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اإلطار املنهجي: بين اإلمكانات الغربية املتاحة واملنهاجية األصيلة  
 والبديلة 

 د. سيف الدين عبد الفتاح 
واملنهجية قد تشير الى بعض عناصر عدم االكتمال تلك وحال التشوش البحثي واملنهجي والتي إن الحالة البحثية  

اإلسالمي،  منظورها  في  املنهجي  البناء  بعملية  التفكير  إلى  الساعية  الواعية  الداعية  الحالة  األمر  واقع  في  تشكل 

فعيله، وقدرات تشغيله فضال عن عالقته بإسهاماته املتراكمة في هذا املقام وتحديد أصول ذلك البناء، وإمكانات ت

 باألنساق املنهجية املغايرة وإمكاناته ـ ضمن شروط متعددة؛ وذلك بالتعامل معها وتناولها وفق أصول:  

 املنهج النقدي .1

 املنهج املقارن  .2

 املنهج االصطفائي  .3

 وفي إطار هذه الرؤية الكلية والتكاملية وفق أوزانها العدل تتأسس لبنات البناء. 

 فهوم املنهج:  م-1
ومنهاجا" يكون (1) "لكل جعلنا منكم شرعة  وبيانه  املقصد  اكتمال  وبقدر  للمقصد،  املوصل  الطريق  هو  فاملنهاج   ،

واملنهج ودراسته ال يمكن أن يكتمل إال بالفطنة ملا يمكن تسميته بما قبل املنهج، أي  ،  (2) املنهاج املؤدي إليه كذلك

 

 48( سورة املائدة /)

 ( انظر املعاجم اللغوية مادة "نهج".)

-33، ص  1991جية في العلوم االجتماعية، مجلة العلوم االجتماعية، تصدر عن معهد العلوم االجتماعية، الجامعة اللبنانية، العدد األول،  انظر أيضا: د.فارس أشقر، مدخل إلى املنه

47 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 2 of 25 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

June 25, 2021      

معالجة  في  وشطر  املادة  تناول  في  شطر  شطرين:  إلى  ينقسم  فاملنهج  عليه،  إال  املنهج  يقوم  ال  الذي  األساس 

 ".(3) التطبيق

الوسائل التي يتحقق بها الوصول إلى الغاية فاملنهاجية تعتبر علم بيان الطريق والوقوف على الخطوات أو الوسائط و 

، وأهم خصائصها الوضوح والنظامية والضبط والعمق (4)واملقصد على أفضل وأكمل ما تقتضيه األصول واألحوال 

 في التحليل والتفسير، وفقدان أي وظيفة من تلك يفقد املنهاجية جوهرها ومعناها. 

 الوعي املنهجي: -2
لوعي املنهجي؛ ذلك أن افتقاد هذا الوعي يجعلنا ننحرف باملنهاجية ووظيفتها، بل قد يتطرق  من الضروري اإلشارة إلى ا

بنا األمر إلى اإلطالق على بعض منها اسم املنهج، رغم أنها ال تمت لهذه التسمية بصلة. فاملنهاجية في حقيقتها تعد 

وصل إلى املقصد فإنه يفرض علم الطريق وبيان مصدًرا البتغاء الرشد وتحقيق الوعي، فإذا كان املنهج هو الطريق امل

 (5) الوصول، وبقدر صحة منطلقاته وسالمة وجهته يكون قيامه مقام املرشد األمين الذي يبين معالم الطريق.

الحضاري، وضرورة   الثقافي والتميز  التحصين  لتحقيق  املنهجي  للفكر  التأصيل  الدراسات اإلسالمية ذلك  وتفرض 

والينابيع األساسية والتمكن من العلوم األصيلة لتراثنا، واستئناف البناء على األصول الحضارية العودة إلى الجذور 

ا على أصول سليمة، وتحكم حركته ضوابط شرعية،  والثقافية اإلسالمية، ليأتي التجديد من مواضع صحيحة، مبنيًّ

ن استطاع، ويتحقق به الصالح املطلوب ويقف على أرض صلبة في مواجهة كل ما يحاصره أو يطارده ليرده عن دينه إ

 لعمارة األرض والقيام بأعباء االستخالف اإلنساني عن جدارة وأهلية واستحقاق. 

 

 وما بعدها.   34، ص 1987شاكر، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، القاهرة : دار الهالل، أكتوبر ( محمود )

د العاملي للفكر اإلسالمي، الخرطوم، يناير ( د.منى أبو الفضل، نحو منهاجية للتعامل مع مصادر التنظير اإلسالمي بين املقدمات واملقومات، بحث ضمن اللقاء العاملي الرابع، املعه )

 232-179، ص 1: طبع هذا البحث ضمن أوراق هذه الندوة في ط12، ص 1987

 12( املرجع السابق، ص )

: جامعة العلوم اإلسالمية واالجتماعية،   انظر وقارن في مفهوم املنهج واملنهاجية : د.نصر محمد عارف، نظريات السياسة املقارنة ومنهجية دراسة النظم السياسية العربية، واشنطن

 وما بعدها  73 ، ص 1998
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الدائم والتنبيه املستمر أن غياب املنهج وفقدان الضوابط الشرعية  التأكيد  إلى  في حاجة  التي هي  ومن الحقائق 

لثقافية وهو ما يتمثل في ضياع املقاييس وكثرة التكرار واالجترار يؤديان إلى الفوض ى الفكرية في الحياة العلمية وا

والتبعثر وضياع الرؤية الشاملة، وعدم إبصار األولويات، وتوالي النكسات الفكرية والسياسية، والتجاوز في دخول  

دين وتفسير  الساحة الفكرية ومحاولة املساهمة فيها ممن يحسن ذلك وممن ال يحسنه، واالجتراء على القول في ال

الكتابات   إلى  ماسة  الحاجة  تبقى  لذلك  وأهله وضوابطه؛  منهجه  علم  فلكل  علم.  وال  فقه  بال  ونصوصه  مقوالته 

 ( 6) املكثفة في املنهج، بعد هذه الفوض ى الفكرية التي تسود حياة املسلمين الثقافية، والتي تشكل بحق أزمة في املنهج.

املنه بالبحث والدرس والنقد واملوازنة ويبقى املطلوب دائًما إشاعة علوم  تناولها  في األمة بشكل عام، واستمرار  ج 

ا ينشأ عليه عقل األمة ويشكل جوهر وعيها باملنهج والشرعة. وال   ا عامًّ
ً
والترجيح، حتى يشكل البحث في املنهج مناخ

ب أو اندرس وتجديد األ  ِّ
ي 
ُ
مة بدينها، إال بالعودة  خيار ونحن نحاول إصالح ما فسد وتقويم ما انحرف وإحياء ما غ

 لتمثل العلوم األصيلة، واكتساب املناهج التي قامت عليها حضارتنا وتراثنا )الوعي باملادة(.

 إال أن هذا التمثل ال تكتمل عناصره وال مكنات تفاعله إال )بفقه عملية التطبيق( والتي تعني الوعي بأمرين: 

لة لوصلها بواقع الحياة بعد أن توقفت وأصبحت تجريدات بعيدة : أنه من املطلوب أن نقف مع العلوم األصياألول 

عن الواقع، ومقوالت نظرية ومنظومات محفوظة ال تلد فقها وال تدخل واقعا، وال شك أن هذه الدراسات املنهجية 

ا على حياة األمة؛   ا وثقافيًّ ألنها في ليست مقدسة لذاتها، وإنما تكتسب قيمتها بما تقدمه من نتائج تنعكس حضاريًّ

ا أن الكثير من هذه العلوم التي تشكل املنهج  نهاية املطاف من علوم اآللة التي تكتسب لالستخدام، ومن املؤسف حقًّ

التاريخية، أما القدرة على االستفادة من املاض ي وصناعة   األساس ي للعقل املسلم لم يبق لها في حياتنا إال القيمة 

. إن هذه الخطوة اإليجابية التي تشكل جوهر التجديد على (7) توى املنهاجيةالحضارة فال تكاد تذكر، خاصة على مس 

 املستوى الفكري واملنهجي إنما تقود إلى الوعي باألمر اآلخر. 

