
 

 

 قراءة في كتاب

 منهج البحث االجتماعي بين الوضعية والمعيارية

 تأليف: محمد محمد امزيان

  يلودعسء حممود 
 

هذا الكتاب يف أصله، دراسة قدمها الباحث لنيل درجة الدكتوراه من قسم الفلسفة 
م، وقام املعهد العاملي 1987ه/1408اإلسالمية بكلية دار العلوم جبامعة القاهرة سنة 

م، ضمن سلسلة الرسائل 1991للفكر اإلسالمي بتقدميه للمثقف العريب املسلم يف عام 
 اجلامعية. 

 ،ؤلف للمساجلة القائمة بني املنهجني املتقابلني يف العلوم االجتماعيةيعرض امل
الوضعي واملعياري. ويقدم قراءة انقدة لكل منهما، يف ضوء أصول النشأة التارخيية الغربية، 
مث ينقضهما مبحاكمتهما إىل أسسهما األيديولوجية واملنهجية. وال يقف نقده عند من 

يني ، بل هو يطال كذلك، ممثليهما يف الوطن العريب، ميثل هذين املنهجني من الغرب
 متسائال عن إمكانية إجياد بديل منهجي هلما يف العامل العريب اإلسالمي. 

ألي جهد يعرض مشروع علم  ،وهو ال يكتفي ابلنقد والتساؤل، بل جنده مؤيدا  
ذا املطلب اجتماع إسالمي بديل، مقدما  الدالالت املنهجية اليت تؤيد هذا التوجه. وه

كان ابعثا  مهما  يف أتكيده على أمهية مراعاة الضوابط   ،املنهجي الذي ينادي به الباحث
املنهجية يف البحث االجتماعي ألسلمة العلوم االجتماعية، ومن مث حنو صياغة منهجية 

 لدراسة الرتاث االجتماعي يف اإلسالم.
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تثري لدى مثقفينا أسئلة معرفية  ولعل هذه املقدمة املختصرة اليت بدأان هبا مراجعتنا،
حول عالقتنا ابآلخر واإلفادة من معارفه، وما هي الضوابط اليت حتكم هذه  ،مهمة

إسالمي  ،تقدم أمنوذجا مهما  جلهد عريب ،العالقة. ومن هنا جند أن دراسة الباحث
 ضمن ضوابط منهجية مدروسة.   ،املرجعية والتوجه، ومنفتح على اآلخر الغريب

، "نقائص وسلبيات امليثودولوجيا الوضعية،" البس  األ لتاب أربعة أبواب: يضم الك
اليت يعين هبا الباحث: "جمموع املقوالت املنهجية املتبعة يف الدراسات االجتماعية 
الوضعية، سواء يف العامل الغريب أو الشرقي؛ إذ تتفق هذه املقوالت، رغم االختالفات 

وتبين األسلوب  .رة النظرة املادية للعامل واإلنسان واحلياةاجلزئية القائمة بينها، على ضرو 
احلسي، الذي يراد به إقصاء كل أسلوب معريف آخر، يعتمد الدين مصدرا  معرفيا  يف 

وهبذا املنحى الذي يسلكه الباحث، جنده يتخذ موقفا  حكميا   1احلقل السوسيولوجي."
وضعية الغربية يف العلوم االجتماعية. أوليا ، يف حديثه املستفيض عن نقائص املنهجية ال

وهو عندما يركز على السياق التارخيي هلذه املناهج، ومصادرها ونشأهتا التارخيية يف 
 -1798( وأوجيست كونت )1825 -1760الغرب، على يد سان سيمون )

(، يؤكد أن هذه النشأة، مل تكن إال  1917 – 1858( مث أخريا  إميل دوركامي )1857
يؤكد أيضا  أن هذه و  ،اق اترخيي متناسب مع أزمات املرحلة، ومرتبط أبسباهباوليدة سي

النشأة، جاءت بديال  عن املنهج الالهويت ومتناقضة مع الدين. وهو جيد أن هذا املنحى 
املنهجي، الذي اختذته امليثودولوجيا الوضعية، جيعلها "تقع يف كثري من السلبيات اليت 

اليت جعلت علماء االجتماع  2ة كافية من العلمية واملوضوعية،"حتول بينها وبني بلوغ درج
 3الحقا "َكَهَنَة الدين اجلديد."

الباحث من خالل عرض سلبيات هذه املنهجية الوضعية، إىل ضبط هذه ويهدف 
 

 .29، 19، مرجع سابق، صمل ج البحف االجتمسعي بني الوضعية  انعيس يةامزاين، حممد حممد امزاين.  1
عــرض هلــا الباحــث يف تناولــه لكــل مــن هــذه املنــاهج واإلصــاابت  انظــر كــذلك أمثلــة تفصــيلية 29املرجـع الســابق، ص  2

  .55، ص49، ص47املنهجية اليت أصيبت هبا. انظر مثال ص
 .61املرجع السابق،، ص 3
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السلبيات والنقائص، لإلفادة منها يف أية دراسة إنسانية واجتماعية مرتقبة. وهو مع ذلك 
فهي قد "حققت كثريا  من املنجزات،  4السوسيولوجيا الوضعية، يسجل اعرتافا  بفضل

وهو على الرغم من ذلك، يؤكد  5وعم قت معرفة اإلنسان األورويب يف كثري من اجملاالت."
أن دراسته ال حتفل بتعداد إجيابيات هذه املنهجية الوضعية، كما أنه ال يهدف إىل 

اإلسالمي ُنكب بسلبياهتا يف دراساته تسجيل منجزاهتا، ألنه جيد أن العامل العريب و 
وهو  6االجتماعية، فعلم االجتماع يف بالدان، يف نظر الباحث، ليس إال  وليد االستعمار.

