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 رـكلمة التحري

 

قد يكون أمراً يسرياً أن يقرر املرء إصدار دورية تعرب عن أفكار معينة وختدم 
 يف سياق اجلهود املشهودة اليت تبذهلا األمة يف مواجهة التحديات ،أطروحات حمددة
 يعززها ،ةتصدر فعالً مثل هذه الدوري وقد يكون يسرياً كذلك أن. املتكاثفة عليها

 ،شعور قوي من لدن القائمني عليها بأن الرسالة اليت يتطلعون إىل خدمتها
نهجية اليت يسعون إىل بلورا  وامل،واألطروحات اليت يودون تطويرها وإنضاجها

ن والباحثني و عامة القراء  املفكري قاعدة عريضة يف أوساط هلا أصبحت،إرسائهاو
على هذا املستوى من السهولة بالنسبة لة  و لكن األمر ليس قطعا .نياملهتم

 فلسفة ووجهة ومناهج فإعادة صياغة املعرفة اإلنسانية، ." املعرفةإسالمية"
 الوحي  واالنطالق من؛ اإلصدارةه نذرت هلا هذ اليت القضية الكربىهي ،مضامنيو

ياغة  اإلطار املرجعي و املصدر التوجيهي لعملية الصه، باعتبار قرآنا وسنةاإلهلي،
 .تلك هو احلافر على هذه احملاولة

 يف املعرفة اإلنسانية ليس فرعا من  تأسيسه بل إعادة صياغتهوما يراد إعادة
بل إن األمر يشمل كل جماالت اجلهد  ،دون غرية وال صنفا منها دون سواهاملعرفة 

العقلي لإلنسان يف سبيل أن يتفهم الوجود الكوين احمليط به من حيث مصدره 
 ؛ وأن يعي دوره ورسالته فيه،الوجود وأن يتبصر ذاته ومقامه ضمن هذا ه،وغايت
 يشمل جهده يف أن يطور من املفاهيم والرؤى النظرية واملناهج واألساليب اكم

، أداًء هالعملية ما ميكنه، منفرداً وجمتمعاً، من التعامل مع ظواهر الكون ومرافقت
ن مث فاملعرفة اإلنسية املقصودة باملراجعة وم. لدوره وخدمة لرسالته وحتقيقاً ألغراضه

علوم وإعادة الصياغة والتأسيس يستوي فيها ما عرف بالعلوم الطبيعية وما وسم بال
ني من إشكاليات ناحاك الالزم ملا يطرحه كلّ من اجلإدراإلنسانية واالجتماعية، مع 
 .تسلتزمها طبيعته اخلاصة
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إىل التصدي " إسالمية املعرفة"جملة وهكذا فالتحدي الذي يتطلع القائمون على 
 من سل معريف إسالمي ينهض على أسايدبله يتمثل يف ضرورة بلورة وتطوير 

 والقيم األساسية واملقاصد العليا اليت جاء ةالتحقق املنهجي بالرؤية الكونية التوحيدي
ا اإلسالم من ناحية، وعلى أساس من التمثل الواعي ملعطيات اخلربة العلمية 

وبالتايل، فإن هذا البديل ال يراد له أن يعاجل . لعملية لإلنسانية يف عمومها ومشوهلاوا
فقط اإلشكاليات املعرفية اخلاصة مبجتمعات املسلمني وثقافتهم، بقدر ما يراد له أن 

صميم من مهوم اإلنسان املعاصر بل اليتركز على اإلشكاليات املعرفية اليت تقع يف 
 فهمه للجميع، ب سائغكله ومآسيه أيضاً، وذلك يف خطا الكثري من مشاسهي أسا

، تعبرياً عن عاملية رسالة اإلسالم وجتسداً لشموهلا لكل مسلمني وغري مسلمني
  .البشر

حفز عقول علماء األمة " إسالمية املعرفة"د جملة يذلكم هو التحدي الذي تر
م للتصدي له، وهي تفتح صدرها قبل صفحاا آلرائهم ومفكريها وحشد طاقا

 ةوهو حتٍد متثل االستجابةُ له بعداً رئيسياً وضرورياً يف حركة األم. واجتهادام
فية، على قاعدة ااملسلمة وجهادها من أجل أن تستعيد ريادا احلضارية والثق

بقيم احلق والعدل ستخالف اإلهلي لإلنسان يف الكون، شهادة على األمم وحتققا اال
 ...ية، وذلكم هو التحدي والطموحي القضهتلكم . والصالح

 أن وهذا هو العدد األول من الة يصدر وهيئة التحرير حتدوها الثقة واألمل يف
ن يكون فيه ما يصادف ما تضمنه من حبوث ومقاالت القبول احلسن لدى القراء وأ

 .عطاء والنقد والتصويبالحيفزهم للمسامهة و

يرصد رئيس التحرير طه جابر " عرفة؟ملاذا إسالمية امل"يف املقال االفتتاحي 
العلواين جتربة املسلمني طوال ما يزيد على املائة واخلمسني عاماً املاضية وحماولتهم 

الثقافية والعلمية واالجتماعية : النهوض بواقعهم احلضاري يف اجلوانب كافة
وإذ حيلل معطيات تلك التجربة ويكشف النقاب عن . والسياسية واالقتصادية

م مآل ذلك التفاعل ونتائجه، يبني كاتب و ويق اليت تفاعلت فيها،رات الفكريةالتيا
املقال املشروعية الفكرية والتارخيية إلسالمية املعرفة كمشروع وكرؤية لسبل 
اخلروج مبجتمعات املسلمني من واقعها املأزوم لتتحقق بأصلتها وتعيش عصرها، 

 .وفق ما يقتضيه منهج القرآن وسنة النيب اخلامت عليه أفضل الصالة والسالم
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، "حنو منهجية أصولية يف الدراسات االجتماعية"ي صايف فيعاجل يف حبثه، أما لؤ
 الذين ،قضية هي من األولويات بالنسبة للباحثني املشتغلني بالدراسات االجتماعية

 وإطاراً لتوجيه ،مهم صريورة نصوص الوحي مصدراً رئيسياً للمعرفة من ناحية
ومن خالل تطرقه آلليات . أخرى ناحية اإلنساين، ومعياراً لتقوميه من الفعل

ة الفعل اإلنساين من جهة  ودراس،دراسة نصوص الوحي من جهةاالستدالل يف 
 الرئيسية تهعي، يبلور الباحث أطروحاأخرى، كأدوات أساسية يف التنظري االجتم

". وجود نسق عام لالستدالل مشترك بني الدراسات النصية والتارخيية"املتمثلة يف 
للمنهجية اليت اقترحها مما جيعلها يف " الطبيعة األولية"وته التأكيد على بيد أنه ال يف

حاجة إىل مزيد إنضاج وتطوير حبيث تكون أكثر انسجاما مع قيم اإلسالم ومبادئه 
 .ومقاصده

، "دور اإلصالح العقدي يف النهضة اإلسالمية"ويف البحث الثالث املعنون 
 يف دراسة العقيدة تعييناً ملصادرها وحتديداًيتصدى عبد ايد النجار القتراح منهج 

ب  الشامل للفكر والعمل بصورة تكستها مبا يؤدي إىل التأطري العقديفدملرا
 والقيام ، واملعتقد فاعليته على ج يؤهل املسلم للشهود احلضاري،االعتقاد دافعيته

لنظر يف ما املقترح يتطلب، كما يوضح الباحث، إعادة ا. بوظيفة اخلالفة يف األرض
 .هو سائد من دراسة العقيدة، من حيث املضمون واألسلوب على حد سواء 

حنو تقسيم : اإلسالم والتاريخ العاملي"شيب فيدعو، يف دراسته نأما خالد بالنك
، إىل ضرورة إعادة كتابة تاريخ اإلنسانية بصورة تتجاوز "جديد للعصور التارخيية

، ذا املركزية الغربية األوروبية ) حديث–سطي  قرو–قدمي ( السائد، النهج الثالثي
 يوبدالً عن التقسيم الثالث. الواضحة، وتتسع لتواريخ أمم الدنيا وحضاراا

حديث، جيسد فيه ظهور اإلسالم -قدمي: املذكور، يقترح الكاتب تقسيماً ثنائياً
 ميثل طورا جديدا يف) أي ظهور اإلسالم(العهدين باعتباره املفرق الفاصل بني 
لفلسفات املادية من أجل اهليمنة الوجودية ااملعتقدات الروحية والصراع الطويل بني 

 حيتل فيه مفهوم التوحيد، كما يؤكد صاحب البحث، م وهو تقسي؛"ى العاملعل
اخليط الفريد الذي جيري عرب التاريخ بأمجعه وليس فقط عرب تاريخ املسلمني "

 ".وسلميه الذي يبدأ بالرسول صلى اهللا علاحملدود 

هذا وقد اشتمل العدد على مراجعة جمموعة من الكتب تتكامل فيما سارت 
وقد .  تبنته من أطروحات مع توجهات الة وتطلعاا العامةا ومجعليه من منه
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تفاوتت املراجعات املقدمة توسعاً واختصاراً حسب ما عن لكل مراجع إثارته من 
 . املعروضقضايا وإشكاالت ذات صلة مبوضوع الكتاب

من العدد ثالثة تقارير، يربز األول والثاين منها طرفاً من تصدي العقل ضكما ت
 تواجهها األمة على صعيد التعليم اجلامعي، سواء من حيث املسلم للتحديات اليت

أما التقرير الثالث عن ندوة . فلسفته ومناهجه، أو من حيث حمتوياته ومضامينه
 من العالقة املعقدة مع اآلخر، الذي هو يف هذه احلالة فيربز جانبا" اإلسالم والغرب"

  واملقاالتوهكذا حتصلت لدينا ثالثة أبواب رئيسية هي البحوث. احلضارة الغربية
وإننا لنأمل أن ينضاف إليها يف املستقبل . ، وأخرياً التقاريرتمث القراءات واملراجعا

 احلوار وترسيخاً لتقاليد تشجيعاً لروح" ردود ومناقشات"القريب باب رابع باسم 
وقد اشتمل العدد .  وإنضاج األطروحاتناظرة مبا يساعد على بلورة الرؤىامل

: العلم واملعرفة يف عشر سنوات"كذلك على قائمة من املراجع املختارة عن 
وهو أمر تأمل هيئة التحرير املداومة عليه يف الالحق من أعداد ". 1984-1994

 . سائر جمالت الفكر واملعرفةالة خدمة للباحثني يف

 واهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل

 

 هيئة التحرير
 



 
 
 

 ملاذا إسالمية املعرفة؟
 

 *طه جابر العلواين       
 

 ملاذا الة؟
لشهرية ال شك يف أن الساحة العربية تعج بالعديد من االت األسبوعية وا

وبعضها أدبية، والبعض  وبعض تلك االت فكرية، والفصلية والسنوية وغريها،
ها نافع مفيد، يسد  وكثري من فنية، وهناك عديد من االت الثقافية،تاآلخر جمال

 جملة واحدة ناطقة باسم -مفيما نعل-فكرة، ولكن ليس من بينها ثغرة أو يزجي 
 تياراً معرفياً لإسالمية املعرفة اليت أصبحت خالل السنوات القليلة املاضية متث

سالمياً متميزاً يف كثري من الساحات العربية واإلسالمية، بل لقد جتاوزت ومنهجياً إ
 الساحات إىل ساحات دولية، وصارت تناقش كقضية هامة من قضايا الفكر هذه
ل املعنية برصد وتتبع األطروحات ذات اخلصائص ملعرفة واملنهج يف كثري من احملافوا

 اليت ميكن أن تشق طريقها إىل ميادين التغيري االجتماعي القائم على املعرفية ،املتميزة
الة "رفة نفسها إىل قراء اإلجنليزية على صفحات لقد قدمت إسالمية املع. واملنهجية
 The American Journal of Islamic"اإلسالميةة للعلوم االجتماعية األمريكي

Social Science (AJISS) من -على استحياء- كما قدمت نفسها بالعربية 
، ولكن آن هلا "م املعاصرلسامل"من أبرزها جملة خالل جمالت صديقة عديدة كان 

 أن -ا املعهد العاملي للفكر اإلسالميكما قدمه-د أن جاوزت اثين عشر عاما بع
سوقها، ناطقة بلسان تأيت الناس سافرة بوجهها، معربة عن نفسها، قائمة على 

ية بفكان أن قرر جملس أمناء املعهد إصدار الة العر. ن حاهلاسالمقاهلا، ال ب
حلوار والبلورة جلوانب هذه القضية اخلطرية  لتمثل منرباً للتعبري وا"إسالمية املعرفة"

                                                 
رئيس املعهد العاملي للفكـر اإلسـالمي بالواليـات املتحـدة           . 1973جامعة األزهر،    يف أصول الفقه من   دكتوراه   *

 .األمريكية، ورئيس الس الفقهي بأمريكا الشمالية
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لغة التجديد واالجتهاد، ولتمثل يف الوقت ذاته مرجع الطالبني  -الضادبلغـة 
 .والباحثني يف القضية احليوية

فاملعهد العاملي للفكر اإلسالمي قد جاوزت مسريته اثنيت عشرة سنة،  
واملعرفية ما مل تعد قنوات حثية بوجتمع لديه من اخلربات والتجارب والتراكمات ال

النشر املعتادة كافية الستيعابه، وبدأ كثري من كتاب املعهد وباحثيه يبحثون عن 
قنوات للنشر خارجه، وصار للمعهد من املكاتب والفروع عدد كبري بعضها قد 
جتاوز يف حجم نشاطه، وكثرة املتعاملني معه من اجلامعات واألساتذة وطلبة 

 من -بفضل اهللا-عهد موصار لل. شاط مقره الرئيسنم الدراسات العليا حج
األصدقاء واملتعاونني آالف، كلهم يؤمن بقضيته وحيرص على دعمها وتقويتها، 

تغيري الفكري القائم على لمدخل ا ومساعدته على االنطالق ا إمياناً منهم بأن
قلة احلضارية املعرفية واملنهجية هو املدخل الفعال، واملنطلق املؤثر يف إحداث الن

 واحلداثية ةالنوعية املنشودة هلذه األمة، ذلك ألن مداخل التغيري األخرى السياسي
واالنقالبية والثورية كلها قد باءت بالفشل الذريع حيث أا، أعين املداخل 
األخرى، جتاوزت تغيري ما باألنفس من أفكار ومفاهيم وقيم إىل تغيري ما حييط ا 

ِإنَّ اللَّه ال يغير ما ﴿: سواها، وقاعدة التغيري القرآنيةقتصادية ومن مؤثرات سياسية وا
 فُِسِهما ِبأَنوا مريغى يتٍم ح11:الرعد(﴾ِبقَو(. 

 منطلق التغيري
 سليمة للكون رؤية كلية إن أهم منطلقات التغيري املنطلق الذي يقوم على

.  واالستخالف والتسخريد ثالثية التوحيوعالقتها خبالقها يف إطارواإلنسان واحلياة، 
وهذه الرؤية ال ميكن أن تنبثق إال من عقيدة راسخة كاملة وصحيحة، إذ عن عقيدة 
. كهذه، ورؤية سليمة منبثقة عنها ينبثق التصور اإلسالمي بكل خصائصه املعروفة

احنراف  ومقوماته، والتغري باجتاه األسوأ يبدأ بتغير املعتقد و تقوم دعائمهوعليها
الرؤية الكلية فتختل قاعدة التفكري السليمة، وتضطرب التصورات، وختتلط املفاهيم، 
وينهار سلم فقه األولويات، ومتتلئ األنفس بعوامل التغيري، فيتغري ما بالقوم من 

 هو ما حدث فعالً لألمة اذوه. تغري ما حوهلم وتضطرب أمورهمدواع ودوافع وي
قيها أو هبوطها جيد ارتباط كل من الرقي واهلبوط بتغري ما املسلمة، واملتتبع ألدوار ر

 .يف األنفس والعقول والقلوب وثيقاً جداً
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ابه، وحماوالت  وأدركت األمة عجزها عن استيعمنذ أن برز التحدي األورويب

 وقد فشلت.  مل تتوقف للرد على ذلك التحدي وإعادة البناء اإلسالمياملسلمني
ثل حماولة السلطان حماوالت اللحاق بأوروبا والتحديث والتصنيع على غرارها م

 وقد حكم اعتباراً من عام على مستوى السلطنة) م1839–م1784( حممود الثاين
–م1769(يمية مثل حماولة حممد علي ، مث احملاوالت اإلقل)م1839–م1808(

 .يف مصر) م1849
ح العقيدي الذي مل يربط بني العقيدة كما مل حتقق حماوالت التغيري واإلصال

حركات عديدة  والرؤية والبناء الفكري، وكذلك اإلصالح السياسي اليت ضت ا
يف خمتلف أحناء العامل اإلسالمي، ومن أبرزها حركة الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
د يف اجلزيرة، وحركات أخرى يف أفريقيا وفارس وأفغانستان واهلند، وقد آل رصي

صالحيني يف أواخر القرن املاضي وتصدى  إىل حركة اإل- كلها-احلركاتتلك 
السيد مجال الدين األفغاين والشيخ عبد الرمحن الكواكيب والشيخ حممد عبده 
وعلماء إيران والعراق واهلند إلحداث التغيري يف هذه األمة فنجحت وتراجعت، 

-سن أو اإلصالح والتجديد لكن احلصيلة النهائية مل تكن يف صاحل التغيري إىل األح
 الراية احلركات اإلسالمية املعاصرة، وبدأت  وتسلمت-بعدكما سيتضح فيما 

 خطاا ليكون خطاباً شامالً مستفيداً من تراث حركات اإلصالح وموظفاً تصوغ
لرصيدها، وال تزال األمة بعيدة عن التغيري احلقيقي، وفشلت أفكار املقاربات 

حديث والتصنيع تاوالت التحديث، ال بالفشل يف نقل الواملقارنات، وانتهت حم
وبناء الدولة احلديثة القوية، بل دم البىن التحتية اليت كانت قائمة يف جمتمعاتنا 

وليتبني حجم التراجع الذي . ا زاد يف مآسي األمة ومعاناامموتدمريها دون بدائل، 
وتغيري آخر أود أن أقتبس من تتردى األمة فيه، واحلاجة إىل برنامج إصالح وجتديد 

يث له طويل كان نشره عام السيد مجال الدين األفغاين فقرات من حد
م، يقدم فيه لوحة عن األوضاع العامة لألمة مبا أصاا من حتلل 1883/ه1300

 .وتراجع على مجيع املستويات
 :قال األفغاين

سان أخس مجيع لوال العقل والنفس لكان اإلن. اإلنسان إنسان بعقله وبنفسه" 
 حياته أضيق مسلكاً، وأصعب جمازاً، وأوعر طريقاً ، ألنه يفاحليوانات، وأشقاها
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ال ميكنه أن . فت به اآلالمنقد حفت به املكاره، وأحاطت به املشاق، واكت. منها
يقوم مبعاشه وهو منعزل عن أبناء نوعه، وال يطيق احلر، وال يتحمل الربد، وال يقدر 

وليس له من اآلالت الطبيعية ما يثقف به معيشته، وهو حمتاج . على الذود عن نفسه
يف ضروريات حياته، ومفتقر يف الكمال فيها إىل الصناعة، وال ميكن احلصول عليها 

 .إال بإحالة الفكرة والتعاون مع من يشاركه يف العقل من النوع البشري
علل على معلوالا، والعقل ما به تسنبط املُسببات من أسباا، ويستدل بال

ويتنقل من امللزومات إىل لوزامها، وتستكشف اآلثار حني مالحظة مؤثراا، 
 مبقاديرها، على حسب ما ميكن أن لوتعرف العواقب ضارها ونافعها، وتقدر األفعا

 احلق من الباطل يف ويتميز. يطرأ عليها من الفوائد واخلسائر يف عاجلها وآجلها
 السعادة ومنهج وإن العقل هو اهلادي إىل منهج. هانظراً إىل عواقبنية اساألعمال اإلن

األمن والراحة، والنفس هي منشأ أخالق كرمية، وأوصاف عقلية، هي قوام 
 التعادل يف املعامالت، وميزان التكافؤ يف سلية، وأسانـزاالجتماعات املدنية وامل

آلف بني القوى املتفرقة، املؤازرات، ومقياس التوافق يف املعاونات، وال ميكن الت
القتناء ما تقوم به حياة اإلنسان إال ا، وال تلتئم أهوية النفوس املختلفة الكتساب 

ها، عضروريات معاشها إال بسببها، وهي اليت جتعل األفراد اإلنسانية، مع تضاد طبائ
لة شخص واحد يسعى بأعضائه املتخالفة يف أشكاله وجوارحه، املتباينة يف نـزمب
 تقد اختلفا، حبركات اهلميه إال باستعإىل مقصد واحد ال ميكن الوصول إلئاا، هي

، ا وسيادة األمم الغابرة واحلاضرة هي من أخص نتائجهمع وحدة جهتها أو ضلعها،
ألا مل ميكن حصوهلا إال باتفاق كلمة آحادها، واجتماع آراء أفرادها، وال تتفق 

افؤ يف املساعي، والتوازن يف حتمل املشاق، الكلمة وال جتتمع اآلراء إال بالتك
واالشتراك يف املنافع، واملساواة يف احلقوق، والتعادل يف التمتع بثمرات األعمال، بال 
تفاضل وال استئثار، وكل هذه وجودها وبقائها حتتاج إىل األخالق الكرمية 

مة، وال يت ا يعرف اإلنسان حقه، ويقف عنده، ال تشتت أل، اةواألوصاف العقلي
 وال اضمحلت سلطنة، وال تفرقت مجعية، إال بفساد أخالقها، وتطرق ذل قوم

إنّ بني كمال العقل وطهارة النفس وختلقها : وميكن أن يقال... اخللل يف سجاياها
ذ تسلم ئنذا بلغ كماله يقهر الطبيعة، فحيباألخالق الفاضلة تالزما، ألن العقل إ

تسلمة له، خاضعة سمذماا، فتقاد للعقل من عكر ماا، وختلص رالنفس عن سو
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حلكمه، ويستعملها العقل على ج احلق والعدل، وليست األخالق الفاضلة إال أن 
 .تزن أعماهلا مبيزان العدل، وال حتيد يف هواها عن الصراط احلق

نقول إنّ الشرق بعد ما كان له من اجلاه  وبعد هذه املقدمة، ميكن لنا أن
املنيع، والسلطنة العظيمة، وبسطة امللك، وعظيم الشوكة، وكثرة الرفيع، واملقام 

، ورواج سوق التجارة، وذيوع العلوم عالصنائع والبدائع، ووفور األمتعة والبضائ
واملعارف، وشيوع األدب والفنون، ما هبط عن جليل مرتبته، وما سقط عن رفيع 

 الذل واالستكانة على ه، وال غلبينلته، وال استوىل الفقر والفاقة على ساكنـزم
باعد، إال إلعراض  وال تسلطت عليه األجانب، و ال استعبدت أهله األعامريه،

الشرقيني عن االستنارة بنور عقوهلم، وتطرق الفساد يف أخالقهم، فإنك تراهم يف 
سريهم كالبهائم، ال يتدبرون أمراً، وال يتقون يف أفعاهلم شراً، وال يكدون جللب 

 ".تنبون عن الضارالنافع، وال جي
وبعد أن يبني كيف آل غياب العقل بأهل املشرق من املسلمني إىل أن يتآمر 
بعضهم على بعض فيتحالف املسلم العثماين مع الروسي النصراين ضد املسلم 

اإليراين أخاه العثماين وهكذا إىل آخر مسلسل التنازع األفغاين وحيارب املسلم 
 : يواصل مجال الدين األفغاين فيقول أذهب ريح اجلميع،الذيوالتناحر 

  السياسة احلقة أنوكاً يف مسلكل اهتداء بنور العقل وس،وكان عليهم"... 
وا معها يف كبح شره قفنهم وبني السلطنة اإليرانية، فيتيالحظوا اجلامعة القوية اليت بي

م، أي وإ. ئلها وحذراً من آفات مطامعهااالروسية وإضعاف قوا أمنا من غو
، بالرد حني عرض عليهم )ميسور( ، سلطان )تبو سلطان(لعثمانيني، جبهوا سفري ا

من طرف سيده استبدال البصرة ببعض البالد اهلندية اليت كانت حبوزته، فامتعضوا 
من طلبه هذا، أن ) تبو سلطان(من هذا الطلب، وردوا السفري خائباً، وكان غرض 

ية يف اهلند ومتكنها منها، وذهل يكسر سورة اإلجنليز، ببسط السلطة العثمان
العثمانيون، اونا منهم يف العالقات التامة اليت بينهم وبني اهلنديني، وأن سلطتهم لو 
امتدت إىل تلك املمالك لدخل مجيع حكامها بال معارضة حتت لوائهم، وقدروا 
حينئذ على قدع احلكومة اإلجنليزية عن تطاوالا يف اهلند، وسدوا عليها طرق 

 أن وما شعروا، تساهالً يف السياسة، وتغافال عن منهج العقل،.  توحاا يف املشرقف
عها يف االستيالء بسطة احلكومة اإلجنليزية يف آسيا توجب حتكمها يف بالدهم، وطم
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عليها كما وقع اآلن، حىت مكنوا عساكرها مدة طويلة من شق األراضي املصرية، 
 .اذاهبة إىل أقاصي الشرق للتغلب عليه

 هدد األفغانيني باحلرب، -إرضاء لإلجنليز-) فتح علي شاه(وإن شاه إيران 
اعها من أيدي اإلجنليز، ولو استنار اإليرانيون، زتنوقتما أردوا أن يزحفوا إىل اهلند ال

وقتئذ، بنور عقوهلم النكشف هلم أن قوة اإلجنليز يف اهلند إذالل هلم، وحظر على 
صل واحد، أاإليران، قد تشعبوا من انيني غصنا شجرة وا أم واألفغبالدهم، ولعلم

ونشأوا يف أرض واحدة، جتمعهم وحدة اجلنسية وتؤلفهم األخوة احلقيقية، ألم 
متسامهون يف العز والشرف، ومتشاركون يف الذل واهلوان، وما فرقت كلمتهم إال 

ل عقّله أوهام واهية نشأت عن الظنون الدينية، وليس منها يف شيء، ولو راجع ك
لرأى وجوب اتفاقهم حتت راية الوحدة استرجاعاً دهم السابق وتدراكاً ملا فام 

ست دو(وأن األمري .  الكلمة بني األممبسبب الشقاق من الشرف والفخار وعلو
 عرضة هلجمات اإلجنليز، -تعاميا منه-غان، قد جعل بالده ، أمري األف)حممد خان

ومعاهدته على مقاومة اإلجنليز، قد تركه اغتراراً ) نكرجنيت س(فإنه بعد احملالفة مع 
 وتقهقر بعساكره، فازمت جيوش .باملواعيد اإلجنليزية يف ميدان احلرب وحيداً

. وتغلب اإلجنليز على مجيع أراضي البنجاب املتامخة ألفغانستان). رجنيت سنك(
 سلوك إذ ذاك عقله، وسلك يف سياسته) دوست حممد خان(ولو استهدى املري 

بصري يتدبر أفعاله قبل أن يشرع فيها، لتحقق لديه أن صيانة بالده عن هجمات 
اإلجنليز إمنا تكون بقاء احلكومة البنجابية حريزة، حىت تكون سدا مانعا بني 

 . حكومتهها كما يدافع عنأفغانستان وبني احلكومة اإلجنليزية، فكان يدافع عن
مهدوا لإلجنليز سبل دخوهلم يف ن نواب البنجالة ونواب الكرناك قد إو

وإن . وإن نواب لكهنوا أيد مقاصدهم يف إذالل السلطنة التيمورية. األراضي اهلندية
وقهر ) برودة(وإذالل راجة ) تيبو سلطان(ومة نواب دكن قد أعام على إبادة حك

وكان .  إلنقاذ بالدهم ودفع شر املتغلبني عليها من اإلجنليز1857 قاموا سنة نالذي
 مكنوا احلكومة - املضرة أفعاهلمججهالً منهم مبنافعهم وعمى عن نتائ-هؤالء 

،  وجعلوا على أعناقهم نري العبوديةاإلجنليزية، ثقة مبواعيدها، من األراضي اهلندية،
لة نـزوان كال لآلخر مب  بقاءه قد نيط ببقائه،قلوا أن قوام كلّ باآلخر، وأنوما ع

داء من عضو، سرى يف اجلميع، ولزم منه احنالل فإذا متكن ال. العضو من اجلسد
ع نـزواآلن ترى احلكومة اإلجنليزية، بعد استبعادهم وسلب أمواهلم و. البدن كله
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امحهم يف جتارم، وتعاقبهم على زن امللك، تعارضهم يف ديانتهم، وتأيديهم ع
ة على نيام، وتعاتبهم على أعمال آبائهم، وإن أهل خبارى فرحوا بتسليط الروسي

روا من  خبارى، واألفغان والفارس قد سركمان تبجحوا من غلبتها علىتقوقند، وال
وكل هذا غفلة منهم على املضار اليت تنشأ عن قوة . ركمانتاستيالئها على ال

وقد ألقاهم جهلهم مبصاحل أنفسهم . الروسية، وبسطة سلطتها يف تلك األراضي
يف التهلكة، وأشرفوا كلهم بغرورهم على وإغضاؤهم عن االستنارة بأنوار عقوهلم 

 .الزوال واالضمحالل
إن مدحت باشا وأعوانه، لو نظروا ببصريم إىل أركان سلطنتهم املتداعية إىل 

ا أمل ا من مبالسقوط، وشعروا داية عقوهلم أن دعائم حكومتهم كادت أن تنهد 
حموا غروراً تق ملا ألباليا تترصدهم من جوانبهم،املصائب، وعلموا بتدبرهم أن ا
 . وقتما تترقب األعداء سقطام وتغتنم هفوام،وضاللة يف خلع عبد العزيز وقتله

، قد ةجنليزيولكنهم، اعتماداً على واهي آرائهم، واغتراراً بدسائس احلكومة اإل
م هم املصلحونجلبوا اهلالك واالضمحالل على أمتهم، ويظنون أ. 

ستقالل، وعمى عن نتائج أفعاله السيئة اليت نشأت وإن إمساعيل باشا، حبا باال
 من صرايف ه قد ألقم اإلفرنج مجيع أموال مصر، وما استدانعن حرصه باسم امللك،

نج يف خلعه عن امللك ونفيه عن باألرباح الباهظة، مث سعى اإلفر) أوربا(األوروبا 
حالة الشرقيني، ار املصرية إرادة استمالكها، ووضع اليد عليها، ولو تروى يف يدال

وتأمل فيما أصام من الذل والصغار، ألجل تفرق كلمتهم، الزداد خضوعاً 
ع عن قلبه حب نـزلسلطانه، وسعى صيانة لنفسه يف تشييد مباين سلطنته، و

االستقالل، وعلم أن الذين ال يفترون عن السعي يف فتح املمالك ال ميكن أن 
 (...).يساعدوه يف مقاصده 
ل من ذكرته من سري الشرقيني قدحاً يف حاالم، أم ما فقد ظهر، من ك

سلكوا يف سياستهم سبيل الرشد واهلدى، وما استفادوا من عقوهلم شيئاً، وال 
تدبروا يف عواقب أفعاهلم ونتائج أعماهلم، وال نظروا بنور البصرية يف حاهلم ومآهلم، 

 عمى عن غاية مسريهم يف بل تاهوا جهالً منهم مبنافعهم يف بيداء الغواية، وحادوا
تيه الضاللة، حىت خربوا بأيديهم ديارهم، وأبادوا بسوء تصرفهم بالدهم، ومكنوا 
األجانب مبساعيهم الفاسدة من رقام، وكان الواجب على أحفادهم، الذين 

يت جلبتها إليهم غفالت لاحترقوا بنارهم، وتدنسوا بعارهم، أن يعتربوا باملصائب ا
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ن يسعوا يف مجع وا البليات اليت قادا الغباوة إىل آبائهم، وأأسالفهم، وأن يتق
ا من الشتات والتفرقة، وجيتنبوا األغراض الشخصية، ويعرضوا ورالكلمة، وأن يتحذ

ولكن تراهم . عن دواعي اخلطوات الومهية، وينحوا عن مضال االستبداد واالستئثار
 هني عن العقل وإرشاد أغالطهم معرضلسبات عقوهلم، يقتفون آثارهم ويتبعون

جاحدين للحق وآياته، ارتفعت عنهم األمانة، وفشت بينهم اخليانة، وانقطعت 
كل ينظر إىل نفسه ويسعى ملنفعة . بينهم عرى الوداد، واحنلت عقدة اجلنسية

شخصية، جهالً منه أن سعادته منبثة يف مجيع آحاد األمة، وال ميكنه أن يفوز ا إال 
 فقراء ال ميلكون شيئاً، حائرين -بعد العبودية-فقد صاروا بسعادة الكل، ولذلك 

وكاد أن يقضي عليهم بذل . يف معاشهم، ضالني عن رشدهم يف مبدئهم ومعادهم
 ومع كل هذا، ما فام ،يتهمع مجرأبدى وموت دائمي، يتالشى جنسيتهم، وتتناث

نقطعت هم زمان، وال سدت عليهم األبواب، وال اليك، وال ضاق عارن التدأوا
دوم األسباب، ولكن قد متكن منهم القنوط، وغلب عليهم اليأس وفترت مهمهم 
وضعفت عزائمهم، واستكت آذام عن استماع النصائح، وعميت أبصارهم من 
رؤية احلق، وقست قلوم عن اإلذعان له، فتراهم، امتدادا يف غيهم، يريقون دماء 

 1". قوة إال باهللام، فال حول والهدام، ويتبعون آراء غو
نشرت هذه املقالة قبل ما يقرب من قرن وربع القرن، ترى هل يستطيع الناظر 

؟ اللهم إال إىل األسوأ يلحظ تغرياً مهما يف حال األمة أنفيها من أبناء عصرنا هذا 
إننا حني نرفع أمساء احلكام الذين نعى السيد األفغاين عليهم أخطاءهم نستبدهلا 

 فسوف ال جند أي شيء ميكن أن ،الدول املعاصرة وكذلك البلدانبأمساء احلكام و
يلفت النظر وحيمل على الظن بأن هذا احلديث قد مرت عليه كل تلك العقود من 

 .السنني، بل أنه يكاد يكون وصفاً دقيقاً حلال األمة اليوم
يدهش العقالء وحيري إن استمرار حالة التردي والتفكك والتفسخ يف أمتنا ل

 بلغت األمة احلضيض السحيق الذي تتمرغ فيه اآلن ولكننا ال ندري دلق!! اءاحلكم
ما إذا كانت ستدحرج إىل ما هو دونه أو أسوأ منه، أو ستقف يف تفكهها 

 .وتفسخها عند هذا احلد

                                                 
الـريس  طبع دار ريـاض     : لندن حتقيق وتقدمي الدكتور علي شلش،       ،ةمال اهول سلسلة األع  . مجال الدين  ،األفغاين  1

 .99-91ص ،م1987للكتب والنشر، 
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والذي يهمنا هو . إن االحتمال األول هو األرجح إن مل يتداركها اهللا برمحته
 .عليهاوء أن ندرك بعض األسباب ونسلط الض

 اليت أن حماوالت اإلصالح والتجديد والتغيري -يف نظرنا-إن السبب األهم 
لتجديد سلكتها األمة خالل الفترة املشار إليها قد عاجلت أموراً وفاتتها أمور، وأن ا

 الشامل ليحيطا بأسباب األزمة املختلفة، ويهيئا األمة واإلصالح مل يأخذا مدامها
شغلت معظم حركات اإلصالح مبعاجلة مظاهر األزمة وما فان. للخروج التام منها

 حظها من ذفلم تأخأما جذروها ومنابعها . ة ومباشرةيم عليه من آثار يوتنعكس
البحث والدراسة مث املعاجلة، وذلك ال يعيب تلك احملاوالت وال يقلل من شأن ما 

. ة وانتمائهاقدمته لألمة من خدمات ومكاسب، يف مقدمتها احملافظة على هوية األم
 احلاجة واضحة إىل حماولة إصالحية معرفية منهجية تستطيع رصد زهنا تربومن 
 األزمة ومنابعها إضافة إىل آثارها وانعكاساا وحتاول أن تقدم لألمة أسبابسائر 

منهاجاً سليماً إلعادة البناء قائماً على ذات الدعائم األوىل اليت عليها قام بناء 
بعث إنسانية اإلنسان بوصفه : دورته احلضارية األوىل، أال وهيحضارة اإلسالم يف 

عواً لالشتراك مع كل إنسان يف دإنساناً جمرداً عن كل وصف الحق إلنسانيته م
تأليف جمتمع تترابط عناصره برباط العقد االجتماعي املفتوح لتعاقد الناس كلهم 

لوا السبيل إىل االتفاق بينهم تعاقداً بريئاً من العنصريات والطبقات واإلقليميات ليجع
فيما افترقت فيه األمم الشعور أوالً بأن اإلنسان كفء لإلنسان، مث الشعور ثانياً بأن 
احلقائق كلها املتصلة باملادة واملتصلة مبا وراءها يف متناول اإلنسان يستطيع أن 

افر وال يتوصل إليها مبداركه العديدة املتدرجة، املستند بعضها إىل بعض يف غري تن
فاملدركات الغريزية وراءها املدركات احلسية، مث املدركات . تدابر وال تناشز

 املفضيةاحلسية وراءها املدركات العقلية، مث املدركات العقلية تؤدي إىل املقدمات 
. إىل تلقي املدركات الغيبية اآلتية من طريق الوحي، وإىل التسليم ا، واإلذعان هلا

على الشكل الذي وجهت به إىل اإلنسان يف مطلق إنسانيته هو فتوجيه هذه الدعوة 
داا، وأن ميكن هلا التصرف يف داالكفيل بأن يربز الطاقة اإلنسانية على أمت استع

 .قواها بدون حتديد
من  هو الكفيل بأن يذود عن كل طريق عليهوأساس اإلدراك الذي شيدت 

ر من التعاكس أو التعاضل  اإلدراك ما عسى أن حيصل بينه وبني طريق آخقطر
ها قابليتها ال تتحجر دوا وال تعثر يف متالغاية اليت حتحىت تنبعث كلها طلقاً إىل 
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وهكذا حيدث يف اإلنسان نوع من األمن الداخلي واالستقرار . طريق الوصول إليها
فعقله وعقيدته :  على نسبة واحدة-كلها–الذايت جيعله يطمئن إىل معامل إنسانيته 

 املادي، وعواطفه الغريزية كلها متجانسة متعاونة ال خيشى بعضها بعضاً، وال وحسه
وكل ذلك ال يتأتى من ختطيط بشري أو فكر بشري . يقطع أحدها سبيل اآلخر

نسيب، بل ينبثق من عقيدة موحاة من اهللا العليم احلكيم، السميع البصري، وهكذا 
 .االستخالف وأداء أمانة االبتالء على القيام مبهام القادريوجد اإلنسان الفاعل 

تكوين الدين من جديد، لكنهم مون حباجة الستعادة فاعليتهم إىل لسفليس امل
جة إىل الوعي املعريف واملنهجي الذي ميكنهم من توليد اإلرادة والقدرة ايف ح

والعزمية والفاعلية من الدين، وإىل قدرة على تقومي مسرية حيام العملية والسلوكية 
 .كار قائمة على الدينبأف

فاالنطالقة احلقيقية واالستجابة لدواعي اإلصالح والتجديد ال بد من أن تبدأ 
 لتأتلف فيها ، وبناء األمن الداخلي يف ضمري الفرد املسلم،بتحقيق إنسانية اإلنسان

مدراكه اإلنسانية كلها، ويتجاوز اإلنسان بذلك ويالت احلرية واالضطراب، 
ملعتقدات والعواطف، ويسود السالم بني املعقوالت والعقائد وتنازع األفكار وا

عي بني الروحانيات واملاديات، وتنطلق قوة النظر وااملنقوالت، ويتحقق االنسجام ال
أو داعيته لتسري يف األرض، وتقرأ يف الكون بانطالق تام، فإذا أوشكت أن حتتار 

عي  ود،يسدد ويرشدوتضطرب يف حقيقة املقصد، أو طبيعة الطريق جاء الوحي 
 بني القراءتني – آنذاك –اإلنسان إىل قراءته ليصح ويهتدي، فيجمع اإلنسان ذاته 

ويكون الوحي املعني واملثبت لإلنسان واهلادي األمني . حي وقراءة الكونوقراءة ال
له يف قراءته يف الكون، وهكذا يستعيد اإلنسان قدرته وفاعليته وحيقق انطالقه، وجيد 

 .نفسه قادراً على اإلجناز احلضاري دون أن يستبد به الشعور مبطلقه الذايتاإلنسان 
إن حماوالت التجديد اليت حدثت خالل الفترة املشار إليها انطلقت معظمها من 
مسلمات كان عليها أن تراجعها بدقة، فقد ظنت بعض حركات التجديد 

شرعة واملعرفة كامل واإلصالح أن تراثنا على مستوى الفكر واملنهج والعقيدة وال
، تراثهاوأا ال حتتاج إىل مراجعة شيء منه، ويكفيها أن تضع أيدي األمة على 

 باعتبار أن األمة كانت خبري يف دما تريبهها إىل كنوزه وجواهره فتجد فيه كل نوت
 .فترات إنتاج ذلك التراث وتداوله، ومل تكن حالتها بالشكل الذي هي عليه اآلن
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يت حتتاجها من لات املادية اينمها هو أن تنقل الصناعات والتقلزوإذن فكل ما ي
الغرب، وتتشبث بتراثها كما هو لتحقق النقلة احلضارية املطلوبة، وبعض تلك 
احلركات ظنت أن املطلوب هو القيام ببعض املراجعات التراثية، وجتديد بعض 

 . املطلوبأنواع التراث، وإعادة إنتاجه، وتعليمه وإجياد الوعي به ليتحقق
القيام وبعضها قد اعترب مهمة التجديد واإلصالح ميسرة إذا ما متّ التمكن من 

املعاصر أو  أو تأويل كثري من أطروحات التراث حبيث يقارب ا الفكر بتفسري
 .ن عجلة التغيري ستدورإيقارنه فإذا مت هذا ف

هذه األمة ال يصلح آخر : ومع أن اجلميع يرددون مقولة اإلمام مالك الشهرية
 به أوهلا غري أن الرجوع إىل ومع ظهور هذا الذي صلح. إال مبا صلح ا أوهلا

ة القراءة وإعادة بناء املدارك اإلنسانية بقراءة الوحي والكون مل يأخذ حظه يجمنه
الالئق به من حركات اإلصالح والتجديد، والذي تنبهوا إىل وجوب انطالق 

مثل : قرآن الكرمي واجهتهم مجلة من املشكالتحركات التجديد من إعادة قراءة ال
يل، وعالقته بالعلوم اليت صيغت نـزعالقة القرآن ايد ببيئة اخلطاب األول والت

حول النص، وعرفت بعلوم القرآن مثل علم الناسخ واملنسوخ، واحملكم واملتشابه 
فان هناك فهماً وفكراً تارخييا ومركبا ثقافيا قد : ول والتفسري وغريهانـزوأسباب ال

اسقط نفسه على نصوص القرآن الكرمي، وكون فهماً له يستمد حجيته من 
 عديدة، مكنته من ربط الكتاب الكرمي بذلك الفهم التارخيي، وجعلت أي مقومات

 و فردي أو ال حيتج بههم تأويلي أ فبأنهفهم مغاير لذلك الفهم موضع شبهة واام 
 بأن عليها منذ البدء أن تصل كأن تدروبذلك مل يعد مبقدور حركات التجديد 

ل إال عليها ويف عصرها نـزإىل معرفة منهج لقراءة القرآن ايد كما لو أنه مل ي
حبيث تتمكن من التعامل مع املتغريات النوعية واجلذرية يف الفكر واملنهج واملعرفة 

األسئلة إذ أن هذه . الً ينطلق من القرآن ذاته، وإىل مرجعيته يعودواحلياة تعام
 اليت تطرحها احلضارة العاملية الراهنة ال ميكن اإلجابة عن جلها باجتهاد والتحديات

بشري ال مستند له إال القياس على أقوال املاضني، والتخريج على مذاهبهم، بل ال 
 الكفيل بتقدمي ذلك -وحده-يد، فهو بد لإلجابة عليها من الرجوع إىل القرآن ا
 .النوع من األجوبة واحللول الشافية املعجزة

وليس املطلوب قراءة جديدة للقرآن الكرمي تعتمد على املقاربة أو املقارنة أو 
التأويل، بل ال بد من تالوة تستنطق القرآن ذاته إجابته الشافية وحلول لتحديات 
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ل تبياناً لكل شيء إىل يوم القيامة، نـزكتاب املوأسئلة كل عصر وجيل باعتباره ال
 أهم مسوغات ختم وإطالقهماله ومتامه بديل والتغيري وكتوحفظه وعصمته من ال
 .النبوة، وتوقف النبوات

 يعترب جتديداً للدين أن جندد تراث أسالفنا الذي ميثل خالصة فهمهم إنه ال
بل يستمد . رب ومتابعته يف خطواتهوفكرهم يف الدين، كما ال يعترب حتديثاً تقليد الغ

وبني كتاب اهللا  لم ووصل ما نقطع بينهسحقيقته من إعادة تشكيل العقل امليد دالتج
باعتباره املصدر املنشئ الوحيد مع الكون للفكر واملعرفة والعقيدة والشريعة 

 مع سائر -صلى اهللا عليه وسلم-وكذلك بينه وبني سنة رسول اهللا . واملنهاج
 باعتبار السنة والسرية هي املصدر الوحيد املبني ،يل والنبوةنـزعصر التات يطمع

 . للكتاب الكرمي-على سبيل اإللزام-واملفسر 
ومن هنا كانت إسالمية املعرفة قاعدة من أهم قواعد جتديد الدين، وإعادة بناء 

 .األمة القطب، وإنتاج املشروع احلضاري اإلسالمي املعاصر
ديد، أو البعد الذي مل ج متثل البعد الغائب عن مشاريع التفةرعإنّ إسالمية امل
فإذا كرس املعهد نفسه . ع التجديد واإلصالح ما يستحقهيينل من عناية مشار

ضروري، فليس يف ل هذا البعد ا هذه الثغرة، والعمل على استحضارللوقوف على
ثغرة  ة، بل هو مرابطة علىذلك افتئات على أي أحد فرداً أو مجاعة أو حرك

 .يتوقف على محايتها واملرابطة عليها، سالمة سائر الثغور األخرى
تيارات اإلسالمية املوازية قد لوإذا كانت احلركات واملؤسسات األخرى وا

 فيفترض فيها أن حتمد اهللا تعاىل أن -وهي كثرية-شغلتها مهومها اليومية وحتدياا 
 وتعزز وتبارك وتسدد وترشد ذه الفريضة من يقف عليها، فعليها أن تعنيقيض هل

 .لتستفيد باجلهد املبذول والنتائج املرتقبة ولو بعد حني
لقد فشل مشروع احلداثة أو التحديث يف إطار التبعية للغرب، وكاد يسلم 

 عليها الدوائر الغربية يف أطلقتفسه لفصائل الصحوة اإلسالمية كما نالراية ب
عظم األحناء مشغولة باالمتداد ولكن الصحوة ظلت يف م. مستهل الثمانينات
ويف بعض األماكن اعتمدت على تراث اإلصالحيني التجديدي . واالنتشار األفقي

حىت استهلكته مث تلفتت مينة ويسرة فإذا بعوائق التراث ال تقل خطورة عن عقبات 
سرية الفتور يف معظم األماكن، بل لقد عاصرة، وها هي الصحوة قد بدأت مامل

جع يف أماكن أخرى، وذلك على خالف سنة اهللا يف رساالت بدأت مرحلة ترا
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ويف ظل هذا . افها حىت تبلغ أهدالرسل اليت ال تتراجع بعد فترة اندفاعها األوىل
التراجع بدأت عمليات تلميع ونفض غبار عن مشاريع احلداثة خاصة الالدينية منها، 

للينينية وأمثاهلم، فصار وفجأة وجد الغرب نفسه حليفاً من جديد أليتام املاركسية وا
، وبدأت املد اإلسالميينفخ فيهم، ومينحهم قبل احلياة ليواجه م الصحوة أو 

روع احلداثة وأسباب فشله متهيداً لقذف األمة به من ش حول مالدراسات تتواىل
 .ةوواقعيجديد ولو على سبيل إشغاهلا، وتدمري ما قد يكون بقي هلا من فاعلية 

غلوبة على أمرها بأن مشروع التغريب التحديثي مة املقنعوا األم حياولون أن يإ
 :قد فشل ألسباب ينبغي العمل على استئصاهلا أمها سببان

فهذه العقلية بتكوينها وبنيتها، : طبيعة العقلية املسلمة نفسها: ولالسبب األ
... هي املسؤول األول عن فشل املشروع احلضاري التغرييب يف العامل اإلسالمي

لعقلية اإلسالمية، مبكوناا التراثية، مل تفهمه، أو أا فهمته فهما خاطئاً فرفضته اف
 مل تتفاعل معه تفاعل اإلنسان أوومل حتسن استقباله، ومل تتقن تلقيه عن أهله، 

 يف ذاته حإال فهو من حيث طبيعته مشروع ناجغريب، أو غري ذلك من املعاذير، ولا
ي زمان ومكان حتمية علمية ألنه مشروع علمي ال مرية يف ذلك، وجناحه يف أ

 !.ها من بلدان العاملاوعاملي، يؤكد ذلك جناحه يف اليابان، وكوريا، واهلند، وسو
أما جرمية فشله أو إفشاله فهي مسؤولية العقل املسلم والثقافة اإلسالمية 

فسي، وتراثه فالتكوين العقلي لإلنسان املسلم، وبنيته العقلية، وتركيبه الن! التارخيية
إفشال  اإلسالمي، وتارخيية فكره، ولغويته، كل أولئك قد اشتركوا معاً يف جرمية

املشروع احلضاري التغرييب، ولذلك ينبغي أن يوضع العقل املسلم على طاولة 
التشريح الغريب لكشف علله واستئصال بعض أجزائه، وليبدأ بإعادة تشكيله من 

ه من ثقافة ومعرفة ومصادر ونظم وتراث وهذا يقتضي قراءة ما يصل ب. جديد
تحضري ليت ميكن من خالهلا طرح الفكر الغريب والوتاريخ ولغة، وانتقاء املداخل ا

لقبوله، وذلك بإسقاط األجزاء اليت حالت دون قبول املشروع التغرييب، وأحبطت 
اين، فاعليته وتأثريه فلم يؤت يف املشرق اإلسالمي ما آتاه من مثار يف الغرب النصر

فلعل هذه احملاولة تنجح هذه املرة، ويستأنف املشروع التغرييب دورة تغريبية ناجحة 
سني والباحثني الغربيني، ومن راغ كثري من الدولذلك تفر... يف العامل اإلسالمي

يدور يف إطارهم الثقايف من املسلمني، إىل البحث يف املداخل اليت ميكن من خالهلا 
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خاصة يف جمال -المي واالستشهاد من الفكر اإلسالمي نفسه التسلل إىل الفكر اإلس
 . على سالمة الفكر الغريب وصحته-والتاريخ والعلوم اإلنسانية عامةاألدب 

وهؤالء يظنون أن املستشرقني مل ينجحوا النجاح املطلوب فيما حياولون هم 
وىل مل النجاح فيه، فهم يعتربون أن املستشرقني وقيادات احلمالت التغريبية األ

حيسنوا قراءة التراث اإلسالمي، وأن آليام ووسائلهم مل تكن من التقدم حبيث 
 امتألتنهم من التحليل التكويين للعقل املسلم، وال التحليل البنيوي له، ولذلك متكّ

عاصره، وتكوين العقل العريب، وبينة العقل العريب، املاألسواق بكتابات عن التراث و
يب، وتكوين الفكر اإلسالمي، وتارخيية الفكر اإلسالمي، وحنو واغتيال العقل العر

إىل -ويف اعتقادنا إنّ املستشرقني جنحوا . ذلك من كتابات و أحباث يف هذا اال
 ثقايف يف اجلامعات واملعاهد واملدارس أنتج  يف إجياد مناهج تفكري ومناخ-حد بعيد

 .داخل العامل اإلسالميمثل هذا االجتاه ورواده الذي يتابعون الرحلة من 
وقد يعترب مكمالً لألول هو عدم التفات املستشرقني إىل أمهية : السبب الثاين

توظيف املصطلحات اإلسالمية والتراثية التوظيف املناسب، وإجياد املداخل املطلوبة 
سلم فإذا قدمت االشتراكية مثالً إىل اإلنسان امل. لنقل مفاهيم التغريبية إىل املسلمني

 وأمثاهلما، تردد العقل املسلم، حبكم تكوينه وبتأثري ز أا نظريات ماركس وأجنلعلى
بنيته ومرياثه الثقايف، يف قبوهلا، ولكن يوم تقدم له النظرية نفسها بكل توابعها 
وبسائر ما فيها على أا مل خترج على فكر أيب ذر الغفاري وعلي بن أيب طالب 

 ون، أو ميكن أن تندرج حتت فقه اإلمام فالنرضي اهللا عنهما، وطروحات ابن خلد
 .، فسوف يسارع املسلم إىل قبوهلا وتبينهاأو فالن

 على أا ، العاملية مثالًةاالشتراكيويوم تطرح له فكرة االنضمام إىل احلركة 
نضال وجهاد ملصلحة الفقراء البائسني واحملرومني ضد املستغلني واملستعمرين 

لتارخيية بدأت يف كدنا له أن جذور هذه الدعوة اا أة إذص خا،فسوف يقبلها
 رفعت الشعارات نفسها، وبذلك تعاد قراءة أن هناك حركات وأفكارااإلسالم، و

حركات الرفض واخلروج كحركة القرامطة والزنج من جديد، لتعطى بعداً مقصوداً 
ا يف التاريخ اإلسالمي، ولتلقى جماالً للقبول، وكذلك عرض الدميقراطية على أ

 .الشورى واجلمهورية على أا اخلالفة
 عن نسقها الثقايف اإلسالمي وميارس عليها عياضوعندما تدخل األمة يف هذا ال

 التضليل الثقايف، ويقدم الفكر الغريب، بكل جذوره اإلغريقية الشركية والصليبية،
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الية، على ومدارسه الداروينية والفرودية واملاركسية والسارترية واالشتراكية والليرب
أنه فكر الغزايل وابن رشد وابن سينا وابن خلدون، فسوف جتد مثل هذه 

 .الطروحات القبول عند العقل املسلم
لذلك، جند اليوم فريقاً من هؤالء قد أنصرف إىل الدراسات املتعمقة 
واملتخصصة يف التاريخ والتراث اإلسالميني، وبدأت عمليات ربط كثري من 

زمان بقضايا وز عمر بعضها قرناً واحداً من الليت قد ال جياالطروحات الفكرية ا
يسار إسالمي، : إسالمية، وبدأت تغزو الساحة اإلسالمية مصطلحات ملفقة مثل

وميني إسالمي، وبدأ فرز الصحابة والتابعني إىل ليرباليني، ودميقراطيني، 
 .وهكذا... واشتراكيني

ألطروحات واألفكار الغربية وبدأت عملية إسقاط مفاهيم تراثية على بعض ا
احلديثة للحصول هلا على املشروعية اليت حيملها املصطلح، فتقدم مثل هذه اآلراء 

 .وقد يلبس التبذل ثياب الفن! ويعترب اخلروج والرفض جتديداً! على أا اجتهاد 
وقضية املفهومات واألفكار تعترب القضية ذات اخلطورة األهم وتستحق البحث 

 .وحدها
 إلسالمي؟اا فعل املشروع فماذ

إن املشروع اإلسالمي مل يعط البعد الفكري من االهتمام ما يستحقه، وذلك 
 واستمرار األمراض الفكرية الفتاكة مثل حتكم ،من أسباب عجزه عن بلوغ اهلدف

 ةإساءم أو عقلية التقليد اجلماعي والغفلة عن السنن، والتغافل عن عاملية اإلسال
سالمي اليت فرضت عليهم مل تدع هلم جماالً واجهة مع اخلارج اإلها، كما أن املفهم

إلعطاء القضية الفكرية املساحة املطلوبة من االهتمام، وبعد أن تركت تلك 
املواجهة رصيداً هاماً من الفقه امليداين، وكشفت عن خطورة القضية الفكرية 

ع التغرييب، تظهر  فشل أطروحات املشروأسبابوأمهيتها، من خالل النظر أيضاً يف 
 تستوجب اليتة فروض، والضروريات احلضاريضرورة اإلسالمية امللحة إىل هذه الال

اولة السترداك املشروع  حميفإصالح مناهج الفكر و إسالمية املعرفة : طرح قضية
 األسبابإن املشروع الفكري الثقايف حياول معاجلة  .هاإلسالمي املطروح واستكمال

 األبعادىل إصابة املشروعات السابقة و إفقادها قدرا على بلوغ إ أدت اليتالذاتية 
 والنظرة األساسية املنطلقات اإلسالمية االعتبار  بعنييأخذنه إاملطلوبة، حيث 

ايا بقدر ما هي ضو هذه الق ...وضبط النسب طية،الشمولية وحتقيق التوازن والوس
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عم إن هذا نـز ألننا ضخمة ةيمسؤولميزة للمشروع الفكري الثقايف املطروح، فإا 
 حماولتها لردم فجوة يفتقدمها وع الوسط يتوقف علية مصري ضة أمتنا واملشر
ة ال تقف عند إنقاذ األمة اإلسالمية ديخلف، واستئنافها دورة حضارية جدالت

 إنقاذ إلسالمية، بل تتجاوز ذلك إىلنفسها، وإعادة بنائها واستئناف حياا ا
ة املهددة بالفناء، واختاذ األمة موقع الشهود احلضاري الذي هو اإلنسانية املعذب

جوهر رسالتها، وهذا ال يعين حبال من األحوال االستغناء أو العدول أو القفز فوق 
 البد من تقوميها لإلفادة من  الفكرية واإلصالحية السابقة، بلرصيد املشروعات

رب امليدانية للمشروعات اإلسالمية اجلوانب اإلجيابية فيها، واإلفادة أيضاً من التجا
 .النهضوية املتنوعة

 ؟ أن تقدمه للصحوة ولألمة والعامل"إسالمية املعرفة"ما الذي تستطيع 
 "إسالمية املعرفة"إن . إن هذا التساؤل مشروع، وهو مهم يستحق اإلجابة

ب  باعتباره الكتا"القرآن الكرمي ايد"حتاول أن تقدم للصحوة ولألمة وللعامل 
 :-وحدها-الوحيد الذي ميلك إنقاذ البشرية اليوم كلها، ال أمتنا 

توى سم البديل على "جي واملعريفهفالقرآن العظيم وحده ميلك التصور املن"
ع قاذا املأزق املنهجي املعريف، فالوكوين، غري أن محلة القرآن مل يعانوا بعد ه

ي يف الوسط من العامل ما االقتصادي واالجتماعي والفكري أو جممل الواقع احلضار
تسيطر بني احمليطني األطلسي غرباً واهلادي شرقاً ال زال يعيش يف تراثه الفكري، و

بلة، وختلفه الفكري واملعريف حيوالن بينه وبني القلق اقعليه عقلية الثنائيات املت
 ،"املنهجية أو املعرفية"النفسي أو الفكري أن خيامرانه أو جيعالنه حيس باحلاجة إىل 

والوسائط الكثرية من تراثه يف التفسري وعلوم القرآن وسواها تشكل مراجع ميسرة 
 .ال تسمح له باإلحساس باحلاجة إىل املنهجية املعرفية يف فهم القرآن أو التعامل معه

ن طبيعة الفكر الغريب إوأما أولئك املتعاملون مع الفكر والثقافة املعاصرة ف
 اليت تفرز أزماا وتضع بدائلها فال -وحدها-بأا والثقافة الغربية قد علمتهم 

 .تسمح باالسترياد من خارج النسق الفكري والثقايف الغربيني
وهنا ميكن أن نشري إىل سبب آخر من أسباب فشل بعض الداعني إىل احلداثة 

التجديد  ولو يف إطار ،"املنظور احلضاري"واملعاصرة، انطالقاً من اجتاهات تيار 
ن إ تتطور أو تتغري نوعياً، ولذلك فة واقعنا اإلسالمي مليننفسه، وهو أن باإلسالمي 

 وليست ،مظاهر احلداثة يف عاملنا اإلسالمي بقيت أشكاالً مستوردة كاألفكار متاماً
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فاخلطاب الفكري : نابعة من ذات التجربة التارخيية واحلضارية هلذه البلدان
ة املعاصرة وان انطلق من التراث أو واإلسالمي واالجتماعي السائد ال تعوزه صف

ه، ينبه أن الذهن الصائغ ناستدعاه، فهو معاصر يف إطاره وشكله تراثي يف مضمو
هلذا اخلطاب الزال يعيش حالة التراث ومتلبساً ا، ومنفصالً عن املستوى الفكري 

وأن صاغة . واملعريف واملنهجي لعصره الذي ينتمي إليه يف جسمه وأشيائه فحسب
عة احلضارة العاملية الراهنة، فإم  يعانوا ما عاناه اآلخرون يف صنا اخلطاب ملهذا

يظنون أن باإلمكان الفصل بني الفكرة واآللة ألم مل يرافقوا والدات احلضارة 
التوليد من اآللة البخارية إىل الثورة الصناعية : اعهاالعسرية خالل فترات معاناة صن

الية، وكيف كانت عقوهلم وأفكارهم تعاد صياغتها يف  إىل االتصالتكنولوجيةإىل 
 حبيث يسري التدرج العقلي جنباً إىل جنب مع التطور ،كل مرحلة صياغة متجددة

احلضاري، فإذا بلغ السقف املعريف للحضارة املعاصرة حالة املنهجية واملعرفية فإن 
يدركوا معىن أصحاب املعاناة يف صناعة هذه احلضارة يستطيعون بسهولة ويسر أن 

املنهجية واملعرفية وضرورما، ومدى إمكان تأثريمها يف عمليات التجديد الفكري 
 .واملعريف
ع أن ننظر يف تاريخ العلوم املعاصرة طبيعية يط صدق هذه الدعوى نستنتبيولن

أو إنسانية أو اجتماعية، وفلسفتها، خاصة فلسفة العلوم الطبيعية، لنتبني كيف 
دة التشكيل العقلي واملعريف تسري مع التشكيل احلضاري، وكيف كانت عمليات إعا

دخلته احلضارة املعاصرة،  بينهما حىت املأزق األخري الذي كان التأثري املتبادل جيري
وسقفها الفكري واملعريف، عاصرة ملحىت ليكاد املراقب أن يشعر أما، أي احلضارة ا

 .أزق معاًدخال امل
غاثة اليت تعلن فشل فكر احلداثة وما أدى إليه من ولذلك تتعاىل أصوات االست

نضمامه إىل فكر تفكيك، وعجز فكر ما بعد احلداثة عن إحداث التركيب، بل ا
ن فكر إ ف،ة قد فك الدين والكون والطبيعة كان فكر احلداثاذالتفكيك كذلك، فإ

ا يبدو إلنسان ذاته، وال تزال عملية التفكيك مستمرة، وهناما بعد احلداثة قد فك 
ل منهجي كوين ليساعد يواضحاً عمق األزمة وعمق اإلحساس ا، والبحث عن بد

 ندرك أن األزمة "إسالمية املعرفة"وحنن يف مدرسة . اإلنسان على تركيب ما فك
أتيه الباطل من  اهللا اخلالد املطلق الذي ال يبا كتإالعاملية، وندرك أنه ال خمرج منها 

 الذي حيمل يف ثنايا سوره وآياته املنهجية -وحده-  فهو،بني يديه وال من خلفه
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ننا يف لك. ةرصة الفلسفية حلضارة اإلنسان املعاالكونية القادرة على إعادة الصياغ
 الكرمي بني أيدي األمة اليت مل تواكب العامل وهو يصنع نالوقت ذاته ندرك أن القرآ
 .احلضارة املعاصرة لألسف

املأزق احلضاري إال مبقدار ما ينعكس عليها من ولذلك فإا ال تعاين من أزمة 
 املعريف واحلضاري تعاين من أزمة التخلف املزدوج الفكري معاناة اآلخرين، لكنها

مستوى عصرها، كما ال  ع أن تدرك عظمة القرآن ايد علىيطكذلك، فال تست
إىل ع القيام حبسن تقدميه يط اإلمكانات الكامنة فيه، وال تستتستطيع أن تكتشف

 .عامل اليوم ويف مستوى سقفه املعريف واحلضاري
 ويبحثون هلا عن حل ال يستطيعون أن -من الغربيني-والذين يدركون األزمة 

 فإميكتشفوا ما يف القرآن من منهجية كونية، وحني يقاربون القرآن الكرمي 
ا أي  ومنعو،يقاربونه باعتباره كتابا دينيا، وهم قد فككوا الدين منذ وقت طويل

 يبحثون عن املنهجية املعرفية فإم لذلك ،وبني العلم واملعرفة واملنهج اتصال بينه
الكونية البديلة سالكني كل السبل الفلسفية املعروفة لديهم منقبني يف تراث اإلنسانية 

غرمي   ال يقاربونه إال كما يقاربون أي خصم أو عدو أوفإم، اإلسالم إال -كلها-
 .قدمي

 نطوت عليه أراضينا من كنوز طبيعية، فإن املعادن اليتايكاد يشبه ما إن األمر 
 وبقيت كامنة حىت ، لتخلفنا،مل نكتشفها بأنفسناطوت أراضينا عليها رماهلا 

ا مقدراتناكتشفها اآلخرون بعد أن تقدموا وأدركوا ضرورا حلضارم، وال تزال 
نتحول مبا اكتشف يف أراضينا إىل  أزمتنا احلضارية، أو نتجاوزنستطع أن بأيديهم مل 

ومنهجية . شريك حضاري مع الغري، بل لقد زادت تبعيتنا، وتراكم تراجعنا وختلفنا
 الكونية كامنة فيه ال يسمح سقفنا املعريف واحلضاري لنا باكتشافها، ةالقرآن املعرفي

ون من التفسري روما نكتشفه منها سرعان ما يصادره تراث هائل متراكم عرب الق
ءه مل جيده وعلوم القرآن التراثية ليعيد إنتاجه تراثاً حيسبه الظمآن ماء حىت إذا جا

واآلخرون حيول بينهم وبني . وجد دافعية حضاريةاً حبيث يقشيئاً فاعالً أو متأل
 واحلاضر، وخمزون يالقرآن ايد إرث تارخيي متنوع مشتمل على إسرائيليات املاض

لكل ما ميت إىل اإلسالم بصلة، كما أن فترات االستعمار الذاكرة التارخيية املعادي 
واالستكبار والتعايل باملركزية األوربية أو الغربية أو البيضاء تركت كما هائالً من 
املشكالت جددت كل عوامل التدابر والتعادي والصراع بينهم وبني أهل القرآن، 
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ا هو الغرب ممثالً ه، بل يفان الشآن احلجب بني الغرب املأزوم والقرلتضع مزيداً م
اجلديد إسرائيل، وأجهزة ووسائل النظام الدويل :  يف قلب الوطن العريببقاعدته

 -رآن ليس ببعيد عن هذه النظرةوالق- يف كل مكان نيمتنظر إىل اإلسالم واملسل
عاصرة، وصار القرآن يقرن باإلرهاب م املهددون للحضارة اإلنسانية املبأ
كل مكان، وتطأ الدبابات  حقون محلته يفيف الوقت الذي يسلتطرف والتهديد وا

 على استئصاهلم، بل إن تطبيع العالقات يف إطار -كله-رقام، وحيرض العامل 
 عن بعاد آيات معينة من القرآن الكرميالشرق أوسطية ال ميكن أن يتم إال بعد است

ورصدها، لتفريغ ما التداول، يتقن الذين ألفوا حتريف الكلم عن مواضعه اختيارها 
 إىل قراءته عضني أعضاء مفرقة وأجزاء نيمرآن من قدرة وفاعلية ودفع املسليف الق

حبيث ال تكتشف منهجيته، وال سنن نظمه وال قواعد أسلوبه، ليبقى املسلمون يف 
 .ختلفهم ويبقى القرآن ايد كتاباً ألموام ال ألحيائهم وآلخرم ال لدنياهم

حجم اجلرمية اليت ميارسوا حبق البشرية وهم ميارسون  هؤالء أدركولو 
اكتشافه، ومعاجلة  ، وتأخري البشرية عن حرماا وحجبها عن القرآن الكرميعمليات

فذلك خري هلم وأجدى على البشرية، ألنه قد يقلل  -أمراضها به لقتلوا أنفسهم 
 .شيئاً من احلواجز بني القرآن ايد والبشرية املعذبة

دوجة يف غاية الثقل والتعقيد، ز حتاول أن تقوم مبهمة م"سالمية املعرفةإ"إن 
 للقرآن الكرمي، و إجياد الوعي نيم على القضاء على حالة هجر املسلفهي تعمل

 لتتعلم كيف تقرؤه على مستوى ،لدى األمة املسلمة خبصائصه املنهجية واملعرفية
فظ على نفسها وكياا من عصرها، وكيف جتمع بني قراءته وقراءة الكون لتحا

يل وبناء ص وهي حتاول أن تعيد تف،ية الغربية اليت متارسها املركز،عمليات التذويب
 تدرك أن من "إسالمية املعرفة"رؤيتها وقبضتها، ألن  العامل من جديد على مستوى

غري املمكن احملافظة على أمة القرآن مبنطق ماضوي سكوين أمام حماوالت استحواذ 
 الذي يرى يف النسق املعريف اإلسالمي أو بقاياه نقيضاً ،الدويل الغريب املهيمناملركز 

 القائم على تركيز فائض القيمة لدى الطبقات ،لنسق التطور احلضاري الوضعي
. دهم وتسخريها لصاحل املركزراعمل اآلخرين ومو املهيمنة، واهليمنة على قوة

 حماولة فأية ؛لو استطاعتذويبه و فهو حياول بكل قواه حماصرة اإلسالمولذلك 
 أن بلى احلضارة اإلنسانية املعاصرة جي عدوناً ع-يف نظره-متثل و لتطبيق الشريعة

 .رية والثورات املسلحةكسنقالبات العمتنع بكل الوسائل مبا فيها اال
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 تعزيزاً لإلرهاب سالمي بأي وجه من الوجوه تعتربإلوكل مؤازرة للعمل ا
منفذ ي ألك ال بد من جتفيف منابع العمل اإلسالمي، وسد ولذ!! ومؤازرة للتطرف

 !م بأي معىن وبأي وجه أن يتنفس منهالسمن املنافذ اليت ميكن لإل
ويف ظل هذه اهلجمة الظاملة مل يعد أولئك قادرين على التفريق بني متطرف 

االسم والشكل  مستوى فاملعركة تدور حىت على. ومعتدل، مستقيم أو منحرف
فكل ما ميت إىل اإلسالم بصلة جيب أن يباد ويدمر، فهو يضرب من  ،والصورة

وصف بنفسه  يسميه باملتطرف فإذا انتصر له، أو أحتج على ما جرى له من
 ألن اهلدف البعيد ، صار ذلك املعتدل متطرفاً كذلك يستحق أن يبطش به،باملعتدل

 . أية آثارعلى ظهرها من املسلمني ديار، وأن ال تبقى لإلسالمال يبقى أن 
شرنا أحقيق ما  إذ ختوض معركتها يف الداخل اإلسالمي لت"إسالمية املعرفة"و

تعمل على صياغة خطاب اإلسالم العاملي،   أن-يف الوقت ذاته-إليه، حتاول 
وحتاول أن تساعد العامل املأزوم على اكتشاف عالجه ودوائه وشفائه بالقرآن الكرمي 

جناز العلمي احلضاري ى فك االرتباط بني اإلومنهجيته املعرفية، وأن تعمل عل
اته الفلسفية الوضعية، لتتمكن البشرية من إعادة االتصال بني العلوم يفالبشري وخل
فية عرليت بلغتها البشرية يف منهجية ميف العلوم واملعارف اظم، وتوواملعرفة والقي

عنها البعد  يةإسالمية تؤدي إىل أسلمة اإلحاالت الفلسفية للنظريات العلمية ناف
ة اإلهلية يف ي على الغائالوضعي، معيدة صياغتها يف إطار بعدها الكوين الذي يشتمل

 .الكون واحلياة واحلركة
املستوى اإلسالمي   ال على"إسالمية املعرفة"ا تبدو واضحة أمهية وضرورة نه

 وهذا يوضح مل قامت هذه القضية املنهجية. هالعاملي كل املستوى  بل على-وحده-
 :املعرفية على دعائمها الستة وهي

 .بناء النظام املعريف اإلسالمي املعاصر .1
 .إعادة تشكيل وبناء املنهجية املعرفية القرآنية .2
بناء مناهج التعامل مع القرآن الكرمي بوصفه مصدراً للفكر واملعرفة  .3

 .واحلضارة
املعرفة بناء مناهج التعامل مع السنة النبوية املطهرة بوصفها مصدراً للفكر و .4

 .واحلضارة
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بناء مناهج التعامل مع التراث اإلسالمي لتجاوز فترات التقليد واالنقطاع  .5
 .فيه

 املعاصر للتواصل مع الفكر ين مناهج التعامل مع التراث اإلنسابناء .6
 .واحلضارة اإلنسانتني

إن أمهية هذه القضية، بل ضرورا جتعل األساتذة والعلماء واملفكرين وطالب 
 ويف مواجهة الدور اخلطري الذي ،العليا خاصة أمام واجبام الرساليةالدراسات 

عليهم أن يضطلعوا به، وجتعل من البحث العلمي واملعريف رسالة، وجتعل من 
 ،مراكز البحث العلمي قواعد ومنطلقات ضة حقيقية قرآنيةواجلامعات واملعاهد 

لنور وتضع البشرية من جديد تستطيع أن خترج عامل اليوم بالقرآن من الظلمات إىل ا
 .على صراط العزيز احلميد

﴿ ِمن لٌ ِللْكَاِفِرينيوِض وا ِفي الْأَرماِت واوما ِفي السم ذَاٍب اللَِّه الَِّذي لَهع
 ويبغونها الَِّذين يستِحبونَ الْحياةَ الدنيا علَى الْآِخرِة ويصدونَ عن سِبيِل اللَِّهشِديٍد 

 ).3-2:إبراهيم( ﴾ِعوجاً أُولَِئك ِفي ضالٍل بِعيٍد
 

 



 
 
 

 
 دور اإلصالح العقدي يف النهضة اإلسالمية

 
 *عبد ايد النجار

 
 متهيد

" الفكرة"إن العقيدة اإلسالمية يف حتديدها حلقيقة الوجود واإلنسان والكون هي 
 -إذ كل حضارة هي مثرة فكرة حتدد هذه احلقيقة-اليت صنعت احلضارة اإلسالمية، 

استئنافا، وتعديال، :  هذه احلضارةىلإوستبقى على مر الدهر هي اليت حترك األمة 
ولكن هذه العقيدة يتوقف عملها يف الدفع . وترشيدا، كما حركتها لصناعتها ابتداء
فإن كان حتملها جيري على حال صفاا . احلضاري على كيفية حتمل املسلمني هلا

وصحتها كما جاءت عليه يف حقيقتها من جهة، وكان جيري من جهة أخرى على 
 الدفع إىللنفوس حبيث تأخذ مبجامعها، وحتشد قواها، أفضى ذلك عمق من ا

احلضاري، وإن كان ذلك التحمل جيري على حال تكون فيه صورة العقيدة على 
احنراف وتشويش أو جتزئة واختصار، وكان من جهة أخرى جيري على حال ال 

تنفذ لتأخذ تتجاوز فيه العقيدة جمرد أفكار وخواطر ومعلومات تقع يف األذهان، وال 
ثر يذكر يف الفعل  دافعيتها للنفوس، فال يكون هلا أمبجامع القلوب، فإا حينئذ تتعطل

احلضاري، ويكون إذن التراجع واالحنسار يف التحضر، ويكون العجز عن النهوض 
وقد كان اخللل الذي أصاب األمة اإلسالمية يف حتملها لعقيدا . الستئنافه من جديد
حنسارها احلضاري سواء ما آل إليه األمر من احنراف يف التصور عامال حامسا يف ا

. العقدي، أو من سطحية يف التحمل اإلمياين تراخي ا الدفع اإلرادي للعمل احلضاري
وهذا اخللل مبظهريه هو نفسه الذي يعوق األمة اليوم عن االنطالق من جديد للنهوض 

 إذن إصالح اخللل عامال أساسيا احلضاري عامال أساسيا من عوامل اإلعاقة، فيكون
من عوامل النهضة، حبيث ال ميكن أن حيدث يف حياة األمة اإلسالمية انتعاش معترب، 
فتنمو هذه احلياة يف وجوهها املختلفة وتستأنف شهود التحضر إال بإصالح عقدي 