 

 . 12-7هـ، من 1408م ( عمر عبيد حسنة )مقدمة(، في د.همام عبد الرحيم سعيد، الفكر املنهجي عند املحدثين، كتاب األمة، قطر: رئاسة املحاكم الشرعية، املحر )

، انظر بصفة خاصة املقدمة الضافية 1996د العاملي للفكر اإلسالمي، القاهرة،  انظر وقارن د.نصر محمد عارف )تحرير وتقديم(، قضايا املنهجية في العلوم اإلسالمية واالجتماعية، املعه

 14-7التي كتبها ص 

 وما بعدها  15هـ )املقدمة وما بعدها (، انظر أيضا ص 1408( د.همام عبد الرحيم، الفكر املنهجي عند املحدثين، كتاب األمة، قطر : رئاسة املحاكم الشرعية، املحرم )
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: أن منهاجية التلفيق، والتجديد من خارج، إنما تعبر عن إخفاق على املستوى املنهجي  ساهم في تكريس التخلف الثاني

نهاجية أخطأت جوهر املنهج ذاته بينما قاست الواقع الحضاري لألمة بغير مقياسه الصحيح، وتنميته؛ ألن هذه امل

الغربية   الحضارة  واعتبرت  أبجدياته وعناصر خصوصياته،  بغير  ودرست ظواهره  غير أسسه  على  البناء  وقومت 

 وعلومها هي املقياس لكل حضارة، وهو أمر آن األوان ملراجعته بل ومواجهته.

 - :(8) دو عملية الوعي املنهجي ذات عناصر متعددة متفاعلةومن هنا تب

 الوعي باملادة ومصادر التنظير املنهجي اإلسالمي. -1

 الوعي باإلمكانات املنهاجية الغربية املتاحة ومراجعتها.  -2

 الوعي بالتطبيق املنهجي والتعامل مع مصادر التنظير اإلسالمي.  -3

 الوعي بالصعوبات.  -4

القدرة على ترجمة ذلك الوعي في عملية بناء منهاجية متكاملة تتعلق بالحديث عن الكليات واإلجراءات في عملية   -5

 متصلة غير مقطوعة عن النظام املعرفي وال ممنوعة من عمليات التفصيل والتشغيل.

 

أيضا حول  واملعيارية، واشنطن:    انظر  الوضعية  بين  البحث االجتماعي  منهج  أمزيان،  الغربية: محمد محمد  املناهج  إطار سيادة  في  للفكر الدواعي والضرورات خاصة  العاملي  املعهد 

 . 1991اإلسالمي، 

د مفكري اإلسالم واكتشاف املنهج العلمي في العالم اإلسالمي، بيروت: دار النهضة وفي إطار البحث في اإلمكانية التراثية لتأسيس مناهج بحث انظر: د.علي سامي النشار، مناهج البحث عن

 .1984، 3العربي ط

 ، 71، ص  1998العاملي للفكر اإلسالمي،    ( سيف الدين عبد الفتاح، النظرية السياسية من منظور إسالمي: منهجية التجديد السياس ي وخبرة الواقع العربي املعاصر، القاهرة: املعهد)

 وما بعدها. 
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 كر الدفاعي:منهاجية التغريب والتراجع إلى مواقف الف -3 
إن الحديث عن منهجية التغريب هو أمر من قبيل التجاوز، وهي في جوهرها ـ أي املنهجيةـ تجد مصادرها وأسسها  

ومظاهرها في كتابات االستشراق، ومؤلفات التنمية، والكتابات الغربية املتعددة في الوطن العربي والشرق األوسط، 

احتذوا بالفكر الغربي حذو القذة بالقذة، وانحشروا معهم في ُجحر    فضال عن ذلك كتابات معظم املتغربين الذين

الضب، وهي منهاجية تتعامل مع مختلف الظواهر املتعلقة باملسلمين واإلسالم والواقع العربي خاصة، وفق منظومة  

أو مراجع نقد  الغربية من دون  باملناهج  باالستعانة  إال  الغربية وقياًسا عليها، وال تحسن  ، وهي حتما (9) ةاملفاهيم 

تعتمد في ذلك على مصادر غربية تجعل مقوالتها ومفاهيمها املعيار. وهي ال تقف عند هذا الحد بل تنطلق في سبيل 

تحقيق اإلحالل لهذه املفاهيم واملناهج واملقوالت واملصادر وتكريس وجودها، والتعامل معها على أنها العلم املعاصر  

ينبع من حضارة غير حضارة الغرب، وكل ما عداها ليس بعلم، وتسعى   إلى تهميش كل منهج أو مفهوم أو مصدر 

قديمها   ـ  االستشراق  منهاجية  ترث  زالت  ما  الكتابات  هذه  وكل  للفاعلية.  وفقدانه  وعدم صالحيته  تخلفه  وتؤكد 

 وحديثها ـ في معالجة كل فكر مغاير أو مناقض.

 

 وما بعدها.  40وما بعدها، ص  47( املرجع السابق، ص )
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على العقيدة في البداية، ثم تشويه النظم التي ارتبطت بالخبرة  وليس من قبيل املصادفة أن يبدأ االستشراق بالهجوم  

اإلسالمية، وأخيرا االنتقال إلى رسم سياسات للحركة وعملية اإلنماء، حتى تكون عملية اإلحالل راسخة، وعلى هذا 

ا جديًدا اتبعت ن
ً
فس أصول  تعد معظم الكتابات الغربية في التنمية السياسية والشرق األوسط ليست إال استشراق

 منهاجية االستشراق، وإن اختلفت أساليبها وأشكالها وأدواتها املنهاجية. 

وتشترك هذه الكتابات في الغالب األعم في سمة أساسية هي عرض الحجة ونقيضها في دراسة اإلسالم واملسلمين، 

العصر، كما لم تترك   ومن ثم تشير إلى مجموعة الحجج ونقيضها في دراسة اإلسالم وعدم قدرته على مواجهة قضايا

مقاصدها تحقيق  أجل  من  وطرقته  إال  الباحثين  (10) بابا  جانب  من  الدفاع  موقف  استدعى  ربما  الوضع  هذا   ،

املسلمين، دون الفطنة إلى أن االستغراق في هذا املوقف ليس إال تبديًدا للطاقة الذهنية، والتي تجعل من رد الفعل 

 أكثر من شكل:   (11) ف الدفاعيمحور حركتها الفكرية، ويتخذ هذا املوق

 .. والذي يحاول إثبات أن الغرب بنى أصول حضارته على أسس املعرفة اإلسالمية آنذاك. اتجاه التفاخر -1

واالعتذار -2 التبرير  أهداف  اتجاه  أحد  هذا  أن  يدري  أن  دون  هناك،  أو  هنا  شبهة  الدفاع عن  في  يجهد  والذي   ،

 منهاجية التغريب واالستشراق.

التشابه بين عناصر أو مفاهيم في الفكر الغربي والرؤية اإلسالمية من دون دراسة متعمقة في عالم    اتجاه افتراض -3

رصينة ومنهجية  علمية  أسس  على  بينها  املقارنة  وإجراء  في  املفاهيم  وتفكيره  فكره  يجهد  قد  توجه  وهو   ،

 إحداث عملية تلفيق قد ال تقوم على أساس منهجي.

 

 . 1986يوليو 8، 1986( انظر في ذلك: منير شفيق، الحجة ونقيضها في محاربة اإلسالم، جريدة الشعب، أول يوليو )

 . 70-58هـ، من 1405اسة املحاكم الشرعية، املحرم ( قارن وقر ب إلى هذا : عمر عبيد حسنة، نظرات في مسيرة العمل اإلسالمي، كتاب األمة، قطر: رئ)
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الطرف   ظلت  لكنها  حينها،  في  أهدافها  أدت  تكون  وقد  العمل،  بهذا  قيامها  يبرر  ما  لها  يكون  قد  االتجاهات  وهذه 

السلبي، القابل واملفعول به ال الفاعل، وقد آن لها أال تغفل عن الخطورة وتنتقل من موقف ردود األفعال إلى عملية 

 البناء الفكري واملعرفي واملنهجي.

 ايا حول املنهاجية واملقومات يف املنهجية اإلسالمية:قض 
تتناول هذه النقطة الحديث عن املنهاجية وصعوبات تطبيقها. وتثار بهذا الصدد مجموعة من املالحظات الخاصة 

 بتطبيق املنهاجية وطبيعة النظر إليها، ومجموعة أخرى من املالحظات تتعلق بقضايا نظرية مهمة. 