"النتائج اليت  وفق املنهج التحليلي ،ثبتُّ عندما ميضي بنا يف قراءته للمناهج الغربية، ي
يزيقية، اليت ال تقل خطرا  عن انتهت إليها الوضعية، وأهنا ظلت غارقة يف التأمالت امليتاف

وهذه النتيجة اليت وصل إليها الباحث، تنسجم مع  7الفكر الالهويت الذي حاربته."
اليت قدمها منتقدو املناهج الوضعية يف الغرب نفسه، ويضرب الباحث  ،النتائج السابقة

فسها مثاال  على ذلك من خالل كارل ماهنامي؛ إذ يقول: "إن الفلسفة الوضعية ألزمت ن
أبحكام ميتافيزيقية وأنطولوجية، ابلرغم من ادعائها أبهنا تقف موقفا  معارضا  ضد 
التحيزات واملزاعم امليتافيزيقية. ولعل إمياهنا ابلتقدم وواقعيتها الساذجة يف حاالت خاصة 

 8أمثلة على تلك األحكام األنطولوجية."
ماع، ال يقف عند منهج  وعندما يتحدث الباحث عن املناهج الغربية يف علم االجت 

خطاب واحد يف التوجه الغريب للعلمانية، فهو ينتقد النظامني االشرتاكي والرأْسايل، فضال   
عن انتقاده النظرايت األخرى يف علم االجتماع مثل؛ نظرية االنتقاء الطبيعي، ونظرية  

كما أنه جيعلنا   مورجان يف الوراثة، والنظرية املاركسية، والنظرية التطورية وغريها الكثري. 
مبدية نقائصها املنهجية، أو تتجاوزها   ،نتلمس التناقضات بينها، فكل منها تنقض األخرى 

 
 .61املرجع السابق،، ص 4
 .29املرجع السابق،، ص 5
 .30املرجع السابق،، ص 6
 .77املرجع السابق،، ص 7
 .80ص ،املرجع السابق، 8
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ولعل أسباب صراع هذه املناهج، كما يلخصها لنا   9مضيفة هلا لتعلن التفوق عليها.
الباحث، تتمحور حول انعدام إطار مرجعي موحد، واالقتصار على التفسري األحادي،  

 ذهيب.والتضخم امل
برز الباحث النقيصة الكربى لعلم االجتماع الغريب، وهي ماثلة ُّ ويف ضوء ذلك ي

عطى النظري ملنتج علم 
ُ
يف خضوعه خلدمة األهداف االستعمارية. ويشكل هذا امل

االجتماع، خطااب  يوظف يف خدمة األهداف االستعمارية. وهبذا نستطيع القول: "إن 
عقبات اليت تعرتض طريق علم االجتماع، ومن أخطر من أخطر ال ةاألهداف األيديولوجي

السلبيات اليت حتول بينه وبني أداء مهمته العلمية، وحتوله إىل أداة لتحقيق غاايت 
وهذا يعين أن علم االجتماع غدا أداة  10خمصوصة، وخدمة أهداف حمددة سلفا."

ية ال بد هلا من خطاٍب يرافق الغزو العسكري، فالسيف ال بد له من فكر يسوقه، والبندق
تفقده خصوصيته   ،أيديولوجيا توجهها، وهبذا تبدو اللغة العلمية هلذا اخلطاب، لغة  متحي زة

العلمية املوضوعية، وجتعله أداة أيديولوجية ال نثق بنتائجها، وال نستشعر نزاهتها يف 
عن الكشف عن احلقيقة، فضال عن الركون إليها وسيلة علمية. واحلال كما نقل الباحث 

ألن تورين قوله: "إن علم االجتماع لن يفرض نفسه إال  عندما يضمحل صوت 
 11األيديولوجيا السائدة، وفيما عدا ذلك يظل مضايقا  ومنفيا ."

، فيتحدث فيه الباحث عن "متثيل املدارس االجتماعية يف الوطن البس  الثسينأما 
ارس الوضعية الغربية على التيار العريب واإلسالمي والبديل املنهجي"، وأبرز فيه أثر املد 

العلماين يف العامل العريب "واألسس اليت يقدمها إلعطاء تربير مشروع القتناعاته الوضعية 
والعلمانية، وأتكيد مشروعية التصورات واملنطلقات املادية جتاه القضااي اإلنسانية، 

اكاة التيار العلماين يف حم ،كما أظهر الباحث هذا األثر جليا    12واملشكالت االجتماعية."
 

 .129-115ابق،، صاملرجع الس 9
 .129املرجع السابق،، ص 10
 .130املرجع السابق،، ص 11
 .21املرجع السابق،، ص 12
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العريب لنظريه الغريب، يف مناوأة كل ما يتصل ابلدين. ويرى الباحث أن التيار العلماين 
العريب يغفل، يف هذه احملاكاة، ما يتصل ابلتحول التارخيي الثقايف لنشأة هذه املناهج 

فض كل ما الوضعية يف الغرب، اليت تشكلت فيها العقدة االنفصالية بني العلم والدين، ور 
هو ميتافيزيقي، فهما يف التجربة الغربية ويف سياق الغرب التارخيي، ضدان ال جيتمعان. 
وهذه العقدة بني العلم والدين، كانت نتيجة الضطهاد الكنيسة لألسلوب العلمي يف 

، إىل جانب التحالف بني 13التفكري، وسيطرة "قوالب التفكري األرسطي الصوري"
الهويت. ويغفل التيار العلماين العريب أن تقويض ذلك النظام النظامني اإلقطاعي وال

لصاحل العلم "بدخول البحث التجرييب من العامل اإلسالمي إىل  ّ  الالهويت، كان ممكنا
 سان سيمون.  العامل  شهادة ينقلها الباحث عنوهي    14العامل األورويب،"

لمانيون، وبنيَّ كيف وقد عرض الباحث حتليال  عميقا  لتلك األسس اليت اعتمدها الع
عكست بدورها أتثريا  سلبيا  على دراسة الرتاث السوسيولوجي يف الوطن العريب 
واإلسالمي، بكل ما ْحلت من اجيابيات وسلبيات واختالفات، وهي تكرار للنظرايت 
االجتماعية الغربية املختلفة. وهذا التأثري السليب مل يتكون َعَرضا  أو صدفة، بل هو يف 

