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دلعاصرة خرجت من رحم أن العلوم وادلعارف اإلنسانية واالجتماعية ا -اليوم–يظن عامة الباحثُت 
الفلسفة الغربية، وانبثقت عن الرؤية الغربية، وأن الغربيُت قد انفردوا ببناء صروحها وإعالء بنياهنا، وأن 
ادلسلمُت مل يعرفوا كثَتا من ىذه العلوم من قبل، ومل يقدموا فيها الكثَت، وأن الذين تناولوا ىذا النوع من 

ن إليهم إمنا كانوا مًتمجُت وم   ،لدونخالغزايل وابن رشد وابن  : مثلادلعارف أو بعضها من علماء ادلسلمُت
 للًتاث اليوناين أو اإلغريقي اذليليٍت.

أمة عنيت بالنقل والرواية، ومل يعنوا إال بشكل منفرد بالفلسفة، وما  -يف نظر ىؤالء-فادلسلمون 
والرواية"، أما الغربيون فالىتمامهم  انشغلوا دبعارف "النقل ميكن أن يتولد عنها من معرفة؛ ولذلك فإهنم

بالفلسفة وعنايتهم هبا فقد استطاعوا بناء ىذه ادلعارف وتطويرىا حىت جعلوا منها علوما ناضجة تستمد 
علميتها من "فلسفة العلوم الطبيعية"؛ ولذلك فقد اكتسبت ىذه العلوم الصفة العلمية بتقبلها وخضوعها 

 الدقيقة. العلمية وادلناىج العلمية للضوابط
مث إن ىذه العلوم السلوكية واالجتماعية إمنا تعٌت بتحليل الظواىر ومعرفتها، والوصول إىل أوصاف 

تقوم بو العلوم النقلية دقيقة ذلا حبيث ميكن التنبؤ دبا قد تؤدي إليو، أما تقييم الفعل أو الظاىرة الذي 
علوم السلوكية ور ال تتدخل فيها الوالفقهية من وصف الفعل باحلل واحلرمة أو اإلباحة، فتلك أم

أن ربلل الظاىرة وتصفها وذبعلها مفهومة مدركة ميكن التنبؤ دبا قد تبلغو أو  ب األخَتةواالجتماعية؛ إذ دأ
 تؤدي إليو.

حالة حالتُت مهمتُت: ىذا الظن العام أخذ يف الًتاجع خالل الربع األخَت من القرن ادلنصرم أمام 
الدائرة الغربية  ة ضمنيف العلوم االجتماعية واإلنساني critical thinkingتقادي والتفكَت االنادلراجعة 



مدارس إعادة التأصيل والتوجيو دلوضوعات ىذه العلوم  تصاعد وتراكمتياراهتا وروافدىا من جهة، وحالة ب
 المية ادلعرفة""إسعرفية مغايرة من جهة أخرى، من قبيل مدرسة وغاياهتا ومناىجها من زوايا حضارية ومناذج م

 ونظائرىا من الدائرة احلضارية اإلسالمية.
ادلفاىيم الكربى مثل يف تعريف  والتكافؤ ادلنهاجي أثبتت ضرورة السعةىذه  ادلراجعة إن حالة
م مع خصائص الطبيعة البشرية وطبيعة االجتماع اإلنساين وال يقف هبما عند دبا يتالء "العلم" و"ادلنهج"

علوم اإلنسان عليها رغم الفوارق الشاسعة، ومن ىنا برزت احلاجة إىل مراجعة  قياسو  حدود ادلادة وعلومها
أن  -أي الًتاث اإلسالمي–ادلوقف من الًتاث اإلسالمي خبصوص ىذه العلوم وتلمس مظاهنا فيو وما عساه 

 يكون قدمو يف رلاالهتا ادلختلفة.
اشتمل على  -تحرك عرب مسَتتو الطويلةوفق السقف ادلعريف ادل–فمن ادلعلوم أن الًتاث اإلسالمي 

جانيب العلوم؛ سواء تلك اليت تتعلق بادلواد غَت اإلنسانية أو ىذه اليت تنصب على اإلنسان يف نفسو 
واجتماعو وسائر أحوالو احلياتية. ويف ىذا برز عدد من العلوم الرئيسة اليت تناولت ادلسألة اإلنسانية 

عرف بالعلوم الذاتية من التوحيد )علم الكالم والفلسفة( والتفسَت واالجتماعية بشكل أساسي وخاصة ما 
وبالتايل ربدد سؤال ادلقام يف الكيفية اليت تعامل هبا الًتاث اإلسالمي مع علوم  والفقو وأصولو والتاريخ.

اإلنسان واالجتماع: غايات ومناىج وعمليات وأطرا نظرية ومنظومات مفاىيمية!! وأين تركز ىذا التعامل 
 ضمن التصنيف اإلسالمي للعلوم.