 يمكن القول: فأما عن املالحظات 
ً
 الخاصة بتطبيق املنهاجية في الدراسات االجتماعية عموما

اإلنسانية   .1 العلوم  ظواهر  من  ظاهرة  أو  قضية  أي  لدراسة  والغالبة  واملسيطرة  املتاحة  املناهج  كافة  إن 

في تطوره؛ حيث تستخدم هذه املناهج بال أدنى مراجعة أو  الغربي  إلى نتاج الفكر  إنما تعود  واالجتماعية 

 حص.  ف

إن معظم الدراسات االجتماعية املعاصرة شأنها في ذلك شأن معظم الدراسات اإلنسانية تنظر إلى املنهاجية   .2

هذه   تعالج  ال  إذ  املخل؛  والتبسيط  الشديد  التساهل  من  بنوع  البحثي  تطبيقها  حيث  من  ـ  أهميتها  على  ـ 

القضية في إطارها الكلي من فقه املعرفة، والذي يشمل )تاريخ العلم وتطوره ـ نظرية املعرفة ـ فلسفة العلم  

اتجاه التفاخر

اتجاه التبرير واالعتذار

(المركزية الغربية)اتجاه افتراض التشابه 
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املنهاجية" و"صالحية  وأطره املرجعية، علم اجتماع املعرفة واملنهاجية(. ومن ثم أصبحت قض "اللياقة  ية 

املنهاجية" وتكافؤ املنهج مع الظاهرة املراد دراستها بعيدة عن تفكيرها. وظل التطبيق املنهجي ـ رغم ادعاء كل  

ا، بل ربما ال تستخدم املنهجيات املشار   دراسة أنها ستستخدم مجموعة املناهج واألدوات البحثية ـ هامشيًّ

مطلًقا، وال يكون لها أدنى تأثير في مجرى الدراسات اإلنسانية واالجتماعية، وصار    إليها في بداية الدراسة

 التعرض لها في بداية البحث ليس إال نوًعا من االستكمال أو "سد الخانة". 

وفي هذا السياق ظل تطبيق املنهاجية الغربية بتنوعاتها في العلوم اإلنسانية واالجتماعية ال باعتبارها مناهج   .3

 قابلة للنقد واملراجعة، بل طبقت باعتبارها مسلمات ال يرقى إليها شك غير قابلة للنقد.بحثية 

رغم أن هناك محاوالت ـ على ندرتها ـ قد أخذت على عاتقها النقد لهذه املناهج، فإنها في جوهرها ظلت تمارس   .4

املنهاجية ذاتها ،وتناست    هذا النقد الجزئي من على أرضية الغرب ذاته، وما تبع ذلك من تعديالت جزئية على

" إطار  في  وبحثها  للمنهاجية  الكلية  الرؤية  جميًعا  الدراسات  من  املعرفة  فقههذه  مجموعة  تطرح  ولم   ،"

التساؤالت التي تشكل في جوهرها مضمون املالحظات الخاصة بقضايا من طبيعة نظرية تؤثر بدورها على  

من القدرة على االستفادة من املنهجية الغربية بما تقدمه  عملية التطبيق املنهجي لها، هذه الرؤى غير مانعة  

من أدوات يمكن انتخاب واصطفاء ما يمكن منها أن يشكل أدوات فاعلة في الدراسة للظواهر املختلفة، على 

املعرفي   النظام  أصول  في  وانسجامها  اإلسالمية  املنهاجية  أنساق  سياق  في  وتمثلها  بل  تسكينها  يتم  أن 

 اإلسالمي. 

 : (12) هذه املالحظات النظرية يمكن صياغتها في مجموعة من التساؤالت املهمة     

 هل يمكن الفصل في املنهاجية بين فلسفتها وأصولها، وبين طريقة البحث، وأدواتها ووسائلها؟؟ .5

 

 . 44-43( انظر في جملة هذه األسئلة وغيرها، سيف الدين عبد الفتاح، في النظرية السياسية من منظور إسالمي، مرجع سابق، ص )
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ملناهج   .6 الفلسفية  االستنادات  بين  الواضحة  االختالفات  ظل  في  الجائز  من  هل  السابق:  التساؤل  ويتبع 

تحقيق ما يمكن تسميته "بالتكامل املنهجي" بين مناهج متنافرة ومتناقضة، أم أن قضية التكامل    متعددة،

 املنهجي تصير بذلك غير ذات معنى أو مضمون؟ 

ا تجزؤ املنهاجية؟ أو بعبارة أدق: هل يمكن تحويل املنهاجية ـ بإدخال تعديل  .7 ا وتطبيقيًّ هل من الجائز نظريًّ

ستناداتها الفلسفية؟ وإذا كان األمر ممكًنا فهل املنهج يظل هو هو، أم ال يصح  شكلي عليها ـ عن أصولها وا 

 أن يطلق عليه حتى اسمه السابق؟

ا استخدام املنهاجية الغربية، في حين تعاني معظم مفاهيمها األساسية التي  .8 وكذلك هل من املقبول علميًّ

حد التعارض والتناقض مثل : الطبقة ـ الوظيفة    تشكل أهم مكوناتها ـ من الغموض ـ أو التعدد في املعاني إلى

 ..الخ؟ 

 من مقوالته ونماذجه ومفاهيمه األساسية ألنه تشكل فيها   .9
ً
إنه من البين أن املنهج ال يجوز أن يبرز مجردا

ومن خاللها . ومن ثم فإن املنهج الذي تكون عبر دراسة النمط الحضاري الغربي أو النمط الرأسمالي يحمل 

ا النمط فيحاول إعادة إنتاجه بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إذا ما تدخل في دراسة نمط آخر ال محالة هذ

أو حاالت تنتسب لحضارة مختلفة، أو بعبارة أخرى يصبح النمط الغربي معياره في رؤية األنماط األخرى،  

تجها وسميت باسمه  ويظل مقياسه فيما يصدره من أحكام عليها، كما أن املقوالت التي يكون املنهج قد أن 

تصبح كالطوق في عنقه فال يستطيع أن يتحرر منها أو يتحرك في أية دراسة إال من خاللها أو بتأثيرها .. وكل  

الدين واألمة والفكر والثقافة واالقتصاد واالجتماع   في مكنوناته موضوعات ومفاهيم حول:  منهج يحمل 

ل يمكن استخدام هذه املقوالت واملفاهيم املشتقة من  والكون والطبيعة واألخالق والقيم وما إلى ذلك. فه

 وبصورة عفوية دون فحص التميز واالختالف  
ً
ا وآليا تجربة املجتمعات اإلسالمية؟ وهل يمكن تعديتها تلقائيًّ

والفروق بين رؤية اإلسالم لهذه املفاهيم وبين الرؤية الغربية لها؟ وأخيًرا هل يمكن فهم اإلسالم من خالل ما  

مناهج الغرب من مقوالت حول الدين مثال.. وكذا النمط املجتمعي اإلسالمي؟ أم أن قراءة النمط  تحمل  

املجتمعي الحضاري يجب أن تكون ضمن منطقه الخاص، منهج ال يقرأ النمط املجتمعي الحضاري املحدد 
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يلزم ذلك   آليات حركته ومختلف مكوناته، فضال عما  النابع من  الخاص  تفهم  إال من خالل منطقه  من 

 .(13) وتطبيق أبجدياته

كل هذه القضايا تزكي ضرورة نقد أصول املنهاجية الغربية املتاحة وفق منهج كلي، ال جزئي ينتقد الفروع متغافال 

وتظل  اإلسالمية،  السياسية  للدراسات  وأصيلة  بديلة  منهاجية  بناء  دواعي  أهم  تعد  القضايا  وهذه  األصول،  عن 

في سياق هذه عملية االستفادة من بعض مف ولكن  أمرا مهما،  في مجال األدوات(  الغربية )خاصة  املنهجية  ردات 

 الرؤية الكلية والشاملة ال تفقد معها املنهاجية اللياقة في التناول أو الفاعلية في التطبيق.

 املنهاجية اإلسالمية األصيلة والبديلة :
 على تلك الرؤية النقدية للنماذج الغربية املنهاجي

ً
ة املتاحة لدراسة الظواهر املختلفة في العلوم اإلنسانية تأسيسا

 واالجتماعية وتجدر اإلشارة إلى أهم عناصر املنهاجية البديلة:

 المبادئ األساسية للمنهاجية اإلسالمية:-أ

ساسية  من املهم أن نؤكد أن بلورة النظام املعرفي من خالل استخراج الدالالت الحضارية املترتبة عليها هي الركيزة األ 

ونقطة االنطالق الهامة؛ ألي تنظير مجٍد في مجال منهاجية البحث املتعلقة بالعلوم اإلنسانية واالجتماعية وتفعيل 

أنه ال بد من "إبعاد منهاجية الفكر اإلسالمية عن مناهج الجدل والفلسفة الفاسدة  العقلية يعني ضمن ما يعني 

مة بشأن الكليات اإللهية.. والتي أفسدت على األمة حياتها ومسئولية  وانغماساتها النظيرة في أمر التفسيرات العقي

سعيها في هذه الحياة، وأدت إلى عجزها عن القيام بدورها في الهداية والقيادة ومجابهة التحديات.. ومن أهم هذه 

ي واملنهجية اإلسالمية املبادئ األساسية التي يجب تفهمها وتمثلها ومراعاتها إطاًرا ومنطلًقا وأساًسا للفكر اإلسالم

وللعمل واملمارسة اإلسالمية الحياتية: " التوحيد ـ وحدة الخلق )النظام الكوني ـ الخليقة ـ تسخير الخليقة لإلنسان(ـ 

 

ومواضع أخرى    99-95، ص  1984ي معركة الحضارة، بيروت: دار الكلمة للنشر،  ( في سياق ارتباط املنهاجية بالنمط الحضاري واملجتمعي في شق التطبيق انظر: منير شفيق، اإلسالم ف)

 متفرقة.

