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 املبحث األول 

التأصيل والتوجيه اإلسالمي 

 تناعيةللعلوو االج

 هل ثورة علمية أم عودة للجذور؟

 يقارَح تني انًُىرج ادلادي وانًُىرج انتأصيهي 
 مقجمة مشيجية لمفرل. -ٔ
 التأصيل كنقج الشسػذج السادي لمسعخفة. -ٕ
الشسػذج التأصيمي بيغ االعتبارات السشيجية  -ٖ

 كالسشصمقات العقائجية.
التأصيل اإلسبلمي لمعمػـ االجتساعية كالثػرة  -ٗ

 العمسية. 
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 يقذيح يُهديح نهفصم:
يشاقر ىحا الفرل مجسػعة مغ القزايا السيسة، كتتسثل في 

 اإلجابة عغ األسئمة التالية: 

ا، تعج مشطػمة العمـػ السدتػى التاريخي الثابت كثائقيِّ  عمى أوالً:
االجتساعية إفخازًا لمعقل السدمع، كقج ُكلجت ىحه العمـػ في رحع السجتسع 

قخآف  كالدشة، فقج أبجع عبج الخحسغ بغ خمجكف السدمع تحت تػجييات ال
في عمع العسخاف البذخي، كىػ ما نصمق عميو اليـػ عمع االجتساع، حيث 
حجد مػضػعو، كمشيجو، كعالج قزاياه، كشخح مجسػعة مغ الشطخيات 
السيسة في تفديخ مدائل التغيخ االجتساعي كالتحػؿ التاريخي؛ كتفديخ 

ػط الجكؿ كالسجتسعات، كعبلقة الحياة سمػؾ الشاس، كتفديخ قياـ كسق
 .(ٔ)االجتساعية بالستغيخات األيكػلػجية... إلخ

ق( في العمـػ  ٓ٘ٗ – ٖٗٙكأبجع أبػ الحدغ الساكردي )
. كىشاؾ دراسات ابغ (ٖ)مغ خبلؿ العجيج مغ السؤلفات القيسة (ٕ)الدياسية

ثابة ، كابغ جبيخ،  كالبيخكني، كابغ بصػشة، كغيخىع التي كانت بسةماج
فتػح قيسة في عمـػ األثشػلػجيا، كاألنثخكبػلػجيا، كاألثشػجخافيا. كىشاؾ 

عالجػا قزايا االقتراد كالدكاف،  غالعجيج مغ عمساء السدمسيغ األكائل الحي
 ..(ٗ)، كعمـػ البيئة(ٖ)كفدمفة التاريخ

الء السبجعيغ لع يحسل فكخىع العجيج مغ ىؤ  فكلعل السذكمة أ
كلحا نجج أف ىحه العمـػ بعج  ؛جارس عمسية مدتسخةف، كلع يكػنػا مػباحث

ضيػر عرخ الشيزة في أكركبا بعج القخف الثاني عذخ السيبلدي، كبعج 
اتراؿ الغخب بحزارة السدمسيغ كعمػميع مغ خبلؿ معابخ األنجلذ 
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كصقمية كالحخكب الرميبية، كبعج تخجسة ىحه العمـػ التي أبجعيا العقل 
السشيج التجخيبي، إلى المغة البلتيشية كالمغات  السدمع، كفي مقجمتيا إبجاع

األكركبية السختمفة، سصا العجيج مغ الغخبييغ عمى ىحه اإلبجاعات 
اإلسبلمية، كادعػا باشبًل أنيع ىع أكؿ مغ اكتذف ىحه العمـػ كالسعارؼ.. 

 ىحه القزايا سػؼ تكػف مػضع اىتسامشا في ىحا الفرل.

ا:
ً
خبي عشجما نقل إبجاعات السدمسيغ الغلكغ السذكمة أف العقل  ثاَي

السعخفية الجيشية في مجاالت العمـػ االجتساعية، جخدكىا مغ جحكرىا 
كالخكحية، كركدكا عمى الجػانب السادية، بػصفيا الجػانب الػحيجة كالتي 
يسكغ مغ خبلليا فيع اإلنداف، ككضائفو، كعبلقاتو، كفيع السجتسع كنطسو 

تثار تداؤالت حػؿ أىع جػانب الشقج ليحا  كقػانيشو في ثباتو كتصػره. ىشا
الشسػذج السادي الػضعي عشج معالجة قزايا اإلنداف كالثقافة كالتاريخ 

 ؟كالسجتسع

ا:
ً
ما ىي االعتبارات السشيجية كالسشصمقات العقائجية لمشسػذج  ثانث

 التأصيمي، كالتي يختمف فييا اختبلًفا نػعًيا عغ الشساذج الػضعية الغخبية؟ 

ا:
ً
ىل يسكغ اعتبار التػجيو أك التأصيل اإلسبلمي لمعمـػ  راتؼ

االجتساعية ثػرة عمسية بسفيـػ "كػف" في مػاجية السجارس الػضعية 
 الغخبية الستصخفة في معالجة قزايا اإلنداف كالثقافة كالسجتسع كالتاريخ؟ 

مجسػعة مغ السفاىيع حػؿ الشسػذج كالعمع  (٘)قجـ "تػماس كػف"
ستقخار العمسي، كمفيـػ العمع الثػري. ففي مخحمة مغ الدػي في حالة اال

يعسل العمساء كفق نسػذج إرشادي أك  –في حالة االستقخار  –السخاحل 
فكخي، يكػف لو القجرة عمى حل السذكبلت العمسية التي يقابمػنيا كالتي 
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أف يػاجيػا مذكبلت كمعزبلت ال يسكغ  تػاجو أبحاثيع، لكشيع ما يمبثػا
 اإلرشادي القائع.بلؿ الشسػذج ليع حميا مغ خ

ىشا تأتي الثػرة العمسية، كالفكخ الججيج الحي يأتي بشسػذج إرشادي 
ججيج، يغيخ نطخة الباحثيغ إلى قزاياىع، كيربحػف أكثخ قجرة عمى 

السذكبلت التي كانػا عاجديغ عغ حميا في ضػء الشسػذج  ةمػاجي
لججيج إلى نسػذج كعمع . كىشا يتحػؿ العمع الثػري أك الشسػذج ا(ٙ)الدابق

مدتقخيغ. كىشا يبخز التداؤؿ: ىل يعج الشسػذج التأصيمي لمعمـػ 
االجتساعية ثػرة عمسية؟ كىل ىحا يتعارض مع فكخة العػدة لمجحكر أك 
أصػؿ ىحه العمـػ كسا أفخزىا العقل السدمع كإبجاعات ركاد العمساء 

أنو عػدة مع  –السدمسيغ؟ كىل يسكغ الشطخ إلى الشسػذج التأصيمي 
عمى الشساذج الػضعية  –بسرصمح كػف  –عمى أنو ثػرة عمسية  –لمجحكر 

كالسادية التي سادت الفكخ األكركبي كاألمخيكي، بل كسادت الفكخ الغخبي 
كالجامعات في الجكؿ اإلسبلمية عمى مجى أكثخ مغ قخف كنرف مغ 

 الدماف كإلى اآلف؟ 

إف شاء هللا  –لفرل كل ىحا سػؼ يكػف مػضػًعا لمسعالجة في ىحا ا
 -تعالى

 انتأصيم وَقذ انًُىرج ادلادي نهًؼرفح:
لعل ىحا الشسػذج السادي الغخبي كقع في عجة أخصاء كبخى مغ شأنيا 

مغ ك تذػيو الخؤية كالسشصمقات كالتفديخ كمزاميغ العمـػ االجتساعية .. 
 أىع ىحه األخصاء ما يمي: 
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ػر التمقائي لدمدمة مغ : الشطخ إلى اإلنداف عمى أنو قسة التصأواًل 
كعمى الخغع مغ التعجد في الفكػخ الغخبػي برػجد نطخيػة  ،التغيخات البيػلػجية

"داركف"، ك"المارؾ"، كضيػر العجيج مغ الشقج ليا، كضيػر نطخيػات داركنيػة 
           مثػػػػػل نطخيػػػػػة )جػليػػػػػاف ىكدػػػػػمي(  New Darwinism حجيثػػػػػة

J. Huxleyكقػج (ٚ)ي العػالع الحػجيث"، صاحب دراسة بعشػاف: "اإلنداف فػ ،
قػػج فيػػو "داركف". يقػػػؿ تفػػي أحػػج فرػػػلو بعشػػػاف: "تفػػخد اإلندػػاف"، انانتقػػج 

ىكدمي: "كبعج نطخية داركف لع يعج اإلنداف مدتصيًعا تجشػب اعتبػار نفدػو 
حيػاًنا، لكشو بجأ يػخى نفدػو حيػاًنػا غخيًبػا، كفػي حػاالت كثيػخة ال مثيػل ليػا. 

 ف مغ الشاحية البيػلػجية غيخ تاـ.كما يداؿ تحميل تفخد اإلندا
       كعمى الخغع مغ إعبلف ىكدمي أنو مفكخ ممحج، فإنو يقػؿ: 
"... كىكحا كضع عمع الحياة اإلنداف في مخكد مساثل لسا أنعع بو عميو 
كديج السخمػقات كسا تقػؿ األدياف". كيقػؿ في مػضع آخخ: "كأخيًخا فإف 

 .(ٛ)الخاقية في شخيقة تصػره"اإلنداف ال مثيل لو بيغ الحيػانات 
كعمى الخغع مغ كل ىحه االنتقادات السػجية لمجاركنية، فإف أغمب 
الجراسات االجتساعية الغخبية تخكد عمى الجانب السادي البيػلػجي لئلنداف، 
كتتجاىل الجػانب الخكحية لو، كىع يخكدكف عمى تصػر اإلنداف في عقمو 

جستو، لجرجة إمكانية صشع كيجه كإبيامو كقامتو، كشكل جدسو كجس
 كتصػيخ الثقافة كبشاء الحزارة بذقييا السادي كالسعشػي أك الفكخي.

كإذا كاف التخكيد الغخبي عمى اإلنداف بجػانبو السادية كالبيػلػجية 
بسثابة تفشيج لمفكخ الكشدي الجيشي في العرػر الػسصى، فإف انعكاس ىحا 

ي ا جًجا.. كتتسثل ىحه الخصػرة فالشسػذج عمى العمـػ االجتساعية كاف خصيخً 
 يغ، ىسا: الخخكج بأف لئلنداف ىجفيغ رئيد
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 األول: انصراع نهثقاء.
 وانثاَي: االستًتاع تاألكم وانشرب واجلُس. 

كألف اإلنداف اكتدب العقل خبلؿ مخاحل تصػره العميا، فقج كضف 
العقل في تصػيخ قجرتو عمى البقاء، كقجرتو عمى االستستاع مغ خبلؿ 

ظ مغ حزارة كآالت الكتذاؼ كاالختخاع كاإلبجاع، كما نجع عغ ذلا
ىحا التصػر  ،تقجة إلى حزارة القيع كالخكحفمتقجمة، السكتكشػلػجيا 

الحزاري كاف نتيجة لدعي اإلنداف لكدب معخكة الرخاع لمبقاء، كأدى 
 إلى تشسية إمكاناتو عمى االستستاع السادية.

