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 يف أن حتتل لنفـسها  - مبا تضمه من ختصصات نظرية وتطبيقية-لقد جنحت العلوم االجتماعية    

مساحة واسعة وأن حتقق لنفسها نفوذاً هائالً يف خمتلف جوانب احلياة يف اتمعات املعاصرة سواء               
ملتخصـصني يف   يف الدوائر العلمية اخلاصة، أو يف حميط احلياة االجتماعية العامة، فاأللـوف من ا            

تلك العلوم ويف تطبيقاا املهنية يتخرجون من اجلامعات يف كل عام، وجيوش اخلرجيني من أولئك         
املتخصصني يتم تعيينهم يف خمتلف الوظائف واملهن إلدارة دوالب العمـل يف كـل قطاعـات                

ن الـذين   يـو ألوالدنا يف املدارس واجلامعات، وهم اإلعالم     ) املربون( فهم املعلمون    ...احليـاة
 وهم املشتغلون بإدارة أعمالنا وأموالنا اليت ـا         -وفق نظرم للحياة  -يشكلون كل يوم تفكرينا     

قوام حياتنا، وهم األخصائيون النفسيون واألخصائيون االجتماعيون الذين يـساعدوننا يف حـل         
املختصون يف   وفق نوع إعدادهم وتوجهام، وهم       -املشكالت النفسية واالجتماعية اليت تواجهنا    

العلوم السياسية والدراسات االستراتيجية الذين يوجهون متخذي القرار يف اجتاهات قد يكون هلا             
  .واحلياة واملوت.. أبعد اآلثار على عالقتنا الدولية بل وعلى مسائل احلرب والسالم

ظارها واحلضارة الغالبة اليوم حضارة حتترم العلم وكل ما ينتسب إليه وتقدره، وتتطلع بأن              
الديانات احملرفة اليت حاولت أن " هداية" والرشاد، بعد أن رفضت تلك احلضارة -إليه طلبا للهداية

تفرض باطلها على العلم والعلماء يف مطالع العصر احلديث يف أوربا، فاضطرا اتمعات الغربية              
ها بالكلية من إدارة شـؤون  يف اية املطاف لالنزواء إىل زوايا احلياة الفردية اخلاصة، مستبعدة إيا         

 -االجتماعيـة " العلـوم " ومن هنا فقد احتلت      -الدنيا وذلك فيما أصبح يعرف باالجتاه العلْماين      
احتلت مكانة توجيه الناس إىل ما يصلح   ..  السماء ي مكاناً يف املاضي حمجوزاً لوح     -بشكل مستتر 

تصلة بأهداف اإلنسان وحاجاته يف     حيام فيما يغيب فهمه وإدراكه عن الناس عادة، كاألمور امل         
، فأصـبحت   …هذا الوجود، ويف كيفية تنظيم الناس تمعام يف ضوء تلك األهداف وهكذا             

العلوم االجتماعية مبثابة املوجهات الكربى إلهلام الناس كيـف يتـصرفون وكيـف             " نظريات"
 التحليل النفسي يستلهموم    يعيشون، فرأينا الناس يهرعون وراء فرويد وغريه ممن ينتسبون لنظرية         
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 إىل - ملا فيها من عنصر الغيـب -الرشد يف فهم النفس اإلنسانية اليت ال تزال مستغلقة على الفهم       
يومنا هذا رغم تعدد مدارس علم النفس املعاصرة، ورغم حماوالت النظريات األحدث عهداً جتاوز   

آلباء واألمهات يتدافعون باملناكب جريا     االختالل يف النظريات األسبق منها، كما رأينا جيالً من ا         
وامسـه  (وراء دكتور سبوك كما يشريون إليه باعتزاز يف كل بيت يف الواليات املتحدة األمريكية               

لتوجيههم إىل كيفية تربية أوالدهم وبنام مما أسفر يف ايـة  ) Benjamin Spockك  بنيامني سبو
تمعات استشرى فيها االحنراف نتيجة للتسبب يف املطاف عن ظهور أجيال من الشباب يف تلك ا

ولو حاولنا تتبع اآلثار السلبية اليت ترتبت علـى         .. املعاملة اليت جنمت عن اتباع تعاليمه وتوصياته      
متابعة عامة الناس يف اتمعات املعاصرة لنظريات العلوم االجتماعية الحتجنا إىل إفرادها مبؤلَّف             

من االعتراف بأن هذه العلوم ونظرياا قد جاءتنا ببعض اخلري وال           كامل، ورغم هذا كله فال بد       
اليت التحقت ا " العلمية"شك، ولكن اخلطري يف األمر هو أن اتمعات املعاصرة قد وثقت بصبغة 

  .إال خباال" تلك العلوم"هذه العلوم ثقة مطلقة، فلم تزدها 
 أن  - كما سنرى  -فحقيقة األمر ومكمن اخلطر إذن هو يف وضع الثقة يف غري موضعها،             

التوجهات العامة لتلك العلوم ونظرياا، واالفتراضات األساسية اليت بنيت عليهـا، قـد نبتـت          
وتطورت يف إطار تفاعالت وصراعات بني قوى اجتماعية حمددة، يف ظروف تارخيية وجغرافيـة              

وشـكلَّت معاملهـا    " لومالع"خاصة، مل تترك فقط بصماا املعيبة عليها، وإمنا صبغت وجه هذه            
" العلمية" ال يف ضوء االعتبارات      -تشكيال، على وجه ال ميكن قبوله اليوم دون إعادة نظر شاملة          

 تقصده  الذيفما  .. الرتيهة املتجردة وحدها، وإمنا أيضاً يف إطار عقيدة التوحيد والبعث والنشور          
  .بذلك

جتماعية قـد تبلـورت معاملهـا       لسوف يتبني لنا يف الفصول التالية كيف أن العلوم اال           
املعاصرة يف وقت كانت تلك العلوم أو بداياا األوىل أسرية فيه لنتائج الصراع بني الكنيسة والعلم 
يف أوروبا يف عصر النهضة ومطالع العصر احلديث، واليت انتهت إىل رفض كلمة الدين يف توجيه                

ت النظرة إىل اإلنسان نظرة مادية       وقد ترتب على ذلك التحول اخلطر أن أصبح        …حياة الناس،   
حمضة، مقتصرة متاما على شؤون هذه احلياة الدنيا وال تعرف شيئا عن اآلخرة، وال تعترف بغـري                 

وهذا لَعمرى أمر ميكن فهمـه يف       . احلواس واملالحظة اخلارجية مصدراً لدراسة اإلنسان واتمع      
 العلمية املتصلة بالظواهر الطبيعيـة، ويف       ضوء جتاوزات الكنيسة يف العصور الوسطى يف ادعاءاا       

اضطهادها ألفذاذ العلماء الذين رفضوا خمالفة ضمائرهم ال خوفا وال طمعا، فاضطر هـؤالء إىل               
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إىل أن انتهى األمر بانتصار     !  حىت لو جتاوزا يف ذلك كل احلدود         -شن احلرب عليها بكل وسيلة    
 على ما تزخـر بأخبـاره       …سهم رجاال للسماء  العلم والعلماء، وانزواء الكنيسة ومن نصبوا أنف      

  .الكتابات املوثقة حول تاريخ العلم
ولكن هل ميكن القبول بنتائج تلك املعارك التارخيية بني رجال الـدين ورجـال العلـم                  

إىل أن أصاا شرر تلك     (األوربيني يف اتمعات اإلسالمية اليت مل تشهد إال وحدة العلم والوحي            
؟ إن من الواضح أننا ) ية اليت تفصل بني العلم والدين بل وجتعلهما أعدى األعداءاالجتاهات األجنب

لسنا ملزمني مبتابعة غرينا يف أخطائهم ويف جتاوزام كما لو كانت تلك التجاوزات قد حـدثت                
بعد أن تبني لنا أن ما وصلَنا من تلـك العلـوم            .. واحد ال وطن له   " العلم"عندنا أيضا بزعم أن     

   !…عية احلديثة له يف احلقيقة وطن نشأ فيه وتأثر بعواصفه وتياراته االجتما
أوالً وقبل كل شئ حيتم علينا أن نعيد النظر بطريقة جذريـة فيمـا              " العلمي"إن التزامنا     

 نتبني مواطن اخلطأ يف مسلماا األساسية، وفيما بىن علـى           لكيدرسناه وندرسه من هذه العلوم      
 يف تقليد ما نعرف يقينا أنه حيتـاج         -الذايت بالقصور   -ء، بدال من السري   تلك املسلمات من أخطا   

  .إىل تصحيح، فالرائد ال يكذب أهله
أيضاً حيتم علينا من جهة أخرى أن يكون سعينا لتحصيل العلم           " االعتقاد"ولكن التزامنا     

 علينا بكتـاب     أمنت الذي إليه املرجع واملآب     الذي مالك امللك،    … لوجه اهللا    اسعيا نزيها متجرد  
كرمي ضمن حفظه إلـى يوم القيامة، بينه املصطفي بيانا شافيا فتركنا على احملجة البيضاء ال يزيغ                

وهذا االلتزام ميلى علينا أن نستهدى ذا الوحي الكرمي فيما يتـصل            . عنها إال هالك والعياذ باهللا    
 حلكمة -ن كان ميثل جوهر حياتنا ال تدركه حواسنا، وال تبلغه عقولنا، وإالذيبأمور عامل الغيب 

 كما نستهدى به يف توجيه شؤون حياتنا الفردية واالجتماعية فيما ختتلف فيـه              -يعلمها خالقنا 
األفهام، حىت وإن كانت قادرة على إدراكه فقط يف املدى القريب املنظور، ولكنه سبحانه قـد                

 إىل عـامل    انتمـى لظواهر الـيت    أمرنا يف الوقت ذاته بأن نستخدم حواسنا وعقولنا يف مالحظة ا          
 أال  االعتقـاد وذا كله يوجهنا التزامنا     ..  أعدت تلك احلواس والعقول إلدراكه       الذيالشهادة  

واقفني عنده مستبعدين لغريه كما يفعل غـري        ) احلواس والعقل (نقتصر على هذا املصدر األخري      
الصحيح، كما يوجهنا إىل اإلفادة     املؤمنني، وإمنا يوجهنا إىل أن نضع احلواس والعقل يف موضعها           

املتمثل يف الكتاب والسنة الصحيحة يف معرفة ما جنهله من عامل الغيب، ويف فهـم               " الوحي"من  
كليات هذا الوجود، بطريقة متكاملـة ال عوج فيها، دون أدىن ازدراء لشهادة احلس والتجريب              
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شـهادة احلـس ألن رمـا       فيما يصلح له التجريب، ودون أدىن تناقض بني الوحي الصحيح و          
  .واحد هو اهللا جل وعال) الوحي والوجود املشهود(ومصدرمها 

 عامل أن يتجاهل شهادة احلواس، أو التجارب الواقعية الصحيحة أيفليس مطلوبا إذن من   
)  على ما هو معروف يف املناقشات حول التصميمات املنهجية         واخلارجي الداخليذات الصدق   (

، وليس مطلوبا مـن العـامل أن        أوحىدة احلواس بغري حق بزعم خمالفتها       أو أ، يعترض على شها    
 فاهللا عز وجل ليس حباجة إىل أن خنـالف          …" الدين"يتخلى عن نزاهته العلمية دعما ملا يظن أنه         

ضمائرنا دفاعا عن وحيه سبحانه وتعاىل عن ذلك علوا كبريا، فهو اهللا وكفي، وهـو احلكـيم                 
 ىأتتحـر لمه شئ يف األرض وال يف السماء، وإمنا حنن مطـالبون             ال يعزب عن ع    الذيالعليم،  

احلقيقة وبذل الوسع يف ذلك، وإذا صادفنا ما يشبه أن يكون تعارضا بني الوحي والتجربة فـإن                 
مث إنه إذا حتقق لنا ذلك مبا يشبه        . ذلك يدعونا إىل مراجعة املنهجية للتثبت من صدقها التام أوالً،         

فذلك الفهم اجتهاد يرد عليه اخلطأ أو اهلم متابعـة           .. أوحى" فهمنا"اجع  اليقني مطالبون بأن نر   
للمفسرين األقدمني من أمثال من ظنوا أن األرض مبسوطة وليست كروية بداللة آيات كرميات              

  . يف احلقيقة إال مع فهم أولئك املفسرين الذين هم بشر يصيبون وخيطئونتتناىفال 
 -ال تكاد تكون هناك قضية تواجه العلوم االجتماعية اليوم        ومما سبق يبدو لنا بوضوح أنه         

 أوىل باالهتمام من قضية التأصيل اإلسالمي لتلك العلوم، والكتـاب           -خصوصا يف ديار اإلسالم   
 بني يدي القارئ ميثل حماولة متواضعة الستجالء معامل تلك القضية يف ضوء الكتابات الـيت                الذي

 أو التيـار  -اضية، حاولت فيها قراءة معامل التيارات الرئيسيةصدرت حوهلا يف السنوات العشر امل     
، مث التعبري عنه مبا ظننت أنه يصفه وحيدد أبعاده، وبطيعة احلال فإنه             التأصيلي يف الفكر    -الرئيسي

حول التأصيل اإلسالمي   " التيار العام "ليس هناك من ضمان بأال يتأثر ما أزعم أنه جمرد تعبري عن             
 فـإن املوقـف حيتمـل       وبالتايلية مبا ميكن أن ميثل موقفا ضمنيا أرى جدواه،          للعلوم االجتماع 

، وهو أمر ينبغي الترحيب به خصوصا وأننا ال زلنـا يف            "التيار العام "اجتهادات أخرى يف قراءة     
 الـصحي بواكري عملية التأصيل، مما حيتاج األمر معه إىل اإلثراء بالرؤى األصيلة، واىل التفاعـل               

 حماولـة لإلغـالق املبكـر       أيفكار اقترابا من احلقيقة، بل إن من املمكن القول بأن           لآلراء واأل 
لالجتهادات حول مثل تلك القضية احليوية ال ميكن أن تؤدى إىل خري، ألن ذلـك ال يعـىن إال                   

 إىل أن نكتشف فيما بعد أننا مل نستمع بشكل كاف        …تأخري فرص التفاعل البناء فترة من الزمن        
  . اآلخرون من ذوى األصالة الفكرية إىل أن يضطرنا الواقع إىل ذلك اضطراراًإىل ما يراه
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وقد جاء الكتاب يف ستة أبواب حاولنا يف أوهلا رصد نقطة البـدء حلركـة التأصـيل                   
اإلسالمي للعلوم االجتماعية وحتديد املعامل اليت ارتبطت تلك احلركة العلميـة ـا، مث متابعـة                

هود الباحثني لتحديد املفهوم واختيار املصطلحات اليت يرى كل فريق          التطورات اليت مرت ا ج    
  .أا تعرب عن ذلك املفهوم بشكل أصدق

أما البابان الثاين والثالث فيتعرضان ملا أظنه لب القضية وبيت القصيد بالنـسبة لقـضية                 
ث يف تلك العلوم    للبح العلميالتأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية برمتها، أال وهى مسألة املنهج          

 للتأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية ليس يف األصل مطلبا الرئيسيفاحلقيقة أن املربر ) ويف غريها(
 الـديين اعتقاديا أو دينيا كما قد يتصور الكثريون، أقصد أن مربر التأصيل ليس الغيرة واحلماس               

ئ، سواء كان ذلك مـربرا أو   يدفع املؤمن عاطفيا ووجدانيا إىل سحب اعتقاده على كل ش   الذي
" العلوم" للتأصيل اإلسالمي    الرئيسيفكفي باحلب يف نظر هؤالء مربراً، ولكن املربر         .. غري مربر   

قد حاد تارخييا عن الطريق القومي للبحث عن احلقيقة دون          " إصالح منهج  "…االجتماعية إمنا هو    
الثالث أو نتتبع جذور هذا االحنراف      لذلك امليل عن احلق، وقد حاولنا يف الفصل         " علمي"أساس  
 تارخييا، وأن نبني آثاره على احلالة الراهنة للعلوم االجتماعية، مبا نأمل معه تعرية أصل هذا املنهجي

  .االحنراف وكشف آثاره البعيدة املدى على العلم وعلى اتمع
عند جمرد تشخيص  دون التوقف املنهجيمث إننا قد انتقلنا يف الباب الثالث لوصف العالج          

األسباب، فحاولنا أن نبني كيف ميكن اجلمع بني الوحي والعقل واحلواس كمـصادر أو أدوات               
 مع ما يشبه أن - يف واقع األمر-يتجاىفللمعرفة يف ضوء العالقة بني التنظري والبحث على وجه ال   

عر أننا حباجـة إىل أن       اليوم، ذلك أننا ال نش     العلمييكون إمجاعا بني املشتغلني بالعلوم وبالبحث       
 يكون لنا متيزنا رد التميز، فما دامت عالقـة التـنظري            لكينعيد اختراع العجلة كما يقولون      

والبحث على الوجه السائد اليوم يف فلسفة متثل أفضل ما لدينا يف خدمة البحث عن احلقيقة فال                 
 مـا دامـت ال      - أوىل ا   فاحلكمة ضالة املؤمن أنا وجدها فهـو      -بأس علينا من أن نفيد منها     

  .تعارض شرعا وال تنايف عقال
أما الباب الرابع فقد خصصناه برمته ملناقشة قضية منهج التأصـيل اإلسـالمي للعلـوم                 

للقيام ) اموعات البحثية(االجتماعية تفصيال، وحملاولة رسم اخلطوط العريضة اليت يتبعها الباحث        
يف الباب اخلامس إىل تطبيق متطلبات هذا املنـهج علـى   بعملية التأصيل خطوة خطوة، مث انتقلنا     

بعض الكتابات اليت قد ينظر إليها على أا كتابات تأصيلية، وبيان املنازع أو املداخل اليت يبدو أن 
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.  ما هلا وما عليهـا     -أصحاب تلك اجلهود قد ساروا فيها، وذلك بقصد التعريف بتلك املداخل          
 يف حدود ما قد     -حتديد موضعها من خريطة األعمال التأصيلية     وبيان احلدود اليت تقف عندها، و     

  .يكون لتصنيفنا ذاته من صدق وصالحية
وأخرياً فإننا آثرنا أال نترك القضية تعاجل فقط على مستوى التنظري البحث، فجئنا يف الباب         

ة علـى   السادس مبحاولة مبدئية متواضعة جدا لتطبيق منهج التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعي          
لنقدم بذلك الفرصة   . مسألة تفسـري املشكالت الفردية واالجتماعية يف ضوء التصور اإلسالمي        

للزمالء الباحثني لالختالف معنا أو االتفاق يف وجود مثال حمدد ميكن االختالف أو االتفاق حوله 
  .على بينة
مـن الباحـث    ولقد مت إعداد هذا العمل وترتيب أجزائه على أمل أن يكون مفيدا لكل                

املتمرس ولطالب العلم املبتدئ يف آن واحد، فالباحث املتمرس يستطيع البدء مباشرة بقراءة البابني             
الثاين والثالث وقراءة متأنية قبل أن يعود إىل بقية الفصول، أما طالب العلم املبتـدئ فيـستطيع                 

ات كل منهما أو يف التمهيد      االستغناء عن قراءة هذين البابني مكتفيا بامللخصات اليت ترد يف اي          
  . هلمتا مباشرة، والرجوع إىل األبواب والفصول األخرىالتايلللباب 

أسأل اهللا جل وعال أن جيعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكرمي، وأن يرزقنا نعمة التوفيق،                 
ا وأن يغفـر لنا أخطاءنا وخطايانا، وأن يتقبل منا أحسن ما نعمل، وأن يرفع شأن أمتنا ويقيلـه                

من عثراا، إنه على ذلك قدير وباإلجابة جدير، وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصـحبه                 
  .وسلم، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

  
  هـ١٤١٦الثامن من صفر اخلري الرياض يف 

   م١٩٩٥ من يوليو ٦املوافق 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ku‰@å»ŠÛa@†jÇ@áîçaŠig@ @
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Þëþa@Ý–ÐÛa@ @
ò�î±‰bm@ò��  

ل اإلسالمي للعلوم االجتماعية قد يبدو لنا أحيانا وكأنه قد كان يعيش معنا             رغم أن اجتاه التأصي     
 حىت إن الكثريين قد أصبحوا اليوم يستبطئون ظهور نتائجه أو يـستعجلون             -ونعيش معه منذ أمد بعيد    

 فإن هناك ما يشبه اإلمجاع على أن عمر هذا االجتاه على اجلملة ال يعدو أن يكـون                  -بلوغه غاية منتهاه  
 لإلصالحات الفكريـة    الزمين بني عشر سنوات ومخس عشرة سنة، وهى فترة تعترب يف حساب العمر              ما

  .قصرية حقافترة 
 يساورنا يرجع إىل أن معايشة القضية ومعاناة مهومهـا مل           الذيولعل السبب يف ذلك الشعور        

اعية أو املعنـيني مـوم    اجلديد على الكثريين من املشتغلني بالعلوم االجتم   بالشيءتكن يف حقيقة األمر     
 املكربة كانت قد سبقت بوقت طويـل ظهـور أي           الفكرياألمة، كما أن بعض إرهاصات اإلصالح       

إعادة "، أو   "كأسلمة العلوم "أو غريه   " التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية   "كتابات حمددة حتت مسمى     
رهاصات مل يكتب هلا أن تتجمع مـع        ، غري أن روافد هذه اإل     "صياغة العلوم االجتماعية صياغة إسالمية    
  . نعايشه اليوم إال منذ وقت قريبالذيبعضها لتكون ما يشبه هذا التيار احملدد 

 قد تولد لديهم    - من ذوي التبصر والنظر    -فاحلق أن الكثريين من املشتغلني بالعلوم االجتماعية        
 يقوم عليهـا بنـاء العلـوم         بالتناقض الكبري بني األسس واملسلمات اليت      قويمنذ وقت طويل شعور     

االجتماعية احلديثة اليت درسوها واليت يقومون بتدريسها من جانب، وبني التصور اإلسالمي لإلنـسان              
  . واتمع والوجود وما يترتب على ذلك التصور من فهم للعالقات والنظم االجتماعية من جانب آخر

ال الدول األخرى املتقدمة صـناعيا، ومـا        ولكن الواقع األليم لعجز األمة وختلفها مقارنا بأحو         
خلفته تلك الفجوة احلضارية بيننا وبني غرينا من تصدع يف وجدان األمة ومن شعور عام باهلزمية بالنظر                 

بالنظر لآلخر، كل هذا قـد نـتج عنـه          " احلديثة"للذات، وانبهار باالنتصارات العلمية والتكنولوجية      
ة إيل التسليم باألمر الواقع يف تلك العلوم وتقبله على مضض، كما            اضطرار املشتغلني بالعلوم االجتماعي   

أن ضغط الواقع املؤمل على أنفسهم قد حال دون بلورم ملوقف واضح وحمدد وأصيل من ذلك التناقض                 
) املتأثر بالظروف التارخيية للمجتمعات الغربية    (الصارخ بني التوجه العام لتلك العلوم االجتماعية احلديثة         

ني ما يشري إليه التصور اإلسالمي بالنسبة حملتوى تلك العلوم، وبالنسبة للطريق الذي ينبغي أن تـسري                 وب
  .فيه
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 على  - بتقدير اهللا  -ولكن عوامل عديدة قد جتمعت وتقاربت منذ منتصف هذا القرن فتضافرت            
يف الـدول   بتطـورات األوضـاع     تغيري هذا املوقف تغيريا جذريا، وكان من هذه العوامل ما يتصل            

التخلص من االستعمار واحلصول على االستقالل الـسياسي لكـثري مـن الـدول               (اإلسالمية ذاا 
 والشعور بوطأة التبعية    - وظهور الفشل الذريع للنظم السياسية واالقتصادية احلديثة املستوردة        -اإلسالمية

، كمـا   )…وية اإلسالمية    وحماوالت البحث عن الذات والشعور باهل      -للدول املسماة بالعظمى وآثارها   
 -التقلبات االقتصادية والسياسية العنيفة    (بأوضاع احلياة يف الدول املتقدمة صناعيا     كان منها ما يتصل     

 والتنمية االقتصادية االنتهازيـة ومـا       -على البيئة واإلنسان  غري املسؤول   وظهور اآلثار املدمرة للتصنيع     
 وانتشار اجلرميـة والعنـف، والتفكـك        -قر املزمن  ومشكالت الف   الدخل ترتب عليها من سوء توزيع    

 -نظرية النـسبية   (باالكتشافات العلمية الرائعة  ، وكان منها ما يتصل      )األسرى، واالضطرابات النفسية  
اليت أظهـرت   )  فلسفة العلم اجلديدة   - تطورات علوم األعصاب احلديثة    - مبدأ عدم التيقن   -نظرية الكم 

 تلـك   - ادبة اليت سادت العلوم وفلسفتها منذ القرن التاسع عشر          الرتعات املادية  - يبل خطيئة  -خطأ
  .االكتشافات اليت اقتضت إعادة نظر جذرية يف مناهج البحث اليت يصطنعها العلماء للبحث عن احلقيقة

  
ولقد نشأ عن تفاعل هذه العوامل مجيعها، وعن بدء تشرا يف الوجدان املسلم، شعور بضرورة                 

 عايشه املسلمون علـي  الذية للمواقف االزامية والدفاعية اليت أملتها معايشة الواقع املر  املراجعة اجلذري 
مدى قرنني من الركود والتخلف والقهر، كما ترتب عليها التخفف من وطأة الشعور بانعـدام احليلـة         

لعل من األمـور    الذي ساد ردحا من الزمن فشلّ القدرات االبتكارية لدى أبناء األمة وقادا املثقفني، و             
ذات الداللة اخلاصة يف هذا الصدد أن ذلك الشعور ادد باهلوية اإلسالمية، وتلك الرغبـة العارمـة يف    
إزاحة كابوس التخلف، من خالل التركيز على إصالح الفكر واملنهج فيما أصبح يعرف بأسلمة املعرفة،               

 كانوا يدرسـون أو يدرسـون يف الـدول    قد كان أكثر حدة لدى طالئع من أبناء األمة املثقفني الذين       
املتقدمة صناعيا، مما جعلهم يف موقع التماس أو االحتكاك بني احلضارتني، فأعطـاهم بـصراً واضـحا            
ومتعادال بواقع احلال دون ما ازامية ال مربر هلا أو انبهار ال معىن له، وقد انبثق عن هذا كله تيار فكرى                     

لكتابات واملؤمترات واملؤسسات اليت أعطت القضية بعدا جديدا وانطالقة         حمدد املعامل ظهر يف عدد من ا      
  .جديدة على الوجه الذي نراه ونعايشه اليوم يف إطار حركة التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية

  
 أن جتد من بني أبنائها مفكرين       - بفضل اهللا  -ورغم أن األمة مل تعدم يف أي وقت من األوقات           

 يدركون احلاجة إيل تصحيح املنهج وإصـالح الفكـر يف     …ؤية واضحة مستقيمة    ذوي بصر ثاقب ور   
 إال أن معظم هؤالء قد جاءوا       … وغريهم   نيبتطاق العلوم االجتماعية من أمثال حممد قطب ومالك بن          

أفذاذا غري جمتمعني على تيار واحد يف أغلب األحوال، كما أم مل يعنوا بإنشاء بناءات مؤسسية حمددة                 
يع أن تستوعب رؤاهم العلمية وأن خترجها إيل حيز الواقع من خالل جهود مجاعية قابلة للتراكم،                تستط
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يف خمتلـف العلـوم     العامة بدال من التوجه احملدد إىل املتخصصني        خطاب  كما أن توجههم قد كان إىل       
فاعليـة إىل    مما استنفد طاقات كان ميكن أن توجه بشكل أكثر           ،للعمل معا على إصالح الفكر واملنهج     

  .بناء القواعد العلمية والفكرية واملنهجية اليت ال يصلح بدوا إصالح
  

 حتديد نقطة البدء حلركة التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية كأحد أوجه حركـة             شئنافإذا    
كـن  أسلمة املعرفة أو أسلمة العلوم بصفة عامة فإن بوسعنا أن نشري إىل عدد من التطورات اهلامة اليت مي                 

  :اعتبار أي واحدة منها مبثابة نقطة االنطالق يف التأريخ هلذه احلركة أال وهى 
ـ ١٣٩٢ بالواليات املتحدة األمريكية يف عام       مجعية العلماء االجتماعيني املسلمني     تأسيس    - ١  -هـ

م، تلك اجلمعية اليت جدت يف البحث عن سبل اإلصالح من منطلقات فكرية وختصصية              ١٩٧٢
ة، كما قادت اجلهود الرائدة اليت بذلت يف هذا االجتاه والـيت ظهـرت مثارهـا يف                 وعلمية أصيل 

  .التطورات التالية
بدعوة من جامعة امللك عبد العزيـز       (  انعقاد املؤمتر العاملي األول للتربية اإلسالمية يف مكة املكرمة            - ٢

 يف  والعـايل ام   حضره رهط كبري من قيادات التعليم الع       والذيم  ١٩٧٧ -هـ١٣٩٧عام  ) جبدة
خمتلف دول العامل اإلسالمي، والذي تضمنت حبوثه ومناقشاته نظرة نقدية رصينة لنظريات العلوم             

الدعوة وبصورة واضحة متاما إىل معاجلـة       االجتماعية الغربية ومناهجها، مث انتهت مداوالته إىل        
  ).١٩٨٤الفاروقي ونصيف،  ("وجهة النظر اإلسالمية"من ) وغريها(هذه العلوم 

ـ ١٣٩٧ عام   الندوة العاملية األوىل للفكر اإلسالمي يف لوجانو بسويسرا         انعقاد    - ٣ م ١٩٧٧ -هـ
" إسالمية املعرفـة  "لقيادة جهود   " املعهد العاملي للفكر اإلسالمي   "واليت انتهت إىل الدعوة إلنشاء      

لعـامل  اليت كانت قد تبلورت بني املشاركني من كبار القيادات الفكرية من خمتلـف أرجـاء ا               
  .اإلسالمي على أمهية تلك اجلهود وعلى أصالة فكرة إسالمية املعرفة

م، ١٩٨١ -هـ١٤٠١ يف الواليات املتحدة األمريكية عام       إنشاء املعهد العاملي للفكر اإلسالمي      - ٤
ـ ١٤٠٤حيث تأسس املعهد قانونا وإن مل يبدأ فتح مكاتبه الدائمة للعمـل إال يف عـام                   -هـ

منذ ذلك احلني قيادة جهود إسالمية املعرفة بالتنسيق مع مؤسسات التعليم           م، والذي تويل    ١٩٨٤
  .العايل ومراكز البحوث يف خمتلف مناطق العامل اإلسالمي

 باكـستان عـام     -يف إسـالم آبـاد    " بندوة إسالمية املعرفة  "  اللقاء العاملي الثاين الذي عرف        - ٥
اليت " خطة العمل "تفاق علي   م والذي أسفرت حبوثه ومداوالته عن اال      ١٩٨٢ -هـ١٤٠٢

  ).Al-Faruqi, 1982 ("أسلمة املعرفة"نشرت يف كتيب هام باللغة اإلجنليزية بعنوان 
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 كـان أحـد     والـذي  (للدكتور إمساعيل الفاروقي  " أسلمة املعرفة "نشر الترمجة العربية ملقال       - ٦
الفـاروقي،  (م  ١٩٨٢-ـه١٤٠٢يف جملة املسلم املعاصر عام      ) البحوث املقدمة ملؤمتر إسالم آباد    

والذي كان له صداه الواسع لدى الكثريين من املشتغلني بالعلوم االجتماعية يف العـامل              ) ١٩٨٢
العريب، ملا متيز به ذلك املقال من وضوح يف الرؤية وعمق يف البـصرية، شـعر معـه أولئـك                    

لتوصل إليـه  املتخصصون أن هذا الفكر يعرب بصدق عما تكنه ضمائرهم، وعما كانوا يتشوفون ل          
  .على مدار السنني

الذي كان الـدكتور    "  اإلجنازات - خطة العمل  -املبادئ العامة : إسالمية املعرفة   "نشر كتاب     - ٧
عبد احلميد  . إمساعيل الفاروقي يرمحه اهللا قد أعد مادته وقام بتحريرها باللغة اإلجنليزية، مث أعاد د             

ـ ١٤٠٦غة العربيـة يف عـام   أبو سليمان حترير الكتاب مع إضافات عديدة بالل        م، ١٩٨٦ -هـ
  .والذي اعتربه البعض مبثابة دستور للعمل منذ ذلك الوقت

م يبدو كواسطة العقد بـني      ١٩٨٢-١٩٨١هـ املوافق   ١٤٠١/١٤٠٢ومن الواضح أن عام       
هذه املعامل البارزة على طريق جهود أسلمة املعرفة بصفة عامة وأسلمة العلوم االجتماعية بصفة خاصة،               

مبثابـة التـاريخ    ) بداية العقد التاسع املـيالدي    (ميكن معه اعتبار بداية القرن اهلجري اخلامس عشر         مما  
احلقيقي لبدء هذه احلركة يف صورا الناضجة من حيث وضوح أبعادها وبدء انتشارها علـى نطـاق                 

  .واسع
شـعور  ولقد توازى مع هذه التطورات يف الوقت ذاته ويف خمتلف أرجاء العـامل اإلسـالمي                  

اجلامعات اإلسالمية اليت تضم كليات للعلوم االجتماعية أو أقساما لفروعها بأنه ليس من املقبول أن يتم                
 املنطلقة يف مجلتها من تصورات مادية       -يف إطار تلك الكليات واألقسام نقل نظريات العلوم االجتماعية        

د الصارم، خصوصا وأن اهلـدف    وتدريسها لطالا دون إخضاعها للتمحيص والنق      -أو إحلادية صارخة  
من إنشاء تلك الكليات واألقسام يف جامعات إسالمية كان إصالح توجهات تلك التخصصات، فبدأت              
تلك اجلامعات يف ذلك الوقت جبهود نشطة لتنقية املواد واملراجع اليت تدرس فيها مما خيـالف التـصور                  

ة تستهدف بذل جهود مؤسسية منظمـة       اإلسالمي خمالفة واضحة، مث انتهت إىل تبين سياسات واضح        
 وخـصوصا   -للعلوم االجتماعية وهو اصطالح مت صكه يف تلك اجلامعات        " التأصيل اإلسالمي "لتحقيق  

 كبديل عن اصطالحات األسلمة     -يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، باململكة العربية السعودية         
فيفا ملا قد يتوهم من اهتمام زائد وغري مربر باالعتماد          أو اإلسالمية، تأكيدا على العودة إيل األصول وخت       

  .على املصادر الغربية
 للفكر اإلسالمي واحتاد اجلامعات اإلسالمية، واجلامعـات األعـضاء فيـه            العامليمث إن املعهد      

قد اهتموا بتنظيم عدد من املـؤمترات    حممد بن سعود اإلسالمية     وخصوصا جامعة األزهر وجامعة اإلمام      
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ندوات وقاموا بطباعة عدد من الكتب والبحوث واملقاالت اليت أسهمت يف إيصال الفكرة إىل أعداد               وال
  .أوسع وأوسع من املشتغلني بالعلوم االجتماعية بفضل اهللا

أما جملة املسلم املعاصر فقد قامت أيضا بدور رائد يف نشر املقاالت والبحوث اليت ختدم قـضية                   
كما قامت الة األمريكيـة للعلـوم       . اصة االجتماعية منها باللغة العربية    التأصيل اإلسالمي للعلوم وخب   

االجتماعية اإلسالمية يف الواليات املتحدة األمريكية بنفس الدور باللغة اإلجنليزية، مما أدى يف النهاية إىل               
 اجلامعـات   تبين القضية من جانب أعداد ال حصر هلا من األفراد املشتغلني بالعلوم االجتماعية يف كـل               

العربية ويف غريها من جامعات الدول اإلسالمية تقريبا حىت تلك اجلامعات اليت مل تتنب الفكرة بـشكل                 
  . بعدمؤسسي

  
   :تعقيــب

   :يلييكون من املفيد أن نتذكر ما قد يف ضوء هذه العجالة فإنه 
عـائم العلـوم      أن الشعور بوجود تناقض جوهري بني األسس واملسلّمات اليت قامت عليهـا د              - ١

االجتماعية احلديثة وبني األسس واملسلمات اليت يقوم عليها التصور اإلسالمي لإلنسان واتمـع       
مل يكن وليد اليوم أو األمس القريب، ذلك أن الكثريين من املشتغلني بالعلوم االجتماعيـة مـن                 

 األوىل لتبىن هذه العلوم     املسلمني قد كانوا دائما وأبداً يشعرون بوجود هذا التناقض منذ البدايات          
  .احلديثة يف خمتلف بلدان العامل اإلسالمي

  أن درجة الشعور باملشكلة، واألمل يف التوصل إىل حل مرضِ هلا قد اختلفت من شخص إىل آخر                   - ٢
ومن فترة إىل أخرى، ولكن املتخصصني يف العلوم االجتماعية من املـسلمني مل يعـدموا يف أي                 

 حملاولـة مواجهـة     - حبسب املرحلة  - جهودهم قصارى صفوفهم من يبذلون     وقت أن جيدوا بني   
املشكلة، ولكن هذه اجلهود قد جاءت يف املاضي فردية يف الغالب، كما أا كانـت يف معظـم                  

املتعارف عليها يف حميط تلـك      " األصول العلمية "األحيان مشوبة باحلذر الشديد ختوفا من خمالفة        
 وأن هذه العلوم قد جاءتنا واعدة بتحقيق اإلصالح والتجديد مـن            خصوصاً" .. احلديثة"العلوم  
  .، فتعلقت ا آمال الكثريين من الراغبني يف اإلصالح"تطبيق العلم"خالل 

  أن التقدم اهلائل يف حميط العلوم الطبيعية منذ مطالع القـرن العـشرين، مث التقلبـات الـسياسية                    - ٣
 الدول املتقدمة صناعيا حول منتصف هذا القـرن، مث مـا            واالقتصادية واالجتماعية اليت شهدا   

 كل هذه األحداث قد أدت إىل إزالة الكـثري          …انعكس منها من تطورات على العامل اإلسالمي        
من القيود والتحفظات اليت كانت قد كبلت العقل املسلم يف املاضي، وفتحت الباب واسعا أمام               



 
-١٩-

" اإلبـستمولوجية "واملعرفيـة   " األنطولوجيـة "ودية  عملية إعادة نظر شاملة يف املسلمات الوج      
  .اليت جاءتنا ضمن تراث العلم احلديث عامة والعلوم االجتماعية خاصة" امليثودولوجية"واملنهجية 

وأسـلمة  " أسلمة املعرفة "  أنه قد ترتب على عملية املراجعة اجلذرية الواثقة تلك بزوغ فجر فكرة               - ٤
متثل االستجابة األصيلة واحلل النـاجح اإلجيـايب ألزمـة العلـوم            العلوم االجتماعية باعتبارها    

االجتماعية من خالل التكامل البناء بني الوحي والعقل واحلواس كمصادر للمعرفـة يف العلـوم               
  .االجتماعية

  ويف إطار ما سبق يتضح لنا جبالء أن ما ذكرناه يف الصفحات السابقة مـن أمسـاء األشـخاص                     - ٥
سبات عند التأريخ القريب حلركة التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعيـة إمنـا            واملؤسسات واملنا 

يشري يف احلقيقة فقط إىل الطور األخري من أطوار البحث عن حل يعيد التوافق بـني حبـوث                  
، وذلك إذ يشري إىل جهود رواد من طالئع األمـة يف            العلوم االجتماعية وبني التصور اإلسالمي    

خلري، ومعين ذلك أن هؤالء إمنا      ا اهللا أن يتواجدوا على الثغور عندما آن أوان          العقدين املاضيني أراد  
مبعىن الكلمة ال يزيد وال ينقص، أما معركة التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعيـة             " طالئع"هم  

املتخصصني يف العلوم االجتماعية يف العـامل       " جيوش"ومهام البناء فإا تبقي دون شك مسؤولية        
 كله بعد أن أضحي طريق اإلصالح واضحا جليا بفضل اهللا مث بفضل جهود أولئـك                اإلسالمي

  .الرواد
  والنتيجة األوىل اليت تترتب على ذلك أنه يكون من اخلطأ الشديد النظـر إىل قـضية التأصـيل                    - ٦

اإلسالمي للعلوم االجتماعية على أا جمرد نظرية ضمن ما تغص به العلـوم االجتماعيـة مـن                 
أو على أا جمرد اجتاه معني من االجتاهات يتبناها عدد حمدود من األفراد العلمـيني أو                نظريات،  

اهليئات، ولكن النظر الصحيح يتمثل يف أن التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية إمنا هو حـصاد               
 من جهـود    - العجاف منها والسمان   -على مدار السنني الطوال   من الرواد   اخلري لغراس الكثريين    

 يف خمتلف   أي"صة بذهلا أولئك املشتغلون بالعلوم االجتماعية يف خمتلف أرجاء العامل اإلسالمي            خمل
وليس حصيلة الجتهاد أبنـاء العروبـة أو النـاطقني بالعربيـة          "أرجاء العامل كله يف واقع األمر       

  .وحدهم
 بـالعلوم االجتماعيـة       والنتيجة الثانية اليت تترتب على ذلك هي أن األجيال احلالية من املشتغلني             - ٧

 بل أقول بـدء     -يتحملون أمام اهللا مث أمام ضمائرهم العلمية مسؤولية النهوض باستكمال العمل          
 جلعل التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية حقيقة واقعة، بل إنه ليس من املبالغة القـول               -العمل

ذين اخنرطوا يف سلك دراسـة  بأن املسؤولية أيضا وبنفس القدر تنتظر طالب اجلامعات احلاليني ال    
ختصصات العلوم االجتماعية سواء على مستوى الدرجـة اجلامعيـة األوىل أو علـى مـستوى            
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 كما سنرى   -الدراسات العليا، فال بد أن يكون واضحا أن التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية           
ي والدعاء للقـائمني     ليس مشروعا خرييا اختياريا يكفي فيه التأكيد املعنو        -يف الصفحات التالية  

 لصرح علمي كبري تقام فيه هذه العلوم        - أو إعادة بناء   -عليه خبري، ولكنه يف احلقيقة مشروع بناء      
على أسس منهجية سليمة وأصيلة جتمع بني هدى السماء وبني جد البشر واجتهادهم يف خدمـة               

تلك أمور تتطلب لعمـري    األمة وتطوير أبنيتها ومؤسساا االقتصادية والسياسية واالجتماعية، و       
  .تضافر اجلهود وتواصلها بني األجيال لتؤيت أكلها الطيبة يف كل حني بإذن را

  
  
  

*    *    *  
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وما ارتـبط   لقد مرت املناقشات والكتابات حول مفهوم التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية             
بذلك املفهوم من مصطلحات بثالث مراحل متمايزة نسبيا وإن تداخلت فيما بينها، بدءا مـن مرحلـة        

 حيـث  …التعدد والتنوع الشديد، وانتقاال إىل مرحلة ثنائية التوجه، وانتهاء مبرحلة التبادل والتقـارب       
 به، وارتبط ذا تعدد شـديد يف        اتسمت املرحلة األوىل منها بالعمومية يف صياغة املفهوم ويف التعريف         

، أما يف املرحلة الثانية فلقد بدأ يتبلـور         )أو تلك املفاهيم  (االصطالحات اليت أطلقت على ذلك املفهوم       
رأيان حمددان يف تناول القضية ارتبط كل منهما مبفهوم ومصطلح خمتلف، أقصد بذلك رأْي من التزموا                

، ورأْي من التزموا باستخدام اصطالح التأصيل اإلسـالمي         استخدام اصطالح أسلمة العلوم االجتماعية    
، أما يف املرحلة الثالثة واألخـرية فإننـا         )مبعىن خاص خمالف لالستخدام الشائع اليوم     (للعلوم االجتماعية   

نستطيع أن نالحظ تقاربا جديدا يف الرأي، ونوعا من الوحدة يف التعـبري عـن املفهـوم واسـتخدام                   
  .ضحه بعد قليلاالصطالح، على ما نو

  

  عمومية الصياغات وتعدد املصطلحات: املرحلة األوىل 
لقد اتسمت الكتابات األوىل حول احلاجة إىل اإلصالح املنهجي للعلوم االجتماعية، وحـول               

 اتسمت تلك الكتابات بالعمومية والتركيز على األهـداف         -ضرورة إعادة صياغتها من وجهة إسالمية     
نهج وتوصيفه، ويبدو هذا أمرا طبيعيا ومتوقعا يف ضوء تركيز االهتمام يف تلـك  أكثر منها على حتديد امل    

املرحلة على إبراز أمهية القضية ذاا، وعرض مربراا، وبيان اخلطوط العامة للحل املنشود على وجـه                
  .اإلمجال

عـدد  للفكرة عند الكثريين ظهور اجتهادات فردية شديدو الت       " باالستجابة العامة "ولقد ارتبط     
فكما سبق أن أشرنا فإن الكثريين قد كانوا بالفعل يشعرون منـذ            ) .. أو املفهوم (فيما يتصل باملضمون    

وقت طويل حباجة العلوم االجتماعية إىل نوع من اإلصالح الذي يقوم على أساس من التصور اإلسالمي                
بيعيا مبلكيتـه لفكـرة     لإلنسان واتمع والكون، مما أعطى كل مشارك جبهد يف هذا السبيل شعورا ط            

األسلمة أو التأصيل اليت مل تبد غريبة عن أي واحد منهم، ولعل هذا أن يكون أقوى شهادة على أصالة                   
الفكرة، وعلى عمق جذورها يف نفوس وعقول املشتغلني بالعلوم االجتماعية من املسلمني، ولكن هـذا               

بالدعوة "الفعل مرتبطا إىل حد كبري      قد ترتب عليه من جهة أخرى أن بعض تلك االجتهادات قد جاء ب            
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لألسلمة، ولكن بعضها اآلخر قد جاء متأثراً خبلفيات أصـحاا ومـشارم علـى اختالفهـا                " العامة
  .وتنوعها، ومرتبطا بدرجة كمال وعيهم بالقضية أو خلطها بغريها مما قد يقترب منها أو يبتعد عنها

للمفهوم الذي يدافع عنـه     " تصوره"حلة يقدم   ومن هنا فقد رأينا كل مشارك جبهد يف هذه املر           
بقوة االقتناع، بل وحياول أن ينحت لنفسه اصطالحا يظنه أقرب للتعبري عن هذا التصور، فوجـدنا إيل                 

اصـطالحات أخـرى مثـل      ) الذي كان أسبقها يف الوجود    (جوار اصطالح أسلمة العلوم االجتماعية      
االجتماعية من وجهة إسالمية، والتوجيـه       صياغة العلوم التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية، وإعادة      

اإلسالمي للعلوم االجتماعية، وإسالمية العلوم االجتماعية، وبناء العلوم االجتماعية على منهج اإلسالم،            
ون ذرعـا   قحىت أن الكثريين قد بدءوا يضي     .  اخل …وتأسيس العلوم االجتماعية على األصول اإلسالمية       

صطلحات ويف التصورات الضمنية اليت وراء كل منها، ورأوا فيه توقفا عند اللفظيـات              ذا التعدد يف امل   
للجهـود  والعموميات دون حتقيق أي تقدم حقيقي يف فهمنا للقضية األساسية، ودون أي تراكم يذكر               

ها، وظل األمر كذلك إىل أن بدأت اجلهود التأصيلية تتجه صوب حبث اجلوانب             العلمية اليت تبذل يف حبث    
ملسائل ذات الطبيعة احملـددة عـن       املنهجية التفصيلية، حيث أسفرت املناقشات اليت دارت حول تلك ا         

من التضييق لنطاق اخلالفات، وعن ظهور اجتاهات حمددة يف النظر للمفهوم، كما أسفرت بعـد               درجة  
  .طلح كما سنرى يف املرحل التاليةذلك عن ظهور تقارب يف اختيار املص

  
  :رأيان يف تناول القضية  : املرحلة الثانية

بدأ يتبلور يف هذه املرحلة رأيان واضحان يف تناول القضية، وقد استخدم أصحاب كـل مـن                   
 واصـطالح   )أو اإلسالمية (األسلمة  الرأيني اصطالحا بعينه ليكون علَما على اجتاههم، ومها اصطالح          

 باستطاعتنا تفسري االختالفـات بـني       واحلق أنه قد يكون   ). أو التوجيه اإلسالمي   (التأصيل اإلسالمي 
 ولكننا يف الوقت ذاته ندرك اآلن أيضا أن للقضية          -الفريقني يف ضوء اعتبارات تارخيية أو جغرافية بعينها       

فمن املمكن أن نالحظ أن لفظ األسلمة مثال قد كان أسـبق إىل الظهـور       .. أبعادها النظرية واملنهجية    
 دول غري إسالمية  ممن يعيشون يف   نطاق واسع بني املهتمني بالقضية       تارخييا، وأنه قد شاع استخدامه على     

كـل  " ألسلمة"اليت تبنت برناجما طموحا     (كالواليات املتحدة األمريكية، أو دول غري عربية كباكستان         
 من جهة أخرى قد ظهر يف فترة الحقة يف الـدول            -، يف حني أن اصطالح التأصيل     )جوانب احلياة فيها  

كافيـة  بدو تال  ولكن هذه االعتبارات التارخيية أو اجلغرافية       .. ربية منها خصوصا وهكذا     اإلسالمية والع 
وحدها لتفسري اخلالف الذي ظهر بني أصحاب الرأيني، مما يوجهنا للبحث عن األبعاد التصورية الـيت                

  . أا تكمن وراءهيظهر
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 ملهـتمني ا العلوم االجتماعية و   إن من املعلوم أن هناك اتفاقا يشبه اإلمجاع بني املهتمني بإصالح            
 على أمور ثالثة على     زيادة فاعليتها من خالل إعادة صياغتها يف ضوء التصور اإلسالمي          على   لالعمب

  :وجه اإلمجال وهى 
  أن مناهج العلوم االجتماعية احلديثة ونظرياا، واملسلمات األساسية اليت تقوم عليها تلك العلـوم                - ١

من كثريا مما يتعارض أو يتناقض مع التصور اإلسالمي الصحيح لإلنسان           يف صورا الراهنة، تتض   
  .واتمع والوجود

 أو علـى    -عجز تلك العلوم  ) املعريف(  أنه قد ترتب على هذا القصور واالختالل اإلبستمولوجي           - ٢
 عن التوصل إىل تفسريات مرضـية للـسلوك الفـردي أو للظـواهر     -األقل قصورها حىت اآلن  

  .ة ال يف اتمعات اإلسالمية وحدها وإمنا يف غريها من اتمعات كذلكاالجتماعي
  أن هناك حاجة ماسة إىل إعادة النظر يف تلك املناهج والنظريات واملسلمات بطريقة جذريـة يف                  - ٣

  .ضوء التصور اإلسالمي
    

ـ                    ن وجـود بعـض     أما فيما وراء هذا االتفاق العام فإن املناقشات يف هذه املرحلة قد أسـفرت ع
االختالف حول نقطة البدء يف اإلصالح املنهجي املنشود، حيث بدأ يظهر نوع من التمايز بني نظـرتني        

وذلك بالنظر لالتفـاق    ( خمتلفتني أو توجهني ال يصل اختالفهما إىل مستوي تكوين مدرستني حمددتني            
  :)العام على األساسيات على الوجه املبني أعاله

إسالمية "أو  " أسلمة العلوم االجتماعية  "فضل أصحابه استخدام اصطالحات     وقد  : التوجه األول    ) ١(
 أال وهـى صـبغ العلـوم        -للداللة على املهمة املتفق إمجاال عليها من اجلميع       " العلوم االجتماعية 

 والغالب أن معظم أصحاب هذا االجتـاه هـم مـن            -االجتماعية بالصبغة اإلسالمية الصحيحة   
تماعية احلديثة، الذين يرون أن جوهر املهمة اإلصالحية املطلوبة إمنـا           املتخصصني يف العلوم االج   

، وذلك من خالل نقدها نقداً صـارما يف         "العلوم االجتماعية "يتمثل أصال يف تصحيح مسار هذه       
ضوء التصور اإلسالمي، واستبعاد ماال يصمد منها للنقد، واستبداله مبا يصح يف ضوء الكتابـات               

أو ابتكار فروع   " إنشاء"ا هو صحيح منها، أكثر من أن تكون املهمة هي           والسنة، مع استكمال م   
 وال يرى أصحاب هذا الـرأي      …جديدة من العلوم الشرعية ختتص بدراسة الظواهر االجتماعية،         

عادة أي غضاضة يف استخدام ألفاظ قوية يف داللتها كاألسلمة للتعبري عـن هـذا املعـين، إذ أن         
جمتمعات غري عربية أو جمتمعات غري إسالمية ذات اجتاهـات معاديـة            الكثريين منهم يعيشون يف     

  .لعقيدة التوحيد
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أو " التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية   "ويفضل أصحابه استخدام اصطالحات     : التوجه الثاين    ) ٢(
 ويغلب أن يكون هؤالء أقـرب إىل املتخصـصني يف           …،  "التوجيه اإلسالمي للعلوم االجتماعية   "

 البـدء   هيية ممن يرون أن نقطة االنطالق لتحقيق اإلصالح املنشود ينبغي أن تكون             العلوم الشرع 
 مبا وصل إلينـا   كثريا من الكتاب والسنة، ومن املصادر اإلسالمية املنطلقة منها، مع عدم االعتداد    

من هذه العلوم االجتماعية احلديثة، اليت ال يرون فيها خريا بسبب مـا بنيـت عليـه توجهاـا            
 …سية من استبعاد للوحي كمصدر للمعرفة، وبسبب ما شاع فيها من معـاداة للـدين،                األسا

إبراز األسس اإلسـالمية    "وينعكس هذا على تعريفهم للتأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية بأنه          
اليت تقوم عليها هذه العلوم من خالل مجعها أو استنباطها من مصادر الشريعة وقواعدها الكليـة                

لعامة، ودراسة موضوعات هذه العلوم على ضوئها، مع االستفادة مما توصـل إليـه              وضوابطها ا 
، وال يرى أصحاب هذا التوجه معـىن        "العلماء املسلمون وغريهم مما ال يتعارض مع تلك األسس        

وهم يعيشون يف جمتمعات مسلمة بطبيعتها بعضها يطبق الـشريعة          " األسلمة"الستخدام اصطالح   
 حىت ولو كانت العلوم االجتماعية فيها وافدة مـن جمتمعـات            - احلياة اإلسالمية يف كل شؤون   

  .علمانية تستبعد الدين من توجيه احلياة العامة للناس
وال يسع املنصف إال التسليم بأن العلوم االجتماعية احلديثة وإن اشتملت على الكثري مما يعترض عليه                   

  : ميكن أن يستفاد به وخصوصا يف اجلوانب التالية بشدة، إال أا يف الوقت ذاته تتضمن الكثري مما
املتـصلة بـالنظر للوجـود       (األنطولوجية  ما ليس له تعلق شديد أو استناد مباشر إىل املسلمات             - ١

املرفوضة إسـالميا،   ) املتصلة بالنظرة للمعرفة ومصادرها   (أو املسلمات اإلبستمولوجية    ) والكون
النفسية كدراسة اإلدراك والتذكر، أو العمليـات    ) و الوظائف أ(ومثاهلا ما يتصل بدراسة اآلليات      

وهكذا مما ميكن االستفادة فيـه  ) .. يف جوانبها اإلجرائية(االجتماعية كعملية التنظيم االجتماعي    
  .جبهود رجال العلوم االجتماعية احلديثة مع شئ من التعديل احملدود

لكنه ليس تعلـق تعـارض أو       وواإلبستمولوجية،    ما يتعلق مباشرة بتلك املسلمات األنطولوجية         - ٢
تناقض مع املنظور اإلسالمي، وإمنا يتضمن فقط إمهاال أو استبعاداً لبعض اجلوانب، الـيت ميكـن                
استكماهلا يف ضوء بصائر التصور اإلسالمي، دون أي حاجة إىل تدمريها أو إنكارهـا بالكليـة،       

 للبحث يف العلوم االجتماعية     العلميإصالح املنهج    احلالة اليت تقابلنا مثال عندما حناول        هيوتلك  
الـيت  ) والعقـل (عن طريق إضافة الوحي كمصدر للمعرفة، مبا يستكمل ويتوج عمل احلـواس             
  .أسرفت النظرات الوضعية واإلمبرييقية املتطرفة وغالت يف االعتماد عليها وحدها

نه جهود جيـوش العلمـاء      وال ميكن واحلال كذلك أن نلقي وراءنا ظهريا بكل ما أسفرت ع             
والباحثني علي مدى السنني يف إطار هذه العلوم االجتماعية احلديثة بكل ما نتج عنها من خري أو ما ا                   
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من وهن، ختوفا من أن يتسرب إلينا ما يف بعض تلك النتائج من أخطاء، فنكون كمم يرمـي بالطفـل                    
ضرورة مسؤولية كربى، تتمثل يف الـوعي       ولكن هذا يترتب علينا بال    . ضمن ماء االغتسال كما يقولون    

باملسلمات اليت تكمن حىت وراء أكثر املفاهيم براءة يف الظاهر، حتسبا من الوقـوع يف إسـار الفئـات                   
الفكرية الغربية عن املنظور اإلسالمي والشائعة يف إطار تلك العلوم، وهذا أمر ال بد من النهوض بتبعاته                 

 إجيـايب أو    بشيء، ذلك أن التخوف والتقوقع والتردد ال ميكن أن تأيت           بقوة وثقة يف اهللا سبحانه وتعايل     
ابتكاري يعني على احلياة، بل إن ذلك قد يكون يف احلقيقة أكرب معوق للنماء والتقدم، واملوقف يتطلب                 

 فإذا أضفنا إىل ذلك إمكانيـة    …إقداما وعمال إجيابيا يف ظل وعي صادق واثق يؤمن معه التهور والزلل             
 اليت يقوم عليها العلم احلديث بطبيعته فإنه يتبني لنا أن أي ابتعاد عن اجلادة أو وقـوع          الذايت -تصحيحال

يف األخطاء نتيجة العمل العلمي اإلجيايب ميكن من خالل النقد والتمحيص الذي يقـوم بـه البـاحثون                 
  .اآلخرون معاجلته وتصحيحه ولو بعد حني

  
  رب التبادل والتقا: املرحلة الثالثة 

يبدو أننا قد وصلنا اليوم إىل مرحلة يوشك أن يتحقق فيها ما يشبه اإلمجاع حول االصـطالح                   
 على وجه يتضمن شيئا من التكامل بني التوجهني السابقني أو التبادل بينهما على الـصورة                -واملفهوم

  :التالية
حاب التوجـه    كان يفضله أص   الذي التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية   لقد أصبح اصطالح     ) ١(

الثاين حيظى بقبول غالبية املهتمني بالقضية يف الكتابات املنشورة باللغة العربية، مع اعتبـار ذلـك      
 يف الكتابـات  Islamization of the Social Sciencesاالصطالح يف الوقت ذاته مرادفا الصـطالح  

  .األجنبية
قد أصبح اليوم يستخدم    " جتماعيةالتأصيل اإلسالمي للعلوم اال   .. "ومع ذلك فإن هذا االصطالح       ) ٢(

أسـلمة العلـوم    (الذي كان يدعو إليه أصحاب التوجه األول        " املفهوم"على نطاق واسع بداللة     
العلوم "، مبعىن أن جوهر املهمة التأصيلية وفق هذا املفهوم إمنا يتمثل يف تصحيح مسار               )االجتماعية
التقليدية تكـون   " دة من العلوم الشرعية   القائمة أكثر من أن يكون إنشاء فروع جدي       " االجتماعية

خمتصة بدراسة الظواهر االجتماعية، وذلك يف ضوء اقتناع متزايد بأن مناهج العلوم الشرعية قـد               
. كانت تركز تقليديا على االستنباط من النصوص أكثر من تركيزها على الدراسة الواقعية امليدانية             

 اليت أثبتت األيام كفاءا الكربى يف الوصـول         -ليديةمما جيعل استخدام تلك املناهج األصولية التق      
 اللهم إال بإعادة نظـر وإضـافات        - غري مالئم للقيام بتلك املهام اجلديدة      -إىل األحكام التكليفية  

  .كثرية
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وعلى العكس من ذلك فإن استكمال النقص يف مناهج العلوم االجتماعية احلالية أو استبدال بعـض                    
منا ال بكثري من تطوير مناهج العلوم الشرعية من حيث قدرته على االضطالع ذه              مكوناا يبدو أقرب    

املهمة اجلديدة وأكثر يسراً، وذلك مع إدراك كامل بأن هذا ال يعىن بأي حال إضفاء نوع من األفضلية                  
ا أنـه ال    نتائج العلوم االجتماعية، كم   " توجيه"أو األسبقية للعلوم االجتماعية احلديثة يف ذاا من حيث          

 كمصدر معياري للتوجيه اتمعي أو حكمـاً    االجتماعي للواقع   ةاإلمبرييقييعين استخدام نتائج الدراسة     
 أصال مع التصور اإلسالمي لإلنسان واتمع والوجـود         يتناىفعلى مسرية احلياة االجتماعية، فذلك أمر       

  .الذي هو حمور اجلهود التأصيلية
 ملن يتابع جهود التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية اليـوم، وال           هذا هو املوقف كما يبدو لنا       

 ووحدة نسبية يف املفهوم واملصطلح ميثل خامتة املطـاف          الرأييعىن هذا أن ما أشرنا إليه من تقارب يف          
أو غريه، بل إن األوىل أن تبقى آفاقنا مفتوحة         ) بالنسبة للمفهوم أو املصطلح   (لالجتهادات يف هذا اال     

  .ائما لتتسع لكل اجتهاد أصيل ورأى سديدد
  

@òîÇbànuüa@âìÜÈÜÛ@ïßý�⁄a@Ýî•dnÛa@ÑíŠÈm@ @
  

لقد تعددت حماوالت التعريف بالتأصيل اإلسالمي للعلوم بصفة عامة أو للعلـوم االجتماعيـة                
.  كان قد قدمه د    الذي املبدئي بشكل واضح بالتعريف     تبصفة خاصة، ولكن معظم التعريفات قد تأثر      

، ولعل من املفيد هنا أن نستعرض بعض هـذه احملـاوالت            "ألسلمة املعرفة " يرمحه اهللا    الفاروقيعيل  إمسا
 إىل حماولة أخرية للتعريف استخالصا      ننتهياملختلفة اليت تعكس التوجهات اليت أشرنا إليها آنفا، قبل أن           

  . بني التصورات املتعددةملا هو متفق عليه بني مضامني تلك التعريفات، وتعبرياً عن التقارب األخري
إعـادة  "لقد قام الدكتور الفاروقي يرمحه اهللا بتعريف أسلمة املعرفة أو إسالمية املعرفة بأـا                 

 إعادة حتديد وترتيب املعلومات، وإعادة النظر       أي. صياغة املعرفة على أساس من عالقة اإلسالم ا       
لنتائج، وإعادة تصور األهـداف، وأن يـتم        يف استنتاجات هذه املعلومات وترابطها، وإعادة تقومي ا       

وقد بني الفاروقي أن    ) ٥٤: م١٩٨٦الفاروقي،   ("ذلك بطريقة متكن من إغناء وخدمة قضية اإلسالم       
  :حتقيق تلك األهداف ميكن أن يتم من خالل 

  فهم تلك العلوم احلديثة يف أرقى حاالت تطورها والتمكن منها، وحتليل واقع تلك العلوم نقـديا                  - ١
  .لتقدير جوانب القوة والضعف فيها من وجهة نظر اإلسالم

  فهم واستيعاب إسهامات التراث املنطلق من فهم املسلمني للكتاب والسنة يف خمتلف العـصور،                - ٢
وتقدير جوانب القوة والضعف فيه، يف ضوء حاجة املسلمني يف الوقـت احلاضـر، ويف ضـوء                 

  .متطلبات املعرفة احلديثة
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جتمع بني معطيات التراث اإلسالمي     " تركيبة"لك القفزة االبتكارية الرائدة الالزمة إلجياد         القيام بت   - ٣
-١٧: ١٩٨٢الفـاروقي،   (ونتائج العلوم العصرية، مبا يساعد على حتقيق غايات اإلسالم العليا           

٢١.(  
سـس  اشـتقاق األ  " ..  عيسى أيضاً حتديد مفهوم أسلمة املعرفة فذكر أـا           رفقيولقد حاول حممد    

الشرعية، واالستفادة مما توصل إليه علماء الغرب من نتائج مادية تـساهم يف عمـارة األرض، وقيـام                  
عيـسى،  " (اإلنسان بوظيفته املرتضاة له دينا، وتوجيه هذه النتائج يف سبيل حتقيق الغاية من هذا الوجود              

  ).٣٤-٣٣م، ص ١٩٨٦
املعرفة أو إسالمية املعرفة بأا     فقد عرف أسلمة    ) ١١-٨ص  : م١٩٩٠(أما عماد الدين خليل       

ممارسة النشاط املعريف كشفاً، وجتميعاً، وتركيباً، وتوصيالً، ونشراً، من زاوية التصور اإلسـالمي      : "تعىن
 أو  -تسليط العقـل البـشرى    ".. ، مث بني أن مقصوده من النشاط املعريف هو          "للكون واحلياة واإلنسان  

 على الظواهر املادية واحليوية والروحية واإلنسانية يف مدى الكون          -بعبارة أدق القدرات العقلية البشرية    
ـ  جمرد وجه آخر من وجوه حياة اإلنسان اليت          هيإمنا  " املعرفة"، كما أوضح أن     "والعامل واحلياة   أن  يينبغ
 وذلك من أجل أن تصبح احلياة البشرية بكافة أنشطتها وصيغها إسـالمية التوجـه،         …" توجه إسالمياً 

إن إسالمية املعرفة ها هنا ال تعين فقط الدعوة لتحقيق الوفـاق            ..  املمارسة، إسالمية املفردات     إسالمية
بني معطيات العلوم اإلنسانية، وبني املطالب الدينية على مستوى التطبيق، وإمنا تعىن قبل هـذا وبعـده                 

اً من أجل جعلها تتحقق يف       مع والتطبيقي النظرياحتواء كافة األنشطة املعرفية اإلنسانية على املستويني        
  ".دائرة القناعات اإلميانية وتتشكل وفق مطالبها وتصوراا الشاملة

تأصـيل  "وقد فضل أحد األقسام العلمية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية استخدام تعبري          
 ويف  -يف العامل عامة  جعل مجيع العلوم اليت تدرس      : "على تعبري أسلمة العلوم وعرفه بأنه       " العلوم إسالمياً 

 منطلقة ومنبثقة من أصول اإلسالم ومفاهيمه العقائدية املبثوثة يف القرآن           - واإلسالمي خاصة  العريبالعامل  
األلوهية واإلنسان والكون واحلياة، والعالقة بني كل منها، ورفض إقامة العلوم           : والسنة واحملددة ملفاهيم    

  ).٣٤، ص ١٩٨٧مركز البحوث، " سالمية ومقتضيااعلى أصول ومفاهيم تتعارض مع العقيدة اإل
كما قامت اللجنة الدائمة للتأصيل اإلسالمي جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بتعريـف                

  :على أنه " التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية"
كليـة أو   تأسيس تلك العلوم على ما يالئمها يف الشريعة اإلسالمية من أدلة نصية أو قواعـد                "  

اجتهادات مبنية عليها، وبذلك تستمد العلوم االجتماعية أسسها ومنطلقاا من الشريعة وال تتعارض يف              
حتليالا ونتائجها وتطبيقاا مع األحكام الشرعية، وال يعىن ذلك بطبيعة احلـال أن تـدخل العلـوم                 

وال تتعارض عملية التأصيل ذا املفهوم      . االجتماعية يف إطار العلوم الشرعية وإمنا املهم أال تتعارض معها         
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 ال يناقض املنهج اإلسالمي على أساس أن اإلسالم دعا إىل العلم            منهجي وتطور   علمي تقدم   أيالعام مع   
  ".وحث عليه

  :وقد رأت اللجنة أن هذا ميكن حتقيقه من خالل العناصر التالية 
 العـام   الفكـري فة حبيث ميثل اإلطـار       متكامل عن اإلنسان واتمع والثقا     إسالمي  وضع تصور     - ١

  .لدراسة القضايا واملوضوعات املطروحة يف جمال العلوم االجتماعية
 متميز لتلك العلوم يطلق عليه املنهج اإلسالمي للعلوم االجتماعية يبىن عليـه             إسالمي  وضع منهج     - ٢

  .لوم االجتماعيةقيام مدرسة متميزة يف العلوم االجتماعية تسمى املدرسة اإلسالمية يف الع
  العودة إىل األصول اإلسالمية، والتراث اإلسالمي القومي عند دراسة القضايا التربوية واالجتماعية              - ٣

  .والنفسية لالستفادة من هذا التراث
  العودة إىل األصول اإلسالمية، والتراث اإلسالمي القومي عند دراسة القضايا التربوية واالجتماعية              - ٤

  .ستفادة من هذا التراثوالنفسية لال
  براز املبادئ واملسلمات واملفاهيم واملنطلقات اليت تعرب عن التصور اإلسالمي للعلوم االجتماعيـة،           - ٤

  .وتصحيح النظريات واملفاهيم االجتماعية على ضوء ذلك
   عرض نتائج البحوث االجتماعية على القواعد اإلسالمية والتصورات الصحيحة فما انسجم معها             - ٥

قبل وما تعارض معها رفض وما كان جديداً ال يناقض احلقائق واملـسلمات اإلسـالمية قُبـل                 
  .باعتباره إضافة سليمة إىل املعرفة

إقامة هذا العلم على أسـاس      "أما بالنسبة للتأصيل اإلسالمي لعلم النفس فقد مت تعريفه على أنه              
ائق الشريعة اإلسـالمية حبيـث تـصبح        التصور اإلسالمي لإلنسان، وعلى أساس مبادئ اإلسالم وحق       

 غري  - أو على األقل   -موضوعات هذا العلم وما يتضمنه من مفاهيم ونظريات متفقة مع مبادئ اإلسالم           
  ).٧-٦م، ص ١٩٨٩، جنايتحممد عثمان " (متعارضة معها

على أن  ) ٢٥: م١٩٩١: كمال مرسى (فإنه قد عرف    " التوجيه اإلسالمي لعلم النفس   "أما عن     
هلذا العلم يف البالد اإلسالمية، مستمدة من  Scientific Paradigm  -إجياد وجهة علمية"ود به هو املقص

منهج حياا، توجه علماء النفس املسلمني يف نظرم إىل اإلنسان، ويف تفسري سلوكه، ويف وضع برامج                
ـ            وعات البحــوث،   تنمية صحته النفسية، ووقايته من االحنراف، وعالج احنرافاته، ويف اختيار موض

  ".…وتفسـري نتائجها 
واملتأمل لتلك التعريفات ال ميلك إال أن يالحظ أن بعضها قد جاء متأثرا بأحد التوجهني اللذين                  

سبق اإلشارة إليهما فيما سبق، وأن البعض اآلخر قد جاء متوازنا بـني التـوجهني، وأن يالحـظ أن                   
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 والتجريد، مما قد يربر احلاجة إىل حماولة جديـدة          التعريفات قد جاءت خمتلفة من حيث درجة العمومية       
  .للتعريف ختتط خطا وسطا بني التوجهني من ناحية وبني مستويات التجريد والعمومية من ناحية أخرى

    
ولقد يكون من املمكن يف ضوء ما سبق أن نعرف التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعيـة علـى                       
   :التايلالوجه 

المي للعلوم االجتماعية عبارة عن عملية إعادة بناء العلـوم االجتماعيـة يف             التأصيل اإلس "  
ضوء التصور اإلسالمي لإلنسان واتمع والوجود، وذلك باستخدام منهج يتكامل فيـه الـوحي              
الصحيح مع الواقع املشاهد كمصادر للمعرفة، حبيث يستخدم ذلك التصور اإلسالمي كإطار نظري             

ويف بناء النظريـات يف تلـك       ) الواقعية(زئية احملققة والتعميمات اإلمبرييقية     لتفسري املشاهدات اجل  
  ."العلوم بصفة عامة

ويالحظ أننا قد حاولنا يف هذا التعريف أال نتوقف عند حد التعريف باألهداف، وأن نتجـاوز                  
ة للتأصـيل   ذلك إىل التعريف بالوسائل أيضاً، وذلك من خالل التركيز على اجلوانب املنهجية األساسي            

اإلسالمي للعلوم االجتماعية، ومن هنا ترى أننا قد حاولنا أن نوضح الصورة اليت ينبغي أن تكون عليها                 
العالقة بني معطيات التصور اإلسالمي من جانب، وبني معطيات املشاهدة احلسية التجريبية من جانـب     

 يف فهم الوحي ميثـل اإلطـار         على أساس أن التصور اإلسالمي املنطلق من اجتهاد املسلمني         …آخر،  
الذي ينطلق منه التـنظري  ) يف داخله بالطبع" تفصيلية"الذي ميكن أن يضم أطراً تصورية      ( األمشل   النظري

 سواء فيما يتصل بأحواهلما يف هذه احلياة الدنيا مباشـرة، أو يف تـأثر تلـك                 -لفهم اإلنسان واتمع  
 والذي يتم يف ضـوئه تفـسري احلقـائق اإلمبرييقيـة، و             -األحوال مبا ينتظر اإلنسان يف احلياة الباقية      

املالحظات واملشاهدات اليت يتم التوصل إليها من خالل الدراسات الواقعية، مبـا نعتقـد أنـه يعـاجل                  
  .االزدواجية املنهجية اليت أدت ذه العلوم إىل احلال اليت جندها عليها اآلن

واالصطالح يف هذه املرحلة أن يكون إيـذانا        ولعل حتقيق قدر كاف من االتفاق حول املفهوم           
التأصيل، مبعـىن   " يف"التأصيل إىل مرحلة البحث     " حول"التأصيل أو   " عن"باخلروج من مرحلة احلديث     

التحول من تناول القضايا اليت تدور حول ماهية التأصيل ومربراته إىل القيام ببحوث تأصيلية حمددة، أي                
  .ل ذاا وصوال إىل نتائج علمية مؤصلة تطبيقا لتلك املنهجية احملددةالتركيز على إنفاذ عملية التأصي

  
  

*    *    *  
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لقد اقتصرت مناقشتنا يف هذا الباب على ما يشبه املقدمات حول قضية التأصـيل اإلسـالمي                  
خيية موجزة بينا فيها    للعلوم االجتماعية دول دخول يف التفاصيل، فبدأنا يف الفصل األول بعرض نبذة تار            

 على تعاقـب    -كيف أن الكثريين من املشتغلني بالعلوم االجتماعية يف األوطان اإلسالمية كانوا يعانون           
 من الشعور بالتنافر املعريف بني ما تقوم عليه العلوم االجتماعية احلديثة وبني التصور اإلسالمي               -األجيال

التوصل إىل حل يعيد التوافق بـني الدراسـات املتـصلة           لإلنسان واتمع والوجود، كما أوضحنا أن       
باإلنسان وبني معطيات الوحي اإلسالمي قد ظل أمرا بعيد اخليال حبكم األوضاع املتردية اليت سـادت                

  .أوطان املسلمني ردحا طويال من الزمن
  بفضل اهللا  -مث أوضحنا كيف أن عددا من العوامل والظروف اخلارجية والداخلية قد تضافرت             

 على تغيري هذا املوقف تغيريا جذريا، وأن هذا قد أدى بدوره يف العقدين املاضيني إىل التوصل إىل                  -تعاىل
 مبا يعد بإجياد التكامل بني علوم اإلنسان وبني وحي          …ما ميكن أن يكون احلل األمثل ملواجهة املشكلة         

ف أنه بظهور هذا املفهوم وشيوعه قد      السماء متمثال يف فكرة التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية، وكي        
أصبح الطريق ممهدا لكي يعيد املشتغلون بالعلوم االجتماعية األمر إىل نصابه، ويعودوا لإلسهام يف تطوير               

  .وتقدم العلوم االجتماعية يف اجتاهات صحيحة ومثمرة خلري جمتمعام وخلري العامل
م واملصطلح، فأشرنا إشارة عـابرة إىل بعـض         أما يف الفصل الثاين فلقد تعرضنا لقضايا املفهو         

التوجهات اليت ظهرت يف السنوات اخلمس عشرة املاضية فيما يتعلق بفهم القضية ونقطة البدء فيها، مث                
استعرضنا عددا من حماوالت التعريف بالتأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية، وانتهينا بتعرف أردنـا أن              

املفهوم من الناحية العلمية املنهجية، دون الوقوف عند ما هو مـسلّم            يركز على ما نري أنه ميثل جوهر        
ولقد قصدنا الوقوف عند هذا احلد عند تلك النقطة ألننا سـنعود إيل             . به مما يتصل باألهداف والغايات    

يف "تناول املوضوع يف الباب الرابع عند احلديث التفصيلي عن قضية املنـهج واإلجـراءات املنهجيـة                 
مما نأمل أن يضع النقاط على احلروف ويبني معامل املنهجية التأصيلية إن شـاء              " سابع والثامن الفصلني ال 

  .اهللا
  ..وبعد   
على  -يف مجلته -فلعل القارئ املدقق قد الحظ أن تناولنا للموضوع حىت اآلن قد جاء مقتصرا                

 إىل أننا أردنـا أن      - كما أسلفنا  -الوصف دون التحليل ، ونود هنا أن نذكر أن السبب يف ذلك يرجع            
نقدم للقارئ منا يشبه املقدمات حول املوضوع وحسب، دون الدخول يف تفصيالته ودقائقه يف هـذا                
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 أال وهو موضوع املنهج     -الباب، حىت يكون ذلك كله متهيداً ملا نعترب أنه ميثل حبق جوهر القضية برمتها             
  .ما له وما عليه.. العلمي للبحث 

  ؟.. فما الذي نقصده بذلك   
قضية التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية إمنا هي       إن ما نريد أن يكون واضحا متاما هو أن            

، مبعىن أن قطب الرحى الذي تدور حوله القضية بأسرها إمنا يتمثـل             أوالً وقبل كل شئ قضية منهجية     
لمي للبحث علـى    فيما يتضمنه التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية من انتقادات جوهرية للمنهج الع          