 مارات العربية املتحدةأستاذ بقسم الدراسات اإلسالمية جبامعة اإل. 1981 دكتوراه يف أصول الدين من جامعة األزهر،  *                                                 
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العمل الصاحل إىل لتقع يف النفوس من جديد موقع الدفع ايرشد حتمل األمة لعقيد 
 .عمر يف األرض، املنمي للحياةامل

ل العقيدة اإلسالمية يكون على درجات متعددة، أوهلا الفهم، وذلك بتصور وحتم
وثانيها التصديق حبقيقتها، سواء يف . هذه العقيدة على حقيقتها كما ورد ا الوحي

. ح اخلري والصالإىل مصدرها، أو يف قيمتها الذاتية مطابقة للواقع، وتأدية إىلنسبتها 
 إليه من يوثالثها صريورا مرجعا موجها للفكر يف كل ما يتجه إليه البحث، وما ينته

ويف كل . ورابعها صريورا دافعة لإلرادة كي تنطلق يف سبيل الفعل واإلجناز. النتائج
درجة من هذه الدرجات يف حتمل األمة اإلسالمية اليوم يوجد خلل يستوجب 

 صالحه ورشده مجلة، ولتكتمل بذلك قاد تفصيلتاإلصالح، ليتم من إصالح االع
العناصر اليت جتعل من الوضع العقدي للمسلمني عامل ضة حضارية حينما يصبح 
 .باإلصالح وضعا صحيحا، كما كان عند إنشاء التحضر اإلسالمي يف دورته األوىل

  املشاراألربعوفيما يأيت سنتناول بالبيان كيفية اإلصالح العقدي يف درجاته 
ترشيد الفهم للعقيدة اإلسالمية : أوهلا: إليها، وذلك من خالل ثالثة عناصر أساسية

التأطري : وثانيها. ا تستقر به هذه العقيدة يف النفوس صحيحة صافية جازمةدترش
العقدي الشامل، حبيث تكون العقيدة هي املرجعية األساسية اليت يصدر عنها فكر 

التفعيل اإلرادي لالعتقاد حيث يكون اعتقاد املسلم هو : والثالث. املسلم وعمله مجيعا
ويف كل عنصر من هذه العناصر . يف إجناز العمل الصاحل إرادة فاعلة تنطلق إىلمؤديا 

 النهضة، ولكننا يف عنصر رابع جنمل إىلنبني كيف أن اإلصالح العقدي فيه يثمر دفعا 
ملية الرشاد االعتقادي يف ذلك الدور املتأين من مجلة العناصر الثالثة، ونسميه عا

التحضر، وفيه نبني كيف أن هذا اإلصالح العقدي كفيل بإحداث النهضة اإلسالمية، 
 .أو املسامهة األساسية فيها، ونناقش املقوالت املختلفة لذلك

 ترشيد الفهم العقدي       
نقصد بترشيد الفهم العقدي أن حيصل للمسلم تصور ملفهوم العقيدة مطابق قدر 

اقة اإلنسانية ملا هي عليه يف حقيقتها اليت جاءت عليه يف الوحي، خالصة من أي الط
: ويشمل هذا الترشيد ثالثة عناصر أساسية. زيادة أو نقصان أو تغيري أو اضطراب

 .ترشيد مصادر الفهم، وترشيد املدلول العام للعقيدة، وترشيد املفردات العقدية
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 مصادر الفهم . أ
ية بينة يف نصوص القرآن واحلديث، ومبقتضى املبدأ جاءت العقيدة اإلسالم

اإلسالمي الذي جيعل فهم نصوص الوحي قدرا مشتركا بني املسلمني، ومينع أي كان 
من أن يدعي احتكار فهم تلك النصوص وتفسريها ونصب نفسه الناطق الرمسي 

رآن بامسها لتصبح أفهامة وشروحه ملزمة للناس، مبقتضى ذلك املبدأ فإن نصوص الق
واحلديث تكون هي املصدر الوحيد ملعاين العقيدة اإلسالمية الذي يتجه إليه املسلمون 

 .لتحصيل مفاهيمها وضبط مدلوالا
 غري أن نصوص القرآن واحلديث ختتلف يف إخبارها حبقائق العقيدة، فبينما 

الظن بعضها خيرب بطريق القطع يف الداللة ويف الثبوت، فإن بعضها اآلخر خيرب بطريق 
يف أحدها أو فيهما معا، وهلذا فإن املسلمني ملا نظروا يف هذه النصوص لتحصيل 
مفاهيم العقيدة منها، فإم اتفقوا يف الفهم فيما يتعلق بالعقائد اليت وردت قطعية 

. ت النبوة والبعثالثبوت والداللة، وهي العقائد األساسية من مثل وحدانية اهللا وثبو
م يف تلك العقائد اليت وردت ظنية يف الداللة أو يف الثبوت، فهامهولكنهم اختلفت أ

 . أو فيهما معا
 حد ما تقتضيه دواختالف املسلمني يف األفهام اليت وقع فيها اختالف مل يبق عن

 مصدر إىلاحلجة العلمية الصرفة يف داللة النص على معناه، أو يف ثبوت نسبته 
 تفاعالت اتمع إىلود بعضها الوحي، بل داخلته مالبسات أخرى كثرية، يع

اإلسالمي يف تطوره السريع، وما نتج عن ذلك التطور من املشاكل السياسية 
 الذي نشأ  الصراع العقدي والثقايفإىلواالجتماعية واالقتصادية، ويعود بعضها اآلخر 

 .رض األديان واملذاهب والفلسفات مشرقا ومغرباعن انتشار اإلسالم يف أ
سات املعقدة تطورت اخلالفات يف الفهم العقدي وتوسعت حىت ومن هذه املالب

 يف حقيقتها فرق ي ما عرف يف التاريخ اإلسالمي بالفرق اإلسالمية، اليت هإىلانتهت 
وملا متيزت الفرق بكياناا، وتوسعت أنظارها . مبنية على االختالف يف الفهم العقدي

سياسة واجتماعا : ميع وجوههاواهتماماا، والبست احلياة اإلسالمية العامة جب
 تلك املالبسات إىلواقتصادا، انضافت يف أنظارها وتقريراا العقدية مالبسات أخرى 

 ما نشب بينها من صراع إىلوهي مالبسات يعود أكثرها .  إليها آنفاااليت أشرن
فكري باألساس، وسياسي اجتماعي يف بعض األحيان، صراعا جياوز يف حاالت كثرية 

 املصادرات إىل حتكمات املكابرة واألهواء، أو إىللعدالة والقسط ليؤول حدود ا
 . األدلة واحلججإىل تستند لزمات اليت الواإل



61  عبد ايد النجار 

 اليوم إىلاعات باقية نـزوال تزال أثار تلك ال.  حد االقتتالإىلاملسلمني قد يصل 
ىت وإن أصبحت تلك تسبب الفرقة واخلصام، تستحضر فيها خصومات املاضي ح

اخلصومات غري ذات موضوع يف احلاضر، وتشخص فيها فرق من التاريخ حىت وإن 
 .أصبحت نلك الفرق أثرا بعد عني ليس هلا يف الواقع وجود

ونذكر يف ذلك أيضا العديد من التصورات العقدية اليت خالفت مراد الوحي، 
 التأويالت املتطرفة ميينا واحنرفت عن الصورة احلقيقية كما وردت فيه، وذلك حبكم

أو مشاال، فإذا هي تقعد األمة عن ممارسة مهمتها احلضارية أو تسهم يف ذلك بقدر 
لك التصورات املنحرفة ما فشا يف قسم كبري من األمة من عقيدة اجلرب تومن . كبري

اليت تعطلت ا األسباب يف األذهان، فانكفأ الناس عن طلبها يف تعاملهم مع بعضهم 
 تعاملهم مع الكون، وسقطوا يف االتكال، فإذا هو اخلمول والسكون، وإذا هو ويف

ومثل هذه العقيدة املنحرفة . التراجع احلضاري، مث العجز عن احلركة ملعاودة النهوض
فيما آلت إليه أفهام املسلمني كثري، وآثارها يف مسرية التحضر بالغة الضرر وهي تعود 

 .ة يف مصادر فهم العقيدة االزدواجيإىلكلها بسبب متني 
وبناء على ما تقدم فإن من أول مظاهر الترشيد يف حتمل األمة لعقيدا هو أن 

 املصدر النصي مصدرا وحيدا لفهم العقيدة، حبيث تطلب إىلتؤوب يف هذا التحمل 
 القرآن واحلديث مصدرا ملزما وحيدا؛ إىلحقائق العقيدة وتضبط صورها بالرجوع 

قني من الفرق والعلماء والباحثني فإا تصبح ال تعدو أن تكون وسيلة وأما أفهام الساب
مساعدة على الفهم املباشر من القرآن واحلديث، ويصبح الرجوع إليها مقتضى من 
مقتضيات املنهج يف البحث والنظر، وليس حبال مقتضى من مقتضيات التدين 

 بساط االمتحان والنقد، باعتبارها مصدرا للعقيدة، وحينئذ فإا تكون مبسوطة على
 إىل احلق بقطع النظر عن نسبته إىلفيؤخذ منها ويرد، ويتحرى منها ما هو أقرب 

 .الفرق واألشخاص
 إىلوإذا كان العموم من أفراد األمة ال يقدرون يف واقعهم احلايل الرجوع املباشر 

 على ذلك نصوص القرآن واحلديث لتحديد أفهامهم العقدية، فإن النخبة القادرة منها
يقتضي الرشد يف فهمها أن ترتبط مباشرا ذه النصوص لتجعلها املصدر امللزم للتصور 
العقدي مث تتوسع هذه السرية شيئا فشيئا بتوسع قدرة املسلمني على االرتباط املباشر 

 إىلبالقرآن واحلديث، ويصبح ذلك سنة عامة للناس يكون االحتكام فيها يف األفهام 
 تتخذ آراء املتناظرين والشراح إال مساعدات على الفهم يستأنس نصوص الوحي، وال

 .ا استئناسا يف غري إلزام
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 القرآن واحلديث يف فهم العقيدة، فإا ستنفتح هلا إىلوحينما ختلص األمة أوبتها 
إذ أن العكوف : أبواب الفهم الصحيح، وتتخلص من منحرفات الصور ومبتدعاا

عات اهلوى والعصبية من نـزثي عكوفا متأنيا خالصا من على النص القرآين واحلدي
ر بوجوه احلق يف مدلوالته العقدية فكثري من موارد تلك املدلوالت قاطع شأنه أن يبص

 إىليف الداللة والثبوت، وما كان فيها ظنيا ال يلبث أن يثبت يتبني مدلوله برد بعضه 
 اجلزئية لتكون املعىن الكلي، بعض لدراسته ضمن وحدة موضوعية تتكامل فيها املعاين

وأخذ بعني االعتبار للسياقات اليت ترد فيها املعاين العقدية، فإا عنصر مهم يف 
ولو مجع يف كل معىن من معاين العقيدة ما ورد فيه من آيات وأحاديث، مث . حتديدها

درست تلك اآليات واألحاديث باملنهج الذي ذكرنا بعيدا عن املوجهات اخلارجية 
 مدلول هو املدلول املراد من الوحي، اللتقى عنده الناس معضمهم إىللكان االنتهاء 

 .1مإن مل يكونوا كله
إن حقائق العقيدة ثابتة ال تتغري، وهي ليست متعلقة بظرف من الظروف أو حبال 

كل من األحوال، فاهللا واحد يف كل حني، واآلخرة حق أبدي واإلنسان مكرم يف 
 يوم القيامة، وهكذا األمر يف كل إىلقامة اخلالفة يف األرض زمان، وهو مكلف بإ

حقيقة من حقائق العقيدة، فأي مسوغ لوجود اختالفات يف األفهام سوى حتكيم 
االعتبارات الظرفية، إن مل تكن اعتبارات اهلوى والعصبية؟ وإذا كان االختالف يف 

ة أحوال واقعية، وهي فهم األحكام الشرعية يسوغه أن هذه األحكام موضوعة ملعاجل
متغايرة بتغري الظروف، فيكون لكل ظرف حكم حيقق فيه مقصد الشريعة، فإن 
أحكام العقيدة وضعت تتصف باإلطالق الذي ال تقيده الظروف، فمسوغ االختالف 

ما دفعهم  جانب املعتزلة قدميا الصواب حينوقد. فيها غري وارد مثل أحكام الشريعة
 املغاالة يف التشبث مبقولة وحدة ذات اهللا إىلة اهللا إخالصهم يف إثبات وحداني

وصفاته، ومقولة خلق القرآن ملواجهة التثليث املسيحي الذي كان يهاجم التوحيد 
، فهم قد حكموا ظرفا معينا من الواقع يف فهم حقيقة من حقائق العقيدة، 2اإلسالمي

وم حول هذه القضية، ولكن جمانبة أكرب للصواب تتمثل يف تنازع فئات املسلمني الي
 .وقد ولت الظروف اليت نشأت فيها، واألطراف اليت تنازعت حوهلا منذ قرون

 مل تتجه دراسة العقيدة ال قدميا وال حديثا وجهة االنطالق من نصوص القرآن واحلديث إال يف القليل النادر، واملنهج  1                                                 
 وذلك منهج ،الغالب هو أن يقع االنطالق من القضية نفسها، فيتخذ فيها رأي، مث تستدعى نصوص القرآن واحلديث للتأكيد

 . ح جذري ليتخذ النص منطلقا حيدد الوجهة، ال مؤيدا هلا بعد حتديدها من خارجه إصالإىلحيتاج 
 . 41، ص1986الشركة التونسية للتوزيع، : تونس". املعتزلة بني الفكر والعمل) "باالشتراك( راجع يف ذلك  2
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وقد أسفرت هذه املالبسات كلها عن وضع من الفهم العقدي ملسائل كثرية مل 
تكن فيه نصوص الوحي هي املصدر األول واألخري يف الفهم، بل داخلته عوامل 

صد أو غري قصد، تبدت فيه مظاهر من التأويل وألوان من التعصبات اليت أخرى عن ق
 .تصدر كلها عن غري خلوص يف االلتزام بالنص ومقتضياته الذاتية

 اجلمود والتقليد يف الفكر كله مبا فيه الفهم إىلل األمر وملا تطاول الزمن، وآ
 إىلفها منسوبة العقدي، استقرت األفهام العقدية املختلف فيها على وجوه اختال

 إىلأصحاا من الفرق واألشخاص، وكان استقرارها متضمنا املالبسات اليت أدت 
وكان التقليد .  استمرار الثبات عليها من قبل أصحااإىلاالختالف فيها، كما أدت 

صارفا عن النظر يف تلك األسباب واملالبسات اليت وقع تناسيها، واستقر حال األمة 
فهام مباشرة وكأمنا هي مصدر للفهم العقدي ا على تلك األيدعلى أن تتحمل عق

 املصدر احلقيقي الذي هو نصوص القرآن إىلمستقل بذاته، دون الرجوع بالفهم 
واحلديث، فيما يشبه ما أصاب أحكام الشريعة من التزام فيها بأقوال الفقهاء واملفتني 

 .احلديث مصدرها األصلي من القرآن وإىلالسابقني دون الرجوع 
والناظر اليوم يف كتب العقيدة ودواوين الفرق اإلسالمية، وهي اليت متثل األفهام 
العقدية لألمة، جيد أا فيما هو خمتلف فيه ينأى كثري منها عن املقتضيات احلقيقية 

 ناحية الباطن، ومتيل حينا إىل وذلك بتأويالت مفرطة متيل بإفراطها حينا ،لنص الوحي
 يف املواطن اخلاصة اليت ءالظاهر، فإذا ا تبدوا غريبة عن الوحي، سوا ناحية إىلآخر 

. كانت مناطا للفهم املباشر، أو يف الروح العامة واملقاصد الكلية للقرآن واحلديث
ومن جهة أخرى فإن كثريا من األفهام املختلفة يظهر عند التدقيق فيها أن اختالفها ال 

مصطلحات أو عن تشبث بالتمايز ا عن اختالف يعدو أن يكون اختالفا ظاهريا ناشئ
 . اق التعصب املذهيبيسيف 

وهذا الوضع الذي آل إليه الفهم العقدي أصبح فيه املسلمون كأمنا يتخذون لفهم 
تفسريام من العلماء ووأفهام الفرق و, الوحي من جهة :عقيدم مصدرين ملزمني

 ذلك إىل انتهى اكم، قة املتعصبةذلك مبقتضى التقليد و املذهبية الضيوجهة أخرى، 
و ال شك يف أن هذا املآل املتمثل يف ازدواجية املصدر الذي .حاهلم منذ قرون عديدة

تؤخذ منه أفهام العقيدة قد كان له ضرر كبري حلق باألمة، وكان سببا معطال ملسرية 
 .التحضر، وعائقا يعوق النهوض الستئناف تلك املسرية من جديد

ثيل لتلك األضرار الناشئة عن ازدواجية املصدر نذكر تلك وعلى سبيل التم
اعات بني الفرق، وما أهدر فيها من طاقات، وما آلت إليه أحيانا من تدابر بني نـزال
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وحينما يتخذ النص القرآين واحلديثي مصدرا وحيدا لفهم العقيدة اإلسالمية، 
 حد إىل الزوال إىلومنطلقا أوليا لتبني مدلوالا، فإن اخلالفات يف تصورها ستؤول 

 على قدر مشترك من املعاين، هي املعاين اليت جاء الوحي كبري، وستلتقي األفهام
بقة بني مراد املخاطب يريدها، على قدر ما يف طاقة اإلنسان من القدرة على املطا

فة للطاقات وتتوحد نـزوحينئذ فإن األمة تتجاوز أوضاع الفرقة املست. قيوتصور املتل
قة الوجود واإلنسان والكون جهودها يف حماولة النهضة، كما أن تصورها العقدي حلقي

 .سيكون التصور الصحيح الدافع لتلك اجلهود املوحدة يف طريق احلل واإلجناز
 مدلول العقيدة .ب

ل العقدي فيما يتعلق باملصدر الذي يكون منه الفهم، فإن بعد ترشيد التحم
ن هذا ل فيما يتعلق مبدلول العقيدة نفسه، فإ ترشيد هذا التحمإىلالضرورة تدعو أيضا 

املدلول أصابه هو أيضا االضطراب والتحريف، كما أصابه االنكماش واالختصار، 
وكان لكل ذلك انعكاس سليب على األمة يف مسريا احلضارية نكوصا ووضا على 

 .مرور تارخيها
، ذلك ألن العقيدة هي أساس بالغةوالترشيد املتعلق مبدلول العقيدة ذو أمهية 

دد األصلي للهوية اإلسالمية، وهي احملرك األساسي حلركة الدين، وهي بالتايل احمل
التحضر، والطابع له بطابعه املميز؛ فمدلوهلا إذا حبسب ما يكون تصوره يف األذهان 
سعة وضيقا، ووضوحا وغموضا، يكون عمل العقيدة يف النفوس حتقيقا للهوية 

يها، وذلك مبقتضى كون  التعمري يف األرض واخلالفة فإىلاإلسالمية فيها، ودفعا هلا 
.  التحضر كما أشرنا إليه آنفاإىلالعقيدة اإلسالمية هي اليت تقوم مقام الفكرة الدافعة 

وعلى سبيل التوضيح، فإن عقيدة ميتد مدلوهلا ليشمل حتديد مهمة لإلنسان يف حياته 
هي مهمة التعمري يف األرض، فيكون أصال من أصوهلا سيكون أثرها يف النفوس، طبعا 

ويتها وحتديدا لعالقتها العملية بالكون، أثرا خمتلفا ال حمالة عن األثر الذي حتدثه تلك هل
العقيدة لو احنسر مدلوهلا عن حتديد هذه املهمة لإلنسان فأمهلت فيها، أو اندرجت 

 وإذن فإن مدلول العقيدة كما تتصوره .ثانوية يف نطاق التشريعات العامةضمن تعاليم 
 .ضيقا، له بالغ األثر يف حتديد املسلك العملي الناشئ عنهايف األذهان، سعة و

وإذا كان مدلول العقيدة اإلسالمية ظل يف أذهان املسلمني مشتركا بني أجيال 
األمة يف ثبوت امتداده على مساحة متثل األسس الكربى من املعاين العقدية مثل 

ية، فإنه يف مساحة أخرى الوحدانية والنبوة والبعث وما تنطوي عليه من املعاين اجلزئ
من املعاين ظل عرضة للتمدد والتقلص عرب تاريخ املسلمني، سواء كان ذلك عن 
شعور أو غري شعور، فإذا ببعض املعاين اجلزئية تعد من مدلوالت العقيدة عند بعض 
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وإن كانت مندرجة ضمن التشريع -الناس ويف بعض األزمان، وتعد خارجة عنها 
يف أزمنة أخرى؛ وخذ يف ذلك مثاال من تطبيق أحكام  عند بعض آخر و-العام

الشريعة يف مجلة من مظاهر احلياة االجتماعية، فقد ظل عند املسلمني أحد املدلوالت 
الثابتة يف العقيدة، ولكن شقا غري قليل من املسلمني انسحب من أذهام هذا املدلول 

وجهة العقدية، فاحنسر منذ بعض الزمن، فإذا تطبيق تلك األحكام غري ملزم من ال
وال شك هلذا االضطراب يف . مدلول العقيدة يف تصورهم عن هذه املساحة من املعاين

مدلول العقيدة أثره السليب يف حياة األمة، مما يستلزم ترشيدا هو الذي عنيناه بعبارة 
 .ترشيد املدلول

وحينما نبحث يف األصول النصية أو حىت يف كتب التراث عن تعريف يضبط 
مدلوهلا بصفة حمددة فإننا ال نظفر يف ذلك مبا يفي بالغرض، ولكن ظل متعارفا بني 

 وطلب من ،املسلمني مدلول مجلي للعقيدة يتمثل يف تلك احلقائق اليت جاء ا الدين
 حىت إذا ما خرج بعض منها من نطاق التصديق ،املسلم أن يتحملها بالتصديق القليب
وقد كان هذا املدلول اجلملي . انتقض االعتقاد مجلةانتفت بسبب ذلك صفة اإلميان و

 حيدد حقيقة اإلميان فجعلت ءاملتعارف بني املسلمني متأسسا على حديث نبوي جا
اإلميان أن "هذه احلقيقة مدلوال للعقيدة، وهذا احلديث هو قوله صلى اهللا عليه وسلم 

. 3"ر خريه وشرهتؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر، وتؤمن بالقد
واحلقيقة أن مدلول العقيدة يف هذا احلديث مدلول جممل، وهو حييل على مساحة 

ألن اإلميان  ":أخرى واسعة من معاين العقيدة يف اإلميان بالرسول صلى اهللا عليه وسلم
، فالتصديق بكل ما جاء به 4"برسول اهللا املراد به اإلميان بوجوده ومبا جاء به عن ربه

 اهللا عليه وسلم من أحكام ثبتت نسبتها إليه هو جزء من مدلول العقيدة النيب صلى
 .حسب هذا التعريف

واملتأمل يف القرآن الكرمي جيد يف بياناته مصداقا هلذا املدلول العام للعقيدة حبيث 
يشمل هذا املدلول اإلميان بكل ما جاء به من عند اهللا يف القرآن واحلديث من أوامر 

ي يعد ناقضا  الوحإىلي منها وتعطيل العمل به مع ثبوت نسبته ونواه، فإنكار أ
لَ اللَّه فَأُولَِئك هم نـزومن لَم يحكُم ِبما أَ﴿ :تعاىلقوله للعقيدة، وهو مدلول 

فَال وربك ال يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما ﴿ :تعاىل، وقوله )44:املائدة( ﴾الْكَاِفرونَ
 رجشمهنيففي هاتني اآليتني نفي لصفة اإلميان عمن أنكر حقيقة . )65:النساء (﴾ب

اهللا عليه وسلم عن اإلميان ، باب سؤال جربيل النيب صلى كتاب اإلميان  أخرجه البخاري ومسلم، وجاء يف البخاري يف  3                                                 
 .واإلسالم
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؛ ومبفهوم املخالفة فإن 5ل العمل ا تعطيل حجودالتعاليم اإلهلية بعد ثبوا، أو عطّ
مدلول العقيدة ميتد ليشمل اإلميان لكل هذه التعاليم تصديقا حبقيتها وبوجوب العمل 

 .ا
م للعقيدة هم املدلول السائد يف أذهان املسلمني طيلة ال العوقد ظل هذا املدلو

العهد األول، حيث مل يظهر ختصيص هلذا املدلول مبعان دون غريها مما هو مطلوب 
من الدين على وجه القطع سواء كان تصديقه بالقلب، أو تصديقا بالقلب وعمال 

ا بدا يف بواكري املؤلفات ني، كم وقد بدا ذلك بينا يف أقوال الصحابة والتابع.بالسلوك
العلمية على يد أوائل العلماء من األئمة، وهم املعربون عن ضمري األمة، واملمثلون 
لتوجهها العام يف التدين، فالكتب املروية عن هؤالء األئمة كانت متتزج فيها أحكام 

تعلقة الدين املتعلقة بوجود اهللا وتوحيده، وبالنبوة واليوم اآلخر، مع أحكام الدين امل
بالصالة والزكاة واحلج يف سياق أا مجيعا متثل مدلوال لالعتقاد باعتبارها مطلوبات 

 .دينية يتوجب اإلميان حبقيتها والعمل ا
وبتقدم احلركة العلمية نشأ يف القرن الثاين علم خاص بالعقيدة هو علم الكالم أو 

 من الدين دون أخرى،  يف هذا العلم قضاياتوبرز علم التوحيد أو الفقه األكرب،
وذلك بسبب ما كانت تتعرض له تلك القضايا من حتديات من قبل أهل األديان 
والثقافات القدمية، مثل التوحيد والبعث ونبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم، أو كانت 
. 6تتعرض له من حتديات من قبل تفاعالت احلياة االجتماعية مثل قضية القضاء والقدر

ضايا تزداد يف هذا العلم بتزايد الطوارئ املتحدية عرب الزمن حىت مث ظلت تلك الق
استقر علم العقيدة على املوضوعات اليت استقر عليها عندما كمل نضجه وتوقف منوه 

 .يف القرن اخلامس للهجرة
و املتأمل يف املوضوعات اليت تناوهلا علم العقيدة بالبحث كما انتهت إليه يف 

توىف (هلذا العلم، مثل كتاب املواقف لعضد الدين اإلجيي كربى املدونات اجلامعة 
، جيد أا مل تستوعب كل )816توىف(بشرح السيد الشريف اجلرجاين ) 756

مساحة مدلول العقيدة، بل هي تناولت قضايا أساسية كربى تتركز على وجود اهللا 
ا من مسائل  وصفاته، والنبوة والبعث، والقضاء والقدر واإلميان، وما يتعلق تعاىل

الدار التونسية : ، تونسالتحرير والتنويروابن عاشور، . 27، ص11، جالتفسري الكبري راجع يف هذا املعىن الرازي،  5                                                 
 .211، ص6، ج1984للنشر، 

دار الغرب اإلسالمي، : بريوت. جية الفكر اإلسالميمباحث يف منه:   راجع نشوء البحث يف هذه املسائل يف كتابنا 6
 .1992بريوت 
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فرعية، وما ميهد إلثباا من مقدمات هي خارج العقيدة أصال مثل مسائل طبيعية 
 .وأخرى نظرية عقلية

والسبب يف اقتصار علم العقيدة على هذه القضايا دون غريها أن هذا العلم نشأ 
علم يقتدر معه على : "إذ هو كما استقر عليه األمر يف تعريفه: علما ذا غاية دفاعية

 فهو إذن معين باملسائل العقدية اليت 7". الدينية بإيراد احلجج ودفع الشبهبات العقائدإث
يقتضي احلال الدفاع عنها إثباتا هلا وردا للشبه املوجه إليها، واندراج املسائل فيه إمنا 

و قد كان .  الدفاع عنها، إما بأسباب خارجية أو    داخليةإىلكان بناء على احلاجة 
تارخييا فنشوء البحث يف هذه املسائل كان متطاوال يف الزمن حبسب األمر كذلك 

 الدفاع عنها مل إىل، واملسائل اليت مل تدع احلاجة 8حدوث األسباب الداعية للدفاع
تدرج بصفة أساسية يف علم العقيدة، فلم تصبح ضمن مسائله إال أن تكون بصفة 

 .عارضة
اإلبداع بعد القرن اخلامس، ومن وملا توقف الفكر اإلسالمي عموما عن النمو و

 الدفاع العقيدة بالتصدي للتحديات ر العقدي، كلّ هذا الفكر عن مهمةضمنه الفك
 مثل تلك املسائل إىل بعض منها قد ال يكون تعرض ،املستجدة املوجهة ملسائل دينية

 الدفاع عنها تباعا مبقتضى تعرضها للتحديات، وبذلك توقف إىلاليت تدعو احلاجة 
ا العلم يف مسائله، وانغلق على مواضيعه السابقة، وأصبح العمل فيه ال يعدو أن هذ

 .يكون ترتيبا وتبويبا، أو شرحا وتوسيعا، أو اختصارا وذيبا
 من متأخري املسلمني يقع يف نفوسهم الظن بأن مدلول ومبرور الزمن أصبح كثري

ها علم العقيدة وانغلق عليها ظمتالعقيدة اإلسالمية إمنا هو حمدود حبدود املسائل اليت ان
حبكم توقفه عن النمو قرونا طويلة، وأما ما عدا ذلك من مسائل الدين فهي مسائل 

لة من نـزشرعية وليست عقدية، فلم تدرج ضمن هذا املدلول، ومل يكن هلا إذن م
الرسوخ يف النفس والتأسس فيها كما كان لتلك املسائل األخرى، ومل يكن هلا بالتايل 

قع التوجيه والدفع الذي يكون للمسائل املندرجة ضمن مدلول العقيدة، إذ تشكل مو
تلك املسائل مبقتضى صفتها العقدية املوقف الديين العام للفرد املسلم ولألمة عامة، 

 .وهي اليت توجه احلياة كلها؛ إذ العقيدة هي املوجهة للحياة
 أفهامهم كما انتهى إليه ولو تأملت أوضاع املسلمني من حيث مدلول العقيدة يف

األمر منذ قرون، وكما هو األمر اليوم عند عامة املسلمني، بل عند كثري من خاصتهم 

 .1/14، 1913بوالق، : القاهرة. املواقف  اإلجيي، 7                                                 
 .وما بعدها102مرجع سابق، ص. مباحث يف منهجية الفكر اإلسالمي  راجع كتابنا، 8
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املتعلمني وعند بعض من املختصني يف علوم الدين، لو تأملت ذلك لوجدت أن هذا 
 وهي اإلميان باهللا والنبوة والوحي ،املدلول يتركز على القضايا األساسية يف العقيدة

الئكة والقدر، وما هو مندرج ضمنها، وأنه ال يتسع ملسائل أخرى ذات معان وامل
 دائرة إىل دائرة اإلميان، وخيرج التكذيب ا إىلعقدية أيضا، يدخل التصديق ا 

الكفر، ومن أمثلتها مسألة حاكمية الشريعة اإلسالمية، ومواالة الكفار، والروح 
فة يف األرض كغاية حلياة اإلنسان، والعدالة كجزء من التركيب اإلنساين، ومهمة اخلال

فهذه املسائل وأمثاهلا رغم ما هلا من مدخل يف . االجتماعية كقاعدة يف بناء اتمع
حتقق اإلميان وعدمه، إال أا ال تدخل اليوم ضمن دائرة املدلول العقدي عند الكثري 

 االعتقاد، وال تراها  درجةإىلمن املسلمني، وإمنا هي عندهم مسائل شرعية ال ترقى 
 .تدرج يف اهتمامام التعليمية والدعوية ضمن املؤلفات والبيانات العقدية

وع هذا نـز إىلوقد أدى هذا االحنسار يف مدلول العقيدة يف الذهنية اإلسالمية 
ا ابتعد به عن وجوه احلياة العملية، حيث أصبحت األذهان يعا جتريدنـزاملدلول م

عامل الغيب دون وصل له بعامل الشهادة من واقع احلياة إىللعقيدة لها لتنصرف يف حتم 
اجلارية؛ إذ كأمنا االعتقاد يقتصر على االعتقاد بالغيب، وكان لذلك انعكاس سيء 
على احلياة العملية للمسلمني، إذ تقاعست هذه احلياة عن االندفاع حنو التعمري يف 

ية والعدالة والسعي الدؤوب لتحقيق األرض باستثمار الكون، وترقية اإلنسان باحلر
اخلالفة، فهذه مسائل خارجة يف دائرة الوعي عن أن تكون مسائل عقدية، وماذا 
يدفع توجيه احلياة إليها إذا مل يكن إميان بأا من صلب العقيدة اإلسالمية؟ ويشيع 

 عن اليوم يف دوائر الكثري من الدعاة واملؤسسات الدعوية والتعليمية الدينية، فضال
دوائر العامة من املسلمني، يشيع االهتمام الكبري ملسألة اجلن كمسألة عقدية، بينما ال 
تدرج مسألة العدالة االجتماعية، أو مواالة الكفار ومعادام، أو مهمة اخلالفة ضمن 
ذلك االهتمام العقدي، فكيف إذن ميكن أن تتجه حياة املسلمني يف اجتاه النهوض 

تبقى العقول مشدودة حنو ارد دون قدرة على الفعل يف احلضاري؟ وكيف ال 
 الواقع؟

 -عامال من عوامل الدفع للفعل احلضاري-ومن ذلك يتبني أن الضرورة تدعو 
 أن يتم يف األمة ترشيد يف حتملها ملدلول العقيدة بتوسيع هذا املدلول يف األذهان إىل

يشملها اآلن، ولتكون صورته يف ليشمل دائرة من املسائل أفسح من هذه املسائل اليت 
النفوس كحقيقة يف واقع األمر كما جاء يف القرآن واحلديث، وكصورته اليت كان 
عليها يف أذهان أوائل املسلمني حينما كانوا يفهمون انطالقهم يف اآلفاق لنشر الدعوة 
وحترير العباد من الطواغيت، والتعمري يف األرض على أنه جزء من مدلول العقيدة، 
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فكان انطالقهم فاعال، وإجنازهم احلضاري مشهودا، وما كانوا يف ذلك الفهم ملدلول 
 دائرة واسعة إىل يف تعدية هذا املدلول ثالعقيدة إال صادرين عن روح القرآن واحلدي

من تعاليم الدين ذات البعد العملي، هي أوسع بكثري من تلك التعاليم ذات البعد 
لقد جاء يف القرآن املكي، وهو . ول لالعتقادالنظري، وإن تكن هي األساس األ

املؤسس للعقيدة يف النفوس، وصل دائم، بني حقائق الوحدانية والبعث والنبوة من 
ناحية، ومفاهيم اجتماعية مثل كفالة اليتامى واملساكني، والقيام بالعمل الصاحل، من 

 مثل تلك احلقائق، إىلناحية أخرى، ويف ذلك أبلغ الداللة على تعدية داللة العقيدة 
وإذا كان األمر كذلك فكيف ميكن إعادة بناء الفهم العقدي بترتيب مفردات العقيدة 

 يف نطاق هذا املدلول؟
 مفردات العقيدة           . ج

أن ترشيد مدلول العقيدة يف تصور املسلمني يستلزم نظرا جديدا يف املفردات 
ا يراد من ترشيد، وهذا النظر يقتضي العقدية اليت تندرج يف ذلك املدلول مبقتضى م

إدخاال جديدا للعديد من مفردات العقيدة يف الوعي العقدي لألمة، حبيث تصبح هذه 
ل يف األذهان على أا أسس يف الدين، وأن اإلخالل ا إمنا هو إخالل نـزاملفردات تت

 نصاا إىلوليس ذلك من باب االبتداع، وإمنا هو من باب إرجاع املفاهيم . بالدين
احلقيقي، وإحالهلا يف التصور الذي جاءت عليه يف نصوص الوحي، والذي كانت 

ويستلزم هذا الترشيد إبرازا للمفردات العقدية العائدة . عليه يف أذهان أوائل املسلمني
وتأصيال هلا يف نصوص الوحي، لتصبح بذلك كله مدرجة دعويا وتربويا ضمن 

التربية عليها، ومدرجة علميا ضمن علم العقيدة الذي  العقيدة اإلسالمية وإىلالدعوة 
 .ميد الدعاة واملربني مبادة الدعوة يف هذا اال

 تلك اليت ضبطها يويف نطاق هذا الترشيد فإن املفردات األساسية للعقيدة، وه
حديث اإلميان اآلنف الذكر، ستبقى بصفة دائمة ويف األحوال كلها هي مركز الثقل 

ولكن قضايا أخرى جزئية . للمسلمني؛ إذ هي جوهر الدين وأساسهللتصور العقدي 
مدرجة يف املنظومة العقدية كما هي يف وعي املسلمني ميكن أن تؤخر يف الترتيب 
واالهتمام لتزامحها مفاهيم عقدية من تلك اليت يقتضي الترشيد إبرازها من جديد 

لعقدي متناوال لذوات وإدخاهلا يف الوعي العقدي لألمة، وبذلك يكون الترشيد ا
 .املفردات، واهلا ومراتبها يف منظومة االعتقاد
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الترشيد يف مستوى ذوات املفردات من حيث إبرازها جمددا يف : ترشيد املفردات
 عام، 9الوعي العقدي ميكن أن يتناول قضايا متنوعة منها ما هو ذو بعد خاليف

ذو بعد تشريعي، وهي يف وبعضها ذو بعد اجتماعي وآخر ذو بعد كوين، ورابع 
عمومها ذات صلة ببعضها قد تبلغ مبلغ التداخل، وهي أيضا كذلك بالنسبة لسائر 

 .مفردات العقيدة األخرى، ولكن تقسيمها إمنا هو على سبيل البحث والبيان
 العام تشمل حقيقة خالفة اإلنسان يف األرض اخلاليفوالقضايا ذات البعد 
ن أجلها اإلنسان، وتشمل أيضا حقيقة اإلنسان نفسه يف باعتبارها املهمة اليت خلق م

كما . لته يف الكوننـزخلقه األول ويف تركيبه من املادة والروح، ويف قيمته الذاتية وم
تشمل أيضا شهادة األمة اإلسالمية على الناس، باعتبارها املهمة اليت أناطها اهللا ا إزاء 

من الظالل، وتنويرا هلا بالعلم والدين، وقياما األمم، تبليغا للدعوة إليها وإنقاذا هلا 
 .إزاءها بالقسط والعدل

إن هذه القضايا هي من صلب العقيدة اإلسالمية، إذ لو اعتقد معتقد أن اإلنسان 
ليس له من مهمة يف احلياة، وأن وجوده ليس إال عبثا أو نقمة، أو اعتقد أن مهمته ال 

 بذلك خارجا من ربقة العقيدة اإلسالمية، تتجاوز إشباع الرغبة وحتقيق اللذة لكان
وكذلك األمر لو اعتقد أن اإلنسان ليس إال بعدا ماديا صرفا يف . مارقا من الدين كله

تكوينه، أو أنه كائن تافه حقري ال قيمة له يف معرض املوجودات الكونية، أو أن األمة 
أو أا مطلوب منها أن اإلسالمية أمة منكفئة على ذاا ال شان هلا باألمم والشعوب، 

تعمل على استعباد تلك الشعوب وقهرها وإبقائها يف غياهب اجلهل والضالل 
واالحنطاط، فكيف إذا ال تربز هذه القضايا لتكون يف وعي املسلم من ضمن 
املعتقدات اليت يتحدد ا االنتماء للدين واخلروج منه؟ إن انسحاا من مساحة هذا 

 .ال عقديا يستلزم التصويب والترشيدالوعي ميثل ال حمالة خل
والقضايا ذات البعد االجتماعي تشمل حقيقة العدالة االجتماعية، وحقيقة 
التكافل بني أفراد األمة، وكفالة األمة ألفرادها، وحقيقة احلرية الشخصية والعامة 
بضوابطها، وحقيقة حق اإلنسان يف التكرمي املادي واملعنوي، فهذه القضايا هي أيضا 

فكثرية هي اآليات واالحاديث اليت تقرن هذه احلقائق . من مدلول العقيدة اإلسالمية
ا لبعث جاعلة إياها بعدا من أبعادهاالجتماعية حبقيقة التوحيد أو حقيقة النبوة أو ا

 إىل يف أسباب املصري تعاىلوالزمة من لوازمها، ونذكر يف ذلك على سبيل املثال قوله 
ما سلَكَكُم ِفي سقَر،َ قالُوا لَم ﴿: سنة الكفار حينما سئلوااجلحيم كما جاء على أل

،ِكنيالِْمس طِْعمن كن لَمو ،لِّنيصالْم ِمن كا  نكُنو ،اِئِضنيالْخ عم وضخا نكُنو
 . اخلالفة يف األرضإىل  نسبة  9                                                 
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أميا أهل : "، وقوله صلى اهللا عليه وسلم)46-42: املدثر (﴾نكَذِّب ِبيوِم الديِن
وأمثاهلا مما هو يف 10."تعاىلة أصبح فيهم أمرؤ جائعا فقد برئت منهم ذمة اهللا عرص

موضوعها كافية يف بيان اندراج هذه احلقائق االجتماعية ضمن مدلول العقيدة، وهي 
مستند لترشيد هذا املدلول يف أذهان املسلمني حبيث تصري مندرجة فيه ضمن وعيهم 

 .العقدي
 تشمل قضية تسخري الكون لإلنسان وأنه معد ألجله، والقضايا ذات البعد الكوين

ستعطائه، وممهد له لينجز مهمتهم اليت من أجلها خلق، وقضية استثمار تح الومنف
الكون واالنتفاع مبرافقه وتسخري مقدراته لبناء احلياة يف اجتاه الغاية العليا وهي حتقيق 

ار التطبيقي النفعي اء باالستثماخلالفة، ابتداء بالتدبر والتفكر لتحصيل العلم، وانته
. قضية الرفق بالكون و احلفاظ عليه من أن تناله أيدي الفساد والتدمريولذلك العلم، 

جاء يف القرآن واحلديث، فقد جاء يف القرآن  فهذه القضايا ذات بعد عقدي كما
ا يرقى الكرمي من األوامر املؤكدة املكررة للتأمل يف الكون والتدبر فيه واالنتفاع به م

اد، وقد جاء يف احلديث النبوي خرب املرأة قت أن تكون يف دائرة االعإىلقيقة ذه احل
 فداحة التخريب يف الكون واإلفساد فيه، إىلاليت دخلت النار يف هرة، وهو إشارة 

ولو . وفداحة العقاب الذي ينتهي إليه يف اآلخرة، مما يبني البعد العقدي هلذه القضية
كون بالعزوف عن التدبر العلمي وعن االستثمار النفعي، وكذلك لو تعطل ارتفاق ال

عومل الكون باإلفساد والتدمري، لتعطلت مهمة اإلنسان اليت من أجلها خلق، فكيف 
 دائرة مدلول العقيدة؟ ال يكون ذلك إذن مندرجاً ضمن

والقضايا ذات البعد التشريعي تشمل كل أحكام الشريعة اإلسالمية من حيث 
فحكم الوجوب للصالة والزكاة واحلج، وحكم احلرمة للزنا والربا . ن حبقيقتهااإلميا

واخلمر، وكذلك سائر أحكام الشريعة، يندرج اإلميان حبقيتها ضمن مفردات العقيدة، 
اضه، وهلذا السبب فإن  احنالل اإلميان وانتقإىلإذ جحودها والتكذيب ا يفضي 

) وهو العلم املفصل ملفردات العقيدة( الكالم، يف تعريفه لعلم) ه339 ويفت(الفارايب 
نصرة  صناعة الكالم يقتدر ا اإلنسان على: "ضمن إحصائه للعلوم، عرفه بقوله

. 11" وتزييف ما خالفها باألقاويلاألفعال احملدودة اليت صرح ا واضع امللةواآلراء 
ليب مثل الوحدانية وهو يقصد باآلراء األحكام الدينية املطلوب حتملها بالتصديق الق

ل مثل الصالة لوب حتملها بالتصديق والعمطوالبعث، ويقصد باألفعال األحكام امل

 .20ص.األدب املفرد  أخرجه البخاري يف  10                                                 
 .131، ص1968املصرية،   مكتبة األجنلو: حتقيق عثمان أمني، القاهرة.إحصاء العلوم، الفارايب  11
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صارت إذن كل األحكام الثابتة من الشريعة أحكاماً عقدية من  وحرمة الزنا، فقد
حيث اإلميان ا، وهي تندرج ضمن علم العقيدة من حيث االستدالل عليها ونصرا 

وأكثره لم الكالم أنضج تعريف وقفت عليه  هذا التعريف لعوقد رأيت. بالربهان
 .مشوالً ودقة

إن املفردات اليت أوردناها آنفاَ مل تكن غائبة يف أذهان املسلمني عن الوعي  
 وهو الذي به ،، ولكنها كانت غائبة عن الوعي العقدي يف تلك األذهانم العاالديين
ذلك فإنك ال جتد هلذه املفردات حضوراً يف ول. قعاً دافعاً موجهاً للحياة كلهاوحتتل م

اخلطاب العقدي ال يف جهود الدعاة، وال يف كتب العقيدة ومؤلفاا، وال يف مناهج 
ها بيانات وافية يف اإلطار العقدي عن العالقة بني هذه كليف وقد جتد . التربية والتعليم

ذات اهللا وصفاته هل هي عنيهو قدمي أو خملوق؟ ؟ وعن القرآن الكرمي هل  أو غري
مها خملوقتان من قبل يوم القيامة؟ وهل حكمهما األبدية أم هل وعن اجلنة والنار 

الفناء؟ ولكنك ال تظفر بأي بيان عن مهمة اخلالفة يف األرض، وعن تكرمي اإلنسان، 
وعن العدالة االجتماعية، وعن ارتفاق الكون، اعتباراً يف ذلك لكون تلك مفردات 

ن يف االعتقاد آل إليه أمر ي تندرج يف مدلول العقيدة، وهذا خلل بعقدية، وهذه ال
 .املسلمني منذ زمان

ئرة الوعي داة ال تقع يف الذهن اإلسالمي ضمن ومع كون هذه املفردات العقدي
 تتمثل يف تلك ، فإا أيضاً تتعرض لتحديات كبرية من قبل الثقافة الغربية،العقدي

ة احلياة بصفة مباشرة أو غري مباشرة، مثل الوجودية  عبثيإىلذاهب اليت تدعو امل
  اليت تفسر اإلنسان على إنه بعد، وتلك املذاهب املاديةوامتداداا يف الفنون واآلداب

 فيها معىن العدالة ىمادي صرف، وتلك اليت تقوم على الفردية املطلقة اليت يتالش
الشرع من هجومات مباشرة ة ياالجتماعية، وهذا فضالً عما تتعرض له عقيدة حاكم

 وعملية كما يبدو يف ميدان القانون الوضعي ،نظرية كما يبدو يف املذهب العلماين
وهلذه املذاهب كلها، الظاهر منها واملستتر، أغراض . الذي غزا العامل اإلسالمي

 خمتلفة ،هجومية على املعتقدات اإلسالمية، ولتلك األغراض حتققات يف الواقع
 .األشكال
 ما كان حاصالً إىلفردات العقدية املما يضاف هذا التحدي ملا ذكرت من وحين

ا من الوعي العقدي يف الذهنية اإلسالمية، فإن وضعها يزدادا سوءاً يف حا انسمن
فدح على أ احنراف عقدي إىليؤول األمر فيه  مبا خيشى أن ،واقع التدين اإلسالمي

 أن إىلوذلك كله يدعو حيثياً . لعملي معاًصعيد األثر ا صعيد التصديق اإلمياين، وعلى
ج هذه املفردات ضمن جهود التوعية العقدية لتصبح جمدداً واقعة يف وعي األمة تدر
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ل فيه نـزموقع االعتقاد الواعي املكني يف النفوس، بدالً من املوقع اهلامشي الذي ت
 .اآلن فال يثمر يف واقع احلياة العملية شيئاً يذكر

 حينما تدرج هذه املفردات يف املنظمة العقدية من الوعي: ترشيد الترتيب
اإلسالمي فإن ترشيد االعتقاد يتعدى أيضا الترتيب الذي تكون عليه املفردات العقدية 

ل فيها حبسب اعتبارات ليست هي تلك اليت تترتب ا اليوم نـزيف األذهان، حبيث تت
الهتمام ا، وأقدار حضورها يف  فتحدد أحجام ا،مفردات العقيدة يف أذهان املسلمني

الوعي شده وخفة، ومدى استخدامها يف اإليقاظ والتوجيه والدفع، وإمنا اعتبارات 
 .الترتيب اليت تفضي إليهليترشد أخرى يقتضيها هي أيضاً الترشيد 

والوضع القائم حالياً يف مراتب املفردات العقدية كما هي يف وعي املسلمني هو 
 إىل من قرون خوال أفضى إليه أيلولة الفكر العقدي اإلسالمي وضع منحدر يف معظمه
تصحب ترتيب املفردات كما ساواصل إليه، فاستصحب فيما اجلمود على املوروث ال

كان عليه األمر يف قرون النضج واالكتمال لعلم العقيدة يف القرن الثالث والرابع 
 .واخلامس للهجرة

دات العقدية للكثري من املسلمني بل راتب املفرتتأمل الوضع احلايل لنوملا 
ملعظمهم، كما يبدو يف اهتمام الدعاة، ويف مؤلفات العقيدة، ويف مناهج التعليم، 

تصور العامة من أفراد املسلمني، حينما نتأمل ذلك نلفي أن هذا الترتيب  فضالً عن
  حتديات قدمية كانت قدإىلاحلايل لتلك املفردات حتكمه اعتبارات يعود بعضها 

آلن مع زوال التحديات اليت ا إىل ة، وإذا بذلك االهتمام يستصحبوردت على العقيد
 خصومات وخالفات مذهبية بني إىلاقتضته يف ذلك الزمن، ويعود بعضها اآلخر 

الفرق املختلفة، فكانت بعض املسائل يربزها ذلك اخلالف، وتتخذ اآلراء فيها 
 ولع اخليال الشعيب إىل، ورمبا عاد بعض منها ذهبيةمستمسكاً للتميز واالستقاللية امل

بأخبار املغيبات واخلوارق فتربز املسائل العقدية ذات الصلة بذلك، وتبقى بعد ذلك 
وهكذا جند حبسب هذه االعتبارات  .مقدمة املرتبة رغم تبدل األحوال والظروف

ا، وتتقدم  مركزاً مهماً يف حجم االهتماممسائل عقدية ذات صفة جزئية ثانوية حتتل 
ومن األمثلة يف .  أخرى ذات أمهية حقيقية يف البناء العقدي اإلسالميعلى مسائل

 العالقة بني ذات اهللا وصفاته، وخلق القرآن ورؤية اهللا، وتأويل الصفات اخلربية :ذلك
والشفاعة، وطبيعة اجلنة والنار واجلن وأحكامه، فهذه املسائل وأمثاهلا إمنا أخذت من 

اعات بني الفرق، نـزحيزاً كبرياً لظروف وأحداث معينة، أو خلصومات واالهتمام 
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وأكثر ذلك مل يبق منه اليوم شيء، ويكفي يف االعتقاد ا حتكيم خرب نصي من القرآن 
 .يث لتستقر يف مكاا الطبيعي من الوعي العقدي للمسلمدواحل

: للمسلم نوعانواحلقيقة أن ترتيب املفردات العقدية يف منازل الوعي العقدي 
يات على لترتب حبسب ذات املفردات، وتتقدم فيه األصول على الفروع، والك

إمياناً باهللا وبالنبوة وبالبعث، : اجلزئيات، وهو الذي ينبغي أن تستقر عقيدة املسلم عليه
وترتب دعوي . مث بسائر التفاصيل فيها، وسائر الغيبيات اليت جاء ا اخلرب الشرعي

ع بات الدعوة، فتقدم حسب هذه املتطلبات مسائل وتتأخر أخرى للدفاتقتضيه متطل
حيائها من غفلة طرأت عليها، أو لتحفيز املسلمني عنها يف هجوم موجه إليها، أو إل

وحبسب هذا النوع يقتضي احلال يف واقع األمة .  احلركة والنهوضإىلا ودفعهم 
لك اليت ذكرناها منذ حني، وأن تكثرية ك اليوم أن تتأخر يف وعيها العقدي مفردات

تتقدم لتصبح يف صدارة االهتمام مفردات أخرى كتلك اليت أوردناها آنفاً، واليت 
كانت مسحوبة من دائرة املدلول االعتقادي، فإن تلك املفردات هي الكفيلة اليوم 

 كون احلياة اخلالفية بارتفاق البإيقاظ األمة من غفلتها، ودفعها لتعاود احلركة، وتبىن
الشهادة على الناس كما سنبينه بعد، وال خيفى أن قصدنا بتقدمي هذه املسائل يف و

 يف ال.  إمنا هو يف نطاق احلقائق األساسية لالعتقاد وليس تقدمياً هلا عليها،الترتيب
 .ب الدعوييتالترتيب الذايت، وال يف التر

 مبصدر العقيدة قها فيما يتعلافهم العقيدة على األسس اليت بينتظم وحينما ين
عقيدة التصور لومدلوهلا ومفرداا، فإن ذلك سيعكس ال حمالة رشاداً يف تصور ا

هي عليه يف مصادرها، وكما كانت عليه يف عهد السلف من الصحابة  الصحيح كما
رون األرض اندفعوا بتصورهم ذاك يغم والتابعني رضوان اهللا عليهم، أولئك الذين

اف التصور واضطرابه إمنا ينشأ عن خلل الفهم، فإذا ما رشد حنرتعمرياً شامالً، فإن ا
فسيكون ذلك عامالً أساسيا من عوامل . الفهم رشد أيضا التصور احلاصل منه

النهضة، إذ التحضر اإلسالمي ال يقوم إال على التصور العقدي الصحيح سواء يف 
 .12 االستئناف كما نرجو أن يكونحال االبتداء كما كان، أو يف حال

 التأطري العقدي الشامل

 كتبها اليت، واملقدمة دائهاا احلضارة اإلسالمية، أسسها ومب:يأبو علي املودود: راجع يف املعاين املتعلقة بفهم العقيدة  12                                                 
نظام اإلسالم، العقيدة : ، و حممد املباركاإلسالم جتماعية يفالعدالة اال:  الكتاب، سيد قطبذايال هلخحممد عبد احلكيم 

ومباحث يف منهجية الفكر ، حتصيل السعادتنيوتفصيل النشأتني مقدمة حتقيق كتاب : ، وعبد ايد النجاروالعبادة
 ).أنظر ثبت املراجع (سالميإلا
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 ا يف حد ليست العقيدة اإلسالمية مفاهيم تنحصر قيمتها يف التصديق القليب
 هفحسب، باعتبار أنّ معرفة احلق واإلميان ب اإلميان ا ذاا، وإمنا ذلك هو جزء من

ن واجلزء الثاين من تلك القيمة هو ما حيدثه اإلميان بالعقيدة م. فضيلة مطلوبة يف ذاا
 العقيدة اإلسالمية وتلك نقطة فارقة بني. أثر شامل يف حياة اإلنسان الفكرية والعملية

 . يف املذاهب واألديانئدوسائر العقا
رشاد دائم إليها إيث تأكيد مستمر على هذه احلقيقة، ودويف نصوص القرآن واحل

العتقاد وبني  بسرعة ما يقع للناس من االحنراف فيها بالفصل بني اتعاىل علما من اهللا
الَِّذين يذْكُرونَ اللَّه ِقياماً ﴿: تعاىلالعمل الفكري والسلّوكي، وذلك يف مثل قوله 

، )191:آل عمران (﴾وقُعوداً وعلَى جنوِبِهم ويتفَكَّرونَ ِفي خلِْق السماواِت والْأَرِض
 من أبعاد اإلميان باهللا،  من مظاهر الكون بعداتعاىلحيث جيعل التفكر يف خلق اهللا 

وعد اللَّه الَِّذين آمنوا ِمنكُم وعِملُوا الصاِلحاِت لَيستخِلفَنهم ِفي الْأَرِض ﴿:تعاىلوقواه 
ِلِهمقَب ِمن الَِّذين لَفختا اسميان بالعمل الصاحل إقران إلحيث يقرن ا) 55:النور (﴾كَم

فاإلميان بالعقيدة يف اآليتني هو إميان ميتد كي تكتمل قيمته . ءتالزم يترتب عليه اجلزا
 . الفكر والسلوك معاًإىل

هذه  سلمني طرأ علىوحدة العقيدة والعمل يف أذهان املوبعد مدة من حتقق 
مظاهر  ولعل أول مظهر من. الوحدة انفصام بدأ خفياً مث استفحل مع مرور األيام

ع إليها علم الكالم الذي اختص ـزلتجريدية اليت نعة انـز الكيف تل االنفصام متثل
بالبحث يف العقيدة اإلسالمية، فإذا هو يوغل يف املباحث العقدية من وجهة نظرية 
افتراضية تعتمد احملاجة العقلية يف غري صلة تذكر باآلثار اليت حتدثها العقيدة يف احلياة 

نات يغال يف بياإل اإىلح سبيل املثال جين  علىدهكذا كان مبحث التوحي. العملية
 الوحدانية يف إىلاستدالالت على وحدانية الذات اإلهلية، دون أن ميتد امتداداً ذا بال 

األفعال، والوحدانية يف احلكم، والوحدانية يف املعبودية، وهي اليت من شأا أن جتعل 
من املؤمن بالتوحيد يظهر توحيده يف تفكريه وأعماله، وكذلك األمر يف العديد 

 .القضايا العقدية األخرى
ها منذ قرون أللفيت ولو تأملت حال املسلمني اليوم، ويف احلال اليت استصحبو

رجاء يسيطر على وضعهم العقدي رغم أن معظمهم ال يؤمنون باإلرجاء واقعاً من اإل
نظرياً، ذلك أنك تراهم يصدقون بالقلب ولكنهم ال يعملون مبقتضى تصديقهم يف 

 هذا السلوك على غري مقتضى االعتقاد، ولعل هذا الوضع يعد يف السلوك، فيجري
 وهم ،أحد وجوهه أيلولة خاطئة دفع إليها اجلهل والغفلة ملا انتهى إليه أهل السنة
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وإمنا معظم املسلمني من تقرير أن اإلميان بالعقيدة تنعقد حقيقته بالتصديق القليب فقط، 
 يكن سلف األمة من  ومل،13 فحسبكماالتهاه كماالً من ضتالعمل مبق يعترب

وال تفصيل  ابعني إال معتربين اإلميان تصديقاً وإقراراً وعمالً يف غري فصلالصحابة والت
ت املسلمني استصحبوا ذلك الفهم  ما آلو إليه من اإلرجاء، فليإىلقد يؤول بالناس 

 .ليه أمرهم اليومتأخري األعمال كما آل إ إىلة لفغمل لإلميان، إذن ملا ذهبت م الالشا
وقد ازداد هذا االنفصال بني اإلميان والعمل استفحاالً يف واقع األمة ملّا نبتت فيها 

 مبدأ نظرياً، وتعده طائفة ال تكتفي بتأخري األعمال غفلة و جهالً، ولكنها جتعل ذلك
ال أا  العدد يف إطار األمة الواسعة، إةة قليلتبذا كان هذه الناإفهماً من أفهام الدين، و
ياة العامة على منط ال صلة مة ومواقع القرار فيها، فأجرت احلتسيطر على حظوظ األ

قه له بتوجيه احلياة، وتلك هي الإمياناً جمرداً يف األذهان ال ع ى اليت تبق،له بالعقيدة
 .عة املعروفة بالعلمانيةنـزال

األذهان ربط ويقتضي ترشيد االعتقاد يف الذهنية اإلسالمية أن يعاد يف تلك 
 يعمر اكر و العمل، حبيث يكون م الفإىلالصلة بني اإلميان بالعقيدة بكل نوازع املؤمن 

العقل من االعتقاد كاإلطار الذي ينطلق منه ويعود إليه كل تصرف املسلم بالفكر 
 .والسلوك
. لفكرلر يسبق العمل، وليس العمل إال نتاجاً كإن الف: التأطري العقدي للفكر . أ

ن الفكر اإلسالمي رشيداً إال إذا كان موصوالً باالعتقاد، صادراً عنه، ويتم وال يكو
خططات  فيه إلنتاج الرؤى والتصورات واملذلك بأن يكون املسلم يف كل ما يفكر

ون به تلك العقيدة حاالً له، ال كسالمية استحضار تإلا واملشاريع مستحضراً للعقيدة
تحضار احلايل يتكيف الفكر مبقتضيات العقيدة وذا االس. جمرد مفردات حيملها ذهنه

االعتقاد ابتداًء، ويوطد ع إذن الفكر يف سياق وضأوالً يف مستوى القصد والعزم، في
حركة بنائه لألفكار والصور مبقتضيات  مث يتكيف بعد ذلك.  ليتحرك ضمنههعلى ج

والصور، العقيدة بأن يتخذ من معانيها ومقاصدها ناظماً ينظم كل تلك الرؤى 
 أراد فيه بناء حىت تكون العقيدة هي الروح ن منها بناًء متكامالً يف كل ميداويكون

 .بناء فكري مركبل لسارية يف كل فكرة بعينها، ويف كا
فإن الفكر اإلسالمي إمنا يكون رشيداً عقدياً حينما  وعلى سبيل التمثيل لذلك

يف كل حني حبقيقة وحدانية اهللا يكون نظره يف الكون لبناء صورة علمية عنه موجهاً 
ذن تلك إا الكون موحد القانون، فتحصل يف أفعاله، تلك الوحدانية اليت كان 

الصورة العلمية متولدة عن وحدانية اهللا، وحينما يكون نظره إلنتاج قوانني تنظّم 
 . وما بعدها2/454، املواقف وشرحه . يف اإلجيي واجلرجاين،راجع تفاصيل هذه القضية  13                                                 
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اتمع موجهاً بوحدانية اهللا يف احلكم، وحينما يكون نظره يف النظام االقتصادي 
هي ملكية اهللا، وليس اإلنسان إال مستخلفاً فيها،  موجهاً حبقيقة أن امللكية احلقيقية إمنا

وحينما يكون ختطيطه لربامج استثمار الكون موجهاً بعقيدة االرتفاق انتفاعاً ورفقاً يف 
 .الوقت نفسه، وهكذا األمر يف كل منشط من مناشط الفكر

ية أن يصوغ من الشرع أحكاماً توجه وإذا كان الفكر اإلسالمي مهمته األساس
احلياة، إما صياغة فهم فقط من النص، أو صياغة اجتهاد، فإن أكرب جتلياته إمنا تبدو يف 

ان فقهاً تعبدياً أو اجتماعياً شريعي املعرب عنه بعلم الفقه مبعناه الواسع، سواء كتالفكر ال
 .اقتصادياً أو سياسياً وأ

ناه آنفاً يف التأطري العقدي للفكر على الصورة احلالية وحينما نطبق املبدأ الذي بي
اليت عليها الفكر الشرعي موروثه عن عهد االحنطاط مفصوالً فيها الوجه العلمي عن 
الوجه العقدي، حينئذاك فإن الترشيد االعتقادي يقتضى أن يصاغ الفكر الشرعي من 

فرداته، ويف هيكله العام، جديد صياغة عقدية حبيث تبدو فيه روح العقيدة سارية يف م
 :ويكون ذلك بأن يتم هذا التأطري بصورتني متكاملتني. مؤطّرة له يف كل مساراته

 كل حمور من احملاور األساسية إىلأن يعمد الفكر الشرعي : الصورة األوىل
للشريعة فيدرج بني يديه مبحثاً عقدياً يتعلق به، ويكون ذلك املبحث كالسيد لكافة 

دات على فإذا حمور العبا. ها واالجتهاد فيها عن قرببييوجه بناءها وترت، قضايا احملور
سبيل املثال يتقدمه مبحث عقدي يف العبادة يف املفهوم اإلسالمي وخصائصها 
وأبعادها الروحية والتربوية، وحمور املعامالت االقتصادية يتقدمه حبث يف املال من 

ة يف  اإلسالمي، وأمهيتها يف اخلالفمالناحية العقدية من حيث حقيقة امللكية يف املفهو
 مبحث يف األسرة من حيث أمهيتها يف البناء ه يتقدموحمور األنكحة. األرض

وهكذا ميكن أن تدرج . االجتماعي، ودورها يف التعمري، وقداسة روابطها ومواثيقها
يف منظومة األحكام الشرعية، حبسب ما يناسب كل حمور فيها، مباحث عقدية أخرى 

 اخلالفة يف األرض، قيمة اإلنسان املبينة على التكرمي، وغاية وجوده اليت هي: من مثل
لته فيه، والعدالة نـزن يف العدل واملساواة، وعالقة اإلنسان بالكون وماوحقوق اإلنس

االجتماعية، والتكافل االجتماعي، حبيث ال خيلو باب من أبواب األحكام الشرعية إال 
 . مبحث تأصيلي من مباحث العقيدةإىلويسند 

ام الشرعية املندرجة يف حماورها العامة أن تقرن القضايا و األحك: الصورة الثانية
مبغازيها العقدية القريبة املندرجة يف مباحثها الكلّية املصدرة بني يدي احملاور حبيث ال 

 إىليقرر حكم يف النظر أو يف التطبيق إال وهو مرتبط بسند عقدي جزئي باإلضافة 
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ّه، فإذا حكم منع  كل السند العقدي العام للمحور إىلاستناده العام يف نطاق حموره 
االحتكار على سبيل املثال مرتبط عند تقريره مبغزى عقدي تربوي هو حماربة األنانية، 

حموره االقتصادي مببدأ عقدي عام هو  واجلشع والبغي، وذلك يف نطاق ارتباطه ضمن
ه اإلنفاق أن امللكية احلقيقية للمال هي ملكية اهللا، وإذا حكم الوجوب يف بعض وجو

 مغزى عقدي هو حق كفالة احملتاج يف إىلر أثرياء األمة مستنداً ميلزم ا ويل األاليت 
اتمع، وذلك يف نطاق ارتباطه ضمن حموره االجتماعي مببدأ عقدي عام هو تكرمي 

 يباشرها الفكر اإلنسان وحفظه من اهلوان، هكذا األمر يف سائر أحكام الشريعة حينما
 .التطبيقو ةبالتقرير والصياغ

وبالتكامل بني هاتني الصورتني يكون الفكر الشرعي، وهو يعاجل واقع األمة 
بأحكام الشريعة، موجهاً بالعقيدة يف كل حال، فإذ مثاره من األحكام تنتظم يف سياق 

وجه مبغزى عقدي كلي عام، مث ماً، فما من حكم يتقرر إال وقد تعقدي انتظاماً حمك
ق ذلك الكلّي، فتصبح الشريعة بذلك يف انط أحكام توجيهه مبغزى عقدي جزئي يف

 ملا كان من تأطري عقدي دائم الفكر ،توجيهها ملناشط احلياة كافة موصولة بالعقيدة
 .الذي يقررها، فتسري إذن روح العقيدة يف كل خاطرة فكر، ويف كل حكم شرعي

 كان له غرض يف هذا "إحياء علوم الدين"وحنسب أن اإلمام الغزايل يف كتابه 
إلحياء ملعىن من الوصل بني العقيدة والشريعة يف نطاق غرضه األعلى الذي هو اا

 فصل إىلنه رأى أن علوم الشريعة إحنرف ا أهلها أالروحي لعلوم الدين، ذلك 
ية، فتبددت بذلك سالمإلا أحكامها، كما تقررها أفهامهم، عن روح العقيدة

يب تتر"قهية ألغراض من أمهها تاب الذي بناه على صورة فكالا ذوتشتتت، فألّف ه
ذا إط بني العقيدة وأحكام الشريعة، ف، وذلك بإعادة الرب14ددوه، ونظم ما فرقوهبما 
صدر كتابه ذا الصورة الفقهية مببحث عقدي عام شامل ترجم له بكتاب قواعد يهو 

العقائد، مث هو يتعهده بالوصل بينه وبني مغزاه العقدي ليكون الفكر املستنبط أو 
ميل "ا رآه من ملاين العقيدة، مقاومة منه يف ذلك فكر القارئ املتفهم مرتبطاً دوماً مبعال

م من العلم أهل العصر عن شاكلة الصواب، واخنداعهم بالمع السراب، واقتناعه
 ا تأطرياً عقدياً دقدي قام ا الغزايل يريإا حركة ترشيد ع.15"بالقشر عن اللباب
 ندعو إليه من الترشيد و احلاجة إليه اآلن يف نطاق ماما تدع للفكر كله، وهو

 .16العقدي

                                                 
 .1/11 . الدينءإحياالغزايل،  14 
 .1/10 نفس املصدر، 15  
 )أنظر ثبت املراجع ( 42ص ،يف املنهج التطبيقي للشريعة اإلسالمية: راجع كتابنا  16
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ويلحق بالفكر يف هذا اال كل ما هو شبيه به من ألوان املنازع اإلنسانية يف  
شعراً وأناشيد ورسوماً توليد الصور والتعبري عنها، مثل سائر اآلداب والفنون 

كون موصولة مبعاين العقيدة ة وسواها، فإنها هي أيضاً ينبغي أن تيموحركات جس
 املتعة اجلمالية إىلصادرة بتوجيه منها، حبيث تكون واقعة يف النفوس موقع الدفع 

موقع احلث على العمل والتحفيز إليه، أو موقع اإلثارة  بآيات اهللا يف الكون، أو
 اخلري للدفاع عن النفس أو عن اإلنسان املظلوم عامة، أو اإلثارة للحركة يف سبيل نشر

يف نفوس  الشهادة عليهم، فهذه املواقع اليت تقعها واحلق بني الناس لتحقيق معىن
 التوجيه عوهي مواق تصدر من املخاطبني، هي دالة على املواقع اليت منها املخاطبني إمنا
 .17العقدي الشامل

ن التأطري العقدي إإذا كان الفكر هو أصل العمل ف: ل التأطري العقدي للعم-ب
غين عن التأطري العقدي للعمل أيضاً، ذلك أن العمل إذا مل يكن موجهاً للفكر ال ي

كان  حىت وإن ،توجيهاً عقدياً مباشراً فإنه قد يطرأ عليه انقطاع عن مفاهيم العقيدة
أيسر ما ينحرف السلوك العملي عن  اً بناء عقدياً، فماينالفكر الذي هو امتداد له مب

ولعل .  حىت وإن كانت صورة مؤطرة تأطرياً عقدياً،الصورة الذهنية احلاصلة بالفكر
، فهو تعوذ من 18لذي فيه تعوذ من علم ال ينفعهذا هو أحد معاين احلديث النبوي ا

صورة ذهنية تكون صحيحة يف ذاا مبينة على مقتضيات عقدية، ولكن العمل 
 الصلة التطبيقي عند حاملها ال جيري على حسبها، بل جيري منحرفاً عنها، مقطوع

 .مبوجهها العقدي فال يكون له نفع
ورمبا كان اخللل األفدح الذي يصيب املسلمني منذ زمن هو انقطاع األعمال عن 

ولو تأملت التقريرات الفكرية . موجهاا العقدية، أكثر مما هو انقطاع أفكارهم عنها
داية نشوئها  أللفيتها جارية منذ ب،ة الشرعية على سبيل املثالددة لنظام السياساحمل

عدالة وشورى وحتكيماً للشريعة، وتكافالً : عقيدة القواعد علمية على أصول
يع حاكماً وحمكوماً، وجتري فيها أفكارهم يف ماجتماعياً، وهي تقريرات يقرها اجل

إذعان، كما تنطق ا ألسنتهم وأقالمهم يف حتمل واعتراف، ولكن العمل الذي جرى 
دة، انقطع يف الغالب عن األصول، فإذا هو الظلم شفة الراعليه واقع احلكم بعد اخلال

 . املسلمنيقاس على ذلك أوضاع كثرية يف حياةوت. واالستبداد على حنو ما هو معلوم

 )انظر ثبت املراجع ( 266، ص اإلميان وأثره يف حياة اإلنسان، وكذلك، الدين والفنحسن الترايب، : راجع  17                                                 
اللهم إين أعوذ بك من قلب ال خيشع، ودعاء ال يسمع، ومن نفس ال تشيع، ومن علم ال : "ل صلى اهللا عليه وسلمقا  18

 .355 /4: جامع األصول، ابن األثري: وراجع فيه. ينفع، وأعوذ بك من هؤالء األربع، رواه الترمذي يف الدعوات
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 إىل بعد تعديته ايضأ العمل إىلتعدية التوجيه العقدي وال ينصلح هذا اخللل إال ب
 حضوراً دائماً يف ضمري املسلم وإمنا تكون هذه التعدية حبضور املعاين العقدية. الفكر

حال مباشرته العمل سواء كان عمالً تعبدياَ باملعىن اخلاص، أو عمالً تعمريياً عاماً، 
وأن جيعل من ذلك احلضور مادة يف إجناز حركاته العملية اجلزئية، ويف ترتيب تلك 

مة وهيئته العا حركات صالتهاحلركات أعماالً متكاملة، فإذا املصلي بذلك يصوغ 
فيها من استحضار ربه خضوعاً ومذلة وخوفاً ورجاء، وإذا باملزارع يصدر يف فلحه 

من التعمري فيها بوصف ذلك مهمة ووبذره عن استحضار لعقيدة اخلالفة يف األرض 
خلقه اهللا من أجلها، وإذا املهندس وهو يقيم املدينة ختطيطاً وبناء، توجه ختطيطه وبناء 

 يف رعايته جلميع خلقه، ويف توجه اجلميع إليه باخلضوع تعاىلعقيدة وحدانية اهللا 
والطاعة، فيضع املسجد اجلامع يف مركزها، ومساجد أخرى يف كل حي من أحيائها، 
وهكذا يكون املسلم يف كل عمل صادراً عن توجيه عقدي باستحضار دائم حلقائق 

 .العقيدة يف النفس
 حالة العمل إىلمل من حالة الفردي ولو ارتفعنا ذا األمر يف التأطري العقدي للع

اجلماعي الذي تقوم به األمة بإشراف وترتيب من نواا يف مستويام املختلفة لتحقيق 
فاً، فاألعمال العامة اليت تقوم ا لخمت ر، لو ارتفعنا بذلك ما وجدنا األماملصاحل العامة

بعد أن  وجهتها،ب مبادئ العقيدة، وأن تتوجه األمة هي أيضا ينبغي أن تصدر عن
. يكون الفكر الذي سبق تلك األعمال قد صدر عن تلك املبادئ وتوجه بوجهتها

ش اجليوش جارية يوهكذا تكون إجنازات التصنيع، ومشاريع الري وبناء املدن، وجتي
وماً دولكنها تبقى . على مقتضى العقيدة، يطرأ عليها التعديل حبسب تلك املقتضيات

 .هاتهموصولة ا موجهة بوج
ورمبا عرب عن هذا املعىن من التأطري العقدي للعمل بتعبري جريان األعمال على 
مقتضى مقاصد الشريعة، ذلك أن هذه املقاصد وإن تفرعت فروعاً إال أا تعود يف 

 املقصد األعلى وهو حتقيق خري اإلنسان وصالحه بالتزام أوامر اهللا ونواهيه، إىلجمملها 
يكون جريان األعمال على حتقيق مقاصد الشريعة تعبرياً ف. وهو حقيقة عقدية كلية

ال بني صا نعد علم مقاصد الشريعة علما وولذلك فإننا: عن الصلة بني العمل والعقيدة
ومن مظاهر . علم العقيدة من جهة وعلم الفقه الذي يضبط األعمال من جهة أخرى

مة اإلسالمية ما يلقاه هذا اخللل املتمثل يف ضعف الصلة بني العقيدة والعمل يف واقع األ
وذلك ما يدعو . العلم اجلليل من زهادة فيه، وميش له ضمن الثقافة العامة للمسلمني

 إحيائه واالهتمام به يف نطاق الترشيد العقدي الذي حنن بصدد إىليف نفس الوقت 
 . التحضرإىلالبحث فيه عامالً من عوامل الدفع 
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وصفها رابطاً بينه وبني العقيدة يقتضي أن ودوران العمل على مقاصد الشريعة ب
فتبىن حبسب تلك املآالت، .  املفسدةعمال كلها مآالا من املصلحة أوتلحظ يف األ

وتتعدل وتتكيف حبسبها أيضاً، ذلك أن العمل له صلة بالواقع اإلنساين والبيئي الذي 
 فإن ضبطه منطق مطرد صارم كصرامة املنطق الذي حيكم األفكار، ولذلكيال 

األعمال رمبا أجريت على صورة قُدر أا حتقق مقاصد الشريعة فتكون موصولة إذن 
مبقتضيات العقيدة، ولكن يتبني خالل اإلجناز أو بعده، ملالبسات واقعية مل يضبطها 

ذن باملعتقد، وحينئذ مل يتحقق فيه املقصد، فانقطعت صلتها إ ماإىلالتقدير، أا آلت 
 فيه حتقيق مقصدها لترتبط من جديد مبوجهها العقدي، على  ماإىلل دينبغي أن تع

بناء مصنع يقدر أنه يوفر اخلري للناس وحيقق التعمري يف األرض، ولكن  حنو ما يكون يف
ا فيه فساد كبري فيعدل إذن فيه أنه يسبب من التلوث البيئي ميتبني يف أثناء العمل 

