
| 132133 |

العدد 1
خريف عام 2016 م

• Kendall, D. 2007.Sociology in 
our Times, Thomson Wadswroth.
• Kraak, A. et al., 2006. Debating 
High Skills and Joined-Up Policy, 
HSRC Press, South Africa, Cape 
Town. 
• Lloyd, C. & Payne, J., 2002. In 
Search of a High Skills Society: 
Some Reflections on Current Vi-
sions. SKOPE, Paper No. 32, Uni-
versity of Warwick. 
• Muller, W. & Jacob, M., 2008. 
Qualifications and the Returns to 
Training Across the Life Course. 
In Mayer, K. &Solga, H., ed. Skill 
Formation: Interdisciplinary and 
Cross-National Perspectives, Cam-
bridge University Press.
• Nolan, P., 2001. Lessons from 
Historical experiences. In China 
and the Global Economy: National 
Champions, Industrial Policy and 
Big Business Revolution, Basing-
stoke: Palgrave. 
• Norbert, E. 2000. The Civilizing 
Process. Blackwell, p. 230. 

• O›Brien, P. 1999. Islamic Civili-
zation›s Role in the Waning of the 
European Middle Ages. The Medi-
eval History Journal, 2; 387.
• Trompenaars, F. & Hamp-
den-Turner, C.,1997. Riding the 
Waves of Culture: Understanding 
Cultural Diversity in Business, 
Nicholas Brealey Publishing, Lon-
don.
• Turbin, J., 2001. Policy Bor-
rowing: Lessons from Europe-
an Attempts to Transfer Training 
Practices. International Journal of 
Training & Development, Vol. 5, 
No. 2, p. 96-111.
• Whitley, R., 1999. The Social 
Structuring of Work Systems. In 
Divergent Capitalisms: The Social 
Structuring and Change of Busi-
ness Systems, Oxford University 
Press.
• Wilber, K.,2000. Integral Psy-
chology: Consciousness, Spirit, 
Psychology, Therapy, Shambhala, 
Boston & London.



134

134

ملف العدد ..
علوم الوحي والعلوم اإلنسانية ، قراءة في االتصال 

والعالقة



| 134135 |

العدد 1
خريف عام 2016 م

ــه  ــل امُلوجَّ ــى العق ــا ع ــن معروًض مل  يك

بالوحــي عــر التاريــخ ســؤال العالقــة 

بينــه وبــن العلــوم اإلنســانية كــا يعــرض 

ــببن: ــل لس ــى األق ــوم، ع الي

ــاه: أنَّ هــذا العقــل  األول معرفــي: ومعن
لـــم يكــن يف حاجــة إىل تلــك العلــوم 

)*( باحــث مغــريب يف الفكــر اإلســالمي والفلســفة، 

أســتاذ محــارض ســابق بجامعــة محمــد األول، 

ــد  ــور، الري ــات، الناض ــددة التخصص ــة املتع الكلي

chahidelhassen@gmail.com اإللكــروين: 

علوم الوحي والدراسات اإلنسانية..
آفاق الوصل وتحدياته..

الحسان شهيد )*( 

تمهيد

في سؤال الدراسة



136

دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

ــا  ــه كان يســتوعبها ويتمثله باألســاس؛ ألنَّ

ولـــم  الرشعيــة،  األحــكام  ترصيــف  يف 

ــوازي  ــكيل امل ــتقالل ال ــك االس ــَظ بذل تح

واملفــارق لعلــوم الوحــي.

والثاني منهجي:

لـــم يشــتّد  العلــوم  ومفــاُده أنَّ تلــك 

ُعوُدهــا املعــريف واملنهجــي؛ إالَّ بعــد حــن 

مــن الدهــر عــى ضمــور املنتــج املعــريف 

ــي. ــوم الوح لعل

لذلــك؛ فــإنَّ أصــل االحتيــاج املتبــادل بــن 

علــوم الوحــي والعلــوم اإلنســانية، له أكرث 

مــن مســوغ يف وضــع اإلنســان املعــارص، 

اإلنســانية  الحيــاة  تعقــد  إىل  بالنظــر 

ــة  مــن جهــة وظهــور االختــالالت املنهجي

واملعرفيــة، ســواٌء يف علــوم الوحــي أو 

ــران  ــا بالعم ــانية، يف عالقته ــوم اإلنس العل

ــة.  ــه االجتاعي ــاين ومصلحت اإلنس

ــانية  ــوم اإلنس ــن العل ــا ع ــث هن فالحدي

ــا يجــري  يف عالقتهــا بعلــوم الوحــي إنَّ

ــرة  ــختها األخ ــوم يف نس ــك العل ــى تل ع

واملتجــددة. 

المبحث األول
مسوغات وصل علوم الوحي 

بالعلوم اإلنسانية

أواًل: مسوغات منهجية:

المسوغ األول: في القراءة المتبادلة:

يصلــح اعتبــار القراءة أساًســا يف التأســيس 

املتصلــة  العلــوم  بــن  تجمــع  لعالقــة 

ــون  ــة بالك ــن املتصل ــا م ــي وغره بالوح

تبــدأ  األوىل  ألنَّ  واإلنســان؛  والوجــود 

ــة  ــة املطلق ــراءة املعرفي أنظارهــا مــن الق

للوحــي اإللهــي، أي: النصــوص الشـــرعية 

املتصلــة  القــراءة  وهــي  املســطورة، 

باألبعــاد التوحيديــة يف فهــم النصــوص 

األحــكام،  ومتثــل  املعــاين  والتــاس 

ــات  ــد رشف ــاد عن ــك األبع ــي كل تل وتنته

الثانيــة، املفتوحــة عــى القــراءة العلميــة 

واإلنســان،  والكــون  للوجــود  النســبية 

ــة،  ــانية العقلي ــداف اإلنس ــة باأله املتصل

ــذا  ــث، إنَّ ه ــر والبح ــة يف النظ والطبيعي

األبعــاد  يجعــل  القــراءة  يف  التكامــل 

املعرفيــة ثابتــة الــورود يف النظــر العقــيل 

اإلنســان  لعالقــة  الطبيعــي،  والفقــه 
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ــد  بالوحــي يف هــذا الوجــود))(، وكــا تُؤكِّ

أحكاًمــا  القــرآن  يف  املســطورة  اآليــات 

ــذه  ــإنَّ ه ــائل؛ ف ــض املس ــة يف بع قطعي

ــحُّ يف طلــب اآليــات  اآليــات املســطورة تُلِ

املنظــورة وتتبعهــا يف األنفــس واآلفــاق))(؛ 

لذلــك: فــإنَّ الغايــة مــن البحــث يف علــوم 

الوحــي ال تخــرج عــن خدمــة العقيــدة))( 

باعتبارهــا القصــد األســمى »ومــا تــمَّ 

اإلســالمية  الذهنيــة  بتكــون  إالَّ  ذلــك 

عــى مبــدأ التوحيــد املعــريف املتــأيت مــن 

ــدرات  ــلك ق ــذي س ــاين، ال ــد اإلمي التوحي

واحــد«))(،  املعرفيــة يف خــط  اإلنســان 

انظــر العــراوي، عبــد الرحمــن، »آليــات التداخل   )((

ــد الباراديغــم املنهجــي  املعــريف القــرآين وتجدي

والتنـــزييل يف العلــوم اإلســامية«، نــدوة: العلــوم 

اإلســالمية أزمــة تنـــزيل أم أزمــة منهج، منشــورات 

سلســلة  املغــرب،  لعلــاء  املحمديــة  الرابطــة 

نــدوات، )ع. )(، )ط. )(، الربــاط، )ص/ )7)(.

التكامــل  »منهجيــة  ملــكاوي،  فتحــي، حســن   )((

املعــريف، مقدمــات يف املنهجية اإلســامية«، املعهد 

العاملــي للفكــر اإلســالمي، هرنــدن، فرجينيــا، و. م. 

أ، طبعــة املغــرب، )))))هـــ/))0)م(، )ص/ 6))(.

العــوم  يف  البحــث  منهــج  محمــد،  الدســوقي،   )((

اإلســالمية، دار األوزاعــي، )ط. )(، ))0))/)98)(، 

.)((8 )ص/ 

عبــد املجيــد، عمــر النجــار، »اإلميــان والعمــران«،   )((

ــد  ــن املعه ــدر ع ــة(، تص ــالمية املعرف ــة: )إس مجل

عــى  اإلنســان  العقــل  اقتصــار  فــكان 

ــرى،  ــراءة األخ ــن دون الق ــدى القراءت إح

ــة  ــكيل والشــامل لحقيق ــم ال ــا للفه ُمعيًق

ــه  ــد الفق ــيفرط يف فوائ ــا س ــود، ك الوج

الــكيل لحقائــق الوحــي.

المسوغ الثاني: في التناسب المجالي:
ــداء الــروري واألســاس  مــن حيــث االبت

العلمــي، ال مُيكــن النظــر يف علــوم الوحــي 

إالَّ أن يكــون مرتبطًــا بتفاصيــل حيــاة 

وتحقيــق  معاشــهم  وإصــالح  النــاس 

املجتمعيــة  وقضاياهــا  ســعادتهم، 

يالمــس  حتــى  اإلنســانية،  وظواهرهــا 

صحيــح النظــر وصوابــه، فــكان مــن أهــم 

الــرشوط امللزمــة -مثــاًل- للفقيــه املجتهــد 

ــه بواقــع  ــوازل واملســتجدات معرفت يف الن

املكلفــن بحالهــم ومآلهــم، فالفقيه عالِـــم 

نفــس وعالِـــم اجتــاع بالــرورة، بحيــث 

بنــاًء  إالَّ  واالجتهــاد  اإلفتــاء  مُيكنــه  ال 

ــف،  ــدى املكل ــية ل ــات نفس ــى معطي ع

ــم  ــع، وبحك ــل املجتم ــة داخ أو اجتاعي

مخالطتــه وتتبعــه ألوضــاع النــاس وفقهــه 

ــالمية  ــة اإلس ــم؛ ألنَّ العقلي ــام لحاالته الع

العاملــي للفكــر اإلســالمي، )ع. 8(، )س. )(، )ذو 

ــل997)م(، )ص/ 65(. ــة 7)))هـ/أبري الحج
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ــت  ــذي تفتق تشــكَّلت بفضــل الوحــي ال

ــة أو  ــواء الطبيعي ــوم س ــي العل ــه باق عن

ــه ال  اإلنســانية))(، ومــن جهــة أخــرى؛ فإنَّ

يوجــد بالنســبة إىل االجتاعيــن رضورة 

ــانية  ــوم اإلنس ــح أنَّ العل ــة لتوضي حقيقي

ُم إســهاًما ُمهاًّ للدراســات اإلســالمية،  تُقــدِّ

واملســألة يف نظرهــم هــي: مــا هــو نــوع 

ــوم  ــذي ميكــن أن تقدمــه العل اإلســهام ال

ــه))(؟  ــا ال تقدم ــل وم ــانية، ب اإلنس

ــوم  ــن عل ــب ب ــاس التناس ــدو أنَّ أس ويب

الوحــي وعلــوم االجتــاع اإلنســاين لــه 

ــعب  ــا أنَّ تش ــل، ك ــوي وفاع ــور ق حض

وتطــور  وتفرعهــا  االجتهــاد  مســائل 

فــرض  الكثــرة؛  العلميــة  التخصصــات 

»الباراديغــم  الجابــري، إدريــس نغــش،  انظــر   )((

ــه  ــة وخصائص ــه الثقافي ــامي، قيم ــي اإلس العلم

اإلبســتيمية«، نــدوة: العلــوم اإلســالمية أزمــة 

الرابطــة  منشــورات  منهــج،  أزمــة  أم  تنـــزيل 

املحمديــة لعلــاء املغــرب، سلســلة نــدوات، )ع. 

.)(05 )ص/  )))0)م(،  الربــاط،   ،)( )ط.   ،)(

اإلنســانيات  »إســهام  فاردنــرك،  جــاك،  انظــر   )((

ــامية«،  ــات اإلس ــة يف الدراس ــوم االجتامعي والعل

ــر  ــو بك ــداد: أب ــالم، إع ــا اإلس ــن أنرثوبولوجي ضم

أحمــد باقــادر، دار الهادي، مركز دراســات فلســفة 

الديــن، بغــداد، )ط. )(، )6)))هـــ/005)م(، )ص/ 

.)(7(  ،(7(

عــى مبــدأ االجتهــاد االنتقــال مــن الفــرد 

ــات  ــن تخصص ــة م ــات املكون إىل املؤسس

ــة  ــات علمي ــا تخصص ــا فيه ــددة، مب متع

إنســانية لتيســر ســبل النظــر الفقهــي 

الجــزيئ الخــاص والــكيل العــام.

ثانيًا: مسوغات معرفية:

المسوغ األول: في النظر التكاملي:
ــة  ــة املختص ــر العلمي ــت الدوائ إذا أجمع

االجتهــاد  إىل  اللجــوء  رضورة  عــى 

الفقهــي،  املســتوى  عــى  املؤســي 

والبحــث عــن األحــكام الرشعيــة املناســبة 

ــه  ــة الفق ــإنَّ حاج ــددة؛ ف ــع املتج للوقائ

املؤســي  التكامــل  ذلــك  إىل  املعــارص 

إىل  بالنظــر  أوىل،  بــاب  مــن  أضحــت 

يف  التقعيــدي  املجــال  ذلــك  خطــورة 

تقويــة االجتهــاد الفقهــي، وتأهيلــه، وألنَّ 

الوقــت املعــارص أصبــح زمــن التخصصات 

عــى  املعتمــدة  واملتعــددة،  الدقيقــة 

املناهــج العلميــة التحقيقيــة؛ فــإنَّ علــوم 

الوحــي محتاجــة أكــرث مــن غرهــا إىل 

االســتفادة مــن تلــك العلــوم))(؛ ألنَّهــا 

ــتئناف  ــة إىل اس ــعيد، »يف الحاج ــبار، س ــر ش انظ  )((

ــد  ــاد والتجدي ــدوة: االجته ــامية«، ن ــوم اإلس العل
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ــا  متــس مواقــع الوجــود البــرشي التصافه

ــارشة  ــا املب ــة، وارتباطاته ــمة العلمي بالس

هــذا  أنَّ  ريــب  وال  اإلنســاين،  بالواقــع 

ــي  ــد جاع ــاج إىل جه ــه يحت ــر تحقيق أم

متضافــر عليــه))(.

