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اإن �أسسئةل كثرية تضع نفسها عىل امل�ستغلني بتجديد نظام املعرفة العلمية يف الإسالم، وخاصة ابلنسسبة للعلوم الإنسانية 
معوًما وعمل النفس خاصة. ويه الأسسئةل الكربى املتعلقة مبا يسمى »رشوط ميالد العمل«. ول ميكن الاسستفادة اجملمةل من 

البحث النفيس الغريب دون اسستحضار هذه الرشوط.

ومعوًما تنقسم هذه الرشوط اإىل نوعني:

�أوهلام: خارج منظومة املعرفة: وهو الرشط التداويل اذلي يسمح بن�وء فكر علمي بني علامء، يتحولون به اإىل جامعات 
اسستنساِخها  بدَل  غالٍب مقتدر،  اإنتاَج  املعرفة  ُتنتج  اليت  الراخسة  العلمية  التقاليد  العمل« ذي  ين��أ »جممتع  علمية، ومن مث 

اسستنساَخ مغلوٍب منقهر.

ول شك �أن البحث يف هذه الرشوط يقتيض احلسم يف املعضالت العميقة اليت تعوق معلية اإنتاج املعرفة يف العامل 
الإساليم اليوم، واليت جنمعها يف الأسسئةل الآتية:

مايه الرشوخ واملعضالت الكربى يف العقل الإساليم والعقل الغريب املعارصين؟

ما يه مداخل النظر التصحيحي التاكميل اذلي من ش�أنه �أن ميهد الطريق لإنتاج سلمي للمعرفة الإنسانية يف اجملمتع 
العلمي الإساليم املعارص؟

وما يه املفاتيح املساعدة عىل اقتحام مرشوع بناء العلوم الإنسانية موضوعيًّا ومهنجيًّا؟

واثنهيام: داخل منظومة املعرفة: وهو قدرة العامل املنتج للعمل عىل الإجابة عىل �أسسئةل ثالثة يركز علهيا فقهاء العلوم 
ومؤرخهيا عند النظر يف ميالد العمل واسستقالهل بذاته، ويه:

ما هو موضوع العمل؟ خاصة وموضوع »الإنسان« معوًما مل يدرس مسستقالًّ يف عمل خاص من قبل، فاكن م�تًتا 
بني ختصصات متعددة. مفوضوع النفس مثاًل اكن طرٌف منه اتبًعا لعمل الأخالق والزهد والرتبية، واكن طرف منه دائًرا عىل 
كتاب النفس لأرسطو، مث تعرض يف السسياق الثقايف الغريب اإىل ولدة قيرصية عرسة، وابلتايل: ما موقع عمل النفس من 

نظرية تصنيف العلوم الإسالمية؟ وما يه اجملالت النظرية والتطبيقية اليت ميكن �أن ي�غلها؟

ما هو مهنج العمل؟ كيف ميكن اإجياد �أصول وقواعد ينبين علهيا، واإجراءات تفصيلية متثل خطوات العمل، تراعي 
خصوصية املوضوع الإنساين �أصاةل )والنفيس ابلتبع( من هجة، وخصوصية اجملال التداويل الإساليم من هجة �أخرى؟

ما طبيعة احلقائق والأنساق النظرية النفسسية اليت تنجم عن تطبيق املهنج احملدد يف املوضوع احملدد؟ وكيف تتكيف 
القوانني العلمية النفسسية مثاًل مع نظام املعرفة العلمية يف الإسالم؟
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آراء خشصية عابرة،  و�أخريًا ما يه املفاهمي الأولية املفتاحية اليت ينبين علهيا عمل النفس، يك ل يكون العمل العلمي جمرد �
�أو شطحات فلسفية، �أو خواطر �أدبية، وابلتايل: كيف حنسم املوقف من بعض الثنائيات املصطلحية اكملوضوعية واذلاتية، 

والعقالنية والإمربيقية، والمكية والكيفية، والتفسري والفهم؟

1. العقل العلمي اإلسالمي: الرشوخ وإعادة البناء )الرشط الخارجي لتأسيس العلوم اإلنسانية(.

جيابه البناء الفكري للعقل العلمي يف العامل الإساليم �أربع معضالت، واحدة يه الأصل، وثالث توابع، وبياهنا اكلآيت:

1. 1. املعضلة األصل: معضلة العقل:

تمتثل هذه املعضةل يف مثاين رشوٍخ معيقة، �أربع مهنا مكتسسبة من احتاككنا القهري بثقافة الغالب، و�أربع �ُأَخر عريقة يف 
الزمان والنفوس، موروثة من تفكريان العلمي الرتايث عندما ظهرت فيه »�أصنام الفكر«)1( امل�وشة عىل مسار العقل العلمي 

الناهض بقوة الويح، وبقوة الاجهتاد يف علوم الأكوان والإنسان والفرقان. مفا هذه وتكل؟

1. 1. 1. رشوخ العقل املوروثة:

ت�لك هذه الرشوخ خوارَم للتاكملية اليت مزيت العقل العلمي الإساليم، وتؤثر نتاجئها املتعددة سلًبا عىل م�اريع 
اإنتاج معرفة علمية ابلعلوم الإنسانية: فالعقل امل�تت املرشوخ ل ميكن �أن يقدم معرفًة مامتسكًة مهنجيًّا عن نفسه، ومن مثَّ 

عن الإنسان. وتتجىل يف �أربعة رشوخ)2(:

ه املفتاح العميل للمعرفة العلمية)3(، وحول  �أـ  الرشخ الالكيم: ِفَصاُم العقل والنقل، اذلي حتوَّل اإىل خصام مذهيب شوَّ
العمل اإىل جدل نكص ابلعقلية العلمية املبدعة اإىل فكٍر موروث من الالكم املسسيحي الهلنسسيت، الساعي اإىل تفسري لكمة 
لهيات، واإرادة الإنسان قسسميًا لإرادة هللا، فصار التفكري يف العلوم ادلائرة عىل الإنسان  هللا)4(؛ واضًعا الإنسانيات قسسميًا لالإ
ق يف مهنجيات التفكري الرشَخ بني  كأمنا فيه مزامحة للتفكري يف العلوم ادلائرة عىل الويح، فلام جاءت املؤسسة احلديثة ُتعّمِ

الرشعي والوضعي، وبني الإله�ي والإنساين. لقد اكن لهذا الرشخ اإذن ثالث نتاجئ:

1 هذا اصطالح للفيلسوف اإلنجليزي فرنسيس بيكون Francis Bacon )1561 – 1626( ويقصد به أوهاًما أربعة تعوق المعرفة العلمية في نظره، 
وهي “أصنام القبيلة” التي هي المعتقدات التي ورثها اإلنسان عن قومه ويختزنها ذهنه، و”أصنام الكهف” وهي معتقداته الفردية الخاصة به، و”أصنام 
السوق” التي تنحتها العالقات االجتماعية من خالل معاشرة الناس بعضهم لبعض، و”أصنام المسرح” وهي األنساق الفلسفية الموروثة من الماضي.

وللمفكر الهندي داريوش شايغان كتاب “األصنام الذهنية والذاكرة األزلية” عن عالقة الحضارة الغربية بالفكر اآلسيوي الشرقي، ترجمه علي موال، 
دار الهادي، ط1، 1428هـ/2007م. غير أن لكل نمط من التفكير أصنامه التي ليست بالضرورة أصناًما عند غيره.

2 دراسات في فلسفة العلوم اإلسالمية وتاريخها، إدريس نغش الجابري، ص 112- 113.

3 ينظر بيان هذا المفتاح في دراسات في فلسفة العلوم اإلسالمية وتاريخها، إدريس نغش الجابري، ص 111-110.

4 نستحضر هنا المقالين الشديدي األهمية للدكتور أبي يعرب المرزوقي، اللذين ظهرا على "موقع الرازي" على الشبكة العنكبوتية. أولهما: النكوص 
إلى عقلية الفرق الكالمية، والثاني: علم الكالم والثورة التيمية: مالحظات على ردود المتكلمين الجدد. والحق أن علم الكالم قد يكون أفاد في بعض 

مباحث دقيق الكالم، مما يتعلق بقوانين فهم الطبيعة، ولكن إغراقه في الصراع الجدلي، كان من دواعي تخلف العقلية الكالمية.
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�أولها: وضع السسياج املذهيب عىل العقل العلمي، وهذا مينع من التفكري يف الإنسان خارج منظومات العقائد املرمسة، 
وامل�لوةل بفعل الرشخ املذكور.

واثنيهتا: اخللل املهنجي العقدي املمتثل يف اسستعامل قياس الغائب عىل ال�اهد يف اجملال العقدي، مع العمل ابسستحاةل 
، وهذا مينع من التفكري يف مناجه دراسة الإنسان تفكريًا سلميًا  ذكل لقيام العقيدة الإسالمية عىل قاعدة املباينة بني الَعالَـَمنينْ
من اخللط ال�نيع بني العوامل واجملالت، �أي �أن �أزمَة ميالِد عمٍل ابلإنسان يف جمالنا الثقايف راجعٌة يف جزء مهنا اإىل صعوبة اإجياد 
الطريق الساكل بني عقيدة الرشخ بني هللا والإنسان، وبني العقل والرشع، وعقيدة اخللط بني مناجه الأدةل اليت ل تراعي 

مقامات اخلطاب، وطبيعة املوضوعات.

واثلثهتا: مضور المنوذج النظري والربادامي العلمي لصاحل منطق الفرقة القامئ عىل اخزتال مفهوم الفرقة الناجية، يف 
مجموعة م�خصة يرمسها املذهب وادلوةل اليت تعتنقه، بدَل الأمة املمتدة يف الزمان واملاكن والقلوب. وهذا مينع من بناء منوذج 
نظري جديد يّحٍ عن الإنسان، يرىق من منطق الفرقة اإىل منطق الأمة، ويؤسس للعاملية انطالًقا من خصوصية الأمة ل 

من مذهب الفرقة.

ب ـ الرشخ الفلسفي: فصاُم القطع والظن، اذلي �أدى �أيًضا اإىل ثالث نتاجئ:

�أولها: حتول العقل الفلسفي اإىل عقل منغلق عىل مطلقاته بدعوى التفرد ابلربهانية، واملعرفة اليقينية املطلقة ابحلقائق 
واملفاهمي. واكن هذا هو الفهم السائد بني الفالسفة للمنطق املوروث عن �أرسطو، مما شوه املفتاحني املفهويم والتصنيفي 

للتاكمل املعريف يف العقل الإساليم، اذلي هو الأساس يف ت�أسيس نظر تاكميل منفتح عن الإنسان.

واثنيهتا: اخللل املهنجي النامج عن النظر املنطقي الصوري اذلي نظر اإىل ادلليل من هجة مراتبه الصورية اليت يقف 
الربهان يف مقهتا من هجة القطع واليقني؛ مما �أفقد املهنج الفلسفي صفيت التداولية واحلجاجية اللتني اكنتا من �أخص خصائص 

املهنجية التدليلية الإسالمية، وهام من �أخص خصائص الإنسان.

�ألغى  واثلثهتا: جنوح اإىل نوع من »السلفية الفلسفية« اليت ترى المنوذج الاكمل يف املايض الفلسفي اليوانين؛ مما 
الاعرتاَف ابملعرفة العلمية اجلديدة، حيث توقفت لحئة العلوم عند علوم الأوائل وبطل تاكملها، فتحول الفكر الفلسفي اإىل 
فكر جيمد عىل الرتاث الفلسفي الهلنسسيت املنحط؛ قياًسا اإىل العلوم ادلقيقة اليت زمع �أهنا جزٌء من جمالت اهامتمه، فمتت 
خلخةل معايري تصنيف العلوم بسبب الرتدد بني الفيثاغورية والأرسطية والابتعاد عن العقالنية الرشعية الإسالمية التاكملية، 
ونتج عن ذكل �أمر يعترب يف غاية اخلطورة هو: اإسقاط علوم اإسالمية باكملها من لحئة العلوم املذكورة يف تصنيفات الفالسفة 

للعلوم، ومن �أولها علوٌم ابلإنسان اليت مل تعد اإل علوًما معلية تقع يف �أسفل هرم تصنيف العلوم الفلسفية.
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ج ـ الرشخ الصويف: ِفَصاُم احلقيقة والرشيعة، اذلي حتول اإىل مرشوع يقفز عىل لك مسائل العمل واإشاكلته، وجيد 
يف اجلذب الصويف حالًّ مطمًئنا لها؛ مما شوه املفتاح الإشاكيل للتاكمل العلمي، وهو �أحد املفاتيح الرضورية لت�أسيس عمٍل 
ابلإنسان. فالقضااي الإنسانية اليت يه موضوعات العلوم الإنسانية يه نوازل ومسائل يفرضها الواقع احلي املتحرك، واملفاهمي 
العلمية عن الواقع الإنساين �أيًضا فهيا من املرونة وامل�احة ما جيعلها ابسسمترار جماًل لالست�اكل. وقد �أدى هذا الرشخ اإىل 

ثالث نتاجئ:

دة؛ مما �ألغى  دة جمّدِ �أولها: ادلخول اإىل سسياج امل�سيخة السالبة، اليت تريد �أن تصنع ُنسًخا مكررة مرددة ل قلواًب جمدَّ
الناسوت لصاحل الالهوت، واملريد لصاحل ال�سيخ. ول يوجد بني الناس نسختان مكرراتن؛ مما يعين اسستحاةل التجريب 
نسان - من هجة �أخرى. اإن سسياج امل�سيخة السالبة  والتنبؤ احلمتي - من هجة - واسستحاةل التمنيط اللكي يف الصناعة الرتبوية لالإ

يسستحيل فيه اإجياٌد علمي اإنساين ابلإنسان.

واثنيهتا: اخللل املهنجي: اذلي يعترب املعرفة العلمية هجًدا روحانيًّا ل اجهتاًدا علميًّا، فكيف تن��أ هبذا اخللل علوٌم 
عن الإنسان؟

التسايم  يصري  الرسي؛ حيث  الفرداين  الك�ف  منطق  لصاحل  العلمي  والربادامي  النظري  المنوذج  مُضور  واثلثهتا: 
الرويح طريًقا لالطالع عىل اللوح احملفوظ، واسسمتداد املعارف منه مبارشة، ويتحول الفكر الصويف اإىل فكر جينح اإىل 

الفيض الأفلوطيين، والسحر احلرويف، بدل المنوذج النظري العلمي التاكميل والواقعي عن الإنسان.

