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 أتصيل العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 تهي؟أما آن هلذه االزدواجية أن تن
 

   د. حممد بن نصر
 

 مقدمة
تشتت العقل اإلسالمي بني مرجعيات متعددة من املسائل اليت أرقت الكثري من املفكرين إن 
فإن  ،قرتحةحللول املمن حيث ا موابلرغم من تعدد األطروحات سواء من حيث تشخيص املسألة أ .املسلمني

كان ذلك قبل أن يصبح مطلب إصالح   والتعليمية.هناك قناعة مشرتكة حول ضرورة إصالح املناهج الرتبوية 
 الو  .بل ليس ابلضرورة أن تكون هذه القضااي حمور اهتمامه ،يتجاوز القضااي الرتبوية ياسياس التعليم مطلبا

ولكن ليس هناك اتفاق  ،يم يف تكوين عقل املسلم وشخصيتهأن ذلك يعود إىل أمهية الرتبية والتعل يف شك
فنجد من ينطلق من التفريق بني  ؛عن االختالف حول املنطلقات األساسية فضال ،حول طرق اإلصالح

والعلمانية  ،وتشرتك يف ذلك العلمانية املتدينة اليت متثلها املؤسسات الدينية التقليدية ،علوم الدنيا وعلوم الدين
 .الدينيةاليت تسمح بتدريس بعض املواد    -كما يروق للمسريي أن يصفها-  أو اجلزئية املتحررة

؛ ن الطالب من التحصيل العلمي املزدوجحبيث ميك ،وهناك من ينطلق من ضرورة اجلمع بني العلوم
يف ماليزاي  ولعل اجلامعة اإلسالمية العاملية .وتكوين يف العلوم اإلنسانية ،تكوين يف العلوم الشرعية جيمع بني

التكامل بني العلوم اليت تنتهجها هذه اجلامعة تتجه ابلرغم من أن فلسفة  ،يف هذا اجملال تعترب التجربة األبرز
يربط بينها خيط رفيع يتمثل يف التخصصات  ،عمليا حنو نوع من التعايش بني ختصصات شرعية وإنسانية

ملعرفية على مقدماته األصلية ع من هذه الفروع ا، مع حمافظة كل فر الفرعية املكملة للتخصصات األساسية
أن التكوين العلمي املزدوج خطوة متقدمة يف  ومن املؤكد ته يف اإلطار الوضعي.اليت قام عليها حني نشأ

 نفي أمهيةليس معىن ذلك . و ولكن ذلك يظل حمدود الفاعلية ،سبيل ترسيخ املنطلقات التوحيدية للعلم
 ،أن تكون هذه التخصصات مشرتكة يف املبادئ املؤسسة هلا من ذلك دفولكن اهل ،التخصصات الدقيقة

مستقلة يف موضوعاهتا ويف ، وأن تكون الغاايت والقيم األخالقية اليت يف ضوئها يتم توظيف نتائج العلمويف 
 أدواهتا املنهجية.

جهوده هي  شنطنن الفكرة األبرز اليت سخر هلا املعهد العاملي للفكر اإلسالمي بواأب القولميكن و 
سواء تعلقت بعامل الشهادة  ؛خمتلف املعارف العلمية أن تكون فكرة التوحيد احملور الذي تنطلق منه وتعود إليه

لكل تفكري  أن تكون منطلقا -يف تقديران-هذه الفكرة يف حد ذاهتا فكرة حمورية جيب و بعامل الغيب.  مأ
عليه فإن هذه الورقة ال هتتم ابلبحث بناء و  .فة توحيديةوابلتايل إنتاج معر  ،جدي يهدف إىل إصالح التفكري

 
 ،أستاذ ابملعهد الفرنسي للدراسات والعلوم اإلسالمية/ ابريس bilari@hotmail.com . 
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ث و ولكنها ستتوقف عند آلية أو آليات تطبيقها، فهناك العديد من البح ،ومصداقيتها النظريةيف مشروعيتها 
 اليت أسست هلذه الفكرة وقدمت مربراهتا العلمية.

ه التساؤل عن مدى دالتوحيد مر السؤال حول اآللية أو السياسة التعليمية اليت تتأسس على فكرة و 
ت دائم التساؤل حول غياب مقررات خاصة ابلوضعية يف اجلامعات لقد كنو جناعة الطرق املتبعة لتطبيقها. 

فبالرغم من  ؛جند الفلسفة الوضعية من حيث هي قاعدة للتفكري، حاضرة يف كل مقرر يف حني ،الغربية
طار واحد، فال خالف يف التصورات العامة حول ام للتفكري إن اإلطار العإاختالف املقارابت وزوااي النظر ف

حىت حركة النقد اليت عرفت حتت اسم ما بعد احلداثة  ون واإلنسان يف كل التخصصات العلمية،الوجود والك
 -بكل أنواعها-يف حني أن مناهج التعليم يف العامل اإلسالمي  مل خترج عن اإلطار العام للفلسفة الوضعية،

ذه املسالة، أتيت هذه أجل اإلسهام يف تعميق احلوار حول ه من. و ر الفلسفي املوحد هذا اإلطا تفتقد إىل
توقف عند جذور نسنحاول أوال أن و الورقة لتعيد النظر يف قضية أتصيل العلوم اإلنسانية واالجتماعية. 

وكيف مت إقصاؤها عن  ،ياليت تعمقت تدرجييا عرب التاريخ اإلسالم ،أو ابألحرى عند جذور غربتها ،انفصاهلا
 عها الطبيعي؟ما السبل لتعود فتحتل موقفمؤسساتنا العلمية.  

سننطلق من الفرضية اليت تقول أبن كل العلوم إذا كان منطلقها التوحيد وغايتها عبادة هللا فهي 
ليه إ شدتاإلنسان علم شريف  مالطبيعة أ مكان موضوعه كتاب هللا أأابلضرورة علوم شريفة، فالعلم سواء 

وما أظن أن العلم املطلوب هو علم - "طلبوا العلم ولو يف الصني: "اولذلك عندما قال النيب  ،الرحال
كان يتحدث عن العلم يف معناه   -من الناحية النظرية وإن كان ذلك ليس حماال ،يتعلق ابلكتاب والسنة

 ليه الرحال هو العلم املتعلقأن العلم الذي جيب أن تشد إ -وليس كل الظن إمث-بل إين أظن  ،الشامل
 الو  ،ام فقد فصل فيه الكتاب والسنة من أجل أن يرتىب عليه اإلنسان ابلطبيعة وابإلنسان، أما العلم ابألحك

وما نشهده من تكاثر لطلبة  .من أجل صرف العمر يف حتصيل احلاصل واستفراغ اجلهد يف اخلالفات الفرعية
وكذلك ترك الكثري من أصحاب االختصاصات األخرى  ،العلوم الشرعيةيطلق عليه عادة  املنتسبني ملا العلم
 -وهو حق أريد به ابطل- لينخرطوا يف املعركة الومهية املتعلقة إبعادة قراءة النص الديين ،ت ختصصهمجماال

بدل أن يبدع كل يف جماله يف ظل  ،حيث تومهت النخبة أن هنضة األمة أصبحت رهينة جتاوز هذه املسألة
البشرية يف  تواإلمكاانقات الذهنية ت املقلوبة اليت هدرت الطاوايدليل على األول هذا التكاثر القرآين، اهلدي

ة ال هناية هلا من لغري جماهلا، مىت كان اإلسالم عقبة أمام التقدم العمراين حىت يستوجب ذلك عقد سلس
قراطية احلقيقية حىت يصبح اإلسالم املؤمترات حول اإلسالم والتنمية؟ ومىت كان اإلسالم عقبة أمام الدمي

قالم يف إجياد حل له؟ وغرق املفكرون املسلمون يف مستنقع اجلدل النظري والدميقراطية إشكاال تتبارى األ
فأحبط بذلك العمل وصار الفعل  ،وتقليد الوافد يف األسئلة املثارة واألجوبة املقرتحة ،املتسم بتقليد املوروث
رين ولن يصبح العقل اإلسالمي مبدعا إذا ظل يبحث يف أسئلة اآلخ فاف. ضبال انفعاال والنظر جدال

ويتعقب أجوبتهم. وبنظرة سريعة يف اإلشكاليات اليت خنوض فيها يف عاملنا اإلسالمي جندها يف معظمها 
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صدى حلاجات اآلخرين؛ إما حاجات من سبقنا من األجيال يف زمن قوتنا، أو حاجات أقوام معاصرين لنا 
ليد واحدة، سواء أكان تقليدا إىل احملافظة على ضعفنا الذي هو من بني أسباب قوهتم، فنتائج التق يسعون

 للحاضر للغالب.  للماضي أم تقليدا
حيتاج أوال إىل  ،احلديث يف مسألة أتصيل العلوم اإلنسانية واالجتماعية يف ضوء املبادئ اإلسالميةو 

 وذلك يف ضوء تراثنا العلمي وأدبياتنا يف ،خريطة معارفنا املعاصرةإعادة النظر يف موقع العلوم اإلنسانية يف 
ابلرغم من أهنا مل  ،واجملتمع موقعها الطبيعي يف تراثنا اإلنسان حىت نفهم ملاذا مل جتد علوم  ،تصنيف العلوم

 ،طلقاتإىل إجياد فلسفة وغاية موحدة لكل العلوم، ووحدة يف املن تتلوث بعد بلوثة الوضعية، وحيتاج اثنيا
 وحدة يف الغاايت. وأيضا
 

 العلوماملسلمون ومسألة تصنيف  :  أوال
وإمنا يعكس معايري كل أمة يف النظر إىل أمهية كل علم  ،التصنيف ليس جمرد عملية ترتيب عشوائية

تعرفه من  أو ،ليس معىن ذلك أن كل ما عرفته أمة من األممو  .من العلوم، وابلتايل يعكس فلسفتها الرتبوية
ت معرفية خارجية، وليس ابلضرورة أن ما تكون هناك مؤثرا فكثريا ؛تصورات أصيلة ،لعلومرات لتصنيف اتصو 

 يعكس تصنيف معني واقع العلوم كما هو معاش يف مرحلة من املراحل التارخيية.
مر تصنيف العلوم عند املسلمني بثالث مراحل أساسية مل يكن منطلقها مجيعا التصورات وقد 
على مقاييس  - األغلب األعميف-بني املرحلة األوىل يف التصنيف اليت اعتمد فيها و ه األمة. العقدية هلذ
كانت هناك املرحلة اليت ميكن أن   ،على أسس وضعية واملرحلة الثالثة اليت أصبح التصنيف فيها قائما ،إغريقية

 جاءت أهناذلك إىل  عودقد يو . نعتربها أصيلة وإن كان أثرها يف إنتاج العلوم أقل بكثري من املرحلة األوىل
أو ألهنا أولت أتويالت  ،من الركود خيية بدأت تشهد فيها احلركة العلمية شيئاويف فرتة اتر  ،نسبيا متأخرة

ومع ذلك تركت لنا حماوالت نوعية من التفكري اإلسالمي اليت  ؛خاطئة فأدت إىل نتائج معاكسة ألهدافها
نعين و جية، بستمولو على فهم غاايهتا وأهدافها اإل لعام للتفكري قادراجاءت يف مرحلة مل يكن فيها النمط ا

الشيخ ابن حماولة و  ،اإلمام الشاطيب يف أصول الفقه ة، وحماولابن خلدون يف العمران والتاريخ حماولة بذلك
 تيميه يف األصول والعقائد.