لذلــك: فــإنَّ األصــل يف هــذا الضابــط 

العلمــي واملنهجــي هــو عالِـــم الفقــه 

باقــي  علــاء  مــن  وغــره  وأصولــه، 

معــه  يشــكلون  الذيــن  التخصصــات 

مؤسســة تجديديــة؛ يســتمد منهــم العون 

يف تأســيس القواعــد واملبــادئ عــى نحــو 

ســليم؛ يراعــي الخصوصيــات الثقافيــة 

واالجتاعيــة واملتغــرات الطارئــة العارضة 

لإلنســان املعــارص، وهــذا ال يُشــكُِّل أبــًدا 

تعارًضــا مــع ضابــط التخصــص، »فالواقــع 

ــرًا يف  ًرا كب ــوُّ ــرف تط ــوم يع ــارص الي املع

العلــوم بقســميها اإلنســاين والطبيعــي، 

يف الرشيعــة اإلســالمية، والتحديــات املعــارصة، 

)رقــم. )(، مركــز الدراســات والبحــوث اإلنســانية 

واالجتاعيــة بوجــدة، )ط. )(، )))))هـ/))0)م(، 

.)(7( )ص/ 

ــد  ــود. »تجدي ــب مول ــو الطي ــري، أب ــر: الرسي انظ  )((

علــم أصــول الفقــه«. بــروت، لبنــان، دار الكتــب 

العلميــة، الطبعــة األوىل، )6)))هـ/005)م(. )ص/ 

.)((9

والفقيــه يف أمــس الحاجــة إىل معرفــة 

هــذه العلــوم يف بنــاء فتاويــه واجتهاداته، 

وإذا اســتعصت عليــه هــذه املعرفــة كان 

ــاء  ــه االســتعانة بالعل ــن الواجــب علي م

املتمكنــن مبجــال تخصصهــم«))(، كــا أنَّ 

حضــور باقــي التخصصــات التــي تشــكل 

ــا هــو  مؤسســة التجديــد الفقهــي، إنَّ

حضــور عــون واســتعانة واســتمداد، يف 

إطــار التكامــل العلمــي بــن علــم الفقــه 

ــتوى  ــى مس ــرى، ع ــوم األخ ــي العل وباق

ــن  ــن م ــإنَّ التمكُّ ــل. »ف ــد والتأصي التقعي

ــا هــو بواســطة معــارف محتــاج  ذلــك إنَّ

ــا  ــن هن ــة أوَّاًل، وم ــم الرشيع ــا يف فه إليه

كان خادًمــا لــأول ويف اســتنباط األحــكام 

ــم إالَّ يف  ــرة الفه ــر مث ــن ال تظه ــا، لك ثانيً

ــا،  ــا ثانيً ــل رشطً ــك: جع ــتنباط؛ فلذل االس

ــا كان األول هــو الســبب يف بلــوغ  وإنَّ

ـه املقصــود والثــاين  املرتبــة؛ ألنَـّ هــذه 

وســيلة، لكــن هــذه املعــارف تــارة يكــون 

اإلنســان عالـــًا بهــا ُمجتهــًدا فيهــا، وتــارة 

ــا مــن االطــالع  ــا لهــا ُمتمكًِّن يكــون حافظً

عــى مقاصدهــا غــر بالــغ رتبــة االجتهــاد 

ــص«، إىل  ــاد يف الن ــن االجته ــد، »م ــر، محم بنعم  )((

االجتهــاد يف الواقــع، دار الكتــب العلميــة، )ط. )(، 

)009)م(، )ص/ )))(.
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فيهــا، وتــارة يكــون غــر حافــظ وال عــارف 

إالَّ أنَّــه عالِـــٌم بغايتهــا«))(.

* المسوغ الثاني: في وصل المكونات:

ــن هــذا املبحــث  ــة ب ــة وثيق ــاك عالق هن

والــذي يســبقه، مــن حيــث االســتعانة 

التكامليــة يف االجتهــاد  العلــوم  بباقــي 

الفقهــي، ومــدى اكتــال الرؤيــة لــدى 

املؤسســة التجديديــة لعالَـــم الواقــع؛ بكل 

ــه،  ــه وتفاصيل ــه ودقائق ــه وتغرات تجليات

األمــر الــذي ييــرس فقــه وإدراك املداخــل 

التجديــد،  اعتبــار ســالمة  األساســية يف 

وتحقيــق مقاصــده وغاياتــه يف مواقــع 

 ، الوجــود البــرشي. »فالواقــع قــد تغــرَّ

والفتــوى مبناها عــى إدراك النص وإدراك 

الواقــع والوصــل بينهــا؛ ولــذا: يجــب 

ــن علــم األصــول، وهــو علــم  أن يتضمَّ

ــع  ــم الواق ــد أداة فه ــن املجته ــم ع يتكل

الجديــد، وهــذا ليــس موجــوًدا يف أصــول 

الفقــه املــوروث والــذي كان يتعامــل مــع 

واقــع ثابــت«))(؛ لذلــك: فعــى املؤسســة 

»املوافقات«، ))/ 99(.  )((

جمعــة، عــيل، »تجديــد علــم أصــول الفقــه،   )((

الواقــع واملقــرح«، مجلــة: )املســلم املعــارص(، )ع. 

.)(5 )ص/   ،)((6  ،((5

ــع يف  ــي أن تض ــاد الفقه ــة لالجته املؤهل

االعتبــار حقيقــة هــذا الضابــط الواقعــي، 

ــان  ــك اإلنس ــا يف ذل ــرى مب ــه الك بتجليات

ــون. والك

فاإلنســان ومــا طــرأ عليــه مــن تغيــر 

واحتياجاتــه  رضوراتــه  مســتوى  عــى 

وكالياتــه، ومــا أصبــح عليــه مــن تعقــد 

عالقاتــه االجتاعيــة مــع اآلخريــن وتطــور 

واملتشــابكة.  الرسيعــة  حياتــه  وتــرة 

ــاط  ــق املن ــايس لتحقي ــل أس ــذا مدخ وه

ــول  ــة، يق ــاالت املتعين ــق الح ــاص وف الخ

الريســوين:

ــن  ــن م ــي يتمك ــد ل ــه املجته »إنَّ الفقي

يف  أو  العــام  ســواء  املنــاط،  تحقيــق 

مســتواه الخــاص، ال بُــدَّ لــه أن يكــون 

ــه  ــذي في ــع، ال ــرًا بصــرًا بالواق ــا خب عارفً

أن  لــه  بُــدَّ  وال  يفتــي،  وفيــه  يجتهــد 

يســتحره ويأخــذه بعــن االعتبــار وهــو 

يجتهــد ويفتــي«))(، ثــم ألنَّ إنتــاج املعرفة 

الســليمة يتطلــب الجمــع بــن الذاتيــات 

الريســوين، أحمــد، »االجتهــاد: النــص، الواقــع،   )((

بــاروت،  جــال  محمــد  مــع  املصلحــة«، 

 ،)( )ط.  الفكــر،  دار  جديــد،  لقــرن  حــوارات 

.)(0 )ص/  )0)))هـــ/000)م(، 



| 140141 |

العدد 1
خريف عام 2016 م

يف الرصــد واملوضوعيــات يف التحليــل))(، 

ــك مكــون الكــون برصــد املتغــرات  وكذل

الواضحــة عــى العالقــات الدوليــة، وفقــه 

التطــورات اإلثنيــة والعرقيــة والدينيــة، 

السياســية  التكتــالت  حضــور  ومــدى 

الحكوميــة  واملنظــات  واالجتاعيــة 

ــة  ــات األهلي ــة، واملجتمع ــر الحكومي وغ

واملدنيــة والتوجهــات العقديــة الجديــدة 

والوثنيــة  الدينيــة  تالوينهــا؛  بــكل 

والطبيعيــة، »ذلــك أنَّ أحــوال العالَـــم 

واألمــم وعوائدهــم ونحلهــم ال تــدوم عى 

ــا  وتــرة واحــدة ومنهــاج مســتقر، وإنَّ

هــو اختــالف األيــام واألزمنــة وانتقــال 

مــن حــال إىل حــال، وكــا يكــون ذلــك يف 

ــك  ــات واألمصــار، فكذل األشــخاص واألوق

يقــع يف اآلفــاق واألقطــار واألزمنــة«))(.

ثالًثا: مسوغات غائية:

المسوغ األول: في قانون المصلحة:
تنتهــي األبعــاد املقاصديــة لعلــوم الوحــي 

إىل تحقيــق املصالــح اإلنســانية يف متثالتهــا 

املعرفــة  »نظريــة  مصطفــى،  النشــار،  انظــر:   )((

ــرة، )ط. )(،  ــارف، القاه ــطو«، دار املع ــد أرس عن

.)(7 )ص/  )995)م(، 

ابن خلدون، »املقدمة«، )ص/ 0)5(.  )((

الدنيويــة، واعتبارهــا ضمــن ســعاداتها 

يف  التاريخــي  التطــور  وإنَّ  األخرويــة، 

توســيع  يتطلــب  اإلنســانية  عالقاتــه 

األنظــار املعرفيــة مبــا يفيــد تلــك املقاصــد 

ــا مــن  ويحقــق تلــك األبعــاد، فــكان لزاًم

ــاب البحــث املصلحــي توســيع البحــث  ب

ليشــمل االســتمداد مــن العلــوم األخــرى؛ 

املســعفة واملســاعدة عــى االقــراب مــن 

تلــك املقاصــد، وال ميكــن إعــدام تلــك 

ــوم  ــن العل ــار م ــد الجمــة يف االعتب الفوائ

االجتاعيــة؛ الراســخة واملجربــة واملحققة 

ــها. ــاد نفس ــح واألبع للمصال

ــة املعتــرة تنســجم  ثــم ألنَّ تلــك املنهجي

مــع رؤيــة البحــث عــن الحكمــة الضالــة 

أنَّ ُوِجــدت لإلفــادة منهــا.

ــي  ــرض قيمت ــا، يف ــة هن ــون املصلح وقان

عــى  القامئتــن  واإلصــالح  الصــالح 

ــد  ــم ال يفي ــار اإلنســاين؛ ألنَّ كُلَّ عل االعتب

يف  عونًــا  يكــون  ال  أو  إنســانيًّا  صالًحــا 

ذلــك، فإهالــه أوىل مــن إعالــه؛ إذ ال 

ــي  ــي ه ــروح الت ــة إالَّ بال ــة للمعرف علمي

مــن نتائجهــا، والتــي وحدهــا تعطيهــا 

ــى  ــا ع ــزى تطبيقه ــان ومغ ــى اإلنس معن
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األشــياء))(؛ لذلــك: لـــم يفــرط املســلمون 

يف أيِّ علــم افرضــت لــه تلــك املزيــة، بــل 

أسســوا لذلــك قاعــدة إمتــام الواجــب، 

وهــي املعروفــة عندهــم بعبــارة:

فهــو  بــه؛  إالَّ  الواجــب  يتــمُّ  ال  »مــا 

جــب«. وا

المسوغ الثاني: في الحكمة المطلوبة:

ــن  ــادة م ــات اإلف ــزم بإمكان ــب الج يصع

العلــوم الكونيــة اإلنســانية يف صورتهــا 

املتعينــة املعــارصة عــى وجــه الكليــة 

واإلطــالق، وذلــك ألســباب كثــرة تتلخــص 

يف عنــارص عديــدة ومتداخلــة:

ــلوكة يف  ــات املس ــل املنهجي ــا: تداخ أوله

البحــث باملوضوعيــات املعلومــة، 

ــوم  ــة العل ــليم بغراب ــدم التس ــا: ع وثانيه

ــداء،  ــي ابت ــوم الوح ــن عل ــانية ع اإلنس

)1( René Maheu: la civilisation de luniversel, 

laffont, paris, 1966.

التكنولوجيــا: نقــل  املنجــرة،  املهــدي  عــن   نقــاًل 

والثقافــة العلــم  نــدوة:  ورهانــات،   إشــكاالت 

 أيــة عالقــة، مجموعــة بحــث يف العلــم والثقافــة،

20  ،19 )ص/  )1996م(،  .)وجــدة، 

ــج اإلنســانية  ــا: مــدى صحــة النتائ وثالثه

وصالحيــات انتقالهــا إىل الحقل اإلســالمي؛ 

ــى  ــك، يبق ــن ذل ــم م ــى الرغ ــه ع إالَّ أنَّ

النظــر مســلًا عــى األســاس العقــدي 

بالحكمــة  األحقيــة  يف  والترشيعــي 

ضمــن املنظومــات املغايــرة، مــا أمكنــت 

حقيقتهــا وثبــت وجودهــا؛ لذلــك:

العلمــي  الحضــور  تقــادم  أنَّ  نعتــر 

للعلــوم  والقــوة  بالفعــل  واملنهجــي 

ــا  ــالمي، يدفعن ــدرس اإلس ــانية يف ال اإلنس

إىل طلــب االســتمداد مــن تجليــات تطــور 

ــوم االجتاعيــة، عــى أقــل تقديــر  العل

أساســها؛  مــن  اإلنســانية  العلــوم  دون 

العلــاء  ابتــداء  أسســه  مــا  منهــا  ألنَّ 

العمــراين  االجتــاع  كعلــم  املســلمون، 

وعلــم التاريــخ مــع ابــن خلــدون.

كــا ال ينبغــي إغفــال الجانــب التــوازين يف 

االســتمداد العلمي خصوًصــا، »الذي يأخذ 

مــن املناهــج األصوليــة بقــدر الحاجــة 

إليهــا، وصــواًل للفهــم املنضبــط لنصــوص 

القــرآن الكريــم والســنة الصحيحــة، فيــا 

يتصــل بشــؤون اإلنســان واملجتمــع، كــا 

ــة  ــوم االجتاعي ــج العل ــن مناه ــذ م يأخ
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الحديثــة بقــدر الحاجــة إليهــا فيــا يتصل 

بفقــه الواقــع االجتاعــي واإلنســاين دون 

تجــاوز أو صــدود«))(.

المبحث الثاني
علوم الوحي والعلوم 

اإلنسانية: إمكانات الوصل 
وتحدياته

إنَّ منتهــى القصــد املعــريف لعلــوم الوحــي 

ــن  ــه ع ــث ل ــان؛ بالبح ــالح اإلنس ــو ص ه

األحــكام الرشعيــة التــي تناســب وجــوده 

ــا تأسيًســا ابتدائيًّــا للوضعيــات  الفعــيل؛ إمَّ

ــا اجتهــاًدا  الثابتــة يف قواعــد رشعيــة، وإمَّ

املتغــرة  الطارئــة  للحــاالت  اســتثنائيًّا 

يف فتــاوى اجتهاديــة، وإنَّ هنــاك مــن 

يف  إليهــا  املحتــاج  اإلنســانية  العلــوم 

يلتفــت إىل  الصــورة األوىل، ومنهــا مــا 

خدماتهــا يف الصــورة الثانيــة، فعلــوم فهــم 

الوحــي والنــص ال تفتقــر إالَّ إىل علــوم 

كاللســانيات  بالفهــم  اللصيقــة  اآللــة 

والتأويليــات واملنطقيــات وغرهــا، مــع 

»التأصيــل  رجــب،  الرحمــن  عبــد  إبراهيــم   )((

عالـــم  دار  االجتامعيــة«،  للعلــوم  اإلســامي 

)6)))هـــ/996)م(،   ،)( )ط.  الريــاض،  الكتــب، 

.)(99 )ص/ 

ــا  رضورة االحتيــاط يف اســثارها))(، وأمَّ

علــوم تنـــزيل النــص وتطبيقه فــال تعارض 

االســتفادة مــن العلــوم اإلنســانية ذات 

البعــد النفــي والربــوي واالجتاعــي، 

الخادمــة لفقــه الحــال اإلنســاين ومآالتــه. 