انشئ عن التبعية املذهبية لعلم االجتماع الوضعي، وفرض تساؤال نقداي  ،لباحثحتليل ا
مهما  يف جدوى هذه التبعية، بعد أن متخضت آاثرها السلبية، وظهرت احلاجة املتزايدة 

 ملناهج اجتماعية بديلة لتلك الوضعية، اليت ينبغي أن تكون أصيلة املنشأ واالنتماء.
يف قراءة -هذه اجلهود يف اجتاهني. وهذان االجتاهان  وإلجياد هذا البديل متحورت  

متعارضان مبدئيا  ومنهجيا ، ومها متمثالن يف كل من: االجتاه القومي الذي -الباحث
ينادي بعلم اجتماع عريب، ويعلن أنه "ينطلق من "خصائصنا القومية ويعاجل قضاايان، 

علم االجتماع ي ينادي بواالجتاه اإلسالمي، الذ 15ويهتم مبشكالت الوطن العريب"،
الذي متتد جذوره العقدية يف األساس التشكيلي لألمة على مدى قرون.  ،اإلسالمي

 
 .34املرجع السابق،، ص 13
 .37املرجع السابق،، ص 14
 .21املرجع السابق،، ص 15
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   16ويعرض نفسه "إطارا  أيديولوجيا  عقائداي  يف مقابل األيديولوجيتني الرأْسالية واملاركسية."
دم وجيد الباحث أن العودة إىل الذات العربية، بوصفها مرجعية يلتزم هبا، قد تص

الداعي إليها؛ إذ إهنا يف هناية األمر ذوات متعددة، تشكلت من "موروث هائل عن 
الرتاكمات والرواسب... اليت تكونت روافدها من ثقافات وعادات متباينة. والدعوة إىل 
الذات العربية ابلشكل الذي انتهت إليه يف العصر احلايل، هي عودة إىل ذوات خمتلفة 

العقائدية، اليت انتهت إليها القومية العربية، واليت جعلت منها ومتعددة حبسب اخللفيات 
هذا املأخذ اجلوهري قد  17قطاعات أيديولوجية متعارضة ومتأرجحة بني اليمني واليسار."

 -أية قومية -يضاف إليه، كما يرى الباحث، تساؤل "يتمركز عما إذا كانت القومية
، تقوم يف مقابل النظرايت األخرى، وختالفها يف نظرية متكاملة منهجيا  وفكراي  وأيديولوجيا  

املنطلقات املنهجية والفكرية واأليديولوجية، وتؤسس حتليلها االجتماعي على ميثودولوجيا 
 18مستقلة."

واحلقيقة، أن النقد املركزي الذي يوجهه الباحث للقراءة االجتماعية للرتاث العريب،   
ي خلَّفه العلماء اإلسالميون، الذين مل تكن هلم ينصبُّ على "اإلنتاج الفكري واألديب الذ 

الذي  ،وأية قراءة متأملة فيما بعد العصر اإلسالمي 19صلة ابلقومية ابملعىن املعاصر."
جيب أن يـُنَـقَّب عنها "يف جمموع الثقافات اليت استوردهتا القومية اليت  ،عاشته األمة العربية

ريب، تلك الثقافة املضادة اليت فرضوها على هذا تقوِ ض الثقافة اإلسالمية داخل اجملتمع الع
وإىل جانب هذا كله، تربز  20اجملتمع، مبعزل عن قيمه وتراثه الفكري وثقافته الدينية."

قضية ال خَتأَفى أمهيُتها، وهي أن "القومية نزعة عرقية، وليست اجتاها  مذهبيا  أو نظرية 
هوما  عرقيا  بديال  منهجيا  حيل حمل متكاملة... ومن الصعب أن تقوم القومية بوصفها مف

 
 .212املرجع السابق،، ص 16
 .213املرجع السابق،، ص 17
 .214املرحع السابق، ص 18
 .218املرجع السابق،، ص 19
 .218رجع السابق،، صامل 20
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 21النظرايت العاملية."
أن الذي يعطي لعلم االجتماع  -ومع إصرار-مث ميضي الباحث قائال : "إننا نؤكد 

العريب أصالته فعال ، ال يكمن يف حبسه داخل احلدود اجلغرافية العربية، وإاثرة القضااي 
ي لألمة العربية فقط. وال يكمن يف إجراء الرتاثية والثقافية املتعلقة ابلتاريخ احلضار 

املفاضالت بني مناهج الشرق والغرب، واختيار منوذج دون آخر حسب ما متليه 
األهداف القومية. إن الذي يضمن أصالة قيام علم اجتماع عريب فعال ، هو مدى ارتباطه 

ن قدرته على بوعائه احلضاري، ومدى حضور اخللفية العقائدية اليت ينتمي إليها، فضال  ع
جتسيد أصالته، اليت مبقدورها مواجهة الزيف العقائدي الذي متارسه النظرايت الوضعية، 
وإخراجه من ضيق القيود اخلارجية والعرقية، ليتجاوز القضااي العربية فكرا  وترااث  وواقعا ، 

 تكون حاضرة على كل مستوايت التحليل، سواء ،ويصبح منظورا  شامال  ورؤية  منهجية  
نسانية عامة إتعلق األمر بقضااي الوطن العريب، أو بثقافته وتراثه االجتماعي، أو بقضااي 

 تتجاوز هذه احلدود وهذه الثقافة.  
إن هذه املهمة الصعبة، هي اليت ينتظر أن يقوم هبا علم االجتماع اإلسالمي، بوصفه 

ر العقل العريب الضيق بديال  منهجيا . فإذا كانت القومية، قد أفلست يف دعوهتا إىل حضو 
على املستوى النظري واملنهجي واجلغرايف، فإننا ندعو إىل حضور العقل اإلسالمي بتصوره 

وجيد الباحث أن الذي سوغ  22املتكامل، واملمتد إىل كل القطاعات اإلنسانية والثقافية.
مقررات هلذه النتيجة السلبية، اليت يقاسي ُمر ها دعاُة اخليار القومي، هو "الرضوخ لل

العلمانية اليت متلي على االجتاه القومي تصوراته، ابإلضافة إىل التعصب ضد اإلسالم 
 23ومذهبيته."