وهكذا يكون املقصد، وهو معىن حبسب ما فيه حفظ للبيئة الكونية وخري لإلنسان، 
عقدي كما ذكرنا، املؤشر الدائم الذي تتجه باجتاهه األعمال، وتتكيف حبسبه كل 

وهذا ضرب من الترشيد بالغ الدقة، ولكن ال مناص من أن يأخذ . مناشط املسلم
 النهوض، وإال بقيت أعمال املسلمني تسري إىلاليوم طريقه عنصراً يف اإلصالح الدافع 

أثر إجيايب يف النهضة املنشودة كما سنبينه بعد   هدى من العقيدة فال يكون هلاعلى غري
 .حني

يت يتحملها املسلمون لة اإن من عناصر الرشاد يف االعتقاد إذن أن تصبح العقيد
جعياً وحيداً وشامالً، منه يصدرون بدًء ومعاذا يف التفكري كله لتحصيل صور رإطاراً م

، ويف التطبيق العملي السلوكي لتلك األفكار والصور الرؤى واألفكار واحلقائق
تل وال ل امللزم هو اعتقاد خمميكون له هذا الدور التوجيهي الشاوالرؤى، واعتقاداً ال 
 خري، وإن كان يف ذاته جارياً على وجه احلق يف مدلوله ويف إىليأيت بثمار وال حيرك 

 .مفرداته على الصورة اليت بيناها سابقاً
 
 
 ل اإلرادي لالعتقادفعيالت

شمل حقيقتها يف ذاا كما االعتقاد هو التصديق مبفردات العقيدة تصديقاً ي
ولالعتقاد يف حلوله بالنفس درجات . خرييتها املطلقة حلياتهوحها لإلنسان اليشمل ص

نوع يبقى االعتقاد فيه حبيس الذهن، وال : يقوم وسطها خط فاصل بني نوعني منها
نسميه باالعتقاد الساكن، ونوع يقوى   إرادة الفعل، وميكن أنيكون له سلطان على
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 اإلرادة فيكون له سلطان عليها حيركها به لتنطلق يف إجناز إىلفيه االعتقاد حىت يتعدى 
 .نسميه باالعتقاد الفاعل األعمال، وميكن أن

لة قائمة بذاا، وال  فضيقليونان الفلسفية تعترب معرفة احلوقد كانت مذاهب ا
 إىلعمومها مذاهب نازعة  ارها العملية قيمة تذكر، وذلك مبا هي يفثفي على آتض

سالمية جاءت مبفهوم آخر يكون يف اإلعازفة عن األعمال، ولكن العقيدة التجريد، 
االعتقاد حمددة قيمته بآثاره العملية، فأصبح فيه التصديق الذهين بالعقيدة ليس معترباً 

مته تكتمل حقاً مبا يؤدي إليه من األعمال، وذلك ما أشار يف ذاته إال قليالً، وإمنا قي
إن املعترب يف هذا التوحيد ليس : "إليه ابن خلدون يف قوله معرباً عن العقيدة بالتوحيد

ة منه تتكيف مي، وإمنا الكمال فيه حصول صفكهو اإلميان فقط الذي هو تصديق ح
طان الذي يكون النفس ذلك السل، واملقصود ذه الصفة اليت تتكيف ا "19ا النفس

 .رادة فيوجهها يف طريق األعمالإلللعقيدة على ا
 الًنـز تل العقيدة يف نفوسهمنـزملسلمني تتوقد كانت األجيال األوىل من ا

 األعمال، فما أن يتحمل الواحد منهم إىلات اليت تدفع إرادم جمباشراً يف الدر
هه و العمل مبا تقتضيه يف الواقع يف وجاإلميان ذه العقيدة حىت يندفع مباشرة يف

شاء وتعمرياً يف األرض، أو طلباً للعلم الديين نمجيعاً، جهاداً ونشر دعوة، أو إ
ومل يكن معهوداً لدى تلك األجيال ذلك االعتقاد السكوين الذي يقصر عن . والكوين

. ات الوقتحتريك اإلرادة العاملة، فيجتمع االعتقاد والقعود يف الرجل الواحد يف ذ
 يالً مباشراً يف موقع الدفعنـزل يف النفس تنـز الذي يت،ومن خري ما يرمز لالعتقاد

ك الصحايب يف غزوة أحد حينما سأل النيب صلى اهللا عليه  قصة ذل،اإلرادي للعمل
رات يف يده، مث قاتل ى متقفأل: ة، قاليف اجلن: إن قتلت أين أنا؟ قال يتأرأ: "وسلم

عمالً حىت ألكل  ل املباشر لإلميان باجلنة مل ميهله ليصرينـزلت، ذلك ا20"حىت قتل
اد وسائر قتلك كان األمر يف حال ما بني االعمترات كان بصدد أكلهن، وكذ

 .من التأثري املباشر ك األجيالاألعمال عند تل
ولكن خلفت أجيال من املسلمني بعد ذلك اختلف عندها األمر، فإذا العقيدة 

ا لتدفع  اإلرادة فيحركهإىلم موقعاً باهتاً، ال ميتد آثره هكثري من تقع يف النفوس عند
 بعضهم احندرت دعلى تطاول يف األثر، ذلك أا عنالً ويل العمل إال قإىلاجلوارح 

ة ما تتعدى وقمن ال إليهم تقليداً من اآلباء، ومل يكابدوا فيها معاناة التأمل لتكتسب به
جنحت ا مغاالة العقل يف التقرير   بعض آخر التأثري يف اإلرادة، وعندإىلبه 

 . وما بعدها60/ 1: املوافقات ،يبطم والعمل، الشا، راجع يف العالقة بني العل425ص .املقدمة ،ابن خلدون  19                                                 
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لت ظاإلرادة، و والتفصيل واادلة حىت حجبتها عن التمكن من جمامع النفس لتؤثر يف
 ، الفكرة املتفاعلة مع كيان اإلنسان كلهإىل اردة منها  الظاهرة العقليةإىلأقرب 

 آل مراد سواد وسواء كان السبب هذا أو ذاك فقد.  إجناز األعمالإىلفتدفعه 
يتسابقون يف انضباط السلوك الظاهر، " واقعهم الراهن الذي فيه تراهم إىلاملسلمني 

 ميان وعزائمه اليتإل ا، وطويتهم هواء، ال جتيش حبواثّويف حساب التعاويذ واألذكار
ولذلك فإنه كان لزاماً أن ميتد ترشيد االعتقاد ليشمل . 21حتدث النهضة يف واقع احلياة

عالقة العقيدة باإلرادة الفاعلة، فتكون هذه العالقة عالقة فعل وانفعال تثمر إجناز أيضاً 
الترشيد متمثالً باألخص يف أمرين  هذا العمل الصاحل املؤسس للنهضة، ورمبا يكون

 :أساسيني
 اجلزم االعتقادي. أ

إن اإلرادة الفاعلة ال حيركها التحمل العقدي إذا كان حاصالً يف النفس على 
 حتث اإلرادة على دفع ة من الشدة والقوة، حبيث يتولد من اإلميان باحلق حواثّدرج

 إال إذا كانت متأتية باالقتناع الذايت احلاصل مبعاناة ،يف اإلرادة  الفعلإىلاجلوارح 
وأما إذا . التأمل والتدبر يف مفردات تلك العقيدة، أو يف مبادئها األساسية على األقل

تقليد فإنه ال يبلغ يف النفس التأثري   من خارج الذات وراثة أوكان ذلك اإلميان حاصالً
على سبيل النذور، ذلك أنه يظل أبداً حيمل يف نفس املؤمن صفة الغريية  الفعلي أو

والغرابة، إذ هو متأت من خارجها فيكون فيها كالعارية بشعور أو بدون شعور، 
 طريق الفعل، ولكن حينما يكون فتنصد عن أن تنفعل به االنفعال احملرك لإلرادة يف

اإلميان بالعقيدة حاصالً يف النفس بعد معاناة السعي الذايت بالتدبر، فإنه حينئذ حيل 
فيها على صفة من القرىب واالنتماء تنفتح ما لالنفعال به فيكون له أثر يف حتريك 

 .اإلرادة
 على شيء سوى وقد جاء القرآن الكرمي يشدد النكري على التقليد الذي ال يستند

احندار املعتقد من اآلباء واألجداد، ويكون ذلك االحندار هو السند الوحيد للحقيقة 
وكَذَِلك ما أَرسلْنا ِمن قَبِلك ِفي قَريٍة ِمن نِذيٍر ِإلَّا قَالَ مترفُوها ِإنا ﴿: تعاىلفقد قال 

قَالَ أَولَو ِجئْتكُم ِبأَهدى ِمما وجدتم ، آثَاِرِهم مقْتدونَوجدنا آباَءنا علَى أُمٍة وِإنا علَى 
مث يوجه  .)24-23 :الزخرف (﴾علَيِه آباَءكُم قَالُوا ِإنا ِبما أُرِسلْتم ِبِه كَاِفرونَ

يف أَولَم يروا كَ﴿ تعاىل النظر والتأمل والتدبر كما يف قوله إىلالعقول بدال من ذلك 
ِسريلَى اللَِّه يع ِإنَّ ذَِلك هِعيدي ثُم لْقالْخ اللَّه ِدئبي ، فوا كَيظُرِض فَانوا ِفي الْأَرقُلْ ِسري

 .18  ص:اإلميان وأثره يف حياة اإلنسان –حسن الترايب   21                                                 
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ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع ةَ ِإنَّ اللَّهأَةَ الْآِخرشِشئُ النني اللَّه ثُم لْقأَ الْخدب﴾ 
د اعترب عند علماء العقيدة أن اإلميان إمنا يكون إمياناً معترباً وق .)20-19:العنكبوت(

م، وأما إميان املقلد فقد تراوح عندهم ز اجلإىلحينما يكون ناشئاً عن النظر املفضي 
وأحسب أن من . 22ذي يقصر به عن املطلوب الديينبني البطالن أصالً والضعف ال

 التأثري على اإلرادة الفاعلة أو عدمها، إذ ىلإ أيلولته ازين هذه املعايرة لإلميان ميزانمو
 . ذلك خالفاً لإلميان اجلازمإىلإميان التقليد ال يؤول 

ل ليه أمرها اليوم جيد أن السواد منها يتحمإواملتأمل يف أحوال األمة كما آل 
ل تقليد ال حتمل نظر وتدبر، سواء كان ذلك التقليد تسليماً بعقائد اآلباء، العقيدة حتم

عليه اهليئة االجتماعية العامة، أو تعلما من معلمي العقيدة ومشاخيها  و حماكاة ملاأ
ولو . تليقناً جمرداً ضمن العلوم الصورية اليت تلقن للمتعلمني ون العقيدةنالذين يلق

األمة لوجدم قلة أولئك الذي حصلوا إميام مبعاناة النظر والتدبر،  حبثت يف هذه
 إميان مكسوب من قبلهم، فيه من قوة اجلزم إىلواآلفاق لينتهوا خالل األنفس  فجاسوا

 العمل، فكيف بأمة سوادها حيمل إميانه وراثة إىلما يشتد به على النفس فتندفع 
 إن تلك العزمية ال تكون إال بأن ؟ون هلا عزمية تنهض ا من السباتوتقليداً أن تك

 درجة اإليقان الذايت بالنظر إىليتحول موقع اإلميان يف النفوس من درجة التقليد 
 .والتأمل

وليس املقصود بالنظر والتأمل تلك القياسات املنطقية املعقدة اليت درج عليها 
عن أا قد ال  املختصون يف علم الكالم، فإا ليست يف طاقة عامة املسلمني، فضالً
الكامنة يف كل تنشئ اإلميان اجلازم، وإمنا املقصود به استنهاض الفطرة االستداللية 

النفوس على قدر مشترك بينها، مث على أقدار قد تتفاوت بني فرد و آخر، لُيبسط 
بسطاً تقلب فيه تلك العقيدة حمصول العقيدة املوروثة على تلك الفطرة حبسب أقدارها 

يات الكونية واالجتماعية تقليب حبث ال تقليب شك، على هيئة فعل إبراهيم آلاعلى 
. ضه ألحوال النجوم وانتهائه باليقني اجلازم بألوهية اهللا الدائم القيوماخلليل يف استعرا

وإن هذا االستنهاض للفطرة االستداللية يف النفوس هلو اليوم متوفر الدواعي 
واملقدمات واآلالت أكثر من أي وقت مضى، فإن كتاب الكون فتحت صفحات 

ومذاهبهم اليت وضعتها عقوهلم  كثرية منه، فبانت آيات اهللا فيه جلية، وأن أديان الناس
بان خسراا جلياً أيضا، ومن هذه وتلك ميكن تأليف مادة ذات فعالية شديدة 
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الستنهاض فطر املسلمني يف هبة دعوية وتربوية شاملة لتحويل إميام من موقع التقليد 
 : موقع اجلزم على النحو التايلإىل

انية تنطوي على ما ميكن أن إن كل نفس إنس: استنهاض الفطرة الكونية: أوالً
 البحث عن علل إىلوع طبيعي نـزنسميه بالفطرة الكونية، وهي متمثلة يف 

املوجودات الكونية وأسباا، وهلذا ظل اإلنسان يبحث عن هذه العلل منذ فجر تارخيه 
 النظر يف الكون وآياته الكتشاف أسبابه إىل اليوم، وهلذا أيضاً وجهه القرآن الكرمي إىل
 اه الفطرة وتوجيهاً هلا حنو حتقق احلق العقدي منها، استثماراً هلذهإىلوصول وال

 .الطبيعي
حقائق كثرية من سنن اهللا يف الكون،  قد كشفت العلوم الطبيعية عنو ،واليوم

وأصبحت هذه احلقائق ميسورة التناول والفهم لسواد الناس مبا تيسر من وسائل 
م للمسلمني خماطبة لة دعوية ناجحة تقددم وسي أن تستخ ميكنالتقدمي والشرح، فإنه

صنع ودقة النظام وغائية فطرم الكونية، فتبني هلم ما يف هذا الكون من عظمة ال
 سبب إىل وحينما يقفون على ذلك ويرونه رأي العني، توجه فطرم .الصريورة

اع األسباب يف ذلك كله، فتنفعل النفوس إذن بذلك انفعاال جديدا، وحيصل االقتن
لة اجلزم بعد ما نـزل فيه منـزها من العقائد حصوالً ثانياً، تعبقيدة األلوهية وما يتبع

وقد رأينا برامج تلفزية يف هذا الشأن حتدث يف النفوس . لة التقليدنـزكانت نازلة م
ال حتدثه وسائل الدعوة والتعليم النظرية اجلافة، وذلك أا خاطبت عن  باً إميانياًالانق

كثرياً وال خيفى أن .  اإلميان اجلازملرة الكونية يف املسلم فاستنهضتها لتحصيقرب الفط
 اإلميان مبا وقفوا عليه إىل البحث يف العلوم الكونية حتولوا نمن احمللدين الذين ميارسو

 .23سرار الكون وآيات دقته ونظامهمن أ
فتح للفهم نت ن العقلية العليمة التجريبية اليتهذا وقد بات من البني اليوم أ

 جترييب أصبحت عقلية سارية يف قطاع كبري من املسلمني تأثرا يمواالقتناع مبا هو عل
 إىلوميكن أن تستثمر هذه اخلاصية بتوجيه العقول . بالعقلية السائدة يف التحضر الغريب
حقائق   دالالت تلك احلقائق على ما وراءها منإىلحقائق العلم الكوين، مث توجيهها 

ة، فإا حينئذ ال متلك إال اإلذعان اإلمياين، ولكنه إذعان حصل مبعاناة أخرى غيبي
 .النظر والتدبر، وهو إميان اجلزم القادر على حتريك إرادة الفعل

 ، الذي يشتمل على مقاالت لعدد من كبار علماء الكونيات، يعرضون فيه جتارم يفالعلم يدعو لإلميان: راجع كتاب  23                                                 
 .اإلميان من خالل ممارستهم حلقائق العلم يف اختصاصام املختلفة
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 حتصيل املنفعة إىلوعاً فطرياً نـزنسان إلاستنهاض الفطرة النفعية، إن يف ا: ثانياً
 فروع إىلة ورغد العيش، ومتفرعة ينة والكفايأنلة يف معان كلية من األمن والطممتمث

 البحث عن إىلوهذه الفطرة املشروعة كثرياً ما تدفع اإلنسان . وجزئيات كثرية
احلقيقة من خالل ما يتحقق هلم من النفع، وقد أصبح هذا األمر اليوم فلسفة سائدة يف 

 إىلالغرب متمثلة يف املذهب النفعي، وقد أصاب شيء منها عامل املسلمني، وتسرب 
وإذا كان هذا املذهب احنرف بالفطرة اإلنسانية عن حقيقتها، حيث . كثري من أهله

 ولو كان ذلك على حساب شقاء األمم ،احنصر النفع فيه يف منافع الرجل األبيض
حنن بصدده من  والشعوب األخرى، إال أن أصل الفطرة النفعية ميكن استثماره فيما

 .ترشيد االعتقاد
ان يف حتقيق يد الكثرية على إفالس املذاهب واأل فيه الشواهدإن العامل اليوم تتوفر

زها اوال أدل على ذلك من أن هذه احلضارة الغربية العاتية يف إجن. املنفعة لإلنسان
ينة واهلناء، عن أن يتحقق ذلك لسائر األمم مأناملادي مل حتقق ألهلها األمن والط

حمافل الفكر الغريب نفسه فيما والشعوب األخرى وقد أصبحت هذه املعاين تضج ا 
 .24شبه النذير باملآل هلذه احلضارةي

وإذن فإا تتوفر فرصة مثينة يف أن يعرض اإلسالم يف مبادئه العقدية على املسلمني 
ققه للناس حي تظهر به تلك املبادئ من حيث ما أنفسهم من املقلدين يف إميام عرضاً
خالل التجربة احلضارية  من ة العامة، ذلكمن اخلري واملنافع مبوازينها اإلنساني

ية بني حقائق العقيدة سالمية اليت قامت على تلك املبادئ ومن خالل الالزمة املنطقإلا
ان، وباملقارنة مع فشل كل املذاهب واألديان يف حتقيق سنثارها يف نفع اإلآيف ذاا و
تثري س عقيدته مبا يل حتصيدلعرض من شأنه أن جيعل املسلم يعيوإن هذا ا. هذا النفع

جلزم بعد النظر يف لة انـز مإىلفترقى تلك العقيدة يف نفسه . فيه من فطرة املنفعة
 .25سان السعادة واخلرينأا احلل الوحيد الذي حيقق لإلثارها، واالقتناع بآ

إذا ما سلك الدعاة واملربون مسلك استنهاض الفطرة الكونية والفطرة النفعية يف 
ا غبار التقليد، ، فإن ذلك من شأنه أن حيرك النفوس، وينفض عنهنفوس املسلمني

ا بذاا حتصيل الناظر يف اآلفاق ويف اآلثار العملية، فتنخرط  لتحصل عقيدضفتنه
لصاحل  العمل التعمريي اإىلإذن هذه العقيدة يف سياق التأثري على اإلرادة، وتدفع ا 

. غريبة عنها الحندارها إليها من خارجها وكأمنا هي ،سوفبعدما كانت مستكنة يف الن

 .املسلمون والبديل احلضاري: علواينذلك يف طه جابر ال اذج منراجع من  24                                                 
عرض بعض علماء العقيدة ملا يشبه هذا املسلك يف سياق االستدالل على النبوة احملمدية، وذلك فيما عرف بدليل جناح   25

 . 2/428: الدعوة احملمدية، أو دليل الظهور، راجع اإلجيي واجلرجاين، املواقف وشرحه
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 فإن أقدارها من الفطرة ومن ،وليس هذا األمر بعزيز على هذه األمة يف واقعها الراهن
القابلية للنظر والفهم ال تقل عن أقدار أهل اجلاهلية الذين تأملوا العقيدة اجلديدة 

 اإلنشاء احلضاري ىلإبسليم فطرم، فآمنوا ا إميان اجلزم، فانطلقت م اإلرادة 
 .املشهود، إذن هو ترشيد العتقاد املسلمني ضروري لدفعهم يف سبيل النهوض

 ادقت اإلحياء الروحي لالع-ب
ن األوائل ومالتصديق واإلذعان، وقد كان املسلاإلميان بالعقيدة يتحمله املسلم ب

طفية، فما يتم التصديق واإلذعان عندهم بكافة الطاقات يف ذوام عقلية وروحية وعا
 الروح مع أشواقأن ينبلج اإلميان يف النفس حىت تتضافر على حتمله مدارك العقل مع 

 يف نفوس املؤمنني يسلم العقل جازماً بوجوده وصفاته، تعاىلمنازع العاطفة، فإذا اهللا 
 لقائه، وهكذا األمر يف إىل حمبته وخوفه ورجائه، وفو الروح إىلع العواطف نـزوت

من هذا الوضع يف حتمل اإلميان تتكون شدة له يف النفوس فيأخذ و. كل عقيدة
 العمل واإلجناز وذلك سر من أسرار تلك إىلمبجامعها، ويدفع باإلرادة دفعاً قوياً 

 .القفزة احلضارية املشهودة يف ذلك الزمن القصري
 التحمل العقلي إىلمياين ليميل إلبعض الزمن تغري وضع هذا التحمل اولكن بعد 

. رف تسليماً بالعقيدة حسبما يقتضيه العقل يف غري سند روحي وعاطفي يذكرالص
وقد عزز من هذا الوضع اجلديد نشوء على العقيدة نشوًء عقلياً لرد اهلجوم العقلي 
على أصول الدين اإلسالمي، مث تطوره على ذلك باطراد، حيث قام هذا العلم على 

 إىلوملا آل أمر املسلمني . التجريد واجلفاف شيء كثري من ه فيةاملقايسة العقلية الصرف
ماً وسقاد قواعد ورت االعأخرى، فأصبح التخلف العام، تعزز هذا الوضع أيضاً مرة

 أي ركن إىلعقلية ال تكاد تتجاوز يف نفس املؤمن التصديق العقلي الناشئ عن التقليد 
لغزايل ألن يؤلف وقد كان هذا األمر داعياً اإلمام ا. آخر من أركان الذات الفسيحة

، وهو يقصد اإلحياء الروحي يف مواجهة اجلفاف العقلي "إحياء علوم الدين"كتابه 
 .ومسر واقع من علوم الشكليات والإىلل الذي آ

ذ ترى إ إليه االعتقاد، آلاليوم صورة من هذا اال الذي ويف واقع املسلمني 
سواد الناس أن يكون مسلمة ميان باهللا وبسائر العقائد األخرى ال يتجاوز عند إلا

 دون أن ختالطها معاين اخلوف والرجاء واحلب ،عقلية تنحدر بالتقليد يف الغالب
 لقاء اهللا، فتعطلت إذن دواع كثرية من شأا أن جتعل اإلميان فاعالً يف إىلوالشوق 

 اإلرادة دافعاً هلا حنو العمل، وال خيفى أن العواطف وأشواق الروح هلا من التأثري يف
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 العمل ما يوازي أو يفوق تأثري اإلميان العقلي إذا كان عن جزم فكيف إىلاالندفاع 
 !إذا كان عن وراثة وتقليد؟

عقدياً   اإلجناز يقتضي ترشيداًإىلن التفعيل العقدي لإلرادة بدفعها إوهلذا األمر ف
فإذا اًالً عقلييتمثل يف إحياء روحي لالعتقاد، حبيث يصبح حتمل املسلم لعقيدته حتم ،

 إىل وشوقحب ورجاء، وجيلله  يسنده خوف منه تعاىلتصديقه العقلي اجلازم باهللا 
ه ق به يف أخالوتأٍساللقاء، وإذا تصديقه بالنيب صلى اهللا عليه وسلم خيالطه حب له 

، وإذا اإلميان التصديقي باآلخرة مضمخ باستشعار دائم ملواقفها وما فيها من هوأفعال
 أيضا ملشاهد اجلزاء فيها ثواباً وعقاباً، وهكذا األمر يف كل أهوال، وحتسب دائم

 .حقيقة من حقائق العقيدة
وميكن أن يتم هذا الترشيد بتخفيف الدعاة واملربني يف خطام العقدي من غلواء 

الفطرة العاطفية الروحية يف  إىلالعقل الصارم يف تقرير العقيدة بأن يتجه اخلطاب أيضاً 
ميان إللك الفطرة للتحمل هي أيضاً اتار  خطاب العقل، فتستث جانبإىلان سناإل

يناسب طبيعتها، وذلك بتقرير العقيدة وعرضها يف أبعادها العقلية  بالعقيدة مبا
ه، فيكون الدليل العقلي مقروناً بالدليل العاطفي على حنو ما إذا سوالروحية يف اآلن نف

ما يف مشاهد الكون من الدقة عرض وجود اهللا من خالل آثاره يف الكون، فيعرض 
والنظام ملخاطبة العقل، كما يعرض ما فيه أيضاً من مظاهر العناية والرمحة واللطف 

 حب اهللا إىل التسليم املنطقي، وتنتهي العاطفة إىلملخاطبة العاطفة، فينتهي العقل 
ة منتشرقرت العقيدة يف نفس املؤمن كانت الرمحن الرحيم والشوق إليه، حىت إذا است

 إىل مجيع زواياها، فتجيش إذا بالعزم الذي يدفع اجلوارح إىليف مجيع حناياها، ممتدة 
السعي العملي استجابة القتناع العقل من جهة، وتلبية لنداء العاطفة والشوق الروحي 

وقد كان القرآن الكرمي يسلك ذلك املسلك املزدوج يف اخلطاب . من جهة أخرى
تها ونظامها ليستنهض العقول،  آيات اهللا يف صنعإىلر جه األنظاالعقدي، فهو كما يو
 : العواطف ليستثريها يف اكتساب اإلميان كما يف قوله تعايلإىليوجه خطابه أيضا 

لَ ِمن السماِء ماًء فَأَخرج ِبِه ِمن الثَّمراِت نـزاللَّه الَِّذي خلَق السماواِت والْأَرض وأَ﴿
 قاً لَكُمِرزارهالْأَن لَكُم رخسِرِه وِر ِبأَمحِفي الْب ِريجِلت الْفُلْك لَكُم رخسو ، لَكُم رخسو

ارهالنلَ واللَّي لَكُم رخسِن وياِئبد رالْقَمو سمِإنْ ، الشو وهمأَلْتا سكُلِّ م ِمن اكُمآتو
 .26)34-32 :إبراهيم (﴾ِه ال تحصوها ِإنَّ الِْأنسانَ لَظَلُوم كَفَّارتعدوا ِنعمت اللَّ

 . وما بعدها85 ص .نهج القرآن الكرمي يف إثبات العقيدة اإلسالميةم: راجع هذا املعىن، رؤوف شليب  26                                                 
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قتضى ترشيداً ميادي للمسلمني كما هو حاله اليوم قتيبدو إذن أن الوضع االع
 باإلرادة وصال يكون به مستثرياً هلا لتندفع يف سبيل اإلجناز السلوكي ملقتضيات هلوصل

وضع  لية، ويلتقي يف هذا الترشيد دفع االعتقاد منالدين وأغراضه يف احلياة العم
 اًياً عاطف وضع اجلزم الناشئ من االقتناع الذايت، مع إحيائه إحياء روحيإىلالتقليد 

 .ليكون ذا وذاك عامالً من عوامل التحضر اإلسالمي
 عاملية الرشاد االعتقادي يف التحضر

ه عامالً من عوامل بان مورد حسدي بعناصره الثالثة يفلقد أوردنا الرشاد االعتقا
النهوض باملسلمني الستئناف الشهود احلضاري، والدفع م حنو التنمية الشاملة مادياً 
ومعنويا، ورمبا خفي على البعض وجه التأثري هلذا الرشاد االعتقادي كما شرحناه يف 

شرح هذه ولذلك فإننا ن .إاض املسلمني رغم ما كنا نشري إليه يف ذلك احلني واآلخر
الً لبيان عامل الرشاد االعتقادي يف االعاملية بعناصرها املتكاملة يف هذا املوطن استكم

 .التحضر
،  مكانة حامسة كما بينا ذلك سابقاإن مكانة العقيدة يف ضة األمة وحتضرها هي

ثبته التجربة التارخيية للمسلمني حيث مل تكن حضارم املشهودة إال مثرة توذلك ما 
م اليت اعتنقوها متقاطرين إليها من ديانات وملل وحنل كثرية متنوعة عجزت لعقيد

 أيضا على الناس كاحلضارة اإلسالمية، كما يثبته ةكلها عن إنشاء حضارة شاهد
 نتائجها إىلقات العقيدة اإلسالمية ومفرداا من حيث تأديتها لالتحليل املنطقي حل

 . ومعنويةالالزمة يف ترقية اإلنسان ترقية مادية
 التحضر بصفة إىلولكن العقيدة اإلسالمية إذا كانت من حيث ذاا تفضي 

ع الناس تتوقف على الكيفية قا إحداث التحضر يف وإىلمنطقية، فان أيلولتها بالفعل 
وهو ما مسيناه باالعتقاد، فقد تكون هذه الكيفية على حنو  اليت ا يتحملها املسلمون
العقيدة مثرا يف واقع احلياة، وقد ال تكون كذلك إن قليالً من السداد حبيث تثمر به 

ر إال شيئاً قليالً، فالرشاد االعتقادي مثمر يف ذلك الواقع شيئاً أو ال تأو كثرياً، فال تث
 إمنا هو عنصر تفعيل للعقيدة يف نفوس -عامالً من عوامل التحضر-الذي عرضناه 

. احل يف سبيل تنمية حيام املادية واملعنوية العمل الصإىلاملسلمني كي تثمر اندفاعهم 
 :ويكون ذلك التفعيل حبسب العناصر اليت ذكرناها على النحو التايل

 ة رشاد الفهميعامل. أ
 العمل حبسب ما تكون عليه يف تصور املسلمني من حيث إىلإن العقيدة إمنا تدفع 

وس تنفعل بالصورة اليت  النف ومن حيث مفرداا التفصيلية، إذمدلوهلا العام أوالً،
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وحينما حتصل صورة العقيدة يف مدلوهلا . حتصل فيها عن احلقائق ال باحلقائق يف ذاا
ال حمالة يف  لدى املسلمني اليوم على النحو الذي وصفناه من الشمول، فإا ستغري

ل قضايا عديدة ذات صلة بالواقع الكوين واالجتماعي يف نـز ستتإذ: هيئة انفعال ا
وعي العقدي لألمة ويصبح بذلك حتقيق مقتضياا بالفعل حمدداً من حمددات الفصل ال

 العمل واإلجناز والتعمري، إىلوع نـزبني اإلميان والكفر، مما يكون له أثر بالغ يف ال
 الفعل يف احلياة العملية مبا وقر يف النفس من أن ذلك إىل أوبة عامةويتكون من ذلك 

 عملية يف العالقات الكونية أبعادعتقاد الذي أصبح ذا هو مقتضى من مقتضيات اال
 .واالجتماعية

لة نـزل يف األذهان منـزن اخلالفة يف األرض ملا تتإوعلى سبيل التفصيل ف
ن ذلك من شأنه أن جيعل املسلم جيد يف التعمري يف األرض باعتباره عنصراً إاالعتقاد ف

 العدالة االجتماعية يدته، وكذلكمن عناصر اخلالفة إذا هو تقاعس عنه اختلف عق
أا عقائد   يتحملها املسلم علىا والشهادة على الناس، فإا حينمانسنوتكرمي اإل

يلها على الواقع، إذ هي تكتسب من صفتها نـزفسيكون ذلك عامالً على السعي يف ت
يف أال ترى ك.  الفعلإىلالعقدية ما يثقل به وزا يف ميزان األعمال فتأخذ طريقها 

أن املسلم اليوم يقوم بشعائر الصالة والزكاة والصيام واحلج باعتبارها حتقيقاً خارجياً 
لعقيدته يف توحيد اهللا ووجوب عبادته، فإذا ما جاء أمر الكفالة االجتماعية والعدالة 

 جيد تلك الملني، رأيته يقعد عن ذلك، إذ هو  العاإىلبني الناس والنهوض بتبليغ الدين 
تقاعس عنه، ولو وجدها يف ل وعيه العقدي فيحسب أا مما ال يضر كثرياً ااملعاين يف

وعيه العقدي كما وجدها يف عقيدة األلوهية والبعث النطلق فيها ينفذها كما ينفذ 
 .املقتضيات العملية لأللوهية والبعث على حسب ما يفهم

ى حنو ما داا علرفسالمية يف مدلوهلا ويف مإلإن الفهم الرشيد للعقيدة ا 
 التعامل مع الكون تعامالً استمثارياً إىلوصفناه لو إذن عامل مهم يف توجيه املسلمني 

نافعاً، والتعامل مع اتمع تعامل العدالة والتكرمي، والتعامل مع اإلنسانية عامة تعامل 
 يف الدين أسسالشهادة على الناس، وذلك مبا يقر يف النفوس من أن هذه كلها إالّ 

ن حركة النمو الشامل تبدأ دبيبها يف جسم إوحينئذ ف. اره إهدإىلهدارها يفضي إ
أو ليست .  الشهود احلضاريإىلاألمة، وتستأنف من قريب النهوض التدرجيي املفضي 

ن التعمري يف األرض أمتت مبا كان يف اعتقاد األمة من حركة الشهود األول إمنا 
 إىلاألمر يكون يف حركة العودة والشهادة على الناس جزء من العقيدة؟ فكذلك 

 .التحضر
 عاملية التأطري العقدي. ب
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إن العقيدة هي الدافع األكرب حنو العمل، وذلك باعتبار ثقلها يف النفس، إذ هي 
وحينما تكون هي املؤطر للتفكري ولكل أنواع السلوك . املشكلة هلويتها املعنوية الثقافية

عنها وراجع إليها وخاضع لتوجيهها كما حبيث ال يكون شيء منها إال وهو منبثق 
 يف العمل على أثره أمرين كل منهما له إىليؤدي  بيناه آنفاً، فان ذلك من شأنه أن
 .األداءالدفع حنو حسن اإلجناز وكفاءة 

أما األول فهو أن التأطري العقدي للتفكري واألعمال يضمن السداد يف كل منهما، 
هات اصل العقيدة ومقتضياا ليسقط يف مت ما يناقض أإىلويعصم من أن ينحرف 
نتجه الفكر يري يكون ما كفعلى مستوى التف.  املنفعة بطائلدر الطاقات وال تعود من

هو موجه  سالمي بالتأطري العقدي من رؤى واجتهادات سليماً مصيباً للحق مباإلا
ة، واملوجهة مستوى األعمال تكون املمارسات املراقبة بالقيم العقدي بالعقيدة، وعلى

 إذن فيما را فاعلة يف حتقيق املقاصد الشرعية، معدلة أثناء إجنازها حبسبها، فال د
أال ترى كيف أن كثرياً من املسلمني ملا انفصل . هو ضار من حيث حيسب أنه نافع

الفكر السياسي عندهم عن اإلطار العقدي يف قيم العدل االجتماعي وحقوق اإلنسان 
املستبد "اد، فظهرت مقوالت د يفكرون تفكريا يشرع لالستبالسياسية، جعلوا

، وما شاها، وأال ترى كيف أن "مدوتفتنة  ظامل غشوم أحسن من"، "العادل
األعمال االجتماعية ملا انفصلت عنها الرعاية العقدية سقطت يف ضروب من البدع، 

 بذلك طاقات والعادات السيئة يف معاملة املرأة ويف نطاق األسرة عامة، فتعطلت
عاملة، وكانت مما كرس التخلف وأطال ليله؟ فالتأطري العقدي يضمن إذن الرشد 
والسداد للفكر والعمل، والسداد فيهما شرط  لالنطالق يف النهوض والعودة 

 .احلضارية 
 التأطري العقدي للفكر والعمل يكسب كال منهما يف النفوس أنوأما الثاين فهو 
وة العقيدة نفسها، فإذا كان للعقيدة يف النفوس مهابة ختضع ا قوة تأثري متأتية من ق

ملقتضياا من األعمال، فأن األفكار وجماري السلوك حينما تكون مؤطرة بالعقيدة، 
منبثقة منها وموجهة ا، فإا أيضاً تكتسب يف النفوس شيئاً من تلك املهابة اليت 

 يف نشاطه الفكرياملسلم حينما يصبح ف. تضفي عليها اجلد يف التنفيذ والنجاعة فيه
على اختالف أنواعه يصدر عن مبادئه العقدية، وخيضع لتوجيهها، فإنه سيستشعر 

 يف نشاطه العملي ، وكذلك حينما يكونأفضل أداءمسؤولية أثقل مما حيمله على 
وهل . ز أقوى فتصري فعاليته يف األداء أرفععقدي فإنه سيحدوه حافيصدر عن توجيه 

املزارع الذي يباشر حقله بالعمل اليومي مستشعراً يف عميق نفسه أنه يف كل يكون 
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حركة يقوم ا حيقق جزء من مهمة خالفته يف األرض ويوفر رزقاً لإلنسان الذي هو 
ع يف إتقانه را اليوم اآلخر، هل يكون هذا املزشهيد عليه، وينتظر حبركته جزاء يف
تشعر من هذه املعاين شيئاً سوى أنه يوفر لنفسه وإنتاجه وفعاليته مثل ذلك الذي ال يس

 يف وأثرهاياس مادي لقوة ضربة الفأس قما يدفع عنه غائلة اجلوع؟ إنك لو قمت ب
إن التأطري . فلح األرض بني األول والثاين، لوجدت فارقاً كبرياً بينهما لصاحل األول
ا الفعالية، العقدي هو كاحلادي الذي حيدو مسرية العمل والسلوك، فيبعث فيه

 البناء الزكي، وهل مشكلة املسلمني اليوم يف وجه كبري منها إال مشكلة إىلويدفعها 
 كاللة يف الفكر والعمل معاً؟

 مشل قلنا إنّ األمة اإلسالمية مبا هي عليه منأ األمر على صعيد إىلوإذا نظرنا 
الثقافة ، فإن الروح الدينية، وختلف، ومن اضطراب يف بعض مفاهيم الدين نفسه

كل األساسي لضمريها يف سوادها الغالب ة يف خطوطها العامة تبقى هي الشسالميإلا
 ومهما بدا للناظر أن هذه األمة حائدة. وان خرج عن ذلك أفراد ومجاعات صغرية

 حس عقدي ديين ىلنه يتبني عند البحث أا تنطوي ععن دينها يف جماالت شىت، فإ
ر كامن من الوعي غشته األرزاء اليت ناءت ا عرب جيري يف دمائها، وكأمنا هو قد

تجابة ر الكامن فاجأتك قوة االسدقما أتيحت فرص االستنهاض لذلك الالزمن، فإذا 
 .يث كنت تظن أنك تعامل أجساماً من الناس كاألمواتح  اهللا منإىلومشول األوبة 

 مقتضيات قق فيهحتسالمية متراوح بني ظاهر ال إلإن هذا الواقع الذي عليه األمة ا
وبذلك صار كل . الدين إال قليالً، وحس كمني يف أعماق الضمري باحلاكمية الدينية

فكر وكل عمل ينتج خارج اإلطار العقدي اإلسالمي فال يكون موجهاً بتوجيهه، 
يوجه تفكريها يله يف واقع لنـزومثل هذا الفكر والعمل حني ت. مطبوعاً بطابعه

 ن حيث أنه ظن أنه يلقى يلقى إال بالصدود والنفور مية، الويصوغ حياا العمل
 وسبب ذلك أن احلس العقدي الكامن يف الضمري يتحسس ما يرد من مشاريع. القبول

مل اهلادفة لتوجيه حياة املسلمني، فحينما جيدها ال حتمل طابع االعتقاد إذ عالفكر وال
ل خمتلفة، أال ترى أن هي أنتجت خارج إطاره، فإا تقابل بالصد والرفض يف أشكا

مج تنمية نا خارج دائرة العقيدة اإلسالمية مث جعل برأنتجاملشروع العلماين الذي 
وضة يف أغلب مناطق املسلمني اليوم، أال ترى كيف أنه فشل الفشل الذريع يف 

 مزيد من التخلف إىل ضة، بل هو يف كثري من األحيان يفضي يأو تنمية أيإحداث 
، ويف املقاومة اخلفية والظاهرة سليب املتمثل يف الالمباالة حيناه الرفض الواالرتكاس؟ أن

حيناً آخر، إن هذا الرفض الذي جابه به الضمري الديين لألمة هو الذي أجهض هذا 
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املشروع العلماين، فلم حيدث وضاً، وهو يكرس منذ قرن من الزمان يف واقع 
 .املسلمني

لديين لألمة ال يتفاعل إال مع األفكار واألعمال ويف مقابل ذلك فإن هذا الضمري ا
عقدي، وال يستجيب إال للمشاريع اليت تعد بتوجيه العقيدة  اليت تصاغ يف إطار

وقد تبني يف مناسبات عديدة كيف أنه ملا تتاح فرصة . اإلسالمية، وتبىن على روحها
ي، واآلخر االختيار احلر بني مشروعني أحدمها علماين منتج خارج اإلطار العقد

 على  الثاين دون األول، وذلك داللةإىلمؤطر تأطرياً عقدياً، مييل االختيار يف حسم 
 يستنهض اإلرادة اجلماعية لألمة،أن التأطري العقدي للفكر والعمل هو الكفيل بأن 

لتمضي بقوة وعزم يف تنفيذ مشروع النهضة، فتتحقق التنمية الشاملة أو تأخذ طريقها 
 .اً فشيئاً، فهو إذن عامل أساسي يف استجابة املسلمني لنداء التحضر التحقق شيئإىل

 عاملية التفعيل اإلرادي. ج
من البني أن العقيدة ملا حتل يف النفوس حمل اجلزم القاطع املتأيت بالنظر والتدبر فإن 
أثرها يف اإلرادة يكون أبلغ، إذ اليقني الذايت هو الذي يكون له من قوة الوقع يف 

ما حيرك اإلرادة لتنطلق يف اإلجناز، فسيكون إذن رفع الوضع اإلمياين النفوس 
 حال اإليقان اجلازم الناشئ بالنظر، على أقدراهم فيه، إىلللمسلمني من حال التقليد 

ثرياً تتجه به للنهوض العملي من شأنه أن يؤثر يف اإلرادة الفردية واجلماعية تأ
 يف مباشرة الكون باالستثمار، أو بترقية الذات ضيات اليت يقتضيها االعتقاد سواءقتبامل

 .لإلنسانالفردية واجلماعية 
وما يرفد اجلزم اجلماعي يف هذا الشأن ما ذكرنا من إحياء روحي للعقيدة، حيث 

 عواطف اإلنسان إىل العمل ملا متتد إىلتصري هذه العقيدة أكثر تأثرياً يف اإلرادة ودفعاً 
ه العواطف واألشواق ملا تكون هي أيضاً حمضناً وأشواقه الروحية، إذ تصبح هذ

 اإلجناز إىللالعتقاد، تصبح عامل التزام جديد من شأنه أن يقوي من دفع اإلرادة 
عقيدة يف الواقع، فيتضافر إذن يف نفوس اجلزم العقلي االلتزام لالعملي ملقتضيات ا

 .واملعنويةالروحي على حتريك األمة يف طريق التنمية املادية 
بني مما تقدم أن الرشاد االعتقادي هو عامل مهم من عوامل حتريك األمة يت

 العمل الصاحل، وكما حدثت احلركة احلضارية األوىل بدفعة عقدية غريت إىلودفعها 
بالنفوس من الضالل العقدي، فانطلق املسلمون بعقيدم اجلديدة يعمرون األرض، 

 إال ،عطل من التحضر وما توقف من النموفإا ال حتدث احلركة الثانية الستئناف ما ت
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بدفعة عقدية جديدة تغري ما بالنفوس من احنراف يف التصور العقدي، ويعود فيها 
 . التعمري والتنميةإىلالً بالدفع  رشده، فيكون ذلك الرشد كفيإىلاالعتقاد 
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التطور الفكري للمجتمع الغريب املتمثلة يف الصراع الداخلي بني الفكرين الديين والعلمي 

ورغم عدم قيام تناقض بني . الغربيني، وهو صراع ليس له مثيل يف تاريخ الفكر اإلسالمي
 املسلم ال ميلك جتاهل العلم والدين يف تاريخ الوعي اإلسالمي، فإن عامل االجتماعيات

ع الراهن ملناهج البحث االجتماعي اليت حتول بني الباحث واعتماد الوحي مصدراً قاالو
حتديد معامل لذلك فإن مهمتنا األوىل يف سياق . معرفياً عند دراسة الظواهر االجتماعية

ع نـز إىلالتطورات اليت أدت منهجية أصولية للدراسات االجتماعية تتحدد يف سرب طبيعة 
صفة املرجعية عن الوحي اإلهلي، واختبار إمكان إعادة اعتباره مصدراً أساسيا للمعرفة 

إبراز اخلصائص األساسية لطرق االستدالل العلمي انطالقاً من إىل لننتقل بعد ذلك . العلمية
 .ة التارخييةنصوص الوحي ومعطيات اخلرب

ئيسيتني يف عملية استبعاد املعرفة يستطيع الدارس لتطور الفكر الغريب متييز مرحلتني ر
فقد اعترب الفكر الغريب، بادئ ذي بدء، أن معارف الوحي ذات طبيعة غيبية **. يليةنـزالت

 مث أتى كانط ،2العقل واخلربة اإلنسانينيإىل ما ورائية، ال ميكن ضبط حقيقتها بالرجوع 

                                                 
  .مباليزياأستاذ العلوم باجلامعة اإلسالمية العاملية . 1992جامعة وين بوالية ميشيجان األمريكية،  دكتوراه يف العلوم السياسية من*  *
، ااالت العلمية والبحثية املهتمة بدراسة حمددات الفعل البشري وجتلياته على املستويني الفردي ةنقصد بالعلوم االجتماعي 1

 .واجلماعي، وتشمل هذه العلوم الدراسات النفسية و اتمعية واالقتصادية والسياسية
ل ا الوحي سواء تعلقت بالعامل الغيب أو الشهادة مبا يف ذلك القيم زعطيات اليت نة مجلة املعارف وامليلينـزاملقصود باملعرفة الت** 

 ).التحرير(ها يف واقع حياته فرداً ومجاعة اإلنسان حتقيق اليت يراد من
 :انظر على سبيل املثال جون لوك، رسالة يف الفهم البشري  2

John Locke , An Essay Concerning Human Understanding in Edwin A, Burtt, The 
English Philosophers from Bacon to Mill (New York: Random House, 1939), pp. 
392-5. 
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ع احلسي، انطالقاً من بعـد ذلك ليؤكد ضرورة حصر اجلهود العلمية يف إطار دراسة الواق
 وسنحاول يف سياق ، ألدوات البحث املعريف3دعوى عدم إمكان إخضاع الواقع العلوي

حبثنا احلايل التدليل على أن اجلهود العلمية ترتكز ضرورة على قاعدة من املعرفة الغيبية 
وسنحاول كذلك . املاورائية، وأن هذه اجلهود ال تستقيم دون اعتماد مقدمات علوية

يلي باخلربة احلسية، والتدليل على أن األدلة املؤيدة للحقائق نـزهار ارتباط اخلطاب التإظ
 .اخلربة احلسيةإىل تلك املستخدمة لتأييد احلقائق املستندة  لية ال تقل متاسكاً عننـزامل

 املقدمات العلوية للمعرفة احلسية
حلقيقة العلمية ذات طبيعة عن ا) الغيبية(فصل احلقيقة الدينية إىل إن اجلهود الرامية 

ويظهر الترابط . ةية القائمة بني املعرفتني الغيبية والشهوديفالعالقة التضايإىل كالية، نظراً إش
واملعارف النامجة عنها تنبثق من  4الوظيفية  العلومنوثيق بني املعرفتني عند مالحظة أال

عي، ويؤسس والطبيالنشاطات العلمية مبحيطها االجتماعي  تصور خاص للوجود يربط
من عدد من القنعات علمي لوبعبارة أخرى، ينطلق النشاط ا. اريتهامإىل البواعث النفسية 

حول طبيعة الوجود، اليت جيب اعتمادها قبل املشروع يف دراسة املعارف اخلاصة  5القبلية
 :ويف طليعة هذه القناعات ميكننا متيز املقدمات التالية. بعامل الشهود

 .واضطراداًيعي احملكوم بقوانني تضفي على سلوك األشياء نظاماً العامل الطب .1
القوانني اليت حتكم العامل الطبيعي عقالنية، وبالتايل ميكن اكتشافها باستخدام العقل  .2
 .البشري

 .املعرفة قيمة عليا حتتل موقعاً سامياً يف سلم القيم اإلنسانية .3
ل من العسري سرب حقيقتها وإثبات إن الطبيعة العلوية للمبادئ الثالثة السابقة جتع

ورغم ذلك . صدقها باستخدام مناهج البحث التجرييب املعتمدة يف الدوائر العلمية الغربية
مبعىن أن العلوم الوظيفية، باعتبارها : فإن املبادئ املذكورة أساسية لبدء أي جهد علمي

ية تستدعي تفريغ صناعة تستقطب اهتمام شرحية اجتماعية هامة، وباعتبارها مهمة ختصص
  .6مثل هذه املبادئ العلويةإىل أفراد متميزين للقيام ا، تدين بوجودها 

                                                 
فالواقع العلوي غري مدرك باحلواس ألنه . امتناع املوصوف على أدوات املعرفة احلسية املباشرةإىل لإلشارة " يعلو"نستخدم صفة   3

 .اخلربة احلسيةإىل صدقها بالرجوع  ضمن معرفة ال ميكن التدليل علىواملقدمات العلوية تت. متعال عنها
 بدراسة جانب حمدد من احمليط االجتماعي والطبيعي، واالستفادة من املعارف املتحصلة من آثرنا استخدام مصطلح العلوم الوظيفية 4

 . يف اللغات األوروبية(science)ومصطلح العلم الوظيفي يقابل مصطلح . هذه الدراسات يف أعمال التنظيم واإلنتاج
 .ت تشكلت قبل الشروع يف عملية البحث العلمي، واعتمدت مقدمة العلومالقناعات القبلية قناعا 5
 :ألمثلة على كتابات غربية تقر بأساسية هذه املبادئ ونظائرها، نذكر منها  ا6
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حتفل كتابات العلماء الغربيني املعاصرين، الذي يتنكرون للدور اهلام الذي تلعبه املعرفة 
م الشهود، بأمثلة عديدة تظهر التناقض بني ادعاءا الغيبية يف توجيه الدراسات املتعلقة بعامل

فنرى، مثالً، أحد . يةئاملارواوممارسام العملية، وتؤكد أساسية املوقع الذي حتتله املعرفة 
األول   روزيناو، يعزو االنطباعمسالعلماء الغربيني البارزين يف الدراسات الدولية، جي
الدويل، والذي يظهر حالة فوضى  الذي يعود به املراقب للعالقات السياسية على املستوى

قصور أدوات البحث املعريف املتفردة لدينا حالياً، وعجزها عن إىل طراب كاملني، واض
وبالتايل يرى . اكتشاف القواعد اليت تضبط التطورات التارخيية يف ساحة العالقات الدولية

هذا املفكر أن حالة الفوضى الظاهرية ختفي وراءها نظاماً متسقاً وقوانني مضطردة حتكم 
: ويؤكد روزيناو مصداقية دعواه يف انتظام الفوضى العاملية بقوله. ويلالفعل السياسي الد

نظام وراء مظاهر الفوضى السياسية اليت تطبع الشؤون الدولية  البحث عن تبدو عملية"
لكن التناقض هذا يزول عند مالحظة أن هناك مفهومني خمتلفني . عبثية للوهلة األوىل

، وهي الفكرة )بني األشياء( عالقة عليه افتراضى لإذ يدل لفظ نظام من جهة ع. للنظام
تكون العلل  قد ال) نعم. (اًاليت تقول بأن لكل معلول علّة، وأن األشياء ال حتدث اعتباط

لكن . د أو الزمن الالزم الكتشافهاراية أو املونت الراهن لعدم توفر التققويف المعروفة 
. ة جتريبية، بل من احتماالت نظريةدعوى وجود نظام أساسي ال تنبثق من احتماالت حسي

ليست عشوائية، بل هلا طبيعية ) يف األحداث (ةفاعلأي إننا عندما نفترض أن العوامل ال
ع التأكيد، انطالقاً من يطوذا املعىن نست. ستيعاب النظريعلّية، تصبح األمور قابلة لال

وجود ذو طبيعة مطّردة، ن ال، أ)كما ال ميكن تنفيذها(فرضية مبدئية ال ميكن الربهان عليها 
يان مبهمة ت نظراً لقصور أدوات الرصد عن اإلغامضاً وحمرياً) للوهلة األوىل(وإن بدا 
 7".التعليل

مبدأ إىل لقد حاول روزيناو يف النص السابق رد فرضية اطراد حركة األشياء  
ال ميكن أن تقوم بيد أن اإلميان بوجود نظام حكم وراء الفوضى الدولية املترائية . العلّية

                                                                                                                             
Chava and David Nachmias, Research Methods in The Social Sciences (London: 
Edward Amold, 1990), pp. 7-9. 

 :وأيضاً
 E.A Burtt, Metaphysical Foundations of Morden Science, (Atlantic Gighlands,N.S: 
Humanities Press, 1980). 

 
 .ةاضطرابات يف السياسيات العاملي جيمس روزيناو،  7

James Rosenau, Turbulance in World Politicals (Princetion, New Jersey: Princeton 
Unversity Press, 1990) p.50. 
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ضرورية العالقة القائمة بني العلة إىل على أساس مبدأ العلّية املذكور، ألن العلّية تشري فقط 
 مطرد خلف مظاهر االضطراب البحث عن نظامإىل إن التربير الوحيد للدعوة . واملعلول
ظام قات الدولية هو أن هذه الدعوة ترتكز أساسا على إميان مكبوت يف وجود ناليف الع

 .علوي راشد، ويف عقالنية الوجود برمته
كونه أساسا ملقدمات العلم املاورائية، إىل يشكل اإلميان بنظام علوي راشد، إضافة 

قد يبدو للوهلة األوىل أن . يت حتفز األفراد لالنكباب على الدراسة والبحثلالقاعدة ا
كن اضطراب هذا التصور ل. ز من خالل اعتبارات نفعيةاملمارسات املعرفية ميكن أن حتفّ

إذ . يتضح عند مالحظة أن حسابات الربح املادي ال تكفي لبدء حركة البحث العلمي
 ، غياب احملفزات املادية لالنكباب الالًطور احلركة العلمية يف الغرب، مثيظهر عند دراسة ت

ركة على البحث املعريف، واشتداد املثبطات والعقبات اليت رفعتها الكنيسة يف وجه احل
 جنمت إما عن التزام بل ميكننا القول إن احملفزات األساسية يف تلك املرحلة. 8العلمية الغربية
ن بواعث نفسية، إذ كان على احلركة العلمية مقاومة ضغوط رجال الكنيسة اليت ديين أو ع

 .درجة االضطهاد بل والتنكيلإىل وصلت يف بعض األحيان 
 عقالنية الوحي

جة تطوير من دائرة املصادر املعرفية قد مت نتي 9ن استبعاد الوحيرأينا فيما تقدم أ 
ويعود بروز التعارض بني العلم . يليةنـزور خاص يرى تناقض املعرفتني العلمية والتتص

ربط الثاين باليقني الوجداين وتأسيس األول على مبادئ إىل والوحي يف التجربة الغربية 
ية أن أًُخرجت من حدود اخلطاب العقالين وأُحلقت يلنـزلذا مل تلبث املعرفة الت. العقل

والسؤال الذي يعترضنا يف هذا املقام ميكن طرحه على النحو . بدائرة اخلطاب األسطوري
لسؤال يتعني علينا أوال هل من املمكن فصل العقل عن الوحي؟ لإلجابة على هذا ا: التايل
 .إلهلي من جهة أخرىة الداخلية للعقل اإلنساين من جهة والوحي اينسرب الب

جمموعة نصوص تشكل إىل ، فيما يستخدم له، لإلشارة "الوحي"يستخدم لفظ 
مبجملها خطاباً إهلياً حيدد التصور العام ملنشأ احلياة وطبيعتها وغايتها، ويضع القواعد 

فقد . فيدل على معنيني متميزين ومترابطني" العقل"أما لفظ . السلوكية للفرد واجلماعة
يف بعض األحيان للداللة على املبادئ الذهنية اليت حتكم عملية تفكري " عقل"لمة تستخدم ك

ولعل من . األشخاص الراشدين، بغض النظر عن خلفيتهم الثقافية أو مستواهم التعليمي
                                                 

 .وم وترويعهم حتت قناع حماربة الزندقةرون الوسطى إىل اضطهاد رواد العلعمدت الكنيسة املسيحية يف الق 8
 .اخلطاب اإلهلي دون أي متييز يف دالالماإىل لإلشارة " يلنـزوت" وحي"نستخدم هنا لفظي   9
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د استحالة اجتماع النقيضني، من أهم مبادئ العقل املعتمدة مبدأ عدم التناقض، الذي يفي
ويبدو العقل، وفق هذا التصور، أداة معرفية . يف آنق وكذب أو وجود وعدم، دص

تستخدم الختبار مصداقية األحكام والقضايا املختربة، وبالتايل موافقتها ملبادئ العقل، أو 
واعتماداً على الفهم السالف لطبيعة العقل ال يصح وصف . كذا، وبالتايل خمالفتها هلا

 .ي بني نصوصهالوحي بالالعقالنية إال حال قيام تناقض داخل
قدرة الذهن البشري على إثبات إىل كثرياً ما يستخدم لإلشارة " العقل"بيد أن لفظ 

لذا يبدو العقل للوهلة األوىل، وفق . صدق بعض األحكام وإنكار مصداقية أحكام أخرى
لكن الدراسة املتأنية . هذا التصور، وكأنه جهاز معريف قادر على متييز احلقائق من األباطيل

 لنا أن ما نسميه عقالً وفق االستخدام األخري للكلمة ليس إال تراكماً ملعارف تظهر
مكتسبة، مت اختبارها بواسطة القواعد املنطقية، واعتربت صادقة لعدم إخالهلا مبتطلبات 

 .مبادئ العقل األساسية
ما يسمى وهكذا يظهر للتصور األخري للعقل، أي العقل بوصفه تراكماً معرفياً، أن 

أحكام ذات دالالت علوية تنضوي على قناعات راسخة، ) 1( الً ومعقوالً يتكون منعق
أحكام ذات دالالت حسية ختضع ) 2(قها على مناهج البحث التجرييب، وحقائىل اتتع

 العقل يف التصور األخري ومن هنا يظهر لنا أن. حقائقها لوسائل املعاينة واالختبار املباشر
ن قيام تعارض بني أحكام وبالتايل فإ. تلك اليت ميتلكها الوحية هيكلية متاثل ينميتلك ب
عقل ميكن أن حيصل فقط عند استخدام لفظ العقل وفق التصور األخري، أي لاالوحي و

 .معرفياًاً ماعتباره تراك
 :نتائج هامة ثالثإىل تؤدي املناقشة السابقة ملفهوم الوحي والعقل 

أو تراكماً معرفياً، فإن العقل يتجلى عملياً من سواء أمت اعتباره أداة معرفية : أوالً
، )كمبدأ اهلوية والعلية والوسط املرفوع وعدم التناقض(خالل جمموعة من املبادئ الكلية 

، )كالتجريد والقياس والتحليل والتركيب(خالل عدد من اإلجراءات الذهنية وكذلك من 
ومن هنا . ة الوجود وطبيعة األشياءتستخدم لسرب حقيقة التأكيدات املختلفة املتعلقة مباهي

تربز النتيجة اهلامة التالية، وهي أن االرتباط الوثيق بني مفهوم العقل وطرق املعرفة العلمية 
جيعل مهمة العقل منحصرة يف تطوير منهجية البحث املعريف وآلياته، ومينع  استخدام العقل 

 .كمصدر معريف
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طبيعة تأكيدات الوحي إىل مة العلمية للوحي ال ميكن إرجاع عملية إنكار القي: ثانياً
إذ يتألف كل من الوحي والعقل من تأكيدات علوية . ة الوحي نفسهينبإىل ذاا، أو 

وبالتايل ميكننا القول إنّ االستبعاد الكلي للوحي من دائرة املعرفة العلمية . وأخرى جتريبية
لذلك يلزم إعادة .  الكليةعناصر العقل والوحي وجود تناقض حقيقي بنيإىل ال يرجع 

إىل التناقض الداخلي بني العقل والفكر الديين الغريب، وجزئياً إىل االستبعاد هذا جزئياً 
 .الصراع احملتدم بني احلركة العلمية الغربية والكنيسة النصرانية

رغم تأكيد احلركة العلمية الغربية ذات الصبغة العلمانية على عدم مناسبة الوحي : ثالثاً
ة من الفكر الديين مبادئ مستعارإىل لنشاطات العملية، فإا تستمد يف كثري من مقوالا ل

 .مصدر هذه املقوالتإىل شارة بطبيعة احلال إلالعلوي، دون ا
 
 

 التماثل املنهجي بني املعرفتني العلوية واحلسية
 األحكام سرب حقيقةإىل ميكننا تعريف العلم بأنه جمموع النشاطات املعرفية اهلادفة 

ويتضح من هذا التعريف أن حماولة الفكر . حتديد طبيعة الوجود وقوانني حركتهإىل الرامية 
 احتواء الوحي إنكارإىل إلهلي من إطار العلم ال تستند يل انـزعلماين الغريب استبعاد التلا

ت  قدرة العلم على إثباادعاء احنصارإىل حتديد طبيعة الوجود، بل إىل على أحكام ترمي 
ويصر الفكر العلماين لذلك على إخراج املعرفة . احلقائق يف دائرة حقائق الوجود احلسي

يلية من إطار البحث العلمي، نظراً لعدم إمكان إثبات الوجود فوق احلسي من نـزالت
 .خالل التجربة

إن النظرة املتفحصة للمحاكمة السابقة تظهر سطحيتها وختبطها، نظراً لتجاهلها طبيعة 
 بعني خذفاحملاكمة السابقة تأ. ة بينهمايلي والتجرييب، وتغافلها عن العالقنـزلني التالدلي

 .االعتبار حقيقتني أساسيتني
إن معرفة الواقع التجرييب ال تتأتى من خالل املعرفة املتحصلة مباشرة من : أوالً

جللي أن  اومن. عقة اجلوهرية للواينت اليت تصف الباالنطباع احلسي، بل من خالل النظريا
للواقع ال يتم من خالل املواجهة املباشرة مع معطياته، بل ) اجلوهرية(ة الداخلية ينإدراك الب

 للمحيط الطبيعي يتولد عرب آليات االستنباط واالستدالل اليت متكننا من تكوين تصور حمدد
يط الل توظيف مفاهيم جمردة عن الواقع احملسوس ومتعالية عليه، وتوسواالجتماعي من خ
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الشمس ال ومثالً، طبيعة العالقة بني األرض  فإداركنا،. ةتصورات ذات طبيعة ذهنية حمض
 املشاهدة، بل على نظريات عقلية ختالف يف هيتعمد على االنطباع املباشر الذي تولد

 .دالالا املعاينة احلسية
إىل ير، تغفل احملاكمة السابقة سعي الوحي، يف اخلطاب القرآين على أقل تقد: ثانياً

حي أن عامل الشهادة وإذ يعترب ال. ع احملسوس واملشاهدالواقإىل إثبات مصداقيته بالتحاكم 
هو جتل للعامل املغيب عن اإلدارك احلسي، وبالتايل فإن أية حماولة إلدراك املعاين الثاوية يف 

آن ومن هنا جند القر. عامل الشهود تتوقف على إمكان ربط هذا العامل مبصدره العلوي
الكرمي حافالً باآليات اليت تؤكد على أن الوجود احملسوس يبدو عبثياً عند فصله عن 

 .10الوجود الكلي ذي الطبيعة العلوية، كما يشهد العلم الوظيفي اليوم بذلك
وهكذا تتأكد أمهية التعامل مع الوحي ال على أنه جمموعة من األحكام اجلاهزة، بل 

لذلك يؤكد . فمهما تفسرياً وتنسيقاً متكررينيتطلب ت تتألف من آيا" ظاهرة"باعتباره 
القرآن بوضوح أنه يتألف من آيات يتوقف إدراك دالالا ومراميها على عمليات التفكري 

 :والتأمل والتعقل
  )3:الرعد( ﴾ِإنَّ ِفي ذَِلك لَآياٍت ِلقَوٍم يتفَكَّرونَ﴿
 )4:الرعد( ﴾ِإنَّ ِفي ذَِلك لَآياٍت ِلقَوٍم يعِقلُونَ﴿
  )97:األنعام( ﴾قَد فَصلْنا الْآياِت ِلقَوٍم يعلَمونَ﴿

 وهي أن إدراك مضامني ،تظهر املالحظة املتقدمة احلقيقة اليت حناول التدليل عليها هنا
الوحي يتطلب من الدارس التعامل معه بطريقة مشاة لتلك اليت يتطلبها التعامل مع ظواهر 

ك احلقيقة الثاوية يف هذه الظواهر يتوقف على قدرة الفكر على ذلك إن إدرا. الوجود
 هذه التصورات عطيات املتولدة عنها، حبيث تؤدي املمنتطوير مفاهيم وتصورات انطالقاً 

 .إعطاء تفسريات مقنعة لفحوى الواقع املعيشي وطبيعتهإىل 
معرفياً بالنظر تايل مصدراً وحي ظاهرة من ظواهر الوجود، وبالوميكن تربير اعتبار ال

سبب آخر، وهو أن نوعية األدلة املستخدمة إلثبات كنه الواقع املدرك جتريبياً، أي إىل 
ضوعية، ال تفوق يف متاسكها تلك املوظفة إلثبات حقيقة نصوص وإظهار حقيقته امل

خالل تولدها املتساوق ذلك أن احلقيقة املكتسبة يف احلالني تستمد مصداقيتها من . الوحي
فكما . ي العديد من األفراد الذين أتيح هلم اختبار عناصرها األساسية مباشرةيف وع

                                                 
 ).20:الذاريات(، )3:ةاجلاثي(، )143:فصلت(، )5:يونس(، )190:آل عمران(اآليات انظر مثال  10
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اهرة االجتماعية والطبيعية يف وعي األفراد الذين خربوها أو عاينوا ظيتحصل ثبوت ال
لة يف وعي األفراد الذين نـزخمتلف العناصر املكونة هلا، كذلك يتم ثبوت احلقائق امل

أن ثبوت احلقائق يف كال احلالني يتأتى نتيجة الحتاد أي . تفاعلوا مع آيات الكتاب
ليقني بتماثل بنية الواقع قيام اإىل  احتاداً يؤدي ،عناصرها يف وعي األفراد املعاينني هلا

ويبقى االختالف الوحيد بني ثبوت . هي وانطباعاته يف الذات الواعية بوجودعاملوضو
يل األوىل يتم عرب عملية حدس جتريدي بينما يلية واحلقائق التجريبية أن متثنـزاحلقائق الت

 .جترى معاينة األخرية من خالل عملية حدس جترييب
اختزال إىل إن عملية استبعاد الوحي من دائرة البحث العلمي يف الغرب ترجع 

أي احتاد عناصر الظاهرة املرصودة يف -املفكرين الغربيني، بدءا بكانط، عملية احلدس 
حدس جترييب، وإنكارهم إمكان قيام علم بالعناصر ذات الصبغة إىل  -الوعي اإلنساين

إىل بيد أن قدرة كانط على اختزال احلدس بالصورة املذكورة آنفاً تعود أساسا . العلوية
 كانط فعلى الرغم من صحة تعريف. دي حتديد معامل عملية احلدس التجريختليط يف

 يتالشى منه مجيع )لموجودات يف كلّل( االنطباعات املمثلة توحد"بأنه للحدس التجريدي 
فقد أصر مع ذلك  ،11"ويستبطن خالله كل ضروب العالقات املدركة... العناصر احلسية

 .ة الواقع احملسوسساصر استخدام احلدس التجريدي يف درعلى ح
بيد أن إنكار كانط قدرة احلدس التجريدي على إدراك الواقع املتعايل إنكار اعتباطي 

" التماس"ن النظرة املتفحصة تظهر لنا أن احلدس يف حقيقته ال ميثل نقطة ذلك أ. ومزاجي
بني الوعي اإلنساين والواقع املادي فحسب، بل ميثل أيضاً نقطة االتصال بني الوعي والواقع 

حدس جترييب ميكننا من إدراك املادي، : شطرينإىل مبعىن أن احلدس ينقسم . النهائي
لذلك فإن الفارق األساسي بني االثنني هو أن األول . وحدس جتريدي يصلنا باملطلق

. يشكل احللقة األوىل يف سلسلة العمليات الفكرية، بينما يشكل الثاين احللقة األخرية فيها
ظهرات احلسية للوجود اخلارجي، ويعترب لذلك مت عرب احلدس التجرييب استيعاب الإذ يتم

 ة من التجريدات املتعاقبة يتم خالهلا تصنيفالعتبة اليت تنطلق منها عملية التفكري يف سلسل
ية يف حني ميثل احلدس التجريدي ا. املفاهيم الذهنيةاملعطيات احلسية وفق التصورات و

ظهرات احلسية املستحصلة عرب احلدس التجرييب، حيث متسلسلة التجريدات املتعاقبة لل

                                                 
 :انظر إمانويل كانط، نقد العقل الصرف 11

 Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, trans. Kemp Smith. (New York: Martins 
Press, 1965). 