 السلوكية منها واالجتماعية، كما يتمثـل فيمـا       -الصورة اليت يستخدم ا يف دراسة الظواهر اإلنسانية       
يتضمنه التأصيل اإلسالمي من تقدمي مشروع حمدد املعامل إلصالح ذلك املنهج ومواجهة االنتقـادات،              

  .وإعادته إىل طريق السواء عندنا وعند غرينا
ة السابقة قد تتملكه الدهشة مما قد يبدو له وكأنه نوع من االدعاء العريض ال               إن من يقرأ الفقر     

يتجزأ عليه إال من ال يعرفون للعلم وللمنهج العلمي للبحث قدرمها ومكانتهما، وحنن قد نعذر من يظن                 
يترتب مثل هذا الظن، فمكانة املنهج العلمي هي مكانة القلب بالنسبة للعلوم، وكل نقد يوجه إىل املنهج                 

 آثار بعيدة املدى على بناء العلوم وحمتواها، ولكنه قد يكون من اإلنصاف أن ندعو مثل                - إن صح  -عليه
هذا القارئ الكرمي أن يصرب معنا وأن يتابع قراءة البابني الثاين والثالث بإمعان لعله أن يكتشف بنفـسه                  

مجاع أهل العلم، ولكننا نؤكـد يف الوقـت         مدى التزامنا التام مبواريث العلم وتقاليده األصيلة مما عليه إ         
يف غريها إال مبا تثبت جدارتـه بعـد         ,  أنه ال ميكننا أن نسلم يف مسائل املنهج أ         - وبنفس القياس  -ذاته

 عـن   التلقيالفحص والتحليل والتمحيص الدقيق، أما ما ال يصمد لذلك التمحيص مما جاءنا عن طريق               
رمة له وال كرامة حىت وإن تسمى بالرنان من األمساء، وإن قام على             املعلمني والناقلني غري الناقدين فال ح     

  .إحياءات بالصدق والثبات اليت يثبت أنه ليس هلا ما يربرها بعد التحليل الدقيق
ومن هنا فإننا إذ ننتقل إىل الباب الثاين بفصليه الثالث والرابع فإننا نتحول من الطريقة الوصفية                  

 علـى األصـول     - بـإذن اهللا   -ن إىل طريقة حتليلية صارمة، نسلط فيها األضواء       اليت سرنا عليها إىل اآل    
التارخيية واملعرفية للمنهج العلمي للبحث املعمول به اليوم يف دراسة الظواهر االجتماعية، وذلـك مـن                
خالل نظرة نقدية نتعرف فيها على مناطق االختالل يف هذا املنهج وحنلل أسـبابه ونتائجـه، متهيـداً                  

 ميكن أن يعاجل تلك االختالالت يف       الذيتقال يف الباب الثالث إىل توصيف ألبعاد اإلصالح املنشود          لالن
  .ضوء التصور اإلسالمي

  
  

*    *    *  



 
-٣٣-

  
        

        

        

        

  

ïãbrÛa@lbjÛa@ @

AÛşk�@ò�îšÔÛa@Z@ @
s�zjÜÛ@ï�àÜÈÛa@w�èä½a@òí†������Ôã@ñŠ��Ääi@@ @@ @@ @@ @

@ @
@sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@Z@õì™@¿@Š•bÈ½a@ïàÜÈÛa@wèä½a@†Ôã@éÛì•còî±‰bnÛaë@òîÏŠÈ½a@ @
@ÉiaŠÛa@Ý–ÐÛa@Z@Lò���îÇbànuüa@âìÜÈÛa@¿@òîvèä½a@òß‹þabçŠçbÄßë@bèibj�cN@ @

@ @@ @
  

  



 
-٣٤-

  
ïãbrÛa@lbjÛa@ @

òîšÔÛa@kÛ@Zòí†Ôã@ñŠÄäi@szjÜÛ@ïàÜÈÛa@wèä½a  

  :متهيــد 
 العلوم  قد ال تكون هناك قضية أَولَى باالهتمام وأجدر بالتناول اجلاد من جانب املهتمني بأسلمة               

 بالتوجيه اإلسالمي للعلوم    - إن كنت تفضل   -أو(االجتماعية أو بالتأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية       
من قضية املنهج العلمي الذي ينبغي على الباحثني يف تلك العلوم اسـتخدامه للتوصـل إىل            ) االجتماعية

 تتصدى لتفسري الظـواهر النفـسية       اليت" النظريات العلمية "معارف حمققة ميكن االعتماد عليها يف بناء        
اليت تستخدم لتوجيه التدخل املهين إلحداث تغريات مرغوبة        " نظريات املمارسة "واالجتماعية، أو يف بناء     

يف تلك الظواهر، فمن املسلم به أنه ال علم بغري منهج، كما أنه من املسلم به أيضا أنه ال ممارسة مهنيـة                      
عدة علمية تستند إليها، وما مل تتوفر هلا ضـوابط منهجيـة تـسري              تستحق هذا االسم ما مل يكن هلا قا       

  .املمارسة وفقا هلا
سب أبعاد ما   ت اليت توشك أن تك    -"التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية   "ويف الواقع فإن حركة       

 وفقا للمعايري اليت وضعها مـؤرخ العلـم   Scientific Revolution  حقيقية ثورة علميةميكن اعتباره 
 هي حركة تسعى أوالً وقبل كل شئ إىل إحالل توجه (Thomas Kuhn, 1962)شهر توماس كون األ

 يف النظر للعلم وللمنهج العلمي للبحث حمل املفهـوم التقليـدي الوضـعي للعلـم                Paradigmجديد  
Scientific Method  خصوصا فيما يتصل بدراسة اإلنسان والسلوك البشري والعالقات والترتيبـات ، 

معية، ونتيجة لذلك فإن نقد النموذج القدمي وحتديد أبعاد التوجه اجلديد يف النظر إىل طبيعة العلـم                 ات
واملنهج العلمي حتتل دون جدال مكان الصدارة يف أي مناقشة جادة لقضية التأصيل اإلسالمي للعلـوم                

  .االجتماعية
لنظر يف األسس اليت يقـوم      ب بإعادة ا   عندما يطالَ  - كما ذكرنا  -وقد يصاب البعض بالدهشة     

ا ثبت واستقر لدى العامة واخلاصة      مبانتقاد  توجيه أي   عليها املنهج العلمي للبحث، مما يظنه اجتراء على         
 وخصوصا عندما نأخـذ     …،  العلمي من فهم لطبيعة العلم واملنهج    ) أو على األقل الكثريين من اخلاصة     (

نا  ولقـد نبـه    .بيقاا يف حياة الناس مما ال خيفي على أحد        يف االعتبار ما جنته البشرية من مثار رائعة لتط        
لثورات العلميـة، حيـث     ل  األوىل تباشريال إىل ما ينبغي لنا أن نتوقعه عندما تلوح          Kuhnتوماس كون   

 جمال عنـدما  أيوصف بوضوح شديد أنواع وأسباب املقاومة اليت يبديها املشتغلون بالبحث العلمي يف        
 The Paradigm" بالتوجه العلمي السائد تقليـديا " عن ارتباطهم طويل املدى يطلب منهم أن يتحولوا
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لكي ينظروا جبدية يف األدلة والنتائج املناقضة لذلك التوجه التقليـدي الـيت تأخـذ يف                وعندما يدعون   
 مؤكدة عجز هذا التوجه عن تفسري احلقائق اجلديدة، وموحية بضرورة التحول إىل التوجـه               …التراكم  

 - كبشر -علمي اجلديد الذي تشري األدلة والنتائج الصحيحة يف اجتاهه، فليس من اليسري على الباحثني             ال
أن يتحولوا عن أطر تصورية أ،فقوا العمر يف حتصيلها واستيعاب أبعادها، وارتبطت مكانتـهم العلميـة                

ة مل حتصل بعد على      من جديد  يف حماولة تفهم واستيعاب أطر تصورية جديد          يبدؤواوالعملية ا، لكي    
االعتراف الكامل من جمتمع العلميني ا، ال لسبب إال رد أن هذا التوجه اجلديد قد أثبت قدرته علـى   

ضة اليت يكون الباحثني قد درجوا       تلك النتائج املُناق   -تفسري النتائج اليت مل يستطع التوجه السائد تفسريها       
بزعم أا ليست إال نتائج شاذة وخارجة عن        " العلمي"مام  بشكل روتيين على استبعادها من دائرة االهت      

  ).دون تفكري جاد يف السبب يف ذلك (Anomaliesالنمط املعتاد 
 يف العامل اإلسالمي قد استخدموا طوال حيام        علوم اتمع   وملا كان الباحثون واملمارسون يف        

لعلمي الذي منا يف الغرب يف أحضان الفلسفة         املفهوم التقليدي للعلم واملنهج ا     - دراسة وممارسة  -العلمية
 واإلمبرييقية Logical Positivism ومشتقاا الوضعية املنطقية Positivism (Tudor, 1982:3)الوضعية 
، فإن الكثريين منهم ال يزالون ال يستطيعون التـصور بإمكـان العلـم    Logical Empiricismاملنطقية 

ذلك التصور التقليدي الذي درجوا عليه، وذلك بالرغم من أنه قـد            واملنهج العلمي يف إطار خمتلف عن       
ظهر للكافة اآلن قصوره عن التوصل إىل فهم حقيقي لإلنسان، كما ظهر عجز وتـضارب النظريـات                 

ولقد يبلغ تشرب الباحثني    . املستمدة منه يف حماوالا لتفسري سلوكه كفرد أو كعضو يف مجاعة أو جمتمع            
 املنظور التقليدي حداً يظنون معه أحياناً أن جمرد مناقشته ونقده يعترب نوعا مـن               واملمارسني بروح ذلك  

اهلرطقة العلمية اليت ال جتوز يف حق هذا املنتج اإلنساين العظيم الذي كان السبب وراء التقـدم الـتقين                   
  .اليوم) وأضراره ؟(الذي جيين العامل مثاره ) التكنولوجي(

عض الباحثني أو املمارسني شيئا من املقاومة أو التردد أو التحفظ           ومن هنا فإننا قد نلمس لدى ب        
 جنـح   الذيعلى فكرة التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية، ألم يفترضون أن املنهج العلمي التقليدي             

وصـوال إىل  " احملـسوسة "يف العلوم الطبيعية جناحا باهرا والذي يقوم على استقراء الظـواهر اجلزئيـة       
بعد ثبوت مطابقتها للواقع اإلمبرييقـي      ) حسب التصور الشائع  (صدق يف كل زمان ومكان      تعميمات ت 

 نقول أن أولئك الباحثني يفترضون أو يكادون أن هذا هو النموذج األمثل الذي ال ميكـن                 -)احملسوس(
فاءته، أن يطرأ عليه التعديل أو التغيري حىت يرث اهللا األرض ومن عليها بعد ما ثبت للعام واخلاص من ك                  

 مـن   … كما يفترضون أن العلم احلديث ال جيوز أن خيضع مطلقا إلعادة النظر أو التقومي، وممن ؟                  …
جانب الباحثني واملمارسني يف العامل اإلسالمي الذي مل يقدم يف عدة القرون الفائتة أي إسهامات علمية                
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. علمـي أو النظريـات العلميـة      بارزة تؤهله ألن يكون مصدرا ألي دعوة إىل إعادة النظر يف املنهج ال            
  :ويفوت أصحاب هذه التصورات أن يدركوا احلقائق اآلتية 

 كغـريه  -  أن البحث العلمي إمنا هو جمرد نشاط إنساين متأثر يف نشأته وتطوره ويف صورته احلالية             - ١
 بالظروف التارخيية واالختيارات الثقافيـة والقيميـة اخلاصـة          -من األنشطة اإلنسانية األخرى   

وأنه ذا حيتمل ظهور توجهات     . اتمعات الغربية اليت تبلور فيها حىت وصلنا يف صورته احلالية         ب
أخرى منبثقة من نظرات أخرى للكون واحلياة ودور اإلنسان فيهما ختتلف عن تلك اليت سادت               

 نظرات قد تتطلب إدخال تعديالت جوهرية على تلك النظـرة           …يف احلضارة الغربية حىت اآلن    
  .ليدية خصوصا عند التعرض بالدراسة للظواهر اإلنسانيةالتق

  أن نظريات العلوم السلوكية واالجتماعية، اليت تبلورت يف إطار املنهج العلمي التقليدي املـستمد                - ٢
من الفلسفات املادية والوضعية اليت تسود الفكر يف اتمعات الغربية قد سارت يف طريق مسدود               

والا للتوصل إىل فهم واقعي للـنفس اإلنـسانية والـسلوك الفـردي             مل تستطع جتاوزه يف حما    
واالجتماعي والنظم والترتيبات اتمعية، يشهد بذلك ما تعانيه تلك اتمعات املتقدمة ذاا من             
مآس إنسانية ومشكالت اجتماعية عميقة يبدو أال أمل يف حلها من خالل املنظور السائد، وهذا               

ملصداقية لقول من قالوا بوجود احنياز خطري يف النظرة التقليدية الغربية للعلم          يعطي قدرا كبريا من ا    
واملنهج العلمي، يتمثل يف االقتصار على دراسة ما ميكن مشاهدته باستخدام احلواس، وإغفال أي              

 بشرى، وأن هذا التجاهل للمعارف املترتل ا الوحي هـو الـسبب           -معارف ذات مصدر فوق   
قصور والعجز الذي تعاين منه العلوم االجتماعية، وأنه لن ميكن التوصـل إىل             األساسي يف ذلك ال   

فهم حقيقي متكامل لإلنسان إال بالرجوع إىل ما علمه إياه خالقه، إضافة إىل ما أعطاه القـدرة                 
  .على دراسته واستخالص أحكام صحيحة حوله

يف نطاق العلوم املسماة بالطبيعـة،        أن النجاحات اليت حققها املنهج العلمي التقليدي قد احنصرت            - ٣
 أو الظواهر اليت تنصب عليها الدراسة يف العلوم االجتماعية          Subject-Matterوأن املادة املدروسة    

ختتلف عنها يف العلوم الطبيعية، ولقد كان هذا يتطلب إعادة نظر جذرية منـذ زمـن بعيـد يف                   
 الطبيعية حىت يـصبح مالئمـا للدراسـات         االفتراضات الضمنية اليت قام عليها املنهج يف العلوم       

 لوال األمل املفرط من جانب املتخصصني يف العلوم االجتماعية يف إمكانية حتقيـق              -االجتماعية
نفس القدر من النجاح الذي حققته العلوم الطبيعية من جهة، ولوال حرصهم على إظهار العلـوم           

قيق نفس املكانة العلمية الرفيعة لتلـك   لتحExact Sciencesاالجتماعية مبظهر العلوم املنضبطة 
  .العلوم للمشتغلني بالعلوم االجتماعية من جهة أخرى
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  لقد كان املسلمون أصحاب الريادة يف ظهور املنهج العلمي التجرييب يف دراسة الظواهر الطبيعيـة                 - ٤
 للقيـاس   يف املاضي، وكانوا من أهم أسباب استنقاذ احلضارة الغربية من ضيق الـدائرة املغلقـة              

الصوري األرسطي العقيم إىل سعة االستقراء املنتج القائم على املشاهدة والتحقق من املشاهدات             
 مستندين إىل ما حباهم     -باستخدام احلواس، وليس مبستبعد على املسلمني أن يقوموا مرة أخرى         

هر النفـسية   بتصحيح مسار الفكر والعلم اإلنساين يف حميط دراسة الظوا       -اهللا به من علوم الوحي    
واالجتماعية ليعود املنهج بعد طول شرود إىل الطريق الصحيح بعد أن توقف عطـاء املـسلمني                

  .لعدة قرون) ليس هذا جمال تفصيلها(ألسباب وعوامل وظروف ال ختفي 
  أن التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية ومناهجها ال يعين جتاهل ما ثبت صدقه من حقائق علمية                 - ٥

Factsعميمات إمبرييقية  وتEmpirical Generalizations كما ال يعين التفريط يف املناهج واألدوات ،
مـا  " استكمال"الصحيحة اليت استخدمت يف التوصل إيل تلك احلقائق والتعميمات، ولكنه يعين            

ثبت وجوده من نقص فيها، سواء من حيث التوجه العـام للدراسـات والبحـوث يف اـال                  
ن حيث أنواع الظواهر اليت ختضع للدراسة، مبا يعيد العلوم االجتماعية عامـة إىل     االجتماعي أو م  

جادة الطريق، ومبا يزيد من فاعليتها يف فهم وتفسري الظواهر االجتماعية من جهة، ومبـا ميهـد                 
الطريق من جهة أخرى أمام املمارسني العاملني يف جماالت اخلدمة االجتماعية وغريها من مهـن               

بل ويصلح لكل (لبناء ممارسام علي ما يصلح تمعام  Helping Professionsإلنسانية املساعدة ا
  .من قاعدة علمية صحيحة غري مبتورة أو خمتزلة!) الناس لو كانوا يعملون

حيـث  . وسنتعرض يف هذا الباب والذي يليه تفصيال للقضايا اليت أمجلناها يف النقاط الـسابقة               
جالء األصول التارخيية والثقافية للمنهج العلمي بصورته الراهنـة، مـع بيـان             حناول يف هذا الباب است    

جوانب القصور يف املنهج العلمي التقليدي املستخدم اآلن يف دراسة الظواهر النفسية واالجتماعيـة، مث               
ة توضيح ما يتعني عمله ملواجهة ذلك القصور، وننتقل يف الباب التايل إيل توصيف للمنهج العلمي لدراس               

رى أنه هو السبيل إلنقاذ العلوم االجتماعية       ن الذي   …الظواهر النفسية واالجتماعية من منظور اإلسالم       
من أزمتها الراهنة، حيث نشرح األبعاد التفصيلية للكيفية اليت ميكن من خالهلا إجياد التكامل الـصحيح                

وهو ما نتعرض له عند حديثنا      بني ما هو مستمد من الوحي وما هو مستمد من املشاهدات اإلمبرييقية،             
  .عن بناء النظرية يف ضوء التصور اإلسالمي

ومهـن  "،  "العلـوم االجتماعيـة   "ونود أن نوضح هنا أن هذه الدراسة وإن كانت تركز على              
على الظواهر  " السلوكية"أو  " بالعلوم االجتماعية "ا يتصل   فيم، إال أننا أكثر اهتماماً      "املساعدة اإلنسانية 

 نطاق اهتمام علم النفس وعلم االجتماع بصفة أساسية، كما أننا أكثر اهتماماً فيما يتـصل                اليت تقع يف  
ومرجع هذا االهتمام يكمن يف أن تلك       . وبوجه خاص باخلدمة االجتماعية   ،  " مبهن املساعدة اإلنسانية  "
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 عليـه   تتعرض أساسا لذلك املدى من الظواهر الذي ينصب تدخل مهنة اخلدمة االجتماعيـة            " العلوم"
دف إحداث تغيريات مرغوبة فيه، انطالقا من النسق القيمي للمهنة ذاا من جهة وللمجتمعات الـيت                

  .متارس فيها املهنة من جهة أخرى
  
  

*    *    *  
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نقيض اجلهل، وأن العلم هو املعرفة، أما اجلرجاين فقد ذكر يف           " العلم "جاء يف لسان العرب أن        
العلـم  :  وأضاف أنه قيل   …"  اجلازم املطابق للواقع   االعتقاد"أن العلم هو    ) ١٥٥(:كتاب التعريفات   

إدراك ": العلم بأنه ) ١٨١-١٧٩(:  وقد عرف الراغب األصفهاين      …،  "الشيءوصول النفس إىل معىن     
اسم لكل علم حسن وعمل صاحل      " اليت ذكر أا     ،"احلكمة"، كما عقد مقارنة بينه وبني       " حبقيقته الشيء

إمنا شرف العلم لكونـه     : أنه) ١٣(:، ويضيف الزرنوجي    "ن اإلنسان بالعمل فيما هو غاية املراد م     .. 
 كما ينقل عن أيب     …"  الذي به يستحق الكرامة عند اهللا تعاىل والسعادة األبدية         وسيلة إىل الرب والتقوى   

هذا هو مفهوم العلم    ..." ما العلم إال للعمل به، والعمل به ترك العاجل لآلجل         : "حنيفة النعمان قوله  
  :ية الملسلمني ونالحظ أنه يتضمن العناصر التعند ا

ل إىل احلقيقة مبعناها الشامل لكل ما يف الوجــود أو مـا وراء              وللوص" ص اجلاد لاملخ"  السعي    - ١
 إخالصا نتصور معه أن الباحث املسلم يـسعى         …) أو املعارف الناجتة عن ذلك السعي     (الوجود  

  .ثيق بني ذاته العارفة وبني موضوع حبثهللوصول إىل ما يشبه االحتاد أو االقتراب الو
لتحقيـق  ) يف قول اجلرجاين  " (املطابقة للواقع "مبقتضى املعرفة   " العمل"  اهلدف من هذا السعي هو        - ٢

الرسالة اليت من أجلها خلق اإلنسان، أال وهي الوصول إيل رضاء اخلالق سبحانه، وحتقيق السعادة               
تائج احلسنة للعلم يف تدبري شئون احلياة الدنيا بطبيعة احلـال،           يف احلياة اآلخرة، مع االستفادة بالن     

  .ولكن على الوجه الذي يرضي اهللا سبحانه وتعاىل أيضا
 أو بشكل أكثـر     -ع تصور احلضارة الغربية له    لفإذا انتقلنا من نظرة املسلمني للعلم لكي نستط         

على حد تعبري جريوم رافيتز     " ة احلديثة كما بلورته احلضارة األوربي   "منوذج العلم   إذا تفحصنا   إننا   -دقة
 Ravetz, 1975:366 وهو النموذج السائد يف عاملنا اليوم فإننا سوف نالحظ أن العلم Science   هنـا

 عن الصورة اليت وجدناها عنـد       - أو على األصح أكثر حمدودية     - حتديداً بكثري  أشدينظر إليه من زاوية     
  .املسلمني
 بعد أن استعرض عددا من التعريفات املـستخدمة يف          -اسط حسن لقد اختار الدكتور عبد الب      

العلم هو املعرفة املصنفة اليت مت التوصـل        ): "٢٤،٢٧،  ١٩(: التعريف التايل للعلم     -الكتابات الغربية 
 مث  …" إليها باتباع قواعد املنهج العلمي الصحيح مصاغة يف قوانني عامة للظواهر الفردية املتفرقـة             
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 Inductionأكثر مما هو مادة للبحث، وأوضح أن العلم يقوم على االستقراء            " منهج "أكد على أن العلم   
الذي يعتمد على املالحظة ووضع الفروض وإجراء التجارب للتحقق من صحة الفـروض وصـوال إىل                

ال يستمد حقائقه إال من املالحظة احلسية       "العلم  القوانني والنظريات العامة، مؤكدا يف موضع آخر أن         
  ."اشرةاملب

 يعرفه بشكل يتفـق إىل  وبستر فإننا جند أن قاموس Scientific Methodأما عن املنهج العلمي   
منهج للبحث يتمثل يف حتديد املـشكلة       "املنهج العلمي    حيث يقرر أن  " الستقراءا"حد كبري مع تعريف     

  ".صحتهامن  Empiricalومجع البيانات ووضع الفروض والتحقق اإلمبرييقي 
فيعرف املنهج  A Modern Dictionary of Sociology اموس احلديث لعلم االجتماع أما الق  

عملية يتم يف إطارها بناء كيان من املعرفة العلمية من خالل املالحظة والتجريب والتعمـيم            "العلمي بأنه   
كة عـن    وهو مبين على افتراض أن املعرفة العلمية ال بد أن تكون مبنية على اخلربات املدر               …والتحقق  

طريق احلواس، وأن أي عبارة تتصل بالظواهر الطبيعية ال ميكن قبوهلا على أا صحيحة أو ذات معىن إال                  
ولكن بالرغم من أن املنهج العلمي يعتمد علـى مجـع           .. إذا كان ميكن التحقق من صدقها إمبرييقيا،        

 فاحلقائق وحدها ال تكون علما،      فإنه يتجاوز ذلك،  ) املستمدة من املدركات احلسية   (احلقائق اإلمبرييقية   
وحىت يكون هلا أي معين فال بد من ترتيبها بطريقة ما وحتليلها وإصدار التعميمات املنطلقة منها وربطها                 
باحلقائق األخرى، ومن هنا فإن بناء النظريات يعترب أحد املكونات احليوية للمنهج العلمـي، فاإلطـار                

 املالحظات اإلمبرييقية وتفسريها وربطها مبا توصل إليه البـاحثون          النظري ميدنا بالوسائل الالزمة لتنظيم    
   .(Theodorson & Theodorson, 1969:370)من قبل من نتائج 

 باملفهوم اإلسالمي للعلم فإننا نالحظ بوضوح أن        للعلم  احلديث األورويبومبقارنة هذا املفهوم      
سواء من حيث موضوعات الدراسـة أو مـن   املفهوم احلديث قد قلّص بشكل كبري مهام العلم وهويته        

حيث املنهج، فلقد أصبح العلم مقتصراً عندهم على دراسة ما يعـرف بـالواقع احملـسوس أو الواقـع       
، أي الظواهر اليت ميكن مشاهدا باحلواس، أما عن املنهج فإنه يركـز  Empirical Realityاإلمبرييقي 

توصال إيل القوانني العامـة، وال      " اجلزئية"دة احلاالت   بصفة أساسية على االستقراء الذي يبدأ من مشاه       
  .يقبل بغري احلواس وسيلة للمعرفة العلمية

ومعين ذلك أن موضوعات الدراسة اليت تتصل بالقطاعات األخرى من الظواهر اليت خترج عن                
ياة النـاس أو   مهما كانت أمهيتها حل -نطاق املشاهدة احلسية أو تلك اليت تتصل بعامل التفضيالت والقيم         

، وكأن عامل احملسوسات    "العلمية" مستبعدة متاما عند علماء العصر احلديث من نطاق الدراسة           -سعادم
وحده هو الذي له وجود حقيقي، أو على األقل وكأن عامل احملسوسات ال يتأثر إطالقا مبا وراء احلـس                   

نا جند أنه قد مت استبعاد الوحي اسـتبعادا         ، أما بالنسبة ملناهج البحث ومصادر املعرفة فإن       )كالروح مثال (
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تاما كمصدر للمعرفة، وبطبيعة احلال فقد ترتب على هذه االختيارات احملددة نتائج هامة تتمثل أساسـا               
اليت تتعرض لدراسة ظواهر حمسوسة، وكذا يف التخلـف الـذريع يف   " للعلوم الطبيعية "يف التقدم العظيم    

ة اليت تتعرض بطبيعتها لعامل اإلنسان ككائن حي عاقـل ذي وعـي             حميط العلوم السلوكية واالجتماعي   
Consciousnessدرك مباشرة باحلواسبذاته ومبا حوله مما ي .  

ولنا أن نتساءل اآلن عن األسباب والظروف اليت أدت إىل صياغة العلم احلديث علـى هـذا                   
ليدي للعلم هو النموذج النـهائي      الوجه اخلاص جدا، وأن حناول أن نتبني ما إذا كان هذا النموذج التق            

الناضج الذي يستطيع حقا أن يوصلنا إيل معرفة متكاملة وحمققة باإلنسان واتمع البشري، أو أنه جمرد                
للبحث عن احلقيقة نشأت استجابة لظروف مكانية وزمانية خاصة جـدا،           " شكل من األشكال املمكنة   

ثـورة  "ية من ورطتها احلالية يتطلب ما ميكن اعتباره         مما يترتب عليه اجلزم بأن خروج العلوم االجتماع       
  . على األقل من املنظور اإلسالمي-يف املنهج العلمي املستخدم لدراسة الظواهر اإلنسانية" علمية

 الثقاةإننا لن جنيب عن تلك األسئلة بتأكيدات أو مزاعم من عندنا، ولكننا سنتوقف عند ماقاله                  
فة العلم احلديث ممن ينتمون هم أنفسهم إيل التيار السائد يف احلـضارة             املختصون يف تاريخ العلم وفلس    

  . احلقائق اليت سبق أن أحملنا إليها جمموعةالغربية املعاصرة والذين بدأت تتكشف أمامهم 
  
  
  
  

*    *    *  
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تـاريخ  " حول موضـوع     (Ravetz:366) ة املتخصص امقاالأحد   الربيطانية يف    تقول دائرة املعارف    
  :والذي يستعرض فيه مؤلفه أحدث ما توصل إليه الباحثون يف هذا املوضوع" العلم

إن مؤرخي العلم كانوا حىت وقت قريب ينظرون لتاريخ العلم علـى أنـه سلـسلة متـصلة            "  
ها املعرفة ضد اجلهل واخلرافة، وأنه قد ترتب على التطبيق          ومتراكمة من االنتصارات العظيمة اليت حققت     

 مث يعود املؤلف بعد ذلك ليقرر أن مـؤرخي          …،  "العملي لتلك االنتصارات إثراء كبري يف حياة البشرية       
أن العلم يواجه   "العلم اآلن يعيدون النظر يف هذا التصور املبسط القدمي يف ضوء ما تكشف هلم أخريا من                 

يف داخله، إضافة إىل وجود قوى خارجية تضغط على العلم وتـؤثر علـى              ) أدبية(ة  مشكالت أخالقي 
  ".تطوره من خارج، مث إن هناك أيضا املخاطر املترتبة على التغري التكنولوجي الذي ال ضابط له

ويوضح جريوم رافيتز مؤلف املقال ما يقصده بذلك فيشري إىل أن مؤرخ العلم سرعان ما يتبني                  
بالصورة اليت تعلمها خالل دراسته ليست إال واحدة فقط مـن بـني عـدد مـن                 " العلم"له أن فكرة    

، )أو عارضـة (للعلم، وأن هذه الصورة اليت نعرفها ليست إال نتاجا لظروف مؤقتة      " التصورات املمكنة "
وأن املؤرخ كلما ازداد تعمقه يف دراسة جذور العلم األوريب احلديث كلما ازدادت الـصعوبات الـيت                 

جهه عندما حياول الفصل بني ما يعترب اجتاهات علمية ونتائج حمققة واقعيا من جانب، وبني ما يبـدو                  توا
له غري علمي وغري حمقق من جانب آخر، وينتهي من ذلك إىل القول بأننا ينبغي أن ننظـر إيل عملنـا                     

  .على أنه أحد مراحل عملية مستمرة من التطور) احلديث(
ارخيي الناصع على صحة ما ذكر من خالل التتبع املنظم للحقب التارخيية            ويقدم رافيتز الدليل الت     

املختلفة واصفا للصورة اليت اختذها العلم يف كل عصر منها، وحملال العوامل اليت ساعدت على تـشكيل                 
  .احلديث باملعىن املتداول بيننا اآلن" للعلم"تلك الصورة، حىت ينتهي إيل الصورة األخرية 

  
هذا املبحث أن نتتبع مع رافيتز وغريه ممن كتبوا حول هذه القضية احليوية مـن               وسنحاول يف     

العلماء الذين ينتمون إىل احلضارة الغربية أنفسهم التحوالت واملراحل اليت مر ا العلم منذ كان جنينا يف                 
 …حوالت،  رحم الفلسفة، إىل أن وصل إىل صورته الفتية احلالية، مبينني الظروف اليت أحاطت بتلك الت              

حىت يتبني للباحث املسلم حقيقة املنهج العلمي املعاصر، وأنه ليس بذلك املنتج النهائي الصادق بذاتـه                
بكل ما حيتمله هذا التعبري     " بشرى"الذي ال حيتمل التعديل وال خيضع لنقد، بل يتضح له أنه جمرد إسهام              

ب القوة والصواب فيه، فنحن أَولَى      مبا يسوغ لنا أن نستفيد من جوان      ! من عظمة وضعف يف آن واحد       
وحنن مرة  . بالوقوف عند احلق من غرينا، وأن نقوم بأمانة بالنقد واإلصالح لنواحي الضعف واخلطأ فيه             
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أخرى أوىل من غرينا بأن تكون لدينا الشجاعة األدبية والرغبة يف اإلصالح دون مصلحة ذاتيـة ودون                 
  . لوجه احلق وما يرضي الرب سبحانه بل مراعاة يف األمر كله-مراعاة للخلْق

واليت متتد فيما بني القرن الرابع أو اخلـامس         " (يف أوروبا "فإذا بدأنا رحلتنا بالعصور الوسطى        
فإننا لن جند تراثا علميا يستحق الذكر إال يف اية تلك احلقبة،            ) امليالدي إىل القرن الثالث عشر امليالدي     

 امليالدي فيما يعـرف بالعـصور       ١٠٠٠وبا ظلت سادرة حىت عام      رنا جريوم رافيتز أن أور    حيث يذكّ 
 اليت كادت تكون حسب تعبريه خلوا من كل علم وفكر، إيل أن بدأ شـئ مـن   Dark Agesاملظلمة 

االحتكاك باحلضارة اإلسـالمية     "… إىل   رافيتز النهوض يف القرن الثاين عشر امليالدي يرجع كما ذكر        
 ويضيف بعد ذلك    …،  "ىل منو املدن اليت تضم طبقة من األغنياء املتعلمني        األرقى يف أسبانيا وفلسطني، وإ    

 لقد صادفت عصور ازدهار     …إن احلضارة اإلسالمية تعترب أكثر احلضارات صلة بالعلم األورويب          "قوله  
 ومل يبدأ القرن العاشر امليالدي حىت كانـت اللغـة           …اإلسالم عصر احنطاط الثقافة األوروبية الغربية       

ية هي لغة العلماء لدى الشعوب اليت تعيش فيما بني بالد فارس وأسبانيا، حيث جلـب الغـالبون                  العرب
وقد شهد القـرن الثـاين عـشر        .. العرب بصفة عامة معهم السالم واالزدهار للدول اليت استوطنوها          

 والسحر مث بكتب    امليالدي برناجما هائال لترمجة الكتب من اللغة العربية إيل الالتينية بدأت بكتب التنجيم            
، ويالحظ هنا أنه مل يكن يوجد حىت ذلك الوقت          (Ravetz:368)"الطب وأخريا بكتب الفلسفة والعلم      

  .متايز أو فصل واضح بني الفلسفة والعلم مبعناه املستخدم اليوم
يف دائرة املعارف الربيطانيـة أن      " تاريخ الفلسفة الغربية  "ويوضح ألربت ليفي يف مقاله اهلام عن          

يف " انفجـارا يف املعرفـة    "رمجة املؤلفات الفلسفية والعلمية ذات األصول اليونانية والعربية قد خلقت           ت
علـى  " تأثري غري عـادي   "غرب أوربا يف تلك الفترة، ويضرب مثال بابن سينا الذي يذكر أنه كان له               

خصوصا ) امليالديالقرن الثاين عشر إىل الرابع عشر       : أواخر العصور الوسطى  (مفكري العصر املدرسي    
ما يعادل  (يف توضيحه آلراء أرسطو الفلسفية ويف إضافاته يف حميط علم النفس واملنطق والفلسفة الطبيعية               

حىت أن كتابه القانون يف الطب قد ظل حجة يف املوضوع حىت العصر احلـديث،               ) العلوم الطبيعية اليوم  
 كان هلا تأثري مباشر على جامعة أكسفورد مـن      ويبني املؤلف أن تلك الكتابات اليونانية والعربية قد        …

.. الذي كـان لـه   ) م١٢٥٣ عام املتوىف (Robert Grossetesteخالل رئيسها روبرت جروستست 
) م١٢٩٢ املتوىف(، أما تلميذه روجر بيكون      "اهتمام عميق باملنهج العلمي واملالحظة وإجراء التجارب      "

   .(Levi, 1975:257-250)" وم التجريبيةالعل"فقد ساعدت كتاباته على انتشار اصطالح 
أوائل من أدركوا القيمة احلقيقية للكتابات      "من  ) م١٢٨٠ املتوىف(ولقد كان ألربتوس ماجنوس       

العلمية والفلسفة اليونانية والعربية اليت ترمجت حديثا يف تلك الفترة، حىت أنه قام بإدراج كل مـا رآه ذا   
، أما تلميذه األشهر القـديس      …" ما تويل مهمة تعليم ذلك ملعاصريه     قيمة منها يف كتاباته املوسوعية، ك     
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فإنه قد شارك أستاذه يف تقدير الفالسفة القدماء خـصوصا أرسـطو            ) ١٢٧٤ املتوىف(توماس األكويين   
ولكنه كان أكثر أصـالة وإبـداعا مـن          "…وكذلك يف تقدير املفكرين العرب واليهود األقرب عهدا         

قيقة حيثما وجدها ويستخدمها إلثراء الفكر املسيحي، فكان يـرى أنـه ال   يرحب باحل "أستاذه، وكان   
، وبصفة عامة فإنـه     "ميكن أن يكون هناك تناقض بني العقل والنقل ألن هلما مجيعا نفس املصدر اإلهلي             

 حيث كانت وسيلة إللقاء الضوء      …فلسفة العصور الوسطى قد استمر توجهها دينيا        "ميكن القول بأن    
  .(Levi: 257-259)" العقيدة وأسرارهاعلى حقائق 

ولقد كان من نتائج بزوغ االهتمام الكبري بفهم الطبيعة وإدراك أسرارها من جهة، وباستخدام                
النظر واملشاهدة وإجراء التجارب بدال من جمرد االقتصار على القياس الصوري األرسطي مـن جهـة                

الذي متيز بثورة عملية    ) م١٧-١٥القرن   (Renaissanceأخرى ظهور ما مسى بعصر النهضة األوروبية        
شي وكوبرنيكـوس وجـاليليو وكبلـر       نكربى يف خمتلف ميادين العلم على أيدي أمثال ليوناردو داف         

 والفلسفي علـى أيـدي أمثـال        العلميوفيزاليوس وهاريف، كما متيز بثورة موازية يف مناهج البحث          
التوصل إىل نظرة واقعية جديدة للعامل الذي       فرانسيس بيكون وديكارت، وقد ترتب على جهود هؤالء         

يعيش فيه اختلفت عما كانت الكنيسة تؤمن به وتفسر به آليات اإلجنيل، فبدأ صراع عنيف ومرير بني                 
الكنيسة كمؤسسة ذات سطوة دينية وسياسية كربى من جانب وبني العديدين من العلماء الذين توصلوا            

 وقد قامت الكنيسة يف إطار      … جتارم العلمية من جانب آخر،       إىل نتائج مبنية على مالحظام احلسية     
وقامت حماكم التفتيش بـدورها املـشؤوم يف        . ذلك الصراع مبعاقبة أولئك العلماء بشدة وعنف بالغني       

التنكيل م بالصورة اليت حتفل الكتابات التارخيية بأخبارها، وإذا كان هذا التعنت والعنـف البالغـان                
ال الفكر والعلم قد أجربا بعض العلماء على السكوت فترة أو على إخفاء آرائهم حتسبا               اللذان أصابا رج  

من أن يلقوا نفس املصري فترة أخرى، فإنه كان من احملتوم أن تنتصر احلقائق الواقعيـة الناصـعة علـى                    
صاد املر   املخالفة للواقع احملسوس مهما كانت سلطة من يروجون هلا، ولقد كان احل            الكنسيةالتأكيدات  

هلذا كله يف النهاية أن الفكر يف عصر النهضة قد اتسم برتعة معادية للسلطة الدينية، كما اتسم برغبـة                   
جاحمة يف اخلالص بكل طريقة ممكنة من اخلضوع للقيادة الفكرية والعلمية لتلك السلطة الدينية، ومن هنا                

وكما .  عن السلطة الدينية للكنيسة    فلم يكن هناك مفر من البحث عن مصدر آخر للحقيقة يكون بديال           
، ومل  …كان هذا املصدر مؤديا إيل معارف معارضة أو مناوئة لتلك السلطة كلما كان ذلـك أفـضل                  

كأساس للمعرفة العلمية احلقة،    " احلواس"اإلنسانية واستخدام   " اخلربة"يكن هناك أفضل من التركيز على       
ملك لكل أحد واعتماد احلواس وحدها على هـذا         ألن احلواس ليست حكرا على رجال الدين بل هي          

الوجه حيرر الناس ويعطيهم قيمتهم من جهة، كما يقلل من قيمة املصادر اإلهلية والتفسريات الدينية إىل                
  .أقصى حد ممكن من جهة أخرى
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عصر النهضة قد أعلن التمرد على حكم الدين، ومن هنا كانت           " أن   (261:)يقول ألربت ليفي      
، وضد أرسطو، وازدهر اهتمـام      )املسيحي (املدرسيلكنيسة، وضد السلطة، وضد الفكر      الثورة ضد ا  

، كما يضيف رافيتز يف هذا      …" مفاجئ باملشكالت اليت تدور حول اإلنسان والطبيعة واتمع البشري        
 بـل   …أصبح ينظر للطبيعة نظرة خالية من أي خصائص روحية أو بشرية             "…املعىن أن عصر النهضة     

 ومل ينتـه    …"  باستخدام اخلربة احلسية والعقل    Impersonalسته بتعقل وبطريقة غري شخصية      جتب درا 
 قد اختذت طريقها بقوة يف اجتاه       - مبا فيها العلم   -القرن السابع عشر إال وكانت البيئة الثقافية يف أوروبا        

  .(Ravetz:370-371)" العلمانية الكاملة
 دور بارز يف توجيه العلم يف       -ترب أبا العلم احلديث    الذي يع  -ولقد كان للسري فرانسيس بيكون      

اجتاه االقتصار على اخلربة احلسية، فلقد أراد الرجل أن يضع برناجما جديدا شامال لتقدم املعرفة وإصالح                
 هـي نقطـة     (Empirical)اعتبار احلقائق اليت يتم مشاهدا باحلواس       "املنهج العلمي وذلك من خالل      

االعتماد على النظريات فقط يف احلدود اليت ميكن اشتقاقها مـن تلـك احلقـائق       البداية لكل علم، مع     
(Touimin,1957:378)                 نظر لبيكون على أنـه أيـضا أبـو االجتـاهاحلـسي " ومن هنا فقد أصبح ي "

Empiricism               أي املتطرف يف اإلمبرييقية وذلك بسبب إصراره الذي ال يلني على اعتبار اخلربة املستمدة 
  .للمعرفة" الوحيد"ة احلسية هي املصدر الصحيح من املشاهد

رينيه ديكارت الذي يعترب أبـا      ) الذي يقلل من شأن احلس    (ويقابل بيكون على الطرف اآلخر        
، والذي رأى أن العلوم الطبيعية ينبغي أن تؤسس على معيار اليقني املطلق             Rationalismلالجتاه العقالين   

Absolute Certainty ري النهائية لصدق األفكار وصحتها هي الوضوح والدقة وامتنـاع  املعاي "… وأن
وأن العقل البشري فقـط هـو الـذي         .. وأن الفهم أرقى بشكل كبري من معطيات احلس         .. التناقض  

  .(Levi:265)" يستطيع احلكم على العلم بالصدق
ة بعـدا    تتضمن بالضرور  (263:) كما يقول ليفي     -ورغم أن أي مناقشة جادة للمنهج العلمي        

 وأنه ليس هناك ما يدعو للصراع بني هذين         Rational وبعدا رياضيا عقالنيا     Empiricalحسيا إمبرييقيا   
البعدين الرئيسني، إال أن كال منهما ميثل قطبا مغايرا، يسهل التطرف يف تقدير مكانته مع التقليل مـن                  

 وكما سنرى فيما بعد فإن تـاريخ        …،  )يف احلاالت الشديدة التطرف   (أمهية القطب اآلخر أو استبعاده      
خصوصا يف تطـرفهم يف     ) اإلمبرييقيون(العلم يف العصور التالية يشهد باملدى الذي وصل إليه احلسيون           

ولكـن الـذي   !!  بل ولكل معرفة -اجتاه عدم االعتداد إال باخلربة واملشاهدة احلسية كأساس لكل علم 
ني كان ميثل حماولة مستميتة من جانب رجـال العلـم           يهمنا أن نؤكد عليه اآلن هو أن كال من االجتاه         

 طرق أخرى للوصول إىل معرفـة صـحيحة خبـالف           - وإثبات مشروعية  -والفكر للتوصل إىل إجياد   
الذي احتكر التحكم يف فهمه وتفسريه رجال الكنيسة املسيحية وأرادوا فَرضه كُرهـاً علـى               " الوحي"
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قدسة ويف تفسريام لتلك الكتب مدعمني يف موقفهم بـالقوة          العلماء بصورته اليت دونوها يف كتبهم امل      
القهرية للدولة وبالسيطرة األدبية على عقول الدمهاء دون سند من الواقع أو العقل، ويبـدو أن رجـال               
العلم الوليد قد وجدوا ضالتهم فيما نبغت فيه احلضارة اإلسالمية من استخدام للمالحظة والتجريـب               

 الوصول إيل احلقيقة يف الدراسات املتصلة بالعلوم الطبيعية، يشهد بذلك ما قاله رافيتز              والعقل واملنطق يف  
ميكن تفسري الشخصية املميزة للعلـم األورويب       "حيث يقول   " لطبيعة العلم األورويب  "يف جمال توضيحه    

 املـرحلتني   يف ضوء الظروف اليت عمل يف نطاقها العلماء يف هاتني         ) يقصد بذلك العلم كما نعرفه اليوم     (
ويف ضوء املادة واألدوات اليت ورثوها، واليت تـشمل املبـدأ           )  عصر التنوير  -عصر النهضة (املتعاقبتني  

األساسي املتمثل يف أن معرفة العالَم الطبيعي إمنا تكون من خـالل حجـج ميكـن الربهنـة عليهـا                    
Demonstrative Argumentالتقطته احلضارة اإلسـالمية  ، وهو مبدأ حتقق أوالً يف احلضارة اليونانية مث 

  .(371:)" وحدها دون أي حضارة أخرى
وإذا كان عصر النهضة قد أفلح يف وضع حجر األساس ملعرفة علمية ال تستند إىل سلطة رجال                   

وعلى عمل العقـل    ) يف إطار الرتعة احلسية اإلمبرييقية    ( مبنية على مشاهدات احلواس      …الدين املسيحي   
أدخل العلم يف   "قد  )  امليالدي ١٨القرن   (Enlightenmentفإن عصر التنوير    ) النيةيف إطار الرتعة العق   (

ومتثل رسالته يف النضال ضد الكنيسة وعقائدها اجلامدة، وضـد اخلرافـات           .. جمال السياسة ألول مرة     
وقـد انـضم    .. الشعبية، مع استخدام حقائق العلم وطرقه العقالنية كسالح أساسي يف هذا الـسبيل              

 وقد  …سفة أفضل العقول يف فرنسا وساعد على ذلك كراهيتهم لرقابة الغبية املفروضة على الفكر               للفال
اعترب هؤالء أن مهمتهم هي استكمال جهود بيكون يف االرتقاء باملعرفة العلمية ولكنهم قـاموا بـذلك                

صفوف  ولكن   …بأسلوب ديكارت الذي يخضع كل شيء سواء كان اجتماعيا أو فلسفيا لنقد العقل              
 ومع ذلك فقد كانت نقطة االتفاق فيما بينها هي أن عـدوهم             …احلركة سرعان ما انشقت إىل فرق       

  .(Ravetz:372)" األول هو الكنيسة
وعلى أي حال فإن الصراع يف أوساط العلماء ظل حمتدما بني احلسني اإلمبرييقيني من جانـب                  

ثر ميال للتطرف يف االعتماد علـى معطيـات         والعقالنيني من جانب آخر، وكان اإلمبرييقيون دائما أك       
احلس والثقة ا، وأكثر قدرة على اجتذاب األنصار، فوجدنا دافيد هيوم يتابع جون لـوك يف نظرتـه                  

، ولكنه جتاوز ذلك إىل القول      "األصل يف املعرفة هو االنطباعات احلسية     "للمعرفة حيث قرر أن     " النفسية"
 ليست ذات صدق ذايت     …مثل عالقات التشابه والتقارب والسببية       "بأن العالقات اليت يصل إليها العقل     

وقد رتب على ذلك أن مبدأ العلّيـة        " (!) داخلي ولكنها جمرد نتيجة لعادات عقلية ال نستطيع تفسريها        
الذي تستند إليه كل معرفة ال يشري إىل عالقات ضرورية بني األشياء، وإمنا هو ببساطة أمر يعرِض للعقل                  

ترابط الدائم بني األشياء يف عقول الناس، وفوق ذلك فإن العقل نفسه هو أبعد شيء عـن أن                  بسبب ال 
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 دون وحدة أو ترابط، ومن A Bundle of Perceptions" ربطة من املدركات"يكون قوة مستقلة، عن 
كما ) وإمنا جمرد انطباعات حسية متفرقة    (هنا فإن هيوم يكون قد أنكر من جهة وجود نظام يف الطبيعة             

  .(Levi:267)أنكر وجود ذات مدركة ذات وحدة أو متاسك من جهة أخرى 
وقد حاول عما نويل كانط التوفيق بني االجتاهني احلسي والعقالين من خالل فلسفته النقديـة                 

اليت تقرر أن املدركات احلسية وحدها ال ميكن أن توصلنا إيل معرفة بالظواهر الطبيعية اخلارجيـة عنـا                  
-Self، كما أن تلك الظواهر ليست واضـحة بـذاا         )الذي يظنه أصحاب االجتاه احلسي    على الوجه   (

evident    ولكـن املعرفـة بالعـامل       )على الوجه الذي ينادي به أصحاب االجتاه العقالين       ( أمام عقولنا ،
يصل العامل إىل نسق عقلي متماسك من التفـسريات الـيت            "…الطبيعي من حولنا تكون ممكنة عندما       

، أي أن كانط يرى أن اإلنسان يفرض بناء عقليا على معرفتـه مـن خـالل                 " الواقع اإلمبرييقي  تطابق
ولقد أثبت هذا الـتفكري  "… املفاهيم والفئات اليت يأيت ا من عنده لتشكيل خربته احلسية وتفسريها، 

 ما يزيد على مائة     الكانطي خصوبة متناهية، ألنه ساعد على حتليل عملية بناء النظرية، واستمر تأثريه إىل            
  .(Toulmin:379)" عام بل وإىل اليوم من بعض النواحي

ويرى البعض أن القرن التاسع عشر امليالدي يعترب العصر الذهيب للعلـم، ذلـك أن تطبيقاتـه                   
العملية يف جماالت الصناعة والطب كانت قد ظهرت آثارها بشكل كبري، مما رفع مكانة العلماء ودعـم                 

رجال الدين املسيحي، واستمر يف ذلك القرن استخدام احلقـائق العلميـة ومنـهج       موقفهم ضد مجود    
ذلك أن ذكرى حماكمة جاليليو كانـت        "…البحث العلمي يف الصراع ضد الوصاية الفكرية للكنيسة،         

نية يف اجنلترا من قوة دفـع هـذا         يال تزال حية يف األوساط العلمية، كما زاد اجلدل الدائر حول الدارو           
 األيديولوجي لدرجة أن معتنقي املسيحية من اللرباليني كانوا يناصرون املالحدة ضد امللتـزمني              الصراع

، ولكن هذا القرن قد شهد تطورات هامة فيما يتـصل بالدراسـات             (Ravetz:374)" بالدين املسيحي 
  .االجتماعية ظلت آثارها معنا حىت الوقت احلاضر على الوجه الذي نبينه اآلن

استنا لتاريخ العلم واملنهج العلمي حىت اآلن بصفة أساسية علي العلم الطبيعـي،             لقد انصبت در    
وبدرجة أقل على دراسة اإلنسان وفهم سلوكه الفردي أو االجتماعي، ولقد نادى الفيلسوف الفرنسي              
أوجيست كونت يف منتصف القرن التاسع عشر امليالدي بتطبيق نفس قواعد املنهج العلمي املستخدم يف               

متطرفة سـار  ) حسية(وم الطبيعية يف دراسة الظواهر االجتماعية، وانطلق يف ذلك من نزعة إمبرييقية       العل
 اليت وصـفها الـبعض   Positivismفيها على ج بيكون ولوك وهيوم مبشرا مبا مساه بالفلسفة الوضعية   

ملعرفة مل يـتم  فلسفة للعلم بلغت من ضيق النطاق حدا أنكرت معه أي صدق ألي نوع كان من ا          "بأا  
 (306:)، ويعرف تيودورسون وتيودورسون الوضعية      (Levi:275)" التوصل إليه باملناهج العلمية املقبولة    

أا موقف فلسفي يؤمن بأنه ال ميكن الوصول إىل املعرفة إال من خالل اخلربة احلسية، ويرفض                "لقوهلما  
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ملنطقي ارد باعتبارها خترج عن نطـاق املعرفـة   التفكري فيما وراء الطبيعة والبصرية احلدسية والتحليل ا 
وينظر إىل مناهج العلوم الطبيعية على أا الوسيلة الدقيقة الوحيدة للحصول على املعرفة، ومن هنا               . احلقة

فإن العلوم االجتماعية ينبغي أن تقتصر على استخدام تلك املناهج وأن تتخذ العلوم الطبيعية كنمـوذج                
  ".حتتذيه

 كونت يعترب أول من أوضح معامل هذه األيديولوجية الفلسفية اليت اختـذت أبعـاد               واحلق أن   
 Logicalحركة علمية بعيدة األثر، انبثق عنها يف مراحل تالية ما يعرف باجتـاه الوضـعية املنطقيـة    

Positivism واإلمبرييقية املنطقية Logical Empiricism.  
د إليها العلم احلديث تقوم إمجاال على التأكيـدات         اليت استن " الوضعية"وبصفة عامة فإن فكرة       

  :(Feigl, 1975:877)اآلتية 
 مستمدة  Positive  أن كل معرفة تتصل باحلقائق الواقعية ال بد أن تبين على شواهد إجيابية الوجود                 - ١

  .من واقع اخلربة
البحتة، والذي كان هيوم      فيما وراء جمال احلقائق اإلجيابية يوجد جمال املنطق البحث والرياضيات             - ٢

واليت اعتربت فيما بعد مـن      "يقول منطلقا من إمبرييقيته املتطرفة أا تم بالعالقات بني األفكار           
أي تلك العلوم اليت تبحث يف صور الفكر ولـيس يف   (Formal Sciencesقبيل العلوم الصورية 

  ).احملتوي املادي املتعني لألشياء
 فترى الوضعية إنكار ما وراء الطبيعة وكل ماال ميكن حـسمه            Negativeليب    أما على اجلانب الس     - ٣

  .Transcendentبالدليل الواقعي مثل املعارف املتعالية أو املتجاورة أي اليت تتجاوز نطاق احلس 
ينبغي لكي تستحق اسـم     " العلوم االجتماعية "ويف ضوء ذلك أصرت النظرة الوضعية على أن           

  .نفس اخلطوط اليت تسري عليها العلوم الطبيعية كما سبق أن أوضحناأن تسري يف " علوم"
 بناء على حتليالته التارخيية ما مساه بقانون احلاالت الثالث اليت زعم أن تطور              كونتوقد أعلن     

الفكر البشري مير ا، واليت تتوازى يف نظره مع املراحل اليت مير ا اإلنسان الفـرد مـن الطفولـة إىل                     
بدأ أوالها باملرحلة الدينية اليت تفسر الظواهر فيها بإرجاعها إىل قوى قدسية، وهي عنده متثـل                النضج، ت 

أما املرحلة الثانية فهي املرحلة امليتافيزيقية اليت ال خترج عن كوـا         (!) مرحلة الطفولة يف الفكر البشري      
 غيبية ال تقدم تفسريات أصيلة       تفسر فيها الظواهر بقوى حيوية أو      … شخصية   -دينية ولكن بنظرة غري   

، أما املرحلة الثالثة فهي املرحلة الوضـعية        )كاحلقيقة املطلقة واألسباب األوىل والبدايات املطلقة     (يف رأيه   
  .أو العلمية اليت ال تم إال باحلقائق اإلجيابية من حيث وجودها يف الواقع احملسوس

فها األيديولوجي األساسي إمنـا هـي       الوضعية من حيث موق    "…ومن هذا نرى مع فيجل أن         
علمانية قاصرة على هذه احلياة الدنيا ومعادية للدين وللبحث فيما وراء الوجـود، وأن أهـم شـروط                  
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، إىل ذلـك أن  (270:) كما يضيف ليفي  …،  "الوضعية إمنا هو االلتزام الصارم بشهادة املالحظة واخلربة       
 أنشأ توجها مضادا للدين وملا وراء الوجود يف فلـسفة           األثر الدائم الذي تركه كونت يتمثل يف أنه قد        

" ديانـة "العلوم استمر معنا حىت العصر احلاضر، ولعل مما جيدر ذكره هنا أن أوجيست كونت قد أسس               
جديدة مل تعمر طويال، مل تكن العبادة فيها موجهة إىل اإلله الذي يتعبده املوحدون، وإمنـا موضـوع                  

  " ! ساناإلن"العبادة فيها هو 
 Logical Positivismوقد شهدت بدايات القرن العشرين ظهور ما يسمى بالوضعية املنطقيـة    

اليت بنيت على التوجهات اإلمبرييقية املتطرفة هليوم والتوجهات الوضعية اليت وجدناها عند كونت إضافة              
 & Theodorson)إيل فلسفة العلم عند إيرنست ماك، ويعرف القاموس احلـديث لعلـم االجتمـاع    

Theodorson: 307) اموقف فلسفي تطور عن الوضعية، يؤمن بأن احلق  "… الوضعية املنطقية على أ
يف أي عبارة يثبت بالتحقق من صدقه من خالل اخلربة احلسية، وأن أي عبارة ال ميكن التحقـق مـن                    

الطبيعة فإـا ال معـىن هلـا        صدقها بالرجوع إيل اخلربة احلسية كالعبارات الدينية أو املتصلة مبا وراء            
Meaningless …                وإذا كانت هناك حاجة إيل التحليل املنطقي لتوضيح املعاين اليت مت التحقـق مـن ،

صدقها أو مت رفضها باستخدام اخلربة احلسية، إال أن مثل تلك التحليالت املنطقية ينبغي أن تبقى وثيقـة     
عند "اء النظريات ينبغي أن يقلَّل منه إىل أدىن حد ممكن           فإن بن ) ومن هنا (الصلة باملالحظات اإلمبرييقية،    

  ".أصحاب هذا التوجه
  .(Feigl: 8789, Levi:273): ومن هنا فإن الوضعية املنطقية تقوم على األفكار األساسية اآلتية   

   أن املهمة األصلية للفلسفة هي توضيح معاين املفاهيم والتأكيدات األساسية للعلم، وليس حماولـة               - ١
مما يتصل مثال بطبيعة احلقيقة املطلقة أو غريها من األسـئلة           (اإلجابة عن األسئلة اليت ال إجابة هلا        

  ).الوجودية الكربى
  مجيع العبارات املتصلة بالقيم األخالقية أو اجلمالية أو الدينية ال ميكن التحقق منها علميا، وبذلك                 - ٢

  ).د للحقيقة على وجه اإلطالقأي ال حتمل أي معىن يرت(تعترب كالماً فارغا 
يف اصطالح الوضعية املنطقية يقصد به التأكيد على الطبيعة اخلاصة للحقائق           " منطقية"  معىن كلمة     - ٣

  .الرياضية واملنطقية اليت تعترب صحيحة حبكم صحة نفس املسلمات والتعريفات اليت تقوم عليها
 حتوال حنو استخدام اصطالح اإلمبرييقيـة       وأخريا فإن الثلث الثاين من القرن العشرين قد شهد          
وذلك ألن هذا املفهوم األخري قد أصـبح مرتبطـا   " الوضعية" بدال من Logical Empiricismاملنطقية 

بشدة بتفكري أوجيست كونت، وأيضا بآراء إيرنست ماك الذي بالغ بشدة يف التأكيد علـى احلقـائق                 
يف علم الطبيعة، على أساس أنـه مل        " الذرة"يا لفرض وجود    اإلجيابية للمالحظة حىت أنه اختذ اجتاها معاد      

يكن من املمكن مشاهدا باحلواس يف ذلك الوقت، ومع ذلك فإن الفكر اجلديد قد احتفظ من الوضعية                 
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بإصرارها علي ضرورة اختبار الفروض والنظريات يف الواقع اإلمبرييقي ومن هنـا صـارت التـسمية                
للداللـة علـى مكانـة املنطـق        " املنطقية"ت الذي استخدمت فيه تسمية      ، يف نفس الوق   "باإلمبرييقية"

  .والرياضيات اليت يتوقف صدق قضاياها على صحة املسلمات والتعريفات كما ذكرنا من قبل
 بصفة  (Tudor:3)اليوم يف فلسفة العلوم     " السائد"ويالحظ أن اإلمبرييقية املنطقية متثل النموذج         

 األفكار األساسـية  (273-272:)ة خاصة لبيان طبيعتها، وقد أوضح ليفي عامة، وهي لذلك تستحق وقف   
  :لإلمبرييقية املنطقية كما يلي 

  

  :يتكون إما من " ذي معىن"  كل كالم - ١
  .منطقية أو رياضية" صورية"  عبارات -      أ 

  ".واقعية"  قضايا تشري إىل حقائق علمية -     ب 
 حقائق يكون هلا معىن فقط إذا كان يف اإلمكان بيان الطريقة الـيت                أي قضايا تزعم أا تشري إىل       - ٢

  .ميكن ا التحقق منها بالرجوع إىل الواقع احملسوس
  .  أي قضايا تتصل مبا وراء الوجود وال تقع يف نطاق الفئتني املذكورتني أعاله ال معىن هلا- ٣
 أو الدينية ال ميكن التحقق منها علميا وهي ذا            مجيع العبارات املتصلة بالقيم األخالقية أو اجلمالية        - ٤

  .ال معىن هلا
هذا هو النموذج السائد يف فلسفة العلم اليوم، وتلك هي الظروف اليت وصل إلينا من خالهلا،                  

يف احلضارة الغربية يف سياقها الواقعي أن       " العلم"ولقد قصدنا ذا العرض التارخيي املفصل لتطور فكرة         
ن يف ضوئه القيام مبناقشة متأنية تعزل ما هو أصيل عما هو عارض فيما يتصل بـالعلم                 نضع أساسا ميك  

  .واملنهج العلمي، مبا ميكننا من اختاذ املوقف الصحيح من كل منهما
  

*    *    *  
@sÛbrÛa@szj½a@ZòÏbÔrÛaë@ò÷îjÛaë@ƒí‰bnÛa@Šqc@ @

@wèä½a@ÝîØ’m@¿ïàÜÈÛasí†§a@  

 كل نشاط فكري أو علمي ال خيرج عن كونه جمرد انعكاس            ال ميكن ألي منصف أن يزعم أن        
وإن كان هناك من    (خالص للظروف التارخيية والبيئة والثقافة اليت أحاطت بظهور ذلك النشاط وتطوره            

يف خدمة كل العلوم أَولَـى مـن        " العامة"، وقضايا املنهج باعتبار طبيعتها      )العلماء من يرون هذا بالفعل    
ع اخلضوع للمالبسات الوقتية أو الظروف التارخيية العارضة الضاغطة، فاملنهج عادة            م تتجاىفغريها بأن   

 وعليه يعتمد الباحثون والعلماء يف الوصول إيل        …ما يكون مبثابة احملور الذي تدور حوله العلوم املختلفة          
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األساسـية  نتائجهم، وهم هلذا يتوقفون بقوة عند أي تغيري أو حىت حماولة لتغيري أي مـن املـسلمات                  
 الذايت اليت يتميز ا العلم أن يظل        -للمنهج، ومن هنا فإن املتوقع دائما أنه من خالل عمليات التصحيح          

مبنأى عن التأثر الشديد بالتيارات اليت تتجاذب ما ينتج من تطبيقه من مناذج ونظريـات               ) نسبيا(املنهج  
  .بعض األحيان تلك التيارات اليت قد تكون شديدة أو حىت عاصفة يف -علمية

ولو تأملنا التطورات اليت مر ا املنهج العلمي يف البحث حىت وصل إلينا يف صـورته الراهنـة                    
فإننا لن منلك إال اإلعجاب باجلهود اليت بـذهلا العلمـاء         ) على الوجه الذي عرضناه يف املبحث السابق      (

" ليت مارستها الكنيـسة علـيهم     للخالص من تأثري الضغوط الفكرية ا     "والباحثون يف كثري من األحيان      
يصل أحيانا إىل حد تقييد احلرية بالسجن، أو جترمي         (متحملني ما يلحقهم يف سبيل ذلك من قهر وعنف          

متسكا مبا وجدوا أنه احلـق مـن        ) نشر املؤلفات، ويصل أحيانا للتهديد باملوت أو لتنفيذ ذلك التهديد         
 اللـهم إال أن يكـون ذا مـصلحة أو           -يتشكك فيها خالل مشاهدام الواقعية اليت ال ميكن لعاقل أن         

صاحب هوى، وقد متخض من جمالدة هؤالء العلماء األفذاذ ومثابرم ومقاومتهم لتأثريات البيئة وضـع               
قواعد املنهج العلمي األورويب، احلديث الذي كان األساس الذي بىن عليه صرح العلوم الطبيعية احلديثة،               

  ).يف جوانبها اخلرية(التقدم التكنولوجي الذي جيين مثاره الناس اليوم والذي جعل يف اإلمكان حتقيق 
ولكن هل سلم هؤالء العلماء األفذاذ حقا من تأثري الضغوط الثقافية والبيئيـة الـيت جاهـدوا                   

  وهل ميكننا القول بأمانة أن املنهج العلمي       …ملغالبتها وجنحوا يف النهاية يف االنعتاق من رقبتها بالكلية؟          
األورويب احلديث بصورته السائدة اليوم هو حقا جمرد نتاج لسعى متجرد للبحث عن احلقيقة وال شىء                
غري احلقيقة؟ إن الكتابات األكادميية واملراجع اجلامعية حول املنهج العلمي تصوره لنا كما لو كان شيئا                

..  كل مكان وزمان      يصدق يف  … ال ميكن تصوره على غري ذلك الوجه الذي يبدو به،            ذايت -ذا صدق 
 فهل نستطيع أن نـسلم ـذا        -كما لو كان قد نشأ يف فراغ أثريي خال من أي مؤثرات أو تشويش             

املنطق وحنن نتأمل التطورات اليت مر ا املنهج العلمي يف إطارها التارخيي والثقايف الذي عرضنا لـه يف                  
  …الصفحات السابقة؟ 

نهج العلمي للبحث من إجنازات رائعة يف العلوم الطبيعيـة،          ويف احلقيقة فإن إعجابنا مبا حققه امل        
واحترامنا إلسهامات أولئك العلماء األفذاذ الذين جاهدوا حىت توصلوا لتوصيف أبعاد هذا املنهج وإقامة              

 والـذي  - كما أوضحنا يف الصفحات الـسابقة -أركانه، ال ينبغي أن يلفتنا عن اجلانب اآلخر للصورة  
رم يف طلب احلقيقة ويف إطار محاسهم ملقاومة املـؤثرات قـد            يالعلماء يف غمرة غ   يتمثل يف أن أولئك     

  ! ولكن من وجه آخر …جتاوزا احلقيقة ووقعوا حتت تأثري املؤثرات 
فلقد أدى التخاصم والعداء الشديد بني رجال العلم ورجال الكنيسة يف الظروف التارخيية اليت                

" احملسوس" للحقيقة استبعادا كليا، اكتفاء بالرجوع إيل الواقع         سبق عرضها إىل استبعاد الوحي كمصدر     
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يف إطـار  (مما أدى إىل فصام بني طريقني للمعرفة كان ميكن لو توحدا     " العلمية"كمصدر وحيد للمعرفة    
أن يؤدي توحدمها ذلك إىل اخلروج من الطريق املسدود الذي جتـد            ) ديين خمتلف كما يف حالة اإلسالم     

 تلك العلوم اليت تتعامل مع ظواهر هي يف بعض جوانبـها غـري              -عية نفسها أمامه اليوم   العلوم االجتما 
 ولكـن   …إمبرييقية باإلضافة إىل جوانبها اإلمبرييقية اليت اختص العلم احلديث نفسه بالعمل يف حميطها              

إذا كـان مـا   ) ةمبعىن اجلمع بني الوحي واملشاهدات الواقعي(أني ألولئك العلماء القبول بوحدة احلقيقة  
 ال ميكن بأي حال التوفيق بينـه وبـني املـشاهدات         - يف تلك الظروف التارخيية    -يأتيهم باسم الوحي  

الواقعية احملققة، وإذا كانوا يقهرون للتسليم مبا يرى رجال الكنيسة أنه الوحي الذي ال حميص هلم عـن                  
ن حيققوا ألرواحهم اخلالص األبدي، وأنـي       االلتزام به إن أرادوا أن يظلوا يف ساحة املؤمنني باملسيح وأ          

الصحيح الذي أنزل يف أمم أخرى وللخلق       " الوحي"هلؤالء العلماء أن يتصوروا وجود بدائل أخرى من         
  .كافة، تصحيحاً للتحريف الذي عانوا هم من آثاره، حىت نتوقع منهم أن يتجهوا ببحثهم إليها؟

لسبب الذي من أجله انـدفع أولئـك العلمـاء      إننا يف ضوء تلك الظروف نستطيع أن نتفهم ا          
اندفاعا عظيما يف اجتاه اعتماد املشاهدات احلسية اإلمبرييقية والبعد عن كل ما ميت إيل الوحي بـصلة،                 
وال يستطيع منصف أن يلومهم على عدم قدرم على جتاوز حدود الزمان واملكان الستشراف ظروف               

تكامل والتناغم بني معطيات الوحي ومعطيـات احلـواس         حتقيق ال ) بسهولة شديدة (أخرى ميكن فيها    
كتلك اليت توفرها العقيدة اإلسالمية، خصوصا وأن أولئك العلماء كانوا مهتمني فقط مبا لدى املسلمني               

أكثـر مـن    ) ميكن التحقق من صدقها إمبرييقيـا     (يف عصور ازدهارهم من علوم وتكنولوجيا متقدمة        
يدة وشريعة، ويبدو هذا أمامنا بوضـوح إذا تـذكرنا أن املفكـرين            اهتمامهم مبا لدى املسلمني من عق     

والفالسفة األوائل الذين نقلوا العلوم اإلسالمية إيل الغرب كانوا هم أنفسهم من رجال الدين املـسيحي       
راجـع  (الذين كانوا حيسون خبطورة العقيدة اإلسالمية علي معتقدام كما عربوا هم أنفسهم عن ذلك               

  ).صلة بتأريخ العلم اليت سبقت اإلشارة إليهااملقاالت املت
ولكن التماسنا العذر ألولئك العلماء ال يعفي نفرا آخر منهم جتاوزوا كل احلدود من حيـث                  

املغاالة يف تلك الرتعة اإلمبرييقية مبا ال يعترب خدمة للعلم بقدر ما يعرب عن شخصية العامل نفسه أو عـن                    
إىل التوقف عما ال يستحق التوقف فيه، وأوضـح مثـال لـذلك     مصلحته الضيقة، حىت أدى ذلك م       

موقف إيرنست ماك عامل الطبيعة النمساوي وويلهم أشتوالد مؤسس علم الكيميـاء العـضوية ومـن                
وجود الذّرة يف الواقع بناء على نظرم الوضـعية املتطرفـة يف            " بفكرة"شايعهم ممن توقفوا عن القبول      
.. كل معرفة حقيقية إمنا تتكون فقط من تنظيم وتدقيق ملا تقدمـه  "ال أن إمبرييقيتها، حيث يرى ماك مث  

يف ذلـك   (ة بالعني اردة أو املناظري املكربة        وملا كان ال ميكن رؤية الذر      …" اخلربة املباشرة من بيانات   
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على أحسن تقدير أو فرضـا غـري        " خيال مريح "فقد اعترب الوضعيون فرض وجود الذّرة جمرد        ) الوقت
  .عي على أسوأ تقديرشر

ومتثل هذه الفصيلة من الوضعيني الذين رفضوا التسليم بوجود الذّرة يف الطبيعة أحد األشـكال                 
املتطرفة لتخوف الوضعية من أي شيء ال ميكن مالحظته، فاحلَجر عندهم مثال ليس إال جمموعـة مـن                  

م يرفضون فكرة وجود مـادة      ، وه )كصفات الصالبة واللون والكتلة   (الصفات اليت تنطبع على احلواس      
أو شيء يكمن وراء تلك الصفات احلسية، فإذا سألتهم عما يتبقى من ذلك الـشيء الـذي نالحظـه       

إذا تصورنا أننا جردناه من تلك الصفات املدركة باحلواس فإن إجابتهم أنه ال يتبقى هناك شيء                ) احلجر(
(Feigl:878).  

 وجدنا فريقا آخر من العلماء تطرفـوا يف   Empiricistsويف مقابل أصحاب الرتعة اإلمبرييقية   
 ينكرون أن تبدي احلقائق اإلمبرييقية اخلام بذاا ويف ذاا أي عالقـات             Rationalistsاالجتاه العقالين   

 فاخلربة العادية اليت حيصل عليها العالم مـن مالحظـة           …ميكن فهمها، أو حتكمها أي قوانني ضرورية        
بارة عن جتمع غري منظم، أو سيال غري مـستقر، إىل أن يـستطيع العـالم أن                 الظواهر الطبيعية تظل ع   

يكتشف إطارا عقليا أو مبدأ يربط به بني هذه احلقائق املفككة وبـني إطـار كلـي أقـرب للفهـم                     
(Toulmin:383).  

