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 كلمة التحرير

 أعدىا 
 طو جابر العلواين

 رئيس التحرير
 

ىذا العدد الذي نضعو بُت أيدي القراء اليـو عدد رأى األخوة يف اجمللَّة أف جيعلوه يف 
غالبو يف قضيَّة "إسالميَّة ادلعرفة" أو "التكامل ادلعريف" أو "التأصيل اإلسالمي للمعرفة" أو "توجيو 

 .. أو .... أو".ادلعرفة وجهة إسالميَّة ..

ومنذ أف تأسَّس ادلعهد وأعلن مبادئو وخطة عملو، واجلدؿ دل ينقطع حوؿ ادلصطلح أو 
خل". لقد كاف ىناؾ اتفاؽ بُت كل إادلفهـو ادلراد بو "أسلمة ادلعرفة أو إسالمها أو إسالمّيتها ...

على  -أف أنظمة التعليم ادلعنّيُت بالشأف ادلعريّف من منظوره اإلسالمّي من أبناء ىذه األمَّة على
 -مستوى األمَّة قد فشلت فشاًل ذريًعا يف إجياد اإلنساف ادلسلم الصاحل الذي رسم القرآف اجمليد

َفاَل َتْضرِبُوْا لِّلِو اأَلْمثَاَل ِإنَّ ﴿و يف ىذه اآليات من سورة النحل: معادل شخصيَّت -بوضوح شديد
َناُه *الّلَو يَ ْعَلُم َوأَنُتْم اَل تَ ْعَلُموَن  َضَرَب الّلُو َمَثاًل َعْبًدا مَّْمُلوًكا الَّ يَ ْقِدُر َعَلى َشْيٍء َوَمن رَّزَق ْ

 *وَن ِمنَّا ِرْزقًا َحَسًنا فَ ُهَو يُنِفُق ِمْنُو ِسرِّا َوَجْهًرا َىْل َيْستَ ُووَن اْلَحْمُد لِّلِو َبْل َأْكثَ ُرُىْم اَل يَ ْعَلمُ 
هوُّ َوَضَرَب الّلُو َمَثاًل رَُّجَلْيِن  َأَحُدُىَما أَْبَكُم اَل يَ ْقِدُر َعَلَى َشْيٍء َوُىَو َكلّّ َعَلى َمْوالُه أَيْ َنَما يُ َوجّْ

َولِّلِو َغْيُب  *اَل يَْأِت ِبَخْيٍر َىْل َيْسَتِوي ُىَو َوَمن يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َوُىَو َعَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم 
َماَواِت َواأَلْرِض َوَما َأْمُر ا اَعِة ِإالَّ َكَلْمِح اْلَبَصِر َأْو ُىَو َأقْ َرُب ِإنَّ الّلَو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء السَّ لسَّ

ْمَع َواألَْبَصاَر *َقِديٌر  َوالّلُو َأْخَرَجُكم مّْن ُبطُوِن أُمََّهاِتُكْم اَل تَ ْعَلُموَن َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم اْلسَّ
َماء َما يُْمِسُكُهنَّ ِإالَّ  أََلمْ  *َواأَلْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن  َراٍت ِفي َجوّْ السَّ يَ َرْوْا ِإَلى الطَّْيِر ُمَسخَّ

 (.47 -47) ﴾الّلُو ِإنَّ ِفي َذِلَك ََليَاٍت لَّْقْوٍم يُ ْؤِمُنونَ 
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 -بل ذباوزىا -وحدىا -ودل يعد اإلحساس هبذا الفشل منحصرًا يف زليط األمَّة ادلسلمة
 Theوقيادتو حىت أصبح الشغل الشاغل دلراكز البحوث ومراكز إذل النظاـ العودلّي  -اآلف

Think Tank  الغربيَّة ىو التعليم اإلسالمي أو التعليم يف بالد ادلسلمُت بصفة عامة باعتباره
يف  -وًدا يف وجو الدديقراطية واحلداثة والتنمية والتعدديّة وقبوؿ اآلخر، فضاًل عن كونوؤ عقبة ك
يَّة واإلرىاب ويكرِّس التخلُّف والتعصُّب، بل ويهّدد السالـ العادلّي. يشجع على الكراى -نظرىم

