي ومتكني أدبياته يف واقعنا، ومن تلك القواعد:
ة احلكم صحة بينما ال يستلزم صّح ة احلكم،ة الدليل تستلزم صّح"صّح

"األصل بقاء ما كان  ؛"تغيري العبارات ال ينتج تبديل احلقائق"؛ الدليل"
ا "عدم العلم ليس علًم ؛على ما كان، واألصل يف الكالم احلقيقة"

"ال ينسب ؛ حلكم يوجد بوجود سببه وشرطه وانتفاء موانعه"؛ "ابالعدم"
 اًل"إن كنت ناق؛ السكوت عند احلاجة للبيان بيان" لساكت قول ولكّن

 .عًيا فالدليل"ة، أو مّدفالصّح
 (0).رها علماء اجلدل يف كتبهمإىل غريها من القواعد الكثرية اليت قّر

عرضنا تلك القواعد على املناقشات واملناظرات اليت حتصل اليوم بني  ولو
اعد على تطوير حقل الدراسات أدراك تلك القواعد قد يس لوجدنا أّن املختلفني،

ر تطّو ل عن أّياإلسالمية املعاصرة اليت أضحت يف حالة من التقليد الدوغمائي املكّب
خاذ موقف س علم املنطق واجلدل يف العقل الفردي قدرة اّتكما يؤّس .وجتديد

تعصم فكر الناظر من اجلنوح أو الوقوع يف  أو عبارة علمي أو التعامل مع نّص
ه يرقى باملناقشات من هيمنة املغالبات والسفسطة إىل حتقيق الصواب أّن كما. اخلطأ

والنظر  من آكد الواجبات، "اجلدال، ، هلذا قال اإلمام اجلويين:والوصول إىل احلّق
 .(03: 0979)اجلويين، أحكام التوحيد والشريعة"  ات، وذلك يعّممن أوىل املهّم

                                                 

حتقيق فوقية حسني حممـود ونشـر   للجويين ) الكافية يف اجلدلانظر على سبيل املثال: كتاب  (0)
حتقيق عبد ) ألبـي إسحاق الشريازي املعونة يف اجلدل كتاب؛ مكتبة الكّليات األزهرية مبصر(

البن عقيل  اجلدل على طريقة الفقهاءكتاب  اجمليد التركي ونشر دار الغرب اإلسالمي ببريوت(؛
للشـنقيطي )حتقيـق    آداب البحث واملناظرةكتاب  )نشر مكتبة الثقافة العربية مبصر(؛ احلنبلي

املناظرة يف منهج اجلدل و كتاب سعود بن عبد العزيز العريفي ونشر دار عامل الفوائد بالرياض(؛
 )نشر دار إشبيليا بالرياض(. لدكتور عثمان علي حسنل تقرير مسائل االعتقاد
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 توصياتالخاتمة و ال
ا مبوبعد إمتام مطالب هذا البحث أوّد أن أخّلص أهّم أفكار البحث الرئيسة 

 يلي:
حقل الدراسات اإلسالمية املعاصرة حقل مهّم وحيوي، وله نفوذه  -0

 ةلتجديد، وجماالته البحثيإىل ااملعنوي يف عاملنا اإلسالمي، ولكّنه يفتقر 
علوم األخرى للتطوير، وجهاته املسؤولة للمرونة واالنفتاح على ال

 والكّليات الالهوتية املقاربة.
من أهّم اإلشكاليات املنهجية يف حقل الدراسات اإلسالمية فصُل ما جيب  -8

أن يصل بالدراسات اإلسالمية من علوم ومعارف، وهذا الفصل إّما 
 ا بغفلة وعدم اهتمام.مبعرفة وتأصيل وإّم

 من القضايا املنهجية اليت مّت فصلها يف حقل الدراسات اإلسالمية:  -4
فصل علوم العبادة عن علوم العمارة، واعتبار املنهج التجريبـي الذي 
 قامت عليه الثورات الصناعية املعاصرة منهًجا مرفوًضا يف التراث 
وهتميش وظيفته اإلصالحية. ومن خالل قاعدة التسخري الكوين لإلنسان 

 قّررها القرآن وقاعدة السري يف األرض ميكن أن ُنعلي من  اليت
شأن املنهج التجريبـي ليعود حضوره يف الدرس الشرعي بداًل من فصله 

 عنه.
من اإلشكاالت اليت وقعت يف حقل الدراسات اإلسالمية املعاصرة الغفلة  -3

تاج عن تأثري اجملال االجتماعي وتداخله مع الديين. واالجتهاد املعاصر حي
إىل فهم مناهج العلوم االجتماعية والتواصل معها مّما يطّور عملية النظر 

 الفقهي واالستدالل يف مسائل النوازل املعاصرة.
وقع الفصل بني أدوات االجتهاد وبني أدوات فهم الواقع والدراسات اليت  -8

ُتعىن بتأثري البيئة على الفرد واجملتمع، كما وقع الوصل بني االجتهادات 
ا ما يتّم الربط بينهما دون اعتبار البيئة املاضية وحاجاتنا املعاصرة، ودائًم

اليت أنتجت تلك الفتاوى وضرورة عدم سحبها لواقعنا دون معرفة 
 املتغّيرات بني األزمنة واألمكنة.
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يظهر يف حقل الدراسات اإلسالمية املعاصرة هتميش للدراسات املنطقية  -2
علوم العقلية يف البحث املعاصر، وهذا الفصل بني واجلدلية، وعدم اعتبار لل

املنطق واالجتهاد املعاصر ساعد يف ظهور عدد من التناقضات اليت برزت 
 مع فتاوى ودراسات جيب أن تنّزه الشريعة عنها.

 التوصيات
من املهّم جدًّا أن توضع معايري علمية معاصرة حلقل الدراسات اإلسالمية  -

ذات مصداقية علمية عالية؛ لتكون منهًجا  تشترك يف وضعها مؤّسسات
 تعمل به الكّليات واملراكز الشرعية يف العامل اإلسالمي وغريه.

حنتاج يف اجملال البحثي أن ال يتّم قبول أّي حبث ال يضيف جديًدا ونافًعا  -
للمعرفة أو للواقع اجملتمعي، مع تطبيق مؤّشرات قبوٍل علمية تعتمدها 

 ّكمة يف عاملنا اإلسالمي.اجملاّلت العلمية احمل
أقترح فتح باب تعّلم اللغات األجنبية يف حقل الدراسات اإلسالمية العليا،  -

وتكثيف الدراسات املقارنة بني الشريعة وغريها، مع السعي يف ترمجتها 
 ونشرها إلكترونيًّا.
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 المصادر والمراجع
 )مرتّبة حسب تواريخ وفيات أصحابها( المصادر

شرح كتاب اإلبانة عن أصول  م(.997هـ/427 )ت اهلل العكربي اهلل عبيد أبو عبد ،هابن بّط
 م.8118 ،دار الراية . الرياض،الديانة

حممود  و؛ حتقيق األب قنوايتاملنطق م(.0147هـ/387 )ت عبد اهلل بن أبو علي احلسنيابن سينا، 
 م.0988القاهرة، وزارة املعارف العمومية،  ي.اخلضري

املعطي  حتقيق عبد ؛معرفة السنن واآلثار(. م0122/هـ382 ت) احلسني بن و بكر أمحدالبيهقي، أب
 م.0990 ،الوفاءدار  القاهرة، .الطبعة األوىل .قلعجي

 حمّمدحتقيق  ؛الكايف يف فقه أهل املدينةم(. 0170هـ/324 عبد اهلل )ت بن ابن عبد الرّب، يوسف
 م.0921الرياض احلديثة، طبعة مكتبة . الرياض، املوريتاين حمّمد بن
 ؛كتاب املنهاج يف ترتيب احلجاج م(.0128هـ/373 خلف )ت بن سليمانأبو الوليد  ،الباجي

 .م0927 . بريوت، دار الغرب اإلسالمي،الطبعة الثانية .تركي اجمليد حتقيق عبد

حتقيق فوقية  ؛الكافية يف اجلدل .م(0128ـ/ه372 تعبد اهلل ) بن عبد امللك املعايل بوأ اجلويين،
 م.0979هـ/0499ة، يات األزهريمكتبة الكّل . القاهرة،حسني

. الطبعة املستصفى من علم األصول. م(0000هـ/818 )تحمّمد  بن حمّمدأبو حامد  ،الغزايل
 م.0913هـ/0488 ،مريية ببوالقاملطبعة األاألوىل. القاهرة، 

 م.0920دار املعارف،  ،القاهرة .حتقيق سليمان دنيا ؛املنطق معيار العلم يف فّن. -----

دار الكتب العلمية، بريوت،  .الطبعة األوىل. املستصفى يف أصول الفقه. -----
 .م0994هـ/0304
حتقيق  ؛اإليضاح لقوانني االصطالح م(.0810هـ/897 )ت الرمحن أبو الفرج عبد ابن اجلوزي،

 .م0990مكتبة العبيكان، الرياض،  .الطبعة األوىل .فهد السدحان

حتقيق أمحد  ؛مناقب اإلمام الشافعي م(.0801هـ/212 عمر )ت بن حمّمد فخر الدين ،الرازي
 م.0922يات األزهرية، مكتبة الكّل. القاهرة، الطبعة األوىل .السقا

 ؛نفائس األصول شرح احملصول (.م0828ـ/ه223 ت) إدريس بن شهاب الدين أمحد ،القرايف
  بـي،مكتبة نزار البا ،القاهرة .د معوضحتقيق عادل أمحد عبد املوجود وعلي حمّم

 .م0998
عني عن رب إعالم املوّق (.م0481/هـ780 تبكر )بـي أ بن حمّمدة، أبو عبد اهلل قّيم اجلوزيابن 

 .م0994 ،دار الكتب العلمية. بريوت، العاملني
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 ؛يف أصول الشريعة املوافقات م(.0422هـ/791 موسى )ت بن إبراهيم أبو إسحاق بـي،الشاط
 .م0997 ،اندار ابن عّفالرياض،  . الطبعة األوىل.سلمان آل حتقيق مشهور

سة مؤّسمّكة،  .الطبعة األوىل .مةاملقّد (.م0312/هـ212 ت) حمّمد بن ابن خلدون، عبد الرمحن
 .م0993الكتب الثقافية واملكتبة التجارية للباز، 

 المراجع

 بريوت، .الطبعة األوىل .ترمجة أسامة غاوجي؛ : الدين وتاريخ العنفحقول الدم .كارين ،رمسترونغأ
 .م8102الشبكة العربية لألحباث والنشر، 

أبو  .الطبعة األوىل .اإلشكاالت والسياقات: علم االجتماع الديين .أكوافيفا، سابينو وإنزو باتشي
 .م8100، ةدار كلم بـي،ظ

مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت،  .الطبعة السابعة بـي.بنية العقل العر .عابد ّمدحم ،اجلابري
 م.8113

دار  . القاهرة،الطبعة األوىل. ترمجة حممود سيد أمحد ؛تاريخ الفلسفة احلديثة .وليم كلي رايت،
 م.8101التنوير، 

-28 ة املسلم املعاصرجمّل يف ،يف الفكر اإلسالمي"بـي "حبث املنهج التجري .ياسني ّمدحم بـي،عري
 (.م0994) 22

 بـي،دار الفكر العر ،بريوت .فضل علماء املسلمني على احلضارة األوروبية .الدين عّز ،فرج
 م.8118

، النسخة العربية )متوز/يوليو Nature ةجمّل يف ،"حان الوقت لنهضة فلكية عربية" .قسوم، نضال
 (.م8104

 م.0922 ،دار الكتب العلمية . بريوت،الصنائع يف ترتيب الشرائعبدائع  .عالء الدين ،الكاساين

دار هنضة مصر،  ،القاهرة .ريهتاريخ ضائع: التراث اخلالد لعلماء اإلسالم ومفّك .مايكل مرجان،
 .م8112

مكتبة القاهرة،  .حترير املنقول وهتذيب علم األصول، ومعه شرح الفتوحي .سليمان بن علي ،املرداوي
 .، ال تاريخديةاحملّمة السّن

 .ري اإلسالم واكتشاف املنهج العلمي يف العامل اإلسالميمناهج البحث عند مفّك .علي سامي ،النشار
 .م0923دار النهضة العربية،  ،القاهرة

 م.8118الدار املصرية السعودية،  . القاهرة،مدخل إىل الفلسفة .مصطفى النشار،

مدارات لألحباث . القاهرة، الطبعة األوىل .ومرية سلطاينترمجة ع ؛إسالم السوق .كيباتر هايين،
 م.8108والنشر، 

 الثامنة. بعةط. الترمجة فاروق بيضون وكمال دسوقي ؛مشس العرب تسطع على الغرب .زيغرد هونكه،
 .م0994دار اآلفاق اجلديدة،  ؛دار اجليل ،بريوت



 الثامن الفصل

 فّعااًل  ْسوية اإلسالمية أن تكون جزًءايمكن للن  كيف 
 في الدراسات اإلسالمية؟

 ُحسن عّبود

 مةمقدّ ال

 بالنّص العبور َروم حماولةأي  التأويل؛ يف تضاربات اليوم واقعنا يف نرى"
 هذا خلفية ُتشّكل اليت املرجعيات أّن ونرى ،الواقعإىل  النّص ومن

 النّص هذاإىل  كّلها ترجع اإلسالمي، فضائنا يف كانت وإن العبور،
 ليست خمتلفة، التفكيك وأضرب الفهم أضرب فإّن ،ًةوسّن كتاًبا املؤّطر،

 (.8103)املنتار،  "دةموّح
والنصوص الدينية ْسوية اإلسالمية" هي منهج يف قراءة التاريخ اإلسالمي "النِّ

وفهمها وتأويلها، حياول تقدمي فهم جديد ملكانة املرأة وحقوقها يف اإلسالم ويدرك 
 ة الصحيحة وبني واقعره املرجعية اإلسالمية من القرآن والسّنة بني ما تقّرحجم اهلّو

ْسوية تأسيس املساواة بني اجلنسني يف احلقوق املرأة املسلمة. غاية هذه النِّ
رية للقرآن ال خترج أصحاهبا إىل جانب حتديد معامل "رؤية حتّر والواجبات،

ة (. برز هذا املنهج لدى ثّل8101، وصاحباهتا من حدود الدين واإلميان" )جدعان
ة من من األكادمييات املسلمات األمريكيات منذ تسعينات القرن املاضي ولدى ثّل

 ل من القرن احلايل.األّو األكادمييات املسلمات األوروبيات والعربيات منذ العقد
 ْسوية اإلسالمية التأويلية" ومناهجها يف األكادمييانِّتعّرف الورقة ببعض وجوه "ال

األمريكية )هارفرد ديفنييت سكول( واملغربية )جامعة حمّمد اخلامس( والتونسية 
سة الدينية الرمسية )مركز الدراسات والبحوث يف القضايا )جامعة سوسة( ويف املؤّس

 مية؟اإلسالسات الدرافي فّعااًل  جزًءاتكون أن مية اإلسالية للِنْسو يمكن كيف 
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بوجوه دية للعلماء باملغرب(. ويساهم التعريف سائية يف اإلسالم بالرابطة احملّمالن
ْسوية اإلسالمية التأويلية" ومنطلقها الفكري ومناهِجها على فهم ديناميكيتها "النِّ

وقدرهتا على تنزيل هذه القراءات على أرض الواقع السياسي واالجتماعي وعلى 
من الدراسات اإلسالمية  اعتبار هذا احلقل جزٌء ّنأد الورقة شكالياهتا. وتؤّكإحصر 

 ضرورة تطرح التأويل وإعادة التأويل منهًجا على قدر كبري من األمّهية.
ْسوية حتت عنوان "النِّ و"اإلسالمية" (0)ْسوية"مل يندمج ُمْصَطلَحا "النِّ

 شريناإلسالمية" التأويلية للتاريخ والنصوص الدينية قبل بداية القرن الواحد والع
سَتْخِدُم املصطلح بشكل فضفاض، ال يتقّيد أ، لذلك (8113-8114)عّبود، 

( أو مؤمتر اليونسكو يف 8112سم يف ندوة برشلونة )علن هبا االباملناسبة اليت ُأ
ى، أي من تعترب نفَسها منضوية سم والتسمية وامُلسّموال باال (8)(،8118باريس )
ا بالنسبة إىل مفهوم "التأويل" الذي يتداخل ّمأسم ومن مل تسمع به بتاًتا. حتت اال

، فغايته (8104)زمّرد،  الرتباطه بالنّص الديين (4)مع مفهومي "الفهم" و"التفسري"
الشيء إىل القصد املراد منه سواء كان  ة والعمل على "رّدالكشف عن معانيه اخلفّي

 حّد ذاته، "والفهم ليس هدًفا يف (3).(99: 8118)األصفهاين،  "اًلو فعأ اًلقو
                                                 

َوَقـاَل  ﴿كما استخدمت يف القرآن الكـرمي:   ،تعين "جتّمع ِنسوة بقصد أمٍر ما" "ِنْسوة" ،يًّالغو (0)
(. وأقـّر  41: 08، يوسف سورة) ﴾...ِنْسَوٌة ِفي اْلَمِديَنِة اْمَرَأُت اْلَعِزيِز ُتَراِوُد َفَتاَها َعن نَّْفِسِه

جممع اللغة العربية النسبة إىل اجلمع، لذلك ميكن استخدام "الِنْسوية" نسبة إىل "ِنْسوة" بكسـر  
 النون.

-82اليت عقدت يف برشلونة حول الِنْسوية اإلسالمية بني  ،"ندوة "العصبة الكاتاالنية اإلسالمية (8)
رات وعاملات ت ِنْسويات عاملات دين والهوت ومفّك. وكان بني املشاركا8118أكتوبر،  41

جتماع كفاطمة املرنيسي ورفعت حسن وزيبا مري حسـيين وآمنـة ودود وأمسـاء بـارالس     ا
ا حول "النسـوية  يف اليونسكو بباريس مؤمتًرا دوليًّعقدت جلنة اإلسالم والعلمانية  . مّثوغريهّن

 .8112-09-08اإلسالمية" 
ية انفتاح القرآن الكـرمي  فسري بالتأويل هي قضية جوهرية وحمورية ألن خاّص"قضية عالقة الت ّنإ (4)

اإلطار املرجعي لتأسيس املعرفة وبناء املنهج، واستنطاق تفاعلية الـوحي مـع    على التأويل تعّد
)املنتـار،   املسعفة يف بناء الرؤية القرآنيـة الكونيـة"  .[ ..] والواقع الكون والتجسري بني النّص

8103 :012.) 
األصفهاين: "التأويل من األْول، أي الرجوع إىل األصل، ومنه املوئل للموضع الذي ُيرجع يقول  (3)

 ."اًلليه، وذلك هو رّد الشيء إىل الغاية املراد منه، ِعلًما كان أو فعإ



 001 اًلا يف الدراسات اإلسالمية؟كيف ميكن للِنْسوية اإلسالمية أن تكون جزًءا فّع

ال يف حتسني ه ُيسهم بدور فّعد طريق الكتساب معرفة موضوعية، بل إّنوليس جمّر
ة الفهم والقراءة والتأويل ليست وعملّي (.004: 8103)املنتار،  الوجود اإلنساين"

د على د إعادة إنتاج بل هي فعالية إنتاجية باستمرار وشكل من املواجهة متجّد"جمّر
 (0)(.040: 8103)الرافعي،  الدوام"

يف  خارج السربر فهمي جدعان، يف كتابه الرائد جمرى املفّك وقد جريُت
اإلسالمي، على حماور ثالثة:  -بـي ار "الِنْسوية اإلسالمية" يف اجملال العرتقسيم تّي

 (8)‘ْسوية اإلصالحيةالنِّ’"إىل ميني هذا احملور تقع ِنْسوية ميكن أن نطلق عليها اسم 
، وعند وسط ‘ْسوية الرافضةالنِّ’يها وإىل يسار هذا احملور تقع ِنْسوية ميكن أن نسّم

ولقد  .(48: 8101)جدعان،  "‘ْسوية التأويليةالنِّ’ى احملور نلتقي مبا ميكن أن يسّم
ْسوية اإلسالمية التأويلية" يف األكادمييا األمريكية اخترت دراسة بعض وجوه "النِّ

سة الدينية برز أمّهية املوقع داخل الفضاء األكادميي أو املؤّسة أُلواملغربية والتونسي
وديناميكية هذا النوع من اجلهد العلمي ومنهجيات هذه الوجوه يف "إعادة بناء 

-87الدراسات اإلسالمية"، موضوع ورشة عملنا يف اجلامعة األمريكية يف بريوت )
 (.8102أفريل  82

كّلية الالهوت يف جامعة هارفرد ودراستها األستاذة ليلى أمحد يف  من كرسّي
رية التارخيية خلطابات "اجلندر" يف اإلسالم، إىل قراءة الطبيبة أمساء املرابط التحّر

سة الدينية؛ ومنهجية العلوم للنماذج النسائية يف القرآن الكرمي وموقعها داخل املؤّس
سن اخلامس( وهي من االجتماعية لألستاذة الراحلة فاطمة املرنيسي )يف جامعة احل

إىل  ،ْسوية ومنهج املسلمني يف "علم اجلرح والتعديل"ة النقدية النِّمجعت بني املنهجي
أستاذة احلضارة اإلسالمية يف جامعة سوسة نائلة سليين وتدارسها تارخيية التفاسري 
القرآنية وعالقتها بقضايا فقهية يف األسرة كاإلرث. يف مجيع وجوه هذه "الِنْسوية 

ا يف ا مركزيًّطرًفا أساًس وحديٍث ميّثل النّص الديين من قرآٍن ،سالمية التأويلية"اإل
                                                 

 .احلقيقة واملنهج تنقل فيه كوثر الرافعي عن غدامري وكتابه (0)
األوىل "مل  ّنأْسوية التأويلية" بالنسبة إىل فهمي جـدعان  ْسوية اإلصالحية" و"النِّ"النِّ الفرق بني (8)

و تعّلقها أو تتجاوزها أن خترق هذه النصوص أخترج عن دائرة فهم متفاوت للنصوص مل حتاول 
 .و تعديل الفهم"أو اهلجر أو تستبدل هبا غريها على سبيل الرفض أ



 الباب الثاني: ربط العلوم الشرعية مع العلوم االجتماعية واإلنسانية 006

هذه القضايا اليت ستعرض هلا ملعظم  ّنألى عالوًة ععملية الفهم والقراءة والتأويل، 
 ا للمنظومة الثقافية الدينية والفقهية اإلسالمية.نقديًّ اًلْسويات التأويليات" مدخ"النِّ

رية ليلى أحمد وتاريخ "الجندر" في اإلسالم )كّلية الالهوت المص أّواًل:
 في جامعة هارفرد(

( إىل كّلية -0931ت األستاذة األمريكية املصرية األصل ليلى أمحد )انضّم
حدة الالهوت )هارفرد ديفينييت سكول( يف جامعة هارفرد يف الواليات املّت

ها كّلية غري مذهبية ّنأف هارفرد ديفينييت سكول يف بوسطن نفسها وتعّر األمريكية.
ب والطالبات حول الدراسات اّللدراسة الدين والالهوت هدفها تقدمي املعرفة للط

مات ذات الطابع الديين األكادميية لألديان، وتأهيل هؤالء ملراكز القيادة يف املنّظ
 .يًّا ودوليًّاحمّل واحلكومي ويف الشأن العاّم

ل أستاذة أّوباعتبارها دخلت ليلى أمحد كّلية الالهوت )ديفينييت سكول( 
فيكتور أس. توماس )عام  نت على كرسّيّيوُع ،للدراسات النسائية يف األديان

(؛ وقبل هذا التعيني كانت تشغل منصب أستاذة يف الدراسات النسائية 8114
 بنييث شغلت أمرست، ح - ودراسات الشرق األدىن يف جامعة ماستشوستس

 0998-0990وبني  ،مديرة برنامج الدراسات النسائية 0998-0998 يعام
 املرأة واجلندر يف اإلسالممديرة دراسات الشرق األدىن. ُيعّد كتاب ليلى أمحد 

(Ahmad, 1992)(0)  "من املراجع الرائدة لدراسة اجلذور التارخيية لقضية "اجلندر
الثورة اهلادئة: عودة احلجاب من ها األخري اجلدلّية يف اإلسالم. وقد حاز كتاُب

، على شهرة واسعة إىل (Ahmad, 2011) حدةالشرق األوسط إىل الواليات املّت
 (.8108مة )جانب حيازهتا على جائزة غراوميري القّي

رنا ه يذّكّنأوالطريف يف عمل ليلى أمحد األخري يف موضوع "احلجاب"، 
القرن التاسع عشر ملك حفين ناصف برائدة تعليم البنات يف مصر يف 

صت للسفور واحلجاب "ردود ومواقف" يف مقاالهتا (، اليت خّص0902 )ت
                                                 

 (.0999إبراهيم وهالة كمال )أمحد، نقله إىل العربية مىن  (0)



 001 كيف ميكن للِنْسوية اإلسالمية أن تكون جزًءا فّعاًلا يف الدراسات اإلسالمية؟

 (.0992)ناصف،  حتت عنوان "النسائيات" 0901عام  الصحفية واليت ُجمعت
ها يف البنود اليت أرسلتها ّنأوحتضرين ملك حفين ناصف باستمرار من املاضي، ذلك 

ل ( تطالب بالبدء بتعليم البنات، كان البند األّو0919صر )ة يف مل جملس أّمإىل أّو
ة الذي وضعته هو "تعليم البنات الدين الصحيح، أي تعاليم القرآن والسّن

م الدين هناك من يعّل ّنأأي كانت ملك على دراية  (.0992)ناصف،  الصحيحة"
ة بني لى املفارقة التارخييعالوًة عم بشكل غري صحيح. الصحيح وهناك من يعّل

املصرية ملك حفين ناصف وجداهلا حول قضية السفور واحلجاب مع رجال التنوير 
وبني جدال املصرية ليلى أمحد مع مجهور عريض من املسلمني  ،يف الصحف املصرية

اخلطاب انتقل من حجاب  ّنإحدة حول احلجاب، وغري املسلمني يف الواليات املّت
 يات املرأة املسلمة.يزال مرتبًطا حبّره ال ّنأ اّلإالوجه إىل حجاب الشعر، 

ما هو مفهوم "اجلندر" الذي خاضت غماره أ. ليلى أمحد يف اإلسالم؟ وما 
أمّهية بعض املراحل التارخيية اليت رّكزت على خطاباهتا حول املرأة واجلندر يف 

 اإلسالم؟
لقد فتحت دراسة ليلى أمحد نافذة على اخلطابات حول "اجلندر" يف اإلسالم: 

االجتماعية للعالقة بني الرجال والنساء،  - دات الثقافيةأي املعرفة التارخيية للمحّد
من بداية اإلسالم إىل خطاب املستعمر يف عصر النهضة يف مصر؛ ومن التقاليد 
السابقة لإلسالم إىل نظام مأسسة اإلسالم الفقهي، فاملساواة اجلندرية الروحية 

يف دراسات املرأة و"اجلندر" يف  ليلى أمحد حاجًة واألخالقية يف اإلسالم. وقد لّبت
الذي أدجمت فيه الدراسات النسائية يف كّلية الالهوت يف  نفسه اإلسالم يف الوقت

 هارفرد لتوسيع رقعة هذه الدراسات يف خمتلف العلوم اإلنسانية.
تضع ليلى أمحد جذور النظام األبوي السلطوي واملتحّيز ضد املرأة يف الثقافة 
اإلسالمية داخل ثقافات املنطقة السائدة قبل اإلسالم يف بالد الرافدين ويف الثقافتني 
اهليلينية واملسيحية. والعودة التارخيية إىل الثقافات املسّجلة يف تاريخ املنطقة القدمي 

سي مع نشأة وقد وضعت يف إطار مؤّس ،أتاح للدارسة مالحقة تبعية املرأة
 نظام الدولة القدمي. وقد جنحت أمحد يف الضرب على أوتاٍراجملتمعات املدنية وقيام 

كثرية عندما عادت إىل األعراف املتعّلقة ببعض ثقافات املنطقة للبحث عن األصل 
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يالدي، ليّتخذ شكل الديانات القائمة املالثقايف لإلسالم الذي جاء يف القرن السابع 
وقد  .جديدة هلاتني الديانتني على الوحدانية مثل اليهودية واملسيحية، بل ويف صورة

ذّكرت ليلى أمحد بالتحّيز الشديد ضّد املرأة يف الفكر املسيحي يف القرون السابقة 
ظهور اإلسالم، حني أثارت موضوع النظرة الدونية إىل اجلسد ورفض لمباشرة 

اجلنسانية ونتيجتها إحلاق العار باملرأة بوصفها مرتبطة باجلوانب اجلسدية أكثر من 
للزواج بـي . وتعود ليلى أمحد إىل تاريخ البناء الترات(89: 0999)أمحد،  جلالر

إىل صور الزواج يف املنطقة العربية ما قبل اإلسالم وبدايات الدعوة ويف اإلسالم 
أتاح الفرصة لفهم التغيريات اليت حلقت بوضع املرأة، األمر الذي  ،ومسارها

 هور اإلسالم.وكذلك بالقيود اليت فرضت على النساء مع ظ
ا مع بداية اإلسالم، كان النسب إىل األّم حاضًر ،ىل جانب النسب إىل األبإف

فطرأت تغيريات على ممارسات الزواج: حيث مل يكن االنتساب إىل عائلة األب قد 
ه أخذ تدرجييًّا يتحّول إىل سيًّا بوصفه الزواج الشرعي الوحيد، لكّنمؤّس اًلاّتخذ شك

اج. وقد كان االنتساب إىل عائلة األّم القائم على االنتساب النموذج السائد للزو
إىل عائلة الزوجة وانتساب األطفال إىل قبيلة األّم مستمرًّا جنًبا إىل جنب مع نظام 

بالضرورة  االنتساب إىل عائلة األّم مل يعِن االنتساب إىل عائلة األب. ومع هذا فإّن
الثروة االقتصادية أو غياب التحّيز  ها تتمّتع بسلطة أكثر أو نصيب أكرب منأّن

النظام األمومي الذي كان سائًدا يف زمن ما قد بقي من آثاره هذا  ّنأضّدها. فيبدو 
ف بالثروة االقتصادية واالّتجار باملال كما كانت االنتساب إىل األّم وسلطة التصّر

للتجارة  األوىل من امتالك قافلة  دة خدجية بنت خويلد زوجة الرسولعليه السّي
على التغيريات اليت طرأت على  اًلمت ليلى أمحد مثاوقد قّد (0)ة والشام.بني مّك

دة خدجية زوجة ممارسات الزواج يف جمتمع ما قبل اإلسالم عندما قارنت بني السّي
الثانية.   بكر الصّديق زوجة الرسولبـي األوىل وعائشة بنت أ  الرسول

والزواج الثاين  ،فبني الزواج األّول الذي يعّبر عن جمتمع "اجلاهلّية" قبل اإلسالم
ر عن جمتمع بدايات اإلسالم، غابت استقاللّية النساء وأحادية الزواج يف الذي يعّب

                                                 

)ابن سعد،  ابن سعدطبقات ها يف اجلزء الثامن من انظر نسب خدجية بنت خويلد إىل جّدهتا ألّم (0)
 (.Smith, 1903: 194; Watt, 1950(؛ )0921-0922
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اإلسالم وزعيم األّمة.  جهن حمّمد بعد أن أصبح نيّبحياة النساء الاليت تزّو
تعّدد  سيطرة األوصياء من الرجال وحصل الرجال على حّقفأصبحت النساء حتت 

ن كان من األعراف(، وُفرض احلجاب على نساء أا )بعد الزوجات شرعيًّ
قّر حّق الطالق للرجل والتمّتع كما ُأ ،)مبعىن القرار يف البيوت والعزل(  الرسول
ت الزواج خل. وقد حّسن اإلسالم من وضع املرأة يف مسألة تنظيم عالقاإباإلماء 

والطالق اليت كانت غري حمكمة بإلغاء أمناط زواجات أو عالقات بني الرجل واملرأة 
وبالتايل ال تعّبر عن  (0)باتت ال تعّبر عن التغيريات االجتماعية واالقتصادية اجلديدة،
ستقرار. ومع جه حنو االالنظام األبوي الذي ينسجم أكثر مع اجملتمع اجلديد الذي يّت

، يبدو، يف نظر ليلى كاّفة اإلسالم حّسن وضع املرأة يف اجملاالت ّنإ هذا فالقول
 . فاإلسالم أقّر(32: 0999)أمحد،  أمحد، رأًيا على درجة من التبسيط وعدم الدّقة

ة العربية، مع حترمي بالفعل يف اجملتمعات القبلي ا كان سائًدابعض العادات املختارة مّم
ات. ولعّل من املسائل ذات األمّهية الكربى اليت البعض اآلخر من العادات واملمارس

أنشأها اإلسالم هي املكانة املمّيزة اليت اكتسبها مفهوم "األبّوة"، وكذلك إكساب 
ما هو متعّلق هبا. وهكذا مّت إقرار العادات  الرجل حّق ملكية جنسانية املرأة وكّل

نافية لسلطة الرجل، وقد قام املوائمة مثل تعّدد الزوجات، بينما مّت حترمي العادات امل
ة لعالقة اجلنسانية والسلطة ما بني التغيريات بإعادة صياغة جذرياإلسالم من خالل 

 الرجل واملرأة.
تثري ليلى أمحد ف ،احلياة الروحية يف اإلسالم والبعد األخالقيـي َبا من جانأّم

ال تنسى ليلى أمحد  ،ة جدًّا بني هذه وعلى اجلانب اآلخر من اخلطاباتمفارقة مهّم
اإلسالم يضطهد  لفكرة أّن والعنصرية السياسية توظيفاتموقف االستعمار من ال

ول اخلطاب االستعماري عن املرأة واإلسالم يف التّيار حة يف طرحها املرأة خاّص
وبداية القرن  09النهضوي يف مصر )أواخر القرن بـي الرئيس للخطاب العر

قاسم أمني العنيف على خطاب الكاتب الدوق (. هنا يستحضرنا رّد فعل 81
                                                 

 (.32: 0999)نقاًل عن: أمحد،  صحيح البخاريانظر إىل حديث عائشة بنت أبـي بكر الصدّيق يف  (0)

For the translation of the Meanings of Ṣaḥīḥ al-Bukhārī in English: (Al-

Bukhārī, 1981: 7, 44). 
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فعل ملك  م( ورّد0293) داركور الدوق علىرّد  ..املصريونداركور يف كتابه، 
م باسم "املرأة املسلمة حفين ناصف على لورد كرومر حاكم مصر آنذاك حني تكّل

 املضطهدة".
ية علم سة لإلسالم وأمّهوتثري ليلى أمحد مسألة تفسري النصوص الدينية املؤسِّ

العالقة بيننا وبني هذه النصوص  ّنأالتفسري الذي متأسس يف العصر العّباسي، ذلك 
دور  ؤّديسة لإلسالم هي عالقة تقوم بالواقع بيننا وبني املفّسر الذي يالدينية املؤّس

جات منِت وحضارًة اديًنباعتبارها الوسيط. ومل تكن النساء يف عصر مأسسة اإلسالم 
كانت حتّدث  اًلل )عائشة مثن احلال يف العصر اإلسالمي األّوللنصوص مثلما كا

وتفّسر(، وعلينا أن ننتظر إىل منتصف القرن العشرين مع الدكتورة عائشة عبد 
( لُتدِخل املرأة علوم القرآن والبيان إىل اهتماماِتها. وهذا 0992-0904الرمحن )

ما استرعى انتباه الِنْسويات املسلمات اللوايت بدأن جيتهدن يف قراءة النصوص 
ها إلعادة تأويلها جتانًسا رون إىل املرأة بتفسريهم املتحّيز ضّدالقرآنية اليت أساء املفّس

مع النّص )اإلصالحيات( أو جتاوًزا له )التأويليات(. وقد ُتعزِّز إعادة القراءة هذه 
باملساواة الكاملة املبنية على مبدأ التماثل يف املعايري  مرجعية القرآن الكرمي اليت "تقّر
، (08: 8104)صاحل،  يدي بني النساء والرجال"على املستوى اإلنساين والعق

وعلى املستوى االجتماعي )التشريعات( قد تكشف أثر ثقافة املفّسر السلبية على 
كن اخلطاب وبالنهاية يفّك (0)معىن النّص الذي ميتاز بروح التغيري وتطّور الرسالة.

شتّقة من القرآن املنحرف يف أدبيات التفسري خاّصة فيما يتعّلق باألمور الفقهية امل
 على عدم التقّيد بروح العدل(. )فقه التعّدد ومشروطية العدل به كمثٍل

لقد جنحت ليلى أمحد بأشكلة اخلطابات يف األمّهية اليت وضعها اجملتمع العّباسي 
بالنسبة إىل التعاليم الذكورية واليت فاقت التعاليم األخالقية يف اإلسالم فيما يتعّلق 

نسني وقد جاءت نتاًجا للتفاسري اجلماعية اليت عكست بدورها أعراف بالعالقة بني اجل
الدور احلاسم الذي يقوم  فإّن . ولسوء احلّظ(93: 0999)أمحد،  اجملتمع وتوّجهاته

                                                 

عـالوًة  ا إىل أقسى درجة، ر األحوال وقد كان براغماتيًّتتطّور مع تغّي  النيّبكانت رسالة  (0)
ا مع تغـيري  ر، انسجاًمللتغيري والتطّو ةبالتنظيم االجتماعي قابل كّلها املتعّلقة تشريعاتال ّنألى ع

 .وتطّورها اجملتمعات
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هي  النساء اليت كانت بال شّك به التفسري واملفّسرون واضح يف القراءة املتحّيزة ضّد
ى يف القراءة اليت تلغي جانب أو حّت ،جلهاالقراءة اليت قد مّت توظيف اإلسالم من أ
 ا ألّنوإّم ،ا يغيب بطبيعته عن جتربة املرأةه إّماملساواة اجلندرية يف اخلطاب القرآين، ألّن

ه ال يعّبر عن التراث السائد كما حصل للتفسري الصويف النظر عنه ألّن املفّسر يغّض
 كة املرأة السياسية.ق بروح النصوص أو مشاروتفسري اخلوارج يف أمور تتعّل

 الطبيبة المغربية أسماء المرابط والقراءة التحّررية للنماذج ثانًيا:
في القرآن )مركز الدراسات والبحوث في القضايا النسائية في  النسائية
 بالرابطة المحّمدية للعلماء بالمغرب( اإلسالم

العصر إجنازات هو البلد الذي عرفت فيه قضايا املرأة يف هذا بـي املغرب العر
من إصالح يف قانون األحوال  8113على مستويات عّدة أمّهها ما مّت سنة 

لني "ثورة الشخصية، ما يعرف باملغرب "باملدّونة"، وهو ما يعتربه الكثري من احملّل
 .صالحات العميقة اليت أتى هبا لصاحل املرأة واألسرة ككّلبيضاء" بالنظر إىل اإل

اجملتهد لتطوير املعرفة حول اإلسالم عموًما بـي مي املغرلى الفضاء العلعالوًة ع
حيث جند مركًزا  ،وتعميقها حول القضايا النسائية يف اإلسالم على وجه اخلصوص

سة الدينية للدراسات والبحوث يف القضايا النسائية يف اإلسالم، من داخل املؤّس
ى املركز، (، حيث يتبّن0921ست عام دية للعلماء" )تأّس"الرابطة احملّم يهوالرمسية 

وورش عمل  اات، دراسات وأحباًثن من شباب وشاّبمن خالل الفريق العلمي املكّو
مها حول دولية. وقد قام مببادرات ُتْحَسب له، كاملائدة العلمية املستديرة اليت نّظ

(، أي 8104نوفمرب  9-2"تعميق وتأصيل املعرفة مبفهومي القوامة والوالية" )
شاركة ، واليت مّتت مبّنذين يشغالن فكر الِنْسويات التأويليات وأعماهلاملفهومني الل

هذا االنفتاح إلعادة  (0)ا وعامليًّا.يًّمجاعية بني أساتذة وفقهاء وباحثني وباحثات حمّل
                                                 

دية للعلماء األلسين أ. أمحـد  للرابطة احملّم األمني العاّممن  شارك يف املائدة العلمية املستديرة كلٌّ (0)
عبادي، ومدير دار احلديث احلسنية الفقيه د. أمحد اخلمليشي، ورئيسة حركة "مساواة" زينـة  

األنثروبولوجية د. زيبا مري حسيين )حركة "مساواة"( والفريق البحثي العامـل يف  أنور والعاملة 
 ات، ومديرته د. أمساء املرابط.املركز من الشباب والشاّب
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قع يف صميم هيكل املنظومة الفقهية يالوالية"، "و ""القوامةمثل قراءة مفاهيم 
إلصالح الفرصَة لباملقابل مّما يتيح أة يف األسرة، ّس بالعمق حقوق املرميالتقليدية و

 الديين والتجديد يف الفكر اإلسالمي واملنظومة الفقهية التقليدية.

من هي أسماء المرابط؟ وما هو منهج القراءة التحّررية للنساء في القرآن 
 (؟7007)المرابط، 

يف مستشفى  أمساء املرابط طبيبة أمراض الدم يف املركز االستشفائي اجلامعي
من جامعة  يف الطّب ه. حائزة على دكتورا8113األطفال بالرباط منذ سبتمرب 

 ية )أكتوبرص يف علم األحياء الطّب( ودبلوم التخّص0922 حمّمد اخلامس )الرباط،
عضو يف "اجملموعة الدولية للدراسة والتفكري حول النساء وهي  (0)(.0998

مركز  (. رأست8112ا )منذ سبتمرب إسباني - واإلسالم"، ومقّرها برشلونة
الدراسات والبحوث يف القضايا النسائية يف اإلسالم بالرابطة احملمّدية للعلماء 

بداية العام احلايل. وهلا العديد من الكتب بالفرنسية يف موضوع املرأة  حّتىبالرباط 
املرابط  حازت (.8103)املرابط،  ترمجة معظمها إىل اللغة العربية تيف اإلسالم، مّت

 8104مة املرأة العربية لعام على جائزة املرأة العربية يف العلوم االجتماعية من منّظ
ومّت  مساواة؟ النساء والرجال يف القرآن: أّيعن كتاهبا الصادر باللغة الفرنسية 

ة بالتحضري ملشروع قانون إحداث هيئة ا يف اللجنة العلمية اخلاّصتعيينها عضًو
أشكال التمييز، بإشراف وزارة التضامن واملرأة واألسرة  كّلاملناصفة وحماربة 

 .8104والتنمية االجتماعية سنة 

 القرآن والنساء: قراءة النماذج النسائية قراءة للتحّرر
تعي أمساء املرابط سياق االمتحان الروحي الذي مّرت به الشخصيات النسائية يف 

 (8)" لتجارب النساء يف تاريخ اخلالص.امثاليًّ ا"منوذًجبصفتها القرآن الكرمي فتقرأها 
                                                 

-0994برشـلونة   - ستشفائي فالاملناعة من أمراض الدم" من املركز اال"يف  هاصختّص لىعالوًة ع (0)
هوذا يف "علم اخلاليا وأمراض الـدم املنـاعي"   يس يق من مستشفى القّد، وتكوين معّم0993
 .8111حدة، يونيو الواليات املّت - ممفيس

 (.Stowasser, 1994) مغبرادي - اعتربت شتووسر النماذج النسائية يف القرآن مناذج مثالية (8)
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ففي السياق املقاصدي لقصص األنبياء والشخصيات النسائية املرتبطة هبم، ُتربز املرابط 
فتقسم الكتاب إىل جمموعتني:  ليهّنإه املساواة بني الرجال والنساء يف اخلطاب املوّج

على أّنها بعهديه )العهد القدمي والعهد اجلديد( فتقرأها  جنيليةاإلالنماذج النسائية 
م القرآن عن النساء" والنماذج النسائية القرآنية خطاب حتت عنوان "عندما يتكّل

خطاب حتت عنوان على أّنها )اللوايت شاركن مبسار الدعوة إىل اإلسالم( فتقرأها 
حي باملعيش اليومي للنساء م القرآن مع النساء". وتربط هذا املسار الرو"عندما يتكّل

ة، وامتحان روحي خاّص ة خاّصامرأة ورجل ُذكر يف القرآن له قّص "فكّل قائلة:
نا مجيًعا ن أّناهلل بذلك يريد أن يبّي ومسار خاّص ميّيز بعضهم عن البعض اآلخر. إّن

ام نسلك طريًقا مثل الطريق كيفما كان عددنا ميكن أن جند أنفسنا يف يوم من األّي
صراعاهتم وابتالءاهتم وهزائمهم  و"إّن .ي سلكها من قبل هؤالء الشخصيات"الذ

وانتصاراهتم هي نوًعا ما، صراعاتنا وابتالءاتنا وهزائمنا وانتصاراتنا، مىت أْحَسنَّا فهمها 
 (.38: 8117)املرابط،  ا ترمجتها إىل لغة احلياة واملعيش اليومي"وتأويلها أحسّن

هتا النماذَج النسائية يف القرآن الكرمي بالنماذج لقد حصرت املرابط يف قراء
املثالية )هناك مناذج مثالية للفضيلة اليت جيب تأّملها واّتباعها ومناذج رديئة وسّيئة 
حتتاج إىل أن ُتعرف من أجل معرفة كيفية جتّنبها(، ومنهجيتها يف هذه القراءة 

ية التارخيية واخلطاب ففتحت للنماذج النسائية املثالية مجعت بني املقاصدية والسياق
يف القرآن الكرمي وترمجتها ترمجة « النماذج النسائية»باًبا للفهم بتأويل صراعات 

سهلة للفهم تعود فائدهتا إىل واقع صراع النساء املسلمات املغربيات املهاجرات يف 
ّن فرنسا، واللوايت ختاطبهن املرابط يف الكتاب وهتديه إليهّن عوًنا هلّن يف هجرهت

هذه القراءة التحّررية اليت حتّرر مقاصد اخلطاب من  (0)وحاجتهّن للعيش بكرامة.
وقراءهتا أقرب «. للنموذج النسائي املثايل»الغموض تصبح القراءَة األكثر إنسانية 

ه ليس الذي عّرفه بأّن« النموذج املثايل»إىل طرح عاِلم االجتماع ماكس فايرب يف 
                                                 

بعد  اعداوة تتفاقم يوًم، حيث يواجهن حميًطا تسوده كّلها اجلبهاتمفتوحة على  معركتهّن "إّن (0)
ضن متييز يتعّر ليه من القيم الروحية، وحياربن كّلإكأداء أمام حتقيق ما حيتجن  عقبةيوم، وتقف 

ن أدن بسياسات التهميش الـيت تريـد   مواطنات وينّد الكاملة بوصفهّن له، ويطالنب حبقوقهّن
 (.01: 8117)املرابط،  هبن يف ثقافة ثانوية أبد اآلبدين" احلقيقية، وتزّج تسلبهن قيمتهّن
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كصورة ميكننا »، بل هو «املؤّكدة»األخّص ليس احلقيقة وعلى « احلقيقة التارخيية»
 .(41: 8103)إدالكوس،  «بواسطتها تنظيم احلقيقة على سبيل املثال

ل من الكتاب( بتعريف الشخصيات النسائية قامت املرابط )يف اجلزء األّو
النموذجية من التراث البيبلي بشكل مبّسط، يتّم تنزيله على أرض الواقع األخالقي 

إبراهيم، سارة  ي النيّبيف زوجَت اًلعات اإلنسان. فقد وجدت مثوالروحي لتطّل
"احلّرة" وهاجر "األمة" رمزين لعقيدة التوحيد ورفض الطبقية االجتماعية. فسارة، 

األمكنة واملرأة احلّرة، وهاجر، اأَلَمة املتواضعة املتخّلى عنها، متساويتان أمام  دةسّي
اين ونفس النعم ونفس التكرمي العظيم، ولذلك الفضل الرّب اخلالق. "فقد حظيتا بنفس
ولقد ربطت الدعوة اإلسالمية على  (.8117)املرابط،  ترّسخ امسامها يف األذهان"

ية إبراهيم من املرأة "األمة" هاجر ال املرأة حمّمد وذّر ية النيّباملستوى الرمزي بني ذّر
ية من اجلارية ال احلّرة واملسلمون ال ذّر"احلّرة" سارة! ليصبح املسلمون أبناء وبنات 

 جون من هذا النسب من جهة األّم )الرأي لصاحبة املقال(.يتحّر
ة زليخة، زوجة العزيز )فرعون مصر(، وشغفها خبادمها يوسف )سورة يف قّص

ج املرابط على ضعف النفس البشرية و"احلّب يوسف( إىل درجة اجلنون تعّر
م هلذا احلّب. د بتفسريات املتصّوفة وموقفهم املتفّهها تستشهأّن حّتىاحملظور"، 

اء معاناهتا الذين أشفقوا عليها جّر "بطلة ُمحّبة وشجاعة وقوّية يف نظر كّلفزليخة 
وبرأي أستاذة علم التصّوف، آن ماري شيمل،  (.8117)املرابط،  وآالمها"

القلب املمّزق هم اليرون "الناس يرون على الدوام قميص يوسف املمّزق... لكّن
 (.24: 8117)املرابط،  واملكلوم ..."