39                                                                                  لؤي الصايف
                    

.  كل املظاهر احلسيةتتحد مجيع التصورات يف متظهر أحادي ذي صبغة كلية متجردة من
وبني هذين الضربني من احلدس تتموضع العلميات الذهنية اليت نسميها تفكرياً، أي احلركة 

 .املستمرة بني اجلزئي والكلي عرب التصورات واملفاهيم
 الوحي والعلوم االجتماعية

 هرأينا يف املبحث السابق خطأ استبعاد الوحي من دائرة البحث املعريف، نظراً لكون
وحناول يف هذا املبحث . نهصدراً معرفياً هاماً ال يستقيم الفكر والفعل اإلنسانيان بدوم

 األمهية اخلاصة ملصدرية الوحي يف إطار األحباث املتعلقة مبسائل ما اصطلح على تأكيد
إذ يبدو جلياً أن تأثري املبادئ العلوية . تسميته اليوم بالعلوم االجتماعية أو اإلنسانية

من معني الوحي ال يقتصر هنا على تزويد الباحث مبقدمات ما ورائية وحوافز املستمدة 
ولعل من .  توفري عناصر تنظريية أساسية هلذا النوع من العلومأيضافحسب، بل يشمل 

 ،ح أمهية معطيات الوحي يف تطوير الفكر االجتماعي مبدأ املساواةيت توضلقرب األمثلة اأ
إذ يتضح للدارس لتاريخ . ليه التنظري السياسي املعاصرالذي يشكل األساس الذي يقوم ع

لذا نرى . الوحي اإلهليإىل الفكر السياسي أن مبدأ املساواة ذو طبيعة علوية تعود أصوله 
أن الفكر اإلغريقي الذي وصلنا ال يعترب الناس سواسية يف الكرامة أو القابليات النفسية 

أصول إغريقية إىل  اآلهلة الذي ينتمون أبناء: صنفني متميزينإىل واألخالقية، بل يقسمهم 
وال .  ثانيةةمن جهالشعوب والقوميات األخرى إىل من جهة، والربابرة الذين ينتمون 

خيتلف موقف القبائل العربية يف العصر اجلاهلي كثرياً عن املوقف اإلغريقي، إذا أصر عرب 
وهكذا مل . وصفوها بالعجمةاجلاهلية على تفوقهم العنصري على غريهم من األمم اليت 

يربر مبدأ املساواة اإلنسانية بصورة واضحة إال يف التراث اإلسالمي الذي اصطبغ بصبغة 
 .12يل احلكيمنـزالت

عتماد استحالة إثبات مصداقيته باإىل ية ملبدأ املساواة بالنظر ووتتأكد الطبيعة العل
الجتماع البشري التباين الواضح  تظهر املعطيات التارخيية لإذ. أساليب البحث التجرييب

 ةعن العالقات السياسية واالجتماعيبني األفراد واجلماعات البشرية، وغياب مبدأ املساواة 
ويبدو جلياً للمتأمل يف احلركة العلمانية الغربية أا . خالل اجلزء األكرب من تاريخ البشرية

 أسستقويض إىل  مطلقاً، بل رفض األفكار والقيم الدينية رفضاًإىل مل تكن ترمي بدًء 

                                                 
الناجم عن اخللط بني تعاليم النصرانية والتراث " أبناء اهللا"معتقد إىل  يعود االضطراب يف التطبيق النصراين لفكرة املساواة 12

أما املوقف . سلمني واليهوداإلغريقي، وهو املعتقد الكامن وراء اضطهاد النصارى التارخيي ألبناء الديانات األخرى، وبالتخصيص امل
 .التكرب والتعايل على اآلخرينإىل الذي يدفع اليهودي " شعب اهللا املختار"ي من اآلخر فأكثر تطرفا النطالقه من معتقد داليهو
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احتضان كثري من إىل ذلك أن احلركة العلمانية هذه عمدت . مرجعية الكنيسة املسيحية
يل الرباين، مثل مفهومي احلرية نـزالتإىل املفاهيم والتصورات اليت تعود يف جذورها 

 .واملساواة، مفهوم عقالنية النظام الكوين
 ة من خالل تفنيد التراث النصراين وتقويض مرجعيةغربية احلديثلعلوم الوبينما تنامت ا
يلية قد نـزي أن القيم واملعتقدات التم جيد الدارس لتاريخ الفكر اإلسالالكنيسة املسيحية،

فالقرآن الكرمي حافل باآليات اليت . األمامإىل سامهت يف حتفيز احلركة العلمية ودفعها 
 :يف التصور اإلسالميتؤكد على أمهية البحث العلمي واجلهد املعريف 

ولَِئك كَانَ عنه وال تقْف ما لَيس لَك ِبِه ِعلْم ِإنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُ﴿
  )36:اإلسراء (﴾مسؤوالً

آل  (﴾مكَذِِّبنيقَد خلَت ِمن قَبِلكُم سنن فَِسريوا ِفي الْأَرِض فَانظُروا كَيف كَانَ عاِقبةُ الْ﴿ 
  )137:عمران
﴿لْقأَ الْخدب فوا كَيظُرِض فَانوا ِفي الْأَر20:العنكبوت (﴾قُلْ ِسري(  
 )9:الزمر( ﴾قُلْ هلْ يستِوي الَِّذين يعلَمونَ والَِّذين ال يعلَمونَ﴿

   )11:اادلة( ﴾الِْعلْم درجاٍتيرفَِع اللَّه الَِّذين آمنوا ِمنكُم والَِّذين أُوتوا ﴿
ومن هنا يتضح لنا ملاذا مل تعان حركة البحث العلمي يف التاريخ اإلسالمي أزمة 

 فلم يشهد الفكر اإلسالمي صراعاً بني. مشاة لتلك اليت ظهرت يف تاريخ الفكر الغريب
ريعة وعلوم اجتاه علمي وآخر ديين كما حدث يف أوروبا، وبقيت مهمة تطوير علوم الش

والتاريخ اإلسالمي حافل . الطبيعة واملعارف االجتماعية مرهونة بفئة واحدة من العلماء
ومن . بأمثلة ألطباء ورياضيني وفلكيني متفقهني، وفقهاء ذوي باع طويل يف العلوم الطبيعية

قافات  أن الصراع بني العلم والوحي ليس صراعاً حتمياً يلزم قيامه يف كل الثأيضاهنا يتبني 
إىل لذلك فإن احملاوالت اليت ترمي . البشرية، بل هو الصراع خاص باخلربة التارخيية الغربية

غبة عمياء يف السري اإلسالمية حماوالت مفتعلة، نابعة من ر إعادة توليج الصراع يف الثقافة
 . مغايرةةيف خطى ثقافي
 مصادر املعرفة

 ياً، فإن مل يروا أنه املصدر األوحدرغم اعتبار علماء املسلمني الوحي مصدراً معرف
فقد أدرك علماؤنا األولون الطبيعة الشمولية والدالالت الكلية لرسالة السماء، . للمعرفة

 ومن .يلنـزحتصي معلومات تفصيلية عن بنية الواقع ولغة التإىل وأدركوا بالتايل احلاجة 
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ن استخدما تكراراً يف معرض توظيف لفظية والقرينة احلالية اللذاهنا برز مصطلحاً القرينة ال
 .املعارف اللغوية واالجتماعية لتفسري نصوص الوحي

بيد أن جهود علماء املسلمني األوائل اقتصرت على تطوير أدوات معرفية ومناهج 
لدراسة الظواهر االجتماعية حبثية لدراسة النصوص، فلم يهتموا كثرياً بتطوير منهجية راقية 

. قدت معارفهم االجتماعية والتارخيية الدقة العلمية والتماسك املنهجيلذلك افت. رخييةوالتا
ومل تربز حماوالت جادة لتطوير نظريات لتفسري العالقات االجتماعية من خالل التعرف 

تطور التارخيي إال يف كتابات ابن خلدون الذي ظهر يف مرحلة متأخرة من لأنساق ا على
بن خلدون لنظريات ناضجة يف التاريخ واتمع، إال ورغم تطوير ا. تاريخ الفكر اإلسالمي

 .أنه مل يهتم بتوضيح املنهجية والتاريخ ببسط طرق البحث املناسبة هلذا الغرض
ظري نخلل إىل لقد أدى تطوير املنهجية النصية على حساب املنهجية التارخيية 

تمع والتنظيم ة اينالبحث اليت تتطلب معرفة دقيقة بب بين، خاصة يف جماالت يوتصور
ويبدو اخللل أوضح ما يكون يف الدراسات اليت حاولت . االجتماعي والسياسي اإلسالمي

مثالً على اعتبار   فقد أصر علي بن حممد املاوردي،،التنظري لبنية النظام السياسي اإلسالمي
 على اإلمام الالحق، معوالًإىل العهد إجراءاً شرعياً النتقال السلطة من اإلمام السابق 

عمر إىل  اخلليفة األول أبو بكر الصديق عندما عهد باخلالفة من بعده أسسهاالسابقة اليت 
: يقول املاوردي. ابةإمجاع الصحإىل بن اخلطاب رضي اهللا عنهما، مدعياً استناد العهد 

أحدمها باختيار أهل العقد واحلل، والثاين بعهد اإلمام من : جهنيعقد من ونواإلمامة ت"
أما انعقادها باختيار أهل احلل والعقد، فقد اختلف العلماء يف صدد من تنعقد ف. قبل

 فقالت طائفة ال تنعقد إال جبمهور أهل العقد واحلل من ،ذاهب شىت ماإلمامة منهم على
وهذا مذهب مدفوع ببيعة قدوم . كل بلد ليكون الرضاء به عاماً والتسليم إلمامته إمجاعاً

 13".غائب عنها
اشتراك مجهور أهل إىل ي رد قول العلماء الداعني دملثال السابق أن املاوريظهر من ا

ل للطريقة اليت أتبعت عند اختيار وقال احلل والعقد يف اختبار اإلمام بدعوى خمالفة هذا
إىل ويالحظ أن املاوردي اعتمد عمل الصحابة دون النظر . اخلليفة األول أيب بكر الصديق

حتديد القاعدة العامة اليت وجهت هذا السلوك ومقارنتها  أوعتبار حمدداته املبدئية، ودون ا
مل حياول املاوردي تفهم احليثيات االجتماعية أو  كما. أ القرآين أو املقصد الشرعيباملبد

                                                 
 .6ص م،1983/ ه1404دار الفكر :  القاهرة.األحكام السلطانية والواليات الدينية.  علي بن حسني، املاوردي 13
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 وبالتايل فإن سلوك الصحابة. الظروف السياسية وربطها بطريقة اختيار اخللفاء الراشدين
ة بغض النظر عن مدى مطابقته أو معارضته ملبادئ عييالعملي اكتسب قيمة معيارية وتشر

 .الوحي ومقاصده
وال ريب أن جتربة الرعيل األول جتربة بالغة األمهية ال ميكن ألي عمل تنظريي جاد 

مسامهتهم يف إىل بل , أشخاص الصحابةإىل هذه التجربة ال تعود  إال أن أمهية. جتاهلها
قرب عهدهم بالرسالة إىل وأفعال منجزة من جهة، وواقع معيشي إىل الفكرة واملثال  حتويل

لك فإن منوذجية جتربتهم جيب لذ. السماوية وحاملها عليه الصالة والسالم من جهة أخرى
تهم، وللقواعد السلوكية اليت ضبطت فهم صحيح وواضح للمبادئ اليت وجهبىن على أن ت

دات فعلهم، وأما اختاذ البىن  تقليداً أعمى قبل تعيني حمدأما تقليدهم. تفاعلهم وتعاملهم
السياسية واملؤسسات السلطوية اليت طوروها واعتمدوها منوذجاً عاماً حيتذى يف كل مكان 
وزمان، فذاك عمل غري علمي، يتعارض مع مبادئ التفكري السليم اليت حددها القرآن 

 :واملتمثل بقوله تعاىل الكرمي، ويف مقدمتها مبدأ السلوك املنضبط علمياً،
﴿كُلُّ أُو ادالْفُؤو رصالْبو عمِإنَّ الس ِبِه ِعلْم لَك سا لَيم قْفال ت هنكَانَ ع ولَِئك
  .)36:اإلسراء (﴾مسؤوالً

لية اليت وجهت أفعال الصحابة، فإذا سلمنا بأن منوذجية التجربة الراشدة تتعلق بالقواعد الك
دد هذه القواعد، وذلك باستقرائها من أقوال ، وجب بدءاً، حتوأشخاصهموام ذب ال

تصبح القواعد املوجهة لسلوك الصحابة السياسي واضحة  وعندما. وأفعاهلمالرعيل األول 
 أوجه التوافق ئ الوحي وتوجيهاته الكلية لتعينيدانة ميكن، من مث، مقارنتها مع مببي

فإذا مت إجناز هاتني . قواعد السلوك البشريويل اإلهلي نـزئ التداوالتعارض بني مب
 األخرية، واملتمثلة يف حتليل البينة السياسية املتولدة عن ةاخلطوإىل اخلطوتني أمكن االنتقال 

. مبدأ عام تفقد من عمومها تبعاً ملقدار اخلصوص يف البينة االجتماعية للجماعة السياسية
أن يتم من خالل يل املبدأ العام على وسط اجتماعي مغاير ال ميكن نـزوبالتايل فإن ت

ة ينديد، بل البد من إعادة ترتيب الباستعارة البينة السياسية األوىل وتشغيلها يف الوسط اجل
 .ة االجتماعية املهيمنةينعمال املبدأ العام يف سياق البالسياسية إل

لكن املاوردي مل حياول، كما مل حياول أي من الفقهاء الذي تابعوه، القيام بدراسة 
ل عميق ألفعال الصحابة بغية متييز القواعد السلوكية اليت وجهتهم، أو منهجية وحتلي

ونتيجة لغياب منهجية ناضجة لتسهيل . التحقق من انسجامها مع املبادئ السياسية الشرعية
التحليل العميق ملقاصد أفعال الصحابة وقواعدها، أم للبىن االجتماعية والسياسية اليت توجه 
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 السياسة صفة الكلية واإلطالق على أفعال الرعيل األول من تفاعلهم، فقد أضفى فقهاء
 .الصحابة، وذلك باعتبار ممارسام ذات طبيعة تأسيسية لألجيال الالحقة من املسلمني

جانب إىل  معطيات التاريخ مصدراً معرفياً نيمتقدورغم اعتبار علماء املسلمني امل
م مل العرف يف مصادر التشريع، إاهلم عمل الصحابة، واإلمجاع، وخالوحي من خالل إد

أوالً، احنصر اهتمام العلماء األوائل، : لسببني املصدر اهلام اذيتمكنوا من االستفادة يف ه
جه، يف تعيني مناذج اجتماعية وسياسية مثالية، ر على ا ابن خلدون ومن سءباستثنا

 لذلك مل حيرصوا على .وحتديد مسالك بشرية قياسية، بغية إعادة تأسيسها يف واقع احلياة
العمل الكتشاف األنساق العامة للفعل السياسي، أو متييز االجتاهات الرئيسية للتنظيم 

مل يهتم : ثانياً. اجلماعي، واستخدامها يف تفسري التفاعالت السياسية والعالقات اجلماعية
ظاهرة العلماء املسلمون، لسبب الذي أوضحناه آنفاً، بتطوير منهجية علمية لتحليل ال

ولقد أدى بروز النهج اخللدوين يف مرحلة متأخرة من تطور التراث العلمي . االجتماعية
إىل  بالذبول، األصيلاإلسالمي، عندما بدأ احلماس للدراسات العلمية واالهتمام باالجتهاد 

ورغم النضج الباهر للنظريات االجتماعية . احلد من تأثريه ضمن الدوائر العلمية اإلسالمية
خلدون، فإننا ال جند هلا أي متابعات يف التراث العلمي اإلسالمي، بل جند   تقدم ا ابناليت

ا العلماء الغربيون  يت تقدملكاد ينحصر يف املسامهات اأن تأثريها يف األعمال الالحقة ي
لكن اخللل . علوم االجتماعيات املعروفة اليومإىل الذي تبنوا اخلط اخللدوين وقاموا بتطويره 

املنهجي ما لبث أن أصاب الدوائر العلمية الغربية، متخذاً هنالك منحى معاكساً متاماً 
إذ تركزت اجلهود العلمية يف الغرب يف إطار . للمنحى الذي اختذه يف التراث اإلسالمي

 .األحباث االجتماعية والتارخيية ليتم تغييب دور الوحي تدرجيياً
حتقيق إىل طوير منهجية متوازنة جيب أن يرمي بناء على ما تقدم، ميكننا القول إن ت

األوىل، تضمني املنهجية املنشودة طرقاً إجرائية متكننا من استنباط قواعد عامة . غايتني
تكامل بني القواعد  الثانية، تأمني.  من الوحي والتاريخ على السواءانطالقاوقوانني كلية 

لذلك فإننا . ستقرأة من املصدر التارخيييلي وتلك املنـزوالقوانني املستنبطة من املصدر الت
توضيح اإلطار العام الذي يسمح بقيام منهجية إىل سنعمد فيما تبقى من هذه الدراسة 

 .متكاملة للتحليل النص والفعلي
 الل النصيدصدرية الوحي وقواعد االستم
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ية املوضحة وبالن يتمثل الوحي يف اخلطاب القرآين يف املقام األول، ويف السنة 
ألحكامه، واملفصلة مله، واليت حفظت لنا يف صيغة أحاديث مروية عن رسول اهللا، يف 

  صلى اهللا عليهلت منجمة على رسول اهللانـزويتألف القرآن الكرمي من آيات . املقام الثاين
ولقد سامهت آيات الكتاب يف تزويد . وسلم يف فترة متتد حوايل ثالث وعشرين سنة

م خالل جهادهم إلنشاء اتمع كلي للوجود، كما وجهت أفعاهلتصور الرعيل األول ب
 .اإلسالمي، املتمثل باألمة امللتزمة مببادئ اإلسالم ومقاصده

ذلك . إن املتأمل يف اخلطاب القرآين ال ميلك إال مالحظة أسلوبه املتميز ومنهجه الفريد
تمامها قبل االنتقال و حادثة ب حبيث يتم عرض مسألة أظم مبحثياأن آيات الكتاب ال تنت

يل اإلهلي يتعرض نـزأن الت اىلتعبل جيد القارئ لكتاب اهللا . مسألة أو حادثة أخرىإىل 
 اآليات ربط استطاعتهمشكلة حمددة تتوقف على   منهمسألة أو حادثة معينة أو موقفإىل 

ولة لذلك فإن أي حما. ببعضها البعض، والتعامل مع اخلطاب القرآين على أنه كلّ متكامل
لتحديد املوقف القرآين جتاه فعل إنساين حمدد من خالل التأمل يف معاين نص قرآين منفرد 

إىل تناقض يف الفهم واحلكم، أو رمبا إىل يل أو نـزسوء فهم ملقاصد التإىل غالباً ما تؤدي 
 : التالية من سورة النساءاآلية خذ مثالً .تصور خمتل مضلل

 ﴾ا ال تقْربوا الصالةَ وأَنتم سكَارى حتى تعلَموا ما تقُولُونَيا أَيُّها الَِّذين آمنو﴿
 .)43:النساء(

ية املذكورة، يف حترمي شرا قبيل آلالقرآين يف املسكرات، بناءاً على يتمثل احلكم ا
ملستنبط من هذه اآلية صحيح بيد أن احلكم ا. الشروع يف الصالة، دون غريها من األوقات

جزئياً فقط، إذ أن احلكم القرآين العام يف املسكرات يظهر يف آية أخرى من سورة املائدة، 
 : ضد املسكرات احلرب يتمثل مرحلة متقدمة يف تصعيدواليت

﴿المالْأَزو ابصالْأَنو ِسريالْمو رما الْخموا ِإننآم ا الَِّذينا أَيُّهِل يمع ِمن سِرج 
  .)90:املائدة (﴾الشيطَاِن فَاجتِنبوه لَعلَّكُم تفِْلحونَ

يل يتطلب توظيف نـزيتضح من املثال السابق أن استنباط أحكام وتصورات من الت
منهجية قادرة على استخراج هذه األحكام والتصورات من مصدرها، وترتبيها بصورة 

 :قترحة هنا من خطوات إجرائية أربعاملوتتألف املنهجية . منتظمة
 كافة نصوص الوحي املتعلقة باملسألة ىلالتعرف عإىل ة األوىل دف اخلطو: أوالً
فعلى سبيل املثال، ال بد لتحديد املوقف القرآين من العالقة بني احلاكم واحملكوم . املعتربة

فإذا عمدنا . وطاعة، ونصرإمام، وويل األمر، : من استحضار مجيع اآليات املتعلقة بألفاظ
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استقراء آيات الكتاب وجدنا أن األلفاظ املذكورة أعاله تتكرر مبعان مناسبة ملوضوع إىل 
 :البحث يف املواضع التالية

 ،74، الفرقان 17، هود 124، البقرة 12، يس 79احلجر : مامإ. 1
 ،73، األنبياء 12، التوبة 71، اإلسراء 12   األحقاف  
 .24، السجدة 41لقصص ، ا5   القصص  

 .83، النساء 59النساء : ويل األمر. 2
 .52، الفرقان 67، األحزاب 51، النور 54الزخرف : طاعة. 3
 .157، األعراف 4التوبة : نصر. 4

أن عملية التعرف على اآليات املناسبة ليست إجراء آلياً، بل إىل وجيدر بنا التنويه هنا 
معرفة بالدالالت اللغوية واحلالية لآليات، وتأمل يف تتضمن قدراً كبرياً من التحليل، و

 .االستخدامات املعجمية لأللفاظ
فهم دالالت نصوص الوحي، إىل تشتمل اخلطوة الثانية على اجلهود الرامية : ثانياً

لة، أوالً، اعتماد قواعد نـزويتطلب تفسري النصوص امل. بعضإىل منفردة ومضافاً بعضها 
احنرافات خطرية يف فهم إىل ذلك أن اإلخالل ذه القواعد يؤدي . النحو والبيان العربيني

إذ غالباً ما ينجم اخلطأ واالحنراف يف فهم نصوص الكتاب الكرمي نتيجة . النصوص
ولعل أكثر من تورط يف هذا الباب علماء . اإلغراق يف التأويل دون اعتبار قواعده وأصوله

ب مبعان ال ميكن للنص احتماهلا بأي حال من الشيعة والصوفية الذين أولوا آيات الكتا
فنجد، مثالً، أن احملدث والفقيه الشيعي علي بن احلسن بن بابويه القمي ينقل يف . األحوال

 :كتابه اإلمامة والتبصرة عن أيب جعفر الصادق أنه أول قول اهللا تعاىل
 .)30:امللك( ﴾كُم ِبماٍء مِعٍنيقُلْ أَرأَيتم ِإنْ أَصبح ماؤكُم غَوراً فَمن يأِْتي﴿

إن أصبح إمامكم غائباً عنكم ال تدرون : لت يف القائم، يقولنـزهذه آية : "فقال
 14".أين هو، فمن يأتيكم بإمام ظاهر، يأتيكم بأخبار السماء وحالل اهللا جل وعز وحرامه

اعد التأويل، يبدو جلياً أن تفسري القمي لآلية السابقة يخلّ بالقاعدة األوىل من قو
. ااز إال عند استحالة محل املعىن على احلقيقةإىل واليت ال جتيز إخراج النص من احلقيقة 

ن جلي، بعيد كل البعد عن اخللل لكن املعىن املتبادر من محل ألفاظ النص على حقيقتها بي
م يف توفري إذا تذّكر اآلية الكفار اجلاحدين باهللا عز و جل بنعم اخلالق عليه. واالضطراب

                                                 
 .116-115، ص )1985دار املرتضى، : بريوت (اإلمامة والتبصرةعلي بن حسني بن بابوية القمي،  14
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املاء العذب الذي ال تقوم احلياة حال افتقاده، وحتذرهم من العواقب الوخيمة الستمرارهم 
 . املاء عنهمدمام من أسباب بقائهم بقطع مواريف غيهم، وإمكان حر

ها ال يتأتيان فقط من خالل املعاين ينن فهم نصوص الكتاب واستيعاب معابيد أ
رمي، بل البد من حتديد معاين ألفاظ الوحي من خالل ربطها املعجمية ملفردات القرآن الك

فالسياق . السياق احلايل) ج(السياق اخلطايب، و) ب(السياق النصي، و) أ: (اقات ثالثةبسي
يف حني ميكننا السياق . النصي ميكّننا من ربط النص املدروس بالنصوص السابقة والالحقة

لبحث من خالل مقارنتها مبثيالا يف اخلطاب فهم املفردات اليت هي موضوع ا اخلطايب من
حلكام املتفرقة يف هذا  ربط األحكام املتولدة عن النص االقرآين والنبوي، كما ميكننا من

أما السياق احلايل فإنه يسمح بفهم الدالالت االجتماعية والسياسية للنص على . اخلطاب
رها، مث يف  أوالً يف سياق سوهذا يعين أن آيات الكتاب جيب أن تفهم. الواقع املشهود

سياق اخلطاب القرآين جممالً، وأخرياً يف السياق االجتماعي التارخيي لألحداث املواكبة 
 .يلنـزللت

املعتمد يف " ولنـز الأسباب"مبصطلح  األخري، السياق احلايل، هو املعينإن السياق 
عتباره لفهم معاين حتديد دالالت آيات الكتاب عند املفسرين، وهو سياق هام يلزم ا

لنظر يف وتظهر أمهية فهم ألفاظ النصوص باعتبار سياقها احلايل عند ا. النصوص فهماً دقيقاً
 :ية التاليةاأليف " فاسق"داللة كلمة 

﴿الٍَة فَتهماً ِبجوا قَوِصيبوا أَنْ تنيبٍأ فَتبِبن فَاِسق اَءكُموا ِإنْ جنآم ا الَِّذينا أَيُّهوا يِبحص
اِدِمنين ملْتا فَعلَى م6:احلجرات( ﴾ع(. 

الفرد الذي يستسلم لرغباته إىل إشارة " فاسق" عادة لفظ نإذ يستخدم القرآ
 اآليةوبالتايل فإن تفسري . ها مع مبادئ احلق والعدل اإلهلينيضوشهواته، رغم وعيه بتناق

ة التأكد من صحة اخلرب حال ظهور املعىن املعجمي للفظ يفيد ضرورإىل السابقة بالرجوع 
فقد . يل يربز صورة مغايرةنـزلكن التحليل الدقيق لألحداث املصاحبة للت. فسق ناقله

بين إىل  عقبة روى ابن كثري يف تفسريه عن جماهد وقتادة أن رسول اهللا أرسل الوليد بن
مشارف  إىلأي خرجوا (، فتلقون بالصدقة ) يأخذ منهم الصدقاتأي(املصطلق ليصدقهم 

ين املصطلق قد مجعت لك لتقاتلك إن ب: ، فرجع فقال) الصدقةأموالحيهم للقائه وتسليمه 
زاد قتادة وأم ارتدوا )  املصطلق للقائه كان بقصد االعتداء عليهالعتقاده أن خروج بين(

فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خالد بن الوليد رضي اهللا عنه إليهم، . عن اإلسالم
فلما جاءوا أخربوا خالداً  يتثبت وال يعجل، فانطلق حىت أتاهم ليالً، فبعث عيونه، مره أنوأ
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فلما أصبحوا أتاهم . رضي اهللا عنه أم مستمسكون باإلسالم، ومسعوا آذام وصالم
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاخربه إىل خالد رضي اهللا عنه فرأى الذي يعجبه، فرجع 

 15".اهللا تعايل اآليةل نـزاخلرب، فأ
 واضحاً عن املستفادة من سياق الرواية السابقة خيتلف اختالفاً" فاسق"إن معىن كلمة 
إذ يظهر من السياق احلايل لآلية أن التأكد من صحة . الالا املعجميةاملعىن املتبادر من د

ق اخلرب مطلوب ليس فقط عند ظهور فاسق حامله، بل حىت عندما ختتفي دواعي الفس
فنحن ال نشك بأن الوليد بن عقبة كان موثوقاً عند . ويغلب حني السرية على حامل اخلرب

يت أدت لولو ظهر فسقه قبل تعاقب األحداث ا. رسول اهللا عندما كلفه مبهمة مجع الزكاة
ومن هنا يظهر لنا أن مهمة مجع . ول اآلية ملا ائتمنه رسول اهللا على أموال املسلمنينـزإىل 

شفت نقاط ضعف كامنة يف نفسه، جتلى خالهلا كنت جتربة مزلزلة للوليد، وحمنة االزكاة ك
إىل عربها استعداده  هلعه وفقدانه القدرة على الثبات يف وجه خماوف موهومة، كما جتلى
 .التهويل واختالق األعذار حلفظ ماء وجهه، وإخفاء فشله يف مهمته

 حتديد العلة اليت استدعت قيام أي، تتمثل اخلطوة الثالثة يف تعليل النصوص: ثالثاً
وبعبارة أخرى نقول، إن الغاية من هذه اخلطورة هي معرفة السمة أو . احلكم الثاوي فيها

يل حكم واحد فيها، أو استخدام تصور واحد نـزاخلاصية املشتركة بني األشياء اليت تربر ت
تشاف كاإىل اجلهد الرامي وة األوىل يف ذلك أن تعيني علة حكم ما هو اخلط. لإلشارة إليها

فنجد مثالً أن الفقهاء قد . املبادئ الكلية اليت حتكم توجيهات الشريعة املختلفة وتنظمها
 :تأملوا يف علة احلكمني الشرعيني التاليني

 .حترمي بيع اجلزاف باملكيل .1
 .حترمي بيع الغائب .2

فمن خالل  16رأن على التحرمي يف كال احلكمني محاية املشتري من الغرإىل وتوصلوا 
فهم املبدأ العام الثاوي يف احلكمني السابقني نستطيع توسيع دائرة تطبيقهما لتشمل 

 إباحة بيع اجلزاف باملكيل أو أيضايل مباشرة، بل ونستطيع نـزمعامالت مل يتعرض هلا الت
ا فإذا أمكن، مثالً، ضمان جودة املنتجات إذ. بيع الغائب إذا أمكن محاية املشتري من الغرر

مسح عقد البيع للمشتري بالتحلل من التزاماته إذا مل حتقق البضاعة األوصاف واجلودة 

                                                 
 .)ه1399دار القرآن الكرمي، : ريوتب(، اختصره حممد علي الصابوين خمتصر تفسري بن كثريثري، إمساعيل بن ك 15
 .159-146، ص 2، ج م1986/ه1406ملعرفة دار ا: بريوت .بداية اتهد واية املقتصدحممد بن رشد،  16
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ومن هذا املنطلق أجاز الفقهاء عقد . املتفق عليهما قبل الشراء، جاز عندئذ بيع الغائب
 .االستصناع، وهو بيع لغائب

لسياسي، نظراً إن عملية التعليل أكثر أمهية لفهم النصوص املتعلقة بالفعل االجتماعي وا
ولعل آيات القتال يف . ألا تساعدنا على التحرر من اخلصوصيات االجتماعية والتارخيية

إذ . ونا بأمثلة هامة للترابط بني النصوص القرآنية والظروف االجتماعيةدالقرآن الكرمي تز
ما تأمر قتال أعدائهم، بينإىل  املسلمني على املبادرة ضد القارئ لكتاب اهللا توجيهات حتجي

لذلك فإن تطوير فهم واضح لغايات . هم آيات أخرى باختيار السالم إذا جنح إليه األعداء
 .القتال وشروط السالم يتطلب عملية تعليل منضبطة ودقيقة آليات القتال

يلية ببعضها البعض نـزىل ربط األحكام واملفاهيم التإدف اخلطوة الرابعة : رابعاً
وهذا يتطلب بناء منظومة شاملة من األحكام املتوافقة . اغمهاحبيث يتحقق انسجامها وتن

وميكننا حتقيق ذلك باعتماد ج التجريد املتتايل، وذلك بالبحث عن املبادئ الكلية . داخلياً
ويتطلب هذا النهج االستمرار . الثاوية يف جمموعة األحكام املستنبطة من مصادرها الشرعية

جمموعة من القواعد الكلية اليت ال ميكن إىل تم الوصول أن يإىل يف عملية التجريد هذه 
ونستطيع يف هذه املرحلة، بعد اختزال جمموعة األحكام الشرعية السياسية مثالً . اختزاهلا

عدد حمدود من القواعد الكلية، ترتيب هذه القواعد وفهم طبيعة الرابطة اليت جتمع إىل 
كام والتصورات الشرعية يصبح متيسراً على ذلك أن فهم العالقات بني خمتلف األح. بينها

تهد من ان عدد حمدود ميكّإىل هذا املستوى العايل من التجريد نظراً الختزال التصورات 
التعامل معها، والتأكد من قيام ترابط وانسجام داخلي فيما بينها، وهو عمل يكاد يكون 

ملستنبطة مباشرة من مستحيالً على مستوى الكم اهلائل من األحكام والتصورات ا
 إدراك طبيعة البينة العامة لألحكام الشرعية لذلك فإنه من املتعذر عمليا. صهانصو

 .عملية التجريد واالختزال املتعاقب لألحكامإىل واستيعاب مقاصدها وغاياا دون اللجوء 
وتتأكد أمهية هذه اخلطوة عند مالحظة أن التعارض بني األحكام املستخرجة يف 

 السابقة ال ميكن إزالته بصورة منهجية إال من خالل استنباط قواعد عامة ومقاصد اخلطوة
تصنيف األحكام املستخرجة يف اخلطوة الثالثة إىل وهذا حيتاج . كلية للفعل االجتماعي

فيمكن، على سبيل املثال، من خالل مراجعة . ضمن جمموعات تنتظم حتت مبادئ عامة
ر يف البيع، أو إتالف مال الغري، أو سرقة أمالك اآلخرين جمموعة األحكام اليت حتظر الغر

واختالسها، استنتاج قاعدة احترام امللكية اخلاصة، ووجوب صيانة اجلماعة السياسية 
فاالنتقال من . متلكات أفرادها، ضمن الضوابط العامة اليت حتددها القواعد التشريعيةملل
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 عن القواعد العامة واملقاصد الكلية، هو شرط العام عرب عملية جتريد متتال، حبثاًإىل اخلاص 
إىل إذ يهدف التجريد املتتايل . رئيسي لتطوير منظومة مطردة ومتسقة من األحكام الشرعية

إزالة التناقضات الداخلية الظاهرة، وبالتايل إجياد منظومة مضطردة من التصورات 
. أحكام يقينية قطعية إىلوبذلك ميكن من خالل عملية التجريد من الوصول . واألحكام

ذلك أن األحكام املستخرجة من آحاد النصوص ال ميكن، كما الحظ الشاطيب قدمياً، أن 
كل أصل شرعي مل : "يقول الشاطيب. مرتبة القطع، بل تبقى عرضة للظن والشكإىل ترقى 

يشهد له نص معني، وكان مالئماً لتصرفات الشرع ومأخوذاً معناه من أدلته، فهو صحيح 
ألن األدلة ال .  قد صار مبجموع أدلته مقطوعاً بهبىن عليه، ويرجع إليه، إذا كان األصلي

 17".يلزم أن تدل على القطع باحلكم بانفرادها دون انضمام غريها إليها كما تقدم
تتلو عملية التجريد املتعاقب، واليت متثل أيضاً عملية استقراء متتاٍل خيتزل عربها اخلاص 

يةُ استنباط متعاقب حيث يتم التحقق من توافق األحكام اجلزئية والكلية، ضمن العام، عمل
ويالحظ أن املنهج املقترح أعاله . واستبعاد األحكام اجلزئية اليت تتناقض مع املبادئ الكلية

 السالم، والذي أخذ شكل دعد الشرعية الذي طوره العز بن عبيتشابه مع منهج القوا
اصد الشريعة اليت تقدم ا إبراهيم بن إسحق الشاطيب يف منهجية متكاملة يف نظرية مق

 .18"املوافقات يف أصول الشريعة"كتابة 
 املصدر التارخيي وقواعد االستدالل الفعلي

 إن منظومة األحكام والتصورات املستنبطة من الوحي باعتباره مصدراً معرفياً غري
ة املذكورة تتألف من قواعد عامة األول، أن املنظوم: لسببني الفعل، وذلك لتأسيسكافية 

 النظريلها على حاالت جزئية وخاصة يتطلب مزيداً من نـزوكلية، وبالتايل فان ت
ة لفهم طبيعة وآليات الفعل سرادوالوهذا يتطلب بدوره مزيداً من البحث . والتحديد

ت القائمة الثاين، أن تطبيق القواعد الكلية يتطلب إدراك احليثيا. الفردي والتفاعل اجلماعي
 تطابق شروط الفعل ذلك أن تطبيق هذه األحكام يتوقف على. والظروف املستجدة

 فلكي نقرر، مثالً، وجوب الزكاة على زيد من الناس، يلزمنا .العملية هالنظرية وظروف
فإذا تطابقت شروط . معرفة الشروط النظرية للوجوب، مثل اإلسالم وامتالك النصاب

 زيد العملية، أي حتققت الشروط النظرية عملياً، أمكن  ظروفمعإخراج الزكاة النظرية 

                                                 
 .39 ص 1 جاملعرفة، دون تاريخ،دار : ، بريوتاملوافقات يف أصول الشريعةأبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطيب،  17
 .2املصدر السابق، ج 18
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وباملثل، لتقرير طريقة تعامل الدولة اإلسالمية مع الدول . زيد تقرير وجوب الزكاة على
تبين موقف الدولة اإلسالمية األوىل من الدول غري اإلسالمية اليت   يكفي، الغري اإلسالمية

 اخلاصة بكل منهما، ومن مث عرضها على مقاصد دراسة احليثيات عاصرا، بل البد من
يل األحكام على الواقع االجتماعي والسياسي لألمة نـزوبالتايل فإن ت. التشريع وغاياته

 .يتطلب دراسة هذه الواقع دراسة علمية منهجية
ة تفصيلية ومتأنية ساضرورة دراسة الفعل االجتماعي درإىل وهكذا ميكننا اخللوص 

. تطوير منهجية مناسبة لدراسة هذا الفعلإىل ام الشرعية عليه، وبالتايل يل األحكنـزقبل ت
األول، أن . لسببنيفاملنهجيات املتولدة يف الدوائر العلمية الغربية غري مناسبة هلذا الغرض 

املقدمات الغيبية للمنهجيات الغربية، وهي مقدمات تفترضها املعارف الغربية رغم عدم 
ع نـزالثاين، أن املنهجيات الغربية ت. مع التصور اإلسالمي للوجوداعترافها ا، ال تتفق 

 يف رحم اتمع الًصأعي املعيشي، وهو واقع مت تشكيله االستقراء من الواقع االجتماإىل 
الغربية، وبعبارة أخرى نقول أنه يف حني أن النماذج  الغريب، وبناء على اخلربة التارخيية

مدة يف املنهجية تفترض أن النتائج املتحصلة من دراسة خربة واملنظومات االجتماعية املعت
فإذا اعتربانا الفروقات . اإلنسان الغريب صاحلة للتعامل مع اتمعات اإلنسانية على عمومها

إىل التصورية والقيمية بني التراث الفكري اإلسالمي وصنوه الغريب، تبني لنا أن احلاجة 
 .ربة التارخيية للمجتمعات املسلمة حاجة ملحةتطوير مناذج ومنظومات مناسبة للخ

تصورات ومفاهيم اجتماعية مناسبة للخربة التارخيية للمجتمعات إىل وللوصول 
رفض دعوى متاثل املقاصد والدوافع والغايات البشرية، واإلصرار إىل املسلمة، حنتاج بدًء 

، وبالتحديد األفعال على تفسري الظواهر االجتماعية من خالل حتليل مركباا األساسية
اسية للظواهر ية السينية متييز القوانني اليت حتكم البوبعبارة أدق نقول إن عمل. اإلنسانية

االجتماعية يتطلب بدء حتليل الفعل البشري الذي يشكل العنصر األساسي الذي تتركب 
 .ع التاليةوميكننا حتليل األفعال االجتماعية عرب اخلطوات األرب. منه الظاهرة االجتماعية

حتليل أفعال األفراد املشتركني يف الظاهرة االجتماعية إىل  دف اخلطوة األوىل :أوالً
. املقصد، والباعث، والقاعدة: دداا الثالثةونقصد بتحليل األفعال الكشف عن حم. املعتربة

الفعل، أما الباعث على . حتقيقهاإىل فمقصد الفعل يتمثل بالغاية الكلية اليت يسعى الفاعل 
ل عادة أما وينبثق الدافع للفع. فيتحدد يف الدافع النفسي الذي حيرك الفاعل للقيام بالفعل

 وأخرياً فإن قاعدة . واالعتقادية للفاعل، أو من مصلحته الفرديةيميةمن االلتزامات الق
 . يف اإلجراء العملي الواجب اتباعه لتحقيق مقصد الفعلنيعالفعل تت
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لنفترض أننا نريد . يلضرب املثل التوضيحي التابعل، ال بأس الفلتوضيح كيفية حتليل 
 الفاعلنيجند حال بدء حتليلنا أن املرشح االنتخايب هو أحد . ية االنتخابيةلمحتليل الع

متييز عناصره األساسية إىل ولتحليل فعل املرشح االنتخايب نعمد . األساسيني يف هذه العملية
 هو الفوز يف  أن مقصد الفعل الذي تتجه حنوه جهود املرشحالثالثة، فنالحظ يف مثالنا هذا

 القيمي، الذي قد يأخذ أما الباعث عن الفعل فقد يكون التزام املرشح. العملية االنتخابية
يف منفعة مادية أو نفسية يسعى تمثل إىل حتقيقها أو قد ت شكل خطة سياسية يسعى املرشح

تمثل قاعدة تاً، وأخري.  الباعث مزجياً من االثننيحتصيلها، أو قد يكونإىل  وناخبوه املرشح
الفعل يف مثالنا هذا بالوسائل العلمية واملهارات الفنية املتوفرة لدى املرشح واليت ميكن 

 .جهوده اهلادفة للفوز باالنتخاباتتوظيفها يف 
احتاد املرشح وناخبيه ضمن مجاعة إىل ابات خي الرغبة يف الفوز باالنتدوبذلك تؤ

ويالحظ أن الوحدة املقصدية بني أفراد اجلماعة تتحصل إما من متاثل . ة واحدةمقصدي
وبعبارة أخرى ميكن القول إن الدعم . يةلم من تطابق مصاحلهم العأوالتزامام القيمية 

الذي يتلقاه املرشح من ناخبيه ناجم إما عن إفصاحه عن نيته حتقيق االلتزامات القيمية 
خطة سياسية، أو عن تصرحيه برغبته يف إجراء بعض إىل تها املشتركة من خالل ترمج

التعديالت على اخلطة السياسية القائمة مبا خيدم مصاحل الناخبني، كالعمل مثالً على ختفيض 
 .معدل ضريبة الدخل السنوية

 أو اخلطوة الثانية تتعلق بتصنيف أمناط العمل املختلفة على أساس اتفاق عناصرها :ثانياً
فاألفعال ذات املقاصد املتفقة تشكل جمموعة متجانسة، بينما تنقسم األفعال . اختالفها

وتنقسم كل من اموعات القصدية الرئيسية . جمموعات متباينةإىل ذات املقاصد املختلفة 
 هذه اخلطوة ليست منفصلة أنوجيدر بنا التأكيد هنا . جمموعات وظيفية فرعيةإىل بدورها 

جمموعات إىل تقسيم الكل إىل فقد يعمد الباحث أحياناً . امالًعن سابقتها انفصاالً ك
فكثرياً ما يضطر الباحث، . رئيسية وفرعية قبل الشروع بتحليل الفعل الفردي حتليالً مسهباً

اختيار أفراد منوذجيني حبيث ميكن إىل  املعنيني، داألفرااستحالة حتليل أفعال مجيع إىل نظراً 
اعتماد الباحث عادة على حدسه عند إىل ونظراً . راد جمموعتهماعتبارهم ممثلني لباقي أف

جمموعات قبيل الشروع يف حتليل أفعاهلم، جيب لذلك اعتبار التقسيم هذا إىل تقسيم األفراد 
ويلزم بالتايل تعديله وحتسينه بناء على حتليل أفعال أفراد منوذجيني ميثلون . تقسيماً أولياً

 .خمتلف اموعات احملددة
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حتديد القوانني اليت حتكم العالقة إىل تشتمل اخلطوة الثالثة على اجلهود الرامية  :لثاثا
القوانني،  الكلية، أو ولتحديد القواعد. اخلطوة الثانية بني خمتلف اجلماعات املتعينة يف

والتصادم، واهليمنة التعاون التعرف على أنساق املوجهة للتفاعالت االجتماعية، يلزم 
 املنظمة للعالقة بني اجلماعات األنساقالزدهار واالحنطاط، وغريها من واخلضوع، وا

املختلفة، واتمعات الثقافية املتعددة، إن متييز القواعد  األزمنةالبشرية، واملقارنة بينها بني 
 جهد ألي البشرية وتنظم عالقاا هو هدف رئيسي اجلماعاتوالقوانني اليت حتكم حركة 

ميكن تفسري الظاهرة االجتماعية إال من خالل معرفة القوانني العليا اليت إذ ال . علمي وحبثي
التأكيد أن متييز القوانني ومن نافلة القول .  عرب الزمان واملكاناإلنساينحتكم حركة اتمع 

جهود حثيثة ومتضافرة، وتعديل إىل التارخيية ذات الطبيعة الكلية عملية بالغة التعقيد حتتاج 
 .صلنيوتنقيح متوا
 يف املنهجية املقترحة لدراسة التفاعالت االجتماعية واألخريةاخلطوة الرابعة  :رابعا

 الكلية املستخرجة يف اخلطوات الثالث السابقة، ليشكل يف األحكامتتمثل يف تنسيق خمتلف 
 من منهجية االستدالل بعةارالجمموعها منظومة متكاملة ومنسجمة، على حنو شبيه باخلطوة 

 .النصي
دالل الفعلي، خطوات  السابقة، اليت يشكل جمموعهما قواعد االستاألربعإن اخلطوات 

 يتم جتديد مقاصد الفعل األوىلففي اخلطوة . ة ومتكاملة، يأخذ بعضها برقاب بعضفيمتضا
ماعية والوظائف املنوطة ا،  يف اخلطوة الثانية البنية االجتاالجتماعي وقواعده، بينما تتعني

إن مثل . انني اليت حتكم تفاعلهاانية وحتدد طبيعة عالقاا والقواعات السكملختلف اجلم
املتشابك يتطلب دراسة الثقافة السائدة يف كل مجاعة على حدة،  وحتديد هذا التحليل 

فالبىن . واألجيالخصائصها املعرفية والنفسية؛ كما يتطلب دراسة مقارنة عرب الثقافات 
ميكن رصد هذا  ، وال)التغري الثقايف(د الفعل وقواعده والوظائف تتبدل مع تبدل مقاص

 . بدراسة يتم من خالهلا رصد عناصر التغري والثباتإالالتبدل 
 التطابق املنهجي بني االستداللني النصي والتارخيي

 لالستدالل الل النصي والتارخيي وجود نسق عامتظهر النظرة املتأنية لقواعد االستد
وميكن تلخيص النسق العام لالستدالل يف . صية والتارخييةمشترك بني الدراسات الن

 : التاليةاألربعة اإلجراءات
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جمموعات متجانسة داخليا /  املتماثلة ضمن أصنافاألفعال/ جتميع العبارات .1
 التعرف على النصوص املناسبة يف االستدالل النصي، اإلجراءويقابل هذا . ومتباينة خارجيا

وعلى الرغم من أننا اعتربنا عملية . ت يف االستدالل الفعليجمموعاإىل وتصنيف األفعال 
إىل تصنيف األفعال خطوة ثانية عند دراستنا لنسق االستدالل الفعلي، فإننا أشرنا حينذاك 

 .االبتداء ذه العملية قبل الشروع بتحليل مركبات األفعالإىل أن الباحث كثريا ما يضطر 
اليت يؤدي احتادها األفعال /لرئيسية، أي العباراتاا امركبإىل الظاهرة /حتليل النص .2

ويقابل هذا اإلجراء تفسري النصوص يف . الظاهرة، بغية تعيني دالالا/تكوين النصإىل 
 .مركباا يف االستدالل الفعليإىل االستدالل النصي وحتليل األفعال 

ويقابل . ينةاموعات املتبا/األصنافواالختالف بني التماثل ) علل(حتديد أسباب  .3
قواعد الفعل العامة حتديد عملية  تعليل النصوص يف االستدالل النصي، وعملية اإلجراءهذا 

ومقاصده الكلية بغية متييز القوانني اليت حتكم احتاد اجلماعات املقصدية وتعاوا، أو 
 . وتعارضهااختالفها
 األحكاموينجم انتظام . الفعلية/ النصيةاألحكامتطوير منظومة مضطردة من  .4

اجلزئية بقوانني واضطرادها نتيجة لتصنيفها وفق منظومة هرمية حبيث يتم ربط األحكام 
  .حنو املبني يف االستداللني النصي والفعلي كلية ومقاصد عامة، على

 األحكامورغم التطابق املنهجي يف االستداللني النصي والتارخيي، فإن جمموعة 
 لذا تربز احلاجة إلضافة إجراء .واالضطرادنسجام املتحصلة منهما ال تتصف ضرورة باال

خامس اىل اإلجراءات األربعة السابقة للتأكد من االنسجام الداخلي موعة األحكام 
 : ميكن صياغته على النحو التايليلية والفعلية،نـزتال

 وذلك  السابقةاألربعة اإلجراءاتتنسيق جمموعة األحكام املتحصلة عرب تطبيق  .5
 . الشرعية والتارخييةاألحكام، حال وجودها بني التناقضات الداخليةزالة بإ

يف تشابه ) التارخيي(االستدالل النصي والفعلي ال تنحصر عملية توحيد أنساق 
 املقترحة لتحليل النصوص والظواهر التارخيية، بل تشمل أيضا تشابه بنية الفعل اإلجراءات
طاب النصي يظهر أن كليهما يتألف من واخلذلك أن حتليل الفعل اجلماعي . واخلطاب
 كما تسمح واالنسجام،ما نوعا من الوحدة املقاصد والقواعد اليت تضفي عليهعدد من 

) الظاهرة االجتماعية(ومبقارنة قواعد ومقاصد املنظومة الفعلية . مبقايستهما واملقارنة بينهما
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وتتجلى أمهية . واألخرية األوىلميكن حتديد مدى تطابق ) خطاب الوحي(واملنظومة النصية 
 :هذه املقارنة يف النقطتني التاليتني

إطار تقوميي للمنظومة الفعلية دون اخللط بني  املنظومة النصية كاستخدامميكن  .1
 .املنظومتني

عند مفارقة القواعد واملقاصد املعتمدة يف اخلطايب ، تساعدنا املنهجية املقترحة. 2
على مقايسة الواقع على املثال، وإعادة تشكيل القواعد االجتماعي للممارسات العملية، 

  .واملقاصد العملية لتتوافق مع القواعد واملقاصد النصية
 خامتــة

حاولنا يف الصفحات السابقة حتديد معامل منهجية علمية تنظر اىل الوحي على أنه أصل 
كأداة ) ارخييالت( االستدالل النصي والفعلي إجراءات وتطمح اىل توظيف رئيسي،معريف 

دراسة طرق وآليات التحليل النصي والفعلي لكننا مل نتطرق اىل . يف التنظري االجتماعي
دراسة تفصيلية، نظرا الحنصار اهتمامنا يف هذه الدراسة يف حتديد املالمح العامة ملنهجية 

 لذلك فإننا نود أن نشدد على الطبيعة األولية للمنهجية. أصولية للدراسات االجتماعية
 أن تكون مقاربة متهيدية حنو تطوير منهج علمي بديل أكثر انسجاما أردناهااملقترحة اليت 

 من تفصيل وتنقيح لذلك فهذه املنهجية حباجة اىل مزيد.  وتطلعاتهاإلسالموتعاطفا مع قيم 
 العالقة بني القواعد املستنبطة من الوحي وتلك املستقراة من توضيحم وحتسني، حبيث يت

بيد أننا نقترح أن جيري هذا التوضيح أوال ضمن كل اختصاص من . نسانيةاإلاخلربة 
 .يشمل اجلميعم، اختصاصات العلوم االجتماعية املختلفة قبل الشروع بتحديد تصور عا

يف األحباث والدراسات سيا اىل اعتمادها الوحي مصدرا معرفيا رئي وباإلضافة
نهجيات املعتمدة يف العلوم االجتماعيات الغربية  متتاز املنهجية املقترحة على املاالجتماعية،

 :بعدد من االجيابيات، من أمهها
تسمح املنهجية املقترحة بتعميم اخلصائص املتحددة من حتليل أفراد منوذجني من  :أوال

 الوقت الذي متكننا فيه من تطوير مفاهيمنا حول ، يفمجاعة ما على باقي أفراد اجلماعة
.  قبلناملعاينة ماىل أفراد مل ختضع ها من خالل النظر يف أفعال عديل تأوسلوك اجلماعة 

 اىل مجاعات بناء على تشابه األفرادوألن إجراءات منهجيتنا اجلديدة هذه تسمح بتقسيم 
ات الثقافية فتراضات بتماثل السلوك عرب اجلماعمركبات الفعل واختالفها، فإا متنع قيام ا

 .املختلفة
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 األفعال املقترحة بدراسة السلوك البشري انطالقا من حتليل تسمح املنهجية :ثانيا
التفاعالت اجلماعية وبالتايل فإا متكننا من دراسة . الفردية واملنظومات الفعلية على السواء

، يف الوقت الذي تعترب فيه أن منظومات الفعل ذات األفعالعلى أا منظومة متكاملة من 
وبذلك ميكن تفادي مزالق الرؤية اجلامدة للمجتمع، .  والتغريطبيعة انتقالية، قابلة لالرتقاء

 .اإلنسانيةماعات ة احليوية واحلركية للجالغافلة عن الطبيع
 التغريات االجتماعية، وجتنبنا، يف استعاب متتلك املنهجية املذكورة القدرة على :ثالثا

 يف منهجيات البحث الوقت نفسه، مغبة الوقوع يف حبائل الرؤية النسبية السائدة اليوم
تتفادى مزالق التطرف  هذه املنهجية القول أنبل ميكننا . الغربية بسبب فقدان املطلق

ة ىل اعتبارها الطبيعة املرحليإطالقي نظرا تتفادى التطرف اإلفهي . طالقي معاالنسيب واإل
 النسبية رؤيةجنب التتوهي . لألحكامطار العملي املتغري إلاللبنية االجتماعية اليت تشكل 

يل نـزنظرا اىل إدراكها املتغريات االجتماعية حمدودة بإطار معياري ثابت متمثل يف الت
 .اإلهلي

 حتول القيمية والتصورية الواضحة، رغم التزاماا ، فإن املنهجية املقترحة:رابعا وأخريا
 هي ةاألوروبي ذلك أن املركزية .األوروبيةدون بروز رؤية مركزية على غرار املركزية 

نبناء هذا واإلطالق على النموذج الغريب، رغم ا العمومنتيجة مباشرة إلضفاء صفة 
  .النموذج على قيم وتصورات خاصة بالتجربة التارخيية الغربية

 



 
 
 

 اإلسالم والتاريخ العاملي
 *حنو تقسيم جديد للعصور التارخيية

 
 **خالد بالنكنشب

 النهج الغريب يف حتديد العصور التارخيية
، عند )رجالً كان أو امرأة(من بني املشكالت الكربى اليت يواجهها املؤرخ 

ية ن تنمعر نفسه من تأثري جذوره وحميطه، وكتابة التاريخ عموماً، عجزه عن حتري
نه حىت لو مل يؤد إىل موضوعية ولكن هذا التجرد ضروري، أل. املقدرة على التجرد

ومن سوء الطالع أن يكون بلوغ .  فإنه يساعد يف احلصول على نتائج أكثر دقةةحق
هذا التجرد أصعب ما يكون يف تلك ااالت اليت تقوم فيها كربى الفرضيات 

فإذا شوهت هذه منذ البداية تصبح . ت أمهية فهي أكثر ااال،وأكثرها ألفة، وعليه
 .العملية الفكرية بكاملها مشوهة أيضاً مما يؤدي إىل تأثر العمل الالحق بأمجعه
وع نـزويظهر هذا النقص يف التجرد بوضوح تام يف الوالء الغريب املتفشي وال
ما يشيع الدائم إىل تصنيف تاريخ العامل وتقسيمه من منطلق املركزية األوربية، وهذا 

 ينطوي على تقسيم الذيويتم تعزيز ذلك النهج، . لغريبيف معظم الفكر التارخيي ا
ة تدور حول أوروبا الغربية، ثالتاريخ البشري كله إىل عصور قدمية وقروسيطة وحدي

مث يطبق  .كما لو كان نظاماً ائياً ومنصفاً وموضوعياً، صاحلاً لتفسري التاريخ كله
فالطالب . إيالؤها إليديولوجيات الدوليتم اية اليت النهج بنفس العنا هذ

) قدمي، قروسطي، حديث(األمريكيون يف املدارس الثانوية يلقنون النهج الثالثي 
كما . املستوى اجلامعي الذي هو كذلك األساس يف غالبية مساقات التاريخ على

 .جاهك املنا حيول دون التمرد على ذل األساتذة يف وظائفهم ممنيتعي يعتمد عليه

                                                 
، العدد الثالث، )AJISS (." اإلسالميةالة األمريكية للعلوم االجتماعية"نشر هذا البحث بالغة اإلجنليزية يف   *

وروجعت ) لندن(ي مترمجه إىل العربية مجيل محادة مكلد بإشراف قسم الترمجة باملعهد العاملي للفكر اإلسال. 1991
 .الترمجة من قبل التحرير

**  Khalid Blankinship ،أستاذ مشارك يف قسم األديان جبامعة . 1988 دكتوراه يف التاريخ من جامعة واشنطن
 .متبل بوالية بنسلفانيا األمريكية
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وتقاوم الشركات اليت تنشر الكتب الدراسية تغيري هذا التقسيم، ألن الكتب اليت 
وقد بلغ األمر . تتمسك ذا النهج هي املطلوب يف املدارس والكليات واجلامعات

، وهو حمافظ متشدد، أن William Bennetبوزير التربية األمريكي وليم بنيت 
 متحسراً على ما افترضه احندارا يف 1988 سنة دعم هذا النهج التارخيي الغريب

وخالصة القول أن النهج الغريب يف التاريخ العاملي هو مرياث مقدس مما . مساره
 . مبكان، واالنفالت منه أشد صعوبةجيعل جتاهله من الصعوبة

وليس من املستغرب أن يكون ذلك النهج الغريب يف التأريخ ذه املتانة وذلك 
النهج يعود يف واحلقيقة إن التصور الذي ينطوي عليه هذا .  الطويلبالنظر لتارخيه

وهو ) Saint Augustin )354-430ىل القديس أوغستني إسلسلة غري منقطعة 
املفكر والفيلسوف املسيحي الكبري يف علم التاريخ الذي ضم يف كتابه مدينة اهللا 

The City of Godواليهود مع بعض روماناث التارخيي الضيق لإلغريق وال التر 
 وجعل من ذلك كله جاً إيديولوجياً واحداً اعتربه 1تراث غريهم اإلشارات إىل

" قدمي"وجند يف ج أوغستني تقسيماً ضمنياً للتاريخ إىل .  لكل زمان ومكان2صاحلاً

                                                 
 The Cityنة اهللا ينظر كتاب مدي. فإشاراته إىل اآلشوريني، مثالً، ال تعتمد على التراث العربي واإلغريقي وحسب   1

of God الترمجة اإلنكليزية لـ Marcus dods New York: Modern Library, 19850و  610-4، ص 
 املتويف بعد عام Paulus Orosius( وبناء على رغبة القديس أوغستني قام تلميذه بولس أوروسيوس . 627 -8

ن بالد أشور وبابل وفارس وقرطاجة، وأغلبها بتصنيف كتاب ضخم يف التاريخ العاملي يضم مادة إضافية ع)  م416
 The Seven Books ينظر كتابه بعنوان كتب التاريخ السبعة ضد الوثنيني. يعتمد مصادر إغريقية بشكل واضح

history Against The Pagans يف سلسة آباء الكنيسة The Fathers of the Church لدترمجة 50 ا ،
 Washington: D.c: The Catholic university of ونشر  Roy J. Derefrariديفرياري . روي ج

America Press, 1964.  
" أبولودوروس األثيين" من أعمال ف سبقت كتاب القديس أوغسطني مناهج يف جتميع املادة التارخيية مثل ما عر 2
 -180" (اإلفريقيسيكستوس بوليوس "و ) م تقريباً.ق60" (كاستور من أهل رودس"و ) م تقريباً.ق18-140.(

اليت تسجل قوائم بأمساء  ملوك أمم خمتلفة وتضعها يف جداول ) م340-260" (يوسيبيوس من أهل قيصرية"و ) م250
 :نظرا .متقابلة

 -Ernst Berisach, Historigraphy: Ancient, Medieval, and Modern ( Chicago: 
Unversity of Chicago Press, 1983), 59,81-2. 
-Alden A. Mosshammer, The chronicle of Euesbius and the Greek 
Chronographic Traditimn ( Lewisburg: Bucknell University Press, 1979), 97-
101, 117-8 ,130-6 , 141, 146-51, 155-6. 
-James Shotwell, The History of History ( New York: Columbia university 
Perss 1939), 347-55. 
-The Oxford Classical Dictionary, 2nd edn. (Oxford : Clarendon Perss, 1970), 
23,83,213,423. 
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فصل العصر القدمي  وسيتم الحقاً. عند احلد الفاصل لظهور املسيحية" قروسطي"و 

-Constantine )306 الروماين قسطنطني ر حكم اإلمرباطوعن القروسطي إبان
، وذلك بالتحديد ألن املسيحية أضحت الديانة الرمسية للدولة يف ذلك )م337
، ويف عهد أقرب، أضيفت إىل النظام القائم فكرة الفصل بني العامل املسيحي 3الوقت

ل الفلسفة والقروسطي والعامل ما بعد املسيحي احلديث، وذلك للتأكيد على حلو
وعلى هذا ميكن القول أن ج التاريخ يف مكوناته األساس، القدمي . املادية احلديثة

 -ي للفكر اإلغريقوالقروسطي واحلديث، ميثل يف أذهان الغربيني اهليمنة املتتالية
 .، مث الفكر املسيحي، مث اإليديولوجية املاديةيدالروماين واليهو

 الغربية املستعملة يف تدريس التاريخ ولو قمنا مبجرد تفحص سريع للكتب
استعمال النهج املتمركز حوا أوربا يف مساقات تزعم أا تدرس  الكتشفنا مدى

، وهذه النظرة ذات التمركز األورويب ذاا تتغلغل بنفس القدر 4تارخياً عاملياً شامالً
يف احلقول األخرى ذات العالقة، كتاريخ الفن مثالً، حيث يستعمل نفس 

ولو مت إدخال أي تعديل على هذا النهج فإنه يكون عادة لدمج التاريخ . 5موذجالن

                                                                                                                   
 وهو الذي بدأ يف ، صنفت الشهرة لعمله التارخييلكن قدرات القديس أوغستني يف التفسري وشخصيته املتميزة هي اليت

ليهودية واملسيحية، وهو تبسيط كان له األثر الواضح يف اإلغراق ختفيف التوكيد على املصادر عرب اإلغريقية والرومانية وا
 : التارخيية املسيحية ينظرةحول تكوين اإليديولوجي. يف التبسيط عند الغربيني احملدثني يف التفسري التارخيي

-Herbet Butterfield, The Origins of History ( London: Eyre  
Methuen, 1981) 172 – 184. 
-Christopher Dawson, The Dynamics of world History  
(New York: New American Library, 1956) 237-40,275.  

 ، ويف نفس العام يبدأ324 ينتهي إىل العام  The Cambridge Ancient Historyمثالً  3
The Cambridge Medieval History 

 :بويف جمال الكتب اجلامعية املقررة يتضح ذلك يف كتا  4
- Robin w. Winks et al, A History of Civilization ( Englewood Cliffs, New Jersey: 
Prentice Hall, 1988) 

 املتعددة منذ ه من طبعاتسوهو كتاب ذو ادعاء عريض كما يوحي عنوانه، ويعرب كذلك عن طبيعة معيارية، كما نلم
لك من مطالعة املنهاج الدراسي يف جامعة ذقع التدريس فيبدو ات اجلامعية الفعلية وواقأما املسا. 1955ظهوره عام 

 بدقة لتوازي تقسيمات القدمي والقروسطي، وهو ما مييز أغلب 113 و 112 و 111املسافات  واشنطن الذي حيدد
 .املعاهد األمريكية، كما يتضح من الرجوع إىل مناهجها الدراسية

 :ينظر على سبيل املثال الكتاب  5
-H.W Janson, History of Art: A Survey of The Major Visual Arts from 
The Dawn of History to The Present Day (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice 
Hall, 1962) 

وقد أعيد طبع هذا الكتاب مرات عديدة،  وهو خيصص ما ال يزيد عن إحدى عشرة صفحة للفن البيزنطي، وعشر 
 .سالميلفن اإللصفحات 



98          اإلسالم والتاريخ العاملي             إسالمية املعرفة، العدد األول                                                   
 

 بعد، يربز التفوق -و-القروسطي بالتاريخ القدمي حمدثاً بذلك نظاماً ثنائياً، قبل 
ويصدق هذا حىت على كتب . 6املتميز للحضارة الغربية احلديثة يف كل ما سواها

أيضاً تنفخ يف الغرور س ماركسية، ألن هذه فق أسونقد الذات  على التاريخ القائمة
الغريب بإظهار أن مشكالت اتمعات الغربية احلديثة هي أكرب من غريها وبالتايل 

وهذا بطبيعة احلال يعود إىل اعتقاد ماركس األساسي يف . فهي أوثق صلة بالبحث
سابقة له رغم التقدم وهو ما جيعل اتمع الغريب الربجوازي متفوقاً على اتمعات ال

 .7 املتقدم على طريق التطورهطهاد، وذلك بصورة خاصة بسبب موقعاتصافه باالض
وحىت حماوالت اإلفالت من التفسري الغريب التقليدي تنتهي عادة بتوكيد 

لذلك . الفرضية الغربية من جديد، مع إضافة بعض التزويق من خارج التقليد الغريب
 Willis, Worldيليس احلضارات العامليةروي و .فإننا نلمس يف عمل كتاب ف

Civilizations F. Royمن ، التركيز على الغرب، رغم احتوائه على قدر كبري 
على أا  مبا يف ذلك اإلسالمية ربيةمث إنه يصور اتمعات غري الغ. ةاملادة غري الغربي
اها  وغري راضية بالتوسع الغريب وليست جمتمعات فاعلة حبق وبقو،ضحايا سلبية

وهذا رغم جهود املؤلف يف أن يكون أكثر توازناً من أسالفه، إذ يبدو أنه . 8الذاتية

                                                                                                                   
-Hort de la Croix & Richard G. Tansey, Gardners Art through the Ages, 8th edn. 2 
Vols. (San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1986) 

 صفحات للفنون غري الغربية اليت تشمل فنون اهلند والصني واليابان واهلنود احلمر 108الذي خيصص يف طبعته اجلديدة 
 . صفحة17واقيانوسيا، بينما ال يصيب الفن اإلسالمي يف مقطع مستقل سوى وأفريقيا 

-Fredrick Hartt, Art: A History of Painting , Sculptuer, Architerctuer, 2nd edn  
(Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice – Hall , 1985). 

ويهمل " البدائي"واقيانوسيا، واهلنود احلمر يف الصنف وهو خيصص عشرين صفحة للفن اإلسالمي، ويضع فنون أفريقا 
 .بشكل تام فنون اهلند والصني واليابان 

 :كما جند ذلك يف كتاب  6
- Donald Kegan, Steven Ozment & Frank M. Turner  , The Western Heritage 2 Vols, 
( New York: Macmillan, 1979). 

ذين يفترض أن يدر فيهما اجلزءان، وهذه لني اجلزئني وبني الفصلني الدراسيني ال حداً فاصالً ب1715حيث يكون العام 
 .إشارة إىل أن مجيع ما سبق ال يفوق الفترة الالحقة يف األمهية

. ال جدال يف أن املؤرخني املاركسيني يقيمون توازناً بني خمتلف الشعوب جبعلهم خيضعون بالتساوي للقوانني اآللية  7
مضمون التقدم الذي تنطوي عليه أعماهلم مييل إىل تقليل قيمة أي مسامهة من غري الغربيني خارج حدود ومع ذلك، فإن 
 :ويصدق هذا كذلك على كتاب. الفكر الغريب

- Eric Wolf, Europe and the People without a History. (Berkley: University of 
California Press, 1982) 

 .لشعوب غري الغربية ودورها احلاسم يف بناء التفوق االقتصادي يف الغربفيه من توكيد على ا مبا
 :ويصح هذا أيضاً إذا نظرنا يف أعمال أكثر جدية مثل 8

- Willian H. McNeill, The Rise of the West : a history of the Human Community  
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ومن مث يرتد نفس املؤلف مباشرة إىل . من الصعب جتاوز ما ترسخ من افتراضات

 westernمدييت  منظور: به احلضارة الغربيةااملنوذج الغريب النمطي يف كت

Civilization: An Urban Perspective ، وهو كتاب يتوقع أن يكون له
 احلضارات العاملية، ذلك ألن احلضارة الغربية، أو بهانتشار أوسع بكثري من كتا

ي تبقى موضوعاً يشتد عليه الطلب يف الكليات ديف قالبها التقلي" احلضارة العاملية"
واجلامعات األمريكية أكثر بكثري من أي حبث أوسع ملاض العامل، حبيث ميكن أن 

عامل اإلسالمي واهلند والصني واليابان وإفريقيا وأهل أمريكا األصليني يف أي يضم ال
 وعلى كل حال فإننا جند، بالرغم من اإلمجاع احلايل. دور عدا األدوار الثانوية

الواضح، أن التقسيم الغريب املعاصر للتاريخ املتمركز حول أوربا يتصف بضيق األفق 
 . للتاريخ العامليإىل حد ال يصلح معه أن يكون جاً

 م500م إىل حوايل . ق3500: التاريخ القدمي
 من بني احلقول الثالثة اليت يقدمها النهج الغريب جند أن احلقل القدمي هو

مرد ذلك هو  األقرب إىل التجرد عن امليل حنو التمركز األورويب، وال شك يف أن
هد الغريب على حوض ز اجلتركيولكن حىت يف التاريخ القدمي . اًبعد زمنكونه األ

البحر األبيض املتوسط والشرق األدىن فقط مضيفاً بذلك أمهية مبالغاً فيها وال مربر 
ويف احلقيقة مت إبراز هاتني األخريتني أكثر بكثري من . هلا على بالد اإلغريق وروما

. 9الشرق األدىن القدمي كما يظهر من تتبع الكتب املقررة يف مادة التاريخ القدمي

                                                                                                                   
( Chicago: University  of Chicago Press, 1963). 

ريخ مجيع احلضارات السابقة، رغم تناوهلا بالتفصيل، ليس سوى مقدمة النتصار الغرب ايد، الذي يقدم حيث يكون تا
 .401 -399 املذكور صBreisachينظر كذلك كتاب . معىن التاريخ ومعىن الوجود البشري مجيعاً

 :يف كتاب   9
D. Brendan Nagle, The Ancient World: A Social & Culture History,  2nd edn. 
(England Cliffs, New Jersey: Prentice – Hall, 1989) 

 : أما كتاب.  صفحة179 صفحة وعن روما 162 صفحة وعن بالد اإلغريق 75يشغل احلديث عن الشرق األدىن 
Micael Cheilik , Ancient History: From Its Beginnings to the Fall of Rome 
( New York: Bames and Noble, 1969) 

 : صفحة وكتاب95 صفحة وروما 90 صفحة وبالد اإلغريق 41فيعطي الشرق األدىن 
Thomas W. Africa, The Ancient World. (Boston: Houghton Mifflin Co. 1969) 

 : صفحات وكتاب210 صفحة ورما 189 صفحة بالد اإلغريق 83فيعطي الشرق األدىن 
Henry C. Boren, The Ancient World: An Historical Perspective. 2nd edn. 
( England Clifs, New Jersey: Prentice – Hall 1986) 

 : صفحة يف حني أن كتاب172 صفحة وروما 117 صفحة وبالد اإلغريق 94يعطي الشرق األدىن 
Tom B. Jones, From the Tigris to The Tiber : An In ttroductiono Ancient History , 3rd 
edn. (Homewood IIIinios  : Dorsey ress 1983) 
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 كله بالرغم من حقيقة أن التاريخ ما قبل اهليليين للشرق األدىن القدمي من وهذا

يضم أكثر ) وهي فترة متتد لثالثة آالف عام( م . ق600م إىل حوايل . ق3500
إضافة إىل ذلك، . نصف فترة احلضارة اإلنسانية اليت عرفت القراءة والكتابة من

ظر غربية يتقلص باستمرار يف اجتاه وحيث أن التركيز يف التاريخ القدمي من وجهة ن
ازات اإلغريق والرومان إن إجن: غريب، فإن فكرة التقدم تصلنا ويف طيها هذا املعىن

 .ة على إجنازات شعوب الشرق األدىنفقكانت متو
م . ق550 يف التركيز بوضوح شديد يف اعتبار عام ديويربز هذا التضييق املتزا

وقبل . ذي ميثل ظهور اإلغريق يف التاريخ القدميتقريبا حدا فاصال، وهو التاريخ ال
ذلك التاريخ، كان االهتمام مصوبا إىل عدد كبري من احلضارات، من بينها 

 ذلك يف مصر واألناضول وبالد الشام، مباحضارات سومر وأكد بابل وآشور و
تراث العربانيني، سوى أن مناطق هامشية مثل النوبة واليمن ووادي السند مل تعط 

م يتجه االهتمام حنو . ق550ولكن بعد عام . ا عموماً أو مت جتاهلها كلياًحقه
شكل فجائي، وخصوصا يف سياق مناهضته لإلغريق يف احلروب بالشرق األدىن 

م، . ق330وبعد غزو اإلسكندر الكبري لإلمرباطورية الفارسية يف عام . الفارسية
 يتطفل على احلضارة اإلغريقية يتعرض الشرق األدىن لإلمهال املطلق تقريبا إال حني

كما أن تاريخ اليهود يف األزمنة اهليلينية والرومانية همش . انية بعد ذلكموالرو
أما اهلند فتدخل يف الوعي التارخيي الغريب يف الفترة اليت وجد فيها . وقلل من شأنه

 إليها، يني األزمنة احلديثة مبجيء البيزنطاإلسكندر الكبري، متاماً كما هو احلال يف
وفضالً عن ذلك تندر اإلشارة إىل أن غالبية .  تنسى مرة أخرىروبعد اإلسكند

. 10السكان يف اإلمرباطورية الرومانية كانوا يتكلمون لغة غري اإلغريقية والالتينية
دىن من الوعي التارخيي الغريب ملا نراه من وهذا أيضاً يتضمن إخراج الشرق األ

 .ها يف لغات الشرق األدىن دع وجوجتاهل لآلداب اليت مل ينقط

                                                                                                                   
 صفحة ومثة كتاب يضع األمور يف منظور 112 صفحة وروما 138 صفحة وبالد اإلغريق 93يعطي الشرق األدىن 

 :أوسع هو
Colin McEvedy, The Penguin Atlas of Ancient History. (Harmondsworth : Penguin, 
1967) 

 .ولو أنه يهمل اهلند والصني
      10 ِA.H.m. Jones, The Later Roman Empire 284 – 602:  A Social, Economic, and 

Administrative Survey. (London, Basil: Blackwell, 1964, reprinted by Baltimore; 
Jones Hopkins University Press, 1986) 92-7. 
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تقدم ميكن للمرء أن يالحظ امليل الدائم حنو الغرب، وكأن  وعالوة على ما

ومع اإلغريق ال تكاد احلضارة . هذا التغري يف التركيز يشري إىل اجتاه التقدم احملتوم
 دىنتدخل أوروبا إال لتتركز يف أثينا، ولكن الوجود املستمر للحضارة يف الشرق األ

ال يعترف به، اللهم إال ما كان منه بالصيغة اهليلينة كما يف اإلسكندرية يف عهد 
ولكن مع الرومان يزداد مركز اجلذب احنرافاً حنو . على سبيل املثال 11البطالسة

الغرب، إىل مدينة روما يف إيطاليا، بينما متثل احلدود الشرقية لإلمرباطورية الرومانية 
 إليه االهتمام، وهكذا حيتجب العراق، املركز القدمي ات أبعد ما يصلرعلى الف

للحضارة، وكأنه زال من الوجود، على الرغم من االستمرار الفعلي للحضارة هناك 
أما اإلمرباطوريتان البارثية والساسانية فإما تقعان بعيداً عن . يف كثافة سكانية عالية

قط بني آهلة االنتقام الرببرية ن فاوصفهما جزءاً من احلضارة، وتظهرنطاق الدراسة ب
وهذا رغم حقيقة أن إيران كانت متر مبرحلة من التمدين . اليت عكرت صفو روما

والتطور يف ظل هايت اإلمرباطوريتني تشبه تلك اليت حدثت يف اإلمرباطورية 
 هذا التقليص املريع املطرد لالهتمام حلساب الغرب ينذر. 12الرومانية يف الغرب

 .سوءاً سيتلوه عند النظر يف العصور الوسطىبتقليص أشد 
إذ عندما يتم التعامل مع التاريخ . راً مادياً هلذا الوضعيومن املؤكد أن مثة ترب

، فإن ذلك ميثل تقليداً ما زال حياً يعود إىل -روماين-أنه إغريقي  القدمي على
ما أبدوا ا قلذفاإلغريق والرومان كانوا يشعرون بالتفوق، وهل. القدماء أنفسهم

وانتقلت هذه التقاليد اإلغريقية الرومانية إىل الغرب . اهتماماً بالشعوب األخرى
لمة مل مير ظ أحلك فترات ما يدعى بالعصور املوحىت يف. احلديث عرب سلسلة متصلة

 اإلغريقي والالتيين، وذا يبقى اإلملام ب األدأي جيل دون أن يدرس بعض أبنائه
- ومستمراً ساعد أيضاً يف ضمان أن ال يبدو العامل اإلغريقي ذا األدب تقليداً حياً

 ملا ونتيجة لذلك ونظراً. خرة من الغربينيتأ غريباً بالنسبة لألجيال امل عاملاً-الروماين
توفر من معلومات متزايدة، أصبح من الطبيعي أن ينظر إىل اإلغريق والرومان على 

 . دون استثناءأم، أبطال يف وجه مجيع أنواع الربابرة

                                                 
 . 215 – 213 ص .، املرجع السابقBorenينظر   11
 : ول بعض املراجع ينظر ح 12

- Ihsan yarshatar,ed. Cambridge history of Iran.Vol.3 (combridge: c.u.p1983) 
pp.713-27, 747-77.   
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ديب الذي راث األوباملقارنة مع اإلنتاج األديب الضخم لإلغريق والرومان فإن الت
فبعض الشعوب مل يكن له . خلفته معظم الشعوب األخرى كان ضئيالً أو منعدماً

عرض أي تراث أديب، ولكن من اجلائز أنه كان لغريهم مثل هذا التراث، ولكنه ت
رومانيا كي يثري االهتمام حبفظه بني الغربيني -للفناء ألنه مل يكن إغريقياً

أما بالنسبة لألدب اهلائل الكم يف الشرق األدىن يف اللغات املصرية . 13الالحقني
يضاً ال يرقى إىل والسومرية واألكدية واحليثية، ويف لغات أخرى أقل مكانة، فهو أ

اركه ومجع أجزائه ، ذلك أنه مل يتم تدالروماين بوصفه تراثاً حيا-األدب اإلغريقي
 دامت ة ملده املستحيل فك مغالقإال يف املائة واخلمسني عاماً املاضية بعد أن كان من

قل نفس الصورة املتماسكة نذا فإنه يتألف من نتف ال تكوه. ألفي عام تقريباً
وإضافة إىل ذلك فإنه كأدب قد مت . للتطور الذي متتع به األدبان اإلغريقي والالتيين

ستعمل بشكل رئيسي لغايات يف نفوس الدارسني احملدثني، مما قد يضع إنقاذه ي
وبعض . 14تأكيداً مشوهاً على بعض األجزاء وبذلك يسيء إىل أجزاء أخرى
ولذلك فإن . اللغات ما تزال عصية على التفكيك مثل لغة احلضارة يف وادي السند

اث ر اليت يتصف ا التةتراث الشرق األدىن القدمي ال حيظى بنفس املباشرة واحلميمي
 . حقّههيدفع إىل غمطوماين، ولكن هذا ليس عذراً كافياً رال-اإلغريقي

ويصدق هذا كذلك على ما عرف الشرق األدىن القدمي من تراث ما زال 
هو التراث اليهودي وما فيه من أدب : مستمرا حىت وقتنا احلاضر دون انقطاع

اث اليهودي قد وجد لنفسه رتأن الوليس مثة شك يف . ورة خاصةعربي وآرامي بص
ناً يف النهج الغريب للتاريخ، وذلك يف احلقيقة منذ زمن القديس أوغسطني كما امك

إال أنه، رغم ذلك، عندما تزايدت مبرور الزمن أمهية العنصر املسيحي . سبق أن رأينا
يف التاريخ عند الغربيني، وأخذ العنصر اليهودي بالتضاؤل بنفس النسبة، وجد 

لتراث اليهودي القدمي نفسه يف احنسار متزايد، وجند مثاالً على ذلك يف تزايد ا

                                                 
 :حول األول ينظر. توجد أمثلة على ذلك يف أدب القرطاجيني واألترسكيني  13

B.H. Warmington, Carthage (Baltimore: Penguin, 1964) 162-3,256 
 .عتقد املؤلف بوجود كبري من اآلداب القرطاجية باللغة البونية مل يعد معروفاً اآلنإذ ي
وجيري ذلك خصوصاً من جانب علماء املسيحية واليهودية إللقاء ضوء على تطور الديانتني، وميثل ذلك الكتاب   14

 :الواسع االستعمال الذي حرره
James B. Pritchard, ed. Ancient Near Eastern Texts Relating too the Old Testament 
(Princeton: Princeton University Press, 1955) 
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اإلغريق والرومان مثل هريودوتس  ث والتدريس الذي يتناول املؤرخنيالقراءة والبح
Herodotus  وتوسيديدسThucydides  وبوليبيوسPolybius وتاكُتس 

Tacitus وسويتونيوس Suetonuis مع يوسيفوس  خالفا ملا عليه احلال
Josephusاملفكر اليهودي م أنه كتب باإلغريقية، ونفس األمر ينطبق على رغ 

اهيك نلذي ال يكاد يذكر يف التواريخ الغربية للفلسفة، ا Philo) فيلو االسكندراين(
. Aristole وأرسطو Platoعن قراءته، إذا ما قارناه باثنني معروفني مثل أفالطون 

ق التراث اليهودي القدمي لغربيني بسبب طبيعته الدينية، ويف الوقت احلاضر ال يرو
وهذا بعكس ما هو عليه احلال مع املفكرين اإلغريق الذين يبدون أكثر انسجاما مع 

وهذا الرفض للعنصر اليهودي يف التراث اإلنساين يشوه . اإليديولوجية املادية احلديثة
من تأثري يف ترسيخ مفهوم كذلك التفسري التارخيي ألنه يعين غمط ما لليهودية 

 .إيديولوجية اجلماهري، وغريها من املفاهيم
  م1500 إىل حوايل 500أوروبا القروسطية والعامل من حوايل عام 

خض الطريقة الغربية اليت مت التعامل ا مع العامل القدمي عن تشويه بينما تتم
ريخ ند االنتقال إىل التاكثر فأكثر عإيديولوجي كبري، فإن حتامل النظرة الغربية يربز أ

ويرجع هذا إىل حقيقة أن املسرح الواسع لعامل املتوسط، حيث كان . القروسطي
يتم صنع التاريخ، يضيق يف مداه بشكل مفاجئ ومتعذر التفسري ليقتصر على أوروبا 

ورية الرومانية يف والتاريخ املفضل هلذا التغري هو سقوط اإلمرباط. الغربية وحدها
، كما لو كانت هيمنة روما املزعومة على العامل وحتوهلا إىل 15م467الغرب عام 

وميكن . ممالك جرمانية ضيقة األفق تربر تضاؤالً مماثالً يف مدى التاريخ القروسطي
ولكن احلال ليس . لتضييق لو قيل إن الكالم يدور حول أوروبا وحدهااقبول هذا 

. ملية هي موضوع الدرسكذلك، إذ ما زال هناك إصرار على أن احلضارة العا
ج ة وروسيا يف النهالمية مع بيزنطولتحقيق هذا الشمول مت حشر احلضارة اإلس

                                                 
ففي الكتب املقررة املذكورة يربز .  األمهيةزكان استعمال هذا التاريخ حدا فاصال موضع هجوم واسع، لكنه يبقى بار  15

، وكتاب 389 ص ، الذكر السالفBorenويف كتاب  ،383 السابق الذكر ص Keganهذا التاريخ يف كتاب 
Nagleوكتاب 383 ص ، املذكور Africaوكذلك كتاب480 ص ، املذكور : 

Edward Gibbon, The Decline & Fall of the Roman Empire. Vol .2 
( New York: The Modern Library, n.d) 342-3. 