 وكأف العادل يسوده السالـ فعاًل!! وال يهدده إال ادلسلموف الذين ديثلوف الضحايا يف الغالب.
ادلعهد اليت مر عليها ربع قرف من الزمن أو يزيد أف يتمكن  انطالقةوكاف األمل كبَتًا عند 

 رؤية يف ىذا ادليداف إسالميَّة سديدة قادرة على بناء الشخصيَّة ادلسلمة ادلعاصرة ادلعهد من تقدمي
 دبئاتوفق ذلك النموذج القرآيّن البُتِّ وقد استطاع ادلعهد خالؿ ربع قرف من الزماف أف يتصل 

 من األساتذة والباحثُت ادلسلمُت يف سلتلف نواحي ادلعمورة.
يُّت ادلتخصصُت يف سائر جوانب العلـو وادلعارؼ بينهم عدد ال يستهاف بو من الًتبو 

السلوكّية واالجتماعّية بصفة عاّمة، وعقدت عشرات الندوات وادلؤسبرات وقّدمت أفكار قيَّمة يف 
بعض ادلناحي. لكننّا ال نستطيع القوؿ إذل ىذا اليـو أننَّا قد بنينا "نظرَّة تربويَّة إسالميَّة متكاملة" 

اوالت اجلادة يف ىذا السبيل. كما ال نستطيع االدِّعاء بأننَّا قد بنينا برام  بالرغم من كثَت من احمل
ويّة فّعالة تستطيع االستجابة لتحديات الربام  التعليميَّة والًتبويَّة العادليَّة، وتقدـ بتعليميَّة وتر 

رؼ والعلـو البدائل اإلسالمية سواء على مستوى ادلناى  أـ على مستوى الكتب ادلدرسّية يف ادلعا
 ادلتداولة.

ئة كتاب مدرسّي عليها الكثَت من كل بلد عريّب مسلم ما يقرب من م  فهناؾ يف
ادلالحظات، وربتاج إذل بدائل قبل أف تقرَّر البدائل من اآلخر وتفرض بضغوط أو بقوة االقتصاد 

 أو بأية قوة أخرى.
ى قدـ وساؽ وربت ضغوط ال أما التغيَت يف السياسات الًتبويّة والتعليميَّة فهو جيري عل

 زبفى.
إفَّ السياسات التعليميَّة اليت فرضت على العادل اإلسالمي بعد احلرب العادليَّة األوذل اليت 

ظاـ العادلّي القدمي قد أحدثت يف اجملتمعات اإلسالميَّة ما أحدثتو من سبزقات وشروح، نأفرزت ال
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بُت متعلمي األّمة  انقساماتُت، وأحدثت وأوجدت أجيااًل ىجيًنا أو مهجنة من أنصاؼ ادلتعلم
حالت دوف صلاح أي مشروع للنهوض حىت يومنا ىذا، وأوجدت أجيااًل قلقة يف ُىويَّتها، 
مضطربة يف اذباىاهتا يغلب على الكثَتين منها األميَّة ادلقّنعة. وأسست الزدواجيَّة التعليم وأصلت 

إلسالميَّة من النهوض والبعث والتجديد ذلا. وإذا أريد ربديد مسئوؿ عن حرماف األقطار ا
ودخوؿ العصر فإف "ازدواجيَّة التعليم" و"غموض األىداؼ الًتبويّة" و"ضعف الربام  التعليمّية" 
و"انعداـ النظريَّة الًتبوية اإلسالمّية" و"تبٍّت اذباىات التقليد والتبعيَّة" يف الًتبية والتعليم تعد 

عن دخوؿ العصر، وإعادة بناء حضارهتا، واستئناؼ شهودىا ؿ األوؿ عن زبلف األمَّة ئو ادلس
العمراين. وإذا أردنا استخداـ مصطلحات "اللَّيرباليُِّت" فإننا نقوؿ أف تلك النظم الًتبويّة 
والتعليميَّة اليت زرعت يف أقطارنا بقهر أو تبعّية "النظاـ العادلي القدمي" وحبجة كوهنا الوصفة 

احلداثة" ىي اليت حالت بُت أقطارنا وشعوبنا وبُت ربقيق "التحديث"  الناجعة "للتحديث وربقيق
 على مجيع ادلستويات إال مستوى التبعيَّة ادلرّة.