د ـ الرشخ الفقه�ي: ِفصاُم التجديد والتقليد، اذلي �أدى اإىل ثالث نتاجئ:

عىل  انغالق  اإىل  الفقهية  املامرسة  فتتحول  املذهب،  يف  الأحصاب  للسادة  التبعية  سسياج  يف  ادلخول  �أولها: 
املذهب، بدل جتديد عمل الفقه ليكون �أفضَل عمل ابلإنسان، ما دام الرشع خطااًب للملكف اذلي هو الإنسان.

واثنيهتا: اخللل املهنجي اذلي حيرص التقليَد يف معىن الرتديد ويبيحه للعامة من الناس، ومن يف حمكهم من العلامء 
اذلين مل ترض عهنم السلطة السسياسسية، وحيرص التجديد خباصة املذهب من الفقهاء املرمسني. لقد فهم التقليد مبعىن الرتديد 
املذموم، ل مبعىن التقليد العلمي احملمود اذلي يعترب مصنًعا خضًما لصناعة العقول اجملددة، فهو رشف ملن ينتسب اإليه، ومعل 

جامعيٌّ تعاوين وتنافيس )�أليست تكل بعض �أصوهل ادلللية يف املعجم العريب؟(.
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�أليس  واملسستقبل.  املايض،  الالزمني:  بطرفيه  احلارض  يصل  سسيَّاٍر  علمي  اسستقامًة عىل طريق  التجديد  يكون  مث 
التجديد طرفه اللغوي الأول )اجَلد( والثاين )اجِلد( والثالث )اجلاّدة(، ويف لكها اخلري لكه؟!)5(. فضاعت فرصة اكن ينبغي 

اهتبالها لتكون املناجه الفقهية �أدواٍت مساِعدًة لبناٍء مهنجّيٍ لعلوٍم ابلإنسان.

واثلثهتا: مضور المنوذج النظري والربادامي العلمي لصاحل منطق الرتديد، وبدل �أن يكون التقليُد الفقه�يُّ ذكل الربادايمي 
تداويل  جمال  العلمية يف  واملعارف  املناجه  علهيا  ت�أسست  اليت  واملنتجة  احلية  والقواعد  الأصول  “مجموع  لأنه  للعمل؛  املنِتج 
معني”)6(، فيكون الفقه حيًّا منتًجا، يصري التقليد تبعية معياء لجهتادات العلامء السابقني، ولآراء الأشخاص اليت وهجهتا 
السلطة السسياسسية �أحيًاان، والعادات اجلارية �أحيااًن �أخرى. وضاعت فرصة اثنية اكن ينبغي اهتبالها �أيًضا لتكون النظرية 

الفقهية منوذًجا مساعًدا لمنوذج نظري لعلوم ابلإنسان.

1. 1. 2. رشوخ العقل املكتسبة:

سلًبا  املتعددة  نتاجئها  وتؤثر  الإساليم،  العلمي  العقَل  اليت مزيت  للتاكملية  كسابقهتا خوارَم  الرشوخ  هذه  ت�لك 
عىل م�اريع اإنتاج معرفة علمية ابلعلوم الإنسانية من ِقَبل من يسست�أسد ابلعقل العلمي الغريب مسستورًدا معه �أزماته؛ فالعقل 

آفات الرتاث ورشوخ املعرصة هو �أجعُز عن �أن يقدم معرفًة مامتسكة مهنجيًّا ابلإنسان. امل�تت املرشوخ ب�

وتتجىل الرشوخ املكتسسبة يف �أربعة:

�أ ـ الرشخ الثيولويج: ِفَصاُم املقدس واملدنس، �أو الالهوت والناسوت. وهل جذور معيقة يف الرتاث الغريب متتدُّ 
اإىل رصاِع البرش والقدر يف الأساطري الإغريقية، فلام جاءت العلامنية ثبتت نفس الرصاع، ووضعت تصوراهتا الفلسفية 

ومرشوعاهتا املعرفية والاجامتعية عىل �أساسه. وهل ثالث نتاجئ:

�أولها: وضع السسياج الناسويت عىل العقل العلمي، ووضع السسياج الطبيعاين عىل مفهوم الإنسان غالًبا؛ فاكن الإنسان 
ضائًعا بني البمت )هايدجر( واملوت )فوكو( واجلهل )اكريل(، واكنت الأزمة العميقة للعلوم الإنسانية اليت تلكم عهنا �أكرث من 

فيلسوف وعامل)7(.

5 ينظر بشأن مفهوم التقليد البحث الجاد الذي أنجزه الدكتور حمو النقاري: في المفهوم من التقليد والتجديد، ضمن: التقليد والتجديد في الفكر العلمي، 
منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط، سلسلة الندوات والمحاضرات، رقم 106، ط1، 2003، ص 29-17.

6 ينظر بيان هذا المفتاح في دراسات في فلسفة العلوم اإلسالمية وتاريخها، إدريس نغش الجابري، ص 180.

7 نحيل هنا إلى ثالث عبارات: واحدة مأثورة عن الفيلسوف األلماني مارتن هيدجر، يقول فيها تعقيًبا على فريديرك نيتشه الذي انتقد فكرة األلوهية: 
)منذ أن مات هللا في الفكر المسيحي عاش اإلنسان يتيًما(، والثانية رددها الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو، وهي قوله منتقًدا العلوم اإلنسانية المعاصرة: 

)مات اإلنسان(، والثالثة هي عنوان لكتاب للطبيب المعروف ألكسيس كاريلن وهو: )اإلنسان ذلك المجهول(.

ومن العلماء البارزين الذين انتقدوا العلوم اإلنسانية كما مورست في السياق الغربي: إدموند هوسرل في )أزمة العلوم األوروبية( وممن انتقدوا بعًضا 
.)Le malaise de la psychologie( منها كعلم النفس مثاًل عالم النفس الفرنسي جان شاطو في كتابه
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: اذلي يمتثل يف الرتدد بني الواحدية املطلقة والتعدد النسسبوي، فاإما جنوح اإىل وحدة مطلقة  واثنيهتا: اخللُل املهنجيُّ
يف تصور مفهوم العقل واحلقيقة، واإما انتقال اإىل نسبية عدمية سفسطائية، ومل تنجح حماولت التوقف يف منتصف الطريق 
والبحث عن احللول التاكملية الوسطية اإل قلًيال، فضاع الإنسان بني مثالية معدومة وبراغامتية معلومة، وامتدت )فلسفة 

الفوىض( اإىل حقول العلوم الإنسانية كام جند عند رميون بودون وغريه.

واثلثهتا: مضور الرؤية التاكملية والأخالقية يف العمل، ويه رشط، �أي حديث علمي يناسب الإنسان)8(.

ب ـ الرشخ الفلسفي: ِفَصام العقل والالعقل، �أو العمل والالعمل، فالعقلنة لها سقف حمدد ل جيوز اخلروج عنه منذ 
َوضَعُه �أرسطو من القدماء ودياكرت من احملدثني، وكذكل ش�أُن العمل واملعارف املتصفة ابلعلمية، ذلكل فالعلوم الإنسانية علهيا 

�أن تن��أ من حتت سقف العلمية اذلي ل يعرف غري الوجه العقالين والوجه التجرييب، ولهذا الرشخ ثالث نتاجئ:

�أولها: جعل العقل منغلًقا عىل مطلقاته، سواء يف الفكر الفلسفي �أو يف الفكر العلمي، وخاصة يف علوم احلداثة 
الالكسسيكية حىت منتصف القرن التاسع عرش. والعمل ابلإنسان يريد حىت يف �أفقه التجرييب �أن يبحث عن قوانني حمتية 

ًيا ابلفزيايء الالكسسيكية، يف حني �أن الإنسان ليس جماًل للمطلق �أبًدا. مطلقة ابلإنسان ت�أسسِّ

واثنيهتا: اخللل املهنجي: املمتثل يف سسيادة عدد من التعارضات: اكلعقل والتجربة، والاسستنباط والاسستقراء، ولكها 
.)9(.YUREVICH A. V كام يرى يورفيتش ، مزقت الإنسان �أفقيًّا ومعودايًّ وقطرايًّ

واثلثهتا: اخللل النظري: حيث انتقل التفكرُي الفلسفي من فلسفة املطلقات اإىل فلسفة الفوىض والالمهنج، اسستجابة 
للثورة عىل العقل )�أو العقالنية( ابملعىن التقليدي لللكمة ملا ظهرت مقاومة العقل يف القرن التاسع عرش، من قبل اجتاهات 
فكرية متعددة اكلرومانسسية اليت نظرت اإىل الإنسان كاكئن وجداين عاطفي، والرسايلية اليت حاربت لك ما هو معقول يف 
الفكر والإبداع والسلوك، والوجودية اليت ركزت عىل اذلات، وم�اعر القلق والغثيان والإحساس ابلعدم.. وانهت�ى الأمر 
اإىل ظهور مواقف تدعو اإىل اإحراق دياكرت وتندد ابلعقل والنظام، وتدعو عىل الالعقل والفوىض، كام فعل بول فايرابند 

P. Feyerabend يف كتابه “ضد املهنج” �أو رميون بودون R. Boudon يف كتابه “مساحة الفوىض” وغريهام.

وقد مجع ذكل بول فايرابند يف مبد�أ عام هو: «ل يوجد يشء يقيين»، وصياغته: �أن العامل هو من التعقيد حبيث اإن 
لك ما يقال عىل سبيل القطع هو �أمٌر قابل لل�ك، مما يقتيض رفض لك موضوعية ولك مهنج، والقول بنسبية مطلقة. وعادت 

رحةل العمل ابلإنسان اإىل نقطة البداية يف القرن اخلامس قبل امليالد ملا قال ال�اك السفسطايئ: )�أان مقياس لك يشء(.

العلوم االجتماعية، على الرغم من أن الرجل ظل يعتقد في نوع من  الفوضى(، وبين امتداداتها في  الفرنسي كتابه )مساحة  8 كتب عالم االجتماع 
العقالنية المعممة.

9 وذلك في كتابه: Cognitive frames in psychology: Demarcations and ruptures. يحلل ليورفيتش أزمة علم النفس من خالل بعض 
مظاهرها الجديدة التي تتلخص في »تصدعاته« األساسية الثالثة، وهي: تمزقه »األفقي« بين مختلف المدارس واالتجاهات، وتمزقه »العمودي« بين 
النزعتين الطبيعية واإلنسانية، وتمزقه »القطري« بين البحث األكاديمي والممارسة التطبيقية. وهي ليست باألزمة العابرة: إنها تمس األساس العقالني 

لتلك المظاهر الثالث.
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ج ـ الرشخ الصويف: ِفَصام الروح واجلسد، �أو الفرد وامجلاعة، وهو فصام ميزق جسد السسيكولوجيا منذ ن��أهتا اإىل 
اليوم. وهل ثالث نتاجئ:

�أولها: التطرُّف يف فهم التجربة ادلينية بني الزنعة الصوفية )والطرقية �أحيااًن( اليت تتجىل يف العودة اإىل ادلايانت 
الرشقية القدمية، والزنعة الرباغامتية اليت تقبل التجربة ادلينية لأغراض نفعية، كام جند عند ولمي جميس، فصار اجملمتع خمزتًل يف 

الفرد، والفرد يف الروح، والروح يف اجلذب الإلهايم، ولكها ل تسمح بقيام عمل اإنساين ابلإنسان.

واثنيهتا: اخللل املهنجي: اذلي يمتثل يف الرتدد بني اعتبار املعرفة العلمية هجًدا ُروحانيًّا وسعادة خشصية ل اجامتعية، 
كام جند يف السسيكولوجيا احلدسسية عند هرني برغسون، وبني اعتبارها اجهتًادا عقالنيًّا يقوم عىل الفهم اذلايت اترة، كام عند 

ولمي ديليت وماكس فيرب. �أو عىل التجربة املوضوعية املسستعارة مناذهجا من الفزيايء وعمل النفس الفزييزلويج.

واثلثهتا: اخللل النظري: املمتثل يف تغليب التجربة اذلاتية احلرة للعظامء، �أو التجربة الفردية الوجودية، عىل منطق 
النظام، �أو - بعكس ذكل - تغليب الأنظمة احلمتية عىل اإبداع الفرد.

د ـ الرشخ القميي: ِفَصاُم العبد والسسيد، اذلي حيمك العالقة الطبقية الاسستعالئية للغرب ابلرشق، �أو للمركز ابلربابرة 
كام اكن يسمهيم �أفالطون قدميًا، �أو اهلمج والبدائيني واملتخلفني والالعقالنيني والظالميني... كام يسود اليوم من املصطلحات. 

وهل ثالث نتاجئ لكها جتعل البحث يف الإنسان مغرًقا يف اجلهوية البيضاء واإن ادعى العاملية:

�أولها: سسياج الأان املركزيةالغربية اليت جعلت من الرجل الأبيض مقياس الإنسان.

َفني الرمزي واملادي. واثنهيا: اخللل املهنجي: اذلي يمتثل يف عوملة املناجه الغربية - مبا حتمهل من رشوخ معيقة - ابلُعننْ

واثلثهتا: اخللل النظري: اذلي يمتثل يف عوملة الامنذج النظرية والقمي السلوكية الغربية ابلعنفني الرمزي واملادي �أيًضا.

خالصة القول:

ما مل جيمع العقل العلمي الإساليم نفسه اإىل نفسه، ويتحرر من عوائقه الامثنية فال مطمع هل يف ت�أسيس قول علمي 
عن الإنسان.
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1. 2. املعضالت التوابع: النص واملنهج واملصطلح)10(:

املوضوعات  بتناول  سسبقته  اليت  النصوص  قراء  عىل  الباين  العلمي  العقل  بعد سالمة  يتوقف  ابلإنسان  العمل  بناء 
موضوعها  الإنسان  دراسة  �أوًل، ويف  قراءهتا يه  مناجه سديدة يف  وعىل  مًعا(  والغريب  الإساليم  الرتاثني  )يف  الإنسانية 
اثنًيا، وعىل مصطلحات واحضة مفهوماهتا، بينة حدودها. ولك هذه الرشوط تعاين من معضالت مجة. وبياهنا عىل سبيل 

الاختصار مبا ي�أيت:

�أ ـ معضةل النص: ملا اكن للنص �أمهية كربى يف العمل من هجة �أن الفاصل بيننا وبني ماضينا هو، ويف الوجود من 
هجة �أن اللغة ختزتل لك وجودان الثقايف واحلضاري، مفن الواحض �أن اإدراك معضةل النص اإدراٌك للمخاطر اليت هتدد اسسمتراران 

التارخيي وهويتنا احلارضة واملسستقبةل.