ن عنه حبماس شديد، ويذكر هذا و يدافع االنتباه يف وقت مبكر إىل هذا التاريخ، ولو أن الالحقني راحواتالذي لف
 :التاريخ يف عنوان كتاب املؤرخ الشهري

Chester G. Starr, The Roman Empire 27 B.C – A.D. A Study in Survival. 
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وهذا ما جعل . 16 وعوجلت بشكل سطحي يف بضع صفحات،الغريب للتاريخ
وبالطبع فإن ما يدرسه الطالب . التراث الغريب مرة أخرى يبدو أنه األكثر أمهية

 مساقات احلضارة هو احلضارة الغربية عادة فيما خيص اجلزء القروسطي من
 .القروسطية

فكثري من . وهناك العديد من املآخذ على هذا التقييد الغريب للتاريخ القروسطي
ينية، تبدأ بالربوز تاآلثار املدونة اليت متتد حىت وقتنا احلاضر، فيما عدا اإلغريقية والال

تشمل اآلثار املدونة  هوهذ. يف أواخر العصور القدمية أو يف بدايات العصور الوسطى
عربية وأرمنية وجورجية، إضافة إىل اآلثار املنقرضة حالياً كاألفستية ومن سريانية 

والقبطية، ناهيك عما دون باللغات اإلقليمية اهلندية املختلفة اليت ما زالت حية حىت 
وهكذا فإنه يف ذات الوقت الذي . وقتنا احلاضر، وبلغات الشرق األقصى كذلك

دأت فيه آفاق احلضارة تزداد اتساعا، يقلص النهج الغريب للتاريخ تركيزه إىل جماله ب
 .هو وخيرج املسامهني اجلدد من دائرة االهتمام 

إذا يتجلى أيضاً، يف . بيد أن األمر مل يقتصر على عزل املسامهني اجلدد وحسب
ية الرومانية، وذلك يكل الكاثوالنهج الغريب للتاريخ، اإلحنياز للمسيحية الالتينية، أي

وبينما . دإلغريقية بعد القرن الرابع مليالبتجاهله الواسع للمسيحية الشرقية ولغتها ا
حيظى باالهتمام كلّ من األدبني اإلغريقي والالتيين يف العصر القدمي، فإن التراث 

، يعزل فجأة 17الالتيين-جلزء األكرب من اجلهد اإلغريقياإلغريقي اآلن، وهو ا
 كامل تقريبا، حيث ينصب االهتمام على آباء الكنيسة من الالتني مثل وبشكل
ونتيجة لذلك، يتم جتاهل آباء الكنيسة الشرقية .  و أوغسطنيJeromeجريوم 

البارزين كما يتم جتاهل املناظرات الدينية ذات األمهية احليوية اليت جرت يف 
 .غ األثر يف مسار املسيحيةاإلمرباطورية الرومانية الشرقية وهي اليت كان هلا أبل

                                                 
 صفحة ألوربا الشرقية والشرق األدىن مبا يف 45 صفحة للعصور الوسطى و 135 خيصص Winksوهكذا جند   16

 صفحة للحمالت الصليبية األوروبية وأغلب ما تبقى من الصفحات خمصص 14مانية، ومنها اطورية العثربذلك اإلم
 .لعالقات هذه البالد بالغرب

بل القسم األكرب بكثري، فبينما تدهور اإلنتاج اجلديد بالالتينية جند اإلنتاج األديب باإلغريقية يستمر دون أن يعتريه   17
 :م، وينظر600وهن كبري حىت بعد عام 

Ramasy MacMullen, Corruption and the Decline of Rome 
(New Haven: Yale University Press, 1988),3 
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وعند النظر مبنظار أوسع يبدو قصر االهتمام على حضارة أوروبا الغربية 
وحدها منافيا للعقل بشكل خاص، عندما نرى أن مساحة احلضارات والثقافات 
ذات الوحدات السياسية املنظمة متتد يف سلسلة متصلة دون انقطاع، من األطلسي 

والتركيز املتتايل للمؤرخني الغربيني على اهلالل .  م400إىل البنغال حبلول عام 
اخلصيب القدمي ومصر، مث بالد اإلغريق، مث روما، واآلن على أوروبا الغربية ويف 

يت ميكن تتبع ماضيها لد بتراث احلضارة اتممنها فرنسا، يظهر اهتمامهم املعاملركز 
 النظر عن حقيقة أن وإرجاعه بشكل مباشر إىل أوطان هؤالء املؤرخني، هذا بغض

اإلطالق  احلضارة القروسطية املبكرة هلذه األوطان يف أوروبا الغربية مل تكن على
بل إا، " Oikoumeneي املوحد حاتمع املسي"سلسلة احلضارة يف أهم حلقات 

. على العكس، كانت أقلها أمهية خصوصا فيما يتعلق باإلنتاج األديب والتمدن
ذا ما قورنت مبا سبقها، إبية القروسطية تبدو ذه الضآلة وروحيث أن احلضارة األ

: ضاد للدينفإن املدرسة التارخيية املتمركزة حول أوروبا ابتدعت املفهوم الواهن وامل
م وحشرت فيه أفضل 1000 م حىت عام 500 حوايل عام من" العصور املظلمة"

ة، وساللة تانغ سنوات احلضارة اإلسالمية، وعدداً من أحسن احلقب البيزنطي
ونفس هذه املدرسة . الصينية، واحلقبة املكونة للحضارة اليابانية وكثرياً غريها

 ط احنطاصر علىتزيف السجل التارخيي أيضاً عندما الفكرية ذات املركز األورويب ت
 نتيجة لتضييق ألن معظم الظالم جاء" العصور املظلمة"اإلمرباطورية الرومانية اىل 

روبا الغربية فقط، وهي اليت كانت تشكل دائماً أكثر أجزاء التركيز على أو
، لذا مل تكن أمامها مسافة بعيدة حنو الرومانية تأخراً وأقلها سكانا اإلمرباطورية
 .18االحنطاط

الروماين -رأينا أن طبيعة التراث اإلغريقيأما فيما يتعلق بالعصر القدمي فقد 
ملتقطعة والعشوائية ملا تبقى من تراث األديب احلي، على عكس الطبيعة ازأة وا

-إىل العامل القدمي مبنظار إغريقياآلداب القدمية األخرى، ختفف من خطأ النظر 

                                                 
ة بالالتينية مل تكن كثيفة السكان إال يف إيطاليا ومشال أفريقا وجنوب قمن املعروف أن أقطار الغرب الروماين الناط 18

) يوم أراضي فرنسا وبلجيكا والضفة الغربية من ر الراين يف أملانياوهي ال(أسبانيا، بينما كانت بقية أسبانيا وبالد الغال 
 بني 5 وكذلك اخلارطة رقم 5-1064 املذكور ص Jonesينظر كتاب . لفة قليلة السكانخوبريطانيا مناطق مت

صحيح أن إيطاليا تدهورت بشكل فظيع طوال قرون عديدة لكن ذلك القول ال يصح على بقية . 70-1096صفحيت 
 .ار الدول الغربية، اليت  مل تتراجع بتلك النسبةأقط
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وهذه احلدة ال تنطبق على التاريخ القروسطي . ض منهروماين وإن كانت ال تغ
من اآلثار األدبية احلية األخرى، بل إا متثل األصول و حيث جند كثرة كاثرة

 واحملدودة األفق للرؤية الغربية للتاريخ اليت ترجع إىل الفكرة القائلة إن الضيقة
 .رة بالدرس حقاًاحلضارة األوروبية الغربية وحدها هي اجلدي

  م حىت احلاضر1500من حوايل عام : التاريخ احلديث
مقارنة مع العصور الوسطى التقليدية بتركيزها الطاغي على أوروبا الغربية، فإن 

م، يبدو للوهلة األوىل أنه ميثل تقسيماً أكثر 1500حلديث، بعد حوايل عام العصر ا
اعتداالً، إذ تصبح اهتماماته أكثر مشولية حيث يزداد االرتباط يف العامل بشكل 

ين يظهر تأولكن الفحص امل. اهيك عن السياسةمتزايد بوسائل االتصال واالقتصاد، ن
هج اإليديولوجي لتاريخ العامل من أن هذا التقسيم ليس سوى جزء آخر من الن

فهو ليس تارخياً للعامل احلديث بل هو تاريخ المتداد اهليمنة . وجهة نظر غربية
وحيث أن العصر احلديث هو احللقة األخرية يف . األوروبية عرب العامل احلديث

جود نه إذ يأيت بعد القروسطي والقدمي يبني أن الغاية النهائية للوإالسلسلة التارخيية ف
وينظر الفرد الغريب . 19يف اجتاه احلضارة املادية األوروبية" التقدم"البشري ما هي إال 

وتبلغ فكرة التقدم املادي . يةحاء وهو خيرج من قوقعته املسياحلديث إىل الدين بازدر
ان سهذه ورجعية الدين حدا من التغلغل حبيث يصبح رد الفعل النموذجي لإلن

 . الدين اليت ال تعجبه هو وسمها بالقروسطيةالغريب جتاه أي من مظاهر
دادوا زسلمون وطأة مثل هذا الطعن كلما اويف أيامنا هذه كثرياً ما يتحمل امل

فمهما كان رأي اآلخرين يف آية اهللا . بروزاً، كما كان احلال مع الثورة اإليرانية
نه قدم بديالً اخلميين فإنه من العبث أن يوسم بالرجعي حنو القرون الوسطى رد أ

 عن القرن العشرين فاخلميين كان تعبرياً. 20عن املعايري والغايات اليت يتبناها الغرب
 أو جورج بوش Albert Einstenقدر ما كان ألربت آينشتني بالذي عاش فيه 
Goerge Bushوطبقة الشيعة أو القادة الدينيني اليت كان .  تعبريا عن ذلك القرن

                                                 
 401 -399 ص Berisahتنظر تعليقات 19 
إن هذا املوقف السليب إزاء اخلميين ال يقتصر على اآلراء الشائعة يف الغرب ويف الصحافة بل أنه ميثل رأيا يسري يف   20

 :ثل كتابمالكتابات اجلادة حول املوضوع 
Micahel M. Fisher, Iran: From Religious Dispute to Revolution. 
(Cambridge: Harvard University Press,1980) 

 .58 – 32 و 12 و 10وخباصة الصفحات 
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، 21دورها باستمرار، ولقبه ذاته، آية اهللا، مل يكن قروسطياًينتمي إليها كانت تغري 

الذي أذن اخلميين أن يطبع على " لقب اإلمام"كما أن أحدا مل يتخذ لنفسه من قبل 
أو سلطة عامل الدين كان " والية الفقيه"ومذهب اخلميين الرئيسي . 22بعض صوره
يت كي يبث أفكاره، ، وكذلك كان استعماله الواسع ألشرطة الكاس23جديداً متاماً

وعندما يستعمل خصوم . واستخدامه التظاهرات اجلماهريية اليت أوصلته إىل السلطة
يف وصفه ووصف النظام الذي أقامه فإم إمنا " القروسطي"اخلميين مصطلح 

، إذ ةيكشفون عن أن طبيعة فهمهم للتاريخ هي إيديولوجية أساسا وليست علمي
ينكرون مث الذي روجوا له هم أنفسهم " التقدم"هم حياولون فقط احتكار مصطلح 

 .على اآلخرين حق استعماله
وهكذا عادة ما يسهب املؤرخون الغربيون، عند دراستهم للفترة احلديثة من 
تاريخ العامل، يف احلديث عن دور أوربا وقدرا على اإلبداع وال يفردون إال أدوراً 

، كما أن هذه الشعوب تصور 24غربينيسلبية للشعوب غري الغربية يف تفاعلها مع ال
يا لالستعمار عادة إما كعقبات خاملة يف وجه التوسع والتقدم الغربيني أو كضحا

 .ة، وذا تفرغ حيام من أية قيمة أو معىن قاألوريب مثرية للشف
 إلصالح النهج التأرخيي الغريب الضيقحماوالت 

تصاالت، سامهت زيادة بينما أخذ العامل يصغر بسبب تطور املواصالت واال
 غري املعلومات وحتسنها يف جعل املؤسسات التربوية الغربية تدرك أن الشعوب

وقد بدأ . تتطلب تناوالً أكثر إنصافاً مما نالت يف السابقالغربية وثقافتها وتارخيها 
 على يد أوزفالد شبنغلر 1918التأكيد على احلاجة امللحة ملثل هذا التناول عام 

Oswald Spengler مهيف هجومه الضاري على التخطيط الغريب للتاريخ الذي ا 
 Arnoldوبعد ذلك بوقت قصري أكد آرنولد توينيب . 25حمقاً بضيق األفق والعنصرية

                                                 
 :ينظر: والواقع أن ذلك يعود إىل القرن العشرين امليالدي  21

Moojan Momen, An Introduction to Shili Isiam: The History and Doctrines of 
Twelver Shilism. (New Haven: Yale University Press, 1985)205 

 .289نفسه، ص  املرجع  22
 .6-195نفسه، ص   املرجع  23
 :بعنوانه اجلذاب: Joel Cotton & R.P Palmer مثال ذلك كتاب   24

A History of the Modern World, 3rd edn. (New York: Alfired A. Knopt, 1965) 
  .يؤكد بشكل كامل تقريبا على التاريخ األوريبالذي أعيد طبعه والذي 

25 Oswald Spengler, The Decline of the West , trans. Charles Francis Atkinson, Vol. 
1.(New York: Alfred A Knope, 1962-8)pp.16-8  
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Toynbeeذا ق بوضوح على وجوب املساواةل كثرياً ل بني الثقافات املختلفة، و
الذي أكد على تفسري أما الكاتب الثالث . 26من دور أوربا الغربية يف التاريخ

قل تركيزا ألى اختالفها والتاريخ العاملي بشكل أكثر ميال للمساواة بني الثقافات ع
وهناك غري . Karl Jaspers 27على أوروبا الغربية فقد كان األملاين كارل ياسربز 

م صالحيته دهؤالء ممن تابعوا اإلشارة إىل ضيق أفق النهج الغريب يف التاريخ وع
 .28للتطبيق
حديث، - قروسطي-قدمي : وىل الرامية إىل إصالح النهج القدميتبع اجلهود األو

يف الفترة اليت تلت احلرب العاملية الثانية، إنشاء برامج لدراسات املناطق املختلفة يف 
اجلامعات األمريكية، وكذلك إضافة أساتذة ومساقات ختصص يف التاريخ غري 

ه اجلهود يف تنقيح شامل للنموذج التارخيي إال أنه لسوء احلظ مل تنجح هذ. الغريب
فقد ثبت أن التحيز الغريب . الغريب على غرار ما اقترحه شبنكلز وتوبيين وغريمها

كان راسخا يف حتامله، بل أن هذه اجلهود أدت فقط إىل إحلاق التواريخ غري الغربية 
ل هذا أفضل ما ويتمث.  وإخضاعها مجيعاً لهيبواملتخصصني فيها بالنهج التارخيي الغر
فإذا اعتربنا أن أعلى كل رسم ختطيطي . 3-1يتمثل يف الرسم التخطيطي، الشكل 

أمكننا ميثل أصول احلضارة وتتبعنا اخلطوط حنو األسفل كجداول جتري إىل البحر، 
ري إال قليالً جداً نتيجة غت مل ت1 الشكلربية التقليدية يف أن نرى كيف أن الرؤية الغ

 فإنه يظهر حقيقة ما ميكن أن 3الشكل أما . 2يف الشكل لإلصالح املتضمن 
 .29 للرؤية التارخيية الغربية التقليديةييتمخض عن إصالح حقيق

                                                 26  Armold J. Toynbee, A Study of History Vol.1 (Oxford University Press reprint, 
New  York: Oxford University Press ((Galaxy) 1962)pp.1-181 

ومثة رأي معاكس يصدر عن مادي تقدمي التوجه . 9-369املذكور ص ) برييساك(ينظر كتاب ، حول شبنغلز وتوبيين
 :ينظر

Bruce Maszlish, The Riddle of History: The Great  Speculators from Vico to Freud. 
(New York: Harper & Row 1966) 307-80 

لكن تفسريه ما زال تقدمي التوجه إذ يستمر يف ختصيص دور متميز ألوربا، ولو أنه حياول تفسري التاريخ مجيعاً ضمن  27 
 .نظام واحد

Karl Jaspers, The Origin and Goal of History, trains. Micael Bullock. 
(New Haven: Yale University Press, 1953) pp. 1-77 
Michael Hodgson, The Venture of Islamic: Conscience and History in a World     28 
Civilization, new ed. Vol.1 ( Chicago: University of Chicago Perss, 1974) p.48. 

ايل ليس مأخوذاً ، لكن الشكل احل)ياسربز(كتاب   من27 مع املخطط املوجود على ص 3من املفيد مقارنة املخطط   29 
 .من الكتاب املذكور
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 إنه عن طريق حتويل الدراسات غري الغربية إىل مناهج ولكن هذا ليس كل شيء، إذ

لدراسات املناطق، أصبح باستطاعة أساتذة املدرسة الفكرية الغربية أن يعزلوها حاال 
والقليلون جدا . وأن جيعلوها عقيمة ويهيمنوا عليها، وذا يتفادون خطرها عليهم
زلوا أنفسهم عن من الطالب سريغبون يف التخصص يف هذه ااالت لكي ال يع

ويف بعض األحيان يكون التسجيل يف هذه املاسقات من . سواد الطالب والناس
جامعة الضآلة حبيث يصبح من الصعب إبقاء القسم مفتوحاً، كما هو احلال يف 

. باإلغالق واشنطن، حيث أن قسم لغات الشرق األدىن وحضاراته مهدد دائماً
ملي الذي يأخذه الطالب من غري املتخصصني اق األساس للتاريخ العاساملبقارن هذا 

يف التاريخ كمتطلب جامعي، جتد أن تقسيم هذا املساق إىل مكوناته، وهي سلسلة 
قليدي، كما تقدمي وقروسطي وحديث، يتبع بدقة التقسيم الغريب ال: املساقات الثالثة

املتعلق منه والقسم . د أنه واحد من املساقات املرغوبة جداً يف هذه اجلامعة ذااجت
دداً من الطالب يصل إىل بالتاريخ القدمي والذي يضم يف صف واحد من صفوفه ع

يدرسه أستاذ حمبوب جداً يكرس يوماً واحداً فقط للشرق األدىن القدمي  )!  (550
وذا، وروغم دراسات املناطق، . ويقضي باقي املساق يف تدريس اإلغريق وروما

  .دي يستمر يف مسريته دون أن تغيريقليفإن النهج الغريب احملدود الت
 
 

 نظام التاريخ الغريب التقليدي) 1(شكل 
 
 

 رومي-   قدمي                             يهودي                           إغريقي
 
 

      قروسطي                                 مسيحي أورويب غريب
 
 

                     عامل أوروريب الطابع    حديث                  
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 النظام الغريب املعدل) 2(شكل 
 

 الشرق األدىن القدمي
* 
* 
* 

 رومي-قدمي                           يهودي                 إغريقي         
*                                          
*                                          

 روسي/ورويب غريب          بيزنطيروسطي         هندي         مسيحي أق  
*         مسلم                                                 *                      

      *   صيين  *                                              *                    
                     *                                            *     *    *    
                    *                                                   *     *   *  

 وروريب الطابع   عامل أحديث                            
 

 التاريخ عند املسلمني احملدثني
املؤرخون الغربيون يتصارعون مع مشكلة دمج الثقافات غري يف حني كان 

الغربية يف ثقافتهم، وإن مل يكن هذا إال بصورة سطحية فقط، فإن املؤرخني 
املسلمني واصلوا تارخيهم التقليدي، ويف نفس الوقت كانوا يستوعبون بعض مظاهر 

مل تتغري قط بشكل وكما أن التقليدية التارخيية الغربية عدلت فقط و. غريبلالنهج ا
يس أوغسطني، فإن الؤية اإلسالمية التقليدية استمرت حىت دساسي منذ زمن القأ

ن إذا ما اخذنا وهذا ليس باملستهج. قدوقتنا احلاضر مع شيء يسري من التعديل ف
 .عة احملافظة اليت يتسم ا البشرنـزبعني االعتبار 

طاها القديس أوغسطني، وكما حدث يف الرؤيةاملسيحية للتاريخ، كما رسم خ
 عادت إىل األصول يف عصر ما قبل اإلسالم يف حماولتها م823/ه310املتويف عام 
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ولكن وفقا لطريقة . 30تكوين رؤية للتاريخ تكون عاملية وشاملة لكل شيء

ومن امللفت . أوغسطني مت التأكيد علىبعض العناصر على حساب بعضها اآلخر
 الغربية ةللنظر) 4الشكل (ة بيغر صورة للنظر أن النتيجة كانت مرآة تعكس

 .1التقليدية كما تظهر يف الشكل 
 

 نظام التاريخ اإلسالمي التقليدي) 4(شكل 
 

 عريب                     فارسي                    يهودي                
 

 ***** نبوة حممد ******       
                                          مسلم
 

 العامل اإلسالمي      
 

 
وبينما مشلت تركيبة أوغسطني روافد اإلغريق والرومان واليهودية وبلغت 

 32والفارسية 31مجع الروافد العربية أوجها باملسيحية، فإن كتاب الطربيي
در مالحظته هنا هو غياب جي اليت تبلغ أوجها يف اإلسالم، وأكثر ما 33واليهودية

                                                 
 : ينظرنيلإلطالع على نظرة من غري مسلم حول التاريخ العام عند املسلم  30

Franz Rosenthal, A History Of Muslim Historiography. 
(Leiden: E.j. Brill, 1952) 114- 8< 122 30-21. 
30Altabari, Tarikh alrusual wa almuluk., series 1 ed M.S. de Goeje. (Leiden: E.J. 
Brill, 1879 1901 ) 231-51,274-318,440-2,516,671-5,682-7,744-75,845-6,850-
860,889-966,1009-45. 

 .جند توكيدا شديداً على العنصر العريب يف التراث" الكامل يف التاريخ"وعند املؤرخ الالحق عز الدين ابن األثري 
، 230-225، 211-201، 172-170، 155– 154، 148 -147لصفحات الطربي، املرجع السابق، ا 32 

430-440 ،529-535 ،597-619 ،675-682 ،687-690 ،700-702 ،704-711 ،744 ،
813-845 ،846-8502 ،860-880 ،882-899 ،981-1009 ،1045-1086. 

 ،429-319، 274، 252-211، 201-172، 170-155، 154-148، 147-137املرجع السابق،   33
442-516 ،517-528 ،535-597 ،619-671 ،691-692 ،714-723 ،782-789 ،794-
795. 
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العناصر املشتركة املهمة، فيما عدا اليهودية وهو اختيار ال بد أنه جاء عن وعي يف 
كال احلالتني وكانت اإلمرباطورية الرومانية يف زمن أوغسطني على علم بوجود إله 

رت أن تتجاهله يف األعم األغلب، جاعلة ااالنتقام الفارسي يف اجلوار ولكنها اخت
اعاً نـز خاضوا نيموباملثل فإن املسل. تاريخ فارس الساسانية تارخياً مغموراًمن 

.  هم التارخييولكنهم نادراً ما ادخلوها يف جطويالً ضد اإلمرباطورية الرومانية 
وهكذا فإن الطربي يقضي ردحاً طويالً من الزمن يبحث يف بالد فارس واليهود 

، متاماً كما 34رد إيراد قائمة بامساء حكامهمبينما ينتهي من اإلغريق والرومان مبج
وهذا التحامل ميكن أن يفهم يف سياق الصراع الذي . يفعل أوغسطني ببالد أشور

 الرومان، ولكن وبغض –دام ألف عام لشعوب الشرق األدىن ضد الغزاة اإلغريق 
 تاريخوال. النظر عن ذلك فإنه يسلب هذا النهج جترده وموضوعيته إىل درجة كبرية

. 35 السرياين يف العراق يبدو هزيالً بنفس الدرجةثااملسيحي املستخلص من التر
وهكذا فإن التاريخ العاتلمي يف احلقبة اإلسالمية الكالسيكية مل يكن حمدوداً 
وحسب، بسبب املعلومات اليت كانت متوفرة  للمسلمني يف ذلك الوقت، بل إنه مل 

 .يكن بالشمول املرجو له 
بري من املسليمن احملدثني الذين أخذوا بتعزيز الرؤية ولكن هناك عددك

امل وخصوصا يف جماالت ني يف العسلمة ملا رأوه من تقهقر مكانة املالتقليدي اإلسالمية
ا فإن بعض املؤرخني وقسما كبريا من مجهور القراء يف العامل ذكوه. الفكر

ي من غري أىل ة اإلسالم وحده دون اإلشارة إاإلسالمي جيدون املالذ يف دراس
هم واهليمنة عليهم فيما عدا كفار قريش أو يهود املدينة، الذين مت دحر املسلمني
سقاط الفرس واليهود من البحث يف زمن ما قبل إيضاً مت أوهكذا . سريعا
بدون اهتماما باخلصم يكما أن املؤرخني املسلمني احملدثني للفترة املتقدمة ال .اإلسالم

شرقية أو البيزنطية وذلك ما ياته وهو اإلمرباطورية الرومانية الاللدود لإلسالم يف بدا

                                                 
 مع صفحات قليلة مأخوذة من التراث السرياين أو 744-741، 704-702، 701-700: املرجع السابق 34 

 يشري إىل شبه إمهال واملالحظ أن القائمة تصل إىل هرقل، اإلمرباطور املعاصر للنيب حممد صلى اهللا عليه وسلم مما. الفارسي
بأن النظام احلايل الذي ) 72-66ص ) ( روزنتال(يرى .  ملعاصريهم من الروم الشرقينينيكامل من جانب املسلم

ني السوريني، لكن يتراث التارخيي عند اإلغريق أو املسيحل مأخوذ عن انييستخدمه الطربي وغريه من املؤرخني املسلم
 .الدليل على ذلك ضعيف

 812-795، 793-789ن 882-755، 741-723، 4-711نفسه،  املرجع  35
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ولكن تاريخ الفترة املبكرة لإلسالم ال . القدامى أنفسهم  املؤرخون املسلمونفعله
وامليل لتجاهل . ارة إىل الروم الشرقيني حىت ولو سطحيا دون اإلشاكن فهمهمي

 مثل كتاب عباس حممود هؤالء ال يسم فقط كتاب رائجة ومقروءة علىنطاق واسع
 بل تتسم به أيضاً كتب أكثر علمية مثل كتاب حسن إبراهيم "عبقرية عمر"العقاد 
وبصورة عامة فإن أمثال هذه األعمال تبدي . 36"تاريخ اإلسالم السياسي"حسن 

سالمية، كما يغيب عنها االهتمام بتاريخ غري إلنفوراً من استخدام املصادر غري ا
ومن املؤسف أن كتب . ك الذين كانوا منهم يف دار اإلسالماملسليمن مبا يف ذل

لذا . 37التاريخ اإلسالمية عن اإلمرباطورية الرومانية الشرقية أو البيزنطية قليلة جداً
فهناك عجز تام عن إيضاح أرضية ما قبل اإلسالم بالنسبة للشرق األدىن املسلم 

ية يف اإلمرباطورية الرومانية احلدث وباألخص تفهم أمهية املناظرات الدينية املسيح
لذلك تبقى معاجلة املسلمني  ونتيجة. ودورها يف تسهيل الفتوح اإلسالمية األوىل

 .قصاً فادحاًه، وللتاريخ اآلخر كذلك، ناقصة نللتاريخ اإلسالمي يف بدايات
كتساح الغريب جعل املسلمني يدركون نواقص معينة يف تأرخيهم، إال أن اال

قاً ألكثر علمانية بينهم، استطاعوا أن يروا أن العامل يشمل آفاألم، وخصوصاً ا
وذا فقد اختذوا النهج الغريب الذي بدا . رحب من جمرد عامل إسالمي قائم بذاتهأ

اته إىل قدمي وقروسطي وحديث، على مياعاً يف ظاهره وفرضوه، بتقسأكثر اتس
ين تاريخ البالد مؤسسات بالدهم، يف حني جعلوا التاريخ اإلسالمي الذي يع

 وحىت وقتنا احلاضر حقال لى اهللا عليه وسلمالمية الرئيسية من زمن النيب صاإلس
وهكذا جند أن قسمم التاريخ يف جامعة القاهرة، وهي . مهمشا وحمدود األفق

ينقسم بشيء من يف العاملني العريب واإلسالمي،  إحدى املؤسسات العلمية الرئيسية
ويبدو أن األخري أحلق قدمي وقروسطي وحديث وإسالمي؛ التناقض إىل مكوناته من 

فيما بعد، وهلذا أخضع ملا هو ج غريب يف التاريخ بشكل ملموس، ولعل النهج 

                                                 
سالم، ولو أن تاريخ مصر يف تلك الفترة يفسر إلفمثال، خيصص حسن إبراهيم حسن صفحتني فقط لتاريخ مصر قبل ا  36

يف تاريخ اإلسالم السياسي والديين والثقا"ينظر املؤلف . املسلمون السيطرة على تلك البالد السهولة اليت استطاع ا
 .4-232) القاهرة، مكتبة النهضة املصرية( ، 6الد األول، ط" واالجتماعي

وهو ) 1965، 1960مكتبة النهضة املصرية، : القاهرة" ( البيزنطية الدولة"مثال ذلك كتاب السيد الباز العريين  37 
 . إغريقية أو التينية أصليةدراتمد كلياً على مصادر غربية ثانوية حديثة وال يظهر أي استفادة من مصعكتاب ضخم ي
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الغريب مهيمن كذلك يف اجلامعات اإلسالمية ذاا، إذ أنه من الصعب جتنبه، إذا ما 
 .أخذنا بعني االعتبار مدى تغلغله يف عامل اليوم

مر على هيمنة املفاهيم الغربية على املؤسسات اإلسالمية احلديثة وال يقتصر األ
يف حقل التاريخ وحسب، حيث جند أن كتابات املؤرخني املسلمني احملدثني تنم عن 

فبينما هم حياولون أن يروا األشياء من وجهة نظر ثقافة ال متت هلم . تدريب غريب
يدة إىل حقل التاريخ، كما أن ضافات جدإإم غالباً ما يفشلون يف تقدمي بصلة، ف

وهذا  ال ينطبق على . أعماهلم تقوم على التقليد وتتصف بالسطحية وفقدان الوجهة
قدمي وقروسطي وحديث فقط، بل  جمهودام فيما خيص احلقول املستوردة من

سالمي نفسه، حيث يتوقع للمسلمني أن يتفوقوا على إلها إىل حقل التاريخ اايتعد
م غري قادرين على أن ينظروا إىل التاريخ اإلسالمي بوصفه جزءاً غريهم، وحيث أ

من التاريخ العاملي، بل يرونه شيئاً منفصالً وقائماً بذاته، فهم يفتقرون إىل النظرة 
كما أم ال يستطيعون اإلجابة عما . الشاملة اليت ميتاز ا بعض العلماء الغربيني
وبصورة .  ال يقوم على معلومات كافيةيطرحه هؤالء من آراء إال باهلجوم الذي

عامة، وسواء كان املسلمون من التقليديني الذي يعزلون أنفسهم أو احملدثني الذي 
يستوعبون ما لغريهم، فإنه يبدو أم مجيعاً قبلوا بتهميش تارخيهم وأفكارهم وذلك 

 .باستسالمهم لوجهات النظر الغربية املادية
 مية عامليةضرورة وجود رؤية تارخيية إسال

رغم أن الرؤية اإلسالمية احلالية للتاريخ اإلسالمي حمدودة األفق، فإن التراث 
فلو نظر إىل اإلسالم جدياً على أنه دين . 38الذي نشأت عنه يتصف بالشمول

عاملي، كما ينادي هو نفسه بكل تأكيد، فإن على املسلمني أن يصلحوا طريقتهم 
 أما االنعزالية املتبدية يف امليل إىل فصل اإلسالم .يف التاريخ لتنسجم مع هذا التأكيد

ا ترتد ضده، ألن عن  ارى الرئيسي لتاريخ العامل وإىل رؤيته كظاهرة فذة فإ
لذلك جيب أن يعطي اإلسالم تفسرياً للتاريخ كله . صبح عاملاً واحداً أالعامل اليوم 

يني، وهذا ما جيب أن يفعله حىت ما يعود منه إىل الصني واليابان وأهل أمريكا األصل

                                                 
 من غري املسلمني نيليست عاملية الرسالة أمراً مقبوالً بشكل بديهي عند املسلمني املعاصرين فقط، بل حىت الباحث 38 

 :يسلمون هم كذلك ا، مثل
S.D Goitien, “The Concepet of  Mankind in islam” in History and The Idea of 
Mankind. ed.w. 
Warren Wager (Albuquerque: University of new Mexico Press, 1971) 72-91. 
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وتكرر األمثلة على مشولية . يتهأي نظام تارخيي حديث كي حيافظ على مصداق

 الذي يتضمن إشارات إىل تاريخ ما قبل اإلسالم رمبا 39سالم يف القرآن الكرميإلا
، وهكذا 40نفسها) صلى اهللا عليه وسلم(شاراته إىل تاريخ رسالة الرسول تربو عن إ

ذ بدايته إىل تفسري تارخيي شامل يعلل مجيع احلقائق اليت حيتويها  اإلسالم مندعا
 .41السجل اإلنساين

ويقوم هذا التفسري اإلسالمي لتاريخ العامل على عدة مبادئ رئيسية ميكن أن 
فأوالً وقبل كل شيء ميكن للمسلمني أن . تنبين عليها وجهات نظر أكثر تفصيالً

م وأن يعتربوا نضال البشرية يف سبيل يأخذوا فكرة التوحيد كنقطة انطالق هل
وذلك بدل . 42الوصول إىل اهللا موضوعاً يقع يف الصميم من الوجود البشري

وما زال املسلمون حىت اآلن . املفاهيم الغربية املادية املتعلقة باإلنسانية والتقدم
الكالسكية اليت نشأت بعد جاهلون كل التاريخ فيما عدا تاريخ األمة املسلمة تي
ما كان اهلوا ما جرى يف السابق وحسب، بل جوهكذا فإم مل يت. م600معا

وهذا النقص يف . لك الوقت وراء احلدود املعروفة لدار اإلسالمذجيري يف نفس 
 .ق ذات الغالبية املسلمة طاناالهتمام بلغ حىت األقليات من غري املسلمني يف امل

ذين ال ينتسبون إىل اإلسالم، واالفتراض القائم هو انعدام االهتمام بالناس ال
 سفيما إذا كانوا قد مسعوا به أو مل يسمعوا ، مرده إىل االعتقاد أن مثل هؤالء النا

وهذا أيضاً ال يعفي املسلمني من احلاجة . سيذهبون إىل جهنم يف كل األحوال
وبصورة خاصة، ماذا عن هؤالء الذين عاشوا . الختاذ موقف ما حيال هؤالء الناس

 برسالته؟ وماذا عن الذين عاشوا بعده لكنهم كانوا من سالم فلم يسمعواقبل اإل

                                                 
، 69: ، املائدة312، 62، 28البقرة  :مشولية الرسالة اإلسالميةومن اآليات القرآنية اليت تؤكد على وحدة البشر   39

 .31:، املدثر13:، احلجرات28: ، سبا25ً: ، لقمان22:، الروم36-26: األعراف
يات اليت تذكر األنبياء اآلخرين قبل النيب حممد صلى اهللا عليه وشعوم تزيد بكثري على اآليات اليت ختص أي أن اآل   40

 .حممد صلى اهللا عليه وسلم ومن تبعه من املسلمني األولني باالسم النيب
ابن خلدون قد أشار ن أرخون املسلمون التقليديون يف نظرة ذه الشمولية، ولو ؤكما سبق أن ذكرنا مل يتوسع امل   41

 .، الترمجة اإلنكليزية"املقدمة"إىل شيء من ذلك يف 
Franz Rosenthal, The Muqaddimah Vol.1 (London: Routlege & Kegan Paul, 
1958)57. 

 :جند متثيالً شديد الوضوح ملركزية التوحيد يف احلضارة اإلسالمية يف كتاب إمساعيل الفاروقي بعنوان    42
Islamiziation of Knowledge: General Principles and Workplan. 
(Washington: International Institute of Islamic Thought,. (1402/1982),57. 

  ملياء الفاروقيةويف كتاب إمساعيل الفاروقي ولويز
The Culture Atlas of Islam. (New York: Macmillan, 1986) 73- 91. 
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ي من املسلمني الوصول إليهم، كماهو احلال على أالبعد يف املكان حبيث تعذر على 
سبيل املثال يف اليابان حىت القرن املاضي؟ وماذا عن هؤالء الذين مسعوا باإلسالم عن 

مبنيا على جمرد الء يف جهنم سيكون طريق دعاية معادية وحسب، إيداع كل هؤ
يكون خمالفاً للمنطق وبعيداً عن روح اإلنصاف، وذا سيكون سافتراض، كما أنه 

 .منافياً للمبادئ اإلسالمية 
ىل ولإلجابة عن هذه األسئلة، فإنه من الواضح أنه جيب على املرء أن ينظر إ

لك يف آياته ي يصر على ذتداء بالقرآن الكرمي الذقخارج عامل اإلسالم التقليدي إ
صلى اهللا عليه (فاهللا مل يرسل النيب حممداً . قوام ما قبل اإلسالمأالعديدة مشرياً إىل 

، 43وحده هلداية اإلنسان، بل أنه أرسل عدداً كبرياً من األنبياء ابتداء بآدم) وسلم
ن وذه الوسيلة ميك. 44ومبعدل نيب واحد أو أكثر لكل قوم، برسالة يف نفس لغتهم

احلكم على هؤالء األقوام، وا كذلك تكتسب حيام وأعماهلم معىن مل يكن 
ول اإلسالم على النيب نـزقوام الذي عاشوا قبل وهكذا فإن  األ. ممكناً لغري ذلك

وإضافة . وكانوا يؤمنون بأنبيائهم قد حققوا اخلالص) صلى اهللا عليه وسلم(حممد 
سم عدة ديانات قبل اإلسالم أسسها يف إىل ذلك، فإن القرآن الكرمي يذكر باال

ويقول إن أفراد هذه اجلماعات إن كانوا صادقني يف إميام . البداية أنبياء حقيقيون
وبتوسيع هذه الفكرة ميكن للمرء أن يفهم . 45وأفعاهلم فسوف ينجون من العقاب

 .46أن هذا العفو يشمل أولئك الناس الذين مل يصل إليهم اإلسالم حىت بعد ظهوره
 عاشوا وماتوا ولكن ماذا عن تلك الكثرة الكاثرة من الناس الذين يبدو أم

ي وحي حقيقي معلوم ينسجم مع اإلسالم؟ هل نتخلى عنهم أدون االنتفاع ب
 القائلة إن كل وحنكم بأن حيام كانت عبثاً؟ وهكذا نعود مرة أخرى إىل الفكرة

و أصبحت تلك الرسالة غري واضحة  حىت ول،بلغهم رسالته يف لغتهمأقوم تلقوا نبياً 
وإذا مل تظهر ديانة حقيقية يف زمان ومكان . املعامل اآلن أو أا استبدلت باإلسالم

                                                 
، 32) ت.بريوت، دار صادر، د (1، الد "الطبقات الكربى" أول نيب، ينظر حممد بن سعد حول وصف آدم بأنه   43
 ".نيب"رسول وهي صفة أكرب من "آدم بأنه   حيث يوصف،2-151، الطربي، نفسه 34
 .24:، فاطر36: ، النحل4: براهيمإ، 7: ، الرعد47: يونس:القرآن   44
 .69، املائدة 62:البقرة: القرآن   45

) ث.القاهرة، عيسى البايب احلليب، د) 1، الد "تفسري القرآن العظيم" هذه الفكرة يف كتاب إمساعيل بن كثري ترد 46 
103-4. 
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معينني عندها جيب أن نفترض أن السلوك الصاحل لذلك الزمان واملكان الذي جيب 

  حنيفاً، قبل أن ينـزل عليهأن يتوافق مع سلوك النيب صلى اهللا عليه وسلم، بوصفه
مع ما جاء يف القرآن الكرمي يف اآلية الثالثني من  وهذه الفكرة تنسجم .الوحي

فَأَِقم وجهك ِللديِن حِنيفاً ِفطْرت اللَِّه الَِّتي فَطَر ﴿: سورة الروم حيث يقول اهللا تعاىل
 ﴾ِكن أَكْثَر الناِس ال يعلَمونَالناس علَيها ال تبِديلَ ِلخلِْق اللَِّه ذَِلك الدين الْقَيم ولَ

 .وهكذا فإن العقيدة اإلسالمية جيب أن تتناول كل األزمنة واألمكنة ،)30:الروم(
 ل على النيبنـزج مما سبق إنه إضافة إىل أن الوحي الذي تنوميكننا أن نست

قوام كان موجهاً إىل كل اإلنسانية، وإضافة إىل أن كال من األصلى اهللا عليه وسلم 
السابقة كان قد تلقى رسالة ما تزال باقية بشكل ما، ولو بصيغة ضعيفة، فإن اإلهلام 
. الطبيعي الذي ألقاه اهللا إىل البشر ما زال متاحاً كي يعضدهم يف حبثهم عن اهللا

ومعىن هذا أن مفهوم التوحيد مع كل ما يتعلق به من أفكار حول جتلي اهللا تعاىل 
ن جيد اهللا وأن يعبده كانت حاضرة يف كل األزمنة لإلنسانية وحاجة الفرد أل

ويف التوحيد، هذا املبدأ . 47واألمكنة منذ اإلنسان األول آدم وحىت وقتنا احلاضر
األساس املهم، ميكننا أن منيز اخليط الفريد الواحد الذي جيري عرب التاريخ بأمجعه 

ال . ى اهللا عليه وسلموليس فقط عرب تاريخ املسلمني احملدود الذي يبدأ بالرسول صل
وينتج عن هذا بل إن هذا التوحيد هو مبدأ شامل يقع يف الصميم من تاريخ البشرية 

ان وما يزاال ل األساس، يف كل التاريخ اإلنساين، كل ذلك كالفعاحلركة األساس، 
. ة للوصول إىل اهللا، وذا العمل يتحقق الصالح يف األرضيانسننضاالً تقوم به اإل

ن وجهة نظر إسالمية حقة، فإن دراسة التاريخ جيب أن حتيط بالتواريخ وذا، وم
الكاملة جلميع الشعوب ممهما بدت بعيدة الصلة ألن اجلميع حيتوي على جذور 

 .التوحيد واإلصالح حبسب املقاييس اإلسالمية
وحيث أن تاريخ مجيع الشعوب يصبح وثيق الصلة مبوضوع حديثاً يف ضوء 

ثار اإلنسانية حتتوي على عناصر نه ينتج عن ذلك أن مجيع اآليد، فإعاملية التوح
عن تلك  وإذا ختلينا. تقترب من اإلسالم كثرياً أو قليالً، وعليه فهي جديرة بالدراسة

العناصر األكثر قرباً من اإلسالم يف احلضارات األخرى مثل شريعة محورايب، امللك 

                                                 
 ﴾ولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُمٍة رسوالً أَِن اعبدوا اللَّه واجتِنبوا الطَّاغُوت﴿: وقد يكون أفضل تعبري عن ذلك يف سورة النحل 47 

 ).36:حلالن(
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 Bookيوم القيامة يف كتاب املوتى البابلي ، املستمدة من الوحي اإلهلي، أو مشهد 

of the Dead وهو من كتب املصريني القدماء، أو التوحيد املتردد للفرعون 
أخناتون ، واستعضنا عنها باالفتراضات والتفسريات املادية للغربيني، فسنفقد تلك 
ل العناصر يف وابل من املناظرات املتضادة، وهذا ما سيؤدي فقط إىل تعزيز اجلد

هم وذا سيخسر املسلمون املعركة لتخلف. ي لإلسالمداملناصر للمادية واملعاالعنيف 
ن الكثري مما يوجد هناك متوافق إىل حد كبري مع أعن املشاركة وبذل اجلهد، رغم 

 . االعتقاد باهللا بوجوداإلسالم أو على األقل يوحي
حيد، فلن وبعد ذلكن عندما نرى أن ملعظم اتمعات تارخياً فيه شيء من النتو

بل على العكس، جيب . يكون هناك احتقار ألي تراث وال إمهال يل من املصادر
على املسلمني أن يتحاشوا مجيع أنواع التحامل من عنصرية وعرقية وقومية ولغوية، 

وإذا فشل املسلمون يف هذا الناحية فسينتجون . فالتاريخ هو ملك شائع للجميع
 .تاريخ الغريب املهيمن الذي  يزاولون انتقادهتارخياً ضيق األفق ليس أفضل من ال

 تقسيم جديد لعصور التاريخ أكثر إنسجاماً مع الواقع التارخيي
ومن أجل رؤية ترخيية أكثر مشوالً، على املسلمني أن يسقطوا النهج ذا املركزية 
. األوروبية بتقسيمه التاريخ إىل قدمي وقروسطي وحديث، من أجل تقسيم جديد

.  م600 هذا النهج الثالثي اخلاطئ، يف تقسيم ثنائي عند حوايل العام ولنفكر، بدل
، ومجيع م قدميا600السابق على هذا العام وحبسب هذا النهج، سنعترب كل التاريخ 

وهلذا التقسيم عدة حماسن، ليس ألنه جيعل من نبوة حممد . التاريخ التايل له حديثاً
خ العامل وحسب، بل ألنه يعني كذلك صلى اهللا عليه وسلم احلدث الفاصل يف تاري

يف تقسيم وتفسري تاريخ اإلمرباطورية الرومانية الشرقية وتاريخ الفرس واهلنود 
 حالة ميكن أن نبني ويف كل. والصينيني واليابانيني وحىت األوربيني الغربيني أنفسهم

. م بالتقريب كان حداً فاصالَ بالنسبة لكل من هذه اجلماعات600أن العام 
م يعطينا تارخياً ميكن اعتباره 600 التقرييب ك فإن التحدي الزمينالوة على ذلوع

دقيقاً لقيام معظم الشعوب احلديثة بينما يقوم يف نفس الوقت بإاء سجل 
 لف وريثاًطوريات القدمية الكربى اليت مل ختاإلمرباطورية الرومانية، وهي آخر اإلمربا

 .يغةية صأواحداً حديثاً ميكن متييزه يف 
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م تقريباً 600ل وبالنسبة للمسلمني، فإن أمهية تقسيم التاريخ حول احلد الفاص

فتقسيم كهذا ينجسم حقاً مع التفسري اإلسالمي التقليدي . هي أمر جد واضح
الذي يدشن فعالً رواية التاريخ، كقصة مفصلة، برسالة النيب حممد صلى اهللا عليه 

 كنقطة منبوة حممد صلى اهللا عليه وسلإىل وقد نظر املسلمون القدامى .  وسلم
حتول وحدث مركزي يف التاريخ كله، ألا متثل اية  عهد النبوات اجلزئية ألنبياء 

وظهور . أرسلوا إىل أقوام معينني وبداية عهد الوحي اإلهلي احملدد والنهائي والكامل
يانات املنحرفة  الستبدال الد عليه وسلم يعترب ايضاً مؤشراًاإلسالم للنيب صلى اهللا

ولكن املسلمني عموماً مل يربطوا هذا . نوعاً ما بواحدة تامة ال ميكن إفسادها
ة اهلائلة من املعلومات احلدث بسياقة التارخيي األوسع خصوصاً يف ضوء الذخري

 .ة لدينا اليوم، وما يزال هذا العمل حباجة إىل من يقوم بهاملتوفر
ن حدثاً هامشياً يف التاريخ العاملي كما يود ويف احلقيقة إن ظهور اإلسالم مل يك

التأريخ املسيحي لألزمنة املاضية أن يعتربه، وال هو أيضاً، ببساطة، حادث واحد 
. مهم يف مجلة حوادث أخرى، بل إنه كان حدثاً حمورياً يف تاريخ اإلنسانية

با ميكن أن واحلضارة املدونة جلزيرة العامل القدمي املشتمل على آسيا وأفريقيا واورو
تتمثل على األغلب بأربع مناطق رئيسية لكل منها عاملها الفكري الذي أرسل 

ومن املثري . 48الصني واهلند والشرق األدىن وأوروبا: إشعاعه إىل املناطق احمليطة به
شرق لالهتمام أن كل واحدة من هذه املناطق هلا أمسها اخلاص ا، فيما عدا ال

وإىل هذه املناطق األربع الرئيسية . 49مع أوروباته قاألدىن، الذي مسى حبسب عال
جيب إضافة ثقفات أخرى على درجة عالية من التطور ولكنها مل تترك وثائق 

وهذه أيضاً . يانوسياقمكتوبة كثرية، كما هو احلال يف أفريقيا واألمريكتني وأو
 ،50تستحق التقدير وتستوجب الدراسة مثل احلضارات املدونة وليس أقل منها

                                                 
ينظر . أمهية هذه املناطق األربع بوصفها مراكز منفصلة من التراث التأرخيي مسألة تتضح يف أذهان كثري من الباحثني  48

Hodgson و 139، 61-60، 50-49، املرجع نفسه، ص Jaspers الذي يقلل من أمهية 23، املرجع نفسه ص ،
 :د أمهية هذه املناطق األربعالشرق األدىن إذ يضعه صنفاً ثانوياً بعد الغرب يؤك

William MacNeill, The Rise of the West: A History of the Human Community. 
(Chicago: University of Chicago Press,1963) 

 . ذه املسألة، لكنه مل يفلح يف تقدمي بديل مناسب61-60 ص Hodgsonانشغل   49 
 600باحلضارات املدونة من العامل القدمي اليت ظهرت يف حدود عام مع أن هذه الدراسة تعين بشكل خاص    50

تترك آثاراً مكتوبة أو االثنني  ، أي تلك اليت مل تنشأ يف املدن أو"احلضارات البدائية"للميالد، إال أن ما قد ندعوه باسم 
دوما إىل االنتشار واحللول حمل لكن احلضارات املكتوبة املرتبطة باملدن كانت متيل . ال نقلل من أمهيتهاأمعاً، جيب 
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ية رؤية تارخيية عاملية وذلك لكي تكون تلك الرؤية على أمشل أحبيث جيب دجمها يف 
 .وأكمل ما يكون

وقد جرى تفاعل كبري بني املناطق احلضارية األربع يف العامل القدمي قبل حلول 
. م، ولكان لكل واحدة منها ميل إىل التطور يف نواح معينة دون غريها600عام 

الشرق األدىن القدميان على الدين، سارت الصني وأوروبا ففي حني ركزت اهلند و
ية جماملة للدين، رغم أنه  أعلى طريق تطوير فلسفة مادية، حىت إن أرسطو مل يبد

ومن جهة أخرى، بينما ازدهرت الفلسفة يف أوروبا . احتفظ باعتقاد مبهم باهللا
الف، وهي ويف الصني جند أن عبادة األس. والصني انكمش الدين وضعف فيهما

أما يف أوربا . ور احلديثةمن ترسبات اتمع البدائي، قد ظلت مهيمنة حىت العص
، جوبتر Zeusمن أمثال زيوس (املوجودة يف األساطري البدائية ة القدمية فاآلهل

upiter وودن Wodenوبسبب رجعية .  مل تتطور كثرياً بوصفها مفهومات ورحية
إىل الفلسفة اليت بلغت أوجها يف الرواقية املتشائمة الدين ختلى املثقفون عنه وجلأوا 

) مMarcus Aurelius) 121-180لإلمرباطور الروماين ماركوس أرويليوس 
 ويف نفس الوقت ظلت اهلند تفرز Meditiationsاليت تسري يف كتابه تأمالت 

يعي  الطبباستمرار مظاهر جدية للمعتقدات البدائية القدمية الوثنية تقوم على املذهب
سوى أن إحدى . ق، وهي ما بات يعرف باهلندوسيةساساً بضيق األفأوتتصف 

صيغ اهلندوسية املستترة، تلك اليت تعود إىل بوذا، كانت فلسفة ال صلة هلا بفكرة 
 مل تبدعا ديانات  فالصني وأوروبا، بوصفهما حضارتني.األلوهية كمثيلتها يف الصني

روحية جديدة على نطاق واسع بل استوردتا معتقداما الروحية املتحضرة من 
 من اهلند بالنسبة لألوىل مث املسيحية من Mahayanaالبوذية املهايانية  : اخلارج

 .الشرق األدىن بالنسبة للثانية 
 ويف الشرق األدىن فقط، مهد أقدم احلضارات اإلنسانية، تبلورت فكرة

 وعبادة أوزيرس Atonismاأللوهية ومنت يف جمموعة مذهلة من الصيغ األتونية 
Osirian Worship آرمون رع" ومذهب" Amun Ra واليهودية والسامرية 

                                                                                                                   
ا كانت هلكن) كما حدث ألهل أمريكا األصليني(وغالباً ما كانت هذه عملية تدعو إىل األسف . احلضارات البدائية

إذ تعم البسيطة حضارات املدن املدونة فإا ال تلغي اإلبداع واإلجنازات اليت خلفتها الشعوب . كذلك عملية ال مفر منها
 . البدائية



121 خالد بالنكنشب

 
ة واملسيحية األوىل، واملسيحية النسطورية، يوالزرادشتية واملثرانية واملانوية واملزدك

 كانت كلها تنحى منحى التوحيد وقد. واملسيحية املوحدة واإلسالم ما سوى ذلك
أما الديانتان اللتان نادتا بوحدانية . ي تعلق بفكرة األلوهيةوهو النتيجة املنطقية أل

) ومعها شكلها اآلخر، السامرية(مطلق ال لبس فيه فهما اليهودية اإلله بشكل 
ة عن ويف حني مل جتتذب اليهودية الكثريين بسبب حمدوديتها النامج. واإلسالم

 .ثريهأوحده كان يف الواقع مشولياً يف تسالم إلباطها بشعب معني، فإن اارت
ذا نظرنا إىل ظهور اإلسالم يف سياقه الصحيح، جند أنه حيتل مركزيا إوهكذا، 

ومبا أنه ظهر يف الشرق األدىن، بوتقة أديان اإلنسانية، الروحية . يف التاريخ العاملي
ها ملفاهيم الدينية املتطورة ومعظمواملتحضرة، فقد ورث مخسة آالف سنة من ا

سالم نفسه تطوراً جديداً، فقد كان إلا ت كانقباللغات السامية، ويف نفس الو
وقد ظهر اإلسالم . رسالة شاملة فيها من البساطة واجلدية ما يليق بدين لكل العامل

أي " Oikoumene"اتمع املسيحي املوحـد "بعد وقت قصري فقط من انتهاء 
 الذي أصبحت فيه مجيع حضارات العامل القدمي مرتبطة ببعضها بشبكة من عند احلد

العالقات الثقافية واالقتصادية القائمة على التجارة، وهو تطور حدث يف القرون 
وقد كان هذا احلال مالئماً . 51املسيحية األوىل عندما افتتح طريق احلرير إىل الصني

، حبيث غدا باستطاعته حينئذاك أن ينتشر متاماً لإلسالم إذ كان لرسالته صدى مشويل
شرقاً وغرباً، ومشاالً وجنوباً، من موقعه املركزي يف جزيرة العامل القدمي وهو، يف 

 .احلق، مل يتوقف عن هذا االنتشار حىت اآلن
ورغم أن اإلسالم كان األخري يف سلسلة من األديان السماوية اليت ظهرت يف 

ألديان، فإنه مل ينهض يف منطقة متحضرة من هذا الشرق األدىن، مهد احلضارات وا
وهي منطقة تقع على ختوم حضارة الشرق . الشرق بل يف األطراف من بالد العرب

األدىن منذ بداياا ولكن سبب من طبيعتها القاسية مل تكن مشاركاً رئيساً يف تلك 

                                                 
 :عن افتتاح طريق احلرير ينظر  51

Bai Shouyi, ed. An Outline of the History of China . (Beiging: Forgen Languages 
Press, 1982) 141-2, 155. 
Hirth, China & the Romen Orient: Researchers into Their Ancient and Medieval 
Relation as Represented on Old Chines Records. (Shanghai & Hong :ong, 1855, 
reprint New York: Paragon Book Reprint Corp., 1966) Passim. 

 يف أواخر القرن الثاين امليالدي إال إنه بقي زمناً طويالً قبل أن يبلغ أمهيته هومع أن الطريق بني الصني وإيران بدأ استخدام
 .الكاملة
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شرق انات الونتيجة لعزلة شبه اجلزية العربية مل تنتشر  هناك أي من دي. 52احلضارة
 وازدهار ديانة م، وهذا ما هيأ الفرصة لنهوض600األدىن املتحضرة حىت عام 

وقد كان هذا . جديدة مل تكن جمرد بدعة أو جزء من التقاليد احلضارية السابقة
ضرورياً ألنه مل يكن ألية من الديانات القدمية ما يستلزمه ذلك الشمول أو 

 .البساطة
طوراً جديداً يف الصراع الطويل بني اإلسالم  وعلى مستوى آخر، مثّل ظهور

ويف . املعتقدات الروحية والفلسفات املادية من أجل اهليمنة األيديولوجية على العامل
 أيديولوجات الشرق األدىن قائمة على املفاهيم الدينية املرتبطة تاألصل، كان

ة املتامخة أما احلضارة اإلغريقي. 53بالكهانة وامللكية يف كل من العراق ومصر
ورغم . والبعيدة عن تلك التأثريات فقد بلورت فلسفة مادية متمركزة حول املدينة

أن احلضارة اإلغريقية مل تفلح يف التطور من الناحية الدينية فإا أنتجت آلية تفوق 
األدىن تلك األلية احلضارية بالشرق األدىن، وهذا ما مكنها من احتالل الشرق 

ومل يكتف احملتلون اإلغريق حبكم ). م. ق323-356(بري بقيادة اإلسكندر الك
وردا على . هزؤون من تدينهاشعوب الشرق األدىن واستغالهلا بل كانوا كذلك ي

قامت شعوب الشرق األدىن اعتقاداا الدينية على أسس أكثر تنيظماً أذلك 
ظاهر وكان أشد م. وعقالنية ملواجهة هجوم الفكر اإلغريقي القائم على الفلسفة

يولوجية، ومن مث كوسيلة للمقاومة دوضوحاً بلورة اليهودية كديانة إيهذه املقاومة 
ولكن مساعي اليهودية أحبطت بسبب خصوصيتها . واملعارضة لدى اجلماهري

وتعقيدها، رغم اجلهود الكبرية للعديد من اجلماعات، وخصوصاً الفرنسيني 
Phariseesوقد متثل جزء من . ثر عاملية، لنشر الديانة وإقامتها على أسس أك

املشكلة يف أن اليهود كانوا مقيدين بكتب مقدسة، مثقلة بعدد كبري من حمدودية 

                                                 
م . ق1300 العرب اجلنوبية القدمية ولغتها املكتوبة اليت تعود إىل ةحضارويستثىن من ذلك اليمن وما عرفت من   52

 :ينظر حول ذلك
H.W.F Saggs, Civilization before Greece & Rome. (London: B.t Batford Ltd. 1989) 
p. 84. 

 :ينظر حول ذلك  53
Henri Frankfort, Kingship & the Gods: A study of Ancient Near Eastern Religion as 
the Integration of Society and Nature. (Chicage: University of Chicage Press, 1948 
repint 1978) 

 .يولوجيا الوثنية استخدمها امللوك لدعم نظام اتمع القائمدويظهر الكتاب كيف أن اإل
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. عة القبلية اليت يصعب اجتثاثها أو حتويلها إىل تفسري أكثر مشوليةنـزاألفق ومن ال

يولوجية دريقي استطاع اليهود أن ينشئوا أيولكن رغم ذلك ورداً على التعسف اإلغ
 .ماعية كاسحة ليس هلا ما يشاها يف الفسلفة اإلغريقية ذات التوجه الفردايناجت

ن اهليليين، جرت عملية تعديل وبينما استمر نضال اليهود يف وجه العدوا
يولوجيتهم من قبل املسيحيني يف صيغة أكثر تبسيطاً وذلك من أجل نشرها دألي

حققت هيمنة واسعة دون أن بصورة شاملة يف جسد اإلمرباطورية الرومانية اليت 
لوجية كافية حتظى برضا اجلماهري فتكتسب بذلك الشرعية حيال يوتتمتع بأسس أيد

ونتيجة لذلك، وعندما مرت اإلمرباطورية بسلسلة ال تكاد تنتهي من . احملكومني
االنقالبات واالنقالبات املضادة يف القرن الثالث امليالدي، صارت اهليمنة للرسالة 

-306كم من حالذي (أصبحت الدين الرمسي للدولة يف أيام قسنططني املسيحية و
إنسان -دة أحدها تأكيدها على عبادة إلهولكن املسيحية، وألسباب عدي). م447

، مزقتها اادالت اليت حالت دون استخدامها )وهو مفهوم من الصعب إدراكه(
إال اا . 54ةلتها الرمسينـزن حققت مأيلة لتحريك اجلماهري وخصوصا بعد كوس

جنحت يف توفري أيديولوجية أضفت الشرعية على اإلمرباطورية  الرومانية، ذلك أن 
االنقالبات هناك توقفت منذ أن جعل قسطنطني املسيحية ديناً رمسياً للدولة يف عام 

م، أي بعد 602 م وحىت الثورة اليت أطاحت باإلمرباطور موريس يف عام 312
 .حوايل ثالثة قرون
ت تلك هي النقطة اليت بدأ عندها اإلسالم باالنطالق املذهل من وقد كان

فأوالً تأكد باإلسالم استقالل . ريخ مثيالًااجلزيرة العربية بطريقة مل يعرف هلا الت
 الروماين -الشرق الدىن بعد ألف عام من وقوعه حتت طائلة احلكم اإلغريقي

ت اإلسالم حبماس، قنتوقد أظهرت حقيقة أن شعوب الشرق األدىن اع. 55وسيطرته
حىت ولو على مدى فترة امتدت لقرون، الفاعلية اإليديولوجية للدين اجلديد 

، 56وضعف منافسيه باملقابل، إذ ال ميكن ألية أيديولوجيا أن تتغلغل بالقوة وحدها
ولكن اإلسالم كان أكثر من جمرد إعالن لالستقالل، إذ إنه أحدث تعبئة شاملة 

                                                 
ويف ذلك شهادة . 43/65، 23/53 ،21/93، 19/37حول انقسام املسيحيني إىل ملل متعادية، ينظر القرآن   54

 .معاصرة بليغة حول نقطة ضعف كربى يف اإليديولوجية املسيحية يف بداية القرن السابع للميالد
 . وغريها78-77توينيب، نفس املصدر، ص   55
 .256: البقرة: القرآن 56 
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وهذا ما أوصل اجليوش اإلسالمية إىل أبواب .  يف التاريخمثيلري مل يسبق هلا هللجما

وقد كانت هذه التعبئة ممكنة بسبب جاذبية اإلسالم . فرنسا غرباً والصني شرقاً
االيار العسكري  م وحىت 624/ه2ية وحدها، ومنذ معركة بدر عام اإليديولوج

مون محالت ، شن املسل57م، أي لفترة تزيد على القرن740/ه122األموي عام 
ألرضية متواصلة ومتزامنة على مجيع اجلبهات سيعا ألن يعم حكم اهللا الكرة ا

لبتة ما يشابه سلسلة احلمالت هذه، وحىت الرومان كانوا اوليس يف التاريخ . برمتها
ماً يشنون محالم على أعداء منتقني وليس إطالقاً ضد مجيع الدول وبشكل ئدا

ن حيملوا مثل األيديولوجية اليت شكلت قوة أكن هلم على أن الرومان مل ي. متزامن
 .الدفع لدى املسلمني

ويف احلقيقة ميكننا أن نعترب توسع الفتوحات اإلسالمية مؤشراً حامساً على 
ومن املسلم به كما أشرنا، أن . ظهور اإليديولوجيا اجلماهريية يف التاريخ

.  من التطور والتوسعاإليديولوجيا بوجه عام كانت قد مرت قبل ذلك بالكثري
ولكن املسعى اليهودي أحبط بسبب حمدويته وهو العامل الذي أسهم أيضاً يف 
اهلزائم اليهودية، السياسية منها والعسكرية، وذلك يف القرنني األول والثاين 

أما اإليديولوجيا املسيحية فقد مت تفصليها بشكل مكثف يف املناظرات . للميالديني
وقد كان . تباعدة وتبادهلا اللعنات واحلرمان الكنسي فيما بينهاالعنيفة للطوائف امل

كل ما آلت إليه يف األعم األغلب هو تعزيز البناء السياسي القائم آنذاك يف 
ومن ناحية أخرى شكلّ اإلسالم . اإلمرباطورية الرومانية ويف ممالكها كذلك

ع الدول املوجودة يف ذلك بأيديولوجية اجلماهريية الداعية إىل املساواة ديداً جلمي
وبعد أن فقدت مجيع أراضيها فيما عدا تلك . 58الوقت كما قضى على العديد منها

الناطقة باإلغريقية، تضاءل وجود اإلمرباطورية الرومانية الشرقية واستمرت على 
ذلك فقد بعد أن قامت بعملية إليديولوجيتها بتحرمي تقديس األيقونات وبالتركيز 

لوجي بسيط هو الصليب، وذلك رداً على بساطة العقيدة اإلسالمية على رمز إيديو
 .ووضوحها 

                                                 
-718/  هـ101-99 و 692-683/  هـ73-64و 661-656 /-40-35باستثناء ثالث فترات   57

 .وكانت أول فترتني بسبب الفتنتني، أما الثالثة فتعود إىل سياسية اخللفية عمر بن عبد العزيز يف تقليص النفقات. م720
 .وتشمل هذه اإلمرباطورية الفارسية الساسانية وأسبانيا يف عهد القوط والسند حتت حكم ساللة جانج الربمهية  58
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دار "اً إىل أبعد بكثري من حدود دا كان تأثري اإلسالم هائالً وممتوهكذ
، ويف الواقع، اتفق ظهور اإلسالم مع زمن انتهاء العامل القدمي وبداية العامل "اإلسالم

مل يزدهر يف ) احلضرية(املدنية  لقاعدةجباذبيته ذات اسالمي إلاحلديث، فالدين ا
العواصم الكبرية مثل بغداد وحسب، بل كان سابقاً بفتح آفاق االهتمامات الدينية 

بية ذات الطابع ذوإن هذه اجلا. والفلسفية لسكان املدن املستمرة حىت الوقت احلاضر
ات اليت احلداثي هي اليت مكنت، يف احلقيقة، اإلسالم من الصمود يف وجه كل العقب

كفي للرد على ما يزعم من يويف هذا ما . احلضرية للعامل احلديث تثريها احلياة
سالم حمل إلومن ناحية أخرى، حل ا. وزه الزمنختلف اإلسالم والقول بأنه قد جتا

املذاهب الطبيعية والريفية للشعوب البدائية اليت كانت ما تزال مزدهرة يف 
دوسية حىت اهلن. يضاً مؤشر على اية العامل القدميأوهذا . نية القدميةثاحلضارات الو

جي أكثر تنظيماً، ولوساس إيديأقامة معتقداا على إتأثرت وأخذت يف السعي إىل 
 .وهي عملية ما تزال مستمرة حىت اآلن

وأخرياً، ومن زواية إقليمية، شكل ظهور اإلسالم أهم حد فاصل يف تاريخ 
تمع يف الشرق األدىن خصوصيات طائفية قومية فيما سبق، مزقت ا. الشرق األدىن

وقد بقيت هذه . عاق إىل حد كبري مساعيه للمقاومة اهليلينيةأوغريها، األمر الذي 
ومل تنجح . م600ات يف معظمها مستمرة يف سلسة ال تنقطع حىت عام ياخلصوص

أي من الديانات اليت حاولت توحيد الشرق األدىن يف حتقيق ما يقارب اهليمنة 
وهكذا بقيت الزرداشية، رغم اجلهد املتزايد إلحكام صياغتها . الشاملة

نما انقسمت املسيحية، رغم األيديولوجية، مرتبطة بالدولة الفارسية الساسانية، بي
ا الواسع، إىل طوائف تتبدل التحرمي الكنسي فيما بينها وبقيت الوثينة انتشاه

مولية، كما بقيت اإلقليمية احمللية،  جناحا واليت تدعي الشاألقل والديانات األخرى
غتها القبطية وطائفتها وهكذا فإن مصر بلُ. مهيمنة يف كل من املعتقدات واللغات

أما اإلسالم فهو .  إىل حد كبري عن باقي الشرق األدىنةاملسيحية اخلاصة بقيت بعيد
. الذي حقق الوحدة للشرق األدىن قاطبة، ولو أن هذا مل حيدث بني عشية وضحاها

بني الشرق األدىن القدمي م تاريخ مناسب للتفريق 600وعلى هذا فإن حدود عام 
 .سالمي احلديثإلوخلفه ا
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  م600كيف يتالءم تقسيم فترات التاريخ القائم على عام 
 مع األعراف التارخيية األخرى

إضافة إىل الدور املباشر لإلسالم يف التبشري بالعصر احلديث، توافق ظهور 
عدد كبري من التطورات العاملية اليت كانت عبارة من مؤشرات على اإلسالم مع 

ففي كل املناطق املتحضرة يف العامل القدمي قامت . تغري أساسي يف تاريخ اإلنسانية
م بالتقريب يصلح أن نفترضه حداً يفصل بني 600تطورات مهمة توحي بأن عام 
يف معظم املناطق املمتدة إىل ولقد كان ذلك اجلهد . التاريخ القدمي والتاريخ احلديث

وعليه . الغرب من الصني زمن بدايات جديدة اتصفت بندرة اإلنتاج األديب والكتايب
العصر " فقد كانت تلك فترة تكوينية وعصراً بطولياً، أو كما مساه كارل ياسربز

م شهدت ذروة الدولة اإلسالمية 800-600ومع أن احلقبة ". احملوري الثاين
كن مثة نسبياً إنتاج أديب غزير، فيما عدا الشعر، إىل ما بعد عام األوىل، فلم ي

وكان اتمع األموي يعتمد على الشفاهة، كما توحي بذلك املساجالت . م800
وليس هذا باألمر املستغرب، إذ أن األدب . الشعرية بني األخطل وجرير والفرزدق

ثقافات الكالسيكية الباقية ويف هذه األثناء أخذت ال . 59العريب مل يكن قد ولد بعد
 واآلفستية، أو ئاً فشيئاً، كما يف حالة القبطيةيف الشرق األدىن تؤول إىل االختفاء شي

 .أا غدت هامشية
وحدثت نفس العملية ويف نفس الوقت كذلك يف أوروبا الغربية حيث جندها 

م، 594 عام Gregory of Toursإذ مبوت غريغوري التوري . موثقة بشكل جيد
وهو مؤرخ كتب بالالتينية الكالسيكية، أضحت ى اإلنتاح األديب شحيحاً ملدة 

م تكون يف 800وعندما تعود الثقافة األدبية إىل الربوز بعد عام . مائيت عام تقريباً
صول فرنسية أكثر منها التينية، رغم أن الالتينية، وقد غدت لغة أ من عالواق

 هذه الفترة اليت بدأت فيها اللغات وكانت. قروسطية، ظلت هي اللغة األدبية
العامية الرومانسية تندمج يف جمموعات لغوية واضحة، هي ما أصبح يعرف باللغات 

                                                 
 :ظرحول األدب العريب يف هذه الفترة املبكرة ين  59

A.F.L Beeston et al. eds Arabic Literature to the End of the Umayyad Period.  
(Cambridge: Cambridge University Press,1983) 
وتدور األحباث حول أمهية القرآن، وتتناول األدب الشفوي الذي كان شائعاً، ولو أن بعض املؤلفات املكتوبة قد بدأت 

 .بالظهور تدرجيياً



127 خالد بالنكنشب

 
يف بريطانيا، اليت كانت منعزلة يف ذلك الوقت،  وحىت. 60الرومانسية القومية املميزة

- م كان مؤشراً على ثقافة أجنلو597فإن دخول املسيحية الثاين إليها يف عام 
ساكسونية متحضرة وواضحة املعامل، بلغت ذروا بعد مرور قرنني من الزمن تقريبا 

وهذه هي نقطة بداية التاريخ احلديث لفرنسا وإجنلترا وليس أعوام . ويةهب وديف أ
 . م1066 أو 987 أو 476 أو 330

م بالتقريب حدا مناسباً 600وما يثري املزيد من العجب هو أن يكون عام 
إذ أن الثورة اليت أطاحت . التاريخ القدمي لإلمرباطورية الرومانيةينتهي عنده 

م قد أشارت بكل تأكيد إىل اية الدولة الرومانية 602باإلمرباطور موريس عام 
ذات القوميات املتعددة، وبداية دولة حمدودة مقتصرة على الواليات الناطقة 

تعمال الالتينية على النقود ويف احلقيقة ، انتهى بعد ذلك مباشرة اس. 61باإلغريقية
. 62ثرها إىل معظم نواحي احلياة األخرىأواستبدلت باإلغريقية، وهذه عملية امتد 

ويف نفس الوقت ، ازدهر إنتاج آخر املؤرخني اإلغريق الكالسيكيني وهو 
 بأسلوبه املنمق واملزخرف، وكان  Simocatta Theophylactثيوفيالكت ميوكاتا

ومل خيلف ثيوفيالكت أحد، . 63ريس املنكوب على حنو مالئممؤرخاً لعهد امللك مو

                                                 
 :ن التحول من العامل الروماين الكالسيكي إىل فرنسا وأملانيا يف القرون الوسطى يف عهد الفرجنة املريوفنجيني ينظرع  60

-Patrick J. Geary, Before France and Gerrmany: The Creation and transformation of 
the Merovingian World. (New York: Oxford University Press,1988) 221-31 and 
passim .  
-Edward James, The Franks. (London: Basil Blackwell,1988) 3,16 and passim  
Ferdinand Lot, Naissance de la france ed Jacques Boussard. (paris : Fayard, 1970) 
113-23. 
-Rosamund Mckitterick, The Frankish Kindoms under the Carolingians 751-
987.(London: Longman, 1983) 140- 66. 
-Water UIImann, The Carolungian Renaissance and the Idea of Kingship.  
(London: Methuen, 1969) 1-20 

ملحمي تكويين مل يعرف الكتابة، لذلك يكون " معصر مظل"نفسها توحي بطورها يف " النهضة الكارولنجية"إن فكرة 
نالحظ أن .  يف هذا امليدان من القدمي اىل احلديث فكرة معروفة لدى الباحثنيلم تاريخ االنتقا800-600اعتبار الفترة 

 م حول 800بعد القرن الثامن للميالد، أي بعد "فرنسيني "أصبحوا " الفرجنة" يؤكد أن 3يف نفس املصدر ص " جيرت"
 .66-615، 39-224 يف املصدر املذكور ص Lotأدب هذه الفترة ينظر 

 : عن هذا التحول ينظر  61
Byzantium in the Seventh Century: The Transformation of a Culture. 
(Cambridge: Cambridge University Press. 1990), 37-40,91. 

 :ينظر   62
George Ostrogorsky, History of the Byzantine State rev. edn. 
(New Brunswick: Rutgers University Press,1969)106 

 :ينظر) ثيوفيالكت(حول   63
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 م 600فقد شهد العامل الروماين الشرقي هو اآلخر ندرة يف اإلنتاج األديب من عام 
م، وعندما يربز التاريخ من جديد فإن هذا يكون يف بالد إغريقية خمتلفة 800إىل 

 .64ويف عامل خمتلف
أوالَ، إن إمرباطورية سهول الكنج، : وينطبق نفس الوضع على مشال اهلند أيضاَ

 The وأعادت تأسيسها فيما بعد ساللة كوبتاMauryasاليت أنشأها املوريون 

Guptasوهارشا Harsha  ) قد انتهت اآلن وإىل األبد، )م647املتويف عام ،
وما . 65 م ويف صيغة خمتلفة متاماً على يد املسلمني1200لتبعث من جديد بعد عام 

م من غىن يف اإليديولوجيا أدى بالسلطنة اإلسالمية إىل إحداث وضع احتواه اإلسال
عىن أا مل تكن استمراراً لإلمرباطورية اهلندية يجديد متاما يف شبه القارة، مبا 

ونصف القرن بني وفاة هارشا  الشمالية السابقة، بل إن التفكك يف اخلمسة قرون
ومن . ديدة يف احلضارة اهلنديةوتأسيس سلطنة دهلي، هيأ الفرصة لربوز مرحلة ج

صبحت الدين األساسي لشبه القارة، بينما أمهية مبكان أن اهلندوسية توحدت واأل
وهكذا، كانت . 66ضعفت البوذية خصوصاً بعد وفاة هارشا، آخر كبار مؤيديها

                                                                                                                   
Michael Whitby and Mary Whitby, The History of Theophylact Simoctta: An English 
Translation with Translation with Introduction and Notes. (oxford: 
Clarendon press,1989). 