فيع اإلنداف عمى الجانب  غ الخمل األكؿ كالحي يقرخسىشا يك
أدى إلى فقج مفيـػ القػة كمفيـػ الحزارة في الجانب مسا السادي، 

السادي. فالتقجـ الحزاري ىػ التقجـ في االقتراد كالدياسة، كالعمع، 
كالتكشػلػجيا... كأخيًخا القػة العدكخية، ثع الفشػف التي تدتيجؼ في الشياية 

اآلخخيغ، كىشا أيًزا يربح معيار  عمى الكػف كعمىتحقيق سيصخة اإلنداف 
كىشا  ..التقجـ الحزاري ىػ القػة السادية كالقجرة عمى سحق اآلخخيغ

نتداءؿ: ىل الحزارة ىي اآلالت كالتكشػلػجيا كالعمـػ السادية كالفغ السثيخ 
لبلستستاع اليابط كالغخائد الحيػانية؟ أـ أف الحزارة ىي القيع العميا كمكاـر 

 األخبلؽ؟ 

التقجـ العمسي كالتكشػلػجي دكف ضػابط أخبلقية، كدكف  ةقيسثع ما 
تػجيو قيسي يحػؿ دكف تكخيذ الرخاع كالجمار كاستعباد األقػى لؤلضعف، 

 سػاء عمى مدتػى الجكؿ أك الجساعات أك الذعػب؟
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ا:
ً
الخمل الثاني في  (دمحم قصب)أما الخصأ أك ما يصمق عميو  ثاَي

، كاستبعاد ة ىػ: استبعاد فكخة األلػىيةالشسػذج الغخبي لمعمـػ االجتساعي
مخجعية خارج  ةمغ مرادر السعخفة، كاستبعاد أي الػحي كسرجر رئيذ

حجكد اإلنداف بجدجه الفاني، كعقمو السحجكد، كتجاربو الشدبية مكاًنا 
كزماًنا كثقافًة. ىشا يربح اإلنداف ىػ معيار الرػاب كالخصأ، كىػ 

يائية. كإذا كاف ىحا السػقف اتخحه ع الػحيج، كىػ الحقيقة الشك السذخ 
األكركبيػف في مػاجية الصغياف الكشدي كاإلقصاعي في أكركبا باسع 
الجيغ، فإنو قج أخح اتجاىا متصخًفا مزاًدا لمجيغ كلؤللػىية في مقابل إعبلء 

 قيسة اإلنداف كتقجيذ العقل.

ىشا ضيخت العمـػ اإلندانية، كلع يكغ السقرػد بيا مجسػعة العمـػ 
تي تجرس اإلنداف، كإنسا كاف القرج مشيا مجسػعة العمـػ التي تكػف ال

أك أي مخجعيتيا األساسية اإلنداف كتقجيخه كعقمو كخبختو، كليذ الػحي 
كىحه الفكخة يحجدىا لشا "رايػبخث" في كتابو بعشػاف:  ،مرجر ديشي سساكي 

 :(ٜ)"مبادئ الفمدفة"، حيث يقػؿ عغ عرخ الشيزة

ذعػر اإلنداف بذخريتو السصمقة، كمعارضتو "امتاز ىحا العرخ ب
لمدمصة كذكييا.. كقج أعمت الشيزة شأف الصبيعة اإلندانية، كقج سسي 

خررػا أنفديع لجراسة اآلداب اليػنانية كالخكمانية كالعمـػ  غالعمساء الحي
ىػ  (اإلندانييغ)عشج القجماء "اإلندانييغ"، ككاف مغ خيخ ما أحجثو ىؤالء 

ف اإلنداف يشبغي أف يفكخ بشفدو : إبلء الخأي القائل نسػ الفخدية كإع
 ىسل في عرخ عبػدية العقل". كاف قج أُ  ى لشفدو. كىػ أر 

كىشاؾ "جػلياف ىكدمي" الحي يقػؿ في كتابو بعشػاف: "اإلنداف في 
 :(ٓٔ)العالع الحجيث"
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"إف اإلنداف قج خزع هلل في الساضي بدبب عجده كجيمو، كاآلف 
البيئة فقج آف لو أف يأخح عمى عاتقو ما كاف يمقيو كقج تعمع كسيصخ عمى 

 مغ قبل في عرخ العجد كالجيل عمى عاتق هللا. كمغ ثع يربح ىػ هللا". 

أف الغخب السعاصخ ىػػ )بخكمثيػػس الحػجيث(  إلى كيذيخ "ىكدمي"
الػػحي يحتػػل ركيػػًجا ركيػػًجا مكػػاف هللا، فكػػل خصػػػة يتقػػجـ بيػػا فػػي مجػػاؿ العمػػع 

تخفعو درجة، كييبط بيا هللا درجة، حتػى إذا مػا تسكػغ  كالديصخة عمى البيئة
    اإلندػػػاف مػػػػغ خمػػػػق الحيػػػػاة، حػػػػل ىػػػػػ محػػػػل هللا كاختفػػػػى هللا مػػػػغ حدػػػػو 

  (ٔٔ) تساًما!!

ـػ مفبلسفة كالسذتغميغ بالعالكىحا ىػ ما يخدده العجيج مغ 
، ك"جخيغ (ٕٔ)االجتساعية فيو، مثل: "أجدت كػنت"، ك"ماكذ فيبخ"

أف ىحه الفمدفة اإللحادية التي تجعل اإلنداف كعقمو ، كال شظ (ٖٔ)بخنتػف"
ىي السخجعية الشيائية لتشطيع حياة اإلنداف في السجتسع كعمى األرض ليا 
انعكاساتيا السجمخة عمى الحياة االجتساعية، حيث تكخس األنانية كالصبقية 

ع، كسا تكخس الشدبية كاختفاء القيع اكاالستعباد كالقيخ كالتدمط كالرخ 
في السجتسع كفي العالع  قة، ككل االعتبارات األخبلقية، كتحيل الحياةالسصم

ة يقتل فييا األقػى األضعف، كالقػة ىشا ال يحكسيا إال السعاييخ بإلى غا
السادية العمسية كالتكشػلػجية كاالقترادية كالعدكخية، كال مجاؿ لمقيع العميا. 

السادي دكف ضػابط، ىشا تدػد مبادئ كمعاييخ المحة كاأللع، كاالستستاع 
كتربح الغاية مبخرة لمػسيمة .. ككميا محاىب تكخس التدمط كالطمع 

ُقْمَشا  العجكاف، كانعجاـ القيع السصمقة مثل العجالة كالحق كالخيخ كالسداكاة: }ك 
شِّي ُىًجى َفَسغ َتِبَع ُىَجاَي َفبل َخْػٌؼ عَ  َمْيِيْع اْىِبُصػا ِمْشَيا َجِسيًعا َفإمَّا َيْأِتَيشَُّكع مِّ

 {.َكال ُىْع َيْحَدُنػفَ 
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ا:
ً
الخصأ أك الخمل األساسي الثالث في الشسػذج الغخبي لمعمـػ  ثانث

االجتساعية، كالحي يدتجعى شخح الشسػذج التأصيمي، يشبثق مغ الشسػذج 
السادي، فاإلنداف ال يعير إال ىحه الحياة الجنيا السادية، كليذ ىشاؾ بعث 

كعقاب أخخكي، فميذ ىشاؾ بعث كال نذػر  كحياة آخخة، كليذ ىشاؾ ثػاب
كال حداب. ىشا يكػف التخكيد عمى الرخاع دكف ضػابط أخبلقية، لمحرػؿ 
عمى أكبخ قجر مغ المحة كالسشافع، كال يكػف ىشاؾ معشى لكمسة مذخكع كال 

ـِ َبْل ُىْع قػة ىي الحق. ىشا يربح اإلنداف }مذخكع، كتربح ال ْنَعا َكاأَل
سعيار كالسخجع كاإللو ىػ اليػى [، كيربح الٜٚٔأَضلُّ{ ]األعخاؼ: 

 [. َٖٕأَفَخَأْيَت َمِغ اتََّخَح إَلَيُو َىَػاُه كَأَضمَُّو َّللاَُّ َعَمى ِعْمٍع..{ ]الجاثية: }

كفي مقابل الشسػذج الغخبي السادي، كفي مقابل الشساذج الرػفية 
لئلنداف  الخكحية السدخفة أك الستصخفة، يقجـ الشسػذج التأصيمي تفديخه

كالسجتسع بذكل متػازف، فاإلنداف مؤلف مغ جانب مادي شيػي ىػ 
عسارة الكػف كتحقيق ، الجانب التخابي، كىحا لو كضيفة في استسخار الحياة 

رسالة اإلنداف عمى األرض، كىحا جدء ال يتجدأ مغ مفيـػ العبادة بسعشاىا 
غ ركح م ةكحلظ فإف اإلنداف مؤلف مغ جانب ركحي كىػ نفخ ،الػاسع

كىحا الجانب ىػ مرجر ارتباشو باهلل كبالػحي كبالقيع العميا كمكاـر  ،هللا
األخبلؽ، كىػ مرجر ضبط االستستاع بالذيػات، كضبط السادية لتحقيق 
التػازف السصمػب. ىحا يعشي أف الشسػذج اإلسبلمي يخفس التصخؼ كالغمػ، 

إلنداف ليذ سػاء في السادية السدخفة، أك في الخكحانية السدخفة، فا
إْذ ىػ خمق متفخد هلل. يقػؿ تعالى: }ًيا، كإنسا إلحيػاًنا كليذ مبلًكا كليذ 

ْيُتُو كَنَفْخُت ِفيِو َٔٚقاَؿ َربَُّظ ِلْمَسبلِئَكِة إنِّي َخاِلٌق َبَذًخا مِّغ ِشيٍغ) ( َفإَذا َسػَّ
كِحي َفَقُعػا َلُو َساِجِجيَغ{ ]ص:   [. ىحا اإلنداف ىػ مغ خمقٕٚ-ِٔٚمغ رُّ



 

03 


 

 أ.د / ىبيل السنالوطي

 و (6102ػذد ) ديسًرب   رلهح كهيح انذراساخ اإلَساَيح

 

هللا الحي خمق كل شيء، يتدع بالػعي بحاتو كبالكػف كبخبو، كىػ حخ 
أف يديخ شبًقا لمبخنامج الحي  كائغ مخيج لو إرادتو الحخة، فمو االختيار، كىػ

كضعو لو ربو، كىػ الذخيعة اإلسبلمية، فيدعج في الجنيا، كيدتحػذ عمى 
رة الجنيا كعسارة أعمى درجات القػة الخكحية كاإليسانية كالسادية، كيحقق عسا

اآلخخة مًعا في تػازف عجيب، كلو أف يديخ شبًقا ليػاه كشيػاتو كمحخكاتو 
السادية األنانية، فيدقط في اآلثاـ كالخذائل، كتكػف حياتو ضشًكا حتى في 

ات التقجـ العمسي. يقػؿ تعالى: ضل االنفخاج كالخفاىية السادية كأعمى درج
( ٜ)َأْفَمَح َمغ َزكَّاَىا ( َقجْ َٛيَسَيا ُفُجػَرَىا كَتْقَػاَىا )( َفَألْ ٚكَنْفٍذ كَما َسػَّاَىا )}

اَىا {  كَمْغ َأْعَخَض [. كسا قاؿ تعالى: }ٓٔ-ٚ]الذسذ: كَقْج َخاَب َمغ َدسَّ
            َعغ ِذْكِخي َفإفَّ َلُو َمِعيَذًة َضشًكا كَنْحُذُخُه َيْػـَ الِقَياَمِة َأْعَسى{

 . (ٗٔ)[ٕٗٔ]شو: 

ذج اإلسبلمي لجراسة اإلنداف كالسجتسع كىحا ىػ جػىخ الشسػ 
كالتاريخ، كىحا ىػ االختبلؼ بيشو كبيغ الشسػذج الغخبي أك السادي. ىحا 

كنػعية السعاييخ الحاكسة لحياة اإلنداف الجػىخ يتسثل في السخجعية 
كسمػكو كعبلقاتو كأىجافو العميا، كنػعية الزػابط التي تزبط حياتو 

عية، كسا تزبط عبلقات السجتسعات كالجكؿ الذخرية كاالجتساعية كالسجتس
بعزيا ببعس. ىحه السشيجية كالسخجعية قج تكػف ىي عقل اإلنداف 
كىػاه، فتكػف ندبية كمتغيخة كمتأثخة بسرالح شبقية أك شائفية أك فئػية 

[، . ىشا تتعجد ٖٕأك شخرية }َأَفَخَأْيَت َمِغ اتََّخَح إَلَيُو َىَػاُه{ ]الجاثية: 
السخجعيات الػضعية، فقج تتخح شكل الجكلة، أك القػمية، أك السعبػدات، ك 

الشطاـ، أك الخأي العاـ كحكع الغالبية، أك العقل اإلنداني، أك العمع، أك 
خرائز العرخ... إلخ. لحلظ فإنيا قج تكػف ىي شخيعة هللا كتػجيياتو 
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كأكامخه التي تذبع كل احتياجات اإلنداف السادية كالذيػانية كالعقمية 
لخكحية بذكل متػازف دقيق يكفل لو أعمى درجات القػة االقترادية كا

كالسادية كالعمسية كالخكحية كالقيسية كمكاـر األخبلؽ. ىشا يفػز اإلنداف في 
َغ َّللاَِّ ُنػٌر كِكَتاٌب  الجاريغ: الجنيا كاآلخخة مًعا. يقػؿ تعالى: }َقْج َجاَءُكع مِّ

ـِ كُيْخِخُجُيع مَِّغ  ( َيْيِجي ِبِو َّللاَُّ َمغِ ٘ٔمُِّبيٌغ ) بل اتََّبَع ِرْضَػاَنُو ُسُبَل الدَّ
 الطُُّمَساِت إَلى الشُّػِر ِبإْذِنِو كَيْيِجيِيْع إَلى ِصَخاٍط مُّْدَتِقيٍع{ ]السائجة:[. 