وملعضةل النص مظهران يضغطان عىل �أفق بنائنا الفكري بقوة:

�أوهلام، »النص املهنوب«: وهو النص الرتايث اذلي ُسق مخسة �أع�اره �أو �أحرق �أو ُفقد لأسسباب متعددة، وامخلسة 
الباقيات مدفوانت يف مكتبات العامل خمطوطات ل بوايَك لها. وتسعة �أع�ار ما نرش مهنا �أضعف يف التحقيق والتدقيق من 

اخملطوط نفسه.

واثنهيام: »النص املكذوب«: وهو النص الغريب اذلي �أفسدته الرتجامت مرتني: �أولهام يف بدء الاختيار، فال ينتقى 
لفعل الرتمجة اإل اذلي جتاوزه اترخي العمل، �أو اذلي خيدم الأغراض الإيديولوجية، والثانية: يف فعل الرتمجة نفسها: لضعف 

التخصص يف املادة املرتمجة �أو لضعف التكوين اللغوي واملصطلحي يف لغة املنقول منه �أو املنقول اإليه.

�أيًضا  املعضةل  ولهذه  العلوم.  مفاتيُح  املصطلحات  اإذ  املفاتيح«؛  عبارة »ضياع  املصطلح: وخنزتلها يف  ـ معضةل  ب 
مظهران يضغطان عىل �أفق بنائنا الفكري بقوة:

�أوهلام: »همينة الفرع عىل الأصل«: وهو متعلق ابملصطلح الرتايث اذلي تداخلت فيه املعاين املت�أخرة عىل املتقدمة، 
واملذهبية عىل العلمية.

واثنهيام: »همينة النقل عىل الإبداع«: وهو متعلق ابملصطلح الغريب الوافد، اذلي غلب عىل الاشستغال عليه النقل 
احلريف �أو التعريب احلريف، لضعف التخصص يف املادة املرتمجة �أو لضعف التكوين اللغوي واملصطلحي يف لغة املرتمج منه 

�أو املرتمج اإليه.

10 من أهم من ألَحَّ على خطورة هذه المعضالت الثالث وضرورة تناولها بالدرس والمتابعة الشاهد البوشيخي شيخ المصطلحيين المعاصرين. وهو 
يراها المعضالت األمهات، وأرى أنها مخ خطورتها وأهميتها تابعة لمعضلة المعضالت: العقل.
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ب ـ معضةل املهنج: وحالنا فهيا اكلضارب يف رقعتني واسعتني من املتاهات؛ وختتلفان يف لك يشء اإل يف �أمرين 
يضغطان عىل �ُأفق بنائنا الفكري بقوة �أيًضا:

�أوهلام: »اجلهل«: فال نعمل من مناجهنا الرتاثية اإل الزَّبُد اذلاهُب جفاء مما َعلََّمناُه املسترشقون �أو املرددون؛ فمل نسستطع 
- لغياب النص وضياع املفاتيح وم��لك �أخر - ادلخوَل اإىل الرتاث من مدخل علوم املناجه بعد، ونعوض عن ذكل ابسسترياد 

مناجه من خارجه فتتعقد املتاهة.

واثنهيام: »التضارب«: وهو الاختالف املذموم بني املناجه يف القضية الواحدة، و�أحيااًن بني �أحصاب املهنج الواحد 
اذلين يصل لك واحد مهنم اإىل نتاجئ تتضارب مع نتاجئ رشاكهئم فيه، فمل نسستطع تبني املرجعيات الفكرية والفلسفية للقضية 

املهنجية نفسها، ومل نسستطع حتريرها من عالئقها الأيديولوجية.

فاإذا تبينت هذه املعضالت برشوخها و�أبعادها، فلننظر الآن يف مدخل البناء ومفاتيحه.

2. مدخل البناء العلمي للعلوم الإنسانية ومفاتيحه وقواعده:

الباقية. الثالثة  عن  مهنا  الواحد  ُيغين  ل  ف�أربعة  املفاتيح  و�أما  للمعرفة،  التاكميل  النظر  فهو  املدخل  �أما 

2. 1. مدخل النظر التكاميل للمعرفة:

2. 1. 1. رضورة املنظور التكاميل:

ترتكز العلوم الإنسانية الإسالمية عىل فهم تاكميل للظاهرة الإنسانية، وهو ما ينبغي مراعاته يف م�اريع �أسلمة العلوم 
الإنسانية، رشيطة �أن يمتَّ اسسمتداُدها وبناؤها من داخل املرجعية الإسالمية، ل ابلكتفاء بنقلها من الغرب مع اجلهل ب�أبعاد 

املنقول وخلفياته.

والواقع، �أن الفكر الغريب اإذا اكن قد عاىن طوياًل من تكل الرشوخ الأربعة املتقدم ذكرها، فقد بد�أت العلوم الإنسانية 
الظاهرايت  النفس  عمل  مثل  نسان،  لالإ الأحادية  الرؤية  نبذ  اإىل  تدعو  عديدة  مدارس  التاكملية:  النظرة  من  اليوم  تقرتب 
نسان. وكذكل الأمر يف  والت�أليفي وعمل النفس ادليين عند سريل بريت؛ حيث بد�أ الاعرتاف ابلأبعاد العقلية والروحية لالإ
العلوم اللغوية حيث جنحت النظرايت احلجاجية والتداولية اإىل هذا املنحى التاكميل القامئ عىل مراعاة القواعد السسياقية، 

وتاكمل الأدوات.
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وقد ارتبط اجلنوُح اإىل الفهم التاكميل للقضااي الإنسانية اليوم ابمل�أزق العام اذلي تعرفه نظريُة العمل املعارصة، اليت عانت 
من م�لك متزيق املعارف العلمية بعد انفصالها عن الفلسفة اليت اكنت توحدها اإىل حني. واكن اإدموند هوسل من �أفضل 

من وصف هذه الأزمة يف كتاب )�أزمة العلوم الأوروبية(.

�أما العقالنية العلمية الإسالمية، فمل تكن ُتعاين عند ن��أهتا الأوىل من هذا امل�أزق؛ حيث ت�أسست منذ فرتة مبكرة 
يف نطاق خاصية التاكمل، واكنت مظاهره بينًة يف احلياة الثقافية عامة، ويف نظام التكوين اذلي عرفته املؤسسات التعلميية 
آن واحلديث والفقه  الإسالمية، ويف توارخي الأعالم واملوسوعات الببليوغرافية، فال ناكد نعرث يف ترامج �أعالم �أهل العمل ابلقر�
ٍ ودرٍس، �أو نصيُب م�اركٍة وتعلمٍي، 

من مل يكن هل حظٌّ من الطب والنبات واحلساب والهندسة والفكل...، اإما حظُّ تعملُّ
�أو رشُف ابتداٍء واإبداٍع. ول ناكد نعرث - يف مقابل ذكل - يف ترامج �أعالم �أهل العمل ابلطب والنبات واحلساب والهندسة 
ٍ وحفٍظ، �أو نصيُب م�اركٍة وتعلمٍي 

آن واحلديث والفقه ...، اإما حظُّ تعملُّ والفكل وحنوها، من مل يكن هل حظٌّ من العمل ابلقر�
ورشح، �أو رشُف اإضافٍة واجهتاد.

تدُخل  ونتاجئها  ادلقيقة  العلوم  قواعد  فاكنت  عمل؛  العلمية يف لك  املسائل  ظاهًرا حىت يف  املعريف  التاكمل  واكن 
العلوم  آداب غريها من  ب� تت�أدب  العلوم بدورها  العملية، واكنت هذه  الفقهية والأحاكم  للمسائل  العلمي  البناء  يف مفاصل 
آلياهتام امليتودولوجية، واإذا اكنت قواعُد  الإسالمية، وتتطور يف �أحضاهنا وتتبلور بفضل م��لكها ونوازلها، فتقاربت �أصوهلام و�
العمل تسهم يف حل كثري من مسائل الفقه الرشعي، فاإن هذا الفقه نفَسه قد اكن هل ادلوُر الفعال يف اإغناء قواعد العمل، بل 

ويف اإبداع فروٍع جديدٍة من املعرفة العلمية، مل يكن لها �أن توجَد اإل به، مثلام ُودِل اجلرب من الوصااي عند اخلوارزيم)11(.

فكيف ُيريد املفكر املسمل اليوَم اإقامُة بناٍء فكري عىل غري هذه القاعدة املتينة؟!

لقد طغت يف حياتنا الثقافية النظرات التجزيئة للمعارف، وصار لكُّ واحد يرضب وحَده يف جزيرة ختصصه املعزوةل، 
تسريه سلطة املعرفة اليت ي�أخذها فت�أخذه، ويتبناها فتسلبه اترخيه وهويته، وترهنه مبسستقبلها ل مبسستقبهل ومسستقبل �أمته. اإنه 

مفصول عن التاكمل املعريف لأنه مفصول عن مرجعياته وخصائصه.

2. 1. 2. مرجعيات التكامل املنهجي يف الفكر العلمي اإلسالمي:

�أعين مبرجعيات التاكمل �أمرين: �أولها: بنية التفكري العلمي نفسه، واثنهيا: تاكمل املوضوعات واملناجه.

2. 1. 2. 1. التكامل يف بنية التفكري العلمي:

11 ينظر تفصيل هذه المسألة في دراسات في فلسفة العلوم اإلسالمية وتاريخها، إدريس نغش الجابري، ص 82-101.
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ل ميكن تكوين بناء فكري معارص اإل بتكويِن عقلية علمية تاكملية، واحلق اإن العقلية الإسالمية اليت قدمت لتارخي 
آن والسسنة( صدرت  العلوم اإضافاٍت نوعيًة نظرايًّ ومهنجيًّا تاكمليًّا فريًدا، قد ت�لكت بفضل الويح �أوًل؛ فعن الويح )القر�
الصياغة املهنجية العقلية للمعارف العلمية يف حلظة الت�أسيس، ويه: علوم الويح )التفسري والأصول واحلديث...( وعلوم 
الآةل )اللغة والنحو...(، وعلوم الأنفس والآفاق )الرايضيات، الفزيايء، الأخالق، الرتبية...(. وانبثقت طرُق الاسستدلل 
ابلتبع عن هذه الصياغة املهنجية اخلاصة. وهكذا يتجىل التاكمل العلمي )�أو ال�مولية( يف بنية التفكري العلمي الإساليم يف 

جوانب جتمعها اخلطاطة التالية:

)ال�لك 1(

2. 1. 2. 2. التكامل يف املوضوعات واملناهج: الشمول والتنوع والوصل: 

�أوًل: ال�مول: معناه اتساع دائرة البحث العلمي للنظر يف لّكِ املوضوعات الطبيعية والإنسانية، وتوحيد التصور 
د تصور املسلمني عن هللا والنبوة  بصدِد الغيب. حصيح �أن البحث يف العقائد هو مما ل ينبغي التوسُع فيه، اإل بقدر ما يوّحِ
والأخروايت، ولكن السبب يف ذكل يرجع اإىل الرغبة يف توجيه العقل املسمل حنو التفكري العلمي املنتج، ومن هنا نفهم سبب 

اعرتاض الفقهاء والعلامء عىل اإغراق املتلكمني يف الان�غالت اجلدلية، فقد اكنت تعرقل فعل العقل املهنجي املنتج. 

اإن التاكمل يف ميادين املعرفة يتدرج من اخلاص اإىل العام، فهو يبد�أ من تاكمل خاص عىل مسستوى املادة العلمية 
الواحدة، مث مييض اإىل تاكمل عام عىل مسستوى مادتني علميتني: اكلفقه والأصول... مث يرتقي اإىل تاكمل �أمع بني مجيع املواد 
العلمية اليت تنمتي اإىل جمال واسع، مثل الفقه والأصول واحلديث والتفسري، مث يصل اإىل حد التاكمل بني مجيع اجملالت العلمية.

التنوع: وهو يرتمج التاكمل عىل صعيد الوسائل املعرفية املهنجية، ويتبني ذكل عىل مسستوى وسائل املهنج  اثنيا: 
العلمي؛ حيث تتنوع الوسائل العلمية يف ادلراسة، وتنفتح عىل وسائل التجريب )احلس( ووسائل النظر )التدبر(، ووسائل 
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اخلرب )النقل(. كام يتبني �أيًضا عىل مسستوى املصدر املهنجي: حيث يعود ابدلليل اإىل اجلهد ال�خيص للعامل )تنقيح الأدةل 
وبناء الاسستدلل(، واإىل التوفيق الإله�ي واإعانة هللا عز وجل، مما �أعطى للعمل صبغة �أخالقية.

اثلثا: الوصل: هل معىن مزدوج: التداخل والتقريب: 

�أ ـ التداخل: وهو اذلي حصل بني املعارف والعلوم املنبثقة من داخل البيئة الإسالمية، واختذ صورة »الرتاتب« �أو 
صورة »التفاعل« بني العلوم اليت نبتت يف جمال التداول الإساليم العريب. ومن �أمه �أمناط التداخل بني العلوم الإسالمية 

ما ييل: 

نمط التناسق: المبني على المصادرة والتسليم بين العلوم. ويسميه البعض بآلية الخدمة؛ حيث العلوم 
يخدم بعضها بعًضا. ينتج عن ذلك أن العلوم اإلسالمية تتداخل فيما بينها، بحيث »يَتَسلَّم« بعضها نتائج بعض 

ن من حل مسائل بعضها اآلخر.  لتصبح مسلمات يصحُّ البناء عليها، أو يستعير بعضها آليات منهجية تمّكِ

منط التداخل اجلزيئ: وذكل اإذا اكن بني العلوم تقاطعات معرفية ومهنجية. فاإن انعدمت الفواصل صار التداخل 
لكيًّا واكن المنط عبارة عن اإدماج، وصار يف الغالب �أمًرا معيًبا، يدل عىل ابتالع عمل لآخر �أكرث مما يعين تاكماًل يف املعرفة؛ 

اكبتالع اهلم الفقه�ي �أو الالكيم للعمل التفسريي مثاًل.

