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امللخــص: تَُعــدُّ أزمــة القطيعــة بــن العلــوم الرشعيــة والعلــوم االجتامعية إحــدى أهم اإلشــكاليات 

التــي تواجــه الفكــر اإلســامي املعــارص. لذلــك تســعى هــذه الدراســة لتقديــم تصــوٍر سوســيولوجي 

لنشــأة هــذه اإلشــكالية وفهــم دينامياتهــا واســترشاف حلولهــا. حيــث تُجــادل الدراســة يف أن نشــأة 

األزمــة وتطــور مســاراتها ارتبطــا بتحــوالت اجتامعيــة فيصليــة يف تاريــخ املســلمني خلقــت ظــروف 

التفــكك يف املعرفــة واالجتــامع يف الوقــت نفســه، أي بــن الــرشع اإللهــي نفســه وواقعــه االجتامعــي. 

ومــن ثَــمَّ فــإن التجســر بــن الوحــي والواقــع االجتامعــي مرهــوٌن بعــاج الجــذور النفســية 

واالجتامعيــة التــي أدت إىل وضعيــة التفــكك املعــريف واالجتامعــي، وهــو مــا ميكــن أن يتــم يف املقــام 

األول مــن خــال الرتبيــة والتزكيــة، وليــس باألنشــطة العقليــة والفكريــة وحدهــا.

ــة، الفكــر اإلســامي املعــارص، الوحــي،  ــوم االجتامعي ــرع، العل ــوم ال ــة: عل ــامت املفتاحي الكل

الواقــع.
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مقدمة البحث
ــي تســتقيم  ــة الت ــة الازم ــم ســيُمّدون بالهداي ــم بأنه ــد ُوعــدوا مــن ربه ــرش وق ــق الب ــذ ُخلِ من

نَت 
َ
ـَٔاَدُم ٱۡسُكۡن أ ــم: ﴿َوقُۡلَنا َيٰٓ ــل له ــا واآلخــرة فقي ــا ســعادتهم يف الدني ــم، وتتحقــق به ــا حياته به

 ﴾٣٥ ٰلِِميَن  ٱلظَّ ِمَن  َفَتُكونَا  َجَرةَ  ٱلشَّ َهِٰذهِ  َتۡقَرَبا  َولَا  ِشۡئُتَما  َحۡيُث  رََغًدا  ِمۡنَها  َوُكلَا  ٱلۡجَنََّة   َوَزوُۡجَك 
ــلن  ــاء واملرس ــم باألنبي ــأن تعاهده ــاىل ب ــبحانه وتع ــم س ــم خالقه ــّن عليه ــام ام ــرة :35[، ك ]البق

ــم، أو  ليُذكروهــم بعهدهــم األول، وليُقّومــوا مــا يقــع مــن انحرافــات عــن الحــق املركــوز يف ِفطَرِه

 َ ِن ٱۡعُبُدواْ ٱلّلَ
َ
ةٖ ّرَُسولًا أ ّمَ

ُ
يف املنهــاج الســاموي املوجــه إليهــم، فقــال تعــاىل: ﴿َولََقۡد َبَعۡثَنا فِي ُكّلِ أ

فَٱنُظُرواْ  ۡرِض 
َ
ٱلۡأ فِي  فَِسيُرواْ  َلٰلَُةۚ  ٱلّضَ َعلَۡيهِ  ۡت  َحّقَ ۡن  ّمَ َوِمۡنُهم   ُ ٱلّلَ َهَدى  ۡن  ّمَ فَِمۡنُهم  ُٰغوَتۖ  ٱلّطَ َوٱۡجَتنُِبواْ 

بِيَن٣٦﴾ ]النحــل: 36[، حتــى أذن اللــه بتــامم تلــك النبــوات بحســن ختامهــا  َكۡيَف َكاَن َعٰقَِبُة ٱلُۡمَكّذِ
محمــد ملسو هيلع هللا ىلص، فجعــل القــرآن املـُــــنزّل عليــه -يف الزمــان واملــكان البعيديْــن- هاديًــا ومقوًمــا لجنــس 

اإلنســان يف الزمــان واملــكان، وكانــت هــذه معجزتــه التــي تحــدى بهــا الجاحديــن مــن خلقــه، فقــال 

ّلِ َشۡيٖء َوُهٗدى َوَرۡحمَٗة َوُبۡشَرٰى لِۡلُمۡسلِِميَن ٨٩﴾ ]النحــل: 89[ 
لَۡنا َعلَۡيَك ٱلِۡكَتَٰب تِۡبَيٰٗنا لِّكُ ــاىل: ﴿َونَّزَ تع

ــبحانه  ــى س ــاء: 105[. وق ﴾ ]النس ُ َراَك اللَّ
َ
اِس بَِما أ نَزلَْنا إِلَيَْك الِْكَتاَب بِالْحَّقِ لَِتْحُكَم َبيَْن النَّ

َ
﴿إِنَّا أ

ــي ستتجســد  ــاة القياســية لإلنســان، الت ــة هــي الحي ــة الرشيف ــس النبوي ــاة النف ــل حي ــاىل بجع وتع

املبــادئ القرآنيــة مــن خالهــا وتتحقــق يف الواقــع االجتامعــي، كــام قــال تعــاىل: ﴿لََّقْد َكاَن لَُكْم فِي 

َ َكثِيًرا﴾ ]األحــزاب :21[، كــام جعــل  َ َوالَْيوَْم الْآِخَر َوَذَكَر اللَّ ْسَوةٌ َحَسَنٌة لَِّمن َكاَن يَرُْجو اللَّ
ُ
ِ أ رَُسوِل اللَّ

ــال املجتمعــات وقــدوة األمــم فقــال تعــاىل:  ــه الرســالة هــو مث ــذي قامــت في ــة ال مجتمــع الصحاب

َّٰي َونُْصلِهِ َجَهنََّمۖ   ﴿َوَمن يَُشاقِِق الرَُّسوَل ِمن َبْعِد َما تَبَيََّن لَُه الُْهَدٰى َوَيتَّبِْع َغيَْر َسبِيِل الُْمْؤِمنِيَن نَُولِّهِ َما تََول
وََساَءْت َمِصيًرا﴾ ]النســاء :115[.

فنبتــت حضــارة املجتمــع األول عــى ظهــر املـُــثل الدينيــة التــي جســدتها النبــوة األخــرة وركّبتهــا 

ــا، وتطــورت ثقافــة املســلمن ومؤسســاتهم وفنونهــم مــن خــال املُثــل  يف النفــوس والعاقــات تركيبً

الدينيــة، ونشــأت عــن طريقهــا معارفهــم وعلومهــم التــي عكســت التفاعــل املتصالــح بــن اإلنســان 

املكلــف باألمانــة مــن جهــة، والوحــي الهــادي لــه مــن جهــة ثانيــة، والواقــع الزمــاين واملــكاين الــذي 

يعيــش فيــه املكلفــون مــن جهــة ثالثــة. مــا مهــد للعقــل املســلم أن يجــرتح علوًمــا مل يكــن لألمــم 

الســابقة عهــٌد مبثلهــا، فــكان الفكــر اإلســامي حركــة تردديــة طبيعيــة بــني النــص والعقــل والواقــع، 

ــزايل:  ــام الغ ــول اإلم ــام يق ــو ك ــة، فه ــك الحقيق ــاج يف تجســيد تل ــه درة الت ــم أصــول الفق وكان عل
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»العلــم الــذي ازدوج فيــه العقــل والســمع، واصطحــب فيــه الــرأي والــرشع، فأخــذ مــن صفــو الــرشع 

والعقــل ســواء الســبيل، فــا هــو تــرٌّف مبحــض العقــول -الــذي ال يتلقــاه الــرشع بالقبــول- وال هــو 

مبنــّي عــى محــض التقليــد الــذي ال يشــهد لــه العقــل بالتســديد والتأييــد«)1).

ــاري  ــور الحض ــل التط ــود لتفاصي ــة- تع ــة وخارجي ــرة -داخلي ــة كث ــل تاريخي ــن أدت عوام ولك

للمجتمــع املســلم نفســه)2)، إىل أن يدخــل الفكــر اإلســامي إىل الحقبــة الحديثــة -يف أواخــر القــرن 

ــع،  ــال والواق ــن املث ــط ب ــد الرواب ــى م ــدرة ع ــه للق ــد يف مجمل ــو فاق ــادي- وه ــرش املي ــن ع الثام

والثابــت واملتغــر، واملطلــق والنســبي، وعلــوم الحيــاة وعلــوم الــرشع، والتصــور العقائــدي للوجــود 

ــة  ــاة العمراني ــور يف الحي ــك التص ــية لذل ــة والنفس ــار االجتامعي ــد واآلث ــدأ التوحي ــى مب ــم ع القائ

ــات)3). ــرة للمجتمع املتغ

ــن القــوى والتحالفــات،  ــت موازي ل ــة بدَّ ــة الحداثي ــم الخطــَب أن التغــرات االجتامعي ومــام عظَّ

وشــبكات التواصــل والعاقــات، ومبــاين األفــكار والثقافــات، مــا ولَّــد واقًعــا ُمعقــًدا ومتطــوًرا ال يــكاد 

يُشــبه الواقــع الــذي ســكن فيــه الفقــه التقليــدي طــوال قــرون ُســباته يف يشء، إنــه مجتمــٌع جديــد 

إىل درجــة أنــه »لــو جــاء شــخص مــن عهــد املســيح عليــه الســام، وبُِعــث يف أي عــر حتــى القــرن 

الســابع عــرش -أي قبــل نشــأة املجتمــع الحديــث مبــارشة- رمبــا مل يكــن ليفاجــأ بــيء، فــا البنيــة 

ــون  ــية يختلف ــاد والسياس ــة وال االقتص ــات االجتامعي ــة وال العاق ــورات الذهني ــة وال التص االجتامعي

كثــرًا.. فقــد كان العــامل يســر قبــل ذلــك بوقــع بطــيء، لدرجــة أن أجدادنــا يف القــرن الســابع عــرش 

ــام يشــبهون  ــر م ــن املســيح أك ــوا يف زم ــن عاش ــة يشــبهون م ــم املادي ــيائهم وحاجاته ــوا يف أش كان

حياتنــا نحــن.. فقــد حدثــت يف املئتـَـي عــام األخــرة تغــرات اجتامعيــة رسيعــة ومطــردة، كانــت لهــا 

آثــار عاصفــة عــى نحــو يفــوق أي فــرتة أخــرى مــن فــرتات التاريــخ البــرشي املنــرم«))).

وزاد مــن عظــم التحــدي املعــريف أن املجتمــع الحديــث اســتدعى معــه نوًعــا جديــًدا مــن املعارف 

ــع  ــة التصني ــث، كحرك ــع الحدي ــدت املجتم ــي ولَـّ ــة الت ــر االجتامعي ــة الظواه ــا لدراس ــأ خصيًص نش

والتمــدن والعلمنــة والدمْقرطــة والعوملــة. كــام تطــورت تلــك املعــارف بشــكل جــديل مــع واقعهــا، 

فخدمتــه وعــرَّت عنــه، وفــّرت ظواهــره وعكســت قيمــه أيًضــا. وبطبيعــة األشــياء فقــد تدفقــت 

)))  أبو حامد الغزايل، املستصفى من علم األصول، )بروت: دار الكتاب العلمية، 993)م)، ص5.

)))  يأيت بيانه –إن شاء الله-يف مبحث تشخيص األزمة. 

)3)  عبد الحميد أبو سليامن، أزمة العقل املسلم، )هرندن: املعهد العاملي للفكر اإلسامي، 009)م).

)4)  أنتوين جيدنز، مقدمة نقدية يف علم االجتامع، )القاهرة: مطبوعات مركز البحوث والدراسات االجتامعية يف كلية اآلداب، 006)م)، ص34.
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تلــك املعــارف يف الحقبــة االســتعامرية ومــا بعدهــا، مــن ســفح املجتمعــات الغربيــة املرتبعــة عــى 

عــرش القــوة إىل وديــان العــامل اإلســامي املمــزق، حتــى اســتوطنت أنظمتــه التعليميــة والرتبويــة. 

وبــدأت النخبــة العلميــة اإلســامية حينهــا تستشــعر أزمــًة معرفيــة، فالظاهــرة االجتامعيــة التــي هــي 

موضــوع املناهــج االجتامعيــة الغربيــة، تختلــف عــن الظاهــرة الفقهيــة التــي هــي موضــوع علــم 

الفقــه وأصولــه، املتحكــم آنــذاك يف املعرفــة اإلســامية)5).

وقــد تنوعــت اســتجابة النخــب العلميــة لذلــك التحــدي املعــريف، وتطــورت عــر القرنــْن التاســع 

ــك  ــمت تل ــا، وانقس ــتباك معه ــا، إىل االش ــاس به ــكلة واإلحس ــي باملش ــن الوع ــن م ــرش والعرشي ع

االســتجابة إىل ثاثــة: تطرفــان ووســط، أمــا التطرفــان فيســميهام محمــد عــامرة التخلــف املــوروث 

والتغريــب الوافــد)6)، بينــام يســميهام عبــد الحميــد أبــو ســليامن تيــاَري التقليــد التاريخــي والتقليــد 

األجنبــي)))، وكاهــام يُعــرِّ عــن حالــة مــن االرتبــاك يف فهــم تغــر الزمــان واملــكان وأثرهــام يف املعرفــة 

ــة  ــة واالجتامعي ــة املعرفي ــق الحال ــة تطاب ــا- إمكاني ــْن -ضمًن ــرتض كا االتجاه ــد اف ــامع، فق واالجت

للمجتمــع املعــارص مــع منــوذج يف مــكان آخــر )الغــرب يف حالــة تيــار التقليــد األجنبــي(، أو يف زمــان 

آخــر )الســلف يف حالــة تيــار التقليــد التاريخــي(، واعتقــدا أن املجتمعــات الحاليةيجــب أن تخضــع 

ملســاراِت الزمــان واملــكان نفِســها التــي مــر بهــا اآلخــرون حديثـًـا أو قدميًــا، أي حتــى وإن بــدا كاهــام 

للوهلــة األوىل متضاديْــن، إال أنهــام كانــا عرًَضــا ملــرض معــريف واحــد هــو فقــدان الوعــي بالعاقــات 

الجدليــة بــن مــا هــو كائــن ومــا يجــب أن يكــون، أو بعبــارة أخــرى بــن مــا يهدينــا إليــه الوحــي ومــا 

يعلمنــا الواقــع إيــاه.