ويصــحُّ هــذا األمــر بــن العلــوم معكوًســا 

ــتمداد. ــداد واالس ــي اإلم ــن جانب م

د إمكانــات أوجــه العالقــة بــن  وتتعــدَّ

ــاين،  ــل اإلنس ــوم الحق ــي وعل ــوم الوح عل

املختلفــة،  وأطيافــه  تالوينــه  بشــتى 

ــات  ــة والغاي ــرؤى التصوري ــر إىل ال بالنظ

ــان  ــة اإلنس ــة، يف خدم ــة الطموح املعرفي

ــا، وألنَّ  ــا جميًع ــون لديه ــه بالك يف عالقت

وصــل  عــى  العلــوم  تلــك  كل  قيــام 

داخــيل مشــخص يف األســاليب منهًجــا، ويف 

املعــارف علــًا، ويف الغايــات مقصــًدا، ويف 

القضايــا موضوًعــا، مــع حضــور معيقــات 

املذكــورة  املســتويات  مــن  وتحديــات 

ــل  ــذا الوص ــات ه ــإنَّ خصوصي ــها؛ ف نفس

املقتــى  الخارجــي تقــوم عــى ذلــك 

ــواين، طــه جابــر، »تجديــد املعرفــة  انظــر: العل  )((

)دار  مجلــة:  واآلفــاق«،  املفهــوم  اإلســامية: 

الحديــث الحســنية(، )ع. 6)(، )9)))هـ/999)م(، 

.)((8 )ص/ 
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ــاء عــى رضورات الفصــل  ــيل، وبن التفصي

ــات. ــك املكون ــن تل ب

أواًل: في إمكان الوصل المنهجي 
وتحدياته:

يُعــدُّ الفصــل بــن ما هــو منهجــي وعلمي 

معــريف يف العلــوم املختلفــة مــن أكــر 

التحديــات العظمــى، املتداولــة اعتبــاًرا 

يف األوســاط العلميــة واإلبســتمولوجية، 

ــه اآليل  ــى الوج ــك ع ــة ذل ــس لصعوب لي

ــا للرابط الوثيــق والتازج  والرتيبــي، وإنَّ

ــح املنهــج  ــث يصب العضــوي بينهــا، بحي

لصيًقــا بالنتائــج وتبًعــا للموضــوع، ولكــن 

ــا،  ــن الفصــل بينه ــا م ــك ال مينعن كُلُّ ذل

كلــا وجدنــا إمكانيــة حقيقيــة ومجديــة 

يف ترســيخ ذلــك التكامــل، ومبــا ال يشــعرنا 

بعــوده عــى علــوم الوحــي بالــرر.

وحينــا تحــاول علــوم الوحــي أن تقتســم 

ــا؛  ــوم اإلنســانية بعــض مناهجه ــع العل م

ال يعنــي بالــرورة أنَّهــا لـــم تســتثمر 

فيهــا تلــك املســالك املنهجيــة، أو أنَّهــا 

ــد تكــون  ــل ق ــك، ب كانــت متأخــرة يف ذل

ــا  ــه هن ــا ننب ــك، إنَّ ــباقة إىل ذل ــي الس ه

ــاليب  ــا أس ــات باعتباره ــذه اآللي ــى ه ع

يف فقــه الظواهــر اإلنســانية والنفســية 

خصوًصــا، لتيســر فهــم الواقــع وفقــه 

تلــك  ضــوء  عــى  الرشعيــة  النصــوص 

الوقائــع؛ ألنَّ النــص صامــت يف أصلــه مــن 

حيــت التنـــزيل، حتــى تســتنطقه الوقائع 

ــا. ــه القضاي وتحرك

)1( المنهج التجريبي:

يبقــى للتجربــة بعدهــا اإلنســاين عــر 

التاريــخ يف فقــه الظواهــر واملســائل التــي 

عايشــها اإلنســان عــر مراحلــه، وقــد 

وظفهــا علــم االجتــاع تأسيًســا مــع ابــن 

خلــدون؛ الــذي أورد يف مقدمتــه كالًمــا 

ــة؛ إذ  ــا للتجرب ــبه تعريًف ــى يش ــه معن في

ــول: يق

»التجربــة تحصــل يف املــرات املتعــددة 

بالتكــرار ليحصــل عنها العلــم أو الظن«))(، 

ــص  ــة اخت ــة منهجي ــة آلي وليســت التجرب

بهــا النظــر العلمــي يف املعــارف الطبيعيــة 

والكونيــة فحســب، حتــى ال ميكــن اإلفادة 

منهــا يف قضايــا االجتــاع اإلنســاين، بحجــة 

»املقدمة«، )ص/ )57(.  )((
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وتعقدهــا  املعرفيــة  نتائجهــا  اختــالف 

وتوســعها))(من حقــل الطبيعــة إىل مجــال 

ــرة  ــة املتوات ــت التجرب ــان، وإذا كان اإلنس

يف صفحــات التاريــخ واملتكــررة يف صنائــع 

اإلنســان، واملعروفــة يف ســنن الكــون تنتج 

حكــًا علميًّــا؛ فإنَّهــا يف شــأن الصنائــع 

تفيــد  الكاملــة  والحضــارة  اإلنســانية، 

عقــاًل حســب رأي ابــن خلــدون »فوجــب 

لذلــك أن يكــون كلُّ نــوع مــن العلــم 

ــًدا، والصنائــع  والنظــر يفيدهــا عقــاًل فري

ــًدا يحصــل عنهــا وعــن ملكتهــا قانــون  أب

علمــي مســتفاد مــن تلــك امللكــة؛ فلهــذا 

ــاًل  ــد عق ــة تفي ــة يف التجرب ــت الحنك كان

ــاًل«))(. ــد عق ــة تفي والحضــارة الكامل

التجريبــي  الفكــر  ينــدرج  مــا  وكثــرًا 

عنــد ابــن خلــدون ضمــن مســتنداته 

االســتداللية عــى القوانــن العلميــة، كــا 

ــالف أحــوال  هــو الشــأن يف مســألة »اخت

العمــران يف الخصــب والجــوع، ومــا ينشــأ 

»الدراســات  جــورج،  تومــا  خــوري،  انظــر:   )((

تدريســها«،  وطــرق  املتجــددة،  االجتامعيــة 

املؤسســة الجامعيــة للدراســات والنــرش والتوزيــع، 

)ط. )(، بــروت، لبنــان، )08))هـــ/988)م(، )ص/ 

.)60

املصدر نفسه، )ص/ 75)(.  )((

ــرش  ــدان الب ــار يف أب ــن اآلث ــك م ــن ذل ع

وأخالقهــم«))(، يقــول عــن أهــل األقاليــم 

ــم  ــى، وأبدانه ــم أصف ــة: »فألوانه املعتدل

أنقــى، وأشــكالهم أتم، وأحســن وأخالقهم 

أبعــد مــن االنحــراف وأذهانهــم أثقــب يف 

املعــارف واإلدراكات، هــذا أمــر تشــهد لــه 

التجربــة يف كل جيــل منهــم«))(. وقــال 

أيًضــا يف فصــل خــاص باالحتــكار: »ومــاَّ 

اشــتُهر عنــد ذوي البــرص والتجربــة يف 

األمصــار أنَّ احتــكار الــزرع لتحــن أوقــات 

الغــالء مشــؤوم، وأنَّــه يعــود عــى فائدتــه 

ــرسان«)5(. ــف والخ بالتل

االعتقــادي  الحضــور  هنــا  ونالحــظ 

التجربــة  نتائــج  يف  الوحــي  بتمثــالت 

عنــد ابــن خلــدون؛ لذلــك: فــإنَّ التكامــل 

املنهجــي يف مســلك التجريــة كان حــارًضا 

قبــل  اإلســالمي  الفكــر  يف  مــدة  منــذ 

املعــارصة، وإىل  السوســيولوجيا  تطويــر 

ذلــك نلحــظ أحــد األصوليــن يســتند 

ــم  ــة )العل ــيس لكلي ــة يف التأس إىل التجرب

املعتــر رشًعــا مــا بعــث عــى العمــل 

نفسه، )ص/ 97(.  )((

»املقدمة«، )ص/ 97(.  )((

نفسه، )ص/ 0))(.  )5(
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املانــع صاحبــه مــن اتبــاع هــواه(، فيقــول 

ردًّا عــى أحــد االعراضــات: »إنَّ الرســوخ 

يف العلــم يأىب للعالـــم أن يخالفــه، وبدليل 

التجربــة العاديــة؛ ألنَّ مــا صــار كالوصــف 

الثابــت ال يتــرصف صاحبــه إالَّ عــى وفقــه 

اعتيــاًدا«))(.

للمنهجيــة  مُيكــن  الســياق  هــذا  ويف 

القضايــا  اســتثارها ضمــن  التجريبيــة 

ضمــن  نتائجهــا  واعتبــار  اإلنســانية))(، 

منظومــة االجتهــاد والتأســيس لقواعــد 

ونافعــة  مفيــدة  علميــة  ومبــادئ 

للمجتمــع؛ ألنَّ »املناهــج املســتعملة يف 

ــها  ــتصبح نفس ــة س ــكاالت االجتاعي اإلش

التــي تســتخدم يف جميــع العلــوم املقارنــة 

ــارة  ــي اإلش ــا ينبغ ــن م ــية«))(، لك والنفس

إليــه هــو أنَّ علــوم الوحــي متتلــك توجيًها 

ــا، ينبغــي االســتناد إليــه يف تحقيــق  خاصًّ

ــي،  ــث االجتاع ــع البح ــوازاة م ــراد م امل

»املوافقات«، ))/ 50(.  )((

ــم،  ــادر، »الفلســفة والعل ــد الق ــته، عب ــر: بش انظ  )((

مــن كانــط ونيوتــن إىل الوضعيــة وحــدود املعرفــة 

اإلنســانية«، دار الطليعــة، بــروت، لبنــان، )ط. )(، 

))00)م(، )ص/ 9))(.

)3( Le problème de la sociologie; george sim-

mel, édition du sandre, paris, P. 5.

يقــول محمــد أمزيــان: »وعــى ســبيل 

أنَّ  الكتــاب  أحــد  ذكــر  فقــد  املثــال؛ 

يتأكَّــد  أن  أراد  إذا  االجتــاع  عالِـــم 

-مثــاًل- مــن جــدوى االختــالط يف ميــدان 

ــد  ــالط ق ــذا االخت ــأى أنَّ ه ــم، وارت التعلي

ــي  ــن حــوادث الشــذوذ الجن يخفــف م

إىل  يلجــأ  عنــه،  املرتبــة  واالنحرافــات 

ــق  ــة يطب ــة أو قري ــة معين ــار مدين اختي

فيهــا هــذه التجربــة، وذلــك بــأن يقبــل يف 

هــذه املدرســة مــن الجنســن ثــم يراقــب 

بعــد ذلــك نتائــج التجربــة، فــإذا نجحــت 

ــظ  ــه، واملالح ــع كل ــى املجتم ــت ع عمم

إليهــا هــذه  تنتهــي  التــي  النتائــج  أنَّ 

ــة  ــن الوجه ــا م ــا إليه ــارب إذا نظرن التج

مــن  أنَّهــا محسوســة  نجــد  اإلســالمية 

البدايــة، وليســت للباحــث االجتاعــي 

ــات  ــا باألخالقي ــر، لتعلقه ــا رأي معت فيه

العامــة التــي يجــب احرامهــا«))(.

)2( في منهجية االستقراء: 
تُعتــر قاعــدة االســتقراء إحــدى الدعائــم 

الكــرى التــي قــام عليهــا العمــران العلمي 

لعلــوم الوحــي خصوًصــا، وقــد اعتمدهــا 

محمــد أمزيــان، »منهــج البحــث االجتامعــي بــن   )((

ــة«، )ص/ 97)(. ــة واملعياري الوضعي
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بحســبانها  والتاريــخ،  االجتــاع  علــاء 

األنســب يف البحــث واألجــدى يف الوصــول 

ــث القطــع  ــن حي ــج املرجــوة م إىل النتائ

ــي  ــواب. وه ــدق والص ــة أو الص والعلمي

القاعــدة التــي وظفهــا أغلــب املؤسســن 

للعلــوم األصوليــة))( يف التأســيس لكلياتهم 

ــا  ــر م ــر غ ــذا الشــاطبي يذك الكــرى، فه

ــتقراء،  ــى مســائله االس ــه ع ــرة أنَّ دليل م

كقوله:»والثالــث: أنَّ االســتقراء دلَّ عى أن 

...«))(، »وهــذا النظــر يعضــده االســتقراء 

أيًضــا ...«))(، »هــذا األصــل وجــد منــه 

ــتقراء  ــا االس ــل«))(، »أوَّله ــتقراء جم باالس

...«)5(، »... منهــا االســتقراء ...«)6(.

وقــد عــرَّف الغــزايل االســتقراء يف »معيــار 

ــم يف  ــع الحك ــو أن تتب ــه »ه ــم« بأنَّ العل

ألصــول  الناظمــة  التأسيســية  العلــوم  أقصــد   )((

ــه،  ــول الفق ــوم: أص ــة، كعل ــوم األوىل العلمي العل

وأصــول  النحــو،  وأصــول  الحديــث،  وأصــول 

ذلــك. ونحــو  العقيــدة، 

»املوافقات«، ))/ ))(.  )((

املصدر نفسه، ))/ )))(.  )((

نفسه، ))/ )0)(.  )((

نفسه، ))/ )))(.  )5(

نفسه، ))/ 8))(.  )6(

جزئيــات كثــرة، داخلــة تحــت معنى كيل، 

حتــى إذا وجــدت حكًا يف تلــك الجزئيات 

بــه«)7(،  الجــزيئ  ذلــك  عــى  حكمــت 

فاالســتقراء عــى هــذا املعنــى، يعمــل 

عــى ربــط النتائــج باألســباب، وذلــك 

بتحديــد القوانــن التــي تضبــط هــذه 

ــط  ــة واملخط ــا الداخلي ــر وبنياته الظواه

النظــري الــذي يســاعدنا عــى متهيدهــا)8(، 

ــتقراء  ــف االس ــح تعاري ــن أوض ــلَّ م ولع

ذاك الــذي أودعــه اإلمــام الشــاطبي يف 

ــه هــو: »تصفــح جزئيــات  ــه بقول موافقات

ــا حكــم  ــت مــن جهته ــى ليثب ــك املعن ذل

ــا ظنــي، وهــو  ــا قطعــي وإمَّ عــام، إمَّ

ــة  ــوم العقلي ــد أهــل العل ــر ُمســلَّم عن أم

ــه  ــم االســتقراء حكــم ب ــإذا ت ــة، ف والنقلي

يف كل حكــم تقــدر«)9(.

كــا عرفــه محمــد أمزيــان بأنَّــه املســلك 

الحقيقــة  إثبــات  يف  »يســتخدم  الــذي 

»معيار العلم«، )ص/ 5))(.  )7(

انظر:   )8(

- Poirier, Rene, Remarques Sur La Proba-

bilite Des Induction, Paris, Librairie Phi-

losophique, 1931, P. 35. 