"املرأتني  ـموسى وآسية امرأة فرعون منوذجني ل تصبح أّم ،يف السياق نفسه
منطق التحّرر بالنسبة إىل  - احلّرتني": فبمنطق اإلميان واالستسالم والتوّكل

)املياه( خوًفا  استقوت أّم موسى بالوحي الذي تلّقته فرمت بابنها يف اليّم - املؤمنة
 - األّم البديلة ملوسى - عليه من بطش فرعون. وكذلك ُسخِّرت امرأة فرعون

موسى وامرأة فرعون"  البديلة "أّم لتربيته وحترير شعبه لتصبح األّم األصلية واألّم
ومنوذجني للتعاون حول تربية  كّلهم منوذجني للمثالية الروحية بالنسبة إىل املؤمنني

 يف أمنه )الرأي لصاحبة املقال(. دالطفل املهّد
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زًة ، مرّكاملسيح، مخس عشرة صفحة دة مرمي أّموقد خّصصت أمساء املرابط للسّي
ه خارج احِلجاجي يف قّصة مرمي، ذلك أّن - على البعد الروحي مبعدة البعد العقائدي

ب قراءهتا اليت ترتكز على البعد الروحي للخطاب حول "منوذج مرمي املثايل" وهو أصع
أخرى باجلدل العقدي.  ومن ناحيٍةبـي باألعجو ف من ناحيٍةه مغّلالنماذج ألّن

دة مرمي حبسب الترتيب احلايل للسور واآليات ال حبسب واملرابط تقرأ قّصة السّي
)رقم  عمران" آل تها بدًءا من "سورةالترتيب التزامين هلا )حبسب التنزيل(. فتقرأ قّص

ي البشارة إىل "سورة مرمي" دة مرمي واصطفاءها لتلّقة طفولة السّياليت تسرد قّص (4
مها فتاة يف مشهد مأزوم من االنتباذ عن األهل واحلمل خارج ( اليت تقّد09 رقم)

الزواج إىل الوالدة الصعبة يف الفضاء اخلارجي، وهي وحيدة وخائفة من العطش 
( 81 :84رقم ون" )"سورة املؤمن د املسيح. مّثحلظة والدة السّي حّتىواجلوع واألمل 

أ ليؤول عيسى بالتفسري الصويف "رمًزا إىل املولود وأّمه آية واحدة ال تتجّز ّنأن حني يعَل
. (8117)املرابط،  ؤ"ال مًعا وحدة غري قابل للتجّزالبعد الداخلي ملرمي، حيث شّك

 كالسيدة مرمي ة لشخصيٍةى اخلطاب الشمويل خاّصها تتخّطنّأة يف هذه املقاربة كلاملش
ية( واهلجرة إىل املدينة ر ذكرها مع بدايات الدعوة إىل اإلسالم )الفترة املّكاليت تكّر

بني أهله )سورة التحرمي(.  واستقرار النيّب اديًنبصفته ى جناح اإلسالم ة( حّتني)الفترة املد
وقد استعانت املرابط يف حبثها بالعلماء الفرنسيني احملَدثني، من املسلمني واملسيحيني، 

هم تدارسوا الشخصية املرميية والتقوا هبا على البعد الروحي بني املسيحية واإلسالم، ألّن
تصوير ميشال دوس "ُتجسِّد مرمي بامتياز اجلسر الروحي الذي يدعو إىل فحسب 

 (0)(.8112)دوس،  األنبياء إبراهيم )عليه السالم(" ل به جّدالتوحيد الذي تكّف
تنتقل املرابط إىل ذكر الشخصيات النسائية العربية يف اجلزء الثاين من الكتاب 

 اليت لعبت دوًرا يف بداية الدعوة إىل اإلسالم والثورة على األعراف والتقاليد. لكّن
يف هذا اجلزء من الكتاب. وهذه   املرابط مل تأِت على ذكر زوجات النيّب

                                                 

سـورة  ة طفولة مرمي )ناقشت املرابط اجلملة االعتراضية "َوَلْيَس الذََّكُر َكاْلُأنَثٰى" الواردة يف قّص (0)
ا حبـّق املـرأة وحّجـة    ( فرأت يف التفاسري هلذه اجلملة االعتراضية إجحاًف42: 4، عمران آل

 ا علـى التخـالف ال التفاضـل   جلندر" مبنيًّذكيًّا من منظور "ا اًللتهميش األنثى، وقّدمت حتلي
 .(001-019: 8117)املرابط، 



 علوم الشرعية مع العلوم االجتماعية واإلنسانيةالباب الثاني: ربط ال 026

ملثايل" فقد ضمن "النموذج ا من اعتبارهّن بـي ة تزيح زوجات النمفارقة مهّم
جاء القرآن على ذكر  هات املؤمنني". حيثأعطني يف هناية اخلطاب مقام "أّم

تها من "حادثة ئوترب بـي : فذكرت عائشة زوجة النبـي زوجات الن
ي بالتبّن بـي اإلفك" )سورة التوبة(؛ وذكرت زينب بنت جحش زوجة ابن الن

اخلصام  ت( وذكر47 :44، منها )سورة األحزاب حارثة وزواج النيّب بن زيد
 (.0 :22، بسبب الغرية )سورة التحرمي  الذي دار بني نساء النيّب

 فقد عّرفت أدوارهّن ا الشخصيات اليت جاءت على ذكرها يف هذا اجلزءأّم
بلغة السياق املعاصر: فرأت "املهاجرات" إىل اإلسالم مثل "الالجئات السياسيات" 

مثل املسامهات يف التغيريات السياسية الكربى.  (8)و"املبايعات" لإلسالم، (0)،اليوم
وذّكرت بفضل هؤالء املسلمات املهاجرات واملبايعات يف بناء اجملتمع اإلسالمي 

من هنا ذّكرت أمساء املرابط بالنكران التارخيي ملشاركة النساء يف  .اجلديد يف املدينة
واملعاصر جتد صعوبة يف  "أغلبية كتب التاريخ اإلسالمي القدمي ّنإالسياسة قائلًة 

يف هذا املسار  - على قدم املساواة مع الرجل - االعتراف للمرأة مبسامهتها
 (.087: 8117)املرابط،  السياسي"

اإلسالمي  - املسيحيرنا املرابط باللقاء تذّك (4)"املباهلة"إعالن إىل  وبالنسبة
بني املسلمني  الذي ُدِعَي إليه علًنا رجاٌل ونساء، للشهادة يف أمر سجايل

اإلسالم برأي الكاتبة "دين شاركة هبذا النوع من احلدث. فواملسيحيني، اقتضى امل
يدعو إىل التعايش مع الديانات السماوية األخرى وقبول اآلخر مهما كانت 

                                                 

 سـورة ) ﴾للَُّه َأْعَلُم ِبِإمَياِنِهنََّيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َجاَءُكُم اْلُمْؤِمَناُت ُمَهاِجَراٍت َفاْمَتِحُنوُهنَّ ا﴿ (0)
 (.01 :21، املمتحنة

: بيعة العقبة وبيعة الرضوان )بيعة الشجرة( اإلسالم يف ثالث بيعات النساء اللوايت بايعن الرسول على (8)
البيعة اليت شارك فيهـا   ممارساتوخالل دخول الرسول إىل مّكة، يذكر لنا التاريخ واحدة من أكرب 

الَّ ُيْشِرْكَن ِباللَّـِه َشـْيًئا   َيا َأيَُّها النَِّبيُّ ِإَذا َجاَءَك اْلُمْؤِمَناُت ُيَباِيْعَنَك َعَلٰى َأن ﴿النساء والرجال. واآلية: 
 َوَأْرُجِلِهنَّ َواَل َيْعِصيَنَك َواَل َيْسِرْقَن َواَل َيْزِننَي َواَل َيْقُتْلَن َأْواَلَدُهنَّ َواَل َيْأِتنَي ِبُبْهَتاٍن َيْفَتِريَنُه َبْيَن َأْيِديِهنَّ

 (.08 :21، )سورة املمتحنة ﴾ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيٌم ۖ  اللََّه َلُهنَّ َواْسَتْغِفْر َفَباِيْعُهنَّ ۖ  ِفي َمْعُروٍف
ا َوِنَسـاَءُكْم  َفَمْن َحاجََّك ِفيِه ِمن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َفُقْل َتَعاَلْوا َنْدُع َأْبَناَءَنا َوَأْبَناَءُكْم َوِنَساَءَن﴿ (4)

 (.20 :4، عمران )سورة آل ﴾لَّْعَنَت اللَِّه َعَلى اْلَكاِذِبنَي َوَأنُفَسَنا َوَأنُفَسُكْم ُثمَّ َنْبَتِهْل َفَنْجَعل
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، مسيحيني ومسلمني، بوصفهم مؤمنني اًلمعتقداته، ويدعو مجيع عباده نساًء ورجا
 (.038: 8117)املرابط،  ة"املناسبات العاّم ّلإىل املشاركة يف النقاش يف ك

"اجملادلة" يف آيٍة واحدٍة ُسّميت السورة بامسها "سورة اجملادلة" فهي  ذكر أّما
ا بشأن إلغاء عادة يف الطالق وجداهلما مًع بـي املرأة اليت مسع اهلل شكواها للن

هذه املرأة تشبه  مبعىن أّن (0)صالحات اليت جاء هبا اإلسالم.باتت ال تعّبر عن اإل
ن جيتهدن يف اإلصالح الديين يف جمموع الفقه الِنْسويات املسلمات اليوم مّم

املرأة مبعارضة إجراءات  اإلسالمي التقليدي. مبعىن آخر يعترف القرآن الكرمي حبّق
 (.فية من جانب أعلى سلطة دينية )هنا النيّبتعّس

المرنيسي وتجاوز النّص الديني للحديث عالمة االجتماع فاطمة ثالثًا: 
 النبوي )جامعة محّمد الخامس، الرباط(

ا ( غرًب8108-0931رفت أعمال عاملة االجتماع الرائدة فاطمة املرنيسي )ُع
ا، ألمّهية منطلقاهتا املنهجية وأعماهلا اليت مجعت بني النّص الديين وواقع النساء وشرًق

 ،تترجم إىل اللغات األوروبية لغة الفرنسية مّثاالجتماعي. كانت تصدر أعماهلا بال
 ترمجتها إىل اللغة العربية بعد عقد من الزمن. تّمتوأخرًيا 

كانت املرنيسي الراحلة عن عاملنا أستاذة العلوم االجتماعية يف جامعة حمّمد 
اخلامس يف الرباط وباحثة يف املعهد اجلامعي للبحوث العلمية. تتجّلى ريادة 

اليت نالت  "اجلنس كهندسة اجتماعية" ذ البداية يف األطروحة اجلامعيةاملرنيسي من
حيث مجعت بني  (8)،0974يف علم االجتماع العائلي سنة  ههبا شهادة الدكتورا
س للمفاهيم اليت فرضت نفسها وبني واقع األسرة املغربية من النّص الديين املؤّس

الذي ترتكز  ّياملبدأ الرئيس ّنأخالل الدراسات امليدانية. وقد خرجت بقناعات "
املرأة  م للمبادرة النسائية وحلّقعليه األسرة املسلمة هو هيمنة الذكور، واملنع املنّظ

                                                 

 سورة) ﴾اللَُّه َيْسَمُع َتَحاُوَرُكَماَقْد َسِمَع اللَُّه َقْوَل الَِّتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإَلى اللَِّه َو﴿ (0)
 .(0 :82، اجملادلة

ن تصدر باللغة العربيـة عـام   أبية وإسالمية قبل شرت بشكل خمتصر مترمجة إىل لغات أوروُن (8)
0927. 
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 و"أّن (.Mernissi, 1975: 197؛ 24: 0927)املرنيسي،  يف تقرير مصريها"
املفاهيم اإلسالمية حول هوّية املرأة اجلنسية ومسامهتها يف اجملتمع ال زالت تفرض 

 (.70: 0927)املرنيسي،  نفسها رغم التحّوالت اليت عرفتها العائلة"
صدرت هلا جمموعة مقاالت نشرت يف جماّلت مغربية خالل  0928يف عام 

يا السلوك اجلنسي بكشف السبعينات والثمانينات من القرن املنصرم تعاجل هبا قضا
العالقة الوثيقة بني اجملال السياسي واجملال اجلنسي. وتؤشكل املرنيسي العالقة 

 احلاكم واحملكوم يف السياسة كما هي يف العالقة بني اجلنسني الدميقراطية من طريف
 .(0928)املرنيسي، 

 والذي كانت قد انتهت من املغرب عرب نسائهصدر هلا كتاب  0990يف عام 
جرهتا الباحثة مع قرويات وعامالت أ، وهو يستند إىل مقابالت 0924وضعه عام 

على  ليهّنإاالستماع  ثن لكن ال أحد يوّدوخادمات بيوت: "النساء الالئي يتحّد
مت يف مدريد قّد 0998ويف عام  (.24: 0927)املرنيسي،  قول الكاتبة" حّد

دراسة نقدية لالستبداد  الذي يعّد ةاخلوف من احلداثة: اإلسالم والدميوقراطيكتاهبا 
الديين. مّث انتقلت املرنيسي يف مرحلة من حياهتا من البحث العلمي إىل األدب وهنا 

 .(Mernissi, 1994) ر كثرًيا باألفكار اليت تناولتها يف حبوثهاجندها يف رواياهتا تتأّث

 وّلوا أمرهم امرأة" تأويل فاطمة المرنيسي لحديث "لم يفلح قوم  
 ني ظهرت الترمجة اإلنكليزّية لدراسة فاطمة املرنيسي الفرنسية الشهريةح

احلجاب والنخبة الذكورّية: ( حتت عنوان 0927)والنساء  احلرمي السياسي: النيّب
كان هذا الظهور  (0)،(Mernissi, 1991)ْسوي حلقوق املرأة يف اإلسالم التأويل النِّ

ني من هذا العمل، بنقد املرنيسي لنّصحدًثا على خمتلف األصعدة. وتقع أمّهية 
ه القى القبول واالنتشار، على منهج مجع د مبعىن أّناألحاديث النبوية، أحدمها معتَم

ْسوية" للحديث و"علم اجلرح والتعديل" املشهور يف تاريخ اإلسالم بني "النقدية النِّ
ومنهجية ن جتمع بني منهجية ِنْسوية أالدارسة تريد  "علم الرجال". وكأّن ـب

رجولية فهي نسوية ومسلمة وتريد توظيف املناهج النقدية اليت استعملها املسلمون 
                                                 

 (.0994إىل العربية )املرنيسي، الكتاب  وقد ُنقل (0)
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وحتتاج إىل إعادة   أنفسهم فيما خيّص األحاديث النبوية اليت رويت عن النيّب
 (0)قراءة من خالل نقد الرواة، وقراءة املنت بطريقة خمتلفة.

ل على فهم أسباب مشاركة املرأة ْسوي يف هذا العمانصّب اهتمام املرنيسي النِّ
السياسية الضئيلة يف اإلسالم، وقد وجدت أسباب ضعف املشاركة هذه يف تاريخ 

 طويل من:
 ."كراهية الرجال ملشاركة النساء السياسية يف الثقافة العربية اإلسالمية" -
ة يف "التالعب بالنصوص املقّدسة اليت تعترب ميزة بنيوية يف ممارسة القّو -

ة، من القرن السابع امليالدي وفيما بعد القّو "فكّل ".تمعات اإلسالميةاجمل
ة السياسية واملصلحة كانت تشرعن سلطتها عن طريق الدين والقّو

 .االقتصادية فقط وعن طريق اختالق املزيد من األحاديث الباطلة"
ال ميكن متييز الواحد عن  "خلط السياسي باملقّدس وتداخلهما إىل درجٍة -

 .املقّدس غري سهلة" ا جيعل قراءة النّصخر مّماآل
د "الثقافة التقليدية نادًرا ما تعترف بالشخصية الفردّية اليت قد هتّد -

اجلماعة، ففكرة الشخصية الفردية يف احلال الطبيعية وباملعىن الفلسفي 
للكلمة غري موجودة. فاجملتمع التقليدي ينتج مسلمني خيضعون حرفيًّا 

ع هذا اجملتمع الشخصية الفردية بل يقف ة، فال يشّجإلرادة اجلماع
 .(0994)املرنيسي، بوجهها" 

األحاديث النبوية اليت تعترب األصل الثاين للشريعة  املرنيسي من البداية أمّهيَة تعرف
والباطل، واملسموح واملكروه،  اإلسالمية بعد القرآن الكرمي، ومقياس التمييز بني احلّق

ة عن تنقد حديثني من األحاديث املروّي أخالقيات املسلم وقيمه. مّثدت واليت حّد
الرسول، ينتقصان من حّق املرأة السياسي، مبنهجية املسلمني النقدية "علم اجلرح 

 ومكاهنا لالكشف عن تاريخ والدة احملّدث األّو يوالتعديل". ومنهجية هذا "العلم" ه
ه ومعّلميه وتالميذه ورحالته العلمية وأشغاله و راوي احلديث، وعالقاته العائلية وتعليمأ

التجارية واالجتماعية، وما قيل عن نزاهته األخالقية والتزامه الديين، ودّقته العلمية 
وأعماله األدبية وتاريخ وفاته. هذا التحّري عن راوي احلديث للتأكد من نزاهة أهل 

                                                 
 (.8113-8114)عّبود،  هذا اجلزء من البحث إعادة من دراسة سابقة (0)
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ستخدمه علماء احلديث عن السند )جهاز رواة احلديث من الرجال( كان املعيار الذي ا
ة اخلرب )احلديث( وذلك طريق املقابالت و"الرحلة يف طلب العلم" للتأكد من صّح

من األحاديث رجاء منفعٍة ما. وبالطبع مل   ضع على لسان الرسوللكثرة ما ُو
من هذه األحاديث اليت تشّكل إهانة لكرامة املرأة إىل اليوم، أّواًل  ٍةتسلم املرأة من حّص

مبدأ ومنطق ال ينسجمان مع رسالة اإلسالم الروحية من حيُث إّنها ها مرفوضة ألّن
ها أصبحت داخل أدبيات املوروث مثل صحيَحي البخاري ا ألّنًيواألخالقية، وثان

ومسلم، أي أصبحت داخل خطاب الرجل الديين الثقايف الذي يستعني به على املرأة 
رأة مسلمة تستخدم علم الرجال )الرأي لكاتبة ل ام. وتعترب املرنيسي أّوًأصواًبا أم خط

املقال( أي تستخدم السالح نفسه الذي يستخدمه الرجل لنقده لألحاديث اليت 
. وتبدأ املرنيسي رحلة التحّري يف سرية الراوي  وضعت على لسان النبـي حمّمد

 احلديث التايل:  احلارث، الذي روى عن الرسول ل أبـي بكرة، نافع بناألّو
قد نفعين اهلل بكلمة مسعتها من رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم أّيام "ل

ا بلغ اجلمل بعدما كدُت أحلق بأصحاب اجلمل فأقاتل معهم. قال مّل
كوا عليهم بنت أهل فارس قد مّل ّنأرسول اهلل صلى اهلل عليه وسّلم 

 ."‘لن يفلح قوم وّلوا أمرهم امرأة’كسرى قال: 
يف حياته   كرة، الصحابـي الذي عرف الرسولهذا احلديث رواه أبو ب

ا جيعله ثقة يف رواية األحاديث. واحلديث كما وقضى بعض الوقت يف صحبته مّم
برهنت املرنيسي يف مقّدمة الكتاب الشّيقة هو "حّجة أو مطرقة بأيدي الذين يريدون 

وبدأت املرنيسي التحّري عن أبـي (. 3: 0994)املرنيسي،  إقصاء املرأة من السياسة"
ي، حمّدث، على طريقة علماء املسلمني يف التحّرمن حيث كونه بكرة وأمانته العلمية 

، يف يوم  احلديث بعد ربع قرن على وفاة الرسول فاكتشفت أن أبا بكرة تذّكَر
أبـي  بن علّي املعركة اليت دخلتها عائشة بنت أبـي بكر الصّديق زوجة الرسول ضّد

البصرة وخسرت عائشة وقعة  طالب. وقد تذّكر أبو بكرة احلديث بعد أن أخذ علّي
ن ُغِلبت أوطبًعا بعد  ،اجلمل. بل تذّكر احلديث بعد أن كاد ينضّم إىل عائشة وصحبها

بـي بكرة احلديث بعد ربع قرن من الزمن، ويف أ َرتذّك عائشة على أمرها. لكنَّ
 الصحابـي علّي ي بكر الصّديق املعركة ضّدظرف خسارة الصحابية عائشة بنت أبـ



 010 كيف ميكن للِنْسوية اإلسالمية أن تكون جزًءا فّعاًلا يف الدراسات اإلسالمية؟

ه ال يكفي الّتهامه بعدم ه وصويل ولكّنأبـي طالب، يكفي الّتهام أبـي بكرة بأّن بنا
الثقة والنزاهة بنقل األحاديث النبوية. لكن سرعان ما اكتشفت املرنيسي يف إحدى 

ذف يف هتمة الزىن بكرة بالق اّتهم أبااب اخلّط اخلليفة عمر بن ّنأ موسوعات التراجم
 شعبة. ونتيجًة اليت وقعت على الصحابـي والشخصية السياسية القديرة املغرية بن

اخلّطاب الذي كان  لد بأمر من اخلليفة عمر بنأقام عليه حّد القذف فُج ،لذلك
)املرنيسي،  همون الناس جزاًفاذين يّتحريًصا على محاية كرامة العائلة وعلى القصاص لّل

باختصار، وكما تستنتج املرنيسي وحسب "علم الرجال" والفقه . (42: 0994
 املرأة السياسي. أبا بكرة غري ثقة يف نقله احلديث الذي ينتقص من حّق املالكي، فإّن

ردنا متابعة رأي علماء املسلمني املعاصرين يف هذا الشأن، نالحظ تطّوًرا يف أذا إو
حديث أبـي  ّنأالنظرة إىل مشاركة املرأة السياسية. فاإلسالمي حمّمد عمارة يشرح 

 ة فقط، وبرأيه، أّنمشاركة املرأة يف السياسة على صعيد الوالية العاّم بكرة يعمل ضّد
ه ة. لكّنالرجولة كشرط لإلمامة العظمى أو الوالية العاّم الفقهاء املسلمني أمجعوا على

ن تشارك يف السياسة أة، تستطيع املرأة ه عدا هذا االستثناء للوالية العاّميعود فيؤّكد أّن
ا هبة رؤوف عّزت، صاحبة أطروحة . أّم(80: 0993كّلها )عمارة،  على املستويات

الفقهاء املسلمني مل يصلوا إىل إمجاع  ّنأفترى  املرأة والعمل السياسي: رؤية إسالمية
ة الشرعية اليت ترتكز يف اخلالف بني الفقهاء يعود إىل اختالف األدّل ّنأعلى هذا األمر و

"املمانعة" بسبب  ـق باإلمجاع يتعّل ّنأذلك على آية القوامة يف النّص القرآين. والظاهر 
ة طة السياسية العليا ومصلحة األّمالصراع الذي قد تدخل به املرأة بني واجباهتا يف السل

قاعدة "سّد الذرائع" الفقهية اليت ال تبيح للمرأة عالوًة على وواجبات العائلة، هذا 
 (.0998)عّزت،  املسلمة الظهور العلين واالختالط بالرجال

نائلة سليني وتأويل النّص القرآني إلعادة النظر بالمسّلمات رابًعا: 
 كاإلرث )جامعة سوسة( الفقهية المّتصلة بالمرأة

النّص كائن حّي ينمو منّو قارئه ولذلك ُأفِلَت من قيود علم التفسري، 
وكّلما تأّخر الالحق عن فترة التأسيس أحّل عليه السؤال واحتار يف 
جواب يوّفق بني اإلشباع اإلمياين واإلقناع العقلي. ذلك هو مشغل 
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ليت فرضتها عليه التأويل، الذي رغم أصالته، نشأ رافًضا للرسوم ا
سة التفسري دون أن يكون مع ذلك ظاهرة فوضوية وعلًما بال مؤّس

 (.4: 8118)سليين،  مرجع
نائلة سليين أستاذة احلضارة اإلسالمية يف كّلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

( على دكتوراه الدولة حضارة -0981جبامعة سوسة، تونس. حصلت سليين )
( يف علم التفسري وعالقته بالفقه. ورأست وحدة حبث "التشريع يف 0992)

ان العربية كّلية األحوال الشخصية"، مقارنة لقوانني األحوال الشخصية يف البلد
اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة. شاركت باعتبارها عضوة يف الفريق املركزي 

ي"، برنامج ـحنو هنوض املرأة يف الوطن العرب"لتقرير التنمية اإلنسانية اخلامس 
. 8108حاد من أجل نساء تونس، عضوة باالّتهي حدة اإلمنائي. واألمم املّت

 ج التعليم الديين يف البالد التونسية.وسامهت يف نطاق إصالح مناه
إشراف حتت مع جمموعة من الباحثني  ،وقراءاته املصحفمنشوراهتا،  من أهّم

 بعد التونسية املرأةو ؛(8102أجزاء )مؤمنون بال حدود،  3 يف عبد اجمليد الشريف
 ًجامنوذ تونس العربـي: الوطن يف املواطنة على التربيةو؛ واحللول التحّديات: الثورة

ة منها "املشاركة السياسية للمرأة بتونس وعملية ت تقارير عّد(. أعّد8108 سليين،)
. تعمل 8103 عام املنتدى التونسي للمواطنة واملعهد الدويل للسالمضمن التصويت" 

نائلة سليين اليوم على إعادة النظر يف املسّلمات الفقهية املّتصلة باملرأة بدًءا من تعّدد 
هارة يف عالقتها باحليض، والطالق الثالث، واملواريث. وتعتمد والط ،الزوجات

 مّث الفقه مّث التفسري القرآن من بدًءا التارخيية عالقتها يف النصوص هبا تقارن منهجيًة
 .امُللِزم القرآين والنّص التأويلي الفقهي النّص بني الفاصلة املساحة لرسم

القرآين: قضايا األسرة  تارخيية التفسريطروحة نائلة سليين أيف كتاب/
تضع  (،8118)سليين،  النكاح والطالق والرضاعة واملواريث واختالف التفاسري:

مة غنية ودقيقة للتعريف باملصطلحات ومبنهجيتها ومبراجعها األصلية الدارسة مقّد
ن تناقش أس لطلبة الدراسات اإلسالمية ون تدرَّأهل أمة تستوالثانوية. وهذه املقّد

ومنهج املفّسر الفقيه يف قراءة القرآن الذي يتمّخض عمله  ،علم التفسري"يف ماّدة "
 للتشريع للهيئة االجتماعية ولتنظيم العالقات بني األفراد.



 012 ًءا فّعاًلا يف الدراسات اإلسالمية؟كيف ميكن للِنْسوية اإلسالمية أن تكون جز

ث عن داللة عمل املفّسر يف القدمي مزدوج الوظيفة: ُيحَد ّنأوفرضية سليين "
ويف موضوع  ."عمله من بنية اهليئة االجتماعية ويشتّق يتوقيفية لنّص كما أوح

التارخيية يقوم مشغل الدارسة على تعّقب األحكام الفقهية منذ نشأهتا يف النّص 
القرآين ومرافقتها يف رحلتها الطويلة اليت قطعتها يف "الفكر اإلسالمي". أي اخللفية 

هت ذهن املفّسر يف تعامله مع األحكام، التارخيية جبميع معطياهتا الثقافية اليت وّج
أ وتفهم تلك املسافة الفاصلة بني أصل احلكم "كما نزل" والشكل وهي بذلك تقر

مبعىن  ،"النهائي" الذي بلغه احلكم. أي التارخيية هي نتاج ما يبلغه الفقيه من حكم
 .(9: 8118)سليين،  تارخيية التفسري تطرح إشكالية فهم النّص القرآين ّنإآخر 

ة تارخيية آيات الوصّيهنا تفتح األستاذة سليين باب النقاش حول مسألة "
 "حتسني وضع املرأة مشروط بإعادة النظر يف املواريث" والفرائض )اإلرث(" وتزعم أّن

. والسؤال الشائك يف قضية املواريث بالنسبة إىل سليين هو: ما هي (8108)سليين، 
إىل أصل  املسألة اليت رّكز عليها القرآن دون غريها؟ الفرائض أم الوصّية؟ وهذا الرّد

 عترب سليين تأويلية بامتياز.لتنزيل يف القضية هنا هو يف صميم التأويل، وُتا
رد قبل آية توزيع الفرائض )علم ية" "الوصّيمفرد  ّنأوقد قرأت سليين 

ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَمْوُت ِإن ﴿اإلرث(، كما ورد يف سورة البقرة: 
)سورة  ﴾اْلُمتَِّقنَي َعَلى َحقًّا ۖ  ْلَواِلَدْيِن َواْلَأْقَرِبنَي ِباْلَمْعُروِفَتَرَك َخْيًرا اْلَوِصيَُّة ِل

ُيوِصيُكُم اللَُّه ِفي َأْواَلِدُكْم، ِللذََّكِر ِمْثُل َحظِّ ﴿وسورة النساء  (،028: 8البقرة، 
َك، َوِإْن َكاَنْت َواِحَدًة َفَلَها اْلُأْنَثَيْيِن، َفِإْن ُكنَّ ِنَساًء َفْوَق اْثَنَتْيِن َفَلُهنَّ ُثُلَثا َما َتَر

النِّْصُف، َوِلَأَبَوْيِه ِلُكلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس ِممَّا َتَرَك ِإْن َكاَن َلُه َوَلٌد، َفِإْن َلْم َيُكْن 
ُدُس، ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة َلُه َوَلٌد َوَوِرَثُه َأَبَواُه َفِلُأمِِّه الثُُّلُث، َفِإْن َكاَن َلُه ِإْخَوٌة َفِلُأمِِّه السُّ

ُيوِصي ِبَها َأْو َدْيٍن، آَباُؤُكْم َوَأْبَناُؤُكْم اَل َتْدُروَن َأيُُّهْم َأْقَرُب َلُكْم َنْفًعا، َفِريَضًة ِمَن 
 (.08-00: 3)سورة النساء،  ﴾اللَِّه، ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِليًما َحِكيًما

ِمْن ﴿ليه اآلية وهو إتعود  أساٍس بشرٍط فرض من الفرائض مرهوٌن كّل إًذا "إّن
ة ينفي ما سبق بيانه من وجود الوصّي ومعناه أّن ﴾َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوِصي ِبَها َأْو َدْيٍن

فرائض. لذلك حتّمل سليين ما ورد من فرائض )توزيع يف اإلرث( "على سبيل 
 .(8: 8108)سليين،  الذكر ال احلصر واإللزام"
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لفرائض أحكام عاّمة صاحلة لكّل زمان ومكان؟ أم هي وعندما تتساءل: هل ا
ال غري؟ جتيب: "األصل هو   أجوبة حلاالت خاّصة عاشها املسلمون زمن الرسول

الوصّية ال غري... فالتشريع للوصّية أصاًل يف املرياث حيّل مشاكل مّجة منها: حّرية املرِء 
 ، بنًتا أو أخًتا..."املطلقة يف توزيع ملكه كما يشاء، امرأة كانت أو رجاًل

وهذا يضّر باألعراف اليت نشأت عليها اجملتمعات والبنية االجتماعية اليت 
ة" من ه نسخ عبارة "الوصّيترتسم إليها. فهي تنقد حديث "ال وصّية لوارث" ألّن

ي اآلية الوارد ذكرها قبل آيات الفرائض )املواريث(. وتستند يف نقدها على تقّص
وبوادره ظهرت  صحيح مسلموروده: "فهو حديث مغّيب يف أثر احلديث وتاريخ 

حوشب  أمحد عن شهر بن (، ورواه مفّصاًل أمحد بنـه4قرن المع الشافعي )
خارجة، "ليس لوارث وصّية". والعسقالين ال يقبل رواية  الذي مسعه عن عمرو بن

عن ذكر  - ث املشهورالفقيه واحملّد - حوشب، وسكت الطربي شهر بن
ة إىل ما بعد القرن اخلامس وتتابع كيف تواصل اجلدل حول الوصّي. "احلديث

بعد ذلك على شكل: "ال وصّية لوارث..." و"ال وصّية إاّل يف  اهلجري ليستقّر
اخلوف من مقاربة املواريث مل يكن موجوًدا لدى  الثلث". مّث تكتشف الدارسة أّن

اث اجلّد من احلفيد، اخلطاب مري مت مثااًل على ذلك فرض عمر بنالقدماء، وقّد
 وكان غري موجود.

تنتقد سليين اجتهادات األوائل اليت كانت برأيها تكريًسا للطبقية االجتماعية  ًذاإ
وللعنف املشرعن الذي ظّلت املرأة تعاين منه. فقد رأى الفقهاء أّن تشريك القرآن املرأة 

ماية مبدأ "القوامة" مع الرجل يف املرياث تقليٌص لقوامة الرجل عليها، وقد أوجدوا حل
ية املرأة، نذكر منها مسألة "والية األب على ابنته" مجلة من احللول الفقهية حتّد من حّر

اليت تعترب والية مطلقة. وتعود إىل حمور النقاش حول الوصّية اليت برأيها عمل هبا 
 لون، لتدعيم مكانة الرجل على حساب املرأة. تقول:األّو

ملرأة يف اجملتمعات اإلسالمية مسألة يف غاية احلديث عن مكانة ا إّن
النضال طويل والطريق حمفوفة بالعقبات. لذلك أدعو إىل  التعقيد، وإّن

ي كّبلنا أنفسنا هبا، بأن نتحّلى جبرأة يخرق هذه الصورة الظالمية اليت برأ
مراجعة النصوص القدمية. وحان الوقت أن حنّول وجهة نضالنا إىل 
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وص، وتلك هي الثورة احلقيقية، هبا تتحّرر املرأة إحداث ثورة يف النص
 .وهبا تتحرر الشعوب العربية

خلفية اإلشكالية التارخيية هلذا التفسري حول املرياث، والذي تكشف عنه  إّن
، الشيخ هالل هوتفسري ية يف بريوتسليين، وبشرح الفقيه يف احملاكم الشرعية السّن

الوصية بدل اإلرث، ويف بداية التشريع اإلسالمي ه قبل اإلسالم كانت اليايف، هو أّن
ا يف خامتة التشريع اإلسالمي ّمأ(، 021: 8، كانت الوصية إلزامية )سورة البقرة

فأصبحت هناك فرائض ومواريث والوصية اختيارية. وآيات النساء يف املواريث 
ادي ها متواترة واحلديث "ال وصية لوارث" هو آحوالوصية هي قطعية الثبوت ألّن

ظّني الثبوت. فكيف يكون حديث آحاد ظّني الثبوت ناسًخا آليات متواترة 
احلديث ميكن أن يكون  الصحابة والتابعني أمجعوا أّن وقطعية الثبوت؟ اجلواب "إّن

ناسًخا إذا كان قطعي الثبوت وإمجاع الصحابة والتابعني هو حّجة قطعية. فكان 
 يايف كالمه قائاًل: هكذا فهم الفقهاء األمر.وينهي الفقيه ال". قطعيٌّ ناِسًخا لقطعي

جند يف دراسة املواريث يف الفصل األخري من أطروحة سليين عن تارخيية 
القاعدة واملبدأ عند  مّجة منها اشتغاهلا على املفّسرين الفقهاء، ألّن التفاسري فوائَد

ا، كما فعلت الفقهاء أن ال تؤخذ األحكام من كتب التفسري ما مل يكن املفّسر فقيًه
للقاضي أبـي بكر ابن  أحكام القرآنسليين، فكانت تفاسريها يف أكثرها من 

م( الذي استند إىل جانب أّمهات املصّنفات املالكية إىل 0032 تالعربـي )
)موقفه ثابت يف نقد الشافعية(  املوّطأما شروح فات تالمذة مالك وال سّيمصّن

م( ومصّنفات املذاهب 0874 تبـي )لألنصاري القرطاجلامع ألحكام القرآن و
 الفقهية األربعة مجيعها هي مصادر القرطبـي يف حتليل األحكام الفقهية.

ة اليت لقد اهتّمت سليين "باجملال التطبيقي يف االقتراب من املشاغل الفعلية اهلاّم
 ،سليينحّركت عمل التفسري، فهي تنزل بالنظريات إىل مستوى التجربة النّصّية" )

(. وحبثها يف تارخيية التفسري، واستقراء ما يناسب طبيعة النصوص 48 :8118
القدمية يتلّخص يف جانبني يف رأيها: نسبية احلقيقة التارخيية واندراجها يف مسار 

وتأّثر الظاهرة الفقهية بأحوال اجملتمعات فتنشأ األحكام من مشغل ، تارخيي أعّم
 .ثقايّف يكفل هلا البقاء وعمل االجتماع هبا
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 الديناميكية بين" ةتأويليال ة"النسوية اإلسالمي ـل الفكرية زاتالميّ : الخاتمة
 واإلشكالية

 الدراسات يف تنتظم اليت"اجلندر"  دراسات مع ملراجعة البدايةإىل  عودة -0
 ال حّيًزا وتأخذ املنصرم القرن تسعينات منذ حدة،املّت الواليات يف اجلامعية النسائية

 ةالصّحإىل  التنمية من عةمتنّو علمية ميادين مع تتقاطع خطابات يف عنه غفلُي
ومقارنة هبذا الدمج بني الدراسات  (8113)عّبود،  واإلنسانية االجتماعية والعلوم

نا ال جند دراسات اجلندر املنتظمة يف اجلامعات العربية على ّنإالنسائية و"اجلندر"، ف
والسودان ولبنان واألردن وتونس مستوى الدراسات العليا يف فلسطني ومصر 

ل جتربة ليلى أمحد سة. لذلك متّثواليمن تتقاطع مع الدراسات اإلسالمية فكًرا ومؤّس
ر الدراسات ص لتطّوجديرة بالتفّح يف التعليم يف كّلية الالهوت يف هارفرد صورًة

اإلسالمية وانفتاحها على الدراسات النسائية واجلندر. وقد استنفدت ليلى أمحد 
 خذًة( مّت0998) املرأة واجلندر يف اإلسالمعشر سنوات من البحث إلجناز عملها 

ن يرتكز أأولوية البحث حول املرأة املسلمة "من حيث موقعها يف التاريخ ال بّد 
)أمحد،  ع"وتنّو ٍرعلى اخلطابات حوهلا، وما تشتمل عليه هذه اخلطابات من تغّي

0999 :08.) 
رت مقاصد قد حّر القرآن يف النسائية للنماذج طاملراب أمساء قراءة ّنإ -8

هي القراءة األكثر إنسانية جملموعة النساء  تاخلطاب من الغموض وأصبح
أعادت املرابط االعتبار إىل النموذجي  فقداملرابط.  املسلمات اللوايت ختاطبهّن

النسيان. ويف  النسائي املثايل، هذا النموذجي املخفي الذي كان قد وضع طّي
معها  تّميالقراءة التحّررية مسامهة يف جتديد الفكر اإلسالمي، والتفكري فيه بصورة 

قتلت فيه  وأ "التفريق بني الرسالة القرآنية وبني التأويالت اليت أّدت إىل حتّجر النّص
فاهلدف يف السياق املقاصدي للفهم  (.81: 8117)املرابط،  روح احلوار"

د املرابط "قضية حترير املرأة على ضوء املبادئ اإلسالمية الكّلية ؤّكوالقراءة، كما ت
و الالمساواة بني الرجال أة لرفع التمييز ملن يؤمن بالعدل اإلهلي والضرورة امللّح

 (.80: 8117)املرابط، والنساء" 
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وقد تزامن تأسيس مركز الدراسات والبحوث يف القضايا النسائية يف اإلسالم 
 القرآنّمدية للعلماء أصاًل مع توقيع كتاب مديرة املركز أمساء املرابط بالرابطة احمل

يدّل على اعتراف  امّم العربية، اللغةإىل  ترمجته يف (8101) رللتحّر قراءة.. والنساء
مها النساء، وأمّهية قضاياها. ونظرة سة الدينية الرمسية بأمّهية املعرفة اليت تقّداملؤّس

طلعنا على االنسجام بني أهدافه وبني ما تس (0)بالرابطة أّولية إىل صفحة املركز
 (8):ليه "النسوية اإلسالمية"إ

إًذا إّن قراءة النّص القرآين من منظور ِنْسوي إسالمي قد خلق ديناميكية 
حقيقية من أجل حتّرر نسائي وأثبت قدرة املؤّسسة الدينية الرمسية على اإلصالح من 

تحّررية والفهم اجلديد يساعدان املرأة على استقالهلا الداخل. وهذه القراءة ال
                                                 

(0) http://www.annisae.ma/Article.aspx?C=5583 
 بناء املفاهيم واملصطلحات املفتاحيـة يف ظـلّ  فقد جاءت فكرة تأسيس املركز يف إطار إعادة  (8)

بقضية املرأة وغريها، بشكل متنام حنو  مراهتالرؤية القرآنية الكّلية، وإعادة بناء ثقافة الناس وتصّو
فالعالقة بني املرأة والرجل فيما هو معلوم لدينا من الرؤية القرآنية هي عالقة مسـاواة   الصواب.

 سق وميتـدّ يف إطار وحدة اخللق، ومن خالل هذه الوحدة يّت يف احلقوق وتكامل يف الواجبات
 ق العمران، ويف غياب استكمال عناصر هذه الرؤية القرآنية املبصرة يتّمالوجود اإلنساين ويتحّق

إىل واقعنا  ما استثين، وامتّد عرب التاريخ إاّل - لألسف - تعطيل كثري من األدوار، وهذا ما وقع
ل بدون ها ستشّكعادة النظر وبناء هذه الرؤية الكّلية باألمر اهَليِّن، ولكّنلن تكون إذن إ املعاصر.

ا ال ميكن جتاوزه إذا أردنا اخلوض يف هذا العمل اإلصـالحي للفكـر اإلسـالمي    منطلًق شّك
 ص أهداف املركز:من منبع النصوص الشرعية. وتلّخ املستمّد

يام مبقاربة مشولية هلا يف النصوص الدينية مراجعة التراث اإلسالمي خبصوص قضايا املرأة والق - 
 ويف الواقع املعيش.

 الفراغ العلمي والبحثي يف قضايا النساء يف اإلسالم. سّد - 
 إشاعة خطاب علمي هادئ ورصني حول القضايا النسائية يف اإلسالم. - 
 وفق مقتضياته.رية من خالل نصوص الوحي وإعادة صياغتها ص يف القراءات التحّرالنظر املتفّح - 
يف الواقع  مواجتهاداهت موتطبيقاهت الفقهاء كشف اخللط الذي وقع بني نصوص الوحي وأفهام - 

 التارخيي مبختلف متظهراته.
جتديد منظور اإلسالم للمرأة على مستوى اجتهادات خمتلف املذاهب الفقهية اإلسالمية مـن   - 

 جهة ثانية.
 الت االجتماعية.يف ضوء التحّو وتقييمها مبوضوع املرأةقة رصد األفكار واملفاهيم املتعّل - 
ع الثقايف والتارخيي واالجتماعي للنساء يف العامل اإلسالمي، والسعي إىل إحداث إظهار التنّو - 

 التعارف بني خمتلف هذه الصيغ يف ضوء مقتضيات الوحي.
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احلقيقي وهويتها اإلسالمية األصيلة فيما خيّص حقوقها ومسؤولياهتا. والنظر إليها 
بوصفها شريًكا فّعااًل يف مشروع املرأة واإلصالح والذي بادرت به املغرب منذ 

 (0)، وُينتظر أن تبادر به بلدان عربية أخرى.8113
 تأويله وإعادة فهمه بعد" امرأة أمرهم واوّل قوٌم يفلح"مل  احلديث نّص جتاوز -4
للسوسيولوغيا الرائدة فاطمة  يعود، "والتعديل اجلرح"علم  إسالمية نقدية مبنهجية
سوي أكادمييًّا واجتماعيًّا وإنسانيًّا يف املغرب الفضل بتأسيس الفكر النِّ . وهلااملرنيسي
بأعماهلا الرائدة باخلوض يف التراث الفكري اإلسالمي، وتنزيله زت املرنيسي حيث متّي

هتا املنهجية تقاطع علم على أرض الواقع للحياة احلقوقية للنساء باملغرب. وبعّد
 العلوم إدماج ديناميكية تقع وهناجتماع الرصني مع الدراسات الفكرية اإلسالمية، اال

. هذا التقاطع يف امليادين العلمية سالميةاإل الدراسات مناهج يف واالجتماعية اإلنسانية
أعطى اجلرأة والشجاعة للكثري من طاّلهبا وطالباهتا إلقامة ورش عمل بإشراف املرنيسي 

 .(0998)بناين ومعادي،  إصراًرا على مطالب النساء وتطلعاهتّن
فقد مجعت املرنيسي بني فهم النّص الديين املؤّسس للمفاهيم اليت فرضت 

فقيه وبني واقع األسرة املغربية من خالل الدراسات امليدانية. نفسها على ال
وخرجت بقناعة "أّن املبدأ الرئيسي الذي ترتكز عليه األسرة املسلمة هو هيمنة 
الذكور، واملنع املنّظم للمبادرة النسائية وحلّق املرأة يف تقرير مصريها" وهذا بالذات 

يسي حني سّلطت الضوء على القضايا دليل آخر على املواجهة اليت قامت هبا املرن
النسائية باملغرب بني النّص الديين والواقع االجتماعي قبل أن يبدأ مشروع اإلصالح 

 "النسوية اإلسالمية". الديين الرمسي باملغرب وقبل أن نسمع بـ
ْسوية "النِّ ارتّي خارج نإو - سليين نائلة تعمل نفسه السياق ويف -3

مة الوحيدة بني هذه اجملموعة فهي التأويلية بامتياز، والعاِل - عنها املعلن" اإلسالمية
ْسويات املسلمات اليت جاءت من دراسات احلضارة اإلسالمية وتكتب من النِّ

للخطاب  منهج سليين التفكيكييصف  البعض ّنرغم أأعماهلا باللغة العربية. و
                                                 

 التجربة املغربية واخليـارات  انظر أعمال ندوة "مكتسبات املرأة التشريعية والسياسية: قراءة يف (0)
(، بقيـد  8107نـوفمرب،   84-88املمكنة للمسار اللبناين" يف اجلامعة األمريكية يف بريوت )

 اإلعداد للنشر.
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الفقهية املشتّقة من خاّصة فيما يتعّلق باألمور  - باملنحرف يف أدبيات التفسري
 الفقه وجمموعةيقع يف صميم جتديد الفكر اإلسالمي  اشتغاهلا فإّن - القرآن

السجاالت الساخنة اليومية حول حقوق املرأة يف  وراءوهذا هو السبب  التقليدي،
 .(04: 8102)السّيد،  اإلرث يف تونس

 :ىلإ" التأويلية اإلسالميةْسوية "النِّ ديناميكية تعود
ز عملية القراءة والفهم والتأويل هلذه النصوص املرجعية القرآنية اليت تعزي -

"تقّر باملساواة الكاملة املبنية على مبدأ التماثل يف املعايري على املستوى 
(، وعلى 8104اإلنساين والعقيدي بني النساء والرجال" )صاحل، 

لبية املستوى االجتماعي )التشريعات( قد تكشف أثر ثقافة املفّسر الس
 على معىن النّص الذي ميتاز بروح التغيري وتطّور الرسالة.

امتالك القدرة على تنزيل هذه القراءات على أرض الواقع السياسي  -
واالجتماعي، حني تكشف عن أخطاء القراءات التقليدية الذكورية 
للنصوص الدينية، وعدم مشروعية استبعاد النساء من اجملاالت الدينية 

فضاء الدميقراطية. هؤالء النِّْسويات املسلمات اللوايت جيتهدن  والعاّمة ومن
يف قراءة التاريخ اإلسالمي والنصوص الدينية من قرآن وحديث، واليت 
أساء املفّسرون إىل املرأة بتفسريهم املتحّيز ضّدها، إلعادة تأويلها جتانًسا 

نسوية مع النّص أو جتاوًزا له، يقّدمن معرفة "من منظور كوهنا ليست 
مذهبية بل من منظور كوهنا نسوية معرفية إلعادة القراءة والفهم 

 والتأويل".

 كما والتأويلية، منها اإلصالحية" اإلسالمية"النسوية  يف الكربى اإلشكالية
د أماين وكما تؤّك - ة بذلكوهي حمّق - (8104)علي،  علي مصطفى هند تزعم

، حتتاج (01: 8104)صاحل،  تةمشّت هي جهوٌدا بل اًرا فكريًّعّد تّيال ُت هاّنأصاحل، 
رات املسلمات لتصبح مدرسة يف جتديد إىل التراكم والرصد والتشبيك بني املفّك

داء املنظومة الفقهية التقليدية املسؤولة عن الفكر اإلسالمي والنقد من الداخل أل
 العالقة بني الرجل واملرأة يف األسرة واجملتمع واحلياة.
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 الفصل التاسع

 الفقه اإلسالمي في األدب:
 أهّمية اإلجراءات القضائية في كتاب 

 للتنوخي ةالفرج بعد الشدّ 
 راب وبالل األرفه لي انتصار

 (1)مقّدمةال
عكسية، ما هو دور األدب ما هو دور الفقه اإلسالمي يف األدب؟ وبطريقة 

يف الفقه اإلسالمي؟ ينطلق هذا البحث لإلجابة عن هذين السؤالني البالغي 
من خالل  - واللذين عادًة ما يظهران يف األوساط التأويلية للفقه واألدب - األمّهية

اإلحالة ألحد أهّم القّصاص يف التاريخ اإلسالمي املبّكر. كان أبو علّي امُلَحسِّن 
م( أديًبا وقاضًيا يف الوقت نفسه، وقد أدىل بدلوه يف 993هـ/423)ت  التنوخي

جماَلي األدب والفقه، ولكن بأساليب وطرق غري متوقَّعة. إذ مل تتناول قصصه مثاًل 
املوضوعات األدبية يف الفقه، ومل تكن قصًصا متثيلية لوقائع متخّيلة، كما كان احلال 

 وهي (،Lee, 1960) بريًئا طائًرا تقتل أن روايته يف (Harper Lee) مع هاربر يل
 اليت البطولية لشخصيتها عرضت احلديث األمريكي األدب يف عالمًة صارت رواية
 فيتش آتيكوس احملامي ببطلها( بعد فيما شّك موضعإىل  حتّوهلا مع) متّثلت

(Atticus Fitch) واجلنائية العرقية العدالة قبيل من جوهرية ملوضوعات ومعاجلته 
                                                 

 Rabb and) باإلجنليزيـة  منها أّولية نسخة ُنشرت وقد كّيايل، عالء العربيةإىل  املقالة هذه نقل (0)

Orfali, 2019.) 

 األدبفي مي اإلسالالفقه 
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(Lee, 2015.)(0) ذات  دنيوية موضوعات بعرض اهتّمت التنوخي قصص ولكّن
من قبيل التّجار املشاكسني واملتقاضني اجلشعني والغرية  أدبية، بصيغة قانونية جذور

قّدمت هذه القصص آنذاك دروًسا أخالقية من ويف احملاكم الشرعية والسلطانية. 
األدب اخليايل. وكان الشكل األدبـي الذي زماهنا وحميطها، متاًما كما ُيتوّقع من 

وقد تفّوق  اسُتخدم لنقل الدروس األخالقية يف العصر الوسيط يف بغداد هو السرد،
نقلت هذه القصص يف الوقت والتنوخي بعرضه لتلك الدروس يف خمتاراته األدبية. 

 َرضيةَعنفسه دروًسا هاّمة عن الفقه، أو التصّور الشائع له آنذاك من خالل ُنقول 
. وألّن استحضاره لإلجراءات يف احملاكم كان َعَرضيًّا يف سياق القضائية لإلجراءات

السرد، تشّكل هذه القصص والتمثيالت ماّدة للمؤّرخني يستطيعون توظيفها يف 
استكمال القصص والتقارير املختصرة والتعليمية حول اإلجراءات القضائية الواردة 

 اإلسالمي املبّكر. يف املصادر التقليدية للفقه

وقد صّنف أدباء اجملتمعات العربية اإلسالمية يف العصور الوسطى كتب 
 ما فغالًبا األدب مصطلح أمَّا. لألدب عملية ممارسةباعتبارها املختارات األدبية 

 (8).الداللية خصوصيته عن تبعده الترمجة هذه أّن غري ،”literature“ ـب ُيترَجم
بية ُتنخل وتصّفى باستمرار عرب شبكات رمسية أو شبه لقد كانت األعمال األد

                                                 

 السـابقة  القضـائية  اإلجراءات مع التعامل يف ومصداقيته اخليالية الرواية هذه بطل عن وللمزيد (0)
 (.Kennedy, 2015ر مراجعة كينيدي )انظ بالواقع، اإلجراءات هذه واّتصال

( Monroe Freedman) فريدمان مونرو القانون ألستاذ 0998 بتاريخ مقاٍلإىل  هنا واإلشارة 
والذي ينتقد التناول اإلجيابـي لألعمال الروائية األدبية ذات الطابع اإلجرائي القضائي 

 (.Kakutani, 2015; Garber, 2015)انظر أيًضا:  حقيقيني حمامني متّثلباعتبارها 
للمزيد عن مصطلح األدب، انظر الفصل األّول واملصادر املذكورة يف هوامشه مـن كتـاب    (8)

 (.Orfali, 2016)يل  األرفه
 يف(: "Jaakko Hämeen-Anttilaأنتـيال )  - هـامني  يـاكو  مالحظات أيًضا انظر وللتوسُّع 

سياقات هذه املعاين األخالقية واملهنية واألدبية، ال يقتصر مصطلح األدب علـى اإلشـارة إىل   
 احلكمـة  وضع على وقدرته األديب وإرادة املثالية السلوكياتإىل  ولكن( literature) األدب
علـى  ( literary adab) باألدب ُيصطلح كما. التنفيذ موضع األدب كتب يف املنتشرة النظرية

قدرة اإلنسان املثّقف على اقتباس ماّدته بالشكل املناسـب. وهتّيـئ السـياقات االجتماعيـة     
 .(.Hämeen-Anttila, n.d) "اأديًب واالستخداُم املناسب لألدب اإلنساَن ليكون



 011 الفقه اإلسالمي يف األدب

رمسية من املثّقفني الذين نشطوا إىل جانب املدارس التعليمية الرمسية. ورسم األديب 
حقواًل  - تشكيلها يف اخنرط أو أدبية أعمااًل قّدم الذي املاهر املثّقف وهو - آنذاك

َير، لعلم الكالم للتاريخ والسِّمعرفية خمتلفة يّتسع نطاقها للشعر وعلوم النحو، 
والفلسفة، للتصّوف وعلوم القرآن، هذا إىل جانب الفقه، غري أّن دارسي األدب 
اليوم ال ُيوُلون الفقه حّقه من االهتمام والدرس. فقد ترك هؤالء األدباء مدّونات 
ضخمة تضّم تعليقات اجتماعية على روابط معّقدة بني خواطر فكرية وأخرى دينية 

مثالية(، وكذلك بني عالقات اجتماعية وأخرى سياسية يف اجملتمعات اإلسالمية  )أو
املبّكرة. وقد تعامل األديب مع هذه املوضوعات بصفته كاتًبا هلا وفيها، وناقًدا يف 

 الوقت نفسه.
وتّتصل بعض هذه اخلواطر الدينية والعالقات املؤّسساتية بالوظيفة االجتماعية 

جراءات القضائية، وبالقضاة الذين أسهموا يف إنتاج االثنني. للفقه اإلسالمي، وباإل
وعلى الرغم من قّلة األعمال اليت تدرس هذا األمر بشكل كاٍف، فإّنه ميكننا التنّبه 

ىل وجود أنواع أدبية خمتلفة اختّصت بالقضاء والقضاة. وقد سّجلت كلٌّ من إ
 - القضائية املرجعية ملصّنفاتوا - القضاة أخباراملسّماة  - مصّنفات ِسَير القضاة

مناذج عن اإلجراءات القضائية وآداب  - القاضي أدب عنوان حتت جتندر اليت
 وبالرغم (0)احملاكم اليت كان على القضاة مراعاهتا بينما كانوا هم أنفسهم مصدرها.

                                                 

 األعمـال  يف جنـده  الـذي  - "القاضي أدب" بـ األدبـي املوسوم النوع: الكتابات هذه تتضّمن (0)
وأخبار القضاة املتضّمنة يف كتب طبقات الفقهـاء أو   ،- بذاهتا قائمة أعمال يف كما املبّكرة الفقهية

غريها من كتب الطبقات والسري والتراجم اليت تتضّمن تراجم لفقهاء أو قضاة، أو كتـب األمـايل   
ثية واإلمامية واليت غالًبا ما تتضّمن أقوااًل منسوبة إىل قضاة أو أسئلة فقهية )خاّصـة يف التـراث   احلدي

الشيعي اإلمامي(، وكتب التاريخ واليت تتضّمن تقارير عن قضايا فقهية حمورّية وأخرى كانت حمـّل  
املؤّلفات األدبية اليت نزاع وتشتمل على أخبار القضاة أو تدور يف قاعات احملاكم، وأخرًيا وليس آخًرا 

تسّجل حياة القضاة والقضايا اليت حيكمون هبا، كالقصص الثالث اليت ينقلها التنـوخي وندرسـها   
بدورنا يف هذا البحث. غري أّن الدراسات احلديثة امُلهتّمة هبذه األنواع األدبية تكاد تكون معدومـة،  

ني حول القضاة يف التاريخ القضائي اإلسـالمي  ومن املفيد يف هذا السياق اإلحالة إىل دراستني متهيديت
 (.Masud, 2008; Tillier and Bianquis, 2010) بأخبارهم املعنية واملصادر املبّكر

كتابـي  ني عن هذه املؤلَّفات والقضاة الوارد ذكرهم فيها، انظرتعلى دراستني رائد ولالّطالع 
 (.Tillier, 2017; Idem, 2009تيلييه )
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من وجود قواسم مشتركة ملفهوم األدب بني األعمال األدبية واآلداب القضائية، 
 ولكّن (..Masud, n.d)اسات اليوم تفصل متاًما بني هذين النوعني فإّن الدر
 .اليوم عليه احلال هو ما خالف على التنوخي أدب يف منفصلني غري املفهومني

ويشّكل األدب نافذًة على بعض القضايا احلياتية اليومية يف أوائل العصر 
وهي إن ُدّونت فبشكل اإلسالمي، تلك القضايا اليت نادًرا ما ُتدّون يف املصادر، 

متناثر، وانتقائي، وغري منهجي. ويسعى مؤّرخو الفقه واألدب على حدٍّ سواء إىل 
التعّرف على حياة املسلمني اليومية وجتارهبم يف األسواق واملساجد وكيفية 
معاجلتهم للخصومات والنزاعات، يف البالطات السلطانية واحملاكم القضائية. ويقّدم 

ييليًّا لذلك العامل "الواقعي"، حّتى وإن كانت هذه الواقعية غري األدب منظوًرا خت
وهو سبيلنا للتعّرف على االستثنائي والغريب  - ويعمل األدب (0)قابلة لإلثبات.

كعدسٍة ننظر من خالهلا إىل مناذج من حياة الناس العادّية. وعلى الرغم  - آنذاك
شر على نقل أكثر األحداث من أّن مؤّلفي هذه السرديات قد عملوا بشكل مبا

إثارًة واستحقاًقا للحفظ، فإّننا نبدأ هذا البحث بفرضية أّن األدب ال يستطيع إاّل أن 
 يعكس مشاهد عادية من خالفات ونزاعات استثنائية.