هذا املوقف املنهجي املفصلي، من البديل القومي، الذي يقف عنده الباحث يف   
إلجياد علم اجتماع إسالمي.  ،خطابه، يظل مهيمنا  يف مناقشته للجهود الدؤوبة السابقة
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وحه إىل علم اجتماع إسالمي، الَ يسُقط اتبعا  للنظرايت الغربية من جانب، أو فهو بطم
ُيسَلب خدمة  أليديولوجيات شرقية أو غربية متليها مصاحل هذا القطر أو ذاك. لذلك 

وجهات النظر الداعية إىل أسلمة العلوم االجتماعية بعني النقد حتليال   جنده يتناول
 على مستوى العمق والتحليل، وعلى مستوى وضوح الرؤية وتقييما ؛ إذ جيد فيها تفاوات  

الفهم الذي حيمله الباحث ملعىن أسلمة العلوم االجتماعية من حيث  أووالتصور، 
وقصدها إىل  ،املفهوم. وهو عندما يتناوهلا مجيعا ، ال يشك "يف إخالص هذه اجلهود

كنَّ ذلك ال يعين أن أتصيل منهج إسالمي متميز يف تناول القضااي االجتماعية. ول
جهودها جاءت موفقة يف حتقيق هذه األهداف، وذلك ألسباب موضوعية؛ إذ إن هذه 
األحباث قام هبا أساتذة متخصصون، ولكنهم وقعوا حتت أتثري املدارس االجتماعية 
الوضعية، ومل تكن هلم رؤية واضحة، فجاءت حماوالهتم تتسم بنوع من التلفيق. على أن 

ن هذه البحوث، تشعر فيها وضوح الرؤية وحتررها من التبعية املذهبية، البعض اآلخر م
ولكنها تعطي فهما  خاصا  ملعىن أسلمة العلوم االجتماعية، حيث تربطه ابملشكالت 

 املرتبطة ابلرتاث والثقافة واحمليط اإلسالمي.
ة، الذي غري أنَّ طائفة من املؤلفني أدركوا املعىن احلقيقي ألسلمة العلوم االجتماعي

يتمثل يف ضرورة حضور العقل اإلسالمي، يف التحليل والتفسري وإخضاع األفكار 
االجتماعية للمذهبية اإلسالمية، وجعل اخللفية العقائدية اإلسالمية، حاضرة يف طرح 
القضااي االجتماعية، سواء تعلق األمر بقضااي الرتاث العريب اإلسالمي، أو مبشكالت 

مي، أو بقضااي إنسانية عامة. وعلى هذا األساس، ميكن أن منيز اجملتمع العريب اإلسال
على العموم بني وجهتني من النظر يف أسلمة العلوم االجتماعية: األوىل تقوم على أساس 
موضوعي؛ أي ربط أسلمة العلوم االجتماعية ابملواضيع املتصلة ابإلسالم ترااث  وواقعا  

عقائدي؛ أي ربط أسلمة العلوم االجتماعية وفكرا ، والثانية تقوم على أساس منهجي 
    24ابلعقائدية اإلسالمية."
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والباحث يرى أن البحوث اليت تبنَّت وجهة النظر القائمة على األساس املوضوعي،   
أصيبت منهجيا  لتأثرها ابلنظرايت الغربية كالفرنسية وغريها، حىت بعد إدراك القائمني على 

النظرايت، إىل جانب حصر بعض هذه الدراسات هذه البحوث لنقاط الضعف يف تلك 
فهمها ألسلمة العلوم االجتماعية "بقضااي تتصل ابلبيئة اإلسالمية وتغيب فيه )أي يف 

أي غياب املنطلق  25هذا الفهم( الرؤية املذهبية واخللفية اإلسالمية يف التحليل؛"
ملقررات املذهبية  العقائدي. وهذا بدوره يؤدي، يف رؤية الباحث، إىل "نتائج متناقضة

  26يف الوقت الذي تقع فيه الدراسة داخل علم االجتماع اإلسالمي."  ،اإلسالمية
وميضي الباحث يف قراءته للجهود الكثرية واملتنوعة لوجهة النظر الوضعية، مؤكدا  

الذي جيد فيه الباحث احلماية من منـزلقات التبعية املنهجية، ألنه   ،على املنطلق اإلسالمي
ته الذي سيمك ن من إجياد علم اجتماع إسالمي، يشكل بديال  متكامال  ومناقضا  هو ذا

قواي  للنظرايت الوضعية الغربية املنشأ يف عصران احلاضر. لذلك جند الباحث يبارك اجلهود 
اليت تتجه حنو تبين املنحى العقدي، اليت يرى فيها انسجاما  اتما  مع مسرية إسالمية العلوم 

ويعرب عن ذلك بقوله: إهنا "حماولة موفقة يف طريق أسلمة العلوم االجتماعية، االجتماعية، 
وأتسيس منهج إسالمي، يستجيب ملقررات العقيدة والتصورات، اليت تفرضها املذهبية 

 ،الدكتور علي بشارات ،وميثل هلذا اجلانب 27اإلسالمية يف فهم قضااي اإلنسان واجملتمع."
جهودهم مجعية علماء  نتجتأف ،ور إْساعيل راجي الفاروقيوالدكت ،والدكتور علي شريعيت

االجتماع املسلمني. إال أن هذه اجلهود اليت تعتمد حضور عقيدة التوحيد يف العلوم 
اإلنسانية، حمفوفة مبضايقات العلمانيني؛ إذ يرون أنفسهم أوصياء على الفكر اإلسالمي. 