»املوافقات«، ))/ )))(.  )9(
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العلميــة ويعتمــد عــى االنتقــال مــن 

الــكل عــى  البعــض إىل  الحكــم عــى 

مبالحظــة  وذلــك  التعميــم،  ســبيل 

ــا  ــا كل ــراد التجــارب عليه ــات وإي الجزئي

أمكــن ذلــك، ثــم االرتقــاء إىل نتائــج عامــة 

إىل  تضيــف جديــًدا  قوانــن  يف صــورة 

العلميــة«))(. املعرفــة 

نســتدل  االســتقرايئ  فالدليــل  وعليــه؛ 

بــه عــى مــا نعرفــه حقيقــة يف حالــة 

أو حــاالت جزئيــة؛ ليصبــح حقيقــة يف 

مــن  لــأوىل،  املشــابهة  الحــاالت  كل 

ــذا  ــوغة له ــات املس ــض العالق ــالل بع خ

التشــابه))(؛ فهــو »تلــك العمليــة التــي 

ــة  ــن معرف ــال م ــا االنتق ــطتها ميكنن بواس

الوقائــع إىل القوانــن التــي تخضــع لها«))(.

الوضعيــة  بــن  االجتامعــي  البحــث  »منهــج   )((

عبــد  أيًضــا:  انظــر   .)(70 )ص/  واملعياريــة«، 

الرحمــن، حبنكــة امليــداين، »ضوابــط املعرفــة 

.)(9( )ص/  واملناظــرة«،  االســتدالل  وأصــول 

انظر:   )((

- Mill, Stuart, Systeme De Logique, Paris, 

Librairie Philosophique… Pierre Mard-

age, Ed 1988, P. 324. 

)3( j. lachelier, du fondement de l induction et 

outres, texts. ed, fayarrd, 1992. P. 9.

وانظر أيًضا: 

ــر  ــث والنظ ــفة البح ــل يف فلس وإنَّ املتأم

عنــد األصوليــن مــن خــالل كتاباتهــم 

العلميــة، ســيتضح لــه بجــالء، أنَّهــا قامئــة 

يف أساســها عــى بعــد منهجــي رصف، 

ــن  ــة ضم ــة خاص ــتُهرت مدرس ــى اش حت

مبدرســة  عرفــت  األصوليــة  املــدارس 

قواعدهــم  بنــوا  الذيــن  املتكلمــن؛ 

األصوليــة عــى منهــج اســتقراء النصــوص 

الرشعيــة وتتبــع الفــروع الفقهيــة.

البحــث  فلســفة  يف  املتأمــل  وإنَّ 

ــن مــن خــال  ــد األصولي والنظــر عن

لــه  ســيتضح  العلميــة،  كتاباتهــم 

ــا قامئــة يف أساســها عــى  بجــاء، أنَّه

بعــد منهجــي رصف.

التاريخيــة  املعرفــة  يخــص  فيــا  ــا  أمَّ

االختصــاص  طبيعــة  فــإنَّ  وفلســفتها؛ 

ــا،  ــر األحــداث وكرثته التاريخــي مــن توات

عــر أزمنــة متكــررة يســتدعي رضورة 

اســتحضار البعــد االســتقرايئ والتواتــري 

يقــول  وتعليلهــا،  األحــداث  قــراءة  يف 

- Jacques francau, La Pensee Scientifique, 

Ed, Labor, Bruxelles, 1968. P. 54.
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ابــن خلــدون: »ولـــاَّ طالعــت كتــب 

القــوم، وســرت غــور األمــس واليــوم؛ 

ــة  نبهــت عــن القريحــة مــن ســنة الغفل

ــن نفــي،  ــف م ــوم، وســمت التصني والن

ــأت  ــوم، فأنش ــن الّس ــس أحس ــا املفل وأن

يف التاريــخ كتابًــا رفعــت بــه عــن أحــوال 

الناشــئة مــن األجيــال حجابـًـا ، وفصلتــه يف 

األخبــار واالعتبــار بابـًـا بابـًـا، وأبديــت فيــه 

ألوليــة الــدول والعمــران علاًل وأســبابًا«))(، 

وليــس يف إمــكان مــؤرخ مهتــم باألحــداث 

التاريخيــة، وإدراك تلــك العلــل واألســباب 

كابــن  البــرشي  العمــران  يف  املؤثــرة 

خلــدون، إالَّ بتتبــع األحــداث واســتقرائها 

واالعتبــار بهــا بابـًـا بابًا، كا أنَّ اســتخالصه 

لتلــك الكليــات الكــرى والفوائــد العامــة، 

ــات  ــا بالجزئي ــتدالل عليه ــمَّ االس ــن ث وم

ــتغاله  ــى اش ــح ع ــل واض ــة لدلي الواقعي

ــن. ــتقرايئ الب االس

ــة  ــر إىل أنَّ موج ــا أن أُش ــي هن وال يفوتن

العلميــة،  املناهــج  يف  النظــر  إعــادة 

والثــورة الفكريــة، اللتــن عرفهــا البحــث 

ــا  ــد أفرزت ــرة، ق ــة األخ ــي يف اآلون العلم

تصــورات جديــدة حــول منهــج النظــر 

»املقدمة«، )ص/ 6(.  )((

باالســتقراء، الــذي أصبــح لــدى بعــض 

الرغبــة  يلبــي  ال  املنهجيــة  املذاهــب 

ــيلة  ــس وس ــه، ولي ــة يف كل رضوب القطعي

ــي أو  ــم قطع ــى عل ــول ع ــة للحص يقيني

مضبــوط))(؛ ألنَّــه يف نظــر أصحابــه يتميــز 

بخصائــص))( منهــا: 

اًل: أنَّ نتائــج اســتدالله ليســت بالرورة  أوَّ

صحيحــة، ثانًيــا: أنَّــه ال ينطلــق بالــرورة 

منطقيــة،  مقدمــات  أو  مقدمــة  مــن 

ــك، فمشــكل الشــك يف  ــن ذل ــا م وانطالقً

ــر؛  ــض اآلخ ــد البع ــن عن ــتقراء ممك االس

ـه مــن الواضــح أنَّ النــاس مييــزون  ألنَـّ

ــب يف  ــر صائ ــب أو غ ــو صائ ــا ه ــن م ب

فــإنَّ  وعليــه:  االســتقرائية))(؛  الغايــات 

البعــض يعتقــد أن عمليــة االســتقراء تتــم 

انظر:   )((

- Antoine Arnould et Pierre Nicole, La 

Logique ou Lart De Penser, Paris, Librai-

rie Philosophique J, Vrin, 2ed, P. 259.

)3( Pranab, Kumar Sen, Logic Indution, Hu-

manities Press Atlantic Highlands, Ed 

1980, P. 98.

انظر:  )((

Hacking, Ian, The Emergence, Of Prob-

ability, Cambridge university press, Ed, 

1984, P. 176.
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ــة  ــت نهائي ــة ليس ــتحضار مراقب ــر اس ع

ــم الوصــول  ــَا هــو اســتثنايئ، وال يت إالَّ لِـ

بهــا إىل الحقيقــة يف املعرفــة العلميــة 

ــر  ــاالت غ ــاء))(، أو الح ــاء األخط إالَّ بإقص

ــام.  ــدأ الع ــع املب ــجمة م املنس

التزمــه  الــذي  املذهــب  هــذا  أنَّ  إالَّ 

األصوليــون، يُشــكِّل مثــار جــدل واســع يف 

األوســاط العلميــة واملنطقيــة التــي تعتــر 

ــي،  ــره منطق ــتقراء جوه ــكل االس أنَّ مش

ــة  ــه صل أكــرث مــاَّ هــو مشــكل نفــي ل

بالثقــة؛ إذ »كيــف يســوغ اعتبــار الحقيقة 

القائلــة بــأنَّ وجــود انتظــام مــن الحــاالت 

تســتمر  أنَّهــا  عــى  دليــل  املالحظــة 

ــون  ــات الظن ــوم؟«))(؛ ألنَّ غلب ــى العم ع

الخطــاب  أصــول  فهــم  يف  معتــرة))( 

ــك يتصــور االســتقراء  الرشعــي. ألجــل ذل

يف بعــض األحيــان بأنَّــه »ال ميكــن عرضــه 

انظر:  )((

Robert Blanch, L induction Sientifique Et 

Les Lois Naturelles, 2Ed, 1975, P. 9.

)2( Sydney Choemker, “Properties, Causa-

tion, And Projectibility”, Proceedings Of 

Conference At The Gueen’s College, Ed, 

Clarender Press, Oxford, 1980, P. 293.

»املوافقات«، ))/ )5)(.  )((

معفــى مــن الخطــأ؛ ألنَّ االســتنتاجات 

االســتقرائية ال ميكــن إظهارهــا عــى أنَّهــا 

قطًعــا،  صحيحــة  خالصــات  إىل  تعــود 

ــر  ــة أي تصوي رغــم أنَّ املقدمــات املنطقي

كلهــا  الخاصــة  الوقائــع  أو  األحــداث 

ــزايل  ــام الغ ــار اإلم ــد أش ــة«))(، وق صحيح

ــا تحــدث  ــل هــذا التســويغ، حين إىل مث

ــت  ــال: »فثب ــا، فق ــتقراء عموًم ــن االس ع

ــا رجــع إىل  بهــذا أنَّ االســتقراء إذا كان تامًّ

النظــم األول، وصلــح للقطعيــات وإن لـــم 

ــا لـــم يصلــح إالَّ للفقهيــات؛ ألنَّه  يكــن تامًّ

مهــا وجــد األكــرث عــى نــط غلــب عــى 

الظــن أنَّ اآلخــر كذلــك«)5(، فغلبــة الظــنِّ 

عنــد الغــزايل، تــدرج يف الــكيل مــا هــو غر 

مســتقرأ ضمــن املســتقرأ منهــا مادامــت 

الجزئيــات األكرثيــة مســتقرأة ومتتبعــة يف 

مظانهــا، وهــذا التصــور للمســألة يخالــف 

ــل  ــأنَّ »التحلي ــل ب ــرأي القائ ــه ال يف أساس

الشــكيل لقواعــد االحتــال االســتقرايئ 

)4( Jennifer Trusted, Logic Of Scientific In-

ference, An Introduction, British Library, 

First Published, GB, P. 6.

علــم  يف  »امُلســتصفى  الغــزايل،  حامــد،  أبــو   )5(

ــايف.  ــد الش ــالم عب ــد الس ــق: عب ــول«. تحقي األص

بــروت، لبنــان: دار الكتــب العلميــة، )ط. )(، 

.)(( )ص/  )))))هـــ/)99)م(، 
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ــد  ــى تحدي ــا ع ــدِّ ذاته ــادرة يف ح ــر ق غ

أوجــه الربــط بــن تلــك القواعــد املــررة 

ــب  ــتقرايئ«))(، فالظــنُّ الغال ــل االس للتعلي

راجــح يف بلــوغ اليقــن والقطــع لديــه. 

)3( قانون السببية:

الظواهــر  الســببية يف  العالقــة  تشــكل 

ــا أحــد  ــن أســبابها ونتائجه ــة ب االجتاعي

أهــم املســالك البحثيــة يف فقــه تلــك 

الظواهــر ودراســتها، وقــد كانــت مجمــل 

ــراتهم،  ــيولوجين يف تفس ــاد السوس اعت

ــى  ــٍذ ع ــب حينئ ــم: »فيج ــول دوركاي يق

َمــن يحــاول تفســر إحــدى الظواهــر 

مــن  كل  عــن  يبحــث  أن  االجتاعيــة 

الســبب الفعــال، الــذي يدعــو إىل وجــود 

هــذه الظاهــرة والوظيفــة التــي تؤديهــا، 

عــى  األمريــن  هذيــن  مــن  كل  عــن 

حــدة«))(، وإنَّ هــذه املســلكية ليســت 

ألنَّهــا  العلمــي؛  البيــان  منــه يف  بدًعــا 

عنــد  العلميــة  األصــول  أحــد  شــكلت 

)1( Georg, Henrik, Van, Wright, The Logical 

Problem, 2Ed, 1957, Green Wood Press, 

Publishers, Westerport, P. 89.

علــم  يف  املنهــج  »قواعــد  دوركايــم،  إمييــل،   )((

ــم، ))97)م(،  ــود قاس ــة: محم ــامع«، ترجم االجت

.)(0( )ص/  املرصيــة،  النهضــة  مكتبــة 

الفقهــاء واألصوليــن يف املجــال اإلســالمي، 

كــا عنــد املؤرخــن أمثــال ابــن خلــدون 

ــة  ــج املبني ــة النتائ ــول يف معرف ــذي يق ال

عــى األســباب املتعينــة املعلومــة »إنَّ 

ــذي يخــرج  ــن األمــور هــو ال التناســب ب

ــا هــو  مجهولهــا مــن معلومهــا، وهــذا إنَّ

أو  الوجــود  يف  الحاصلــة  الواقعــات  يف 

ــا الكائنــات املســتقبلة إذا لـــم  العلــم، وأمَّ

تعلــم أســباب وقوعهــا، وال يثبــت لهــا 

ــا، فهــو غيــب ال ميكــن  خــر صــادق عنه

معرفتــه«))(.