ونسّلط الضوء يف هذا البحث على بعض مالمح الفقه اإلسالمي واإلجراءات 
ت التنوخي األدبية، وهو أديب تقاطعت يف القضائية اليت تظهر َعَرضيًّا يف مؤّلفا

أعماله خيوط األدب خبيوط الفقه يف جمتمع إسالمي مبّكر. وسنختار من أعماله 
وهو كتاب خمتارات أدبية وضعه مؤّلفه يف بغداد، لننظر يف  ،ةالشّد بعد الفرج

 م.01هـ/3قضايا تعود للقرن 
مشاهد  - ا يف الغالبعرًض - ويقترح هذا البحث أّن املصادر األدبية تسّجل

تسّلط الضوء على مفاهيم وأفكار منتشرة حيال اإلجراءات القضائية. كما أّن قيمة 
هذه اإلشارات الَعَرضية عند املعنّيني بالفقه املذكورين يف تلك القصص معاكسة 
لقيمتها يف أذهان أصحاب الفكر القضائي اليوم. وقد كانت تلك اإلشارات 

ط القضايا، وراسخة إىل حّد اكتفاء املؤّلف مبجّرد ذكرها ثانوية، ومتعّلقة مبحي
                                                 

 ,Mottahedeh، انظـر: ) التاريخ وعلم اإلسالمي التاريخ يف الترجيح استخدام حول وللمزيد (0)

1980: 53 and passim.) 
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بشكل عابر. هذه املمّيزات بالضبط هي اليت جتعل من املصادر األدبية مالحق مفيدة 
ملصادر تقليدية للتاريخ التشريعي اإلسالمي املبّكر، خصوًصا ألّي دارٍس مهتمٍّ بفهم 

 (0)فقه اإلسالمي ووظيفته وتطّوره.اإلجراءات القضائية اإلسالمية وعالقتها ببناء ال
بشكل أكثر تفصياًل،  الفرج بعد الشّدةونقّدم فيما يلي للتنوخي وكتابه 

لنسرد بعد ذلك عّينات قصصية من مذّكرات التنوخي اليت تعود لبغداد يف القرن 
م. مّث حنّلل كالًّ من هذه العّينات من باب اإلجراءات القضائية اليت 01هـ/3

جاءت فيها، وننتهي إىل تقدمي خالصة خبصوص الدور املركزي الذي أّدته 
نافذة لنا باعتبارها ت َعَرضيًّا يف األعمال األدبية، اإلجراءات القضائية، كما ظهر

 على الفقه اإلسالمي املبّكر.

 الفرج بعد الشّدةالقاضي التنوخي وُمصنَّفه أّواًل: 

عالوة على تصنيفه للمختارات األدبية، عمل أبو علّي امُلَحسِّن التنوخي قاضًيا يف 
القضاة واألدباء. وهو ينحدر من  بغداد زمن العّباسيني وكان ذائع الصيت بني أقرانه

أو املذهب الكالمي العقالين يف  - عائلة اشتهرت بقضاهتا الذين دانوا باالعتزال
وكان هو أيًضا من أتباع هذا املذهب الكالمي، األمر الذي انعكس يف  (8)- اإلسالم

كتابات التنوخي أعماله األدبية. إذ ترتبط األعمال األدبية دوًما هبوية مؤلِّفيها وُمُثلهم، و
(. وقد Khalifa, 2010تعّمدت هي األخرى تضمني بعض األفكار الدينية واألخالقية )

( على استنباط بعض املوضوعات املرتبطة باالعتزال Julia Brayعملت جوليا براي )
(. كما درس فلوريان سوبريوج Bray, 2004من مصّنفات التنوخي األدبية )

                                                 

 الدراسات من عدًدا جيمع جمّلد مؤّخًرا صدر وقد. فيه املسامهةإىل  نسعى الذي املشروع هو هذا (0)
 (.Rabb and Balbale, 2017) املوضوع هذا حول

كتابًة حول قضاة املسلمني املتقّدمني يف العراق هو ماثيو تيلييه. انظـر  كما أّن أكثر الدارسني  
 ,Tillierوأعماله األخرى ) أعاله؛ إليه أحلنا الذي L’invention du cadi عمله ةخاّص بصورة

2004; Idem, 2009a: 49; Idem, 2009b; Idem, 2010-2011.) 
 (.Tillier, 2011a; Idem, 2011b)على سبيل املثال:  مصر قضاة عن هتليي كتب وقد 

(، Bray, 2008) انظر أسانيده، تناولت دراسة على ولالّطالع التنوخي عائلة حول وللمزيد (8)
 (.Idem, 1998) أيًضا وانظر
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(Florian Sobierojبعض حكاي ) ا التنوخي املناهضة للتصّوف واملتعّلقة مبتصّوفة
(. غري أّن ألعمال Sobieroj, 1999: 68-92, especially 77ffبغداد وسواها )

 (0)التنوخي مصادرها وأصوهلا اليت اقُتطفت منها وهلا أيًضا تأثري ورؤية خاّصة هبا.
وبالّتايل بداًل من تصنيف مؤّلفات ختتّص بالكالم أو الفقه، تقدِّم هذه املصّنفات 

رؤية وخربة غنّيتني يف الفقه  اذ (8)،باعتباره أديًبا وكاتًبا وناقًدا أدبيًّامؤلَِّفها التنوخي 
 واإلجراءات القضائية يف زمانه.

. أّما فرج بعد الشّدةالو ِنْشوار احملاضرةومن أشهر مؤلَّفات التنوخي كتابان: 
، فهو جمموعة من احلكايات والنوادر عن كبار موّظفي الدولة. نشوار احملاضرة

وخيرب املؤّلف أّنه صّنفه عن طريق روايات شفهية من معاصرين له. ولسوء احلّظ مل 
 (.0970تصلنا إاّل أربعة فصول من فصوله األحد عشر )انظر مقّدمة: التنوخي، 

ففصوله مرّتبة حبسب املوضوعات، وجيمع قصًصا  لشّدةالفرج بعد اأمَّا 
 "الفرج بعد الشّدة"تعكس النوع األدبـي الذي اختاره املؤّلف عنواًنا للكتاب، أي 

(. ومل يكن التنوخي أّول من عاجل هذا املوضوع يف هيئة كتاب، 0972)التنوخي، 
ـي الدنيا )ت فالظاهر أّن أّول مؤلٍِّف كتب يف هذا النوع األدبـي هو ابن أب

قبل التنوخي بقرن من  الفرج بعد الشّدةم( الذي صّنف كتابه 293هـ/820
وتالحظ جوليا براي على غرار فرانشسكو  (4)(.0998الزمن )ابن أبـي الدنيا، 

ال مؤلِّفه،  الفرج( أّن التنوخي كان حمّرر كتاب Francesco Gabrieliغابريلي )
ألبـي  كاألغاينإىل مصادر سابقة عليه، ذلك أّن العديد من قصصه ميكن رّدها 

(، وهو أمٌر شائٌع يف Bray, 1991: 108-127, especially 115الفرج األصفهاين )
ونوادره  الفرجالكثري من مؤلَّفات املختارات األدبية املبّكرة. وقد أّثرت قصص 

-Hämeen-Anttila, 2002: 80-82, 101اهلمذاين ) كمقاماتمبؤلَّفات الحقة 

عند احلديث عن  الفرج(، غري أّن تلك األعمال ال تضاهي يف مشوليتها كتاب 105
                                                 

 املؤلَّفـات  هذه يف وامُلضمَّنة اجملموعة املاّدة" أّن األدبية املختارات حول احلديثة الدراسات تؤّكد (0)
 (.Orfali, 2012: 32) "باملصّنف ةاخلاّص النظر وجهة إثباتإىل  األّول املقام يف عىتس

 (.Seidensticker, n.d.: 757-758) انظر للتنوخي، املنسوبة األعمال بفهارس لإلحاطة (8)
 (.Librande, 2005) انظر الدنيا،بـي أ ابن ترمجة حول وملعلومات (4)
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للتنوخّي ينهل من مصادر  الفرجذلك أّن «. الفرج بعد الشّدة»النوع األدبـي 
أوسع بكثري من مصادر املؤّلفات األخرى، واألهّم يف هذا السياق هو ما يضّمه 

ي األخرى اليت دارت يف من قصص القضاة واملوّظفني ومعارف التنوخ الفرج
 بالطات احلّكام واحملاكم القضائية آنذاك.

تقدميه اهتمامات صاحبه األدبية واألخالقية، معامل عالوًة على ، الفرجويعرض 
عديدة من حياة التنوخي ومهنته وحميطه وثيمات فقهية واجتماعية وعلمية. ويظهر 
هذا جليًّا يف الدراسات املتنامية حول التنوخي اليت تستخدم قصصه يف تشكيل صورة 

 ي شيربز م. وينّبه آر01هـ/3لتاريخ بغداد االجتماعي والسياسي يف القرن 
(Arie Schippers )من خالل  الفرجلى حكايات التنوخي ذات الطابع املديين يف ع

تركيزه على سلطة اخللفاء، ومكانة املرأة االجتماعية، ووصف األماكن، وجوانب 
-Schippers, 2002أخرى من حياة العراق املدينية يف الفترة اإلسالمية املبّكرة )

( من Hartmut Fähndrichرمتوت فندريش )(. وكذلك يقتبس ها39-51 :2003
جوانب مهّمة من األخبار التارخيية والسياسية والبيانات اإلدارية  نشوار احملاضرة

-Fähndrich, 1988: 81املّتصلة بإجراءات بالطات احلّكام وثيمات شبيهة أخرى )

عادة رسم التارخيية عند حماولته إ الفرج(. ويؤكِّد فرانشسكو غابريلي على أمّهية 115
 :Gabrieli, 1941)صورة احلياة االقتصادية واملؤّسسات واألعراف والتقاليد آنذاك 

انطباعات عّدة  الفرج بعد الشّدةو نشوار احملاضرة. وتسّجل ناديا الشيخ يف (6-44
عن حياة النساء آنذاك فيما يتعّلق بالنواحي األخالقية واحلياة األسرية والعلمية 

-El Cheikh, 2002: 129ّن االقتصادية وسلطتهّن السياسية )والتربوية ونشاطاهت

(. بينما تضيء جوليا براي على املوضوعات الطّبّية وأمراض ذلك الزمان يف 152
)املخّصص للحكايات ذات الطابع الطّبي(، وتنّبه  الفرجالفصل العاشر من كتاب 

ها نوًعا من ىل االعتقادات السائدة حول عالجات تلك األمراض باعتبارإكذلك 
(. وباستثناء تبيني ماثيو تيلييه Bray, 2006: 215-249« )املعجزات العلمانية»
(Mattieu Tillier لبعض الثيمات القضائية يف )نشوار احملاضرة (Tillier, 2007: 

ىل ذكر اإلجراءات إ(، فإّن املؤّرخني القانونيني بالكاد تنّبهوا 1-24 :2008 ;139-170
 مؤّلفات التنوخي األدبية وأمهّيتها.القضائية يف 
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وحتمل مصّنفات التنوخي يف حقيقة األمر مجيع مسات املصّنفات األدبية، غري 
أّننا نستطيع قراءهتا لتتّبع اإلجراءات القضائية. وهي مصّنفات معنية بالدرجة األوىل 

(. Orfali, 2012: 29-30بالتنشئة األخالقية واالجتماعية والتربية الفكرية والتسلية )
كما توّفر عدسًة مفيدة ننظر من خالهلا يف القيم االجتماعية والسياسية السائدة 
آنذاك، مبا يف ذلك القيم املتعّلقة باألحكام القضائية والدالالت االجتماعية للفقه 

 اإلسالمي واإلجراءات القضائية، وهو املوضوع الذي سننظر فيه اآلن.

 مؤّلفات التنوخي: ثالث دعاوى في القضاة والمحاكم في: ثانًيا

، قصًصا عن القضاة، غري أّن هذا البحث الفرجو النشواريضّم كال املؤلََّفني، 
يرّكز على كتاب الفرج لتوضيح كيفية توظيف التنوخي لنماذج معاصرة من 

الفرج بعد »اإلجراءات القضائية والفقه اإلسالمي إلضفاء شكل احملاكمة على ثيمة 
واليت حتمل كلٌّ منها عربة  -ن التنوخي من خالل سردياته القصصية ويبّي«. الشّدة

عناصر مهّمة من اإلجراءات القضائية اليت كانت شائعة آنذاك  -اجتماعية أخالقية 
يف احملاكم ويف أذهان القضاة والنخبة واألشخاص العاديني مّمن قد يعيشون قّصة 

لة عن تلك الدعاوى إلظهار مشاهبة لقصص التنوخي. ونعرض فيما يلي ثالثة أمث
األخالقية واإلشارات الَعَرضّية لإلجراءات القضائية -التعقيدات املتعّلقة بالِعَبر األدبية

 يف كلٍّ منها.

 (76-73: 3، ج777: رقم 1878)التنوخي،  ُشْؤم (1)اللجاج: األولى الدَّْعوى
اللجاج  الدعوى األوىل اليت سنتعّرض هلا حكاية أدبية تقّدم درًسا يف ذّم

املفِرط واملطالبات غري املرّبرة، يف حاٍل يكون إظهار الرمحة فيها أفضل لصاحل 
دوَر الشهود يف النظام القضائي  - باملصطلحات القضائية - املّدعي. وُتظهر القّصة

اإلسالمي: من قبيل حتصيل احلقوق، وتصديق أصحاب تلك احلقوق يف احملاكم، 
ختيُّر األحكام من مذاهب شرعية بعينها يف سبيل واإلجراءات القضائية خبصوص 

 التأثري مبجريات احملكمة وبالتايل إبرام احلكم.
                                                 

 .شؤم اللَجاج أو شؤم اللجَّاج (0)
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وتأيت الدعوى يف سياق سرد املؤلِّف حلكايٍة مسعها على لسان شيِخ أحِد قضاة 
م(، حني 988هـ/431آسيا الوسطى املشهورين: أبـي احلسن الكرخي )ت 

، 4مال نواحي واسط وكور األهواز )نفسه: كان ذلك الشيخ يعمل قاضًيا على أع
(. هي قّصة رجلني تشاجرا وأفرطا يف اجلدل واللجاج يف رحلة للحّج، ليتدّخل 74

رجٌل ثالث )هو راوي احلكاية( فيخربهم ُأمثولة عن دعوى قضائية مغزاها أنَّ 
سلوكهما يف املشاحنة قد يوصلهما إىل هناية سيئة. وكانت القّصة خرًبا عن دعوى 

 ُرفعت إىل القاضي الراوية:
فقال )القاضي الراوية(: كنُت أتوّلى القضاء، يف البلد الفالين، فتقّدم »

إيّل رجالن، فاّدعى أحدمها على اآلخر عشرين ديناًرا. فقلت للمّدعى 
 عليه: ما تقول؟

فقال: له علّي ذلك، إاّل أّني عبٌد آلل فالن، ُمكاِتٌب، مأذون يل يف 
ْرت، فخسرت، وليس معي ما أعطيه، وقد عاملين هذا التصّرف، واتََّج

الرجل سنني كثرية، وربح عليَّ أضعاف هذه الدنانري مراًرا، فإْن رأى 
 القاضي أْن يسأله الرفق بـي، فإنِّي عبد، وضعيف، وال حيلة يل.

 فسألُته أن يرفق به، ويؤخِّره، فامتنع. فقلت: قد مسعت.
 فقال: ما يل حيلة.
بسه يل. فعاد العبد يسألين، فسألته أْن ال يفعل، وبكى فقال الرجل: اح

 العبد، فرققت له، وسألت خصمه أن ال حيبسه، وأن ينظره.
 فقال: ال أفعل.

ه فقال العبد: إْن حبسين أهلكين، وواهلل ما أرجع إىل شيء، وإّن
ليضايقين، ويلجُّ يف أمري، وقد انتفع مّني بأضعاف هذه الدنانري، وورث 

من أخي ألوف دنانري، فُأشري عليَّ مبنازعته إىل القاضي يف منذ أّيام 
 املرياث، فلم أفعل.

قال: فحني قال ذلك، توجَّه يل وجه طمع يف خالصه من جلاج ذلك 
الغرمي، وقد كان غاظين بلجاجه وحمّكه. فقلت: كيف ورث أخاك، 

 وأردَت منازعته؟
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وكان يتَّجر  فقال: إّن أخي كان عبًدا له، مأذوًنا له يف التصّرف،
ويتصرَّف، ويؤدِّي إليه ضريبته، ومجع مااًل وأمتعة، بأكثر من ثالثة 
آالف دينار، مّث مات، ومل خيّلف أحًدا غريي، وأنا رجل ضعيف مملوك، 

ة، ومها ُحرَّان، فأنا أعوهلما، وأعول ويل ابنان طفالن من امرأة حّر
أن أنازعه يف  نفسي وزوجيت، وُأَؤدِّي إىل موالي ضريبته، فطمعت يف

املرياث، وآخذ شيًئا أعود به على نفسي وأوالدي وعيايل، فقيل يل: 
 إّنك ال ترث، فلم أحّب منازعته؛ صيانة له، وهو اآلن يضايقين.

قال: فقلت للرجل: هو كما قال، إنَّ أخاه كان عبدك، ومات، وخلَّف 
 عليك تركة قيمتها ثالثة آالف دينار؟

 قال: نعم.
 العبد طفالن ُحرَّان؟ فقلت له: وهلذا

 قال: نعم.
 فقلت: ُقم، فأخِّره بالدنانري، وال تطالبه هبا.

 بالدنانري، أو حببسه. فقال: ما أبرح إاّل
 فقلت: اْقَبل رأيي، وال تلج.

 فقال: ال أفعل.
 فقلت: إّنك مىت مل تفعل؛ خرج من يدك مال جليل.

 فقال: ال أفعل.
م عن اْبَنْيك الطفَلني، ومها، قال: فقلت للعبد: قد أذنت لك أن تتكّل

، َأَحقُّ باملرياث من على مذهب عبد اهلل بن مسعود وهو مذهبـي
ك مبنزلة امليِّت للعبودّية، فطاِلْبه عن ، وإْن كنَت أنت حيًّا، فإّنمواله

 اْبَنْيك احُلرَّْين الطفَلني بالتركة.
مل أزل فطالبه هبا. فأحضرت الشهود، فأعاد اخلصومة والدعوى، وقال: 

، مّث حكمت ى أمسعت الشهود إقراره مبا كان أقرَّ به عنديباملوىل، حّت
لالْبَنْين الطفَلني بالتركة، وانتزعُت مجيعها من يده، وسلَّمت إليه منها 

 عشرين ديناًرا؛ ملا أقّر له العبد به، وجعلت ذلك َدْيًنا عليه الْبَنْيه.
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وسلَّْمُت مقدار مثن العبد، من مال الطفَلني، إىل أمني من أمنائي، 
 وقلت: اْشَتِر أبامها من مواله هبذه الدنانري، وأْعِتْقه عليهما، ففعل.

وجعلت باقي مال الطفلني يف يد أبيهما، وأمني جعلته عليه مشرًفا، 
ه، وأمرت األب أن يتَِّجر هلما باملال، ويأخذ ثلث الربح، حبّق قيام

 وحكمت باجلميع، وأشهدت على إنفاذي احلكم له الشهود.
فقام العبد، وهو فرحان، وقد فرَّج اهلل عنه، وآمنه أن ُيْحَبس، وعتقت 

 رقبته، وصار موسًرا.
وقام اللجوج خاسًرا حائًرا، وقد أخذ عشرين ديناًرا، وأعطى ثالثة 

 .(72-74، 4)نفسه: « آالف دينار
خالقية خبصوص اإلفراط يف اللجاجة واجلدل، ورّبما تقدِّم احلكاية عربهتا األ

املشاكسة غري امُلَبّررة، وختلص إىل أّنها مجيًعا ال تعود باخلري على أصحاهبا حّتى وإن 
كانوا حمّقني يف دعاواهم. واملهّم فيما يتعّلق ببحثنا هو أّن يف احلكاية تفاصيل 

ذلك توظيف القاضي لقاعدة  َعَرضية لقواعد أساسية يف الفقه اإلسالمي، مبا يف
 (0)م( يف العراق،284-288هـ/48قانونية من مدرسة ابن مسعود الفقهية )ت 

وذلك دون التحّقق من مدرسة اخلصم الفقهية، ودون فرض املدرسة احلنفية على 
اإلجراءات، كما كان احلال يف احملاكم السّنية العراقية آنذاك. وقد جاءت هذه 

مرياٍث كان يستطيع امَلدين/العبد فيها أن يستعيد مرياث القضية يف أعقاب قضية 
أخيه املتوفَّى، غري أّن الدائن أخذ املرياث كّله لنفسه وأقنع امَلدين بأالَّ ُيطالب حبّقه 
)يف إشارة إىل اّتباع امَلدين ملدرسة فقهية، غري مدرسة ابن مسعود مل تكن ختّول 

القاعدة الفقهية ملدرسة ابن مسعود  العبد ربح القضية(. وتنتهي القضية بتطبيق
 بطريقة جعلت من كان ُمّدِعًيا يف بداية القضية اخلاسَر األكرب يف هنايتها.

أمَّا جوانب القّصة األهّم لسياق هذا البحث فهي اإلجراءات القضائية اليت 
أكَبَرت من دور الشهود يف القضية. والغريب يف ذلك هو إكبار دور الشهود 

م اشتمال القضية على تنازٍع بني مدٍَّع حلّق وُمْنِكر له. كان بالرغم من عد

                                                 

 (.0992)قلعه جي،  انظر الفقهية، ومدرسته مسعود ابن سرية على لالطِّالع (0)
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املّدعي/الدائن قد قّدم دعواه خبصوص عبد عامٍل عنده مدين له مببلغ كبري من املال. 
أّما العبد امُلدَّعى عليه فأقّر بالدين، ولكّنه قّدم عذًرا، وطلب من القاضي التدخُّل 

دفع ذلك املال، رّبما مبنحه مّدة من الزمن السترحام امُلدَّعي ليتساهل معه يف 
ليتمّكن من الدفع أو بتجنيبه إحلاحه على احلبس. وقد رفض امُلدَّعي/الدائن مجيع 
تلك احملاوالت إىل حّد أّن إصراره القاسي انتهى بالقاضي إىل التحقيق يف اجملريات 

دَّعي بقضية سابقة احمليطة بالقضية، ليتحّول امُلدَّعى عليه/املدين إىل مقاضاة امُل
مستَحّقة. إذ يقّر امُلدَّعي/الدائن وامُلدَّعى عليه/املدين بأّن للَمدين أًخا توّفي وليس له 
وريث سواه، وبأّن الدائن/مالك العبد امُلتَوفَّى قد وِرث من أخ العبد/امَلدين بداًل من 

االعتناء بزوجه وابَنْيه وراثة أخيه له، وأّن العبد امُلدَّعى عليه/املدين كان مسؤواًل عن 
 احُلرَّين.

وهنا انقلبت القضية، وبالتايل انعكست القاعدة اإلجرائية معها. ليصبح 
امَلدين/امُلدَّعى عليه ُمدَِّعًيا، ويصبح امُلدَّعي/الدائن ُمدًَّعى عليه. وأعاد القاضي النظر يف 

هود ليشهدوا يف القضية القضية السابقة، وجعل العبد امَلدين ُمدَِّعًيا واستحضر له الش
اجلديدة. وهّيأ تغيُُّر األحداث السابق وكذلك شهادة الشهود األدّلَة الالزمة الّدعاء 

ومل ُيحاول امُلدَّعى عليه  (0)امُلدَّعي تطبيًقا ملبدأ الَبيِّنة على املّدعي )البّينة على من اّدعى(.
يمني على امُلدَّعى عليه نقض الدعوى اجلديدة، ومل حيلف بنقضها، تطبيًقا ملبدأ ال

غري أنَّ الرجل اللجوج قد بدا غري واٍع باحلكم الشرعي أو  (8))اليمني على من أنكر(.
على األقّل غري ُمدِرك تبعات موقفه القضائية، بالرغم من حتذير القاضي له. وحكم 

رَّين، القاضي وفًقا لذلك مبنح نصيب األخ امُلتَوفَّى من املمتلكات البَني العْبد احُل
واللذين كان هلما احلّق األكرب يف اإلرث تبًعا ملذهب ابن مسعود يف الفقه، واستخدم 
هذه النقود إليفاء الدين البسيط يف القضية الثانية، وحّرر العبد، وأوكل إليه االّتجار 
بتلك النقود نيابًة عن ابَنْيه وبإشراف أحد أمناء القاضي الثقات. ومل تنتِه القضية بذلك 

 رائيًّا. بل أحضر القاضي شهوًدا ليشهدوا على إبرامه للحكم.إج
                                                 

 (.Rabb, 2015: 354) انظر اإلجرائّية، القضاء قواعد على لالطِّالع (0)
 Rabb, 2015: 354 (quoting the text of the maxim from the 1869) للمناقشة انظـر  (8)

Ottoman, Code, Mecelle, art. 76).) 
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وتنّم مجيع هذه التفاصيل على حمورية الشهود يف القضية، ذلك أّننا نرى دور 
الشهود يف: التحّقق من االعترافات، وتقدمي األسباب لقلب امُلقاضى من كونه 

د إىل الدالئل اجلديدة(، ُمدًَّعى عليه إىل كونه امُلدَّعي يف القضية )وذلك باالستنا
وهتيئة األدّلة الضرورية، والتحّقق من إبرام احلكم ونفاذه. ويف حال طعن أحدهم 
بعد ذلك باحلكم استناًدا للوقائع، ميكن للقاضي أن يستدعي الشهود لتثبيت 
شهاداهتم )وبالتايل اجلانب املستند إىل احلقائق من االّدعاء( خبصوص احلكم، أو أن 

ي للموّظفني الشهود يف احملكمة الرمسية للتحّقق من السجاّلت واحملاضر يعود القاض
ومن أّن الشهود قد أّدوا واجبهم، وبذلك تكتمل قرائن القضية. ويشري مجيع ما 
سبق إىل أمّهية دور الشهود يف اإلجراءات القضائية آنذاك. فقد كانت شهادة الزور 

وشهادة  (0)(.Rabb, 2015: 126العصور الوسطى )يف منتشرة يف بغداد وسواها 
للتأّكد من أّن إجراءات احملكمة كانت  وسيلًةباعتبارها الشهود قد ظهرت هنا 

 علنّية ومثَبتة رغم أّن الوقائع نفسها مل تكن موضع نزاع.

)التنوخي،  (7)التعهُّدي والسند الصولي أحمد عليّ  أبي قضية: الثانية الدَّْعوى
 (767-767، 3، ج378: رقم 1878

القصَّة الثانية جزء من حكاية حيكيها التنوخي عن نفسه حني كان والده، 
الذي كان قاضًيا يف البصرة، يدّبر قضية مرياث صار التنوخي/االبن معنيًّا هبا فيما 

م بينما كان التنوخي يافًعا يف 987-932هـ/448بعد. جرى األمر سنة 
 الُكّتاب:
ثالثني، وأنا مترعرع، أفهم، كنُت بالبصرة يف املكتب سنة مخس و»

وأحفظ ما أمسع، وأضبط ما جيري، وكان أبو بكر حمّمد بن حيىي 
الصويل، قد مات هبا يف شهر رمضان من هذه السنة، وأوصى إىل أبـي 

 ه ال وارث له.يف تركته، وذكر يف وصيته أّن
                                                 

 ولالّطالع على نظري هذه املسألة يف أوروبا يف العصور الوسطى ويف القانون اإلنكليزي، انظـر  (0)
(Whitman, 2008.) 

 .الصويل أمحد بـي عليأ مع قصَّته عن يتحدَّث التنوخي القاضي (8)
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فحضر إىل أبـي ثالثة إخوة شباب، فقراء، بأسوأ حال، يقال 
د، واألصغر أبو أمحد، واألوسط: أبو احلسن حمّم ألكربهم: أبو علي

ار. وذكروا ألبـي، أّن أّمهم تقرب إىل أبـي القاسم، بنو حمّمد التّم
 هم يرثونه برمحها منه، وذكروا الرحم واّتصاهلا.بكر الصويل، وأّن

فسامهم أبـي، أن يبّينوا ذلك عنده بشهادة شاهَدين من العدول، 
فاضطربوا يف عن الثلث،  - ين من التركةبعد الد - ليعطيهم ما يفضل

ويالزمون باب  ذلك، وكانوا يتعكَّسون يف إقامة الشهادة شهوًرا،
 .(828، 4)نفسه: « أبـي

يتابع التنوخي حديثه عمَّا جرى بعدها: فيحكي عن مكتبه/مدرسته الذي 
تألَّف من غرفة اقُتِطَعت من البيت مبحاذاة ممرٍّ ضيِّق ُبِني جبانبها، حيث اعتاد 
 اجللوس على مقعد طويل بني املمّر وباب البيت مع أستاذه والطاّلب اآلخرين. 

التنوخي/االبن يف اجمللس، رّبما  مّث يدخل إخوة أقارب للصويل املكان مشاركني
لعدم جناحهم يف تقدمي الدليل على صلة قرابتهم بالصويل املتوّفى وبالتايل سقوط 
دعوى مطالبتهم باإلرث، فراحوا يبحثون عن طريقة أخرى لكسب املال. يكتب 

 التنوخي:
فكان هؤالء اإلخوة جيلسون عندي يف املكتب كثرًيا، ويؤانسون »

ويالعبوين، ويتقرَّبون إيلَّ، ويسألوين أن أعرض هلم على أبـي، معلِّمي، 
 اها.الرقعة، بعد الرقعة، يعطوين إّي

د: إن أعطاك اهلل فقال يل يوًما، األكرب منهم، وهو أبو علي أمحد بن حمّم
د القضاء، وتصري مثل القاضي أبيك يف اجلاللة ى تتقّلتعاىل، احلياة، حّت

 عطيين؟والنعمة، وجئتك، أي شيء ت
 فقلت له، بالصبا، وكما جرى عليه لساين: مخسمائة دينار.

 قال: فأعطين خّطك هبا، فاستحييُت، وسكتُّ.
 فقال ملعّلمي: قل له يكتب يل.

وأبو علي، رقعة يف هذا ، وأملى عليَّ املعّلم، «اكتب له»فقال يل: 
 املعىن، وأخذها أبو علي.
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على صّحة  هادة عند أبـي،ى استدَّت هلم الشفما مضت إاّل أياٌم حّت
 ما ادَّعوه من الرحم، واستحقاق املرياث هبا.

وكان أبـي قد باع التركة، وقضى الدين، وفرق َقْدر الُثُلث، وترك 
وأشهد بقبضه عليهم، الباقي مااًل عنده، فأمر بتسليمه إليهم، 

 .(824-828، 4)نفسه:  «وانصرفوا
/االبن قابل أحد اإلخوة جمّدًدا. وانتهت القّصة على ذلك، غري أنَّ التنوخي

كان ذلك بعد عقَدين من الزمان حني صار التنوخي/االبن قاضَي األهواز، حيث 
قابل األخ الصويل األكرب أبو علي الصويل، وهو نفسه الذي انتزع من التنوخي 

دينار إذا ما صار يوًما قاضًيا موسًرا، وقد  811التلميذ السند الذي يتعّهد فيه بدفع 
م. 927-922هـ/482تفى أبو علي أثر التنوخي/االبن بعد أن صار قاضًيا سنة اق

أتى أبو علي بغداد يف هيئة شعثاء، وطالَب القاضي التنوخي مبا يف الرقعة ليتمّكن 
من إيفاء دين عليه يف العراق. وتبدو حاجة اإلخوة للمال مّطردة على طول 

مر إىل أن تذّكر الرجل بعد عْرضه احلكاية. فتحّير القاضي التنوخي يف بداية األ
(. ذّكرت تلك الوثيقة 823-824، 4لوثيقة ُتظهر كتابته وهو تلميذ )نفسه: 

دين واجب حال، »التنوخي حبواره مع الرجل الصويل، ومحد اهلل كثرًيا... وقال: 
 811(. ومل يكن التنوخي ميلك آنذاك مبلغ 823، 4)نفسه: « وحقٌّ مرعيٌّ وكيد

درهم؛  411بلغ كبري من املال، فعوَّض أبا علي ببيت ومالبس ودينار، وهو م
 811دنانري و 01وأرسل إىل غريه من موّظفي الدولة )جهبذ الوقوف( ليعطيه 

درهم يف احلال، ومن مّث قّلده منصًبا خيّوله قبض ديناَرين شهريًّا إىل أن يكتمل املبلغ 
ضائي يف األهواز أقّر (. ومّلا ترك التنوخي منصبه الق822-828، 4)نفسه: 

القاضي الذي خَلفه بعطايا التنوخي لألخ الصويل وتابع تسديد املبلغ املوعود 
(. ومجلة القول، أساء األخ الصويل استعمال املوقف واستغّله 827، 4)نفسه: 

لإلساءة حبّق القاضي التنوخي، جاعاًل منه رهينة عهده إىل أن استوفاه. وبعد تسوية 
كان الصويل ال يزال حباجة للمال فعاود االستغاثة بالتنوخي، الدين بالكامل، 

والذي قّدم له املساعدة يف النهاية عن طيب قلب بعد أن ترك املدينة لثالث سنوات 
(. وحتمل احلكاية عربة احترام 822، 4وعاد إليها كحاكم لألهواز )نفسه: 



 الباب الثاني: ربط العلوم الشرعية مع العلوم االجتماعية واإلنسانية 068

ال الناس، وهي تذكرٌة اآلخرين واللطف هبم، كما تدعو إىل التفّكر يف تقلُّبات أحو
ألصحاب السلطة واملنصب بتوفية استحقاقاهتم واإلحسان للغري حّتى وإن قابلهم 

 الناس بعكس ذلك.
وتالئم هذه القصة النوع األدبـي املعروف بالفرج بعد الشّدة. فقد بدأت 

أي باّدعاء اإلخوة قرابتهم للصويل املتوفَّى ومطالبتهم بإرثه غري أّنهم مل يكونوا على 
هم استطاعوا يف هناية اجلزء األّول من القّصة إثبات تلك القرابة. بينما معرفة به، لكنَّ

خطا األخ الصويل األكرب يف مساعيه حنو كسب املال خطوة أبعد، متآمًرا على 
التنوخي/االبن الذي ُدِفع إىل كتابة رقعة يِعد هبا الصويل باملال، ليظهر األخ الصويل 

الًبا حبّقه املزعوم إليفاء َدْين عليه يف العراق. ومل يترك الصويل بعد عشرين سنة ُمط
أي وسيلة إلنقاذ نفسه من تلك الضائقة املالية سوى اللجوء إىل بطل احلكاية 
التنوخي الذي انتصر بدوره على فساد سلوك غرميه. ويظهر التنوخي وكأنَّه حيكي 

ي، ومن ذلك أاّل ُيصدِّق أحدهم درًسا ُيعني به كّل من أراد اخلوض يف إجراٍء قضائ
على أي مدفوعات مؤجَّلة وعبثيَّة وغري مرّبرة، بل وعدم تثبيت ذلك خبّطه، إذا 
كان الكاتب ال يستطيع تأدية ذلك املال. كما ونقرأ يف احلكاية مدحًيا للذات أيًضا 

يمته حيث يقدِّم التنوخي نفسه منوذًجا للقارئ ومثااًل على أمّهية الوفاء بالعهد وق
 وعلى مقابلة الوضاعة باإلحسان.

واجلدير بالذكر، يف سياق حبثنا هذا، االستخدامات الَعَرضية لإلجراءات 
القضائية اليت أشار إليها التنوخي يف سياق هذه القصص. وهتتّم هذه الورقة بثالثة 

والذي كان  -من هذه اإلجراءات. خيربنا اإلجراء القضائي األّول أّن والد التنوخي 
مسؤواًل بصفته القضائية عن تدبري ممتلكات املتوفَّى لغياب الورثة )كما أخرب 

قد طالَب باألدّلة على هيئة شهادة رجَلني عدَلني على األقّل للتأّكد من  -املتوفَّى( 
دعوى صلة القرابة وبالتايل تلبية دعوى اإلخوة خبصوص املرياث. وتندرج هذه 

ها باملبدأ القانوين املعروف يف اإلجراءات القضائية القاعدة ضمن القواعد املعبَّر عن
والذي نّوهنا إليه يف األعلى )أي: البيِّنة على من اّدعى( إلثبات اّدعاء أو حّق، 
وعادًة ما تظهر هذه القاعدة جنًبا إىل جنب مقابل ِحْلفان امُلدَّعى عليه بنقض 

ه يف سياق احلكاية السابقة هو ليعاالدِّعاء )واليمني على من أنكر(. وما جيدر التنبيه 
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تطبيق هذا القانون الشرعي دون وجود اّدعاءات متضاربة أو خصوم خمتلفني، وقد 
 رأينا ذلك يف الدعوى األوىل أيًضا.

أمَّا األمر الثاين الذي نستشّفه من احلكاية فهو شيوع االستعانة بالشهود، وقد 
وه من مال. فلم يكتِف حدث هذا يف سياق إثبات استالم اإلخوة ملا استحّق

التنوخي األب بشاهَدين عدَلني لتثبيت دعوى استحقاق اإلخوة للمال، بل أشهد 
شاهَدين على استيفائه الدِّعائهم متاًما كما طلب القاضي يف القضية األوىل االستعانة 
بالشهود لتثبيت استيفاء احلكم ونفاذه. وكان هذا اإلجراء ضروريًّا يف جمتمع مل 

اإلجراءات القضائية علنية دوًما، ومل يكن األرشيف كذلك لُيحَفظ تلقائيًّا تكن فيه 
من ِقَبل كاتب عدل رمسي أو ما شابه. فكانت جلسات احملاكم آنذاك ُتعَقد يف 

كما إّن إشهاد الشهود على جمريات احملكمة  (0)البيت أو املسجد أو السوق.
ا إذا كان القاضي ال ميلك واستيفاء القاضي لالّدعاءات حيسم القضية، خصوًص

مذكَّرات مؤرشفة يعود إليها يف حال اّتهامه بالتقصري يف استيفاء تلك االّدعاءات. 
ولضمان حّق النقض للمتقاضني، ُأنشئ نظام حماكم املظامل والذي يتوجَّه إليه 
امُلتضرِّر من حكم قضائي ما، ليتّم الكشف عن قضيته من قبل رئيس مسؤول أو 

(. مثَّ يكون تصديق اهليئة األخرية على استيفاء Tillier, 2009: 49-50) هيئة إدارية
القاضي لالّدعاء احتراًزا من أي اّدعاءات عبثّية ضّده. كما تشفُّ هذه احلكاية عن 

 حاجة القاضي الفعلية لتلك احلماية عند تعامله مع أشخاص مثل اإلخوة الصوليني.
ثالًثا، كانت األدّلة اخلّطية على املستَحّقات املالية شائعة وتستدعي اإلذعان 
هلا، على الرغم من الفرضية السائدة يف حقل الدراسات القانونية اإلسالمية 
والزاعمة بأّن التاريخ اإلسالمي املبكِّر أبدى نفوًرا من األدلة اخلّطية. ويظهر ذلك 

على الرغم من كونه  -نوخي االبن ورضوخه له بوضوح يف سريان القانون على الت
ويف قدرته آنذاك على القيام مبعامالت مالية  -مّلا يزل تلميًذا حني كتب الرقعة 
                                                 

لالطِّالع على األماكن املختلفة اليت أقام فيها القضاة جلسات حماكمهم يف األراضـي األمويـة    (0)
قضية يف  99وفيه  ،(77-72: 8110)وكيع،  القضاة أخبار الاملث سبيل على انظر والعّباسية،
يف السوق الذي كان مكاًنا لتجمُّع  818يف الساحة اجلامعة مقابل املسجد، و 027املسجد، و

 .املسجد كما الناس
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رغم صغر سّنه، ومن مّث يف إيفائه مبسؤولّية تلك املعامالت بعد تقدُّمه بالسّن. ولعّل 
املبّكرة راشًدا يعي التنوخي قد كتب هذه احلكاية لينّوه بأّنه كان يف تلك السّن 

تبعات تصّرفاته. وقد تنّبه التنوخي القاضي، بعد عشرين سنة من كتابته لتلك 
ىل واجبه بااللتزام مبا كتب فور إظهار األخ الصويل تلك الوثيقة املكتوبة إالرقعة، 

خبّطه حني كان شابًّا. وال بّد من اإلشارة هنا إىل توظيف الوثيقة املكتوبة يف إثبات 
عاء ألّنها ختالف الفكرة املنتشرة يف املصادر القانونية حول مركزية األدّلة االّد

إذ  (0)الشفهية ومكانتها االستثنائية مقابل األدّلة اخلّطية يف الفقه اإلسالمي املبّكر.
تنّم هذه احلكاية عن التفصيالت واإلجراءات القضائية الشائعة واالعتيادية وامُلتسلِّلة 

 ية آنذاك كما صّورهتا قصص التنوخي األدبية.إىل احلياة اليوم

 (7)بالخيانة خالد أبي بن أحمد الوزير جارية اّتهام قضية: الثالثة الدعوى
 (744-743، 1، ج81: رقم 1878)التنوخي، 

وهي الثالثة واألخرية اليت ينظر فيها هذا  -يروي التنوخي يف هذه القّصة 
لزور، حّتى وإن اشتملت تلك حكايًة تنطوي على خطورة شهادة ا -البحث 

الشهادة على قرائن خّطية وأدّلة إثبات هبيئة شهود. بل وتضيء على فشل 
اإلجراءات القضائية االعتيادية يف ضمان صّحة تلك القرائن اخلّطية. فقدَّمت 
احلكاية درًسا للقضاة ليكونوا متنّبهني باستمرار وغري مترّددين يف التشكيك 

ن الوقائع من خالل املبالغة باإلجراءات القضائية حيال ما يبدو بالقرائن والتثبُّت م
 أدّلة ووقائع ثبوتّية.

                                                 

 الفقهيـة  رسائله يف يشري الشافعي أّن الوري يالحظ (.Lowry, 2007) املثال سبيل على انظر (0)
ىل أّن النقل الشفهي ُمقدَّم على املدّون، على األقّل بالنسبة لنقل احلديث النبوي، والذي يشكِّل إ

املصدر الرئيس للفقه اإلسالمي بعد النّص القرآين. وللتوّسع مبوضوع التفضـيل العـاّم للنقـل    
املكتوبة أّدت دوًرا يف حياة الناس الشفهي على اخلّطي يف التاريخ اإلسالمي املبكِّر وَكْون األدّلة 

 (.Cook, 1997) الشخصية دون احلياة العاّمة
نوًعا مـن التوثيـق    - امُلستخدم يف احلكاية ضّد التنوخي - التعهُّدي السند اعتبار ميكننا كما 

املكتوب املتعلِّق باحلياة الشخصية الذي يشري إليه كوك، ولكّن اجلدير بالذكر أّن كوك يستعمل 
 در متنّوعة تتعّدى مصادر الفقه التقليدية.مصا

 .غريه فراشه توِطُئ له جاريًة أنَّ َيبُلغه خالدبـي أ بن أمحد (8)
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م، ُتّتهم جارية الوزير 9هـ/4ويف هذه القّصة، اليت تعود إىل مطلع القرن 
بارتكاب الزنا يف وثيقة ُمَحّلفة. وُرفعت القضية إىل  (0)أمحد بن أبـي خالد

للكشف  (8)القاضي إبراهيم بن العّباس الصويل الذي أخذ على عاتقه التحقيق هبا،
عّما حدث بالفعل وما إذا كانت اجلارية ستخضع للعقوبة النهائية اليت فرضها 

فإّن الوزير قد (. وكما يروي القاضي 834، 0الوزير عليها: عقوبة املوت )نفسه: 
حّصل رقعًة مفادها أّن جاريته قد أوطأت فراش غريه، ويف سبيل التحّقق من الرقعة 
استحضر الوزير خادَمني من ثقاته ليشهدا على مضموهنا. ومل يقّر اخلادمان 
مبضمون الرقعة مباشرًة، ولكّنهما أقّرا بعد حني. ولعّل هذا التأخُّر بإقرار الشاهدين 

قاضي إىل الشّك. كما أثارت كيفية حتصيل شهادتيهما تساؤالته هو الذي دعا ال
 حول القضية، يف أقّل تقدير. كما أخربه الوزير:

 على فأقاما فتهّددهتما، فأنكرا، ذلك، عن فسألتهما اخلادَمني، َدَعْوت
 يف ما بكّل فاعترفا العذاب، آلة هلما وأحضرت فضربتهما، اإلنكار،

 مهمت وقد طعاًما، اليوم وال أمس أذق مل وإّني اجلارية، على الرقعة
 .اجلارية بقتل
يف القرآن لريى إىل ما ستهديه إليه  - بعد مساعه قول الوزير - القاضي نظر

َيا َأيَُّها الَِّذيَن فوقعت عينه على اآلية: " ليتفاءل مبا خيرج فيه،آياته، ففتح املصحف 
َأن ُتِصيُبوا َقْوًما ِبَجَهاَلٍة َفُتْصِبُحوا َعَلٰى َما ]آَمُنوا ِإن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍإ َفَتَبيَُّنوا 

 للتشكيك القاضي اآلية هذه دعتو (.2: 39)سورة احلجرات،  "[َفَعْلُتْم َناِدِمنَي
 .االّتهام صحَّة يف

استئذانه الوزير، واّتخذ إجراًء قضائيًّا خمتلًفا عن  وتوّلى القاضي املسألة بعد
إجراء الوزير للتأّكد من حقيقة الرقعة ونزاهة الشهود. ففصل بني الشهود، حّتى 

دينار مقابل شهادته ضّد اجلارية.  0111أقّر أحدمها بأّن زوج الوزير قد أعطته 
                                                 

هو الوزير أمحد بن أبـي خالد، وزير املأمون، كان كاتًبا بليًغا، وبقَي وزيًرا حتَّى وفاة املأمون  (0)
 (.823 :0972 التنوخي،يف هوامش احملّقق:  8انظر رقم ) هـ801 سنة

هـ(، كاتب وشاعر وتـرد  834-072أبو إسحاق إبراهيم بن العّباس بن حمّمد بن الصويّل ) (8)
 (.823: 0972 التنوخي،يف هوامش احملّقق:  4انظر رقم ) 88 رقم احلكاية هناية يف سريته
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الوزير. مّث وصلْت وأّكد اخلادم ذلك بإحضاره لكيس من النقود خمتوٍم خبتم زوج 
أخرًيا رقعة ثانية من زوج الوزير ختربه فيها بأّنها هي من وضعت الرقعة األوىل 

على « غرية عليه من اجلارية، وأّن مجيع ما فيها باطل، وأّنها محلت اخلادمني»
 شهادة الزور ضّد اجلارية. وبذلك بانت براءة األخرية.

حول حتذير الرجال من امِلَحن اليت ويف حني دارت العربة االجتماعية للحكاية 
ُتْحِدثها الزوجات بدافع الغرية، كان الدرس القضائي يف احلكاية موجًَّها حنو 
اجلانب اإلجرائي أكثر مّما كانت عليه القصص السابقة: فعلى القضاة أن يكونوا 
متنّبهني للتأّكد من أّن الشهادات، سواء أكانت خّطية أم شفهية، صحيحٌة 

وتعكس احلكاية بطبيعة احلال إشكالية شائعة يف اجملتمعات اإلسالمية  وموثوقة.
املتقدِّمة وكذلك اإلجراءات القضائية اخلاّصة هبا وتتمّثل بشهادات الزور املنتشرة يف 
كّل زمان، واليت مّثلت هتديًدا خطرًيا للقضاء، إىل درجة أّنها انعكست يف 

للتحذير منها بشكل عاّم وحلّث  -ة كهذه احلكاي -احلكايات األدبية الشعبّية 
 القضاة على توظيف إجراءات قضائية قادرة على وضع حّد للمشكلة.

 الخاتمةثالثًا: 

َوَسَمت وظيفُة التنوخي القضائية نتاَجه األدبـي، فتراءت فيه عناصر إجرائية 
من الفقه اإلسالمي املبّكر. ومل يعمد حبثنا إىل حتليل تعقيدات حكايات التنوخي 
األدبية من َقبيل حبكاهتا وثيماهتا ودالالهتا الثقافية؛ كما مل نعمد إىل النظر يف 

 أصوهلا أو دّقتها وتقييم ذلك من نواحي مصادرها وتاريخ تداوهلا وانتشارها.
فما حاولنا دراسته هنا هو كيفية انعكاس حكايات التنوخي يف اجملتمع املديين 

ي واإلجراءات القضائية فيها بشكل طبيعي العّباسي وكيفية ظهور الفقه اإلسالم
وَعَرضي. ومتارس شخصيات هذه احلكايات التبادالت التجارية، وختتصم فيما 
بينها حول ديون ُمستَحقَّة، وتؤّدي فريضة احلّج وشعائر دينية أخرى كالصالة 
 والصوم والزكاة، وعندما ُتتوّفى ُتوزَّع ممتلكاهتا حسب الفقه اإلسالمي. وتنقل هذه

هامات القصص إلينا ُدروًسا حتذِّر من اللجاجة غري املربَّرة والطمع املفِرط واالتِّ
الذي حصل لشخصيات تلك احلكايات بعد « الفرج»الباطلة. ويف النهاية مل يكن 
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 هو الدرس الوحيد. -كما هي ثيمة الكتاب وعنوانه  -شّدة كانوا فيها 
، اخترنا تسليط الضوء على وللتعّرف بشكل أعمق على اإلجراءات القضائية

املمّيزات احملدِّدة لعالقة تلك احلكايات بالفقه اإلسالمي واإلجراءات القضائية اليت 
من خالل ما قّدمناه من أمثلة توضيحية يتحّصل فيها الفرج بعد  الفرجتظهر يف 

الشّدة. واملهّم هو ما تضيفه هذه احلكايات إىل معرفتنا عن شكل اإلجراءات 
اليت نعرفها من املصادر الفقهية. ونرى على وجه اخلصوص تناغم توظيف  القضائية

الشهود يف احلكايات مع القواعد القضائية يف املصادر الفقهية، وإمكانية سحب 
ذلك التناغم على قضايا التنازع بني املتقاِضني بشكل عاّم. وبشكل أخّص نرى 

الفقهية عند وقوع نزاع ما، تفاصيل عن توظيف الشهود الذي نقع عليه يف املصادر 
ونرى كذلك تتّبع القاضي للشهادات وحتّريه عن مصداقيتها وفًقا للدعوى، وهو 
أمر ال ختربنا املصادر عنه شيًئا، بينما يبدو هذا التحّري مالئًما لوظيفة حماكم املظاِلم 

ألدّلة لالستئناف عند الشعور باملظلومية. ونالحظ انتشار استخدام اباعتبارها مكاًنا 
اخلّطية، مع قبوهلا يف سياق والتشكيك هبا يف آخر، ومع حتذير التنوخي إىل ضرورة 
احليطة من تلك األدّلة والتشكيك املستمّر هبا. بالتايل حّتى وإن كانت هذه 
احلكايات منّمقة وحمّررة، وهي بالتأكيد كذلك، فإّن هذه اإلشارات الَعَرضية 

كيل صورة للفقه اإلسالمي خارجة عن صورته لإلجراءات القضائية تساعد يف تش
 النمطية يف الكتب الفقهية.

ونأمل، من خالل تركيزنا على اإلجراءات القضائية يف اختياراتنا السابقة 
حلكايات التنوخي األدبية ذات الطابع الفقهي أن نكون قد بّيّنا فكرًة موضوعية كّنا 

تصوير الفرج الذي تنتهي إليه ى فعالوًة علنراها خمبوءة يف طيف هذه احلكايات: 
الشخصيات بعد شدائد شّتى، حتمل هذه احلكايات دروًسا لكلٍّ من شخصياهتا 
وللمؤّرخني القانونيني احملدثني خبصوص اإلجراءات القضائية اإلسالمية. وتؤّكد 
اإلشارات الَعَرضية لتلك اإلجراءات على أمهّيتها ومركزّيتها يف بنية اجملتمع والفقه 

 سالميني املبّكرين.اإل
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 ترجمة: منير السعيداني

 مقّدمةال
(، أستاذ اإلهليات يف جامعة Bruce Lincolnحياجج بروس لينكولن )

الرعب املقّدس: واسٍع وُيستشهد به كثرًيا  بانتشاٍر حيظى الذي بهيف كتا شيكاغو،
، بأّن "أّي تعريف للدين يبّجل مظهًرا واحًدا، أو سبتمرب 00 التفكري يف الدين بعد

ُمكّوًنا واحًدا من مكّونات الدين يفشل ال حمالة إذ إّنه، وفيما ُيظهر ُبعًدا واحًدا أو 
جاهات املتضّمنة فيه( مبظهر طبيعي، ُيسقط من البعض من التقاليد )أو من االّت

 (.Lincoln, 2006: 5) حسابه، ويف اآلن ذاته، البعَض اآلخر أو َيِصُمُه"
" وَمِرًنا اآلهلة"تعّددي  للدين تعريًفا لينكولن يقترح املأزق، هذا ولتفادي

 الكربى: األربعة مكّوناته أو جماالته على يشتمل
يّدعي التعايل عن البشري والزمين واحملايث  خطاًبا/عقيدةالدين بوصفه  -0

حيث يؤّكد الناطقون باسم األديان أّنها متّثل احلقيقة املطلقة وغري القابلة 
اإلنساين. ومن خالل  لإلدراك والالبشرية حول اهلل والكون والوجود

القبول هبذه احلقيقة والتصّرف مبقتضاها ميكن للمؤمن أن حيّقق اخلالص 
 )النجاة( يف اآلخرة.

حتقيق اخلالص هو املطلوب من أعمال املؤمن، ولذلك فإّن اخلطاب/العقيدة  -8
إيتيقي  - اليت هتدف إىل تأسيس نظام اجتماعي وأخالقيملمارسات حيّدد ا

 اتجيالمنهوفرة بته: مقار وكيفية م اإلسال اتجيالمنهوفرة بته: مقار وكيفية م اإلسال
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وكذا )إعادة( إنتاج الذوات البشرية امُللتزمة مبمارسة  واستدامة وجوده
 القيم اليت حيّث عليها اخلطاب.

يكتسب أفرادها هويتهم املمّيزة من  مجاعةماَرس القيُم الدينية ضمن ُت -4
 خالل خطاب/عقيدة دينهم واألنشطة اليت يطاِلُب هبا أتباَعه.

الديين واملمارساِت الدينيَة ُتعدِّل اخلطاَب  مؤّسساتأخرًيا، الدين أيًضا  -3
واجلماعَة وتيسُِّر وجودها، كما هلا غاية أخرى هي إعادة إنتاج هذه املكّونات 

(0)ر.الثالثة للدين على امتداد الزمن، مع إدخال حتويرات عليها كّلما لزم األم
 

الصوفية: نظرة جديدة يف الروحانية كتابـي الذي صدر حديًثا  ويف 
أضفُت إىل اجملاالت أو املكّونات ( Knysh, 2017a: 7-8) اإلسالمية

األربعة اليت اقترحها لينكولن واحًدا خامًسا، له حسب ما أرى القيمة 
 األساسية نفسها يف استدامِة كّل تقليٍد ديين.