كقاؿ تعالى في التسييد بيغ الستبعيغ ليجى هللا، كالسبتعجيغ عشو: 
شِّي ُىًجى َفَسغ تَ  ِبَع ُىَجاَي َفبل َخْػٌؼ َعَمْيِيْع َكال ُىْع َيْحَدُنػَف }َفإمَّا َيْأِتَيشَُّكع مِّ

( كالَِّحيَغ َكَفُخكا َكَكحَُّبػا ِبآَياِتَشا ُأْكَلِئَظ َأْصَحاُب الشَّاِر ُىْع ِفيَيا َخاِلُجكَف{ ٖٛ)
 [.ٜٖ-ٖٛ]البقخة: 

كىشا نشتقل إلى التسييد بيغ الشسػذج التأصيمي اإلسبلمي في دراسة 
ع، كالشسػذج السادي الغخبي، برجد مفيـػ القػة كمفيـػ اإلنداف كالسجتس

الحزارة، فالحزارة كالقػة عشج أنرار الشسػذج السادي ىي القػة السادية، 
كتعشي تحقيق أفزل درجة مغ عسارة األرض كالتقجـ االقترادي كالعمسي 
كالسعمػماتي، كالحزارة ىي إفخاز العقل البذخي اكتذاًفا كاختخاًعا، كآالت 

دة، كترل في الشياية إلى القػة كاآللة العدكخية التي تسكغ كأجي
السجتسعات مغ فخض سيصختيا كقػتيا عمى مقجرات اآلخخيغ إنداًنا كاف أـ 
مجتسعات كدكؿ، كاليجؼ تحقيق السرالح السادية كتحقيق أقرى درجة 

 مسكشة مغ االستستاع.

ل عسارة فإنيا تحي، أما مفيـػ القػة عشج أنرار الشسػذج اإلسبلمي 
األرض كامتبلؾ أقرى درجات التقجـ العمسي كالسعمػماتي كالتكشػلػجي 

لكغ ىحه الستغيخات تختبط كاالقترادي كالعدكخي إلى فخيزة ديشية، 
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 فالحزارة تشبثق مغ اإليساف كالعقيجة، ،كتشزبط بالقػة اإليسانية كالقيسية
القػة السادية دتمـد إشبلؽ أقرى شاقات تكالقيع كالزػابط الجيشية، التي 

كالفكخية كالعمسية، كتػجييا في إشار السشطػمة التذخيعية كالقيسية 
 اإلسبلمية.

كالشسػػػػػػذج اإلسػػػػػبلمي يؤكػػػػػج أف هلل سػػػػػشًشا اجتساعيػػػػػة كتاريخيػػػػػة 
ىػػػحه الدػػػشغ ال تتغيػػػخ كتحكػػػع حيػػػاة  ،سػػػشًشا كػنيػػػة لػػػو كإندػػػانية، كسػػػا أف

لػػػػػحيغ اإلندػػػػػاف مشػػػػػح خمػػػػػق إلػػػػػى أف يػػػػػخث هللا األرض كمػػػػػغ عمييػػػػػا. فا
يأخػػػػحكف بأسػػػػباب العمػػػػع كالتكشػلػجيػػػػا كالتقػػػػجـ االقترػػػػادي كالسعمػمػػػػاتي 
بعيػػػًجا عػػػغ ىػػػجى هللا، يحققػػػػف نجاًحػػػا فػػػي ىػػػحا الجانػػػب السػػػادي، شبًقػػػا 

خػػػخة، أمػػػا كػػػػف ليػػػع نرػػػيب مػػػغ رحسػػػة هللا فػػػي اآللمدػػػشغ اإللييػػػة، كال ي
الػػػػػحيغ يأخػػػػػحكف باألسػػػػػباب الجاعيػػػػػة إلػػػػػى التقػػػػػجـ السػػػػػادي، كفػػػػػي ضػػػػػل 

اإليسانيػػػة كالتذػػػخيعية، ُيكتػػػب ليػػػع الفػػػبلح فػػػي الػػػجنيا كاآلخػػػخة. التػجيػػػات 
يقػػػؿ تعػػػالى: }ُكػػبلِّ نُِّسػػػجُّ َىػػُؤالِء كَىػػػُؤالِء ِمػػْغ َعَصػػػاِء َربِّػػَظ كَمػػػا َكػػاَف َعَصػػػاُء 

 [.َٕٓربَِّظ َمْحُطػًرا{ ]اإلسخاء: 

ْنَيا كِزيَشَتَيػػػػا ُنػػػػَػؼِّ كيقػػػػػؿ تعػػػػالى: } َمػػػػغ َكػػػػاَف ُيِخيػػػػُج الَحَيػػػػاَة الػػػػجُّ
( ُأْكَلِئػػػػَظ الَّػػػػِحيَغ َلػػػػْيَذ ْ٘ٔيِيْع َأْعَسػػػػاَلُيْع ِفيَيػػػػا كُىػػػػْع ِفيَيػػػا ال ُيْبَخُدػػػػػَف )إَلػػػ

ػػػػا َكػػػػاُنػا  ػػػػاُر كَحػػػػِبَط َمػػػػا َصػػػػَشُعػا ِفيَيػػػػا كَباِشػػػػٌل مَّ َلُيػػػػْع ِفػػػػي اآلِخػػػػَخِة إالَّ الشَّ
 [. ٙٔ-٘ٔ]ىػد:{ َيْعَسُمػفَ 

كالشسػػػػػػذج اإلسػػػػػبلمي فػػػػػي فيػػػػػع اإلندػػػػػاف كالسجتسػػػػػع يقتزػػػػػي 
أىػػػػػػجاؼ الػجػػػػػػػد اإلندػػػػػػاني كقيػػػػػػاـ السجتسعػػػػػػات كسػػػػػػا حػػػػػػجدىا  تحجيػػػػػػج

الخػػػالق، كمػػػغ ثػػػع اتخػػػاذ كػػػل األسػػػباب السؤديػػػة إلييػػػا فػػػي إشػػػار الزػػػػابط 
تحقػػػق تتدػػػػد كتحكػػػع السعػػػاييخ الخبانيػػػة، ك القيسيػػػة الذػػػخعية، كمػػػغ ىشػػػا 
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، والقػػػػػػة كالعػػػػػجؿ، أك الكفايػػػػػة كالعػػػػػجؿ، كيتكامػػػػػل اإلندػػػػػاف مػػػػػع مجتسعػػػػػ
ف، كيتكامػػػػػل الجانػػػػػب السػػػػػادي مػػػػػع الجانػػػػػب كيتكامػػػػػل العمػػػػػع مػػػػػع اإليسػػػػػا

الخكحػػػػػي، كتتكامػػػػػل الحيػػػػػاة الػػػػػجنيا مػػػػػع الحيػػػػػاة اآلخػػػػػخة. كىكػػػػػحا يكػػػػػػف 
الشسػػػػذج التأصػػػيمي لمعمػػػـػ االجتساعيػػػة متفًقػػػا مػػػع الشسػػػػذج الغخبػػػي فػػػي 

 بعس الجػانب، كمختمًفا في بعس الجػانب.

أما جػانب االتفاؽ فتتسثل في بعس الجػانب السشيجية كاإلحرائية 
جراسة اإلنداف في السجتسع، كال تترادـ مع ثػابت اإلسبلـ كالستسثمة في ل

العقيجة كالقيع كاألخبلؽ كالسختكدات التذخيعية مثل: تشطيع الذخيعة لؤلسخة 
كالدكاج كالسيخاث، كتصبيق حقػؽ اإلنداف الستسثمة في حساية الكميات 

مظ بالسفيـػ الخسذ، كالحق في الحياة كالحخية كالعجالة كالتعبيخ كالتس
 اإلسبلمي. ىحا إلى جانب األحكاـ القصعية كاألمػر العبادية. 

ىشػػػػػػا ال ُيشطػػػػػػخ إلػػػػػػى اإلندػػػػػػاف كحيػػػػػػػاف متصػػػػػػػر، كال إلػػػػػػو، كال 
يقترػػػػخ حياتػػػػو عمػػػػى الػػػػجنيا فػػػػي انفرػػػػاؿ عػػػػغ اآلخػػػػخة، فاإلندػػػػاف ىػػػػػ 
الخميفػػػػػة فػػػػػي األرض، ُخمػػػػػق لمعبػػػػػادة بسفيػميػػػػػا الػاسػػػػػع الػػػػػحي يذػػػػػسل 

ء السجتسعػػػػػػات كالحزػػػػػػارات كعسػػػػػػارة األرض؛ التعػػػػػػارؼ كالتعػػػػػػاكف كبشػػػػػػا
لتحقيػػػق الدػػػعادة لئلندػػػاف فػػػي الػػػجنيا، كبشػػػاء السجتسعػػػات القػيػػػة مادًيػػػا 

، مػػػػع التأكيػػػػج عمػػػػى (٘ٔ)كإيسانًيػػػػا، كلتشفيػػػػح رسػػػػالة اإلندػػػػاف عمػػػػى األرض
 عسارة اآلخخة كاإلعجاد لميـػ اآلخخ.

كالشسػػػػػذج التأصػػػػيمي اإلسػػػػبلمي يأخػػػػح بسػقػػػػف مجرسػػػػة األفغػػػػاني 
ي اإلسػػػبلـ فػػػي العرػػػخ الحػػػجيث مثػػػل: دمحم عبػػػجه، كرشػػػيج رضػػػا، كمجػػػجد

ذلػػػػػػػػظ الػػػػػػػػحي يفػػػػػػػػخض اقتبػػػػػػػػاس كػػػػػػػػل العمػػػػػػػػـػ كالسعػػػػػػػػارؼ  ؛كغيخىسػػػػػػػػا
كأسػػػػػػػػاليب التخصػػػػػػػػيط كالتشطػػػػػػػػيع كاإلدارة مػػػػػػػػغ الغػػػػػػػػخب كالتكشػلػجيػػػػػػػػات 
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ف كالسجتسػػػع السدػػػمع، دكف االنجػػػخاؼ دػػػاكالذػػػخؽ، شالسػػػا أنيػػػا تفيػػػج اإلن
يػػػػػػػة، كمغخياتػػػػػػػو االجتساعيػػػػػػػة كراء أفكػػػػػػػاره الساديػػػػػػػة كفمدػػػػػػػفات العمسان

فاإلسػػػبلـ يحػػػخر العقػػػل كيصمػػػق شاقاتػػػو إلػػػى أقرػػػى  ،كاإلباحيػػػة الجشدػػػية
حػػػج مسكػػػغ، كيحػػػث عمػػػى الشطػػػخ فػػػي الكػػػػف كالتػػػاريخ كالسجتسػػػع، كيخفػػػع 

ل شػػػػيء. فالحكسػػػػة مػػػػغ قػػػػجر العمسػػػػاء، كيخحػػػػب بالرػػػػالح الشػػػػافع مػػػػغ كػػػػ
. كػػػػل ىػػػػحا فػػػػي إشػػػػار (ٙٔ)كجػػػػجىا فيػػػػػ أحػػػػق بيػػػػا نػػػػىَّ ضػػػػالة السػػػػؤمغ أ

لزػػػػػابط الذػػػػخعية كالعقميػػػػة التػػػػي تحػػػػػؿ دكف الترػػػػادـ كاالنحػػػػخاؼ، أك ا
 اليبػط إلى مدتػى الحيػانية. 
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 حنو توجيه إسالمي لعله االجتناع الينوذج اإلرشادي
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 :خىاَة االختالف 
أما أىع جػانب االختبلؼ بيغ الشسػذج التأصيمي كالشسػذج الغخبي 
في العمـػ االجتساعية، فيتسثل في السشصمقات، كالغايات، كأساليب التػضيف 

 كالشتائج.