 

 النموذج اإلغريقي.  1
ومن  .ممثلني هلذه املرحلة ،وخالن الوفاء ،اءن الصفوإخوا ،وابن سينا ،الفارايب :من اعتبار كلميكن 

العلوم إىل قسمني رئيسني:  حيث قسم أرسطو ؛النموذج املعتمد  عي أن يكون النموذج اإلغريقي هوالطبي
 ؛العلم اإلهلي والرايضيات والفيزايء أو الوجود احلسي علم نظري يتكون من امليتافيزيقا أوالقسم األول: 

علم عملي يضم طائفة من العلوم  أما القسم الثاين فهو .املعرفة يف ذاهتاوع من العلوم هو اهلدف من هذا النو 
تنظيم الوجود اإلنساين  يوالغاية من هذه العلوم ه ؛وعلم السياسة، وعلم الفن والشعر ،علم األخالق :منها
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ر مطابق لتصو  هذا التصنيفو فقد جعله آلة لكل العلوم.  ،أما املنطق .من حيث هو سلوك وممارسات
فبقدر ما تكون العلوم جمردة بقدر ما يكون شرفها  ؛م حينئذ لواقع العلو كذلك مطابق  ، و الوجود عند أرسطو

فهل يستقيم هذا املعيار مع العلوم اإلسالمية من حيث التصور ومن حيث  .مكانتها أعلىتكون أكرب و 
صفاء؟ لنتأمل فيما كتبه هؤالء الرواد يف تصنيف الواقع الذي كانت عليه يف زمن الفارايب وابن سينا وإخوان ال

 اجملال اإلسالمي.  العلوم يف
يف كتابه إحصاء العلوم: "قصدان يف هذا الكتاب أن حنصي العلوم ه( 339) يقول الفارايب

ومجل ما  ،وأجزاء كل ما له منها أجزاء ،ما يشتمل عليه كل واحد منها مجلةونعرف  ،لماعِ  لماعِ  ،املشهورة
 . الثاين يف علم املنطقو  .لسان وأجزائهوجنعله يف مخسة فصول: األول يف علم ال ،واحد من أجزائهيف كل 

 .وعلم احليل ،وعلم األثقال ،وعلم املوسيقى ،وعلم املناظر ،واهلندسة ،وهي العدد التعاليم:والثالث يف علوم 
ابلرغم من التعديالت الطفيفة اليت و  1.وعلم الكالم" ،ويف علم الفقه ،والرابع يف العلم الطبيعي وأجزائه

حيث إدراجه لعلم اللسان بوصفه علم آلة مثله مثل املنطق عند أرسطو، وإضافته لعلمي أدخلها الفارايب من 
مما مل  يءالفقه والكالم حيث عرف الفقه أبنه "الصناعة اليت هبا يقتدر اإلنسان على أن يستنبط تقدير ش

حيح ذلك وأن يتحرى تص ،ألشياء اليت صرح فيها ابلتحديد والتقديريصرح واضع الشريعة بتحديده عن ا
"صناعة يقتدر  :عرف علم الكالم أبنه؛ و على غرض واضع الشريعة ابمللة اليت شرعها يف األمة اليت هلا شرع"

؛ 2ل"هبا اإلنسان على نصرة اآلراء واألفعال احملدودة اليت صرح هبا واضع امللة وتزييف كل ما خالفها ابألقاوي
أن  عن فضال ،التفريق بني العلم النظري والعلم العملين الفارايب قد حافظ جوهراي على إابلرغم من ذلك فو 

فبدت وكأهنا متحاذية ال رابط بينها   ،هذا التصنيف جعل هذه العلوم فاقدة لفلسفة توحد مساراهتا املختلفة
 بني الفلسفة والقضاء.  ابلرغم من أن الفارايب قد مجع عمليا

 

األفالطونية فقد قسموا العلوم إىل ثالثة أقسام  أما إخوان الصفاء الذين استلهموا معيار تصنيفهم من
وعلم  ،وعلم النحو واللغة ،علم القراءة والكتابة :علوم اآلداب اليت تشتمل علىالقسم األول: منها  رئيسة:

وعلم  ،وعلم احلرف والصنائع  ،واحليل وعلم العزائم والكيمياء ،وعلم احلساب واملعامالت ،الشعر والعروض
 فهي ابألساس علوم مدنية. ؛وكل هذه العلوم وضعت لطلب املعاش .علم السري واألخبارو  ،احلرث والنسل

وعلم  ،وعلم الرواايت واألخبار ،وعلم التأويل ،علم التنزيل :العلوم الشرعية الوضعية وتشتمل على هو والثاين:
طب النفوس وإعدادها ووضعت هذه العلوم ل .وعلم أتويل املنامات ،واعظم املوعل ،الفقه والسنن واألحكام

العلوم الفلسفية احلقيقية هو والثالث:  ؟عداد النفس للدنيا واآلخرة معافلماذا ال تكون هذه العلوم إل لآلخرة.
صناعة   :ومنهاقيات  املنطو   .واملوسيقى  ،والنجوم  ،واهلندسة  ،الرايضيات ومنها العدد  أنواع:وتشتمل على أربعة  

علوم املبادئ اجلسمانية، والسماء والعامل  :الطبيعيات ومنهاو  .واملغالطة ،والربهان  ،واجلدل ،واخلطب ،الشعر
 

  الفارايب، أبو نصر. إحصاء العلوم، القاهرة: مكتبة األجنلو مصرية، 1968،  ص53. 1
  املصدر السابق، ص131. 2
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معرفة  :اإلهليات وهي مخسة أنواعو  .والبيطرة ،والطب ،والنبات ،والكون والفساد، وحوادث اجلو، واملعادن 
 ،ة اخلاصةوالسياس ،والسياسة العامة ،والسياسة املكية ،لنبويةوعلم السياسة ا ،وعلم الروحانيات ،الباري

 وهكذا حافظ إخوان الصفا بدورهم على اهليكلية العامة لإطار التصنيفي اإلغريقي.  .والسياسة الذاتية
رسالة بعنوان "رسالة يف أقسام العلوم العقلية " وقسم فيها   ه( 370) من انحيته كتب ابن سيناو 

ابملوجودات املستقلة يف وجودها عن وغايتها حصول اليقني  ؛قسم العلوم النظريةاألول:  :العلوم إىل قسمني
اإلنسان، وقسم العلوم العملية وغايتها تنظيم الفعل اإلنساين، فاألوىل علوم النظر والثانية علوم العمل. 

والعلم الطبيعي وهو  ،هاالعلم الرايضي وهو أوسطو تنقسم العلوم النظرية إىل العلم اإلهلي وهو أعالها، و 
 .وعلم السياسة املدنية ،وعلم تدبري املنزل ،علم األخالق :العملية وتنقسم إىل قسم العلوموالثاين: أسفلها. 

والبحث يف الفرق بني  ،وأحلق هبا ما يتعلق ابلنبوة والشريعة كالبحث يف حقيقة النبوة وحاجة اإلنسان إليها
كوت عن العلوم والدعاوى الباطلة. ويبدو أن ابن سينا كان مضطرا للس النبوة الصادقة اليت مصدرها هللا

وألنه صنف  األرسطية،ابهليكلية  متاما وذلك ألنه كان حمكوما ،الشرعية ابلرغم من علمه بوجودها يف الواقع 
 هذه الرسالة يف العلوم العقلية فقط.
  ، عة الناتج عن هذا التصنيفالشري لعلوم اإلقحاميواإلحلاق  ،أو االضطراري ،هذا التجاهل املقصود

ألنه كان  ،وقد جند بعض األعذار ألرسطو .عاما إنسانيا اس العلوم بوصفها اهتماماكان يدور حول أجن
ولكن من الصعب أن نفهم   .يتصور أن اليوانن هم وحدهم أهل العلم واملعرفة، فهم روح اإلنسانية وعقلها

اخلريطة العلمية ية ال يرون يف علومها أمهية تستحق الذكر. ولكن كيف أن مفكرين ينتمون إىل األمة اإلسالم
سواء  ؛ستكون جد خمتلفة مع نوع آخر من املفكرين املسلمني الذين طوروا معايري خمتلفة يف تصنيف العلوم

 من حيث األهداف اليت تسعى إليها.   من حيث األسس اليت قامت عليها أو
 
 سالميإمنوذج  أ.  2

ا بتصنيف العلوم على أسس املفكرين املسلمني الذين اهتمو  املثال ثالثة منسنأخذ على سبيل 
كيف أن هذا التصنيف األصيل قد مت اختزاله يف أشكال   وسنرى أيضا ،إسالمية مستمدة من القرآن والسنة

الشرعية ليتحول إىل جمرد اهتمام حمدود لل ما يطلق عليه العلوم  ،من املعرفة احنرفت به عن جماالته الواسعة
 يت وضعها كل من ابن الندمي وابن حزم وابن خلدون.ال  املصنفات  سنأخذو يف مفهومها الضيق.  