انطالقة هذا االجتاه، فالعلمانية ال تزال َولَعلَّ هذا احلصار يُعد  أقوى العوائق يف وجه 
مسيطرة على توجيه املراكز العلمية املتخصصة، وتوجيه الدراسات اجلامعية يف العامل 

 28اإلسالمي، وتوجيه النشاط الثقايف على كل املستوايت."
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ولعل مما يؤكد غياب الوعي يف األمة اإلسالمية، جتاه هذا اخلطر الذي يهيمن عليها، 
على أيدي العلمانيني "أن أول معهد عايل متخصص يهتم برعاية الفكر والثقافة والقائم 

اإلسالمية، نشأ خارج احلدود اجلغرافية للعامل العريب واإلسالمي، وهو املعهد العاملي للفكر 
اإلسالمي أبمريكا، الذي أنشأه مفكرون إسالميون وأساتذة جامعيون يف اجلامعات 

بشكل منظم وموسع كما تعرب عن ، لقضااي الفكر اإلسالميالغربية، وأول معهد يتعرض 
والباحث يضع نفسه مع أصحاب هذا التوجه األخري  29"وأهدافه. ذلك غاايت املعهد

 .يف أسلمة العلوم االجتماعية
من كتابه، يقدم "جمموعة ضوابط تقوم بديال  منهجيا  عن   البس  الثسلف وهو يف   

بط إىل "إجياد نوع من االنسجام الداخلي بني  وهتدف هذه الضوا  30املنهج الوضعي."
النظرية االجتماعية، والنظرية اإلسالمية، حىت أتيت هذه النظرية موافقة لألصول اإلسالمية  

اليت ميكن أن يقع فيها الباحث   ،يف خطها العام، ونتحاشى بذلك املفارقات املنهجية 
وهذه النظرايت   31ته اإلسالمية."املسلم للتعارض املوجود بني النظرايت االجتماعية وعقيد 

يعين أنه   مما كما يرى الباحث، ال ينبغي جتاوزها، إال أنه ال بد من احلذر يف التعامل معها،
ال ينبغي علينا أن نلتزم بكل املقررات اليت انتهت إليها. فهو سيتعامل معها كما يتعامل مع  

 32أي "تراث فكري فيه الكثري من السلبيات واالجيابيات."
يتحدث الباحث عن هذه الضوابط قائال  أبهنا "ليست سوى جمموعة من املؤشرات و 

أو املعامل اليت استخلصتها من السلبيات والنقائص امليثودولوجية الوضعية، فهي يف 
جمموعها تتلخص يف ضرورة النظرة الواعية حىت ال يقع الباحث املسلم يف هذه السلبيات 

ن احللقة املفرغة اليت ظل يدور فيها الباحث والنقائص، وحىت يستطيع اخلروج م

 
 .242املرجع السابق،، ص 29
 .244املرجع السابق، ص 30
 .247املرجع السابق، ص 31
 .247املرجع السابق، ص 32

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 

ويرى  33االجتماعي يف عاملنا اإلسالمي، اللتزامه ابلقوالب الشكلية للنظرايت الوضعية."
الباحث ضرورة إعادة حتديد مفهوم العلمية، من حيث كونه ضابطا  أوليا  هلذه املهمة، 

يف التخلص من كل تفكري  مذكرا  أبن النظرة اليت وجهت ملفهوم العلمية، كانت "تكمن
بوصفه تفكريا  الهوتيا  أسطوراي  مناقضا  للنظام العلمي. وبذلك وضعت العلوم اإلنسانية 

بوصفه طريقا  وحيدا   ،رض عليها النموذج الطبيعيُّ أمام اخليار الصعب، حبيث ف
لتحقيق علميتها، وكل خروج على هذا الطريق يفقدها مصداقيتها العلمية. وبذلك 

بوصفه طريقا   ،النـزعة العلمية من أسلوب يف البحث، إىل اعتقاد يف العلم التجرييبحتولت 
وحيدا  للمعرفة، يقوم بديال  للنظام الديين وينقض مفاهيمه... إن علماء االجتماع 
بسلوكهم هذا املسلك املتطرف، يفرتضون أن املوضوعات اليت يدرسوهنا، هلا طبيعة مادية، 

خيضعون جلربية القوانني االجتماعية اليت تقابل القوانني  ،ي اإلرادةويفرتضون أفرادا  عدمي
الطبيعية، ومن مث فهم يتوقعون أن يقيموا دراساهتم على التجربة وحدها، دون سواها من 

 34الوسائل املعرفية. لقد حتولت هذه الرؤية إىل قناعة مبدئية."
وم الطبيعية والعلوم ويرى الباحث أن هنالك فوارق موضوعية ومنهجية بني العل

اإلنسانية، ويؤكد أن هذا التمايز بني اجملالني "ال يعين ابلضرورة أن عدم إمكانية تطبيق  
 ،فالظواهر اإلنسانية 35النموذج الطبيعي يف العلوم اإلنسانية ينفي عنها صفة العلمية،"

 ختضع للمالحظة أو غريها من الوسائل التجريبية. ،ليست يف واقعها مظاهر حسية
واملذهبية اإلسالمية تتفق مع هذا التوجه، "إن املذهبية اإلسالمية تقرر أن احلقيقة العلمية 
ليست حكرا  على التجربة، وأن الوجود الواقعي ليس حكرا  على الوجود املادي، وأن التزام 
األسلوب العلمي يف دراسة الظواهر االجتماعية، ال يتحول ابلضرورة إىل االعتقاد يف 

ريقا  وحيدا  مشروعا  ورفض ما عداه. وهذا املنطق يقودان إىل نتيجة خمالفة ملا العلم ط 
انتهت إليه امليثودولوجيا الوضعية، وهي أنه ليس من الضروري أن يكون هناك نوع واحد 
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من العلم، وابلتايل فليس من الضروري أن نتحدث عن شكل واحد من أشكال 
   36العلمية."