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 11 of 25 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

June 25, 2021      

املعرفة ووحدة الحقيقة ـ وحدة الحياة )األمانة اإللهية ـ الخالفة ـ الشمولية(ـ وحدة اإلنسانية ـ تكامل الوحي والعقل ـ 

 (14)في املنهج والوسائل".الشمولية 

 بناء المفاهيم اإلسالمية والتأصيل المنهجي: -ب

إذا كانت املفاهيم تشكل اللبنات التي منها تؤسس املنهاجية فإنه ما من عمل منهاجي إال ويكون قوامه عملية التأصيل 

 (15) للمفاهيم.

للمفاهيم ال يمكن أن يكون شتاًتا ال جامع بينها، وفرقة ال رابط لها، وفوض ى وتعددا ال ضابط عليها. إال أن التأصيل 

فهي منظومة يشكل اإلطار املرجعي أهم روابطها وضوابطها؛ حيث يتيح وضع املفاهيم في مواضعها وإخراجها من 

نة في اتجاه معلوم، في سبيل تحقيق القصد من قوالبها املستقلة لتوصل فيما بينها، وتشغيلها في تشكيالتها املتباي

املنهجية، فاألطر املرجعية هي الكفيلة بتأكيد فعالية املنهجية؛ إذ يتوقف عليها ضبط وتحريك الوحدات الجزئية 

وإقامة العالقات االرتباطية بينها، وتمييز املستويات وترتيب األولويات في ضوء املنظومة القيمية التي تنطوي عليها 

ه األطر.. فالعالقة وثيقة بين األطر واملفاهيم؛ فحيث يقدم اإلطار الضابط الناظم للمفاهيم، فإن دعائم اإلطار هذ

 تقدمها املفاهيم. 

وعلى هذا تبدو عملية التكامل املنهجي واملعرفي ال تتخذ نفس مسار الفكر الغربي الذي بدأ يهتم بهذه القضية محاوال  

لها، وهذا النهج في حقيقته إنما يعبر عن محاولة تلفيق شديدة تخفق غالبا في نتائجها  الجمع بين املناهج بعد اكتما 

لعدم توافر أهم مكونات التكامل املنهجي؛ نظًرا الختالف القيم األساسية والفلسفة الكامنة خلف املناهج املتناقضة. 

امل في مجال املفاهيم هو قاعدة األساس ولكن الرؤية اإلسالمية تختلف في مسارها؛ فهي تعتبر منذ البداية أن التك

في التكامل املنهجي. ومن الجدير باإلشارة أن تكامل املفاهيم يطرح من جانب الرؤية اإلسالمية على مستويات أربعة: 

األول: يشير إلى التكامل داخل املفهوم الواحد )عناصره ومستوياته(، والثاني: يشير إلى تكامله مع منظومة املفاهيم 

 

 وما بعدها  27، ص 1986ي، ( انظر: املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، إسالمية املعرفة: خطة العمل ـ اإلنجازات، واشنطن ـ القاهرة: املعهد العاملي للفكر اإلسالم)

: د.إسماعيل راجي ا
ً
، 1984ث العلمية، لفاروقي، أسلمة املعرفة: املبادئ العامة وخطة العمل، ترجمة : عبد الوارث سعيد، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، الكويت : دار البحو انظر أيضا

 91-51ص 

 .2، ط1، جـ1996: املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ( انظر : د.علي جمعة، د.سيف الدين عبد الفتاح )محرران(، بناء املفاهيم: رؤية معرفية ونماذج تطبيقية، القاهرة )

 5، ص 1984انظر وقارن: د.عبد القادر هاشم رمزي، الدراسات اإلنسانية في ميزان الرؤية اإلسالمية : دراسة مقارنة، قطر : دار الثقافة، 
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المية األخرى بشكل تفرضه طبيعة هذه الرؤية، والثالث: يشير إلى أن املفهوم الواحد يصلح كأساس للتعبير عن اإلس

منظومة من املفاهيم بمفرده، فمفهوم األمر باملعروف والنهي عن املنكر، يشمل كل معروف أو منكر في الشرع؛ حتى 

إل يشير  والرابع:  ومفاهيمها،  كلها  الشريعة  نسق  فيه  وهو  يدخل  أساس ي  بقصد  املفاهيم  منظومة  كل  ارتباط  ى 

 ( 16) "التوحيد".

ا من أن اإلسالم 
ً
ويعد بناء املفاهيم اإلسالمية ضرورة منهجية على املستويين التنظيري والحركي في آن واحد ـ انطالق

ا في حركة اإلنسان الحضارية. وترجع هذه الضرورة إل  يلعب دوًرا جوهريًّ
ً
ى كون املنهج ـ في بوصفه منهج حياة شامال

جوهره ـ مجموعة من مفاهيم يوظفها الباحث في معالجة موضوعه، ويستعين بها على تتبعه وتحليله وتفسيره بل 

وتقويمه، األمر الذي يعني أن أي خطأ أو عدم وضوح في بناء املفاهيم ينعكس في النهاية على البناء املنهجي في ذاته 

 .(17) ويبدد من إمكاناته في الدراسة والتحليل فيحد من صالحيته ويقلل من فاعليته

  - أيًضا–فاملنهج لغة هو الطريق الواضح والسلوك املبين والسبيل املستقيم، ُيقال: نهج الطريق أبانه وأوضحه ونهج  

سلكه. وبمقارنة هذا املعنى بالكتابات الغربية التي تميل إلى حصر مفهوم املنهج ودالالته في نطاق النشاط الذهني أو 

   Methodالفكري لإلنسان وتستبعده من مجال املمارسة والحياة اليومية، بينما يعبر عن األخيرة باصطالح آخر غير  

راسات املنهج في إطار الدراسات النظرية أو الكتابات الفلسفية. بينما تؤكد ؛ لذا غالبا ما توضع د Way of Lifeهو  

. (18) معظم الكتابات في التراث اإلسالمي التي ترد كلمة منهج أو منهاج في تسميتها، الشمول لجانبي التنظير والحركة

 وقبل  
ً
كل ش يء مسألة مفاهيم، فاملنهج ال  وبين املفاهيم واملنهج عالقة أكيدة فكما يقول الجابري فإن: " املنهج أوال

التنظير   يريد  الذي  الخطاب  في  أي  املناهج،  عن  تتحدث  التي  النصوص  في  إال  خطوات  جملة  وال  قواعد  يضع 

 

 )الهامش(  31( انظر : سيف الدين عبد الفتاح، النظرية السياسية من منظور إسالمي..، مرجع سابق، ص )

 وما بعدها .  34(انظر في تفاصيل ذلك محمود شاكر، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، مرجع سابق، ص )

 .12د.منى أبو الفضل، نحو منهاجية للتعامل مع مصادر التنظير اإلسالمي، مرجع سابق، ص 

Buchler, The concept of Method, New York : Calumbia University  Press, 1952, pp. 6-10 

 وقر ب إلى ذلك  
ً
 انظر أيضا

Charles Hills Kaiser, An Essay on Method, New Burn – Swich , Rutagers university,..  

: د.عائشة عبد الرحمن، مقدمة في املنهج، القاهرة : معهد البحوث والدراسات العربية، قسم البحوث والدراسات العربية وا( انظر  ) للغوية، جامعة الدول العربية، في هذا املقام 

 وما بعدها.  9، ص 1971
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 املفاهيم التي وظفها الباحث في معالجة 
ً
للمنهجية". أما في الواقعـ  أي في املمارسة العملية للبحث".. فاملنهج هو أساسا

 لتي يوظفها بها..موضوعه والطريقة ا

)الصبغة(  اإلسالم  نظام  الصلة عن  منبتة  بأي حال  ليست  املناهج"  "بناء  وباعتبارها علم  املنهاجية  فإن  هنا  ومن 

وليست منقطعة عن النظام املعرفي اإلسالمي )الصيغة(. وابتناؤها على هذه وتلك إنما يفترض أن تنبثق )الصياغة( 

 ات بحثية مستمرة.من مشكاتهما في علوم مستجدة واجتهاد

 

وعملية الصياغة للمنهاجية ليست إال مكوًنا ضمن مكونات متنوعة مترابطة متفاعلة، واملنهج موصول بين قاعدته 

  النظرية ومقاصده التطبيقية، وهو من أهم نماذج الجمع بين القراءتين: قراءة كتاب الوحي املسطور وقراءة كتاب 

"منهج  فإن  وانفتاحها،  القراءة  إحسان  شروط  أهم  من  القراءتين  بين  التفاعلي  الجمع  كان  فإذا  املنظور،  الكون 

 القراءة" هو جوهر عملية بناء املنهاجية وصياغتها. 