وال ديكن ألحد أف يطمئن إذل أف ما يريد النظاـ العادلي اجلديد، وما انبثق عنو من 
 "عودلة" ربقيقو يف بالد ادلسلمُت ستكوف نتائجو أفضل من نتائ  ما سبقو.

فيها ولذلك فإف مفكري األمَّة وخباصة ادللتزمُت بقضاياىا مطالبوف بوقفة صادقة جيمعوف 
أمرىم ويقفوف فيها مثٌت وفرادى مث يتفكروا إذل أين تتجو األمَّة؟ وإذل أين ىي ذاىبة؟ وما مصَت 

كثَت يف ُىويّتها وشخصيَّتها؟! إف انتصارات "اإلسالـ السياسي" ىنا وىنا لن تستطيع أف تقّدـ ال
ىذه ادليادين فالنظاـ العادلّي القائم يعمل على حصر أدوارىا يف ميادين أخرى، واستنزاؼ طاقاهتا 
يف العملّيات السياسّية الفوقيَّة حبيث ال يدع ذلا ما يسمح بأف تأخذ فرصة كافية للنظر يف ميادين 

و"اذلُويّة اإلسالميَّة" لألمَّة.  الًتبية والتعليم وصناعة اإلنساف، وإعادة بناء "الشخصيَّة ادلسلمة"
ولذلك فإف أدوار ادلفكرين ادلسلمُت عربًا وسواىم يف ادلرابطة على ىذه الثغور صارت أكثر من 

 ضروريَّة.
إّف "ادلعهد العادلي للفكر اإلسالمي" قد نبَّو مع بعض ادلؤسَّسات الًتبويَّة والفكريّة 

جهوده يف تنبيو األّمة،  قود أو أكثر، وما زاؿ يواصلاألخرى إذل ىذه الثغرة اخلطَتة منذ ثالثة ع
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والقياـ بدوره ادلتواضع يف ذبنيد بعض الطاقات لتقدمي النماذج وأدلة العمل يف ىذا ادليداف. وما 
 زالت آمالو وآماؿ رجالو يف األّمة كبَتة.

، وىو: وقد كنَّا نظن أنّنا قد ذباوزنا مرحلة مناقشة "العنواف األساس" لقضيَّة ادلعهد
"أسلمة ادلعرفة أو إسالمية ادلعرفة أو ما اختار بعض إخواننا تسميتو بالتأصيل اإلسالمي للمعرفة 
أو توجيو ادلعارؼ وجهة إسالميَّة أو التكامل ادلعريف". ويبدو أف عجز البعض عن اإلنتاج يف 

يعودوف دائًما إذل أسئلة  القضايا األساسيَّة، واإلشكالّيات احلقيقّية لقضايا ادلعرفة وادلنه  جيعلهم
شكليَّة تقودىم وكثَتًا من الباحثُت للدوراف حوؿ القضيَّة، وربوؿ بينهم وبُت التوغل يف 
إشكالّياهتا احلقيقيَّة اليت أشرنا إذل بعضها فيما سلف من بلورة النظريّات ادلطلوبة وما أكثرىا، 

ة وفًقا لفلسفة ىذه القضية كما أنّنا صلد وإنتاج ادلنه  ادلعريف وإعداد الكتب ادلدرسّية والدراسيّ 
احلديث يكثر حوؿ: من ىو أوؿ من فكر "بإسالميَّة ادلعرفة" أىو العطّاس أـ سيد حسن نصر أـ 
حسن حنفي، أو إمساعيل الفاروقي أو عبد احلميد أبو سليماف أو ... أو وىذا التساؤؿ يتجاىل 

د انقراض "جيل التلقي" ووالدة "جيل الرواية" تاريخ "أزمة ادلعرفة" الذي ديكن أف صلد جذوره بع
يف ىذه األّمة وديكن أف ذبد انعكاسات ذلذه األزمة ظاىرة يف "جيل الفقو"، وىو اجليل الثالث 
الذي ظهرت بو "أجياؿ التقليد والتبعيَّة" اليت ما تزاؿ قائمة حىت يومنا ىذا. ولو أف الذين 

