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 2    املعريفراهنية اتلاكمل 

 

 

عزيز البطيوي من الباحثني الذين مجعوا بني الدرس املعريف اإلسالمي، ختصص السرية  يعترب فضيلة الدكتور  
وهو ما منحه القدرة على حسن القراءة  ،النبوية، والدرس املعريف الغريب من خالل التخصص يف علم االجتماع

للرتاث املعريف اإلسالمي، والتوطني السليم ملفاهيم الدرس املعريف الغريب يف تقريب اإلشكاالت وتطويع القضااي،  
 ومن الباحثني الذين يشتغلون هبدوء بعيداً عن ضجيج األفكار وهوامشها.

 استئنايف لروح اإلبداع يف الفكر اإلسالمي  عن منوذج معريفوأييت هذا احلوار معه يف سياق البحث  
املعريف العريب اإلسالمي مبنطق العصر وإشكاالته، وخالصات الفكر اإلنساين املعاصر، يستوعب خالصات الرتاث  

 َوفق السياق التداويل العريب اإلسالمي، تتكامل فيه املفاهيم واملوضوعات.

إجراء هذا احلوار رفة واحلضارة، ونشكركم على قبولكم  نرحب بكم فضيلة الدكتور على موقع دراسات املع
 .وعلم العمران البشري علم االجتماع واالنرتوبولوجيا، حول قضااي ذات صلة ابلسرية النبوية، 

 .السيرة النبوية والعمران البشري .1

سنن  املوسوم بــ"توج اهتمامكم بدرس السرية النبوية بعمل علمي نشره املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، 
 . "، لتقريب القارئ من هذا املوضوع العلميالعمران البشري يف السرية النبوية

 : ماهي معالم التأسيس للعمران البشري من خالل السيرة النبوية؟ 1س

أعرب بداية عن سعاديت وامتناين هبذه االستضافة احلوارية امليمونة اليت أكرمين هبا مركز دراسات املعرفة 
ة للتفاكر حول قضااي منهجية ومعرفية ذات أبعاد حضارية، وهي مفاكرة اقتضت طبيعة احلوار أن أتيت واحلضار 

وأرجو أن تكون مدخال ملدارسات علمية بني الباحثني واملهتمني، واباب للتجديد  على الصورة اليت هي عليها،
 الفكري واملعريف يف العلوم اإلسالمية، خصوصا، والدرس املعريف عموما.
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ال ميكن حبال من األحوال أن و   ة.يندرج هذا السؤال ضمن مشروع علمي يبتغي جتديد قراءة السرية النبوي
على أمهية  ـ تظل السرية النبوية جمرد خرب من التاريخ، أو حتقيق ملخطوط يف الرتاث، أو دراسة وختريج ملروايت 

دون استحضار مستجدات  ذلك وخطورته، وتقدير جهود العلماء والباحثني يف ميدان التحقيق ودراسة املروايت 
ثروة تسخريية سننية، ورصيدا   السرية النبوية وختتزن  لوم واملعارف وتطور املناهج.وكشوفات العالعصر ونوازله، 

مما يقتضي معه األمر  ،اهلداية السننية للفعل العمراين البشري مصدراستخالفيا عمرانيا عامليا راشدا جيعل منها 
تماع البشري، والكشف عن السنن ضرورة تفعيل هذه املصدرية املعرفية للسرية النبوية يف جمال سنن العمران واالج

 اليت تضمنتها وقائعها وأحداثها. 
سننا للعمران البشري، أم أن سريته هي   يتبادر إىل الذهن تساؤل مشروع هو: هل وضع الرسول و     

تطبيق عملي وبرانمج ميداين لالستثمار السنين من حيث إن السنن إهلية، والبشر إمنا يكتشفوهنا؟ وإذا كانت  
ميكن أن حييط هبا فرد أو مجاعة من الباحثني واخلرباء يف زمن حمدود  السنن تستقرأ عرب مراحل اترخيية طويلة ال

عرب التاريخ   ا خالل عقود أو جيل، وإمنا تستقرىميكن اكتشافه قة. فسنن العمران البشري الحبدود حياهتم الضي
وجتارب احلضارات وتستغرق حياة أمة وعمرها احلضاري خبالف اآلايت الكونية والظواهر الطبيعية اليت ال يتجاوز  

 زمان اختبارها وجتريبها إجراء خطوات علمية حمدودة يف الزمان.
لعمران زمان اترخيي حضاري، أما زمان التحقق من طبيعة الظواهر املادية والكونية فهو زمان  فزمان سنن ا 

خمتربي جترييب مادي حمدود يف الزمان واملكان. ومن يتأمل حال الباحثني االجتماعيني وفالسفة التاريخ، ومؤرخي  
عية صياغة علمية دقيقة،  احلضارات، يدرك مدى عناء هؤالء، ومدى صعوبة صياغة سنة من السنن االجتما

فذلك يتطلب فريقا من اخلرباء والباحثني امليدانيني، وضبطا ملناهج البحث االجتماعي والتارخيي، ورصدا للظاهرة، 
 عن عالقاهتا، واستبانة لتفاعالهتا مع ظواهر أخرى، وحتليالً  وإحصاء لتجلياهتا، ومالحظة لتغرياهتا، وكشفاً 

ا، وقياما ابلتجارب مع توفري شروطها ولوازمها، ويتطلب األمر وحدة يف املنهج، وحتكما  ملعطياهت  لنتائجها، وتفسرياً 
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 وهذا مامل يتوافر يف زمان النيب  ، ة وجتريبية متتد عرب مئات السننيمنهجية وعلمي ومسارات يف وسائله وأدواته، 
حمكمة، وحتقق له النصر إبقامة   الذي خضعت حركته يف البناء واإلصالح والتدافع واحلماية واالستشراف لسننية 

وكذلك نصرف اآلايت وليقولوا درست ﴿عمران راشد فكان رد فعل اجلاحدين التعجب واالستغراب، قال تعاىل:
 . (106-105-104﴾ )األنعام: ولنبينه لقوم يعلمون

مصدر هذا  ستنصرف العقول إىل التساؤل عنو داللة التحدي العلمي واملنهجي الصارخ،  اآلية حتمل
ها من السرية النبوية هي سنن مسددة ابلوحي  وحي. ولذلك فإن السنن اليت نستقريولكنه ال العلم اخلارق للعادة،

املتمثل يف فاعلية اإلنسان وما يتمتع  -ومؤيدة ابلرعاية اإلهلية، لذلك يتداخل فيها البعد البشري اإلنساين الواقعي  
 فعل اإلهلي املطلق واملشيئة الرابنية اهلادية. مع ال -به من مسؤولية اإلرادة والفعل

وال شك أن مركزية ومصدرية السرية النبوية يف اهلداية السننية للفعل العمراين البشري إمنا تستمدها من 
تها من حيث صدورها عن األصل،  كوهنا مسددة ابلوحي وابلتجارب الرسالية السابقة، ولذلك فهي تتميز أبصال

وما حتمله هذه األصالة من عمق املنهج وعاملية الرسالة ورابنية القيم، وألهنا تتميز أبصالتها فإن ذلك يعين أهنا  
واقعية ومتوازنة ابلتبع، لتعلق مضامني خطاهبا، وتفاصيل حركتها الواقعية ابلتوجيه اإلهلي، والتسديد الرابين، فجاءت 

النبوية؛ لتليب حاجات اإلنسان، واجملتمع؛ النفسية، والقيمية، والفكرية، واالجتماعية، واملادية، كما  هذه السرية 
 تتميز بفعاليتها من حيث إمكاانهتا يف إحداث النقلة املنهجية واملعرفية يف بناء العمران البشري، 

ابحلركة النبوية ابعتبارها حركة جهد   إن وضوح الرؤية املعرفية يف استثمار السرية النبوية والوعي املنهجي
واقعي تكاملت فيه عناصر الرؤية والرسالة، وفقه الواقع، واالسرتاتيجية والتخطيط والتنفيذ والتقومي واحلماية  
واالستشراف، هو األقدر على إجناح مهمة املدخل السنين يف فهم السرية النبوية ورؤية تلك اآلفاق الرسالية  
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من أمته أن ال تغيب عن تفكريها وشعورها اليومي وهي ختوض معرتكات االبتالء   د النيب العمرانية اليت أرا
   والتدافع والتجديد واملداولة العمرانية.

إن يف السرية النبوية الشريفة ثروة تسخريية سننية، وميزانية استخالفية عالية قادرة على إعادة تشكيل  
املسلم، والعودة ابألمة إىل دور الشهادة وقيم اخلريية والوسطية والعاملية، لكن مبنظور منهج التفكري والعمل لدى 

اليت تزخر هبا السرية يف أفق إعادة النظر يف ضوابط التعامل   حضاري عمراين تكاملي يسمح ابستثمار تلك الثروة 
  وختريج ودراسة مروايهتا،   السريةينبغي أن يقتصر فيها على جمرد التحقق من نصوص    مع نصوصها ووقائعها، اليت ال

واستنباط األحكام التشريعية الفقهية منها والتوجيهات األخالقية والدروس يف منهج الدعوة والرتبية، وهو ما ال  
للفقه  ضرورة اختاذ السرية النبوية مصدرا –ابإلضافة إىل ذلك –ميكن إنكار أمهيته وخطورة اإلعراض عنه، بل 

 اتيجي" لألمة يف تدافعاهتا املعاصرة مع األمم األخرىاحلضاري والوعي "االسرت 

إذا كانت السرية النبوية هي التجسيد اخلالد   وخالصة األمر أنه
وبصائره، فإن دعوة القرآن    القرآن  هلداايت للرسالة، والتطبيق العملي  

مستوايهتا الواقعية   قد وجدت أعلى إىل إقامة عمران إنساين راشد
ية وأدق إجنازاهتا التارخيية يف سرية رسول هللا  وأرقى كماالهتا احلضار 

 ذلك ألن املنهج النبوي تكاملت فيه قراءة الكتاب املسطور ،
)القرآن( مع قراءة الكتاب املنظور )الكون(، وتفاعلت فيه منظومة 

د، وتكاملت آايت اآلفاق واألنفس مع منظومة سنن اهلداية والتأيي 
 ري مع منظومات سنن االستخالف فكان العمران البشري الذي أجنزه رسول هللا فيه منظومات سنن التسخ
   عرب ثالثة وعشرين عاما. 