املنهج العلمي احلديث إمنا هو نتاج عقـول بـشرية          ويف ضوء ما تقدم يتبني لنا بوضوح أن           
أو عـدم  (ول إىل احلقيقة يف حدود ظروف الزمان واملكان، ويف حدود قـدرة البـشر         سعت للوص 

علي التحرر من ضعفهم اإلنساين، ومن تأثريات عالقام االجتماعيـة واملهنيـة، وتـأثري              ) قدرم
 األورويب العلمـي ، ومن هنا يتضح لنا جبالء خطأ التصور بأن هذا املنـهج             زمالئهم يف اتمع العلمي   

ث هو خامتة املطاف يف حتديد طرق السعي للوصول إىل احلقيقة أو حىت الظن بأن هـذا املنـهج                   احلدي
  ".أفضل املمكن"بصورته احلالية هو 

 بعد حتليل دقيق لتاريخ العلم      (393:) املوقف الذي انتهي إليه جريوم رافيتز         حتديدا ولعل هذا هو    
 احلديث إمنا هو جزء ال يتجزأ من احلـضارة          لقد أصبح املؤرخون يرون أن العلم األورويب      "إذ يقول   

األوروبية الـيت تـضرب     ) احلياة(، وأن نقائصه مثل فضائله إمنا هي مستمدة من جوانب           )الغربية(
 مث  …،  ")اليت حتتضنه (جبذورها يف طريقة احلياة الغربية، فاالرتباط وثيق بني بقاء العلم وبقاء احلضارة             

 أن تستطيع احلضارة الغربية حتقيق التوافق مع الطبيعة بالشكل          ليس لدينا ضمان يف   "يضيف موضحا أنه    
الذي يلزم لبقائها، وأن هذا األمر يتوقف جزئيا على خصائص العلم الطبيعي كما تبلـور يف احلـضارة                  

  ".األوروبية على مدى القرون
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ا ويؤكد هذا املعىن املفكر الشهري جوهان جالتونج يف كتابـه عـن املنهجيـة واأليـديولوجي                 
(Galtung,1977:13)     العالقة بني بناء العلم والبناء االجتماعي عالقة تبلغ مـن القـوة             إذ يقول أن

لدرجة أن احلديث عن املنهج العلمي دون إشارة إىل البناء االجتماعي الذي يستخدم يف إطاره يعترب                
 Pretenses of Universalism and  تضليال، ألنه يؤدي إىل ادعاءات بأن هذا املنـهج عـاملي ومطلـق   

absolutism                   ج علمي صادق إمنا ميثل يف الوقت ذاته وإىل حد كبري تـصديقاتنمع إخفاء حقيقة أن أي م
 ,Witkin & Gottschalk) الذي مت إجنازه يف إطاره، ويصل ويتكني وجوتـشوك  االجتماعيوتدعيما للبناء 

 عند تقومي النظريات العلمية أو النظـر يف          إىل قاعدة مشاة عند احلديث عما ينبغي مراعاته        (1988:213
بنفس الطريقة اليت جند ا أن النظريات قد تعكس القيم املتمركـزة حـول              "أهداف العلم فيقولون أنه     
 فإن التصورات املتعلقة بأهداف العلم أيضا تعكس املعتقدات الثقافية كما           …الثقافة احمللية ملن وضعوها     

  ."تعكس معايري غري إبستمولوجية
االجتاه الذي يتصور أن العلم سواء أكان علما        ) ٣٤-٣٣: ١٩٨٩(فؤاد أبو حطب    . وينتقد د   

يتجاهل ما يف العلم من حتيـز  "طبيعيا أو اجتماعيا أو إنسانيا ذو طبيعة حمايدة ثقافيا بقوله إن هذا االجتاه            
النفس يف الغرب أنفـسهم     ثقايف ال يتفق مع الصورة اليت تقدمها الدراسات والعلوم اليت أجراها علماء             

التنبيه إىل   "… اليت بينت أمهية     ١٩٨٧جلجن عام    ويستشهد بكتابات جلجن و   " حول مسرية هذا العلم   
، ويقـرر بعـد     "الطابع الثقايف مث اإليديولوجي للعلم وخباصة العلوم ذات الطبيعة االجتماعية واإلنسانية          

لعلم عامة قد ظهر خفيا يف معظم ما يكتبه فالسـفة           ذلك أن الوعي ذه اخلاصية الثقافية اإليديولوجية ل       
ومؤرخو العلم املعاصرون كما ظهر الوعي ا صرحيا يف علم النفس مع التوجه األورويب حنو الوحدة يف                 
إطار حديثهم عن علم النفس األورويب، كما أشار إىل توجه اليابانيني حنو التأصيل الياباين لعلم الـنفس                 

  .عظمىمع ظهور اليابان كقوة 
وبناء على هذه األدلة الدامغة اليت تثبت التأثر الشديد للعلم واملنهج العلمي بالبيئة الثقافية الـيت                  

ميارس فيها بل وبالظروف التارخيية اليت نبت فيها فإنه ال يسع الباحث املنصف إال أن يكون تناوله هلذه                  
اتمع لإلنسان، وملكانه يف هذا الوجود،      القضية منطلقا من أفق واسع يأخذ يف اعتباره حقيقة أن نظرة            

والطريقة اليت خيتارها اتمع حلياته وحضارته، إمنا تضع اإلطار العام الذي يتحرك فيه العلم والعلماء مثل                
غريهم من الناس، وأن التركيز الضيق على اإلجراءات املنهجية وما توحي به من عمومية وعاملية وصدق                

بيل النظرة امليكروسكوبية القصرية املدى اليت تقْـصر عـن إدراك الـصورة يف              يعترب إىل حد كبري من ق     
كما هو حادث يف الثقافـة     (كليتها، فإذا عرفنا أن العلم االجتماعي مثال يواجه أزمة أو حمنة يف ثقافة ما               

ا كان   وإذ …فإن هذا ال يعين أن احلال ينبغي أن يكون كذلك يف كل الثقافات األخرى،               ) الغربية اليوم 
األطر الثقافية تمعـام إىل العلـم واملنـهج       " النظر من خارج  "يف تلك الثقافة عاجزين عن      " العلماء"
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العلمي لتمحيصها، واكتشاف ما إذا كانت مسلماا القيمية مسئولة عن وجود تلك األزمـة، فلـيس                
نماذج الغربية احلديثة عـن  تلك احلضارة ممن انتقلت إليهم ال   " خارج"احلال كذلك بالنسبة للباحثني من      

فـإن الفريـق    ) أو حىت استحالتها  (طريق التقليد، وإذا كان الفريق األول قد يعذر لصعوبة املهمة أمامه            
اآلخر ال ميكن أن يعذر على إصراره علي التقليد ومتسكه مبا هو عقيم جمدب مع أن مفتاح احلـل قـد                     

بصورته التقليدية يف دراسـة الظـواهر       " العلمي "يكون حتت أقدامه، وسنرى بعد قليل أن تطبيق املنهج        
االجتماعية حىت يف حميط احلضارة الغربية، مما جيعلنا نقول دون مبالغة أن ضرر استخدام هـذا املنـهج                  
بصورته التقليدية يف دراسة الظواهر االجتماعية قد يكون أكثر من نفعه، وأن األمل يف حتقيق أي فاعلية                 

 قد يتوقف على اخلروج من إسار منوذج العلم الطبيعي التقليدي، وختليصه مـن   يف فهم اإلنسان واتمع   
   .القيود اليت كبلته ا االجتاهات الوضعية واإلمبرييقية
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@Þëþa@szj½a@Zòß‹þa@ŠçbÄß@ @
هي الفهم والتفسري والتنبـؤ بـالظواهر، وإذا كانـت          " للعلوم"إذا كانت الوظائف األساسية       

هي التحكم يف مسار تلك الظواهر والتدخل إلحداث تغـيريات مرغوبـة            " للمهن"الوظائف األساسية   
 املدى الذي وصلت إليه نظريات العلوم االجتماعية ونظريات املمارسـة يف        فيها، فإن لنا أن نتساءل عن     

فهـم وتفـسري الظـواهر      : مهن املساعدة اإلنسانية فيما يتعلق بكل من هذين النوعني من الوظـائف           
االجتماعية والتنبؤ ا من جانب، والتدخل املهين إلحداث تغيريات وإصالحات مرغوبة فيها من جانب              

قيقة أن أي مراجعة أو تقومي جاد للمستوى الذي وصـلت إليـه نظريـات العلـوم                  ويف احل  …آخر،  
االجتماعية اليت يفترض أا مبثابة الوعاء الذي حيوي احلصيلة النهائية للنتائج اليت توصلت إليهـا تلـك                 

 يف حماوالا لفهم وتفسري الظواهر االجتماعية تكشف لنا عن ضعف واضـطراب النظريـات               -العلوم
يف اال االجتماعي، كما تكشف لنا عن تضارا الشديد تضاربا يصل يف بعض األحيان إىل               " ميةالعل"

كما (حد التسفيه الكامل من جانب أنصار بعض النظريات لكل ما جاء به أصحاب النظريات املنافسة                
ـ                ،  …) ثاليفعل أصحاب املدرسة السلوكية يف علم النفس عادة عند تقوميهم لنظرية التحليل النفسي م

وأي مراجعة للكتابات اليت تعرضت لتقومي حالة النظرية يف العلوم االجتماعية عموما تكشف عن مثـل                
  .ذلك التناقض والتضارب والعجز عن التفسري

إن أي  : "(Dixon,1973:26)يلخص كيث ديكسون مثال حالة النظرية يف علم االجتماع بقوله             
 علم االجتماع عموما تكشف بوضوح أن بناء النظرية يف علم           معرفة بالكتابات اليت تدور حول نظريات     

 إذا حكمنا عليه باملعايري املأخوذ ا يف العلوم الطبيعية يفتقر لوجود أي منطـق متماسـك،                 -االجتماع
 وإمنا حول طبيعة علم االجتماع ذاته       االجتماعيفهناك اختالفات كثرية ليس فقط حول مناهج البحث         

بت أن علم االجتماع رغم مضي مائة عام على حتقيقه لدرجة نسبية من االحتـرام                إن بإمكاننا أن نث    …
مل يتوصل بعد إىل توجه موحد مقبول للممارسة املهنية، وكنتيجة لذلك فإننا جنـد              .. األكادميي ال زال    

 يعد   ومل …، حيث مل يتم حتقيق السيادة ألي إطار بعينه          ..املتنافسة  " النظريات"أمامنا كثرة كاثرة من     
ففرض حداثة العهد   " .. طفولته"من املمكن أن نعزو هذه احلالة إىل الزعم بأن علم االجتماع ال زال يف               

  ".اليت عليها علم االجتماع" احلالة"ال يفسر لنا شيئا وإمنا هو يشري إىل ) الطفولة(
ية وتناقـضها علـى   فإذا انتقلنا إىل علم النفس فإننا جند أنه يعاين أيضا من تعدد منطلقاته النظر              

خط مستقيم يف بعض األحيان، كما عرب عن ذلك بوضوح آيزينك وراتشمان إذ يقرران يف مقدمة أحد                 
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مؤلفاما أن علم النفس كما يراه السلوكيون إمنا هو فرع جترييب من فروع العلوم الطبيعيـة، وأمـا                  
 Eysinck)اه مدرسة التحليل النفسي الجت Exactly Oppositeيف االجتاه العكسي متاما "كسلوكيني يسريان 

& Rachman, 1967:Xi-Xii) . ويشري(Howard,1982:259)   جورج هوارد يف مقال هام نشر مبجلـة علـم 
 إىل أن حبوث ونظريات علم النفس كانت حمل تساؤل شـديد علـى              ١٩٨٥النفس األمريكية يف عام     

فس قد بىن منهجه العلمي علـى فلـسفة         مدى العشرين عاما املاضية، وينقل عن كوش قوله أن علم الن          
ويعقب هوارد  ). ١٩٦٤عام  (للعلم كانت قد تقادم ا العهد وأصبحت مهجورة حىت عند ذلك الوقت             

علم النفس فـرع    "مؤيدا ذلك بقوله أنه إذا كان واطسن مؤسس املدرسة السلوكية قد كتب يقول بأن               
إال كما حيتـاج    ) الشعور(ج إىل دراسة الوعي     جترييب موضوعي خالص من فروع العلوم الطبيعية ال حيتا        

فإن الزمن قد أثبت أن الوعي أو الشعور ليس على اإلطالق بـاألمر             " علم الكيمياء أو الطبيعة إىل ذلك     
إن مـن املـستحيل     "الذي ال يهم علم الطبيعة احلديث، وينقل عن أحد علماء الطبيعة املعاصرين قوله              

 …، " بطريقة كاملة االتساق دون إشـارة إىل الـوعي  Quantum Theoryصياغة قوانني نظرية الكم 
موقع الباحث الذي   "حيث قد ثبت علميا أنه ال ميكن فهم الظواهر الطبيعية املتناهية الصغر دون إدخال               

  .ومكانه من الظواهر اليت يشاهدها ضمن معطيات قوانني نظرية الكم" يقوم باملالحظة
 اليت تستند يف ممارستها The Helping Professionsإلنسانية فإذا انتقلنا إىل مهن املساعدات ا  

املهنية إىل نتائج تلك العلوم االجتماعية ونظرياا املتضاربة فلن يدهشنا أن جند أن تلك املهن قد أصاا                 
ضرر اآلثار املترتبة على قصور الفهم والتفسري الذي تعاين منه تلك العلوم، وهذا يفسر لنا ما نشري إليـه                   

لكتابات يف تلك املهن حول ما تعانيه من أزمة يف اهلوية، أو ضعف يف تأثري وفاعلية املمارسة املهنيـة،                   ا
  .وقصورها عن حتقيق النتائج املتوقعة منها

تنطلق من نظريـات    " املتصارعة"فإذا نظرنا إىل موقف اإلرشاد النفسي فإننا سنجد أن نظرياته             
بعضها متام التناقض كما يشهد بذلك ما أوردنـاه مـن أقـوال         علم النفس ومدارسه اليت تتناقض، مع       

" االجتاه العكسي متاما الجتـاه التحليـل النفـسي        "آيزينك وراتشمان من أن االجتاه السلوكي يسري يف         
إننا نعتقد أن الفشل العام     "والربط بني هذه املالحظة وبني ما أورداه عن مدى جناح املمارسة إذ يقوالن              

 من خالل العالج النفسي ال يرجع إىل استحالة حتقيق الشفاء بقدر ما يرجع إىل الطرق                يف حتقيق الشفاء  
الذي قد يتفق (، فالقضية إذن وفقا لرأيهما (Eysenck & Rachman: Xii)اخلاطئة املتبعة حملاولة حتقيقه 

ه النظري وقـضية  إمنا هي قضية التوج) فيه معهما الكثريون، ولكن من زاوية غري تلك اليت ينطلقان منها     
املنهج يف األساس، غري أن عني االحنياز النظري وعدم القدرة على اخلروج من إطار التوجـه العلمـي                  

 اليت متنع من رؤية املوقف برمته يف ضوء جديد، يدرك معه هؤالء الباحثون هي  The Paradigmالسائد 
ة إمنا يتطلب نوعا من املراجعة الشاملة       وغريهم ممن يسريون يف نفس األطر التقليدية أن اخلروج من األزم          
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لألساسيات، كما سنجد فيما بعد عن أصحاب النظرية املعرفية أو العقلية يف علم النفس علـى سـبيل                  
 The يعترف بأنه ال يزال من أنصار التوجـه العلمـي الـسائد    Dawisاملثال، ورغم أن رينيه دافيس 

Received View of Normal Scienceق يف حميط ممارسة التوجيه واإلرشاد النفسي، إال أنـه   كما يطب
" ..  إذا استخدمنا تعبريا مهـذبا     -القاعدة املعرفية هلذه املمارسة ليست كافية     "يسلم يف الوقت ذاته بأن      

  ".ما دامت املداخل القدمية مل تنجم"كما يشري إىل أنه ال بأس لديه من جتربة مداخل جديدة 
تماعية فإن املوقف ال خيتلف فيها كثريا عن مهن املساعدة اإلنـسانية            أما بالنسبة للخدمة االج     

 حول ما أمساه بأزمة اهلوية الـيت تواجـه اخلدمـة            ١٩٨٠األخرى، فلقد كتب جوزيف هيس يف عام        
االجتماعية، واليت تظهر آثارها سواء يف اجلوانب النظرية أو يف املمارسة أو فيما يتصل بأخالقيات املهنة،                

ومنـوذج  " النموذج الطـيب  " الطاحنة الدائرة يف حميط املهنة بني        األيديولوجية" احلرب" إىل   فيشري مثال 
الذي يتخذ يف صورته املتطرفة خطوطا ماركسية، مث يوضح أن ضحايا تلك احلرب             " التغيري االجتماعي "

لذين يضيعون  ، والعمالء ا  Burn-Out املهين   باالحتراقإمنا هم األخصائيون االجتماعيون الذين يصابون       
ويرى هيس أن أساس األزمة كلها إمنا يكمن يف إمهال البعد الروحي يف             . بني التوجهات املهنية املتنازعة   

   .(Hess,1980:59-61)املمارسة 
اليت تعد أكثر الدول تقدما     (أما الدراسات التقوميية اليت أجريت يف الواليات املتحدة األمريكية            

 بتقدير مدى فاعلية طـرق اخلدمـة        - بطريقة علمية  -واليت حاولت القيام  ) يف جمال اخلدمة االجتماعية   
االجتماعية من حيث درجة حتقيقها لتغيريات مرغوبة ودائمة يف العمالء، فإا مل تصل إىل نتائج مشجعة                

 بتلخيص نتائج عدد من الدراسات العلمية اليت كانت قـد           ١٩٧٣أيضا، فلقد قام جويل فيشر يف عام        
 بفحـص   ١٩٧٨ مدى فاعلية التدخل بطرق اخلدمة االجتماعية، كما قام رايد يف عـام              أجريت لتقومي 

 دراسة تقوميية أخرى وجاءت نتائج تلك الدراسات وغريها خميبة لآلمـال إىل حـد كـبري                 ٢٢نتائج  
(Reid,1982:328)ايد وزميلته ذلك املوقف بقوهلما  ر، ولقد خلص وليم(Reid, et al., 1980:9)" : لقد

 أثارـا  … املناقشات خالل العشرين عاما املاضية حول درجة فاعلية طرق اخلدمة االجتماعية  تاحتدم
النتائج اليت أسفرت عنها سلسلة من التجارب امليدانية اليت أثبتت بشكل متصل وبطريقة تدعو لالنزعاج               

لى العمالء الذين تلقوا    أن اخلدمات اليت يقدمها األخصائيون االجتماعيون املهنيون مل ختتلف يف تأثريها ع           
تلك اخلدمات عن حالة العمالء الذين مل تقدم هلم أي خدمة على اإلطالق، أو عن العمالء الذين قدمت                  

 دعـا رايـد     - ألقى بظالله على املهنة كلـها      الذي، ولقد دعا هذا املوقف      "هلم خدمات من نوع أدىن    
 مت  ١٩٧٩ إىل   ١٩٧٣ريت يف الفترة مـن      وزميلته للقيام بتحليل نتائج اثنني وعشرين دراسة أخرى أج        

أنـه إذا   : اختيارها وفق شروط وضوابط معينة، وتوصل الباحثان يف ضوء حتليلهما إىل النتيجة اآلتيـة             
ميكن أن تكون فعالـة،     "كانت نتائج الدراسات التقوميية اليت مت حتليلها تشري إىل أن اخلدمة االجتماعية             
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التغيريات احلادثـة يف    " وأن "…كانت حمدودة النطاق    "  نتائجها  إال أن طرق التدخل اليت مت اختبار       …
ومع ذلك فإن هذه النجاحات القليلة اليت سجلت        ..  ال ميكن اعتبارها حامسة      …العمالء نتيجة التدخل    

  .(Reid,1982:32938)" يف الوقت احلاضر أفضل من ألوان الفشل الذريع اليت سجلت يف املاضي
ن من أوائل من نبهوا إىل خطورة قضية دراسة مدى فاعلية التدخل            ولكن جويل فيشر الذي كا      

 على أنه يف الفترة من الثالثينات إىل        (Fisher,1981:199) ١٩٨١ أكد مرة أخرى يف مقال له عام         املهين
غري مشجعة من حيث أا مل تنجح يف إثبات فاعليـة      "أوائل السبعينات كانت نتائج الدراسات التقوميية       

ن طرق التدخل التقليدي للخدمة االجتماعية، بل إن بعض الدراسات قد أوحت بأن بعض              أي طريقة م  
"  االجتماعيني املهنـيني   ينيالعمالء قد يكونوا تضرروا أو تدهورت حالتهم كنتيجة التصاهلم باألخصائ         

ب عليهـا  غري أنه قد أبدى تفاؤال بأن نتائج تلك الدراسات التقوميية األوىل وما أثارته من ضجة وما ترت   
مهنة "من إعادة نظر يف املهنة كلها قد كان من آثاره حدوث ثورة علمية يف اخلدمة االجتماعية لتصبح                  

قد جاءت يف صميمها دعوة مـسرفة       " العلمية" ولكن دعوته إىل     …" أكثر استنادا إىل العلم يف ممارستها     
 على فيشر   القاسيردون يف رده    ليام جو ي كما أوضح ذلك و    Operationalismيف اإلمبرييقية واإلجرائية    

(Gordon,1083) …         ال زالـوا    - أو بعضهم على األقل    - ومن هذا نتبني كيف أن قادة الفكر يف املهنة 
حىت اليوم يدعون إىل منوذج العلم القدمي حىت بعد أن ثبت عدم كفايته يف دراسة الظـواهر اإلنـسانية                   

  .بسنوات طويلة كما سنرى فيما بعد
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 كما رأينا يف    -إن أي مراجعة متأنية لتاريخ العلم واملنهج العلمي احلديث لتكشف لنا بوضوح               
عن التأثري الشديد للعوامل البيئية والثقافية والظروف التارخييـة اخلاصـة يف تـشكيل         -الفصل السابق

ك التوجه املادي الوضعي، القائم على املباعدة بني العلـم          التوجه العام السائد للعلم األوريب احلديث، ذل      
وبني كل ما ميت بصلة للدين أو الوحي أو حىت القيم، والذي يصر على أن أي حماولة للمـزج بينـهما     

 على حد التعبري الذي جاء يف قرار لس األكادميية األمريكية للعلـوم عـام               -ستكون ضارة بكليهما  
ن الدين والعلم جماالن للفكر البشري منفصالن عن بعضهما متام االنفصال           أ"، والذي يؤكد على     ١٩٨١

(Mutually Exclusive)  وأن أي حماولة للجمع بينهما يف إطار واحد يترتب عليها سوء فهم لكل مـن 
، وهو تفكري بعكس الرتعة املادية اليت صـاحبت دراسـات           …" النظريات العلمية، واملعتقدات الدينية   

عية بسبب النجاحات اليت حققها اسحق نيوتن الذي يعترب أبا للنظـام القـدمي يف الفيزيـاء                 العلوم الطبي 
 والذي قام بتفسري الكـون باعتبـاره        -)٢٠-١٩:١٩٨٤( على حد تعبري أجروس وستانسيو       -احلديثة

 …،  ، وافتراض أن هذا الثالوث ميثل حقائق مطلقة وثابتة إىل األبد          "املكان"و  " الزمان"توجد يف   " مادة"
 ومتت الغلبة   …وقد حقق نظام نيوتن جناحا يف العديد من ااالت وال سيما يف جمال الفيزياء والكيمياء                "

بشرحه ظواهر احلركة واحلرارة والضوء والكهرباء، وطبيعي أن هذا النجاح ولد يف النفـوس رغبـة يف         
ا فيها علوم األحياء والنفس     حبيث يشمل مجيع حقول املعرفة مب     ) التفسري(توسيع نطاق هذا األسلوب يف      

والتاريخ واالقتصاد، وقد أسفرت إمكانية الكشف عن أسرار جزء كبري من العامل الطبيعـي بـافتراض                
.. وجود املادة وحدها عن دفع بعض العلماء تدرجييا إىل اعتبار املادية جزءا من األسلوب العلمي ذاتـه                  

نظرة نيوتن والعلـم    "، ويشري آخرون إىل أن      …" نهجيةولعل يف وسعنا أن نطلق على هذا اسم املادية امل         
 لتصوير الكيفية اليت يتم ا تنظيم Machine Modelالذي بىن عليها كانت تتبىن منوذج اآللة امليكانيكية 

ويبدو أن الكثريين من علماء النفس ورجال العلوم االجتماعية ليسوا واعـني            (!) كل الظواهر الطبيعية    
للعلم الذي متت   " الكالسيكي"ه أعماهلم ا تلك املسلمات املستعارة من ذلك التوجه          بالدرجة اليت توج  

  .(Ford,1984:464)صياغته يف القرنني السابع عشر والثامن عشر 
وقد أدى هذا النجاح الذي حققه العلوم الطبيعية الكالسيكية كما ذكرنا إىل شـعور رجـال                  

 الظواهر اإلنسانية لن يكون إال مبا صلُح به أوله، أي بالتشدد            العلوم االجتماعية بأن صالح أمر النظر يف      
 حىت وجدنا جون ستيوارت ميـل يقـول حـول           …يف تطبيق املناهج اليت جنحت يف العلوم الطبيعية،         

ميكن عالجهـا   ) اإلنسانية(إن احلالة املتخلفة للعلوم األخالقية       "…منتصف القرن التاسع عشر امليالدي      
 الـذي نقـل     -نر، ويقول بولكنجهو  "لوم الطبيعية عليها مع توسيع نطاقها وتعميمها      بتطبيق مناهج الع  
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 أن هذه النصيحة ظلت مقبولة طوال ما يزيد عن مائة عام حىت             (Polkinghome,1984:416)كالم ميل   
بدأت األصوات املطالبة بكسر هذا القالب املقيد للحركة تكسب قوة وظهورا بعد شعور العديدين من               

  . خبيبة الرجاء يف نتائج البحوث املبنية على التوجهات اليت وصلت إلينا من العلوم الطبيعيةالباحثني
ولقد تبىن املتخصصون يف العلوم االجتماعية هذا النموذج املستمد من العلوم الطبيعيـة بقـضه         

ت العلوم   طبيعة الظواهر اإلنسانية عن الظواهر الطبيعية، فجاءت نظريا        الختالفوقضيضه دون مراعاة    
فزعمت أن من املمكن تفسري وظائف املخ والـسلوك    "االجتماعية مغرقة يف املادية ومعادية للدين أيضا،        

الفسيولوجية وحدها، دون أدىن إشـارة إىل الـوعي          الكيميائية و / البشري يف ضوء العمليات الطبيعية    
 يأتيها الباطل من بني يديها وال مـن         أو العوامل الذاتية، وكان ينظر هلذه املبادئ على أا ال         .. اإلنساين

  ".(Sperry:1988:608-9)) أخريا( ونقصها املنطقيخلفها حىت مت اكتشاف خطئها 
 يف ذلك املقال اهلام مبجلة علم النفس األمريكية إىل مـا سـبق   Sperryويضيف روجر سبريي     

م اآلخر وقفة العدو األلد      العلم والدين قد وقف كل منهما أما       …لعله من اإلنصاف أن نقول أن     : "قوله
 فطوال احلقبـة    …) حىت ظهرت النظرية العقلية املعرفية يف السبعينات على الوجه الذي نبينه فيما بعد            (

 املادية اختذ العلم موقفا يقوم على التحرر من القيم وعلى النظر للكون على أن ما حيركه إمنا                  -السلوكية
ات بشرية ذاتية من النوع الذي يتعامل معه الدين، فكـان           هي عوامل طبيعية ختلو يف النهاية من أي مس        

 إن كان هلا    -العلم يفترض أن القيم األخالقية، والروح، واألهداف اإلنسانية، والكرامة، وحرية االختيار          
 ال خترج عن كوا جمرد ظواهر سطحية ال أثر هلا، أو عن كوا صفات غري فعالة أو                  -أي وجود أصال  

 الفيزيقي للمخ، وأن األفضل جتاهلها عندما نقدم تفسرياتنا العلمية للظواهر، ألا يف             مؤثرة على النشاط  
زعمهم ال تؤثر علي أي وجه كان علي جمريات األحداث يف العامل الواقعي سواء يف املخ أو يف الكـون                    

  ".عموما
واضـحة  وعلى العكس من ذلك فإن الكثريين من العلماء قد أصبحوا يعترفون باالختالفات ال              

بني الظواهر الطبيعية والظواهر االجتماعية كموضوعات للدراسة، وكذا بني مناهج العلـوم الطبيعيـة              
 أي علـوم    Nomotheticومناهج العلوم االجتماعية، على أساس أن العلوم الطبيعية علوم نوموطيقيـة            

 التنبـؤ ـا     حول ظواهر هي بطبيعتها متكررة ومضطردة وميكـن       " عامة"تسعى للوصول إىل قوانني     
" الفرديـة : " تـسعى إلدراك اخلـصائص   Ideogaphicكالفيزياء والكيمياء، وبني علوم إيديوجرافية 

ملوضوعاا مثل علم التاريخ، ويرى هؤالء العلماء أن من اخلطأ تطبيق املناهج اليت ثبت جناحها يف النوع                 
، ألن هذا كما يـرون      )العلوم اإلنسانية  (على النوع الثاين من العلوم    ) العلوم الطبيعية (األول من العلوم    

 ذلك أن التعميم يعتمد على      …" سوف يؤدي إىل خلط كبري، بل هو السبب يف ختلف العلوم اإلنسانية           "
 حقـا قـد     …اطراد الطبيعة بينما إذا مت صياغة قوانني إنسانية فسوف ختتلف باختالف الزمان واملكان              
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 إال أن   …بشر، وقد يتشاون يف الشكل والسمات النفـسية         توجد أوجه للتشابه بني عادات وتقاليد ال      
 -١٢١: أنور" (وجود هذه التشاات وحدها غري كاف إلمكانية إقامة قوانني يف جمال الشئون اإلنسانية            

١٢٣.(  
واملتتبع ملناقشة السابقة يستطيع أن يكتشف بوضوح الصلة الوثيقة بني األزمة اليت تعانيها العلوم                

نذ بدايتها احلديثة حىت اليوم من جانب، وبني بعض مسات وخـصائص التوجـه العلمـي          االجتماعية م 
  أن نبني الطريقة اليت تسب ا تـبىن العلـوم            يليمن جانب آخر، وسنحاول فيما      " السائد"التقليدي  

 بـل   يف حدوث األزمة احلاضرة اليت تعاين منها تلك العلوم اليـوم،          " القدمي"االجتماعية لذلك التوجه    
وتعاىن منها مهن املساعدة اإلنسانية بالتبعية، وسنقصر مناقشتنا هلذا املوضوع على أخطر قضيتني كـان               

  :هلما أكرب األثر يف حدوث تلك األزمة ومها 
  إمهال تلك العلوم واملهن للعوامل الروحية والدينية وإنكار دورها كمسببات وعوامـل فاعلـة يف    - ١

  .إحداث السلوك اإلنساين
-Value  دعوى املوضوعية، والزعم بأن العلوم االجتماعية ينبغي أن تكون متحررة مـن القـيم                 - ٢

Free.  
ولعل القارئ يالحظ الترابط الواضح بني هذين البعدين، واملترتب بطبيعة احلال على انطالقهما               

 غري أن قـضية  على حد تعبري أجروس وستانسيو،" القدمي"من نفس التوجه الواحد أال وهو منوذج العلم    
استبعاد العوامل الروحية والدينية إمنا تتصل أكثر ما تتصل بالدراسات النفسية اليت تنظـر يف الطبيعـة                 

 من القيم فتتصل أكثـر مـا تتـصل          -البشرية ومكونات الشخصية اإلنسانية، أما قضية العلم املتحرر       
جتماع أساسا، والقـضيتان كامنتـان    بالعالقات االجتماعية والبناء االجتماعي واليت يتعرض هلا علم اال        

وراء التشويه والتشويش الذي تعاين منه مهن املساعدة اإلنسانية اليت تعتمد على علوم النفس واالجتماع               
بدرجات متفاوتة يف استلهام قواعدها العلمية، إضافة إىل املعارف اليت تبلورها لنفـسها مـن خـالل                 

  .رة يف ركاب التوجه العلمي السائدولكنها تظل مع ذلك سائ. البحوث واملمارسة
  

  قضية استبعاد العوامل الروحية: أوالً 

لو أننا تساءلنا عن كنه األسباب اليت أدت إىل تلك احلالة اليت تعاين منها العلوم االجتماعية إىل                   
  فـإن - واليت تتمثل أساسا يف ذلك القصور املزمن يف فهم اإلنسان وتفسري الظواهر االجتماعيـة    -اليوم

العلماء والباحثني سيسارعون بتقدمي طائفة كبرية من األسباب اليت ختتلف حبسب التوجه النظري لكـل               
علمية متعددة، تتبىن نظريات متباينة تتنـافس       " مدارس"منهم، ففي كل علم من تلك العلوم االجتماعية         
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 يف دراستها، ومن الطبيعي     فيما بينها يف تقدمي التفسريات اليت تعترف ا للظواهر اليت ختصص ذلك العلم            
مـن  " غريهـم "أن يعزو املنتمون إىل كل من تلك املدارس ذلك االضطراب والقصور النظري إىل أن               

  ..!األخرى ) اخلاطئة(الباحثني يف ذلك التخصص ينطلقون من النظريات املنافسة 
من تلك التوجهات   غري أن أمثال تلك التفسريات ال تبدو كما رأينا كافية، ألن املنتمني إىل كل                 

النظرية ال بد وأم قد شاركوا بسهم وافر يف حبوث ذلك العلم بأنفسهم أيـضا، مـستخدمني أطـرا                   
 يف تلك البحوث دون أن يؤدى ذلك إىل فتح جديـد يف فهـم               النظريتصورية مستمدة من توجههم     

التربيرات ذات الطبيعة   وهذا يسوغ لنا أن نقصر اهتمامنا هنا على         . وتفسري الظواهر يف نطاق ذلك العلم     
اليت تساق عادة عندما يثار موضوع القصور النظـري والتـضارب بـني نظريـات العلـوم                 " العامة"

االجتماعية، بدال من أن نركز على ما يسوقه أنصار أي مدرسة ضد أنصار املدرسة األخرى، وميكـن                 
   :يليتلخيص تلك التربيرات العامة فيما 

امة اليت تساق لتفسري الضعف واالضطراب النظري يف العلوم االجتماعيـة             لعل أكثر التربيرات الع     - ١
يتمثل يف أن تلك النظريات ال تقف حىت اآلن على ارض صلبة وكافية من احلقـائق اإلمبرييقيـة      

احملققـة  "واملالحظات الواقعية احملققة القابلة للتعميم، ووجه االحتجاج هنا هو أن قلة املشاهدات           
 - بل ومتناقـضة أحيانـا     - متعددة تفسريات الباب واسعا أمام الباحثني البتكار       تفتح" إمبرييقيا

ويالحظ أن القائلني ذا    . للربط بني تلك احلقائق والتعميمات اإلمبرييقية القليلة واحملدودة النطاق        
 الرأي يفترضون ضمنا أن تلك احلقائق والتعميمات اإلمبرييقية اليت مت التوصل إليها حىت اآلن رغم              

 فئة أو طائفة من     أليكل املتغريات املمكن دراستها دون استبعاد       "قلتها إال أا تأخذ يف اعتبارها       
  .املتغريات عن وعى أو عن غري قصد

 يساق تربيرا لضعف واضطراب نظريات العلوم االجتماعية تفـسري          الذي  ويتصل بالتفسري السابق      - ٢
وبة التحكم يف بعضها اآلخر ألسباب تتعلـق        آخر يتمثل يف صعوبة قياس بعض املتغريات، وصع       

بعدم قابلية تلك املتغريات للقياس أصال، أو العتبارات إنسانية وأخالقية، مما يـضطر البـاحثني               
اضطرارا الستبعاد بعض املتغريات من دراستهم، رغم أم مدركون ملدى أمهيتها لبناء النظريات             

  .يف جمال العلوم االجتماعية
 الثالث فيختلف عن التفسريات السابقة يف أنه يرفض التسليم بأن الـصعوبات الـيت                 أما التفسري   - ٣

تواجه التنظري يف العلوم االجتماعية تكمن فقط يف جمرد فقر تلك العلوم من جهة مـدى تـوفر                  
احلقائق اإلمبرييقية الصلبة، أو من جهة صعوبات القياس والتحكم يف املتغريات وحسب، وإمنـا              

 جريا على سـنن     -صعوبات ترجع أيضا وبصفة أساسية إىل أن العلوم االجتماعية        يرى أن تلك ال   
 قد استبعدت عن عمد قطاعا أساسيا من العوامل أو املتغريات الفاعلـة             - التقليدية العلميالبحث  
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االعتقادية اليت يظـن     املؤثرة يف الظواهر السلوكية واالجتماعية وأعين بذلك املتغريات الروحية و         
أنه ال يصح إدراجها ضمن املتغريات اليت تتعـرض   ) لألسباب التارخيية اليت شرحناها آنفا    (العلماء  

  ".العلمية"هلا دراستهم 
 السائد  التقليدي العلميوبطبيعية احلال فإن العلماء والباحثني الذين ال يزالون يلتزمون بالتوجه             

 والفلسفة الوضعية املنطقيـة ذات      ضعيالو ينطلق من منطلقات الفكر      الذياليوم يف العلوم االجتماعية،     
 سيؤيدون التفـسريين األول والثـاين،   (Keat & Urry, 1975:6)الواضح ) احلسي(التوجه اإلمبرييقي 

واحلل عندهم لقضية االضطراب النظري يف العلوم االجتماعية يتمثل يف إجـراء املزيـد واملزيـد مـن      
زيد من املقاييس األكثر دقة، واليت ميكن من خالهلا سـري           الدراسات اإلمبرييقية الدقيقة، وبناء املزيد وامل     

 واملتوقع عندهم أن يؤدي تراكم احلقائق       …أغوار الظواهر اإلنسانية املستعصية على القياس حىت اآلن،         
أكثر صـالبة وأقـل     " علمية" من تلك البحوث يف النهاية إىل الوصول إىل نظريات           ةاملستمداإلمبرييقية  

  .اضطرابا وتعارضا
ولو أننا تأملنا التفسري األول فإننا جند أنه يصعب قبوله كأساس وحيد لتفسري احلالـة الراهنـة                   

لنظريات العلوم االجتماعية، وذلك على أساس أنه مهما ازداد عدد احلقائق اإلمبرييقيـة والتعميمـات               
ن فهم وتفسري الـسلوك     املستمدة منها يف اجتاهات خاطئة أو خمتزلة أصال فإن ذلك لن يقربنا إال قليال م              

اإلنساين والعالقات االجتماعية، ما دامت حبوثنا مستمرة يف السري يف االجتاهات اليت اختـذا تقليـديا،                
وذلك لسبب بسيط يتمثل يف أن تطور العلم واملنهج العلمي تارخييا يف االجتاهات اليت سبق توضـيحها                 

يجة ملا رأيناه من تضييق لنطاق الظواهر اليت تـدخل          يعترب السبب الرئيسي يف ختلف العلوم االجتماعية نت       
وفقا للتصور أو التوجه التقليدي السائد اآلن، ذلك التـصور الـذي            " العلم"بطريقة مشروعة يف نطاق     

يقوم على اختاذ قرار واع ومقصود باستبعاد العوامل الروحية املتعلقة بصلة اإلنسان خبالقه مـن نطـاق                 
املتغريات املفسرة للسلوك الفـردي والعالقـات       " أهم"ه العوامل قد تكون     الدراسة العلمية، مع أن هذ    

  .االجتماعية كما سنرى فيما بعد
مث إننا لو تأملنا التفسري الثاين الذي يرد املشكلة إىل صعوبات القياس والتحكم فسنجد أنه أيضا                  

ما متكنا مـن زيـادة درجـة        ليس تفسرياً كافيا للضعف النظري املزمن يف العلوم االجتماعية، ألننا مه          
املقاييس املستخدمة ومهما أضفنا متغريات أخرى مل ختضع من قبل للدراسة بعد أن يصبح قياسها ممكنا،                
فإن قدرتنا على الفهم والتفسري لن تزيد إال قليال، والسبب يف ذلك أننا مهما تقدمنا يف قياس مـتغريات                   

عي وتترسم خطى توجهاته األيديولوجية فإننا سنظل أسرى        تنتمي إيل التوجه التقليدي املادي للعلم الطبي      
ذلك التوجه التقليدي، ولن يؤدي هذا إىل اجتاه جهودنا البحثية يف االجتاه الصحيح على الوجـه املـبني     

  .آنفا



 
-٦٧-

ومن هنا فإنه ال يتبقى أمامنا إال التفسري األخري الذي يبدو أنه يصدق مجلـة وتفـصيال علـى                
مـن  ) عن قصد أو عن حسن ظن     (إننا يف هذه العلوم ننطلق      : ط العلوم االجتماعية  املوقف الراهن يف حمي   

 تلك املنطلقات اليت انبثقـت يف إطـار         …منطلقات معادية للوحي ولكل ما يتصل باهللا واليوم اآلخر،          
 وبناء على ذلك    …،  )سبق شرحها فيما سبق   (ظروف تارخيية ومكانية معينة وارتبطت ا ارتباطا وثيقا         

اليت ميكن أن توجهنا إيل متغريات      ) هل نقول املصدر األساسي ؟    (ا قد أمهلنا أحد املصادر األساسية       فإنن
هامة يؤدي أخذها يف االعتبار حتما إىل زيادة قدرتنا على فهم وتفسري الظواهر االجتماعية والتنبؤ ـا                 

  .والتحكم فيها وتغيريها
اليوم بذلك املوقف املعادي للدين والوحي مل       إن استمساك بعض العلماء وبعض اهليئات العلمية          

 بعد التطورات احلديثة يف العلوم البيولوجية ويف فهم الطبيعة اإلنسانية الـيت             -!! علميا   -يعد له ما يربره   
بدأت تتراكم نتائجها منذ أوائل السبعينات امليالدية من هذا القرن، واليت أدت إىل ثورة شاملة يف فلسفة                 

الذي نبينه بعد قليل، ومل يعد ذلك التمسك بالقدمي ذا وظيفة مفيدة لتقدم العلم ذاتـه                العلم على الوجه    
  .بعد تلك التطورات احلامسة اليت أثبتت خطأ النظرة الوضعية املادية وقصورها عن فهم الظواهر اإلنسانية

قوم علـى    ت … الطبيعية منها والسلوكية     -لقد كانت النظرة التقليدية السائدة يف خمتلف العلوم         
كل شئ حمتوم من أسفل إىل أعلي وفقا ملسار         "أن الكل حتكمه خواص أجزائه اليت يتكون منها مبعىن أن           

، ويف إطار هذه النظرية املادية للطبيعة اليت تقوم على حتمية سببية بادئة من الوحدات               )الطبيعي(التطور  
ظائف املخ تفسر على أساس أا       ، فقد كانت كل الوظائف العقلية وو       Microdeterministicالصغرى  

حمتومة بنشاط اخلاليا العصبية والتركيب الفسيولوجي للمخ، وأن هذا النشاط بدوره حتكمـه قـوانني               
 حىت نصل يف النهاية إىل أن كل شئ حمتوم بالتفاعالت الطبيعيـة             -الكيمياء احليوية  الطبيعة والكيمياء و  

، ولقـد  … (Sperry:609)" يكانيكية املتناهية الـصغر اليت تتم على مستوى مكونات الذرة وبالقوى امل      
سارت املدرسة السلوكية اليت سيطرت على الدراسات النفسية طوال مخسني عاما على هذا النـهج يف                

منذ مخسة وعشرين    Cognitive/Mentalistالعقلي اجلديد   / فهم اإلنسان وسلوكه إىل أن جاء التوجه املعريف       
 ثورة متكنت من فرض وجودها اليوم علـى الدراسـات           …فهم الطبيعة البشرية    عاما مبا يعترب ثورة يف      

النفسية، ويقوم ذلك التوجه اجلديد على أننا حىت لو نظرنا لإلنسان على أنه يتكون من أعضاء حتكمها                 
التفاعالت الطبيعية والكيميائية من أسفل إىل أعلى، إال أننا جند يف الوقت ذاته أن اإلنسان كوحدة حية                 

 كوحـدة حـسية     -ذات مستوى أرقى من جمرد مستوى الذرات واخلاليا اليت يتكون منها قادر أيضا            
التفسري الكامل للسلوك يتطلـب أن      "لى إحداث تأثريات وحتكم من أعلى إىل أسفل، مبعىن أن           ع -عاقلة

تضمن مل تكن موجودة من قبل، وي     ) على هذا املستوى  (نأخذ يف االعتبار ظهور خصائص جديدة منبثقة        
ذلك اخلواص العقلية اليت تتفاعل وتؤثر كأسباب فاعلة على هذا املستوى األعلى من الوجود ذاته، كما                
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 مبا ميكن أن نسميه حتمية تأثري الوحدات        …أا تتحكم من أعلى فيما هو أدىن منها حتكما سببيا أيضا            
 إىل أعلى، وذا ميكننا القول       اليت تعمل جنبا إىل جنب مع التحكم من أسفل         Macrodeterminismالكربى  

 هلا القدرة على التحكم فيما حيدث داخل اخلاليا         - كخواص منبثقة عن نشاط املخ     -أن احلاالت العقلية  
يف نفس الوقت الذي يتحكم نشاط اخلاليا العصبية يف تلـك احلـاالت             : العصبية اليت يتكون املخ منها    

ملستويات الدنيا من الوجود تتحكم سببيا يف املستويات ، وبلغة أخرى فكما أن ا(Sperry :609)" العقلية
إن هذا التوجه   "العليا فإن املستويات العليا أيضا تتحكم يف املستويات األدىن منها، يقول روجر سبريي              

يدل على أننا وهذا الكون الذي نعيش فيه أكثر من جمرد أسراب راكضة من الـذرات واإللكترونـات             
ركة، كما يدل على أن اخلواص والصفات األمشل اليت توجد يف العـامل والـيت               والربوتونات الدائبة احل  

 كل هذه ال تقـل      ٠يستجيب هلا املخ مبا يف ذلك الظواهر االجتماعية الواسعة اليت متثل احلضارة احلديثة            
من حيث حقيقة وجودها وقدرا السببية على اإلحداث من الوجهة العلمية عن الذرات واجلزئيات اليت               

 تتقبل اخلواص العقلية والروحية كحقـائق       … وهذه النظرة اجلديدة للواقع      …تمد عليها يف وجودها     تع
سببية فاعلة غري أا يف الوقت ذاته تنكر أا ميكن أن يكون هلا وجود منفصل يف حالة غـري متجـسدة               

العقل والـروح فإـا    والنظرة اجلديدة بدال من أن تستبعد  …بعيدا عن املخ القادر على القيام بوظائفه        
تضع هذه القوى العقلية الذاتية قريبا من القمة يف هرم التحكم السبيب للمخ وتعطيها مكان الـصدارة يف         

  ".حتديد ما يفعله الشخص
يبدو لنا أن هذا هو أقصى ما نستطيع أن نتوقعه من جانب الكثريين من علماء الغرب يف حميط                    

 أقصد إم إذا محلهم الواقع على االعتراف بوجـود هـذه            -املادية غري   -االعتراف بالعوامل واملتغريات  
العوامل فإم يسارعون إىل التأكيد على أا ليست ذات مصدر متعال عـن تلـك القـوى الطبيعيـة             

 وإذا كان سبريي    - وإمنا هي عوامل منبثقة تطوريا عنها      …والكيميائية اليت يتكون منها العامل يف فهمهم        
التقارب بني الدين   "العقلية اجلديدة يف علم النفس تفتح األبواب أمام         / اهات املعرفية يؤكد أن هذه االجت   

، " إذ أا عدلت من توصيف العلم للطبيعة البشرية وللذات الواعية وأصلحته بطريقة جذريـة              …والعلم  
" العـام "  إال أنه عندما يكشف لنا عما يقصده بالدين يتبني لنا أنه يتحدث عن نوع من الدين اإلنساين                

الذي يستطيع أن يتعامل هو طبعا معه كإنسان غريب يف ضوء رفضه ملا يقدم له من معتقدات نـصرانية،                   
احملافظة على   "- كما يرى  - فال جيد أمامه إال البحث عن دين يقوم على قيم أخالقية هدفها            …ويهودية  

  .(Sperry :611-2)لإلنسان يف هذه احلياة الدنيا " البقاء
يف فهم اإلنـسان، وهنـاك أيـضا    " العقلية/ املعرفية"صورة اليت تقدمها لنا املدرسة    تلك هي ال    

مدرسة قريبة منها بدأت جتد تأييدا كبريا بني علماء الـنفس املعاصـرين هـي املدرسـة اإلنـسانية                   
Humanistic Approach   واليت تسري أيضا يف خطوط نؤدي إىل نتائج مماثلة، ويعترب االجتـاه اإلنـساين 
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ابة ثورة على الرتعة املادية امليكانيكية اليت سيطرت على النموذج العلمي القدمي يف فهـم اإلنـسان                  مبث
اخلـط  ) ٩٠-٨٦: أجروس وستانسيو (ودراسة الظواهر اإلنسانية، ويوضح عامل النفس ايرفني تشايلد         

يوان أو آلة، ويـرى  ال على أنه جمرد ح " كقوة واعية "األساسي هلذا التوجه بأنه يتمثل يف النظر لإلنسان         
أن هذه هي نقطة االنطالق الرئيسية هلذا املنظور العلمي اجلديد لإلنسان ويضيف أجروس وستانسيو أن               
اإلنسان يف هذا املنظور ليس جمرد رزمة من ردود األفعال أو الدوافع أو اآلليات النفسية، كما أنه لـيس            

ا هو إنسان واع له إرادة ميلك حرية االختيـار،          جمرد منتج جانيب لقوى خارجية فاعلة ومؤثرة فيه، وإمن        
وميلك القدرة على التصرف من أجل حتقيق أهداف ينتقيها بنفسه، مث يوضحان أن األهداف إمنا تـستند   

ومن هنا فإن علم النفس يف النظرة اجلديدة يشمل دراسة القيم اليت توجه الـسلوك               " قيم"بالضرورة إىل   
املعاين العقلية والروحية   "عن كارل روجرز تأكيده على ضرورة البحث يف         الواعي للفرد، وينقل املؤلفان     

مؤدي ذلك أن حياة اإلنسان الفكرية وحياته األخالقية        "، ويعلق أجروس وستانسيو بقوهلما إن       "للسلوك
، وينقالن عن عامل النفس رولـو مـاي   "وحياته الروحية هي حقائق مماثلة متاما حلقيقة حياته البيولوجية        

 إن علم النفس اجلديد مفوض من قبل اتمع للعمل يف ملكوت عقل اإلنسان وروحـه، ولكـن                  قوله
املؤلفني عندما يتعرضان للمقصود بالنواحي الروحية يسريان يف نفس اخلطوط العامة للحضارة الغربيـة              

وضـحان أـا   وي" بالقيم األخالقية والفكرية واجلمالية" فيفسران النواحي الروحية بأا تتصل     …أيضا  
تتضمن املعرفة العقلية واحلكمة واملهارة الفنية إضافة إىل مجيع اخلصال احملمودة كـالكرم والـشجاعة               

  .واألمانة والطيبة والصدق
ومرة أخرى فإننا نالحظ حىت عند علماء املدرسة أيضا ميال ال خيفي لتجنـب الـربط بـني                    

يما يتصل بصلة اإلنسان بربه وخالقه، بالرغم من         خصوصا ف  …اجلوانب الروحية وبني املعتقدات الدينية      
 يف مواضع أخرى    - استنادا إىل النظريات احلديثة يف العلوم الطبيعية       -أن هذين املؤلفني نفسيهما يعترفان    

من مؤلفهما القيم بوجود إله حكيم وراء هذا الكون ووراء القوانني اليت تسيره، ولعل السبب يف عـدم                  
لى اجتياز هذه اخلطوة املتبقية يف طريق الرجوع إىل احلق يكمن كمـا رأينـا يف                قدرة أولئك العلماء ع   

التصورات احملرفة واملشوهة للدين يف تلك اتمعات، كما يكمن يف تعدد الديانات يف تلك اتمعـات                
  .Secularism وملبادئ العلمانية Pluralismوتبنيها نتيجة لذلك لفكرة التعددية الدينية 

عامل املسلم الذي ينطلق من عقيدة صحيحة غري حمرفة، والذي يؤمن بإله قوي قاهر، رؤف               أما ال   
رحيم، مالك امللك، مطلق التصرف يف الكون كله، الذي خلق بين آدم يف أحسن تقـومي، وأشـهدهم                  
على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، مث أرسل الرسل هلداية النـاس وتـذكريهم مبـا أودع يف                   

الناس إىل معاد، فمجازيهم على أعماهلم يف يوم تـشخص فيـه                   فطر م النقية، وهو من بعد ذلك راد
 إن من يؤمن ذا كله ال ميكن إال التسليم بأن معرفة اإلنسان بربه ونوع صلته به سـبحانه                   …األبصار  
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ـ               اهللا صـحيحة   هي حمور حياته، وأا أهم العوامل املؤثرة على سلوكه، فكلما كانت معرفة اإلنسان ب
وصلته به قوية كان االحتمال كبريا يف أن يأيت سلوكه متمشيا مع التوجيه اإلهلي ملا فيه صالحه، فيعيش                  
يف حالة من الطمأنينة والسكنية تتمشى مع أفضل ما يتمناه من يكتبون حول معايري الـصحة النفـسية                  

أما أن كانت معرفته باهللا حمرفة أو ناقصة        والتوافق االجتماعي يف الدنيا قبل أ، يرحتل إىل نعيم اآلخرة، و          
أو مشوهة أو كانت صلته باهللا منقطعة فإن االحتمال كبري يف أن يكون أكثر تعرضـا لالضـطرابات                   

  .النفسية واالحنرافات االجتماعية يف الدنيا وهو يف اآلخرة من اخلاسرين
باعتبار التطـور الروحـي     وقد فطن كثري من علماء النفس املسلمني إىل تلك احلقائق وطالبوا              

أن ) ٩٧-٩٦: ١٩٨٤(عبد احلميـد اهلـامشي      . واخللقي لإلنسان موضوعا للدراسة النفسية، فريى د      
اإلنسان بفطرته كائن حي يأمل ويتأمل ويعتقد ويؤمن، وهو قادر على أن يدرك عن يقني وجـود اهللا                  

الضروري دراسة هـذا اجلانـب      تعاىل ووحدانيته، ويدرك أمهية طاعة اهللا عز وجل، ومن هنا فإن من             
الروحي يف اإلنسان لبيان طبيعته ومراحل تطوره وعوامل صحته واحنرافه، مث يرد على حجة من زعموا                
عدم إمكان دراسة اجلوانب الروحية لإلنسان دراسة علمية قائال بأن جهل علمـاء الطبيعـة جبـوهر                 

 واحلركة والضوء، كما أن علمـاء الـنفس         الكهرباء واملغنطيسية مل مينعهم من دراسة آثارها كاحلرارة       
يدرسون الذكاء والعاطفة عن طريق دراسة آثارها وعواملها مع اجلهل بطبيعتها أو جوهرها، مث يـصل                

 صحيح بالنسبة للجانب الروحي من التكوين النفسي لإلنسان، فعلماء النفس ليسوا            الشيءنفس  "إىل أن   
 أمـا   …،  "جوهرها بل إىل ظواهرها يف حيـاة اإلنـسان        يف حاجة إىل دراسة حقيقية القيمة والروح و       

من الواضح أن اإلسالم كأسلوب للحياة      "الدكتور مالك بدري فإنه يقرر من واقع دراساته التطبيقية أنه           
ويرى أن استمرار   " يلعب دورا رئيسيا للغاية يف التطور العاطفي واالجتماعي والشخصي لإلنسان املسلم          

 استخالص نظريام وممارستهم من علماء النفس غري املسلمني يعترب مأسـاة،            علماء النفس املسلمني يف   
وأن النظر للجوانب الروحية على أا غري ذات بال يف فهم السلوك يعترب فهما غري علمي أو على األقل                   

  ).١٣١-١٢٩: ١٩٨٢(غري منصف 
 فهم اإلنسان وتفـسري     ومما سبق يتبني لنا أنه ال ميكن لنظريات العلوم االجتماعية أن تصل إىل              

 من قطاعات املتغريات املؤثرة     الرئيسيسلوكه تفسريا صحيحا ما دامت تستبعد عن قصد ذلك القطاع           
تأثريا حيويا على السلوك أال وهو القطاع املتعلق بتأثري العوامل الروحية، اليت تتـصل أساسـا بـوعي                  

وره، وسخر له ما سخر من الكائنات،       اإلنسان بوجوده يف هذا الكون، وتساؤله الدائب عمن خلقه وص         
مث معرفته خبالقه، وما تستثريه تلك املعرفة من شعور باحلاجة إليه والرجاء فيه واخلوف منه، باعتبار هذه                 

  .الوجدانات هي احملرك للرتوع واإلرادة والسلوك الواقعي
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االجتماعية لوجدنا  فإذا انتقلنا إىل مهن املساعدة اإلنسانية وخصوصا اإلرشاد النفسي واخلدمة             
توازيا بني االجتاهات املهنية السائدة فيها وبني ذات االجتاهات املتصارعة يف العلوم االجتماعيـة الـيت                

وإذا كنا قد وجدنا أن العلوم االجتماعية قد حذت يف دراستها           . تستند إليها القاعدة العلمية لتلك املهن     
وم أوالً يف اجتاهها املادي امليكانيكي القدمي مث أخـريا يف           لإلنسان حذو العلوم الطبيعية وتأثرت بتلك العل      

منظورها العلمي اجلديد، فإننا سنالحظ أن اإلرشاد النفسي واخلدمة االجتماعية أيضا قد سار كل منهما               
على نفس ج تلك العلوم، فاختذت يف منظورها التقليدي القدمي توجها علمانيا خالصا يستبعد الـدين                

ية املساعدة، مث اجتهت بعض الكتابات فيها أخريا على استحياء للمطالبة بعالقة أوثق مع              بالكلية من عمل  
  .الدين وبأخذ العوامل الروحية يف االعتبار عند تقدمي املساعدة

فإذا بدأنا باإلرشاد النفسي فإننا سنجد مباشرة كال من السائرين على ج مدرسـة التحليـل                  
ذون بالتبعية نفس املواقف املعادية للدين والعوامل الروحية اليت تتخذها          النفسي أو املدرسة السلوكية يتخ    

أجـروس  (تلك املدارس كما يتمثل ذلك يف أقوال روادها، فبالنسبة للمدرسـة األوىل جنـد فرويـد                 
 وأا  …" ينبغي أن تصنف باعتبارها وهماً من أوهام اجلماهري       "يقرر أن األديان    ) ٥٩ -٥٨: وستانسيو

اجة اإلنسان حلماية نفسه من قوى الطبيعة، وهكذا فإن اإلنسان يف زعمه هو الذي خيلـق                نشأت من ح  
 الـيت ال بـد أن   Infantilismومن هنا فإن الدين يف رأيه هو نوع من الطفولـة  (!) اهللا وليس العكس   

رويد  أن ف  (O'doherty,1978:6)يتجاوزها الناس يوما ما، أو أنه نوع من املرض النفسي، يقول دوهريت             
وذلـك مـن     (…ألنه كان بالنسبة له ميثل نكوصا إىل مرحلة طفولية          " قد اعترب الدين مرضا عصابيا    "

أن اإلنسان الراشد الذي ال يستطيع التعامل مع مشكالته بطريقة عقالنية يصيبه النكـوص إىل               ) منطلق
تـرب العـصاب    ، وهذا هو السبب يف أن فرويد يرى أن الدين بـذلك يع            …مستوى الدفاعات الطفلية    

  .الوسواسي العام للبشر مجيعا
) إضافة إىل غريها  (وإذا كان هناك من انشقوا على فرويد وخالفوه يف الرأي حول هذه القضية                

مثل يونج فإن أراءهم مل يتح هلا نفس الدرجة من القبول يف األوساط العلمية واملهنية بـسبب شـيوع                   
       نا، وذلك بالرغم من أن يونج قد عرب عن آرائه املناقـضة            الروح املعادية للدين يف تلك األوساط كما بي

إن الدين أبعد ما يكون عن أن يعترب مرضا         "متاما آلراء فرويد يف املوضوع بكل وضوح وقوة حيث يقرر           
عصابيا، وادعى أنه مل حيدث أبداً أن جاءه مريض باألمراض العصابية إال وكان سبب مرضه هو بعـده                  

ولكن يونج كان يـردد     ". عاجل مريضا قط إال وكان شفاؤه بسبب عودته للدين        عن الدين، كما أنه مل ي     
، ومل يظهر التزاما حنو أي دين معني، مما دعا البعض إىل الظن بأنـه مـن                 إمبرييقيدائما أنه عامل نفس     

  .(O'doherty:15-16)الالأدريني أو حىت من املالحدة إال أنه فقط يسجل الواقع املشاهد أمامه 
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، وأن  "احلقيقة الوحيدة "س السلوكية جون واطسون فكان يرى أن جسم اإلنسان هو           أما مؤس   
سلوكه وليس وعيه هو املوضوع الصحيح لعلم النفس، وكان يقول إن الناس مستعدون لالعتراف بأم               

 الـشيء "حيوانات، غري أم يريدون أ، يضيفوا إىل ذلك شيئا آخر خيلق املشاكل، ويندرج حتت هـذا                 
نده كل ما يعرف بالدين واحلياة بعد املوت، واألخالق، واحلقيقة العارية يف رأيه أن علي عامل                ع" اآلخر

النفس أن يصف سلوك اإلنسان بعبارات ال ختتلف عن تلك اليت تستخدم يف وصف سلوك الثور الذي                 
 ره٨٥-٨٣: أجروس وستانسيو(ينح.(  

نطاق واسع بـني املـشتغلني بـالعالج        وال زالت هذه االجتاهات املعادية للدين منتشرة على           
يعترب الدين من نواح عدة معادال للتفكري غري         "١٩٨٠واإلرشاد النفسي، ميثلها بوضوح قول إليس عام        

 واحلل العالجي املالئم للمشكالت االنفعالية هو ختلي الشخص عـن           …املنطقي واالضطراب االنفعايل    
  ". من الناحية االنفعاليةمعاىفأصبح فكلما أصبح اإلنسان أقل تدينا كلما .. تدينه 

 كما يقول آلني بريجن يف مقاله اجليد عن العالج          -ولكن البندول ينطلق اآلن يف االجتاه املضاد        
ينطلق يف اجتاهات تبعد عن الرتعات الطبيعية       :  " فالبندول   (Bergin,1983:170)النفسي والقيم الدينية    

اليت سيطرت على علم النفس معظم هذا القـرن         )  تقدس اإلنسان  اليت(واإلنسانية  ) الالأدرية(والغنوصية  
سلطانه القدمي كمحتكر ملعرفة احلقة، بعد ما تبني أن العلم ليس إال نتاجـا ثقافيـا                " العلم"بعد أن فقد    

 وقد فتح هذا الطريق أمام أنواع من الدراسات للظـواهر املتـصلة بـالوعي               …،"حدسيا حممال بالقيم  
اليت مهدت الطريق بدورها أمام النظر يف إمكانية دراسة القوى الروحيـة املـؤثرة يف               واإلدراك الذهين،   

  .السلوك اإلنساين رغم عدم خضوعها للمالحظة يف الوقت احلايل
وقد استعرض بريجن افتراضات كل من االجتاهني الرئيسني الغالبني اليوم يف العـالج النفـسي         

 الذي يتسىن قيم الثقافة السائدة يف Clinical Pragmatismينيكية ومها االجتاه الذي أمساه بالنفعية اإلكل
دون متحيص، وتقتصر مهمته على مساعدة العمالء على التوافق معها، واالجتاه الـذي             ) الغريب(اتمع  

 والذي يتبىن قيما إصالحية تركز علـى مـساعدة   Humanistic Idealismأطلق عليه املثالية اإلنسانية 
 ذاته، مث أوضح بريجن أنه رغم اختالف هذين االجتاهني إال أن موقفهما من الدين واحد                العميل وحتقيق 

إن كال من االجتاهني النفعي واإلنساين يبدي عدم اكتراث نسيب باهللا، وكذا بعالقة البشر باهللا،                : "فقال
ا يعد واحدا من     وذا فإما يستبعدان م    …وال يرى إمكانية وجود تأثري للعوامل الروحية على السلوك          

أكرب األيديولوجيات الفرعية يف اتمع، وأقصد بذلك التصورات الدينية اإلميانية اليت يعتنقها املؤمنـون              
 ورغم ما للقـيم الـيت       …باهللا وحياولون يف إطارها توجيه سلوكهم وفقا ملا يدركون أنه قد شرعه هلم              

رية، إال أا أيضا غالبا ما تصبح سـببا يف تـدهور   تقوم عليها االجتاهات النفعية واإلنسانية من فائدة كب     
اتمع، ويف ضوء هذا التحليل فإن بريجن يدعو رجال العالج النفسي إىل تبين اجتاه ثالث بديل يطلـق                  
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 وهو اجتاه يراه ضروريا لتحقيق فاعليـة العـالج مـع    Theistic Realism" الواقعية اإلميانية"عليه هو 
  .، كما يراع حمققا لبعث احلياة يف اتمع ككل من جهة أخرىاألشخاص املتدينني من جهة

إن أول وأهـم تلـك      : "ويوضح بريجن املسلمات اليت يستند إليها هذا االجتاه البديل فيقـول            
 أن اهللا موجود، وأن البشر هم من خلق اهللا، وأن هناك عمليات روحية غري منظورة يـتم                  هياملسلمات  

مث يعقد للتوضيح مقارنة بني قيم االجتاه اإلمياين من جهة وبني قـيم             " والناس   من خالهلا االرتباط بني اهللا    
-Bergin:95)من جهة أخرى ننقلها هنا ألمهيـة دالالـا          )  واإلنساين اإلكلينيكي(االجتاهني اآلخرين   

102).  
  
  
  
  
  

  قيم االجتاهني التقليديني  )البديل(قيم االجتاه اإلمياين 
ك فإن التواضع واخلـضوع     ولذل) متعال( اهللا قوي    - ١

  .لعظمته والطاعة ألوامره تعترب من الفضائل
 هوية اإلنسان الشخصية خالـدة ومـصدرها اهللا،      - ٢

  .والعالقة باهللا هي اليت حتدد قيمة الذات
 

 االلتـزام   -  ضبط النفس يف إطـار قـيم مطلقـة          -٣
 األخالقيـات ذات طبيعـة      -األخالقي الصارم 

  .عامة
ستعالء على الـذات أمـور        احلب والعطف واال    - ٤

 خدمة الغري والتضحية بالذات حمـور       -أساسية
  .النمو الشخصي

 التأكيد علـى  -  االلتزام والوالء والوفاء يف الزواج     - ٥
اإلنسان وحياة األسـرة كعوامـل تـؤدي إىل         

  .التكامل الشخصي

رية ورفض الـسلطة    احل - متجيد الذات  -اإلنسان متعال 
  .اخلارجية فضائل

  
 العالقـة   -ان يف هذا الوجود عارضة زائلـة      هوية اإلنس 

  .باآلخرين هي اليت حتدد قيمة الذات
 

 

 - أخالقيات مرنة  -التعبري عن الذات يف إطار قيم نسبية      
  .األخالقيات موقفية

  
 الرضا  -احلاجات الشخصية وحتقيق الذات أمور أساسية     

  .عن الذات حمور النمو الشخصي
  

كيد على اإلشـباع     التأ -الزواج املفتوح أو عدم الزواج    
الذايت أو النظر للجـنس كنـوع مـن التـرويح دون            

  . مسؤوليات على املدى البعيد
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  املسؤولية الشخصية عن األفعال اليت تضر بـالغري          - ٦
 القبول مبـسألة    -واملسئولية عن تعديل السلوك   

 -الشعور بالذنب واملعاناة والتوبة كأساس للتغيري     
  .رد املظامل ألصحاا ضروري

) مبا يف ذلك األبوان   (  املغفرة ملن يسببون لنا اآلالم        - ٧
  .تستكمل عملية استعادة الذات يف العالج

  التوصل للمعرفة من خالل اإلميان وبذل اجلهـد          - ٨
 املعاين واألهداف تستمد من البـصرية        -الذايت

 املعرفة العقلية ال ميكن أن تنفصل عن        -الروحية
  .اجلوانب الوجدانية والروحية

خرون مسؤولون عن مشاكلنا وعن التغيري احلـادث        اآل
 تقليل الشعور بالذنب إىل أقصى حـد وختفيـف          -فينا

  . االعتذار عن املظامل-املعاناة دون إدراك مغزاها
  

  .القبول باملشاعر املتهِمة لآلخرين والتعبري عنها كافيان
  

التوصل للمعرفة باجلهد الذايت وحده، املعاين واألهداف       
 - املعرفة العقلية هدف لذاا    -العقل واملنطق تستمد من   

  .عزل العقل عن بقية جوانب احلياة

    

ومن الواضح أن بريجن يدعو إىل ما يشبه أن يكون إعادة نظر شاملة وحقيقية يف ممارسة العالج النفسي                  
  .يف االجتاهات اليت نظن أا ميكن أن تعترب خطوات يف االجتاه الصحيح

 االجتماعية فإا أيضا ويف إطار سعيها للحصول على مكانة مهنية حمترمـة             أما بالنسبة للخدمة    
كبقية املهن األقدم منها عهدا قد تعمدت إغفال اجلوانب الروحية والدينية يف ممارستها بصفة عامة، حىت                
 تتخذ مستا مهنيا عاما ميكن معه تطبيقها مع كل األجناس واألديان مستبعدة بذلك الدين بالكلية، رغـم                

 أقرب املهـن إىل     هيأن اخلدمة االجتماعية كما يقرر فيلسوف اخلدمة االجتماعية الشهري فرانك برونو            
رغم أن الدين هو أقرب النظم االجتماعية التصاقا من حيـث اهلـدف باخلدمـة               : "الدين حيث يقول  

 وغريها من املهـن     االجتماعية، فإن األخذ والعطاء بينهما كان أقل كثريا مما هو بني اخلدمة االجتماعية            
(Marty, 1980:470).   وتتفق اخلدمة االجتماعية يف موقفها هذا املتباعد عن الدين مع غريها مـن مهـن ،

املساعدة اإلنسانية عموما كما يرى جوزيف هيس، إذ يقرر أن مهن املساعدة اإلنسانية احلديثة تكـاد                
ل هذا الوجود إىل جمرد تفاعـل بـني         مل اجلانب الروحي من الوجود اإلنساين مجلة وتفصيال، فتحي        

  .(Hess:62)) متابعة ألدلر(أو احلاجة للحصول على القوة ) متابعة لفرويد(القوى الغريزية 
ولقد جاءت الكتابات الرئيسية حول األسس النظرية واألطر الفلسفية والقيمية للخدمة   

هذا بوضوح لدى هربرت بسنو االجتماعية مستبعدة ألي إشارة للدين أو العوامل الروحية، ويظهر 
وأيضا لدى ناثان كوهني حيث نرى األخري يقرر على سبيل املثال أن اخلدمة االجتماعية يف اتمع 

: أنظر كتاب ستروب(، (Secular Humanitarianism)األمريكي تنطلق من منظور إنساين علماين 
Stroup. 1962:92) (  
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نساين العلماين، مشريا إىل أنه إذا كان األقلون من األخصائيني نربج سيادة هذا التوجه اإليوِوكما يؤكد لُ
االجتماعيني قد حاولوا الربط بني اخلدمة االجتماعية والدين، إال أن األكثرين قد اتبعوا اجتاها علمانيا 
إنسانيا، ورفضوا أي حماولة للربط بني اخلدمة االجتماعية والدين، بل إن بعض األخصائيني االجتماعيني 

عتقدون أن جمرد الرغبة لدى البعض يف الربط بني الدين واخلدمة االجتماعية إمنا يدل على عدم نضج ي
، وهم مقتنعون أن حماوالت الربط !)جريا وراء مزاعم فرويد من اعتبار الدين أمرا طفوليا (شخصيام 

   (!)(Lowenberg, 1988:7).. هذه تعترب خروجا على املهنة، وأا تضر باملكانة العلمية للمهنة 
: اخلدمات االجتماعية" حديثا بعنوان (Marty: 463-465)ويف مقال هام كتبه مارتن ماريت   

يقول املؤلف أن أولئك الذين يعيشون يف دنيا اخلدمات االجتماعية العلمانية احلاضرة ال " مؤمنة أم كافرة
 كتاب يضم مخسني صفحة من يدركون أن هذه اخلدمات احلديثة ال متثل إال الصفحة األخرية يف

اخلدمات االجتماعية املنطلقة من الدوافع الدينية، واملمولة واملنظمة يف أطر دينية، ويشري املؤلف إىل 
 Secularization of Socialاألعراض واألضرار اليت ترتب على ما أمساه بعلمنة اخلدمة االجتماعية 

Work اف علمنة اخلدمة االجتماعية بأباملعىن ( فكرة أن الدين - على أقل تقدير- تتضمن حيث يعر
  .ال شأن له ال بتوجيه وال بتشكيل عامل اخلدمة االجتماعية) املؤسسي أو باملعىن األيديولوجي

ويبني ماريت أن انعكاسات هذه العلمانية املهنية تتجلى يف إمهال الدين يف كتابات املهنة، حىت   
هر يف االت املهنية مقال واحد يلمس موضوع الدين، كما أن أن األعوام الطويلة تنقضي دون أن يظ

كليات اخلدمة االجتماعية نادرا ما تضمن مقرراا إشارة إىل األصول الدينية للمهنة، وقد أدى هذا فيما 
فجوة تصورية بني األخصائيني االجتماعيني وبني الناس الذين تقدم هلم اخلدمات "يرى إىل وجود 

ولكن ) حليام(ئك الناس الذين قد تكون لديهم دوافع حتركها الرغبة يف إجياد معىن  أول- االجتماعية
تلك الدوافع والرغبات ال جتد صدى عند األخصائي االجتماعي الذي يستبعد يف لغته املتخصصة أي 

  .اهتمام ذه النواحي
ت تتضمن  قبل ذلك بسنوات طويلة وبعبارا(Spencer, 1957:520)ولقد تساَءلَت سبنسر   

إذا كانت هذه احلاجات والدوافع "العجب الشديد من هذا التوجه لدى األخصائيني االجتماعيني قائلة 
الروحية هي جزء حقيقي ال يتجزأ من حياة تلك األعداد الكبرية من الناس، وإذا كان استخدام العقيدة 

غفرية من الناس، فإن املرء ليتساءل عن الدينية له تلك القيمة احلقيقية أو احملتملة ملثل هذه األعداد ال
أسباب تردد األخصائيني االجتماعيني يف االعتراف بتلك احلاجات ومقابلتها يف هذا اال من جماالت 
رفاهية اإلنسان، كما يتساءل املرء عن األسباب اليت جتعلهم أكثر ارتياحا يف العمل يف جمال احلاجات 

 مث تشري بعد ذلك بنفسها إىل بعض هذه األسباب واليت تتمثل يف ،"…البدنية والعقلية واالنفعالية 
 واحلضارة الغربية املعاصرة عموما، حيث يسود اعتقاد بأنه األمريكياالجتاهات السائدة يف ثقافة اتمع 



 
-٧٦-

االعتقادية، مما جعل األخصائيني االجتماعيني  ليس من حسن األدب مناقشة اآلخرين يف األمور الدينية و
ون موقفا متمنعا من اخلوض يف األمور الدينية مع العمالء، وميكن أن يرجع السبب يف هذا أيضا يتخذ

إىل ما ذكرناه من تعدد الديانات واملذاهب بل وشيوع اإلحلاد يف اتمع األمريكي، مما يصعب معه اختاذ 
  .موقف عام موجه بأحد األديان دون سواه

 يف دراسـة ميدانيـة   (Dudley & Helfgott, 1990:291)ويؤكد هذا ما وجده داديل وزميلته   
 من أساتذة اخلدمة االجتماعية يف الواليات املتحدة األمريكية للتعرف على مرئيـام             ٥٣أجريت على   

فيما إذا كانوا يوافقون على أن تتضمن مناهج الدراسات العليا يف اخلدمة االجتماعية مقررا يدور حول                
 وبوجه خاص   - حميط العمل مع العلماء، إذ أم وجدوا ختوفا لدى البعض          اجلوانب الروحية والدينية يف   

 من تدريس مثل هذا املقرر اللهم إال أن يصطنع املقرر منـهجا             -لدى األساتذة الذين يدينون باليهودية    
مقارنا يضم مجيع األديان واملذاهب ويشترك يف تدريسه أساتذة معتمدون ينتمي كل منهم إىل واحد من                

  .ديانتلك األ
أما إدوارد كاندا فقد أثبت الفائدة الكربى اليت تعود على األخصائيني االجتماعيني إذا تضمنت                

الدين جانب من جوانب الثقافة واخلربة اإلنسانية، وأنه يؤثر         "برامج إعدادهم مثل هذه املادة موضحا أن        
اد معىن وهـدف هلـذه      على السلوك الفردي واجلماعي، وأن كل إنسان له حاجات روحية تتصل بإجي           

فاملعتقدات واملمارسات الدينية غالبا ما تلعب دورا حامسا يف فهم اإلنسان لنفسه وللعامل مـن               .. احلياة  
حوله خصوصا فيما يتعلق بالتوصل إىل نوع من املعىن واهلدف يف العالقات بني الـذات واآلخـرين،                 

 حيتاجون للحصول على إعـداد ميكنـهم مـن    إن األخصائيني االجتماعيني.. والبيئة، واحلقيقة املطلقة  
التعامل مع اجلوانب الدينية والروحية يف اخلربات اليت مير ا عمالؤهم مثلها يف ذلك مثل بقية اجلوانـب         

 وقد بذل كاندا جهدا كبريا يف توضيح الفلسفة اليت يقوم عليها إدخال مثل (Canda, 1989)" األخرى
ليت ينبغي مراعاا عند تدريسها، بل وأعطى مثاال لتطبيقها مـن خربتـه   هذه املادة التعليمية والضوابط ا    

الذاتية لطريقة إدماج مثل هذه املادة يف أحد املقررات اليت يقوم بتدريسها، ولكنه كما رأينـا بالنـسبة                  
لـسلبية  واملذاهب املختلفة يف تأثرياا اإلجيابية وا     " الدراسة املقارنة لألديان  "لغريه مضطر للسري يف طريق      

كما أنه مل يتمكن من النفاذ جلوهر القضية على الوجه الذي يوحي به ما نقلناه عنـه يف                  . على العمالء 
  .صدر هذه الفقرة مما ميكن أن يستنبط منه أمهية تناول املوضوع يف مجيع املقررات الدراسية

حية والدينيـة يف    ولكن العديد من الشواهد قد بدأت تشري اآلن إىل اهتمام متنام اجلوانب الرو              
اخلدمة االجتماعية يف الواليات املتحدة األمريكية اليوم كما يقرر ذلك إدوارد كاندا نفـسه يف مقالـه                 

 ,Canda)تنوع التوجهات الدينية والروحية وممارسة اخلدمة االجتماعية " عن ١٩٨٨القيم الصادر عام 

1988:238; Midgley, 1989:27) من املقاالت والكتـب وإىل عقـد    حيث يشري إىل ظهور عدد كبري
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املؤمترات يف السنوات األخرية حول خمتلف جوانب العالقة بني الدين واخلدمة االجتماعية، كما يـشري               
بصفة خاصة إىل إسهام ماكس سيبورين وأيرين براور يف توضيح معىن اجلوانب الروحية بـشكل عـام                 

تتضمن األنشطة  " ث يقرران أن اجلوانب الروحية    ميكن أن ينطبق على الكثري من الديانات واملذاهب، حي        
اإلنسانية املتصلة باختاذ القرارات املوجهة أخالقيا، والبحث عن معىن وهدف للحياة، والسعي للتوصـل              

 أيا كان تـصورها،  Ultimate Realityإىل عالقات متبادلة مشبِعة بني األفراد واتمع واحلقيقة املطلقة 
عند املؤمنني باهللا؛ وهذا االجتاه يفتح اال أمام جتاوز         " اهللا"هو  " احلقيقة املطلقة "ىن  وبطبيعة احلال فإن مع   

العقبة الكئود اليت أعاقت إجراء البحوث يف هذا اال يف الواليات املتحدة بسبب التعددية الدينية وعدم                
  .إمكان إقرار توجه ديين واحد ميكن أن ينطلق منه البحوث

  

  وضوعية واحلياد القيميدعوى امل: ثانياً 

رأينا يف الفصل السابق كيف أن الظروف التارخيية والثقافية واالجتماعية اخلاصة اليت نـشأ يف                 
) اإلبـستمولوجيا (ظلها العلم األورويب احلديث وتطور، قد أدت يف النهاية إىل صياغة نظرية املعرفـة               

ون له أدىن صلة بالتصورات الدينيـة الـسائدة يف   التقليدية يف اجتاهات تنأى بالعلم وتترفع به عن أن يك   
 اجتاهات حتصر اهتمام العلم يف الظواهر اليت ميكن مشاهدا باحلواس، واليت تتوقف             …"احلضارة الغربية 

  .هذا الواقع" لتقومي"بالتايل عند دراسة ما هو كائن وواقع دون إعطاء أي مشروعية علمية 
رته احلديثة أوجيست كونت قد كان هو يف الوقـت          ورأينا أن مؤسس علم االجتماع يف صو        

بالدعوى إىل حتقيق املوضوعية العلمية يف جمـال اإلنـسانيات   "ذاته مؤسس االجتاه الوضعي الذي ارتبط    
اعتربت الوضعية ابتداء أن ارتباط العلـم بـاألخالق         ) حيث. (متاما كما مت حتقيقها يف جمال الطبيعيات      

 مـا يـسمونه     … ولقد فَصل رواد علم االجتماع األوائل بني         …طى  والقيم من خملفات القرون الوس    
 فقد كانت القيم متثل يف نظر علماء االجتماع أخطر عـائق يف سـبيل               …أحكام الواقع وأحكام القيمة   

تقدم البحث العلمي، حيث اعتقدوا أن البحث العلمي ال بد وأن يكون حبثا حمايدا وجمردا من كل القيم                  
  ).١: ١٩٨٩: إمزيان(ية واملعايري األخالق

خرافة أن العلوم االجتماعيـة ينبغـي       "وجاء ماكس فيرب الذي نسج أو نسجت حول كتاباته            
على حد تعبري ألفني جولدنر يف مقاله الـشهري الـذي     " Value-Freeوميكن هلا أن تلتزم باحلياد القيمي       

، والذي أكد فيه أن الفكرة (Gouldner, 1973)خرافة علم االجتماع املتحرر من القيم " هاجم فيه بعنف
، وتساءل جولدنر عمـا     Absurdالشائعة عن إمكان وجود علم اجتماع حمايد قيميا مستحيلة وسخيفة           

" بالفعـل "هل يقصدون أنه : يعنيه علماء االجتماع عندما يتحدثون عن العلم امللتزم باحلياد القيمي قائال        
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 ؟ هل يريدون لعلماء االجتماع أال يكونـوا مبـالني           أن يكون كذلك  " ينبغي"متحرر من القيم أم أنه      
بالنتائج األخالقية املترتبة على حبوثهم؟ أم يرون أن بإمكام إصدار األحكام القيمية بشرط عزهلا عـن                

  األحكام الواقعية ؟
لغـري  ) بناء علـى خربتـه    (هل يقصدون أن على علم االجتماع أال يتخذ املبادرة لكي يبني              

بعض اآلراء اليت يعتنقوا دون متحيص ؟ أم يقصدون أن عليه أن يلتزم الصمت فـال                املتخصصني خطأ   
يتكلم إال عندما يدعى للكالم عن النتائج املترتبة على بعض السياسات العامة يف األمور الـيت تقـع يف                   

  . إىل غري ذلك من التصورات اليت تبدو من حتليل كتابام…نطاق اختصاصه؟ 
لكثريين من علماء االجتماع ممن يؤمنون بأن هذا العلم حمايد قيميا يقـصدون             مث يشري إىل أن ا      

أشياء خمتلفة جداً عن بعضها، ويلتزمن بتلك التصورات دون متحيص جاد لألسس اليت تقـوم عليهـا                 
تصورام، ويوضح أن فيرب نفسه مل يكن ميانع يف التعبري عن القيم إذا حترز الباحث من اخللط بينها وبني                   

الدينيـة أو   "أكثر منه باسـتبعاد القـيم       " السياسية"قائق، كما أنه كان أكثر اهتماماً باستبعاد القيم         احل
  ".اجلمالية

ويكشف لنا جولدنر عن األسباب اليت كانت وراء دعوة فيرب نفـسه إىل أن يتـصف علـم                    
 لدى فيـرب، وإـا      "شخصية جدا " "إن هذه الدعوة كانت مبثابة عقيدة     "االجتماع باحلياد القيمي قائال     

كانت نابعة من ظروف معينة عايشتها اجلامعات األملانية وأساتذا يف تلك الفتـرة، وعاشـها علـم                 
 ، ولكن هذه الدعوة كما يقول قد حتولت عند علماء االجتماع اليـوم              (11-6:)االجتماع كعلم ناشئ    

تفكري اجلاد، مث يوضح أنه إذا      إىل جواز مرور شكلي فارغ من املضمون يتذرع به الباحث للتوقف عن ال            
كان هذا املوقف قد أفاد علماء االجتماع بتحريرهم من االندفاع القهري وراء القيم األخالقية للثقافـة                

الالمبـاالة األخالقيـة    "احمللية اليت يعيشون يف إطارها، إال أنه من جانب آخر قد أدى م إىل نوع من                 
  ".والالمعيارية الفاقدة لالجتاه

املذهب الذي يؤمن بأن علم االجتماع ينبغي أن يكون حمايدا قيميـا            "ن جولدنر يرى أن     غري أ   
إمنا هو االمتداد احلديث للصراع القدمي بني الدين والعقل، ولقد نشأ هذا املذهب وال زال يعيش علـى                  

حلفـظ  االجتاهات اليت سادت القرن الثالث عشر امليالدي إلجياد فواصل أو حواجز بني الدين والعقـل                
 إن مذهب فيرب حول علم اجتماع متحرر من القيم إمنا خيلق هوة بني العلـم والقـيم                  …السالم بينهما   

نفس الطريق الذي سلكه سابقوه ممن حرصوا على إبقاء كل من الدين والعلـم يف جمـال                 (وينطلق من   
  .(21-20:)) منفصل عن اآلخر

أصول الدعوة إىل علوم اجتماعية حمايـدة       على  " التارخيية"وإذا كان جولدنر قد ألقى األضواء         
اليت أفرزا عند فيرب وعند من تابعوه بعلم أو بغري علم، إال            " الشخصية واملهنية "قيميا، كما بين العوامل     
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مبـا  " واقعيـا "أن التحليل الواقعي لكتابات علماء االجتماع يكشف لنا من جهة أخرى أم مل يلتزموا               
من متسك باحليدة العلمية بإزاء القيم والثقافة، بل كانوا مجيعا يؤكدون علـى             كانوا يدعون إليه نظريا     

سيادة وتفوق النمط الغريب ثقافيا وسياسيا واجتماعيا وسلوكيا وأخالقيا مما جيعل حيادهم القيمي حمـل               
 يف تساؤل شديد، ويشري جوليان فرويند إىل أن ماكس فيرب يكاد ال يرى أصالة أو تفردا أو عقالنيـة إال   

الغرب والغرب وحده، حىت وصل به احلال إىل التساؤل عما إذا كان تلك األصالة راجعة إىل صـفات                  
  !.وراثية عندهم 

قد سخر علم االجتماع ألهداف إصالحية تقوم يف        "أما دوركامي فإنه كما يقول راميوند آرون          
 داخـل البنيـة االجتماعيـة    جوهرها على أسس علمانية وإحلادية ومادية قَصد إحداث تغيريات عميقة      

والثقافية الغربية، ومل مينعه التزامه العلمي من التصريح بأن علم االجتماع مل يكن ليستحق سـاعة مـن                  
أية نظرة إصالحية إىل اتمع وأية حماولة       " ومن الواضح أن     …،  "االهتمام إذا مل ميكنا من حتسني اتمع      

 تتم يف ضوء معايري تعبر عن قناعـة  …جتماعي أمثل ال بد وأن يف سبيل تغيري الوضع القائم حنو منوذج ا       
 فهل ميكن واحلال هذه أن      …،  )٨-٦: إمزيان(الباحث االجتماعي وتستجيب للغايات اليت دف إليها        

نتحدث عن حياد قيمي عند هؤالء ؟ أم يكون األوفـق أن نتحـدث عـن متركـز ذايت حـضاري                     
Ethnocentrismعمى ويصمي .  