خ ىذه األّمة أقدـ من مجيع األشخاص ادلذكورين، يطرحوف مثل ىذه التساؤالت أدركوا أف تاري
 -وأف تاريخ "األزمة الفكريَّة وادلعرفّية" دل يبدأ يف عصرنا، وإف ظهرت نتائجو الفاقعة الصارخة فيو

إهنّم لو أدركوا ذلك: دلا استطاعوا أف جيدوا ما يسوّغ ىذا التساؤؿ الشكلي فتاريخ األّمة بدأ 
صلى اهلل عليو  -ور األزمة بدأت تظهر بعد التحاؽ النيب األمُتبنزوؿ الوحي، وبو تكونت. وبذ

 بالرفيق األعلى. والتنّبو إذل بعض مظاىرىا قدمي.  -وآلو سلم
ولذلك كتب اإلماـ الشافعي ومجع " أصوؿ الفقو ليكوف منهًجا ومنطًقا ضابطًا من 

ىذه األزّمة الفكرية وجهة نظره لقضايا ادلعرفة ورسالة بن ادلهدي إذل الشافعي صرحت بوجود 
وادلعرفية لدى األّمة وكتب أبو حنيفة "الفقو األكرب" ومجعوا األحاديث وكتبوا يف التفسَت، 
وتعددت مناىجهم بتعدّد ادلعارؼ اليت بُت أيديهم. من تفسَت وحديث وأصوؿ وتوحيد وفقو 

ة كبَتة من ىػ( يكتب رلموع505وغَتىا. ومع ذلك صلد اإلماـ أبا حامد الغزارل مثاًل )ت 
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الدراسات يف الدعوة إذل اخلروج من أزمة ادلعرفة فكتب يف ادلنه  وادلنطق "معيار العلم" 
ادلستقيم" ويف نقد ادلعارؼ النقلّية "االقتصاد يف االعتقاد" و"ادلنقذ من الضالؿ" ويف  القسطاسو"

سفة" ويف الدعوة وكّية والفقهية "إحياء علـو الدين" ويف الفلسفة "هتافت الفاللادلعارؼ الس
للتعامل مع القرآف اجمليد باعتباره مصدرًا للمعارؼ: "جواىر القرآف"، قد تناوؿ بعض القضايا 
الًتبويّة والتوجيهيَّة كما عمل على لفت األنظار إذل ادلقاصد والعلل واحلكم وضرورة االلتفات 

 خيل ومسالك التعليل".إليها واالىتماـ هبا كتابو اذلاـ: "شفاء الغليل يف بياف الشبو وادل
وشيخو اجلويٍت دل يكن أقل منو اىتماًما بذلك فقد عمل يف كتابيو اذلامُت "الربىاف" 
و"الغياثي" على تقدمي نظريَّة معرفيَّة إسالمّية كاملة. وضلا ابن رشد وابن العريب وابن خلدوف وابن 

سلة الطويلة من زلاوالت تيمّية وتالمذهتم ضلو ذلك. و"إسالمية ادلعرفة" حلقة من تلك السل
"اإلصالح الًتبوّي وادلعريّف وادلنهاجّي" يف تاريخ ىذه األّمة، ودليل على حيوية ىذه األمَّة 
وإمكانات التجّدد الكامنة فيها بقطع النظر عن ادلصطلح وصياغتو، ومن استعملو أواًل، ومن 

 استعملو ثانًيا ...اخل.
قر يب ادلقاـ يف أمريكا أف الحظت جفاًءا بُت وأذكر للحقيقة والتاريخ أنو بعد أف است

عادلُت من أىم العلماء ادلسلمُت يف أمريكا وبُت ادلعهد، مها األستاذ الدكتور الشيخ سيد حسُت 
نصر. أمد اهلل يف عمره. واألستاذ الدكتور الشيخ فضل الرمحن فسألت أخانا الكبَت األستاذ 

-عن ذلك اجلفاء وضرورة وضع حد لو. فأجاب  (1)الدكتور الشيخ الشهيد إمساعيل الفاروقي
: "بأف سيد حسُت يرى أف فكرة وخطة "إسالمية ادلعرفة" كانت خطتو وفكرتو وأنّنا -رمحو اهلل

