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 كلمة التحرير
 

 تراثنا اإلسالمي 
 واملعارف اإلنسانية واالجتماعية

 
 ∗طه جابر العلواين                                               

 
 أن العلوم واملعارف اإلنسانية واالجتماعية املعاصـرة        -اليوم-يظن عامة الباحثني    

بية، وأن الغربيني قد انفردوا     خرجت من رحم الفلسفة الغربية، وانبثقت عن الرؤية الغر        
ببناء صروحها وإعالء بنياا، وأن املسلمني مل يعرفوا كثريا من هذه العلوم من قبـل،               
ومل يقدموا فيها الكثري، وأن الذين تناولوا هذا النوع من املعارف أو بعضها من علماء               

مجني للتـراث   املسلمني مثل الغزايل وابن رشد وابن خلدون ومن إليهم إمنا كانوا متر           
 .اليوناين أو اإلغريقي اهليليين

 أمة عنيت بالنقل والرواية، ومل يعنوا إال بشكل منفرد          -يف نظر هؤالء  -فاملسلمون  
النقـل  "بالفلسفة، وما ميكن أن يتولد عنها من معرفة؛ ولذلك فإم انشغلوا مبعارف             

كّنهم من بنـاء هـذه      ، أما الغربيون فإن اهتمامهم بالفلسفة وعنايتهم ا م        "والرواية
فلسفة العلـوم   "املعارف وتطويرها حىت جعلوا منها علوما ناضجة تستمد علميتها من           

؛ ولذلك فقد اكتسبت هذه العلوم الصفة العلمية بتقبلها وخضوعها للضوابط           "الطبيعية
 .العلمية واملناهج العلمية الدقيقة

حليل الظـواهر ومعرفتـها،     مث إن هذه العلوم السلوكية واالجتماعية إمنا تعىن بت        
والوصول إىل أوصاف دقيقة هلا حبيث ميكن التنبؤ مبا قد تؤدي إليه، أما تقييم الفعل أو                
الظاهرة الذي تقوم به العلوم النقلية والفقهية من وصف الفعـل باحلـلّ واحلرمـة أو               

                                                 
 رئيس جامعة العلوم اإلسالمية واالجتماعية، فريجينيا، الواليات املتحدة األمريكية، وأستاذ كرسي اإلمام الشافعي  ∗

 .للفقه وأصوله
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رية أن  اإلباحة، فتلك أمور ال تتدخل فيها العلوم السلوكية واالجتماعية؛ إذ دأْب األخ           
 .حتلل الظاهرة وتصفها وجتعلها مفهومة مدركة ميكن التنبؤ مبا قد تبلغه أو تؤدي إليه

هذا الظن العام أخذ يف التراجع خالل الربع األخري من القرن املنصرم أمام حالتني              
 يف العلوم االجتماعيـة  Critical Thinking النقديحالة املراجعة والتفكري : مهمتني

الدائرة الغربية بتياراا وروافدها من جهة، وحالة تصاعد وتـراكم          واإلنسانية ضمن   
مدارس إعادة التأصيل والتوجيه ملوضوعات هذه العلوم وغاياا ومناهجها من زوايـا            

" إسـالمية املعرفـة  "حضارية ومناذج معرفية مغايرة من جهة أخرى، من قبيل مدرسة   
 .ونظائرها من الدائرة احلضارية اإلسالمية

لة املراجعة هذه أثبتت ضرورة السعة والتكافؤ املنهاجي يف تعريف املفاهيم           إن حا 
مبا يتالءم مع خصائص الطبيعـة البشـرية وطبيعـة          " املنهج"و" العلم"الكربى، مثل   

االجتماع اإلنساين، وال يقف ما عند حدود املادة وعلومها وقياس علوم اإلنسـان             
زت احلاجة إىل مراجعة املوقف من التراث       عليها، رغم الفوارق الشاسعة، ومن هنا بر      

أي التـراث   – وتلمس مظانها فيه ومـا عسـاه         -خبصوص هذه العلوم  -اإلسالمي  
 .مه يف جماالا املختلفة أن يكون قد-اإلسالمي

وفق السقف املعريف املتحرك عـرب مسـريته        -فمن املعلوم أن التراث اإلسالمي      
 تلك اليت تتعلق باملواد غري اإلنسانية أو هذه          اشتمل على جانيب العلوم؛ سواء     -الطويلة

ويف هذا برز عدد    . اليت تنصب على اإلنسان يف نفسه واجتماعه وسائر أحواله احلياتية         
من العلوم الرئيسة اليت تناولت املسألة اإلنسانية واالجتماعية بشكل أساسي، وخاصة            

 والتفسري والفقه وأصـوله     )علم الكالم والفلسفة  (ما عرف بالعلوم الذاتية من التوحيد       
وبالتايل حتدد السؤال يف الكيفية اليت تعامل ا التراث اإلسالمي مع علـوم             . والتاريخ

غايـات ومنـاهج وعمليـات وأطـرا نظريـة ومنظومـات            : اإلنسان واالجتماع 
 .اخل وأين تركز هذا التعامل ضمن التصنيف اإلسالمي للعلوم...مفاهيمية

لتقدمي ا للبحث يف هذه املسألة، اليت تبقى يف حاجـة           مثة مالحظات أولية ميكن ا    
هل : مستمرة إىل توسع ومراكمة لالنتقال من دوامات األسئلة االمتحانية الدائرة حول          
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؟ ..؟ ما دواعي االهتمام ـذه املوضـوعات  ..؟ كم نسبة االهتمام..يوجد يف التراث 
السـتفادة والتفعيـل    ل) ؟..كيـف (لننتقل إىل مسار متقدم تتصدره أسئلة الكيفيـة         
 .واملشاركة يف حلبة املراجعة والتأصيل املعاصرة

 

العلوم االجتماعية واإلنسانية يف التراث اإلسالمي مت التأسـيس هلـا يف            : أوالً
 :الفلسفة اإلسالمية وما يتصل ا من علوم الكالم والفرق

لرؤيـة  فقد عنيت هذه احلقول باإلجابة عن األسئلة الكربى اليت تتولـد عنـها ا             
التأسيسية لعلوم اإلنسان والعمران؛ تلك األسئلة املتعلقة باإلنسان وطبيعته وخصائصه          

من حولـه،   ) الكون واالجتماع (الكربى، وعالقته خبالقه وعامل الغيب وبسائر اخللق        
وغايات الوجود وقيمه احلاكمة وسننه القاضية املاضية، وتكافل الفعل البشري مع فعل            

 .ملشهودةالغيب يف احلياة ا

مع الـتحفظ علـى     -" آراء أهل املدينة الفاضلة   "فعلى سبيل املثال يعد صاحب      
ا عن حمـاوالت حتقيـق هـذا        ا معرب  منوذج -معاجلاته وصياغاته حول الوجود األعلى    

التأسيس، الواصل بني الوجود احمليط واألعلى وبني احلياة اإلنسانية والتـنظري هلـا يف              
وقد ضم إىل ذلك الكثري مـن مقـدمات         . احلكم وأحواله العلوم السياسية وقيم نظام     

التنظري التراثي، اليت تناولت مساحات من طبائع العمران، وخصائص اإلنسان والكون،           
والقوانني الكربى املفسرة حلركة االجتماع والسياسة واالقتصاد والنفس وبناء األجيال          

لعامة يف هذه ااالت واليت     وادامها، وفيها إرهاصات لعدد غري قليل من النظريات ا        
 .ال تزال يف حاجة إلعادة االكتشاف والتفعيل

إن فلسفة العلوم احلديثة ونظريات املنهاجية العلمية، اليت اقتطعت أصـوهلا مـن             
الفيزياء والبيولوجيا، ورؤى العامل الكامنة يف منظورات سائر املعارف احلديثة املتعلقـة            

  تفادة من فلسفة العلوم الـيت اشـتمل عليهـا التـراث            ا إىل االس  باملادة، حتتاج كثري
اإلسالمي، خاصة من باب التفات هذا التراث إىل أبعاد الفرادة يف الكائن اإلنساين وما              

 .واقعية، وطاقات كامنة وقابليات حركة واسعة-يتعلق به من منظومات قيمية
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تواؤها واهليمنـة   العلوم االجتماعية واإلنسانية يف التراث اإلسالمي مت اح       : ثانياً
 :عليها يف الفقه وأصول الفقه

أما الفقه فقد ضم جمموعة من جوانب العلوم السلوكية واالجتماعية ولوازمهـا،            
اليت ال جمال للفقيه أن يقول رأياً أو يقدم اجتهاداً بدون االعتماد عليها لتكييف الواقعة               

ا وقبل إعطاء   رة واضطرار ضرو–فحاجة الفقيه أن ينظر     . أو اإلشكالية، أو بناء السؤال    
 يف حال السائل وظروفه ودواعيه ونواياه ودوافعه، ومـا إذا           -احلكم الفقهي التقييمي  

      ا خمتارا، أو مكرهاً، أو ملتاثـاً، أو سـكراناً، أو           كان قد أقدم على الفعل مريدا قادر
عه ألن  غافالً، أو ساهياً، أو مدركاً للفعل وعواقبه وآثاره أو غري مدرك، كل ذلك دف             

 .يالحظ جوانب كثرية مما يتصل بعلم النفس وعلم التربية، هذا من جهة

ومن جهة أخرى يضطر الفقيه يف جمريات عمله للعناية بالسياق واحلال العامة اليت             
تنطرح فيها األسئلة واإلجابات، فاحتاج إىل إدراك األعراف والعادات وجوانب كثرية           

. ا على صناعة احلكم والتقيـيم املالئمـني        قادر من الثقافة السائدة وجذورها؛ ليكون    
هكذا اشترطوا يف الفقيه واملفيت والقاضي وعموم من يقوم باحلكم وجوب توافر نوعي             

فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقـع بـالقرائن واألمـارات              : الفهم
 1.والعالمات حىت حييط ا علماً، وفهم الواجب يف الواقع

 لذلك فالفقيه اليوم يف حاجة إىل توظيف وإدراك االنثروبولوجي واللغات           وتفعيال
وعلم اتمعات واالجتماع، ورمبا السياسة واالقتصاد، وعلم اجتماع الدين، وأي نوع          

وقد يلجأ الفقيه إىل بعض العلوم الطبيعيـة وخربائهـا          . من أنواع املعرفة االجتماعية   
 .اوعلمائها حسب حاجته وما استجد عليه

الذي وضع القواعد اليت تقود خطوات الفقيه سواء أكانت استنبطت          -واألصويل  
 ال يسـتطيع أن     -من اجلزئيات الفقهية، أو وضعت قبلها وقادت إىل الوصول إليهـا          

                                                 
عصام الدين الصبابطي، الـد األول، اجلـزء   :  حتقيقإعالم املوقعني عن رب العاملني،    يم اجلوزية،   ابن ق :  راجع  1

فالعامل من يتوصل مبعرفـة     : "وفيها يقول .  وما بعدها  77م، ص   2002/ ه1422دار احلديث،   : األول، القاهرة 
 ."الواقع والتفقه فيه إىل معرفة حكم اهللا ورسوله
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 ولذلك وجدنا مجلة    2يتجاهل املعارف السلوكية واالجتماعية والعقلية، بل والطبيعية؛      
 .ى هذه املعارف والعلومكبرية من القواعد األصولية مبنية عل

املأخذ األساس الذي يتجلى فيما وصل إلينا من نتاج التراث اإلسالمي املتعلـق             
مباشرة بعلوم اإلنسان والعمران، الذي رمبا كان هو املفسر األساس لتـأخر توليـد              
املسلمني هلذه العلوم وسبق الغرب هلم هو وقوف املصنف املسلم عند نفس غايـات              

يف التعامـل مـع     -الدائرة حول احلكم والتقييم، وجتاوزه أو اختصاره        الفقيه وأسئلته   
 ملراحل الفهم والتحليل والتفسري واعتبارها مـن بـاب          -الواقع اإلنساين واالجتماعي  

وقد كان التفات الوضـعيني يف      .  امللكات اليت يتم اكتساا باملمارسة دون املدارسة      
س معارف حديثـة تعـىن بـالتعمق يف         عادة تأسي إلالغرب هلذه املساحة هو املدخل      

عمليات الرصد والوصف والتفسري للفهم وضبط التوقعات مبا مكنهم من التعامل مـع       
 .احلياة املعاصرة بشيء ملحوظ من الضبط والفاعلية اليت يسموا سيطرةً وحتكماً

واإلحصائية، والبحث امليداين،   " االمربيقية"من هنا عرف الغرب األساليب التجريبية       
والدراسات املقارنة للواقع السياسي واالجتماعي واالقتصادي والثقايف، واعتلى صـهوة          

هل جيوز استعمال هذه األسـاليب يف       : املعرفة احلديثة؛ فيما وقف العقل املسلم يتساءل      
؟ واألصـل أن    ..اال غري املادي؟ أال يستدرجنا ذلك المتحان الغيـب والعقائـد و           

عارف كان أحرى أن يستثمر يف السبق لذلك، والتعلم مـن           التأسيس اإلسالمي هلذه امل   
 .التجربة واخلطأ والتصحيح، ال باجلمود عند حافة النهر حىت ميوت الواقف عطشاً

 
العلوم االجتماعية واإلنسانية يف التراث اإلسالمي حركها املفكرون أكثر         : ثالثاً

 :من فالسفة التجريد والفقهاء واألصوليني

تعاىل أكثرهم عن معاركة الواقع املعيش وقدح ذهنه يف تفاصيله،          فالفالسفة الذين   
فعهم احلال العام غري املـوايت      د الذين   -ال سيما املتأخرين  –وأكثر الفقهاء واألصوليني    

                                                 
/ ه1399،  2دار التراث، ط  : أمحد حممد شاكر، القاهرة   : ، حتقيق وشرح  يب لإلمام املطل  لة،الرساالشافعي،  : راجع  2

 .25-21م، ص ص 1979
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إىل الزوايا والغرق بني دفات الكتب، مل ينتظر منهم أن يعنوا برصد الوقائع وضمها إىل               
 عناصرها األولية، والبحث عن تفسريات هلـا يف         بعضها البعض، وحتليل احلادثات إىل    

دائرة الكسب البشري الفردي واجلماعي، واإلقدام على استخالص عربة ونظرية تفسر           
 .احلاالت وتستشرف املآالت والتجريب عليها لضبطها أو تعديلها

 غري أن طوائف ممن أخذوا من الفلسفة حبظٍّ، ومن العلوم النقلية حبظٍّ، ومن العلوم            
تطبيقية أحيانا، وحرروا غايام املعرفية من جمرد تكرار ما قيل، واسـتظهار مـا يف               ال

الكتب أو الشرح عليها، وعنوا بالواقع وجريانه، وبالتاريخ وقوانينه، وباألمة وحاهلـا،            
 .أنتجوا يف هذا السبيل ما يعد شاهداً على إمكانياٍت مل تستثمر االستثمار الكايف

 وابـن أيب الربيـع      3رد مقدمة ابن خلدون وكتابات املقريزي     فعلى سبيل املثال ت   
وغريهم يف االجتماع والسياسة والتربية واالقتصاد من مـدخل التـاريخ والعمـران             
البشري، لتؤكد ضرورة التحول لتفعيل التأسيس الفلسفي، واحلاجة امللحة لدى الفقيه           

 العلـوم االجتماعيـة     واألصويل والسياسي والتربوي املسلم، لكي يشاركوا يف بنـاء        
واإلنسانية احلديثة، خاصة أا كانت من أول خطوط عوملة رؤى الغـرب الوضـعية              

 .وفرضها واقعا على سائر األمم

ض التراث اإلسالمي مبا تطلّبه وقْته وحالُه، وأسس للرؤية، ودعا للتحرك، لكن            
طريِق املشاركة والتميز،    املنشود اليوم هو إكمال املسرية، واالستفادة من املتاح وخطّ        

 .لكي تستعيد هذه األمة مكانتها بني األمم على ما تستلزمه رسالتها ومقاصدها

 

 واهللا من وراء القصد

 

                                                 
: ياسر سيد صاحلني، القـاهرة : ، تقدميإغاثة األمة بكشف الغمة: راجع مقدمة املقريزي، املنهاجية واملركزة يف        3

 .1999مكتبة اآلداب، 



 

 

  عريفم التكامل املمفهو

 وعالقته حبركة إسالمية املعرفة

 

 ∗أبو بكر حممد أمحد حممد إبراهيم

 

 :مقدمة

وإىل  م،اصلتأخر الذي أا احلديث إىل  بالغربهلماصاتأ  بدذاملسلمون من تنبهلقد 
ات ل، يف فتر قبامه منمز موا هلد تقأن ، بعدمهري به غزاي فذي الرحلضااالسبق 

 شةملناق ايف برغي بالسالم اإلتصال اال هلذاىزمغ اتان ذواتلوهناك دال. قةتارخيية ساب
 باسبأب ذخاألب قلعتت: يةنالث واخر؛أتالل ل عديدحتو ،تاذالقد نبصل تت: ىلو؛ األيةالاحل
 1.ةيمسالإلان لبلدا ا يفنة متباي فكريةسارمدونشأت نتيجة لذلك . كنيالتمودم التق

ولة حتديد موقف من االتصال بالغرب جاءت بعد أن وإذا استصحبنا حقيقة أن حما
تشكلت عالقات فعلية بني البلدان اإلسالمية وأوروبا، فإن حتديد هذا املوقف سيكون 
يف هذه احلالة؛ إما تعبرياً عن هاجس إيديولوجي يف املقام األول، أو حماولة الستثمار 

 الفكرية واحلضارية، اليت ذلك االتصال لتطوير رؤية للعالقة بني اإلسالم والتحديات
فمسارات .  اليت ترتبط بالرؤى الغربية والوعي الغريب-أفرزا التطورات احلديثة
 تعكس يف الغالب واحداً من ثالثة -2كما أوضح فتاح-االستمداد الثقايف عموماً 

                                                 
منـاهج  ( أستاذ مساعد ورئيس قسم البحوث مبعهد إسالمية املعرفة جبامعة اجلزيرة بالسودان، دكتوراه يف التربية                ∗

 .imambaker2004@yahoo.comم، 2004من اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا يف ) سوطرق تدري
 : التاليةحوراينهم أطروحات النهضة يف العامل اإلسالمي ودراسة أانظر  1

Haurani, Albert, Arabic Thought in the liberal Age 1798 –1939, Cambridge: 
Cambridge University Press, 1983. 

 ).1995(، 1ع، .جملة إسالمية املعرفة، "أسلمة املعرفة والتثاقف احلضاري. "فتاح، عرفان عبداحلميد   2
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موقف الرفض املطلق لآلخر الغريب وثقافته؛ : مواقف ال سبيل للتوفيق بينها، وهي
 تلفيقي - يف اآلخر وثقافته؛ وموقف مجعي-بال حتفظ-نصهار التام املطلق وموقف اال

 ".مركب ثقايف هجني"حياول إنشاء 

وهذه املواقف الثالثة قد مت التعبري عنها عندما أثريت قضية احلداثة ومطالب 
ا مفكرون وقامت من أجلها مؤسسات هل ومثة جهود مقدرة بذ3.التمدن اإلسالمي
وتستهدف بلورة الوعي . ر إىل هذه املواقف من منطلق إيديولوجيفكرية تتجاوز النظ

باإلشكال الفكري الثقايف الناتج عن إدخال العلوم العصرية يف مؤسسات التعليم يف 
 الكلية -البلدان اإلسالمية، وحماولة لتأسيس أطروحة إسالمية تعاجل القضايا األصولية

 .داناملتصلة بقضايا التنمية والنهوض يف هذه البل

 اةيحلظُم ان بني بقريط إشكالية تقف يه تفالقضية يف سياق هذه اجلهود ليس
ضة "ريب إلحداث قلتاا ذيتوسل ث يحبة واإلسالم؛ ثدي احلريرية، وطرائق التفكصعلا

  األمريقطن مبديثحل ارهم عص يفمنيلس، أو أن ينظر حلل مشكالت امل"إسالمية
 عن احلديثذلك أن  4".غريهمض به  ثل ماسلمون ينهضون مبامل: "يب أرسالنكش

املسلمون يف كل ا شهعي اليت يةزمأل ارفس يم الهريغ دمقلى ت قياساً عسلمني املختلف
 مل نيملسامل صابأ يذلا رخمة اإلنسانية العامة؛ ال سيما وأن التأزاأل جوانبها، وال

 خرة ملتأره امل عصو يفرب الغهدشهي لذا دياملا مدقتلا نأ امك ،مهيند بسببيكن 
فها لأ اليتلِعلَّة ي ا هذهه نتاك  وإن5.صل اخلاينيفهوم الد باملدينيةة  ردسببب نيك
 .شةقادون منا وهل وقب،لفكر الغريبا  العلم يفيخارت ثري من قُراءك

                                                 
. 390-259، ص 1988دار الشروق،   : ، عمان 3طأسس التقدم عند مفكري اإلسالم،      . انظر جدعان، فهمي    3

 وانظر أيضاً،
Safi, Louay M., the Challenge of Modernity: the Quest for Authenticity in the Arab 
world, University Press of America, (Lanham- New York- London), Pp. 111 – 172. 

 بـة دار مكت : يم، بـريوت  مت نسحالشيخ  : عةاجمر،  همريغدم  قاذا ت وملن  موتأخر املسل ا  اذملن، شكيب،   الرسأ  4
 .96ص ،1930 ة،احليا

عزرا : ةمجتر، ةيسكنتاريخ ال .ونجلورمير، : ليةتاال ية يف الدراسةبرغلا ةبرجتلا العلم يفن  مسةواقف الكني مظران 5
 .97-29ص ،5ج، 1990 لثقافة،ا ارد:  القاهرةان،مرج
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ق ييضالت ىلإت  آل-ةد عيةخيرات اببسألو- ميةسالاإلجربة لت اومثّة رأي يقول بأن
القلق على : "طها، أو بتعبري الفاروقيارفنا و الدين أاتليات كفو  منفاًو خ،قلععلى ال

ا م عند-ين دلالطان س  منلصخىل التإلت آ ربيةغلاجربة تلوأن ا 6،..."مصري األمة
ويبدو أن هذا الرأي قد . هد بصدقهوشلعقل  اه أثبترفض ما  يفنَوسيكنلا وهممثلف تطر

 اجتاه  يف، واستثمار هذا الوعينيتبرجتلالتا ل كآوجه املفكرين املسلمني للوعي مب
 .هوتتفار موصب كان إنو التكامل املعريف وإسالمية املعرفة، ةوحرطأ صياغة

 يفهوم التكامل املعريف وعالقته مبفهوم إسالمية املعرفة مفة اسلدر اه هذوتناقش
صور واجهت املفهوم، وات اليت وتناقش كذلك أهم التحدي ت املتداولة اليوم،يااألدب
هود اليت باجل  الباحث عناية خاصةوقد أوىل. اتتحديلرفية هلذه ااملعات تجابساال
عدد  ل،زالتكامل املعريف عنصراً مهماً يف حماوالت االستيعاب والتجاو موهفمن ت ملجع
يف البلدان اإلسالمية، ن دمالتوة ضلنهاية ض لقت نظَّريت الريةكالفت اوحرطاأل نم
ب، غراليد لتق إىل الدعوة إىل اأصحاة، اليت انتهت بية الغربم وتصورات التجربيهفامب
ارة خريها ضحل ايف  الغربةكراشمليقود س ذلك  أنقطل منمن ،ةمتا اةكاحمه اتحماكو

 .وشرها

وقد اقتضت معاجلة موضوع الدراسة، جبانب القراءة التحليلية الناقدة يف األدبيات 
باشرة، وعرب الربيد اإللكتروين، امل(ذات الصلة باملوضوع، إجراء عدد من املقابالت 

مع عدد من األساتذة واملفكرين املهتمني بقضية التكامل املعريف وعلى ) والفاكس
 .اخلصوص الناشطني يف مدرسة إسالمية املعرفة

 
 املفهوم واملنطلقات: عريفل املماكلتا: أوالً

مي التقليدي، الإلسا لفكرا تقرير مفاده أن ة مناملعرف ةميالس إ إىلونق الداعينطل
، ميياهط املفلاخل رهااعميقها واستمرت هم يف أسة،زمأن شا، يعيثيدحل اريبغ الهونظري

                                                 
ـ ملسلم املع الةجم، "كية يف اإلسالمميناديال ريفكط اعمججتهاد واإلاال. "عيلامس، إيقروفاال  6  -يرنـا ي (9ع، راص

 .5ص، )م1977 مارس -يرافرب
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ات وول يف األدة لألالنسبية بألزمة الفكر اقد حددتو. ةيكللتوحيدية الاية ؤلروغياب ا
ل  كعلىن يم ليتا ضعيةول اىؤرال يف الغريب رفكة للبلنسا وب،هدمة فيتخ املسهجيةملنا
 فريتو لاًطها يعد شربتيشعب ةمزاأل ذهوز هاجتأن  فةرع املميةو إسالرنظميرى و. التهاجم
 -ة املعرفةيالمسة إحروألط اًفق و–ن يتم  أن ميكال وهو ما، يمسالاإليف رعملا ليبدال
ي يراع يرامغ ٍيهيمفام  اعتماداً على جهاٍزنيرفكلا الك لةيكرف ةغد إعادة صياع بالإ
 ومهف ميفة صودقاملا نهعي  هيةيملالعهذه  نَّوأل. ةيه التأسيسمفاهيمدئ اإلسالم وامب
 ى أن يرمنر عاصملاي مالسإلكري اطاب الفخل بانيمهتملا ن منإف، يفرمل املعاتكال
رى ي نيحد، يف ح وانو عن مضمِنعربا يرفةعملاالمية سل املعريف وإامكتال وميهمف
  بني هذينام ةشقن قبل مناتحسويس. ةلاص حدوداً فهومنيملفن أن بني اروآخ
هوم فمل خمتصرة ٍةيرخياتبنظرٍة  لكد لذه أن منةصلاف ددوجه شبه وحومني من أوهفملا

 اهيتبع ، جدالًركثصرة واألعاامل يةمسال اإلتابياألد يف اًعشيو رثك، األةرفمية املعإسال
 بالقدر الذي مييزه للتكامل املعريف، مث حماولة لتأطري هذا املفهومة لدعوات اربرشة ملمناق

 .عن إسالمية املعرفة

عي و الروط عن تيثدحلن اكمري امل غن مصبحأأما يف اخللفية التارخيية فقد 
 رةشاإلون ا، دمينيالإلسا ميينيكادواأل فنيثق كبري من املاعطقى دل، رفةعامل يةالمسبإ

 يفد يقلت ووه. ، والعلواينطاسلعوا ان،بو سليمأ و،قياروفال: هي إىل أربع شخصيات،
هر  ظلذي ايركفاق السي للعيةوضة املوسدرال العلمية واةنظرل اضعف ينياحأل ابعض
فاٍت تلاىل  إره بدوضييففمثل هذا االحتفاء س. رواد بالاءحتف االحلصال ماملفهوا هذه في

 يتل اريةفكات الديحالتن ع و،فهومملان وم مضنهذي يعرب عل ايققيحلد اصقعن امل
فية عرأن تعم ثورة م دععادة بم ها يتخيرر وتاة األفكاكر حن رصدوأسيما   ال7طرته،أ

                                                 
هو  لعطاسااقشة إلسالمية املعرفة كان مهها األول تأكيد أن         ناليت عقد فيها م    ان داؤد و ةسارد  هنا إىل  رةشاإلا  7

ـ سة احلالية ال ير   رالد ا يفحث  بالرة، وا صاملعا ةفعر امل شةاقن م يفذه الرؤية   ه  إىل ةوعدلا بحصا تـذي  حي نأ دي
 Responses to Islamization of(ع انظر الفصل السـاب . داً وال اعتراضاً تأي الهج منهجه،و ينت أحذوه

Contemporary Knowledge (يةراسة التاللد ايف: 
Wan Daud, Wan Mohd Noor, The Educational Philosophy and Practice of Syed 

Muhammad Naquib Al-Attas: An Exposition of the Original Concept of 
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عقد لزعمه يف بداية ا  وهو ما ال ميكنم،ا العريكفال رياً من التغيدث نوعححقيقية، وت
الذي نراه، و. شنقالال مية حمالإلس الفكرية اتهاوجللتع ابرلد اعق الدعيذي لا، يلااحل

لة من مج دعورت ببلتد ا ق تبطةرملاى ؤرلوا اهيمفملا وفةرع املميةالسكرة إفأن 
يثة يف دبوا على العلوم احلتدر نيسالميإل انة ماع مجداراليت أاالت تأموال قشاتناامل
 .صلاي خدرف لمتاج عن ابأ اهف وصن، وال ميكبلغرا

املعرفة ومما يؤيد الرأي الذي انتهينا إليه أعاله، أن الوعي باجتاهات مفهوم إسالمية 
ودالالته مل تكن واضحة لدى مجيع املنتمني جلمعية علماء االجتماع املسلمني، هذه 

 يادميأكط يحمي، ويف مالإلس اعاملالج را خم1972 يف عام-املنظمة اليت متثل والدا 
  منددي جٍعلنو داًيالم لعفلاب ارهبتعن اك ميثاًحد -ةالالدينيبية رلغى الرؤاب عمشب
 ملعاال تصالاأ بدأن ذ منلمني سملا ينركفاملو لحنيصمل اشغلتيت ضايا اللق ا يفريالتفك
وعن ه سف نعن8سنويبااه كح ما يرألا هذا معويد. يث احلدي بالغربمالاإلس
ف هذه هداأ  مل تكنين، الذنيمسلملاع امتج اال علماءيةعء مجضاأعه ئالمز نمن يثريك
 .اسهيأس تحال مندهع حةضا ونظمةامل

 

 :عريفملا التكاملوة إىل عدال اترمرب: ثانياً

 دةيدجتوجهات ك اهن نَّأقة هو بلساالتارخيية المحة لا  منصهأن نستخل نك ميما
القرن  اتنيبع اية سنذم ترسات حبثية ناشطة، ظهمؤسي رعتها مال الفكر اإلسيف

 يبالغرلعلم  الى عاعوطلن امني، ممسلملا نيركفمل من اٍددلع ٍتاسار دلكشاملاضي يف 
ر أولية عامة افكأ وتاقشامنل كيف شة يدد اجلجهات التوذه هولص أوكانت ث،يداحل
أنَّ دو ويب. حق لتمثل مشروعاً فكرياً طموحاً التقو يفت ربلوتمث  ،اتني الستةاي يف

                                                                                                                        
Islamization, International Institute of Islamic Thought and Civilization, (Kuala 
Lumpur, 1998), Pp. 371 – 422. 

8  Ba- Yunus, Ilyas, Al Faruqi and Beyond: Future Directions in Islamization of 
Knowledge, The American Journal of  Islamic Social Science, Jointly Published 
by The Association of Muslim Social Scientists and the International Institute of 
Islamic Thought, Vol. 5, No. 1, 1988, P. 16.  
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يت لا يةركف المةزأل اتكلش تضالعمث ثال لوجه حلتي لك الفترة كانت قاش يفلنا
يت ، الليمالتع زدواجيةااملعضلة األوىل هي . يومئٍذ نيسلم املنفكريامل  جلاهيلع قفات
 ةه؛ والثانية هي خطر العلمانيتط حياومنكره فوعقله ولم سامل صيةشخ ى علتسعكنا

ة يجهنمل ايةط؛ والثالثة هي منيمالسإل افكرلوا ميةسالاإلة لى الثقافعتغريب لا ةكروح
ت  اااليف ميالإلس اعريفملايل دبلا ميدقن تعها ورصقو ةديليتقلاإلسالمية ا
 .ةيعامالجتا

ت ربرانا م نظروجهة من ثلمت لثالث، اليته املعضالت ا هذعرض ويللنا حتميكنو
 ،يب سليمانوأ ،عطاسي، والقوارفلاكتابات   من،امله وتكافةعرمل اميةسالإل ةعوالد
 ةجااحلعت د  إذانيعستسنو. ةليتاات القرفال يفن متضو امللنح اىعل شرف،وأ

أخرى ون، ملذكوري اءالؤهراسات د نعقة ابت ساقوأ ت يفرى نشر أختبدراسا
ر فكلة على ساحة ايدضايا ليست جدذه القفه. نيركفملا من همغريل وأ مقة هلحال
بعض  ر يفكث أضوحنها، ورمبا بومن عرب عن جوانب مهناك  أن ي، كمامسالإلا

راًً ربم فيك يومما. انهة إلشارحمل ا دراساتلا  عنهي كشفتذل ا ذلكنن مااألحي
 ا اليت نظر يةوالزا منرة ذكوملاايا ضقلاة معاجلة لياحلاشة اقنملاأننا قصدنا ب ءهؤال كرلذ
 . عرفةملعاة إسالمية اد

 

 :ميلتعلا زدواجيةا. 1

م 1977 ما عيمالسإلايم علتللل وألا ملياعل امترؤها املعن قبثنلفكرة اليت اإن ا
ىل إ يمعللتت اطرش يتلاجية اوزد االيف ،يةمالسإلان البلدا يف مية التعللشكم تحدد
لعلم ا  يفصخصلتنصرف ل ياينالث، ويةقليدلتينية ادلعلوم الاتص ب خيلواأل: ينرشط
 دنعفة رعملامية الس إليرنظلار اطإل ايت تأسس عليهالا كرة الف ذات وهي9.يثحلدا
 .ميالساإل ركلفي لملعاال دهعئه باملالزمي وفاروقال

                                                 
9 Ashraf, S. Ali, Islamic Education: An Evaluation of Past Conferences and Post 

Conference Achievement, 1977-1989, in: Malkawi, Fathi Hasan (Editor), Towards 
Building A Contemporary Islami Educational Theory, P. 3 - 4. 
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 لةكحلّ املش دد يفتحت مس عشراخلا يرهلجا نلقراة يف مألا جهتوا يتلا ةمهامل
ي يما التعلمهاظ بناء ندةإعا عادة مكانتها دونتاسة ر على األمذإذ يتع. لتعليميةا

 نيملسملاد دة عنئالسا ةييملتعل اةيجوادزالا ةلاحإزالة  بجي  مثنوم. يوبهع حوتصحي
حتاد ا ققحت ثي حبر علماين،خآوي مإساليم عل تمانظىل إعبها ء تشوإلغا ،اائهوإ
 10.لهماماوتك منيانظال

 كرللف يامللع اهدعوع املرومش كة م مؤمترفكرة  بنيبةاملقار وقارنةامل مثل هذه إنو
روقي فارها الرحليت ا-ة ملعرفاة مي إسالةالرس، وهي أن دةلة حمددال تقود إىل ياإلسالم

 بين تها اجتارت يفس قد -)طبعة العربيةال يف (ناليمس ووأب، )طبعة اإلجنليزيةال يف(
ن م مميكنهي  فكرعلتوصيات يف شكل مشرولك اوصياغة تة، متر مكؤموصيات ت
ه، فقد سبق وأثريت هجمنا حصالوإمي سالاإل رفكلباتعىن ة مؤسس  إنشاءةكرفقيق حت

 ، قبل تنظيم مؤمترم1977 امع سويسرا  يفتعقد عة اليتوسهذه املسألة يف الندوة امل
 11.مكة

ات يوصني تترك باملشو اهلم  هميةيتعللة ازدواجيخطر االز او جتإذن خنلص إىل أن
ج نتي لذ ايفعرامل ال اإلشكت إىلطناروقي وزمالئه، اليت فف الحةطروأ ومكة، رمؤمت
 يالذ ديي التقليمالس اإلميلعللت ريب مواٍزغنهج اللى ال عميم تعليظا ناثتحداسعن 
 وقد ولّد ذلك ازدواجية يف نظم التعليم منذ عهد .ةيمسالإل ادالكل البيف اً ئدان ساك

 .حممد علي باشا

                                                 
املعهـد،  :  فرجينيـا ،ل، اإلجنازاتمعلا ة خطة،ماع الئدابملا:  املعرفةةيمالسإ. إلسالمي اكرلف العاملي لهدعامل 10

 .9ص ،1992
فكر اإلسالمي بناًء عليهـا، كجسـم   املعهد العاملي لل قثبنا بية اليتا واإلجييةيذفأن اخلطوات التن اينولعلا ريذك 11

قـاء  ذلـك الل   ذت يف ختا دفق. م1977ف  صي سويسرا يف / فكري ومعريف، قد متت يف لقاء انعقد يف لوجانو        
ن كـا و"ة  قعمتامل ميةكرية اإلسال فلا تاساردلا يفتخصص   ي دمعه سزها تأسي بر أ انجمموعة من التوصيات ك   

ات املطلوبة إلنشاء هـذه     ريضجراء هذه التح  إب كية أن يقوموا  ألمرية ا حدتملا ياتوال ال خوة يف اإل لى ع ضيفتر
اختاذ اإلجراءات الفعلية أو التنفيذيـة       يفتلكؤ  لا د أو درتلا  من اًك نوع نا ه نأرت  عاملؤسسة، ولكن جمموعتنا ش   

ي سـالم  اإل كـر فلل يعاملد ال ملعه ا ،شريب نافع،...". يةتوصل ا ذه ه ذنفيتمبادرا ل  تماقف ،ةسسؤملاإلنشاء هذه   
 .  67 ص،ابقس جعرم ،إلنسان الةجمطه جابر العلواين، تور  الدكعم حوار:  املعرفةةيمومشروع إسال
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تقر س ااان مرع سمرن األإف ،ثديحل اعليمللت نديالء لما ع معارضةنم مرغبالو
ب ذجيبدأ  ومر،األ ادئ ب يفع بهتمعة اان قم عدمغر ،ددياجلم يتعل الاحللص
دعم لاب ببس. اًنمضمووكالً ش ظاًحول م تطوراًروتطو ،قعاًوااً رأمصبح وأ) ينريستنملا(
يم للتعاب اسحى عل كان ذلكو. هت لرخ ساليتالكبرية  ةملاليت انااإلمكوا يمسرال
 .رياًكثره وبد رخأ تذيلاديين ال

 تفرعيت ال اوالتمحلل مهماًالً ماع نا ك12ضاع التعليم،وأ  يفضقانتلا اهذإن 
-ت رفس أاليت ،يمتعل الحالإصت اوالحمب ديثحل اميال اإلستربويل الفكر ايخ تاريف
 يديللتق ايين الدليمعت المانظهو  لألوا مطنمتمايزين؛ ال  منطني ظهور عن-دورهاب

ام نظ والنمط الثاين هو ثة، حديتارقرم دميقتالذي اقتصرت حماوالت إصالحه على 
ن د وعدد محاو مييلعتيف مقرر ) يندلا (ريسيث الذي تضمن تدداين احلمل الععليمتال

 ).ديثةحل اعلوملا (ترامقر

 ملعلوا(ج هناٍل مليودون حت د متَّي قدلي التقييند الميلعتالام ظن ثديحتن  أبيد
 ل تعدي أيمن غريت أُدرج ف،هليع تيني بذللماين اي العهيمفاا املهسأسا عن) ةثدياحل
مع ف يتكتن  أاسمح هل، يسالميور إمنظ من اة إنتاجهعادوإ" اهألسلمت "ةلحماوأو 
هذه لى ع ائمنيلق اأن  ذلكببوس. هيلإمها مانضاد ارامل منظالي لفلفلس اراطإلا
ات ر مقرات عليهسسأت ليتا، يةلمانلعاية وجودلاة رنظلأن اإىل  واثركتي والت ملااحمل
 ويف. ينديم اليلتعالم اظه نلي عمقويي ذلا يالفلسفألساس  اضارعت، يثحلد اعليملتا
 زجاو، لتنيتقبلساا نيلتاوحملا ضرفيف رمل املعكالتع اوملشر ةوعدل باد قصاقيلس اذاه
، هةج، من ف عرامل ءت الحقةاخيياً جرعريف تاكامل املتكرة الفف 13.يةاجدوزالك الت
 ،ةثدياحلة ماعيجتال اادوامل سريدت لخال من ثةيين وحتدالدي ليمعلتالح اصت إالحاومب

                                                 
يف  لثمتم ي 1900 -1870  نيب ام ةرتفلا يفيري اليت ظهرت يف اجليل الذي عاش        غأن أهم أوجه الت    وراينح  تربيع  12

ـ لر ورؤى عن اكام بأفمدرة وأفتذه الب ه قد شكلت طال   يبورو األ هجلن ا لى ع ستأساليت ت  ن املدارس أ مل اع
 :رنظا. ى أبائهملد ليت تلك انم بعيدة جداً

 Hourani, Albert: Arabic Thought in the Liberal Age: 1798 –1939, P. vi.  
 :لكتاب التاىل لشرفأي لد عيس يردصت رانظ ىنعملاول هذا ح   13

Hashim, Rosnani: Educational Dualism in Malaysia: Implications for Theory and 
Practice, P. v. 
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نظام لا  يفتبعملنهج اامل من ضاهلسفي ويل فلحتي  أغري نممانية علال نيمضااملت ذا
ا  أصحانجة ظاذسرة فكى عل متقو ىأخر تالوحما عد ب،ةانية ثجه نوم قليدي؛تلا
 جردمب لكذممكن، وغرب لن امد الواف يملتعالظام ن لىمية ع اإلسالغةب الصءافإض أنَّ
 14.ميعلالت لحارم كل  يفاب اللطا ملزاوإمية، الساسات اإللدرعن ا اتررقمل اخدإ
مة كرية لألة الفزم األهرجوة عرفملة اميالس إلةساته رتربعي اذ اللاكشإلو اهو

 15 .هزاوجت يف امهسإلاوه ل حلةط ختعوضو ية،اإلسالم

 

 :ميسال اإلركفة والميقافة اإلساللثركة التغريب على اية وحناخطر العلم. 2

 ماعتبار أنَّ قي افةمية املعراليف إس سالعطااملقدمات األساسية يف أطروحة  ومن
 سعاول اضفعلية للتقوية دايب"لقرن التاسع عشر ن ام ينالثالنصف ا يف ةثدااحل ةكرح

ة كحلرا هذهن م ينجناليوم  النمما جع، وحيةرالرية ولفكاه ادتقيو ،يفر املعااثنتر لاملنظم
سع االتقويض الو هذاو 16".يحرولاو يفاثقالوويش الفكري شتل انم اًم ضخاًثترا ةطريخلا
 Westernizationرفة عمليب اتغر"مبصطلح  طاسعلار عنه سالمي يعبإل ايف املعراثترلل

of Knowledge"،راثلتة الييف سبيل إعادة فاع ضه،قلفكري لناشروعه مذي يسعى  ال 
. سانية احلديثةنإلوم االعلحقل يف د وجولة لالمي الرؤية اإلسءبنا وي،ماإلساليف رعامل
 نقض املعرفة الغربية: "يث يعينحب" فةعرملإسالمية ا "فهومماس عطالم خدتيسو

Dewesternization of Knowledge."17  ة يناملعلاس لالعطوبناء على ذلك فإن نقد

                                                 
  حينما استشارهم،ضل الرمحنفمون وزير التعليم األسبق سلون املويل، أوصى التربثامليل ابس، على انست باكيف 14

ـ  الالطم  زاإل و يةم اإلسال تعن الدراسا  قرر م الخبإد يم الوافد، لعتلا ماظن ةيمحول كيفية إسال    كـل   يف هب ب
 :انظر. ليم احلديثتعظام النحل امر

Ashraf, S. Ali, Islamic Education: An Evaluation of Past Conferences and Post 
Conference Achievement: 1977 - 1989, P. 3 - 4. 

 .9 صق، سابجعمر، واإلجنازات  العملةوخطدئ باملافة رة املعميالسإ ،يمالساإلر لفك العاملي لهدعامل  15
 .26ص مرجع سابق، ،مفهوم التعليم اإلسالمي. قيبالعطاس، حممد ن  16
 :يف" The Dewesternization of Knowledge "مفهومني يف ورقتهلل املتبادل امذا االستخد هظران  17

Webb, M. Jennifer, Powerful Ideas: Perspectives on the Good Society, (The Granlana 
Programme, Australia, 2002), Vol. 2, Pp. 231 – 240. 



 20  أبوبكر حممد إبراهيم        م2006شتاءم، 2005خريف، 43-42العدد ، حلادية عشراإسالمية املعرفة، السنة       

 للتحوالت الثقافية والفكرية اليت شهدها الغرب يف ةفيفلسالل وصاأل ةشاق منو حنقد اجته
 .العصر احلديث

مانية، فالعلمنة العل بني العلمنة و- الغريبلفكر االذي يقره-مييز  للتاسالعطبه وين
ة مائالد عةاجرمللالكلية  رؤىلاو مالِقيه يع فضوخت ،د حدوه والية لاال  اًارسم"

:  يف حني تعكس العلمانية،"خيرللتا) ةلتطوريا(ة ريسيف امل غيرييه التضقتي  مابحس
 ية للتاريخ تنطويبنها] زعمال[مع  ةسجمنامل طلقةملا ميقن ال معةوم، وجمةقمغل ؤيةر"

 18".ناسن لإلىربعلى أمهية ك

اس حمل اإلشارة ال تم بالقضايا املألوفة يف األدبيات العط  إذن أن دراسةضحوا
كالية  إلشاسالعطية اليت ينظر ا الرؤالسجالية يف موضوع العلمانية واإلسالم، ف

عي خبطورة املقوالت سحب النسبية التارخيية إىل اتمعات املسلمة قائمة على الو
ة من املعاين يعضرورة جتريد الطب: "األساسية ملفهوم النسبية التارخيية، املتمثلة يف

". القداسة عن القيمنزع واإلحاالت الدينية الزائدة، وحترير السياسة من الدين، و
أن الفكر الديين يف التجربة : أوهلا: وخطورة هذه القضايا تتمثل يف نقاط ثالث

 الغربية عندما فشل يف احتواء تيار العلمنة تقبل فكرة املصاحلة معها، وهي املسيحية
مييل دائماً إىل "أن اإلنسان الغريب :  وثانيها19".وي على عملية هدم للذاتنطت"فكرة 

ى أا طليعة احلضارات والثقافات اإلنسانية، وإىل جتربته لع النظر إىل ثقافته وحضارته
أن :  وثالثها".يما بلغه اجلنس البشر) ألرقى(ما ممثلني اخلاصة ومستوى وعيه حبسبا

أت مترافقة مع خيبة أمل يف نشروح البحث العلمي يف ثقافة الغرب وحضارته قد 
 .هم يف تلك احلضارةالدين كما فُ

اع اإلسالم؟  أوض، هل متاثل املزاعم اخلاصة بالعلمنة)وهنا وجه االعتراض(ولكن، 
 العامل اإلسالمي يف املعتقدات اإلسالمية بالطريقة اليت أثر ا وهل يؤثر مسار العلمنة يف

لمانية اليوم هلا وجود يف اتمعات لعيف معتقدات اإلنسان الغريب، ال سيما وأنَّ ا

                                                 
 .45ص ،رجع سابق، مسالميفهوم التعليم اإلم ب،، حممد نقياسعط ال 18
 .49 ، ص سالميفهوم التعليم اإلم ب،، حممد نقياسعطال  19
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هرة اظ كه الرأي يف أن العلمنةيشارا خلص إليه، و فيماس العطانأمزيق فاإلسالمية؟ يوا
ليت سار عليها التفكري الديين املنهار يف التجربة التقاليد ا أن انأمزيغربية، حيث يرى 

يضع العلم املرتبط باحلياة وبكل ما هو واقعي "الغربية جعلت االجتاه العلمي يف الغرب 
ة الناشئة واالجتاه مانيوتلك هي املأساة اليت احندرت إليها العل... مبثابة النقيض للدين
لوضع مل يواجهه العلم يف العامل ى الرغم من أن هذا ا وعل20".الوضعي على السواء

 أن هناك تياراً كَونه  إال21،"أصل اجتماعيته جنباً جلنب مع روحانيته"اإلسالمي الذي 
تبىن دأ يتقد بصحة املقوالت املعرفية الغربية، وباععدد من املثقفني يف العامل اإلسالمي 

ياق سلان إدراك خلصوصية فكرة مماثلة البنية الفكرية الغربية لنظريا اإلسالمية، دو
ولكن احملاوالت اليت قام ا أصحاب هذا التيار باءت بالفشل يف . الفكري اإلسالمي

 22.عودة إىل الذات، وجتاوز مرحلة التقليدالفهم واقع اتمع اإلسالمي، فظهرت دعوة 
 .متثل بعضها يف حماولة حتديد األسس اإلسالمية للعلم

أن امليزة األساسية للعلم اإلسالمي  23 هذا الصددحملاوالت اليت متت يف اوتفترض
أنه يتأسس على الوحي، فالعلم الذي ينطلق من تصور كلي مستمد من مصدر متعاٍل 

لرتعات الذاتية والتوجهات  اعلم يسعى للتحرر من) القرآن والسنة(على الذات 
ية احلديثة ، وهذه قضية يف غاية األمهية، وقد أهدرت يف العلوم اإلنساناأليدلوجية

لرؤية كذلك أن مبدأ التوحيد بالنسبة للمسلم ا هوتفترض هذ. املتحيزة بالضرورة
ضابط منهجي له قيمته يف ضمان التحرر من تلك الرتعات، وأنه خيرج العلم من دائرة 

 .   عقل اليت سجن فيها باسم احلياد األخالقي، وأفقدته داللته ووظيفتهال
 

                                                 
عهـد العـاملي للفكـر      امل: فرجينيـا ،   الوضعية واملعيارية  ي بني  البحث االجتماع  منهج. يان، حممد حممد  أمز  20

 .38ص ،1991اإلسالمي، 
 .191املرجع السابق، ص يف انأمزيها  نقلست كونتوجأللة قومن م  21
 . 211انظر مناقشة أمزيان للمفاهيم الوضعية اليت تبناها بعض املفكرين العرب يف املرجع السابق، ص  22
عهد العـاملي للفكـر     امل: ، فرجينيا 2ط،  س اإلسالمية للعلم  األس. ال صدقي، حممد معني   ثر على سبيل امل   انظ  23

 .1996اإلسالمي، 
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 ريفعيل املدبل اقدمي عن تارهووقصدية يالتقلة ميإلسالا ةيجنهمل امنطية. 3
 :يماإلسال

 فإن امللتزمنيدين والثقافة الدينية، لاصرة حالعلوم احلديثة وانتهت مبات  آلإذاو
 اتيدقبالتعيف كالاوعي ل امه عندر يتوافمل خر،ف اآلطرل ايف، دينظام التقليبرؤى ال

مع ت اقيمة بملمن و تكةثالثفئة   البحث عنبطلت عوضذا الهو. ثةيفكرية احلدال
عارف ملا اهمدن أن تقكمي ليتا ةاحلكمبام إلمل اىلقت عو الاتذ يف ةرقادو هليداقوت
ن يثة أداحل اتتمع ايفلم لمسل نكمي -فقط- لةاحله اذه ندنه عألة، ثديحل اةلغربيا

ا وهذ 24.ةرصعاملا ةيلقعلا ةفملعرع ا ميحروالك  والسلوقالألخادئ امب دهتتكامل عن
لى عت قوت الا ذة يفرقاديده، ولاتقمع واتيم ق ملمة بةثثال فئة ادإجية همملحديد تال
، وهو إشكال يةية التعليمئناثلاوجية ادواالزل اك إشاوز أن جتينعي، مةكك احللام بتملاإل

إضافة -ا هلر ظني ن أميكنة يرفكقافية والثلاوية عامتجيتضمن مجلة من التحديات اال
 من زاوية إخفاق -سالميإلا كرلفا ىلع ةثيداحل ملعرفة ار خطةويزا ن ملنظر فيهاإىل ا
 بالتصورات ةطكثر أصالة وإحاألاعريف  املبديللا ميدقتيف  ديةيلقية التالمرفة اإلسعملا

 .ديثة احليةرلفكاات يلتحداجهة اإلسالمية يف موا

 إلسالمية االعلومية نقد جه ناحتتمل  بعةتاملت اارؤمتومكة مر مت مؤومن املالحظ أن
 مةتعكس أزخرى األهي م  هذه العلون أمعزو تأ، لدييناالتعليم  تادية ومؤسسيتقللا
ت الا يف جماد رياةادتعالسألمة وة اضهها شرط لنحالص إنأ ولم،ملساقل لعا
 ملها حتليت ايمقلة وايانملعلار طشة خقمنا علىر املؤمتر تصاقبل . نراعمال وفالختسالا
 ةلقضي اذههراك استدأن  إىلأشرف  أشار دوق. ملس العقل امل علىةثحلديغربية ام اللولعا
 ند عوفقلول دتهقا الم، اليتس اإليف ليةلدوت ااقعاللله تسراد يف انميسلبو  أليهإ هبند ق

 25.ةيديللتقاية جنهملر اوقص

                                                 
24 Hassan, M. Kamal: Intellectual Discourse at the End of the 2nd Millennium: 

Concerns of A Muslim-Malay CEO, P. 59 - 60 
 :لقضية ما نصها هذهل مانيلس وبأ هتنبي نع أشرفل قوي  25

‘Abdul Hamid Abu Sulayman, who attended the first world conference raised this issue, 
though not at that conference but in recent work, and attacked the traditional method 
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دد ع  يفاميه وتقوديةقليتلة اينهجامل نقد يف هتيؤ ررويتطان ليمس أبول  واصدقلو
 ساتربه أسع الذي يهل الفقصوأج ده إىل منهقن ت، وتوجهاسالدراو البحوث نم
خ اري التيفف رع ام روذلق جبتعا تياضق ارثكما أ ة،ديليتق الةميالسإلنهجية املا
بالقدر سخ نل بالالقوح يف التسامرة طوخناقش  ول،نقل والعقت الادبيأ بميالسإلا

 ن عدثوحت ي،ريع اإلسالمتششده الني ي أنبغين جاًذ منوةدينملال من جمتمع عجي الذي
تم ي يثحب ة،يية اإلسالمثاالتر عمال واأل،يةوبنالسنة لاصوص لن يةزمانالد اع األبةااعة مريأمه
 26.يحصح ٍهوج ىلع ااعيتاس

أن البحث عن : أوالمها: املنهجية اإلسالمية ةيضقالحظتان مبدئيتان يف  ممثةو
انب اإلسالمي اخلالص يف دائرة العلوم واملعارف املكونة ملرياث منهج يتبني به املرء اجل

 ة،يف الفلسف: األمة اإلسالمية، يتطلب البحث يف نواحي الفكر اإلسالمي املختلفة
ان األمر كذلك، فإن ك اذإو 27.هقفتصوف، وعلم التوحيد والكالم، وعلم أصول الالو
اكتفى فقط بنقد منهج علم أصول يف دراسته لقضية املنهجية اإلسالمية،  مانيلس ابأ

الفقه، دون تتبع قضية املنهجية اإلسالمية يف جوانب الفكر اإلسالمي املختلفة، ولكنه 
وقد يكون مربر ذلك . س وهو يناقش منهج أصول الفقهيالق اأوىل عناية كبرية بقضية

وال . أن منهجه يف دراسة العالقات الدولية قد بناه على منهجية استخالص األحكام
خيفى أن اعتماد مثل هذا املنهج يف دراسة مستجدات قضايا السياسة والعالقات الدولية 
. يتطلب من الباحث أن جيري عدداً من التدخالت يف اإلسهامات اإلسالمية املبكرة

ا عهض وليت اولصألإىل الربط بني ا انليمس وقد انتهت املداخالت اليت عقدها أبو
ة يجمنهي، فمالسإلايخ راتيف ال الجتماعيةوم اد العلأوو يةمسالاإلريعة شء الالمع

                                                                                                                        
of interpreting the Qur’an and Sunnah’. See: Ashraf, S. Ali, Islamic Education: An 
Evaluation of Past Conferences and Post Conference Achievement: 1977-1989, P. 
38. 

 يف املرجـع    هاصـف تقليدية فو لا ةيجهنملا نع ناميلس وبأ هارو رفض ما أث   ول أ قب ةلاسم يف فرشأ قفتود  وق     
 :اأسه بنفق ابلسا

‘This is a major sphere for new investigation because Abdul Hamid Abu Sulayman’s 
view cannot be accepted or rejected so easily’.  

 .103-73، ص1994الدار العاملية للكتاب اإلسالمية، : ، الرياضملعقل املسل امةأز. حلميد ابدع ،انيمو سلبأ  26
 .23-21 ص،1966املعارف، ر دا: ، القاهرة4ط، مالسإلا  يففيالفلس رفكل اأةنش. يما س،رشانلا  27
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نة لساوالقرآن  مة، بعدد متقرتبةم  القياس فيهالت التقليدية حيميالالتشريع اإلس
 لمس  يفةرمتأخ بةتمرتل  حتةصلح واملانتحس االسلثم الًوأصني أن  حع، يفاإلمجاو

اية لتأسيس ة للغل مهمو أصيه عندهم ةويان ثربتعت  اليتولصاألهذه و. "لتلك األصو
 ةصوليألاقواعد ل تلك ااًها كثرييجتدي ف الخرية ألفهذه ا، يةمإسال عجتماا لومع
 28".ةيصلألا

ه قد تطور منذ وقت مبكر يف التاريخ فقالل  أصوملع نإن افتراض أ: وثانيهما
ءة  حماولة قرا-ضمن ما يعين-ة يعين يسايسلااإلسالمي، يف ظل انفصام القيادة العلمية و

السياسية : علم األصول مبنطق تشكله الداخلي، يف معزل عن الظروف اخلارجية
 من العالقة بني عونواالجتماعية، لكن ذلك ال يعين بالضرورة نفي وجود أي 

فقد . اسية اليت شهدها التاريخ اإلسالمي، وتشكُّل علم األصول وتطورهيالس الظروف
قة اجلدلية بني املعريف واتمعي، أمر يف غاية مراعاة العال: الحظ عبدايد الصغري أن

 29.اسية العامةيسلا فو علم األصول والظرنيب دلية املتبادلةاجلة قاألمهية إلبراز العال
أمهية بيان اجلانب السياسي يف علم أصول الفقه، يف قيمته العلمية  لثمتت ريغصللبة سنلابف

بصورة أقرب وأدق من الصورة اليت لفهم حركة العلم يف السياق العريب اإلسالمي 
كز كثرياً على التجريد، ر تيته، الفقالل ألعالم أصو ريتزدحم ا كتب الطبقات والس

 وكأمنا كتبت يف فراغ سياسي؛ وكأمنا علماء األصول كانوا منعزلني اياضقلاوتعرض 
  30.عن قضايا السلطة والشرعية والطاعة واحلراك االجتماعي والسياسي يف عصرهم

 يةملنهج اأنّ" ملسملا لمة العقزأ"مان يف كتابه يلس وبأمن جهة أخرى الحظ 
يث احتلت حب، ذيا الفرد الفضاقبها االهتمام ليع غلب سالميإلع ايرشة يف التيلتارخيا

. يةة ثانوتبرم يةساننة واإلياعمتجالام ولع المامتاه يهاتوجه إلي يتل اامةعا الايضلق اافيه

                                                 
 .80-79ص، مرجع سابق، أزمة العقل املسلم.  عبداحلميد،أبو سليمان  28
ءة يف نشأة علـم األصـول       ارق: مالألصويل وإشكالية السلطة العلمية يف اإلس     ا ركفلا. ري، عبد ايد  صغلا  29

 . وما بعدها153، ص1994نتخب العريب للدراسات، ملا راد: بريوت ،ومقاصد الشريعة
 ، املعرفـة ةميسـال إ ةلجم:  يفقباسلا ريغصلا با لكتنيزاهيم حممد ربإراجعة م رظنا ريغصلا أطروحة ميوقت يف  30

 .  160 -155م، ص1995، 1ع ،1س
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ذي ل، اراشوع ابن: الاملثبيل سعلى  همنم. ا عدد من العلماءوهي مالحظة أشار إليه
 اًطبارتا ميع اإلسالماتاالج امث يف نظالبح بةعيد الشرصاقحث يف م الب عندهيرتبط

 منل ع جيا ممل، علم األصواعد قوثرياً كيهف جتديال ي عاالجتماحث فالب 31.اًيوق
 لود أصجتدي ىلإ وعدي يذلا يبانهم الترمو 32".عس أوعداقو "عن ثحبلا يرورضلا
اً ريثن كاجلويعا كانو  ماهاءقالف" أنَّ: سوغات، أمههاملد من ادى علع مداًقه معتالف
 وء ضي، يفرخيتاره الطوتول  األصولمع ةينلب حتليله لالخ نم و33".ةمعا الةياحل ااضايق
لص خي، ىلرونه األويف قي مسالإلاع ام االجتيف لصت حتناك يت العامة التوالحتال
سع ور وتتطتتن أن ك ميناك اليت- ابهوبأصول وأل الم عدعااً من قوكثري نأ ىلإرايب لتا

دالت اه اراصحت"ا هعضب فكناا م، ورساحنال اااأص  قد-مةاة العيااحل اياب قضايعالست
مة لعاا اضايقالبتصل يه ثركأ نديال نل معطما "ألن و 34".ه يف مهدهدت أرة حىتهيالفق
 ونظام يلٍّوأص منهجعلى  للتواضع "ةجاحلا يؤكد  الترايبفإن ،"ةيائفالكت واجباالو
 وءسكثر يو ،هبذامل ابكترتو ،األمورا علينط تل خت الي حىتمالساإلكرينا تف بطضي
 ،ةعيماجتالوا ،ةالسياسي: امةلعاة ايحلبال صت تلئاس م يفالفختاالهم، وافلتا
 35".م وضتهملسلاتمع  وحدة ايف يؤثر مما ،ها وغريةيلوة، والديداصتقالاو

ية رؤ يس، لتأسعةيلشراكام أح همفت يف لتجزيئياى حنامل  جتاوزيفر ظنل ااومثل هذ
د كذلك، جقد و مي،إلسالا عماتجالا يف عامةالا ايقضالل  حم يفهاسح لإلصل تيةكل
 ددا بصنه ولسنا. ةيعشل اءاملع نم دعدور دالصعند  36،ويسايح املوضما أك

                                                 
، سـالمية اإلور وكتابه مقاصد الشريعة شان عبهر لطااحممد خ شيال.  ودراسةيققحت: راهلطوي، حممد اسايامل 31

 .42ص، 1998مي، علالج ائر لإلنتابصال: كواالملبور
 .42ملرجع السابق، صا  32
ت االجتماعية،   سارالد البحوث وا  هدمع: اخلرطوم،  أصويل هجمنو  حن: التجديدا  ايقض. اهللاد  يب، حسن عب  رالتا  33

  .196، ص1990
 .200 السابق، صجعرامل  34
 .204-203 السابق، صجعرامل  35
ـ إلا  الشريعةقاصد متابهاشور وك عبنر حممد الطاهخ شيال. اسةدر وقحتقي :راهلطاد محموي، سايامل 36 ، ميةالس

 .48-47 سابق، صجعمر
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 مةأل اءماعل من د عددعن دتوارد تقا  أبيننت ي أنفك إذ ي،ةلسأملاخ هلذه أريالت
 . يثاحلدر  العصيف هاريومفك

 يعاملال دهع املعورشة مليمالاإلس ةجينهاملف ملين يف أتملانظر لان مك لويتضح كذ
 ديةيتقلية الهجنء املاعط زجاوتب  تتصلال ارةثمل ايةاسأن القضية األس، ميالر اإلسكفلل
 ىتومبس وعية،ماتالج الوم، ولكنها دعوى لربط العيمدعىن اهل املاذي هق الفتراثلا وأ

يقه قيط حتنا أإذ لانمل ايدعهدف ب وه وة،يكل الةيمسال اإلية بالرؤ،يةعطبيل امعلوأقل ال
 .هفق منهج أصول الهايت ميثلاليدية قل التيعشرلتا ةجينهمب

 

 :عريفكامل املتل افهومامة ملالع ملبادئا: ثالثاً

تصور السائد عن لا نأ 37،رنصظ حال" المساإلة يف راضحلا ولملعا "هيف دراست
 يف ذخآين قت مكارت هأنعلى لم الع خيرتا ىلإى النظر ائم عل قث،ديحلار العصيف العلم 

ي لذار والتص ذا هوأن. ةيعطبال ةدراس يفية ملكهج اانملاذيب تطوير ووالنمو، 
تم ي ثيحب، خرى األاترضاحلام و علميوق ت يفمدتعمل اأصبح هو يةبرغالى الرؤلته شك
 سةرا دبدأ يفا املذ هلا إعم علىصرن عترضوي. ثيالعلم احلد ميهاف مءوض يف اهميوقت
 ثدحلوامن اسلسلة  هو ممسلللة بسلن باخيتارلا  أنةجحب ،مالس اإليفة ارضواحللعلم ا
ول  األمقامل ايفم تهي لمسملن اوأ، لالزوا هاعتريي الليت ا سالمإلا دئابرة مبتأث ميتأت
 سةدرا يفبدأ ا املذهأكيده تن  مخيلصو. ايقهقحتى عل ملعلابادئ وملا كلت رفةعمب
 بقة،ساالت ارضااحل ثريامب تصلاو رشتنا امعند مالاإلسن ىل أإ ةميسالإلضارة ااحل
 راتضاحلا تلك وثورميري غبتل اغشنالا نعك ا آنذةميالإلسة اراحلضاتمام صرف اهنا
ق ق حيم أنلملساعامل ال مل هكن اك بل. مالسإلايف  التهاصن أعحث ب الو أاهفييكوت
 The‘ الربانيةة دحولرة اك فم علىسالإل ام يفوق تباواآلدم وللع األنَّ، دحيتولا بادئم

Divine Unity’ي فف. "ة يف الكون املخلوقرالكثد ودلتع ارهمظانتهي إليها  تيت، ال
 كمتالا  عنثة تبحيمإلسال اضارةاحلل ظ م يفوعلالب وآلدااحت بأص فكرةال هذضوء ه

                                                 
37  Nasr, Seyyed Hossein: Science and Civilization in Islam, P. 21.  
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 درتص هانمليت اة، دلاخلا مالسإل ائدبا مىلع اًدامعت ادديجلاوث راملوبلورة ر وقراستاال
  أن-رصساقها ن يتالج ق احلجنطمب-ذا يعىن هو". عدتتصاوية مسال اإلبدااآلولوم الع
 38.الم نفسهسإلادئ ا مب بعضمهفتضي يقية الماإلسم  العلوهرجوهم ف

 آنفة هتسادر ةمدقيا م يف ثنار،صني نس حهركذلى عاء ج ذيالق ابلس ايهنبتلا نإ
ت اوجهت المكان لفه مبةيمهألامن م، 1968 عام ىلو األةرلملت رشن يتال ،رذكال
م عصر احلديث، ولفه املفكرين يف النعدد م اهنع يت عربلا ،ديحوتلا ثحب ميفيدة جلدا
 مببادئا  عالقته خاللنم ةفرملعات اوضوعة ملعاصر املميةسالإلا ةريكلف ااقشاتنامل
 يف اًريث كملسملت العقل ا ساعددقت اهجوت الهذهن وأا ميس ال. ةيعقدالم سالإلا
 تهدم و،ذهيب واجلدل امل،دميقم الكاللام  علايا قضمن صخلالت ىلعث يدر احلصلعا
 ياة،واحلفكر الب انول جك  يفمالاإلس دئابمب ققحتليف ا ايلسوره الردم فهليل بسله ال
 ىل عادهعتمابو ،يقولا جريد التإىلعه وـزن ب،ميدلقاالكالم  ملفع. ها منزءو جليت ها
 ة،يئزجة رضاع لائسم ض يف اخلوىلئه إنتها، وباالصخلي انطققلي وامللع اديلجلالطابع ا

 لى ع أوه،فية ياال ح فاًاج اًملهى إىل أن يكون عتان دس، قحلة لقمفار عية حسية أوطبي
 39.ةخصملسلم املش انسانإلااة يف حي ثريتأأي كون له  يأنن ع ل كفقألا

 ضغرا أيققتحل ،يثةدحلات الفؤمل ا منددعليها يف  إرشااملت وجهات الظهرت دقل
 لتصي -ي رك ح هوها مامن و41،يفرعملاإلشكال ابشرة بال مصت يما اهنم 40:ةينابمت

                                                 
38  Ibid., p. 21-29 
 .192ص مرجع سابق،، سالمإل اريفكتقدم عند مالس أس.  فهمين،عاجد  39
ـ   يفوهابالد عبن  بمدحم جتديد علم التوحيد، بدأت مع الشيخ اتايبدن  أىل إناع جدهبيذ 40 ة يـر زاجلب قل

تطوير خاصـة يف    واء  ن إغ ىلحاجة إ  ويف جداً ة، وهي بداية كانت حمدودة    يبرغلا ةيندملا وهجن   ع اًيدبع و يةالعرب
ت ا اليت احتاج  القضاي زبر أ  جدعان أن  تربيعو.. .ن ماثلة يف اجلزيرة العربية     تك مل اياضقا  يهفرت  ظه اليت   لدانالب
أن الفاعليـة    ىلع ليلدتلان   وط منز  بر أ  هو ينغافأل ا ينلد ا المجستجابة هي قضية التمدن والتقدم، كما أن        ال

 يف التوحيـد    سالةر رر ح  من ضلفأه  عده ب بدع مدحموأن  . لية اجتماعية متدنية  عة التوحيد هي فا   داألصلية لعقي 
 .199 -196ص ملرجع السابق،ا. ر احلديثصعلضايا اق ةتتوجه ملناقش

إلسـالم   اامنظ. دمحم ،اركبملا ةسرا دهاكر ذيتآل اقيروفاال هذا الصدد إضافة لدراسة   يفة  همدراسات امل الن  م  41
 .1989سالمي،  إلا ركفللي لعامل ا؛ املعهديب اإلسالمتالك لر العامليةداال: الرياض،  العصر احلديثيفي قدالع
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 راملعاصسلم ملا اق تحقييث حب ،انسإلن ان شؤوةفكا  يفانميإل مبادئ ايلتفعة ضيبق
مام هتالا هوجيتية للتااة طوخل ايف و42.ياتهح يف  واضحرأثا ون هلويكوحترك فاعليته، 

 اهتاسبن، ملريفاملعال كشإلبا لةصاملت: ولاألنوع لايات دبل أث متيروقفاللسة ادرض عرل
 .   حلالية ااسةرلدا ع حملضومولل

تعاًراص معرياًك فاًجهد 43"ةاياحلور كته يف الفاقيبتط: ديحوتال"وقي ار الفةسا درد 
 جييب أنفها ل مؤلاوح ر،ظنلاايا وز نم فتلخم  عدداللن خمم سالإلدئ اامب هملف

ظروف ل ظل ا، يفميةسالاإل رةاضاحل هر جوهو يذلاد، يحتو الفةرعم دوىجعن 
ت اعضومو يةغطلتيث تستجيب حب هتساي دروقارف المصمد وق. ةصرعاملا اتيدحالتو

 .عجتما واالألخالق،ا، وفةسلفلوا ،تاريخال وة،عرفواملة، رنقاامل يف األديان

ا هغل فيش، يةيبة دينه جترإىل أن افةض إ-هذهقي ورفاالسة يف درا-حيد توالإن 
فإنه  ه،فكاران وأنساإلل ا أفعةفاكلى عميان إلاذ وحتس ييثح، اًزيك مراًع وضقلاخلا

خ ريالتاها ولة كحلياا واه كليانلد اافيه  مبا،يقةقللح ’worldview‘ امر عوص تكذلك
 :آلتيةائ ادباملكس عي توحيدالف. كله

 يؤكد التمايز يف حقيقة اخلالق واملخلوق، دأبامل اوهذ: ’Duality‘ ئيةالثنا -1
ن اواملك نالزما هوخللق ف اا عاملمأ. دصماله زـملند، ايحوالالق خلا؛ هو لهجال لَّج فاهللا
ن كميال ف. وقطعية ئيةا ةقيقلحلة ينائالثوهذه . دثاوحو توجودام نم امها فيكل مب

 نق ألوخملال ا، ولوقاملخ  يفسديتج و حيل أوأ وجودياًتصل  يأو تحد يأنللخالق 
 .قلاخلا ةبتمرإىل  سهفسمو بن يخلالق أويف اوجودياً  لصو يتأتحد ي

                                                 
دعوة إىل البحث عن فكر اعتقـاد جديـد،   ت تضمنت نينامالث العمط  يفايبترال تن مقاال أرة إىلشادر اإلجت  42

بهات املاديني من علمـاء     شا اليوم يف وجه     نكن أن يوحد شتات فكر    مي  ال] ميدقال[م  كالم ال عل"... ن  حبجة أ 
جلدل املعاصر فيجمع الرأي    ايا  ايد يعاجل قض  دد ج اا البحث عن فكر اعتق    لزمني] لذلكو.. [جتماع،  الواة  الطبيع
ـ (، ةالوحـد  واحلريةا ايقض: هللاالترايب، حسن عبد ". املبعثرفرق ويوحد العمل    املت  شـر لن لر السـعودية داال

ـ ر هلف فيه مؤ  ولحا،  ساننياة اإل  ح ن وأثره يف  امياإل: نواعن ب ابكت ايبرتللو؛  33، ص )م1987والتوزيع،    طب
 . العامةيةاسسية واليصادقتاال وماعيةتالجالتوحيد بااالت ا

43  Al- Faruqi, Ismail Raji, Al-Tawhid: Its Implications for Thought and Life. 
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ق لااخل يعامل  بنيقةالالع  أنيبني بدأ املاذوه: ’Ideationality‘ دراكيةاإل -2
ن اساإلن وقلخلا انية بلال صف. تهاعيطب يف إدراكية ةق، عالقةيقحل امليي عاأ وق،لملخوا
عن ء سوا: دة اخلالقرا إكرادق إل املخلول تؤهةريفط ةوقل، وهي عق الةقو بإالّق وخلملا

ا هننكتشاف سال تقالوملخا  يفظرلنل والتعق ايق، أو عن طر الوحيرق تدبيطر
 .اينهناووق

ة دا إرققيحت هيو، دهو وجة من غايلقخلمل ا لعاأني أ: ’Teleology‘ ةئيغاال -3
 شيء  كلأحسن خلقل ، بطالًوال بااً بثع الكون لق خيمل تعاىلو نه سبحااهللاف. لقخلاا

 اهللان  بأكل وذ،رةضرولباتحقق  تانسنإلادا ا عقه ملخ  يفهللاة ادراإو. راًيتقده وقدر
ق قح تتهللاة رادإفن انساإلا يف مأ. وقخلملا  جبلةيف ةطر فوأنة ة سراد اإللكت عوض
ر ياختباحقق تت يتال اإلهلية إلرادةول. تهلجب ورة يفرلضبا اهققن حتع الً فضهرتياباخ
 .رةوضرة بالققحت املرادةاإل رتبةن ملى مة أعتبران مسنإلا

 لئاالق-ق ابسل ابدأامل على ترتبي: ’Capacity of Man‘ ةنّيساناإل رةقدال -4
نسان إلففي ا. ايةغل اكلحتقيق ت ىعل القدرة ه لديانسنإلن ا أ-يةاغلخلق  لهك لقخلاأن 
 سانننفس اإل ويف،  بهيطةحملاة عيبطال غيريت وعهمتجمري يوتغ ،سهنف يريغة على تقو
 .اإلنسان ل فعلبقت على ةقوي عيبيطه الطحم وعهتمجمو

كان ا ألنه إذ: ’Responsibility and Judgment‘ ء واجلزايةلسؤوملا -5
يصبح  هإنفليف، تكلا بذلكام يقال لىع راًداوق لق،اخلا رام أويقق بتحاًفلمك ساناإلن

  يفمقائ بسافاحل. فيتكل الةي جد تسقطبدون املسؤولية واحلساب إذ مسؤوالً؛
اصي عالى تؤوي ،اًرسدة وياسعو حاًالحملقق له، ف، ارمأل لستجيبتى املؤي. هعدبيخ ورتاال

 44.اًقيض واًاقفإخواً اب عذرلألم

ا  مفضر: الًوأ د يعينيحوإىل أن الت على ضوء املبادئ السابقة خيلص الفاروقي
يل للدل اقبت و،حافتناال: ثاًوثال ؛ضاقن التررامت اسضرف: انياًثوة؛ ققيحلف الخيا

                                                 
44  Ibid., p. 9-16. 
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عند الداعني - يف اال املعريف قةبلسا ادحيتولئ ادابم أمهية لثمت وت45.الفخامل
ة مخس ديةوج وئدمباء و املعرفة على ضدئامبغة ايص ضرورة  يف-ةرفإلسالمية املع

ة احلقيقة، دحوو ،لوقخ املدةحووق، لاخلاة وحد: يف ملعرفة ايةمالة إسالرسا دحد
ية عرفمل ااالالا دهلالوجودية  ملبادئا هذهف 46.اإلنسانية ةدحوو ،ةايحلا ووحدة

ع تض ا أت يفالاللد ادد تلكتحوت. ينسانإل الفكر اتوجه أن يبغني يتلا يةقاألخالو
 47.ةف للمعرميالسإل اورتصالرئيسة للادئ املبو ملاعن املم لةمج

يقتها قرفة يف حاملعف. اهيلع رهتظ يترة ال والصوفةعر املدةوحعلق بت، يلودأ األاملب
 وحقول معرفية تالاجميف ر ظه ما تلكنها غالباًو ،حدةاة وقيقحل انَّواحدة، أل

"Disciplines"بية، رتل املع، وعامتجاالم لوعة، سيالس امعل: الًثم ناكوع، فهفر و
 فةعرامل ب أنبسب الت املعرفية تكونتااذه وهول ق احلهيزياء، وكل هذ الفوعلم
: خمتلفةانب جوا هل 48ةحداالو ة احلقيقة أورهظالا وهذه ،قيقةحأو  ةظاهر بلقتتع

 تاسيمقتال همثل هذ  تقتضينب اجلواذهة، وأن دراسة هياعية، ونفستماج وطبيعية،
 .ةيائرجإلا

ل املعريف؛ ايف اد حيتوال ئة مبادبترمج ىنة تعفعروحدة امليقول إن ، دأ الثاينواملب
 ناطإىلخلوقوامل قلاخلاي مل عاةينائث ل،ة إدراكيةقالع  جمردمنتوحيد الحتويل ا إذ ي ، 

 يملاع: لثم(لق والتكوين خلا ما نظة يفينائث الأمبدف. هن بربا اإلنسصل ييفمعرتوى حم
ن معرفة املستمد  تتضى أناق) القلبو  واجلسم، والعقلح والشهادة، والروبيغلا

                                                 
  45 Ibid., p. 9-16. 

 .117 – 75صع سابق، رجت، مازاعرفة املبادئ وخطة العمل واإلجنملرسالة إسالمية ا دية يفجولو الك املبادئ تظران  46
 اليت أجريناها معهما بغـرض      ةلبقامل ا لةسئ أ لى ع ندارشال و ويكاململبادئ على ردود    ا ذه ه اغةصي   يف ادنمتعا  47

خ ريتا ب لةابمقود،  م حم ن،دارشال؛  م2002/ ربمنوف/ 15خ  ريتا ب لةقابم فتحي حسن،    ي،اولكم. (هذه الدراسة 
 : التايلجعراملوجودية يف ة ؤيكر  للتوحيداروقيفال اسةدرى علو). م2003/ يناير /25

Al- Faruqi, Ismail Raji, Al-Tawhid: Its Implications for Thought and Life, Pp. 9 –16. 
ت ال على دال  فوللوقو. لعلوم أو الواحدية  ا ةدحول ةيداملاشار إليها هنا عن الرؤية      ة امل رفعاملرؤية وحدة   ف  تلخت  48

ـ هودلي اليهـود وا   عةسـو مو. بد الوهاب  ع املسريي،:  انظر ث، الفلسفي احلدي  حلطصملاالعلوم يف    وحدة ة ي
 .  239-238ص ،1999دار الشروق، : القاهرة، ددي جيتفسري وذجمن: ةنييوالصهو
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ر دايف مص ةيلثنائه ان هذأ ريغ. لق اخلملي، وعاهلإلا يحولا: مها فني،لتخم ندريمص
 ،اهعكستيت لة اكليلوحدة التصور ان سان اإلقدور، ومبتضادئية ناثت سة ليفعرامل
ق لاخلن لسنه افش للوحي واكتهقلق تعري طعن كلذول بني طرفيها، ماكت ثحداإو

  49.ر اهللا سبحانهألم دهيانقا طبشر

ربط لاً ع واسالً جماحتفس ليتافة، عر املبتساتعلق بالغاية من اك، فيثثالال أبدمل ااأم
 .ةيعفلنايم قة واليقألخالا ني القيمم بئاقل الضفالتر اطا إيف األخالق،ب ةفرعامل

سلوك اإلنساين؛ لى اعل مالعل تاساعكناو ةعرفملا اتعلق بتطبيق، يتابع الربدأوامل
 ةفرعملاصر الذي حي  البحتينهامل ريف احلكاإلدراة اويمن ز طقرفة فعملل رظحبيث ال ين

 ام االستخالفهم نمضية اننسإل اةرفعتم استيعاب امليضيقة، فلص اص التخدودح يف
 .انةماألو

ت ا املعرفة صقلت ايت الةيعضو التالاإلحا زواجتن لعامة، فإ اهلذه املبادئووفقاً 
 للمعرفة بد ال اصرة،املعية دقعالو ةيالفكر اتديحلتا ضوء  يفهااؤبنم يتحديثاً، وكي 

اليت تؤطر هلا مبادئ  على ضوء الرؤية بيقينظري والتطالها ييتو مسيف لكشتن ت أمن
 ةاغيص من دب ال، بلمللفكرة التكاالتأصيل النظري  يفكي  إذ الالتكامل املعريف؛

ل مكاالت ةيلنتائج عم رهظ تيف ضوء مبادئ التوحيد، حىت اابيقطتب لسرية وافرعملا
 . تظهرنا أهل ادري امكيف عرملا

لية دها الداخا موة بنيها فيلسية تتكامارد مجبرا  أمةاهج جامعيسواء يف صورة من
م دقتف، حداولاوع وض امليفعرفة امل مصادر لمكاتو، وجهات النظرل امتكمن حيث 

 هاتيبن يف لُيدخ .ةضراكتاب، أو يسمعها على شكل حم لكش  يفؤهارق فيبلاطلل
  50.عريفملل امكاالت مهومف

                                                 
 سابق،  جعمر،   إسالمية للتعليم  فةطار تصوري لفلس   إ :مسالإل ا ليم يف تعهوم ال مف.  نقيب د حمم د سي ،اسطالع  49

 .69 – 65ص
 ).بتصرف(السابقة  ةلبقا، فتحي امليواكمل  50
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 :ةرفعامل ميةبإسال تهلص وعريفمل الكامتل امفهوم: رابعاً

عهد مل اوعر مش الفكرة األساسية يفليلحت مناقشتنا هلذه الصلة من سوف ننطلق يف
 موهفي ملطبيقلتا وير النظرإلطا لاسطلع اةبرؤيها رنتالمي، ومقاسكر اإلفللي مللعاا
 يمللعااعهد  املهايت نشرل ارفة،املعمية سالإ ةلسار أشرنا آنفاً إىل أن فقد. رفةعاملة ميالإس
اولة حم متثل ي،رلفكه ملشروعه ايت رؤنينات للتعبري عناالثم مي يف مطلعسالإلا رفكلل

ات سسؤملة يف ايجازدوشكال االإلى عب تغللا يف مسهت أن كنمي ليت اراكفلتطوير األ
دمة خلعليم لت اتثمارسا ي أح،حياه الصجتالا يفي مسالاإلل فعلاه يجوية، وتيملعتلا

ة اإلسالمية العاملية عة تبنيه للجاميف فتر هذيته ه رؤيرطوتلاملعهد عى  سقد ومة،ألا اقضاي
حيث  م؛1988يف ماليزيا، بدعوة من أصحاب القرار السياسي يف احلكومة املاليزية عام 

 حيولاارف  معملكات بعىنت كلية عةامجلارة هذه اده إدتقلإبان  نامسلي أبوأنشأ 
 وأب ونبيق يكتطل اىلإة ركالف ىتوسم ن مالتحول اذو. يةماعجتواالية ننساوم اإلوالعل
س علوم أسيت يف ،دعهمل ا يفزمالئهرة  وفكهتكرف تبارخال ةرصفر وفَّ ن قديمالس
 51.الوحي ظور معارفنة من مياننسعية وإمااجت

 مولعلا رريحتة ولاحمب و، يبديما فط،تبير" يلوحاف عار مورنظم"عن  حلديثاإن 
 العلوم ابعتيستم ا يثية؛ حبلصاخلا) ةقهيلفا (يةمكاحلُ ظرةالن  منةيساننإلاوة يعامتاالج

ن كمت ةليليية وحت تفسريجاذمنها رويطلت فوظتسع، وأ ةييماهف مةرمن نظض االجتماعية
 رةظن الت منقلوات ذا يف اهصلخت و،ليةك الةيمسالادئ اإلبامل بموعله الذه عمن إشبا

 .ةالميإلسا غةليها الصبعفي تضلها ييمن عل اليت عيةضلو افةلسف المن، وتةبحكمية اللا

د ناتالس ايف قه الفىل عمللعل سةيقام"ا أ بفوصأن ت  ينبغي الولةا احملهذه لومث
 52.فةعرمل اأسسيف يف ا صحةروط ألةراياملغ هيترؤ يف يقورزمل اهما فكم، "حيالوإىل 

                                                 
ـ  هيلإت  دمق يتل للدعوة ا  ةجابتمباليزيا اس  يةملالمية العا ساإلة  معااجلي  عهد العاملي للفكر اإلسالم   مل ا ىنفقد تب   51  ن م

ما بـني   ة  امعة يف الفتر   اجل ذههلاً  رمدي ناليمس باأعهد الدكتور   م، و انتدب امل   1988 عام   ةاليزيملا ميلعوزارة الت 
 افهـد ة تربوية جامعية خدمة لإلسالم وأ      خط ا يف لقاط ومن فةعرملية ا مسال إ وضع مفاهيم  ل م،1989-1998

 يليل التعليم العا  ع اجلامعة وتف  ةيمالسإميد،  احل دبع ،ناميلسبو  أ: صددلا ا ذانظر يف ه  . ايليزاالتنمية مب  و حصالإلا
 .128 سابق، صجعمر، فةعرية املمسال إلةجمق،  والتطبيظرية النبني

  .163ص، )1998خريف  (14ع، 4س، ملعرفة اسالمية إلةجم، "رؤية مغايرة: عرفةاملة ميالإس" .عربيبو أي، قزورامل  52
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القرآن والسنة (وتأسيس العلم على الوحي   جماله وقضاياه،-كما للعلم-فللفقه 
ال بالعلم وال بالدين، بل هو تأسيس ضروري للعلم وللتدين معاً، ال يضر، ) الصحيحة

 وصف ىلإصرف يف املقام األول نال ي -رناظجهة نو من-حي وال ور معارفظفمن
 وينلدخل ابريع بالت،ةعاطلا حع لتصر الشاإىل  االجتماعية بالشرعية أو نسبتهامولالع
ا كان قصد األخري أن تعين وإذ. وقيزاملره  بده استشذيال) ابن خلدون إىل ةسبن(

الطاعة تزكية بعض االجتهادات الفكرية وإضفاء صفة القداسة عليها، فالتفكري الديين 
ومما يعترض كذلك على املرزوقي . والعلمي يف اإلسالم يرفض هذا املنحى اخلطري

الذي يدعو أنصار إسالمية املعرفة إىل -مماثلته للتجربة اإلسالمية والفكر اإلسالمي 
 باملسيحية والفكر الكنسي يف التجربة الدينية يف تاريخ أوروبا الوسيط، فمثل -ارستهمم

هذه املماثلة تعكس نوعاً من التخليط املفاهيمي املدعوم مبنهجية إسقاطية ال متيز بني 
التجربتني املتباينتني، على املستوى املفاهيمي وعلى مستوى املمارسة الفكرية والدينية 

 .كذلك

د أن ريي -على العكس متاماً مما ذهب إليه املرزوقي-ر معارف الوحي إن منظو
 انه عالًبديض يستعو ،ة يف معاجلة قضايا العلم االجتماعييفقهلة انظرال نخلص ميت
ة ينسانة إىل اإلادا عفيهخلطاب اه ج يتوية،م قرآنية كلهياف ممنة د مستمةفيعرم تواأد
 فال ،ةيمالس اإلاتريعشتالبل تصتم هيفا منما دو ا ماأم). ساينناإلل عقال(امة ع
، يالبشرع تماجالابط ضا تهيغا ألنَّ ،اهعلي ةمنيملهالية ك اليةالرؤ نا علهصف نميك
ه د وحمسل املص ختوال ،شرلا ومظللاعن فعه  ود،اخلريوعدل اله اجتكه باوسله جيوتو
تأسيس منوذج يهتدى إىل ) اإلسالمية(ة، وإذا وفقت اجلماعة العلمية بقاط نسانية اإلبل

به، يف ضبط االجتماع البشري على هذه املفاهيم والتشريعات بكيفية تناسب لغة 
وألن كثرياً من . العصر وجمتمعات اليوم، فإا بذلك ستقدم لإلنسانية خدمة جليلة

 دراسة مفاهيم اجإدرم تسيفاهيم التشريعية مت معاجلتها يف الفكر األصويل املبكر، فملا
 ينعي هذاو. لاا اذيف ه خييةراالتبة ر التجىنغل ثية،ارتعلوم اللا حتت مظلة الشريعة

حنوه،  و،باحث منها ميروطت لةاووحمرى، خ أةياحن ة منثيارتال مولعالقد نأن  لكذك
 .ةبجر التدهنشت لي الذيكلار ظونى املى هدلع ستهارممتم تس



 34  أبوبكر حممد إبراهيم        م2006شتاءم، 2005خريف، 43-42العدد ، حلادية عشراإسالمية املعرفة، السنة       

 ريتنظاشتغل بالد من  عنةاعيمتج االموللع ااالتجم، وهلفقاال جم نيب اردويز يتمفال
هو  وIslamization of Disciplines"،53 ةيمللع ااالتاية مإسال"ـف بر عافيم
 وحيالة فاضإ ىلإة اجل العلم حبعة جورضرستنكر ا"ي ذي القرزون امل عغاب ما
وحة ة أطرشناقم يف رهصااقت ة نتيج54،"عياجتم االلاام ليف عفة عرلمل صدراًم

ى ل ع،اقلزرالص  خفقد). إسالمياً (ةفعرملايف تأسيس  يفصا ؤيةر على ةفرعاملة يإسالم
 ةريقبطي مسالإل اداصتقاال نعرفو ية منئط ختد يف أتردال: "يجة اآلتيةتنلل ،لل املثايسب
 نيبالفرق  نيب أن  بعدوذلك55،"التعاممله اقلف اًفرادمه لعجتو يوصفلواه اته حمبلست
 ىلإل وصهدفه الو ":ولألن اس أاأس على ،يمالإلسد ااصتق االلمعوه لفقا لمع
 -يضعلو اكذاو- إلسالميا صاداالقت علم ، وأنةلشرعياحكام ألاية هي يمت قالقوم
 56".ديةاقتصال ارهوالظا نيبتربط  واقع،ولاص خش ت وصفيةتوالمق إىلل صولو اايتهغ
  منول خياله فقال نأ: ها منت،اءانثف به است حت،اقزرلا حض أوام، كريقذا التفهو
علم وأن  ،اتهان ِحكميب وام أكحاأليل لعت ند عدرت يتلالوصفية  اتقوال املضبع
ال "ءات ثناالست اههذثل من  أألصلا كنول. ةيمقيال تقوالامل من اً ال خيلو متامادتصقالا
م أه نوأ، ةيفقه الكامحألوا ماتلسامل هيفقه  التوماق مهم أ أننسينا أن تغيبين
  57".يم وصفلعه نأ هومي السإلد ااصقتالاعلم  اتومقم

ة حورطألي وقرزاملشة اقنم قوميلت نتجهن أسة الدران م قام املا هذد يفصالق ليس
عكسه تقومي املرزوقي  امبهنا دة اشاإل ا، ويكفيياقضمن  رتهاثما أ وة،فعرامل ةيمالسإ

املعرفة من ألطروحة صايف، وحماولة األول تقدمي رؤية مغايرة يف فهم قضية إسالمية 

                                                 
بني ة  ما العالق : بة عن سؤالني، أوهلما   از مبحاولته لإلج  يتمي االقتصاد على هذا ال    سالمية علم إيف   تهرؤي قارلزا ىنب  53

بني وي،  متصاد اإلسال قاال لم ع ني ب القةع ال ام: ماهانيوبني الدين اإلسالمي؟ وث   ) الوضعي( العادي   ادعلم االقتص 
 :ايلت البكتال ا يف،جهنملاو موهفملا: ادتصم االقعل ةميال إسققيحت حممد أنس، رقازلا. ؟يمالسإل االفقه

     The International Institute of Islamic Thought: Toward Islamization of Disciplines, 
P. 317.  