ر لهــا أن تجمــع  ولكــن كان هنــاك -عــى مســافة متوســطٍة بينهــام- خيــاٌر ثالــث تبنتــه نخبــٌة قـُـدِّ

يف تكوينهــا النفــي والعقــي بــن اســتيعاب العلــوم الرشعيــة واالجتامعيــة، والعيــش يف املجتمعــات 

املرشقيــة والغربيــة عــى حــد ســواء، وأن تعايــش التبايــن بينهــام، وأن تتمثــل يف شــخصيتها يقظــة 

ــة،  ــة املعرف ــتجابة ألزم ــاً لاس ــر تأهي ــا واألك ــر إحساًس ــا األك ــا جعله ــروح)8)، م ــر وإرشاق ال الفك

ــل يف ظهــور الصحــوة اإلســامية يف العــامل العــريب واإلســامي، مــا  وصاحــب ذلــك ظــرٌف بيئــي متثَّ

ــة عــى تحــدي  ــا االســتجابة اإلســامية الحضاري ــل حركته ــوب لتمث ــة الزخــم املطل ــك النخب ــح تل من

التفــكك بــن معــارف الوحــي والواقــع.

)5)  طه جابر العلواين، أصول الفقه اإلسامي منهج بحث ومعرفة، )هرندن: املعهد العاملي للفكر اإلسامي، 995)م)، ص))-0).

)6)  محمد عامرة، معامل املنهج اإلسامي، )القاهرة: دار الرشوق، 009)م)، ص5.

)))  عبد الحميد أبو سليامن، أزمة العقل املسلم، ص9)-40.

)))  محمد املختار الشنقيطي، خرية العقول املسلمة يف القرن العرين، )بروت: الشبكة العربية لألبحاث والنرش، 6)0)م)، ص4.
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اعتــامًدا عــى أعــامل بعــض األســامء املهمــة يف حركــة االســتجابة الحضاريــة يف الفكــر اإلســامي 

املعــارص، مثــل عبــد الحميــد أيب ســليامن، ومالــك بــن نبــي، وعبــد الوهــاب املســريي، وســيد نقيــب 

ــاس، ســتقوم هــذه الدراســة بتقديــم تصــوٍر سوســيولوجي ألزمــة العاقــة بــن علــوم الــرشع  العطّ

والعلــوم االجتامعيــة مبنــي عــى مبحثــنْي، املبحــث األول: يتنــاول تشــخيص األزمــة بإبــراز الجــذور 

ــة  ــراز العاق ــن خــال إب ــة م ــه حــاًّ لألزم ــرتح في ــاين: نق ــا، املبحــث الث ــة له ــة والتاريخي االجتامعي

الجدليــة بــن وضعيــة التفــكك والرتكيــب يف الفكــر والواقــع.

المبحث األول: تشخيص األزمة 
ــدة اللحظــة،  ــام ليســت ولي ــع وعلومه ــن الوحــي والواق ــة ب ــة القطيع ــه أن أزم ــام الشــك في م

ــامء الفكــر اإلســامي  ــك نجــد أن عل ــة والسياســية، لذل ومل تنشــأ مســتقلة عــن ســياقاتها االجتامعي

املعــارص قــد تناولوهــا بوصفهــا نبتـًـا طبيعيًّــا لتحــوالت بنيويــة حدثــت يف جســد الحضــارة اإلســامية 

عــى مراحــل زمنيــة متباعــدة، وكان ملجمــوع تلــك التحــوالت عواقــب منظوميــة systematic رضبــت 

كافــة أركان الجســد االجتامعــي، وعــززت يف ثقافتــه التناقــض بــن املثــال املأمــول والواقــع املعمــول، 

وباعــدت املســافة عــى العقــل املســلم بــن النــص الثابــت الراســخ واملجتمــع املتطــور املتغــر. 

ــة  ــرًا أن أزم ــا، معت ــا وتاريخيًّ ــريف اجتامعيًّ ــك املع ــذور التفكي ــث ج ــذا املبح ــع ه ــك يتتب لذل

القطيعــة بــن علــوم الــرشع وعلــوم الواقــع تخضــع ملــا يســمى بـــ»path dependency« أو حتميــة 

املســار، حيــث تــؤدي منعرجــات مفصليــة critical juncture )9) تاريخيــة يف فــرتات زمانيــة معينــة 

إىل تحديــد مســتقبل التطــور املؤســي الــذي ســتختاره املجتمعــات، والتشــكات التــي ســتنتهي إليهــا 

حالتهــا الثقافيــة واالقتصاديــة والسياســية)10).

ومن تلك النقاط املفصلية سيتوقف هذا املبحث عند لحظتنْي:

اللحظــة األوىل: لحظــة انفصــال الحــق عــن القــوة يف الحضــارة اإلســامية، تلــك اللحظــة التــي 

ــي  ــة الت ــة العلمي ــن الجامع ــامي ب ــيايس اإلس ــامع الس ــام االجت ــة نظ ــرًا يف بني ــا كب ــت رشًخ أحدث

ــة  تلتــزم بالــرشع، والجامعــة السياســية التــي تتحكــم مبوازيــن القــوى. وقــد أشــارت الســنة النبوي

إىل تلــك اللحظــة الفارقــة؛ فقــد ورد يف الحديــث عــن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص أنــه قــال: »لتنقضــن ُعــرى اإلســام 

عــروة عــروة، فكلــام انتقضــت عــروة تشــبث النــاس بالتــي تليهــا، وأولهــّن نقًضــا الحكــم، وآخرهــن 

(9(  Capoccia, Giovanni. “Critical junctures and institutional change.” Advances in comparative-historical analysis (4( ((0(5(.

((0( LIEBOWITZ, STAN, and STEPHEN MARGOLIS. “The History of Law and Economics.” Encyclopedia of Law and Economics. 

Cheltenham ( ((000(: 9((-9(5.
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الصــاة«)11)، ويف الحديــث داللــة عــى أن أول مــا ينفــك وينفصــل عــن اإلســام هــي ســنته وطريقتــه 

يف الحكــم، ومــن ثَــمَّ ســتكون الســلطة والقــوة يف اتجــاه، وبقيــة أجزائــه »الحــق« يف اتجــاه آخــر.. 

ــه: »أال إنَّ  ــه عن ــل ريض الل ــن جب ــاذ ب ــن مع ــذي أخرجــه الطــراين ع ــث ال ــك الحدي ويعضــده كذل

ــلطاَن ســيفرتِقان فــا تُفارقــوا الكتــاَب، أال إنَّــه ســيكوُن عليكــم أمــراُء يقضــون ألنفِســهم  الكتــاَب والسُّ

مــا ال يقضــون لكــم، إن عصيتموهــم قتلوكــم، وإن أطعتموهــم أضلُّوكــم، قالــوا: يــا رســوَل اللــِه! كيف 

ــاُم، نُــرِشوا باملناشــرِ، وُحِملــوا عــى  نصنــُع؟ قــال: كــام صنــع أصحــاُب عيــَى بــِن مريــَم عليــه السَّ

الخَشــِب، مــوٌت يف طاعــِة اللــِه خــٌر مــن حيــاٍة يف معصيــِة اللــِه«)12).

ــة  ــة التحديــث يف بني ــر عملي ــدُّ فهــم أث ــة، حيــث يَُع أمــا اللحظــة الثانيــة: فهــي لحظــة الحداث

االجتــامع واملعرفــة مــن الحقائــق األوليــة التــي يجــب وضعهــا عــى الطاولــة أثنــاء الحديــث عــن أي 

قضيــة ثقافيــة وفكريــة؛ ذلــك أن لحظــة الحداثــة مثَّلــت خطًّــا فارقًــا بــن نوعــْن مــن املجتمعــات: 

نــوع حّكمتــه الثقافــة الدينيــة وأســهم الفقــه الدينــي يف صياغــة ثقافتــه وِبنــاه االجتامعيــة. ونــوع 

آخــر مختلــف عنــه حمــل قيــاًم جديــدة، وأّســس لِبنــى اجتامعيــة جديــدة نافســت وزاحمــت تلــك 

ــَم بتقنيــات ومنظومــات عظَّمــت ورسَّعــت جريــان ذلــك الواقــع الجديــد، مــا  الِبنــى القدميــة، وُدِع

أدى إىل تكثيــف ذلــك العنــر الــذي كان يف األصــل ُمـــهمًشا يف املعرفــة اإلســامية التقليديــة، فــكان 

العقــل اإلســامي يــزداد مــن الواقــع بُعــًدا، والواقــع يــزداد تضخــاًم وتكثًفــا. 

وســنقوم -بغيــة التوضيــح واالختصــار- بعــرض تلــك األبعــاد التاريخيــة االجتامعــة بوصفهــا رسدية 

متصلــة عــى شــكل نقــاط متتاليــة كــام يــي: 

أواًل: تبــدأ األزمــة بحــدوث االفــرتاق بــن النخبــة العلامئيــة الفكريــة، والنخبــة السياســية لألمــة، 

وذلــك »يف أعقــاب الفتنــة التــي اجتاحــت عهــد الخافــة الراشــدة نتيجــة الــراع بــن قيــادة دولــة 

الخافــة الراشــدة والعصبيــات والتوجهــات القبليــة لقبائــل الباديــة العربيــة، ومــا تبعهــا مــن حــركات 

الــردة والعصيــان الســيايس املتكــرر منهــا«)13). حيــث افتتحــت تلــك األحــداث رصاًعا بن من يُســميهم 

عبــد الحميــد أبــو ســليامن »رجــال دولــة املدينــة«، مثــل الحســن بــن عــي بــن أيب طالــب، وعبــد 

اللــه بــن الزبــر، ومحمــد النفــس الزكيــة، وزيــد بــن عــي، وغرهــم مــن الرجــال امللتزمــن بأحــكام 

ــات  ــن العصبي ــادة السياســية« م ــن »رجــال القي ــه، وب ــه وقيمــه ومقاصــده وأخاق اإلســام ومبادئ

))))  أحمد بن حنبل، مسند اإلمام أحمد، تحقيق: شعيب األرناؤوط وآخرين، )السعودية: مؤسسة الرسالة، ط)، )00)م)، حديث رقم: 60))).

))))  أبو القاسم الطراين، املعجم الكبر، تحقيق: حمدي بن عبد املجيد السلفي، )القاهرة: مكتبة ابن تيمية، ط)، 994)م)، ص90، حديث رقم: ))).

)3))  عبد الحميد أبو سليامن، أزمة العقل املسلم، ص)3.
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والقبليــات واألرس الحاكمــة، وقــد كان مصــر ذلــك الــراع حاســاًم يف مســار الحضــارة اإلســامية؛ فقــد 

أفــى إىل انتصــار »منطــق العصبيــة والقبيلــة« وهزميــة رجــال اإلصــاح والعلــم والفكــر وااللتــزام، 

مــا أدى إىل انســحاب العلــامء والفقهــاء ورجــال الفكــر مــن ســاحة السياســة والحكــم وإدراة الواقــع 

عــر إزاحتهــم إمــا للمعارضــة أو العزلــة))1).

ــث  ــن، حي ــة صف ــك يف معرك ــرتاق تل ــة االف ــي لحظ ــن نب ــك ب د مال ــدَّ ــوال نفســه، ح ــى املن وع

ــه  ــذي أىت ب ــص) ال ــه الخال ــميه )الفق ــا يس ــن م ــارض ب ــرة التع ــامية ألول م ــارة اإلس ــت الحض عرف

الوحــي و)الواقــع الســائد) الــذي أقرتــه تلــك املعركــة، لتدخــل بعــد ذلــك يف محاولــة صعبــة مــن 

التوفيــق بينهــام. وِمثــل عبــد الحميــد أيب ســليامن -الــذي رأى هزميــة دولــة املدينــة لحســاب دولــة 

العصبيــات- اعتقــد مالــك بــن نبــي أن الحضــارة اإلســامية بعــد معركــة صفــن أخــذت تتطــور بعيــًدا 

ــة  ــلطة الزمني ــع الس ــق م ــدأت يف التواف ــي ب ــي الت ــادئ ه ــذه املب ــل إن ه ــام، ب ــادئ اإلس ــن مب ع

القاهــرة)15).

ــا: يحفــر أبــو ســليامن بشــكل أعمــق يف بنيــة املجتمــع محــاواًل تفســر ذلــك االفــرتاق بــن  ثانًي

الجامعــة السياســية والعلميــة -مبــا صحبــه مــن فتنــة وســقوط للحكــم الرشــيد- فيعــزوه إىل التغيــر 

ــدة،  ــامية الراش ــة اإلس ــادة والخاف ــا القي ــزت عليه ــي ارتك ــية الت ــدة السياس ــدث يف القاع ــذي ح ال

ونشــوء قاعــدة سياســية أخــرى. حيــث يــرى أن صحابــة رســول ملسو هيلع هللا ىلص بعــد مــا كانــوا قــوام جيــوش 

الفتــح، وقاعــدة دولــة النبــي ملسو هيلع هللا ىلص والخافــة الراشــدة مــن بعــده، بــكل مــا يعنيــه ذلــك مــن نضــج 

وتربيــة وغلبــة لاتجــاه األخاقــي واتصــال يف العاقــة بــن الواقــع واملثــال، فإنــه مــع توســع رقعــة 

الدولــة اإلســامية يف مرحلــة الخافــة، وتعاظــم التحديــات التــي واجهتهــا -ال ســيام أثنــاء مواجهاتهــا 

مــع اإلمراطوريــات الكــرى املعــارصة لهــا يف بــاد الــروم وفــارس- فقــد تقلــص دور وتأثــر الصحابــة 

إمــا بســبب االستشــهاد أو الســن، وانفتــح املجــال لتدفــق رجــال العصبيــات والقبائــل مــن األعــراب 

لدخــول جيــوش الفتــح، وهــم الذيــن مل يعرّكهــم اإلســام ومل يتمكــن مــن قلوبهــم كــام متكــن مــن 

قلــوب الصحابــة، ومل يخضعــوا للرتبيــة الســامية والتدريــب النوعــي الــذي تعــرض لــه الصحابــة، ومل 

يخوضــوا معانــاة الدعــوة ومراحلهــا تحــت القيــادة النبويــة الرشيفــة أو الخافــة الراشــدية. 

وهكــذا أدت تلــك األســباب مجتمعــة إىل متّكــن رجــال القبائــل والعصبيــات مــن جيــوش الفتــح 

والخافــة، وغيَّـــر هــذا القاعــدَة االجتامعية-السياســية التــي اســتندت إليهــا الدولــة اإلســامية األوىل، 

)4))  املرجع نفسه، ص)3.

)5))  مالك بن نبي، وجهة العامل اإلسامي: مشكات الحضارة، ترجمة: عبد الصبور شاهني، )بروت: دار الفكر املعارص، 000)م)، ص5)).
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ــي صــى  ــي أرســاها النب ــر املرشــدة الت ــة واملعاي ــم الحاكمــة واملقاصــد املوجه ــا القي فتغــرت معه

اللــه عليــه وســلم، لتنشــأ يف تلــك الجيــوش الجديــدة غايــات ومقاصــد وقيــم ومعايــر مســتحَدثة. 