وهذه األشكال الالحقة التي نقدمها ليست إال تنويعات نظن أهميتها لعملية الوصل بين القراءتين وما يولده ذلك من 

ياقات منهجية تسهم في تأسيس علم بناء املنهاجية، وهي في هذا املقام ترجمة ملجموعة من القواعد واألصول، س

املقدمات واملقومات التي ال تنظر إلى هذه العملية إال باعتبارها لبنة أو لبنات في بناء أكبر وأرسخ، فمثل هذه العناصر  

 صادر كالبنيان يشد بعضه بعًضا، وهي توضح بهذا االعتبار: التي تقدمها املنهجيات املختلفة واألدوات وامل 
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املنظور   -1 من  العالم  رؤية  في  ذلك  وتأثير  اإلسالمية  املنهاجية  بناء  في  والصياغة  والصيغة  الصبغة  بين  العالقة 

 اإلسالمي. 

و  -2 الوحي(  )قراءة  للقراءتين  الجامعة  باملجاالت  واملرجعية  التأسيس  تمثل  التي  املصادر  بين  )القراءة    العالقة 

والتعامل   للنظر  ومناهج  وإجراءات  وقواعد  أسس  بناء  في  القراءة  إحسان  من  ذلك  يمثله  وما  الكونية( 

 والتناول. 

النظام املعرفي وما يمثله من صيغة دافعة لعملية الصياغة إنما هو الحجر األساس ي في بناء رؤية منهجية متكاملة   -3

املنهجيا عناصر  بين  تربط  ومتضافرة،  استيعاب  ومتكافلة  على  قادرة  منهاجية  بناء  ضمن  املختلفة  ت 

 واستخدام وتطبيق املناهج املتعددة على الظواهر املتنوعة.

ليست   -4 واإلجراءات(  األدوات  والوسائل،  الطرائق  والرؤية،  )الفلسفة  املتكاملة  وباعتبار مستوياتها  املنهاجية  أن 

موصول هي  بل  التنظيري،  أو  النظري  البناء  ألغراض  تسيير  مطلوبة  ومناهج  متراتبة،  منهجية  بعمليات  ة 

وتدبير وتغيير وتأثير وتمكين، وبين هندسة البناء املنهجي والعمارة الحضارية عالقة حميمة ومتكاملة. فإن  

ٍ بالضرورة إلى خلل من كل مناهج السعي من تسيير وتمكين.  
خلل عناصر التنظير والتفكير في املنهاجية مؤد 

البحث ليست مفصولة )ال مقطوعة وال ممنوعة( عن منهج الحياة وعمرانها. فمناهج  ومن هنا فإن منهاجية  

دمة ال يمكن إغفالها لعمارة األمة وتحقيق شروط شهودها الحضاري.  ِّ
 علوم األمة مق 

عل   -5 د أجندة )برنامج عمل( وإشكاالت أجدر بالتناول على شاكلتها تف 
 
أن هذه العالقات التأسيسية ال بد أن تول

 التأصيل املنهجي في هذا املقام. عملية 

املنهااجياة ماراار الاالقاات بين م اااادر النراام املاريف اإلساااالمي ومجاا  ا   
 وأدوا  :

تطورت فكرة إسالمية املعرفة بين أطوار عدة وعالمات فارقة وواصلة في آن واحد، فعند بداية هذه الفكرة صار 

، الفكر الغربي(، وجعلت هذه البرامج أهم أهدافها ـ ولو على املدى  التركيز فيها على برامج سبقتها مواقف )من التراث

 الطويل ـ إمكانية بناء مداخل للعلوم االجتماعية واإلنسانية.
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إال أن املواقف ولدت إشكاالت إضافية خاصة في البحث املتعلق بالدائرة املعرفية والفكرية والثقافية، ومن هناك 

ذلك ضمن دواٍع تقتض ي إعادة تشكيل العقل املسلم، والحديث عن أزمة العقل كان التفكير بتشخيص الداء، وبدا  

 الحديث عن األزمة الفكرية والحضارية، وأسفر هذا التشخيص عن تحديد الداء املتمثل في األزمة 
ً
املسلم، وأخيرا

 الفكرية وتحديد الدواء في إسالمية املعرفة. 

إلى بلورة الفكرة، إلى املواقف، ومحاولة تشخيص الداء إلى جهد بنائي ومن ثم انتقل التفكير من هذه الرؤية الهادفة  

يتحرك صوب ضرورة تحديد مقدمات ومقومات البناء، فضال عن تحديد مجاالته وقيمه ووسائله وتوفير األدوات  

والتراكم؛ املوصلة ملقاصد التأسيس والبناء، وتمثل ذلك في تحديد مستويات خمسة من املهم التوجه إليها بالتأليف  

د مناهج استمدادها من املصادر وبنائها على قواعد منها، فضال  ألنها تستوعب كل اإلمكانات والقدرات البنائية وتحد 

 عن تحديد املجاالت واألدوات، وأهم هذه املستويات: 

 

قيمي في إطار يولد الصيغة )املعرفية( من الصبغة  النظام املعرفي ومدى ارتباطه بالنظام العقدي والنظام ال -1

 )التوحيدية(، في إطار يستهدف صياغة )الحضارة( وصياغة علوم األمة وعلوم العمران.
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اإلسالمية   -2 من  املنهاجية  تعنيه  وما  الكبرى،  ومفاصله  عناصره  وأهم  املعرفي،  النظام  أصول  من  واشتقاقها 

اهتمام بشق التنظير وشق التطبيق في إطار جامع للقواعد املنهجية الكبرى القادرة على تحديد أصول منهج 

 النظر كمقدمة ملناهج التعامل والتناول. 

مية عملية ال تدور في فراغ، بل هي ال بد وأن تستند إلى مصادر  بناء النظام املعرفي وكذا منظومة املنهجية اإلسال  -3

تأسيس مرجعية )القرآن والسنة(، وهو أمر يؤسس على قاعدة منه نظرية للمعرفة؛ ومن ثم وجب الحديث  

عن منهجية التعامل مع القرآن والسنة كمصدر تأسيس ي في عملية البناء، ومرجعي في عملية قياس ما يراد  

لى الوحدة املرجعية املتمثلة في القرآن والسنة والعالقة بينهما في تكامل يؤسس نظام املعايير  تقويمه بدقة ع

واملرجع القادر على عمليات التقويم املستمرة واملتجددة. منهجية التعامل هنا تنصرف إلى مصادر التأسيس  

 ة منه. تلك باعتبارها مصادر للنظام املعرفي وبناء املنهاجية املشتقة عنه واملولد

نماذج من   -4 املمتد واملتنوع، والذي يشكل  التراث اإلسالمي  التعامل مع  بمنهاجية  يهتم  الرابع فهو  املستوى  أما 

عمليات التفاعل بين البشر ومصادر التأسيس املرجعية فضال عن الواقع الحضاري للذين تفاعلوا معه،  

تجت علوم أحدثوا فيها تراكًما، هذا التراث  وفي إطار هذا الجدل تكونت نظرة للمعرفة والعلوم وتصنيفها ون

املمتد واملتنوع افترض ضرورة بناء منهاجية للتعامل معه، وذلك ضمن منظومة أبجديات منهجية في إطار  

يفترض إحسان قراءة ذلك التراث واالستفادة منه وإمكانية استثماره ضمن عملية البناء، إال أن هذا التراث  

ا أصبح يفرض على العقل  اإلسالمي لم يعد منفرًدا  ا إنسانيًّ
ً
في الساحة الحضارية، بل أنتجت اإلنسانية تراث

املسلم ضرورات التعامل معه، وأفرزت هذه الضرورة ضرورة أخرى ملحة في بناء منهاجية للتعامل مع التراث  

تجاه هذا   اإلنساني، خاصة مع الفكر الغربي الذي مثل الحضارة الغالبة، وبدا الخروج من فوض ى املواقف

)للنظر   منهاجية  أصول  ببناء  رهيًنا  ـ  اإلسالمي  التراث  عن  تراكما  أو  تعددا  أو  تنوعا  يقل  ال  الذي  ـ  التراث 

والتعامل والتناول( لهذا التراث ضمن سياقات تحرك القدرة على بناء منظومة من العمل النافع )من التراث  

أو مبسطة، بل باجتهاد واٍع يستثمر كل إمكانيات    اإلسالمي والتراث اإلنساني( ليس ضمن توفيقية مختزلة 

 البناء والنماء واالرتقاء. 
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 يدخل فيه وما يخرج منه وتأثير ذلك على منهاجية تناول التراث والتعامل معه. إنها مساءالت حول تعريف التراث ما 

إنها مساءالت توصيف التراث باألوصاف القادحة أو املادحة، وكأن األوصاف تطلق هكذا بالجملة، وال تدور مع نفع  

 اإلنسان واإلنسانية، والقدرة على الحكم ووزن التراث بدقة وحكمة. 