 تأصيهي تني االػتثاراخ ادلُهديح وادلُطهقاخ انؼقائذيح:انًُىرج ان
كالشسػذج التأصيمي في دراسة اإلنداف كالسجتسع كالثقافة كالتاريخ 
يتسدظ أكثخ بسجسػعة مغ االعتبارات السشيجية الجػىخية إلى جانب 

 مشصمقاتيا العقائجية التي تسيده جػىخًيا عغ الشسػذج السادي الغخبي. 

 العتبارات فيسا يمي:كنػجد أىع ىحه ا

 أوالً: إيكاَيح انتؼًيى انؼهًي:
ال يسكغ الخخكج بتعسيسات مشيجية تترل باإلنداف كالسجتسعات 
كالثقافات كالتاريخ اإلنداني استشاًدا إلى جيل كاحج أك مجسػعة مجتسعات 
كثقافات في عرخ ما كفتخة تاريخية محجدة، فالعيشة ال يسكغ أف تسثل 

، كال السجتسعات كالثقافات البذخية مشح بجاية اإلنداف مشح آدـ كح تى اليـػ
الخميقة حتى اآلف. كإذا لع نتسكغ مغ دراسة عرػر كمجتسعات ما قبل 
التاريخ، فعمى األقل عشجنا السجتسعات مغ الحزارات الذخقية القجيسة. 
كالكثيخ مغ الجارسيغ يدتشجكف إلى ما يصمق عميو التاريخ الطشي أك 

كىػ غيخ يقيشي كيدتخجـ غالًبا  Hypothetical Historyالفخضي 
قس الشطخيات لتبخيخ فكخة أك ترػر عشج الباحث، كىحا ىػ سبب تشا

ا نحغ السدمسيغ ال مخجع لشا في ىحه القزايا إال نالسدتشجة إليو. كعشج
 السرادر اليقيشية كىي القخآف كالدشة، كما صح مغ العيج القجيع كالججيج.
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ا: 
ً
 :انؼهىو االختًاػيح أيذيىنىخيح يضههح ادلىضىػيح يف ثاَي

العمـػ االجتساعية تدخؼ في التأكيج عمى الػاقعية، كرفس 
السعيارية، كىع في ىحا التأكيج عمى السػضػعية كالػاقعية يجعسػف فخكًضا 
مدبقة كىي فخكض معيارية لكشيا تترل بسرالح فئات معيشة كجساعات 

في ىحا القػؿ متأثخكف  كشعػب كعخقيات محجدة عمى حداب أخخى، كىع
باالستبجاد كالتدمط الكشدي خبلؿ العرػر السطمسة في  أكركبا، كالتي 
استسخت مغ القخف الخامذ السيبلدي كحتى الثاني عذخ، كيحاكلػف 
التخمز مغ أي نػع مغ التػجيات الجيشية، لكشيع يحمػف محميا تػجيات 

ية كعخقية فمدفية كأيجيػلػجية كسياسية تترل بسرالح شبقية كفئػ 
خاصة. كالػاقع أف فيع كتشطيع كالتعامل مع الػاقع االجتساعي يتصمب 

الشساذج يدتحيل استشباشيا  هبالزخكرة مجسػعة الشساذج السعيارية، كىح
كحلظ ال يسكغ استشباشيا  ،تقػيع الػاقع كالحكع عميوألنيا أدكات  ؛مغ الػاقع

رػرىع كتجاربيع مغ فمدفات إندانية أك مغ حكساء بذخ ألنيع أسخى ع
ىشا يكػف األصح في السشطػر اإلسبلمي استخبلص  ،كتخبيتيع كمرالحيع

ىحه السعاييخ  ،ىحه السعاييخ أك السثاليات مغ السرادر اإلسبلمية اليقيشية
كالسثاليات قابمة لمتصبيق، كقج تع تصبيقيا كىي مػافقة لمفصخة البذخية، 

 ع، كفي إشار قجرة اإلنداف.يكلمعقل الدم

مخ ىشا يترل بالسخجعية، فالسخجعية عشج عمساء االجتساع مغ فاأل
أنرار الشساذج الػضعية، فمدفية بذخية كمرمحية أك عقمية، ىشا تكػف 
ندبية كمتغيخة كغيخ محققة لمعجالة، كغيخ محققة لمسداكاة بيغ كل البذخ 
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في كل العرػر، أما السخجعية في الشسػذج اإلسبلمي فيي شخيعة خالق 
الربلح في  عػ هللا العميع بصبيعة خمقو، كالعميع بسا يحقق ليالبذخ كى

فسعاييخ الرػاب كالخصأ، كالفزيمة، كالخذيمة، كما  ،الحاؿ كالفبلح في السآؿ
يجب، ليدت ىي السعاييخ اإلحرائية، أك عجد كندبة مغ يجب كما ال 

يسارسػف الفكخ كالدمػؾ، كليدت آراء مفكخ أك فيمدػؼ في عرخ معيغ، 
محرمة عقل بذخي محجكد كمتأثخ بالدياؽ االجتساعي كالتاريخي  كليدت

كالتخبػي كالدياسي كاالقترادي كالسعمػماتي في عرخه، كإنسا تدتسج ىحه 
السعاييخ مغ الخالق البارئ السرػر العميع، بسا يرمح اإلنداف كما في 
كسعو كما يحقق لو  كلسجتسعو العدة كالقػة في كل السجاالت. يقػؿ تعالى: 

َغ َّللاَِّ ُنػٌر كِكَتاٌب مُِّبيٌغ ) } ( َيْيِجي ِبِو َّللاَُّ َمِغ اتََّبَع ِرْضَػاَنُو َ٘ٔقْج َجاَءُكع مِّ
َغ الطُُّمَساِت إَلى الشُّػِر ِبإْذِنِو كَيْيِجيِيْع إَلى ِصَخاٍط  ـِ كُيْخِخُجُيع مِّ بل ُسُبَل الدَّ

ْؤِمَشٍة إَذا َقَزى َّللاَُّ كَرُسػُلُو َأْمًخا كَما َكاَف ِلُسْؤِمٍغ كال مُ  {. كيقػؿ: }مُّْدَتِقيعٍ 
 { اآلية. َأف َيُكػَف َلُيُع الِخَيَخُة ِمْغ َأْمِخِىْع ...

كىشا ندتصيع القػؿ أف الػاقعية اإلسبلمية تعشي إخزاع الػاقع 
لمتقػيع اإلسبلمي، فالجراسة الػاقعية السػضػعية سػسيػلػجية كسيكػلػجية 

مػبة، كرصج ىحا الػاقع ىػ السخحمة األكلى كاقترادية، كميا أمػر مص
تسييًجا لتقػيسيا حدب السعاييخ اإلسبلمية. ككحا يتصمب الشسػذج اإلسبلمي 
الجراسة الػصفية التقخيخية لمػاقع في كل السجتسعات كفي كل العرػر، 

خ كالسحكات التي تسكششا مغ الحكع عميو ككضعو عمى يكيدكدنا بالسعاي
 خاب أك االبتعاد عغ السثاليات اإلسبلمية.االقت Continuumمترل 
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ىشا ال يكػف الػاقع حكًسا عمى األمػر، فقج يكػف اإلدماف كالخذائل 
كالجشدية السثمية أمػًرا مشتذخة كمتفذية، لكغ ىحا ال يعشي تحػليا إلى 

ىشا تبقى الفزيمة فزيمة، كالخذيمة رذيمة. كالحكع  ،أمػر مباحة النتذارىا
ز كليذ الحيػع كاالنتذار. كليحا فقج جعل اإلسبلـ ىشا كالحجة ىي الش

األمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ فخًضا عمى الحكاـ كالسحكػميغ، كىحا 
ُكشُتْع  يحػؿ باستسخار دكف االنحجار في االنحخاؼ كالخذائل. يقػؿ تعالى: }

َف َعِغ الُسشَكِخ كُتْؤِمُشػَف َخْيَخ ُأمٍَّة ُأْخِخَجْت ِلمشَّاِس َتْأُمُخكَف ِباْلَسْعُخكِؼ كَتْشَيػْ 
 [. ٓٔٔ{ ]آؿ عسخاف:  ِباّللَِّ 

فاالنتذار ألي نػع مغ الفكخ أك الدمػؾ أك العبلقات ال يزفي 
عمييا الذخعية، كإنسا الذخعية مرادرىا التػافق مع أكامخ هللا كشخعو. ىحا 
يعشي في الشياية أف الشسػذج اإلسبلمي يقتزي السػضػعية في دراسة 

لمػقػؼ عمى فقو الػاقع، كسا يقتزي إخزاع ىحا الػاقع لمتقػيع في الػاقع 
ضػء تػجيات الذخيعة اإلسبلمية، كتذخيز كعبلج السذكبلت االجتساعية 

 كاالقترادية كالدياسية كالتخبػية كالجكلية في ضػء التػجيات اإلسبلمية.

ا: انسٍُ وانقىاَني االختًاػيح وانتارخييح يف يقاتم احلتًياخ:
ً
 ثانث

خاضع  يإف عالع اإلنداف كالسجتسع كالتاريخ في الشسػذج اإلسبلم
لدشغ كػنية كاجتساعية كتاريخية ال تتغيخ، كىحه الدشغ أك القػانيغ ىي 
مغ خمق هللا الحي خمق كل شيء، كال حجكد إلرادتو كال لعمسو، كعمى 
اإلنداف اكتذاؼ ىحه الدشغ حدب تخرز كل عمع، فعمع االجتساع عميو 

، كعمع التاريخ عميو الػصػؿ إلى الدشغ (ٚٔ)إلى الدشغ االجتساعيةالػصػؿ 
، كعمى اإلنداف كالسجتسعات العسل كفًقا ليا؛ ألنيا ال تتبجؿ (ٛٔ)التاريخية
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كال تتغيخ كال تحابي أحًجا، لكغ حتسية الدشغ اإلليية في الشسػذج اإلسبلمي 
سػذج السادي تختمف عغ الحتسيات الدائفة في الشطخيات السشبثقة مغ الش

الغخبي كال تسثل قيًجا عمى حخية اإلنداف كإرادتو، كإنسا تسثل لو البػصمة 
 كالسػجو كالسقياس الحي يقيذ بو الدػاء كاالنحخاؼ. 

فعمساء الغخب مثل "دكركيع" يتحجث عغ الحتسية االجتساعية 
Sociologism  كالتي تجعل اإلنداف أسيًخا لمعقل كالػجػد، كتحيل أخز

ي العقيجة كالقيع إلى إفخاز العقل الجسعي. كبالسثل فإف ىشاؾ أمػره كى
الحتسية االقترادية عشج "ماركذ"، كالتي تتسثل في أف البشاء األسفل كالحي 
يذسل عػامل قػي كأساليب اإلنتاج، ىي التي تفخز كل مكػنات البشاء 

كعي العمػي، كأف أيجيػلػجية الصبقة السالكة ألدكات اإلنتاج ىي التي تديف 
شبقة البخكليتاريا، كأف الرخاع الصبقي أمخ حتسي، كىشاؾ حتسية التغييخ 

كىشاؾ الحتسية الشفدية أك الجشدية "فخكيج"، الحي يؤكج أف  ،الثػري 
مخدكف البلشعػر الجشدي في شبيعتو ىػ الحي يذكل لئلنداف سمػكو، 

ي كأية مخالفة أك تسخد سػؼ تؤدي إلى الخمل الشفدي كاالضصخاب الدمػك
كىشاؾ حتسية التصػر  ،دية كالشفذ جدسيةفكالعربي كمغ ثع األمخاض الش

العزػي كما فػؽ العزػي عشج "سبشدخ".. ىحه الحتسيات تمغى فعالية 
اإلنداف كالجساعات البذخية، كتمغى الػجػد الحقيقي لئلنداف ككائغ مخيج 

 لو فعالية في األحجاث الذخرية كاالجتساعية كالتاريخية.