ــزام اإلســامي يف  ــال اإلصــاح وااللت ــن رج ــي أاّل يتمك ــن الطبيع ــه كان م ــليامن أن ــرى س ــك ي ولذل

املدينــة ومكــة -لقلــة عددهــم- مــن تحقيــق أهدافهــم، وأن تكــون الغلبــة لتلــك القاعــدة القبليــة 

ــا بتقــدم األزمــان مــع جمــوع األُمــم الوافــدة عــى اإلســام مــن فــرس  األوســع »التــي ازدادت متكًن

وروم وهنــد وتــرك، وســواهم مــن األُمــم التــي انضــوت تحــت لــواء اإلســام دون أن تتــاح لهــا الفرصة 

للرتبيــة والتدريــب يك يصهــروا نفوســهم يف بوتقــة اإلســام الخالصــة الخاليــة مــن شــوائب الجاهليــات 

والعصبيــات والباطنيــات«)6)).

ــت، وكان  ــرور الوق ــا مب ــزداد تعمًق ــة ي ــال السياس ــم ورج ــال العل ــن رج ــرتاق ب ــا: كان االف ثالًث

لهــذا الخلــل االجتامعــي يف بنيــة املجتمــع املســلم آثــاٌر معرفيــة مبــارشة؛ حيــث ظهــرت ألول مــرة 

ــن النظــر الجــزيئ وأحاديــث املنهــج اللغــوي يف فهــم  ــد واملحــاكاة والوقــوع يف براث »مدرســة التقلي

الوحــي والنصــوص، كــام أدى الخــوف عــى الرشيعــة مــن عبــث الضعــاف إىل دعــم توجهــات التقليــد 

والجمــود. ومــن ثـَـمَّ انتهــت هــذه املدرســة يف القــرون الاحقــة إىل الوقــوف بالفكــر اإلســامي عنــد 

عــر الصــدر األول والعــودة إىل الصــورة التاريخيــة والغــرق االنتقــايئ يف املتاهــات وذكريــات التاريــخ 

ومبالغــات تقديســاته«))1).

ــي  ــة- الت ــية واالجتامعي ــة -السياس ــع العملي ــن املناب ــر م ــال الفك ــامء ورج ــرم العل ــك ُح وبذل

يســتقون منهــا فقههــم، عــر حرمانهــم مــن املســؤولية االجتامعيــة واملامرســة العمليــة للعلــم الــذي 

ــد  ــة يف قبضــة التقلي ــه العلمي ــوع نخبت ــل املســلم ووق ــور العق ــا أدى إىل عجــز وضم ــه، م يتعلمون

وجمــود الفكــر، نتيجــة ســعي الجامعــة العلميــة للحيلويــة دون اســتخدام الســلطة الزمنيــة القاهــرة 

للنصــوص بوصفهــا وســيلة وأداة لتأصيــل انحرافاتهــا، حتــى اضطــرت هــذه القيــادات العلميــة -تحت 

نــر تلــك املعركــة- إىل القــول بغلــق بــاب االجتهــاد، هــذا القــول »الــذي مل يكــن أكــر مــن تعبــرٍ 

ــادة  ــزام لــدى القي ــار عــدم االلت عــام انتهــى إليــه األمــر مــن الضمــور الــذي أصــاب الفكــر مــن آث

السياســية«)18).

ــة والسياســية مــن القاعــدة  ــادة االجتامعي ــرتاق القي ــك االف ــة أخــرى، فقــد حــرَم ذل ومــن ناحي

)6))  عبد الحميد أبو سليامن، أزمة العقل املسلم، ص)4.

))))  املرجع نفسه، ص)).

))))  املرجع نفسه، ص49. 
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الفكريــة التــي تســتند إليهــا وتطــور مــن خالهــا الحلــول والبدائل الرشعيــة الخّاقــة، ما حــّول القيادة 

السياســية يف أغلــب تاريــخ املســلمن إىل »ســلطة مســتبدة تأخــذ النــاس بالقهــر وال يكــون للشــورى 

ــا  ــا«، م ــة بذله ــا وطاق ــد قناعاته ــة وتولي ــب يف تســير شــؤون األم ــة مجــال وال نصي ومشــاركة األم

تراكــم يف النهايــة مؤديـًـا إىل االســتبداد والقهــر والتدهــور االجتامعــي والحضــاري عى كل املســتويات، 

بدايــة مــن الكيــان النفــي واملعــريف، وانتهــاًء مبســتوى الترشيعــات والنظــم واملؤسســات)19).

ــة  ــه النخب ــدت في ــذي وج ــام- ال ــة والفص ــع العزل ــي -وض ــري النف ــع الفك ــا: أدى الوض رابًع

العلامئيــة الفكريــة نفســها إىل ضعــف النظــر املنهجــي والعلمــي يف املجــال الســيايس واالجتامعــي 

العــام، ومــن ثـَـمَّ إىل تدهــور املؤسســات والسياســات العامــة، وإىل انعــدام القــدرة عــى ترشــيد هــذه 

ــات ومســتوى أدائهــا وحاميتهــا مــن  املؤسســات والحفــاظ عليهــا وتطويرهــا مبــا يحافــظ عــى غاي

االنغــامس يف الفســاد ومــزاوالت التدمــر والضعــف)0))، وقــاد هــذا إىل حلقــة مفرغــة مــن األمــراض 

التــي يــؤدي بعضهــا إىل بعــض ويُعــزِّز بعضهــا بعًضــا، حيــث ضعــف مفهــوم األمــة والجامعــة والدولة 

واملجتمــع يف ضمــر األمــة، وضعفــت الحاجــة إىل هــذه املؤسســات والثقــة مبرشوعيتهــا، ونضجــت 

الحالــة االجتامعيــة التــي يســميها مالــك بــن نبــي بـ»القابليــة لاســتعامر«، وهــي الحالة التــي جعلت 

املجتمعــات املســلمة جاهــزة ألن تبتلعهــا القــوى اإلمرياليــة واالســتعامرية التــي عــززت بدورهــا مــن 

ــة -بهــذه  أســباب التفــكك املعــريف واالجتامعــي)))). وقــد دخــل العــامل اإلســامي إىل لحظــة الحداث

الحالــة الهشــة- مواجًهــا عواصــف تحوالتهــا االجتامعيــة والفكريــة.

ــذي  ــد، ال ــزايل للنظــام االجتامعــي الجدي ــح اخت ــا مصطل ــة بأنه ــف الحداث ــا: مُيكــن تعري خامًس

ظهــر يف أوروبــا بدايــة مــن القــرن الثامــن عــرش، وبأنهــا أكــر ديناميــة -إىل حــد كبــر- مــن أي نــوع 

ســابق مــن النظــم االجتامعيــة)22).

وقــد دفعــت االختافــات والتناقضــات الهائلــة بــن مجتمــع مــا قبــل الحداثــة واملجتمــع الحديث، 

ــه  ــذي ينصــّب اهتامم ــم ال ــه: »العل ــرَِف بأن ــذي ُع ــث، ال ــامع الحدي ــم االجت ــامَء إىل اخــرتاع عل العل

الرئيــس عــى دراســة النظــم االجتامعيــة التــي تخلقــت بفعــل التحــوالت الصناعيــة التــي حدثــت 

)9))  عبد الحميد أبو سليامن، أزمة العقل املسلم، ص50.

)0))  املرجع نفسه، ص90.

))))  مالك بن نبي، رشوط النهضة، ترجمة: عبد الصبور شاهني، )دمشق: دار الفكر، 6)9)م)، ص09)-))).

))))  أنتوين جيدنز، مقدمة نقدية يف علم االجتامع، )القاهرة: مطبوعات مركز البحوث والدراسات االجتامعية يف كلية اآلداب، 006)م).
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إبــان القرنــْن أو الثاثــة املاضيــة«)23).

ــن مــن الزمــان- التغــرات  ــْن األخريْ ــم االجتــامع الحديــث -عــى مــدار القرن ــا: درس عل سادًس

االجتامعيــة التــي أنتجتهــا الحداثــة، يف األفــكار والعاقــات والِبنــى االقتصاديــة واأليدلوجيــات 

والثقافــة والفنــون واإلعــام والحــرب والجســد...إلخ، وتنوعــت وجهــات النظــر والنــامذج التــي قدمهــا 

العلــامء لتفســر تلــك الظواهــر، غــر أن قليــًا مــن علــامء االجتــامع مــن ادعــى تقديــم منــاذج ذات 

طابــع شــمويل أو حــاول صياغــة تفســر منظومــي يجمــع مختلــف تلــك التحــوالت االجتامعيــة -أو 

أغلبهــا- يف نســق أو مقاربــة واحــدة، وليــس هــذا باألمــر الــذي يصعــب فهمــه، فاالختــاف يف تفســر 

التحــوالت االجتامعيــة فــرع عــن االختــاف يف تفســر الحداثــة نفســها، فالحداثــة بوصفهــا ظاهــرة 

اجتامعيــة تتميــز بأنهــا ذات طبيعــة ديناميكيــة شــخصية، فطبيعتهــا الديناميكيــة تجعلهــا متطــورة 

غــري ثابتــة، وطبيعتهــا الشــخصية تجعلهــا خاضعــة للســياقات املكانيــة والنفســية ملجتمعــات بعينها، 

وملــا كانــت تلــك املجتمعــات ذات ثقافــة مختلفــة، فقــد صــارت قــادرة عــى طباعــة بصمتهــا الذاتيــة 

ــج   ــؤدي -بالــرورة- إىل النتائ ــإن األســباب نفســها ال ت ــمَّ ف ــي نفســه، ومــن ثَ عــى املســار التحديث

نفســها يف الســياقات كلهــا، لــذا فمــن الطبيعــي أن يتســبب ذلــك يف نــدرة وجــود تصــور شــامل عــن 

تحــوالت املجتمــع الحديــث، أو عــن تحــوالت الحداثــة نفســها. 

بيــد أن بعــض علــامء االجتــامع حاولــوا وصــف الطبيعــة الكليــة للمجتمــع الحديــث مــن خــال 

ــى  ــد -ع ــة، فنج ــوالت الحداثي ــا التح ــدور حوله ــي ت ــة الت ــوط الناظم ــاك بالخي ــم، أو اإلمس أعامله

ــال- هــري دي ســان ســيمون يصــف املجتمــع الحديــث بـ«املجتمــع الصناعــي« وهــي  ســبيل املث

التســمية التــي تلقفهــا بعــده دوركهايــم واكتســبت قــوة دفــع جديــدة خــال خمســينيات وســتينيات 

ــه  ــق علي ــام يطل ــكا. في ــا وأمري ــن يف أوروب ــاب البارزي ــن الكت ــدد م ــد ع ــى ي ــن ع ــرن العرشي الق

ــا، ولكــن شــكل  ــا اقتصاديًّ ــه ليســت نظاًم ماركــس »املجتمــع الرأســاميل« فالرأســاملية بالنســبة إلي

ــد  ــور النظــام الجدي ــال وظه ــم رأس امل ــي أدت إىل تراك ــرشارة الت ــع مل يكــن إال ال ــع، والتصني مجتم

م فرانســيس فوكويامــا منوذجــه »للمجتمــع الدميقراطــي«)5))  بــكل تناقضاتــه الطبقيــة)4))، بينــام قــدَّ

الــذي يقــوم عــى التطــور متعــدد األبعــاد للنظــام الســيايس الــذي أىت معــه التغــر يف األفــكار والنمــو 

ــة، أمــا الفيلســوف األملــاين إريــك لوريــش  ــة القومي ــاء الهوي االقتصــادي والتحشــيد االجتامعــي وبن

)3))  املرجع نفسه، ص6).

)4))  ميل شارتون وآن برون، علم االجتامع: النظرية واملنهج، )القاهرة: املركز القومي للرتجمة، ))0)م)، ص)).

العربية  العاقات  منتدى  )الدوحة:  الدميقراطية،  عوملة  إىل  الصناعية  الثورة  من  السيايس:  واالنحطاط  السيايس  النظام  فوكوياما،  فرانسيس    ((5(

والدولية، 6)0)م).
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فقــد ســّمى املجتمــع الحديــث بـ«مجتمــع املخاطــر«)6)) مركــزًا عــى طبيعــة املخاطــر الجديــدة التــي 

ــد مــن خــال عمليــة التحديــث التــي صنعهــا اإلنســان، وهــي مرحلــة جديــدة مــن  أصبحــت تتول

ــك  ــن، لذل ــرن التاســع عــرش والنصــف األول مــن القــرن العرشي ــة الق ــف عــن حداث ــة تختل الحداث

يســميها بـ»الحداثــة االنعكاســية«، بينــام يطلــق عليهــا زيجمونــت باومــان »الحداثــة الســائلة«))2).

أمــا العــامل العــريب واإلســامي، فقــد عــاىن نــدرة الباحثــن الذيــن تجــرأوا عــى طــرح تصــورات 

شــمولية مــن هــذا النــوع، بغيــة فهــم آثــار عمليــة التحديــث يف مجتمعاتهــم، ويُســتثنى مــن هــذا 

م مرشوعــه يف نقــد املجتمع  عبــد الوهــاب املســري -أحــد رمــوز مدرســة إســامية املعرفــة- الــذي قــدَّ

الحديــث معتــرًا أن »العلامنيــة« هــي روح الحداثــة))))، والخيــط الناظــم لــكل تحوالتهــا االجتامعيــة 

ســواء يف الفكــر أو االجتــامع أو السياســية أو االقتصــاد أو الفــن أو العــامرة. 

ــزع القداســة عــن العــامل)9))،  ــة لن ــة اجتامعي ــا: عملي ــة« بأنه ــرِّف املســري »العلامني ســابًعا: يُع

وذلــك مــن خــال فصــل عــامل القيــم عــن عــامل اإلنســان واألشــياء، ثــم فصــل عــامل اإلنســان واألشــياء 

عــن بعضــه، ثــم هيمنــة عــامل األشــياء عــى اإلنســان. وهــذه العلمنــة متتاليــة مســتمرة يف الزمــن، 

وقــد طالــت كافــة جوانــب الحيــاة اإلنســانية، مبــا فيهــا الثقافــة واملعرفــة. 