 .148 ص،سابق رجعم، ةرفع املسالمية إلةجم، "رؤية مغايرة:  املعرفةةميإسال. "ربعيقي، أبو زورامل  54
 .333 ص،ابقسجع ر، م ج واملنهماملفهو: ادصتقاللم اة عميالسق إقيحت .ا، حممد أنسرقلزا  55
 .332ص ملرجع السابق،ا  56
 .332، صقابلس اجعرامل  57
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د صبق ةفعرامل ميةسالة إحوأطر ضعربنوا ت نممجدية يف التناول غابت عن كثريين 
 ري كثع يف الثقايف حول املوضودل اجلدتقف اذإا؛ ده ضاوفقا ووهو عارضو أا، ريشبالت

لك  تيف مثل هومفامل ختالطة انتيج ،قيقدي المللعا نقاشمة الصراان يحمن األ
 ةيسالمإل ينيتومسني وقي بزز املريم دقف. ةرشمباة روصه بب لصت ت الاايبقض اتاقشنامل
د ن عةكريلفاملمارسة ايف  ةاحلديث لومعل اخالإدنهجية مشكل ن م ععربل يو األة،فرعامل
عن  ربعي ين؛ والثااريوي حضرب مشكل توهو، يةتعليم المساؤس مربمني عسلامل
م سال اإلةرلنظضعة ة خاديثاحلم وعلل ال جعناكمإب لصتي يفسلف  معريفكلمش
 وميقت و وتكاملها، أةرفعملية امسالة إوحطرم أهف ومفيد لهم ميزيمتا الذفه 58.جودللو
 *. إليهايةداعلاة خبنلاة رئا داخل دهلاؤى حولرتباين ا ةشاق ومن،رهاإطا ج يفت أنما

 ي، يفيمعلتل ا-تربويل الشكملل احأن ىل  إم1977 ام ع مكةرمتؤضى مفأ دقل
 ذيل ارمتة املؤتوصي تاءفجوالفلسفي، يف ملعرا شكلاملحبل  نهو مرمية،سالإلان ادبللا

 ،59"فةر املعةيمسالإ "ىلل ععم الةيولو أاه اجتيف" ميعلتالمية السإ"ه عوضو مكان
 ةمزاأل وزتجال اإلسالمية املعاصرة دهواجل يف لهاتحتأن  غيينبيت  الاهتبقيسأ بارتاعو

 . ونرذ ق مننولمسملشها اعيييت لة ايالفكر

 ييملعت الوىستملى ال عميةالسإلاية ضاقشة قنم  منةفزك قاويبدو كذلك أن هن
ة موى الثاين مقدستاملن  أجةحب ،ةيجهمن - معرفيةيةضق ارهابعتاو، سفيفللا اهلكاإىل إش
 مييف اإلسالريل املعدالب "عنحث بلا بحصفقد أ. ال التعليميشكل اإلة حلضروري

 ام ك،مضهعب لصوخ. رينكفد عدد من الكُتاب واملن املنشودة عهو الغاية" املكتملا

                                                 
 .143صابق، ، مرجع سفةعرملة ايالم إسةجمل، "رؤية مغايرة: املعرفةة ميالإس" .رببو يع أي،قواملرز  58

 .حوارات إسالمية املعرفة.  انظر مناقشة القضايا اليت أثارها املرزوقي يف، ملكاوي، فتحي *
 :صهنما  شرفأليها مؤمتر مكة يقول  إجه يتوان كيتالة هميتعلق بامل ايمف  59

“The main aim of the conference was … to Islamize education, and by Islamising we 
meant, not only to set up broad goals and ideas, but also to indicate the guidelines 
and the methodology…it did not (the conference) attempt to give a fully out Islamic 
alternative for all branches of knowledge. It decided to provide philosophical 
justifications for that alternative ”. Ashraf, S. A., Islamic Education: An Evaluation 
of Past Conferences and Post Conference Achievements, In: Malkawi, Fathi 
(Editor), The Education Conference Papers, Vol. 1, Pp. 8 – 9. 
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: ميتعللا يماظ نب بنيلتقار انامكإ ةستحالا ىلإ ،الثاملل  سبي أشرف علىلةحا يف
 يةسالمإلاة فرعملافر ا واشترط تو.ومنهجياًاً يفسيدي؛ فللقتال ميساليب واإلرلغااين لمعلا
 60.لكامتاملي مالسإلا ميربة التعلالشروع يف جتملعرفية قبل ا تالاا يف كل) لةالبدي(

 بينت ناب إسانيةنإلم اوالعلو يوحال رف ملعاة كليءاش فإن إنق،ا سبمع ماتساقاً و
 فةسفليق تطبب ىنعت، يازليا مبةيعامج سةدارة مؤسإلي المسإل افكرملي للعاال دعهامل

 يفف وظسي اًمهم اًثدد حعملعرفة، ياة يمسالإية  رؤظورنممن مي الساإل ليمعلت احإصال
ية مال وإسريفعمل ااملكتل لفدرام عىنة مبفرعملة اميالإس ومفهم يلايل لتحلقاش التنلا
ة يرفكلة ارس املمايفة ثاحلديماعية جتالا ملوعل الخاه إدن غايتتكويث ؛ حبميلعتلا

طٌ شر) املمارسة(وتلك ) اإلدخال(، على اعتبار أن هذا ميالليم اإلسلتعات مبؤسسا
 .ضروري ومقدمة الزمة لوالدة علوم اجتماعية إسالمية النشأة

عة امواجل  الكليةهذه رةا إديفمان سلي يب أربةجت يف، ينبغي النظر قالسيا اويف هذ
 ةميسالإل افةملعرا رط توافشترا يذل اف أشردأب مل مغايراهاجت  يفسريتى أا ل، عاًمموع
 اًفتالخ اتني ليسيؤرل ابنيف الختاالف. ميلتع الميةسالة إربجت يف وعرلشبل ا قتكاملةامل

 وقعيت إىل مآلا ليلحت البهنيوس. ومهفملظرة للن ايفالف  اختلكنه و،بفحس جنهيف امل
ىن ع مبفهوما املهذم خدتيسا معند، رفةملع اةيمشروع إسالميف م اإلسالمية التراثية ولعلا
ة اأد لذي يوفرالوحي اف معار ورنظ مةركف دعم دقص ب؛ريفع اململاك للترادفم
 نرض أتفتيت لساسية اته األزمي إىل فةضاإ ،هلوممي وعسال اإلثاقومي الترتلة جيمنه
مة زالوهي خطوة  ،وتقوم ةيبرغلعلوم الا ا دسالمية كلية تنتقإ ةيؤر لورنظور سيبملا
 ةي كلتأسيس يف ربكألا ن الدورمايلس يبأل ن كااومل. ةسالمياإلة يلرؤيف اا نهطيتول

أ دب ن أنانمهية مبكاأل من فإنه ،م1990ام ع  يف61نية،م اإلنساوعلالوي لوحا رفمعا
                                                 

 : السياقذا هيف أشرفقاله ا  منص  60
‘Unless we are able to formulate all basic concepts of knowledge from the point of view 

of Islamic metaphysics, we shall not be able to establish an Islamic university’. 
Bilgrami, H. H. and Ashraf, S.A., The Concept of an Islamic University, P. viii.  

عة اإلسالمية العاملية إىل أن هذه اجلامعة عندما أنشـئت مل يضـمن يف خطتـها    ماملدير احلايل للجا سن حرييش 61
ـ ف بحا صهون ماسلي ية، وأن أبامسالإلللدراسات اص صخت" the Master Plan"األصلية  ـ ة رك ف ارمع

 ضمنها اخلطة   ؤيته اليت ر ر يتربلية  لسن األسباب التا  حامعة، وذكر   جلا هذية  كلليت أنشئت هلا     ا الوحي والتراث 



 37 حبوث ودراسات                                          مفهوم التكامل املعريف وعالقته حبركة إسالمية املعرفة

 بطتارلذي اريف، عامل هوم التكاملفملإنشاء هذه الكلية  ةحب فكراص روتص بعرض
 باأوأن  اسيم ال. يايزمبال يةالعاملية سالماإلعة ماجلا باجلهود اليت بذلت يف اًصيق لاًباطتار
 لى ماجوضح وأأ يزيالامب ةيملالعا سالميةإلامعة اجل ايف زيمالته جو ":ن أربيعت ليمانس
 ذاته دليالً دح يف من االسكا حيثإلنسانية؛  اموعللوا وحيلاعارف م يةكليف  نوكي
 ؛ةياننسإلهلية واإل اامصادره  يفيةمسالإلارفة عامل حدةو وة، وهبجرالت  جوهرىعل
يقة ق ندرك حأن كننا ميالا نن إحيثنية؛ ساناإللوم ك العناهو ،يالوحرف امع كناهف
 ؛اتنكائلاسان ويف نإل ايف عئلوقاا، وائعبطالة فمعر نود هليإلي اداهلو توجهل اتالدال
ا هريخستها وتسارمم وةني اإلنساةاحليا هداية لىمل علع ايف اإلسهام ناميكن ال هنأما ك
ا ئهادبوما دهصاق وميعةشرالم  بقي ذاا اهتدت هيذا إال إ،تنالكائوا نكول لرعايتهاو

   62".مليع الاحلكيم قلا اخلن عةردية الصاالكل

 ن مةيانسنة إفرمعنب اجيف  حيلورف لعان ميس عبق لالساص لن ايفث يدحلاو
ق وفم لووالع املعارفك لل لتمكات عنه كنلو ؛ةقارنملوا، روتجالوا ب،تقارلا قلنطم
 منها قالالنطا جيب مةلأل تلقاطنم ودص ومقاافاًده أاكهنن أعلى  ةيل مبنعمة طخ"
 "...تاحةملحديات واآلفاق اتل اوحن

ت وراتصلفضل ا أى علىنبأن ي بجيعة مااجل يف يميدكااأل بنجلااإن لك فذلو
ة، لميالع واملنهجية ،يةإلسالما ياتلكلبا مم العلتزالااس أس على ىنبب أن يوجي. يةميدكاألا
:  منةيمسالعرفة اإلامل لدي إىل تكام تؤيتال ةاعيدبب اإلياألسالخالل  ومنة، ييبرجتلاو

، فةثقاتنقية الو، ةميالإلسة اؤيرل اةدااستعبهي تنوت. علوقائا وائع،بل، والطقالوحي، والع

                                                                                                                        
ـ  م العتقادي أن مفهوم الدراسات اإلسالمية مفهو      -1: م1982  يفها  تله شرف صياغ   كان األصلية اليت   يبرغ

 ةيمعات إسـال  م جا ك هنا -2. لثنائية اليت يعكسها هذا املفهوم     ا يد تأكيد على  نرا والغرب، وال    طانيبري  يف ورطُ
هناك ليتخصصـوا يف    يذهب الطالب إىل     واألفضل أن    ، اال ذا ه يفصص  خ تت ةثرية يف الدول العربي   خرى ك أ

 اجلامعة يف   هها أن تسهم هذ    يوم راءوزلاس  يئر ةيؤر  كانت -3. بيئة تساعدهم على تعلم اللغة العربية وإجادا      
ـ ربطوية  قاجتاه التخصصات التطبي    يف نوكت نينبغي أ  معةاة البلدان اإلسالمية، فشعرت أن احلاجة للج      يتنم ا ه
   .ابلة السابقة حممد كمال، املقحسن،. سالميإلنظور ااملب

 .قةابلس الةابقامل:  أمحديدماحليمان، عبد سلو أب  62
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سان ء اإلننا بيفي اعمواجلفردي ال واملنهجي، ويفملعركامل التربية، وتب ايالسأح يحصتو
 63.سلمامل

 وضح أورةص بةقيبيلتطاده اعبوأيف عرمل املالتكاهوم مبفيه عنا يم نايمسل وبأ ددوحي
 ي،حو المفهة خلدم تمساقادراسات ون  مياًميداكأيف عرامل لمكاالتن يتكو: لهقو يف
 ياًاعتمن اجكاأء  سوا-ريفعامله  جماليفص صاتخاب كل احصاد مد وإ،طهبوضه قيوتوث
 طبلضوااو ت،اروص، والتيمقال ودئ،املبم، وااهيفامل، واصد باملق-اًيأم ماد اًنيسانإ أم
 جنتااإل وازمل  توفريدف، صاصختاحب اكل صولفرد، و جمال لك لالزمةلية الكلا
 64."اشدرلح احيالص اريحلضا يعلمال

ه وثحب ، ويفاسةدرلاه ذه ضغره لمعها ارينأجليت ا لةبقامل ا يفيمان،لسبو  أويؤكد
: أوهلا:  على ثالثة أمورهاتكاملو أ ةة املعرفيمالس إلهصور ترى، يفاألخودراساته 

أو  جتريدي، يفسل فظرين فكٍر ِدجمر منالق النطا مدوع، اقعوال عم ايبجيعل اإلافالت
سم ويتر) سالميإلا(ر لفك ااهلنقاد ي حبيث؛ ةق مسبطط، وختارصوتل هاماستلرد جم
دئ با ماسسى أ عللقنطت ئعاوقال وطبائع الحث يفالدرس والبو فكرلا تاقاطف ،هااطخ
 تكاملها، ، أوةعرفملة ايإسالمن إ:  وثانيها.حيو الةيادهضى تومق،  الكون وسننل،قالع
وليد لتر تماملس فكريالت و،يثةداحل ةفرملعباه ويموق، مسالاهيم اإل مبفامملاإل بلتطلية تعم
ية فر معمليةيست عها لملاكت وأعرفة  املةيإسالمن أ: وثالثها. ةمي اإلسالفملعاراور الفك
 رير وحت،دانجلواة ربيلدوافع، وتا ةيمتنلى  عربوية تعملتية سملية نفع هاكنلو، حبتة
ة فرعمل العلم وامارغوض ليخ ؛تضاقلتناوا ،ألوهاماو ات،فرات اخلفا آ منسلم امللقعلا

 .اعبد، واإلقان واإلتصالحاً لإلدرة؛ طلبابمثقة وجاعة وشيف 

ة فعرة املميالإلس انيمسل يبأة ؤيرمن ا هصخالتكن اسيت ميلاة، سابقال طلنقا انإ
دها كأيت لاها ين عهي، )رذكل اةآنف ةبلاملقا يف اًكثريكده أدف ارت وهو(ا هلامك تأو
 برزل أثمي -ظر نةوإعاد مراجعة ىلإاج تحتشة قانم فقو- ه صايفربعت ا حبٍثيفي لبوطا

                                                 
 .السابقملرجع ا  63
 .قباسلا عجملرا  64
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 يبوطلايتلخص يف أن د ك باستثناء وحي وذل65.ةفعرامل الميةسإلة ضعارملاف اقملوا
 ".رفةعامل مةأسل عارش "همساأ ى ماعله فظحتى بدأ

 ةرضااحلظل  يف رفةعملا ة أزمحشرأن عد براض تعالا اهذىل طي إوالب تهىان وقد
 على اًريول كثعه نملعرفة، غري أ ايةمالإس  إىلداعنيلاة يؤ رماً معامتتفق ه يجبو ثةديحلا

ة ثيدحلا ةيفرعملمة ازأل الحلل واأل الجعاعتربها الوة، مألزذه اهوز جا لتسنفل اةتزكي
نساين ابتغاء ان اإلجدلو ايضورت" عينكية تلتزاف. ةحيحلص ايةصافلا ةفعرمل ادميقتو
 66".ضيات القرار العقليتملق يعهوتط

 ه النيتضح أ، جهاملعاصرة وعالا ةرفملعا ةمزألي طولباوعند التدقيق يف رؤية 
هرته دراسة  أظه الذيوجال ب،مي اإلسالري للفكالعاملد هعامل عومشر لى عضريعت
 ريفعاملط شالنلى ايز عحت  فرضةاوله حملضرف  يفصخيتلوطي لبراض ااعت ف67.يفاص
. لعنوان والح املصطىوستى ملع" ةفعر املةلمسأ" ال" فسلن امةلسأ"ـب وليقور، للفك
تذة ساألاين وكرفاملن ه مه غريارث أقدو  إصطالحي،ظياألخري لفض راعتواال
ب  أصحانويشاركوصر، عامل االميسر اإلفك ال يفرد مقمهاإس مهل ن مم،باحثنيوال

 لىعم هظفغم من حترى الل عاتاعقنال ذاتية حمل النقاش المكرية اإلسلفا التوجهات
ح لطصمدو أن  ويب68.يناصرعملا ني بيكراه الفجتذا االه هعرف بالذي وان نالع
 ةيا يفاصة خ- كريلفا عهرومش يفغلني تاملش فد كلق ل،ع، بالف"ةرفمية املعإسال"
 واتد ونضراتاحم دعق -صرمنرن املت من القنياعيكامل عقد التسنيات، وينثماال

                                                 
 3ع،  1س،    فـة رملعامية  إسـال  لةجم،  "الطرائق اإلجرائية  ىلإ ةيبادئ املعرف ملفة من ا  عراملمية  السإ. "ؤي، ل يفصا  65

  .19، ص)1996ر ايين(
  .69صالبوطي، حممد سعيد، أزمة املعرفة وعالجها يف حياتنا الفكرية املعاصرة، مرجع سابق،   66
  .20-18 مرجع سابق، ص،"إلجرائيةا قئارطلا ىلإ ةفة من املبادئ املعرفيرملعاية مالسإ. " لؤي،ايفص  67
ـ  ا -نهج  ملا - موفهامل: عيةاجتمالمي للعلوم ا  الساإلل  يصأتال. يمراهبإ ر رجب، نظ ا 68 ، التطبيقـات  -ل  داخمل

معـامل  : ماعيةالتأصيل اإلسالمي للعلوم االجت" فؤلمل ا سولنف،  35-34 ص ،1986 عامل الكتب، ر  دا: الرياض
د ة عب علي حممد املهدي لورق    محدأشة  قمنا، و 59، ص )1996( 3، ع 2، س جملة إسالمية املعرفة  ،  "على الطريق 

ت داوالمبق  حلمع   م ،ةويبرالتلوم  العم  الإس.  الوهاب أمحد  د عب ،تمخلسر ا :  املرجع التايل  يف مخلت ا رس باالوه
 .   21 -19، ص1996، ملعرفةامعهد إسالم ]: السودان[ قة، واد مدينر عقدت ملناقشة هذه الويتلا مللعرشة او
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ين الديكري  التفب منربض يلتبسال  ثيحبحه ر وشه عنضومغ ال ألجل رفعتاشاقومن
 مةز األنم بري كبجان إىلليت قادت بية الكنسية الغر ابةتجرلته بابمقارم تتم، أو يعقال
 مه حله ونظدقائ عيف ميتلك المساإلن  أىلوطي إب الهىتنافقد  إذن؛. رةعاصامل يةكرفلا
 ياتقتض ملويعهاء تطابتغ يناإلنسا دانج الوويضر تن أربواعت،  املعاصرةةيفعر املزمةاأل
 اذ وهل69.كريي عمل فأدي ها بني ي ال بد منة اليتيحضريتلا ةحلرمل ايعقلال رلقراا

 لم تكاضيةق يف ناليم سيبأو يطلبو اييتؤر نيب اًافقوتة مثك انن ه أرىن بارتاالع
 .ريفكلت اائق طر يفهماتمهيأ و املعريف والوجداينلبعدينا

 بتقر املعريف املتاجن اإلنأ  يعينال، انمليس يبوأ يطلبوان  يعرب عنه كلٌ مإن ما
ة يثد احللغربيةالعلوم اة إجادجرد مبحتماً يتم ، سكري الفروعش املاهذة لمظحتت 
 ئدومباق فتنكار ما ال يت السديثةلوم احللعا دارسد قوي  الذيدر بالق،نداالوج يةوترب
 الر فكل اطاءورصد أخنكار تالسابدأ ، فم)وطيبالد ن عالعقل ئبادم هي ليتا (مسالاإل

علمي؛ الع داند من يستويف شروط اإلبععرفة مل اجتاإلن قريلط ادهمي هنك، ولماًينتج عل
يف املؤسسات اليت   ]شك منهجي مشروع[فكري ) توتر(لب إحداث وهي مسألة تتط

يف ورفض عرملا جنتااإلى لعيتم فيها إعداد العلماء وتكوينهم حبيث توفر فيهم القدرة 
 عاط االنقز جتاو إىل-ضمن ما يهدف-فاإلنتاج املعريف يهدف . النمطية والتقليد

  70.ميةالسإلاة مألا يخ يف تاروقعي لذ  ارياضاحل

بعض املفكرين  ادق قد -يبورالت كلشامل حلل- رذا التصوه نإد فما حلةبنسلابو
 نأي وح الفرااح ملعيتيث، ث حبلبحا اهجيف من ظرلنا دة إعاةرضروبمن  وللقا إىل
 ىلإ قاد يل، كماإقصاء طو عدن بلمي معلبحث الت ااح يف سايعبيطلا اكام تلحت
 . الديين ارطج اإلخارولدت  تديثة اليتحلة ابيرغناهج المل ايفنظر لادة ارة إعورضل بلقوا

 ةيمعلال هتتويامس يف حىت- يفعرملاكامل التن  أىلإب يذه دماحن فإ  عليهًءانبو
 -اهيككفعرفية وتامل ذجالنماص فحف دتسته يةهيدمتت لياعم هقبسأن ت دبال -ةاصخلا

                                                 
 .69 ص،الفكرية املعاصرة نااتحي وعالجها يف رفةعامل زمةأ. د، حممد سعيطيبوال  69
  .2002رب منوف 18 خاريتة بلقابمادر، لقا دبع  التجايند،ام ح70
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 مهيف املفارتع يةغب -ثةيدحلاة يمانأم العل، ميةالس اإلةيثاالتر جنماذلك ا ذلاء يفسو
ية إعادة ل عمهعدب ءيجتسف فكيكتال متّ اذفإ ؛ا رةضمملاضات ارواالفت، سيةيسلتأا
 يتالة يلمالعا هعينه هي ذه" يبركتالادة عإ"ة ليعمن  أىلإوخيلص . قسانألا يبركت
 ،يكيفكالت قدلنل اقب يفعرممل كاتع قي أنكن فال مي"، يفرعامل التكامل مهوفم نضمتت

يرى  ديدحالت ا وذ71".ةرياملغفاهيم املنسق من ا وءض  يفالنقد إال يتمأن ن كمي وال
 .م واحدهوفم ىل إناشري يفةرع اململتكا وفة،عرامل ميةال إسيحلطصمحامد أن 

قرآين ي مهير جهاز مفايوطت ل اإلسالمية، من خالةفرعملا اءبن  حامد يفةيؤن رإ
 -نظريا املستوى الهذ يف- يهةبش ية،لكل ائهدومبا  للوجودالمساإلة ؤيروعب تيس

خطة  قدلنة رفعاملية مسالإشة قبته يف مناجاستافت صر انيالذ نلرمحاضل فبتصور 
أن بناء املعرفة اإلسالمية ال يتطلب ن محلرل افضى يرث حي؛ ولاألم اقامل الفاروقي يف

 -لكعن ذالً بد- يتطلب رفةعملج انتاإن أ رىي بل روقي،افله ايإل الذي ذهب طيطختلا
 فه توصيلهي نت ينأ نكما مياية فغ. فةرع امل تلكءانسلم بامليع ذي به يستطلال قع البناء
دهم ذلك التدريب ملا قو يأنل ؤم ييث؛ حبةفعرملاب الناس على روقي هو أن يدرلفاا

 هجوتت نأ -نمحلرل افضمن وجهة نظر -واألجدى من هذا العمل . هو أفضل
عمل  على خطة اضرتعالرغم هذا او. ةبياجي إةيرة بنائقدي و ذنريكفمإلجياد  يعساملا
 لشك قد ديث احل الغرب أن إىلبيذه نلرمحاضل  فنإف فةرعملا ةيمالسإل وقيرلفاا
وأن . لميةعلوا، عيةماجتواال ية،دقائعوال ية،فسلفلا: ايف كل جماالة يثداحلة رفعاملة يبن
ى جوانب أخرك انها أن ية، كمآنرلقاة رنظيف ال  مقبولةفعارامل ذهن ه موانبج كاهن

هم يف حتد سفقد وجدوا أن حلديثر اعصل ايف نيم املسلنألو 72.ةًمجل القرآن هايرفض
ة ي رؤنة مبريقية ؤ رىلايل ليخلص إلتل اؤتسالم اديقن لرمحا فإن فضل ،ربلغامع 
د دحنوب الغر هجوان ا أنننك ميله: نمح الرلضف لءاستفي. حتليلهامن  غنار فيت الامدح

                                                 
ـ   ترمجة ليةرفوير أداة معتطا يهف لواح ةجية قيمه دراسة منحلامدو. هسملرجع السابق نفا 71  لتصوره النظـري حم

، 3س،  ةعرفملة ا يسالم إ لةجم،  " السياسي تغريامل و  القرآين وماملفه. "حامد، التجاين : رانظ. املنت السابق اإلشارة يف   
 ).1997 فيرخ( 10ع

72  Fazlur Rahman, Islamization of Knowledge: A Response, The American Journal 
of Islamic Social Science, Vol. 5, No. 1, 1988, P. 5. 
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 نن، دوسح و غريما ه وسن،ح وها ا، ومهروط اليتة عرفمل ايفهو جيد، أو سيئ  ما
 الميةساإلم علولد اقعة ونجرا ملجةحالل نمحالر لضف دهمي الؤسلذا او ؟انتذاي ع نأن
ألشياء ا نثري موكالمية، سن األشياء اإل مريكث لىيد عكلتأاه بدنعوى تحت يت ال،ديةيقلالت
عو يدو. سالميإ غري هو ماو إسالمي، و ههو وسط بني ما ثري مماكمية، والري اإلسغ
. ميقوت والقد النيرياالذي تستمد منه مع ،ميركلا نآرقال لىعد نق الذاهل  مثيسسألت
ك ل وذ،نلرمحاضل ف تصور  يفيةمهأل ا منةغاي يفمي سالإلث اترالد لقذا النل هثمو
ة نا التراثيفتعر مارتبفدون اخ. "ةثة احلديفرد املعقياً لن ضرورداًيمته ميثل قدن الن هذاأل
 يةنقرآلة ايلرؤ ا إن73". إسالميركف ءانب يفلة صاوملانا نك مياليداً ية جملالعليدنا قاوت
 صايف، دعن ةيمهاألن  ميةا يف غ-كذلك- دعت بقاسالر وصتلا  يفمنةتضملاسيسية تألا

 كو لفهم السللديث، بحلم االعل ليدي أوقسالمي التإللم ا العلنقد ةاد كأس لينولك
 .ةنسانياإلة ياحلا ويننساإلا

 يفعرمامل كت يقق لتحةولاحم ":هن بأيفرملعال مكالت افر عايف صن أوبالرغم من
 ة اخلربلابق من الوحي يفعحلديث ا أنه اعترب إال 74،"ريةشالب ةرباخل ووحي البني
 حيتوى على أنهب ن جاىلنطلق أن القرآن إمن مة؛ دقلا معد من يعكس نوعاً ةريبشلا
قة ب ساةشريبات خرب نراً عاإخب ضمنتت يقالو ذات  يفهنفإة، يكللم القيبت واواالث
 تلك ننظر؛ أل فيه ايفصذهب إليه ي لذظ احف التاذه كنلو.  اءادتالهن اكمي

س ليو ي،حولا تها هوعرفيقنا ملطر فه،نماً ءجز ربتاعتي وحال يف اهدرولوت ااخلرب
 يةوتصورات العلوم اإلسالم ميمبفاه ماملن اإلأ قبسدو مما ب وي.ضحملاين اخلرب اإلنسا

 -ةملعرف ايةم إسالتجهاوتور ظنمب-بح صة، قد أث اإلنسانية واالجتماعية احلديملوالعو
 .لهة ئياية النهالغ اهاارتباعبفهوم،  املةرمجتع بلدة تضطاة جولا حمي ألسياًاس أشرطاً

ى افظة علة احملأمهية عرف املميةسالإلي وقالفارحها رتاقيت لمل اعلة ادت خطكأ قدو
يدها ضرورة جتويد العلوم اإلنسانية واالجتماعية احلديثة كتأبعلم، لل هجينملاراث تال

                                                 
 73 Ibid., p. 10-11. 

 .سابقةال ةلباملقا، لؤي، يفصا  74
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ة ميالساإلة رفع املوة حنيبدالة اط نقلميث يدجولت ااأن هذ رباعتواإلسالمية،  اومعلجبانب ال
تعبري الامل يف ك مفهوم التدمتخيس  مل75-نزيحظ ال ماك-قي ون الفارأ غري. ةملكاتامل
 قد وCreative Syntheses."76 ةالقاخل يبةكرالت" ريبعخدم تستابل  لية،مالع ن هذهع
نبإدارية رفيعة يف   مناصبةيناسإلنوم اعلالو يحوارف العمة ي كليفد لقذي تلا -ين زه

 ربةجالت يف رهويتطو هتحنقد مت ريف عل املمكاالتم وهفمن  أإىل -مصرعقد التسعينات املن
 هومف ملقييتطبلا بجانف للوص ه وأنمي،الإلسا اجلامعي عليمتال ل جمايفليزية اامل

 الاملقصود ل املتكان أ ىلإ 77،ين زريويش.  والتربوييليمعتل اقليف احلفة املعر إسالمية
 ذخاألين عه ينكول ،ادمهحرح أط يل على سبان إاللتقييدين ال ض ني بمعيعين اجل

ية عالو اريغرمجة تين العيال : "عريفملال امتكاله إىل أن وينب، امصدره مة أياً كانكاحلب
ية مالة اإلسرن احلضااً مءجزبح يص حىتضمه ه وخرآلند اعا ل مثُّم تلنا، بريغ عن
 ال جم يفلٌويؤكد زين ضرورة أن يقوم علماء املسلمني ك". ميالساإل فكرالة ينبو
 نواويكحىت  (دحيتوال اته توجنعاف راحن نم ب املعرفةفته، بالكشف عما أصاعرم

 ج،هناه ملامدستخ اال حاًياعو ونكأن يسلم للمي غ ينبامك، )لناس ااء علىشهد
 78.طار الديينإلارج ا خ يفرت طُواتدوأو

 
 :تنيراءقال نيب معجلم اهومف: خامساً

فهومي م نيبة ليمكاتة واخليتد قةالهناك ع نرت أظه أدقة بقاة السعل املناقشل
كما .  فيهانيامللعا وااعدن مض ريع عاط قىة لدفعر املسالميةإريف، وعملا ملتكاال

                                                 
  .م2002/ نوفمرب/ 19-18 خاريتة بلقابم د،براهيم حمم إن،زي  75

76  Faruqi, Isma’il, Islamization of Knowledge: General Principles and Workplan, 
P. 44. 

 77  Ibid., p 44. 
بأمهية توطني املناهج األجنبية حال استخدامها يف جمال التداول اإلسالمي انظـر             وعيلا ا ذثل ه مى  لعف  قولول  78

ـ   كرفت لةجمث،  احي والتر لو ا وميين وعل دل ا اعتمجالاعلم   ،دمبراهيم حم إ ،نيز البحثني التاليني  ، ابق، مرجع س
قـراءات   باب  يف ،قدين سجل   :سرديةلا يف املرويات  داخليلقي ا تلالت  اليكا، إش فؤلاملس  فنلو. 88-47ص

 صـيف  ،4 ع عن كلية اآلداب، جامعة البحرين، ردصت ةمدورية حمك  ةلجم ،يةاننساإل لومعال لةجمومراجعات،  
 .380-352ص ،م2001
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 عنهاعرب  اليتة ميالساإل ةيفكر التهاوجا التهلت سس أةقاللع ا تلكنأ شةقاملنات رهظأ
على قائمة  (ةددحمة جيهنمبي وداِجلظر نلاعادة إ ة إىلاميرت الاوالحملطار اإيف  فهومانملا
 يفرعاملم لنظا ايف) يةسأسيتلاة ينرآقل امهيفاامل ادهس جتيت اليةلكل الثوابت والقيما
 هاقترحا  اليتلعمالة طَّخن إ، فيةرؤلا هذ هلاًفقوو. ئدالسا) يوربلتا/ مييلتعلا(
رغم النقد  -ا يتهأمه ، هلايعماجلاتاب لك ابإنتاج دياملاا لهكش تنتهي يفليت ، ايوقرالفا

 م،للعل يهجنمل اراثلت اىل عظةافحم للت سعوقيرلفااخطة ف 79.هاجه إلي والذي
 انيةَ،سن اإلةَعرفاملية لغربة اربتجلابستها أليت ال ةيعضولا ةيؤ الرلى عضترت اعاكنهلو
د  تعتمريفكية تلعمل قاًلك الرؤية، وفتم لتجاوز لملس ااحثبلا عداإبى لاً عريكث تلعوو
ه ذنت ه وإن كا80.ية ومعارف الوحسانيإلنرفة اعمل اني بقالخل ابكيرالتل ويلحالت
 يعرب عني ذلا يعماجل اكتابر الإصدا يف ةألخرياا هقتحل تدحدد  قةيهنالذة يعمللا
 وقيرلفا اةلألن رساا، فذلك هيناديمو ةفملعرال وحقىت ش  يفلةتكامامل يةسالمإل ايةرؤال
 ن اإلسالمية،بلدا الية يفميلعلت امنظلة امأز بنيلمسملاعند  يفاملعرل كاملش بطترد ق
 .يمتعللا جيةاازدو  يفلةمثتملاو

، تانالتسعياية د منذ ب،واينالعل هحدث أيلذال تحولظر إىل انة سيلياتلا ةشملناقا يف
نها جتاوز م دصق ،ةعرفملا ةيمال إسة يف فكرةيعونلة قنل ميثه أنى لل علعمخطة ايف 

ية رلفكر اطُألتح ا فىعل ملعلا "حل لصا،لمع وخطة الئدابامل:  املعرفةةسالميإرسالة 
 ها،فهم وةماألزمة  أليلحت ليقف عند ال م،اعلاين اسناإل مليسع اهلع وشر امليعستوو
 لوحتالما سينظر هلذا ك 81".ةامتخل اةلاسرلا يف يةرفملعرآن اقالية جهنمل سسيؤإمنا لو

                                                 
جملـة إسـالمية     ،"فة من املبادئ العامة إىل الطرائق اإلجرائية      رملعاية  مسالإ. " لؤي ،يفصاد  د هذا الص   يف ظران  79

 :يةل التااتاسدرالو؛ 45-40صق، بساع ج مراملعرفة،
Fazlur Rahman: Islamization of Knowledge: A Response, Pp. 8 – 11. And Yasien, 

Mohamed: Islamization of Knowledge: A Critique, the American Journal of 
Islamic Social Science, Vol. 11, summer 1994, P282 – 293. 

80  Faruqi, Isma’il, Islamization of Knowledge: General Principles and Workplan, 
P. 38 –48. 

 لـة جم ،"كر اإلسالمي املعاصـر   فظم اخلطاب يف ال   نل إىل   دخم: ميإلسالاكر  الف الحصإ" .زين، إبراهيم حممد    81
 .147 – 137، ص)1996سبتمرب  (6ع، 2، سية املعرفةمإسال
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 ىل إ،يفرعامل -ييملعتلال كاشى اإلتوسم ىل عهاتقش من مناكرةفبال تقالان هنأ ىعل
ة جيهاحبة منص "ة،متمة اخلاأللايل سلر اور بالدوعيب الليتطفلسفياً  اًينكواً ا مهرهتباعا
 ثري كيفف تلعرفة خت املةميالإلسين اعلول ايةؤر فإن ،عتبار االاوهلذ". اءتنيالقر بني عماجل
ة قالللع ةقباسالة قشانملء او ضعلىها ديدن حتكمي ليتارؤية  عن الةيصيلفتلاها انبوج من

 .فةرإسالمية املعريف وعملكامل االت يمبني مفهو

 ينلوالعللرؤية املبكرة ا82"ةمعرف وثهج حبنم: هقفلا لوصأ "ومسملوث احلبثل اومي
الوحي  ذختاا بو وج يفددحا تت أاسأسى ة املعرفة، عليإسالمة ضي قعتعامل ملايف 
 ث،لبحا ذاه يف هعليه يدكأ تاينولعلاد را أيذلااس األسع ووضاملو. فةردراً للمعصم
 يالذ حيو المع ملتعال هناك منهج ليكونلب أن طتيللمعرفة وحي مصدراً لذ ا اختاأن
ا يم فنهجاملا هذم شيء من هيلد سلمنيوأن املية، نسانإية وعتما اجره ظوالوتناسي
وال ه طهذفكرته ب نادي يلي ظذ الاينلولعان و أدلكن يبو". لفقهال وصبأ "فعر
 ه يفس منهج متَّ تأسيد االعتراضات على معد بوجاهةب مايف عنتققد اات، ينانمث العقد
 اًحلصا ونكي لكي -بللغا ايفية ئز باجلمس تت اليت-يةهفقلقضايا الاة اجلملعل األص
 ليتان سنالونني القوفة ارعم بقصد ة،ماعية الاننساإل وية أاعتمجلظواهر اال اةعاجلمل

  حاج محدأمساه اعم ثيداحل ىلإت اعينلتس اايةبد ذمن اينلوعف النصر ادفق 83.مهاحتك
 يحالو عممل التعة يف اية املطلوبجنهملاثل  ميهنى أساس أعل84،"نيتء القرابنياجلمع "

هة جواملاً يكاف يعد فلم". عيةيبلطوا، يةاعاالجتموة، نيساناإلم ولالع مستوىعلى 

                                                 
املعهد العاملي للفكـر اإلسـالمي،   : فرجينيا، عرفةومث  حبنهجم: إلسالميقه افلل اوأص .رين، طه جابواعلال 82

 . سابقجع، مر1995
ر ملنهج أصول   ظ الن ه يف ترؤي ول ح اينولعلاى  له ع ضتراعوا طيةعدين  لل ا امجاالعتراضات، تساؤل   ك  تلة  ثلأمن  م  83

اضرات دورة   حم لةلسسلفكر اإلسالمي،   ملي ل االع عهد امل ،فةرملعامية  سالإ،  )حماضرة(العلواين، طه جابر    : الفقه يف 
 . 38ص ،م1988/ ووليي/ 21 – 9استراسبورج، 

ـ باقمال، ، مجيزجنالرب (ينالعلوا عهتدبا دق  اجلمع بني القراءتنيحصطلمأن  إىل يزجنلرب اهبيذ 84 ـ ب ةل  10 خيرات
ه ، الذي يعترب  نصرياعامليف   اج محد حسم  االق يبألا املصطلح   ذب ه س ين هنفس اينولعلاكن  ل، و )م2002/ وفمربن
اءة قـر : تنيبني القراءع  ماجل. انظر العلواين، طه جابر   . ءتنيالقراني  ب اجلمع   تكاملة يف مة  رينظب  صاح  ينلواعال

 .29ص ،1996سالمي، إلللفكر اي ملاعهد العامل: القاهرة، الوحي وقراءة الكون
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 وداحملد رطويت الكلذم سالاإله االعامل جتأو حركة لعامل،  ااهجتم السإلركة اات حبتطلم
 ةأدا هلول، وجعصم األر علويتطآلخر ل ني حن مترتفع به بعض األصوات ذيال
ن  م كثريىلإجة ا حبر صاداته قيه ذالفقأن ك ل، ذرصاعفقيه امللد اي يف يعةط جيةنهام
 نبيعية، ودوالط لومضايا الع قضبع ىلة إافإض ،ةية املعاصرننساإلااعية وتمجالا موعللا
 85."ون، وشجون العصرؤ شةجلعا من مهيلفقكن امتيلك لن ذ

اين وطريقة ولعلالى  عد حاج محريثأت ن، علقان يكن أل، أو مييقا مم وعلى الرغم
 نع د عربقري خألن اإف إدارته ملشروع إسالمية املعرفة يف عقد التسعينات املنصرم،

 ين أن بنييع ا، مماه منبناوى جعلل وأل اعترض يةريقطاءتني بر القع بنيللجميته رؤ
 . هتام ذفهوملر ا تصوول حفاًتالخاني يتؤرال

 ينلوايد العى لعة فرعملامية ال إسطرح فكرةيف  يةعونالة نقلال ياتادبت هرد ظلق
 ميالاإلس رفكلا يفب اطخل اظمنمدخل إىل : مياإلسالالفكر إصالح "ه بات كيف
س ماأل ني، برفةعملا ميةسالإ "تهسارد يفألخري ا الهلى شكت عرتقاس  مث86َّ،"راصعامل
 ةإسالمية املعرفسالة ا راليت حددمة لعاا  املبادئيناولعلا يتجاوز مل و87،"مليواو
 ناًياهره بوجيف ان  كةرفملعاية مال إسبكتا ":لى أنع  بناًءلعمل اة خطّريوطبت ىتفاكو
 طة خلملعا ةبتة، فإن خطّ وثااسخةادئ ربامل تنكاذا وإ. لمع الةطخئ ودابملل

                                                 
 .111-110ص، يةإسالمضايا  قلةجم ،"المية املعرفة فكرة ومشروعاًإس. "علواين، طه جابر  85
: فرجينيا،  رصدخل إىل نظم اخلطاب يف الفكر اإلسالمي املعا       م: ميالالفكر اإلس ح  الإص. براين، طه جا  لولعا  86

 .1995املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، 
 بـوزارة التعلـيم العـايل يف السـودان،          ةرفعاملل  صيتأدر عن إدارة    تص يتال،  التأصيللة  جمبذا املقال    ه شرن  87

صيل اليت اطلعت هذه اإلدارة بنشرها يف       أالت لسائة ر لره يف سلس  نش، مثَّ أعيد    1ع،  1س،  )م1993اخلرطوم،  (
ـ لا معلـي تلاة  روزا،  ق البناء ري ط لىع: اإلسالميم  علال املعرفة،   انظر إدارة تأصيل  . منتصف التسعينات   ،يلاع

 عنوان،  تحتى  خرأمناسبة   يف   رقةوه ال هذ نن مضمو ع اينولعلاعرب  د  وق. 24 – 12، ص )م1995 ،اخلرطوم(
الدراسات العليا بكلية معارف الوحي      طالب   وهلاداكل مذكرة ت   ش يف،  عرفةة امل ميوإسال علمل ا مة يف عل  دمقامل

ية عقد التسعينات من    ا يف بد  فةعرملإسالمية ا ر  ر مق سريدى ت ل ع اينولعلارف  شا أ موالعلوم اإلنسانية، مباليزيا عند   
 .مالقرن املنصر
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ه وجيتعادة إلك لضطره كذاد قالعمل طة خ ريطولت ينوالعل اعيس ولكن 88".اجتهادية
 د يعحيث مل ؛يدةدجلاخلطة اع م له منسجماًعي جيالذ ردقة بالفرعملاة  إسالميمهومف
يف  ريةكف ةزمأ ي هليتا(ة مأل اةمزأ بنيربط  ال يفديتحد ينواعل الندع عروملشاال كإش

) يةعرفملا (مةألزا يةملاع نأ ":يفل ثمت يىحأضل اشكإلاف. يميةلعت المةاألزب) اجوهره
 هدخلم فإن ي،املعطاب خى ومست لىع يماحلل اإلسال ليكون، وملية احللاب عتتطل
 89".ديا نمة على القرآائلقا" يةرفعاملة يجنهملا " هواسسألا

 قراءة ىل علمعت، نيتءرا القنيب عمجلعدة ااقلى ها عقيام ل،فةملعر اةيإسالم نإ
 دائم التوحيع دلى عمئالقا ريفملع ارها من إطاقاًالانط ة واحدة،جيهنمبون كلاوحي ولا
وجود، ال ويفي وحال ه يفومفهومق احلدة وح، وقالخلابته قاليف ع لق اخلةحدوو
ون كال ةيئاه، وغة فيحلكمحي واالو يللعع بني تجلمالك، وكذا همي فقةيقاحل حدةوو
ة ديا للمالًيبدل ثمي... يفرعم جه من-إذن-ة فرعملمية افإسال... يهفسباب ألا واننيقو
 ةتينوكهالوة تيوهلالاعن  ديالًبثل ما مية، كاحين ن مبي وللغهللاة هلتجاملاة ضعيلووا
ة املعرفة يالمس إريفعن تيف أ ك شالو 90.خرىأ ةياحنان والطبيعة من نسإل لبةتلسامل
ه تمدس ي-ةيوتالكهنوة، وتيهلال، واةيعضالو، وةدياملل اًيف معرديالًب رهااعتباب- هعالأ
 حطلمص  يفةميالإلسالى ة عفملعر ايبركد لتمح اجا حهساق ليتا ترارباملن م ينالولعا
؛ حيث يقول يف دراسة حديثة خلص فيها رؤيته اليت ضمنها كتاباته "فةرملع ايةالمسإ"

 :املبكرة يف إسالمية املعرفة

عرفة ملاأي رفة، ملع اةيمإسالاس سأو ه]... ةرفعاملي أ [هانع  الوضعيةينف] إنَّ[
 اهيربئوية ونالك اهاجتبه يلمية إلعة الرفعامل ينلد ادرتسي فحني... ضعيةية غري الوونلكا

                                                 
 جـع مر،  املعاصريالمساإل كرفظم اخلطاب يف ال ن إىللمدخ: ميالالفكر اإلسح الإص ر،ين، طه جاباوعلال 88

كتاب يف األصل ورقة عمل قدمت إىل اجتماع مستشاري املعهـد العـاملي للفكـر               الا  هذو. 96سابق، ص 
 زيـادات  ها معرشنم، مث أعيد  1991م  اع ةحسن بيدعمر  عب بتقدمي    كتا يفم، ونشرت   1989ام  اإلسالمي ع 

 .م بالعنوان نفسه1995عام 
 .104 ص،ملرجع السابقا  89
  .106 -105، صبق االس رجعملا  90



 48  أبوبكر حممد إبراهيم        م2006شتاءم، 2005خريف، 43-42العدد ، حلادية عشراإسالمية املعرفة، السنة       

راع صن ال يديةيحان نمف ،دحاو كلِّيف  نيجدومز لنيعمبم قاقد ن يكوة، عيلوضان م
 فال  العلم،يف ةلوضعيا اتهجتودين يرى خحية أان نمعلم، ولا عم ييحسويت املهالال

ذي لا تقلوايف ذات  وتالاله نمن دي المية، مربئاًال إسإالك ا ذاملعرفة بعد تكون
 91".ةعيوضلمن ام للعيه ائ فيرب

  أمكننإو ين،اولعللى اعد مححاج  رثأ نبيا ةقباملقابلة السا نم دصقلا ومل يكن
 ماتهاس إبةارومق نةقارعقد مل تةصية ناسر دل خال منوضحة أرك بصول ذراهظإ
 ةشقااملن يفو.  نفسهالايف د  محجاح ترفة، وكتاباعمل امية إساليف ةخرتأامل اينعلوال
 يف -ديدحالت هجو ىلع- ينلواعلاثها د اليت أحةيتنظريليان التوجهات ا بفيكي ةيلااحل

 .يف املعرلما التكمهوفملبة نسلا باالقشة دالنام وة،عرفملة اميالسإ أدبيات

يف دها ؤكل يظ وة،يناثمها للوالأ دقوتتني، ي قضيفاين لوعلافة ا إضاراختصوميكن 
  وتتلخص يف،قراءتني ال بنيعجلموم اهمفا نهمتضي: وىلاأل ضيةقلا. رةخملتأته ابيادأ
 يةهجنم "ءنابل اًريو ضررطاًش، "الكونناء  وبقرآينالق سالن اء بننيبلة لص اةرفعم"
 ونوالك وحي ال بنيلةبمقاإىل  واينللعب اهذوي. ةيانالث ةلقضي الثمت اليت" ةياملعرفن آرقلا
-" القرآن الكرمي أن و،"ونلك لهائ بنيفئ فمكامي رلك انلقرآا "أ أنبدمن  مقاًطالنا

 ،ديلبجي النهامل رصوتة اليشرلب لأن يقدم كن اليومذي ميل اينلكو اابكت ال-دهوح
هج امن ى علقالتصديد بعة مني له اهلتتم وي،امل عوى مستىلعجديد  التحالة ثحيدو
آن رالق بنية لقابملاذه هبب سعل لو 92".راصعاململي  العايفعرامل سقنال علىم لولعذه اه
 حاج هاعن عربة ل عىل إبل يعود ،هللاعند ا  منما كوإىل فقط رجع يون الكال ورميلكا
 امنإ، ون الكو يفءةرا قهابلرآن تقالق ايف ةراء قابلتني؛تقا متسلين تاراءقفال: "هص نمبا دمح

 ومكمن 93".عيةضووامل هطوربشك رتحملون اكالقراءة لى عن مين آرقالءة براهي ق
 عن املنهج التقليدي يف ديالًاملقترح ب ملنهجي التصورااخلطورة يف هذه الرؤية أن 

                                                 
، )2001 (2 ع،3مـج ، فكر تلةجم، "املفاهيم والقضايا الكونية: إسالمية املعرفة. "سمقاالو د، حممد أبمحج حا 91

 .26-25ص
 .105ص بق،اع سج مر،ور طه جابر العلواينتلدكامع  وارح ة،ميسالا إيقضا ةجمل  92
 .7ص بق،اع سج مر،املفاهيم والقضايا الكونية: ةرفعاملة ميالإس .مساقالو د، حممد أبمحج حا  93
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ي ملالعا يفرعملسق امن الن يةهجنمله اتد أدواستمالتعامل مع القرآن الكرمي يراد له أن ي
 أدبد ريف قعاملق نسلاا هذ جة أن حب-تورانكفرف ةدرسم ونا فيلقةح ةصاخ- راصاملع
. ة دون أن يتجاوز اإلطار الوضعينسانيإلية وايعطبلوم اعلللة سففل كةيضعوال اصرحي

ت اجهتو الانة، وإدملع العم يحيسامل لالهويتا عارلصا ةنادإفتجاوز الوضعية يعين 
 94.ة بديليةعرفم ةينآقرية هج منرى عربخهة أمن ج يةوضعلا

دي ا ينيتية العرفآن املرالقجية نهبة ملنسالب -ناظرة نه وجنم-ملشكل األساس اإن 
ا من،محدج اا حوفق  نلفهم القرآاحلديثة  عرفيةملت ادوا األىلع د تعتمجيةه أ
 عنداً تدار اال إاية التحليل يف سي ل-يف الواقع-قف و فهذا امل. عرفانية ذوقيةنيةاحرو
 ريفكالتائق ر طري تطوالداعني إىل ،امفهومهكري  روادها ومبتندع فةعرملاية مسالإ مبدأ
 .سهفن سلممل اعقلال واتدوبأ" تاالذ "هجنا ومتلياآب

 

 

 

 :خامتة
يبدو من املناقشة السابقة ملفهوم التكامل املعريف يف الفكر اإلسالمي املعاصر أن 

اوله يف املؤسسات البحثية واألكادميية اليت تبنت  قد مت تد-بالفعل-هذا املفهوم 
مشروع إسالمية املعرفة، وأن الطريقة اليت مت تداول املفهومني ا توفر عالقة قوية 

ولكن هذه العالقة القوية ال . لصيقة ال ميكن الفكاك عنها عند دراسة أٍي من املفهومني
يف -فهومني ومتييزمها، وميكننا جيب أن متنعنا عن تأكيد ضرورة وأمهية الفصل بني امل

جلهد فكري منظم غايته ) رؤية( وصف إسالمية املعرفة بأا -ضوء النقاش السابق
ابتداع منهج نقدي حتليلي تركييب يعمل على تطوير منظور توحيدي تصدر عنه كل 

                                                 
: فرجينيـا ، أسلمة فلسفة العلوم الطبيعية واإلنسـانية : يةرفع القرآن امليةهجمن. حاج محد، حممد أبو القاسم 94

 .32 -30، ص1991، يمالس اإلفكرل ل العامليدهملعا
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 متثل اليوم عند عدد من املؤسسات -ذا الوصف-فهذه الرؤية . العلوم واملعارف
 الفكرية الناشطة، مشروعاً فكرياً عظيماً يعمل على إحياء اجتهاد فكري اإلسالمية

مدرسي مؤسسي، يتجاوز الرؤى الفردية اليت تعد السمة الغالبة يف البيئة الفكرية 
والعلمية والثقافية يف العامل اإلسالمي، من منطلق أن احلركة االجتهادية الفكرية 

سواء ابتدعها املسلمون (القدمي منها واجلديد، : املنشودة ال بد أن تشمل مجيع املعارف
وهذه الرؤية تنبذ تقليد املوروث العلمي تقليداً حرفياً ال إبداع فيه، كما ). أم غريهم

، فإن التكامل املعريف رؤيةوإذا جاز وصف إسالمية املعرفة بأا . ترفض التبعية الفكرية
يف املؤسسات التربوية اليت تتبىن تلك جيوز وصفه بأنه حالة تتسم ا العملية التعليمية 

فالتكامل املعريف يتسع من حيث املفهوم ليعرب عن مضامني سلوكية ال يتضمنها . الرؤية
والناظر يف األدبيات اإلسالمية املعاصرة يالحظ أن التمييز بني . مفهوم إسالمية املعرفة

 .ارة إليه، إال يف حالة نادرة مل تتم اإلش- ذا املعىن الذي انتهينا إليه هنا-املفهومني 

وأمهية هذا الفصل املفاهيمي بني اإلسالمية والتكامل أن اإلسالمية ستمثل رؤية 
 التعليمية، وذلك يوفر ملخططي مناهج التعليم فلسفة -مهيمنة على املؤسسة التربوية 

ية إسالمية هم يف حاجة حقيقية إليها، لضبط العملية التعليمية يف ضوء البحوث العلم
كما أن الفصل املفاهيمي، جبانب األمهية السابقة، . املتخصصة يف املناهج والتعليم

فالوصف الذي انتهينا إليه ملفهوم . يسمح لشروط الرؤية اإلسالمية أن تتحقق فعلياً
عي و بن جباة،يث احلدةيفسالفلإسالمية املعرفة يتطلب دراية عميقة باملدارس الفكرية و

ية ضارتحديات احللات ورياغتاملواجهة ي ملمي به الفكر اإلسالسالم، يرتقباإليق عم
 ثيلفة؛ حبتخ املةفرنية يف ميادين املعساناإل ةه اخلربفضت إليما أتجددة، ليستوعب ملا

 ه اليتصئاصوخ ئهمبادذا الفكر هلحنو حيفظ  ىلإلسالمي عة الفكر ايناجها يف ب إدريتم
روط واملواصفات ال ميكن حتقيقها دون وال شك يف أن مثل هذه الش. غريه نع زهيمت

جهٍد علمٍي منظم تتعهده مؤسسة تعليمية، وحتوله إىل برنامج عرب خطط عمل حمددة 
، حىت يتم إتقان تلك املواصفات، وتصبح ملكة ميارس )إلحداث هذا التكامل املنشود(

 . اسية والتطبيقيةا العامل املسلم التفكري يف القضايا املعاصرة يف كل جماالت املعرفة األس
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إن املربرات اليت ذكرت لتسويغ مشروع إسالمية املعرفة وتكاملها يف هذه 
.  اجتاهات يف النظر إىل املفهومني-إذا نظرنا إليها من زاوية أخرى-الدراسة تعكس 

ألننا إذا استصحبنا قضية االزداوجية التعليمية فإن اجتاه تعريف املفهومني سينصرف 
التعليمي؛ أما تربير املشروع من منطلق خطر العلمانية وإشكال اخللط ملعاجلة اإلشكال 

املفاهيمي الناتج عن مماثلة املزاعم اخلاصة بالعلمنة بأوضاع اإلسالم، فإنه اجتاه لتعريف 
املفهومني يسري ناحية املثاقفة مع الفكر الغريب؛ يف حني توجه ناحية معاجلة إشكال 

وال شك يف أن هذه االجتاهات هلا . ديد يف أصول املنهجاملنهجية اإلسالمية وقضية التج
أمهية يف اإلصالح الفكري املنشود، وميكن أن تتجسد مجيعها من خالل برامج عمل 

 .مؤسسات البحث العلمي والتعليم اإلسالمي

لقد أظهرت الدراسة أن مفهوم اجلمع بني القراءتني قد أثار جدالً وخالفاً داخل 
فة بسبب التصاقه بإسهامات وكتابات حاج محد، الذي يطمح مدرسة إسالمية املعر

 .يةربالغة رفيعامل اتوداأل على عتمادالل االخ نم ةإىل بناء منهجية قرآنية معرفي
 اعتراض على االقتراب -كما مر بنا-فمشروع إسالمية املعرفة أصالً هو يف جوهره 

 .  اقعاملنهجي، ونبذ للتفكري النظري ارد الذي ال يتصل بالو

إن مما ميكن استدراكه على هذا البحث، عدم مناقشته قضية أصالة مفهوم التكامل 
ويكفي يف هذا . وهو أمر يستحق دراسة مستقلة. املعريف يف الفكر اإلسالمي املبكر

املقام أن نشري إىل أن معظم اإلجابات اليت توصلنا إليها من املقابالت اليت أجريناها مع 
 إسالمية املعرفة، تستحضر حال مناقشتها ألصالة مفهوم التكامل عدد من الناشطني يف

املعريف يف الفكر اإلسالمي املبكر كتابات أيب حامد الغزايل، وباألخص كتابه إحياء 
علوم الدين، وابن رشد حول فصل املقال، وابن تيمية يف موضوع درء تعارض العقل 

 – أن القرآنفهوم ينطلقون من حقيقة وجلّ املعاصرين الذين استحسنوا هذا امل. والنقل
 رسم للناس عامة قواعد الفكر والنظر إىل جانب قواعد احلياة قد -95النشاركما يقول 
، وأنه قد وضع قواعد )ميتافيزيقي( قد اشتمل على تصور ائي للكون هالعملية، وأن

                                                 
 .3-2، صمرجع سابق، نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالمشار، على سامى، الن  95
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أو الدين (، وأنه مل يترك جانباً من جوانب الفكر والعمل )األخالق(السلوك اإلنساين 
 . ، إال ومأله بوضع صورته كاملة)والشريعة

على أصالة مفهوم التكامل املعريف يف الفكر  -كذلك-ولعل من أوضح األدلة 
اإلسالمي، ما درج عليه العلماء املسلمون األوائل من تقليٍد أُسقط به أي حاجز 

احث أصول مصطنع بني العقلي والديين، وذلك بإدخاهلم مباحث أصول املعرفة يف مب
معطيات :  اليت منها-  كان جيعل أصول املعرفة-96مثل اجلويين-  بل إن بعضهم؛الدين

 . قاعدة تتأسس عليها أصول الدين ذاته-احلس، وأحكام النظر

 

 

 

                                                 
: بـريوت ، حتقيق أسـعد متـيم،   اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد املعايل عبدامللك، واجلويين، أب  96

 .37-25، ص1985مؤسسة الكتب الثقافية، 



 

 

 رؤية العامل والعلوم االجتماعية
 

 ∗فتحي حسن ملكاوي. د
 

 مقدمة

 يف  املعهد العاملي للفكر اإلسـالمي    اليت يعمل   -حددت حركة اإلصالح الفكري     
 موضوع الرؤية الكونية اإلسالمية حموراً مركزياً من حماور نشاطها؛ ذلك  أن             -إطارها

 ومالمح املنهجية اإلسالمية يف     ،سالميهذه الرؤية هي اليت حتدد طبيعة النظام املعريف اإل        
 والتـراث اإلسـالمي     ، وتطبيقاا يف التعامل مع األصول اإلسالمية      ،التفكري والبحث 

 . واملستقبل املنشود لألمة والعامل، والواقع املعاصر،واإلنساين

 بالرغبة العميقة وباحلاجة األصيلة     ،رؤية العامل  أو   ،ويرتبط موضوع الرؤية الكونية   
 اليت يطرحها وجود    ،رة اإلنسان يف البحث عن إجابات األسئلة الكلية والغائية        من فط 

 وإىل أين يصري؟ لكـن      ،اإلنسان وحياته وعالقته بالكون الذي يعيش فيه؛ من أين جاء         
 يبقى جمرد إحساس فطري بل يتحول إىل جهود عقالنية منظمة تبىن        أمر هذه األسئلة ال   

، تبأيديولوجياجة هلا علوم ومعارف، ويلتزم وفقها       عليها مفاهيم ونظريات، وتنشأ نتي    
ومن ثَم تتحيز هلا األحزاب واجلماعات وتقوم على أساسها الدول وتشن من أجلـها              

مث تنشأ املنظمات الدولية للسعي حلل الرتاعـات ونشـر السـالم وإقامـة              . احلروب
يف الـدين   : فةومع أن مفهوم رؤية العامل يتداخل يف خمتلف حقول املعر         . إخل...العدل

 ، االجتماعية على وجه التحديـد     ،العلوموالفلسفة والعلوم االجتماعية والطبيعية، فإن      
كثرياً ما توظّف يف تربير صور االتفاق أو االختالف بني النـاس أفـراداً ومجاعـات                

 . وجمتمعات، على أساس ما ميتلكونه من رؤية للعامل

                                                 
، لسفة العلوم، املدير التنفيذي للمعهد العاملي للفكر اإلسالميية وفيف التربية العمل ه دكتورا ∗

fathi@malkawi.com. 
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 -يقة يف التحليل، وموضوعاً للدراسة    بوصفها أساساً كامناً، وطر   - رؤية العامل إن  
ويتداخل مفهـوم   . متشابكة بعمق يف فلسفة العلوم االجتماعية ونظرياا وطرق حبثها        

 مع بعض األدوات املنهجية املعرفية اليت يستخدمها املفكـر والباحـث يف             رؤية العامل 
ملتفرقـة،  حتليل الظواهر والوقائع واألفكار، دف متكينه من رؤية كلية للموضوعات ا          

فتربط الكلي واجلزئي، والعام واخلاص، حىت تتحقق اإلحاطـة بالظـاهرة موضـوع             
فالعالقة بني رؤية التفاصيل والرؤيـة الكليـة        . الدراسة ويتحصل اإلدراك الشمويل هلا    

ليست عالقة سطحية خطية، وإمنا هي عالقة تفاعلية جدلية معقدة؛ فالرؤيـة الكليـة              
وإدراك التفاصيل يف حدودها اخلاصة ا ال يقتصر        . ناسبتضع التفاصيل يف موقعها امل    

على التقاطها ومتييزها يف موقعها من الزمان واملكان، وإمنا يتجاوز ذلـك إىل ربطهـا               
برموزها ودالالا وما يرتبط ا من أفعال وردود أفعال، وهذا يعين االرتقاء ـا إىل               

إعمال العقل والتأمل العميق، مما     مستوى من التجريد الداليل الذي يتطلب بالضرورة        
 . ينتج عنه تعديل يف الرؤية الكلية وتوسيع يف جماالا

 والعلـوم االجتماعيـة،     رؤية العـامل  ودف هذه الورقة إىل توضيح العالقة بني        
وسوف يتبني لنا من هذه ا لعالقة أن الصورة اليت تظهر ا هذه العلوم هي انعكـاس                 

 متتلكها اجلماعات العلمية عند صياغتها لتصنيفات هذه العلوم         لطبيعة رؤية العامل، اليت   
ورغم أن اجلماعة العلمية ألي علم من العلوم هي من          . ومفاهيمها ومبادئها ونظرياا  

الناحية النظرية مجاعة عاملية تتجاوز حدود اللغة واإلقليم، لكنها من الناحية الواقعيـة             
ملهيمنة يف ميدان اإلنتاج املعريف، وإن أفراد هذه         السائدة لدى األمم، ا    رؤية العامل نتاج  

اجلماعة العلمية من األمم األخرى يأخذون مواقعهم يف هذه اجلماعـة مـن خـالل               
رؤيـة  اخنراطهم يف أولويات البحث وشروطه ومناهجه اليت جيرى حتديدها يف ضـوء             

 .  تلكالعامل

 الثقافة املعاصرة،   وإنّ وجود تعدد يف الرؤى الكلية حول العامل هو أحد خصائص          
وإذا كانت العوملة يف هذا العصر هي اجتاه آخذ يف االنتشار لتعميم ثقافة واحدة، فإن               
االختالف والتعدد يف رؤية العامل هو خاصية مميزة هلذا العصر أيضاً، ورمبا ختدم العوملة              

 . يف جعل هذه الرؤى املتعددة معروفة ومتاحة ألعداد متزايدة من الناس
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 بأصـناف   رؤية العامل  على العلوم االجتماعية؛ فعالقة      رؤية العامل صر تأثري   وال يقت 
العلوم األخرى مثل العلوم الطبيعية والعلوم الدينية ال تقل شأناً عن عالقتـها بـالعلوم               
االجتماعية، لكن موقع العلوم االجتماعية يف حتديد هويـة األمـة وأمنـاط حياـا               

. الهتمام ا وفهم العوامل املؤثرة يف تطورها ومنوهاوحضورها يف العامل، يربر ضرورة ا    
كذلك فإن واقع العلوم االجتماعية يف البالد اإلسالمية حيتم بذل اجلهد  الالزم  لفهم               

 .أبعاد هذا الواقع والتخطيط من أجل تطويره
 
 رؤية العاملأمهية البحث يف : أوالً

ة، لكنهم خيتلفـون يف هـذه       يتشابه الناس يف اخلصائص املادية والنفسية والعقلي      
اخلصائص وغريها، فأي تلك اخلصائص يعد مهماً فيما خيتلف الناس فيه أو يتشاون؟             

 ننظر إىل التفاصيل جند أن الناس خيتلفون يف أشياء كثرية جداً، وميكن ألي شيء               ماعند
أن يكون يف حلظة معينة العنصر املهم يف حتديد االختالف، ويف حلظة أخرى ينحسـر               

وهكـذا  . ا العنصر ليفسح جماالً لعنصر آخر يعرب عن االختالف بصورة أكثر أمهية           هذ
تبدو التفاصيل غري قادرة على بيان املهم واألكثر أمهية يف حتديد جوهر االختالف بني              

 ،من هنا تأيت أمهية البحث عن معيار آخر يقترب من رؤية الصـورة الكليـة              . الناس
ذي يعطي للفرد حتديداً أكثر تعـبرياً، ووصـفاً أدق          ومالحظة مالمح اإلطار الكبري ال    
 .داللة من تلك العناصر التفصيلية

وهي . إنّ كل صور السلوك اإلنساين ميكن يف النهاية إرجاعها إىل رؤية العامل
نتيجة كافية حبد ذاا للكشف عن أمهية رؤية العامل يف احلياة الفردية واالجتماعية 

لنتيجة ميكننا تأكيد الدور املركزي لرؤية العامل يف والنشاط العلمي، ووفق هذه ا
أعمالنا، دون أن نقلل من أمهية العوامل األخرى مثل نفسية الفرد واحمليط املادي 

لكن من الناحية املعرفية كيف تبقى رؤية العامل أكثر أمهية من أي عناصر . واالجتماعي
يد الذي ميارس العقل اإلنساين أخرى ذات عالقة بالسلوك اإلنساين، ألا اإلطار الوح

ولذلك فإن رؤية العامل تعد األساس ألي نظرية معرفة . عمله فيه الكتساب املعرفة
وإن وضوح الرؤية الكونية ومتاسكها يولّد طاقة . وأي جهد الكتساا أو توظيفها
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ومحاساً للحصول على املعرفة، واإلبداع واالكتشاف، وستكون نتائج حبوث العلماء 
ولذلك فإن تشوه الرؤية الكونية لدى العلماء . كتشفام منسجمة مع معتقداموم

والطلبة يف جمتمعاتنا ال يوفر هلم ذلك احلماس وتلك اهلمة العالية، وأصبح البديل هو 
انتحال األعذار وضياع الوقت وخور العزمية، ويف أحسن األحول تكرار معارف 

 .اآلخرين، دون استيعاا أو توظيفها

وتظهر آثار رؤية العامل على األداء احلضاري لألفراد واتمعات، حىت يف اللغة؛ إذ 
 اللغة اليت تكتب فيها العلوم، وخباصة العلوم االجتماعية؛ ألن اللغة رؤية العاملتتخلل 

تتحيز بطبيعتها لألمناط احلضارية ألهلها، فاملفردات واملصطلحات والتراكيب اللغوية 
 .لقيم واالجتاهات اليت تسود واقع األمة اليت تتحدث اكلها متثيالت ل

وعلى صعيد العالقات الدولية نالحظ أن الصراع بني القوى املختلفة يف العـامل مل              
يتوقف بعد انتهاء احلرب الباردة، اليت كان التنافس والصراع فيها على أساس سياسـي              

واهلوية، بل أخذ يشتد ويأخذ     ونفوذ أيديولوجي ومصاحل اقتصادية، وحول قضايا الوالء        
بعداً ثقافياً وحضارياً أوسع مدى وأعمق يف جذوره، وأوسع يف جماالتـه، فالشـعوب              

: أخذت حتاول اإلجابة عن األسئلة اليت تواجهها، وخاصة األسئلة األكثر عمقاً؛ من نوع            
من حنن؟ وأخذت جتيب عنها بالطريقة التقليدية اليت كانت هذه الشـعوب تسـتعملها              

واألشياء األكثـر معـىن     . بقاً؛ أي باإلشارة إىل األشياء اليت هي أكثر معىن من غريها          سا
أجدادهم ولغتهم وتارخيهم وقيمهم وعادام ومؤسسام التقليديـة،        : ألكثر الناس هي  

ويف القلب من هذه احلرب الثقافية على املسـتوى احمللـي واإلقليمـي             . وخباصة الدين 
ويتجاوز هذا الصدام الكالم أحياناً ليصبح أكثر دموية،        ." نيةصدام الرؤى الكو  "والعاملي  

كما يتزايد امليل لتكون طرق التنافس يف فهم الوجود اإلنساين أكثر عنفاً، األمر الـذي               
 ."الرؤية الكونية"أو " رؤية العامل"يوضح أمهية البحث يف مفهوم 

ن، والفلسفة، والعلوم  يف الدي : ويتداخل مفهوم رؤية العامل يف خمتلف حقول املعرفة       
. وغريهـا .. االجتماعية والطبيعية، والفنون، والعلوم التطبيقية مثل الطب واهلندسـة        

فاملصطلحات الدينية مثل اإلميان والعقيدة والتصور الكلي، تعرب عن جمموعة األفكـار            
واملفاهيم واملعتقدات اليت جتيب عن األسئلة الوجودية الكربى، اليت حياول مصـطلح            
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وهي نفسها األسئلة اليت شغلت ا الفلسفة منـذ بدايـة           . التعرض هلا " ة ا لعامل  رؤي"
وهي احملتوى األساسي لفلسفة أي علم من العلوم احلديثة الـذي           . اشتغال اإلنسان ا  

 ومجيع األفالم السـينمائية،     .يؤثر يف تشكيل نظريات هذه العلوم ومناهج البحث فيها        
، رغم أـا    )تراجيدية(إىل أكثرها إثارة للحزن     ) ةكوميدي(من أكثرها إثارة للضحك     

تأخذ خبيال املشاهد، إال أا تقدم قيماً ورؤى حمددة للعامل؛ إذ ال يوجد فيلم واحـد                
يعرض قصة حمايدة، ال تكون مطبوعة باملعتقدات والقيم الثقافية للمؤلـف واملمثـل             

ا من خالل عروض اإلغـراء      إنّ كثرياً من الناس يقيمون األفالم اليت يرو       و 1.واملخرج
اجلنسي والعنف، وهي عروض كثرية متكررة بطريقة مبالغ فيها، لكن األهم من ذلك             
هو اآلثار النفسية والثقافية اليت تعكس الفلسفة الكامنة يف قصة الفيلم، هذه الفلسـفة              

 ولـيس مـن   . اليت متثل رؤيتنا للعامل واألشياء وألمثلة اخلري والشر أو الصواب واخلطأ          
الضروري أن يكون املشاهد للفيلم على وعي بالرسالة الفلسفية أو رؤية العامل الـيت              

وكما حياول الرسام باستخدامه اخلطوط واأللوان اليت يسـتعملها أن          . جيرى عرضها 
يوجه عيين املشاهد إىل ما يريد، فإن كاتب قصة الفيلم بتنظيمـه للعناصـر البنيويـة                

يريده كاتب قصة    النفعالية يقود انتباه املشاهد إىل ما     واألحداث املتسلسلة واخلربات ا   
 2.الفيلم وخمرجه

إن وظيفة رؤية العامل يف األساس هي تزويدنا باإلطار العام الذي نفهم بـه كـل           
شيء ونفهم أنفسنا أيضاً، وجعل فهمنا ضمن كل موحد؛ فكلما حاولنا أن نكـون              

ننا، بالضرورة وبطبيعة عمل العقل،     فهماً معيناً أو أن نصوغ نظرية لتفسري شيء ما، فإ         
ودور املفكر  . ولذلك فإن وظيفة رؤية العامل هي وظيفة معرفية       . نستخدم رؤيتنا للعامل  

املسلم املعاصر ال يقتصر على ضرورة استخدام رؤية العامل بوصـفها وحـدة حتليـل       
لألفكار واملواقف واألشخاص واملؤسسات، ليعرف أين وكيف ختتلف رؤيتنا للعـامل           
عن الرؤى األخرى، بل عليه أن جيعل الرؤية اإلسالمية للعامل معروفة ألصحاب الرؤى             

 !األخرى، ليهلك من هلك عن بينة وحييا من حي عن بينة
                                                 

1 Godawa, Brian. Hollywood Worldviews: Watching Films With Wisdom and 
Discernment, Downers,Ill: InterVasity Press, 2002, p.16. 