إن يف السرية النبوية الشريفة ثروة تسخريية 
سننية، وميزانية استخالفية عالية قادرة على 
إعادة تشكيل منهج التفكري والعمل لدى 
املسلم، والعودة ابألمة إىل دور الشهادة 
وقيم اخلريية والوسطية والعاملية، لكن مبنظور 
حضاري عمراين تكاملي يسمح ابستثمار 

 .تلك الثروة
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 كيد على ثالثة معامل كربى: منهجية ومعرفية وحضارية: وميكن التأ

 اإلطار املرجعي البشري املطلق الذي يتضمن أعلى  ابعتبارها السرية النبوية  : تربز فيه معلم منهجي
، وميتلك القدرة التفسريية التكاملية الشروط لتحقق التأسي واالقتداء

العالية لقضااي العمران وإشكاالته مبا يكشف لنا عن غىن هذه السرية 
وعطائها الالحمدود يف الزمان واملكان وإمكاانهتا ووارداهتا املتوالية يف  

لعمران االستجابة لقضااي العصر وتقدمي اإلجاابت املناسبة ملشكالت ا
 املعاصر. 

  إن أتمل النموذج النبوي يف العمران    :علمي ومعريف   علمم
البشري خالل ثالثة وعشرين عاما والوقوف على حجم املشاريع الكربى  

بدءا مبشروع بناء اإلنسان إىل بناء األمة، مرورا ببناء اجملتمع والدولة، وتفصيالت ذلك البناء خالل   اليت أجنزها  
لعصر املكي ومرحلة العصر املدين، وكيف أجنزت املهام بدقة وعناية يف جمتمع مل يكن داخل مرحلتني: مرحلة ا

يعرف سنن التاريخ، ومل يكن له ذكر يف املعرفة وصناعة احلضارة، هو وجه عظيم من أوجه دالئل نبوته    التاريخ وال
 واملعرفية واملنهجية والسلوكية إن مل يكن آخذا  ، إذ كيف ميكن ألحد أن حيدث تلك النقلة العقدية والتصورية

 بزمام السنن.
  ، وقائع السرية النبوية ابلعمران البشري من خالل  إىل صياغة فقه سنين خاص متزايدة حاجتنا اليومو 

احلضارية العالية، ورسم معامله الكربى   وتبني قواعده وأبعاده وضوابطه وأشكاله ودوائره وأتثرياته وقوته اإلجنازية
 .كخطوة حنو حتقيق النهضة والشهود احلضاري

 التأكيد على ضرورة أن تكون السرية النبوية أحد العوامل املركزية يف حتفيز القيادات معلم حضاري :
العلمية والفكرية لألمة ومنظري مشاريع اإلصالح واإلشهاد احلضاري على جتاوز التحدايت والتهديدات احمليطة 

إىل صياغة فقه  متزايدة حاجتنا اليومو
ابلعمران البشري من  سنين خاص

وتبني  ،وقائع السرية النبويةخالل 
قواعده وأبعاده وضوابطه وأشكاله 
 ودوائره وأتثرياته وقوته اإلجنازية
احلضارية العالية، ورسم معامله الكربى 
كخطوة حنو حتقيق النهضة والشهود 

 احلضاري
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زية واضطراب يف األداء، وذلك ابألمة وما تعانيه من تراجع اترخيي وقصور يف التخطيط وضعف يف الفاعلية اإلجنا
ابالستهداء أبنوارها حىت تقف على علل اهلزمية احلضارية وأسباهبا، وتستبني مواطن اإلصاابت احلقيقية ومكامن 
 اخللل اخلفية، وتدرك من خالل قراءة سننية للسرية النبوية السنن اليت حتكم السقوط والنهوض احلضاري حىت ال 

يظل يقرأ بعض الوقائع التارخيية اليت تقع هنا أو هناك يف العامل  على اهلزمية، وال يطول تطبيع جيل األمة اليوم
 اإلسالمي قراءة تكرس نفسية اهلزمية، وتوطن ملشاريع اإلفساد يف األرض.

أتهيل وعي أبناء األمة املسلمة لقيادة العامل والشهادة على الناس عرب إحكام املدخل  ولذلك وجب 
ردودية احلركة اإلصالحية التجديدية اإلسالمية املعاصرة، يكمن اجلزء األهم منها يف  ذلك أن ضآلة م السنين.

 . قصور الفقه الُسنين واضطرابه

والدهس المعرفي اإلستتالمي   في تطوير دهس الستتيرةذا المفهوم  كيف يتم استتتاماه ه:  2س

 ؟ بشكل عام هؤية ومنهجا

هذا السؤال الكشف عن الرؤية القرآنية ملفهوم العمران حىت ندرك حقيقة كيفية   عنيقتضي اجلواب 
 استثماره ضمن مشروع جتديد درس السرية النبوية والدرس املعريف اإلسالمي.

صطلح العمران حيضر يف القرآن الكرمي من حيث اشتقاقاته حضورا مهما )تسعة عشر موضعا إذا كان مف
عت على مخس عشرة سورة من القرآن(، فإن النصوص اليت ورد هبا حتمل دالالت يف مخس وعشرين مرة، توز 

يف  يف سياقات خمتلفة: فحديث القرآن املكي عن العمران جاء ، و عقدية وشعائرية واترخيية واجتماعية وحضارية 
رض و أمرهم سياق التقدير اإلهلي للخلق والنشأة، ويف سياق االمتنان اإلهلي على اخللق أبن استعمرهم يف األ

ابلسري فيها واالعتبار أبحوال السابقني والنظر يف عاقبة املشركني املغرتين بنموذجهم احلضاري يف تعمريهم األرض 
 وما أصاهبم بسبب إعراضهم عن القيام ابلدور االستخاليف يف التعمري والعمران. 
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أما حديث القرآن املدين عن العمران فقد جاء يف سياق التنبيه على قيمة احلرص على الدنيا اليت استقر  
وامتداداهتما االجتماعية -ودها يف قلوب الذين أشركوا، وأيضا يف سياق إقامة العمارة التعبدية والشعائرية 

قامة األمة املسلمة القطب ابعتبارها بديال عن إللمساجد ابعتبارها مؤسسة مركزية يف بناء العمران و  -واحلضارية
التجربة الشركية اليت تالزمها قيم اخلراب والفساد واإلفساد مما يقتضي معه وعيا سننيا مبنطق التدافع واملدافعة 

 احلضارية، ووعيا مبركزية املسجد يف بناء العمران اإلنساين الراشد. 

االستعمال القرآين الشتقاقات مصطلح العمران، وهو ما يفيد    وحيضر املعطى الزمين والعقدي والتعبدي يف
ميكن أن يتحقق  يستثمر نتائجها وآاثرها ال يقوم على استحضار هذه املعطيات الثالثة، وال أن أي عمران ال

ن  تكليفا شرعيا بعمارة األرض مبين على اإلرادة احلرة للمكلفني شأمبناطات العمران وفق الرؤية القرآنية ابعتباره 
بقية التكاليف، ومؤسس على الفعالية التسخريية واالستخالفية للجهد اإلنساين ولذلك فهو حمكوم مبنظومات 

نبهت اآلايت إىل سننية جتعله يف صلب معرتكات االبتالء والتداول والتدافع والتجديد: سقوطا وهنوضا. وقد 
ختضع لسنن هللا تعاىل اليت حتكم االجتماع البشري   األبعاد السننية للعمران، وأن أعمار األفراد واجلماعات واألمم

 وحركة التاريخ. 

 إن العمران مصطلح قرآين ذو أبعاد متساندة تشكل يف حد ذاهتا منظومة خاصة من املعارف والقيم ال
يتحقق  ميكن حتقيق كفايتها االستيعابية إال ابستحضار مفهوم االستخالف، يف عالقته مبفهوم التسخري، فال

يبلغ مداه إال  اجتاه العبودية هلل تعاىل، وال العمران ابملعىن القرآين إال إبطالق الفعالية االستخالفية والتسخريية يف
عناصره وفق الرؤية القرآنية: اإلنسان    من خالل التحامه مع املركب املفهومي: توحيد/تزكية، ومن خالل استحضار

إذا كان العمران مرتِبطًا بعبادة هللا تعاىل، ومها ينتظمان معا . و الرسالة أو الفكرة أو الرؤية -الزمن -املكان –
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يكون إال وفق أبعاد متكاملة:  ضطالع بتمكني اإلنسان من القيام مبقتضيات االسِتْخالف، فإنَّ هذا العمران اللال
 حتصنها قيم التقوى والعدل واملسؤولية والصالح واإلصالح. إميانية ورسالية وإنسانية ومادية

 إال من خالل استيعاهبا ضمن مفهوم  إن معاين العمران يف الرؤية القرآنية ال تكتمل قواعد فهمها وضبطها
معىن اخلتم مبوجب لغة العرب وأساليب كالمهم: الطبع، واإلمتام، والسد، والوصول إىل االنتهاء.  ، و ختم النبوة

يقال ختم الشيء وختم عليه: إذا بلغ آخره. ويذكر اخلتم الرسايل ابالبتداء األويل للرساالت اليت توالت عرب األزمنة  
واألمكنة، ولعل تواليها التارخيي وتتابعها بتقدير من هللا تعاىل أورث البشرية احلاجة املستمرة إليه فكان ختم النبوة  

يف مفاهيم عديدة؛ فصار احلديث عن مفهوم الناس والعاملني بدل  حداث غري عادي يف التاريخ اإلنساين، وانقالابً 
اجلامعة القطب بدل احلديث عن األمم، واحلديث عن مفهوم  احلديث عن القوم، واحلديث عن األمة الواحدة

الشهادة والوسط واخلريية بدل احلديث عن الشعب املختار، وتوقف بعث الرسل ليظهر اإلنسان الرسايل الذي 
وضعت أمامه آفاق املعرفة القرآنية والكونية بكل مكنوانهتا وأسرارها مفتوحة أمامه للنظر والتأمل مبنهجية جديدة  

فارقة ملنهجية الرساالت السابقة تلغي كل وساطة بني اإلنسان وهللا إال وساطة الوحي والتدخل اإلهلي عرب سننية  م
  ــــ مع وقوع بعضها يف الرسالة اخلامتة  ـــ  احلسي لآلايت واملعجزات املاديةعلمية موضوعية مشولية تتجاوز البعد املادي  

 اليت شكلت حمور الرساالت عرب التاريخ. 