اإن منط التداخل بني العلوم ميزي التاكمل مبا هو صفٌة  التقريب: ومعناه: وصل املنقول ابلأصيل:  �أو  ب ـ الوصل 
للعالئق بني علوم جمال التداول فامي بيهنا، �أما عالقة العلوم الإسالمية مبا ُنقل اإلهيا من جمالت تداولية �أخرى )اكلعلوم اليواننية 
والهندية والفارسسية( فاإن التاكمل هنا ي�أخذ صفة التمتمي، و�أمه مظهر هل هو: »التقريب«، حسب اصطالح ادلكتور طه عبد 
الرمحن. ومعناه: »وصل املعرفة املنقوةل ببايق املعارف الأصلية«)12(، ويف هذا يقرر طه عبد الرمحن دعوى �أساسسية تقول: ل 
سبيل اإىل معرفة املامرسة الرتاثية بغري الوقوف عىل التقريب التداويل اذلي يمتزي عن غريه من طرق معاجلة املنقول، ابستناده 
آليات  اإىل رشائط خمصوصة يفيض عدم استيفاهئا اإىل الإرضار بوظائف اجملال التداويل الإساليم، فضاًل عن استناده اإىل �

صورية حمددة)13(. 

12 تجديد المنهج في تقويم التراث، ص 237.

13 نفسه، ص 16، 309-273.
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2. 2. مفاتيح البناء: 

اإن بناء �أي معرفة علمية يقتيض ثالثة رشوط جيب توفرها فيه ليحمل صفة العلمية. ويه: 

حتديده للموضوع اذلي يدرسه، وحتديده للمهنج اذلي يسستعمهل يف ادلراسة، وحتديد اليقني العلمي �أي النتاجئ اليت 
يتوصل اإلهيا العامل بعد تطبيق املهنج عىل املوضوع. 

البناء يف هذه  مفاتيح  مفا يه  والنتاجئ.  واملهنج  املوضوع  بناء  يسستعملها يف  اليت  املفاهمي  دقة  فضاًل عن  لك ذكل 
املسارات الثالثة؟

2. 2. 1. املسار األول: بناء املوضوعات العلمية: 

اإلهيا م�ارُب  اإىل بؤرة الاهامتم اليت تتوجه  �أو املصطلح  املفهوم  �أن يتحوَّل  ينبغي  املفتاح املفهويم:   .1 .1 .2 .2
املعارف العلمية اخملتلفة، لك من زاوية �أصوهل العلمية وقواعده املهنجية ورصيده املعريف؛ فاإذا اكن علامؤان قد ان�غلوا ابملفاهمي 
واملصطلحات ان�غاًل، و�أوجدوا لها املصنفات العامة ال�امةل، واملعامج الاصطالحية املفردة املسستقةل، والأبواب والفصول 
الالزمة يف كتهبم العلمية، فاإننا �أحوج اإىل هذا الان�غال مهنم، لُبعد ال�قة بيننا وبني مصطلحات تراثنا العلمي، وبيننا وبني 

تيار الابتاكر املصطلحي الغريب الرسيِع ُسعَة احلياة املعارصة نفسها.

2. 2. 1. 2. املفتاح الإشاكيل: ينبغي البحث يف الإشاكلت اليت ترسو حتت جبل املعارف الرتاثية والغربية، وهذا 
من املفاتيح التليدة يف اترخينا املعريف اليت ل غىن عهنا ملفكر �أو مثقف. لقد اكن العلامء يلج�أون دوًما اإىل بسط ما �أشلك 
عىل العلامء يف �أبواب العمل اخملتلفة من �أمور، وما التبس من قضااي و�أهبم، ويديل يف حلها لك واحد مهنم مبا تقتضيه طبيعة 
ما ين�غل به من معارف، ومك من املؤلفات رتبت عىل اإشاكلت ومسائل، فاجتذبت العلامء من لّكِ طرف للتناظر فهيا، 

والبحث يف �أطرافها!

ا ابلعلوم الرايضية والفلسفية كام يتعمل الناس اليوم؛ حيث صارت »املسائل«  اإن »حل املسائل« ليس �أسلو اب خاصًّ
غائبًة عن حقول العلوم الإنسانية حىت صارت عندان علوم صامء غري منتجة، بل اكنت لك الفروع العلمية، اكلفقه واحلديث 
والتفسري والأصول ميادين للتفكري والإبداع، بسبب تركيهبا للامدة العلمية والتعلميية عىل مدخل املسائل. واإننا لنحن �أحوج 
مهنم اإىل هذا الأسلوب؛ ملا متزي به العرص العلمي نفسه من قوة حضور خاصية »الاست�اكل« يف العلوم حىت ادلقيقة مهنا، 
لف الساذج اذلي حيتوينا، حىت  وملا حتتاجه معلية بناء الأفاكر من «عصف ذهين »ومراجعات �أشسبه ابلرجات الثقافية لالإ

ياكد يقتل نبض الإبداع يف العقول. وفضاًل عن هذا فاإن الإشاكلت تنبه اإىل معاقد العمل، بدل البقاء يف سطوحه وملحه.



16

2. 2. 2. املسار الثاين: بناء املناهج: 

يتطلب هذا املسار مفتاحني اثنني �أيًضا: 

�أ ـ مفتاح املوافقة: ومعناه رضورة امجلع بني املعقول واملنقول، اذلي يمتُّ مبقتضياته معاجلة الرشوخ الكربى اليت يعاين 
مهنا تفكريان الإساليم املعارص. فاملوافقة انفتاح منضبط بقواعد املرجعية املؤطرة للعقل الإساليم، وعىل فكران املعارص �أن 
يكون كام اكن �أسالفه من عظام الفقهاء والعلامء ابحًثا مفتوحا عىل العلوم، يزودها ب�أخالقياته، وي�أخذ مهنا مصادراهتا يف العلوم 

الرايضية والطبيعية والنافع من العلوم الإنسانية.

ذلكل وجب توجيه العقل اإىل النافع من العلوم، جتنًبا للسقوط يف تاكفؤ الأدةل؛ ففي اجملال العميل توجد دوًما اإماكنية 
للرتجيح العلمي)14(. ولقد مت فهُم فكرة اكامتل ادلين وخمت النبوة يف اجملال التداويل الإساليم ب�أهنا دليل عىل نضج العقل اذلي 

آفاَقه لالجهتاد يف جمايل الإنسان والطبيعة، دون اجملال الإله�ي اذلي يقع خارج حدود الإدراك العقيل.  فتح الإميان ابهلل �

ب ـ مفتاح الفهم: ومعناه التقيد برشوط فهم اخلطاب رشعيًّا اكن �أم اإنسانيًّا، وتتبني من خالل ثالثة مسستوايت يه: 

�أ ـ املسستوى اللغوي: لبد من الإحاطة ابدلللت اللغوية وعالقهتا مبدلولهتا املعنوية طبًقا للرتكيب املعجمي، حيث 
لفاظ، وسسياقات اسستعاملها يف املتون املدروسة. آخذ الأصلية للأ ننظر يف امل�

ب ـ املسستوى التداويل: �أي النظر يف �أسسباب الزنول وسسياقات اخلطاب؛ اإذ ل ينبغي �أن حنمل املنت مقاصداَن بل 
ينبغي �أن نسستفرغ الوسع يف اسستك�اف مقاصده.

ج ـ املسستوى الاسستدليل: �أي احرتام طرائق الاسستدلل العلمية العامة امل�رتكة بني العلوم، واخلاصة ابجملال 
العلمي املدروس.

ورشوطه  وحمدداته  الفهم  بنية  يه:  عنارص  �أربعة  يف  الأصولية  للمهنجية  والاسستدليل  التداويل  املظهران  يتجىل 
ومراحهل: 

م، فاإن اخلطاب هو املقدم اذلي منه ينبغي  �أوًلـ  بنية فهم اخلطاب: اإذا اكن الفعُل الاسستدليلُّ اسستنباًطا اتلًيا من مَقدَّ
اسستخراُج ادللةل، عرب خطوات تتضمن مسستويني مرتابطني: �أحدهام مسستوى �أصول الاسستدلل، والآخر مسستوى قواعد 

الاسستدلل. ذلا تتحدد بنية فهم اخلطاب يف اخلطاطة التالية)15(: 

14 وهذا راجع إلى سلمية قواعد فهم الخطاب الشرعي اآلتي ذكرها أدناه.

15 حمو النقاري: المنهجية األصولية والمنطق اليوناني، ص 86.
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)ال�لك 2(

ففهم اخلطاب الرشعي مثاًل هو حتصيل لدللةل املقصودة من قبل واضعه )وهو هللا تعاىل ورسوهل صىل هللا عليه 
وسمل(، وملا اكن لك خطاب لغوي اإذا ُنظر اإليه يف ذاته اكن مفتوًحا عىل كثري من ادلللت، وهذا يفقد اخلطاب خاصيته 
التبليغية والبيانية، فواجب �أن نوجه نظراَن اإىل الكيفيات الرشعية اليت تغلق اخلطاب، �أعين توجه الفهم اإىل ادللةل احملددة. 

مفا يه حمددات الفهم؟

اثنيا ـ حمددات فهم اخلطاب: تتلخص يف حمددين هلام مًعا طابع تداويل، وهام: 

ـ القصدية: ملا اكنت لكُّ عبارة لغوية حتمتل بطبيعهتا سلًما من ادلللت تتفاوت يف الظهور واخلفاء، فاإن معرفة 
قصدية املتلكم ابللغة يه وسسيةل انجعٌة لبيان مرتبة ادللةل يف سمل املعاين احملمتةل، ومن مَثَّ »اكن مفهوم القصدية وسسيةًل 
اإجرائية لغلق اخلطاب املفتوح من حيث طبيعته«)16(. ذلكل ل يصح ممارسة »ت�أويل ابطين حرويف« للخطاب الرشعي 
يسسبح يف شطحات الفهوم الإشارية، كام عند بعض القدماء، ول قراءة تفكيكية توهجها »هريمينوطيقا مفتوحة« تسسبح يف 

»لهنائية املعىن«، كام يردد ذكل العرصانيون من احملدثني. 

ـ وضعية اخلطاب: وتتضمن حال املتلكم وحال اخملاطب واملعهود بيهنام يف فهم العالمات اللغوية املسستعمةل. وبعبارة 
�أخرى، ل يتحدد معىن العالمة بصيغهتا املطلقة، اإذ ل توجد معاٍن مطلقة اإل يف اذلهن، �أما يف الواقع اللغوي فال توجد 
العالمات اإل مقيدة، وذلا وجب اسستصحاب الوضعية اللكية للخطاب، �أي سسياق العالمات املقايل واملقايم. فهذه وسسيةل 

اإجرائية اثنية لغلق ذكل اخلطاب املفتوح وتقييد مطلقه.

اثلًثا: رشوط الفهم: تنحرص يف ثالثة رشوط تفرضها علينا بنية الفهم وحمدداته، وبياهنا اكلآيت: 

ـ ف�أولها: الأولية اخلطاب: �أي جعل اخلطاب املدروس املصدر الأول لدللةل؛ اإذ هو املقدم يف خطاطة بنية الفهم.

ـ واثنهيا: الاسستقرائية: �أعين الإحاطة مبجموع النصوص اليت تذكر فهيا العالمة منطوقة �أو مفهومة، ما دام اخلطاُب 
يفرس بعضه بعًضا، وما دام السسياق املقايل حمدًدا للفهم. 

ـ واثلهثا: الرشط النفيس الأخاليق: وهو التحري يف طلب احلق والاسستعانة ابهلل عىل ذكل. 

16 المنهجية األصولية والمنطق اليوناني، ص 95.
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رابًعا ـ مراحل الفهم: اإن هاهنا مرحلتني �أساسسيتني: 

الأوىل: اإغالق النص دلليًّا: يك ل يبقى نصٌّ مفتوًحا �أمام شطحات الت�أويل اذلايت غري املنضبط. ويكون ذكل ابلسرب 
واحلرص تبًعا لتكل البنية واحملددات والرشوط، عىل سبيل الإجامل، وحيصل ذكل عىل سبيل التفصيل ابلرجوع اإىل مجموعة 

من القواعد اليت تبني كيفية حتديد دلةل النص، �أو دلةل مكون من مكوانته، وهذه القواعد تامتيز بثالثة اعتبارات)17(: 

اعتبار النص لغة ⇐ اسستعامل القواعد اللغوية تركيًبا ودلةل وتداوًل.

اعتبار النص نسًقا ⇐ اسستعامل القواعد النسقية، �أي ربط النص ابلنسق اذلي ينمتي اإليه. 

اعتبار النص ذا مقِصد ⇐ اسستعامل القواعد الوظيفية؛ اإذ جيب معرفة مقاصد املؤلف من القول عىل ضوهئا. 

القواعد لكها عىل نفس ادلللت، فال قول  فاإذا تواط�أت  للقواعد:  تبًعا  الثالثة: املقارنة بني ادلللت املسستخلصة 
قواعد  الامتُس  فينبغي  القواعد  ادلللت لختالف  اختلفت  اإذا  �أما  القطع.  مغلًقا عىل سبيل  اخلطاب  يكون  اإذ  هناكل؛ 

الرتجيح اليت تبني درجة جحية لك مجموعة من القواعد، ويكون النص هاهنا مغلًقا عىل سبيل الظن.

والتداولية  التلفظية  فهمها  ورشوط  لكها،  اخلطاب  مكوانت  بني  التوازن  حتقيق  هو  ذكل  لك  من  والهدُف 
واملقصدية.