افا على التراث لم يكن إال ضمن عملية عقلية املساجلة الفكرية والتي لم تكن املساجلة التراثية إن توزيع األوصاف جز 

إال واحدة من معاركها وميادينها، وهي في النهاية لم يكن لها من ضحية إال اغتيال العقل كما ذكر أستاذنا الدكتور 

 برهان غليون. 

ستثمار الواجبة والخروج من دائرة قراءات االجترار واالفتخار، إنها مساءالت تصنيف التراث التي أهدرت قراءات اال 

 إنها فقط ستدل على إمكانية مدخل واحد لو فعلت لكان له من اآلثار اإليجابية الدافقة والدافعة والفائقة.

 

التوصيف التراثى التعريف التراثى

التوظيف التراثى التصنيف التراثى

راث استراتيجيات الت
وعمليات المساء لة
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دة إن التصنيفات الحابسة واملسجونة لعبت دورا سلبيا في عدم تحريك خريطة العلوم واستيعاب املعطيات الجدي

نسقا مفتوحا إحسانيا فياضا يملك القابلية للعطاء والفيضان بخير    (19) على الرغم من أن نسق املعرفة اإلسالمية

النعم بما يتوافق مع تنوع األمم وتعدد التخصصات والهمم، إن تصنيفات العطاء والفيض غير تصنيفات الحبس  

العلوم التي لم يعد يفيد هذه الحال مع كل هذه   والسجن وحصار العلوم حتى أفاق ما يمكن تسميته بمستوطنات

 التعقيدات واملعطيات.  

 التوظيف وما أدراك ما التوظيف؟
جعل التراث محنطا يعرض ضمن معارض تدل على الحضارة الغابرة والثقافة التي توارت ولم يبق لها من أثر إال  

ى تواصل البشر في حركة التراث؛ التراث الحي فينا  الحجر، إن هذه الرؤية الحجرية للتراث لم تترك مجاال للتعرف عل

 ولنا وبنا، فالتراث بين القراءة الغابرة وإحسان القراءة، وكذا فانه بين حفظين حفظ التجميد وحفظ التجديد. 

ل  ذلك أن القراءة الحجرية مارست عملها في القراءة بإلقاء الحجارة على البناء التراثي لتنال منه ولم تتعرف على أصو 

القراءات العاملة والفاعلة، ومن هنا البد أن تقترن املساءلة التراثية بالتعرف على ما هو التراث وما هي املعاصرة، ومن 

 ثم لنا أن نتساءل عن؛ ما عالقة التراث بالحداثة؟  

 املساءلة التراثية البد وأن تقترن بمقدمات أربع تفهم بميزان الحكمة: 

 املمتدة. ( 20) حضاريةالذاكرة ال املقدمة األولى:

 قراءة التراث عبر الحداثة، وقراءة الحداثة عبر التراث.   املقدمة الثانية:

 قراءات قد تشير إلى التحيز القافل والتحيز الناقل.  املقدمة الثالثة:

 

 . 2010صول ومقاصد الشريعة، القاهرة، الهيئة املصرية العامة للكتاب، عبد املجيد الصغير، املعرفة والسلطة في التجربة اإلسالمية: قراءة في نشأة علم األ ـ  

(، القاهرة، 486الكبرى األولى، ترجمة: عبد الحليم عبد الغني رجب، املشروع القومي للترجمة )ـ  يان أسمن، الذاكرة الحضارية: الكتابة والذكرى والهوية السياسية في الحضارات    

 م.   2003املجلس األعلى للثقافة، 
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ا األصل القراءة البصيرة في إطار الجدل الفكري القائم على ميزان النفع والحكمة والتي نؤكد أنه  املقدمة الرابعة:

الذي يجمع بين التراث والعصر من دون افتعال أو اعتساف أو تحكيم ألحدهما في اآلخر، إن علم املوازين الحضارية  

ليس امليزان )القباني( ولكنه ميزان )الذهب( الحساس ألن الخطأ فيه خلل في الحضارة وخطيئة في حق البشر، وخطأ  

 لحكمة السامية. في حق اإلنسانية بموازين الفطرة النافعة وا

أو  للتراث  التبني  أو  التجني  عند حدود  يقف  ال  واالختزال،  التبسيط  لحدي  النافي  هو  واملعقد  املركب  املوقف  إن 

العصر، بل يقف في موقف الباحث البصير واملوقف املستنير في العالقة بين الواجب والواقع مقوما ومقدما، يعطي 

الواقع حق الواقع، ويعطي  الفصام  الواجب حقه من  وإال ظال مفترقين منفصلين منفصمين هذا  الواجب،  ه من 

" اآل النكد،   
ُ
ِّف

َصر 
ُ
ن َك  لِّ

َ
ذ
َ
ك ًدا  كِّ

َ
ن  
َّ
ال إِّ ُرُج 

ْ
َيخ  

َ
ال  

َ
ُبث

َ
خ ي  ذِّ

َّ
َوال هِّ  ِّ

َرب  نِّ 
ْ
ذ إِّ بِّ ُه 

ُ
َبات

َ
ن ُرُج 

ْ
َيخ ُب  ِّ

ي 
َّ
الط ُد 

َ
َبل
ْ
ُروَن َوال

ُ
ك

ْ
َيش ْوٍم 

َ
ق لِّ َياتِّ 

{7 /58 }" (21). 

 وبدال من القراءات العليلة أو الكليلة فإن قراءة منهجية نماذجية أمر ال يحتمل التأجيل: 

الرؤية التراثية جزء ال يتجزأ من رؤية العالم في إطار النظر للمفاهيم الحضارية الكبرى التي تشكل مفاصل   •

 أي بناء حضاري. 

ثية وإمكانات تفعيلها وتشغيلها، وما يطرحه  اإلطار املفاهيمي للتراث والتعامل معه، خرائط املفاهيم الترا •

 ذلك من إشكاليات القاموس التراثي واللغة الوسيطة واملفاهيم ذات الطبيعة املنهجية للتعامل مع التراث. 

بالذاكرة   • يتعلق  فيما  التحليل  وقدرات  ومستوياته،  وأدواته  التحليل  خرائط  بين  للتراث  التحليلي  اإلطار 

تحليل وإمكانات  وجب  الحضارية  أموال  رؤوس  كلها  والفكري  والديني  الرمزي  املال  رأس  الى  إشارة  ها، 

 استثمارها من كل طريق باعتبارها قيم مضافة غير قابلة لإلهدار أو التبديد.

 

 .   58ـ  األعراف  ـ اآلية  
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ويدخل فى هذا مداخل تحليل الخطاب التراثي من جملة أبنية الخطاب املستحقة للتحليل من جهة والتوظيف من 

انات املنهجية لتحليل النصوص الحضارية خاصة الحرة منها التي تسهم في عمليات البناء  جهة أخرى. وكذلك اإلمك

 والنهوض واإلحياء. 

ويترافق مع عملية التحليل عمليات التفسير للمادة التراثية ومكوناتها ومكنوناتها ، املسألة التراثية ال تنفصل بحال  

الت والعملية   ، للتراث  العدل  املنهجية  العطاء  عن املساءلة  التراثي وقدراته على  للبناء  املتعمق  بالفهم  ترتبط  راثية 

 الفياض املتجدد ، وهذا كله مقدمات واجبة للفاعلية التراثية في حركة بحثية دائبة لإلحياء والتجديد . 

معايير  منظومة  ضمن  بالتناول  األجدر  باإلشكاالت  املعرفي  "كون"  نموذج  في  املطروحة  الخماسية  هذه  وتكتمل 

فى وا التراثي ، من خرائط ومناهج وأدوات وآليات ومقاصد هادفة لإلحياء والتجديد  التعامل  ضحة تضع أولويات 

 التراث وبه وله :رأس مال فكرى يجب استثماره. 

أما املستوى الخامس فقد اقترح لتجسير الفجوة بين العلم النافع والفاعل وإمكانات تفعيله، ذلك أن من إحسان  

عناصر قراءة فاعلة تفرض بدورها ما يمكن تسميته ببناء منهاجية للتعامل مع الواقع، والواقع هو   القراءة أن تولد

القاسم املشترك ضمن كل املستويات السابقة، وهو الساحة الحضارية املقصودة بالوعي بها والسعي فيها، إن الواقع  

ى التعامل معه ضمن متطلبات عناصر  صار يستحق من الباحثين مزيد اهتمام في إطار فرض الوقت والقدرة عل

 الفقه الحضاري.