لقد كان هلـذا التوجـه      "انت نتيجة ذلك احلياد القيمي املزعوم ؟ يقول حممد إمزيان           وماذا ك   
املنهجي الذي سارت فيه الوضعية نتائج خطرة على املستوى االجتماعي واألخالقي، فلم يعـد األمـر                
يقتصر على جتاهل القيم االجتماعية واستبعادها من جمال الدراسة وحسب، بل إن هذا الفصل املنـهجي        

ى إىل تربير الواقع االجتماعي الفاسد بالتأكيد على القيم السائدة أيا كانت طبيعتها وبغض النظر عن                أد
سلبياا وإجيابياا، إن استبعاد النظرة املعيارية النقدية من جمال الدراسة معناه قبول هذا الواقع كما هـو                 

 يف سـلوك النـاس      ىحملسوس كما يتبد  السبيل الوحيد إىل إدراك حقيقة اتمع هو استقراء ا        ) ما دام (
 تعبر عن ظواهر صحية وسـليمة       - حسب الوضعية  -وتصرفام، والقيم السائدة يف وسط اجتماعي ما      

 فاملقياس الذي تتحدد وِفْقَه املُثُل االجتماعية يتحـدد         …ألا تعبر عن رغبات اتمع واجتاهه األخالقي        
إن " قولـه    االجتاه ويضيف إمساعيل الفاروقي يف نفس       …،  )٢٠(:وفق ما هو موجود وشائع بني الناس        

التطهري املتعمد للعلوم االجتماعية من مجيع اعتبارات القيم اجلوهرية قد جعلها عرضة للتأثر بـأي قـوة           
تتعرض هلا، وكانت النتيجة لذلك هي استحواذ احلقائق الواقعية ألي جمتمع على املقدرة لتكوين املعايري               

  ).٣٤: ١٩٨٠: لفاروقيا". (اخلاصة به
 أخرى فإننا إذا أعطينا السلوك الواقعي املشاهد والقيم االجتماعية احلاضرة الـيت متـت               ةوبلغ  

دراستها واقعيا يف جمتمع ما الصالحية لتكون املعيار النهائي للحكم على الصواب واخلطأ، وإذا عرفنا أن                
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املعايري والقـيم   " هي"يد على معايري وقيم تصبح      من ميلكون القوة يف اتمع يكون هلم قدرة أكرب للتأك         
 دون أدىن أمل يف اخلروج نقـديا مـن          "الوضع الراهن "السائدة، أدركنا أننا من هذا املنظور إمنا نكرس         

إساره يف ضوء أي معايري ذات صدق خارجي، سواء كنا على وعي بذلك أو مل نكن واعني به، كمـا                    
مما يبطل أثـر   " مذاهب النسبية والتشكك والذاتية   " الداعني إىل    أن هذه يفتح الباب من جهة أخرى أمام       

العلوم االجتماعية ويفسد قوة اإلميان والعقيدة واخلري والواجب يف تقدير مـسارات احليـاة والتـاريخ                
  ).٣٤: ١٩٨٠الفاروقي، (

ر أن السلوك   ولعل املثال التايل من العلوم السياسية أن يقدم لنا استبصاراً أكرب بالقضية على اعتبا               
السياسي يتعامل مع حقائق احلياة اليومية امللموسة يف ضوء الصراع أو املوازنات بني القيم، ومـن هنـا            

 :Moten, 1990)تتبدى قضايا العلوم االجتماعية يف نطاق ظواهر بوضوح أكرب، يقول رشـيد مـوتن   

ميا، ورغم أن معظم رجال العلوم       إن العلوم السياسية يف العامل الغريب بكل تأكيد ليست حمايدة قي           (179
من جهـة   (السياسية الغربيني يتخذون مستا يبدو يف ظاهره كالتزام صارم باحلياد القيمي فإم يؤكدون              

على قدسية الدميقراطية الليربالية الغربية اليت تتوقف اهتماماا عند الربح وحتقيق أقـصى ربـح               ) أخرى
م خيلطون التوجهات الدميقراطية املتعارف عليها باملوضوعية       إ"يستيان باي قوله    ر، وينقل عن ك   "ممكن

، وذا فإن املعارف اليت يتم التوصل إليها يف دراسام تكون منـصهرة بـشكل خفـي مـع                   "العلمية
الشخصية والتوجه العام للحضارة الغربية مما يترتب عليه أن اآلخرين يأخذون تلك املعـارف بقـضها                

  .مني بأا متثل معرفة علمية خالصة يف ذااوقضيتها دون وعي منهم مسلّ
" حقائق"وإذا كان أنصار النموذج العلمي القدمي يدعون بإحلاح إىل بناء العلم على ما يرون أنه                  

واقعية إمبرييقية فقط، وال يرون أي مكان يف صرح العلم للقيم أو املسلمات اليت مل يتم التحقـق مـن                    
س، فإن هذا التصور يتناقض مع واقع العلم احلديث نفسه الذي يقوم            صدقها بالرجوع إىل الواقع احملسو    

ليام جود، وبول   ي على حد تعبري و    Nonscientific" غري علمية "وعلى مسلمات   " تأكيدات قيمية "على  
 & Goode)" ال ميكن إثباا علميـا "هات، حيث يشريان إىل أن العلم يقوم على املسلمات اآلتية اليت 

Hatt, 1925:20).  
     ١ - موجود"  أن العالَم."  
  .العالَمهذا " معرفة"  أن بإمكاننا - ٢     
  . طريقنا إىل معرفة العاملهي "وحدها"  أن احلواس - ٣     
    ".سببيا"  أن الظواهر مرتبطة ببعضها ارتباطا - ٤     

 واليت  -األمشلومن الواضح أن تقسيم العمل احلديث قد أدى إىل تقع مناقشة مثل تلك القضايا                 
تتحكم يف اإلطار الذي يعمل يف نطاقه العلماء يف نطاق ما يقوم به املتخصـصون يف فلـسفة املعرفـة                    
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، أو فلسفة العلم، أو علم العلم، يف حني يظل الباحث الغارق إىل أذنيه يف التفاصـيل                 )اإلبستمولوجي(
 وغري مدرك لداللتـها أو  -م ا أصالالدقيقة لبحوثه املتخصصة الضيقة غري واع بتلك القضايا وغري مهت      

ملغزاها بالنسبة ملا يقوم به هو من عمل، وهو يظن أنه حيسن صنعا وأنه يقف على أرض صلبة، يف حني                    
  .أنه يف الواقع كمن حيرث يف البحر أو يعطي ظهره للطريق الذي أعلن أنه ينوي السري فيه

اليت يقوم عليها بناء    " سلمات غري العلمية  يف امل "وإذا كان البعض قد ال يتصورون إمكانية الشك           
كـل  "العلم احلديث يف منظوره القدمي فإن جود وهات يوضحان أنه بالنسبة للمسلمة األوىل مثال فإن                

اجلهود اليت بذلت إلثبات أن العامل موجود قد باءت بالفشل، بل إنه ميكن يف الواقع إنكار وجود العامل                  
العلم الذي تقوم أعمدته على التحقق والتطابق مع الواقع إمنا يقـوم            ومعىن ذلك أن    ".على أسس فلسفية  

نرغب يف التسليم بتلك املـسلمات،  "هو نفسه على ماال ميكن التحقق منه يف الواقع، ال لسبب إال ألننا             
  .ليقوم صرح العلم

هو اسـتخدام   أما بالنسبة ملسلّمة إمكانية معرفة العالَم أصال، وأن الطريق الوحيد ملعرفة احلقيقة               
احلواس، فإا مسلّمات حتيط ا الشكوك من كل جانب عند كثري من العلماء، فأصحاب النظرة العلمية                

 فالسري  (151-97:)القدمية أنفسهم تشككوا يف إمكانية معرفة العالَم أصال كما يقول أجروس وستانسيو             
بإثارة الشكوك حـول    "قرائي بدأ   فرانسيس بيكون الذي يعترب أبا العلم احلديث وصاحب املنهج االست         

شهادة احلاسة وما يرِد إليها من معلومات ترجع على الـدوام إىل            "على أساس أن    " احلواس بصفة عامة  
 على حد تعبري بيكون نفسه، الذي شكك أيضا يف قدرة العقل البشري على              …" اإلنسان ال إىل الكون   
 املؤكد هو أنه مثلما حترف      فالشيء …احلاسة كثريا   العقل أشد عرضة للخطأ من      "إدراك العالَم قائال أن     

املرآة غري املستوية أشعة األجسام تبعا لشكلها ومقطعها، كذلك ال يستطاع التعويل علي العقل حـني                
يتلقى صوت األشياء عن طريق احلاسة يف أن يكون أمينا يف نقلها، إذ أنه يف نقل انطباعاته خيلـط بـني          

  ".شياءطبيعته اخلاصة وطبيعة األ
وإذا كان اإلنسان ال يستطيع الثقة حبواسه وال بعقله فعلى أي شيء يعتمد يف معرفة العـالَم ؟                    

اليت تـصحح خـداع     " التجربة"جييب أجروس وستانسيو بأن بيكون كأنه قد وجد البلسم الشايف يف            
 احتال لألمر حبيث    أنا ال أقيم كبري وزن إلدراك احلاسة املباشر يف حد ذاته ولكنين           "احلواس حيث يقول    

طبيعة األشياء  ) إن.. (تقف وظيفة احلاسة عند احلكم على التجربة، مث تقوم التجربة ذاا بإصدار احلكم              
، وقد فعل ديكـارت     "أيسر كشفا عن ذاا حتت ضغط احليلة البارعة منها وهي تتمتع حبريتها الطبيعية            

ما الذي يضمن أن أيا     : ل بيكون فهو يتساءل   االرتياب يف حواسه وعقله متاما كما فع      " أي   الشيءنفس  
من أفكاري وأحاسيسي ميثل أي شيء خارج كياين ؟ ولكنه ال يلبث أن يرى أنه ال يستطيع أن يـشك         
يف أن أفكاره هو موجودة، فحىت لو كانت هذه األفكار ال متثل شيئا خارج نطاق عقله فهي مع ذلـك                    
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هـي  " األنا"ا أفكر إذن أنا موجود، وعند ديكارت أن         أن:  ومن مث فهو يقول كلمته املأثورة      …حقيقة  
  ".أدىن إىل اليقني من وجود العامل

واآلن فإذا رأينا أنه مل يعد هناك مناص أمام أنصار التوجه العلمي القدمي من التسليم بأن العلـم                    
 وهـات    على الوجه الذي شرحه جود     Non-Scientific علمية   -ذاته مبىن على قواعد ودعائم قيمية وغري      

فإن هناك اتفاق يف الرأي  بني اجلميع على أن القيم ميكن استخدامها لتوجيه خطوة اختيـار مـشكلة                   "
 وضع الفروض، ولكنها ال تتجاوز هذه اخلطوات ال لتوجيـه املالحظـات وال              خطوةالبحث أو حىت      

ـ                 رى علـي أن  لالنتقاء من بينها يف مرحلة التحقق من صحة الفروض، كما أنه ال خالف من زاوية أخ
للدراسة والبحث كظواهر ناشئة عن عملية التنظيم االجتمـاعي         " موضوعا"القيم ذاا ميكن أن تكون      

اليت ميكن دراستها بطريقة موضوعية، ولكن موضع الرتاع يكمن يف استخدامها لتفـسري املالحظـات               
ك أشد االعتراض رغم أم     وإضفاء املعىن عليها، فهنا جند أنصار التوجه العلمي القدمي يعترضون على ذل           

يرتضون ما يقل عن ذلك كثريا من حيث إمكانية االعتماد عليه، كاالعتماد يف بنـاء النظريـة علـى                   
 على الوجه الذي نفصله يف الفصل القادم وما يليـه إن            -التخمينات، وما يسمى بالتفكري اإلبداعي مثال     

  .شاء اهللا تعاىل
" الذاتيـة املـشتركة   "مل يتحدث عن املوضوعية وإمنا عـن        يف العلم فإنه    " اجلديد"أما التوجه     

Intersubjectivity يقول ستانلي سترونج ، (Strong 1984: 42)"   إن اإلدراك ليس فعال سلبيا ولكنـه
، )بأنفـسنا (تأويل إجيايب للواقع اخلارجي، فالواقع ليس شيئا معلوما ومسلما به ولكننا نقوم إجيابيا ببنائه          

، ولكن ملا كانت    "ك أي منا للواقع إمنا هو بالضرورة إدراك ذايت ومرتبط بالشخص ذاته           ولذلك فإن إدرا  
نظرة اجلماعة اليت ينتمي إليها كل منا تتضمن بعض أوجه االتفاق والتجانس فإن أعضاء كـل مجاعـة                  

فهم للواقع، وال يشترط أن يكون هذا ال      " تفسري مشترك "للعالَم ويف   " موحدة نسبيا "يشتركون يف رؤية    
 كما يوجد بصرف النظر عـن       -فالواقع اخلارجي "املشترك للجماعة متطابقا متاما مع الواقع اخلارجي،        

 ال ميكن ببساطة أن نعرفه موضوعيا، فالواقع كما يظهر لنا يف الرؤية املـشتركة يكـون ذا       -من يدركه 
  ".لوصول إليه أما عن الصدق املوضوعي فال ميكن اIntersubjectively Validصدق ذايت مشترك 

والواقع أنه حىت لو كان من املقبول أن نتحدث عن املوضوعية واحليـاد القيمـي يف العلـوم                    
فاال اإلنساين متصل   "الطبيعية، فإن ال ميكن التسليم بذلك املنهج يف دراسة اإلنسان واتمع البشري،             

وضوعات حمايدة، والنتـائج الـيت      العامل الطبيعي يبحث م   ) ذلك أن  (…بعامل القيم واملصاحل والغايات     
ينتهي إليها يف أحباثه يتساوى تأثريها فيها، وليست لدى اإلنسان مصلحة خاصة يف تغليـب نظرتـه يف               

هل ميكننا التسليم حىت ذا يف ضوء التنازع مثال بـني املنـادين             (العلم الطبيعي على النظرات األخرى      
 والنتائج اليت   …علوم اإلنسانية فإن املوضوعات اليت نتناوهلا       أما يف حالة ال   ) بنظرية التطور ونظرية اخللق؟   
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 وحني نقترب مـن اـال   …نتوصل إليها تؤثر تأثريا بالغا يف قيمنا وغاياتنا ومتس مصاحلنا واهتماماتنا    
اإلنساين فإن العلم ال بد أن يتداخل مع املصاحل ومع القيم ويصبح احلياد واملوضوعية التامة أمرا عظـيم                  

  )".١٢٢: أنور(وبة الصع
ونضيف إىل ذلك أنه يكون أمرا غري مرغوب فيه على اإلطالق، ألن احلياة االجتماعيـة يف أي                   

جمتمع إمنا تستند إىل النسق القيمي املعني الذي يرتضيه الناس وخيتارونه من بني مجيع األنساق القيميـة                 
 الذايت لنسقه القيمـي اخلـاص       -تمع بالصدق احملتملة واملمكنة والالائية يف تعددها، فلو سلمنا لكل جم        

يستحيل معها أي علم اجتماعي ذو طبيعة عامة، ومل مل نسلم بذلك صراحة فـإن               " نسبية"النتهينا إىل   
الواقع الذي نراه يف علومنا االجتماعية اليوم هو التسليم بذلك ضمنا، وذلك من خالل فـرض رؤيـة                  

نساق القيمية اختارته احلضارة الغالبة يف حقبـة زمنيـة          موجهة لبحوثنا مستمدة من واحد فقط من األ       
 كما هو احلال مع العلوم االجتماعية املستمدة من املصادر الغربيـة            -ويزعم أصحابه أن له صدقا مطلقا     

  .اليوم
وينبين على هذا نتيجة هامة جدا تتمثل يف أن أي تصور شامل حقيقي يصلح لكي نرد إليه تلك                    

فكل اتمعات والتجمعات البـشرية  (ية النسبية ال ميكن أن يأيت من مصدر بشري،          األطر القيمية املعيار  
متساوية يف نسبية قيمها، وال يستطيع أي منها أن يفترض لنسقه القيمي صدقا عاما رد تغلبه احلضاري                 

-Extraمن مصدر خارج نطاق البشر      " احملايد" "املوضوعي"وإمنا ال بد أن يأيت ذلك اإلطار        ). على غريه 

Humanأي مصدر إهلي .  
ومن هنا نرى أن اخلروج من هذا الطريق املسدود الذي سارت فيه العلوم االجتماعية ردحا من                  

الزمن ونقصد بذلك الطريق الذي رمسته خرافة العلوم االجتماعية املوضوعية املتحررة من القيم، الـذي               
أطر ثقافية بعينها تعزي إليها قيمة موضـوعية        يتحلل يف النهاية إىل تكريس نسبية قيمية ووقوع يف أسر           

 نقول أن جتاوز هذا الطريق املسدود ال ميكن أن يتم إال باجلمع بني األطر التصورية اإلهلية العامة                  -عامة
  .من جهة وبني األطر البشرية النسبية أو الذاتية من جهة أخرى) املوضوعية(

 بشكل جيد إذ أوضح أنـه إذا كانـت          عن مثل هذا املوقف   ) ١٥: ١٩٧٩(ولقد عرب إمزيان      
الدعوة إىل التزام املوضوعية اخلالصة يف علم االجتماع قد استهدفت استبعاد األحكام املعيارية ختلصا من               
نسبية املعايري وقابليتها لالختالف والتعارض زمانا ومكانا فانتهت إىل تكريس الواقع احملـدود بالزمـان             

من الوحي نفسه   "وضوعية ميكن أن يتحقق يف إطار اإلسالم بأخذ املعايري          واملكان أيا كان، فإن التزام امل     
 ومن مث فليس لنا أن نستبعد النظرة املعياريـة مـا            …الذي يتجرد عن كل الرتعات الشخصية والذاتية        

  ".تودولوجيا الوضعية منتفيةيدامت العلة األساسية اليت من أجلها استبعدا امل
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يدعى : "عن نفس املعىن بطريقته الفريدة قائال     ) ١٨-١٧: ١٩٨٢(ي  كما يعرب إمساعيل الفاروق     
الغرب أن علومه االجتماعية تتم بالصفة العلمية ألا حمايدة وتتعمد تفـادى األحكـام والتفـصيالت                
اإلنسانية وتعامل احلقائق باعتبارها حقائق وتتركها تتحدث عن نفسها، ولكن ذلك كما رأينـا يعـد                

 أي ال ميكن تطبيقه علـى       الذي - القيمية النواحي فإنه بدال من االمتناع عن حتليل        إدعاء باطال، ومن مث   
 فإن العامل األصيل حياول أن حيلـل        -حال من السماح لالعتبارات القيمية أن تقرر النتائج بطريقة سرية         

تماعية إن إضفاء الصبغة اإلسالمية على العلوم االج      .. كل جوانب الظاهرة املعروضة ويصنع ذلك علنا        
جيب أن يعمل على إظهار العالقة بني الواقع املدروس باجلانب من النموذج اإلهلي املتصل به، وملا كـان            

 جيب أن يتحقق يف  الواقع فإن حتليل الواقع ينبغي أال يغفل أبدا ما جيب                الذيالنموذج اإلهلي هو املعيار     
  ".أن تكون عليه األشياء

حمايدة قيميا يف الواقع كمـا      " علوم اجتماعية "لة الظن بوجود    وإذا كان قد تبني لنا اآلن استحا        
 وإذا كان قد    …، بل وعدم جدوى ذلك حىت إن كان ذلك ممكنا           االجتماعييشهد بذلك تاريخ الفكر     

تبني لنا أن هناك أضرارا جسيمة تلحق ليس فقط بالعلوم االجتماعية بل باتمعات البشرية كلها مـن                 
الـيت  " مهن املساعدة االجتماعية  " ينطبق من باب أوىل على       الشيءف، فإن نفس    جراء هذا التوجه الزائ   

 موجهة قيميا،   أييفترض أا يف األساس جتتهد إلحداث تغيريات مطلوبة يف اجتاهات مرغوبة اجتماعيا،             
 خندمه يكون أبلغ إذا سارت      الذيذلك أن الضرر الواقع يف حق األفراد الذين نساعدهم ويف حق اتمع             

تلك املهن يف االجتاهات التقليدية املفرغة من القيم مهما كانت املربرات اليت تساق لتربير مثـل ذلـك                  
  .الوضع

 سارت فيه مهنة اخلدمة االجتماعية طـوال حقبـة    الذيولقد عرب ماكس سيبورين عن االجتاه         
كبرية للحديث عن   أنه خالل القرن املاضي مل تكن هناك شعبية         ) ١٩٧٥يف عام   (كبرية من عمرها فقال     

 من القيم، وخـصوصا  -الفلسفة األخالقية يف اخلدمة االجتماعية، وبدال من ذلك فقد كان منوذج العلم        
 حتتذيـه املهنـة، حيـث حـاول         الذي املثايل، هو النموذج    " من القيم  - املتحررة -العلوم االجتماعية "

دال من أن جيهدوا أنفسهم يف التعامل       األخصائيون االجتماعيون أن يتوصلوا إىل قيم ميكن قياسها كميا ب         
مع القضايا الفلسفية الكربى اليت تتسم بالغموض، رغم أم بذلك قد ضيعوا األبعاد األمشل اليت تتعلـق                 

 إىل ما نقله عن سـيبورين قولـه أن   (Goldstein, 1987:182)ويضيف هوارد جولدستني . مبعىن احلياة
نظريام ال تسعفهم يف مواجهة تعقيدات املـسائل املتـصلة          األخصائيني االجتماعيني عندما وجدوا أن      

واختـاذ  " العلمية"بالقيم فإم جتنبوا اخلوض يف األمور املتصلة بالقضايا األخالقية بالتركيز على اجلوانب             
  . يتجنب إصدار األحكامحياديموقف 
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 يف حبوث اخلدمة  بتحليل االجتاهات السائدة١٩٨٨ يف عام (Peile: 4-11)ولقد قام كولني بيل   
 يقتفـي أثـر     الـذي  اإلمبرييقياالجتماعية يف اخلمس سنوات األخرية، فتبني له أنه رغم سيادة االجتاه            

اإلمبرييقية الوضعية أو الوضعية اجلديدة أو الوضعية املنطقية، إال أنه قد وجد اتفاقا عاما على عدم الرضا                 
وه تتفاوت ما بني الرغبة يف تعديله وإصـالحه إىل          عن ذلك االجتاه اإلمبرييقي، وإن كانت االجتاهات حن       

الثورة عليه، كما تبني له أن الثائرين على االجتاه اإلمبرييقي لديهم بديل يطرحونه بقـوة هـو االجتـاه                   
 يقوم على االعتراف بالقيم، وإجياد التكامل بينها وبني املعارف، الذي Normative Approachاملعياري 

ية واالستبصار واحلدس يف االعتبار، وقد عقد بيل مقارنة بني االجتاهني اإلمبرييقي            مع أخذ اجلوانب الذات   
  - :يلي جنترئ منها ما واملعياري

  
  

  املعيارياالجتاه   اإلمبرييقياالجتاه 
ميكن كما  ،بظواهره، وميكن معرفته" التنبؤ"العالَم ميكن *  

  .اقياسه
بة الوقائع واكتشاف ما تعنيه بالنس" تفسري"ميكن 
  ".للناس

  .األمشل" إطارها"ال ميكن فهم األجزاء إال ف   .متفرقة فقط" كأجزاء"الواقع ميكن إدراكه 
 نزعة - -السلوك ميكن تفسريه بطرق سببية حتمية*  

  .ميكانيكية
 ميكن تفسريه وال ميكن - "وابتكاريهادف "السلوك 
  .التنبؤ له

اليقني مصدر املعرفة هو التجريب واملالحظة، وأساسها *  
  ".احلسية"املستمد من اخلربة 

، وأساسها االتصال "البصرية"املعرفة تنشأ من التفسري و 
  .املتعاطف مع املبحوثني

  . والعوامل غري الظاهرة أساسية للفهمواملعاينالرموز   .رفض كل معرفة ميتافيزيقية*  
 القيم واملسائل األخالقية - -الفصل بني املعارف والقيم*  

  . نطاق اهتمام العلمتقع خارج
 نسبية أخالقية تؤدى إىل - القيم ميكن أن ختضع للدراسة

  . أو إىل فردية فوضوية- عدم االكتراث بالقيم
 فصل واضح بني العلم - -رفض التفسريات الروحية*  

  .والدين
 هذه املعتقدات هلا أمهيتها -نسبية املعتقدات الروحية

  . اجتماعيااملعاينلبناء 
 تأرخيي أو بنائياجتاه حمافظ لعدم وجود حتليل   .ايد قيميا يدعم ضمنا سيطرة الوضع الراهناملوقف احمل*  

  .للمجتمع

 الواضح مع ما سبق أن وجـدناه لـدى          التوازيواملتأمل للجدول السابق ال ميلك إال مالحظة          
ديـة اإلكلينيكيـة     مقابلة بني االجتاهات التقلي    صورةفه بريجن يف     وص والذياملشتغلني بالعالج النفسي    
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 من املقارنـة    ينتهي البديل من جانب آخر، ولكن بيل بعد أن          اإلمياينواإلنسانية من جانب وبني االجتاه      
الصورة الكلية اليت تنبثق من الوصف السابق تشري إىل أن العالقة بني االجتـاهني              "بني االجتاهني يقرر أن     

كال من املنظورين مرتبط باآلخر     ) ومع ذلك فإن   .. (عدائي عالقة تناقض    هي إمنا    اإلمبرييقي  و املعياري
 إن املشكلة تكمن يف أن كل فريـق ال يـستطيع أن             …حبيث يكونان معا وحدة أكرب      .. ارتباطا وثيقا   

يدرك أن كال اجلانبني يضع يده على جانب من جوانب احلقيقة، ذلك أن اختالف كل منـهما عـن                   
 أرى  وإنـين .  قد يعىن أن كال منهما له رؤية جزئية وغري كاملة          اآلخر ال يعىن خطأ الرؤية األخرى وإمنا      

  ".أن اإلمبرييقية واملعيارية متكاملتان
ولكن كيف ميكن اجلمع بني هذين املنظورين املتقابلني رغم أن كال منهما يقوم على مسلمات                 

 ولكنه يتضمن   متعارضة؟ إن التأليف بني املتناقضني ليس جمرد عملية مزج بسيط أو خلط خلصائصهما،            
إجياد وحدة جديدة خمتلفة اخلصائص عن كل منهما على حدة، مما يرتب نتائج ختتلف عن اخلـصائص                 

  .الداخلة يف هذا التأليف
ويتعرض بيل لبعض الطرق اليت ميكن من خالهلا إجياد هذه الوحدة، ويشري إىل أن البعض قـد                   

يارية كمداخل منفصلة ولكنها أجزاء من مـدخل        يتصورون احلل يف النظر إىل املداخل اإلمبرييقية واملع       
 حبيث ينتظر من كل مدخل منها أن يقدم لنـا استبـصاراً             Multimethodإبستمولوجي متعدد الطرق    

 اآلخر، ويعطينا مثاال على ذلك بأن الباحث        ن ع منفصلويته دون إمكان القول بأن أحدمها       اخمتلفا من ز  
  .ية والذاتية للوصول إىل استبصار أعمق وفهم أفضل للواقعمثال ميكن أن جيمع بني البيانات املوضوع

 Wholisticينظر للواقع نظرة كلية      "الذي" ياخلالق أو االبتكار  "ولكنه حيبذ مدخال للتوحيد       
يف بعضها البعض، مبعىن أنت كل شرحية       ) تنطويأو  (ال تنفصل فيه األجزاء عن بعضها، ولكنها تتداخل         

، مث يوضـع مـا   "خلة ضمنا مع الكل، وأن الكل حاضر ضمنا يف كل جزءتقتطع من الواقع تكون متدا   
لكن . يقصده فيبني أننا لو نظرنا إىل املمارسة الواقعية اإلمبرييقية لوجدناها تتضمن بعض عناصر املعيارية             

، والعكـس أيـضا   هـي أصحاا ال يعترفون بذلك نتيجة املغاالة وعدم القدرة على رؤية احلقيقة كما             
يقوم " اخلالق" الضمان لعدم التناقض بني النتائج، فاملدخل        هي Insightكنه يرى أن البصرية     صحيح، ول 

مبعىن أن فهم موضوع البحث ال يتم فقط من خالل          .. على أن الباحث ليس منفصال عن موضوع حبثه         
" االستبصار"، فعملية   "خرباته الداخلية أيضا  "املالحظة اخلارجية اليت يقوم ا الباحث، ولكن من خالل          

  . بينهماSynthesisليست ذاتية حبتة وليست موضوعية حبتة ولكنها تأليف 
 املوضوع نفسه من زاوية أخرى، وينتهيان إىل نتـائج          (222-211:)ويعاجل ويتكني وجوتشوك      

ن مشاة، فقد قاما مبراجعة املعايري اليت تستخدم يف تقومي النظريات يف اخلدمة االجتماعية، وتوصال إىل أ               
هناك شعورا واضحا بضرورة االستجابة للتطورات احلديثة يف فلسفة العلم ويف العلوم األخرى، والـيت               
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 نظريـة تـستخدم يف      ألي الضروري، كما أن من     اإلمبرييقيتدعو بوضوح إىل مراجعة جذرية لالجتاه       
ينتـهيان إىل أن     تنطلق منه رسالة املهنـة، و      الذي القيميحميط اخلدمة االجتماعية أن تستجيب لإلطار       

معايري تقومي صالحية النظريات يف اخلدمة االجتماعية ينبغي أن يتم توسيع نطاقها لتضم إىل جوار املعايري                
  :معايري أخرى ال تقل عنها أمهية مثل ) الداخليمثل دقة التنبؤ واالتساق (اإلبستمولوجية املعتادة 

طر والدالالت التارخيية والثقافيـة والـسياسية        أن تكون النظرية مفتوحة للنقد من خالل بيان األ         - ١
واالقتصادية اليت تعترب كمسلمات تنطلق منها النظرية، حىت تفتح اـال لنقـد تلـك األسـس                 

  .واالفتراضات اليت يسلَّم ا عادة دون متحيص
 يـستطيع   إذ أنـه  " أمام املؤثرات البيئية،     سليب أن تعترف النظرية باإلنسان كعامل فعال ال منفعل          - ٢

والـتحكم يف   . التدبر والتأمل يف أفعاله، والتغلب على اإلغراءات والصوارف عن حتقيق أهدافـه           
  ".شهواته، وتبىن مبادئ جديدة

 يرى تلك اخلـربات يف  الذي أن تأخذ النظرية يف اعتبارها خربات احلياة اليت مر ا العميل، واملعىن             - ٣
       بنصم واثق بنفسه ممتلئا حكمة وعارفا         ضوئه ومن وجهة نظره، بدال من أن يالباحث نفسه كعال 

  .مبا وراء سلوك العميل
لتحرير األفراد واجلماعات من التحكم التعـسفي       " العدالة االجتماعية " أن تؤكد النظرية على قيمة       - ٤

  .يف حيام باعتبار أن هذه من أهم القيم اليت ميزت اخلدمة االجتماعية طوال تارخيها
 لكـي  للخدمة االجتماعية العلمين من يتفحص احملاولتني السابقتني لتحديث األساس     والواقع أ   

 اجلديد يالحظ أن كال منهما قد حاول إجيـاد نـوع مـن              العلمييصبح متساوقا مع اجتاهات املنظور      
  إسهام كولني  يوحيبطريقة خمتلفة، ففي حني     " اإلمبرييقي"واجلانب املعريف   " القيمي"التوفيق بني اجلانب    

أساسا، وال ميلك إال االستنتاج بأن هـذا االعتـراف          " مالءعال"بيل بأن االجتاه ينظر للقيم من منظور        
قد تؤدى إىل عدم االكتراث بالقيم أساسا، ما دام لكـلِّ قيمـه املختلفـة    " نسبية أخالقية"يترتب عليه  

تبعاد الكل من الصورة، ولكـن     املساوية يف الوقت نفسه لقيم غريه، مما يترتب عليه التسليم باجلميع واس           
بدال من التركيز على قيم     " بقيم املهنة "إسهام ويتكني وجوتشوك يتجه من الناحية املعيارية إىل االعتراف          

العمالء وخصوصا قيم العدالة االجتماعية اليت ال يكاد خيتلف عليها أحد يف عمومها ولكنها تترك اال                
  . إىل التفصيالتمفتوحا أمام كل التفسريات عندما نتجه

 للمشكلة اليت يثريها فشل املنظور      احلقيقيومن هنا يتبني لنا أنه ال مناص من التسليم بأن احلل              
 نستجيب فيـه    الذي يف نفس الوقت     -القيميالقائم على نظرة وضعية تدعو إىل احلياد        " القدمي "العلمي

نقول أن احلل إمنـا  " .. اجلديد "العلميور للمكتشفات العلمية والتطورات املنهجية اليت يقوم عليها املنظ 
 وللترتيبات اتمعية، ويف االعتراف بأن نظريـات  الفرديكموجه للسلوك " بالقيم"يكمن يف االعتراف    
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العلوم االجتماعية كما تصف الواقع فإا تشكله يف الوقت ذاته، مث االعتراف بأنه ال ميكن اخلالص من                 
 مما يترتب عليه ضرورة التسليم بالنتيجة الـيت         -اختالف الزمان واملكان  نسبية تلك القيم ألا ختتلف ب     

 وهو مـا    -"مصدر تلك القيم نفسها حمايداً    "سبقت اإلشارة إليها فيما مضى أال وهى حتمية أن يكون           
 مـن  واجلماعي الفردييشري بكل جالء إىل الوحي الصحيح كمصدر للقيم اليت ينبغي أن توجه السلوك  

  .له من جهة أخرى" العلمي"حماوالت التنظري جهة كما توجه 
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أسـلمة  " بأحد املتطلبات الرئيسية لعملية      - قدر االستطاعة  -لقد حاولنا يف هذا الباب أن نفي        
 -١٧: ١٩٨٢(إمساعيل الفاروقي بنظرته الثاقبة يف مقاله الشهري ذا العنـوان           . كما وصفها د  " املعرفة

 من وجهة نظر اإلسالم لواقـع الفـرع         نقديجيب أن يتم حتليل     : " يرمحه اهللا تعاىل     حيث يقول ) ١٨
 يف أرقى حاالت تطوره ، كما جيب التعرف على العوامل التفـصيلية             ]أي التخصص العلمي   [الدراسي

 كذلك جيب حتليل مـشاكل      … إىل ما هو عليه وكشف أمرها        التارخيياليت أدت ذا الفرع يف تطوره       
 األساسـي  نصل إىل مسلماته وأمهيتها وعالقتها بالتصور ي الكربى، وأفكاره الرئيسية ك    دراسيالالفرع  
وه؟ وهل أدرك حقيقة دوره يف اخلطة العامـة  ئالفرع ما تصوره منش هذا  على حقق   ) لنتساءل.. (للفرع  

لتها  تطلُّع اإلنسان للمعرفة؟ وهل حقق ما ترجوه البشرية منه كجزء مـن ضـا              أيللبحث عن العلم،    
  ".…املنشودة؟ 

لكم كان األمر يكون ميسورا على الباحث يف هذا املوضوع لو جاءت اإلجابات علـى كـل          
تلك األسئلة األخرية باإلجياب، إذن لكُفينا مؤونة االجتهاد إلجياد حلول مبتكرة، وألنفقنا الطاقة بـدال               

ض صحة أساسه وقواعده، ولكن ما كل       من ذلك يف إضافة لبنة تقليدية أخرى إىل بناء العلم القائم املفتر           
ما يتمىن املرء يدركه، فال مناص من اإلجابة عن تلك األسئلة السابقة مجيعا بالنفي، فلقد تبني لنا مـن                   

 يف دراسة اإلنـسان واتمـع ومـن اسـتخالص           العلميمتحيص التصورات األساسية للعلم واملنهج      
  .مل املنشود ومل توصلنا إىل ما ترجوه البشرية من ورائهامسلماما وتوجهاما األساسية أا مل حتقق األ

 للبحـث يف الظـواهر النفـسية        العلميولقد حاولنا يف هذا الباب التعرف على واقع املنهج            
واالجتماعية يف صورته الراهنة، والتعرف أيضا على العوامل التفصيلية اليت أثـرت عليـه يف تطـوره                 

 العلمي فإن التوجه    - على عكس التصور الشائع لدى الكثريين      -أنه وقد تبني لنا بوضوح      …،  التارخيي
السائد، رغم أنه كان مثرة سعى جاد مضن ومتواصل للبحث عن احلقيقة، إال أنه قد أُثخن يف مـسريته                   
التارخيية الطويلة بآثار الصراع مع قوى اجتماعية وثقافية عاتية، مما ترك بثورا وندوبا عميقة على بنيتـه                 
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 األساسية، ظهرت آثارها حينا يف تشويش مقاصد العلم وتشويهها، كما ظهرت أحيانا أخرى              ومسلماته
  . أيتلى به يف مداخله وتوجهاته العامةالذييف الشطط والبعد عن القصد 

قد جاءنا عاقدا العـزم     " السائد "العلميفأما من جهة تشويش املقاصد وتشويهها فإن التوجه           
ة إىل اهللا واليوم اآلخر يف جمال العلم، قاصرا مهه ومهته على شئون هـذه               على استبعاد كل ما ميت بصل     

 دار القـرار، فجـاءت العلـوم        -احلياة الدنيا، ومستبعدا كل اهتمام بصلة هذه احلياة بالدار اآلخـرة          
فأعرِض عمن   "… هو خري،    بالذي هو أدىن    الذياالجتماعية بتراء منقطعة خاوية من الداخل، تستبدل        

  ).٣٠ - ٩٩:النجم " (… ذكرنا ومل يرِد  إال احلياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم توىل عن
وقد رأينا نتيجة هذا كله وقد انعكست على مستوى ونوعية النظريات يف العلوم االجتماعيـة،           

عف  ال يرجى له تكامل يف املدى القريب أو البعيد، كما تعاىن من ض             الذياليت تعاىن من التعدد والتنافر      
القدرة على التفسري والتنبؤ مما ال تبدو بشائر إصالحه يف املدى القريب أو البعيد، كما رأينـا نتيجتـه                   
تنعكس من جانب آخر على مهن املساعدة اإلنسانية اليت تستمد قواعدها النظرية جزئيـا مـن تلـك                  

 املتضاربة دون دليـل     النظريات، حيث وجدنا تلك املهن حائرة يف االختيار من بني تلك األطر النظرية            
 مزعوم مـشتق    قيمي واضح جريا وراء ما زين هلا من حياد          قيمي توجه   أيهاد، وقد نبذت تلك املهن      

من توجهات تلك العلوم، مما أضعف من فاعلية ممارساا، وشكك اتمعات يف قيمتها ومثرا ومنفعتها               
 من يشاء، فـال تـذهب       ييضل من يشاء ويهد    سوء عمله فرآه حسنا فإن اهللا        هأفمن زين ل  .. "للناس  

  ).٨: فاطر " (نفسك عليهم حسرات، إن اهللا عليم مبا يصنعون
وقد رأينا على جانب الطريق جهودا تبذل من جانب الكثريين من العلماء املنتمني إىل احلضارة                 

اعت، وذلك يف إطـار     القدمي للعلم، أو إزاحته إن استط      التقليديالغربية ذاا حتاول مزامحة ذلك التوجه       
 حياول إصالح املوقف عن طريق إجياد التكامـل بـني           والذيللعلم،  " اجلديد"ما أصبح يعرف بالتوجه     

االجتاهات اإلمبرييقية التقليدية واالجتاهات املعيارية، وعن طريق توجيه االهتمـام للعوامـل الروحيـة              
نا أيضا أن العلماء من أصحاب هذا املوقـف        والدينية يف تأثريها على السلوك اإلنساين، غري أننا قد وجد         

اجلديد ال يزالون مكبلني أيضا ببعض القيود اليت أثقلت غريهم ممن ينتمون إىل نفس احلـضارة املاديـة                  
 كإضـفاء   …املعادية للدين، فخرج هؤالء علينا بنظرة للعوامل الروحية والدينية تتوقف عند عموميات             

  …يقة املطلقة مثال وهكذا  باحلقالوعياملعىن على احلياة، أو 
فماذا بعد احلق إال الضالل؟ إن الصورة اليت تنبثق من هذا العرض لَتشري دون خفاء إىل                : واآلن  

لـسبب  /  املعاصر ال ميكن أن يقوم ا إال العلماء املـسلمون          واملنهجي العلميأن إمتام مهمة اإلصالح     
 دفيت بني   أوحىو امتالك اإلسالم للصورة النهائية       أال وه  -بسيط ال خيفي وال يرجع إىل ذوام الضعيفة       

كتاب كرمي مل يلحقه التحريف أو التبديل، إضافة إىل سنة مفصلة ملا أجمل يف القرآن ومتممة للـبالغ،                  
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يف حني أن أفضل العقول العلمية املقيدة حبضاراا وقد حرمت مثل هذه املـصادر العليـا الناصـعة مل                   
  . فإا فقدت القدرة على جتاوز األزمةوبالتايلقيود الديانات احملرفة اليت ألفوها، تستطيع االنعتاق من 

تتمثـل  ..  املهمة اليت ينبغي أن يقوم ا العلماء املسلمون لتصحيح هذا الوضع ؟              هيولكن ما     
 يف التوصل إىل صيغة منهجية مالئمة ميكن ا اجلمـع بـني معطيـات               - يف ضوء ما سبق    -هذه املهمة 

من جهة أخرى يف وحدة وتكامل يتبوأ فيها كل منهما          .. وحي من جهة وبني معطيات احلس والعقل        ال
بـاملعىن اإلسـالمي    " العلميـة " هذا فيما يتصل مبصادر املعرفة       -مكانه الصحيح دون مغاالة أو تعسف     

  .الصحيح
وحية واالعتقاديـة  أما فيما يتصل بفهم اإلنسان فإن املهمة املطلوبة تتمثل يف إعطاء اجلوانب الر           

هل ( كعوامل فاعلة ومؤثرة     - إىل جانب املكونات اجلسمية والنفسية والعقلية املعهودة       -مكاا الصحيح 
  .اإلنساينعلى السلوك ) نقول حاكمة ؟

وأخريا فإن هذه املهمة ميكن ترمجتها على مستوى دراسة اتمع والعالقات االجتماعية بالعمل               
 اجلمع بني احلقائق اإلمبرييقية والقيم الدينية واالجتماعيـة يف إطـار نظريـة              على إجياد صيغة ميكن ا    

 تـسليم   أي، دون   أوحىاجتماعية تستلهم من الوحي أطرها التفسريية وترجع إىل الواقع الختبار فهمنا            
ميكن أن يكون حاكما على ما يرتل به الوحي         "  خيتاره الناس بإرادم   الذيالواقع  " بأن   ضمينصريح أو   
  . يتوجب على الناس طاعته والرتول عندهقيميمن توجيه 
فاهللا سبحانه وتعاىل قد خلق هذا العامل املتحول الزائل وفقا لقوانني وسنن كونية مضطردة، وقد                 

اقتضت حكمته ورمحته سبحانه متكني الناس من التوصل حبواسهم وعقوهلم إىل تلك السنن فيما يتـصل     
 التفاعالت ونتائجها يف حدود هذه احليـاة        وتنتهي"عل فيه األسباب والنتائج      تتفا الذي" املاديبالعامل  "

غـري  " جوانـب روحيـة   " أما بالنسبة لعامل البشر املتضمن يف تكوينه إضافة للجوانب املادية            …"الدنيا
 ينتـهي  نعرفه عليهما، فإنه بالضرورة يتضمن مبدأ متعاليا ال          الذيخاضعة حلكم الزمان واملكان باملعىن      

 هو اهللا خالف هذا     -علويبنهاية هذه الدنيا، وال ميكن التعرف على القوانني اليت حتكمه إال من مصدر              
الكون وحده ال شريك له، وأي حماولة لالعتماد على ما يتوصل إليه الناس بأنفسهم من قيم وتفضيالت                 

وإذا ذكر اهللا وحده    ."بدين املبدأ البديل حمكوم عليها أن تظل تدور يف فراغ إىل أبد اآل            هيبشرية لتكون   
  ).٤٥: الزمر". (امشأزت قلوب الذين ال يؤمنون باآلخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون

مـن املنظـور    " ثورة التنظري يف العلـوم االجتماعيـة      "تلك بصفة عامة اخلطوط اليت نظن أن          
ألزمة احلالية الـيت تعانيهـا العلـوم        ا جذرياإلسالمي ينبغي أن تنطلق منها إذا أردنا أن نواجه بشكل           

االجتماعية غري املوجهة بتوجيه اإلسالم، ولكن تفصيل احلديث يف هذه القضايا خيـرج عـن نطـاق                 
  .التايلاهتمامنا يف هذا الباب، وهو موضوع الباب 



 
-٩١-

  
  
  
  
  
  
  

sÛbrÛa@lbjÛa@ @
çìu��@Ý�§a@Š�Z@ @

B@�ÄänÛa@ñ‰ìq@¿òîÇbànuüa@âìÜÈÛa@B@ @@ @@ @@ @
@ @@ @@ @@ @

@�ßb¨a@Ý–ÐÛaZ@a@òî�b�þa@pb™a�Ïü�Ûa@s�zjÛa@bèîÜÇ@âìÔí@
ïàÜÈÛa@¿@‰ì–nÛa@ïßý�⁄aN@ @

@÷…b�Ûa@Ý–ÐÛaZ@@òíŠÄäÛa@õbäi¿ï���ßý�⁄a@‰ì–nÛa@õì™@@ @
  
  
  



 
-٩٢-

@ @
sÛbrÛa@lbjÛa@ @

@Ý§a@Šçìu@Z@�ÄänÛa@ñ‰ìq¿òîÇbànuüa@âìÜÈÛa@@ @
  

 مل اليتسلمات األساسية  يقوم على عدد من املالتقليديرأينا يف الباب السابق أن املنهج العلمي   
 طويل، بني تارخييمن علياء مساوات العلم واحلكمة والعقل، ولكنها جمرد نتاج لتفاعل " كاملة"تترتل 

 معني، وقد رأينا كيف أن تلك وزماين مكاينقوى وتوجهات فكرية وثقافية وسياسية معينة، وىف إطار 
 وقد تبني لنا كيف أن هذا …ديا وضعيا إمبرييقيا  اية األمر طابعا مايفاملسلمات األساسية قد اختذت 

 دراسة الظواهر الطبيعية، ولكنه قد أسهم يف باهرة وإجنازاتالتوجه التقليدي للعلم قد أدى إىل جناحات 
 اية املطاف يف توصلنا مث … طريق دراسة الظواهر اإلنسانية، يف إقامة عقبات كربى يفمن جانب آخر 

 تلك يفرهني بإعادة النظر إمنا هو  تواجهها اليتجتماعية من دائرة األزمة إىل أن خروج العلوم اال
 التقليدي العلمياملسلمات األساسية بشكل جاد، رغم إدراكنا لصعوبة األمر بسبب ما اكتسبه املنهج 

- الذين ترسخت عندهم تلك املسلمات العلمي نفوس رجاالت البحث يفمن احترام وتقدير كبريين 
  . على مدى حقبة طويلة من الزمان- عليما وممارسةتعلُما وت
 املعاصر العلمي نتيجة للتقدم -  ومن عجب-  الغرب قد بدأتيفولقد رأينا أصواتا كثرية   

 ذاته ترتفع مطالبة مبراجعة تلك املسلمات خصوصا فيما يتصل بالتعامل مع التقليدياملنطلق من املنظور 
بسبب نفس القيود واحملددات -   أن تلك األصوات مل تستطعالظواهر اإلنسانية، ولكننا رأينا أيضا

 فوجدنا أنه بالرغم من .ص كليا من نزعتها املادية أو من التأثر بظروفها اتمعيةل أن تتخ-الثقافية ذاا
، إال أن اإلنساين السلوك يفوالدينية " العوامل الروحية" ما يطلقون عليه ريتسليم أولئك العلماء مثال بتأث

 يف هلا فعاليتها اليت للروح واقعي حقيقيا االعتراف مل يصل لديهم إىل مستوى التسليم بوجود هذ
، كما مل يصل إىل حد االعتراف )رغم أن وجودها ليس حمدوداً حبدود الزمان واملكان(تسبيب السلوك 

ذين اختلفوا مع  هذا الوجود، كما رأينا أنه حىت أولئك العلماء اليفبوجود إله خالق قادر مدبر فاعل 
الدعاوى الشائعة بتحرر العلوم االجتماعية من القيم قد انتهوا إىل نسبية قيمية تكاد تلغى كل معىن 

  .االجتماعي تشكيل عملية التنظيم يفلالعتراف بدور القيم 
ولقد انتهينا إىل أن عملية إعادة النظر يف املسلمات اليت يقوم عليها املنهج العلمي التقليدي   

واليت تتمثل أساسا يف فكرة (ي أن تسري يف اجتاهات تدعم عناصر القوة األساسية يف هذا املنهج ينبغ
 ولكنها تضعها يف الوقت …، )التحقق من صدق القضايا بالتعرف على درجة مطابقتها للواقع احملسوس
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يث يتبوأ نفسه يف موضعها الصحيح وفق نظرة اإلسالم الشاملة للكون واإلنسان ولوظيفة العلم، حب
الوحي مكانه الصحيح كمصدر يقيين للمعرفة الكلية املترتلة من عند خالق ذلك الواقع احملسوس، وخالق 

  .احلواس اليت تدرك معطياته اجلزئية
 على أساس رفض معطيات احلس -  وال ميكن أن يقوم-التوجه اإلسالمي ال يقومإن وإذن ف  

عصور الوسطى إىل استخدامها يف مالحظة الظواهر املادية  الداعني منذ اللوالعقل، ألن اإلسالم كان أو
 التوجه اإلسالمي غري أنلقياس الصوري األرسطي، ل اسجينفيه " املتحضر"كان العامل يف وقت احلسية 

يف الوقت ذاته ال يتوقف يف دراسة الظواهر اإلنسانية بصفة خاصة عند حد معطيات احلس وحدها كما 
يقية، ولكنه يضم إليها معطيات الوحي اليت ال ميكن بدوا التوصل إىل فهم يفعل املغرقون يف اإلمبري

 عامل مع كامالذلك الكائن املتميز عن غريه من املخلوقات، املتضمن يف داخله عامل الغيب مت" اإلنسان"
  . طوال فترة البقاء على هذه احلياة األرضيةاجلسدمع  روح متحدة يف صورةالشهادة، 
ا الفصل بيان معامل الطريق إلمتام هذه املهمة، وذلك من خالل استعراض وسنحاول يف هذ  

املسلمات األساسية اليت يقوم عليها املنهج العلمي للبحث من منظور اإلسالم، مع استجالء مكانة 
الفصل التايل يف مث ننتقل …، "العلمية"ال إىل املعرفة الوحي ومكانه يف عالقته بالعقل واحلواس توص 

 أال - ة متضمنات هذا كله إىل إجراءات حمددة تتصل مباشرة بالعمل اليومي الذي يقوم به الباحثونلترمج
  .وهو بناء النظرية من املنظور اإلسالمي
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 إطار التصور اإلسالمي على جمموعة من االفتراضات أو املسلمات يف العلمييقوم البحث   
 موضعه يف إطار - ذلك مثل أي نشاط إنساين آخر يقوم به املُسلم مثله يف- األساسية اليت تضعه

التوجهات اإلهلية يف النظر هلذا الوجود وملا وراءه، دون جتاوز للحدود، ودون انفصال تعسفي عن بقية 
 فلقد رأينا أن التجاوز يف تقدير مكانة العلم الوضعي، مث الفصل بني عامل احلس وعامل ؛جوانب احلقيقة

ا لو مل تكن بينهما أية صلة، قد أدت إيل عواقب وخيمة مل تعد بالضرر فقط على البحث الغيب كم
 ذلك التصور قالعلمي ذاته بل وجتاوزته إىل إحلاق الضرر باتمعات اليت تسري يف علومها ومهنها وف

  .الوضعي
 فإن -  حيث يوضع كل أمر يف موضعه الصحيح، دون إفراط أو تفريط- اتمع املسلميف أما   

كل نشاط إنساين يتوافق ويتناغم مع غريه من األنشطة مبا يؤدي إىل صالحه يف ذاته كما يؤدي إىل 
صالح الكل الذي هو جزء منه، ومن هنا فإن العلم واملنهج العلمي يف منظور اإلسالم يقومان على 

 إىل - بفضل اهللا- مسلمات ال تؤدي فقط إىل فاعلية العلوم يف الوصول إىل احلقيقة وإمنا تؤدي أيضا
 متجاوزة بذلك قصور النظرة … ليس فقط يف هذه الدنيا بل وأيضا يف اآلخرة ،صالح أحوال اتمعات

صبغة اهللا ومن  "...البشرية لدور العلم، وموحدة لكل جوانب الوجود يف تناغم وتكامل ال نظري له
  ).١٣٨: البقرة" (أحسن صبغة وحنن له عابدون

اليت ) املعرفية(واإلبستمولوجية ) الوجودية(وعة من املسلمات األنطولوجية وفيما يلي نسوق جمم  
 ويف صلتها …تعطي العلم يف املنظور اإلسالمي أصالته، يف إطار الفهم األمشل حلياة الناس يف هذه الدنيا 

ها أو ليت ال تنفصم حبيام يف دار اخللود، ولقد خيتلف الباحثون يف صياغة هذه املسلمات فيقدمون في
جملون، ولكننا نظن أن هناك اتفاقا عاما على مضمون هذه املسلمات يؤخرون، أو يفصلون فيها أو ي

 مع وجود جمال لقدر حمدود من االختالف مرده اختالفات الرؤية الشخصية واخلربة - -بشكل أو آخر
مات مبجموعة املبادئ الفردية، مما حيتمل بعض األخذ والرد، ولقد استفدت كثرياً يف صياغة هذه املسل

إضافة إىل ما وجدته عند ) ١١٧-٧٥: ١٩٨٦(د احلميد أبو سليمان باليت صاغها إمساعيل الفاروقي وع
 .غريمها مما يثري ذلك اإلطار العام ويزيده حتديدا
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امه، واإلميان بوحدانية اهللا هو أول إن وحدانية اهللا سبحانه وتعاىل هي حمور التصور اإلسالمي وذروة سن
 من العوامل املوجهة لسلوك اإلنسان املسلم يف كل جانب من جوانب - على اإلطالق- وأهم عامل
ل عمل يقوم به دون استثناء، فوفقا هلذا التصور يؤمن املسلم أن اهللا خالق هذا الوجود كحياته، ويف 

ل، وأنه مطلق اإلرادة والتصرف يف ملكه دون ومدبره، ويعرف أنه سبحانه متصف بكل صفات الكما
، وهو صاحب احلق األوحد يف حتديد الغاية من وجود )٥٤:األعراف ( )أال له اخللق واألمر(شريك، 

مجيع الكائنات اليت خلقها بعلم وقدرة وحكمة، وصاحب احلق يف حتديد القوانني اليت حتكم الوجود 
ة االختيار، فإن طاعة أمره ويه والرغبة يف حتقيق مرضاته كله، وإذا كان سبحانه قد أعطى البشر حري

، وهو مل  هلمسبحانه هي أوجب الواجبات عليهم، مث إنه سبحانه ال ير يد مبا يأمر به اخللق إال اخلري
  .خيلق الناس عبثا، وإمنا هو رادهم إىل معاد، وجمازيهم على أفعاهلم

و خالقه ورازقه، وأنه هو الرؤوف الرحيم الكرمي اللطيف فإذا تيقن املسلم أن اهللا سبحانه وتعاىل ه
 وفق جييءال خري يف شيء أبدا إال أن الودود، وأنه هو امللك الديان الذي إليه املرجع واملآل، عرف أنه 

، وأنه مصدر كل خري، وأصبح اهللا وحده موضع تقديسه وحمبته، فال يفعل إال ما يرضي الرب وال أمره
  . يف سعيه لتحصيل الرزق كما يف سعيه لتحصيل العلم- كل ما يأيت وبدعيقصد إال وجهه يف 

: األنبياء) (لو كان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا(ويترتب على وحدانية اخلالق بالضرورة وحدة اخللق، 
، فالكون نظام واحد متكامل ألنه من صنع خالق واحد سرى نظامه وتقديره وعلمه وحكمته يف )٢٢

النظام الكوين يتكون من قوانني الطبيعة اليت ليست إال سنن اهللا السارية يف خلقه املادي كل جزء منه، و
أو النفسي أو االجتماعي أو األخالقي، وكل كائن يوجد وكل حدث يقع يف الكون وفقا لتلك 
 القوانني إمنا يتم علي ما قضى به أمر اهللا وقدرت حكمته، ومبا أودع يف كل كائن من طبع وقوة، وما

خص به كل نفس إنسانية من إرادة وطبع وقوة متكنها من األداء والسعي والتغيري وفق ما اقتضت 
  .كليات حكمة اهللا وإرادته

فاألسباب يف هذا الكون هي أسباب وسنن إهلية، مرد وجودها وعالقاا وآثارها الكلية إىل اهللا سبحانه 
 طاقته، وهو مسئول حبسب إرادته وقدرته، وتعاىل، وليس على اإلنسان إال السعي يف مناكبها وفق

وجزاؤه وحسابه على ما كسبت يداه بعد ذلك إىل اهللا، أما الكليات اإلهلية خلف جممل هذه السنن 
واألسباب فذلك من أمر اهللا، وتتعلق بعلمه املطلق الذي ال حييط به أحد إال بإذنه إذ يوحي من أمره ما 

، فهو سبحانه خالق تلك السنن، وهو ذاته مرتل الوحي هلداية يشاء ملن يشاء ممن اختارهم من الرسل
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البشر ملا شاء من تلك السنن، إيل جانب وظيفة الوحي يف إرشاد الناس ملا ينبغي عليهم فعله لتحقيق 
 .مرضاته

  
bîãbq@ZòÏŠÈ½a@ñ†yëë@òÔîÔ§a@ñ†yë@ @

  
معاين واألسباب، و ه اهللا فيه من قوة مدركة للعمبا أود" العقل"ويترتب على ما سبق أن   

 يتكامالن ويتكاتفان على فهم الغايات واألسباب وعالقاما يف هذا ،الذي أرسل اهللا به رسله" الوحي"
 وهذا يصدق طبعا إذا استقام فهم معىن العقل ودوره، ومعين الوحي -الوجود كما فطره الباري وسخره

  .وداللته، وطبيعة التكامل بينهما وصورته
عالقة تتطلب حرصا ودقة يف .. لعقل والوحي عالقة ذات طبيعة خاصة جدا فالعالقة بني ا  

التناول إذا أردنا جتنب الوقوع يف التجاوز، أو االنسياق وراء ما وي األنفس مما حسنت صورته 
وساءت عاقبته، فقد يبالغ البعض يف متجيد العقل بقوله إن العقل أساس يف ثبوت الوحي والتسليم به 

 يف التكليف مبعىن أن انون الذي ال عقل عنده يسقط أساسيكان املقصود ذا أن العقل أصال، فإن 
ا ال مياري فيه أحد، ولكن أي إحياء بأن العقل حاكم على الوحي ممعنه التكليف، فهذا االستخدام للفظ 

  .الصحيح فإنه أمر ال ميكن قبوله أو التهاون فيه
أن العقل وسيلة إلدراك صدق الوحي، ) ٢٨: ١٩٨٨لواين، الع(ويرى أهل االعتدال يف األمر   

بكل املعاين (ألن الوحي قد قام الدليل العقلي على صحته من خالل اإلعجاز والتحدي، فاإلعجاز 
دليل على صحة القرآن الكرمي وصحة نسبته إىل الباري جل شأنه، كما أن التحدي قد ) املتفق عليها

أو بعشر سور أو بسورة من مثله، مبا ال يدع جماال ألي شك يف نسبته أثبت عجز البشر أن يأتوا مبثله 
 هناك أدلة …حقائق موضوعية  " متثلإليه سبحانه، وإذن فاإلميان باهللا والرسول والكتاب بالنسبة لنا

  ).٣٣: العلواين" (عقلية على صحتها، فهي ليست جمرد دعاوى اعتقادية بل هي إميان يقوم على علم
هل النظر يف األدلة العقلية املثبتة لصحة : ل الذي قد يثار هنا إضافة إىل ذلك هو ولكن التساؤ  

وحده حلصول اليقني؟ " كافيا"وإن مل يكن " ضروري"الوحي أمر عقلي حبت؟ أم أن النظر العقلي شرط 
أساسا " يةعقل" بني أمور طإن من ينظر يف اآليات الكرمية اليت تتعرض لقضايا اإلميان بالوحي جيد أا ترب

كرجاء النشور أو حضور " روحية"كاخلوف والتقوى، وأمور " وجدانية"كالتدبر والتفكر، وبني أمور 
  : ، تأمل مثال اآليات الكرمية …" السلوك"القلب الذي يتأثر بنوع 

  ).٣٧الذاريات ) (وتركنا فيها آية للذين خيافون العذاب األليم  (-  ١
  ).٤٠الفرقان ) (وا ال يرجون نشوراأفلم يكونوا يروا بل كان  (-  ٢
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  ).٣٧ق ) (إنّ يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد  (-  ٣
  ).٢٤حممد ) (أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاهلا  (-  ٤
  ).١٤املطففني ) (كال بل ران على قلوم ما كانوا يكسبون  (-  ٥

اك والوجدان والرتوع، وكأن فيها إشارة ال ختفي إىل أن فهذه اآليات الكرمية تربط بني اإلدر  
قضايا اإلدراك يف املنظور اإلسالمي ترتبط بطريقة ما بقضايا الوجدان بل والسلوك أيضا، وبلغة أخرى 
فإن القلب إذا صفا وزكا، يفتح الطريق أمام العقل املتأمل املتدبر املتوازن، إلدراك صحة الوحي واإلميان 

  .مها يتطلب استقامة يف السلوك واعتداال يف القصد حىت يبلغ مبلغهحبقائقه، وكال
ومن جهة أخرى فإننا جند اآليات القرآنية وإن دعت يف مواضع عديدة إىل إعمال احلواس   

كالسمع والبصر كوسائل لإلدراك احلسي، فإا تشري أيضا إىل أن احلواس وحدها ليست كافية للمعرفة 
) لوب ال يفقهون ا وهلم أعني ال يبصرون ا وهلم آذان ال يسمعون اهلم ق(الكاملة احملققة 

  ).٤٦: احلج ) (فإا ال تعمي األبصار ولكن تعمي القلوب اليت يف الصدور). (١٧٩: األعراف(
وهذا كله يشري بوضوح إىل عدم إمكان الفصل املصطنع يف املنظور اإلسالمي بني اجلوانب   

نسان الباحث عن املعرفة وبني بقية جوانب أو مكونات وجود اإلنسان من لإل" املعرفية"اإلدراكية 
النواحي الوجدانية والروحية والسلوكية، وأن هذا الفصل إن صح يف دراسة الوجود املادي املشاع 

أو دراسة ) املتضمنة بطبيعتها جلوانب غيبية(للمؤمن والكافر، فإنه مستحيل يف دراسة النفس اإلنسانية 
  .ات اتمعية املرتبط ا تكاليف متتد نتائجها وآثارها من احلياة الدنيا إىل اآلخرةالترتيب

للعقل حىت يستطيع إدراك كليات " الوحي"عند املسلم إذن هو مثرة لتوجيه " والعلم"  
وإضفاء املعىن " احلواس"بدوره بتوجيه مدركات " العقل"الكون على حقيقتها اليت يعلمها اهللا، ليقوم 

  .، وذا يقوم يف اإلسالم نسق املعرفة الواحد، لفهم احلقيقة الواحدة، اليت خلقها اإلله الواحداعليه
فالوحي يوجه العقل يف ااالت اليت خترج عن قدرته على املعرفة واإلحاطة واإلدراك، وتتمثل   

اكم على عوامل املعرفة تلك ااالت أوالً يف كل ما يتصل بعامل الغيب الذي يعترب هو النظام املعريف احل
كلها، على أساس أن عامل الغيب هو عامل البقاء والدوام يف حني أن عامل الشهادة عامل زائل فان، كما 
تتمثل ثانياً يف كليات عامل الشهادة من حيث إضفاء املعىن على املدركات اجلزئية لذلك العامل من جهة، 

  .لغيب بعامل ا-  مرة أخرى- ومن حيث ربط تلك املدركات
أما العقل فدوره هو توجيه املالحظات أو املشاهدات احلسية بشكل يضفي عليها شيئا من   

املعىن حىت تتيسر احلياة البشرية حىت ألولئك الذين مل تصلهم رساالت الرسل، وإذا كان هذا وحده يعد 
املتضمنة يف صميم بنائها كافيا يف فهم الظواهر غري اإلنسانية، إال أنه ال يكفي لفهم الظواهر اإلنسانية 

، ذلك أن تلك الظواهر اإلنسانية تتطلب أن يتم تفسري )الروح(مكونات تنتمي إىل عامل الغيب 
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املشاهدات احلسية املتصلة ا من خالل معطيات العقل املؤمن الذي يستقي املعىن ليس فقط من كليات 
  .دة بعامل الغيب من صلة معطيات عامل الشها- وهو األهم- عامل الشهادة وإمنا

وبلغة أخرى فإنه إذا كان العقل هو وسيلة اإلنسان لإلدراك وطلب األسباب وتنظيم   
املالحظات احلسية، فإن الوحي املرتل من عند اخلالق احلكيم مقصوده هداية اإلنسان واستكمال 

حلياة، ووصل إدراكاته، من خالل حتديد غايات احلياة الرشيدة لإلنسان وحتديد مسئولياته يف هذه ا
إدراكه اجلزئي باملدركات الكلية فيما وراء احلياة الدنيا، وبيان املفاهيم اإلنسانية واالجتماعية الالزمة 

 ذلك أن - - لتمكني العقل واإلرادة اإلنسانية من محل مسئولياا وفق الغايات احملددة هلا يف هذه احلياة
 وتراكمات املعرفة االستقراءدودا وجزئيا يعتمد العقل اإلنساين رغم مكانته وكل إمكاناته، يظل حم

واخلربة ألداء دوره، ومن هنا فقد جاء الوحي إلمداده باملدركات الكلية حول الكون وموضع اإلنسان 
 والقواعد األساسية لعالقاته االجتماعية حىت يستقيم األمر وفق املراد اإلهلي من خلق ،منه ومهمة وجوده

وإال تاه البشر وراء منتجات عقوهلم احملدودة بطبيعتها حبدود خربام، بل هذا الوجود وكل ما فيه، 
 صحيح أن العقول واحلواس - واملتأثرة مبا واه أنفسهم، مما ال ميكن أن يؤدي يف النهاية إال إىل الضالل

إن  ف-يف احلساب اخلتامي- ستكون قادرة متاما على إدراك الكثري من األمور اجلزئية الصحيحة، ولكن 
البشر املعتمدين لعقوهلم وحدها دون هداية من الوحي يكونون كمن يكسب معركة وخيسر احلرب 

فرحوا مبا عندهم من العلم (كلها، إذ يفرحون مبا عندهم من العلم ويغفلون عن األبعاد األمشل للوجود 
  ).٨٣: غافر) (وحاق م ما كانوا به يستهزئون

  
brÛbq@Zaì§aë@ÝÔÈÛaë@ïyìÛa@ÝßbØm÷@ @

    
رأينا فيما تقدم أن نظرية املعرفة يف اإلسالم تقوم على وحدة احلقيقة املستمدة من وحدانية اهللا، الذي    

ميلك احلقيقة الكاملة سواء يف ذلك احلقائق اليقينية اليت يوحي ا إىل رسله إلرشاد عباده، أو احلقائق 
وال ميكن أن يكون ما يوحي به اهللا كونية، ركت الجتهاد البشر يف اكتشاف السنن الاالحتمالية اليت ت

، ولقد رأينا أن الوحي مل يقتصر سبحانه خمتلفا عن احلقيقة الكونية الثابتة، ألنه خالق احلقائق كلها
فقط على اإلخبار عن حقيقة وجود اهللا وصفاته، أو التعريف مبا وراء هذا الوجود من مغيبات، ولكنه 

الطبيعية والسنن اإلهلية اليت يسري الكون وفقا هلا، كما يرشدنا إىل الغاية يرشدنا أيضا إىل جوهر القوانني 
منها وبالتايل فإننا نستطيع أن نتوقع التطابق التام بني ما نصل إليه من مشاهدات حسية حمققة وبني ما 

  .يأيت به الوحي من حقائق يقينية
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حي الصحيح ومعطيات بني معطيات الو" حقيقي"وإذن فإن هناك استحالة لوجود تناقض   
 فهمنا أو قصور نقص، قد يرجع إىل "ظاهري"، ولكن من املمكن وقوع تناقض العقل واحلواس

تفسرينا ملعطيات الوحي، كما قد يرجع إىل أخطائنا املنهجية أو أخطائنا يف قياس املتغريات يف مشاهداتنا 
ع بني الوحي الصحيح احلسية، وهذا يقتضي منا يف حالة ظهور أي تناقض من مثل هذا النو

واملشاهدات الواقعية أن نقوم مبراجعة مدى دقة فهمنا للوحي من جهة، وأن نستوثق من جهة أخرى من 
سالمة كليات وجزئيات إدراكنا حلقائق الواقع، فالذي حيدث أحيانا أن الباحث حال قيامه بالبحث عن 

، مما خيلق تعارضا يف خمطئ أنه يف حنيقيقة السنن والقوانني الكونية قد يتوهم أو يظن أنه قد أمسك باحل
إذا كان نزيها وخملصا -  الذهن بني معطيات الوحي ومعطيات العقل واحلس، ويكون على الباحث هنا

 وال ميكن إال أن يصل يف النهاية ؛ أن يعاود النظر يف معطياته ويتفحصها من جديد- يف حبثه عن احلقيقة
م الوحي ومسلماته وبني مدركات الواقع يهاتناقض املوهوم بني مفإىل جتلية احلقيقة وإدراكها وحل ال

  .ومشاهداته
فمنطوق الوحي يف أي أمر ال بد أن ميثل احلق يف شأن ذلك األمر، واإلدراك العقلي واملشاهدة   

ملفهوم الوحي يف أي أمر " اإلدراك اإلنساين"احلسية السليمة ال ميكن إال أن تؤيد منطوق الوحي، ولكن 
 يف أي حلظة بذاا يكون جزئيا وحيتمل اخلطأ، ومن هنا فإن حل ذلك التناقض الظاهري ال يكون ،هبعين

باالنتصار العاطفي ألحدمها على اآلخر، وإمنا الباحث املسلم شأنه أن يتحلى بالتواضع واإلخالص 
ية اليت تتعلق ا والتريث، مث إن عليه أن يدير دفة احلياة يف ذلك األمر وفق القيم اإلسالمية األساس

منطوق الوحي يف األمر أو تصحيح " فهم"املصلحة فيما خيص املوضوع، حىت يتسىن يف النهاية تصحيح 
  .وجه إدراك احلقيقة العقلية واحلسية يف القضية اليت تتم دراستها

وبلغة أخرى فإن الباحث أو متخذ القرار املسلم إذا واجهه مثل ذلك املوقف الذي خيتلف فيه   
طوق الوحي أو إدراكنا له يف أي حلظة عما توصلنا إليه يف دراستنا القائمة على املشاهدة الواقعية من

  :يكون أمامه حال انتظار جتلي احلقيقة وحل التناقض املوهوم أحد موقفني
  أن يتخذ قراراته ويضع خططه يف ضوء ما توصلت إليه الدراسات الواقعية، رغم علمه بأن عملية -  ١

بدءا من غموض حتديد (ر يف عدد من اخلطوات اليت ترد على كل منها احتماالت اخلطأ البحث مت
 املستخدمة يف دراسة املشكلة، ستراتيجيةاالاملشكلة، وقصور تعريف املفاهيم، إىل عدم مالءمة املنهج أو 

رار مث ضعف صدق وثبات أدوات البحث، مث املشكالت احمليطة بعملية مجع البيانات، وخماطر اإلق
اللفظي للمبحوثني، مث ضعف صدق وثبات التصنيفات، ومشكالت متثيل العينة تمع البحث، 