ويُفــرِّق املســري بــن العلامنيــة الجزئيــة والعلامنيــة الشــاملة عــن طريــق اعتبــار الثانيــة تطــوًرا 

طبيعيًّــا لــألوىل، فالفــرق بينهــام هــو الفــرق بــن مراحــل تاريخيــة لنمــوذج واحــد. فالعلامنيــة ليســت 

مجــرد تعريــف ثابــت، وإمنــا ظاهــرة لهــا تاريــخ، تظهــر مــن خــال حلقــات متتابعــة. لذلــك تحــدث 

ــة« تتحقــق عــر الزمــان ويف املــكان. حيــث  ــة« أو »عملي ــة بوصفهــا »متتالي املســري عــن العلامني

تبــدأ هــذه العمليــة يف مراحلهــا األوىل -دامئـًـا- بالعلامنيــة الجزئيــة، حينــام تكــون العلمنــة مقصــورة 

عــى املجالــْن االقتصــادي والســيايس، »وحــن تكــون هنــاك بقايــا مطلقــات إنســانية ودينيــة، وتتســم 

الدولــة ووســائل اإلعــام وقطــاع اللــذة بالضعــف والعجــز عــن اقتحــام )أو اســتعامر) كل مجــاالت 

الحيــاة.. ولكــن يف املراحــل األخــرة، ومــع تزايــد قــوة الدولــة ووســائل اإلعــام وقطــاع اللــذة، ومتكنهم 

مــن الوصــول إىل الفــرد وإحــكام القبضــة عليــه مــن الداخــل والخــارج، ومــع اتســاع مجــاالت العلمنة 

وضمــور املطلقــات واختفائهــا، وتهميــش اإلنســان، وســيادة النســبية األخاقيــة، ثــم النســبية املعرفيــة 

)6))  أولريش بيك، مجتمع املخاطر العاملي: بحًثا عن األمان املفقود، ترجمة: عاء عادل، بسنت حسن، )القاهرة: املركز القومي للرتجمة، 3)0)م).

))))  زيجمونت باومان، سلسلة السيولة، ترجمة: حجاج أبو جر، مراجعة: هبة رؤوف عزت، )بروت: الشبكة العربية لألبحاث والنرش، 9)0)م).

))))  عبد الوهاب املسري، العلامنية الجزئية والعلامنية الشاملة: النظرية، )القاهرة: دار الرشوق، )00)م).  

)9))  عبد الوهاب املسري، العلامنية الجزئية والعلامنية الشاملة: النظرية، ص9)).
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)باهتــزاز الكليــات)- تظهــر العلامنيــة الشــاملة«)30).

وقــد أخــذت متتاليــة العلمنــة يف أوروبــا الغربيــة هــذا الرتتيــب تقريبًــا: علمنــة املجــال االقتصادي 

ــة  ــم علمن ــرن الســادس عــرش، ث ــة املجــال الســيايس يف الق ــم علمن يف أواخــر العصــور الوســطى، ث

املجــال الفلســفي يف القــرن الســابع عــرش، ثــم علمنــة املجــال الوجــداين واألحــام يف القــرن التاســع 

عــرش، ثــم علمنــة الحيــاة الخاصــة والســلوك يف القــرن العرشيــن. بينــام اختلفــت هــذه املتتاليــة يف 

ــَن تحــت رعايــة الدولــة. كــام اختلفــت كلتاهــام عــن تاريــخ  َث وُعلِْم أوروبــا الرشقيــة، حيــث ُحــدِّ

العلمنــة يف الواليــات املتحــدة وروســيا القيريــة. وتختلــف كل التجــارب يف العــامل الغــريب -بدورهــا- 

ــة مــن  ــة يف البداي ــا التحديــث والعلمن ــة يف العــامل الثالــث، حيــث متــت عمليت ــة العلمن عــن متتالي

خــال الجيــوش اإلمرياليــة، ثــم مــن خــال الدولــة التــي تُهيمــن عليهــا النخــب املحليــة املتغربــة. 

بعبــارة أخــرى اختلفــت العلمنــة مــن بلــد آلخــر حســب الظــروف التاريخيــة والثقافيــة واالجتامعية 

لــكل بلــد)31).

ثامًنــا: ترتبــط أهــم إضافــة يف منــوذج املســري عــن »املجتمــع العلــامين« ببنــاء هــذه الرديــة، 

ــث يف مجتمــع مــن  ــه مبجــرد انطــاق قطــار التحدي ــة، وأن فقــد رأى أن التفــكك هــو روح العلامني

املجتمعــات، فــإن تلــك الــروح التفكيكيــة تــري يف كل يشء، يف الفكــر والعاقات والســلوك واملشــاعر 

والِبنــى واملؤسســات.

أمــا املحــرّك الرئيــس لتلــك الــروح فهــي عمليــة »الرتشــيد« أي »اكتشــاف أنجــع الســبل لتوظيــف 

الوســائل )أي وســائل) يف خدمــة الغايــات )أي غايــات) فهــو ترشــيٌد ينــرف إىل اإلجــراءات وال يهتــم 

بالغايــات«))3)، ومــع تزايــد معــدالت هــذا الرتشــيد املــادي يــزداد نقــل الظواهــر اإلنســانية مــن عــامل 

ــه عــى  ــه وقدرت ــه وحريت ــك الرتشــيد- تركيب اإلنســان إىل عــامل األشــياء، ويفقــد اإلنســان -بفعــل ذل

ــا  ــس له ــي لي ــة) الت ــع والحاجــات )الراني ــه مجموعــة مــن الدواف ــرَّف عــى أن ــى »يُع التجــاوز، حت

مضمــون أخاقــي إنســاين، وعــى أنــه ليــس ذاتـًـا جوانيــة لهــا أبعادهــا وأرسارهــا)33).

ــه  ــذي تقــوم ب ــر ال ــة مبفعــول عكــي لألث ــة العلامني ــارة أخــرى تقــوم التحــوالت االجتامعي بعب

)30)  عبد الوهاب املسري، العلامنية الجزئية والعلامنية الشاملة: النظرية، ص))).

))3)  عبد الوهاب املسري، العلامنية الجزئية والعلامنية الشاملة: النظرية، ص)3).

))3)  عبد الوهاب املسري وفتحي الرتييك، الحداثة ومابعد الحداثة، سلسلة حوارات لقرن جديد، )دمشق: دار الفكر، 003)م)، ص)6.

)33) املرجع نفسه، ص63.
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الفكــرة الدينيــة يف البنــاء االجتامعــي كــام يــراه مالــك بــن نبــي))3)، ففــي حــن تــؤدي الفكــرة الدينيــة 

إىل تركيــب عــوامل األفــكار واألشــخاص واألشــياء )الرتكيــب الحضــاري(، فــإن العلامنيــة -بوصفهــا حالــة 

ــن  ــاري(. وميك ــكك الحض ــياء )التف ــخاص واألش ــكار واألش ــوامل األف ــك ع ــؤدي إىل تفكي ــة- ت اجتامعي

تجســيد ذلــك يف الشــكل التــايل:

 الشكل رقم )1(: األثر الرتكيبي للفكرة الدينية عند مالك بن نبي، واألثر التفكييك للعلامنية 

عند عبد الوهاب املسريي.

تاســًعا: أدى التحديــث العلــامين إىل آثــار تفكيكيــة يف عــامل أفــكار العــامل اإلســامي، وقــد رصــد 

ــار  ــب، نخت ــة بالواقــع مــن عــدة جوان ــة االجتامعي ــك املعرف ــة يف تفكي ــار العلمن املســري بعــض آث

أربعــة منهــا:

أ- هيمنــة »املوضوعيــة املتلقيــة« مبــا تفرضــه مــن إجبــار الباحثــن عــى التخــي عــن ذواتهــم 

ــذات  ــة ال ــة الهشــة، وهــي معضل ــة االجتامعي ــة أخــرى يف جســد املعرف ــة، وتفجــر معضل الحضاري

واملوضــوع. 

كان مــن ضمــن املــراث الــذي ورثتــه املعرفــة اإلنســانية -بحســب املســري- مــن حركــة التنويــر 

ــدت عــى أن »البحــث العلمــي  عــدُم التفريــق بــن العلــوم الطبيعيــة والعلــوم اإلنســانية، التــي أكَّ

ــا objective، ومنفصــًا  ــون موضوعيًّ ــأن يك ــم) ب ــدَّ أن يســتبعد )الذات\الخيال\والقي ــي ال بُ الحقيق

)35). ويعنــي هــذا أن الباحــث عليــه أن يُْســكت ذاكرتــه الحضاريــة وقيمــه 
 value free عــن القيمــة

وضمــره وخيالــه، ومــن ثـَـمَّ إبداعــه، فيتحــول إىل صفحــة بيضــاء تتلقــى معطيــات الواقــع وتُراكمهــا، 

معلومــة وراء معلومــة، ووثيقــة وراء وثيقــة، مــام يُفقــده القــدرة عــى الربــط بــن التفاصيــل، وعــى 

األشياء. وال  األشخاص، وعامل  األفكار، وعامل  عامل  ثاثة عوامل:  يرتكب من  التاريخي-االجتامعي ألي جامعة برشية  الواقع  أن  نبي  بن  مالك  )34) يرى 

اإلنسان، وتوجه برصه  فكر  تحكم  أي منظومة  نبي هي:  بن  مالك  عند  الدينية  والفكرة  الدينية،  الفكرة  بوجود  إال  العوامل سويًّا  ترتكب هذه 

اإلسام  من  ابتداء  أعىل،  ووعًدا  غيبيًّا  معبوًدا  م  تقدِّ فكرة  كل  وهي  للحضارة.  مخصصة  وتجعلها  الحيوية  طاقته  وتروِّض  أوسع،  أفق  نحو 

التاريخ.  يف  دوًرا  تؤدي  ال  سة  ومكدَّ راكدة  تظل  الثاثة  العوامل  هذه  فإن  الدينية  الفكرة  هذه  وجود  ودون  الوثنيات.  أحط  إىل   املوّحد 

 املصدر: مالك بن نبي، مياد مجتمع، ترجمة: عبد الصبور شاهن، )دمشق: دار الفكر، ط3، 6)9)م)، ص5). ومالك بن نبي، القضايا الكربى، 

)دمشق: دار الفكر، 000)م)، ص0)).

)35)  عبد الوهاب املسري، الثقافة واملنهج، ص34).
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رصــد الظواهــر يف كليتهــا وتركيبهــا وتناقضهــا)36).

ــل  ــل يف أص ــرى العق ــذي ي ــف ال ــة« أي املوق ــة املتلقي ــري بـ»املوضوعي ــامه املس ــا أس ــذا م وه

خلقتــه صفحــة بيضــاء وليــس شــيئًا فُِطــر فيهــا مــن قبــل. وقــد أدت هــذه الرؤيــة للعقــل -بحســب 

املســري- إىل أن يُصبــح البحــث العلمــي مهتــامًّ برصــد التفاصيــل واملوضوعــات وتســجيلها دون أن 

يربــط بينهــا، ودون أن يُبــنِّ مــا املركــزي منهــا ومــا الهامــي، ومــا املُعــرِّ عــن النمــط الــكي ومــا هــو 

مجــرد واقعــة غــر ممثلــة، ومــا يســتحق اإلبقــاء منهــا ومــا يســتحق اإلبعــاد. ومــن ثـَـمَّ خلقــت هــذه 

الرؤيــة للعقــل باحثــن غــر قادريــن عــى التفريــق بــن مــادة البحــث األرشــيفية، وعمليــة البحــث 

الحقيقيــة))3).

ــر  ــى تفس ــة ع ــامذج االختزالي ــة الن ــا- يف غلب ــامين -أيًض ــث العل ــار التحدي ــرت آث ــام ظه ب- ك

ــم  ــى فه ــدرة ع ــدم الق ــبب ع ــة بس ات عملي ــرُّ ــن تع ــذا م ــه ه ــا فرض ــع م ــي، م ــع االجتامع الواق

ــة.  ــر االجتامعي الظواه

ــام  ــيط ع ــد بس ــبب واح ــانية إىل س ــرة اإلنس ــل إىل رد الظاه ــاذٌج متي ــة من ــامذج االختزالي والن

ــرة  ــوة مدب ــًدا، أو ق ــا واح ــا ماديًّ ــًدا، أو دافًع ــا واح ــا طبيعيًّ ــون قانونً ــد يك ــة )ق ــببْن أو ثاث أو س

خارقــة(، تنطبــع عــى عقــل متلــق لهــذا القانــون أو الدافــع أو القــوة، والعنــر املشــرتك يف النــامذج 

االختزاليــة -غالبًــا- هــو إهــامل الفاعــل اإلنســاين ودوافعــه)38)، وذلــك عكــس النمــوذج املركــب الــذي 

يحــوي عنــارص متداخلــة مركبــة )أهمهــا الفاعــل اإلنســاين ودوافعــه) بحيــث ميكــن للباحــث أن ينظــر 

للواقــع يف كل تركيبــه وال يختــزل أيًّــا مــن عنــارصه أو مســتوياته املتعــددة أو تناقضاتــه أو العوامــل 

ــج عــن  ــه. وينت ــي تعمــل في ــة، الت ــة واملجهول محــددة، واملعلوم ــة، واملحــددة والاَّ ــة والروحي املادي

ذلــك أن النــامذج املركبــة يف البحــث االجتامعــي ال تتــورط يف معضلــة القيمــة، وتســتطع التحــرك بــن 

الثابــت األخاقــي واملتغــر الواقعــي)39)، فهــي منــاذج اجتهاديــة منفتحــة)0)).

ج- باإلضافــة إىل ذلــك فقــد عــزَّز التحديــث العلــامين نزعــة التقليــد -تقليــد اآلخــر األجنبــي ال 

التقليــد الــرتايث- وتجــىَّ هــذا بأوضــح صــورة يف مفهــوم »التقــدم« الــذي هيمــن عــى خيــال النخــب 

)36)  املرجع نفسه، ص35).

))3)  املرجع نفسه، ص34).

))3)  املرجع نفسه، ص))).

)39)  املرجع نفسه، ص9)).

)40)  املرجع نفسه، ص))).
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ــى وهــي  ــة اآلخــر الغــريب حت ــا تســتبطن مرجعي ــامل اإلســامي، وجعله ــة يف الع ــة والعلمي اإلصاحي

تســعى لاســتقال عنــه.

فمفهــوم »التقــدم« يجلــب معــه سلســلة منطقيــة مــن األفــكار؛ فــإذا كان مســار التاريــخ خطيًّــا 

وهــو يتقــدم لألمــام، فــإن الغــرب ســيُعتر هــو قمــة التقــدم، ومــن ثـَـمَّ يجــب تقبّــل ُمســلَّمة تفــوق 

الغــرب وعامليتــه وإطاقــه، وُمســلَّمة معياريــة النمــوذج الحضــاري واملعــريف الغــريب، حيــث يصبــح 

ــه، إن  ــه ويتبع ــزم ب ــع أن يلت ــح نســًقا واحــًدا عــى الجمي ــاء، ويصب ــة جمع ــا قياســيًّا للبرشي منوذًج

أرادوا ســد الفجــوة بينهــم وبينهــم الغــرب للوصــول إىل الرقــي والســعادة)1)).