لمعرفة العلمية ينقلنا إىل الضابط الثاين، وهو ضرورة هذا احلديث عن سبيل آخر ل  
اعتبار الوحي ضمن املصادر املعرفية لعلم االجتماع. وهذا يضع الدين يف الواجهة من 
جديد، مبعىن أن الدين يقدم "منهجا  كامال  ومتكامال  يسعى إىل تنظيم عالقات الناس 

أكيدة مع االجتاهات الوضعية   (مفاصلة)وهبذا جند الباحث يقدم    37".ضمن تصور متميز
والعلمانية، فعنده "أن العلمانية اليت استخدمت وسيلة أيديولوجية، شيء طارىء يف حياة 

ين." وهبذا يعود الوحي السماوي مصدرا  أساسيا   38اإلنسان، وأن األصل يف ذلك هو الدِ 
ين ابلعلم، يف ضمن املصادر املعرفية، "ومن مث وجب أن نعرض القضااي املتعلقة بعالقة ا لدِ 

ألن  39صورته العلمانية، يف شكل معاكس للشكل الذي تطرحه العلمانية والوضعية؛"
الوحي هو القادر على تصحيح أخطاء علم االجتماع، كما لديه القدرة "على إعطاء 
إجاابت حمددة لكثري من تلك القضااي االجتماعية، اليت كانت مثار جدل حاد بني 

كذلك يؤكد الباحث على أن "هناك نقطة أساسية ال بد   40املتباينة."املدارس االجتماعية 
من اإلشارة إليها، وتتعلق مبا يسمى ابلبحوث أو التجارب الرائدة. وهي نوع من 
التجارب يلجأ إليها الباحث ملعرفة اجيابيات أو سلبيات املشروع الذي سيكون حمط 

ثري من النتائج املرجوة من هذه التجربة، ابستطالع النتائج اليت سينتهي إليها. وك
التجارب، يكون الوحي حاْسا  فيها، ويغين عنها أو هو يستبعدها على اإلطالق، ألن 
احللول اليت تطرحها تكون معارضة لنصوص الوحي وخمالفة لتوجيهاته االجتماعية 

   41والرتبوية، وهي غالبا ما تكون موجهة من قبل العلمانيني."
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ي أساسيا  يف املعرفة االجتماعية، فال ميكن أن يتصور هذا وإذا كان اعتماد الوح  
االعتماد، مبنأى عن ضرورة التزام املذهبية اإلسالمية القائمة على التوحيد، "وهذا الضابط 
يشكل األساس االعتقادي واإلطار النظري واأليديولوجي الذي حيدد البحث االجتماعي 

ية اجلزئية، والذي تفسر يف إطاره كل القضااي ويوجهه، والذي تنتظم فيه الدراسات امليدان
االجتماعية، فهو يقابل اإلطار النظري واأليديولوجي والعقائدي لكل من النظريتني 

بديال  منهجيا  يقلب   ،االجتماعيتني: الرأْسالية واملاركسية، حبيث يُعد هذا الضابط ابلفعل
عد الذي تقدمه ُّ عدا  مغايرا  للبكل التصورات واآلراء حول اإلنسان واجملتمع، ويعطيها ب

وكذلك هو جينب الباحث املسلم  42بقية النظرايت والذي َيخذ شكال  إحلاداي  وماداي ."
ين، وبني املادي والروحاين، وبني التجربة واملشاهدة  الوقوَع يف االنفصام بني العلم والدِ 

يدة املسلم وشخصيته احلسية والوحي والغييب؛ مما حيقق حالة من االنسجام بني أصول عق
 احلضارية.

وهبذا فإن الباحث حيقق مطلبا  مهما  يف رؤيته االجتماعية، اليت تقوم على التوحيد. 
ولذا جنده يركز على حمورين: األول؛ إبراز األساس العقدي الذي تقوم عليه املذهبية 

أو التداويل يف اإلسالمية، اليت تتمحور حول التوحيد. والثاين؛ يركز على اجلانب التطبيقي 
النظرايت االجتماعية، مع ما يقابلها يف املذهبية اإلسالمية، مربزا  "الفوارق الداللية 

يف األنساق االجتماعية املختلفة. "فالدعوة إىل قيام املنهج اإلسالمي البديل  43العميقة"
ع يف العلوم االجتماعية، ال بد وأن تكون مؤسسة ابلشكل الذي جيعلها تنظر إىل جممو 

القضااي اليت تطرحها، وفق النسق الداخلي لإلسالم، وفلسفته يف الوجود، حىت ال تفقد 
خصائصها الذاتية، وتنقطع عن هويتها، وتذوب يف أنساق ومناهج أخرى تقف منها 

  44موقف النقيض."
املوقف األساسي الذي جند الباحث ينافح عنه، هو احلفاظ على األساس  إن
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اي االجتماعية، مع احملافظة على اهلوية الذاتية من التأثريات  العقدي يف معاجلة القضا
القدمية اجلديدة يف األوساط الثقافية املتقلبة واملتضادة. وهو إىل جانب هذا االحرتاز، 
يضع لنا ضابطا  رابعا  يف منظومته االجتماعية، وهو ماثل يف ضرورة التحرر من النـزعات 

، حىت ال تسقط املذهبية اإلسالمية صريعة على أعتاب الذاتية، والتوجيهات األيديولوجية
األهواء السياسية، كما حدث دوما للنظرايت الوضعية؛ ألهنا ابلتأكيد لن تستطيع أن 
حتقق املوضوعية العلمية النـزيهة؛ إذ هي منحازة دوما  إىل فئة. لذا يرى الباحث ضرورة 

وم اإلنسانية واالجتماعية، هي هذا الضابط الذي يؤكد "قضية  أساسية  وهي: أن العل
ابلفعل علوم مرتبطة ابإلنسان وتتأثر بقيم وأفكار وتوجيهات خاصة، وأن التخلص من 

فاملشكلة اليت ينبغي طرحها ليست  ،ومن مث  .هذه القيم واملؤثرات أمر متعذر ابلفعل
مشكلة التخلص من هذه املؤثرات؛ ألن ذلك يعين مسخ اإلنسان وجتريده من هويته، 

  45إمنا ينبغي أن نركز حديثنا حول هذه القيم واملؤثرات واملباديء، اليت توجه اإلنسان."و 
ويؤكد الباحث على أن التعارض بني األيديولوجية والعلمية ليس حتميا ، بل ميكن التجاوز 
إىل حالة من االنسجام. إال أن الباحث مل ميكن ا من الوقوف على كيفية حتقيق هذه 

