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 املدخل السفني وبناء علوم ونماذج وتوليد مناهج 
 د. سيف الدين عبد الفتاح 

البحث، ضمن موضوعات وقضايا يمكن يأتي املدخل السفني على قاعدتين مهمتين، من املمكن أن تفيدا في مسارات  

 أن تثور في حقول معرفية عدة، على رأسها االجتماع والسياسة والتربية. 

ل مصدًرا مهًما للمعرفة    -القاعدة األولى 
ّ
والقدرة   1أن الحديث النبوي بما يمثله من "جوامع الكلم" يمكن أن يشك

ول كثير من قضايا العلم اإلنساني واالجتماعي، وهو أمر سبق تجريبه من على صياغة مؤشراتها ومؤثراتها، في تنا

 خالل جهد بحثي سابق، ويشكل هذا البحث مواصلة واستمراًرا له. 

أن تأسيس رؤى منهجية على قاعدة من فكرة "املثل" وتفعيلها إنما تشكل واحدة من أهم األدوات   -القاعدة الثانية 

التعام املهمة، وهذا  في حقول معرفية املنهجية  العلمية  للجماعة  املنهجي  النشاط  أو "خروًجا" على  "بدًعا"  ليس  ل 

 مهًما تفاعلت معه كثير من  
ً
متنوعة في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، إن فكرة "البناء والوظيفة" التي حملت مدخال

لوم وظائف األعضاء. وإن فكرة الدراسات، كان في واحد من استناداته ليس إال استعارة من علوم البيولوجيا وع

"النظام" لم تكن إال تأسيًسا على قاعدة من علوم اآللة ودراسة امليكانيكا. هذا االرتحال الفكري والعلمي من األمور 

 

برغوث عبد العزيز بن مبارك،  بيروت، عمر عبيد حسنه ، من فقه التغيير مالمح من املنهج النبوي   انظر فى السنة كمصدر للمعرفة والبناء الحضارى :  

التغيير   و  النبوي  )  الحضاري، املنهج  األمة  كتاب   www.islamicweb.net (،43سلسلة 

الكريم، من جهة ، واستوجب   استدعى التالزم املطلق ، بين السنة النبوية املطهرة ، والقرآن  الخاتمة،وللرسالة النبوية    اإلسالمية،فاالقتضاء االبتدائي في التركيب اإللهي للدعوة العاملية   

الستخالف واملحافظة على الكون( . ومن هنا التالزم املطلق ، كذلك بين السنة النبوية ، والبناء الحضاري ، الذي غايته القصوى هي تحقيق مقاصد الشارع في الخلق من جهة أخرى ، )ا

على املستوى النظري ، وُمـفاعلة بين وظيفة القرآن ورسالته ، وبين  (،وغاية الخلق الكلية )كل البشر الكريم،لقرآن السنة( مؤلفة بين بنائية اسلم )كانت رسالة الرسول صلي هللا عليه و 

في توضيح ، وكشف املرجعية : على الصعيد املفاهيمي الذي يساهم    األول   البناء االجتماعي للحياة اإلنسانية ، وواقعات الوجود البشري على املستوى العملي .. أعني أن السنة تؤدي دورين:

و  والحياة واإلنسان.  للكون   : الوحي  ، من خالل رؤية  للناس  )النظام  الثانيالكبرى  الذي هو   ، املرجعي  باألصل   ، البشرية  والوقائع   ، الحياة اإلنسانية  في ربط  يتمثل   ، توجيهي  : عملي 

يه و سلم . فالسنة هي )املوحد( الواقعي بين خطاب الشارع الحكيم ، ومقاصده ، وبين حاجات الخلق ، ورغباتهم التوحيدي( الكامل الشامل ، الذي ختم على يد سيدنا محمد صلي هللا عل

مية ، التي بناها )االستخالف( هو الحضارة اإلسال   في الهدى ، وتحقيق مصالحهم )البناء الحضاري( ، ومظهر هذا التوحيد واملفاعلة بين )الوحي( و)الخلق( في إطار العالقة املوجودة بينهما