ىا ألنفسنا. وال دليل لديو على ىذا إال )أي: الشهيد إمساعيل( قد سرقنا منو، وانتحلناىا ونسبنا
أنّنا كنا مًعا ندرس يف "جامعة سببل" وكّنا نتناقش باعتبارنا زميلُت يف قضايا التعليم يف الغرب ويف 
العادل اإلسالمّي، أزمة ومشاكل وطرؽ إصالح. فقلت للشهيد: أنا نائب الرئيس، وال عالقة رل 

حسُت لتقدمي زلاضرة حوؿ ادلوضوع ونناقشو فيها،  هبذا التاريخ، فما رأيك لو دعوت د. سيد

                                                 
1
 استعممت لقب "الشيخ" لمعرفتي بحب كل من هؤالء األفاضل لهذا المقب ورغبة كل منهم في حممه بداًل من "د."  



 6 

وقد يساعد ذلك على كسر ىذا احلاجز بيننا وبينو، فغضب الرجل وقاؿ: لو فعلت فاعلم أنٍت 
 سأقطع عالقيت بك وبادلعهد.

وقد التمست ألخي الشهيد عذرًا يف ذلك.  وأدبّيات تراثنا حافلة باألحاديث والقصص 
ء، وما يوجد بينهم نوًعا من الغَتة وقد نقل علماء اجلرح والتعديل  اليت تناولت عالقات العلما

كثَتًا من تلك القصص، منها ما نقل عن ابن عباس أنّو قاؿ: "خذوا علم العلماء وال تسمعوا 
قوؿ بعضهم يف بعض، تاهلل ذلم أشد تغايرًا من التيوس يف زروهبا" ويف النفس من نسبة ىذا القوؿ 

 القوؿ يف ذاتو لو يف الواقع انعكاس ّما.البن عباس شيء. ولكن 
ولذلك كاف العلماء حيرصوف أف يدرسوا العلم يف ادلساجد واجلوامع للتذكَت بالتقوى، 

ىو مصدر العلم وادلعرفة، وىو من عّلم اإلنساف ما ال يعلم، وىو الذي  )تبارؾ وتعاذل(وبأف اهلل 
ات َُّقوْا الّلَو َويُ َعلُّْمُكُم الّلُو َوالّلُو ِبُكلّْ َشْيٍء وَ ﴿: )سبحانو(ّلمو البياف وىو القائل خلق اإلنساف ع

سالفنا تلك الظواىر السلبية اليت عرفت بُت أولذلك دل تعرؼ لدى  ؛(282)البقرة: ﴾َعِليم
األدباء والشعراء من اهتاـ بعضهم لبعض بانتحاؿ شعر سواىم، أو معاين الشعر ونسبتو إذل 

ما كاف العلماء يضعوف الكتب، وينسبوهنا إذل مشاخيهم أو   أنفسهم. بل عرؼ العكس فكثَتًا
كبار العلماء ومشاىَتىم يف زماهنم طلًبا لنشر العلم والفكر بقطع النظر عما إذا كانوا سوؼ 

يف ذلك.  (تعاذل)ألّف اذلدؼ كاف نشر العلم وادلعرفة وابتغاء وجو اهلل  ؛يعرفوف أو ال يعرفوف
-وسائل نسبة العلم واالنتساب إليو. وقد ألقت د. مٌت أبو الفضل  وعرؼ تراثنا أنواًعا كثَتة من

زلاضرة لعلها تطورىا إذل كتاب يف "جينيولوجيا النخب واألفكار"  -اهلل عليها بالعفو والعافية منَّ 
والعناية بتتبع أنساب األفكار، وتكوف النخب هبا وادلراحل اليت يقطعها ادلفكر يف حياتو متنقالً 

تصلح مدخاًل تفسَتيًا ىاًما لكثَت من  -الدراسة -ألفكار ادلختلفة وأفكار احملاضرةبُت مواقع ا
ادلفكر هبا، وعالقات األفكار  الظواىر ادلتعلقة بأنساب األفكار، ونسبة ادلراحل الفكريّة اليت دير

 ار.بالزماف وادلكاف وادلتغَّتات العديدة اليت ربيط بادلفكر، وتؤثر  يف فكره أو توليده لألفك
سارعت لدعوة د. سيد حسُت نصر إذل ادلعهد  -وبعد استشهاد الفاروقي يرمحو اهلل