الدشغ اإلليية في مزسػف حتسيتيا، فيحه الدشغ تقخ  ىشا تختمف
بحخية اإلنداف في االختيار، كحخية السجتسعات في الشسػ كالتصػر كالتغيخ 
اإليجابي كالدمبي، فقط ىي تزع أماـ اإلنداف كالجساعات كالسجتسعات 
القػاعج الكمية العامة، مثل عاقبة الصابعة، كعاقبة االنحخاؼ في الجنيا 
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كعاقبة التقػى، كعاقبة الفجػر، كعاقبة الطمع، كعاقبة العجؿ، كاآلخخة، 
كعاقبة تصبيق شخيعة هللا، كعاقبة االنحخاؼ عشيا. فالدشغ اإلليية قائسة، 

( َفَأْلَيَسَيا ٚكَنْفٍذ كَما َسػَّاَىا ) كالحخيات قائسة.. كصجؽ هللا القائل: }
اَىاٜا )ىَ ( َقْج َأْفَمَح َمغ َزكَّاُٛفُجػَرَىا كَتْقَػاَىا ) { ( كَقْج َخاَب َمغ َدسَّ

 [. ٓٔ-ٚ]الذسذ: 

 :-تؼاىل –ويٍ سٍُ اهلل انتي ال تتثذل يا يهي حسة قىل اهلل 
ـٍ َحتَّى ُيَغيُِّخكا َما ِبَأنُفِدِيعْ  } ُخ َما ِبَقْػ  [. ٔٔ{ ]الخعج: إفَّ َّللاََّ ال ُيَغيِّ

اِلَحاِت َلَيْدَتْخِمَفشَُّيْع ِفي اأَلْرِض َكَسا كَعَج َّللاَُّ الَِّحيَغ آَمُشػا ِمشُكْع كَعِسُمػا الرَّ }
َلشَُّيع  اْسَتْخَمَف الَِّحيَغ ِمغ َقْبِمِيْع كَلُيَسكَِّشغَّ َلُيْع ِديَشُيُع الَِّحي اْرَتَزى َلُيْع كَلُيَبجِّ

ْغ َبْعِج َخْػِفِيْع َأْمًشا َيْعُبُجكَنِشي ال ُيْذِخُكػَف ِبي َشْيًئا كَمغ َكَفَخ َبْعجَ  َذِلَظ  مِّ
 [. ٘٘{ ]الشػر: َفُأْكَلِئَظ ُىُع الَفاِسُقػفَ 

كا َلُيع مَّا اْسَتَصْعُتع مِّغ ُقػٍَّة{ ]األنفاؿ:   [.ٓٙ}كَأِعجُّ

 [. ٗ}َلَقْج َخَمْقَشا اإلنَداَف ِفي َكَبٍج{ ]البمج: 

َمْحُطػًرا{ }ُكبلِّ نُِّسجُّ َىُؤالِء كَىُؤالِء ِمْغ َعَصاِء َربَِّظ كَما َكاَف َعَصاُء َربَِّظ 
 [. ٕٓ]اإلسخاء: 

 [.٘ٔٔ]السؤمشػف:  {َأَفَحِدْبُتْع َأنََّسا َخَمْقَشاُكْع َعَبًثا كَأنَُّكْع إَلْيَشا ال ُتْخَجُعػفَ }

َز َّللاَُّ الَِّحيَغ آَمُشػا كَيْسَحَق الَكاِفِخيَغ{ }آؿ عسخاف:   [. ٔٗٔ}كِلُيَسحِّ

َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة الَِّحيَغ ِمغ َقْبِمِيْع َدمََّخ َّللاَُّ } َأَفَمْع َيِديُخكا ِفي اأَلْرِض َفَيشُطُخكا 
 [.َٓٔعَمْيِيْع كِلْمَكاِفِخيَغ َأْمَثاُلَيا { ]دمحم: 
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ْمَشا َلُو ِفيَيا َما َنَذاُء ِلَسغ نُِّخيُج{ ]اإلسخاء:   [. ٛٔ}َمغ َكاَف ُيِخيُج الَعاِجَمَة َعجَّ

 [.ٖٗ كَلغ َتِجَج ِلُدشَِّت َّللاَِّ َتْحِػيبًل{ ]فاشخ: }َفَمغ َتِجَج ِلُدشَِّت َّللاَِّ َتْبِجيبلً 

 [.ٚ}إف َتشُرُخكا َّللاََّ َيشُرْخُكْع كُيَثبِّْت َأْقَجاَمُكْع{ ]دمحم: 

ىحه بعس سشغ هللا في اإلنداف كالسجتسع كالتاريخ، وهللا يعصي 
فقج يسكغ لمكفار إذا أخحكا  ،نعسو لمسؤمغ كالكافخ حدب أخحه بيحه الدشغ

باب العمع كالتقشية كالججية في العسل كاإلنتاج. ىكحا يتحقق عشجىع بأس
الخفاىية كالػفخة السادية في الجنيا، كلكشيع لغ يشعسػا بعاقبة اإليساف 
كالتقػى، كىي البخكة كالصسأنيشة. ىشا يعانػف مغ الزشظ حتى داخل 

ما أنيا، مجتسعات الػفخة السادية كالسعخفة كالتكشػلػجيا الستقجمة ىحا في الج
 اآلخخ فميا مقاييديا كسششيا السحجدة في الكتاب كالدشة.

كىشا سشغ نسػ كتصػر السجتسعات كالحزارات، التي فرميا "ابغ 
خمجكف" كأركنج تػيشبي، كبتخيع سػرككيغ"، كالتي يخبصيا اإلسبلـ بتصبيق 
شخع هللا في العجؿ كالسداكاة كالتقػى كاألمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ 

 .(ٜٔ)لعكذكا

ـٍ َحتَّى ُيَغيُِّخكا  ْعَسًة َأْنَعَسَيا َعَمى َقْػ ًخا نِّ َ َلْع َيُظ ُمَغيِّ قاؿ تعالى: } َذِلَظ ِبَأفَّ َّللاَّ
[. ىشا يؤكج الشسػذج اإلسبلمي أف مغ أىع َٖ٘ما ِبَأنُفِدِيْع{ ]األنفاؿ: 

أسباب سقػط السجتسعات كالحزارات تخؾ أحكاـ هللا كالخكػف إلى التخؼ 
 الدقػط في الخذائل، كالطمع كالفػاحر ككل ألػاف الفداد.ك 

ىحه  ،كىشاؾ سشة تحافع عمى األمة اإلسبلمية مغ الفشاء كاالنييار
الدشة الحزارية في اإلسبلـ، كىي أف )هللا يبعث عمى رأس كل قخف ليحه 

سقصت الخبلفة الخاشجة، كسقصت  جاألمة مغ يججد ليا أمخ ديشيا(. فق
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كالعباسية، كدكلة السدمسيغ باألنجلذ، كالجكلة العثسانية،  الجكلة األمػية،
لكغ ضمت األمة اإلسبلمية باقية محفػضة بحفع هللا، ثع بعسل الدشغ التي 

 عسميا في السجتسع كالتاريخ.أخمقيا هللا ك 

ىحه الدشغ اإلليية في السجتسع كالتاريخ كاإلنداف أمػر يسكغ 
 إثباتيا بصخيقتيغ: 

خجعية متسثمة في السرادر اإلسبلمية كأساسيا األكلى: األسذ الس
 القخآف كالدشة.

كالثانية: استقخاء الػاقع التاريخي كاالجتساعي لمسجتسعات 
 كالحزارات. 

ف الشرػص إككبل األمخيغ يثبت صحة ىحه الدشغ. لكششا نقػؿ 
 –  عشجنا حجة عمى الػاقع كليذ العكذ، إليسانشا اليقيشي أنيا مغ عشج هللا

 .-تعالى سبحانو ك 

ا: اإلَساٌ واجملتًغ تني فطرج اهلل وانؼقم اجلًؼي:
ً
 راتؼ

إف الشسػذج الػضعي السادي في دراسة العمـػ االجتساعية يخفس 
فكخة كجػد ثػابت في مجاؿ فيع كتفديخ كدراسة اإلنداف كالسجتسع، 

مغ عمساء اجتساع الغخب يدايخكف "دكركيع" في رفس كجػد  كف فالكثيخ 
ى اإلنداف تترل بالجيغ كالدكاج كاألسخة حيث يقػؿ أف مكػنات فصخية لج

التاريخ يؤكج لشا أف ىحه الشدعات ليدت فصخية، كلكشيا مغ إفخاز العقل 
تدع بالتمقائية، ت، كىي كطػاىخ اجتساعية Group mindالجسعي 

 كالخارجية، كالجبخية، كالعسػمية.
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يا، كإنسا كمغ ىشا فسجسػعة القػاعج األخبلقية ال كجػد ليا في ذات
ىي إفخاز اجتساعي، حتى مقػالت العقل كبجييياتو مغ إنتاج العقل الجسعي 

لجراسة األخبلؽ، كلجراسة  ا. كالسجرسة الفخندية عشجما كضعت عمسً (ٕٓ)
السجتسعات، استيجفت جعل الػاقع الشدبي الستغيخ ىػ السخجعية، فبل يػجج 

ه أمػر ندبية مرجرىا ديغ كمعتقجات كأخبلؽ مصمقة أك ثابتة، كإنسا كل ىح
 العقل الجسعي كالػاقع االجتساعي الستغيخ زمانًيا كمكانًيا.

كعمى العكذ مغ ىحا، فالشسػذج التأصيمي في دراسة اإلنداف 
كإْذ كالسجتسع يحجد الثػابت، فالخغبة في التجيغ أمخ فصخي. يقػؿ تعالى: }

يَّتَ  ـَ ِمغ ُضُيػِرِىْع ُذرِّ { ُيْع كَأْشَيَجُىْع َعَمى َأنُفِدِيعْ َأَخَح َربَُّظ ِمغ َبِشي آَد
:  [.ٕٔ]الخـك

كتجلشا دراسة التاريخ  كدراسة السجتسعات البجائية كالستحزخة، أف 
كل السجتسعات كانت ليا ديانات، ككانت تعخؼ نطًسا لؤلسخة، صحيح 
بعزيا يصابق اإلسبلـ كبعزيا يختمف، كلكغ لع تطيخ مجتسعات ببل ديغ 

أخبلقية. فإذا سارت ىحه الجيانات كالسعتقجات  كببل أسخ، كببل ضػابط
كاألسخ مع الفصخة الدػية، كمع العقل كالذخع، كاف الشسػذج الذخعي 

 الفصخة كبالتالي عغ الذخع. غاإلسبلمي، كإال فإنو قج انحخؼ ع

كالشسػذج اإلسبلمي يحجد الثػابت التي تحػؿ دكف تحػؿ اإلنداف 
جتسعات إلى صخاعات، كدكف شيػع إلى حيػاف، كدكف تحػؿ الحياة في الس

ىحه الثػابت التي  ،الطمع كالفداد كالتدمط كاالستغبلؿ كاستباحة الحخمات
تتدق مع تكخيع هللا لئلنداف ىي القيع السحققة لمعجؿ كاإلخاء كالسداكاة 

عمى عجالة الدساء، كليذ عمى كالذػرى كحقػؽ اإلنداف القائسة 
. كال شظ (ٕٔ)حسة، كباششيا العحاباجتيادات مذبػىة كصػرية، ضاىخىا الخ 
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أف غياب الثػابت سػؼ يحيل حياة اإلنداف في السجتسعات إلى أدنى مغ 
إْف مدتػى األنعاـ. كيرػر لشا القخآف الكخيع ىحا األمخ في قػلو تعالى: }

ـِ َبْل ُىْع َأَضلُّ َسِبيبلً  ْنَعا  [.ٗٗ{ ]الفخقاف: ُىْع إالَّ َكاأَل
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ا: تني حاخاخ اإلَس
ً
 اٌ ادلاديح وانروحيح: خايس

يختمف الشسػذج السادي الغخبي عغ الشسػذج التأصيمي في تشاكؿ 
اإلنداف كقزايا السجتسع في أف األكؿ يقرخ حاجات اإلنداف عمى 

الحاجة إلى التجيغ كالحاجات الخكحية ضسغ  جّ عالحاجات السادية، كال يُ 
كاالرتباط مشطػمة الحاجات اإلندانية األساسية، فالخغبة في التجيغ 