ويــرى املســري أن تبعــات ذلــك عــى األمــم املقلدة ســتكون إســقاط كل القيــم واملُثــل والغايات، 

وهيمنــة الخــربة الغربيــة عــىل العــامل، وتعميــم النظريــات واملفاهيــم املختلفــة -خصوًصــا العلــوم 

االجتامعيــة- دون أخــذ خصوصيــات كل مجتمــع واختــاف الحضــارات يف االعتبــار. كــام ســيؤدي إىل 

»إنــكار التجــارب اإلنســانية، وإنــكار أهميــة اآلخــر، والســعي إىل نفيــه خــارج إطــار العلــم والتاريــخ، 

بــل وحتــى الوجــود )ليــس مبعنــى الوجــود املــادي وإمنــا مــن خــال الحضــور املتميــز املعــّر عــن 

ــوذج  ــر النم ــى معاي ــة وتتبن ــامذج الغربي ــذه الن ــعوب ه ــتبطن كل الش ــج، تس ــة). وبالتدري الهوي

الغــريب للحكــم عــى ذاتهــا«)2)).

ــن الخريطــة  ــع يف براث ــة اإلســامية بالواق ــوع املعرف ــة إىل وق ــة العلامني د- وأخــرًا، أدت الحداث

ــش مــا هّمشــه وتْكــر مــا  اإلدراكيــة للفكــر الغــريب عــر التقيــد مبعجمــه املصطلحــي، مــا جعلهــا تُهمِّ

أكْــره وتُقــي مــا أقصــاه. 

يــرى املســري أن عــدم نحتنــا ملصطلحاتنــا، أو التــورط يف نقــل مصطلحــات اآلخريــن دون إدراك 

للمفاهيــم املتحيــزة الكامنــة فيهــا، يــؤدي إىل عــدم القــدرة عــى تســمية األشــياء والظواهــر، ومــن ثَمَّ 

فقــدان الســيطرة عــى الواقــع أو التعامــل معــه بكفــاءة. »وذلــك بعكــس مــن يــدرك الواقــع وفًقــا 

إلدراكتــه، ويصنفــه بحســب مقوالتــه، فإنــه يعكــس يف هــذه التســميات إدراكــه عــى الظاهــرة، ومــن 

ثَــمَّ ميّكنــه ذلــك مــن الحركــة فيهــا بقــدر معقــول مــن الحريــة، ومــن مراكمــة املعلومــات داخــل 

أُطــره النظريــة ومقوالتــه الذاتيــة«)3))، كــام أن عــدم الوعــي بالتشــكيل التاريخــي واالجتامعــي الــذي 

))4)  املرجع نفسه، ص6)3. 

))4)  املرجع نفسه، ص6)3.

)43)  املرجع نفسه، ص)33.
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تنتمــي إليــه املصطلحــات))))، يجعــل عمليــة دراســة الواقــع تتــم يف إطــار املصطلحــات -املوجــودة 

ــدرج تحــت  ــي تن ــع الت ــب الواق ــي ســبق تقريرهــا داخــل الحقــل املعــريف، »أمــا جوان بالفعــل- الت

ــش عــى الفــور، إذ تظــل واقعــة  إطــار املصطلــح الغائــب فــا يرصدهــا أحــد، وإن رُِصــَدت فإنهــا تُهمَّ

عرضيــة ال ظاهــرة متكــررة«)5))، وقــد يــؤدي االكتفــاء باســتراد املصطلحــات إىل عطــب القــدرة عــى 

معالجــة الواقــع االجتامعــي مــن األســاس)6))؛ ألن تلــك املعالجــة تقتــي إبداًعــا ذاتيًّــا، و«اإلبــداع مــن 

خــال معجــم اآلخــر مســتحيل«)))). 

الخالصة 
بينــام دّشــنت لحظــة االنفصــال بن الحــق والقــوة، أو بن الجامعــة العلميــة والجامعة السياســية، 

األســاَس االجتامعــي ألزمــة العاقــة بــن الوحــي والواقــع وعلومهــام يف تاريــخ الحضــارة اإلســامية، 

فــإن لحظــة الحداثــة كانــت لحظــة تعميــق لتلــك األزمــة، فقــد تضاعــف الواقــع وازداد كثافــة وتأثرًا 

وتســارًعا، يف الوقــت الــذي كان فيــه العقــل املســلم يــزداد فهمــه وإدراكــه بُعــًدا وتفــّككا. لذلــك كان 

مــن الطبيعــي أن يــؤدي كل ذلــك يف النهايــة إىل ترســيخ التنــازع بــن املثــال والواقــع، أو بــن الثابــت 

األخاقــي يف النــص الدينــي، واملتغــر االجتامعــي يف الواقــع الدنيــوي، ومــن ثـَـمَّ بــن علومهــام. 

ــن  ــال، أو ب ــع واملث ــن الواق ــر ب ــم بالتجس ــرد الحل ــح مج ــا- أن يصب ــي -أيًض ــن الطبيع وكان م

الثابــت الدينــي واملتغــر االجتامعــي حلــاًم بعيــد املنــال، وغايــة ال تُخامــر األدمغــة إال عــى اســتحياء. 

وأن ينــرف الجهــد املعــريف يف املجتمعــات املســلمة إىل األبحــاث الجزئيــة التــي تغــرق يف تفاصيــل 

ــامي إىل أن  ــل اإلس ــال بالعق ــي الح ــره. وأن ينته ــه أو تغي ــل مع ــعى إىل التفاع ــع دون أن تس الواق

يفقــد القــدرة عــى جمــع شــتات الظواهــر االجتامعيــة واإلنســانية والطبيعيــة، أو التأهــل »لقــراءة 

أو  »األنثوية«  هي  شاعت  التي  األمينة  الدقيقة  فالرتجمة   ،(feminism( مثل  مصطلح  مع  التعامل  يف  اإلشكالية  لهذه  مثااًل  املسري  يرب    (44(

»النسوية«، وهي كلامت عربية ال تعني شيًئا عىل اإلطاق، وليس لها أي مدلول سوى أن املرأة مرأة واألنثى أنثى! وهي ترجمة ال تنقل املفهوم 

الكامن وراء كلمة فيمنزم. هذا باإلضافة إىل أن الحقل الداليل ملصطلح فيمنزم يتداخل بشكل ُمربك مع مصطلحات ومفاهيم سابقة، مثل حركة 

تحرير املرأة. فالهدف من الحركة النسوية يف تصّوره ليس تحرير املرأة، وإمنا فصلها عن الرجال، وتأكيد هويتها الفردية عىل حساب هويتها 

ا وأخًتا وابنة، ومن ثَمَّ فهي دعوة إىل متركز األنثى حول نفسها وجنسها، لذلك عندما نقل الكلمة ترجمها إىل مصطلح:  االجتامعية بوصفها أمًّ

»التمركز حول األنثى«، وبذلك أدرك املفهوم الكامن وراء املصطلح وأعلن رفضه. انظر: عبد الوهاب املسري، الثقافة واملنهج، ص)34.

)45)  املرجع نفسه، ص344.

وميكننا رضب مثال عى ذلك من خال مفهوم »التزكية« يف اإلسام، فهو مصطلح مركب يجمع بن معنيْن )التطهر والنامء)، التطهر من الذنوب    (46(

وأمراض القلوب واألخاق السيئة، وإمناء املوارد والعاقات ورؤوس األموال االجتامعية والبرشية، فاملصطلح يجمع بن الجانبْن املادي واملعنوي. 

فلو فرضنا أن مشكلة ما تواجهنا يف الواقع يحتاج حلها إىل التطهر املعنوي والنامء املادي مًعا، فإن هذه املشكلة تظل با حل؛ ألن خريطتنا 

اإلدراكية ليس فيها مصطلح يُعرِّ عن ذلك، فيحدث ما نبّه عليه املسري من عطب يف معالجة الواقع االجتامعي!

))4)  املرجع نفسه، ص350.
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منهجيــة صحيحــة للوحــي وللكــون، يُلملــم بهــا هــذا الشــتات مــن خــال الدمــج بــن عــامل الغيــب 

وعــامل الشــهادة، أو بــن الوحــي والوجــود«)8)).

المبحث الثاني: حــل األزمة 
يُـــَعدُّ القــايض والفقيــه املســلم عبــد الرحمــن بــن خلــدون )1332–06)1م) أحــد أكــر العلــامء 

ــر  ــامم كب ــكاره باهت ــت أف ــث حظي ــرًا يف مجــاالت املجتمــع والسياســة يف الفكــر اإلســامي، حي تأث

ــول  ــكاره ح ــورت أف ــد متح ــانية. وق ــة واإلنس ــاالت االجتامعي ــتى املج ــن يف ش ــامء والباحث ــن العل م

محاولــة تفســر الواقــع االجتامعــي املتغــر؛ إذ حــاول اســتنباط عــدد مــن املفاهيــم والقوانــن مــن 

خــال املاحظــة الدقيقــة للوقائــع التاريخيــة املتكــررة، وذلــك بهــدف التفريــق بــن الثابــت واملتغــر 

ــران( أو  ــم العم ــم )عل ــه اس ــذي أخرج ــد ال ــه الجدي ــى منتج ــدون ع ــن خل ــق اب ــد أطل ــا، ولق فيه

)علــم االجتــامع اإلنســاين()9))، وال غرابــة أن يَُعــدَّ ابــن خلــدون يف الفكــر اإلســامي املعــارص النمــوذج 

القــدوة للعــامل املســلم الــذي صالــح -يف مقدمتــه)50)- بــن علــوم الوحــي وعلــوم الواقــع. وأن يُشــر 

إليــه كل مجهــود فكــري إصاحــي يهتــم بأزمــة العاقــة بــن علــوم الــرشع والعلــوم االجتامعيــة، أو 

يتخــذ مــن اســمه عنوانـًـا ملــا يُبــرّش بــه)51).

لذلــك فــإن أول نقطــة ميكــن أن نبــدأ بهــا يف ســعينا لرتّســم طريــق حــل األزمــة هــو أن نتســائل 

قائلــني: إذا كان ابــن خلــدون هــو النمــوذج املرجــو عنــد ُجــلِّ الباحثــن املســلمن، واملجّســد لحــل 

أزمــة القطيعــة بــن العلــوم الرشعيــة واالجتامعيــة، فلــامذا مل يســتطع أن يلتقطــه العــامل اإلســامي 

آنــذاك ومل يُحــّول إنجازاتــه إىل مدرســة علميــة؟ فــإذا كان الخلــل يف البيئــة االجتامعيــة املحيطــة بابــن 

خلــدون، فــام الــذي يضمــن عــدم ســقوط كل املســاعي املعرفيــة الراميــة إىل حــل األزمــة يف الفــراغ 

كــام ســقط إنتــاج ابــن خلــدون رغــم عبقريتــه وفرادتــه؟

لماذا لم يوجد سوى ابن خلدون واحد؟
لقــد ســبق للمفكــر الجزائــري مالــك بــن نبــي أن أملــح لهــذه القضيــة يف كتابــه »مشــكلة الثقافة« 

حيــث رأى أن عمــل ابــن خلــدون يف املقدمــة لــو جــاء يف ســياق حضــاري مختلــف عــن الــذي كان 

))4)  محمود عايد الرشدان، »حول النظام املعريف يف القرآن الكريم«، مجلة إسامية املعرفة، املعهد العاملي للفكر اإلسامي، السنة 03، العدد 0)، 

)99)م، ص))-3). 

)49)  لؤي صايف، إعامل العقل: من النظرة التجزيئية إىل الرؤية التكاملية، ص6)).

)50)  عبد الرحمن بن خلدون، ديوان املبتدأ والخرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عارصهم من ذوي الشأن األكرب، تحقيق: خليل شهادة، )بروت: دار 

الفكر، ط)، ))9)م).

))5)  جامعة ابن خلدون يف تركيا مثااًل عى ذلك.
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 ،paradigm shift فيــه -أي مختلــف عــن »مجتمــع مــا بعــد املوحديــن«- ألدى إىل تغــّر معــريف كبــر

أو لتســبب يف حركيــة جديــدة يف الواقــع نتيجــة لهــذه املنظومــة الجديــدة مــن األفــكار)52)، بيــد أن 

جهــود ابــن خلــدون لتطويــر منهجيتــه لدراســة الســلوك االجتامعــي، وتحديــد املعــامل العامــة لعلــم 

االجتــامع اإلنســاين، تزامنــت مــع بدايــة الرتاجــع العلمــي للحضــارة اإلســامية، »لذلــك ال نجــد اهتامًما 

يف األوســاط العلميــة اإلســامية بالفتــح املعــريف العظيــم الــذي تجــّى يف مقدمــة ابــن خلــدون، بــل 

إننــا نجــد أن البعــض القليــل مــن علــامء املســلمن الذيــن تفاعلــوا مــع بعــض أطروحــات املقدمــة، 

مثــل ابــن األزرق، قــد عجــزوا عــن اســتيعاب املنهجيــة العلميــة الثاويــة فيهــا«)53).

والحجــة واضحــة وهــي أن هنــاك رشوطـًـا نفســية اجتامعيــة لنمــو أو ضمــور عــامل األفــكار. وقــد 

رضب مالــك بــن نبــي مثالــْن لاســتدالل عــى هــذه الحجــة، األول: هــو االكتشــافات التــي متــت يف 

املــرشق العــريب، كاكتشــاف ابــن النفيــس للــدورة الدمويــة، الــذي كان اكتشــافًا عظيــاًم، غــر أنــه مل 

يشــعر بــه أحــد مــن أبنــاء مجتمعــه آنــذاك، ومل يتحــول لــرأس مــال بــرشي ترتاكــم عليــه العلــوم، 

وتتطــور بــه املعرفــة))5)، وذلــك عــى عكــس اخــرتاع الراديــو يف الغــرب، الــذي أحــدث انتقالــة معرفية 

وتقنيــة هائلــة، وهــو األمــر الــذي كان مستحيلســا -بحســب ابــن نبــي- لــوال وجــود شــبكة عاقــات 

اجتامعيــة مكثفــة يف العــامل الغــريب، فامركــوين الــذي اخــرتع الراديــو مل يبــدأ مــن الصفــر، ومل يشــعر 

بالضيــاع أو التيــه الفكــري الــذي يشــعر بــه اليــوم كل خائــص لبحــار املعرفــة يف العــامل اإلســامي، 

وإمنــا كانــت هنــاك شــبكة اجتامعيــة ناضجــة، منــت عــى ظهرهــا املعرفــة وتطــورت حتــى وصلــت 

إىل تلــك االخرتاعــات التــي أمكــن تكريســها وتســخرها ألقــى درجــة نفعيــة ممكنــة)55). 