لتقدمي ما لديو، قاؿ: "لكنٍّت أخالف ادلعهد ورجالو يف أساس الفكرة واإلجراءات ادلتبناة، 
، وستجدنا إف شاء بكوالسياسات اليت تتبعوهنا، فهل ستتسع صدوركم لذلك كلو قلت: مرحًبا 
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قوؿ إذا ما اتسع صدرؾ تصاغية وقلوبًا واعية، وأذىانًا متفتحة. وسوؼ نناقش ما اهلل آذانًا 
واجب الضيافة !! قاؿ: ال مانع. وسوؼ أدعو من تالمذيت ما بلذلك، ودل تر يف ذلك إخالاًل 

يقرب من مخس وعشرين فأرجو أف تتسع قاعة جلمهوركم وذلم!! قلت لو: أنت وىم ستكونوف 
احملاضرة الندوة. وسبت احملاضرة، وعرض الرجل ما عنده، ونوقش فيو،  ضيوفنا على العشاء بعد

بل مع ادلعهد و"مجعية  -وف، ال مع ادلعهد وحدهاوأخذنا منو وتركنا. وبدأت مرحلة صداقة وتع
" وصار الرجل كثَتًا ما يقـو بإلقاء احملاضرة G.s.i.s.sعلماء االجتماعيات ادلسلمُت" و"

" مث وجهت الدعوة للشيخ A.M.S.Sقي يف ادلؤسبرات السنوية لػ "الرئيسّية يف ذكرى الفارو 
سلمة العلماء، ال أسلمة أفضل الرمحن، وكلمتو بنفسي، فقاؿ: لكّنٍت أمحل توّجًها آخر، وىو "

ادلعرفة أو العلم" قلت: "توجهك ىذا سوؼ يشكل إضافة نوعّية لقضيتنا فمرحًبا بك، وحضر 
شرت زلاضرة الشيخ سيد حسُت نصر يف رللة ادلعهد وربوؿ نُ شرت مثلما الرجل وألقى زلاضرة نُ 

بالتعاوف وتقدمي ادلشورة والنصيحة وإف أنسى ال أنسى  -بعد ذلك -إذل صديق محيم دل يبخل
عن بعض ادلسائل يف "أصوؿ الفقو وقضايا  -أنٍت ربدثت إليو يوًما، وسألٍت بكل تواضع العادل

البكاء ويقوؿ: أخي طو أتدري كم أنا آسف على تلك االجتهاد" فأجبتو، وإذا بالرجل جيهش ب
السنوات اليت دل أعرفك فيها، ودل أتصل بادلعهد فيها، وبقيت سبل احلوار مفتوحة بيننا إذل أف 

. ودل يكن أسفي أقل من أسفو على عدـ استفادتنا بعلم الرجل وفكره كل (سبحانو)توفاه اهلل 
. فتحي عثماف، وعدد آخر كبَت من علماء األمَّة تلك الفًتة، ومثل ذلك ديكن أف تقوؿ عن د

 ومفكريها.
إلدارة اجلامعة اإلسالميَّة  كواالالمبوروحُت انتقل األخ د. عبد احلميد أبو سليماف إذل  

يطبق  يميالعادليَّة رأى ادلعهد يف ذلك فرصة لتحويل قضّية "إسالميَّة ادلعرفة" إذل برنام  تعل
روج بقضية "إسالمّية ادلعرفة" من أطرىا النظريّة إذل رلاالت التطبيق. ويدخل التجربة العملية، واخل

وقد حققت إصلازات مهمة يف تلك التجربة ادلتميزة وثق الكثَت منها د. عبد احلميد ود. كماؿ 
 حسن ود. مجاؿ الربزصلي، وآخروف.