بالخالق القادر القػى الخالج الحي ال يتغيخ ليذ حاجة إندانية أساسية في 
الشسػذج الغخبي السادي، فيي تقع ضسغ الستغيخات غيخ الجػىخية التي 
يسكغ االستغشاء عشيا كال لدـك ليا لدعادة اإلنداف أك تكامل السجتسع أك 

الخغبة في التجيغ ضبط الدمػؾ... إلخ. كعمى العكذ مغ ىحا، فالجيغ ك 
كاالرتباط بالخالق كبسشطػمة عقائجية كقيسية كسشصمقات كمػجيات لمدمػؾ 
كالعبلقات كلمفكخ كالعسل، ىي ندعة فصخية جُبل اإلنداف عمييا. يقػؿ تعالى 
ـَ ِمغ  في سػرة األعخاؼ في آية االستذياد }كإْذ َأَخَح َربَُّظ ِمغ َبِشي آَد

يََّتُيْع كأَ  ْشَيَجُىْع َعَمى َأنُفِدِيْع أَلْدُت ِبَخبُِّكْع َقاُلػا َبَمى َشِيْجَنا َأف ُضُيػِرِىْع ُذرِّ
 [.َٕٚٔتُقػُلػا َيْػـَ الِقَياَمِة إنَّا ُكشَّا َعْغ َىَحا َغاِفِميَغ{ ]األعخاؼ: 

كىحه كسا يؤكج الخالق }ِفْصَخَت هللِا الَِّتي َفَصَخ الشَّاَس َعَمْيَيا ال َتْبِجيَل 
ِِ هللاِ  ُع َكَلِكغَّ َأْكَثَخ الشَّاِس ال َيْعَمُسػفَ ِلَخْمِق يُغ الَقيِّ : َذِلَظ الجِّ  [. ٖٓ{ ]الخـك

كيقػؿ هللا في حجيثو القجسي: "إني خمقت عبادي حشفاء كميع 
 فاجتالتيع الذياشيغ" )أخخجو الذيخاف(. 

دانو أك  كقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: "ما مغ مػلج يػلج إال عمى الفصخة، فأبػاه ييػَّ
خانو أك يسجَّدانو".  يشرَّ
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كإذا كاف الشسػذج اإلسبلمي في دراسة اإلنداف كالسجتسع يؤمغ 
ْبُع كاأَلْرُض كَمغ ِفيِيغَّ كإف مِّغ بيحا كبقػلو تعالى: } َسَػاُت الدَّ ُتَدبُِّح َلُو الدَّ

 {َف َحِميًسا َغُفػًراَشْيٍء إالَّ ُيَدبُِّح ِبَحْسِجِه كَلِكغ الَّ َتْفَقُيػَف َتْدِبيَحُيْع إنَُّو َكا
 [.ٗٗ]اإلسخاء: 

فإف ىشاؾ العجيج مغ األدلة العمسية السدتشجة إلى دراسات كاقعية 
 تجعع ىحا القػؿ مشيا:

أنو لع يثبت في التاريخ أك في األنثخكبػلػجيا أي مغ السجتسعات  (أ )
التاريخية أك السعاصخة أك البجائية أك الستقجمة خمت مغ ديانات 

ت متدقة مع الفصخة الدميسة كالعقل الخاشج، أك كمعتقجات سػاء كان
مشحخفة عشو. فقج أثبت معطع عمساء اإلنداف كاالجتساع أف الشطاـ 
الجيشي أحج الشطع األربعة أك الخسدة التي ليا عسػمية في كل 

 .(ٕٕ)السجتسعات 

ف : إالكثيخ مغ الجراسات الديكػلػجية كاالجتساعية تفشج الخأي القائل  (ب )
يأتي أك يطيخ في مخحمة متأخخة مغ مخاحل الشسػ، فقج الػعي الجيشي 

أكجت أف ىحا التصمع الجيشي كالتداؤالت التي ال يجاب عشيا إال مغ 
خبلؿ الجيغ كالحاجة إلى الجيغ تطيخ عشج اإلنداف في مخحمة الصفػلة 

: مغ الحي خمقشي؟ ككيف جئت (ٖٕ)السبكخة مغ خبلؿ تداؤالت حػؿ
رضو كسسائو كنباتو كبحاره؟... كالدؤاؿ لمػجػد؟ كمغ أكجج الكػف بأ

حػؿ السػت كالحياة كاألرض.. إلخ. ىشا تربح مدئػلية التخبية 
تػجيو ىحا السيل الفصخي في مداراتو الرحيحة، أك انحخافو، فتكػف 
السعتقجات السختمفة في الجيانات الػضعية كأعجادىا تديج عمى مئات 

 الجيانات. 
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عاصخة بعج تبشي العمسانية مشح القخف الكثيخ مغ مجتسعات أكركبا الس (ج )
الثاني عذخ السيبلدي كحتى اليـػ نتيجة لتجخبتيا الجيشية القاسية في 
عرػر الطبلـ كىي العرػر الػسصى، كقعت في أزمات التفدخ 

جخافي، كالعدكؼ عغ ػ األخبلقي كالتفكظ األسخي، كالتخاجع الجيس
اإلدماف، كالعشف،  الدكاج، ككثخة األبشاء غيخ الذخعييغ، كالػقػع في

كدعع كالرخاعات االجتساعية. فمجأت اآلف إلى تػصيل مفيـػ اإللو 
القيع الجيشية لجى الذباب في أماكغ تػاججىع في الشػادي كالسبلىي 

 .(ٕٗ)كغيخىا 

تؤكج الشرػص الجيشية ككل الكتب السقجسة أف كل الذعػب، قجيسيا  (د )
ألنبياء ليثبتػا كحجيثيا تؤمغ بػجػد الخالق، كما أرسل الخسل كا

لمشاس أف ىشاؾ إلًيا خالًقا؛ ألف الفصخة حتى في تجنييا كمخضيا 
تعخؼ ذلظ دكف نبي أك رسػؿ... يقػؿ تعالى: } كَلِئغ َسَأْلَتُيع مَّْغ 
َسَػاِت كاأَلْرَض َلَيُقػُلغَّ َّللاَُّ {. كما كانت ميسة األنبياء كالخسل  َخَمَق الدَّ

كترحيح العقيجة، كرد الشاس إلى كالحكاء إال القزاء عمى الذخؾ 
فصختيع الدػية حيث يقػؿ ليع سبحانو عمى لداف أنبيائو: } اْعُبُجكا 

ْغ إَلٍو َغْيُخُه{ ]ىػد:  [، كإعادتيع إلى عقػليع الدػية، َّٔٙللاََّ َما َلُكع مِّ
كَما ُتْغِشي اآلَياُت كالشُُّحُر اد كالكبخ كصسع اآلذاف عغ الحق }كتخؾ العش
[، كشكل الشسػذج السادي أنو ٔٓٔالَّ ُيْؤِمُشػَف{ ]يػنذ:  َعْغ َقْػـٍ 

يشطخ إلى الجيغ كالثػابت عمى أنيا بقايا ركاس متخمفة مغ زمغ 
مزى كتػلي، كىحه نطخة متصخفة مغ نطخات عالع الحجاثة كما بعج 

ككسا  ،الحجاثة الخافزة لكل السشصمقات كالكميات كالسخجعيات كالسعاييخ
ق فإف "أكؿ جاىمية في التاريخ أنكخت كجػد هللا يذيخ دمحم قصب كبح
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قج أضفت عمى ، لكغ حتى ىحه الجاىمية (ٕ٘)ىي الجاىمية السعاصخة"
يع ختالسادة كعمى االقتراد خرائز األلػىية، كىؤالء تشكخكا لفص

يع الدػي كيشصبق عمييع قػؿ ربشا عد كجل: } َلُيْع ُقُمػٌب مالشقية كعق
ُيْع َأْعُيٌغ الَّ ُيْبِرُخكَف ِبَيا كَلُيْع آَذاٌف الَّ َيْدَسُعػَف ِبَيا الَّ َيْفَقُيػَف ِبَيا كلَ 

ـِ َبْل ُىْع أَضلُّ ُأْكَلِئَظ ُىُع الَغاِفُمػَف{ ]األعخاؼ:  ْنَعا  [. ُٜٚٔأْكَلِئَظ َكاأَل

كتججر اإلشارة ىشا إلى أف االرتباط بيغ عمع االجتساع كجراسة كفيع 
، كيدتيجؼ بشاء اإلنداف كالسجتسع القػى عمسي لمسجتسع كتشسيتو كتشطيسو

بفكخ كسمػكيات كعبلقات أبشائو كجساعاتو كتشطيساتو، كبيغ اإلسبلـ عقيجة 
كشخيعة ارتباط قػي، فالقػة كالتكامل كاإلشباع الستػازف السشزبط لحاجات 

 اإلنداف ال يتحقق إال بتصبيق شخع هللا كمشيجو الستػازف.

ا: يؤسسح األس
ً
 يتني انًُىرخني انتأصيه ويىقؼها رجسادس

 وادلادي:
يختمف الشسػذج الغخبي عغ الشسػذج التأصيمي في الشطخ إلى مػقع 

مغ أنرار  كف مؤسدة األسخة داخل مشطػمة الحياة االجتساعية، فالكثيخ 
جشدية الشسػذج السادي يشطخكف إلى األسخة عمى أنيا مجخد عبلقات 

قامة عبلقات جشدية بيغ كإشباع شيػات، كلع يسانعػا بل كشجعػا عمى إ
الخجاؿ كالشداء خارج الدكاج باسع التقجـ كالخقي، فحخميع هللا مغ السػدة 
كالخحسة كالدكغ، كسا أصيب السجتسع بأمخاض االنحخاؼ في األمخاض، 
كالذحكذ، كالجخيسة، كالقمق كاالضصخابات الشفدية. كالكثيخ مغ السجتسعات 

دكاجي السثمى )رجل مع رجل أك الغخبية أقخت الذحكذ الجشدي، كأقخت ال
امخأة مع امخأة(، بل كبعس الكشائذ باركت ىحا الدكاج كما ىػ أكثخ. فقج 
تغيخ مفيـػ األسخة عشج بعس عمساء االجتساع في الغخب، كفي كتابات 
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أي اثشيغ بغس الشطخ عغ الجشذ،  :حيث أصبح السفيـػ ،الييئات الجكلية
كف عقج شخعي كدكف إشيار أك ف مًعا عمى السعيذة السذتخكة )دقايتف

 إشياد(، كعمى مسارسة الجشذ سػًيا.

كفي مقابل ىحا نجج الشسػذج التأصيمي يؤكج عمى األىسية 
الجػىخية لسؤسدة األسخة كالدكاج الذخعي، كعمى الدكغ كالسػدة كالخحسة، 
كعمى األسخة كسؤسدة كحيجة إلنجاب األبشاء كتحقيق األمغ الخكحي 

 . كالشفدي كاالجتساعي

ا: يىقغ ادلرأج تني انًُىرخ
ً
 انتأصيهي وادلادي: نيساتؼ

ف في تحجيج مػقع السخأة في السجتسع، كتحجيج ايختمف الشسػذج
اسع بخاؽ كىػ تحخيخ السخأة امتيشت السخأة  ثسةحقػقيا ككاجباتيا، ف

كاستخجمت جشدًيا كجسالًيا في الجعاية كاإلعبلف كعالع األعساؿ كاإلعبلـ، 
الغخبية كالسذتغميغ بعمـػ السجتسع ىشاؾ انفبلت السخأة  كباركت الذعػب

ة، كل ىحا أدى إلى امتياف السخأة كإخخاجيا اء بخاقتحت شعارات زائفة كأسس
مغ دكرىا الجػىخي في بشاء األجياؿ الرالحة كالسجتسع الشطيف. كال شظ 
أف تاريخ السيبلد الحقيقي لحخيات كحقػؽ السخأة ىػ شخائع الدساء كآخخىا 

 .(ٕٙ)لذخيعة اإلسبلميةا
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ا: انؼالقح تني انفرد واجملتًغ تني انًُىرخني:
ً
 ثايُ

الشسػذج التأصيمي يختمف عغ الشسػذج السادي في الشطخ إلى 
العبلقة بيغ الفخد كالسجتسع، فيي عبلقة صخاع كسيصخة أحج األشخاؼ في 

 عمى مغ قيع الفخدية كالسرالح الخاصةالشسػذج السادي، فالخأسسالية تُ 
الفخد عمى حداب الجساعة كالسجتسع، أما الساركدية  ،كالحافد الفخدي

كالذيػعية فتعمى مغ قيسة الجساعية عمى حداب اإلنداف الفخد كحاجاتو 
أما الشسػذج اإلسبلمي في فيع اإلنداف كالسجتسع كالتاريخ  ،كحخياتو

عو كالثقافة فإنو يتبشى نطخة تآلفية تكاممية بيغ اإلنداف بحاجاتو كدكاف
كرغباتو كمرالحو، كبيغ السجتسع بحاجاتو التكاممية إلى التساسظ كالتشسية 

 كاألمغ كالدبلـ. 