يف عصره على أسس  املعروفةالعلوم  ه( 438) يف كتابه املوسوم ابلفهرست رتب ابن الندمي 
الشرائع  العلوم املتعلقة ابللغات وكتب األول وجعلها يف عشر مقاالت جاءت على الشكل اآليت: ،جديدة

الشعر  والرابع  .اآلداب والسري واألنسابو األخبار  والثالث .والنحويني والنح والثاين .هوالقرآن الكرمي وعلوم
الفلسفة والعلوم  والسابع .الفقه والفقهاء واحلديث واحملدثني والسادس .الكالم واملتكلمني واخلامس .والشعراء
هبذا الرتتيب  و مائيني. أخبار الكي والعاشر .مقاالت الفرق والتاسع .ئماألمسار واخلرافات والعزا والثامن .القدمية
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كان ابن الندمي أقرب إىل التصور اإلسالمي وأكثر إملاما ابلعلوم اليت كانت سائدة يف عصره ابلرغم من أنه 
به أن ولكن ما جيب التنويه  .على سبيل املثال ال احلصر ؛تغافل عن ذكر العلوم السياسية والعلوم الطبية

 على بعض.دة متكاملة ينفتح بعضها العلوم أصبحت وح
فقد اعتمد يف "رسالة مراتب العلوم" على معيار احملمود واملذموم من  ه( 456) أما ابن حزم

قسم وضع فيه ما أمساه ابلعلوم الشرعية واليت ستتحول يف زمن  :فقسم الصنف احملمود إىل قسمني ؛العلم
علم و علم القرآن،  هي: لوم العلوم احملتكرة للمشروعية، وجعلها يف ستة عأفول احلضارة اإلسالمية إىل

كما يقول ابن حزم  وهو ،علم األخبار. أما القسم الثاينو علم اللغة، و علم النحو، و علم الفقه، و احلديث، 
وعلم  ،ةالشعر واخلطابو الطب، و الفلسفة، و علم اللغة، و علم اهليئة،  :وضع فيه، قسم مشرتك بني سائر األمم
بدليل التداخل واالندماج بني كل  ،تفاضليا وليس تقسيما تقنيا ايبقى تقسيمالعبارة. ولكن هذا التقسيم 

 ،والكواكب ،والكيمياء ،والطلسمات ،هذه العلوم جمتمعة. ويف الصنف املذموم وضع ابن حزم السحر
كيمياء والكواكب والفضاء الن إف ،الذواهتموالفضاء والنجوم. وإذا كان السحر والطلسمات مذمومني 

وهبذه التسوية يف الفضل أصبحت الفروع العلمية متداخلة يف  استخدامها يف عصره.فلسوء  والنجوم
 موضوعاهتا ومستقلة يف مناهجها.

حول "أصناف العلوم الواقعة يف العمران  فصال ه( 808) يف مقدمته املشهورة عقد ابن خلدونو 
يشتمل على أربعة علوم أساسية: و  ،تستوي فيه سائر األممإىل صنفني: صنف  وقسم فيه العلوم ،هلذا العهد"

علم املنطق، والعلم الطبيعي ومنه علم الطب والفالحة والسحر والطلسمات والكيمياء، والعلم اإلهلي، وعلم 
 علم العدد وعلم اهلندسة وعلم اهليئة وعلم املوسيقى.  :التعاليم ومنه

ال فيه الستعمال العقل وال جم ،والسنةنقلي وضعي وأساسه القرآن  وأما الصنف الثاين فهو صنف
علم التفسري، وعلم القراءات، وعلوم احلديث،  :ومن فروعه ،ع ابألصولو إال ما حيتاج منه إىل إحلاق الفر 

وعلم الفقه، وعلم الكالم، وعلم التصوف، وعلم تفسري  ،وعلم أصول الفقه، وعلم اخلالفيات، وعلم اجلدل
وبوصفها علوم اآللة  .واألدب ،والبيان  ،واللغة ،كالنحو ويلحق هبذه العلوم علوم اللسان العريب .الرؤاي

يف  ويداولوهنااعلم أن العلوم اليت خيوض فيها البشر  :الضرورية هلذا الصنف من العلوم، يقول ابن خلدون 
وصنف نقلي أيخذه  ،كرههي على صنفني صنف طبيعي لإنسان يهتدي إليه بف وتعليما األمصار حتصيال
وهي اليت ميكن أن يقف عليها اإلنسان بطبيعة فكره  ،هي العلوم احلكمية الفلسفية واألول .عمن وضعه

نظره وحيثه على  فقهحىت ي ،ويهتدي مبداركه البشرية إىل موضوعاهتا ومسائلها وأحناء براهينها ووجوه تعليمها
وهي كلها مستندة  ،الوضعية النقليةوالثاين هي العلوم  .رفيها من حيث هو إنسان ذو فك اخلطأالصواب من 

 3ابألصول.وال جمال فيها للعقل إال يف إحلاق الفروع من مسائلها   ،إىل اخلرب عن الواضع الشرعي

 
  ابن خلدون، عبدالرمن بن حممد. املقدمة، ط11، بريوت: دار القلم، 1996، ص3.435
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 وهي من املتقابالت اليت ترسخت شيئا ؛يؤخذ على هذا التصنيف اخللدوين ثنائية العقل والنقلو 
 .مسلمات ال تقبل النقاش واملراجعة اعلى أهنت من األشياء اليت نرددها صبحوأ ،يف الوعي اإلسالمي فشيئا

من الالمعقول ابلرغم من أنه قائم على جمموعة من املسلمات اليت تفتقد إىل الدليل  وكأن املعقول خال  
ا غري وكأن علوم الشرع وما حلق هبا من علوم نقلية ال حظ للعقل فيها ابلرغم من أن ما يبدو منه .العقلي
 معقوليتها. عن  هللا أو حني يكشف ،األسس العقلية اليت يقوم عليهايصبح معقوال حني نكتشف  ،معقول

حياول أن  وهو ،قد يفهم من ذلك أن ابن خلدون أراد أن حيرر العقل اإلسالمي من التيه الذي أصابهو 
بعامل الغيب املستغلقة على  ولكن علوم الشريعة ليست كلها متعلقة ؛خيضع عامل الغيب إىل معايري العقل

 العقل.
وأيضا ملعيار  ،متيزت هذه التصانيف بتجاوزها للتقابل بني العلوم النظرية والعلوم العملية قد و 
النقد الذي أجنزته الرؤية اإلسالمية على مستوى  وذلك هو ،للتفاضل بني العلوم بوصفه أساسا ؛التجريد 
 كليا  السنة إطاراحيث أصبح القرآن و  ؛ديب من هذا النقاجلانب اإلجيا .ولكن األهم من ذلك .السلب
ولكن املشكلة أن التفريق احلزمي بني احملمود واملذموم  .األمر الذي جعل إمكان آتلفها ممكنا وهو ،للمعرفة

 لىللنتائج اليت ترتبت ع أصاهبا الفساد نظرا أو ،إما فاسدة لذاهتا ؛الذي كان اهلدف منه التحذير من علوم
وأصبحت العلوم  ،فناهلا الذم ،العلوم الطبيعية مبفهومها القدمي  اتسعت دائرته لتشمل كلو  ،ال هبااالنشغ

-وأصبح التفريق اخللدوين بني النقلي والعقلي  ،الشرعية هي الوحيدة املشروعة واختصت بصفة احملمودية
 -نها االشتغال ابلفلسفةالذي كان اهلدف منه إبعاد العقل اإلسالمي عن اجلدل يف قضااي عامل الغيب وم

 -أصبحت نقلية ابلفعلاليت -وأصبحت العلوم النقلية  التساؤل.للتسليم عن  األولية أعطى تفاضليا تفريقا
مبعىن اختزال املعرفة  نفسها؛فتحول القرآن والسنة من إطار عام للمعرفة إىل املعرفة  ،من العلوم األخرى أفضل

ولكن هذه العلوم الشرعية اليت هلا مكانة  لسنة والفقه والعقائد.قرآن واشرة ابلايف العلوم ذات العالقة املب
الشرف األوىل قد بلغت سدرة املنتهى كما يقول ابن خلدون "...إن هذه العلوم الشرعية النقلية قد نفقت 

وهذبت  ،افوقه يءشال وانتهت فيها مدارك الناظرين إىل الغاية اليت  ،أسواقها يف هذه امللة مبا ال مزيد عليه
 4…"فجاءت من وراء الغاية يف احلسن والتنميق ،فنون االصطالحات ورتبت ال

أن يفتح اجملال لالهتمام بعلوم العمران اليت هي أساس  -من وراء ذلك-لعل ابن خلدون أراد و 
جة العلم مبعىن أن االهتمام هبا مل يرق إىل در  ؛ولكن ألنه أكد أمهيتها ومل يؤكد مشروعيتها ،العلوم اإلنسانية

بفهم الكتاب كما أمره بفهم الطبيعة  يف حني أن هللا سبحانه وتعاىل أمر املؤمند، الذي يبتغى به التعب
ففهم اإلنسان يف عالقته بنفسه  ،كانت العلوم الشرعية ضرورية لفهم النص واستنباط األحكام  فإذا .واجملتمع 

مل جيد  ،ومع ذلك .رعية يف الواقع شل األحكام الاجملموعات ضروري لتنزي ويف عالقته بغريه من األفراد أو
"ال متتاز بغري البالغة  :فهي ،ما يثري فضوله يف املقدمة -على سبيل املثال-احلافظ بن حجر العسقالين 

 
  ابن خلدون. املقدمة، مصدر سابق، ص436. 4
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 غري أن البالغة تزين بزخرفها حىت يرى حسنا ،وأن حماسنها قليلة ،والتالعب ابلكالم على الطريقة اجلاحظية
"النزعة العقالنية  عرضوا عن مقدمة ابن خلدون بطغيانأن يعتذر للذين أ همول بعضحاو  5".ما ليس حبسن

وال تضع العلم يف اإلطار القرآين  ،واملصطلحات العربية اإلسالميةالتعابري من  "تكاد ختلو :فهي ؛املتطرفة"
يف خدمة أبمهيتها االعرتاف ي ن أول خطوة لتأصيل العلوم اإلنسانية هإولذلك ف 6.ذلك العصر املعروف يف
 .وهذا ما سنعود إليه الحقا  ،سالميةالرسالة اإل
 

 النموذج الوضعي املعاصر.  3
  ، أن العلوم اليت تستحق أن يشد إليها الرحال هي العلوم الشرعية وهكذا استقر يف األذهان تدرجييا

إن   بل  ؛مران ابلنظر يف الكون أابلرغم من أن هللا أمران ابلنظر يف الكتاب مثلما   ،وزهد الناس يف العلوم األخرى
ومجاعة والنظر يف الكون والطبيعة.  النظر يف الكتاب ليس له معىن إال إذا كان أساس النظر يف اإلنسان فردا

حىت استيقظ الوعي اإلسالمي على انفجار معريف طال كل جماالت  طويال ظل األمر على هذه احلالة زمناو 
وابلتحديد العلوم اإلنسانية يف املؤسسات التعليمية  حلديثةت إدماج العلوم اومل تفلح حماوال .املعرفة اإلنسانية