إضافة إىل املخاطر اليت دد الصدق اخلارجي لنتائج البحث كله، .. ومشكالت االستنتاج اإلحصائي 
  .) بتصميم أو بتقومي البحوثخبريوغري ذلك من احتماالت اخلطأ اليت ال ختفي على كل 
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  أن يتخذ قراراته ويضع خططه يف ضوء أفضل ما يشري إليه فهمنا ملنطوق الوحي، وذلك على -  ٢
أساس اليقني بأننا ما أوتينا من العلم إال قليال، وأن العلم هو نوع من الرزق الذي يفتحه اهللا على خلقه 

لعلم اجلزئي املشوب ر، وأن ما كان من العلم مقترنا بالوحي فإنه أقرب احتماال للصواب من ذلك ادبقَ
  .باألخطار اليت أشرنا إليها آنفا

ومن الطبيعي أن الباحث املسلم ومتخذ القرار املسلم ليس أمامهما إال اختيار البديل الثاين،   
انتظارا لوضوح مصدر التناقض وحل التعارض الظاهري، ليتقدم البحث العلمي من جديد بعد ذلك يف 

  . وهكذا إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها… معرفتنا املتكاملة  تكشفت، ليضيف إيلاليتاالجتاهات 
ومن الواضح أن حتقيق ما بيناه من مسلمات ومبادئ يف واقع العمل اليومي للباحثني يف نطاق   

 ما يف إطار ،العلوم االجتماعية يتطلب نظرة جديدة لطبيعة النظرية يف صلتها باملشاهدات اإلمبرييقية
  .ما نعود لبيانه تفصيال يف الفصل التايلهو  و،يف العلوم االجتماعية" لتنظريبثورة ا"مسيناه أ
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÷…b�Ûa@Ý–ÐÛa@ @

ïßý�⁄a@‰ì–nÛa@õì™@¿@òíŠÄäÛa@õbäi@ @@ @@ @@ @
لقد انتهينا يف الفصول السابقة إىل أن املنهج العلمي للبحث الذي جنح جناحا باهرا يف دراسة   

الظواهر الطبيعية املادية قد فشل فشال ذريعا عند تطبيقه بنفس صورته ومسلماته التقليدية يف دراسة 
كما انتهينا يف الفصل السابق إىل أن دراسة سلوك اإلنسان والترتيبات . نسان والنظم االجتماعيةاإل

اتمعية اليت ينشئها لتنظيم حياته تتضمن مستوى جديدا من الظواهر املؤثرة والفاعلة، هي اجلوانب 
كان املألوفة لنا يف هذه الروحية والدينية اليت ترتبط مبستوي آخر من الوجود املتجاوز حلدود الزمان وامل

احلياة الدنيا، وأوضحنا أن اخلروج من دائرة األزمة اليت تواجه العلوم االجتماعية ومهن املساعدة 
اإلنسانية اليوم يتطلب تكامال حقيقيا بني مصدرين من مصادر املعرفة مها الوحي والوجود، أو آيات اهللا 

  :وجةوحي مزدكما بينا أن مهمة ال. املتلوة وآياته الوة
بعد التحقق من صدق الوحي باألدلة العقلية املقرونة بالطهارة ( ميدنا باملعارف اليقينية فالوحي  - ١

ما وراء هذا الوجود وما يتجاوز أبعاد الزمان واملكان، وما يضع حول ) القلبية واالستقامة السلوكية
 - وحدمها- س العقل واحلواس مؤهلني، مما ليوالضوابط النهاية لكل ما جيري فيه" احلدود العليا"

إلدراك وجه احلق فيه دون هداية، فالعقل رغم كل قوته التأليفية واإلبداعية يظل حمدودا حبدود 
االستقراء وتراكمات اخلربة، كما أن احلواس رغم قوا االستقبالية اإلحاطية تظل قادرة فقط على 

طمع حىت يف إدراك املثريات الصادرة عن موجودات استقبال املنبهات اجلزئية احملسوسة وحدها، دون م
  .أخرى ال تدركها احلواس يف هذا الوجود

 كليات السنن اإلهلية السارية يف هذا الوجود  كما أن الوحي ميدنا أيضا مبعارف يقينية حول -  ٢
و  أال وه- خصوصا ما اتصل منها بالكائن املكرم املستهدف داية الوحي واملسخر له هذا الوجود

يف بداية هذه الفقرة لكي نشري إىل أن استكناه تلك السنن " معارف"كرنا لفظ ذاإلنسان، ولقد 
 يظل يترك جماال لعمل املشاهدات احلسية -  حىت ما اتصل منها باإلنسان والتجمع البشري- الكونية

  .املرشدة بعمل العقل واجتهادات البشر
امل بني الوحي والعقل واحلواس يف دراسة فإذا سلمنا بكل ما سبق، وأدركنا ضرورة التك  

الكيفية  النظر يف هياإلنسان واتمع ويف اجلهود اليت تستهدف إصالحهما، فإن املهمة املتبقية أمامنا 
اليت يتم ا اجلمع بني هذا املصدر املتسامي للمعرفة من جانب، وبني عمل العقل واحلواس من 

  .جانب آخر
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د جهد جهيد إىل الطريقة الصحيحة للجمع بني عمل العقل من لقد توصل العلم احلديث بع  
 ومل يأت األمر سهال أو هينا، فلقد وجد خالل تاريخ املنهج ؛جانب وعمل احلواس من جانب آخر

يف العلم واملعرفة ممن يسمون بالعقالنيني وحده العلمي الطويل من تطرفوا يف االحنياز لدور العقل 
Rationalistsممن يسمون باإلمبرييقيني أو احلسيني  وحدها يف االحنياز لدور احلواس، ومن تطرفوا 
Empiricists ولقد احتدم الصراع بينهما طويال إىل أن أصبح هناك اقتناع كبري اليوم بأن لكل من ،

 الوصول إىل احلقيقة، وإن وجدت يف أمهيته يفة االعقل واحلواس دوره ومكانه الذي ال ميكن املمار
اومة هنا وهناك، أو وجد من مييلون إىل جهة هذا الطرف أو ذاك دون أن يصرفهم ذلك جيوب للمق

  .عن اعتماد الطرف اآلخر كشريك مشروع
النظرية "ويظهر هذا التوفيق بني عمل كل من العقل واحلواس بأجلى صورة فيما حتتله   
Theory " ا البوتقة قد أ" النظرية"اليوم من مكانة يف بناء العلم احلديث، ذلك أنصبح ينظر هلا على أ

التعميمات اإلمبرييقية مع التفسريات املستمدة من عمل العقل واليت جتتمع فيها وتتسق املشاهدات احملققة 
  . حياول أن يضفي املعىن على تلك املشاهدات اجلزئيةعندما

مل احلواس  لتكاإيل الصورة اليت استقرت أو كادت" الوحي"فإذا جئنا اليوم لنطالب بإضافة   
، فإن األمر يتطلب إعادة بذل اجلهد من جديد لصياغة خمطط بناء العلم بالشكل الذي يتالءم مع والعقل

وقد يتصور البعض أن هذا يتطلب هدم كل . أال وهو وحي السماء! وصول هذا القادم الفريد من نوعه 
ما ورثناه مثرات من جهود أجيال من العلماء الذي أسهموا يف إقامة صرح املنهج العلمي التقليدي، أو 

  . أبعد ما يكون عن توجه اإلنسان املسلمىأننا حناول أن ننتقضه من أساسه، ولكن هذا املنح
علمي ال " حركة انقالب"ية البحث العلمي ليس علينا أن ندرك أن التأصيل اإلسالمي ملنهجإن   

 وبصرف النظر عن األهداف أو -هم هلا إال اقتالع النظام أو التوجه السابق ملصلحة القائمني باالنقالب
تضع " ثورة علمية " يستهدف ما يشبه أن يكونالغايات العليا اليت غالبا ما تضيع يف الركام، ولكنه

عن احلقيقة نصب األعني، وتستهدف أساسا تصحيح املسار بعد أن عكّر الغايات العليا للبحث املخلص 
  .ركام املالبسات التارخيية واملكانية والثقافية صفاءه

يف احلياة اليومية لرجال العلوم االجتماعية املأمولة وسنرى فيما يلي أن ترمجة هذه الثورة العلمية   
 العلوم، وذلك راجع بطبيعة احلال إىل الدور احملوري يف تلك" النظرية"يتطلب إعادة النظر يف قضية بناء 

الذي تلعبه النظريات يف بناء العلم، وهذا ال يتطلب االنتقاض على ما هو صحيح وكاف من عناصر 
هذا البناء، بقدر ما يتطلب استبعاد ما ثبت عدم فاعليته، أو ما تبني تعارضه مع مطالب البحث املتجرد 

  .البناء مبا تبني لنا مما سبق أمهية إضافته مع استكمال -- عن احلقيقة
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هدف العلم "يكاد ينعقد اإلمجاع عند املشتغلني مبناهج البحث يف العلوم االجتماعية على أن   
 :Dawis)" هي املنتج النهائي للنشاط العلمي" وأن النظرية (Turner, 1978:24)" هو بناء النظريات

أي مناقشة للعلم ال ميكن أن تكتمل دون إشارة إيل املكان احملوري الذي تشغله النظريات "وأن ،  (468
 ,Kerlinger, 1979: 16) ويكرر كريلنجر يف أحد مؤلفاته املعروفة (Abrahamson, 1983: 14)" …فيه

هو اختراع وإجياد و …اهلدف األساسي للعلم هو التوصل إىل النظريات " التأكيد مرة بعد مرة أن (280
  فالعلماء يقدرون النظريات تقديرا كبريا، وهلم كل احلق يف…تفسريات صحيحة للظواهر الطبيعية 

ذلك، فتقديرهم منطلق من أهداف العلم، ذلك أن النظرية هي األداة اليت يعبر من خالهلا عن تلك 
  ".الفهم والتفسري)  من خالهلا منىما يتأت(األهداف، وبناء على ذلك فإنه ال هدف للعلم إال النظرية أو 

 والتنبؤ Explanation والتفسري Understandingويتفق العلماء على أن غاية العلم هي الفهم   
Prediction التوصل إىل تفسريات " تستهدف"تعريف التنظري بأنه عملية "، فيقول كينيث بيلي أنه ميكن

 …موضوع االهتمام ) الظاهرة(ادة عن طريق الربط بني وتنبؤات بالظواهر االجتماعية، ويتم ذلك ع
التنبؤ ال ميثل هدفا من " ولكن هناك من يرى أن (Bailey, 1987: 32-33)" وبني بعض الظواهر األخرى

، وهي قضية خالفية بني علماء (Dawis: 468)" أهداف العلم بقدر ما يعترب أداة الختبار النظريات
  .املناهج

، أن (Dubin, 1978: 57)" بناء النظريات" يف كتابه الشهري حول ويوضح روبرت دوبني  
السبب يف احتالل النظرية هلذا املكان احملوري من بناء العلم يرجع إىل أن الباحث عندما يقوم مبالحظة 

 إضفاء شيء من الترتيب أو التنظيم -  من خالل النظرية-من هذا العامل احمليط به فإنه حياول" شرحية"
، وكذلك فإن األساليب  احلسية املضطرب املائج من املثريات اليت تأتيه من عامل اخلربةاخلضمعلى ذلك 

الباحث نفسه، ومعىن ذلك أن " عقل"ر لتحقيق ذلك الترتيب إمنا هي أمور حملها اليت يستخدمها املنظّ
متر "، فاخلربات الواقعية وأن احلاجة إىل التنظري حملها العقل" هو العقل البشري) أو مكاا(موقع النظرية "

 يف - أيضا–الذي يقوم بفرزها وتصنيفها وترتيبها وفقا ملنطق مركب " خالل احلواس وتسجل يف العقل
  .داخل العقل

وقد يتصور البعض أن املشاهدات الواقعية احملققة أو ما يسمى أحيانا باحلقائق اإلمبرييقية   
Empirical Factsا ميكن أن تزودنا  قادرة على أن تتحدث عن نفسهالعلمية " باملعرفة"ا بنفسها، وأ

مث النهاية حول الظواهر اليت منا دراستها، وأن النظريات ال خترج عن كوا جمرد جتميع لتلك احلقائق، 
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 يقول كينيث هوفر .الربط بينها بطريقة آلية أوتوماتيكية ولكن األمر على خالف ذلك تأكيدا
(Hoover, 1980: 64)صورة الشائعة لدى الكثريين عن العلم تتمثل يف قيام الباحثني بتجميع نتف  إن ال

م تلك املعلومات اجلزئية معا وحتويلها إىل من املعلومات من خالل دراسام واستقصاءام، مث نظْ
نظريات، كما يتصور هؤالء أن اختبار النظريات إمنا يكمن يف التأكد مما إذا كانت تلك النظريات تفسر 

 هو أن (Howard, 1985: 257)ا هو معروف عن تلك الظواهر أم ال، ولكن الواقع كما يقول هوارد م
ومن هنا " …احلقائق اإلمبرييقية ميكن أن تستخدم يف تدعيم عدد كبري من املواقف النظرية املتناقضة "

 الذهن، بل إن األمر فإن الصلة بني احلقائق اإلمبرييقية والنظريات ليست صلة متينة كما قد يتبادر إىل
، ويتساءل "املشاهدات الواقعية يف العلم تعتمد يف احلقيقة على النظرية"على العكس من ذلك، فإن 

لن ميكن استخدامها بنجاح أبدا حلسم اخلالف بني " احلقائق الصلبة"هوارد بعد ذلك قائال أنه إذا كانت 
ار بني النظريات، وجييب على ذلك يتم االختالنظريات املتصارعة وترجيح كفة واحدة منها فكيف إذن ي

ن تقدير قيمة النظريات أقرب يف جوانب هامة منه إىل إصدار األحكام إ"ماكمولني  قول مستشهدا ب
القيمية منه إىل االستنتاج احملكوم بقواعد صارمة على الصورة اليت تسلم ا تقاليد فلسفة العلم 

  ".الكالسيكية
 صورة هيإن حقيقة كون عملية تقدير قيمة النظريات "رأيه قائال ويدلل ماكمولني على صحة   

املستمرة .. متطورة من إصدار األحكام القيمية ميكن أن تفسر لنا ظاهرة من أوضح مسات العلم 
، Controversyأال وهى اخلالف والرتاع املستمر بني العلماء .." واملنتشرة يف العلم على كل املستويات 

لتقليدي للعلم لكانت هناك طريقة واضحة حمددة حتسم اخلالف بني النظريات فلو صح التصور ا
ينبغي على العلماء االلتزام ا، ولكن األمر ليس كذلك كما هو مشاهد من " أفضل نظرية"وتوصلنا إىل 

  .استمرار نفس النظريات املتصارعة يف الساحة دون حسم
 الرأي موضحا أن النظريات توجه  مع هذا(Abrahamson: 15-16) نأبرا هامسوويتفق   

ولكن "يف إطار ذلك الفهم النظري، " صياغة املفاهيم والقضايا اليت تبدو ذات أمهية"البحوث يف مرحلة 
تأثري النظرية على البحوث ال يتوقف عند هذا احلد، فالنظرية تواصل بعد ذلك تقدمي اإلطار النظري 

) نظريا(ق كما يقول آكرمان وبارسونز ال تفرض إطار فاحلقائ.. الذي يتم يف ضوئه تقومي النتائج 
 نأبرا هامسو ويواصل ،"…لتفسري نفسها، ولكن ذلك اإلطار ينبغي أن يأيت من عقل يقوم بالتحليل 

 …الواقع ذاته شديد التعقيد والتداخل " بارسونز وتشارلز آكرمان إذ يقرران أن تاستشهاده بتالكو
، ومعىن هذا أننا نركز فقط Boundariesننا نضع ألنفسنا حدودا ولكي نصل إىل فهم أي جزء منه فإ

على قطاع حمدود من الواقع، مث إن علينا أن خنتار بعض األجزاء فقط من بني ما اقتطعناه لكي نركز 
 ضوئها استخالص تلك يفعليه، ويف معظم األحوال فإن األطر النظرية هي اليت تقدم لنا املعايري اليت يتم 



 
-١٠٧-

 عامل الواقع، وعملية االستخالص هذه ال بد أن يكون هلا حتما آثار عميقة على ما سوف األجزاء من
سوف يقودنا إىل نتائج خمتلفة، وعلى اجلانب ) حبثنا(نراه أو نشاهده، ومن هنا فإن كل تصور نبدأ به 

قد يثبت اآلخر من املعادلة فإن كل تصور نظري سيقودنا إىل إغفال بعض جوانب املوقف الكلى، واليت 
  ".لنا فيما بعد أا كانت أهم اجلوانب اليت كان جيب أخذها يف االعتبار

وإذا كنا قد رأينا مع هوفر، وأبراهامسون مث مع هوارد، وبارسونز وآكرمان، أن العالقة بني   
ان قد النظرية واحلقائق اإلمبرييقية تقوم على التأثري املتبادل بني معطيات احلواس ومعطيات العقل، وإذا ك

 يتم التوصل - رغم الثقة الكبرية اليت يوليها هلا املنظور العلمي التقليدي- تبني لنا أن احلقائق اإلمبرييقية
اليت توجه ) الصرحية أو الضمنية(إليها أصال يف إطار حمدود وحمصور حبدود األطر التصورية للنظرية 

 ذات معىن إال أن تكون منطلقة من إطار ال وجود حلقائق إمبرييقيةتفكري الباحث، فإن هذا يعين أنه 
  . مفروض عليها اختيارا وتفسريانظري

ويزداد األمر وضوحا إذا ناقشنا ما قد أصبح مسلما به اآلن من أن أي نظرية إمنا تقوم على   
 اليت قد ال تقبل االختبار يف الواقع اإلمبرييقي، يقول نان لني Assumptions" االفتراضات"جمموعة من 

إن من املهم أن نشري إىل أن  "(Nan Lin: 17-18)يف كتابه الشهري عن أسس البحث االجتماعي مثال 
ق يف ظلها  اليت تضع احلدود اليت تصد…النظرية تكون مبنية دائما على جمموعة من االفتراضات 

وم عليها، مما النظرية، ولكننا يف العلوم االجتماعية كثريا ما جند نظريات دون حتديد لالفتراضات اليت تق
 حيث ال نعرف ما إذا كان فشل ،قد يؤدي إىل اخللط واالضطراب عند اختبار النظرية أو تطبيقها

أو ما إذا كان مرجع الفشل هو تطبيقها يف موقف " جيدةنظرية ليست "النظرية راجعا إىل أا أصال 
ليست مطروحة لالختبار، ألن ) بالطبع(وهذه االفتراضات .. معني خمالف لالفتراضات اليت بنيت عليها 

  ".هناك اعترافا بأا تكون صحيحة يف بعض املواقف وال تكون صحيحة يف مواقف أخرى
لني مثاال باالفتراضات اليت تقوم عليها النظرية البنائية الوظيفية يف علم ألستاذ ا عطيناوي  

فتراض بأن كل جمتمع اال تقوم على ةالنظريف داريندورف قد أوضح أن هذه لاالجتماع، فيذكر أن را
يتسم باالستقرار النسيب والتكامل النسيب بني عناصره، وأن كل عنصر يسهم إجيابيا يف استقرار إمنا 

اتمع، وأن متاسك اتمع مبين على أساس من االتفاق أو اإلمجاع بني أعضائه، مث يبني لني أنه يف أي 
ها فإن النظرية تفقد صدقها، وبلغة أخرى فإن البنائية بعضلحالة توجد فيها خمالفة هلذه االفتراضات أو 

  .الوظيفية ينبغي تطبيقها وقبوهلا فقط يف املواقف اليت تطابق املواصفات اليت حتددها تلك االفتراضات
وإذا كان اخلالف بني داريندورف والوظيفيني خالفا يدور يف نفس الفلك الثقايف العام للثقافة   

 بني من يركزون على االستقرار واإلمجاع وبني من -  كما يقولون-اخل العائلةالغربية، أو خالفا يف د
 يقدم لنا مثاال يتجاوز نطاق الثقافة (Hoover: 74-75)يركزون على التغري والصراع، فإن هوفر 
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ليت الواحدة، فيبني لنا أثر التنشئة والتشكيل الثقايف واحلضاري للعلماء، قائال إن ثقافة اتمع األمريكي ا
سياسي رأمسايل قد أدت إىل أن الكثريين من رجال العلوم السياسية /تشكل وتدعم الوالء لنظام اقتصادي

 حيدد الذي The Normاملعيار ميثل وعلماء االجتماع وعلماء االقتصاد قد أخذوا ذلك النظام على أنه 
وك اليت ال تتمشى مع نظام ، ومن هنا فإم قد رفضوا كل أمناط السل"جمتمعا سوياً"معامل ما يعترب 

 ، أو غري منتجة،السوق احلر، وصنفوها يف فئات حتط من قدرها على اعتبار أا أمناط سلوكية احنرافية
الصفات مستنبطة يف احلقيقة الواقعة من نظرية أمشل تقوم على صواب "أو سلبية، ومن الواضح أن هذه 

بيعة احلال فإن من ينطلق من مثل هذه ، وبطاألمريكيهو النسق " نسق اقتصادي سياسي معني
 أن يثبت أن أي -  كما يقول هوفر-االفتراضات احملدودة حبدود تلك الثقافة سيكون من اليسري عليه

غري "أو أنه يسلك بطريقة " ساء تكيفه "…هو شخص قد فرد يتصرف بدوافع غري دوافع الذاتية املادية
  "!.ر عليهيستحق احلج"حىت قد أو أنه " حباجة إىل العالج"أو أنه " عقالنية

معظم رجال العلوم "ويؤكد أحد املتخصصني يف العلوم السياسية نفس املعىن فيقول إن   
السياسية الغربيني وإن اختذوا مست احلياد القيمي الصارم فإم يؤكدون تقديس الدميقراطية الليربالية 

 واملعرفة اليت تقدم لنا ذه الطريقة …ممكن الغربية، وتركيزها اخلالص على حتقيق الربح إىل أقصى حد 
  .(Moten: 159)" ليست حمايدة ولكنها منصهرة بطريقة خفية مع خصائص وشخصية احلضارة الغربية

ولكن كل هذه النتائج اخلطرية املترتبة على ذلك الوضع املتميز للنظرية يف إطار التصور الوضعي   
بدءا من تأثر احلقائق ) سية مضافا هلا التفسريات الظنيةالذي ال يقبل بغري املشاهدات احل(للعلم 

 باإلطار النظري املوجه للبحوث اليت مت التوصل لتلك احلقائق من … اختيارا مث تفسريا …اإلمبرييقية
اليت ( تلك النتائج اخلطرية - يتم اختبارهان أ)وال يتوقع أصال(خالهلا، إىل وجود افتراضات ضمنية مل 

نظريات "ون كلها إىل جوار التأثري الذي حتدثه ُ) لوم االجتماعية مع العلوم الطبيعيةتشترك فيها الع
 على حياة األفراد واتمعات بصفة عامة، فلقد تبني لرجال العلوم بالذات" العلوم االجتماعية

 االجتماعية بصفة خاصة أن النظريات كما توجه البحوث وتؤثر يف تفسري نتائجها، فإا تؤدي إىل
  "!تشكيل اتمعات على صورا"

 يتبينون ابدأو أن بعض فالسفة العلم قد (Howard: 262:263)فلقد أوضح جورج هوارد   
بشكل متزايد أنه إذا كان تقدم العلم يتم من خالل ازدياد قدرة النظريات على تفسري الظواهر املوجودة 

نظريات أفضل وليس " خلق"ا يتم من خالل يف الواقع، فإن األدق من ذلك أن نقول إن تقدم العلم إمن
 ويقصد هوارد بذلك أن العلماء إمنا يبتكرون النظريات اليت يرون أو …نظريات أفضل، " اكتشاف"

يظنون يف ضوء خربام وقيمهم وتصورام املستمدة من ثقافتهم احمللية أا متثل الواقع دون أن تتوفر 
  . يتشكل بتلك الرؤيةهصح أنالقدرة على مقاومتهم، بل األ" للواقع"
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ويقول هوارد أن شكل النظرية وخصائصها تتوقف إىل حد كبري على اخلصائص الذاتية   
ا توجه إليه فالسلوك اإلنساين الذي حتاول النظرية تفسريه ميكن أيضا أن يتغري استجابة مل"ملبدعها، 

.. البشر حياة لى أم عوامل يف تشكيل ومن هذا املنظور فإننا ننظر إىل علماء النفس ع.. ذاالنظرية ا
، ويضرب هوارد مثاال بالدراسات اليت أجراها "تقبلوا مبكان القيم يف جهودهميوأن عليهم أن يعترفوا و

 حول طاعة السلطة املتعسفة، وهي دراسات تعرضت لنقد شديد من حيث Milgramستانلي ميلجرام 
 أن هو هذا النقد الواسع النطاق وفحوىانت متعسفة، أا تتضمن قبوال مببدأ الطاعة للسلطة ولو ك

  ".األفضل أال يطيع الناس السلطة يف مثل تلك الظروف"معظم الناس يتفقون على أن 
ويضيف هوارد أننا لو أخذنا باملنظور احململ قيميا الذي ندعو إليه لكان علينا أن نتجه يف حبوثنا   

ما هي الظروف اليت تساعد :  لنبحث مثال قضايا كاآلتيةيف اجتاهات أخرى خمالفة لدراسات ميلجرام
 واليت اخلطوط اليت يسري فيها التفكري هي وما …األفراد على رفض املطالب غري املعقولة لذوي السلطة، 

 مث كيف ميكن تصميم برامج تدريبية لتنمية أنواع التفكري الذي …تؤدى بالشخص إىل حتدى السلطة، 
 تربية أولئك يفاإلذعان للسلطة الغامشة، وما هي العوامل اليت كان هلا أثرها " معد"يساعد األفراد على 

  .املذعنني للسلطة حىت نترمجها يف توصيات تتبع يف تربية األطفال على خالفها
ويف اجتاه مواز لذلك االجتاه متاما يف حميط مهن املساعدة اإلنسانية جند أن ويتكني وجوتشوك   

(Witkin & Gottschalk: 218-9) النظريات االجتماعية إمنا هي تعميمات جمردة، تساعد " يقرران أن
على حتديد اخلربة البشرية وإعطائها شكلها، وتلك النظريات تنبت يف إطار مجاعات من األفراد الذين 

صا اخ" نظام للحقيقة"جتمعهم أهداف وقيم وأنشطة ومصاحل مشتركة، والذين يقومون يف ضوئها ببناء 
  ".يقدمون التفسري والتوجيه األخالقي والترابط للخربات احلياتية للناس) ذا(هم م، و

ويرتب املؤلفان على هذا نتائج كثرية يهمنا منها أن أصحاب أي نظرية ينبغي عليهم أن يربزوا   
كون له بوضوح املنطلقات التارخيية والثقافية واالقتصادية والسياسية اليت تنطلق منها تلك النظرية، مما ي

أثر حترري، إذ يعطي الفرصة لكشف وتعرية احلقائق املوروثة املأخوذة دون متحيص مبا يفتح اال أمام 
قبول أطر تصورية بديلة، كما يتيح الفرصة إلجراء حبوث تسري يف اجتاهات غري االجتاهات التقليدية، 

اخلدمة االجتماعية على الفقر وما ويعطي املؤلفان مثاال على ذلك بقوهلما أنه بدال من تركيز حبوث 
، فإن الباحثني ميكن مثال أن يهتموا باآلثار االجتماعية واهلدامة اليت  لدى الفقراءصئيرتبط به من نقا

تترتب أيضا على الغىن الفاحش، كما قد يوجهون دراسام حنو استقصاء ما تتضمنه النظريات السياسية 
  .مشروع يف هذه ااالتأمر  علي أا واالقتصادية من تربير نظامي لألنانية

 لنا ا ألول وهلة، تتراءىليست بالرباءة اليت " العلمية"ومما سبق يتبني لنا بوضوح أن النظرية   
وأا ليست جمرد وسيلة يستخدمها العلماء لعبور اهلوة بني احلقائق اإلمبرييقية اجلزئية احملدودة اليت 
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 وإن كانت كذلك -عي اهول املترامي األطراف من حولنا، ولكنهاتوصلوا إليها وبني العامل الواق
 -  االجتماعي- ا أيضا وسيلة أولئك العلماء حملاولة إجياد التوافق بني أفهامهم ومرياثهم الثقايفإ ف- جزئيا

  .السياسي وبني الواقع احمليط م
عامل الطبيعي، ولكن األمر كما يتبني لنا أن األمر ليس شديد اخلطورة إذا كنا نقوم بدراسة ال  

يف (يعترب شديد اخلطورة بالنسبة للدراسات املتصلة باإلنسان واتمع، ذلك أن قدرة احلقائق اإلمبرييقية 
على فرض نفسها تكون أكرب، وذلك جلالئها واستعصائها النسيب على ) حالة العلوم الطبيعية

 Softاعية، فإن مادة احلقائق اإلمبرييقية فيها مرنة املتناقضة، بعكس احلال يف العلوم االجتم" التفسريات"
تقبل االلتواء والتأثر الشديد بطرق املالحظة وأدوات القياس من جانب، كما أا أكثر قابلية للتفسريات 

 بني النظريات الرتاعاملتناقضة بدون حدود تقريبا من جانب آخر، مع عدم وجود وسيلة صارمة حلسم 
تظل الصورة سيالة بذلك تفسري نفس اموعة احملدودة من احلقائق اإلمبرييقية، واملتعارضة اليت تزعم 

، حيث حياول كل فريق أن يتوصل إىل إقناع اآلخرين أو إقناع متخذي القرارات وعقودمانعة لسنوات 
فتتخذ للسري يف االجتاه الذي تتبناه املدرسة اليت ينتمي إليها، ) أو استهواء اجلميع(أو إقناع اجلمهور 

القرارات وتوضع السياسات وتنشأ الربامج منطلقة من هذه النظرية أو تلك، مما يترتب عليه آثار خطرية 
  .بالنسبة حلياة اتمعات ذاا

ولعل جمرد الدراسة السطحية لآلثار العميقة اليت شهدا اتمعات نتيجة النتشار نظرية التحليل   
 تبين -بية واخلدمة االجتماعية ناهيك عن أجهزة اإلعالم والرأي العامالنفسي واستهوائها للمشتغلني بالتر

لنا أا تكاد تكون قد صبغت وجه احلياة ال يف اتمعات الغربية وحدها ولكن أيضا يف غريها من 
اتمعات، ونفس الشيء ميكن أن يقال ولكن بدرجة أقل عن النظرية السلوكية اليت كانت مصطلحاا 

سببا يف أا مل تستطع أن حتقق مثل ذلك االنتشار لدى العامة، ) ضمن أسباب أخرى(نسبيا الغامضة 
وبنفس القياس فإننا نستطيع أن نبني اآلثار اخلطرية على اتمعات املعاصرة للعديد من النظريات 
االقتصادية والسياسية اليت أسهمت يف تشكيل اتمعات املعاصرة على صورا كاالشتراكية 

  .والدميقراطية والرأمسالية
  

@4bîãbq@ZbèmbãìØßë@òíŠÄäÛa@ @
لكي نستطيع أن نتبني مكمن اخلطورة يف املوقف، وأن حندد نقطة االنطالق لإلصالح، فإنه   

يتعني علينا أن نلقي مزيدا من الضوء على طبيعة النظرية، وأن نقوم بتشرحيها لنتعرف على العناصر اليت 
 وأي هذه املكونات ينبغي التحسب له …ظرية ؟ وما هي مكوناا ؟  فما هي الن…تتكون منها، 

  باعتباره مصدرا للمخاطر اليت حتدثنا عنها حىت اآلن ؟
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 ,Hage) لدرجة يقرر معها جريالد هيج Theoryلقد تعددت تعريفات العلماء للنظرية   

 ذلك فإنه يرى أنه يوجد أن هناك من تعريفات النظرية بقدر ما هناك من املنظرين، ومع: (1972:171
اليت قد تأخذ " جمموعة متسقة من القضايا أو العبارات النظرية"اتفاق عام على أن النظرية عبارة عن 

" فرض"أو حىت تتخذ صورة " نسق استنباطي"بني املتغريات، أو شكل " ختطيط ملسار العالقات"شكل 
  ".نسق من املفاهيم املترابطة"ا  ومع ذلك فإنه يفضل تعريفا مبسطا للنظرية على أ…واحد، 

 فينقالن عن كريلنجر تعريفه (Black & Champion, 1976:55-56)أما بالك وشامبيون   
جمموعة من املفاهيم، والتعريفات ، والقضايا املترابطة، اليت تقدم صورة متسقة "للنظرية على أا 

، مث يضيفان " تلك الظواهر والتنبؤ اللظواهر، عن طريق حتديد العالقات بني املتغريات، دف تفسري
جمموعة من القضايا املترابطة فيما بينها بطريقة منظمة، واليت حتدد "تعريفهما اخلاص للنظرية على أا 

، ويعترف املؤلفان بأن الدارسني عادة ما يواجهون صعوبات يف فهم "العالقات السببية بني املتغريات
مثل تلك التعريفات، وذلك بسبب ندرة النظريات اليت ميكن اختاذها املقصود بالنظرية اعتمادا على 

  .كأمثلة يف العلوم االجتماعية والسلوكية أو عدم وجودها أصال
 يف قاموسهما (Theodorson & Theodorson: 436-437)ويقدم تيودورسون وتيودورسون   

دئ والتعريفات املترابطة اليت تقوم من جمموعة من املبا"لعلم االجتماع التعريف التايل للنظرية على أا 
الناحية التصورية بإضفاء النظام على جوانب خمتارة من العامل اإلمبرييقي بشكل متسق، وتتضمن النظرية 

 تكون مبثابة القاعدة أو األساس Axiomsات ي والبديهAssumptionsجمموعة رئيسية من االفتراضات 
  ".ضايا متسقة منطقيا، قابلة لالختبار إمبرييقياللنظرية، أما جسد النظرية فيتكون من ق

 والفرض Scientific Lawويفرق تيودورسون وتيودورسون بني النظرية والقانون العلمي   
Hypothesis تضمها النظرية ميكن اعتبارها قوانني علمية إذا كان قد مت اليتالقضايا " على أساس أن 

على قبول واسع النطاق، أو اعتبارها فروضا إذا مل يكن التحقق منها بدرجة كافية لدرجة حصلت معها 
ولكنهما يشريان أيضا إىل أنه يف بعض األحيان قد يطلق " قد مت التحقق من صدقها بدرجة كافية

  .اصطالح النظرية بطريقة فضفاضة حىت على الفرض
 Concepts املفاهيم" يرى أا أساسا هي (Bailey: 33-38)أما عن مكونات النظرية فإن بيلي   

 … Propositions عبارات تعرف بصفة عامة بالقضايا يفبعضها ب ترتبط اليت Variablesواملتغريات 
 أو نتيجة برهانية (Postulate)) مصادرة( أو مسلمة Axiom) بديهية(والقضية قد تكون مقدمة أولية 

Theorem أو تعميما إمبرييقيا ،Empirical Generalization أو فرضا ،Hypothesis ويتم ربط ،
  ".القضايا بدورها لتكوين النظريات، وإن كانت بعض النظريات قد تتكون من قضية واحدة
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املفاهيم هي ببساطة مدركات أو صور "ويعرف بيلي كل هذه املكونات تفصيال فيقول إن   
ننا  فإذا كان املفهوم من نوع ميكن أن يتخذ أكثر من قيمة واحدة على مقياس متدرج فإ…ذهنية 

إذا "، مث يقرر أنه " أما القضية فإا ببساطة عبارة تدور حول مفهوم أو متغري أو أكثر…نسميه متغريا 
كانت املفاهيم مبثابة قوالب الطوب اليت تبين منها القضايا، فإن القضايا هي قوالب الطوب لبناء 

مات واملسلمات والنتائج الفروض والتعميمات اإلمبرييقية واملقد:  ومن أنواع القضايا…النظريات 
 صورة قابلة لالختبار وتتنبأ بوجود عالقة معينة أو أكثر يف صاغفالفرض عبارة عن قضية ت.. الربهانية 

يف  فهو عبارة تصف عالقة يتم أوالً التحقق من وجودها باملشاهدة يف حالة أو اإلمبرييقيأما التعميم .. 
أو (هذه العالقة اليت متت مالحظاا تصدق يف كل احلاالت  مث يتم تعميمها بقولنا إن ،عدد من احلاالت

  )".يف معظمها
وينتقل بيلي بعد ذلك ليوضح أنه إذا كان من املمكن لقضية واحدة من نوع الفروض أو   

النظرية "التعميمات اإلمبرييقية أن تسمى نظرية مصغرة فإن الكثريين من الباحثني حيجزون اصطالح 
Theory "عة مكونة من اثنتني أو أكثر من القضايا املترابطة كما يف حالة ما يسمى ليدل على جممو

 اليت تتخذ شكل نسق استنباطي على هيئة قياس صوري Axiomatic Theoriesبالنظريات الربهانية 
   :التايلعلى النحو 

  .إذا كان أ كان ب :   املقدمة الكربى-  ١
  .إذا كان ب كان ج :   املقدمة الصغرى-  ٢
  .إذا كان أ كان ج: لنتيجة   ا-  ٣

صادقة " مبعىن أا Axiomويالحظ أن املقدمة الكربى عادة ما تكون مقدمة أولية أو بديهية   
ويغلب أن تكون عبارة  "Postulate، أما املقدمة الصغرى فتكون مسلمة أو مصادرة "حبكم تعريفها

دقها متضمن يف صدق املقدمات ألا  فإن صTheorem، أما النتيجة الربهانية ."ثبت صدقها إمبرييقيا
  .مستنبطة منطقيا منها

شاهدات امل يف اإلشارة إىل Facts "احلقائق"ويالحظ أن بيلي قد جتنب استخدام اصطالح   
 إىل أن استخدام اصطالح (Hoover: 47-48) كما يقول هوفر - الواقعية احملققة، وقد يرجع ذلك

 مطلق الصدق وهذا أمر مضلل، فالعلم مهتم بضبط يءشري إىل شيعطي انطباعا بأننا ن" احلقائق العلمية"
إدراكنا للواقع من خالل إظهار املدركات وعرض بواطنها بوضوح حبيث تكون قابلة للنقض 

 استخدام لفظ (Wallace, 1968:X)والتمحيص إىل أكرب حد ممكن، ومن أجل هذا يفضل الكثريون 
  .حلقائق العلمية الذي ظل مستخدما لفترة طويلة بدال من اصطالح اObservationsاملشاهدات 
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، والتعميمات اإلمبرييقية )أي احلقائق اإلمبرييقية(والواقع أننا إذا استثنينا املشاهدات الواقعية   
بقية مكونات النظرية كالفروض واملسلمات أو املصادرات اليت تستخدم يف فإننا سنالحظ مباشرة أن 

مبرييقية مصدرها عقل الباحث وإبداعه وقدرته على تصور العالقات تفسري احلقائق والتعميمات اإل
 ن، ولو أننا استنكرنا أبني تلك املشاهدات الواقعية والتعميمات اإلمبرييقية وختيل الروابط فيما بينها

دخل هذه العناصر غري املنضبطة على بناء العلم الذي ينبغي أن يكون منضبطا يسمح العامل لنفسه بأن ي
بأنه ال ضرر من ذلك البتة، فإن هذه التفسريات ) مبتسما من سذاجتنا(رما ألجابنا على الفور بل صا

والفروض اليت يضيفها من عند نفسه سرعان ما يتم اختبار صدقها بالرجوع إىل الواقع احملسوس، مما 
قعي، وهنا يؤدي باستمرار وبشكل مضطرد إىل استبعاد ما مل تثبت صحته، ودعم ما صمد لالختبار الوا

 تلك يشري إىل قصورإذ نراجع ما توصلنا إليه يف هذا الفصل مما حنن أيضا يأيت دورنا يف أن نبتسم 
  . عن املواجهة اجلادة للقضيةاملزاعم
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 ي نظريةالباحث إمنا هو جزء ال يتجزأ من أ" خيال"يتفق املشتغلون بالبحث العلمي على أن   
 مثال (Abrahamson) نأبرا هامسو فنجد ؛)؟" علمية" على إضافة صفة - علمناقد  بعد ما -هل جنرؤ(

النتائج اليت تتوصل إليها البحوث تقدم لنا قوالب الطوب الالزمة لعملية بناء النظرية، ولكن "يقرر أن 
، أما جورج هومانز "رية للعلماءمن الواضح أن هذه العلمية ال ميكن هلا أن تتم بدون القدرات االبتكا

(Homans, 1980:19,21) لتفسري املشاهدات " قفزة يف اخليال" فيشري إىل أن النظرية تتطلب
عرف حتديدا كيف تتم تلك القفزة، ويشري إىل أن من املمكن أن ن، ولكنه يبدي أسفه ألننا ال اإلمبرييقية

، أما كارل بوبر "ب الوثيق من الظواهر اإلمبرييقيةاحلدس واأللفة واالعتياد واالقترا"يكون مصدرها هو 
   .Bold Conjectures (Feigl: 880) جريئة أحيانا -فإنه يرى أن النظريات عبارة عن ختمينات

أي منوذج نظري ال حيده شيء إال حدود " أن (Dubin 12.216.221)ويقرر روبرت دوبني   
 فكل النماذج … اليت يرى بناء النموذج عليها  صاحب النظرية من حيث العناصرImaginationخيال 

النظرية إمنا هي حماولة ختيلية من جانب املنظر إلعادة بناء شرحية من العالَم املشاهد، دف فهم 
 Constructiveفاخليال البناء .. أشكال ووظائف ذلك القطاع املختار من العامل احمليط به 

Imaginationهم العامل املشاهد يزيد من قدرة اإلنسان عل ف."  
انتظارا (وكنتيجة لعناصر التخمني واخليال اليت تعترب جزءا ال يتجزأ من بناء النظريات كما رأينا   

نظريات العلوم االجتماعية جند أن )  الواقع احملسوسيفللتحقق من صحة الفروض املستمدة منها 
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 ال ترقى العتبارها نظريات (Black & Champion: 54-55,57) كما يقرر بالك وشامبيون -احلالية
باملعىن الدقيق، فبالرغم من ذكاء تلك األفكار النظرية، ورغم ما يتجلى فيها من إبداع وإثارة، فإا 

حمملة بالتناقضات، ومصاغة بطريقة فضفاضة جدا، لدرجة يصعب معها التعامل مع تلك األفكار "
ا إذا نظرنا حىت إىل تلك األطر التصورية اليت ، وإضافة إىل ذلك فإننعلى أا أنساق فكرية مستقرة

  اهلزيل وغري املتكامل فإننا سنجدها حتوي قدرا كبريا من الفكر اإلمبرييقيتستند إىل  شيء من األساس 
، ومما يزيد الطني بلة فإن ما يساق من أدلة قليلة على صحة أي من Speculation) التخميين (يالتأمل

  ". اليت تساق دفاعا عن األطر التصورية األخرى…ما يتناقض مع األدلة تلك األطر التصورية عادة 
ولكن بالك وشامبيون حيذران من الوقوف طويال أمام هذه النقائص وإال فإن العلم لن يتقدم   

 - بل وتلك اليت قد ال تقبل االختبار أصال- االفتراضات اليت مل يتم اختبارها"كثريا، ويقرران أن 
فاملهم عندمها هو أن تفتح هذه االفتراضات " من مسات النظريات االجتماعيةستستمر معنا كسمة 

الطريق أمام االختبار اإلمبرييقي لفروض تستمد من النظرية، ويواصل املؤلفان الدفاع عن استخدام مثل 
تصمد تلك األفكار املبنية على الظن يف بناء النظريات العلمية فيقرران أن الكثري من تلك األفكار قد ال 

ولكن هذا ال يعين نسياا أو التخلص منها إذا فشلت يف االختبار، بل إن العكس هو "لالختبار العلمي 
الصحيح، فإن بعض األفكار قد يكون هلا مشولية يف النظرة لقطاعات أساسية من السلوك اإلنساين وقد 

لعلمي أن يتوافق معها تكون شديدة البعد عن األطر الفكرية السائدة لدرجة يصعب على اتمع ا
وحىت إذا  (… ألننا قد ال نكون قد بلورنا الطرق املنهجية املتطورة الصاحلة الختبارها …بسهولة 

وتكون بذلك قد أدت الغرض منها يف ) فشلت تلك األفكار يف االختبار اإلمبرييقي فإنه يتم تعديلها
تولد عنها من ين لنا إمهاهلا واستبداهلا مبا استثارة وتوليد أسئلة جديدة أكثر حتديدا ودقة، وعندئذ ميك

  ".ذرية أثقل وزنا
ويرى الكثريون من العلماء يف ضوء هذا التصور أنه ينبغي فتح الباب على مصراعيه أمام مجيع   

إن دنيا العلم ينبغي أن تكون  "(Dawis: 468)األفكار النظرية دون حرج حىت ليقول أحدهم 
لكالسيكية حلرية املشروعات حيث تكون النظريات كالسلع، فكلما لنظرية اا يفكالسوق املفتوحة 

وجد طلب على نظريات من نوع معني كلما كان من صاحل املستهلك السماح بأكرب قدر ممكن من 
  ".املعروض منها

بأننا " قبولنا بكل هذا القدر من عدم التأكد يف النظريات (Hage: 182:3)ويربر جريالد هيج   
ه عمل املنظرين مبن حياول جتميع أجزاء ألغاز الصور ، وهو يشب"دود ما هو متاح لنانعمل يف حإمنا 

ولكنه مع ذلك حياول (!)  حىت وهو يعلم أن بعض أجزاء الصورة مفقود أصال Jigsaw Puzzleاملقطعة 
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هائي  فرغم أننا قد نزداد قدرة على تصور الشكل الن…توفيق األجزاء املتاحة مع بعضها بقدر اإلمكان "
  ".للصورة فإننا لن نعرف أبدا كل تفاصيلها، وذلك ألننا ال منلك كل أجزاء الصورة

ويبدو لنا أن أولئك العلماء إذ يتبينون بأنفسهم حمدودية قدرتنا البشرية على إدراك حقائق هذا   
مبا ال  يضطرون مرغمني للتسليم يف بعض األحيان - رغم نزعام اإلمبرييقية الواضحة- الوجود، فإم

يودون التسليم به من استخدام أفكار ميتافيزيقية أو أفكار ال تقبل االختبار اإلمبرييقي يف ذاا كأساس 
 عليها بين اليت  األساسيةمع أن هذا األمر مضاد لكل التوجهات املادية الوضعية" (العلمية"للنظريات 

 -ذي ال ميكن بالطبع التنازل عنه وهذا هو شرطهم ال- ما دام من املمكن) تصور التقليدي للعلمال
استخدام تلك األفكار امليتافيزيقية الستنباط فروض ميكن اختبارها يف الواقع احملسوس، فهذا دافيس  

(Dawis: 469) إنين ال أجد عند مشكلة يف أن تتضمن نظرياتنا عناصر غري قابلة للمالحظة " يقول
طاملا أن من املمكن اختبار هذه ) قلية أو الروحيةيقصد النواحي الع(املوضوعية كاحلاالت الداخلية 

  ".النظريات
 ينقل لنا عن كارل بوبر رأيه يف أن النظريات (Wallace, 1988: 204-3)وهذا والتر واالس   

ذات مستويات خمتلفة من حيث مستوى التجريد والعمومية، حبيث أن كل مستوى من العمومية يقود 
تلك النظريات اليت تبلغ حدا من العمومية تبتعد معه عن " تأيت إىل مستوى أعم منه وهكذا إىل أن

نسق املستويات اليت يصل إليها العلم القابل لالختبار يف هذا الوقت، مما ميكن أن يوصلنا إىل 
ويعلق واالس على هذا بقوله أن نظرة بوبر نظرة نسبية وتارخيية، بعكس غريه ممن يتبنون " ميتافيزيقي

، ويريد واالس أن يبني Nonempiricalو ميتافيزيقي على أنه ببساطة يعترب ال إمبرييقي نظرة ثابتة ملا ه
مبعىن أنه ال يوجد عنده فاصل حقيقي قاطع بني ما هو إمبرييقي، وما هو " نسبية"أن نظرة بوبر 

بال لالختبار مبعىن أن ما يبدو لنا يف زمن معني غري قابل لالختبار قد يصبح قا" تارخيية"ميتافيزيقي، وأا 
  .يف زمن الحق

، ولكنهم كما رأينا العالقة بني الدين ذاته وبني النظريةوحيوم بعض العلماء حول قضية   
باضطراد يف مواقف سابقة يتوقفون دائما عند حدود الدين الذي يعرفونه، والذي ال ميكن حبال اجلمع 

أن الدين والنظرية " يقرر مثال (Dubin: 222-3)بينه وبني العلم علي أي وجه معقول، فنرى دوبني 
 فكل منهما عبارة عن صورة كلية كاملة للعامل احملسوس أو املتخيل كما ؛متطابقان من حيث البناء

يراه البشر، وهناك تشابه جوهري بني قواعد املنطق اليت على أساسها تبين كل من النماذج النظرية 
رق بني الدين والنظرية العلمية إمنا يكمن يف درجة اليقني ، ولكنه يعود ليقرر أن الف"والتصورات الدينية

 وهذا - اليت تعزي إىل كل منهما، فالتصورات الدينية ترتكز يقينيتها على إمجاع املؤمنني الذين يقبلون ا
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) الالهوت(شأم، بعكس النظرية اليت يقوم بناؤها أساسا على عدم اليقني، ويضيف دوبني أن الدين 
 وبطبيعة احلال فإنه ال …عتقاد املطلق، حيث يوسم من حياول اختبار معطياته باهلرطقة، يقوم على اال

  .يشري أبدا إىل دور العقل يف إثبات احلقيقة الدينية على الوجه املعروف عند املسلمني
 فيقول أن النظريات الدينية والفلسفية هي (Hoover: 38)ويسري هوفر يف نفس اخلط تقريبا   

ات نطاقا ولكنها ذات طبيعة مطلقة، أما النظريات يف العلوم االجتماعية يف رأيه فتقوم على أوسع النظري
  .مبعىن أن قيمة النظرية تقاس بقدرا على تفسري املشاهدات) برامجايت(أساس نفعي 

 حباهم - وهنا نصل إىل نقطة التحول األساسية يف هذه الدراسة فنتساءل عما يدعونا كمسلمني  
ه وتعاىل بعقيدة صحيحة غري حمرفة، وأكرمهم بكتاب ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من اهللا سبحان

 أقول ما الذي يدعونا إىل السري يف ركاب غرينا من أهل الكتاب وتتبع خطاهم حىت لو دخلوا - خلفه
م إال جحر ضب لدخلناه؟ لقد تكشفت الصورة اآلن أمامنا بوضوح وجالء، ومل يعد أمام الباحث املسل

أن يراجع نفسه بأمانة، وأن ينظر يف موقفه بتجرد، لكي يرى احلقيقة الناصعة املتمثلة يف أنه مل يعد هناك 
 - بل وأقول من واجبنا- عذر ملعتذر يف أن يستمر يف هذه املتابعة لآلخرين دون متحيص، وإن من حقنا

ما فعل أسالفنا من قبل لتوجيهه إىل كمسلمني أن نرتاد الطريق أمام جمتمع العلميني يف الدنيا كلها ك
املسار الصحيح للبحث عن احلقيقة برتاهة وإخالص، واثقني يف ربنا متيقنني من صحة منطلقاتنا، 
ومطمئنني إىل أننا لن تفرط يف شىء ذي قيمة عند غرينا ، ولكننا سنكون يف الوقت ذاته رافضني لكل 

  .مسريتنا إىل اهللاما يطمس صفاء عقيدتنا، ثائرين على كل ما يعوق 
حىت ولو خاطرنا بشيء من -  ولقد يكون من املالئم أن نلخص ما توصلنا إليه حىت هذه النقطة  

  : حىت نطمئن إىل أننا نضع أقدامنا على الطريق الصحيح إىل ثورة التنظري يف العلوم االجتماعية- التكرار
الغرب قد حاولوا تطبيق مناهج   لقد تبني لنا اآلن أن املشتغلني بالعوم االجتماعية يف -  ١

البحث العلمي اليت جنحت يف دراسة الظواهر الطبيعية على الدراسات املتصلة باإلنسان 
  .واتمع، ولكنهم مل ينجحوا يف ذلك

فهم التوصل إىل   وكان من أهم أسباب ضعف نظريات العلوم االجتماعية وعجزها عن - ٢
  :اإلنسان واتمع األمور اآلتية 

استبعدت متاما فكل ما ال خيضع للمالحظة احلسية من نطاق الدراسة،   أخرجتأا  ) أ(
 بذلكواجلوانب الروحية املتعلقة بصلة اإلنسان بربه من نطاق الدراسة العلمية، 

 السلوك البشري والتنظيم يف تفسريأمهلت قطاعا كامال من العوامل احلاكمة 
  .االجتماعي
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ي كمصادر للوصول إىل املعرفة العلمية الصحيحة، وذلك أا استبعدت الدين والوح) ب     (
نتيجة ملا شاب الديانات السائدة يف الغر ب فيما يتصل بنظرا للعلم ويف تعاملها مع رجاله، 

  .فأضاعت بذلك كل أمل يف اهلداية املستمدة من الوحي الصحيح املتمثل يف دين اإلسالم
 تلتزم به يف الواقع، فاحتة اال العتبار قيم الثقافة أا زعمت لنفسها حيادا قيميا مل) جـ    (

الغالبة مبثابة املعيار الذي يقاس إليه كل تقييم إنساين، أو متجهة إىل نسبية قيمية أضاعت كل 
  .تقييم

 املنظور التقليدي للعلم على أن االختبار الصارم لألفكار يف الواقع  أصحاب  رغم إصرار-  ٣
لوحيد للمعرفة العلمية املعتمدة، فإن الصورة الواقعية اليت تعيشها العلوم  هو األساس ا"احملسوس"

اليت تقوم يف أساسها " النظريات"االجتماعية تشري إىل أن هذا األصل قد حتول إىل اعتماد على 
 احلسية على احلقائق اإلمبرييقية "فقط"على التخمني واخليال واملضاربة العقلية، أكثر مما تقوم 

يف نفس الوقت الذي ثبت لدينا فيه استعصاء تلك النظريات على احلسم بالرجوع إىل الصلبة، 
  .الواقع احملسوس

٤  -د فقط على العلم ذاته ولكنها عادت   ترتب على هذه الفوضى النظرية آثار هدامة مل تع
لذي  ذلك العلم ا- بالوبال أيضا على اتمعات اليت تستهدي مبثل هذا النوع الرديء من العلم

يستخدم لغة الصرامة املنهجية ويتمتع باالحترام الواجب للباحثني عن احلقيقة بتجرد، ولكنه 
يسمح لنفسه يف الوقت ذاته باعتماد السري سنوات وسنوات وراء التخمينات، مع الصدود عن 

وقد يعذر غري املسلمني يف (املصادر األفضل املتاحة هلم من وحي رب األرض والسماوات 
  ). ولكن هل يعذر املسلمون؟ذلك،

 لإلشراق، "قابلة"  فإذا انتقلنا من هذه الصورة املعتمة إىل عامل اإلسالم لوجدنا صورة - ٥
فمعطيات الدين قائمة على العقل، والوحي دائب احلض للناس مجيعا على املشاهدة القائمة 

انه يف البحث عن على استخدام احلواس، وعلى التدبر العقلي املتسم باإلخالص هللا سبح
  .احلقيقة

مبا ال ميكن أن (  ويتجلى تكامل مصادر املعرفة ووسائلها بشكل مثايل يف عامل اإلسالم -  ٦
يقدم للبشر أطراً تصورية ) بعد ثبوته عن طريق العقل(يف أن الوحي ) يقارن بالوضع احلايل

  :يقينية تتصل بكل ما يلي
  .كليات عامل الشهادة)  ب                 (. املعارف املتصلة بعامل الغيب)  أ      (
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وأن العقل املهتدي بالوحي يقوم بالربط بني معطيات احلواس إلضفاء املعىن عليها، ولكنه بدال 
من االعتماد على جمرد اخليال والتخمني واألكروباتيات العقلية يعتمد على ما يأيت به الوحي 

  .من أطر تصورية عامة
 العلوم االجتماعية من يفنستخلص األطر التصورية للنظريات العلمية ل إال أن فهل أمامنا من بدي    

 نقوم باختبارها لكي الصادق، مث نستمد فروضنا استنباطا من هذه األطر التصورية الوحيمعطيات 
كاجلوانب العقلية واملعرفية ( الواقع بكل أبعاده الشاملة ملا هو حمسوس وملا ليس حمسوسا يف

  ؟ تأثريها على ما هو حمسوس يف)والروحية
للوحي وما توصلنا إليه من فإذا ثبتت صحة هذه الفروض فإننا نطمئن باضطراد لصحة فهمنا   

 تقوم على مراجعة واليت شرحناها آنفا اليت، وإذا مل تثبت صحتها فإننا نعود للقاعدة نتائج البحوث
  .ظاهري تناقض أيخرى حىت يتم إزالة  من جهة ومراجعة إجراءاتنا البحثية من جهة أللوحي" فهمنا"

 هود تتميز به اجلذي قيمة شيء ال نسمح ألنفسنا بأن نفرط إطالقا يفوحنن ذه اخلطة   
 يف جمرد اخليال والتخمني الذي يستخدمه الباحثون جتاوزناالتقليدية للعلم، ولكن كل ما يف األمر أننا قد 
 أطر تصورية أرقى، مستمدة من علم عالم الغيوبضافة إالوصول إىل تفسريات للظواهر اليت يدرسوا ب

واليت وإن اعتمدت على مصادر مؤكدة اليقني يف ذاا، فإن فهمنا هلا مفتوح للمراجعة دون أي - -
  .عداوة مسبقة للعقل

كما أننا ذا نبدأ يف النظر لإلنسان نظرة كلية وتكاملية غري خمتزلة وال جزئية، إذ نأخذ العوامل   
  . املتصلة مبعرفة اإلنسان باهللا ونوع صلته بربه يف االعتبار كعوامل حامسة يف تفسري السلوكالروحية

 تالئم إدخال هذه يةابتكار مناهج وأدوات حبثضرورة وبطبيعة احلال فإن هذا يترتب عليه   
 البحث املتغريات اجلديدة ضمن الدراسات العلمية اجلديدة املنطلقة من منطلقات املنهجية اإلسالمية يف

  .العلمي على الوجه الذي بيناه
  

@…ìîÓ@´i@òíŠÄãï™b½a@ÝjÔn�½a@ÖbÏeë@@Z@òÛby@ò�a‰…Z@ @
 يعكس بدوره نوع التطور والذي -  طرأ على نظرية الدافعية عند ماسلو الذييعترب التطور   

 باملنهج جيدة فيما يتصل" دراسة حالة "  مبثابة -  طرأ على فكر الرجل على امتداد سنوات العمر الذي
 الغرب، وسنعرض هنا هذه يف يواجهها رحال العلوم اإلنسانية اليتوالنظرية، تصور أبعاد حالة احلصار 

 العلوم االجتماعية من املسلمني يفأوهلما أا تكشف للمتخصصني :  من التفصيل لسببني ءبشيالدراسة 
 بطريقتها -اع، وثانيهما أا تشري  ونقديعن حماذير السري وراء التصورات والنماذج الغربية دون نظر 

  .إسالمية برؤية التنظري ميكن أن يسلكه أولئك العلماء املسلمون عند الذي إىل الطريق -اخلاصة 
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 - ١٩٤٣ألول مرة يف العام  تنشريت لقد قامت نظرية الدوافع الكالسيكية عند ماسلو ال  
 هرم متدرج من وجود على فكرة - وضوع  امليف حققت قبوال واسع النطاق لدى معظم الباحثني واليت

أن إشباع على  البشرى، ودوافع للسلوك البيولوجية والنفسية واالجتماعية تعترب مبثابة احلاجات
املستوى األعلى من تلك احلاجات رهني بإشباع احلاجات على املستوى األدىن منه، وأن إشباع هذه 

 حقق الذي والشخص Self-actualization ذاتبتحقيق الاحلاجات مجيعا يؤدى إىل ما مساه ماسلو 
 توفر له إشباع حاجاته البيولوجية، وحتقق له الشعور باالنتماء، وهو حمب الذي هو الشخص إذنذاته 

  . وسط الناسيف احلياة واحترامه يفلآلخرين وحمبوب منهم، وله مكانته 
لك احلاجات األساسية تفترض أن إشباع ت" صورا الكالسيكية كانت يفولكن هذه النظرية   

 الذيمما ترتب عليه االفتراض طبعا بأن الشخص ) Chiang, 1977(الوحيد للبشر ) أو احملرك(هو الدافع 
 ومن هنا فقد ثار التساؤل عما ميكن أن Unmotivatedحقق ذاته هو شخص مل يعد لدي أية دافعية 

ألساسية بشكل كاف ، ومل يكن  حقق ذاته نتيجة إلشباع حاجاته االذيتكون عليه دوافع الشخص 
  !! . للسلوك "دوافع"مفر من القول بأن مثل هذا الشخص مل تعد لديه أية منطقيا هناك 

 تعديل نظريته ال بد من أنه على مدى أربعة عقودولقد وجد ماسلو بعد البحوث واملمارسة   
يف العام  إطار ما أمساه يف ، وذلك تشمل دوافع األشخاص الذين حققوا ذوام بالفعللكيالكالسيكية 

 تقوم على ضرورة التفرقة بني واليت Theory of Metamotivationبنظرية الدوافع األمسى ١٩٦٧
وبني وحدها،  Basic Needsالدوافع العادية عند األشخاص الذين الزالت حتركهم احلاجات األساسية 

 كما ؛م األساسية بشكل كافحاجاهلم  حترك األشخاص الذين مت إشباع اليت "األرقى"الدوافع 
 وكذلك بني Metaneeds "األعلى"احلاجات بني  وNeedsتتطلب أيضاً ضرورة التفرقة بني احلاجات 

 أواخر حياته يفوقد قام ماسلو .  Metamotivation  "األعلى" وبني الدافعية Motivationالدافعية 
 حدد فيها معامل نظريته اجلديدة اإلمبرييقيبصياغة عشرين عبارة رأى أا تصلح كفروض قابلة لالختبار 

  . ضوء هذه املفاهيم اجلديدة يف
 م السلوكيةو للعلالتقليدي الوضعيولقد جاءت تلك النظرية مبثابة صفعة قاسية للمنظور   

بقوة أشبعوا حاجام األساسية يشعرون قد االجتماعية، فلقد أوضح ماسلو جبالء أن األشخاص الذين و
أو " قضية" سبيل يفديد كنهها تدفعهم إىل تكريس حيام بل ووجودهم كله داخلية يصعب حت

 يبديها هؤالء األشخاص وكذا اليتلنفوسهم، وذكر أن املشاعر " عمل حمبب" أو أو دعوة" رسالة"
درجة تسمح لنا دون حرج بأن إىل يصل من القوة ..."على حد تعبريه - الذي سعيهم املخلص املتجرد 

احلديث " بعض األحيان إىل حد يف األمر يب ولقد وصل ،)املذكورة أعاله(لفاظ القدمية نستخدم تلك األ
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.. لعمل معني خارج عن نفسه وأكرب منها  .. الديينمثل هذا الشخص قد نذر نفسه باملعىن عن أن 
حرم من التعبري عن هذه القيم الداخلية إذا  مث يقرر ماسلو أن الشخص " خلق للقيام بهدوكأنه ق

فانه يصاب بنوع من األمراض ) ؟الفطرة : أن يقوليقصد يا ترى كان هل ( الطبيعة البشرية يفتأصلة امل
 يف يصاب ا من حيرم من إشباع حاجاته األساسية اليتبنفس الطريقة  (Metapathologiesالعليا 

  ).Pathologies باألمراض ةالكالسيكيالنظرية 
 تتصل باحلياة الروحية، وأرقى اليتيم وهى أعلى الق" إىل ذلك أن ماسلو مث يضيف   

 عامل يف) حقيقي( ذات وجود فهي العلميطموحات البشر، تعترب هلذا مادة مناسبة للدراسة والبحث 
  عليهمامليسورين واملترفني تظهرمن  تصيب الشباب اليت، كما يشري إىل أن تلك األمراض العليا "الطبيعة

ومن املثل العليا عندما يرون أن اتمع من حوهلم يركض وراء احلاجات نتيجة حلرمام من القيم الراقية 
  ما أمساه واليأس إمنا يقع وزره على كاهلباإلحباط وأن شعور أولئك الشباب ،املادية واحليوانية الدنيا

 أو -  العامل كله، فإذا تركنا جانبا النظرياتيف وقعت فيها نظريات الدافعية اليتالنظرة الضيقة الغبية "
ية ؤ السلوكية والوضعية على أساس أا ببساطة متثل موقف الرفض حىت لرالالنظريات -على األصح 

 لدينا لنقدمه ألولئك الشباب املثاليني؟ إن كل العلوم املعتمدة الرمسية للقرن التاسع الذيفما .. املشكلة 
 يعيش اليتنظريات الدافعية الكربى  ال تقدم هلم شيئا، بل إن التقليدي األكادمييعشر وكل علم النفس 

.. إن مدرسة فرويد ..  واملرارة اإلحباط إىل إالعليها معظم الناس ال ميكن أن تؤدى بأولئك الشباب 
 دوافع خطرية اعلى أالزالت تستبعد القيم اإلنسانية العليا، وتنظر إىل أعمق الدوافع وأكثرها استقرارا 

يم والفضائل البشرية على أا زائفة ، تظهر على غري حقيقتها، وأا ومستقبحة، كما تنظر إىل أرقى الق
 :Maslow, 1971  (" خيفى وراءه كل ما هو قذر وخبيث ومظلمالذيليست إال صورا من التموين 

309-310. (  
 The" احلياة القيمية لإلنسان" متثل ما أمساه اليتويتناول ماسلو القيم الروحية والدينية والفلسفية   

Value Life ا عامةاجلنس البشرى كله، ومتجاوزة حلدود الثقافات البشرية املختلفة، ويعرب يف فيقرر أ 
.. . اليت، وأا تعترب اخلاصية اإلنسانإن احلياة الروحية تعترب جزءا ال يتجزأ من جوهر "عن ذلك بقوله 

ورغم أا قد .. .، إنسانيته ومن ... جزء من كينونة اإلنسان فهي ...بدوا ال تكتمل الطبيعة البشرية
 يسري وفق منوذج الذي احملايد قيميا الكالسيكياستبعدت من نطاق احلقيقة الواقعة من جانب العلم 

 نطاق يفالعلوم الطبيعية، فإن باستطاعتنا أن نستردها مرة أخرى لتصبح موضوعا للدراسة والتطبيق 
 ال يستطيع إال أن يرى أن هذه احلياة - ورية املتطرفة  برتعته التط- ولكن ماسلو ".العلوم اإلنسانية

" (!) األرقى" نوع من احليوانية فهي، لإلنسان أحد جوانب احلياة البيولوجية هيالقيمية والروحية للبشر 
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الكثري من " حياول الدين مواجهتها، فيقول إن اليتوهو يرى أن نظريته هذه تقدم احلل للمشكالت 
بأنه ميكن )  يتميز عن الدينالذي .. (النظريين ميكن حتقيقها من خالل هذا البناء الوظائف الرئيسية للد

  . لالختبار إخضاعه على وجه ميكن أي إمبرييقيةالتعبري عنه بطريقة 
ويعنينا من أراء ماسلو أخريا أنه يرى أن من املمكن دراسة احلياة الروحية لإلنسان باستخدام   

 ميكن اليت"  الداخليةإشاراا"، وهو يشري إىل أن للحياة الروحية األساليب املالئمة كاالستبطان
أو "  باألحاسيسالوعي" تنمية يف تساعد اليت، ومن هنا فإن كل املبادئ واملمارسات إليها" االستماع"
   .Metaneeds دراسة تلك احلاجات األرقى يفميكن تطبيقها أيضاً "  باجلسمالوعي"

 العلوم يف شرحناها فيما سبق كأساس لثورة التنظري اليت األبعاد  ضوءيفوبتحليل هذه احلالة   
   :يلياالجتماعية يتبني لنا ما 

أخريا وجود قطاع من " اكتشف"أن ماسلو نتيجة ملالحظاته وحبوثه وممارساته يبدو وكأنه قد  -١
ا، كما تبني له  وإن مل تكن مادية بطبيعتها إال أن هلا وجودا واقعيا حقيقيا مؤثراليتالظواهر املنسية 
 املستمد من العلوم الطبيعية قد جتاهل عن عمد هذا القطاع من الظواهر التقليديأن منوذج العلم 
وضمنيا فانه قد يعترف بأن نظريته الكالسيكية كانت ( طويال من الزمن ردحااملؤثرة والفعالة 

اتمعات املعاصرة  سيئة يف قد ترتب  عليه أوضاع اإلغفال، وأن هذه )متأثرة بنفس النموذج
 السائد التقليديأفرخت مشكالت خطرية أصابت قطاعات من الناس كان يفترض وفق النموذج 

  . املشكالت أصاليفأم سيكونون أبعد الناس عن الوقوع 
وهذا يعىن أن النظريات املنطلقة من االجتهادات البشرية وحدها قد تكون هلا رؤيتها الصحيحة  -٢

لكنها رؤية كما رأينا حمدودة، وأن من يعتمد على مثل تلك الرؤية لبعض جوانب الواقع، و
البشرية البحتة عليه أن جيرب وينتظر النتائج، مث يعدل وجيرب وينتظر النتائج، وهكذا، وغالبا ما ال 

 بعد أن تعاىن أجيال متعددة من البشر آثارها الوخيمة ، وبعد أن تظهر إالينتبه إىل أخطاء النظرية 
بأن عليهم أن !) عادة قبيل وفام بقليل( فاها، إىل أن يقتنع أصحاب النظرية ة فاغراملشكالت

  .خيففوا من غلوائهم واستكبارهم وأن يؤوبوا إىل احلق 
ليقدم لنا )  طبعاحيح وحدهالص (الوحي االعتماد على باإلمكانولو قيل هلؤالء منذ البداية إن 

 املتغريات األكثر احتماال ألن تؤدى إىل نتائج صحيحة،  نريدها وليوجهنا إىلاليتاألطر التفسريية 
 وألصروا واستكربوا باإلمث الواقع، ألخذم العزة يفمتهيدا الختبار الفروض املستمدة منها 

استكبارا، ولرفضوا خلط العلم بالدين، والحتجوا بأنه ال ميكن أن تنصب الدراسة إال على ما هو 
  .نا كوسائل للمعرفة احملققةحمسوس، ألننا ال منلك إال حواس
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 الوصول إىل احلقيقة كاملة، يفولكننا وجدنا أن ماسلو بعد أن تبني له فشل النظريات التقليدية  -٣
، الواقعي العامل يف" احلقيقي"فانه قد أصر على إدراج األبعاد الروحية ضمن املتغريات ذات الوجود 

نطاق العلوم االجتماعية، كما اقترح بعض  يفكما أكد على أا تعترب موضوعا مشروعا للدراسة 
املنهجيات اجلديدة املالئمة للتعامل مع هذا النوع اجلديد من املتغريات، وهذا يفتح الباب على 

 دون اإلسالمي إطار املنظور يف ميكن استخدامها اليتمصراعيه البتكار مناهج وأدوات البحث 
 أنه املاضي يفعية الذين قد كانوا يظنون حترج لدى أبناء اإلسالم من رجال العلوم االجتما

أو باخلروج )  مغاليا تنحو حنوا حسياواليت( بااللتزام باألدوات املتعارف عليها حاليا إمامطالبون 
على األصول العلمية والقبول مبجرد التأكيدات املبنية على فهمنا للنصوص وحسب، فمن الواضح 

 عليه أن يبتكر يستعصيسة نوع من الظواهر فانه لن مما أشار إليه ماسلو وغريه أن من قصد درا
  .من األساليب ما يالئم تلك الدراسة

ولكننا نالحظ أيضاً أن ماسلو رغم اعترافه بالعوامل الروحية أو ما أمساه باحلياة القيمية للبشر من  -٤
ئ ذمته ، فانه قد بذل جهدا مستميتا ليوضح موقفه ويرباإلنسانحيث تأثرياا احلامسة على سلوك 

 أنه الزال واحدا منهم، فأكد ضمينا والءه إلثبات إليها ينتمي اليت الثقافة يفأمام جمتمع العلماء 
 أصال، إذ حرص على إن يوضح أن اخلربات الروحية املاديالكامل للنظرة التطورية ذات األساس 

لتنوع مل تقتصر على  نطاقها قائمة من الظواهر الشديدة ايفوضم ". خربة بيولوجية"ميكن اعتبارها 
 Peak واخلربات الروحية الراقية النفسي ضمت إىل جواره أيضاً الفن والتعليم والعالج وإمناالدين 

Experiencesوبلغة أخرى فانه قد حاول متييع القضية حىت .   الشبيهة بالتصوف ووحدة الوجود
  . الغربيف دعم الديانات املنظمة يفال تستخدم نظريته 

 السياسي -  االجتماعي - التارخييتمعات اإلسالمية حبمد اهللا ال نواجه مثل هذا املوقف  ايفولكننا 
 الظاهرة الروحية املتصلة مبعرفة اهللا وإعطاء عقبة حتول دون التسليم باحلق، أيوليس أمامنا .. الشائك 

ة صرحية تشهد ا  ال كظل للظواهر البيولوجية ولكن كحقيقة يقيني-  توجيه السلوك يفمكاا الصحيح 
  .مئات اآليات القرآنية احملكمة واألحاديث النبوية الصحيحة

  :أمثلة تطبيقية 
 ابتليت اليت هذا الفصل كيف أن خروج العلوم االجتماعية من دائرة األزمة املنهجية يفلقد بينا   

نباط الفروض من  الصادق، مث استالوحي تتضمنها نظرياته من اليتا يتطلب انطالق األطر التفسريية 
 يف يتم اختبارها لكي معها ضال تتعار اليتتلك األطر التصورية ومن غريها من االجتهادات البشرية 

 ولكن لكل جوانبه احملسوس منها وغري احملسوس، مع بلورة األدوات واملقاييس املالئمة لدراسة - الواقع 
  .اجلوانب غري احملسوسة من هذا الواقع
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 تلك األطر يف أن تزداد ثقتنا فإما لتلك الفروض الواقعيضوء االختبار  يفكما أوضحنا أنه   
، وأن الوحي، وإما أن نعيد النظر فيها مبا ال يتعارض مع منطوق للوحي" فهمنا"التفسريية املنطلقة من 

 البحث، حىت يتم يف استخدمت اليت الطرق واإلجراءات  املنهجية يف نفس الوقت يفنعيد النظر 
  . التوافق بينهماالوصول إىل

 ميكن أن يتم بناء مثل تلك األطر التفسريية اليت أن نقدم بعض األمثلة للصورة يلي وسنحاول فيما 
 مل تستوف حقها من فهي، وهى أمثلة ليست مقصودة لذاا، وهلذا اإلسالمياملنطلقة من التصور 

  .ات الطريق وليس الوصول إىل ايته إىل اجتاهاإلشارة الصياغة، ألن غرضنا هنا ال خيرج عن يفالتدقيق 
  :املثال األول 

 اإلنساين للعقيدة والسلوك اإلسالمي نقدم جمموعة من القضايا املنطلقة من التصور يليفيما   
باملعىن : ونكرر  (الواقعي ميكن أن تستمد منه بعض الفروض القابلة لالختبار استنباطي نسق يفمصاغة 

  ) : ليس حيا وماحيالشامل املتضمن ملا هو 
  . العبادة إحسان  املعرفة باهللا تؤدى إىل -١قضية  
  . السلوك إحسان العبادة يؤدى  إىل إحسان  -٢قضية  
  .دات ا  الصالة من العب-٣قضية  
  . السلوك إحسان الصالة يؤدى إىل إحسان : إذن  -٤قضية  
   احملتاج سلوك حسنإعانة  -٥قضية  
  . احملتاجإعانة تؤدى إىل الصالة احلسنة : إذن  -٦قضية  

، الواقعي وعشرات من القضايا املشاة هلا لالختبار ٦ ، ٤ القضايا إخضاعومن الواضح أنه من املمكن 
  .١،٢،٣،٥ أو املصادرات تاملسلماوأن هذا االختبار أيضاً سيكون مبثابة اختبار غري مباشر لصحة 

  :الثايناملثال 
جتماعية احلديثة إىل أن العالقات بني اجلريان تضعف نتيجة تشري العديد من نظريات العلوم اال  

ازدياد درجة التحضر، ولكن القيم اإلسالمية من جهة أخرى توجه املسلمني إىل رعاية حقوق اجلريان 
نه إ جمتمع مسلم فيف اجلواري، فإذا أراد باحث مسلم دراسة السلوك ) كل الظروفيف( بشكل مطلق 

 توصلت إليها العلوم االجتماعية احلديثة، اليت كامال من النظريات النظريكان تقليديا يستمد إطاره 
دون أن يلقى باال إىل خصوصية اتمعات املسلمة، ولكن مثل هذا الباحث إذا أراد أن ينطلق من 

 إطارهاإلسالمية إىل " التوجيهات املعيارية" فإن باستطاعته على األقل أن يضم اإلسالمياملنظور 
  :ايلتاللى الوجه  عالتصوري
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كلما ازدادت درجة التحضر كلما ضعفت العالقات اجلوارية :  اتمعات املسلمة وغري املسلمة يف -١
  ).منظور العلوم احلديثة(

 املعيارياملنظور (ال تتأثر العالقات اجلوارية باختالفات درجة التحضر :  اتمعات املسلمة يف -٢
  ).لإلسالم

 ازدادت درجة التحضر كلما ضعفت العالقات اجلوارية ولكن كلما:  اتمعات املسلمة يف -٣
  . اتمعات املسلمة يفبدرجة أقل منها 

 مؤكدا صحة الفرض األول فإن الواقعي أحد اتمعات املسلمة وجاء االختبار يففإذا أجرينا دراسة 
  : أنه إما أن هي نتوصل إليها اليتالنتيجة 

 ،  هذا اتمع املسلميف سلوك املسلمني يفمية ليست مؤثرة التوجيهات املعيارية اإلسال)  أ ( 
  :أو أن

تأثري درجة التحضر على العالقات اجلوارية أقوى من تأثري التوجيهات املعيارية )   ب(
  .اإلسالمية

  : نستنتج أنه فإننا الثاينوأما إذا ثبتت صحة الفرض 
  .رية إما أن درجة التحضر ال تؤثر على العالقات اجلوا) أ (  