ــوره  ــتوى تط ــا مبس ــا وثيًق ــع ارتباطً ــة للمجتم ــة املعرفي ــاط الحال ــو ارتب ــبق ه ــا س ــة م وخاص

الحضــاري، ومــن ثَــمَّ أهميــة توافــر رشوط نفســية اجتامعيــة)56) تســمح للمجتمــع بتلقــف األفــكار 

ــع.  ــر يف الواق ــا للتأث ــه، وتعطــي الفكــرة فعاليته ــدور في ــي ت الت

ــخ  ــدون يف التاري ــن خل ــرادة اب ــي يف تفســر ف ــن نب ــك ب ــن عــدم اســتطراد مال وعــى الرغــم م

ــر  ــا -ع ــل، وميكنن ــا يف التحلي ــة لن ــون مقدم ــح أن تك ــا تصل ــي قدمه ــة الت ــامي، إال أن املقدم اإلس

))5)  مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ترجمة عبد الصبور شاهن، )دمشق: دار الفكر، ط4، 4)9))، ص)46-4.

)53)  لؤي صايف، إعمال العقل: من النظرة التجزيئية إىل الرؤية التكاملية، ص282. 

)54)  مالك بن نبي، مشكلة األفكار يف العامل اإلسامي، ص)0)-04).

)55)  مالك بن نبي، مياد مجتمع: شبكة العاقات االجتامعية، ترجمة: عبد الصبور شاهن، )دمشق: دار الفكر، ط3، 6)9)م)، ص64.

)56)  مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص46.
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اســتخدام نظريتــه يف الحضــارة- تفســر األبعــاد االجتامعيــة والنفســية التــي تســببت يف عــدم تكــرار 

ــوم الوحــي والواقــع.  ــدون، أو اســتمرار القطيعــة بــن عل ابــن خل

ميكننــا البــدء بالقــول بــأن الــرشوط الروريــة لنمــو املعرفــة وازدهارهــا يف أي جامعــة إنســانية، 

يكــون عــر تفعيــل اآلثــار النفســية واالجتامعيــة للفكــرة الدينيــة فيهــا، أمــا الكيفيــة التــي يحــدث 

بهــا ذلــك فيمكــن إيضاحهــا  فيــام يــي:

ــزام  ــى إل ــة ع ــرة الديني ــدرة الفك ــى يف ق ــة: يتج ــة يف املعرف ــرة الديني ــي للفك ــر النف أ- األث

اإلنســان بــ»كبــح الغريــزة«؛ فاإلنســان يف مرحلــة مــا قبــل الحضــارة أو مــا بعدهــا )أي يف مرحلــة 

الغريــزة) يكــون غارقـًـا يف أهدافــه الذاتيــة األنانيــة الحيوانيــة. هنــا تــأيت الفكــرة الدينيــة فتتســبب يف 

»الكبــت« مبعنــى القــدرة عــى التحكــم يف الــذات، مــن خــال منظومــة العقائــد والرشائــع املصاحبــة 

ــورات  ــال التص ــن خ ــه م ــأة حضارت ــة نش ــي يف مرحل ــر النف ــذا األث ــدث اإلســام ه ــد أح ــا. وق له

التــي غرســها القــرآن يف أذهــان املســلمن األوائــل، ومــن خــال الرتبيــة العمليــة وتنميــة شــعورهم 

باملســؤولية عــر ربــط أفعالهــم بعواقبهــا يف الدنيــا واآلخــرة. فتحولــت الفكــرة الدينيــة إىل تصــورات 

وانفعــاالت ومتثــات يف الواقــع، ومــن ثـَـمَّ أنشــأت لديهــم اســتجابة حياتيــة مختلفــة عــن الجــري وراء 

غرائزهــم فحســب))5). 

ــرج  ــن والف ــباع البط ــق إش ــل تحقي ــزي )مث ــدف الغرائ ــه إىل اله ــع كل ــز املجتم ــه تركي إن توج

وتقديــس الــذات) يــؤدي إىل تطويــر لغــة مشــرتكة بينهــم يف إطــار هــذا الهــدف، هــدف الحفــاظ 

عــى الحيــاة اليوميــة )ال ســيّام يف الظــروف الصعبــة). بينــام تــأيت الفكــرة الدينيــة -كاإلســام مثــًا- 

ــا آخــر، فيبــدأ املؤمنــون بهــا يف التعامــل مــع الهــدف نفســه، ثــم مــع اآلليــات نفســها  فتضــع هدفً

التــي يحتاجــون إليهــا للوصــول إىل الهــدف، ثــم مــا يتفــرع عنهــا مــن قيــم وتصــورات ومفاهيــم. 

حتــى إذا مارســوا املعرفــة، وتفاعلــوا معهــا -مــن خــال النصــوص نفســها- طــّوروا فيــام بينهــم لغــة 

مشــرتكة، فتتقلــص املســافات فيــام بينهــم، ويتواطــؤون عــى نفســية مشــرتكة، وتصبــح مســاحات 

ــدرة عــى  ــف الق ــم أرسع، وتتكث ــام بينه ــائل في ــاط الرس ــى التق ــدرة ع ــر، والق ــم أك ــاق بينه االتف

ــة واحــدة.  التواصــل، ويكــون الســبب يف هــذا أنهــم يســريون تحــت أهــداف واحــدة، ومظل

والفــرق بــن املعرفــة يف مرحلــة الغريــزة )حــال ســقوط الحضــارة(، واملعرفــة يف مرحلــة الــروح 

)حــال نشــأة الحضــارة( جــي وواضــح، فالغريــزة بطبيعتهــا متمركــزة حــول الــذات، والــروح بطبيعتها 

))5)  مالك بن نبي، رشوط النهضة، ص4)-6).
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متمركــزة حــول مــا هــو خــارج الــذات. وميكــن أن منثِّــل للفــرق بــن املجتمعــْن بســاحة وضــع فيهــا 

ألــف شــخص، فلــو كانــوا يف مرحلــة الغريــزة فــإن كل شــخص فيهــم ســينظر إىل نفســه، أمــا لــو كانــت 

الســاحة نفســها واألشــخاص أنفســهم يف مرحلــة الــروح، ولكــن بفكــرة دينيــة جامعــة، فــكل هــؤالء 

األشــخاص ســينظرون إىل نقطــة واحــدة يف الســاحة، إىل ِقبلــة!

ب- أمــا األثــر االجتامعــي للفكــرة الدينيــة وعاقتــه باملعرفــة: فمثالـُـه عــدم قــدرة مجتمــع ابــن 

خلــدون عــى التقــاط أفــكاره، حيــث يُعــّر ذلــك عــامَّ ميكــن أن نســميه »ضعــف التواصــل املعــريف« 

ــا مــن  ــم اللغــة نفســها، وميلــك مســتوى متقاربً يف املجتمــع، أي عــدم وجــود مجتمــع علمــي يتكل

ــن أجــل  ــم، أو م ــا العل ــي يجلبه ــة الت ــن أجــل املنفع ــا م ــا عمليًّ ــم اهتامًم ــامم بالعل الوعــي واالهت

األهــداف التــي يُحددهــا ســياق املجتمــع أو الديــن للمجتمــع.

ونحــن عندمــا ننظــر إىل حــال العــرب قبــل اإلســام -مثــًا- ونقارنــه مــع حــال العــرب يف نهايــة 

القــرن األول الهجــري، ســناحظ أن هنــاك طفــرة علميــة متثَّلــت يف الخــروج مــن حالــة أُميــة شــبه 

مطلقــة، إىل حالــة تعليميــة وعلامئيــة منتــرشة يف طــول البــاد وعرضهــا، ومل تكــن لهــذه الحالــة أن 

ــدف  ــدف االجتامعــي املشــرتك، وهــو اله ــا اله ــا مشــرتكة صنعه ــة وهموًم ــاك لغ ــوال أن هن تنشــأ ل

الــذي تخلقــه الفكــرة الدينيــة، وألن هنــاك شــبكة عاقــات اجتامعيــة تتطــور مــن خالهــا األفــكار 

وتتفاعــل، فيبــدع عــاملٌ فكــرة، ثــم يأخذهــا منــه آخــر، فينتقدهــا ثالــث، ويطورهــا رابــع بعدهــم، 

وتنتقــل املعرفــة مــن شــخص إىل شــخص، ومــن مرجــع إىل مرجــع، ومــن جامعــة إىل جامعــة. ثــم 

لكونهــم موجهــْن مــن فكــرة واحــدة، فــإن مامرســاتهم العلميــة ليســت شــكلية بــل هــم يعانــون 

ــادئ  ــى املب ــر، وع ــدٍّ كب ــك- إىل ح ــع ذل ــا -م ــون عليه ــم متفق ــم، وه ــة يف أذهانه ــاكل حقيقي مش

ــي  ــداف الت ــع، وباأله ــم بالواق ــة أفكاره ــعرون عاق ــا، ويستش ــل معه ــة للتعام ــم الروري واملفاهي

يريــدون أن يصلــوا إليهــا مهــام كانــت خريّتهــا أو رشهــا. وهــذه الحالــة مــن الحيــاة الحضاريــة هــي 

التــي تســمح بحركيــة املعرفــة وحيويتهــا واســتفادة املجتمــع منهــا، كــام أن عــدم وجــود هــذه الحالــة 

ــا، لكســب العيــش يف املجتمــع، أو  ــاه أن املعرفــة أصبحــت شــيئًا هامشــيًّا أو شــكليًّا أو ظاهريًّ معن

ــة)58). ملجــرد تحصيــل الدرجــات العلمي

لذلــك حــن ننظــر إىل عــامل األفــكار يف مرحلــة النهــوض األوىل للحضــارة اإلســامية، نجــد ظاهــرًة 

ــكار  ــامل األف ــب ع ــن تركّ ــورة م ــة متط ــأت يف مرحل ــي نش ــة) الت ــب الفقهي ــرة )املذاه ــل ظاه مث

واألشــخاص واألشــياء، كــام ظهــرت بشــكل أصيــل بوصفهــا نبتــًة للفكــرة الدينيــة. حيــث مُتثِّــل القــدرة 

))5)  مالك بن نبي، رشوط النهضة، ص90-)9.
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عــى إنشــاء مذهــب فقهــي متســق األصــول والفــروع -كتلــك التــي نجدهــا يف املذاهــب األربعــة- 

عامــًة عــى الرتكيــب الخــّاق يف عــامل أفــكار ذلــك املجتمــع. 

ــوامل،  ــب الع ــوة تركي ــة، أي ق ــة الحضاري ــوة الرتكيبي ــذه الق ــٌة به ــرة نشــأة املذاهــب متعلق ففك

ــمَّ تكتســب  ــرز، ومــن ثَ ــوة، يكــون االتســاق والنظــام أوضــح وأب ــب ق ــام ازدادت درجــة الرتكي فكل

الفكــرة فعاليــة وانســجاًما وتطــوًرا، وتصــر قــادرة عــى التفاعــل مــع الواقــع، وعــى شــق طريقهــا 

ــاد.  ــة يف ضــوء االجته ــول للمشــكات الواقعي ــان بحل ــه، وعــى اإلتي في

أمــا عندمــا تكــون العــوامل مفككــة، فــا ميكــن أن تنشــأ ظاهــرة كاملذاهــب الفقهيــة التــي ســعت 

ــاٍه مــن الوقائــع، والتعامــل معهــا بشــكل متســق وفــق أصــول ال تجعــل  إىل اإلحاطــة بعــدد ال متن

صاحبهــا يقــع يف تناقضــات يف قــراره االجتهــادي. بــل لرمبــا امتــدت صاحيتهــا لقــرون عــّدة وظلــت 

محتفظــة بذلــك االتســاق، فاتحــة اآلفــاق ألجيــال مــن التاميــذ والطبقــات العلميــة التــي تنســج عــى 

منــوال تلــك املذاهــب نفســه مــا يناســب زمانهــا ومكانهــا. 

ــة: األشــياء واألشــخاص  ــوامل الحضــارة الثاث ــي تركــب ع ــة هــي الت الخاصــة، إن الفكــرة الديني

واألفــكار، وهــي التــي تســمح بإنشــاء مفاهيــم مشــرتكة، ولغــة مشــرتكة، وأهــداف معرفيــة مشــرتكة، 

فيتخلــق مــن ذلــك تفاعــل معــريف يُـــفي إىل الرتاكــم. ولذلــك تَُعــدُّ فعاليــة الفكــرة الدينيــة يف ضمــر 

املجتمــع وأخاقــه وقدرتهــا عــى تشــكيل وعيــه ووجدانــه وأحامــه وعاقاتــه هــي املحــك الحقيقــي 

لقــدرة املعرفــة عــى إحــداث التأثــر يف الواقــع، أمــا يف غيــاب هــذه الفعاليــة، فــإن املعرفــة ســتكوُن 

ــى  ــون ع ــل، أو يحافظ ــا إىل فع ــا، أو يحولونه ــرون لرؤيته ــاهدين يتأث ــا مش ــة ب ــة رائع ــار فني كآث

اســتمراريتها وإبداعهــا وتجّددهــا! 

وهــذا األثــر النفــي واالجتامعــي للفكــرة الدينيــة هــو الــذي كان ضائًعــا، و كان العــامل اإلســامي 

يفتقــده حــن  كتــب ابــن خلــدون مقدمتــه)59)، فــكان مــن الطبيعــي أن تقــع يف الفــراغ، كمثــِل نبتــٍة 

ا ولكنهــا مغروســة يف أرض قاحلــة، فــأىّن لهــا أن تُثْمــر! مفيــدة جــدًّ

األصول النفسية والسلوكية للمعرفة 
ــبها؟  ــن أن يكتس ــف ميك ــة، وكي ــرة الديني ــي للفك ــر النف ــا األث ــٌع م ــد مجتم ــف يفق ــن كي ولك

ــر؟ هــذا مــا نجــح  بصياغــة أخــرى، كيــف تنمــو جــذور املعرفــة النفســية والســلوكية وكيــف تضُم

ــوم »األدب« يف  ــته ملفه ــر دراس ــه ع ــة عن ــاس يف اإلجاب ــب العط ــيد نقي ــزي الس ــوف املالي الفيلس

)59) مالك بن نبي، مشكلة األفكار يف العامل اإلسامي، ص)4-)4.
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ــاة،  ــات الحي ــام يف كل عاق ــاين للنظ ــل اإلنس ــُة التمث ــو حال ــده ه ــاألدب عن ــامية. ف ــة اإلس الثقاف

ــى  ــن والطبيعــة، وهــو القــدرة عــىل وضــع األشــياء يف موضعهــا، فحت ــه واآلخري مــع النفــس واإلل

ــة  ــزام الائقي ــاىل، أي الت ــه تع ــع الل ــن األدب م ــر ع ــا: »تعب ــي يف جوهره ــامية ه ــادات اإلس العب

ــح«)60). ــكل الصحي ــة بالش ــة العاق ــن طبيع ــر ع والتعب

وملــا كان اللــه هــو العــدل ســبحانه وتعــاىل، فقــد خلــق للوجــود نظاًمــا عــاداًل يف كل يشء، ومّكــن 

صفــوًة مــن أوليائــه وأنبيائــه مــن الحكمــة واملعرفــة لــيك يرشــدوا البــرش إىل هــذا النظــام اإللهــي، 

ــا لــه وعــى هدايتــه، أفــراًدا وجامعــات، ومــن ثَــمَّ  كان التوافــق اإلنســاين مــع هــذا  وليعملــوا وفًق

النظــام العــادل عــن حصــول األدب الــذي تكــون نتيجتــه تحقــق العــدل)61).