 وقد أصدر املترمجان مؤخراً   64
Chronicon Paschale 284-628. (Livepool: University Press, 1989) 

 .وبعد هذين الكتابني ال توجد كتب يف التواريخ الرومانية حلوايل قرنني من الزمان
 :كما ينظر. 35-425 نفسه ص Haldonينظر  65 

A.A Vasilisy, History of the Byzantine Empire 324-1452. 
(Madison: University of Wisconsin Press , 1952) 230- 3, 291-9 

وال تعود بأية درجة " هارشا" إن الوحدة اجلزئية يف تاريخ اهلند تتالشى يف عهد Vincwnt A. Smith"يقول   66
 :ملموسة حىت ايات القرن الثاين عشر

 :ينظر كتاب بعنوان
-The Oxford History of India 4th edn: (Karachi: Oxford University Press, 1983) 193-
4. 
-Sudhakar Cattopadhyaya, Early History of Norh India from the Fall of the Mauryas 
to the Death of Harsh c 200  B.C.– Ad. 650, 2nd, edn (Calcutta: Academic Publishers, 
1968) 

 .وعنوان الكتاب يوحي بنظرة مشاة حول الوحدة
 :وينظر كذلك

-Hermann Kulje & Dietmar rothermund, A History of India. (London: Routtedge, 
1986) 109-11  
-D.P. Singhal, The History of the Indian People. (London :Methuen, 1983), 74. 
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وتتسم الفترة التكوينية للحضارة اهلندية احلديثة من . هذه فترة حتول ديين أيضا

. ندرة الوثائق األدبية، مما جيعل كتابة تارخيها من الصعوبة مبكان م ب800 -600
 يف Merovingian Frankishوهذه الفترة توازي الفترة الفرنكية املريوفنجية 

، كما أا توازي ةأوربا الغربية اليت تشكل مرحلة بطولية برزت منها أوربا احلديث
  حملاطورية إغريقية ضيقةالعصر الروماين الشرقي املظلم الذي حلت فيه إمرب

 .اإلمرباطورية الرومانية ذات القوميات املتعددة
إذ توحدت الصني بزعامة ساللة سوي . أما يف الصني فالعكس كان صحيحاً

Sui وتبع ذلك ساللة تانك .  م بعد أربعة قرون تقريباً من التفكك581 عام
Tang الني اليت كان عهدها مرقواً يف الصني ) 907-618( القويةيف كال ا

ويف احلقيقة، أخذ الصينيون فيما بعد يعتربون العهد التانكي . السياسي والثقايف
وهو العصر الذي تطلعوا إليه يف حبثهم عن معايري الذوق يف  عصرهم الكالسيكي،

ي مدة ورمبا كان سبب ذلك أن الصني مل تفقد وحدا قط أل. 67الفن والشعر
سوي وتانك مها خري ما ميثل تأسيس الدولة الصينية ومن مث فإن سالليت . ملموسة
 Taoismضافة إىل ذلك فإن التركيبة الدينية من البوذية والتاوية إو. احلديثة

والكونفوشوسية اليت متيزت ا الصني دون انقطاع حىت األزمنة احلديثة تأسست 
. 68على يد ساللة تانك، رغم أن البوذية كانت قد دخلت أصالً قبل عدة قرون

                                                                                                                   
من أن ) سنغال(ومن الطريف ما يذكره . 647عام " هارشا"حيث حتدد اية العهد الكالسيكي يف الثقافة اهلندية مبوت 

ومثة كتب أخرى تعطي األمهية .  أوريب يف احندار عام- عادت إىل الظهور بنفس الفترة، بينما كان العامل اهلندونيالص
 :م وعلى أا حتدد اية تاريخ مشال اهلند وينظر550اإلمرباطورية حوايل عام ) Cuptaكبتا (لسقوط ساللة 

R.C Majumdar et al eds , The History and Culture of the Indian People, The 
Classical Age. Vol.3 (Bombay: Bharatiya Vidya Bhavan, 1954) 

جند التوكيد ) 17ص (K.M Munshiولكن يف املقدمة اليت كتبها . مبالغ فيها" هارشا"حيث يرى املؤلف أن أمهية 
 :حول هذه الساللة ينظر. ةيف اهلند القدمي" العصر الذهيب"عالمة على اية ) كبتا(على أمهية سقوط ساللة 

Ashbin Agawam, Rise and Fall of the Imperial Gu.t (Delhi” Motile Banarisidass 
Publishers Ltd., 1989) 

 بعد عام Pallavs) باالفا( وعندما تدهورت حضارة مشال اهلند ازدهرت حضارة اجلنوب، وخباصة يف عهد ساللة
 :ينظر: غزى يف هذه املنطقة كذلكوهكذا يكون هذا التاريخ ذا م. م600

Stanly Wolpert, A New Histry of Indian 3rd edn . (New York: Oxford university 
Press, 1989)99. 

 Majumdar و 95 نفسه ص Wolpert – 66السابق الذكر ) مامجدار( يف كتاب 17وتنظر كذلك املقدمة ص 
  XVllنفسه ص 

 :ينظر  67
Witold Roziniski, A History Of China. Vol . 1 (Oxford: Pergamon Press, 1979) 135. 

 :وينظر. 116 و 113نفسه ص   68
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 مها تارخيان مقبوالن تنقسم عندمها سلسلة 618 أو 581وهكذا فإن التارخيني 
 .69قدمي وحديث: التاريخ الصيين إىل نصفني

 م، وهذا حدث 552وإذا توغلنا إىل الشرق جند أن البوذية دخلت اليابان عام 
مرتبط مبا حصل هناك من حتول من جمتمع خرافات بدائية إىل حضارة مقروءة 

، تتسم بالوحدة السياسية يف إمرباطورية وحدوية، وهلا فوق كل هذا هوية ومكتوبة
 م يشكل، بقدر ما 600 وهذا يقودنا إىل نقطة مهمة أخرى هي أن عام .70قومية

يتعلق األمر بالعامل احلديث، حدا مالئما يبدأ منه التاريخ احلديث، ألنه يف ذلك 
رئيسية يف أوطاا اخلاصة ا الوقت أو بعده بقليل قامت القوميات واللغات ال

وبدأت تتحدد بوصفها كيانات هلا هويتها حىت وإن مل يكن ذلك على نسق 
القومية، أو أنه مل تكن متواجدة بعد يف البالد اليت استقرت فيها الحقاً، حيث 

وليس هذا من باب . تقطن مجاعات أخرى يف الغالب انقرضت فيما بعد كانت
نه يصف مظهراً مهماً إالذي هو األساس يف القومية، بل  اإلذعان للمفهوم العنصري

منه مظاهر العامل احلديث، الذي مل يستهلك بعد، كما أظهرت األحداث األخرية 
 .فيما كان يعرف باالحتاد السوفييت

 :ةـخامت
ليس من شك يف أنه سيثور االعتراض بأن من التبسيط املفرط حماولة تطويع 

عني، فالتاريخ ما هو إال ما يركبه املؤرخ، خصوصاً كل التاريخ ووضعه يف قالب م
لذلك قد يبدو من غري اإلنصاف أن . حقب وفتراتعندما يتعلق األمر بتقسيمه إىل 

 أن حندد نا مل نقصد مبسعانا هنانولك. مجعه يدور حول نيب املسلمنيجنعل التاريخ بأ
اهلدف منه أن نبني حيد الصحيح لفترات التاريخ، بل كان وبصورة علمية التقسيم ال

أن نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم هي األكثر جدارة من أي حدث آخر أن تعد 
احلد الفاصل يف تاريخ العامل بني شقيه القدمي واحلديث، كما أا تتوافق يف الواقع 

                                                                                                                   
Dun J.Li, Ageless Chines. (New York: Charles Scribners sons, 1965) 158. 

األقصى الشرق "عن حضارة " الصينية"، يفضل تارخيا قبل ذلك بقليل النفصال احلضارة 90-88، نفسه، ص ينيبتو  69
 و 221، أي بني Sui) سوى( وبروز ساللة Han) هان(الصينية، لكن ذلك التاريخ ما يزال واقعاًَ بني سقوط ساللة 

 . 187-162ه نفسه، ص / ينظر كذلك 581
 :ينظر  70

Malcolm Kennedy, A Short History Of Japan. (Toronto: The New American Library 
of Canada Ltd, 1964) 15,19,22-314. 
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. مع حدوث حتوالت مهمة صنعت العهود اجلديدة يف مناطق متحضرة أخرى

ر باملسلمني أن ال لتقسيم فترات التاريخ، جيدوبينما ميكن طرح مناهج أخرى 
هم على اآلخرين ألنه يقدم للمسلم أفضل اإلجابات  يف عرض ج إطالقاًوايتردد

وأخرياً فإن التقسيم اإلسالمي لتاريخ العامل هو " ما مغزى الوجود؟: "للسؤال القائم
الغربية يف ذلك الرؤية  بالتأكيد ليس أقل جدارة من غريه من التقسيمات مبا

 .التقليدية
رات واحلقب اكما ميكن أن يعترض بأنين ببحثي هلذا العدد الكبري من احلض

التارخيية املمتدة وتناوهلا بكل هذا االتساع، قد بالغت يف تبسيط حقل أو حقول 
ومثل هذا االعتراض ميكن أن يأيت بشكل خاص من أولئك املتخصصني . معقدة
وأول شيء جيب مالحظته يف هذا الصدد أنين .  جتاوزت على جمال ختصصهمنالذي

ال أزعم الشمول يف حبثي، فهذه الورقة ببساطة ما هي إال متهيد واقتراح للمزيد من 
ومن ناحية أخرى، من املفيد النظر إىل االمتداد الواسع للتاريخ للوقوف . البحث

 مبا يف ،ديثةكادميية احلأل املبالغة يف التخصص يف احلقول اأما. على مغزاه اإلمجايل
 .ع إىل جعل الصورة الكربى غائمة وصعبة املنالنـزذلك التاريخ، فإا ت

وجيب أن يدافع املسلمون عن رؤيتهم اخلاصة للتاريخ مبا يف ذلك مركزية 
رسالة النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم، وهي احلدث احلاسم بالنسبة جلميع هؤالء 

؛ فإذا ما كان للمسلمني أن ا ليس كافياًهذ ولكن. الناس من املؤمنني بالتوحيد
 من رؤيتهم قضية تستحق النظر، فإنه ال بد هلم إذن من أن يدرسوا بتعميق لواجيع

 اخلاصة أو تؤكد معتقدامالتاريخ الكامل لإلنسانية، ال رد العثور على نقاط فيه 
أجل ما  تعزز أيديولوجيتهم، بل جيب أن يفعلوا ذلك من أجل قيمته اخلاصة ومن

وإذا كان املسلمون صادقني وأقوياء يف . يسلطه من ضوء على لغز الوجود اإلنساين
عقيدم فلن جيدوا ما يعكر صفوهم يف دراسة التاريخ بأكمله بدالً من التاريخ 

فاملعرفة قوة، ومثل هذه الدراسة . الضيق احملدود لشعوم وبالدهم فحسب
لمنافسة من أجل وجود يف هذا العامل ستعطيهم املؤهالت الفكرية الضرورية ل

 .التعددي احلديث
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 قراءة يف كتاب
 منهج البحث االجتماعي بني الوضعية واملعيارية

 
 حممد حممد أمزيان: تأليف
 م1991، 1املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ط: الناشر

 *حممد بن نصر: مراجعة 
 أسلمةتساؤالت حول : اإلسالم والعلوم االجتماعية"يف مقال له بعنوان 

إىل أي : صداقية الدعوة إىل أسلمة املعرفة قائالًم ، تساءل برهان غليون عن1"املعرفة
مدى يعكس االنتشار املتزايد هلذا الشعار ميالد حركة جتديدية فعلية يف مناطق العلوم 

ويشكل مصدراً لنمو مناهج علمية أصيلة وطريفة يف اتمعات  االجتماعية احلديثة،
لجوء إىل هذا الشعار عن نشوء ؟ وإىل أي مدى ال يعرب تنامي الةثالثياإلسالمية والعامل

 اآلفاق آلية تعويضيه، حياول اتمع بواسطتها التغلب على مشاعر اخلوف من انعدام
االحندار حنو اهلامشية النامجة عن اإلخفاق يف استيعاب هذا ومن القطعية التارخيية و
كما اكتسابه،   حد ال يعرب رفض هذا العلم عن اليأس منأيالعلم والتحكم به؟ وإىل 

يت ميثلها، وإظهار  السيطرة على الطاقة اجلبارة ال الفشل يفأسلمتهيغطي احلديث عن 
هذا الفشل كما لو كان اختياراً واعياً ينبع من التمسك بالذاتية واإلخالص ملتطلبات 

 2؟"محاية اهلوية الوطنية أكثر من التعبري عن اخليبة
املعرفة الت حول إسالمية  غليون كل هذه التساؤأن يتساءلمن املنطقي جداً 
مة تقول بأن والدة شعار أسلمة أو إسالمية العلوم كان لسباعتباره قد انطلق من م

ير جملة رة حتئعضو هي. باحث تونسي، مقيم يف باريس. 1994دكتوراة يف علم االجتماع من جامعة السوريون،    *                                                 
 ".اإلنسان"

  138 - 119، ص 1993، السنة الثالثة، العدد الثاين، ربيع "قراءات سياسية"ملقال يف جملة نشر ا1   
 .121-120ابق، ص ساملرجع ال 2   
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م الكبرية إفرازا طبيعيا حلالة التهميش اليت يعيشها املسلمون وايار اآلمال واألحال
 لكن ليس من املنطقي والوإخفاق مشروع التنمية االقتصادية واالجتماعية العاملي، و

 غليون، وهو احلريص على املوضوعية والعلمية، أن حيول هذه التساؤالت إىل من حق
كان "أحكام ائية يف خامتة املقال املذكور، خاصة وأنه قد سلّم يف ثنايا املقال بأنه 

املراكز العلمية اليت جعلت من هذا  من املمكن للدراسة العلمية لألدبيات الصادرة عن
ها األول أن تشكل مدخال هاما لفهم املقصود من أسلمة املوضوع هاجسها وغرض

د فيها التجربة البحثية ذاا ولكن لسوء احلظ، سجحتليل املعاين املختلفة اليت تتالعلوم و
أما النماذج اليت وقعت بني يدي حول مشكلة . ملم يتسىن يل أن أطلع على أغلبها

تنتاجات منظمة ومنهجية حول التأسيس اإلسالمي للمعرفة العلمية فال تسمح يل باس
وعلى الرغم من هذا النقص ال ميكّن صاحبه من فهم . 3هذا النشاط العلمي اجلديد

ل املسؤولية  حنمهذا املشروع فضالً عن إصدار أحكام ائية علية فإننا ال نريد أن
ذلك أن املعنيني ذا اهود العلمي أنفسهم قد أكثروا من احلديث . غليونالكاملة ل

ي والتطبيق حوله دون أن يوازوا ذلك بإنتاج منهجي ومنظم جيمع بني التأسيس النظر
ل االهتمام ن مت إجنازها يف هذا اال مل تامالت القليلة اليتوحىت تلك ا. العلمي

، ودات اليت يبذهلاتميز من طرف الباحثني اإلسالميني، باستثناء تلك اهالكايف وامل
 حىت بدا هذا الشعار وكأنه دعوة رفض ،ملي للفكر اإلسالميمشكوراً، املعهد العا

وأحكامها على " الرقابة الدينية"مطلقة وجمانية لكل التراث املعريف لإلنسانية وفرض 
 .كل اهودات الفكرية والعلمية

يف هذا اإلطار كان خيارنا قراءة كتاب الدكتور حممد حممد امزيان املوسوم 
 حيث سنحاول يف البداية إبراز ،"ني الوضعية واملعياريةمنهج البحث االجتماعي ب"

 مث نردف ذلك ببعض املالحظات املتعلقة ،القضايا األساسية واألفكار الرئيسية للكتاب
 .مبنهجية األطروحة ومضموا

 املتوسط مبا يف ذلك الئحة املصادر  صفحة من احلجم516يقع الكتاب يف 
وقد بناه املؤلف . ديث والكشاف املوضوعي وكشاف األحااآلياتواملراجع وفهرس 

" ودولوجياتاملي"لباب األول، نقائص وسلبيات ا:  أبواب جاءت كما يأيتأربعةعلى 
الوضعية، الباب الثاين، متثيل املدارس الوضعية يف الوطن العريب والبديل املنهجي، الباب 
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بحث االجتماعي، أما أسلمة العلوم االجتماعية والضوابط املنهجية لل" الثالث، بعنوان
حنو صياغة منهجية لدراسة التراث االجتماعي يف " الباب الرابع، فقد جاء حتت عنوان

 .وقد اشتمل كل واحد من هذه األبواب على عدد من الفصول. اإلسالم
ينطلق الكاتب من فكرة أساسية كانت هي اخليط الناظم لكل أبواب الدراسة 

نتصور يف جمال العلوم اإلنسانية منهجاً حمايداً ال ميكن أن "وفصوهلا، مفادها أنه 
 فق قراراا وتوجيهاا وأهدافها واليت يصدر و، عنهاانبثقمستقالً عن الفلسفة اليت 

الوضعية واملادية على الرغم من االختالفات القائمة بينها حتتمي  فالفلسفات(...) 
ة حول العامل ع لتصوراا املاديوراء املناهج العلمية احلديثة يف سبيل إعطاء تربير مشرو

 بالواعي، املؤلفانطالقاً من هذا الفهم، الذي يصفه ). 15ص(واإلنسان واحلياة 
وانطالقا من قناعته والتزامه باملضمون العقدي واملذهيب لإلسالم، جاء هذا االهتمام 

 منظومتناوذلك يف حماولة لتأصيل منهج ينبع من " منهج البحث االجتماعي"مبوضوع 
عة نـزالفكرية ذات النسق املتميز عن كل الفلسفات واملذاهب واالجتاهات ذات ال

املؤلف يف تقدمي ينطلق وقبل أن ). 15ص (كما يقول الكاتب " سانية احملضةاإلن
خصائص املنهج اإلسالمي بدأ بإثبات القضية األوىل املتمثلة يف االرتباط الوثيق بني 

الوضعية نظراً إىل أا أصبحت سائدة يف كل مناهج البحث الغربية أو باألحرى 
اجلامعات ومراكز البحوث مبا يف ذلك العامل العريب واإلسالمي، مث تعرض إىل 
حماوالت التحرر من املناهج الوضعية والبحث عن مناهج بديلة، وكيف كان مآهلا 

ها ل حتليظلت ملتزمة باملفاهيم الوضعية واملادية يف"الفشل ألا، حسب تقدير املؤلف، 
 ".لكثري من القضايا االجتماعية، وظلت املفاهيم اليت تستعملها متشبعة بالروح املادية

ويعترف الكاتب بأنه استفاد من هذه احملاوالت رغم األخطاء القاتلة اليت وقعت 
ع التأسيس املنهجي لعلم يعرض ملوضو"فيها ولكن هذا ال مينعه من القول بأن جهده 

بشكل يستوعب جزئياته ويعطي تصوراً شامالً للضوابط اليت  اإلسالمي االجتماع
ينبغي أن حتكم املنهج املتبع يف الدراسات االجتماعية وفقاً ملا تفرضه املذهبية 

 إذن حنن أما كاتب على .)17ص..." (م وتصوراتيهمية من توجيهات ومفااإلسال
مبحاوالت لى دارية إحاطة ووعي بالفلسفة اليت تأسست عليها العلوم االجتماعية، وع

و بديلة يف منطلقاا العقدية ويعرب بالفعل عن املذهبية التأسيس ملذاهب جديدة أ
اإلسالمية وهو املنهج الوحيد، حسب رأي الكاتب، القادر على حترير املسلم من 
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ولكي نتعرف على األفكار األساسية يف . التناقضات اليت يعيشها يف ذهنه ويف واقعه
 ثالثة تكون مبثابة املعامل اليت توجهنا يف قراءة أسئلةن أن ننطلق من هذا الكتاب ميك

 .الكتاب وفهم مراد الكاتب
حسب وجهة -ما سلبيات املنهجية الوضعية ونقائصها اليت أعاقت  )1

 العلوم اإلنسانية عن التقدم وإعطاء صورة أمثل ملا ينبغي أن -نظر الكاتب
 تكون عليه؟

ب خيلص إىل أن حماوالت القائمني على ما املربرات اليت جعلت الكات )2
دراسة التراث السوسيولوجي يف الوطن العريب واإلسالمي قد جاءت يف 
غالبها انعكاسا وتكرارا للنظريات االجتماعية على اختالف اجتاهاا 

 وتياراا وتناقضاا؟
ما اخلصائص واملميزات األساسية للمنهجية اإلسالمية يف العلوم  )3

 ويف العلوم االجتماعية حتديداً؟ وكيف السبيل إىل حتقيق اإلنسانية عامة
 التوافق بني النظرية االجتماعية واألصول اإلسالمية؟

 سلبيات املنهجية الوضعية ونقائصها؟
جيتهد الكاتب يف البحث عن اجلذور البعيدة واخلفية للمنهجية الوضعية وينطلق 

وهو نص ننقله هنا ألنه . ينيترو، أحد الفالسفة الفرنسريف ذلك من نص إلميل بو
إن أمر العالقات بني الدين  ":يقول إميل بورترو. على غاية من األمهية عند املؤلف

فإنه على الرغم من تصاحل .  أشد العجبريوالعلم، حني يراقب يف ثنايا التاريخ، يث
 العلم والدين مرة بعد مرة وعلى الرغم من جهود أعاظم املفكرين اليت بذلوها ملحني

يف حل املشكل حال عقلياً، مل يربح العلم والدين قائمني على قدم الكفاح، ومل ينقطع 
على أن هذين . بينهما صراع يريد به كل منهما أن يدمر صاحبه ال أن يغلبه فحسب

النظامني ال يزاالن قائمني ومل يكن جمديا أن حتاول العقائد الدينية تسخري العلم، فقد 
د ذاك وأخذ العلم ينذر بفناء األديان نق وكأمنا انعكست اآلية محترر العلم من هذا الر

يقول . 4"فيها من قوة احلياة عنف الصراع ولكن األديان ظلت راسخة وشهد مبا
زمة الصراع بني النسقني أل) النص(نا يف املقام هو جتسيده الذي يهم"الكاتب إن 

                                                 
، م1973، ألهواين، اهليئة املصرية، للكتابؤاد اف ترمجة أمحد .رةصالعلم والدين يف الفلسفة املعا . إميل،بورترو 4  
 .272ص
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إقصاء النسق الديين عن جمال العلمي والديين، تلك األزمة اليت أنتهت إىل : الفكريني
احلياة وحصره داخل جدران املعابد، وطرده من جمال النظر العقلي إىل جمال اإلحساس 

فالصراع مل يكن حقيقة صراعاً بني العلم وجوهر الدين ولكنه كان صراعاً ". والشعور
وب التفكري الالهويت الذي لس التفكري الديين ظهرت آثاره يف أبني العلم ونوع من

انتهجته الكنيسة واضطهادها لألسلوب العلمي يف التفكري والتدخل القسري لسلطاا 
يف كل جماالت احلياة، فضالً عن التحالف بني النظام اإلقطاعي والنظام الالهويت الذي 
ظل قائما طوال فترة السيادة الدينية األمر الذي دفع باملفكرين األحرار إىل الدعوة إىل 

ونظراً للتقاليد اليت سار عليها التفكري الديين املنهار، .  ذات الوقتتقويض النظامني يف
يضع العلم املرتبط باحلياة وبكل ما هو "كان االجتاه العلمي، كما يرى الباحث، 

واقعي مبثابة النقيض للدين ويقف معه على طريف نقيض، وتلك هي املأساة اليت 
ونتج عن ). 38ص (، "اءوسعي على الواالجتاه الوضاحندرت إليها العلمانية الناشئة 

يأخذ مصري اإلنسان بني يديه بعد ذلك اعتزاز العقل بنفسه وإحساسه بقدرته على أن 
زالة كل عبودية للكنيسة، وأصبح كل حدث تارخيي خيضع مليزان العقل مبا يف ذلك إ

الدين نفسه، وتأسست قيمة التعاون واألخوة اإلنسانية على أساس من تقدير العقل 
" الرق الديين"انتقلت إذن عملية التحرر من . ، وبذلك اارت القاعدة الدينيةوحكمه

مات "من مستوى التشكيك يف العقائد الدينية إىل مستوى القضاء عليها، وبذلك 
ذلك هو اإلطار التارخيي العام الذي تأسست فيه املنهجية الوضعية . يف الغرب" اإلله

دف إىل  تشكل نظاماً عاما للتصورات أصبحتووتسربت إىل كل جماالت احلياة 
ويتتبع املؤلف هذا التطور يف تفكري كبار . دراسة كل الظواهر اإلنسانية دراسة علمية

وعند ) م1825-1760(ند سان سيمون  الوضعية فيتوقف عاملؤسسني للمنهجية
 عن هذين االنطالقحيث يبني أن نقطة ) م1857-1798(وجست كونت أ

لك العقدة اليت تكمن يف ضرورة تنحيه التفكري الديين الذي كان ما املفكرين هي ت
 يتوقف أكثر مث. زال يزاحم التفكري العلمي املمتد إىل كل ااالت الطبيعية واإلنسانية

الذي يرى املؤرخون لعلم االجتماع، كما ) م1917-1858(عند إميل دور كامي 
إن عمل دور كامي . يت النظام الوضعي يف تثبأساسيةيقول املؤلف، أنه قد قام مبهمة 

يعترب يف احلقيقة أكرب جمهود مذهيب عمل على حترير علم االجتماع من الالهوت 
والفلسفة والسياسة، وقد سعى يف اية األمر إىل أن يقلب األدوار ليجد يف علم 
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 دور كامي، من أرادلقد ). 49ص (فلسفة االجتماع التفسري الوحيد لعلم الالهوت وال
، خالل جهوده يف حتديد القوانني املنهجية اليت جيب أن يتأسس عليها التفكري العلمي

 حدوده وإبعاده عن كل تصور مرتبط بامليتافيزيقا ىالبلوغ باملنهج الوضعي إىل أقص
إن العلم هو الذي أعد املفاهيم األساسية اليت "يقول دور كامي .  نوع من االرتباطأي

 يقوم باملهمة نفسها ألن كل  الدينم كانو أن تتكون العلوقبل. يمن على تفكرينا
اً مبدئياً لإلنسان والكون وقد كان العلم وريثا ئتشتمل على تصور مهي" ميثولوجيا"

 يف ظل هذه املصادرة املعرفية، اليت قامت على استبعاد الدين عن دائرة 5"للدين
  :التفكري، تبلورت األسس املنهجية للوضعية اليت متثلت يف

 اعتبار احلس وحده مصدراً للمعرفة االجتماعية، وال يرى الكاتب عيبا يف .أ
  تنفي الوضعية كل أن ولكن العيب،عامة العلم األساسيةد"ذلك فاحلس بالنسبة إليه 

، فاألساس الوحيد املعتمد عند الوضعية )51ص" (مصدر معريف خارج هذا اإلطار
طبيعة هو خداع للحقيقة ونفي هلا، وبذلك هو الطبيعة، وكل مصدر معريف من وراء ال

 واستخدمت املناهج نفسها ،تكون العلوم اإلنسانية قد شقت طريقها املوطأ السالك
اليت استخدمتها العلوم الطبيعية، وذه النقلة النوعية حققت الوضعية جناحا كبريا 

 قد  وهي بذلك تكوناملدروس،بتوحيدها ملنهج التفكري بغض النظر عن املوضوع 
 الذي كان يعاين منه جيل ما قبل الوضعية حينما ،سدت الطريق أمام ذلك االنفصام

كان يستخدم املنهج الوضعي يف معاجلة العلوم الطبيعية، واملنهج الالهويت يف دراسة 
 .العلوم اإلنسانية

 الذي سانية بشكل عام للمنهج التجرييب، إخضاع الظواهر االجتماعية واإلن.ب
 األوىل إىل إقصاء التفكري التجريدي والتأملي، فهو بالدرجةلف إنه يهدف قال عنه املؤ

يستعيض عن اخليال باملالحظة والتسجيل الدقيق للوقائع واللجوء إىل التجربة ليس 
بدافع البحث عن املعرفة اليقينية ولكن بدافع احلرص على سد الطريق أمام التفكري 

 .الديين
وحدة يف هناك اعتبارها أشياء، فإذا كانت  دراسة الظواهر االجتماعية ب.ج

الطبيعة، والظواهر االجتماعية جزء من هذا العامل املوضوعي، فإن دراستها جيب أن 

الترمجة العربية، مكتبة  (47 ص ،قواعد املنهج يف علم االجتماعي نقال عن دور كامي، 49النص أورده أمزيان يف ص    5                                                 
 ).م1950، 2 ط :النهضة املصرية
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أو الظواهر " الفيزيائية"ختضع املقاييس نفسها اليت تدرس على أساسها األشياء 
 وهنا .الطبيعية، وتربر املنهجية الوضعية ذلك بضرورة التحرر من كل فكرة سابقة

ة غري خاطئة يف ذاا، يعلق الكاتب على مقولة التحرر من األفكار املسبقة بأا مقول
ومات األسلوب العلمي، ولكنها مع املنهجية الوضعية فقدت داللتها فهي من مق

وقد كان هلذه األسس األثر املباشر على . املعرفية لتأخذ داللة عقدية إيديولوجية
م اإلنسانية حيث اختزلت الظواهر االجتماعية يف جوانبها و العلالنتائج اليت انتهت إليها

ل من دائرة العلم إىل دائرة فة العلمية جعل العلم يتنقرعهذا التضخيم للعقل وامل. ملاديةا
حتل حمل العقائد الدينية وتقدم تصوراً بديالً  يولوجيا، دعوة إىل عقيدة جديدةداإلي

وهكذا مل تعد مناهج البحث مع .  بإدراك احلقيقةللكون واإلنسان واحلياة، واستقالال
فليس . الوضعية تبحث عن العلة األوىل لوجود الظواهر ولكن عن أسباا املباشرة

هناك حقيقة مطلقة ولكن حقائق نسبية متغرية حبسب الظروف البيئية واالجتماعية، 
لباحثني العديد ومت إحالل النسيب مكان املطلق يف األشياء كلها واستقرت يف أذهان ا

قي يف البحث االجتماعي ثلت يف التأكيد على احلياد اخللالعلمية مت" األخالقيات"من 
.. حبيث مل يعد من اجلدوى البحث عن املثال ولكن صار الواقع االجتماعي هو املرجع

فكل مشروعية ال بد من البحث عنها يف واقع اتمع، فهو وحده القادر على 
 احلقيقية لعلم وهكذا أصبحت املهمة.  أي تصرف أو فعلاستحسان أو استقباح

ل الكاتب، الوصول بطريقة عليمة مشروعية التصورات املادية وقاالجتماع، كما ي
للعامل واإلنسان والقيم، وكان البديل الناجح لذلك صياغة املفاهيم اإلحلادية يف قوالب 

 .تماعيةسوسيولوجية تستبعد كل مضمون غييب أو خلقي للظواهر االج
انية إىل الوقوع يف سنة الوضعية قد انتهت بالعلوم اإلويرى امزيان أن املنهجي

 ال تقل خطرا عن تأمالت الفكر -يف ثوب مادي هذه املرة- تأمالت ميتافيزيقية
 الذي النوع: الالهويت الذي حاربته، وذلك ألا مل متيز بني نوعني من املوضوعات

ن التنظيم ا مثل ميد،لوضعية واملشاهدة احلسية اةسايشمل احلوادث القابلة للدر
صل، أة، والنوع الذي يتعلق بالبحث يف واإلدارة والكفاية اإلنتاجية والروح املعنوي

.  والشرائعاللغات ونشأة األديان، وطبيعة األخالق، ونشأة النظم االجتماعية كاألسرة
يف تطوره أصبح واقعاً يف  أا أمسكت بالقوانني اليت تتحكم يوحىت الواقع الذي تدع

 .قبضة النظرية التطورية اليت نظرت إىل اإلنسان كما تريد أن تراه ال كما هو بالفعل
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 النقدية يف الغرب، مالحظاحلركة مث يستعرض الباحث أهم املراحل اليت قطعتها ا
املنهج الوضعي قاصر عن الكشف عن حقيقة النظم االجتماعية من حيث أصلها "أن 

 وال بد من ،" الضارب يف التاريخاإلنساينألنه قاصر عن إدارك أبعاد التطور ونشأا، 
البحث عن مصدر آخر غري املعلومات التارخيية واإلثنوغرافية واالنثروبولوجية 

 فمهما كانت طبيعة هذه املعلومات فهي ناقصة، واليقني ال يتحقق ،"واألركولوجية
ة املاضية وهو ما ال ب احلياة االجتماعيإال بناء على استقراء تام يستوعب كل جوان

عة اليت تتمثل يف إعطاء تفسري لكل ظاهرة غابرة نـزفهذه ال). 95ص" (ليهإسبيل 
وحاضرة أغرقت العلوم االجتماعية، كما يعتقد املؤلف، يف حبر من التأويالت 
املتناقضة نتج عنها تعدد يف املدارس وتشتت يف التصورات وتصدع يف املنطلقات 

إن علم االجتماع جتتازه التيارات : "كرية األمر الذي جعل ميشيل ديون يقولالف
الفكرية األكثر اختالفاً تتحول فجأة إىل حزبية، وميكن القول بأنه يوجد تقريبا من 

 من املستحيل أصبحأنواع علم االجتماع بقدر ما يوجد من علماء االجتماع حىت أنه 
ا خيلص الكاتب وهكذ. املتعددة لعلم االجتماعإجياد قاسم مشترك بني علوم الفروع 

 النظرية االجتماعية هي أزمة هيكلية تدل على أن اإلطار العام لعلم األزمة يف :أنإىل 
متجانس فكريا وعقائديا ومنهجيا ونظريا  الجتماع ككل إطار غري متماسك وغريا

 ).127ص" (وتطبيقيا
 ملخرجاالجتاه الوضعي العريب بني أزمة األسس وأزمة ا

يعد الكاتب االجتاه الوضعي العريب انعكاسا مباشرا ملثيله يف الغرب، فعلى غرار 
 االجتاه انطالقةجتربة املناهج الغربية يف نضاهلا املرير ضد التفكري الديين، كانت 

الوضعي يف الوطن العريب والعامل اإلسالمي، متجاهالً بذلك الفروقات النوعية يف 
ساساً عالقة الدين بالعلم، فدعا بقوة إىل تبين املقوالت الوضعية التجربة التارخيية، وأ

وردد ما قاله رواد املدرسة االجتماعية الفرنسية باخلصوص ويالحظ امزيان أنه من 
املفارقات البينة أن هذا التيار مل يردد إال ما كان صدى للمعركة اليت دارت بني 

 من قبضتها، ومل يتوقف أحد عند ما  إىل التخلصىالكنيسة والتيارات اليت كانت تسع
 كونت حول الوضع يف السياق الثقايف وأوجستمون كتبه كل من سان سي

 الغرب هويف الوقت الذي كان في: "، يقولاإلسالمي، فقد كتب هذا األخري، مثالً
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امل اإلسالمي ينفتح على العلم هوتية عقيمة، كان العالاملسيحي مشغوالً بقضايا 
 .ن، وبالتايل أصل اجتماعيته جنبا جلنب مع روحانيتهعرفة والفنواملو

إن التفوق االجتماعي وأمهيته يف التعاليم اإلسالمية أهلت املسلم ليكون أكثر  
حاول اإلسالم أن حيد من سلبية القضايا . صالحية من غريه اجتماعيا وأهلته للعاملية

- عن تقهقر اإلسالم وذلك مبناقشته الصرحية، وحينما نتكلم. اليت يواجهها فكريا
 فإمنا من األوىل أن نتحدث عن تقهقر املسلمني حني -واملتحدث هنا هو كونت

 عن تعميق جتارم الناجحة يف ماضي التاريخ وتكيفها أبعدمانشغاهلم بأمور ثانوية 
 العلمي ويف واقع اتمع ومعطياته احلالية، بل االجتهادمع طبيعة عصر اليوم عن طريق 

إن العبقرية اإلسالمية قلما تتعارض مع ... االجتهاد، ما ينصح به اإلسالم أيهذا، 
احلديث النهائي للدين الوضعي حيث أا دائماً تتطلع متصعدة حنو الواقع عن طريق 

بل على العكس من ذلك تصور دعاة الوضعية أنه . 6"اجتاهها العلمي وعقيدا املبسطة
ناول قضايا اتمع والثقافة إال بشرط إحداث ال ميكن انتهاج األسلوب العلمي يف ت

 فيوجه املنهج ابستومولوجياالقطيعة مع التراث الديين الذي ال يزال يشكل عائقاً 
طية تقوم أن الثقافة الوس كونت، اعتقد الوضعيون العرب ألوجستوخالفاً . العلمي
فالنظام الالهويت . نفسها واألسس املنهجية ذاا) املعرفية" (بستميةاإل"قومات على امل

. الذي تتحرك إليه هو ذات النظام الذي حتركت فيه الثقافة القروسطية يف الغرب
. ة الفكرية نفسهاين أمام البأموهكذا، يقول الكاتب، أقنع الوضعيون العرب أنفسهم 

 مواجهة التحديات نفسها وخوض املعارك ذاا اليت  هووبالتايل فإن املطروح عليهم
وانتهت الوضعية العربية إىل رفض كلّي للدين . د النهضة يف الغربخاضها روا

وإسقاطه مصدراً ممكناً للمعرفة وخاصة عند تناول القضايا االجتماعية واإلنسانية 
م العلم والعلماء ورفع إال أن مهمته مل تكن مهمة سهلة، فاإلسالم قد كر. بشكل عام

فسريات أخرى لآليات القرآنية اليت من شأن العقل وبالتايل فإن املطلوب إعطاء ت
 القرآن للعقل تأسيسالعقل وحثت على التفكري، تفسريات تستبعد فكرة  حتدثت عن

 وتأويل ذلك على أساس أنه جمرد حالة من القادر على الفهم والتفسري السبيباإلنساين 
 وله فالنظام العلمي أو الربهاين له منهج خاص يف التفكري. حاالت الوجدان والتأمل

-118 ص ،قضايا اإلنسان واتمع: فكار تأمالت إسالميةأ ، نقال عن كتاب رشدي192نص أورده املؤلف يف ص   6                                                 
 ."نسق السياسة الوضعية"أوجست كونت جزء ثاين من كتاب 119
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 خيتلف نوعياً عن التصورات اليت أرستها الثقافة نوعن اإلنساتصور عن الكون 
 . واحلديث وجتربة األجيال األوىل لألمةنالقرآاإلسالمية واليت قامت على أساس من 

 بالتحليل والنقد للمفاهيم عاملوضوويتعرض الكاتب يف ثنايا حديثه عن هذا 
ويتتبع جتليات . مد عابد اجلابري وحممد أركونالوضعية لكبار املفكرين العرب مثل حم

املدارس الغربية يف الوطن العريب وخاصة منها املدرسة الدوركاميية واملدرسة املاركسية 
 اإلسقاط املذهيب واإليديولوجي هو فشل إليهاليخلص إىل أن النتيجة املنطقية اليت أدى 

ل كل من االجتاهني الوظيفي فقد فش. هذه الدراسات يف فهم واقع اتمع اإلسالمي
 والتطبيقي ياملستوى النظرالبنائي واملاركسي يف إدراك حقيقة واقع هذا اتمع على 

ألما يف احلالتني كانا يستعريان نظاريت غريمها لينظرا من خالهلما إىل واقعها، ومن 
 ).211" (الطبيعي أن تأيت الرؤية ضبابية وغري شفافة

ز اجتاهات جديدة تدعو إىل العودة إىل الذات، وجتاوز أدى هذا الفشل إىل برو
 والقيممرحلة التقليد، وتأسيس علم اجتماع تكون مركزاته الواقع والتراث 

، الجتاه القومي واالجتاه اإلسالميا: اثننيسالمية، تبلورت هذه احملاوالت يف اجتاهني إلا
 القومية، من اخلصائصنادى االجتاه األول بضرورة إنشاء علم اجتماع عريب ينطلق 

ا القومية، ونادى الثاين بضرورة اعتماد اإلسالم، بوصفه إطاراً يويعاجل القضا
رى الكاتب أن هذه االجتاهات اليت تدعو إىل العودة إىل الذات وي ، وعقدياأيديولوجيا

فما هي هذه الذات اليت يراد لنا أن نعود إليها؟ يف . مل تصب الرمية مصدق دعواها
يت ينبغي أن يعمل ل لألهداف ااكاتب أنه ليس يف الدعوة القومية إال حتديدتقدير ال

 واضحة يقوم عليها هذا  منهجيةأسساألجلها علم االجتماع العريب ولكنها ال حتدد 
، فأين التجديد والتجاوز إذن؟ وما طبيعة األسس املنهجية اليت متيز )215ص( العلم؟

هجياً عن بقية املناهج السائدة يف الساحة الفكرة علم االجتماع العريب بوصفه بديالً من
العربية؟ ومن مث ال جيد امزيان يف مضمون هذه الدعوة مادة تناسبها، فالتراث 
االجتماعي الذي تستند إليه هو اإلنتاج الفكري الذي منا واكتمل يف إطار املذهبية 

ه، يقول يوعل. اإلسالمية بغض النظر عن مسألة االلتزام وعدم االلتزام ا
هذه الدعوة أن يكونوا منطقيني مع أنفسهم ومع  كان على أصحاب":الكاتب

املقوالت اليت طرحوها فيبحثوا عن عناصر التأسيس لعلم االجتماع عريب خارج 
اإلنتاج احلضاري للثقافة اإلسالمية كالشعر اجلاهلي وعادات عرب ما قبل اإلسالم 
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من داخل هذا االجتاه وخارجه ليؤكد يف  نقدية أعمالويعود الكاتب إىل . وحكمهم
لقيام علم اجتماع عريب فعال هو مدى ارتباطه بوعائه "األخري أن الضمان الوحيد 

احلضاري، ومدى حضور اخللفية العقدية اليت ينتمي إليها وجتسد أصالته، فهي 
 ).225ص" ( الوحيدة القادرة على حترير علم االجتماع يف الوطن العريب اإلسالمي

 العلوم االجتماعية فيميز الكاتب فيها بني طائفتني أسلمةا الدعوة إىل أم
 وجهة النظر القائمة على األساس املوضوعي ووجهة النظر القائمة على: ووجهتني

وقد اعتمد الكاتب مقياس الوضوح يف الرؤية والفهم الذي حيمله . األساس العقدي
فوجهة النظر األوىل تقوم . تماعيةأصحاب وجهة النظر هذه ملعىن أسلمة العلوم االج

على أساس موضوعي أي ربط أسلمة العلوم االجتماعية باملواضيع املتصلة باإلسالم 
 منهجي عقدي أي ربط أسلمة أساستراثاً وواقعا وفكرا يف حني تقوم الثانية على 

حيث تندرج حماوالت كل من زيدان عبد . العلوم االجتماعية بالعقائد اإلسالمية
ي وسامية مصطفى اخلضاب وزكي حممد إمساعيل يف الوجهة األوىل، يف حني ميثل الباق

 شريعيت وإمساعيل راجي ي وعلي الثانية حماوالت كل من شارات علالوجهة
 .الفاروقي

ومن خالل حتليله حملاوالت وجهة النظر القائمة على األساس املوضوعي خيلص 
نتهوا إىل نتائج متعارضة مع املنطلقات  سبق ذكرهم قد اناب الذيأمزيان إىل أن الكت

 مالقضايا االجتماعية داخل إطار عل بتحليل  أنفسهماإلسالمية رغم أم ألزموا
ومهم الصوري هاع اإلسالمي؟ والسبب يف ذلك يكمن حسب رأيه، يف مفاالجتم

ملعىن اإلسالمية، إذ أم تصوروا أن يضفي صبغة اإلسالمية على علم االجتماع هو 
 أي ختصيص موضوعات بعينها هلا صلة بالثقافة اإلسالمية سواء ؛ املوضوعطبيعة

تعلقت هذه املوضوعات بقضايا اجتماعية داخل الوطن العريب اإلسالمي أو بقضايا 
إسالمية عاشها اتمع اإلسالمي أو بقضايا ثقافية أفرزها املفكرون املسلمون، ولذلك 

 فالذي .)234ص" (ة تصب يف هذا اال بالدراس جل القضايا اليت تناولوهاتكان
مييز علم االجتماع اإلسالمي يف رأي الكاتب ليس موضوع حبثه وإمنا املنهج املعتمد 

فاإلطار العقدي هو احملدد . يف دراسة موضوع ما مهما كان إطاره الثقايف أو اجلغرايف
ى األساس لطبيعة علم االجتماعي اإلسالمي؛ أما بالنسبة لوجهة النظر القائمة عل

موفقة يف طريق أسلمة العلوم االجتماعية "العقدي، فإن الكاتب يعتربها حماولة 
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املذهبية وتأسيس منهج إسالمي يستجيب ملقررات العقيدة والتصورات اليت تفرضها 
فمع أصحاب هذه الوجهة مل ). 237ص" ( اإلنسان واتمعاإلسالمية يف فهم قضايا

ضايا متعلقة باتمع اإلسالمي، تارخيا وثقافة، بل تعد اإلسالمية جمرد ارتباط بق
أصبحت نظرة منهجية ملتزمة بأسس العقيدة اإلسالمية يف معاجلتها لكل قضايا 

ويتعجب الكاتب من التجاهل اليت تبديه . اإلنسان يف أي جمتمع ويف أية فترة زمنية
ل هيئة كبار العلماء املنظمات الكربى الناطقة أو الراصدة للفكر العريب واإلسالمي، مث

والس األعلى للبحوث اإلسالمية ومعهد الدراسات العربية العالية إزاء هذه القضية 
احلساسة، حيث مل تتعرض يف تارخيها ملوضوع فلسفة العلوم بكل تفريعاا، مث يشيد 

وتلك مفارقة أخرى .  اليت يقوم عليها املعهد العاملي للفكر اإلسالمي بأمريكادباجلهو
. للمرة الثانية يف تاريخ هذه األمة تأيت مبادرة اإلصالح الفكري من خارج أراضيهاف

ا اليت تعدحجز الزاوية يف نظر واآلن ما هي خصائص هذه املنهجية اإلسالمية ومميزا 
 . ما سعى أمزيان إىل تفصيل القول فيه يف الباب الثالث من دراستهاملؤلف؟ ذلك

 زااالمية يف العلوم االجتماعية ومميخصائص املنهجية اإلس
يبدأ امزيان حديثه عن أسلمة العلوم االجتماعية بنقد املفاهيم السائدة عن مفهوم 

ياس الكمي واملالحظة احلسية والتجربة شرطا قالعلمية حيث يرى أن الذين جيعلون ال
ل بني يمن تفصلتحقيق علمية العلوم اإلنسانية يتجاهلون الفوارق املوضوعية واملنهجية 

. العلوم الطبيعية والفيزيائية من جهة، والعلوم اإلنسانية االجتماعية من جهة أخرى
، من توضيح هذه الفوراق حىت ميكن إعادة حتديد مفهوم رأيهولذلك البد، يف 

وتتمثل املوضوعية يف االختالف يف نوعية العالقات املنظمة لكل من الظواهر . العلمية
 سببيةفالعالقات اليت تنظم الظواهر الطبيعية تتميز بأا عالقات . يةالطبيعية واإلنسان

يناسب أن تستخدم فيها مصطلحات كمية وقياسات عددية متصلة باحلجم واملسافة، 
يف حني أن العالقات اليت تنظم الظواهر اإلنسانية عالقات قدمية تستعمل مصطلحات 

كما أن هناك وجهاً آخر للتمايز . ضكيفية متصلة بالواجب والغاية والدوافع واألغرا
 تام، معتمداً باألساس لهر الطبيعية والفيزيائية باستقالحيث يتعامل الباحث مع الظوا

فالباحث، كما يقول الكاتب، يتعامل مع هياكل ميتة جمردة . على املالحظة اخلارجية
ملادية ال ؛ وهذه البساطة يف التعامل مع الظواهر ا"من كل شعور أو جتاوب أو تفاعل

تاز بالتعقيد واحلركية وبالتفاعالت هر اإلنسانية اليت متميكن أن تتوفر مع الظوا
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املستمرة، األمر الذي جيعل املالحظة اخلارجية غري كافية إلدارك حقيقة هذه الظواهر 
م الطبيعية اليت تعتمد على والعل"هنا، يقول الكاتب، تأيت ضرورة التمييز بني  ومن

، ألن هذه "داخليةالعلى املالحظة جية والعلوم اإلنسانية اليت تعتمد املالحظة اخلار
تعقيد على مستوى الفرد أو الشخصية اإلنسانية يف تكوينها : األخرية تعقيدها مزدوج

الداخلي، وتعقيد على مستوى تفاعل األفراد والشخصيات فيما بينها، ويف طبيعة 
. نيأمام ظاهرة فيها حراك وجتدد دائملة فنحن يف هذه احلا. العالقات اليت تربط بينها

وعليه ليس من املمكن تطبيق املنهج نفسه يف دراسة املوضوعات اإلنسانية 
إن املذهبية اإلسالمية تقرر أن " وهلذا، يقول املؤلف،.  الفيزيائيةةالطبيعيواملوضوعات 

على احلقيقة العلمية ليست حكراً على التجربة وأن الوجود الواقعي ليس حكراً 
الوجود املادي وأن التزام األسلوب العلمي يف دراسة الظواهر االجتماعية ال يتحول 

" وعاً ، ورفض ما عداه من الطرقعلم طريقاً وحيداً مشرالبالضرورة إىل االعتقاد يف 
  ).259ص(

ملنهج االستنباطي واملنهج ا: يةملجب التمييز بني ثالثة أساليب للعمن هنا و
التارخيي حيث تضيف املنهجية اإلسالمية منهجاً رابعاً يستند إىل التجرييب واملنهج 

.  مصادر املعرفة يف اال االجتماعي، ويف غريه من ااالتمصدراً منالوحي بوصفه 
تتمتع بقدر أكرب من  ويرى الكاتب أن هذه اإلضافة على درجة كبرية من األمهية ألا

ألساليب أو املناهج الثالثة صداقية يف ا يفوق درجة املاليقينية والصدق واملوضعية
ولذلك فهو يدعو إىل ضرورة أن يكون الوحي ضمن املصادر املعرفية لعلم . األخرى
فالوحي بإمكانه أن يصحح أخطاء علم االجتماع وتصوراته لقيام . االجتماع

املؤسسات والنظم االجتماعية وتصوراته لإلنسان وحركته التارخيية مبستقبل 
ترشيد املصادر املعرفية : وهذا التصحيح ميكن أن يتم يف مستويات ثالثة". ةاإلنساني

لعلم االجتماع وتصحيح أخطاء ميتافيزيقا علم االجتماع، وصياغة القوانني 
 .االجتماعية

ة تطبيقية تربز من خالهلا أمهية الوحي يف كل هذه لوحياول الباحث تقدمي أمث
ذا مل يعد إ ث املسلم أن يشعر ذه األمهية للوحياملستويات مالحظاً أنه ال ميكن للباح

التوحيد أساسا نظرياً ومنهجياً ومذهبياً بديالً، وذلك على مستوى الرؤية، والتصور 
؛ مؤكداً ياالعتقادي، وكذلك على مستوى التأسيس املنهجي والبناء والتغري احلضار
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يد للتحرر من ضمان الوحالأن حضور قيمة التوحيد يف كل هذه املستويات هو 
وهذه املقدمات املنهجية، كما يعتقد . عات الذاتية والتوجيهات اإليديولوجيةنـزال

امزيان، خترج العلم من دائرة العقل اليت سجن فيها باسم احلياد األخالقي، واليت 
 ةالواعيفالباحث االجتماعي املسلم ال يقف عند الدراسة . أفقدته داللته ووظفيته
إلسالمية، ليه أن يتخذ موقفاً تقدمياً انطالقا من املعايري األخالقية ااالستطالعية بل ع

 الصورة اليت حيملها عن النموذج االجتماعي اإلسالمي ءحيث يدرس ويقارن يف ضو
وهذه املعامل، يف رأي الكاتب، . يف إطار الوعي الذي مييز ما هو ثابت وما هو متغري

. ع يف سلبيات املنهجية الوضعية ونقائصهاقادرة على محاية الباحث املسلم من الوقو
وقد حاول الباحث أن يطبق هذه الضوابط يف دراسة التراث االجتماعي الذي خلفه 
العلماء املسلمون أو الذي أمثرته البيئة الثقافية اليت خلقت شروطها احلضارة اإلسالمية 

ه العقل املسلم ما هو نابع من اإلسالم نفسه وأنتج"مؤكداً على ضرورة التمييز بني 
امللتزم بعقائديته وينضبط بالوحي ومسلماته، وما هو دخيل وال ينتسب إىل اإلسالم 

رخيية وثقافية إال من حيث ظهوره يف البيئة اإلسالمية ويف ظل ظروف وعوامل تا
، وذلك من خالل مناذج من اإلنتاج الفلسفي )295ص" (واجتماعية خاصة

 .سالميوالشرعي والتارخيي واالجتماعي اإل
تلك هي أهم األفكار الواردة يف الكتاب، حاولنا أن نتتبعها من خالل األسئلة 

ناها، وال خيفى على القارئ الكرمي انه مهما اجتهدنا يف إبراز املهم حالثالثة اليت طر
 . اليت جرت معاجلتهاياامن الكتاب فإنه من الصعب أن حنيط بكل القض

تاب حممد حممد امزيان من احملاوالت النادرة ونريد يف هذا املقام أن نسجل أن ك
 أن تنتقل مبسألة إسالمية املعرفة من مستوى الشعار األيديولوجي إىل تاستطاعاليت 

مستوى الصياغة الفعلية ملنهجية بديلة يف جمال العلوم االجتماعية وهو أيضاً من 
قدية فاحصة سواء الدراسات القليلة اليت تعاملت مع التجربة الفكرية الغربية بروح ن

ومن املفارقات اليت ميكن تسجيلها يف . على مستوى املنهج أو على مستوى املضمون
هذا اإلطار أن املنشغلني بالتفكري يف أداة التفكري، أي العقل وحتديدا العقل العريب، قد 
انتهوا إىل أنه عقل ال يعرف اإلبداع، فهو إما شارح أو مفسر نظراً ألنه مكبل 

 ال ميكن هلذا العقل أن يتجدد إال إذا رأيهمتعسر إعادة النظر فيها، ويف مبسلمات 
 أنه إال. مادة حبث ختضع ملقاييسه) قرآنا وحديثا(استطاع أن جيعل من النص الديين 
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 من رق النص الديين ال جيد عندهم اجلرأة لرغم هذه الدعوة امللحة لتحرير العق
 من بتحريرها ومل ينادوا ، توضع موضع التساؤلاملماثلة إزاء املنهجية الغربية اليت مل

يت تستبطنها املقوالت العلمية وخاصة لة والتأمالت امليتافيزيقية ايجالتصورات اإليديولو
وهل مجيع ما يومهنا : " أمحد فؤاد باشا حمقا فقالوقد تساءل. ل العلوم اإلنسانيةيف جما

فيها ومل تعد حتتاج إىل نظر جديد به علماء املناهج من أن قضية املنهج العلمي فد ب ت
 أن نعرف ذلك إالوأنه ما علينا إذا أردنا أن جنين مثار البحث العلمي كما جينيها غرينا 

املنهج الذي ألفوا ترديده منسوبا إىل بيكون ومل وديكارت حىت أوشكنا على تصوره 
تطبيقها، كأا الئحة أو قائمة بالتعليمات واإلرشادات اليت ال ينبغي االحنراف عن 

 الناجعة يتعني على أي باحث االلتزام ا يف ااالت اليت التجربةطائفة من الوصفات 
 من هنا تأيت أمهية هذه احملاولة 7"يريد دراستها ويسعى إىل إدراك الشيء عن حقيقتها؟

مل يقف " منهج البحث االجتماعي بني الوضعية واملعيارية"اليت بني أيدينا، فصاحب 
؛ ورغم لليول مقوالته بالعرض والتح املنبهر أمام املنهج الوضعي وإمنا تناموقف

عها البشري باأصدق تعبري عنها أو باألحرى عن طاختالفه معها فإنه قد يكون 
ومن املؤكد أنه كان أقرب إىل روحها من أولك الذين يتعاملون معها . االجتهادي

ولكن . نص الذي استشهدنا بهوكأا قائمة تعليمات وإرشادات كما ورد يف ال
إذا سلمنا بأن جتاوز املنهجية  :هوالسؤال الذي يطرح نفسه بعد قراءة الكتاب 

ل العلوم اإلنسانية، فإىل أي مدى ة بات أمر ضرورياً، وخاصة يف جماالوضعية الراهن
 حممد حممد امزيان قادرة بالفعل على جتاوز سلم بأن املنهجية اليت يقترحهاميكن أن ن

 سلبيات والنقائص اليت سجلها على املنهجية الوضعية؟ال
ن املنطق الذي حكم املنهجية الوضعية منذ انطالقها هو أحنن نسلم مع الكاتب ب

استبعاد الدين من دائرة التوجيه والفعل اإلنسانيني، ونسلم معه أيضاً بأن شعار 
ن غطاء اللتزامها ااملوضوعية وخاصة يف جمال العلوم االجتماعية كان يف غالب األحي

ولكن هل ميكن تطوير العلوم إذا . مية وقومية وطبقية واستعماريةوكخبدمة أهداف ح
استبدلنا الذاتية الغربية املتغلغلة يف علم االجتماع بذاتية إسالمية أو بالذاتية اإلسالمية؟ 

رحها ه األسئلة نطوما قيمة علم ال يفهمه إال أصحابه وال يتعامل به إال من أنتجه؟ هذ

 .1991، 17، العدد منرب احلوار، جملة "نسق إسالمي ملناهج البحث العلمي: "أمحد فؤاد باشا   7                                                 
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جيايب مع ما طرحه الدكتور امزيان وبغية حتريك هذه القضايا إلبغية التفاعل ا
 :لكن قبل ذلك نود أن نبدي بعض املالحظات األولية. احلساسة
اث السوسيولوجي يف الوطن العريب، قال رت الفصل الذي عاجل فيه املؤلف اليف -
شلهم خبصوص البحث  بعض علماء االجتماع فهيف الوقت الذي أعلن في: "ما يأيت

عن أصول الظواهر االجتماعية ومراحل تطورها، واعتربوا ذلك ضربا من التفكري 
اب العرب ينقلون إىل اللغة العربية السخافات اليت انتهت إليها امليتافيزيقي، جند الكت

النظريات االجتماعية حول أصول النظم وتطورها ونشأة الظواهر وكأا حقائق ال 
العقائدية اليت ينتمي إليها : رغم التعارض الصارخ املوجود بني املذهبنيتقبل النقاش 

يف احلقيقة ). 179ص"(ا عن التراث االجتماعي الوضعيهؤالء واألفكار اليت ينقلو
مل يكن هناك تعارض بني عقائدية الكتاب الذين ذكرهم األفكار اليت ينقلوا عن 

 انسجام كامل بني تصورام حول التراث االجتماعي الوضعي، بل بالعكس هناك
وكأا " ينقلوا م أوليس صحيحا. واملناهج االجتماعيةالكون واإلنسان والنظريات 

، فهم يتابعون حركة النقد داخل املنظومات الفكرية الغربية "حقائق ال تقبل النقاش
هللا وال أرى يف ذلك مشكلة يف حد ذاا، ذلك أن ا. وينتقلون يف حمطاا الكربى

 قد أعطى لإلنسان ملكة مييز ا بني اخلري والشر وترك له احلرية الكاملة نـزسبحانه و
يف أن يؤمن بالعقائد اليت يراها مناسبة، ولكن املشكل يكمن يف أن هذا االنسجام 

 مبعىن أن هؤالء يعيشون يف حالة ،نه هو انسجام ذايت وليس اجتماعياالذي حتدثنا ع
 .بني جمتمعهممن الالتوازن بينهم و

ومن املفارقات املثرية اليت جيدر بنا تسجيلها هنا أن الذين حيملون تصورات 
جمتمعام، والذي تتناقض مع التصورات اإلسالمية يعيشون يف حالة اغتراب مع ثقافة 

واملشكلة األم يف . سالمية يعيشون يف حالة تصادم مع حكومامإحيملون تصورات 
فليس املطلوب أن .  وغياب معىن التسامح وثقافة التعددكل هذا هي مشكلة احلرية

يكون هؤالء منتمني عقديا لإلسالم ولكن املطلوب أن حيققوا مطلب االنتماء 
احلضاري فيدافعوا عن تصورام كما هي يف حقيقتها وال يلجأوا إىل البحث عن 

إىل مفسرين يف ثقافتنا الدينية أو أن يتحولوا يف إطار هذا الوعي الرث  أصول هلا
وهو بصدد -للقرآن واحلديث وجمتهدين ال يؤمنون بالتوحيد أصالً وقد ذكر الكاتب 

أما أن يستند هذا االجتاه إىل : " كالما قريبا من هذا املعىن-احلديث عن االجتاه القومي
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ال يستسيغها املنطق التراث اإلسالمي ليبين أجماده على حابه فهي مفارقة عجيبة 
وبة ومل تكن اإلسهامات العربية فيه رعث اإلسالمي مل يقم أبداً على الارتالسليم، فال

 ).228" ( انصهرت باإلسالم وثقافته لتظهر إال بعد أن
إىل مىت سيظل املثقفون عندنا يعيشون حالة : هذا صحيح، ولكن علينا أن نتساءل

 ؟"اشفيه غري املعواملفكر املعاش غري املفكر "املفارقة اليت تتجسد يف مقولة 
 أكد الكاتب يف أكثر من موضع أن النظرة اليت وجهت مفهوم العلمية تكمن -

يف التخلص من كل تفكري باعتباره تفكرياً الهويتاً أسطورياً مناقضاُ لنظام العلم وهذا 
طيع أحد إنكاره بل أن العديد من علماء االجتماع وخاصة بعض الذين تأمر ال يس

فتخرون بذلك ويربطون ربط النتيجة بالسبب بني خترجوا من املدرسة الفرنسية، ي
الالدينية والعلمية ومع ذلك فإن األمر ليس ذه احلدية اليت تصورها البعض، ذلك أن 
موضوع العلمية يف العلوم اإلنسانية ليس مسألة منتهية بل إن احلركة النقدية داخل 

 .فيهنظر ضوع وتقلب الواملنظمة الفكرية الغربية ما فتئت تعيد طرح امل
ونستطيع القول إا خلصت إىل أن الفوارق املوضوعية واملنهجية بني العلوم 

 باتت مسألة ال جدال فيها، بل أن العديد من الكتابات قد انيةساألنالطبيعية والعلوم 
العلوم "طعنت يف مفهوم العلمية الصارم حىت يف جمال ما تعودنا على تسميته بـ 

ذا األمر قد غاب عن ذهن الكاتب، فأغلب وال أتصور أن ه". الصحيحة
االستشهادات اليت استند إليها يف دحض مفهوم العلمية كما مت حتديده يف القرن 
. التاسع عشر كانت ملفكرين غربيني ممن أخذوا تكوينهم العلمي يف املدارس الوضعية

ن بوصفه يف العلوم اإلنسانية نتيجة مباشرة الستبعاد الدي" العلمية"ومل تكن مسألة 
مصدراً من مصادر املعرفة ولكنها كانت حتت التأثري املباشر للنجاحات العلمية يف 

وبالتايل فإن املتبع . ألخرىجمال العلوم الطبيعية والفيزيائية على األنشطة الفكرية ا
ابات املتأخرة يف جمال العلوم اإلنسانية قلما يظفر بكاتب جيادل يف االختالف يف للكت

راك بني الظواهر الطبيعية الفيزيائية والظواهر اإلنسانية، أو جيادل يف قابلية اإلد
 .االختالف يف درجة التعقيد

 ال شك أن الثقافة السائدة يف الغرب وخاصة يف أوساط املفكرين واملثقفني -
بشكل عام ثقافة معادية للدين وحماربة له، ولكن هذا ال يعين خلو الساحة متاما من 

حض الفلسفات املادية السائدة واإلعالء من شأن البعد الروحي مفكرين حاولوا د
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أردنا ذا أن نشري إىل أن املؤلف قد غفل متاما عن ذكر تلك . انسوالديين لدى اإلن
فات املادية، سلالطائفة من املفكرين الذين التقوا حول فلسفة برجسون وقاموا بنقد الف

ع عن االجتاه الروحي يف القرن وكذلك جهود املفكر البلجيكي مرسيه يف الدفا
ويعود اهود األكرب يف هذا اال للفيلسوف الفرنسي جاك ماريتان الذي . املاضي

كان بروتستانتيا مث اعتنق الكاثوليكية على يد األب الدومينيكاين كلريسال الذي تزعم 
كان بينهم  من املثقفني املسيحيني حوله خنبة التوماوية بفرنسا وجتمع تالدراساحلقة 

من الفالسفة ايثيان جيلسون مريلوبونيت وجابرييل مارسيل ونيقوال بردياييف، ومن 
فال بد إذن . األدباء برنانوس وبول كلوديل وفرنسوا مورياك وجان كوكنو وجويالن

من إبراز هذه األدبيات اليت كانت قد سبقت إىل نقد األسس النظرية اليت قامت عليها 
 .املنهجية الوضعية

ما املالحظة الثالثة فتتعلق باملفاهيم السائدة عندنا حول مسرية العقالنية يف أ
أن العقل يف الغرب قد حل حمل "فاملفكرون اإلسالميون ما فتئوا يرددون . الغرب
، ومضمون هذه املقولة يوحي بأن مكانة العقل يف تصاعد مستمر ووصلت إىل "اإلله

 هذا الكالم الذي نورده دون متحيص يعوزه واحلقيقة أن مثل. درجة التضخم والعظمة
. بل أزعم أنه يسري يف اجتاه معاكس للمكانة الراهنة للعقل يف الغرب. الكثري من الدقة

ات الوقت، وهو الفكر ذوال شك أن فكر حركة االستنارة فكر عقالين ومادي يف 
ين أن ته حتكمه قوانني ميكن للعقل اإلنسااذالذي طرح مقولة أن العامل مكتف ب

 فكر ني ولكن املتمعن يف مضام.يدركها ويتحكم يف توجيهها واالستفادة منها
: عقل حتديدا الراالستنارة يالحظ أن هناك اجتاهني متناقضني ملفهوم العقالنية ولدو

سي أو باألحرى الوحيد كزية للعقل بوصفها املصدر األسارين يعطي املالاجتاه عق
ي حقيقة متجاوزة للواقع املادي احملسوس، وميلك و أداة عاقلة ترفض أهللمعرفة، ف

مجلة من األفكار الفطرية، واملقوالت التحليلية، يستطيع من خالهلا التحكم يف الواقع، 
 .اإلنسانية واهليمنة عليه وتوظيفه بغية حتقيق السعادة

وميكن يف هذا . ان مركز الكونومن الواضح أن هذا االجتاه جيعل من اإلنس
ولكن االجتاه اآلخر يؤكد على . نقول إن العقل حل فعال حمل اإللهتوى أن سامل

الطبيعة أو املادة فهي مركز الكون، فالعقل ذا املفهوم ليس إال جزءاً ال يتجزأ من 
مادية ومن قبل كل ما ينطبع عليه من أحاسيس الطبيعة، فهو يف موقع سليب للغاية، يت
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وهذا التصور للعقل جيعل . وده يف احلس وقد سبق وجإالمث ال يوجد يف العقل شيء 
اإلنسان خاضعا كل اخلضوع لقوانني الطبيعة الصارمة وفاقدا لكل استقاللية ووجود 
متميز، فهو ليس إال جزءاً متسقا مع النظام الطبيعي، فالذي حل حمل اإلله هنا إذن 

ألمهية وهكذا تفتت العقل داخل جربوت الطبيعة وتبددت ا. ليس العقل ولكن الطبيعة
 استجابةاليت كانت قد أعطيت له وانتهى ما تعارفنا عليه حبركة االستنارة إىل حركة 

لقوانني املادة متثل هزمية العقل أمام املادة، وضياع اإلنسان بضياع كل نظرة معيارية 
 .للوجود اإلنساين

القية وميكننا أن خنلص من هذا التوضيح إىل أن الطريق لعودة املعايري الدينية واألخ
يبدأ بإعادة العقل إىل موقعه التوجيهي واالنتهاء مع مفاهيم الطبيعة اليت مل تؤد إال إىل 

ل يف أا دعوة إىل املثقفني اإلسالميني إىل عدم التساه. ميش اإلنسان احلامل لألمانة
، يف -كما الحظنا يف هذا الكتاب- بعض الكتاب ةاحلط من شأن العقل ولعل غري

وحي بوصفه مصدراً معرفياً تنتهي م إىل التقليل من شأن هذه امللكة الدفاع عن ال
 .اليت أصبح ا اإلنسان الكائن الوحيد املكلف

نأيت اآلن إىل السؤال املركزي الذي طرحناه يف بداية هذه املالحظات السريعة 
إذا سلمنا بأن : اآليتكمد حممد امزيان وكنا قد وضعناه حول كتاب الدكتور حم

 اإلنسانية، يف جمال العلوم ز املنهجية الوضعية الراهنة بات أمراً ضروريا وخاصةجتاو
على ن املنهجية اليت يقترحها الكاتب قادرة بالفعل أىل أي مدى ميكن أن نسلم بفإ

  سجلها على املنهجية الوضعية؟يتجتاوز السلبيات والنقائص ال
أو االعتقادي الذي ترتكز التوحيد هو األساس الفلسفي : "يقول الدكتور امزيان

فالعلوم . عليه املذهبية اإلسالمية وتقيم عليه تصورها وحتدد وفقه أهدافها ومناهجها
 تعترف أن اإلنسان يعيش يف نأسة على العقائد اإلسالمية ال بد االجتماعية املؤس

، ومن مث فإن املهمة ...نظامه وسننه يف الوجود واالجتماعملكوت اهللا وخيضع ل
 للعلوم االجتماعية أن تكتشف النموذج اإلهلي يف األخالق والسياسة األوىل

" سها وتديره يف ضوء هذا املذهبواالجتماع وكل النظم وأن تعيد تنظيم نف
ولكن هذه القاعدة ...  أنه هو احملدد للمنطلق وللغايةال جدال أيضاً يف). 303ص(

القاعدة اليت تؤسس األساسية ليست خاصة بالعلوم االجتماعية وحدها، بل هي 
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ل ما تعينه كلمة كحلركة اإلنسان املؤمن يف الوجود، احلركة مبعناها الشامل، وهو 
 .االستخالف

راسة جمموع الظواهر  على املنهج الوضعي املتبع يف دظلكاتب أن حتفّلوقد سبق 
ف والتفسري ودعا يف حتفظه ذلك إىل صو االجتماع بتتبعها بالدراسة والماليت يهتم عل

لتمييز بني نوعني من املوضوعات اليت تناوهلا علم االجتماع وهذا التمييز الضروري ا
ألنه سيعني احلدود اليت ينبغي أن تقف عندها الدراسات السوسيولوجية إذا أرادت أن 

احلوادث "ز بني وبعد أن مي. عية العلميةوتضمن لنفسها قدراً كبرياً من املوض
وضعية واملشاهدة احلسية واألمور اليت ال ميكن إخضاعها االجتماعية القابلة للدراسة ال

لطرائق البحث العلمي كما هو احلال يف األوىل الختالف موضوعها كالبحث يف 
ية الجتماعيعة األخالق ونشأة خمتلف النظم اأصل اللغات ونشأة األديان، وطب
اإلدارة وهو يقصد التنظيم و( إن النوع األول :لكاألسرة والزواج والشرائع، قا

 إىل حد كبري، وإن كانت 8هو الذي ميكن أن يكون علما...) والكفاية اإلنتاجية
درجة هذه العلمية ال تبلغ ما تبلغه البحوث يف الظواهر الطبيعية لتعقد الظواهر 

طبيعية من طرائق ومناهج ة واستحالة إخضاعها ملا ختضع له الظواهر الياالجتماع
م االجتماع األوىل يف املذهبية اإلسالمية كشف  تصبح مهمة علنيف إذك. وجتارب

النموذج اإلهلي يف األخالق والسياسة واالجتماع وكل النظم؟ هكذا مل يعد 
االجتماع علم العمران البشري ولكنه صار شريعة، وتصبح يف دائرة مغلقة، نفهم 

من  بفهم الشريعة، ويتحول الواقع إىل كومة فهم اتمعون الشريعة بفهم اتمع
 .تالكفيها من املشالتفاسري ال تساعدنا أبداً يف فهم جمتمعاتنا وفهم ما يعتمل 

تلف مع الكاتب إطالقاً يف ضرورة أن يكون خن بد هنا من التأكيد على أننا ال وال
للباحث املسلم إطار نظري عقدي وال خنتلف معه كذلك يف ضرورة أن تكون له 

مية النظرية لكل الظواهر االجتماعية اليت يتناوهلا نظرة تقوميية على ضوء املعايري اإلسال
ف صوضرورية بعد االنتهاء من مرحلة الة ولكن بشرط أن تتم هذه املرحلة الساربالد

يبالغ الكاتب يف حماكمة العلوم االجتماعية الوضعية ملقاييس علمية صارمة مل تعد تؤمن ا، فالعلمية عند قراءة لواقع ال   8                                                 
 فإن مفهوم العلمية يصبح نسبياً ورحبا يتسع لكل مصادر املعرفة عندما يبسط القول يف املنهجية ومع ذلك. خلل فيها

 !اإلسالمية البديلة
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والكشف عن اآلليات والقوانني اليت تتحكم يف الظاهرة موضوع الدراسة، ليس ألن 
تكموا إىل مبدأ حيمل   مبختلف انتماءام األيديولوجيةعلماء االجتماع الغربيني

رموه، وإمنا ألم جعلوا منه شعار خيدم أهدافهم ويصدق مرئيام تاملوضوعية ومل حي
يزه لقناعته فااللتزام األيديولوجي للباحث وحت"فالكاتب يقرر وبشكل واضح فيقول 

الشخصية أصبحت كأا حتمية من حتميات العلوم اإلنسانية واالجتماعية، ال مناص 
توجيه لاعية يثبت بالفعل أن التخلي عن اه، ألن واقع الدراسات االجتممن التخلص من
 ).327ص" ( أمر مستحيلياأليديولوج

 الظواهر ي االجتهاد قدر اإلمكان يف معرفةإن املوضوعية اليت نؤكد عليها ه
ب أن يتحلى به املؤمن وهو األمر وجه من وجوه الصدق الذي جيمعرفة عليمة وهذا 

وحنسب أن اإلضافة النوعية يف جمال العلوم . لتزام العلميمظهر من مظاهر اال
مي كما اجتهد انني االجتماعية من القرآن الكروقإلسالمية ال تكمن يف استخراج الا

التالزم " قرآنيا لكل املكتشفات العلمية، من نوع أن نقول إن الصأالبعض يف أن جيد 
 إذن رفكيف نفس. ون اجتماعيقان" بني طاعة اهللا والنصر، وبني عصيانه واهلزمية

 اهللا قوال وعمال؛ إذن ملاذا مل نطعألننا " بعض فيقول رعهزائمنا املتالحقة؟ قد يسا
ينتصر الكفار ويطغون ويعلون علوا كبريا؟ نعم، الطاعة شرط من شروط التمكني، 

 علي  كانولذلك. اعة ليست هي الشرط الوحيدوهو أوسع من النصر ولكن الط
 فهم وارزق املتفهمني منااللهم ارزق املتعصبني منا الت: "فيقولشريعيت يدعو 

عيشها  اهلامشية اليت توأسبابال بد إذن من فهم شامل ألسباب التمكني ". التعصب
 .اتمعات املسلمة

اإلضافة النوعية للمذهبية اإلسالمية تكمن يف ختليص العلوم اإلنسانية من سيطرة 
طعت ا األسباب، قنيه الذي وقعت فيه بعد أن ان التاأليديولوجيات عليها، وم
ي وتقدمي مادة علمية حول الظواهر االجتماعية وحول هلأسباب الوصل باهلادي اإل

 باهتة، وإمنا مادة علمية إيديولوجيةاتمعات البشرية بشكل عام، ولكنها ليست مادة 
مية يفهمها أصحاا سالمية العامة، مادة علإلبة بتقومي على أساس من املبادئ امصحو

ويكمن االختالف . وغري أصحاا، وال تكون فقط مستهلكة من طرف من أنتجها
الرئيسي بني املنهجية اإلسالمية واملنهجية الوضعية يف أن األساس الفلسفي الذي تقوم 
عليه املنهجية اإلسالمية حمدد ابتداء وليس هو من املوضوعات اليت خيوض فيها علم 
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ويشمل هذا األساس النظري كل ما يتعلق . م فيها آراء حامسةاالجتماع ويقد
فكل هذه املوضوعات قد . بالقضايا الغيبية من حيث أصول النشأة ومن حيث املصري

أعطى فيها الوحي أجوبته النهائية وهذه املصادرة، تفترض، من دون شك، اإلميان 
هي ية واملنهجية الوضعية فة اإلسالموأما نقاط االلتقاء بني املنهجي. بالوحي منطلقاً

م آليات ه أنتجتها املنهجية الوضعية لفيتن مل نقل كل، الطرق الإكثرية، فأغلب، 
وقوانني الظواهر احلادثة يف املستوى االجتماعي، ويف غريه من ااالت ميكن استيعاا 

ولذلك فإنه مطلوب من أصحاب املنهجية اإلسالمية أن يستوعبوا طرق . وتطويرها
حث هذه استيعابا وافيا، وأن يضيفوا إليها االجتهاد يف حتريرها من العناصر الذاتية الب

والباحث املسلم ليس مطالبا بأن يسجن .  األيديولوجياتةومن هيمنالكامنة فيها 
نفسه يف إطار الثنائيات الشائعة يف العلوم االجتماعية الوضعية مثل ثنائية الصراع 

له من املعطيات والعناصر الثابتة واملتغرية اليت يستطيع والتوازن ، فكل واقع يتعني 
والعامل واحملدد معينة قد يكون ثانوياً يف حالة . الباحث من خالهلا حتديد طبيعة تطوره

أخرى مبا يف ذلك العامل الديين، فهو جزء من شبكة من العوامل اليت تتفاعل فيما 
ا النتائج نفسها اليت لعملية إقاصئه من بينها سلبا وإجيابا، فعملية إقحامه يف كل شيء هل

 .كل شيء
هذه بعض املالحظات اليت أثرناها بعد قراءة الكتاب حيكمها منطق التفاعل 

ال، بها من احملاالوت اجلدية النادرة يف هذا اسب اليت حناإلجيايب مع أطروحة الكات
 هذه املسألة وتقدمي م اليت يهدف إىل االرتفاع باحلوار يفاروتقدمي الكتاب للقراء الك

ة مشكالت جمتمعاتنا ساوإثبات فعاليتها يف در مناذج تطبيقية للمنهجية اإلسالمية
 .العربية واإلسالمية ومشكالت اإلنسانية

 
 



 

 
 

 :الفكر األصويل وإشكالية السلطة العلمية
 قراءة يف نشأة علم األصول ومقاصد الشريعة

 
 عبد ايد الصغري: تأليف
 م1994، بريوت، دار املنتخب العريب: الناشر

       
 *إبراهيم حممد زين: مراجعة 

 
 ذه العبارات،.  جديد يف منهجههلغ اجلدة والطرافة، عميق يف مغزاهذا سفر با

إن : ة القيمة لعبد ايد الصغري، فنقولسار منها، ميكننا أن نقدم هذه الدرورمبا بأكث
اليت مل جترد نشأة ذلك لعلم -قراءة تاريخ علم أصول الفقه ذه الصورة الشاملة 
 واليت أبرزت العالقة اجلدلية وتطوره من الظروف السياسية اليت أدت إىل إنتاجه

 إضافة جديدة لتاريخ نشأة هذا -تلك الظروف السياسيةوتبادلة بني ذلك العلم امل
 خلدون كما بني ذلك عبد ايد الصغري بكثري من ابنالعلم وتطوره، غفل عنها 

 .األدلة وبالتفاصيل اليت ال غىن من الرجوع إليها يف كتابه
إن بيان أمهية اجلانب السياسي يف علم أصول الفقه هو أمر مهم له قيمته 

فهم حركة العلم يف السياق العريب اإلسالمي بصورة هي أقرب وأدق من العلمية يف 
 الفقه اليت أصولتلك الصورة اليت تزدحم ا كتب الطبقات والسري ألعالم علم 

ز كثرياً على التجريد، وتعرض القضايا وكأمنا كتبت يف فراغ سياسي وكأمنا كتر
شرعية والطاعة واحلراك  األصوليون كانوا منعزلني عن قضايا السلطة والأولئك

االجتماعي والسياسي الذي كان ميور به االجتماع البشري يف عصرهم، وبسبب 
 أا ال متت أساسالذهول عن تلمس اجلانب السياسي يف مدونات األصوليني على 

 ونصب املوازين اليت حتكم ،اعدوقم خالص أريد به تقعيد اللأا عللسياسة بنسب و

لعاملية أستاذ مساعد بقسم معارف الوحي، باجلامعة اإلسالمية ا. دكتوراه يف مقارنة األديان من جامعة متبل األمريكية *                                                 
 .مباليزيا
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إن أي حديث عن مغزى سياسي أو إرادة فكرية لترتيب عمل الفقيه وتضبطه، ف
 العلم ب الشرعية وفقداا أو إظهار العالقة اجلدلية بني سلطةاسالقوى ونظم اكت

األصولية، أو املغزى  براز الدوافع السياسية وراء املقوالتإوسلطة السياسة أو حماولة 
فعي أو اال عند الشكما هو احل) بالبيان(السياسي للمشروع األصويل الذي يعين 

كما هو عند اإلمام الشاطيب مث توضيح الصالت واآلليات ) بالربهان(الذي يعين 
بري عن سلطة العلم واملعاين السياسية اليت حركت املشرعني وجعلت أمر التع

تحديات التارخيية وتسعى إىل بيان يعرب عنها تتخذ أشكاالً تالئم السية اليت ايالس
نصوص على مستجدات الوقائع، والذي هو يف جممله وعي يل النـزمرونة فقه ت

سياسي تشكل يف نص علمي، أي أن حركة العلم يف السياق اإلسالمي ال تنفصل 
نقول إن إثبات هذه الدعوى يبدو ميسوراً يف فروع العلوم اإلسالمية . عن السياسة

ام األخرى، ولكنه بال شك صعب املنال يف جمال علم أصول الفقه بسبب استحك
العادة فيه على اعتبار إن غاية الضبط والتأصيل يف هذا العلم إمنا تنحو إىل الكليات 

بل هناك فنون قد حصرت يف العناية . واملقاصد اليت ال تعين جبزئيات وأعيان الوقائع
امها ووظائفها وبيان أدب لسلطانية وشؤون الشوكة وتدبري مهبفقه األحكام ا

 .ح داللةضوه وأوجاا على أكمل رمراتبها وشا
بينما أفردت مدونات األصول للعناية بالقضايا الكلية اليت ال متس الواقع 

 سعى عبد ايد الصغري لبيان خطأ هذا النوع من ،مباشرة وال تعين بصراع السلطة
 الفقه الذي هو بالدرجة األوىل أصولالنظر وفساده، بل وخطره أيضاً يف فهم علم 

 العلماء وتطلعام لدورهم السياسي يف تدبري االجتماع واقأشقد اختذ للتعبري عن 
البشري، وعصمة النص الديين من أن يقع حتت سلطة أرباب السيوف والشوكة أو 

فإذا كان كذلك، فإن مدونات أصول الفقه ميكن أن ينظر . تربيرات فقهاء السلطان
اصة إذا وضعناه يف إليها على أا املعرب احلقيقي عن املشروع السياسي للعلماء، خ

مسائل األمر والنهي والطاعة وكل أساسيات الفعل السياسي يف السياق  احلسبان أن
اإلسالمي قائمة على أساس سلطة النص الديين، فمن ميلك سلطة تفسري ذلك النص 

يله على الواقع ميلك سلطة سياسية بالغة اخلطورة واألمهية، فإذا كان علم نـزوت
) البيان(راتب بالرعاية قضايا التفسري وبيان القواعد اللغوية ومأصول الفقه قد أوىل 
وراء  الكلية للشرع اليت يسعى املكلف لتحقيقها من) املقاصد(ومستوياته وكذلك 

وبذات الدرجة من الوضوح تلك املعاين  التكليف، فإنه يصح كذلك أن نرى فيه
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 أولئك أحوج ما تكون اسية وتلك السلطة املزامحة ألهل الشوكة، بل إن سلطةيالس
إذ إنه وقعت هلؤالء بيان النص . للسلطة اليت تقع للمشتغلني بعلم أصول الفقه

 .وضبطه وكذلك توضيح مقاصده
يف حوايل ستمائة صفحة حاول عبد ايد الصغري تقدمي قراءة متماسكة لتاريخ 
 علم أصول الفقه من خالل املدونات األصولية والسياق االجتماعي والسياسي

وقد قسمت الدراسة إىل . اجزه تلك املدوناتنوالفكري الذي كانت جتادله وت
وقد عاجلت األقسام الثالثة الرئيسة يف الدراسة .  وخامتةأقساممتهيد ومقدمة وثالثة 

الثاين اهلجري مث مرحلة تأسيس علم أصول الفقه على يد اإلمام الشافعي يف القرن 
م مقاصد الشريعة تناول فيها بصورة أساسية  وإشكالية القول بعلمرحلة االحنطاط

مية، مث أخرياً جاء القسم الثالث عن الشاطيب ي توابنمسامهة اإلمام اجلويين والغزايل 
 .يف القرن الثامن اهلجري) علم املقاصد(وتأسيس 
ن املؤلف يف القسم األول من دراسته كيف أن علم أصول الفقه قد خرج بي

 فيها العلماء لرفض سلطة التغلب وعزل فقهاء من أجواء الصراع اليت سعى
السلطان، والتأسيس لسلطة علمية يف مقابل سلطة املُلك العضوض، اختلط يف ذلك 
اهلم العام الذي عاشه اإلمام الشافعي وهو يرى حمنة أهل العلم ونذر امتحان 
السلطان هلم ويرى كذلك االختالف والشتات وسعي السلطة السياسية لالستفادة 

وقد أجاد املؤلف حينما ربط على . علم حتت مظلتهالن ذلك األمر بإدراج سلطة ام
رسالة يف " املقفع ابن ومؤلف "كتاب الرسالة" Intertextualityسبيل التناص 

  رداً يكسب علم أصول"كتابة الرسالة" وكيف أن الشافعي جعل من "الصحابة
وتفضح فقهاء السالطني، اجز سلطة التغلب نت) سلطة علمية(الفقه الذي أسسه 
لقم طائفة الكتاب حجراً يفقدهم القدرة على املناورة والتمييع والتربيروت. 