هيمنت الرؤية الوضعية على  وتدرجييا .وتعليم وضعي ،تعليم شرعي :وانشطر التعليم إىل نصفني ،التقليدية
طالب يف وأصبح التكوين العلمي عبارة عن ركام من املعلومات ال رابط بينها، يتعلم ال ،النظام التعليمي

من املعاين املتنافرة اليت تفضي يف النهاية إىل  اخليطو دارونية واألحكام الشرعية واترخيية الدين، ال نفسه الوقت
الطالب أن مصادر املعرفة يف اإلسالم هي القرآن  تعليم ناتشويش يف النظر وفوضى يف العمل. كيف ميكن

لقد نتج  مع التصورات الدينية؟ تضي القطيعةالعلم يق نعلمه أن  نفسه ويف الوقت ،والسنة واإلمجاع والقياس
ذلك عن تصور ساذج للعلمانية اليت رأى فيها بعضهم جمرد فصل تقين بني الدين والدولة، ورأى فيها آخرون 
جمرد جمموعة أفكار وممارسات حمايدة ال شأن هلا مبسألة التدين، يف حني أهنا رؤية شاملة للوجود والكون 

ذا فإ ،من هنا أتيت أمهية أتصيل العلوم اإلنسانية ياة يف كل مناحيها.ف إىل إعادة صياغة احلواإلنسان، هتد 
دعنا ف ؛االعتقاد يف أمهيتها لفهم اجملتمع من أجل تنزيل صحيح لألحكام اتفقنا على أن شرط أتصيلها هو

 .نتبني كيف ميكن أن ننتج معرفة إنسانية أصيلة
 

 
  ابن خلدون، عبدالرمن. املقدمة، حتقيق علي عبدالواحد وايف، القاهرة: دار هنضة مصر، 1379هع، ص5.365-364
   إمام، زكراي بشري. جوانب فلسفية يف مقدمة ابن خلدون، اخلرطوم: الدار التونسية للكتب، 1985. 6
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 7واإلنسانية املعاصرةأسس العلوم االجتماعية    :اثنيا
"جمموعة الدراسات اليت  :عادة ما تعرف أبهنا اإلنسانية اليتلنعد مرة أخرى إىل تعريف العلوم 

 .جمتمعا مجاعة أو أو تستخدم املنهج العلمي يف دراسة مظاهر النشاط املختلفة اليت تصدر عن اإلنسان، فردا
وبعض فروع دراسة  ،واالقتصاد ،سوفروع علم النف ،اروبولوجيثناألو  ،وهي تضم جمموعة فروع علم االجتماع

 ن اإلنسان يف كل مظاهر تشكله هوإ :من هذا التعريف نستطيع أن نقول انطالقاو  8".اللغة والتاريخ املقارن 
العمودية منها واألفقية  ،فالنظر يف أحوال اإلنسان عامة ؛البتة وهذا ال يثري إشكاال ،موضوع هذه العلوم

ولكن العلوم اإلنسانية يف  .جوهر الرسالة اإلسالمية وعالقته ابآلخرين( هو ،وعالقته بنفسه ،)عالقته ابهلل
فال دخل "للوحي" يف ذلك بوصفه  ،مصدر املعرفة ابإلنسان  أن اإلنسان هو مفهومها الوضعي تعين أيضا

ن الوضعيني وابلرغم من اعرتاف املفكري .هو أيضا ظاهرة اجتماعية، فليس هناك مصدر علوي للمعرفة
ال يريدون أن يبحثوا يف احتمال  فإهنم ،لتغييب األبعاد الروحية فيه سهم بفشل اإلنسان يف معرفة ذاته نظراأنف

يتم  اليتويف كل الدراسات  .من املصادر املساعدة على معرفة النفس اإلنسانية أن يكون الدين مصدرا
يتم استبعاد كل  ، جمتمعات احلاجةات الوفرة ويفإعدادها حول املشكالت االجتماعية املتفاقمة يف جمتمع

قد يكون هذا األمر مفهوما يف زمن التغول و احللول اليت من املمكن أن حتيل إىل الدين بشكل أو آبخر. 
أما اآلن وقد احنىن العقل كلية أمام طغيان الغريزة  .العقلي واعتداد اإلنسان بنفسه إىل درجة جنون العظمة

 إىلالذي حتول يف بعض متظهراته  ،تل أن تظل هذه العلوم رهينة التصور الوضعيور القاالغر  نه منإف ،البهيمية
"ال ميكن للنظرية االجتماعية أن  :الفضل شكل من التعصب الديين يف أبغض أشكاله. وكما تقول مىن أبو

ي وهي البحث العلم  تستعيد عافيتها من ابطنها وهي قابعة يف عقر دارها، أي من داخل التيارات السائدة يف
ناء جذرية جيب البحث عن عناصرها يف باألمر يتطلب إعادة  إن رهينة املنظومة املعرفية الوضعية، بل 

البناء هذه من معاودة  إعادة"اخلارج"، يف جوف متجاوز لقالع مرفوعة وحواجز منصوبة، مهما اقتضى أمر 
يف احلقيقة ليس  9".وعصمة حدودها اليد العلميةالنظر يف مقوالت استقاللية حقل واستيفاء واستكفاء التق

مث أصاهبا  ،ألن ذلك يعين أن هذه العلوم الوضعية قد كانت يف أصلها معافاة ،املطلوب استعادة العافية
، صاحبها يف فاخلطأ كان وال يزال هيكلياهو السبيل الوحيد الستعادة عافيتها،  إعادة البناء وإمنا ،الوهن

طريق  ؛وسلوك ما كان يعترب زمن انطالقها "الطريق امللكي" ،للدين إقصائها اخلطأ يف ثلومت ،نشأهتا وتطورها
العلم الذي اختذته هذه العلوم ملجأ بعد أن هتاوى الطريق الفلسفي القائم على التأمل والتجريد. وابلتايل ال 

 
 الشعععك أن الفعععرق بعععني العلعععوم اإلنسعععانية و العلعععوم االجتماعيعععة لعععيس جعععوهراي ابعتبعععار أن األوىل تغطعععي دراسعععة اإلنسعععان يف كعععل متظهراتععع ه الفرديعععة 7

ويف البحععععث نتنععععاول األسععععس النظريععععة الععععيت تقععععوم عليهععععا  .يف حععععني تركععععز الثانيععععة علععععى نشععععاطه وعالقاتععععه االجتماعيععععة ،واجلماعيععععة والنفسععععية واملاديععععة
للمعرفة. وموضوعاً  نسان مصدراً فنستخدمها بوصفها العلوم اليت جتعل من اإل  

   بدوي، أمد زكي. معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، بريوت: مكتب لبنان، 1982، ص8.3
  أبو الفضل، مىن. "النظرية االجتماعية املعاصرة: حنو طرح جديد"، إسالمية املعرفة، س2، ع 6 )ربيع اآلخر 1417ه/ سعبتمرب1996م(، 9

.81ص  
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إنسانية تقوم معرفة  تاجنإابألحرى دون  أو ،ميكن أتصيل هذه العلوم دون نقد جذري ملنطلقاهتا الفلسفية
 على أسس مغايرة.

ميكن التوقف عند أربعة مبادئ أساسية تعترب  اإلنسانية الوضعيةاالجتماعية و أسس العلوم ولبيان 
مركزية اإلنسان و نفي األساس العلوي للمعرفة، وهي نالحظ أثرها يف كل املراحل العلمية:  ،قوام هذه العلوم

 القانون الوحيد الثابت.   التغري هوشيء اثبت و الو البقاء لألقوى،  و الوجودية،  
 
 نفي األساس العلوي للمعرفة.  1

شكلت األسطورة والسحر  ؛أنظمة معرفية ةأن اإلنسانية عرفت ثالث الوضعييرى مؤرخو الفكر 
ن وحل العلم حمل الدي ؛وكان الدين عماد املعرفة يف النظام الثاين ؛مصدرين أساسني للمعرفة يف النظام األول

فال تسليم لغري  ؛وجعل املرجعية العلمية مرجعية وضعية ،وهذا يعين االستبعاد الكلي للوحي .الثالث يف النظام
كان هذا و  حلرية اإلنسان وفعاليته. حيث اعترب التسليم لغريه حتديدا ،سلطان العقل يف جمال النظر والعمل

ومل يسلم من هذا التصور التطوري  .ى الفكريالتحقيب الفكري ترمجة ملبدأ التطور البيولوجي على املستو 
ن إ م:حيث شاع بينهم تعليل كون الرسالة اإلسالمية خامتة الرساالت كلها بقوهل ؛حىت املفكرون املوحدون 

 فجعله ممتنعا ،ونسوا أن هللا سبحانه قد تعهد حبفظ الدين .العقل اإلنساين قد بلغ مرحلة النضج والكمال
ألن كل حماوالت التحريف هلذا الدين قد ابءت  ؛بني الدين واترخيهاإلسالم  فال فرق يف ؛عن التحريف

وكانت  ؛خامت األنبياء والرسل لذلك كان النيب  ؛وهلذا كان دين اإلسالم دين البشرية مجعاء ؛ابلفشل
 الرسالة اإلسالمية خامتة الرساالت.
عن املآل  يكون حجااب الأرفة جيب عن الدين املصدر الوحيد للمع بديالولكن اعتبار العقل املنفك 

يوشك أن جيعل البهيمية شريعة إنسانية  ،ابملادة والغريزة حمكوما أداتيا عقال أصبححيث  ؛الذي آل إليه
لقد بينت فلسفة ما بعد احلداثة حدود هذا و تدعي التحكم يف كل شيء، يف اإلنسان والطبيعة والوجود. 