أن تأثري التوجيهات املعيارية اإلسالمية أقوى من تأثري )  هذه احلالةيفوهو األقوى  (أو)  ب(
  .درجة التحضر

  :أما إذا ثبتت صحة الفرض الثالث فإن النتيجة تكون إما أن 
 التوجيهات املعيارية تأثرييوجد تأثري قوى لدرجة التحضر على العالقات اجلوارية ولكن )  أ ( 

  .مية منعت من ظهور آثاره كاملة اإلسال
  . هذا اتمع موضع الدراسةيفالتوجيهات املعيارية اإلسالمية قد فقدت قوة تأثريها )  ب(
 اجتاهات يفوميكن بطبيعة احلال البدء من هذه التفسريات واالستنتاجات، ومجع بيانات جديدة   

  .حتاول حسم هذه القضايا وهكذا 
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ÉiaŠÛa@lbjÛa@ @
@wèäß@Ýî•dnÛa@ïßý�⁄aòîÇbànuüa@âìÜÈÜÛ@ @

@ @@ @@ @@ @
@Éib�Ûa@Ý–ÐÛa@@@Zwèä½a@Þìy@bíbšÓ@ @

@Ýî•dnÜÛ@òîvèä½a@@paõaŠu⁄a@@åßbrÛa@Ý–ÐÛaïßý�⁄aòîÇbànuüa@âìÜÈÜÛ@@ @@ @@ @@ @
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ÉiaŠÛa@lbjÛa@ @
@Ýî•dnÛa@wèäßïßý�⁄aòîÇbànuüa@âìÜÈÜÛ@  

وجها من دائرة األزمة الراهنة  الفصول السابقة أن إصالح العلوم االجتماعية وخريفلقد رأينا   
ودولوجية ثواملي) املعرفية (واإلبستمولوجية) الوجودية( املسلمات األنطولوجية يفالنظر إعادة يتطلب 

 ال  وتفسري سلوكه حماولة حقيقية لفهم اإلنسانأياليت تقوم عليها تلك العلوم، كما رأينا أن ) املنهجية(
كجزء  املتعلقة بنوع صلة اإلنسان بربه "الروحية"العوامل دراسة  بإفساح اال أمام إالميكن أن تتم 

 الصحيح كمصدر ملعرفتنا ذا بالوحي سلوكه، مث االستفادة يفال يتجزأ من العوامل املؤثرة والفعالة 
ولقد تبني لنا أن اإلصالح املرتقب ميكن أن يتم .  بطبيعتها إىل عامل الغيبتنتمي اليتالنوع من العوامل 

 إطارها اجلمع بني معطيات يف يتم واليت"  العلوم االجتماعيةيفثورة التنظري "طار ما أطلقنا عليه  إيف
 الوصول إىل احلقيقة فيما يتصل باإلنسان واتمع من خالل التفاعل بني يف والعقل واحلواس الوحي

منهج التأصيل :  هذا الباب لبيان معامل هذا املنهجيف وننتقل Research والبحث Theoryالنظرية 
  . للعلوم االجتماعيةاإلسالمي
 أحملنا إليه ميثل جوهر الذيالبناء بني التنظري والبحث على الوجه اجلديل واحلق أن هذا التفاعل   

 للعلوم االجتماعية وأساس بنائه، ولعل القارئ املتيقظ أن يكون قد تبني له اآلن اإلسالميمنهج التأصيل 
 للبحث والطريق إىل إصالحه العلمي الفصل السابق حول املنهج يفينا إليه وجه االرتباط بني ما انته

 للعلوم االجتماعية، حيث يرى على اإلسالمي الفصل األول حول مفهوم التأصيل يفوبني ما قدمناه 
، ولبيان املقصود  للعلوم االجتماعيةاإلسالميمنهج التأصيل  يفالفور أن موقع اجلمع بينهما إمنا يتمثل 

 للعلوم االجتماعية يتضمن اإلسالميه املالحظة فانه قد يكون من املالئم هنا أن نتذكر أن التأصيل ذ
  :العناصر أو األبعاد التالية على وجه اإلمجال

حتديد أبعاد التصور اإلسالمي الشامل لإلنسان واتمع والوجود استخالصا من املنابع الرئيسية  )١(
لكتاب والسنة الصحيحة، مع االستفادة من اجتهادات علماء  ايف تتمثل اليت اإلسالميللمنهج 

املسلمني من السلف واملعاصرين، املستمدة من تلك املنابع الرئيسية وامللتزمة ا، وحتديد ما 
  . تغطيه اليوم العلوم االجتماعية أو املنهج الذييتضمنه هذا التصور فيما يتصل باال العام 

 ،"نظرياا" نطاق العلوم االجتماعية احلديثة ومسح يف" احملققةالبحوث العلمية "حصر نتائج  )٢(
 سواء من حيث اإلسالمي ضوء مقتضيات ذلك التصور يفوحتليلها وإخضاعها للتمحيص والنقد 

  .املوضوع أو املنهج
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 متكامل بضم ما صح من نتائج العلوم احلديثة وما صمد للتمحيص والنقد من علميبناء نسق  )٣(
 تفسرييبينها وبني ما توصل إليه علماء املسلمني من حقائق وتعميمات برباط نظرياا، ويربط 

  . لإلنسان واتمع والوجوداإلسالميمستمد من التصور 
 مت التوصل إليه فيما سبق، الذي املتكامل العلمياستنباط فروض مستمدة من ذلك النسق  )٤(

الجتهاد البشرى املتضمن  أرض الواقع للتحقق من صدق ايفوإخضاع تلك الفروض لالختبار 
  .نظري علمي نسق أي عملية بناء يفبالضرورة 

واملتأمل هلذه العناصر سرعان ما يتبني له أن املكون الثالث من هذه املكونات يشري إىل عملية    
، وأن التكامل بني "البحوث"املؤصلة إسالميا، وأن املكن الرابع يشري إىل عملية إجراء " بناء النظريات"

 إنتاج  علوم اجتماعية مؤصلة ن ميكننا مالذي" املنهج "أيلعناصر مجيعا يشري إىل الطريق الصحيح هذه ا
 الثاين الفصل يف عجالة يفقد أحملنا ولكنا يف الوقت ذاته إسالميا على الوجه احملقق ألهداف تلك العلوم، 

 هذا الباب يفننا سنقوم  النظر إىل أولويات تلك املكونات، ولذلك فإيفإىل وجود بعض االختالفات 
 تفصيلي تلك االختالفات وحول إمكانية التوفيق بينها قبل أن نتنقل إىل بيان ولأوالً ببسط القول ح

  . للعلوم االجتماعيةاإلسالمييوضح معامل وخطوات منهج التأصيل 
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Éib�Ûa@Ý–ÐÛa@ @
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@Ýî•dnÛa@wèäß@Þìy@bíbšÓïßý�⁄a@ @
òîÇbànuüa@âìÜÈÜÛ@  
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a@Ý–ÐÛaÉib�Û@ @
@Ýî•dnÛa@wèäß@Þìy@bíbšÓïßý�⁄aòîÇbànuüa@âìÜÈÜÛ@@ @@ @@ @@ @

  

Þëþa@szj½a@ @
@ÝÔrÛa@Œ×Šß@Þìy@ŠÄäÛa@pbèuë@pëbÐm¿wèä½a@  

اب املهتمني بقضية التأصيل تلقد أوضحنا فيما سبق أن هناك قدرا من االتفاق بني معظم الك  
ع إىل حتقيقها، وبينا أن جوهر هذا  يسعى اجلمياليت للعلوم االجتماعية حول مضمون املهمة اإلسالمي

إجياد التكامل بني معطيات العلوم االجتماعية احلديثة من جانب وبني ما يتضمنه  يفاملفهوم إمنا يكمن 
 تتعرض هلا اليتوإسهامات علماء املسلمني حول الظواهر ) القرآن الكرمي والسنة الصحيحة (الوحي

الوزن ما  و؟مداهما هذا التكامل وبكون لكن كيف ، والعلوم االجتماعية احلالية من جانب آخر
ر قد وأم؟ هذه )املصادر الشرعية مصادر العلوم االجتماعية احلديثة( لكل مصدر من مصادره النسيب

 حيسن واليت تتصل باملنهج اليتترتب على ذلك ظهور عدد من التوجهات قد  األنظار، وااختلفت فيه
 اخترناه من الذي إىل تفاصيل اإلجراءات  املنهجية وفق التوجه اإلحاطة ا ومناقشتها قبل االنتقال

  . بينها
كما أحملنا - للعلوم االجتماعية اإلسالمية مبنهجية التأصيل قلعفاملتابع للمناقشات والكتابات املت  

 املوضوع يف سرعان ما يتبني له أن مواقف أصحاب االجتهادات -الثاين الفصل يف إشارة عابرة يف
يبدأ من جهة مبن يرون ) Continuum( طرفني متقابلني ذييما بينها على مقياس متدرج تتفاوت ف

، إىل من يرون من اجلهة ) بعض احلاالتيف(  بشكل يكاد يكون كامال التركيز على املصادر الشرعية
 بعض احلاالت يف( بشكل يكاد يكون كامال التركيز على مصادر العلوم االجتماعية احلديثةاألخرى 

ع اآلخرين فيما بني هذين القطبني، حبيث حيتل كل منهم نقطة على هذا املقياس املتدرج مع توز) ضاًأي
كامال من عناصر القطب فيكون أقرب إىل هذا القطب أو ذاك، مع التسليم بأن موقفه يتضمن قدرا م

 موضع أفضل يف املقابل، وبطبيعة احلال فإن من يريد استيعاب الصورة الكلية لوجه االختالف يكون
ن هذا القطب أو ذاك بدال من " يقتربون" يقوم عليها موقف أولئك الذين اليتللفهم إذا تفحص احلجج 

  .دراسة احلاالت النقية الرافضة على اجلانبني أو دراسة احلاالت الواقعة عند منتصف املقياس املتدرج
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ننا جندهم يرون أن إدرج ففإذا تأملنا موقف أولئك الذين يقتربون من الطرف األول للمت  
ويالحظ أن من ( جوهره رجوع إىل املصادر الشرعية يف للعلوم االجتماعية إمنا هو اإلسالميالتأصيل 

 للعلوم االجتماعية أصال اإلسالمي صورته النقية قد يصلون إىل رفض التأصيل يفيتخذون هذا املوقف 
 من الطرف املقابل يرون أن نيربت جند من املق، بينما)  الوجوديف مشروعية أيوال يرون هلذه العلوم 

ر و حمفهيقائمة بالفعل وهلا مصداقيتها وتأثريها، " لعلوم اجتماعية"األصل أننا نريد تأصيال إسالميا 
 إصالحه استبعاد ما خالف الشريعة من نتائج  يف يكفى والذي نعتمد عليه وننطلق منه، الذياالرتكاز 

يكادون وبطبيعة احلال فإن أصحاب الصورة النقية هلذا االجتاه ( العلوم  تلكأو نظريات توصلت إليها 
هي  للعلوم االجتماعية ويرون أن نتائج هذه العلوم بصورا الراهنة اإلسالمييرفضون كذلك التأصيل 

 فلننتقل .) قيمته وال حيتاج تعديال أو إصالحايف رصني ال ميكن التشكيك علميلتطبيق منهج حمصلة 
  : هذه الدراسة يف خنتاره الذيوضيح موقف الفريقني قبل أن نبني املوقف أالن لت

   
@Þëþa@êb£üa@Z@òîÇŠ’Ûa@âìÜÈÛa@‡b¥ac@Ýî•dnÜÛ@bu‡ì¸@@@Z@ @

 جوهرها عملية يف هي للعلوم إمنا اإلسالميويرى أصحاب هذا االجتاه أن عملية التأصيل   
 : هذا اال من املصدرين األساسيني للشريعةيفيها عتمد عل ياليتاستخالص واستنباط لآلراء والنتائج "

 للعلوم اإلسالمي ويتفق هذا بدرجة ما مع فحوى تعريف اللجنة الدائمة للتأصيل ."القران والسنة
 للعلوم االجتماعية اإلسالمي عرفت التأصيل واليتاالجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 

 تقوم عليها هذه العلوم ، من خالل مجعها أو استنباطها من مصادر اليتسالمية إبراز األسس اإل"على أنه 
الشريعة وقواعدها الكلية وضوابطها العامة، ودراسة موضوعات هذه العلوم على ضوئها، مع االستفادة 

  ".مما توصل إليه العلماء املسلمون وغريهم مما ال يتعارض مع تلك األسس
التصور يترتب عليه بالضرورة آثار عميقة بالنسبة ملنهجية التأصيل ومن الواضح أن األخذ ذا   
 للعلوم االجتماعية، فالقضية ال تصبح فقط قضية اعتماد مكثف على مصادر العلوم الشرعية اإلسالمي

منها إذا صح التعبري، ولكن األهم من ذلك أن التركيز فيما يتصل " االجتماعية"الستخالص األحكام 
صحة مدى ، وأن صدق النتائج سيكون مبنيا على "االستنباط من النصوص"على طرق باملنهج سيكون 

استنباطها من مصادر الشريعة وقواعدها الكلية وضوابطها العامة كما أسلفنا، ولعل من العبارات 
 العلوم الشرعية من ذوى االهتمام يف هذا السياق قول أحد كبار املتخصصني يفاملختصرة املفيدة 

إن املطلوب هو وضع منهج للتأصيل " للعلوم االجتماعية تعبريا عن هذا املعىن اإلسالميلتأصيل مبنهجية ا
  ".على غرار منهج األصوليني واحلديثني
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تصوراً ألهم القواعد واخلطوات اإلجرائية للتوجيه )  أ١٩٩٣(ولقد قدم الدكتور مقداد ياجلن   
وح، فريى الدكتور ياجلن أن هذه القواعد واخلطوات  للعلوم االجتماعية ميثل هذا االجتاه بوضاإلسالمي

  :هي
  .المية معاًسضرورة وقوف الباحث على الدراسات التخصصية والدراسات اإل :اخلطوة األوىل
  . التأصيليفالبدء باآليات القرآنية :  اخلطوة الثانية 
من درجته ومعرفة مواطن االستدالل باألحاديث، وذلك بعد إثبات النص وبعد التأكد :  اخلطوة الثالثة 

  .االستشهاد به حسب درجته
 كل موضوع إن أمكن وذلك ليمكن إعطاء يفضرورة استخدام اآليات واألحاديث :  اخلطوة الرابعة

  . الدرجة األوىليفتصور كامل عن رأى اإلسالم فيه ألن القرآن والسنة ميثالن اإلسالم 
يث العموم واخلصوص واحلصر والقصر وما إىل استخدام قواعد فهم النصوص من ح: اخلطوة اخلامسة

  . عاجلها األصوليون اليتذلك من وجوه الدالالت 
  .ن مل يوجد دليل من القرآن والسنة نستخدم مصادر املعرفة اإلسالمية األخرىإ: اخلطوة السادسة
  .وليةإن مل جيد الباحث دليال مما سبق ، فعليه استخدام قواعد االستنباط األص: اخلطوة السابعة
 ضوء أحد األصول اإلسالمية العامة يفأن يكون استخالص األفكار واألحكام والقيم :  اخلطوة الثامنة

 واألخالقية األصول االعتقادية والتعبدية والتشريعية هيأو كلها إن أمكن ذلك، وتلك األصول 
  .واالقتصادية والفكرية

  . جمال البحثيف وإسهاماملعلماء املسلمني  وآراء ااإلسالميالرجوع إىل التراث : اخلطوة التاسعة
 طرق دراسة احلقائق  وتعليمها يفاالسترشاد بالتوجيهات اإلسالمية العامة : اخلطوة العاشرة

  .واستخدامها
 عملية التوجيه يفويالحظ على هذا التصور أنه مل يشر إىل نصيب العلوم االجتماعية احلديثة   
 أشار فيها اليت اخلطوة األوىل يف إالالنتائج، وال من جهة املنهج، اللهم  هلذه العلوم ال من جهة اإلسالمي

والدراسات اإلسالمية معا، وهذا على كل " التخصصية"على الدراسات " وقوف الباحث"إىل ضرورة 
 دراسات واقعية متخصصة، يفحال يتضمن اعترافا ضمنيا بضرورة استخدام مناهج العلوم االجتماعية 

- قلة اكتراثهم بالعلوم االجتماعية احلديثة يف يستند إليه أصحاب هذا االجتاه الذيولكن املنطلق 
  : يقوم على اعتبارين-مصادرها ومناهجها على حد سواء

 دنياهم وأخراهم إمنا يفأن كل ما يتصل بالناس كأفراد أو مجاعات أو جمتمعات  :  األولاالعتبار
 كمصدر لتوجيه للوحيلعلوم االجتماعية من مزامحتها ، وأن ما حتاوله اهو الوحياملختص بتوجيهه 

إمنا هو حمض إدعاء ال يقوم على أساس، " حقائق"حياة الناس بناء على ما تزعم أا تتوصل إليه من 
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 جمتمعات خمتلفة ال يعطيها يفذلك أن ما تصل إليه تلك العلوم من تصورات بناء على دراسات جترى 
 تلك اتمعات كما يعكس ما قد تكون عليه يفالحنرافات واالختالالت صدقا ذاتيا، ألنه إمنا يعكس ا

 هذا السياق إن هذه يف) ١٩٨٤ (رمزي، بقول الدكتور عبد القادر هاشم  أو ضاللمن هدى
 كما اختلطت فيها ...قفزت بدون مربر إىل حيث يستحيل أن يوجد غري العلوم التجريبية"الدراسات 

أخذ املعلومات من اتمعات ] إن.. [جعلها عاجزة عن سد الفجوة الثقافية احلقائق باألوهام اختالطاً 
 ليس اإلنساين ظروف خمتلفة ال جيعل هذه املعلومات حقائق، إن اتمع يفاملختلفة أو اتمع الواحد 

 أو ينحرف يلتويعرضة ألن ] اإلنساين اتمع أي[مصدرا للحقائق وإن كان مصدرا للمعلومات، إنه 
 املتمثل اإلهلي ليس هلا مصدر سوى املصدر اليتيتوقف أو أن يهبط، والبد من ضبط مساره باحلقائق أو 
، ويرى نفس املؤلف أن النظريات )٦٨، ٦٢ص " ( النصوص اإلسالمية وىف دالالت هذه النصوصيف

" تعميماامرجع أو مقياس تقاس به أحكامها و"املبنية على التصورات الوضعية مل تستطع أن تتوصل إىل 
 أينه إذا كان الفرد قادرا على اخلري والشر، غري جمرب حبكم تكوينه على إ، وبلغة أخرى ف)٧٦ص (
 كمعيار، وإذا كانت الواقعينهما أو على منط ثابت بينهما، فكيف ميكن اختاذ سلوك األفراد م

 الواقع، وهذا املعيار ال ميكن اتمعات معيارا، فالبد من بوصلة تشري إىل نقطة معيارية ثابتة يقاس إليها
  .إال أن يكون ذا مصدر متعال على الناس وعلى اتمعات

 نشأا بالظروف التارخيية للحضارة الغربية، يفأن العلوم االجتماعية بسبب تأثرها  : الثايناالعتبار 
 كثري يفحلادية إ(وبسبب ما شاب هذه التجربة من صراع بني الكنيسة والعلم مما انتهى إىل نزعة مادية 

، قد عانت خالل تطورها من التواءات وندوب وكسور يصعب جربها، ففشلت من جهة )من األحوال
 حتقيق ما زعمت أا حتققه من أهداف، وجاء ما توصلت إليه من جمدب النتائج مهلهال يففشال ذريعاً 

ه، وبذلك فانه يكون من  منه لالنتفاع بيءومشوبا بالعيوب من كل جانب، حبيث ال ميكن استنقاذ ش
العبث أو من الغفلة الرجوع إىل نتائج تلك العلوم، ألنه حىت لو وجدنا فيها ما يشبه اخلري فإننا لن نعدم 

 ال ميكن أن يؤدى والذي نشأ فيه، الذيأو مدموغا بشكل ال ميكن إزالته بطابع أصله " ملوثا"أن جنده 
ال واختالل املعايري، ولقد قام الدكتور أمحد خضر بخل واالرأي اتمعات املوحدة إال إىل تشتت يف
 كتاباته املتعددة يف، وانتهى الرأي ليربهن على صحة هذا - وهو من أساتذة علم االجتماع -) ١٩٩١(

إىل أنه )  رجع فيها إىل املصادر األصلية ألساطني علم االجتماع الغربينياليت(املوثقة من الناحية العلمية 
 جهد أي لبذل موضوعيمربر من مني أصال إىل علم االجتماع، واىل أنه ليس هناك ال حاجة باملسل

  . علم نافع منه ألنه ببساطة ال حيوى علما نافعاًأيالستنقاذ 
 يطرحه أصحاب هذا االجتاه من اكتفاء باملناهج األصولية الذيولكن هناك من يرون أن البديل   

  :غافل عنهما مهما كان تقديرنا هلذه املناهجيشري أيضاً إشكاليتني خطريتني ال جيوز الت
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 كل ما يتوصل إليه املشتغلون يفوتتصل هذه اإلشكالية مباهية معيار الصدق  : اإلشكالية األوىل
 للعلوم االجتماعية من اجتهادات باالعتماد على املناهج األصولية، فال خيفى أن هناك اإلسالميبالتأصيل 

 ميكن اليت تتصل باألحكام اجلزئية واليت موضوع عمل الفقهاء هي اليتام اختالفات واضحة بني املادة اخل
 موضوع اهتمام العلوم هي اليت، وبني املادة اخلام "بقواعد االستنباط األصولية"أن تنضبط بااللتزام 

  . توجيهها لكليات احلياة االجتماعيةيف تتصل بكليات الدين واليتاالجتماعية، 
عترضون أن اختاذ منهجية أصول الفقه منوذجا ودليال حيتذيه التأصيل ومن هنا يرى هؤالء امل  
 للعلوم االجتماعية سيكون مشوبا بأخطاء ناجتة عن بعد الشقة بني النصوص من جانب وبني اإلسالمي

 العلوم االجتماعية من جانب آخر، ويصبح من اخلطورة يف يتوصل إليها الباحثون اليتاالجتهادات 
" اجتهادات" وبني األصويل ضوء املنهج يف املسائل اجلزئية يفالفقهاء " اجتهادات"ني مبكان أن نساوى ب

 املسائل يف)  العلوم الشرعيةيفومن يتعاونون معهم من املتخصصني ( العلوم االجتماعية يفاملتخصصني 
 احلالة الثانية يفاملتصلة بكليات احلياة االجتماعية باستخدام نفس املنهج الواحد، وذلك ملا ميكن أن ينتج 

 قدر مضاف من الصحة للنتائج حتت أيمن جتاوزات باسم استخدام املناهج األصولية ، وإلصاق 
 يتوصل إليها اليتللضبط واختبار النتائج " إضافية"ستارها،  ومن هنا فإن من احملتم استخدام طرق 

، وهو أمر ميسور باعتبار أن اقعيالو للعلوم االجتماعية للتأكد من صدقها اإلسالمياملشتغلون بالتوجيه 
  .تلك العلوم تتصدى لواقع الناس واتمعات مبا ميكن من اختبار تلك النتائج فيها

 يف صدر اإلسالم يفوتتصل هذه اإلشكالية بأن املنهجية األصولية رغم جناحها الكبري  : اإلشكالية الثانية
 قللت اليتر املتأخرة قد أصيبت بعدد من الشوائب  العصويف أا إال كل جوانبها يفتوجيه حياة اتمع 

ما أمساه )  ١٩٩٢(وعلى سبيل املثال فقد انتقد الدكتور عبد احلميد أبو سليمان مبرارة .. من فاعليتها، 
نتيجة االنفصام بني علماء اإلسالم من جانب وبني " التقليديبقصور املنهجية اإلسالمية مبفهومها "

 التأليف يف أدى إىل انصراف العلماء إىل العمل والذيمع املسلم من جانب آخر، القيادة السياسية للمجت
والبحث والدرس والتأصيل للجوانب اخلاصة بدراسات نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة وما 

 إىل وأيتعلق بشئون األفراد من عبادات ومعامالت دون كبري التفات إىل شئون السياسة واحلكم، 
وضاعت حكمة السياسة الشرعية ومقاصد الشريعة .. ات اتمع وذاتيته اجلماعية والعامةمؤسس

 كثري من هذا الفكر بعدا الزمان واملكان وموضع النص يف وانعدم اإلسالميوحركية الفقه والفكر 
، وقد أدى هذا كله )٧٧، ٧٤ص ص .." ( والفطرة اإلنسانية والكونيةالوحي من أصل جممل اجلزئي

مث يشري .. ، "بوأد العلوم االجتماعية"، وارتبط ذلك "علوم شرعية وغري شرعية" تقسيم العلوم إىل إىل
تتخلله تأمالت اجتماعية إسالمية، ولكنه ال يقدم ما ميكن " خاصة اإلسالميإىل أنه وإن كان الفقه 

أن يأخذ بزمام املبادرة بسبب الفصام والعزلة عن أن يواىل التقدم، و.. اعتباره علوما اجتماعية إسالمية
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الفكرية والتنظريية لتوجيه مسرية حياة األمة ومؤسسها االجتماعية وإمدادها باحللول والبدائل احلضارية 
  ).٨٢ص" ( تواجههااليتالالزمة ملواكبة إمكاناا وحاجاا والتحديات 

 ومبناهجها التقليديا مبحتواه- " الشرعية"وىف ضوء ما تقدم يتبني أن االجتاه إىل اعتماد العلوم   
منوذجا حتتذيه العلوم االجتماعية املوجهة إسالميا لن حيقق اهلدف املنشود من  إنتاج  أ -األصولية احلالية

 جمتمعاتنا اإلسالمية املعاصرة بشكل فعال، اللهم إال يفعلوم اجتماعية إسالمية قادرة على قيادة احلياة 
 الوقت ذاته من يفهج إىل أصل نصوعها وحيويتها، مع االستفادة بعد عملية تقومي شاملة تعود ذه املنا

 حيقق التكامل املنشود دون جتوز أو الذيعلى الوجه .. مناهج العلوم االجتماعية احلديثة بعد تطويرها،
  .صدود

  
@êb£üaïãbrÛa@Z@@åß@ÖýĐãüac@òrí†§a@òîÇbànuüa@âìÜÈÛa@x‡ì¸Z@ @
 يقوم على وجود متمايز الذي الواقع الراهن، هيجتاه إن نقطة البدء عند أصحاب هذا اال  

 تتعامل معها، اليتاهر و اختطت لنفسها حدودا للظاليت" العلوم االجتماعية"وهوية مستقلة موعة من 
 ذلك كله عن جمموعة يف ختتلف واليت بلورت لنفسها جمموعة من املناهج واألدوات البحثية، واليت

 من ءبشي ومن هنا فإن أصحاب هذا االجتاه ينظرون ؛ا ومناهجها اخلاصة امبجاال" العلوم الشرعية"
 للعلوم االجتماعية اإلسالمي ينظر للتأصيل الذيالدهشة أو االنزعاج ملا يقترحه أصحاب االجتاه األول 

، ويرون أن "العلمية"على أنه يتضمن إحالل مصادر ومناهج العلوم الشرعية حمل مصادرهم ومناهجهم 
 ندوة حول يفعلى حد تعبري أحد املشاركني " إخضاع العلوم االجتماعية للعلوم الشرعية"يعىن هذا 

 للعلوم االجتماعية، وهو أمر غري وارد وغري مرغوب فيه من الناحية العلمية، اإلسالميمفهوم التأصيل 
ة لنستبدل ا ا املدققة ونتائجها احملققااالجتماعية ودراس" العلوم"ألن معناه عندهم أن نترك 

طلب من الباحثني أن يزعم أصحاا أا متثل وجهة نظر اإلسالم دون التحقق منها واقعيا وي" تأكيدات"
 قد ينظر الرأي يف حالة وجود اختالف يفيسلموا ا على أا دين، بكل ما يترتب على ذلك خصوصا 

صحاب هذا االجتاه يتصورون أن تبىن كما أن بعض أ.. ،الديينإليه على أنه داللة على عدم االلتزام 
 للعلوم االجتماعية يعىن حتويل تلك العلوم إىل مواعظ اإلسالمي التأصيل يفمنوذج العلوم الشرعية 

 ودون معياريوخطب تدور حول الدعوة إىل فعل أشياء والنهى عن فعل أشياء أخرى على أساس 
  ".علمية"دراسة 

أن لدينا تراثا متراكما من نتائج العلوم " األصل"ه أن وىف مواجهة ذلك يرى أصحاب هذا االجتا  
 أمثرا جهود أجيال من الباحثني الذين كرسوا حيام هلا، وأن لدينا ثروة وافرة من اليتاالجتماعية، 

 متت جتربتها على مدى السنني، حىت اشتد عودها ، وثبتت قيمة اليتمناهج البحث وأدوات القياس 
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ان االعتماد علها، وأن الباحث املسلم ال ميكن له أن يتجاهل وجود هذه النتائج الكثري منها، وبان إمك
واملناهج مجلة واحدة، وأنه ال يليق به أن يتخذ منها موقفا رافضا من البداية، فهذا كله يتمخض عن 

  نشأا األوىل، كما أن معناه أن نبدأ من فراغ،يف جلهود وتراث شارك املسلمون أصال وإهدارضياع 
  . توقف فيها إبداع العقل املسلم عن العطاء منذ بضعة قروناليتأو نبدأ من  جديد عند النقطة 

 للعلوم االجتماعية، اإلسالميومع ذلك فإن أصحاب هذا االجتاه مقتنعون بأمهية التأصيل   
النطالق من يكتفى فيها با) جتنبنا املثالية على حد تعبري أحدهم(ولكنهم قانعون مبنهجية يروا واقعية 

 يف أرقى صورها، على أن نأخذ يف ةاالجتماعي العلوم يفالنتائج احملققة واملناهج الشائعة االستخدام 
 مع إضفاء الصبغة - ذاتهالتقليدي العلمي تثار حوهلا من داخل النموذج اليتاالعتبار أوجه النقد 

  :واقعيةلانهجية التالية لتلك امل الصورة ، ويقترحون لذلكاإلسالمية عليها
 -من  الداخل-  أوجه النقد إثباتمع  (ياعتماد نتائج ونظريات العلوم االجتماعية احلالية كما ه -١

  .اإلسالمي ضوء التصور يفواثبات التحفظات عليها ) املثارة حوهلا
 اليتاستبدال املصطلحات احلديثة ببدائلها اإلسالمية خصوصا ما اتصل منها باألنساق التصنيفية  -٢

  .قرآن الكرمي والسنة املطهرة اليفوردت 
 نطاق كل ختصص من يف متثل إسهام علماء املسلمني تارخييا اليتاالهتمام بالدراسات التراثية  -٣

  .ختصصات العلوم االجتماعية
 إجياد احللول يف، واستخدام املعارف املتخصصة اإلسالميية اإلسالمية ملشكالت العامل ؤإيضاح الر -٤

  .هلا
 وللتنظيمات اتمعية كما تشري إليها املصادر الفردي املعيارية للسلوك حتديد النماذج النمطية -٥

 وأشكال التنظيمات واالجتماعي الفردياإلسالمية لتتخذ كمعيار تقاس عليه ألوان السلوك 
  .االجتماعية الواقعية

ألصولية وأما من الناحية املنهجية فانه ليس مطروحا عند أصحاب هذا االجتاه االعتماد على املناهج ا
 العلوم االجتماعية قيامها على الدراسات يف تقوم على االستنباط من النصوص، بل إن األصل اليت

كشفا عن سنن " التفسري" خلقه كما تستهدف يفتعرفا على آيات اهللا " الوصف" تستهدف اليتالواقعية 
والتعرف على : " قالذإاملقصود بذلك ) ١٩٨٩(ولقد أوضح الدكتور فؤاد أبو حطب .  خملوقاتهيفاهللا 

 خلقه على مستوى العلم املتخصص ال يتحقق إال بالوصف اجليد الدقيق هلا، ومن هنا حيتل يفآيات اهللا 
..  جوهره على املالحظةيف يعتمد العلميوالوصف ..  اإلسالم يفالوصف مكانة أوىل بني أهداف العلم 

.." الوصف من نوع معطيات احلس  التسجيل ويف تستخدم اليتوقد تكون املالحظات املباشرة 
، "التعرف على آيات اهللا"الدقيق احملكم هو وسيلة العلم إىل " الوصف"مث يشري إىل أنه إذا كان ) ٩٢ص(



 
-١٣٦-

كن التفسري يقود بدوره إىل هدفني ل، و"التفسري"يتم من خالل "  خملوقاتهيفالكشف عن سنن اهللا "فإن 
 أي[ التعرف على آيات اهللا يف. "ن اإلنسان يستخدم ، ويبني أ"التنبؤ"و " التحكم" آخرين مها 

ما زوده سبحانه وتعاىل به من نعم وخاصة احلواس ]  التفسريأي[وىف الكشف عن سننه ] الوصف
فانه " يبدو تقليديا"وإذ يدرك املؤلف أن ما جاء حتت أهداف العلم ). ٩٨، ٩٦، ٩٣ص ص " ( والعقل

 يتوصل إليه الذي العلمي، فالقانون "تصبح له صبغة إسالمية "اإلسالمي إطار املنظور يف :يذكر أنه
  ).٩٨ص " (اإلهلية ن اكتشاف السنيفحماولة بشرية قد تصيب وقد ختطئ "علماء النفس هو مبثابة 

 وهو يتطلب العلم والتعليم، - كما يبني املؤلف - اإلسالم شامل ألمر الدنيا واآلخرة يفكما أن العلم 
لقدرة على التعليم من نعم اهللا على اإلنسان، كما أن العلم عبادة، ودراسة النفس واالستعداد للتعلم وا

والوجهة . " بأمر مباشر من اهللا تعاىل كجزء من الدعوة الصرحية إىل تأمل الكونقرآينوتأملها مطلب 
 يف النفسية نتأمل القوائم التصنيفية واجلداول احلالية هلذه الظواهر"لعلم النفس تطالبنا بأن " اإلسالمية

  ).٩٢ص " ( كتاب اهللا وسنة نبيه الكرمييف ناقد لنتوصل إىل تصنيف يتفق مع ما جاء إسالميإطار 
 إذا توافرت -  علم النفس يفمبنطق اإلسالم تصبح طرق البحث "أما عن مناهج البحث فانه يوضح أنه 

حىت االستبطان  .. صيالقصالضوابط مقبولة، ابتداء من منهج الرواية أو املنهج ] بعض.. [فيها 
ولكن العلم من الوجهة ). ٩٤ص " ( وقتنا احلاضريف والقياس كما تستخدم مجيعا املوضوعيوالتجريب 
وتطبيقه لتحقيق املقاصد الشرعية ليكون العلم عبادة، فالتعرف على " استخدامه" أن يتم ينبغياإلسالمية 

 اإلسالم هو العلم يف، مث إن العلم " عظمتهملعرفة اهللا والوصول إىل"اآليات والكشف عن السنن سبل 
 يتضمن استخالص مواصفات منوذج اإلسالميكما أن العلم .. ،"فائدته املباشرة للناس"النافع من جهة 

 كما جيب أن يكون من القرآن الكرمي والسنة املطهرة اإلنساينللسلوك " النموذج القدوة"السواء أو 
  ).١٠٣ص (والسرية النبوية 

 الرصني أن عملية استخالص مواصفات هذا املنهجيأنه خيفى على صاحب ذلك البحث وال نظن 
من القرآن الكرمي والسنة املطهرة والسرية النبوية، تتطلب وال شك " اإلسالمي السلوكيالنموذج "

 توجه عملية االستنباط من النصوص، وىف هذا داللة ضمنية على اقتراب اليتاستخدام املناهج األصولية 
من أصحاب االجتاه األول، مما يفتح الباب أمام من ينادون أيضا  - بدرجة ما-  يتبعون هذا االجتاه من

  .صحيباجتاه تتكامل فيه وجهتا النظر بشكل 
 الذين يرون اختاذ العلوم االجتماعية الثاينمنطقية يشري إليها أصحاب االجتاه " عملية"وهناك حجة 

 لتلك العلوم، فهم يشريون إىل أن تلك العلوم بنتائجها سالمياإلاحلديثة كأساس النطالقة التوجيه 
 خمتلف جوانب يفومناهجها متأل الساحة اليوم، وجيوش اخلرجيني الذين يشغلون معظم مواقع العمل 

 هلذه العلوم، وهم ميارسون أعماهلم وفق هذا النموذج ذاته، التقليدياحلياة قد مت تعليمهم وفق النموذج 



 
-١٣٧-

 كل جوانب احلياة عن يف حماولة التعامل مع هؤالء الذين يتخذون القرار اليوم يفدأ وال يعقل أن نب
 يف ليس من العدل أن نطالبهم بالسريكما أنه طريق لفتهم بشدة إىل منطلقات جديدة متاما عليهم،  

 ذلك يف اجتاهات مل يألفوها ويصعب عليهم االرتباط ا معتمدين يف) وفق االجتاه األول(طريق التأصيل 
ارة مشاعرهم وخنوم الدينية، وإمنا مقتضى اإلنصاف أن نبدأ تدرجييا من حيث يقفون اليوم ثعلى است

 االجتاه الصحيح مبا يتمشى مع اتضاح منهج التوجيه يف ننتقل معهم لكي ألفوها اليتومن املصطلحات 
  . ومبا يتمشى مع ظهور مثارهاإلسالمي

يشريون أيضاً إىل أننا على كل حال ال نبدأ نقد نتائج هذه العلوم  الثاينمث إن أصحاب هذا االجتاه 
-االجتماعية احلديثة ومناهجها من فراغ، ولكن هذه العلوم قد وصلت تلقائيا ومن خالل التصحيح

 للعلم إىل شئ من النقد من الداخل هلذه النتائج واملناهج كما تقدم، والكثريون ممن أفنوا أعمارهم الذايت
الداخل، وأن من اخلري أن - من- لك العلوم وتعليمها لديهم الكثري مما يندرج إطار هذا النقد تعلم تيف

 كثري من األحيان إىل ما يقترب من االجتاهات يف -ومن عجب-  تشري اليتننطلق من مثل تلك البصائر 
 بطريقتها، ومبا وصوال إىل ترشيد تلك العلوم) وال نتوقف عندها بالطبع (اإلسالمي ينادى ا التوجه اليت

ييسر قبول التغيري ويتالىف أسباب املقاومة، فالواقع أن التهجم على العلوم االجتماعية دون تدقيق أو متييز 
 من أهل اجلد والرصانة العلمية وتوقفهم عن قبول الكثري مما ميكن أن يقبل لوال الباحثنييؤدى إىل تردد 

 مصر الدكتور يفشار إليه آنفا لشيخ علماء النفس  البحث امليفذلك التهجم، ولقد ظهرت آثار ذلك 
لعلنا ال نتجاوز احلقيقة إذا قلنا إن علما من العلوم اإلنسانية " بدأه بالشكوى التالية الذيفؤاد أبو حطب 

 تارخيه ما لقيه علم النفس من غارات اهلجوم الضارية، وكانت يفأو السلوكية أو االجتماعية مل يلق 
 صدرت عن فريق من الكتاب اإلسالميني اليت السنوات األخرية تلك يفقسوة وعنفا أشد هذه احلمالت 

توجهوا ملهام ..  قلة من رجاله هم الذين تصدوا ألعباء الدفاع، وأقل القليل إالمل جيد هذا العلم .. 
  )١ص  ( " جمال اإلبداعيفأكثر إجيابية 

  
  :تعقيب 

ر أن كل اجتاه من هذين االجتاهني املتمايزين قد أصاب ال يعدم من يتابع املناقشة السابقة أن يستشع
 بعض ما ذهب إليه املدافعون عنه، ولكن علينا أن نتذكر أن هناك يفجانبا من احلق، وإن جانبه احلق 

 إبراز احلجج املؤيدة ملوقفه ضمانا إلبراز وجهة نظره وبياا يفدائما احتماالت ملبالغة أنصار كل اجتاه 
 بالقرب من - كما ذكرنا- وضوح، فإذا أضفنا إىل ذلك أن هذين املوقفني إمنا يقعان بقدر كاف من ال

 فإن معىن ذلك أنه يندر أن جند بني الباحثني اليوم Continuum مقياس متدرج مزدوج النهايات طريف
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 احتماال  اجتاه من االجتاهني، والصورة األكثرألياملتطرفة " النقية"من يلتزم مبا ميكن أن نسميه بالصورة 
 إىل تنتمي تلك املواقف دائما عناصر يف مكان ما بينهما، حبيث متتزج يفأن جند مواقف الباحثني تقع 

  .كل من االجتاهني ولكن بدرجات متفاوتة
 يف توصل إليها كل منهما اليت النتيجة يفولعل أحد العوامل الفارقة بني نظر الفريقني كما رأينا يتمثل 

 العلوم االجتماعية احلديثة، فأصحاب االجتاه األول يبدون وكأم يرون كل عيوب تقوميه لنتائج ومناهج
 تلك العلوم يفسوءاا، وال يكادون يرون فيها خريا أبدا، كما يرون أن ما هو معيب كل تلك العلوم و

متداخل وخمتلط مبا قد يكون فيها من صواب اختالطا شديداً ال ميكن معه عزل الغث من السمني، 
واالفتراضات املعرفية ) األنطولوجية( ذلك يرجع إىل أن االفتراضات الوجودية يفرون أن السبب وي
 فإن كل ما وبالتايلمعيبة، تلك العلوم  تشربت ا نظريات واليت عليها املنهج  بيناليت) االبستمولوجية(

بينما يرى . لفشل  خري منها حمكوم عليها مسبقا باأياذ ق حماولة الستنأي عليها معيب، وأن بين
 هذه العلوم نضجا وخريا كثريا، وأن الغرب قد استخدم نتائجها بنجاح يف أن الثاينأصحاب االجتاه 

 واستبعادها مث اإلسالميلتحقيق أهدافه وفق تصوراته، وأنه ميكن بسهولة عزل العناصر املخالفة للتصور 
 تلتزم به الكثري من الذي املنهجيق  الضبط واالتسايفاستبداهلا مبا يناسب ذلك التصور، ويرون 

  .الدراسات الواقعية مناذج حتتذى ال ميكن أن يفرط فيها إال غافل
 كثري من املبالغة، ويبدو لنا أن يء ش كلٍّيفوىف كل من املقالني حق ال مراء فيه كما ذكرنا ، وإن كان 

 يفغة أخرى فإن الصواب يبدو لنا احلق يكمن بني هاتني النظرتني إذا أعرضنا عما فيهما من مبالغة، وبل
 العلوم االجتماعية احلديثة من خري على حقيقته دون يف، يرى ما إجيايبالتوازن بني االجتاهني بشكل 

 الوقت ذاته ال يف، وإن كان  دون ترددزيادة أو نقصان، ويرفض رفضا قاطعا ما يشوا من أخطاء
 جاءت على لسان اليت، ولعل العبارة البليغة يتحرج عن قبول ما قد يكون فيها من خري دون تردد

 عقدت مؤخراً جبامعة اإلمام حممد بن اليتعاليات إحدى الندوات فالدكتور سيد أمحد عثمان ضمن 
 للعلوم االجتماعية أن تكون قريبة من تصوير هذا املوقف اإلسالميسعود اإلسالمية حول التأصيل 

 للعلوم إسالمي تأصيل أيجتماعية املعاصرة؟ أال حيتاج ما املوقف من العلوم اال"حيث تساءل قائال 
من القوة ]  تلك العلوميفإن [االجتماعية لتحديد املوقف وتوضحيه وتفصيله من هذه العلوم املعاصرة؟ 

 حجاباً من -ابتداء- ها؟ هل نقيم بيننا وبينها نوالنضج بقدر ما فيها من الوهن والغرارة، فما املوقف م
 من االزدراء أو بيداء من اجلفاء، أم نقبل عليها لنتعرف على ما فيها من نضج فنفيد العداء أو جدارا

 العلوم االجتماعية، ومن يف اإلسالمي البحثي إثراء نظرتنا العلمية اإلسالمية، وىف تقومي منهجنا يفمنها 
يض ما ميكن مث نكون على بينة مما فيها من وهن ، وعلى دراية مبا فيها من غرارة، فنحرص على تعو



 
-١٣٩-

تعويضه من وهنها من جانبنا إن كنا نستطيع، وتعمل على إنضاج ما ميكن إنضاجه منها من جانبا إن 
  ..".كنا على هذا قادرين

 يف النظر إىل األمور أن تكون أوىل بنا وأن نكون أوىل ا يفولعل هذه الدعوة إىل االعتدال والنصفة 
إن ما حنن بصدده اليوم ال يقل عن .  آن معاًيفوالبالغة األمهية مواجهة مثل هذه القضية البالغة التعقيد 

أن يكون حماولة الستعادة مسار أمتنا على طريق احلق، وأن يكون دعوة إىل عودة معارفنا إىل منهج 
منهج وحدة املعرفة، املبنية على وحدة اخللق، املستمدة مجيعا من ..  الصحيح اإلسالميالعلم مبعناه 

منهج البحث عن احلقيقة حبثا خالصا لوجه اهللا سبحانه وتعاىل، فال يصدنا .. ة اخلالقعقيدة وحداني
شنئان قوم على عدم العدل، وال يصرفنا صارف عن أن نقول احلق ولو على أنفسنا أو الوالدين 

ليس " كل من احلالتني، وسنن اهللا ال حتاىب أحداً، يفواألقربني، ألننا إن مل نفعل نكون اخلاسرين 
ومن .  أهل الكتاب من يعمل سوءا جيز به وال جيد له من دون اهللا وليا وال نصرياأماين وال أمانيكمب

النساء " (يعمل من الصاحلات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون اجلنة وال يظلمون نقرياً
 حتديد يفده  سنحاول االلتزام به، وحناول جتلية أبعاالذي"هذا هو املوقف املتوازن ). ١٢٤-١٢٣

  . للعلوم االجتماعية فيما تبقى من هذا الباب اإلسالميخطوط منهج التوجيه 
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يأخذ من املناهج األصولية  الذي حناول التزامه هو ذلك املنهج الذيإن ما نقصده باملنهج املتوازن      

اجة إليها وصوال للفهم املنضبط لنصوص القرآن الكرمي والسنة الصحيحة فيما يتصل بقدر احل
بشؤون اإلنسان واتمع، كما يأخذ من مناهج العلوم االجتماعية احلديثة بقدر احلاجة إليها فيما 

، وذا يوضع كل من النوعني من  دون جتاوز أو صدودواإلنساين االجتماعييتصل بفقه الواقع 
 اجتماعي علم أي باملعىن الصحيح، إسالمي اجتماعي أفضل موضع ميكننا من إنتاج  علم يفج املناه

:  طرحها هنا وهىينبغي اليت ولكن هناك عددا من األسئلة . وموجه بتوجيهاتهالوحي مهتد بنور واقعي
ملناهج استخدام تلك ابنفس أسسها و منطلقاا احلالية؟ وهل سيحقق هل سيتم استخدام تلك املناهج 

 وإذا كان ذلك كذلك فلماذا مل تنتج اإلسالمي؟ االجتماعي إنشاء هذا العلم يفاآلمال املرجوة منها 
 من علوم أيأو " الفقه"تلك املناهج علما اجتماعيا إسالميا حقيقيا من قبل هذا كجزء ال يتجزأ من 
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 يف املستخدم حاليا ميالعل هل سيتم استخدام منهج البحث :خرعلى اجلانب اآلالشريعة األخرى؟ و
 إصالح هذه يفالعلوم  االجتماعية بنفس أسسه ومنطلقاته احلالية؟ وهل سيحقق ذلك اآلمال املرجوة 

 الصحيح؟ وإذا كان ذلك كذلك فلماذا مل يوصلنا ذلك املنهج إىل ما اإلسالمي ضوء التوجه يفالعلوم 
تمعية علاإلنساين من فهم السلوك نابيقر؟ى الوجه املرغوب إىل اآلن والترتيبات ا  

 اإلسالمي االجتماعيإن من الواضح أن استخدامنا لكل من النوعني من املناهج إلنتاج العلم   
 هذه القضية، يف منظور كل منهما إذا أردنا أن نوجه أنفسنا مواجهة صرحية يفسيتطلب تعديالت جترى 

أن يكون مصدر معارفنا كلها هو ال نرضى ب) ١٩٨٨ (العلواينفإذا كنا كما يقول الدكتور طه 
ليكون مصدرنا " الوحي"وحده كما يفعل علماء الغرب، وإذا كنا قد انتهينا إىل ضرورة ضم " الوجود"

 الوحي،( اآلخر للمعرفة، فالبد من منهج يتعامل بكفاءة مع هذين املصدرين من مصادر املعرفة 
ملعاصر للتعامل مع الوجود، وإذا كانت لنا  االغريب، وإذا كانت لنا مالحظات على املنهج )والوجود

 هذه املناهج مجيعاً لنرى ما هو صاحل وما يفأيضاً مالحظات على منهج األصوليني، فإن علينا أن ننظر 
 يتكامل عندك املنهج لكي".. وما حتتاجه املساحات اخلالية لنضيفه إىل تلك املناهج"ميكن توظيفه منها، 

  .)٤٩ص " ( الظاهرة االجتماعية واإلنسانيةيف مل يسد الذي" الفراغ دتس فاألصويل مع املنهج العلمي
 للعلوم اإلسالمي ملنهج التوجيه تفصيلي أبعاد هذه القضية متهيدا لعرض نستجلي أن يلي وسنحاول فيما 

مث  مناهج علم أصول الفقه يف، بادئني أوالً بالنظر التايل املبحث يفاالجتماعية املنطلق من هذا املنظور 
  . مناهج العلوم االجتماعية احلديثةيفثانياً بالنظر 
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 من الظن بأن إجراء بعض -  العلوم الشرعيةيفوهو من املتخصصني -  العلواينحيذرنا الدكتور   
.. تعديالت طفيفة على منهج األصوليني ميكن أن جيعله منهجاً صاحلا لكل القضايا، فالظاهرة

فال ميكن أن ندعو .. االجتماعية واإلنسانية يستحيل أن تتعامل معها كما تتعامل مع القضية الفقهية "
، ألنه منهج لن يلىب احلايل كما هو وبوضعه األصويلإىل إمهال سائر املناهج واالقتصار على املنهج 

فالبد لنا من منهج جيمع بني )  والوجودالوحي(احلاجة املطلوبة، وإمنا نقول ما دام لنا مصدران للمعرفة 
وكثري .. ، فاألصوليون قرروا هذا املنهج وفيه ما فيه للوحي وبني منهج نريده العلمي بني املنهج :االثنني

 الذي للوحي ولكن من املمكن تطويره ليكون منهجا ،.."من قضاياه قابلة للنقض واألخذ والرد 
  ).٥٠ص (سيتناول ظواهر اجتماعية وظواهر إنسانية 

 يف ألقيت اليت سلسلة من احملاضرات اهلامة يف ضمن ما عرضه العلواينوقد أوضح الدكتور   
 األصل ملعاجلة الظاهرة الفقهية وهى ذات يفأنه من الصعب مد منهج أسس ) ١٩٨٨(ستراسبورج 
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 ليتا يكون صاحلا ملعاجلة الظاهرة االجتماعية أو اإلنسانية لكي الغالب، يفصفة خاصة تتسم باجلزئية 
 الشرعييراد أن تكون معاجلتها متصفة بالتعميم، كما أن الظاهرة الفقهية املطلوب منها أن نتبني احلكم 

، أما ] علم األصول ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاءيفمعناه  [الوضعي أو يالتكليف
 ميكن على اليتكة العالقات الظاهرة االجتماعية واإلنسانية فنريد منها أن نتبني القوانني والسنن وشب

 أعرفه قادر على أن يستجيب  الذي وضعه يفال أتوقع أن أصول الفقه .. ضوئها أن نقيم نظاما صاحلاً
  ).٣٩ص " (هلذه احلاجة

الداخل باعتباره - من-بطريق النقد (العلواين يشري إليها الدكتور اليتأما عن املالحظات   
 حتقيق املأمول يف يرى أا حتد من فاعليته واليتأصول الفقه حول منهج )  العلوم الشرعيةيفمتخصصا 

  : ثالثةيفمن وراء بناء مناهج العلوم االجتماعية على غراره فيمكن إمجاهلا 
ق مجيع ااتف"، إذ قالوا أنه "أفقد هذا الدليل معناه"أن تعريف األصوليني لإلمجاع وبيام حلقيقته  -١

، رغم أن "لى أمر من األمور، وهذا أمر يستحيل حتقيقه عصر من العصور عيف أمة حممد يجمتهد
طى مساحة من غكنـا نريد أن نستخدمه دليال ميكن أن ي"اإلمجاع دليل من أفضل األدلة، وقد 

  ).٤١ص.." (املساحات اخلالية 
 وضعت عليه بسبب ظروف اليتجتميد العقل وإفقاده أمهيته كدليل نتيجة لكثرة القيود والضوابط  -٢

 نتجت عن انفصال علماء األمة عن قيادا السياسية وعدم ممارستهم للحياة االقتصادية استثنائية
واالجتماعية، وملا حاولت القيادة السياسية االستعانة بعناصر فقهية ال تثق فيها األمة فقد حاولت 

 بنص من الكتاب تأتوينفقهها وعن تشريعها وعن دينها بأن تقول إما أن "األمة الدفاع عن 
مما أدى إىل إفقاد العقل املسلم ) ٤٢ص .." ( بأقوال إمام من األئمة السابقنيتأتوينلسنة وإما أن وا

  .لفاعليته
 وضعها اليتبالطريقة "كما أن االجتهاد قد متت معاملته معاملة اإلمجاع،  فشروط االجتهاد  -٣

  ).٤٤ص " (أن جتد جمتهداً] معها[األصوليون يستحيل  
 ينسجم الذيهو املفهوم " االجتهاد ليكون  مفهومه يف أنه البد من إعادة النظر العلواينويقرر الدكتور 

 ميكن أن نتعامل به مع  الظواهر املختلفة، آنذاك رمبا يكون لدينا فقه من والذيمع مقاصد اإلسالم، 
اقع،  األحكام اجلزئية الشرعية املعروفة وإمنا فقه نستطيع أن نسميه فقه الويفنوع آخر، ليس الفقه 

، وينعى الفقيه الناقد على الفقهاء إمهاهلم فقه .."فالدراسات االجتماعية املختلفة تعد نوعا من فقه الواقع
إما [خطاب اهللا املتعلق بأفعال املكلفني  "الشرعي، فاحلكم اللغويالواقع واقتصارهم على الفهم 

وحمكوم عليه وهو املكلف .. اىل حاكم وهو اهللا سبحانه وتع: أو التخيري، وأن أركان احلكم] بالطلب
 الذيولكن احملكوم عليه ..  فقهنا درسنا احلكم وعرفنا احلاكميف.. اإلنسان، وحمكوم به، وهو احلكم،
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نتحدث عن رفع احلرج، وعن التكاليف، وعن سد الذرائع، ] عندما[هو اإلنسان، طبيعته ، قوته، ضعفه 
طيع أن نعرفها دون أن نتعرف على هذا احملكوم وعن املصلحة، وعن االستحسان، هذه كلها ال نست

  ).٤٤ص " ( هو اإلنسان فرداً أو أسرة أو دولة أو قيادةالذيعليه 
 األصويلالعقل املسلم واملنهج " نفس االجتاه أن يف) ١٩٩٠(ويضيف الدكتور عبد احلميد أبو سليمان 

مع تعاظم ] ولكن[ كله، اإلنساينق قد قدما لإلنسانية تراثا وفكرا حضاريا غري مسبوق أضاء حلكة األف
فإن جوهر أزمة هذه ] واليوم.. [اإلسالميف األثر  ضعاإلسالمياهلوة بني الغاية اإلسالمية وااللتزام 

، مما أدى إىل تدهور اإلسالمي أمل مبنهجية فكرها الذياألمة إمنا ينبع من اجلمود والقصور والتدهور 
 مبا إالا كله يشري من جهة إىل أنه ال صالح هلذه األمة ، ولعل هذ)١١٣، ١٠٨ص ص .." ( قدراا

 حدود التوجيه يف مستجيب جبرأة وفاعلية حلاجات الواقع املتغري، سائر أصويل مبنهج أيصلح به أوهلا، 
 ومنضبط به، مبا ال يترك جماال ملساحات خالية من حياة اتمعات املسلمة تغيب عنها مشس اإلهلي

 وغري املنضبط الوحيمأل بغثاء من إفراز العقول البشرية غري املهتدى بنور تفاحلية املنهجية اإلسالمية 
 يفكما أن هذا كله يشري من جهة أخرى إىل حاجتا املاسة إىل جهود جهابذة املتخصصني . بضوابطه

لية  ميكن ا أن تستجيب تلك املناهج للقضايا الكاليتاملناهج األصولية ممن لديهم القدرة والكفاءة 
 تم ا العلوم االجتماعية، حىت تتكامل ذا علوم اإلسالم، مبا خيدم األمة وحاجاا ومبا اليتاألوسع 

  .يعينها على النهوض من كبوا
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 يفللبحث " العلمي"موقف املنهج ) ب١٩٨٤ (رمزيلقد خلص الدكتور عبد القادر هاشم   
)  العلوم الطبيعيةيفاملستمد من مناهج البحث (اتباع هذا املنهج املترتبة على ثار اآلالدراسات اإلنسانية و

على اتمعات اإلنسانية تلخيصا جيداً حني أشار إىل عدم مالءمة تلك املناهج للدراسات اإلنسانية، 
غريت اجتاهها وطريقتها، "قد واىل أن هذه الدراسات املنصبة على اإلنسان واتمع نتيجة لذلك 

كما اختلطت فيها احلقائق باألوهام .. عد معه إجيابية أو علميةتوتشعبت موضوعاا وفروعها بشكل مل 
 جمال احلفاظ على توازن يفاختالطا جعلها عاجزة عن سد الفجوة الثقافية، بل جعلها أضعف وسيلة 

، وتلك )٦٢ص .." (التكنولوجي والتطور املعريففجر  أمام التالثقايف وإيقاف التراجع اإلنسايناتمع 
 اليت صدقها ومطابقتها ملقتضى أحوال األمم اليوم إال مكابر، فاتمعات املعاصرة يف ال ميارى مقوالت

 يف أمثال سجموند فرويد، وىف تربية أبنائها أيدي فهم النفس اإلنسانية، على يفقعدت زمناً تنتظر اهلداية 
 أمثال آدم مسيث أيدي دكتور سبوك، وىف بناء حياا االقتصادية واالجتماعية على ضوء حكمة أمثال

 تصرخ به أحوال الذي باخلسران املبني إال هؤالء وقرنائهم أيديوكارل ماركس مل تؤب على 
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ا تفيض به حياة الناس فيها من اختالالت ومظامل، تبدو مظاهرها على مستوى مب ،اتمعات املعاصرة
  .الدويل كما تبدو على مستوى اتمعات وعلى املستوى األفراد

 تقدمها العلوم االجتماعية للمجتمعات، فال غرو أن يتخذ اليتنوع اهلداية هو وإذا كان هذا   
للتوجيه منها البحث عن مصادر أصدق جيدوا يف  وأن يعيدوا النظر و،الكثريون منها موقفا رافضا

 العديد من األمور يف هذه العلوم قد حققت أيضاً بعض النجاحات ، ولكن ملا كانتواتمعي الفردي
اجلزئية كما قدمنا، فانه قد يكون من املفيد لتحديد موقفنا من هذه العلوم ومن مدى إمكان االعتماد 

 جوانب الضعف أو يف للعلوم أن ننظر أيضاً اإلسالميعلى مناهجها ضمن إطار منهجية التوجيه 
 ومناهجها، لتالىف هذه اجلوانب من الضعف، واستكمال جوانب القصور، ضمن  تلك العلوميفالقصور 

  . منهجية أمشل
 أن منيز بوضوح عاملني جوهريني ميكن النظر الثاين الباب يف ضوء ما عرضناه يفإن باستطاعتنا   

باملنهج  العلوم االجتماعية املعاصرة، يتصل أوهلما يفإليهما على أما من أهم أسباب الضعف والقصور 
 فأما من جهة املنهج فانه من املعلوم أن الفلسفة ؛ويتصل اآلخر بطبيعة الظواهر االجتماعية واإلنسانية

 دعا إليها أوجيست كونت وأشاعها، قد قامت على نظرة مادية حبتة للوجود ولإلنسان، اليتالوضعية 
 القرن التاسع عشر، كما يفا علم الطبيعة ولفلسفة العلم املرتبطة يف تعكس التصورات التقليدية 

 الكنيسة، إلبعاد تأثري يف الوقت ذاته قطع كل صلة للعلوم االجتماعية بالدين ممثال يفاستهدفت 
 يفاملعتقدات اخلرافية عن جمال العلم، فلم تعترف الوضعية بغري معطيات احلس سبيالً للمعرفة، مما أمثر 

 مادي دراسة ما هو يفأجهدت نفسها إجهاداً شديداً النهاية علوماً اجتماعية تقف على ساق واحدة 
 إىل عامل الغيب، فلما ينتمي الذي املادي غري الروحي اإلنسان، وأغفلت أو جتاهلت اجلانب يف بدين

 البشر ممن ن قد ضلت فأضلت أجياال متعاقبة مفإا، الوحيأمهلت مصدر املعرفة بالغيب أال وهو 
  .البعيدة نتيجة الدعاءاا يء، حسبوا أا على شاليت" العلوم"أحسنوا الظن بتلك 

 علم الطبيعة على يف الباب الثالث إىل أن االكتشافات العلمية احلديثة يفولقد أشرنا تفصيالً   
 وهايرتبرج قد أطاحت بتلك النظرة املادية التقليدية للعلم، واىل أن هذه االكتشافات قد أينشتاين أيدي

 اجتاهات فلسفة العلوم خالل العقود األربعة األخرية، مما أسفر عن ظهور يف ترتبت عليها مراجعة جذرية
 هي ال تزال اليت كثورة على الوضعية اإلمبرييقية The New Paradigm العلم يفالوجهة اجلديدة 

وقد أوضحنا فيما سبق أن هذه .  إىل يومنا هذاالتقليدي يقوم عليه بناء العلم الذي الفلسفياألساس 
 جمال علم الطبيعة وعلوم األعصاب قد أدت إىل فتح اال من جديد حنو أخذ يفات الرائعة التطور

أوجروس " (املنظور اجلديد للعلم" ضوء هذا يف االعتبار يفالعوامل العقلية واملعرفية بل والروحية 
 يف اجلديد العلمي نظرية املعرفة احلديثة وىف املنهج يف، وق بينا أن هذا التحول )١٩٨٤وستانسيو، 
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فتح الباب على مصراعيه أمام مشروعية اإلفادة من مصادر للعلم متجاوزة يدراسة الظواهر اإلنسانية 
 قامت عليه الذيدى اهللا على الوجه ه السماء ووحيملعطيات احلس، وهى عندنا ليست شيئا آخر إال 

التصورية العامة ولكنه  اإلنسان باألطر الوحي عصرها الزاهر األول، حيث ميد يفحضارة اإلسالم 
 األنفس وىف اآلفاق يف استكشاف سنن اهللا يف الوقت ذاته باستخدام احلواس والعقل يفيطالب اإلنسان 

  .ام ووحدة كاملةت تناغم يف
 وقعت اليتأخطر األخطاء من وأما من جهة النظر إىل طبيعة الظواهر االجتماعية اإلنسانية فإن   

على األشكال اعتمادا بأن دراسة الظواهر النفسية واالجتماعية  يف التوهم تتمثلفيها العلوم االجتماعية 
 املوضوعيموضوع الدراسة ميكن أن يكون منطلقا للفهم القائمة  اتمعات يف تتبدى ا اليتوالصور 

 هي اليت قضية املعيارية التغافل عن يف هذا املنطق يفمن اخللل اخلطري ك وي؛لإلنسان واحلياة االجتماعية
 الذي، املاديوإن مل تكن الزمة لدراسة الوجود ( كل صوره يفجزء ال يتجزأ أبدا من الوجود البشرى 

  ).تتعرض له العلوم الطبيعية بالدراسة
 فإننا ندرك على الفور أن من اإلنساينإننا إذا تأملنا طبيعة اإلنسان الفرد وطبيعة اتمع   

 تنصب على ما هو واقع اليتملالحظة اخلارجية والتجربة املستحيل بناء علوم اجتماعية على أساس ا
 هو يعترب جمرد وإمنا ذاته ناموسا أو قانونا اجتماعيا يفألن ما هو واقع وكائن ال ميثل وكائن وحده، 

، ولو أن نفس أولئك البشر  اختارها البشر حتت ظروف معينةاليتوصف حملصلة االختيارات احملددة 
 أخرى الختذ أيديولوجية، أو التزموا  بعينهاعية خمتلفة، فاعتقدوا مثال بديانةقد اختذوا هلم أطرا مرج

 أي( " أن يكونينبغيما " الصورة يفواقعهم وما هو كائن فيهم صورة واقعية خمتلفة، وهنا يدخل 
،  يءش مساويا لكل يء يكون كل شاملعياري يصبح األمر نسبيا و ألنه بدون اجلانب )املعياريالعنصر 

 أيوليس ( العقيدة الصحيحة إال ههذنقطة البدء  ت وليس!!يء شأيوجود نقطة بدء يقاس إليها دون 
يف إىل مصدر كل اخلري يءشدة ترد كل عقيدة، فالقضية ليست نسبية مطلقة أيضا، ولكنها نسبية موح 

نسب إليه ت  الذي للبوصلة الشمايل تكون مبثابة القطب واليت ،هذا الوجود وترتبط به سبحانه جل شأنه
  .  ذاتهيف معىن بعد أن كان ال معىن له يءشكل االجتاهات ، فيصبح لكل 

 من أي يففإذا كان املوىل سبحانه وتعاىل قد عرفنا أنه قد خلق اإلنسان قادرا على السري   
فكيف ميكن لنا أن نتخذ من ) ٨: الشمس " ( فأهلمهما فجورها وتقواها،ونفس وما سواها"االجتاهني 

أساساً يقاس  به نفسه إىل نفسه؟ إن هذه النسبية املطلقة )  االجتاهاتذيأو باألحرى (جتاهني  االذي
 الذي تترتب ال حمالة على األخذ بالتوجهات احلالية للعلوم االجتماعية هلى وال شك أساس للضياع اليت

اب التسمية بذلك وال يقصد أصح" .. حضارة العلم" حضارة تعترب نفسها يفتعاىن منه البشرية اليوم 
ولكن املوىل جل شأنه أبت حكمته أن يتركنا مهال دون . االجتماعي بل أيضاً العلم الطبيعيفقط العلم 
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 حددت تلك الطبيعة األصلية املتكافئة لإلنسان تأتى اليتهدى أو رشد، فاآليات الكرمية التالية لتلك 
قد أفلح من (ميكن بالقياس إليه حتديد االجتاهات  الذي املعيار أي الشمايللتبني لنا مباشرة ماهية القطب 
 آيات يفوطريق التزكية بعد ذلك موضح تفصيال ) ١٠: الشمس ) (زكاها، وقد خاب من دساها

  .ا يتحدد االجتاه  معياريا، والفرديالكتاب الكرمي والسنة الصحيحة، وعليها يقاس السلوك 
، فالعلوم االجتماعية أيضاً تزعم اتمعيملستوى ونفس النتيجة نصل إليها مبراجعة املوقف على ا  

ال متلك -  اتمعات البشرية، ولكنها أيضاً ال متلك نقطة بداية يفأا تقوم بدراسة ما هو كائن وواقع 
 فهل ميكن واحلال كذلك أن تصل تلك العلوم إىل نتيجة ذات -قطبا مشاليا تقاس إليه بقية االجتاهات

وهى ( علم االجتماع يف تقوميه للنظرية التفاعلية يف) ب١٩٨٤ (رمزي القادر بال؟ يقول الدكتور عبد
 ال تطرح أية وجهة نظر من خارج اتمع، أا) "  هذا عن غريها من نظريات علوم اتمعيفال ختتلف 

 تتلمس األحوال واألوضاع االجتماعية وتستنتج بعض االستنتاجات املشروطة ذه األوضاع هيبل 
، وتواصل الدراسة واالستنتاج والتعميم على خمتلف االجتماعيال وتسميها قوانني التفاعل واألحو

 تضع دعائم اليت تقوم على ما ترمسه الرسالة اإلسالمية - نظراً وعمال-  ولكن الرؤية اإلسالمية ،اتمعات
هتدية، وترسى قواعد بالصبغة امل" الدولة"اتمع، وتصبغ مكوناته واملشاعر واألنظمة والناس والقيادة 

 األرض يف حركة متسامية متجهة حنو حتقيق استخالف اإلنسان يف.. األفكار والعالقات واملعامالت 
  ).٢٢٢ص .." (

بلورة مكونات  "يف إطار هذا الفهم إمنا يتمثل يف اإلسالمي أن املنظور رمزيويضيف الدكتور   
 اليتة املتعلقة بالعملية االجتماعية التربوية  ضوء النصوص، واستخالص املفاهيم األساسييفاتمع 

وعليه ..  أن تكون العملية هداية للمجتمع وللفرد أييفترض فيها أن جتسد منهاج الرسالة اإلسالمية ، 
 اتمعات غري املهتدية، بل يففإن الرؤية اإلسالمية ، ال تنشغل أو ال تم بتشريح عمليات التفاعل 

ة اإلميان وعلى عملية اهلداية وما يتعلق ما، كما أا ال تأخذ من اتمع بل ينصب اهتمامها على رعاي
تقدم للمجتمع ما ترفعه به إىل مستوى االهتداء دون أن يكون ما يرده هذا اتمع أو ما يرتضيه أو ما 

  ).٢٢٢ص " ( يعيشه مقياسا أو مصدرا لألخذ
علوم االجتماعية احلديثة وإن كانت الزمة وىف ضوء التحليل السابق يتبني لنا أن منهجية ال  

 للعلوم االجتماعية، إال أن هناك تعديالت اإلسالميبالضرورة كأحد املكونني الرئيسيني ملنهجية التوجيه 
 تستند إليها إذا أردنا لنا أن حتقق ما اليت تلك املنهجية وىف النظرية املعرفية يفجوهرية البد من إحداثها 

 إفساح يف صحيح، وأول تلك التعديالت يتمثل إسالمي اجتماعي بناء علم يفائدة هو متوقع فيها من ف
 للمعرفة األساسي لإلنسان بالرجوع إىل املصدر الروحي اجلانب يفاال لدراسة عامل الغيب املتضمن 

صل  على عامل الشهادة وعلى شهادة احلواس، وأما ثانيها فيتالتقليدي دون االقتصار الوحيفيه أال وهو 
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 فيهما دراسة ما هو جتدي ال -  بطبيعتهما -  من حيث أما اإلنساينبالنظرة إىل طبيعة اإلنسان واتمع 
بشرط أن يكون معياريعد كائن وحده وإمنا البد لفهم سلوكهما من تعدى ذلك إىل االنطالق من ب ،

متعاليا عن البشر، وأن  أن يكون مصدره مصدرا أي، Transcendent جتاوزي صدق املعياريهلذا البعد 
  .لينا سندا صحيحا موثوقا بعيدا عن التزييف والتحريف إيكون سند وصوله 

 باعتباره جوهر احلياة النفسية املعياريهل يعىن تأكيدنا على هذا اجلانب : وتتبقى قضية أخرية  
 الوقت ذاته يف  األمر حىت ينكر البعض أنه توجديفلألفراد واحلياة االجتماعية للمجتمعات أن نبالغ 

 حياة األفراد واتمعات ميكن دراستها دراسة وصفية وصوال إىل يف Regularitiesأوجه لالنتظام 
 يف متارس احلياة أو االجتماعية الذي املعياريتعميمات تنطبق على واقع الناس بصرف النظر عن اإلطار 

 والتنظيمات الفردي السلوك يفمات ضوئه؟ احلق أنه ال ميكن إال ملكابر أن ينكر وجود تلك االنتظا
)  ال ميكن بدوا أن توجد حياة إنسانية منظمة، وال ميكن بدوا أيضاً فهم تلك احلياةاليت(اتمعية 

 توصلت إليها العلوم السلوكية حول الوظائف العقلية كاإلدراك والتذكر والتعلم، اليتفالتعميمات 
، اجلماعيوم االجتماعية مثال حول عمليات االتصال والتأثري  توصلت إليها العلاليتوكذلك التعميمات 

 يطرح نفسه هنا هو عن مدى األمهية النسبية والقيمة الذيتعرب عن مثل هذه االنتظامات، ولكن السؤال 
، واتمعي الفردي ألوان خمتلفة من السلوك يف تظهر كثرياً اليتاحلقيقية لدراسة مثل هذه االنتظامات 

  بالفعل دراستها دراسة وصفية تقريرية واقعية؟ ميكن واليت
 متتلئ كتابات العلوم االجتماعية باإلشارة إليها على أا اليت االنتظامات يفإننا إذا أمعنا النظر   

 حقيقة األمر عن جمموعة من اآلليات أو امليكانزمات يف بؤرة اهتمام الدراسة فيها لوجدناها ال خترج هي
 ميكن استخدامها وتوجيهها لتحقيق ما خيتاره الناس من خري أو شر، ولكن اليتذات الطبيعة احملايدة 

مشكلة العلوم االجتماعية املعاصرة أا تشري إىل تلك اآلليات على أا متثل الصورة الكلية للحياة 
، ولكن اتمعي أو الفردي كل جوانب السلوك يفالبشرية بسبب ما هو مالحظ من تداخلها املضطرد 

 صلة باألنساق املعيارية احململة فوقها أن أيميكن ملن يفهم هذه اآلليات أو امليكانزمات وحدها دون هل 
  . القاطعبالنفييفهم كلية احلياة البشرية؟ إن اإلجابة عن هذا السؤال ال ميكن إال أن تكون 

وف عند تلك  الوقيفإن اتمعات البشرية ال ميكن أن تنحصر توقعاا من العلوم االجتماعية   
اآلليات أو امليكانزمات احملايدة وحدها مهما بدا لذلك من وجاهة علمية شكلية، ولكنها تنتظر أن 

 والتنظيمات اتمعية وإضفاء املعىن عليها مبا يعني على الفرديتساعدها تلك العلوم على فهم السلوك 
لعلوم االجتماعية الصورة كاملة أمام حتقيق أهداف اإلنسان، ولقد كان مقتضى األمانة العلمية أن تضع ا

 والقيمة احلقيقية للجوانب الوصفية من تلك العلوم فتضعها احلقيقيتلك اتمعات، وأن تبني احلجم 
موضعها الصحيح، وتضع اتمعات أمام مسؤولياا فيما يصل خبطورة اختياراا فيما يتعلق باجلوانب 
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العلوم االجتماعية " نظريات"كس من ذلك، حيث أسهمت املعيارية، ولكن األمر قد جاء على الع
 أثرت على اليت اختارا وفق الظروف التارخيية واجلغرافية اليت تسريب األطر املعيارية يفبشكل نشط 

 -ميل دوركاميإ تلك العلوم كأوجيست كونت ومؤسسيوهى أطر احلادية مادية عند معظم -تكوينها 
 موضوعي يصف وحيلل ما هو كائن بشكل الذي التقريري الوصفي إىل حياة الناس حتت ستار العلم

  .. !! حمايد 
  

@wèä½a@´i@ÝßbØnÛaïÛì•þa@wèä½aë@ïàÜÈÛa@ïÇbànuüaZ@ @
 اجلمع بني للعلوم االجتماعية يقوم على اإلسالميلقد انتهينا فيما سبق إىل أن منهج التأصيل   

، ) صورا املعدلةيف(العلوم االجتماعية احلديثة ومنهجية )  صورة أكثر سعةيف( املنهجية األصولية 
 اإلنساينالوجود  تلك العلوم على يف، حبيث تنصب الدراسة  ناضجإسالمي اجتماعيوصوال إىل علم 

 إىل عامل الشهادة وتتكامل فيه تنتمي يضم عناصر تنمى إىل عامل الغيب كما يضم عناصر الذي الكلى
املنضبط (  عمل العقل إضافة إىلمل معطيات املشاهدة احلسية  كما تشالوحيمصادر املعرفة لتشمل 

 الصورة هي، ولكن السؤال املهم اآلن هو كيف ميكن أن يتحقق هذا التكامل، وما )الوحيبضوابط 
 للعلوم االجتماعية اإلسالمي ميكن أن ينطلق منها املشتغلون بالتوجيه واليت ميكن أن يتخذها اليتالواقعية 

   نصبو إليه؟الذي الناضج االجتماعين جهود لتطوير  وبلورة أبعاد هذا العلم فيما يبذلونه م
 بني حصيلة ما املنهجي الفصل الرابع حماولة لوضع استراتيجية إلجياد التكامل يفلقد قدمنا   
 من املصادر الشرعية باستخدام املناهج األصولية، وبني ما نتوصل إليه من الدراسة الواقعية نستنبطه
 ثنايا املباحث يفر اإلنسانية باستخدام مناهج العلوم االجتماعية احلديثة، وملا كنا أيضاً قد تعرضنا للظواه

 اليت هذا املقام بتلخيص األسس العامة يف سنكتفيالسابقة لبعض جوانب متفرقة تتصل باملوضوع، فإننا 
  . وم االجتماعية للعلاإلسالمينظن أا حتقق هذا التكامل كأساس ملنهجية موحدة للتأصيل 

لظروف -  تنتمي أسس التكامل بني مناهج ونتائج يف تقابل الباحث اليتإن الصعوبة الرئيسية   
معيار  يف تكمن إمنا) عامل العلوم الشرعية وعامل العلوم االجتماعية( إىل ما يشبه عاملني خمتلفني -تارخيية

  النصوصإسنادصحة  يفة يتمثل  العلوم الشرعييف كل منهما، فمعيار الصدق يف املطبق الصدق
 باستخدام منهج أصول الفقه، صحة االستنباط من النصوص يف ، مث التارخييباستخدام منهج التحقيق 