2. 2. 3. املسار الثاين: بناء النظرايت والامنذج: اإنه مسار جتديد الأنساق النظرية، وذكل يف ثالث اجتاهات: اجتاه 
علوم الرتاث ومدارسه الفكرية، واجتاه العلوم املعارصة ومدارسها يف الفلسفة والعلوم الإنسانية، ومدارسها يف القراءة والت�أويل 

احلديثة واملعارصة، واجتاه العلوم ادلقيقة واترخيها. ويتطلب هذا املسار الواسع العميق الفجاج مفتاحني اثنني �أيًضا: 

معايري  لتعدد  وتبًعا  بيهنا،  فامي  التفاعل  معلية  تيرس  متعددة  معايري  املعارف حبسب  بتنظمي  التصنيفي:  املفتاح  ـ  �أ 
التصنيف ي�أخذ التاكمل بني املعارف صوًرا شسىت: 

فاإذا اكن املعيار موضوعيًّا، حيث تصنف العلوم تبًعا لطبيعة موضوعاهتا، من الغيب اإىل الإنسان والطبيعة، فاإن 
التاكمل يقتيض مجَع اذلات عىل فهم لكي متناسق، يضع للك مقام مقاهل، وللك موضوع �أساليبه، دون �أن يؤدي ذكل اإىل 

فصاٍم عقيل، يكون به العامل يف لك موضوع مبوقف ُيعارض مواقفه يف املوضوعات الأخرى. 

اإىل  البسسيط  للناشسئة والطلبة من  العلوم  التدرج يف تدريس  (، حيث يمت  بيداغوجيًّا )تربوايًّ املعيار  اإذا اكن  و�أما 
املركب، ومن العام اللكي اإىل اخلاص اجلزيئ، فاإن العلوَم يبىن بعضها عىل بعض، ويساعد بعضها عىل فهم بعض واستيعابه 

عىل �أفضل صورة.

17 نفسه، ص 116 وما يليها.
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املدروسة. العلوم  مع  التعامل  معايري  ُينوع  تصنيفيًّا  نظرايًّ  ابلرضورة  تقتيض  البناء  معلية  فاإن  وهكذا، 

اإنتاج  2. 2. 3. 2. املفتاح العميل: وهو اذلي يربز التاكمل بني جانيب املعرفة النظري والعميل. فالعمل مفيد يف 
ادللةل؛ اإذ هو اإجراءات تكيفية يف العلوم، ومتيزي بني اخلري والرش، وتعلق للعمل ابلسستعامل والتخلق السلويك. ذلا ميكن 

النظر اإىل املفتاح العميل من ثالث هجات: 

�أولها: الفرق بني الواجب واملمكن، �أو املاهية والتحقق، ورضورة احلل التداويل: فليس لك ما يوجبه عمل ما مبمكِن 
التحقق يف الواقع العميل. فهل عىل الفكر العلمي �أن جيهتد يف �أن يكون العمل علًما مطًلقا خالًصا واإن خالف الواقع، فيكون 
برهانيًّا صورايًّ ابملعىن الأرسطي القدمي، �أم �أن جيهتد يف التصحيح املهنجي والتدقيق اجلزيئ ملا حتمهل الآراء العلمية اليت حيملها 

العلامء يف الواقع العلمي املعني، فيكون علًما تداوليًّا مفتوًحا؟

اختار الفالسفة املسكَل الأول، حفرموا �أنفسهم من مثرات التفاعل والتاكمل بني علوهمم وبني العلوم اليت �أفرزها العقُل 
العلمي اجلديد يف العامل الإساليم، وعاشوا رصاع وجود بعقل ماضوي تعاىل عىل اترخي العمل. واختار علامء الأصول و�أرضاهبم 
وعلامء العلوم ادلقيقة املسكل الثاين، فاكنت التاكملية مثرًة طبيعية لهذا الاختيار. ولنحن �أشدُّ حاجًة اإىل نقد �أقىس من نقد 
اكنت للعقل اجملرد، عىس �أن نعيد رمس هذا املسكل �أماَم الفكر املعارص، فيفلح يف اإعادة بناء الفكر عىل �أساسه التاكميل 

املكني، والمتهيد لكثري من الإبداعات الفكرية يف حياتنا اليت طغى علهيا الرتديُد بدل التجديد.

واثنهيا: هجة النظر والعمل: �أو العمل والأخالق، �أو العقل النظري والعقل العميل، ورضورة احلل النقدي: فالفصُل 
العقالنية  النقدية الاكنتية، وقبل  العقالنية  اإليه. فقبل  �أن يتجه  الفلسفي والإبسسمتولويج  للنقد  ينبغي  �أول ما  بني الطرفني 
التطبيقية الباشالرية، اكن ربط الالكم ابلعمل، والفقه ابلواقع، والتجربة ابلعقل، شعار الفقهاء والعلامء قبل �أن يكف الفقه 
عن الاجهتاد، ويتحول اإىل فقه افرتايض جامد، وقبل �أن يكف العمل عن التدبر والإبداع، وتتحول نظرايته اإىل منظومات 

آكد من حاجهتم بعد �أن تقطعت ب�أفاكران السسبل. للحفظ والتلقني. واإن حاجتنا اإىل هذا الربط اليوم �

واثلهثا: هجة تعريف الواقع نفسه ورضورة احلل العلمي النسسيب: فقد ينظر اإىل الواقع نظرة حسسية ساذجة، فيكون 
النظُر العلمي املبين علهيا �أشسبه ببادئ الر�أي. وقد ينظر اإليه نظرة تعرتف خبصائص: التعقيد والت�ابك واخلفاء، مما يلزم العامل 

ابلتسلح بلك الآليات املهنجية املمكنة لالقرتاب منه، دون ادعاء املعرفة الهنائية به. 

لقد �أخذ الفكر العلمي الإساليم هبذا احلل العلمي النسسيب يف العلوم ادلقيقة ابلنظر الثاين، فساير العقالنية العلمية 
آلياته املهنجية. ومثال ذكل �أن ابن الهيمث يربط احلرية اليت وقع فهيا العلامء املتقدمون عليه بطبيعة  الإسالمية، ومتكن من تنويع �
الواقع العلمي املدروس، وهو موضوع عمل املناظر، فيقول: »وما �أوسَع العذَر مع مجيع ذكل يف التباس احلق، و�أوحَض احلجَة 
يف تعذر اليقني: فاحلقائُق غامضة، والغاايت خفية، وال�سهبات كثرية، والأفهاُم َكِدرَة، واملقاييُس خمتلفة، واملقدماُت ملتَقَطٌة 
من احلواس، واحلواسُّ اليت يه الُعَدُد غرُي م�أمونة الغلط، فطريُق النظر ُمعَفى الأثر، والباحُث اجملهتُد غرُي معصوم من الزلل. 
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فذلكل كرثت احلريُة عند املباحث اللطيفة، وتت�تت الآراء، وتفرتق الظنون، وختتلف النتاجئ، ويتعذر اليقني «)18(. ولنحن 
�أشد حاجة اإىل فقه ابلواقع اليوم بلك مسستوايته؛ اإذ البناء الفكري ل يكون خارَج �أرض الواقع ب�أوسع معانيه.

عىل  موزعة  الست  ومفاتيحه  الإنسانية،  العلوم  لبناء  رضورايًّ  مدخاًل  التاكمل  اكن  اإذا  ادلخول:  قواعد   .3  .2
املوضوعات واملناجه والنظرايت، فاإن ولوج هذا املدخل البنايئ يقتيض مراعاة ثالث قواعد: 

�أوًل: قاعدة الاختالف: ففي اجملال العلمي الاختالف هو سبٌب �أوٌل ميد العمل ابحلياة، ويضمن هل اسسمتراره يف التارخي. 
واإمنا املقصود ابلختالف هاهنا اختالُف التنوع اذلي حيرتم فيه لك طرف قواعَد العمل املهنجية، و�أسسه اخللقية، �أما عندما 
يزيغ اخملتلف عن تكل القواعد والأسس، اإما ابلنغالق يف املذهب الفلسفي، �أو ابلتقوقع يف مايض العمل لقداسسته ل لصحته، 

فاإن التقليد العلمي يلفظه، واخملتلفون فيه يتفقون عىل طرده من قدل العلامء. 

ر وجود تاكمل يف املعرفة العلمية اإل حيث يوجد الاختالف بني �أجزاهئا. اإذن، فال ميكن تصوُّ

اثنًيا: قاعدة اخلط�أ: يف اجملال العلمي، يعترب احامتل اخلط�أ والوقوع فيه سبًبا اثنًيا ملد العمل ابحلياة، وضامن اسسمتراره يف 
التارخي. اإنه رضورة علمية، وفضيةل رشعية؛ لأنه دليل حصول الاجهتاد يف العمل، ول يعاب عىل اجملهتد خطؤه، ولأنه يسمح 

مبامرسة فضيةل التصحيح، ويه الوجه املعريف لفضيةل التوبة يف اجملال العميل.

وذلكل اكن اكت�اُف اخلط�أ عرب ممارسة الردود والنقود وال�كوك خاصيًة ل تنفك عن العقل العلمي احلي. وتفنيد 
نظرية علمية ما قد يفقدها - يف حلظة ما من الزمن - خاصية اليقني �أو الصواب، ولكنه ل حيرهما من رشف الانامتء اإىل 

اترخي العمل.

ممارسسهيا.  بني  مرشوًعا  حقًّا  اخلط�أ  يكون  حيث  اإل  العلمية  املعرفة  يف  تاكمل  وجود  ر  تصوُّ ميكن  فال  اإذن، 

ُيعترب تعدد مناجه البحث سبًبا اثلًثا ميد العمل ابحلياة، ويضمن اسسمتراره يف  العلمي،  التعدد: يف اجملال  اثلًثا: قاعدة 
التارخي، وليس حصيًحا - يف اجملال العلمي ادلقيق، ول يف العلوم ادلائرة عىل الويح - �أن نتحدث عن علوم نقلية وعلوم عقلية 
وعلوم جتريبية، اإل من حيث مقامات الاسستعامل؛ اإذ رمبا اكنت العلوم النقلية - يف مقامات معينة - من �أرىق العلوم عقلنًة 
وجتريًبا، ورمبا وجدان يف العلوم املنسوبة اإىل العقل �أشد صور المتسك ابلنقل، دينيًّا اكن �أو فلسفيًّا، ولَُرب ممارسة جتريبية 

اكنت �ألزم ابلعقل �أو �أوسع يف اخليال �أو �أغرق يف اجلذب الصويف والن�اط السحري من غريها.

�أنواع  اإذن، فال ميكن تصور وجود تاكمل يف املعرفة العلمية اإل حيث يوجد التعدد املهنجي اذلي يسمح ب�سىت 
التناسب بني الآليات املهنجية وبني مقامات الاسستعامل.

18 ابن الهيثم، الحسن بن الحسن، كتاب المناظر، تحقيق عبد الحميد صبرة، الكويت، 1404هـ / 1982 م، ج1، ص 63. 
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3. من العقل العلمي إىل فقه العلوم اإلنسانية: 

3. 1. يف مفهوم العلم ونظريته: 

تت�أسس لك نظرية يف العمل عىل املفهوم اذلي يسسند للعمل يف جماهل التداويل، ويؤثر لك ذكل يف مهنج العمل ومساكل 
البحث العلمي؛ ذلكل فاإن فقه العلوم الإنسانية معوًما يقتيض النظَر يف مفهوم العمل، ملا هل من �أثر جوهري يف توجيه البحث 

العلمي، بدًءا من تصور موضوعات العلوم وانهتاء بصياغة مناذهجا النظرية، ومرورًا خبياراهتا املهنجية.

ويف الثقافة الإسالمية عدٌد كبري من تعريفات العمل ميكن ردُّ �أغلهبا اإىل نوعني من التعريف: �أحدهام تعريف فلسفي 
صوري يقول: »العمل هو حصول صورة اليشء يف العقل«)19(. �أو قل: هو: »حصول صورة املدرَك يف ذات املدرِك«)20(، 
والثاين تعريف تداويل ساد عند �أغلب الفقهاء واملتلكمني، وهو: »العمل هو الاعتقاد اجلازم املطابق للواقع«)21(، �أو »العمل 

هو معرفة املعلوم عىل ما هو به« كام يقول ابن فورك والبايج يف كتابهيام يف احلدود يف الأصول)22(.

القول ب�أن العمل حصوُل صورة اليشء يف العقل محل معه اإىل الفالسفة م��لك فلسفية يواننية؛ لأن مفهوم الصورة 
اكن يعين �أحد املكوانت اجلوهرية لليشء. والصورة عند �أفالطون فكرة Eidos )idée( ولها وجود يف عامل املثل، ويه 

عند �أرسطو جوهر مالزم للامدة نفسها، ل مفارق لها يف عامل املثل. 

ت نظرية العمل عند الفالسفة، �أما عند العلامء: فاإن ربط العمل ابلعتقاد من هجة، وادلليل  تكل يه النقاشات اليت ملأ
الصادق اجلازم املطابق للواقع من هجة �أخرى، فتح النقاش يف نظرية العمل يف اجتاهني: 

ـ الأسس الاسستدللية للعمل: من حتليل وتركيب، واسستنباط واسستقراء وجتريب وتطوير �أشاكل الربهنة من ال�لك 
الصوري الأرسطي، وال�لك الراييض الأوقليدي اإىل ال�لك التداويل احلجايج.

ـ الأسس الاعتقادية والأخالقية للعمل: وهذا جنده عند ابن الهيمث وابن حيان وابن البناء وغريمه، حىت حنا بعُضهم 
يف ذكل منحى السلوك الصويف اكبن هيدور، مما حول وهجة العمل الإساليم من الاسستغراق يف الالكم الالهويت اذلي اكن 
يعرف جبليل الالكم اإىل الاهامتم ابلالكم العلمي يف الكونيات والإنسانيات، مما اكن يعرف عند املتلكمني بدقيق الالكم، 
نتاجئ ابهرة مثل  اإىل  نظًرا ومهنًجا وابتاكرًا، وانهتوا  �أبدعوا  الفزيايئيون والكمييائيون والرايضيون... وغريمه ممن  فيه  و�أبدع 

19 كتاب التعريفات للجرجاني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط3، 1408هـ/1988م، ص 155.

20 التعليقات البن سينا، تحقيق وتقديم عبد الرحمن بدوي، مكتب اإلعالم اإلسالمي، إيران، 1404هـ، ص 69.

21 اإلبستمولوجيا: دراسة تحليلية لنظرية العلم في التراث، زينب إبراهيم شوربا، دار الهادي، لبنان، بيروت، ط1، 1425هـ/2004م، ص 51 وما 
يليها؛ حيث قدمت المؤلفة جدواًل ناًفعا مستقصية أهم تعريفات لفظة العلم في التراث.