فاهلل ىػ خالق اإلنداف بجكافعو كشيػاتو، كىػ الحي نطع أساليب 
إشباعيا بػصفيا أداة عسارة لمكػف كالتكاثخ كالتعارؼ، كبشاء السجتسع 

. كقج حجد اإلسبلـ ثػابت القػى الحي يتيح لئلنداف أداء كاجبات الخبلفة
عامة اجتساعية كاقترادية كسياسية كأخبلقية كتخبػية، مثل: الدكاج كبشاء 
األسخة، كتحخيع الخبا كاالحتكار كاالستغبلؿ كالطمع، كمثل الذػرى الخعاية 

.. كميا مغ شأنيا تحقيق ءية كاالجتساعية كاالقترادية لمشركالػقاية الشفد
د كاحتياجات السجتسع بذكل يحقق التكامل ال التػازف بيغ احتياجات الفخ 

َشاِت  الرخاع، كالتشاغع ال التشافخ. يقػؿ تعالى: } َلَقْج َأْرَسْمَشا ُرُسَمَشا ِباْلَبيِّ
[. فيشاؾ ٕ٘كَأنَدْلَشا َمَعُيُع الِكَتاَب كاْلِسيدَاَف ِلَيُقػـَ الشَّاُس ِباْلِقْدِط{ ]الحجيج: 

، كىشاؾ الزػابط التي تحػؿ دكف (ٕٚ)الذخيعة، كىشاؾ السعاييخ كالقيع
االنحخاؼ كالرخاع، ثع ىشاؾ مشاىج مػاجية السذكبلت كاألزمات، كىحا ما 
يحتاج إلى تفريل مدتقل يديع فيو السذتغمػف بقزية التأصيل أك 
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التػجيو اإلسبلمي لسشطػمة العمـػ االجتساعية بكل فخكعيا كفي مقجمتيا 
، كعمع اإلنداف، كالعمـػ الدياسية االقتراد كعمع الشفذ كعمع االجتساع

 .(ٕٛ)كالتخبػية كاألخبلقية.. إلخ

انتىخيه أو انتأصيم اإلساليي نهؼهىو االختًاػيح كثىرج 
 انىضؼيح ادلتطرفح:  ػهًيح يف يىاخهح ادلذارس

يذػػػػيخ بعػػػػس البػػػػاحثيغ إلػػػػى أف حخكػػػػة التأصػػػػيل اإلسػػػػبلمي، أك 
اعتبارىػػػػػا ثػػػػػػرة لشقػػػػػل التػجيػػػػػو اإلسػػػػػبلمي لمعمػػػػػـػ االجتساعيػػػػػة يسكػػػػػغ 

كفًقػػػػا لسعػػػػالع الثػػػػػرة كسػػػػا  ،(ٜٕ) Scientific Revolutionعمسيػػػػة 
" فػػػي T. Kuhnكضػػػعيا أحػػػج كبػػػار فبلسػػػفة العمػػػع كىػػػػ "تػمػػػاس كػػػػف 

دراسػػػة لػػػو بيػػػحا العشػػػػاف، فػػػالشسػذج التػػػػجييي أك اإلرشػػػادي الػػػحي يحػػػجد 
ة، كمجػػػػػاالت اىتسػػػػػاـ البػػػػػاحثيغ، صمقػػػػػات الجراسػػػػػة كتدػػػػػاؤالتيا الخئيدػػػػػمش

ج الجراسػػػػػػػة، كالسدػػػػػػػمسات أك البػػػػػػػجيييات السػجيػػػػػػػة لمجراسػػػػػػػة، كمشػػػػػػػاى
كاإلبدػػػػتسػلػجيا السعخفيػػػػة الدػػػػائجة: أنػػػػػاع السعػػػػارؼ كشبيعػػػػة السعخفػػػػة، 
كمرػػػادر السعخفػػػة.. كػػػل ىػػػحه األمػػػػر قػػػج تكػػػػف راسػػػخة كثابتػػػة كمػضػػػع 

يطيػػػػخ نسػػػػػذج  فرضػػػػا عػػػػاـ فػػػػي فتػػػػخة تاريخيػػػػة معيشػػػػة، ثػػػػع مػػػػا يمبػػػػث أ
تمػػػػػف فػػػػػي فتػػػػػخة أخػػػػػخى نتيجػػػػػة مخ Paradigmتػػػػػػجييي أك إرشػػػػػادي 

لذػػػػعػر العمسػػػػاء كالبػػػػاحثيغ بقرػػػػػر الشسػػػػػذج الدػػػػابق عػػػػغ التفدػػػػيخ أك 
التصبيػػػق أك تحقيػػػق األىػػػجاؼ السخجػػػػة مشػػػو، أك نتيجػػػة لطيػػػػر متغيػػػخات 
ججيػػػػػجة، أك محاكلػػػػػة دراسػػػػػة نػعيػػػػػة مختمفػػػػػة مػػػػػغ الطػػػػػػاىخ، أك فذػػػػػل 
الشسػػػػػذج الدػػػػابق فػػػػي مػاجيػػػػة مذػػػػكبلت عمسيػػػػة أك مجتسعيػػػػة معيشػػػػة، 

 . (ٖٓ)ميجية شارئةتق
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كتججر مبلحطة أف الشسػذج التػجييي أك اإلرشادي الججيج يمقى 
ا ا كمشيجيِّ يغ؛ ألنيع ارتبصػا نطخيِّ العجيج مغ العمساء كالباحثمغ مقاكمة 

بالشسػذج التقميجي، فيػ الحي أثبت صبلحيتو خبلؿ فتخة شػيمة مغ الدمغ، 
اديغ، كىػ الحي أنفق كىػ الحي حقق نجاحات سابقة في العجيج مغ السي

الباحثػف سشػات دراسية شػيمة في تحريل أبعاده، كارتبصت بو مكانتيع 
العمسية كاألكاديسية. ككثيخ مغ الباحثيغ في معخض رفزو لمشسػذج 
التػجييي أك اإلرشادي الججيج يعمل فذل الشسػذج القجيع في تفديخ بعس 

ىحا الشجاح، كأف الطػاىخ الججيجة بأف مديًجا مغ الجراسة سػؼ تحقق 
بعس الستشاقزات العمسية تعج أمًخا عارًضا ركتيشًيا ال يعبأكف بيا في 

كىحا الترػر الحي قجمو "كػف" يشصبق عمى دراسة  ،االستقراء العمسي
العمـػ االجتساعية، فقج اعتاد الباحثػف في العالع اإلسبلمي كالغخبي عمى 

ستغيخات االجتساعية تصبيق السشيج كاإلشار الترػري الحي أفخزتو ال
كاالقترادية كالدياسية في أكركبا خبلؿ عرخ التشػيخ، حيث شبق 
الباحثػف الخكاد في أكركبا نفذ السشاىج التي أثبتت نجاحيا في مجاؿ 
العمـػ الصبيعية عشج دراسة الطػاىخ االجتساعية كالشطع كالعبلقات كالعسميات 

 كالسذكبلت االجتساعية.

كمجارس نطخية كمشيجية في مجاؿ دراسة العمـػ كمغ ىشا ضيخت اتجاىات 
كالػضعية السشصقية  Positivismاالجتساعية مثل السجرسة الػضعية 

Logical Positivism كاألمبيخيقية أك الخبخكية السجخدة أك السجتخأة ،
Abstract Empiecio (ٖٔ). 

ىحا الشسػذج السشيجي الحي ثبت نجاحو الباىخ في مجاؿ العمـػ 
في نطخي، كفي نطخ مجسػعة مغ الباحثيغ السدمسيغ، بل كغيخ  الصبيعية
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السدمسيغ، مثل ماكذ فيبخ، كأنرار عمع االجتساع الشفدي، كاالتجاىات 
، (ٕٖ)ة مثل "ىيخسل"، كجارفشكل... إلخ"الفيشػميشػلػجية كاألثشخكمثػدكلػجي

ال يرمح كحجه لتفديخ الطػاىخ االجتساعية، كأدركػا الحاجة إلى مشاىج 
الخغع مغ ىحا شخ نطخية أك نساذج تػجييية أك إرشادية ججيجة. لكغ عمى كأ

االتفاؽ في ىحه الشقصة إال أنيع اختمفػا في شبيعة كنػعية ىحه الشساذج. 
سػاء في العالع  –كال شظ أف ىشاؾ الغالبية مغ الباحثيغ االجتساعييغ 

ادي إرش الحيغ يياجسػف فكخة المجػء إلى نسػذج –اإلسبلمي أك في الغخب 
ألف الشسػذج التقميجي أثبت نجاحو في ؛ لو  ججيج، عمى اعتبار أنو ال داعٍ 

دراسة الصبيعة كالسجتسع، كأدى إلى التقجـ غيخ السدبػؽ في السعخفة 
كالتكشػلػجيا كاالقتراد، كىشا ثبت نجاحو كضخكرة التسدظ بو في كل 

السجركسة العمـػ كفي كل زمكاف كمكاف، بغس الشطخ عغ شبيعة الطػاىخ 
أك شبيعة الفتخة التاريخية، أك شبيعة الستغيخات االجتساعية كاالقترادية 
كالدياسية السراحبة. كىحا يعشي أف ىحه الفئة السعارضة لمقػؿ بالحاجة 

األنػاع  –إلى نسػذج تػجييي أك إرشادي ججيج يحجد شبيعة السعخفة 
االستقراء كالسشيج كالسدمسات، كنػع  –كالسرادر كإمكانية تحققيا 

العمسي السصخكح، كنقاط التخكيد في البحث االجتساعي، كنػعية السدمسات 
التي البج لمباحث أف يشصمق مشيا لجراسة الػاقع االجتساعي.. ىحه الفئة 
السرخة عمى الشسػذج الػضعي لمعمـػ االجتساعية تشصمق مغ مفيـػ خاشئ 

ذج الػضعي كالسجتسع العمسي يترل بفكخة إشبلؽ الشسػ ، عغ العمع 
كصبلحيتو لجراسة كل العمـػ ككل القزايا كالسػضػعات، كىي فكخة تتشاقس 
مع شبيعة التصػر، كشبيعة الطػاىخ السجركسة، ىحا إلى جانب تجاىل 

 بعس الحقائق، مغ بيشيا ما يمي: 
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 (ٖٖ): أف البحث العمسي كسا يذيخ إلى ىحا بحق "رجب" كالعجيج أوالً 
يذ إال مجخد نذاط إنداني يتأثخ في نذأتو مغ فبلسفة كمؤرخي العمع، ل

 كمداره كتصػره كتذكمو بالطخكؼ كالستغيخات الدائجة في كل عرخ.

ا
ً
: إف ىحا األمخ في غاية الػضػح بالشدبة لشذأة كتصػر ثاَي

العمـػ االجتساعية في الغخب، التي ضيخت كتصػرت في ضل تغيخات 
ندية كاإلنجميدية، كتحػالت كثػرات صشاعية كشعبية مثل الثػرة الفخ 

كاستيجفت تحقيق صالح شبقات كفئات كصعػدىا لتػلي الدمصة الدياسية، 
تحقيًقا ألىجاؼ اقترادية كاجتساعية كثقافية كأيجيػلػجية.. إلخ، في مقابل 
ىبػط شبقات كفئات أخخى )اإلقصاعية( كىحا سػؼ نديجه تفريبًل في 

 الفرػؿ القادمة.