ــبًا  ــببي متناس ــر الس ــذا التفس ــدو ه ويب

مــع النظــر يف علــوم الوحــي، التي تســتند 

الســببية واعتبارهــا قانونًــا  إىل قاعــدة 

اســتحضار  رضورة  مــع  ـرًِدا،  ُمطَـّ ــا  عامًّ

يف  تغييبــه  وعــدم  الغيبــي،  املعطــى 

النتائــج، يقــول الشــاطبي -رحمــه اللــه-: 

»فالســبب ال بـُـدَّ أن يكــون ســببًا ملســبب؛ 

يكــن ســببًا،  لـــم  وإالَّ  ـه معقولــه،  ألنَـّ

فااللتفــات إىل املســبب مــن هــذا الوجــه 

ــه  ــادة الل ــى ع ــن مقت ــارج ع ــس بخ لي

يف خلقــه، وال هــو منــاف لكــون الســبب 

ــدرة  ــإنَّ ق ــاىل؛ ف ــه تع ــدرة الل ــا بق واقًع

»املقدمة«، )ص/ )))(.  )((
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ــد  ــد وجــود الســبب وعن ــر عن ــه تظه الل

عدمــه، فــال ينفــي وجــود الســبب كونــه 

ــوم  ــور العل ــا تط ــبب«))(. أمَّ ــا للمس خالًق

توظيفهــا  بفــرط  الحديثــة  اإلنســانية 

للقوانــن الطبيعيــة املاديــة؛ فإنَّهــا غالــت 

يف تفســر الظواهــر اإلنســانية، بإقصــاء 

تــام لــكل مــا هــو غيبــي أو روحــي، يقول 

ــم:  ــل دوركاي إمي

ا أن يبــدأ املــرء  »ومــن الطبيعــي جــدًّ

ــن الســبب يف وجــود إحــدى  بالبحــث ع

تحديــد  يحــاول  أن  قبــل  الظواهــر، 

النتائــج التــي ترتــب عليهــا، ومــاَّ يــدلُّ 

ــق  ــة للمنط ــذه الطريق ــة ه ــى مطابق ع

أشــد املطابقــة، هــو أنَّ حــل املشــكلة 

األوىل يســاعدنا يف كثــر مــن األحيــان 

ــع  ــة، ويف الواق ــكلة الثاني ــل املش ــى ح ع

تتصــف العالقــة الوثيقــة التــي توجــد بــن 

الســبب ونتيجتــه بهــذا الطابع؛ الذي لـــم 

ــو  ــا، وه ــا كافيً ــه اعرافً ــاس ب ــرف الن يع

ــة  ــة«))(، ولكــن املعرف ــة متبادل ــا عالق أنَّه

»املوافقات«، ))/ 7))(.  )((

علــم  يف  املنهــج  »قواعــد  دوركايــم،  إمييــل،   )((

ــم، ))97)م(،  ــود قاس ــة: محم ــامع«، ترجم االجت

.)(0( )ص/  املرصيــة،  النهضــة  مكتبــة 

ــة  ــة خاص ــا قيم ــي له ــوم الوح ــدى عل ل

ــن  ــة؛ ألنَّ الدي ــر املادي ــاوز التفاس يف تج

أويل وحاســم  لكنَّــه  للمعرفــة،  مصــدر 

ــب وشــؤونه))(. ــر بالغي ــق األم حــن يتعل

)4( منهج البحث التاريخي:
يقــوم النظــر االجتاعــي وحتــى النفــي 

عــى  والقضايــا  للظواهــر  رصــده  يف 

البحــث يف تاريخهــا، ورصــد مــدى التطــور 

وأفــواًل،  صعــوًدا  بنياتهــا  يف  الحاصــل 

ــك  ــن ذل ــئة ع ــات الناش وتفســر االختالف

التحــول فيهــا، وهــذا مــن شــأنه أن يُفيــد 

االجتهاديــة  الرشعيــة وخاصــة  العلــوم 

كالفقــه واألصــول، يف التأســيس للقواعــد 

العلميــة والكليــات املعتــرة يف االجتهــاد، 

ــث  ــن حي ــم أو م ــث الِقي ــن حي ــواء م س

ــان. ــكان واإلنس ــان وامل الزم

فمثــاًل ســن الــزواج تغــرَّ وفــق البيانــات 

السوســيولوجية مــن قــرون ماضيــة حتــى 

الواقــع املعــارص، فلــم يعــد العقــد األول 

ــة  ــا بني ــا وممكًن ــاة متاًح ــر الفت ــن عم م

ــت  ــزواج يف الوق ــى ال ــدرة ع ــا، وق ووعيً

انظــر: إليــاس، بلــكا، »الغيــب والعقــل«، املعهــد   )((

العاملــي للفكــر اإلســالمي، هرنــدن، فرجنيــا، وم أ، 

)ط )(، )9)))هـــ/008)م(، )ص/ 50)(.
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مــى،  زمــن  يف  كان  كــا  املعــارص، 

اســتثار  يلزمــه  الفقيــه  أو  واملجتهــد 

مثــل  التاريخيــة يف  البحثيــة  املنهجيــة 

ــون  ــى يك ــانية، حت ــا اإلنس ــذه القضاي ه

ــة مــن األمــر يف إطــالق الحكــم  عــى بين

الرشعــي املناســب، وِقــس عــى ذلــك كُلَّ 

املســائل األخــرى التــي تتطلــب رصــًدا 

ــا. ــا تاريخيًّ وقياًس

ويف مثــل هــذه القضايــا يقــول دوركايــم: 

»وقــد اعتقــد هــؤالء حينــا نهجــوا هــذا 

ـه مــن املمكــن القــول بــأنَّ  النهــج أنَـّ

الدينيــة، أو أي نــوع  العقائــد  ضعــف 

يكــون  أن  إالَّ  ميكــن  ال  التقاليــد،  مــن 

ظاهــرة عابــرة يف حيــاة الشــعوب؛ وذلــك 

ــر  ــر إالَّ يف آخ ــف ال يظه ــذا الضع ألنَّ ه

ــو  ــة، وه ــا التاريخي ــن مراحله ــة م مرحل

ــداء  ــي مبجــرد ابت ــي يختف ــر إالَّ ل ال يظه

تطــور اجتاعــي جديــد«))(.

إنَّ تـفـســـر الـظـواهـــر والبحــث لهــا 

ــرض  ــي بالغ ــة تف ــات متعين ــن معالج ع

علــم  يف  املنهــج  »قواعــد  دوركايــم،  إمييــل،   )((

ــم، ))97)م(،  ــود قاس ــة: محم ــامع«، ترجم االجت

.)(7( )ص/  املرصيــة،  النهضــة  مكتبــة 

املطلــوب اجتاعيًّــا، ومــا تعلــق بــه يلــزم 

بحثهــا يف ضــوء ســياقها التاريخــي عــادة 

ــت  ــا ثب ــا، وم ــا ومتغراته ــد تطوره ورص

فيهــا مــن أصــول، حتــى تكــون الدراســة 

أشــمل وأوعــب؛ لذلــك فــإنَّ »التاريــخ 

يعتــر املــادة الخــام التــي يســتقي منهــا 

علــم االجتــاع معلوماتــه لفهــم الظواهــر 

لوجــود عالقــات  الحاليــة،  االجتاعيــة 

بــن  اإلنســانية  األنــاط  بــن  ســببية 

املــايض والحــارض. فالتاريــخ يقــوم بــأدوار 

متنوعــة بالنســبة إىل علــم االجتــاع، فهــو 

مــن جهــة يقــدم الوثائــق التاريخيــة حول 

القضايــا املطروحــة، ومــن جهــة ثانيــة 

يعتــر مبثابــة املختــر الــذي يســتطيع فيــه 

ــداث  ــتقرئ األح ــاع أن يس ــم االجت عالـ

اإلنســانية، والتغــرات التــي طــرأت عليهــا 

ــا«))(. ــرة فيه ــل املؤث والعوام

)5( القياسات:
أنــواع  بــن  الجوهريــة  الفــروق  رغــم 

القياســات املســتثمرة يف العلــوم املختلفة؛ 

إالَّ أنَّ الوصــف القيــايس املعتــر بينهــا 

ــا جزئيًّــا  يتحــدد يف كونــه عمــاًل قياســيًّا إمَّ

الوضعيــة  بــن  االجتامعــي  البحــث  »منهــج   )((

.)(76 )ص/  أمزيــان،  محمــد  واملعياريــة«، 
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ــاس  ــر يف القي ــق النظ ــا؛ ألنَّ تحقي أو كليًّ

املعتــر يف كل علــم يحارصنــا ويشــوش 

علينــا يف تحديــد األوليــة يف االســتثار، 

لكــن املؤكــد أنَّ االشــتغال القيــايس يحر 

بشــكل قــوي باعتبــاره أداة يســتعان بهــا 

املطالــب  عــى  واالســتدالل  البيــان  يف 

املختصــة عنــد الفقهــاء واألصوليــن، كــا 

عنــد علــاء االجتــاع بشــتى أصنافــه 

ــامه. وأقس

وقبــل التجســر النظــري املنهجــي للعالقة 

بــن هذيــن الصنفــن مــن العلــاء، فقــد 

رصــدت تلــك العالقــة بــن علــاء األصــول 

ــر  ــض أنَّ أث ــر البع ــى اعت ــة، حت واملناطق

املنهــج األرســطي يف العــرب كان مهــاًّ 

ا، فقــد ســاعدهم عــى بنــاء العلــوم  جــدًّ

ــر أنَّ  ــة))(، غ ــى املالحظ ــد ع ــي تعتم الت

انظر:  )((

Dugat, Gustaf, Histoir Des philosophes 

Musulmans Et Des Theologiques De 

)632/1258(, Ed, Oriental Press Amester-

dam, 1973, P. 320. 

بــل بالــغ رشــار مالــزر إىل حــد القول بـــ »أنَّ الفاســفة 

املســلمن يعتــرون الفلســفة اإلغريقيــة كخزينــة 

كنـــز حقيقــة الكون«:

Malzer, Richard, L’evel de Philosophie Is-

lamique, Societe nationale D’edition ET 

ــه  ــه؛ ألنَّ ــى إطالق ــس ع ــول لي ــذا الق ه

ــتقراء  ــقاط االس ــم إس ــك لت ــو كان كذل ل

عنــد  البحــث  مناهــج  مــن  الناقــص 

يعتــره  لـــم  الــذي  اإلســالم،  مفكــري 

أرســطو مــن ضمــن القواعــد العلميــة يف 

ــق. ــة الحقائ معرف

وبــرصف النظــر عــن هــذا التوصيــف 

املبالــغ فيــه؛ فــإنَّ مــا مُيكــن تســميته 

ــاء  ــه الفقه ــتند إلي ــاس املنهجــي اس بالقي

واألصوليــون بشــكل واضــح يف اســتداللهم 

عــى الحجيــة القطعيــة لدليــل االســتقراء 

الفقهيــة،  األصــول  عــن  الكشــف  يف 

كاإلجــاع والقيــاس واملصالــح املرســلة 

ــع ونحوهــا، يف  واالستحســان وســد الذرائ

ــل املتعــن، وكــذا االســتدالل  ــاب الدلي غي

عــى قطعيــة املقاصــد الكليــة؛ ليتحصــل 

لهــم القطــع يف املســألة بشــكل مناســب 

ومجــٍد؛ لذلــك: نجــد اإلمــام الشــاطبي 

قــد انتبــه إىل دليــل االســتقراء قياًســا عــى 

De Diffusion; Alger, Oran P. 21, 22.

وهــو األمــر الــذي مــا يــزال يلقــن حتــى يف األوســاط 

ــاًل:  ــة. انظــر مث التعليميــة األجنبي

- Histoire de la philosophie, emile brehier, 

librairie felix, paris, p. 412.



| 154155 |

العدد 1
خريف عام 2016 م

املعرفــة التواتريــة يف الخــر، فــإذا كان 

التواتــر يفيــد القطــع يف األخبــار؛ فــإنَّ 

ــوص  ــوي للنص ــي واملعن ــتقراء اللفظ االس

والجزئيــات لــه اإلفــادة نفســها التحادها 

يف علــة اإلعــال نفســها، وهــي إنتــاج 

ــاطبي:  ــول الش ــة، يق ــة القطعي املعرف

ــر  »وعــى هــذا الســبيل أفــاد خــر التوات

العلــم؛ إذ لــو اعتــر فيــه آحــاد املخريــن، 

عــى  منهــم  واحــد  كل  إخبــار  لــكان 

فــرض عدالتــه مفيــًدا للظــن، فــال يكــون 

اجتاعهــم يعــود بزيــادة عــى إفــادة 

ــت  ــة ليس ــاع خاصي ــن لالجت ــن، لك الظ

لالفــراق، فخــر واحــد مفيــد للظــن مثــاًل، 

فــإذا انضــاف إليــه آخــر قــوي الظــن، 

وهكــذا خــر آخــر وآخــر، حتــى يحصــل 

يحتمــل  ال  الــذي  القطــع  بالجميــع 

النقيــض، فكذلــك هــذا؛ إذ ال فــرق بينهــا 

ــذي  ــى ال ــم باملعن ــادة العل ــة إف ــن جه م

تضمنتــه األخبــار«))(.

انتقــاده  وجــه  نفســه  الســياق  ويف 

األخــذ  يف  تهاونــوا  الذيــن  لأصوليــن 

يقطعــوا  حتــى  االســتقراء،  بدليــل 

ببعــض األدلــة األصوليــة كاإلجــاع مثــاًل، 

»املوافقات«، ))/ 9)، 0)(.  )((

ولــو قاســوا اســتقراء النصــوص الدالــة 

عــى  املعنــى وصحتــه،  قطعيــة  عــى 

ــوي يف القطــع  ــر املعن ــم بالتوات احتجاجه

باألخبــار، لحصــل لهــم القطــع يف حجيــة 

التشــابه  ذلــك  عــى  بنــاء  اإلجــاع، 

ــا: »وقــد أدَّى عــدم  املســلي، فقــال منبًه

ــه إىل  ــا قبل االلتفــات إىل هــذا األصــل وم

ــون  ــن إىل أن ك أن ذهــب بعــض األصولي

ــم  ــي ال قطعــي؛ إذ لـ اإلجــاع حجــة ظن

مــا  بانفرادهــا  األدلــة  آحــاد  يف  يجــد 

ــك إىل مخالفــة  ــده القطــع، فــأداه ذل يفي

ــده«))(. ــن بع ــة وم ــن األم ــه م ــن قبل م

والقيــاس عنــد علــاء التاريــخ أيًضــا، 

اعتــر إحــدى األدوات األساســية يف النظــر 

فهــذا  العمــراين؛  واالعتبــار  التاريخــي 

ــاده للمؤرخــن  ــه انتق ــدون يوج ــن خل اب

مغالــط  يف  وقعــوا  الذيــن  األثبــات 

ومــزالت بنــاء عــى إغفالهــم القيــاس 

أقــدام  ـت  زلَـّ يقــول: »فقــد  واالعتبــار 

كثــر مــن األثبــات واملؤرخــن الحفــاظ يف 

ــت  ــث واآلراء، وعلق ــذه األحادي ــل ه مث

مــن  الكافــة  ونقلهــا عنهــم  أفكارهــم 

ضعفــة النظــر والغفلــة عــن القيــاس«))(. 