ــة ليســت  ــرِّف اإلنســان أن املعرف ــه يع ــة هــي أنَّ ــات »األدب« يف املعرف ــإن أهــم تجلي ــك ف لذل

شــيئًا متاًحــا للجميــع بغــض النظــر عــن قصــده وغايتــه وقدرتــه، مــا يجعلــه ينظــر للعلــامء األقدمــن 

نظــرة مــألى بالتقديــر والحــب واالحــرتام والتواضــع، وهــذه صفــات أخاقيــة »ال ميكــن التحقــق بهــا 

إال إذا أدرك اإلنســان أن هنــاك تراتبًــا هرميًّــا يف النظــام اإلنســاين والســلطة العلميــة فيــه، مــن حيــث 

اإلمكانــات العقليــة والذهنيــة واملعرفــة الروحيــة والتحــي بالفضيلــة«)62).

ــه بوجــود تراتــب هرمــي إضفــاُء الرشعيــة عــى النظــم  وينفــي العطــاس أن يكــون معنــى قول

البرشيــة الظاملــة، فالظلــم هــو حالــة »فــوىض« وال يســمى عنــده »نظاًمــا«، ومفهــوم األدب عنــده 

»ليــس اســتقالة وال انســحابًا لصالــح الفــوىض؛ ألن هــذا ســيكون أمــرًا مناقًضــا للعــدل، إن الفــوىض 

مظهــٌر لوقــوع الظلــم«)63)، وإمنــا املعنــى هــو االعــرتاف بــأن هنــاك نظاًمــا تراتبيًّــا رشعيًّــا يف الخلــق، 

هــو النظــام اإللهــي الــذي ميتــد ليشــمل كل املخلوقــات، وهــو التحقــق الكامــل للعــدل.

وبغيــاب األدب تتولــد عنــد طالــب العلــم نزعــة فردانيــة مفرطــة individualism، ســببها تخيــل 

ــؤدي إىل تفــي  ــا ي ــة، م ــه حقيق ــن ممــن هــم أســمى من ــئ أو مســاٍو لآلخري ــه مكاف كل واحــد أن

الكــر والحســد والعنــاد، فيميــل إىل رفــض االســتامع إىل املراجــع العلميــة الثقــات. كــام يُطلِــق العنــان 

ــؤدي إىل  ــذا ي ــه، وهك ــه وتحركات ــم يف قرارات ــه تتحك ــرتك انفعاالت ــواه وي ــع ه ــان ليتّب ــك اإلنس لذل

)60) سيد نقيب العطاس، ُمداخات فلسفية يف اإلسام والعلامنية، ترجمة: محمد طاهر امليساوي، )كواالملبور: املعهد العايل العاملي للفكر والحضارة 

اإلسامية، ط)، 000)م)، ص))).

))6)  املرجع نفسه، ص))).

))6)  سيد نقيب العطاس، ُمداخات فلسفية يف اإلسام والعلامنية، ص))).

)63)  املرجع نفسه، ص))).
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اختــال التــوازن يف عاقتــه بنفســه وباآلخريــن، وهــذا هــو نقــص »األدب«. كــام تــؤدي هــذه النزعــة 

الفردانيــة وأمــراض القلــوب التــي تنتــج عنهــا مــن الكــر والعنــاد وقلــة التواضــع، إىل تشــويه مفهــوم 

ــمَّ إىل تســطيح كل يشء وتســوية  ــة والرتاتــب الهرمــي يف النظــام اإلنســاين، ومــن ثَ الســلطة الرشعي

الجميــع ببعضهــم، فينشــأ الظلــم بوصفــه نتيجــة طبيعيــة لذلــك))6).

فالعطــاس يــرى أن النــص القــرآين يُشــر إىل أن النفــوس البرشيــة ليســت متســاوية مــن حيــث 

القــدرة واالســتعداد، كــام يف قولــه تعــاىل: ﴿اَل يَُكلِّــُف اللَّــُه نَْفًســا إاِلَّ ُوْســَعَها﴾ ]البقــرة: 286[، ومــن 

ثـَـمَّ فــإن اإلنســان ال ينبغــي أن يحمــل نفســه -ظلــاًم- مــا ال تُطيقــه مــن أمانــة أو مســؤولية، ســواء 

كانــت سياســية أو ثقافيــة أو فكريــة أو اجتامعيــة)65).

وعندمــا يصــاب املجتمــع بفقــدان األدب فإنــه ســيفقد -عــى الفــور- األهليــة والقــدرة عــى متييــز 

ــن  ــادة املزيفــن)66).. الذي ــؤدي إىل صعــود الق ــا ي ــن واالعــرتاف بهــم وتقديرهــم. م القــادة الحقيقي

يأتــون بطريقــة تفكــر ومنــاذج ومناهــج تجعــل حالــة التشــويش واليــأس واختــال التــوازن العقــي 

والروحــي تهيمــن عــى الحيــاة الثقافيــة للمســلمن، وتجعلهــم -بالــرورة- أكــر اســتعداًدا لتقبــل 

مزيــد مــن التشــويش واالضطــراب. مــا يــؤدي إىل اســتدامة القــادة الذيــن ال يتوفــرون عــى الصفــات 

الروحيــة والخلقيــة الازمــة لإلصــاح))6). 

وبنــاًء عــى هــذا، يــرى العطــاس أن انعــدام األدب يف املجتمعــات املســلمة هــو جوهــر األزمــة 

املعرفيــة والحضاريــة، فانعــدام األدب يعنــي انعــدام االنضبــاط والنظــام، مبعنــى القــدرة عــى وضــع 

الــيء يف موضعــه. مــا يــؤدي إىل خلــل األماكــن واملواضــع واملواقــع يف الحيــاة، يف الجســم والعقــل 

والــروح، وهــام االنضبــاط والنظــام املطلوبــْن ليعــرف اإلنســان مقامــه املناســب يف عاقتــه بنفســه 

ــة  ــتعدادات الذهني ــات واالس ــث اإلمكان ــن حي ــه م ــدر نفس ــتبر ق ــة، وأن يس ــع وباألم وباملجتم

واملاديــة واملعنويــة. كــام مُتثّــل حالــة انعــدام األدب تجســيًدا للظلــم االجتامعــي والفســاد املعــريف؛ 

ألنهــا تُعــّر عــن انعــدام التمييــز بــن الصالــح والفاســد، والحــق والباطــل، والصــواب والخطــأ، وإذا 

كان اللــه قــد أمرنــا أن نــؤدي األمانــات إىل أهلهــا، فــإن ضعفنــا يف تأديــة األمانــات ألهلهــا وتســيد 

القــادة املزيفــن علينــا، معنــاه أننــا فقدنــا القــدرة عــى التمييــز، أي بتعبــر العطــاس »فقدنــا األدب«.

)64)  املرجع نفسه، ص30).

)65)  سيد نقيب العطاس، ُمداخات فلسفية يف اإلسام والعلامنية، ص9)).

)66)  املرجع نفسه، ص49).

))6)  املرجع نفسه، ص))).
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بــن  املبــارشة  وغــر  املبــارشة  الســببية  العاقــات  شــبكة  العطــاس  نقيــب  ســيد  يُرينــا 

ــة يف  ــية املمثّل ــة والسياس ــة واالجتامعي ــات الفكري ــص األدب«، واالنحراف ــية »نق ــات النفس االنحراف

ــرِّس  ــذي يُك ــاخ ال ــة املن ــن، وصناع ــادة املزيف ــود الق ــيايس وصع ــي والس ــاد االجتامع ــم والفس الظل

ــبكة  ــذه الش ــة يف ه ــات الفكري ــدو االنحراف ــث تب ــا. حي ــد إنتاجه ــاري ويُعِي ــف الحض ــة التخلّ  حال

ــذات  ــار ال ــع واحتق ــد والتطل ــل الكــر والغــرور والحق ــة، مث ــة وقلبي ــراض تربوي مجــرد أعــراض ألم

ــن  ــد م ــون مبزي ــا ال يك ــإن عاجه ــمَّ ف ــن ثَ ــخ، وم ــر ...إل ــر الضامئ ــات وفق ــاد النيّ ــان وفس والطغي

الجــداالت النظريــة والخطابــات واملؤمتــرات والكتــب، ولكــن يكــون بعمليــة تربويــة تســتطيع الحفــر 

يف الوجــدان اإلنســاين وإعــادة صياغتــه ليخــرج إنســانًا متصالًحــا مــع منظومــة الوحــي ومــع غايتــه يف 

الوجــود، ليقــوم هــذا اإلنســان بنفســه بتشــكيل واقــع اجتامعــي يُعــر عــن تلــك املنظومــة ويُعززهــا. 

د حالــة املعرفــة يف املجتمــع، وهــي التــي تنــيء عنــد اإلنســان  فالرتبيــة -إذن- هــي التــي تُحــدِّ

الرتابــط بــن علــوم الوســائل وعلــوم الغايــات، وبــن الديــن والدنيــا، وبــن الديــن واآلخــرة، فيصبــح 

مؤهــًا بعــد ذلــك لتلقــي العلــوم واملعــارف)68).
 

))6)  محمد مينار، جدل الدين والعلم يف الفكر اإلسامي املعارص )دراسة يف مروع إسامية املعرفة(، )األردن: دار األيام للنرش والتوزيع، ))0)م)، ص95). 
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الخالصة: التزكية قبل التوعية!
وبنــاًء عــى ماســبق، فالنشــاط املعــريف وحــده ال ميكــن أن يحــل أزمــة التفــكك املعــريف بــن علــوم 

ــرف  ــق الظ ــا تخل ــك؛ ألنه ــوم بذل ــا أن تق ــوس ميكنه ــة النف ــة وتزكي ــن الرتبي ــع، ولك ــي والواق الوح

النفــي االجتامعــي الــذي يرتكــب فيــه عــامل األفــكار، وتتجــر فيــه املعــارف والعلــوم، وتتســاند فيــه 

الحقائــق الكونيــة والرشعيــة واالجتامعيــة، عــر خدمــة غايــات نهائيــة واحــدة. 

 لذلــك مل تنجــح الجهــود الفكريــة والكاميــة والفلســفية طــوال القــرن العرشيــن، تلــك الجهــود 

التــي ارتكــزت عــى إصــاح علــم الــكام أو إنشــاء فلســفة جديــدة لــه)69)؛ ألنهــا مل تكــن تخاطــب 

»النفــس« جوهــر املشــكلة ومنبــع األزمــات. فاملســلم يف عصــور التفــكك الحضــاري مل يتخــّل مطلًقــا 

ــا فقــدت  ــا؛ ألنه ــن فاعليته ــه تجــردت م ــا »ولكــن عقيدت ــا متديًن ــل ظــل مؤمًن ــه)0))، ب عــن عقيدت

إشــعاعها االجتامعــي فأصبحــت جذبيــة فرديــة، وصــار اإلميــان إميــان فــرد متحلــل من صاته بوســطه 

االجتامعــي«)1)). فمشــكلة التفــكك الحضــاري ليســت »مشــكلة فكريــة كاميــة« ولكنهــا »مشــكلة 

نفســية اجتامعيــة«، يكمــن جوهرهــا يف »نقــص فعاليــة الوظيفــة االجتامعيــة للديــن نفســه«)2)). 

وجوهــر تغيــر النفــوس هــو إكســابها القــدرة عــى تجــاوز وضعهــا املألــوف، فاملــرء عندمــا يبلــغ 

دور االكتــامل يضغــط عــى نفســه، ويخالــف مــا درج عليــه، محــاواًل بذلــك تعديــل وضعــه، وحينئــذ 

يصبــح كامــه إرادة وعمــًا يــدالن عــى وجــود عاقــة بــن الكلــامت والوقائــع. فــإذا مــا انعدمــت 

العاقــة بــن الــكام والعمــل أصبــح الــكام هــذًرا)3))، وبهــذا التغيــر للنفــوس متتــد الجســور تلقائيًّــا 

بــن العلــم والعمــل، وبــن الفكــر والواقــع.

ــأن  ــن ش ــل م ــكام، ب ــر وال ــوم الفك ــأن عل ــن ش ــس م ــى لي ــذا املعن ــس به ــر النف وإذا كان تغ

علــوم التزكيــة والرتبيــة، فالحاجــة ماســة إىل تطويــر هــذه العلــوم الدافعــة لباقــي العلــوم، لتتجــاوز 

)69) مالك بن نبي، وجهة العامل اإلسامي، ص54-53.

)0))  يفر مالك بن نبي إخفاق جهود املدرسة اإلصاحية -يف بدايات القرن العرشين- بأنها مل تستطع تركيب األفكار، وتجميع العنارص، ودمج النزعة 

األصولية التي ذهب إليها الشيخ محمد عبده، مع اآلراء السياسية واالجتامعية التي نادى بها جامل الدين األفغاين، ما أدى إىل تحولها إىل يقظة 

فكرية وعقلية بحتة، يف حن أبدى إعجابه بالحركة اإلحيائية لإلخوان املسلمن التي أسسها اإلمام حسن البنا، فقد رأى أن مؤسسها -آنذاك- قد 

نجح يف عملية "الرتكيب" املطلوبة عر إنشاء عاقة عضوية بن املبدأ الرشعي وموضوعه االجتامعي، فمثًا يف حن كانت تنادي املدرسة اإلصاحية 

للسيد جامل الدين األفغاين واإلمام محمد عبده )بالتضامن اإلسامي( القائم عى فكرة األخوة.. فقد نجحت حركة األستاذ حسن البنا يف تحقيق 

املؤاخاة يف الواقع، أي تشيد عمل مؤسي أصبح الناس به )أخوة). انظر: مالك بن نبي، وجهة العامل اإلسامي، ص56)-60).

))))  املرجع نفسه، ص54.

))))  املرجع نفسه، ص55.

)3))  املرجع نفسه، ص0).



29

ــر  ــا -كــام هــو التصــوف الكاســييك- وتصــل إىل »تواف مســتوى تطهــر بعــض األنفــس مــن الخطاي

الدافــع الداخــي لــدى جامهــر الشــعب، تلــك الجامهــر املتعطشــة إىل )انتفاضــة القلــب(، كيــام 

تنتــر عــى مــا أصابهــا مــن خمــود«)))).