2   Ibid., p. 21. 
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 رؤية العاملمفهوم : ثانياً

إنّ الصورة الكلية اليت يكوا اإلنسان لنفسه عن نفسه وعن العامل من حولـه، يف     
الرؤية، وزاوية النظر اليت يتخـذها، والبيئـة الطبيعيـة          حدود املوقع الذي حياول منه      

هـذه  ... والنفسية واالجتماعية، والنظام الفكري مبكوناته اللغوية وأطـره املرجعيـة         
الصورة الكلية هي اليت تعرف اإلنسان، عندما تنظر إليه من اخلارج، وتعرفه برؤيته هو              

لية، أو الرؤية الكونية، أو الفكرة      لنفسه ولألشياء من حوله، وهي ما يعرف بالرؤية الك        
الكلية، أو التصور الكلي، أو الفلسفة العامة، أو التفسري الشامل، أو النموذج التفسريي        

 . رؤية العامل: أو ما أصبح يعرف على نطاق واسع... أو األيديولوجيا

فـإن  " ال مشاحة يف االصطالح،   : "ورغم املقولة املعروفة يف استخدام املصطلحات     
 الناس ال يفضلون استخدام مصطلح مل يرد يف نصوص القرآن الكرمي أو احلـديث               بعض

ومع أن تطور العلوم قد أضـاف إىل مفـردات اللغـة كـثرياً مـن                . النبوي الشريف 
املصطلحات اليت استقرت لدى أهل العلم، يف الداللة على فئات العلوم؛ فإنه مثـة مـن                

 بعضـها رمبـا حيمـل جـذوراً         يتحفظ على استخدام مصطلحات جديدة؛ حبجة أن      
فـاملرحوم  . ومالبسات تشوش داللة املصطلح، وتبعدها عن املفهوم الذي يريده الكاتب         

سيد قطب كان مشغوالً منذ مطلع اخلمسينات بالربط بني الفهم الذي تتطلبـه عقيـدة        
اإلسالم وما يبىن عليها من سلوك، والفكرة الكلية عن الكون واحلياة  واإلنسان، وكان              

بإفراد هذا املوضوع ببحث متخصص، إىل أن أخرج كتاب           ي خصـائص التصـور    "ِعد
وقد ناقش أمهية استخدام مصطلح حمدد هلذا الغرض، يعـرب عـن            ." اإلسالمي ومقوماته 

ومل يكتف باستخدام مصطلح العقيـدة أو  ." الفكرة الكلية عن الكون واحلياة واإلنسان "
ة اإلسالمية الذي نوقشت عناصـر املوضـوع        الفكرة الكلية، ومل يقبل مبصطلح الفلسف     

 ."التصور: "حتته، ومع ذلك كان ال بد من اختيار مصطلح حمدد، فاختار مصطلح

وال شك يف أن من املفيد واملهم كذلك معرفة جذور املصـطلحات وتطورهـا              
وخباصـة يف فتـرات     ) أو الفوضى الفكرية  (الداليل، وعالقة ذلك بالوضوح الفكري      

 بني األمم والشعوب، مثلما حيصل يف عصرنا هذا من عوملة لألفكـار             التفاعل الثقايف 
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وهي فترات ختشى فيها األمم     . واملمارسات، واقتراض متبادل للمفاهيم واملصطلحات    
ومن املتوقع أن الكاتب إذا     . تارخياً ولغة وثقافة  : الضعيفة من املصري الذي يتهدد هويتها     

ية ارتباط داللته خبلفيات معينـة، فـإن        أراد أن يتجنب استخدام مصطلح معني، خش      
 آخر بديل لن ينقذ املصطلح اجلديد من اخللفيات الثقافيـة اخلاصـة             اختياره ملصطلح 
 . للكاتب نفسه

 فإن الثقافات البشرية عرفت هجرة املصطلحات من ثقافـة إىل           ،وعلى أية حال  
ذل يف توطني   وحني يهاجر املصطلح فإن جهوداً تب     . أخرى، ومن ميدان معريف إىل آخر     

املصطلح لكي حيمل يف موطنه اجلديد دالالت حمددة ال تتقيـد بالضـرورة جبـذوره               
رؤية العامل واحد من هذه املصطلحات املهاجرة، فقد انتقـل مـن            ومصطلح  . األوىل

موطنه األصلي يف الفلسفة وتوطّن يف عدد واسع من ااالت املعرفيـة، وخباصـة يف               
رؤيـة  "وسوف لن نبالغ يف تقدير أمهية مفهـوم         . جتماعيةالعلوم الطبيعية والعلوم اال   

إذا أدركنا درجة تأثري الطرق األساسية إلدراك العامل الذي نعيش فيه، وموقعنا            " العامل
 .فيه، يف فهمنا للعلوم الطبيعية واالجتماعية

وقد أصبح مصطلح رؤية العامل شائعاً يف العقود الثالثة األخرية يف مجيع الكتابات             
 تتعلق باألسئلة الكربى يف الدين والفلسفة والعلوم، حىت أصبحت من املصطلحات            اليت

ومع ذلك فقليل جداً من الكتابات تعرضت للتاريخ الفلسفي هلذا          . اليت ال يستغىن عنها   
وتشري الدراسات إىل أن املفكرين األملان اهتموا أكثر من غريهم منذ وقـت    . املصطلح

 واملصطلحات وتاريخ املفاهيم واألفكار، وخباصـة منـذ         مبكر بدراسة تاريخ األلفاظ   
وقد رصد ديفيد نوجل سبعة من املراجع املهمة        . النصف الثاين من القرن التاسع عشر     

اليت صدرت منذ مطلع القرن العشرين باألملانية حول تشريح مصطلح رؤيـة العـامل              
قليل من االهتمام   وتطور استعماله، كذلك يالحظ كيف أن هذا املوضوع مل ينل إال ال           

 3 .يف الكتابات باللغة اإلجنليزية

 كما يتم استخدامه يف األدبيات املعاصرة، وكما تكشف         ،صطلحامل  هذا أصلأما  
                                                 

3 Naugle, David K. WorldView: The History of A Concept, Grand Rapids, MI: William 
Eerdmans, 2002, p.56. 
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 -املوسوعات الفلسفية وبعض املؤلفني الذين ختصصوا يف البحث يف تاريخ املصـطلح           
باألملانيـة  ، حيث استخدم املصطلح     )م1804-1724( "إميانويل كانت "  إىل  يعود فإنه

Weltanschuung  .    املترمجة إىل اإلجنليزية جند أنـه      " كانت"ولدى مراجعة أعمال
ويف " Critique of Judgment: نقد احلكم"مرة واحدة يف كتابه  استعمل املصطلح

ا ذ ه ةولدى مراجعة ترمج  . سياإلدراك احل قوة العقل البشري على     سياق حمدد يتعلق ب   
 مـع االحتفـاظ     Worldviewلوحظ أا استخدمت لفظة     ،  4الكتاب إىل اإلجنليزية  

استخدام املصطلح على نطـاق        لكن  5.باللفظة األملانية إىل جانب اإلجنليزية املقابلة هلا      
-1833واسع وبصورة تشري إىل الدالالت املعاصرة، ينسب إىل األملاين وليلهام دلثاي            

 أن دلثاي مل يكن معروفاً يف       ومما يلفت النظر  . لك يف عناوين كتبه ومقاالته    ذ، و 1911
األدبيات الفلسفية املكتوبة باإلجنليزية بالدرجة اليت عرف ا كثري من الفالسفة وعلماء            

 .النفس وغريهم من املفكرين الغربيني

ومن جهة أخرى فإنّ مصطلح رؤية العامل قد استخدم على نطـاق واسـع يف                
  الكون بنية ل بفهم اإلنسان اً مباشراً    ارتباط قد ارتبط املصطلح  و. دراسات فلسفة العلوم  

 وموقع اإلنسان فيه، وسبب سلوك ظـواهره علـى           وعالقة مكوناته ببعضها،   املادي
 تصف أدبيات تاريخ العلوم وفلسفة العلـوم يف         ويف هذا اال  . الصورة اليت نالحظها  
 تطورت رؤية العامل من رؤية أرسطية تنسـب إىل الفيلسـوف            مراجعها الغربية كيف  

وتقول مبركزية األرض يف الكون؛ إىل رؤية نيوتونية        ) BC 322-384(يوناين أرسطو   ال
، وتقـول بتبعيـة     )م1727-1642(تنسب إىل العامل الفيزيائي الربيطاين إسحق نيوتن        

األرض للشمس يف النظام الشمسي ودوراا حوهلا وحول نفسها؛ إىل رؤيـة تـرتبط    
وهي النظريـة   ) م1916-1905يف الفترة   (شتاين  ينأ  ألربت بالنظرية النسبية اليت طورها   

اليت قلبت كثرياً من املفاهيم العلمية حول الكون بعد إعادة تعريف مفهـوم الفضـاء               
والزمن؛ مث إىل رؤية ترتبط بنظرية الكم اليت طورها جمموعة من العلماء من أشـهرهم               

                                                 
4   Kant, Immanuel. Critique of Judgment, Translated and Introduction by Werner S. 

Pluhar. Indianapolis: Hachett, 1987, p. 111-112.  
رؤية العامل وإىل جانبها اللفظتان املقابلتان اإلجنليزية       "بية  ويلجأ بعض املؤلفني العرب إىل استخدام املصطلح بالعر         5

 .واألملانية
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 عن   وكشفت ،"م1961-1887 شرودجنرأوروين  " و "1947-1858 (ماكسويل بالنك "
تضمن تفسريات للحقائق تومع أن كل رؤية من هذه الرؤى     . مشكالت القياس العلمي  
نها تفسريات حول موقع اإلنسان يف الكون وطبيعـة         منبثق  تاملتعلقة بالكون الطبيعي و   

تنتقل مـن اإلطـار األكـرب         كانت معتقداته، فإن كل رؤية جديدة من هذه الرؤى       
)Macro (   الكون، إىل اإلطار األصـغر       ممثالً باألجرام السماوية يف )Micro(   ًممـثال ،

كانت تبتعد يف   باجلسيمات الدقيقة اليت يتكون منها الكون مثل اإللكترون والفوتون، و         
 6.حمتوى مقوالا عن مشكالت الطبيعة املادية وتقترب من القضايا الفلسفية لإلنسان          

حقـائق  "عتمد علـى    ومل تأت أي رؤية من هذه الرؤى جزافاً، فإن كالً منها كان ي            
عن األسئلة اليت كان يطرحها     " معقولة"واضحة بصورة تكفي لتقدمي إجابات      " إمربيقية
ويف كل مرة كانت االكتشافات العلمية تكشف أن ما كان يعتقد أنه مـن              . اإلنسان

 . ما هو إال معتقدات خاطئة، وأن الكون ليس كما كان يعتقد" احلقائق"قبيل 
ذي يطرأ على رؤية العامل يف كل مرة، يتفاوت من انقالب           ومع ذلك فإن التغري ال    

إىل " -االنقالب الكـوبرنيكي  "كما حصل يف    -كامل يف الرؤية الكلية ويف التفاصيل       
تعديل يف بعض التفاصيل وتغيري يف مواقعها ضمن الرؤية الكلية اليت حتـتفظ بـبعض               

وم الـزمن املطلـق     مالحمها األساسية؛ كما حصل يف التعديل الذي اقتضاه نقض مفه         
ومع ذلك فإن أثر االكتشافات اليت تغري أو تعدل         ... واملكان املطلق بعد النظرية النسبية    

يف رؤية العامل، تتجاوز التغيري يف مفاهيم أو حقائق حمددة، إىل تغـيري يف معتقـدات                
اإلنسان حول نفسه وموقعه يف املكان؛ فاألثر األكرب هلذه التغيريات هو يف الكشف عن           
القدر الذي ميكن لإلنسان أن يكون فيه على خطأ يف مسائل بدت له فيما بعد واضحة                
متاماً، ومن مث ضرورة إعادة التفكري باستمرار يف درجة الثقة بالصورة اليت نكوا عـن      

 وليس من املستغرب أن تكتشف األجيال القادمة مـن العلمـاء أن          7.العامل من حولنا  
ة حول العامل هي من اخلطأ الذي يوازي اخلطأ الذي كانـت            كثرياً من معتقداتنا احلالي   

متثله الرؤية األرسطية، وأن النظر يف سلوك األشياء على املستوى األصغر عن طريـق              

                                                 
6   Dewitt, Richard. Worldviews: An Introduction to the History and Philosophy of 

Science, Cornwall, UK: Blackwell Publishing. 2004. 
7  Ibid., p. 302. 
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األجهزة اليت تدرس سلوك الفوتونات واإللكترونات سوف حيدث تغيرياً يف رؤيتنا عن            
م السـماوية الكـبرية عـرب       العامل ال يقل عن التغيري الذي أحدثه النظر إىل األجـرا          

 8.ميكروسكوب غاليليو

وهذا البعد الطبيعي من رؤية العامل يتداخل كثرياً مع معتقدات اإلنسان الدينيـة             
واألخالقية، فما سجله التاريخ املكتوب عن األساطري اإلغريقية وسكان وادي النيـل            

هلة والصراع والتنـافس    وما بني النهرين، كان يغلّب الرؤية الوثنية اليت تعتقد بتعدد اآل          
بينها من جهة وبينها وبني اإلنسان من جهة أخرى على جماالت النفـوذ، وخباصـة               

  ويتمثل هذا التداخل يف ارتباط أمساء اآلهلـة بـبعض            9.مصادر القوة والعلم واملعرفة   
النجوم والكواكب، ويف ارتباط الظواهر الكونية والفعاليات البشرية مبزاج اآلهلة ومـا            

ولذلك يبدو معقوالً أن يكون املوطن األرضي لإلنسان هـو          . من تنافس وصراع  بينها  
 .مركز الكون، تدور حوله بقية أشياء الكون

 رؤيـة العـامل    هذه بإجياز خالصة الفهم السائد يف األدبيات الغربيـة لتطـور            
ومصادرها اخلاصة بالعلوم الطبيعية، ولكن هذا العرض الوصفي يقفز عن  كثري مـن              

ات التارخيية اليت رمبا تعطي حتليالً تفسريياً وتقومياً خمتلفاً للمـؤثرات العلميـة،             املعطي
، والظروف النفسية الذاتية لبعض األفراد      )املوضوعية(والدينية، والظروف االجتماعية    

. من العلماء واملفكرين الذين تركوا بصمات واضحة على مراحل تطور الرؤية السابقة           
ينية يف الغرب املسيحي يف مطلع عهدها بالرؤيـة األرسـطية           فقد ارتبطت الرؤية الد   

والتراث الوثين اليوناين والروماين من حيث تصورها للكون، فتلوثت معاين التوحيـد            
الذي جاء به األنبياء، والتمييز احلاسم بني طبيعة اخلالق الواحد املتعـايل مـن جهـة                

حىت أصبح بعض األنبيـاء     واإلنسان املخلوق وغريه من املخلوقات من جهة أخرى،         
شركاء للخالق يف بعض صفاته اإلهلية والربانية، واكتسبت التصورات احملدودة والنسبية        

 القداسة الدينية، واحنازت املؤسسة الدينية الرمسية هلذه        ةللبشر عن الكون ومكوناته صف    
 حىت  وما أن توالت االكتشافات العلمية اليت تنقض تلك التصورات        . التصورات النسبية 

                                                 
8  Ibid., p. 304. 

 . يف هذا السياق أسطورة بروميثيوس وقصة سرقة النار من اآلهلة وتسليمها لإلنسان ميكن أن نتذكر 9
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اارت قداسة الدين نفسه، فلم يكن االنقالب على الرؤية األرسطية مثالً جمرد تغري يف              
فهم الكون، وإمنا صاحب ذلك أيضاً انتقال خصائص القداسة من الرؤية الدينية الـيت              
ثبت أا كانت خاطئة إىل الرؤية العلمية اجلديدة، وتدرجيياً حلّ العلم الطبيعي حمـل              

لعلم الطبيعي هو العلم مطلقاً، وما على أي موضوع من موضـوعات            الدين، وأصبح ا  
أو النفس، أو اتمع، إال أن خيضع ملعايري        ) أو ما وراء الطبيعة   (البحث يف قضايا الغيب     

 .العلم الطبيعي ومناهجه احلسية التجريبية

وليس غريباً يف ضوء هذه الرؤية أن جيري التساؤل عن طبيعة العلوم االجتماعيـة              
هل تستحق فعالً أن تصنف ضمن العلوم، أم أا مرحلة بدائية رمبا تتعمق مفاهيمهـا            و

 !ونظرياا مبزيد من البحث حىت تنال شرف تصنيفها يف العلوم

 

 استعماالت مصطلح رؤية العامل يف العلوم املختلفة: ثالثاً

. خرىيبدو أن االستعمال الديين ملصطلح رؤية العامل غلب على االستعماالت األ          
فما عالقة الرؤية الكونية بالتفكري الديين؟ وما أوجه الشبه واالختالف بينـهما؟ ومـا              
قيمة هذا النوع من املفردات واملصطلحات عند العاملني يف املهن املختلفة، وعند الذين             
يريدون احلديث عن معىن احلياة كما يروا؛ وعند املدرسني الـذين حيـاولون زرع              

 الكونية يف طالم؟التفكري يف الرؤية 

كـان   collision of consciousnessإن الصدام بني الطرق املختلفة يف الوعي
فهو صدام حول املبادئ    . عامالً حمدداً مللحمة التاريخ البشري منذ عهود النشأة األوىل        

األوىل؛ فاألفكار هلا نتائجها، ومع ذلك فإن مثة مستوى عميقاً من إدراك احلقيقة، جيب          
ليه عند حماولة فهم االختالف األيديولوجي، الذي يقع يف القلب مـن قصـة              النظر إ 

ففي الوعي الديين حيتل الصدام بني رؤى العامل موقعاً مهماً          . اإلنسان على هذه األرض   
يف املعركة الروحية اخلفية بني احلق والباطل، بني طاعة اهللا وطاعة الشـيطان؛ وهـي               

لوم، ومن مث يف حيام ومصريهم منذ بـدء         معركة تدور رحاها يف عقول الناس وق      
وليس مثة ما هو أكثر أمهية من الطريقة اليت يفهم فيها اإلنسان خالقه             . الوجود البشري 
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وهكذا فإن موضوع رؤية العامل هو فصل       . ونفسه والكون الذي يعيش فيه وموقعه فيه      
ـ : يف تاريخ األفكار، والتوجهات األيديولوجية املتعـددة مثـل         د، والوثنيـة،   التوحي

 .والطبيعية، والربوبية، ووحدة الوجود

تتداخل بشدة مع   " رؤية العامل "ومن الواضح أن الدالالت اليت يشري إليها مصطلح         
اإلميان والعقيـدة والتصـور     : فاملصطلحات الدينية مثل  . املعتقدات الفلسفية، والدينية  

 جتيب عن األسئلة الوجودية     الكلي تعرب عن جمموعة األفكار واملفاهيم واملعتقدات اليت       
ورمبا تكون املراجع الرئيسة الـيت      . الكربى اليت حياول مصطلح رؤية العامل التعرض هلا       

تتحدث عن رؤية العامل صادرة يف معظمها عن مؤسسات دينية أو كتبت ألغـراض              
ولعل أهم الكتب احلديثة يف هذا السياق الكتاب الذي ألفـه ديفيـد             . التعليم الديين 

وهو أستاذ الفلسفة يف جامعة داالس املعمدانيـة يف مدينـة داالس، بواليـة               10نوجل
تكساس األمريكية، وهو كتاب شامل يف موضوع رؤية العامل أو الرؤيـة الكونيـة،              

. استعرض فيه تاريخ املفهوم وتطوره منذ مراحل مبكرة يف الفكر الفلسـفي والـديين             
ثة األخرية موقعاً مهماً يف التعبري عـن        والحظ أن هذا املفهوم قد احتل يف العقود الثال        

ومل يقتصر جهد املؤلف على التتبع التـارخيي        . الكيفية اليت يفهم فيها املسيحيون العامل     
جلذور املفهوم، بل اشتمل على تطوره حىت أصبح يستعمل علـى نطـاق واسـع يف                

وقد . وتاخلطاب الفكري لعدد من العلوم املعاصرة، وخباصة التاريخ والفلسفة والاله         
بذل املؤلف جهداً كبرياً يف ختليص مفهوم رؤية العامل من الدالالت النسبية اليت محلها              

هذا . الفكر الفلسفي والعلمي احلداثي، بعد هجرته إىل دائرة اخلطاب الديين املسيحي          
مفهوم رؤية  العامل، أو التطبيـع املسـيحي لـه؛           " تنصري"اجلهد يعد جهداً مهماً يف      

Christian Naturalization .   ذا اإلطار للفهم حيمل مفهوم رؤية العـامل معـىنو
مسيحياً، ويتخلص من الدالالت الضارة للجذور التارخيية، وذه الطريقة من عمليـة            
التنصري أو التطبيع املسيحي حيمل املفهوم هوية جديدة ويصبح مفهوماً مفيداً يف خدمة             

  11.الكنيسة ومقبوالً من رب الكنيسة
                                                 

10 Naugle, David K. WorldView: The History of A Concept, Grand Rapids, MI: William 
Eerdmans, 2002.  

11    Ibid., 289-290. 
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يف جاكسون بوالية Union University  يف جامعة الوحدة أشرف باحثانوقد 
 رؤية العـامل  تشكيل  " على إعداد كتاب عن      تنيسي، وهي أيضاً جامعة دينية مسيحية،     

تضمن جمموعة من البحوث اليت تعرض القضايا األساسية املتعلقة مبسـتقبل           " املسيحية
مع بني االلتزام باإلميان الديين وعمـل       التعليم العايل املسيحي، من خالل رؤية كلية جت       

العقل والتقاليد األكادميية، وقد أعد هذه البحوث عدد من الشخصيات العلمية الرئيسة            
 ويف أحد فصول هذا الكتاب يتحدث أنتونيو تشياريلي عـن           12.يف ميدان هذا التعليم   

أن املنـاخ   خربته حول موقع التفكري الديين يف موضوعات العلوم االجتماعية، مؤكداً           
العلماين املعادي للدين هو السائد، وخباصة يف أقسام علم االجتمـاع يف كـثري مـن                

 رؤية العامل ويعرب عن اإلحباط الذي يشعر به نتيجة غياب         . اجلامعات ومراكز البحث  
 ومـن مثّ فـإن      13.الدينية املسيحية عن الثقافة األكادميية العامة يف العلوم االجتماعية        

 أن تتوىل مؤسسات التعليم اجلامعي املسيحي مهمة التكامـل بـني            الباحث يدعو إىل  
التفكري الديين والعلوم االجتماعية، مؤكداً أن هذه العلوم توفر أساساً رائعاً يف اـال              

للدمج بني منهجية مؤسسة على الكتاب املقـدس مـع          " اإلمربيقي"النظري والعملي   
قراءة العامل من خالل    : ه، ضمن مقولة  منهجية دراسة العامل االجتماعي الذي نعيش في      

 14."قراءة الكلمة

ويف كتاب ميتلئ باحلماس الديين املسيحي حدد رونالد ناش ثالث رؤى للعـامل             

                                                 
12   Dockery, David; and Thornbury, Gregory Alan. Shaping A Christian Worldview: 

The foundation of   Christian Higher Education. Nashville, Tennessee: Broadman 
and Holman Publishers, 2002 

13  Chiareli, Antonio A. Christian Worldview and the Social Science, in: Shaping A 
Christian Worldview: The Foundation of Christian Higher Education, Edite by 
Dochery and Thornbury, Nashville, Tennessee: Broadman and Holman Publishers, 
2002, p. 240-263.   

 Read the "ملفكر التربوي الربازيلي بـاولو فرييـري  ا أن هذه املقولة تعود إىل  إىليشري الباحث يف هذا املقام  14

World by Reading the Word"   ا تعليم أوالد الفقراء كيفية القراءة من أجل أن يتمكنوا مـن وكان يريد
 =قـراءة كلمـة اهللا  " هذه املقولة على نطاق واسع هو لكن السياق الذي استخدمت فيه    .  وتغيريه معرفة العامل 

ـ  . 421. انظر املرجع السابق ص   ." فهم العامل من خالل املنظور الديين     "أو  " لفهم العامل = ب مـن   والنص قري
قراءة القرآن وقراءة الكون، أو قـراءة  : اجلمع بني القراءتني: املقولة اليت شاعت يف الكتابات اإلسالمية املتأخرة     

 .وقراءة الكتاب املنظور الكتاب املسطور
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معروفة يف عامل اليوم، وخباصة ما يسود يف الغرب، هي املسيحية، واملادية الطبيعيـة،              
ملؤلف هي اليت يتوقع     ومع أن رؤية العامل املسيحية يف رأي ا        15.وحركة العصر اجلديد  

 تواجه حتدياً كبرياً من رؤية العامل الطبيعيـة         ا فإ ،أن تسود الواليات املتحدة األمريكية    
اليت كانت أساس الرؤية املاركسية اليت سادت لدى قطاعات كبرية من الناس معظـم              

 مع  أما التحدي اآلخر فهو ما متثله رؤية العهد اجلديد اليت ال تتناقض           . القرن العشرين 
وخيشـى  . ة فحسب، وإمنا تتناقض أيضاً مع كل ما يؤمن به املسيحيون          يالرؤية الطبيع 

ولذلك فإنه يدعو   . املؤلف أن متأل هذه احلركة الفراغ الذي خلفته املاركسية يف العامل          
إىل رفع مستوى وعي الذات حول رؤى العامل بوصف ذلك جزءاً أساسياً من النضج              

عة بأن قليالً من األمريكيني قد تعلموا كيـف يفكـرون           على قنا "الفكري، حيث إنه    
برؤية العامل، وال يدركون حمتوى رؤية العامل اليت ميتلكوا حىت لو كانت حيام تعتمد            

  16."عليها

ومع أن طريقة املؤلف يف عرض أفكاره يف الكتاب متتلئ باحلماسـة وتسـتخدم              
ة العامل املسـيحية هـي وسـيلة        رؤي"مفردات الصراع يف ميدان املعركة، باعتبار أن        

، فإنه يؤكد بأن التفكري يف موضوع الدين بطريقـة          "االنتصار يف معركة عامل األفكار    
أخالقية وروحية ال يكفي، ويلزم التزود بالبنية الفكرية الالزمة لالنتصـار يف هـذه              

 ألن كثرياً من قضايا التدين تعرض على أا معارك يعيشـها اإلنسـان وال             : "املعركة
يرغب يف أن خيسر فيها، ولذلك سيكون من املفيد له أن يعد نفسه ألداء أكثر فاعلية                

                                                 
15  Nash, Ronald. Worldviews in Conflict: Choosing Christianity in a World of Ideas. 

Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1992. 
رؤى العـامل   املسيحية ونقـض مقـوالت      رؤية العامل    حدد معايري معينة إلثبات صحة معتقدات         املؤلف ورغم أن 

، إال أنه اعترف بأنه عاىن صعوبة كبرية يف كتابة أحد فصول الكتاب املتعلقة بأن اإلميـان املسـيحي                   األخرى
فقد مثلث  . هنفس هو إله كامل وإنسان كامل يف الوقت      ) عليه السالم (سيح  قياً إلصراره على أن امل    طيتناقض من 

ومع ذلك فإنه ينصح    . هذه القضية حتدياً معقداً مل يكن من السهل عليه معاجلته ببساطة ومسؤولية يف آن واحد              
عـيش  ألن الفرد يستطيع أن ي    "القارئ بأن يقفز عن هذا املوضوع الذي عاجله يف الفصل اخلامس من الكتاب              

 )11. ص(." حياة غنية وكاملة وسعيدة دون فهم أي قضية من قضايا هذا الفصل
16  Ibid., p. 9. 
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 17..."يف عامل األفكار

 أننا نعيش اليوم يف عصر ديين جديد، ومن أجل أن نفهـم             18ويرى نينان مسارت  
معتقدات الناس ومشاعرهم وممارسام جيداً يلزمنا أن نفهم األديان التقليدية ونفهـم            

يات احلديثة، باعتبارها صوراً خمتلفة من رؤية العامل، وأن منهج دراسـتها            يديولوجاأل
، لكن رؤى العامل هذه Worldview Analysis" حتليل رؤية العامل"املالئم هو منهج 

 وأن Crosscultural Human Beliefs "معتقدات إنسانية عرب ثقافيـة "ليست إال 
. ثـة للـدين مـن منظـور إنسـاين         دراستها تعد متهيداً مناسباً للدراسـات احلدي      

فاأليديولوجيات احلديثة مثل القومية واإلنسانية واملاركسية رغم خالفها اجلذري مـع           
الدين، فإن  االلتزام ا واالستناد إليها ال خيتلف عما يعطيه أهل األديان من قداسـة                

" عياًموضـو "وهذه الطريقة يف دراسة األديان واأليديولوجيات تقدم بـديالً          . والتزام
 أفضل مما يتم يف اجلامعات الدينية اليت يقتصر عملها          -يف نظر املؤلف  –لدراسة األديان   

 .على تدريب رجال الدين واملتخصصني بدراسة األديان

وحاول املؤلف يف كتابه عرض القوى الرئيسة املشكلة للمعتقدات واملشاعر اليت            
تلـك دوراً رئيسـاً يف الوجـود         مي رؤية العامل تؤثر يف عامل اليوم، مؤكداً أن مفهوم        

 إضـافة إىل    ، وأن هلذا الدور بعداً مهماً يف تشكيل اخلربة الكلية لإلنسـان           ،اإلنساين
وقـد أشـار    . األبعاد اخلاصة بالعقيدة واألخالق وممارسة الطقوس والبعد االجتماعي       

ت الكتاب إىل أن العلوم االجتماعية يف سعيها لدراسة أثر الـدين يف حيـاة اتمعـا               
البشرية، ودراسة أثر التغريات اليت طرأت على هذه اتمعات يف تشكيل الوعي الديين،            
ميكنها أن تسهم يف استشراف مستقبل الدين يف هذه اتمعات، وأن الرؤية  الكونيـة               
اليت يقدمها الدين عن حياة الناس أخذت تنشر نوعاً جديداً من وعي الذات ووعـي               

 19.العامل

                                                 
17   Ibid., p. 10. 
18  Smart, Ninian. Worldviews: Crosscultural Explorations of Human Beliefs. New 

Jersey: Prentice Hall. 2000. 
19    Ibid., 144. 
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ر أن عدداً من العلماء الذين نبغوا يف ميدان العلوم الطبيعية حتولوا            ومن الالفت للنظ  
فيما بعد إىل االهتمام بقضايا تاريخ العلوم وفلسـفة العلـوم ومـن مث إىل العلـوم                 

 والالفت للنظر يف هذه احلاالت أن مفهوم رؤية العامل قد مثل بؤرة اهتمام              .االجتماعية
وقـد أخـذ    . م كانت أيضاً نتيجة هلذا التحول     وأن بلورة هذا املفهو   . يف هذا التحول  

بعض هؤالء العلماء الفالسفة نصيباً ملموساً من االهتمام كما هو احلال مع أينشـتاين             
لكننا سوف نعرض الثنني من هؤالء العلمـاء        . وبالنك وشرودجنر وحممد عبد السالم    

ولـد مايكـل    األول منهما هو الطبيب اهلنغاري امل     .  من االهتمام يسرياً   هماكان حظ 
الذي ترك ممارسة الطب ليصبح باحثاً مشـهوراً يف الكيميـاء           ) 1976-1891(بوالين  

الفيزيائية، وقد ترك تراثاً خصباً من البحوث يف هذا املوضوع، لكنه اهتم الحقاً بقضايا          
 واستقر أخرياً أستاذاً للعلوم االجتماعيـة يف مانشسـتر مث يف           ،االقتصاد ونظرية املعرفة  

وقد كان وراء هذا التحول عند بوالين ما رآه من التدمري الـذي             . بربيطانياأكسفورد  
 ونتج عنه تدهور    ،أثر يف املناخ الروحي والفكري    وأصاب أوروبا يف احلربني العامليتني،      

وقد رأى بوالين أن السبب يف ذلك هـو         . األسس األخالقية اليت قامت عليها أوروبا     
النمط العقلي للغرب، تلـك الرؤيـة املتجـذرة يف          اليت شكلت   " العلمية"رؤية العامل   

 .الفلسفة الوضعية اخلالية من األساس األخالقي

 وقد ارتبط اسم بوالين بعدد من األفكار النفسية والفلسفية، حيث طور مفهـوم             
املعرفـة  ف. Tacit Knowledgeاملعرفة الشخصية والبعد الضمين من اإلدراك البشري 

عىن أا متجذرة يف البعد املتضمن يف اإلدراك البشـري،          عنده ذات طبيعة شخصية؛ مب    
جببل الثلج يف احمليط الذي نرى منه ما يكـون فـوق            "وقد شبه فكرة املعرفة الضمنية      

سطح املاء مع العلم بأن اجلزء األكرب من املعرفة يكون خفياً عن األنظار حتت سـطح                
فها هنا قاعدة   .  عملية التعرف  وهذا اجلزء اخلفي هو الذي يؤثر بقوة يف تشكيل        . املاء

غري منظورة يف بنية الفكر البشري، ولذلك فإننا نعرف أكثر بكثري ممـا نسـتطيع أن                
 أن نرى الكون من مركز      -ال حمالة –فنحن بوصفنا بشراً جيب علينا       "20."نتحدث عنه 

يقع يف داخلنا ونتحدث عنه بلغتنا البشرية، وأي حماولة حلذف منظورنا البشري مـن              
                                                 

20   Polanyi, Michael. The Tacit Knowledge, Now York: Doubleday, 1966, p.4 
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 21."صورة اليت نكوا عن العامل فإا ال تقود إال إىل الغموضال

 املثال الثاين هلذه النوعية من العلماء الفالسـفة،         1996 – 1922" توماس كون "و
فقد بدأ حياته املهنية باحثاً يف الفيزياء النظرية، عندما أخذ يتأمل يف األحداث التارخيية              

لعلمية وتقدمها، فانصرف اهتمامه إىل تـاريخ       اليت مثلت حمطات مهمة يف منو املعرفة ا       
بأعمال جيمس كونانت حـول تـاريخ       " كون"وقد تأثر   . العلوم مث إىل فلسفة العلوم    

حول املعرفـة   " بوالين"يعترف بأن أعمال    " كون" لكنه أي    22العلوم وفلسفة العلوم،  
 23.اليت توصل إليها" الغريبة"الشخصية واملعرفة الضمنية قادته إىل النتائج 

 والثـورات   Paradigmعلى مفهوم النمـوذج القياسـي       " كون"وبنيت أفكار   
فهو يرى أنّ طبيعة العقل العلمي متارس البحث العلمي دائماً ضمن حـدود             . العلمية

فرؤية . منوذج قياسي ميثل رؤية للعامل تتصف بالشمول والعلمية واملنهجية وامليتافيزيقية         
 العلمي، فهذه الرؤية تؤدي دوراً حامسـاً يف         هي جوهر النشاط  " كون"العامل يف نظر    

املمارسة العلمية، فهي حتدد صلة البيانات وحمتوى املشاهدات وأمهية املشكالت وقبول           
احللول، بل وأكثر من ذلك، فإن رؤية العامل تزودنا بالقيم واملعايري ومناهج البحـث،              

ا رؤية شاملة للعاملوباختصار فكل منوذج حيدد الطريقة اليت يسري فيها العلم، إ . 

وحتدث الثورات العلمية من ممارسة العلم العادي وفق النموذج القياسي السـائد؛            
ألن املمارسة العادية يرافقها عادة حاالت شاذة تكون فيما بعد نقاط انطالق للتغـيري              
والثورة، فهذه احلاالت الشاذة تقود إىل اكتشاف ظواهر جديدة غري متوقعة أو أشياء             

تكن معروفة؛ األمر الذي قد يقود يف النهاية ليس إىل تطوير النظريات التفسريية بل              مل  
إىل لفظها ووضع نظريات جديدة بدالً عنها، أي أنه يف بعض األحيان عندما ال تعود               
النماذج القياسية قادرة على الفعل فإا تصبح مبشرات بالتحوالت القادمة، فيحـدث            

ورات العلمية، وقد ارتبطت الثورات العلميـة يف الغـرب          االنقالب يف النماذج أو الث    

                                                 
21  Polanyi Michael. Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy, 

Chicago: University of Chicago Press, 1962, p. 3. 
22  Kuhn, Thomas. The Structure of Scientific Revolution, 2nd Enlarged Edition, 

Chicago: University of Chicago Press, 1970, p. xi 
23  Ibid., p. 4 
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 .بأمساء مثل كوبرنيكس، نيوتن، الفوازييه، داروين، دبور، وأينشتاين

 ليس نتيجة التراكم اخلطي وإمنا نتيجة       -"كون"وفق  -وهكذا فإن التقدم يف العلم      
را على  التغريات اجلذرية اليت تستبدل فيها نظريات جديدة بنظريات سابقة فقدت قد          

ففي كل ثورة علمية يرفض اتمع العلمي نظرية علمية كانـت موضـع              . "التفسري
 وكل ثورة تنتج حتوالً تالياً يف املشـكالت         .االعتبار، لصاحل نظرية جديدة خمتلفة عنها     

اليت تطرح للبحث العلمي، ويف الطريقة اليت تقرر مبوجبها اجلماعة العلمية، أن هنـاك              
وكل ثورة تبدل اخليال العلمـي بطـرق حنتاجهـا          . عن حل هلا  مشكلة تربر البحث    

وهذه التحوالت،  . لتوضيح التحول يف رؤيتنا للعامل الذي جرى فيه هذا العمل العلمي          
 24.وما يرافقها من جدل، هي اخلصائص املميزة للثورات العلمية

هنة يف الرب " توماس كون "إىل فكرة النماذج القياسية اليت طورها       " نوجل"ويستند  
على مصداقية الفكر الديين، الذي يدعو إىل االعتراف بدور النموذج الفكري ورؤيـة             
العامل اليت حيملها املفكر يف تشكيل الوعي اإلنسـاين، وأثـره يف نشـاطه الفكـري                
والنظريات اليت يصوغها مبا يف ذلك العلوم الطبيعية، ومن مث يدعو العامل املؤمن إىل أن               

ية لرؤية العامل اليت يقدمها له إميانه الديين، ويعطي هلا دورهـا            يعي االفتراضات األساس  
الالزم يف مجيع صور التفكري النظري، ومع ذلك فإنه يستدرك ليقول بـأن النمـاذج               
النظرية ورؤى العامل ال تفسر كل شيء، فمع أن تلك النماذج ليست كاملة القوة من               

جعية فإا ليست استبدادية يف أثرها      الناحية العلمية، ومع أن رؤى العامل ذات سلطة مر        
الفكري، فكان ال بد من التساؤل حول إمكانية توافق مجيع العلماء واملفكرين علـى              

إن : أرضية مشتركة، وإجياد بعض نقاط االتصال يف طرقهم ونتائجهم، ويقول أيضـاً           
 حمددات أكادميية، لكن األثر الذي تلعبه ميتد علـى مـدى            -دون شك -رؤى العامل   

تصل حسب العالقات احليوية القائمة مع خصائص الباحث العامل، وحمتوى رؤيتـه            م
 25.للعامل، وطبيعة املوضوع الذي يبحث فيه

                                                 
24   Ibid., pp.111-135. 
25  Naugle, David K. WorldView: The History of A Concept, Grand Rapids, MI: 

William Eerdmans, 2002, p. 207-208 
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يتضح من العرض السابق أن املفكرين يستخدمون مصطلحات ومفـردات لغويـة            
حمددة للتعبري عن مفاهيم الناس ومعتقدام وطرق تفكريهم، وهذه املصطلحات متثـل            

. هجية تفيد يف فهم العوامل اليت حتدد الكثري من الظواهر الثقافية واالجتماعيـة            أدوات من 
 يسـتخدم عبـد     -وليس مطابقاً لـه   -" كون"وقريب من مفهوم النموذح القياسي ل       

جمموعة من الصفات اليت حتولت     "الذي يتحدد يف    " النموذج التفسريي "الوهاب املسريي   
وعينا، حبيث ال نرى الواقع إال من خالهلـا؛         إىل صورة متماسكة، ترسخت يف أذهاننا و      

نيهـا العقـل    هذا النموذج التفسريي هو خريطة معرفية يب      ." فهي رؤية متكاملة للواقع   
اإلنساين، ويتوصل إليها عن طريق جتريد كم هائل من العالقات والتفاصيل واحلقـائق             

" النموذج اإلدراكي  "هذا. والربط بينها، لبناء منط عام يأخذ شكل خريطة إدراكية كلية         
يف أغلب األحيان بصـورة غـري واعيـة         "هو أداة اإلنسان يف إدراك الواقع، لكنه يتم         

يستنبطها املرء تدرجيياً وتصبح جزءاً من وجدانه وسليقته وإدراكه املباشر، مـن خـالل       
ثقافته وتفاصيل حياته، وما يتشكل منه عامله من أشياء ورموز وعالمات وصور وأحالم             

إبداعيـة  " مناذج حتليليـة  "ويتزاوج مع النماذج اإلدراكية     ." ات حضارية متعددة  ومنتج
واعية يصوغها الباحث من خالل قراءته للنصوص املختلفة، ومالحظته للظواهر، مث يقوم            
بتفكيك الواقع وإعادة تركيبه من خالهلا، حبيث يصبح الواقع أو النص مفهوماً مستوعباً             

التحليلية على توسيع نطاق النموذج التفسريي من خالل        وتعمل النماذج   . بشكل أعمق 
فهذه املعطيات تتحدى النمـوذج     . الظواهر واملعطيات اليت حياول النموذج أن يفسرها      

وتكشف قصوره، ورمبا يلزم تعديل النموذج حىت تزداد قدرته التفسريية، وهكذا فـإن             
  26.ةالعالقة بني النموذج التفسريي والواقع عالقة حلزونية معقد

 :عالقة العلوم االجتماعية برؤية العامل : رابعاً

احلديث عن العلوم االجتماعية يف سياق هذه الورقة هو حديث عن العلوم الـيت              
تتعلق باإلنسان فرداً ومجاعة، وبشيء من التحرر يف استعمال املصطلح نود أن يشمل             

                                                 
: القاهرة،  سرية غري ذاتية وغري موضوعية    : ررحليت الفكرية يف البذور واجلذور والثم     . املسريي، عبد الوهاب    26

 .279-274، ص2000اهليئة العامة لقصور الثقافة، 
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 وال  ،ة والتقانية من جهة   احلديث العلوم احلديثة اليت ال تقع ضمن ميدان العلوم الطبيعي         
وذا التحديد فإننا نتحدث عن بقية      . ضمن العلوم النقلية أو الشرعية من جهة أخرى       

العلوم املعروفة بالعلوم االجتماعية مثل التاريخ وعلم االجتماع وعلم األنثروبولوجيـا           
ت وعلم االقتصاد وعلم السياسة وعلم النفس وغريها، إضافة إىل ما يعرف باإلنسـانيا       

وآية ذلك أن مشكلة اإلنسان يف العامل،       . مثل علوم الفلسفة واآلداب واللغات والفنون     
قدمياً وحديثاً تتعلق بالنظام االجتماعي العام؛ فمنذ أن هبط اإلنسان على هذه األرض،             
وبدأ البشر يتجمعون معاً ويقيمون فيما بينهم وحدات اجتماعية تلبية ملتطلبات الفطرة            

، أخذت احلياة االجتماعية تستوجب تنظيماً للعالقات وفق مصاحل العيش      اليت خلقوا ا  
وقد رافقت اهلداية اإلهلية اإلنسان منذ بـدء       . املشترك، وما يتطلبه من سعادة واستقرار     

خلقه، لذلك كانت الفكرة الدينية أساساً لبناء النظام االجتماعي، ومع ذلـك فـإن              
 الشخصية والفئوية سرعان ما كانت تطـرأ        عوامل النسيان والطمع يف حتقيق املصاحل     

 .على الواقع االجتماعي وتنشأ لذلك تفسريات منافسة للفكرة الدينية، وتتغلب عليها

ولو استعرضنا األنظمة االجتماعية السائدة اليوم على اختالف صورها وحاولنـا           
ي جيمع بني    فإننا سنجد أن الفكرة املادية هي األساس الذ        ،تلمس املبدأ الذي تقوم عليه    

وقد تعمقت جذور هـذه الرتعـة       . خمتلف املدارس الفلسفية اليت حتاول بسط نفوذها      
املادية واتسعت ميادين تأثريها، منذ االنقالب الصناعي يف أوروبا الغربية نتيجة عـدد             

 جناح املنهج التجرييب يف الكشف عن الكثري من حقـائق الكـون             :من العوامل منها  
ذا املنهج، وانتشار عقلية الشك يف كل ما اعتاد الناس رؤيته من            والتطبيقات العملية هل  

البدهيات واألمور الواضحة، واحنسار الثقة بالدين ورجاله الذين اعتادوا الوقـوف إىل            
وزاد الطني بلة   .  واحلجر على حرية التفكري    ،جانب السلطات الظاملة والفئات الفاسدة    

خصائصه واعتربته حلقة متقدمـة مـن       شيوع نظرية التطور اليت نزعت عن اإلنسان        
 .حلقات التطور العضوي للمادة

الرتعة املادية هي اليت تسود العامل اليوم، وحتاول القوى املهيمنة أن تبسطها يف             إن  
وسيكون من املفيد دراسة جذور الرتعـة املاديـة         . أرجاء العامل بالترغيب والترهيب   

 اليت قامت علـى أساسـها بصـورة         وتطورها وأخطارها وحتليل األنظمة االجتماعية    
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واضحة مباشرة، أو بصورة ضمنية، لكن هذا ليس هو موضـوع هـذه الورقـة؛ إذ                
سنكتفي يف هذا املقام بالبحث عن القاعدة اليت تسـتند إليهـا العلـوم االجتماعيـة           
املعاصرة، ذلك أن هذه القاعدة تقوم على النظرة الكلية والتصور العام عـن الكـون               

 طريقة التفكري اليت ميارسها العلمـاء يف توليـد املعرفـة االجتماعيـة               وعلى ،واحلياة
 27.واختبارها وتوظيفها

وقد حتدث الكثري من املفكرين عن أمهية التصور العام للكون، ألن هذا التصـور              
يقدم تفسرياً شامالً للوجود حيدد مركز اإلنسان يف الوجود الكـوين وغايـة حياتـه               

فنـوع  "اة اإلنسان ونوع النظام الذي حيقق هذا املنـهح،          اإلنسانية، ومن مث منهج حي    
وسوف لن نبالغ    28..."النظام الذي حيكم احلياة اإلنسانية رهني بذاك التفسري الشامل        

، إذا أدركنا درجة تأثري الطرق األساسية اليت ندرك         "رؤية العامل "يف تقدير أمهية مفهوم     
 .منا للعلوم الطبيعية واالجتماعيةفيها العامل الذي نعيش فيه وموقعنا فيه، يف فه

ويشري تاريخ املعرفة اإلنسانية إىل أن العلوم املعروفة اليوم مل تنشأ بصورة متمايزة             
ومستقلة، بل كانت تقع ضمن ميدان واسع من اخلربة اإلنسانية، كانت الفلسفة تعبرياً             

احلكيم ميلـك   عاماً عنه، فكان املفكرون والعلماء هم الفالسفة، وكان الفيلسوف أو           
معرفة موسوعية تتداخل فيها موضوعات نصنفها اليوم ضمن علوم الفلك والرياضيات           

وكان الفيلسوف جيمع بني طرق الـتفكري       . وغريها ...والفيزياء وعلم النفس والطب   
 .االستقراء والقياس، والطرق احلسية والتجريبية: العقلي

وتستقل عن الفلسـفة، وأخـذ      ومع تطور املعرفة البشرية أخذت العلوم تتمايز        
العلماء مييلون إىل التخصص يف عدد حمدد من املوضوعات العلميـة، مث يف موضـوع               

وقد رافق متايز هذه العلوم املتخصصـة تبـدل يف          . واحد أو فرع واحد من املوضوع     
ينما كان منهج التفكري العقلي هو السائد يف مرحلة الفلسفة،          بطبيعة التفكري وآلياته؛ ف   

ولو نظرنا إىل األسئلة اليت تطرحها      . نهج التجرييب يسود عمل املفكرين والعلماء     أخذ امل 

                                                 
 .47-46. ، ص1989دار التعارف للمطبوعات، : بريوت، 5ط، فلسفتنا. الصدر، حممد باقر  27
 .6.، ص2000دار الشروق، : القاهرة، 9ط، خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته. قطب، سيد  28
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رؤية العامل فإننا سنجد أا ذات طبيعة تتجاوز موضوعات العلوم احملددة وخترج عـن              
نطاق مناهج التفكري احلسي والتجرييب، ومن مثّ فإن إجاباا تبقى حباجـة إىل تفكـري               

 .عقلي فلسفي
ذاهب الفكر املعاصرة ال ترضى بالفلسفة كياناً مسـتقالً عـن           ومع أن معظم م   

العلوم، يقوم على أساس الطريقة العقلية، فإن هذه املذاهب قد طورت ميادين علميـة              
الكشف عن العالقات والروابط بني العلوم، ولوضع       "ها  تذات طبيعة فلسفية علمية مهم    

ـ     نظريات علمية تعتمد على حصيلة التجربة يف جمموع احل          لقول العلمية، كما أن لك
 29..."علم فلسفته اليت تقرر أساسيات البحث العلمي يف جماله اخلاص

من الواضح أن بعض امليادين املعرفية تتأثر برؤية العامل أكثر من غريها، وبعبـارة               و
فرؤية العامل  . أخرى فإن التضمينات املعرفية لرؤية العامل تتفاوت من حقل معريف إىل آخر           

يف العلوم الدقيقة، لكنها أكثر تـأثرياً يف        ) لكنها ليست معدوم التأثري متاماً    ( تأثرياً   تبدو أقل 
فأثر رؤية احلياة يف الكيمياء مثالً أقل منه        . اإلنسانيات والعلوم االجتماعية والفنون اجلميلة    

يف التاريخ، ويف الرياضيات أقل بكثري من الفلسفة، ولكن عندما ينصب االهتمام علـى              
.  الكيمياء أو الرياضيات فإننا نكون قد تركنا جانباً ممارسة العلم إىل مبادئ العلـم              فلسفة

وكلما كان كالمنا عن رؤية العامل فيما يتعلق بالعلوم اللينة وليس القاسـية، تتضـاعف               
ومع أن اخلالف بني علمـاء      . حاجتنا إىل اجلدل النقدي حول طرق هذه العلوم ونتائجها        

االختالف يف رؤية العامل، فإن اخلالف بني علماء االجتماعيـات          الطبيعة أقل حدة رغم     
واإلنسانيات أكثر حدة بسبب االختالف يف رؤية العامل، ذلك أن رؤى العامل باعتبارهـا              

تتعلـق   "Crosscultural Human Beliefsللمعتقدات اإلنسـانية  " عرب ثقايف"وصفاً 
 30."ليم اإلنساين والعلوم االجتماعية وهي معرفة تقع يف القلب من التع،مبعرفة اآلخرين

والسبب يف ذلك أن رؤية العامل تتعلق باحلقائق واألسئلة األساسية حـول معـىن              
وكلما كان اال املعريف أقرب إىل معاين هذه األسئلة واحلقائق، فـإن رؤيـة ا               . الكون

العلمي األقرب  لعامل تكون أكثر أثراً يف بناء النظريات يف هذا اال املعريف، فالتخصص             
                                                 

 .85 مرجع سابق، ص فلسفتنا،.  حممد باقر الصدر، 29
30  Smart, Ninian. Worldviews: Crosscultural Explorations of Human beliefs, New 

Jersey: Prentice Hall, 2000, p. xi. 
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يبقى أكثر تأثراً بااللتزامات النهائية اليت تفرضها رؤية        ) اإلهلي املقدس (إىل مركز الوجود    
وذا يكون علم الكالم الـذي تفرضـه رؤيـة العـامل            . العامل على ذلك التخصص   

 أكثرها تأثراً تليه الفلسفة، مث اإلنسانيات، فاآلداب، فالعلوم االجتماعية، مث         ) الثيولوجيا(
 .العلوم الطبيعية، وأخرياً تأيت الدراسات الرمزية كالرياضيات والقواعد واملنطق

 أن هـذه    ،إنّ أحد وجوه األزمة يف العلوم االجتماعية السائدة يف العامل اإلسالمي          
ففي وقت مبكر من تطور احلركـة  . العلوم مل تنب على أساس ما ولدته األمة من علوم  

 أخذ هذا التطور مساراً غري متوازن؛ فقد منـت العلـوم            العلمية يف الدولة اإلسالمية،   
واملعارف يف خدمة النص الشرعي، وتضخم فقه العبادات والدراسات اللغوية والبيانية،           
واحنصر منو فقه املعامالت يف ميادين حمدودة تتعلق بالسلوك الفردي ومسائل األحوال            

مة إال القليل من اجلهد، وأمهلت الشخصية، ومل يتح للشأن العام على نطاق اتمع واأل     
املناهج اإلمبرييقية يف وصف الظواهر االجتماعية واالقتصادية والسياسـية والنفسـية           
وحتليلها، ولذلك مل تتمكن من تطوير املفاهيم واملبادئ والنظريات اليت تؤسس لعلـوم          

أو وقد يكون االستبداد السياسي وما رافقه من عزلـة العلمـاء            . اجتماعية متخصصة 
انعزاهلم واحداً من األسباب اليت تفسر عزوف غالبية القيادات العلميـة والفكريـة يف              
اتمع عن االهتمام بالشأن العام، وحرمان األمة من طاقة هذه القيادات وقدرا على             

مسرية حيـاة األمـة ومؤسسـاا       "تطوير املعارف والعلوم اليت كان ميكن أن توجه         
زمة ملواكبة إمكاناا وحاجاـا     اللول والبدائل احلضارية ال   االجتماعية وإمدادها باحل  
 31."والتحديات اليت تواجهها

لكن األمر الذي رمبا فاق هذا السبب يف احليلولة دون تطور العلوم االجتماعية يف              
العامل اإلسالمي يف وقت مبكر، هو تفاقم صور التشوه اليت طرأت على فكـر األمـة                

قتها عن حتقيق املشروع احلضاري الذي بدأته وانطلقت به يف          اإلسالمية وثقافتها وأعا  
أول هـذه  "و. عهد الرسالة واخلالفة الراشدة، فلم يبلغ املشـروع أهدافـه وغاياتـه     

التشوهات وأخطرها كان تشوه الرؤية الكونية اإلسالمية اليت تشكل إطار فكر األمـة             
                                                 

، 1991،  املعهد العاملي للفكـر اإلسـالمي     : هريندن، فريجينيا . أزمة العقل املسلم  .  أبو سليمان، عبد احلميد     31
 .82.ص



 76 فتحي ملكاوي             م2006شتاءم، 2005خريف، 43-42العدد ، احلادية عشرإسالمية املعرفة، السنة 

ابية قادرة على أن تقدم الـدليل       وثقافتها؛ حبيث مل تعد رؤية كونية توحيدية مشولية إجي        
 ذلك أن تشوه الرؤية الكونية      32."واهلداية الكلية لفكر املسلم وضمريه وعالقاته ونظمه      

أورث تشوها منهجياً، نتج عنه نظرة أحادية غري متوازنة إىل العلوم واملعارف، حـني              
ظـرة  قسمها إىل علوم دينية مهمة، وعلوم دنيوية هامشية، فضمر الفكر وغابـت الن            

مما حرم األمة من منو العلوم االجتماعية اليت تتكامل مـع كليـات الـوحي               "السننية  
مؤسساا ووهدايته يف ترشيد احلياة االجتماعية اإلسالمية، وجتديدها وتطوير مفاهيمها          

 33."وطاقاا وإمكاناا مع تطور املعرفة واإلمكانات والتحديات

امسها، كانت على الدوام مرتبطـة مبـا        إن العلوم االجتماعية، كما يوحي بذلك       
يتعلق باإلنسان، والغموض املرتبط بكون األفراد اإلنسانيني يدرسون األفراد اإلنسانيني          

يـأيت ـا    -جعل من الصعوبة أن نعطي مرجعية وسـلطة الكتشـافات وقـوانني             
م  شبيهة بتلك النتائج اليت تعطى الكتشافات العلو       -املتخصصون يف العلوم االجتماعية   

الطبيعية، فالعلوم االجتماعية هي بالفعل حقول معرفية لينة تأويلية عانت دائمـاً مـن              
 .حسدها للعلوم الطبيعية، وقلقة خبصوص مصداقية نتائجها وقيمة العمل يف ميادينها

لقد سعى العلماء إىل إعطاء العلوم االجتماعية ما للعلوم الطبيعية من موقع ومكانة             
قد غريت من هذا االجتاه، حني      " توماس كون "و" ايكل بوالين م"ومناهج، لكن أعمال    

أن النماذج الفكرية ورؤى العامل وغريها من العوامل اإلنسـانية          " كون"تبني حسب   
والتارخيية تؤدي أدواراً مهمة يف ممارسة العلم العادي ويف الثورات العلمية، ولذلك فإننا     

ية، فمع أن حمتوى النوعية من العلـوم      نتوقع أن يكون األمر كذلك يف العلوم االجتماع       
خمتلف فإنه يتم التحكم فيه، ولو جزئياً، بالعوامل البشرية، مبا يف ذلك رؤى العـامل،               
وعلى هذا األساس نشأ نوع من النظرة املتشاة إىل نوعي العلوم اللذين كان ينظر إليهما               

 .The Two Culture: على أما ثقافتان فكريتان متناقضتان تذكّر مبقولة الثقافتني
ومع ذلك فثمة فرق بينهما، فممارسة العلم الطبيعي ميكن التحكم ا عن طريق             

                                                 
دار : ، دمشـق  البعد الغائب يف مشروع إصالح األمة     : أزمة اإلرادة والوجدان املسلم   .  أبو سليمان، عبد احلميد     32

 .54، ص2005الفكر، 
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مع أنـه  -منوذج فكري حمدد، والنموذج الفكري نفسه ليس موضوع حبث عند العامل           
 فعلماء الطبيعة يبحثون يف العامل الطبيعي       -موضوع حبث عند املتخصص بفلسفة العلم     

 ينشغل العلماء االجتماعيني بتحليل وفهم القـوى الفكريـة          وليس البشري، يف حني   
اليت ال تطرق العمل يف هذه العلوم فحسـب، بـل تـؤثر             ) مثل رؤى العامل  (الفاعلة  

، "علـم االجتمـاع   "، واتمع   "علم النفس "وتشكل مكوناً مهماً يف النفس البشرية       
لنماذج الفكرية على عالقة    وبينما تكون رؤى احلياة وا    ." علم األنثروبولوجيا "والثقافة  

غري مباشرة وتأثري غري مباشر يف العلوم الطبيعية فإا متثل شاغالً ظاهراً وهدفاً للدراسة              
 .يف العلوم االجتماعية

إن جمموعة األسئلة املتعلقة برؤية العامل يف العلوم االجتماعية ال ميكـن معاجلتـها              
سه من املبـادئ املنهجيـة للعلـوم        بذاا، دون أن يكون الباحث مستعداً لتحرير نف       

الطبيعية، ألنه يف العلوم الطبيعية، حيث تكون املشكالت من هذا النوع مفقـودة، ال              
تواجه إال بشيء يسري مما يشبه األمناط الفكرية اليت علينا أن نتعامل معها يف كل خطوة                

 .من طريقة البحث يف العلوم االجتماعية
رؤى العامل والعلـوم    : " بعنوان 1985ان عام   عقد مؤمتر يف جراند رابيدز ميشج     

دف البحث يف مشكالت رؤى احلياة يف العلوم االجتماعية، وقد تعامل           " االجتماعية
اتمعون مع رؤية احلياة بوصفها أداة حتليل ملساعدم على حتليل التنـوع العلمـي              

رخيية عن دور رؤيـة     الواسع يف العلوم االجتماعية، وقدم احملرران لعمل املؤمتر نبذة تا         
العامل يف فهم العلوم االجتماعية، والحظا أن تقدم دراسة رؤى العامل ميكن أن تعطـي               
مؤشرات حول الكيفية اليت تسعى ا النظرية االجتماعية، لفهم صور التعدد يف الواقع             

يف العقـد   " دلثاي"واستذكر الباحثان الوصف الذي قدمه      . االجتماعي احمللي والعاملي  
" صدام بـني رؤى العـامل     " فيما يتعلق بأزمة احلداثة وأا       34ل من القرن العشرين   األو

Clash of World Views فكرة رؤية العـامل موقفـاً   " وماس كونت"، كما أعطى
                                                 

 أورويب يف النصـف  ففيلسوف أملاين يعد أهم فيلسو) Welhelm Dilthy ) 1833-1911 وهليلم دلثاي  34
 = التاسع عشر، عرف بنظرياته يف العلوم اإلنسانية وإسهاماته يف عدد من املشكالت املنهجية يف              الثاين من القرن  

دراسة التاريخ والتقدم اإلبداعي الذي حققه يف جمال اهلريمنوطيقا، إضافة إىل ريادته يف املعاجلة املنظمة ملفهوم                =
 املعاجلة حماولة لصياغة نظرية معرفة موضوعية  وكانت هذه . رؤية العامل، حىت قيل إنه جعل من رؤية العامل علماً         

 .يف العلوم الطبيعية" كانت"للعلوم اإلنسانية واالجتماعية شبيهة مبا فعله 
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يبدو أن مثة اعترافاً آخذاً يف       الرؤية   خاصاً يف تفسري الثورات العلمية، وعلى ضوء هذه       
إننـا نكتشـف أن مشـكالت احليـاة         .  العامل االتساع باألثر الذي ال يتنازع لرؤى     

 .ومشكالت العلم هي فروق فيما بيننا يف رؤية العامل
 
 رؤية العامل وعلم اإلنسان. 1

 واحداً مـن القالئـل املتخصصـني يف علـم اإلنسـان             35يعد مايكل كريين  
Anthropology،  بدراسة رؤية العامل بوصـفها أحـد مفـاهيم العلـوم             فقد اهتم 

جعلته يرى أن هذا املفهوم هـو مفهـوم         " املاركسية"االجتماعية، ولكن رؤيته للعامل     
وجيادل حبدة من يتفادى تفسري     . حمافظ متجذر يف الثقافة الربجوازية الليربالية األمريكية      
املادية واالقتصادية، وأن تطـور     البىن الثقافية يف أي جمتمع دون التأكيد على العوامل          

هذه البىن الثقافية نشأ نتيجة صراع الطبقات، ويشبه هؤالء الذين يتجـاهلون هـذه              
 وهـو   36!العوامل مبن يكتب دراسة عن التاريخ الطبيعي للمالريا دون ذكر البعوض          

 :يلخص نظريات علم اإلنسان اليت متتلك افتراضات أساسية حول رؤية العامل يف فئتني            
ويبني أن الفلسفة املثالية ميكن أن تصنف إىل الفلسفة         .  والفلسفة املادية  ،لسفة املثالية الف

الدينية التقليدية اليت تفترض أن الظروف املادية تتشكل حتت تأثري قوى غـري ماديـة               
 الـيت ال تشـترط      Humanisticلتصوغ األفكار البشرية، والفلسفة املثالية اإلنسانية       

يزيقا، وهي تفترض إمكانية تفسري السـلوك البشـري والتـاريخ           وجود الدين وامليتاف  
باإلشارة إىل التفاعل بني األفكار، والتركيز على البىن العقلية وال على الكيفيـة الـيت               

 أما الفلسفة املادية فإنـه      37.تتطور فيها هذه البىن نتيجة للظروف البيئية واالجتماعية       
اً ترسانة من املفـردات     ملكتاب، مستخد من أجلها على سعة ا    " يناضل"بطبيعة احلال   

املاركسية، فهو يرى أن رؤية العامل ميكن أن تكون أداة قوية يف دراسة تراجع الـوعي                
اإلنساين الذي يتشكل اجتماعياً، ومن مث ميكن توظيفها أداة للتحرير بكل ما يف الكلمة          

وجيا، وبالتـايل   من معىن، كذلك فإن مفهوم رؤية العامل يرتبط بشدة مبفهوم األيديول          
                                                 

35  Kearney, Michael. Worldview, Navato, CA: Chandler and Sharp. 1984. 
36   Ibid., p.6. 
37   Ibid., p.11. 
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ويف مقالة للمؤلف نفسه حول رؤية العـامل يف         . ميكن توظيفه يف  خدمة مصاحل الطبقة      
موسوعة األنثروبولوجيا الثقافية يربط رؤية العامل بكل مـن األيـديولوجيا واهليمنـة             

Hegemony" .         جـة  يفكالمها رؤية للعامل، فاأليديولوجيا املستندة إىل الطبقة هـي نت
واألفكـار  ... املشغولني بتفسري العامل بطريقة معينة ختدم أغراضاً طبقية       عمل املفكرين   

 كالفولكلور والرتعة العرقية والقيم،     ،املهيمنة متيل إىل أن تتجذر يف الفهم البدهي العام        
  38 ."واجلهود األيديولوجية الناجحة يف النتيجة تصبح مهيمنة. ورؤية العامل

سات األنثروبولوجية تتحدث عـن اإلنسـان       إن معظم املذاهب السائدة يف الدرا     
فاإلنسان الطبيعي هو جمموعة    . الطبيعي، أو اإلنسان االقتصادي، أو اإلنسان السلوكي      

الوظائف البيولوجية اليت تطورت نتيجـة التطـور واالنتخـاب          ومن احلقائق املادية    
ج، أما عقل الطبيعي، أما خصائصه املميزة له عن احليوان فهي نتيجة تطور أدوات اإلنتا     

. اجلسم ولوحة تعكس أثر املؤثرات الطبيعية من حولـه        " مادة"اإلنسان فهو جزء من     
هذه الرؤية املادية ال ميكنها بطبيعة احلال تفسري اجلهد املتصل لإلنسان طوال تارخيه يف              

آدم "واإلنسان االقتصادي هـو إنسـان       . البحث عن معىن للكون، أو حمور حلركته      
لوكه يف الواقع من خالل الدوافع االقتصادية البحتة، والسعي حنو           الذي يفهم س   "مسيث

 إنسان سكينـر، فهو اإلنسان الذي تفهم كل        -أما اإلنسان السلوكي  . الربح واملنفعة 
 .أشكال سلوكه على أا استجابات ملؤثرات حمددة

 
 :رؤية العامل يف علم النفس. 2

التحليل النفسي رؤية خاصـة     رغم أن فرويد أكد بشدة رفضه اعتبار نظريته يف          
للعامل، فإن األوصاف اليت أعطاها هلذا الفرع من العلم الذي يربطه بشكل غري مباشر              
بأسسه الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية، ومن مث النشاط العلمي بصورة عامة، هـي            

حليـل  متاماً األوصاف اليت تعطى ألي رؤية للعامل، بل إن اإلغراق يف تأكيد علمية الت             
النفسي وتناقض هذه العلمية مع أي مصدر آخر للمعرفة يف املوضوع كالـدين وأي              

                                                 
38   Levinson, David. (Editor) Encyclopedia of Cultural Anthropology, New York: 

Henry Holt and Co. 1996. See the Article on Worldview by Michael Kearney. 
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 ينسبون إىل فرويد أنه نصب من نظريته        39افتراضات متيافيزيقية، جعل بعض الباحثني    
 ". حيكم رؤية اإلنسان إىل كل شيءديناً"

يـه املطلـق    إن اإلميان املطلق عند فرويد باملذهب الطبيعي بطريقة ميتافيزيقية وتبن         
للوضعية العلمية، مل يكن موقفاً حمايداً متّ اشتقاقه بطريقة موضوعية، فهذا اإلميان هـو              
التزام بأمر متّ اختياره على طريقة اإلميان بأي عقيدة دينية، حىت لو زعم فرويد بأنه مل                
حياول صياغة رؤية مستقلة للعامل بنظريته حول التحليل النفسي، لكن هـذه النظريـة              

ة بالتأكيد على رؤيته للعامل، وهي ذه الصفة تسـتدعي التزامـات أساسـية يف               مبني
 .تعاليمها

 منذ كارل يونـغ     Psychotherapyوقد وضح العاملون يف جمال العالج النفسي        
Carl Jung (1875–1961)  أن ممارسة العالج النفسي مبنية على افتراضات فكريـة 

ن املريض واملعاجل، فمثالً يؤكد يونغ أن املعاجلة        أساسية، متثل رؤية للعامل تؤثر يف كل م       
النفسية دف إىل االهتمام بروح املريض، من خالل االهتمام باألسـئلة والقضـايا              
العميقة حول معىن احلياة البشرية والوجود الكوين؛ فاملريض واملعاجل ينطلقان من رؤية            

عاجلة النفسية، فالعالج يتعلق    واسعة للحياة وللحقيقة، وهي أمور ال ميكن جتنبها يف امل         
املتكاملة مبا يف ذلك فلسفته يف احلياة، متاماً كمـا أن العـالج             ته  بالشخص يف صور  

اجلسمي ال بد أن يأخذ يف االعتبار وظائف اجلسد كلها، فليس مثة أدىن شـك يف أنّ                 
 بعداً واحداً يف الكون النفسي، وهو أكثر أمهيـة          -على األقل -العامل النفسي يشكل    

من البعد اجلسدي الظواهر الفعلية واألخالقية والدينية والتقاليد االجتماعيـة الـيت ال             
 تشكل القطب اآلخر للكون     -بال شك أيضاً  -ميكن بيان دورها بطريقة علمية، فهذه       

النفسي، وهذا القطب أكثر أمهية من أثره يف األنفس من املـؤثرات الفسـيولوجية،              
 40.ة العامل جزء مهم من العملية العالجيةولذلك فإن فلسفة احلياة أو رؤي

                                                 
39  Ruduysky, P.L. A Psychoanalytic Weltanschauung, Psychoanalytic Review 79 

(Summer, 1992, P. 289 – 305), see also:  
Wood, B. The Religion of Psychoanalysis, American Journal of Psychoanalysis, 40, 

1980, pp.13-26 
40  Naugle, David K. WorldView: The History of A Concept, Grand Rapids, MI: 

William Eerdmans, 2002, p. 218-222. 
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وخباصة نظريـات التحليـل     -ويرى عبد الوهاب املسريي أن نشأة علم النفس         
 ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالتطور الذي طرأ على احلضارة الغربية، وحتول ظاهرة            -النفسي

ن اإلنسان إىل جمرد ظاهرة طبيعية ختلو من الروح، وإن كانت هلا نفـس، ويكفـي أ               
 41.تدرس يف إطار الغرائز والسلوك الظاهري

 
 :رؤية العامل يف علم االجتماع. 3

ليس من الصعب حتديد موقع رؤية العامل يف نظريات رواد علم االجتماع يف العامل              
الغريب، ماامي مثالً سعى إىل تطوير طريقة علمية حيدد ا بطريقة موضوعية رؤى العامل    

يف السياقات الثقافيـة والتارخييـة      " ت عقلية ما قبل نظرية    طبقا"املختلفة، على صورة    
ومع أن هذه الرؤى املنهجية مثرية لالهتمام، لكن األهم منها هـو تعريـف              . املختلفة

ماامي لرؤية العامل، بوصفها ظاهرة كامنة ميكن إدراكهـا مـن معانيهـا الظـاهرة،            
ها كثري من رجال الـدين      وهذه الرؤية أخذ  . وبوصفها بنية تتموضع يف البعد الضمين     

املسيحي، ولكن ما املربر املنطقي لتحديد رؤية العامل ذا البعد الضـمين الكـامن يف               
اإلدراك البشري؟ هل يعتمد رجال الدين على أساس إجنيلي يف فهمهم هذا؟ هل ميكن              
فهم رؤية العامل يف السياق الديين املسيحي بطريقة خمتلفة؟ فهل هي جمرد مصطلح لـه               

 أم جمرد طريقة لإلشارة إىل جوهر التعاليم واملعتقدات املسيحية؟. ية شعبيةجاذب

األفكار األساسية لعلم اجتماع املعرفة،     " برجر ولوكمان "ومن جهة أخرى طور     
وبينا أن اجلزء األكرب من املعرفة البشرية هو بالفعل نتاج اجتماعي، مما يطرح سـؤاالً               

ذه احلقيقة، فرمبا أراد اهللا للنـاس أن يكتسـبوا          عن فهمنا للحكمة اإلهلية يف ضوء ه      
وإن االنغمـاس الثقـايف     . رؤيتهم لألشياء من خالل تأثري شركائهم يف احلياة اليومية        

وضغط األقران مصدر لكثري مما يعتقده الناس، مبا يف ذلك اسـتقبال الفهـم الـديين                
إال أا تصل إىل    املسيحي للحياة، فحىت لو كان مصدرها األساسي هو الوحي اإلهلي،           

                                                 
حوار نقدي : د الوهاب املسريييف عامل عب: يف". قراءة يف املداخل النفسية للموسوعة. "عبد اهللا، امحد حممد   41

 .595 -589ص ، 1ج، 2004دار الشروق، : القاهرة. ، حترير أمحد عبد احلليم عطيةحضاري
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وملا كانت اموعات االجتماعية ذات أمهية معرفيـة، فـإن          . الناس بطريقة اجتماعية  
 جيب أالّ تنسى قوة احمليط االجتمـاعي يف تشـكيل           -الكنيسة مثالً -املؤسسة الدينية   
 .الوعي الديين

وقد كان لكل من كارل ماركس وفريدريك إجنلز دور كبري يف صـياغة رؤيـة               
ى أساس علمي باالعتماد على املادية اجلدلية، حيث أوضحا دور األيديولوجية       للعامل عل 

وقد اهتم فريدريك إجنلز مبوضوع رؤية العامل       . يف حتقيق مصاحل الطبقة والصراع الثقايف     
. اهتماماً مباشراً، ووسع تطبيقات املادية اجلدلية لتشمل كل جماالت الفكر الشـيوعي           

فية تتعلق بصلة العقل اإلنساين باملادة، فالعقل هو وظيفة       فهو يرى أن االفتراضات الفلس    
املادة باملعىن الوجودي واملعريف؛ أي أن الطبيعة هي صاحبة الدين، وليس مثة فلسـفة              
علمية إال املادية اجلدلية، فهذه الفلسفة هي اليت متلك مقوالت علمية حول املوضوعية             

يدة املادية اجلدلية يف العـامل الشـيوعي        وقد انتشرت عق  . والعقالنية والكونية والتعيني  
بوصفها الطريقة املعيارية إلدراك احلقيقة، ولذلك جاء يف املوسوعة السوفييتية الكربى           

 :ما يلي

باملقارنة مع رؤية العامل البورجوازية، فإن رؤية العامل الشيوعية إىل تلخيص التقدم            
ة عامليـة وإنسـانية، وتتطـابق       يف العلم واملمارسة االجتماعية هي رؤية علمية منتظم       

إن الفلسفة املاركسية اللينينية وهي املادية اجلدلية       . جذورها يف احلركة الثورية للعمال    
والتارخيية، تشكل مركز رؤية العامل الشيوعية، وهذه الرؤية هي أداة فورية للتحـول             

ع من أجل   الثوري يف العامل، وهي واحدة من القوى احلامسة يف تنظيم الناس يف الصرا            
ففي العامل املعاصر مثة رؤيتان للعامل يف صـراع عميـق مهـا             . االشتراكية والشيوعية 

الشيوعية والبورجوازية، إن أثر املاركسية اللينينية اليت تنمو وتنتشر يف أثناء الصـراع             
 .حتقق انتصاراا بقوة احلقيقة ومصداقية افتراضاا العلمية الدائمة

املاركسية اللينينية هي األيديولوجية املسيطرة يف اتمع       وقد أصبحت رؤية العامل     
االشتراكي، وهي تزود السياق الذي يعطي معىن احلياة، واإلطار الذي يتم فيه تشكيل             

 .وتفسري اموع الكلي لألحداث اإلنسانية
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وجيتهد احلزب الشيوعي جلعل كل إنسان يرى معىن حياته من خالل الصراع من             "
عملي لألفكار الشيوعية، وليفهم بوضوح مسار التطـور يف أحـداث           أجل التحقيق ال  

العامل ومصريه، وليحلل األحداث السياسية االجتماعية بطريقة صحيحة، وليبين بصورة          
وأحد املهمات األساسية للحزب هي تربية الناس يف رؤية العامل          . واعية اتمع اجلديد  

خالقيات الشـيوعية، ذات األبعـاد      الشيوعية لتكوين اجتاهام حنو العمل حسب األ      
 ".احلقيقية لإلنسانية والعاملية

إن مفهوم رؤية العامل يتصل مبفهوم األيديولوجيا ولكنه ال يتطابق معه، فرؤيـة             "
العامل مفهوم أعم من األيديولوجيا، فاأليديولوجيا تنحصر يف أبعاد حمددة مـن رؤيـة              

القات الطبقة، بينما تتعلق رؤية العـامل يف  العامل اليت تتوجه حنو الظاهرة االجتماعية وع   
، وقد وضح ماركس كيف تفعل األيـديولوجيا بوصـفها       "املقابل باحلقيقة املوضوعية  

فرعاً من رؤية العامل، منذ توظيفها كسالح فكري يف خدمة مصاحل الطبقات، سـواًء              
 .كانت هذه املصاحل ثورية أو رجعية، تقدمية أو حمافظة، عاملية أو وطنية