»املوافقات«، ))/ 8)(.  )((

»املقدمة«، )ص/ ))(.  )((
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ــل  ــن قب ــاس م ــتناد إىل القي ــال االس وإغف

املؤرخــن يف رواياتهــم يوقعهــم يف املغالط 

ــا  ــار إذا اعتمــد فيه ــة؛ »ألنَّ األخب ال محال

عــى مجــرد النقــل، ولـــم تحكــم أصــول 

وطبيعــة  السياســة،  وقواعــد  العــادة 

العمــران واألحــوال يف االجتــاع اإلنســاين، 

بالشــاهد  منهــا  الغائــب  قيــس  وال 

ــن  ــم يؤم ــا لـ ــب، فرمب ــارض بالذاه والح

فيهــا مــن العثــور ومزلــة القــدم، والحيــد 

ــدق«))(.  ــادة الص ــن ج ع

ــة  ــوم اإلنـسـانـيـ ــمدت الـعـلـ ــد اعـتـ وق

ــم النفــس  ــم االجتــاع وعل األخــرى، كعل

ــط  ــن خــالل رب ــاس، م ــدة القي ــى قاع ع

الحــاالت اإلنســانية والنفســية بغرهــا، 

الشــراكها يف العلــة الواحــدة أو الســبب 

وذلــك  الواحــد،  املقتــى  أو  الواحــد 

لتلــك  والتفســر  التشــخيص  إطــار  يف 

ــل  ــاس يف مث ــؤال القي ــن س ــاالت، لك الح

هــذه الحــاالت يجعلنــا نتســاءل عن مدى 

قطعيــة التفســر املوحــد لتلــك الظواهــر، 

والتشــخيص املشــابه اللذيــن يفضيــان إىل 

ــدى  ــن م ــة، وع ــن جه ــة م ــج مطابق نتائ

ــة  ــات املنقول ــول واملعالج ــة الحل صالحي

»املقدمة«، )ص/ 0)(.  )((

ــة مشــابهة يف الفضــاء  ــة إىل حال مــن حال

املجتمعــي أو املجــال النفــي، بالنظــر 

ــن  ــار املــزدوج واملتعــدد للتكوي إىل االعتب

والنفــي،  واملــادي  الروحــي  اإلنســاين 

ــي  ــة الت ــة والعلمي ــا املادي ــس القضاي عك

أثبتــت صالحيــة القياســات يف حقولهــا 

ــة. املعرفي

ثانيًا: في إمكان الوصل 
الموضوعي وتحدياته:

الوحــي  علــوم  إعــال  تقتــي رضورة 

ــه  ــرور الفق ــي؛ م ــاد الفقه ــن االجته ضم

اإلنســان  لطبيعــة  حقيقــي  بــإدراك 

املكلــف، وحاالتــه ونـــزعاته الفرديــة عى 

املســتوى الجــزيئ ونـــزعاته الجاعيــة عى 

الصعيــد الــكيل؛ ألنَّ مــن مهاتــه ترصيف 

ــم  ــد العل ــة بع ــة العملي ــكام الرشعي األح

بهــا؛ مــن األدلــة التفصيليــة وفــق مواقــع 

الوجــود التكليفــي لإلنســان، وتلــك مهمــة 

تحليليــة للواقــع املعيــش، إذا أراد املجتهد 

ــن األداء  ــكام م ــوص واألح ــب النص تقري

التكليفي، ويف هــذا البيان اإلدرايك تتقاطع 

ــا  ــتوى موضوعاته ــى مس ــرة ع ــوم كث عل

ومحالهــا فوجــب اســتحضارها، واســتدعاء 

لتيــرس  العلميــة  ونتائجهــا  أســاليبها 
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تلــك املهــات، فــا هــي تجليــات ذلــك 

ــل؟ ــع أو التكام التقاط

- فقه النفس اإلنسانية: 
ــة  ــروع الرشيع ــب بف ــف املخاط إنَّ املكل

املســتندة إىل أصولهــا وأدلتهــا يشــكل 

أحــد األقطــاب الكــرى يف تنـــزيل األحكام 

الرشعيــة، كــا أنَّــه محــل ذلــك التنـــزيل 

ــه: ــه؛ وعلي ومناط

ــة  ــه األهمي ــب بإيالئ ــد مطال ــإنَّ املجته ف

القصــوى يف االعتبــار الفقهــي واالجتهــادي 

الفقهــي  النظــر  والســتكال  عموًمــا، 

الخصوصيــات  إدراك  باملجتهــد  حــري 

اإلدراكيــة والنفســية والربيــة لإلنســان 

ــف املشــمول  ــى غــر املكل ــف، وحت املكل

بخطــاب التكليــف لــدى املكلــف املســلم؛ 

ــم  ــن أه ــوي، وم ــار الدع ــق االعتب أي وف

ذلــك  يف  املســاهمة  املعــارصة  العلــوم 

ــس. ــم النف عل

ــى  ــة ع ــاته العلمي ــوم يف دراس ــذي يق ال

ــه  ــن مردوديت ــورت م ــة ط ــج علمي مناه

يف فقــه النفــس البرشيــة، كالتجريبيــة 

امليدانيــة،  واالســتقراءات  النفســية 

وميكــن  االجتاعيــة،  واالســتطالعات 

وأصوليــن-  -فقهــاء  الرشيعــة  لعلــاء 

العلميــة  التجــارب  هــذه  اســتلهام 

فقــه  يف  بهــا  واالســتعانة  واملنهجيــة 

ــاء القواعــد األصوليــة  حــال اإلنســان، وبن

املناســبة لــه يف تخريــج الحكــم الرشعــي 

ــه  ــيحقق مصلحت ــذي س ــه، وال ــم ل املالئ

التــي أرادهــا لــه الشــارع، وكــذا يف إدراك 

مــا ميكــن أن يــؤول إليــه يف ترصفاتــه 

التكليفيــة. 

إضافـة إىل ذلـك: فإنَّ علـم النفس البرشي 

بإمكانـه التعرف بوسـائله وآلياتـه العملية 

قـدرات  مـدى  معرفـة  عـى  املنهجيـة 

اإلنسـان، واسـتطاعته يف ترصيـف األحكام 

الرشعيـة التكليفيـة، والقدرة واالسـتطاعة 

االعتبـار  يف  األساسـية  الـرشوط  أحـد 

التكليفـي، فـإذا قلنا مثاًل: »املشـقة تجلب 

أصوليـة،  قاعـدة  باعتبارهـا  التيسـر« 

لبدايـة  مـدركًا  يكـون  أن  فللمجتهـد 

املعـارص  الوقـت  ويف  ونهايتهـا،  املشـقة 

الجوانـب  يف  املشـاق  أبعـاد  تنحـرص  ال 

املاديـة الجسـدية، بـل ميكن لهـا أن تلحق 

الجوانـب النفسـية ومـا شـاكل وجودهـا؛ 

مـن أمـراض نفسـية خطـرة، قـد تتجـاوز 

آثارهـا مـن حيـث مشـقة اآلثـار الناجمـة 
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عن مشـقة األمراض العضويـة. كا تتعدد 

بعلـم  املختصـة  واملطالـب  املوضوعـات 

بـكل  النفـي  شـقه  يف  سـواء  اإلنسـان؛ 

فروعـه املتناسـلة يف الوقـت املعـارص؛ من 

أمـراض كاالكتئـاب والوسـواس القهـري أو 

الجنـون أو مـا يسـمى مبـرض الزهاميـر؛ أو 

حـاالت إنسـانية طارئـة كالنسـيان والعجز 

وانعـدام القـدرة، وهـذه كلهـا مواصفـات 

أمـراض أو حـاالت تخـص طبيعـة املكلف 

التكاليـف  وفـق  ترصفـه،  ودرجـات 

التكليـف  يف  الرشيعـة  تراعيهـا  الرشعيـة 

الرشعـي، وكـا يحتاج الفقيـه إىل معرفتها 

حالـة حالـة، ومرًضـا مرًضا، عليـه مراعاتها 

تقعيـد  يف  األصـويل  اختصاصـه  باعتبـار 

القواعـد أو ترسـيخ االسـتثناءات الرشعيـة 

يف تنــزيل تلـك القواعـد.

وتلــك نــاذج فحســب، مــن املباحــث 

ــا  ــل م ــا يف تكمي ــتعانة به ــوب االس املرغ

ميكــن اعتبــاره نقًصــا يف الوقــت املعــارص، 

تقــاس عليهــا حــاالت وأمــراض أخــرى يف 

ــان  ــه اإلنس ــة بفق ــوم املختص ــي العل باق

ــوي  ــس ترب ــم نف ــن عل ــف ككل؛ م املكل

علــم  وكل  مــادي،  وطــب  وتعليمــي 

التكليــف  منــاط  باإلنســان  صلــة  لــه 

ــد وصــواب  ــاء القواع ــه يف بن ــد الفقي يفي

مســتوى  عــى  وتفعيلهــا  االجتهــادات 

لتنـزيل. ا

- فهم وتفسير الظواهر االجتماعية:

إنَّ الـبـحـث يف الـظـواهـر االجـتـمـاعـيـة 

ــوم ذات الصلــة  ــط العل ــل عــى رب يحي

الوجــود  مبواقــع  باالجتهــاد  املبــارشة 

غرضــه  إحيــاء  يتــم  حتــى  البــرشي، 

لذلــك:  األول؛  اإلنشــاء  مــن  ومقصــده 

ــا  ــانية م ــوم اإلنس ــن العل ــاك م ــإنَّ هن ف

ــة بالقصــد التبعــي لإلســهام  هــي مطلوب

ــا، وخاصــة  ــا املنوطــة به يف إنجــاز مهامه

ــم االجتــاع  ــوم اإلنســانية منهــا كعل العل

اإلنســاين وعلــم النفــس بتعــدد شــعبها. 

ــاع  ــم االجت ــن عل ــتفادة م ــن االس وميك

مــن خــالل مناهجــه العلميــة املســتثمرة 

ــتقراء  ــج االس ــج؛ كمنه يف التأســيس للنتائ

والقضايــا  للحــاالت  واالقتفــاء  والتتبــع 

املعروضــة اجتاعيًّــا، وكــذا مــن التجــارب 

الســننية واالجتاعيــة يف معرفــة الخيــوط 

واملالحــظ  املقدمــات  بــن  الرابطــة 

والنتائــج، هــذه كلهــا آليــات منهجيــة 

ــا، أواًل  ــن نتائجه ــد أن يســتفيد م للمجته

األحــكام  واســتنباط  القواعــد  بنــاء  يف 
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آلياتهــا  مــن  أيًضــا  ويفيــد  املالمئــة، 

النصــوص  عــى  وتطبيقهــا  ومســالكها 

واملناســبة؛  الجــواز  بحســب  الرشعيــة 

والتصــورات  األحــكام  »منظومــة  ألنَّ 

املســتنبطة مــن الوحــي باعتبــاره مصــدًرا 

معرفيًّــا غــر كافيــة لتأســيس الفعــل، 

وذلــك لســببن:

تتألــف  املذكــورة  املنظومــة  أنَّ  األول: 

ــإنَّ  ــايل: ف ــة؛ وبالت ــة كلي مــن قواعــد عام

ــة  ــة وخاص ــاالت جزئي ــى ح ــزيلها ع تنـ

ــد،  ــر والتحدي ــن النظ ــًدا م ــب مزي يتطل

مــن  مزيــًدا  بــدوره  يســتدعي  وهــذا 

البحــث والدراســة لفهــم طبيعــة وآليــات 

الفعــل الفــردي والتفاعــل الجاعــي.

الثــاين: أنَّ تطبيــق القواعــد الكلية يتطلب 

والظــروف  القامئــة  الحيثيــات  إدراك 

هــذه  تطبيــق  أنَّ  ذلــك  املســتجدة؛ 

األحــكام يتوقــف عــى تطابــق رشوط 

الفعــل النظريــة وظروفــه العمليــة«))(.

 وال شــكَّ أنَّ اســتثار املعرفــة االجتاعيــة 

صــايف، لــؤي، »نحــو منهجيــة أصوليــة للدراســات   )((

االجتامعيــة«، مجلــة: )إســالمية املعرفــة(، )ع. )(، 

)س. )(، )6)))هـــ/995)م(، )ص/ 8)(.

فقــه  صميــم  مــن  هــو  واإلنســانية 

ــا أساســيًّا يف  الواقــع؛ الــذي نعتــره ضابطً

النظــر االجتهــادي؛ لذلــك: فــإنَّ »الغــرب 

الرنامــج  وتغــر  الواقــع  تغــر  عندمــا 

ــوم  ــن العل ــة م ــأت مجموع ــي نش اليوم

أداة  باعتبارهــا  االجتاعيــة واإلنســانية 

إلدراك الواقــع، لكنَّهــا نشــأت مــن نــوذج 

ــريف  ــوذج املع ــن النم ــف ع ــريف مختل مع

اإلســالمي، ومــن هنــا أردنــا أن نبنــي 

ــوم  ــه العل ــالميًّا يوج ــا إس ــا معرفيًّ نوذًج

االجتاعيــة واإلنســانية، ويعالــج مســائلها 

ــن  ــويل م ــتفيد األص ــم يس ــا، ث ومواضيعه

ــن  ــة م ــة املنبثق ــوم االجتاعي ــذه العل ه

النمــوذج املعــريف اإلســالمي، باعتبارهــا 

ــا مــن رشوطــه إلدراك  أداة يف يــده ورشطً

الواقــع«))(.

كــا أنَّــه يف إمــكان الفقيــه اعتــاد بعــض 

ــة  ــة املنتج ــانية والعمراني ــد اإلنس القواع

ــة،  ــده األصولي ــق قواع ــا يف تطبي اجتاعيًّ

ــي  ــة الت ــراف االجتاعي ــض األع ــذا بع وك

القواعــد  تشــغيل  اعتبارهــا يف  ينبغــي 

األصوليــة، وتطبيــق األحــكام الرشعيــة 

جمعــة، عــيل، »تجديــد علــم أصــول الفقــه«،   )((

.)(6  ،(5 )ص/  ســابق،  مرجــع 
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عرفًــا  املعــروف  قاعــدة  عــى  بنــاء 

كاملــرشوط رشطـًـا، وكــذا التقاليــد القبليــة 

ــك.  ــو ذل ــة ونح واالجتاعي

ــاد إىل أدوات  ــم االجته ــاج عل ــإذن: يحت ف

ــه يف  ــل الفقي ــرس عم ــرى تي ــة أخ معرفي

ــه  ــس ل ــو »لي ــع، فه ــع الواق ــل م التواص

أداة جيــدة يف ذلــك، ولكــن ليــس لــه 

ــل  ــذي توص ــم ال ــن الحك ــل ب أداة للوص

إليــه وكيفيــة تنفيــذه يف الواقــع املعيــش، 

فهاتــان النقطتــان تحتاجــان إىل أدوات، 

وهــذه األدوات هــي عبــارة عــن مســائل 

ــي ال  ــانية الت ــة واإلنس ــوم االجتاعي العل

ميكــن أن نأخذهــا عــى عالتهــا؛ ألنَّهــا 

ــر  ــر غ ــريف آخ ــوذج مع ــن ن ــة م منبثق

ــه«))(.  ــن ب ــذي نؤم ــريف ال ــوذج املع النم

ــانية  ــة واإلنس ــوم االجتاعي ــا أنَّ العل ك

تســاعد عــى تشــغيل القواعــد األصوليــة 

ــبة  ــة املناس ــكام الرشعي ــتنباط األح يف اس

ــالل  ــن خ ــك م ــن، وذل ــة للمكلف واملالمئ

موضوعــات العالقــات املشــركة ذاتهــا؛ 

اإلنســانية  التغــرات  رصــد  كمســألة 

التــي تؤثــر يف تحــول ســلم األولويــات 

املرجع سابق، )ص/ 6)(.  )((

ــات يف  ــانية، والروري ــالت اإلنس يف التمث

املصالــح اإلنســانية التــي ينبغــي لأصــويل 

للقواعــد  التقعيــد  يف  اســتحضارها 

ــل  ــى األق ــرة ع ــادئ املتغ ــر للمب والتقري

يف مرحلــة متعينــة.