ولكن ابلرغم من هذا النقد والكشف واالعرتاف هبذه  .مادةعة للوكشفت عن عبوديته املقن ،العقل وغروره
مل تستطع فلسفة ما بعد احلداثة أن تتحرر من املقوالت اليت أطرت التفكري  ،احلالة اليت أصبح عليها العقل

 من هنا تكون اخلطوة األوىل يف أتصيل هذه العلوم حترير منهجية النظر فيها من هذا التمرد الواعيو الوضعي. 
 مببادئ الوحي، فلسفة وغاية.  -أساس التكليف يف الشريعة  الذي هو-وأتطري فعل العقل  ،الوحيعلى  

غري فرضياته يأن العقل الذي ينظر يف املشكالت االجتماعية يف إطار الدين وتوجيهه سيف الشك 
ات األدو أن يستعمل ما يراه مناسبا من يف وال ضري بعد ذلك  ،لفهم هذه املشكالت وطرق عالجه هلا

وكما يقول املرحوم  ،املستحدثة املستخدمة يف كل حقل من حقول املعرفة يف جماالت العلوم اإلنسانية
"جيب إظهار عالقة احلقيقة موضع الدراسة مع ذلك الوجه أو تلك الناحية من النمط اإلهلي  :الفاروقي
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ن حتليل الواقع إقيقة على إحالله، فاحل ألن النمط اإلهلي يعد املعيار الذي جيب أن تعمل املتصلة هبا، ونظرا
 10".أن يغفل ما جيب أن تكون عليه األشياء  ال جيوز أبدا

 
 مركزية اإلنسان الوجودية.  2

وانتقل من موقع  ،للسيطرة على الطبيعة فسعى متجربا ،أدت القطيعة مع الدين إىل أتليه اإلنسان 
حقيقة  ونسي أنه ال يكون سيدا  ،فسه مركز الكون ن  اإلنسان اخلليفة إىل موقع اإلنسان السيد الذي جعل من

وبعكس ذلك تكون  ،وهكذا تتحقق حرية اإلنسان يف إطار عبوديته هلل ؛إال إذا رضي أبن يكون عبدا هلل
إذا كان  :واألمر يتأسس على قاعدة منطقية مفادها .يف استعباده من طرف غريزته حريته املطلقة سببا

ولكن يف حريته احملدودة قمة حتقق ذاته وبناء  ،طبيعي أن يكون حمدود احلريةاإلنسان حمدود العلم فمن ال
 ولية وأمانة االستخالف.ؤ شخصيته يف إطار من املس

وخاصة  ،من هنا تبدو األمهية البالغة لنقد تلك املقولة الديكارتية اليت عرب عنها يف العديد من كتاابته
وجتد هذه املقولة جذورها يف الثقافة  .هلا" طبيعة ومالكالل ايد يف كتاب التأمالت: "أريد أن أجعل اإلنسان س

جتسدت خاصة يف أسطورة سيزيف الذي أصر على معاندة الطبيعة يف حركة مليئة ابلتحدي  ،اإلغريقية
وبني  ،ا وفق قانوهنا الداخليهأن الفرق شاسع بني معرفة القوانني الطبيعية والتكيف معيف وال شك  .والعبث
 . الغريزة إلمالءات حىت يتحكم فيه وفقا يء،غيريها وفق منوذج إنساين يريد أن يغري كل شت ىلالسعي إ

ولكن األغرب من ذلك أن اإلنسان كلما  .من حوله يءنفسه ودمر كل ش اإلنسان فكانت النتيجة أن دمر
 ى ذلك تقدمامسو  ،مث أخذته العزة ابإلو يف غيه،  على املضي قدما حبجم الكارثة ازداد إصرارا ازداد وعيا
وليس معىن ذلك أننا ننسف ةرة قلم ما حققته اإلنسانية من إجنازات ضخمة ترمجت معرفتها  .وحضارة

ولكن إذا كانت املنطلقات فاسدة والغاايت منحرفة فكل األشياء اجلميلة تؤدي إىل  ،العميقة بقوانني الطبيعة
حنملها عن احلضارة املعاصرة صورة خمادعة  صورة اليتإىل أن الضرورة االنتباه  نع فضال ،االنقالب على ذاهتا

ألهنا ال تعكس الواقع يف كل جوانبه، فكل مظاهر العظمة يقابلها من اجلانب اآلخر حجم مماثل من 
وذلك ما كان  ،حتول فيه اإلنسان إىل جمرد وقود ملظاهر العظمة املاثلة أمام عني املشاهد  االحنطاط الذي

كانت رسالتها الكشف عن احلقيقة وليس متكني األقوايء من   سانية لوم اإلنالعلو  عنهجيب أن تكشف 
 لقانون الصراع الذي ال يرحم.  إحكام قبضتهم على الضعفاء بدعوى أن ذلك ليس انعكاسا

 
 الصراع والبقاء لألقوى.  3

قات يت حكمت عالمن املنطلقات املدمرة اليت قامت على أساسها العلوم اإلنسانية مقولة الصراع ال
فالصراع ال  .يف الوجود يءومع كل ش ،ان العمودية واألفقية، صراع مع اآلهلة، مع الطبيعة، مع اآلخراإلنس

 
   الفاروقي، إمساع يل. صياغة ال علوم االجتماعية صياغة إسالمية، الرايض: الدار العاملية للكتاب، 1995، ص10.29-28
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قد يتبادر إىل الذهن أن معىن الصراع و يؤدي إال إىل التصادم الدائم من أجل اإلخضاع واهليمنة والسيطرة. 
 َوقَعَتَل َداو د  ﴿فَعَهَزم وه م إبِِذ ِن هللاِ  :تعاىلاحلج، قال  البقرة و يتضمنه مفهوم التدافع القرآين الذي ورد يف سوريت

َمَة َوَعلَجال وَت َوآاَته  هللا   ك   َفَسَدِت اأَلر ض  َولَعِكناَس بَعع َضه م  بِبَعع ض  ل النا َيَشاء َوَلو اَل َدف ع  هللاِ َمه  ممِ  ال م ل َك َواحلِ 
رِج وا ِمن ِداَيرِِهم  بَِغري ِ َحقال ﴿ :وقال تعاىل، (251ة: )البقر  ى ال َعاَلِمنَي ﴾ ذ و َفض ل  َعلَ هللاَ   َأن ِإال ِذيَن أ خ 

م  هللاِ َمت  َصَواِمع  َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجد  ي ذ َكر  فِ د اَس بَعع َضه م بِبَعع ض  هل   الن َوَلو اَل َدف ع  هللاِ َنا هللا  يَعق ول وا َرب  يَها اس 
معىن الدفع يف القرآن ال ميكن أن يفسر (. و 40)احلج:  ﴾َعزِيزٌ   لََقِويهللاَ   َمن يَنص ر ه  ِإن هللا   ا َولََينص َرن َكِثري 
"لنأخذ لفظة "دفع" واستعماالهتا القرآنية.  :الفضل من األحوال مبعىن الصراع وكما تقول مىن أبو حال أبي

 ، ردلألمام، التحريك ، تسديد الدينأخذ املبادرة مثل: عدة معان اللفظة ية اللغوية، حتتمل هذهفمن الناح
ل يف احلقيقة ثفهذه اللفظة مت .األذى، جتنب أمر ما، رد اهلجوم، الدفاع، درء اخلطر، التقدم، الوفاء ابلدين

مع معىن  منها ترمجة جتعله مطابقا جم أييشتمل على طائفة كبرية من املعاين اليت ال ميكن أن يرت  كليا  مفهوما
 11".لنمط الثقايف الغريبالصراع والنزاع يف ا

للباحث املسلم يف مقابل مفهوم الصراع هو مفهوم  إن املفهوم الذي جيب أن يكون موجها ودليال
رمي مبعىن وردت كلمة التسخري يف القرآن الكفقد سواء على مستوى الطبيعة أو اجملتمع.  ،التسخري اإلهلي

َنا َك حَن ن  أَه م  يَعق ِسم وَن َرم ََة َرب﴿ :التكامل نَعه م مَقَسم  ََياِة الد بَعيع  نع َيا َوَرفَعع َنا بَعع َضه م  فَعو َق بَعع ض  ِعيَشتَعه م  يف احل 
رايِخَذ بَعع ض ه م بَعع ضَدَرَجات  لَِيت وجاءت مبعىن أن هللا  (32)الزخرف: ﴾ا جَي َمع ونَ َك َخيع ٌر مم َوَرم َت  َربا س خ 

 ،فتكون له عوان على أداء رسالته يف الدنيا ،ان االستخالفيةخلق الطبيعة لتكون اإلطار احليوي ملهمة اإلنس
َبَغ َعَلي ك م  ا يف السَر َلك م م َسخهللاَ  ﴿أملَ  تَعَرو ا َأن :يقول تعاىل َر ِض َوَأس   َواَبِطَنة نَِعَمه  ظَاِهرَةَماَواِت َوَما يف األ 
قال ابن عاشور يف التحرير ( 20)لقمان: ﴾.ِنري  ى َوال ِكَتاب  مه د ِبَغري ِ ِعل م  َوال اِس َمن جي َاِدل  يف هللاِ َوِمَن الن

 " يفلفظ "سخراي أاثروالتنوير بعد أن استعرض مذاهب املفسرين يف معىن السخرة من الناحية االجتماعية "
فيجوز أن يكون املعىن ليستعمل بعضهم  ،وهو اختيار من وجوه اإلعجاز ؛لتحمله للمعنيني ،اآلية دون غريه

، وعليه فسر الزخمشري إعانة بعضه بعضا إىلفإن اإلنسان مدين بطبعه، أي حمتاج  ،بعض يف شؤون حياهتمل
لفعل "قسمنا" أي  التعليل تعليالوابن عطية وقاله السدي وقتاده والضحاك وابن زيد، فالم "ليتخذ" الم 

يتجمعوا ألجل حاجة قسمنا بينهم معيشتهم، أي أسباب معيشتهم ليستعني بعضهم ببعض فيتعارفوا و 
يقتضي التعارف و  .املعىن العميق للتعارف وذلك هو 12،فتتكون من ذلك القبائل واألمم ،بعضهم لبعض

الذي من املفروض أن يضمن حقوق  ،السلمياالعرتاف ابآلخر والعيش معه على أساس مبدأ التعايش 
ما خيتزل الصراع يف اجلانب  وكثريا .وليس مبدأ الصراع الذي جيعل السيطرة على اآلخر شرط بقائه ،اجلميع 

ولكن مبدأ  ،املعاينة املباشرة وغري املباشرة لضحااي هذا النوع من الصراع إىلالعسكري، ولعل ذلك يعود 

 
  أبو الفضل، مىن، النظرية االجتماعية املعاصرة، مصدر سابق، ص92. 11
  ابن عاشور، حممد الطاهر. تفسي التحرير والتنوير، تونس: دار سحنون ، مج12، 1972، ص12.202-201
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يفوق بكثري عدد  الت بل إن عدد ضحااي الصراع على املستوى االقتصادي مثالالصراع يتحكم يف كل اجملا
أن  همبل يعتقد بعض ،ألهنم ميوتون ببطء وال يشدون األنظار إليهم ،ضحااي الصراع على املستوى العسكري

ن ذلك أمر مستحيل ال طائل من إف ،ذلك قدرهم وليس من املمكن أن يعيش البشر كلهم يف سعادة دنيوية
أن يبينوا أن العيش يف  اإلنسانياتاملسلمني يف  الباحثني ىعل إذابد  الو وراء البحث عن حتققه يف الواقع. 