إن خلتم النبوة عمقا اترخييا عامليا يتخذ أبعادا منهجية ومعرفية تدعو إىل النظر إليه من زاوية اإلحكام 
،  السنين العمراين الذي سريثه أتباع النبوة اخلامتة ليشيدوا به حضارة إنسانية عاملية راشدة يف أقل من نصف قرن

استثمار مفهوم العمران ضمن درس السرية أوال والدرس املعريف اإلسالمي ن نلج ابب  أوفق هذه املعطيات ميكننا  
 . اثنيا 

 : إن استثمار مفهوم العمران البشري وسننه إمنا يتم
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: من خالل إحياء املعاين احلضارية الكربى للسرية النبوية وإبراز هداايهتا السننية يف االجتماع والعمران  أوال
ت استجابت لزماهنا، وهو ما يعين اشتداد احلاجة إىل دراسات سننية جتعل منطلقها البشري مما اندرس بسبب قراءا

السرية النبوية؛ تستجلي سنن هللا يف التاريخ وحركة العمران البشري، وتسهم مبا تقدمه هذه الدراسات السننية من 
احلضاري العاملي بعدما مقارانت واستنتاجات وحتليالت يف جعل السرية قادرة على السري ابألمة حنو الشهود 

 عاشت األمة حلظات من الصحوة واليقظة اإلسالمية خالل القرن العشرين.

يد احلضاري من ضيق فتحوالت القرن الواحد والعشرين تستدعي خروج مشاريع اإلصالح وبعثات التجد
 تلك املرحلة مبا هلا وما عليهاينكر فضلها حيث وظفت فيها السرية النبوية توظيفا خدم    اليت الـــــ    مرحلة الصحوة

  ورمحةً   وتبليغاً   وحضوراً   إىل أفق أرحب يؤسس ملرحلة احلضارة اإلنسانية الراشدة مبنطق الشهادة على العامل؛ علماً   ـــــ
، وتعاد فيها صياغة السرية النبوية صياغة أصيلة جتديدية تقدم للقيادات العلمية وامليدانية لألمة  وعدالً  ووسطاً 

 عاملية حنو حتقيق الظهور الكلي للدين.   وآفاقاً إجاابت 

نفي ما علق ابلسرية من مناهج ومفاهيم وقراءات منحرفة عطلت مقاصد االقتداء، وأسرار التأسي   :اثنيا
متعلق بشروط   اترخيايناملنهجي املوضوعي؛ فقرأت هذه املناهج السرية على أهنا جمرد أحداث مشدودة إىل ما هو  

متجاوزة، وأسقطت تصوراهتا الفكرية واختياراهتا املعرفية املسبقة على أحداث السرية النبوية   ةاجتماعية واترخيي
لتربير منهج يف الفكر أو الرتبية أو السياسة، وسواء صدرت هذه القراءة ممن يؤمنون مبرجعية السرية النبوية من 

أم صدرت عن أتباع الرؤية العلمانية بتياراهتا    أبناء التصور اإلسالمي الذين خلصت نياهتم إال أهنم أخطأوا املنهج،
املختلفة اليت كسدت جتارهتا فلم جتد ما حييي صلتها جبماهري األمة سوى العودة إىل مصادر اإلسالم واالغرتاف 

   منها مبا خيدم مشاريعها املنحرفة، فإهنا قراءة عطلت مقاصد االقتداء والتأسي املطلوب ابملنهج النبوي.
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، والزم من لوازم حركة التدافع وصريورات  ورؤيةً  ،اً من تلك املعاين فإن جتديد درس السرية منهج انطالقاً 
   االستخالف املتعلقة ابلدورات احلضارية اليت تعيشها األمة محاية هلا من خطر املوت واإلابدة احلضارية.

إن الدعوة إىل جتديد درس السرية النبوية دعوة إىل جتديد 
قيه االستنباطي  . وإذا كان االجتهاد بش وتنـزيالً  أمر الدين: فهماً 
، فإن التجديد هو أيضا اجتهاد، وكما خيضع والتنـزيلي جتديداً 

االجتهاد لضوابط ومسالك قررها احملققون من أهل العلم، فإن 
جتديد درس السرية النبوية الذي نرومه هو جتديد منضبط، حتكمه  

العاصمة وقيمه احلاكمة ومقاصده الناظمة، مث هو   منظومة الوحي
وجيول، يسعف العاملني يف مناحي احلياة وعرصاهتا،  يصول بعدها 

وينجدهم حينما تتوارد الفنت ورود قطع الليل املظلم، معلنا منذ البداية إلزام نفسه أن يقرتب ما أمكن من منطق 
ي  غرائبه القليلة، ويستنري ابختيارات القاض  الشاطيب يف موافقاته، مثلما يقبس من جرأة ابن حزم يف حماله، متجنباً 

عياض يف شفائه، وبتحقيقات ابن عبد الرب يف درره، وبتمييزات القرايف يف فروقه وإحكامه، وأن يقرتب من 
احتياطات ابن حجر يف فتحه، ومن هتيبات ابن القيم يف زاده، مثلما يساير ومياشي توسيعات وموازانت ابن تيمية  

ه، ونظرات ابن خلدون املقاصدية الرامية إىل الكشف يف فتاواه، وترجيحات ابن كثري يف بدايته، والذهيب يف اترخي
عن سنن احلركة االجتماعية يف مقدمته، وحتليالت وسبائك السبكي يف رائعته، مع اجتناب ما أفسدته اجلزئيات 
والتفاصيل اليت أغرق فيها كتابه فكادت أن خترجه عن غرضه ومقصوده، وأمثال ذلك مما أتى به علماء آخرون  

 .من أهل عصران

إن خلتم النبوة عمقا اترخييا عامليا يتخذ أبعادا 
منهجية ومعرفية تدعو إىل النظر إليه من زاوية 
اإلحكام السنين العمراين الذي سريثه أتباع 
النبوة اخلامتة ليشيدوا به حضارة إنسانية 

وفق ، عاملية راشدة يف أقل من نصف قرن
استثمار ن نلج ابب أهذه املعطيات ميكننا 

مفهوم العمران ضمن درس السرية أوال 
 .والدرس املعريف اإلسالمي اثنيا
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أن أية حماولة لتجديد درس السرية، أو االخنراط يف إعادة قراءة وقائعها ومروايهتا مبا  على كل ذلك يدل 
تم أبطر معرفية، وضوابط منهجية، وأدوات حتدايت الواقع املعاصر، البد أن تيستجيب ملستجدات العصر و 

ووسائل حتليلية من داخل املنظومة العقدية والتشريعية والقيمية اإلسالمية، تراعي مقاصد الشريعة وكلياهتا األساسية،  
ما ينهض وحده لتشكيل رؤية حنو تبصر املستقبل، وإحكام النظر فيه، ورسم مساراته ومشاهده احملتملة،   وهو

 احلضاري وحتقيق الشهادة على العاملني. لضمان الرشد

ويبدو من خالل سياق احلديث عن جتديد درس السرية النبوية مركزية أتهيل منهج الفهم واالستنباط عند  
يف قراءة السرية النبوية، ذلك أن من مقاصد    استثمار مفهوم العمرانعلى إحكام    العقل املسلم املعاصر ليكون قادراً 

اخلريية، األمة الوسط، األمة القطب، وهلذا اإلخراج سنن النبوة والرسالة اخلامتة: إخراج األمة الشاهدة، األمة 
حتكمه وحيتكم إليها. وملا حصل اإلخراج األول لألمة وظهر دين هللا يف مناطق جغرافية من العامل حصل وفق سنن 

تنسجم مثلت السرية النبوية منوذجها املثايل التطبيقي، وأية قراءة هلذه السرية جتانب هذا املقصد الكلي قراءة ال 
مع معطيات السرية النبوية نفسها وتعطل بوعي أو بدون وعي اإلخراج أو الظهور العاملي للدين الذي وعد هللا  

 به هذه األمة حيث مل تستكمل سنن هذا الظهور. 

السرية أو الباحث فيها عن واقعه زمن احنطاط األمة وتراجع وظيفتها االستخالفية   املُِ ولعل انفصال عَ 
ة، وعدم امتالكه لتلك القدرات املنهجية اليت يتحقق من خالهلا ذلك االجتهاد التنـزيلي هو الذي جعل والشهودي

" السرية، ورفعها فوق املقام الذي أراده هللا هلا. وهكذا غاب الفهم الدقيق لوقائع الكثريين يركنون إىل "أسطرة
السرية، كما غاب فهم الواقع االجتماعي واحلضاري لألمة، وابلتايل غاب تنـزيل الفهومات من السرية على نوازل 

ا القول هو أن املنهج  والذي يدفعنا إىل هذالعصر ومستجدات الواقع وفق منهجية أصولية اجتهادية راشدة. 
يف التعامل مع الواقع، وضبط حركته وطبائعه    النبوي السنين يف العمران البشري واالجتماع اإلنساين، وسريته
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على وجه   اجملتمعات البشرية بشكل عام، واإلسالمية  االت كلها، اليت ميكن أن تعرفهااحلاستوعب  وأحواله
 اخلصوص.

 ين اثنني: درس املعريف اإلسالمي فيأخذ مسار ال أما استثمار مفهوم العمران ضمن

  يعيد بناء علوم األمة الشرعية واالجتماعية واإلنسانية والكونية ضمن مقصدية العمران،   مسار منهجي
فيخلصها من اآلاثر املضادة للعمران البشري الراشد ويرجعها إىل صلب الرؤية القرآنية للعمران مستحضرا حتوالت 

 للعلوم حمققا للتكامل فيما بينها. جامعا  قرآنياً  وم، فيكون مفهوم العمران مفهوماً العلم والواقع الي

وإذا كان العقل املسلم أثناء تفاعله مع النص القرآين يف عالقته ابلواقع املتغري قد اهتدى إىل أجزاء من 
معامل املنهاجية القرآنية فأنتج علوما ومعارف أنشأت واقعا حتققت فيه خريية األمة وشهادهتا العاملية إال أن هذه 

إىل علوم تتجاهل حتوالت  حلظات اترخيية من إنتاجها للمعرفةيف  - العلوم اليت نشأت حل النص والواقع حتولت
الواقع متخذة من النص القرآين شواهد على مقوالت جاهزة صار معها نصا مغلقا صبت عليه األفهام حتيزاهتا  

ع التنويه ببعض م  املعرفية ونزعاهتا املذهبية فصار القرآن عضني وأقصي من حركة احلياة العامة وتوقف العقل املسلم
عن السري حنو استئناف واستكمال املسرية املنهاجية يف ضبط   - إعادة األمر إىل نصابه إىل اجلهود اليت سعت 

 الرؤية الكونية التوحيدية القرآنية. 