 
 :رؤية العامل يف اإلعالم. 4

مواقع التعليم واجلامعـات مكـان      " اإلنسانية"كما احتلت رؤية العامل اهليومانية      
الدين يف الواليات املتحدة، كذلك تقدمت هذه الرؤية لتكون الروح اليت تسـري يف              

 رجل العام   Humanistثقافة اإلعالميني وتوجهام، ولذلك ليس غريباً أن تعترب جملة          
. TNT و TBN و   CNNوهو صاحب الشركة العمالقة اليت متتلـك        " تد ترنر  "1990

املسـيحية ديـن     ":إن ترنر ال جيعل الدين صاحلاً حلمل رؤية معتربة للعامل بل يعتـرب            
الفاشلني، وما كان على املسيح أن ميوت على الصليب، فأنا ال أريد أحداً أن ميـوت                

عدد من النساء والصـديقات، وإذا      من أجلي، وقد كان لدي بعض كؤوس اخلمر و        
وهو يرى ضرورة االستغناء عـن      " كان هذا ما سيقودين إىل جهنم فال مانع من ذلك         

أن ال يكون له أكثر من طفلني أو ما         : الوصايا العشر ويستبدل ا وصايا أخرى منها      
تقترحه علي دوليت، ورفض استخدام العنف املسلح ودعم وساطة  األمم املتحـدة يف              

وغـري  ... اخلالفات الدولية، وإعطاء احلب للكوكب األرضي وملن يعيش عليـه         حل  
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  42.ذلك

سكنر وماسلو وكارل روجـرز وإيريـك       : كذلك ليس غريباً أن يكون كل من      
وكذلك كتاب اخليال العلمي    . Humanistفروم من علماء النفس رجل العام يف جملة         

زيونية مشهورة مثل كارل ساجان     ذوي الرتعة اإلنسانية الذين عرفوا يف مسلسالت تلف       
 .وإسحق أزميوف كان كل منهما رجل العام يف الة املذكورة

 
 للعلوم االجتماعية" رؤية العامل"التحيز يف : خامساً

يف األيام الذهبية للتنوير كان التحيز ضد التحيز سائداً، فالذين دعموا مشـروع             
من جراثيم التحيزات الشخصية والثقافية،     التنوير كانوا قلقني من التلوث املعريف الناتج        

ولذلك استخدموا مضادات حيوية من املوضوعية والعقالنية العلمية مع مجيع األنشطة           
وبالرغم من اجلهود   . النظرية املهمة؛ إلنتاج صورة نقية من املعرفة تتميز بالدقة الرياضية         

سانية عن مشروع التنوير، فـإن      اهلائلة اليت بذهلا أولئك الذين نزعوا الصفة املعرفية اإلن        
أساليب املعرفة املستقلة عن القيم قد صادفت أياماً عصيبة، فقد أمكـن مالحظـة أن               
التحيز ضد التحيز أصبح حتيزاً، ومت الكشف عن الطبيعة املتناقضة للمشروع، ويف هذه             

اً، ولـيس  يعتقد الكثري من املفكرين بأنّ من املستحيل تقريب" عصر ما بعد احلداثة  "األيام  
صحيحاً كذلك، حماولة احلجر على الفكر أو ختليص األنشطة الفكرية من أثر العوامـل              
الشخصية والثقافية، فالنظريات تتأثر بالعديد من األعراف والقيم واالجتاهات اخلاصة مبن           
يضع هذه النظريات، وإعادة أنسنة عملية الفكر تعين أن من غري املمكن ألي شخص أن               

 .ضوع بعيداً عن احلضور الفاعل لرؤية العامل اليت ميلكها املفكريتناول أي مو
 قد كلف مبهمة تلخيص أعمـال     W.T.Jones أن مؤرخ الفلسفة     وجدير بالذكر 

 يف أوروبا حول طبيعة رؤى العامل ودورهـا يف  1968مؤمتر األنثروبولوجيا املنعقد عام   
" رؤية العامل "عريف مصطلح   الثقافة، وأحد األهداف األساسية لالجتماع هو مناقشة وت       

نفسه، وقد تعددت وجهات نظر املشاركني، ولكن حججهم كانت قليلة، ومداوالم           

                                                 
42  Cal Thomas, Turner's Takeover Tender, The Washington Times, Nov. 6, 1989, P. F2. 

See David Nobel on the internet 
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والسبب األساسي يف عدم التقدم حول هـذه اجلبهـة أن           . كانت يف معظمها فاشلة   
كانوا يف حقيقة األمر يعربون ضمناً عما       " رؤية العامل "املشاركني عندما كانوا يناقشون     

 43. رؤى العاملحيملون من

ومثال آخر على صعوبة حتديد مدلول رؤية العامل وارتباط هذا املـدلول بـاألطر         
: الكون ااور لنا:  بعنوان James Sireاأليديولوجية لألشخاص، ما يظهر يف كتاب 

سجل برؤى العامل األساسية، فالكتاب منظم حول اإلجابات عن أسئلة فلسفية تقدمها            
الوجـود أو احلقيقـة     : واألسئلة تدور حول سبع قضايا هي     . عاملمثاين رؤى خمتلفة لل   

 44.النهائية، والكون، واإلنسان، واملوت، واملعرفة، واألخالق، والتاريخ
إن أسئلة املؤلف عن هذه القضايا وذا الترتيب تعكس رؤية حمددة للعامل، والذين             

 الدينية التوحيديـة    وجهوا نقداً للكتاب أوضحوا أن طريقة املؤلف هذه تعكس الرؤية         
، حيث بدأ بقضية الوجود الـيت جعلـت         Premodernismاليت تعد ما قبل حداثية      

 فإنه سيبدأ Modernistالقضايا األخرى نابعة منها وتابعة هلا، ولو كان املؤلف حداثياً         
، ولو كان من أتباع مدرسة ما بعد احلداثة         Epistemologyيف الغالب بنظرية املعرفة     

Postmodernismفإنه يبدأ على األغلب بقضية اللغة واملعىن . 
إن املؤلف املذكور ليس فريداً يف منهجه، ألن االستعراض التارخيي يبني أن مثالية             

 ،هيجل، وتارخيانية دلثاي، وإحلادية نيتشه، ولغوية ويتغنشتاين وظاهراتيـة هيسـرل          
. عامل بصورة عميقة  وأمثاهلا من املذاهب كلها أثرت يف فرضيات أصحاا عن رؤية ال          

وهلذا فليس غريباً أن يعاجل الباحث املؤمن أثر رؤيته الدينية على طبيعة املفهوم الـذي               
 ".رؤية العامل"يتبناه حول 

 اليت  45"رؤية معرفية ودعوة لالجتهاد   : إشكالية التحيز : "كشفت أعمال ندوة  وقد  
لعلوم واملعارف املتداولـة    ، أن ظاهرة التحيز يف ا     املعهد العاملي للفكر اإلسالمي   نشرها  

                                                 
43    Naugle, David, Worldview: The History of  A Concept…..p. 254. 
44  Sire, James. The Universe Next Door: A Basic World View Catalog. 4rd Ed. Downers 

Grover, Ill. InterVassity, 2004, P. 17 – 18. 
 العاملي  املعهد: هريندن،  2ط. رؤية معرفية ودعوة لالجتهاد   : التحيزإشكالية  ). حمرر( املسريي، عبد الوهاب      45

 .1996، للفكر اإلسالمي
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هي تعبري عن تبني رؤية حمددة، ومن مثّ رفض الرؤى األخرى، وأن هـذه الظـاهرة                
ومع ذلـك   . حتمية ألا ترتبط ببنية العقل اإلنساين واللغة اإلنسانية، وإنسانية اإلنسان         

ـ                عة فهذه الظاهرة ليست ائية مبعىن أا ليست قدراً ال راد له؛ فثمة إمكانـات واس
لتجاوز التحيز، مرتبطة حبقائق الفطرة اإلنسانية، ومببدأ التعارف والتدافع، وباملشـترك           

 .القيمي اإلنساين

 يف العلوم السائدة يف العامل اليـوم يف         التحيزوقد تضمنت حبوث الندوة أمثلة عن       
ااالت الطبيعية واالجتماعية واإلنسانية، وتناولت هذه البحوث عشـرات القضـايا           

من تصنيف العلوم وقضايا علم املكتبات، إىل التصميم و الفن واملعمار           : ملوضوعاتوا
واهلندسة، إىل التنمية والسياسة واالقتصاد والتكنولوجيا، إىل الذكاء اإلنساين واللغـة           

وقد أثار نشر هذه األعمال اهتمامـاً كـبرياً         . وغريها... واألدب، إىل الفقه وأصوله   
، حـىت إن    التحيـز تلفة، وتوالت الدراسات حول موضوع      باملوضوع، وردود فعل خم   

 !ملعاجلة حتيز العلم- التحيزبعضها دعا إىل إنشاء علم خاص يسمى علم 

 حتليل املقوالت األساسية للبحث املوسـع       46وقد تناولت إحدى هذه الدراسات    
، وحول هذه املقوالت إىل خـرائط راصـدة         التحيزالذي قدمه املسريي بعنوان فقه      

وضحت أن النماذج املعرفية اليت تدور حوهلا العلوم املختلفة تقوم على رؤيـة كليـة               أ
 املشتق الذي خيص فرعـاً بعينـه مـن العلـوم            التحيزوبين أمهية التمييز بني     . كامنة

. االجتماعية واإلنسانية وأصول التحيزات املشتقة الكامنة يف نسق من الرؤيـة العامـة   
 األصلي هو األكثر أمهية؛ ألنه يتكون من جمموعـة مـن            زالتحيوبناء على ذلك فإن     

املفاهيم احلضارية األساسية، اليت تشمل عامل األفكار وعامل األشياء وعامل األشخاص،           
وتستبطن رؤية كلية للعامل ومنطاً حمدداً للحياة يقوم على جمموعة مـن االفتراضـات              

 .املسبقة املتحيزة سلفاً
ن واحلضارة والثقافة والتجديـد والتـراث واملنـهج         الدي: إن بعض املفاهيم مثل   

                                                 
يف عامل عبد   : مقدمات أساسية حول فقه التحيز من منظور معريف، يف كتاب         .  إمساعيل، سيف الدين عبد الفتاح      46

، 2مج،  2004دار الشروق،   :  حترير أمحد عبد احلليم عطية، القاهرة      .حوار نقدي حضاري  : الوهاب املسريي 
 .89-61ص
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وغريها، رغم أا مفاهيم كربى، فإـا تعـرض يف العلـوم االجتماعيـة              ... والقيم
واإلنسانية السائدة يف صورة مفاهيم جزئية تستبطن النمط احلضاري الغـريب ـدف             

 العلوم االجتماعية   تعميمه، وإعطائه موقع اهليمنة التلقائية على سائر املفاهيم املشتقة يف         
ذلك أن الرؤية الكلية هلذه املفاهيم احلضارية األساسية تنتج مفاهيم مشتقة           . واإلنسانية

على شاكلتها تصطبغ بتلك الرؤية وتؤثر بصورة مباشرة يف نتائج التحليل والتعمـيم             
 .وسائر العمليات املنهجية

 
 ة جديدة للعاملإعادة تنظيم العلوم االجتماعية حباجة إىل رؤي: سادساً

  Calouste Gulbenkian ومببادرة من مؤسسة 2000ضمن برنامج الربتغال عام 
 مت تشكيل جمموعة عمل دولية من املفكرين والعلماء املتخصصني يف العلـوم              ،الربتغالية

االجتماعية وممثلني عن العلوم اإلنسانية والعلوم الطبيعية، للنظـر يف إمكانيـة إعـادة              
وقـد عقـدت هـذه      . االجتماعية على عتبة القرن احلادي والعشرين     تشكيل العلوم   

اموعة سلسلة من الندوات يف مواقع خمتلفة من العامل الستدراج حتليالت ذات طبيعة             
عاملية حول املشكالت اليت حتول دون بناء مستقبل أفضـل للمجموعـات البشـرية              

 .واحللول املمكنة هلذه اموعات

 الحظ فيه البـاحثون أن التقـدم        47بحثية تقريراً غنياً جاداً   وقد قدمت اموعة ال   
الذي مت يف البحث العلمي، وتأكيد أمهية التوجهات الكونية الـيت شـجعت حـوار               
الثقافات، والنمو املذهل يف التعليم اجلامعي، كانت كلها عوامـل أثـرت بقـوة يف               

لنظر يف بنية هذه ا لعلوم      ممارسات العلماء االجتماعيني، لكنها مل تتح الفرصة إلعادة ا        
وتنظيم فئاا وتصنيفاا، مما ولّد مربراً لطرح السؤال الرئيس الذي حاولت اموعـة             
البحثية اإلجابة عنه، وهو يتعلق مبدى كون التصنيفات املعاصرة للعلوم  االجتماعيـة             

 .متثل أزمة رئيسة هلذه العلوم

                                                 
47  Wallerstein, Immanuel; et al. (Editors) Open The Social Sciences: Report of the 

Bulbernkian Commission on the Restructuring of the Social Sciences. Stanford, CA: 
Stanford University Press, 1996. 
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لى العلماء االجتماعيني إلعـادة     وقد بينت الدراسة أن مثة ضغوطاً قوية متارس ع        
تنظيم العلوم االجتماعية، لكن هذه الضغوط ال تعمل بانسجام دائماً، وختتلف اجتاهاا            
باختالف التوجهات النظرية موعات العلماء االجتماعيني، وملوقع هذه اموعات يف          

كمـا  . نشطة اخلدمة العامة، وطبيعة الضغوط السياسية، وسياسات التعلـيم العـايل          أ
 أقـل   ،أشارت الدراسة إىل أن احلاجة إىل التغيري يف البنية التنظيمية للعلوم االجتماعية           

 مع جتـاوز    ،أمهية من احلاجة إىل مضاعفة تنظيم النشاط الفكري للعلماء االجتماعيني         
فالدراسة التارخيية ليست شأناً خاصاً     . احلدود الفاصلة بني علومهم وختصصام العلمية     

ا يف ختصص التاريخ، وكذلك  األمـر بالنسـبة للدراسـة االجتماعيـة أو               مبن عرفو 
االقتصادية، فليس مثة مناطق معرفية معزولة عن بعضها، وال مربر الحتكار احلكمة يف             
جمال فهم مسألة من املسائل االجتماعية وقصرها على أشخاص حيملـون شـهادات             

للبلدان األفريقية وبلدان شـرق      وأشارت الدراسة إىل الفرص املتاحة       48.جامعية معينة 
آسيا وغريها من الدول النامية، لتجريب صور جديدة من تنظيم العلوم االجتماعيـة،             
وهذه الصور اجلديدة رمبا تكشف عن إبداعات ختدم اجلميع، وقد تكـون حمـاوالت           

 .التجريب هذه يف اجتاهات متعددة بتأثري خصوصيات بلدان العامل

ة من ينظر إىل الواليات املتحدة األمريكية لتتوىل جامعاـا          وأملح التقرير إىل أن مثّ    
تقدمي حلول خيالية إبداعية للمشكالت التنظيمية يف الواقع املعاصر للعلوم االجتماعية،           
كما فعلت يف اية القرن التاسع عشر وبعد احلرب العاملية األوىل وبعد احلرب العاملية              

 الذين ينتظرون من اجلامعات األمريكية أن تـأيت         لكن التقرير يؤكد أن هؤالء    . الثانية
باحللول اإلبداعية ليتبنوها يف بالدهم إمنا خياطرون بتبني حلـول ملشـكالت ليسـت        
مشكالم، ويتناسون أن مشكالم احلقيقية ليست هي املشكالت الـيت قـادت إىل             

 49.احللول اليت قدمتها اجلامعات األمريكية

ن املسارب للنظر يف تطوير املمارسات اليت يقـوم ـا           وقد اقترح التقرير عدداً م    
أساتذة اجلامعات املتخصصني يف العلوم االجتماعية، اليت رمبا تقود إىل نتائج إبداعيـة             

                                                 
48  Ibid., p. 98. 
49  Ibid., p. 100. 



 89 حبوث ودراسات                                                                  رؤية العامل والعلوم االجتماعية

واحللول املقترحة كلها تنطلق من     . تغري من صورة العلوم االجتماعية يف العقود القادمة       
ومن هذه  .  املعرفة وتصنيفاا التقليدية   إعمال الرؤية الكلية إىل الواقع ومشكالته، وإىل      

املسارب ما يتعلق بإنشاء مؤسسات جديدة داخل اجلامعات تقوم براجمها على اشتراك            
أعضاء هيئة التدريس اجلامعي يف العمل ضمن فريق حول حمور حمدد ملـدة عـام، أو                

سـيمات  إنشاء برامج حبثية متكاملة ضمن البنية اجلامعية لتطوير معرفة تتجـاوز التق           
التقليدية لألقسام والكليات؛ وتعيني أعضاء هيئة تدريس للعمل يف أكثر مـن قسـم،              

 .وتطوير برامج حبثية يشارك فيها عدد من الطلبة من أقسام خمتلفة

 اليت نعرفها اليوم ضمن العلوم االجتماعيـة قـد          Disciplinesإن النظم املعرفية    
روبا الغربية وأمريكا الشمالية، وقد     يف أو ) 1945-1850(متايزت خالل قرن من الزمن      

 بدأ يظهـر جـدل      1945ومنذ عام   . جرى تبين هذه النظم املعرفية على امتداد العامل       
متعدد الوجوه ضمن هذه األنظمة حول فعالية تصنيفات املعرفة، ومدى احلاجـة إىل             

وال شك أن حسم اجلدل حول املضـمون الفكـري          . تنظيمها يف تصنيفات جديدة   
 . ظر يف البنية التنظيميةيتطلب الن

ولو دققنا النظر يف كل نظام معريف على حدة سنجد أن كل جمال منها يتطلـب                
تدريب جيل املستقبل من املتخصصني فيه، ومن مث حتديد السـرية العمليـة هلـؤالء               
املتخصصني، فمثالً تتطلب مهام التدريس والبحث يف اجلامعات يف ختصـص معـني             

وراه أو ما يعادهلا يف ذلك التخصص، وتتطلب طبيعة املهنة          احلصول على شهادة الدكت   
والترقي فيها نشر حبوث التخصص يف دوريات التخصص، وحضـور االجتماعـات            

وقد عملت احلدود التنظيمية لكـل      . املهنية الوطنية والدولية اليت ينظمها املتخصصون     
ذرهم من جتـاوز    جمال معريف على محاية أعضاء اجلماعة العلمية املتخصصة بطريقة حت         

 50.حدود ختصصهم

وينعكس االهتمام مبفهوم الرؤية الكلية على اجلدل حول حدود ااالت املعرفية           
يف العلوم االجتماعية بغرض جتاوز هذه احلدود، وجتاوز احلدود بينها وبـني العلـوم              

                                                 
50   Ibid., p. 71 
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 أخـذ يتعـرض   " الثقافتني"اإلنسانية والعلوم الطبيعية، فالتمييز احلاد بني ما يسمى ب        
لضغوط شديدة بعد احلرب العاملية الثانية، نتيجة تطور موضوعات جديدة للدراسـة            
تتداخل فيها ااالت املعرفية كما تتداخل فيها املناهج البحثية، ونتيجة رد االعتبـار              
لقضايا القيم املرتبطة باإلجنازات التكنولوجية، والتغريات البيئية، ونتيجة تطـور رؤى           

 .وم هزت شرعية املناهج الوضعيةجديدة يف فلسفة العل

واخلالصة أن كل التطورات املتعلقة بالنظر إىل حدود ااالت املعرفية تتجـه إىل             
تقارب هذه العلوم والتقليل من شأن احلدود بينها، كذلك تربز هذه التطورات قيمـة              
العلوم االجتماعية باعتبارها احملور الذي سوف يربط بني ما يعرف اإلنسـانيات مـن            

 51.جهة والعلوم الطبيعية من جهة أخرى

ففي جمـال العلـوم     . وعلى كل حال فإنّ كل العلوم حتتاج إىل رؤية كلية مشولية          
الطبيعية الحظ كثري من العلماء املتخصصني مشكلة التجزئة والتبعثر يف حقول املعرفة،            

ك إىل ختصصات دقيقة حصرت معرفة العامل املتخصص يف فرع دقيق، وحرمته من امتال            
رؤية شاملة موحدة للكون، وجعلت من الصعوبة الـتفكري يف مثـل هـذه الرؤيـة                

 52.املوحدة
 

 رؤية العامل بوصفها وحدة حتليل: سابعاً

خيتلف كل فرد من بين البشر عن اآلخر يف عدد كبري من األشـياء؛ إذ ختتلـف                 
ختتلـف  األشكال واأللوان، وختتلف األفكار واملشاعر، وختتلف املطامح واألهـواء، و         

الطبائع واألمزجة، ومع ذلك مثة أمور جتمع جمموعات من هؤالء البشر املخـتلفني يف              
              ة من الـودموعة املتشاالكثري، فتنعقد بينهم بعض أوجه التشابه، وتنشأ بني أفراد ا

مث تتحيز خصائص احلـب والـود       . واحلب، ما ينشئ سالماً نسبياً داخل كل جمتمع       
اتمع وتتمحور حول بؤرة معينة، يف حني تتقلص وتنسحب هذه          والتعاون بني أفراد    

                                                 
51   Ibid., p.60-69 
52 Heisenberg, Werner (1979) Philosophical Problems of Quantum Physics. 

Woodbridge, Conn: Ox Bow Press.  
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اخلصائص حنو الداخل اتمعي، لتنِشئ يف املقابل حقداً وحسداً وكراهيـة وعـداوة             
وتتعاظم أسـباب االخـتالف واخلـالف فتنشـأ احلـروب           . للمجتمعات األخرى 
 الناس واألمور اليت    من هنا تأيت أمهية فهم األمور اليت يتشابه ا        . والصراعات املسلحة 

خيتلفون فيها؛ أو معىن آخر فهم األسباب اليت جتعلنا متشاني واألسباب اليت جتعلنـا              
 .خمتلفني

إن حتليل رؤى العامل خيدم يف حتقيق هذا الفهم عندما نستحضر بالضرورة الصورة             
ملسألة، وهذا النوع من التحليل يضيء قلب ا      . الكلية وجنعلها يف بؤرة االهتمام والتفكري     

. فنرى ونفهم املشكالت اليت تعاين منها جمتمعاتنا واحللول املمكنة هلـذه املشـكالت            
حتليل الذات،  : وميكن لرؤية العامل أن تكون أداة للتحليل يف عدد من املستويات، منها           

 .وحتليل اآلخرين، والتحليل الثقايف، والتحليل األكادميي

سهل عند بعض األفراد صعب جداً عند       وحتليل الذات أمر مهم مفيد جداً، وهو        
آخرين، ويتطلب هذا التحليل حواراً مع الذات وسؤاهلا عن األشياء اليت تعتقد أا متثل              
احلقيقة، واملعاين الكامنة خلف ممارساتنا يف احلياة وعالقتها برؤيتنا احلقيقيـة للعـامل،             

يف اـال الفكـري     وحتديد األسباب الكامنة خلف التغريات اليت تطرأ على حياتنـا           
ويف املقابل يتطلب استخدام رؤية العامل بوصفها وحدة حتليل لآلخـرين،           . واالنفعايل

التأمل يف الطريقة اليت يفكر الفرد اآلخر، وأسباب سلوكه على الطريقة اليت يسلكها يف         
ـ       . احلياة واألطر العامة اليت حتدد أفكاره ومعتقداته       امل ويف احلالتني فإن حتليل رؤية ا لع

وتظهر أمهية التمييز بـني     . لدى كل من الذات واآلخر تتعلق بالبعد الفردي الشخصي        
هذين املستويني على وجه التحديد عند النظر إىل الطرق اليت يعرض فيهـا األسـتاذ               
اجلامعي مادة العلوم االجتماعية، فقد الحظ عامل االجتماع أنتونيو تشياريلي يف بداية            

كنت أؤدي وظيفيت يف إطـار      : "رد مريد ألساتذته الذين علموه    عمله يف اجلامعة أنه جم    
علماين ليس لشيء إال ألنه قد جرى تكويين وتدرييب يف هذا اإلطار، فهذا يف النهايـة                

 53..."هو متاماً ما تعلمته من أساتذيت، وهم املثل الذي حيتذى، لقد كنت مريداً

                                                 
53    Chiareli, Antonio A. Christian Worldview and the Social Science, … p. 241   
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اليت متيز عدداً كبرياً من األفـراد        أما التحليل الثقايف فإنه يتعلق باخلصائص العامة        
وقد استدرك جيمس سـري يف      . يف بعدهم القومي أو الديين العام عرب الزمان واملكان        

 مبيناً أننا نرجع يف حقيقة األمر إىل        54حديثه عن رؤية العامل بوصفها وحدة حتليل ثقايف       
ة بالنظرة الشاملة اليت  مقارن،النظرة الشخصية الضيقة اليت ميتلكها هذا الفرد لرؤية العامل      

مـن حيـث    ) اليت حللـها يف كتابـه     (ميتلكها اآلخرون جتاه الرؤى العاملية الثماين       
خصوصياا الزمانية واملكانية، وأيضا من حيث كوا رؤية عامة واسعة اختصت ـا             

مث أراد الكاتب أن يبني املقصد األساسي الذي بىن عليه          . جمموعة من الناس دون غريها    
وهو عبارة عن بسط لثماين رؤى عاملية تناول فيهـا   "الكون ااور لنا: "اآلخركتابه 

 أهل األديـان املختلفـة أو       :الوصف الدقيق لثقافة اموعات الكبرية من الناس مثل       
املدارس الثقافية والفلسفية بوصفها وحدة للتحليل الثقايف، بداية من مذهب اإلميـان            

  مذهب اإلميان باهللا مع عدم االعتراف برسـاالت          بوجود اهللا من منظور مسيحي، مث     
الوحي، واملذهب الطبيعي، والعدمية، والوجودية، واحللول واالحتاد، والعصر اجلديد،          

ويرى الكاتب أيضا أن كل هذه الرؤى  كتبت من وجهة نظر            . وعصر ما بعد احلداثة   
املسيحي الـذي   فردية، وحىت األسلوب الذي وصف به رؤية العامل من خالل املنظور            

ومتىن الكاتب أن يكون هذا الوصف مكتمالً؛ ألنـه ال          .  يتبناه، هو عمل فردي أيضا    
 .يوجد يف احلقيقة ما يسمى  بالعمل الكامل

أما رؤية العامل بوصفها وحدة حتليل يف ااالت األكادميية، فإا تعيننا على تفسـري              
بعض ااالت املعرفية، نتيجة توجهـات      اخلاصة ب والتنافس بني النظريات واملبادئ العامة      

ولو صرفنا النظـر عـن      . املتخصصني والعلماء الذين يصوغون هذه النظريات واملبادئ      
اجلذور التارخيية لكثري من هذه النظريات واألطر الفلسفية واأليديولوجية اليت بنيت عليها            

 ، علم األدب  :عي، مثل لنركز اهتمامنا على واقع تدريس احلقول العلمية يف املستوى اجلام         
 وعلم االجتماع، فإننا سوف جند أن األستاذ اجلامعي يف املمارسة العمليـة   ،وعلم النفس 

فمثالً قـد   . يكون أمام عدد من اخليارات اليت يتخذ منها موقفه عن وعي وسبق ختطيط            

                                                 
54    Sire, James. Naming the Elephant: Worldview As A Concept. Downers Grover, Ill. 

InterVarsity Press, 2004, p. 153. 
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ذ ويود  خيتار كتاباً أو عدداً من الكتب اليت تعرب عن رؤية حمددة للعامل يتبناها ذلك األستا              
أن يعرض طالبه هلا، وقد ال يصرح األستاذ بذلك بطريقة مباشرة، ولكن بعض الطلبـة               
يكتشفون ذلك ليس من اختيارات الكتب واملؤلفني وحسب، بل ومن طبيعة العـرض             

 55. وحرارة الدفاع عن مواقف املؤلفني وتوجهام،واملناقشات اليت يقوم ا
 

 ة العامل اإلسالميةالعلوم االجتماعية يف رؤي: ثامناً

تزداد احلاجة إىل بلورة رؤية العامل اإلسالمية يوماً بعد يوم، فقد أصبحت هـذه              
الرؤية اليوم موضوع كثري من اجلدل بني فئات املسلمني؛ حيث تدعي بعض الفئـات              

كذلك يتساءل غـري    . أا متلك الشرعية أكثر من غريها يف متثيل  اإلسالم والتعبري عنه           
 حرية أحياناً عن الرؤية اإلسالمية للعامل اليت تتنازعها الفوضى الفكرية اليت            املسلمني يف 

تعكسها سياسات الدول وأجهزة اإلعالم يف العامل اإلسالمي، وعن عالقـة اإلسـالم             
 .ورؤيته للعامل بصور التخلف اليت ال تزال تلون هذا العامل

 James W. Sireكتب حمرر إحدى دور النشر األمريكية الدكتور جيمس سـري  
، مث أعـاد    1976كتاباً بعنوان الكون ااور لنا دليل أساسي لرؤى احلياة، ونشره عـام             

، وبيع منـه يف هـذه       1997 ومرة عام    1988طبعه مرتني مع التنقيح والزيادة مرة عام        
الطبعات الثالث أكثر من ربع مليون نسخة، وحتدث فيه عن الصور املختلفة السائدة من              

املسيحية، والطبيعية، والعدمية، ووحدة الوجود الشرقية، فلسـفة        : اة يف الغرب  رؤية احلي 
 2004 ويف الطبعة الرابعة اليت صدرت عـام         .العصر اجلديد، العدمية، وما بعد احلداثة     

حتدث يف مقدمة الكتاب عن التحديثات اليت أدخلها على الكتاب، وأشار إىل أمر كان              
نه مل يفعل؛ ألنه ال يشعر أن مبقدوره القيـام ـذه            جيب أن يضيفه إىل هذه الطبعة لك      

املهمة بالطريقة اليت جيب أن تتم ا، وهو احلديث عن الرؤية اإلسالمية للعامل، الـيت               
 يف أمريكا، ألا أصـبحت      2001 أيلول   11أصبح من الضروري عرضها بعد أحداث       
 .متس مساً وثيقاً حياة الناس حول العامل

                                                 
 وبعض األساتذة يسلكون منهجاً خمتلفاً؛ إذ خيتارون كتباً تتبنى وجهات نظر خمتلفة، وتعرب عـن رؤى خمتلفـة                    55

 تدريب الطلبة على متييز رؤى العامل املختلفة        -أو أحد أهدافه على األقل    -للعامل، ويكون هدف األستاذ حينها      
 .ها كل منهاواملبادئ اليت تفترض
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إن الرؤيـة   : سنة كتب املرحوم إمساعيل الفـاروقي يقـول       وقبل حوايل ثالثني    
اإلسالمية للعلوم جيب أن تنظم حتت لواء مبدأ التوحيد؛ مبعىن أن مجيـع موضـوعات             
املعرفة اليت تتصل بالفرد أو اجلماعة، باإلنسان أو الطبيعة، بالدين أو العلم، تعد مبرتلـة               

هد الناس جيب أن يتوجه لاللتـزام       معرفة إلرادة اهللا سبحانه وتدبريه وحكمته، وأن ج       
 .بالنمط اإلهلي الذي أوحى به لتتحقق سعادة البشر

ومع ذلك فإن مبدأ التوحيد يسمح بتوظيف مبدأ الزوجية أو الثنائية، الذي متيـز              
ومن . بصورة حامسة بني اخلالق واملخلوق، وبني الروح واملادة، وبني اإلنسان واألشياء          

 أن مييز بني العلوم الطبيعية من جهـة وعلـوم اإلنسـان             مثّ فأي تصنيف للعلوم جيب    
وعالقاته البشرية من جهة أخرى، وأن هذا النوع الثاين من العلوم ينطلق من خالفـة               

ونظـراً  .  بالضرورة املنبثقة عنها اإلنسان يف األرض واملقتضيات اإلنسانية واالجتماعية       
 اليت حتكم هذه العلوم، فإا جيـب        ألنّ هذه الرؤية الكلية اخلاصة باألمة اإلسالمية هي       

أن تسمى العلوم اخلاصة باألمة، وأنه ال معىن لتقسيمها إىل العلوم اإلنسانية والعلـوم              
 56.االجتماعية، وأن صفة العلوم االجتماعية جيب أن جتمعها مجيعاً

وإذا كانت الرؤية الكونية تتعلق بتصور اإلنسان عن اخلالق والكون واإلنسان فإن 
مراكز "تصور فيما يتعلق باإلنسان  يدور حول ما يسميه عماد الدين خليل هذا ال
اليت متيز التصور اإلسالمي لإلنسان عن سائر املذاهب والتصورات، وتنبثق عنها " الثقل

. مالمح أو أسس نظرية للمعرفة تتميز هي األخرى عن سائر النظريات الوضعية
تميز اإلنساِن بالفكر والعقل، : هي" يةعناصر الرؤية الكون"ومراكز الثقل هذه أو 

وح والوجدان، وعونُ اهللا له بالنبوات، واالستخالف العمراين لإلنسان يف رومتيزه بال
 57 .العامل، وتسخري العامل لإلنسان

والرؤية اإلسالمية بصفة عامة ويف العلوم االجتماعية على وجه اخلصوص، حتـدد            
                                                 

صياعة العلوم االجتماعية صياغة إسالمية، ورقة قدمت إىل املؤمتر العـاملي األول للتعلـيم              . الفاروقي، إمساعيل  56
-، أكتوبر 20، العدد   جملة املسلم املعاصر  مث نشرت يف    . 1977نسان عام   /اإلسالمي يف مكة املكرمة يف أبريل     

 .41-25، ص 1979ديسمرب 
مكتب التربية العريب : ، الرياضمن أعالم التربية العربية اإلسالمية: يف كتاب. بن خلدونا.  خليل، عماد الدين57

 .124، ص4مج، 1989. لدول اخلليج
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 أن الرؤية اإلسالمية تفترض أنّ اإلنسـان        58 ألب أرسالن  ويرى. طبيعة املعرفة البشرية  
ميتلك قدراً من املعرفة السابقة، أي أن العقل اإلنساين يف املنظور اإلسالمي قد خلـق               
مزوداً بالقدرة على اكتساب املعرفة عن العامل، وأن العامل قد خلق بطريقة متكن عقل              

 تزود العقل اإلنساين بتمثيالت     اإلنسان من فهمه، وهكذا فإن أدوات احلس واإلدراك       
عن العامل متثل ما ميكن أن يعد معرفة استداللية، وهي معرفة كلية طبيعية موجـودة يف          

وهـذا  . العقل اإلنساين عند مجيع البشر، ومتثل ما ميكن تسميته بأبنية احلياة الطبيعيـة            
ية عن العـامل    العنصر مشترك مع مجيع رؤى العامل، لكن العقل املسلم يكون أبنية عقل           

وكل واحدة من هذه األبنية حتتوي على مفاهيم        . تتعلق باإلله اخلالق، والنبوة، واملعاد    
وبعض هذه األبنية هي أبنية معرفية حيصلها الفرد بـالعلم          . تفصيلية ومصطلحات عدة  

والتعليم، وتشكل يف جمملها نظاماً معرفياً، كما يتشكل نتيجة مل الفهم والسـلوك             
سالمي نظام قيمي متكامل مع النظام املعريف بطريقة يصعب مالحظة احلدود           الديين اإل 

بينهما، وأخرياً فإن األبنية العقلية تتضمن أيضاً مفاهيم كبرية تتعلق مبوقع اإلنسـان يف              
. الكون وموقع األمة املسلمة بني البشر، ويتمثل ذلك مبفهوم اخلالفة ومفهـوم األمـة             

ها العلوم االجتماعية يف املنظور اإلسالمي سوف تستمد من         وبذلك فإن املعرفة اليت متثل    
. املرجعية اإلسالمية يف مصادرها وطرق اكتساا وحتتكم إليها يف صياغتها وتوظيفها          

 59.وهذا ما جيعل وظيفة رؤية العامل وظيفة معرفية
 

 :اخلامتة
 مل يكن اهلدف من هذه الورقة استقصاء املكونات اليت تشكل رؤيـة العـامل يف              
املنظور اإلسالمي رغم أمهية ذلك، فلهذا مقام آخر، إال أنه يكفي القول يف هذا املقام               

                                                 
58  Acikgenc, Alparslan. Islamic Science: Towards a Definition, Kuala Lumpur: 

International Institute of Islamic Thought and Civilization (IIITC), 1996, p.25-27. 
 يعتمد ألب أرسالن يف هذا الفهم لرؤية العامل وارتباطه بالبنية العقلية البشرية، على إميانويل كانت ، ويشري إىل                    59

، لكنه يلتقي أيضاً بصورة مباشرة مع حممد النقيـب          "نقد احلكم "و" نقد العقل احملض  : "أن ترمجة كتايب كانت   
 :انظر يف هذا الشأن كتاب العطاس. يف رؤية العامل اإلسالمية" اإلسالمية"م العطاس، وخباصة يف تفسريه ملفهو

    Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. Prolegomena to the Metaphysics of Islam: An 
Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam, Kuala Lumpur: 
ISTAC, 1995 
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 -عـز وجـلّ  -إن األساس املركزي هلذه الرؤية هو التوحيد اخلالص الذي يؤمن باهللا          
خالق كل شيء، ملقصد حمدد وليس عبثاً، ووفق سنن حمددة، وهو يتوىل تدبري أمر هذه               

اة واإلنسان هي بعض هذه املخلوقـات القائمـة يف عـامل            املخلوقات، والكون واحلي  
الشهادة، ومثة عامل آخر هو عامل الغيب فيه خملوقات أخرى أعطانا اهللا شيئاً يسرياً من               

ونظراً ألن لإلنسان موقع التمكني يف هذا الكون فهو خليفة فيـه            . املعرفة عن بعضها  
ى إليهم كتباً تتضمن ما يلزمـه       والكون مسخر له، فقد بعث اهللا لإلنسان أنبياء وأوح        

ليهتدي ا إلقامة حياة تتحقق فيها مقاصد اخلالفة يف األرض، واالستعمار واالستثمار            
وحتتوى هذه الكتب على مجلة من املبـادئ        . األفضل ألشياء الكون وإمكاناته وطاقاته    

ـ               اء العامة اليت ميكن أن يستلهم منها اإلنسان تفاصيل كثرية لتحقيـق السـعادة وبن
 ، التوازن بني االهتمام باملادة والروح، ومصاحل الفرد واجلماعـة         :احلضارة، منها مثالً  

وقد خلق اإلنسان مزوداً بالقـدرة علـى اكتسـاب        . وغري ذلك من جوانب التوازن    
ومن هنـا   . املعرفة وتطوير أسباب احلياة، بوصف ذلك من متطلبات اخلالفة والتمكني         

ياة اإلنسان يف املنظور اإلسالمي، ومن هنا اجتهد علماء         جاء موقع العلم والتعليم يف ح     
فعلـوم  . املسلمني يف تصنيف العلوم وحتديد أولويات  النظر والبحث والتأليف فيهـا           

النظر يف الوحي املرتل مهمة ال بد من تطويرها، لكن ذلك ليس على حساب علـوم                
 أو تاريخ احلياة البشرية أو      اإلنسان فرداً ومجاعة سواًء ما يتعلق بآفاق النفس اإلنسانية        

إىل آخر ما   ... شؤون إدارة اتمع وحتقيق مصاحله وضبط عالقاته بغريه من اتمعات         
وكذلك فإن تطوير العلوم يف هاتني الفئتني ليس        . عرف بالعلوم اإلنسانية واالجتماعية   

الظواهر على حساب فئة ثالثة تتمثل يف علوم الكون الطبيعي، سواًء يف فهم األشياء و              
الكونية أو يف تطوير األدوات والتقانات اليت تعني على توسيع هذا الفهم وتعميقه ويف              

 .توظيف املوارد املختلفة لتذليل سبل احلياة وإقامة احلضارة

جمموعة املفـاهيم واملعتقـدات والتصـورات       :  وقد تبني لنا أن رؤية ا لعامل هي       
اة واإلنسان والعالقات القائمة بينـها، وأن       اإلدراكية اليت متكننا من فهم الكون واحلي      

العلوم االجتماعية تتميز عن غريها من العلوم، يف أن صياغة مفاهيمها ونظرياا تتـأثر              
تأثراً مباشراً برؤية العامل اليت ميتلكها الشخص الباحث أو اجلماعة العلمية اليت تقـوم              
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وإذا كان هذا هو    .  توظيفها ذه الصياغة، وكذلك األمر يف تدريس هذه العلوم، ويف        
احلال يف حقيقة األمر فإنه ميثل مشكلة للدوائر األكادميية يف تعاملـها مـع العلـوم                

وأن هذه املشكلة تتضاعف حدا عنـد       . االجتماعية، حىت يف سياقاا الغربية احلديثة     
 .النظر إىل املوضوع يف الدوائر التعليمية والثقافية يف البالد اإلسالمية

بني أن التربويني والعلماء واملفكرين يف العامل اإلسالمي ال يولـون العلـوم              كما ت 
االجتماعية االهتمام الذي تستحقه بوصفها علوم األمة، ويف كثري من األحيان يكتفي            
املعنيون باألمر باإلشارة إىل أزمة العلوم االجتماعية على املستوى األكادميي العام، دون            

 . يف الداخل اإلسالميالتأمل يف طبيعة األزمة

والعلوم االجتماعية هي جماالت معرفية متخصصة هدفها متكني اإلنسان من فهم           
 أجـل ترشـيد هـذا        من الواقع االجتماعي والظاهرة االجتماعية والسلوك اإلنساين،     

وحنن جند أعداداً متزايـدة مـن العلمـاء         . السلوك على أساس من املعرفة الصحيحة     
جتماعية يريدون أن ينطلقوا من منطلقات إسالمية، من حيـث          املتخصصني بالعلوم اال  

أداؤهم لعملهم العلمي والتعليمي، وهذا يعين الربط احملكم بني العمل العلمي واإلميان            
الديين،  بصورة يشعر فيها العامل وهو يؤدي عمله العلمي أنه عامل مؤمن، وأن هـذا                

النظرة التحليلية الناقدة لبنية املعرفة،     ويقتضي ذلك بطبيعة احلال     . اإلميان هو قلب العلم   
 .إعادة تشكيل أو صياغةمن وما قد يستلزم ذلك 

 األوىل حتديد املقصود بالربط     :وهكذا يكون أمام العامل االجتماعي املؤمن مهمتان      
املطلوب بني اإلميان واملعرفة، والثانية بيان الطريقة اليت يقود فيها اإلميان العمل العلمي             

، ومن هنا جاء الـربط يف       رؤية العامل وهاتان املهمتان تستدعيان بالضرورة     . ويشكّله
هذه الورقة بني العلوم االجتماعية ورؤية العامل يف سياق هـذا العـدد عـن العلـوم                 

 .االجتماعية من منظور إسالمي

إن عامل االجتماع املؤمن ال يتوقع منه أن يقف موقفاً سلبياً إزاء البىن املعرفية ال               
تصاصه، وإن النظرة التحليلية الناقدة هلذه البىن املعرفية حتتاج منه إىل قدر من الطاقة              اخ

النفسية واجلرأة، والتفاعل مع العاملني معه مباشرة يف امليدان، ومن غريهم ممـن هلـم               
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فالعـامل  . عالقة ذا امليدان، يف ضوء احلاجة إىل الرؤية الكلية اليت تفرضها رؤية العامل            
املؤمن مثالً يتعامل مع املعرفة التربوية يف ضوء ما تقدمه الرؤية اإلسالمية حول             التربوي  

الفطرة البشرية والشخصية اإلنسانية واحلوافز والدوافع وأساليب العـرض والتنظـيم،           
 وعالقة ذلك كله بطموحـات األفـراد        ،ومعايري األداء املستهدف من العملية التربوية     

 يكتفي باملعرفة الـيت جيـدها يف املصـادر          ه ذلك أالّ  ويتطلب من . ومتطلبات اتمع 
املعاصرة، ولكنه سوف يطلب مصادر التراث ويتعرف اجتهادات السـابقني الـذين            
حاولوا االنطالق من الرؤية نفسها، وسيجد هذا العامل التربوي املؤمن نفسه يف مواقع             

ج يناقشها من غريه،    املمارسة العملية والتجربة واالختبار، وسوف يقوده ذلك إىل نتائ        
ويتوىل غريه فحصها واختبارها يف ضوء  فهم آخر للمعرفة املعاصرة ولدالالت الترات             
ونتيجة لتجارب ميدانية أخرى، فيحصل األخذ والرد، وتدور حركة العلم، نتيجة هلذا            

 .التواصل والتفاعل ويتعلم الناس من بعضهم وتنمو املعرفة

ساكنة من الرؤية النظرية ولكنها مرجعية يـتم        رؤية  العامل هنا ليست صورة       إن  
تفعيلها لتوجيه األداء واملمارسة، وتكون نتيجتها تعبرياً عن قيمة ما نقوم به من عمل،              

أكثر " Show"عملي  وليس ما قيل أو ميكن أن يقال، فالعمل العلمي املؤمن هو عرض             
 !"Tell"منه وصفاً وحديثاً 



 

 

 تأصيل العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 أما آن هلذه االزدواجية أن تنتهي؟
 

  ∗حممد بن نصر. د

 مقدمة

تشتت العقل اإلسالمي بني مرجعيات متعددة من املسائل اليت أرقت الكثري من إن 
 م وبالرغم من تعدد األطروحات سواء من حيث تشخيص املسألة أ.املفكرين املسلمني

 فإن هناك قناعة مشتركة حول ضرورة إصالح املناهج ،قترحةمن حيث احللول امل
 ياً سياسكان ذلك قبل أن يصبح مطلب إصالح التعليم مطلباً .التربوية والتعليمية

 الو . بل ليس بالضرورة أن تكون هذه القضايا حمور اهتمامه،يتجاوز القضايا التربوية
 ،تكوين عقل املسلم وشخصيته أن ذلك يعود إىل أمهية التربية والتعليم يف  يفشك

 عن االختالف حول املنطلقات  فضالً،ولكن ليس هناك اتفاق حول طرق اإلصالح
 وتشترك يف ذلك ، فنجد من ينطلق من التفريق بني علوم الدنيا وعلوم الدين؛األساسية

- جلزئية والعلمانية املتحررة أو ا،العلمانية املتدينة اليت متثلها املؤسسات الدينية التقليدية
 . اليت تسمح بتدريس بعض املواد الدينية-كما يروق للمسريي أن يصفها

 حبيث ميكّن الطالب من التحصيل ،وهناك من ينطلق من ضرورة اجلمع بني العلوم
 . وتكوين يف العلوم اإلنسانية، تكوين يف العلوم الشرعية؛ جيمع بنيالعلمي املزدوج

 بالرغم من ،ماليزيا تعترب التجربة األبرز يف هذا االولعل اجلامعة اإلسالمية العاملية يف 
أن فلسفة التكامل بني العلوم اليت تنتهجها هذه اجلامعة تتجه عمليا حنو نوع من 

 يربط بينها خيط رفيع يتمثل يف التخصصات ،التعايش بني ختصصات شرعية وإنسانية

                                                 
 .bilari@hotmail.com، باريس/ أستاذ باملعهد الفرنسي للدراسات والعلوم اإلسالمية  ∗
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 هذه الفروع املعرفية ، مع حمافظة كل فرع منالفرعية املكملة للتخصصات األساسية
 أن ومن املؤكد .على مقدماته األصلية اليت قام عليها حني نشأته يف اإلطار الوضعي

 ،التكوين العلمي املزدوج خطوة متقدمة يف سبيل ترسيخ املنطلقات التوحيدية للعلم
 ، التخصصات الدقيقةنفي أمهيةليس معىن ذلك و. ولكن ذلك يظل حمدود الفاعلية

 ، أن تكون هذه التخصصات مشتركة يف املبادئ املؤسسة هلامن ذلك ولكن اهلدف
، وأن تكون ويف الغايات والقيم األخالقية اليت يف ضوئها يتم توظيف نتائج العلم

 .مستقلة يف موضوعاا ويف أدواا املنهجية

أن الفكرة األبرز اليت سخر هلا املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ب القولميكن و
جهوده هي أن تكون فكرة التوحيد احملور الذي تنطلق منه وتعود إليه خمتلف  بواشنطن

هذه الفكرة يف حد ذاا و.  بعامل الغيبم سواء تعلقت بعامل الشهادة أ؛املعارف العلمية
 لكل تفكري جدي يهدف إىل  أن تكون منطلقاً-يف تقديرنا-فكرة حمورية جيب 

عليه فإن هذه الورقة ال تم بناء  و.توحيدية وبالتايل إنتاج معرفة ،إصالح التفكري
 ولكنها ستتوقف عند آلية أو آليات ،بالبحث يف مشروعيتها ومصداقيتها النظرية

 .ث اليت أسست هلذه الفكرة وقدمت مربراا العلميةوتطبيقها، فهناك العديد من البح

ه دوحيد مرالسؤال حول اآللية أو السياسة التعليمية اليت تتأسس على فكرة التو
لقد كنت دائم التساؤل حول غياب و. التساؤل عن مدى جناعة الطرق املتبعة لتطبيقها
 جند الفلسفة الوضعية من حيث يف حني ،مقررات خاصة بالوضعية يف اجلامعات الغربية
 فبالرغم من اختالف املقاربات وزوايا النظر ؛هي قاعدة للتفكري، حاضرة يف كل مقرر

 للتفكري إطار واحد، فال خالف يف التصورات العامة حول الوجود ن اإلطار العامإف
 حىت حركة النقد اليت عرفت حتت اسم والكون واإلنسان يف كل التخصصات العلمية،

 يف حني أن مناهج التعليم يف ما بعد احلداثة مل خترج عن اإلطار العام للفلسفة الوضعية،
أجل  منو. ذا اإلطار الفلسفي املوحد تفتقد إىل ه-بكل أنواعها-العامل اإلسالمي 

اإلسهام يف تعميق احلوار حول هذه املسالة، تأيت هذه الورقة لتعيد النظر يف قضية 
 ،توقف عند جذور انفصاهلانسنحاول أوال أن و. تأصيل العلوم اإلنسانية واالجتماعية
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 وكيف مت ، اليت تعمقت تدرجييا عرب التاريخ اإلسالمي،أو باألحرى عند جذور غربتها
 ما السبل لتعود فتحتل موقعها الطبيعي؟ف. إقصاؤها عن مؤسساتنا العلمية

سننطلق من الفرضية اليت تقول بأن كل العلوم إذا كان منطلقها التوحيد وغايتها 
 مكان موضوعه كتاب اهللا أأعبادة اهللا فهي بالضرورة علوم شريفة، فالعلم سواء 

طلبوا ا: " ولذلك عندما قال النيب ،ليه الرحالشد إت اإلنسان علم شريف مالطبيعة أ
 وإن ،وما أظن أن العلم املطلوب هو علم يتعلق بالكتاب والسنة- "العلم ولو يف الصني
 بل ، كان يتحدث عن العلم يف معناه الشامل- من الناحية النظريةكان ذلك ليس حماالً

يه الرحال هو العلم  أن العلم الذي جيب أن تشد إل-وليس كل الظن إمث-إين أظن 
املتعلق بالطبيعة وباإلنسان، أما العلم باألحكام فقد فصل فيه الكتاب والسنة من أجل 

 من أجل صرف العمر يف حتصيل احلاصل واستفراغ اجلهد ال و،أن يترىب عليه اإلنسان
 يطلق عليه عادة  املنتسبني ملا وما نشهده من تكاثر لطلبة العلم.يف اخلالفات الفرعية

 وكذلك ترك الكثري من أصحاب االختصاصات األخرى جماالت ،لعلوم الشرعيةا
وهو حق -  لينخرطوا يف املعركة الومهية املتعلقة بإعادة قراءة النص الديين،ختصصهم

 ، حيث تومهت النخبة أن ضة األمة أصبحت رهينة جتاوز هذه املسألة-أريد به باطل
ات وي دليل على األول هذا التكاثرالقرآين،بدل أن يبدع كل يف جماله يف ظل اهلدي 

 البشرية يف غري جماهلا، مىت كان تواإلمكانااملقلوبة اليت هدرت الطاقات الذهنية 
ة ال اية هلا من لاإلسالم عقبة أمام التقدم العمراين حىت يستوجب ذلك عقد سلس

قراطية احلقيقية املؤمترات حول اإلسالم والتنمية؟ ومىت كان اإلسالم عقبة أمام الدمي
حىت يصبح اإلسالم والدميقراطية إشكاال تتبارى األقالم يف إجياد حل له؟ وغرق 

 وتقليد الوافد يف ،املفكرون املسلمون يف مستنقع اجلدل النظري املتسم بتقليد املوروث
 فأحبط بذلك العمل وصار الفعل انفعاال والنظر ،األسئلة املثارة واألجوبة املقترحة

 ولن يصبح العقل اإلسالمي مبدعا إذا ظل يبحث يف أسئلة اآلخرين . ضفاف بالجدالً
وبنظرة سريعة يف اإلشكاليات اليت خنوض فيها يف عاملنا اإلسالمي . ويتعقب أجوبتهم

جندها يف معظمها صدى حلاجات اآلخرين؛ إما حاجات من سبقنا من األجيال يف 
 إىل احملافظة على ضعفنا الذي هو زمن قوتنا، أو حاجات أقوام معاصرين لنا يسعون
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من بني أسباب قوم، فنتائج التقليد واحدة، سواء أكان تقليدا للماضي أم تقليداً 
 .للحاضر للغالب

احلديث يف مسألة تأصيل العلوم اإلنسانية واالجتماعية يف ضوء املبادئ و
 خريطة معارفنا  حيتاج أوال إىل إعادة النظر يف موقع العلوم اإلنسانية يف،اإلسالمية
 حىت نفهم ملاذا مل ، وذلك يف ضوء تراثنا العلمي وأدبياتنا يف تصنيف العلوم،املعاصرة

 بالرغم من أا مل تتلوث بعد ، واتمع موقعها الطبيعي يف تراثنااإلنسانجتد علوم 
 إىل إجياد فلسفة وغاية موحدة لكل العلوم، ووحدة يف بلوثة الوضعية، وحيتاج ثانياً

 . وحدة يف الغايات وأيضاً،نطلقاتامل

 

 املسلمون ومسألة تصنيف العلوم: أوالً

 وإمنا يعكس معايري كل أمة يف النظر ،التصنيف ليس جمرد عملية ترتيب عشوائية
ليس معىن ذلك أن و .إىل أمهية كل علم من العلوم، وبالتايل يعكس فلسفتها التربوية

 ؛ تصورات أصيلة، تصورات لتصنيف العلومتعرفه من  أو،كل ما عرفته أمة من األمم
 ما تكون هناك مؤثرات معرفية خارجية، وليس بالضرورة أن يعكس تصنيف فكثرياً

 .معني واقع العلوم كما هو معاش يف مرحلة من املراحل التارخيية

مر تصنيف العلوم عند املسلمني بثالث مراحل أساسية مل يكن منطلقها مجيعا وقد 
يف -بني املرحلة األوىل يف التصنيف اليت اعتمد فيها و. ة هلذه األمةالتصورات العقدي
  واملرحلة الثالثة اليت أصبح التصنيف فيها قائماً، على مقاييس إغريقية-األغلب األعم

 كانت هناك املرحلة اليت ميكن أن نعتربها أصيلة وإن كان أثرها يف ،على أسس وضعية
  متأخرة جاءتأا ذلك إىل عودقد يو.  األوىلإنتاج العلوم أقل بكثري من املرحلة

 أو ألا ، من الركود ويف فترة تارخيية بدأت تشهد فيها احلركة العلمية شيئاً،نسبياً
 ومع ذلك تركت لنا ؛أولت تأويالت خاطئة فأدت إىل نتائج معاكسة ألهدافها

 النمط العام حماوالت نوعية من التفكري اإلسالمي اليت جاءت يف مرحلة مل يكن فيها
 ابن  حماولةنعين بذلكوبستمولوجية،  على فهم غاياا وأهدافها اإلللتفكري قادراً
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الشيخ حماولة  و، اإلمام الشاطيب يف أصول الفقهة، وحماولخلدون يف العمران والتاريخ
 .ابن تيميه يف األصول والعقائد

 
 النموذج اإلغريقي. 1

 ممثلني ، وخالن الوفاء، وإخوان الصفاء،نا وابن سي، الفارايب: مناعتبار كلميكن 
 حيث ؛النموذج املعتمد  ومن الطبيعي أن يكون النموذج اإلغريقي هو.هلذه املرحلة
علم نظري يتكون من : القسم األول: العلوم إىل قسمني رئيسني قسم أرسطو
ن هذا اهلدف مو ؛العلم اإلهلي والرياضيات والفيزياء أو الوجود احلسي امليتافيزيقا أو

 أما القسم الثاين فهو علم عملي يضم طائفة من .النوع من العلوم هو املعرفة يف ذاا
 والغاية من هذه العلوم ؛ وعلم السياسة، وعلم الفن والشعر، علم األخالق:العلوم منها

 فقد جعله آلة ، أما املنطق.تنظيم الوجود اإلنساين من حيث هو سلوك وممارسات يه
لواقع كذلك مطابق ، وا التصنيف مطابق لتصور الوجود عند أرسطوهذو. لكل العلوم
مكانتها تكون  فبقدر ما تكون العلوم جمردة بقدر ما يكون شرفها أكرب و؛العلوم حينئذ

 فهل يستقيم هذا املعيار مع العلوم اإلسالمية من حيث التصور ومن حيث الواقع .أعلى
وإخوان الصفاء؟ لنتأمل فيما كتبه هؤالء الذي كانت عليه يف زمن الفارايب وابن سينا 
 .الرواد يف تصنيف العلوم يف اال اإلسالمي

قصدنا يف هذا الكتاب أن حنصي : "يف كتابه إحصاء العلوم) ه339 (يقول الفارايب
 وأجزاء ، ما يشتمل عليه كل واحد منهامجلة ونعرف ،لماً ِعلماً ِع،العلوم املشهورة

:  وجنعله يف مخسة فصول،ل ما يف كل واحد من أجزائه ومج،كل ما له منها أجزاء
 وهي :التعاليم والثالث يف علوم .الثاين يف علم املنطقو .األول يف علم اللسان وأجزائه

 والرابع يف . وعلم احليل، وعلم األثقال، وعلم املوسيقى، وعلم املناظر، واهلندسة،العدد
بالرغم من التعديالت  و1."الكالم وعلم ، ويف علم الفقه،العلم الطبيعي وأجزائه

الطفيفة اليت أدخلها الفارايب من حيث إدراجه لعلم اللسان بوصفه علم آلة مثله مثل 
                                                 

 .53، ص1968مكتبة األجنلو مصرية، : ، القاهرةإحصاء العلوم. الفارايب، أبو نصر 1



 104 حممد بن نصر             م2006شتاءم، 2005خريف، 43-42العدد ، احلادية عشرإسالمية املعرفة، السنة   

الصناعة اليت "املنطق عند أرسطو، وإضافته لعلمي الفقه والكالم حيث عرف الفقه بأنه 
تحديده  مما مل يصرح واضع الشريعة بيءا يقتدر اإلنسان على أن يستنبط تقدير ش
 وأن يتحرى تصحيح ذلك على غرض ،عن األشياء اليت صرح فيها بالتحديد والتقدير

 :عرف علم الكالم بأنه؛ و"واضع الشريعة بامللة اليت شرعها يف األمة اليت هلا شرع
صناعة يقتدر ا اإلنسان على نصرة اآلراء واألفعال احملدودة اليت صرح ا واضع امللة "

ن الفارايب قد حافظ جوهريا إبالرغم من ذلك ف؛ و2"ها باألقاويلوتزييف كل ما خالف
 أن هذا التصنيف جعل هذه عن  فضالً،على التفريق بني العلم النظري والعلم العملي
 فبدت وكأا متحاذية ال رابط بينها ،العلوم فاقدة لفلسفة توحد مساراا املختلفة

 .لسفة والقضاء بني الفبالرغم من أن الفارايب قد مجع عملياً
 

أما إخوان الصفاء الذين استلهموا معيار تصنيفهم من األفالطونية فقد قسموا 
 علم :علوم اآلداب اليت تشتمل علىمنها :  القسم األول:العلوم إىل ثالثة أقسام رئيسة

 وعلم احلساب ، وعلم الشعر والعروض، وعلم النحو واللغة،القراءة والكتابة
 وعلم احلرث ، وعلم احلرف والصنائع،ائم والكيمياء واحليل وعلم العز،واملعامالت
 فهي باألساس ؛ وكل هذه العلوم وضعت لطلب املعاش. وعلم السري واألخبار،والنسل

 وعلم ، علم الترتيل:العلوم الشرعية الوضعية وتشتمل علىهو :  والثاين.علوم مدنية
 ، وعلم املواعظ،واألحكام وعلم الفقه والسنن ، وعلم الروايات واألخبار،التأويل

 فلماذا ال . ووضعت هذه العلوم لطب النفوس وإعدادها لآلخرة.وعلم تأويل املنامات
العلوم الفلسفية هو : تكون هذه العلوم إلعداد النفس للدنيا واآلخرة معاً؟ والثالث

 ، والنجوم، واهلندسة، الرياضيات ومنها العدد:أنواعاحلقيقية وتشتمل على أربعة 
 . واملغالطة، والربهان، واجلدل، واخلطب، صناعة الشعر:املنطقيات ومنهاو .وسيقىوامل
 علوم املبادئ اجلسمانية، والسماء والعامل والكون والفساد، :الطبيعيات ومنهاو

 :اإلهليات وهي مخسة أنواعو . والبيطرة، والطب، والنبات،وحوادث اجلو، واملعادن
 والسياسة ، والسياسة املكية،وعلم السياسة النبوية ، وعلم الروحانيات،معرفة الباري
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 وهكذا حافظ إخوان الصفا بدورهم على . والسياسة الذاتية، والسياسة اخلاصة،العامة
 .اهليكلية العامة لإلطار التصنيفي اإلغريقي

رسالة يف أقسام العلوم العقلية " رسالة بعنوان ) ه370(من ناحيته كتب ابن سيناو
 وغايتها حصول اليقني ؛قسم العلوم النظرية:  األول:علوم إىل قسمنيوقسم فيها ال" 

باملوجودات املستقلة يف وجودها عن اإلنسان، وقسم العلوم العملية وغايتها تنظيم 
تنقسم العلوم النظرية إىل و. الفعل اإلنساين، فاألوىل علوم النظر والثانية علوم العمل

.  والعلم الطبيعي وهو أسفلها،ياضي وهو أوسطهاالعلم الروالعلم اإلهلي وهو أعالها، 
 وعلم ، وعلم تدبري املرتل، علم األخالق:قسم العلوم العملية وتنقسم إىل: والثاين

 وأحلق ا ما يتعلق بالنبوة والشريعة كالبحث يف حقيقة النبوة وحاجة .السياسة املدنية
 مصدرها اهللا والدعاوى  والبحث يف الفرق بني النبوة الصادقة اليت،اإلنسان إليها

ويبدو أن ابن سينا كان مضطرا للسكوت عن العلوم الشرعية بالرغم من علمه . الباطلة
 وألنه صنف األرسطية، باهليكلية  متاماً وذلك ألنه كان حمكوماً،بوجودها يف الواقع

 .هذه الرسالة يف العلوم العقلية فقط

 لعلوم الشريعة الناتج اإلقحامي  واإلحلاق، أو االضطراري،هذا التجاهل املقصود
 وقد . كان يدور حول أجناس العلوم بوصفها اهتماماً إنسانياً عاماً،عن هذا التصنيف

 ألنه كان يتصور أن اليونان هم وحدهم أهل العلم ،جند بعض األعذار ألرسطو
 ولكن من الصعب أن نفهم كيف أن مفكرين .واملعرفة، فهم روح اإلنسانية وعقلها

ولكن اخلريطة .  إىل األمة اإلسالمية ال يرون يف علومها أمهية تستحق الذكرينتمون
العلمية ستكون جد خمتلفة مع نوع آخر من املفكرين املسلمني الذين طوروا معايري 

من حيث   سواء من حيث األسس اليت قامت عليها أو؛خمتلفة يف تصنيف العلوم
 .  األهداف اليت تسعى إليها

 
 ميسالإمنوذج أ. 2

سنأخذ على سبيل املثال ثالثة من املفكرين املسلمني الذين اهتموا بتصنيف العلوم 
 كيف أن هذا التصنيف  وسنرى أيضاً،على أسس إسالمية مستمدة من القرآن والسنة
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 ليتحول إىل ،األصيل قد مت اختزاله يف أشكال من املعرفة احنرفت به عن جماالته الواسعة
 سنأخذو. ا يطلق عليه العلوم الشرعية يف مفهومها الضيقجمرد اهتمام حمدود مشل م

 . اليت وضعها كل من ابن الندمي وابن حزم وابن خلدوناملصنفات

 يف عصره املعروفة العلوم ) ه438 (يف كتابه املوسوم بالفهرست رتب ابن الندمي
 العلوم  األول: وجعلها يف عشر مقاالت جاءت على الشكل اآليت،على أسس جديدة

 .والنحويني  النحووالثاين .تعلقة باللغات وكتب الشرائع والقرآن الكرمي وعلومهامل
 الكالم واخلامس . الشعر والشعراءوالرابع .اآلداب والسري واألنسابو األخبار والثالث

 الفلسفة والعلوم والسابع . الفقه والفقهاء واحلديث واحملدثنيوالسادس .واملتكلمني
 أخبار والعاشر . مقاالت الفرقوالتاسع .ار واخلرافات والعزائم األمسوالثامن .القدمية

ذا الترتيب كان ابن الندمي أقرب إىل التصور اإلسالمي وأكثر إملاما و. الكيمائيني
بالعلوم اليت كانت سائدة يف عصره بالرغم من أنه تغافل عن ذكر العلوم السياسية 

لكن ما جيب التنويه به أن العلوم أصبحت  و. على سبيل املثال ال احلصر؛والعلوم الطبية
 .وحدة متكاملة ينفتح بعضها على بعض

على معيار احملمود " رسالة مراتب العلوم" فقد اعتمد يف ) ه456 (أما ابن حزم
 قسم وضع فيه ما أمساه بالعلوم : فقسم الصنف احملمود إىل قسمني؛واملذموم من العلم

حلضارة اإلسالمية إىل العلوم احملتكرة الشرعية واليت ستتحول يف زمن أفول ا
علم وعلم الفقه، وعلم احلديث، و علم القرآن، : هيللمشروعية، وجعلها يف ستة علوم

كما يقول ابن حزم قسم   وهو،أما القسم الثاين. علم األخباروعلم اللغة، والنحو، 
الشعر ولطب، اوالفلسفة، وعلم اللغة، و علم اهليئة، :وضع فيه، مشترك بني سائر األمم

 ، تفاضلياً وليس تقسيماًيبقى تقسيماً تقنياًولكن هذا التقسيم .  وعلم العبارة،واخلطابة
ويف الصنف املذموم وضع ابن . بدليل التداخل واالندماج بني كل هذه العلوم جمتمعة

وإذا كان .  والفضاء والنجوم، والكواكب، والكيمياء، والطلسمات،حزم السحر
 ن الكيمياء والكواكب والفضاء والنجومإ ف،الذوام مذمومني السحر والطلسمات

 وذه التسوية يف الفضل أصبحت الفروع العلمية .فلسوء استخدامها يف عصره
 .متداخلة يف موضوعاا ومستقلة يف مناهجها
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أصناف العلوم " حول  فصالً) ه808 (يف مقدمته املشهورة عقد ابن خلدونو
صنف تستوي فيه سائر :  وقسم فيه العلوم إىل صنفني،" العهدالواقعة يف العمران هلذا

علم املنطق، والعلم الطبيعي ومنه علم الطب :  ويشتمل على أربعة علوم أساسية،األمم
 علم :والفالحة والسحر والطلسمات والكيمياء، والعلم اإلهلي، وعلم التعاليم ومنه

 .العدد وعلم اهلندسة وعلم اهليئة وعلم املوسيقى

 وال جمال فيه ،أما الصنف الثاين فهو صنف نقلي وضعي وأساسه القرآن والسنةو
 علم : ومن فروعه،ع باألصولوالستعمال العقل إال ما حيتاج منه إىل إحلاق الفر

التفسري، وعلم القراءات، وعلوم احلديث، وعلم أصول الفقه، وعلم اخلالفيات، وعلم 
 ويلحق ذه .التصوف، وعلم تفسري الرؤيا وعلم الفقه، وعلم الكالم، وعلم ،اجلدل

 وبوصفها علوم اآللة . واألدب، والبيان، واللغة،العلوم علوم اللسان العريب كالنحو
 اعلم أن العلوم اليت خيوض فيها :الضرورية هلذا الصنف من العلوم، يقول ابن خلدون

بيعي لإلنسان  هي على صنفني صنف ط وتعليماً يف األمصار حتصيالًويداولواالبشر 
 واألول هي العلوم احلكمية . وصنف نقلي يأخذه عمن وضعه،يهتدي إليه بفكره

 وهي اليت ميكن أن يقف عليها اإلنسان بطبيعة فكره ويهتدي مبداركه ،الفلسفية
 نظره وحيثه فقه حىت ي،البشرية إىل موضوعاا ومسائلها وأحناء براهينها ووجوه تعليمها

 النقلية والثاين هي العلوم .فيها من حيث هو إنسان ذو فكر اخلطأعلى الصواب من 
 وال جمال فيها للعقل إال يف ، وهي كلها مستندة إىل اخلرب عن الواضع الشرعي،الوضعية

 3.باألصولإحلاق الفروع من مسائلها 

 وهي من املتقابالت اليت ؛يؤخذ على هذا التصنيف اخللدوين ثنائية العقل والنقلو
 على أا وأصبحت من األشياء اليت نرددها ، يف الوعي اإلسالميفشيئاً ترسخت شيئاً

 من الالمعقول بالرغم من أنه  وكأن املعقول خاٍل.مسلمات ال تقبل النقاش واملراجعة
 وكأن علوم الشرع وما .قائم على جمموعة من املسلمات اليت تفتقد إىل الدليل العقلي

 ،يها بالرغم من أن ما يبدو منها غري معقولحلق ا من علوم نقلية ال حظ للعقل ف

                                                 
 .435، ص1996دار القلم، : ، بريوت11 طاملقدمة،. ابن خلدون، عبدالرمحن بن حممد  3



 108 حممد بن نصر             م2006شتاءم، 2005خريف، 43-42العدد ، احلادية عشرإسالمية املعرفة، السنة   

 عن  اهللا أو حني يكشف،يصبح معقوال حني نكتشف األسس العقلية اليت يقوم عليها
قد يفهم من ذلك أن ابن خلدون أراد أن حيرر العقل اإلسالمي من التيه و .معقوليتها

لوم الشريعة  ولكن ع؛حياول أن خيضع عامل الغيب إىل معايري العقل  وهو،الذي أصابه
 .ليست كلها متعلقة بعامل الغيب املستغلقة على العقل

 ، متيزت هذه التصانيف بتجاوزها للتقابل بني العلوم النظرية والعلوم العمليةوقد
النقد الذي أجنزته   وذلك هو، للتفاضل بني العلوم بوصفه أساساً؛وأيضا ملعيار التجريد

 اجلانب اإلجيايب من هذا .ن األهم من ذلك ولك.الرؤية اإلسالمية على مستوى السلب
األمر الذي جعل إمكان   وهو، للمعرفة كلياً حيث أصبح القرآن والسنة إطاراً؛النقد

 ولكن املشكلة أن التفريق احلزمي بني احملمود واملذموم الذي كان اهلدف .تآلفها ممكناً
 لى للنتائج اليت ترتبت عراًأصاا الفساد نظ  أو، إما فاسدة لذاا؛منه التحذير من علوم

 ، فناهلا الذم،اتسعت دائرته لتشمل كل العلوم الطبيعية مبفهومها القدميو ،االنشغال ا
 وأصبح ،وأصبحت العلوم الشرعية هي الوحيدة املشروعة واختصت بصفة احملمودية

ي عن الذي كان اهلدف منه إبعاد العقل اإلسالم-التفريق اخللدوين بني النقلي والعقلي 
  األولية أعطى تفريقاً تفاضلياً-اجلدل يف قضايا عامل الغيب ومنها االشتغال بالفلسفة

 من أفضل -أصبحت نقلية بالفعلاليت - وأصبحت العلوم النقلية .التساؤلللتسليم عن 
 مبعىن نفسها؛ فتحول القرآن والسنة من إطار عام للمعرفة إىل املعرفة ،العلوم األخرى
ولكن . شرة بالقرآن والسنة والفقه والعقائدا يف العلوم ذات العالقة املباختزال املعرفة

هذه العلوم الشرعية اليت هلا مكانة الشرف األوىل قد بلغت سدرة املنتهى كما يقول 
إن هذه العلوم الشرعية النقلية قد نفقت أسواقها يف هذه امللة مبا ال "...ابن خلدون 
 وهذبت ، فوقهايءشال لناظرين إىل الغاية اليت  وانتهت فيها مدارك ا،مزيد عليه

 4"… فجاءت من وراء الغاية يف احلسن والتنميق،االصطالحات ورتبت الفنون

 أن يفتح اال لالهتمام بعلوم العمران -من وراء ذلك-لعل ابن خلدون أراد و
مبعىن  ؛ ولكن ألنه أكد أمهيتها ومل يؤكد مشروعيتها،اليت هي أساس العلوم اإلنسانية
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يف حني أن اهللا سبحانه أن االهتمام ا مل يرق إىل درجة العلم الذي يبتغى به التعبد، 
 كانت العلوم فإذا . بفهم الكتاب كما أمره بفهم الطبيعة واتمعوتعاىل أمر املؤمن

 ففهم اإلنسان يف عالقته بنفسه ويف ،الشرعية ضرورية لفهم النص واستنباط األحكام
 .رعية يف الواقعشاموعات ضروري لترتيل األحكام ال من األفراد أوعالقته بغريه 
 ما يثري فضوله يف -على سبيل املثال- مل جيد احلافظ بن حجر العسقالين ،ومع ذلك
 وأن ،ال متتاز بغري البالغة والتالعب بالكالم على الطريقة اجلاحظية ": فهي،املقدمة

 وحاول 5". ما ليس حبسنخرفها حىت يرى حسناً غري أن البالغة تزين بز،حماسنها قليلة
الرتعة العقالنية "  أن يعتذر للذين أعرضوا عن مقدمة ابن خلدون بطغيانهمبعض

 وال تضع العلم ،واملصطلحات العربية اإلسالميةالتعابري من  تكاد ختلو ": فهي؛"املتطرفة
لتأصيل العلوم ن أول خطوة إ ولذلك ف6. ذلك العصراملعروف يفيف اإلطار القرآين 

 . وهذا ما سنعود إليه الحقاً،االعتراف بأمهيتها يف خدمة الرسالة اإلسالميةي اإلنسانية ه
 
 النموذج الوضعي املعاصر. 3

 أن العلوم اليت تستحق أن يشد إليها الرحال هي وهكذا استقر يف األذهان تدرجيياً
 أن اهللا أمرنا بالنظر يف  بالرغم من، وزهد الناس يف العلوم األخرى،العلوم الشرعية
 بل إن النظر يف الكتاب ليس له معىن إال إذا كان ؛مرنا بالنظر يف الكونأالكتاب مثلما 

ظل األمر على هذه و.  ومجاعة والنظر يف الكون والطبيعةأساس النظر يف اإلنسان فرداً
جماالت  حىت استيقظ الوعي اإلسالمي على انفجار معريف طال كل  طويالًاحلالة زمناً

 ومل تفلح حماوالت إدماج العلوم احلديثة وبالتحديد العلوم اإلنسانية .املعرفة اإلنسانية
 وتعليم ، تعليم شرعي: وانشطر التعليم إىل نصفني،يف املؤسسات التعليمية التقليدية

 وأصبح التكوين العلمي ، هيمنت الرؤية الوضعية على النظام التعليمي وتدرجيياً.وضعي
 الدارونية  نفسه ركام من املعلومات ال رابط بينها، يتعلم الطالب يف الوقتعبارة عن

                                                 
-364هـ، ص 1379دار ضة مصر،    : حتقيق علي عبدالواحد وايف، القاهرة    املقدمة،  . ابن خلدون، عبدالرمحن    5

365. 
 .1985الدار التونسية للكتب، : ، اخلرطومجوانب فلسفية يف مقدمة ابن خلدون.  إمام، زكريا بشري 6
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 من املعاين املتنافرة اليت تفضي يف النهاية إىل اًخليطوواألحكام الشرعية وتارخيية الدين، 
 الطالب أن مصادر املعرفة يف تعليم ناكيف ميكن. تشويش يف النظر وفوضى يف العمل

 نعلمه أن العلم يقتضي  نفسه ويف الوقت،ة واإلمجاع والقياساإلسالم هي القرآن والسن
 لقد نتج ذلك عن تصور ساذج للعلمانية اليت رأى فيها القطيعة مع التصورات الدينية؟

بعضهم جمرد فصل تقين بني الدين والدولة، ورأى فيها آخرون جمرد جمموعة أفكار 
أا رؤية شاملة للوجود والكون وممارسات حمايدة ال شأن هلا مبسألة التدين، يف حني 

 من هنا تأيت أمهية تأصيل .واإلنسان، دف إىل إعادة صياغة احلياة يف كل مناحيها
االعتقاد يف أمهيتها لفهم اتمع  ذا اتفقنا على أن شرط تأصيلها هوفإ ،العلوم اإلنسانية

 .سانية أصيلةدعنا نتبني كيف ميكن أن ننتج معرفة إنف ؛من أجل ترتيل صحيح لألحكام

 

 7أسس العلوم االجتماعية واإلنسانية املعاصرة :ثانياً

جمموعة  ": عادة ما تعرف بأااإلنسانية اليتلنعد مرة أخرى إىل تعريف العلوم 
الدراسات اليت تستخدم املنهج العلمي يف دراسة مظاهر النشاط املختلفة اليت تصدر عن 

 ،ي تضم جمموعة فروع علم االجتماع وه.جمتمعاً مجاعة أو اإلنسان، فرداً أو
 وبعض فروع دراسة اللغة والتاريخ ، واالقتصاد، وفروع علم النفس،روبولوجياثناألو

ن اإلنسان يف كل مظاهر إ : من هذا التعريف نستطيع أن نقولانطالقاًو 8".املقارن
نسان  فالنظر يف أحوال اإل؛ البتة وهذا ال يثري إشكاالً،موضوع هذه العلوم تشكله هو

 هو)  وعالقته باآلخرين، وعالقته بنفسه،عالقته باهللا( العمودية منها واألفقية ،عامة
 أن  ولكن العلوم اإلنسانية يف مفهومها الوضعي تعين أيضاً.جوهر الرسالة اإلسالمية

يف ذلك بوصفه هو أيضا " للوحي" فال دخل ،مصدر املعرفة باإلنسان اإلنسان هو

                                                 
لوم اإلنسانية و العلوم االجتماعية ليس جوهريا باعتبار أن األوىل تغطي دراسة اإلنسان             الشك أن الفرق بني الع      7

. يف كل متظهراته الفردية واجلماعية والنفسية واملادية، يف حني تركز الثانية على نشاطه وعالقاته االجتماعيـة               
اليت جتعل من اإلنسان مصـدراً      ويف البحث نتناول األسس النظرية اليت تقوم عليها فنستخدمها بوصفها العلوم            

 .وموضوعاً للمعرفة
 .3ص، 1982مكتب لبنان، : بريوتمعجم مصطلحات العلوم االجتماعية، .  بدوي، أمحد زكي 8
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 وبالرغم من اعتراف املفكرين .هناك مصدر علوي للمعرفةظاهرة اجتماعية، فليس 
 فإم ، لتغييب األبعاد الروحية فيهالوضعيني أنفسهم بفشل اإلنسان يف معرفة ذاته نظراً

 من املصادر املساعدة على ال يريدون أن يبحثوا يف احتمال أن يكون الدين مصدراً
 إعدادها حول املشكالت  يتماليت ويف كل الدراسات .معرفة النفس اإلنسانية

 يتم استبعاد كل احللول ،االجتماعية املتفاقمة يف جمتمعات الوفرة ويف جمتمعات احلاجة
قد يكون هذا األمر مفهوما يف و. اليت من املمكن أن حتيل إىل الدين بشكل أو بآخر

ىن  أما اآلن وقد احن.زمن التغول العقلي واعتداد اإلنسان بنفسه إىل درجة جنون العظمة
نه من الغرور القاتل أن تظل هذه العلوم إ ف،العقل كلية أمام طغيان الغريزة البهيمية

 شكل من التعصب الديين يف إىل الذي حتول يف بعض متظهراته ،رهينة التصور الوضعي
ال ميكن للنظرية االجتماعية أن تستعيد  ":الفضل وكما تقول مىن أبو. أبغض أشكاله

 قابعة يف عقر دارها، أي من داخل التيارات السائدة يف البحث عافيتها من باطنها وهي
ناء جذرية ب األمر يتطلب إعادة إنالعلمي وهي رهينة املنظومة املعرفية الوضعية، بل 

، يف جوف متجاوز لقالع مرفوعة وحواجز "اخلارج"جيب البحث عن عناصرها يف 
لنظر يف مقوالت استقاللية  البناء هذه من معاودة اإعادةمنصوبة، مهما اقتضى أمر 

  9".حقل واستيفاء واستكفاء التقاليد العلمية وعصمة حدودها

 ألن ذلك يعين أن هذه العلوم الوضعية ،يف احلقيقة ليس املطلوب استعادة العافية
 هو السبيل الوحيد  إعادة البناءوإمنا ، مث أصاا الوهن،قد كانت يف أصلها معافاة

 ومتثل ،، صاحبها يف نشأا وتطورهاطأ كان وال يزال هيكلياًفاخلالستعادة عافيتها، 
 طريق ؛"الطريق امللكي" وسلوك ما كان يعترب زمن انطالقها ، للدينإقصائهااخلطأ يف 

العلم الذي اختذته هذه العلوم ملجأ بعد أن اوى الطريق الفلسفي القائم على التأمل 
  أو،وم دون نقد جذري ملنطلقاا الفلسفيةوبالتايل ال ميكن تأصيل هذه العل. والتجريد

 . معرفة إنسانية تقوم على أسس مغايرةإنتاجباألحرى دون 

                                                 
ربيـع اآلخـر    (6، ع 2، سإسالمية املعرفة، "حنو طرح جديد: النظرية االجتماعية املعاصرة. " أبو الفضل، مىن   9

 .81، ص)م1996سبتمرب/ ه1417
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ميكن التوقف عند أربعة مبادئ  اإلنسانية الوضعيةاالجتماعية وأسس العلوم ولبيان 
نفي وهي :  نالحظ أثرها يف كل املراحل العلمية،أساسية تعترب قوام هذه العلوم

الشيء ثابت والبقاء لألقوى، ومركزية اإلنسان الوجودية، وللمعرفة، األساس العلوي 
 . القانون الوحيد الثابت والتغري هو

 

 نفي األساس العلوي للمعرفة. 1

 شكلت ؛ أنظمة معرفيةة أن اإلنسانية عرفت ثالثالوضعييرى مؤرخو الفكر 
دين عماد  وكان ال؛األسطورة والسحر مصدرين أساسني للمعرفة يف النظام األول

 وهذا يعين االستبعاد . وحل العلم حمل الدين يف النظام الثالث؛املعرفة يف النظام الثاين
 فال تسليم لغري سلطان العقل ؛ وجعل املرجعية العلمية مرجعية وضعية،الكلي للوحي

كان  و. حلرية اإلنسان وفعاليته حيث اعترب التسليم لغريه حتديداً،يف جمال النظر والعمل
 ومل يسلم .التحقيب الفكري ترمجة ملبدأ التطور البيولوجي على املستوى الفكريهذا 

 حيث شاع بينهم تعليل كون ؛من هذا التصور التطوري حىت املفكرون املوحدون
ن العقل اإلنساين قد بلغ مرحلة إ :مالرسالة اإلسالمية خامتة الرساالت كلها بقوهل

 عن  فجعله ممتنعاً،د تعهد حبفظ الدين ونسوا أن اهللا سبحانه ق.النضج والكمال
 ألن كل حماوالت التحريف هلذا ؛ فال فرق يف اإلسالم بني الدين وتارخيه؛التحريف

 لذلك كان النيب ؛ وهلذا كان دين اإلسالم دين البشرية مجعاء؛الدين قد باءت بالفشل
 وكانت الرسالة اإلسالمية خامتة الرساالت؛خامت األنبياء والرسل . 