يتحّملون مسؤولية احلفاظ على اخلطاب  قادٌةساِت الدينيَة يرأس املؤّس -8
ونشره: هم ُيشرفون على طقوس الدين )العقيدة( الديين التكويين وتأويله 

ويصوغون ِقَيَمه األخالقية واإليتيقية ويعّززوهنا، ويدافعون عنها جتاه 
"غري املؤمنني"( والداخلية )من "امُلَهْرطقني  االنتقادات اخلارجية )من

)"املنافقني"(، ويغّذي القادُة اجلماعَة بااللتزام العقدي ويقودوهنا حنو 
يرّسخ تعاليم كّل دين معين ومتطّلباته. وإّن امَلَهّمة األكرب االخنراط فيه مبا 

للقادة هي التأقلم مع التغيري فيما تتّم احملافظة على الدعاوى الدينية بامتالك 
 (.Ibid.: 8) احلقيقة األزلية الثابتة والطريق حنو اخلالص يف احلياة اآلخرة

للتّو يف تدريسي ماسي األسس الذي وصفت اخُلجّربُت هذا التصنيف  وقد
وحبثي اخلاّصني، وأنا راٍض عن النتيجة. ويف اآلن ذاته، أقّر بأّنها ليست الطريقة 

تعّدد األوجه )وامَلْبِني( املالوحيدة امُلمكنة واملثمرة الستكشاف داللة امُلجّرد امُلعّقد و
امُلَسّمى "إسالًما". وسوف أناقش اآلن بعض الطرق األخرى يف ُمقاربة وَمفهمة 
اإلسالم واملعتقدات واملمارسات واجلماعات اإلسالمية ضمن الدوائر األكادميية يف 

                                                 

ر تبًعا لنتائج ة اليت وّزعها على ثالثة جماالت أو عناصاغة بروس لينكولن األصليتغيري صي توّليُت (0)
 أحباثي اخلاّصة.
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كا الشمالية. وقبل اخلوض يف هذه املسألة، أوّد التأكيد على ريأوروبا الغربية وأم
ب واجلمهور. الترابط الشديد بني املفهمات األكادميية لإلسالم وبني تعليمه للطاّل

يُد الواحدة منهما بيد  - ا ما تتقّدم امَلَهمَّتانوكما سيظهر يف ما يلي، كثرًي
 مبا يغّذي خمتلف مقاربات اإلسالم اليت أناقش يف مقايل. - األخرى

 اإلسالم بوصفه تاريَخ سالالٍت مالكة ومجتمعات وأفكاًراأواًل: 
إىل حّد اليوم، تظّل املقاربة األكثر شيوًعا لإلسالم هي تقدميه على هيئة تطّور 

داث وحركات دينية واجتماعية وثقافية تارخيية وشخصيات مؤّثرة يف املناطق زمين ألح
اليت كان وال يزال يهيمن عليها منظور االلتزام الديين. ولقد متظهرت هذه املقاربة 

الزمنية لإلسالم يف تواريخ سياسية واجتماعية وتارخيية للمجتمعات املسلمة -التارخيية
 ,Saunders, 1965, 1972, 1978, 1980ساوندرز )كتبها أفراد مثل كتاب ج. ج. 

كتاب  أو جمموعٌة من املؤّلفني مثل العمل املرموق ،تاريخ اإلسالم الوسيط( يف 1990
وفيما نزعت املقاربة التارخيية  (0)(.0922، 0977) كامربيدج يف تاريخ اإلسالم

ات السالالت الزمنية خالل القرنني التاسع عشر والعشرين إىل التركيز على تقّلب
(، وغريهم احلاكمة املسلمة األكرب )األمويون، العّباسيون، املماليك، العثمانيون، املغول،

أعاد هذا النوع من الدراسات التأكيد، ومنذ السنوات الثمانني من القرن العشرين، 
على تطّور اجملتمعات اإلسالمية يف أرجاء خمتلفة من الكرة األرضية. وإّن هذا التحّول 

التركيز على السالالت احلاكمة إىل التركيز على اجملتمعات وحدًة رئيسًة للتحليل،  من
هنض على ظهر علم االجتماع احلديث املتجّسد يف أفكار كارل ماركس وفريدريش 
أجنلز وهربرت سبنسر وغيورغ زميل وإمييل دوركامي وماس فيرب. وعلى املستوى 

إىل إجياد أقسام علم االجتماع يف أوروبا  مغاملؤّسسي، قاد هذا التحّول يف الربادي
وقد وّظف البعض منها متخّصصني يف "اجملتمعات  (8)،كيةريوالواليات املّتحدة األم

                                                 

يف سّتة جمّلدات، مع حمّرر  The New Cambridge History of Islamكتاب  8101تاله عام  (0)
 خاّص بكّل جمّلد.

(8) See, e.g., http://sociology.columbia.edu/brief-history and https://sociology 

uchicago.edu/content/history-culture 

http://sociology.columbia.edu/brief-history
https://sociologyuchicago.edu/content/history-culture
https://sociologyuchicago.edu/content/history-culture
https://sociologyuchicago.edu/content/history-culture
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 (History of Islamic Societies) تاريخ اجملتمعات اإلسالميةاإلسالمية". إّن كتاب 
 الكالسيكي املثال مبثابة هو( -1937) (Ira Lapidus)الذي أصدره إيرا البيدوس 

وهو جيمع بني مبادئ  (0)ه.جمتمعاٍت يوّحدها اإلميان ذات تركيبة أّنه على اإلسالم ملقاربة
ها حدثت زمنّية وإقليمّية لدى تقدمي أحداث وظواهر يعتربها "إسالمية" ألّن-تارخيية

 ضمن جمتمعات ُمسلمة غالًبا.
السالالت واألقاليم، وبالتوازي مع التواريخ "االجتماعية" اليت رّكزت على 

ميكن أن جند حصيلة ثرّية الستطالعات حول اإلسالم أبرزت التطّور التارخيي 
ألفكاره وعقائده وممارساته ومجاعاته التأسيسية. وإّن قائمة هذا النوع من 

البعض منها، عنيُت كتاب سيزار  ا، ولن أذكر هنا إاّلاملنشورات مديدة الطول حقًّ
 ,Farah, 1965) إلسالم: املعتقدات والشعائر املمارسةا( Caesar Farahفرح )

 John) إيسبوزيتو جون وكتاب (؛2003 ,2000 ,1994 ,1977 ,1970 ,1968

Esposito )اإلسالم: الصراط املستقيم (Esposito, 1988, 1991, 1998, 2005, 

 مقّدمة يف اإلسالم( Annemarie Schimmelوكتاب آن ماري شيمل ) (؛2011
(Schimmel, 1992؛) سون تامارا وكتاب (Tamara Sonn ) اإلسالم: تاريخ

اإلسالم يف  (Malise Ruthven) وكتاب ماليز روذفن (؛Sonn, 2010) موجز
 Andrewوكتاب أندرو ريبني ) (؛Ruthven, 1984, 2000, 2006) العامل

Rippin) املسلمون: معتقداهتم وممارساهتم الدينية (Rippin, 1990, 2001, 2005)؛ 
 ,Brown) مقّدمة جديدة يف اإلسالم( Daniel Brownوكتاب دانييل براون )

 ى سنةتاريخ العامل اإلسالمي حّت( Vernon Egger) إيغر فرنون وكتاب (؛2004
0318 (Egger, 2007؛) ( وكتاب جوناثان بريكيJonathan Berkey ) تشّكل
مقّدمة يف ( William Shepardوكتاب وليم شيبارد ) (؛Berkey, 2003) اإلسالم
وفيما ُتسند بعض هذه االستطالعات وزًنا أكرب  (.Shepard, 2009) اإلسالم

لألحداث التارخيية احملورّية )من قبيل ظهور اإلسالم يف اجلزيرة العربية، أو "الثورة" 
مرباطوريات البارود الكربى إالعّباسية، أو احلروب الصليبية، أو املدى الذي بلغته 

                                                 

 عـن دار نشـر جامعـة     8118، مّث ظهرت طبعٌة ثانية حمدثـة عـام   0922ُنشر أّواًل عام  (0)
 كامربدج.
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مانية والصفوية واملوغالية اهلندية ألّنها اعتمدت البارود يف أسلحتها )وهي العث
املترجم(، كادت أخرى تقتصر على التركيز على التطّورات الثقافية أو  - الرئيسة

ىل البيئات االجتماعية إإاّل قلياًل متنّبهة العقدية ضمن اجملتمعات اإلسالمية، غري 
 (0).واالقتصادية اليت نشأت فيها وانتشرت

وحتت املوضوعة العاّمة للدراسات التارخيية لإلسالم واجملتمعات املسلمة، 
ملختلف املؤّسسات اإلسالمية  زمنيًّا املرّتبة األرصدةيكون علينا كذلك أن نشري إىل 

ومنها التربوية والعسكرية )اجليش والبحرية(، والتكنولوجية، واالقتصادية )الوقف، 
( وكذا الدراسات املقارنة وغريها ،ملصنوعاتاوالرّي، وحيازة األراضي، و

وكثرًيا ما يكون مثل هذه الدراسات  (8).للمجتمعات املسلمة واألوروبية املتزامنة
بعض األحداث املأساوية اليت يشهدها الشرق األوسط أو العامل املسلم  نإجابة ع

املأساوية، وانتشار القاعدة ومشتّقاهتا،  8110سبتمرب  00بكامله من قبيل أحداث 
ه وعلى األخّص الدولة اإلسالمية يف العراق والشام )داعش(، وكذا اّدعاء قائدها بأّن

 (4).تداد العاملّنة كاّفًة على امخليفة املسلمني السُّ

 مقاربات جديدة لإلسالم وللمجتمعات المسلمةثانًيا: 
باقتراض هذا امللمح من التأريخ األوروبـي، بدأت الدراسات احلديثة 

وهو ما  ،للمجتمعات املسلمة يف إيالء انتباه أكرب إىل العناصر الدميغرافية )السّكانية(
ركيز، من بني أشياء أخرى، على أثر قاد مؤّرخي اإلسالم واجملتمعات املسلمة إىل الت

األمراض الوبائية والتغّيرات البيئية يف الساكنة البشرية واحليوانية وكذا على تقّبل 
 مثل هذه املصائب من ِقبل خمتلف الطبقات االجتماعية يف اجملتمعات اليت أصيبت هبا
(Findlay and Lundahl (eds.), 2017; Varlik (ed.), 2017; Mikhail, 2013; 

                                                 

 (.Watt, 1985; Idem, 1998; Saeed, 2006) ةميكن أن نذكر األمثلة النموذجي (0)
 Pirenne, 2001; Ghazaleh (ed.), 2011; Crone, 1980; Bonner and others)انظر مثاًل  (8)

(eds.), 2003; Williams, 2014; Milwright, 2017.) 

 (.Hassan, 2016)انظر مثاًل  (4)
يديولوجّية من قبل أفراد مسلمني وسالالت ملؤّسسة اخلالفة واستخداماهتا األمقاربة حتليلّية  وفيه 

 .(Lister, 2015) مسلمة خمتلفة
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Stearns, 2011) .بصفة َعَرضية  على أّن أغلب هذه الدراسات ليس مرتبًطا إاّل
 ة وعقيدة ومجاعة وأسلوًبا يف احلياة.باإلسالم بوصفه ممارسة تعّبدي

إّن الظواهر الطبيعية والدميغرافية والطّبية والبيئية اليت يتفّحصها مؤّلفو هذه 
، وعلى خالف يقطنها مسلمون، ومن مثَّ الدراسات مل حتدث إاّل اّتفاًقا على أرض

التواريخ الساللية أو االجتماعية أو املؤّسسية أو الثقافية اليت كان فيها لإلسالم 
بوصفه دين الدولة دوٌر مفتاحي يضطلع به، ليس هلذه الظواهر إاّل القليل من األثر، 

فته يف إْن كان هلا من أثٍر، يف حدوث مثل هذه الظواهر على الرغم ممَّا خّل
 الساكنات اليت مّستها.

وأخرًيا، ال بّد من اإلشارة إىل عدٍد من تواريخ اإلسالم احلديثة ُكتبت من 
منظور َمْسكوين. ويتّم على الدوام تبّني هذا املنظور من قبل رجال ديٍن مسيحيني 

دية، تقّدميني يبحثون عن التأكيد على الُقرىب امُلْضَمَرة بني اإلسالم واملسيحية واليهو
ونتيجًة لذلك، احتواء اإلسالم على ما ميّكنه من التعايش والتعاون امُلثمر مع الدينني 
اآلخرْين املنتميني إىل العائلة اإلبراهيمية )عنيُت اليهودية واملسيحية( وعلى األخّص 

التجريبية وكذا يف ما يّتصل باحلوار بني -اإليتيقية والروحية-يف اجملاالت األخالقية
ت والنشاط اخلريي. وفضاًل عن التاريخ اجلديد للحوارات املسكونية الثقافا

يبدو مثااًل  (Douglas Pratt, 2017املسلمة اليت كتبها دوغالس برات )-املسيحية
اإلسالم ماضًيا وحاضًرا منوذجيًّا ملثل هذا النوع من الكتابة الكتاُب الضخم 

...( رجل الدين -Hans Küng ،1928الذي كتبه هانس كونغ ) ومستقباًل
. وقد Global Ethic (Küng, 2007) الكاثوليكي السابق والرئيس احلايل ملؤّسسة

ة ألطروحَتْي صّمم كونغ دراسته املونوغرافية املتبّحرة على صيغة أطروحة مضاّد
...( اللتني عمدتا -0987( وبرنار لويس )8112-0987صامويل هانتنغتون )

عنف ُتحرِّك أتباَعه عقدٌة ُدوِنيٍة عميقٌة توّلدت عن  إىل تقدمي اإلسالم على أّنه دين
 (.Dabashi, 2011: 10-11) حنني اإلسالم إىل ماضي قّوته وعنفوانه السحيق

وجتدر اإلشارة إىل أّن إسهامات لويس يف دراسة اإلسالم مبا يف ذلك كتابه 
 هزمالئ غالب لدى التجاهل القت قد (Lewis, 2007) اإلسالم: الدين والناس

 قاعدة حول والتحّيز اجلدل إثارة عن تتوّرع ال اليت يديولوجيةاأل مواقفه بسبب
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ا وباألخّص إحلاحه بأّن اإلسالم واملسلمني ُمعادون جوهرًي الساخنة اليومية القضايا
 ,Dabashi, 2011: 11-12 ; Asad) للحداثة وللقيم الغربية وعاجزون عن تبّنيهما

كما ميكن العثور على عناصر من املقاربة املسكونية يف التواريخ  .(13 ,4 :1986
 واالستقصاءات الدفاعية عن اإلسالم واليت نناقشها يف ما يلي.

 مفهمة اإلسالم حسب األغراضثالثًا: 
تزاوج بعض االستقصاءات حول اإلسالم اليت ذكرنا أعاله بني مفهمة هذا 

اليت يتّم تناوهلا. ويعود الفضل يف تقدمي  ا ومفهمته من حيث األغراضالدين تارخييًّ
اإلسالم على أّنه جمموع مسائل َغَرِضية كربى إىل األفكار النافذة لألكادميي 

(، وهو الذي 1907-1986) (Mircea Eliadeكي مارسيا إلياد )ريالروماين األم
من ا ما حتت عناوين اقترح، خالل أواسط القرن العشرين، أن يتفّحص تقليًدا دينيًّ

قبيل الطقوس املقّدسة والزمن املقّدس واملكان املقّدس والنصوص املقّدسة 
واملوجودات املقّدسة. وتتمّيز عناوين إلياد مبواتاهتا للدراسات املقارنة بني العديد من 

 كارياألديان، وقد مّت تبنيها من قبل باحثني يف أقسام الدراسات الدينية يف مشال أم
(Hughes, 2015: 122-123.)  وعندما مّت تطبيق مقاربة إلياد على دراسة اإلسالم

تكّفلت بدوٍر نقدي، وباألصّح بالدور النقدي التأويلي يف تفسري سلوك املسلمني 
وبتعبري آخر، قّدمت مقاربة إلياد اإلسالم على أّنه العامل الفاعل  (0).وفكرهم

أوضاعهم األكرب يف هندسة سلوك أتباعه ومنطق تفكريهم بصرف النظر عن 
االجتماعية والتربوية واالقتصادية. تلك هي بالضبط الطريقة اليت ُيَمْفِهُم هبا إلياد 
وأتباعه أّية مجاعة دينية ويقّدموهنا ضمن إطار االختصاص األكادميي الذي انتهى إىل 
أن صار ُيعرف حتت اسم "تاريخ األديان". وباملناسبة، تفيد هذه العبارة تسمية 

إلياد ذاته ال يعبأ كثرًيا بالفهم التارخيي املتعارف عليه بوصفه تطّوًرا  خاطئة ذلك أّن
فقد  (.Eliade, 1967; Idem, 1971) خّطيًّا لألحداث واملؤّسسات والشخصيات

كان أكثر اهتماًما بالزمن األسطوري وعلى األخّص الشغف اإلنساين غري القابل 
                                                 

 املطـاف  هناية يف وأّنهللدين على أّنه ديين ومثايل يف آن،   الفهم اإللياديما ينظر اليوم إىل اكثرًي (0)
 (.Strenski, 2006: 309-336; Hughes, 2015: 122-123) اًلمثانظر  ه،ب ُيعتّد يعد مل قدمٌي
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ملنقضي، الذي حاجج ناقدوه "العود األبدّي" إىل العصر األسطوري ا ـللطمس ب
وللمقاربة الغرضية أو التصنيفية للدين اليت أتى هبا إلياد  (0).بإقناع بأّنه مل يكن قّط

ودّققها أتباعه مزّية كوهنا أداة بيداغوجّية بالغة اإلفادة. فهي تساعد املدّرسني على 
تلف تقدمي دروس تقدميية حول اإلسالم والديانات املقارنة من خالل تنظيم خم

املواضيع املتنّوعة واملتباينة حتت العناوين الَغَرضية املرّتبة اليت وصفنا أعاله، ومن مّث 
 تيسري استيعاب املاّدة من قبل طاّلب املعاهد العليا واجلمهور العاّم غري املختّص

 سواًء بسواٍء.
دراسات يف اإلسالم: تاريخ ( Richard Martinعترب كتاب ريتشارد مارتن )ُي

مثااًل كالسيكًيا لتطبيق املقاربة اإلليادية  (Martin, 1982, 1986) ربة األديانمقا
العاّمة على دين اإلسالم، حيث يقّدمه )اإلسالم( الكاتُب للقارئ على هيئة عناوين 
هي التاريخ، وتصّور الكون، والشخصيات، واألماكن واألحداث املقّدسة، 

، والتعبريات الشكلية، واجلمال، واألنشطة الطقوسية. وكّل عناصر اإلسالم هذه
حسب مارتن، تعمل كما لو كانت أدوات حيوية يف خلق حدود مجاعاتية بني 
الطوائف املسلمة املختلفة من جهة، ويف ما بني اإلسالم وبقّية الديانات من جهة 

مثل هذه احلدود جوهرية يف حتديد اهُلوية  (.Ibid., xi-xiii and chapter 5) أخرى
تهما لدى خمتلف اجلماعات املسلمة على والعقلية الدينيتني واملمّيزتني واستدام

 امتداد العامل.

 اإلسالم حضارةً رابًعا: 
م اإلليادي غدياكثرًيا ما َيجمع الباحثون العاملون هبذه الصيغة أو بتلك من الرب

)أي التصنيف الغرضي( بينها وبني ترتيٍب زمين للماّدة اليت يشتغلون عليها بغية 
ال سّيما أّن كالًّ من املتخّصصني وغري  ،يخوضع الدين يف حالة حوار مع التار

املتخّصصني سواء بسواء ينظرون إليهما على أّنهما حقالن متباينان للبحث 
                                                 

 :ميكن العثور على نقد ملفاهيم إلياد عن الدين واملقّدس يف (0)
http://www.bytrentsacred.co.uk/index.php/eliade-sacred-and-profane/ 
criticisms. Accessed July 27, 2018. 
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والسؤال األكادميي. ويبدو هذا املزج بني املقاربتني الغرضية والزمنية حاضًرا بعُد يف 
 ممغامرة اإلسال( Marshall Hodgsonكتاٍب بالغ األثر ملارشال هودغسن )

(Venture of Islam).(0)  وال تزال الصيغة قيد االستخدام من قبل كّتاٍب يسعون
إىل تبليغ ما يكتبون إىل مجهور املتلّقني من غري املتخّصصني والطاّلب. وداخل هذا 
اإلطار املفهومي الشامل، ميكن هلؤالء الكّتاب أن خيتاروا التركيز على مواضيع 

ل "األخالق والعادات املسلمة" أو "أجوبة اإلسالم ا من قبييهتّمون هبا هم شخصيًّ
على قضايا معاصرة" )مثل التحّكم يف الوالدات، ومنع احلمل، واإلجهاض، 

 - واالنتحار، والقتل الرحيم )إهناء حياة املريض طّبيًّا لتجنيبه املزيد من املعاناة واألمل
وهنا ضمن سياق ... إخل( فيما يضع املترجم(، وحكم النساء، وحقوق اإلنسان،

وباستخدامهم هذا اإلطار املفاهيمي، أنتج الكّتاب خمتارات  (8)."حضارّي" أوسع
 ,John Renardمفهرسة حسب التصنيف املوضوعايت شبيهة بكتاب جون رونار )

 Seven Doors) أبواب اإلسالم السبعة: روحانية املسلمني وحياهتم الدينية( 1996

of Islam: Spirituality and Religious Life of Muslims).  ومبحورهتا حول
مواضيع رئيسة من قبيل الوحي النبوي، واالنقطاع إىل العبادة، واإلهلام، 
واجلماليات، واجلماعة والبيداغوجيا والتجربة، هتدف هذه املختارات من النصوص 

يخ اإلسالمية املترمجة، حسب ُمجّمعيها، إىل مساعدة القارئ على تبّين كلٍّ من "تار
والطيف الكامل الذي متتّد عليه  (،Renard, 1996: xv" )الروحانية اإلسالمية
ويف اّتجاه مماثل يعمل البعض من  (4)(.Renard, 1996: xiv) "ممارسات التقوى"

األكادمييني على اختبار النظريات السوسيولوجية اليت يبّجلون من خالل جتميع ماّدة 
يلها، ماّدة تتعّلق بالبيئة وباالقتصاد وبالسياسة أنتروبولوجية ذات بعد تارخيي وحتل

وباجلندر وببىن السلطة مع إشارات خاّصة إىل الرفض الذي القته من قبل أقسام 
 (3).وجمموعات مصاحل من داخل اجملتمعات اإلسالمية

                                                 

 يف ما يلي حديٌث عنه. (0)

 (.Braswell, 1996) كي جورج براسويلرياسة املبّشر املعمداين األمدر اًلانظر مث (8)

 (.Kritzeck, 1964; McNeill and Waldman, 1973) أمثلة أبكر منها ومّثة (4)

 (.Lindholm, 1996: xiii)انظر مثاًل  (3)
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 ذاته، اآلن ويف أّنه، على ُتَمْفِهُمه اليت تلك لإلسالم احلضارّية املقاربة تزال وال
 يف املتخّصصني من العديد صفوف يف الشعبية واسعة وحضارة وثقافة تاريٌخ

متفصلها الكالسيكي، ذاك الذي ال يزال بالغ  (.Shepard, 2009: 2) اإلسالميات
كي مارشال ريالذي كتبه املؤّرخ األم مغامرة اإلسالماألثر، هو الكتاب املرموق 

فوف أكادمييي (. وباعتباره ممتّد االنتشار بني ص0922-0988هودغسن )
أقّل يف أوروبا، فما من حاجة إىل تقدميه.  كا الشمالية، وإىل حّدرياإلسالم يف أم

وبتطبيقه من قبل هودغسن على امتداد جمّلداته الثالثة، شهد املنوال احلضاري ُمّذاك 
تطّورات يف اّتجاهات خمتلفة من قبل زمالئه األصغر سنًّا وعلى األخّص ماريلني 

...( -0947(، وإيرا البيدوس )1943-1996) (Marilyn Waldmanوالدمان )
 ,Lapidus, 1988) تاريخ اجملتمعات اإلسالميةالذي سبق ذكره وذكر كتابه 

 قبل اهليمنة األوروبّية( يف كتاهبا 8104-0982وجّنات أبو لغد ) (،2002
(Before European Hegemony) (Abu-Lughod, 1989.)  هذا الكتاب، وعلى

"نظرية  ـالرغم من أّنه يستلهم مقاربة هودغسن احلضارية، يستخدم ما يسّمى ب
من أجل حتليل التغّير الذي جرى يف اجملتمعات اإلسالمية يف ما  (0)النسق" - العامل
ومبقارنته مبا يقابله من اجملتمعات يف الشرق األقصى ويف  0481و 0881بني 

 أوروبا.
قاربة احلضارية إحياًء غري منتظر وكثري التنازع على يدي عامل لقد شهدت امل

( الذي حاجج يف 8112-0987اجتماع جامعة هارفرد صامويل هانتغتون )
 :Clash of Civilizations) صدام احلضارات: إعادة صنع النظام العامليكتابه 

Remaking of World Orderه" ( بأّن "حدود اإلسالم دموية، وكذلك هي دواخل
 .وأّنه "حضارة خمتلفة، أناسها مقتنعون بتفّوق ثقافتهم ومهووسون بدونية قّوهتم"

وقد دفعت تعميمات هانتنغتون الشاملة ونربته املتعالية مبفهوم احلضارة إىل واجهة 
                                                 

لتاريخ تصف هذه اللفظة مقاربة متعّددة االختصاصات تنجز على املستوى املمتّد لتحليل ا (0)
ولد  ،Immanuel Wallersteinانويل والرشتاين )والتغّير االجتماعي ذاك الذي قّدمه إمي العاملي
 يغيأّر وجيوفاين(، املسلم العامل فهميف  ( وواصله مسري أمني )وعلى األخّص0940سنة 

(Giovanni Arrighi( وأندري غوندر فرانك ،)Andre Gunder Frank وعدٌد آخر من ،)
 ني".ني الكوني"املؤّرخ
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اجملادالت حول موقع اإلسالم واملسلمني من النظام العاملي اجلديد الذي تال احنالل 
 .0990 حاد السوفيييت سنةاالّت

 (0)،وعلى الرغم من الشّك الذي يبديه اجملادلون حيال كونه أداة حتليلية جمدية
فإّن مفهوم احلضارة ال يزال يساعد األكادمييني كما طاّلهبم يف صنع رؤية شاملة ملا 
تصّوره هودغسن يف البدء على أّنه أفكار تأسيسية لإلسالم ذات نشأة حمّددة يف 

جتّسدها )األفكار( يف خمتلف املؤّسسات والسياسات الزمان ويف املكان وكذا 
والنظريات واملمارسات. وجدوى استعمال املفهوم، على األقّل من وجهة نظري، 
تكمن يف أّنه يسمح ألكادمييي اإلسالم بإبراز العالقات املتجادلة بني عقائَد ومثٍل 

ظر االعتبار تفاعلها وقيٍم وممارساٍت إسالمية متنّوعة فيما يأخذ، ويف اآلن نفسه، بن
الداخلي مع بيئاهتا الطبيعية واحلقائق االجتماعية واالقتصادية والسياسية اليت جعلتها 

 ممكنة الوجود.

 مصّغرة المدى: اإلسالم في جماعة محّليةالالمقاربات خامًسا: 
النسق بكوهنما ممتّديت  - إذا ما أمكن نعت املقاربة احلضارية ومقاربة العامل

كرو(، فإّن حقل الدراسات الذي يشغله األنتروبولوجيون االجتماعيون املدى )ما
ورميوند سكوبن  Michael Gilsenan والثقافيون )من أمثال مايكل جيلسنان

Raymond Scupin  وبرينكلي ميسيكBrinkley Messick  وماندانا ليمربت
Mandana Limbert  وردولف ويرRudolph Ware  وتشارلز هريشكندCharles 

Hirschkind  وصامويل شيلكSamuli Schielke  وصبا حممود والرا ديب وليلى
، ومل نسّم Holger Weissوهولغر ويس  Pnina Werbnerأبو لغد وبنينا ويربنر 

البعض القليل منهم( يقّدم بدياًل عنهم مصّغر املدى )ميكرو(. فبتركيزهم  هنا إاّل
صّغرة املدى َمَهّمتهم على أّنها املعلى مجاعات إسالمية بعينها، يرى ممارسو املقاربة 

، والتجادل حوله وترسيخه وتفسريها مالحظة الكيفية اليت هبا يتّم تأويل اإلسالم
لشامل. بكلمات أخرى، يستكشف أنتروبولوجيو حمّليًّا يف تقابل مع املستوى ا

اإلسالم الكيفية اليت هبا هتندس العقائُد والطقوس املسلمة، مبعّية عوامل أخرى، 
                                                 

 (.Burke, 1979; T. Ali, 2003)انظر مثاًل  (0)
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احلياَة اليومية ألعضاء مجاعة مسلمة ما يف زمن حمّدد. وميكن للتقنيات امليدانية 
ختتلف اختالًفا العملية ولالفتراضات اإلبستيمولوجية اليت منها ينطلق الباحثون أن 

صّغرة املدى ممكن املالحظة وقابل للتحديد يف املولكّن املنوال الشامل للمقاربة  ،بّيًنا
وهو يساعد يف االستعاضة عن التعميمات الواسعة األثرية لدى  (0).مقارباهتم

 - الباحثني الذين يرون يف اإلسالم حضارًة ممتّدة ما بني القاّرات أو جزًءا من عامل
 .نسق أكرب
واسعة املدى نادرة، ومن الصّغرة املدى واملحماوالت املزاوجة بني املقاربتني  وإّن

واسع اليف كتابه  (Dale Eickelmanديل إيكلمان )فيقترح مّث فهي جديرة بالذكر. 
 The) الشرق األدىن وآسيا الوسطى: مقاربة أنتروبولوجيةاالنتشار بني القّراء 

Middle East and Central Asia: An Anthropological Approach) 

(Eickelman, 1981, 1989, 1998, 2002)  استخدام طرائق األنتروبولوجيا الثقافية
واالجتماعية يف دراسة اإلسالم بوصفه حضارة. وهدُفه هو استقصاء الكيفية اليت هبا 

بوصفه ُيفهم اإلسالم، ذلك الدين الذي انبثق يف اجلزيرة العربية خالل القرن السابع، 
حركة شاملة جتّسدت يف تنّوع جمتمعاٍت ملموسة يف الشرق األوسط، ومشال أفريقيا 

وبالتوازي مع ذلك، يسعى إيكلمان حثيًثا إىل أن  (.Ibid., 2002: vii) ويف غريمها
يكشف الكيفية اليت هبا أمكن هلذه األفهام احملّلية لإلسالم أن "تؤّثر يف تّيارات أوسع 

وبعد وضع هذه األسئلة العاّمة، يعرض  (..Ibid) ة االجتماعيني"من الفكر واملمارس
إيكلمان قائمة يف األسئلة الفرعية ذات العالقة بالسياقات السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية امللموسة اليت مسحت هلذه التّيارات الشاملة أن تتواجد. وبالنسبة إليه، ما 

ع استخدام امليديا، يّتسم ببالغ األمّهية هو "ما أّدى إليه التعليم اجلماهريي، وتوّس
واليسر املتزايد يف السفر، والتواصل املتسارع للطرق اليت هبا يعّبر الناس عن الدين 

 - إىل ما يدين به إىل نظرية العاملباستناد إيكلمان وأخرًيا،  (..Ibid) وعن السياسة"
األنساق اليت تستكشف تبادل األفكار، واألوبئة واملؤّسسات والبضائع، يقترح أن 

كشف "الروابط اخلفّية اليت جتمع بني التّيارات االقتصادية والسياسية واألفكار الدينية ي
                                                 

نهجية املستخدمة لدى ة حول نقاط قّوة وضعف خمتلف الطرائق املميكن العثور على مناقشة نقدي (0)
 (.Asad, 1986; Varisco, 2005) ي اجملتمعات اإلسالميةأنتروبولوجي
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وإذا ما توّخينا تعبرًيا آخر قلنا إّن كتاب  (.Ibid., 1) وحركة الناس واألفكار"
 ةإيكلمان املرموق وواسع االستعمال يستكشف التقاطعات والتفاعالت بني اجلغرافي

ات )اليت تعّبر عنها اللغات "اإلسالمية" املختلفة(، فيما الطبيعية والدين والثقاف
يستخدم األنتروبولوجيا للخوض يف "حتاليل مكّثفة للسريورات السياسية واالقتصادية 

يف  - وهدفه النهائي (.Ibid., 19-20) والرمزية والتارخيية على مستوى مصّغر"
هو التمّكن من  - (Clifford Geertzاستلهاٍم لَسَلِفه املرموق كليفورد غريتز )

االستفادة من "تقنّية األنتروبولوجيا امليكروسوسيولوجية" لتأمني "بديل للنزعة حنو 
التحّدث عن قبائل وفاّلحني أو عن حّكام وحمكومني كما لو كانوا شخصيات 

ومن أجل حتصيل  (.Ibid., 20) تضطلع بأدوار يف مسرحية أخالقية سوسيولوجية"
يكلمان له موقًعا "يف املستوى األوسط ما بني دراسة إسالم القرى هذه الغاية يّتخذ إ

 (.Asad, 1986) أو القبائل ودراسة اإلسالم الكوين"
الذي جنح يف  الشرق األوسط وآسيا الوسطىوفضاًل عن كتاب إيكلمان 

املزاوجة العضوية بني مقاربات املدى املصّغر واملدى الشامل لإلسالم، ميكن أن 
ما )يف ما يهّم املدى  مماثلة، وإن كانت أقّل طموًحا إىل حدٍّنذكر دراسات 

اجلغرايف الذي تغّطيه(، للهجرات العربية حول احمليط اهلادي مثل تلك اليت أجنزها 
 Mandana)(، وماندانا ليمربت Anna Bang(، وأنا بانغ )Engseng Hoإنسنغ هو )

Limbert.) اه النقد املتأّتي من الزمالء ومّما جيدر ذكره أيًضا، وإن كانت هّشة جت
األنتروبولوجيني واملؤّرخني املتخّصصني يف صيغة إقليمية ما لإلسالم، تلك الدراسات 
األنتروبولوجية التارخيية للجماعات املسلمة اليت تستوطن مناطق متباعدة من العامل 

الذي كان  املسلم. وقد مّت مؤّخًرا استئناف هذا النوع من أنتروبولوجيا اإلسالم، ذاك
( بكتابه 8112-0982بالغ النفوذ كليفورد غريتز )الكي ريرائده األنتروبولوجي األم

(، وتابعه فيه مؤّخًرا كلٌّ من مايكل جيلسنان Islam Observed) اإلسالم ُمالَحًظا
(Michael Gilsenan)(0) ( وجون بوينJohn Bowen).(8) 

                                                 

 على أّنه يرى اإلسالم يف كّل مكان (Gilsenan, 2000) اإلسالم على التعّرفلقد مّت انتقاد كتابه  (0)
 يضطلع به.له كبرًيا  اذلك األمكنة والسياقات اليت ال وجود له فيها، أو على األقّل ال دوًر مبا يف

 (.Bowen, 2001; Idem, 2012a)انظر مثاًل  (8)
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"أنتروبولوجيا اإلسالم" اليت أخرًيا، جتدر اإلشارة إىل فكرة طالل أسد حول 
و"على اعتباره بالضرورة ُمَقلًِّدا ملا  ،تقترح أن تتّم دراسته بوصفه "تقليًدا خطابيًّا"

َمْأَسَسٌة )موضوعة يف سياق حمّدد وذات يعّرف أسد اإلسالم على أّنه "ممارسٌة ُم .كان"
ة أخرى، هي اللغة وبعبار .تاريخ حمّدد( ضمنها ُيْدَرج املسلمون على أّنهم مسلمون"

أو اخلطاب الذي من خالله يتعّلم املسلمون أن يكونوا مسلمني، أي أن يتصّرفوا وأن 
وهدف أسد النهائي هو أن يبّين أّن املسلمني،  (0).يفّكروا بوصفهم مسلمني"

وباعتبارهم بعيدين كّل البعد عن النكوص عن الدور املوكول إليهم يف التفكري يف 
وقبوهلا ُمجّسدة يف القيم، يستخدمون "العقل واحملاججة لتفسري املغزى التعاليم الدينية 

من ممارسة ُمحدَّدة وكيفية االضطالع هبا وتربيرها" وعلى وجه اخلصوص "كّلما التقى 
 (.Asad, 1986: 14-16) التعليم بالشّك أو التجاهل أو نقٍص يف الفهم"

 اإلسالم فن ا وِعماَرةً سادًسا: 
ري الفّني عن األفكار والقيم اإلسالمية وكذا التصاويَر الفّنية إّن وفرَة التعب

للممارسات واألساطرَي اإلسالمية يف املنمنمات املرسومة، قد حّفزت الباحثني 
األوروبيني واألمريكيني على تفّحص أثر اإلسالم يف الفنون واملصنوعات اليدوية 

 ا ريتشارد إيتينغهاوسنواألدب والعمارة. وميّثل هذا النوع من اإلسالمولوجي
(Richard Ettinghausen) (1906-1979املؤّرخ األملاين األم )يف الفّن اإلسالمي، ريكي 

 .K. A. C)( وك. أ. ك. كريسوال 1901-1964) (Kurt Erdmann)وكورت إيردمان 

Creswell) (1878-1974 وأوالغ )غربار (Oleg Grabar) (1929-2011 وإيفا باير )
(Eva Baer) (1920-( وريناتا هولود )...Renata Holod وروبرت هيللنرباند )

(Robert Hillenbrand( وسوسان باباي )Sussan Babaie وجوناتن بلوم )
(Jonathan Bloom( وشايال بلري )Sheila Blair ومل نذكر هنا إاّل القليلني. والعديد ،)

كونوا كّلهم، يرون أن مهّمتهم من الباحثني الغربيني املهتّمني بالفّن اإلسالمي، إن مل ي
هي بيان التفاعل املتآزر بينه وبني ما يقابله غربيًّا، فيما يؤّكدون على الكيفية اليت هبا 

                                                 

ناء خـارج  لالسـتث  اًل"ال شكل لإلسالم قاب ميكن العثور على نقد افتراض جيلسنان القائل بأّن (0)
 (.Asad, 1986: 2)على قاعدة عدم اعتباره ضمن اإلسالم الصحيح"  االهتمام األنتروبولوجي
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حكمت التحديدات الدينية على التمثيل التشخيصي لألشياء احلية خبصوصيِة الفّن 
على الكيفية اإلسالمي. يف توّجه مماثل، يكون التأكيد يف دراسات العمارة اإلسالمية 

اليت هبا كان االستخدام الديين لبعض املباين )املساجد واملزارات( حيّدد طابعها امُلمّيز 
ولقد تبّنى جيل كامل من  (0).سواٌء أكانت يف منطقة معّينة أم على املستوى الشامل

علماء اإلسالم، وعلى األخّص منهم األنتروبولوجيون، أفكار طالل أسد وثابروا على 
بالغة التعقيد واملستنرية للجماعات املسلمة القيامهم بدراساهتم عند ا جتسيده
على أّن حتلياًل مفّصاًل ملنتجهم األكادميي وكذا للمناقشات اليت قامت  (8).امللموسة

 حول مرياث أسد متتّد إىل ما يتجاوز مدى هذا املقال.

 اإلسالم بوصفه َوَرًعا صوفي ا: إظهار التفّهمسابًعا: 
 (4).أخرًيا، يرّكز بعض علماء اإلسالم على األبعاد الروحانية والورعة فيه

والدراسة الرائدة للورع اإلسالمي كانت على يدي املبّشر اإلنكليزي كونستانس 
( وقد صارت أثًرا كالسيكيًّا يف هذا Constance Padwick, 1886-1968بادويك )

( مؤّخًرا Rudolph Ware) وقد توّلى رودولف وير (.Padwick, 1996) اجلنس
اإليتيقّية -إجناز دراسة يف املوضوع استكشف فيها إبستيمولوجيا املعرفة األخالقية

دراسة املسلمني الشّبان القرآَن يف جمتمعات شرق عن طريق اإلسالمية وتناقلها 
وكثرًيا ما جتمع أمثال كتاب وير يف تقّصيها للممارسات  (.Ware, 2014) أفريقيا

 - ة والتعّبدية والتربوية بني هذه املمارسات والصوفية، ذلك التّيار التنّسكيالروحاني
وألّن مثل هذه الدراسات شديد القرب من اهتمامايت  (3).الباطين يف اإلسالم

الصوفية: تاريخ جديد األكادميية اخلاّصة، فليس يل إاّل أن أحيل على كتابـي 
ويف هذا الكتاب أحاجج بأّن يف  (.Knysh, 2017a) للروحانية الباطنية الصوفية

                                                 

 (.Knysh, 2017bملراجعٍة سريعة، انظر الفصل الثامن عشر من كتابـي ) (0)

 (.Scott and Hirchkind (eds.), 2006)انظر مثاًل  (8)

 ,Mystical Dimensions of Islam (Schimmelاستوحيُت ذلك من عنوان كتاب شـيمل   (4)

1975.) 
 - )ة(التنّسكي احلركة أو"التّيار  أّنها على الصوفية تعريف إّن(. Reid, 2013)مّثة استثناء مهّم  (3)

 .الالحق اهلامش يف منه املقتبسبـي كتا يف مستخدٌم" اإلسالم يف)ة( الباطين
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ا على العناصر تنّوع املكّونات الذي يسّمى "صوفية" نعثر جوهريًّاملالتقليد املرّكب و
اخلطابات )العقائد( أي نفسها اليت جندها يف كّل دين مكتمل العناصر، 

واملمارسات واجلماعات واملؤّسسات ذات القيادة ممّثلة يف شيوخ الصوفية 
 بني التناظر هذاإىل  ومستنًدا (0)(.Ibid.: 7, 14) ساتذهتا وأوليائهاومرشديها وأ

 بأّن أحاجج أخرى، وبعبارة"، مصّغر"إسالم  أّنها على الصوفية أعاجل املكّونات،
أي " األكرب"التقليد  يف جندها اليت والنزعات العناصر مجيع على حتتوي الصوفية
 .كالًّ اإلسالم

هذه لعلماء  اخلمس الصوفية مكّونات من واحد كّل وّفر متوّقع، هو وكما
اإلسالم قضايا ثريَة ومرّكبَة لالستكشاف. ومثلها مثل اإلسالم، مّت تقدمي الصوفية 

 ومؤّسساهتا (8)،من منظور نصوصها هي )مبا يف ذلك التفاسري املمّيزة للقرآن(
وممارساهتا )الذكر، احلضرة، اخللوة، الرباط(، وااللتزام  (4)،(الطرق أو)اإلخوانيات 

ية األخرى )وعلى السياسي، واألنشطة االقتصادية واخلريية، والتعابري الشعرية والفّن
-واملعايري األخالقية ،والفلسفة التربوية البيداغوجية (3)،األخّص املوسيقى والرقص(

ليل هذه الكتب سوف حيملنا بعيًدا عن وما إىل ذلك. وإّن حت (8)،اإليتيقية )اآلداب(
مدارنا ولذلك أنا أحيل قارئي على استقصائي البحثي حول الدراسات الصوفية يف 

 (.Knysh, 2006) الغرب ويف روسيا
نصوصه وممارساته، وتعاليمه، أي أخرًيا، ميكن تقدمي تاريخ اإلسالم بكامله، 
علومه ونبوياته، وناته، مهرجاوالقدسية )وتفاسريها(، وموجوداته املقّدسة، 

األخروية، وعلوم اخلالص فيه، كّل ذلك من خالل منظور الصوفية املمّيز )عنيُت 
 Sachikoالباطين( كما هو احلال يف كتاب ساشيكو موراتا ) - املوقع الروحاين

                                                 
 (.Asad, 1986: 15قارن ) (0)
 .Sells (ed. and trans.), 1996; Renard (ed. and trans.), 2004; Idem (ed)انظر مثاًل  (8)

and trans.), 2008; Keeler and Rizvi (eds.), 2016.) 
 ,Cornell, 1998; LeGall, 2005: 1450-1700; Weismann, 2007; Ohlander)انظر مثاًل  (4)

2008.) 
 ,for India (Pannke ;(Waugh, 1989; Halman and others (eds.), 1983)انظر مـثاًل   (3)

2014.) 
 (.Knysh, 2017aلدراسة عن األدب الصويف، انظر الفصل اخلامس من كتابـي ) (8)
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Murata( ووليم شيتيك )William Chittick )رؤية يف اإلسالم (Murata and 

Chittick, 1994 .)الل العمل على وصف "اإلسالم من دون حتريفه" فمن خ
يقترح الكاتبان دعوة القارئ إىل ما يصفانه على أّنه "فهم اإلسالم لذاته" من خالل 

صوفية الصبغة واملترابطة. يف الوقت ذاته )وعلى الترمجات للنصوص اإلسالمية 
يف الغرب واليت نقيض ذلك( قّرر الكاتبان أن ميضيا ضّد التقاليد األكادميية املرعية 

تشّجع الباحثني على أن حيّللوا النصوص الدينية، مبا يف ذلك النصوص اإلسالمية يف 
سياقاهتا التارخيية مع إيالء انتباه شديد لالفتراضات الفكرية لكّتاهبا وألجنداهتم. 

ضرورية يف تفادي أن يكون  - على ما حياجج مناصروها - ومثل هذه الطريقة
اه ميول الكّتاب الشخصية إذ إّن هؤالء يداومون على وصف الدارس مأسوًرا جت

املثل واملعايري املرغوب فيها بداًل من وصف املمارسات الفعلية واملواقف اليومية 
واسعة االنتشار، الملسلمني ملموسني. ويف تناقض متمايز مع هذه املصادرة املنهجية 

"الوقائع التارخيية"  ـأحجم موراتا وشيتيك بوعي وتصميم عن توعية القارئ ب
وبداًل من ذلك، عِمال على تقريب القارئ  (.Ibid., xii) االعتيادية حول اإلسالم

من "رؤية اإلسالم نفسه ضمن التقليد الفكري اإلسالمي عاّمة والتقليد الصويف 
ومثلما يقّر بذلك موراتا وشيتيك، كان هذا التقليد  (.Ibid., x and xiii) خاّصة"

بعيًدا كّل البعد عن أن يكون من َلْوٍن واحد حبيث كانا منتبهْيِن إىل إبراز الفوارق 
رؤية يف اجلوهرية بني من عاجل املواضيع ذاهتا من الكّتاب املسلمني. وإّن امُلراد من 

ذاته وثرائه وتعّقده من خالل هو تبيان عمق التقليد الفكري اإلسالمي  اإلسالم
دعوة القارئ إىل تذّوق النكهة األصلية يف تعبريه اللغوي والثقايف من خالل 

بعبارة أخرى، أراد موراتا  (.Ibid., x) ترمجات ذات هوامش وحواٍش شارحة
وشيتيك أن يقّدما اإلسالم بعباراته هو، ال من خالل املقوالت اليت تطّورت 

حظيه اخلارجيني، وبذا يتمّكنان، على ما يعتقدان، من حترير وُطّبقت من ِقبل ُمال
 ، حتريٌف متالعب.اإلسالم مّما ميكن وصفه بأّنه "إخضاع إبستيمولوجي" ومن مثَّ

 كتابه يف( John Renardكي آخر هو جون رونار )رييّتخذ باحث متفّهم أمو
، (Renard, 1997) (Windows on the House of Islam) نوافذ على دار اإلسالم

مقاربة مماثلة بغية شرح اإلسالم جلمهور من املتلّقني غري املتخّصصني )طلبة 
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مستويات أوىل(. َمَثَلُه كمثل موراتا وشيتيك، يرّكز رونار على املظاهر الورعة 
والروحانية يف اإلسالم وفق ما تصفها النصوص اإلسالمية األصلية من خمتلف 

ه اإلطالالت مجيعها من فتح مشهد أمام القلب احِلقب. وأمله هو أن "تتمّكن هذ
والروح" وهو ما سيمّكن قارئه باملقابل من مقامسة "التقليد اإلسالمي الضخم 

 (.Ibid., 257, 272)والثري باحلكمة الروحانية" 
واهلدف النهائي الذي يسعى إليه هؤالء وغريهم من الكّتاب الغربيني 

اًرا، هو تزويد قّرائهم بإدراك متفّهم اآلخرين، سواء أكان ذلك صراحة أو إضم
لإلسالم أو حّتى جتربة متفّهمة له. ومن أجل بلوغ هذه الغاية، هم يدعون ُقّراءهم 
وطلبتهم إىل أن يدخلوا، خبياهلم، إىل رؤية العامل لدى مسلم/ة ورع/ة حبيث 

وتفترض  (.Shepard, 2009: 3) فيه/تعيش يعيش الذي العامل رؤية من يتمّكنون
الفهم املتعاطف" هذا التخّلي عن "العديد مّما نعتقد وما ال "عملية الفهم املتفّهم، بل 

ذلك أّن انغماًسا ختّيليًّا يف تقليد  (،Ibid., 3-4) نعتقد فيه، وعن قيمنا وافتراضاتنا"
ديين أجنبـي، وهو ممكن، هو بالنسبة إىل هؤالء الكّتاب أمر مفروغ منه. وسواء 

ل هذه النظرات الغربية إىل اإلسالم املتحّصل عليها من خالل االنغماس أكانت مث
ُمناسبًة ملا حيمله أكادمييون مسلمون فعاًل أو مسلمون عاديون َأْم مْل تكن، ومهما 
كان املدى الذي ميكن أن تكون عليه تلك املناسبة، فإّن ذلك ال يبدو مّما يّتسم 

ن علينا أن نصّنف، مثلما فعل إدوارد سعيد، كربى لدى الكّتاب. فإذا ما كا ةبأمّهي
املتعاطفَة هذه على أّنها تعبري عن االستشراق )ففي  - مقاربَة رؤيِة اإلسالم املتفّهمَة

منتهى األمر، ما وضعه هؤالء الكّتاب من رسم للحياة التعّبدية والثقافية والفكرية 
"الرئيس" ذاته(، جاز لنا القول  املسلمة يظّل خارجيًّا، ومناقًضا متاًما لتّيار اإلسالم

إّن هذه املقولة التحليلية والنقدية، منتشرة االستخدام، يف حاجة إىل تعديل 
 (0).عميق

 
                                                 

 Hughes, “Subject Index” underانظر ) ،ملزيٍد حول استعمال هذه املقولة وإساءة استعماهلا (0)

“Orientalism”.) 
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 تأليًفا متعّدد األصوات من اآلراء والعقائد اإلسالم بوصفهثامًنا: 
إذا ما وضعنا جانًبا بعض الفويرقات والتحّفظات، ميكن ملفهومي عن 

" أن يعّمم استعماله من الصوفية حنو مدارس دينية أو مجاعات "اإلسالم مصّغًرا
ثين عشرية، واإلمساعيلية، سياسية أخرى داخل اإلسالم، عنيُت الشيعة اال-دينية

والزيدية، واخلوارج. بتنّوعها الداخلي، لكّل واحدة منها حمافظوها وتقّدميوها، 
ا إىل النظر يف َمَجاِز املكتوب، وليرباليُّوها وأصوليوها، َنصِّيُّوها ومن يْدعون فيه

ية اإلنسان فيها، وكذا َلُدِنيُّوها ومن يؤمنون فيها بقدرة الفكر وَقَدِريُّوها ودعاة حّر
اإلنساين على كشف أسرار اهلل والكون. وكّل أمناط الفكر البشري والعقائدي هذه 

عها الداخلي وهو ما ممّثلة يف الصيغ الغالبة لإلسالم السّني، اليت تّتسم هي أيًضا بتنّو
 يدعم حسب نظري صواب استخدام مفهوم "اإلسالم مصّغًرا".

منذ بدايات دراسة اإلسالم األوىل يف األكادمييا الغربية والروسية، وجدْت 
هذه اجلماعات اليت كثرًيا ما توصف على أهنا "َضاّلة" "وطائفية" نفسها يف مركز 

وعلى خالف األكادمييني املسلمني الذين مل  (0).اهتمام األكادمييني الغربيني والروس
 مبا فعاًل مبهورين اإلسالم علماء كان (8)،يكونوا البّتة مسرورين بتكاثر اهَلْرَطقات

 عقائَد األصوات متنّوعة"تعّددية" "مسلمة  أّنه على خطأ، أم صواًبا يرونه، كانوا
وعلى أّنه "حتّرٌر من إكراهات العقيدة الرمسية املستقيمة  (4)"وممارسات

)األرثودوكسية(". وبالفعل، تبدو تعّددية أصوات اإلسالم يف تناقض صارخ مع 
أنواع اخلروج  احملو الثابت والدؤوب، يف الكنائس املسيحية الغربية والشرقية، لكّل

لرمسيون واجملامع الرمسية عن العقدي والتعّبدي، تلك اليت دأب القادة املسيحيون ا
ولقد وهب التقليد اهلرطقي اإلسالمي  (3).على إدانتها قطًعا على أّنها "هرطقة"

 - ر وما قبل احلديث )أفّضل استخدام لفظة "املقاالت" األكثر حياًداالثري املبّك
                                                 

 (.Knysh, 1999: 225-228)انظر مثاًل  (0)

 القـاهر البغـدادي   للمقاالت والفتاوى اخلاّصة هبا لدى عبداألعمال املخّصصة يف كذا يظهر  (8)
 (.م0482(، وابن تيمية )تويف م0084)تويف  (، والشهرستاينم0147)تويف 

 (.Hughes, 2015: 25انظر ) ،ملراجعٍة نقدية حول هذا املفهوم (4)

 (.Brown, 1988انظر على سبيل املثال ) (3)
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ف، واملقصود هو جماميع النصوص اليت تعمل على بيان بطالن آراء الطوائف املؤّل
 كتاب املقاالتا بأّنها غري سوّية اإلميان اإلسالمي كما يف نعت رمسيًّليت ُتوالفرق ا

املترجم(  - (م988حنو ي وتوّف - م271 حنوألبـي منصور املاتريدي )ولد 
أرضيًة نّصية خصبة لدراسة هذه الظاهرة املرّكبة من قبل علماء إسالم غربيني 

ومونتغومري وات (، William Curetonوروس من أمثال وليم كورتون )
(Montgomery Watt( وويلفرد مادلونغ ،)Wilferd Madelung وجوزيف فان ،)

(، وأ. ك. كازي Abraham Halkin(، وأبراهام هالكني )Josef van Essإس )
(A.K. Kazi( وج. غ. فلني ،)J.G. Flynn( وجون كلود فادي ،)Jean-Claude 

Vadet( ودانييل غيمارت ،)Daniel Gimaretو ،)( غي مونوGuy Monnot ،)
(، Richard Martin(، وريتشارد مارتن )Patricia Croneوباتريسيا كرون )
 Stanislav(، وستانيسالو بوزوروف )Mark Woodwardومارك وودوارد )

Prozorov( وستيفن جاد )Steven Judd وقد أثار هؤالء األكادمييون وغريهم .)
املسيحية، وكذا  مرادف "لألرثودوكسية"أسئلة هاّمة حيال وجود أو عدم وجود 

يف حتديده ومفصلته وفرضه على زمالئه من املؤمنني  َمْن كان أو يكون له احلّق
توّلد عن هذا السؤال جدال حيٌّ حول وجود أو عدم ، وباملقابل (0).وكيف ومىت

مر وجود ما ُيناظر اهَلَرمية الكنسية املسيحية لدى املسلمني. وعلى الرغم من أّن األ
مل يعد اليوم مبثل احلّدة اليت كان عليها منذ بضعة عقود خلت، ال يزال علماء 
اإلسالميات يشهرون سيوف معاركهم حول بقاء مفهوَمي "اإلكلريوس املسلم" 
و"األرثودوكسية اإلسالمية" على قيد احلياة، وكذا مدى دالالهتما النسبية ضمن 

وعلى اإلمجال، ال تزال تعّددية  (8)ي.اإلسالم الشيعي يف مقابل اإلسالم السّن
أصوات اإلسالم العقدية والفكرية والطقوسية تأسر علماء اإلسالميات الغربيني 
على الرغم من االحتجاجات املتواترة الصادرة عن العديد من األكادمييني املسلمني 

إلسالم ُمدَِّعَيًة أّن اإلسالم واحد. ويف اآلن نفسه، ُيستخدم مفهوم تعّددية أصوات ا
                                                 

 (.Judd, 1997)انظر مثاًل  (0)

 :Asad, 1986(، وانظر وجهة نظر طالل أسد )Knysh, 1993انظر نقاشي حول هذه القضايا ) (8)

15; Idem, 1993: 208-212.) 
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من قبل الباحثني املسلمني التقّدميني من داخل األكادمييا ومن خارجها جملاهبة حجج 
تساحمه جتاه املعتقدات بال  ،منتقدي اإلسالم، أولئك الذين يعّرفونه بتسّلطيته وتعّصبه

 (0).واآلراء األخرى

 اإلسالم والجندر
لباحثني على تفّحص ة توّجه حديث نسبيًّا يف الدراسات اإلسالمية يشّجع امّث

وهو توّجه شديد  (8)،اجملتمعات املسلمة من خالل منظور العالقات اجلندرية
االرتباط بقضية "النسوية اإلسالمية" املختلف عليها، تلك اليت يعتربها بعض 
املالحظني والنشطاء خدعة غربية هتدف إىل نسف األخالق اإلسالمية فيما ميتدحها 

النساء املسلمات من سوء معاملتهّن لتحّرر رية ها خطوة ضروآخرون على أّن
 ;Knysh, 2017b: chapter 18; Badran, 2007) البطريركية باسم اإلسالم

Chaudhry, 2014.)(4) ة اإلسالمية وخارجه، ويف داخل حقل اخلطابية النسوي
تدور النقاشات على الدوام على املركزية الذكورية و/أو كره النساء ودور 

مّثل النزعة األكثر شيوًعا يف دراسة العالقات اجلندرية ضمن احلجاب. وتت
ذكوري الاإليتوس أي الدراسات اإلسالمية يف حماولة الفصل بني البطريركية )

التمركز والبطريركي املهيمن ضمن "اجملتمعات امُلسلمة التقليدية"( واإلسالم بوصفه 
ما يتمفصل يف القرآن والسّنة  ديًنا وجمموعًة من املعايري والقيم، وعلى األخّص منها

وختتلف الصالحية التفسريية ملثل هذا الفصل حسب  (.Hassan, 2005) والشريعة
القبول/عدم القبول املبدئي إلمكانية وجوٍد مستقلٍّ للمعايري الدينية خارج السياقات 

                                                 

 (.Hughes, 2015: 25, 62-68(؛ قارن )Sachedina, 2001انظر على سبيل املثال ) (0)

من الدراسـات   عيسّجلها هذا احلقل الفرة يف اإلسهامات اليت اًل من أن أجّرد قائمة تفصيليبد (8)
 القارئ على اإلسالمية أحيل

E.J. Brill’s Encyclopedia of Women and Islamic Cultures and Hawwa  
Journal of Women of the Middle East and the Islamic World; see 

http://booksandjournals.brillonline.com. 