  الواقع احملسوسيفمطابقة النتائج ملا يشاهد أما معيار الصدق وفقا للمنهجية العلمية االجتماعية فهو 
  .باستخدام املالحظات والتجارب
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 لتقريب هذه الفجوة بني املنظورين تتمثل فيما سبق أن أشرنا إليه من ضرورة ولعل أول خطوة  
توسيع نظرة كل من املنهجني حلدوده وجلوهر رسالته، حبيث يتجه علم أصول الفقه إلعطاء مزيد من 

 يعترب من األصول الفرعية األقل أمهية كاالستحسان واملصلحة املرسلة مبا املاضي يفاالهتمام ملا كان 
أبو سليمان، " (ما متليه روح الشريعة]  ضوءيف.. [ إىل النظر الكلى اجلزئيالنظر  "ختطىن من كّمي

 تتصل باألمور االجتماعية والسياسية اليتوذلك يساعد على تغطية املساحات اخلالية )  ١٩٩٠:١٠٩
عية إىل إعطاء  العلوم االجتمايف للبحث العلمي يتجه فيه املنهج الذي الوقت يف، .. م الناس اليت

 تأثريها على سلوك األفراد وتنظيم اتمعات، مع يف الروحية واالعتقادية النواحيمساحة أوسع لدراسة 
 كليته والنظر يفوجتاوزها إىل اآلفاق األرحب للنظر لإلنسان الغالية  احلسية اإلمبرييقيةختطى الرتعة 

  .دملنطلقة من التصور املوح إطار النظرة املعيارية ايف واالجتماعي الفرديللواقع 
 أنشطة يفالتكامل بني النوعني من املناهج فإا تتمثل كما أوضحنا اليت يتم فيها بوتقة الأما   

 أن ينبغي واليت ،بينهمااجلدلية  وىف العالقة ، العلوم االجتماعيةيف" البحوث"، وأنشطة "بناء النظريـة"
 نعترف هنا باالحنياز إليه عن والذي -  التزمناه الذي طفاخل!  آن معاًيفتتم على أسس جديدة قدمية 

 حقيقة األمر هدم كل ما سبقه والبدء يف للعلوم االجتماعية ال يتطلب اإلسالمي هو أن التأصيل -قصد
 املناهج واإلجراءات  يف ما هو متاح ومقبول ومتعارف عليه يفمن جديد، بقدر ما يتطلب النظر الناقـد 

 فال جزئيوالً ، فإن وجد فيها ما يغىن فبها ونعمت، وإن وجدت حباجة إىل إصالح والضوابط القائمة أ
 احلقيقيإلطالق فهنا وهنا فقط يكون املسوغ ابأس بذلك أيضا، أما إن مل يوجد فيها ما يصلح على 

ىل  ذاك هو ما يطمئن إليه القلب والعقل مهما غا-  نقطة الصفر دون تردد أو التفات إىل الوراء نللبدء م
  .ال باهللا إاملغالون أو تزيد املتزيدون، ونسأل املوىل جل وعال إخالص النية وصالح القصد، وما التوفيق 

 يقوم اليت سنجد أن األسس فإننا اإلنصاف بعني التقليدي بناء النظرية من املنظور يففإذا نظرنا   
سس خريا كثريا، ولكنها مع ذلك  تلك األيف إىل الفئة الثانية املذكورة أعاله، مبعىن أن تنتميعليها 

 القائم على اإلسالمي تصبح قادرة على استيعاب املنظور لكي اجلوهرية اإلصالحاتحباجة إىل عدد من 
 العلوم يف والعقل واحلواس، ولقد سبق أن أوضحنا أن بناء النظرية العلمية الوحيالتكامل بني 

  :االجتماعية يقوم على املكونات اآلتية
 مت التوصل إليها اليت اجلزئية Facts, Observationsاهدات احملققة أو احلقائق العلمية  عدد من املش -١

 تعتمد احلواس كوسيلة للوصول إىل املعرفة اليت) اإلمبرييقية(من خالل إجراء البحوث الواقعية 
  .العلمية
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ارة عن  عبهي اليت Empirical Generalizations) اإلمبرييقية(عدد من التعميمات الواقعية  -٢
.. عالقات ذات طبيعة عامة بني حقائق مت التحقق من صدقها باملشاهدات الواقعية"

(Theodorson & Theodorson, 1969; 130).   
 أن وينبغي، منطقيبرباط ) اإلمبرييقية(تفسريات تربط بني تلك احلقائق والتعميمات الواقعية  -٣

الية بالسابقة أو حىت بوقائع أو تفسري املشاهدات يستهدف ربط املشاهدات احل"يالحظ أن 
  .(Ibid. :213).." عالقات افتراضية

 يلعبه خيال الذيالعلمية قد أكدوا على الدور اهلام " بناء النظريات" جمال يفكما أثبتنا أن من كتبوا 
مبا يؤدى إىل إضفاء املعىن على احلقائق اجلزئية والتعميمات ( التوصل إىل هذه التفسريات يفالباحث 

 يفتستمر طويال " العملية"، ولكن هل معىن ذلك أن النظريات ) نصل إىل فهم الظواهرلكيتفرقة امل
 تلتزمه العلوم الذي الرمسياالعتماد على التخمني وعلى خيال الباحث إىل ما ال اية؟ إن اخلط 

 يبىن إذنم كيف  بطبيعة احلال، ولكنك إذا سألتهبالنفي الرد على هذا السؤال هو يفاالجتماعية احلديثة 
 بعد إدخال هذه التفسريات - علم على ظن وختيل؟ فإن الرد احلاضر دائما هو أن الباحثني يقومون 

 تضمها اليتقة منظمة باستنباط فروض تستمد من تلك األطر التفسريية ي بطر-املبنية على خيال الباحث 
 أي -  فإذا ثبت صدق هذه الفروض ،)اإلمبرييقي( أرض الواقع احملسوس يف يتم اختبارها لكيالنظرية 

 النظرية يف فإا تتحول إىل مشاهدات حمققة أو حقائق علمية وذا تزداد الثقة - مطابقة مضموا للواقع 
وان كان استخدام اصطالح  (علميإىل أن تتحول إىل قانون ..  تتضمنهااليتوىف األطر التفسريية 

 يف، وأما إذا مل تثبت صحة الفروض فإن الثقة ) االجتماعية العلوميفالقانون الزال إشكاليا إىل اليوم 
النظرية وىف أطرها التفسريية تتناقص، وجيرى تعديلها حبيث تستوعب النتائج احملققة 

  .وال تناقضها) املشاهدات/احلقائق(
العلمية  للعلوم االجتماعية ال حتتاج إىل هدم هذا الفهم العام لبناء النظرية اإلسالميومنهجية التأصيل 

  : أساسيةمواضع ثالثة يفاالجتماعية، ولكنها تقدم تعديالت جوهرية عليه 
 الوصول إىل أطر تفسريية يفبدال من االعتماد على خيال الباحث أو على جمرد التخمني وحدمها  -١

أيضا  يقدم اإلسالميإىل بعضها لتعطيها معىن، فإن التصور ) أو املشاهدات احملققة(تضم احلقائق 
فسريية مستنبطة وفق ضوابط املنهجية األصولية من الكتاب والسنة، وألن هذه األطر أطرا ت

 فإا وال شك أرقى من جمرد االعتماد على خيال الباحثني، مث الوحي هو يقيينمستنبطة من مصدر 
 الواقعي ستظل خاضعة لالختبار لضمان الصدق ةألا تتضمن استنباطا واجتهادات بشري

  .لالستنباط
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وحده فإن ) اإلمبرييقي( اختبار الفروض على ما يسمى بالواقع احملسوس يف من االعتماد بدال -٢
 يضم ما هو الذي Total Reality الواقع الشامل يف سيكون اإلسالمي التصور يفاختبار الفروض 

وهذا بطبيعة احلال يتطلب ( ذاته بسبب انتمائه إىل عامل الغيب يفحمسوس وما ليس حمسوسا 
  ). مشاهدة نتائجه وآثارهيفرق غري مباشرة استخدام ط

 وللتنظيمات اتمعية باالعتماد على الفردييتم استنباط اجلوانب املعيارية املوجهة للسلوك  -٣
املصادر الشرعية باستخدام املناهج والقواعد األصولية العامة، مبا يضمن أفضل اقتراب ممكن من 

 اليتملعيارية مكملة ومتممة وموجهة لألطر النظرية حتقيق مقاصد الشريعة، وتعترب هذه اجلوانب ا
، سواء مت اختبارها بطريقة غري مباشرة، أو قبل أن إسالمياتنطلق منها العلوم االجتماعية املؤصلة 

 استنباطها الضوابط يفيتم اختبارها، أو حىت دون أن يتم اختبارها إذا كانت قد روعيت 
 بطبيعته معياريى هنا ما هو متعارف عليه من أن ما هو  أن نراعوينبغي االستنباط، يفالصحيحة 

  . ذاته بالرجوع إىل الواقع ألنه مبىن على التفضيل واالختياريفال ميكن اختباره 
 اإلسالمياملنهج املتوازن للتأصيل  إطار يف تقوم عليه العالقة بني التنظري والبحث الذيهذا هو األساس 

 للعلوم اإلسالميتعريف منهج التأصيل له فانه قد يكون بوسعنا ، وىف ضوء هذا كللعلوم االجتماعية
  :على أنهاالجتماعية 

 اإلسالمي دراسة الظواهر االجتماعية، انطالقا من التصور يف تستخدم اليتالطريقة املنظمة للبحث " 
صوص  االستنباط من نيفلإلنسان واتمع والوجود، على وجه جيمع بني املناهج األصولية املعتمدة 

  ."املعاصرة بصورة تكاملية) امليدانية(الكتاب والسنة وبني مناهج البحث الواقعية 
 يفاعها ب ميكن اتاليت لإلجراءات املنهجية احملددة التفصيلي إىل البيان التايل الفصل يفوننتقل   

  .تأصيل املوضوعات انطالقا من هذا الفهم
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åßbrÛa@Ý–ÐÛaåßbrÛa@Ý–ÐÛaåßbrÛa@Ý–ÐÛaåßbrÛa@Ý–ÐÛa@ @@ @@ @@ @
@Ýî•dnÜÛ@òîvèä½a@@paõaŠu⁄a@Ýî•dnÜÛ@òîvèä½a@@paõaŠu⁄a@Ýî•dnÜÛ@òîvèä½a@@paõaŠu⁄a@Ýî•dnÜÛ@òîvèä½a@@paõaŠu⁄aïßý�⁄aïßý�⁄aïßý�⁄aïßý�⁄aòîÇbànuüa@âìÜÈÜÛ@òîÇbànuüa@âìÜÈÜÛ@òîÇbànuüa@âìÜÈÜÛ@òîÇbànuüa@âìÜÈÜÛ@  

 للعلوم اإلسالمي هذا الفصل مبحاولة لترمجة منهج التأصيل يف ضوء ما تقدم فإننا سنقوم يف  
 يتحرك ميكن للباحث أن اليتاالجتماعية إىل جمموعة من اإلجراءات  أو اخلطوات أو العمليات احملددة 

، ويالحظ أن )أو حىت أحد فروعها( ضوئها حال سعيه لتأصيل أحد موضوعات العلوم االجتماعية يف
 اإلسالمي النظر إىل منهج التوجيه يف" باملدخل املتوازن"تناولنا للموضوع سيكون منطلقا مما أمسيناه 
" القواعد" إىل صياغة بعض -  ذلك ضروريا  كلما كان- للعلوم االجتماعية، كما يالحظ أننا نقصد 

 ننطلق اليت العرض إلعطاء الفرصة للقارئ ملعرفة األرضية يف نعتربها من مسلمات املنهج، نربزها اليت
منها، مث لنقدها أو اإلضافة إليها مبا يعني على وضوح الرؤية أمام اجلميع، وسيتم تناول هذا املوضوع من 

  :خالل العناصر التالية
  . البداية من مفاهيمهيف ينطلق البحث الذي املرجعيار اإلطار اختي )١(
  .االستنباط من املصادر اإلسالمية  )٢(
  .االستفادة من نتائج العلوم احلديثة  )٣(
إجياد التكامل املنشود بني األطر التصورية اإلسالمية وبني النتائج املمحصة املستمدة من العلوم  )٤(

  .احلديثة
  .ة إسالميا اختبار وتطوير النظريات املوجه )٥(
  

@üëc@Z@‰b�⁄a@‰bîn�aïÈuŠ½a@ @
ðˆÛaÕÜĐäí@@@szjÛa¿éàîçbÐß@åß@òía†jÛa@  

 بشأا ا عليه اختاذ قرارينبغي حبثه قضية مبدئية هامة يف املراحل األوىل للتفكري يفيواجه الباحث   
أم يبدأ .. ثة؟ هل يبدأ حبثه منطلقا من مفاهيم العلوم االجتماعية احلدي: عندما يبدأ العمل، أال وهى

 املراحل التالية يفوذلك بصرف النظر عما يكون ..  ومصطلحاا،منطلقا من مفاهيم العلوم الشرعية
  .من التكامل بينهما بالضرورة

نتوى القيام بدراسة حياول فيها ا اخلدمة االجتماعية يففعلى سبيل املثال هب أن متخصصا   
 اإلسالمي ضوء املنهج املتوازن للتأصيل يف Social Welfareاستجالء أبعاد موضوع الرعاية االجتماعية 

 بيناه فيما سبق، فانه سيسأل نفسه هل يبدأ حبثه من املفاهيم احلديثة الذيللعلوم االجتماعية  على الوجه 
مثال اصطالحات ( البداية يف حميط مهنة اخلدمة االجتماعية واملتعارف عليها دوليا، فيستخدم يفاملألوفة 
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ية االجتماعية، وظائف الرعاية االجتماعية، برامج الرعاية االجتماعية، متويل الرعاية كالرعا
 عناصره بنفس الطريقة، إىل تقسيم كل موضوع من تلك املوضوعات يف مث ميضى قدما )..االجتماعية

 هو ، اعتمادا على أن املهمالغريب املرجعي اإلطارحبيث يستخدم كل اصطالح بنفس املفهوم املشتق من 
 اية املطاف املضمون يف كل فئة من تلك الفئات، وهو حمتوى سيتضمن يف يوضع الذياحملتوى 

  وهكذا ؟..  جانب ما صح من التصورات احلديثة ملهنة اخلدمة االجتماعية إىل اإلسالمي
 الغريب أسريا لفئات الفكر -دون أن يقصد- أم أنه سريى أنه إن فعل فسيكون بذلك قد وقع   

ل نفسه ، ويكون قد كب)واإلبستمولوجيةاألنطولوجية (ملنطلقة من افتراضاته الوجودية واملعرفية ذاته، ا
بقيودها دون وعى منه؟ وهل كان األفضل أن يبدأ مباشرة مبفاهيم ومصطلحات إسالمية ضاربة 

 بدال  أو الرباالجتماعيفيستخدم مثال مفاهيم كالتكافل .  بدال من ذلكاإلسالمي التصور يفجبذورها 
من الرعاية االجتماعية، ومفاهيم موارد الزكاة ومصارفها والصدقات واهلبات بدال من مفهوم التمويل، 

  املسنني؟" رعاية" السن وحق الضعيف مثال بدال من خدمات يفالوالدين الطاعنني " حقوق"ومفاهيم 
 اليتالبدء  صحة نقطة ىوىف كل احلاالت فانه ستثور لدى الباحث تساؤالت مكملة عن مد  

فمن يدريه أن اإلسالم " الرعاية االجتماعية"اختارها من الناحية املنهجية، فإذا اختار مثال اصطالح 
أفرادهم ومجاعام، .. إن نظرة اإلسالم للعالقات بني املسلمني ".. الرعاية"يتوقف عند حد مفهوم 

" الرعاية االجتماعية"ون مفهوم ، وقد يك"جسد واحد "يف األجزاء إىل نظرته هي.. ضعيفهم  قويهم و
 جمتمع مسلم يعيش يف اتمعات املادية ولكنه ال يكون كافيا يف نبت عند غرينا يعترب قيمة الرمحة الذي

  .وهكذا..  الصحيح اإلسالميالتصور 
مثال فانه البد أن " الرب"أو " االجتماعيالتكافل "من جهة أخرى فان الباحث إذا اختار مفهوم   

 مثل الغريب التصور يف)  تبدو له كذلـكاليتأو ( ه عن عالقة هذا املفهوم باملفاهيم املقابلة يسأل نفس
  أو مفهوم التكامل Functional Interdependence املتبــادل  الوظيفيمفهوم االعتمــاد 

 الواعي ، وتلك كلها أسئلة هلا وجاهتها، وقد يعىن التعامل.. أو غريهاSocial Integration االجتماعي
 ال ينتج منها اليتوبني العبودية الفكرية ..  العقوليفمعها الفرق بني االنعتاق من القيود الفكرية املستقرة 
 ومراهقة الفكر التجين ناضج صحيح وبني إسالميشئ أصيل، ولكنه قد يعىن أيضا الفرق بني فكر 

  .الترويوعدم 
 ضوء املثال السابق، يفختلفة للموضوع  بتلخيص اجلوانب امليليوعموما فإننا سنقوم فيما   

 يستند إليها كل من اخليارين املطروحني، ونوضح التحفظات على كل اليتحيث نبني باختصار املربرات 
 يفضله الذي أيا كان اخليار - املراحل التالية يف ميكن اتباعه الذي العمليمنهما، مث نوضح الطريق 

  : البدايةيفالباحث 
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  : كنقطة بداية للبحث العلوم االجتماعية احلديثةاذ الفئات والتصنيفات املستمدة من اخت : اخليار األول
لبدء من نسق من املفاهيم واملصطلحات املألوفة واملتفق على تعريفاا بني الباحثني ا: املربرات  -١

  .املتخصصني
ذلك على عملية  تبىن األطر املرجعية للعلوم احلديثة دون وعى مبخاطر إىلاالنزالق : التحفظات  -٢

  . للعلوم االجتماعيةاإلسالميالتوجيه 
اختاذ الفئات والتصنيفات املشقة من األلفاظ القرآنية، أو من منطوق األحاديث النبوية، أو  : الثايناخليار 

  : املتقدمني كنقطة بداية للبحث تصنيفات العلماء املسلمنيمن 
  :  املربرات -١

  .اإلسالمي التصوري إلطارل  املصطلحات هنا تكون أقرب - أ   
خصوصا تلك املستمدة من النصوص قطعية الداللة قطعية  (يقيين األصلي  املفاهيم مصدرها - ب 

 تعكس خربات جزئية متأثرة بالظروف واليتبعكس املصطلحات ذات املصدر البشرى البحت، ) الثبوت
  .التارخيية واجلغرافية والثقافية

  :  التحفظات -٢
  .تتحمل أو ما مل يقصد منها  ما الاملعاين حتميل األلفاظ القرآنية أو النبوية من يف  التعسف - أ   
 املراحل األوىل من العمل بني املفاهيم واملصطلحات الشرعية واملصطلحات يف  صعوبة الربط -ب 

  . املألوف لدى الباحثنيالغريب املرجعياملستمدة من اإلطار 
 إىل الدعوى عند كثري من علماء املسلمني، وصعوبة ترمجتها    الكتابة املوسوعية ذات الطابع- ج 

  .الواقعيأنساق تصنيفية حمددة قابلة لالختبار 
    

 يف عليه أن يقوم ينبغي املتخذ كنقطة للبدء فان الباحث املرجعي اإلطار حال، فأيا كان أيوعلى 
 اإلطارينستمر بني كل من املراحل التالية لذلك االختيار األوىل باملراوحة الدائمة والترداد امل

على أن يتم ذلك )  التصنيفات املستمدة من املصادر الشرعية-تصنيفات العلوم احلديثة  (املرجعيني
 شديد، وبادراك كاف للتحفظات السابقة، ودون تعسف، مع ترك الباب مفتوحا دائما ملراجعة بوعي

 للتحفظات السابقة، ودون تعسف، مع  ضوء كل تقدم حيرزه الباحثيفاألنساق التصنيفية واملفاهيم 
 الفهم يف ضوء كل تقدم حيرزه الباحث يفترك الباب مفتوحا دائما ملراجعة األنساق التصنيفية واملفاهيم 

  :والربط، وىف ضوء كل استبصار جديد يسفر البحث عنه، ويتطلب ذلك
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لعلوم الغربية أو العلوم  شعور بعدم التساوق بني جمموعة املفاهيم املستقاة من اأي إىلاالنتباه  )١(
 بدأ الباحث منها اليت إعادة فحص األطر املرجعية األصلية إىلالشرعية، فتلك عالمة على احلاجة 

  .وإعادة االختيار بني املفاهيم.. 
 مل يفلح نسق اليت وجود فجوات بني املفاهيم، مبعىن وجود مساحات من الظواهر إىلاالنتباه  )٢(

 عن تغطية كافة فئات الظاهرة بشكل املرجعيها، وعجز اإلطار  تغطيتيفاملفاهيم املستخدم 
  .مقبول

 العلوم االجتماعية كلما ظهر يف باجلرأة العلمية على جتاوز األنساق التصنيفية التقليدية التحلي )٣(
اعدلوا " وأصيل يدعو لذلك، بشرط إمكان تربير ذلك منطقيا دون تعسف أو جتن جوهريسبب 

  ).٨: ةاملائد" (هو أقرب للتقوى
 به توحيعلى األطر املرجعية املستمدة من كتابات اإلسالميني ملا " االقتصار" عن إغراء التخلي )٤(

للعلوم دون الرجوع ملا قد يكون مفيدا من " اإلسالمي"من اتصال مباشر بعملية التوجيه 
  .إسهامات العلوم احلديثة

 املراحل يفية ألصله، وميكن  عن التوجس أو النفور من استخدام املصطلح احلديث كراهالتخلي )٥(
 لغة إىل حني التوصل إىل -  والعكس بالعكس -  بني قوسني اإلسالمياألوىل وضع املقابل 

 .مشتركة متفق عليها بني معظم الباحثني
 

@bîãbq@Zòîßý�⁄a@‰…b–½a@@åß@Âbjän�üa 

 

  
  

  )١(قاعدة رقم 
م  من موضوعات العلوجزئي موضوع ألي اإلسالمييتطلب التوجيه 

االجتماعية وضوحا أوليا لدى الباحث فيما يتصل باألطر العامة واملسلمات 
 لإلنسان واتمع والكون واحلياة اإلسالمي يقوم عليها التصور اليتاألساسية 

واملعرفية ) األنطولوجية(بصفة عامة، باعتبار أن هذه املسلمات الوجودية 
 االعتبارات املنهجية م حد كبري بل وتكاد حتسإىلحتدد ) اإلبستمولوجية(
 موضوع ألي حبثه يف أن يلتزم ا الباحث ينبغي اليت) امليثودولوجية(

  ).جزئي
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 موضوع متخصص من موضوعات العلوم ألي اإلسالمية تستهدف بلورة الرؤية اليتإن الدراسة املنظمة 

 ومدى املعرفة السابقة  ضوء نوعيف) حسب االستطاعة ( اآلتية باإلجراءاتاالجتماعية لتتطلب القيام 
  :للباحث مبصادر العلوم الشرعية ومناهجها

 األحاديث يف اآليات القرآنية، أو يف عن األلفاظ والتعبريات املتضمنة والواعيالبحث املنظم  )١(
 يبدو للباحث أا ترتبط بالظاهرة موضوع البحث، أو ببعض جوانبها، واليتالنبوية الصحيحة، 

 املالئمة ة تلك األلفاظ القرآنية واحلديثيإىل، وميكن التقاط اإلشارات بشكل مباشر أو غري مباشر
  :من خالل 

 حتوى واليت السنوات األخرية، يف بدأت تظهر اليت املتخصصة اإلسالميةمراجعة املكانز  -١
   .اإلسالمي االصطالح يفحصرا ملصطلحات التخصص مع ما ميكن أن يقابلها 

  .  قام ا املشتغلون بالتخصصاليتبقة  اجلهود التأصيلية الساإىلالرجوع  -٢
 العامة، خصوصا ما اتصل منها مبا أصبح يعرف بالثقافة اإلسالمية الكتابات إىلالرجوع  -٣

، ومن هنا تكون أقرب لتقدمي األطر التصورية اإلسالم كليات يف تنظر واليت، اإلسالمية
  . يستفيد منها املشتغلون بالعلوم االجتماعيةاليت

 املتقدمني ممن اشتهروا بنظرام النفسية واالجتماعية، اإلسالمتابات علماء  من كاإلفادة -٤
 إىل خمتصرة بإشارات متد الباحثني اليت هذا الصدد باألدلة املتخصصة يفوميكن االستعانة 

  . املصطلح احلديثيفمثل تلك الكتابات مع جهود لتحليلها وربطها مبا ميكن أن يقابلها 
 األبواب والفصول املالئمة من صحاح السنة، يفن الكرمي، والنظر القراءة املنظمة للقرآ -٥

احلديثية املتصلة  للبحث املستقل من جانب الباحث نفسه عن األلفاظ القرآنية و
باملوضوع، أو اكتشاف اآليات واألحاديث املتضمنة للمعىن باستخدام ألفاظ أخرى مع 

  .رصد تلك األلفاظ
 مت التقاطها، اليتفيها تلك األلفاظ والتعبريات القرآنية والنبوية  استخدمت اليتحصر مجيع املواضع  )٢(

 أي نضمن أال تفوتنا لكيجم ألفاظ احلديث اجم ألفاظ القرآن الكرمي ومعاوذلك باستخدام مع
  .إشارات لتلك األلفاظ دون قصد

رجوعا  سياقها يف وردت تلك األلفاظ اليت اآليات الكرمية واألحاديث الشريفة معاينالكشف عن  )٣(
 هذا الصدد بالكشافات املتخصصة يف كتب التفسري والشروح املعتمدة، وميكن االستعانة إىل
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 تضم خمتلف التفاسري والشروح للنصوص واليتآليات القرآن الكرمي ولألحاديث النبوية الشريفة، 
  . السنوات األخريةيف الظهور يف بدأت واليتاملتصلة بكل موضوع من موضوعات التخصص، 

 اليت تلك التفاسري والشروح الستنباط املفاهيم والقضايا يف جمموعة األفكار الواردة إىلستناد اال )٤(
 املنطقيتصف أو تفسر موضوع الدراسة أو تضع الضوابط املعيارية عليه، وذلك عن طريق الربط 

م سيقوم ومن الواضح أن هذا الربط املنظ.  املستمدة من تلك التفاسري والشروحاملعاينواملنظم بني 
 النتائج، وهو بطبيعة احلال يتضمن إىلعلى أساس استخدام القواعد املنطقية لالنتقال من املقدمات 

 ضرورة إملام الباحث إىل أن نشري هنا الضرورياجتهادا بشريا من جانب الباحث، ولكن من 
لتجاوز عند  فهم النصوص ضمانا لعدم ايفبالقواعد األصولية والقواعد اللغوية املتعارف عليها 

  .حماوالت الربط واالستنباط
  استيعاب نصوص اآليات أو األحاديث ملعان ومضامني أخرىبإمكان حالة شعور الباحث يف )٥(

 فنه يف شروح وكتابات املتقدمني فقد ميكن للباحث املتمكن يف وردت اليت غري تلك جديدة
 وأفكار جديدة للنصوص  الوقت نفسه من منهجية العلوم الشرعية استنباط معانيفواملتمكن 

  :ولكن هذا األمر ال جيوز إال مبربرات، كما أن عليه ضوابط وحماذير
  :املبـررات  -١

 ظواهرالشراح املتقدمني حول   زمن املفسرين ويف  حدوث معارف جديدة مل تكن معروفة - أ   
  .النسيبووقائع تتسم بالثبات 

  . حيكمهاالذي" اإلسالمي التصور"  ظهور حوادث وظواهر جديدة تتطلب جتلية - ب  
  
  :الضوابط  -٢

  . حدها األدىن املقبوليف ولو - العلوم الشرعية يف  العلم مبناهج البحث املعتمدة - أ   
 العلوم الشرعية لالستنباط من النصوص أو اجلمع بينها، يف  التطبيق الدقيق ملناهج البحث املعتمدة -ب 

وفهمها  االستنباط من النصوص يفجب مراعاا  الوابالقواعد األصوليةوخصوصا ما اتصل منها 
 - إال بدليل على تقييده إطالقهعلى  العمل باملطلق -العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب: أمثلة[

 تقتضى الوجوب اإلطالق صيغة األمر عند -العمل بالظاهر واجب إال بدليل يصرفه عن ظاهره 
 ال جيوز محل اللفظ على جمازه - الندب أو اإلباحة إىليصري واملبادرة بالفعل إال لدليل خيرجه عن ذلك ف

األمور : من أمثلتها  [القواعد الفقهية الكلية وكذا ، ])١٩٨٦العثيمني، ( قرينة أيإال بدليل صحيح 
 الضرورة - الضرورات تبيح احملظورات - املشقة جتلب التيسري - اليقني ال يزول بالشك -مبقاصدها 
درء املفسدة أوىل من جلب املنافع -  ال ضرر وال ضرار - حلاجة ترتل مرتلة الضرورة  ا-ها رِتقدر بقد 
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 -التصرف على -  الضرر ال يزال مبثله -  خيتار أهون الشرين -تحمل الضرر اخلاص لدفع ضرر عام  ي 
باحة  اإلء األشيايف األصل -جمع عليه ر املختلف فيه وإمنا ينكر املُ ال ينكَ- الرعية منوط باملصلحة 

  .])١٩٨٨مجال الدين عطية، (
ة  العلوم الشرعية للتأكد من درجة دقة متابعيف النصوص، على املتخصصني يف عرض النظر اجلديد -ج  

  .لتلك النصوصالباحث  إليه توصل الذيلفهم فيما يتعلق با تلك العلوم يف لألصول املرعية االستنباط
  :احملاذيـر -٣

أحاديث يف أو تعاىل  كتاب اهللا يف البحتة" النظرات الشخصية"واطر أو  اخلإىل  احلذر من االستناد - أ   
  .لزم إال صاحبها وحده ألن النظرات الشخصية ال ميكن أن ت�الرسول

 باملعارف هيم و العليف البعض، ألن العربة ي تستهواليتوالصوفية " الرمزية"  جتاوز الرتعات - ب  
 وميات الصوفية إىل فهم كتاب اهللا يف �املصطفى القابلة للتعميم، وألن كل خروج عن هدى 

  . خري مهما بدا من رقته وروحانيةإىلوأشباههم ال ميكن أن يؤدى 
من االستخدامات القاموسية " الغريب" تتتبع اليت  جتاوز الرتعات اللفظية والتحليالت اللغوية - ج  

  . تفسري اآليات واألحاديثيف) دون منطق راشد(وتتشبث به 
 تفسري األلفاظ بتفسريات جمازية يف االبتعاد عن املسارعة الضروري  ومن جهة أخرى فان من -  د 

 إىل وعند التحري أو التردد فان الرتاهة العلمية تقتضى التوقف -مادام منطوقها يوحى مبعىن مباشر مقبول 
  .أن يفتح املوىل مبا جيلو املوقف أمام الباحثني

إصدار (كمية  الفقهاء ذات الطبيعة احلُإسهاماتوم االجتماعية عند  العليف  احلذر من الوقوف -هـ
 شئون احلياة يف التفصيلي االجيايبأو االكتفاء بذلك واالستعاضة به عن النظر ) األحكام على الوقائع

 يكون موجها ودافعا للفعل لتحقيق مقاصد الشريعة، ألن هذا النظر فيما يدفع واقع الذياالجتماعية 
 يقع على عاتق العلوم االجتماعية مبفهومها الصحيح، وكما يقول - الشريعةإطار يف- ابيا احلياة اجي

الفقه من شأنه أن ينظم حضارة قامت، لكن أن ينشئ أو يوجد "فان ) ١٩٨٨ (العلواينالدكتور طه 
حضارة فليس األمر كذلك، ألن الفقه عبارة عن ضبط لوقائع ونوازل تكون قد حدثت، وبيان وجه 

  ).٣٧ص " ( أو الصواب فيها من عدمهاحلق
سبق، وىف ضوء املسلمات   ضوء مايف ملوضوع لدراسة املبدئي اإلسالميحتديد معامل التصور  )٦(

  .اإلسالمية) ةامليثودولوجي(، واملنهجية )إلبستمولوجيةا(، واملعرفية )األنطولوجية(الوجودية 
 العلوم الشرعية من ذوى يفصصني  مجلته على املتخيف متت بلورته الذي املبدئيعرض التصور  )٧(

 لتلك العلوم، وذلك اإلسالميالتفهم لقضايا العلوم االجتماعية وذوى التعاطف مع قضايا التوجيه 
 . الصحيح بوجه عام الشرعيدرجة مطابقته للفهم " الختبار"
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العلوم  يف يبديها املتخصصون اليت ضوء أوجه النقد يفإجراء التعديالت املناسبة على ذلك التصور  )٨(
 يتفق عليها أكثر من واحد من أولئك املتخصصني، حتسبا اليتالشرعية، خصوصا تلك 

 . بني ذوى االجتهادالرأي يف لوجود اختالفات - القائمة دائما-لالحتماالت 
   :اآلتية حتقيق األغراض يف ميكن استخدامه - اإلمكانبقدر - متماسك تصوريصياغة إطار  )٩(
  . العلم احلديثإسهاماتد  ضوئه نقيفليكون معيارا يتم  -١
 ).كما سنرى فيما بعد(  لتفسري احلقائق اجلزئيةأساساليكون إطارا نظريا ميكن أن يتخذ  -٢

  
@brÛbq@Zòrí†§a@âìÜÈÛa@wöbnã@åß@ñ…bÐn�üa@ @

  
  )٢(قاعدة رقم 

 ملوضوع ما اقتصارا على اإلسالمية جهود تبذل الستنباط الرؤية أي إن 
"  للعلوم االجتماعيةإسالمياال يتأص"د بذاا  ال تعوحدهااملصادر الشرعية 

 الدراسات يف العلوم الشرعية أو يف، وإمنا تعترب حبثا االصطالحيباملعىن 
، أما ) الزال االنفصال فيها قائما بني االنياليت املرحلة احلالية يف (اإلسالمية
  : جانب ذلكإىل للعلوم االجتماعية فانه يتطلب اإلسالميالتأصيل 

 يف  استثمار ما صلح من معطيات العلوم االجتماعية التفصيلية -  أ  
  .اإلسالمي متكامل حتت مظلة التصور معريف نسق يف وإدماجهاملوضوع 

ريض حصيلة هذا التكامل بني العلوم الشرعية والعلوم االجتماعية ع ت- ب  
وء  ضيف أرض الواقع، والتصحيح املستمر لتلك احلصيلة يف امليداينلالختبار 

  .الواقعينتائج االختبار 
  
  

  )٣(قاعدة رقم 
 إطار التأصيل يفيتطلب حسن االستفادة من نتائج العلوم االجتماعية احلديثة 

 قضية جزئية من جزئيات التخصص وعيا واضحا باملسلمات ألياإلسالمي 
بأسره، مع املراجعة املنظمة " لذلك التخصص"املعرفية واملنهجية املوجهة 

، سواء من حيث النتائج أو صالتخصلمصادر األساسية لذلك واملتأنية ل



 
-١٦٠-

 تطورها مجيعا حىت وصلت إلينا يف أثرت اليتاملناهج أو الظروف التارخيية 
 النقدي التناول إىل وذلك قبل االنتقال - نعرفه اليوم الذيعلى الوجه 

  . املوضوع احملدد املراد تأصيله إسالميايف العلم إلسهامات
  
  
 الكتابات يفت والتعميمات والقضايا واملفاهيم واملصطلحات املتصلة باملوضوع حصر النظريا )١(

 مع ، بكافة اجتاهااThe Paradigm فهم املوضوع يف متثل الوجهة السائدة اليتالعلمية املتخصصة 
  . تنطلق منها وبأصوهلا الفكرية قدر االستطاعةاليت باملنطلقات الوعي

واملخالفة لتلك الوجهة " املنشقة"نظر النقدية واآلراء بذل جهد خاص الستقصاء وجهات ال )٢(
 فلك احلضارة الغربية املعاصرة، ألن يفالسائدة والثائرة عليها، حىت وإن كانت التزال دائرة 

 تكمن وراء الوجهة اليتالوجهات النقدية واآلراء املنشقة عادة ما تكشف عن املسلمات الضمنية 
اطن الزلل إن سلمنا مبا يبدو بريئا وغري حممل قيميا وليس كذلك السائدة مبا يعيننا على جتنب مو

  .على احلقيقة
 ضوء يفإلقاء نظرة نقدية فاحصة على كل من الوجهة السائدة والتوجهات املنشقة، وذلك  )٣(

  .إليه السابق التوصل اإلسالميالتصور 
ة متثل رد فعل لالجتاهات  حاالت كثرييف أظهرت اخلربة أا اليت(استثمار اآلراء النظرية املنشقة  )٤(

 – إليه تصل الذي املدى إىل) هه السائداجتا يف ا العلم احلديث اصطبغ اليتاملادية واالختزالية 
 اجتاهه يف وتسري اإلسالمي طاملا أا ختدم التصور - التوقف عنده بطبيعة احلال ولكن دون

على جتاوزها بسبب ارتباط تلك  أغلب األحوال تتوقف عند نقطة معينة ال تقوى يفوذلك أا (
  ). نبتت فيهااليت بالثقافة اآلراء

 ضوء ما سبق، واستبقاء ما يتمشى منها مع يففرز املفاهيم والتعميمات واألطر النظرية وغربلتها  )٥(
  .، واستبعاد ما بىن منها على مسلمات خاطئةاإلسالميالتصور 

من " األكثر اقترابا"رى الباحث أا  ياليت النظريات إحدىار ييراعى احلذر من التسرع باخت )٦(
ار ي، ألن مثل هذا االختاإلسالميا متثل اية املطاف للتوجيه وكأ وتبينها اإلسالميالتصور 

 عن جوهري قد ختتلف بشكل واليت بنيت عليها مثل تلك النظرية، اليتيتجاهل عادة املسلمات 
  .اإلسالمي يقوم عليها التصور اليتاملسلمات 
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  )٤ (ة رقمقاعد
 إطار النظرة يفنات العلوم احلديثة أقرب بطبيعتها لالستفادة منها و بعض مك

اإلسالمية من بعضها اآلخر، ومثال ذلك آليات العمليات النفسية 
 املنظم للقضايا واملشكالت، وأدوات املنهجيواالجتماعية، وطرق التحليل 

 مالحظته أن اخلطأ بغيين ولكن مما - -  املهينمجع البيانات، وأدوات التدخل 
 الغريب املنظور يف يشوب االستفادة من تلك اآلليات أو األدوات الذي

 والذي حيكم استخدامها، الذي اإلطار العام يف إمنا يكمن عادة التقليدي
  .يكون عادة ناقصا وخمتزال وحباجة إىل إعادة النظر 

  
  
  
  
  

@4bÈia‰@Z@òí‰ì–nÛa@Š�þa@´i@‰ì’ä½a@ÝßbØnÛa@…b¯gòîßý�⁄a@ @
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املستمدة من )  والتعميمات اإلمبرييقية،احلقائق(إعادة ترتيب وإعادة تفسري املشاهدات احملققة  )١(

  : ضوء يفالكتابات العلمية احلديثة 
  . يتم التوصل إليهااليتاألطر التصورية اإلسالمية  -١
  .اإلسالمي مع التصور اتساقهاتراث العلم احلديث بعد ثبوت األطر النظرية املستقاة من  -٢

 شكل أنساق استنباطية تسمح باستخالص فروض يفصياغة النظرية العلمية املؤصلة إسالميا  )٢(
 من املقدمات املنطقي يقوم على االنتقال بنائي أو إنشائي، وهذا جهد الواقعيعلمية تقبل االختبار 

 الوقت ذاته باستنباط نتائج أخرى مشتقة منها وهكذا يف إىل النتائج بطريق صحيح، ويسمح
  ). الفصل السادسيفأنظر األمثلة الواردة (

  :يعىن" علمية"إن كون هذه النظريات العملية املؤصلة إسالميا  )٣(
 ، وأن درجة A Priori قبليأن صدق هذه النظريات ليس أمرا مسلما به على أساس  -١

  . الواقعيف" اختبارها "صدقها تتوقف دائما على ما يسفر عنه
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 العلوم االجتماعية أو جتاهل بإسهاماتأنه ال يتصور التوصل إىل تلك النظريات مع جهل  -٢
  .هلا

  :يعىن" مؤصلة إسالميا"إن كون هذه النظريات  )٤(
 تفسري املشاهدات اجلزئية احملققة، وىف يف" أولوية مطلقة "وإعطائه اإلسالميهيمنة التصور  -١

نافسة ذات م حالة عدم وجود أطر تصورية تفسريية يف وذلك توجيه الفروض العلمية،
  .بال

على " أولوية نسبية"ى  يعطَاإلسالميفإن التصور :  حالة وجود أطر تفسريية منافسة يف -٢
 اإلسالمي التصور يفاألطر املستمدة من االجتهاد البشرى احملض، لزيادة احتمال الصدق 

 هو قدر مشترك بني النوعني من الذيبشرى االجتهاد الجمرد املشتمل على ما يزيد عن 
  .األطر
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  )٥(قاعدة رقم 
املتخصصة املؤصلة إسالميا وإن استمدت مسلماا وأطرها العامة من " العلمية" النظريات 

لة بالضرورة على  مشتمهي نفسها وحيا مرتال، وإمنا يف إال أا ليست اإلسالميالتصور 
  :اجتهادات وأنظار بشرية ضمن مكوناا الرئيسية وذلك من جهتني

 على آيات الكتاب الكرمي وعلى  املوجه لتلك النظريات وإن بيناإلسالميأن التصور  -١
 عملية البناء هذه من عدة يفاألحاديث الصحيحة، فإن االجتهاد البشرى للباحثني يدخل 

  :طرق
يات أو األحاديث ملا يظنه الباحث متصال مبوضوع حبثه، واستبعاد  االختيار من بني اآل- أ

  .يظنه متصال مبوضوعه ما ال
  . كتب التفسري املعتمدة للنص الواحديف ترد اليت االختيار من بني التفسريات املختلفة - ب
 يراها متصلة اليتبني اآليات واألحاديث " الربط "يف يبذله الباحث الذي  اجلهد - ج

  .ثهمبوضوع حب
 حتويها نظريات اليت) التقليدي االصطالح يفاحلقائق العلمية (أن املشاهدات الواقعية احملققة  -٢

 حماوالت بشرية هيالعلوم االجتماعية إمنا مت التوصل إليها من خالل دراسات وحبوث 
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 الوقت ذاته للتأثر يفلالقتراب من احلقيقة إىل أقصى قدر مستطاع، ولكنها معرضة 
 ضعف اإلجراءات املنهجية وىف قصور عمليات يف يتبدى أساساً الذي شرىبقصورنا الب

  .القياس
  

 للعلوم اإلسالمي نتائج التأصيل إخضاع احلقة تتطلب "العلمية"يترتب على تلك القاعدة أن اعتبارات 
ية،  حىت نتمكن من التحقق من صحة استنباطاتنا البشرية التفصيلالواقعي امليدايناالجتماعية لالختبار 

فيما ( املسلم بأا وراء كل علم صحيح الذايت- وحىت ميكن االحتفاظ للعلم البشرى خباصية التصحيح
   :يلي، وتتضمن عملية االختبار ما )اليقيين املرتل الوحيخيرج عن نطاق 

 مت التوصل إليها من خالل واليتاملؤصلة إسالميا " العلمية"استنباط فروض مستمدة من النظريات  )١(
 الوقت ذاته اختبار للنظرية كلها يف إمنا هو جزئييالحظ أن اختبار كل فرض ( السابقة اخلطوات
  ).بدرجة ما

 يضم ما هو حمسوس قابل الذي Total Reality الواقع مبعناه الشامل يفاختبار تلك الفروض  )٢(
مباشرة للمشاهدة احلسية، كما يضم ما ليس حمسوسا وإن كان ميكن مشاهدة آثاره بطريقة غري 
مباشرة، ويتطلب ذلك بالطبع بذل جهود كبرية البتكار أدوات للبحث ذات حساسية كافية 

  .الستبار هذا النوع األخري من الظواهر كما سنرى بعد قليل
 يففإن ثقتنا ) بلغة االختبارات اإلحصائية..  رفضها يفأو إذا فشلنا ( إذا ثبتت صحة الفروض  )٣(

  .النظرية املؤصلة إسالميا تزداد
  : على الترتيباآلتية القيام باخلطوات الضروري تثبت صحة الفروض فانه يكون من إذا مل )٤(
 القياس، بإجراءات وخصوصا ما اتصل منها ، البحثيفمراجعة اإلجراءات املنهجية املستخدمة  -١

 أخطار جوهرية، وللتأكد أيضاً من عدم استخدام تقريبات من النموذج يفللتأكد من عدم الوقوع 
  .اخل.. يم البحث أو اختيار العينة على وجه غري مالئم  لتصماملثايل

وهو أمر شديد الندرة بل قد يراه البعض ( إذا ثبت أن اإلجراءات  املنهجية صحيحة متاما  -٢
من املصادر الشرعية، " استنباطاته"فإن على الباحث مراجعة )  العلوم االجتماعيةيفمستحيال 

ختيار الشروح، وما اتصل بضم تلك النصوص وخصوصا ما اتصل منها باختيار النصوص وا
 ضوء يف التصوريوالشروح إىل بعضها للتعرف على مصدر اخلطأ أو التجاوز، مث تعديل اإلطار 

  .ذلك 
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وذلك ( للتأكد من ثبات النتائج Replica Studies كل األحوال فانه يتم إعادة إجراء البحوث يف )٥(
راء حبوث جديدة دف إعادة تقدير املوقف  إجيف، واالستمرار ) حالة ثبوت صحة الفروضيف

 ). حالة رفضهايفوذلك (بعد تعديل اإلجراءات املنهجية أو تعديل األطر التصورية 

  
  )٦ (قاعدة رقم

 الوحي ملا كان الكون من خلق إله واحد ، هو سبحانه وتعاىل أيضاً مرتل 
عيا  ظرف أن يوجد تناقض بني مشاهدات حمققة واقأيفانه ال ميكن حتت 

  . الثبوتيقيين الداللة يقيين شرعي نص أيوصادقة وبني 
  

    
  
  

 ، نظنها مكملة له وضابطة عليهاليتونود أن خنتتم هذا العرض مبجموعة من املالحظات واالعتبارات 
  :وهى

 للعلوم اإلسالميبالرغم من أن العرض السابق ملكونات أو خطوات أو إجراءات عملية التأصيل  )١(
 لتلك اخلطوات، إال أن املنطقي أو الترتيب الزمينى بوجود نوع من التسلسل االجتماعية قد يوح

 كل خطوة أو جانب من اجلوانب السابقة يفهذا ليس أمرا الزما، فواقع األمر أن تفكري الباحث 
 اجلوانب واخلطوات األخرى، ويلزم التنبيه هنا إىل أن ثراء يف معزل عن التفكري يفيندر أن يتم 
 للعلوم االجتماعية وتشابك جوانبها يتناىف بطبيعته مع مثل ذلك التفكري اإلسالمييل عملية التأص

  .آلية خطوات متتابعة بطريقة يف قد يتصور معه إمكان السري الذياخلطى 
 الذي هذا الفصل على أنه إمنا يقدم مؤشرات إىل الطريق يف النظر إىل النموذج املعروض ينبغي )٢(

قيام ضرورة ، ومل يقصد منه "بصفة عامة" للعلوم االجتماعية سالمياإلتسري فيه عملية التأصيل 
 علمي كل عمل يف باحث منفرد باستيفاء مجيع العناصر واملكونات واإلجراءات املشار إليها أي

 كليا - باحث خبدمة جانب أو عنصر، أو مرحلة أو أكثر أي، ومن املتصور أن يقوم بإنتاجهيقوم 
  : حبث آخر وهكذا، ولكن بالشروط اآلتيةيف، ليخدم غريه  أحد حبوثهيف - أو جزئيا 

 يقوم به ومبوضعه من هذه العملية التأصيلية املترابطة الذيأن يكون الباحث واعيا مبوقع العمل  -١
  .احللقات



 
-١٦٥-

 املنظومة الكلية للجهود التأصيلية، وعلى الباحث يفأن يكون ذلك العمل قابال لالندماج مع غريه  -٢
، وإىل نقاط )عند مراجعة أدبيات املوضوع( نقاط انطالقه وصلتها مبا قبلها أن يشري بنفسه إىل

  ).ملستقبليةاعندما يشري إىل البحوث (انتهائه وصلتها املتوقعة مبا بعدها 
 الذي على الوجه اإلسالمي عمله بالشروط والضوابط العامة لعملية التأصيل يفأن يلتزم الباحث  -٣

  . الفصول السابقةيففصلناه 
 الصفحات السابقة الزال يشري إىل االجتاهات العامة، والزال حيتمل الكثري يف النموذج املطروح إن )٣(

  :من التفصيل والتحديد، واهلدف من عرضه على هذا املستوى من التجريد أمران
  .د هذا التوجه العام ويصحح مساره يرشعلميفتح الطريق أمام حوار  -١
 من خالل جهود تأصيلية واقعية متأل - حيصه وترشيده  بعد مت- تطبيق ما يصح من هذا النموذج  -٢

  .فراغاته وتثرى بالتفصيالت عمومياته
 العلوم االجتماعية ممن يريدون أن يسهموا بشكل يفمن الواضح أن على الباحثني املتخصصني  )٤(

 عليهم أن يعيدوا تعليم أنفسهم الكتساب أكرب - العلوم  لتلكاإلسالمي جهود التأصيل يففعال 
 للعلوم اإلسالميقا للتأصيل  مستطاع من معارف العلوم الشرعية خصوصا ما كان منها منطلَقدر

 جادة وصحيحة من جهة ، وحىت يكتسبوا ثقة وتعاون إسهاماماالجتماعية، حىت تكون 
 اهللا إىل تضافر اجلهود حنو توحيد بإذن العلوم الشرعية من جهة أخرى مبا يؤدى يفاملتخصصني 

  . الواحدمياإلسالالعلم 
وإذا كان البعض قد يتوهم أن اإلملام باحلد األدىن املطلوب من تلك العلوم أمر مستحيل على  )٥(

 الرازي اإلمام العلوم االجتماعية، فلعل مما يدعو لالطمئنان أن نرجع إىل ما ذكره يفاملتخصص 
..  األمر، يفمهة رى أنه يهون األمر على من كانت له نل)  علم أصول الفقهيف احملصول( مصنفه يف

 كل يفإذ أنه على سبيل املثال يقدر احلد األدىن املطلوب من تلك العلوم بوجود تصنيف معتمد 
فن ميكن الرجوع إليه عند احلاجة، مع القدرة على االطالع عليه عند االحتياج إليه وليس حفظه 

  ).٤٥- ٤٤ص  : ١٩٨١، ياإلسنو(
 للعلوم االجتماعية ال ميكن حتصيلها إال اإلسالميأصيل ولعل من املفيد أن نذكر هنا بأن مثرة الت )٦(

 معونته جل وعال ملن وجه وجهه يف طلب هذا العلم العظيم، وبالثقة يف النية هللا عز وجل بإخالص
 يف اعتدناه الذيإىل اهللا وهو حمسن، فهذا العمل ليس حرفة حتترف، أو مهنة متتهن، على الوجه 

 من الطراز األول إال أنه أوالً وقبل كل علميملهن ورغم أنه عمل  للوظائف واالغريبإطار التصور 
 كتداعي بدأت تتداعى األكلة عليها اليتشئ طاعة وقربة إىل اهللا عز وجل، وهو واجب حنو األمة 
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 إصالح أحواهلا يف إىل قصعتها، عسى أن يكون إصالح فكر األمة ومنهجيتها أساساً األكلة
  .وإقالتها من عثرا 

  ند قضية التصميمات املنهجية واألدوات البحثيةوقفة ع
 تنطلق اليت توجيه األطر النظرية يف نصاا من جهة استلهام املصادر الشرعية يفإن وضع األمور   

 حال خمالفة اإلجراءات الصحيحة بأي ال يعىن -  قدمناه الذي على الوجه - منها العلوم االجتماعية 
 باحث أن يطالب دون أية، فكما ذكرنا فانه ال ميكن أن يقبل من والضوابط السليمة للمنهجية العلمي

 يف فهم آيات القرآن الكرمي واألحاديث النبوية وضمها إىل بعضها يف بقبول اجتهاداته -  واقعياختبار 
ر االصحيحة للموضوع، ألننا لو فعلنا لكنا قد أسقطنا أول اعتب" الرؤية اإلسالمية"إطار يظن أنه ميثل 

" الواقعياالختبار " أال وهو - إذا قبلنا مثل تلك التأكيدات " علوما"ى أساسه العلوم االجتماعية تعترب عل
 ال خترج عن كوا فروضا يتطلب األمر التحقق من صدقها سواء بطريقة مباشرة اليتلتلك االجتهادات 

  .أو بطريقة غري مباشرة
 اإلسالميجتماعية املنطلق من التصور أن منهج العلوم اال) خامساً أعاله(قد أوضحنا فيما سبق   

 املتضمن ملا هو Total Realityأو الواقع الكلى " الواقع مبعناه الشامل "يفيتضمن اختبار الفروض 
 ال يقبل املالحظة إمبرييقي قابل للمالحظة احلسبة املباشرة من جانب الباحث وملا هو غري إمبرييقي

، وهذا يثري قضية جوهرية وال شك ، حول ما إذا )قة غري مباشرةأو يقبلها ولكن بطري( احلسية املباشرة 
كانت تصميمات البحوث وأدوات مجع البيانات احلالية قادرة على ارتياد هذه اآلفاق اجلديدة اليت 

 الروحية املتصلة بنظرة النواحي أدق جوانبها وأكثرها حساسية مثل يفتتصل باحلياة الداخلية لإلنسان 
 ، ونوع صلته بربه وخالفه، وآثار ذلك كله على سلوكه، ولقد كان Worldviewامل اإلنسان إىل الع

 يف اإلسالمي عقبة كأداء أمام جهود املهتمني باالنطالق من التصور املسألةمن املمكن أن متثل تلك 
 New"  البحثيفالتوجه اجلديد " العلوم االجتماعية ، ولكن من حسن الطالع أن يفإجراء البحوث 

Paradigm Researchالتقليدية ات  قد قدم خدمة جليلة للعلم من خالل مراجعته النقدية للتصور 
 - مث من خالل ابتكاره موعة من األدوات البحثية املصممة خلدمة ذلك التوجيه اجلديد ،للمنهجية

  .وهذا حيتاج شيئا من التفصيل 
 إمبرييقية، وهى /ن مسلمات وضعيةإن معظم التصميمات البحثية التقليدية كما قدمنا تنطلق م  

أو فلنقل خارجية، مبعىن أن أحد شروطها " موضوعية" تقوم على استخدام أدوات ومقاييس بالتايل
 العملية البحثية ذاا، فاملبحوث يفترض أن يكون جمرد مشارك يف دور أيالرئيسية أال يكون للمبحوث 

أو حىت ( و الوصول إىل املالحظات دون مشاركته  تلك العملية، وكلما أمكن إجراء القياس أيف سليب
 نظر أصحاب هذا التصور، يفكلما كان ذلك أدعى لتحقيق الدقة العلمية ) دون وعيه بالعملية البحثية
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 فقد أصبحت مسألة إعالم املبحوثني البحثيوملا أبدى الكثريون اعتراضات أخالقية على هذا املسلك 
 من وجهة النظر البحثية اخلالصة أو - هلا على أا شر البد منه بأهداف البحث وطلب تعاوم ينظر 

  .النقية
ومن هنا فإن العلماء والباحثني قد بذلوا جهودا كبرية على مدى قرن من الزمان لبلورة أبعاد   

 يتعرض هلا كل تصميم من جهة اليتالتصميمات التجريبية، والدراسات البعدية، وحتديد املخاطر 
 متكن الباحثني من جتاوز تلك املخاطر أو على األقل اليت، وابتكار األساليب اخلارجيو الداخليالصدق 

حساب حجم تشويهها للنتائج، وىف إطار ذلك أيضاً فقد بذلت جهود لبلورة املقاييس وأدوات 
 تتطلب اليتاملالحظة وصحائف االستبيان وغريها مما يتناسب مع تلك التصميمات ومع نوع البيانات 

  . اإلمبرييقية التقليدية مجعها، وكل تلك جهود تستحق التقدير وال شك البحوث
 أصبح يتبناه الكثريون من املشتغلني بفلسفة العلوم منذ منتصف الذيولكن التوجه اجلديد   

"  للعلم وعدم إمكان الدفاع عنهالتقليدي للتوجه اجلوهريالقصور " يقوم على إدراك والذيالسبعينات، 
)Polkingorne, 1984:420 ( قد أعطى مشروعية لدراسة اإلنسان كسبب فاعل بذاتهActive Agent ،

 توجه اليت، من خالل تأثري العوامل العقلية املعرفية الذاتية اإلنساين الوجوديمنشئ للسلوك على مستواه 
 ,Ford(ىن  هذا املعيف يقول دونالد فورد ، الرتبة كالعوامل الفيزيقية والكيميائيةيفاملتغريات األدىن 

  People are active  agents of their actionsإن الناس عوامل فاعلة حمدثة ألفعاهلا ) "1984:462
 يسوقها الناس اليت االعتبار األسباب يف البد لنا من أن نأخذ اإلنساينومن هنا فانه لفهم السلوك 

ا كان هذا يتناىف بطبيعة احلال مع ومل" ..  االعتباريف البد من أخذ نيام أيبأنفسهم لتربير أفعاهلم 
 ترد السلوك األعلى إىل فعل العوامل املادية األدىن فانه اليت Reductionistاالجتاهات االختزالية التقليدية 
 التصميمات البحثية التقليدية وفيما يرتبط ا من أدوات مجع البيانات يفقد اقتضى إعادة نظر جوهرية 

  .التوجه اجلديد تستجيب ملتطلبات هذا لكي
 يف املدى يذهب إليه كل فريق منهما يف هذا الصدد خيتلفان يفولقد ظهر اجتاهان واضحان   

 إىل يلي، وسنشري فيما اإلمبرييقي الوضعيرفض التصميمات واألدوات البحثية التقليدية ذات االحنياز 
  :موقف كل فريق واجتاهاته العامة

  
   New Paradigm Research البحث  يف التوجه اجلديد: االجتاه األول )  ١(

 الطرق وإحالل Quantitative Methodsينادى أصحاب هذا االجتاه باستبعاد املناهج أو الطرق الكمية 
 حملها، ويشن هؤالء أحيانا هجوما شديدا على من يستخدمون الطرق Qualitative Methodsالكيفية 

) Polkinghorne 1991:106" (الفلسفي وباإلفالسيكية،  قيم ميكانوبتبينبسوء النية "الكمية ليتهموهم 
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وحيبذ هؤالء استخدام املداخل ) Fry, 1981:146" (بالسطحية وضعف الصدق"أو يتهمون مناهجهم 
 اليت Hermeneutical approaches والتفسريية Phenomenological approachesالفينومينولوجية 

ها املبحوثون على الواقع ي يضفاليت" املعاين"الل النفاذ إىل يرون أا أقرب للوصول إىل احلقيقة من خ
  .وعلى سلوكهم

 (Reason & Rowan) كتاب بيتر ريزون وجون روان  -  وبشكل متشدد -وميثل هذا االجتاه   
 تطبق املنهجيات اليت تصف أو اليتحيث مجع حمررا الكتاب بني دفتيه عددا كبريا من اإلسهامات 

، مثل منهجية البحث ) يرى احملرران أا جتاوزهاليتأو  ( الكيفي ذلك االجتاه اجلديدة املنطلقة من
 ، املنهجيات Endogenous Research املنهجية الباطنة  ،  Participative Research باملشاركة

 ، وغريها من املنهجيات واألدوات Dialogical Research ، واملنهجية احلوارية Experiential اخلرباتية
 اجلوانب الداخلية للخربات اإلنسانية الذاتية توصال إىل تعميمات موضوعية، وذلك باعتبار يف تنظر ليتا

 تفاخر بااللتزام مبوضوعية اليتتلك املنهجيات متثل البديل الصحيح ملنهجيات املالحظة من اخلارج 
  .  ال تستطيع فيه الوصول إىل احلقيقة الداخلية أصال الذي الوقت يفمزعومة 

  
   Methodological Diversity املنهجياجتاه التنوع  : الثايناالجتاه ) ٢(

وهو اجتاه يقوم ال على استبعاد املناهج والطرق الكمية ولكن على استكماهلا بالطرق الكيفية   
 هذا االجتاه وهو بولكنجهورن مؤيدي يغطى كل جوانب احلقيقة الواقعية، ويرى أحد الذيعلى الوجه 

هو أن هناك مسائل تتصل باخلربة البشرية والفعل ] املنهجي[ حاجتنا إىل التنوع يف األساسيالسبب "أن 
 التقليدية، وإضافة إىل ذلك فإن التطورات قالبشرى ال ميكن التوصل إىل إجابات عنها باستخدام الطر

 متنوعة من املناهج أو  جمموعةبتبينتتطلب قيام العلوم املعنية بدراسة اإلنسان .. . فلسفة العلوميفاحلديثة 
 موضع يف كما يضيف (Polkinghorne, 1984:104)"  عملية بناء قواعدها العلميةيف تلزمها اليتالطرق 

 ما فقط نوعان خمتلفان من الطرقإنه ال تعارض هناك بني الطرق الكمية والكيفية، بل إ" آخر قوله 
حصيل املعرفة تقوم على الفحص املتعقل واملتدبر  االلتزام بتطوير مقترحات لتيف، ومها يشتركان البحثية

، )P.112(للبيانات اإلمبرييقية وتعريض ما يتم التوصل إليه للنقد واالختبار من جانب جمتمع العلميني 
 يعبـر عنها اليت املعاين يرون أن الكيفي أن يكون واضحا أن أصحاب االجتاه ينبغيوبطبيعة احلال فانه 

 إمبرييقيتعترب ذات وجود )   حسب اصطالحهمco-researcher البحث يفأو الشريك (املبحوث 
  .اخلارجي مشروعية اعتباره هدفا للدراسة العلمية عن السلوك يف ال يقل واقعي

املنهجية "قد عقد مقارنة بني ) Gergen, 1985:279-273(وىف هذا السياق فإن جريجن   
 للموضوعية، حيث يقال أن النهائياحملك ] احلسية[ة  تقوم على اعتبار اخلرباليتاإلمبرييقية التقليدية 
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، وبني التوجه "احلسية"الفروض ميكن قبوهلا أو دحضها عن طريق البيانات املستمدة من املشاهدات 
يثري عددا من التساؤالت حول مسألة املفاهيم املستمدة من اخلربة  "الذي constructionism البنائي

بأا ]  الزعميف[ تستند إليه تلك املصادر الذيمثال ما هو األساس وكذلك حول البيانات احلسية، 
تضمن الوصول إىل احلقيقة؟ أليس تقرير الباحث عن خربته عبارة عن بناءات لغوية موجهة ومتشكلة 

 ال يعترف بفكرة البنائي؟ ويقرر بعد ذلك أن االجتاه "بأعراف التواصل البشرى املتأثر بظروفه التارخيية
افتتنت العلوم ردحا  من " ، فلقد Truth Through Methodق من خالل الطرق البحثية إثبات احل

 كما لو كانت - الزمن بوهم أن التطبيق الدءوب للطرق البحثية البد أن يسفر عن حقائق صادقة 
قانق اإلجراءات املنهجية اإلمبرييقية مبثابة مفرمة للحم مهمتها تصنيع احلقيقة كتصنيع املفرمة ألنواع امل

ويشري إىل أن عددا من العلماء قد أثبتوا أن هذا االفتنان ال يقوم على أساس موثوق، كما وجد أن "
  ".ال ينهض على أسس متينة] من خالل األدوات والطرق[ذلك الشعور السابق باألمان 

 يقدم لنا معيارا بديال البنائيغري أن جريجني يتساءل من جهة أخرى عما إذا كان االجتاه   
، ..للصدق يصل ليكون حمكا للحكم مبطابقة البيانات الكيفية للواقع، ويرى أا مل تقدم حمكا بديال 

 للطرق البحثية الالزمة لتمحيص النتائج، البنائيولكنه يعود ليشري إىل أن ذلك ال يعىن رفض االجتاه 
رق البحثية ميكن أن تستخدم فإن الط] .. البشرية[يؤدى إىل فهم سلوك الكائنات"فذلك االجتاه باعتباره 

 تستخدم للتوصل إىل االقتراب من إيضاحيةللتوصل إىل اقتراب من املوضوعية أو إىل تقدمي صورة 
 تستخدم لزيادة االستفادة من النتائج العملية إيضاحية  أو إىل تقدمي صورة Objectificationsاملوضوعية 

 فإذا ،هجية طاملا كانت متكن الباحث من تأييد موقفهللبحث، وذا املعىن فإن بإمكاننا استخدام أي من
كان لبعض الطرق جاذبيتها املستمدة من استخدام عينات كبرية فإن البعض اآلخر قد يكتسب جاذبية 

   ).P.273" .. (من نقائه، أو من حساسيته للفروق الدقيقة، أو من قدرته على النفاذ إىل العمق
يلخص بعض آراء أصحاب التوجه اجلديد بقوله أم يرون فانه ) Ford, 1985:464(أما فورد   

 جترى على األفراد أو من دراسات اليت نتحصل عليها من عدد من التجارب اليتمبقارنة النتائج "أنه 
كما يبني أن أصحاب هذا " احلاالت ميكن حتديد أوجه االتفاق وأوجه االختالف بني احلاالت الفردية

لألشخاص الذين جترى عليهم الدراسة " باخلربات اخلاصة" تتصل اليتات التوجه يركزون على املتغري
قادرين على توجيه سلوكهم " ال ميكن أن يالحظها إال هم أنفسهم، ولكن ملا كان املبحوثون بشرا واليت

Self-directingم يقررون ماذا يفشون وماذا خيفون وماذا حيرفون إ فتعبريهم عن تلك اخلربات، يف 
 بني الباحث واملبحوث إذا أردنا تعاوين أن تصمم وتنفذ كجهد ينبغين إجراءات مجع البيانات وهلذا فإ

  ".احلصول على بيانات صادقة
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" ببلورة"ويبني فورد أن النظرة امليكانيكية التقليدية لإلنسان قد ارتبط ا وجود اهتمام كبري   
فرأينا " .. هذه الوجهة امليكانيكية تالئم اليتوصقل التصميمات البحثية واألساليب اإلحصائية 

 حتاول الوصول إىل العالقة السببية بني املتغري املستقل واملتغري التابع، ورأينا اليتالتصميمات التجريبية 
 التباين املتعدد لاهتماما باألساليب اإلحصائية املالئمة لدراسة تلك العالقة السببية مثل حتلي

)MANOVA( امليكانيكي األصل خلدمة التوجه يفليب اإلحصائية قد طورت األسا"، وملا كانت تلك 
 ,Linearity" قد أقيمت على أساس افتراض إن العالقات تتسم باخلطية والتجميعية واالستقالل فإا

additivity, independence " ما وجده عدد من العلماء - مث يتساءل عما يكون عليه احلال إذا وجدنا 
 يف دراسة البشر، فإذا وجدنا مثال أن املتغريات ال تدخل يفق فتراضات ال تصدهذه اال" أن - بالفعل 

هنا البد لنا .."  شبكة من العمليات السببية املتبادلة هيعالقات تتخذ شكل سالسل سببية خطية بل 
تصميمات حبثية خمتلفة وطرق خمتلفة للقياس ومناذج رياضية خمتلفة تالئم حتليل هذا النوع من "من 

 إىل التأكيد على أنه البد من اختيار وخلق طرق حبثية جديدة تالئم طبيعة ينتهيمث ) P.465(بيانات ال
 جوانب متعددة يففترة من الزمن تشهد تطورات وحتوالت مثرية "الظاهر املدروسة، ويقرر أننا نعيش 

  ..". حميط العلم، غري أننا ال نستطيع التنبؤ مبا ستسفر عنه تلك التحوالت يف
 للعلوم االجتماعية يتفقون متام االتفاق مع تصور اإلسالميومن الواضح أن املطالبني بالتأصيل   

فورد للموقف فيما يتصل بالتصميمات املنهجية واألدوات البحثية وىف دعوته إىل بلورة تصميمات 
ة، وإذا كانت وأدوات جديدة قادرة على سري أغوار اجلوانب الروحية واخلربات الذاتية للمبحوثني بكفاء

التصميمات واألدوات التقليدية قد احتاجت قرنا من الزمان لتتبلور وتصل إىل املستوى احلاضر من 
تاج التصميمات واألدوات اجلديدة بعض الوقت ليتم بلورا وصقلها على حت نتوقع أن فإنناالضبط، 

سسية وفردية كافية يتم  جهودا مجاعية ومؤيءالوجه املطلوب ، ولكن هذا يتطلب أوالً وقبل كل ش
  .فيها تكريس اجلهود لتحقيق هذا اهلدف
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@ @
�ßb¨a@lbjÛa@ @

Çbànuüa@âìÜÈÜÛ@ïßý�⁄a@Ýî•dnÛa@Ý�a†ßòî  
 

لقد تبني لنا يف الفصول السابقة أن التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية مبعناه املتفق عليه اليوم يتطلب 
  :توافر الشروط الثالثة اآلتية جمتمعة 

 املنبثق من لإلنسان واتمع والكون" التصور اإلسالمي"االنطالق من إدراك واضح ألبعاد  -١
اليت  لإلسهاماتاإلسالم مما يرتبط بالتخصص، مع نظرة نقدية الكتاب والسنة، وملا يتضمنه تراث 

  .حول قضاياهيف اجتهادهم علماء املسلمني توصل إليها 
، واالستفادة منها، وجتاوزها يف أرقى صورها، مع القدرة على نقدها" العلوم احلديثة"استيعاب  -٢

  .بشكل بناء كلما اقتضى األمر ذلك
 العلوم احلديثة إسهاماتالتصور اإلسالمي من جانب، وبني بني معطيات " حقيقيتكامل  "إجياد -٣

تفاعل  بينهما دون  واخللط أو حىت املزج)املكاين رأو التجاو( وليس جمرد اجلمع من جانب آخر،
  .وحدة حقيقيةأو 

  
 وجه جاد، وهى أي توافرها إذا كنا نتحدث حقا عن تأصيل إسالمي على ينبغي الشروط اليت هيتلك 

 يف هذا أي إسهامات الوقت ذاته أن تعترب كاملقياس أو املعيار الذي ميكن أن تقاس به ميكن يفشروط 
  .اال

 يصح أن حنكم على لكي" جمتمعة" أن تتوافر ينبغيومن الواضح أن هذه الشروط أو املتطلبات الثالثة 
 .ناه الصحيح حقا ملا يعترب من قبيل التـأصيل اإلسالمي للعلوم مبعينتمي بأنه إسهام جهد أو أي

 فأي هو أمر غري متوقع، إمنا حمدد واقعي عمل أيوبطبيعة احلال فإن توافر هذه الشروط النموذجية يف 
ال تكمن " النموذج" عن هذا النموذج بدرجات متفاوتة، فقيمة يبتعد أو عمل بعينه قد يقترب أو إسهام

حىت تسري يف اجتاهه وتقترب منه بقدر  قيمته يف توجيه األعمال وإمنايف طلب حتققه كامال يف الواقع، 
، ومن جهة أخرى فإن إبراز معامل النموذج يفيدنا من الناحية السلبية يف أنه تراكمياإلمكان وبشكل 

لن ) أو يف عكس االجتاه( أن اجلهود اليت تسري يف غري اجتاهه إىل الذي ينبه اإلنذاريكون مبثابة جرس 
  .ذج طبعارض صحة النموف ب- - إىل اهلدف ناتوصل
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والواقع أن كل من يراجع الكتابات واألعمال اليت يدرجها أصحاا يف عداد جهود التأصيل اإلسالمي 
للعلوم االجتماعية سيالحظ أن بعضا منها تتوفر فيه بالفعل تلك الشروط الثالثة جمتمعة مبا حيملنا على 

ك أم مل تنجح، كما أنه سيالحظ أن  سواء جنحت يف ذل- الظن أا على األقل تسري يف االجتاه الصحيح 
بعض اجلهود األخرى قد يتوافر فيها شرط أو شرطان فقط من شروط التأصيل احلق، وهنا فانه ال يكون 
بوسعنا إال أن حنكم على تلك احملاوالت بأا تفتقد الطريق الصحيح، أو أا تتوقف عند بعض مراحله 

 فالكثري من تلك األعمال اليت تفتقد شرطا من شروط :ايف ذامن قيمتها  باالنتقاص إحياء أي دون - -
بذل فيها جهد كبري، وقد تكون هلا منفعتها اليت ال شك فيها، ولكن هذا ليس هو ما قد التأصيل اجليد 

 درجة متابعة تلك األعمال ألهداف التأصيل،  مسألة، ألن اهتمامنا منصب أساساً علىالسياقيعنينا يف 
لصحيح أكثر منه على حتديد قيمة األعمال يف ذاا وبالنسبة ألهداف جانبية أخرى والسري يف الطريق ا

  .قد تكون هلا قيمتها الكبرية
وبتطبيق تلك القواعد على األعمال والكتابات اليت تندرج عادة حتت مسمى التأصيل يتبني لنا أن 

 كما يتبني أن البعض اآلخر ،)الستيفائه للشروط الثالثة(بعضها فقط كما ذكرنا يستحق هذه التسمية 
شبه "أو " ما قبل التأصيل"أو " ما دون التأصيل"يندرج يف نطاق ما ميكن أن نسميه جبهود أو مداخل 

عدم املماراة يف أن هناك مع ( وذلك لعدم استيفائها لشرط أو أكثر من تلك الشروط الثالثة " التأصيل
ها حياول أصحاب تلك األعمال حتقيقها كما  جانبية قد تكون هلا وجاهتااعتبارات أخرى وأهداف

  ).ذكرنا
  :تاليةومن هنا فانه ميكن لنا أن منيز بوضوح بني املداخل املختلفة ال

  :مداخل ما قبل التأصيل: أوالً 
  .مدخل املالءمة االجتماعية والثقافية )١(
  )االعتذاريأو  ( الدفاعياملدخل  )٢(
  "الثقافة اإلسالمية العامة"مدخل  )٣(
  "للمسلمني خاصة"جتماعية مدخل العلوم اال )٤(

  :مداخل التأصيل اإلسالمي املتكامل : ثانياً 
  )القطاعي (اجلزئياملدخل  )١(
  .املدخل الشامل )٢(

  
 من التفصيل، حيث بشيءاملداخل الفرعية تلك سنتناول يف الفصلني التاليني كال من هذه املداخل وو

يل اإلسالمي الصحيح، كما نوضح موقف كل منها من حيث درجة الوفاء بشروط ومتطلبات التأص
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بني املسلمات اليت يقوم عليها كل مدخل منها، مث نضرب بعض األمثلة من األعمال الواقعية اليت تبنت ن
  .كل مدخل من هذه املداخل الفرعية الستة

 تتضمن إمنا حماولة لتصنيف األعمال العلمية كمحاولتنا هذه أي أن نؤكد هنا أن الضروريولكن من 
 لنوع من االنتظام على مادة واقعية مل تنظم نفسها مسبقا وفقا ألنساقنا إسقاطاضا أو بطبيعتها فر
 الفصل بني :عندما حناول مثال.. . تصنيف حيتمل دائما شيئا من التعسفأي فإن وبالتايلالتصنيفية، 
 يف مسلماما األساسية، أو اجلمع بني مدخلني يوجد قدر من االختالف بني" متقاربني"مدخلني 

للواقع من خالل ضم " مفهومة" صورة إضفاء تكمن يف إمنا تصنيف أي فإن قيمة وبالتايل .مسلماما،
، مع احتماالت قائمة اإلمكانمن الفئات اقترابا من ذلك الواقع بقدر " حمدود"متفرقاته يف إطار عدد 

انية تصنيفها ضمن  عن إمكودائما بوجود قدر من التداخل بني فئات التصنيف، أو وجود حماوالت تنب
فئات ذلك النسق التصنيفي، أو حماوالت تتضمن عناصر من أحد املداخل مع عناصر من مدخل آخر مع 

  .إمكان اعتبارها منتمية إىل فئات بينية بني فئات التصنيف
  



 
-١٧٥-

  
  
  
  
  
  

É�bnÛa@Ý–ÐÛa@ @
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É�bnÛa@Ý–ÐÛa@ @
Ýî•dnÛa@ÝjÓ@bß@Ý�a†ß  

ما قبل "لقد تبني لنا أننا نستطيع التمييز بني أربعة مداخل ميكن أن تندرج ضمن مداخل   
اإلسالمي الصحيح، ولقد أوضحنا فيما سبق أن ما جيمع بني هذه " تأصيلما دون ال"أو " التأصيل

أال وهى االنطالق من : شروط التأصيل اإلسالمي احلقاملداخل هو افتقادها لشرط أو أكثر من 
يف أرقى " العلوم احلديثة " إسهاماتلإلنسان واتمع والكون، مث استثمار " التصور اإلسالمي"

تكامل  "إجيادوفهم املسلمات اليت بنيت عليها والقدرة على جتاوزها، مث صورها بعد استيعاا 
 العلوم احلديثة على وجه يقدم فيه التصور وإسهامات، بني معطيات التصور اإلسالمي حقيقي

 العلمية التفصيالت اإلسهاماتاإلسالمي األطر واملوجهات الكربى للتنظري واملمارسة، وتقدم فيه 
 املنطلق من تلك املشاهدات الواقعية يف نطاق األطر اجلزئي التنظري إمكان احملققة واقعيا، مع

  . من التفصيلبشيء نتناول كل مدخل من هذه املداخل يلي، وفيما اإلسالمية العامة
 أن نالحظ أن هذه املداخل تتفاوت تفاوتا كبريا من حيث حجم اهتمام الباحثني هذا وينبغي  

 القضايا اليت يثريها كل منها من جانب آخر، وغموضجة تداخل بكل منها من جانب، ومن حيث در
 الواقعية اليت جتمع بني خصائص أكثر من مدخل واحد يف الوقت اإلسهاماتمع احتمال وجود بعض 

  .ذاته كما أسلفنا
  

@4üëc@ZòîÏbÔrÛaë@òîÇbànuüa@òßõý½a@Ý�†ß   
حث العلمي التقليدية، وسالمة بصالحية مناهج الب" ضمنا"يقوم هذا املدخل على التسليم   