جييب عنها الحقا  بقوله: "وليست هناك  ،مما يرتكنا يف حالة من التساؤل املوازنة بينهما،
أيديولوجيا إبمكاهنا أن ترتفع إىل هذا املستوى يف احلياد، غري املذهبية اإلسالمية، ابعتبار 
مصدرها اإلهلي الذي يرتفع عن املصاحل واألهواء البشرية، وَيخذ شرعيته مباشرة من 

ي يتميز ابلعدل، والذي ال تتفاضل فيه القيم واملعتقدات املصدر اإلهلي احلق، الذ 
إال وفق ابتعادها عن احلق أو اقرتاهبا من املذهبية اإلسالمية املستقلة  ،واألفكار

وهبذه الكيفية ال يسقط الباحث االجتماعي املسلم صريع نزعة ذاتية، أو  46واملتميزة."
ي، ألن العقيدة اليت حيملها رابنية، وهي يواجه تناقضا  بني أصوله العقدية والتزامه العلم

 ترفد كل التزام علمي وأخالقي ودون حتيز إىل فئة.
تشكل،  ،ويعد الباحث "املعيارية" ضابطا  خامسا ، مع كل ما حييط هبا من انتقادات
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ابعتقاده، اعرتاضات ملحة وأكيدة. "وهذا املوقف جيعل الدعوة إىل التزام علم االجتماع 
وذلك ألن  47ظرة املعيارية، بال شك، دعوة غريبة عن الذوق العام،"اإلسالمي ابلن

االعتقاد السائد عند الدارسني، أن علم االجتماع، ينبغي أن يكون علما  وصفيا  جمردا ، 
يبتعد عن امليول الذاتية وعن املعايري األخالقية، "وكل التزام قيمي يعد خروجا  عن املنهج 

غري أن الباحث، يؤكد أن دعوته إىل التزام النظرة   48تماع."العلمي، وخروجا  عن علم االج
املعيارية، ليس بدعا  من القول يف جمال العلوم االجتماعية، كما أنه يؤكد أن هذا املوقف 
الذي اختذه الرافضون هلذه النظرة قد انتقل إىل اجلامعات اإلسالمية، "ومن املؤسف أن 

اث االجتماعي الغريب فحسب، بل انتقل إىل هذا التقليد مل يقتصر على املقلدين للرت 
املنادين أبسلمة العلوم االجتماعية، الذين تبنوها ابحلماس نفسه، معتقدين أن ذلك كفيل 
أبن يرتفع أبساليب ومناهج التفكري االجتماعي اإلسالمي، من مستوى املواعظ إىل 

 -ار الوضعينيعلى غر -مستوى البحث الوصفي احملايد واجملرد، وهم بذلك يفرتضون 
 49وجود تناقض بني املستويني: مستوى الواقع ومستوى القيم والغاايت."

إذن، فالباحث يقدم االلتزام ابلنظرة املعيارية، بال نقائص منهجية تشوهبا، مفارقا    
بذلك التزام علماء االجتماع الغربيني، الذين أسسوا للنظرة الوضعية وسو قوا هلا. هذا 

فيه الباحث الغريب ينظر ابستعالء إىل القيم الغربية، وابستدانء لغريها االلتزام الذي كان 
من األمم والشعوب، وهذا بسبب متكن سيادة الغرب على املستويني، السياسي والتقين؛ 
مما جيعل الغريب بثقافته، ممثال  للعامل املتحضر واملتفوق، واآلخرين هم ما استوحش من 

االجتاه على علماء االجتماع الغربيني، يف تناوهلم  العامل اإلنساين. وقد سيطر هذا
للحضارات االجتماعية األخرى، مما يعين أن النظرة املعيارية، هبذه الكيفية، ستظل 

 منحازة للغرب فضال  عن البعد العرقي اإلثين العنصري. 
ويتساءل الباحث، بعد ذلك، عن دور علماء االجتماع يف تقدمي دور إصالحي يف   
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م، يف الوقت الذي ينادون فيه ابلتزام علم االجتماع مبهمته الوصفية االستطالعية، جمتمعاهت
دون السعي إىل إجناز مهمة إصالحية. ويؤكد الباحث أن هذا االلتزام مل يتحقق هلم، بل 

ثل ُّ على النقيض من ذلك، جند أن دوركامي يعلن أن مهمته إصالحية، إال أنه استبعد "امل
 50ثل العلمانية."ُّ امل  الدينية لتحل حملها

إال "أن العقلية اإلسالمية ال تقوم على النظرة املعيارية فحسب، بل تتالزم فيها 
النظراتن املعيارية والوصفية معا ، وهي نظرة ليس أمام العلمانيني سبيل إىل إنكارها، أو 
التقليل من قيمتها العلمية، وابلذات بعد أن قامت الدعوة إىل التزام التحليل 

سوسيولوجي ابلنظرة املعيارية والقيمية... اليت تشكل أحدث قناعات علماء ال
وهبذا يؤكد الباحث على أن دعوته إىل االلتزام املعياري، مرتبطة ابملنهج  51االجتماع."