 يكون أال عن الدين املصدر الوحيد للمعرفة جيب بديالن اعتبار العقل املنفك ولك
 ، باملادة والغريزة حمكوماًأداتياً  عقالًأصبح حيث ؛ عن املآل الذي آل إليهحجاباً

يوشك أن جيعل البهيمية شريعة إنسانية تدعي التحكم يف كل شيء، يف اإلنسان 
 ،ا بعد احلداثة حدود هذا العقل وغرورهلقد بينت فلسفة مو. والطبيعة والوجود

 ولكن بالرغم من هذا النقد والكشف واالعتراف .وكشفت عن عبوديته املقنعة للمادة
 مل تستطع فلسفة ما بعد احلداثة أن تتحرر من ،ذه احلالة اليت أصبح عليها العقل
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صيل هذه من هنا تكون اخلطوة األوىل يف تأو. املقوالت اليت أطرت التفكري الوضعي
 وتأطري فعل ،العلوم حترير منهجية النظر فيها من هذا التمرد الواعي على الوحي

 .مببادئ الوحي، فلسفة وغاية -أساس التكليف يف الشريعة الذي هو-العقل

أن العقل الذي ينظر يف املشكالت االجتماعية يف إطار الدين وتوجيهه يف الشك 
أن يف  وال ضري بعد ذلك ، عالجه هلاغري فرضياته لفهم هذه املشكالت وطرقيس

يستعمل ما يراه مناسبا من األدوات املستحدثة املستخدمة يف كل حقل من حقول 
جيب إظهار عالقة  ": وكما يقول املرحوم الفاروقي،املعرفة يف جماالت العلوم اإلنسانية

لة ا، احلقيقة موضع الدراسة مع ذلك الوجه أو تلك الناحية من النمط اإلهلي املتص
ن حتليل إ ألن النمط اإلهلي يعد املعيار الذي جيب أن تعمل احلقيقة على إحالله، فونظراً

 10". أن يغفل ما جيب أن تكون عليه األشياءالواقع ال جيوز أبداً

 

 مركزية اإلنسان الوجودية. 2

 ، للسيطرة على الطبيعة فسعى متجرباً،أدت القطيعة مع الدين إىل تأليه اإلنسان
تقل من موقع اإلنسان اخلليفة إىل موقع اإلنسان السيد الذي جعل من نفسه مركز وان

 وهكذا ؛ حقيقة إال إذا رضي بأن يكون عبدا هللا ونسي أنه ال يكون سيداً،الكون
 يف  وبعكس ذلك تكون حريته املطلقة سبباً،تتحقق حرية اإلنسان يف إطار عبوديته هللا

 إذا كان :تأسس على قاعدة منطقية مفادها واألمر ي.استعباده من طرف غريزته
 ولكن يف حريته احملدودة ،اإلنسان حمدود العلم فمن الطبيعي أن يكون حمدود احلرية

 .ولية وأمانة االستخالفؤقمة حتقق ذاته وبناء شخصيته يف إطار من املس

عديد من من هنا تبدو األمهية البالغة لنقد تلك املقولة الديكارتية اليت عرب عنها يف ال
 طبيعة ومالكاًلل اًأريد أن أجعل اإلنسان سيد: " وخاصة يف كتاب التأمالت،كتاباته
 جتسدت خاصة يف أسطورة ، وجتد هذه املقولة جذورها يف الثقافة اإلغريقية."هلا

                                                 
، 1995الـدار العامليـة للكتـاب،       :  الرياض صياغة العلوم االجتماعية صياغة إسالمية،    . الفاروقي، إمساعيل   10

 .29-28ص
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يف  وال شك .سيزيف الذي أصر على معاندة الطبيعة يف حركة مليئة بالتحدي والعبث
 وبني ،ا وفق قانوا الداخليهأن الفرق شاسع بني معرفة القوانني الطبيعية والتكيف مع

  حىت يتحكم فيه وفقاًيء،السعي إىل تغيريها وفق منوذج إنساين يريد أن يغري كل ش
 . من حولهيء نفسه ودمر كل ش اإلنسان فكانت النتيجة أن دمر. الغريزةإلمالءات

 على  حبجم الكارثة ازداد إصراراًسان كلما ازداد وعياًولكن األغرب من ذلك أن اإلن
 وليس معىن . وحضارةى ذلك تقدماً ومس،أخذته العزة باإلمثو يف غيه، املضي قدماً

ذلك أننا ننسف جبرة قلم ما حققته اإلنسانية من إجنازات ضخمة ترمجت معرفتها 
الغايات منحرفة فكل  ولكن إذا كانت املنطلقات فاسدة و،العميقة بقوانني الطبيعة

 ضرورة االنتباه إىل أن ن ع فضالً،األشياء اجلميلة تؤدي إىل االنقالب على ذاا
الصورة اليت حنملها عن احلضارة املعاصرة صورة خمادعة ألا ال تعكس الواقع يف كل 

 االحنطاط الذيجوانبه، فكل مظاهر العظمة يقابلها من اجلانب اآلخر حجم مماثل من 
 وذلك ما كان ،ه اإلنسان إىل جمرد وقود ملظاهر العظمة املاثلة أمام عني املشاهدحتول في

كانت رسالتها الكشف عن احلقيقة وليس   العلوم اإلنسانية لوعنهجيب أن تكشف 
متكني األقوياء من إحكام قبضتهم على الضعفاء بدعوى أن ذلك ليس انعكاساً لقانون 

 .الصراع الذي ال يرحم

 

 البقاء لألقوىالصراع و. 3

من املنطلقات املدمرة اليت قامت على أساسها العلوم اإلنسانية مقولة الصراع اليت 
 ،حكمت عالقات اإلنسان العمودية واألفقية، صراع مع اآلهلة، مع الطبيعة، مع اآلخر

 فالصراع ال يؤدي إال إىل التصادم الدائم من أجل . يف الوجوديءومع كل ش
قد يتبادر إىل الذهن أن معىن الصراع يتضمنه مفهوم و. سيطرةاإلخضاع واهليمنة وال

 ﴿فَهزموهم ِبِإذِْن اللِّه :التدافع القرآين الذي ورد يف سوريت البقرة واحلج، قال تعاىل
لِّه الناس وقَتلَ داود جالُوت وآتاه اللّه الْملْك والِْحكْمةَ وعلَّمه ِمما يشاء ولَوالَ دفْع ال

﴾ الَِمنيلَى الْعٍل عذُو فَض اللّه لَـِكنو ضِت اَألردٍض لَّفَسعِبب مهضع251: البقرة (ب( ،
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 الَِّذين أُخِرجوا ِمن ِدياِرِهم ِبغيِر حق ِإلَّا أَن يقُولُوا ربنا اللَّه ولَولَا دفْع  ﴿:وقال تعاىل
س بعضهم ِببعٍض لَّهدمت صواِمع وِبيع وصلَوات ومساِجد يذْكَر ِفيها اسم اللَِّه اللَِّه النا

ِزيزع لَقَِوي ِإنَّ اللَّه هرنصن يم نَّ اللَّهرنصلَيا ومعىن الدفع يف و). 40: احلج (﴾كَِثري
 مبعىن الصراع وكما تقول مىن أبو من األحوال  حالالقرآن ال ميكن أن يفسر بأي

 فمن الناحية اللغوية، حتتمل هذه. واستعماالا القرآنية" دفع"لنأخذ لفظة  ":الفضل
، رد األذى، جتنب لألمام أخذ املبادرة، تسديد الدين، التحريك :مثل  عدة معاناللفظة

ل يف ثاللفظة مت فهذه .أمر ما، رد اهلجوم، الدفاع، درء اخلطر، التقدم، الوفاء بالدين
 يشتمل على طائفة كبرية من املعاين اليت ال ميكن أن يترجم أي  كلياًاحلقيقة مفهوماً

 11". مع معىن الصراع والرتاع يف النمط الثقايف الغريبمنها ترمجة جتعله مطابقاً

 للباحث املسلم يف مقابل مفهوم إن املفهوم الذي جيب أن يكون موجها ودليالً
وردت فقد .  سواء على مستوى الطبيعة أو اتمع،م التسخري اإلهليالصراع هو مفهو

أَهم يقِْسمونَ رحمةَ ربك نحن  ﴿:كلمة التسخري يف القرآن الكرمي مبعىن التكامل
ٍت ِليتِخذَ قَسمنا بينهم مِعيشتهم ِفي الْحياِة الدنيا ورفَعنا بعضهم فَوق بعٍض درجا

 وجاءت )32:الزخرف (﴾بعضهم بعضا سخِريا ورحمت ربك خير مما يجمعونَ
 فتكون له ،مبعىن أن اهللا خلق الطبيعة لتكون اإلطار احليوي ملهمة اإلنسان االستخالفية

 اللَّه سخر لَكُم ما ِفي  ﴿أَلَم تروا أَنَّ: يقول تعاىل،عونا على أداء رسالته يف الدنيا
السماواِت وما ِفي الْأَرِض وأَسبغَ علَيكُم ِنعمه ظَاِهرةً وباِطنةً وِمن الناِس من يجاِدلُ ِفي 

قال ابن عاشور يف التحرير ) 20:لقمان (﴾.اللَِّه ِبغيِر ِعلٍْم وال هدى وال ِكتاٍب مِنٍري
 بعد أن استعرض مذاهب املفسرين يف معىن السخرة من الناحية االجتماعية والتنوير

 وهو اختيار من وجوه ؛ لتحمله للمعنيني،يف اآلية دون غريه" سخرياً" لفظ أثار"
 فإن ، فيجوز أن يكون املعىن ليستعمل بعضهم لبعض يف شؤون حيام،اإلعجاز

، وعليه فسر الزخمشري وابن ضاً إعانة بعضه بعإىلاإلنسان مدين بطبعه، أي حمتاج 
 لفعل الم التعليل تعليالً" ليتخذ"عطية وقاله السدي وقتاده والضحاك وابن زيد، فالم 

                                                 
 .92مصدر سابق، ص ،النظرية االجتماعية املعاصرةأبو الفضل، مىن،   11
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أي قسمنا بينهم معيشتهم، أي أسباب معيشتهم ليستعني بعضهم ببعض " قسمنا"
 12، فتتكون من ذلك القبائل واألمم،فيتعارفوا ويتجمعوا ألجل حاجة بعضهم لبعض

يقتضي التعارف االعتراف باآلخر والعيش معه و .املعىن العميق للتعارف وذلك هو
 وليس ، الذي من املفروض أن يضمن حقوق اجلميع،على أساس مبدأ التعايش السلمي

 ما خيتزل الصراع يف  وكثرياً.مبدأ الصراع الذي جيعل السيطرة على اآلخر شرط بقائه
نة املباشرة وغري املباشرة لضحايا هذا  املعايإىلاجلانب العسكري، ولعل ذلك يعود 

 ولكن مبدأ الصراع يتحكم يف كل ااالت بل إن عدد ضحايا ،النوع من الصراع
 يفوق بكثري عدد ضحايا الصراع على املستوى الصراع على املستوى االقتصادي مثالً

  أن ذلكهم بل يعتقد بعض، ألم ميوتون ببطء وال يشدون األنظار إليهم،العسكري
ن ذلك أمر إ ف،قدرهم وليس من املمكن أن يعيش البشر كلهم يف سعادة دنيوية

  الباحثنيىإذاً علبد  الو. مستحيل ال طائل من وراء البحث عن حتققه يف الواقع
فر فيه احلد األدىن من ضرورات ا أن يبينوا أن العيش يف عامل يتواإلنسانياتاملسلمني يف 

 هذا الوجه البشع للحضارة املعاصرة الذي شفوايكبد أن   وال،احلياة أمر ممكن
 .طمسته أيديولوجية العوملة بوسائلها اإلعالمية املتفوقة

 

 قانون التغري الدائم. 4

ن كل جمتمع له أخالقه وأعرافه اخلاصة قد يبدو يف ظاهره على قدر من أالقول بف
 - هو قائم بذااكان مم  يف النفس أولياًبما كان ج باعتبار أن الثابت هو-الوجاهة 

 دون ، على الفعل اإلنساين يف كل أبعادهيولكن أن تتحول النسبية إىل قانون يسر
 يؤدي إىل حالة من السيولة اليت تسحب وراءها كل ، فإن هذاقانون النسبية نفسها

 حيث بدأ ، كل شيء يف تغري مستمر ويف حتول من حالة إىل أخرىأن بدعوى ،القيم
 مث ، مث زراعياً، مث أصبح رعوياً،جيا بدائياًوبولورثن تصور علماء األاتمع اإلنساين يف

 ويبدو . وال ندري على أية هيئة سيكون بعدها، مث ما بعد الصناعي، مث صناعياً،جتارياً

                                                 
 .202-201، ص1972، 12دار سحنون، مج: تونستفسري التحرير والتنوير، . ابن عاشور، حممد الطاهر 12 
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 بني الوسائل املادية وكل ما ييسر من سبل املعاش حيث اخلربة هنا اخللط واضحاً
 وبني قيم أخالقية ستظل ثابتة ثبوت ، مطرد التقدماإلنسانية فيه متراكمة وحيكمها نظام

اجلوهر اإلنساين، ولكن املهم بالنسبة هلؤالء التأكيد على أن كل حقبة هلا منطها الثقايف 
كل األنظمة األخالقية أنظمة تارخيية و فليس هناك قيم ومعايري أخالقية ثابتة، ،املتميز

بداهلا كلما تبني أا مل تعد قادرة  وميكن است،حتمل بصمات اتمع الذي نشأت فيه
 .على االستجابة لتحديات الواقع

 ظلت البشرية تعتقد أن مؤسسة الزواج مؤسسة قائمة على ،فعلى سبيل املثال
 مث تبني هلا أن هذه املؤسسة االجتماعية مل تعد متوافقة مع األعراف ،أسس ثابتة

تقليدية بني الرجل واملرأة إىل عالقة االجتماعية املتجددة، فلم ال تتحول هذه العالقة ال
حرة؟ مث تبني بعد ذلك أن هذه العالقة احلرة بني الرجل واملرأة هي بدورها نتاج 

ن نظام احملارم أيضا إ فلم ال تصبح عالقة مثلية؟ وسيأيت من يقول ،تارخيي ملرحلة معينة
 ،دة تلو األخرى الواح،نظام تقليدي فلم ال نتخلص منه؟ وهكذا تتهاوى ركائز اتمع

 إا ! ويتساوى فيها كل شيء،ويتحول اتمع إىل كتلة ملساء متدحرجة ال قرار هلا
وإذا كان املشروع  ": املسريي حيث يقولبعبد الوهاحبق املتتالية اليت حتدث عنها 

، فقد خرجت ما بعد احلداثة بوجهها "سبينوزاإ"التحديثي قد خرج من حتت عباءة 
 وأعلن أن ،مث جاء دريدا الذي وصل بالسيولة إىل منتهاها. ةاءة نيتشالقبيح من حتت عب

يفرض عليها أي  العامل ال مركز له وال معىن، وأنه سيولة ال ميكن ألحد أن يصوغها أو
وال ) سبينوزاإعلى طريقة (شكل، وإننا حينما ننظر ال نرى قانون الطبيعة اهلندسي 

 وهذا هو) أبوريا( نرى اهلوة وإمنا) ةريقة نيتشعلى ط(الغاية اليت حتكمها إرادة البطل 
عامل تتساوى فيه مادونا ومايكل جاكسون ووليام " (مايكل جاكسون"و" مادونا"عامل 

 13".، عامل عبارة عن موجات متتالية بال معىن، عامل علماين صلب متاماً)شكسبري
 وجيب أن ،جهة هلامقولة التغري من املقوالت املؤسسة للعلوم اإلنسانية املعاصرة املو
ال ميكن احلديث و. خيضعها الباحثون املسلمون ملعايري قاعدة التطور والثبات اإلسالمية

                                                 
ربيـع األول   /م1997يوليه (2، ع جملة التجديد ،  "احللولية والتوحيد والعلمنة الشاملة   . "املسريي، عبد الوهاب    13

 ).ه1418
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عن معرفة مؤصلة إذا مل تراجع هذه املقوالت املؤسسة لعلوم اإلنسان املعاصرة، فإذا 
 جديد من التفكري سيظهر ن نوعاًإجنحنا يف تغيري األسس اليت يقوم عليها التفكري ف

 وال حاجة لنا يف إهدار جهودنا يف عملية أسلمة علوم قامت على أسس مل تراع ،عهبطب
 ، بل من الضروري الرد عليها، هذا ال يعين عدم االهتمام ا، وطبعاً.إال اجلانب املادي

 .ن يكون الرد مبقارنتها بدراسات اجتماعية خمتلفة املنطلقاتأولكن هذه املرة جيب 

 

 االجتماعية أم إنتاجها؟أسلمة العلوم : ثالثاً

لف عدد من الكتب  فقد أُ؛ ليست جديدة،أسلمتها  أو،الدعوة إىل تأصيل املعرفة
 اً ولكن بالرغم من أن عدد.ظم عدد من امللتقيات العلمية حول أمهيتها ون،والدراسات
 إال أن اإلنتاج املعريف يف ، يشتركون يف القناعة ا، ويف جماالت عدة،من املفكرين

 ،عتقد أن األمر ال يعود إىل الفكرة يف حد ذااأ و، هذا التصور ال يكاد يذكرضوء
 فاملطلوب ليس أسلمة املعارف اإلنسانية ،ولكن يعود إىل املنهجية املتبعة يف ذلك

 فهذا ال يتجاوز اجلانب ، من خالل نقدها يف ضوء التصورات اإلسالمية،املوجودة
 يف إطار  وبشكل أكثر عمقاً وهذا ما يتم أيضاً،ها وذلك بإظهار عيوا ونواقص،السليب

 ولكن املطلوب هو إجناز دراسات يف اال اإلنساين تكون خمتلفة يف ،الوضعية نفسها
  سيقول القارئ عدنا ما السبيل إىل ذلك؟ف. منطلقاا ويف صياغاا العلمية ويف غاياا

 وما شابه ذلك من مرة أخرى إىل احلديث عن املطلوب، وما جيب أن يكون،
األحاديث املكررة، أمل نشبع كالما عن ضرورة اإلصالح الذي مل نتفق على ترتيب 
أولياته؛ فمرة نقدم السياسي عن االقتصادي، ومرة نقول إن أساس اإلصالح هو 
االقتصاد، ومرة نقول ال ميكن إصالح أمر من أمور املسلمني ما مل يتم إصالح الفكر 

وحنن نتفهم حرص القارئ وهلفه إىل رؤية . ال مل تصدقها األعمالوالثقافة؛ وهكذا أقو
 .نتائج ملموسة تشهد عن تغري فعلي يف واقع املسلمني

وبغض النظر عن االختالف يف اإلجابة عن السؤال من أين نبدأ؛ وإن كنت أعتقد 
 أن أن عملية اإلصالح ال تقبل التجزؤ ألا بطبعها عملية مشولية متداخلة األبعاد، إال
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هناك شروطاً موضوعية إذا مل تتوافر يف وقتها الضروري فان أي نوع من اإلصالح 
سيؤدي إىل نتائج معكوسة، فلو أمعنا النظر مثالً يف مسألة اإلصالح الفكري؛ 
وبالتحديد مسألة إنتاج معرفة إنسانية تقوم على أساس التوحيد، لتبني لنا أن هناك على 

وافر جمتمعة يتعذر إحراز تقدم يف هذا اال، وتتمثل هذه األقل ثالثة شروط إذا مل تت
وليس هناك اختالف على أمهية التفكري يف إجياد . الشروط يف القضية، واملنهج، واملفكر

إطار أو نسق خمتلف للمعرفة؛ فالقضية، بغض النظر عن العنوان الذي حتمله، أسلمة أم 
واملوضوعية، فال إشكال إذا يف هذا الشرط تأصيل، أم إنتاج، قضية هلا مربراا الذاتية 

أما املنهج، فإنه مازال يعاين من . على األقل يف اجلماعة العلمية املهتمة ذا املشروع
جتاذبات متناقضة االجتاه، وإن كانت ترمي إىل الغاية نفسها، فهناك من يرى ضرورة 

ا مباشرة يف قلب االنطالق من نقد الفكر الغريب املعاصر، باعتبار أن ذلك سيضعن
إشكاليات الفكر اإلنساين املعاصر، ولكن هناك اعتراض وجيه يتمثل يف القول بأن 
الدخول يف معركة فكرية دون امتالك املعايري الفلسفية اإلسالمية للنظر والتفكري، 

تتم يف اإلطار الوضعي دون توقف؛ بل  سيجعلنا جمرد نقلة لنتائج عملية النقد اليت
 تتحول األسلمة إىل جمرد إضفاء شيء من الشرعية على املقوالت خيشى بعضهم أن

الغربية، ولذلك يفضلون احلديث عن التأصيل من خالل إعادة قراءة للتراث اإلسالمي، 
وتكوين جهاز مفاهيمي إسالمي يكون منطلقا لنقد جذري للفكر الغريب؛ ولكن 

وميكن لكل زاعم أن . التراث كم من املعارف اليت يصعب الكشف عن إطارها الناظم
وبدل أن . جيد سندا ملا يدعيه صواباً، وبذلك يتحول التراث مرجعا لتيارات متناقضة

نفهم التراث من أجل تكوين منوذج معريف، جند أنفسا أمام أشكال عدة من توظيف 
وستبقى مشكلة املنهج حمل نظر وتناظر قد يفضيا . التراث؛ توظيفاً أيديولوجياً صارخاً

وزها، ولكن االختالف يف هذه املسألة من شأنه أن يشتت جهود املشتغلني يف إىل جتا
. هذا اال، وقد يؤدي إىل تعطيلها إذا استمر بعضهم يف ادعاء الوصاية على التراث

ويف تقديرنا ال سبيل إىل جتاوزها إال بالعودة إىل النص القرآين واستكشاف معانيه 
يلة مساعدة وليس مفتاحا للفهم، وأميا عقل بشكل مباشر، فيتحول التراث إىل وس

جعل من قراءة ما للنص بديالً عن النص األصلي فقد حكم على نفسه بالعطالة 
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والشرط الثالث هو املفكر نفسه، وتعترب حالته الراهنة العائق األكرب واألكثر . الذهنية
يفة أو خلف لقد توارى خلف الوظ. تعقيداً يف تطوير الواقع اإلسالمي نظراً وعمالً

املؤسسة اليت ينتمي إليها، وفقد بذلك استقالله الفكري وفعاليته االجتماعية وحسه 
ويصعب . النقدي، واستهلكت طاقته الذهنية يف محاية ذاته والتحوط ملتقلبات الزمان

على هذا النوع من املثقفني ابتكار مناذج تفسريية وامتحان قدرا التفسريية يف فهم 
 .عيش فيهالواقع الذي ي

وإذا أضفنا إىل انعدام توافر هذه الشروط جمتمعة غياب الشروط املوضوعية اليت 
تساعد على تنمية التفكري؛ حيث إن الفكر ال يتطور إال يف إطار مشروع سياسي 

 ذلك مع استقاللية املفكر الذهنية؛ ولكن ذلك من الشروط ضطموح وال يتناق
، ويكفي أن ننظر يف تاريخ األفكار لندرك أن املوضوعية املساعدة اليت جيب توافرها

 استطاعت أن تفرض نفسها فترة من -على سبيل املثال-مدارس علم االجتماع 
. الزمن، وقد متكنت من ذلك ألا نشأت وتطورت يف ظل املشاريع السياسية الكربى
 وعندما تكتمل الفكرة وتنضج تصبح ملكاً للجميع، ويقدمها أصحاا وكأا إبداع

أردنا من خالل ذلك القول إن وضوح مشروع ما ال يكفي إلجنازه؛ . فكري حمض
ميلك كل -بالرغم من حتفظنا على هذه التسمية -فليس ألن مشروع أسلمة املعرفة 

مربراته املشروعة؛ فمعىن ذلك أنه أصبح قابال لإلجناز، وذلك ألن الوضوح النظري، 
ومن هنا، فإنه من .  مل تتوافر أسباب التعينأعين توافر الضرورة العلمية، ال يكفي إذا

الضروري إعادة النظر والتفكري جمددا يف العوائق، وكيف ميكن إزالتها، ويف أسباب 
وأيضا دعوة املتسرعني أن يتريثوا،  البلوغ باملشروع إىل غايته، وكيف ميكن تطويرها؟

ي الشامل، واملشروع فاإلنتاج الفكري عملية معقدة، وفضاؤها احليوي املشروع التنمو
التنموي الشامل حيتاج إىل إرادة سياسية حرة ذات أفق استراتيجي، وهذا ما ال يسمح 
به ألن الذين حيتكرون املعرفة وحيتكرون املال، يعملون بكل تفان ليظل العامل على 
حاله منقسما إىل قسمني؛ قسم ينتج وقسم يستهلك، ولذلك جيب أال منل من التفكري 

 ضتنا اليت تأخرت كثرياً، ونتخلص من وهم النظر وزخرف القول، ومن يف أسباب
 .وهم ما حنسبه فعال وهو مل يتعد مستوى ردة الفعل ألنه مل ينب على النظر
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ويف هذا اإلطار تأيت هذه احملاولة لتبني أن هناك جهداً نظرياً جيب أن يبذل من 
الوضعية، وهناك أيضاً جهداً جيب أن أجل حترير العلوم اإلنسانية من مقدماا الفلسفية 

يبذل من أجل حترير ما أطلق عليه العلوم الشرعية من تصورات تقليدية تأسست على 
متقابالت مل جند هلا سنداً شرعياً، مثل التفريق بني املعامالت والعبادات، وبني العلوم 

حد فيه البعد املدنية والعلوم الدينية؛ لنصل إىل مضمون جديد للعلوم اإلسالمية يتو
. الشهودي والبعد الغييب، وذلك هو السبيل الوحيد لفهم اإلنسان يف أبعاده املختلفة

ويكفي أن نتأمل يف اخلطاب القرآين لنالحظ هذا التناغم املستمر بني العمراين 
والروحي وبني النفسي واالجتماعي يف اآلية الواحدة، وقد أصبح اآلن من املألوف أن 

مة العلوم اإلنسانية املعاصرة يف تناوهلا املتشيئ لإلنسان، ومن هنا نسمع من يشخص أز
  .تأيت ضرورة التفكري يف تصنيف جديد للعلوم اإلسالمية يكون حموره فكرة التوحيد

أشرنا إىل األسس النظرية اليت جيب أن تقوم عليها العلوم اإلنسانية يف التصور 
إلبستمولوجية اليت يصعب دوا أن اإلسالمي، وهو ما يشكل يف تصورنا األرضية ا

كيف ننتج علوماً إنسانية إسالمية؟ يبدأ بإجناز : ننتج علوماً إنسانية، فاإلجابة عن سؤال
وجيب التذكري فقط أن العلوم اإلنسانية .  الذي تأخر ظهوره14يهذا العمل الفلسف

سيس الوضعية مل تظهر يف شكل ختصصات دقيقة إال بعد ما انتهى الفالسفة من تأ
الفضاء النظري الذي ستتحرك فيه، وألن هذا الفضاء النظري مازال ميثل اإلطار اجلامع 

وهذه األرضية الفلسفية اجلامعة . لكل املعارف الوضعية مل تظهر احلاجة لفلسفة جديدة
وقد انتهينا إىل هذه . هي اخلطوة األوىل اليت جيب أن تشغل املهتمني بأسلمة املعرفة

فقد شاءت األقدار أن . يشة جتربة فريدة من نوعها وثقيلة النتائج يف آنالقناعة بعد معا
أشارك يف حلقة علمية مجعت بني أساتذة جامعيني من خمتلف التخصصات؛ اإلنسانية 
بأنواعها، والشرعية بأنواعها، وكنا نأمل أن ينتج عن هذا احلوار العلمي الذي استمر 

 Integration ofفلسفة الدمج املعريف قرابة السنة ما يساعد على توضيح معامل 

knowledge  . ولكن احلوار كان يصل يف كل مرة إىل طريق مسدود ألن املنطلقات
                                                 

وأطلق عليه املفكر السوداين أبـو القاسـم        " النموذج املعريف التوحيدي  "أطلقت عليه الدكتورة مىن أبو الفضل         14
 ".ادئ الفلسفيةالضابط املعريف أو املب"احلاج محد رمحه اهللا 
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كانت خمتلفة، وكل من الفريقني يسعى إىل كسب الشرعية على حساب اآلخر، 
فكانت النتيجة توقف احلوار يف انتظار أن حيقق كل فريق التأصيل املطلوب يف جماله، 

يف أن مثل هذا احلل يعكس حالة من االنفصام املعريف نتجت عن تصور معني والشك 
لترتيب العلوم، ألن هذا من شأنه أن يؤسس ملا مساه بعضهم التأصيل الذايت لكل فرع 

وال ننسى . من فروع املعرفة، ولن يؤدي هذا يف تقديرنا إال إىل نوع من الفتور العلمي
مقتنعة بضرورة التأصيل، فما سيكون عليه األمر أننا بصدد احلديث عن مجاعة علمية 

كيف ميكن إذا جتاوز هذه . لو مت توسيع الدائرة لتشمل غري املقتنعني بالفكرة
االزدواجية من الناحية العملية؟ وبلغة أخرى؛ كيف ميكن إجياد املفكر املتشبع ذه 

مئن كل االطمئنان أن املبادئ اإلسالمية، املبدع يف جماله اإلنساين أو الطبيعي، وهو مط
 علمه يف جماله عبادة وأنه ال يقل شرفاً عن أي علم آخر من علوم النص الشرعي؟

حيث الشكل، فإن املطلوب هو أن يصبح ما يطلق عليه اليوم العلوم الدينية ومن 
معرفة أساسية لكل طالب العلم يف كل فروعه، وذلك بعد أن تبسط وختتزل يف 

يتلقى كل طالب علم يف املستوى اجلامعي الزاد الضروري من معانيها األساسية، حبيث 
العلوم الشرعية، ونكتفي بعدد حمدود من الطلبة الراغبني يف االختصاص يف فقه التدين، 
. وال أقول يف فقه الدين؛ فالعلوم كلها دف إىل التفقه يف الدين، كل يف حدود جماله

ختصني فيما هو معلوم من الدين ولسنا يف حاجة إىل هذه األفواج من الطلبة امل
بالضرورة، فأبناء املسلمني الذين تلقوا تعليمهم االبتدائي والثانوي سوف لن يكتشفوا 

لقد كنت دائم التساؤل عن احلكمة من أن اهللا سبحانه . احلالل واحلرام يف اجلامعة
ة، وأمرنا وتعاىل فصل لنا يف األحكام الدينية واكتفى بتوجيهات عامة يف أحكام الطبيع

بالسري يف األرض والنظر يف آيات الكون؟ أليس معىن ذلك أن نتلقى أحكامه املفصلة 
 ونعمل فيهما عبالقبول والتطبيق قدر اإلمكان، ونتدبر يف نواميس الطبيعة وقوانني اتم

العقل اكتشافاً وتأمالً، وال در جهدنا يف حتصيل ما هو بني ومفصل؟ أال يكون من 
استقالة العقل اإلسالمي وعطالة األمة احلضارية، التعلق بالبحث يف أمور بني أسباب 

كفانا اهللا جهد البحث فيها، والعزوف عن فك ما استغلق من أسرار الطبيعة وأسرار 
اإلنسان واتمع، حىت أصبحنا يف ذلك عالة على اآلخرين؟ فاملبادئ اإلسالمية ال تؤيت 



 123 حبوث ودراسات                                                         واالجتماعية اإلنسانية العلوم تأصيل

 يتأسس عليها كل فرع من فروع العلم واملعرفة،  إذا كانت قواعدإالمثارها وأكلها 
وستظل هذه العلوم بعيدة عن التأثري يف حقول املعرفة إذا . وحتدد غاياته القصوى

استمررنا يف اعتبارها علوماً قائمة بذاا، وتستمد مشروعيتها من نفسها، إا علوم 
 يستفز بعض وسنعطي مثاالً قد. ضرورية لكل علم ولكنها ليست ضرورية لذاا
فنحن ال نقدر أمهية امللح إال عندما . املشاعر، ولكن أردنا منه فقط أن نقرب به املعىن

يذوب يف الطعام فيعطيه نكهة خاصة، ألننا نعلم أن أمهيته وحده حمدودة، وكذلك 
العلوم الشرعية، ما فائدا إذا كانت مغيبة قصداً أو غفلة عن جماالت احلياة احليوية؟ ما 

تأكيده يف هذا اال هو إاء هذا االنفصام يف شخصية الباحث املسلم الذي نريد 
ينظر إىل القضايا انطالقاً من مرجعيات متنافرة، ويف أغلب األحيان يعيش علمانية غري 

فالعلمانية ميكن أن تسري يف سهمني منفرجني؛ يف اجتاه اليمني أو يف اجتاه . واعية
 بني الذي يصر على نفي أن يكون الوحي مصدراً فليس هناك خالف جوهري. اليسار

وحىت املوقف الذي يقول . للمعرفة، والذي يعتقد أن املعرفة تستمد حصراً من الوحي
إن سلطة الوحي تنتهي عند حدود عامل الغيب، وسلطة العقل تبدأ حيث يبدأ عامل 

 نستطيع صحيح أن هناك قضايا ال. الشهادة، يعرب عن وجه آخر من وجوه العلمانية
معرفتها إال عن طريق الوحي اإلهلي، ولكن ليس معىن ذلك أن مرجعية الوحي تنحصر 
يف هذا اال، بل إن الوحي جيب أن يكون ضابطاً لفعل التعقل، مفصالً أحياناً كما 
هو احلال يف األحكام وموجهاً أحياناً أخرى؛ أو على األقل كما جيب أن يكون يف 

وليس معىن ذلك . ذي حيدد اإلطار العام للمعرفة، فلسفة وغايةاملسائل األخرى، فهو ال
أننا ندعو إىل عدم االختصاص فيما اعتدنا على تسميته بالعلوم الشرعية؛ وإن كنا منيل 

وإن . إىل تسميتها بعلوم التشريع، ولكن ليكن اختصاصا مثل االختصاصات األخرى
 يثري االستغراب والدهشة، ألنه ما نراه اليوم من تكاثر للمعاهد والكليات الدينية

 ييتحرك ضمن استراتيجيتني متناقضيت اهلدف والغاية؛ إحدامها تسعى إىل نشر الوع
الديين، واألخرى تريد أن تعود به إىل مواقعه التقليدية، فال يضري العلمانية تكوين 
 أفواج من املتدينني الذين يفتقدون شروط التبصر وأسباب الفعل، فيتم توظيفهم يف
مشاريع دف أساساً إىل إقصاء الدين عن توجيه الفعل اإلنساين، والعمل على 

 .    استحضارهم إلضفاء مشروعية ما على ما ال يتفق مع مقاصده وأهدافه



 124 حممد بن نصر             م2006شتاءم، 2005خريف، 43-42العدد ، احلادية عشرإسالمية املعرفة، السنة   

وحنن نقدر أن هذا التصور ميكننا من إنتاج معرفة إسالمية تنتفي فيها حالة التنايف 
شرعية والعلوم اإلنسانية؛ حيث يصبح اإلطار أو التعايش بني ما اصطلح عليه بالعلوم ال

العام للتفكري، وتصبح املعارف مجيعها ممتلكة املشروعية نفسها وهلا املرتلة نفسها، 
 .فيحقق ا املؤمن رسالته االستخالفية يف كل مناحي احلياة

 
 اخلامتة

-وننا أما املفارقة فإا تتمثل يف ك. من دواعي هذا البحث أمران؛ مفارقة ومالحظة
 قد بدأنا دعوتنا إىل اإلصالح على املستوى العلمي -واحلديث هنا عن املسلمني

 موالفكري، مبطالبة املؤسسات العلمية التقليدية بإدخال ما أطلقنا عليه حينئذ العلو
وانتهى . وعارض هذه الدعوة املشايخ، وأقطاب العلمانية املتدينة غري الواعية. العصرية

 نطالب اجلامعات واملؤسسات العلمية بإدخال بعض املقررات القرن العشرون وحنن
ورفض هذه الدعوة أقطاب العلمانية . الدينية يف براجمها اليت غلب عليها الطابع الوضعي

املتحررة املزيفة، ونقول املزيفة ألم ينطلقون يف تعاملهم مع املسألة الدينية من منطلقات 
اً، ويف أغلب األحيان يقدموا على أساس أا ال دينية، ال يصرحون ا خوفاً وطمع
ولكن جيب االعتراف بأن اتمع الذي ال . تأويل من تأويالت النص الديين املمكنة

 لغري املؤمن بالتعبري عن رأيه وبالتمتع حبق إبليس يف حرية التعبري، جمتمع تتفشى فيه حيسم
 املفارقة أن النسبة األكرب من والوجه األغرب يف هذه. ثقافة النفاق الفكري والسلوكي

أقطاب العلمانية املتحررة هم من أبناء املشايخ والبيوتات العلمية الكبرية، وأن العدد 
األكرب من زعامات التيار اإلسالمي هم من خرجيي املدرسة الوضعية، فهل حيق لنا بعد 

ي ملكانه  أن نستغرب من مراوحة الفكر اإلسالم-ويف ظل هذه الفوضى املرجعية-ذلك 
 .حيث الزال املفكرون املسلمون خيوضون يف األسئلة اليت أثريت منذ قرنني من الزمن

أما املالحظة، فإن منشأها املعايشة اليومية لكل من طلبة وأساتذة األقسام الشرعية 
واإلنسانية يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا؛ حيث يفتخر هؤالء بانتسام للعلوم 

 ويفتخر أولئك بانتسام لعلوم اإلنسان، ويدعي هؤالء فهم النص، ويدعي الشرعية،
واحلقيقة أن القضايا اليت خيوض فيها هؤالء قضايا تارخيية مستأنفة، . أولئك فهم الواقع
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والقضايا اليت خيوض فيها أولئك قضايا نظرية معلقة، وال عالقة هلؤالء وال ألولئك 
ميع؛ ألن فهم الواقع يفترض حرية املفكر يف اختبار بالواقع الذي يفرض نفسه على اجل

و مبا أن دراسة الواقع؛ إما متعذرة، أو . فرضياته وإجراء الدراسات امليدانية الضرورية
مكلفة جهداً وماالً، فقد حتول اجلميع إىل دراسة ما هو مدروس من النصوص؛ األصيل 

ي عانينا منه يف إطار اجلامعات ذات وهذا االنشطار يف النخبة املثقفة الذ. منها، والوافد
الطابع العلماين، يعود ليظهر من جديد يف شكل ثنائية املفكر اإلسالمي الفاقد للفاعلية، 
واملفكر اإلسالمي الفاقد للشرعية، وهي ثنائية من شأا أن تعيق املفكر عن الفعل 

نمو يف إطار ثقافة النقدي والذي دونه تنتفي عنه صفة املفكر؛ ألن الفكر ال ميكن أن ي
ومن هنا انطلق التفكري يف هذه املسألة والبحث عن السبيل لالنتهاء من هذه . التمترس

فهناك اغتراب مزدوج للعلوم اإلنسانية يف ثقافتنا املعاصرة، اغتراب تارخيي . االزدواجية
ى نتج عن تفريق مل يتأسس على أصل، بني العلوم الشريفة والعلوم غري الشريفة، أو عل

األقل العلوم اليت مل تنل حظا من الشرف، بوصفها علوماً للدنيا، ونعتقد أن األمر 
 إىل تصحيح جذري على قاعدة أن كل علم إذا تأسس على التوحيد وابتغى جحيتا

وأينما تويل وجهك يف العامل اإلسالمي جتد أثرا . عبادة اهللا هو بالضرورة علم شريف
 حنن هنا نتحدث -يف حني يندر أن جتد من يعرف للكتب املسماة بالكتب الدينية، 

 ما كتب املؤرخون واجلغرافيون املسلمون القدامى، أو ما احتوته -عن النخبة املثقفة
كتب الرحالت اليت تعد من احملاوالت األوىل اليت اهتمت باملسائل األنثربولوجية، وإن 

اج حلها إىل ترسيخ قيم وغين عن القول أن مثل هذه املسائل حيت. مل حتمل هذه الصفة
إنه . علمية جديدة، وذلك بتضافر جهود كل األطراف املعنية مبسائل التربية والتعليم

اغتراب معاصر نتج عن املقدمات الوضعية للعلوم اإلنسانية وارتباطها بالالّدينية، وهو 
ة  العلوم من املبادئ الفلسفيهونقدر أن حترير هذ. األمر الذي جعلها حمل ريبة وشك

الناظمة هلا أمر يف غاية األمهية، ولن يكون ذلك ممكنا إال بتأمل عميق يف القرآن 
وما نلحظه اليوم من جهود من أجل . وبناء هذا اإلطار املعريف الناظم للفكر. الكرمي

تأصيل كل فرع من فروع املعرفة منفرداً، أمر حممود يف ذاته ولكنه إذا ظل يف إطار 
وهذا عمل جيب . ن يؤدي إىل بناء اإلطار الفلسفي اجلامعاالختصاص الدقيق يصعب أ
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 فإن اإلنتاج الفكري ال يتم على الوجه -كما سبق أن ذكرنا-أن ينجز، ولكن 
األكمل وال يكون ذا فاعلية إال إذا توافرت شروطه اليت أشرنا إليها جمتمعة؛ الذاتية، 

سائل يف حالة عدم توافر وليس معىن ذلك التوقف عن التفكري يف هذه امل. واملوضوعية
ومعىن ذلك أن العمل من . هذه الشروط، ولكن لنكن على وعي مبحدودية ما نقوم به

أجل توفري هذه الشروط ال يتناقض مع املشروع الفكري، بل هو الفضاء احلي الذي 
ولقد أمضينا وقتاً طويالً يف تعرف النظريات الفكرية دون البحث . يتحرك فيه الفكر

واألمر املهم بالنسبة إلينا، كيف تصبح نظرية ما موجهة للفكر . نتاجهايف شروط إ
واملعرفة يف كل ااالت، ومن أين تستمد قوا؟ وهل تكمن قوا يف علميتها، أم يف 
استجابتها للحاجة السياسية واالقتصادية؟ ولعل الكشف عن شروط إنتاج املعرفة جيعل 

 .طموحاتنا الفكرية أكثر واقعية
 

 
 
 



 

  طبيعة الثقافة ة علىأضواء جديد

 يف الرؤية املعرفية اإلسالمية

 

 *حممود الذوادي .د. أ

 

 :مقدمة

 على دراسة الثقافة يةاالجتماعهناك اليوم أكثر من سبب حيفز الباحث يف العلوم          
Culture ا يف سـلوك     التعمق يف فهم    حملاولةتمعـات    طبيعتها وجتليااألفـراد وا .
احلادي  يف بداية القرن   موضوع الساعة  أصبح والعامة وملة عند اخلاصة  عن الع  فاحلديث
 ولكن لـيس  . االقتصادية بالطبع حضور بارز يف عاملنا اليوم للعوملة       فهناك 1.والعشرين
 ون حبضور أكرب للعوملـة    يشعر الناس يف القارات اخلمس    أغلبية القول بأن  من املبالغة 
زديـاد  دورا حامسـا يف اال     -بالتأكيد- ؤديانت ت تصاال فثورتا املعلومات واال   ؛الثقافية
 .ومشاال وجنوبا شرقا وغربا الثقافية النتشار معامل العوملة املتواصل

بدراسـة   هتماماالفإن  ،  ية االجتماع أما على مستوى التخصصات املعرفية يف العلوم      
سـمى  ميدان خـاص ي    ه العلوم ذ يف ه  فقد ظهر حديثا  . منها يتصدر العديد   اليوم الثقافة

 ات الثقافيـة  على دراسة التجلياهتماماته يركز Cultural Studies الثقافية بالدراسات
 يف علمـي   التساؤل اليوم عن فرع التخصص الطالئعـي       وعند 2.البشرية للمجموعات

 Cognitive Psychology علم النفس املعريف، ناحية فإننا جند ،مناالجتماع و النفس
                                                           

 mthawad@yahoo.caع، جامعة تونس األوىل، دكتوراه يف علم االجتماع، أستاذ يف قسم علم االجتما  *
 .ص515، 2000مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بريوت3ط، العرب والعوملة .اخلويل، أسامة أمني  1

2   During, s, (ed) The Cultural Studies Reader, London, Routledge, second edition, 
1999, pp 610 and Long, E.From Sociology to Cultural Studies, London, Blackwell 
Publishers, 1997, pp 529. 
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بـني   الريـادة  حيظى مبكانة ) األول ككائن ثقايف يف املقام    نالوثيقة باإلنسا  العالقة ذا(
 الثقايف  االجتماعفرع علم   ،  ثانية من ناحية ،   وجند 3.النفس املتخصصة يف علم   فروعال

 4.االجتماعمتزايدة بني علماء  اليوم صدارة يأخذ

 الثقافة واملسامهة دراسة بتكثيف هتماملال مشروعيةتعطي العوامل وحدها  هذه
 وهي . املعاصرةية االجتماعالعلوم أغفلتها حبوث جوانبها اليت  عن بعضلكشفبا

 ؛الثقافة يف جوهر املتعمق بالبحث للقيام كربى ذات أمهية، جوانب، كما سنرى
تطمح هذه و. اليت منحته السيادة يف هذا الكون اجلنس البشري ميزات كربى

ىف جوهر   املتعمقBasic Researchاألساسي  بالبحث  القيام مبا يسمىإىلالدراسة 
) اإليبستيمولوجيا (منظور الرؤية املعرفية من خالل ،األشياء وأسسها حول الثقافة

 من ،ورمبا تكون األوىل من نوعها يف أيامنا هذه اليت تطرح مفهوم الثقافة، اإلسالمية
خالل منظور معريف إسالمي خيتلف يف إيبستيموجليته عن نظرائه يف العلوم 

 ،مصداقية علمية على أسس متينة ذات وال يكتمل القيام بذلك .املعاصرة يةاالجتماع
ية اإلنسانية الغربية االجتماعالعلوم  يف أدبيات  مفهوم الثقافةإىلدون التعرض 

 بالبحث يف الثقافة وجتلياا منذ القرن التاسع إذ اهتمت هذه األخرية ؛املعاصرة
 .جتماعاالطرف علمي األنثروبولوجيا و من  خاصة،عشر

علماء   أكثر على أيدي   يزداد البحث يف ميدان الثقافة   ب  االعتناء وكما أشرنا، فإن   
الثقافـة يف    بني مفهـوم    املقارنة إىلستقودنا مثل هذه املنهجية      وبالطبع 5.االجتماع

جديدة  طاملا تلقي أضواء   املقارنة والدراسات. اإلسالمي ونظريه الغريب   املنظور املعريف 
 ،يـة  االجتماع عند الباحثني يف العلـوم      الفهم والتفسري  زتعز قيد الدرس على الظاهرة   

 البحـث  األكرب الذي يسعى   هذا اهلدف  وميثل.  األمام إىلالعلمية   املعرفة مبسرية وتدفع
أرضية   املسامهة يف بناء   إىليتطلع يف املقام األول      فطموحنا هنا .  بلوغه أو القرب منه    إىل

                                                           
3   Martin , B, Rumelhart, D, (eds) Cognitive Science, San Diago, Academic Press, 

second edition, 1999, pp, p 391. 
4   Bonnel, V,Hunt, L. (eds), Beyond the Cultural Turn, Berkeley, University of 

California Press, 1999, pp 350. 
 .السابق  املصدر5
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يف - الـذي حيتـاج    Cuturology6 بعلم الثقافة صاص  االختملا مساه أصحاب     متينة
 ،ومفاهيم هذا العلـم    إيبستيمولوجيا ونظريات  تشمل فاحصة  رؤية نقدية   إىل -نظرنا

 الناجتة عن مثل    ،العلمية رهان املصداقية  حظه يف كسب وتعزيز    يتحسن أن حىت ميكن 
 .ةساهم يف إصالح فكر دراسة الثقافالفكري الذي ميكن أن ي هذا الطرح

 
 ية االجتماعتعريف الثقافة يف العلوم : أوالً

 إىلويشري ذلك . الثقافة  ملفهوماالجتماعتعددت تعاريف علماء األنثروبولوجيا و
 يةاالجتماعالعلوم  ذات طبيعة يصعب تعريفها مبقاييس إما أن الثقافة :أمرين على األقل
نقتصر هنا على ذكر و .معقدة يف حد ذاا ظاهرة اوإما أ ،اخلصوص الوضعية على

الثقافة أتى  فأشهر تعريف ملفهوم. االجتماعثالثة تعاريف من علمي األنثروبولوجيا و
يف اية القرن التاسع  Edward B.Tylorإدوار تيلور  الربيطاين به عامل األنثروبولوجيا

/ تعريف للثقافة  Primitive Culture 1871فقد جاء يف كتابه الثقافة البدائية. عشر
 :هي فالثقافة عند تيلور ؛املعاصرة يةاالجتماع التعريف املرجع للعلوم يعد ،حلضارةا
وعادات  يشمل املعرفة والعقيدة والفن والتقاليد وأي قدرات ذلك الكل املعقد الذي"

أما عامل األنثروبولوجيا األمريكي لسلي  7."يتعلمها اإلنسان كعضو يف اتمع أخرى
 يربط مفهوم الثقافة عند اإلنسان بقدرة هذا األخري على  فإنهLeslie Whiteوايت 

 اليت تسمح ability to symbolويسمى ذلك بالقدرة الرموزية . إعطاء معان لألشياء
 ومن مث يعرف وايت الثقافة 8.لإلنسان بفهم معاين األشياء وكذلك خلقها واستعماهلا

 القول بأنه ال يوجد إنسان ىلإ وخيلص 9،باعتبارها تلك القدرة الرموزية عند اإلنسان
 10. وال توجد ثقافة دون إنسان،دون ثقافة

                                                           
6  White, L,A, Dillingham , The Concept of Culture, Edina Alpha Editions: A.Division 

of Burgess International Group, 1973,pp32-39. 
7   Encyclopedia of Sociology Guilford, Conn. (USA) The Dushkin Publishing Group 

1974, p 69. 
8  The Concept of Culture, p 29.  
9   The Concept of Culture, p 9. 

 .16-15 ص نفسه  املصدر 10
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 ن زمالءهإف Alfred Kroeber الشهري ألفرد كروبر عامل األنثروبولوجيا فحسب
قد   Culture and Personalityبالشخصية األمريكيني الذين درسوا الثقافة وعالقتها

ومن مث فالنقـاش يبقـى يف رأيـه    . افةلطبيعة الثق واضحائي  تعريف  فشلوا يف إعطاء  
 رغم الدراسات واملؤلفات الـيت قـام ـا رواد علمـاء             11،حول هذا األمر   مفتوحا

وروث بنـدكت   Margaret Meadمارجريت ميد  :األنثروبولوجيا األمريكيون أمثال
Ruth Bendict دوارد صبري إوEdward Sapir  ورالف لننتRalph Linton ; برام أو

 ومل تقتصر املسألة على غيـاب . Franz Boasوفرنزبواس  Abram Kardinerكردنر 
 تساؤل خطري   إىل همبعض  بل جتاوز األمر عند    ،تعريف أنثروبولوجي ذي مصداقية للثقافة    

فعـامل األنثروبولوجيـا راد      .ومنهجيتهحول صعوبة دراسة الثقافة بروح العلم احلديث        
حضـور   قافة حضور مادي بل هلا     ليس للث  هيرى أن  Radcliffe-Brownكليف براون   

 أن يوجد علم حول شيء ال ميكـن    كيف ميكن  آخرون مثله  ومن مث يتساءل  . جمرد جدا 
 12.ري مرئيينبين على واقع غري حمسوس وغ رؤيته ؟ إذ ال وجود لعلم

 جوانـب    إىل تعريفهـا  تتجاوز صعوبة دراسة الثقافة عند علماء األنثروبولوجيا      و
الثقافة؟ وقد تنوعت   وجود؟ وأين توجد     من هل للثقافة  :أخرى مهمة فيتساءلون مثالً   

توجد يف العقل، وذهب فريق آخر        بأا :همفقال بعض  ،تلك التساؤالت  ناجابام ع 
 ،بأن الثقافة هي ملمح جمرد عن السلوك       اآلخر هم وأكد بعض  ، أن الثقافة هي سلوك    إىل

  البـاحثني جيـدون    أن  ويتبني من كل ذلك    13.من أنكر وجود الثقافة نفسها     ومنهم
 Whiteوايت   ويرى عامل األنثروبولوجيا  . وجود الثقافة  انبثاق صعوبة يف حتديد موضع   

يف األعضاء البشـرية كاألفكـار       الثقافة توجد: أن الثقافة توجد على ثالثة مستويات     
 وفقا ملفهومه للثقافة   وذلك ؛ ويف األشياء  ،فرادالسلوكات بني األ    ويف ،واملشاعر وغريها 

 االجتماعأما علماء    14.للمالحظة حقيقية قابلة  داثوأح ا تتكون من أشياء    أ ارباعتب
                                                           

11   Cuche, D, La notion de culture dans les sciences sociales . Paris, La Découverte 
1996, p. 117 . 

12   The Concept of Culture, p26. 
 .املصدر نفسه  13
عنـد علمـاء األنثروبولوجيـا      suprabiological superorganicو  supraorganicدت مفردات ور  14

واالجتماع الغربيني لوصف اجلانب الثقايف لإلنسان دون أن يشري هؤالء يف حتليالم للثقافة بوضوح بأن هذه                
 .األخرية هلا ملسات  ميتافيزيقية كما سنبني يف هذا  البحث 
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 ما أطلقـوا عليـه األفكـار        بحت تعين عندهم   فأص ، معىن مصطلح الثقافة   فقد ضيقوا 
ـ .  وأعراف اتمع  ، وقيم ، ورموز ، عقائد :تشملو للمجتمع ةالرئيس ذا التعريـف   وه

 االجتمـاع  كتب علـم     معظم  مثال يف  السوسيولوجي النموذجي للثقافة جنده متداوال    
 . طلبة اجلامعات إىلاألمريكية املوجهة

يف علـم األنثروبولوجيـا      خاصـة  ،الثقافة ملفهوم املوجز يشري العرض السابق   
  صـمتاً وصامتاً، جهة من املعامل، يبقى غري شفاف املفهوم تعريف هذا  إىل أن  ،املعاصر

 للعناصر 15ه هنا باجلوانب امليتافيزيقية   أن نسمي  أخرى، عما نريد   من جهة  شبه كامل، 
 /واملعرفة ،والعقيدة ، والفكر ، اللغة : وهي ؛الرموز الثقافية  حنن نطلق عليه  أو ما  ،الثقافية
 هـذه الدراسـة    صفحات بقية  ففي ...واألساطري ،الثقافية  واألعراف ،والقيم ،العلم

 يف العلـوم    ستعمال اال كمرادف ملفهوم الثقافة الواسع    الرموز الثقافية  نستعمل مفهوم 
وعند أغلبيـة البـاحثني يف العلـوم         متثل عندنا  الثقافية فالرموز. ية املعاصرة االجتماع
 .للجنس البشري عن بقية األجناس احلية األخرى ية العناصر الرئيسة املميزةاالجتماع

 الطبيعة امليتافيزيقيـة للرمـوز      إىلغياب شبه كامل للتطرق     فعلى سبيل املثال، هناك     
فال جند عند القلة القليلة مـن        ، املعاصرين االجتماعالثقافية لدى علماء األنثروبولوجيا و    

 توحي بأن الثقافة هي عنصر بشري فـوق          اليت هؤالء إال بعض املفردات النادرة الغامضة     
 االجتمـاع  ذلك كل من عـامل       إىلأو أمسى منه كما ذهب       superorganicالعضوي  

 Alfredوعامل األنثروبولوجيـا ألفريـد كروبـر     Herbert Spencerهربرت سبنسر 
Kroeber،16  أو هي تلك األشياء غري البيولوجيةnonbiological things  كمـا ورد 

 أو هي أشياء غـري  Edward B.Tylor،17على لسان عامل األثروبولوجيا إدوارد تيلور 
 Leslieكما مساها عامل األثروبولوجيا لسلي وايـت  ، extrasomatic thingsجسدية 
White،18ًتلك األشياء اخلارجية املتجاوزة  أو هي أخريا external suprabiological 

                                                           
، )1997مارس  /يناير  (،  25مج  ،  3ع،  عامل الفكر ،  "يف الدالالت املتيافيزيقية للرموز الثقافية    " .الذوادي، حممود   15

  .43-9ص
16   The Concept of Culture, p 47. 

 .22 املصدر نفسه، ص  17
 .28 املصدر نفسه، ص  18



  حممود الذوادي                   م2006شتاءم، 2005خريف، 43-42العدد ، احلادية عشرإسالمية املعرفة، السنة  
 

 

132

things 19االجتماعبعض علماء  اإلنسان كما تبىن هذا املصطلح لبيولوجيا. 

 عضـوية  يتخطى الثقافة عنصر بشري    أن إىلإن هذه اإلشارات القليلة احملتشمة       
 حول املفردات دالالت تلك  خبصوص مبهمةتبقى إشارات    ،جسد اإلنسان  وبيولوجيا
 األمـر أيضـا    وال يتحسن  ،يتميز ا اجلنس البشري     جوهر الرموز الثقافية اليت    طبيعة
  جمـردا   شـيئا   بصفتها  الثقافة االجتماع إىل و بعض عماء األنثروبولوجيا   ينظر عندما

abstraction 20ليس له عالقة بالوجود شيئا  أو  "culture has no ontological 

reality "21.جـاءت أدبيـات    تلك املصطلحات  وبالقصور العام عن إيضاح معاين
يف كنـه    املعاصرة خالية من أطروحات إيبستيموجلية حتاول التعمق       يةاالجتماعالعلوم  

يـة  االجتماعاهلائل الذي مجعته العلوم      فكان الرصيد الفكري  . منظومة الرموز الثقافية  
على التعمق    دون احلرص  ،ا يكتفي بوصف العناصر الثقافية    رصيد املعاصرة حول الثقافة  

  أقر جـل   فقد ؛اإليبستيموجلية عن ذات الثقافة نفسها     بطرح األسئلة  يف طبيعة الثقافة  
بيولوجيـا   خيتلف عـن عـامل     عامل بأن عامل الثقافة  االجتماع  و علماء األنثروبولوجيا 

غريب  فإن الثقافة كمفهوم  ذلكوبناء على. كما ورد يف تلك املفردات السابقة  اإلنسان
 مل يتعامل معها بالتصور     ،اخلصوص على يةاالجتماع يف العلوم    ستعمالاال معاصر كثري 

 لبقيـة  اجلـزء الكـبري    يف مبني كما هو  سنجده يف املنظور اإلسالمي    امليتافيزي الذي 
 .صفحات هذه املقالة

نظومة الرموز الثقافية   حلضور اللمسات امليتافيزيقية يف م     الغياب/ اإلغفال وبذلك 
  بعيـدة عـن املوضـوعية      -  رغـم ادعائهـا    –املعاصرة   يةاالجتماعتكون العلوم   
objectivityا   إذ تعرف هذه   ؛بالتعرف  احلالة املعرفية اليت تسمح    تلك األخرية على أ
ومن مث فاملوضوعية هي    . يف حد ذاا باستقاللية كاملة عن عقل الباحث        على احلقيقة 
 ،مسبقة عواطف وقيم ومفاهيم ورغبات    العامل اليت ال تشوا     املعرفية لدى  تلك احلالة 

                                                           
 .10املصدر نفسه، ص   19
  .24 املصدر نفسه، ص  20
  .26 املصدر نفسه، ص  21
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 أي أن . 22 احلقيقـة املوضـوعية    إىلفال تـدي     حبيث تضل السبيل   ،يشبه ذلك  وما
ألفكارنـا   ومن هنا فاملوضوعية مسة   . مع الواقع  جتعله متفقا  صفة للفكر  هي املوضوعية

 .للحقيقة مرادفة هي يف واقع األمر ية القول بأن املوضوعإىل لصخن وهكذا. احلقة

 الغربية املعاصرة عن اللمسات امليتافيزيقية للرمـوز       يةاالجتماعإن صمت العلوم     
املعـامل   فحضور. يف دراستها للثقافة   تبنيها املوضوعية  هذه العلوم  زعم ينسف الثقافية

ـ  حقيقة ذاتية يف صلب الرموز    ،  كما سيأيت بيانه   ،امليتافيزيقية  إن العوامـل  و. ةالثقافي
دون قيـامهم    حالت ية االجتماع الباحثني الغربيني يف العلوم    املؤثرة يف عقول   املختلفة

حلضـور   كاملـة  بتحليالم ودراسام للثقافة برؤية ايبستيموجلية تعطي مشـروعية       
الثقافة الذي مجعتـه تلـك       حول اهلائل الفكري أي أن الرصيد  . اللمسات امليتافيزيقية 

 بذلك  ال كما تنادي   ،علمية مبصداقية أن يتمتع  التاسع عشر ال ميكن    القرنالعلوم منذ   
امليتافيزيقيـة   املعامل يهمش حقيقة  ويف أحسن األحوال  ،  يغيب ألنه. نفسها تلك العلوم 
احلقيقية للرموز   منقوصا للمواصفات  لنا واقعا  يقدم عتباراال وهو ذا . الثقافية للرموز
 العوامـل الشخصـية    دور آثار  بقوة يعكس لرصيد الفكري ا فهذا،  وبالتايل. الثقافية

 مفهوم الثقافة والتنظري   ية يف تشكيل  االجتماعالغربيني يف العلوم     ية للباحثني االجتماعو
 الرؤيـة  جعـل  الـذي   األمـر  ،للثقافة عتمادهم على الواقع الذايت   اأكثر من    ،حوهلا

 .الضحية املوضوعية للثقافة هي
 
 يف الرؤية املعرفية اإلسالمية طبيعة الثقافة : ثانياً

 أفضـل  فإن ،الثقافة/ للرموز الثقافية  اإلسالمية املعرفية عند التساؤل عن الرؤية    
  القـرآن   إىل   هو الرجوع  طبيعتها جوهر والفوز بكسب رهان   طريق لتحديد معاملها  

عرفية امل نقدم هنا الرؤية  فنحن ومن مث  .يف شىت املستويات   لإلسالم األول املصدر الكرمي
مضـمون اآليـات     فهم وإذا جنحت قراءتنا يف   . الثقافية الرموز/ لطبيعة الثقافة  القرآنية
  قد كسبنا الرؤية املعرفية اإلسـالمية       فإننا نكون  بالرموز الثقافية  عالقة  هلا اليت القرآنية

                                                           
22 Fay, B., Contemporary Philosophy of Social Sciences, Oxford, Blackwell Publishers, 

2001 ; pp.202-220. 
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 للثقافة مفهوم إسالمي  أنفسنا بأقوم  حناسلّ بذلك نكون قد  و. األصح عن طبيعة الثقافة   
ويقع  كما وقع  ورمبا املنافسة مع مفهوم الثقافة     ،ترشيحه للمقارنة  على ع الباحث يشج

علـى   وجيوز أن تساعد هذه العملية املعرفية     . املعاصرة يةاالجتماعالعلوم   ه يف استعمال
مـن   املهتمني بالشأن الثقـايف    أكرب بالنسبة للباحثني   مصداقية ذي بناء مفهوم للثقافة  

 .إلسالمية على اخلصوصة املعرفية اوجهة الرؤي

وطبيعتها يف النص القرآين تتكون من       يف استكشاف الرموز الثقافية    إن منهجيتنا و
يف  عـن غـريه    اإلنسـان  هل هناك إشارات واضحة يف القرآن متيز       ف :خطواتثالث  

مطلقة عن متيز اجلنس البشري      العثور على آيات قرآنية تتحدث بصراحة      و .؟خالفة اهللا 
 اآليات القرآنية متيـز اجلـنس       رجع أي شيء ت   إىل و .احلية األخرى األجناس   عن بقية 
 ؟ وتفوقهالبشري

خاصة ومتميزة لإلنسان من بني      اليت تعطي مكانة   حيفل النص القرآين باآليات   . 1
 حيوانات ودواب   م أ ،كانت كائنات روحية كاملالئكة   أسواء   ،كل املخلوقات األخرى  

فصورة اإلنسان يف القرآن     ،بعبارة أخرى و. اإلنسانكاألرض   تعيش على هذه   أخرى
. يف هـذا الكـون   هي صورة الكائن الفريد الذي حيتل املرتبة األوىل من حيث األمهية  

هذا العامل وأخـذ مقاليـد       يف تأهله إلدارة شؤون    ومن مث فال منازع له على اإلطالق      
الفريدة الـيت    ولندع آيات القرآن تشخص لنا بقوة تلك املكانة        .فيه )اخلالفة( السيادة

ونقتصر هنا على إبـراز     . كل الكائنات األخرى   بني وحده يتمتع ا اجلنس البشري   
عن متيز اإلنسان عن غريه من       عرب مخس حاالت حتدث فيها القرآن بكل وضوح        ذلك

اإلنسان بأنـه     من سورة البقرة يصف القرآن آدم      30ففي اآلية   . املخلوقات األخرى 
 وال حيتاج   ...)إين جاعل يف األرض خليفة     بك للمالئكة وإذ قال ر  ( خليفة يف األرض  

رض دون سواه    يف األ  استخالف اإلنسان (املنصب   شرح مدى أمهية هذا   إىل  املرء هنا   
 .)واملخلوقات األخرى من املالئكة

-31(يات القرآنية الـثالث     اليت تتحدث عنها اآل    اإلنسان املطلقة  ميزات أما. 2
والعلم أكثر من غريه     صطفاء اهللا آلدم باملعرفة   اثل يف   تتمف ،من سورة البقرة   .)32-33
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نبؤوين بأمساء  أاملالئكة فقال    على وعلم آدم األمساء كلها مث عرضهم     ( :املالئكة مبا فيهم 
أنـت العلـيم     ال ما علمتنا إنك   إقالوا سبحانك ال علم لنا      . صادقني كنتم هؤالء إن 
 إين أعلـم   أقل لكـم   قال أمل  م بأمسائهم هأفلما أنب ،   قال ياآدم أنبئهم بأمسائهم    .احلكيم

 ). تكتمون كنتمما تبدون وما وأعلم واألرض غيب السموات

وحصل  ،وبقية الكائنات  املالئكة منهما السابقتني اللتني حرمت   ونتيجة للميزتني 
 أمر اهللا للمالئكة بالسجود آلدم دون غريه كعالمة تكرمي          جاء ،عليهما اإلنسان وحده  

سـتكرب  افسجدوا إال إبليس أىب و     اسجدوا آلدم  وإذ قلنا للمالئكة  ( :مومتييز ثالثة آلد  
تسـتعمل   من سورة اإلسراء فهـي   ) 70(اآلية   أما ).34: البقرة( )وكان من الكافرين  

ولقد ( :من خملوقات األرض   متيز بين آدم عن غريهم     إلبراز مسيت " وفضل" "كرم"فعلي  
اهم من الطيبات وفضلناهم على كثري ممن كرمنا بين آدم ومحلناهم يف الرب والبحر ورزقن  

 .)خلقنا تفضيال

بأن اإلنسان كـائن خـاص       للشك فهذه اآليات القرآنية توضح مبا ال يدع جماال       
القرانية للجنس   ومن مث فالرؤية  .واملالئكة   األرض  على غريه من خملوقات    متفوقمتميز  

دارويـن   لتطـور عنـد   مع نظرية ا   كاملة) يبستيموجليةإ (قطيعة معرفية  البشري متثل 
 هي يف قطيعة    ،حالة خاصة يف اخللق    آدم يف الرؤية القرآنية ميثل     خلق نإإذ  ،  وأصحابه

إن خلق آدم متيز عن غـريه       . على األرض  وعوامل املخلوقات هنا   مع كل من املالئكة   
ة املعرفية العالي  فبهذه املقدرة . العلم اليت أعطاها إياه اهللا دون سواه      /  هبة املعرفة    فضلب

 .يله يف األرض وسجود املالئكة له بتكرميه وبتفضاستخالف آدممشروعية  جاءت

فـإذا  ( :تربط آيتان من القرآن سجود املالئكة آلدم بنفخ روح اهللا فيه فآيـة             .3
 جندها مكررة مـرتني يف سـوريت        )فقعوا له ساجدين   سويته ونفخت فيه من روحي    

 الواردة يف السـورتني   " روحي "إن التساؤل عن معىن كلمة     ).38(وص  ) 15(احلجر  
اآلية تفيد بأن طلـب سـجود         ألن الصيغة التركيبية لكلمات    ؛تساؤل مشروع جداً  

إن مل تكن سببية بـني      ،  قوية أي أن هناك عالقة   ،  نفخ روح اهللا فيه    آلدم تال  املالئكة
وكمـا هـو    .  السجود لـه   إىلاهللا املالئكة    عملية نفخ الروح اإلهلية يف آدم ودعوة      
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يف طليعتـها بـث احليـاة يف         خمتلفة روح يف القرآن أتت مبعان     فإن كلمة ال   ،معروف
يف هذا اآليـة    " حيرو"إطالعي على عدد من كتب املفسرين لكلمة         إنو. الكائنات
علـى بـث احليـاة يف        القدرة هنا يعين " روحي" رأى أن لفظ      أن معظمهم   إىل يشري

جسم  والروح. آلدم ليه تشريف إح  وإضافة الرو ...": فتفسري اجلاللني يقول  . الكائنات
املشهور اليوم عفيف عبد      أما املفسر السوري   23"...حييا به اإلنسان بنفوذه فيه     لطيف

ونفخت : "يف اآلية " روحي" ملعىن كلمة    الفتاح طبارة فيقدم لنا هذا الشرح التفسريي      
 مـن   يا به من الروح اليت هـي      حي ما أفضت عليه   أو بعبارة أخرى فإذا    ،فيه من قدريت  

 24."ساجدين له  فخروا...أمري

 ؛أشهر املفسرين املصريني يف العصر احلديث      الشعراوي الشيخ متويل  بتفسري وخنتم
والنفخ من روح اهللا ال يعين أن       :" ونفخها يف آدم كالتايل     معىن روح اهللا   حيث يوضح 

 الـروح   نتشاراألمر متثيل ال   ولكن. النفخ قد مت بدفع احلياة عن طريق اهلواء يف فم آدم          
وأرى أنه من األسـلم     ،   وقد اختلف العلماء يف تعريف الروح      ،أجزاء اجلسد  يف مجيع 

قـل   عن الروح  يسألونك( : ألن احلق سبحانه هو القائل     ،عدم اخلوض يف ذلك األمر    
 التفاسري  فواضح من مضمون هذه    25.)إال قليال  وتيتم من العلم  وما أ  الروح من أمر ريب   

ال  الـيت  على جمرد معىن قدرة اهللا على بث احلياة يف آدم          اقتصر "روحي"لفظ   أن معىن 
 .فيها حتاشي اخلوض إىلالشيخ الشعراوي  امث دع  ومن،يعرف البشر أسرارها

 ؤال يسمح آلدم اإلنسان بتبو" روحي"ملعىن كلمة    قتصار على هذا التفسري   إن اال  
فـاهللا مل   . متيزه و وسجود املالئكة له تكرميا خلصوصية خلقه      الفة يف األرض  اخلمنصب  

وبالتايل فمجرد بث   . احلية أيضا يف كل الكائنات     بل بثها  ،يبث احلياة يف اإلنسان فقط    
فال بد إذن من البحث عن      . خالفة هنا على األرض   للاحلياة يف اإلنسان ال تؤهله وحده       

وقه على بقية املخلوقـات     فيفسر بقوة مكانة متيز اإلنسان وت     " روحي"آخر للفظ    معىن

                                                           
دار : بريوت،  7 ط تفسري اجلاللني،  جالل الدين عبدالرمحن،  السيوطي،   و ،جالل الدين بن أمحد بن حممد     احمللى،    23

 .457، ص1993ابن كثري، 
 .145صت، . ددار املاليني، : بريوت، )23ج(تفسري جزء يس  .طبارة عفيفعبدالفتاح،   24
 .7694، ص12، مجتفسري الشيخ متويل الشعراوي. الشعرواي، حممد  25
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يف  يـة  االجتماع يف رأينا، دور العلوم    وهنا يأيت، . كخليفة هللا  رة شؤون األرض  يف إدا 
"  كلمـة  إىل املعىن املناسب الذي ينبغي أن يعطى        إىلمساعدة مفسري القرآن وهديهم     

 فالكثري  )سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين        فإذا( :قوله تعاىل يف  " روحي
  للعديد من اآليات   يف التفسري  احلديثة تشافات العلوم كاب يستعينون من املفسرين احملدثني  

 أوهلـا عالقـة     ، وفهم عمل مخ وجسم اإلنسان     ،القرآنية اليت هلا عالقة خبلق اإلنسان     
 ، والبحـار  ، واجلبـال  ، والنجوم ، والقمر ، الشمس :مثل يف الكون  الطبيعية بالظواهر
  وكثـر  ،ادت املؤلفـات  فازد. مما عزز من فكرة إعجاز القرآن      ؛ والزالزل ،والرباكني

وإننا نتفق مـع    . سالمي احلديث امليدان يف العامل اإل    يف هذا  نعقاد الندوات واملؤمترات  ا
فهـم   يؤكد أن املفكر اإلسالمي وعامل اجليولوجيا الكبري الدكتور زغلول النجار الذي     

ذات  العلمية كتشافاتعتماد على اال  دون اال  الكثري من اآليات القرآنية ال ميكن أن يتم       
 .الطبيعية للكون اإلنسان والظواهر املصداقية العالية حول

مـن الرصـيد     باإلفادة،  بالدرجة نفسها و،  احملدثون مطالبون أيضاً   واملفسرون 
األفـراد   له عالقـة بفهـم سـلوك        املعاصرة فيما   يةاالجتماعالعلمي للعلوم    املعريف

 فهذه العلوم تساعد بالتأكيـد    . البشرية واملعامل الثقافية  واجلماعات وحركية اتمعات  
فعلـوم األنثروبولوجيـا    . ليهاإيف اآلية املشار    " روحي  "على القرب من معىن كلمة      

مـن الكائنـات     على غريه  يتميز ويتفوق  جتمع على أن اإلنسان    والنفساالجتماع  و
: ةالرموز الثقافي  أو ما أطلقنا عليه حنن     Culture بالثقافة تلك العلوم  تسميه خرى مبا األ
اجلـنس    أي أن  ...الثقافية  واألعراف ،القيمو،  الدينو،  العلم/ املعرفةو،  الفكرو،  اللغة

 ،أهلته وحـده يف املاضـي   وهي اليت ،من الرموز الثقافية   املنظومة ينفرد بتلك  البشري
 :أخرى، فمعىن  وبعبارة. ليفة يف األرض  اخلدور  ب القيام إىل ويف املستقبل    ،اليوم وتؤهله

يف املقـام األول     النفخة اإلهلية يف آدم هي      على أن  دالةتصبح   ) روحي نفخت فيه من  (
إذ ـذه   . ملصطلح الثقافـة   يةاالجتماعتعطيه العلوم    املعاصر الذي  نفخة ثقافية باملعىن  

على بقيـة    وسيادته يف هذا العامل    ية متيز اإلنسان  االجتماعيفسر علماء العلوم     األخرية
ال بـد أن يعنــي أوال       ) فيه من روحـي    نفختو: (هكذا فإن معىن  و. املخلوقات

دون سواه، مقاليد اخلالفة يف     ،  اليت أعطته  وبالذات نفخة الرموز الثقافية يف آدم وحده      
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يف  "روحي"ذه القراءة الثقافية ملعىن كلمة      و. األرض وما تبعها من سجود املالئكة له      
سـتعان املفسـرون   ا اآلية يتضح مدى حتسن مصداقية تفسري معاين آيات القرآن لـو       

 . اإلنسان واتمع على السواءالطبيعية وعلوم بالرصيد العلمي احلديث لكل من علوم
 
 الرؤية املعرفية القرآنية للثقافة : ثالثاً

خبصوص الرموز الثقافية   ) إيبستيموجلية (يتجلى مما سبق أن للقرآن رؤية معرفية       
الثقافية اإلهلية يف آدم دون غريه هي إذن      فالنفخة.  للجنس البشري  اً مميز باعتبارها معلماً 

لـيس عـامل     فمصدرها. وطبيعة ميتافيزيقية حسب الرؤية القرآنية     نفخة ذات جذور  
. ووهبها فقـط لإلنسـان     ئنات األرض اك  وإمنا عامل السماء الذي حرم منها      ،األرض
اختص ا  الثقافية اليت    للنفخة يتحدث بصراحة كاملة عن الطبيعة امليتافيزيقية      فالقرآن

  أي أن  )ساجدين من روحي فقعوا له    فإذا سويته ونفخت فيه   ( :اإلنسان وحده فيقول  
ال إذن للشك يف    فال جم . نفسها النفخة الثقافية يف صميم آدم صادرة من الذات اإلهلية        

للرموز الثقافية اليت يتميز ـا      ) امليتافيزيقية (القرآنية يف جوهر الطبيعة املاورائية     الرؤية
 .البشري عن سواه من األجناس احلية  اجلنس

ية الغربية املعاصرة حول مفهوم االجتماعفإن جل أدبيات العلوم ، ويف املقابل 
 وحتلل فهي تدرس 26.امليتافيزيقية للثقافة اجلوانب عن شبه كامل الثقافة تصمت صمتا
سئلة األ بإثارة أن تم دون Positivistبطريقة وصفية أو وضعية  ثقافات اتمعات

ينفرد به أفراد اجلنس  باعتبارها معلماًعن طبيعة الثقافة ) اإليبستيموجلية (املعرفية
 لقد جنحت تلك العلوم يف إرساء رصيد علمي ضخم حول الثقافة. وجمتمعاته البشري

 ،يف القرن العشرين ، خاصةاالجتماعو من الدراسات املتعددة لعلماء األنثروبولوجيا
فال يكاد املرء جيد . للثقافة وعناصرها عليه الوصف الوضعيفكري يغلب  رصيد وهو

 الطبيعة امليتافيزيقية ، إىلالرؤية املعرفية اإلسالمية كما هو األمر يف، أي إشارة واضحة
علمي األنثروبولوجيا  وقعت دراستها يف أي أن هذه األخرية. الثقافية للرموز