هذه املقاربة ويصـفها   Islam and the Tyranny of Authenticityيف كتابه  Hughesينتقد  (4)
 (.Hughes, 2015: 26-33; 63-70باملمارسة الالهوتية احملضة اليت ال مكان هلا يف األكادمييا )
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االجتماعية والسياسية والفكرية اليت فيها مّتت مفصلتها وتطويرها. بعبارة أخرى، 
ل ميكن للواحد مّنا أن يقبل بالقول إّن بعض االنفعاالت واألفعال والسلوكيات ه

واملؤّسسات البشرية تعمل حصريًّا يف جمال نعّرفه حنن على أّنه "ديين" ومن مّث تكون 
جماالت أخرى تعّرف على أّنها "سياسية" و"اجتماعية" و"ثقافية"  ُمْنَفِصلة عن

 (.Hughes, 2015: 118-119) "بطريركية"؟ و"تقليدية" أو، ويف هذا السياق،
إجابة الواحد مّنا عن هذا السؤال ُمحّددٌة لكيفيات إجابته عن سؤاٍل آخر يتعّلق مبا 

 بني البطريركية واإلسالم من عالقة.
إعادة مفصلة املعايري ذات الّصلة بالعالقات اجلندرية يف اجملتمعات املسلمة  إّن

وهندستها يف سياق عامل اليوم، على ما هو عليه من الوقوع حتت هيمنة القيم 
واألجندات الغربية، ممكنٌة بل وضرورية من دون شّك. ولكّن السؤال يقوم على 

إن كان هلا من أثر، سواء أكان  مدى األثر الذي ميكن أن يكون هلذه احملاولة،
يف مناذج العالقات اجلندرية القائمة فعليًّا يف اجملتمعات املسلمة  (0)،اأكادمييًّا أم دينيًّ

كما هي موجودة. ويبدو من املعقول اقتراح القول بأّن قبول مناظري جديدة حول 
يًّا واجتماعيًّا اجلندر يف ظّل اإلسالم أو رفضها مرهتن مبستوى النمّو احلاصل اقتصاد

لدى كّل مجاعة معّينة. يف ما أرى أنا شخصيًّا، من الواضح مبا ال يدع جمااًل للشّك 
أّن اإلسالم قابل لالستخدام امُلَوّجه من النخب الذكورية التمركز َمَثُلُه يف ذلك 
َكَمثل أّي تقليد إبراهيمي آخر. ويبدو أّن التجارب التارخيية اليت خاضتها 

لدينية اليهودية واملسيحية وغريها على اّتساع أرجاء العامل تشري إىل أّن اجلماعات ا
حترير النساء املسلمات )مهما كانت اجملادالت حول قضايا ضرورته وفحواه 
حاميًة( لن يكون نتيجة مباشرة إلعادِة تأويٍل متعاطفٍة مع النساء أو نسويٍة 

دّرج للبىن االقتصادية وتقسيم للمكتوب وللتاريخ املسلمني، بل من خالل تغيري مت
العمل يف اجملتمعات املسلمة ونتيجة تغّير عقلية غالبية أعضاء هذه اجملتمعات، رجااًل 
ونساًء، سواٌء بسواٍء. بعبارات أخرى، سوف يتوّلد التغّير يف سلوك املسلمني من 

يات تغّيرات يف االقتصاد، ويف طرق اإلنتاج وكذا يف التمّكن من متثيل سياسي وحّر
                                                 

كـا  رية "للمنعطف الديين" يف الدراسات اإلسـالمية املعاصـرة يف أم  للعثور على مناقشة نزاعي (0)
 (.Hughes, 2014; Idem, 2015انظر ) الشمالّية
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أوسع من قبل من كان حمروًما من الطبقات االجتماعية واجملموعات السّكانية. 
ولسوف تكون إحدى نتائج هذه التغّيرات املتراكمة تغّيًرا يف املواقف العمومية جتاه 
النساء وأوضاعهّن االجتماعية. وكذلك هو األمر بالنسبة إىل الطبقات واجملموعات 

ا َسبَق ناقصَة التمثيل ومضطهدًة، أو كانت حديثة االجتماعية اليت كانت يف َم
أّية إعادة مفهمٍة نظرية أو دينية لدور  وليس يعين هذا إنكار القول بأّن (0).الظهور

النساء يف اجملتمعات املسلمة سوف يكون أكثر فعالية وقبواًل من قبل أعضائها إذا ما 
قدمي والتوفيق يف إعادة كانت مدعومة حُبَجج )تتمّتع مبا هو ضروري من حسن الت

التأويل( ُمشتّقة من القرآن وسّنة الرسول، ومها املصدران األخريان للحقيقة واحلّق 
 يف نظر غالبية املسلمني.

قد تفّحصُت العديد من إعادات التصّور النظري ألوضاع النساء يف  وكنت
 Islam in)اإلسالم من منظور تارخيي اجملتمعات التارخيية املسلمة يف كتابـي 

Historical Perspective)،(8)  وسوف أكّرر ما قلت فيه هاهنا. ما هو جدير
بالذكر هو أّن حماوالت إعادة تعيني العالقات اجلندرية يف اإلسالم كثرًيا ما أخذت 
صيغة الهوت حترير من ذلك النوع الذي يدعو إىل التقّدم حنو )إعادة( قراءٍة 

رية التمركز ومتعاطفًة مع النساء )أمينة لنصوص اإلسالم األساس تكون ال ذكو
مجيلة كرمي، ورفعت حسن( أو جململ النصوص اإلسالمية وأمساء بارالس، وودود، 

املرنيسي، نبية أوبت، ليلى أمحد، قاسية علي، فاطمة ولكامل التاريخ اإلسالمي )
ّول وتقّدم هؤالء الباحثات مثااًل عن التح (4).عائشة شودري، وعائشة هداية اهلل(

اهلائل يف اخلطاب الغربـي حول اإلسالم وفيه يكون األكادميي والديين )الَعَقدي( 
ف أفحص بعض آثار هذه الظاهرة عن ووس (3).شديدي التشابك مبا ال فكاك منه

 كثب يف القسم املوايل.
 

                                                 

 (.Badran, 1995انظر على سبيل املثال ) (0)

 .02الفصل  (8)

 (.K. Ali, 2014: 195-197; Idem, 2007لدراسة موجزة ) (4)

 (.Hughes, 2015: 26-33ويظهر عدم رضا البعض عن هذا التحّول يف النقاش النقدي آلرون ) (3)
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 ما بين األكاديميا والدفاع
رة سريعة إىل يكون استقصائي ملقاربات اإلسالم منقوًصا لو غابت عنه ولو إشا

دينية". وقد شهدت -ما ميكن أن يعّرف مؤّقًتا على أّنه مقاربة "دفاعية" أو "ليربالية
ه أو معادية له تطويرها وازدهارها يف إجابة عن توصيفاٍت لإلسالم متحّيزٍة ضّد
 (0).كا الشماليةريبوضوح خالل القرنني التاسع عشر والعشرين يف أوروبا وروسيا وأم

بفعل التغّير  (8)شهدت هذه املقاربة تنامًيا مّطرد األمّهية ،العقدين األخريينوعلى امتداد 
الدميغرايف يف حقل الدراسات اإلسالمية من جهة، ومن جهة ثانية بفعل تزايد ُرهاب 
اإلسالم يف اخلطاب ويف املمارسة يف صفوف السياسيني واملشاهري واملثّقفني العموميني 
والشخصيات اإلعالمية واألفراد الغربيني. وبانتشاره انطالًقا من املواقع اإللكترونية 

تديات واملدّونات على اإلنترنت صار رهاب اإلسالم واقًعا واسع االنتشار ومزعًجا واملن
يف اجملتمعات اليت تأّثرت به. وينظر إليه العديد من املثّقفني الغربيني واملسلمني املقيمني 
يف الغرب على أّنه هتديد حبّق حلقوق اإلنسان بل حّتى للوجود اإلسالمي يف جمتمعاهتم. 

لئك املثّقفون املهتّمون بالكثري الوافر من املنشورات واملؤمترات األكادميية وقد أجاب أو
وغري األكادميية واملنتديات على اإلنترنت اهلادفة إىل "تطبيع" اإلسالم واملسلمني 

وإّن  (4).واملطالبة بإهناء التمييز ضّد املسلمني أو إيقافه يف اجملالني القانوين والعمومي"
ارة للفضول يف موجة الدفاعات األخرية عن اإلسالم األكادميية أو غري املظهر األكثر إث

األكادميية يف لباٍس أكادميي، هو أّنها ليست مقتصرًة على مثّقفني مسلمني ُمْنَضوين إىل 
مؤّسسات أكادميية غربية )من قبيل س. ه. نصر، عبد العزيز ساشيدينا، طارق رمضان، 

                                                 
 (.Shryock, 2010)انظر مثاًل  (0)

ـ هلذه الظاهرة اليت ظّلت غري مكشوفة إىلللعثور على نقد حاّد  (8) ة يف  حّد بعيد يف الدوائر األكادميي
( سابق الذكر. Aaron Hughesكا الشمالية، فضاًل عن أوروبا، متكن العودة إىل آرون هيوز )ريأم

 يفعل ولكّن الوقائع تظّل قائمة ومفادها أّن "رغبتهم اجلاحمة يف جماهبة وميكن للمرء أن يوافقه أو أاّل
الدينيـة الـيت    ةللهوي ةيرفضون االخنراط يف مناقشة نقدي العداوة لإلسالم يف عموم اجملتمع جيعلهم

 .(Hughes, 2015: 25) تسري يف اختصاصات أخرى )تعاجل الدين وظواهره("

   :انظر ،Andrew Shryockإىل جانب الكتاب الذي حّرره  (4)
(Tausch, 2007; Gottshalk and Greenberg, 2008; Malik, 2010; Esposito and 

Kalin (eds.), 2011; Bowen, 2012b; Kumar, 2012; Ernst, 2013; Bangstad, 2014; 

Carr, 2016; Love, 2017). 



 212 اإلسالم وكيفية مقاربته: وفرة املنهجيات

(، أوميد صايف، كانر داغلي Julianne Hammerأمينة ماك كالود، جوليان هامر )
(Caner Dagli( جوناثان براون ،)Jonathan Brown( وسكوت كاغل ،)Scott 

Kugle( وياسني داتون ،)Yasin Dutton)(0)،(، وإبراهيم موسى، وآخرين عديدين 
( شكليًّا األقّل)على  مسلمني غري ومواقف منشورات يف أيًضا واضحٌة ولكّنها

 إيسبوزيتو، وجون مارتن، ورتشارد رونار، وجون شيتيك، ويليم قبيل نم خارجيني
( وإرشاد ماجني Hirsi Ali(. يستشكل هرسي علي )Carl Ernst) إرنست وكارل

التقسيَم التبسيطي الذي يقوم به الكّتاب عن اإلسالم ما بني  (8)ووفا سلطان وآخرون
ومثلما أحاجج يف كتابـي  (4)(.Hughes, 2015: chapter 3) داخليني وخارجيني

يكون على خرباء اإلسالم واجملتمعات اإلسالمية اليوم، حّتى احملايدين وغري ، اجلديد
 تعاملهم مع امليديايف ا هنائيًّا على األقّل امللتزمني منهم، أن يّتخذوا موقًفا سياسيًّ

(Knysh, 2017a: 5-6)ن . ونتيجة لذلك، ليس لعامل اإلسالميات من خيار سوى أ
ا"( عن اإلسالم خيتار موقًعا ما حبيث يصري، على األقّل يف نظر اجلمهور، مدافًعا )"ُملّمًع

 ،ويف مثل هذه البيئة األكادميية والفكرية (3).أو ُمهاِجًما له )مصاًبا بُرهاب اإلسالم(
صار هدف بلوغ املوضوعية األكادميية، ذاك الذي ال يزال أثرًيا لدى العديد من 

 وقٍت املتخّصصني يف اإلسالم ويف اجملتمعات اإلسالمية، أبعد َمَنااًل من أّي األكادمييني
 َمَضى.

 اإلسالم على اإلنترنت
لإلسالم، قد تكون  قبل خوضي يف خواتيمي، أوّد أن أشري إىل مقاربة أخرى

واعدة، برزت خالل العقود األخرية. وممّثلوها مهتّمون باستكشاف حضور 
                                                 

 .راجع أيًضا الباحثات املذكورات يف القسم السابق (0)

سابقني أو  ا من قبل مسلمنيللحصول على جمموع انتقادات لإلسالم واملطالبة بإصالحه جذريًّ (8)
 ,Pipes and Spencer) ون مسلمون حديثون" انظرهم "إصالحيني يقّدمون هاهنا على أّنحالي

2017.) 

 (.Knysh, 2007: 5-7; 39-42; 52-53انظر أيًضا ) (4)

(، واليت وّلدت موجًة من االنتقـادات  Haykel, 2015ومقابلة هيكل مثاٌل منوذجيٌّ على ذلك ) (3)
 رهاب اإلسالم، سواٌء قصد ذلك أم مل يقصد.اليت اّتهمته بإثارة 
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االفتراضي مع العودة خاّصة إىل تشّكل امليديا اإلسالمية الكونية اإلسالم يف الفضاء 
وكيفية اشتغاهلا مبا هلا من مدّونات ومنتديات افتراضية ومواقع إصدار الفتاوى، 
ومقاطع الفيديو على شبكة اليوتيوب اليت تصّور اخلطب العمومية واخلاّصة، 

وجمادالت نزاعية وما إىل  واملقابالت مع باحثني مرموقني، (0)،والصحبات الصوفية
ذلك. ومن اجلدير بالذكر يف هذا الصدد بروز ظاهرة املفتني اإللكترونيني، واألمراء، 

اجلهاد، وكذا شيوخ الصوفية من أمثال يوسف القرضاوي، وأبـي  يديولوجييأو
(، Said Buriatskiiمصعب الزرقاوي، وسعيد البورياطي )سعيد بورياتسكي )

ي، وأنور العولقي، والشيخ حمّمد ناظم احلّقاين والشيخ هشام وأبـي حمّمد املقدس
القّباين، على توايل جماالت نشاطهم. إّن صفوف أكادمييي اإلسالم يف الغرب ويف 
العامل اإلسالمي يرون أّن االنتشار املهول لتكنولوجيات اإلعالم والتواصل على 

توى والشكل للرسائل، امتداد العقود األخرية قد أّثر بال شّك يف كلٍّ من احمل
واللغات، والسلوكيات اخلاّصة مبنتجي اخلطابات اإلسالمية ومستهلكيها. وإّن أحد 
آثار هذا التطّور كان إضفاء صبغة الدميقراطية على املعرفة اإلسالمية بشكٍل بطيٍء 
ولكّنه ثابت، وما تال ذلك من تفّتت للنفوذ الديين، وعلى األخّص منه نفوذ 

-Knysh, 2017a: 451) ّني الذي مل يكن متجانًسا على كّل حالاإلسالم الس

وبإمكان املرء هاهنا أن يذكر الدراسات الرائدة حول اإلسالم بوصفه  (.452
، جامعة ويلز( وتتضّمن Gary Buntظاهرة افتراضية وقد كتبها غاري بونت )

 اإلسالمية االفتراضيةصال من خالل الكمبيوتر والبيئات اإلسالم افتراضيًّا: االّت
(Virtually Islamic: Computer-Mediated Communication and Cyber 

Islamic Environments) (Bunt, 2000)اإلسالم يف العصر الرقمي: اجلهاد ، و
 ،(Bunt, 2003) االفتراضي، والفتاوى على اخلّط والبيئات االفتراضية اإلسالمية

 iMuslims: Rewiring the) بط دار اإلسالماملسلمون االفتراضيون: إعادة رو

House of Islam) (Bunt, 2009) وإىل الصنف ذاته تنتمي اجملّلدات اليت حّررها .
 (El-Nawawy and Khamis, 2009) وسحر مخيس النوويحمّمد كّل من 

                                                 

 :Index to: Knysh, 2007) ة من قبل شيخ أو شيخة إىل املريـدين م دروس توجيهيوفيها تقدَّ (0)

386.) 
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 Nohaونوها ميللور ) (Lohlker, 2011) (Rüdiger Lohlker) وروديغر لوهلكر

Mellorناوي( وخليل ري (Mellor and Rinnawi, 2016)سم بالقدر ذاته . ومّما يّت
 Gräf and) من األمّهية دراساٌت لباحثني ُمسلمني أفراٍد ينشطون على اإلنترنت

Skovgaard-Petersen, 2009; Krämer and Schmidtke, 2006 ; Kenney 

and Moosa, 2014 .) وجميئها الدراسات هذه مثل أمّهية يف الشّك ميكنوبينما ال 
 François) بورغا فرانسوا أطلقه الذي التحذير ينسى أاّل املرء على وقتها، يف

Burgat بأاّل خنطئ أخذ األدوات اليت توّفرها التكنولوجيات اجلديدة ووسائلها )
على أّنها هي األسباب احلقيقية للحركات السياسية واالجتماعية والثقافية احلقيقية 

. وتقتضي هذه (Burgat, 2016: 278-279) اإلسالم وحتت يافطاته اليت تقوم باسم
املالحظة، من بني ما تقتضيه، أّنه ميكن مفهمة اإلسالم وتقدميه على أّنه خليط من 

ما قائم أو املناهضة له،  احلركات السياسية واالجتماعية والثقافية املعاِضدة لوضٍع
اربات ممكنة أخرى لإلسالم. وإّن ومن مّث أّنه ميكن يل أن أضيف إىل قائميت مق

ثقافية يتطّلب -تقدير مقاربة اإلسالم هذه على أّنه وسيلة تعبئة سياسية واجتماعية
 ُمنفصلة أرجو التمّكن من إجنازها يف املستقبل القريب. دراسًة

 الخاتمة
على حنو ما أشرُت إليه يف بداية هذا املقال، دائًما ما يسري تدريس اإلسالم 

يف أوروبا وحّتى يف أمريكا الشمالية، َيًدا ِبَيٍد. بعبارات أخرى، يستخدم ومفهمته، 
الباحثون نتائج الدراسات املتخّصصة يف اإلسالم واملسلمني إلنتاج كتب حول هذا 
الدين تكون يف متناول مجهور املتلّقني الذين ُيستهدفون. وباالعتماد على جتربيت 

الكّتاب الذين ذكرنا أعاله يف مقّدمات  الشخصية وعلى املواقف اليت عّبر عنها
كتبهم، من الواضح أّن مجهور املتلّقني األّول للعديد منهم هم طاّلب اجلامعات، 
وعلى نطاق أقّل امتداًدا، اجلمهور يف معناه الواسع. وتتطّلب امَلَهّمة التربوية اليت 

ني مصّنفة يسعى الباحثون إىل إجنازها أن تكون املعرفة حول اإلسالم واملسلم
حسب األغراض وأن تكون على صيغة قابلة لالستهالك لدى مجهور املتلّقني الذين 
ُيستهدفون. ومن مّث تكون احلاجة إىل إطار نظري عاّم يستخدمه الباحثون يف 
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بطريقة قابلة للفهم  (0)اإلسالم إليصال أفكارهم إىل قّرائهم أو إىل املستمعني إليهم
 ويسرية اإلدراك.

هذا ليس اهلدَف الوحيد من وراء كتابة الكتب العاّمة حول اإلسالم على أّن 
 وأتباعه. إذ يكتب بعض الكّتاب، وكما مّت بيانه، من أجل مشاركة فهمهم 

 التقّدمي(، وكثرًيا -هم و)إعادة( تأويلهم هم لإلسالم )مع غلبة التأويل الليربايل
 ا كان أو مفترًضا، يًّهتدف إىل تبديد ُسوِء فهمه، حقيقبنظرة ما يكون ذلك 

 من ِقبل املسلمني وغري املسلمني سواٌء بسواء. وأحياًنا، َيُؤوُل تبديد األفهام 
  (8).املغلوطة حول اإلسالم إىل مرافعات دفاعية عن اإلسالم صرحية أو ضمنية

 ومل ميّر هذا التيار ضمن الدراسات اإلسالمية من دون أن يثري انتباًها، بل لقد 
باحملاججة أثاَر البعَض من الباحثني ذوي التفكري النقدي حبيث دّقوا ناقوس التحذير 

تقّدمية" -ى لتقدمي صيغ "ليرباليةبأّن دراسة اإلسالم يف خطر، إذ إّنها صارت منتًد
 "التاريخ اإلسالمي" الذي مارسه "املسلمون احلقيقيون"  ـلإلسالم ال عالقة هلا ب
 ,Hughes, 2015: 1, 3) أو زمن اخللفاء الذين عقبوه مباشرًةال سّيما يف زمن النيّب 

20, 25 -26, 30, 40-42, 44, 47, 52, 60, 63-64, 67, 75, 90 and 92) . 
 ونتيجة لذلك حاجج أحد هؤالء النّقاد بأّننا "نشهد تيولوجيا بنائية ُتطلى 

 ثولوجيات" مبساحيق األكادميية النقدية" تلتزم بإنتاج "أكاذيب نبيلة" أو "مي
 ال عالقة هلا بوقائع تارخيية مّتت إعادة بنائها مبا ُيقّدم على أّنه "أكادميية 

 مثل هذه املشاغل  . وفيما آخُذ(Ibid., 3, 32, 39, 76, 119 and 125) نقدية"
على حممل بالغ اجلّد وأقامسها إىل حّد ما، وباعتبار احنداري من أستاذ للدراسات 

 ميكنه أن يكون أعمى إىل هذا احلّد عّما حيدث يف  اليهودية، أتساءل كيف
 حقله األكادميي؟ فمن خالل جتربيت، ال خيرج حقل الدراسات اليهودية عن 
كونه مسّيًسا وممّزًقا بني مقاربات لليهودية متضاربة وغري متجانسة، واحلّق يقال، 

ي وممارستها من إّنه ينتج العنف اإلبستيومولوجي نفسه جتاه تطّور اليهودية التارخي
                                                 

قال، عـن مالحظـات الكاتـب    تلك اليت نناقشها يف هذا امل انبثق العديد من الكتب، مبا فيها (0)
 .صل للتلّقي الشفويت معّدة يف األة حملاضراته وكانالتحضريي

 .اهلوامش يف الذكر سابقال الكتاب يف هيوز رونآ به حياجج ما على (8)
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قبل "اليهود احلقيقيني"، كما يفعل أنصار الدراسات املتحّيزة ضمن الدراسات 
 (0).اإلسالمية جتاه إسالم "املسلمني احلقيقيني"

فإذا ما أخذنا بعني االعتبار ديناميات الداخل واخلارج والدميغرافيا املرتبطة هبا، 
األقّل، أكثر جتانًسا يهوديًّا مّما هو يبدو يل حقل الدراسات اليهودية، يف جتربيت على 

عليه التجانس املسلم يف نظريه اإلسالمي. وصحيح أّننا أشرنا بالنقد إىل جاكوب 
 ,Hughes) بوصفه مثااًل حيتذى به( Jacob Neusner, 1932-2016نيوسنر )

ولكّنين أرى جهده غري مقنع. وإىل حدٍّ يفوق بكثرٍي الدراسات  (102-106 :2015
كا الشمالية ويف غريها منتًدى لليهود ريمية، تبدو الدراسات اليهودّية يف أماإلسال

يتناقشون فيه مع بعضهم البعض حول دينهم وجتارهبم التارخيية. ويف هذا املنتدى، 
اخلارجيون نادرون، وهم، على ما أجرؤ على قوله، يفتقرون إىل صوت نافذ. 

لي، القّشة اليت يف عني أخيه وال يرى اختصاًرا للقول، يرى نقدنا وحسب النّص امَلَث
الوتد الذي يف عينه هو )نّص املثل قريب من نّص اإلصحاح السابع من إجنيل مّتى، 
وقريب منه أيًضا حديث نبوي عن أبـي هريرة، رواه ابن حّبان وصّححه 

 .(Gospel of Mathew, 7: 3) املترجم( - األلبايّن
سلكه حقل الدراسات اإلسالمية هو كما جاه العاّم الذي يما أراه حول االّت

ما دام املسلمون يستخدمون تعاليم دينهم ورموزه للتعبري عن آماهلم وتطّلعاهتم . يلي
وإحباطاهتم يكون ذلك مساعًدا هلم على إضفاء املعىن على العامل وحتديد موقعهم 

)سواء منه، ولسوف يظّل هذا احلقل موضوًعا بالغ الدموية يف التحقيق األكادميي 
أكان األمر من منظور منحاز أم مدافع( ومسألة مناسبة لتقدمي برامج جامعية. 
ويصّح ذلك باملناسبة على دراسة اليهودية واملسيحية والبوذية واهلندوسية. ليس إاّل 
عندما جند أنفسنا يف عامل خاٍل من األديان تكّف احلاجة عن دراستها على مستواها 

ساع، وعندها يصري مثلها مثل ديانات سومر وآشور واملايا الراهن من احليوية واالّت
ومصر الغابرة. ويف مثل هذا العامل املستقبلي املتخّيل، سوف يبقى من اإلسالم شبح 
باهت مّما كان عليه، جدير بفضول أرشيفي ال تنعدم فيه االنفعاالت ولكّنه ال يهب 

وميكن أن يكون هذا اإلسالم لغًة للمؤمنني يعّبرون هبا عن أفكارهم وانفعاالهتم. 
                                                 

 (.Batnitzky, 2011انظر ) ،للتدليل على ذلك (0)
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ا يتفّحصه باستمراٍر باحث أو باحثة اخلايل من الدموية واالنفعالية موضوًعا مثاليًّ
كرسّي يف أرشيف ُمْغَبرٍّ ولكن، وباستثنائه هو أو هي، من يكون مهتمًّا به؟ ويف 

النسبة انتظار ذلك، وطاملا أّن اإلسالم ال يزال ذا معىن، ودافًعا ألتباعه وضروريًّا ب
إليهم، سوف تظّل سريورة ختّيله وإعادة ختّيله من قبل الداخليني واخلارجيني على 

 حّد السواء مستمّرة يف األكادمييا ويف اخلطاب العمومي، شرًقا وغرًبا.
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 الفصل الحادي عشر

 قضايا تدريس اإلسالم في 
 :ماليزيا - الجامعة اإلسالمية العالمية

 تأّمالت وتوصيات عملية في إصالح مناهج 
 العلوم اإلسالمية واإلنسانية

 محّمد زينإبراهيم 

 مقّدمةال
 ،إصالح مناهج التعليم يف العامل اإلسالمي قد ارتبط مبفاهيم التجديد هّم إّن
از جنة حافز إلة يكون مّثدورة من دورات هذا التجديد اليت تترى على األّم ويف كّل

ة أو بسبب حتدٍّ خارجي، وينعكس هذا التجديد األّما من داخل إّم ،هذا التجديد
ى إىل إجناز علوم جديدة )ابن ما أّديف مناهج التعليم ويف بنيات النظم التعليمية ورّب

(. وال يسعنا يف هذا اجملال اخلوض فيما مضى من معىن أمر 88 :8110 خلدون،
جنازات إى من ولكن نريد الربط بني ما مض ،جتديد الدين وإصالح مناهج التعليم

خذ العربة ويكون أمر جتديد العلوم اإلسالمية ى نّتعلمية وعملية وبني ما حنن فيه حّت
من متجيد ذلك املاضي التليد أو  ال على أساٍس ه،مباضي هصاًل حاضرمّت ئهاوإعادة بنا

بل على أساس نقد قومي له وفهم سديد آللياته  ،ل من ربقتهعلى سبيل التحّل
يات العصر ة إىل مستوى حتّديل االختبار واالختيار واالرتفاع باهلّمالداخلية على سب

د العلم سوق العمل واقتصادياته اجلديدة يف ربط العلم بسوق العمل حيث يسّد
 (.9 :8112 )ابن عاشور،

 ياماليز  - يةالعالممية اإلسالعة الجامم في اإلسالس تدرييا قضا
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هذا النظر إىل قضايا إصالح مناهج تعليم العلوم اإلسالمية يف إطار قضايا 
دة يكون له وحينما يرتبط ذلك النظر بفحص جتربة حمّد ،التجديد له فوائده العلمية

 ،ا كان ذلك كذلك يف خصوص هذا النوع من املباحثةومّل .كذلك فوائده العملية
صلة بتجديد الدين نا أمام وضع علمي بالغ التعقيد ينظر جبهة فسيحة مّتفإّن

صل ر تّتعلى أفكا يويربط ذلك النظر الفسيح بتجربة عملية ماثلة تنطو ،وقضاياه
ولوجي بالعلمي. ييدبنسب إىل حركات التجديد املعاصرة ويتفاعل فيها اجلانب األ

كاتب هذه السطور كان جزًءا من تلك التجربة اليت يريد  فإّن ،وفوق هذا وذاك
ما تثار قضية مدى ل يف مآالهتا العلمية والعملية. واحلال كذلك رّبدرسها والتأّم

يف التأسيس  ذلك مهّم ق الذي حيكمها. وكّلالت واملنطموضوعية هذه التأّم
 ّنإللكيفية يف درس التجارب العلمية املعاصر يف إعادة بناء العلوم اإلسالمية، إذ 

ر على مجلة له من التوّف الدارس أليٍّ من هذه التجارب إن كان جزًءا منها فال بّد
صلة بذات املّتزات من القواعد العلمية اليت ُتعني على تقدمي فهم يتجاوز التحّي

ش عليه ومتنعه من تقدمي فهم موضوعي متماسك فيه قدر ما تشّوواليت رّب ،الدارس
 زات، وباآلفات املعرفية اليت ميكن أن تصدر عنها.كبري من الوعي بتلك التحّي

ابن خلدون  أّن شّك فال ،التا نريد فهم املنطق الداخلي لتلك التأّموإن كّن
لوم اإلسالمية يف زمانه وربطها بالعلوم الفلسفية والنظر حال التأريخ للع متهمقّديف 

 .م لنا جتربة علمية مفيدة يف هذا الصددقّدف ،إليهما مًعا وفًقا ملقتضيات علم العمران
طريقة ابن خلدون يف درس العلوم اإلسالمية وتصنيفها  وميكن للمرء أن يزعم بأّن
 اه خطولكّن ،اكتشاف علمه اجلديدتاح له أة هو الذي يوبيان صلتها بالعلوم الفلسف
إذ قام بتحليل  ،ة يف تاريخ العلم اإلسالميّد مهّمِج بذلك العلم اجلديد خطوًة

ر الظاهرة العلمية بأنواعها املختلفة وفق علم العمران الذي ابتكره. وهو بذلك يوّف
س الت الذي سنقوم باالستفادة منه يف درمة لفهم منطق التأّملنا ماّدة علمية قّي

وما  ،وما ميكن عمله لربطها بالعلوم االجتماعية ،املنطق الداخلي للعلوم اإلسالمية
ميكن أن يفضي إليه من خلق علوم جديدة أو علم واحد مبتكر ُيعيننا على درس 

الت وما مات منطق التأّمنستطيع جتاوز حتّك ومن مّث .الظاهرة العلمية يف كّلياهتا
 ّنأذلك هو  العربة من كّل (. لكّنأ8112)زين، ي إليه من نظر ذايت حمدود يؤّد
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وهو الذي يبعث يف هذه العلوم  ،دإعادة بناء العلوم اإلسالمية هّم قدمي متجّد
ة اإلسالمية وتسديد مناهج النظر يف الظاهرة احليوية املطلوبة للحفاظ على هوية األّم

األسئلة الكّلية يف  نى يستطيع اإلنسان فهم موقعه يف الكون واإلجابة عالعلمية حّت
تتالءم مع األوضاع التارخيية اليت يعيشها لتكون تلك اإلجابات له  حياته مبقتضياٍت

وإالَّ جعل رأس ماله العلمي هو اجلهل وتقليد  ،سالفهأوليست من كسب 
 ره.األسالف وذلك ممانع حلركة العلم وتطّو

، فيمكننا بن خلدون يف هذا الصدداهذا الزعم يف فهم مقوالت  فلئن صّح
النظر يف تأريخ وتصنيف العلوم اإلسالمية بعد جتاوزها ملرحلة علم العمران البشري 
اخللدوين ودخوهلا يف تراكمات علمية ومعرفية بسبب املقاربات والعالقات املتوازية 

ما كذلك حماولة فهم الصلة بني هذه العلوم ورّب ،بينها وبني العلوم االجتماعية
والتفاعالت اليت  ،الدينية أو الالهوت املسيحي يف الغرب االجتماعية والعلوم

ديان يف الغرب لتجاوز النظرة الالهوتية للمعرفة حدثت إلنشاء علم تاريخ األ
حماوالت توطني العلوم االجتماعية يف جامعات العامل اإلسالمي وصلة  مّث ،الدينية

 يف ظّل تالتقليدية اليت نشأه بالعلوم اإلسالمية اليت مل تعد هي تلك العلوم ذلك كّل
ما دخلها مست جديد ودخلت هي كذلك احلضارة العربية اإلسالمية التارخيية، إّن

 ,Sharp, 2005; Padenاد التجديد دورة جديدة من تارخيها العلمي )على يد رّو

2005; Segal, 2006.) 
العلوم ل يف العلوم اإلسالمية وصلتها بيف التأّم ذاته وعلى املنوال اخللدوين

سنقوم  ،ت من علم العمرانالفلسفية يف زمانه وفق طريقته يف التحليل اليت استمّد
ولوجيا درس جتربة اجلامعة نتدابري فنوممجيع  خاذبتسديد هذه الوجهة يف النظر باّت

ماليزيا اليت كان الباحث جزًءا منها ألكثر من عشرين سنة  - اإلسالمية العاملية
ة من املقاالت العلمية يف التعريف بالتجربة وفهمها وكتب يف هذه الفترة مجل

 ذلك لكّن (.Zein, 2011; 2012; 2014ب(؛ )8112؛ 0999، ونقدها )زين
حال كتابة  - اآلن - والوضع املنهجي اجلديد ،من خالل التجربة نفسها قد مّت كّله

 نُتاليت ك كّلها هذا البحث هو النظر إىل التجربة من خارجها بعد تلك السنوات
زاوية النظر إىل  أّن شّك عنصًرا فاعاًل يف بناء التجربة وتنفيذ خططها العلمية، وال
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ر قدًرا من املوضوعية مل تكن متاحة حال النظر إىل التجربة التجربة من خارجها توّف
تاح النظر من خارج التجربة زاوية جديدة لفهم طرائق جتديد أما من داخلها، ورّب

فسمت العلوم االجتماعية له  .تفاعلها مع العلوم االجتماعيةالعلوم اإلسالمية يف 
تشارك العلوم اإلسالمية إاّل يف مقتضيات  تارخيه العلمي وجتربته احلضارية اليت قد ال

ة والقيم اإلنسانية العاملية دون وضعها يف سّلم قيمي ُيبيِّن الصلة بني العقالنية العاّم
شتراك يف مقتضيات العقالنية إًذا هذا اال .ينهامفرداهتا املختلفة وكيفية الترجيح ب

ة يف تنظيم دوائر التقاطع والتكامل لتقاء مهّمال نقطة والقيم اإلنسانية يف جمملها ميّث
ما أفادت حركة التنظيم هذه لبناء قواعد جديدة لفهم كّليات بني هذه العلوم، ورّب

حماولته فهم يف الغرض  وقد حّوم ابن خلدون حول هذا .األسس العقالنية والقيمية
ل يوكيفية احلكم على ما هو من قب ،الصلة بني العلوم اإلسالمية والعلوم الفلسفية

وكذلك بني ما هو من قبيل العلم النافع وما هو  ،صاتالعلم وما هو من قبيل التخّر
 وما هو بني املنزلتني والذي هو علم ال ينفع وجهالة ال تضّر من قبيل العلم الضاّر

(. إًذا حنن أمام كشف علمي جديد يف حماولتنا تنظيم 8110 ،)ابن خلدون
ودورات التجديد فيها  كيفيات العالقة العلمية بني العلوم اإلسالمية بتارخيها اخلاّص

املسيحي والالهوت املسيحي  - رها بإزاء التراث اليهوديوالعلوم االجتماعية وتطّو
أخرًيا التنوير  مّث ،ضة واإلصالح الديينعلى وجه التحديد وصلة ذلك بعصر النه
ه ينعكس وأّن بّد ذلك التعقيد العلمي ال والتراث الكانطي على وجه اخلصوص. كّل

 ،بصورة من الصور على األدوات العلمية ومفاهيم العقالنية وكيفيات ترتيب القيم
ما أو بني ما هو علمي حمسوس وبني  ،ولوجيييدأويتداخل فيها بني ما هو علمي و

 هو ميتافيزيقي أو قيمي.

 ماليزيا - الثقافية للجامعة اإلسالمية العالمية-الخلفية التاريخيةأّواًل: 
ر ماليزيا هي جزء من التطّو - اجلامعة اإلسالمية العاملية لنا من القول إّن ال بّد

الثقايف والتارخيي للتعليم اإلسالمي يف أرخبيل املاليو، حيث مّثل دخول اإلسالم يف 
ها ى من أمّهشّت هذا اجلزء من العامل نقطة حتّول حضاري عميق انعكس على مناٍح

، إذ صارت لغة التعليم فيه هي اللغة املاليوية التعليم والثقافة بوجه عاّم ما خيّص
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واليت ُكتبت باحلرف العربـي. وبدأت ترمجة كتب الفقه وعلوم القرآن واحلديث 
تشرت معاهد التعليم اإلسالمي اليت ُعرفت يف جزر وان ،والتصّوف إىل اللغة املاليوية

س وكانت اللغة العربية تدرَّ .سيا باسم البسنترين ويف بالد املاليو باسم البندقيإندون
وذلك  ،ن من العربيةبقيمة الدارس إاّل إذا متّك وال ُيعتّد ،باعتبارها لغة القرآن الكرمي

ه قد بلغ من بعدها أن يوصف بأّن حيّق ،باملكوث يف بالد العرب لفترة من الزمن
 هذا التقليد العلمي إىل عهد قريب. درجة العلماء واستمّر
ر التارخيي الثقايف قد أخرج للوجود لغة إسالمية ذلك التطّو يسعنا القول إّن

ا من املصطلحات اإلسالمية واليت استوعبت كثرًي ،جديدة هي اللغة املاليوية
ية وبقي فيها قليل من األلفاظ السنسكريتية، وما كان ومفردات اللغة العربية والفارس

والذي مل يقع عن  - ذلك ليحدث إاّل بسبب انتهاض القائمني على نشر اإلسالم
ار ورجال الطرق الصوفية ما حدث بالتدريج وكان للتّجطريق الفتح اإلسالمي إّن

للغة وكتابتها د الترمجة إىل هذه اباالنتقال من جمّر - ر يف ذلكوالعلماء دور مقّد
ما باحلرف العربـي إىل التأليف العلمي اإلسالمي هبا. ومل يكن ذلك أمًرا يسرًيا إّن

تطويع اللغة املاليوية  مّث ،ن من اللغتني العربية والفارسيةل أمره التمّككان يعين يف أّو
 هاغة الفارسية ذلك الدور األساس لكّنما مل يكن لّلورّب .لتحمل املعاين اإلسالمية

على ذلك من وجود مفرداهتا يف اللغة  وليس أدّل ،كانت حاضرة بصورة من الصور
خيال الديين ألهل أرخبيل املاليو من اخلرافات والسحر ملر اإلسالم ااملاليوية. وقد حّر

بالطبع مل حيدث ذلك األمر  ؛اذلك نظاًما ميتافيزيقيًّا توحيديًّ وأحلَّ حمّل ،والشعوذة
بصورة تدرجيية مثله مثل دخول اإلسالم يف أرخبيل ضربة الزب ولكن حدث 

طار إيف  كّلهم رت لغة العلم والثقافة اليت مجعت أهل أرخبيل املاليواملاليو. إًذا تطّو
ى وقام علماء املاليو بالتأليف يف هذه اللغة يف شّت ،النظام الديين والثقايف اإلسالمي

ى هو أقرب إىل الشعر العربـي الشعر املاليوي منًح اوحن ،ضروب العلم اإلسالمي
وانتشر  ،ونشطت حركة التأليف باللغتني املاليوية والعربية على السواء ،أو الفارسي

 ،نِّي وقليل من أفكار وحدة الوجودالفقه الشافعي واملذهب األشعري والتصّوف السُّ
عني  ئهختط ال اعلميًّ احضوًر إحياء علوم الدينولكن كان لإلمام الغزايل وكتابه 

 (.0997الدارس لألوضاع العلمية والثقافية يف أرخبيل املاليو )حسن، 
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جاءت حركة االستعمار  ،بعد هذه النقلة الثقافية التارخيية يف أرخبيل املاليو
وكان  ،سباين واهلولندي والربيطاينروبـي بأشكاله املختلفة الربتغايل واألواأل

فاقية بانكور عام حلالية حيث كانت اّتيف دولة ماليزيا ا عميٌق لألخري منها أثٌر
 م بني احلاكم الربيطاين سري أندرو كالرك وبني سالطني املاليو فاحتًة0273

 لكّن .الوجود االقتصادي والثقايف الربيطاين يف املنطقة للسيطرة السياسية ومن مّث
 فاقية تركت الشؤون الدينية )اإلسالمية( حتت سلطة السالطني واكتملتتلك االّت

 ،نامثلما كانت يف البالد سلطتوم. 0903السيطرة الربيطانية الفعلية يف عام 
الثقافة اإلسالمية املاليوية  :مهاو ،ل األمركذلك كانت هناك ثقافتان منفصلتان ألّو

ساهتا اجلديدة. والثقافة الغربية مبعاهدها ومؤّس ،مبعاهدها التعليمية ورموزها الدينية
قافة أرخبيل املاليو مع العامل اخلارجي وحاولت استيعاب ة الثانية تالقحت ثللمّر

الفارق  لكّن ،طارها الثقايف مثلما فعلت مع اإلسالمإمنجزات احلضارة الغربية يف 
 ،اإلسالم جاء بصورة سليمة ومحل مشاعله أبناء أرخبيل املاليو األساس هو أّن

ُيقال بعد  لكن واحلّقستعمار الغربـي. بينما وفدت الثقافة الغربية حتت سطوة اال
سات ملؤّساستعمار بتطوير تلك ستعمار الربيطاين قامت دولة ما بعد االرحيل اال

 .ة املاليوية اإلسالميةطار العمل على احلفاظ على اهلوّيإستعمار يف اليت خلَّفها اال
اًل يف الطبقة احلاكمة انعكس يف فهذا املوقف املبدئي بالنسبة للشعب املاليوي ممّث

الدستوري  ، هذا النّص0987اإلسالم ديًنا رمسيًّا للدولة يف دستور عام  جعل
 ،سات الدولة وبني قيم اإلسالمر مؤّسأعطى املاليويني الفرصة يف الربط بني تطّو

يات الدينية وال يتعارض مع سيادة وصار مفهوم العلمانية ُيعىن حبفظ حقوق األقّل
مع بني الصينيني والبوذيني واهلنود اهلندوس قيم اإلسالم يف الدولة املاليزية اليت جت

 يني.ان احملّلواملاليويني املسلمني وأعراق أخرى من السّك
هلما يف الثقافة الدينية يف أرخبيل املاليو، أّو أساسنِي لنِيزاء حتّوإحنن  ،إًذا

ل إىل اإلسالم والذي أحدث تأثرًيا عميًقا يف بنية تلك الثقافة ويف لغتها التحّو
ل الذي أحدثه الربيطانيون بسيطرهتم السياسية التحّو ، وثانيهمااهلا الديينوخمي

ساهتم حماولتهم نقل مؤّس ومن مّث ،فاقية بانكورواالقتصادية على بالد املاليو بعد اّت
التعليمية واإلدارية. وكان للوجود الربيطاين مثرته العلمية يف حتديث التعليم وكتابة 



 200 ماليزيا -قضايا تدريس اإلسالم يف اجلامعة اإلسالمية العاملية 

ه مل ينفذ إىل املخيال الديين والثقايف لشعب ولكّن ،الالتييناللغة املاليوية باحلرف 
وصار  ،ة املاليوية باإلسالمما كان سبب ذلك ارتباط اهلوّياملاليو املسلم، ورّب

وينعكس هذا القول كذلك،  .ما هو ماليوي هو دفاًعا عن اإلسالم الدفاع عن كّل
قدرة على  م احلديثة أّيسات التعليفهذا االرتباط القوي باإلسالم مل ُيعط مؤّس

صناعة التغريب والربط بني التغريب والتحديث، فقد قبل املاليويون التحديث 
وقاوموا التغريب. ولذلك ُبعيد االستقالل نشطت حركة قوية يف جعل اللغة 
املاليوية لغة التعليم يف البالد ونشطت حركة الترمجة من اللغة اإلجنليزية إىل املاليوية 

وُأدخلت اللغة العربية والدراسات  .عربية إىل املاليوية بدرجة أقّلوكذلك من ال
( للحفاظ UKMاجلامعة الوطنية ) ئت( مّث ُأنشUMاإلسالمية يف جامعة املاليو )

وقامت كذلك الكّلية اإلسالمية. ومن حماسن  ،على اهلوية الوطنية قبالة التغريب
 ةتماليزيا بصورة مؤّق - املبىن الذي استضاف اجلامعة اإلسالمية العاملية الصدف أّن

إىل أن  0924وقد بقيت فيه منذ تأسيسها يف عام  ،هو مبىن الكّلية اإلسالمية
 ،انتقلت إىل مبانيها اجلديدة يف قومباك بصورة هنائية يف هنايات القرن املنصرم

 .8107إىل عام وصفه مركًزا إعداِديًّا باملبىن مستخدًما من قبل اجلامعة  واستمّر
ًرا طبيعيًّا للكّلية ل تطّوماليزيا متّث - العاملية مل تكن اجلامعة اإلسالمية

لة يف رئيس الوزراء ل رغبة النخبة السياسية احلاكمة ممّثما جاءت لتمّثوإّن ،اإلسالمية
رضاء إة فبعد كثري من التفكري يف هذا األمر وحماول حمّمد.مهاتري  - نذاكآ

اجملموعات السياسية املتحالفة معه ومجاعات الضغط اإلسالمية املختلفة واليت كانت 
طلب رئيس  ،سات التعليمية األخرىتنادي بقيام اجلامعة اإلسالمية قبالة املؤّس

ر جمللس الوزراء فيها تصّو ورقٍة الوزراء من الدكتور حمّمد كمال حسن كتابَة
 ،ستعمارتعقيدات السياسية يف دولة ما بعد االالاوز ولتج .إلنشاء جامعة إسالمية

األمر أن تكون اجلامعة جامعة عاملية هلا جملس أمناء من بعض الدول  فقد استقّر
ولتكون الدراسة فيها  .(OICمة جملس التعاون اإلسالمي )اإلسالمية مبشاركة منّظ

ت قانون الشركات وليس تسجيلها حت مّت ،بغري اللغة املاليوية أي باإلجنليزية والعربية
حتت قانون التعليم العايل الذي مل يكن يسمح للجامعات بالتدريس بغري اللغة 

ختريج مهنيني  ىاملاليوية. وكانت رؤية رئيس الوزراء أن تعمل هذه اجلامعة عل
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ج حاملي درجات علمية يف جماالت ختّر ها الأي أّن ،ملتزمني بأخالق مهنية إسالمية
األساسية  ما تكون الدراسات اإلسالمية من بني املواّدوإّن ،ميةالدراسات اإلسال

اليت يدرسها الطاّلب ملعرفة رؤية اإلسالم وقيمه يف حتقيق حياة إسالمية مهنية 
 تعكس تلك القيم يف سوق العمل.

اإلسالمية اليت كانت  تلك إًذا األفكار األساسية اليت صاحبت قيام اجلامعة
صاحب اإلرادة  ولكّن ،(ABIMحركة الشباب اإلسالمي املاليزي ) طموحل متّث

ما بسبب ، رّبحمّمدز الوجود هو مهاتري إىل حّي ذلك الطموح قلة الذي نيالسياس
 (أنور إبراهيم) سنيحتالفه يف الثمانينات مع تلك احلركة وطلبه من أحد قادهتا املؤّس

ح ون نائًبا له والشخص املرّشأن يصري جزًءا من حكومته لُيصعَّد فيما بعد ليك
ذلك بصورة إجيابية يف إنشاء اجلامعة اإلسالمية حتت رعاية  وانعكس كّل .خلالفته

نفاق مايل ودعم معنوي على تطويرها لتأخذ مكانة مرموقة بني إمن الدولة و
 اجلامعات املاليزية والعاملية.

 فال بّد ،جلامعةلكن إن أردنا معرفة احملتوى الفكري الذي قامت على أساسه ا
روا ل من وّففأّو .لنا من النظر يف خلفيات أولئك الذين قاموا بصياغة ذلك احملتوى

ذلك السند الفكري يف شأن فكرة قيام جامعة إسالمية يف ماليزيا سيكون بالطبع 
من اختاره رئيس الوزراء لكتابة الورقة اليت مبوجبها أصدر جملس الوزراء قرار 

ة عن ته العاّماد يف حماضرالذي طاملا رّد ،ّمد كمال حسنالتأسيس وذلك هو حم
فقد حضر حمّمد  ،0977ة تاريخ اجلامعة اإلسالمية ونشأهتا اإلشارة إىل مؤمتر مّك

وقد شارك يف ذلك  .(ABIMكمال حسن ذلك املؤمتر مشارًكا فيه من قبل )
قسم األديان يف نذاك أستاًذا زائًرا يف آاملؤمتر حمّمد نقيب العطاس الذي كان يعمل 

ة يف جامعة متبل بفالدلفيا. وبالطبع فقد جاء هو وشخص آخر له أمّهية خاّص
تأسيس احملتوي الفكري للجامعة اإلسالمية وهو إمساعيل راجي الفاروقي الذي 

وله  ،ة كذلك يف دفع أنور إبراهيم يف االلتحاق حبكومة مهاتريكان له أمّهية خاّص
تري. فقد أرسل ملهاتري ورقة علمية عن كيفية كذلك صلة فكرية وشخصية مبها

جناز إإنشاء اجلامعة اإلسالمية حوَّهلا مهاتري إىل حمّمد كمال حسن ليستأنس هبا يف 
األساسية اليت خرج هبا مؤمتر  فكرةال ميتري أحد أّن فكرة اجلامعة اإلسالمية. ال
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ملعرفة اليت يف شأن التعليم اإلسالمي وإصالحه هي فكرة إسالمية ا 0977ة مّك
د علي د نقيب العطاس وسّين قام بصياغة بعض مفاصلها األساسية سّيكان مّم

 شّك وال ،أشرف وإمساعيل راجي الفاروقي وآخرين مثل عبد احلميد أبو سليمان
ز على هذه وحينما نرّك .املؤمتر كان تظاهرة علمية ثقافية مل يسبق هلا مثيل أّن

 ري العامل اإلسالمي أو املشتغلني هبّممفّك ةاألمساء ليس الغرض غمط دور بقّي
ولكن الرتباط هذه األمساء بإنشاء  ،إصالح التعليم اإلسالمي يف ذلك الوقت

 First World Conference on Muslimا )اجلامعة اإلسالمية يف ماليزي

Education, 1977)املؤمتر الثاين الذي اكتسب أمّهية فكرية هو مؤمتر  . ولكّن
انعقاده  ىوالذي تبّن "إسالمية املعرفة"بعنوان  0924الذي انعقد عام  سالم آبادإ

سالم آباد ولفيف من املشتغلني بإصالح التعليم اإلسالمي يف إ - اجلامعة اإلسالمية
باكستان واملعهد العاملي للفكر اإلسالمي )الذي كان عنوانه الرمسي منزل إمساعيل 

 ،حمّمد كمال حسن حضر هذا املؤمتر املهّم ،ة ثانيةراجي الفاروقي بفالدلفيا(. ومّر
 ،ل إليه املشاركون يف املؤمترا ملا توّصًصا مهمًّوكتب إمساعيل راجي الفاروقي ملّخ

 .واعتمد يف ذلك على ورقتني أساسيتني مها ورقته وورقة عبد احلميد أبو سليمان
كر اإلسالمي ل البيان الفكري جلماعة املعهد العاملي للفب ُيمّثوصار ذلك الكتّي
ب فيما بعد إىل اللغة العربية إذ وقد ُترجم الكتّي "،إسالمية املعرفة"وفهمهم لقضية 

 (.Al Faruqi, 1982) ب يف األصل باإلجنليزيةِته ُكّنإ
من هذه األجواء الثقافية والعلمية اليت اكتنفت مؤمتري  أّن - عندي - شّك ال

تبلورت أفكار حمّمد كمال حسن حول كيفية  ،0924وإسالم آباد  0977ة مّك
ل مدير كذلك أن نشري إىل أّو وال بّد .إصالح التعليم العايل وإنشاء جامعة إسالمية

 وهو الدكتور حمّمد عبد الرؤوف الذي  ،ماليزيا - للجامعة اإلسالمية العاملية
 و ده هذا املنصب أستاًذا للدراسات اإلسالمية جبامعة املاليعمل قبل تقّل

ما كان ورّب .ى يف جمال الدراسات اإلسالميةشّت وخدم الدولة املاليزية يف مناٍح
جتربته  عنث ه حينما حتّدلكّن ،مدير للجامعة اإلسالمية لذلك السببباعتباره ينه يتع

يف خدمة التعليم اإلسالمي يف ماليزيا يف سريته الذاتية مل ُيفرد هلا مساحة كبرية 
(Abdul Rauf, 2012.) 
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جنازه يف السنوات الست األوائل من عمر إذلك منسجم مع حجم  يبدو أّنو
يتني مها كّلية اجلامعة كانت عبارة عن كّل ّنإماليزيا، إذ  - اجلامعة اإلسالمية العاملية

وعدد الطاّلب يزيد على  ،قتصاد ومركًزا للدراسات األساسيةالقانون وكّلية اال
قسًما للدراسات اإلسالمية مثل الذي يف جامعة  ئاملائة بقليل. وحينما أراد أن ُينش

مع الورقة  ىيتماش ذلك ال اعترض عليه حمّمد كمال حسن باعتبار أّن ،املاليو
الدكتور عبد الرؤوف قد فهم  التأسيسية اليت أجازها جملس الوزراء. ويبدو أّن

المية ز على مفهوم جديد لإلسدوره التشريفي يف بناء هذه اجلامعة اليت كانت ترّك
العلوم اإلسالمية يف  ّنإوتربطه باملهنية ال باحملتوى التدريسي للعلوم اإلسالمية، إذ 

ص العلمي الذي ُيمنح الطالب على اجلامعة يف تلك الفترة مل تكن جزًءا من التخّص
 أساسه درجة علمية.