الوصفي التقريري، فهو يقول: "يف الوقت الذي نعمل فيه على مترير قيمنا ومفاهيمنا 
نظرة املعيارية، َيخذ شرعيته وأصالته من املنهج القرآين نفسه. وتسويغ معايريان. فالتزامنا ابل

 52وهو املنهج الذي يؤكد على ضرورة جتاوز املستوى الوصفي إىل املستوى املعياري."
وهذا االجتاه وحده، يف رؤية الباحث، هو الذي ميكننا من مراجعة احملاوالت السابقة اليت 

 سعت إىل أسلمة العلوم االجتماعية.
ا يتطلب مراجعة ملفهوم املعيارية مبعناها الوضعي، الذي يقصد به: "النموذج وهذ   

وتقتضي هذه املراجعة أن ميتلك املفهوُم داللة  تتناسب مع  53املتخذ أساسا  للقياس."
أصول املذهبية اإلسالمية، اليت يتبناها الباحث، واليت تتالزم فيها الوضعية مع املعيارية يف 

مي. فهو يؤكد أن مفرق الطريق بني ما يتبناه من نظرة معيارية، علم االجتماع اإلسال
والنظرة الوضعية، يكمن "يف أن الوضعية تقف عند حد الوصف، ومن مث يكتسي 
السلوك االجتماعي السائد صبغة الشرعية. بينما يتجاوز الباحث املسلم مرحلة الوصف، 
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يها من انتمائه األيديولوجي أو إىل مرحلة التقومي، وطرح البديل، يف ضوء مقاييس يستق
املذهيب املستمدِ  من الوحي. وهذا التصور الذي نقدمه، نعتقد أنه متفق مع مبادىء 
الوحي ومقرراته، ومطابق حلديث القرآن عن الظواهر االجتماعية، حيث يتجاوز تقرير 

م احلقائق إىل تقييمها، وحتديد موقف حاسم منها، سواء أكان هذا املوقف سلبيا  أ
وهذا االلتزام األيديولوجي مع القرآن، يضمن بدوره التزام احلياد األخالقي يف  54".اجيابيا  

 التعامل مع الظاهرة االجتماعية.
إن امليثودولوجيا اإلسالمية، لن تعاين من اخللط بني النسيب واملطلق، أو الثابت 

سلوكنا االجتماعي. واملتغري. فضرورة حتديدها مجيعا ، يشكل الضابط السادس يف صياغة 
فاإلسالم على العكس من الوضعية، يقر بوجود ثوابت ال تقبل التبديل بوصفها قيمة،  

املسلم من الوقوع يف اخللط  انميحي، مهمني َمعأَلَمنيكالعقيدة واألخالق. والباحث يقدم 
ا، بني النسيب واملتغري يف األخالق: األول أصويل معياري، ويتعلق أبصول األخالق وقيمته

وهو عبارة عن املبادئ واألخالق العامة...كالصدق واإلحسان. "والثاين يتعلق ابجلانب 
مربيقية الوضعية، بوصفه واقعا  خضاعه للدراسة اإلإالسلوكي والتطبيقي، وهو الذي ميكن 

حيا  حركيا  ملحوظا  ميكن استقصاؤه وتتبعه، لكونه يعرب  عن تصرفات الناس وسلوكهم 
 55االجتماعي."

تمثل الضابط السابع يف ضرورة جتاوز التفسري األحادي، والتزام النظرة الشمولية يف وي
وهو ما أغفلته املدارس االجتماعية؛ إذ متحورت  وتفسريها، حتليل قضااي اإلنسان واجملتمع 

سقطاهتا يف حتييد نظرهتا إىل اإلنسان من جانب واحد، وأبحادية مفرطة، كالرتكيز على 
مهال العوامل األخرى، أو النظر يف آاثر العامل االقتصادي، إب ،دهالعامل البيئي وح

ونظرية الصراع يف توجيه األمناط االجتماعية، وتشكيلها، وغض الطرف عن العوامل 
 األخرى.

هبذه الضوابط السبعة، قد يتمكن علماء االجتماع املسلمون، من صياغة علم و   
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ْساعيل راجي الفاروقي، يصف فيها إدكتور اجتماع إسالمي. وخنتم هذه القراءة مبقولة لل
عمل الباحث املسلم يف العلوم االجتماعية؛ إذ يقول: "إن إضفاء الصبغة اإلسالمية على 
العلوم االجتماعية، ال بد وأن يبني العالقة بني الواقع املدروس بذلك اجلانب، أو اجلزء 

و العادة أو الناموس، فإن من النموذج اإلهلي املناسب له. وملا كان النموذج اإلهلي ه
الواقع ينبغي أن حيققه، وحتليل ما هو كائن، ينبغي أال يغيب عن نظره ما ينبغي أن 
يكون. وابإلضافة إىل ذلك، فإن النموذج اإلهلي ليس غائيا  فقط ومتمتعا  بشكل وجود 

نه نوع من إمنقطع الصلة ابلواقع، إنه واقعي، مبعىن أن هللا تعاىل قدر احتواء الواقع إايه، 
الوجود الفطري، غرسه هللا برْحته يف الطبيعة اإلنسانية، ويف الفرد اإلنساين، أو اجملموع، 
ويف األمة، بوصفها تيارا  مستمرا  للوجود، يستخرجه العمل املعنوي إىل حيز الفعل 

أن يكشف هذا النموذج  -إذا كان إسالميا  -والتاريخ. وهلذا فإن كل حتليل عملي حياول 
هلي املوجود ابلقوة يف الشؤون البشرية، وأن يربز ذلك اجلزء الفعلي منه، وذلك اجلزء اإل

 56املوجود ابلقوة، وأن يكشف عن عوامل حتقيق اكتمال عملية االحتواء أو فاعليتها."
وسعى املؤلف يف الباب الرابع إىل تقدمي تصور منهجي ينطلق من مقررات 

وهتدف تعاملنا مع الرتاث االجتماعي اإلسالمي، ومنطلقات املذهبية اإلسالمية خبصوص 
هذه احملاولة إىل حتديد بعض املعامل اليت ميكن أن يستعني هبا الباحث املسلم يف دراسة 

الذي خلفه العلماء املسلمون أو الذي أمثرته البيئة الثقافية اليت  ،الرتاث االجتماعي
 خلقت شروطها احلضارة اإلسالمية.

بيعة اجلهود العلمية اليت قام هبا الباحثون يف العامل اإلسالمي بقي أن نتساءل عن ط 
طيلة العقدين اللذين مضيا بعد إجناز حبث الدكتور حممد حممد امزاين، يف جمال العلوم 
االجتماعية، والقدر الذي حتقق من االقرتاب من تطوير املنهجية اإلسالمية يف البحث 

إذا كان الباحث نفسه قد مارسها يف حبوثه االجتماعي اليت دعا إليها املؤلف، وما 
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