إىل توسع  تبقى يف حاجة مستمرةمثة مالحظات أولية ميكن التقدمي هبا للبحث يف ىذه ادلسألة واليت 
الدائرة حول: ىل يوجد يف الًتاث..؟ كم نسبة االمتحانية ة لالنتقال من دوامات األسئلة ومراكم

تتصدره أسئلة الكيفية لننتقل إىل مسار متقدم االىتمام..؟ ما دواعي االىتمام هبذه ادلوضوعات..؟ 
 وادلشاركة يف حلبة ادلراجعة والتأصيل ادلعاصرة. )كيف..؟( لالستفادة والتفعيل

 
ما التأسيس لها في الفلسفة اإلسالمية و  تم العلوم االجتماعية واإلنسانية في التراث اإلسالمي .1

 علوم الكالم والفرق:يتصل بها من 
ل باإلجابة عن األسئلة الكربى اليت تتولد عنها الرؤية التأسيسية لعلوم اإلنسان فقد عنيت ىذه احلقو 

وبسائر وعامل الغيب والعمران؛ تلك األسئلة ادلتعلقة باإلنسان وطبيعتو وخصائصو الكربى وعالقتو خبالقو 
وتكافل الفعل من حولو، وغايات الوجود وقيمو احلاكمة وسننو القاضية ادلاضية )الكون واالجتماع( اخللق 

مع –صاحب "آراء أىل ادلدينة الفاضلة"  فعلى سبيل ادلثال يعدالبشري مع فعل الغيب يف احلياة ادلشهودة. 
ىذا التأسيس زلاوالت ربقيق عن  ا معرباذجمنو  -التحفظ على معاجلاتو وصياغاتو حول الوجود األعلى



التنظَت ذلا يف العلوم السياسية وقيم نظام احلكم الواصل بُت الوجود احمليط واألعلى وبُت احلياة اإلنسانية و 
 وأحوالو. 

اليت تناولت مساحات من طبائع العمران َت الًتاثي ضم إىل ذلك الكثَت من مقدمات التنظ
بناء وخصائص اإلنسان والكون والقوانُت الكربى ادلفسرة حلركة االجتماع والسياسة واالقتصاد والنفس و 

لعدد غَت قليل من النظريات العامة يف ىذه اجملاالت واليت ال تزال يف حاجة  ، وأرىصتواهندامها األجيال
 .والتفعيل إلعادة االكتشاف

 والبيولوجيااليت اقتطعت أصوذلا من الفيزياء ونظريات ادلنهاجية العلمية إن فلسفة العلوم احلديثة 
ربتاج كثَتا إىل االستفادة من فلسفة ادة ادلتعلقة بادلاحلديثة ورؤى العامل الكامنة يف منظورات سائر ادلعارف 

، خاصة من باب التفات ىذا الًتاث إىل أبعاد الفرادة يف الكائن العلوم اليت اشتمل عليها الًتاث اإلسالمي
 واقعية، وطاقات كامنة وقابليات حركة واسعة.-اإلنساين وما يتعلق بو من منظومات قيمية

الفقه وأصول في احتواؤها والهيمنة عليها  تم انية في التراث اإلسالمياالجتماعية واإلنسالعلوم  .2
 الفقه:

اليت ال رلال للفقيو أن ولوازمها العلوم السلوكية واالجتماعية جوانب أما الفقو فقد ضم رلموعة من 
فحاجة  و اإلشكالية، أو بناء السؤال.لتكييف الواقعة أدم اجتهادا بدون االعتماد عليها يقول رأيا أو يق

يف حال السائل وظروفو ودواعيو  -قبل إعطاء احلكم الفقهي التقييميضرورة واضطرارا و –ينظر  الفقيو أن
وما إذا كان قد أقدم على الفعل مريدا سلتارا قادرا، أو مكرىا، أو ملتاثا، أو سكرانا، أو  ،ونواياه ودوافعو

يالحظ جوانب كثَتة شلا  ، كل ذلك دفعو ألنمدرك أو ساىيا، أو مدركا للفعل وعواقبو وآثاره أو غَتغافال، 
 .، ىذا من جهةالًتبيةعلم يتصل بعلم النفس و 

يف رلريات عملو للعناية بالسياق واحلال العامة اليت تنطرح فيها  يضطر الفقيو من جهة أخرىو 
ة وجذورىا؛ دمن الثقافة السائ إىل إدراك األعراف والعادات وجوانب كثَتة األسئلة واإلجابات، فاحتاج

عموم من يقوم يف الفقيو وادلفيت والقاضي و ادلالئمُت. ىكذا اشًتطوا  التقييمليكون قادرا على صناعة احلكم و 
توفر نوعي الفهم: فهم الواقع والفقو فيو واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن واألمارات  باحلكم وجوب  

 .اقعوالعالمات حىت حييط هبا علما، وفهم الواجب يف الو 
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يف حاجة إىل توظيف وإدراك االنثروبولوجي واللغات وعلم اجملتمعات تفعيال لذلك فالفقيو اليوم و 
وقد يلجأ  واالجتماع، وردبا السياسة واالقتصاد، وعلم اجتماع الدين، وأي نوع من أنواع ادلعرفة االجتماعية.