األمر تغيَّر مجلة وتفصياًل يف شأن كيفية تدريس اإلسالم حينما دعا أنور  لكّن
 - إبراهيم مجاعة املعهد لتنفيذ فكرة إسالمية املعرفة يف اجلامعة اإلسالمية العاملية

بصورة بشعة يف بيته بفالدلفيا هو  0922عام ُقتل الفاروقي  لوال أّنو .ماليزيا
ه من كانت تشري إىل أّن كّلها الدالئل فإّن ،وزوجته الدكتورة المعة الفاروقي

 ماليزيا. - املمكن أن يكون املدير الثاين للجامعة اإلسالمية العاملية
للجامعة اإلسالمية  0929صار عبد احلميد أبو سليمان املدير الثاين عام 

د ر وضع العلوم اإلسالمية يف اجلامعة من كوهنا ترفوعلى يديه تغّي ،ماليزيا - العاملية
الطالب بالقيم اإلسالمية اليت تعينه على تطبيق هذه القيم حال دخوله إىل سوق 

اإلعداد العلمي  ًقا القيم اإلسالمية فيها. وذلك أّنالعمل ليمتهن تلك املهنة حمّق
د ناحية القيم واملشاعر ما ُيسّدوإّن ،للمهنة ال ُيدخل اإلسالم يف اجملال العلمي املعريف

رت بإنشاء كّلية لرؤية يف النظر إىل العلوم اإلسالمية قد تغّيتلك ا كّل .الدينية
ومل يعترض على هذا التغيري حمّمد كمال حسن  ،معارف الوحي والعلوم اإلنسانية

يف وجهة  اه مل ير تغّيًروالسبب يف ذلك أّن ،ل عميد لتلك الكّليةالذي صار أّو
هذه الكّلية اجلديدة ليست  ّنإاجلامعة كما نادى هبا يف ورقته جمللس الوزراء. حيث 

بتطوير  - بالطبع - امتداًدا لطريقة تدريس العلوم اإلسالمية التقليدية وال ُتعىن
ما ُقصد هبا تقدمي اجتهاد جديد طريقة املستشرقني يف النظر إىل تلك العلوم، إّن
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هناء تلك إإىل جتديد تلك العلوم والعمل على تكاملها مع العلوم االجتماعية و ىيسع
خاذ تدابري أكادميية إدارية جديدة يف بناء شكل الدرجة العلمية بني الفرقة املفتعلة باّت

مة ضرورية لتحقيق التكامل وأن تكون هذه مقّد ،العلوم اإلسالمية والعلوم اإلنسانية
ذلك انطالًقا من  وكّل وإنتاجها، املعريف املنشود لتحقيق معارف إسالمية جديدة

ي إلنسانية ووحدة اإلنسانية وقيمها ووحدة الكون املاّدمبادئ وحدة املعرفة ا
ياته ومظاهره يف الكون جتّل ، وجتّسدوهذه املبادئ تنبثق من معىن التوحيد ،والروحي
 واحلياة.

إًذا النقلة اليت أحدثها عبد احلميد أبو سليمان بإنشاء كّلية معارف الوحي 
( ُقصد هبا حتقيق إصالح مناهج 8110 ؛0992والعلوم اإلنسانية )أبو سليمان، 

 لكّن ،طار مفهوم اجلامعة احلديثةإالتعليم العايل يف شكل نظام أكادميي جديد يف 
قتصاد والعلوم واملهن العلمية مثل القانون صات األكادميية األخرى مثل االالتخّص
 ،ةه اجلديد فقامت هذه الكّليات العلميواهلندسة طاهلا كذلك هذا التوّج والطّب

 ،صاتقها بتلك املهن والتخّصالتركيز على القيم اإلسالمية وتعّلعالوًة على 
صات إىل حتقيق مقاصد اإلسالم وتغيري ه تلك املهن والتخّصمبحاوالت أّولية لتوّج

سهامات املسلمني التارخيية يف هذا الصدد وجعل إالع على اإلمياءات الفلسفية واالّط
 ّنإُيقال  صلة حبلِّ مشكالت املسلمني العملية. احلّقأولويات البحث العلمي فيها مّت

األولوية يف جمال التكامل املعريف قد ُأعطيت لكّلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية 
ة هذا وقّلة حّد ،ولوجي بني العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالميةييدبسبب التزاحم األ

وقد  .واملهن العلمية إذا استثنينا القانونولوجي يف جمال العلوم الطبيعية ييدالتزاحم األ
ت كّلية القانون منذ تأسيسها على اجلمع بني الشريعة والقانون اإلجنليزي يف ملع

ه اجلمع يف الدرجة العلمية ت توّجولكن يف عهد عبد احلميد أبو سليمان تبّن ،ماليزيا
 القانون صني والعمل يف مستوى البحث العلمي على رفع التعارض بنيبني التخّص

دة يف وتقدمي مشاريع حمّد ،اإلجنليزي يف ماليزيا وبني مبادئ الشريعة اإلسالمية
 إصالح مشاريع قانونية يف هذا الصدد، وترشيد عمل النظام القضائي يف ماليزيا.

ماليزيا يف فترة عبد احلميد أبو سليمان  - لت اجلامعة اإلسالمية العامليةلقد حتّو
وفتحت اجملال  ،صات العلمية واملهنيةالتخّص مجيعإىل جامعة شاملة حتتوي على 
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صات األكادميية واملهنية. وصار اإلسالم تلك التخّص مجيعللدراسات العليا يف 
 08 يستحوذ علىبوصفه متطّلًبا جامعيًّا س يف مستوى الدرجة اجلامعية األوىل ُيدرَّ

زويد الطالب بالرؤية اإلسالمية الكونية بترات ُتعىن أي أربعة مقّر ،ساعة دراسية
ر العلوم عند املسلمني والفقه واألخالق اليومية عند املسلم واألخالق وتاريخ تطّو

س ماّدة إسالمية املعرفة. ا يف مستوى الدراسات العليا فتدرَّأّم .املهنية لدى املسلم
ي قيم الشخصية هارات العلمية وارتباطها بالتدريبات اليت تنّمامل ا فيما خيّصأّم

ى ذلك فيتوّل ،اإلسالمية وروح القيادة يف مستوى الدرجة اجلامعية األّويل
ون رعاية الطاّلب يف حلقات دراسية دورية يتوّل ،صون يف شؤون الطاّلبمتخّص

على أّنه لعلمية ب يف شكل الدرجة اه ُيحَسهي من باب النشاط غري األكادميي لكّن
 ج الطالب.ب لتخّرمتطّل

 فكرة اجلامعة اليت ورثناها عن الغرب قد ُأحدث فيها حتويٌر يسعنا القول: إّن
ة يف االضطالع ي حاجات اجملتمعات املسلمة املعاصرة وأشواق األّمى ُتلّبأساس حّت

 هذه التجربة يف بدورها يف الشهود احلضاري على اإلنسانية، وال نغفل عن أّن
 ،ع منها أن ُتنجز هذا الفعل احلضاري بني عشية وضحاهاُيتوّق ال ومن مّث ،بداياهتا

وتراكم علمي  ما ذلك حيتاج إىل عمل دؤوب وختطيط منضبط وتقومي مستمّروإّن
 عملي مع عبد احلميد أبو سليمان مّثأثناء جزًءا من ذلك  وعملي. وقد شهدُت

املدير الرابع  د عربـي عيديد مّثير الثالث سّياملد املدير الثاين حمّمد كمال حسن مّث
ستراتيجي على وترية واحدة لتحقيق التخطيط اال حيث استمّر ،زليحا قمر الدين

يعين انتفاء القصور واملشكالت العملية الداخلية  رؤية اجلامعة وأهدافها. وذلك ال
قة بسياسات الدولة يف جمال التعليم أو الكيد السياسي بسبب فيها واخلارجية املتعّل

من الوعي  درجًة ّنإارتباط هذه التجربة بأنور إبراهيم أو مهاتري. لكن واحلق يقال 
ولوجي يف ييدأالسياسي والعلمي كانت حاضرة يف التمييز بني ما هو علمي و

أصحاب القرار السياسي ماليزيا من بعض  - التعاطي مع اجلامعة اإلسالمية العاملية
 أو املشتغلني بالعمل األكادميي داخل اجلامعة أو خارجها.

ت التدابري اإلدارية األكادميية يف جتويد األداء وتطوير الربامج العلمية استمّرو
كية على وجه اخلصوص يف هذا الصدد، ريواالستفادة من منجزات اجلامعات األم
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حاد يف اّتباعتبارها عضًوا مراقًبا رية ت اجلامعة لفترة ليست بالقصإذ استمّر
ي عبد احلميد أبو سليمان وحمّمد كمال حسن فترَتيف و ،كيةرياجلامعات األم

ت اللجان األكادميية على مستوى األقسام والكّليات واجلامعة واللجان املنبثقة ئُأنش
 وقامت وحدة على مستوى اجلامعة ،عن جملس األساتذة لتطوير األداء األكادميي

ى ذلك أّد ز واجلودة واإلتقان. كّلملتابعة األداء العلمي والتأكيد على معايري التمّي
ة اإلصالح يف مستوى جناز مهّمإىل تراكم يف اخلربات وثبات يف التقاليد املرعية إل

سة ز الوجود يف شكل مؤّسخراج فكرة التكامل املعريف إىل حّيإالتعليم العايل و
ج الكوادر العلمية والقيادات الفكرية لرفد سوق العمل علمية جامعية ُتعىن بتخري

ني وبرامج جديدة يف البحث جيي واإلقليمي والدويل بنوع جديد من اخلّراحملّل
العلمي تشهد هلا رسائل املاجستري والدكتوراه ومطبوعات دار نشر اجلامعة 

 (.IIUM IREPحباث هيئة التدريس املودعة يف قاعدة بيانات )أاإلسالمية و

 الت حول تدريس اإلسالم في كّلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانيةتأمّ ثانًيا: 
بسط القول يف شأن تدريس العلوم اإلسالمية يف كّلية معارف الوحي  إّن

الت بتلك اخللفية ى ربط هذه التأّمالت يتوّخوالعلوم اإلنسانية على طريقة التأّم
االرتفاع بتلك  ومن مّث ،ماليزيا - العامليةالتارخيية الثقافية للجامعة اإلسالمية 

الت من املستوى الذايت الشخصي إىل مستوى من فنومنولوجيا درس الظاهرة التأّم
 - ة ُتعني على فهمها وتقوميها بصورة موضوعيةر على مبادئ عاّموحماولة التوّف

ي الذي يف النظام السرد - مكانقدر اإل - املنهجي هذا اهلّمسنحاول حتقيق ذاتية. 
 ى نربط اجلزء السابق منه هبذا اجلزء املهّمبعه يف كتابة هذا اجلزء من املقال حّتسنّت

ر أفكار هذه التجربة اجلديدة يف إصالح مناهج تدريس اإلسالم يف فهم كيفية تطّو
 وعلومه يف مستوى التعليم العايل.

وبدأت  ،م0998ست كّلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية عام لقد تأّس
 بعد مضّيوها اآلن ولكّن ،بداية بسيطة من ناحية عدد الطاّلب والربامج األكادميية

طالب  0111 طالب منهم حواىل 2111 ا حواىلفيه ،عاًما على تأسيسها 87
أستاذ وأستاذ مشارك ومساعد يف مستوى اهليئة  811دراسات عليا وأكثر من 
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يف جمال  QS World Ranking by Subject 2018 فت من قبلوقد ُصّن ،التدريسية
جماّلت علمية معتربة يف  8. وُتصدر الكّلية 40الدراسات الالهوتية والدينية رقم 

(. Elsevier's Scopusة املقاالت سكوبس )ثنتان يف منّصااجملال الدويل العلمي منها 
 ولكن طاملا أّن ،لالنتباه رغم قصر املدى الزمين هلاالفتة جنازات الكّلية بصورة إ ومتتّد
اهتمامنا هو النظر يف كيفية إصالحها جملال الدراسات اإلسالمية فلن نسترسل يف  حمّل

ها قد وجدت هلا مكاًنا الئًقا بني الكّليات تعديد منجزاهتا لكن يكفي القول: إّن
تها يف جمال إصالح التعليم بدراسة جتر فإّن العلمية املماثلة هلا يف العامل. ومن مّث

 (.8117مي ستكون ذات فائدة يف هذا اجملال )إبراهيم، اإلسال
فهي  ،سم العلمي جملال الدراسات اإلسالميةنتباه هو االسترعي االأّول أمٍر ي

يات الدرجات العلمية يف هذا خذت هلا امًسا علميًّا جديًدا مل ُيعرف يف مسّمقد اّت
ليها "معارف الوحي فالدراسات اإلسالمية أو العلوم اإلسالمية ُأطلق ع. اجملال

وهذه التسمية الثنائية بني معارف الوحي وتراثه العلمي اإلنساين التارخيي  ،والتراث"
ن حال ان معرفياخذ موقفُيّت ومن مّث ،مقصودة لبيان الفارق بني النوعني من املعارف

وما هو فهم للوحي بأدوات بشرية  ،وهذا التمييز بني ما هو وحي .التعاطي معهما
ل من تراثنا العلمي وطريقة التعاطي معه وميّث امعرفيًّ اد موقًفحيّد ،ة تارخييةجتهاديا

ى األمر ال يعدو عن كونه مسمًّ نقطة االنطالق يف التجديد. وقد يعتقد البعض أّن
يف طريقة شكل  - بعد النظر - يقال علميًّا جديًدا ال طائل من ورائه لكن واحلّق

تدريب الطاّلب على مناهج البحث العلمي الدرجة العلمية وتركيزها على 
تدريس املنطق والتفكري عالوًة على رين دراسيني مقّر عطاء ذلك حواىلإو ،املعاصرة

سة للعلوم التركيز على تدريس النصوص اإلسالمية املؤّس اإلبداعي واإلحصاء، مّث
ن هذا ذلك جيعل م اإلسالمية وربطها باحلركة العلمية وقراءهتا قراءة نقدية. كّل

ى علميًّا غري مألوف يف جمال كونه مسمًّ إىل جانب ،ى العلمي اجلديداملسّم
 جديدة للنظر يف جتديد تلك العلوم اإلسالمية. زاويًة ،الدراسات اإلسالمية

لت اجلامعة من نظام السنة قسم معارف الوحي والتراث حتّوحينما ُأنِشَئ  مّث
ى عام نظام اجلامعات يف ماليزيا حّت ّنإ الدراسية إىل نظام الساعات املعتمدة، حيث

 - كان يتبع نظام السنة الدراسية وصارت بذلك اجلامعة اإلسالمية العاملية 0998
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مدت يف ماليزيا أوىل اجلامعات اليت تعتمد هذا النظام والسياسة التعليمية اليت اعُت
امل املعريف بني بعت هذه اجلامعة هنج التكختطيط الدرجة العلمية هلذا القسم. لقد اّت
رات ص الفقه وأصوله من حيث عدد املقّرالعلوم اإلسالمية، بالطبع فقد طغى ختّص

صة، لكن كانت الفلسفة املرعية يف التكامل املعريف تربط بني كّليات الدراسية املتخّص
تليها كّليات أصول  مّث ،العلوم اإلسالمية اليت هي من جمال أصول الدين والعقائد

أصول الدين والعقائد اإلميانية  ليها الفقه. وهذا الترتيب قائم على أساس أّني الفقه مّث
أي ما  ،ه العلم إىل غاياته الكّليةفهي اليت توّج ،ي الكّليات يف العلوم اإلسالميةهي كّل
يبين عليها علم أصول الفقه. وهذا األخري علم  مًةفيها من كّليات يكون مقّد استقّر

جزئي إذا ما ُقورن بعلم أصول الدين والعقائد اإلميانية، مّث يكون علم أصول الفقه 
كّلياته من علم أصول الفقه  الفقه يستمّد ّنإحيث  ،علم الفقهإىل بالنسبة  ايًّكّل

ي ذا التراتب بني ما هو كّلإذا ما قورن بعلم أصول الفقه. ه اجزئيًّ اويكون الفقه علًم
حداث نوع من التكامل املعريف إُيعني على  ةوجزئي بني هذه العلوم اإلسالمية الثالث

هبذا  اف منضبًطحيث يكون فعل املكّل ،ي واجلزئيالقائم على أساس العالقة بني الكّل
ويسعى لتحقيق ربط ذلك الفعل بزمان  ،(7-8 :0913التراتب التكاملي )الغزايل، 

جتهاد التنزيلي وأالَّ ينقطع هذا النوع ة لال. أي أن تكون احلاجة ملّحهتكليف ومكانال
ه الثمرة املرتبطة ألّن وإصالحها جتديد العلوم اإلسالمية إذ به يتّم ،من االجتهاد

 فني وفق فهم دقيق حلاجاهتم والوقعات اليت تنزل هبم. والبتجديد أحكام أفعال املكّل
معارف الوحي والتراث كان نواة كّلية معارف الوحي والعلوم  قسم من القول إّن بّد

صال أو التاريخ واحلضارة، أو جتماع أو علوم سياسية أو علم اّتااإلنسانية من علم 
اللغتني العربية واإلجنليزية، إذ كان الغرض األّويل أن تنشأ درجة علمية يف مستوى 

أن ُترَبط  مّث ،اًلريف بني هذه العلوم أّوز على مفهوم التكامل املعالعلوم اإلسالمية ترّك
هذه العلوم باحلياة املعاصرة للمسلمني وسوق العمل، مّث ُيربط بني هذه العلوم 

طار معارف الوحي والتراث مع العلوم اإلنسانية لتحقيق مبدأ التكامل إاإلسالمية يف 
 املعريف بني معارف الوحي والتراث والعلوم اإلنسانية.

 ،ة علمية طموحة جاهبتها كثري من العقبات العملية والعلميةتلك كانت خّط
السبيل  كان يرى أّن - عبد احلميد أبو سليمان - مدير اجلامعة ولكن بسبب أّن
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 ،جناح هذه التجربة العلمية الفريدةإلتفعيل مفاهيم إسالمية املعرفة هو العمل على 
 يوُدع ،ملشروع الطموحمكانيات واخلطط إلجناز هذا ااإل مجيعضعت وبالتايل ُو

ا يف شكل تعاقد دائم أو شكل أساتذة زائرين إّم ،إليه كثري من األساتذة يف العامل
هتم يف تطوير هذا اجملال العلمي اجلديد وفق رؤية التكامل املعريف استفادة من خربلال

ويف مستوى اجلمع بينها وبني العلوم  ،يف مستوى العلوم اإلسالمية من جهة
 (.0992من جهة أخرى )زين، اإلنسانية 
ره ليصري من بعد عام تطّو مّث ،الناظر يف جتربة قسم معارف الوحي والتراث إّن
إىل أربعة أقسام: ثالثة منها متنح درجة علمية وهي قسم الفقه وأصول  0992

الفقه وقسم أصول الدين ومقارنة األديان وقسم الدراسات القرآنية واحلديثية، 
ب اجلامعة لباقي كّليات ة يقوم بتدريس متطّلالدراسات العاّموقسم رابع هو قسم 

ة مع ءمهذه األقسام ُأنيط به حتقيق قدر كبري من املال مجيع اجلامعة املختلفة. على أّن
( يف املعارف اليت Relevantizationته اجلامعة بالربطية مع الواقع )مّس ما وأ ،الواقع

إىل بالنسبة  ،ه وفًقا لفلسفة إسالمية املعرفةّنإ. إذ (Zein, 2012) مها للطاّلبتقّد
ى تكون فاعلة يف عصرها، ق هذه العلوم هذا املبدأ حّتلعلوم اإلسالمية هو أن حتّقا

معىن إلسالمية العلوم اإلسالمية إالَّ أنه ُيراد هبا أن ترتفع ملعاجلة مشكالت  حيث ال
ويكون  .وذلك هو التجديد احلقيقي الذي تنشده مدرسة إسالمية املعرفة ،عصرها

قراءة يف الوحي وقراءة يف الكون. هذا  :ذلك عن طريق منهج اجلمع بني القراءتني
( انتقل إىل بيان احملاور 0998ه اجلديد على يد طه جابر العلواين )العلواين، التوّج
 من القول: إّن بّد هجية القرآن املعرفية. الة إلسالمية املعرفة القائمة على منالسّت

ر كثرًيا يف كيفية تنظيم الدرجة الذي اقترحه طه جابر العلواين مل يؤّث اإلطار العاّم
 ةا جديده فتح آفاًقولكّن ،العلمية يف جمال العلوم اإلسالمية أو العلوم اإلنسانية

ى العلوم اإلسالمية ى تنعكس على حمتوللبحث العلمي قد حتتاج إىل وقت أطول حّت
د ؤّكيهلذه األطروحة اجلديدة يف مدرسة إسالمية  العلمي الشّق أو اإلنسانية. لكّن

 والذي ال ،جتهاد التنزيليلة يف االعلى أمّهية ربط هذه العلوم حباجات اجملتمع املتمّث
ألحكام فني فيها باى ربط أفعال املكّلإاّل مبعرفة دقيقة بتلك اجملتمعات اليت ُيتوّخ يتّم

حنتاج يف فهمه إىل  ،نفالفعل اإلنساين هو جزء من واقع اجتماعي متعّي .الشرعية
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جتهاد يقع اال وعليه ال ،رت يف جمال العلوم اإلنسانيةُسبل علمية معاصرة تطّو
ومن  ه،طار قيم اإلسالم وغاياتإبسبيل تطوير هذه األدوات العلمية يف  التنزيلي إاّل

ق آخر حيّق بشّق جتهاد يف فهم النّصاملعريف يرفد اال حيدث نوع من التكامل مّث
 جتهاد التنزيلي.وهو املراد من اال ،معىن الربطية مع الواقع

هذا املوقف العلمي يف النظر إىل العلوم اإلسالمية جيعل الدارس هلذه العلوم 
ز بني ما هو تارخيي يف هذه العلوم وبني ما هو مرتبط باحتياجات يستطيع أن ميّي

ز بني ما هو تارخيي تراثي حيتوي على فهم ملعارف وكذلك يستطيع أن ميّي ،عصره
القرآن بلة وبني معارف الوحي املتمّث ،الوحي صيغت ملواجهة واقع تارخيي انقضى

جتهاد التنزيلي بالصورة جناز االر السبيل إلة. هذه القدرة على التمييز ُتيّسوالسّن
 .ية حلاجات جمتمعاهتا املعاصرةم اإلسالمية ملّبتصري هذه العلو ومن مّث ،املطلوبة

ه بفكره ووعيه هو لكّن ه،يصري دارس العلوم اإلسالمية معنا جبسد وهبذه الصورة ال
(. إًذا لتحقيق ربط 002-011 :8112ابن القرن اخلامس اهلجري )ابن عاشور، 
ُيحدث املواءمة من مراعاهتا وفق نظر  بّد العلوم اإلسالمية براهننا املعاصر آليات ال

 جتهاد يف فهم النّصمها اال ،ا البعضهمباجتهادين مرتبطني ببعض بني الواقع والنّص
لتحقيق  بآلياته املعلومة واالجتهاد التنزيلي الذي يتكامل مع االجتهاد يف فهم النّص

 مقاصد الشريعة ومقاصد الدين على وجه العموم.
بني العلوم اإلسالمية والعلوم  امشترًك اا كان درس الظاهرة الدينية أمًرمّل

زاء هذه الظاهرة. ولقد قام إر على موقف معريف من التوّف بّد كان ال ،اإلنسانية
رة بتعريف الظاهرة الدينية وفق فهم فنومنولوجي الفاروقي يف أعماله العلمية املبّك

ها ّنوذكر أ ،فاتهة مؤّلعلى هذا الفهم يف بقّي واستمّر ،(Al Faruqi 0927للدين ).
life-fact،  وهذا التركيب الذي جيمع بني الوصف واملعيارية جيعل املقوالت املعبِّرة

 الوصف ُيسقط الشّق الوقوف عند حّد ّنإعن الظاهرة هي مقوالت تركيبية. إذ 
لتلك املقوالت أن  بّد ال ،وعليه .قة باألحكام املعياريةاآلخر للمقولة الدينية املتعّل

القواعد  مجيعذلك يعين أن ُتستصحب  واحدة، لكّن ٍةتركيب ني يفجتمع بني الشّق
خذها قواعد مرعية حال تعليق أحكامنا على وأن نّت ،العلمية املعتربة يف الفهم

وحنن يف هذه  .ة لنفهم املعاين اليت حتتويهاالظاهرة الدينية واالستماع إليها بروّي
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ب القيمي فينا. ويرى الفاروقي احلالة نتيح للظاهرة قدرة أكرب يف التأثري على اجلان
نا هبذه الكيفية نستطيع أن ندخل إىل عامل الظاهرة الدينية ونسرب أغوارها أّن

العلوم اليت تتيح  مجيعيراعي قواعد الفهم العقالنية املشتركة بني  ل على فهٍمونتحّص
ن أن يقوموا بإعادة تأهيل ألصحاب الدين املعّي - فيما بعد - لنا أن نقترح

أو إعادة النظر فيها على سبيل التأويل.  ،تستقيم مع قواعد الفهم هتم اليت المقوال
 ،يصري فهم الظاهرة الدينية خاضًعا لقواعد البحث العلمي املنضبط ،وهبذه الصورة

عتذاريات يقع الدارس هلا حتت طائلة اال وال ،وخنرجها عن موجبات الفهم الذايت
ر منهما البحث العلمي املوضوعي للظواهر وكالمها آفة جيب أن يتحّر ،أو السجال

ف الفاروقي عند هذا احلّد يف النظر إىل الظاهرة مبا فيها الظاهرة الدينية. مل يتوّق
ر على مجلة من ه رأى أمّهية التوّفّنإالدينية اليت اعتربها حقيقة مرتبطة باحلياة، إذ 

مستوى ما قبل الدين من ه من األفضل أن تنتمي إىل واليت رأى أّن ،املبادئ للتقومي
من  عتذاريات والسجال الديين. واقترح مجلًةنقع يف اال ى الناحية معرفية حّت

ها تتيح لنا أن ننتقل من مستوى فهم لكّن ،ها قابلة للتطوير أو النقداملبادئ قال إّن
الظاهرة الدينية إىل تقوميها وفًقا لتلك املبادئ، واليت هي مجلة من املقوالت 

 (.Al Faruqi, 1967امليتافيزيقية والقيمية )
قي منهًجا متماسًكا لفهم الظاهرة الدينية وقام بتطبيقه على وم الفارلقد قّد

 ,Al Faruqiدرس املسيحية واليهودية واإلسالم وأديان بالد ما بني الرافدين )

ه قد ترك أثًرا واضًحا يف اجلامعة أّن ( وال شّك1998 ;1982 ;1974 ;1967
سية يف مستوى ارات الدروذلك بالنظر يف مراجع املقّر ا،ماليزي - سالمية العامليةاإل

ة رسائل الدرجة العلمية األوىل أو مستوى الدراسات العليا. وقد ُكتبت كذلك عّد
 ،ومتنح اجلامعة جائزة سنوية للبحث العلمي بامسه ،جنازاته العلميةإجامعية عنه وعن 

ذلك بعقد مؤمتر عاملي عنه عام  وُتوِّج كّل ،عنهة ندوات ومسنارات وعقدت عّد
اًل يف تالميذه من خيفى على املتابع احلصيف حضور الفاروقي ممّث . وال8108

العميد  وأّن ،املاليزيني واألستاذة األجانب يف كّلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية
العميد الثاين عشر  وكذلك ،الثاين للكّلية أنيس أمحد هو من أوائل تالميذ الفاروقي

 للكّلية هو من ضمن تالميذ الفاروقي.
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ر بصورة احلضور العلمي للفاروقي قد أّث جيانبنا الصواب إن قلنا إّن إًذا ال
 ،واضحة على املوقف املنهجي يف النظر إىل الظاهرة الدينية على وجه اإلمجال

وقد  .م اإلنسانيةوحماولة درسها بصورة علمية يف جمال العلوم اإلسالمية أو العلو
جيابية على التأكيد على أمّهية املقوالت التركيبية يف صياغة إانعكس ذلك بصورة 

 مفاهيم التكامل املعريف ومقوالته العلمية.
  كلًفا بالكالم عن تنظيم القيم وفق سلَّم قيمي لقد كان الفاروقي

(Al Faruqi, 1952: 287-303)، جيب  واحلديث كذلك عن النسق القيمي الذي
جناز العلمي الرئيس بالنسبة هلم اإل وأّن ،ن بالدراسات الدينيةوى أمره املشتغلأن يتوّل

ة مقاصد حتت مظّل ه ينصّبأن هذا كّل شّك وال .يف هذا اجلانب جيب أن ينصّب
 ،ارتبط بعلم أصول الفقه من ناحية تارخيية ابكوهنا علًم الشريعة مبعناها الواسع ال

أو  ،(0999 الشيخ الطاهر ابن عاشور )ابن عاشور، يهدعا إل كماأو ُأخرج منه 
الرمحن،  شتغال مبجال القيم )عبدطار االإكما نظر إليه طه عبد الرمحن يف 

8118.) 
حضور مقاصد الشريعة يف الربامج العلمية يف مستوى  فإّن ،واحلال كذلك

مقاصد  . بل إّنه العنيئختط الدرجة اجلامعية األوىل ومستوى الدراسات العليا ال
 ،رات العلوم اإلنسانيةانتقلت من جمال علوم الشريعة إىل مقّر االشريعة وقضاياه
النظر عن طريقه هو حماولة إجياد نسق قيمي شامل نستطيع  كّله والغرض من ذلك

إىل آحاد القيم وربطها ببعضها البعض يف املستوى الديين واالجتماعي والسياسي 
والربط بني  ،أفعال املكلَّف واملكلِّف والصلة بينهماويف مستوى  ،واالقتصادي
ة واإلنسانية مجعاء. وقد قصود يف مستوى الفرد واجملتمع واألّمات واملاألفعال والنّي

من املؤمترات العاملية عن  عقدت كّلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية سلسلًة
صدرت أو ،الية اإلسالميةيات واحلوكمة واملمقاصد الشريعة وارتباطها بفقه األقّل

 ،ا من الكتب عن مقاصد الشريعة بالعربية واإلجنليزية واملاليويةا كبرًياجلامعة عدًد
للشاطبـي. ولعّل املنجزات  املوافقاتوعقدت حلقات دراسية منتظمة عن كتاب 

العلمية لكّلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية يف جمال مقاصد الشريعة أوسع من 
النظر إىل  نا هو أّنالذي يهّم ولكّن ،مثل هذا املقال حمدوٍد يف مقاٍلأن ُتحصى 
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طار الديين مقاصد الشريعة كان من ضمن النظر يف كيفية تنظيم القيم يف اإل
مقاصد الشريعة ُقصد هبا النظر يف القيم العاملية اإلنسانية  ّنإإذ  ،اإلسالمي وغريه

 لها يف الشريعة اإلسالمية.وكيفية متّث
الثقافية للجامعة -الت حاولت الربط بني اخللفية التارخييةهذه التأّم ،إًذا

زت على جتربة كّلية معارف الوحي والعلوم ورّك ،ماليزيا - اإلسالمية العاملية
وربط  ،سهاماهتا العلمية والعملية يف جتديد مناهج العلوم اإلسالميةإاإلنسانية لفهم 

 ،معريف بني العلوم اإلسالمية والعلوم اإلنسانية حداث تكامٍلإذلك التجديد مبحاولة 
وربط ذلك بطريقة النظر يف  ،ى معارف الوحي والتراثوحترير النظر يف جمال ُمسّم

الظاهرة الدينية يف عمومها ودرسها بصورة موضوعية تتجاوز االعتذاريات 
قيم يف العلوم أخرًيا كيفية تنظيم القيم اإلنسانية يف جمال درس ال والسجال الديين. مّث

ي إىل نوع ذلك سيؤّد الدينية والعلوم اإلنسانية وربط ذلك مبقاصد الشريعة. وكّل
 ،جديد من املقوالت العلمية التركيبية اليت جتمع بني الوصف واملعيارية يف آن واحد

ية، إذ ما مل تنضبط هذه املقوالت التركيبية ملوهنا تكمن الصعوبات العلمية والع
ز االعتذاري أو التحّي ةلن خنرج من دائر ،ق هنج علمي موضوعيبصورة علمية وف

التكامل العلمي  ىالسجايل، وإن مل ُنفلح يف هذا املسعى العلمي فسوف تبقى دعاو
من  قدٍر ىوال حتافظ عل ،ق وحدة العلمحتّق وال ،ترتفع إىل مستوى العاملية ناقصة ال

ذلك  انب الصواب إن قلنا إّنمات الدوغمائية. ولن جنالعقالنية الناقدة للتحّك
ي تلك جناز علوم جديدة على املدى البعيد اليت بدورها ستلّبإاملسعى يفتقر إىل 

 احلاجات العلمية والعملية.

 توصيات إلصالح التجربة من داخلها وهموم ما بعد اإلصالحثالثًا: 
 ،قلياًل مضى على جتربة كّلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية ثالثون عاًما إاّل

وانتقل بعضهم إىل مستوى  ،ج فيها مجلة من طاّلب املرحلة اجلامعية األوىلختّر
سات العليا يف داخل االدراسات العليا يف هذه الكّلية أو غريها من برامج الدر

الكّلية. يف لعمل إىل اعاد  جنز بعضهم رسائل الدكتوراه مّثأو ،ماليزيا أو خارجها
جنز درجته اجلامعية األوىل يف معارف أفجزء منهم قد  ،الكّليةوبالنظر إىل أساتذة 
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صات العلوم اإلنسانية كعلم النفس جنز درجة ثانية يف واحدة من ختّصأ مّث ،الوحي
أحدهم بدأ بالعلوم  أو أّن ،واصل مسريته العلمية يف جمال علم النفس مّث ،مثاًل

يواصل دراساته  مّث ،لمية ثانيةانتقل إىل معارف الوحي لينجز درجة ع اإلنسانية مّث
األجيال اجلديدة من املشتغلني بالتدريس يف  فإّن ومن مّث .العليا يف معارف الوحي

من مثار فكرة التكامل املعريف على مستوى ختطيط الدرجة العلمية  هم الكّلية
األوىل، وذلك قد أحدث نقلة نوعية يف مستوى هيئة التدريس بالكّلية اليت كانت 

حاولت إدارة الكّلية إعادة تأهيلهم وقد  .اضي حتتوي على نوعني من األساتذةيف امل
يف  احلصول على دبلوم عاٍلعلى هم أثناء اخلدمة يبة التكامل املعريف بتدرجناز مهّمإل

ق تلك التجربة النجاح ولكن مل حتّق .العلوم االجتماعيةيف الدراسات اإلسالمية أو 
جييدون  أغلبية األساتذة يف جمال معارف الوحي ال إذ ،املطلوب بسبب حاجز اللغة

نا اآلن لكّن .يعرفون اللغة العربية والغالب من أساتذة العلوم اإلنسانية ال ،اإلجنليزية
وهلا معرفة بالنوعني  ،أمام هيئة تدريسية بالكّلية من األجيال اجلديدة جتيد اللغتني

 ،ر بصورة أفضل بتعاقب األجيالّومن املعارف العلمية. وذلك األمر ميكن له أن يتط
قه التخطيط العلمي على التأكيد القاطع ملسألة التكامل املعريف وأمّهية حتّق إن استمّر

 مة للطاّلب والى تنتقل بصورة منّظحّت ،اًل يف مستوى هيئة التدريس بالكّليةأّو
العلوم  حتدث الفجوة بني ما يدرسه الطالب يف العلوم اإلسالمية وبني ما يدرسه يف

ه ينعكس بصورة إجيابية ألّن اإلنسانية. وهذا التركيز على مستوى األساتذة مهّم
جناز إيف املستقبل إىل  واليت رّبما تؤّدي ،برات اليت يدرسها الطاّلعلى نوع املقّر

ل فيه فكرة التكامل املعريف يف العلوم اإلسالمية والعلوم الكتاب اجلامعي الذي تتمّث
 بسواء.اإلنسانية سواء 

وأن يستفيد من التجارب التارخيية يف  بّد وهذا النوع من اإلصالح العلمي ال
 ا قام به اإلمام الغزايل )الغزايل،مّم مثل االستفادة ،احلضارة اإلسالمية أو غريها

االستفادة من املنطق يف درس  أو، إحياء علوم الدين( يف مشروعه 8، 0 :0921
ن لنا حيث بّي ،(: اجلزء األّول0913)الغزايل،  صفىاملستعلم أصول الفقه يف كتابه 

ه قد وصل إىل نتيجة بل إّن ،دراج املنطق يف علم أصول الفقهإمة طويلة كيفية مبقّد
علم من العلوم )الغزايل،  ألّي مًةوأن يكون مقّد بّد هذا املنطق ال مفادها أّن
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دون فيما بعد يف نا كذلك يف حاجة للنظر ملا قام به ابن خلأّن شّك (. ال0913
م ف العلوم اإلسالمية والعلوم الفلسفية يف زمانه ويقّدحينما أراد أن يصّن مةاملقّد

هذه  طار العلم الذي اخترعه، فإّنإفهًما حلركة العلم يف احلضارة اإلسالمية يف 
طار علم إ( يف 787-839 :8110 املواءمة اليت قام هبا ابن خلدون )ابن خلدون،

ها تفيد يف إجراء مقارنات متوازية بني ما حدث بني العلوم وأّن بّد العمران ال
اإلسالمية والعلوم الفلسفية وفًقا لرؤية ابن خلدون عن كيفية احلديث عن تلك 

ق وحدة للعلم اإلنساين، وبني ما العقالنية اليت جتمع بني النوعني من العلوم وحتّق
جناز تكامل معريف بني إة مهّم تقوم به كّلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية من

ر لنا العلوم اإلسالمية وبني العلوم اإلنسانية. إًذا درس الغزايل وابن خلدون سيوّف
منطلقات تارخيية ُتعيننا على فهم التداخل العلمي الذي حدث بني العلوم اإلسالمية 

ل العلمي االستفادة من ذلك يف بيان منطق التكام وتبّين لنا كيفية ،والعلوم الفلسفية
 بني هذه العلوم اإلسالمية والعلوم اإلنسانية.

العلوم الدينية أو علم تاريخ األديان يف احلضارة الغربية  من نافلة القول إّن
وبني علم الالهوت رغًما عن وجود حماوالت  نهاملعاصرة قد أحدث فجوة علمية بي

ل ويتحّو ،يينص من االعتذاريات والسجال الدى يتخّلصالح علم الالهوت حّتإل
طغيان النزعة العلمانية  العلوم اليت حتكمها منهجيات علمية، لكّن إىل مصاّف

وميكن أن  .ل النزعة الكانطية اجلديدة قد مينع ردم هذه الفجوةاإلنسانية وتأّص
بالنسبة للعالقة بني العلوم اإلسالمية والعلوم اإلنسانية إن مل نقم  ء ذاتهحيدث الشي

طار احلضارة اإلسالمية إادل بني هذين النوعني من العلوم يف جناز إصالح متبإب
الالأدرية والنسبية يف  بسبيل التأكيد على عاملية العقالنية والقيم، فإّن ،املعاصرة

حصول هذا النوع من املعارف  انمستوى النظر العقلي واألخالقي أو الثقايف متنع
جناز إالتكامل املعريف من هبّم شتغلني للم بّد فال .د هذين املنطلقنياليت تريد أن تؤّك

 وإاّل فإّن ،ه اجلديدمناهج علمية ومعارف منضبطة بتلك املناهج تعبِّر عن هذا التوّج
تلك الفجوة العلمية بني العلوم الدينية أو تاريخ األديان أو العلوم اإلنسانية على 

ة فارق صحيح مّث .على ما هي عليه سوف تستقّر ،وجه العموم وعلوم الالهوت
النزعة العلمية  لكن يبدو أّن ،كبري بني علم الالهوت املسيحي والعلوم اإلسالمية
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املعاصرة واليت كانت وراء إنشاء اجلامعات احلديثة يف العامل اإلسالمي تربط بني 
وقد أحدث  .العلم والعلمانية اإلنسانية يف جمال العلوم اإلنسانية بصورة واضحة

لميًّا كبرًيا صار من الصعب جتاوزه دون تراكم علمي ذلك االرتباط تراكًما ع
 ه اجلديد القائم على فكرة التكامل املعريف.جديد ينبين على هذا التوّج

ى أن ُتحدثه كّلية معارف الوحي النظام العلمي اجلديد الذي يُتوّخ ،إًذا
مية يات التعليهذه التحّد مجيعله أن يضع يف احلسبان  بّد ال ،والعلوم اإلنسانية

طويل األمد البصورة إجيابية تعتمد على التخطيط العلمي  وأن يستمّر ،والتارخيية
، ة يف إصالح العلوم اإلسالمية يف صلتها بالعلوم اإلنسانيةلبلوغ هذه الغايات املهّم

إلنشاء علوم جديدة تتجاوز هذه القسمة العلمية اليت  وليكون ذلك اإلصالح فاحتًة
 اإلصالح ُيعدي وُيغري مبزيد أّن ميتري أحٌد روبا. الو أار التنوير يفأحدثها تّي

ه كذلك ُيثري حفيظة القاعدين عن مهوم اإلصالح والواقفني عند ولكّن ،إصالح
جتهاد البتكار علم جديد على اال اهذا اإلصالح قائًم ا كان ُأّسرسوم التقليد. ومّل

على أساس  اإلنسانية، وقائًمناتج عن تركيبية خاّلقة بني العلوم اإلسالمية والعلوم ا
ل وهلة ه ألّوفإّن ،مقوالت بني احلقائق وبني القيم يف مقوالت تركيبية جديدة

سيواجه بكيفية إجياد مناهج علمية لتحقيق ذلك التركيب اجلديد يف مستوى املنهج 
واحملتوى وكيفية تطوير املناهج العلمية املستفادة من العلوم اإلنسانية لتحقيق هذا 

ض العلمي دون الوقوع يف االعتذاريات أو السجال الديين أو الثقايف مع الغر
 صالح هي أكثر تعقيًدا من الدخول يف همِّبعد اإل مهوم ما إّن ،املخالفني لنا. إًذا

 ،ثبات مثار جدوى اإلصالحإبعد اإلصالح تقتضي  فهموم ما ،جناز اإلصالحإ
 ،واحلرص على استمرارية التراكم املعريف الذي ُيحدثه ،ًما فيهوأمّهية املضي ُقُد

جيني هلم القدرة على خلق أسواق ما تأهيل خّرأو رّب ،بسوق العمل كّله وربط ذلك
رات املعلوماتية والتكنولوجية من فهم منطق التطّو وذلك يعين ،جديدة للعمل

العلمية الذي  نا ذلك إىل جتاوز ذلك التخطيط األّويل للدرجةما دفَعورّب .حولنا
ص الرئيس والفرعي بني العلوم اإلسالمية والعلوم اإلنسانية كان يعتمد على التخّص

صات طار العلمي احملدود لتشمل ختّصإىل ختطيط درجة علمية تتجاوز هذا اإل
جديدة  اعلوًم ئإليها العلوم اإلسالمية لتنش جديدة يف كّليات علمية أخرى متتّد
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وكذلك إدارة منتجات احلالل  ،اليت هبا سوق عمل ضخممثل املالية اإلسالمية و
وغري ذلك من اجملاالت  ،ياتهوسوق اإلعالنات وفّن ،عن سابقتها تقّل واليت ال

جتمع بني املهنية واملعارف األكادميية والقيم يف نسق معريف جديد جيب  اجلديدة اليت
سعة. ه الدوائر املّتأن حتكمه فكرة التكامل املعريف ومنطقها الذي جيب أن حيكم هذ

ونقول إذا وقفت جتربة كّلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية على ما هي عليه 
 وال ،ا جديًدا يستعصي على اإلصالحفسوف تنتهي هبمِّ اإلصالح ليكون تقليًد

وأن يقود وسع  بّد يستطيع أن يواكب حركة العلم وسوق العمل مًعا. إًذا ال
لك معىن أصيل يف مفهوم التجديد واإلصالح يف اإلصالح إىل إصالح جديد وذ

 اإلسالم وعلومه.
النظر يف مسارات جتربة كّلية  إىلرجع بنا القول يف مهوم ما بعد اإلصالح يو

رات اليت حلقت باجلامعة يف معارف الوحي والعلوم اإلنسانية وربطها بالتطّو
 ،األساتذة األجانبكانت هيئة التدريس بالكّلية عمادها . السنوات العشر األوائل

والغالب من  كّلها. جامعات العامل اإلسالمي لون على وجه التقريبوكانوا ميّث
وقليل من هؤالء ومن بعض  ،جوا يف جامعات الغربأساتذة العلوم اإلنسانية ختّر

وكان أكثر من سبعني باملائة  ،أساتذة العلوم اإلسالمية عمل يف اجلامعات الغربية
ماليزيا هبا  - الدراسات العليا أجانب. وكانت اجلامعة اإلسالمية العاملية طاّلب من

وحسب العرف اإلداري جيب أن  ،ب األجانب واألساتذةأكرب نسبة من الطاّل
ع باستقالل ذايت يف وفوق هذا وذاك كانت اجلامعة تتمّت ،يكون مدير اجلامعة أجنبيًّا

. ولكن بعد السنوات العشر األوىل من عمر اكّله شؤوهنا اإلدارية األكادميية واملالية
ل مدير ر ذلك الوضع متاًما وصار أّوتغّي ،كّلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية

 ،ل مدير ماليزيللجامعة بعد عبد احلميد أبو سليمان هو حمّمد كمال حسن أّو
عدد  َصوتناَق ،وصارت وزارة التعليم العايل تفرض سيطرهتا على اجلامعة بالتدريج

ة كّليات األساتذة األجانب وكذلك الطاّلب. وصارت أشبه ما تكون حبالة بقّي
ة اجلامعات املاليزية من حيث عدد الطاّلب األجانب الدراسات اإلسالمية يف بقّي

 العلمي العاّم وعدد األساتذة األجانب. وقد انعكس ذلك بصورة سلبية على اجلّو
اليت واجهتها كّلية معارف الوحي والعلوم  من املشكالت واحدًة إّنو يف الكّلية.
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التدريس فيها مها: العربية واللغة اإلجنليزية لطاّلب العلوم  يتلغ أّن ياإلنسانية ه
هم يدرسون العلوم اإلسالمية بالعربية ويدرسون العلوم اإلنسانية ّنإحيث  ،اإلسالمية

باع واّت ،الكّلية باإلجنليزية. وقد اقتضى ذلك احلرص على رفع مستوى اللغتني يف
ر احلدِّ املطلوب للتحصيل العلمي هباتني سياسة لغوية تساعد الطاّلب على توّف

الدراسية يف الدرجة العلمية  وكذلك تدريس هاتني اللغتني ضمن املواّد ،اللغتني
سواء يف مستوى الكّلية اإلعدادية ملا قبل الدراسة اجلامعية أو يف مستوى الدرجة 

غة العربية واإلجنليزية لترقية مستوى الكتابة فتحت الكّلية خمتربين لّلاجلامعية. كذلك 
األكادميية عند الطاّلب. كّل هذه التدابري العلمية هنضت مبستوى اللغتني عند 

 .(Zein, 2014: 2-4)م وكان هلا نصيب وافر يف هتيئة بيئة مناسبة للتعّل ،الطاّلب
 ىيلق ةصاته الثالثمعارف الوحي وختّصيج ة خّريج الكّلية وخاّصكان خّر ومن مّث

ل على غريه يف العمل بالسلك الدبلوماسي وغري حظوة أكثر يف سوق العمل وُيفضَّ
عالوًة على ذلك من الوظائف املرغوب فيها بالدولة املاليزية بسبب معرفته بلغتني 

ى تدّن ،الت اليت حدثت بعد السنوات العشر األوىل. ولكن بسبب التحّولغته األّم
مستوى اللغتني وسط طاّلب معارف الوحي بسبب سياسات التعليم العايل يف 

وتقليص عدد  ،لتصري سنة واحدة - قبل اجلامعية - عداديةي املرحلة اإلّنتقليص ِس
عالوًة ذلك بقصد تقليل تكلفة املنح الدراسية،  وكّل .جالساعات املعتمدة يف التخّر

اللغة العربية والدراسات اإلسالمية يف  فرض معايري جديدة بالنسبة لتعليمعلى 
هذه  رئيس جلنة هذه املعايري كان عميًدا سابًقا للكّلية إاّل أّن ماليزيا. ورغم أّن

رت على أّث رت بشكل سليب يف شكل الدرجة العلمية األوىل ومن مّثاملعايري قد أّث
 مفهوم التكامل املعريف.

ة هذه السياسات العاّم مجيعامتصاص لقد حاولت اإلدارة األكادميية يف الكّلية 
م بالكّلية يف مستوى والتقليل من تأثريها السليب على التعليم والتعّل ،يف التعليم

واحلفاظ على مفهوم التكامل املعريف بني العلوم اإلسالمية  ،الدرجة اجلامعية األوىل
لعشر رات السلبية كذلك يف هذه السنوات اوالعلوم اإلنسانية. ومن ضمن التطّو

هو الطريقة اليت ُضمَّ هبا املعهد العاملي للفكر اإلسالمي  ،وقبيل انقضائها ،األوىل
املعهد العاملي للفكر اإلسالمي  ئ( إىل كّليات اجلامعة. فقد ُأنشISTACواحلضارة )
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ع سة علمية يف مستوى الدراسات العليا تتمّتمؤّسبوصفه  0927 عامواحلضارة 
ماليزيا، وقام بتأسيسها  - عن اجلامعة اإلسالمية العامليةباستقاللية إدارية ومالية 

سيد نقيب العطاس الذي كانت تربطه صلة قوية بأنور إبراهيم )نائب رئيس 
وقد استثمر العطاس تلك العالقة لبناء هذا املعهد  .نذاك(آالوزراء ووزير املالية 

ما يف ا أو رّباملعاهد العلمية يف جنوب شرقي آسي ليصري يف وقت قصري من أهّم
العامل أمجع. وقد أغدقت عليه الدولة املاليزية األموال الطائلة ويبدو ذلك واضًحا يف 

إذ كانت أعلى  ،اها الطاّلببات واملنح اليت كان يتلّقشكل مباين املعهد ويف املرّت
سات العلمية األخرى. ولغة التدريس والبحث العلمي يف املعهد ة املؤّسبكثري من بقّي

 ،ونسبة الطاّلب واألساتذة األجانب تزيد على اخلمسني باملائة ،لغة اإلجنليزيةهي ال
جيي كّلية معارف الوحي والعلوم ر من هؤالء الطاّلب من خّروكان عدد مقّد

حول حتقيق معىن إسالمية املعرفة أو  اإلنسانية. وكان بني الكّلية واملعهد تنافٌس
هذا  لنا القول إّن لكن حيّق .والعلوم اإلنسانيةالتكامل املعريف بني العلوم اإلسالمية 

التنافس العلمي كان يثري جّو النقاش الدائر حول كيفيات حتقيق مفهوم إسالمية 
املعرفة يف التعليم العايل. ولكن بعد اجلفوة اليت حدثت بني أنور إبراهيم ومهاتري 

فقد املعهد  ،نهحماكمته وسج مّث ،خراج أنور إبراهيم من السلطةإحمّمد وانتهت ب
إىل كّليات اجلامعة وُأحيل العطاس إىل التقاعد وانعكس ذلك  ّماستقالليته وُض

وصار واحًدا من  ،وفقد استقالليته املالية واإلدارية ،بصورة سلبية على أداء املعهد
زات اليت كانوا تلك املمّي مجيعب واألساتذة فقد الطاّل ومن مّث ،كّليات اجلامعة

ر انعكس بصورة سلبية على أداء هذا التطّو نقول إّن .على أقراهنمقون هبا يتفّو
 ،ة ثالث سنوات ونصفملعهد ملّديف اوقد عمل كاتب هذه السطور عميًدا  ،املعهد

رات السلبية . وقد بلغت هذه التطّوكّلها رات السلبيةب هذه التطّوثوراقب عن ك
فه والذي ُعرف بتطّر - 8102عام ريس يتيم  غايتها حينما قام رئيس اجلامعة د.