هذه هي املستويات الخمسة التي استقر الرأي على أن تكون من مناطق تأليف وبحث وتراكم معرفي، يتحقق من 

 خالله إمكانات البناء لها وقدرات البناء عليها. 

مشر  إليها  يهدف  التي  البنائية  الخطوات  نوعية ضمن  نقلة  شكل  التطوير  إسالمية  هذا  مثل  وحضاري  فكري  وع 

املعرفة. ويبدو أن هذا االهتمام قد بدأ يؤتي بعض أكله في تأليفات وكتابات وبحوث ودورات بحثية وتدريبية وحلقات 

نقاشية وندوات ومنتديات وورش عمل وأوراق عمل وحلقات نقاشية مفتوحة أو محدودة، إال أنه قبل االسترسال  

ي نظن أنه يترجم هذه النقلة النوعية إلى إمكانات تأسيس وتأصيل وتفعيل وتشغيل، من في هذا الجهد البنائي، والذ 
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الواجب التنبه إلى بعض مسارات عامة تستلهم بدورها رؤية من خالل الحصاد في التأليف أو النقاش ضمن دائرة 

 املستويات الخمس وأهمها: 

:
ً
ا"،  أن    أوال ا أو تدريسيًّ  "مدرسيًّ

ً
التمييز بين هذه املستويات املتعددة واملتنوعة وتقسيمها وتصنيفها ليس إال تصنيفا

ومن هنا فإنه في التأليف البحثي وكذا النقاش حول هذه املستويات ال بد من استحضار الرؤية الكلية الواصلة بين 

ستويات مفيًدا، وهو ال شك كذلك، إال أن ذلك يجب أال هذه املستويات جميًعا، قد يكون التصنيف إلى هذه امل 

يصرفنا بعد هذا التقسيم والتمييز عن فقه العالقات والتفاعالت البينية املتبادلة بين هذه املستويات، سواء كانت  

 هذه العالقات ثنائية أم ما يزيد على ذلك. 

ك  ثانيا: املستويات  هذه  إلى  النظر  بضرورة  يوحي  التفكير  هذا  مع  أن  العناصر،  مع  املصادر  فيها  تتكامل  منظومة 

املجاالت، مع األدوات والوسائل، هذا التفكير املنظوري يرى تلك العالقات البينية من زوايا مختلفة، واقتفاء هذه 

املعرفية  املتطلبات  تغطي  تعد  لم  قديمة  أسئلة  أرضية  ضمن  كمفردات  املستويات  هذه  تناول  سيجعل  الرؤية 

الزمان، إن األسئلة املتجددة والتي قد تطرح بإلحاح امتدت إلى دائرة هذه العالقات البينية، العالقة  واملنهجية لهذا

املولدة على  املنهجية اإلسالمية  وبناء  األنظمة  بين هذه  العالقة  والقيمي،  العقدي  والنظام  املعرفي  النظام  بين  ما 

مل مع القرآن والسنة كمصادر تأسيس مرجعية( و)مناهج شاكلتها، العالقة بين املنهجية اإلسالمية )ومناهج التعا 

التعامل مع التراث اإلسالمي واإلنساني كخبرات معرفية تفاعلية بشرية( و)مناهج التعامل مع الواقع باعتباره مجال  

ية في الفاعلية الحضارية ومجال الصياغات املعرفية(. األدوار التي يمكن أن تقوم بها وعليها مصادر التأسيس املرجع

بناء رؤية للتراث اإلسالمي واإلنساني من جهة، وبناء رؤية للتعامل مع الواقع، فضال عن إمكاناتها في تأسيس وتأصيل 

من   
ً
مزيدا تستحق  أنها  نظن  كثيرة  ومحتمالتها  البينية  العالقات  وتصورات  واملنهجية،  املعرفي  النظام  وتنظير 

التعامل مع هذه املستويات كمف إلى مزيد من االهتمام؛ ألن  ردات ال كمنظومة قد يعرض مجاالت فقه العالقات 

اإلهمال واإلغفال، وهذا اإلهمال واإلغفال غالًبا ما يزيد اتجاهات املعالجة التي تتميز تارة باالنفعال، وتارة باالفتعال، 

 وتارة باالنفصال، وهي جميًعا تخرج عن حد األداء املعرفي الرصين والوعي املنهجي العميق.

  :
ً
مداخل ثالثا تأسيس  في ضرورة  برز  الذي  العمل  وبرنامج  املشروع  البينية سيجعل  العالقات  بفقه  االهتمام  إن 

بين هذه  للعالقات  البيني  الفقه  في  أن أحد عناصر هذا االهتمام  ، ذلك 
ً
ذاتيا  

ً
أمرا للعلوم اإلنسانية واالجتماعية 
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ت املعرفية املختلفة فضال عن الحقول املعرفية املتنوعة، املستويات إنما يتمثل في وصل هذه املستويات باملجاال 

سواء ما قدمته الخبرة التراثية أو العلوم اإلنسانية واالجتماعية أو استحداث علوم جديدة وفق فلسفة تصنيف 

 العلوم واملعارف وفق رؤية إسالمية ناضجة وواعية وواعدة فضال عن قابليتها للتفعيل والتشغيل.

م أسباب  أحد  التدريس  إن  في  ذلك  أهمية  على  ـ  واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  مداخل  بناء  في  الخبرات  حدودية 

والتفعيل ـ إنما يعود إلى عدم توافر اآلليات وتنظيمها واستثمارها، وهذا كله مرهون ليس فقط ببناء هذه املفردات 

مد خطوط اتصال بين هذه املنظومة، وهذه   بل برؤيتها كمنظومة تهتم بفقه العالقات البينية بينها جميعا فضال عن

املعرفية  الصيغة  وضرورات  التوحيدية  الصبغة  مقتضيات  يتفهم  نحو  على  بنائها  في  والشروع  للبدء  املداخل؛ 

التراثية   والخبرات  املرجعية،  التأسيس  مع مصادر  التعامل  منهاجيات  في  املتمثلة  واملقومات  واملقدمات  واملنهجية 

النظ ومنهج  وأوالها صياغة  البشرية  بل  وأهمها  الصياغة  عمليات  في  تسهم  أمور  كلها  وهي  الواقع،  مع  للتعامل  ر 

 مداخل للعلوم تستلهم كل ذلك وتستثمر إمكاناته وقدراته.

  :
ً
إن فقه العالقات البينية بين هذه املستويات هو الكفيل بتوفير إمكانات تسكين مشروعات متعددة ضمن  رابعا

ا الكلية  املنظومة  مشروعات  هذه  الفكرية،  الخريطة  اتجاهات  مثل:  مساحات  إلى  االمتداد  إلى  والقاصدة  لهادفة 

الخريطة املتعلقة بمدارس واتجاهات اإلصالح، القدرة على التعامل مع الثنائيات الصراعية الوافدة تعامال واعًيا  

والتراحم بين عناصرها والتكافل   قادرا على تحويلها إلى أزواج ذات عالقات حميمة، تؤصل معاني الرحم فيما بينها 

والتفاعل والتساند. إن النظر إلى هذه الثنائيات أو االتجاهات الفكرية أو املشاريع اإلصالحية استقالال عن الرؤية 

 واجتراًرا 
ً
املعرفية وإسهامات هذه املناطق وتسكينها ضمن هذا املشروع؛ يجعل متابعة هذه األمور ليس إال تكرارا

قراءة  الهتمامات سا دائرة  في معظمها ظلت ضمن  أنها  عن  املناطق فضال  هذه  استثمار  لم تحسن  أنها  نظن  بقة 

 اإلهدار ال قراءة االستثمار واالعتبار، أو ضمن رؤية معرفية هادفة ورؤية منهجية واعية وقاصدة.

  :
ً
ملستويات داعًيا إضافًيا إن االهتمام بهذه العالقات البينية يجعل من التفكير في آليات الربط بين هذه اخامسا

 لالهتمام بهذه الروابط املختلفة والتأصيل لها وإمكانات تفعيلها وتشكيلها، ومن أهم هذه الروابط: 

 تفعيل نظام القيم كإطار مهم لتشغيل هذه الروابط في سياق هذه املستويات الخمسة.  •
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 تفعيل املقاصد الكلية للربط بين هذه املستويات املختلفة. •

كامل الفقهي )فقه النظر والحكم، فقه الواقع، فقه التنزيل( في إطار يجمع بينها جميًعا في إطار فقه تفعيل الت •

 املنهج.