عند اإلمام الشافعي فقد عمل املؤلف على ) البيان(وبسبب حمورية مصطلح 
 دأنه ليس جمرد لفظ لغوي لضبط قواعتوضيح األبعاد السياسية لذلك املصطلح، و

وحمكوم ق لغوي جمرد وإمنا هو فعل متصل بلغة القرآن، األداء، وفهم البيان كإطال
 وجهله من جهله، ومن جهله عالة على من هعرفن بضوابط كالم العرب عرفه م

عرفه، وبذلك ترتفع العجمة ويزول الغموض، وذه الصورة يقطع الطريق أمام 
ت ألمر عالماالتحلل من الضبط أو متييع املعاين اليت أتى الشرع لتثبيتها، ويصري هذا ا

 ا ومقاييس حاكمة على غريها وسلطة يدخل الناس يف طوعها، وعاصما ىيهتد
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فعي امث ربط املؤلف بني معىن البيان الذي وضحه وإبطال الش.  اهلوىنمن طغيا
لالستحسان، ذلك ألن هذا النوع من االستحسان هو مدعاة للخروج على 

طة السياسية ومحلهم للناس  السلأصحابالنصوص واإلمجاع إىل فوضى استحسان 
ا بدعوى أم إمنا خيتارون على االستحسان إفتئاتاً على النصوص وجتاوزاً هل

 . ى والتلذذون نوعا من اهل الشافعي االستحساولذلك عد: اناً استحسباألصو
كل هذا املوقف السياسي الواضح جعل الشافعي حيصر كلمة احلكمة اليت 

ليغلق الباب أمام أي سلطة علمية أخرى مث يذهب وردت يف القرآن بأا السنة 
منطلقاً يف ذلك من زخم أدبيات رفض . الشافعي إىل تقييد طاعة أويل األمر كذلك

 .القضاء وكذلك العطاء إن كان مدعاة إلدراج الفقيه حتت عباءة السلطان
 املؤلف يف القسم الثاين للحديث عن صورة احنطاط القيم يف انتقال ينتقلمث 
وهنا تظهر .  املطلقلالستبداداء السلطان من قيم الوالء للعدل املطلق إىل الوالء فقه

 شافعيني مها املاوردي واجلويين فإذا كان كتاب أصولينياملفارقة الواضحة بني 
غياث األمم يف "األحكام السلطانية عبارة عن تأسيس للمعىن الثاين، فإن كتاب 

وكأن هذا األخري قد أظهر . األول  للجويين هو يف باب تأسيس املعىن"إلتيات الظلم
 .وعياً مبعاين املقاصد الشرعية بوصفها متثل علما جديداً 

رتبط إعلم اجلديد، علم مقاصد الشريعة، ويذهب الباحث إىل أن ميالد هذا ال
م عودة ارتباطاً وثيقاً باملشكل السياسي واالجتماعي يف زمان اجلويين، حيث أن حل

الراشدة قد بدا بعيد املنال بسبب استبداد الدولة السلطانية، ومن مث اقتضى ) اخلالفة(
هذا التراجع واالحنالل أصوالً قطعية حتكم هذا التردي ومتنع دخوله إىل سلطة 
النص، وقد رأى اجلويين ذلك األمر على سبيل اإلنقاذ الذي حيافظ على اهلوية ومينع 

 على دواعي التأليف يف - يف نظر املؤلف–املعىن نفسه ينطبق و. التردي واالحنطاط
إلمام ونعوته اجمال السياسية الشرعية  وجتاوز النماذج التقليدية يف أمر شروط 

وأوصافه حبيث صار األمر يتعلق مبشروعية النصوص الدينية باعتبارها أصوالً ثابتة يف 
ملتعلقة بشكل السلطة السياسي، مقابل الفروع القابلة للتبديل والتغيري وهي تلك ا

ومن مث ال يعد أمر االهتمام والعناية برسوم اخلالفة من باب األصول الثابتة وإمنا 
 .حصرت تلك األصول يف القرآن والسنة واإلمجاع

يب يف دفع طاإلمام الشاوأخرياً ينتقل املؤلف يف القسم الثالث إىل بيان جهود 
قية عن طريق عقلنة التكليف وحتديد أبعاد العالقة املشروع اإلنقاذي إىل ايته املنط
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وقد بدأ املؤلف . بني املكلف واملكلّف بصورة قطعية وبالتايل التأسيس لعلم املقاصد
هذا القسم باإلحاطة بالظروف اليت جعلت اإلمام الشاطيب يؤسس لذلك العلم عن 

 من الغرباء طريق قراءة املوافقات يف ضوء االعتصام وحتليل أسباب جعل الشاطيب
ية حفاحتة لكتاب االعتصام وكذلك إجراء مقاربات بني موقف الشاطيب من النا

حيث أن فساد . الفكرية والوجدانية وموقف اإلمام الغزايل يف املنقذ من الضالل
صيل قواعده الزمان مدعاة للتنظري للمشروع اإلنقاذي الذي بدأه اإلمام اجلويين وتأ

واكتشاف علم ) الربهان(ع ورإىل مش) البيان(ع عن طريق االنتقال من مشرو
 .املقاصد عن طريق عقلنة التكليف

ستراتيجية نقد البدعة ومشكلة السلطة إات الوجهة ينظر املؤلف يف أمهية ومن ذ
ن أبدعة من املوضوعات املتكررة إال العلمية عند الشاطيب حيث إن موضوع ال

 عليه، فإذا كان من الثابت قبول أولويتها تأيت بسبب معىن السلطة الذي تنطوي
دات ال تقبل بسبب أن العلم يف ا العبال املعامالت فإن البدعة يف جمالاالبتداع يف جم

التوقف، لكن كثرياً ما حيدث التلبيس يف هذا الشأن فتعد البدعة  العبادات قائم على
صلة سلطة تناجز السلطة العلمية، وتسعى إلسقاط شرعية النص، وكذلك فإنه ال 

يف ميزان التدين ساقطة شرعاً ) الوسائط( فإن كانت . بني البدعة واملصاحل املرسلة
وز مكانة النص فإن البدعة هي فتح لنفوذ تلك ا لوسائط وهيمنتها احلق وأا ال حت

ذا التفسري يسعى املؤلف لبيان معىن محلة الشاطيب على البدعة، وربطه . على النص
لية للشريعة يف املوافقات واليت تعصم الناس من الوقوع حتت بينها وبني املقاصد الك

وتضييع املقاصد الكلية والقطعية اليت استقرت من النصوص، ) الوسائط(هيمنة 
 .وتكون البدعة إفتئاتا على شرعية النصوص

بعد هذه السياحة الشائكة والصعبة يف هذا السفر نرى بعض املالحظات 
 :جنملها يف اآليت

أخطأ املؤلف أكثر من مرة يف االستشهاد بنصوص من املصادر اليت لقد : أوالً
بىن عليه حبثه وأحيانا يدل اخلطأ على عجلة وتسرع يف اختاذ األحكام دون أخذ 
النصوص بعني التدبر والفهم، وأوضح مثال لذلك ما جاء يف صفحة مائة وسبعة 

ال ) "ن يطيعوا أويل األمريف بيانه له أن الناس قد أمروا أ" الشافعي"مؤكداً (وسبعني 
ال يكون ) االختالف(مستنتجاً أن " طاعة مطلقة، بل طاعة مستثناة فيما هلم وعليهم

ن بل وواقع بني الناس وأويل كمع الرسول، بل هو اختالف طارئ ومممع اهللا أو 
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سقط منه جزءاً مهماً أ "الرسالة"ذي نقله املؤلف من كتاب فهذا النص ال. األمر
 أدى إىل حتريف كالم الشافعي الذي يف مجلته أوقع من االستدالل على للغاية، مما

فأمروا أن يطيعوا (املعىن الذي أراد املؤلف إلثباته يف حبثه، وهو أن الشافعي قال 
 ).أويل األمر الذين أمرهم رسول اهللا ال طاعة مطلقة

 ى علإذا عرفنا أن الشافعي جعل تفسري أويل األمر الواردة يف اآلية قاصرةو
املفروضة يف أمراء سرايا رسول اهللا صلى اهللا وسلم، فإن ذلك يعين أن تكون الطاعة 

. سوله ألن طاعة أمراء سرايا رسول اهللا قد انقضت مبومركتاب اهللا هي هللا ول
هم األمراء ) أويل األمر( أن إىلوهذا خالفاً لكثري من أهل العلم الذين ذهبوا 

طريق عن ) السلطة العلمية(و ) السلطة السياسية (ملؤلف هي والعلماء أي بلغة ا
سوله وهي خالصة للعلماء الذي أوكلوا ببيان الكتاب جعل الطاعة املطلقة هللا ولر

 .والسنة وتفسريمها ووضع الضوابط واملناهج لذلك
هناك الكثري من األخطاء يف أرقام اإلحاالت مما جعل إمكانية مراجعة : ثانياً

ها أمراً صعباً للغاية، نذكر منها على سبيل املثال اإلحالة هذه النصوص من مصادر
رقم ثالثة وأربعني يف صفحة مائة ومخسة وسبعني وكذلك اإلحالة رقم سبعة 

 .وأربعني يف صفحة مائة وسبعة وسبعني
 املتعلقة ببيان األساسيةبالرغم من أن املؤلف قد جنح يف إثبات أطروحته : ثالثاً

ات أصول الفقه إال إننا نقول أن هذه الصلة بني املعرفة احملتوى السياسي ملدون
السياسة " تيمية بصورة غاية يف الوضوح يف كتابه ابنوالسلطة قد عرب عنها 

وذهب إىل إعطاء أولوية للعلماء على األمراء على الرغم من اعترافه " الشرعية
النساء ( آييت بسلطة األمراء تلك، إال إنه بالصورة اليت بىن ا كتابه على أساس

58 ،59(ماء بسبب خضوع كليهما صلة النهائية خيضع األمراء للعلنه يف احملإن  تبي
قول بأن هذا الفصل لكنين أذهب إىل ال. للشريعة اليت ميلك تفسريها وبياا العلماء

املعرفة والسلطة ليس من مشكالت الثقافة العربية  ة أو السلطة أو بنيوقبني العلم وال
ة ذلك ألن الناظر يف معاين السلطة يف القرآن يرى أن احلجة واملعرفة هلا اإلسالمي

 تاإلشكاالمعىن السلطة، ويبدو أن هذا الفصل الالحق إمنا وقع بسبب إسقاط 
 .املعرفية لدى الغرب على تراثنا األصويل عن طريق مؤسسة االستشراق

الت اإلمام إن القطع واليقني الذي حاول املؤلف إضفاءه على مقو: رابعا
الشاطيب يف شأن أن مسائل أصول الفقه قطعية ومجلة الكالم الذي ذكره الشاطيب 
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 حتتاج منا إىل إعادة نظر، خاصة إذا "املوافقات"يف مقدماته املنهجية يف كتاب 
ية عند الشاطيب ع إىل اخللط بني معىن الكلية والقط-كما فعل املؤلف-ذهب البعض 

 القطع والكلية اليت رددها املؤلف كثرياً يف كتابه بل وبىن  وبيان معىن"املوافقات"يف 
وليس هذا جماالً للخوض يف هذه القضية املنهجية املعقدة . ن خلطهاعليها أشياء بي

ولكن ليس أدل على نسبية القطع والكلية يف شأن أصول الفقه عند الشاطيب من 
أي إنه مل يبلغ التواتر ) نويشبيه بالتواتر املع(قوله فيها أن الطريق الذي ثبتت به 
 على ىنرات فأي يقني أو كلية ميكن أن يباملعنوي وإمنا هو من باب املشهو

 .املشهورات
 كثري من التكرار واإلعادة واليت تبعث امللل – من دون شك –هناك : خامساً

ل يف واهذا السفر حىت يكون صاحلاً للتدوالسآمة وعليه كان من األفضل حترير 
 .اً قد يفيد أحياناً فيه أمر التكراريم، وليس حبثاً علصورة كتاب

أخرياً فكل املدح الذي سقناه يف شأن هذا الكتاب يقصر عن بيان قيمته 
 .العلميةوفائدته املرجوة للمكتبة 
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 يف املكتبات العربية منذ "مفهوم العقل والقلب يف القرآن والسنة"ظهر كتاب 

ومع . جعة وتقومي ألفكاره يف االت العربيةولعله حظي بنشر أكثر من مرا. 1980
فمن . ذلك يبقى حمتوى الكتاب مرشحاً ملراجعات جديدة يف األمد القريب على األقل

ن جهة، إن مقولة الكتاب األساسية هلا عالقة وثيقة مبوضوعات الساعة يف ميادي
اءين الذكالعقل ونشاطاته والغوص يف آليات  ةفالبحوث يف طبيع. البحث العلمي

اإلنساين واالصطناعي وتتصدر اليوم أحدث قائمة البحوث اليت يقوم ا العلماء 
 أو اإلنسان اآليل Computerهل للحاسوب . 1املختصون يف اتمعات املتقدمة

Robot عقل مفكر مثل اإلنسان؟ هل سوف يبقى عقل بين البشر متفوقاً على برجمة 
يف ميادين استعمال الرموز الثقافية مثل اللغة اآلالت احلديثة ذات الذكاء االصطناعي 

؟ هذه التساؤالت ما هي إال نزر جد قليل ...الثقافيةوالعلم والفكر والقيم واملعايري 
العقل وحبوث الذكاءين اإلنساين /ة اليت تطرحها علوم الدماغدشاهمن األسئلة امل
صطناعي يتصف هناك إمجاع اليوم بني الباحثني على أن الذكاء اال. واالصطناعي

بالبدائية والبساطة وذلك مقارنة بالذكاء اإلنساين الذي يتميز مبستوى رفيع ومعقد من 
 .القدرة الذكائية

عما هو متعارف عليه اليوم يف  ومن جهة أخرى فالكاتب يعرض رؤية خمتلفة
فبينما يرجع العلم احلديث هاتني الظاهرتني . البحوث حول ظاهريت التفكري والذكاء

                                                 
 .باجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيادكتوراه يف علم االجتماع من جامعة مونتريال بكندا، أستاذ بقسم علم االجتماع   *
 لشهر Scientific American" للمجلة األمريكية العلمية املعروفة "الدماغ/ العقل"انظر العدد اخلاص حول   1
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العقل، يرى القرآن أن عمليات الذكاء والتفكري والعقالنية هي حصيلة /ية املخنب إىل
 .التفاعل وتعاون بني العقل والقلب

صل إليها مؤلف هذا الكتاب حول العالقة بني القلب إنّ اخلالصات اليت تو
والعقل ذات أمهية خاصة بالنسبة للعلماء املسلمني وغري املسلمني املعاصرين على حد 

فمن ناحية يرى اجلوزو أن لفظة القلب ليست مرادفة متاما ملفردة العقل كما . ءسوا
ففي نظره، لو كان األمر كذلك . ذهب إىل ذلك الفقهاء والعلماء املسلمون األوائل

ومن هذه الرؤية يصبح العقل . لكان العكس أيضاً صحيحا، أي أن العقل هو القلب
 من ثرياإن يف مثل هذا االعتقاد ك. يةشرمصدرا للمشاعر واألحاسيس والعواطف الب

اخللط يف نظر الكاتب؛ فالقرآن والسنة يؤكدان أن هناك تشاا بني العقل والقلب 
إذ أن القلب يشارك العقل يف عمليات . على مستوى ما ميكن أن نسميه جببهة التفكري

 .هيزة لموفضالً عن ذلك تظل املشاعر والعواطف من مسات القلب امل. التفكري
. ة بني القلب والعقلعيل العلم احلديث إىل القول بالقط ومن ناحية أخرى، ميي

فوظيفة القلب، بالنسبة للعلم، تنحصر أساساً يف دوره يف ضخ الدم يف جسم اإلنسان، 
فأدبيات العلم احلديث ال تكاد تذكر أي شيء عن املقدرات املعرفية واإلدراكية 

 صاحب سلطة شاملة يف نظر العلم 2ء العقل فاملخ البشري الذي هو وعا،للقلب
ففي املخ يكاد يوجد كل شيء من أفكار ومشاعر وعواطف وإحساسات . احلديث

 .بشرية، كلها ختضع لتأثري املخ املهيمن
وهكذا يتضح أن موقف العلم احلديث من عالقة القلب والعقل ال ينسجم مع 

لم احلديث إىل الفصل بينهما، يؤكد فبينما ينحو الع. رؤية القرآن والسنة هلذه العالقة
ومن مث يصعب التوفيق . القرآن والسنة على وجود وحدة ومتيز بينهما يف الوقت نفسه

 .بني هاتني الرؤيتني إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه
ل عقل يرد تسعاً أربعني مرة يف عفف.  ميثل القلب والعقل كينونتنييف القرآن

فيأيت ذكره مائة واثنني وعشرين ) أو قلب(ا مفردة القلب أم. القرآن بصيغ خمتلفة
بل يؤكد واقع االلتقاء بني . ورغم ذلك فالقرآن ال يرى ضرورة القطعية بينهما. مرة

ولعل أكثر آيات القرآن تعبرياً عن ذلك اآلية السادسة واألربعون من . العقل والقلب
كُونَ لَهم قُلُوب يعِقلُونَ ِبها أَو آذَانٌ يسمعونَ أَفَلَم يِسريوا ِفي الْأَرِض فَت﴿: سورة احلج

ميثل . )46:احلج (﴾ِبها فَِإنها ال تعمى الْأَبصار ولَِكن تعمى الْقُلُوب الَِّتي ِفي الصدوِر
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إا . القلب هنا تلك القوة اليت تقف وراء العقل وال نستطيع حتديدها حتديدا مادياً
فالقلب هنا يرى الوجود بعني البصرية ال بعني البصر ويدرك احلقيقة إدراكاً . ريةالبص

وبتعبري العلم احلديث فكسب رهان احلقيقة . من الداخل ال من اخلارج أو الظاهر
فاإلمساك بإميان مطمئن ال يكفي فيه التوكل . ويتطلب رؤية مركبة ومعقدة لألشياء
. ه املتعطش إىل نور اليقني إىل هدي القلبعلى سلطان العقل وحده بل حيتاج في

ومن مث ال ميكن . تمع باليقنيجفبصرية القلب وعقالنية العقل مستويان ضروريان للم
للرؤية القرآنية إال أن تدعو إىل التواصل والتعاون بني العقل والقلب يف مثل هذا النوع 

 .الرفيع املستوى يف دنيا املعرفة اإلنسانية
ؤية العلمية من الرؤية هل من سبيل إىل تقريب الر: وللمرء أن يتساءل هنا

 السنية خبصوص العالقة الرابطة بني القلب والعقل؟/القرآنية
 األمر من العلوم احلديثة هو هحنن نرى أن القيام بذلك مسألة ممكنة وكل ما يتطلب

ة والذهنية والعقالنية أن تتبىن جبدية دراسة مدى تأثري القلب على األنشطة املعرفي
ي داخل حدود اليت ترى الرؤية العلمية التقليدية أن أحداثها جتر.. والعاطفية
إن ما ينبغي استقصاؤه هو درجة التأثري اليت ميكن أن تكون . العقل ال غري/الدماغ

للقلب فيما جيري داخل املخ البشري الذي يفترض أن يكون تأثريه تأثرياً مشوليا 
 .مهيمنا

أمكن التأكد علميا من وجود التواصل والتبادل والتعاون بني القلب والعقل، فلو 
السنة والعلم احلديث ال يصبح واردا /وز االختالف بني موقف القرآنفان أمر جتا
وإمنا ستصبح فرص التعاون بني الطرفني قوية حبيث يتعزز رصيد املعرفة يف  ،فحسب

العقل / كبري يف جمال البحوث يف الدماغهذا امليدان الذي ال يزال مهمالً إىل حد 
 .والذكاءين اإلنساين واالصطناعي

 يف رؤية القرآن والسنة ميكن إبرازمها يف اوالعقل والتقاءمهإن تكامل القلب 
فالعقل يسمح للفرد بالتفكر يف الطبيعة واحلياة واإلنسان، ومن ذلك : النقاط التايل

أما القلب .  كسب رهان العقيدة واليقنيفيسعى إىل. يستنتج أدلته على وجود اخلالق
فيقوم أساسا بالشيء نفسه لكن بأسلوب تفكري خمتلف، فهو يستند إىل الوجدان 

فالعقل جيمع . إن هناك اختالفا يف األدوار بني اإلثنني. العميق والبصرية النفاذة
 أما .املعلومات وينظمها ويستنتج منها ما ميكن أن يساعده على حتسني رصيد معرفته

 قد يكون العقل عامال القلب فهو يدرك هذه املعلومات إدراكاً باطنياً ووجدانياً
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ها أو قد يكون جزءاَ ال يتجزأ من القلب، يندرج حتته ويكون العقل يف مساعدا في
 ).275" (فة احلقيقة هي معرفة القلبخدمته، ألن املعر

. وفهم عميقوبعبارة أخرى، فالعقل تأمل وإدراك والقلب إحساس ويقني 
إن القلب هو عبارة . فالقلب خيتلف إذن، يف القرآن والسنة، اختالفاً بينا عن العقل

 . يصلح اإلنسانه أهم حواس اإلنسان مجيعا؛ فبصالحفلعله. ملهم، إنه عقل مبصر
؛ فهو الذي يراقب سلوك اإلنسان ويرسم له اخلطي )الرادار(فالقلب إذن مبثابة 
إىل عطب، فإن وقع اإلنسان يف ) داراالر(وعندما يتعرض هذا . اليت ينبغي عليه إتباعها

) امليكانيكي (اآليلفالقلب ليس بالعقل . مطبات االحنراف والغي يصبح أمرا يسريا
الذي يتلقى املعلومات من العامل اخلارجي وينظمها ويصوغ نتائجها يف معادالت 

 .حسابية جافة
ب بالعقل يف القرآن والسنة إىل وخيلص صاحب الكتاب من حتليله لعالقة القل

لذلك يبدو العقل يف القرآن فذا فريدا يف نوعه، عندما يستخدم : "هذه املالحظات
التعبري بالقلب إىل جانب فعل العقل، ليؤكد أن اإلنسان ليس عقالً جامداً فقط، بل 

إن هذا املزج بني . هو عقل وقلب أو هو قلب يعقل، حيس، يشعر، يتأثر ويدرك
ين يشكل ظاهره فريدة ختتلف عن غريها كل االختالف، وتعطي للعقل يف التعبري

القرآن بعدا جديدا جيمع بني العقل الظاهر والعقل الباطن وبني التفكري والشعور 
 ).279ص " (الوجداين
حب بساط اهليمنة من حتت أقدام العقل طاء القرآن قدرة التعقل للقلب يسإن إع

 سلطة التعقل كاملة ال يشترك فيها معه أي عضو آخر الذي أسند إليه العلم احلديث
ر من وزن احتكار املقدرة ابنية تقلل ذا االعتفالرؤية القرآ. من كينونة اإلنسان

فالقرآن يقوم بتوزيع جديد للطاقة التعلقية بني القلب . عقلية عند عقل اإلنسانتال
النفراده بالعمل التأليفي بني والعلق، ويتحيز القرآن يف اية األمر لصاحل القلب وذلك 

فالقلب يف اية املطاف هو عقل . شيء من الشعور وشيء من التعقل يف الوقت نفسه
 .3وهذا ما ميثل أكرب حتد للقائلني بالذكاء االصطناعي حاضراً ومستقبالً. متوازن
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 :التفكر من املشاهدة إىل الشهود
 ودراسة نفسية إسالمية

 
 مالك بدري: تأليف
 ) صفحة117 (1993، ط ح، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي: الناشر
 

 *عباس حسني علي: مراجعة                
 

استكماال ملا بدأه الدكتور مالك بدري يف كتابه مأزق علماء النفس املسلمني 
The Dilemma of Muslim Psychologistsة سا لدرني من متيز بني منهج

ه عن التفكر لدفع مسرية التأصيل لعلم النفس باسلوك اإلنساين وفهمه، يعود يف كتال
ة ظواهر سلوكية ونفسية حمددة سا وجديدة، وذلك بدرةىل مرحلة جادوأسلمته إ

لفرعي  اوتوصيفها من وجهة نظر إسالمية، وهو ما يشري إليه بوضوح العنوان
لك فالكتاب ذو أمهية كبرية لكل من يريد دراسة التعلميات العقلية ذللكتاب، ول

واملعرفية بصفة عامة، وموضوعات التفكري والتفكر وقيمتهما العبادية والنفسية 
، فهو يتميز بسالسة نفسالاحليازة على إجازة علمية يف جمال علم  بصفة خاصة دون
ه املصطلحات الفنية بطريقة ال تؤثر على رشاقة ح الفكر، وترد فيواألسلوب ووض

 .التعبري
ك يف أنه كتب عن وعي نقدي كامل وتكمن أمهية هذا الكتاب كذل

 األطروحات وعن رفض صريح ومؤسس لتلك ،طروحات علم النفس الغريبأب
دف البحث عن بدائل هلا تتسق مع املرجعية اإلسالمية بل وتنبع منها، والكاتب 

ن اخللق ومع طبيعة بوصفه عبادة تتسق مع الغاية م–ته للتفكر يهدف من دراس
لسفة العقل من مرحلة مني واملهتمني بفلس إىل نقل علماء النفس امل–النفس البشرية
 . للمفاهيم العلمانية إىل مرحلة تقدمي البدائل اإلسالمية هلاقدنالرفض وال

ة اإلسالمية أستاذ مساعد بقسم علم النفس باجلامع. 1988 دكتوراه يف علم النفس من جامعة أستون بربيطانيا،  *                                                 
 .العاملية مباليزيا
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مواقف مدارس علم بعد مقدمة حملتويات الكتاب، حيلل بدري يف الفصل األول 
نفس حيصرون ظاهرة التفكر يف لامن التفكر، وكيف أن معظم علماء النفس الغريب 

ويدور هذا الفصل حول السجال القائم بني النظرة . نطاق دراستهم للتفكري
اإلسالمية لإلنسان ونظرة علماء النفس الغربيني، حيث يركز الباحث النقاش حول 

ني اإلنسان عن خالقه الكرمي، والتركيز على املكون نقاط جوهرية مثل تغريب الغربي
املادي يف الطبيعة البشرية إفتتاناً مبا حققته العلوم التطبيقية من جناحات يف تعاملها 

 علماء النفس ارتضاهادواته اليت أ ونتيجة حتمية لقصور آليات البحث و،مع املادة
وكان نتاج ذلك . جئ من نتاإلضفاء الصبغة العلمية املوضوعية على ما توصلوا إليه

أو آلة منتظمة السلوك ) التحليل النفسي(ل اإلنسان إىل نظام مغلق للطاقة أن اختز
مدرسة علم النفس (مثريات يف البيئة  أو حاسوباً لتحليل ما يتلقاه من) السلوكيون(

وم عليها كالعقلية، حم-تفكر بوصفه من العلميات الروحيةلذا، فدراسة ال). املعريف
 .ه األطروحات إن مل يكن حدوثه أمراً مستحيالًذلفشل يف ظل هبا

سات الغربية اليت تثبت ضرورة أخذ اجيداً لبعض الدرحتليال  بدري ويقدم
و دراسة املكون الروحي يف االعتبار، هذا إذا كان هدف علماء النفس حقاً ه

دارس الغربية وعلى الرغم من أن حتليل الكاتب للم. نبؤ بهالسلوك والتحكم فيه والت
. ومناقشته ملضموا وبيانه عدم اتساقها مع طبيعة البشر جاء مقتضبا إال انه مفيد

 The Humanisticنفس اإلنساينلغري أنه أمهل احلديث عن رواد مدرسة علم ا

Approoch  . ولعل مناقشته ملفهوم حتقيق الذاتSelf – actualization وعالقته
 نيمن مفيداً لكثري من علمائنا املسلمر الذي سيكومبوضوعات التفكري والتفكر األ

 و Maslowالذين قد ال يرون وجه خالف بني النظرة اإلسالمية وما كتبـه 
Rogersحول طبيعة النفس البشرية . 

ومل يكن اختيار اللغة . ويناقش الفصل األول كذلك العالقة بني اللغة والتفكري
اهللا اليت كرم ا بين آدم وفضلهم على كثري عشوائياً، وإمنا اختريت ألا إحدى نعم 

من العاملني على حنو ما تشري إليه اآلية احلادية والثالثون من سورة البقرة واآلية 
الرابعة من سورة الرمحن، فضالً عن أن اللغة تعد نظاماً حيوياً وجزءاً ال يتجزأ من 

 .عملية التفكري
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مقابلة ومقارنة بني التفكري مث ينتقل الكاتب يف الفصل الثاين إلجراء  
 - قيم اجلوزية والغزايلابنوالتفكر مستفيداً ومستدالً بأعمال علماء املسلمني أمثال 

ة العالقة بني السلوك والعواطف  ويوضح املؤلف ريادما يف دراس-رمحهما اهللا
 فعلى املستوى النظري يورد الكاتب الفقرة التالية.  والعلميات العقليةتاالنفعاالو

 ):31 (الفوائدمن كتاب 
دافع اخلطرة، فإن مل تفعل صارت فكرة، ودافع الفكرة فإن مل تفعل صارت "

شهوة، فحارا فإن مل تفعل صارت عزمية ومهة، فإن مل تدافعها صارت فعالً، فإن 
 ". االنتقال عنهاكتتدراكه بضده صار عادة فيصعب عليمل 

وخيلص .  الغزايل يف رياضة النفسويتضمن الفصل أمثلة علمية وتطبيقية لإلمام
كل األساليب العقلية اليت يستخدمها اإلنسان يف  الكاتب إىل أن التفكر يستفيد من

عمليات التفكري ولكن التفكر أكثر عمقاً فضالً عن أنه يعرب يف شكله ومضمونه من 
 .الدنيا إىل اآلخرة ومن املخلوقات إىل اخلالق املبدع

حديد ثالث مراحل متداخلة لعمليات التفكر تنتهي بدري هذا الفصل بتوخيتم 
 .ببلوغ املرحلة الرابعة واليت أطلق عليها مرحلة الشهود

املرحلة األوىل تتمثل يف بلوغ املعارف عن طريق اإلدراك احلسي املباشر 
أما املرحلة الثانية فتأيت . أو عن طريق التخيل بوصفه طريقاً غري مباشر) اإلمربيقي(

وتكتمل حلقات التفكر . بداع يف اخللقإوق وينفعل مبا يراه من ما يتذلإلنسان عند
إذا ما انتقل اإلنسان ذا اإلحساس من املخلوقات إىل اخلالق مبزيد من اخلشوع 

ويكون الكون . وإذا ما داوم اإلنسان على هذا احلال بلغ مرحلة الشهود. الوجل
كل (بدري . بري كما يقول د ملثل هؤالء البشر مبثابة مسجد أو معبد كباتساعه

 ).شيء فيه يدعو للحمد والذكر والتسبيح
دة صرحية ال شك يف أن التحليل الذي يقدمه الدكتور مالك يعد حماولة جا

، ولكن ما يؤخذ على هذا التحليل )روحية–النفس (هللبحث يف التفكر ومراحل
فالكاتب ينظر إىل التفكر مبا هو وسيلة وغاية يف آن . الطبيعة املزدوجة للتفكر

 .واحد، وهو ما يطرح إشكاالً منهجياً حيتاج إىل مزيد حبث وتدقيق
أما الفصل الثالث فقد عقد فيه الكاتب مقارنة ومقابلة بني التفكر والتأمل 

وحيمل هذا اجلزء من الكتاب يف . بني دور اإلميان يف تعزيز الفكراالرتقائي حيث 
مليات املعرفية يف احلماية من دا، إذ يعاجل فيه الكاتب دور العطياته طرحا قدميا جدي
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مليات العقلية فصح عن فهم جديد للعالقة بني العحيث ي) النفسجسيمة( األمراض 
 .ميانية أو الروحية للفردواألمراض النفسية آخذاً يف احلسبان احلالة اإل
بعض األساليب القرآنية يف احلض على (أما الفصل الرابع فقد خصص لعرض 

لبشر  بوصفه حالة نفسية تصيب اHabituationوربطها مبفهوم التعود ) التفكر
 أمثلة من ويورد الكاتب .نعما وكرموا به من ولبتبلد األحاسيس جتاه ما فض
-65: النحل( يتنوع فيأيت يف سياق رقيق حان وإذااخلطاب اإلهلي لكسر الرتابة 

ويوضح الكاتب كيف أن ) 9:سباً(أو يأيت عنفياً مقروناً بالتهديد والوعيد ) 66
الفصل باإلشارة وخيتم ) 21:الذاريات(اإلسالم حيض اإلنسان على التفكر يف نفسه 

حمريا  زا قد أصبح لغ-من خالل مجيع نظريات علم النفس احلديث-إىل أن اإلنسان 
 .لنفسه

فإنه يكاد ال يرقى ) 73-71( يف االعتبار حجم الفصل اخلامس إذا ما أخذنا
 مع الفصل السادس "التفكر عبادة حرة طليقة"ولكن هذا الفصل . ألن يسمى فصال

 يناقشان قضايا فلسفية ومنهجية ذات أبعاد غاية يف "ودهحدوالتفكر يف الغيبيات "
 دفمن الواضح أن علم النفس احلديث قد ابتع. لتطبيقاألمهية على مستوى البحث وا

ذات السبب رفض ليقي، وعن كل ما يدخل يف دائرة التفسري الغييب امليتافيز
 أو فحص املرء لدواخله ومشاعره يف بداية القرن Introspection باالستبطان

، مع ولكننا جند. العشرين كوسيلة معتربة للبحث يف جماالت علم النفس احلديث
ء بعض التقنني على منهج التأمل الذايت، أن عديداً افبداية عقد الستينات وبعد إض

من الدراسات القيمة بدأت تظهر يف جمال سيكولوجية املعرفة والعمليات العقلية، 
حىت أن بعض الباحثني الغربيني قد دعا إىل العودة إىل االستبطان بعد أن تبني 

وبسبب ما هلذين الفصلني من  . 1بطضرورة ذلك وما جيب أن يراعى من ضوا
ليط سأمهية فلسفية ومنهجية، نظرية وتطبيقية، فإما حيتاجان ملزيد من النقاش لت

 .مزيد من الضوء على القيمة البحثية للعمليات العقلية والروحية
انية مث فيسرد فيه الكاتب "ركفالفروق الفردية يف درجات الت"الفصل السابع  أما

عمق اإلميان، القدرة على : تؤثر سلباً أو إجياباً على التفكر وهيعوامل ميكن أن 
 العوامل البيئية، درجة معرفة املؤمن والعقلية،التركيز الذهين، احلالة االنفعالية 

 Nelson, T.O. Metacognititon Core Readings, (Boston Auya and : نظر يف ذلك أ 1                                                 
Bacon, 1992) 
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شياء، ودرج إلفة صاحلة، أثر الصحبة، ماهية األلبالشيء الذي يتفكر فيه، القدوة ا
حي والنفسي واالجتماعي جماال رحبا شياء، وميثل هذا التصنيف الرواملتفكر لأل

 .للبحث ملن شاء من املسلمني وخصوصا املتهمني بقضايا السلوك
التفكر يف سنن الكون بني العلم التجرييب "أما يف الفصل الثامن واألخري 

 فريبط الكاتب بني التفكر بوصفه عبادة وحالة روحية إميانية من ناحية "والدين
 الذين نيمرى، ويذكر عدداً من كبار علماء املسلوالبحث العلمي من ناحية أخ

. جاءت جل أعماهلم القيمة نتاج مقدرم على التفكر وربط املخلوقات باخلالق
ويتخذ املؤلف هذه النقطة مدخالً لعرض مفهوم البحث العلمي بطريقة تتجانس مع 

 . األرضيففكرة استخالف اإلنسان 
ملية التفكر كحالة ذهنية وروحية إن التحليل الذي يقدمه الدكتور بدري لع

يساعد كثريا من املهتمني بدراسة السلوك من وجهة نظر إسالمية يف التخلص من 
وعلى الرغم من أن الوقت مل حين بعد لتقدمي . حمدودية النظريات الغربية وفقرها

عرض حتليلي أو إطالق أحكام عامة حول علم النفس اإلسالمي، إال أن حماولة 
يد مفاهيم نفسية بعينها وربطها ملا هلا من جذور روحية، وبالغاية من املؤلف لتحد

اخللق وطبيعة النفس البشرية ستجد كثرياً من االستحسان لدى املهتمني بإسالمية 
احلال أن بعض تلك املفاهيم حيتاج ملزيد من   ال ينفي بطبيعةاوهذ. علم النفس

حت بوصفها مفهوماً جمرداً ومل الشرح والتوضيح، فمثالً جند أن مرحلة الشهود طر
ن البعد التطبيقي أكما . يقدم املؤلف تعريفا إجرائيا هلا، وملا ينشأ عنها من سلوك

للتفكر وأثره يف جماالت التعليم والصحة النفسية والقياس النفسي وعلم النفس 
 مل يناقش أثر التفكر يف حياة اتمع واقتصر الكاتباالرتقائي مل يناقش، كما أن 

  عن أثر األفكار2 مالك بن نيبأورده كالذي ولعل نقاشا. يمته العبادية للفردعلى ق
يف التجديد واالبتكار وبناء الثقافات والتطور االجتماعي سيكون أكثر فائدة وذا 

 .مردود عملي أكثر وضوحاً
 صفحة من 117(على الرغم من هذا وعلى الرغم من صغر حجم الكتاب 

 يصلح كإطار عام "التفكر من املشاهدة إىل الشهود"تاب ، فإن ك)القطع املتوسط
. ودليل قيم للمتهمني بإسالمية املعرفة عموما وإسالمية علم النفس بصفة خاصة

 . فزى اهللا كل من الكاتب والناشر خري اجلزاء

 .م1988،  دار الفكر،الطبعة األوىل:  دمشق.مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي .مالك ،بن نيب    2                                                 



 
 

 امل املنهج اإلسالميــمع
 
 حممد عمارة: تأليف
 األزهر الشريف، اللجنة العليا للدعوة اإلسالمية: الناشر

 واملعهد العاملي للفكر اإلسالمي 
 . صفحة290، )م1991/ ه1412هريندن، فريجينا،  (

 
 *عماد الدين شاهني: مراجعة          

 
 القضايا اليت يعاجلها الكتاب

 تقدمي تصور أويل حول معامل املنهج اإلسالمي يف كل جوانبه يسعى الكتاب إىل
وينطلق الكتاب . ومجيع أبعاده املعرفية والثقافية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية

سالمي وجتعله عاجزا فكر اإلل منها اينحساس املكثف بوجود أزمة حادة يعامن اإل
 ليس األزمةح أن اإلحساس ذه ويوض. ه احلضاري والريادي املطلوبرو القيام بدنع

وليد الساعة وإمنا له جذوره التارخيية، حيث قامت العديد من احلركات اإلصالحية 
تجديدية وكذلك املفكرين واتهدين األفذاذ مبحاوالت متتالية للخالص من علل لوا

 .األزمة وتباعاا
ياغة ويؤكد الكتاب على ضرورة ووجوب قيام مفكري األمة املعاصرين بص

النموذج املعريف واحلضاري اإلسالمي بديالً للنموذج املعريف واحلضاري الغريب الوافد 
واملهيمن على القطاع األكرب املؤثر من واقعنا وفكرنا من جهة، ولعقلية التقليد 

وتفقدها القدرة على اإلبداع والنهوض  والسكون والتخلف اليت تشل قدرات األمة
يالً حضارياً ووضوح دة نظام اإلسالم ومنهجيته ببلور حيث أن. من جهة أخرى

حماضر يف دراسات الشرق . 1990 بوالية مرييالند األمريكية، نـز هوبكنـزدكتوراه يف العالقات الدولية من جامعة جو*                                                 
 .األوسط جبامعة جورج واشنطن بالواليات املتحدة األمريكية
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السبيل إىل حتقيق وحدة األمة الفكرية وجتنيبها إخفاق وأزمات  معامله دليالً عمليا مها
 .جديدة

 الذي يغين عن أوكما يوضح الكتاب أن املنهج املطروح ال ميثل املنهج البديل 
 وإمنا هو منهج الفكر املناهج اجلزئية واملتخصصة يف علوم اإلسالم وحضارته،

، والذي ال غىن عنه يف صياغة مناهج هذه العلوم )إسالمية احلياة(اإلسالمي الكافل 
إال أن هذا املنهج يتمتع بصفة التميز، حيث مينح اإلنسان املسلم املكونات . وبلورا

زة  أمثرتا حضارة متمي،حيدية متميزة، وشريعة إهلية خاصةعقيدة تو: اليت متيزه عن غريه
 .هي حضارة اإلسالم

ويركز الكتاب ألسباب عديدة يف خالفة اخللفية الراشد الثاين عمر بن اخلطاب 
 .رضي اهللا عنه بوصفها حقبة تارخيية وبيئة يستخلص منها املعامل التطبيقية هذا املنهج
اهلي (ويشرح الكتاب احملاور األساسية للمنهج اإلسالمي ومميزاته بأنه منهج 

حييا يف .. خلالق واحد..  .خملوق املوضوع، حيكم شؤون جمتمع إنساين املصدر إنساين
وينهض برسالة اخلالفة عن ربه يف عمران عامله، .. عامل خملوق لذات اخلالق الواحد

..). وفق بنود عقد وعهد استخالف، استعدادا للقاء ربه يوم املعاد واحلساب اجلزاء
ملناهج والشرائع والديانات والفلسفات عن كل ا يتميز وهلذا فان التصور اإلسالمي

يت متثل ثورة عقدية حتريرية تفك لغري اإلسالمية مبركزية التوحيد للذات اإلهلية ا
 سبحانه وتعاىل وحتقق انتماء اإلنسان هللا  من العبودية لغري اهللا-بكل طاقاته-اإلنسان 

 .وحتدد عالقته بالكون
المي يف اجلوانب األخرى، سنهج اإلويتناول الكتاب بالتفصيل والشمول معامل امل

حيث يشرح مفهوم الوسطية اجلامعة اليت متثل حجر الزاوية بالنسبة للمنهج وأثرها 
فان هذه الوسطية . كلها على العقل املسلم يف رؤيته للقضايا املعرفية وجوانب احلياة

ة، على النحو ة وثنائية املتقابالت املتناقضيحتفظ اإلنسان املسلم من التمزق واإلنشطار
فقد مكنت الوسطية . الذي حدث يف حضارات أخرى، وخاصة احلضارة الغربية

نب اإلحساس بالتناقض بني جت من –عندما التزمت ا –اجلامعة الفكرية اإلسالمية 
ضوع، والفرد والروح واجلسد، والدنيا واآلخرة، والدين والدولة، والذات وامل

 واملادية واملثالية، املقاصد و الوسائل، والثابت واملتغري، والواقع،واموع، والفكر 
والتقليد، والدين والعلم،  ة، واالجتهادوقجلديد، والعقل والنقل، واحلق والوالقدمي وا
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ويبني الكتاب أنه عندما يقع عدم االلتزام ذه الوسطية اجلامعة، . وغريها من الثنائيات
 . املنظور واملنهجيةفانه يقع االنقسام احلاد والتمزق يف

: مي فيما يتعلق بالتربية اجلمالية لدى املسلمالويتناول الكتاب معامل املنهج اإلس
رآيات اجلمال يف اإلبداع اإلهلي، ومجال السماع، ومجال الصو .ن أن اإلسالم ال ويبي

خياصم اجلمال وال يعادي فنونه اجلملة اليت ترتقي بالذوق واحلس اإلنساين ليدرك 
وأن موقف املنهج اإلسالمي هو موقف الود والتعاطف والتزكية املباركة . ت اهللاآيا
 اليت حتكم موقف املسلم جتاه -االعتقادية واخللقية- وينبه إىل املعايري اإلسالمية. هلا

الفنون لكي تظل مصدراً حقيقاً للخري واجلمال يف حياة اإلنسان، كاالقتصاد 
وروث احلضاري لإلسالم، يات اإلسالم، التخلق باملوالتجمل خبلق واالعتدال، التحلي

 .الوعي باجلمال اإلهلي
ويبحث الكتاب يف وسائل تطبيق املنهج اإلسالمي الذي ال يقف عند دود 

ارد، وإمنا يكتمل عندما يتحول إىل حياة معايشة وبناء )  النظري-النسق الفكري(
 .قائم، وحضارة متميزة يف املمارسة والتطبيق

أن الوسيلة لتطبيق وجتسيد املنهج اإلسالمي، تأيت عن طريق اجلهاد يف ويرى 
معناه الشامل والعام، من حيث بذل الوسع والطاقة من قول أو فعل يف خمتلف امليادين 

الكتاب أن اجلهاد، شأنه شأن معامل املنهج  ويرى. اليت ينتصر فيها وا الدين احلق
ن تستفرغ اجلهد وتبذل الوسع يف استخالص اإلسالمي، فريضة، وعلى طالئع األمة أ

معامل هذا املنهج باالجتهاد الفكري، وجتاهد جهاداً يضع معامل هذا املنهج يف املمارسة 
 .والتطبيق

 منهج الكتاب
ثباا، إوتكاملها لشرح أفكاره الرئيسية ومتيز الكتاب بتعدد املناهج املستخدمة 

 واالستقرائي، يف تلمسه جلذور األزمة ليلي والتارخييححيث جيمع بني املنهج الت
مي الامل املنهج اإلسعالفكرية وتدليله على وجوب العمل على اخلروج منها وحتديده مل

بوية لربط معامل كما استعان بالنصوص القرآنية واألحاديث الن. حنو القضايا املختلفة
مما منحه األسس ح بالتصور املعريف اإلسالمي واخلربة التارخيية، رتهذا املنهج املق

كما ساعدت املناهج املستخدمة يف الكتاب على ترابط وتناسق . الشرعية واحلضارية
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دعائمه األساسية على الرغم من تنوع املوضوعات اليت أثارها، مما جعله يشكل وحدة 
 .عضوية متسقة ومتناسقة

 مصادر الكتاب
 معامجهما ،ويةاعتمد الكتاب يف مصادره على القرآن الكرمي وكتب السنة النب

تعان ساكما . لعرض األفكار داخل املنهجية القرآنية واهلدى النبوي وشروحهما
مبعاجم اللغة لتحيد املفاهيم واملصطلحات املستخدمة ولوضعها داخل إطار االستخدام 
اإلسالمي هلا، إضافة إىل أمهات كتب التراث والفقه، دون االنغماس يف اادالت 

 .  سهل ومقنعبأسلوبها صة، وإمنا بتناول بعض آرائها ونصوالفلسفي الكالمية أو

 



 

 
 
 
  املناهجأسلمةمشاغل : من السودان اىل ماليزيا

 اجلامعية وآفاقها
 

 *حممد الطاهر امليساوي:     إعداد        
 

يستطيع املرء أن يؤكد بكل ثقة أن السودان وماليزيا من أهم البلدان 
اإلسالمية اليت تلقى فيها قضية إسالمية املعرفة وتطوير املناهج التعليمية مبا يتفق 

ون ؤواضحتني من اجلهات القائمة على شاصد اإلسالم عناية ورعاية مع مق
فالسودان يشهد، رغم الوضع االقتصادي غري املريح، جهدا . التعليم يف البلدين

 إلعادة صياغة املنظومة التعليمية والتربوية -ترعاه احلكومة بصورة مباشرة-دؤوبا 
اإلسالمية، وذلك بصورة وفق فلسفة ورؤية ومقاصد جديدة نابعة من املرجعية 

تشمل مستويات العلمية التعليمية كافة؛ وحتظى مسألة املناهج التعليمية اجلامعية 
" معهد إسالم املعرفة"بقسط وافر من ذلك اجلهد الذي مت رفده مؤسسياً بإنشاء 

يف وزارة التعليم "  تأصيل املعرفة واملناهجةإدار"التابع جلامعة اجلزيرة وبتكوين 
صصات العلمية ن األساتذة اجلامعيني ذوي التخليت تضم عددا مقدرا ميل االعا

اء اجلامعات وذلك يف حماولة جادة لبلورة اإلطار الفكري رداملتنوعة، إضافة مل
عرفة  إسالمية املمسألة احملتويات الدراسية اليت ختدم وتطوير املنهجية العلمية وإجياد

ملؤسسات اجلامعية يف البالد، وذلك  فيه كل ايف أبعادها الكامنة، بشكل تندرج
 .يف سياق احلركة الشاملة ألسلمة مرافق احلياة كافة

م وضعها االقتصادي بدرجة مشهودة من النمو ستأما يف ماليزيا، اليت ي
واالستقرار، فتشهد هي األخرى ضة تعليمية إسالمية متنامية انعكست يف 

، مدرس بكلية علوم الوحي والعلوم 1994ماجستري من قسم معارف الوحي باجلامعة اإلسالمية مباليزيا،  *                                                 
 .االجتماعية باجلامعة اإلسالمية مباليزيا
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قاصد تلك النهضة بصورة متئدة جهود جادة إلجياد املداخل املناسبة لتحقيق م
 .وفعالة

ومتثل اجلامعة اإلسالمية العاملية جهدا متقدما يف هذا السياق، حيث أا قد 
تأسست أصالً بغرض جتاوز حالة االنفصام السائدة يف التعليم اجلامعي بني 

د ن مغزى التوحيد يف التكامل والتساالدراسات الشرعية واملعارف احلديثة وحتقيق
عليم اجلامعي بني الدراسات الشرعية واملعارف احلديثة وحتقيق مغزى يف الت

تلقيا للهدى من القرآن الكرمي (د بني معارف الوحي، نل والتساالتوحيد يف التكام
، واملعارف الطبيعية واالجتماعية اليت يستفيدها العقل )والسنة النبوية املطهرة

مة جيريها اإلنسان على الظواهر اإلنساين نظرا يف اآلفاق واألنفس، وجتربة منظ
 .الطبيعية واالجتماعية وعربة يستقيها من حركة التاريخ

يف هذا اإلطار يأيت إعدادنا هذا التقرير عن ورشيت عمل تأصيل مناهج 
الدراسة اجلامعية وأسلمتها، األوىل جرت يف جامعة اجلزيرة بالسودان يوم 

) إمام(د إسالم املعرفة  برعاية معه1994اخلميس احلادي عشر من أغسطس 
 الثانية فتمت ا، أم"جل حترير العقل املسلمأذلك حتت عنوان تأصيل املناهج من و

أسلمة " بعنوان 1995يف اجلامعة اإلسالمية مباليزيا يوم السبت الرابع من فرباير 
 .برعاية مكتب املعهد العاملي للفكر اإلسالمي" املناهج

 ونبدأ حبلقة السودان
احللقة إىل ثالث جلسات خصصت اجللستان األوىل والثانية م برنامجقس 

منها ملناقشة األوراق املعدة من قبل بعض األساتذة يف حني خصصت اجللسة 
 .الثالثة واألخرية ملناقشة التوصيات وبلورا

وىل ورقتني نظريتني قام بتقدميها ألا املشتركون يف الورشة يف اجللسة ناقش
القتصاد يف جامعة اجلزيرة وعميد ا أستاذسن برمية كل من الدكتور حممد احل

معهد إسالم املعرفة والدكتور التيجاين عبد القادر رئيس إدارة تأصيل املعرفة 
 .واملناهج بوزارة التعليم العايل

 برمية أن اجلوانب النظرية يف مسألة تأصيل املناهج تقتضي اإلجابة وقد ذكر
 :يأساسية هعلى ثالثة أسئلة 

 صود بتأصيل املناهج؟ما املق -1
 ما اهلدف من تأصيل املناهج؟ -2
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 ما القضايا التأصيلية اليت جيب إدخاهلا إىل املناهج؟ -3
ويف سياق حماولته اإلجابة على السؤال األول، ذهب برمية إىل أن تأصيل 

ء التأصيل يف إسالمية ا يف ضوء ما توصل إليه علماااملادة العلمية يعين مراع
علق باتفاق أو افتراق تلك املادة مع املعطيات املعرفية اإلسالمية نتائج تتالعلوم من 

سواء أكان ذلك فيما يتعلق مبصادرها أو منهجيتها أو حمتواها أو تطبيقاا، مشرياً 
ر بصورة ملحة ضرورة حتديد املعايري العلمية املناسبة وإىل أن هذا من شأنه أن يط

ى أن هناك مواد أساسية تشترك فيها ويف هذا الصدد أكد مقدم الورقة عل. لذلك
مجيع الكليات والتخصصات ميكن النظر إليها على أا متطلبات للتأصيل مثل 
فلسفة العلوم، مثلما أن هناك فروعا من املعارف الشرعية تناسب كليات أو 

 .ختصصات علمية دون أخرى
املسلم أما اهلدف من عملية التأصيل فهو، يف رأي برمية، إعادة بناء العقل 

املستنري القادر على القيام برسالته، وممارسة دوره يف االجتهاد والتجديد والعمران 
ن املسلم لدور االستخالف، وذلك من خالل اكتشاف انساإلنساين، وتأهيل اإل

 أثار الباحث مجلة اكم. فس المتالك القدرة التسخرييةاهللا يف اآلفاق واألن سنن
بطرق التدريس وضوابطه ومسألة العالقة بني من القضايا األخرى ذات الصلة 

 .الطالب واألستاذ
شارة إىل أن اخلالف األساسي بني إلقد بدأ ورقته باأما التيجاين عبد القادر ف

دعاة التأصيل واملنهج العلمي السائد، كما تبلور يف سياق احلضارة الغربية، هو يف 
عرفة أو ذاك، ع من املحقيقته خالف حول الفلسفة اليت يستند إليها هذا الفر

لعلمي، يف اية التحليل، يقوم على ضرب من ضروب اإلميان مضيفاً أن املنهج ا
. وأننا نستطيع أن ندركه وهكذاوالتسليم بقضايا أساسية مثل أن العامل موجود 

 ما افتقد الباحث هذا الضرب من اإلميان والتسليم اارت لديه القاعدة اذفإ
 .ليها البحث العلميالفلسفية اليت يقوم ع

وبالنسبة ألوجه اخلالف بني الباحث املسلم وغري املسلم، أوجزها مقدم 
باحث غري املسلم قد يكون غري واع ذا الفرضيات الفلسفية، لا أنالورقة يف 

؛ أصالكما أن بعض الباحثني قد يعيها ولكن ال يصرح ا، أو قد يشكك فيها 
إال أن املنهج العلمي . مبثل هذه املسلمات فهو كذلك يؤمن مأما الباحث املسل
 من التسليم بالوحي مصدرا للمعرفة فضال عن القاعدة أساسلديه يقوم على 
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حنو غاية حمددة وفق قوانني وسنن  امل يسريعساسية اليت مقتضها أن الالفلسفية األ
: وهذا وجه أساسي لالختالف بني الرؤيتني.  اخلالق املبدعهي من تقدير اهللا

ويف هذا الصدد الحظ الدكتور التيجاين . لمانية املادية واإلسالمية التوحيديةالع
 كما تبلورت غالب معامله ،أنه على الرغم من أن الوحي يؤسس للمنهج العلمي

يف العصر احلديث، إال أن املسلمني مل يتنبهوا كثريا إىل األمر وأمهلوا النظر فيه 
 .وتطويره وتطبيقه

لتأصيل يف ذاا، أشار الباحث إىل أن التأصيل هو ضية اقويف حديثه عن 
عملية جمتمعية وليس جمرد عملية معملية، إذ أن هناك إىل جانب املسائل العلمية 

ياء والتجديد حاعية ذات وقع مقدر على عملية اإلوالفنية، مؤثرات اجتم
أما اجلانب املعريف اخلالص، فتواجهه، يف نظر . واالجتهاد املعريف املنهجي

التيجاين، إشكالية رئيسة تتعلق، من ناحية، بطريقة التعامل مع القرآن والسنة 
بوصفهما جيسدان مصدرية الوحي، وتتعلق، من ناحية ثانية، بالتعامل مع التراث 

حي أو املرتبطة والنظرية والعملية املؤسسة على الاإلسالمي مبا هو خربة املسلمني 
 .به بأي نوع من االرتباط

ان الثالثة والرابعة فقد ركزتا على اجلوانب التنفيذية لعملية التأصيل أما الورقت
التيجاين  بكلية التربية جبامعة اجلزيرة ووقدمها كل من عبد السالم حممود األستاذ

وانطالقا من واقع جتربة جامعة . عبد القادر رئيس إدارة تأصيل املعرفة واملناهج
 :يف حتقيق إسالمية املناهج تباعهمااميكن  عبد السالم أن هناك جني اجلزيرة ذكر

 إدخال مقررات تأصيلية وإلزامية يف كل كليات اجلامعة يفأحدمها يتمثل 
مثل تاريخ العلوم وجهود املسلمني فيها، مدخل إىل إسالمية املعرفة، مقاصد 

 .شريعة اإلسالمية، اللغة العربية والثقافة اإلسالميةلا
لية تتغلغل تدرجييا عرب املقررات الدراسية كلها والثاين جعل املفاهيم التأصي

عن طريق توجيه املفاهيم األساسية نقداً وتقومياً واستصحابا واستبداال وصوال إىل 
 .بلورة البدائل اإلسالمية فيها
ل جمهول ومهمل من د على مسألة أن فلسفة العلوم جماأما التيجاين فقد أك

يك الوعي ألمهيته البالغة بالنسبة لعملية قبل الباحثني املسلمني مما يستدعي حتر
إسالمية املعرفة، وتأصيل املناهج، وأحل على ضرورة تنشيط البحث فيه وحتفيز 
الباحثني حتفيزا معنويا وماديا بتيسري حركة الطباعة والنشر ومتويل البحوث 
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. راسية الستقطاب ذوي الكفاءة واالستعداد يف هذا االوتوسيع نطاق املنح الد
من يؤلفه؟  (textbookوأخريا ذكر مقدم الورقة بأن مسألة الكتاب اجلامعي 

 .هي من التحديات األساسية يف وجه عملية التأصيل..) وكيف؟ إخل
ويف ضوء ما ورد يف الورقات األربع املقدمة وما دار حوهلا من نقاش خلص 

اليت ترأسها الدكتور إبراهيم أمحد عمر وزير ( يف اجللسة اخلتامية املشاركون
إىل التوصيات التالية اليت مت التأكيد على أن تتكفل وزراة التعليم ) التعليم العايل
 :التمويل الالزم هلا العايل بتوفري

 التركيز على أن قضية التأصيل عبارة عن مسؤولية قومية وإسالمية، .1
 .ة الفرعية اليت ختص جامعة بعينهاوليست هي بالقضي

ستنفار كل العلماء واملفكرين واألساتذة يف ا جتمع اجلهود بالتوسع يف .2
 .اجلامعات على اختالف توجهام لقيادة املشروع احلضاري للتأصيل

  هلا يفمبتدأأمن اجلميع على املنهجية اليت اختذا جامعة اجلزيرة وجعلتها  .3
مات ومنطلقات املعرفة اإلسالمية فيما يتصل لسعوا إىل نشر معملية التأصيل، ود
 .بعملية التأصيل

 ترقية املناهج الدراسية باجلامعات واملراحل املختلفة وتنقيتها مما علق ا .4
 .من شوائب العقائد واملذاهب

" الكورسات"هم عربليلهم وتفعي االهتمام بقضية تدريب األساتذة وتأه.5
 .، إلكسام املهارات الالزمة لعملية التأصيل والتوصيلتخصصةملوالدورات ا

 االهتمام بقضايا النشر والطباعة، وضرورة دعمهما من قبل الدولة، .6
 .وذلك تشجيعا للجامعات الستصدار الكتاب اجلامعي احملرر

 .تبات احلديثة واملتخصصةك إنشاء امل.7
هيم لتوحيد قاعدة  وحتديد املفاهرورة حتديد أهداف التأصيل ومناشط ض.8

 .االنطالق
 ).اجلامعة اإلسالمية مباليزيا( االستفادة من جتارب اآلخرين يف التأصيل .9

 طالب الدراسات العليا بتوجيه دراسام وحبوثهم خلدمة زفي تشجيع وحت.10
 ).املشروعات البحثية املمولة(قضايا التأصيل 

 . تكريس قضية التعريب خلدمة أغراض التأصيل.11
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 الدعوة إىل عاملية الطرح اإلسالمي، والنظرية اإلسالمية جتاوزا للحواجز .12
 .النفسية اليت كرستها احلضارة الغربية ضد اإلسالم واملسلمني

 . إجياد آلية فعالة ملتابعة حركة التأصيل ومراجعتها.13
 ربط التأصيل بكل عناصر البيئة اتمعية، وإجياد مجعيات ختصصية .14

 .بعمليات التأصيل واألسلمة للمعارف والعلومعلمية تم 
 : التمويل.15
 . ة من قبل الوزارة االحتادية لعملية التأصيلابتختصيص ميزانية ث  العمل على.أ
 العمل على تسويق األفكار القابلة للتطبيق بوساطة مؤسسات .ب

 ".الربط بني السوق والعلم "–متخصصة، نظري عائد خمصوص ألصحاا 
 :ة بتكوين اللجان اآلتية توصي.16
 تكوين جلان متخصصة يف جمال العلوم املتخصصة باشتراك أعضاء من .أ

 .جامعات خمتلفة
 .كوين جلنة لوضع مقررات فيما نسميه مبتطلبات التأصيلت .ب
 تكوين آلية متابعة، وهي عبارة عن جلنة مشتركة بني معهد إسالمية .ج

 .رفةعاملعرفة وإدارة تأصيل امل
 نأيت إىل حلقة ماليزياواآلن 

ة وتنظيمها مكتب املعهد العاملي للفكر اإلسالمي يف قلقام باإلعداد للح
ماليزيا وشارك فيها بالدرجة األوىل أساتذة شعب العلوم السياسية والتربية 

وقد قدم الدكتور عبد احلميد أبو سليمان مدير اجلامعة . ومعارف الوحي
 املنهجية وانعكاساا وإبعادها إسالمية املعرفة اإلسالمية العاملية ورقة عن مفهوم

ويف هذا الصدد ذكر أبو سليمان أن . بالنسبة لقضية املناهج واملقررات الدراسية
وضع األمة يشكو خلال أساسيا معها لعدة قرون رغم اجلهود املتوالية حلركات 

 ، هو أن املصلحني أفرادا وحركات ملرأيهوالسبب يف ذلك، حسب . اإلصالح
ينتبهوا إىل مواطن الداء املتمثل يف غياب التفكري املنهجي املنظم الذي جيمع بني 

 :أطراف رئيسية بالنسبة للعقل املسلم هي
 فهم نصوص الوحي مع األخذ يف احلسبان لعنصري املكان والزمان يف .1

 .ذلك الفهم
 . العلم بطبائع األشياء كما فطرها اهللا سبحانه.2
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 .جتماعي والثقايف وإدارك قوانني حركته وتفاعله العلم بالواقع اال.3
 اعتماد التفكري العقلي السليم الذي يربط بني األسباب ومسبباا وبني .4

 .املقدمات ونتائجها وال تعامل مع األشياء تعامال عفويا ساذجا
وعلى أساس من ذلك، ذهب مدير اجلامعة اإلسالمية إىل أن إسالمية املعرفة 

 وحركة دائبة سعيا إىل حتقيق هدف هو اآلخر مرن ومتحرك هي عملية متصلة
وشامل أال وهو بناء الشخصية املسلمة املتوازنة يف أبعاد تكوينها كافة ماديا 

 .ومعرفيا وروحيا
حممد كمال حسن نائب مدير اجلامعة الدكتور أما الورقة الثانية فقد قدمها 

لى املسرية التارخيية اليت قطعتها اإلسالمية العاملية للشؤون العلمية مركزا فيها ع
وهي مسرية تتقسم، حسب قول حممد كمال، . عملية إسالمية املعرفة باجلامعة

 :اثنتنيإىل مرحلتني 
 وهي مرحلة 1989 إىل عام 1983املرحلة األوىل منذ تأسيس اجلامعة عام 

كان اهلم الرئيسي فيها هو إثبات جدارة اجلامعة ومصداقيتها العلمية إزاء 
ومن مث كان التركيز . جلامعات األخرى، وكذلك إزاء سوق الشغل والتوظيفا

على مسألة األسلمة خفيفا ويكتفي فيها باملسائل األساسية يف الرؤية اإلسالمية 
يل اخلاصة بكل فرع من فروع للكون واحلياة واإلنسان دون الدخول يف التفاص

 .فة أو حىت بقضايا املنهجيةرعامل
ويعدها مقدم الورقة مرحلة اإلقالع : 1994 إىل 1989 من املرحلة الثانية

ساسية يف إنشاء كلية  املعرفة، اليت وجدت قاعدا األبالنسبة لقضية إسالمية
ومبا أنه ليس هناك جتارب ناضجة وال مناهج . معارف الوحي والعلوم اإلنسانية

تجربة واخلطأ وما جاهزة يف هذا اال، فإن األمر قد خضع إىل قانون احملاولة وال
وقد ازداد . ةسلمالسبل وأجنعها لتحقيق أغراض األزال السعي جاريا لتلمس أقوم 

التحدي يف هذه املرحلة خاصة أن هناك من أساتذة اجلامعة من يعتقد بأن العلوم 
اإلنسانية علوم ال دل لالعتبارات القيمية فيها وبالتايل فإن ربطها مبعطيات الوحي 

 .ابع اخللقي وخيرجها من نطاق العلمية واملوضوعيةسيضفي عليها الط
وسعيا لتجاوز مثل هذه التحديات، ذكر نائب مدير اجلامعة اإلسالمية أنه 

قامة حلقات دراسية إمعارف الوحي والعلوم اإلنسانية بجرت العادة يف كلية 
حبيث يستطيع أهل  interdisciplinaryوندوات علمية بني خمتلف التخصصات 
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، سواء يف العلوم الشرعية أو العلوم اإلنسانية، أن يتعرفوا على كل ختصص
مشاغل أهل التخصصات األخرى وعلى املفاهيم األساسية املوجهة يف تلك 

 .التخصصات
وقد توزع املشاركون يف احللقة إىل حلقات ثالث حسب الشعب ملناقشة 

ترحات اإلشكاالت األساسية اخلاصة مبجاهلم حيث خلصوا إىل عدد من املق
 :والتوصيات ميكن إمجاهلا فيما يلي

سلمة ورصد حركتها ة يف كل كلية ملتابعة عملية األين تكوين جلنة ف.1
 .وتقدمي تقارير تقوميية حوهلا

ر ما ميكن أصحاب التخصص يف العلوم ا السعي إلجياد طريقة أو إط.2
يسهل معرفة معطيات الوحي مقاصده و توجيهاته و اإلنسانية واالجتماعية من

على املتخصصني يف العلوم الشرعية إدارك قضايا العلوم اإلنسانية االجتماعية 
وتفهم إشكالياا حبيث يتحقق نوع من التفاهم والتقارب الذي يسهل توحيد 

 .الرؤية
 تطوير وتكثيف الدراسات والندوات املشتركة بني التخصصات املختلفة .3

 . النظرية واملنهجيةتركيزا على إسالمية املعرفة وإشكالياا
 . تكثيف اجلهد واإلسراع بتحقيق األسلمة يف الدراسات العليا.4
 واملقاصد اإلسالمية يف تذة وحضهم على إدراج مسألة القيم توجيه األسا.5