ــم التصــوف الســّني  ــامل عل ــو إىل إك ــب العطــاس يدع ــوال نفســه نجــد الســيد نقي ــى املن وع

ــة النفــوس؛ ألن »املامرســة الصادقــة والصحيحــة للتصــوف ليســت شــيًئا ســوى  املتخصــص يف تزكي

كونهــا كثافــة تطبيــق الريعــة عــىل مســتوى العبــد«)7)(، والتصــوف عنــد العطــاس هــو َمعــن األدب 

الحقيقــي، وهــو بذلــك قــادٌر عــى أن يعالــج األســباب الجذريــة التــي خلقــت الفــوىض يف الوضــع 

ــن  ــي املصلح ــر تبّن ــون ع ــك تك ــاق يف ذل ــة االنط ــه. ونقط ــت نفس ــي يف الوق ــري واالجتامع الفك

لرامــج تربويــة منظمــة ومنســقة تقــوم عــى أســس إســامية ســبق لعلــامء اإلســام املتقدمــن أن 

بنوهــا ووضحوهــا، وتتكامــل مــع الــرتاث الفكــري والحضــاري لـ»أهــل البصــرة والحكمــة مــن علــامء 

املســلمن املتقدمــن«)6)).

خاتمة البحث
نُســجت خيــوط هــذا البحــث حــول أزمــة معرفية مزمنــة يف بنيــة الفكر اإلســامي املعــارص، وهي 

أزمــة القطيعــة املنهجيــة بــني علــوم الريعــة وعلــوم الواقــع االجتامعــي. وانطلقــت الدراســة مــن 

املنظــور السوســيولوجي الــذي نقــل مركــز التحليــل مــن املعرفــة إىل واقــع املعرفــة، ومــن االنشــغال 

بالعاقــة البينيــة بــن العلــوم إىل التســاؤل عــن الكيفيــة التــي ترتكــب بهــا العلــوم واملعــارف، فاتحــة 

أمامنــا بابـًـا جديــًدا الكتشــاف األزمــة وفهــم دينامياتهــا وتلمــس حلولهــا. 

وقد انتهى البحث إىل ما ييل: 

ــة،  ــة لألزم ــة والتاريخي ــم الجــذور االجتامعي ــة: ســعى البحــث لفه - بخصــوص تشــخيص األزم

ُمفرتًضــا أن التفــكك املنهجــي بــن الوحــي والواقــع هــو تعبــر عــن تفــكك حضــاري يف كامــل الهيئــة 

االجتامعيــة، أو تفــكك يف عــامل األفــكار واألشــخاص واألشــياء وليــس تفــككا فكريًّــا فقــط. مــن أجــل 

ذلــك ســلط البحــث الضــوء عــى لحظتــْن تاريخيتــْن اعترهــام فيصليتــْن يف مســار األزمــة وهــام: 

لحظــة انفصــال الحــق عــن القــوة، ولحظــة الحداثــة.

)4))  املرجع نفسه، ص54.

)5))  سيد نقيب العطاس، ُمداخات فلسفية يف اإلسام والعلامنية، ص)4).

)6))  املرجع نفسه، ص)4).
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 أمــا اللحظــة األوىل فتمثلــت يف االنفصــال الــذي حــدث بــن القيــادة الفكريــة والسياســية نتيجــة 

ــد أدت إىل  ــة الراشــدة، وق ــوة والخاف ــة النب ــا دول ــي اعتمــدت عليه ــة الت ــدة االجتامعي ــر القاع تغ

رشعنــة الفصــل بــن الفكــر والواقــع، ثــم إىل الفصــل داخــل مجــاالت الفكــر نفســها، وكل ذلــك خلــق 

تباعــًدا مطــرًدا بــن الديــن ومفاهيمــه ومقاصــده مــن جهــة، وبــن الحيــاة االجتامعيــة ومؤسســاتها 

مــن جهــة أخــرى، مــا مهــد الطريــق لتفجــر التناقضــات داخــل الجهــاز املنهجــي واملعــريف يف اإلســام، 

بــن الثابــت واملتغــر ، والــكي والجــزيئ، واملثــال والواقــع ...إلــخ، وقــادت تلــك التناقضــات إىل التقهقر 

التنظيمــي واالجتامعــي والحضــاري، بعيــًدا عــن نوعيــة العطــاء النبــوي والعطــاء الراشــدي ومســتوى 

أدائهــام يف توجيــه النفــوس وإدارة املجتمعــات. 

أمــا لحظــة الحداثــة فقــد مثلــت خطًّــا فارقـًـا بــن نوعــْن مــن املجتمعــات، نــوع حّكمتــه الثقافــة 

الدينيــة وأســهم الفقــه الدينــي يف صياغــة ثقافتــه وِبنــاه االجتامعيــة، ونــوع آخــر اختلــف عنــه قيميًّا، 

وُشــيِّدت عــى تلــك القيــم ِبنــى اجتامعيــة جديــدة نافســت وزاحمــت تلــك البنــى القدميــة، مدعوًمــا 

بتقنيــات ومنظومــات أســهمت يف تعظيــم وتريــع جريــان ذلــك الواقــع، مــا أدى إىل تكثيــف ذلــك 

العنــر الــذي كان يف األصــل مهمًشــا يف املعرفــة اإلســامية التقليديــة، فــكان العقــل اإلســامي يــزداد 

مــن الواقــع بُعــًدا، والواقــع يــزداد تضخــاًم وتكثًفــا.

ورغــم كــرة التحــوالت االجتامعيــة التــي مثَّلــت فيــام بعــد مــا ُعــرِف بعمليــة »التحديــث« إال أن 

الناظــم بينهــا -كــام رآه املســري- هــو »العلامنيــة« التــي عرَّفهــا بأنهــا نــزع القداســة عــن العــامل، أي 

فصــل عــامل القيــم عــن عــامل اإلنســان واألشــياء، ثــم فصــل عــامل اإلنســان واألشــياء عــن بعضــه، ثــم 

هيمنــة عــامل األشــياء عــى اإلنســان. وهــذه العلمنــة متتاليــة مســتمرة يف الزمــن، وقــد طالــت كافــة 

جوانــب الحيــاة اإلنســانية، مبــا فيهــا الثقافــة واملعرفــة.

وإذا كانــت العلامنيــة هــي جوهــر الحداثــة، فــإن التفــكك هــو روح العلامنيــة، فعنــد تســليط 

الضــوء عــى أثــر عمليــة التحديــث العلــامين يف الفكــر اإلســامي، وجدنــا أن عمليــة التحديــث كانــت 

يف حــد ذاتهــا أداة لتقويــض وتفكيــك املعرفــة، وتعزيــزًا لتناقضاتهــا، وإيغــااًل يف متزقهــا. وقــد أشــار 

البحــث إىل بعــض آثــار العلمنــة يف تفكيــك املعرفــة االجتامعيــة للواقــع، ومنهــا هيمنــة املوضوعيــة 

املتلقيــة مبــا تفرتضــه مــن إجبــار الباحثــن عــى التخــي عــن ذواتهــم الحضاريــة، وتفجــر معضلــة 

أخــرى يف جســد املعرفــة االجتامعيــة الهشــة، وهــي معضلــة الــذات واملوضــوع. كــام تجلَّــت أيًضــا 

ــرات  ــن تع ــك م ــه ذل ــا فرض ــع م ــي، م ــع االجتامع ــر الواق ــة يف تفس ــامذج االختزالي ــة الن يف غلب

عمليــة بســبب عــدم القــدرة عــى فهــم الظواهــر االجتامعيــة. إضافــة إىل هــذا فقــد عــزز التحديــث 

العلــامين نزعــة التقليــد -تقليــد اآلخــر األجنبــي وليــس التقليــد الــرتايث- وتجــى هــذا بأوضــح صــورة 
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ــة يف العــامل اإلســامي،  ــة والعلمي ــال النخــب اإلصاحي ــذي هيمــن عــى خي يف مفهــوم »التقــدم« ال

وجعلهــا تســتبطن مرجعيــة اآلخــر الغــريب، وتنفــي ذاتهــا إال يف األطــر الشــكلية والســطحية. ثــم أخرًا، 

وقــوع املعرفــة اإلســامية للواقــع يف براثــن الخريطــة اإلدراكيــة للفكــر الغــريب عــر التقيــد مبعجمــه 

االصطاحــي، مــا جعلهــا تــُـهمش مــا هّمشــه وتـــكّر مــا أكــره وتُـــقي مــا أقصــاه. 

ــكلة  ــي، أي مش ــث العلم ــة يف البح ــكلة القيم ــة مش ــة إىل مضاعف ــذا يف النهاي ــد أدى كل ه وق

ــي يف  ــر االجتامع ــي، واملتغ ــص الدين ــي يف الن ــت األخاق ــن الثاب ــع، أو ب ــال والواق ــن املث ــازع ب التن

ــة  ــارص فريس ــلم املع ــع املس ــة، ووق ــة ومعرفي ــة اجتامعي ــة عملي ــت العلمن ــوي. فكان ــع الدني الواق

بــن مطرقتهــا االجتامعيــة بقواهــا التمزيقيــة يف الفــرد والعاقــات والسياســة واالقتصــاد، وســندانها 

ــه عــن القيمــة. ــذي فصل الفكــري ال

- بخصــوص حــل األزمــة: فقــد توّجــه املنظــور السوســيولوجي للبحــث إىل إعطــاء األولويــة للوعاء 

البــرشي اإلنســاين الحامــل لألفــكار عــى األفــكار نفســها، كــام أعطــى الســياق االجتامعــي الــذي تنشــأ 

فيــه األفــكار أهميــًة كبــرة يف تحديــد مســاراتها وحســم تطورهــا، لذلــك كان مــن الطبيعــي أن مييــل 

هــذا التحليــل إىل اعتبــار ســبق الرتبيــة النفســية الســلوكية للعمــل الفكــري يف أي جهــود إصاحيــة 

تــروم الرتكيــب املعــريف )داخــل عــامل األفــكار(، أو الرتكيــب االجتامعــي )بــني عــامل األفــكار وعــوامل 

الواقع(.

والرتبيــة النفســية الســلوكية كانــت مِحــل علــم التصــوف اإلســامي، وهــو العلــم الــذي اندثــر 

أو قــل أثــره يف الواقــع، إمــا نتيجــة النحرافاتــه الذاتيــة أو نتيجــة عــدم قــدرة الحــركات اإلصاحيــة 

عــى تأســيس بديــل لــه. وقــد أدى إهــامل التأهيــل الرتبــوي لحســاب التضخــم الفكــري إىل أفــول 

األثــر النفــي الســلويك للفكــرة الدينيــة يف املعرفــة، أو إىل »نقــص األدب« بتعبــر نقيــب العطــاس. 

ــا عــى املســتوى الفــردي والجامعــي، أمــا الفــردي فقــد عــرت عنــه النزعــات  وقــد ظهــر هــذا جليًّ

ــة  ــة، وإىل تجاهــل الرتاتبي ــة يف املعرف ــوس البرشي ــن النف ــة للتســوية والتســطيح ب ــة الرامي الفرداني

ــادات  ــود القي ــة، وصع ــة الحقيقي ــادات العلمي ــى القي ــويش ع ــا أدى إىل التش ــة، م ــة املعرفي الهرمي

ــن  ــه ع ــوى وترف ــزع اله ــزع باإلنســان من ــي تن ــة الت ــة والروحي ــراض القلبي ــة لألم ــة الحامل املزيف

مــوارد الوحــي، ومــن ثـَـمَّ تــرف املجتمــع بكليتــه عــن الرؤيــة اإلســامية الكونيــة، فتتفــكك معارفــه، 

ثــم تتفــكك عواملــه االجتامعيــة. 

ــة  ــني الحقيق ــري ب ــد إال بالتجس ــن جدي ــارف م ــب املع ــن تركي ــه ال ميك ــث إىل أن ــى البح وانته

الفقهيــة والحقيقــة االجتامعيــة، أو بــن عــامل القيــم وعــوامل الواقــع، وهــو مــا يحتــاج إىل التصالــح 
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داخــل النفــس اإلنســانية أواًل))))، عــر عمــل تربــوي عميــق يســتوعب املــدى اإلنســاين الــكي شــعوًرا 

ــة  ــل أزم ــرى، إن ح ــارة أخ ــوج. بعب ــة إىل النض ــن الطفول ــه م ــره كل ــط بُعم ــرًا، ويُحي ــلوكًا وفك وس

ــا فقــط،  ــا، وليــس حــاًّ فكريًّ ــدَّ أن يكــون حــاًّ شــموليًّا حضاريًّ ــن الوحــي والواقــع ال بُ القطيعــة ب

ــاف،  ــام خ ــون عليه ــي أن يك ــر ال ينبغ ــده األك ــه األوىل وجه ــموليًّا إال أن خطوت ــو وإن كان ش وه

وهــام صناعــة الشــخصية اإلنســانية عــرب التزكيــة والتأهيــل النفــي، وتنميــة الوعــاء البــري الــذي 

ــا إىل جنــب مــع الســعي الجامعــي لنقــل  ــا وســلوكيًّا، جنبً ــا ووجدانيًّ ــا وعقليًّ ســيحمل املعرفــة قلبيًّ

القيــم مــن عــامل املثــال إىل عــامل الواقــع، ويجــب أن يتــم هــذا ببنــاء الروابــط االجتامعيــة واملؤسســات 

ــد تلــك القيــم وتتحــرك بهــا وتجاهــد مــن أجلهــا، وال تكتفــي بالحديــث عنهــا. التــي تُجسِّ

ــات  ــة معالجــة األزم ــه يف عملي ــن أّوليت ــر وال م ــة الفك ــن أهمي ــل م ــذا التقلي ــى ه ــس معن ولي

ــة يف النفــوس،  ــل الفكــرة الديني ــد بهــا تفعي ــه بالدرجــة التــي يُضعي ــه ربــط ألهميت ــة، ولكن املعرفي

ــكار  ــوامل األف ــن ع ــب املرجــو ب ــع، أي إحــداث الرتكي ــة يف املجتم ــات االجتامعي ــة العاق ــر بني وتغي

ــًدا أو  ــام كان فري ــه -مه ــاه فإن ــذا االتج ــر ه ــاه غ ــُر يف اتج ــَل الفك ــإن َعِم ــخاص. ف ــياء واألش واألش

ــا كــام حــدث مــع مقدمــة ابــن خلــدون،  ــا- ســيقع يف الفــراغ، ولــن يجــد مــن يلتقطــه، متاًم عبقريًّ

ــض اقتحــام غرهــا. ــة، ويرف ــي بالســاحة املعرفي ــع أي ســعي يكتف ــا ميكــن أن يحــدث م وهــو م

))))  جامل الدين عطية، النظرية العامة للريعة اإلسامية، )مطبعة املدينة املنور، ط)، ))9)م)، ص30).
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