22 الحدود في األصول البن فورك، تحقيق محمد السليماني، دار الغرب اإلسالمي، ط1، 1999م، ص76، والحدود في األصول للباجي، تحقيق نزيه 
حماد، مؤسسة الزعبي للطباعة والنشر، بيروت، 1392هـ، ص 24.
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القول حبدوث العامل، وابإماكن توسعه ونسبية املاكن والزمان، والنسبية الاحامتلية بدل احلمتية الصارمة، ويه نتاجئ متطورة 
يف جمالها.

والرس يف ذكل �أن الاشستغال بدقيق الالكم ل جبليهل جعلهم ينتقلون من هللا اإىل العامل، ومن الرشع اإىل العقل، ف�أطلقوا 
طاقَة العقل الت�أملية يف الكون ودقائقه ووصلوا اإىل تكل النتاجئ الباهرة؛ وذكل من ت�أثري الفلسفة املهنجية الأصولية.

آين لنظرية العمل، ن��أت دلى العلامء املسلمني نظرية معرفية شامةل، تقدم فهًما جدًيدا  حتت ت�أثري هذا التصور القر�
نسان والكون واحلياة، وظهرت حركة علمية واسعة، تنوعت فهيا املوضوعات، وتعددت فهيا مناجه البحث والتفكري والتعبري  لالإ

والتدبري، وتاكثرت فهيا التخصصات العلمية حىت وصلت اإىل ما يقارب امخلسامئة عمل، حسب تصنيفات املصنفني)23(.

لكهنا ظلت ابهتًة عىل خارطة اترخي العلوم اليت رمسها البحث الاسترشايق الالكسسييك؛ فقد اكن حيرص مادته العلمية 
- غالًبا - يف العلوم الطبيعية والرايضية اليت �أنتجها الغرب.

واإذا �أدرج العلوم الإنسانية - كعلوم النفس والاجامتع واللغة والاقتصاد - يف جمال اهامتمه �أحيااًن، فاإن دراسسته لها 
ل ترتقي يف دقة الوصف ومعق التنظري وقوة اإبداع املفاهمي عرش مع�ار ما يفعهل الإبسسمتولوجيون ومؤرخو العلوم الطبيعية 
والرايضية، بدعوى �أن ال�ك ما زال قامئًا يف ولدة العلوم الإنسانية، “ولدة حقة”، و�أما العلوم الإسالمية فاإن اترخي العلوم 
اإذا �أدرهجا مضن موضوعاته، فعىل اسستحياء؛ لأن التيار اذلي غلب عىل اترخي العلوم منذ بداايته اجلنينية يف القرن الثامن 
ه واسستوائه يف القرن العرشين، مل يكن يعري لتكل القرون العرش، وتكل امخلسامئة عمل، اإل فقرات يسرية  عرش اإىل حلظة منّوِ

ابهتة مضن تيار علمي يظهرونه جارًفا من منبعه اليوانين اإىل مصبه الأورويب.

ولول رجال منصفون من املسترشقني واملسستعربني، لظلت تكل القرون العرش جمرَد جزء من حلظة الفراغ الروماين، 
الهيودية  والعقائد  الهندية،  واملعارف  اليواننية،  للعلوم  ابهت  نقل  جمرد  عمل  امخلسامئة  تكل  عىل  املوزعة  معارفها  وظلت 

واملسسيحية )24(.

3. 2. من العلم إىل تاريخ الضميمة االصطالحية )علوم إنسانية(: 

3. 2. 1. املحطة األوىل: موقع العلوم اإلنسانية من جدول تصنيف العلوم السياق اإلسالمي: 

شهد السسياق الثقايف الإساليم نوعني من التصنيفات للك مهنام قسمة خاصة به للعلوم: 

23 ينظر العلوم اإلسالمية وتاريخ العلوم، إدريس نغش الجابري، مجلة الدليل، ع 1، ص11-9.

24 المرجع السابق، ص 11.
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�أ- القسمة الأوىل: القسمة الفلسفية: ويه املتوارثة من الثقافة اليواننية الأرسطية، حيث قسم الفالسفُة املسلمون 
العلوَم اإىل نوعني: �أوهلام: علوم نظرية ت�مل الإلهيات والرايضيات والطبيعيات، والنوع الثاين هو: العمل العميل: وهو ما يقابل 

العلوم الإنسانية اليوم، وي�سمتل عىل: 

ـ عمل تدبري املدن.

ـ عمل تدبري املزنل.

ـ عمل الأخالق.

ب- القسمة الثانية: بقي هذا التصنيف الفلسفي اثبًتا، مل يعرتف ابلعلوم املسستجدة يف اجملمتعات اكلعلوم الإسالمية 
آن وعلوم حديث وفقه و�أصول وعقائد ولغة، فضاًل عن العلوم ادلقيقة نفسها كعمل اجلرب وعمل  ادلائرة عىل الويح من علوم قر�

التناسب وعرشات العلوم الطبيعية اليت عرفها العامل بعد �أرسطو.

ذلكل فاإن الامتس العلوم الإنسانية يف السسياق الإساليم ينبغي �أن نرجع فيه اإىل تصنيف العلوم الإسالمية معوًما، 
واذلي ميكن المتيزي فيه بني صنفني كبريين من العلوم اليت اكنت تامتيز حبسب متايز موضوعاهتا، وهام: علوم الويح �أو علوم 

الفرقان، وعلوم احلال )�أو علوم الآفاق، وعلوم الأنفس(، ويتوسط بيهنام العلوم الآلية اللغوية والاسستدللية. 

�أما علوم الأكوان، �أو علوم الآفاق: فُتسمى: العلوم ادلقيقة، والعلوم البحتة، والعلوم الطبيعية والرايضية، .. وتسميهتا 
ابلعلوم ادلقيقة متداوةل بني علامء الإسالم - اكبن تميية - قبل الغربيني. و�أما تسميهتا ابلعلوم البحتة ففيه نظر. فه�ي تسمية 
غربية سبهبا م�لك تعريف العمل وسقف العلمية اذلي بيناه يف بداية احلديث. ومقتضاه اإخراج غريها من دائرة العمل �أو 

التنقيص من علميهتا. وهذا فيه نظر.

�أما تسميهتا بعلوم الطبيعة فهو من ابِب تعريف العلوم مبوضوعاهتا.

علوم الإنسان �أو علوم الأنفس: ويه تنقسم ابعتبار اجلهة اليت تنظر مهنا اإىل الإنسان. ويبني اجلدول التايل وضعيَة 
العلوم الإنسانية مضن تصنيف العلوم الإسالمية اليت عرفها جمال التداول الإساليم حبسب القسمة الثانية: 

علو م احلالالعلوم الآليةعلوم الويح

�أفعال اخملاطب خطاب الويح

ابلويح

اعتقاد 

اخلاطب 

ابلويح

الأنفسالآفاقمهنجيةلغويةاسستدللية
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آن  القر�

واحلديث 

وعلوهمام

الفقه

السلوك، 

�أصول ادلين

وعمل مقالت 

الفرق، وعمل 

الأداين

�أصول الفقه، 

علوم املنطق، 

عمل املناظرة، 

عمل اجلدل، عمل 

اخلالف

النحو، 

الترصيف، 

اخلط، املعجم، 

فقه اللغة، 

اللسانيات

البالغة، 

والبديع، والبيان، 

العروض، 

عمل الإن�اء، عمل 

احملارضة، علوم 

الأساليب

الرايضيات، 

الفزيايء، الكميياء، 

الفكل، 

عمل الآاثر، 

البيولوجيا، 

الطب...

عمل النفس، 

الرتبية، 

عمل الاجامتع، 

السسياسة، 

الأخالق، 

التارخي، 

والرجال، 

واملغازي، 

والطبقات. 

بناء عىل ذكل، فاإن وضع �أصناف العلوم الإنسانية مبجالهتا وفروعها داخَل نظام املعرفة الإساليم ينبغي �أن يراعي 
الاعتبارات الآتية:

1 – اإن املهم يف نظرية التصنيف اإطارها العام، واملعايري املسستعمةل يف التصنيف والرتتيب والتفضيل. �أما تصنيف 
آن. العلوم الفرعية داخَل العلوم العليا وترتيهبا فهو �أمٌر اجهتادي، مبا يف ذكل العلوم اليت تدخل عادة حتت علوم القر�

وهذا �أمر معلوم بدليل اختالف العلامء املعتربين يف تصنيفها وترتيهبا، ولكن العلوم الإنسانية معوًما ظلت عىل التخوم 
بني العلوم ادلائرة عىل الويح اكلسسياسة الرشعية ادلاخةل حتت الفقه وبني العلوم املسستقةل بذاهتا كعمل الأخالق، والسبب يف 
ذكل �أن نظرية العمل الإسالمية نفسها ل تسمل بني العقيل والرشعي، بسبب خاصيهتا التاكملية. وهو ما تظهره املالحظتان 

الثانية والثالثة.

2 – لك العلوم اإذا ُنظر اإلهيا من هجة مقاصدها العلميَّة والعملية، فه�ي رشعية ما مل ينص الرشع عىل ذهما اكلسحر 
والتنجمي وحنو ذكل، ول يصحُّ الفصل �أبًدا بني الرشعي وبني العقيل، وبناء نظرية التصنيف عليه، فال خيالف الرشعيُّ اإل البدعي.

وليس يف العلوم الرشعية عمٌل همام التصق ابلويح اإل وهل نصيٌب وافر من اجلهد العقيل، وليس يف العلوم املنسوبة 
خط�أ للعقل اإل وهل نصيٌب وافر من النقل، �أايًّ اكنت صورته.

آخر اتبًعا لعمل  3 – العلوم الفرعية والآلية قد تسستقلُّ بذاهتا �أحيااًن، وقد يكون طرٌف مهنا اتبًعا لعمل ويكون طرف �
آخر؛ فالعلوم الإنسانية بعضها �أدخل يف الفقه العميل، مكسائل الاقتصاد مثاًل: بعضها يسستقلُّ مبوضوعه ومهنجه واجهتاداته،  �

ولكنه خيدم يف مقاصده فقَه الأموال يف الإسالم.
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وكذكل الفرائض جزؤه التقعيدي العام، ينمتي ابلأصاةل اإىل فقه املواريث، وجزؤه احلسايب ينمتي اإىل الرايضيات، 
الرايضيات  املوسسيقى بني  تتوزع  و�أيًضا  الفكل والفقه.  ما بني  ع  يتوزَّ التوقيت اذلي  نظرية اجلرب. وكذكل عمل  وخاصة 

وعمل امجلال.

آخر، ويسمل نتاجئه اإىل غريه لتكون مبادئ هل. وهذا لكه من تاكمل املعارف  وقد يتسمل عمل مبادئه من نتاجئ عمل �
يف الإسالم.

4 – منوذج تصنيف العلوم ليس اثبًتا، وذكل من هجتني:

الأوىل: لحئة العلوم الفرعية مفتوحة تغتين بتطور اجهتادات العلامء يف ميادين املعرفة لكها، وقد يتفرع العمل الواحد 
اإىل علوم ختصصية �أدق.

الثانية: ترتيب العلوم تفاضليًّا خيضع ملعايري الفطرة والتيسري واحلاجة الاجامتعية، وذلكل قد يزنل عمٌل مصنٌَّف عىل 
�أنه �أرشف عمل - كعمل احلديث - اإىل �أسفل سمل العلوم؛ اإذا اكنت احلاجة اإليه من ابب فروض الكفاايت، وحيل حمهل عمٌل 
يصنفه البعض يف �أسفل السمل اكلطب �أو الرايضيات اإذا مل يكن يف الأمة من يقوم به، فيصبح فرًضا عينيًّا، وتكون مرتبته 

آكد، والأجر عليه �أجزل. �أرشف، وقميته �

اللوثة »الربهانية« الصورية، فقد وضعت معايري من قبيل  آاثر الرتاث اذلي دخلته  � �أثٌر من  الثابتة  فالتصانيف 
العلمي  الربهان  بني  مجعت  الإسالمية  العمل  نظرية  بيامن  ذكل،  وحنو  لهيات«  الإ من  و»القرب  املادة«،  من  »التجرد 

والأساس التداويل.

3. 2. 2. املحطة الثانية: السياق الغريب: كان عرص النهضة بدايًة لتداول مصطلح دراسات إنسانية يف اللغة 

الالتينية Studia Humanitatis، وكان للفظ Humanitatis معنيان: اإلنسانية والثقافية.

ويف القرن 18 م كتب الفيلسوف الإجنلزيي دافيد هيوم كتابه: حبث يف مبادئ الأخالق، وذكر هذا النحو من 
فلسفته  ت�أثري  وحتت  وللعالقات.  البرشية  للطبيعة  املهنجية  ادلراسة  ب�أهنا:  وعرفها  الأخالقية،  العلوم  وسامها  ادلراسات، 
التجريبية متىن ت�أسيس عمل الطبيعة البرشية عىل قوانني جتريبية)25(. وجرت رايح التطور الفكري يف �أورواب خالل القرن 

التاسع عرش مبا اشسهت�ى هيوم، جفاءت اخلطوة الثانية لبلورة املصطلح.

ويف القرن 19م: ظهرت القسمة بني علوم طبيعية وعلوم اإنسانية اليت مسيت يف اللغة الأملانية: العلوم العقلية، بيامن 
مسيت يف التقليد الأجنلوسكسوين - كام عند ولمي طومبسون: 1824 - ابلعلوم الاجامتعية.

25 وبالفعل يذهب البعض إلى اعتبار هيوم مؤسًسا للعلم اإلمبريقي بالطبيعة اإلنسانية. ينظر مثاًل: 

Scott, J. & Marshall, G. Dictionary of sociology, Oxford University Press, 3th ed. 2009, p. 326.
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وقد ر�أى طومبسون �أن عمل الاجامتع هيدف اإىل التحقيق يف مبادئ توزيع الرثوات املؤدية اإىل السعادة الإنسانية: 
السعادة  الزايدة يف  اإىل  تؤدي  اليت  السسياقات الاجامتعية والبيئية  البرشي يف  الوعي  اإىل جتليات  الإنسانية حتيل  العلوم 
والعالقات  اجملمتع  دراسة  عىل  ينطبق  اذلي  العام  الوصف  ذكل  اإىل:  حييل  العلوم الاجامتعية  مصطلح  فصار  الإنسانية. 
والسسياسة  النفس الاجامتعي  وعمل  النفس والاقتصاد  كعمل  الإنسان  علوم  اكفة جمالت  يسستوعب  و�أنه ذلكل  الإنسانية، 

واجلغرافيا)26(.