 ما استجد عليها.وخربائها وعلمائها حسب حاجتو و الفقيو إىل بعض العلوم الطبيعية 
الذي وضع القواعد اليت تقود خطوات الفقيو سواء أكانت استنبطت من اجلزئيات -واألصويل 

ال يستطيع أن يتجاىل ادلعارف السلوكية  -الفقهية، أو وضعت قبلها وقادت إىل الوصول إليها
صولية مبنية على ؛ ولذلك وجدنا مجلة كبَتة من القواعد األ**واالجتماعية والعقلية، بل والطبيعية

 ىذه ادلعارف والعلوم.
ادلأخذ األساس الذي يتجلى فيما وصل إلينا من منتوج الًتاث اإلسالمي ادلتعلق مباشرة بعلوم 
اإلنسان والعمران والذي ردبا كان ىو ادلفسر األساس لتأخر توليد ادلسلمُت ذلذه العلوم وسبق الغرب 

الفقيو وأسئلتو الدائرة حول احلكم والتقييم، وذباوزه ذلم ىو وقوف ادلصنف ادلسلم عند نفس غايات 
دلراحل الفهم والتحليل والتفسَت  -يف التعامل مع الواقع اإلنساين واالجتماعي-أو اختصاره 

كان التفات الوضعيون يف   واعتبارىا من باب ادللكات اليت يتم اكتساهبا بادلمارسة دون ادلدارسة.
عادة تأسيس معارف حديثة تعٌت بالتعمق يف عمليات الرصد الغرب ذلذه ادلساحة ىو ادلدخل إ

والوصف والتفسَت للفهم وضبط التوقعات دبا مكنهم من التعامل مع احلياة ادلعاصرة بشيء ملحوظ 
 من الضبط والفاعلية اليت يسموهنا سيطرة وربكما.

اين والدراسات من ىنا عرف الغرب األساليب التجريبية واإلمربيقية واإلحصائية والبحث ادليد
ادلقارنة للواقع السياسي واالجتماعي واالقتصادي والثقايف واعتلى صهوة حصان ادلعرفة احلديثة، فيما 
وقف العقل ادلسلم يتساءل: ىل جيوز استعمال ىذه األساليب يف اجملال غَت ادلادي؟ أال يستدرجنا 

ذلذه ادلعارف كان أحرى أن  ذلك المتحان الغيب والعقائد و..؟ واألصل أن التأسيس ااإلسالمي
يستثمر يف السبق لذلك والتعلم من التجربة واخلطأ والتصحيح ال باجلمود عند حافة النهر حىت 

 ميوت الواقف عطشا.
فالسفة العلوم االجتماعية واإلنسانية في التراث اإلسالمي حركها المفكرون أكثر من  .3

 د والفقهاء واألصوليين:يجر الت
ىل أكثرىم عن معاركة الواقع ادلعيش وقدح ذىنو يف تفاصيلو، وأكثر الفقهاء فالفالسفة الذين تعا

الذين ذفعهم احلال العام غَت ادلوايت إىل الزوايا والغرق بُت دفات الكتب مل  -ال سيما ادلتأخرين–واألصوليُت 
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األولية والبحث  ينتظر منهم أن يعنوا برصد الوقائع وضمها إىل بعضها البعض وربليل احلادثات إىل عناصرىا
عن تفسَتات ذلا يف دائرة الكسب البشري الفردي واجلماعي، واإلقدام على استخالص عربة ونظرية تفسر 

والتجريب عليها لضبطها أو تعديلها. غَت أن طوائف شلن أخذوا من الفلسفة  احلاالت وتشتشرف ادلآالت
، ومن العلوم التطبيقية أحي انا، وحرروا غاياهتم ادلعرفية من رلرد تكرار ما قيل حبظٍّ ومن العلوم النقلية حبظٍّ

واستظهار ما يف الكتب أو الشرح عليها، وعنوا بالواقع وجريانو، وبالتاريخ وقوانينو، وباألمة وحاذلا أنتجوا يف 
 ىذا السبيل ما يعد شاىدا على إمكانيات ومكنات مل تستثمر االستثمار الكايف.

يف االجتماع وابن أيب الربيع وغَتىم  ن خلدون وكتابات ادلقريزيفعلى سبيل ادلثال ترد مقدمة اب
لتؤكد ضرورة التحول لتفعيل التأسيس  ؛والعمران البشري والسياسة والًتبية واالقتصاد من مدخل التاريخ

لكي يشاركوا يف بناء العلوم  ؛الفلسفي واحلاجة ادللحة لدى الفقيو واألصويل والسياسي والًتبوي ادلسلم
جتماعية واإلنسانية احلديثة، خاصة أهنا كانت من أول خطوط عودلة رؤى الغرب الوضعية وفرضها واقعا اال

 على سائر األمم.
هنض الًتاث اإلسالمي دبا تطلبو وقتو وحالو، وأسس للرؤية، ودعا للتحرك، لكن ادلنشود اليوم ىو 

ز لكي تستعيد ىذه األمة مكانتها بُت األمم إكمال ادلسَتة واالستفادة من ادلتاح وخط طريق ادلشاركة والتمي
 على ما تستلزمو رسالتها ومقاصدىا.

  واهلل من وراء القصد