علــم  بــن  الدامــج  الســياق  ويف هــذا 

أصــول الفقــه والعلــوم االجتاعيــة يقــول 

ندعــو  الدكتــور عــيل جمعــة: »نحــن 

علــم  يفيــد  أن  املتبادلــة:  لالســتفادة 

وأن  الجديــدة،  املناهــج  مــن  األصــول 

تفيــد العلــوم االجتاعيــة واإلنســانية مــن 

منهــج أصــول الفقــه نفســه، باعتبــاره 

منهًجــا يبحــث عــن مصــادر البحــث، 

ــة  ــذه العقلي ــه ورشوط الباحــث به وطرق

التــي تبحــث عــن الحجيــة، والتوثيــق 

ــي  ــي، والقطع ــاة الظن ــع مراع ــم م والفه

املقاصــد  وكذلــك  منهــا،  كل  ومرتبــة 

ــا  ــح، وقضاي ــارض والرجي ــآالت والتع وامل

ــك  اإللحــاق، وكيــف يســتفاد مــن كل ذل

ــة واإلنســانية، وهــو  ــوم االجتاعي يف العل

ــم  ــك العل ــر ذل ــه تطوي ــينتج عن ــر س أم

حــن يكــون قابــاًل للهجــرة إىل عقــول 

علــاء تلــك العلــوم«))(.

املرجع سابق، )ص/ 0)(.  )((
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إىل جانــب ذلــك؛ فــإنَّ القواعــد العلميــة 

الرشعــي  الخطــاب  لفقــه  املقعــدة 

وتنـــزيله، كــا أنَّهــا تخاطــب املكلــف 

الفــرد؛ فإنَّهــا تخاطــب املكلفــن عــى 

ــر  ــع ككل، األم ــة واملجتم ــة الجاع صيغ

االســتعانة  إىل  األصــويل  يدعــو  الــذي 

باملقدمــات العلميــة والنتائج اإلنســانية يف 

تشــغيل األدلــة األصوليــة، وتنـــزيلها عــى 

مواقــع الوجــود البــرشي. والقــرآن الكريــم 

طافــح باآليــات التــي تتحــدث عــن البعــد 

اإلنســان،  يف  واالجتاعــي  الجاعــي 

وذلــك  الكــرى،  للقضايــا  معالجتــه  يف 

ــتند إىل  ــة تس ــرية عقالني ــاليب تفس بأس

الشــواهد التاريخيــة االســتقرائية وقواعــد 

علميــة و»القــرآن كأول مرجــع للحضــارة 

ـه: اإلســالمية؛ فإنَـّ

))( تـبـنـــى مـنـهـًجـا وضـعـيًّا وعـقـالنـيًّا 

ــك  ــة، وذل ــة والواقعي ــتند إىل املالحظ يس

ــه  ــرح حجج ــر ويف ط ــره للظواه يف تفس

ــس البــرشي. للجن

))( أكــد مبــارشة أو باإلشــارة يف نحــو 

ســدس آياتــه األهميــة القصــوى للمعرفــة 

ــرش. ــي الب ــم لبن والعل

))( تحاىش استعال الحجج أو التفسرات 

غر  إلقناع  -مثاًل-  محاوالته  يف  الفلسفية 

املؤمنن بوجود اإلله الواحد«))(، فال بُدَّ إذن، 

واملنهجي  املعريف  الرصيد  هذا  وصل  من 

داخل  االجتاعي  العلمي  باإلنتاج  القرآين 

منه  تستفيد  حتى  البرشية.  املجتمعات 

إرساء  الوحي يف  بعلوم  االجتهادي  العمل 

قواعد تراعي تلك املتغرات.

ويســهم فقــه تلــك التغــرات االجتاعيــة 

يف إدراك العلــل العلميــة أو التاريخيــة 

التحــوالت  تلــك  وراء  كانــت  التــي 

واألســباب املؤثــرة فيهــا، مــاَّ ســيفيد 

ــة،  ــل الرشعي ــل بالعل ــك العل ــط تل يف رب

والتأســيس لقواعــد مناســبة للتغــرات 

ــرث  ــل أك ــة التعلي ــة. »ألنَّ عملي االجتاعي

أهميــة لفهــم النصــوص املتعلقــة بالفعــل 

ألنَّهــا  نظــرًا  والســيايس،  االجتاعــي 

تســاعدنا عــى التحــرر مــن الخصوصيــات 

آيــات  ولعــلَّ  والتاريخيــة،  اإلنســانية 

دنــا بأمثلــة  القتــال يف القــرآن الكريــم تُزوِّ

ــة  ــوص القرآني ــن النص ــط ب ــة بالراب مهم

والظــروف اإلنســانية؛ إذ يجــد القــارئ 

محمــد الــذوادي، »املقاربــة العمرانيــة الخلدونيــة   )((

للتغــر االجتامعــي«، عالـــم الفكــر، )املجلــد: 9)(، 

ــبتمر، 0)0)م(، )ص/ )7)(. )ع. )(، )يوليو/س
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لكتــاب اللــه توجيهــات تحــض املســلمن 

ــا  ــم، بين ــال أعدائه ــادرة إىل قت ــى املب ع

ــالم  ــار الس ــرى باختي ــات أخ ــم آي تأمره

فــإنَّ  لذلــك  األعــداء؛  إليــه  جنــح  إذا 

القتــال  لغايــات  واضــح  فهــم  تطويــر 

ــل  ــة تعلي ــب عملي ــالم يتطل ورشوط الس

القتــال«))(.  آليــات  ودقيقــة  منضبطــة 

وإذا تحدثنــا عــى الجانــب االجتاعــي يف 

ــن  ــاع م ــم االجت ــاعدنا عل األرسة، فسيس

خــالل الدراســات املنجــزة حــول األســباب 

الداعيــة إىل الطــالق مثــاًل وآثــاره يف وضــع 

أســس علميــة أصوليــة، يعتمــد عليهــا 

يف إصــدار الفتــاوى املراعيــة للمقاصــد 

الرشعيــة واألحــكام املناســبة املرتبطــة 

بالشــأن األرسي للتقليــل مــن ذلــك، وكــذا 

املبحوثــة حــول أســباب العــزوف عــن 

الــزواج، أو ظاهــرة شــيوع الزنــا واملحــارم 

االجتاعيــة األخــرى، وكــذا إنجــاز بحــوث 

ــور  ــارة القب ــة كزي حــول الظواهــر البدعي

ذاكــرة  وانتشــار  والشــعوذة  والســحر 

ــل  ــع والعق ــا يف املجتم ــم وتأثراته املواس

منــه  يســتفيد  ذلــك  كل  الجمعــي، 

صــايف، لــؤي، »نحــو منهجيــة أصوليــة للدراســات   )((

االجتامعيــة«، مجلــة: )إســالمية املعرفــة(، )ع. )(، 

)س. )(، )6)))هـــ/995)م(، )ص/ 8)(.

ــرات  ــداد مذك ــوين يف إع ــد أو القان املجته

قانونيــة وترشيعيــة تراعــي خطــورة تلــك 

ــه  ــليم ونقائ ــن الس ــى التدي ــر ع الظواه

ــلم. ــدى املس ل

فهــذه أمثلــة فقــط؛ يقــاس عليهــا غرهــا 

ــة يف  ــد ال محال ــي تفي ــر الت ــن الظواه م

تجديــد النظــر االجتهــادي مــن خــالل 

جوانــب التكميــل والتطعيــم. وال شــكَّ 

أنَّ العلــوم اإلنســانية مبســحها االجتاعــي 

واملكثــف لعــدد مــن الظواهــر اإلنســانية 

ــي  ــتحدثة، أو الت ــة أو املس ــواء الحادث س

هــي قابلــة للحــدوث من شــأنه أن يســهم 

يف تنبيــه القامئــن عــى الشــأن االجتهــادي 

أو الفقهــي عــى اســتحضارها يف البحــث 

أو  واملناســبة،  املالمئــة  األحــكام  عــن 

التفكــر املســتقبيل يف بنــاء فقــه ذرائعــي 

ــع والحــدوث.  ــة التوق للحــد مــن مرتقب

- رصد منظومة القيم:

االجـتـمـاعـيـــة  الـمـطـالـــب  مـــن  إنَّ 

ــة  ــات علمي ــراء دراس ــيولوجية إج السوس

اإلنســاين  بالفعــل  لصيقــة  ملوضوعــات 

وأهمهــا القيــم اإلنســانية، مــن حيــث 

أنواعهــا وأجناســها والنافــع فيهــا والضــار 
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فيهــا، وإذا كانــت مــن فوائــد علميــة 

هــذا  يف  الوحــي  علــوم  عــى  تعــود 

ــج  ــك النتائ ــتحضار تل ــي اس ــاه، فه االتج

ــا  العلميــة يف عمليــات اإلصــالح وخصوًص

املناهــج التغيريــة؛ ألنَّ ذلــك يشــكل جزًءا 

قويًّــا مــن الواقــع الــذي يعيشــه اإلنســان 

ــة  ــات املعرفي ــك الخالص ــا أنَّ تل ككل، ك

ــاء نظــر  ــوم الوحــي يف بن تعــن أهــل عل

اجتهــادي جديــد يتوافــق مــع الواقــع 

القيمــي، مــع احــرام القيــم األخــرى لــدى 

ــوق  ــة والحق ــم الحري ــلم، كقي ــر املس غ

ــد  ــي ق ــة، الت ــة والفني ــانية التعبري اإلنس

يكــون بينهــا وبــن املجــال اإلســالمي بــون 

شاســع، والعلــوم اإلنســانية هــي العلــوم 

األكــرث إشــاعة لإلحســاس بتلــك القيــم 

الجاليــة يف املجتمــع))(، وهنــا نســتحر 

االختــالف القيمــي العريــض بــن املجتمــع 

املســلم وغــره مــن املجتمعــات األخــرى، 

يعيــش  التــي  واألمريكيــة  كاألوروبيــة 

رضورة  حيــث  مــن  املســلمون،  فيهــا 

العلــوم  الثــاث،  »الثقافــات  كيغــان،  جــروم،   )((

الطبيعيــة واالجتامعيــة واإلنســانيات يف القــرن 

ــد  ــق محم ــة: صدي ــن«، ترجم ــادي والعرشي الح

جوهــر، سلســلة عالـــم املعرفــة، املجلــس الوطنــي 

للثقافــة والفنــون واآلداب، الكويــت، )ع. 08)(، 

.)(87 )ص/  )))0)م(، 

االعتبــار الحقيقــي لذلــك االختــالف يف 

ــلمن. ــر املس ــان لغ ــوة والبي ــه الدع فق

وعديــدة هــي القيــم اإلنســانية التــي 

أو  االجتاعيــة  الدراســات  لهــا  متنــح 

مــن  ســواء  تكامليًّــا؛  بعــًدا  اإلســالمية 

التقييــم،  البحــث أو  حيــث الرصــد أو 

ــل  ــا داخ ــورة غيابه ــى خط ــه ع أو التنبي

التــي  األخطــار  أو  البــرشي،  املجتمــع 

ــى  ــرشي ع ــوع الب ــها بالن ــدق يف مس تح

الســياق  هــذا  ويف  الخصــوص،  وجــه 

وخصوًصــا  العلــوم  يف  النظــر  يتطلــب 

اإلنســانية منهــا أن يتعلــم العلــاء كيــف 

ــم،  ــة يف العل ــات األخالقي ــون الحيثي يدرك

ــا  ــاك افراًض ــا))(؛ ألنَّ هن ــروا فيه وأن يفك

خطــأً لــدى الباحثــن بــأنَّ علــم االجتــاع 

ــع  ــاع يق ــم االجت ــة، إنَّ عل ــم القيم عدي

داخــل دائــرة القيــم))( كقيــم العــدل بــن 

ديفيــد ب. رزنيــك، »أخاقيــات العلــم«، ترجمــة:   )((

عبــد النــور عبــد املنعــم، سلســلة عالـــم املعرفــة، 

واآلداب،  والفنــون  للثقافــة  الوطنــي  املجلــس 

.)((9 )ص/  )005)م(،   ،)((6 )ع.  الكويــت، 

ــوم  ــاث العل ــق أبح ــر، »تطبي ــد ليس ــر: ديفي انظ  )((

ــارصة،  ــم املع ــة يف حــل مشــكات األم االجتامعي

مشــكات ومــآزق«، مجلــة: )العلــوم االجتاعية(، 

مجلــس النــرش العلمــي، الكويــت، )املجلــد: 0)(، 

)ع. )(، ))00)م(، )ص/ )))(.
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ــك األرسة  ــن ومتاس ــة واألم ــاس والحري الن

ــر. ــك كث ــر ذل ــة وغ والربي

- فقه األعراف والتقاليد:
االجتاعيــة  لأعــراف  أصبــح  لقــد 

ــوي يف  ــار الق ــانية االعتب ــد اإلنس والتقالي

وترصيًفــا  تفعيــاًل  الفقهيــة  املنظومــة 

حتــى  وتأصيــاًل،  تقعيــًدا  واألصوليــة 

املعتــرة  القواعــد  ضمــن  اعتــرت 

يف  واحرامهــا  اســتحضارها  والواجــب 

يتســنَّى  وحتــى  االجتهــادي،  النظــر 

ــة  ــات املنهجي ــك املقتضي ــول إىل تل الوص

واالعتباريــة يف النظــر االجتهادي، أصبحت 

مــن االعتبــارات الواجبــة واملؤكــدة قــراءة 

الواقــع اإلنســاين قــراءة تبــن عــن األعراف 

الحقيقيــة املرشوطــة يف االجتــاع البرشي، 

واملعتــرة يف التواصــل اإلنســاين، لتحصيــل 

ســالمة النظــر يف اعتبــار مــا هــو رضوري 

ال يعــود عــى رضوري آخــر بالنفــي أو 

باإللغــاء، وملعرفــة مــا هــو حاجــي أو 

تحســيني كــايل ال يخــرم حاجيًّــا إنســانيًّا 

أو كاليًّــا.

مــن  لهــا  اإلنســانية  العلــوم  ولعــلَّ 

الوســائل واملناهــج التــي برعــت يف رصــد 

تلــك األعــراف، ومتييزهــا عــاَّ هــو دينــي 

وتلــك أهــم األســس التــي قــام عليهــا 

علــم االجتــاع الغــريب))(، مــع القيــام 

أنَّ  كــا  اجتاعــي،  مســح  بعمليــات 

العلــوم التاريخيــة تفيــد أيًضــا يف بنــاء 

تسلســل تاريخــي لتلــك األعــراف، ومــدى 

ثبــات قوتهــا عــر األزمــان التاريخيــة، 

وقــد أصــل العلــاء املســلمون ضمــن 

نظرياتهــم األصوليــة قواعــد عرفيــة مثــل 

رشطًــا«،  كاملــرشوط  عرفًــا  »املعــروف 

مــن  ونحوهــا  محكمــة«،  »والعــادة 

األصــول العرفيــة والعاديــة.