لنص  وهذا يدل على أنه بقدر ما ينبغي التنويه بتلك اجلهود املنهاجية األوىل يف الكشف عن مكنوانت ا
ئا وأصال حاكما يف حتديد الرؤية اإلسالمية لفهم الواقع وضبط عالقاته التداولية  القرآين واختاذها القرآن منش 

والداللية فإنه ال يضريان يف الوقت نفسه أن نكشف عن األزمة املنهجية واملعرفية والقيمية اليت ارهتن هلا العقل 
رث التفسريي للنص القرآين الذي مل يوسع يف غالبه النظر يف مقاصد  ذلك املدونة التفسريية أو اإل  رُ هِ ظْ املسلم كما تُ 
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القرآن يف اهلداية واالستخالف والعمران، وانشغل إبعادة إنتاج نفس املعطيات املعرفية دون نقدها ومراجعتها  
اهر اجتماعية  ترديدا ألقوال املتقدمني من أهل التفسري وانفصاال عن سياقات األمة التداولية وما حتيط هبا من ظو 

 وثقافية وسياسية اليت كان من مهام املفسر أن أتيت تالوته لآلايت تعبريا حيا عن مالبساهتا. 

 والدولة والثروة والسلطة يف صلب املسالة  حتضر فيه أسئلة الواقع واجملتمع والثقافة مسار عملي ثقايف
قع، فتتكامل العلوم منهجيا كما تتكامل العمرانية، فال تنفصل العلوم يف مسارها املنهجي عن إشكاالت الوا

عمليا. وتلك مهمة خلدونية ابمتياز ينهض هبا اليوم قلة من الباحثني ممن مجعوا بني علوم الشرع وعلوم اإلنسان 
منا هو بقصد جتاوز مالمح وجتليات أزمة الرباديغم داخل إ وما ذكرانه  .وكابدوا معاانة األمة وانشغاالهتا اليومية 

اليت من بينها هيمنة ثنائيات معرفية حدية حالت دون تطوير مناهج النظر والتدبر يف النص  ةاملعرفة اإلسالمي
 القرآين واستثمار نتائج هذا التدبر يف ترشيد الواقع البشري.

 .بين العلوم االجتماعية والشرعية التكامل  -2

 ميي إىل اليوم، االنفصال بني حقول املعرفة مفهوماً من العوائق املنهجية اليت واكبت الدرس اجلامعي األكاد
 ، سواء تعلق األمر مبا مسي ابلعلوم الشرعية أو العلوم االجتماعية.ومنهجاً 

 : ماهي اإلمكانات التي يتيحها علم االجتماع لتطوير العلوم الشرعية، والعكس؟ 1س

ابحلاجة  عندما يتعلق األمر  ، خصوصاً اليوم راهنية أكثر وواقعية أكرب ميتلك مشروع التكامل املعريف
األكادميية وتطوير الدرس اجلامعي، فلعقود مضت أسهم التعليم اجلامعي يف ترسيخ خرافة الفصل الالمنهجي بني 

، حضارية شاملةالعلوم واملعارف مما عرقل مسرية تنمية اجلامعة وأدائها لدورها الرايدي يف حتقيق هنضة علمية 
  .وحول أزمة االنقسام بني ميادين املعرفة يف فصول الدراسة وما يستشعره املتعلم من هوة بني التخصصات 
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منهجية ومناذج    طاحلديث عن فلسفة التكامل املعريف حماولة إلعادة تنظيم املعارف والعلوم ضمن ضوابإن  
طر احلديث يتأو . كلية ودينامية معقدة تتداخل فيها العلوم واملعارفإرشادية هتدف إىل رؤية املعرفة ابعتبارها بنية  

 عن التكامل بني العلوم االجتماعية والشرعية ضمن مسألتني:

 حل معضلة النشأة وما أفرزته من تكريس للفصام املعريف بني علم االجتماع والعلوم الشرعية. - أ
م االجتماع وفق رؤية جديدة تتحرر من  تقدمي بديل معريف تكون مهمته الكربى إعادة كتابة عل  -ب

 املركزية الغربية والرتسيمات الوضعية. 

 فلنفحص كل مسألة على حدة:  

نتج عن معضلة وأزمة نشأة العلوم اإلنسانية واالجتماعية   -أ
ابلغرب، وسياقات ورودها داخل اجملتمعات اإلسالمية، واستنباهتا دون  
الوعي أبصوهلا املعرفية وخلفياهتا الفلسفية ورؤيتها لإلنسان والكون  

للعلوم صلة هلم ابلرؤية املعرفية واملنهجية    واحلياة وذلك من لدن أانس ال
 األصيلة انفصال العلوم الوافدة عن العلوم نتج عن كل هذا ــ ية الشرع

وموضوعاهتا، وافتقرت العلوم االجتماعية عندان للبعد  مبناهجها 
 للقدرة والفعالية يف اإلسهام يف أي حتول اجتماعي. شرعية ال ناعلوم الوظيفي، كما افتقرت 

علوم االجتماعية، وجتاوز الفصل بينهما الناتج عن ظروف  إنه من الضروري ردم اهلوة بني العلوم الشرعية وال
احنطاط األمة وختلفها. واألصل أن علوم الشرع كانت اجتماعية، وأن ما هو اجتماعي كان موجها بعلوم الشرع،  

 فطبيعة هذه األخرية اجتماعية.

منا هو بقصد جتاوز إوما ذكرانه 
مالمح وجتليات أزمة الرباديغم داخل 

اليت من بينها  ةاملعرفة اإلسالمي
هيمنة ثنائيات معرفية حدية حالت 
دون تطوير مناهج النظر والتدبر يف 
النص القرآين واستثمار نتائج هذا 

 التدبر يف ترشيد الواقع البشري.



 

15 

 

 2    املعريفراهنية اتلاكمل 

علم واحد أفرزت معضلة النشأة والتأسيس والتطور قصورا يف اآللية التنظريية بدعوى أن ال -ب 
والسوسيولوجيا واحدة والنظرايت االجتماعية الغربية نظرايت عاملية،  
فتعطلت اآللية التنظريية للعقل العريب واإلسالمي وسلك الباحثون مسلك 

غربية على واقع غري واقعها، أو انتقاء   علوم اجتماعيةإسقاط نظرايت 
مها حتت بعضها أو اجتزاء بعض أفرادها، أو التعسف يف إعمال مفاهي

حجة وهم النزعة العلموية؛ متعللني يف ذلك أبن النظرية إمنا هي بناء  
   عقلي خالص يتسم ابلكونية وال حيمل يف ثناايه أي بعد حضاري وثقايف. 

ويف ظــل غيــاب نظريــة اجتمــاعيــة عربيــة، واالعتمــاد على نظرايت 
ليل غربية عرب وســــيط الرتمجة املشــــوه حلقيقة النظرية وما يرتتب عنه من حت

مشــــوه للواقع االجتماعي، تقف الذات العربية الباحثة عرية عن أي عدة 
يف  ها من دراســــــــة الظواهر االجتماعية، وكأن العلوم االجتماعية يف أوطاننا ما تزال إىل اليوممعرفية ومنهجية متكن

 انتظار ميالد موضوعها.

ن ظهور علم االجتماع يف فضائنا احلضاري املعاصر مل يكن نتيجة حاجة  إهيا القول ييكاد يكون بد
طبيعية، وإمنا استنبت استنباات خدمة ملصاحل "استعمارية" غربية، ومت نقل نظرايت السوسيولوجيا ومفاهيمها  

األكادميي هبذه  ومناهجها وفق الرؤية املعرفية الغربية. وأتثرت فيما بعد احملاوالت التأسيسية داخل احلقل اجلامعي 
وتلت هذه احملاوالت التأسيسية مشاريع علمية جادة تروم  قيصرية اليت ما تزال آالمها ممتدة إىل اليوم. الالوالدة 

إعادة النظر يف املوروث الكولونيايل والتحرر من ثقله التارخيي، ومواجهته ابملراجعة النقدية لنظرايته ومناهجه، 
ستيعاب والتجاوز. ومل تكن كل هذه املشاريع على درجة واحدة من االخنراط يف وتقدمي بديل معريف حيقق فعل اال

اليوم  ميتلك مشروع التكامل املعريف
 ، خصوصا  راهنية أكثر وواقعية أكرب

ابحلاجة األكادميية عندما يتعلق األمر 
وتطوير الدرس اجلامعي، فلعقود 
مضت أسهم التعليم اجلامعي يف 
ترسيخ خرافة الفصل الالمنهجي بني 
العلوم واملعارف مما عرقل مسرية تنمية 
اجلامعة وأدائها لدورها الرايدي يف 

 ،حضارية شاملةحتقيق هنضة علمية 
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ثقافية واحملددات املنهجية واملعرفية املوجهة لعلميته،  -سريورة مشروع كوين لعلم االجتماع واع ابلشروط السيوسيو
 ونقلها وتطبيقها.  ومستحضر خلصوصية السياقني الغريب واإلسالمي يف إنتاج املفاهيم والنظرايت واملناهج

علم االجتماع   ولعل إجناح مشروع تكاملية املعارف والعلوم، وليس تداخلها واختالطها، قد يفيد كثرياً 
اإلسالمي يف تطوير أدواته املنهجية وبناء نظريته االجتماعية وتدشني مرحلة املمارسة املنهجية واملعرفية بعدما 

عود اليت مل توف هبا. وما فتئ علم االجتماع عندان فاقدا لبعده جاءت كثري من الدراسات السابقة خميبة للو 
 الوظيفي العملي، وصارت علوم الشرع مفتقرة إىل الفعالية احلضارية. 