                                                           
 .14نظر اهلامش ا 26
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ينفر من النظر يف مالمح األشياء  الذي أو غريه ، باملنظور الوضعي،الغربينياالجتماع و
، املوضوعي العلمي املنظور من وجهة، فال مناص. احلس والكم  عاملإىلال ختضع  اليت

 يف -القوي وجودها رغم- اللمسات امليتافيزيقية هلذا املوقف املنكر حضور أن يكون
 الكثرية  اتوالنظري مصداقية املفاهيم جد سلبية على نعكاساتا ،الثقافية الرموز صلب
 يف دراسة الثقافة وجتليات آثارها يف سلوك ،املعاصرة يةاالجتماعتستعملها العلوم  اليت

 على هذه العلوم اإليبستيمولوجي فاملأخذ. واحلضارات اتمعات  وحركية،األفراد
 رهان كسب فكيف ينتظر. الثقافية معلما جوهريا للرموز يتجاهل نهإإذ ، مأخذ خطري
بسبب -تدرس الثقافة عارية  اليت ية االجتماعحبوث العلوم ليهإتوصل الثقة فيما ت

ومن هنا نرى أن  يف ملساا امليتافيزيقية؟ ها اجلوهرية املتمثلةمل من معا-يبستيموجليتهاإ
 بدراسة العوامل الدينية هتماماالية الغربية اليوم على االجتماعال تقتصر عودة العلوم 

الرؤية ، مثال،  بل ينبغي أيضا أن تصبح27،ة اتمعاتت األفراد وحركيلفهم سلوكا
للديانات مصدرا لفهم طبيعة األشياء والتنظري حوهلا يف هذه ) اإليبستيمولوجيا(املعرفية 
 .اسة إبراز ذلك حول طبيعة الثقافة كما حتاول هذه الدر28،العلوم
 

  امليتافيزيقية للرموز الثقافيةمؤشرات املالمح: رابعاً

 ميتافيزيقية يف املنظور   البشرية ذات جذور   رناه من قبل بأن الرموز الثقافية     إن ما ذك   
املعامل  استعمال ميكن حبيث ،أكرب يف دنيا واقع اإلنسان واتمع       جتسيم إىلالقرآين حتتاج   

إن دراستنا   و . اليوم  يةاالجتماعامليتافيزيقية للرموز الثقافية يف ميدان البحث امليداين للعلوم         
 مسحت لنا بتحديـد  من القرن املاضي) 1990( الرموز الثقافية منذ بداية التسعينات      لطبيعة

اجلوانب اليت تتصف ا     (ما نسميه باجلوانب امليتافيزيقية    نرى أا صاحلة لقياس    مؤشرات
 ،وسرعة تنقلـها   ،أمد حياا  طول أو سرمدية  : وهي،  للرموز الثقافية ) الكائنات املاورائية 

 .والوزن وفقداا للحجم  ،الفرد واتمع  يف حتريك سلوكاجلبارة وقوا

                                                           
27 Religion and New Immigration , Los Angeles, M.Heath, Center for Religion and 

Civic Culture, University of Southern California, Los Angeles, 2000. 
28 H.R. Ebaugh, Return of the Sacred: Reintegrating Religion in the Social Sciences 

Journal for The Scientific Study of Religion, Vol.41, n°3, Sept.2002, pp.385-95. 
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 صياغة ميدانيـة لتجليـات       إىل الرموز الثقافية   ارد مليتافيزيقيا  إن حتويل املعىن   
 علـى  يةاالجتماعيعطيها تصورا إجرائيا يؤهل الباحث يف العلوم         مالحمها امليتافيزيقية 

 اإلجرائـي يف بدايـة    هذا التصور  ويساهم. والنظرية امليدانية حبوثه ه يف صلب  استعمال
يتحاشى  اليت ،الفرد واتمع  يف سلوك  املؤثرة غري املوضوعية  املصاحلة مع كل العوامل   

. والفرديـة  اجلماعيـة  عتبار يف فهم وتفسري الظـواهر      اال يفأخذها   املنظور الوضعي 
 الثقافيـة   هذه السمات األربع للرموز    ،متداخلة أو منفصلة   بطريقة ،نحلل ونناقش وس

 .فيما تبقى من صفحات هذا البحث
 

 جتليات بعض اجلوانب امليتافيزيقية يف الرموز الثقافية : خامساً

يف  مركزي من نفخة الروح اإلهلية الثقافيـة       هي جزء  أن الرموز الثقافية  ب إن التأكيد 
 لروحنفخة ا تتجلىكيف   بيان إىلحنتاج فنحن. يف هذا الصدد باألمر الكايف اإلنسان ليس

الـيت   للرموز الثقافية  أمثلة هنا ثالثة  نقدمو. الرموز الثقافية نفسها   الثقافية يف بعض   اإلهلية
 : هيوهذه التجليات. نفخة الروح اإلهلية الثقافية تعكس بعض املالمح جلوانب

  :اللغة وملساا امليتافيزيقية. 1

 كـل ( )3: احلديد( )واألخر هو األول (يؤكد القرآن الكرمي خلود الذات اإلهلية       
الرموز  إن بعض و )55: الرمحن ()كرامجه ربك ذو اجلالل واإل    من عليها فان ويبقى و    

 على اللغة كأهم   قصرية نظرة نلقي  فدعنا ،اخللود أو حىت  الطويل تتصف بالبقاء  الثقافية
 حياة األفراد واجلماعات على إطالة أو ختليد أا قادرة الرموز الثقافية مجيعا لنرى كيف 

. إلثباا  عناء  إىل اللغوية ال حتتاج   امليتافيزيقة يف األنساق   اللمسات إن مالمح  و .البشرية
حلمـل   مـن غريهـا    مهيأة أكثر  ومن مث فهي   29.الثقافية مجيعا  هي أم الرموز   فاللغة

. لإلنسان لعامل الرموز الثقافية   اإلسالمية للرؤية املعرفية  وفقا ومضات عامل الالحمسوس  
 للغـة  تشخيص املالمح امليتافيزيقية   مالمح يف  أربعة وحتديد على ذكر  رقتصاوميكن اال 
 :البشري اجلنس يتميز به كرمز ثقايف

                                                           
29 White, L., The Evolution of Culture , New York Mc Graw Hill Inc 1959. 
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 Toffler توفلر اليت حتدث عنها   ها اللغة يف ثورة املعلومات    ؤ املرتلة اليت تتبو   :أوهلا
 فرادبني األ  ، ويف ملح البصر   ،اآلين التواصل فسرعة. يف هذا امليدان   من املختصني  وغريه

 لتمثتاللغوي و  اليت تكون النسق   ةالوحدة الرئيس  طةااليوم تتم أساسا بوس    واتمعات
إن سرعة تنقـل    و) ... والرمز ، والرقم ،واحلرف والفعل ،النعتو،  سماال (الكلمة يف

 ،فحسب العصرية تصالاال  تقنيات  إىل اليوم ال ترجع   يف عامل  املكتوبة واملنطوقة  الكلمة
. بنو البشر  رمز ثقايف ميلكه   كأهم ،اللغة نفسها  السرعة يف العمق بطبيعة   تتأثر هذه    وإمنا

وأضـفى   ،جذرياً حتوال ل عاملنا هذا  حو واملكتوب باللغة يف شكلها املنطوق    فالتواصل
 صـفات ) اهلاتف والفاكس واإلنترنـت    عن طريق  (تصالاال تقنيات مع حتسن  عليه

يف حينـه رغـم املسـافات        اخلرب طلتقاافأصبح ختاطب الناس و   . والغرائب العجائب
يف هذا   البشرية الكائنات مبا ميكن أن نسميه بالبعد امليتافيزيقي لوجود       يوحي الشاسعة
لطبيعـة   فالصياغة التقليديـة  . اإلنسان كينونة ثنائية تتجسم بطرح جديد   ومنه،  العامل

ن الـذي   أما التصور اجلديد لكينونة اإلنسـا     .  وروحاً جسماً تتمثل يف كونه   اإلنسان
أو  األرض يتمثل يف أن اإلنسان جسم قابع هنا علـى سـطح          ف املعلومات بلورته ثورة 

على  اللغة هناك على بعد خيايل     عن طريق  دووموج  لكنه متصل  …سابح يف الفضاء    
 تطرح اجلانـب   املالمح اجلديدة فهذه الثنائية .  ويف ذلك الفضاء الرحب    ،هذه األرض 

وشـائج   يظل مع جدته ذا    ،جديد وية اإلنسان يف ثوب   هل) الروح(امليتافيزيقي القدمي   
تارخيه  عرب عامة بصفة يقدر اإلنسان   اليت مل  ،املاورائيات والالحمسوسات  مع عامل  صلبة
 والعلمي يف القدمي   إحساسه ومن حدسه ومن تفكريه العقلي      متاما من  يلغيها أن الطويل
 30.على حد سواء واحلديث

 واملكـان  ليد األفراد واجلماعات رمزيا عرب الزمـان      قدرة اللغة على خت   أما الثاين ف  
علـى  - املكتوبـة  اللغة متكن فعلى املستوى اجلماعي  . توكد ذلك  فاملعطيات امليدانية 

 ،عليهـا   واحملافظـة  ،اجلماعيـة  ذاكرا اموعات البشرية من تسجيل    -اخلصوص
 غـم  ور ،وجودها العضوي والبيولوجي كمجموعـات     ندثارارغم   وذلك ،وختليدها

لغة  فمحافظة. عصورها املتالحقة يف عصور غري    وعيش أجياهلا  إمكانية تغيريها للمكان  
                                                           

30   Hunt, M, The Universe Within , New York , Simon and Schuster 1982 pp 315-353. 
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كاملة على النص القرآين خري مثال على مقدرة اللغة التخليدية خبصوص            الضاد حمافظة 
 الـزمن  بعوامـل  -بالتأكيد-من واقع الفناء املتأثر      ،والتراث اجلماعي  محاية الذاكرة 

األمر بالنسبة   وكذلك. البشرية تلك اموعات  لذات وي املادي والبيئة والوجود العض  
مـا   ،املتالحقـة  العصور وعرب ،احلضارات اإلنسانية العباقرة يف كل  اب فالكت ؛لألفراد
-املتطورة    اللغة املكتوبة  لوال توافر  بالكامل ونظريام ختليد أفكارهم  ليستطيعوا كانوا
 بن خلـدون  او وأرسطو وأخناتون واملعري  فأفالطون   31. يف ثقافام  -اخلصوص على
 الـزمن  أمام عـوادي   أن تصمد  ألفكارهم  ما كان  ...وماركس بن رشد وروسو  او

 ،ختصـار اوب. مكتوبة يف لغات   لو أا مل حتفظ    ،مسمى غري ألجل ورمبا طويلة لقرون
الشخصيات الالمعة بالتمتع     وأفكار ذاكرات الشعوب تسمح لرصيد    اللغوية فاألنساق
 .اخللود واألزلية ل أو بالكثري من مساتبالقلي

 ؛من اخللـود   الثقافية على السماح لإلنسان بالتمتع بنوع       مقدرة الرموز  والثالث
. اإللكترونيـات املتقدمـة    يف ميدان  احلديثة التقنية كتشافات توايل اال  استمراربسبب  
حيا على   اليعد مثا  codificationعرب عملية الترميز     امللونة الصوت والصورة  فتسجيل

 للكائنـات  الطبيعية احلية والصورة والصوت الكلمة على ختليد  مقدرة الرموز الثقافية  
 حـد اآلن يف ختليـد       إىلفصناعة الفيديو هي أكمل طريقة      . اجلامدة والظاهرات احلية

وحركـة   اليوم تسجيل الكلمة ونربات الصـوت      فبه يتم . الثقافية اإلنسان عرب الرموز  
 .طبيعية اعة يف أكمل صورة عفويةجسم الفرد أو اجلم

أفال يلجأ البشر من كل     . ورائية بدالالت ما  أيضا  اللغة استعماليقترن  ف أما الرابع 
 ، وتضـرعام  ،الكلمة املنطوقة يف تأمالم الكونيـة      استعمال إىلالعقائد والديانات   

ه باللغة عن   بتميزو؟  آخر يعتقدون بأزليته أو قدسيته     أو أي شيء    إهلهم  إىل وابتهاالم
 ويقـيم   ،العـامل  املادية هلذا  من العراقيل  يستطيع اإلنسان أن حيرر نفسه     الكائنات بقية

حصار  بنو البشر يف فك    اللغوية ينجح  فباملقدرة. مع العامل امليتافيزيقي   عالقات وروابط 
ا أمر مظاهره بالبعد امليتافيزيقي يف شىت    وهكذا يصبح لقاؤهم   ؛واآلنية الدنيوية املشاغل

                                                           
31  Parsons , T, Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives, Englewood 

Cliffs, NJ Prentice- Hall , 1966. 
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ويلتقون به عن قرب يف جتارم       ، وحيفل به خياهلم   ،أحالمهم فهم يرونه يف   ،ال مفر منه  
 .الدينية

 :واملساواة اللمسات امليتافيزيقية لقيم احلرية والعدالة .2

عامل  امليتافيزيقية اليت ينطوي عليــها    مسيناه باللمسات  ما ثان لتشخيص  كمثال
ات أا حتول سلوك    أي كيف  ...واملساواة واحلرية  لقيم العدالة  نعرض ،الثقافية الرموز
ولتبيـان  . بقوى ماورائية  متأثرة تبدوات  سلوكإىل   -خاصة يف بعض احلاالت   - البشر
 .األساسـية  األولية املالحظات ببعض يتحتم القيام  ،بأكثر ما ميكن من الوضوح     ذلك

  بقيـة الـدواب    وعـوامل  ،لكل من عامل األجناس البشرية     ن املالحظة امليدانية  حيث أ 
بـاملؤثرات   يف العمـق   تتـأثر  بأن سلوكات هذه األخرية   ،  ناحية من،  تفيد األخرى
بعامـل   من ناحية أخرى،  ،  يف املقام األول   تتأثر ات بين اإلنسان  وأن سلوك  ،ةيالغريز

يف سـلوك    ،الكامل أو شبه  ،الكامل ية التطابق استمرار وهذا ما يفسر  . الرموز الثقافية 
  عـرب األجيـال    ...والزواحـف  احليوانات واحلشرات والطيور   كل نوع من أنواع   

 تنـوع  فهنـاك ،  البشري اجلنس بالنسبة لنوع  وأما. عبـر الزمان واملكان  و ،املتالحقة
 ، حضـارة   إىل من حضارة  ،على حد سواء   واهلامشية ةالرئيس كبري يف منط السلوكات   

 واألنثروبولوجيـا   االجتمـاع  إن علماء و.  جيل إىلومن جيل    ، جمتمع إىلومن جمتمع   
 هـذه التجمعـات    بني السلوك ختالفات يف أمناط  اال على أن هذه   متفقون املعاصرين

 مـن   ،عندها) الثقافة(عامل الرموز الثقافية      تأثريات إىل تعود أساساً  ،البشرية وداخلها 
فالكـائن  ،  أخـرى   وبعبـارة  32...ديانات وتقاليد وأعراف وقيم ومنظومات معرفية     

. ختالف عن اآلخر  واال ختيارواال عامل الرموز الثقافية حرية العمل     اإلنساين يستمد من  
أنه حتكمه حتميـة     أي. املرونة من ات ضخمة يتمتع بإمكان  فالسلوك البشري  ومن مث 

إن متيز أفراد   و. قاهرة كما هو األمر يف عامل سلوك احليوانات والدواب         مرنة ال حتمية  
ن إإذ  ،   له يف منظومة الرموز الثقافيـة      اجلنس البشري بتلك السمات جيد تفسريا سهال      

هي الفاصل احلاسم بني عاملي اإلنسان وأنواع األجنـاس      ،  كما أوضحنا ،  هذه األخرية 

                                                           
32   Smelser, N, Smelser.W. Personality and Social Systems, New York, John Wiley and 

Sons. Inc. 1967pp80-87. 
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فظالل اجلانب اإليبستيمولوجي امليتافيزيقي اإلسالمي حاضرة بقوة يف        . احلية األخرى 
ـ  ،  يف الرؤية املعرفية اإلسالمية   ،  فالذات اإلهلية . هذا التفسري  ق احلريـة واإلرادة   هلا مطل

 يف اآلية البـد أن      ،)ونفخت فيه من روحي   ( ومن مث فجملة     )ال ملا يريد  فع(ختيار  واال
 مثلما ،ختيار واحلرية واإلرادة يف حدودها النسبية بالطبع عند بين البشرتشمل مسات اال 

ال وما أوتيتم من العلـم إ     ( : يف ميدان العلم   - للرؤية اإلسالمية  وفقاً-هو األمر عندهم    
صصي دراسات السلوك البشري    تخن تفشل تنبؤات م   أإذن   وليس من العجيب   .)قليالً

 ،ن علماء النفس  إإذ  . الناس يف تقييمها للتوقعات احلقيقية لسلوك     يف الكثري من احلاالت   
اإلنساين علـى    حول السلوك  يبنون تلك التنبؤات املنتظرة    طاملا ،االجتماعأو علماء   
  يف ...ختيـار  احلريـة واإلرادة واال    ئمبباد انني ال تعترف  قو صلبة ذات  حتمية أرضية

يبسـتيمولوجية   ويأيت ذلك من رؤيتـهم اال      33.ملؤثرات على السلوك البشري   معادلة ا 
اخلاطئة اليت جتعلهم ال مييزون بني طبيعة تأثريات الرموز الثقافية والعوامـل الغريزيـة              

 -أصـال - فإم ال يعترفون     ؛وبالتحديد. واملادية على سلوكات أفراد اجلنس البشري     
يف صلب الرمـوز  ، كما هو وارد يف صفحات هذا البحث    ،  بوجود املعطى امليتافيزيقي  

 السلوك البشري عندهم منطق واحد تتساوى فيه        يفومن مث فمنطق املؤثرات     . الثقافية
  بالرغم من أن الرموز الثقافية تتمتع مبركـز        ،الرموز الثقافية مع بقية املؤثرات األخرى     

.  وتوجيه سلوكام يف جمتمعـام     ،الثقل األقوى يف تشكيل هوية األفراد واجلماعات      
من القيم اليت نـادى ـا        وغريها والعدالة ذا الصدد أن قيم احلرية     ومما يلفت النظر  

علمـاء   علمي يذكر من طـرف     مل تلق أي اعتناء    الطويل على مدى تارخيه   اإلنسان
 يف حتريـك   دور رئـيس   ورغم ما لتلك القيم من    . نياحملدث السلوك الفردي واجلماعي  

 يةاالجتماع يف العلوم    االختصاصأهل   فإن،  واحلديث يف القدمي  سلوك الفرد واجلماعة  
علـى   ومدلوالا العميقة يف التأثري    جذورها ن فهم ع ستنكفوا ويستنكفون عموماً  اقد  

ـ  ليهم أا عبارة عن أشياء    إفخيل  . السلوك اإلنساين   ة خيـتص بدراسـتها    ميتافيزيقي
 يعكـس القطيعـة    من األمثلـة   من بني العديد   مثال آخر  وهذا. الفالسفة ال العلماء  

                                                           
 Emile Durkheim من املدرسة السلوكية وعامل االجتماع الفرنسـي  B.F Skinnerعامل النفس األمريكي   33

 .رائد احلتمية االجتماعية مثاالن على ذلك
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 ستنفاره مـن إحـداث    ايف   ،العلم الوضعي املعاصر   منها اإليبستيمولوجية اليت يشكو  
إن متتع  و 34.كانت طبيعة هذا األخري     مهما املاورائي والعامل مصاحلة بني العامل احملسوس   

 ميزة تربط الكائن البشري بعـامل       ...ختياروالقدرة على اال    سواه باحلرية  اإلنسان دون 
هـو   اإلنسـان و ،له يف معظم الديانات والعقائد خيتص بتلك اخلصال       فاإل ؛امليتافيزيقيا
فالنص القـرآين يشـري     . مع اإلله يف تلك اخلصال     نسبية بصورة الذي يشترك  الوحيد
رادة واملقـدرة علـى     احلريـة واإل   و مصدر ه الــذي املاورائي  الرباط إىلبالبنان  

فيـه مـن     ونفخـت  فإذا سـويته  : (إىلفكل ذلك يرجع    ،  اإلنسان عند.. ختياراال
بإعطاء اإلنسان   (يف نظر القرآن   الظروف بذلك فاجتمعت،  )15: احلجر( )...روحي
لكي يكـون املترشـح      العاقل الكائن عند هذا ) ختيارواإلرادة واال  من احلرية  نصيبا
علـى   عرضنا األمانة  إنا( :على اخلصوص  رصيد الرموز الثقافية   فضلب د للخالفة الوحي

كـان   ان إنه منها ومحلها اإلنس   أن حيملنها وأشفقن   السموات واألرض واجلبال فأبني   
 .)33: األحزاب ()جهوالً ظلوما

 :لإلنسان بطاقات ماردة شحن الرموز الثقافية .3

ذات  اآلالت واألجهـزة  وال عامل  ،الدواب وال عامل    ،فال عامل احليوانات   ،وهكذا
الثقافية اليت ميلكهـا     عامل الرموز  طبيعة نوعيةيتمتع بكم و   ،االصطناعي احلديثة  الذكاء
بـني   والعدل احلرية واملساواة  فضرب من اخليال التحدث عن معاين    ،ومن مث . اإلنسان

طرف اجلنس   الذي طرحت به من   نفسه  املستوى  بصطناعية  تلك الكائنات واآلالت اال   
 هنا بني عامل اإلنسـان وعـاملي الـدواب         فالعامل احلاسم . البشري على مر العصور   

تأيت شرعية ربط كينونـة      ومن هذه األخرية  . واآلالت الذكية هو عامل الرموز الثقافية     
ودالالتـه يظـل تشخيصـنا       إذ دون عامل الرموز الثقافية    ،  امليتافيزيقي اإلنسان بالعامل 

منقوصا علـى    ومبا فوق السماء تشخيصا    هنا على األرض   حوله مبا لإلنسان وعالقاته 
ولعل من األمثلة املشخصة للمسات امليتافيزيقية لعامل القـيم          .مستوى العلمي والعملي  

ضـد   يشنها الشعب العريب الفلسطيين   /  اليت شنها  ،نتفاضة األقصى ا كرموز ثقافية هي  

                                                           
34  Philips , D,C Philosophy, Science and Social Inquiry , New York , Press, 1985 
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 ، من أجل حترير أرضـه     2000سبتمرب  / أيلول 28ستيطاين اإلسرائيلي منذ    حتالل اال اال
 .وحتقيق املساواة والعدل بينه وبني الشعب اإلسرائيلي املغتصب

تبىن الفلسطينيون أسـاليب    ،  فأمام التفوق اإلسرائيلي الكاسح يف العتاد العسكري      
فانتفاضة . مقاومة جديدة مل تعرفها حركات التحرير يف العامل الثالث يف القرن املاضي           

 إذ  35تسمى بثـورة احلجـارة،    ،  1989ا مثل أختها اليت سبقتها يف عام        مثله،  األقصى
حـتالل  يقاوم فيها األطفال والشباب الفلسطينيون باحلصـا واحلجـارة جـيش اال           

حتالل يقابل  احلصا واحلجارة على جنود اال     فرمي.  املدجج بأحدث سالح    اإلسرائيلي
طفـال والشـباب    حتالل بإطالق الرصاص املطاطي واحلـي علـى األ        من قوات اال  
ومما ال شك فيه أن ليس هناك تقارب بني الطـرفني يف ميـزان العـدة                 .الفلسطينيني
حتالل بأنه نوع فريد يف تاريخ       هذا النمط من املقاومة لال     إىلومن مث ينظر    ،  العسكرية

ستراتيجية الثانيـة اجلديـدة يف      وأما اال  .ستيطاينحتالل اال ستعمار واال املقاومات لال 
 قنابل بشرية متفجرة    إىلقصى فتتمثل يف حتويل الشباب الفلسطيين أنفسهم        نتفاضة األ ا

فاملقاومة عن طريق التفجري    . داخل إسرائيل نفسها ضد العسكر والسكان اإلسرائيليني      
جيابه ،  أخرياً و .اة الفلسطينية للعدو الصهيوين   ا،  هي األخرى ،  ستشهادي تنفرد ا  اال

أي أم يقـاومون    ،  ل اإلسرائيلي بالسالح التقليدي   حتالالفلسطينيون على األرض اال   
 السالح والعدة العسكرية احملدودة مقارنة مبـا        استعمالحتالل ب املستوطنيني وجند اال  

 .ميلكه اخلصم اإلسرائيلي من سالح حديث فتاك

 إىلما هي العوامل احلامسة اليت أدت       : والسؤال املعريف امللح الذي يتحتم طرحه هو      
 رغـم   ،ها قوية مدة غـري قصـرية      استمرار إىلفاضة ووسائل مقاومتها و   نتظاهرة اال 

 والقيام باملذابح العديدة يف مدن      ،سرائيلية لقادة املقاومة الفلسطينية   غتياالت الدولة اإل  ا
 للمجتمع الفلسطيين؟   التحتية والعمل على حتطيم ونسف ركائز البنية        ،وقرى فلسطني 

 واحلجارة جليش مدرع بالـدبابات واألسـلحة        فمما ال ريب فيه أن املقاومة باحلصا      
احلديثة الفتاكة مسألة غري واقعية على املستوى العسـكري املـادي اـة العـدو               

                                                           
 .1990، منظمة التحرير الفلسطينية، اإلعالم املوحد، نتفاضةسوسيولوجيا اال .أمحدالديك،   35
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ختاروا املوت احملقـق  اواألمر أسوأ بذلك بكثري بالنسبة للفلسطينيني الذين       . اإلسرائيلي
دافعة واحملركـة   إن القوى ال  .  قنابل بشرية متفجرة ضد االحتالل     إىلبتحويل أنفسهم   

وإمنا هي قوى معنوية    ،  ملثل ذلك السلوك الفلسطيين املناضل ليست بالتأكيد قوى مادية        
عالية مصدرها منظومة الرموز الثقافية الفلسطينية اليت ال ترهبـها العـدة العسـكرية              

سرائيلي لنيـل   ستشهاد من أجل إاء ظلم االحتالل اإل       اال  خيفيها  وال ،الضخمة للعدو 
 حىت ال يبقى الشعب الفلسطيين الشعب الوحيـد         ،السيادة يف أرض فلسطني   احلرية و 

 .ستقالل والكرامةاحملروم من حقه يف املساواة مع الشعوب األخرى يف اال

أي أن دور ما مسينـاه      ،  إن الكائن البشري عندنا هو كائن رموزي ثقايف بالطبع        
 يتمتـع    سلوكه دور رئيس   ان واملؤثرات على  بعامل الرموز الثقافية من حيث فهم اإلنس      

وهذا . أي عنصر آخر مؤثر على السلوك البشري       بثقل ال يكاد يضاهيه يف اية األمر      
ما يفسر يف رأينا منطق السلوكات الفردية واألحداث اجلماعية اليت أثبتت قدرا على             

مات إن مقاو . نتفاضة الفلسطينية  كما رأينا يف أمثلة اال     ،حتدي املعطيات املادية القاهرة   
 عينة أخرى شاهدة على مدى      ، متثل حركات التحرير يف العامل الثالث يف القرن املاضي       

 يف خلق ودفع وتوجيه السلوك البشري الفردي واجلماعي ،مصداقية ثقل الرموز الثقافية   
فإلقاء العديد من قـادة     .  صعبا جدا أو مستحيال    -مادياً-حنو أهداف قد يبدو حتقيقها      

سجون يف العصر احلديث مل مينعهم من الكفاح والصمود أمام القوى           العامل الثالث يف ال   
نتصـارهم يف  وليس هناك من تفسري ذي مصداقية ال  . املادية العاتية الضخمة للمستعمر   

 أو بسالح عامل الرمـوز      ،النهاية على احملتل أفضل من عامل تدرعهم بالسالح املعنوي        
نتفاضات الشـعبية ضـد     وما اال . ذا البحث الثقافية وفقا ملفهومنا للرموز الثقافية يف ه      

الطغاة يف القدمي واحلديث إال تصديق ملدى أمهية الذخرية اليت ميكن أن ميد ـا عـامل           
 حبيث تصبح طاقات هذا األخيـر حتديا ألضخم قـوة          ،الرموز الثقافية اجلنس البشري   

هائلة ال  ة هادرة   فقوة الرموز الثقافية قو   . عسكرية ميكن أن ميلكها الطاغية أو املستعمر      
فعنفوان هذه الطاقة اليت    . يكاد يقف أمام جربوا أي شيء مهما كانت طبيعته القاهرة         

يستلهمها اإلنسان من عامل الرموز الثقافية تستمد قوا من عامل السماء ال من عـامل               
يت ومن هنا يأ  . ليها سابقاً إاحملسوسات كما ترى إيبستيمولوجيا الثقافة اإلسالمية املشار        
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 كرموز ثقافية قادرة على شـحن       ...املدلول امليتافيزيقي لقيم احلرية والعدالة واملساواة     
 القـوى املاورائيـة     - حد مـا   إىل- تشبه   ،األفراد واجلماعات بطاقات ماردة جبارة    

 الشاعر العريب   قولوهذا ما يوحي به     . عتراض سبيلها معترض  االضاربة اليت ال يستطيع     
 :لقاسم الشايبتونسي املعروف أيب اال

 ـدرفالبد أن يستجيب القـ  إذا الشعب يوما أراد احليــاة

فالنـاس عنـدما    . هو عامل الرموز الثقافية   ،  كما بينا ،  فمصدر قوة إرادة الشعب   
 ...حترام الذات استقالل و املساواة والعدل واال  ون أمرهم على الدفاع عن احلرية و      جيمع

 احلديث  إىلوهذا ما يفسر جلوء الناس      . هيصبح فعلهم كرد فعل القدر الذي ال مرد ل        
عن املعجزات يف بعض األحداث الفردية أو اجلماعية اليت تدخل سجل تاريخ األفـراد              

 36.فر املعطيات املادية لذلكا توواتمعات رغم عدم

 : الثقافية للوزن واحلجمفقدان الرموز. 4

 فقداا بعـض    إىلتعود سهولة نقل ونشر الرموز الثقافية على بساط األرض              
فالوزن واحلجم املاديان لألشياء ميثالن املعطيات األساسـية        ،  املعطيات املادية احملسوسة  

 ويتطلبان يف اية األمر جهدا بشريا يف عملية نقل األشياء املادية            ،احملسوسة لعامل املادة  
دة للوزن واحلجم  فإا بطبيعتها فاق،أما بالنسبة للرموز الثقافية ذاا . آخرإىلمن مكان 
 آخر ميكن تفسريمها مبعطيـات      إىلإن حركتها ونشرها السريعني من مكان       و ،املاديني

وعلى . ومن مث يكون نقل ونشر الرموز الثقافية أسهل وأسرع        ،  فقدان احلجم والوزن  
يصبح للرموز الثقافية حجم ووزن عند طباعتها على الورق الذي له وزن            ،  سبيل املثال 
 عرب  ... هائل من املوسوعات والكتب والوثائق واالت واجلرائد       فحمل عدد . وحجم

 وقت طويل وجهد كبري إذا كانـت املسـافة شاسـعة            إىلفضاء معني سوف حيتاج     
لقد سهلت وسائل النقل احلديثة نقل ومحل أثقل األشياء مـن           . ووسائل النقل بدائية  

                                                           
-9-11يف واشنطن   ) جوننتاالب( إن اهلجوم على املركز التجاري العاملي يف نيويورك ووزارة الدفاع األمريكية              36

 كان الطائرات األربعبنتحار احملقق للمهامجني فاال.  أحدث ذعرا ودهشة ال نظري هلما يف الشرق والغرب 2001
 .بالتأكيد مدفوعا بقوة صلبة وعارمة ملنظومة الرموز الثقافية للمهامجني
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 بالنسـبة للحركـة     ولكن يبقى عامال الوزن واحلجم عاملني حامسني      .  آخر إىلمكان  
ويصبح هذا األمر واضـح     . ليه نقلها إ وللجهد اجلسيم الذي حيتاج      ،السريعة لألشياء 

أي عندما  : املعامل عند التخلص من عاملي الوزن واحلجم يف عملية بث الرموز الثقافية           
ختراع آلـة   اف. تسترجع الرموز الثقافية حالتها الطبيعية األوىل الفاقدة للحجم والوزن        

ومن مث فإرسال نص الوثائق املكتوبة يف ملح        . س قد ألغى معطيات الوزن واحلجم     الفاك
 ، أقصى مكان يف العامل أصبح أمرا يف غاية السهولة اليوم          إىلالبصر ودون جهد يذكر     

حيررها مـن   إن فقدان الرموز الثقافية للحجم والوزن       و. وذلك عن طريق آلة الفاكس    
،  عامل األشياء الطبيعية املادية اليت هلا وزن وحجم         جمريات اإلرسال اليت تتحكم يف     تبعية

ويبـدو  . وال حجم هلا   وزن   الويضعها بدال من ذلك يف فلك الكائنات غري احملسوسة          
أن حالة فقدان احلجم والوزن ال تترك جماال للعراقيل اليت ميكن أن تقف أمـام حريـة           

 Telepathyالتخـاطر   فالتواصل الصامــت عـرب     . احلركة احلينية للرموز الثقافية   
 كلها أمثلـة    ،والتخاطب الشفوي باهلاتف والتواصل الكتايب بالفاكس بني بين البشر        

وحيدث هذا بكل سهولة حىت عندما تفصـل الصـحاري واجلبـال            . للتواصل احليين 
تصاالت عامـل   األنواع الثالثة من اال   وجيمع بني هذه    ،  واحمليطات بني األطراف املعنية   

 . التواصلية لعراقيل احلجم والوزندان تلك الوسائلفقمشترك يتمثل يف 

 أن هلذه األخرية مالمـح       إىل إن حتليلنا هلذه املظاهر األربعة للرموز الثقافية يشري        
ويتفق هذا كثريا مع رؤيـة القـرآن        .  حد كبري الكائنات امليتافيزيقية    إىلجتعلها تشبه   

 الثقافية هي جـزء مـن النفخـة         فالرموز،  ختصاراوب. لطبيعة الرموز الثقافية البشرية   
إن مزج الطني بالنفخة الروحية     و. الروحية اإلهلية الثقافية اخلاصة اليت نفخها اهللا يف آدم        
إن البيان الـوارد    و. مادة وروح : اإلهلية الثقافية يف خلق آدم جعل آدم مزدوج الطبيعة        

لثقافية حبلى بالعنصر    أن الرموز ا   إىلأعاله للمظاهر األربعة للرموز الثقافية يشري بقوة        
ومتثـل  . زدواجية لطبيعة اإلنسان  يف التركيبة اال   Transcendentalامليتافيزيقي املتعايل   

اإلطـار   هذه الرؤية للرموز الثقافية صلب املنظور اإلسالمي لظاهرة الثقافـة، وهـو           
جتماع الثقافة فيه يف    ا والشرعي الذي ينبغي تأصيل علم       الرئيس paradigmالفكري  

 .عريب والعامل اإلسالمي بصفة عامةن الالوط
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 :ماع ميتافيزيقيا الرموز الثقافيةجتاحنو علم : سادساً

يتجلى مما سبق يف صفحات هذا البحث أننا بصدد التأسيس ملا ميكن أن نسميه               
وقـد  . يبستيمولوجية اإلسالميةجتماع ميتافيزيقيا الرموز الثقافية ذي األرضية اإل   ابعلم  

زيقيا الرموز الثقافية من التحليل املنهجي السابق لطبيعة الرموز الثقافيـة           ستنتجنا ميتافي ا
من جهة  ،  يبستيمولوجيا اإلسالمية للرموز الثقافية   ستعانة باإل ومن اال ،  من جهة ،  نفسها
 رؤيتنا يف هذه الدراسة تشكل إطـارا نظريـا ذا أسـس ثقافيـة               فإنومن مث   . ثانية

خـتالف عـن املنظـور      نظور خيتلف كل اال   وهو بذلك م  ،  وإيبستيمولوجيا إسالمية 
 إىلإن هذه الرؤية اجلديدة للرموز الثقافية تسـتجيب بقـوة           و. positivistالوضعي  

ستعانة به يف    واال ،ية بدمج الدين  االجتماعوم  لاملناداة أكثر فأكثر من طرف مفكري الع      
 37.ومصلب هذه العل والقيام بالفكر التنظريي يف ،فهم وتفسري الظواهر املدروسة

 Basic عتناء بدراسة كنه الرموز الثقافية يندرج يف صنف البحوث األساسيةإن اال

Research هي ما مييز اإلنسان عن غريه مـن         -كما رأينا -فالرموز الثقافية   . العلمية 
فالكشف عن طبيعتها وخفاياها    . إا متثل جـوهر اإلنسان   ،  وبعبارة أخرى . الكائنات

ن عمق فهمنا هلا يقربنا أكثـر مـن         إإذ   ؛ما يف ذلك شك   ،  أمر ذو أولوية  ،  إذن،  هو
ولذلك فهي جديرة بالبحث    . كسب رهان فهم سلوك الفرد وحركية اتمع البشري       

 .املتعمق الذي حياول إماطة اللثام عن أعمق جوانبها

) دراسة الثقافة برؤية إسالمية معرفية    (ختيارنا للمنظور الثقايف اإلسالمي     ان  أ كما
 اهتمـام  عدم   ، إىل من جهة ،  المح امليتافيزيقية ملنظومة الرموز الثقافية يرجع     لدراسة امل 

كما بينـا ذلـك يف      ،   دراسة موضوع هذا البحث    نوعجز املنظور الوضعي وغريه ع    
يف جتسيم إدمـاج    ) 1990(فإن منظورنا سباق    ،  صفحات هذا العمل، ومن جهة ثانية     

، زايد الدعوة إليه اليوم يف تلك العلوم      ية الذي تت  االجتماعالفكر الديين يف صلب العلوم      
يف نظرنا يف تقدم مسرية العلوم ليس اإلصرار والتشبث برؤيـة  ،  ن املهم إإذ   ؛كما رأينا 

 الرؤية واملنهجية املناسـبتني لفهـم وتفسـري       استعمال وإمنا األهم يف     ،ما ومنهجية ما  

                                                           
37   Ebaugh, Return of the Sacred…pp.385-95 
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 لثقايف اإلسالمي بديالً  ومن مث فهناك مشروعية قوية لتبين املنظور ا       . الظاهرة قيد الدرس  
 ومل يعد يف    ،عن املنظور الوضعي التقليدي الذي أسست مبادئه يف القرن التاسع عشر          

 اليـوم املنظـور الـذي جيـب التقيـد برؤيتـه             االجتمـاع نظر العديد من علماء     
ويرى هؤالء العلماء أن الوقت قد حان إلحداث تغيري يف صـلب            . وإيبستيمولوجيته

 تغيري ثالثة أمور    إىل فيدعون   ،ر يف العمق باإليبستيمولوجيا الوضعية     املتأث االجتماععلم  
 : كعلماالجتماعأساسية يف صلب علم 

 بأنه ليس هناك منهجية علمية واحـدة للقيـام          االجتماع جيب إقناع علماء     .1
 مشروعية التنوع يف املنـاهج      إىلأي هناك دعوة اليوم     . يةاالجتماعبالبحوث يف العلوم    

 38.سة الظواهر اليت يهتمون ا يف درااالجتماع ميكن أن يستعملها علماء العلمية اليت

 االجتمـاع  بأن علـم   االجتماع يعتقد هذا التوجه اجلديد بني صفوف علماء         .2
 دون أن تتضرر من ذلك      ، جمموعة من األطر الفكرية النظرية     استعمالقادر على تبين و   

 أيضاً سالمي يف هذه الدراسة يتماشى    يف اإل فمنظورنا الثقا  39.الرؤية املركزية هلذا العلم   
 وأن  40،االجتماعظرية داخل صلب علم      تعددية األطر الفكرية الن    إىل الدعوة   أمع مبد 

فهذا اجلزء من الدراسة    . االجتماع صميم علم    إىلمنظورنا يبقى وفيا يف موضوع حبثه       
يـة يف دراسـات     يركز حتليله على منظومة الرموز الثقافية اليت كانت دائما ذات أولو          

 االجتمـاع  علم   إىلومما يزيد يف والء هذه الدراسة       .  واألنثروبولوجيا االجتماععلماء  
 ،واألنثروبولوجيا حماولتها القيام بإضافة علمية جديدة يف فهم منظومة الرموز الثقافيـة           
ز وذلك بتركيزها على دراسة اجلانب اآلخر للرموز الثقافية واملتمثل يف ميتافيزيقيا الرمو        

 ، ومن املالحظة املنهجية للرموز الثقافية     ،املستوحاة من الرؤية املعرفية اإلسالمية     الثقافية
 ما كان مفقودا    زإن الكشف عن التجليات امليتافيزيقية يف منظومة الرموز الثقافية يرب         و

وبـذلك يكتمـل    ،  يف صلب الرصيد املعريف السوسيولوجي واألنثروبولوجي احلديث      
 .ن غريهم من أفراد األجناس األخرىيز أفراد اجلنس البشري عفهمنا ألهم ما مي

                                                           
38   Contemporary Sociology, Vol.127,no.1, Jan 1998. pp 1-19.  

 .10 املصدر السابق ص  39
 .1املصدر السابق ص   40
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 هـو علـم     االجتماع بأن علم    االجتماع يعتقد هذا اجليل اجلديد من علماء        .3
األمر الذي جيعله متأهال ليكون طالئعيـا يف        ،  يتصف إيبستيمولوجيا باخللق واالبتكار   

هذا الصدد تبين منهجية    يف   املهم   ومن غري  41.طرح طرق جديدة للقيام بالعمل العلمي     
 منهجية قادرة فعال على بنـاء       استعمال وإمنا األهم يتمثل يف      ،معينة يف البحث العلمي   

جتماع ذي مصداقية علميـة     اة يف تشييد علم     ؤإن املنهجية الكف  و. للعلوم صرح متني 
ية والثقافية  االجتماعجيب أن تكون أوال قادرة على كسب رهان التعرف على العوامل            

ن تفسري الظواهر من خالل املـؤثرات       إ إذ   ؛قف وراء ميالد الظاهرة قيد الدرس     تاليت  
ية والثقافية يندرج يف صلب املنظور السوسيولوجي الذي يعتمد أساسـا يف            االجتماع
والثقافـة   Social Structureيـة  االجتماعللظواهر على مفهومي البنيـة   تفسرياته

Culture .  جي عن كـل مـن املنظـور النفسـي          املنظور السوسيولو  وهذا ما مييز
فاملنظور النفسي يفسر السلوكات الفرديـة      . والبيولوجي يف تفسريمها للسلوك البشري    

أما املنظـور البيولـوجي     .  من عوامل نفسية يف شخصيات األفراد      نطالقاًاواجلماعية  
يف تركيبة   Geneticاتية  ثومور مؤثرات بيولوجية    إىلفريجع بعض السلوكات البشرية     

 Sociobiology البيولـوجي    االجتماعإن ما يسمى اليوم بعلم       و .يات األفراد شخص
ختيارنـا  اأي أن    ؛ عوامل بيولوجية  إىلستنادا  اية لبين البشر    االجتماعيفسر السلوكات   

) أو األسباب (ألي منهجية حبث جيب أن يبقى هدفه النهائي هو الكشف عن السبب             
فاملنهجية اليت يستعملها  ،وبعبارة أخرى. رةاليت عملت وتعمل على بلورة وميالد الظاه  

وهو ،  يةاالجتماع السببية يف تفسري الظواهر      أ ينبغي أن تكون متبنية ملبد     االجتماععامل  
ية ال  االجتماعلكن البحث عن العوامل املسببة للظواهر        .مبدأ ثابت لكل العلوم احلديثة    

 Positivismا العلم الوضعي    ينبغي أن يقتصر على تلك العوامل الكمية اليت شدد عليه         
 إىليـة   االجتماعبل جيب أن يطمح البحث عن علل الظواهر         ،  منذ القرن التاسع عشر   

وهذا قصور  . ااستعماهلاليت مل يهتم العلم الوضعي ب      الكيفية أيضا على األسباب   التعرف
أن إذ كيف ميكن    ،  ية الوضعية االجتماعواضح املعامل يف إيبستيمولوجيا ومنهجية العلوم       

 عوامل  ستنتاجات هذه العلوم مصداقية إذا هي تركت جانباً       ايكون ملفاهيم ونظريات و   
                                                           

 . املصدر السابق 41
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 يسة يتأثر ا السلوك البشري؟رئ

فإن منظورنا يف هذه الدراسة حول طبيعة ،   الغريب االجتماعومقارنة مبنظور علم     
لـم  بع C.Randal األمريكي رندل    االجتماعالثقافة ميكن أن يندرج يف ما مساه عامل         

إنه علـم  ،  الذي يكشف عن العمليات اخلفية وراء ما هو جلي         42 غري اجللي  االجتماع
نا للمنظـور  اسـتعمال إن و .ية ليست هي بالضرورة أهم املسائليربهن أن املسائل اجلل   

يبستيمولوجيا امليتافيزيقية للرموز الثقافية هو ضرب جديد من        الثقايف اإلسالمي ذي اإل   
للقيام بالبحث العلمي والكشف عما وراء ما هو واضـح   paradigmsاألطر الفكرية   

فمجهودنا يف هذه الدراسة حيدد طريقة جديدة يف        . يةاالجتماعوجلي يف ميدان العلوم     
واألنثروبولوجيـا  االجتمـاع   بلورة العمل العلمي فيما خفي عن أنظار معظم علماء          

 ملسـة   االجتمـاع  وهو ما يضفي على علم    . Cultureاملعاصرين يف دراستهم للثقافة     
 يف قدرته على حتديد طرق جديدة للقيام        طالئعياًعلماً  بتكار اليت تسمح له أن يكون       اال

 43.بالبحث العلمي
 

 : املتأمل يف ذاتهاالجتماعنسجام منظورنا مع علم ا: سابعاً

الشك يف أن منظورنا الثقايف اإلسالمي املطروح هنا لدراسة الثقافة هو منظـور             
وهـي  ،   والفلسفة والدين  االجتماعى معرفية تتمثل أساسا يف علم       جيمع بني عدة رؤ   

 يقبلها ويرحب ا التوجه اجلديد يف       يف حني  ،صياغة يرفضها العلم الوضعي التقليدي    
 Pierreليه بيار بورديـو  إ الذي يدعو االجتماع ولعل علم 44.االجتماعصلب علم 

Bourdieu       روع بورديـو الفكـري     فمش. يدعم كثريا رؤية منظورنا يف هذا البحث
 Sociologieالناقـد لنفسـه    املتأمل االجتماعاملعريف يتمثل يف ما أطلق عليه علم 

Réflexive،45         متها بني التخصصات    فهذا األخري ال حيترم كثريا احلدود اليت وقعت إقا

                                                           
42   Randal, C , Sociological Insight: An Introduction To Non Obvious Sociology, 

Oxford, Oxford University Press, 1982. 
43   Contemporary Sociology, p 1. 
44   Ibid, I,10 , II , and Bunge M, The Socioloy Philosphy Connection, New Brunswick 

(USA) Transaction Publishers, 1999. 
45   Bourdieu, P. et Wacquant, L.J.D. Paris, Le Seuil, 1992, 43-70p. 
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 تكفلستنباط طرق جديدة ت   ابتكار و ا إىل هذا يدعو    االجتماع ومن مث فعلم     46،املعرفية
حتـديا  ،  إذن،  فهـو ميثـل   . ية بكثري من املصـداقية    االجتماعري الظاهرة   بفهم وتفس 

 كما أن بورديـو     47،يةاالجتماعالعلوم  للتقسيمات احلالية وألمناط التفكري السائدة يف       
ية والبحوث  االجتماع مناهج متعددة يف دراسة الظواهر       استعمال تبين و  إىليدعو بقوة   

، ، كرؤيـة معرفيـة    االجتماعورديو أن علم     ويرى ب  48.االجتماعاليت يقوم ا علماء     
 La sociologie doit être une science totale.49: بالشـمولية  يتصف جيب أن

 faitsجتماعية شاملة ا أن ميدنا بوقائع االجتماعجيب على علم ، وبتعبري مارسال موس

sociaux totauxقته  قادرة على إعادة الوحدة األساسية للبحث العلمي الذي طاملا مز
 بني التخصصات املعرفية وامليادين اإلمبرييقية وتقنيـات املالحظـة          وجودةاحلدود امل 
 وعلى هذا األساس عارض بورديو بشدة الفصل بني اجلانـب املنـهجي             50،ليلوالتح

 Leويعرف بورديو املنهجية السلبية . انب النظري يف العمل السوسيولوجيامليداين واجل

méthodologisme   ا ذلك التوجه لدى الباحث بفصل اجلهد الفكـري الـذي         بأ
األمر الذي جيعـل    ،  ا املفيد يف العمل العلمي ذاته     استعماهلستنباط املناهج عن    ايتطلبه  

يعتقد بورديو أن التفنن يف التقنيات      و.  على جمرد املنهجية فقط    مقتصراًإنشاء املنهجية   
 حـول الظـاهرة قيـد     ي فقر يف اجلانب النظري السوسيولوج     إىلالبحثية طاملا يؤدي    

ذلك الذي حيافظ دائما على الربـاط       ،  إذن،  فالعمل السوسيولوجي احلق هو   . الدرس
 51.الوثيق بني املنهج والفكر

 أن  إىل املتأمل الناقد لنفسـه      االجتماع وخيلص بورديو من طرحه ملفهوم علم        
 التصورات  العديد من   ولكنه يقف ضد   ،هذا األخري ليس بالعدو للرؤية العلمية احلديثة      

conceptions    وضد الفصل املطلق الذي تقوم به العلوم        ،يةاالجتماعالوضعية للعلوم 
                                                           

 .13 املصدر السابق ص  46
 . املصدر السابق 47
 .32املصدر السابق ص   48
 .30 املصدر السابق ص  49
 . املصدر السابق  50
 .32-31 املصدر السابق ص  51
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 وهكذا يتبني   52. والكيفية للظواهر املدروسة   ية الوضعية بني اجلوانب الكمية    االجتماع
زدواجيـة يف    الربط واحلوار بني جانيب اال     إىل هذا يدعو بقوة     االجتماعأن منوذج علم    
مـن  ،  أي أن هذا األخري جيـب     . سة ويف العمل العلمي السوسيولوجي    الظاهرة املدرو 

 ،يةاالجتماعأن يعطي أولوية لدراسة كل من اجلانب الكيفي والكمي للظاهرة           ،  ناحية
بني العمل امليداين والعمل التـنظريي يف مسـرية   ،  أخرى من ناحية، وأن يفتح احلوار  

 .يةاالجتماع processusكسب رهان الفهم والتفسري للظواهر والعمليات 

 ميكن القول بأن منظورنا الثقايف اإلسالمي يف دراسة الثقافة يندرج يف            ،ومما تقدم 
 فنحن ننتقد بشدة علـم      53.ليه بورديو وغريه  إلذي يدعو   ااالجتماع  فلسفة رؤية علم    

 الغريب املعاصر الذي يكاد يهمل بالكامل املعامل امليتافيزيقية للرموز الثقافيـة            االجتماع
فنحن نـدعو اليـوم علمـاء       ،  ويف املقابل .  هذا البحث   منها يف  ها بعض إىلليت أشرنا   ا

 يف التقليد شـبه الكامـل علـى املسـتويات           ستمرار عدم اال  إىل املسلمني   االجتماع
 االجتماعفعلم  . يبستيمولوجية واملنهجية والنظرية لنظرائهم الغربيني القدماء واجلدد      اإل

يبستيمولوجيا اليت طالب والرستاين بقوة كـل       حدة اإل الغريب يشكو اليوم من أزمة و     
اإلسالمي هم حبق مؤهلون     يف العامل    االجتماع إن علماء    54. بتجاوزها االجتماععلماء  

 ووضـعها موضـع التنفيـذ يف الفكـر          ، هذه الدعوة امللحـة    إىلستجابة  كثريا لال 
اإلسالمية سباقة   رؤية الثقافة     إن إذ ؛السوسيولوجي اإلسالمي للقرن احلادي والعشرين    

وبالتايل فال مكان يف هـذه الثقافـة       . توحيد كل املعارف والعلوم     إىل يف هذا املضمار  
.  واجلفاء والعداء بني التخصصات املعرفية والعلميةTwo Cultures" الثقافتني"لظاهرة 

التوحيديـة    اإلسالمي القائم على قوة اإليبسـتيمولوجيا      االجتماعفعلم  ،  وبعبارة أخرى 
ن يكـون منيعـا كـل املناعـة مـن األزمـة             أل مؤهل حبق    ،لقة للمعرفة البشرية  املط

  . الغريب وبقية أصناف املعارف والعلوم اليوماالجتماعاإليبستيمولوجية اليت يعيشها علم 

                                                           
 .39املصدر السابق ص   52
 °Magazine Litéraire n:  أنظر أيضا امللفني اهلامني حول فكر بورديو يف جمليت70-43املصدر السابق ص   53

369,1988 18-70p, et Sciences Humaines, Numéro spécial , 2002. 
54   Wallerstein, I., The Heritage of Sociology and The Promise of Social Sciences, 

Current Sociology, Vol 47,n° 1, Jan 1999 pp. 1-16. 
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 فاألمر  ،أما على مستوى دراسة الثقافة أو الرموز الثقافية بالرؤية املعرفية اإلسالمية          
 اإلسالمي كما يتجلى ذلك يف صـفحات هـذا          الجتماعامشروع جدا بالنسبة لعلم     

هم ذلك يف توطني هذا العلم يف رؤية وإيبستيمولوجيا الثقافـة           يس،  فمن جهة . البحث
تساعد املعامل امليتافيزيقية للرموز الثقافية     ،  ومن جهة ثانية  . األم للمجتمعات اإلسالمية  

ر السوسيولوجي املعاصر   على فتح آفاق معرفية جديدة كانت غري جلية يف تراث الفك          
ذلك الكل الضخم واملعقد كما وصفه عامل األنثروبولوجيـا الربيطـاين            ؛حول الثقافة 

 .E .B. Tylorتيلور 

 

 :األمة العربية وعصبيتها الثقافية : ثامناً

 االجتمـاع بلمساا امليتافيزيقية يسمح لعـامل      ) الثقافة(فمفهومنا للرموز الثقافية    
عن جمتمعات الوطن العريب بصفتها منطقة توحد بني أجزائها         ،  المث،  العريب أن يتحدث  

 ، واللغة العربيـة   ،اإلسالم: ةثقافية اإلسالمية العربية الرئيس   املتباعدة واملتقاربة الرموز ال   
فاألمة العربية هي يف املقام األول حصيلة لتلك الرموز الثقافية الـيت            ،  إذن. وثقافتهما

قتصادي والتحالف العسكري بني األقطـار       والتبادل اال  تتجاوز عوامل القرب اجلغرايف   
فالشعور والتضامن العربيان واإلسالميان العفويان عند العامـة واخلاصـة يف           . العربية

 ما ميكن أن نطلق عليه بالتعبري اخللدوين        ، إىل يف نظرنا ،  جمتمعات الوطن العريب يعودان   
بني الناس هي أهـم أسـس        حمفصاحب املقدمة يرى أن صلة الر      .بالعصبية الثقافية 

وذلك أن صلة الرحم طبيعـي يف البشـر إال يف            ":بينهم) العصبية(التضامن والوحدة   
ومن صلتها النعرة على ذوي القرىب وأهل األرحام أن يناهلم ضيم أو تصـيبهم              . األقل
ويود لو حيول   ،  فإن القريب جيد يف نفسه غضاضة من ظلم قريب أو العداء عليه           ،  هلكة
 فالعصبية  55،" طبيعية يف البشر مذ كانوا     نزعة،  بني ما يصله من املعاطب واملهالك     بينه و 

ظـاهرة ذات جـذور     و،   التصور اخللـدوين   وفقسلوك تضامين مع أهل صلة الرحم       
 .bio-génétiqueبيولوجية مورثاتية 

                                                           
 .102 ص،1993 ، دار الكتب العلمية:، بريوتاملقدمة .ابن خلدون، عبد الرمحن  55
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شتراك األفراد واجلماعات واتمعات يف     اهو أن   " بالعصبية الثقافية "إن ما نعنيه     
) ...علـم  /معرفةو،  قيم ومعايري وأعراف ثقافية   و،  فكرو،  عقائدو،  لغة( ثقافية   رموز

 بطريقة تلقائيـة    اًبعض التقارب والتضامن مع بعضهم      إىل يدفعهم   ؛متجانسة ومتشاة 
يغلب عليها التحمس العاطفي يف املساندة والدفاع عن الذين يشتركون معهم يف تلك             

عن عصبية صلة الرحم أن األوىل أرحـب        " ية الثقافية العصب"ومما مييز   . الرموز الثقافية 
ستيعاب عدد هائل من ماليني     ا من حيث قدرا على      ،صدرا وإنسانية بكثري من الثانية    

واألمم واموعات العرقيـة      ضم البشرية مجعاء من كل األجناس      إىلالبشر قد يصل    
 افية واحدة خيلق بينهم   شتراك األجناس البشرية يف رموز ثق     اإن  و ...والعشائر والقبائل 

 عرى األخـوة    56طة ما يشبه عصا سحرية أو مبا مسيناه بالروح الثقافية الرموزية          اسبو
 وتفصـلها عـن     بعضاًواألمم اليت ال تعرف بعضها       والتضامن بني األفراد واجلماعات   

إن الشعور التضامين العفوي اإلسالمي العريب الكاسـح        . بعضها مئات وآالف األميال   
 وبنات جمتمعات الوطن العريب الكبري ال يستطيع تفسريه مفهوم عصبية صـلة             بني أبناء 

بكثري مـن   " العصبية الثقافية "ومن مث يتصف مفهوم     ،  الرحم الضيقة عند ابن خلدون    
ختالف درجة التضامن والتوحد وطول أمد حياما بني        االسداد واملصداقية يف تفسري     

 . والشعوب واألمماجلماعات

اليت تشـترك يف     العربية بني اتمعات  الشعور بالتضامن  بأن لقولومن مث ميكن ا   
 نتمائهااعلى    طاملا حافظت الشعوب العربية    ،ثابتة هو حقيقة واقعية   رموز ثقافية رئيسة  

وقـد  . وثقافتـهما  واللغة العربية  سالميالدين اإل  يأيت يف طليعتها   متجانسة  رموز إىل
ال  ولكنـه ، أخرى حتت ضغط عوامل خمتلفة ويقوى أحياناً  أحياناً يضعف هذا الشعور  

 العربية بني  اإلسالمية الثقافية الرموز ما خلدت  خالدة طبيعة فهو ذو . أبدا أنفاسه يلفظ
 -على األقل - التضامين يكون الشعور ،  ضعفه أقصى ففي حالة . شعوب الوطن العريب  

 أقصـى   حالة ويف. العريب اإلسالمي الالشعور اجلماعي  يف أعماق  صامتة  كامنة  قوة
تشـبه   صـاخبة  عاتية قوة ،بني تلك الشعوب   الشعور التضامين  وعنفوانه يصبح  قوته

                                                           
56   Dhaouadi, M. , The Culturel Symbolic Soul: An Islamically Inspired Research 

Concept for the Behavioral and Social Sciences. The American Journal of Islamic 
Social Sciences, Vol, 9 no 2, 1992, pp 153-72. 



  حممود الذوادي                   م2006شتاءم، 2005خريف، 43-42العدد ، احلادية عشرإسالمية املعرفة، السنة  
 

 

158

العريب ضد أعـداء األمـة       املاردة يف دنيا الشعور اجلماعي اإلسالمي      القوى املاورائية 
ومما الشك فيه أن تلك التجليات يف الروابط الوثيقة وشبه األزلية           . واإلسالمية العربية

 .إلسالمية لطبيعة الرموز الثقافيةلعربية جتد تفسريا متينا يف رؤيتنا املعرفية ابني الشعوب ا

مشروعيته بقوة من    يأخذ واحلاضر احلديث عن قضية الوحدة العربية يف املاضي       إن
فتحدث الغالبية السـاحقة    . اليت تربط جمتمعات املنطقة العربية     الصلبة الثقافية الوحدة

يقيم أساسا للتضامن والوحدة     ،اإلسالمية ة وتدينها بالعقيدة  هلذه الشعوب باللغة العربي   
أو  االقتصـادية  الشـعوب  ال وحدة  الزمن عرب واملتانة والتواصل  ال يضاهيه يف القوة   

بالرموز  ان مما مسيناه  رئيس مها عنصران  والدين ن اللغة إ إذ   … السياسية    العسكرية أو 
الثقافيـة   واألعـراف  القـيم و،  العقائـد و،  العلـم  /املعرفةو،  الفكرو،  اللغة: الثقافية

عـرب   طويل بأمد حياة  على التمتع ،  من ناحية ،  قادرة عناصر كلها  وهي ...واألساطري
 فقد أثبتـت مالحظـات    ،  ثانية ومن ناحية . اخللود  درجة إىلقد يصل    واملكان الزمان

لغة يف   والشعوب شتراك األفراد واجلماعات  ابأن   يةاالجتماعأصحاب الرأي يف العلوم     
والتضامن أكثر من غـريه   يقوي بينها عرى التواصل والتقارب    ،وعقيدة وثقافة واحدة  

 اتمعات األوروبيـة للوحـدة     تأهل بأن ميكن القول  ومن مث . األخرى من العوامل 
حتـاد  فدول اال . يف هذا الصدد   الطويلة املدى هو أضعف مما تتمتع به اتمعات العربية        

األملانيـة،  و،  الفرنسيةو،  اإلجنليزية: تتحدث لغات خمتلفة  ،  لعلى سبيل املثا  ،  األورويب
اللغة املشتركة اليت تتحـدثها      فهي،   أما اللغة العربية   ...وغريهااإليطالية  و،  اإلسبانيةو

 :للوحدة بني الشعوب خمتلفني صنفني فنحن هنا أمام. اتمعات العربية

قتصـادي   املسـتوى اال حتاد األورويب حماولة لتوحيد أعضـائه علـى   ميثل اال . 1
 مصاحل آنيـة ملحـة     لتحقيق وهي وحدة تسعى  . على اخلصوص  والقانوين والسياسي

 أما على مستوى توحيد اللغة والدين بني تلك       . تؤمن مسرية التقدم يف تلك اتمعات     
احترام  بل هناك . توحيد أوروبا يف الوقت الراهن     أمر غري وارد يف خطة     فذلك،  البلدان

ونظرا لغياب التوحـد يف اللغـة       . األورويب حتاد والديين يف دستور اال    للتنوع اللغوي 
حتـاد  فـإن اال   ،)بسبب تعدد مذاهبها وكنائسها   (وضعفه يف العقيدة الدينية املسيحية      

 قيامه  استمرار على   طمئناناألورويب الناشئ ليس إال توحدا ظرفيا ومؤقتا ال يسمح باال         
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هـو  ) اللغة والـدين  ( الرموز الثقافية الرئيسة     إذ التوحد الكامل يف    ؛على املدى البعيد  
علـى    اخللـود  إىلوحده الذي يؤهل الشعوب للتوحد الطويل املدى الذي قد يصل           

 .مستوى الوحدة الثقافية

 الكـثري   إىلمن جهة،   ،  تفتقد فإا املنطقة العربية بني اخلليج واحمليط      أما بلدان  .2
، أخرى من جهة ،  تتفوق ولكنها. لقانونيةوا  والسياسية  االقتصادية من عناصر الوحدة  
أغلبيـة سـكان     نإإذ   ؛األورويب على مستوى الوحدة الثقافية     حتادعلى جمتمعات اال  

الوحـدة   فمشـروع ،  ومن مث . الوطن العريب يتحدثون اللغة العربية ويدينون باإلسالم      
 بوالتضامن والوحدة بـني الشـعو      العربية جيد قوة مشروعيته يف الشعور بالتقارب      

 الوحدة فمعطى. ةبينها منذ قرون عد    املشتركة الثقافية بسبب األرضية  وذلك ،العربية
 الوحـدة  أمر سابق ومستقل عن عوامـل      هو إذن  العربية العربية الثقافية بني الشعوب   

 .الزمان واملكان ومتغريات  والعسكرية والسياسيةاالقتصاديةاجلغرافية و

العصـبية  (دة الثقافية بني الشعوب العربية      وكما رأينا يف حالة قوة تواصل الوح       
 يف ايته بتأكيدنا أن تفوق الرموز       جأ ال أظن أن قارئ هذا البحث سيفا       فإين،  )الثقافية

الثقافية عن سواها من عوامل توحد اتمعات والشعوب على مستوى طول زمن ذلك             
قافية برؤية معرفية    ليجد مشروعية كبرية يف طرحنا هنا للرموز الث        ،التوحد وقوته بينها  

نا ملفهومنا  استعمالوهكذا يتجلى أن    ،  إسالمية تعطي مكانة بارزة للمساا امليتافيزيقية     
، من جهة ،  للرموز الثقافية لفهم وتفسري أسس صمود تضامن األمة العربية عرب العصور          

قـادران  ،  من جهة أخرى  ،  وحتليلنا املعمق لطبيعة الثقافة يف بقية صفحات هذا البحث        
يس فقط على املسامهة يف جتديد آفاق الفكر السوسيولوجي األنثروبولوجي العـريب            ل

 بل يتجاوزان ذلك فيـؤثران أيضـا يف رؤى الفكـر السوسـيولوجي              57اإلسالمي
 .األنثروبولوجي الغريب احلديث املهتم بدراسة الثقافة والتنظري حوهلا
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 ∗ كتابقراءة متحيزة يف

 حوار نقدي حضاري: يف عامل عبد الوهاب املسريي

 

 ∗∗دعاء حممود فينو. د

 

وسم املشاركون هذا العمل بأنه إهداء إىل عبد الوهاب املسريي، صاحب 
وعليه فإنَّ هذه املراجعة . االجتهاد وفقه التحيز، وبأنه حوار مع الذات، وفهم لآلخر

 : بدها الصعب من جانبيِنهلذا الكتاب يتكَ

تعدد املوضوعات : االلتزام بقراءة موسوعية ملا هو موسوعي، وأعين بذلك: أوهلما
اليت قدم فيها كلُّ باحٍث من املشاركني قراءته اخلاصة، اليت رافقتها منهجية خاصة، 

التأثري، : ن مستوييجعلَت من قراءته لفكر املسريي قراءة جديدة، تِلح على رصِدها ضم
إال أننا قد نستبعد رصد تأثِري املسريي يف أعماِل مِريِديِه، واملشاركني يف هذا . والتأثر
 وذلك ألنَّ األمانة العلمية تتطلب ِمنا، لتحقيق هذا -سواء أَكان إجياباً أم سلباً-العمل 

فكِر املسريي فيها، وهذا ال منلك منه اهلدف، النظَر يف أعماِل هؤالء مجيعاً، والبحثَ عن 
ندِعي أنَّ حضور  وِمن ثَم ال منلك أنْ. إال هذه املقاالت اليت كُِتبت حول فكِر املسريي

فكِر املسريي  فيها كانَ تلقائياً، وانْ صرح بعضهم أنه قد أفاد من املسريي على 
نه لَِمن األجدر بنا أنْ نرصد حالة التأثُّر، واليت وعليه فإ. املعريفّ، واإلنساينّ: املستويني
-مجيعاً-الصورة املعرفية اليت شكَّلَها  كُلُّ باحٍث من املشاركني، وقد أرادوا : تعين هنا

 .من القارئ أن يتلمسها، مث يدركَها من احملتفَى به هنا، عبد الوهاب املسريي
                                                 

الشـروق، القـاهرة،    ، تقدمي حممد حسنني هيكل، الطبعة األوىل، طباعـة دار           )حمرر. (  عطية، أمحد عبد احلليم     ∗
2004. 

باحثـة أردنيـة،    . م2005  دكتوراه يف الدراسات اإلسالمية مـن جامعـة بريمنجهـام، بريطانيـا، سـنة              ∗∗
mrayyan@hotmail.co.uk. 
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ي يف هذا العمل؛ لإلدالء بشهادة إضافية، ربما رصد اإلنساينّ واألكادمي: وثانيهما
تكون هامة ملثله، وما قد يتبعه الحقاً من أعمال، قد يشكِّلُ فيها صفوة من املفكرين 

ولعلنا ندرك . املسلمني مجاعة وظيفية راقية، تأخذ على عاتقها إبراز مناذج معرفية حية
لعريب املسلم من استعادة الثقة بقدرة ذاته حاجتنا هلذا األمنوذج الذي سيمكِّن املثقف ا

 .على اإلبداع وحماكاة اآلخر

اإلطار النظري واملوسوعة، : يقع الكتاب يف جملدين، غَطَّى الد األول منهما
وقد ضم . ويعنى بوصف البنية املعرفية واملنهجية واألدوات اليت شكَّلَت رؤية املسريي

يعنى األول منها بالسمات العامة لفكر املسريي، : اورثالثة أبواب، ترصد ثالثة حم
. واليت بدورها أسهمت يف تشكيل املقدمات املنطقية لرؤيته املعرفية للذات ولآلخر

وأخريا . فهو رصد للحلولية والعلمانية، وقراءة املسريي ونقده هلما: وأما احملور الثاين
از، والثورة يف عبد الوهاب املسريي يف إجنازه اإلجن: ًيأيت احملور الثالث ليغطي اإلنسان

يف النموذج : أما الد الثاين فهو دراسات يف ثالثة حماور". املوسوعة الصهيونية"الكبري 
االنتفاضي، ويف التحيز واخلطاب اإلسالمي، ويف األدب والفن، مث تأيت الشهادات 

 . اج من الرأساإلنسانية مسطورة؛ ألجل املسريي اإلنسان يف موضع الت

 جيوب -وال سيما يف الد األول-  ال غرو أن القارئ هلذا الكتاب جيد نفسه 
الفلسفة، واجلدل، والسياسة، والتاريخ اإلنساينّ؛ فاملناقشات اهلادئة يف :أروقة من 

إنه . مقال، قد يطيح ا مقالٌ آخر، تؤرق صاحبه فكرة التطوير، والفرار من األيقنة
ة مميزة كهِذِهحقاً إمتاعالقارئ نفسه يف رحلة حضاري أنْ جيد متِعب ولعلَّ .  فكري

هذا قد يثري شهية القارئ للتساؤل عن مدى نسبية القبول أو الرفض للخطابات 
الفكرية اليت عرض هلا املشاركون يف هذا الكتاب، وهذا الذي جيعل اإلنساينّ 

 .مشاِرٍكواألكادميي خيتلطان يف قراءة كلِّ باحٍث 

  من املناسب إذن أنْ حناولَ اللجوَء لالنتقائية املتحيزة من هذا الكم اهلائِل من 
املسامهات الفكرية، مث إىل التفكيك والتركيب؛ للوصول إىل األمنوذج الذي رغب 
الباحثون يف تقدميه إىل اإلنسان املسلم ليقرأه من التجربة املسريية؛ ألننا ذا السبيل 
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نستطيع اخللوص إىل إبراز نقاط  حبٍث رئيسٍة جتتمع تلك املقاالت عندها، وحده 
متجاوزين الترتيب الذي سلكه احملرر هلذا الكتاب لاللتفاف على الرؤية الفردية اليت 
 زة جداً خلطاب املسريي يف بعض املقاالت، وتلك األخرى اليت بدتمتحي رمبا بدت

 .      الفرد ومتجيدهاقلقةً من الوقوف عند خطاب املسريي

 : يف املنهجية: أوال

تعد منهجية التفكيك والتركيب مسة ضامة ألعمال املسريي وإسهاماته املتعددة، 
العقل العريب عندما يكون موسوعياً "بأنه ) هبة رؤوف عزت(وهذا ما عبرت عنه 

 التفكيك والتركيب وهي تعزو النقالت الفكرية يف حياة املسريي إىل منهجية". وشامالً
فالتجاوز الذي يؤمن به جعله يرى يف الشيوعية روحاً من العدل، إال أنه ال يقف . ذاا

وهذه املنهجية التفكيكية ال جتعله . عندها، فهو كيس فَِطن، حيمل احلكمة وميضي
ا بني القراءة مل: يقف عند املعلوماتية، بل يستبطن، ويقرأُ، وحيلِّلُ ما وراَءها؛ مبعىن

تفكيك الفكر والتاريخ "السطور وخلفها، وهذا الذي جعل املسريي يعمل على
اليهودي يف كتابات ِعدة، ولعلَّ أبرز كتاباته يف هذا املوضوع تلك اليت كانت عن 

عبد (كذلك جند . هجرة اليهود السوفيت، إذْ تنبأ بأا ستفكِّك اتمع الصهيوينّ
 يؤكِّد أنَّ املسريي رفض منوذج املوضوعية الفوتوغرافية بدوره) السالم حممد الطويل

ألنَّ هذا النموذج يتضمن إنكاراً لقدرة العقل اإلنساينّ على "واملعلوماتية؛ ) املتلقية(
وبناء منوذج حتليلي "فقد أَسس املسريي لرؤية موضوعية اجتهادية ". اإلبداع والتوليد

 ".ناً توليدياً، وليس جمرد متلَق للمعلوماتمعريفّ جديد للعقل، باعتباِرِه كيا

فقد وجدا يف منوذج املسريي أداةً معرفيةً ) نصر حممد عارف ورفيق حبيب(  أما 
فنموذج املسريي يف رؤيتهما قد اكتسب هذه الفعالية العالية يف تفسري الظاهرة . فعالة

الديناميكية ترجع عند نصر عارف هذه . وحتليلها؛ ألنه ذو ديناميكية، ومرونة عالية
 بصورة -وهو يتعامل." "إىل طبيعته اليت جتمع ما بني الفلسفة، واملنهج، واألدوات"

 مع القضايا التفصيلية واجلزئية والواقعية بنفس درجة الكفاءة اليت يتعامل ا -مباشرة
 النموذج املعريفَّ بوصِفِه أما رفيق حبيب فيعتقد أنَّ املسريي يقدم". مع القضايا الكُلية
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ضمن آليٍة فكريٍة، يِتم فيها حتديد العالقات والتركيبات الداخلية، "إطاراً لتنظيِم املعرفة"
يتحول النموذج املعريفُّ ذاته إىل اإلطار النظري الذي حيتوي املعلومات، "عند ذلك 

 فهو بذلك يتعامل وفْق التفكيك ،"وينظِّمها، ثُم يعيد ترتيبها مع كل معلومة جديدة
والتركيب يف حركٍة دائبٍة، جتعلُ منوذجه التفسريي متحركاً ومستوعباً؛ وهذا ألنَّ 

إال أنَّ هذه املنهجية الفذَّة باتباِع ". النموذج لدى املسريي يقوم على نسبية املعرفة"
ها، قد ال  تنجو نتائجها من النموذج التحليلي والتفسريي يف قراءة النظرية وحتليل

-يف رؤيته املعرفية العامة للموسوعة) حممود أمني العامل(فنحن جند . التساؤل حوهلا
 يرى -يف كل فروعها" أسلمة املعرفة"واليت يرى أا أضخم وأعمق حماولة يف مشروع 

العقالنية، أنَّ هناك مالحظتيِن على هذه املنهجية يف رؤية املسريي التفسريية للمادية و
:  ملفهومي- بل التشويِه-الطابع االختزايلّ، الذي يصل إىل حد البخِس"فهي: أما األوىل

املادية، والعقالنية واملوضوعية، وقصر مفهوم العقالنية على املادية امليكانيكية من 
ن فضالً ع. ناحية، وقصر مفهوم العقالنية على العقالنية اإلجرائية من ناحية أخرى

تصوير املوضوعية باعتبارها جمرد تلَق حسي للواقع اخلارجي جمرٍد من أي نبٍض إنساينٍّ، 
 رغم استفادة املسريي منه يف بعض عملياته التفسريية، -وتسطيح املفهوم املادي اجلديلّ

حىت  فقد قام بتعريف هذه املفاهيم تعريفاً مغلوطاً منقوصاً جمتزءاً؛ -دون اإلشارة إليه
وال شك !" يسهلَ عليه دحضها، وإدانتها مبا ليس يف صميم داللتها الصحيحة احلقيقية

على -أنَّ مثلَ هذه املالحظة، على شدا وأمهيتها يف آٍن معاً، جتعلُ أعمالَ املسريي 
فاستنتاجات املسريي ). ياسر علوي( ال تعزل يف األيقنة اليت حيذر منها -جودا

 .تشكِّلُ ائياٍت مسلَّمة نقف عندها وال نستطيع جتاوزها ومنهجيته ال 

أن املسريي يفسر "فهي ) حممود أمني العامل(  أما املالحظة الثانية اليت وقف عندها 
القضايا واملفاهيم الفكرية تفسرياً فوقياً متعالياً جمرداً، دون حماولة الغوص يف جذورها 

فالظواهر ...ريها، أو نقدها على حنٍو موضوعيوسياقاا املوضوعية، حىت حيسن تفس
واملفاهيم الفكرية اليت عرض هلا بالنقض ليست ظواهر يف ذاا، وليست أقانيم مغلقة 
ائية، أو معلَّقَة يف فراغ، وإمنا هي تعبري عن أوضاع اقتصادية واجتماعية وتارخيية، يف 

ة االختزالية التشويهية هلذه وهذه املعاجل...سياقات زاخرة بالتناقضات والصراعات
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املفاهيم أتاحت لنموذج ثنائية اخلالق واملخلوق، واإلنسان والطبيعة الذي تتبناه 
املوسوعة، أن يتبوأ بيسٍر صدارةَ املكاِن الكوينِّّّ ومركزيته، واملكانة الِقيِمية ذات البعد 

 ."الرباينّ

 مة من خالل )أمحد عبد احلليم عطية(وقد قدقراءة نقدية لرؤية املسريي الفلسفي 
قراءة حتليلية جلهود املفكِّرين والفالسفة من أعضاء اجلماعات اليهودية يف احلضارات "

اليونانية، واإلسالمية، واألوروبية احلديثة حىت القرن العشرين، وفْقَاً للعلمانية الشاملة، 
واليت تصادف أنَّ معظم "ملا بعد احلداثة، وبيان موقفه من التيارات احلالية، ونقده 

من أعضاء اجلماعات _كما سجلَ املسريي يف املوسوعة الصهيونية_أصحاِبها  
اليهودية، وهو يؤكد أنَّ املشروع الصهيوينَّ مثالً، ال ميكن حباٍل أنْ يكونَ  تنفيذاً حرفياً 

منضي يف اثر املسريي قي استنتاجه للمشروع اإلسبينوزي الفلسفي، فينبغي لنا أنْ ال 
الغيبيات، والثنائيات، والغايات : أن الصهيونية علمنت اليهودية، وطَهرتها من"

: بني) إسبينوزا(كما وحد ...اخلالق، واملخلوق، والطبيعة: األخالقية، فوحدت بني
ة املاديِتِه الكونيةاإلله، واإلنسان، والطبيعة يف إطار واحدي". 