طاّلبه إىل كّلية معارف الوحي  بإلغاء املعهد وضّم - يف النزعة الوطنية املاليوية
 الشّق مّث ،والعلوم اإلنسانية وحتويل مباين املعهد إىل معهد دراسات عامل املاليو

األكادميي طار التطوير إّول إىل مركز ملنح الدرجات العلمية يف األكرب من املباين ُح
والقصد منه تدريب الدارسني مع فرض رسوم دراسية عالية نسبيًّا  ،املستمّر
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(CRESCENTوهذا التشريد الفعلي هليئة التدريس أّد .) رسال بعضهم إىل إى إىل
وقليل  ،والبعض اآلخر ُأهني التعاقد معه ،كّلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية

عاىن الطاّلب من مشكالت  امعة. ومن مّثمنهم ُأرسل إىل كّليات أخرى باجل
يف  سليبٌّ ذلك كان له مردوٌد هم إىل كّلية أخرى غري املعهد الذي ألفوه. كّلضّم

ع يف فهم التكامل املعريف بني وانتهى ذلك التنّو ،تطوير مفهوم التكامل املعريف
 طاّلب املعهد وبني طاّلب الدراسات العليا بالكّلية.

د أبو سليمان عن متابعة ما حيدث يف جتربة كّلية معارف مل ينقطع عبد احلمي
 - أحياًنا - يبتقدمي الدعم املعنوي واملاّد ما استمّروإّن ،الوحي والعلوم اإلنسانية

لطاّلب الدراسات  منٍحتقدمي أو  ،عقد املؤمترات أو احللقات الدارسيةعن بعد ب
كان آخر هذه اجلهود العلمية يف العليا يف جماالت هلا صلة مبفهوم التكامل املعريف. و

كتب  ةاملشاركة يف متويل مشروع حبثي لتأليف سّتهو  ،السنوات اخلمس املاضية
وكان التمويل  .ى مفهوم التكامل املعريفتتبّن ،مات العلوم اإلنسانيةجامعية يف مقّد

و وكان عبد احلميد أب ،باملناصفة بني اجلامعة وبني املعهد العاملي للفكر اإلسالمي
اًل جلانب كّلية اًل جلانب املعهد، بينما كان كاتب هذه السطور ممّثسليمان ممّث

ملشروع العلمي بعقد لقاءات اهذا  معارف الوحي والعلوم اإلنسانية. واستمّر
فصل دراسي على مدى عامني  ة كّلمنتظمة حضرها عبد احلميد أبو سليمان مّر

جامعي عن التفكري  وقد ُأجنزت الكتب املطلوبة وكان من بينها كتاٌب ،نْيدراسيَّ
 بداعي يف اإلسالم.اإل

أخرًيا، فلئن كانت السنوات العشر األوىل من التجربة سنوات فاق فيها الدعم 
ة إلجناح ي احلدود املطلوبة من قبل الدولة املاليزية واألجواء العاّماملعنوي املاّد

 الت على املستوى السياسي العاّمسم بتحّوتلك السنوات اّت ما تال فإّن ،التجربة
عرقل مسرية التكامل املعريف يف بعض األحيان. و ،باجلامعة نفسها واإلداري اخلاّص

هها ت اجلامعة وكذلك كّلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية يف توّجلكن استمّر
يبدو  كّله ايل. ومن ذلكحنو حتقيق مفهوم التكامل املعريف يف مستوى التعليم الع

ه اإلصالحي إلعادة بناء العلوم مهوم ما بعد اإلصالح أو التوّج للناظر احلصيف أّن
اإلسالمية هي أكثر تعقيًدا من الدخول يف مسارات اإلصالح، فالبقاء يف مسار 
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قناع املخالفني جبدواه وربطه بسوق العمل ودفع إاإلصالح ومواجهة عقباته و
رات اجملتمع وحاجاته العلمية إلنشاء علوم جديدة لصيقة بتطّوالتكامل املعريف 

 د الدعوة إىل اإلصالح أو الدخول فيه.والعملية، هلو أكرب من جمّر

 خاتمةال
ُعين هذا البحث مبعاجلة جتربة يف إصالح مناهج العلوم اإلسالمية بسبيل 

ق بالربط ان ذلك يتعّلا كومّل .إعمال هنج التكامل املعريف بينها وبني العلوم اإلنسانية
بني القضايا النظرية يف فهم التكامل املعريف وطبيعة مقوالته وبني كيفية تطبيق ذلك 

هلو طموح  كّله حماولة إجياد نظام سردي علمي يشمل ذلك فإّن ،يف جتربة علمية
ن مّم الذي سيكتب عن التجربة هو واحٌد ويزيد ذلك تعقيًدا أّن .علمي صعب املنال

ي املوضوعية املطالبات العلمية يف توّخ مجيعه قتضي يف حّقتو ،تنفيذها عملوا على
 ،يف كتابة هذا البحث هذه اهلموم كانت حاضرًة وبيان كيفية حتقيقها. كّل
 ،مات اليت انطلقنا منهاب عليها عن طريق كشف املسّلوحاولنا قدر اإلمكان التغّل

الدوغمائية ويقبل أن ينتقدها ع عن نقدي حياول الترّف طاٍرإوحماولة قبوهلا يف 
مات تصحيح املسار العلمي وبناء القواعد النظرية على مسّل ى يتّمحّت ،املخالف

 يقع التفريع على ذلك التصحيح. ومن مّث ،تبدو أكثر تناسًقا ومتاسًكا
ة الطويلة وهي ليست باملّد ،قلياًل على هذه التجربة إاّلثالثون عاًما مضى لقد 

دعوى اإلصالح قدمية وأصيلة يف النظام  ولكّن ،علوم اإلسالميةيف إصالح حال ال
يف عمق  هذه السنوات هلا حساب آخر ميتّد فإّن ومن مّث ،العلمي اإلسالمي

احلضارة اإلسالمية. ولكن يستقيم القول عندنا حينما ُنشري إىل جهد عبد احلميد 
منذ  لذي استمّروا ،س هلذه التجربة اليت قمنا بدراستهاأبو سليمان الذي أّس

تأسيسها إىل يومنا هذا يتابع وُيشارك يف تسديدها ونقدها والتعريف هبا يف احملافل 
كثرًيا من  ّنإالعلمية. وال ميكننا أن ننسى حضور إمساعيل الفاروقي يف التجربة إذ 

سهاماته الفكرية يف إصالح العلوم إاحملتوى العلمي للتجربة يرجع إليه وإىل 
وا نشر أفكاره ونقدها هذا اجلهد يف تالميذه الذين توّل امتّد وقد .اإلسالمية

ومتحيصها ومدارستها مع تالميذهم يف داخل كّلية معارف الوحي والعلوم 
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س ا كان املنافس هلذه التجربة يف ماليزيا هو سيد نقيب العطاس املؤّسومّل .اإلنسانية
بنصيب وافر يف تطوير سهم ذلك أفقد  ،(ISTACللمعهد العاملي للفكر واحلضارة )

 سي.فكرة التكامل املعريف يف اإلطار املؤّس
أكثر تعقيًدا  - يف هذه التجربة - مهوم ما بعد اإلصالح أّن شّك ال ،أخرًيا

سي، فالقضايا اليت ينتجها اإلصالح د إحداث اإلصالح يف شكله املؤّسمن جمّر
ذلك اإلصالح بالدعم  ك فيه جياوب أحياًناوالسياق الثقايف والسياسي الذي تتحّر

عليه أن  هام ومن مّثوأحياًنا كثرية جيعله عرضة للمساءلة واالّت ،ي واملعنوياملاّد
 حني وحني. دة ومبتكرة كّليثيب جدواه بصورة متجّد
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 الفصل الثاني عشر

 الدراسات اإلسالمية، حتمية التجديد
 حسام سباط

 مةمقدّ ال
ليم اجلامعي يف العاَلمْين العربـي واإلسالمي أزمة إنتاج عميقة، فعلى يعاين التع

مستوى إعداد النخب اليت هي عماد بناء أّي جمتمع وتقّدمه؛ نالحظ ضموًرا كبرًيا يف 
الكفاءات ومستوى التعليم وخمرجاته التخّصصية مقابل تضّخم الفت يف أعداد 

جامعة عربية يف الئحة اجلامعات األوىل  مل تظهر أّي 8118اخِلرِّجيني؛ ففي تقييم سنة 
(، وبعد مرور أكثر من Le Monde, 2005جامعة ) 811يف العامل اليت ضّمت يوَمها 

عقد، وتنظيم عشرات املؤمترات، وإنفاق أموال طائلة يف بعض الدول، مل نلمس أّي 
وعلى استحياء جامعة واحدة ضمن  8102حتّسٍن ُيذكر حيث ظهرت يف تصنيف عام 

 - أّما على مستوى البحث العلمي واالبتكار (0)اجلامعات اخلمس مائة األوىل يف العامل.
 - إن مل نقل خمزية - فالنتائج مقلقة - اللذْين مها من األهداف الرئيسة للتعليم العايل

 20، لبنان يف املرتبة 78عامليًّا، املغرب يف املرتبة  88حيث جاءت السعودية يف املرتبة 
 (8)(.8107)أبو جازية،  018املرتبة ومصر يف 

حّتى املؤّسسات العريقة اليت كان هلا يف العقود األوىل من تأسيسها وزن 
كجامعة القاهرة وجامعة دمشق وجامعة بغداد  - علمي واجتماعي مرموق

                                                 

 0/0/8102بتـاريخ   Ranking web of universitiesاملنشور على صفحة  تصنيفالانظر،  (0)
؛ 801تلتها جامعة امللك عبد العزيز يف املرتبة  383حيث جاءت جامعة امللك سعود يف املرتبة 
http://www.webometrics.info/en/aw 

 .دولة من دوله 087يوضح حالة االبتكار يف العامل، ويقيسها على  8107لعام  ر االبتكار العامليمؤّش (8)

 يدالتجدحتمّية مية، اإلسالسات الدرا

https://www.globalinnovationindex.org/
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ُأصيبت بنوع من الُعْقم، ومل نعد نرى هلا ذلك الدور  - واجلامعات اللبنانية اأُلوىل
عل واملؤّثر يف بناء احلاضر واستشراف املستقبل، وختريج الكفاءات القيادي الفا

 العالية القادرة على التأثري اإلجيابـي يف جمتمعاهتا.
إّننا مضينا يف عامل »ولقد الحظ ذلك طه حسني وحّذر منه عندما قال: 

هتيئة التربية أحراًرا بعد أن كّفت عنه يد اإلنكليز، فلم هنّيئ الطاّلب للتعليم العايل 
خرًيا من تلك اليت كانوا ُيهيَّأوهنا أّيام اإلنكليز، ومل ُنعّد الشباب للحياة إعداًدا خرًيا 
من إعدادهم أّيام اإلنكليز ]...[ فما زال الشّبان يأتون إىل اجلامعة ضعاًفا قاصرين، 
وما زال الشّبان يستقبلون حياهتم، جاهلني هلا، عاجزين عن التصّرف فيها ]...[ 

ن إىل الدواوين موّظفني فتشكو الدواوين من سوء إعدادهم للعمل فيها، يذهبو
ويعرضون أنفسهم على أصحاب األعمال احلّرة، فال يكادون جيّربوهنم حّتى 

)حسني، « يزهدوا فيهم ]...[ ألّنهم مل ُيَعّدوا لألعمال احلّرة إعداًدا صاحًلا
8103 :039). 

سالمية اليت ُيشّكل كثرٌي منها كّليات الشريعة أو الدراسات اإلوأصيبت 
امتداًدا حملاضن تعليمية إسالمية تارخيية كاألزهر والزيتونة والقرويني، ُأصيبت 
بدورها بالعقم واجلمود، ومل تعد قادرًة ومنذ فترٍة طويلة على رفد اجملتمعات 

ّلبات اإلسالمية بالعلماء املؤّهلني ملواجهة حتّديات العصر، أو مواكبة التغّيرات والتق
احلضارية واالجتماعية واالقتصادية املتسارعة املتالحقة، وهو ما فتح اجملال لظهور 
تّيارات فكرية عديدة استغّلت الوهن احلاصل مللء الفراغ، فاختّل التوازن يف ساحة 
الفكر، بني إفراط )السلفية( وتفريط )الليربالية(، وبني مجود املدرسة التقليدية 

اثة والتغريب، وبني دعوات التشّدد وصيحات امليوعة؛ وصار وتسّيب تّيارات احلد
اإلسالم عند البعض )إسالمات(، تتعّدد أوصافه ومفاهيمه وفق رؤية كّل طرف 

 ودعواه: إسالم منفتح، إسالم متشّدد، إسالم معتدل، وإسالم متطّرف، وهكذا...
كّل ذلك وجامعاتنا عاجزة، ومناهُجها احلائرة بني األصالة واملعاصرة، 
واحلداثة والتجديد، أشدُّ عجًزا وأكثُر ضعًفا! ملاذا؟ ما هي األسباب؟ وكيف 

بيان بالسبيل للخروج من هذا املأزق؟ تساؤالٌت سنحاوُل اإلجابة عنها يف عملنا 
القرون األوىل وقصورها يف أّيامنا، أسباب جناح املؤّسسات التعليمية اإلسالمية يف 
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مّث بعد عرٍض ملنهجني علميني متباينْين يف الدراسات اإلسالمية مها املنهج األزهري 
واملنهج االستشراقي، سنقوم بتحديد أهّم ما ينبغي التركيز عليه يف ورشة إصالح 

 املناهج اليت نراها أمًرا حتميًّا ال بّد منه لإلصالح.

 واالنتكاس النهوض بين ةاإلسالمي الدراساتأّواًل: 
ال شّك أّن عوامل تراجع مؤّسسات التعليم اإلسالمي وقصور مناهجها كثرية 
ومتعّددة، ال نستطيع أن حنيط هبا كّلها مبفردنا، ألّن ذلك حيتاج إىل عملية إحصائية 

اليت وتقوميية شاملة، ومن َثّم فإّن ما حنرص على معاجلته يف حبثنا هو تلك اإلشكالية 
اليت متّكنها من  -أو لنقل اآللية  -تواجهها املؤّسسات اجلامعية يف إجياد املعادلة 

احملافظة على أصالة التعليم فيها، وربطه جبذوره املعرفية، مع مواكبة متغّيرات 
العصر، وما تستوجبه تلك املتغّيرات من جتديد يف اخلطاب واملنهج ووسائل اإلعداد 

 وأساليبه.
رض البعض فيقول ملاذا األصالة؟ العصر حيتاج انفتاًحا وتقّدًما ورّبما يعت

وتبدياًل عميًقا، واألصالة تعين اإلصرار على ربط احلاضر باملاضي وتقييده به سلًبا 
وإجياًبا. أجيب بأّننا ال نقصد باألصالة اجلمود وال التقليد، وإّنما التمّسك جبذور 

ساسية )وحنن نتحّدث عن الدراسات املعرفة والقيم اإلسالمية ومصادرها األ
اإلسالمية(، وإاّل فقدْت هذه املعرفة صفَتها الدينية املستندة إىل القرآن والسّنة، وهذا 
ما ال نرضاه وال منلكه أصاًل، وال تقبله الشعوب العربية واإلسالمية، اليت ترى 

من  بعقلها اجلمعي ومن خالل استقراء عفوي لتارخيها وحاضرها أّن حّل كثرٍي
مشاكلها يكمن يف التمّسك بالقيم الدينية واالبتعاد عن الثقافات الغريبة اليت وفدت 

 مع االستعمار، وشّكلت أحد معاول اهلدم والتشرذم الفكري واجملتمعي.
من جهة أخرى، إّن التحّديات اليت تواجه الدراسات اإلسالمية يف اجلامعات 

يمي البحت لتشمل ما هو أعمق بكثري، العربية تتخّطى اجلانَب اإلداري أو التنظ
أعين بذلك مفهوَم اجلامعة والفلسفة التعليمية اليت توّجه عملها، ودوَرها الريادي يف 
اجملتمع، واألدوات املعرفية اليت ينبغي أن ُتسخَّر لتحقيق هذا الدور وإجناحه، مّث 

املعرفية للعاِلم إسقاط ذلك كّله على املناهج التعليمية اليت تقوم بصياغة الشخصية 
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ى املثّقف اإلسالمي يف ظّل العوملة وثورة أو املعّلم أو الداعية أو اإلمام، أو حّت
 االّتصاالت والتغّيرات املتسارعة على أكثر من صعيد.

ففي القرن احلادي والعشرين، وأمام االكتشافات العلمية املتالحقة وسطوة 
د/ختريج علماء دين أكّفاء يفهمون برزت حاجة ملّحة إىل إعدا، العوملة الثقافية

الواقع املعاصر، ولديهم القدرة على التعامل الواعي معه، والقيام مبهام اإلرشاد 
املالئم للمسلمني، جامعني بني أصالة التشريع املستند إىل الوحيْيِن ومقاصده 

هيم األساسية اليت تتوّخى حتقيق املصاحل العاّمة للمجتمعات، وبني التكّيف مع املفا
اجلديدة للدولة املعاصرة مبا يراعي انتظامها العاّم، ومساحة احلّرية اليت تكفلها 

 للمواطنني، وما يتعّلق هبم من حقوق وواجبات.
وال بّد من أجل جناح عملية اإلعداد العلمي املطلوبة من جتديد شامل 

التطّلعات، للمؤّسسات القائمة، أو إنشاء مؤّسسات تعليمية جديدة على مستوى 
تّتخذ لنفسها أهداًفا واضحة تتمحور حول املواءمة بني أصالِة املنهج اإلسالمي وبني 
املستجّدات اجملتمعية والعلمية والقانونية احلديثة. كما أّن على املؤّسسات املنشودة أن 
تراعي عند صياغة مناهجها وبالدرجة األوىل: قدرة اخلّرجيني على حتقيق نقلة نوعية 

هم من هضم املستجّدات اجملتمعية واستيعاهبا، ترتكز على مبدأ املواَطنة املخلصة متّكن
وما تستتبعه من أداء الواجبات اليت متليها هذه املواطنة، واالستفادة من احلقوق. 

 وذلك من أجل احملافظة على االستقرار والتوازن يف أوطاننا العربية.
ليت جيب أن تقوم عليها هذه سأحاول فيما يأيت أن أستعرض أهّم األسس ا

املؤّسسات، وكذا اخلطوط العريضة للمناهج اليت ينبغي أن تعتمدها، عسى أن تتاح 
الفرصة لتأسيس هيئة أكادميية إصالحية تعىن بإعداد دراسة تفصيلية مستفيضة 

 وشاملة هبذا اخلصوص.
 سأبّين أّواًل خصوصية الدراسات اإلسالمية باعتبار استنادها إىل الوحي

املقّدس، مّث إىل اجتهاد العلماء يف فهم كثرٍي من نصوصه، متحّدًثا عن العالقة 
حسن فهم هذا التالزم وتطبيقه أّديا إىل  التالزمية بني النّص واالجتهاد، وكيف أنَّ

هنضة شاملة يف صدر اإلسالم، كما أّن الوجل والترّدد يف االجتهاد أْوصال العامل 
 ري مميتة.اإلسالمي إىل حالة مجود فك
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مّث بعد وصٍف ألسباب التراجع ومظاهره يف أقسام الدراسات اإلسالمية، 
سأحاول أن أحّدد األطر النظرية العاّمة لتجديٍد ال يصطدم باألصالة، مع اإلشارة 

 إىل بعض التطبيقات العملية املساعدة.

 ةالدراسات اإلسالمي خصوصية
دة د تأسيسها ترجع إىل عوامل متعّدالنهضة اليت عرفتها العلوم اإلسالمية عن إّن

 يناملصدر أبرزها طريقة تعامل اجملتهدين األوائل مع مصادر التشريع. فاملعروف أّن
للعلوم اإلسالمية القرآن الكرمي والسّنة النبوية الشريفة. وطبيعيٌّ أن ال  نيالرئيس

ّن منها ما وأ ًةخاّصات، القضايا واملستجّد مجيعتستوعب النصوُص املقّيدة بالعدد 
د الدالالت، األمر الذي دفع هو حمكم بّين الداللة، ومنها ما هو متشابه متعّد

ة؛ اجملتهدين إىل االستعانة بوسائل إضافية ملعرفة احلكم الشرعي يف املسائل املستجّد
 ي نقلي، والبعض اآلخر منها اجتهاديفظهرت مصادر أخرى للتشريع، بعضها نّص

لقياس واالستحسان واملصاحل املرسلة والعرف وشرع عقلي. من ذلك اإلمجاع وا
 882، 8: 0913)الغزايل،  فاهتما فّصله األصوليون يف مصّنمن قبلنا وغري ذلك مّم

 وما بعدها(.

 تباين ال تالزم: والعقل النقل - واالجتهاد النّص  -أ
ُيطلق "النّص" على كّل آية قرآنية أو حديث نبوي فُيقال نصوص الكتاب 

واملتعارف عليه عند األصوليني أّنه "ال مساغ لالجتهاد يف مورد النّص"؛  (0)،والسّنة
ألّن احلكم الشرعي حاصل مبنطوق اآلية أو احلديث فال حاجة لبذل الوسع يف 

(. أّما االجتهاد فهو يف اللغة: بذُل اجلهد يف 037: 0994حتصيله )الزرقا، 
 الفقيه بذل هو: األصوليني وعند .األفعال من فعٍل أو األمور من أمٍرإىل  الوصول

)أبو زهرة، ال تاريخ:  التفصيلية تهاأدّل من العملية األحكام استنباط يف وسَعه
 :وعقلية نقليةإىل  ةاألدّل تنقسم ملصادرها وتبًعا .(482

                                                 

نـا مل  عند األصوليني يف باب داللة اللفظ على املعىن، وواضح أّن هناك تعريف اصطالحي للنّص (0)
 .(431: 0999)زيدان،  ُنِرد هذا االستخدام االصطالحي
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هي اليت يكون طريُقها النقل أي النّص، أو اإلمجاع والعرف، وال  فالنقلية
وإجيادها، حيث يقتصر عمله على فهم دخل للمجتهد يف تكوينها 
 األحكام منها بعد حتّقق ثبوهتا.

هي اليت يكون للمجتهد عمل يف تكوينها كالقياس واالستحسان  والعقلية
 .(24-28: 0922)شلبـي،  واالستصالح

واجلدير بالذكر هنا أّن هذا التقسيم هو بالنظر إىل أصول األدّلة وذاهتا. أّما 
هبا فكّل واحد من النوعني ال يستغين يف داللته على احلكم  بالنظر إىل االستدالل

هـ(: األدّلة الشرعية 791)ت  -رمحه اهلل  -عن اآلخر. يقول اإلمام الشاطبـي 
ضربان. أحدمها ما يرجع إىل النقل احملض، والثاين ما يرجع إىل الرأي احملض، وهذه 

ٍد من الَضْربني مفتقٌر إىل القسمة هي بالنسبة إىل أصول األدّلة، وإاّل فكلُّ واح
اآلخر؛ ألّن االستدالل باملنقوالت ال بّد فيه من النظر، كما أّن الرأي ال ُيعترب شرًعا 

 (.30، 4إاّل إذا استند إىل النقل )الشاطبـي، ال تاريخ: 
نستنتج مّما سلف وجود عالقة تالزمية بني النّص واالجتهاد وحاجة كّل 

َل بالنّص دون بذل اجلهد يف فهمه ومعرفة أسباب منهما إىل اآلخر؛ ألّن العم
وروده وغاية الشارع منه احنراف عن املنهج السديد. كما أّن االجتهاد واستنباط 
أحكام جديدة دون استناد إىل نّص مقبول، أو إىل مقاصد عاّمة مؤّسسة عليه هو 

 أيًضا احنراف عن املنهجية اإلسالمية يف االستدالل واالحتجاج.

 هاد رديف النهوضاالجت
شهدت العصور اإلسالمية األوىل منوًّا كبرًيا يف دائرة الفقه اإلسالمي والعلوم 
املواِكبة األخرى نتيجة للتغّيرات الكبرية اليت أوجدها الفتح اإلسالمي، حيث اّتسع 
اجملتمع من جتّمعات قبلية تعيش حياًة بسيطة يف اجلزيرة العربية، إىل مدن واسعة 

 العراق والشام ومصر وغريها.عريقة يف 
جنح الفقهاء اجملتهدون يف هضم هذه املتغّيرات واستطاعوا جبهودهم  ولقد

رهم الفكري، وفهمهم حلاجات اجملتمع ومقاصد الشريعة يف آن، الشخصية، وحتّر
أن ميّدوا املستفتني اجلدد وطاّلب العلم ومدارسه باملاّدة العلمية الرصينة اليت 
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 ات خطوة خطوة.ستجّدعاصرت ورافقت امل
"فالسلف الصاحل مل ينظروا إىل ما صدر عنهم من أقوال وأعمال نظرًة 
قدسية جامدة، وال مّسروها مبسامري البقاء واخللود، وإّنما َأْوَلْوا النظرة 

 األحكام علُل تقتضيه ماالذاتية الثابتة إىل النصوص مّث ساروا بعد ذلك مع 
من  م العلمي، ومنطق التجاوز املستمّروعوامل التقّدر يف احلياة وسّنة التطّو

رة من عصر إىل آخر، أو الصاحل إىل األصلح، كما سايروا األعراف املتطّو
 .بتصّرف( 08-03: 0992)البوطي،  لة ما بني بلدة وأخرى"املتبّد

إّن الفهم العميق ملقاصد التشريع مع تالزم النقل والعقل أنتج هنضًة فكرية 
ست حلضارة اإلسالم حيث تالزمت العلوم واملعارف مع األخالق شاملة أسَّ

، أّن مظاهر السلفيةوالقيم. وقد أثبت الشيخ حمّمد سعيد رمضان البوطي يف كتابه 
التطّور املختلفة واملتنّوعة جتّلت يف القرن األّول أكثر من جتّليها يف القرنْيِن التاليْيِن 

وميكن أن نقول أيًضا إّن القرون  (.02-08من حياة السلف الصاحل )نفسه: 
الثالثة األوىل شهدت تطّوًرا فقهيًّا وفكريًّا وعلميًّا أعظم بكثري مّما شهدته القرون 

 األحد عشر اليت تلت ذلك.
ال جيوز فهم األصالة على أّنها قرينٌة للجمود ورفٌض للتجديد ، بناًء على ما سلف

ؤسِّس للهوية يف جمتمعاتنا فال ميكن التفريط واإلصالح. نعم إّن العلوم اإلسالمية جزٌء م
من جهة ثانية، علوم بناها اإلنسان على ضوء الوحي ملعاجلة أوضاعه »فيها، ولكّنها 

(، وهي بالتايل مرنة 7: 8118)النيفر، « التارخيية فهي نتاج عقيدة وحراك وتفاعل
 .قابلة للتعديل والتطوير لتواكب حاجات اإلنسان يف حاضره ومستقبله

 الفقه تراجع -ب
إّن النهوض الكبري الذي شهدته القرون اإلسالمية األوىل ما لبث أن تراخى 
أمام غلبة روح التقليد واجلمود على ما ورثناه عن السابقني، حّتى وصل األمر 
بالبعض إىل الدعوة لغلق باب االجتهاد بالكّلية. يف حني انكّب كثري من الفقهاء 

األوائل ال حييدون عنها، ومل يعد أحد منهم جيرؤ على على كتب اجملتهدين 
األمر الذي  ،االجتهاد إاّل يف ُأُطر ضّيقة جدًّا، فغلب التكرار واجترار أعمال األّولني
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انعكس مخواًل يف مّهة الدارسني، وهبوًطا يف مستوى إنتاجهم. أضف إىل ذلك 
أئّمة مذهبه على  التعّصب املذهبـي، وانصراف مهم كّل فريق إىل نصرة أقوال

حساب اإلنصاف العلمي، والتجّرد واملوضوعية. إّن مقارنة سريعة بني ما أنتجه 
كلٌّ من املتقّدمني واملتأّخرين ُتظهر لنا بْوًنا شاسًعا بني الفريقني، فنتاج األّولني مليء 

يف حني باالبتكار واملباحث العلمية الرصينة اجلاّدة املواكبة ملتغّيرات املكان والزمان، 
طغى اجلمود والسطحية على مباحث املتأّخرين الذين غرقوا يف املباحث اللغوية 

: 0998املعّقدة، واملختصرات املبهمة، وفّك العبارات املغلقة )احلجوي الثعالبـي، 
 وما بعدها(. 339، 8

من ناحية أخرى، مل يعد للفقيه تلك املكانة الريادية يف اجملتمع، ومل يعد 
ابوهنم أو ينزلون على آرائهم. فانكفأ دورهم وتراجع مستواهم املاّدي، السالطني يه

دفع بالكثريين إىل العزوف عن دراسة العلوم الشرعية خوًفا من قّلة الذي األمر 
 ذات اليد.

واستمّر احلال هكذا مترّدًيا قروًنا وقروًنا. واليوم، وبالرغم من انتشار ما 
 نت.ّن األمور قد حتّسال يبدو أ ،يعرف بالصحوة اإلسالمية

 واقع كّليات الدراسات اإلسالمية
إّن الذي نلمسه اليوم يف املعاهد والكّليات اإلسالمية أّن بعض املنتسبني 

هم من أبناء الطبقات الفقرية الذين  - أقوهلا آسًفا وأرجو أن ال ُأفهم خطًأ - إَلْيها
ية، إن مل يكونوا من الراسبني مل ُيظهروا تفّوًقا يف دراستهم االبتدائية أو اإلعداد

 «.تعّلم الَصنعة»فيها، ومن مّث فإّن املعهد الشرعي كان بالنسبة هلم بدياًل عن 
وهذه هي  -إّن ضعف املنتسبني إىل أقسام الدراسات اإلسالمية ُيواَجه 

بصعوبة مفرطة يف املناهج، اليت هي يف كثري من األحيان ُكُتٌب  -املفارقة الغريبة 
نذ قرون عّدة لطاّلب يتفّوقون مبراحل على الطاّلب احلاليني، سواء من ُصّنفت م

حيث املستوى الِعلمي، أو الرغبة يف التحصيل، أو حّتى يف الوقت الذي خيّصصونه 
نفسه أمام مناهج  - الضعيف أصاًل - للدراسة واملذاكرة. وهكذا جيد الطالب

اذا هو مضطٌر لدراستها مع ِعلمه تتخّطاه مبستواها، وال يفهم يف كثري من األحيان مل
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أّن مسائلها وأمثلتها التطبيقية قد ُصّنفت لعصر غري عصره. وما زاد الطني بّلة يف 
أّيامنا أّن كثرًيا من الطلبة املؤدجلني املنتمني إىل تّيارات فكرية أو سياسية معّينة 
 ينتسبون للمعاهد والكّليات الشرعية بغرض حصري هو احلصول على شهادة

خيترقون هبا دار الفتوى والوظائف الدينية، وال يكترثون باملناهج املقّررة اليت 
يعتربوهنا خمالفة للمفاهيم اإلسالمية الصحيحة بزعمهم، بناًء ملا ُحمِّلوه من أفكار 

 حزبية أو فكرية مغلقة.
وليس األستاذ أحسن حااًل من تالمذته، فهو بدوره ال جيد املنهاج املالئم 

مع مستوى الطاّلب وحاجاهتم. فتراه مضطرًّا لقضاء وقته يف فّك عبارات  املتناسب
الكتب القدمية، وإذا أراد أن يستنجد مبثال إيضاحي َوَجده أبعد َنوااًل من العبارة 

 نفسها.
كّل هذا أّدى إىل خلل كبري انعكس على املنظومة التعليمية بأسرها، فأمثر 

 مجوًدا جتّلت مظاهره يف:
 كل والصورة وتقّدمهما على اجلوهر.غلبة الش -
 حّب التقليد وااللتصاق بكّل ما هو قدمي. -
باملعاصرين، ومبفهوم املعاصرة  -أو انعدامها عند البعض  -قّلة الثقة  -

 عموًما.
 احلكم املسبق على احلداثة ومظاهرها أّنها نقيض االلتزام الديين السليم. -

فإّن البحوث أْضحت  ،البحث العلميأّما على مستوى اإلنتاج الفكري، أو 
ال جديد فيها وال كشف وال إصالح، حّتى ليخال ؛ نسًخا ُيكّرر بعضها بعًضا

 املّطلع على عناوين األحباث أّن احلياة قد مجدت منذ قرون عّدة.
 -وبالرغم من حماوالت اإلصالح املتعّددة اليت بدأت مع الشيخ حمّمد عبده 

ل نلمس قصوًرا واضًحا يف قدرة الدراسات اإلسالمية فإّننا ال نزا -رمحه اهلل 
مبناهجها وأساليبها احلالية على مواكبة احلاجات امللّحة ألهل العصر، وشباب 
العصر، وشاّبات العصر. إّن من واجب الفقيه أن ُيعايش الناس يف منتدياهتم 

وأن وأسواقهم، وأن ُيعاين أحواهلم، ويتعّرف على مشكالهتم، ويرقب آماهلم، 
فالعلم عندنا الرخصة من الثقة، أّما التشديد فيحّسنه »، يتفاعل بإجيابية مع كّل ذلك
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: 8104هـ( )نقاًل عن: عّوامة، 088كما قال سفيان الثوري )ت « كّل أحد
بعيدون عن ذلك كّله، فأين اخللل؟  - يف معظمهم - لكّن فقهاء زماننا. (42

رات العميقة يف صدر اإلسالم األّول، وملاذا استجاب الفقه بصورة مدهشة للتغّي
وملاذا يقف اليوم عاجًزا؟ النصوص مل ولن تتبّدل، االجتهاد هو اآللة احملّركة للفقه، 
ويبدو أّن آلتنا احلضارية َفقدت، ومنذ ُمّدة، العامل املاهر القادر على حتريكها 

فقهي املعاصر، واالستفادة من إنتاجها. من هنا تربز أمّهية إصالح منطق التفكري ال
 إىل جانب إصالح املؤّسسة نفسها اليت يتخّرج منها الفقيه.

تقليدي واالستشراقي في الدراسات ال األزهري نأثر اختالف المنهجي
 ةاإلسالمي

 ص أمّهية املنهج العلمي يف مشاريع اإلصالح، وال شّكال خيفى على متخّص
ملناهج البحث يف الدراسات اإلسالمية بالذات دوًرا أساسيًّا يف تطوير الذهنية  أّن

حبث سليم من مناهج راسخة يقوم  ألّي ه، وال بّدة بكلٍّ من الفقيه واملتفّقاخلاّص
ًدا يف املناهج ع لألحباث املعاصرة يف الدراسات اإلسالمية يلحظ تعّدعليها. واملتتّب
ة يف النتائج اليت ُتفضي إليها. سنعرض فيما ختالفات حاّدي أحياًنا الالبحثية يؤّد

ة مناهج حبثية مّتبعة يف عصرنا من بني عّد ننييأيت مقارنة سريعة بني منهجني اث
احلايل، مها املنهج األزهري التقليدي واملنهج االستشراقي، عّلنا نقّرب لألفهام بعَض 

 د اآلراء والفتاوى واألحكام.أسباب تعّد
الثاين ث الفقهي يف احلضارة اإلسالمية مع بداية التصنيف يف القرن ظهر البح

فات (، ومؤّلـه079 اإلمام مالك )ت أموّطاهلجري. ومن أوائل املصّنفات يف الفقه 
(، وحمّمد ـه020 (: أبـي يوسف )تـه081 أبـي حنيفة )ت ْيصاحَب

حملّمد اليد الطوىل يف (. ويرى كثرٌي من الباحثني أن ـه029 احلسن الشيباين )ت بن
 الثالث والرابع ُنسجت نيكتب الفقه اإلسالمي يف القرن منهجية التصنيف الفقهي، وأّن

ظهرت ، على منوال كتبه وتصنيفاته. ومع توايل التصنيف يف الفقه وتعّدد مدارسه
ة تبًعا حلاجات الدارسني، ولشخصية الفقيه، وللظروف البيئية والسياسية مناهج عّد

بت على ماعية اليت أحاطت بعملية التصنيف. فُصّنفت الكتُب املطّوالُت اليت ُرّتواالجت
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تها، واسُتعرضت آراء املذاهب أبواب الفقه، وُدّونت فيها املسائل الفقهية مع أدّل
 ة مبذهب فقهي واحد، مّثاألخرى وُنوقشت وُرّد عليها. مّث ظهرت املختصرات اخلاّص

 تدعى ذلك شروًحا عليها؛ فظهرت كتب الشروح، مّثبالغة االختصار، واسالاملتون 
ق فيها على الشروح، وُعرفت املالحظات عليها بالتقريرات. كتب احلواشي اليت ُعّل

ة ُعرفت بكتب الفتاوى. ويف القرن فات خاّصكما ُجمعت فتاوى الفقهاء يف مصّن
مل إصدار ل حماولة لتقنني الفقه اإلسالمي حيث اكتبدأت أّو ،اهلجري الثالث عشر

 م(.0228 - ـه0894عام ) األحكام العدليةة جمّل
ومل تكن عملية التأليف يف األزهر بعيدًة عن طرق التصنيف سالفة الذكر 

ى محلة نابليون على مصر وحصول االحتكاك العلمي بني علماء األزهر حّت
 واملستشرقني األوروبيني الذي درسوا علوم اإلسالم وصّنفوا فيها. وقد كان لكلٍّ

ة يف عرض املسائل العلمية واحلكم عليها. ومع من الفريقني منهجه وطريقته اخلاّص
مع ذهاب عدد من علماء األزهر للدراسة يف اجلامعات  هذا االحتكاك، مّث

ر والتأثري بني الفريقني نتج عنه أسلوٌب جديٌد يف األوروبية حدث نوع من التأّث
عبد الوهاب خالف، وحّمد أبو زهرة، اد كمالتصنيف جتّلى يف تآليف جيل الرّو

حمّمد فؤاد عبد الباقي، وحمّمد واخلالق؛ ويف حتقيقات أمحد شاكر،  عبد الغين عبدو
ع يف برامج املاجستري والدكتوراه يف مع التوّسو حميي الدين عبد احلميد وغريهم.

بعيد بني املستشرقني واألزهريني  تقاربت مناهج التصنيف إىل حّد ،جامعة األزهر
من حيث التبويب وأساليب العرض واالستشهاد وعالمات الترقيم وطرق التوثيق 

 اختالفات جوهرية عديدة. - مع ذلك - والفهرسة. وبقي
طرق التعامل  (0)هذه االختالفات أو التباينات مبا يأيت:  وميكن تلخيص أهّم

التمّكن من اللغة العربية وإتقان أساليبها  (8)الديين ودرجة التسليم له.  مع النّص
ص سعة الثقافة وعمق التخّص (4)وأسرارها وأثر ذلك يف البحث والتحليل. 

من  الت العلمية اليت متّكن الباحث من اخلوض يف فنٍّاملؤّه ماته، ومن َثّمومقّو
ث ة االعتماد على ما يروى منها يف البحاحملفوظات التراثية وصّح (3. )الفنون

آرائهم.  ؤ على نقدهم ورّدتقدير العلماء السابقني وإجالهلم والتجّر (8)العلمي. 
 باع واالبتكار والتجديد.حدود التقليد واالّت/مفاهيم (2)
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 الديني ودرجة التسليم له طرق التعامل مع النّص  (1)
مع نصوص  - وهم بطبيعة احلال مسلمون مؤمنون - يتعامل فقهاء األزهر

، وهم ال يشّكون أبًدا يف نسبة مجيع اآليات ها كالم اهلل عّز وجّلّنالقرآن على أ
ية. القرآنية إىل اهلل تعاىل، وإن كانوا يناقشون دالالت بعض اآليات اليت يروهنا ظّن

ا داللته فتتراوح فالقرآن عندهم قطعي الثبوت، وآياته منها حمكم ومنها متشابه، أّم
وضعوها لذلك ُعرفت يف علم أصول الفقه ة درجة ظهورها وفق قواعد خاّص
فما كان منها متواتًرا   ا أحاديث النبـي حمّمدبطرق داللة اللفظ على املعىن. أّم

ي الثبوت، وهو أيًضا ينقسم إىل فهو قطعي الثبوت، وما كان خرب آحاد فهو ظّن
 صحيح وحسن وضعيف، وفق ما هو شائع ومعروف.

 الب غري مسلمني، يتعاملون مع النّصاملستشرقني هم يف الغ حني إّن يف
عند  ا هو بدهي غرب قابل للشّكمون لكثري مّمه قابل للنقد وال يسّلالقرآين على أّن

 األزهريني.

تقان أساليبها وأسرارها وأثر ذلك في البحث ( 7) التمّكن من اللغة العربية وا 
 والتحليل

ريبها، متمّرسون واألزهريون يف الغالب متقنون لّلغة العربية عارفون بغ
بأساليبها، خالًفا لكثري من املستشرقني الذين يقعون يف هّنات خالل أحباثهم، تعود 
يف كثري من األحيان إىل عدم فهمهم لنّص قدمي أو فّكهم لعبارة غامضة. وقد 
ُتحِدث لديهم التباسات كثرية يف أمساء األعالم وأمساء املدن وعناوين الكتب تعود 

 األمساء العربية باحلروف الالتينية وما يسّببه ذلك من إشكاالت. إىل ُنُظم كتابة

الت العلمية التي المؤهّ  ص ومقّوماته، ومن َثمّ سعة الثقافة وعمق التخصّ  (3)
 من الفنون تمّكن الباحث من الخوض في فنّ 

". islamologueال يتداول األزهريون وصف "متخّصص يف علوم اإلسالم 
يف إحدى املفردات املنبثقة عن هذه العلوم كالتفسري وأسباب ص عندهم يكون فالتخّص

ا املستشرقون النزول والقراءات، واحلديث ومصطلحه، والفقه وأصوله، وغري ذلك. أّم
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ة تتراوح بني التفسري يف جماالت عّد ليبحث islamologueفقد يكتفي أحدهم بلقب 
عتورها التباسات ت متماسكة، والفقه واحلديث، فتأيت نتائج حبثه بالنسبة لألزهري غري

ص الدقيق يف فنون س أو التخّصها إىل عدم التمّرمواضحة يف نقاط كثرية تعود يف معظ
ص عة. وهنا ميكن أن ُيفتح اجملال واسًعا ملناقشة مفهوم التخّصالعلوم اإلسالمية املتنّو

ي درجة املعرفة والفرق بني املّطلع على مفردات علم من العلوم وبني املتبّحر فيه. وما ه
 ل صاحبها للبحث والتحليل واملناقشة والنقد؟اليت تؤّه

 ة االعتماد على ما يروى منها في البحث العلميالمحفوظات التراثية وصحّ  (4)
بناء لطريقة إعدادهم القائمة يف جزء كبري منها على  - يعتمد األزهريون

لغوية، واملتون املنظومة يف حفظ األحاديث النبوية، والقواعد الفقهية واألصولية وال
على حمفوظاهتم  - العلوم املختلفة، واألبيات الشعرية، واحلكم واألمثال

ها من البدهيات املعروفة أحباثهم دون توثيق هلا، على اعتبار أّنيف ويستشهدون هبا 
اليت ال حتتاج إىل توثيق؛ وهذا ما ال يقبله املستشرقون الذين مل يدخل يف مناهج 

 الكبري من احملفوظات. هذا الكّمدراستهم 

جاللهم والتجرّ  (1)  آرائهم ؤ على نقدهم وردّ تقدير العلماء السابقين وا 
" نبياءاأل"ورثة  فهم ،وإجالل تقدير نظرة السابقني العلماءإىل  األزهريون ينظر

 يف إاّل نقدها أو أقواهلم خمالفة على لذلك بناء جيرؤون وال"، الشريعةاس "حّرو
 ويفتخر. املخارج إجياد أو كّلها التأويل حماوالت استنزاف وبعد جدًّا، قةضّي حدود
 .يديه بني وتواضًعا له، احتراًما شيخه وفاة ىحّت ُيدّرس أو ُيفِت مل هأّن منهم البعض

 حدود التقليد واالجتهاد والموقف من التجديد واالبتكار/مفاهيم (6)
أحباثه وفًقا لفلسفة إعداده وأسلوب النقد مبدأ أساس ينطلق منه املستشرق يف 

ض ملضمون آية قرآنية أو حديث نبوي، أو اجتهاد تفكريه. وال مينعه مانع من التعّر
ذاهتا يف  ل هدًفا حبّدمذهب، أو فتوى عامل. فهو يرى يف النقد منقبة علمية تشّك

من مبدأ  - بشكل عاّم - البحث العلمي، خالًفا للمنهج األزهري الذي ينطلق
 باع.تقليد واالّتال
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د املواقف من يف تعّد - يف النقاط السالفة - خيفى أثر اختالف املنهجني وال
بني دعاة األصالة اجلامدة واحلداثة  ر الصدام املستمّراملسألة الواحدة، وهذا ما يفّس

اللجان املوجلة بذلك  غري املنضبطة، وهو ما يعيق حماوالت إصالح املناهج ألّن
 يف اإلصالحأتباًعا للمنهجني فتضيع حماوالت  تكون يف الغالب خمتلطة تضّم

 رؤى أو جتانس دون وهناك هنا من تأخذ هجينة مناهج يف أو الداخلية، اخلالفات
 .ليل كحاطب واضحة مستنرية

 تجارب اإلصالح المعاصرة خارج السياق التقليدي
الح اليت جرت خارج السياق األزهري بدورها حماوالت اإلصوصلت 

التقليدي واليت تبّنتها مجعيات أو مجاعات انتشرت يف غالب الدول العربية وأّدت 
وصلت إىل  ،لظهور ما ُعرف بالصحوة اإلسالمية يف الربع األخري من القرن املاضي

ي طريق مسدود رغم بعض إجيابياهتا املتمّثلة يف حتّررها من االغتراب الثقايف الذ
يستورد احللول من جمتمعات وثقافات خارجية ختتلف عن واقع اجملتمعات العربية 
وثقافاهتا. ومن أخطر ما أنتجته هذه اجلماعات مبسّمياهتا واّتجاهاهتا املتعّددة حماولة 
فرض فهمها لإلسالم على اآلخرين، ومطالبتهم بالتبعية هلا دون حوار، والسعي 

ر مدرسة جتديدية واعية بتحّديات العصر لتسريع حركة التاريخ دون تطوي
 (.022: 8118ومشكالت الواقع وحاجات احلاضر )الكيالين، 

مل تطّور هذه االّتجاهاُت املدرسَة التربويَة التجديديَة املنشودة، واقتصرت على 
جهود األفراد الذين ينّمون أنفسهم جبهودهم الفردية، وُتفرزهم الصدف والتلقائية 

طف الدينية ببالغة املوعظة اليت تنّوعت بني احلسنة والسيئة، وافتقرت إىل ليخاطبوا العوا
تنمية الوعي الناقد احملكم. لذلك مل تبلور مجاعات الصحوة مشروًعا هنضويًّا ومناهج 
نافعة يف التربية، وتنمية القدرات العقلية واإلرادية الالزمة لعملية اإلصالح، وإّنما راحت 

اس بالشعارات الدينية، والشحن التعبوي، والتنازع على السلطة، تتوّسل إىل عواطف الن
 (.027: 8118أّدى إىل هدر الطاقات وبعثرة املقدرات )الكيالين، األمر الذي 

املؤّسساتية ووهكذا فشلت حماوالت اإلصالح كّلها احلكومية منها واجملتمعية، 
املوالية للحكومات واملعارضة هلا. وما زالت والتقليدية واالستغرابية، ووالفردية، 
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ضعيفة التأثري، ومعاهد/كّليات الدراسات اإلسالمية يف جمملها خارج حركة العصر 
 مغلوًبا على أمرها، رغم بعض النجاحات الفردية لبعض ِخّرجييها هنا أو هناك.و

 الطريق إلى معاصرة أصيلةثالثًا: 
، أن يلّبي حاجات العصر، أن يفي نريد للفقه اإلسالمي أن يستعيد دوره

مبتطّلباته. إّن املعاصرة اليت نريد ال تعين بأّي حاٍل االنقالب على الدين أو على أيٍّ 
من ثوابته. فلننقل املاّدة العلمية الدينية بأمانة حمافظني على أصالتها ولكن بلغة 

ساؤل الذي العصر، وروح العصر، حّتى تصل إىل غاياهتا وحتّقق أهدافها. إن الت
يفرض نفسه هنا: إذا كان من املسّلمات أّن احلكم الفقهي قابٌل للتغّير تبًعا لتغّير 

فكيف ال يتغّير الوعاء أو القالب الذي نقّدم من خالله هذا  (0)،الزمان واملكان
 احلكم للناس؟

 التأسيس النظري -أ
دول من خالل دراسيت أو تدريسي يف مخس كّليات شرعية خمتلفة يف ثالث 

عربية، الحظُت اّتجاًها عامًّا مشترًكا لدى طاّلهبا يتمّثل يف رفض كّل ما يبدو هلم 
بعيًدا عن العلوم الدينية البحتة. فتعّلم اللغات األجنبية بنظرهم مضيعٌة للوقت! 

؟! ومناهج البحث أو طرق التدريس ُتراَجُع ليلَة «كّلها حكي»وماّدة احلضارة: 
من ذلك أّن هذه املواّد ومثيالهتا ُتصّنف يف بعض  االمتحان وكفى! واألنكى

اجلامعات مواّد غري ختّصصية، فتقوم اإلدارة بتخفيض عالمة النجاح فيها!... 
 وهكذا.

إّنين أؤمن أّن تغيري هذه الذهنية نقطة أساسية، وأّن أي حماولة إلعادة األمور 
م قامت أساًسا على فهم إىل نصاهبا ينبغي أن تبدأ بإقناع الطاّلب أّن علوم اإلسال

الواقع والتفاعل معه، وأّن البحَث عن احلكمِة، ضاّلِة املؤمِن، يف مظاّن وجودها من 
                                                 

ة هنا ر األحكام بتغّير األزمان" وُأنبِّه بقّوال ُينكُر تغّي"رين: إشارة إىل القاعدة الفقهية عند املتأّخ (0)
 أو املصـلحةِ  أو الُعـرف إىل  اسـتند  اجتهاٍد على املبنية تلك هي تتبّدل اليت األحكام أّنعلى 

 .(082: 0992؛ الندوي، 887: 0994)الزرقا،  العادات
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صلب االلتزام بسّنة الرسول الكرمي. وينبغي أن يقتنع كلُّ مشتغل بالعلوم اإلسالمية 
أّن زاده املعريف جيب أن يشمل أسس علم االجتماع، وعلم النفس، وعلم القانون، 

لوم التربية احلديثة، واملبادئ األساسية للقانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان، وع
 وسائل االّتصال احلديثة.عالوًة على 

عند الفتوى وإصدار األحكام  -كما عليه أن يأخذ بعني االعتبار 
املقاصَد األساسية للشريعة اإلسالمية، ومنها العدُل والرمحُة وحتقيق  -والتوجيهات 

االستفادة والعباد. وأن يشّجع طلبة العلم ويرشدهم إىل أّن: اإلدارة اجلّيدة،  مصاحل
ترشيد املوارد واالحتياط للمستقبل مع استشرافه، وقراءة الواقع، ومن الوقت، 

التثقيف والتطوير املنهجي اهلادف، وتنظيم العمل وااللتزام بالنظام، واملاّدية، 
وضع الرجل املناسب واالستفادة من اخلربات واحلرص على تراكمها، واملستمّر، 

يف املكان املناسب، هي مفاهيم هلا جذوٌر إسالمية ميكن حتسُّسها يف صلب مصادر 
 التشريع، وأّن العمل على جتسيدها يف جمتمعاتنا هو من صميم االلتزام باإلسالم.

تغيري، وظهر االستعداد لبدء فمىت حتّررت الذهنية، وحتّقق االقتناع بأمّهية ال
فعندئذ يتمُّ الشروع يف خّطة شاملة نرسم خطوطها النظرية كما ، عملية اإلصالح

 يأيت:

 حتمية التجديد

اللَُّه تعاىل »التجديد مبدأ إسالمي أصيل، احلياُة تتجّدد، اإلميان يتجّدد، و
والتجديد يف  (0).«يبعث هلذه األّمة على رأس كّل مئة سنة من ُيجدِّد هلا أمر دينها

ختاطب الصدر األّول: إعادة القّوة إىل الشيء الذي كاَد َأن ُيبليه الزمن )الكوثري، 
(. فمن باب احلرص على قّوة الدين ومتانة علومه وَدميومتها ينبغي 038: 0994

للمشتغلني بالعلوم اإلسالمية أن ال يترّددوا يف السعي لتجديد ما ُيِقرُّ الفقه جتديده 
حكام املؤسََّسة على العرف والعادة، وكذا الطرق واألساليب واملناهج املّتبعة كاأل

 يف نشر املعارف اإلسالمية املتنّوعة.
                                                 

عنه. وانظر مبحـث الشـيخ    حديث نبوي شريف رواه أبو داود وغريه عن أبـي هريرة رضي اهلل (0)
 (.430: 0997)ابن عبد الرّب،  االنتقاءاح أبو غدة يف إثبات لفظ "أمر" يف حتقيقه لكتاب عبد الفّت
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: -رمحه اهلل تعاىل  -هـ( 223وما أمجل وأعظم قول اإلمام القرايف )ت 
اجلمود على املنقوالت أبًدا ضالل يف الدين، وجهل مبقاصد علماء املسلمني »

 .، املسألة الثالثة(82: الفرق 0982)القرايف، « ضنيوالسلف املا
 ةمراعاة المصلحة العامّ 

"الشريعة مبناها وأساسها على  (:ـه780 العاّلمة ابن قّيم اجلوزية )ت يقول
ها، ومصاحل احِلَكِم ومصاحِل العباد يف املعاش واملعاد، وهي عدٌل كلُّها، ورمحة كّل

مسألة خرجت عن العدل إىل اجلْور، وعن الرمحة إىل  ها، فكّلها، وِحْكَمة كّلكّل
 "الشريعة من فليستضّدها، وعن املصلحة إىل املفسدة، وعن احلكمة إىل العبث، 

ع لفتاوى الفقهاء يف العصور األوىل . إن املتتّب(7، 4: 0992)ابن قّيم اجلوزّية، 
يتركون القياس هم راعوا هذا اجلانب يف أحكامهم، فاحلنفية كانوا يلحظ كيف أّن

ة، وسلكوا مكانه مسلك "االستحسان" الذي اه املصلحة العاّمإذا خالف مؤّد
ا من ة. واملالكية اعتربوا "املصلحة املرسلة" مصدًرا أساًسجعلوه أحد مصادرهم اهلاّم

 مسائل فقهية كثرية. ايهلمصادر التشريع، وبنوا ع
 من العكس على زماننا يف الفقه مّدعي بعض نرى أن اليوم له يؤسف اومّم

 وال املعاش، مصاحل هلم يراعون فال الَعَنت مداخل الناس ُيدخلون متاًما، ذلك
 يلقون - "والصالح"التقوى  قناع وحتت - ماوإّن ع،والتنّط دالتشّد مفاسد بوهنمجيّن
 .واالنغالق التقوقع مهاوي يف هبم

 دور الجامعة
اإلسالمية إداريًّا وأكادمييًّا، وكذلك على ينبغي للقائمني على كّليات الدراسات 

الطاّلب املنتسبني إليها أن ُيدركوا أّن اجلامعة مؤّسسة حبثية تعليمية تنموية، هدفها رفد 
اجملتمع باحتياجاته العلمية واإلصالحية والتطويرية، ومن مّث فإنَّ على اجلامعي أن يغوص 

فية حّتى ينجح بعد ذلك يف التفاعل يف قلب اجملتمع ليتعّرف عليه بصورة تفصيلية وا
 ،الِعلمي معه. ومبقدار ما يرتفع مستوى اجلامعة وتتوّثق عراها مع املؤّسسات اجملتمعية

بقدر ما تكون قد أّدت دورها األساس. إّن املعيار األوثق ملعرفة درجة التطّور العلمي 
 وعجلة االقتصاد. يف بلد من البلدان هو اإلنتاج العلمي املؤثِّر يف حركة اجملتمع
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 المعاصرة
ال بّد من التأكيد على أّن اإلشعاع الفكري واالجتماعي للجامعة لن يتحّقق، 
ولن تؤّدي دورها إاّل إذا عاشت عصرها واستفادت من أرقى أساليبه ووسائله يف 
نشر املعرفة، وخاضت حواراته وشاركت يف مداوالته الفكرية جبدارة. فكّلما 

تسجيل حضورها يف ميادين احلداثة، كّلما ارتفع مستواها متّكنت اجلامعة من 
األكادميي وزادت قدراهتا التنافسية، والعكس صحيح. ومن مجلة ما جيب القيام به 

عن طريقها للرقي جبامعاتنا أقترح عقد اّتفاقيات ثنائية مع اجلامعات العاملية، يتّم 
جامعي كامل يف اجلامعة تنظيم تبادل األساتذة، وتشجيع الطاّلب على قضاء فصل 

املّتفق معها، األمر الذي يوّسع اآلفاق واملدارك، وُيكسب املشاركني خربات 
 ومعارف وجتارب جديدة.