ويكون من الضروري اليوم إعادة بنينة العالقة املعرفية بني 
العلوم الشرعية وعلم االجتماع، وجتاوز الفصل القائم بينهما،  

طاط األمة وختلفها. وقد كان من املنتظر الناتج عن ظروف احن
تطوير هذا املنظور يف اجتاه جتاوز االعرتاضات اليت وجهت إليه  
خصوصا من داخل املنظور التوحيدي نفسه، لكن غالب 
الدراسات واملقاالت اليت جاءت بعد ذلك كانت تفتقر إىل 

 املنهج، فوقعت يف تلفيقية غريبة.  وضوح الرؤية وقوة

إن أتسيس هذه املرحلة للعديد من سردايت التكامل املعريف 
وأدبياته فتح الباب لغري املتخصصني يف علم االجتماع من إنتاج القول فيه، واخلوض يف كثري من قضاايه املنهجية  

ه؛ فاضطربت واملعرفية دون إدراك لنسق هذا العلم وبنيته الداخلية، وأتى الباحثون يف الشريعة هذا األمر من غري ابب
أنظارهم، وارتبكت مفاهيمهم، ولفقوا علوم الفقه واألصول بعلم االجتماع يف صورة هجينة ومزيفة ملفهوم التكامل 
املعريف، ومن مناذج ذلك التنادي ابختاذ املنهجية األصولية عنواان للتجديد املنهجي يف علم االجتماع اإلسالمي 

ن ظهور علم االجتماع يف فضائنا احلضاري إ
املعاصر مل يكن نتيجة حاجة طبيعية، وإمنا 
استنبت استنباات خدمة ملصاحل "استعمارية" 
غربية، ومت نقل نظرايت السوسيولوجيا 
ومفاهيمها ومناهجها وفق الرؤية املعرفية 
الغربية. وأتثرت فيما بعد احملاوالت التأسيسية 

األكادميي هبذه الوالدة داخل احلقل اجلامعي 
 قيصرية اليت ما تزال آالمها ممتدة إىل اليوم.ال
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ا مبا  وب لتطوير تلك املنهجية واستيعاب تنزيلها وإعادة بناء مفرداهتغري مكلفني أنفسهم مؤونة االجتهاد املطل 
االجتهادية واالستنباطية وسياقات أتسيسه   أصول الفقهبنية    عن إدراك حقيقةوغافلني  يتناسب مع علم االجتماع،  

 اليت حتول دون حتقق مقصودهم.

إن الرؤية الغربية لعلم االجتماع رؤية مادية وضعية ألغت من حساهبا كل ما هو غييب مرتبط ابلوحي  وحيث  
أساسية   يبت أبعاداً وابملرجعية اإلهلية واستبدلت جربية املادة جبربية اآلهلة، وقعت ضحية فلسفات جتريبية مادية فغ

ترتب عن ذلك نتائج كارثية عكست ضالال يف الفهم وخلال يف مقاربة   يف الوجود البشري والعمران اإلنساين،
الظاهرة االجتماعية واحلضارية، امتد ذلك إىل وضع برامج ثقافية وتربوية وسياسية خمالفة لسنن الفطرة اإلنسانية،  

 جتماع الغريب وتعدد مناهجه مع شح ابلغ يف النتائج.  وهذا ما تعرب عنه كثرة مدارس علم اال

ولن يهتدي علم االجتماع املعاصر إىل فهم سليم لظواهر اجملتمع  
والثقافة واحلضارة مامل يتنازل عن كربايئه املوهوم، ويعيد تصحيح املسار  

ولعل   العلمي واملنهجي للعلوم االجتماعية ابستلهام أنوار الوحي وبصائره.
ة ملقاة على الباحثني وعلماء االجتماع املسلمني لتطوير ما تقدم املسؤولي

من الشروط واملتطلبات إلجناز البديل املنهجي واملعريف لعلم االجتماع  
اإلسالمي وفق الرؤية القرآنية التوحيدية الكونية، وإقناع العقل الغريب 
بضرورة اعتماد الوحي من حيث هو ميلك صفيت التصديق واهليمنة  

عية لتحقيق اهلداية السننية ومينح اإلنسان اإلجاابت الصحيحة كمرج
والكافية عن تساؤالت النشأة واخللق والوجود واملصري، وميكنه من القيام برسالته االستخالفية ووظيفته االستعمارية  

 يف األرض، ويقيه من الوقوع يف أشطان النماذج احلضارية املتوحشة. 

إن الرؤية الغربية لعلم االجتماع رؤية 
مادية وضعععععية ألغت من حسععععاهبا كل 
ما هو غييب مرتبط ابلوحي وابملرجعية 
اإلهلية واسعععععتبدلت جربية املادة جبربية 
اآلهلة، وقعت ضععععععععععع ية فلسعععععععععععفات 

أسعععععاسعععععية  يبت أبعادا  جتريبية مادية فغ
يف العععوجعععود العععبشععععععععععععععري والعععععععمعععران 

 اإلنساين،
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جتماع اإلسالمي، وما يتسم به من قدرة على املساءلة واملراجعة، وما يستند  ولعل الطبيعة النقدية لعلم اال
إليه من قاعدة تراثية ضخمة، وما تتيحه إمكاانته من االنفتاح على النظرايت االجتماعية، فضال عن الرؤية املعرفية 

التوحيدية اليت ينطلق منها، وجدلية الغيب اإلهلي واالجتماع البشري  
وما تفرضه داخل هذه الرؤية من منظور قيمي يتعاىل   والكون الطبيعي

جيعل علم االجتماع    على الوضعية املتهالكة وامليتافيزيقا الغربية، كل ذلك 
اإلسالمي أقدر من غريه على تقدمي بديل معريف يتجاوز الشتات النظري 

 لإلنتاج السوسيولوجي يف العامل اإلسالمي.

للفقه السنين فإن   حينما نعتربها مصدراً  -وهي واحدة من العلوم الشرعية  - والشك أن السرية النبوية 
حميد هلا من أن   العلوم اإلنسانية واالجتماعية، اليت اختذت من معرفة السنن احلاكمة للمجتمع موضوعا هلا، ال

لية مراجعة للنتائج اليت واالخنراط يف عم ،من مصادر بناء نظرايهتا، وأنساقها العلمية تتخذ السرية النبوية مصدراً 
وما تضمنه من تكامل ثنائية الغيب واملادة، واحلس  خلصت إليها على ضوء الفقه السنين النبوي املسدد ابلوحي

مصداقية ووجاهة علمية، وجيعلها تتجاوز الكثري من أزماهتا    ــــ   مع القرآن الكرمي  ــــــ  والعقل والوحي، الذي سيمنحها
 فيها. املعاصرة اليت تتخبط 

ويبدو أن االعرتاض اإلبستيمولوجي الظاهر على التكامل بني علم االجتماع وعلم الفقه مثال أو احلديث 
عن علم اجتماع إسالمي إمنا يتعلق ابألساس ابملسألة الدينية والعقائدية لكن اخلفي هو عدم استساغة أن يكون  

من موضوعات علم االجتماع ابعتباره ظاهرة اجتماعية   وهو ال يعدو أن يكون جمرد موضوع معرفياً  الدين مصدراً 
وثقافية وإفرازا اترخييا للمجتمع. ولألسف أعاد كثري من الباحثني يف عاملنا اإلسالمي هذه احلجة الداحضة وهم 

ولن يهتدي علم االجتماع املعاصعععر إىل 
فهم سعععععععععععليم لظواهر اجملتمع والثقعععافعععة 
واحلضعععععععععععععععارة مععععامل يتنععععازل عن كربايئععععه 
املوهوم، ويعيد تص يح املسار العلمي 
واملنهجي للعلوم االجتماعية ابسعععععتلهام 

 أنوار الوحي وبصائره.
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ال يدركون أهنم حني يصرفون مثل هذه االختيارات املنهجية يعربون  
حاهبا حني رفضوا عن رؤية مادية وضعية ساذجة ومغلقة مل يصرب أص

  جديداً  الدين أن ينتجوا بديال عنه، ومل يكن ذلك البديل سوى ديناً 
كما هو دين اإلنسانية عند كونت، أو الدين الوضعي   ومعطوابً   مشوهاً 

له ليحل  العلماين الذي بشر مبقتضياته دوركامي وجعل اجملتمع مصدراً 
 يف النهاية حمل هللا. 

جمرد قضية ميتافيزيقة ختص لقد نظر إىل الدين على أنه 
الفلسفة، وأنه يف أحسن األحوال ال يتعدى أصوله اللغوية واألسطورية يف الفلسفة الغربية من حيث هو جمرد 

 وظيفة نفعية حمدودة وهامشية وليست ماهوية. 

ية املعرفية أنه ال خمرج لعلم االجتماع من األزمة اليت تعبث به إال إبعادة النظر يف الرؤ   غدا من الواضح جداً 
وأن لكل علم ميتافيزيقاه اخلاصة به ومنظومته  اليت تعمد إىل استبعاد الدين حبجة شبهة الالهوت وامليتافيزيقا، 

القيمية الثاوية فيه مهما أجهد املخالفون اخلصوم أنفسهم يف إنكارها، ولذلك ال جدوى من إبعاد الدين حبجة 
ألخرية مل تعد معيارا للعلمية بعد ما كشف عوارها وصارت موضع كل على أن هذه ا العلموية والوضعية املزعومة،

مطعن ومثلب. لكن هل يعين أن نسوغ ألنفسنا حتكيم قيم الدين يف علم االجتماع كما حيكم اآلخر قيمه؟  
 أليست هذه إيديولوجيا وأننا استبدلنا حتكما بتحكم آخر؟

اري مع املنجز السوسيولوجي يف عاملنا اإلسالمي  على فكرة فك االرتباط احلض يقوم هذا املسوغ ابتداءً 
ذي األصل الكولونيايل الذي أسهمت التبعية احلضارية له يف هتميش دور السوسيولوجيا وتشويه صورهتا وخضوعها  

 ملقوالته النظرية. 