 جديدا عن بناء حضاري جديد . و 
ً
لهذا فالحديث عن البناء الجديد ، يقتض ي الرسول صلي هللا عليه و سلم ، وواصلتها أمته إلى ما شاء هللا من الزمن ، قبل أن تتطلب الظروف حديثا

سالمية ، أعني )السنة النبوية املطهرة( كناظم ، وضابط لحركة البناء الحضاري ، من أجل تحقيق بالضرورة املطلقة الحديث عن املوحد األول ، واملنش يء األول للتجربة الحضارية اإل 

 مقاصد الشريعة في الخلق ، وإحداث التوازن االجتماعي من جديد في الواقع اإلنساني املعضل.
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 عن 
ً
املهمة التي أنتجت بدورها ممارسات بحثية ال يمكن ألحد في سياقات الجماعة العلمية أن ينكر أهميتها، فضال

 في ارتقاء البحث، على الرغم مما طال هذه املداخل املنهاجية من نقد أو تحّفظ هنا أو هناك.  إنكار تأثيراتها

من خالل هاتين القاعدتين )إحداهما معرفية واألخرى منهجية( ربما نصل إلى قاعدة ثالثة تنصرف إلى عملية تطبيق، 

بغة، والصياغة من رحم الصيغ يغة من أصول الصَّ ة، والتطبيق الذي يتجلى في إمكانات  تهدف إلى استخراج الصَّ

 2التوظيف والتفعيل والتشغيل ضمن قضايا بعينها.

 

  (، وإشراف  )إعدادسيف الدين عبد الفتاح    د.  مصطفى،نادية    د.  اإلسالمية:فى معمار املنهجية    أنظر فى ذلك االرتباط بين الصبغة والصيغة والصياغة  

املعهد العاملى للفكر اإلسالمى  ، القاهرة   –دورة املنهاجية اإلسالمية فى العلوم االجتماعية : العوم السياسية نموذجا ، مركز الحضارة للدراسات السياسية  

 ،2000. 
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العلوم اإلسالمية 

ضمن تشكيالت 

 الرؤية السفنية

 املسار -املدار 

علوم النظام العام و 

أنساق القيم الكبرى 

 التأسيسية والحاكمة

فقه الفاعلية تأصيل 

وتفعيل وتشغيل علوم 

الفاعلية وأصول 

 الكفاءة والكفاية

علوم العالقات: 

 شبكيتها وفاعليتها

علوم االستهام 

 الجماعي 

وأصول الشراكة 

 املجتمعية 

علوم الوالية / 

السلطة / اإلدارة / 

القيادة / تكوين رجل 

الدولة / النظم 

 الوسيطة

علوم االستبداد 

 ساد واالنحرافوالف

 علم الخروق السفنية

العلوم التحتية وبناء 

القاعدة الحضارية 

لتهيئة الدافعية 

لعمليات اإلقالع 

 الحضارى 

علوم العاقبة 

والدراسات املستقبلية 

 النجاة( –)الهالك 

 علوم البناء املجتمعي:

 صناعة السفينة

 إدارة السفينة

 إرادة السفينة

علوم األفعال 

والضمائر)اللغة 

الوظيفية وتمكين 

 الفاعلية

علوم الكيان 

االجتماعي الحضاري 

 )التأسيس(

التصور السفني 

ودوائر االنتماء و 

علومها )سفينة 

 األرض(

علم الحدود :دراسة فى 

أصول تكوين 

املجتمعات و 

 استمرارياتها

 علوم التسيير واإلنجاز

ين علوم املفاهيم: ب

أصول البيان 

 وعمليات االتصال

 –علوم )التفكير 

 –التسيير  –التدبير 

 التأثير( –التغيير 

 وصل العلوم وتكاملها
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ذا املثل النبوي في بيان كريم إنما يشير الى إن هذا املدخل السفني استنادا الى حديث النبي عليه الصالة والسالم وه

أنماط تفكير وتدبير خاصة في إطار يوحي باملقارنة الدائبة بين أنماط تفكير سلبي وأخرى إيجابية، ويشير من طرف  

خفي الى ارتباط ذلك بمناهج التغيير والفاعلية والتأثير فضال عما يؤشر عليه في مناهج البحث والدرس وإقامة مركز  

 ث السفينة. بحو 
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