فال جيد يف عدم اإلحالة إىل املصادر اليت استقى منها املسريي ) علي مجعة(  أما 
معلوماته إشكاالً يسجلُ، فهو جيد أنَّ املسريي سلك أسلوباً غري مسبوٍق يف العامل 

 بني املعلومات اليت حنتاج إليها، وبني اخللفيات "العريب فلقد استطاع املسريي أنْ جيمع
 اليت تعطينا قدرة على التفسري والفهم األعمق، ولعلَّ هذا كان وراء عدم ذكر الكامنة

مراجع لالستزادة أو التفصيل، إذْ تعد املوسوعة عمالً إبداعياً تعكِّر عليِه اإلحالة إىل 
مصادر أخرى، قد تسلك يف التحليل غري ذلك املنهج، وتعرض خبالف ذلك العرض، 

ٍذ نوعاً من التناقض، وضرباً من االضطراب، ويف احلقيقة أنَّ هذا فتكون اإلحالة حينئ
 ."النوع من التأليِف ليسَ مطروقاً عندنا

الناصرية، : فيجد أنَّ املسريي أخفق يف حتليله للتجربتيِن) عبد السالم الطويل(  أما 
 -غِري مألوفٍة منه-يٍة يقع يف نزعٍة تربير"واإلسالمية بوصفهما جتارب سياسيةً، فهو 

الناصرية، : متثَّلَت يف حماولته تفسري اإلخفاقات اليت تعرضت هلا كلتا التجربتني
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واإلسالمية؛ وذلك بتوجيه إصبع االام إىل الدولة وبنيتها، بوصفها مسؤوالً أولَ عن 
. احلالِة الناصريةجيد أنَّ اإلشكالَ كانَ يف تغييِب النخبِة يف ) الطويل(ف". اإلخفاقات

فغياب النخبة . وقع أيضاً يف حالة مماثلة من التربير) الطويل(ولعلَّه من الغريب حقاً أنَّ 
وتغييبها مل يكن حكراً على احلالة الناصرية فقط، بل كان مثله يف احلالة اإلسالمية اليت 

 .انفصلت هي أيضاً عن الدولة

 

 : أمنوذجاً اجلماعة الوظيفية...املصطلحات اإلبداعية: ثانياً

  وقف كثري من املشاركني عند إبداعية املسريي يف إنتاج مصطلحاته اخلاصة ذات 
الدالالت الفريدة واهلامة يف إنتاجاته الفكرية، كاحلوسلة، والسببية الفضفاضة، والرتعة 

مبا كانت هذه القدرة خري معني له يف ور. اجلينية، واحللولية الكمونية، وغريها
الذي ) اجلماعة الوظيفية(االستفادة من املصطلحات اجلاهزة وتطويرها، كمصطلح 

استخدمه رواد علم االجتماع يف دراسة مجاعات داخل نطاق اتمع تقوم بأدوار 
كناً أمام إال أنَّ املسريي ال يقف سا). عرق(وظيفية معينة، وقد ترتبط بطبقة أو إثنية

مصطلٍح كهذا، بل استطاع أنْ يوسعه ويطوره؛ ليجعلَه ديناميكياً حياً، نتلمسه يف 
 .     تفسري ظاهرة حيٍة متحركٍة يف اتمع اإلنساينِّ

مجاعة "فتقرأ اجلماعة الوظيفية يف كتابات املسريي بأا ) هبة رؤوف(أما 
ن داخله ، تعرف يف ضوء وظيفتها، ال يف ضوء إنسانيتها يستوردها اتمع أو جيندها م

 أعضاء اتمع، إما ألا -عادةً–الكاملة، ويوكل اتمع إليها وظائف ال يضطلع ا 
ويتسم . ... أو ألا تتطلب احلياد... أو متميزة، وتتطلب خربةً خاصةً ...مشينة

–وهم . قتهم باتمع عالقة نفعية تعاقديةأعضاء اجلماعة الوظيفية باحلياد، وبأن عال
 عناصر حركية ال ارتباط هلا وال انتماء، تعيش على هامش اتمع يف حالة -عادةً

تمعيتمع ذاته بعزهلا عنه؛ ليحتفظ مبتانة نسيجه اوأعضاء . اغتراب، ويقوم ا
وهي ترى أنَّ ". اِني الشامل من حملَِة الفكر احللويلّ أو العلْم-عادةً-اجلماعة الوظيفية 

يعترب الصهيونية أحد مناذج العلمنة املتطرفة، ويدعو إىل إدراك العلمنة يف "املسريي 
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،كما أنَّ املسريي استعان باجلماعة الوظيفية؛ لتحليل اجلماعات "جوانبها غري اإلنسانية
 .اليهودية، والدولة الصهيونية، وتاريخ الفكر اليهودي والصهيوينّ

أنَّ املسريي يقدم منوذجاً معرفياً لفهم الظاهرة أو الظواهر ) رفيق حبيب(  وجيد 
العلمانية الشاملة، احللوليًة والكُمونية، : اليهودية، يقوم على بناٍء ثالثي األبعاِد

" اجلماعة الوظيفية"ويف رأيي أن منوذج ): كافني رايلي(يقول . واجلماعات الوظيفية
. ن أهم النماذج اليت طورها املسريي يف السنوات األخرية، وأكثرها إمثاراًواحد م

يف فترة السبعينيات، " بنظرية األقلية الوسطية"ويعود هذا النموذج إىل اهتمام املسريي 
ويتفوق "...بالشعب املنبوذ"اخلاص ) ماكس فيرب(وهي النظرية اليت خرجت من منوذج 

 مزاياه على املناقشات املبكرة للصهيونية ومفهوم الشعب هذا النموذج التفسريي يف
) شعب اهللا املختار(  أنَّ فكرة التفرد ذاا -كما يرى املسريي-وحقيقة األمر .. املنبوذ

إمنا تنبع من افتقار اجلماعة الوظيفية إىل هِويٍة إنسانيٍة أكملَ من تلك اليت يسمح ا 
يف ) كارل ماركس)  (عبد السالم حممد الطويل(كذلك يستحضر ." اتمع احلاكم

قراءته ملفهوم اجلماعة الوظيفية عند املسريي؛ لتفسري حالة االغتراب واالستالب 
يصبح معها اإلنسانُ مفَرغَاً متاماً من خصوصيِتِه وتعيِنِه، "بوصفها حالة اجتماعية، 

 ."مستوعباً متاماً يف الوظيفة العامة اردة

على أنَّ األكثر أمهيةً يف التعامل مع املصطلحات هو فهم ) ياسر علوي(لح وي
السياِق الذي أنتجت فيه، والكيفية اليت تفاعلت ا هذه املفردات مع األدوات 

". استخدمها بكفاءة، ومل ينعزلْ عنها"التحليلية املتعارف عليها، واليت جيد أن املسريي 
تسلِّطُ الضوء على يقظة املسريي يف إدراك أمهية املصطلح ) فاطمة الصمادي(كما أن 

وغائيِتِه، واللتاِن ينبهنا عليهما بوصفهما ركيزتِني هامتيِن للمثقف املسلم يف إدراك 
اإلسرائيلي امية، كما ) أسامة القفاش(ويقف . الصراع العريبعند مصطلح معاداة الس

 مصطلح مشبع بالصهيونية؛ ألنه يسبل على اليهود صفة يقدمه املسريي، وهو يعتقد أنه
معاداة اليهود، بوصفها ديانةً تعتنقها : بينما الداللة احلقيقية للمصطلح هي. الِعرِق

كانت متثل للمجتمع األورويب اجلماعة الوظيفية اليت تقوم له "جمموعات من البشر، 
التقوقع املصطلحي واالنعزال "جيد أن )  علويياسر(غري أنَّ ". بالوظائف الدينية احملتقرة
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عن األدوات التحليلية الشائعة، ومناظرات الفكر اإلنساينّ يعكس بدوره تقديساً 
وعلى الصعيد ...للمصطلح يتناىف واملنهج التارخيي املميز لفكِر الدكتور املسريي

لص كثرياً يف ظلِّ اإلفراِط يف التركيِز العملي، فإنَّ اإلمكاناِت النضالية لفكِر املسريي تتق
على التفرِد املصطلحي، مبا يؤدي إىل عزله عن السياق اإلنساينّ األعم، وحرمانه من 

 ."حلفاَء حمتملني يف الغرب والشرق

 .العلمانية، والغرب، والصهيونية : ثالثا

هي تتمتع بأمساء كثرية؛ ف! العلمانية هي االبن املدلَّل ملنظومة التحديث واحلداثة  "
ففي األدب املعاصر، تقدم العلمانية إما على حنٍو متواضٍع، باعتبارها رفضاً للسلطة 
الدينية، أو منوذجاً للتعددية، أو منوذجاً للمجتمع، أو نظريةً للحكم؛ وإما على حنٍو 

رفياً لإلنسانية، أو مهيٍب جليٍل، ككوا فلسفةً للتاريخ، أو عقيدةً لإلحلاد، أو أساساً مع
اليت ) Metaphysics of Immanence(على حنٍو أكثر مهابةً، كميتافيزقا الكمونية 

) بارفيز منظور(ذا االستشعار العميق يضع أيدينا ".  تتصل بالنظام اجلوهري لألشياء
 .على موضع اخلطر يف تداول مصطلح العلمانية، وما يثريه اختزاله من خداٍع لإلنسان

معربة عن تسويات تارخيية؛ "أن العلمنة يف الغرب كانت) رفيق بوشالقة(وجيد   
يف حني أن جتربة . لتحرير احلقل السياسي من شرور االنقسامات الدينية والطائفية

العلمنة يف الفضاء العريب اإلسالمي، كانت يف خطِّها العام، قرينةَ التأثرياِت اخلارجية، 
اخلية اليت ختلقت يف أجواء التوسع العريب وخملفاته الالحقة، كما وجيوباً من النخب الد

جلبت معها أقداراً هائلة من العنف وتفكيك قاعدة اإلمجاع اإلسالمي التقليدي، دون 
والسياسي ا يف التسامح الفكريشيئاً من موعودا وهو يرى أنَّ املسريي ." أن حتقِّق

 تفسريية لظاهرة العلمنة، فنحت مفاهيمه تأسيس منوذج نظري أكثر قدرة"أراد 
ومصطلحاته اخلاصة، وهي مفاهيم بدأت تفرض نفسها تدرجيياً يف سياق اخلطاب، من 

متتالية العلمنة، والعلمانية احللولية والكمونية، العلمنة اجلزئية والشاملة، وغريها : قبيل
سائدة يف جمال اخلطاب من املفاهيم األخرى، ضمن رؤية نقدية واعية حبدود املقاالت ال

الفلسفي والسوسيولوجي الغريب، ومنتبهة يف الوقت ذاِتِه آلفة التسطيح واالختزال 
 ". املالصقة للخطاب العلماين الغريب
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أنَّ املسريي جتاوز يف معاجلته للعلمانية إشكاليات ) أمحد عبد ايد( ويالحظ
 الذي تشكَّلَت فيه، واالنسياق إخضاع الظاهرة لنموذج تفسريي خارج احلقل املعريفّ

وراء ثنائيات زائفة يف تفسري العوملة، مث أخرياً إشكالية التحيز الشديدة لكل ما هو 
الكوينّ  ) بارفيز منظور. س(ويربز . غريب اإلسالمي م النسقا تقدالرؤية املسريية بأ

ي ليس راضياً عن العامل، فاملسري. اخلصم املعريف األوحد يف مواجهة املنظومة العلمانية
فاملسألة املسريية مع العامل روحية . إال أنه ليس مدافعاً عن منظومة التحديث أو احلداثة

فاخللل يكمن يف رؤية العامل اليت تقدمها ". "أسباب تتعلق خبسارة البشرية"أخالقية هلا 
 ". منظومة التحديث واحلداثة، ويف حضارة الغرب نفسها

أنَّ "يف ) بارفيز منظور(و ) املسريي( مع -وآخرون غريه-ال يتفق ) رايلي(ولعل 
دراسة التاريخ واألدب الغريب وترسيخ الثقافة اإلسالمية كفيل بأن حيصن العاملَ 

،  يف مواجهة اجتاه إغراقه من ِقبِل األسواق الدولية وثقافة اإلنترنت "اإلسالمي
يرى أنَّ ميتافيزيقا احللول أو ) رايلي(ف. غريبوالعناصر األخرى من اتمع العلماينّ ال

متجلية يف املادية االستهالكية واألداتية للثقافة الغربية، "الكمون اليت تنكر التجاوز 
نتاجاً لسياسة التكتل واإلعالن واختراق السوق، أكثر من كوا نتاج "ليست إال 

 أغلِب املقاييس، شديدو التدين، األمريكيون مثالً ، حسب(نقص يف الناحية الدينية 
وعلينا أن نتذكر رأي املسريي بأن االعتقاد الديين قد يكون موجوداً داخل علمانية 

 ".شاملة

 بعد أن -أنَّ املسريي يقرأ يف الدولة املطلقة) عبد السالم حممد الطويل(ويضيف 
أا أخضعت  -الدين، واألسرة بال هوادة: بذلت قصارى جهدها الجتثاث كلٍّ من

: اإلنسان وكيفته مع الوظيفة العامة بدالً من تكييف الوظيفة العامة معه، وعليه فإنَّ
احلديث املتواتر عن حقوق اإلنسان الذي تقوده أكثر الدول إمربيالية يف العامل،ال "

 حمض هجوٍم على اإلنسان والطبيعة اإلنسانية؛ ذلك أنَّ - حسب املسريي-يعدو كونه
ان الذي يتحدثون عن حقوقه وحدة مستقلة، ال عالقة هلا بأسرة، وال جمتمع، وال اإلنس
أعلنت موت ) أيديولوجية عصر االستهالك (فأيديولوجية ما بعد احلداثة، .... دولة

بأنَّ النقد الذي ) "أمحد ثابت(وميكن القول  مع ". اإلنسان، كما أعلنت موت اإلله
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 الكامنة يف النموذج املعريفّ املادي، يعد حماولةً يف جمال قدمه املسريي للتحيزاِت
بعيداً ". اكتشاف مواضع التحيز ومنِطِقه، مع حماولة تأسيس منوذج حتيٍز إنساينٍّ مشترٍك

 .عن التحيزات العلمانية

وقراءة املسريي للغرب وموقع الصهيونية يف تركيبته احلضارية مل تكن من خالل 
ر وإقصائه، أو قراءته من خالل كتابات خارجية منفصلة عنه، بل ِبردِه إىل نفي اآلخ

أصوله، وقراءته من منابعه ومصادره اليت تشكَّلَت يف سياقاته التارخيية والفلسفية 
أنَّ انفتاح املسريي على اتمع األمريكي : "جيد) كافني رايلي(ف. واالجتماعية

 من هكَّناً من اخلربة الدينية، اليت من املمكن أنْ والصهيوينّ قد منوعاً خاص مأنْ يعم
، "أحد مناذج العلمنة املتطرفة"فالصهيونية يف قراءة املسريي هي ".  صهيونية"نسميها 

 . غري اإلنسانية

 همالذي قد أُ من خالل النموذج التفسرييقْرا موقع الصهيونية يف الغرب فَيأم 
 أثار التساؤلَ عند -بدورِه–وهذا . ع التاريخ الغريب وتعاطفه مع الظاهرةاملسريي لواق

والذي كشف ...حول سيادة فكرة النظر العلمي املوضوعي احملايد) رفيق حبيب(
 مع رفض -بالضرورة-وهذا ال يتعارض . فهو نوع من التحيِز...املسريي عن استحالته

لعالَم حمكوماً بشكٍل علمي، ودقيٍق، ومضبوٍط من املسريي للفكر التآمري، الذي يرى ا
 . ِقبِل ثُلٍَّة ِمن اليهوِد

 وختاماً، فقد اضطررنا إىل اختزال بعض خطابات املسريي وجتاوز البعض اآلخر، 
يد يف حالتدجٍة منها؛ ألنَّ املشاركات مجيعاً تدفعنا إىل التساؤل املتمزا إىل حنزيحت ثُم :

فقد نجح املسريي، وكذلك مريدوه، ومنتِقدوه معاً يف عرِض . احلضور، ثُم الشهود
ِز لَهحييرتقي فيه اإلنسان؛ ألننا نشارك املسريي يف الت حضاري خطاٍب حتليلي . 
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كما يـذكر مؤلّـف     . ، أو رؤية العامل   Weltanschauungتقابل ما يسمى باألملانية     

 يف مقدمتـه أنـه حـاول    Toshihiko Izutsuالكتاب األستاذ توشيهيكو إيزوتسو 
اإلسهام بشيء جديد يف سبيل فهم أفضل لرسالة القرآن لدى أهـل عصـره األول،               

 .ولدى أهل زماننا أيضا

أنّ الشطر الـرئيس    " الدرس الداليلّ والقرآن  " ويبين يف الفصل األول من الكتاب       
خصية بـني اخلـالق العظـيم،    من هذه الدراسة مهتم حصرا تقريبا مبسألة العالقة الش      

ويوضح أنه  . وذلك يف دراسة داللية للرؤية القرآنية للعالَم      . سبحانه واإلنسان يف القرآن   
الدرس الداليلّ والقرآن، وقد أراد منذ البداية أن يكون لدى          : مهتم بنقطتني أساسيتني  

 ة القائمة على علـم الدا عن ارتباط املنهجية متاماللـة  القارئ فكرة جليsemantic 

methodology            ظر املعتمـدراسات القرآنية، مؤكداّ أنّ يف الكتاب مجعاً بني النبالد 
 .على مناهج البحث الداليلّ، والتطبيق الذي مادته املعجم اللغوي للقرآن الكرمي

 وزيادة افتقاره إىل االنسجام     semanticsونظرا إىل تعقيد ما يسمى ِعلْم الداللة        
تنظيم، عمد املؤلّف منذ البدء إىل إيضاح تصوره اخلاص لِعلْم الداللة، وهو يقول يف              وال

-Keyإنّ ِعلْم الداللة كما فهمته هو دراسةٌ حتليلية للتعـابري املفتاحيـة             : "هذا الشأن 

terms                  لرؤيـة العـامل يف لغٍة من اللّغـات ابتغـاء الوصـول إىل إدراك مفهـومي 
Weltanschauung  اس الذين يستخدمون تلك اللغـة أداةً، لـيس فقـط            لدى الن

وهـو  ". للتحدث والتفكُّر، بل أيضا لتقدمي مفهومات وتفاسري للعالَم الذي حييط م          
يرى أنّ الدراسة الداللية للقرآن ستعاجل الكيفية اليت يرى فيها هذا الكتاب الكرمي بناَء              

ويبـين أنّ املهـم     . رتبط بعضها ببعض  عالَم الوجود واملكونات الرئيسة له، وكيف ي      
لتحقيق قصده احملدد من الكتاب هو نوع النظام املفهومي الذي يعمل يف القـرآن، ال               
املفهومات الفردية متباعدةً ومنظورا إليها يف حد ذاا بعيدا عن البناء العام، أو البنيـة               

عابري املفتاحية اليت تؤدي وظيفـة      ويوضح أنّ الت  .  اليت اندجمت فيها   Gestaltاملتكاملة  
           تعاىل، ليس منها ما كـان      " اهللا"حامسة يف صياغة نظرة القرآن إىل العامل مبا فيها اسم

وعندما شرع الوحي   . جديدا ومبتكرا، بل كانت كلّها تقريبا مستخدمةً قبل اإلسالم        
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       العام ياقكلُّه، أي الس باستخدامها كان النظام خدمت فيه، هـو      اإلسالميالذي است 
 . الذي صدم مشركي مكّة بوصفه شيئًا غريبا وغري مألوف وغري مقبول، تبعا لذلك

، واملعىن  Basicويعول املؤلّف على التمييز بني املعىن الوضعي أو األصلي لأللفاظ           
  ياقيالسRelational .       ا شديد التماسككما يرى، نظام ،الكلمات مطُ والن. وتؤلّف

ويساعد التحليل  . الرئيس لذلك النظام حيدده عدد معين من الكلمات الشديدة األمهية         
الداليلّ للعناصر الوضعية والسياقية للكلمات يف رأيه على أن تبىن من جديـد، علـى               

. مستوى حتليلي، البنيةُ الكلّية الثقافية كما عاشت حقا، أو تعيش، يف تصـور النـاس              
 Semanticالرؤية الداللية إىل العامل يف ثقافة من الثقافات "ه البنية الكلّية ويسمي هذ

Weltanschauung." 

أما ما نوع هذه الرؤية وكيف تنشأ أساسا وأيةُ أسٍس البد منها لكي تظلّ تشكّل               
 Vocabularyفلسفيا نظريةً فعالةً لطبيعة الوجود، فيوضح أن كلمات املعجم اللغوي           

. ت على قدر واحٍد يف تشكيل التصور الوجودي الذي يشكّل أسـاس املعجـم             ليس
اليت ترد يف سورة األنعام هي كلمة مهمة جدا من الوجهة اللغويـة             " قرطاس"فكلمة  

ومن وجهة التاريخ الثقايفّ للعرب، لكنها ال تسهم إسهاما أساسيا يف متييز طبيعة الرؤية              
ذلـك ألنّ   . اليت تبدو أكثر أمهيةً منها بدرجات     " شاعر"لمة  خالفًا لك . القرآنية للكون 

. القرآن شديد التشديد على نفي أن يكون النيب حممد، عليه الصالة والسالم، شـاعرا             
هذه الكلمات اليت تؤدي وظيفـة      ". نيب"لكن قيمتها يف أية حال أقلُّ بكثري من كلمة          

التعـابري  "ية لرؤية القرآن للعامل يسميها املؤلّـف        داللية مهمة يف تشييد البنية املفهوم     
وذلك من مثل كلمات اللّه واإلسـالم، واإلميـان         . يف القرآن، كما أسلفنا   " املفتاحية

ويوضح املؤلّف أنّ أصعب جزء من مهمة الدرس الداليلّ يف          . والكفر والنيب والرسول  
زلُ التعابري املفتاحية جلملة املعجـم      القرآن من وجهة نظر الداللة هو قبلَ كلّ شيء ع         

 .القرآينّ

ويقوم عملُ املؤلّف يف الكتاب على أساس تصور واضح لديـه يـذهب إىل أنّ               
املعجم اللغوي ألي نص من النصوص أو متن من املتون، يتألّف من عدد هائـل مـن     
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 كلّ منـها مـع      طبقات الصالت الترابطية، أو جماالت الترابط املفهومي، اليت يتطابق        
اهتمام بارز جلماعة من اجلماعات يف مرحلة ما من مراحل التاريخ، ومن هنا يلخـص      

ويقـول إنّ   . هذا املعجم اللغوي جانبا معينا من مثُلها العليا وطموحاا واهتماماـا          
املعجم اللغوي املعين هنا بنيةٌ متعددة الطّبقات، وتصاغ هذه الطبقـات مـن خـالل               

وابتغاء حتقيق ذلك انشغل    ". حقول الدالّلة "وعات من التعابري املفتاحية اليت يسميها       جمم
املستقلّة، وكيفية اكتشـاف احلقـل      " احلقول الداللية "املؤلّف بالكيفية اليت تبىن منها      

وأدخل يف هذا اال مصطلحا تقنيـا       . الداليلّ وسط بنية كلية من العناصر املتشابكة      
وعىن ا تعبريا مفتاحيا هاما يشـري إىل،        . focus-word"الكلمة الصميمية   "آخر هي   

ضمن الكلّ الواسع للمعجـم     " حقل داليلّ "جماٍل مفهومي مستقلّ ومتميز نسبيا، أي       
القرآينّ كلمة          . اللغوي ة يف املعجم اللغويمن الكلمات الصميمي ويوضح  "إميان"ويعد ،

ويقول إننا مىت عددنا كلمة مـا كلمـةً         . حقلًا دالليا خاصا ا   أنّ هذه الكلمة حتكم     
صميمية بدأنا نرى عددا معينا من الكلمات األخر املهمة، الكلمات املفتاحية، يتجمع            
             ا ضمن املعجم اللغـويا دالا جمالًا مفهومية، مشكِّلةً معواةَ املفهوميحوهلا بوصفها الن

 . الشامل للقرآن

ويتمتع املؤلّف بقدرة تنظريية عالية ، تتجلّى يف مواقف عملية متعـددة تتـراءى              
ومن ذلك مثالً أنه يشري إىل مظهرين للكلمة، مظهر لغوي ومظهـر            . لقارئ الكتاب 

ويوضـح  . مفهومي، وبرغم عدم إنكاره وجود مفهومات سابقة للّغة فإنه ال يهتم ا           
يف كتابه، دلّ بذلك على مفهوٍم له كلمـة         " مفهوم"ح  للقارئ أنه مىت استخدم مصطل    

وعمم هذه القاعدة فأكّد أنّ هذا الذي قاله هنا ينطبق على اهليكل الكلّي املنظّم   . حمددة
ومن هنا فإنّ شبكة العالقات املعقّدة نفسها هي يف جانبها اللغوي معجم            . للمفهومات

 وقد متثّل عملُه كلّه يف حماولة تبين نظـرة     .لغوي ويف جانبها املفهومي هي رؤية للعالَم      
وابتغاء الوصول إىل هدفه هذا حدد      . القرآن إىل العامل من مجلة املعجم اللغوي للقرآن       

 حقيقية البد من أن متتلك مبـدأً        systemمبدأً انطلق منه، وهو أنّ منظومة مفهومية        
استه أن تؤسس املنظومةُ الكلية     منوذجيا تؤسس عليه، وألنّ األمر كذلك افترض يف در        

للمفهومات القرآنية املشتملة يف داخلها على كلّ طبقات االتصال الترابطي، على منٍط            
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مميز للِفكْر القرآينّ، أي جيعل هذا الفكر خمتلفًا جوهريا عن كلّ منظومات املفهومـات     
صفة بنائية مميزة لكلّ منظومة     أي إنّ هناك خطة أساسية وأسلوبا حمددا و       . غري القرآنية 
ورأى أنّ حتديد هذه الصفة البنائية املميزة اليت حتدد طبيعة املنظومة القرآنيـة             . مفهومية

والنجاح يف هـذا    . الكاملة وآليتها الفاعلة، هي الغايةُ النهائية للدارس الداليلّ للقرآن        
م يف القرآن، أي، من الوجهة      التحديد هو السبيل الوحيد للنجاح يف إظهار رؤية العالَ        

ويعترف بصعوبة هذه املهمـة، ويبـين أنّ        . الفلسفية، طبيعة الوجود كما يراه القرآن     
ا يف اجتاه هذا اهلدف النهائيد خطوة أوىل ومتواضعة جددراسته جمر. 

وقد مضى املؤلّف يف الفصول الالّحقة يف تطبيق منهجيته اليت حددها يف الفصـل              
تحدث يف الفصل الثاين عن التعابري املفتاحية القرآنية يف التاريخ، مسـتخدما            ف. األول

     زاميناليل التمصطلحي الدرس الدsynchronic    عـاقيبوالت diachronic .  ويصـل
املؤلّف هنا إىل استنتاج أنه يف املنظومة القرآنية ال يوجد أي حقل داليلّ غري مرتبط بـ                

وهذا ما جعل الدارسـني الـدالليني       .. كوم مبفهومه األساسي  سبحانه، وغري حم  " اهللا"
يذهبون إىل القول إنّ عالَم القرآن مرتكز أساسا على اهللا، ومل يكن األمر كـذلك يف                

وحيدثنا املؤلّف هنا عن أمٍر غاية يف األمهية يف تاريخ الثقافة اإلسالمية الـذي              . اجلاهلية
 بلغ من سلطان القرآن أن جعل كـلَّ منظومـة مـن             أعقب نزولَ القرآن، فيقول إنه    

منظومات الفكر اإلسالمي مضطرةً إىل اللجوء إىل املعجم اللغوي القرآينّ للحصـول            
وميثّل لذلك مبنظومات ِعلْم الكالم والفلسفة والتصـوف الـيت          . على عناصرها املادية  

 .الصميميةأفادت من املادة اللغوية القرآنية يف تعابريها املفتاحية و

ويؤلّف الفصلُ الثالث املوضوع الدقيق للكتاب، أي البنية األساسية للرؤية القرآنية           
وههنا يسعى املؤلّف إىل تكوين فكرة عامة عن املخطّط املفهومي لنظرة القرآن            . للعامل

إىل العالَم، من خالل دراسة حتليلية ومنظّمة للكلمات األكثر أمهية اليت تبدو تـؤدي              
يفة حامسة يف متييز الفكرة الغالبة اليت تتخلّل مجلةَ الفكر القرآينّ وتنفذ فيه وتغلـب               وظ
وابتغاء حتقيق هذا اهلدف يرى املؤلّف أنه كان عليه يف البدء أن يقرأ القرآنَ من               . عليه

   لير قبتصو رهـا              . دون أيأي إنّ عليه أن ال حياول أن يقرأ يف القرآن الِفكَر اليت طو
مها املفكِّرون املسلمون يف األزمنة اليت تلت نزول القرآن بل عليه أن حياول فهم              وأحك
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بنية تصور العالَم يف القرآن يف صورته األصلية، أي كما قرأه وفهمه صحابةُ النيب عليه               
وخيلص املؤلّف إىل انطباع أساسي يف هذا الشأن،        . الصالة والسالم وأتباعه املباشرون   

القرآن منظومة كبرية متعددة الطبقات معتمدة على عدد مـن األضـداد         وهو أنّ هذا    
والقرآن، كما انتهى إليـه     . املفهومية األساسية اليت يؤلّف كل منها حقلًا دالليا حمددا        

 وحير الركثيف من االنشداد والتوت يسوده جو له، عالَمنـا يف   . فهمه وتأمويقـول إن
إال حيث يوجـد    " الدراما"ودائما ال حتدث    . ة حادة تتقدم  روحي" دراما"القرآن أمام   

وخيلص من ذلك إىل أنّ الرؤية القرآنيـة  . تقابل قوي بني املمثّلني أو األبطال الرئيسيني    
 مبنية على مبـدأ     systemللعامل من الوجهة الداللية قابلةٌ ألن متثَّل يف صورة منظومة           

 املفهومي ث عن  . التضاديف هذه املنظومة، بني اهللا تعاىل          مثّ يتحد ل واألهمالتقابل األو 
عالقـة  : وهذا التقابل تنشئه أربعةُ أضرب خمتلفة للعالقة بني اهللا واإلنسان         . واإلنسان

بصالية، وعالقة الرة، وعالقة اتالعبد، وعالقة أخالقية-وجودي . 

إلنسان ولّدت مجاعةً    ويرى أنّ هذه العالقات مىت رسخت بني اهللا، سبحانه، وا         
خاصة من الرجال الذين يعترفون ا وخيتارون اجلانب اإلجيايب من املسـألة أساسـا              

وتتمثّـل  ". األمـة املسـلمة   "لنظرم إىل احلياة والوجود؛ مما أنشأ يف تاريخ اإلسالم          
موجـدا  خالقًا هلـم و   " اهللا"االستجابة اإلجيابية يف العالقة الوجودية يف اعترافهم بـ         

أما االستجابة اإلجيابية يف عالقة االتصال فتتمثّل يف استجابة اإلنسان          . ومعتنيا مبصريهم 
وأما يف  . استجابة راضيةً خملصةً للنداء اإلهلي واتباع هدايته وتوجيهه إىل طريق النجاة          

 بايا اجلاهلية   العبد فتعين االستجابةُ اإلجيابيةُ أن يطرد اإلنسانُ عن نفسه بق          -عالقة الر
وتعين العالقةُ األخرية أن يعبر عن      . كما يليق حقا بالعبد   " سيده"السابقة ويلجأ إىل اهللا     

مث يتحدث املؤلّف عن التضـاد املفهـومي        . الشكر لفضل اهللا عليه وأن خيشى عقابه      
يا فيه  ويوضح أنّ الرؤية القرآنية تقسم العامل احلاضر الذي حي        . الغيب والشهادة : الثّاين

 .اإلنسانُ إىل نصفني، عالَم الغيب وعالَم الشهادة

ويبين أنّ  . اهللا: وخيصص الفصلَ الرابع للكلمة الصميمية يف املعجم اللغوي القرآينّ        
ويكون طبيعيا، واحلال   . سبحانه، أساسا " اهللا"النظرة إىل العالَم يف القرآن مرتكزة على        

الكلَّ من عٍل، ويترك تأثريا عميقًـا       " اهللا" حيكم مفهوم    كذلك، أنه يف املنظومة القرآنية    
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وألمهية فهم الكيفية اليت يبىن فيهـا هـذا         . يف البنية الداللية للكلمات املفتاحية مجيعا     
املفهوم دالليا، خصص املؤلّف هذا الفصل لتحليل مفصل نسبيا هلذا املفهوم، وجعـل             

األساسية لديه، مسألة العالقة الرباعية بـني اهللا تعـاىل          ذلك مدخالً إىل دراسة املسألة      
بـني عـرب    " اهللا"لكلمة  " السياقي"ويتحدث املؤلّف هنا عن تطور املعىن       . واإلنسان

املفهوم الوثين هللا، ومفهوم اليهود والنصارى      : اجلاهلية، ومييز بني ثالث حاالت خمتلفة     
" اهللا"دام العرب الوثنيني للمفهوم الِكتايب لــ        هلذه الكلمة يف العصر اجلاهلي، واستخ     

ويضيف إىل احلاالت الثالث السـابقة      . خاصة عندما ميدح شاعر بدوي مِلكًا نصرانيا      
وقد ظلّـت   ". احلُنفاء"حالة أخرى خاصة جدا، هي مفهوم اهللا لدى من عِرفوا باسم            

ريات إىل أن ظهر اإلسالم فأتى ا على حنو         هذه احلالةُ مستقلّةً ومتعالية نسبيا عن األخ      
 .مفاجئ إىل ضوء التاريخ املتألّق

من الكتاب حملا ملناقشـة العالقـة الوجوديـة بـني اهللا             مث كان الفصلُ اخلامس   
واإلنسان، وقد ناقش فيه املؤلّف حمورين مهمني يدوران يف فلَك هذه العالقة، ومهـا              

ويعقد املؤلّف هنا مقارنة رائعة بني النظرة       . وقدر اإلنسان خلْق اهللا اإلنسانَ من عدم،      
فالنظرة اجلاهليةُ نظرةٌ كئيبة جدا إىل احليـاة، إذ         . اجلاهلية إىل العالَم، والنظرة القرآنية    

تتصور احلياة كلُّها سلسلةً من الفواجع، اليت ال حيكمها القانون الطبيعي للنماء والِبلى،             
أمـا  . امضة لكائن مظلم أعمى شبه شخصي، ال منجاة من قبضته القوية       بل اإلرادة الغ  

واالختالف بني النظـرتني إىل     . عالَم القرآن فيقدم صورةً خمتلفة متاما للشرط اإلنساينّ       
وهكذا فإنه يف املنظومـة     . العالَم يف هذا الشأن شبيه متاما باالختالف بني اللّيل والنهار         

تعاىل هو يف الوقـت نفسـه البدايـةَ         " اهللا"، يكون العملُ اخلَلْقي لـ      اجلاهلية القدمية 
من حيث املبدأ ال يعبأ مبن أتى ـم إىل  " اُهللا"والنهاية لتدخل اهللا يف شؤون اإلنسان، و     

الوجود، كحال أٍب غري مباٍل بأوالده، املهمةُ كلّها تنجز بوساطة كائن آخر يسـمى              
ومة املفهومية اإلسالمية فاألمر على العكس من ذلك، فاخلَلْق حيدد أما يف املنظ ". الدهر"

وشؤونُ اإلنسان كلّها، حتى أدق تفاصيل احليـاة        . فقط بدايةَ اهليمنة على املخلوقات    
. سبحانه" اهللا"وأكثرها أمهّية يف الظّاهر، حتت االطّالع الصارم واملراقبة الدقيقة حلضرة           
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. ذو العدل الذي ال يظلم أبدا     " اهللا"يف القرآن هو    " اهللا" هذا الشأن أنّ     واألكثر أمهّيةً يف  
 . وال شأن للدهر، وال ملكائده األكثر خفاًء

الفصلُ السادس من الكتاب ليعاجل العالقةَ الثانية، االتصالية، بني اهللا سبحانه            وجاء
     صال غري اللغويب االتل امل  . واإلنسان يف ضرالقولَ يف نوعني مـن      وههنا يفص ؤلّف

ويفرق املؤلف بني االثـنني     . آيات اهللا، وهدى اهللا   : عالقة اهللا سبحانه باإلنسان، مها    
فاآليات موجودةٌ يف كلّ شيء، واإلنسانُ يستطيع أن يراها، لكن اختيار           . تفريقًا دقيقًا 

قـرآن قـولُ اهللا     االهتداء أو الضالل راجع إىل مشيئة اهللا، وصحيح أنه يوجـد يف ال            
، لكن الصورة النهائية    )29الكهف اآلية   " (من شاَء فليؤمن ومن شاء فليكفر     : "سبحانه

          فيهن نماوات واألرض ومالس لْكحمكومةٌ مبشيئة من له م"      ـنوم يشأ اُهللا يضِللْه نم
قدر من التفصيل،   ويناقش املسالةَ ب  ). 39األنعام، اآلية   " (يشأ جيعلْه على صراط مستقيم    

. فيبين أنه يف املفهوم األول، يستجيب اإلنسانُ هلدى اهللا إما باالهتداء وإما بالضـالل             
أما يف املفهوم الثاين، فيستجيب اإلنسانُ هلدى اهللا باالهتداء، ويسـتجيب للضـالل             

   الل، حسب التقدير اإلهليوختم الفصلَ باحلديث عن العبـادة بوصـفها أداةً        . بالض 
 .التصال العبد بربه

ويف الفصل السابع، وهو أطولُ فصول الكتاب، يتحدث املؤلّف عـن العالقـة             
       صال اللغويويدير حديثَه هنا حـولَ مجلـة       . االتصالية بني اهللا واإلنسان يف نوع االت

 كالم اهللا، واملعىن األصلي لكلمة وحي، والبنية الداللية للوحي، والـوحي يف           : حماور
وواضح هنا أنّ املؤلّف يتحدث عن اتصال لغوي بني اهللا تعاىل           .  اللغة العربية، والدعاء  
من حضرة اهللا إىل اإلنسان بوساطة كالم اهللا والـوحي، ومـن            : واإلنسان يف اجتاهني  

 . اإلنسان إىل اهللا بوساطة الدعاء

م، وقد عاجل فيه وجييء الفصلُ الثامن ليحتضن حديث املؤلّف عن اجلاهلية واإلسال       
        بر   .  العبد -اجلانب الثالث من عالقة اهللا واإلنسان، وهي عالقةُ الرن أنّ تصـوويبـي

ربا مل يكن جمهوالً لدى عرب اجلاهلية، وفارق مابني اجلاهلية واإلسالم يف هـذا    " اهللا"
ان إىل جانبـه    الرب الوحيد املطلق، بل ك    " اُهللا"الشأن أنه يف األزمنة اجلاهلية مل يكن        
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ألول مـرة احلـاكم     " اهللا"أما اإلسالم فقد أقر بـ      . أرباب كثريون وربات كثريات   
وقد نشأ عن هذا التصور أنْ فُِهم اإلسـالم         . املطلق، الرب األوحد املطلق للعامل كلّه     
 . مبعىن التسليم التام هلذا الرب العظيم

    يعقده املؤلّف األخري ابعة بني اهللا واإلنسان       الفصلُ التاسعللحديث عن العالقة الر  :
وتنهض معاجلةُ املؤلّف يف هذا الفصل على فكرة تبدو مستقرة لديه           . العالقة األخالقية 

               ـامييين الذي نشأ يف العالَم السا للِفكْر الدة جدهي أنّ أحد املالمح اجلليSemitic ،
أي إنّ اهللا   . أخالقي أساسـا  " اهللا"أنّ مفهوم   أي اليهودية أو النصرانية أو اإلسالم، هو        

سبحانه، يعامل اإلنسانَ بطريقة أخالقية، أي بوصفه اَهللا ذا العدل واخلري، وينتظَر مـن              
واهللا سبحانه يتجلّـى    . اإلنسان أن يستجيب هلذه املبادرة اإلهلية أيضا بطريقة أخالقية        

الرمحـة، واُهللا ذو االنتقـام، أو اُهللا ذو         اُهللا ذو   : للخلق يف نوعني خمتلفني من التجلّي     
واُهللا سبحانه يعامل اإلنسان بطريقة غاية يف الرمحة والفضـل          . الفضل واهللا ذو العدل   

وهذه احلقيقةُ حتدد االستجابة الصحيحة الوحيـدة       . واللّطف يف صورة اآليات املرتلة    
وهكـذا  .  بعد فهم اآليات   وال يكون الشكر إالّ   . املنتظرة من بين البشر، وهي الشكر     

مفهوما دينيا، وتكـون املسـافةُ      " الشكر"ألول مرة يف تاريخ الِفكَر بني العرب يغدو         
، الذي يعين عدم االعتراف     "الكفر"وضد الشكْر هو    . قريبة جدا من الشكر إىل اإلميان     

اإلسالم البتة  الذي العالقة له قبل     " الكفر"وهكذا يأخذ مفهوم    . باجلميل، أو اجلحود  
وإذا كان عرب اجلاهلية اعتـادوا علـى أن         . بالدين، مغزى دينيا يف املنظومة القرآنية     

، فقد تبنى القرآنُ هذه البنية كما       "شكر النعمة : "يعيشوا وفق القاعدة األخالقية العليا    
     ا إىل مستوى ديين الـذي           . هي وارتقى النعمةُ يف هذه احلال هي الفضـلُ اإلهلـي

، وإما على حنو خـاطئ بــ        "الشكْر"يستجيب له اإلنسانُ إما على حنو صحيح بـ         
وعلى حنو مماثـل،    ". اإلميان"ويتطور مفهوم الشكر هنا بسهولة إىل مفهوم        ". الكفر"

، إىل مفهـوم    "عدم االعتراف باجلميل  "يتحول الكفر، فاقدا داللته األصلية املتمثلة بـ        
، كما يغـدو ذلـك   "اإلميان" يغدو مضادا مفهوميا مباشرا لـ       ؛ وهكذا "عدم اإلميان "

آل عمـران،   " (كيف يهدي اُهللا قوما كفروا بعد إميام      : "جليا يف قول املوىل سبحانه    
 ).86اآلية 
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أما ملَن يتخذون موقف الكفر بدالً من الشكر أو اإلميان، ملن يرفضون اخلضوع هللا              
ستجابة الصحيحة، فيظهر اهللا تعاىل التجلّي اآلخـر؛ جتلّـي          وملَن يغفلون متاما عن اال    

يـوم  "والنقطةُ احملورية هلذا كلّه هي الفكرةُ األخروية        . العدل الصارم واألخذ الشديد   
ويف اية الفصل يقف املؤلّف عند ثنائيني مفهوميني واضحني يف القـرآن            ". احلساب

ويف مناقشة كلّ ثنائي يعمد املؤلّف إىل املقارنة        . ذارةالوعد والوعيد، والبشارة والن   : مها
 .بني ماكان عليه األمر يف اجلاهلية وما آل إليه يف اإلسالم

هذه هي الِفكَر األساسية يف الكتاب، الذي زوده املؤلّف برسوم إيضاحية بيانية،            
 أن يوافق املؤلّف علـى      وال ميكن القارئ املتأملَ املنصف إالّ     . توضح متاما ما قصد إليه    

هذا باستثناء أمور قليلة جـدا،      . مجهرة الِفكَر اليت عرض هلا، والنتائج اليت انتهى إليها        
منها مثالً أنه ال يرى يف العربية فضالً ومتيزا من جهة كوا لغةً من اللّغات ويقـول يف                  

ة القرآنيـة إىل هـذه      تقوم النظر : "من الفصل السابع  " الوحي يف اللغة العربية   "مبحث  
املسألة على الوعي الثقايفّ الواضح جدا حلقيقة أنّ كلّ أمة هلا لغتها، وأنّ العربية لغـةُ                

وإذا اختار اهللا تعـاىل هـذه   . العرب، وهي ذه الوظيفة واحدةٌ فقط من لغات كثرية        
ـ                 بب اللغةَ فإنّ ذلك مل يكن بسبب قيمتها احلقيقية من حيث هي لغةٌ، بل فقـط بس

ونرى . فائدا ونفعها، أي بسبب أنّ الرسالة كانت موجهةً أوالً إىل املتكلِّمني بالعربية           
إنـا  "القرآنَ نفسه يعلن املرة تلو املرة أنّ هذا الكتاب أُنزل بالعربية فقط لتسهيل الفهم     

 ).2يوسف، اآلية " (أنزلناه قرآنا عربيا لعلّكم تعقلون

 إعطاء العربية أية قيمة من حيث هي لغةٌ، مصدره إدراكُنا أنّ            واعتراضنا على عدم  
العربية قادرةٌ على اإلبانة عن مراد اهللا سبحانه أكثر من غريها من اللغات مبا توافر هلا                
من وفرة يف املفردات املعبرة عن الشيء الواحد يف أوضـاعه وأشـكاله وخاصـياته               

ِصرِفية معبرة، ومبا تدلّ عليه أوضاعها التركيبيـة        املختلفة، ومبا انطوت عليه من ِصيغ       
من دالالت، ومبا يوفّره جرس ألفاظها من متاثالت صوتية تساعد يف إـاج السـامع               

وماال ينبغي إغفالُـه    . وإيقاظ ملَكاته اإلدراكية لتحصيل أكرب قدر من الطّاقة الداللية        
ادة ، مادة ع ر ب، فيما يبدو تفيـد البيـانَ            البتة يف السياق الذي حنن فيه أنّ هذه امل        

: املفِصـح، واإلعـراب   : والعريب: "والوضوح، يقول الراغب األصفهاينّ يف املفردات     
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قرآنـا  : "الفصيح البين من الكـالم، قـال      : والعريب.. أعرب عن نفسه  : البيانُ، يقال 
لغةُ األكثر كشفًا للمعاين واألكثـر      وإذا كان األمر كذلك، فالعربية إذًا هي ال       ". عربيا

فصاحةً وبيانا، وينشأ عن ذلك أا ذات فضٍل وتفوق من حيث هي لغةٌ معبرة أكثـر                
وال يتوقّف فضلُها، فيما نرى، عند إفادا يف التعبري عـن املعـاين عنـد               . من غريها 

ينها عن املعاين   متكلّميها من العرب، بل هي فيما يبدو لنا أعرب اللغاِت وأفصحها وأب           
 .وال يأذن لنا املقام بالزيادة يف هذا اال. الدقيقة والعميقة

وقد ألّفه األستاذ إيزوتسو بلغة إنكليزية مجيلة إىل حد كبري، ومل أجـد صـعوبة               
ويستلزم االعتـراف باجلميـل     . كبرية يف ترمجته إىل العربية، مبن اهللا سبحانه وفضله        

صديق النبيه والباحث الشاب اجلاد الدكتور عبد الـرمحن حللـي،           اإلشارة إىل أنّ ال   
املدرس يف كلية الشريعة من جامعة دمشق، هو صاحب الفضل يف لفت انتبـاهي إىل               
قيمة الكتاب لدارسي القرآن الكرمي لغةً وِفكَرا ومفهوماٍت كربى، فأحسن اهللا سبحانه            

 .له املثوبة
 

 
 



 

 

  كليات التربية يف إصالح التعليمدور مؤمتر
 2005 نوفمرب 13-12دمياط 

 
 ∗خالد عبد املنعم

 
 جامعة املنصورة ومركز الدراسات     -عقد املؤمتر بالتعاون بني كلية التربية بدمياط        

املعرفية يف القاهرة واملعهد العاملي للفكر اإلسالمي، وشارك فيه كوكبة مـن العلمـاء              
 هدف املؤمتر حتديد ما ميكن أن تقدمه كليات التربية يف مصر لقيادة             انوك. واملفكرين

حركة اإلصالح التربوي وترشيدها، يف ضوء إمكانياا املادية والبشرية وبيان مـدى            
 . قدرا على حتقيق ذلك اإلصالح

.  مخس جلسـات   –وتضمن برنامج املؤمتر إضافة إىل اجللسة االفتتاحية واخلتامية         
ل املؤمتر جبلسة افتتاحية تضمنت الترحيب باملشاركني وعرض لفكرة         وقد بدأت أعما  

رمضـان عبـد احلميـد      . د.أ: وقد حتدث يف هذه اجللسة كل مـن       . املؤمتر وأهدافه 
 عميد الكلية ورئيس    –فاروق عبده فليه    .د.، وأ الطنطاوي، وكيل الكلية ومقرر املؤمتر    

عبد . د. العاملي للفكر اإلسالمي وأ    عبد احلميد أبو سليمان رئيس املعهد     . د.املؤمتر، وأ 
 .ر ملركز الدراسات املعرفية وأمني عام املؤمت املستشار التربوي–الرمحن النقيب 

 
 احملاضرات العامة: أوالً

تضمن برنامج املؤمتر حماضرتني حتدث يف األوىل األستاذ الدكتور عبد احلميد أبو            
ل فيها طبيعة اإلشكال وطرق عالج      سليمان رئيس املعهد العاملي للفكر اإلسالمي تناو      

وقد بين أنه بدون فهم طبيعة إشكال األمة يصعب عالجها، وأشـار إىل أن              . األزمات
                                                 

  com.epistem@hotmail  بالقاهرة،املدير التنفيذي ملركز الدرسات املعرفية  ∗



 184 خالد عبداملنعم         م2006شتاءم، 2005خريف، 43-42العدد ، احلادية عشرإسالمية املعرفة، السنة   

معظم حركات اإلصالح يف األمة اجتهت إىل النظام السياسي مع أن هذا النظام كـان               
وأن املطلوب من احلركة اإلصالحية أن تعطـي اـال   . نتيجة وليس سبباً يف املشكلة 

للفكر أن ينقد ويشخص وضع األمة حىت يتيح الفرصة احلقيقية لإلصالح، ليـنعكس             
وأكد احملاضر  . اإلصالح بعد ذلك على تنمية قدرات األمة اليت هي رأس مال السياسي           

أن األزمة هي أزمة نوعية، وأن اإلسالم كان حركة يف التـاريخ لتجديـد احلضـارة       
 والعقل، أما الفكر املعاصر السائد يف الغـرب         اإلنسانية وقدم منطلق التوحيد والسببية    

فهو فلسفة صراع وليس فلسفة سالم، فالقومية نظرة عنصرية، واملاركسـية صـراع             
طبقات، واإلسالم ينطلق من أن اإلنسان من نفس واحدة والفروق بني البشر إجيابية،             

 .مع الناسوالعالقة مع اآلخر حيكمها السالم، وما يؤكد على الوحدة والتقارب وما جي

وبني أن ثقافة األمة السائدة اليوم تتعارض مع مبادئ اإلسالم، فاإلسالم يدعو إىل             
الوحدة ولن جتد أمة متفرقة يف العامل بقدر ما جتده يف األمة اإلسالمية، والسـبب يف                
ذلك هو طبيعة الثقافة اليت تغيب البعد العام يف األمة، فاألمة جمرد أفـراد، واخلطـاب                

 . فيها خطاب فردي وترهييب أنتج ثقافة اخلوف وعدم املبادرةالسائد

وأكد على ضرورة استعادة الروح والرؤية الكونية لألمة والبعد العام يف اإلنسان            
. املسلم لتحقيق االستخالف، وعالج نفسية العبيد اليت تكونت لـدى أفـراد األمـة             

ي املنهجي مث اإلصـالح     وعالجها يف القرآن الكرمي بضرورة اإلصالح العقيدي الفكر       
النفسي الدافعي، وأن املسئول عن اإلصالح هم مفكرو األمة من جهة والوالدان مـن              

مث أشار إىل اجلامعة اإلسالمية مباليزيا ودورها الفعال يف ختريج طـالب            . جهة أخرى 
ودعا كليات التربية إىل ممارسة     . جيمعون بني علوم الدنيا والدين، برؤية كونية توحيدية       

 .صالح يف ضوء هذه الرؤية الكونيةاإل

 أسـتاذ   –حممد عزت عبد املوجود     / أما احملاضرة الثانية فكانت لألستاذ الدكتور     
وقد دعا احملاضر إىل أن يضع التربويون أيديهم يف يد كل من            . املناهج وطرق التدريس  

ن، وبـدون   يريد تطوير التعليم من االقتصاديني والسياسيني؛ فالتنمية ال تتم بدون إنسا          
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وأشار إىل ختلـف الثقافـة يف عاملنـا العـريب           . تعليم جيد لن يتم إعداد إنسان جيد      
واإلسالمي، وتعرضنا إىل غزو ثقايف أصابنا مبا يسميه املفكر مالك بن نيب بالشـيئية،              

وأكد . حيث يتم اجلري وراء األشياء دون إدراك ما وراء ها، فلم تعد األمة أمة قارئة              
شهد إصالحا للتعليم بل مؤمترات وملفات ورقية صـرف عليهـا           على أن مصر مل ت    

الكثري، مل تؤد يف النهاية إىل حقن التكنولوجيا يف جسد التعليم، وأشار إىل أن ما تنتجه                
وال توجد لغة ختاطب أو حوار بني       . كليات التربية ال عالقة له باملمارسات واملستقبل      

 .منتج البحث ومستخدمه

ية البحث يف أن يكون موضوعيا منـهجيا وجيـب أن           مث حدد بعض شروط جد    
مث . يكون الباحث عاملاً متواضعا يعرب بالفعل عن مشاكل اتمع والعمليـة التعليميـة            

إشكالية املنهج،  : حدد مخس إشكاليات بني املنظرين والباحثني وواضعي السياسة أمهها        
ية اللغـة والتخاطـب     وإشكالية حمتوى البحوث، إشكالية الثقافة والقـيم، وإشـكال        

والتوظيف والتطبيق، وأشار أيضا إىل تقارير املنظمات الدولية حول السياسة التعليمية           
يف الدول النامية، اليت أكدت على أا غائبة عن فكر واضعي اخلطط التعليمية، وأنـه               

 .باستمرار ذلك ستستمر الدول النامية متخلفة عن التطور والتنمية

اب على حبوث التربية من أا تـدرس مشـكالت احلاضـر            وأشار إىل أن ما يع    
وأشار إىل بعض األفكار اليت مـن       . واملاضي دون أن تتطرق إىل خمطط األمة مستقبليا       

املمكن أن تتبناها أجندة حبوث التربية للمستقبل من بينها، حتديد احلد األدىن للتعليم،             
، كيف نعلم الـتفكري الرياضـي؟       واحلد األدىن للمفردات اللغوية اليت حتمي لغة األمة       

 .اخل...كيف يتم تعميم برنامج للتعلم حيقق وحدة املعرفة ووظيفتها؟
 

 أوراق املؤمتر: ثانياً

" تطوير كليات التربية مدخل ألداء دورها يف تطوير التعلـيم    :"ويف الورقة  املعنونة   
سـالتها  أمحد إمساعيل حجي أمهية حتديد رؤية كليـات التربيـة ور          / تناول الدكتور 
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واحلرص على إدخال مقررات جديدة يف جمال التخصص، والعمل على خلـق منـاخ      
يساعد على التطوير وإعادة هيكلة األقسام العلمية وتنمية أعضـاء هيئـة التـدريس              

 .والقيادات مهنيا

دور كليات التربية يف حتقيق اجلودة الشاملة يف        : "حممد علي نصر  . د.ويف عرض أ  
ر إىل طبيعة العصر وحتوله من عصر للمعرفة إىل مصـادر عـدة             أشا" التعليم يف مصر  

للمعرفة تعددت وتنوعت فيه العلوم بسرعة مذهلة، مما ترك أثر إجيايب أو سليب علـى               
املؤسسات التربوية والتعليمية، وحدد الباحث جمموعة من النقاط اليت تساهم يف حتقيق            

 .اجلودة الشاملة 

حسن حسـني البـيالوي     . د.طرح أ " لتربيةمنوذج لتطوير كليات ا   "ومن خالل   
رؤيته اخلاصة يف تطوير كليات التربية وأمهية تبين كليات التربية إلطار مفاهيمي حيدد             

 . التوجه الفلسفي يف بناء برنامج التطوير

 -دور كليات التربية يف إصـالح التعلـيم يف مصـر الواقـع            "ويف حبث بعنوان    
شري حممود إىل أن إصالح التعليم ميثل قـوة         حسني ب . د.أشار أ "  الطموح -التحديات

ضاغطة على غالبية الدول والنظم باعتباره املنتج األساسي للعقول والكفاءات العلمية           
إصـالح  : مث حتدث يف حبثه عن مصطلحات هامة مثل       . واملهنية يف كافة نواحي احلياة    

صـور يف   التعليم، وكذلك مفهوم السياسة التعليمية، وتطرق إىل بعض جوانـب الق          
 .عمليات التعليم قبل اجلامعي

تكوين عضو هيئة التدريس    : "حممود أمحد علي شوق يف حبثه املعنون      . د.وتناول أ 
الواقع احلايل لتكوين عضو هيئة التدريس      " لكليات التربية ودوره يف اإلصالح التربوي     

ن هنـاك   مشريا إىل أنه ال ميكن أن يرتفع التعليم يف جمتمع فوق مؤهالت معلميـه، وأ              
عالقة بني إعداد املعلم وعضو هيئة التدريس وبني تقدم اتمع وختلفه، مث أشـار إىل               

مث . مكونات الربنامج احلايل إلعداد عضو هيئة التدريس من الناحية القانونية واملهنيـة           
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حدد أهم آفاق اإلصالح التربوي اليت ينبغي أن يعد له عضو هيئة التدريس يف كليات               
 . التربية

. د.كانت موضوع الورقة اليت تقدم ا أ      " األبعاد األخالقية يف اإلصالح اجلامعي    "
رشدي أمحد طعيمة، وتناول فيها بيان دواعي اإلصالح اجلامعي ومسوغات تطـوير            
كليات التربية وإبراز البعد العاملي والعريب واحمللي لألخالق وحتديد مواصفات الطالب           

 . اجلامعي املستهدف

حسن شحاتة إىل أن    . د.أشار أ " املنتج التعليمي دعوة إىل حوار    : "ويف حبثه املعنون  
النظام التعليمي مهما كان حجمه أو مؤسساته النظامية وغري النظامية ميثل موقعا مهما             
بني خمتلف النظم، وأشار إىل املالمح األساسية للنظام التعليمي كما ترمسه رؤى التعليم             

طالب مسلحني باملعرفة واملهارات واالجتاهات، تعلـيم مسـتمر         من ضرورة إعداد    
يوظف وسائل االتصاالت يف اكتشاف املعرفة وتطويرها، وكذلك تعليم يـوفر بيئـة             

 .تعليمية ذات تقانة متطورة واستراتيجيات تعليمية متميزة

حاجتنا إىل فلسـفة للتربيـة      "عبد الفتاح إبراهيم تركي يف حبثه       . د.وقد تناول أ  
أسس فلسفة التربية املنشودة يف أن يكون هلا مسارا خاصـا           " تنا إىل اهلواء واملاء   حاج

جيعل من عملية بناء اإلنسان بصلته وقبلته األوىل، ومن خصوصيات جمتمعنا وثقافتنـا             
الزاد الذي تصاغ به املفاهيم واألفكار، ومن نتائج العلوم املنشـغلة ببنـاء اإلنسـان               

ا وأن تكون نقدية ختتار من العلوم املساندة للتربية ما يتسـق            األرضية اليت نتحرك عليه   
 .ووجهتها العامة وقيمها العليا

املرجعيـة األمريكيـة لإلصـالح      "جمدي صالح طه املهدي يف حبثه       . د.واهتم أ 
مبوضوع مثـار علـى   "  نقديةةدراسة حتليلي: وانعكاساا على الواقع التربوي يف مصر  

عريب واإلسالمي، وذلك من خالل املرجعيـة األمريكيـة،         ساحة اإلصالح يف العامل ال    
واخلوف الذي ينتاب هذه الدول من هذا التغري أن يؤدي إىل تطورات متسارعة يـؤثر           
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وحيدد الكاتب آليات لعملية اإلصالح من خالل االعتماد علـى          . على قيمها ومبادئها  
ـ            ة مسـتمرة   الذات، وتنمية اإلنسان وإصالح أحواله، وأن يكـون اإلصـالح عملي

ومشاركة فعالة من أفراد اتمع، فبتلك اآلليات ميكن حتقيق إصالح حيقق أمل األمة يف         
 .التغيري إىل األفضل

سعيد إمساعيـل   . د.من إعداد أ  " رسالة كليات التربية الثقافية   "ويف ورقة بعنوان    
، علي، الحظ أننا نقبل أال يكون هناك اتفاق بني االسم واملسمى يف بعض احلـاالت              

وبني مدى عدله وسداد رأيـه،      " عادل"فليست هناك عالقة حتمية بني شخص امسه        
وينصرف املثال اآلن على ما جيري يف كثري من كليات التربية واليت نأمل أن تصـبح                

ويوسع الباحث  . كليات التربية كليات للتربية، دون أن تقتصر على حد إعداد املعلمني          
 أن تضم عدة فئات مثل املعلمـني واإلعالمـيني          مهمة التربية يف اتمع حيث ميكن     

 .والدعاة واآلباء واألمهات؛ فهي عملية جمتمعية متكاملة

" دور كليات التربية يف بناء املعرفة التربوية وإنتاجهـا وحتـديثها          : "وحتت عنوان 
حممود قمرب عن الدور الوظيفي الذي تقوم به كليات التربية املصـرية يف             . د.يتساءل أ 
 - باملعىن الوضعي التأسيسـي    -عرفة التربوية؟ ويرى أن كليات التربية مل تنتج       إنتاج امل 

 .معرفة تربوية، سواء كانت غربية أم إسالمية

البحث التربوي يف خدمة اتمـع      : "مهىن إبراهيم غنامي يف حبثه املعنون     . وأشار د 
ديات يف ثـورة  إىل أن هناك حتديات عديدة تواجه الدول النامية من أمهها التح  " العريب

اخل، وأن الوضع الراهن يشري     ...املعرفة وتكنولوجيا املعلومات، والتغري يف مفهوم التعليم      
 .إىل ضعف حتديات املؤسسات التعليمية يف عاملنا العريب واإلسالمي

كليات التربية ودور البحـث يف      "حممد وجيه الصاوي يف ورقته      . د.وقد حدد أ  
: ركيزتني أساسيتني تقوم عليهمـا اجلامعـة      " علومات يف ضوء ثورة امل    -خدمة اتمع 

الركيزة التعليمية، والركيزة البحثية حيث تعترب الوظيفة البحثية من ركـائز النـهوض             
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مث تطرق إىل واقع البحث العلمي يف مصر واملشاكل اليت تواجهـه،            . باجلامعة واتمع 
 . لعامل الغريبوكذلك االستثمار يف جماالت البحث العلمي وضعفه مقارنة با

البحث التربوي مدخل إلصالح التعلـيم     "تودري مرقص حنا يف حبثه      . د.ه أ ونو "
إىل التحديات اليت تواجهها مصر من أجل التقدم وحتقيق الرفاهية يف عصر املعلومـات           
املتسارعة، وأكد أن جوهر املشكلة أن جهود التطوير مل تنطلق من فهم متكامل للواقع              

 . اش فعالًاحلايل كما هو مع

تطوير كليات التربية بـني     "حسن حممد إبراهيم حسان يف ورقته       . د.واستعرض أ 
املشروع األمريكـي لتطـوير     "  اآلليات -املوجهات: وجهة النظر املصرية واألمريكية   

التعليم يف مصر، مث حتدث الباحث عن املشروع القومي للتطوير وأهدافه اليت تنطلـق              
ويؤكد الباحث أن املشروع القومي جنـح       .  املصرية كما يرى الباحث من اخلصوصية    

يف حتقيق العديد من األهداف املرجوة ولكن مازال هناك قصور يف حتقيـق الـبعض               
 .اآلخر

تفعيل دور كليات التربية يف اإلصالح      "حممود عباس عابدين يف ورقته      . د.وبني أ 
 عامـة ملعظـم     أن املشكلة ليست يف كليات التربية وخرجيها، بل هي مسـة          " التربوي

خرجيي الكليات يف مصر والبحث العلمي أيضا، وطرح الباحث حماور مخسة ميكن من             
 .خالهلا تفعيل دور كليات التربية يف اإلصالح التربوي 

دور كليـات التربيـة يف صـنع        "سيف اإلسالم علي مطر يف حبثه       . د.وحتدث أ 
كليات التربية ولكن مل    عن أن هناك قرارات اختذت لتحسني وضع        " القرارات التربوية 

تأت بنتيجة تذكر بل أن املشكالت تفاقمت، ويرى أن دور كليات التربية يف اختـاذ               
وحـدد بعـض    . القرارات التربوية مهمش ويغيب عنه معظم أعضاء هيئة التـدريس         
 .الشروط اليت ينبغي توافرها لقيام كليات التربية بدور يف صنع القرار 

 التقدم والتخلف بني كليات التربية وآليات وتقنيـات         جدلية: "ويف ورقته املعنونة  
ف أبو السـعد    وعبد الرؤ . د.حتدث أ " عمليات التعلم والتعليم ا، والظروف احلاكمة     
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عن كفاح العلماء من أجل إدخال التربية احلديثة إىل العامل العريب، واليـوم يناضـل               
ني أنفسهم، ويؤكد على    املفكرون من أجل إدخال التربية الصحيحة إىل عقول التربوي        

أن الفكر التربوي يف اال التعليمي حتمية حضارية ومدخل ثقايف إىل جماالت احليـاة              
 .حيث جماالته التنموية والتثقيفية

 :وتوصل املؤمتر يف اية أعماله إىل جمموعة من التوصيات من أمهها

قـوده  حاجة اإلصالح التربوي يف مصر والعامل العريب إىل فلسـفة تربيـة ت             .1
وترشده، تستمد مفرداا من ثقافتنا العربية واإلسالمية، وآخر ما وصلت إليه العلوم يف             

 . شيت اـاالت العلمية واإلنسانية

يف مواجهة أجندة اإلصالح التربوي من وجهة النظر األمريكية والغربية فـإن             .2
 العربيـة   أساتذة التربية مدعوون إىل ضرورة صياغة أجندة إصالح، تنبع من هويتـهم           

 .واإلسالمية، ومن واقعهم وحتديات العصر، مع احلفاظ على هويتنا العربية واإلسالمية

التأكيد على أن من رسالة كليات التربية العمل على نشر الثقافـة التربويـة              .3
الالزمة واملناسبة لكافة قطاعات اتمع من أسر، ورجال إعالم، وعلماء دين ومفكرين       

 . ومثقفني وباحثني

ناشدة مجيع التربويني جتاوز مرحلة االقتباس والنقل املطلق عن الغـرب إىل            م .4
مرحلة التأصيل العريب واإلسالمي لعلومهم وحبوثهم التربوية والنفسية وجعلها مجيعاً يف           

 . خدمة األمة، ورسالتها احلضارية السامية 

 

 



 

 

 القيم اإلسالمية ومناهج التربية والتعليم

  اململكة املغربية–باملدرسة العليا لألساتذة بتطوان 

 2005رب فم نو21-23

 ∗خالد الصمدي. د                                                  

 املنظمة اإلسالمية للتربيـة والعلـوم والثقافـة        هذه الندوة بالتعاون بني      عقدت
 املركـز املغـريب     ويف ضيافة   بواشنطن،   واملعهد العاملي للفكر اإلسالمي   ) إيسيسكو(

 باملدرسة العليا لألساتذة بتطـوان باململكـة        ةالتربوية اإلسالمي للدراسات واألحباث   
_ اليت استهدفت مناقشـتها   _  وقد جددت ورقة عمل الندوة القضايا املركزية       .املغربية

 .مقاربة نظرية وأخرى تطبيقية

 :هياملقاربة النظرية حماور وكانت 
 تبىن يف إطاره الرؤيـة الكليـة   ااحلديث عن الفلسفة التربوية اإلسالمية منطلق      -1

 .لنظام التربية والتكوين
دراسة نظرية تأصيلية للقيم اإلسالمية من الناحية املعرفية وحتديـد أبعادهـا             -2
 .التربوية
 يف ضـوء القـيم      صياغة الغايات واملقاصد الكربى لنظام التربية والتكـوين        -3

سهام راشد يف التنميـة     إاإلسالمية وحاجات العصر من الكفايات واملهارات من أجل         
  .املستدامة

تشخيص واقع التربية والتكوين يف ضوء تلكم الغايات واملقاصـد الكـربى             -4
  .وحماولة رصد االختالالت يف مساقات التكوين يف كثري من البلدان العربية واإلسالمية

                                                 
 أستاذ يف املدرسة العليا للمدرسني يف تطوان باملغرب، ورئيس املركز املغريب للدراسات التربوية اإلسالمية،  ∗

 samdikh@yahoo.frبتطوان 
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منهج إسالمي يف التربية والتعليم من خالل قراءة مضيئة يف التراث           كيفية بناء    -5
  .وبناء املتغريات وفقا ملتطلبات الواقع املعاصر نظريا وتطبيقيا

 القيم العاملية واإلنسانية يف منظومة القيم اإلسالمية وخاصة يف          جاستدماكيفية   -6
 بعدها اجلماعي وتصريفها يف مناهج التعليم، 

م التربية على القيم اإلسالمية يف معاجلـة منـاذج مـن            كيف ميكن أن تسه    -7
اإلشكاالت العاملية بشكل حمدد ودقيق كالعنصرية وغياب األمن االجتماعي والتلوث          

  .البيئي وغري ذلك
  كيف ميكن للقيم اإلسالمية أن تسهم يف التوجيه السليم للمعارف والعلـوم              -8

  . أبعاده التنمويةلتسري يف اجتاه معرفة اخلالق وخدمة املخلوق يف
 

 :أما أسئلة املقاربة التطبيقية فهي

كيف ميكن صياغة مصفوفة املفاهيم املرتبطة بالقيم معرفيا وبناؤهـا تربويـا             -1
احلاملة يف إطـار     حبسب الفئات العمرية للمتعلمني ومستويات التعلم واملواد الدراسية       

 ؟املناهج التعليمية 

ستهدفة ذه املناهج ؟ وكيـف ميكـن        ما هي خصوصيات الفئة التعليمية امل      -2
 مالءمة هذه املناهج مع حاجياا ومتطلباا ؟

 خلقها وتنميتها وتطويرها لدى املـتعلم عـن         توخىما نوع الكفايات اليت ي     -3
 طريق إدماج القيم اإلسالمية يف مناهج التعليم  

اج املنه ما هي الطرق والوسائل اليت ميكن بواسطتها بث القيم اإلسالمية يف             -4
  ؟ويف خمتلف األسالك  التعليمي

 ما هي الصعوبات العلمية والتقنية اليت تواجه مشروع إدماج القيم اإلسالمية            -5
 يف مناهج التعليم  ؟

  ما هي احللول املقترحة لتجنب هذه الصعوبات ؟ -6
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التعريف بالقيم اإلسالمية البانية عقـل املسـلم         الندوة   فقداستهدفتوعلى ذلك   
وثقافته والتربية على قيم احلوار وحقـوق اإلنسـان يف املنـاهج            ووجدانه وحضارته   

التربوية، و تطوير مناهج دمج التربية الدولية يف املناهج اإلسالمية وانتظمت أشـغال             
موقع القيم يف املناهج التربوية املعاصرة، والتربية على القيم         : الندوة يف حماور أربعة هي      

رائق إدماج قيم احلوار والسالم وحقوق اإلنسـان يف    اإلسالمية يف املناهج التربوية، وط    
املناهج التربوية، وسبل تصحيح الصورة النمطية لإلسالم واملسلمني يف املناهج التربوية           

 .الغربية

وناقشت الندوة واحدا وعشرين حبثا قدمها باحثون متخصصون من اثنيت عشـرة            
نافاسـو،والكويت،  ولبنـان،   األردن، واإلمارات العربية املتحدة وبوركي: دولة، هي  

ومصر،  واململكة العربية السعودية،  واملغرب، وليبيا وسوريا،  وسويسرا، والواليات            
 . املتحدة األمريكية

 

  :جمريات الندوة

بآيات بينات من الذكر احلكيم،  افتتحت أشغال الندوة، ليتناول الكلمة الدكتور            
ة بتطوان باململكـة املغربيـة،  مرحبـا         اجلياليل عريض مدير املدرسة العليا لألساتذ     

باألساتذة الباحثني املشاركني يف الندوة، وبضيوفها،  وبكافة احلاضرين من أسـاتذة            
باحثني وطلبة، منوها بأواصر التعاون اليت جتمع املدرسة العليـا لألسـاتذة بتطـوان،              

تركة متمنيـا أن    واملنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة،  واليت أمثرت مشاريع مش         
ترقى إىل مستوى أرقى وأفضل خدمة للتربية والبحث التربوي، كما اغتـنم الفرصـة           
ليتقدم باسم املشاركني بأزكى التحية والتقدير إىل معايل املدير العام للمنظمة اإلسالمية            
للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو  الدكتور عبد العزيز بن عثمان التوجيري ، ومعـايل              

 املعهد العاملي للفكر اإلسالمي الدكتور عبد احلميد أبو سليمان،  على دعمهمـا              مدير
املتواصل لألنشطة التربوية اجلادة اليت تقترحها املدرسـة العليـا لألسـاتذة بتطـوان               

كما عرب عن اعتزازه بإسهام املركـز       . ومتابعتهما الدقيقة لتنفيذها حىت حتقق أهدافها     
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 التربوية اإلسالمية يف تعزيز انفتاح املدرسة العليا لألساتذة         املغريب للدراسات واألحباث  
بتطوان على حميطها الوطين واإلقليمي والدويل،  بأنشطته املميزة واهلادفة، شاكرا كافة            

 .خربائه وأعضائه على جهودهم املوفقة يف حتضري الظروف املالئمة النعقاد الندوة

ة والعلوم والثقافة إيسيسـكو رحـب       ويف كلمته باسم املنظمة اإلسالمية للتربي     
الدكتور يوسف بودقة اختصاصي التربية وممثل املنظمة يف الندوة بكافـة املشـاركني             
واحلاضرين منوها جبهودهم املبذولة يف إعداد حبوث الندوة وحضـورهم الفعلـي يف             

علـوم  أشغاهلا ، مبلغا اجلميع حتيات  معايل املدير العام للمنظمة اإلسالمية للتربيـة وال             
والثقافة الدكتور عبد العزيز بن عثمان التوجيري  الذي يتمىن ألشغال الندوة التوفيـق              
والنجاح، كما أبرز اجلهود اليت تبذهلا املنظمة يف سبيل ترسيخ قيم احلـوار والسـالم               
وحقوق اإلنسان يف املنظومة التربوية، من خالل إصداراا ونشراا املطبوعة وكذا من            

ومنوها مبتانة التعاون بني املنظمـة      .العلمية والتربوية يف كل أحناء العامل     خالل أنشطتها   
واملعهد العاملي للفكر اإلسالمي واملركز املغريب للدراسات واألحباث التربوية اإلسالمية          
باملدرسة العليا لألساتذة بتطوان، متمنيا هلذا التعاون اجلاد مزيدا من النجاح والتوفيـق             

 .مية وتربوية مستقبلية وطنية وإقليمية ودوليةيف تنفيذ أنشطة عل

ويف كلمته باملناسبة ركز الدكتور مجال السعيدي ممثل املعهـد العـاملي للفكـر              
اإلسالمي بواشنطن على أمهية موضوع الندوة،  واالهتمام اخلاص الذي يوليه املعهـد             

لعلمية وأنشـطته   العاملي للفكر اإلسالمي لقضايا التربية والتعليم  من خالل إصدارته ا          
التربوية، معربا للحاضرين عن تقدير  مدير املعهد للجهـود الـيت بـذهلا البـاحثون                
املشاركون يف هذه الندوة يف إعداد البحوث القيمة اليت توصلت ا اللجنة التحضريية،             
وكذا حضورهم الفعلي يف أشغاهلا، مما سيسهم يف تالقح األفكار والتجارب  واخلربات       

يتنج أفكارا جديدة قابلة للتطوير ومستجيبة للتحديات اليت تعرفها منظومتنا          املتعددة و 
منوها بالتعاون املثمر الذي جيمع املنظمة واملعهد يف تنفيذ األنشطة العلميـة            . التربوية

والتربوية وفق خطط مدروسة، ومشيدا كذلك بالعالقة املتينة اليت جتمع املعهد باملركز            
اث التربوية اإلسالمية متمنيا أن ترقى أشكال التعاون هذه إىل          املغريب للدراسات واألحب  

 .ما تطمح إليه أمتنا العربية واإلسالمية
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وباملناسبة تناول الكلمة الدكتور خالد الصمدي رئيس املركز املغريب للدراسـات           
واألحباث التربوية اإلسالمية باملدرسة العليا لألساتذة بتطوان، باسم اللجنة التنظيميـة           

ينوه بالتعاون اجليد واملستمر الذي جيمع املركز مبنظمة اإليسسكو،  واملعهد العـاملي             ل
للفكر اإلسالمي بواشنطن،   ويشيد بالدعم الكبري الذي يقدمه مدير املدرسة العليـا              
لألساتذة بتطوان للمركز حىت يؤدي رسالته ويقوم مبهام البحث والتكوين  واألنشطة            

افه، كما استغل الفرصة ليتقدم خبالص الشكر والتقدير إىل معايل          التربوية احملددة يف أهد   
املدير العام للمنظمة الدكتور عبد العزيز بن عثمان التوجيري على دعمـه املتواصـل              
ألنشطة املركز من خالل تنظيم أنشطة علمية وتربويـة وطنيـة وإقليميـة ودوليـة،                

وه بعالقات الثقة والتعـاون     أسهمت بشكل كبري يف حتقيق األهداف املشتركة، كما ن        
اليت جتمع بني املركز واملعهد العاملي للفكراإلسالمي،  متمنيا أن ترقى إىل مستوى عال              
من اجلودة والتنوع، وكانت الفرصة مناسبة ليشكر كافة أعضاء اللجنة التنظيمية مـن             

ة خرباء وتقنيي املركز على اهودات اليت بذلوها بكل تفان وإخالص ووعي جبسـام            
 .الرسالة التربوية ، يف ييئ الظروف  املالئمة لنجاح الندوة

ووفقا للربنامج املسطر انطلقت أعمال الندوة يف اليوم األول  مبعاجلـة مواضـيع              
يف جلستني ترأس اجللسة      موقع القيم يف املناهج التربوية املعاصرة      : احملور األول بعنوان  

 أشغاهلا  األستاذ حممد احلضرايت وعرفـت        الدكتور سليمان اخلطيب،  وقرر    : األوىل  
 عرض البحوث التالية 

مقومات املنهاج التربوي يف اإلسـالم، للـدكتور أسـعد           : العرض األول  •
 .السحمراين أستاذ العقائد واألديان املقارنة جبامعة اإلمام األوزاعي لبنان

 ،القيم اإلسالمية وحتديات العوملة: العرض الثاين  •

•   مفتش ممتاز  ملادة التربية اإلسالمية باألكادميية       : يد بن مسعود    لألستاذ عبد ا
 .اجلهوية للتربية والتكوين بوجدة  املغرب
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طـرق ووسـائل    / موقع القيم يف املناهج التربوية املعاصرة       : العرض الثالث    •
أستاذ علوم التربية   : للدكتورعبد اجلليل بادو    . تشخيص منظومات القيم لدى املتعلمني    

 . املغرب، وقد تلت هذه العروض مناقشة عامة–ة العليا لألساتذة بتطوان باملدرس

أما اجللسة الثانية فقد ترأستها الدكتورة فوزية العشماوي، وقرر أشغاهلا  األستاذ            
 :يوسف بنعجيبة، وعرفت عرض البحوث التالية

تقنيات تشخيص وتقومي البناء املعريف ملنظومة القـيم لـدى          : العرض األول    
 -لألستاذ السعيد الزاهري أستاذ باحث باملدرسة العليا لألساتذة بتطـوان           . علمنياملت

 .املغرب

التعليم اإلسالمي بني االنعزال والذوبان، للـدكتور إبـراهيم         : العرض الثاين    
أسـتاذ باحـث    : الزيد مدير املركز اإلسالمي مبدريد، والدكتور حممد األمني أفيالل          

وقد ختمت هذه اجللسة مبناقشـة   .  املغرب –وجدة  -ول  بكلية العلوم جامعة حممد األ    
 .عامة وبذلك ختمت أشغال اليوم األول

وقد تطرقت كل هذه العروض لتشخيص حضور القيم اإلسالمية يف بناء املناهج            
الدراسية، والتحديات التربوية والفكرية اليت تواجهها عملية إدماج هذه القيم بفعـل            

 وعرض تقنيات التشخيص نظريا وتطبيقيا وطرق إعادة بناء املنظومـة           تأثريات العوملة، 
املعرفية للمتعلمني مبا يضمن متسكهم بقيمهم األصيلة، وانفتـاحهم اإلجيـايب علـى             

 .الثقافات واحلضارات األخرى

وقد خصص اليوم الثاين لعرض حبوث احملورين الثاين والثالث املعنونني على التوايل            
لقيم اإلسالمية يف املناهج التربوية، وطرائق إدمـاج قـيم احلـوار            التربية على ا  : ب  

 .والسالم وحقوق اإلنسان يف املناهج التربوية

الدكتور إبراهيم الزيـد،     :  وقد عرف احملور األول عقد جلستني،  ترأس األوىل          
 :وتولت تقرير أشغاهلا الدكتورة مهدية أمنوح، ومت فيها عرض البحوث التالية 
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االهتمام بالقيم الدينية عند وضع املناهج الدراسية، الـدكتور         : ول  العرض األ  
أبوبكر دكوري مستشار رئيس الدولة يف شؤون األديان، واملشرف العام على املراكز            

 .اإلسالمية واملعاهد العلمية يف بوركينافاسو

آليات إدماج القيم يف مناهج التعليم، األستاذ عبـد السـالم           : العرض الثاين    
 التربية اإلسالمية باألكادميية اجلهوية للتربية والتكوين بالقنيطرة        ةر مفتش ممتاز ملاد   األمح

 . املغرب–

املقاربة التربوية إلدماج القيم اإلسالمية يف املناهج الدراسـية         : العرض الثالث    
، )إدماج قيم محاية األسرة يف املناهج التعليمية باملغرب منوذجـا           ( أسسها وضوابطها   

ر خالد الصمدي رئيس املركز املغريب للدراسات واألحباث التربوية اإلسـالمية            الدكتو
 . املغرب، و تلت هذه العروض مناقشة عامة–باملدرسة العليا لألساتذة بتطوان 

أما اجللسة الثانية فقد افتتحت بكلمة  للدكتور طه جابر العلواين رئيس جامعـة              
ليت أبرز فيها اإلشـكاالت املعرفيـة الـيت         العلوم اإلسالمية واالجتماعية بواشنطن، ا    

تواجهها عملية إدماج القيم اإلسالمية يف املناهج الدراسية يف عامل سريع التغري، كمـا              
اقترح بعض التوصيات واحللول العملية اليت ينبغي أن تأخذ بعني االعتبار حىت تـنجح              

 ذلـك، يف عـامل      عملية اإلدماج يف حتقيق أهدافها،  ورفع التحديات اليت حتول دون          
 : وتلى هذه الكلمة عرضان . متعدد الثقافات واحلضارات

ــرض األول    ــوي   : الع ــيط الترب ــأثريات احمل ــالمية وت ــيم اإلس الق
واالجتماعي،للدكتور علي حممد اليعقوب مستشار جملس الوزراء الكوييت، ورئـيس          