هذا الوجه البشع للحضارة  يكشفوابد أن  وال ،فر فيه احلد األد  من ضرورات احلياة أمر ممكنامل يتو عا
 ملتفوقة.املعاصرة الذي طمسته أيديولوجية العوملة بوسائلها اإلعالمية ا

 
 قانون التغي الدائم.  4

ابعتبار -من الوجاهة ن كل جمتمع له أخالقه وأعرافه اخلاصة قد يبدو يف ظاهره على قدر القول أبف
 ي ولكن أن تتحول النسبية إىل قانون يسر  -كان مم هو قائم بذاهتا  يف النفس أو ليابما كان ج أن الثابت هو

يؤدي إىل حالة من السيولة اليت  ، فإن هذاون قانون النسبية نفسهاد ،على الفعل اإلنساين يف كل أبعاده
حيث بدأ  ، حتول من حالة إىل أخرىغري مستمر ويفكل شيء يف ت  أن بدعوى  ،تسحب وراءها كل القيم

مث ما  ،مث صناعيا ،مث جتاراي ،مث زراعيا ،مث أصبح رعواي ،جيا بدائياو بولو ر ثناجملتمع اإلنساين يف تصور علماء األ
بني الوسائل املادية وكل ما  ويبدو هنا اخللط واضحا .وال ندري على أية هيئة سيكون بعدها ،بعد الصناعي

وبني قيم أخالقية  ،فيه مرتاكمة وحيكمها نظام مطرد التقدمن سبل املعاش حيث اخلربة اإلنسانية ييسر م
ء التأكيد على أن كل حقبة هلا منطها الثقايف ستظل اثبتة ثبوت اجلوهر اإلنساين، ولكن املهم ابلنسبة هلؤال

بصمات اجملتمع أنظمة اترخيية حتمل  كل األنظمة األخالقيةو فليس هناك قيم ومعايري أخالقية اثبتة،  ،املتميز
 وميكن استبداهلا كلما تبني أهنا مل تعد قادرة على االستجابة لتحدايت الواقع.  ،الذي نشأت فيه

مث تبني  ،لبشرية تعتقد أن مؤسسة الزواج مؤسسة قائمة على أسس اثبتةظلت ا ،فعلى سبيل املثال
 ع األعراف االجتماعية املتجددة، فلم ال تتحول هذه العالقةهلا أن هذه املؤسسة االجتماعية مل تعد متوافقة م

واملرأة هي التقليدية بني الرجل واملرأة إىل عالقة حرة؟ مث تبني بعد ذلك أن هذه العالقة احلرة بني الرجل 
ن نظام احملارم أيضا نظام إفلم ال تصبح عالقة مثلية؟ وسيأيت من يقول  ،بدورها نتاج اترخيي ملرحلة معينة
ويتحول اجملتمع إىل كتلة  ،الواحدة تلو األخرى ،وهكذا تتهاوى ركائز اجملتمع تقليدي فلم ال نتخلص منه؟ 
 بعبد الوهاهنا حبق املتتالية اليت حتدث عنها إ !ويتساوى فيها كل شيء ،ملساء متدحرجة ال قرار هلا

سبينوزا"، فقد خرجت ما بعد إ"وإذا كان املشروع التحديثي قد خرج من حتت عباءة " :املسريي حيث يقول
وأعلن أن  ،. مث جاء دريدا الذي وصل ابلسيولة إىل منتهاهاةاحلداثة بوجهها القبيح من حتت عباءة نيتش

يفرض عليها أي شكل، وإننا حينما  ىن، وأنه سيولة ال ميكن ألحد أن يصوغها أوالعامل ال مركز له وال مع
سبينوزا( وال الغاية اليت حتكمها إرادة البطل )على طريقة إطريقة  ننظر ال نرى قانون الطبيعة اهلندسي )على

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



 

 82 

فيه مادوان ومايكل عامل "مادوان" و"مايكل جاكسون" )عامل تتساوى  نرى اهلوة )أبوراي( وهذا هو وإمنا( ةنيتش
 13".جاكسون ووليام شكسبري(، عامل عبارة عن موجات متتالية بال معىن، عامل علماين صلب متاما

وجيب أن خيضعها الباحثون  ،من املقوالت املؤسسة للعلوم اإلنسانية املعاصرة املوجهة هلا التغريمقولة 
كن احلديث عن معرفة مؤصلة إذا مل تراجع هذه ال ميو املسلمون ملعايري قاعدة التطور والثبات اإلسالمية. 

 ن نوعاإيت يقوم عليها التفكري فاملقوالت املؤسسة لعلوم اإلنسان املعاصرة، فإذا جنحنا يف تغيري األسس ال
وال حاجة لنا يف إهدار جهودان يف عملية أسلمة علوم قامت على أسس  ،جديد من التفكري سيظهر بطبعه

ولكن هذه  ،بل من الضروري الرد عليها ،هذا ال يعين عدم االهتمام هبا ،وطبعا .اديمل تراع إال اجلانب امل
 نطلقات.راسات اجتماعية خمتلفة املن يكون الرد مبقارنتها بد أاملرة جيب  
 

 : أسلمة العلوم االجتماعية أم إنتاجها؟اثلثا
 ،الكتب والدراسات  لف عدد منفقد أ    ؛ليست جديدة  ،أسلمتها  أو  ،الدعوة إىل أتصيل املعرفة

ويف جماالت  ،من املفكرين  اولكن ابلرغم من أن عدد .ظم عدد من امللتقيات العلمية حول أمهيتهاون  
عتقد أن أو  ،إال أن اإلنتاج املعريف يف ضوء هذا التصور ال يكاد يذكر ،يشرتكون يف القناعة هبا ،عدة

فاملطلوب ليس أسلمة  ،املنهجية املتبعة يف ذلكولكن يعود إىل  ،األمر ال يعود إىل الفكرة يف حد ذاهتا
ال يتجاوز اجلانب ذا فه ،من خالل نقدها يف ضوء التصورات اإلسالمية ،املعارف اإلنسانية املوجودة

يف إطار الوضعية  وبشكل أكثر عمقا وهذا ما يتم أيضا ،وذلك إبظهار عيوهبا ونواقصها ،السليب
ات يف اجملال اإلنساين تكون خمتلفة يف منطلقاهتا ويف صياغاهتا ولكن املطلوب هو إجناز دراس ،نفسها

حلديث عن املطلوب، ان مرة أخرى إىل اسيقول القارئ عد  ما السبيل إىل ذلك؟فالعلمية ويف غاايهتا. 
وما جيب أن يكون، وما شابه ذلك من األحاديث املكررة، أمل نشبع كالما عن ضرورة اإلصالح الذي مل 

ب أولياته؛ فمرة نقدم السياسي عن االقتصادي، ومرة نقول إن أساس اإلصالح هو نتفق على ترتي
املسلمني ما مل يتم إصالح الفكر والثقافة؛ وهكذا  االقتصاد، ومرة نقول ال ميكن إصالح أمر من أمور

ي لموسة تشهد عن تغي فعل أقوال مل تصدقها األعمال. وحنن نتفهم حرص القارئ وهلفه إىل رؤية نتائج م
 يف واقع املسلمني.

وبغض النظر عن االختالف يف اإلجابة عن السؤال من أين نبدأ؛ وإن كنت أعتقد أن عملية 
موضوعية إذا مل  لتجزؤ ألهنا بطبعها عملية لولية متداخلة األبعاد، إال أن هناك شروطااإلصالح ال تقبل ا

يف  نتائج معكوسة، فلو أمعنا النظر مثالتتوافر يف وقتها الضروري فان أي نوع من اإلصالح سيؤدي إىل 
لتبني لنا أن هناك  مسألة اإلصالح الفكري؛ وابلتحديد مسألة إنتاج معرفة إنسانية تقوم على أساس التوحيد،

اجملال، وتتمثل هذه الشروط يف  على األقل ثالثة شروط إذا مل تتوافر جمتمعة يتعذر إحراز تقدم يف هذا
 

  املسريي، عبد الوهاب. "احللولية والتوحيد والعلمنة الشاملة"، جملة التجديد، ع 2 )يوليه1997م/ربيع األول 1418ه(.13
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ر. وليس هناك اختالف على أمهية التفكري يف إجياد إطار أو نسق خمتلف للمعرفة؛ القضية، واملنهج، واملفك
مة أم أتصيل، أم إنتاج، قضية هلا مربراهتا الذاتية فالقضية، بغض النظر عن العنوان الذي حتمله، أسل

. أما املنهج، هتمة هبذا املشروعواملوضوعية، فال إشكال إذا يف هذا الشرط على األقل يف اجلماعة العلمية امل
فإنه مازال يعاين من جتاذابت متناقضة االجتاه، وإن كانت ترمي إىل الغاية نفسها، فهناك من يرى ضرورة 

من نقد الفكر الغريب املعاصر، ابعتبار أن ذلك سيضعنا مباشرة يف قلب إشكاليات الفكر االنطالق 
ن الدخول يف معركة فكرية دون امتالك يتمثل يف القول أب اإلنساين املعاصر، ولكن هناك اعرتاض وجيه

تتم يف اإلطار الوضعي  املعايري الفلسفية اإلسالمية للنظر والتفكري، سيجعلنا جمرد نقلة لنتائج عملية النقد اليت
دون توقف؛ بل خيشى بعضهم أن تتحول األسلمة إىل جمرد إضفاء شيء من الشرعية على املقوالت الغربية، 

ن التأصيل من خالل إعادة قراءة للرتاث اإلسالمي، وتكوين جهاز مفاهيمي ولذلك يفضلون احلديث ع
اث كم من املعارف اليت يصعب الكشف عن إسالمي يكون منطلقا لنقد جذري للفكر الغريب؛ ولكن الرت 

، وبذلك يتحول الرتاث مرجعا لتيارات إطارها الناظم. وميكن لكل زاعم أن جيد سندا ملا يدعيه صوااب
وبدل أن نفهم الرتاث من أجل تكوين منوذج معريف، جند أنفسا أمام أشكال عدة من توظيف  متناقضة.