شخاص والنظم. •  تفعيل هذه الروابط ضمن العوالم املختلفة: عالم األحداث واألشياء واألفكار واألِّ

الفاعلية: الفاعل )األمة(، ومجال الفاعلية )الحضارة(، وهو ما يحفظ البحث في موضوعات معينة  تأصيل معادلة   •

 واملراكمة فيها بما يحدث إمكانات الشهود الحضاري في التفكير والتدبير. 

ة الخروج عن إطار األسئلة التقليدية في التعامل مع املصادر املختلفة، والتي تمثل بعض هذه املستويات، ومحاول  •

إعادة النظر في األسئلة املطروحة واالتجاه صوب األسئلة الصائبة والفاعلة في مقام تعميق وتأصيل هذه املستويات  

والعالقات فيما بينها. وهو أمر قد يسهم في عملية فرز اإلشكاليات كأحد متطلبات هذه الروابط الكلية، وبما يؤدي  

 النفصال. إلى نفي عناصر االفتعال واالنفعال واإلغفال وا

إن إشكاالت التعامل املعرفي مع هذه املستويات غير إشكاالت التعامل الفني )التخصص ي(، وهي أمور من األهمية   •

 إدراكها إلحداث التراكم املطلوب بالنوعية املقصودة.

بحكم   • واقعة  البينية  العالقات  هذه  أن  ذلك  والتشغيل،  والتفعيل  التأصيل  عمليات  نقصان  على  االستدراك 

 شكاليات املتجددة التي تولدها باقي هذه املمارسات البحثية واملنهجية. اإل 

إن االهتمام بهذه العالقات يولد مساحات بحثية وبرنامج عمل بالغ األهمية وربما دراسة هذه املوضوعات، استثناء  

ردات، أما التعامل معها  ـ فضال عن منهاجية التعامل معها ـ يكون ضعيًفا ومكروًرا لو تعاملنا مع هذه املستويات كمف

كمنظومة فإنه فضال عن تحقيقه للمقصود في الرؤية الشاملة، فإنه يحرك إمكانات اجتهادية وتجديدية موصولة  

ومتواصلة، فضال عن أنها تجعل االجتهاد الجماعي كفريضة بحثية ضرورية في هذا املقام وكذا تأصيل قيم الشورى  

 ثمار مساحة التداخل بن التخصصات والعالقات البينية بين العلوم املختلفة.البحثية وتفعيل آلية أهل الذكر واست
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:
ً
كله إال في سياق فقه العالقات    سادسا

ُ
إن تفعيل الجمع بين القراءتين وإتيان ذلك بثمرته املرجوة ال يمكن أن يؤتي أ

عه القاسم املشترك بين هذه بين هذه املستويات املختلفة، خاصة حينما تجعل من فقه الواقع ومنهاجية التعامل م 

 ووضوحا للواقع وما يتعلق به من 
ً
املستويات جميًعا، هذا التكامل غالبا ما ُيحدث فهًما أعمق وأدق وأكثر تنظيما

 ظواهر اجتماعية وإنسانية. 

:
ً
 ما يؤصل ملعاني "النفوس البصيرة" فتاوى األمة التي يجب أن ت  سابعا

ً
خرج من  إن فقه هذه العالقات البينية غالبا

سياقات الفتوى الحكمية الشائعة في الشأن الفردي إلى فتاوى بحثية تفترض القيام بها كعملية بحثية في دراسة 

عناصرها ومفاصلها وعوامل تكونها، وأسباب تغيرها، والقدرة على تقويمها.. الخ، وهي أمور جميًعا يجب    …الظواهر 

 عن ضرورات فقه األولويات. التربية والتغيير بالفتوى أداة رؤيتها ضمن فقه الحال وفقه املجال وفقه املآل،  
ً
فضال

 مهمة في عمليات التفكير والتسيير والتدبير والتغيير والتأثير.

ولعل إشارة ابن القيم لها داللة في هذا املقام من أن هناك نوعين من الفقه ال بد منهما: فقه في أحكام الحوادث  

وال الناس، يميز به بين الصادق والكاذب، واملحق واملبطل، ثم يطابق بين هذا الكلية، وفقه في نفس الواقع وأح

 للواقع. 
ً
 وذاك، فيعطي الواقع حكمه من الواجب وال يجعل الواجب مخالفا

نظن أن ما نحن فيه وما نشير إليه من فقه العالقات البينية بين هذه املستويات الخمسة هو مما يدخل تحت هذه 

يعطي الواقع حكمه من الواجب، وال يجعل الواجب مخالًفا للواقع(. ونظن أن ذلك والتنبيه إليه العبارة الذهبية )

البحثية والعلمية هو من جملة  الذي ال يؤخر عن وقت الحاجة، وربما هو ضمن اهتمامات الجماعة  البيان  من 

فإن أضاعه ضاعت عليه   فروض الوقت؛ ذلك أن واجب الوقت يتعين جمع الهمم كلها عليه فالعارف ابن وقته،

 مصالحه كلها، فجميع املصالح إنما تنشأ من الوقت، وإن ضيعه لم يستدركه أبًدا. 

في هذا املقام فنحن أقرب لتحديد هذا املوضوع وأهم مفاصله من خالل مجموعة من الفرضيات املهمة، والتي تحمل 

 ليست في حاجة إلى مزيد من برهان وأهمها:معنى املقوالت التي يستند إليها في هذا املقام وهي في مجموعها 

من   مهمة  منظومة  من  يتكون  االعتبار  بهذا  وهو  واملنهجي،  العلمي  بالتفكير  ترتبط  التي  املناطق  أكثر  املنهج  أن 

 العناصر أهمها : 
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املنهج يرتبط بعناصر فلسفة كامنة، وهذه الفلسفة الكامنة تظل تمسك بخناق املنهج، وتظل كالطوق املحيط   .1

عنق، وهو بهذا املعنى منطقة بحثية تتفهم األصول الفلسفية التي يستند إليها املنهج، فإن الوعي بها مقدمة  بال

أساسية للتعرف على كثير من تحيزات املنهج الكامنة فيه والظاهرة منه. كما أن ذلك من الخطوات التي يتأكد  

 أخرى وما ينبثق عنها من مناهج. من خاللها إمكانية تحديد معايير االستفادة من أنساق معرفية 

املنهج بهذا االعتبار يمثل الوسائل املوصلة، وهو الدابة التي تمتطي فتتحرك صوب الغاية أو املقصد، فاعلية   .2

الوسيلة تكمن في قطعها الطريق بين نقطة البداية )املشكلة البحثية( ونقطة املقصد )تقويم الظاهرة موضع  

ها، قطع املسافة من أقصر خط بين نقطتين. إن الوسيلة التي ال تكافئ الظاهرة  البحث(، بكفاءة في أقص ى درجات

في كل املنهج من خطوات   في ش يء، وإن بدت  البحثي ليست من املنهج  التعامل  في  الفاعلية  أو تحرك عناصر 

 وترتيبات )الوعي املنهجي واللياقة املنهجية(.

 أدوات بحثية، األدوات هنا هي بمثا .3
ً
بة إعداد العدة للراحلة السفر املنهجي، وهي أدوات تعين البحث  املنهج ثالثا

وأحسن   الطرائق  وبأفضل  طريق  أقصر  يكون ومن  ما  أفضل  املنهاجية" على  السفر  "رحلة  في قطع  والباحث 

 الوسائل.

املنهج رابًعا قواعد، إن املعلومة تفرض مصدرها، واملصدر يفرض أبجديات التعامل معه، واألبجديات يجب أن  .4

 تنتظم في نسق منهجي على صعيد واحد، وتتكامل في أداء املهمة البحثية واملنهجية. 

إن معلومة بال مصدر ال يليق بها إال أن تقع في دائرة الخطأ، وهي على أحسن الفروض تعاني من قصور في االستناد، 

لغوي واحد، واإلسناد من الدين،   والثقة. إن الحقيقة الكبرى تعني أن بين التوثيق والثقة صلة لغوية، فهما من جذر 

 ومن بركة القول إسناده إلى أصحابه. 

5.  " له   
ً
املنهج ومبينا للفظ  يقول األستاذ محمود شاكر موضًحا   تطبيق وتنظير، فعلى ما 

ً
ولفظ    …املنهج خامسا

لشأن، بل  املنهج يحتاج مني هنا إلى بعض اإلبانة، وإن كنت ال أريد به ما اصطلح عليه املتكلمون في مثل هذا ا

" ينقسم إلى شطرين:  
ً
أريد به "ما قبل املنهج" أي األساس الذي ال يقوم املنهج إال عليه" فهذا الذي يسمى "منهاجا

 شطر في تناول املادة، وشطر في معالجة التطبيق. 
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