 وصالحية نظريات املمارسة املستمدة منها يف ،النظريات والتعميمات اليت مت التوصل إليها باستخدامه
 ولكن مع أخذ الظروف احمللية والعوامل الثقافية يف االعتبار حىت تتالءم ،جوهرها للتطبيق يف كل مكان
الجتماعي والثقايف يف اتمع الذي تتم فيه البحوث أو املمارسة  وااملاديمناذج العلم والتطبيق مع الواقع 

.  
ويتراوح هذا املدخل من حيث املدى الذي يذهب إليه أصحابه من حيث حدود درجة املالءمة   

 بإجياداملسموح ا بني من يكتفون مبجرد تنقية الشوائب اليت تتعارض مع الشريعة، ومن يطالبون 
  .زمة بني العلوم أو املهن وبني النسيج الثقايف الذي تتم فيه البحوث واملمارسةاملواءمة الضرورية والال
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يطالبون بتنقية العلوم واملراجع والكتابات العلمية واملهنية  جند من فإننا: فعلى املستوى األول  
 يف اختاذ إجراء تهم، وذلك على أساس رغباليت تتعارض مع الشريعة تعارضا صارخا" الشوائب"من 
ع الستبعاد ما هو ضار حىت ولو مل يكن يف النية بذل جهود إجيابية أخرى، وذلك لتجنب الظهور سري

  .مبظهر انعدام احلساسية حنو قيم وثقافة اتمع الذي يتم فيه البحث أو املمارسة
ا خيالف وجهة النظر اإلسالمية إذن تعترب مبثابة ممفاجلهود اليت تقتصر يف جوهرها على التخلص   

عاجلة، تستبعد الضرر وإن مل حتقق الفائدة االجيابية، وميثل هذا االجتاه ما جاء يف " طوارئ"ءات إجرا
مراجعة مفردات املواد .."حيث يتحدث عن   اجلامعات اإلسالمية بإحدىتقرير ألحد األقسام العلمية 

 فال .)٤٦: ث مركز البحو(" أكثر من مرة للتأكد من خلوها مما يتعارض مع وجهة النظر اإلسالمية
يعقل مثال أن يقوم األساتذة يف جمتمع مسلم بتدريس آراء فرويد اليت تنص على أن الدين هو نوع من 

كما أنه يف حميط اخلدمة االجتماعية   ).O'Doherty: 15( العام يف البشر اجلماعي العصايب النفسياملرض 
حول الزعم بأن اإلسالم لن يقف ربية العال تصح الدعوة إىل مثل ما جاء يف أحد مراجع خدمة الفرد 

ال يقف  -كما ترى املؤلفة– املعروف يف الغرب ألن اإلسالم القانوين مبعناه التبين إباحةحائال دون 
حائال دون اإلصالح ودون التطور احلديث بدليل أنه مل يقف من قبل حائال دون تنظيم النسل ودون "

 م رغم أنه معروف للعامة واخلاصة أن اإلسالم قد حر، وذلك" (!)سفور املرأة وخروجها إىل العمل
  . حث املسلمني بكل قوة على رعاية اليتامى بكل سبيل يف نفس الوقت الذي حترميا قاطعا التبين

فإن عملية املالءمة تتخذ أبعادا أعمق بكثري من جمرد تنقية الشوائب : الثاينأما على املستوى   
العلوم االجتماعية ومهن املمارسة " بتوطني"ى البعض يطالبون واملخالفات الصارخة للشريعة، فنر

 - وطينعلم نفس " تستجيب لواقع اتمعات اإلسالمية، فرأينا مثال من يدعو إىل بناء لكي اإلنسانية
ومل تكن هذه ..  يف توجهاته وقوانينه ومناهجه الغريب متميزا عن علم النفس -إن جاز هذا املصطلح 

 سبقهم إليها علماء النفس يف اليابان واهلند ورومانيا الذين أخذوا يدعون إىل علم الدعوى بدعة فقد
  ).٤٤-٤٣: كمال مرسى" ( يف بالدهم وطيننفس 

بتكييف "ويتوازى مع هذا املطلب يف حميط اخلدمة االجتماعية ظهور حركة قوية تنادى   
تتالءم أكثر مع النسيج الثقايف ) ىتح.. (وتطويع املهنة حسب ظروف ومتطلبات اتمع الذي تعمل فيه 

توطني "، وهذا هو ما يعرف باجتاه )٢٨٥ : ١٩٨٤عبد الفتاح عثمان وآخرون، (الذي توجد فيه 
يتشابه مع  "واقعيمفهوم برامجاتى  -كما يرى أصحابه–، والتوطني ذا املعىن "اخلدمة االجتماعية

عبد " ( عليه بالفناءمقضيي ال يتالءم مع بيئته  الذاحلي مع بيئته، فالكائن احليعملية تكيف الكائن 
 املنطق الذي اعتمده يف املناداة حبتمية الرأي ذلك، ويوضح صاحب )١٩٦- ١٩٥: ١٩٨٩احلليم رضا، 
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اختالف الظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية بني الدول "توطني اخلدمة االجتماعية على أساس 
ض على اخلدمة روهذا التباين يف النسيج الثقايف البد وأن يف.. ة املتقدمة صناعيا وبني الدول النامي

عرض لتغري جيعلها منسجمة مع سائر مكونات النسيج الثقايف ت من اخلارج أن تاآلتيةاالجتماعية 
  ".للمجتمع
ومثل هذا املوقف يرشح أصحاب هذا املدخل ليكونوا أقرب الناس لتفهم وتعضيد فكرة   

موا بأن ممارسة املهنة  سلّقد  داموا ملوقفهم العلمي، فماالطبيعي تعترب االمتداد التأصيل اإلسالمي ألا
اإلسالم ملا كان ميثل يف فإن للمجتمع الذي متارس فيه، " النسيج الثقايف"البد أن تكون منسجمة مع 

)  مل نرضسواء رضينا بذلك أم(تلك اتمعات " ثقافة"اتمعات اإلسالمية أقوى العناصر تأثرياً على 
 فال مناص من ،اليت هلا رؤيتها احملددة بالنسبة لكل النظم االجتماعية يف اتمع" طبيعته املؤسسية"بسبب 

التسليم بأن التأصيل اإلسالمي للخدمة االجتماعية يف الدول اإلسالمية هو الطريق الوحيد الذي يشري 
  .إليه بوضوح اجتاه توطني اخلدمة االجتماعية ذاته

ء ما سبق فإن الواضح أن اجلهود اليت تبذل يف إطار مدخل املالءمة االجتماعية والثقافية ويف ضو  
   :يلييالحظ عليها ما 

  :  أا ال تعترب بذاا جهودا للتأصيل اإلسالمي مبعناه املتكامل وذلك لألسباب اآلتية -١
 جهدا إالليس " عةتنقية املخالفات الصارخة للشري"  أن ما يبذل من جهود على مستوى - أ   

اجيابيا جديدا يف اجتاه التأصيل اإلسالمي للعلوم شيئا  ينشىء الذي ال السليبمن النوع 
  .االجتماعية بقدر ما يزيح شيئا سلبيا من الطريق

للمجتمع من خالل فكرة التوطني " للمالءمة مع النسيج الثقايف"  أن ما بذل من جهود - ب 
رات االجتماعية واالقتصادية والسياسية، ال تسهم أيضاً اليت تقف عند حد مراعاة االعتبا

 أو حملى ال من قومي اجيابيا كافيا يف التأصيل اإلسالمي ، وذلك النطالقها من تصور إسهاما
  .تصور إسالمي

  أن نفع تلك اجلهود حمدود وموقوت، وأنه البد من استكمال السري يف نفس االجتاه إىل مداه الذي -٢
حىت ميكن أن يكون لتلك اجلهود مردود مالئم فيما يتصل " اإلسالمي"إىل التأصيل  ينتهيالبد أن 

  .بصدق النظريات أو فاعلية املمارسات
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@4bîãbq@Z@Ý�†½aïÇbÏ†ÛaI@ð‰aˆnÇüaH@ @
    

يقوم هذا املدخل على حماولة إثبات أن اإلسالم ممثال يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة أو فيما انبثق    
 السلف وغريهم من علماء املسلمني املتقدمني قد كان هلم فضل السبق يف التوصل إسهاماتن عنهما م

رى الباحثني يبذلون جهودا كبرية النتقاء تإىل نظريات ومفاهيم مل يأت ا العلم احلديث إال مؤخراً، ف
وم االجتماعية احلديثة، اآليات أو األحاديث النبوية اليت تدعم بعض املفاهيم أو النظريات املألوفة يف العل

 إسهاماتعن اإلسالم، ويثبتون صحة حقائقه، ويربهنون على تفوقه على " يدافعون"أم ذا ين تصورم
  . احلديثالعلم الوضعي

وقد كثر استخدام هذا املدخل بشكل خاص يف علم النفس بسبب تعرض القرآن الكرمي يف   
وما شاها من مصطلحات تتصل باحلياة النفسية آيات عديدة ألحوال النفس وأحوال القلب والعقل 

 اآلياتوالروحية، ولعل من احملاوالت الواضحة يف هذا االجتاه ما قام به عزت الطويل للربط بني بعض 
األعلى، وبني وبعض مفاهيم نظرية التحليل النفسي، مساويا أو مماثال بني النفس اللوامة واألنا الكرمية 

وقد يقصد (، وبني النفس املطمئنة والشعور ) وقد يقصد اهلو(ني الالشعور النفس األمارة بالسوء وب
  ).٤٤- ٤٣ : ١٩٨٩فؤاد أبو حطب ) (األنا

 على أساس أن أصحابه ،"يسقاطاالجتاه اإل"ويطلق الدكتور فؤاد أبو حطب على هذا املدخل   
" الترمجة الفورية" ضاً اجتاه يقرأون القرآن الكرمي على حنو يتفق مع وجهتهم املعرفية، كما أطلق عليه أي

مالك . للمفاهيم النفسية يف اإلطار اإلسالمي، وهذا يتشابه من وجه وخيتلف من وجه آخر مع ما مساه د
يكتبون أحباثهم على أساس مبادئ علم النفس احلديث "عند أولئك الذين " املسايرة" باجتاه بدري

 القرآنية واألحاديث اليت هلا أدىن صلة سطحية ونظرياته وممارساته، مث يبحثون بعد ذلك عن اآليات
أبو حطب " (مبوضوعام فينثروا يف البحث هنا وهناك مث يقدمونه على أنه تأصيل إسالمي لعلم النفس

 من مفاهيم العلوم هما يتمثل يف انطالقيسقاطاالجتاه اإلواجتاه املسايرة  ، فوجه االتفاق بني)٤٥: 
 يغلب أن الدفاعيية، ولكن وجه االختالف يكمن يف أن أصحاب االجتاه احلديثة وتدعيمها بأدلة شرع

يكونوا من املتحمسني وجدانيا لالجتاه اإلسالمي الراغبني بصفة أساسية يف دعم موقف اإلسالم ، أما 
  .أصحاب اجتاه املسايرة فهم أكثر اهتماما باالستمرار يف إطار التوجهات املألوفة للعلم احلديث 

  
   :يليللنا املسلمات اليت يقوم عليها هذا املدخل لوجدنا ما ولو أننا ح

العلم احلديث ومطابقتها للواقع مبا يتجاوز " نظريات"بصحة " ضمنا"يسلم أصحاب هذا املدخل  -١
  .الزمان واملكان
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 تطابق الكتاب والسنة مع تلك النظريات يدعم مكانة إثباتيسلم أصحاب هذا املدخل بأن  -٢
: الحظ مثال ما أعلنه أحد من تبنوا هذا املدخل(أنه ال يتعارض مع العلم اإلسالم كدين، ويثبت 

أبو ) ( بني القرآن وعلم النفس يف نظرة كل منهما إىل النفس البشريةإذنليس هناك تعارض 
  ).٤٤: حطب 

 التطابق بني مفاهيم العلم احلديث والنصوص تطابقا سطحيا  ال يتسم إثباتعادة ما يكون  -٣
  .باألصالة

  
ة األوىل أصال، وذلك على أساس ما هو معروف من أن سلممن الواضح أنه ال يسعنا التسليم باملو  

 اليت مت التحقق من اإلمبرييقية على بعض احلقائق أو التعميمات تنطويالنظريات العلمية وإن كانت قد 
روض وأطر تفسريية فجمرد صدقها واقعيا، إال أا تضم ما هو أكثر من ذلك بكثري مما ال خيرج عن كونه 

 عددا إالاليت ذاع صيتها ال تضم " العلمية"ن بعض النظريات إ، بل الواقعيمل ختضع  بعد للتحقق 
" ابتكره" هو مما إمناحمدودا للغاية مما ميكن اعتباره حقائق أو مشاهدات حمققة يف حني أن معظم حمتواها 

بطبيعتها دائما حمل نظر دائم، كما " العلميةالنظريات "صاحب النظرية من تفسريات من عنده، مما جيعل 
جيعلها معرضة باستمرار للتعديل والتبديل بل للطرح واالستبعاد يف حاالت قليلة حيث حيل حملها ما هو 

  .أقدر منها على التفسري
فمحاوالت إثبات سبق وبناء على ذلك فإن املقولة الثانية اليت يسلم ا أصحاب هذا املدخل تتهاوى، 

م للتوصل إىل مفاهيم ونظريات ليست حمققة وال صحيحة أمر ال يدعم مكانة اإلسالم وال اإلسال
م الشعور زمية اهل غاية األمر أن أصحاب هذا املدخل قد ه.، ألنه ال يقربنا من معرفة احلقيقة خبرييأيت

، وأم حياولون املتقدمة  العلمية والتكنولوجيةبإسهامااالعامل اإلسالمي أمام احلضارة الغربية املتميزة 
  .حماولة يائسة للدفاع عن دينهم بطرق ليست منتجة مما يؤدى عادة إىل عكس هدفهم

  :ويترتب على ما سبق نتيجتان 
أن نشر البحوث املنطلقة من هذا املدخل قد يوحى للبعض أن هذا النهج حيقق أهداف التأصيل  )١(

  .اإلسالمي يف حني أن األمر ليس كذلك
ىل بذل اجلهود يف الطريق الصحيح د والطاقة يف هذا االجتاه ليس مثمرا، وأن األوأن صرف اجلهو )٢(

  .للتأصيل اإلسالمي حىت لو مل تكن مثرا قريبة التناول
ما يؤدى إليه من خلط وتشويش يصرف الباحثني من ذوى اإلخالص وأن السري يف هذا االجتاه  )٣(

عن اإلسهام يف جهود ) سالمي الصحيحوإن مل يكونوا من ذوى التفهم حلقيقة التأصيل اإل(
  .التأصيل احلق
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أن نشر تلك احملاوالت قد يؤدى يف بعض احلاالت املتطرفة إىل إعطاء املعارضني للتأصيل  )٤(
اإلسالمي على أسس أيديولوجية معينة أسلحة يهامجون ا جهود التأصيل الصحيح، وميثل هذا 

مل تتجاوز تلك احملاوالت حقيقة بذل " يقول بوضوح ما جاء يف نقد أحدهم ملثل تلك اجلهود إذ
وبني القيم الغربية من جهة ، وبينها وبني .. جهد إلجياد تطابق بني قيم اخلدمة االجتماعية 

خمتار عجوبة، (األسلمة نفسها بنفسها .. هزمت دعاوى .. اإلسالم من جهة أخرى، ولذلك 
١١٢ : ١٩٨٩.( 

  
@4brÛbq@Z@Ý�†ßBòîßý�⁄a@òÏbÔrÛaB@ @

    
إذا كانت اجلهود اليت بذلت يف إطار املدخل السابق تبدأ منطلقة من املفاهيم والنظريات احلديثة حبثا عما 
يدعمها من النصوص اليت تثبت أن اإلسالم قد سبق العلم احلديث يف التوصل إليها، فإن هذا املدخل 

القضايا املتصلة عرض مفاهيم اإلسالم وبسط موقفه من   أساس منعلى العكس من ذلك يقوم على
مع ما جاءت " حقيقيتكامل  "أيبالتخصص استنباطا من املصادر الشرعية دون اهتمام يذكر بإجياد 

 يف هذا الشأن، وأصحاب هذا االجتاه يتصورون أم بذلك يدعمون ختصصهم ويثرونه به العلوم احلديثة
توا أنه ال حاجة لتخصصهم مبا بإعطائه قاعدة شرعية، ويف بعض احلاالت املتطرفة قد يريدون أن يثب

  .جاءت به العلوم احلديثة ألن بإمكام االعتماد على التراث اإلسالمي وحده يف هذا اال 
فترى من ينطلق من هذا املدخل يعاجل املوضوع بطريقة شبيهة بالدراسة الفقهية البحتة، ويستند   

ناول اليت جندها عند املتخصصني يف مادة إىل مراجع العلوم الشرعية أساسا، بنفس املنهج وطريقة الت
بثقافة  "- كما يذكر أحد مراجعها-اليت تدرس يف اجلامعات العربية لتزويد الطالب " الثقافة اإلسالمية"

 وإحباطله، وفهم نظمه، ورد الشبهات عنه، ثُ مبواإلميانتؤدى إىل ترسيخ مبادئه، ) اإلسالم(نافعة عن 
: عمر عودة اخلطيب .." ( والثقايفالفكريائه، وخباصة يف املضمار املكائد اليت حتاك ضده من أعد

٥ : ١٩٨٦.(  
 حممد رشاد خليل وغريه ممن كتبوا يف إطار علم النفس إسهاموميثل هذا املدخل يف علم النفس   

يهدف إىل دراسة النفس اإلنسانية دراسة مكتبية من  " يراهالذي) مبعىن آخر غري املعىن الشائع(اإلسالمي 
لنصوص القرآنية واألحاديث النبوية واجتهادات علماء املسلمني على مر العصور، لبيان موقف الشرع ا

  ).٦٤: كمال مرسى .." ( وطبيعتها امنها ووصفه ألحواهل
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" العائلياإلسالم وعلم االجتماع " وميثله يف نطاق علم االجتماع معظم ما جاء يف دراسة عن   
 ملدخل العلوم باتباعه توحي بإشارةالذي بدأ كتابه ) ١٩٨٨(للدكتور عبد الرؤوف اجلرداوى 

 مدخل بإسهامات شبيهة إسهاماتإال أنه انتهى إىل ) ١١- ١٠ص ص  " (للمسلمني"االجتماعية 
  .الثقافة اإلسالمية

العمل "يف كتابه عن ) ١٩٨٠(لبيب السعيد . كما ميثله يف حميط اخلدمة االجتماعية ما قدمه د  
 منه حتت عنوان الثاينخصوصا ما جاء يف القسم " إليه ودراسة ألصوله اإلسالميةمدخل : االجتماعي

حيث يقوم املؤلف باستعراض اآليات القرآنية واألحاديث " أصول العمل االجتماعي يف اإلسالم"
 ومواقف السلف اليت تصور موقف اإلسالم وممارسة املسلمني يف جوانب وجماالت متعددة من الشريفة

رسة املهنة، حيث عقد فصوال للحديث عن أصول خدمة اجلماعة يف اإلسالم، وأصول اخلدمة جماالت مما
 من منظور اإلسالم، وقد بذل املؤلف جهدا كبريا الطيباالجتماعية يف جماالت األسرة والطفولة، واال 

ربط بينها  حماولة للأييف جتميع النصوص اليت تالئم كل جانب من تلك اجلوانب املختارة، ولكن دون 
  .وبني األطر املستمدة من نظريات املمارسة احلديثة

دور اخلدمة االجتماعية يف العمل مع "على حسني زيدان دراسة موضوعها . وقد قدم د  
حيتوى اإلسالم " استقى فيها مادته من املصادر الشرعية عن قصد حيث قال " منظور إسالمي: املنحرفني

 وقد حرص الباحث ...رة االحنراف وصفا وحتليالً وتفسرياً وعالجاًعلى تصور متكامل للتعامل مع ظاه
..". على املراجع اإلسالمية حىت ال يقع أسريا للفكر الوضعي) البحث(على أن يقتصر يف إعداده هلذا 

)٣ : ١٩٩١.(  
وبصفة عامة فإن اجلهود اليت تبذل يف نطاق هذا املدخل وإن مل تتحقق هلا شروط التأصيل   
لى الوجه الذي أوضحناه، إال أا طاملا كانت جهودا جادة ومنظمة، تتسم بالتعمق والبصرية الكاملة ع

 تلك توحي أال طفإا وال شك تقدم مادة ميكن للجهود التأصيلية التالية أن تستفيد منها، وبشر
نه جير من نوع التأصيل اإلسالمي الصحيح، ألن هذا إن حدث فا" مكتمال"الكتابات بأا تقدم نتاجا 

جهود الباحثني اآلخرين يف غري االجتاه املطلوب من جهة، كما أنه قد يؤدى من جهة أخرى إىل شعور 
  .غريهم بأن عملية التأصيل قد بلغت مداها رغم أا يف واقع األمر الزالت يف بداياا األوىل

 مبادئ عامة أو حقائق وإذن فإن اجلهود اليت تبذل الستخالص ما يف املصادر الشرعية من قواعد أو   
على الطريق إىل التأصيل اإلسالمي وإن مل " خطوة" تعترب ملهينمقررة مما يتصل بالتخصيص العلمي أو ا

 فهذا يتطلب إضافة إىل ذلك استيعابا كافيا إلسهامات العلم - تعترب تأصيال إسالميا باملعىن الشامل 
   .حقيقياحلديث وتكامال بينهما بشكل 
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@4bÈia‰@ZÝ�†ß@òîÇbànuüa@âìÜÈÛa@Bò•b�@´àÜ�½a@†äÇ"  

    
 املستخدم يف التقليديبسالمة املنهج العلمي " الضميناملعلن أو "يقوم هذا املدخل على نوع من التسليم 

الوقت احلاضر يف العلوم االجتماعية، والتسليم بصحة النتائج اليت مت التوصل إليها باستخدامه، ولكن مع 
لدراسة سلوك الفرد املسلم واتمع املسلم باعتبارها فئات جهود خاصة االقتناع بضرورة توجيه 

، حبيث ينشأ نتيجة هلذا فرع من متميزة خبصوصيتها من بني الفئات اليت تتوىل تلك العلوم دراستها
 أو ينشأ فرع لعلم ،" لإلنسان املسلمالديينالسلوك "فروع الدراسة يف علم النفس مثال ينصب على 

" علم النفس اإلسالمي"، يطلق عليه يف احلالة األوىل "دراسة اتمعات اإلسالمية"صب على االجتماع ين
علم االجتماع "، ويف احلالة الثانية " اليت يرد ا هذا االصطالح يف كتابات علم النفساملعاينبأحد (

تمثل يف تطبيق طرق وأما بالنسبة للمهن فإن هذا املدخل ي).  املستخدمة أيضاًاملعاينبأحد " (اإلسالمي
 احلالية دون تعديل كبري ولكن لتحقيق أهداف اتمع املسلم يف إطار ما أصبح املهينومنهجيات التدخل 

  .يف بعض الكتابات احلديثة" باخلدمة االجتماعية اإلسالمية"يعرف 
ن كان ذا املضمو" علم النفس اإلسالمي"فأما بالنسبة لعلم النفس فلعل أول من دعا إىل بناء   

 الذي أشار يف تقدميه لكتاب عن الدراسات النفسية عند علماء املسلمني يف عام أمحد فؤاد األهواين. د
إذا كنا أفسحنا اال لدراسة الظواهر الدينية نفسانيا، فال غرابة أن نقول بوجود علم "  أننا إىل ١٩٦٢

كمال " (كل دين من األديانالختالف خصائص  .. نصرايننفس إسالمي كما نقول بوجود علم نفس 
  ).٧ - ٦: مرسى 

إىل أننا نستطيع أن نستشف مما ) ٤٦ص (فؤاد أبو حطب يف حتليله هلذا التوجه . وقد أشار د  
لبناء فرع من فروع علم النفس يهتم بالدين اإلسالمي كما تم فروعه "كتب يف هذا االجتاه الدعوة 

قام مبراجعة بعض الكتابات اليت سارت يف هذا االجتاه قد ، كما أنه بعد أن "األخرى مبجاالت اهتمامها
 لذلك ما يستوحي هو إمناأنه لن يطمح يف أن يستنبط له منهجا جديدا، "بني أن بعضها يذكر صراحة 

، ومن هذا نرى أن القضية بالنسبة ألصحاب هذا التوجه "انتهجه بعض أئمة البحث الغربيني من مناهج
اسة اخلربة الدينية لإلنسان باستخدام نفس مناهج الدراسة التقليدية يف علم ال خترج عن فتح الباب لدر

  .النفس 
بعلم "مساه أإىل ما يف أحد كتاباته املبكرة أما يف حميط علم االجتماع فقد دعا إلياس بايونس   

ثقافة منطقة ال.. اتمعات اإلسالمية أو "لسد الفراغ يف كتابات علم االجتماع حول " اجتماع إسالمي
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أن الدراسة املنظمة لإلسالم حقل مهمل إمهاال جسيما يف علم االجتماع، فال ) حيث.. (اإلسالمية 
إننا يف حاجة إىل علم اجتماع .. تكاد تكون هناك دراسة اجتماعية لإلسالم واتمعات اإلسالمية 

  ).٤٤- ٤٢ : ١٩٨٤بايونس ، " (إسالمي من أجل فهم املعتقدات واتمعات اإلسالمية
علم االجتماع اإلسالمي من "زكى إمساعيل يف نفس االجتاه بوضوح إذ يقرر أن . ويسري د  

حيث كونه علما يدرس الظواهر والنظم االجتماعية دراسة وصفية تقريرية تعرب عما هو كائن من 
 اعياجتممن حيث هو إسالمي االجتاه فانه يدرس هذه النظم والوقائع من منطلق إسالمي ) أما(النظم، 

 من حيث دراسة هذه الظواهر والنظم والعالقات والتفاعالت الناشئة عن احتكاك املسلمني ببعضهم أي
البعض وبغريهم يف معامالم وضمائرهم ونسكهم، أو دراسة نظمهم وعالقام االجتماعية مع غري 

يا يدرس ما ، مث إنه يؤكد أن علم االجتماع اإلسالمي ليس علما معيار)٢٤ :١٩٨٨.." (املسلمني
 يدرس الظاهرة الدينية يف عمومها فإن علم الديين أن يكون، ويشري إىل أنه إذا كان علم االجتماع ينبغي

 وعلم االجتماع الديين، ويقرر أن علم االجتماع "الظواهر اإلسالمية"االجتماع اإلسالمي يقتصر على 
  ).٢٦ص" (ومزاياهاال يهتم ببيان أثر اتباع القواعد الدينية "اإلسالمي كالمها 

اخلدمة االجتماعية "أما يف حميط اخلدمة االجتماعية فلعل أول من دعا الستخدام اصطالح   
حيث ) ١٩٨٨( يف كتابه ذا العنوان اهلاديحممد أمحد عبد . د. ذا املعىن احملدد هو " اإلسالمية

هو استخدام .. ية اإلسالمية أن ما نقصده باخلدمة االجتماع" يوضح فيه هدفه بغري التباس حيث يقول 
 أا أيطرق اخلدمة االجتماعية ذاا بأدواا وأساليبها وتكنيكها يف حتقيق أهداف الدين اإلسالمي، 

، )٣٣٥ص  " (جمال جديد من جماالت العمل باخلدمة االجتماعية شأن العديد من ااالت األخرى
م بالطرق التقليدية والوسائل التقليدية احلالية للمهنة فكأن اخلدمة االجتماعية اإلسالمية ذا املعىن تسل

األهداف املهنية من حيث أنه توجهها إىل خدمة أهداف اتمع املسلم، ويف هذا " ختصص"ولكنها فقط 
اخلدمة االجتماعية اليت سادت يف اتمعات غري اإلسالمية ردحا " لعلمنة"خروج من الدائرة الضيقة 

  .عة االلتزام بأهداف اتمعات اإلسالميةطويال من الزمن إىل س
وان " عند املسلمني"ومن الواضح أن اجلهود اليت تبذل يف نطاق مدخل العلوم االجتماعية   

ا إالل مبجتمع مسلم أن يهمله على هذه الصورة، كانت تسد فراغا ال جيما ال ميكن االكتفاء أيف ذا 
للعلوم االجتماعية باملفهوم الصحيح، فلقد رأينا أن من كتبوا " .. التـأصيل اإلسالمي"كجهود متثل ا 

 املنهجية أو النظرية يف النواحييف إطار هذا املدخل إمنا يبدأون بالتسليم عادة مبا هو متعارف عليه من 
اتمع ) يف حالة املهن(أو إصالح ) يف حالة العلوم النظرية(نطاق التخصص ولكنهم يطبقوم يف دراسة 

م، دون بذل جهود جادة إلعادة النظر واملراجعة اليت تتجاوز تلك املنطلقات املنهجية أو النظرية املسل
  . التصور اإلسالمي الصحيحاجتاهالتقليدية يف 
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ولكننا نود أن نفرق هنا بني موقفني واضحني ميكن مالحظتهما يف األعمال املنطلقة من هذا   
  :املناهج واملنطلقات التقليدية يف التخصصالتوجه فيما يتصل بأسباب تسليم أصحاا ب

صحيحة " علمية"فبعض الكتاب يسلمون باملناهج واملنطلقات التقليدية على أساس أا منطلقات  -١
من االلتزام ا، وأنه ال جمال إلعادة النظر فيها وال مشروعية لذلك، ومن الواضح أنه " البد"

جتاه التأصيل اإلسالمي احلق، ويرجع يصعب تصنيف أصحاب هذا املوقف يف عداد أصحاب ا
 هلذه العلوم حىت وإن انصب على جمتمع التقليديالسبب يف إصدار مثل ذلك احلكم إىل أن التناول 

 املتطرفة املنطلقة من نظرة خمتلفة واإلمبرييقيةمسلم فانه سيكون حمكوما باالجتاهات الفكرية املادية 
، فكيف ميكن "القدمي"منطلقاته يف منظورها التقليدي لإلنسان والكون واحلياة ولرسالة العلم و

نعتاق هؤالء من إسار تلك التصورات اليت ال تنظر للفرد املسلم أو اواحلال كذلك أن نأمل يف 
  . كما تنظر إىل عينة مادية ال صلة لنا اإالاتمع 

حد كبري مع أصحاب       ومما هو جدير بالذكر أن أصحاب هذا التوجه متقاربون يف موقفهم إىل 
مدخل املالءمة االجتماعية والثقافية من املنادين بتوطني العلوم واملهن والذين يتوقفون دون أخذ العوامل 

  .الروحية والدينية يف االعتبار ولنفس األسباب
ولكن البعض اآلخر وإن طالبوا بدراسات منصبة على اتمع املسلم أو مبمارسات حتقق أهدافه يف  -٢

 يدركون أمهية العوامل الروحية والدينية فإم أو جمال للعلم أو املهنة اليت ختصصوا فيها إطار فرع
يف خصوصية تأثريها على سلوك الفرد املسلم واتمع املسلم ، ويوجهون جهودهم اجلادة 
لدراستها يف حدود املمكن ، وهم ذا خيتلفون بشكل واضح عن أصحاب مدخل املالءمة 

ضمن اهتمامام، " إسالمي"ثقافية املنادين بالتوطني الذين ال يذكرون حىت لفظ االجتماعية وال
 وحملية، أو يراعون جوانب مادية وإقليميةويقتصرون على اهتمامات ذات طبيعة جغرافية 

  .فقط)  إشارة إىل اإلسالمأيتستبعد (واجتماعية وثقافية خمتزلة 
نوا على وعى كامل بأن متابعة هذا املدخل على هذا  أن يكوينبغيومن الواضح أن أصحاب هذا التوجه 

 فقط حنو حتقيق أهداف التأصيل مرحليالوجه ال خترج عن كوا أحد اجلوانب املفيدة وبشكل 
اإلسالمي مبعناه الصحيح، وأن يدركوا أنه بعد حتقيق جهود التأصيل اإلسالمي الصحيح لدرجة كافية 

اهر النفسية واالجتماعية وح الرؤية اإلسالمية للظ يترتب على ذلك من وضو مامن النضج فإن
مدخل العلوم - تجاوز االهتمامات احملدودة هلذا املدخل يغطى ويوللممارسات املنطلقة منها س

 بل إن املتوقع عندئذ أن التأصيل اإلسالمي لتلك العلوم واملهن عندما - "املسلمني خاصة"االجتماعية 
 على تفسري السلوك والعالقات االجتماعية للمسلمني ويف نطاق يبلغ مداه فانه لن يكون قادرا فقط
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العامل اإلسالمي فقط، ولكنه سيتجاوز ذلك إىل تفسري الظواهر اإلنسانية يف كل اتمعات اليت خلقها 
  .اهللا سبحانه وتعاىل
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Š‘bÈÛa@Ý–ÐÛa@ @

ÝßbØn½a@ïßý�⁄a@Ýî•dnÛa@Ý�a†ß@ @
آلن ال تتحقق فيها شروط التأصيل اإلسالمي حىت ارأينا فيما سبق أن املداخل اليت تعرضنا هلا   

وبني كاملة، ومن هنا جاءت تسميتها مبداخل ما قبل التأصيل أو ما دون التأصيل ، بقصد التمييز بينها 
املداخل اليت تسري يف االجتاه الصحيح للتأصيل اإلسالمي على الوجه الذي يعكس التصور الواضح 
للمفهوم على الصورة اليت تبينت لنا يف الفصول السابقة، واآلن فإن بوسعنا االنتقال ملناقشة مدخلني 

  .شامل واملدخل الاجلزئياملدخل ينتميان إىل هذه الفئة األخرية من املداخل ومها 
  

@4üëc@@Z@Ýî•dnÛa@Ý�†ßïöŒ¦a  
      

، من استيعاب االجتماعيةيقوم هذا املدخل على فهم صحيح ملتطلبات عملية التأصيل اإلسالمي للعلوم  
 العلم احلديث يف اإلطار العام للتصور اإلسالمي الصحيح لإلنسان ومكانه من هذا إلسهاماتواستثمار 

 فيما بينهما، ولكن كنتيجة للشعور مبا يتطلبه التأصيل الشامل من ياحلقيقالتكامل إجياد الوجود، مع 
وقت طويل وجهود مضنية مجاعية ومؤسسية، فإن الباحثني املقتنعني مبتابعة هذا املدخل املتكامل 

 املوضوعات والقضايا وااالت اليت يتضمنها التخصص، مث بذل اجلهود لتأصيل كل يءيفضلون جتز
التأصيل الشامل " ما يعادل"نوع من التوقع بأن هذا اجلهد سيؤدى يف النهاية إىل منها على حدة ، مع 

  .املطلوب
 اجلامعات اإلسالمية إحدىوميكن التمثيل هلذا املدخل مبا جاء بتقرير أحد األقسام العلمية يف   

نفس  حيث ذكر ضمن ما ذكر من أنشطة الربط بني اإلسالم وعلم ال،حول منهجية  التأصيل اإلسالمي
خيدم كل منها موضوعا معينا يعمل .. أحباث حمددة "احلديث أن هذا الربط ميكن أن يتحقق عن طريق 

  ).٤٦: مركز البحوث .." (ة يف جمال علم النفس وبني اإلسالم يعلى الربط بني املادة العلم
بن سعود  حممد اإلماموقد حددت اللجنة الدائمة للتأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية جبامعة   

اإلسالمية بالرياض ما يزيد عن مخسني موضوعا مقترحا تقع يف نطاق اهتمامات علم النفس وعلم 
 هذه اجلهود البحثية تنجلي للكتابة فيها الباحثون بأمل أن ياالجتماع واخلدمة االجتماعية والتربية دع

  .الفردية عن تصور عام وشامل
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منوذجا طيبا لتطبيق هذا ) ١٩٩٠" (وقت الفراغ"وتعترب حماولة مجال سلطان لتأصيل مفهوم   
 العلمية اليت توصلت إليها احلضارة الغربية حول اإلسهاماتاملدخل، فقد قام الباحث باستقصاء ونقد 

هذا املفهوم، مث انطلق من فهم واضح للتصور اإلسالمي لإلنسان ليعيد صياغة هذا املفهوم من منطلق 
  .إسالمي بطريقة جادة ومتعمقة

 حاجة أولئك الذين ال يرون يف امليدان حىت اآلن جهودا مجاعية حلق أن هذا املدخل يليبوا  
 يفضلون فتح فإمومؤسسية كافية لتحقيق أهداف التأصيل اإلسالمي مبفهومه الشامل، ومن هنا 

ه مادامت ملتزمة باملفهوم الصحيح للتأصيل، رغم اإلدراك بأن هذ" الفردية "اإلسهاماتاألبواب أمام 
  .اجلهود الفردية البد بالضرورة أن تكون جزئية حىت تكون يف نطاق اإلمكان بالنسبة للباحث الفرد

ولكن النقد الذي يوجه أساساً إىل هذا املدخل إمنا يدور فقط حول التساؤل عما إذا كان ميكن   
حتكمها، أم أن  للجزئيات قبل التوصل إىل تصور متكامل لألطر الكلية اليت حقيقيالتوصل إىل تأصيل 

 يغلب أن يؤدى إىل فقدان لالجتاه الصحيح دون أمل يف تصحيح املسار لعدم وجود اجلزئيهذا التناول 
  . شامليتصور كل
حول " تصور إسالمي واضح"وبلغه أخرى فإن عملية التأصيل اإلسالمي تتطلب أوالً توافر   

 اإلطار األمشل الذي ميكن يف ضوئه تقييم اإلنسان واتمع والوجود، يكون مبثابة القاعدة العريضة أو
العريضة أو ذلك  العلم احلديث يف كل موضوعات التخصص، وما مل تتوافر تلك القاعدة إسهامات

على أساس متوازن ، مما يفتح اال للرؤى اإلطار األمشل فإنه سيكون من الصعب إمتام ذلك التقومي 
  .بة ذلك اإلطار األمشلاجلزئية عند معاجلة كل موضوع أو قضية يف غي

ولنضرب مثاال لذلك مبن حياول تأصيل ممارسة اخلدمة االجتماعية يف جمال رعاية األحداث   
، ولنفرض أنه قد اختذ كنقطة بداية لتحليله االنطالق من نظرة للطبيعة اجلزئيمستخدما مدخل التأصيل 

 اإلنسان بربه كعوامل حامسة يف السلوك اإلنسانية مثال تقوم على أمهية العوامل الروحية املتعلقة بصلة
، ولكنه مل ينطلق من نظرية شاملة حول )يف حالة اعتالل تلك الصلة( ، أو السلوك املنحرف السوي

 يف سوائه واحنرافه من املنظور اإلسالمي مبا كان ميكن أن يضع أمامه بوضوح موقع اإلنساينالسلوك 
كن أن يتوصل إىل نتائج قاصرة نتيجة لعدم االعتماد على إطار العوامل الروحية بني تلك العوامل، فانه مي

 شامل، ومن هنا فإن اجلهد الذي يبذل سيكون جهدا مفيدا، ولكنه سيكون جزئيا يصعب تصوري
  . إىل تصور شامل للمهنة كلها من املنظور اإلسالميالعكسيضمه إىل غريه للتوصل يف االجتاه 

ى قد يؤدى إىل إلقاء األضواء على جوانب من تلك  املشكالت الكربيء فإن جتز،ومع ذلك  
املشكالت تكون سببا يف إنارة الطريق أمام املواجهة الشاملة للمشكلة، ونقصد بذلك أن من احملتمل أن 

 إىل لفت األنظار إىل القضايا ذات الطبيعة الشاملة اليت تتبدى أمام كل اجلزئيتؤدى جهود التأصيل 
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وية خمتلفة، مما يؤدى إىل إلقاء الضوء على املشكلة الصعبة فييسر  من زاجزئيباحث يف موضوع 
مواجهتها، وهذا يربر القول بأن مواجهتنا للقضايا شديدة التعقيد والتداخل اليت تتضمنها عملية التأصيل 

 والشامل اجلزئي أال تقتصر على مدخل واحد، وأن استخدام املدخلني ينبغياإلسالمي باملعىن الصحيح 
  . على عملية التأصيل بأسرهاإجيايبتزامن أو متواز ميكن أن يكون له دور بشكل م

  

bîãbq@@Z@@Ýî•dnÛa@Ý�†ßÛaÝßb’@ @
    

رغم اتفاق هذا املدخل مع املدخل السابق من حيث وضوح الرؤية بالنسبة ملا يعترب تأصيال إسالميا 
لبدء وأسلوب العمل، فهذا باملعىن الصحيح إال أنه خيتلف عنه بالنسبة لقضية أساسية تتصل بنقطة ا

املدخل يقوم على ضرورة الوصول إىل وضوح بالنسبة لألساسيات قبل الدخول يف اجلزئيات والتفاصيل، 
 الستجالء التصور اإلسالمي لإلنسان واتمع والوجود، الذي أوالمبعىن أنه البد من بذل جهود كافية 

يف خطوة -  يف مجلتها أيضا، مبا ميهد الطريق  العلم احلديثإسهاماتسيكون بدوره أساساً للنظر يف 
  . التكامل بينهما بطريقة شاملة ومنطقيةإلجياد - تالية

 لتحقيق التأصيل - منطقيا-  السري فيه ينبغيوملا كان هذا املدخل يعترب مبثابة النموذج الذي   
حل اليت يتضمنها الشامل للعلوم االجتماعية، فلعل من املناسب أن نقدم هنا تصورا للخطوات أو املرا

سري العمل وفق هذا النموذج مطبقة يف جمال حمدد بعينة هو جمال علم النفس، وقد قدم هذا النموذج 
املنطلقات العامة ألسلمة من نفس أحد الرواد يف جمال التأصيل اإلسالمي لعلم النفس يتميز بأنه ينطلق 

  . على علم النفسهااملعرفة مع تطبيق
 أن متر ا عملية ينبغياخلطوات اليت ) ٣١ -  ٨ص ص  ( جنايتن حممد عثما. لقد فصل د  

 نعرض تلك اخلطوات مع يليالتأصيل اإلسالمي يف علم النفس انطالقا من هذا املدخل الشامل، وفيما 
  : من التصرفيءش
التوصل إىل اتفاق على املسلمات املنبثقة من التصور اإلسالمي الصحيح للكون واحلياة واإلنسان،  -١

 ملوضوعات علم النفس ملعرفة ما ميكن قبوله منها النقدي ا يف حتليلنا تدي تعترب أصوال واليت
  .وما ال ميكن قبوله

التمكن من علم النفس احلديث متكنا تاما، حبيث نكون على معرفة شاملة ودقيقة مبوضوعات هذا  -٢
كالت اليت مل حتسم فيه ، ومناهجه يف البحث، ونتائجه ونظرياته، واملشالتارخييالعلم، وتطوره 

  .بعد
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التمكن من األصول واملبادئ اإلسالمية اليت تتصل مبوضوعات علم النفس اعتمادا على ما جاء يف  -٣
  .الكتاب والسنة حول تلك املوضوعات أو مما يرتبط ا

 التارخيي يف ضوء التحليل اإلسهاماتمعرفة الدراسات النفسية عند علماء املسلمني ونقد تلك  -٤
 - مصادر يونانية ( يكشف عن املصادر غري اإلسالمية اليت تأثر ا هــؤالء العلماء الذي قد

  ).اخل.. صوفية -هندية 
 علم النفس احلديث يف ضوء التصور اإلسالمي الشامل املشار إليه يف إلسهامات النقديالتحليل  -٥

النفس املشار إليها يف اخلطوة األوىل، ويف ضوء األصول واملبادئ اإلسالمية احملددة املتصلة بعلم 
 فما اتفق مع ذلك التصور وتلك األصول أبقى عليه، وما مل يتفق أخضع للدراسة :اخلطوة الثالثة

دف تعديله أو استبعاده، وذلك يف ضوء إدراك املسلمات اليت استند إليها ذلك العلم يف الوصول 
  .إىل تلك النتائج

 إىل لإلضافةة يف علم النفس يف ضوء التوجه اإلسالمي إجراء البحوث النظرية وامليدانية والتجريبي -٦
 العلمية الصحيحة، وميأل اإلسهامات من هذا املنطلق، مبا يضيف إىل وإثرائهااملعارف العلمية 

  . العلم التقليدية يف تغطيتها على الوجه الصحيحإسهاماتالثغرات يف املوضوعات اليت مل تنجح 
علم النفس، وكذا بينهم وبني املتخصصني يف العلوم الشرعية التبادل العلمي بني املتخصصني يف  -٧

 من املعرفة املشتركة اليت ضروري نطاق ممكن، ضمانا لتحقيق قدر أوسعاملرتبطة مبوضوعه على 
على املستوى " وحدة املعرفة" يف هذا اال، حىت تتحقق املستقبليينطلق منها البحث العلمي 

  .البحثي كما حتققت على املستوى املؤسسي
إعادة صياغة موضوعات علم النفس من توجه إسالمي، وإعادة كتابة املراجع والكتب الدراسية  -٨

  .لتنطلق من املنظور اإلسالمي
، غري أا ق واتساوضوح وتسلسلمبا تتميز به من  ال ميلك إال اإلعجاب الشديدواملتأمل هلذه اخلطوات 

 وحنتاج إىل جهود مضنية وممارسة واقعية حىت ،ا من القضايا تثري عددا كبريال بد أيضا أن تلفتنا إىل أا
  . بتفصيالت أداء العمل على الوجه املطلوبعلقكرب فيما يتأنصل إىل وضوح 

فإذا نظرنا على سبيل املثال إىل اخلطوة األوىل املتصلة باالتفاق على املسلمات اليت تعكس   
تدور حول وحدة احلقيقة ) ٢١-٩ (جنايت. قدمها دالتصور اإلسالمي الصحيح فإننا جند القائمة اليت 

، وهى قائمة إرادتهووحدة املعرفة، وحول طبيعة اإلنسان املادية والروحية، وحول خريية اإلنسان وحرية 
قد يتفق الباحثون معها وقد خيتلفون، سواء من حيث استيعاا لكل املسلمات الضرورية، أو من حيث 

قتها ببعضها، أو من حيث اعتبار بعضها فروضا تستحق االختبار حمتوى كل منها، أو من حيث عال
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والتطوير بدال من اعتبارها مسلمات ال تقبل االختبار، وهذه القائمة تفتح الباب وال شك أمام مزيد من 
  .اجلهود وصوال إىل أرضية أوسع لالتفاق 

وقضايا كل علم من وبنفس القياس فإن قضية حتديد األصول اإلسالمية اليت تقابل موضوعات   
لة، ه ألول ولناالعلوم االجتماعية أو مهنة من مهن املساعدة اإلنسانية ليست بالبساطة اليت تظهر 

فالباحث يف التراث اإلسالمي عما يقابل موضوعات ختصصه قد يكون حمكوما أو على األقل متأثرا يف 
العلم احلديث ذاته دون أن يدرى، فاملرء حتديد نطاق حبثه باملفاهيم واألطر التصورية املستمدة من تراث 

 ال يعرف حدوده وال يدرى شيئا عن كنهه، وإمنا األكثر احتماال أن يسترشد مبا هو يءال يبحث عن ش
  .يقصدمألوف لديه من حدود ومفاهيم، مما جيره إىل ما يريد أن يتجنبه دون أن 

فيها يتوقف على إدراك املسلمات أما عن النظرة النقدية إلسهامات العلم احلديث فإن النجاح   
واالفتراضات اليت تكمن وراء كل نظرية علمية أكثر من جمرد مراجعة قضايا النظرية يف ظاهرها، فبعض 

 عند مصادفة عبارات أو قضايا أو تعميمات تتجايف يف ظاهرها مع التصور إالالباحثني ال يثور شكهم 
ن أن األمر ال يستدعى مزيد تنقيب ، وكمثال على  قد يتصوروفإماإلسالمي، أما فيما وراء ذلك 

ذلك فإننا قد رأينا بعض املؤلفني يقررون مثال أنه ال فرق من الناحية العلمية أن ننظر إىل الصحة النفسية 
من منظور اإلسالم أو من منظور علم النفس احلديث ألن اهلدف يف الناحيتني واحد أال وهو سعادة 

أن معىن السعادة خمتلف أشد االختالف بني املنظور العلمي احلديث املنطلق اإلنسان، وقد فات هؤالء 
  .من احلضارة الغربية وبني املنظور اإلسالمي كما أكد على ذلك بقوة غريهم من الباحثني

 إىل معرفتنا احلالية حول اإلنسان و لإلضافةأما عن إجراء البحوث يف ضوء التوجه اإلسالمي   
 فيما يتصل بالقضايا املنهجية اليت يثريها، ولعل أخطر تلك القضايا فىل وضوح كااتمع فأمر حيتاج إ

-٨٠: ١٩٨٦، الفاروقي" (وحدة احلقيقة"تأسيسا على مبدأ " وحدة املعرفة"يتصل بكيفية حتقيق مبدأ 
 من جهة واملشاهدات اإلمبرييقية من جهة أخرى، فالنظام العلمي الوحيأو اجلمع بني معطيات ) ١١٧

 ألسلمة املعرفة هو اجلمع بينهما، وقد رأينا األساسي قد فصل بني االثنني فصال تاما، واملطلب قليديالت
  .بعض الباحثني ميزجون بينهما بطرق ال حتقق التكامل الصحيح فيما شرحناه من مداخل ما قبل التأصيل

 أيلواجب توافرها يف ومما سبق يتبني لنا جبالء أن هذا املدخل الشامل تتوفر فيه مجيع الشروط ا  
لب يف طهذا املدخل يتجهد متكامل للتأصيل اإلسالمي الصحيح، كما يتبني لنا يف الوقت ذاته أن 

 بناء شاملة لكل علم من العلوم االجتماعية وإعادةالواقع ما ال يقل عن عملية إعادة نظر كاملة 
تكريس اجلهد والوقت ولكل مهنة من مهن املساعدة اإلنسانية ومن الواضح أن هذا يتطلب 
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لسنوات وسنوات لفرق من الباحثني املنظمني، املؤيدين باإلطارات املؤسسية املناسبة، قبل أن تبدأ 
  .مثاره الطيبة يف الظهور 

كما أن السري يف هذا الطريق يتطلب توافر الباحثني املتضلعني يف كل من العلوم احلديثة من   
 عملة نادرة حالت دون إنتاجها قوى تارخيية ودولية تلكجانب والعلوم الشرعية من جانب آخر، و

واجتماعية عديدة ال جمال لوصف أبعادها يف هذا املقام، وليس باإلمكان توافر األعداد املطلوبة من 
 باستحداث برامج إلعادة تأهيل مجيع املتخصصني يف الفروع احلديثة للعلوم إالهؤالء الباحثني 

   :تايليف العلوم الشرعية على األقل على الوجه الاالجتماعية وبعض املتخصصني 
إذا تفهم كل مشتغل بالعلوم االجتماعية ومهن املساعدة اإلنسانية يف الدول اإلسالمية أنه مل يعد  -١

، أو الزعم بأنه يؤدى واجبه ينبغيبإمكانه أن يعيش مطمئنا راضى الضمري إىل أنه يؤدى عمله كما 
يقوم تضمن له أن ) اليوميال تعوقه عن أداء عمله (لنفسه خطة ط ت إذا اخإالكما جيب ، اللهم 

لإلملام املنظم مبنابع وطرائق البحث يف العلوم ) يف حدود فترة زمنية معقولة(بإعداد نفسه 
 مع االستفادة مما ميكن أن توفره اجلامعات واهليئات املهتمة بالقضية - الشرعية بطريقة تدرجيية

  .لى ذلكمن برامج وأنشطة مساعدة ع
اإلملام بالقضايا إذا أدرك بعض املشتغلني بالعلوم الشرعية على األقل بأن واجبهم حيتم عليهم  -٢

 والذين يقومون بتخريج والنظريات اليت ينطلق منها إخوام املشتغلون بالعلوم االجتماعية
نا بذلك أم رضي(جيوش من اخلرجيني الذين يتولون قيادة خمتلف األنشطة يف خمتلف جوانب احلياة 

 تقدمي املشورة املناسبة هلؤالء الزمالء عند تعرضهم يف دراسام العلمية احىت يستطيعو) مل نرض
لقضايا احلياة والتنظيمات االجتماعية اليت متس احلياة اليومية للمسلم يف هذا العصر الذي نعيش 

  .فيه
خر وأن ينأى جبانبه، مستشعرا عرض عن اآل يستطيعه كل فريق هو إن ييءوبطبيعة احلال فإن أيسر ش

 الذي ال ميكن أن يؤدى إىل الذايتجلوانب تفوقه وراضيا عن نفسه، فتلك مقتضيات قانون القصور 
 املسلمني، واألمر يتطلب تواضع اتخري، واخلاسر الوحيد من وراء هذا التجايف وتلك القطيعة هو جمتمع

، والتعاون على الرب والتقوى عسى أن يكتب اهللا  مث إلخوانه املسلمنيجل وعالكال من الفريقني هللا 
  .التوفيق لكل من الفريقني يف خدمة اتمع املسلم

ورغم أن املدخل الشامل هو حبكم طبيعته مدخل يتطلب عمال مجاعيا منظما ومدعما تدعيما     
نظور مؤسسيا مناسبا، فقد حاول البعض بذل جهود فردية للتأصيل اإلسالمي املنطلق من هذا امل

 منبثق من فهم واضح حقيقيجهدا إلجياد تكامل ) ١٩٨٦ (الدسوقيالشامل، فقد بذل الدكتور فاروق 
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للتصور اإلسالمي لإلنسان واتمع وبني معطيات علم االجتماع احلديث، وسواء اتفقنا مع ما توصل 
ماع من املنظور الشامل أو  فيما ميكن اعتباره حماولة للتأصيل اإلسالمي لعلم االجتالدسوقيإليه الدكتور 

 احترام أصالة الباحث وقوة متكنه من العلوم الشرعية من ناحية والعلوم إالمل نتفق معه فإن املرء ال ميلك 
احلديثة من ناحية أخرى لدرجة مكنته بسهولة ويسر من جتاوز ما جاءت به العلوم االجتماعية احلديثة 

  .ما وجدت احلاجة لذلكثحي
 مسلمة يف اجتاه التأصيل اإلسالمي للخدمة ةوه أيضاً جبهد فردى آخر قامت به باحث أن ننينبغيكما 

اليت قامت مبحاولة ) ١٩٩٤( الدكتورة عفاف الدباغ هياالجتماعية املنطلق من هذا املدخل الشامل 
ستجالء طبيعة اإلنسان الذي نتعامل معه يف حميط اخلدمة االجتماعية، وفهم السنن النفسية ال

كم سلوكه، والوصول إىل تصور إسالمي حول أسباب املشكالت الفردية حتماعية اليت واالجت
ورغم أن هذه حماولة شديدة الطموح يف . االجتماعية املنطلقة من املنظور اإلسالمي يف ضوء هذا كله

 أا قد أسفرت عن وضع بعض اخلطوط على خريطة البحث املنطلقة من هذا املدخل الشامل إالذاا، 
  .كون عونا للباحثني الذين قد يتفقون أو خيتلفون معها على بينةلت
  

  تعقيــــب
 جهد للتأصيل اإلسالمي أيلقد حاولنا يف هذا الباب استخالص الشروط الواجب توافرها يف   

 املداخل املختلفة اليت تعكسها الكتابات توصيفللتوصل إىل يف حماولة  الشروط تلكالصحيح، وطبقنا 
مليدان، وانتهينا إىل تقسيم تلك املداخل إىل نوعني أوهلما مداخل ما قبل التأصيل وثانيهما احلالية يف ا

مداخل التأصيل الصحيح، وتعرضنا أخريا للمسلمات األساسية اليت يقوم عليها كل مدخل مع نظرة 
  . من عملية التأصيل اإلسالميهنقدية توضح مكان

 إىل إزاحة بعض العقبات من طريق - ه من مناقشاتريثوما ت-واملأمول أن تؤدى هذه احملاولة   
حركة التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية من جهة ، كما تؤدى إىل وضع بعض العالمات اليت تشري 

 ذلك أنه إذا أمكن التوصل إىل نوع من االتفاق . من جهة أخرىلتلك احلركةإىل الطريق الصحيح 
 صورا الصحيحة، مث أمكن التعرف على املوقع احملدد الذي حول الطبيعة األساسية لعملية التأصيل يف

يشغله كل مدخل من املداخل املذكورة بالنسبة لتلك العملية فال شك أن هذا يعطى دفعة للحركة يف 
  .االجتاه الصحيح

لقد عانت حركة التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية يف السنوات األخرية من عمومية   
األوان للبحث يف التأصيل، وبدء املسرية يف الطريق الطويل، بدال من التوقف عند التناول، وقد آن 
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إننا مطالبون مجيعا اليوم ببذل  .املسميات أو التعامل مع التصورات غري الصحيحة للتأصيل اإلسالمي 
تعلمه حىت  لنا أن نينبغيمنا لتغيري أنفسنا، وتعلم ما إأقصى اجلهد ليس فقط لتغيري مناهجنا وممارستنا و

نستطيع اإلسهام اجلاد منطلقني يف هذا الطريق املبارك الذي يؤجر سالكه على نيته، ويوفق حسب ظنه 
  .باهللا وحسب توجهه، فإن يف ذلك خدمة أوطاننا وخدمة ديننا، وفيه لنا كأفراد فالح الدنيا واآلخرة

 ومن اهليئات العلمية اليت وحنن اليوم بفضل اهللا جند العون واملساندة من اجلامعات اإلسالمية  
 إذ، ولعل تلك اجلامعات واهليئات العلمية املاضيبدأت تذلل الكثري من العقبات اليت كانت تواجهنا يف 

كنها منظمة أن لتدرك حاجة املتخصصني يف العلوم احلديثة لبناء معرفتهم الشرعية بطريقة مبسطة و
 على حتقيق هذا اهلدف النبيل دون أن إخواميعني  وغريه مما الذايت- تبتكر لذلك من أساليب التعليم

 معظم وقتهم يف متابعة الدراسة الشرعية بالطرق واملراجع إنفاقيتطلب ذلك منهم إمهال أعماهلم أو 
  .املعتادة عند املبتدئني
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وعظيم سلطانه، نسأله جل  جلالل وجهه ينبغيله احلمد محداً كثرياً كما .. آخراً  احلمد هللا أوالً و      
  ..كما نسأله حسن العاقبة يف األمور كلها..وعال النيات وصالح األعمال 

  .. ..وبعد   
فلقد كان اهلدف من تأليف هذا الكتاب أن يكون مرجعا متكامال يتناول قضية التأصيل اإلسالمي   

 أيديإىل اليوم ليكون بني للعلوم االجتماعية بكافة جوانبها، يف حدود معرفتنا الراهنة باملوضوع 
الصادقني من طالب العلم والباحثني املتخصصني يف العلوم االجتماعية بكافة فروعها النظرية 

الذي بدونه ليس هناك إال البوار .. والصدق املقصود هنا هو أوالً الصدق مع اهللا .. والتطبيقية
الذي بدونه ال .. من الناحية العلمية  - واخلسران، مث إن الصدق املقصود ثانياً هو الصدق مع الذات 

 -- دون صدود .. يصح علم وال تعلم، ذلك الصدق الذي يتضمن البحث الرتيه املتجرد عن احلقيقة 
  .ولو تناءت بنا احلقيقة عما هو مألوف ومطروق مما ورثناه عن معلمينا دون متحيص

 العلوم االجتماعية وصوال إىل حإصالولقد بدأنا يف الباب األول بعرض سريع لتاريخ التفكري يف   
، مث اجتهنا لتقدمي فكرة مبدئية عن املفهوم أردنا أن تكون "التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية"فكرة 

 هو إمناالتأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية متهيدا للدخول يف جوهر املوضوع، إىل أن تبني لنا أن 
  ".ح املنهج العلمي للبحث يف العلوم االجتماعيةبإصال" يء شأيأمر يتعلق أوالً وقبل كل 

املنهج العلمي " قد كرسنا البابني التاليني من أبواب الكتاب ملعاجلة قضية فإنناومن أجل ذلك   
 ملنهج البحث يف التقليدي لشرح أبعاد املنظور الثاين، فتعرضنا يف الباب "للبحث يف العلوم االجتماعية
، ونقد تلك األسس واإلبستمولوجية األنطولوجية أسسه ومسلماته العلوم االجتماعية، وحتليل

واملسلمات، وبيان اآلثار والنتائج اليت ترتبت على تبنيها، وصلة ذلك كله باألزمة الراهنة يف العلوم 
 ) إن شئت،لأو املكم ("البديل"االجتماعية، مث حاولنا يف الباب الثالث حتديد معامل املنظور اإلسالمي 

 العلوم حبوثنظنه قادرا على معاجلة أوجه القصور احلالية يف املنهج العلمي املستخدم يف الذي 
  .االجتماعية اليوم

 البابني يف جمموعهما على أما ميثالن حماولة للتوصل إىل ذينك النظر إىل بإمكانناومن هنا فإن   
 - يف الوقت ذاته - باإلمكانا أن  كم،" اإلسالمي للعلوم االجتماعيةللتأصيلالنظرية العامة "ما يشبه 
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ملنهجية التأصيل اإلسالمي للعلوم " اإلبستمولوجي" على أما مبثابة اإلطار املعريف إليهماالنظر 
منهجية التأصيل " لتطبيق" من زاوية ثالثة كمحاولة إليهماوأخريا فانه ميكن النظر .. االجتماعية

  ."املنهج العلمي للبحث يف العلوم االجتماعية" هو اإلسالمي للعلوم االجتماعية على موضوع حمدد 
 يضم اإلجراءات  املنهجية احملددة اليت ميكن أن تفصيلي قد حاولنا بعد ذلك وضع إطار إننامث   

 موضوع أو جزئية من جزئيات ختصصه، وطبقنا هذا اإلطار تطبيقا أيلة تأصيل ويتبعها الباحث عند حما
لتكون مبثابة نوع من النموذج .. كالت الفردية واالجتماعية حمدودا لتأصيل قضية تفسري املش

حدى الصور الواقعية املمكنة لتأصيل أحد إ ملن أراد أن يتعرف بطريقة تقريبية على االسترشادي
 اإلشارةاملوضوعات اليت تم ا العلوم االجتماعية ، ونؤكد هنا أن هذه جمرد حماولة مبدئية قصد منها 

  .لالجتاه ألكثر
ويف ضوء هذا كله فإن من الواضح أن املهمة األوىل املطروحة أمام الباحثني املهتمني بالتأصيل   

 تتمثل يف إجراء البحوث التأصيلية، املنطلقة من املنهجية الصحيحة إمنااإلسالمي للعلوم االجتماعية اليوم 
سرها، وبطبيعة احلال فإن  اإلسالمي للعلوم االجتماعية لتغطية مساحة العلوم االجتماعية بأللتأصيل

  :يلي منها ما جنتزئالتقدم يف حتقيق أهداف التأصيل يتطلب توافر عدد من الشروط والضوابط 
االنطالق من برنامج منظم مترابط للبحوث ملوضوعات كل ختصص من التخصصات أو فرع من  -١

  .فروع العلوم االجتماعية، بدال من جمرد القيام ببحوث متفرقة هنا وهناك
  .ين فرق حبثية تتوىل القيام بالبحوث املشار إليها بشكل متسق ووفق خطط مدروسةتكو -٢
تكوين الكوادر العلمية القادرة على اإلسهام الفعال يف جهود التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية  -٣

من خالل برامج تدريبية مكثفة ومصممة بدقة لتزويد تلك الكوادر باملعارف واملهارات يف حميط 
  .وم الشرعية ومناهجهاالعل

التعاون الوثيق بني املتخصصني يف العلوم االجتماعية واملتخصصني يف العلوم الشرعية، كضمان  -٤
  .صل إسالمياؤ لإلنتاج العلمي املالذايت-للتكامل املعريف لألمة، وكضمان للتصحيح

صلة يف نطاق مهن املساعدة ؤ امل مهمة املمارسة املهنية املنظمة املنطلقة من املفاهيمفهيأما املهمة الثانية 
، فهذه املهمة لن تفيدنا فقط يف بلورة أساليب التدخل النفسياإلنسانية كاخلدمة االجتماعية والعالج 

األطر " اختبار" وبنفس القدر يف -  تفيد أيضاً وإمنا املنطلق من التصور اإلسالمي وحسب، املهين
  .ا يساعد على تعديلها وتطويرها باستمرارالتصورية املؤصلة اختبارا ميدانيا واقعيا، مب

  
  واهللا املوفق واملستعان، وهو نعم املوىل ونعم النصري
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حسن إبراهيم حسن وزمالؤه . ، ترمجة داإلسالمالدعوة إىل ) ١٨٩٦( آرنولد، السري توماس  )١(
  ).١٩٧٠مكتبة النهضة املصرية، : القاهرة(

اليت " ندوة علم النفس"وجهة إسالمية لعلم النفس، حبث قدم يف حنو ) ١٩٨٩(أبو حطب، فؤاد  )٢(
  . للفكر اإلسالمي بالقاهرةالعاملينظمها املعهد 

، حبوث ومناقشات املؤمتر قضية املنهجية يف الفكر اإلسالمي) ١٩٩٠(أبو سليمان، عبد احلميد  )٣(
  .مي  للفكر اإلسالالعايل الرابع للفكر اإلسالمي ، اخلرطوم ، املعهد العاملي

الدار العاملية للكتاب : الرياض ( أزمة العقل املسلم) ١٩٩٢(أبو سليمان، عبد احلميد  )٤(
  ).اإلسالمي

، ترمجة العلم يف منظوره اجلديد) ١٩٨٤، ١٩٨٩ت ( أغروس، روبرت ، جورج ستانسيو  )٥(
  ). للثقافة والفنون واآلداب بالكويتالوطينالس : الكويت ( يكمال خاليل

الدار : الرياض (منهج البحث االجتماعي بني الوضعية واملعيارية) ١٩٩٢( مد إمزيان، حممد حم )٦(
  ).العاملية للكتاب اإلسالمي

، التمهيد يف ختريج الفروع على األصول) ١٩٨١( هـ ٧٧٢ املتوىف، مجال الدين، ياإلسنو )٧(
  ).مؤسسة الرسالة: بريوت  (٢حممد حسن هيتو، ط. حتقيق د

  ).دار املعارف: القاهرة (  العلوم بنظرة إسالميةفلسفة) ١٩٨٤(باشا، أمحد فؤاد  )٨(
علم النفس احلديث من منظر إسالمي، حبث قدم ملؤمتر قضايا املنهجية يف ) ١٩٨٧(، مالك بدري )٩(

  . للفكر اإلسالمي اخلرطومالعامليالعلوم السلوكية، املعهد 
  ).األجنلو: قاهرةال( ، أضواء على الرعاية االجتماعية يف اإلسالم) ١٩٨٤(توفيق، حممد جنيب  )١٠(
، ص ٤٥، العدد البيان، "هل حتتاج بالدنا إىل علماء اجتماع؟) " أ ١٩٩١(خضر، أمحد إبراهيم  )١١(

  .٢٧- ١٩ص 
، ٤٦، العدد البيان، "هل حتتاج بالدنا إىل علماء اجتماع؟) " ب ١٩٩١(خضر، أمحد إبراهيم  )١٢(

  .٤٣-٣٧ص ص 
  ). للفكر اإلسالميالعامليملعهد ا (مدخل إىل إسالمية املعرفة) ١٩٩٠(خليل، عماد الدين  )١٣(
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املنظور اإلسالمي ملمارسة اخلدمة االجتماعية، خطة حبث ) ١٩٨٩(الدباغ، عفاف إبراهيم  )١٤(
  .الدكتوراه، مقدمة إىل كلية اخلدمة االجتماعية للبنات بالرياض

ل املنظور اإلسالمي للطبيعة البشرية ، حبث مقدم لندوة التأصي) أ١٩٩١(الدباغ، عفاف إبراهيم  )١٥(
  ). هـ١٤١٢ للفكر اإلسالمي بالقاهرة، ياملعهد العامل(اإلسالمي للخدمة االجتماعية 

املنظور اإلسالمي لتفسري املشكالت الفردية، حبث مقدم ) ب١٩٩١(الدباغ، عفاف إبراهيم  )١٦(
 ١٤١٢ للفكر اإلسالمي بالقاهرة، العاملياملعهد (لندوة التأصيل اإلسالمي للخدمة االجتماعية 

  ).هـ
 اإلفادة من نظام التحكيم إلمكانياتدراسة جتريبية ) ١٩٨٠(، عبد الستار نهوريالدم )١٧(

، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية اخلدمة اإلسالمي بني الزوجني يف عالج املشكلة األسرية
  .االجتماعية جبامعة حلوان

مقدم ، حبث  يف مؤسسات رعاية الشبابالديينالتوجيه ) ١٩٦٣(رجب، إبراهيم عبد الرمحن  )١٨(
  .ملدرسة اخلدمة االجتماعية بالقاهرة غري منشور

 مناذج ونظريات تنظيم اتمعيف كتاب " اإلسالم والتنمية) "١٩٨٠(رجب، إبراهيم عبد الرمحن  )١٩(
  ).١٩٨٣دار الثقافة ، : القاهرة) (حمرر(إبراهيم عبد الرمحن رجب : 

ورقة : ة يف الدول الناميةحنو تأصيل اخلدمة االجتماعي) ١٩٨١(رجب، إبراهيم عبد الرمحن  )٢٠(
 والبحوث االجتماعية والدميوجرافية، اآليل السادس لإلحصاء واحلاسب الدويلمقدمة إىل املؤمتر 

  .القاهرة
دار عامل  (شرود الذهن أثناء الصالة، املشكلة واحلل) ١٩٩١(رجب، إبراهيم عبد الرمحن  )٢١(

  ).الرياض: الكتب
 العلمي للبحث من وجهة إسالمية، ندوة التأصيل املنهج) ١٩٩١(رجب ، إبراهيم عبد الرمحن  )٢٢(

  . للفكر اإلسالمي بالقاهرةالعاملياإلسالمي للخدمة االجتماعية، املعهد 
مدخل التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية، املسلم ) ١٩٩٢(رجب، إبراهيم عبد الرمحن  )٢٣(

  .٩٧ - ٤٣، ص ص ٦٣املعاصر، العدد 
حبث مقدم إىل : توجيه اإلسالمي للخدمة االجتماعيةال) ١٩٩٢(رجب، إبراهيم عبد الرمحن  )٢٤(

  .مؤمتر التوجيه اإلسالمي للعلوم، رابطة اجلامعات اإلسالمية وجامعة األزهر
النظرية اإلسالمية يف فلسفة الدراسات االجتماعية )  أ١٩٨٤(، عبد القادر هاشم رمزي )٢٥(

  ).دار الثقافة: الدوحة (والتربوية
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: الدوحة (الدراسات اإلنسانية يف ميزان الرؤية اإلسالمية) ب١٩٨٤(، عبد القادر هاشم رمزي )٢٦(
  ).دار الثقافة

منظور إسالمي ، : دور اخلدمة االجتماعية يف العمل مع املنحرفني) ١١٩١(زيدان، على حسني  )٢٧(
 للفكر اإلسالمي ، العاملياملعهد (حبث مقدم لندوة التأصيل اإلسالمي للخدمة االجتماعية 

  ).القاهرة
  . املمتازالسنوي، جملة الرسالة، العدد "اخلدمة االجتماعية يف اإلسالم ) "١٩٤٩(بيب السعيد، ل )٢٨(
  . املمتازالسنوي، جملة الرسالة، العدد "تنظيم اإلحسان يف اإلسالم) " ١٩٥٢(السعيد، لبيب  )٢٩(
دار : جدة(، مدخل إليه ودراسة ألصوله اإلسالمية: العمل االجتماعي) ١٩٨٠(السعيد، لبيب  )٣٠(

  ).ظعكا
 ٢ جاملوافقات يف أصول األحكام): هـ٧٩٠ املتوىف(، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى شاطيبال )٣١(

  ).دار الفكر للطباعة والنشر(
، رسالة دكتوراه اإلجراميالعالقة بني مستوى التدين والسلوك ) ١٩٨٩(الصنيع، صاحل إبراهيم  )٣٢(

  .إلسالمية بالرياضغري منشورة ، كلية العلوم االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود ا
  ).الشركة التونسية للتوزيع: تونس (مقاصد الشريعة اإلسالمية) ١٩٨٧(ابن عاشور، الطاهر  )٣٣(
  ).الدار التونسية للنشر: تونس (تفسري التحرير والتنوير) ١٩٨٤(ابن عاشور، الطاهر  )٣٤(
لة رسا "والتربويحنو صيغة إسالمية للبحث االجتماعي ) "١٩٨٧ (املهديعبد احلليم، أمحد  )٣٥(

  .٢٣، العدد ٨، الد العريباخلليج 
: القاهرة (مقدمة يف اخلدمة االجتماعية) ١٩٨٤(عبد الصمد، عبد الفتاح عثمان، وآخرون  )٣٦(

  )األجنلو
 السنويقضايا متضاربة يف اخلدمة االجتماعية، الكتاب ) ١٩٨٩(عبد العال، عبد احلليم رضا  )٣٧(

  ).مكتبة النهضة املصرية: القاهرة (شوقيم عبد املنع.  دإشرافاألول يف اخلدمة االجتماعية، 
املنظم االجتماعي يقدم املشورة املهنية إلحدى منظمات ) ١٩٩١(عبد اللطيف ، رشاد أمحد  )٣٨(

  . للدراسات األمنية والتدريب بالرياضالعريبالعمل اإلسالمي، املركز 
  ).تبة وهبة مك:رةهالقا ( اخلدمة االجتماعية اإلسالمية) ١٩٨٨(، حممد أمحد اهلاديعبد  )٣٩(
اخلدمة االجتماعية يف جمال الدعوة اإلسالمية، حبث قدم لندوة ) ١٩٩١(، حممد أمحد اهلاديعبد  )٤٠(

  . للفكر اإلسالمي بالقاهرةالعاملي اإلسالمي للخدمة االجتماعية، املعهد التأصيل
  ).مؤسسة الرسالة: بريوت  ( األصول من علم األصول) ١٩٨٦(العثيمني، حممد صاحل  )٤١(
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  ).مطبعة املدينة: القاهرة ( الفقهيالتنظري ) ١٩٨٧(ال الدين عطية، مج )٤٢(
  ).مطبعة املدينة: القاهرة (النظرية العامة للشريعة اإلسالمية) ١٩٨٨(عطية، مجال الدين  )٤٣(
 للفكر العاملياملعهد  (حماضرات دورة استراسبورج: إسالمية املعرفة) ١٩٨٨(، طه جابر العلواين )٤٤(

  ).اإلسالمي بالقاهرة
 ٣١، ص ص ٤٦، العدد املسلم املعاصر، "حنو أسلمة علم النفس) "١٩٨٦ (رفقيمد عيسى، حم )٤٥(

 - ٥٦.   
، املسلم املعاصر، "صياغة العلوم االجتماعية صياغة إسالمية) "١٩٨٠ (راجي، إمساعيل الفاروقي )٤٦(

   .٤١ - ٣٥، ص ص ٢٠العدد 
- ٩، ص ص ٣٢دد ، العاملسلم املعاصر، "أسلمة املعرفة) "١٩٨٢ (راجي، إمساعيل الفاروقي )٤٧(

٢٣.  
: واشنطون( ، إسالمية املعرفة) ١٩٨٦( ، عبد احلميد أبو سليمان راجي، إمساعيل الفاروقي )٤٨(

  ) . للفكر اإلسالميالعامليهد عامل
دار : بريوت ( ، ترمجة على نعمة )١٩٧٠ (بنية الثورات العلمية) ١٩٨٦(كوهن، توماس  )٤٩(

  ).احلداثة
، ص ١٢، العدد املسلم املعاصر، "مية لعلم االجتماعحنو صياغة إسال) "١٩٧٧(املبارك، حممد  )٥٠(

  .٤٤- ١٥ص 
، ص ص ٤٣، العدد املسلم املعاصر، "حنو علم اجتماع إسالمي) "١٩٨٥(، أمحد ياملختار )٥١(

٥٤- ٣٩.  
ندوة التأصيل اإلسالمي ) هـ١٤٠٧(مركز البحوث جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  )٥٢(

  .ياض، الرأوراق العمل: للعلوم االجتماعية
مفهوم التأصيل اإلسالمي ) ١٩٩٣(مركز البحوث جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  )٥٣(

، تعريف معروض على الندوة اليت عقدت حول مفهوم التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية
  .للعلوم االجتماعية، الرياض

 للفكر العامليعهد امل: واشنطون (إسالمية املعرفة) ١٩٨٦( للفكر اإلسالمي العاملياملعهد  )٥٤(
  ).اإلسالمي

، ٥٧، العدد املسلم املعاصر، "منهج التأصيل اإلسالمي لعلم النفس) "١٩٩٠(، حممد عثمان جنايت )٥٥(
   .٤٥-٢١ص ص 
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ملخصات " ملخص حبث تأصيل املنهج العلمي؟ نعم ولكن أين؟) ١٩٩٠(، حممد أسعد نظامي )٥٦(
  .جامعة امللك سعودحبوث ندوة املنهجية يف العلوم اإلنسانية، كلية اآلداب 

وزارة العمل والشئون : القاهرة (اإلسالم واخلدمة االجتماعية) ١٩٦٠(،  فؤاد عبد اهللا نويرة )٥٧(
  ).االجتماعية

  .أهم معامل منهج التوجيه اإلسالمي للعلوم، ورقة غري منشورة) أ١٩٩٣(ياجلن، مقداد  )٥٨(
، ورقة مقدمة إىل ندوة مفهوم التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية) ب١٩٩٣(ياجلن، مقداد  )٥٩(

، عمادة البحث العلمي جامعة اإلمام حممد بن ١٤١٣ احلجة ذيمفهوم التأصيل اإلسالمي ، 
  .سعود اإلسالمية بالرياض

سياسة الرعاية االجتماعية من منظور إسالمي، حبث قدم إىل ) ١٩٩١(يونس، الفاروق زكى  )٦٠(
  . للفكر اإلسالمي، القاهرةامليالعندوة التأصيل اإلسالمي للخدمة االجتماعية، املعهد 
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