ملنهج حمل نظر وتناظر قد يفضيا إىل جتاوزها، ولكن مشكلة ا . وستبقىصارخا أيديولوجيا الرتاث؛ توظيفا
ي إىل تعطيلها إذا االختالف يف هذه املسألة من شأنه أن يشتت جهود املشتغلني يف هذا اجملال، وقد يؤد

استمر بعضهم يف ادعاء الوصاية على الرتاث. ويف تقديران ال سبيل إىل جتاوزها إال ابلعودة إىل النص القرآين 
تكشاف معانيه بشكل مباشر، فيتحول الرتاث إىل وسيلة مساعدة وليس مفتاحا للفهم، وأميا عقل جعل واس

كم على نفسه ابلعطالة الذهنية. والشرط الثالث هو عن النص األصلي فقد ح من قراءة ما للنص بديال
. لقد وعمال ع اإلسالمي نظرايف تطوير الواق املفكر نفسه، وتعترب حالته الراهنة العائق األكرب واألكثر تعقيدا

توارى خلف الوظيفة أو خلف املؤسسة اليت ينتمي إليها، وفقد بذلك استقالله الفكري وفعاليته االجتماعية 
النقدي، واستهلكت طاقته الذهنية يف ماية ذاته والتحوط ملتقلبات الزمان. ويصعب على هذا النوع وحسه 

 حان قدرهتا التفسريية يف فهم الواقع الذي يعيش فيه.من املثقفني ابتكار مناذج تفسريية وامت
على تنمية وإذا أضفنا إىل انعدام توافر هذه الشروط جمتمعة غياب الشروط املوضوعية اليت تساعد 

ذلك مع استقاللية املفكر  ضالتفكري؛ حيث إن الفكر ال يتطور إال يف إطار مشروع سياسي طموح وال يتناق
ي أن ننظر يف اتريخ األفكار لشروط املوضوعية املساعدة اليت جيب توافرها، ويكفالذهنية؛ ولكن ذلك من ا

ن تفرض نفسها فرتة من الزمن، وقد استطاعت أ -على سبيل املثال-لندرك أن مدارس علم االجتماع 
متكنت من ذلك ألهنا نشأت وتطورت يف ظل املشاريع السياسية الكربى. وعندما تكتمل الفكرة وتنضج 

للجميع، ويقدمها أصحاهبا وكأهنا إبداع فكري حمض. أردان من خالل ذلك القول إن وضوح  لكاتصبح م
ميلك  -ابلرغم من حتفظنا على هذه التسمية -ة املعرفة مشروع ما ال يكفي إلجنازه؛ فليس ألن مشروع أسلم

أعين توافر الضرورة  كل مربراته املشروعة؛ فمعىن ذلك أنه أصبح قابال لإجناز، وذلك ألن الوضوح النظري،
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. ومن هنا، فإنه من الضروري إعادة النظر والتفكري جمددا يف العلمية، ال يكفي إذا مل تتوافر أسباب التعني
وأيضا دعوة  ، وكيف ميكن إزالتها، ويف أسباب البلوغ ابملشروع إىل غايته، وكيف ميكن تطويرها؟العوائق

شروع ية معقدة، وفضاؤها احليوي املشروع التنموي الشامل، واملاملتسرعني أن يرتيثوا، فاإلنتاج الفكري عمل
ال ي سمح به ألن الذين حيتكرون التنموي الشامل حيتاج إىل إرادة سياسية حرة ذات أفق اسرتاتيجي، وهذا ما 

املعرفة وحيتكرون املال، يعملون بكل تفان ليظل العامل على حاله منقسما إىل قسمني؛ قسم ينتج وقسم 
، ونتخلص من وهم النظر ، ولذلك جيب أال منل من التفكري يف أسباب هنضتنا اليت أتخرت كثريايستهلك

 يتعد مستوى ردة الفعل ألنه مل ي  على النظر.  وزخرف القول، ومن وهم ما حنسبه فعال وهو مل
علوم جيب أن يبذل من أجل حترير ال نظراي ويف هذا اإلطار أتيت هذه احملاولة لتبني أن هناك جهدا

جيب أن يبذل من أجل حترير ما أطلق عليه  جهدا لفلسفية الوضعية، وهناك أيضااإلنسانية من مقدماهتا ا
، مثل التفريق بني شرعيا ت تقليدية أتسست على متقابالت مل جند هلا سنداالعلوم الشرعية من تصورا

مضمون جديد للعلوم اإلسالمية يتوحد  املعامالت والعبادات، وبني العلوم املدنية والعلوم الدينية؛ لنصل إىل
ة. ويكفي أن لوحيد لفهم اإلنسان يف أبعاده املختلففيه البعد الشهودي والبعد الغييب، وذلك هو السبيل ا

نتأمل يف اخلطاب القرآين لنالحظ هذا التناغم املستمر بني العمراين والروحي وبني النفسي واالجتماعي يف 
ن من املألوف أن نسمع من يشخص أزمة العلوم اإلنسانية املعاصرة يف تناوهلا اآلية الواحدة، وقد أصبح اآل

صنيف جديد للعلوم اإلسالمية يكون حموره فكرة املتشيئ لإنسان، ومن هنا أتيت ضرورة التفكري يف ت
  .التوحيد 

، وهو أشران إىل األسس النظرية اليت جيب أن تقوم عليها العلوم اإلنسانية يف التصور اإلسالمي 
إنسانية، فاإلجابة عن  ما يشكل يف تصوران األرضية اإلبستمولوجية اليت يصعب دوهنا أن ننتج علوما

الذي أتخر ظهوره. وجيب  14يإنسانية إسالمية؟ يبدأ إبجناز هذا العمل الفلسف سؤال: كيف ننتج علوما
إال بعد ما انتهى الفالسفة التذكي فقط أن العلوم اإلنسانية الوضعية مل تظهر يف شكل ختصصات دقيقة 

زال ميثل اإلطار اجلامع من أتسيس الفضاء النظري الذي ستتحرك فيه، وألن هذا الفضاء النظري ما
املعارف الوضعية مل تظهر احلاجة لفلسفة جديدة. وهذه األرضية الفلسفية اجلامعة هي اخلطوة لكل 

انتهينا إىل هذه القناعة بعد معايشة جتربة فريدة األوىل اليت جيب أن تشغل املهتمني أبسلمة املعرفة. وقد 
مجعت بني أساتذة من نوعها وثقيلة النتائج يف آن. فقد شاءت األقدار أن أشارك يف حلقة علمية 

جامعيني من خمتلف التخصصات؛ اإلنسانية أبنواعها، والشرعية أبنواعها، وكنا أنمل أن ينتج عن هذا 
السنة ما يساعد على توضيح معامل فلسفة الدمج املعريف احلوار العلمي الذي استمر قرابة 

Integration of knowledge سدود ألن املنطلقات  . ولكن احلوار كان يصل يف كل مرة إىل طريق م

 
 أطلقت عليه الدكتورة مىن أبو الفضل "النموذج املعريف التوحيدي" وأطلق عليه املفكر السوداين أبو القاسم احلاج مد رمه هللا "الضابط املعريف  14
.أو املبادئ الفلسفية"  
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كانت خمتلفة، وكل من الفريقني يسعى إىل كسب الشرعية على حساب اآلخر، فكانت النتيجة توقف 
يف أن مثل هذا احلل يعكس  كوال شلتأصيل املطلوب يف جماله، احلوار يف انتظار أن حيقق كل فريق ا

ذا من شأنه أن يؤسس ملا مساه حالة من االنفصام املعريف نتجت عن تصور معني لرتتيب العلوم، ألن ه
بعضهم التأصيل الذايت لكل فرع من فروع املعرفة، ولن يؤدي هذا يف تقديران إال إىل نوع من الفتور 

أننا بصدد احلديث عن مجاعة علمية مقتنعة بضرورة التأصيل، فما سيكون عليه العلمي. وال ننسى 
فكرة. كيف ميكن إذا جتاوز هذه االزدواجية من األمر لو مت توسيع الدائرة لتشمل غي املقتنعني ابل

اله الناحية العملية؟ وبلغة أخرى؛ كيف ميكن إجياد املفكر املتشبع هبذه املبادئ اإلسالمية، املبدع يف جم
عن أي علم  اإلنساين أو الطبيعي، وهو مطمئن كل االطمئنان أن علمه يف جماله عبادة وأنه ال يقل شرفا

 شرعي؟آخر من علوم النص ال
ومن حيث الشكل، فإن املطلوب هو أن يصبح ما يطلق عليه اليوم العلوم الدينية معرفة 

تزل يف معانيها األساسية، حبيث يتلقى  أساسية لكل طالب العلم يف كل فروعه، وذلك بعد أن تبسط وخت
من الطلبة  كل طالب علم يف املستوى اجلامعي الزاد الضروري من العلوم الشرعية، ونكتفي بعدد حمدود

الراغبني يف االختصاص يف فقه التدين، وال أقول يف فقه الدين؛ فالعلوم كلها هتدف إىل التفقه يف الدين،  
جة إىل هذه األفواج من الطلبة املختصني فيما هو معلوم من الدين كل يف حدود جماله. ولسنا يف حا

الثانوي سوف لن يكتشفوا احلالل واحلرام يف ابلضرورة، فأبناء املسلمني الذين تلقوا تعليمهم االبتدائي و 
اجلامعة. لقد كنت دائم التساؤل عن احلكمة من أن هللا سبحانه وتعاىل فصل لنا يف األحكام الدينية 

ى بتوجيهات عامة يف أحكام الطبيعة، وأمران ابلسي يف األرض والنظر يف آايت الكون؟ أليس معىن واكتف
لقبول والتطبيق قدر اإلمكان، ونتدبر يف نواميس الطبيعة وقوانني ذلك أن نتلقى أحكامه املفصلة اب

ومفصل؟ أال يكون ، وال هندر جهدان يف حتصيل ما هو بني وأتمال ونعمل فيهما العقل اكتشافا عاجملتم 
العقل اإلسالمي وعطالة األمة احلضارية، التعلق ابلبحث يف أمور كفاان هللا جهد  من بني أسباب استقالة

ث فيها، والعزوف عن فك ما استغلق من أسرار الطبيعة وأسرار اإلنسان واجملتمع، حىت أصبحنا يف البح
إذا كانت قواعد يتأسس عليها   إالرها وأكلها ذلك عالة على اآلخرين؟ فاملبادئ اإلسالمية ال تؤيت مثا

عن التأثي يف  . وستظل هذه العلوم بعيدةكل فرع من فروع العلم واملعرفة، وحتدد غاايته القصوى
قائمة بذاهتا، وتستمد مشروعيتها من نفسها، إهنا علوم  حقول املعرفة إذا استمرران يف اعتبارها علوما