بيامن ت�أسس تقليد فرنيس جيعل العلوم الإنسانية �أمع يف ادللةل الاصطالحية، حيث تعرف ب�أهنا »علوم ختتص بدراسة 
ترصفات الناس �أفراًدا اكنوا �أو جامعات ... وتقابل العلوم الطبيعية«)27(.

فهاهنا فرقان بني الإطالقني )العلوم الإنسانية والعلوم الاجامتعية(:

)�أوهلام( يقتضيه التقليد الأجنلوسكسوين وهو: �أن العلوَم الإنسانية يه اليت تبحث فامي حيدث �أو يوجد عىل املسستوى 
الفردي. مثاًل: اخلوف، القلق... ويف هذه احلاةل ُتصبح العلوم الإنسانية مرادفة لعمل النفس.

بيامن العلوم الاجامتعية يه اليت هتمتُّ مبا يقع عىل مسستوى الزمرة �أو اجملمتع، مثل الأسة وادلوةل والعنف... ويف هذه 
الإطالقني  العالقة بني  فتكون  والتارخي...  القانون،  لعلوم الاقتصاد، والاجامتع،  العلوم الاجامتعية مرادفًة  احلاةل: تكون 

عالقَة تباين.

 ،Positivism وقد يؤدي هذا الأفق يف الرؤية اإىل اإلغاء عمل النفس حتت ضغطني متاكملني: ضغط التوجه الوضعاين
اذلي ل يرى لعمل النفس موضوًعا عىل الإطالق؛ لأن السلوَك النفيس نتاٌج حمتيٌّ للنظام الاجامتعي، وضغط الإمربيقية 

القادمة من هيوم والأطروحة الطبيعانية معوًما، حيث يلحق املوضوع النفيس هذه املرة بعمل وظائف الأعضاء.

لقد انتقلت العلوم الإنسانية من الفلسفة القدمية والالكسسيكية ب�قهيا العقيل واحلديس، اإىل الفلسفة التجريبية احلديثة 
واملعارصة ب�أطرافهيا الطبيعانية والوضعانية والراغامتية.

نسان يف مجيع �أحواهل  و)اثنهيام(: يقتضيه التقليد الفرنيس، وهو: �أن العلوم الإنسانية يه اليت تبحث فامي حيدث لالإ
النفس والعلوم الاجامتعية واللسانيات.. فتكون  العلوم الإنسانية لكًّ من عمل  الفردية وامجلاعية، ويف هذه احلاةل: ت�مل 

. العالقُة بني الإطالقني عالقَة خاّصٍ بعاّمٍ

ما هو موضوع العلوم الإنسانية معوًما، وكيف حددته العلوم املتفرعة عنه؟ لقد تقدم القول ب�أن من رشوط ت�أسيس 
القيام هبذا  تقريًبا عندما تريد  الإنسانية بلك فروعها  العلوم  العلوم حتديَدها ملوضوعها بدقة، و�أثران الإشاكل اذلي يواجه 

26 Scott, J. & Marshall, G. Dictionary of sociology, p. 326.

27 المعجم الفلسفي، جميل صليبا، الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية، القاهرة، 1403هـ/1983م، ج 2، ص 127.
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العلوم  اترخي  رئيسستني يف  نزعتني  �أو  كبريين  اجتاهني  ي�الكن  السؤال:  هذا  عىل  اجلواب  احامتلن يف  وهناك  التحديد. 
الإنسانية: هام: الزنعة املوضوعية )�أو الطبيعية( والزنعة اذلاتية )�أو الإنسانية()28(:

ضعة الظاهرة الإنسانية: الأطروحة الطبيعية وَمونْ

يرى �أحصاب هذه الزنعة �أن املوضوعات الإنسانية، سواء مهنا احلالت النفسسية �أو الوقائع الاجامتعية �أو الأحداث 
التارخيية، يه موضوعات اتبعة للموضوعات الطبيعية، وذلا فه�ي موضوعات مكية وشسيئية، فميكن �أن يتحقق يف دراسسهتا 

رشط املوضوعية l’objectivité �أي: اسستقالل املوضوع عن ذات العامل.

ب�أية  الإقرار  �أي عدم  يعين موضعهتا،  الطبيعية  الظواهر  الإنسانية من ظاهرة غري خمتلفة عن  الظاهرة  اعتبار  اإن 
خصوصية متزيها عن غريها من موضوعات الطبيعة.

)30( فوندت  وليام  األساسية  فكرتها  وضع  التي  السلوكية)29(  المدرسة  النفس:  علم  في  ذلك  ومثال 
W. Wundt ثم صاغها نظريًّا ومنهجيًّا جون واطسن )Watson)31. لقد رفضت السلوكية مفاهيم الشعور 

والوعي والالشعور، واستبدلت بها مفهوم السلوك.

وجدانيًّا  انفعااًل  مثاًل  الغضب  فليس  خارجية،  مثيرات  على  ظاهرة  أفعال  ردود  هي  والسلوكات 
شعوريًّا ُروحيًّا، وإنما هو رد فعل، أو استجابة فزيولوجية مركزها الجهاز العصبي، على مثيرات خارجية، 
إلى  الفكر  أفعال  ترجع  التي  الطبيعانية  باألطروحة  تسميتها  يحق  أطروحة  يعبر عن  فلسفي  وهذا موقف 

أسباب طبيعية.

إن العلوم التي تأسست على هذه األطروحة الطبيعانية في تصور اإلنسان عموًما والنفس خصوًصا 
ترهن الموضوعية بشرط طبيعاني صرف، مما يقضي بضرورة استعارة العلم اإلنساني مفاهيمه ومناهجه 

 Unité de الذي طبع مرات عديدة النفس(  الفرنسي في كتابه )وحدة علم   .Lagache D دانيال الغاش لهذا اإلشكال  أبرز من تعرضوا  28 من 
 Psychology: science or nonscience? )في كتابه )هل السيكولوجيا علم أم ال؟ KANTOR J. R وجورج كاننطور ،la psychologie
 Cognitive)في )األطر المعرفية لعلم النفس: حدودها وتمزقاتها .YUREVICH A. Vوأندري يورفيتش ،Psychological records, 1979

frames in psychology: demarcations and ruptures، وغيرهم. 

29 السلوكية )Behaviourism(، مدرسة نفسية ظهرت مع تأسيس علم النفس المعاصر في القرن التاسع عشر، استبدلت بمفاهيم الروح والشعور 
والعقل مفهوم السلوك الذي اعتبرته مجرد استجابة فسيولوجية للمنبهات الخارجية أو نتيجة تأثير متبادل بين الكائن الحي والبيئة؛ لذلك فهي موقف 
فلسفي إلى جانب كونها منهًجا في دراسة النفس. معجم المصطلحات التربوية، مصطفى حسين باهي ومنى أحمد األزهري، مكتبة األنجلو المصرية، 

ط1، 2015م، ص 49، والمعجم الفلسفي: جميل صليبا، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، 1982م، ج 1، ص 672-671.

30 وليام فوندت Wilhelm Wundt)ت 1920م(: عالم فسيولوجي ألماني، يعد أول من حاول دراسة علم النفس بطريقة علمية تجريبية، وأسس 
لذلك أول مختبر لعلم النفس بألمانيا عام 1879م. وكانت الطريقة التجريبية التي وضعها هي التي مهدت الطريق أماَم مصطلح السلوكية الذي سيبتكره 

الالحقون عليه ممن تأثروا بمنهجيته، أمثال واطسن، فأسهم في استقالل علم النفس عن الفلسفة.

يُنظر علم النفس العام، معاوية محمود أبو غزال، دار وائل للنشر والتوزيع- األردن- عمان، الطبعة الثانية 2015م، ص23.

31 جون واطسون John Watson )ت 1958م(: عالم أمريكي معاصر، من أبرز مؤسسي المدرسة السلوكية، دعا إلى علم نفس موضوعي يطبق 
طرائق علم النفس الحيواني على دراسة الكائنات اإلنسانية، كما رفض منهج االستبطان الذي سلكه أصحاب المدرسة الشعورية قبل ظهور علم النفس 

التجريبي. يُنظر مدارس علم النفس، أنطون حمصي، منشورات جامعة دمشق- كلية التربية، ط. ن، 1432هـ - 2012م، ص139.
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ونماذجه النظرية من العلوم الطبيعية. لقد استبدلت العلوم اإلنسانية بهيمنة الفلسفة احتالاًل فيزيائيًّا ورياضيًّا 
لكل ميادينها التخصصية.

الأطروحية الإنسانية و�أنسسنة الظاهرة الإنسانية:

يرى �أحصاب هذه الزنعة �أن املوضوعات الإنسانية كيفية وذات معىن خاص، وذلا فال ميكن �أن يتحقق يف دراسسهتا 
ابلرشط الطبيعاين للموضوعية، بل يوجد تداخل بني املوضوع املدروس وذات العامل اذلي يدرسه؛ فالظاهرة الإنسانية تمتزي 

خبصوصيات جتعلها مسستقةًل عن املوضوعات الطبيعية، وتتجىل يف كوهنا متفردًة ومعقدة وخفية.

فه�ي متفردة: لأن لك حاةل نفسسية �أو ظاهرة اجامتعية �أو واقعة اترخيية يه حاةل خاصة ل تقبل التكرار )عكس 
الظواهر املادية الطبيعية(. ومعقدة لأن لك موضوع اإنساين رمغ تفرده فهو مت�عب اإىل عدِة �أجزاء، ويتداخل مع غريه من 

املوضوعات الإنسانية. وخفية لأن الظاهرَة الإنسانية تدخل فهيا عوامل الوعي وال�عور والالوعي.

�أسسها  اليت  النفيس)32(  التحليل  مدرسة  وغريه:  لغاش  دانيال  حبسب  النفس  عمل  يف  املنحى  هذا  حنا  وممن 
الالشعور حمراًك خفيًّا  �أن فرويد جعل من مفهوم  الرمغ من  الزمع منه بسديد. فعىل  سسيجموند فرويد)33(، وليس هذا 

للفرد، فاإن هذا العقل الباطن مرده يف هناية التحليل اإىل ادلوافع الفطرية الليبيدية ذات الطابع احليواين.

والواقع �أن الظاهراتية )الفينومينولوجيا()34( اليت �أسسها هوسل �أفضُل من المنوذج التحلييل يف متثيل التوجه الإنساين 
يف عمل النفس؛ فقد اكنت من �أمه املدارس اليت �أكدت عىل الرتابط بني وعي ادلارس واملوضوع النفيس اذلي يدرسه.

اإن التصدَع العميق بني الزنعتني هو مظهر للرشوخ الأربعة اليت ُتمزي العقل الثقايف الغريب، والواقع �أن املدارس اليت 
تبنت �أطروحة املوضعة انهتت اإىل »بيلجة« الظاهرة الإنسانية، فظلَّت قارصًة عن استيعاب نظام ال�خصية؛ لأهنا طمست 
ما ميزيها من خصوصية وتعقيد، بيامن املدارس اليت تبنت �أطروحة خصوصية الظاهرة الإنسانية ظلت همددًة ابلسقوط يف 

الآراء اذلاتية والأحاكم العامة غري ادلقيقة.

32 التحليل النفسي )Psychoanalysis(، اصطالح أطلقه فرويد زعيم هذه المدرسة على طريقته في معالجة االضطرابات العقلية والعصبية، حيث 
تهدف إلى سبر أعماق الحياة الالشعورية والكشف عن العقد الكامنة، والمؤلفة من الرغبات المكبوتة والذكريات المنسية، والتي تُحدث اضطرابات نفسية 

وجسمية مختلفة، وتستخدم وسائل عالجية مثل: تداعي األفكار الحر، وتفسير األحالم. معجم المصطلحات التربوية، ص 662.

33 سيجمون فرويد Sigmund Freud: طبيب نمساوي مؤسس مدرسة التحليل النفسي، يركز على البنيات الالشعورية وتأثير الصراع بين الغرائز 
البيولوجية وقيود المجتمع ومتطلباته، وخبرات الطفولة المبكرة في تطور الشخصية، ت 1939م. يُنظر علم النفس العام، ص34.

34 الظاهراتية: Phenomenology: فلسفة ظهرت في ألمانيا مع الفيلسوف إدموند هوسرل E. Husserl )ت 1938(. وهو يرى أن الوجود هو 
ما يظهر أمام وعينا. والوعي يتميز بالقصدية: أي أن الفكرة ال توجد مجردة معزولة في العقل، كما يرى المذهب العقلي عند ديكارت وأضرابه، بل 
هي متجهة دوًما نحو موضوع خارجي. لذا فالظاهراتية تمثل علم الوعي، أي: كيف يتأسس العالم كظاهرة في وعينا. لذلك تبنت الظاهراتية مبدأَ وحد 
الظاهر والباطن، فرأت أن اإلنسان وحدة كلية، وأن هناك اتحاًدا في الشخصية اإلنسانية بين مظاهرها الخارجية )أفعااًل وأقوااًل وحركات(، وبين 

بواطنها الداخلية )أفكاًرا ومشاعر(. 



29

ذلا وجب عىل لك من يتصدرون لدلفاع عن مرشوع �أسلمة العلوم الإنسانية بذُل اجلهد العقيل يف التفكري من خارج 
الرشوخ املؤسسة للنظر العلمي يف الإنسان، واليت حُتول دون فهم معاين الظواهر الإنسانية، واحرتام مواصفات البحث 
املهنجي السديد؛ خاصة و�أن هذا املرشوع حتفُّه اإشاكلت عديدة عىل صعيد العلوم الإنسانية عامًة والعلوم النفسسية مهنا 

خاصة.