ثالًثا: في إمكان الوصل 
المقاصدي وتحدياته:

إنَّ مبلــغ غايــة العلــوم عموًمــا واإلنســانية 

التحديــد-  وجــد  -عــى  واالجتاعيــة 

ــة  ــق اإلنســانية بغي الكشــف عــن الحقائ

ــح  ــة للمصال ــف املعالجــات الخادم توصي

اإلنســانية، وتـحســـن نـــط حـيـاتـــه 

جــان، بــول ويليــم، »األديــان يف علــم االجتــامع«،   )((

الجامعيــة  املؤسســة  بــدران،  بســمة  ترجمــة: 

للدراســات والنــرش والتوزيــع، )ط. )(، بــروت، 

.)9 )ص/  )))))هـــ/)00)م(،  لبنــان، 
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مقاصــد  وتلــك  الدنيــا،  يف  املعيشــية 

وغايــات ال تتنــاىف مــع جميــع التشــكيالت 

الثقافيــة والحضاريــة املتنوعــة يف الكــون؛ 

ألنَّ »معطيــات الــدرس اإلبســتمولوجي 

املعــارص توقفــت عنــد حاجة اإلنســان إىل 

مــلء النفــس باملعنــى والقيمــة، والبحــث 

عــن رؤى أخــرى متكنــه مــن تبنــي مفهوم 

للعلــم ال يختــزل يف النمــوذج املعــريف 

ــا يبحــث مجــدًدا يف حقيقــة  املــادي، وإنَّ

النفــس اإلنســانية«))(؛ لذلــك نــرى رضورة 

االهتــام بتحصيــل الغايــات »التــي يجب 

ــح  ــم، ليصب ــا للعل ــم يف تحديدن أن تتحك

ــا لهــذا التصــور: هــو املعرفــة  العلــم وفًق

ــم الطبيعــة  العلميــة التــي تــدرس عالـ

وعالـــم اإلنســان وعالـــم االعتقاد«))(، ولو 

عــى اختــالف مناهجهــا، واســتثار ذلــك 

ــة، أو ألحــكام  يف التأســيس لقواعــد علمي

اجتهاديــة، أو قانونيــة تخــدم اإلنســان يف 

مســتقبل حــارضه.

األخاقيــة  »القيــم  بلعقــروز،  الــرزاق،  عبــد   )((

والعلــوم االجتامعيــة، نحــو إبتســتمولوجية القيــم 

الحاكمــة«، مجلــة: )إســالمية املعرفــة(، )س. 0)(، 

)ع. 80(، )ربيــع 6)))هـــ/5)0)م(، )ص/ 97(.

الباهــي، حســان، »جــدل العقــل واألخــاق يف   )((

العلــم«، أفريقيــا الــرشق، )ط. )(، )009)م(، )ص/ 

.)75

)1( فقه مستقبل اإلنسان:
ــخ  ــلمن بالتاري ــاء املس ــة عل ــدر عناي بق

اإلنســاين وحــارضه كانــت لهــم عنايــة 

أو  الفــردي  ســواء  مبســتقبله  خاصــة 

ــي  ــاد الفقه ــى يف االجته ــي، وحت الجاع

كان لــه نصيــب بــن يف هــذا االتجــاه، 

ــدة  ــاء بقاع ــك الفقه ــن ذل ــر ع ــد ع وق

إليــه  ســتؤول  مــا  أي  املــآل،  اعتبــار 

ــول  ــي، يق ــرصف التكليف ــد الت ــور بع األم

يف  »النظــر  الشــاطبي:  إســحاق  أبــو 

ــا،  ــود رشًع ــر مقص ــال معت ــآالت األفع م

مخالفــة،  أو  موافقــة  األفعــال  كانــت 

ــد ال يحكــم عــى فعــل  ــك أنَّ املجته وذل

مــن األفعــال الصــادرة عــن املكلفــن؛ 

ــدام أو باإلحجــام إالَّ بعــد نظــره إىل  باإلق

ــك: ــك الفعــل«))(؛ لذل ــه ذل ــؤول إلي مــا ي

ــه مســتقبل اإلنســان يف مجــال  ــر فق اعت

التكاليــف الرشعيــة أحــَد األســس املهمــة 

بشــكل  وتخريجهــا  األحــكام  بنــاء  يف 

ــة  ــد الرشعي ــع املقاص ــق م ــليم؛ يتواف س

ســواء يف العاجــل أو اآلجــل.

ــن  ــرًا ع ــد كث ــم ال يبع ــب مه ــذا جان وه

ى حاليًّــا  املباحــث العلميــة لِـــَا يُســمَّ

املرجع السابق، ))/ 0))(.  )((
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بعلــم املســتقبل أو املســتقبليات، فــال 

ضــر؛ بــل مــن الواجــب اهتــام األصولين 

ــص  ــل النق ــم، وتكمي ــذا العل ــاء به الفقه

الحاصــل يف القواعــد املعتــرة؛ مــن حيــث 

املعتمــدة يف رصــد مســتقبل  اآلليــات 

أحوالــه،  إليــه  اإلنســان، ومــا ســتؤول 

ــة لســنن  ــط األحــكام الفقهي ــى تنضب حت

ــتغال  ــإنَّ اش ــذا ف ــة؛ وله ــد الرشعي املقاص

الفقــه اإلســالمي باملســتقبليات ســيدفعه 

إىل االهتــام بالكليــات والقضايــا الكــرى، 

»عــوض االنشــغال بالجزئيــات وأحكامهــا 

فقــط، أيًضــا يســمح اســتيعاب الدراســات 

املســتقبلية يف الفقــه اإلســالمي؛ بفروعــه 

املختلفــة بالبحــث الواعــي واملنضبــط يف 

ــرشف  ــرى، وت ــرات ك ــهد تغ ــا تش قضاي

ــدة«))(. ــة جدي ــول يف مرحل ــى الدخ ع

األمــر  عليــه  تطــور  مــا  أنَّ  ريــب  وال 

ودراســات  علميــة  إحصائيــات  مــن 

منطقيــة عقليــة مفيــد يف رصــد تلــك 

عــى  لإلنســان  املســتقبلية  التطــورات 

أو  البيئيــة  ســواء  األصعــدة؛  جميــع 

ــد  ــه واملقاص ــوم الفق ــد عل ــاس، »تجدي ــكا، إلي بل  )((

يف ضــوء املســتقبل«، مجلــة: )التســامح(،)ع. 0)(، 

)8)))هـــ/007)م(، )ص/ 55)(.

ــة،  ــة أو السياســية أو االقتصادي االجتاعي

كل هــذه املجــاالت أعملــت فيهــا بعــض 

املناهــج العلميــة الواجــب اســتثارها يف 

االســتدالل الفقهــي واإلعــال األصــويل، 

املعرفــة  مــن  رضب  املســتقبل  وفقــه 

الخاصــة بالتوقعــات املمكــن حدوثهــا، 

ــه  ــر مصالح ــى تدب ــان ع ــل اإلنس فيعم

الخاصــة والعامــة وفــق تلــك التوقعــات، 

أو  االجتهــادي  املســتوى  عــى  ســواء 

غــره، يقــول املهــدي املنجــرة وهــو أحــد 

املســتقبليات:  علــم  املختصــن يف 

»إنَّ دور املســتقبلية ال يكمــن يف إصــدار 

نبــوءات؛ إذ يتجــىَّ هدفهــا يف تحديــد 

ــوب  ــتقبل مرغ ــل مس ــات، وتخي االتجاه

لتحويلــه  اســراتيجيات  واقــراح  فيــه، 

ـق  يتعلَـّ فاألمــر  ممكــن،  مســتقبل  إىل 

بتســليط األضــواء عــى االختيــارات قصــد 

مســاعدة صانعــي القــرارات للتوجــه نحــو 

األهــداف الطويلــة املــدى، مــع اطالعهــم 

عــى التدابــر الواجــب اتخاذهــا يف الحــن 

ــا«))(. ــول إليه ــد الوص قص

الحضاريــة األوىل،  »الحــرب  املهــدي،  املنجــرة،   )((

مســتقبل املــايض ومــايض املســتقبل«، عيــون، 

.)(77 )ص/  ))99)م(،   ،)( )ط.  البيضــاء،  الــدار 
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ــزيل الفقهــي املســتند  وإنَّ مجــاالت التنـ

إىل األدلــة والقواعــد األصوليــة الصحيحــة 

تتعــدد بتوســع مجــاالت الحياة اإلنســانية 

العمليــة يف مواقــع وجــوده؛ وعليــه: فــإنَّ 

ــم  ــا عل ــي يطوله ــاالت الت ــك املج كل تل

املســتقبل حــري بالفقيــه االســتفادة منــه 

يف معالجتهــا، وتحريــر النظــر الفقهــي 

فيهــا، ســواء كانــت اقتصاديــة مبعرفــة 

التوقعــات االقتصاديــة لإلنســان؛ فــرًدا 

ككل،  العالـــم  أو  دولــة  أو  جاعــة  أو 

ــص  ــة تخ ــكام رشعي ــر بأح ــق األم إذا تعل

اإلنســانية جمعــاء؛ أو كانــت سياســية 

مبحاولــة إدراك وفهــم محتــوى الدراســات 

التغــرات  شــأن  يف  املنجــزة  العلميــة 

السياســية الطارئــة، وخلــق تكييف رشعي 

يتناســب واملرحلــة السياســية املعتــرة؛ 

ــة  ــد أهمي ــوف عن ــة بالوق ــت بيئي أو كان

ــظ  ــع حف ــابكة م ــا املتش ــة وعالقاته البيئ

النفــوس البرشيــة، ومــدى منحهــا األوليــة 

يف الترشيــع املقاصــدي، حتــى ال يقــع 

اإلنســانية؛  الحيــاة  ثبــات  االختــالل يف 

مليًّــا يف  بالتأمــل  اجتاعيــة  كانــت  أو 

ســواء  الطارئــة  االجتاعيــة  التغــرات 

عــى مســتوى الفــرد ومعرفــة رضورياتــه 

ــا  ــانية؛ وأيًض ــه اإلنس ــة واحتياجات الواقعي

ــات  ــتوى األرسة، كإدراك التوقع ــى مس ع

ــاًل،  ــالق مث ــبة الط ــد نس ــة يف رص األرسي

وظاهــرة العنوســة، وأطفــال الشــوارع 

ــاط  ــه ارتب ــاَّ ل ــك م ــى، ونحــو ذل واليتام

بــاألرسة، وبنــاء قواعــد أصوليــة معتمــدة 

ــل  ــا يف أص ــك، ولن ــن ذل ــف م يف التخفي

ســد الذرائــع واملصلحــة املرســلة االعتبــار 

ــا  ــدد ك ــذا الص ــد يف ه ــب واألكي املناس

ــن. ــد األصولي ــت عن ثب

وبنــاء عــى هــذا كلــه؛ فــإنَّ الوحــي 

يشــكل دافًعــا أساســيًّا يف توجيــه األنظــار 

اإلنســانية  أو  الفقهيــة  العلميــة ســواء 

ــان يف  ــتقبل اإلنس ــه مس ــة إىل فق الواقعي

خضــم قضايــاه ومشــاكله، يقــول أمزيــان: 

»إنَّ الوحــي لــه أهميــة فائقــة يف توجيــه 

املســتقبلية،  املســلم  الباحــث  نظــرة 

دافعــة  قــوة  يعطيــه  التوجيــه  وهــذا 

ليجــدد األمــل يف نفــوس األمــة مبســتقبلها 

ويعيــد إليهــا روح الحركــة واالنطــالق، 

ــى أنَّ  ــل ع ــه دلي ــت نفس ــو يف الوق وه

الحيــاة رصاع وأنَّ الخنــوع والركــون ليســا 

ســبيل التغيــر، وأنَّ اللــه ال يغــر مــا بقــوم 

وا مــا بأنفســهم، فالوحــي  حتــى يُغــرِّ
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حافــز إىل التغيــر، ورؤيــة مســتقبلية، 

ولكــن اإلنســان نفســه هــو الــذي ينجــز 

خطــوات هــذا املســتقبل«))(، كــا يعتــر 

أحــد الباحثــن املهتمــن بفقــه املســتقبل 

أنَّ االجتهــاد الفقهــي ســيجد منافــع عــدة 

ــي  ــب البحث ــذا الجان ــة به ــالء العناي يف إي

ــول: ــث يق ــل، حي الغف

ــي املعــارص سيســتفيد  ــل الفقه »إنَّ العق

بــدوره أشــياء كثــرة لــو اتصل بالدراســات 

ــا  ــض مواضعه ــاض يف بع ــتقبلية وخ املس

ال  االجتهــاد  عمليــة  إنَّ  وإشــكاالتها، 

ــارض  ــط وال الح ــايض فق ــى امل ــب ع تنص

فقــط؛ بــل إنَّهــا تشــمل املســتقبل أيًضــا، 

وكثــر مــن األســئلة الفقهيــة ترتبــط زمنيًّــا 

باملســتقبل، ومــا قاعــدة ســد الذرائــع 

ــار  ــل اعتب ــن أص ــة ع ــا -املتفرع أو فتحه

املــآالت- إالَّ مثــال واضــح يُؤكِّــد هــذا 

ــا  ــان اآليت وم ــي إىل الزم ــات الفقه االلتف

ــداث«))(. ــع وأح ــن وقائ ــه م يحوي

االجتامعــي  البحــث  »منهــج  أمزيــان،  محمــد   )((

ــة واملعياريــة«، مرجــع ســابق، )ص/  بــن الوضعي

.)(97

بلــكا، إليــاس، »تجديــد علــوم الفقــه واملقاصــد يف   )((

ــامح(، )ع. 0)(،  ــة: )التس ــتقبل«، مجل ــوء املس ض

)8)))هـــ/007)م(، )ص/ )5)(.

)2( تشخيص األحداث وتعليلها:
إنَّ الحديــث عــن التعليــل هنــا ليــس مــا 

قيــل عــن الســببية هنــاك، لحصــول فــرق 

دقيــق بينهــا، فــإذا كان الســبب هــو 

العامــل األســايس يف حــدوث الظاهــرة، 

ــبٌّ  ــه ُمنَص ــث عن ــإنَّ البح : ف ــمَّ ــن ثَ وم

حــول التفســر الســببي لهــا؛ فــإنَّ العلــة 

هنــا هــي مــا بعــد الســببية؛ أي: البحــث 

ومــدى  الحــدث،  صدقيــة  مــدى  يف 

إمكانيــة ربــط ســبب الظاهــرة بنتيجتهــا. 

وقــد أبــدع ابــن خلــدون قبــل غــره مــن 

املهتمــن بالعلــوم التاريخيــة واالجتاعيــة 

يف مســألة تعليــل األحــداث التاريخيــة 

ــول:  ــه، يق ــالل مقدمت ــن خ م

رفعــت  كتابًــا  التاريــخ  يف  »فأنشــأت 

ــال  ــن األجي ــئة م ــوال الناش ــن أح ــه ع ب

حجابًــا، وفصلتــه يف األخبــار واالعتبــار 

ــدول  ــة ال ــه ألولي ــت في ــا، وأبدي ــا بابً بابً

والعمــران علــاًل وأســبابًا، وبنيتــه عــى 

ــرب يف  ــروا املغ ــن عم ــم الذي ــار األم أخب

هــذه األعــذار، وملــؤوا أكنــاف الضواحــي 

منــه واألمصــار، ومــا كان لهــم مــن الــدول 

الطــوال أو القصــار، ومــن ســلف لهــم 
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