 وما تزاؿ كثَت من جوانب التجربة يف حاجة إذل استكماؿ. لكن الذي وددت أف أسلط
ىو ما أكثر بعض الباحثُت احلديث عنو من موقف الدكتور  -يف ىذه االفتتاحية -الضوء عليو
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نقيب العطاس، فاألستاذ العطاس واحد من ادلفكرين ادلاليزيُّت ادلشاىَت ولو تالمذتو وزلبُّوه، ولو 
ىي  عطاؤه الفكري. وقد كتب الرجل يف مقدّمو أحد كتبو أف فكرة ادلعهد و"إسالمية ادلعرفة"

فكرتو، وأنّو كتب يف ذلك مقالة أرسلها إذل إمساعيل الفاروقي للنشر ولكن الفاروقي دل يعدىا 
إليو، ولك يكن يعرؼ سبب حرص الفاروقي على عدـ إعادهتا إليو مع مطالبتو بذلك إال بعد 

عهد العادلي للفكر اإلسالمي وبعد أف أصدر الفاروقي كتاب "أسلمة دلأف أعلن عن تأسيس ا
آنذاؾ أف الفاروقي وإخوانو قد أعجبتهم الفكرة فلطشوىا منو، وأقاموا  -عرفة" فأدرؾ العطاسادل

أنور إبراىيم لو معهد فخًما أطلق يده يف بنائو وتصميمو  داتو سريمعهدىم عليها. وقد أقاـ 
 Mstitut of Islamic th ot“معماريًا وأكادديًيا، ودل تظهر يف سياسات "إستاؾ" 

and” ألنّو لو صح ذلك  ؛فكار أو الربام  اليت أكد األستاذ العطاس أهّنا سرقت منوتلك األ
فلم دل يطبق وينفذ تلك األفكار والسياسات يف معهد ديلك فيو حرية مطلقة ماديًا ومعنويًا 

بو  ىلذي كاف األخ د. عبد احلميد يتحلوأكادديًيا؟ ومع األدب اجلم واخللق العارل والصرب ا
 شوكة يف جنب اجلامعة كثَتًا ما أساءت لسمعتها. بقيت ىذه القضية

يف  -بوضوح -وىناؾ ظاىرة سلبّية أخرى برزت يف إطار ادلعّوقات، وىي ظاىرة لوحظت
سري أنور إبراىيم رئيًسا للجامعة وقد كاف  اجلامعة اإلسالميَّة العادلية يف ماليزيا. لقد كاف داتو

ؼ أنّو كاف من أعضاء رللس أمناء ادلعهد العادلي نائًبا لرئيس الوزراء يف الوقت نفسو، ومعرو 
للفكر اإلسالمي ادلؤسِّسُت. وكاف مدير اجلامعة أ.د. عبد احلميد أبو سليماف رئيس رللس أمناء 
ادلعهد. واعترب البعض أف ادلعهد ىو ادلسيطر على اجلامعة، وبتعبَت "البعض": اخلاطف للجامعة. 

إذل إحراؽ مكتب ادلعهد يف اجلامعة وانقسم الناس  حىت بلغ من غيظ وحقد البعض أف عمدوا
داخل اجلامعة وخارجها إذل فريقُت: فريق ناقم رافض للمعهد ولقضّيتو "إسالمّية ادلعرفة" ولرجالو 

وجد يف قضيَّة ادلعهد "إسالمّية ادلعرفة" خشبة  -وكاف نادرًا وقليالً  -ولطل ما يتعلق بو، وفريق
مشروع ينهض هبذه األّمة ولو بعد حُت. وفريق ثالث من أولئك  صلاة، ووسيلة فّعالة النطالؽ

االنتهازيُّت الذين يتحيَّنوف الفرص لركوب أيَّة موجة يظنوف أهنا قد ذبلب ذلم نفًعا. وىؤالء ال 
يهمهم إاّل أف يظهروا التأييد دلن يتوقعوف منو جلب نفع أو دفع ضرر وحُت جيدوف مسئولُت 

عبد احلميد أبو سليماف فإهنم لن يًتددوا بإظهار تبنيهم  ود. داتوأنور سري  على مستوى داتو
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للتوجو الذي يتنيانو، وربويل "األفكار" اليت ينادياف هبا إذل نوع من "اآليديولوجي"، وآنذاؾ 
يتكرس االنقساـ والتمايز بُت الناس، ويصبحوف فريقُت: فريق مؤيد وفريق معارض، ولكن ال 

و رفضها، بل على مستوى سطحي مشابو دلستويات التأييد على مستوى تبٍت األفكار أ
وادلعارضة الرمسية يف بلداف عادلنا!!. ولذلك فإف ىذا الفريق دبجرد أف غاب ادلسئوالف الكبَتاف 

ى لوا ما كانوا خيفوف من قبل، وتعاذل منهم اللَّغط، بل الشغب عر عن اجلامعة، وجاء آخروف أظه
كاؿ سلتلفة. ودل يًتدد البعض يف تشجيع بعض صغار الباحثُت قضّية "إسالميَّة ادلعرفة" بأش

إلعداد حبوث نقديّة يف ظاىر األمر، لكنها دل سبارس النقد ادلعريّف، بل مارست معارضة أضيفت 
 عليها عناوين النقد وما ىي بذاؾ.