وهي واحدة - شك أن السرية النبوية وال
حينما نعتربها  - من العلوم الشرعية

للفقه السنين فإن العلوم  مصدرا  
اإلنسانية واالجتماعية، اليت اختذت من 
معرفة السنن احلاكمة للمجتمع موضوعا 

حميد هلا من أن تتخذ السرية النبوية  هلا، ال
من مصادر بناء نظرايهتا،  مصدرا  

 ،وأنساقها العلمية
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نا  ملنستحضر هنا املسألة الكولونيالية ورسم مسارات التحرر يف عا
مت إدماج علم االجتماع كميدان ولوجي، إذ  يف بعدمها السوسي  اإلسالمي خصوصاً 

للبحث، ومت اعتماده لفهم ما جرى وما جيري من حتوالت لكن أبدوات ومناهج 
مستعارة وصارت عاجزة عن تفسري الديناميات العميقة اليت حترك جمتمعاتنا ومل 
تنجح السوسيولوجيا عندان يف معركة التحرير احلقيقي وأصبحت هوية علم 

ب السوسيولوجي األكادميي عن امليدان وحضر وغا ئة ومضطربة،االجتماع مهرت 
السوسيولوجي اخلبري  من صنف "علماء االجتماع الذين يتحولون إىل خرباء أو إىل 

انشطني والعبني يف وسائل اإلعالم اجلماهريي. وابلفعل فإن التيارات األكثر أمهية يف علم االجتماع اختذت 
 إعطاء شهادات اخلربة ويف اللجوء إىل عملية التواصل من خالل وسائط االتصال لنفسها هذه الطرق املتمثلة يف

   .1اإلعالمية"

إن مطلب تفكيك السوسيولوجيا املهيمنة اليت أصابت واقع علم االجتماع عندان مبا يشبه حالة اخللل 
االجتماع اإلسالمي، أي صارت  الوظيفي واحد من أكرب املسوغات احلضارية للنهوض مبهمة التأسيس لعلم 

أحباث علم االجتماع غري وظيفية، وفاقدة لبعدها احلضاري املنشود، وعاجزة عن إعادة تركيب مشروع اإلصالح 
 برباديغم هواييت بعد أتزم الرباديغم الغريب والرباديغمات الرتاثية التقليدية. 

 ؟التكاملما هي مداخل وقواعد التأسيس لهذا  :2س

ولعل التباس مفهوم التكامل هو م بعض من ذلك،  ، وقد تقدكاملضبط مفهوم الت  املدخل األول هوإن  
: فهل التكامل املعريف حيمل معىن ما يدفع إىل القول بطبيعته اإلشكالية وامتداداهتا املعرفية واملنهجية والتطبيقية

 

 .10اين سبورك، أي مستقبل لعلم االجتماع؟ يف سبيل البحث عن معىن وفهم العامل االجتماعي، مرجع سابق، ص - 1

أنه ال  غدا من الواضعععععح جدا  
خمععرل لعععععلععم االجععتععمععععععاع مععن 
األزمععععععة اليت تعبعععععع  بععععععه إال 

يععععععة إبعععععععادة العععنعععظعععر يف العععرؤ
املعععععععرفعععيععععععة العععيت تعععععععمععععععد إىل 
اسععععععتبعاد الدين حبجة شععععععبهة 

 الالهوت وامليتافيزيقا،
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توحيد األنساق املعرفية يف منظومة واحدة واختزاهلا أم استحضار كل علم يف دراسة ظواهر وأبعاد أخرى صارت 
 ة من أجل تقدمي رؤية كلية موضوعية ومتوازنة عن الظاهرة املدروسة؟موضوعا لعلوم خمتلف

إننا منيز بني التكامل والتداخل، فالتكامل مطلوب لكن التداخل 
حيمله هذا األخري من معان سلبية ا  مذموم، وذلك على األقل من جهة م

دوه  وعَ   يف داللته اللغوية األصلية. وقد عاب املتقدمون التداخل بني العلوم
من قبيل اخللط الذي ال تستقيم مع بنية العلم الداخلية. ويطول الكالم  

   يف ذلك ولنا قريبا إن شاء هللا دراسة ستصدر يف هذا املوضوع. 

وما أحسن ما عرب عنه ابن جين يف اخلصائص مبصطلح 
"االشتباك" بني العلوم، ولعل ذلك أقرب إىل مقصود من رام الكالم يف 

اخللط بني مفاهيم التكامل والتطعيم والتداخل لقد مت  مسالة التكامل.
والوحدة، وصار التكامل املعريف مبا حيمله من أبعاد ودالالت إبستيمولوجية وفلسفية وقيمية خمتزال يف جمرد إزاحة  
تلك املسافة بني العلم االجتماعي والعلم الشرعي، بغض النظر عن خلفياهتما ومنطلقاهتما، واملنظومة اليت يصدران 

 ها، خصوصا حينما نعمل فقط على تطعيم كل واحد منهما حبسنات اآلخر. عن

حنو   إن التكامل املعريف ليس جمرد تطعيم أو ردم للهوة بني علم االجتماع وعلم شرعي آخر، وليس سعياً 
 .ها وخصائصها اجملانسة واملماثلة، إنه املدخل حنو إعادة بناء املنظومة املعرفية للعلوم مبا يتوافق مع بنيتها وطبيعت

مت إدمععععععال علم االجتمععععععاع كميععععععدان 
للب عع ، ومت اعتمععاده لفهم مععا جرى 
ومععععا مري من حتوالت لكن تدوات 
ومناهج مسععتعارة وصععارت عاجزة عن 
تفسععععععري الديناميات العميقة اليت حتر  
جمتمعاتنا ومل تنجح السعععععععععوسعععععععععيولوجيا 
عنععععععدان يف معركععععععة الت رير احلقيقي 
ئة وأصععب ت هوية علم االجتماع مهر

 ومضطربة،
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مؤسس إلشكالية معرفية فلسفية تتعلق حبدود وطبيعة   املدخل الثاين: االنطالق من حذر إبستيمولوجي
ص" فبعض ممن ينادي  اشكالية "التكامل" و "التخص  :هذا التكامل، واملتاهات اليت من احملتمل أن ينزلق إليها مثل

 .ىل موت التخصصابلتكامل يدعو إ
نكر )التخصص ليس فضيلة لكنه شر البد منه غري أن مثن هذا الشر هو العقم( مبعىن وكما يقول شرود

مورس ل  كما قا  تطلب التخصص مهارة فائقة،رمبا  و   ،أن التخصص أصبح ضرورة لكنه ليس ميزة يفتخر هبا الناس
 حقل ضيق ال ، ألن املعرفة املعزولة اليت يتحصلها طائفة من املتخصصني يف"لكن قلما يكون ذا معىنكالرن، 

هلذا جيب أن ال يتحول التكامل اىل حماولة إلخفاء ضعف  ، دجمت يف سائر احلقول املعرفية(قيمة هلا إال إذا 
 .الباحث يف ختصصه

املعرفة عموما بنية مركبة، وهذا الفصل الذي حصل هو إجراء منهجي، وإال فاألصل أن العلوم هي إن 
ليس هو إجرائي و الفصل الذي حصل عبارة عن حقل واحد، مثل العلوم الشرعية كلها تنتمي إىل نسق واحد، و 

احملدودة  ينتج الذهنية املتعصبة و   االقتصار على التخصص دون وعي حبقيقة االتصال بني العلوم هو ما، لكن  بنيوايً 
ويصري املتخصص معجبا برأيه حمتقرا لغريه مما يؤدي لظهور علماء أميون عارفون بتخصصهم جاهلون ابلتخصصات 

 . القريبة منه
وخطورة االنغالق داخل التخصص أنه يفضي اىل نوع من 

  لوجيا اليت و من االيدي  ويصري التخصص نوعاً اجلمود الفكري،  القحط و 
يفسر هبا املتخصص كل شيء من حوله فيقع يف فخ زيف العلم وال  

   .يقبل أي حقيقة من ختصص آخر
الذي ينتج املعرفة هو املتخصص لكن الذي ميتلك القدرة  إن 

يبدو أن التحرر من أمربايلية  و  . تطويرها هو التكاملعلى تنظيمها و 

االقتصار على التخصص دون وعي 
ينتج  حبقيقة االتصال بني العلوم هو ما

احملدودة ويصري الذهنية املتعصبة و
املتخصص معجبا برأيه حمتقرا لغريه مما 
يؤدي لظهور علماء أميون عارفون 
بتخصصهم جاهلون ابلتخصصات 

 .القريبة منه
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التعايل وامتالك احلقيقة. إن التخصص مدخل حنو التخصص هو الذي حيمي املتخصص من الوقوع يف وهم 
 التكامل وليس إغالقا له أو اكتفاء به. 

كما مت تشييده يف العلم   إعادة النظر يف مفهوم املوضوعية :املدخل الثالث
بغض النظر عن وهم حيادية العلم وخرافة املوضوعية والعلموية فإن الداعني احلديث: ف

االجتماعية خيشون   نية وحتييد أثرها يف بناء النظرايت الديإىل هتميش دور الرؤية 
وتعمد إىل إسقاطه على فهم  ،السقوط يف ميتافيزيقا جديدة جتعل منطلقها النص

الواقع االجتماعي وليس منطلقها املالحظة والتجربة. وال خيفى قصور نظر هؤالء 
يا املعاصرة، وأهنم صاروا بذلك تراثيني تقليدين إذ وختلفهم عن مالحقة حتوالت املفاهيم العلمية يف اإلبستيمولوج

مل يواكبوا بعض املراجعات النقدية اليت أعادت النظر يف مفهوم العلم واملوضوعية والواقع وكشفت عن عدم خلو  
 النظرايت العلمية من عناصر ميتافيزيقية كامنة فيها. 

تكامل العلوم من قبيل: أن كل تكامل   هذه بعض املداخل اليت ميكن أن نؤسس عليها قواعد توجه مشروع
هو تواصل وتفاعل بني العلوم ومناهجها ومعارفها وليس تداخال يف موضوعاهتا وبنيتها اخلاصة هبا، وأن كل تكامل 

، وأن كل تكامل حتصيلي ليس ابلضرورة مفض إىل تكامل ال يستويف صاحبه شرط التخصص فهو تكامل ساقط 
 استثماري. 