 .موضوعات تدريسهم دون اإلخالل باحملتوى العلمي ملا يقدمونه للطلبة
 اليت ختدم قضايا  رصد ميزانية خاصة ملشروعات البحوث والدراسات.6

 .إسالمية املعرفة

 



 

 
 
 

 مؤمتر علوم الشريعة 
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 *عبد اخلبري حممود عطا: إعداد
 

يشمل هذا التقرير تعريفا بفكرة املؤمتر وحماوره األساسية واجلهات املنظمة له 
وعدد املشاركني وملخصا عن أهم األطروحات اليت جرى تقدميها يف جلسات 

فكرية الرئيسية اليت ظهرت خالل هات الكما حيتوي على بيان االجتا. املؤمتر
وتقومي علمي نقدي ملا ظهر من أفكار وآراء سواء يف . ناقشاته من ناحية ثانيةم

دى إسهام ذلك يف معاجلة اإلشكاالت األساسية األوراق املقدمة أو يف النقاش، ومل
 املؤمتر جلها املؤمتر من ناحية ثالثة، مث ذكر للنقاط الرئيسية لتوصياتأاليت عقد من 
 .من ناحية رابعة

 اإلطار الفكري واإلطار التنظيمي للمؤمتر: أوالً
-16(ان يف الفترة الواقعة ما بني  عقد هذا املؤمتر يف العاصمة األردنية عم.1

 .م1994 أغسطس 26-23 املوافق ه1415ربيع األول من عام ) 19
 : وتدور فكرته األساسية حول املسلمات الثالث اآلتية.2
سالمية شهدت مرحلة سقوط حضاري بعد مرحلة املد إلمة اإن األ ) أ

) مرحلة الصحوة(يت عاشتها، وتتجه األمة اآلن من خالل لواالنتشار احلضاري ا
الختالف يف ويعود ا. اليت تعيشها إىل السعي حنو بلوغ مرحلة الشهود احلضاري

                                                 
أستاذ العلوم السياسية املشارك باجلامعة اإلسالمية العاملية . 1981جامعة القاهرة،  دكتوراه يف العلوم السياسية من *

 .مباليزيا
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دة و العقيأ-) األفكار عامل(ية لألمة إىل العالقات بني مراحل املسرية احلضار
من حيث مدى ) عامل األشخاص( من ناحية و -والشريعة ومنهج التعامل معهما

) عامل األشياء( هو ما ينعكس عال منهج التعامل مع وإميانه وعمله بعامل األفكار، 
االنتشار  مرحلة املد واإليناع أو(وبالتايل فإنه يف املرحلة األوىل . من ناحية أخرى

بني هذه العوامل الثالثة تسري يف إطار املعادلة الصحيحة كانت العالقة ) احلضاري
) املنهج القدوة(ن والتابعني هلم هو يحيث كان املنهج النبوي ومنهج اخللفاء الراشيد

 الذي ميثل الفهم الصحيح للعالقة بني مقومات أو عناصر التغيري 
 شهدا اليت) السقوط احلضاري(والبناء احلضاري، وبالتايل ميكن تغيري حالة 

وبالتايل برزت أزمة التعامل معه اليت كان ) احنراف عن املنهج(األمة حيث حدث 
من ناحية ثانية ) تقديس األشخاص(من ناحية و ) تكديس األشياء (من مظاهرها 

للذات التارخيية ) لةتاألفكار القا(خر احلضاري لآل) يدفتنة التقل( ومن مث الوقوع يف 
 .ية ثالثةمن ناح) األفكار امليتة(و

ليتها احلضارية لتصل إىل مرحلة أن العمل الستعادة األمة عافيتها وفعا) ب
وضرورة عقلية ال يتم إال من خالل ) فريضة شرعية(الذي هو ) الشهود احلضاري(
، أو بعبارة أخرى من خالل حل )اإلبداع والتجديد الفكري واالجتهاد الشرعي(

ار بوصفه الشرط األول من شروط التغيري أزمة التعامل مع املنهج أو عامل األفك
وبالتايل فأن األمة ال . أو عامل الزمن) فقه املرحلة(والبناء احلضاري مع مراعاة 

تنقصها اإلمكانيات املادية وال اإلمكانيات البشرية لكن ينقصها الفهم الصحيح 
ياها، الوحيد ملشكالا وقضا) احلل(اليت تعد هي ) الفكرة اإلسالمية(للمنهج أو 

ألن هذه األمة ) أزمة منهج(وليست . سعيا حنو بلوغ أهدافها وحتقيق رسالتها
رزقت مبقومات عملية البناء احلضاري، واالبتالء املقدر هلا هو كيفية التعامل مع 

ين ذال(ة أو مكانة جرداملنهج القدوة لرفع األشخاص إىل هذه املقومات من خالل 
أداء أمانة (ضا اهللا يف الدنيا واآلخرة وحتقيق أو للفوز بر) آمنوا وعملوا الصاحلات

 .وبالتايل حتقيق الغاية من اخللق واألمر اإلهلي) االستخالف
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تعاين من ) صناعة الفكر(مؤسسات األمة من وظائفها أن الكثري من ) ج
ازدواجية يف التوجيه الفكري، بعضها يكرس جل اهتمامه إلعادة إنتاج العلوم 

 فقه املرحلة، وبعض آخر مت زمان أولدون مراعاة لظروف االدينية من التراث 
ه السترياد خملفات العلوم اإلنسانية يف الغرب دون مراعاة لظروف املكان أو توجيه

ة فهم املنهج وبالتايل أزم). أزمة العقل املسلم(ترتب عليه  ، مما)فقه الواقع(
 منهج النظر أو الرؤية  والبناء احلضاري وذلك نتيجة للخلل يفرياإلسالمي يف التغي

ولذلك فإن أزمة النظام . للعالقة بني علوم الشريعة والعلوم اإلنسانية والتطبيقية
التعليمي عموما يف اتمعات العربية واإلسالمية وأزمة نظام التعليم اجلامعي 
. خصوصا تتمثل لدى هذه اتمعات يف ذلك الفصام النكد بني فروع املعرفة

ح النظام التعليمي عموما ونظام التعليم باجلامعات واملعاهد العليا ولذلك فإن إصال
خصوصا يعد أحد أسس اإلصالح الفكري، الذي يعد هو اآلخر شرطا ضروريا 
لعملية التغيري احلضاري أو إعادة العمران احلضاري ألداء أمانة االستخالف من 

 .خالل بلوغ األمة مرحلة الشهود احلضاري
 املؤمتر لوصف واقع عملية تدريس علوم الشريعة ومن هنا جاءت فكرة

 املتردي من ناحية ثانية، وذلك  ناحية، ولتحليل أسباب هذا الوضعباجلامعات من
مة منهج التعامل مع علوم الشريعة يف زلورة معامل الطموح أو مسالك حل ألب

اليت جامعاتنا ومعاهدنا من ناحية ثالثة، وذلك سعياً للخروج من األزمة الفكرية 
 .نعيش فيها

يت تدرك لم هذا املؤمتر مخس من املؤسسات الفكرية ايظوقد أشرف على تن
: يئة السبل إلخراج األمة اإلسالمية منها، وهي األزمة، وتسعى جاهدة لتهإبعاد

املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ومجعية الدراسات والبحوث اإلسالمية، واجلامعة 
 .جامعة مؤتةاألردنية، وجامعة الريموك، و

 اشتمل املؤمتر على عشر جلسات عمل، فضال عن اجللسة االفتتاحية .3
وتضمنت اجللسة االفتتاحية كلمات رؤساء املؤسسات اخلمس . واجللسة اخلتامية

املشاركة يف تنظيم املؤمتر، وحماضرة عامة لرئيس املؤمتر الدكتور طه جابر العلواين 
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كل جلسة من جلسات العمل، عرض وتضمنت . حول موضوع املؤمتر األساس
وقُدم يف املؤمتر مثان . تعقيب عليها ومناقشتهالاألوراق املخصصة لتلك اجللسة وا

شارك يف تقدمي األوراق علماء . وثالثون ورقة، فضال عن  حماضرتني رئيستني
ة كل والعراق وسوريا والسودان واملممتخصصون من األردن وفلسطني ومصر

ركيا وماليزيا والباكستان وبريطانيا والواليات املتحدة العربية السعودية وت
 .األمريكية

 
وقد حضر املؤمتر زيادة على العلماء املشاركني يف تقدمي األوراق حوايل  

 مثانني من أعضاء هيئات التدريس يف كليات الشريعة وأقسامها يف اجلامعات
 .األردنية وطلبة الدراسات العليا فيها

 :ة االفتتاح كل من وقد حتدث يف جلس.4
                    عميد كلية الشريعة ورئيس  طاوي            الدكتور حممود السر-

 جنة التحضرييةللا
مجعية الدراسات  رئيس ألستاذ الدكتور إسحق أمحد فرحان وا-

 والبحوث اإلسالمية
  الريموك نائب رئيس جامعة   واألستاذ الدكتور أمحد سامل-
 نائب رئيس اجلامعة األردنية  دكتور حممد املقوسي واألستاذ ال-
 نائب رئيس جامعة مؤتة   واألستاذ الدكتور شاهر احلسن-
رئيس املعهد العاملي للفكر   ه جابر العلواين واألستاذ الدكتور ط-

 اإلسالمي
العلوم النقلية بني منهجية (مث تال ذلك حماضرة رئيسة لطه جابر العلواين بعنوان 

 أخرى يف اليوم الثاين للدكتور ة، وحماضر)عرفية وإشكاليات عصر التدوينقرآن امللا
معارف (عبد احلميد أبو سليمان مدير اجلامعة اإلسالمية العاملية يف ماليزيا بعنوان 

 ).الوحي بني املنهجية واألسلوب
 : وقد جاءت أوراق املؤمتر يف مخسة حماور هي-5
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ع نشأة علوم الشريعة وتطورها الذي خصص ملعاجلة موضو: احملور األول
 .ومنهجية التعامل معها وعالقتها باللغة العربية وبالعلوم اإلنسانية واالجتماعية

مج الدراسية يف مراحل التعليم املختلفة يف اويتعلق باخلطط والرب: ور الثايناحمل
 .مؤسسات علوم الشريعة

يف اجلامعات بعناصره ويتعلق باملنهاج الدراسي يف علم الشريعة : احملور الثالث
 .تقومي والكتاب الدراسيلاملختلفة من حيث األهداف واحملتوى وطرق التدريس وا

 علوم  الطالب واملدرس يف مؤسسات تعليمتعلق مبعايري اختياريو: احملور الرابع
 .الشريعة وعالقتها باتمع ومؤسساته

 
 .قضايا املناقشة واجتاهات املشاركني يف املؤمتر: ثانياً

بالنظر إىل حماور أوراق املؤمتر من ناحية وبالنظر إىل القضايا اليت أُثريت يف 
 :جلسات املؤمتر ميكن التمييز بني جمموعتني أساسيتني من القضايا موضع املناقشة

دي والسياسي االقتصا(وتتصل باإلطار اتمعي : اموعة األوىل ) أ
النظام : اجلديد-عاملي القدميلالنظام ا(واخلارجي ) اخل... واالجتماعي والثقايف

الذي ميثل البيئة أو الظرف االتصايل الذي ) اإلقليمي والوطين(والداخلي ) اإلقليمي
وهذا اإلطار يفرز آثاراً إجيابية . تتم فيه عملية تدريس العلوم الشرعية يف اجلامعات

 .أحيانا وآثارا سلبية أحيانا على العملية التعليمية بوصفها عملية اتصالية
وهنا أثريت قضايا مهمة مثل قضية منهج التعامل مع اآلخر احلضاري عموما 

وقضية الضغوط . والغرب خصوصا، وقضية الغزو الفكري والتفاعل احلضاري
االقتصادية العاملية على دول العامل العريب واإلسالمي وقضية الضغوط السياسية أيضاً 

مي، وقضايا الدميقراطية والتعدد السواإلوالعالقة مع نظم احلكم يف العامل العريب 
احلزيب وغريها، وانعكاس هذه القضايا على العملية التعليمية يف اجلامعات عموما 

ومن هنا تتضح . وعلى عملية تدريس علوم الشريعة خصوصا ومنهجا ومضمونا
 .العالقة التفاعلية بني قضايا اموعة األوىل وقضايا اموعة الثانية
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 من القضايا وفقا وميكن التمييز فيها بني جمموعات فرعية: لثانيةاموعة ا) ب
املؤسسات ) 1: (بوصفها تشمل مستويات مخسة.  العملية التعليميةملنهج النظر إىل

مضمون ) 3(مجهور الطالب أو املستهدفني من العملية التعليمية ) 2(التعليمية، 
 املدرسني أو األساتذة ة ونوعيلشرعيةمنهج تدريس العلوم ا) 4(املقررات التعليمية 

. أساليب قياس مدى كفاءة العملية التعليمية) 5(القائمني على العملية التعليمية، 
 :وميكن اإلشارة إىل أهم قضايا املناقشة يف إطار اموعة الثانية كالتايل

، وعالقة هذه املؤسسات ة تتصل مبؤسسات تعليم علوم الشريعقضايا) 1(
 .ه، وهو ما يتصل بأهداف العملية التعليمية ووظائفهاباتمع ومؤسسات

قضايا تتصل مبعايري اختيار الطالب يف مؤسسات التعليم العايل لعلوم ) 2(
 .الشريعة
مج الدراسية وأنواع اباحملتوى الدراسي أو املخطط والربقضايا تتصل ) 3(

عة العلوم اليت يتم تدريسها من ناحية، وخصوصا موضوع نشأة علوم الشري
علوم اإلنسانية ها وعالقتها باللغة العربية وبالوتطورها ومنهجية التعامل مع

 .واالجتماعية والتطبيقية من ناحية أخرى
قضايا تتصل بطرق التدريس والكتاب اجلامعي واملناهج اليت يلتزم ا يف ) 4(

 العملية التعليمية، واملدرسني أو األساتذة ونوعيتهم وعددهم وهي قضايا تنعكس
انعكاسا مباشرا على قضايا احملتوى الدراسي أو النشاط الصفي والنشاط خارج 

 .الصف الذي ميثل مضمون املادة العلمية اليت تتصل بعلوم الشريعة
قضايا تتصل بطرق تقومي مدى جناح العلمية التعليمية، منهجا ومضمونا، ) 5(

 .وطالبا وأساتذة
ا اليت أُثريت يف املناقشة واليت تعكس وهنا نالحظ العالقة التشابكية بني القضاي
واختلفت اجتاهات مناقشة هذه القضايا . الفكرة األساسية اليت من أجلها عقد املؤمتر

 . وفقا ملدى أمهيتها وأولويتها وهو ما يتصل باإلشارة إىل اجتاهات املناقشة
 ميكن التمييز بني اجتاهات ثالث رئيسة برزت يف املؤمتر خبصوص بعض .2
الفكرية عموما يف القضايا املطروحة للمناقشة  ضايا وهي متثل اجتاهات اخلريطةالق
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 اإلسالمية، اليت يبدو أا متثل مرحلة انتقالية ة هذه املرحلة من مراحل تطور األميف
وبالتايل فإن االختالف يف وجهات النظر أو اجتاهات . يف مسرية األمة اإلسالمية

طقي وهو ميثل سعياً حثيثاً حنو الوصول إىل الصواب املناقشة ظاهرة صحية، وأمر من
 :مع افتراض اإلخالص يف النوايا

ية لوهو ميثل استمرار ملدرسة أهل احلديث أو املدرسة النق: االجتاه األول . أ
 .يف منهج النظر إىل قضايا املؤمتر

العقلية يف  وهو ميثل استمرارا ملدرسة أهل الرأي أو املدرسة: االجتاه الثاين . ب
 .منهج النظر يف القضايا موضع املناقشة

وهو ميثل االجتاه املنهجي الذي سعى إىل حل إشكالية : االجتاه الثالث. ج
العالقة بني العقل والنقل أو الوحي والعقل ويؤمن بأن املنهج اإلسالمي ال يعرف 

 والعقل إشكالية التعارض بني النص املقدس والعقل السليم أو بني النقل الصحيح
 .الصريح وذلك التزاما بالوسطية واحلكمة

 
املعرفة ) نوع(و ) كم(عود إىل يلثاين أساسا ااالختالف بني االجتاهني األول وو

. بالشريعة أو الشرع من ناحية، وبالواقع أو األسباب واحلوادث من ناحية أخرى
حية وفقه الواقع ولذلك فإن االجتاه الثالث يدرك أمهية التمييز بني فقه الشرع من نا

 سعيا حنو حتقيق فهم أفضل للمنهج -يل من ناحية ثالثةنـزمن ناحية أخرى وفقه الت
 .وفقه اإلجناز احلضاري مرورا بفقه الصياغة من ناحية رابعة-النبوي والراشدي 

 وقد عربت مناقشات املؤمتر خبصوص القضايا اليت أًثريت عن االجتاهات .3
شارة إىل مناذج من هذه القضايا لعرض أهم االجتاهات الثالثة جمتمعة، وميكن اإل

 .خبصوصها
ت املناقشة على ضرورة اتفقت اجتاها: املقررات الدراسيةبالنسبة ملضمون  . أ

اجلامعية املختلفة يف علوم الشريعة حبيث  مراجعة اخلطط الدراسية لربامج الدرجات
 القادرة على حتملقيادات الفكرية حيقق كل برنامج التأهيل الالزم للدعاة وال

ولكنها اختلفت حول . قيقهايا املعاصرة وامللحة وحتريرها وحتاملسؤولية وحبث القضا
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ق بتدريس علوم الفقه وأصوله، وعلوم القرآن، لكيفية حتقيق ذلك خصوصا فيما يتع
ذلك أن بعضا أبدى حتفظاً شديدا بل ودافع . وعلوم احلديث، وعلوم التراث عموما

فاالتفاق على مبدأ التطوير يف . ص الدعوة إلعادة النظر يف التراثدفاعا كبريا خبصو
اهج واملقررات الدراسية شيء، وكيفية تطبيق املبدأ شيء آخر حيتاج إىل جلسات نامل

 يف العلوم اإلنسانية مالعلم يف هذه التخصصات مع إخوامكثفة جيتمع فيها أهل 
جية التعامل مع القرآن، والسنة ما منه: ويظل التساؤل املطروح هو. واالجتماعية

ما منهجية التعامل : النبوية، ومع التراث؟ وميكن إثارة التساؤل من الناحية األخرى
عة، كشفت عن ورقع العريب واإلسالمي؟ تساؤالت مشمع الفكر الغريب، ومع الوا

أمهية اإلجابة عن مناقشات املؤمتر خبصوص مضمون املقررات الدراسية واخلطط 
 .اليت ميكن أن تقدم للطالب بوصفها دراسيةالعلمية 

ومن امللفت لنظر ختوف بعض املشاركني يف املناقشات من الدعوة إىل إعادة 
 املؤمتر جنح يف التأكيد على ضرورة نالتراث، ولكن جتدر اإلشارة إىل أالنظر يف 

االلتزام مبنهجية علمية تتوافق مع روح الشريعة ومقاصدها لتنقية التراث من 
اليت تعد تقدميها للطالب خطأ علميا، وكذلك تنقية الفكر الغريب ) ألفكار امليتةا(

اليت متثل عملية الغربلة للتراث اإلسالمية والتنقية للفكر ) األفكار القاتلة(من 
صالح النظام إستلزمها عملية ت) ضرورة عقلية(و) فريضة شرعية(اإلسالمي 

املشاركني يف املؤمتر مؤكداً على حاجة ولذلك كان اتفاق . التعليمي يف اجلامعات
خمتلف التخصصات يف العلوم الكونية  أبناء األمة من املتعلمني يف اجلامعات من

واإلنسانية واالجتماعية إىل قدر مناسب من املعرفة يف علوم الشريعة ميكنهم من 
تعزيز هويتهم اإلسالمية، والتأكد بالقدر نفسه على حاجة املتخصصني يف علوم 

لشريعة إىل قدر مناسب من العلوم االجتماعية واإلنسانية ومعارف العصر األخرى، ا
حبيث يكون التعليم يف كال احلالتني متكامالً متداخل التخصصات، يتجاوز 

 االزدواجية والفصام العقلي والنفسي بني متعلمي األمة، وهو ما ميثل تإشكاال
تمعات العربية واإلسالميةجوهر األزمة الراهنة للنظام التعليمي يف ا. 
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وكذلك قضية املنهاج الدراسي أو كيفية تقدمي املضمون الدراسي للطالب  ) ب
 ولكن اجتاهات خبصوصها كانت متقاربة حيث تناول ،أثارت مناقشات واسعة

جلها تدرس علوم الشريعة أحتديد األهداف التربوية اليت من املشاركون أمهية 
ملهارات والكفايات، وتساعد املدرس والطالب ، تفصل املعلومات اةبصورة واضح

على اختيار احملتوى والطرق املناسبة للتدريس، والتقومي واستخدام األساليب 
وكذلك تناول بعض آخر ضرورة . واألدوات اليت تتوافر فيها املقاييس العلمية الفتية

باحتياجات تطوير احملتوى الدراسي لكل مادة، حبيث يوازن بني طبيعة املادة وصلتها 
العصر، وكذلك االهتمام بإعداد الكتاب الدراسي الذي تتوافر فيه شروط الكتاب 
املنهجي من الناحية الفنية والفكرية، وحتقيق التوازن بني احلاجة إىل اعتماد كتب 

. والتعامل مع كتب التراثعصرية مقررة، وضرورة العودة إىل املراجع األصلية، 
مهية تطوير طرائق التدريس املالئمة لطبيعة املادة ت املناقشات حول أراكذلك د

الدراسية، وحلاجات الطلبة ومستويام حبيث متكنهم من ممارسة التفكري السليم 
 بالبحث واالستقصاء، واإلفادة مناقشة القضايا والتحاور فيها والقيام والقدرة على

 .من أساليب وأجهزة وخمترباتو التقنيات التعليمية احلديثة من
 
 
 
قشات خبصوصها يف معاجلة ادئ إسهام أوراق املؤمتر واملنامب: ثالثاً
 .األساسية اليت اعتمد من أجلها املؤمتر تاإلشكاال

عملية تدريس علوم ) لواقع(ل هدف املؤمتر أساسا يف تقدمي وصف دقيق متثَّ. 1
اليت ميكن أن ) الطموحات(الشريعة يف اجلامعات من ناحية، وتوضيح مالمح 

وميكن القول إنه إذا كانت . وهلا عملية تدريس هذه العلوم من ناحية أخرىتتنا
 إال أا األوراق املقدمة للمؤمتر واملناقشات جنحت يف حتقيق الشق األول من اهلدف،

ل بالنسبة لكيفية حتقيق الشق الثاين، وهو ما يوضح أمهية م تصور متكامل تتوصل إىل
تدريس علوم ) بكيفية( طرح اإلشكالية اخلاصة استمرار اجلهات املنظمة للمؤمتر يف
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ن بلورة التصور الواضح الذي ميكن األمة من الشريعة مرة ثانية وثالثة، حىت ميكِّ
ح النظام التعليمي، وبالتايل تبيني مالمح طرق عملية اإلصالح الحتقيق عملية إص

 ، ووظيفتها عملية ضرورية لتحقيق استئناف األمة لرسالتهايالفكري والثقايف، وه
 .وهي األمة الوسط املكلفة بتبليغ الرسالة للعاملني بوصفها الرسالة اخلامتة والعاملية

ومن اجلدير بالذكر أن بعض املشاركني يف املؤمتر قالوا بأن هذا املؤمتر جاء . 2
متأخراً عن الوقت الذي كان جيب أن يعقد فيه بسنوات طويلة، وذلك حلاجة األمة 

شكاليات على بساط البحث والتوصل إىل قناعات خبصوصها ومن إىل طرح هذه اإل
 بينما جاءت تصرحيات بعضهم .وبالتايل النظام الفكري. مث إصالح النظام التعليمي

ام بأن هذا املؤمتر سابق ألوانه ألن العقول ليست مهيأة لتقبل مثل هذا حيوتلم
وضرورة ) الطموحاتب(الطرح العلمي اجلاد هلذه اإلشكاليات خصوصا ما يتعلق 

السعي حنو الوصول إىل منهجية متكاملة للتعامل مع كتاب اهللا سبحانه وتعاىل، ومع 
السنة الشريفة، ومع التراث اإلسالمي، وهو ما يتمثل يف السعي حنو تطوير منهجية 
معرفية لبناء العالقة السليمة بني معارف الوحي والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، 

 .ن الفريقني للقدر املناسب من املعرفة يف ختصصات الفريق اآلخرالمتالك كل م
ولعل القضايا اليت تواجهها األمة اآلن يف ااالت السياسية واالقتصادية . 3

واالجتماعية تربز مدى صحة الرأي األول القائل بأن موعد مثل هذا املؤمتر جاء 
ل األمة والسعي حنو للغاية، ذلك أن من وظائف العلم باستشراف مستقب متأخر

 وهو ما ينطلق ،رسم خطط، ووضع برامج الستعادة عافيتها، واستئناف رسالتها
من طبيعة العالقة بني اجلامعة واتمع، ومن طبيعة العالقة بني العلم والعمل يف 

 .التصور اإلسالمي
وكان ينقص املؤمتر يف رأي بعضهم مشاركة آخرين من خارج ساحة . 4

ريس علوم عملية تد) واقع( لكي ميكن النظر يف تصورهم ألبعاد ،العمل اإلسالمي
خبصوص هذه العملية، ) الطموحات( ناحية رؤيتهم الشريعة يف اجلامعات من

لبعض ) حتديا(وتتمثل وجاهة هذا الرأي يف أن حتقيق ذلك كان ميكن أن ميثل 
تايل فإن هذا  وبال،املشاركني الذين تصورا أن طرح إشكاليات املؤمتر سابق ألوانه
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هو الذي كان سيولد االستجابة يف داخل عقوهلم والتفاعل مع ) التحدي الفكري(
 .هذه اإلشكاليات

ولكن ميكن القول، إن املؤمتر جنح يف إثارة اإلشكاليات اليت تتصل بعلوم . 5
واألمر حيتاج إىل عقدة دائما . الشريعة من خالل تشخيص الواقع تشخيصا دقيقاً

عي لبلورا ساليت ميكن ال) الطموحات( لتحقيق لربامج املطلوبةلوضع اخلطط وا
 .أيضاً

 :ومن الضروري اإلشارة إىل بعض املالحظات األساسية. 6
أمهية موضوع املؤمتر، ذلك أن أزمة النظام التعليمي يف : املالحظة األوىل

يف النظام ) االزدواجية(اجلامعات واملعاهد يف اتمعات العربية واإلسالمية تعود إىل 
 والتطبيقية من ناحية والعلوم اإلسالمية ةالتعليمي أو الفصل بني العلوم اإلنساني

ولذلك فإن هذا الواقع اإلنفصامي ترتبت عليه آثار ضارة . الشرعية من ناحية أخرى
) إعادة تشكيل العقل املسلم(متثلت يف تشويه العقل املسلم وشله، مما جعل عملية 

أزمة العقل ) (لتجاوز(يف آن واحد ) فريضة شرعية(و ) ةضرورة عقلي( متثل 
وبالتايل فإن إصالح النظام التعليمي عموما ويف اجلامعات واملعاهد العليا ). املسلم

 وذلك ألمهية الدور الذي تقوم ،خصوصا يعد من متطلبات عملية اإلصالح اتمعي
 .به مؤسسات الفكر والثقافة يف عملية النهضة واحلضارة

رفت على تنظيم املؤمتر وهي املعهد شوتتصل باملؤسسات اليت أ: الثانيةالحظة امل
العاملي للفكر اإلسالمي، ومجعية الدراسات والبحوث اإلسالمية، واجلامعة األردنية، 

ذلك أن التعاون العلمي بني هذه املؤسسات . وجامعة الريموك، وجامعة مؤتة
سبل أوسع للتعاون بني مؤسسات األمة احلكومية واألهلية يربز ضرورة البحث عن 

ويف الواقع يعد التعاون والعمل املشترك بني هذه . لتجاوز أزمتها الفكرية واحلضارية
املؤسسات حتقيقا ملبدأ التعاون على الرب لبلوغ اإلصالح املنشود وهو أمر يستحق 

 . تقدير هلذه املؤسسات العملية معالاحلمد والشكر هللا أوال مث الشكر وا
إسالمية املعرفة اليت ) بعملية(وتتصل بعالقة موضوع املؤمتر : املالحظة الثالثة

لعملية إسالمية ) اإلطار التطبيقي(يتبناها املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ذلك أن 
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املعرفة جيب أن يتزامن مع اإلطار الفكري هلذه العملية، وبالتايل فإن هذا املؤمتر يعد 
خرى يف الدول العربية بالتعاون مع املؤسسات األ- املعهد مثالً معربا عن جهود

 لتحقيق عملية إسالمية املعرفة يف الواقع من خالل السعي حنو إصالح -واإلسالمية
مكتب - املعهد العاملي للفكر اإلسالميويف هذا اإلطار فإن. النظم التعليمية والثقافية

 .األردن يقوم بدور ملحوظ يشكر عليه
 يات املؤمترتوص: رابعاً

 :خرج املشاركون يف املؤمتر خبمس جمموعات من االقتراحات
حيث كان : فيما يتعلق بعلوم الشريعة وتطويرها ومنهجية التعامل معها. 1

االقتراح يتمثل يف ضرورة مراجعة مناهج التعامل مع العلوم الشرعية لتطويرها من 
كون مبقدروها متكني  واختيار القضايا حىت ي،حيث الشكل واملضمون واملنهج

الطالب من التعامل مع ما يستخدمه من الواقعات، ومع ما يكتنف اتمعات 
العصرية يف عامل اليوم من متغريات، مع ضرورة مراعاة الضوابط الشرعية هلذا 

 .طوير والتجديدتال
 .جمال مراجعة اخلطط والربامج الدراسية. 2
 جمال املنهاج الدراسي. 3
 .الطالبجمال املدرس و. 4
 .جمال البحوث والدراسات واإلنتاج العلمي. 5

 
 



 
 
 
 
 قراءة معرفية: ندوة اإلسالم والغرب

 م1995 – مارس 12-10املعهد العاملي للفكر اإلسالمي : فريجينا/ هريندن
 

 *بشري نافع: إعداد
 أمهية الندوة

تثري مسألة العالقة بني اإلسالم والغرب اهتماماً واسعاً يف الدوائر الغربية السياسية 
ات، وذلك نظراً إىل التطورات املهمة اليت  منذ مطلع الثماني-على السواء-والعلمية 

شهدها العامل اإلسالمي فيما يتعلق بالصعود السياسي حلركة اإلسالم، ولألمهية 
وقد بدا واضحاً يف السنوات األخرية أنه على الرغم . االستراتيجية الكربى لعامل اإلسالم

 التفاهم، بل واملعرفة  فإن قدراً ضئيالً من،كاك التارخيي بني اإلسالم والغربمن االحت
وقد أدى ذلك بالتايل إىل . األولية، قد توفر حىت اآلن لدى كل من الطرفني جتاه اآلخر

 ملحوظ يف برامج الدراسات اإلسالمية والشرق أوسطية يف اجلامعات الغربية، كما اتساع
ى  إىل عقد سلسلة ال تنتهي من الندوات واملؤمترات حول املوضوع عل-ومل يزل–أدى 

 .جانيب احمليط األطلسي
وىل اليت تعقد على هذا تكمن يف أا الندوة األ" والغرباإلسالم "إنّ أمهية ندوة 

 وحماولة القراءة املعرفية، من خالل وجهة نظر وتوجيه مالرفيع من البحث و العل املستوى
 إسالمي، وعلى أرض مؤسسة إسالمية

 
 أعمال الندوة

للمجلة األمريكية للعلوم االجتماعية املي للفكر اإلسالمي، هريندن فريجينا، رئيس التحرير املشارك املعهد الع: بشري نافع. د *                                                 
 ).AJISS (اإلسالمية

 



196 )تقرير(        اإلسالم والغرب                       إسالمية املعرفة، العدد األول                                              

ملي للفكر اإلسالمي مبدينة هريندن بوالية فريجينا عقدت الندوة مبقر املعهد العا
 واختتمتوقد استغرقت أعمال الندوة مثاين جلسات على مدى ثالثة أيام، . األمريكية
 . ساعاتأربعاستمرت ألكثر من ) مستديرة مائدة(ة رجبلسة ح

سم العلواين متحدثاً باجابر طه / د .أ: مشلت اجللسة االفتتاحية ثالثة متحدثني بارزين
سيد / د.متحدثاً باسم املشاركني، وأل جون فو/د . للفكر اإلسالمي، و أاملعهد العاملي

 املتحدثون الثالثة إىل أمهية الندوة أشاروقد . حسن نصر باعتباره ضيفاً خاصاً للندوة
، مؤكدين على "اإلسالم والغرب: "وأمهية املوضوع، وقدموا أبعاداً جديدة للحوار حول

كان تركيز ثالثتهم بشكل خاص على ضرورة طرق . ة هلذا احلواروجود أرضية قوي
بعاد املعرفية الثقافية والدينية والتارخيية للعالقة بني اإلسالم والغرب قبل التطرق إىل ما األ

هو سياسي، إذ أن تلك األبعاد هي اليت رسخت وما زالت ترسخ نظرة كل طرف إىل 
 .اآلخر

م اجللسة الثانية للندوة، وهي اليت 1995ر أذا/ مارس10وقد شهد مساء اجلمعة 
حممد فتحي / د.، و أ"مالحظات أولية: اإلسالم والغرب"سليمان نيايغ . ضمت كال من د

املسلمون يف ظل حضارة "عزيزة اهلربي . ، ود"نظرة متفائلة: اإلسالم والغرب"عثمان 
جللسة إىل بعض جوانب ون الثالثة يف هذه انظر املسامه". رؤية استراتيجية: غربية عاملية

 أسباباإلطار التارخيي للعالقة بني اإلسالم والغرب، كما ألقى كل منهم الضوء إىل بعض 
ني املسامهني يف وقد سامهت املناقشة اليت دارت ب. ومعوقات قيام عالقة صحية بني الطرفني

يوين، رين يف حتديد أدق لوجهات النظر املطروحة حول العامل الصهضاهذه اجللسة واحل
وجهل رجال اإلعالم، واخلوف من الظاهرة اإلسالمية، والعلمنة والتحديث، وقوة عنصر 

 .املوهذه الع اإلميان يف اتمعات الغربية ومدى إمكان حتجيم أو جتاوز كل عامل من
 املسامهات أصبحت) آذار/ مارس11السبت ( الثاين للندوة ابتداءاً من صباح اليوم

 .، حيث عاجلت اجللسات من الثالثة إىل الثامنة حماور خاصةأكثر حتديداً وختصصاً
مالحظات حول النظرة اخلاطئة للربط " :فولففي اجللسة اليت ضمت كال من جون 

، تركز احلديث حول "هيغل والدين واإلسالم: "، ولويس كنتوري"بني الغرب واحلداثة
ة العلمانية يدالتعدنية وجود مساقات أخرى خارج إشكالية احلداثة والتحديث وإمكا

 .االنقسامية اليت حددت مالمح التاريخ الغريب احلديث
وكانت اجللسة الرابعة من أكثر اجللسات حرارة، فقد شارك فيها تشارلز بتروورث 

 فيها عن استمرار وقوة العنصر اإلمياين واألخالقي يف ع، داف"اآلخر باعتباره شرا: "ورقةب
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 اجلديد يف أمريكا جتاه الشرق اإلمربيايلاخلطاب : "الغرب، يف حني قدم رالف كوري
 فيها إىل عمق االجتاه اإلمربيايل املعادي لكل ما هو أشار، "رؤية مناهضة: األوسط

وقد قدم أنس الشيخ علي، املساهم الثالث يف . يف اخلطاب الغريب" آخر"و " خارج"
ضافية من األدب أدلة إ" الشعبيةاإلسالم يف الرواية األمريكية والربيطانية "اجللسة، يف ورقته 
مل يشمل النقاش الساخن الذي أعقب . األمريكي ملقولة رالف كوري-الشعيب الربيطاين

هذه اجللسة حواراً بني املسامهني والقاعة فحسب، بل حواراً بني املسامهني أنفسهم 
 .كذلك

الم يف اإلس: "علي املزروعي. ركزت مسامهات اجللسة اخلامسة اليت قدمها كل من د
حنو إعادة تشكيل : احلوار واخلطاب: " سوليفاننتوينأو، "عامل غريب أكثر حمافظة

، على "املسلمون يف سياق أمريكي: "، وإحسان باقىب"التخاطب اإلسالمي املسيحي
وقد كشفت املسامهات . لغرب يف اللحظة احلضاريةجوانب مباشرة للعالقة بني اإلسالم وا

 املسيحية، –اليت قدمت يف هذه اجللسة مالمح هامة لتعقيد اخلارطة الفكرية الغربية 
سالمية يف الغرب، وأمهية مالحظة املتغريات يف الفكر والسياسة إلألبعاد املختلفة للجالية ااو

ظة والتمايز املوجود بينها، مع يف الغرب، خاصة على مستوى صعود االجتاهات احملاف
 .إشارات إىل دور اجلاليات وواجباا حنو تغيري التصورات الغربية حنو اإلسالم

أما اجللسة السادسة، اليت اختتمت ا أعمال اليوم الثاين للندوة، فقد طرحت 
كتور عبد الوهاب املسريي دقدم ال. ر الغريبكفلوجهات نظر إسالمية ثالث للغرب وا

مىن أبو الفضل مقاربات ثالثاً بالغة العمق، على املستوى الفلسفي . ارفيز منصور و دب. ود
والفكري واملعريف، مت تسليط الضوء فيها على عصر األنوار يف الغرب، والعلمانية الغربية، 
وموقع اإلميان واملقدس العلوي يف رؤية الغرب لإلنسان والعامل، وأمهية وعي املسلمني بكل 

 .يتهم تمعام املعاصرة وملستقبلهم ولعالقام مع الغربهذا يف رؤ
: ة ضمن موضوعات ثالثة، األول لغراهام فوللرسلأت أعمال اليوم الثالث للندوة جببد

، والثاين لشريف "وجهة نظر صانع القرار الغريب: معضلة التحديث يف العامل اإلسالمي"
البعد غري العنفي لإلسالم : "يلث جلون انتلس، والثا"املثقفون املسلمون يف تركيا: "ماردين

ونظراً ألن موضوعات هذه اجللسة طرحت خصوصيات . "السياسي يف مشال إفريقيا
 . هي أيضاً حيوية بالغة يف النقاش بني املسامهني واحلضورأثارتجغرافية معاصرة، فقد 

 عداء اإلسالم  على ما يراه صانع القرار الغريب من-على سبيل املثال-فقد ركز فوللر 
 ديد املصاحل الغربية، ومن عدم قابلية احلركة اإلسالمية تاحتماالالسياسي للغرب، ومن 
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 وفتح شريف ماردين الباب على مصراعيه إلعادة. للتنبؤ والتحليل يف سلوكها السياسي
تعريف ما هو علماين وما هو إسالمي يف تاريخ العامل اإلسالمي احلديث مركزاً حتليله 

أما . ل خاص على مثقفي الدولة العثمانية يف مراحلها األخرية وبداية الدولة التركيةبشك
من  األزمة املتواصلة يف مشال أفريقيا النظر يفجون آنتلسي فقد أكد على ضرورة إعادة 

 . القيام بقراءة أكثر دقة لربنامج احلركات اإلسالميةثحي
.  فإا مل ختل من حيوية خاصةورغم كون اجللسة الثامنة من آخر جلسات العمل،

 ( كان البعد اخلاص هلذه اجللسة هو التاريخ، التاريخ الفلسفي للعالقة بني اإلسالم والغرب
ويف احلالتني ). شهاب الصراف(سكري هلذه العالقة ع، والتاريخ ال)مهدي أمني رضوي

أن التأثر بني فقد أكد رضوي . شهدت الندوة واملشاركون فيها آراء بالغة العمق واجلرأة
 اً كبرياًألن كليهما محل قدر. الفلسفة اإلسالمية واألوربية يف العصور الوسطى كان طبيعياً

ام املقدس، يف حني يصعب احلوار والتأثري رتمن اإلميان واح -رغم اختالف اخلصوصيات-
عد حالياً ألن العلمنة يف الغرب قطعت أشواطاً واسعة يف حني مل يقدم الفكر اإلسالمي ب

راف يف  ويف املقابل، شكك شهاب الص.لضرورية ألسئلة احلداثة والتحديثاإلجابات ا
 قبل اجع والتدهور اإلسالمي يف مرحلة م الذي عزا التراجأسس أمنوذج التحليل الساذ

 .القرن التاسع عشر إىل العامل العسكري
ليت طرحت  األحد حىت الغروب، جلسة املائدة املستديرة، ا يوموأخرياً، شهد عصر

مة اليت أثريت  أعيد النظر يف بعض القضايا اهلاداخلها مسائل عديدة أخرى للنقاش، كما
نت قصريتني من مهجة قحف وسوزان دوغالس مسامهوقد طرحت كل . خالل الندوة

وهامتني حول رؤية األدب الغريب ملسألة املرأة يف الشرق األوسط، ورؤية منهج تاريخ 
 يف املدارس األمريكية، واختتمت هذه اجللسة احلرة واهلامة مبسامهة العامل للعامل اإلسالمي

طويلة وشاملة للدكتور طه جابر العلواين، تناولت إشكاليات عدة يف الفكر اإلسالمي 
املعاصر، كما يف رؤيتنا الفقهية للعامل، مؤكداً ضرورة إعادة بناء هذه الرؤية على أساس 

 .بة جديدة للقرآنرمقا من
 النتائج

، ملن )األمريكية(لعله من املمكن القول أن ردود الفعل اإلسالمية وغري اإلسالمية 
 -بقوة- وقد وضعت الندوة.  إجيابيةساهم أو شارك يف هذه الندوة، كانت مجيعها

 .املسلمني واملعهد العاملي للفكر اإلسالمي يف قلب دائرة احلوار حول اإلسالم والغرب
 



 
 

 ةــلم واملعرفــالع
  عشر سنواتيف

  م1984-1994
 

 منتقاة) ببليوجرافية(قائمة 
 

 * الدين عطيةحمي: إعداد      
 

تستوعب هذه القائمة أهم ما صدر خالل السنوات العشر األخرية من كتب 
 وحبوث ومقاالت حول موضوعات العلم واملعرفة

سية وفرعية، رتبت موضوعات رئيوزعت املداخل املختارة على رؤوس وقد 
 .ترتيبا هجائيا، ورتبت حتتها املداخل تبعا لالسم األخري للمؤلف أو الكاتب

مث أحلق بالقائمة كشاف للمؤلفني حييل إىل األرقام املسلسلة للمداخل 
وليس إىل أرقام الصفحات، والئحة بالناشرين، وأخرى بالندوات ) 1102(

وتتضمن املعلومات الواردة . ةمئكرها بالقاذواملؤمترات، وثالثة بالدوريات اليت ورد 
 .باللوائح ما ييسر على الباحث الوصول إىل املواد اليت خيتارها من القائمة

، حبيث تعكس اً رصداً وانتقاءاً وترتيب-ملستطاعقدر ا-هذا، وقد روعيت الدقة 
ه حركة الفكر العريب يف هذا اال، خالل املرحلة املذكورة، ويف حدود ما أتاحت

 .املصادرة املباشرة وأدوات التوثيق
 

 رؤوس املوضوعات املستخدمة
  7-1               األديان والعلم
 11-8               البحث العلمي

 13-12       أخالقيات–العلم 

                                                 
مستشار أكادميي باملعهد ا لعاملي للفكر اإلسالمي . 1964دبلوم الدراسات العليا يف التسويق من جامعة القاهرة،  *

 .بالواليات املتحدة األمريكية
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 23-14       تاريخ–العلم 
 26-24       نظرية–العلم 
 31-27               تصنيف-العلوم
 34-32       فلسفة–العلوم 

 38-35      العلوم االجتماعية
 43-39      العلوم اإلنسانية
 48-44      العلوم الطبيعية

 54-49       املعرفة
 67-55      أسلمة وتأصيل-املعرفة
 71-68       مصادر–املعرفة 
 77-72       نظرية-املعرفة 

 102-78       املنهج املعريف
 

 األديان والعلم
املسلم املعاصر، ) ي جنيب حممودالدين والعلم يف فكر زك (.أبو زيد، مىن )1
ص ) م1994يناير -أغسطس/ه1414رجب -صفر ( 70 و69ع : 11س

107- 150. 
). دعوة إىل اإلميان على بصرية: العلم يف منظوره اجلديد. (باشا، أمحد فؤاد )2

د، العلم يف منظوره اجلدي: ستانسسيو. أغروس وجورج ن. نقد كتاب روبرت م
ع :15 س ،م، املسلم املعاصر1989 املعرفة، عامل:  الكويت.ة مجال خاليليترمج
 .192-181ص ) م1991يوليو -مايو/ه1411ذو احلجة -شوال( 60

األرثودوكسية الدينية والصراع من أجل : اإلسالم والعلم: مراجعة كتاب( )3
ليمتد العقالنية، تأليف بريفيز هود وى، تقدمي حممد عبد السالم، نشر زد بوكز 

-176 ص ،)م1994ربيع وصيف  (33 و32ع : 9منرب احلوار، س . م1991
196. 
قراءة يف كتاب حدود : العلم يف مواجهة العلمانية. خليل، عماد الدين )4
 . ص126 م، 1984 متوز 20مكتبة : بغداد. العلم
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) موقف اإلسالم والديانات األخرى من العلم. (، عابد منصورعابد )5
 -أكتوبر/ه1409ربيع األول -حمرم (4ع : 23مج . سات اإلسالميةالدرا

 .88-41ص ) م1988ديسمرب 
: يف) وجهة نظر يف العالقة بني العلم والدين. (فرغل، حيي هاشم حسن )6

حبوث ومناقشات املؤمتر العاملي : املنهجية اإلسالمية والعلوم السلوكية والتربوية
 م1990لفكر اإلسالمي، هد العاملي لاملع:  فرجينا،1جالرابع للفكر اإلسالمي، 

 .106، 87ص ) 2سلسلة املنهجية اإلسالمية، (
: الصحوة للنشر دار: القاهرة. الرسول والعلم. فالقرضاوي، يوس )7

 . سم24 ص، 165م، 1984
 

 البحث العلمي
نسق إسالمي ملناهج البحث العلمي، حتديد الثوابت . (باشا، أمحد فؤاد )8

 .6ص ) م1990/ه1410ربيع  (17ع : 5 احلوار، س منرب). واملتغريات
: ، القاهرة1ط. وم اإلسالميةمناهج البحث يف العل. لمي، مصطفىح )9

 .228-226 سم، ببليوغرافية، ص 24 ص، 232، 1984مكتبة الزهراء 
قواعد منهجية للباحث عن احلقيقة، املنصورة، . الدسوقي، فاروق حممد) 10

 .م1985دار الوفاء، 
دار : بريوت. يف العلوم اإلسالميةمنهج البحث . الدسوقي، حممد) 11

يشتمل على كشاف ببليوفرايف ص .  سم24ص، 400م، 1984األوزاعي، 
385-396. 
 

 أخالقيات-العلم
أخالقيات العلم وأزمة احلضارة احلديثة، حولية . (بركة، عبد الفتاح) 12

 .30-3ص) م1985-ه1405 (4دراسات اإلسالمية، ع كلية الشريعة وال
املنهجية اإلسالمية واملعايري األخالقية . (، صالحعبد املتعال) 13
حبوث ومناقشات : يف املنهجية اإلسالمية والعلوم السلوكية والتربوية)للبحث
املعهد العاملي للفكر : ، فرجينا1ج/ العاملي الرابع للفكر اإلسالمياملؤمتر

 .248-232 ص ،)2سلسلة املنهجية اإلسالمية، (م، 1990اإلسالم، 
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 اريخت -العلم

املؤسسة : اجلزائر. الفكر العليم ابن خلدون. ابن عمار، الصغري) 14
 .سم21ص، 126م، 1984الوطنية للكتاب، 

، املسلم املعاصر، س )االجتاه العلمي عند اهلمداين. (باشا، أمحد فؤاد) 15
، ص )م1990 أكتوبر –يوليو /ه1411 ربيع األول –احملرم  (57ع : 15

105-130 . 
:  عرض رسالة ماجستري–فلسفي عند ابن اهليثم ال العلمي واالجتاه() 16

مجادى –ربيع اآلخر (58ع : 15س . املعاصردولت عبد احلرمي، املسلم 
 ).م1991يناير -نوفمرب/ه1411اآلخرة 

حولية كلية الشريعة ). يف نشأة العلم. (بركة، عبد الفتاح عبد اهللا) 17
 .100 – 83ص  ،)م1984/ه1404 (3اسات اإلسالمية، ع والدر

) التقييم اإلبستمولوجي ملسامهات العلماء املسلمني. (اجلندي، حممد) 18
 )قسطنية: م1989(يف ندوة قضايا املنهجية يف الفكر اإلسالمي 

). مسرية الفكر العلمي العريب عرب التاريخ. (الدمرداش، أمحد سعيد) 19
، 447-44ص) م1987يناير/ه1407مجادى األوىل  (450هل ع املن
 .141 – 138 ص ،)م1987مارس / ه1رجب  ( 452ع

. مقدمة لتاريخ الفكر العلمي يف اإلسالم. سعيدان، أمحد سليم) 20
 .ص217 م، 1988. الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب: الكويت
مي عند مدخل لدراسة منهج البحث العل. ( العراقي، عبد اإلله)21

 ،)ه1404رجب -دى األوىلمجا (3ع: 1الفجر، س). مفكري اإلسالم
 .46 -38ص

املسلم ). عند املسلمنيقضية العلم واملعرفة . (غنيم كارم السيد) 22
 .87-41 ص،)ه7/1404 (39ع:10املعاصر س
. ول وخلفائهاحلركة العلمية يف عصر الرس. الوكيل، حممد السيد) 23
موسوعة املدنية ( سم 24ص، 188م، 1986، 1دار اتمع، ط: جدة
 )3ية،التارخي
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 نظرية -العلم
). راث اإلسالميتستمولوجيا العلم ومنهجيته يف الأب. (باشا، أمحد فؤاد) 24

 .18-6 ص ،)م1990– م 1989شتاء  (16ع: 4منرب احلوار، س
) لن اإلسالميةمستويات املوضوعية العلمية ودالالهتا يف إطار نظرية الع() 25

يوليو -فرباير/ه1413ة ذو احلج-رجب ) 68 و 67ع: 17املسلم املعاصر، س
 .100 –75 ص،)م1993
: 14املسلم املعاصر، س). لم والتقنيةحنو صياغة إسالمية لنظرية الع() 26

 .33-17 ص ،)م2/1989 ( 54ع
 

 تصنيف -العلوم
خلط التصنيف للفالسفة والعلماء املسلمني يف القرن . (صيام، حممد عبده) 27

ذو احلجة -رجب (68 و67ع: 17سملعاصر، املسلم ا) الرابع اهلجري
 .146-121ص )  م1993يوليو -فرباير/ه1413
) كتباتالتحيز يف األنظمة الغربية لتصنيف امل. ( عطية، هاين حمي الدين) 28

يوليو -فرباير/ه1414ذو احلجة -رجب (72 و71ع: 18املسلم املعاصر، س
 .98 –73ص) م1994
). م عند الفارايباألسس املعرفية لتصنيف العلو(فرحان، حممد جلوب، ) 29

 .، رسوم توضحيةا، ببليوغرافي75-38ص ) م1/1987 (23:3دراسات عربية، 
املسلم ). تصنيف العلوم عند العلماء املسلمني. (موسى، جالل حممد) 30
 .30-11ص ) ه1405احملرم  ( 41ع: 11 سر،املعاص

 تصنيف العلوم يف الفكر اإلسالمي بني التقليد. (النجار، عبد ايد) 31
حبوث ومناقشات : املنهجية اإلسالمية والعلوم السلوكية والتربوية: يف) والتأصيل
املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، : ، فرجينا1لعاملي الرابع للفكر اإلسالمي، جاملؤمتر ا
 .292-249ص ) 2 –سلسلة املنهجية اإلسالمية( م، 1990
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 فلسفة -العلوم
ؤية االت البحث يف فلسفة العلوم برتصور مقترح . ( باشا، أمحد فؤاد) 32
إبريل -فرباير/ه1411رمضان -رجب (59 ع:15املسلم املعاصر، س). إسالمية
 ).م1991
 189م، 1984باشا، . 1: القاهرة: 1 فلسفة العلوم بنظرة إسالمية، ط )33

 .179 – 176فية ص سم ببليوغرا23ص، 
). ترمجة احلسيين، فلسفة العلم من املنظور القرآين. (كلشين، مهدي) 34

 100-90ص ) ه1405ادي األوىل ومجادي اآلخرة مج (14ع: 3التوحيد، س
 .ببليوغرافية

 
 العلوم االجتماعية

مداخل التأصيل اإلسالمي للعلوم . (رجب، إبراهيم عبد الرمحن) 35
-فرباير/ه1412رمضان -رجب (63ع: 16سلم املعاصر، سامل). االجتماعية

 . 80-43ص )  م1992إبريل 
املنهج العلمي للبحث من وجهة إسالمية يف نطاق العلوم االجتماعية ) (36

رجب ذو احلجة  (68-67ع: 17، صاملسلم املعاصر) ة اإلنسانيةومهمة املساعد
 .74-11ص ) م1993فرباير إىل يوليو  /ه1413
العلوم االجتماعية بني التنظري العلمي والتنظري . (عشوي، مصطفى) 37

 )يةطنقس: م1989(ة يف الفكر اإلسالمي  ندوة قضايا املنهجييف). جي ولودياألي
. منهجية العلوم االجتماعية عند العرب ويف الغرب. معتوق، فردريك) 38
ص، 148م، 1985لتوزيع املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر وا: بريوت

 .سم20
 

 العلوم اإلنسانية
مناهجها املعاصرة، مع العلوم اإلنسانية وأزمة . ( أبو ريان، حممد علي) 39

 –ربيع األول  (96ع : 16الثقافة، س ). دراسة نقدية ألسسها وبنيتها الالهوتية
 .81 – 43ص ) 1986ديسمرب –نوفمرب/ه1407ربيع اآلخر 
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نقد مناهج العلوم اإلنسانية من منظور إسالمي .. (مد حممدامزيان، حم) 40
 71ع: 18ملسلم املعاصر، س ا) نسانيةوخطوات صايغة مناهج إسالمية للعلوم اإل

 .1ج) م1994يوليو -فرباير/ه1414رجب ذو احلجة  (72و 
ع : 14املسلم املعاصر، س ) أزمة املنهج يف العلوم اإلنسانية. (أنور، عال) 41

 .134-115ص)  م1990مارس -يناير/ ه1410رمضان -رجب (56 و 55
 3 ع :22 مج /العلوم اإلنسانية إسالمية لفلسفة أفاق. (عروة، أمحد) 42

 .82– 57ص) م1987سبتمرب -يوليو(
إسهام اإلنسانيات والعلوم االجتماعية يف الدراسات . (فاردنربغ، جاك) 43
/ ه1415صيف  (24 ع :6االجتهاد، س . ترمجة أبو بكر باقادر) اإلسالمية
 .154-125ص) م1994
 

 العلوم الطبيعية
 العلوم الطبيعية لألستاذ أسس املنهج القرآين يف حبث. (دأمحد فؤاباشا، ) 44

/ ه1412رمضان –رجب (63ع : 16املسلم املعاصر، س ) منتصر حممود جماهد
 .230 – 225ص ) م1992بريل أ–فرباير

: 13، س املسلم املعاصر)  فلسفة العلوم الطبيعية يف التراث اإلسالمي)45
 .26 -9ص) ه1407احملرم  (49ع

ختطيط املناهج الدراسية للعلوم ) مترجم(م لسسجاد، حممد عبد السميع م) 46
م، 1987لتربية العريب لدول اخلليج، مكتب ا: الرياض. الرؤية اإلسالمية: الطبيعية
 .سم24ص، 154

). ن اإلسالمالعلوم الكونية والبحوث املدنية يف ميزا. (غنيم، كارم السيد) 47
 .43-37ص) م4/1985( 3اإلسالم اليوم، ع

مكة . اإلسالمي يف تعليم العلوم الطبيعيةاملنهج . القصار، حممد عمر) 48
دعوة ( ص 206 م، 1984/ه1404سالمي، رابطة العامل اإل: املكرمة
 ).30احلق،
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 ةـاملعرف
القرآن : يف): طلب العلم واملعرفة يف القرآن الكرمي. (إمساعيل، فاطمة) 49

لرسائل سلسلة ا(م، 1993املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، : فرجينا. والنظر العقلي
 .99-80ص) املنهجية اإلسالمية: 7امعية، اجل

. علم اجتماع املعرفة بني الفكر اخللدوين والفكر الغريب. بدوي، فاطمة) 50
 .105-103 مسن ببليوغرافية 24 ص، 108م، 1985بريوت جروس برس، 

أزمة املعرفة وعالجها يف حياتنا الفكرية . (البوطي، حممد سعيد رمضان) 51
حبوث ومناقشات : املنهجية اإلسالمية والعلوم السلوكية والتربوية: يف )املعاصرة

املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، : ، فرجينا1املؤمتر العاملي الرابع للفكر اإلسالمي، ج
 .85-55ص ) 2سلسلة املنهجية اإلسالمية،(م، 1990
، املكتب اإلسالمي: بريوت. ك القلباملعرفة وإدرا. حسون، علي) 52
 . سم24 ص، 214م، 1989
 5ع: 2االجتهاد، س ) املعرفة والسلطة يف الوطن العريب. (زيادة، خالد) 53

 .254-249ص ) م11/1989(
 مصدر املعرفة ودور -معىن املعرفة وأمهيتها. (الكيالين، ماجد عرسان) 54

الوحي والعقل :  أدوات املعرفة– ميادين املعرفة والظواهر املميزة هلا -اإلنسان فيها
 بني فلسفة التربية اإلسالمية دراسة مقارنة: فلسفة التربية اإلسالمية: يف) واحلس

. م1988/ ه1409مكتبة اهلادي، : كة املكرمةم. سفات التربوية املعاصرةفللوا
 .261-213ص 

 
 أسلمة وتأصيل -املعرفة

املسلم املعاصر، س ) إسالمية العلوم وموضوعيتهما. (إدريس، جعفر شيخ) 55
 .19– 5ص) م1988يوليو  (50ع : 13

مجادى األوىل ( االفتتاحي أفكار، ع) العلوم هل تكون إسالمية) (56
 .12-3ص )  م1988ديسمرب /ه1409
: فرجينيا.  اإلجنازات–خطة العمل–املبادئ العامة : إسالمية املعرفة) 57
سلسلة إسالمية ( ص 228م، 1986/ه1406 العاملي للفكر اإلسالمي، املعهد
 .)1،املعرفة
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إجنازات اجلامعات اإلسالمية يف جمال توجيه (. إمساعيل، زكي حممد) 58
 ).الرياض: م1191(ص 65متر التوجيه اإلسالمي للعلوم، مؤ: يف) العلوم إسالميا

ي املعهد العامل: فرجينيا. عرفةمدخل إىل إسالمية امل. عماد الدينخليل، ) 59
 )9ملعرفة، سلسلة إسالمية ا( ص 1191،103للفكر اإلسالمي، 

املعهد العاملي : إسالمية املعرفة، القاهرة. دسوقي، سيد وحسن رجب) 60
 ).حماضرة( ص، 36م، 1990للفكر اإلسالمي، 

جامعة : الرباط. إسالمية املعرفة، الضرورات واألهداف. شهيد، حممد) 61
حبث (ص 77م، 1991ة الدراسات اإلسالمية، حممد األول، كلية اآلداب، شعب

 ).جازةلنيل اإل
ي املعهد العامل: فرجينيا. ابن تيمية وإسالمية املعرفة. العلواين، طه جابر) 62

 ).13سلسلة إسالمية املعرفة، ( ص 88م، 1994للفكر اإلسالمي، 
دار الشرق األوسط للنشر، : القاهرة. إسالمية املعرفة. عمارة، حممد) 63
 ).الكتاب التاسع: اإلسالم دين احلياة( سم 19 ص، 117م، 1991
 :16املسلم املعاصر، س  )إسالمية املعرفة البديل الفكري للمعرفة املادية ()64

 .26-5ص ) م1992 إبريل –فرباير/ه1412رمضان -رجب (63ع 
الوعي اإلسالمي، ) أسلمة العلومحول قضية . (نجري، حممد شوقيالف) 65

 .46-41س ) م1989مارس / ه1409شعبان  (296ع
مدخل لصياغة مفهوم التوجيه اإلسالمي . (مصطفى، نيفني عبد اخلالق) 66
يوليه -مايو/ه1412شوال ذو احلجة  (64ع : 16 املسلم املعاصر، س) للعلوم

 .51-9ص) م1992
سسة الفجر، مؤ: نيجرييا. حنو أسلمة املعرفة. مالجه املؤمن أيوسف، عبد) 67
 ).9سلسلة الثقافة اإلسالمية، ( سم 19 ص، 46م، 1989
 

 مصادر -املعرفة
: يف) إطاللة منهاجية على مصادر التراث السياسي. (أبو الفضل، مىن) 68

دراسة يف إشكالية :  التراث السياسي اإلسالمييف مصادر: نصر حممد عارف
هد العاملي للفكر اإلسالمي، املع: فرجينيا. ميم قبل االستقراء والتأصيلتعال

 ).تقدمي البحث (36-9م، ص 1994
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 مصادر التنظري اإلسالمي بني املقدمات حنو منهاجية للتعامل مع) (69
حبوث ومناقشات : املنهجية اإلسالمية والعلوم السلوكية والتربوية: يف) واملقومات

لعاملي للفكر اإلسالمي، املعهد ا: ، فرجينيا1لرابع للفكر اإلسالمي، جاملؤمتر العاملي ا
 .232 -179ص ) 2سلسلة املنهجية اإلسالمية، ( م 1990
: 15سلم املعاصر، س امل). السنة النبوية مصدراً للمعرفة. (عمارة، حممد) 70

 .32 -15ص ) م1991 إبريل –فرباير / ه1411رمضان -رجب (59ع 
. مصادر املعرفة يف الفكر الديين والفلسفي. د الرمحنالزنيدي، عب) 71
 .م1993دار املؤيد، : الرياض
 

 نظرية-املعرفة
 26 عالثقافة اإلسالمة،). نظرية املعرفة عند إخوان الصفا( جابر، قاسم ) 72

 .209 – 198ص ) م1989/ 8(
حاجي، جعفر عباس، نظرية املعرفة يف اإلسالم، دراسة مقارنة ألهم ) 73
. رىم وبقية املذاهب الفلسفية األخالساملتعلقة بنظرية املعرفة يف اإلس واملفاهيم األس

 . سم24 ص، 530م، 1986/ مكتبة األلفني: الكويت
املسلم املعاصر، )  عند الغزايلنظرية املعرفة. (زروق، عبد اهللا حسن) 74

 .52-27ص ) 1407شوال  (48ع : 12ص
. مدخل لنظرية املعرفة يف اإلسالم: ان العلم واإلمي.عمر، إبراهيم أمحد) 75
 .م1992املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، : فرجينيا

الرياض، دار املؤيد، . نظرية املعرفة بني القرآن والفلسفة. الكردي، راجح) 76
 .م1993
 4، ع 19عامل الفكر، م ) الغزايل ونظرية املعرفة. (النشار، مصطفى) 77

 . 172-157ص ) م1/1989(
 

 هج املعريفاملن
املنهجية : يف) املنهحية للعلوم السلوكية اإلسالمية. (أبو السعود، حممود) 78

حبوث ومناقشات املؤمتر العاملي الرابع للفكر : اإلسالمية والعلوم السلوكية والتربوية
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سلسلة (، م1992لعاملي للفكر اإلسالمي، املعهد ا: ، فرجينيا2ج / اإلسالمي
 .54-37 ص )2املنهجية اإلسالمية، 

ن، س االفرق). عريف اإلسالمي وخصائصهمالمح املنهج امل. (إدريس، بدر) 79
 .28-24ص ) م1988سبتمرب /ه1409صفر / حمرم ( 16ع : 5

ندوة : يف) أزمة املنهج يف الدراسات الفقهية احلديثة. (إمام، حممد كمال) 80
 ).قسنطينة: م1989( قضايا املنهجية يف الفكر اإلسالمي 

تالزم املوضوعية واملعيارية يف امليتودولوجيا . (مزيان، حممد حممدأ) 81
 ).قسنطينة:م1989(ندوة قضايا املنهجية يف الفكر اإلسالمي : يف) اإلسالمية
منهج : يف) التراث االجتماعي يف اإلسالمحنو صياغة منهجية لدراسة () 82
العاملي للفكر اإلسالمي، املعهد : فرجينيا. ية االجتماعي بني الوضعية واملعيارالبحث

 .476 – 395م، ص 1991
: يف) نظرة إىل الفقه: املنهجية اإلسالمية.(بطاينة، حممد ضيف اهللا) 83

حبوث ومناقشات املؤمتر العاملي : املنهجية اإلسالمية والعلوم السلوكية والتربوية
م 1992املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، : ، فرجينيا2الرابع للفكر اإلسالمي، ج

 .102-85ص ) 2سلسلة املنهجية اإلسالمية، (
ندوة : يف). املناهج بني النظرتني األحادية والتعددية. (اجلندي، حممد) 84

 ).م1989 :قسنطينة(قضايا املنهجية يف الفكر اإلسالمي 
 إىل 1من ). دراسة يف املنهج: السيد حممد باقر الصدر. (يهنـزاحلسن، ) 85

 ).م12/1989 -م12/1988 (28 ع،22 ع، الثقافة اإلسالمية،7
املنهج العلمي والروح العلمية لدى ابن خلدون . (خليل، عماد الدين) 86

: م1989(نهجية يف الفكر اإلسالمي ندوة قضايا امل: يف) وصلتها باإلسالمية
 . ص29، )قسنطينة
مالمح التحيز واملوضوعية يف الفكر االجتماعي . (الذوادي، حممود) 87
رؤية معرفية ودعوة لالجتهاد : ندوة إشكالية التحيز: يف) الغريب واخللدويناإلنساين 

 ).القاهرة: م1992(
املنهج اإلسالمي يف فكر ابن خلدون يف مواجهة . (الشكعة، مصطفى) 88

واألحباث العلمية يف  الندوة الدولية حول الدراسات: يف). مناهج دراسة الغربيني
 ).استانبول: م1988(عقد القادم نظرة على ال: احلضارة اإلسالمية
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حول منهجية التعامل مع مصادر التراث السياسي . (عارف، نصر حممد) 89
دراسة يف إشكالية التعميم قبل : مصادر التراث السياسي اإلسالمي: يف) اإلسالمي

 55 م، ص 1994املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، : فرجينيا. االستقراء والتأصيل
93. 

مطبعة اخللود، : بغداد.  املنهج العلمي لالعتقاد.شاكربار، عبد اجل) 90
 . ص273، 1984
مشكلة املنهج عند املفكرين املسلمني املعاصرين . (عبد الالوي، حممد) 91

 ،)اخلرطوم: م1987(ضايا املنهجية والعلوم السلوكيةمؤمتر ق: يف) وعند احملدثني
 . ص27

املسلم ) رييب يف الفكر اإلسالميمثلث املنهج التج. (عريب، حممد ياسني) 92
 -أغسطس/ه1413 مجادى اآلخرة –احملرم  (66 و 65ع : 17املعاصر، س 

 .146-115ص )  م1993يناير 
االجتهاد، ) حنو منهج للتعامل مع التراث اإلسالمي. (عطيه، حمي الدين) 93

 .185 – 155ص ) م1994صيف  (24ع : 6س 
املعهد : افرجيني. عريف عند ابن تيميةج املتكامل املنه. عقيلي، إبراهيم) 94

، 8، سلسلة الرسائل اجلامعية( ص 418 ،م1994العاملي للفكر اإلسالمي، 
 ).إسالمية املعرفة

. لفكر اإلسالمي بني القدرات والعقباتإصالح ا. علواين، طه جابرال) 95
 . ص98 ، م1991 العاملي للفكر اإلسالمي، املعهد: فرجينيا

ندوة قضايا : يف) عناصر املنهج العلمي يف القرآن والسنة (.عناية، غازي) 96
 .)قسنطينة: م1989(الفكر اإلسالمي املنهجية يف 

دراسة مقارنة خمتصرة للكشف : ة اإلسالمليجد. الفنجري، حممد شوقي) 97
فيف، ثدار  :الرياض. عن املنهج املعريف يف اإلسالم وصيغة التوازن بني املتناقضات

 . ص87م، 1989
مالحظات : املنهج املعريف الغريب يف البحوث اإلفريقية. (قريشي، علي) 98

يا املنهجية يف الفكر ندوة قضا: يف). نقدية وتأمالت يف املنهج اإلسالمي البديل
 ).قسنطينة: 1989(اإلسالمي 
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، طرابلس، 1مقال يف املنهج، ط: ابن خلدون. الكردي، حممود السعيد) 99
 سم، 24ص، 360، 1984لنشر والتوزيع واإلعالم، املنشأة العامة ل :ليبيا

 .360 – 353ص: ببليوغرافية
ضايا ندوة ق: يف) املنهج يف علم أصول الفقه. (، عبد احلميدمذكور) 100

 ).قسنطينة: م1989 (،املنهجية يف الفكر اإلسالمي
تالزم املوضوعية واملعيارية يف امليتودولوجيا . (ملحم، م أمحد سليم)  101
 62ع : 16املعاصر، س املسلم  )تعقيب على حبث حممد حممد امزيان: ميةاإلسال

– 185ص ) م1992 يناير –نوفمرب /ه1412 مجادي اآلخرة –ربيع اآلخر(
190 

منهج البحث يف علم العقيدة يف ضوء . (نصار، حممد عبد الستار) 102
: 1989 (ندوة قضايا املنهجية يف الفكر اإلسالمي: يف) التطور العلمي املعاصر 

 ).قسنطينة
 

 كشاف املؤلفني
 14       ابن عمار، الصغري

 39       أبو ريان، حممد علي
 1        أبو زيد، مىن

 78       أبو السعود، حممود
 69 68      أبو الفضل، مىن

 56 55      إدريس، جعفر شيخ
 58       إمساعيل، زكي حممد

 49       إمساعيل، فاطمة
 80       إمام، حممد كمال
 82 81 40     امزيان، حممد حممد

 41        أنور، عال
 44 33 32 26 25 24 16 115 8 3 2        باشا، أمحد فؤاد

45 
 43      )مترجم(باقادر، أبو بكر 
 50       بدوي، فاطمة
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 17 12              بركة، عبد الفتاح عبد اهللا
 83      بطاينة، حممد ضيف اهللا

 51      د سعيد رمضانالبوطي، حمم
 72       جابر ، قاسم
 83 18      اجلندي، حممد

 73       حاجي، جعفر عباس
 85       نـزيهاحلسن، 

 52       حسون، علي
 9                                حلمي، مصطفى
 86 59 4     خليل، عماد الدين

 60       دسوقي، سيد
 10      الدسوقي، فاروق حممد

 11       دسوقي، حممدال
 19      الدمرداش، أمحد سعيد

 87       الذوادي، حممود
 36 35     رجب، إبراهيم عبد الرمحن

 60       رجب، حسن
 74      زروق، عبد اهللا حسن

 71                 دي، عبد الرمحنالزني
 53        زيادة، خالد

 46      سجاد، حممد عبد السميع
 20       سليمسعيدان، أمحد 

 88       الشكعة، مصطفى
 61        شهيد، حممد

 27       صيام، حممد عبده
 5       عابد، عايد منصور

 89      عارف، نصر حممد عارف
 90       عبد اجلبار، شاكر
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 91       عبد الالوي، حممد
 13       عبد املتعال، صالح

 21       اإللهالعراقي، عبد 
 42        عروة، أمحد

 92       عرييب، حممد ياسني
 37       عشوى، مصطفى
 93       عطية، حميد الدين

 28      عطية، هاين حميد الدين
 94       عقيلي، إبراهيم

 95       العلواين، طه جابر
 70 64 63     عمارة، حممد

 75       عمر، إبراهيم أمحد
 96        عناية، غازي

 47 22      غنيم، كارم السيد
 43       فاردنربغ، جاك

 39       فرحان، حممد حلوب
 6      فرغل، حيي هاشم حسن
 97 65     الفنجري، حممد شوقي
 7       القرضاوي، يوسف

 98        قريش، علي
 48       القصار، حممد عمر
 76       الكردي، راجح

 99      الكردي، حممود السعيد
 34       كلشين، مهدي

 54      كيالين، ماجد عرسانال
 100                مدكور، عبد احلميد

 66      مصطفى، نيفني عبد اخلالق
 38       معتوق، فردريك
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 101                         أمحد سليم. ملحم، م
 30       موسى، جالل حممد
 31       النجار، عبد ايد
 77       النشار، مصطفى
 102      الستارنصار، حممد عبد

 32       الوكيل، حممد السيد
 67      يوسف، عبد املؤمن أمالجة

 
 الئحة الناشرين

 .الرياض، السعودية) 1590(صب : دار ثقيف
 . شارع الطريان، مدينة نصر، القاهرة، مصر153: دار الشرق األوسط

 . مصرالقاهرة،شارع مجال عبد الناصر، حدائق حلوان، : دار الصحوة
 .، السعودية21482جدة ) 8502(صب : اتمعدار 

 .املنصورة، مصر) 230(ص ب : دار الوفاء
 .مكة املكرمة، السعودية) 537(صب : رابطة العامل اإلسالمي

 ،13100الصفاة ) 23996(ص ب : الس الوطين للثقافة واآلداب
 .الكويت

 ,Grove St., Herndon, VA 22070 555 :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي
USA 

 .بريوت، لبنان) 11 – 3771(ص ب : املكتب اإلسالمي
، 11481الرياض ) 3908(ب  ص: مكتبة التربية العريب لدول اخلليج

 .السعودية
 .، الكويت35854القادسية ) 16378(ص ب : مكتبة األلفني

 .ين، القاهرة، مصرد حارة العشي، عاب1: كتبة الزهراءم
 .، السعودية11663رياض ال) 92738(ص ب : دمكتبة املؤي

 .طرابلس، ليبيا) 959(ص ب :  للنشر والتوزيع واإلعالماملنشأة العامة
) 113-6311(ب  ص: املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع

 .بريوت، لبنان
 .، اجلزائر)46(ب  ص: املؤسسة الوطنية للكتاب
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 الئحة الندوات واملؤمترات

 اجلامعات ةرابط: الرياض: ممؤمتر التوجيه اإلسالمي للعلو -
 .م1991/ه1412شتراك مع جامعة األزهر، اإلسالمية باال

: القاهرة: رؤية معرفية ودعوة لالجتهاد. ندوة إشكالية التحيز -
 .م1992املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ونقابة املهندسني املصرية، 

 الندوة الدولية حول الدراسات واألحباث العلمية يف احلضارة -
 :سالميةاإل

الفنون والثقافة اإلسالمية، ركز األحباث للتاريخ وم: استانبول
 .م1988

املعهد ): اجلزائر(قسنطينة : ية يف الفكر اإلسالميندوة قضايا املنهج-
 للفكر اإلسالمي وجامعة األمري عبد القدر للعلوم اإلسالمية، العاملي

 .م1989
 

 الئحة الدوريات
 .ت، لبنانبريو) 14-5581(ص ب : االجتهاد -
 .أكال، الرباط، املغرب) 755(ص ب : اإلسالم اليوم -
إدارة الشؤون الثقافية، اجلبهة اإلسالمية القومية، اخلرطوم، : أفكار -
 .السودان
 .إيران –طهران ) 15815 – 3195(ص ب : التوحيد -
 . دار عزيزة، اجلزائر– ساحة الشيخ ابن باديس 2: الثقافة -
 .دمشق، سورية) 9351(ص ب : الثقافة اإلسالمية -
كلية الشريعة، جامعة : حولية كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية -
 .الدوحة، قطر. قطر

اجلامعة :  اإلسالميةجممع البحوث: الدراسات اإلسالمية -
 .سالم أباد، باكستانإاإلسالمية، 

 .بريوت، لبنان) 11-1813(ص ب : دراسات عربية -
 .الكويت) 193(ص ب :  الفكرعامل -
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 .الدوحة، قطر) 2908( ب ص: الفجر -
 .عني الشق، الدار البيضاء، املغرب) 7018(ص ب : الفرقان -
 ب شارع اجلزيرة الوسطى، الزمالك، 26: املسلم املعاصر -

 .القاهرة، مصر
 .بريوت، لبنان) 135802(ص ب : منرب احلوار -
 .، السعودية21461جدة الشرقية ) 2925(ص ب : املنهل -
، 13097 الصفاة )23667(ص ب : الوعي اإلسالمي -
 .الكويت

 