4. مرشوع أسلمة العلوم اإلنسانية: إشكاالته وواقعه:

4. 1. مشكالت إبستمولوجية:

اإذا �أخذان عمل النفس منوذًجا، فاإن علامء النفس الغربيني ي�عرون ابلفعل بوجود �أزمة مصريية هتدد كيانه العلمي، ويرى 
كثرٌي من امل�ستغلني بعمل النفس �أن هذه فرصة حقيقية �أماهمم لتقدمي مكتسسباهتم العلمية املبنية عىل املرجعية الإسالمية )35(، 

ويقررون رضورَة قيام )عمل النفس الإساليم( عىل هذا الأساس. مفا يه الإشاكلت اليت تعرتض طريق ت�أسيسه؟

يعرتض هذا املصطلح ثالثَة اإشاكلت، يه اإشاكلية حتديد املصطلح، واإشاكلية العمل، واإشاكلية الأسلمة، وبياُن 
لّكٍ مهنا اكلتايل:

4. 1. 1. إشكالية تحديد املصطلح:

مر مصطلح “عمل النفس الإساليم” مبرحلتني:

�أوًل: مرحةل الاسستعامل التارخيي للفظ: كام هو احلال يف كتاب محمد عامثن جنايت “الإدراك احليس عند ابن سينا” 
واذلي ُنرش عام 1948م. وكتاب عبد الكرمي العامثن “ادلراسات النفسسية عند علامء املسلمني والغزايل بوجه خاص”.

ذلك  ومن  خاصة.  لقضايا  أو  عموًما  للعلم  سواء  اإلنسانية:  للعلوم  التأصيل  مشاريع  مرحلة  ثانًيا: 
)المدخل إلى التأصيل اإلسالمي( وكتاب )التدين عالج الجريمة()36(، لصالح بن إبراهيم الصنيع، و)التأصيل 
توفيق،  الدين  لمحمد عز  والمنظور اإلسالمي(  اإلنسانية  النفس  في  البحث   - النفسية  للدراسات  اإلسالمي 

و)مدخل إلى علم النفس اإلسالمي(، لمحمد عثمان نجاتي)37(، وغيرها.

و�أما �أبرز الإشاكلت اليت تواجه هذا املرشوع فه�ي:

35 ينظر التأصيل اإلسالمي للدراسات النفسية - البحث في النفس اإلنسانية والمنظور اإلسالمي، محمد عز الدين توفيق، دار السالم للطباعة والنشر- 
مصر، الطبعة الثالثة، 1433هـ-2012م، ص 9-8.

36 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض- المملكة العربية السعودية، ط1، 1421هـ-2000م.

37 ينظر مدخل إلى علم النفس اإلسالمي، محمد عثمان نجاتي، القاهرة دار الشروق الطبعة األولى، 1422هـ-2001م.
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4. 1. 2. إشكالية العلمية: ويتعلق األمر بصعوبات تحديد موضوعاته، واختيار مناهجه وصياغة نظرياته.

حصيح �أن موضوع عمل النفس الإساليم هو الإنسان يف وحدته اللكية بني الروح واجلسد، وبني الظاهر والباطن 
وبني دينه ودنياه. ولكن هذا التحديد العام عند التفاصيل تتدخل املرجعيات واملؤثرات الفكرية اذلاتية واملوضوعية يف صعوبة 

الالزتام برشائطه.

4. 1. 3. إشكالية األسلمة:

ب�أي معىن ينبغي اإطالق لفظ الإساليم عىل عمل من العلوم؟ هل بت�أسيسه عىل الويح والرتاث العلمي الإساليم، 
دون نظر يف اجلهود الغربية اليت بذلت فيه، كام يفعل محمد رشاد خليل خني يقول: »مصادر عمل النفس الإساليم ثالثة 
يه: الكتاب، والسسنة، والفقه«)38(. �أم ينبغي عدم اإقصاء التجربة العلمية الغربية يف العلوم عىل عالهتا؟ واإىل �أية درجة يمت 

اسستدعاؤها؟

4. 1. 4. إشكالية املداخل:

اإن اسستقراء ما متَّ العثوُر عليه من النصوص يف الرتاث الإساليم عن العلوم الإنسانية يعرف مسارين كبريين، للك 
مهنام مداخهل:

املسار الأول: ادلراسات النَّفسسية املؤسسة عىل الويح ابتداء:

ولها �أربعة مداخل:

�أ. املدخل العلمي: �أعين املدخل املرتبط ابملوضوع الأسايس للعمل، وهو النفس وما يدور علهيا �أو يتواط�أ معها من 
اصطالحات: مثل كتاب )رشف العقل وماهيته( للحارث احملاسسيب، وكتاب )تفصيل الن��أتني وحتصيل السعادتني( للراغب 

الأصهباين، وكتاب )الأذكياء( لبن اجلوزي.

ب. املدخل الرتبوي التعلميي: وهو اذلي يربط احلديث عن النفس مبوضوعات التعمل. كام فعل �أبو حنيفة النعامن 
آداب املعلمني(، وابن اجلزار �أمحد بن  بن اثبت يف كتاب )العامل واملتعمل(، ومحمد بن حسنون بن سعيد التنويخ يف كتاب )�
اإبراهمي القريواين يف كتاب )سسياسة الصبيان وتدبريمه(، و�أبو احلسن القابيس يف )الرساةل املفصةل حلوال املتعلمني و�أحاكم 
املعلمني واملتعلمني(، وبرهان ادلين الزرنويج يف كتاب )تعلمي املتعمل طريق التعمل(، وبدر ادلين بن جامعة الكناين ال�افعي 
يف )تذكرة السامع واملتلكم يف �أدب العامل واملتعمل(، وزكراي الأنصاري ال�افعي يف )اللؤلؤ النظمي يف روم التعمل والتعلمي(، وابن 

آداب و�أحاكم حيتاج اإلهيا مؤدب الأطفال(، وغريها. جحر الهيمتي يف )حترير املقال يف �

38 علم النفس اإلسالمي العام والتربوي: دراسة مقارنة، محمد رشاد خليل، الكويت، دار القلم، 1987م.
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ج. املدخل الزهدي: وهو اذلي يربط احلديث عن النفس ابلرتبية الرُّوحية اليت حتررها من عبودية ادلنيا، وينقب 
يف الوسائل املعينة عىل ربط النفس خبالقها، كام فعل وكيع بن اجلراح يف كتاب )الزهد( وابن الأعرايب يف كتاب )الزهد 

وصفة الزاهدين(. والإمام �أمحد يف كتاب )الورع( وابن قمي اجلوزية يف )مدارج السالكني(.

د. املدخل اخللقي: وهو اذلي يربط احلديَث عن النفس مبوضوعات الأخالق، سواء مهنا الأخالق الباطنية القلبية، 
�أو الأخالق السلوكية العملية. ومثال ذكل كتاب )�أدب ادلنيا وادلين( للاموردي، وكتاب )التحفة العراقية يف الأعامل القلبية( 
للمحاسسيب،  النفوس(  آداب  �( اإىل هللا( وكتاب  الهوى( لبن اجلوزي، وكتاب )القصد والرجوع  لبن تميية، وكتاب )ذم 
وكتاب )صيد اخلاطر( لبن اجلوزي، وكتاب )مفتاح دار السعادة ومن�ور ولية العمل والإرادة( وكتاب )عدة الصابرين 
وذخرية ال�اكرين( وكتاب )طريق الهجرتني وابب السعادتني( لبن قمي، وكتاب )الأخالق والسري يف مداواة النفوس( لبن 

حزم الأندليس.

هـ. املدخل الطيب: ويتعلق الأمر ابلطب النفيس اذلي �ُأن�ئت هل الباميرسستاانت املتخصصة، وكتبت فيه الكتب اليت 
تناولته اإما من هجة الاختاللت النفسسية والعقلية، واإما من هجة “�أمراض القلوب” اليت يتقاطع فهيا احلديُث مع املسستوى 
اخللقي؛ مثل كتاب )الأخالق والسري يف مداواة النفوس( لبن حزم الأندليس، وكتاب )�أمراض القلوب وشفاؤها( لبن تميية.

وميكن الاسستفادة من هذه املداخل اليوم يف بناء العلوم الإنسانية يف اجملال الإساليم.

املسار الثاين: ادلراسات النَّفسسية انطالًقا من احلمكة الفلسفية والصوفية:

وهل مدخالن: عقيل فلسفي، وك�في صويف.

�أ. املدخل العقيل الفلسفي: ميّثِهل يعقوب بن اإحسق الكندي صاحب )احليةل دلافع الأحزان( املن�ور مضن )الرسائل(، 
و)الرسائل احلمكية يف �أسار الروحانية(، و)رساةل يف القول يف النفس(، و)لكم يف النفس(، و)رساةل يف ماهية النوم 

والرؤاي(، و)رساةل يف العقل(.

آراء �أهل املدينة الفاضةل(، وكتاب )حتصيل السعادة(، وكتاب )التنبيه  وكذكل �أبو نرص الفارايب صاحب كتاب )�
النفس(  )عمل  كتاب  بن سينا صاحب  �أبو عيل  و�أيًضا  )العقل(.  )الأخالق(، ورساةل يف  السعادة(، وكتاب  عىل سبيل 
املن�ور مضن اجلزء السادس من ال�فا )الأفعال والانفعالت(، ومبحث عن القوى النفسانية )كتاب يف النفس عىل سسنة 
الاختصار(، و)رساةل يف معرفة النفس الناطقة و�أحوالها(. وابن رشد احلفيد صاحب )رشح منت كتاب النفس(، و)تلخيص 
كتاب النفس(، و)خمترص يف النفس(. و�أيًضا �أمحد بن الطيب الرسخيس صاحب كتاب )�أدب النفس(، واحلكمي الرتمذي 

محمد بن عيل بن احلسن بن برش �أبو عبد هللا صاحب )�أدب النفس(.
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�أفالطونية  جذور  ذات  برؤية  والناسوت:  الالهوت  بني  النفيس  التصال  فكرة  عىل  يقوم  الصويف:  املدخل  ب. 
للنفس، ترى �أن النفس مصدرها من العامل الإله�ي، فه�ي تتوق للعودة اإىل ذكل املصدر، والطريق الصويف هو اذلي يسمح 
ابلتصال بني النفس وهللا، وم�اهدته اإما عرب وحدة ال�هود كام عند احلالج والغزايل، �أو عرب وحدة الوجود كام عند حميي 

ادلين ابن عريب والسهروردي وابن سسبعني، وقبلهم سائر تالميذ ابن مرسة الأندليس.

4. 2. مسارات النظر يف تنفيذ املرشوع:

خالل العقود الأربعة الأخرية ظهرت هجوٌد متفرقة، بعضها فردي وبعضها مؤسيس، ولكن تكل اجلهود ابلرمغ من كوهنا 
حمسوبًة عىل اجلهود الت�أصيلية، اإل �أن قلياًل مهنا قد محل الصفات املطلوبة للقيام هبذا املرشوع، وهذه الصفات تتضمن 
اجِلدة والأصاةل واملعارصة)39(، وما دون ذكل اإما تكرار لأعامل سابقة، �أو ح�و للآايت والأحاديث وفق معاٍن قارصة �أو 

نرصة ملذهب �أو ر�أي معني.

ومعوما هناك ثالثة مسارات حبثية يقتضهيا مرشوع الأسلمة:

مًعا،  والرتاث  الويح  يف  املوضوع  عىل  ادلائرة  النصوَص  �أعين  واملصطلحات:  النصوص  اسستقراُء  الأول:  املسار 
والوقوف عىل العائةل املصطلحية اليت حتفُّ ابملوضوع املدروس.

املسار الثاين: اسستقراُء الآراء والنظرايت الرتاثية: اسستك�اًفا ملهنجية العلامء السابقني يف ادلرس والتحليل، ومقارنة 
ملرجعياهتم ومقاصدمه، ونقًدا لعنارص اخللل الكبرية والصغرية يف نظرايهتم. ويقتيض ذكل سلوَك ثالث مراحل:

التعريف ابلنصوص، اكلتحقيق والتك�سيف والفهرسة، وينهت�ي ابلتعريف ابملضامني  يبد�أ من  التعريف: وهو  �أوًل: 
والأفاكر، انطالًقا من رؤية مهنجية �أولها بيان املوضوعات، واثنهيا بيان املناجه، واثلهثا بيان النتاجئ، ورابعها بيان املفاهمي اليت 
تتخلل املوضوعات واملناجه والنتاجئ، وخامسها بيان موقعها من التطور التارخيي للعمل، وخامسها حتليل ما يتخلل بناءها من 

نقائص، و�أهدافها من �أهواء، ولغهتا من خلل.

اثنًيا: التوظيف: وتعين توظيف الإجيايب من الرتاث الإساليم، يف اجملال املناسب هل، مع حتري الصدق والأمانة عند 
اسستخدام النصوص، وعدم حتميلها ما ل طاقَة لها به، وجتنب اسستخداهما يف غري موضعها.

املسار الثالث: اسستقراء ادلراسات املعارصة: سواء مهنا ادلراسات النظرية �أو امليدانية، املنجزة يف الغرب �أو يف العامل 
الإساليم، مع المتحيص فهيا حتلياًل ونقًدا، والنظر فامي ميكن �أن يوظف بعيًدا عن الرشوخ اليت تفسد املنطلقات البحثية 

والنتاجئ العلمية.

39 وهذه المعايير قد وضعها الدكتور صالح بن إبراهيم الصنيع في كتابه: المدخل إلى التأصيل اإلسالمي، ص316. عند حديثه عن معايير اختيار 
نماذج لحركة التأصيل اإلسالمي لتفسير السلوك.
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املسار الرابع: العرض املهنجي: حيث تمتُّ معاجلة املوضوع من منظور اإساليم يراعي القضااي الآتية:

اسستحضار �أمه املسلامت اكلتوحيد و�أصل الإنسان ومكوانته وغاية وجوده. 1 .

تقدمي الأساليب النظرية وامليدانية الناجعة واملوصوةل بطبيعة املوضوع. 2 .

اخلروج ابلنتاجئ وصياغهتا يف قالب نظري مرصوص، واخزتالها يف مناذج تفسريية قوية. 3 .

ومالك ذكل لكه: اإن�اء فرق حبثية متعاونة، يتحقق هبا بناء جسور التاكمل بني التخصصات اليت لها صةل  4 .
ابملوضوع.
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