مقالة بعنوان" جدل الغيب والاقافة في الفكر االنتروبولوجي اإلسالمي  نشرتم    :3س

 المعاصر" هل يمكن الحديث عن انتروبولوجيا إسالمية معاصرة؟ ماهي محدداتها وقيمها؟ 

الذي ينتج املعرفة هو إن 
املتخصص لكن الذي 
ميتلك القدرة على تنظيمها 

 .تطويرها هو التكاملو
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حيضر مفهوم األسلمة بقوة يف سياق جوابنا عن هذا السؤال، واألسلمة كما هو معلوم عند من يفهمها  
ة عبارات دينية وشواهد قرآنية وحديثية، بل هي إعادة صياغة منهجية ومعرفية للعلوم ال تعين جمرد تقدمي إضاف

 وقوانينها وفق منهجييت اخللق والتشيؤ.

ليس الفكر األنرتوبولوجي اإلسالمي شوفينية علمية وعصبوية معرفية حاجبة للحقيقة  من هنا 
هلا مسلكها اخلصوصي يف بناء املعرفة وفهم الواقع وات:  األنرتوبولوجية، وإمنا هو تعبري عن تفرد مفاهيم ومناهج وأد

االجتماعي، وخربهتا التارخيية الرتاثية، ورؤيتها املعرفية القادرة على التقومي ومتابعة اإلنتاج وتوليد البدائل واستيعاب 
 . املادي اآلفاق كونية للمعرفة االجتماعية، بعيدا عن املنظور الالهويت الغييب اجلربي واملنظور الوضعي

ومما ال شك فيه ارتباط آليات توليد وإنتاج املعرفة السوسيولوجية يف العامل  
اإلسالمي أبخالل وأعطاب، وحتديدا خلل اآللية املنهجية املتمثل يف االقرتاض 
املنهجي املعطوب وإسقاط املناهج الغربية على الواقع االجتماعي اإلسالمي إذ يتم 

ت وإجراءات جلمع البياانت عن الظواهر االجتماعية  استعارة املنهج على أنه أدوا
دون إدراك ألمرين أساسيني جيعالن نتائج االعتماد على هذا املنهج غري علمية  

  وهي:

تركيبية الواقع وتعقد ظواهر وتشابك معطياته، يف حني تفكك األدوات املنهجية هذا االشتباك وتقدم   -أ 
 يقية متطرفة.  خيفى أمرب  صورة تسطيحية له، وهذه كما ال

األساس النظري اإلبستيمي لإلجراءات املنهجية، إذ هي مىت كانت كما هي مستعارة فهي تعرب عن   -ب
 فلسفة وضعية تنظر إىل الظاهرة االجتماعية على أهنا أشياء. 

ليس الفكر األنروبولوجي 
اإلسالمي شوفينية علمية 
وعصبوية معرفية حاجبة 
لل قيقة األنروبولوجية، وإمنا 
هو تعبري عن تفرد مفاهيم 

 واتومناهج وأد
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أصوله أن مرجعية الفكر األنثروبولوجي اإلسالمي يف  يف السؤال    اليت أشرمت إليهاقالة  املبينت يف    أنسبق  و 
التارخيية األوىل مرجعية قرآنية سواء من خالل القصص القرآين الذي تشكل موارده خمتربات بشرية خالدة، ومنجماً  
لفهم اتريخ الثقافات اإلنسانية وتطورها وانتشارها، أو من خالل األمثال القرآنية ذات الدالالت األنثروثقافية  

ثقافية يف ارتباط ابلزمن احلضاري الذي تعيشه أمة من األمم، أو  العميقة اليت حتكي أحواال اجتماعية وسلوكات 
من خالل النظر يف املسار التارخيي للمجتمعات اإلنسانية واخلربات البشرية لالستهداء بذلك ملواجهة التحدايت 

 واألسئلة الكربى يف جماالت الثقافة والسياسة واالقتصاد.

جية اإلسالمية لرؤية األنثروبولو مفاصل ا لعل من أبرزو 
هي جدل الغيب والثقافة، أو الغيب النافذ من خالل ظواهر 

أطروحة ندعي اليوم صدقيتها وراهنيتها يف النقاش   وهذه  الثقافة،
األنثروبولوجي العاملي أمام عودة الدين أو املقدس يف األدبيات 
الغربية، واستدعائه من جديد لفهم ظواهر وحتوالت ال يكفي 

نسعى إىل التأكيد على  .على ما يظهر منها لفهمها االقتصار
حضور الغيب يف الثقافة وبيان كيف ندمج البعد الغييب حبسب رؤيتنا لعناصر الثقافة؟ هذا هو جهد الفكر 

متثل أفقا إبستيمولوجيا من آفاق الفكر األنثروبولوجي اإلسالمي   وقدمنا حماولة أوليةرتوبولوجي اإلسالمي اليوم،  األن
األنثروبولوجيا الشهودية" يف أفق إبراز طبيعة هذه األنثروبولوجيا  املعاصر حيث وضعنا اصطالحا خاصا هو: "

 وخصائصها، وكفاءهتا اإلجرائية والتفسريية. 

ه األنثروبولوجي أكرب أمحد يف التأصيل لعلم إنسان  ال خيتلف اثنان يف اجلهد النظري والتطبيقي الذي قام ب و 
إسالمي مركزا على الرؤية القرآنية، وانقدا لألصول الفلسفية واإلبستيمولوجية اليت تقوم عليها الرؤية الغربية يف  

جية لرؤية األنثروبولومفاصل ا لعل من أبرز 
هي جدل الغيب والثقافة، أو الغيب اإلسالمية 

أطروحة  وهذه النافذ من خالل ظواهر الثقافة،
ندعي اليوم صدقيتها وراهنيتها يف النقاش 
األنثروبولوجي العاملي أمام عودة الدين أو 
املقدس يف األدبيات الغربية، واستدعائه من 
جديد لفهم ظواهر وحتوالت ال يكفي لفهمها 

 على ما يظهر منها االقتصار
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ية  إدراكها لقضية الثقافة، وقد صدح أكرب أمحد ببيان أن علم اإلنسان الغريب ظل "ردحا من الزمن أسري نظرة ثقاف
يعرف معىن اإلنسان إال من خالل الرؤية الثقافية الغربية العوراء حمدودة إىل احلقائق واإلنسان، حىت أنه مل يكن 

عند اإلنسان املسلم فلم تكن اليت ال مصدر لتكوينها إال الوجود احلسي، وأما الوحي وهو املصدر األهم للمعرفة 
   .)2(هذه الرؤية اخلاطئة هي املسيطرة حىت اآلن"ترى فيه مصدراً للمعرفة أو الثقافة، وال تزال 

ولعل إخفاق كثري من الدراسات األنرتوبولوجية يف فهم األنساق 
الثقافية للمجتمعات اإلسالمية راجع ابلضرورة إىل هذا املأزق املعريف 
الذي يفصل بني الثقافة وأبعادها الغيبية والرمزية وال يرى إال جتلياهتا  

إال ما كان   املادية الواقعية، وعدم إدراك الطبيعة البشرية واحلياة الدينية
منوذجه  س الذي أس 3من استدراكات بعضهم مثل غيلفورد غريتز

حول املعتقدات   للدراسات األنثروبولوجية اليت أجنزت التحليلي على نقد  
الثانية إىل  منذ ما بعد احلرب العاملية ـ الدينية واملمارسات املرتبطة هبا 

 ومالونيفسكي. رب،يلدوركامي، وڤ املفهومي زاليت ظلت منغلقة داخل اجلها  ــــــ منتصف الستينيات 

إن هذا الرتكيب اجلديل بني الغيب والثقافة يف الفكر األنرتوبولوجي اإلسالمي وفق الرؤية القرآنية الكونية  
 . التوحيدية يقع يف مفاصلة اتمة مع املنظور الالهويت واملنظور الوضعي املادي معاً 

لقد سعى الفكر األنثروبولوجي اإلسالمي املعاصر إىل إخراج األنثروبولوجيا من ضيق الرؤية املادية إىل  
الغيب يف ) اجلديل التكاملي لـ "الثقافة" و"الغيب"  رحابة الرؤية األنثروبولوجية التوحيدية، والتأكيد على املنظور

 

 12حنو علم اإلنسان اإلسالمي، أكرب أمحد، ص   (2) 

 من ذلك كتابه الضخم "أتويل الثقافات"  (3) 

متثل أفقا  وقدمنا حماولة أولية
إبستيمولوجيا من آفاق الفكر 
األنثروبولوجي اإلسالمي املعاصر 
حي  وضعنا اصطالحا خاصا هو: 

األنثروبولوجيا الشهودية" يف أفق إبراز "
طبيعة هذه األنثروبولوجيا وخصائصها، 

 وكفاءهتا اإلجرائية والتفسريية.
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من خالل البحث يف طبيعة الرموز الثقافية   و"الطبيعة" لالهوت(اجملال التداويل اإلسالمي ليس هو امليتافزيقا وال ا
 وما تطرحه من قضااي وإشكاالت. 

 عالقة الفكر بالمجتمع  -3

خنتم معكم فضيلة الدكتور هذا احلوار مبحور شديد احلساسية املنهجية والعمق الواقعي، األمر يتعلق ابلعالقة 
 بني الفكر واجملتمع.  

الدهاسات واألبحاث في الفكر والمجتمع، في هأيكم  هئيساً لمركز باعتباهكم : 1س 

 على حركة المجتمع وتحديد اختياهاته الكبرى؟ كيف تؤثر األفكاه 

وهو يستعمل يف املعاين مبعىن فرك األمور وحبثها طلبا للوصول إىل   ؛عن الفرك إذا كان الفكر مقلوابً 
فإن أثر األفكار على حركة اجملتمع إمنا    ،س يف حتصيل منافع معاشهموكان اجملتمع دال على اجتماع النا   ،حقيقتها

من أن تكون جمرد جتريد  ألفكار أوسع فا تتحقق بقدرهتا على متكني الفرد من األسباب املوصلة إىل تلك املنافع،
تمع.  يكون قدحا مىت اتصل بقضااي اجمل ن التجريد التعايل ليس صفة الزمة للفكر، كما أالأو تعال، ذلك أن 

حتقيقية كما يقول  بدهية، ووظيفة تقوميية ال استداللية ال لألفكار وظيفتني أساسيتني: وظيفةهكذا تكون 
الفيلسوف طه عبد الرمحن؛ وظيفة استداللية تقضي ابالنتقال من أمور معلومة إىل جمهولة بطريق ما، فتتحقق هبذا  

، ووظيفة لروتينية احلياة اليومية يف أبعادها املادية السائلة  انالنظر االستداليل خروج اجملتمع من حالة اجلمود واالرهت 
تقوميية تبحث يف األشياء واملقومات ال من جهة ما عليها يف ذاهتا، بل من جهة انتفاع اجملتمع هبا حاال ومآال 

 فتتأسس اختياراته الكربى بناء على هذا النظر التقوميي لألفكار. 
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إن عالقة األفكار ابجملتمع عالقة جدلية، فبقدر ما تؤثر األفكار يف اجملتمع يؤثر اجملتمع أيضا يف األفكار.  
نفهم ذلك من خالل ثنائية األصالة والفعالية كما قررها املفكر اجلزائري مالك بن نيب رمحه هللا؛ فأصالة الفكرة ال  

إن الفكرة وإن امتلكت قوة الدفع احلضاري ابلنظر إىل اشدا، تكفي لتنجز حركة جمتمعية تفرز لنا فعال حضاراي ر 
مل تتوافر شروط متنحها الفعالية، وهي ابلضرورة شروط اجتماعية   ما جديداً  أصالتها ال ميكن هلا أن تنشئ جمتمعاً 

لة واقعيا حقيقة عقدية واترخيية وحضارية، لكن فعالية هذه األصا إن أصالة الوحي اإلهلي ألمة اإلسالم واترخيية.
 اليوم غري متحققة.