 . ية بالكويتقسم األصول واإلدارة التربوية، وأستاذ مشارك يف كلية التربية األساس

تكنولوجيا الوسائط املتعددة ودورها يف التربية علـى القـيم          : العرض الثاين    
منوذجا، للدكتور حممد   )مشروع الوسيط يف التربية على القيم اإلسالمية        : (اإلسالمية  

 املغرب،وقد تلـت    –الراضي أستاذ الوسائط املتعددة باملدرسة العليا لألساتذة بتطوان         
 .شة عامةهذه العروض مناق
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وقد عرضت كل هذه البحوث لتجارب عملية  من دول خمتلفة يف إدماج القـيم               
اإلسالمية يف املناهج الدراسية، سواء يف إعداد وإنتاج الكتب املدرسية، أو اسـتثمار             
تكنولوجيا اإلعالم والتواصل يف إنتاج الوسائط التربوية الداعمة لعملية إدماج القـيم            

 . لتعليمية،  أو األنشطة التربوية املوازيةاإلسالمية يف العملية ا

طرائق إدماج قيم احلوار والسالم وحقوق اإلنسان       : أما احملور الثالث املعنون بـ      
فقد عرف انعقاد جلسة واحدة ترأسها الدكتور عبد اجلليل بادو،           . يف املناهج التربوية  

 :وث التالية وقرر أشغاهلا األستاذ يونس بوعوام، وقد عرفت اجللسة عرض البح

التربية األخالقية اإلسالمية وسيلة للمسامهة يف حل املشكالت        : العرض األول    
العاملية، للدكتورة مهدية أمنوح أستاذة الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب جامعة عبد           

 .  املغرب–املالك السعدي تطوان 

الح التعليمي يف   األسس املنهجية لإلص  : القيم والتعليم والتنمية    : العرض الثاين    
العامل اإلسالمي، للدكتور حممد نصر عارف منسق برامج الدراسات اإلسالمية وأستاذ           
بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة الشيخ زايد بن سلطان آل يـان باإلمـارات              

 العربية املتحدة 

معيارية القيم ومصادرها، للدكتور حممد بلبشـري احلسـين         : العرض الثالث    
تشار األكادميي للمعهد العاملي للفكر اإلسالمي باملغرب،  وقد تلت هذه العروض            املس

وقد تطرقت هـذه البحـوث يف       .  مناقشة عامة، وبذلك ختمت أشغال اليوم الثاين      
جمملها إىل أمهية إدماج قيم احلوار والسالم وحقوق اإلنسان يف دعم التواصـل بـني               

ات نظرية وتطبيقية حتمي وتأصل الثقافـة        وضوابط  وحمدد   الثقافات، من خالل معايري   
اإلسالمية  ويف نفس الوقت تعمل على التعريف بأبعادها العاملية القائمة على التعارف             

 .والتواصل واحلوار واادلة باليت هي أحسن

سـبل  : أما اليوم الثالث فقد خصص لعرض ومناقشة حبوث احملور الرابع بعنوان            
م واملسلمني يف املناهج التربوية الغربية، وقد مت عرض         تصحيح الصورة النمطية لإلسال   
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هذه البحوث يف جلستني، ترأس اجللسة األوىل الدكتور حممد علي اليعقوب، وقررت            
 : أشغاهلا األستاذة حسناء أبو الطيب، وكانت العروض على الشكل التايل 

ـ  : العرض األول     اهج سبل تصحيح الصورة النمطية لإلسالم واملسلمني يف املن
التربوية الغربية، للدكتور أمحد بن حممد الذبيان، املدير العام للمركز الثقايف اإلسالمي            

 .بلندن

صورة اآلخر يف املناهج الدراسـية يف الغـرب ويف الـدول            : العرض الثاين    
أستاذة اللغة العربية واحلضـارة اإلسـالمية       :  اإلسالمية، للدكتورة فوزية العشماوي     

 .راجبامعة جنيف بسويس

أزمة القيم يف املناهج التربوية على الصعيد العاملي وانعكاساا         : العرض الثالث    
على التربية يف العامل اإلسالمي، للدكتور عبد الرمحن النقيب مستشار املعهد العـاملي             

 للفكر اإلسالمي جبمهورية مصر العربية

 أشغاهلا الدكتور   أما اجللسة الثانية فقد ترأسها الدكتور أبو بكر الدكوري، وقرر         
 : حممد األمني أفيالل، وعرفت تقدمي العروض اآلتية 

، )أفكار نظرية وجتارب عملية     ( كيف نقدم اإلسالم للغرب     : العرض األول    
 . للدكتور طه جابر العلواين رئيس جامعة العلوم اإلسالمية واالجتماعية بواشنطن

،  للـدكتور عبـد اهللا       القيم اإلسالمية وحتديات االستغراب   : العرض الثاين    
 .  الشارف أستاذ العقائد والفلسفة بكلية أصول الدين جامعة القرويني، املغرب

 العرض الثالث مقاربة نقدية لالنعكاسات احلضارية إلشكالية القيم يف منظور          
 لألستاذ أمحد البوكيلي  أستاذ باحث يف الفكر اإلسالمي بكلية اآلداب العوملة،

 .                         . القنيطرة-امعة ابن طفيلوالعلوم اإلنسانية ج

   وقد فتحت هذه العروض الباب واسعا أمام أسئلة ثقافية ومعرفيـة وتربويـة             
جديدة،  تستحق أن تنعقد من أجل مقاربتها ندوة خاصة تقدم فيها حبوث ميدانيـة،               

مـن خمتلـف    وحبوث تشتغل على حتليل وثائق تربوية وإعالمية مسعية ومسعية بصرية           
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الثقافات تقدم صورة اآلخر لآلخر، وسبل البحث عن املشترك من جهـة،  وإبـراز               
اخلصوصيات احلضارية اليت تزخر ا كل حضارة  من أجل إغناء الثقافة اإلنسـانية،              
وحمو الصور السلبية والرؤية املسبقة اليت تعتريها كثري من الضبابية يف غياب التواصـل              

 .الفعال واملثمر

د كانت هذه اجللسة آخر جلسة علمية ملناقشة العروض والبحوث، قبل أن               وق
ينتقل اجلميع إىل اجللسة اخلتامية اليت ترأسها الدكتور خالد الصمدي، واليت تضـمنت             
كلمات اجلهات املنظمة اليت أشادت باجلو العلمي الرفيع الذي ساد أشـغال النـدوة               

تعاون يف تنفيذ ندوات مماثلة تتطرق للقضـايا        والتنظيم احملكم ألشغاهلا، واالستعداد لل    
 . الراهنة للتربية والتعليم، وتسهم يف معاجلة إشكاالا

 :وقد خلص املشاركون يف الندوة إىل التوصيات التالية 

العمل على طبع أعمال الندوة وتوزيعها على أوسع نطاق ، حىت يفيد منـها               .1
نظمات املهتمة بالتربية وطنيا وإقليميا     الباحثون والدارسون ومراكز البحث التربوي وامل     

 .ودوليا

استثمار حبوث الندوة يف عقد دورات تكوينية لتـدريب واضـعي املنـاهج              .2
الدراسية،  على كيفية إدماج القيم اإلسالمية يف خمتلف املواد الدراسية  وخاصة قـيم               

 .السالم واحلوار والتواصل والتعارف وحقوق اإلنسان

دور : ة يف موضوع صورة اآلخر يف املناهج الدراسية       تنظيم ندوة دولية خاص    .3
 .  مناهج التعليم يف تعزيز حتالف احلضارات

 . الرفع من كفاءة املدرسني لتنفيذ املناهج الدراسية املتضمنة للقيم اإلسالمية .4

عقد أيام دراسية متخصصة لفائدة القائمني علـى إعـداد منـاهج التربيـة               .5
ية، من أجل وضع رؤية مشتركة لتجديـد وتطـوير          اإلسالمية، وتأليف كتبها املدرس   

 .مناهج املادة وأساليب وطرق تدريسها
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تأليف كتاب خاص بالقيم العلمية يف احلضارة اإلسالمية ودورها يف تعزيـز             .6
 .القيم اإلسالمية يف املناهج الدراسية

تنسيق جهود املراكز الثقافية اإلسالمية بالغرب بإشراف منظمة اإلسيسـكو           .7
اهج تعليمي موحد  ملادة التربية اإلسالمية  يهدف إىل تنمية القيم اإلجيابيـة              إلعداد من 

 . لدى أبناء املسلمني يف املهجر

دعم اجلهود اهلادفة إىل استثمار تكنولوجيا اإلعالم والتواصل يف التربية علـى             .8
 .. القيم اإلسالمية

 للندوة  باسم كافة     ويف اية الندوة،  بعث مدير املدرسة العليا لألساتذة احملتضنة         
املشاركني،  رسالة  ود وتقدير إىل معايل املدير العام للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم              
والثقافة إيسيسكو،  ومدير املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،  على عنايتـهم الكرميـة              

 بالندوة واملشاركني فيها،

تذة بتطوان،  والسيد ممثـل      كما هنأ املشاركون السيد مدير املدرسة العليا لألسا       
منظمة اإلسيسكو يف الندوة الدكتور يوسف أبو دقة، وممثل املعهد العـاملي للفكـر              
اإلسالمي الدكتور  مجال السعيدي، ورئيس وأعضاء اللجنة التنظيمية باملركز املغـريب            
 للدراسات واألحباث التربوية اإلسالمية، على جناح جهودهم التنظيمية امليدانية  الـيت           
سهلت مأمورية املشاركني والضيوف للقيام مبهامهم العلمية يف أحسـن الظـروف،            
وبآيات بينات من الذكر احلكيم، والدعاء الصاحل ختمت أشغال النـدوة الدوليـة يف              

على الساعة الثالثة مساء من يوم      ) القيم اإلسالمية ومناهج التربية والتعليم      : (موضوع  
 .1426 شوال 21افق له  املو2005 مربفنو 23األربعاء  

 وباهللا التوفيق
 



 

 
 التطورات احلديثة يف دراسة القرآن الكرمي

 م2006 فرباير12-11املوافق /ه1427 حمرم 13-12: بريوت 
 

 ∗عبد الرمحن حلليوسامر رشواين، 
 

    
      عقد املعهد العاملي للفكر اإلسالمي بالتعاون مع امللتقى الفكري لإلبـداع           

، "ديثة يف دراسة القرآن الكرمي    التطورات احل : "مؤمتراً يف العاصمة اللبنانية بريوت حول     
 -شـباط / 12-11 املوافق لــ     ه1427/ حمرم/ 13-12وذلك يومي السبت واألحد     

م، شارك فيه عشرون باحثاً من لبنان وسورية والعراق والبحرين واألردن           2006/فرباير
واملغرب واجلزائر وتونس وماليزيا، قدموا فيه حبوثا متنوعة ميكن إدراجهـا يف ثالثـة              

 : أساسيةراوحم
 .رصد الدراسات القرآنية احلديثة يف العامل العريب واإلسالمي والغريب: أوالً
 ).اللغة والداللة، الصوتيات والتعبري الفين(العالقة بني اللسانيات والقرآن الكرمي : ثانياً
 ).املنهج واملقاربات(قضايا النص والتاريخ والتأويل : ثالثاً
 واحلوارات حوهلا يف تسع جلسات تضمنها الربنامج،    وقد قدمت أحباث املؤمتر      

فافتتحت اجللسة األوىل بآيات من الذكر احلكيم، ورأس اجللسة الـدكتور رضـوان             
السيد الذي حتدث عن أمهية املؤمتر من حيث إسهامه يف معرفة آخر ما وصلت إليـه                

مث حتـدث   ه يف العقود األخـرية،      تالدراسات العلمية عن القرآن والرصيد الذي خلف      
الدكتور فتحي ملكاوي الذي ألقى كلمة املعهد العاملي للفكر اإلسالمي مؤكداً أمهية            

قاء املختصني يف الدراسات القرآنية، كما أكـد        تلهذا اللقاء حبد ذاته باعتباره فرصة ال      

                                                 
عبد الرمحن احلللي دكتوراة يف علوم التفسري وعضو هيئة التدريس يف كلية الشريعة جبامعـة دمشـق، وسـامر                     ∗

 .م التفسري باألزهررشواين باحث يعد أطروحة دكتوراة يف علو
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مث ألقى األستاذ .على أمهية العناية بالدراسات حول القرآن باعتباره مرجعية وض األمة    
طيب كلمة امللتقى الفكري لإلبداع مؤكداً ضرورة إعادة بناء العالقـة مـع             معتز اخل 

القرآن نظراً إىل أن أي موقف إصالحي يستلزم بالضرورة أن تكون له رؤيـة قرآنيـة      
خاصة، كما أشار إىل التحديات تواجه الدراسات القرآنية احلديثة وضرورة التعامـل            

توجه فيها  " أصول القراءة " حماضرة حول    الدكتور طه جابر العلواين   بعدها  ألقى  .معها
بالنقد للدراسات القرآنية يف عصور االحنطاط باعتبارها اقتصرت علـى الدراسـات            
البالغية والتعبدية متجاهلة أو متناسية البعد االستخاليف املطلوب لدراسة القرآن، كما           

كمـا  التـراث،   انتقد اهتمام املستشرقني بالتراث املريض وجتاهل املسلمني لنقد هذا          
 فتناول قضايا عديدة منها ارتباط ،حتدث الدكتور العلواين عن أصول القراءة وعناصرها

القراءة بالزمان واملكان والبعد الغييب، مركزاً النظر على ضرورة جعل القرآن مصـدراً             
للهداية واالستنصار واالستخالف، مالحظاً انشغال الكليات الشرعية مبا دار حـول           

 . االنشغال بالقرآن ذاتهالقرآن دون 
الدراسات "عن  ) اجلامعة اللبنانية (ويف اجللسة الثانية حتدث الدكتور رضوان السيد        

السيما نولدكه وعمله حول تاريخ القرآن الذي انتهى        " االستشراقية املعاصرة واحلديثة  
ورات إىل أن نبوة حممد إمنا هي منوذج لنبوات العهد القدمي وأن القرآن مأخوذ عن املأث              

اليهودية واملسيحية، أما يف حقبة الستينات فسادت القراءات التفكيكيـة الراديكاليـة            
، والتفكيك اخلـارجي    )جون واسنربو، كوك، كرون   (وهي نوعان التفكيك الداخلي     

بإرجاع النص إىل مصادر تارخيية أو دينية، ويف اية احملاضـرة           ) ليلنغ، لوكسمبورغ (
الدراسات االستشراقية خالل العقدين األخريين نـاتج       أكد السيد على أن عدم جدية       

مث حتدث الدكتور إمساعيـل     .عن طبيعة التصورات الغربية عن وضع املسلمني يف العامل        
تأثري املدرسة اإلصـالحية يف     "عن  )  ماليزيا –اجلامعة اإلسالمية العاملية    (حاج عبد اهللا    

أثري الكبري ملدرسة املنار واملراغي     وخلص فيها إىل تأكيد الت    " مناهج مفسري عامل املاليو   
باخلصوص يف تلك البالد السيما تفسري مصطفى حممود، مع مالحظة تراجع اهتمـام             

معهد (أما األستاذ حممد زراقط     .مسلمي املاليو بالتفاسري اإلصالحية يف العقود األخرية      
والً ترمجة  ، متنا "الدراسات القرآنية يف إيران   "فقد حتدث عن    )  لبنان -الرسول األكرم   
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ومنهجيته التفسريية القائمة علـى     " راهنامه"القرآن إىل الفارسية وإشكاالا، وتفسري      
 .ربط اآليات ربط اآليات باألنساق املوضوعية

)  ماليزيا -اجلامعة اإلسالمية العاملية  (ويف اجللسة الثالثة حتدث الدكتور إسرار خان        
الذي كتبه باألوردية وبقي    " لتفسريتقييم منهجه يف ا   :أمني أحسن إصالحي  "عن تفسري   

جمهوالً على الرغم من أمهيته الكامنة يف اعتماد مفهوم نظم القرآن وعمـود السـورة               
جامعـة  (مث قدم الدكتور عبد اهللا اجليوسـي        .أساساً منهجياً يف دراسة القرآن الكرمي     

تطور البحث العلمي يف العصر احلديث مـن خـالل          "ورقة عن   )  األردن -الريموك  
رسـالة بـني    ) 4102(، قام فيها برصد     "الدراسات القرآنية منوذجاً  :لرسائل اجلامعية ا

 جامعات مالحظاً التفاوت بني الرسائل والتكـرار وغلبـة          105 ، يف    1918-2005
كليـة  (حتدث بعده الدكتور أمحد إدريس الطعـان        .التفسري املوضوعي على مضامينها   

" النص واللعب احلـر   :لتأويلية العلمانية القرآن الكرمي وا  "عن  ) جامعة دمشق -الشريعة
املناهج احلديثة  بمؤكداً أن هناك وحدة متخفية وراء املقاربات العلمانية للقرآن متذرعة           

والتأويل سعياً إىل أنسنة النص القرآين من خالل التذرع مبفاهيم حديثة مثل التنـاص              
 .والرمزية وال ائية املعىن

)  عمان –جامعة ظفار   (تور املصطفى تاج الدين     ويف اجللسة الرابعة قدم الدك       
قراءة يف كتاب اهللا واإلنسـان للمستشـرق        :النص القرآين واملنهج اللساين   "ورقة عن   

حتدث فيها عن كتب معاين القرآن وكوا البداية للتفسري         " الياباين توشيهيكو إزوتسو  
يف التفسري، مث عـرض     النسقي املعتمد على التحليل الداليل ومؤصالً ألمهية اللسانيات         

مث حتدث األستاذ عبد الرمحن احلاج      .زوتسو وطبقها رية احلقول الداللية كما قدمها إ     نظ
مبيناً يف ورقته   " املفردة القرآنية كأداة لتحليل اخلطاب    "عن  ) امللتقى الفكري لإلبداع  (

 أمهية دراسة القرآن من خالل الشبكة االصطالحية للمفاهيم واملفردات املوجـودة يف           
 .القرآن ومن خالل اعتماد احملور التركييب لسور القرآن

ورقة عـن   )  اجلزائر –جامعة األغواط   (مث قدم بعده الدكتور مسعود الصحراوي       
انتقد فيهـا التجـارب     " جدل العالقة بني السياق اجلزئي والسياق الكلي يف القرآن        "

نه وتعتورها مشكالت   التأويلية اليت زعمت االعتماد على املنهج اللساين وهي بعيدة ع         
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حقيقية على مستوى التطبيق مؤكداً أمهية قوانني التأويل اللغوية وباخلصوص السياقني           
 .الكلي واجلزئي

)  العراق –جامعة تكريت   (ويف اجللسة اخلامسة قدم الدكتور غامن قدوري احلمد         
 "جتديد التجويد يف ضوء الدرس الصويت احلديث مع مراجعة أحكام الضاد          "ورقة عن   

دعا فيها إىل إعادة النظر يف بعض قضايا علم التجويد مبا يتوافق مع علم الصـوتيات                
وقدم بعده الدكتور عماد الـدين      . احلديث مطبقاً ذلك على طريقة أداء صوت الضاد       

التعبري الفـين يف القـرآن      "ورقة عن   )  سورية –جامعة دمشق   -كلية الشريعة (الرشيد  
حتدث فيها عن حتويل اللغة املسموعة إىل حالة مرئيـة          " ذجاًالدراما القرآنية منو  : الكرمي

تنتقل من اللفظ إىل املخيلة مشرياً إىل أن الدراما تقوم على صناعة األحداث فهي متثيلية               
اختتمت اجللسة وأعمال اليـوم     و. حوارية غري سردية تعتمد أساساً على إثارة اخليال       

شأة اإلعجام يف   ن"عن  )  القاهرة -ر العلوم دا(األول بورقة قدمها األستاذ سامر رشواين       
حتدث فيهـا  " اخلط العريب وأثره يف الرسم العثماين من خالل الكشوف األثرية احلديثة       

عن اخلالف حول تاريخ نشأة اإلعجام يف اخلط العريب وما ترتب عليه من تصور عن               
 . طبيعة رسم املصحف العثماين وتاريخ املصاحف املخطوطة

ليوم الثاين باجللسة السادسة اليت افتتحت بورقة للدكتور امحيدة         بدأت أعمال ا    
أطروحة أبو القاسم حاج    :جتديد مناهج التفسري  "عن  )  تونس –جامعة الزيتونة   (النيفر  

كما عـرض   " العاملية اإلسالمية الثانية  "ناقش فيها مفهوم اجلدل يف كتاب       "محد منوذجاً 
. وذج من القراءة التجديدية اليت قـدمها      إلشكالية أطروحته واملنهج الذي اعتمده ومن     

ورقة )  سورية –جامعة دمشق   -كلية الشريعة (وقدم بعدها الدكتور عبد الرمحن حللي       
حتدث فيها عن وصـف     " تطبيق يف سورة التوبة   :املطلق والنسيب يف القرآن الكرمي    "عن  

سرين ببعض  القرآن بأنه مطلق وحمددات نسيب الداللة يف القرآن والحظ عدم اعتناء املف           
اجلزئيات يف ثنايا النص وما ميكن أن تؤثر به يف داللته، مستشهداً بأل العهد يف لفـظ                 

مث حتدث األستاذ معتز اخلطيـب      .يف سورة التوبة واليت جتعل داللتها نسبية      " املشركني"
مشـروعيته  : عرض احلديث على القـرآن    "عن قضية   ) من امللتقى الفكري لإلبداع   (

ه رسم مالمح وخطوط نشـأة الفكـرة وتطوراـا معرفيـاً            حاول في " وإشكاالته
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وأيديولوجياً موضحاً مسارات الفكرة مستشهداً بنماذج مـن التـراث اإلسـالمي            
 .واملقاربات املعاصرة

) جامعة البحرين (وافتتحت اجللسة السابعة بورقة للدكتورة رقية طه جابر العلواين          
حتدثت فيها عن   " راسات القرآنية احلديثة  ضوابط التأويل وأبعادها املنهجية يف الد     "عن  

اجتاهني يف التأويل أحدمها مفرط يف إمهال الضوابط واآلخر يرفض أي نوع من التأويل              
مهما كان منضبطاً، وذكرت ضابطني للتأويل ينبغي مراعاما األول القراءة الشمولية           

 والقول بأن كـل     يف مقابل القراءة التجزيئية والثاين االعتماد على مقاصدية النصوص        
 .نص حيمل مقصداً ذاتياً

هريمنيوطيقا "ورقة عن   ) تونس –جامعة الزيتونة   (قدم الدكتور أمحد اخلضراوي     و
مالحظاً أن التفكري بالقرآن أصبح تفكرياً تكرارياً اجترارياً ال اختالفيـاً           " النص القرآين 

ع حترري نتج عنه    اجتهادياً، ورأى أن تراجع التعامل مع القرآن كقوة تأملية ذات مرت          
 . تراجع عقلي، وحتدث عن القداسة باعتبارها أساساً يف القراءة العلمية للقرآن

اجلامعة اإلسالمية  (حتدث يف اجللسة الثامنة الدكتور حممد الطاهر امليساوي         و   
دراسة : التفسري املوضوعي مفهوماً ومنهجاً   "الذي قدم ورقة بعنوان     )  ماليزيا –العاملية  
تتبع فيها تطور التفسري املوضوعي من عبد اهللا دراز وحممـد           " وحتليلية مقارنة تارخيية  

حممود حجازي إىل فضل الرمحن وباقر الصدر، واحلركة املزدوجـة الـيت اقترحهـا              
األخريان يف فهم التفسري املوضوعي والقائم على الصلة بني النص والواقع، مث حتـدث              

املقترح القرآين يف   " عن  )  املغرب –مس  جامعة حممد اخلا  (الدكتور مصطفى بوهندي    
تناول فيها قصة إبراهيم عليـه      " جمال اإلنسان من خالل قضية العهد بني إبراهيم وربه        

السالم مع ولديه كما تناقلها التراث اليهودي واملسيحي مث اإلسالمي، وركز بصـورة             
 .خاصة على قراءة قصة إبراهيم من خالل اهلجادة

ضمنت كلمة ختامية للدكتور طه جابر العلواين حتدث فيها         أما اجللسة التاسعة فت   
عن قراءة كتاب اهللا عز وجل سبيالً للخروج من األزمة احلالَّة باملسـلمني، وطالـب               
علماء املسلمني بتقدمي قراءة ميسرة للقرآن تتصف باحليوية واملرونة والفعالية، وركـز            

ا اليت ينبغي التركيز عليها لفعالية      على فكرة أن القرآن يفسر بعضه بعضاً مربزاً القضاي        
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" البيان اخلتامي "عد تلك الكلمة تال الدكتور عبد الرمحن حللي         بالتعامل مع القرآن، و   
 .املتضمن للتوصيات اليت اعتمدها الباحثون املشاركون يف املؤمتر

  هذا وقد أعقبت كل جلسة بنقاشات وحوارات مطولة حـول األوراق الـيت             
وقد أسـفرت تلـك     . نقاشات ثرية باختالفها وتنوع اجتاهاا    قدمت فيها، وكانت    

 :البحوث واحلوارات عن مهوم مشتركة وتوصيات جنملها فيما يلي
إضـافة إىل علـوم     وعلوم النص    تدريس التراث اإلسالمي يف علوم اللغة     :   أوالً

 .الميةوم املنهجية عناية خاصة يف كليات الدراسات اإلسل، وإيالء العاللسانيات احلديثة
وضع خطة عمل للعناية بالدراسات القرآنية من املنظور احلضاري مبا حيقق           :   ثانياً

تشجيع الدراسات والبحوث املتخصصة     و .القصد االستخاليف من كتاب اهللا عز وجل      
. يف مراجعة التراث التفسريي ومعاجلة القضايا اإلشكالية اليت تشكل مطعناً يف القـرآن          

نية اهلامة من اللغات اإلسالمية واألجنبية إىل اللغـة العربيـة           ترمجة الدراسات القرآ  و
 .والعكس
 حلقات نقاش متخصصة ملناقشة املشاريع النهضوية يف القرن العشرين          تنظيم: ثالثاً

باالشتراك بـني خمتلـف     ا  عقد ندوات دورية عرب االنترنت وغريه     و. وصلتها بالقرآن 
 .لوم القرآنالباحثني ملناقشة مواضيع دقيقة وحمددة يف ع

وضع خطة إلنشاء مركز متخصص بالدراسات القرآنية، يعىن بالتنسيق بني          : رابعاً
خمتلف اجلهات األكادميية املعنية بالدراسات القرآنية، ويقوم برصد كل ما يصدر مـن             
أحباث متعلقة بالقرآن الكرمي، والتوجيه للتكامل بينها، والتوصية بنشر الرسائل اجلامعية           

 .املهمة
إقامة شبكة من الباحثني املتخصصني بالدراسات القرآنية متثل هيئة علمية          : ساًخام

نشرة إخباريـة شـهرية     وتطوير التواصل بينهم عن طريق      . للتواصل واحلوار واملتابعة  
تعرف بآخر ما صدر من دراسات وأحباث تتعلق بالقرآن الكرمي من خمتلف اللغـات،              

 .وميكن أن تكون هذه النشرة إلكترونية
تشكيل جلنة من املعهد العاملي للفكر اإلسالمي وامللتقى الفكري لإلبداع          : سادساً

 . للعمل على متابعة تنفيذ التوصيات املذكورة



 

 عروض خمتصرة
 

 إعداد مكتب املعهد يف األردن

 
: عبد الوهاب املسريي، القـاهرة    اللغة وااز بني التوحيد ووحدة الوجود،       . 1

 . صفحة235، 2002، الشروقدار 
يشري الكاتب إىل أن مثة منوذجا معرفيا كامنا وراء كل قول أو ظاهرة إنسـانية،               

 ويرى أن الرؤية التوحيدية تذهب إىل أن        هذا النموذج هو مصدر الوحدة وراء التنوع      
اهللا واحد رحيم ومفارق، ومنفصل عن العامل، متصل به، خلقه ومل يهجره، يرعـاه،              
ومن يؤمن ذه الرؤية يؤمن بوجود عدل يف األرض وأن له معىن وحتكمـه قـوانني،                

شكل وهذا الفهم ينعكس على املوقف من اللغة إذ أن مثل هذا اإلنسان يرى أن اللغة ت               
 .نظاما حتكمه قوانني ثابتة وميكن التواصل من خالهلا

ويتناول الكتاب الصور اازية باعتبارها تعبريا متعينا عن رؤية اإلنسان للكـون،            
وكذلك عالقة رؤية الكون باللغة وإشكالية عالقة الدال باملدلول، وتتواتر يف الكتاب            

 - الصور اازيـة   - الدال واملدلول  - املعريف -النموذج(بعض املصطلحات واملفاهيم    
وخصص هلا تعريفًا منفصالً    ) اخل... اإلنسان اإلنسان  - اإلنسان الطبيعي  -املادة/ الطبيعة

 .يف ملحق خاص باملصطلحات واملفاهيم يف اية الكتاب
 
األزمة العقيدية بني األشاعرة وأهل احلديث خالل القرنني اخلامس . 2

خالد كبري ا، آثارها، أسباا، واحللول املقترحة هلا، مظاهره: والسادس اهلجريني
 2005، 1عالل، دار اإلمام مالك، البلَيدة ـ اجلزائر، ط

عاجل الكتاب يف التمهيد جذور ما مساه األزمة العقيدية للمذهب السني خالل القرنني 
ملستوى االجتماعي يف وأبرز يف الفصل األول مظاهر األزمة على ا. الثالث والرابع اهلجريني



 مكتب املعهد باألردن                  م2006شتاءم، 2005، خريف43-42العدد ، احلادية عشرإسالمية املعرفة، السنة  
 
210 

ويف الفصل الثاين تناول مظاهر األزمة على التكوين . القرنني اخلامس والسادس اهلجريني
. الداخلي للطوائف السنية، وما ترتب على ذلك من اختالف وضعف االنسجام بينها

. العلمي والسياسي: وخصص الفصل الثالث للحديث عن مظاهر األزمة على املستويني
 يف الفصل الرابع آثار األزمة العقيدية وأسباا واقترح جمموعة من احللول حلل األزمة وحبث

وكان هدف املؤلف من تأليف هذا الكتاب هو التعرف على . بني األشاعرة وأهل احلديث
حقيقة هذه األزمة اليت يرى أا ال تزال قائمة وضرورة حلها، واالعتبار ا، لتسترجع 

 .سجامها الفكري والروحي معاًاألمة وحدا وان
 
دراسة نقدية حتليلية هادفة، : أخطاء املؤرخ ابن خلدون يف كتابه املقدمة. 3

 2005، 1خالد كبري عالل، دار اإلمام مالك، البلَيدة ـ اجلزائر، ط
فكثري من أهل " املقدمة"الكتاب حبث يف أخطاء ابن خلدون وجمازفاته يف كتابه 

نب اإلجيابية اليت تضمنتها املقدمة، وأمهلوا البحث يف اجلوانب السلبية العلم اكتفوا باجلوا
أخطاء يف منهج النقد التارخيي عند ابن خلدون، ونقد روايات : وفيه مخسة فصول. فيه

تارخيية نقلها ابن خلدون، ومثَّل لذلك بنماذج من األخطاء املتنوعة كرواية ابن خلدون 
قة استدالله يف الدفاع عن بعض الشخصيات للحديث بدون تثبت من صحته، وطري

واألحداث التارخيية، وجمازفاته ومغالطاته يف مسألة الصفات اإلهلية، ومنهج تعليل انتشار 
بعض املذاهب الفقهية يف املشرق واملغرب، ومواقفه السلبية من املنطق األرسطي 

ؤلف الرد على وقد حاول امل. والصوفية، واالدعاء بأنه مكتشف علم العمران البشري
تلك األخطاء دون االنتقاص من جهود ابن خلدون، منبهاً إىل أن كثريا من الباحثني 

 .واملثقفني املنتصرين البن خلدون انبهروا به وأغفلوا النقائص يف مقدمته
 
، أبو يعرب املرزوقي وحممد سعيد رمضان إشكالية جتديد أصول الفقه. 4
 .ص328م، 2006 حوارات لقرن جديد، دار الفكر، سلسلة: دمشق. البوطي

يتضمن الكتاب مقالتني واحدة لكل مؤلف ورد كل منهما على اآلخر، كانت 
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مقالة املرزوقي بعنوان حماولة يف فهم مأزق أصول الفقه بعد بلوغ تأسيسه األول الغاية، 
وقد حاول فحص األسس اليت بين عليها أصول الفقه وحتديد شروط اإلصالح واستدل 

أما مقالة البوطي فجاءت حول جتديد أصول . ف جبهود ابن تيمية وابن خلدوناملؤل
الفقه، وهو يفترض أن الدعوة إىل هذا التجديد تعين عند بعض الكاتبني اليوم استبدال 
أصول الفقه وتطوير قواعده وجتاوز أحكامه وهذا أمر مرفوض، ويرى أن يكون 

 وإصالح ما تصدع من بنيانه وعرض املقصود جتديد االنضباط بقواعد أصول الفقه،
مضمونه بأسلوب أكثر جدية وأيسر فهما، وذلك أمر ال بأس فيه، لكنه من باب 

 .حتصيل احلاصل
 
مركز األهرام  : القاهرة. ، عدد من الباحثني   دليل احلركات اإلسالمية يف العامل    . 5

 . ص366، 2006للدراسات السياسية واالستراتيجية، 
أفكـار   احلركات اإلسالمية وأنشطتها،  تعريف  : هيأقسام   ثالثة   يتكون الكتاب 

وحتدث الكتاب عن مثانية تنظيمـات      . ركيةاحلفكرية و القيادات  وال،  اها ورؤ تاحلركا
تنظـيم  اإلخوان املسلمون يف مصر، وحزب العدالة والتنمية يف تركيا،          : إسالمية هي 
حركـة  و ،ن تنظيم اجلهاد   تبقى م   وما اجلماعة اإلسالمية يف إندونيسيا   و ،قاعدة اجلهاد 

حركة ااهدين يف   و ،حركة اجلهاد اإلسالمي يف فلسطني    و ،املقاومة اإلسالمية محاس  
وأفرد الكتاب عدداً من الدراسات عن أسامة بن الدن وذلك فيمـا يتعلـق              . كشمري

وتفكـريه  فلسطني يف رؤيـة بـن الدن        باجلهاد اإللكتروين، والتفكري االقتصادي، و    
ر من القيادات الفكرية للحركات اإلسالمية شخصيتني مها الـزعيم          وخيتا. العسكري

 . السوداين حسن الترايب و أمري تنظيم اجلهاد يف مصر سيد إمام الشريف
 
، الدار  البازعيسعد . والتفاعل الثقايفواهلوية العوملة :شرفات للرؤية. 6
 .ص250، 2005املركز الثقايف العريب، : البيضاء

األدب اإلجنليزي والدراسات املقارنة يف جامعة امللـك سـعود          أستاذ  املؤلف هو   
ة ممارسة هذا التفاعل    تمية التفاعل الثقايف مع اآلخر وضرور     ويؤمن املؤلف حب  بالرياض،  
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 بأمهية السعي حنـو     قناعتهعرب رؤية نقدية واعية واستعداد فكري ناضج، انطالقا من          
ويتحدث الكتـاب   . ستقالل الفكري  اال حترص على اهلوية الثقافية و  ب مثاقفة ال تضحي  

، الصراع العريب اإلسـرائيلي   يف إطار   اهلوية  ويناقش قضية   اهلوية وحتديات العوملة    عن  
ذهـاب إىل   " املثاقفـة "، ذلك أن    االستقبال وسوء الفهم   وحيلل عملية املثاقفة يف إطار    

ـ  اًبس تل بوصفهااآلخر وتفاعل مع معطياته يؤدي يف النتيجة النهائية إىل العوملة             اً فكري
 لكن املشكلة أن التفاعل كثرياً ما حيدث بصـورة متعجلـة            . مبعطيات اآلخر  اًومتازج

 اجلسـد   اليت تشبه مقاومـة   املقاومة  ويدعو املؤلف إىل ضرورة بقاء      . مشوهة للذات 
 .هي التشووحتميه من  له توازنه وهي املقاومة اليت حتفظللجسم الغريب، 

 
: عبد اجلليل ضمرة، عمـان    : ثبات والصالحية احلكم الشرعي بني أصالة ال     -7

 .472، ص1دار النفائس، ط
-هذا الكتاب دراسة أصولية ترصد دعاوى العصرانيني يف ثبات األحكام وتغريها          

 وهو يف األصل رسالة علمية تقدم ا املؤلـف ، لنيـل درجـة               -كما يقول املؤلف  
وتضـمن  . أبواب، ومتهيـد الدكتوراة من اجلامعة األردنية، ويتألف الكتاب من أربعة    

التمهيد تعريف احلكم الشرعي وأقسامه عند األصوليني، وتعلق احلكم الشرعي مبحال           
ثبوته، وحتدث الباب األول عن تأصيل الثبات يف ذات احلكم الشرعي وسبل تطبيقه،             
واألدلة واألصول الناهضة باعتبار الثبات يف ذات احلكم الشرعي، وضابط الثبـات يف             

وتعرض الباب الثاين لتأصيل الثبات يف مدارك احلكم الشرعي         . م الشرعي تطبيق احلك 
وطرق استنباطه، وعوامل ثبات منهجية االستدالل بنصوص الشرع، والقطعية يف أدلة           

أما الباب الثالث فجاء بعنوان الصـالحية يف  . الشرع وقواعد األصول وصلتها بالثبات   
 السنة واجتهادات الصحابة، ويف فقه تطبيق احلكم الشرعي، واستعرض املؤلف ذلك يف     

 .األئمة اتهدين وأتباعهم واملنهج املتبع
 

8. Our Endangered Values: America’s Moral Crisis. Jimmy Carter. 
New York: Simon & Schuster, 2005, p. 214 

، واملؤلـف هـو     أزمة أمريكا األخالقية  : قيمنا املهددة : عنوان الكتاب بالعربية  
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يقـدم املؤلـف فهمـه      .    جيمي كارتر    1980 -1976يس األمريكي يف الفترة     الرئ
وهو يؤمن بشكل حاسم بفعل الكنيسة يف الدولة وحيـذر          . الشخصي للقيم األخالقية  

من املصري الذي يهدد أمريكا بعد أن أصبحت احلدود بني السياسة واألصولية الدينيـة              
 منطلق إميانه الديين املعروف يعرض      وضمن القيم األمريكية املهددة ومن    . غري واضحة 

رؤيته لعدد من القضايا اجلدلية املعاصرة مثل احلرب االسـتباقية، وحقـوق النسـاء،              
واإلرهاب، واحلريات املدنية، واملثلية اجلنسية، وعالقة الدين والعلم وصورة أمريكا يف           

 .العامل، واألصولية، وعالقة الدين بالسياسة
 

9. The West’s Last Chance: Will we win the Clash of Civilization. 
Tony Blankley. Washington, D.C.: Regenery Publishing, Inc., 2005, p. 
232 

هـل سننتصـر يف صـدام       : الفرصة األخرية للغرب  : عنوان الكتاب بالعربية  
املؤلف حمرر يف جريدة الواشنطن تاميز والسـكرتري اإلعالمـي لـرئيس            . احلضارات
يرى املؤلف أن الغرب    .  األمريكي وكاتب خطب الرئيس األمريكي ريغان      الكونغرس

يقف اليوم أمام فرصته األخرية، وذلك ألن أوروبا تتجه ألن تكون قارة ممتلئة باإلسالم              
ويوضح املخاطر اليت   .  املقاتل ودد الواليات املتحدة بأكثر مما هددا النازية األملانية        

يكا قريباً نتيجة اخنفاض نسبة املواليد، وتصـاعد اإلرهـاب          دد أوربا اآلن ورمبا أمر    
ويشري إىل أن الغرب عجز عن االستفادة من        . اإلسالمي، والتردد األمريكي يف حماربته    

 .دروس احلرب العاملية الثانية وأنه يتبىن أيديولوجية االنتحار

10. Social Intelligence: New Science of Success, Applying Multiple 
Intelligence Theory to Human Interaction. Karl Albrecht. San Francisco, 
CA, 2005, p. 290 

: العلم اجلديد املؤدي إىل النجـاح     : الذكاء االجتماعي : عنوان الكتاب بالعربية  
املؤلف كاتب متخصـص يف     . تطبيق نظرية الذكاء املتعدد يف جمال التفاعل اإلنساين       

يقدم املؤلـف إطـاراً لفهـم الـذكاء         . تقبل وتطوير األعمال  قضايا التفكري يف املس   
االجتماعي بوصفه جمموعة من مخسة كفايات أساسية يف احلياة الراهنة والقيادة وهـي   
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وبين كيف  . الوقعي املوقفي، واحلضور، واملوثوقية، والوضوح، والتواصل مع اآلخرين       
 .واقف وبناء منوذج للتطويرميكن استعمال هذه األبعاد اخلمسة للتشخيص الفعال للم

 
11. Abraham: A Journey to the Heart of Three Faiths. Bruce Fieler. 

New York: 
 Harper Perennial, 2004, p. 250 

واملؤلـف  . رحلة يف قلب األديان التوحيدية الثالثـة      : إبراهيم. عنوان الكتاب 
املؤلف مشاهداته  ويعرض  . مؤلف وكاتب يف صحيفة نيويورك تاميز وواشنطن بوست       

 وحواراته مع القيادات الدينية والسياسية والناس العاديني من املسـلمني واملسـيحيني           
ويعرض سرية النيب إبراهيم وابنه إمساعيل واسحق، ونشـأة         . واليهود يف مدينة القدس   

 .األديان الثالثة ومعتقداا وتراثها ويتحدث عن آماله يف وحدة هذه األديان
 

12. Al-Bakri Al-Siddiqi: and his influence on the Historiography of 
Ottoman Egypt. Saleem Abu-Jaber. London: Al-Rafid, 2005, p. 296. 

البكري الصديقي وأثره يف التأريخ ملصر : الكتاب باإلجنليزية وعنوانه بالعربية
ب عرض والكتا. وأصل الكتاب أطروحة دكتوراه يف جامعة تل أبيب. العثمانية

. وحتليل لألعمال التارخيية اليت خلفها املؤرخ املصري البكري الصديقي ابن أيب سرور
ويتساءل املؤلف عن سبب عدم نشر أعمال . وهي فترة فقرية باملصادر التارخيية

البكري الصديقي، رغم توافر خمطوطاا يف املكتبات، ويبني منهج املؤرخ يف اختيار 
 .و يتجاهلهااألحداث اليت يعرض هلا أ

 
13. Jihad for Jerusalem: Identity and Strategy in International 

Relations. M.A. Muqtedar Khan. Westport, CT: Praeger. 2004, p. 240. 
اهلوية اإلستراتيجية يف : جهاد من أجل القدس: الكتاب باإلجنليزية وعنوانه بالعربية

روحة دكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة وأصل الكتاب أط. العالقات الدولية
والكتاب حماولة الكتشاف احلقيقة الكامنة يف البناء . جورج تاون األمريكية

. االجتماعي، والقواعد اليت تشكل سلوك العناصر الفاعلة على مسرح العامل املعاصر
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وية والثقافة مع حماولة لتطوير منوذج تفسريي جديد لفهم السياسة العاملية دون إمهال اهل
 .والدين وغريها من اخلصائص املعيارية األخرى

 
14. The Unseen face of Islam: Sharing the Gospel with Ordinary 

Muslims at Street Level. 
Bill Musk, Grand Rabids, MI: Monarch Books, 2003, p. 288 

. مني العاديني يف اإلجنيلإشراك املسل: عنوان الكتاب الوجه غري املرئي من اإلسالم
عمل يف عدد من املؤسسات التبشريية . املؤلف باحث يف التاريخ وعلوم الكالم

اهلدف من . الربيطانية وهو حالياً رجل دين يف اإلجنليكانية املتعددة األعراق يف لندن
الكتاب هو مساعدة املسيحيني على التعرف بطريقة أفضل على املسلمني العاديني حىت 

يبني الكتاب أن معظم املسلمني العاديني يعيشون يف . نوا من إشراكهم يف املسيحيتمك
إنه عامل اجلن وأثر العني أو . عامل معقد غامض، ال يعرف الناس يف اخلارج عنه كثرياً

إنه إسالم معقد ... احلسد، يد فاطمة مواثيق سليمان القديسون، اللعنات والسحر
ويبني .  اً متاماً عن إسالم العلماء وعناوين الصحفمملوء باآلمال واملخاوف وبعيد

 .الكاتب كيف أن املسلمني حباجة إىل مساعدة عميقة يف حيام اليومية
 

15. The legacy of Jihad: Islamic Holy War and the Fate of Non-
Muslims. Edited by Andrew G. Bostom, MD, and forwarded by Ibn 

Warraq. Amherst: Prometheus Books, 2005, 759pp. 
احلرب املقدسة اإلسالمية ومصري غري : تراث اجلهاد: الكتاب باإلجنليزية وعنوانه

يعد الكتاب من أواخر ما صدر من الكتب يف أمريكا، ضمن جهود تشويه . املسلمني
 عن جمموعة من ةوهو عبار. صورة اإلسالم حول مفهوم اجلهاد يف اإلسالم وتارخيه

وص املختارة من املصادر األولية والثانوية اليت هلا عالقة مباشرة بنظرية اجلهاد و النص
يف الدولة ) غري املسلمني(تطبيقه عرب التاريخ اإلسالمي ووضعية حقوق الذميني 

عرض تارخيي : تضمن الباب األول:وحيتوي هذا الكتاب على مثانية أبواب. اإلسالمية
. ض الذمية على غري املسلمني حتت سلطة اإلسالم للفتوحات واجلهاد اإلسالمي وفر

ويف الثالث عن مفهوم اجلهاد عند . وحتدث يف الثاين حول اجلهاد يف القرآن و احلديث
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أما يف الرابع فتحدث عن مراجعة ألهم  أعمال علماء . املتكلمني والفقهاء املسلمني
ن القرن السابع إىل عن اجلهاد م ويف اخلامس. القرن احلادي والعشرين حول اجلهاد

ويف السادس عن اجلهاد يف الشرق األدىن وأوروبا وآسية والقارة . القرن احلادي عشر
ويف الثامن سجل تارخيي ). الرق(وجاء الباب السابع حول اجلهاد و العبودية .اهلندية

 .وشهود العيان من املسلمني وغري املسلمني يف الفرق اجلهادية
 

16. The Failure of Democratic Nation Building, Albert Sommit and 
Westeven Peterson, NewYork: MacMillan, 2005, 276p. 

يف األيديولوجيا  : فشل بناء األمم الدميقراطية   :  باإلجنليزية وعنوانه بالعربية   كتابال
 بنـاء األمـم      األمريكيـة يف   سياسـة ال نقد   واستهدف الكتاب  .التطورنظرية   مقابل

وباالعتمـاد  .  سياسة غري منطقية ألسباب فكرية وعملية خمتلفـة       ، بوصفها الدميقراطية
 عرب التـاريخ    الدميقراطيةعلى نظرية التطور العضوي يفسر املؤلف ظاهرة ندرة النظم          

الطبيعة البشرية ذاا أميـل للعـيش يف جمتمعـات          البشري، وأا ستبقى نادرة ألن      
  أثـر   فيها يتفوق  حيث درة عرب التاريخ   حلظات نا  وقد عرفت الدميقراطية يف   سلطوية،  

 بني عمليـة بنـاء      ومييز املؤلفان . ، فهي االستثناء وليس األصل    غرائزالعتقدات على   امل
 وذلك ألن بنـاء   ،  الثانية جيب أن تسبق     فاألوىلالدولة وعملية بناء األمم الدميقراطية،      

مـن  تنعم بقـدر مناسـب مـن األ       ضروري لكي   املؤسسات الضرورية يف أي دولة      
عمليـة بنـاء األمـم       مث تأيت    . حىت ولو كانت حتت حكم ديكتاتوري      ،واالستقرار
ناء الدولة حول روابط ثقافية واجتماعية وتارخيية تـربطهم         ب توحيد أ  دفالدميقراطية  

كأمة، وذلك مقدمة لنشر الدميقراطية يف تلك الدولة عن طريـق اسـتبدال النظـام               
لة مرور األمة يف فترة صراعات دامية وحـروب   ويف حا.الديكتاتوري بنظام دميقراطي  

 بناء  يصعب حتقيق علمية   مؤسسات الدولة كما هو احلال يف العراق حاليا،          تتعطل فيها 
الداخلية يف أمريكا مبا فيهـا محايـة        أن املشكالت   يقرر املؤلفان   و .األمم الدميقراطية 

وارد أمريكا يف مغـامرات   بدال من تبديد م  باالهتمامأوىل   األمريكية نفسها    الدميقراطية
 حمكوم عليها بالفشل لنشر الدميقراطية يف العامل



 

  

  فَضل ِعلم السلَف على ِعلم اخلََلََففَضل ِعلم السلَف على ِعلم اخلََلََف

ِليبب احلَنج1البن ر 
 

 2التوين سامي الفداء أيب

البن رجب احلَنبلي على بيان العلـم       " فَضل ِعلم السلَف على ِعلم اخلَلَف     "يدور  
 والتفريق بينه وبني العلم املذموم، مـع بيـان          -وهو العلم النافع  -احملمود يف اإلسالم    

حثَّ الكتاب والسنة على العلم     فقد  .ات العلماء املشتغلني بأي منهما وأخالقهما     عالم
وأثنيا عليه يف غري موضع، ووصف اهللا تبارك وتعاىل يف كتابه العلماء بوصف عظـيم               

، لكن العلم احملمـود     )28: فاطر (...ِإنما يخشى اللَّه ِمن ِعباِدِه العلَماُء       ...: فقال
: م له ضوابط وصفات أراد احلافظ ابن رجب أن يبينها يف جزء خمتصر هـو              يف اإلسال 

 ".فضل علم السلف على علم اخللف"
: "... افتتح ابن رجب جزأه خبطبة وجيزة حدد فيها غرضه من التـأليف فقـال             

فهذه كلمات خمتصرة يف معىن العلم وانقسامه إىل علم نافع وعلم غري نافع، والتنبيـه               
عاجل ابن رجب موضوع جزئه مـن       وقد  .3"ف على علم اخللف   على فضل علم السل   

                                                           
 أبو الفرج، زين الدين، املعـروف بـابن         عبد الرمحن بن أمحد بن رجب ، السالِمي، البغدادي، الدمشقي،         :  هو   1

 .حمدث، حافظ، فقيه، مشارك يف علوم: )م1393/ ه795 -م 1335/ ه736(رجب احلنبلي 
فَتح الباِري شرح صـحيح     "،  "القواعد الفقهية "،  )يف شرح األربعني النوِوية   " (جامع العلوم واِحلكَم  : "من آثاره   

 .وغري ذلك… ، "نابلةالذَّيل على طبقات احل"، "البخاري
ومثة ،  )460/ 1إنباء الغمر   : منها (هو القول املشهور يف املصادر    الراجح يف مولد ابن رجب ما أثبتناه، و       : تنبيه(

يف الواقـع   م، وهذا   1306/ ه706لد سنة   أنه و وغريه   )321 / 1يف الدرر الكامنة    (قول آخر ذكره ابن حجر      
 مع والده من    مِدقَ": " املنهج األمحد " العليمي يف    قولت خطأ هذا التاريخ     هو تاريخ والدة والده أمحد، ومما يثب      

 )ه736مولده سنة ، مما يؤكد أن  "ه744بغداد إىل دمشق وهو صغري سنة 
2 samy_amz@hotmail.com 
 )ضمن جمموع رسائل ابن رجب (7 / 3فضل علم السلف  3
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 :خالل أربعة نقاط

 عن مدح القرآن الكرمي للعلم النـافع        -بعد اخلطبة مباشرة  -حتدث يف البداية     -1
 .وذمه للعلم غري النافع

 مث حتدث عن تقسيم السنة النبوية للعلم إىل علم نافع وعلم غري نافع، وما ورد                -2
فساق من ذلك مجلـة     . من العلم الذي ال ينفع وسؤال العلم النافع       فيها من االستعاذة    

 وعن الصحابة وغريهم ، وعلق على هذه املرويات بالشرح          مرويات عن رسول اهللا     
والبيان ، وفَرع احلديث إىل مناقشة القدر النافع احملمود من كل من علـم األنسـاب                

م تعلم ذلك وذم اخلوض فيهـا       واحلساب وحك ) اللغة والنحو (والنجوم وعلم العربية    
مث أفضى به احلديث إىل ذم ما أحـدث املعتزلـة وغريهـم              .والتوسع إىل ما ال يفيد    

وتوسعوا فيه من حبث يف مسائل ليست من العلم النافع كاحلديث يف القدر وضـرب               
 ...األمثال هللا تعاىل والكالم يف ذات اهللا تعاىل وصفاته بأدلة العقول 

 اجلدال واخلصـام واملـراء يف       -كما يقول ابن رجب   -علم  ومن املذموم من ال    
مسائل احلالل واحلرام، والكالم يف العلوم الباطنة من املعارف وأعمال القلوب وتوابع            

، وساق هنا قـول اجلُنيـد       "مبجرد الرأي والذَّوق أو الكشف وفيه خطر عظيم       "ذلك  
 يقرأ القرآن ويكتب احلـديث ال       ِعلْمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، من مل      : "رمحه اهللا 

 ". يقتدى به يف علمنا هذا

فالعلم النافع   " :اهية العلم النافع وحقيقته فقال    ومن هنا أفضى إىل تفصيل م       -3
من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفَهم معانيها والتقيـد يف ذلـك               

رآن واحلديث، وفيما ورد عنـهم      باملأثور عن الصحابة والتابعني وتابعيهم يف معاين الق       
من الكالم يف مسائل احلالل واحلرام والزهد والرقائق واملعارف وغري ذلك، واالجتهاد            
على متييز صحيحه من سقيمه أوال مث االجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا،              

ا ومن وقف على هـذ    . ويف ذلك كفاية ملن عقل وشغل ملن بالعلم النافع عين واشتغل          
وأخلص القصد فيه لوجه اهللا عز وجل واستعان عليه أعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه              

: وأهلمه، وحينئذ يثمر له هذا العلم مثرته اخلاصة به وهي خشية اهللا، كما قـال تعـاىل                
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...       اُءلَماِدِه العِعب ِمن ى اللَّهشخا يمِإن..."4 .        فهذا هو علم السلف مـن الصـحابة
عني هلم بإحسان من خيار هذه األمة، وهو العلم النافع احملمود، وهو نـافع يفيـد                والتاب

فالعلم النافع ما عرف بني العبد      : "الناس يف الدنيا ويقرب العباد من رم؛ قال ابن رجب         
وربه، ودلَّ عليه حىت عرفه ربه ووحده وأنس به واستحيا من قربه وعبده كأنـه يـراه،    

 .5"إن أول علم يرفع من الناس اخلشوع: لصحابةوهلذا قالت طائفة من ا
-وعالمته  :  مث حتدث عن عالمة العلم غري النافع وأخالق العلماء الذين يطلبونه           -4

أن يكسب صاحبه الزهو والفخر واخليالء وطلب العلو والرفعـة يف الـدنيا              "-كما قال 
ومن . )6(.."الناس إليه واملنافسة فيها وطلب مباهاة العلماء ومماراة السفهاء وصرف وجوه          

عدم قَبول احلق واالنقياد إليه والتكرب على من يقـول احلـق            : "-عالماته أيضاً، كما قال   
خصوصا إن كان دوم يف أعني الناس، واإلصرار على الباطل خشية تفرق قلوب الناس              

    ـم ال   هلذا كان من عالمات أهل العلم النـافع أ        "و" ... عنهم بإظهار الرجوع إىل احلق
يرون ألنفسهم حاالً وال مقاماً، ويكرهون بقلوم التزكية واملدح وال يتكربون على أحد             

وأهل العلم النافع كلما ازدادوا من هذا العلم ازدادوا هللا تواضعاً وخشية وانكسـاراً              ... 
 ".ينبغي للعاِلم أن يضع التراب على رأسه تواضعاً لربه: وذالً؛ قال بعض السلف

فضل علم السلف على علم     " وهكذا مضى ابن رجب يف هذا املوضع من جزئه          
 بني أخالق وصفات علماء العلم النافع والعلم غري النافع وساق            ومقارناً مربزاً" اخللف

أيهما أفضـل؟   " األسود"و" علقمة"يف هذا املقام قول اإلمام أيب حنيفة وقد سِئل عن           
وقول ابن املبارك حـني     "! م فطيف نفضل بينهم   واهللا ما حنن بأهل أن نذكره     : "فقال

 :يذكر أخالق من سلف
 ال تعرضن لذكرنا يف ذكرهم                    ليس الصحيح إذا مشى كاملُقْعد

البد للمؤمن  "وختم هذا الفصل بالوصية بالصرب والتجلد على النافع من العلم فإنه            
 ومل يصرب فهو كما قال ابـن        من صرب قليل حىت يصل به إىل راحة طويلة، فإن جزع          

                                                           
 26 / 3فضل علم السلف  4
 28 / 3فضل علم السلف   5
 6 3 / 30 
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وختم ابن رجب اجلزء بفصل حيذر فيه أهـل         ،  ..."من صرب فما أقل ما يصرب     : ملباركا
العلم من اتباع الدنيا وذلك بالتنبيه إىل مشاة علماء السوء مـن املسـلمني بأهـل                
الكتاب، فقد ذم اهللا قسوة قلوب أهل الكتاب بعد إيتـائهم الكتـاب ومشـاهدم               

فإن من تفقه لغري العمل يقسو      " هذا هو حال علماء السوء يف أمة حممد         اآليات، و 
قلبه فال يشتغل بالعمل بل بتحريف الكلم وصرف ألفاظ الكتاب والسنة عن مواضعها             

" فضل علم السلف على علم اخللـف      "وجلزء   ،   ..."والتلطف يف ذلك بأنواع احليل      
رقم (، وتشستربيت   ) ضمن جمموع  -5318رقم  (نسخ خطية يف مكتبة فاتح بإستانبول       

-336(و) تعلـيم تيمـور    - 62رقم  (، ودار الكتب املصرية     ) ضمن جمموع  -3292
، واملكتبة املركزيـة    )13809رقم  (، ومكتبة األوقاف بالعراق     )مباحث إسالمية طلعت  

- 157رقم(الوطنية بتونس   ، ويف املكتبة    ) ضمن جمموع  - 1637/7رقم  (جبامعة اإلمام   
 .7)ضمن جمموعة

، ومبكتبة مصـطفى    م1928/ ه1347دمياً باملطبعة املنريية سنة     وقد طبع الكتاب ق   
الثالثـة عـن دار     البايب احلليب، وحققه حممد بن ناصر العجمي حيث صدرت طبعته           

الصادر عـن مكتبـة     ) جمموع رسائل ابن رجب   (، كما ضمن    ه1412الصيمعي سنة   
طلعت فـؤاد احلُلـواين،     : م، بتحقيق 2002/ ه1423الفاروق احلديثة، بالقاهرة ، سنة      

، وقد زعم حمققه أن اعتمـد علـى         39: 25 شغل من اجلزء الثالث الصفحات       حيث
 ).عدا التونسية(نسخه اخلطية املذكور 

ويف اجلزء بيان موقف اإلسالم من العلم ورؤيته لقيمته وأثره يف الفرد واتمـع،              
رء أن حيرص على العلم النافع الذي ينفع        فالعلم كثري ال حييط به أحد، لذا فإن على امل         

 من جترد للحـق     -كما يريدها اإلسالم هلم   - صفة أخالق العلماء     هوفي. املسلم وأمته 
 .وإذعان له واعتراف به وإن جاء على لسان اخلصم، فاحلق هو طلبة املسلم وضالته

 

                                                           
أما التونسية فقد ذكـرت     . 19 / 3جمموع رسائل ابن رجب     : انظر يف وصف هذه املخطوطات عدا التونسية          7

 165 رقم 313 / 1 احلديث -الفهرس الشامل للتراث : مآبيف 



 

  
  الرِحيق املَختوم ِمن تراِجم أَِئمة العلُومالرِحيق املَختوم ِمن تراِجم أَِئمة العلُوم

  )) القسم الثالث القسم الثالث––أَبجد العلوم أَبجد العلوم ((
 1لِصديق حسن خان

 
 التوين سامي الفداء أيب

 
 2القسم الثالث ِمن املَعلَمـة    " الرِحيق املَختوم ِمن تراِجم أَِئمة العلُوم     "ميثل كتاب   

ة والعلوم وما أُلف فيهما يف احلضارة اإلسالمية لصديق حسن خـان            الوصِفية يف التربي  
 "أَبجد العلُوم: "املسماة 

 -" الوشي املَرقوم يف بيان أحوال العلوم     : "وهو املسمى - القسم األول وإذا كان   
لمه قد اهتم بالترِبيِة وطُرق التعلم والتعليم وما ينبغي على املعلم تعليمه وعلى املتعلم تع             

القسـم  يف فنون العلم واملعارف اإلنسانية اليت أنتجتها حضارة األمة اإلسالمية، ويف            
قـد  " السحاب املركوم املسطَّر بأنواع الفنون وأصـناف العلـوم        : "املسمى-الثاين  
ما عرفه املسلمون من بدء التدوين حىت عصـره يف شـىت             - قَدر املستطاع  -استقصى

األدب والفلسـفة والعقائـد     والقرآن واحلديث واللغة والنحو     ميادين املعرفة ِمن علوم     
والتاريخ والسياسة والفلك واجلغرافية والبلدان والطب والصيدلة والرياضـيات ومـا           
يتفرع عن ذلك من علوم وضعها املسلمون، أو علوم توارثوها ممن سبقهم من األمم،              

                                                           
/ ه1248(، أبو الطيـب     خاري ، الِقنوِجي  سيين، الب ، احلُ بن حسن بن علي بن لطف اهللا      ) انخ(ق  يد هو حممد صِ   1

، وتعلـم يف    )باهلند(وج  نولد ونشأ يف قِ   . من رجال النهضة اإلسالمية اددين    ): م1890/ ه1307 –م  1832
ادر، ولـه    بنواب عايل اجلاه أمري امللك       بقِّوبال ولُ وبال، فأقام ا وتوطن وتزوج مبلكة       دهلي، وسافر إىل    

 عن اهللا ورسوله يف     تبن األسوة يف ما ثَ    سح: " بالعربية والفارسية واهلندوسية، منها بالعربية     نيف وستني مصنفاً  
النسيف التفسري " (فتح البيان يف مقاصد القرآن    "،  "ةو(  ،"الِع"،  "اق يف علم االشتقاق   فَّم اخلَ لَالعبجـاء يف   ة مما   ر

 )168 : 167 / 6األعالم : الزِركِْلي  (.، وغري ذلك"الغزو والشهادة واهلجرة
، )موسوعة(وآخرون بلفظ   ) دائرة املعارف (واليت قابلها البعض بلفظ      encyclopediaتعريب لكلمة   " ةملَعاملَ"  2

 ). مجهرة(أو 



222   التوينساميأبو الفداء                  م2006شتاءم، 2005، خريف43-42العدد ، احلادية عشرإسالمية املعرفة، السنة   

جاء، مع ِذكْر مناذج من     وعرف مبوضوع كل علم أو فن بعد أن رتبها على حروف اهل           
الرِحيق املَختوم ِمن تراِجم أَِئمة     "- القسم الثالث فإن هذا    3الكتب املؤلفة يف كل منها    

 عِرفَت يف احلضارة اإلسـالمية      اً وفَن  يتناول أبرز العلماء يف تسعة عشر ِعلْماً       -"العلُوم
ـ  ، و النحو، و التصريف، و علماء اللغة : وهي( ، العـروض والقـوايف   ، و اناملعاين والبي
، املنطـق ، و )وهي الفلسفة (احلكمة   والشعر، والتاريخ، و   احملاضرة، و اإلنشاء واألدب و

، والفقـه، وأصـوله،     الطـب ، و )وهي امللل والنحل  (املقاالت  ، و اخلالفواجلَدل، و 
وهو ختام هـذه    -النجوم  ، و الفرائض، و )حيث ذكر أبرز حفَّاظ احلديث    (واحلديث  
احلَـرمين ،  : هـي (اول أبرز العلماء يف ثالثة مناطق من العامل اإلسالمي   ، مث تن  )العلوم

 ).واليمن ، واهلند
 ما وقع له من معلومات عن الشخصية متعلقـة     -غالباً-وهو يذكر يف كل ترمجة      

 مولده ووفاته، ومرتلته العلمية، وما      رجم له وكنيته ولقبه وما إىل ذلك وتاريخ       باسم املت 
ات علمية، وما قيل فيه مما يشهد له بالعلم والفضل، كمـا يـذكر         برز فيه من ختصص   
وقد بلغت عدد الشخصيات الـيت ترمجهـا مخـس وعشـرين             .بعض آثاره العلمية  

ترمجة، تفاوتت معاجلته هلا بني الطول والقصر، وغزارة املعلومـات          ) 525(ومخسمائة  
 تنوعت ختصصـام    ،)4(فيها وضحالتها، كما اقتصر يف بعضها على جمرد سرد األمساء         

العلمية ومواطنهم وعصورهم، وامتد به الزمن إىل عصره فأدخل يف اختياراته علمـاء             
 .عصره، وكانت زوجه ملكة وبال إحدى اختياراته، كما ترجم لنفسه ترمجة مطولة

خاصة اهلندية  - يصرح مبصادره    –كعهدنا به يف سائر كتبه    -واملؤلف يف الكتاب    
أجبـد  "وقد طبـع     5.ه1296وكان فراغه منه سنة     . رات مرة ويسكت عنها م    -منها
 يف حياة املؤلف وتوىل بنفسه اإلشراف علـى إخراجـه يف            -بأقسامه الثالثة -" العلوم

كما أصـدرته دار    .م وما بعدها  1878/ ه 1295سنة  ) باهلند(املطبعة الصديِقية بپهوبال    
، مع قسمي الكتاب اآلخرين     )م1981حوايل سنة   (الكتب العلمية ببريوت، بدون تاريخ      

                                                           
 .اقدمنا تعريفا لكل منهما يف هذا الباب، فلرياجعه 3
 .عل يف فقهاء املذاهب الفقهيةكما ف 4
 .313كما قال ص  5
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 صـفحة، مـن     313، فكان اجلزء الثالث منه، حيث وقع يف         »أجبد العلوم «حتت اسم   
خلت من التحقيق أو التعليق     ،  )297 : 3(القطع املتوسط، وقع النص فيها بني صفحيت        

، وهي طبعة جتارية، اكتفى الناشر بإعـادة        -سوى فهرست املوضوعات  -أو الفهارس   
وعن . اهلندية القدمية، وهي الطبعة الوحيدة املتاحة اآلن للكتاب فيما نعلم          صف الطبعة 

املضمنة أسـطواناا   ) التراث(هذه الطبعة أُِخذَت النسخة اإللكترونية للكتاب لشركة        
مكتبـة  (، و )الفقه وأصـوله  (، و )مكتبة التفسري (و،  )املكتبة األلفية (، و )السرية(املدجمة  

، ومثة نسخة إلكترونيـة     …،  )مكتبة العقائد وامللل  (، و )ةالتاريخ واحلضارة اإلسالمي  
شركة (إصدار  ) مكتبة احلديث الشريف  (، وثالثة ضمن    )احملدث(ثانية مضمنة برنامج    

 . ببريوت)العريس
واحلق أن الكتاب دوحة غناء، جتمع بني يدي القارئ زمرة فريدة من أبرز علماء              

تاريخ اإلسالم، على تفاوت اهتمامام وميوهلم       من   األمة وأعالمها عرب ثالثة عشر قرناً     
كفي القارئ املؤنة وجتمع ذلك كله يف ِسفْر صغري احلجم كثري الفائـدة،             توبلدام ،   

 الفائدة العلمية اليت حيققها كتاب أجبد العلوم من خـالل معاجلتـه للعلـم يف                معززاً
 .احلضارة اإلسالمية من ثالثة زوايا متكاملة
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 التوين سامي الفداء أيب

 

للحافظ مشس الدين الذهيب هو أحد أبرز وأهم وأكرب         " سري أعالم النبالء  "كتاب  
املؤلفات يف التراجم يف التراث اإلسالمي عرب القرون السبعة األوىل لإلسالم، ضم حنو             

-يعرب عنـه     .ف والدقة العلمية والتحري   ستة آالف ترمجة، مع ما اتسم به من اإلنصا        
كتـاب  "، و "تاريخ العلماء النبالء  "، و "تاريخ النبالء " يف املصادر اإلسالمية ِبـ      -أيضاً
 ".سري النبالء"، و"كتاب أعيان النبالء"، و"النبالء

تـاريخ اإلسـالم    "وضعه مؤلفه مشس الدين الذهيب بعد فراغه من تارخيه الكبري           
النظـر   مث أعاد    ه714الذي انتهى من تأليفه أول مرة سنة        " عالمووفيات املشاهري واأل  

وقد جعل الذهيب كتابه سري أعالم النبالء يف أربعـة           2.ه726فيه وبيض قسماً منه سنة      
 راعى فيها التناسق من حيث عدد األوراق ومل يراع يف األغلـب ناحيـة               عشر جزءاً 

         لدين     تنظيمية أخرى ، وقسمه إىل طبقات بلغ عددها فيما يأربعني طبقة، وأفرد ا ظَن
األول والثاين للسرية النبوية الشريفة وسري اخللفاء الراشدين، لكنه مل يكتـب هـذين              

ليؤخذا منـه   " تاريخ اإلسالم "الدين وطلب من النساخ أن يستخرجومها من كتابه         

                                                           
/ ه748 –م  1274/ ه 673(هو محمد بن أمحد بن عثمان بن قامياز، الذهيب، مشس الـدين، أبـو عبـد اهللا                  1  

، وميـزان   "دول اإلسـالم  "و" تاريخ اإلسالم "له تصانيف كثرية، منها     . افظ، مؤرخ، عالمة حمقق     ح): م1348
  )326 / 5األعالم : الزِركِْلي(  .االعتدال، وغريها

مؤسسة الرسالة، بـريوت،    . مستفاد من الدارسة الثمينة للدكتور بشار عواد معروف املطبوعة بأول الكتاب ط             2
 .اسةوللتفصيل تراجع الدر
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املمتد مـن   ويضما إىل السري، ويغطي سري أعالم النبالء النطاق الزمين لتاريخ اإلسالم            
 . هجريا700ًأول اهلجرة النبوية إىل آخر سنة 

ومل يقتصر الذهيب يف السري على نوع معني من األعالم، بـل تنوعـت ترامجـه                
 من فئات الناس من اخللفاء وامللوك واألمـراء والسـالطني والـوزراء             فشملت كثرياً 

 والنحـاة والشـعراء     والنقباء والقضاة والقراء واحملدثني والفقهاء واألدباء واللغـويني       
وأرباب امللل والنحل واملتكلمني والفالسفة وجمموعة من املعنيني بالعلوم الصـرفة، إال            
أن املالحظ أنه كان يؤثر احملدثني على غريهم لذلك جاءت الغالبيـة العظمـى مـن                
املترمجني من أهل العناية باحلديث الشريف رواية ودراية، وهي ظاهرة طبيعية لنشـأة             

اهتماماته احلديثية وحبه لرواية احلديث وشغفه به، وقد عمل املؤلف على أن            الذهيب و 
  لتراجم األعالم من كافة أحناء العامل اإلسالمي من األندلس غربـاً           يكون كتابه شامالً  

إىل أقصى املشرق، وهو مشول قل وجوده يف كثري من الكتب العامة اليت تناولت تراجم               
 .املسلمني

به أن يوازن يف عدد األعالم الذين يذكرهم علـى امتـداد       وحاول الذهيب يف كتا   
املدة الزمنية الطويلة اليت استغرقها الكتاب والبالغة سبعة قرون فلم جند عنده تفضـيل              
لعصر على آخر يف هذا اال وإن كنا جند تفاوتا يف عـدد املتـرمجني بـني طبقـة                   

 الوقـت نفسـه لكـل    وقد اجتهد الذهيب أن يقدم ترمجة كاملة وخمتصرة يف     .وأخرى
شخصية ال تؤثر فيها كمية املعلومات اليت تتوافر لديه فتخرجه عن خطته العامة، وهو              

 ممـن أخـذ عنـهم       يفتتح الترمجة بذكر امسها وكنيتها ولقبها ونسبها، ويذكر بعضاً        
املترجم، ومن أخذوا عنه، مث يذكر بعض ما قيل يف مرتلته العلمية وعدالتـه، ويـذكر         

 من مرويات    شيئاً -إن تيسر له ذلك   -، مث يروي    ، وقد يذكر مولده أيضاً    تاريخ وفاته 
 .املترجم بإسناده إليه

وختتلف املادة املوجودة يف ترمجة إىل أخرى حسب طبيعة املترجم لـه وقيمتـه              
العلمية أو األدبية أو مكانته السياسية من جهة، وتتوحد يف األسس العامة ملكونـات              

ولقد متكن رمحه اهللا من أن يتخلص        . يف ذلك   جند تناقضاً  الترمجة من جهة أخرى، وال    
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 بإحالة  - لالختصار طلباً-من املادة الضخمة اليت حتصلت لديه عن بعض كبار األعالم           
، ومع ذلك فـإن طـول       3القارئ إىل مصادر أوسع تناولت ذلك العلم بتفصيل أكثر        

 فقد جند ترمجة ال تزيد      التراجم وقصرها يل السري من األمور الواضحة ملطالع الكتاب،        
 .على بضعة أسطر وأخرى تبلغ صفحات عديدة

أما أسلوبه األديب يف عرض الترمجة فقد متيز باحلبك ومل يعن بالصـنعة البيانيـة               
وتزويق األلفاظ مثل غريه من معاصريه كابن سيد الناس والتاج السـبكي والصـالح              

 خيتار العبارة املناسبة للتعـبري      الصفدي فللكلمة مكانتها عند الذهيب وهو الناقد الذي       
، فهو أسلوب    أو تعديالً  عما يريد بدقة وأمانة ويصف املترجم بالعبارة اليت تزنه جرحاً         

 يف كتابه بالنقد كل العناية، فـاعتىن بكـل          علمي قبل كل شيء، وكان الذهيب معتنياً      
ترمجني وتبيـان   أنواع النقد يف السري ومل يقتصر على جمال واحد منه، وقد عين بنقد امل             

 وتقوميات تارخيية، وانتقد املوارد اليت نقل منـها، ونبـه إىل            أحواهلم، وأصدر أحكاماً  
، وسحب ذلك    ومتناً أوهام مؤلفيها، وبرع يف إصدار األحكام على األحاديث إسناداً        

على الروايات التارخيية، وكان من منهج الذهيب نقل آراء املـوافقني واملخـالفني يف              
يقدم صورة كاملة عنه، وهو طابع عام يف كتابه جنده يف كل ترمجـة مـن                املترجم ل 

 إىل درجة غري قليلة يف نقده يف كثري من          ترامجه، ولقد وفق الذهيب إىل أن يكون منصفاً       
 كبري بني علماء املذاهب األربعة وما كان يرضى الكالم          الناس، وما رأينا عنده تفريقاً    

حيان، ولقد بلغ حرص الذهيب يف النقد وشدة حتريه         بغري حق وال حىت نقله يف بعض األ       
إنه حفظ القرآن مث تشاغل عنه حـىت        : "أنه تكلم يف ابنه أيب هريرة عبد الرمحن فقال        

  4."نسيه

 -"طبقات الشافعية الكربى  "حني ترجم له يف     -ولقد رماه تلميذه التاج السبكي      
 إمنـا   -ار عواد معروف  كما قال بش  -بالتعصب واهلوى العقائدي، واحلق أن الذهيب       

كان يراعي يف أكثر األحيان قيمة الشخصية وشهرا بني أهل العلم أو مكانتها سواء              
                                                           

: ، ويف ترمجة يزيد بن أيب سفيان      "استوعب أخباره أبو القاسم بن عساكر     : "كقوله يف ترمجة عكرمة بن أيب جهل       3
 … ، "له ترمجة طويلة يف تاريخ احلافظ أيب القاسم"

  488اإلعالن بالتوبيخ ص : السخاوي: انظر 4
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 معه يف العقيدة أم خمالف، فعل ذلك مع كبار النحويني وأعـالم الصـوفية               كان متفقاً 
ول  مع الشهاب السهرورِدي املقتول فط     وكبار اخللفاء وامللوك والسالطني، وفعله أيضاً     

مع أنه ذكر أن اللـذين أفتـوا        " العالمة الفيلسوف السماوي املنطقي   "ترمجته باعتباره   
، وترجم ترمجة حافلة لراشد الدين سنان صـاحب الـدعوة           "أحسنوا وأصابوا "بقتله  

 … ، "سخط وبالء"الرتارية الذي كان يف رأيه 

زًءا من   عن مؤسسة الرسالة، بريوت يف ثالث وعشرين ج        وقد نشر الكتاب حمققاً   
، وأحلق به جزآن    )جتاوز جمموع صفحاما ثالث عشرة ألف صفحة      (القطع املتوسط   
:  م ، والثانيـة سـنة        1981/ه1401، وكانت طبعتـه األوىل سـنة        للفهارس العامة 

وقد أشرف على التحقيق وخرج أحاديثـه        .م1985/ه1405م، والثالثة   1982/ه1402
حسـني أسـد،    : زاء من الكتاب كل   الشيخ شعيب األرنؤوط، وشاركه يف حتقيق أج      

وحممد نعيم العرقسوسي، ومأمون صاغرجي، وعلى أبو زيد، ونذير محدان، وكامـل            
حميي هالل السـرحان،    . اخلراط، وصاحل السمر، وأكرم البوشي، وإبراهيم الزيبق، ود       

بشـار عـواد    . د): وشارك يف حتقيق بعض أجزائـه     (وقدم للكتاب بدراسة ضافية     
واملـؤلفني،   ت بالكتاب فهارس فنية هامة لآليات، واألحاديـث،       وقد أحلق .معروف

واألمثال، وكلمات فسرها املؤلف، وأمساء املؤلَّفات، واألماكن، والطبقات، والوقائع         
واحلوادث، واألعالم املترمجني، وأسانيد الذهيب، وأقوال الذهيب، واألقوام واجلماعات،         

 .والشعر

، فقد خدم الكتاب أجل    5لمي املؤسسي املمتاز  وهذه الطبعة مثال جيد للتحقيق الع     
خدمة، مع طباعة أنيقة، وتصحيح ومراجعة دقيقة وفهارس وافية، أضافت إىل الكتاب            

 . قيمة جديدة

                                                           
، وقد وقع شيء من ذلك وإن كان        ) النبالء حتقيق سري (البد أن يقع التضارب يف عمل مشترك كبري كهذا العمل            5

 س  61 / 18 ال يغض من قيمة هذا اجلهد الكبري يف حتقيق الكتاب وتصحيحه وضبط مشكله ، من ذلك                  يسرياً
 50 / 18بالغني املعجمة يف حني جعل باملهملة يف ) الغزي( إذ ضبط لفظ 9

، 306 / 1حاشية إذ أحال يف ترمجة ابن زجنويه إىل طبقات احلنابلة            143 / 14أخطأ حمقق السري يف     : ومن املؤاخذات على التحقيق      
 .وهو خطأ إذ املوجود هناك ابن زجنويه آخر
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واحلق أن سري أعالم النبالء واحد من أضخم املؤلفات اليت أخرجتـها احلضـارة              
عـالم لفتـرة    اإلسالمية وإحدى مفاخرها الزاهرة، حصر مادة ضخمة يف تراجم األ         

 عن التوازن يف نطاقه املكاين الذي مشل مجيع الرقعة          امتدت قرابة السبعمائة سنة فضالً    
 إىل أقصى املشرق، ويف الشـمول       الواسعة اليت امتدت إليها اإلسالم من األندلس غرباً       

النوعي للمترمجني يف كل ناحية من نواحي احلياة وعدم اقتصاره على فئـة أو فئـات                
 من الكتب اليت يقل نظريها ويعز وجودهـا يف تـاريخ            حبيث صار واحداً  معينة منهم   

 جلوانب كـثرية مـن      احلركة الفكرية اإلسالمية، ونتيجة لذلك أصبح الكتاب مصوراً       
احلركة الفكرية وتطورها عرب القرون السبعة ألن اإلنسان هو العنصر احلاسم يف هـذه              

 .  أو إجياباًينه الفكري على تطورها سلباًاحلركة وبه تتحدد مميزاا ومساا، ويؤثر تكو

والكتاب يف غاية األمهية لدراسة أحوال اتمع اإلسـالمي، ومنـها األصـول             
االجتماعية واالقتصادية ملن عرفوا يف التاريخ اإلسالمي باسم العلماء، ودراسة مثل هذه 

، -د معـروف  بشار عوا . كما يقول د  -الكتب تشري إىل انعدام الطبقية بني املتعلمني        
وأن تقدير اإلنسان إمنا يكون وفق ومقاييس راقية أبرزها علمه ومعرفته ودرايته الـيت              
جتعله يف مكانة بارزة بني الناس، وهي موازين على غاية من الرقي اإلنسـاين، وقـد                

، ويثين على عبد أسود ويتكلم يف سيد كبري،          ويذم غنياً  جربنا املؤلف وهو ميدح فقرياً    
 .إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم: صدى لتربية القرآن الكرمي حيث قالوما ذلك إال 

 ي العالء ملن مل يذكره الذهيب منتعريف ذو: "كتابتقي الدين القرشي اهلامشي ول
 .6"النبالء
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