وىنا تبدو أمهية فكرة د. مٌت أبو الفضل يف "جينيولوجيا النخب واألفكار والثقافات" 
ٍت بذلك: عمليات معرفية تستهدؼ الكشف عن أنساب األفكار يف سياقاهتا ادلختلفة وتع

لعملّيات وتطورات أفكار النخب ونشأة ومنو الثقافات. فاألفكار كائنات حيَّة ديكن الكشف 
عن نشأهتا ضمن األنساب والسياقات ووالدهتا وكيفية تلك الوالدة وتطورىا ومنوىا وعن عالقة  

ور يف الزمكاف واإلنساف ومكونات الوقع موضع ادلعاينة والبيئة احلضارية كل من تلك األم
 االجتماعية ادلعنية ضمن سياقاهتا.

وحُت تدرؾ "أنساب األفكار" ضمن سياقاهتا فإذف ذلك سوؼ يوضح الكثَت من 
القضايا ادلعرفيَّة اليت خيتلف الناس فيها وعليها. ويف الوقت نفسو فإف "أنساب األفكار" ىذه 
سوؼ تكوف مدخاًل تفسَتيًا ىاًما يساعد على كشف ادلؤثرات والنماذج ادلعرفيَّة الكامنَّة 
واجلوانب ادلتنوعة للبيئات الثقافية اليت برزت تلك األفكار فيها. وما الذي ديكن إدراجو يف إطار 

في القابل الكليات، وما الذي يندرج يف اجلزئيات وما الذي ديكن اعتباره نوًعا من التفكَت الفلس
 للتعميم، وما الذي ينحصر يف دوائر اجلزئيات وأدوات االستنباط.

بيد أف "أنساب األفكار" ىنا ال ينبغي النظر من خالذلا إذل الفكرة على أهّنا مثل نتاج 
؛ ألف لألفكار فًتات حضانة ومنو زبتلف عن داإلنساف واحليواف يولد يف حلظة زلدّدة وموقع زلدّ 

الدة بالنسبة لإلنساف واحليواف. وكثَت من األفكار تولد بطريق التوليد من أفكار قضايا احلمل والو 
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أخرى. وفًتات حضانة األفكار فًتات زبتلف يف طبيعتها وطوذلا وقصرىا عن فًتات توالد البشر 
 ولذلك فالبد من النظر إليها يف إطار األنساؽ. ؛واحليواف اليت ذلا ضوابط صارمة وزلدًدة ومعروفة

نسَت مع ىذه الفكرة فإننا قد صلد نسب الفكرة شلتًدا أحيانًا حبيث يتصل بفكرة  وحُت
ولدت قبل أجياؿ، ومحلت يف طّياهتا بذور الفكرة اجلديدة اليت دل تولد إال عندما وجدت البيئة 
ادلناسبة واحملرؾ أو ادلفاعل وىو ما اصطلح عليو "بروح العصر"، الذي يراد بو االستعدادات اليت 

الفكرة الكامنة، وكأهنا إخبار بأف حلظة ذبليها وبلورهتا قد حلت استجابة  باستدعاءل تعج
دلتغَتات ومعطيات الواقع والتاريخ. أو "اللحظة الفارقة" ضمن منظور معريف حضارّي تتولد عنو 
اد أنساؽ معرفّية متقابلة تقدـ أطرًا مرجعّية يف عمليات "تنسيب األفكار" وربقيق "ادلتوف". وادلر 

"بادلتوف" ىنا النصوص سواء أكانت مكتوبة أـ مشاىدة، أـ مشخصة دبا يف ذلك ادلساحات 
 البينية.

*** 
 