وال غرو أن تشكل األفكار عرب اتريخ البشرية حياة اجملتمعات وتنقلها 
من حال إىل حال آخر، وظلت حاجة اجملتمعات إىل األفكار حاجة مستمرة  

رخيي. وقد انتهت جمتمعات واهنارت  حىت تضمن بقاءها وحضورها التا
اإلجنازية واستسلمت لسنة هللا    حضارات حينما فقدت األفكار فيها فعاليتها

 يف اإلبدال والتداول والتجديد.

 اليت الكربى األفكار قيمة على ندلل أن السياق هذا يف ويكفينا
 بعملييت دفعت عاملية  عمرانية  أبعادا منها كل  حتمل منجزات  أجنز و  جديدة، حضارة  قيم الرسول عليها أسس

 :وفاته على قرن ربع من أقل مضي بعد األقصى مدامها إىل واالستخالف التسخري

: الدولة يف  اثلثا : التأليف يف مواجهة التشرذم أو التفكك.اثنيا : التوحيد يف مواجهة الشرك والتعدد.أوال
: األمة يف مواجهة  سادسا  : املؤسسة يف مواجهة التقاليد.خامسا  اجهة العرف. : التشريع يف مو رابعا  مواجهة القبيلة. 

: املنهج يف مواجهة الفوضى واخلرافة اثمنا : اإلصالح واإلعمار يف مواجهة التخريب واإلفساد.سابعا العشرية.
اجلديد امللتزم مبنظومة القيم اخلُلقية : اإلنسان املسلم  عاشرا: املعرفة يف مواجهة اجلهل واألمية.  اتسعا  والظن واهلوى.

إن الفكرة وإن امتلكت قوة الدفع 
احلضاري ابلنظر إىل أصالتها ال 

 جديدا   ميكن هلا أن تنشئ جمتمعا  
مل تتوافر شروط متن ها الفعالية،  ما

وهي ابلضرورة شروط اجتماعية 
 واترخيية.
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والسلوكية املتجّذرة يف العقيدة، يف مواجهة اجلاهلّي املتمرس على الفوضى والتسّيب وجتاوز الضوابط وكراهية 
  النظام.

وما كان هلذه العشارية أن جتد طريقها حنو التحقق التارخيي أبقدار عالية من األصالة والفعالية واالطراد لو  
حتتكم يف منطلقات سريها إىل منظومات سننية متكاملة ومتوازنة، وتوظف ميزانية هذه املنظومات التسخريية  مل

 واالستخالفية يف خوض معرتكات االبتالء والتدافع والتداول والتجديد.

 بسبب عدم متييزهم بني لدى البعض هذه املسألة املعرفية واملنهجية  وما نزال نعاين اليوم من قصور يف
يتحقق ذلك إال بفهم  ء الظروف والشروط واإلمكاانت لتصري فعالة على أرض الواقع، والييوهت، الفكرةأصالة 

 األنفس وإقامة العمران.  يف إصالح األفكار وضبط عالقتها حبركة اجملتمعسنن هللا يف تنـزيل 

بتعبير كيف يمكن إعادة بنتا  العالقة من جديد بين الفكرة وإكتتتتكتاالت الواقع  : 2س

 ته؟ اصام الحاصل بين اإلنتاج الفكري وقضايا الواقع وإهجاعآخر كيف يمكن تجاوز الف  

هذه هي مسؤولية اجملدد يف عامل العلم واملعرفة والثقافة حينما ينطلق من رؤية للعامل ذات أبعاد عملية ترقى 
والعمل، فالتاريخ ال حيتفظ يف النهاية إال ابألفكار  األفكار فيها ابجملتمع إىل رتبة الشهود/الشهادة وتصل بني النظر  

كما يقول – ال خيفىو ، املؤثرة، تلك اليت أحكمت صنعة اإلصغاء لنبض اجملتمع واستجابت إلشكاالته احلقيقية
أن لكل زمان أسئلته اليت ختصه، كما ال خيفى أن واجب كل أمة، كائنة ما كانت، أن جتيب طه عبد الرمحن: "

لكن ما قد يغيب عن أذهان البعض هو أن األمة ال تكون أمة حبق حىت ترتقي ابجلواب عن  .ئلةعن هذه األس
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الزمان من سبيل إال هذا اجلواب املستقل  أسئلة زماهنا إىل رتبة االستقالل به؛ إذ ليس هلا إىل امتالك انصية هذا
  (4) هذه، مسلمة، وهي راغمة، قيادها إليها"وإال صار ملكه إىل أمة سواها، فتضطر إىل أن جتيب مبا جتيب به 

إن األفكار اليت ال تستجيب ألسئلة األمة الراهنة وال تشتبك مع قضااي املواطن واجملتمع ليست يف حقيقتها  
أفكارا وإن مسيت كذلك ونعتوها بذلك النعت ألن حقيقة الفكرة كما تقدم هي أن تفرك األمور فركا وتنظر فيها  

نتاج فكري يروم لكل إ  رها أتمال وتدبرا واستدالال واعتبارا، وبدون ذلك  ترتفع املديونية احلضاريةوتقلبها على أداب
أبي شيء سوى أهنا تنقل الناس إىل عوامل  دُ عِ تَ  ابالخنراط يف فلسفات حاملة المفارقة إشكاالت الزمان ويرضى 

املفكرين واملثقفني فينسجوا هلم من قربوا إليهم أنصاف من اخليال ومتنح الفرص التارخيية للعابثني يف األرض أن ي
 اخلياالت ما يطيل أعمار عبثهم وإفسادهم.

يف حتييد العوائق  أوالً يكمن لفكري وقضااي الواقع وإشكاالته  صام النكد بني اإلنتاج اإن منطلق جتاوز الفُ 
لقت به يف زوااي العزلة واإلبعاد، وما من اليت عزلت الفكر عن اجملتمع وأ

لكنها ليست عودة   ،ىل الذات الزمةإعوائق أشد من الذات، والعودة 
لروحية  الصويف املنعزل الذي إذا ظفر بذاته وبلغ منتهى ما تتحقق به لذته ا

 أىب العودة إىل واقعه، وقد علق إقبال على قول عبد القدوس اجلنجوهي
"صعد حممد النيب العريب إىل السماوات العلى مث رجع إىل األرض. قسما 
بريب لو أين بلغت هذا املقام ملا عدت أبدا" فقال: "فالصويف ال يريد العودة 

فإن رجعته ال  ـعل من مقام الشهود، وحىت حني يرجع منه وال بد له أن يف
تعين الشيء الكثري ابلنسبة للبشر بصفة عامة. أما رجعة النيب فهي رجعة مبدعة؛ إذ يعود ليشق طريقه يف موكب 

 

 .15، ص2009، 2ط ز الثقايف العريب،احلق اإلسالمي يف االختالف الفكري، طه عبد الرمحن، املرك (4) 

صام النكد بني إن منطلق جتاوز الف  
لفكري وقضااي الواقع اإلنتال ا

يف حتييد  أوال  يكمن وإشكاالته 
العوائق اليت عزلت الفكر عن 

لقت به يف زوااي العزلة اجملتمع وأ
واإلبعاد، وما من عوائق أشد من 

 ،ىل الذات الزمةإالذات، والعودة 
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ها مفكر يسعى لضبط قوى ئوكذلك األفكار حينما ينش ،  الزمان ابتغاء التحكم يف ضبط قوى التاريخ وتوجيهها" 
، بل يهزه ذلك املقام إىل خوض معرتكات احلياة  سامياً  فكرايً  هد مقاماً التاريخ وتوجيهها فال يركن إىل ذاته مىت ش 

 . الختبار قيمته العملية حقيقياً  كاً وجيعل منها حم

خصوم الفكر الذين خيشون حقائقه وقوته النقدية  بتشكيل مناعة قوية ضد  املنطلق الثاين ويتعلق  
طائفة معلومة أو جهة حمددة، بل هم كل من ختيفهم سطوة التفكيكية الكاشفة لألوهام، وخصوم الفكر ليسوا 

    السؤال واملراجعة والنقد وإعادة البناء.

فهو أن خيضع املفكر أفكاره على الدوام للنقد واملراجعة وأن ال يترتس أبوهام جتعله  أما املنطلق الثال 
. ومعىن ذلك أن يستدمي املفكر التفكري يف أفكاره  خيتلق املسوغات للدفاع عن أفكاره وإن كانت مفارقة للواقع

ن يرتبط املفكر إبنتاجات فال ينقطع البتة من أن يسائل نفسه عن جدواها وفعاليتها وراهنيتها. ومالك ذلك أ
 العلوم اإلنسانية واالجتماعية، وحيصل معرفة متجددة بتحوالت الواقع ورهاانته، وحتدايت العصر وإشكاالته.

ملتعدد القضااي، وعلى سعة صدركم، هذا احلوار العلمي ا قبولكم إجراء على عزيز شكرًا فضيلة الدكتور
  العلمي. نتمىن لكم كامل التوفيق والسداد يف مساركم
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