 الخطوات العملية -ب
سأعرض فيما يأيت بعض اخلطوات العملية اليت من شأهنا إن ُطّبقت أن ُتَحسِّن 

 م اإلسالمية:األداء بصورة ُمْرضية يف املؤّسسات اليت ُتعىن بالعلو
 تطوير المناهج

إّن إعادة تقومي املناهج وتطويرها بشكل مستمّر لتواكب املستجّدات ولتعايش 
الواقع أمٌر ملّح، وهو يشّكل لبنة أساسية يف عملية اإلصالح. ومن األسس اليت 

 ينبغي مراعاهتا عند وضع املناهج اجلديدة أو تطوير ما هو قائم:
 .السليم الفقهي االجتهاد إحياء -

 .رصينة منهجية أسس على الفقهي البحث يف عالتوّس -

 .واحترامها األولويات فهم -

 .باألصول املنضبطان والتجديد االبتكار -

 .املظهر على اجلوهر تغليب -

رات السريعة اليت العوملة وأدواهتا، والقدرة على التفاعل مع املتغّي استيعاب -
 ُتحدثها.

 .األدىن ّدباحل جنبيةأ لغة تعّلم -
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 .الديين دوره فيه جاملتخّر ميارس الذي اجملتمع لغة إتقان -

فهم اجملتمع بدراسة تارخيه القدمي واحلديث، والقيم اليت حتكم عموم  -
 أفراده.

 .اجلماهريي صالاالّت وعلم االجتماع وعلم النفس علم أسس دراسة -

 .واحلديثة التقليدية اإلعالم وسائل مع التعامل حسن -

فهم آلية صدور القرار يف املؤّسسات الوطنية، والدستورية، واإلدارية،  -
 االقتصادية، والسياسية.و

املراحل اليت وأهدافها، وفهم آلية عمل املؤّسسات الوطنية املختلفة،  -
 اخلطط املستقبلية اليت تسري عليها أو هتدف هلا.وقطعتها، 

الدولية املتعّلقة حبقوق دراسة القانون الدويل اإلنساين، والتشريعات  -
 اإلنسان.

جبهود  ق إاّلا جريًئا يف املناهج وطرق التدريس ال يتحّقمشروًعا تطويريًّ إّن
مشتركة بني أصحاب القرار يف الدول املعنية، وبني اجلامعات ووزارات األوقاف أو 

 دور الفتوى ملا متلكه من خربات وقدرة على التأثري يف هذا اجملال.

 دائرة التخّصصاتتوسيع 
ألقسام الدراسات اإلسالمية أن ُتَوسِّع التخّصصات اليت تطرحها  ُيمكن

للتدريس مبا ُيوّسع مدارك الطاّلب، وُيكسبهم مهارات إضافية، ويفتح أمامهم 
فرَص عمٍل جديدة، وهو ما سُيحّفز أصحاب الكفاءات العلمية لدخول هذه 

 األقسام.
 :اثهااستحد ميكن اليت صاتالتخّص فمن

مرشد ديين يف املستشفيات يتوّلى املرافقة الروحية للمرضى، مبا يواسيهم  -
وخيّفف عنهم، ويرفع معنوياهتم، وهذا يتطّلب إضافة مواّد يف علم النفس 

 وطرق التعامل مع الناس يف الظروف االستثنائية.
مرشد ديين يف السجون ُيوجِّه نزالءها للفضيلة بالتركيز على الوازع  -

 ديين، وُيَهيُِّئهم عند خروجهم للمواَطنة الصاحلة.ال
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معّلم تربية دينية مؤهَّل أمام النتائج املتواضعة خلّرجيي الدراسات اإلسالمية يف  -
تعليم ماّدة التربية الدينية يف املدارس، وضعفهم يف إدارة الصّف وحتفيز 

خّصص عرب الطاّلب بسبب قّلة مهاراهتم التربوية، نقترح استحداث هذا الت
 مضاعفة املواّد التربوية، وما يتعّلق منها خاّصًة بطرق التدريس.

خبري يف املصارف اإلسالمية يتوّلى اإلشراف على حسن التزامها بأحكام  -
فقه املعامالت اإلسالمي، وهذا يستدعي العمل على فتح مساقات خاّصة 

 تتضّمن أصول االقتصاد والعمل املصريف ومبادئه.
رامج إذاعية أو تلفزيونية ذات مضمون إسالمي، وهو ما يتطّلب ُمِعّد ب -

 برامج خاّصة مشتركة مع كّلية اإلعالم.
 حمّرر املواضيع اإلسالمية يف الصحف واجملاّلت ومواقع اإلنترنت. -
ملحق ديين يف السفارات والقنصليات، خاّصًة يف الدول اليت توجد فيها  -

ملرّشحون هلكذا مركز عرب إتقاهنم لغًة جاليات إسالمية مهاجرة. ُيحضَّر ا
دراستهم للقوانني الدستورية عالوًة على أجنبية واحدة على األقّل، 

 ومبادئ القانون الدويل وأسس العالقات الدبلوماسية.

 التطوير المتواصل للكفاءات والمهارات
 إّن املهارات املعرفية تتآكل وتبلى إن مل نسَع إىل تطويرها وحتسينها بشكل

تفقد الكثري من مضامينها إن مل  -على أمّهيتها  -مستمّر. والشهادات العلمية 
تطوير األداء عرب عالوًة على حنرص دائًما على متابعة اجلديد يف جمال التخّصص، 

املمارسة العملية اليت ُتولِّد اخلربات الالزمة. من هنا كان لزاًما على مجيع املتصّدين 
والتعليمية يف اجلامعات أن ُيواظبوا على حضور الدورات للشؤون اإلدارية 

والندوات العلمية املتخّصصة، وأن يّطِلعوا على أحباثها، ويشتركوا يف الدوريات 
العلمية احملّكمة، مع االستفادة مّما ُينشر على شبكة اإلنترنت. ومن املفيد جدًّا أن 

فيها حدًّا أدىن ملزًما من األحباث تفرض إدارة اجلامعات على أفراد اهليئات التعليمية 
احملّكمة املنشورة، ومن املشاركات يف الندوات واملؤمترات العلمية. على سبيل 

 املثال، نشر حبث علمي يف كّل فصل، وحضور مؤمتر يف كّل عام.
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 دعم المناهج النظرية ببرامج عملية
، حّتى إّننا ال نكاد املالَحظ يف املناهج املعمول هبا حاليًّا طغيان اجلانب النظري

نرى يف سنوات الدراسة كّلها ماّدة عملية واحدة على الرغم من احلاجة إليها. إّن 
من شأن نزول الطاّلب إىل معترك احلياة العملية أن ُينّمي معارفهم، ويصقل 

 مواهبهم، وأن يضيف ُبعًدا إجيابيًّا إىل مهاراهتم.
 :احاليًّ هبا املعمول املناهجإىل  إضافتها ميكن اليت العملية التدريبات بعض

 
 التدريب املاّدة

 الصغرية املساجد أحد يف أسبوعني ةمّد اخلطابة أو اإلمامة ممارسة - العبادات فقه
 خمضرم مرشد إشراف حتت واملعتمرين اجاحلّج مرافقة -

 الزكاة بيوت أحد يف شهر دوام - املعامالت فقه

 إسالمي مصرف يف شهر دوام -
 الشرعية احملاكم قبل من املَعّينني احملكَّمني مرافقة الشخصية األحوال فقه

 القرى مساجد يف اخلطابة ممارسة اخلطابة
 يف الدينية التربية تدريس

 لعمله ممارستهيف أثناء  العريقني املدرِّسني أحد مرافقة املدارس

 االختبارات التطبيقية
إىل أذهان الطاّلب والدارسني ُيمكُن من أجل تقريب بعض املسائل الصعبة 

 استحداث اختبارات أو جتارب تطبيقية ُتضمَّن يف املناهج ِوفق ما يأيت:
 االختبار املاّدة

 العبادات فقه

 ال الذي والكثري النجس، حيمل الذي القليل املاء يةكّم حتديد -
 العصرية واملقاييس باألوزان يتنّجس

 يف حاليًّا املستخدمة املواّد وفق واجلوَرَبْين نياخلّف شروط -
 والنسيجية اجللدية الصناعات

 الفطر صدقة يف الطعام عن تنوب اليت النقدية املبالغ حتديد -

 هبا مالتيّم ميكن اليت األرضية واملواّد الصخور أنواع -

 املعامالت فقه
 العصرية واألوزان املقاييس وفق الزرع أنصبة حتديد -
 على زمنية حقبة كّلل - نيالتارخييَّ والدينار الدرهم قيمة حتديد -

 يةاحملّل بالعملة - حدة
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 خاتمةال

إّن احلاجة إىل إعداد أئّمة ودعاة يعايشون الناس، ويعون الواقع، ويلحظون 
املستجّدات، ويراعون املقاصد، وحيرصون على املصاحل، وميارسون دورهم يف 

لذلك كّله غدت ضرورة أساسية الرعاية والدعوة من خالل فهمهم واستيعاهبم 
ملّحة لكّل عملية إصالحية يف اجملال الديين، وهو ما نادى به كثرٌي من املتخّصصني 
قبلي. كما أن ترّدي املؤّسسات املوجلة بالدراسات اإلسالمية وعدم قدرة أجهزهتا 

ق عليه وِخرِّجييها على شغل املساحة املرجّوة يف ورشة إصالح الفرد واجملتمع، مّما يّتف
الكثريون. فليست املشكلة يف تشخيص الداء بقدر ما هي يف إجياد العالج الناجع 

 له.
إّن واقع كّليات الدراسات اإلسالمية يف عاملنا العربـي ال ُيبّشر خبري، ولقد 
أصبح إصالح املنظومة التعليمية فيها وجتديد مناهجها ضرورة حتمية جيب أن 

اعني من أجل التصّدي له، عرب تفعيل وتطوير تتضافر مجيع جهود املخلصني الو
املوروث التجديدي اإلصالحي الذي يزخر به تارخينا العلمي، مع االستفادة يف 
الوقت عينه من منجزات احلضارة اإلنسانية العاملية احلديثة ومكتسباهتا يف اإلدارة 

 والتنظيم والتكنولوجيا وغريها.
ت عقيمة، ومل تنجح يف التغيري إّن معظم حماوالت اإلصالح السابقة جاء

املنشود ألسباب عديدة أبرزها ختّوف القائمني على املؤّسسات التعليمية من 
املشاريع اإلصالحية التجديدية، وترّددهم يف اعتماد خطوات تغيريية أو تطويرية 
شاملة، حيث يكتفي البعض بتغيري شكلي يف املناهج أو يف أفراد اهليئة التعليمية دون 

 يف الرؤى، أو جرأة يف الطرح تعاجل املشكالت من جذورها.عمق 
ومن أسباب فشل مشاريع اإلصالح االختالف احلاّد يف املرجعية الفكرية 
واملنهجية اليت ينبغي اعتمادها عند جتديد املناهج، بني املدرسة التقليدية واملتأّثرين 

عالوًة على ا. باملستشرقني دعاة التغريب واخلروج من عباءة املوروث مطلًق
اجلماعات اليت حاولت فرض فهمها اخلاّص لإلسالم على عموم الناس باستغالل 
العواطف وشعارات اإلصالح اليت ال تقوم على أسس فكرية أو تربوية سليمة أو 

 ناضجة.



 269 الدراسات اإلسالمية، حتمّية التجديد

ولقد تسّبب ذلك كّله حبالة من الفوضى وّلدت موجات من املتفيقهني شّوهوا 
وجهه احلضاري، أمام عجز فاضح للمؤّسسات اإلسالم وعلومه، وأرهقوا 

 األكادميية حال دون أّي تأثري ذي بال ُيلجم أبواق التنّطع أو ُيخّفف من غلوائها.
إّن إصالح مناهج الدراسات اإلسالمية يبدأ من تغيري الذهنية اليت تتوّهم أّن 

يف الدين. التجديد يتعارض مع التدّين السليم، فاجلمود على املنقوالت أبًدا ضالل 
كما جيب أن يعَي القائمون على اجلامعات اإلسالمية والطاّلُب أّن دور اجلامعة 
أكرب من جمّرد التلقني ونقل املعلومات القدمية؛ اجلامعُة حمضٌن تتالقح فيه األفكاُر 

 والتجارُب لتنتَج اجلديَد النافَع املنسجَم مع العصر وحاجاته وتطّلعات أهله.
بشكل دوري بعملية تقومي مّث تطوير للمناهج لتواكب ال بّد من القيام 

املستجّدات وُتعايش الواقع، ومن أبرز ما جيب احلرص عليه: توسيع دائرة 
فتح املساقات، وتطعيم املتطّلبات التخّصصية مبواّد عصرية توّسع والتخّصصات، 

ا يصقل آفاق الطلبة، وتنّمي معارفهم، وهتّيئهم لالنفتاح على الثقافات األخرى مب
 شخصياهتم، ويسّهل عملية اندماجهم وتفاعلهم اإلجيابـي يف جمتمعاهتم.

إّن قطار املدنية سائر ال يتوّقف، وال يليق مبن يتغّنى باالنتساب إىل فقهاء 
وجمّددي الفكر اإلنساين العاملي يف بغداد والقاهرة وفاس وقرطبة وغريها من 

ُيصبحوا مثااًل للجمود والتخّلف  عواصم العلم واملعرفة يف عصوٍر َخَلت، أن
 والتقوقع.
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 المراجع
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 الفصل الثالث عشر

 مؤّسسات التكوين اإلسالمي في فرنسا: 
 الحضور والرهانات واآلفاق

 نبيل الناصري
 السعيداني منير :ترجمة

 المقّدمة:
هات الراهنة الكربى اليت تسم دف هذه الدراسة الوصفية إىل إبراز التوّجهت

السنوات يف معاهد للتكوين  إنشاء العرض التكويين اإلسالمي يف فرنسا. فبعد أن مّت
يات كربى: ، ها هي تعيش بالفعل فترة حرجة تتخّللها ثالثة حتّد0991-8111

سئلة اليت حتوم حول طبيعة التعليم الذي ُتَؤمُِّنه، حتّدي األوحتّدي َمْعَنى تعبئتها، 
 وحتدي َتَأنُّث املنضوين فيها.

ما هو أكثر بكثري من جمّرد دراسة  دراسًة مستفيضة للمسألة تستحّق مبا أّن
عن ز عليه هاهنا هو ما مارسه الكاتب ما نرّك وصفية من بضع صفحات، فإّن

سات التكوين يدانية مبسألة مؤّسوكذا خربته امل ،املالحظة باملشاركةطريق 
اإلسالمي املنتصبة يف فرنسا. وبذلك تكون النتيجة املستخلصة ُمستقاة من انغماس 

من حيث  ربسات األكالكاتب يف أربع مؤّسسات تكوين هي من ضمن املؤّس
 سات هي:مجهور املترّددين عليها من ضمن اجلالية املسلمة. املؤّس

 L’institut européen deأ  إ ع وروبـي )ممعهد العلوم اإلسالمية األ -

sciences humainesنينون من منطقة نيافر  - ( الواقع يف شاتو
(Château-Chinon (la Nièvre وفيه توجد كّلية العلوم اإلسالمية ))

، هو أهّم مركز تكوين 0998األوروبية. وهذا املركز الذي افُتتح سنة 

 قواآلفانات والرهاضور الح: فرنسافي مي اإلسالين التكو سات مؤسّ 
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لني طالب مسّج 811ا د عليه سنويًّرّدة فرنسي ذي أبعاد أوروبية. ويتأئّم
 ف.املكّث يف برنامج التكوين املستمّر

معهد العلوم اإلسالمية األوروبـي بباريس )م ع إ أ ب(: وهو فرع  -
ا أو ًفا مكّثيعرض برناجًمو، 0999سنة  أنشئسابقة الذكر. السة للمؤّس
ن يف الليل ويف هنايات األسابيع. وقد ا يقوم على دروس تؤّموسيًط

( 0111األلف ) السنوات األخرية حواىليف راوحت أعداد املنضوين فيه 
 سنة. ل كّلمسّج

. (Saint-Denis (93))معهد أصول الدين املوجود مبنطقة سان دوين  -
يف السنوات العشر د عليه ، وقد ترّدأواخر التسعيناتكان ميالده يف 

عدد كبري من شباب املناضلني اجلمعياتيني  الثالثة األوىل من األلفية
ا يف التربية اإلسالمية أو يف اللغة العربية، يعرض دروًس وهو الفرنسيني.

 .النشطاء الشباب على األخّص فادةإل

وهو األحدث من بني  (Stains (93))مركز الشاطبـي يف منطقة ستانس  -
املعهد  . يؤّم8103إىل سنة افتتاحه يعود  مبا أّن ،سات اليت ندرساملؤّس

ا يف املنطقة سنة، وهو املعهد األكثر جناًح طالب كّل 311أكثر من 
الباريسية إذ ميزج بني عرض يف التكوين اإلسالمي ويف اللغة العربية مع 
روح نضالية ظاهرة للعيان حول القضايا اليت تشغل شباب اجلالية 

 املسلمة.

 واقع الحالأّواًل: 
قلب اجلالية النابض،  - يف منظور العديد من املسلمني - املسجد سوف يظّل

ففي موقع إقامة شعرية الصالة والتقاسم هذا جيتمع املسلمون. فيه حييون 
االحتفاالت، وهو يضطلع بدور امللجأ الروحي ومنّصة التربية والتضامن االجتماعية 

 سواء بسواء.
ا من ّنن متّكؤويل اجلالية مّمب، بالنسبة إىل العديد من مسعلى أّنه يتوّج

مقابلتهم، عدم ِإخطاء النظرة إىل املسجد. فلئن كان املسجد يضطلع بدور قيادي 
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اجُلدران اليت تكّونه بل عرب الرجال عن طريق بالنسبة إىل اجلالية، فليس ذلك 
ب تشديد التأكيد على والنساء الذين َيَهُبونه احلياة. ومن منظور املسؤولني، يتوّج

ا من ًياألمر ذلك أن الِغَنى احلقيقي الذي ميكن أن يكون للمسجد ليس متأّت هذا
مساحته العقارية بل من رأمساله البشري. وبذا تكون إحدى كربيات ورشات 

ر يف ة وتوضيح وضعهم حبيث يتوّفالعمل اليت جيب خوض غمارها هي تكوين األئّم
ا االسم، ذوو تكوين يف العلوم ة جديرون هبذأكرب عدد ممكن من املدن الفرنسية أئّم

الدينية وكذا يف أدوات املواطنة سواء بسواء. اهلدف من وراء هذا هو إجياد ُهَداٍة 
 حمّركني ملواقع أداء الشعائر ذوي قدرة حيوية. كونون مبثابةحقيقيني ي

وبذلك يكون من واجب املساجد، يف منظور شرائح واسعة من قاعدة اجلالية 
كنائس يكون اهلدف منها حيازة /حنو هذا الشكل، ال حنو مساجداملسلمة، التوّجه 

تلك هي احلالة  ّنإا، إذ ا أو املئذنة األعلى ارتفاًعمساحة األرض األكثر امتداًد
، ومن دون إمهال اجلمالية أو املزاوجة الضرورية بني ُنوَِّكا، بل مساجد ُتأحياًن

يات جمتمع املستقبل. وال على رفع حتّدقادرين  ي، رجااًل ونساًءاملعمار واملشهد احملّل
ة، أن ُتؤدَّى من دون ميكن هلذه املهّمة، إذا ما أريد هلا أن تنتهي إىل نتائجها املرجّو

اإلمام يضطلع بدور اهلادي بالنسبة إىل  وجود إمام يكون هلا مبثابة القاطرة. ومبا أّن
عاهتا اها اجلالية وكذا بتطّلا بظروف احلياة اليت حتيعليه أن يكون ملمًّ املؤمنني فإّن

 ومبشاكلها. ذلك هو السبب يف وجوب َجْمِعه بني املعرفة الدينية وفهم السياق.
لني. ففي غالب ة املؤّها يف النقص الفادح يف عداد األئّمل املشكلة راهًنتتمّث
ركيا، ا ِمّمن مّت استرياُدهم من املغرب الكبري أو من تة القائمني إّميكون األئّم ،احلاالت

 أو من الطاّلب ومن النشطاء الذين يؤّمون صالة اجلمعة ويوكلون ألحد أبناء احلّي
 ،َمَهّمة إمامة الصلوات اخلمس اليومية. يف احلالتني، ليس استقرار اإلمام هو واقع احلال

صال مّثة مظاهر من عدم التوافق مع املؤمنني بالنسبة إىل األّولني أو انعدام االّت ذلك أّن
هو عدد املساجد اليت  ، قليٌلكاّفة وانعدام الدميومة يف ما يقوم به الثانون. ويف احلاالت

جيي العلوم م فيها، ومن خّريتاح هلا أن ُتَعّول على إماٍم يكون من مواليد فرنسا ومّمن تعّل
االجتماعية. -أدىن من الثقافة السياسية حدٍّ اإلسالمية ومن احلائزين يف اآلن ذاته على

 احلاجة إليه. اجلالية املسلمة يف أمّستبدو أو  ،اهذا هو امللمح الذي يبدو جليًّ حلال أّنوا
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وبغية بلوغ هذا اهلدف، وعلى ما َأَسرَّ لنا به العديد من املسؤولني املسلمني، 
مّثة حاجٌة إىل مراجعة الطريقة اليت هبا ُتبىن املساجد وإىل التفكري باالستناد إىل ترتيب 

مشروع  811مسجد وُمَصّلى يف فرنسا، ومّثة  4111. مّثة َراِهًنا األولويات
ا مشاريع ذات ل كّلها تقريًبقائم. لنستند أّواًل إىل هذه املشاريع اليت متّث ِإْحَداٍث

أحجام معتربة تبلغ تكاليف البعض منها سبعة عشر مليون يورو. وما هو مثري 
 جانب امليزانية التقديرية قّلة من يضعون، وإىل وه لالنتباه على وجه خاّص

ا ولو َنِزيًرا لتكوين اإلمام املستقبلي الذي سوف يهب صة للبناء ذاته، قسًطاملخّص
مة مؤّدًيا إىل عواقب وخيمة احلياة للمسجد املرتَقب. يبدو َمَفاُد هذه املعاينة املعّم

املسجد،  ، هي الفراغ من بناءتتكّرر كثرًيااملخاطرة املاثلة، وتلك حالة  ذلك أّن
وحيازة موقع بالغ اجلمال إلقامة الشعرية من دون إمام ميكنه أن يبذل اجلهد جلعله 

األمر الذي ُمِشعًّا على املستويات الروحية والدينية والتربوية والثقافية. ذلك هو 
بفعل عوامل  يزداد عمًقا جيعل احلاجة أكيدة إىل تدارك هذا النقص الذي ينذر خبطٍر

 أدىن هذا. يوصفسوف تكون حمّل 

 ة: أهي أزمة  مهنية  محّتمة؟تكوين األئمّ ثانًيا: 
االعتبار. ليس هذا الُبعد مّما ميكن إمهاله بب أخذه مّثَة بدًءا عامٌل ماّدي يتوّج

ا بالغ العملية ميكن لعدم اعتباره أن يؤّدي يف العديد من احلاالت ل بعًدذلك أّنه ميّث
من تعميق أزمة امِلْهنية. وبالفعل ليست توجد  إىل أن يكون ذا أثر عكسي وأن يزيد

ة، ونتيجة ذلك هي أّن من بعُد ضمن اجلالية املسلمة آلية تكّفل مايل بتكوين األئّم
أن يتحّمل عليه شينون مثاًل(  - يرغب يف التسجيل يف معهد تكوين )معهد شاتو

دروس  ميعاليت ميكن أن تبلغ العشرات من آالف اليورو جلو كاملة، التكاليف
 تكوينه )ما بني مخس وسبع سنوات(.

وُبغية تفادي هذه العقبة، يطالب البعض من املسؤولني يف اجلالية بإعادة 
ذلك أّنها يف املخيال اجلمعي ال ميكن أن توهب إاّل إىل  ،التفكري يف منطق اهلبة

...  حمتاجي العامل اإلسالمي ال لفائدة مشاريع البىن التحتية )مساجد، مدارس،
كبري، توسيع  ى إذا ما كانت حممودة إىل حّدخل(. يتوّجب، من منظور هؤالء، وحّتإ



 211 مؤّسسات التكوين اإلسالمي يف فرنسا: احلضور والرهانات واآلفاق

ا على امتداد سنوات عديدة، هو أيًض ل املايل بطالٍبالتكّف هذه النظرة وإدراك أّن
ه سوف يسمح للجالية من األشكال األكثر جدارة بالثناء "لإلحسان" مبا أّن شكٌل

وا املعىن، مبستطاع املرّفهني من أعضاء اجلالية أن يتبّن ن. هبذاوة ُمنريبأن يكون هلا أئّم
ب دة. ويتوّجية كفيلة بتمكينهم من دراسة جّيتكوين الشباب وتأمني ظروف ماّد

إقامة هذا الربط مباشرة عن طريق املسؤولني البيداغوجيني يف املعاهد على غرار ما 
 ائج معتربة إىل حّدشينون ولكن من دون حتصيل نت - هو معمول به يف معهد شاتو

 اآلن.
ه بالفعل وضع ممتهن يف العديد العنصر الثاين هو حتسني وضع اإلمام، ذلك أّن

ا أن َيْبَتِغَي البنه "مهنة" من األولياء املسلمني تقريًب من احلاالت. لن جيول خباطر أحٍد
هذا إّن . حرفة ُمحاٍم أو مهندس أو طبيب مرموقة أكثر وال شّك إمام، ذلك أّن

ا ما تعترب من وظيفة اإلمام اليت كثرًي حلّط من القيمة، يف اجملال الرمزي، الذي ميّسا
املصري الذي ال يزال يلقاه اليوم عدٌد عديٌد منهم )هشاشة  وكذلكدون ُأُفٍق، 

جاه. لشباب حبيث يندفعون يف هذا االّتا ال حيّفزان... إخل(  املسكن، تدّني املرتب،
يف منظور عدد من األطر اجلمعياتية اجلماعاتية، الرفع من شأن ، واحلال أّنه من امللّح

وضع اإلمام حبّد ذاته من  ،من منظورهمفهذه الوظيفة والتذكري مبا تشتمل عليه. 
م" صفوف يعين بالنسبة إىل من يشغله أن "يتقّد هّنإإذ  اا للرضأكثر األوضاع حتقيًق

ا بالسلطة يف اجملال املعياري سًكاملؤمنني ليؤّم الصالة وليكون، يف معىن أوسع، ما
ر اليوم، يف املخيال اجلمعي اإلسالمي. يتوّجب الرفع من قيمة هذا الوضع الذي ُيحقَّ

، وهو ما ميكن أن يكون له أثر حتفيز من يرغب يف امتهان للمسلمني على األقّل
 اإلمامة.

قبيل معهد أزمة املهنة بادية للعيان. فإىل حّد اليوم، وفيما توجد معاهد من 
ة الفرنسيون عّد األئّمال ُي ،االعلوم اإلسالمية األوروبـي منذ مخسة وعشرين عاًم

كون للعربية وللعلوم اإلسالمية مع األدىن من القدرة على فهم السياق إاّل على املتمّل
جاه، سوف يكون من أصابع اليد الواحدة. ومن دون اخنراط فعلي يف هذا االّت

اللجوء إىل  ويظّل ،التركيبة احلالية على حاهلا لزمن بعيد آخر ّلاحملتمل فعاًل أن تظ
ة اجمللوبني من البلدان األصلية هو املعيار يف العديد من احلاالت. وعلى الرغم األئّم
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، من السلطات العمومية اليت كّلها جاهاتانتقاٍد من االّت من كون هذا احلّل حمّل
وكذا  ،ية "للسيطرة" على اإلسالم يف فرنساتعتمدها البلدان األجنب ترى فيه طريقًة

دون من اخلارج فيكونون منقطعني عن ِفة َيمن اجلالية اإلسالمية اليت ال ترضى بأئّم
حّل أدىن األضرار هذا ليس  ة، فما من بدٍّ من القول بأّنذهنيات األجيال الشاّب

 قريب الزوال.

 مراكز التكوين الوسيطةثالثًا: 
 َتَناٍم ُمطَِّرد   -أ

ل التجّدد املتنامي للتدّين لدى شباب املسلمني يف فرنسا حقيقًة أّكدها ميّث
العديد من علماء االجتماع. هبذا املعىن، يشعر العديد من النشطاء الشباب والعديد 
من طاّلب اجليلني الثاين والثالث مّمن ولدوا يف فرنسا وتلّقوا تعليمهم فيها باحلاجة 

صات اإلسالمية، أو يف اللغة العربية أو يف حفظ إىل تكوين أدىن يف االختصا
 عات السكنية الكربىهذه احلاجة، يتوّفر العرض يف التجّم نالقرآن. يف اإلجابة ع

السنوات األخرية، تزايدت بشكل مّطرد أعداد معاهد التكوين الليلي يف . وخاّصة
ضور يف املنطقة والعاملة يف أواخر األسابيع، واليت نسّميها "وسيطة"، وهي بارزة احل

الباريسية. وفضاًل عن معهد العلوم اإلسالمية األوروبـي يف باريس جند معاهد 
 أصول الدين، والندوي، والشاطبـي وَعَدًدا من املساجد اليت تعرض أفضية تكويٍن

ات تعليم إلكترونية ى بالنسبة إىل غري القادرين على التنّقل، مّثة منّصللكهول. وحّت
 Institut Musulman des Études àاملسلم للدراسات عن بعد )مثل املعهد 

Distance( أو معهد الدراسات القرآنية )Institut d’Études Coraniques الذي )
 مجيع(. وقد شهدت Institut Ibn Taymiyaكان حيمل تسمية معهد ابن تيمية )

. وهي أللفية الثالثةاا يف أعداد املنضوين فيها منذ بداية ا كبرًيهذه املعاهد تزايًد
وفيما يقول هبوية إسالمية  - الذي تواكب بلوغ النضج لدى اجليل املسلم الشاّب

. وال يقتصر كّلها ينغرس يف احلياة النشطة يف اجملاالت املهنية - غري ذات ُعَقٍد
تدّين األجيال  عنالبعد  جديد بعيد كّل متظهر هذا التنامي وهذا التأكيد على تدّيٍن

سات التكوين فحسب. فسواء أتعّلق األمر من أوائل الوافدين، يف تزايد مؤّساألوىل 
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ا، أو بتنامي سوق ا حقيقيًًّرباملواقع االفتراضية اجلماعاتية اليت شهدت أعدادها تفّج
ة )حجًّا أو ج ألعداد الراغبني يف زيارة مّكى التزايد املتدّراملنتجات احلالل أو حّت

حتمل على االعتقاد أّن هذا التنامي ُمْقِبٌل على دميومة  هاكّل هذه املظاهر رة( فإّنمع
 سوف تستغرق املستقبل القريب.

 برنامج تكويني بصدد التجديد -ب

طبيعة التعّلمات  وأحد الرهانات اليت تؤّثر يف مراكز التكوين الوسيطة هذه ه
يف  متشاهًبا ا من التعليمى منًطها تتبّناملقترحة. بالفعل، وإىل حّد اآلن، كانت كّل

-أيلول لتنتهي خالل شهر جوان-برامج تنطلق على العموم أواخر شهر سبتمرب
ا تقطعها ُعَطٌل منتظمة حزيران. ميتّد التوقيت من ثالث إىل مخس ساعات أسبوعيًّ

يف كان الربنامج ينجز  ،شهرين إىل ثالثة أشهر. يف غالب األحيان من أسبوعني كّل
شعبة العلوم اإلسالمية هي  ،ما طال أكثر. على العمومسنتني إىل ثالث سنوات ورّب

ا يف معرفة أساسيات فهم لون فيها عموًماملرغوب فيها أكثر، حيث يرغب املسّج
ا يف الفقه يشتمل للسنة األوىل دروًس عاّمًة كان التكوين املقترحوالعلوم اإلسالمية. 

تظهر اختصاصات أخرى مثل السنتني الثانية والثالثة يف مضافة إىل ماّدة العقيدة. و
علوم احلديث وعلوم القرآن وماّدة أصول الفقه وعلم املقاصد. وقد كان عدد 

ل جزًءا هذه اللغة متّث وبدا أّن ،م العربيةلون كذلك بغية تعّلمعترب من الشباب يسّج
تضمن هلم استعادة االرتباط مبنحدراهتم العائلية وَمِكيًنا من مساراهتم اهلوياتية 

 خيية.والتار
رغبت أعداد متزايدة من املعاهد يف فتح التكوين الذي  ،السنوات األخريةيف و

متّيزوا بكوهنم غري مسلمني.  من اخلارجلني تؤّمنه على علوم دنيوية أو على متدّخ
تفسريه إىل العديد من  السنوات األخرية وميكن رّديف ا ر الفًتكان هذا التطّو

ة على العلوم م لدى هذه األجيال الشاّبجة إىل التعّلاًل، ال تقتصر احلاالعوامل. أّو
-كذلك إىل فهم سياقهم االجتماعي ها متتّداإلسالمية باملعىن احلصري ولكّن

املناخ األمين املثقل  ّنإالسياسي الذي يكون فيه رهان اإلسالم طاغَي احلضور. مّث 
أوروبا أجربت بعض الفترة الالحقة لالعتداءات اإلرهابية اليت ضربت فرنسا وأثناء 
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جاه استيعاٍب تدرجيي لرهانات املسؤولني على فتح أبواهبم وبراجمهم التعليمية يف اّت
مفاهيم واختصاصات من  العلمانية والعيش املشترك أو التاريخ الفرنسي. كما أّن

بدت شاغلة الهتمام مسؤويل  كّلها قبيل علم النفس والتنمية الذاتية وعامل البيئة
 حبيث يكون متفصٌل بني علوم النصوص الدينية وفهم السياق املعاصر. هذه املعاهد

ه يستجيب إىل حاجة حقيقية ر منقذ ألّن، هذا التطّواومن وجهة نظرن
حضور اإلنترنت  ة. كما أّنللمعلومات لدى شباب مجاعايت يعاين افتقاد املعامل الداّل

ل أحد ّثمي ا،اليت يصفها البعض من مسؤويل اجلالية بالغابة إذا ما أسيء استعماهل
ة ودعاة أو أخطر التهديدات لفهم سليم لإلسالم. وليس من النادر رؤية أئّم

(" Googleمسؤولني مجعياتيني بصدد حتذير أبناء دينهم من آثار "الشيخ غوغل )
اًل إىل فضاء غري متحّكم فيه ميكن أن ينزلق إليه أو يتوه السلبية ذلك أّنه ينتمي فع

فيه عدد كبري من الشباب. وبغية اإلجابة مبا ينبغي من الفعالية على هذا التحّدي، 
زت من بني صفوفها إطاَر مل يترّدد عدٌد من املعاهد يف استقطاب موارد مجاعاتية عّز

دون ا مالمح الطلبة الذين يترّدسني شباب تشبه مالحمهم كثرًيالتدريس عندها مبدّر
سة. وعلى العكس من معهد العلوم اإلسالمية األوروبـي بباريس أو على املؤّس

سون فيهما إىل جيل "أوالد البالد" ذين ينتمي املدّرلمعهد أصول الدين ال
(blédards( حسب التصنيف الذي وضعه جيل كيبل )Gilles Kepelفإّن ،)  ملركز

 ا من شباٍبا تقريًبسني يتكّون كّليًّا من املدّرثاًل فريًقالشاطبـي يف ستانس م
 .وثالثني سنة وعشرين وستٍّ تراوح أعمارهم بني مثاٍنتج حديثي عهٍد بالتخّر

ات وهذا البعد هو بالتأكيد أحد أسباب جناح هذا املركز الذي ضاعف عشر مّر
يوية حبلشبابية ر عن صبغته امخس سنوات، وهو يعّبيف أثناء أعداد املنضوين فيه 

األنشطة اليت يقترحها َتكملًة للعرض التكويين الذي يقّدمه )رحالت ثقافية، دورات 
 (. كما أّنوغريها عة،يف كرة القدم، منتديات شبابية حول مواضيع خمتلفة متنّو

صالية واحدة من االستعمال املتوافق لشبكات التواصل االجتماعي ولألدوات االّت
باألداتني  صاٍلة اليت تشرف عليها ِفَرٌق ذات اّتالتكوينية الشاّبخصائص هذه املراكز 

 ا.هي أيًض
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 رهان التأّنث -ج

مظهر حاسم آخر من مظاهر مراكز التكوين هذه هو تأّنث املنضوين فيها. 
يف ا وبالفعل، ُيعترب الصعود املتزايد للعنصر النسائي أحد التطّورات األكثر تأثرًي

إن على مستوى مراكز التكوين أم على مستوى توازن اجلالية  ،السنوات األخرية
جناحات أعلى من جناحات الذكور يف املدارس، تزيد أعداد  بتسجيلهّنو. العاّم

ينخرطن أكثر  من الذكور، وهّن ّنالنساء املسلمات يف اجلامعة عن أعداد زمالئه
ية أقّل لنساء كّنا ذلك أّن ،من الرجال يف النسيج اجلمعيايت. هذا انقالب فعلي

ى ال نقول غائبات عن أفضية التكوين، وعن املساجد أو عن تعبئات ا حّتزهيدة جدًّ
. ويف حماّلت بيع الكتب، ليس من النادر مساع القائمني الثمانينات والتسعينات

هّن اآلن من يشترين الكتب ويقرأهنا أكثر من الذكور. والفارق  هّنعليها يقولون إّن
ميدان االلتزام النضايل )حضور املؤمترات، والتظاهرات، وضمن  شاسع كذلك على

 مي األنشطة اجلماعاتية(.صفوف منّظ
مراكز التكوين اإلسالمي، صّرح يل العديد من مسؤوليها، بأّن  ويف ما يهّم

فيها أغلبيًة الفتيات  تشّكلراوح اليوم حول ِنَسٍب تالتوزيع اجلنسي للمنضوين فيها ي
ني إىل التسعني باملائة يف كّل قسم )جمموعة تعّلم(. وقد صار من السّتوتتراوح 

وتضع  كّلها أساسية تطبع مؤّسسات التكوين صفًة ُرْجَحان احلضور النسائي هذا،
تضع النساء أسئلة جديدة، ويدخلن  واخنراطهّن أسئلة جديدة. حُبضورهّن

ّثلن قّوة اقتراح مي ّنبل ه ،وإبداعيتهّن دات جرأهتّناالضطراب على التوازنات مؤّك
تصل إىل حّد تنشيط أجواء بأكملها من األنشطة اليت تقترحها مراكز التكوين 

(. ومن وجهة نظرنا، وغريها الرحالت،واملنتديات، واملؤمترات، و)اخلرجات، 
ا إىل مظهر ميكن هلذا احلضور النسائي يف عامل مراكز التكوين هذه أن يعود أيًض

املسجد ال يزال موقع احلضور الذكوري بامتياز )ال وجود المرأة  آخر. فبما أّن
 إمام أو المرأة قائمة على مسجد(، ومبا أّنه يف العديد من مواقع إقامة الشعائر يظّل

أو منزوًيا يف موقع  ،ا عن الفضاء املخّصص للرجالالفضاء املخّصص للنساء بعيًد
. ااملعاهد موقع تنشئة دينية تعويضيًّ ات جيدن يف هذههامشي، فإّن العديد من الشاّب

ارتداء غطاء الرأس )كما هو احلال يف املسجد(، توّفر هذه  وإذ ال تفرض عليهّن
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املعاهد هلّن إمكانية االندماج الكامل يف مناخ ميكن هلّن فيه االخنراط على قدم 
ا ضمن ، وإن كان أكثر فأكثر وضوًحوجودهّن املساواة مع الرجال. على أّن

الدوائر  ا ضمنى ضمن فرق املدّرسني، ال يزال نزيًرلني أو حّتف املسّجفوص
 من مناصب اإلدارة يف أّي منصٍب أّي حتتّل املرأةال  ،التسيريية. فعلى سبيل املثال

 مركز تكويين.

 خاتمةال

مسألة التكوين يف العلوم اإلسالمية  ا يف ما يهّمال يزال جمال القول فسيًح
نا اكتفينا بالرهانات الكربى. ولكن، إزاء ما ولكّن ،يف فرنسا ضمن اجلالية املسلمة

يكتنف احلدثان اليومي احلارق وفيه يوضع سؤال اإلسالم بطريقة جتعله طاغي 
هذه األفضية سوف  ما تكون نزاعية، من املرّجح أّن غالًبااحلضور وعلى صيغة 

ارتباط بالواقع على  ا. على أّن عليها، ومن أجل أن تظّلا معترًبتشهد تنامًي
بل وأن تعّزز  ،اجلماعايت، أن تواصل التجديد يف الربامج التكوينية ويف البيداغوجيا

ة املتنامية لدى اجلالية املسلمة شئحاجات التن نن من اإلجابة عأنشطتها حبيث تتمّك
  يف فرنسا.
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 رينة عن المحرّ نبذ
 درضوان السيّ 

، ستاذ الدراسات اإلسالمية بكّلية اآلداب، قسم الفلسفة باجلامعة اللبنانيةأهو 
اجلامعات  ان أستاًذا زائًرا بعدد من. عمل الدكتور رضو8103و 0972بني عامي 

 كية يف بريوت، وجامعات غربية مثل: سالسبورج بالنمساريمثل اجلامعة األم
(، 8118، 0997، 0994) دراسات الشرق األوسط (، وهارفرد، مركز0993)

 القانون(، وهارفرد، كّلية 0997، 0992، 0998، 0993وشيكاغو )
كما دّرس وحاضر جبامعة صنعاء (. 8114) (، وماربورج بأملانيا8118)
 (، وجامعة زايد باإلمارات8119، 8117(، واجلامعة األردنية )0929-0990)
 (. من أهّم8181-8102) (. واجلامعة األمريكية يف بريوت8108-8104)

مفاهيم اجلماعات يف و(؛ 8100، 0923) ة واجلماعة والسلطةاألّم :فاتهمؤّل
(؛ 8100، 0927) اإلسالم املعاصرو(؛ 8100، 0994، 0928)اإلسالم 

 سياسيات اإلسالم املعاصرو(؛ 8103، 0997)اجلماعة واجملتمع والدولة و
 ،(8103) الدين والدولة واإلسالم السياسي :أزمنة التغيريو(؛ 8103، 0997)
العرب واإليرانيون وعالقات الزمن ، و(8108) احلاضر العربـي يف التراثو

 .(8107) احلاضر

 ساري حنفي

ة أستاذ يف علم االجتماع يف اجلامعة األمريكية يف بريوت ورئيس حترير اجملّل
. وهو رئيس اجلمعية الدولية لعلم االجتماع منذ إضافات العربية لعلم االجتماع

. وقبلها كان نائب رئيس وعضو جملس أمناء اجمللس العربـي للعلوم 8102
ابة اإللكترونية حول لبّومدير ا/سا مؤّس(. وهو أيًض8102-8108االجتماعية )
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ص يف . وهو متخّصأثراألثر االجتماعي للبحث العلمي حول/من العامل العربـي 
خر كتاب آسوسيولوجيا الدين. وسوسيولوجيا املعرفة، والسوسيولوجيا السياسية، 

 )مع ر. أرفانيتس( البحث العربـي وجمتمع املعرفة: نظرة نقدية جديدةله هو 
 همع راوتلج(. لدي ةنكليزيإلمع مركز دراسات الوحدة العربية وبا ة)صدر بالعربي

 .اإلسالميةمشروع كبري عن القطيعة بني العلوم االجتماعية والعلوم 

 بالل األرفه لي

ورئيس قسم العربية كرسّي الشيخ زايد للدراسات العربّية واإلسالمّية أستاذ 
صوفيا  وت. شغل سابًقا كرسّيولغات الشرق األدىن يف اجلامعة األمريكية يف بري

 - للدراسات العربية يف جامعة والية أوهايو. من اهتماماته: األدب العربـي القدمي
شعًرا ونثًرا، والقرآن، والتصّوف اإلسالمي املبّكر. حاصل على الدكتوراه من 

)بريل(  لسلسلة دراسات ونصوص عن القرآنر جامعة ييل األمريكية. هو حمّر
 )اجلامعة األمريكية يف بريوت(.األحباث  )بريل( وجملّلةّوف اإلسالمي ملوسوعة التصو
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 نبذة عن المساهمين
 المنتار محّمد

أستاذ يف الدراسات اإلسالمية ورئيس مركز الدراسات القرآنية بالرابطة 
 الرائدومدير املنّصة اإللكترونية  التأويلاحملّمدية للعلماء. وهو رئيس حترير جمّلة 

فة الدينية اآلمنة. وهو متخّصص يف اإلعجاز القرآين، وتفسري القرآن، لنشر املعر
 ،(8103) القرآين بالغة النّصومقاصد الشريعة. آخر كتب نشرت له تشمل 

كتب حتت الطبع حاليًّا عالوًة على  ،(8108)وظيفية مقاصد الشريعة اإلسالمية و
مفهوم وطرق الكشف عن مقاصد الشريعة ودورها يف االجتهاد الفقهي تشمل 

الكثري من املقاالت املنشورة يف عالوًة على ؛ ة واإلمامة يف القرآن الكرمياألّم
 مة.صة واحملّكاجملاّلت املتخّص

 القحطاني محّمد علي بن مسفر بن

 - بالظهرانأستاذ الدراسات اإلسالمية جبامعة امللك فهد للبترول واملعادن 
 اململكة العربّية السعودية، ورئيس اللجنة االستشارية مبركز األمري عبد احملسن بن

سعود للدراسات اإلسالمية، وعضو يف عدد من اجلهات العلمية  جلوي آل
 يف نساناإلحقوق : آخرها اكتاًب عشر مخسة من أكثر له. اودوليًّ ايًّحمّل والبحثية

 .الدولية باملواثيق مقارنة - الشريعة مقاصد ضوء

 ألكسندر كنيش

أستاذ الدراسات اإلسالمية جبامعة ميشيغان والباحث الرئيس جبامعة سان 
ومنشوراته العلمية، اليت  بطرسربج احلكومية يف روسيا. تشمل اهتماماته البحثية

التصّوف، والدراسات القرآنية، وتاريخ  - الزهد اإلسالمي عشرة كتب، تضّم
احلركات اإلسالمية عالوًة على والفلسفي والفقهي اإلسالمي،  الكالميالفكر 
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 موسوعة اإلسالمر األقسام يف احلديثة من منظور مقارن. ألكسندر كنيش هو حمّر
اليت نشرهتا بريل، ليدن  لسلسلة كتيب الدراسات الصوفيةر التنفيذي واحملّر

ية يف جمال جماّلت أكادمي كنيش موقًعا يف هيئات حترير سّت لوبوسطن. يشغ
 الدراسات العربية واإلسالمية.

 المأمون النيفر محّمد بن ةحميدأ
ص يف أصول الدين والفكر ر تونسي وأستاذ جامعي متخّصكاتب ومفّك

اإلسالمي املعاصر، حاصل على دكتوراه يف الدراسات اللغوية واإلسالمية من 
زيتونة بتونس. وهو السوربون بباريس، ودكتوراه يف العلوم اإلسالمية من جامعة ال

ا عضو يف اجمللس العلمي لبيت احلكمة يف اجملمع التونسي للعلوم واآلداب حاليًّ
. له جمموعة من 8108د منذ العام والفنون، ورئيس رابطة تونس للثقافة والتعّد

من بينها  عّدة األحباث والدراسات املنشورة اليت تعىن بسؤال التجديد. له أعمال
بني القصر وقراءة يف املنهج  :التفاسري القرآنية احلديثةو غيخمتصر تفسري املرا

 .سة الدينية األندلسيةواجلامع: إضاءة على املؤّس

 ُحسن عّبود
يف دراسة اإلسالم والفلسفة اإلسالمية من جامعة تورنتو يف كندا  أستاذة

أحباًثا يف . نشرت دائرة اللغة العربية يف اجلامعة األمريكية يف بريوتوحماضرة يف 
ع الباحثات عضو ناشط يف "جتّم .أدبيات التفاسري القرآنية ويف النقد األدبـي

 س يف حركة "درب مرمي" الناشطة للحوار املسيحي اإلسالمي.اللبنانيات"، ومؤّس
وجوه املنهج و السّيدة مرمي يف القرآن الكرمي: قراءة أدبيةمن بينها:  عّدة أعمال اهل
 .تفسري القرآين: عائشة عبد الرمحن وآمنة ودودسوي التجديدي للالنِّ

 الناصري نبيل
يف العلوم السياسية. يكتب بانتظام يف وسائل اإلعالم الفرنسية. تشمل  أستاذ

ة دول اخلليج، اهتماماته البحثية املوضوعات السياسية يف العامل العربـي وخاّص
ع يف اجملتمع الفرنسي. والتنّوقة باملواطنة ومسألة اإلسالم يف فرنسا، والقضايا املتعّل
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س عام للبالغني يف ضواحي باريس تأّس وهو أيًضا مدير معهد تعليمي خاّص
استشارته بانتظام من قبل  طالب. يتّم 311حاليًّا أكثر من  ويضّم 8103

 ة.سات التعليمية والسلطات العاّماملؤّس

 أحمد عبادي

دية للعلماء، ومدير بطة احملّميف الدراسات اإلسالمية واألمني العام للرا أستاذ
دية للعلماء، وعضو يف دائرة الرباط العلمية يف جامعة حمّمد جماّلت الرابطة احملّم

اخلامس؛ ومستشار جبمعية اإلمام مالك للبحث يف العلوم اإلسالمية. شغل الدكتور 
 8113العبادي منصب مدير األوقاف والشؤون اإلسالمية باملغرب بني عامي 

العديد من دة على التلفاز والراديو. له نت له برامج إعالمية متعّد. كا8112و
مفهوم الترتيل يف القرآن املقاالت والكتب يف الفكر اإلسالمي والفقه، واليت تشمل: 

الوحي واإلنسان: حنو استئناف التعامل املنهاجي مع ؛ والنظرية واملنهج :الكرمي
والعامل: قراءة يف املستلزمات املعرفية،  ،املسلمون، حقوق اإلنسانو ؛الوحي

 .واملقتضيات السياقية، وآليات التعاطي

 سعد سباط محّمدحسام 
يف الدراسات العربية واإلسالمية من جامعة ستراسبورغ يف فرنسا،  أستاذ
كّلية اآلداب. عضو سابق يف جملس  ،يف اجلامعة اللبنانية اًغمتفّر اا أستاًذويعمل حاليًّ

جامعة حول  211أكثر من  والذي يضّم ،AUFامعات الفرنكوفونية حاد اجلاّت
حاضر يف أكثر من جامعة، وشارك بأحباث علمية يف أكثر من ثالثني مؤمتًرا. العامل. 

يات النهوض بالترمجة يف العامل العربـي حتّدآخرها:  عّدة فاتمؤّل له تصدر
 (.8107)ترمجات معاين القرآن الكرمي و ،(8102)

 رابانتصار 

كية ومديرة ريحدة األمأستاذة بكّلية القانون يف جامعة هارفرد بالواليات املّت
سة ها أستاذة التاريخ ملحقة مبؤّسملشروع الدراسات القانونية اإلسالمية. كما أّن

رادكليف للدراسات العليا باجلامعة نفسها. حاصلة على الدكتوراه من جامعة 
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مفهوم الشّك يف الفقه اجلنائي ل. من كتبها برنستون وشهادة احلقوق من جامعة يا
 .(8108) اإلسالمي

 زين محّمدإبراهيم 
أستاذ الدراسات اإلسالمية ومقارنة األديان يف كّلية الدراسات اإلسالمية 

خليفة يف دولة قطر. وقد شغل يف السابق منصبـي عميد كّلية  جبامعة محد بن
العاملي للفكر واحلضارة اإلسالمية  معارف الوحي والعلوم اإلنسانية وعميد املعهد

ماليزيا مبدينة كواالملبور. له العديد من املقاالت  - يف اجلامعة اإلسالمية العاملية
 .السلطة يف فكر املسلمنيعنوان ب 0924ل عام كتابه األّو نشرومراجعات الكتب. 

 سعاد الحكيم

ت على الدكتوراه أستاذة علم التصّوف بكّلية اآلداب باجلامعة اللبنانية. حصل
عميدة املعهد العايل . شغلت منصب 0977يس يوسف سنة من جامعة القّد

يف اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية والتربوية والفنون يف اجلامعة  هللدكتورا
املعجم هلا جمموعة كتب يف التصّوف منها:  .8101و 8117اللبنانية بني األعوام 

)البن عربـي،  اإلسرا إىل املقام األسرىو؛ مةالصويف/احلكمة يف حدود الكل
إحياء و عند ابن عربـي؛ نظرية احلّبو؛ ابن عربـي ومولد لغة جديدةوحتقيق(؛ 

إحياء )كتابة معاصرة ملوسوعة الغزايل:  علوم الدين يف القرن الواحد والعشرين
 اإلصالح الديين بني األصالة"أحباث عديدة منها: عالوًة على (. علوم الدين

حنو نظرية يف اجلمال و"؛ "اإلسالمي وأزمة اإلنسان املعاصر النّصو"؛ "واملعاصرة
 ."عند الصوفية

 

 





 
 

 