قد يستفز بعض املشاعر، ولكن أردان  وسنعطي مثاال رية لذاهتا.ضرورية لكل علم ولكنها ليست ضرو 
عندما يذوب يف الطعام فيعطيه نكهة منه فقط أن نقرب به املعىن. فنحن ال نقدر أمهية امللح إال 

أو   خاصة، ألننا نعلم أن أمهيته وحده حمدودة، وكذلك العلوم الشرعية، ما فائدهتا إذا كانت مغيبة قصدا
ما نريد أتكيده يف هذا اجملال هو إهناء هذا االنفصام يف شخصية  ت احلياة احليوية؟غفلة عن جماال

من مرجعيات متنافرة، ويف أغلب األحيان يعيش علمانية  انطالقا  الباحث املسلم الذي ينظر إىل القضااي
سار. فليس غي واعية. فالعلمانية ميكن أن تسي يف سهمني منفرجني؛ يف اجتاه اليمني أو يف اجتاه الي
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للمعرفة، والذي يعتقد أن  هناك خالف جوهري بني الذي يصر على نفي أن يكون الوحي مصدرا
من الوحي. وحىت املوقف الذي يقول إن سلطة الوحي تنتهي عند حدود عامل  املعرفة تستمد حصرا

. صحيح أن الغيب، وسلطة العقل تبدأ حيث يبدأ عامل الشهادة، يعب عن وجه آخر من وجوه العلمانية
هناك قضااي ال نستطيع معرفتها إال عن طريق الوحي اإلهلي، ولكن ليس معىن ذلك أن مرجعية الوحي 

كما هو احلال   أحياان لفعل التعقل، مفصال ا اجملال، بل إن الوحي جيب أن يكون ضابطاتنحصر يف هذ
ائل األخرى، فهو الذي أخرى؛ أو على األقل كما جيب أن يكون يف املس أحياان يف األحكام وموجها

ا اعتدان رفة، فلسفة وغاية. وليس معىن ذلك أننا ندعو إىل عدم االختصاص فيم حيدد اإلطار العام للمع
على تسميته ابلعلوم الشرعية؛ وإن كنا منيل إىل تسميتها بعلوم التشريع، ولكن ليكن اختصاصا مثل 

د والكليات الدينية يثي االستغراب االختصاصات األخرى. وإن ما نراه اليوم من تكاثر للمعاه
 يعى إىل نشر الوع والدهشة، ألنه يتحرك ضمن اسرتاتيجيتني متناقضيت اهلدف والغاية؛ إحدامها تس

الديين، واألخرى تريد أن تعود به إىل مواقعه التقليدية، فال يضي العلمانية تكوين أفواج من املتدينني 
إىل إقصاء الدين  عل، فيتم توظيفهم يف مشاريع هتدف أساساالذين يفتقدون شروط التبصر وأسباب الف

اء مشروعية ما على ما ال يتفق مع مقاصده عن توجيه الفعل اإلنساين، والعمل على استحضارهم إلضف
 وأهدافه.    

وحنن نقدر أن هذا التصور ميكننا من إنتاج معرفة إسالمية تنتفي فيها حالة التنايف أو التعايش 
ح عليه ابلعلوم الشرعية والعلوم اإلنسانية؛ حيث يصبح اإلطار العام للتفكي، وتصبح بني ما اصطل 

شروعية نفسها وهلا املنزلة نفسها، فيحقق هبا املؤمن رسالته االستخالفية يف كل امل  املعارف مجيعها ممتلكة
 مناحي احلياة.

 اخلامتة
واحلديث  -فإهنا تتمثل يف كوننا من دواعي هذا البحث أمران؛ مفارقة ومالحظة. أما املفارقة 

طالبة املؤسسات دعوتنا إىل اإلصالح على املستوى العلمي والفكري، مب قد بدأان -هنا عن املسلمني
العصرية. وعارض هذه الدعوة املشايخ، وأقطاب  مالعلمية التقليدية إبدخال ما أطلقنا عليه حينئذ العلو 

قرن العشرون وحنن نطالب اجلامعات واملؤسسات العلمية العلمانية املتدينة غي الواعية. وانتهى ال
الطابع الوضعي. ورفض هذه الدعوة أقطاب جمها اليت غلب عليها إبدخال بعض املقررات الدينية يف برا

العلمانية املتحررة املزيفة، ونقول املزيفة ألهنم ينطلقون يف تعاملهم مع املسألة الدينية من منطلقات ال 
، ويف أغلب األحيان يقدموهنا على أساس أهنا أتويل من أتويالت وطمعا ن هبا خوفادينية، ال يصرحو 

لغي املؤمن ابلتعبي عن رأيه  حب االعرتاف أبن اجملتمع الذي ال يسمالنص الديين املمكنة. ولكن جي
 وابلتمتع حبق إبليس يف حرية التعبي، جمتمع تتفشى فيه ثقافة النفاق الفكري والسلوكي. والوجه

األغرب يف هذه املفارقة أن النسبة األكب من أقطاب العلمانية املتحررة هم من أبناء املشايخ والبيواتت 
لمية الكبية، وأن العدد األكب من زعامات التيار اإلسالمي هم من خرجيي املدرسة الوضعية، فهل الع
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الفكر اإلسالمي ملكانه  أن نستغرب من مراوحة -ويف ظل هذه الفوضى املرجعية-حيق لنا بعد ذلك 
 حيث الزال املفكرون املسلمون خيوضون يف األسئلة اليت أثيت منذ قرنني من الزمن.

ا املالحظة، فإن منشأها املعايشة اليومية لكل من طلبة وأساتذة األقسام الشرعية واإلنسانية يف أم
لعلوم الشرعية، ويفتخر أولئك ابنتساهبم اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي؛ حيث يفتخر هؤالء ابنتساهبم ل

قيقة أن القضااي اليت خيوض فيها لعلوم اإلنسان، ويدعي هؤالء فهم النص، ويدعي أولئك فهم الواقع. واحل
هؤالء قضااي اترخيية مستأنفة، والقضااي اليت خيوض فيها أولئك قضااي نظرية معلقة، وال عالقة هلؤالء وال 

ض نفسه على اجلميع؛ ألن فهم الواقع يفرتض حرية املفكر يف اختبار فرضياته ألولئك ابلواقع الذي يفر 
، فقد حتول وماال أن دراسة الواقع؛ إما متعذرة، أو مكلفة جهدا ومباية. وإجراء الدراسات امليدانية الضرور 

املثقفة اجلميع إىل دراسة ما هو مدروس من النصوص؛ األصيل منها، والوافد. وهذا االنشطار يف النخبة 
كر فالذي عانينا منه يف إطار اجلامعات ذات الطابع العلماين، يعود ليظهر من جديد يف شكل ثنائية امل

اإلسالمي الفاقد للفاعلية، واملفكر اإلسالمي الفاقد للشرعية، وهي ثنائية من شأهنا أن تعيق املفكر عن 
 ميكن أن ينمو يف إطار ثقافة التمرتس. ومن الفعل النقدي والذي دونه تنتفي عنه صفة املفكر؛ ألن الفكر ال
ء من هذه االزدواجية. فهناك اغرتاب مزدوج هنا انطلق التفكري يف هذه املسألة والبحث عن السبيل لالنتها

للعلوم اإلنسانية يف ثقافتنا املعاصرة، اغرتاب اترخيي نتج عن تفريق مل يتأسس على أصل، بني العلوم الشريفة 
للدنيا، ونعتقد أن  ريفة، أو على األقل العلوم اليت مل تنل حظا من الشرف، بوصفها علوماوالعلوم غري الش

تصحيح جذري على قاعدة أن كل علم إذا أتسس على التوحيد وابتغى عبادة هللا هو  إىل جاألمر حيتا 
الدينية، يف  ابلضرورة علم شريف. وأينما تويل وجهك يف العامل اإلسالمي جتد أثرا للكتب املسماة ابلكتب

ن املسلمون ما كتب املؤرخون واجلغرافيو  -حنن هنا نتحدث عن النخبة املثقفة -حني يندر أن جتد من يعرف 
القدامى، أو ما احتوته كتب الرحالت اليت تعد من احملاوالت األوىل اليت اهتمت ابملسائل األنثربولوجية، وإن 

اج حلها إىل ترسيخ قيم علمية جديدة، وذلك ملسائل حيتمثل هذه ا إنمل حتمل هذه الصفة. وغين عن القول 
لتعليم. إنه اغرتاب معاصر نتج عن املقدمات الوضعية بتضافر جهود كل األطراف املعنية مبسائل الرتبية وا

العلوم  هدينية، وهو األمر الذي جعلها حمل ريبة وشك. ونقدر أن حترير هذ للعلوم اإلنسانية وارتباطها ابلال
ة هلا أمر يف غاية األمهية، ولن يكون ذلك ممكنا إال بتأمل عميق يف القرآن ئ الفلسفية الناظممن املباد
بناء هذا اإلطار املعريف الناظم للفكر. وما نلحظه اليوم من جهود من أجل أتصيل كل فرع من فروع الكرمي. و 

ق يصعب أن يؤدي إىل بناء ، أمر حممود يف ذاته ولكنه إذا ظل يف إطار االختصاص الدقياملعرفة منفردا
ن اإلنتاج الفكري ال فإ -كما سبق أن ذكران-جيب أن ي نجز، ولكن  اإلطار الفلسفي اجلامع. وهذا عمل

يتم على الوجه األكمل وال يكون ذا فاعلية إال إذا توافرت شروطه اليت أشران إليها جمتمعة؛ الذاتية، 
 هذه املسائل يف حالة عدم توافر هذه الشروط، ولكن واملوضوعية. وليس معىن ذلك التوقف عن التفكري يف

العمل من أجل توفري هذه الشروط ال يتناقض مع لنكن على وعي مبحدودية ما نقوم به. ومعىن ذلك أن 
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يف تعرف النظرايت  طويال املشروع الفكري، بل هو الفضاء احلي الذي يتحرك فيه الفكر. ولقد أمضينا وقتا
ا، كيف تصبح نظرية ما موجهة للفكر شروط إنتاجها. واألمر املهم ابلنسبة إلينالفكرية دون البحث يف 

ت، ومن أين تستمد قوهتا؟ وهل تكمن قوهتا يف علميتها، أم يف استجابتها للحاجة واملعرفة يف كل اجملاال
 . السياسية واالقتصادية؟ ولعل الكشف عن شروط إنتاج املعرفة جيعل طموحاتنا الفكرية أكثر واقعية
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