ا
ً
فيع كدراسة ضػاىخ السجتسع، : أف الشسػذج الػضعي في ثانث

كالحي يشصمق مغ نسػذج معخفي يؤكج االقترار عمى مرادر الحذ 
كالتجخيب، كمغ مرادر مادية كعمى مجسػعة مدمسات تشصمق مغ أف 

در الػاقع السادي كعالع الذيادة ىػ الػاقع كالعالع الػحيج، كال مجاؿ لسرا
خيب مغ جية، كالعقل أك التج (ٖٗ)الحذ  معخفية يعتسج عمييا كراء مرادر

أك التحميل العقمي مغ جية أخخى، ىػ نسػذج قاصخ ال يقجـ نساذج 
تفديخية سميسة، كال يقجـ تػجيات لبشاء إنداف كمجتسع يتكامل بشاؤه 
السادي كالخكحي، كال يحقق الشسػ كاإلشباع الذامل الستػازف لحاجات 

 اإلنداف.
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ا
ً
لحي ساد في : أف الشسػذج التػجييي الػضعي السادي اراتؼ

العمـػ االجتساعية مشح عرخ التشػيخ )القخف الثامغ عذخ( فذل في إسعاد 
اإلنداف الغخبي كتحقيق األمغ الشفدي كاالجتساعي كالثقافي لو كلسجتسعو، 
كال شظ أف تكخيدو لمرخاعات االجتساعية، كانحيازه لصبقات كفئات عمى 

كشكظ في  حداب أخخى، كفذمو في إضفاء السعشى عمى حياة الشاس
صبلحيتو، كليحا كجج بعس الجارسيغ بحق أف السذكمة الكبخى التي 
تعانييا الػضعية أك السادية االجتساعية ىي االقترار عمى عالع الذيادة، 
كعمى مرادر الحذ كالتجخيب العقمي، كتجاىل البعج الخكحي كالجيشي كسا 

حي الدساء يتسثل في القخآف الكخيع كالدشة السصيخة. كىحا السرجر ىػ ك 
 كىجاية هللا لمبذخ.

ا
ً
: اختبلؼ شبيعة الطػاىخ االجتساعية عغ الطػاىخ خايس

الصبيعية يدتجعى ضخكرة االعتساد عمى مشاىج مختمفة في دراستيا، كال 
مجاؿ ىشا لمتذجؽ بالسػضػعية كالحياد العمسي كالجقة كاالنزباط؛ ألف ىحه 

الت مختمفة عشيا في مجاؿ السفاىيع ليا في مجاالت العمـػ االجتساعية دال
 .(ٖ٘)العمـػ الصبيعية 

ا
ً
، (ٖٙ) : كاف لمعقل السدمع الفزل في نقج السشصق الرػري سادس

ابغ تيسية كابغ قيع الجػزية  :)كقج تػلى ىحا العجيج مغ الفقياء مثل
، كإفخاز السشيج التجخيبي الحي (ٖٚ)كالعدقبلني كالديػشي كالدبكي.. إلخ( 

ي مجاؿ العمـػ الصبيعية، ككاف لو الفزل كحلظ في حقق الشجاح األكبخ ف
ميبلد العمـػ االجتساعية في مجاؿ عمع االجتساع )عمع العسخاف عشج ابغ 

في دراستو:  يخمجكف(، كعمـػ األثشػلػجيا األنثخكبػلػجيا )عشج السقجس
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أحدغ التقاسيع في معخفة األقاليع، كالبيخكني في كتابو: تحقيق ما لميشج 
بػلة في العقل أك مخذكلة"، كابغ جبيخ في كتابو: "رحمة ابغ مغ مقػلة مق

جبيخ"، كابغ حػقل، كالسدعػدي، كابغ بصػشة...إلخ(، كعمـػ التخبية 
ردي كابغ كعمـػ االقتراد كالدياسة )الساك  )القابدي كالغدالي... إلخ(،

 .(ٖٛ)األعخج، كابغ األزرؽ، كغيخىع(

ي )ابدتسػلػجيا( يع في كضع نطاـ معخفسأىحا العقل السدمع 
كمشيجية في دراسة الػاقع االجتساعي كالتاريخي استشاًدا إلى تػضيف معيغ 
لسرادر السعخفة تشصمق مغ مدمسات كتػجييات الػحي )القخآف كالدشة(، 
كتػضيف بقية مرادر السعخفة: الحذ أك التجخيب، كالعقل، كالقمب، كالشقج، 

ادر السعخفة األخيخة مدتسج . كلعل ىحا التػضيف لسر(ٜٖ)كل فيسا يرمح لو
أساًسا مغ القخآف كالدشة. كال شظ أنو ال يػجج تشاقس أك صخاع بيغ جسيع 

القخآف الكخيع كالدشة السصيخة  ىحه السرادر عغ الباحثيغ السدمسيغ؛ ألف
كالكػف الحي يرمح الحذ كالتجخيب كالعقل في كحي هللا ككبلمو،  ساى

أمخنا بالبحث العمسي الحدي كالعقمي فيسو ىػ خمق هللا، كالخالق ىػ الحي 
في الكػف كالسجتسع كالتاريخ، كجعل ىحا البحث كالشطخ كالجراسة فخيزة ال 

كىحا يعشي أف البحث التجخيبي كالعقمي  ؛يكتسل إيساف السدمع إال بأدائيا
كليحا يتكامل  ؛عشج السدمسيغ يشبثق مغ اإليساف باهلل ككتابو كسشة نبيو ملسو هيلع هللا ىلص

الػحي مع الحذ كالعقل، كيتكامل عالع الذيادة مع عالع الغيب، كتتكامل 
الجنيا مع اآلخخة، كيتكامل العمع مع الجيغ في مشطػمة متدقة تحقق أقرى 
درجات القػة السادية بسعيار العمع السادي، كالقػة اإليسانية كاإلندانية 

ف كالدشة(. ىحا كالسجتسعية بسعيار ىجاية الدساء )الػحي متسثبًل في القخآ
الشسػذج التػجييي كاإلرشادي في دراسة العمـػ االجتساعية ليذ مدتحجًثا 
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في زمششا ىحا، لكغ ىحا الشسػذج الستػازف الستكامل الستشاغع شبقو سمف 
أمتشا اإلسبلمية، الحيغ فيسػا رسالة الدساء إلى األرض، كفيسػا كنفحكا 

كبيحا قجمػا  ؛لدشة كاالجتيادكصايا الجيغ اإلسبلمي متسثبًل في القخآف كا
إلنداف كالتاريخ كالثقافة، الجراسة السجتسع ك  Paradigmنسػذًجا تػجييًيا 

يختمف عغ ذلظ الشسػذج الحي قجمو األكركبيػف )كػنت، كفيكػ، كدكركيع، 
كمػس، كسبشدخ، كبارسػند، كميختػف... إلخ(، أكثخ تػازًنا ككاقعية 

ادية كالخكحية، كأكثخ قجرة عمى تحقيق كاتداًقا مع اإلنداف، بجػانبو الس
القػة السادية كاالجتساعية كالخكحية لمسجتسع، كأكثخ كفاءة في تحقيق الفيع 

 العمسي الذسػلي لئلنداف كالسجتسع كالتاريخ. 

ا:
ً
مفيـػ العمع كالسشيج العمسي لجى أنرار االتجاىات  ساتؼ

السدمسيغ، فالعمع ؽ مغ مفيـػ العمع كالسشيج في فكخ دالػضعية كالسادية أ
كسا كرد عشج "عبج الباسط حدغ" كبعج استعخاض عجة تعخيفات غخبية ىػ: 
السعخفة السرشفة التي تع التػصل إلييا باتباع قػاعج السشيج العمسي 

. كقج (ٓٗ)الرحيح، مراغة في قػانيغ عامة لمطػاىخ الفخدية الستفخقة
كىػ االنتقاؿ مغ ، Inductionأشار إلى أف العمع يقـػ عمى االستقخاء 

الجدئيات إلى الكميات، كمغ الخاص إلى العاـ، فالعمع يبجأ بالسبلحطة، ثع 
كضع فخكض تفديخية لمطػاىخ السبلحطة، ثع اختبار ىحه الفخكض مغ 
خبلؿ السبلحطة كالتجخبة كالسقارنة كالقياس، كاليجؼ ىػ الػصػؿ 

قل عشيع حدغ أف كيؤكج فبلسفة العمع كيش ،لمشطخيات، ثع لمقػانيغ العمسية
. كإذا ما (ٔٗ)"العمع ال يدتسج حقائقو إال مغ السبلحطة الحدية السباشخة"

السشيج في تعخيف أنرار الػضعية االجتساعية فإنشا نجج أف إلى انتقمشا 
يعخؼ  Theodorsonالقامػس الحجيث لعمع االجتساع )تيػدكرسػف 



 

40 


 

 أ.د / ىبيل السنالوطي

 و (6102ػذد ) ديسًرب   رلهح كهيح انذراساخ اإلَساَيح

 

ف مغ السعخفة العمسية "عسمية يتع في إشارىا بشاء كيا: السشيج العمسي بأنو 
كىػ مبشي عمى افتخاض ، مغ خبلؿ السبلحطة كالتجخبة كالتعسيع كالتحقق 

أف السعخفة العمسية ال بج مغ بشائيا عمى الخبخات السجركة عغ شخيق 
عبارة تترل بالطػاىخ الصبيعية عمى أنيا  ةالحػاس، كال يسكغ قبػؿ أي
مبيخيقيا.. أغ صجقيا  إذا كاف يسكغ التحقق مصحيحة أك ذات معشى إال

لكغ عمى الخغع مغ أف السشيج العمسي يعتسج عمى جسع الحقائق 
األمبيخيقية )السحدػسة( فإنو يتجاكز ذلظ؛ ألف الحقائق كحجىا ال تكػف 
عمًسا، كحتى يكػف ليا معشى ال بج مغ تختيبيا بصخيقة معيشة كتحميميا، 

األخخى )عسميات كإصجار التعسيسات السشصمقة مشيا، كربصيا بالحقائق 
عقمية(. كمغ ىشا فاإلشار الشطخي يسجنا بالػسائل البلزمة لتشطيع 
السبلحطات األمبيخيقية كتفديخىا، كربصيا بسا تػصل إليو الباحثػف مغ قبل 

 .Kant. كىحا يعشي تصبيق الفكخ الشقجي عشج "كانت" (ٕٗ)مغ نتائج"

بخج، ىحا الترػر لمسشيج العمسي ىػ ما نججه عشج مػريذ ركزن
ىحا الترػر ، عشج "جػد، كىات" كعشج غيخىع مغ كتاب السشيج في الغخب

كمفيـػ العمع، حيث يقرخ العمع عمى ما يسكغ أف يحج مغ مفيـػ السشيج 
نحدو كنخاه كنمسدو، أك عمى الػاقع الحدي السمسػس، أك الػاقع التجخيبي 

تقخاء في اسكىشا يكػف مشيج الجراسة محجًدا  أك الجراسات الػاقعية،
 الجدئيات، كصػاًل إلى القػانيغ العامة أك الكميات أك التعسيسات. 

كفي مقابل ىحه الشطخية الزيقة فقج كسع السدمسػف مفيـػ العمع 
كمفيـػ السشيج ليذسل السعخفة كميا، أك نقيس الجيل كسا جاء في "لداف 

عتقاد . كيذيخ الجخجاني في كتاب "التعخيفات" أف العمع ىػ: "اال(ٖٗ)العخب"
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الجاـز السصابق لمػاقع"، كأف العمع ىػ كصػؿ الشفذ إلى معشى الذيء. 
كيعّخؼ الخاغب األصفياني العمع بأنو: "إدراؾ الذيء عمى حقيقتو". أما 
الحكسة فيي عشجه: "اسع لكل عمع حدغ كعسل صالح.. بالعسل فيسا ىػ 

ػنو كسيمة غاية السخاد مغ اإلنداف". كيقػؿ الدرنػجي": إنسا شخؼ العمع لك
 –تعالى  –إلى البخ كالتقػى الحي يدتحق بو اإلنداف الكخامة عشج هللا 

كالدعادة األبجية". كيؤكج "أبػ حشيفة الشعساف" أنو: "ما العمع إال لمعسل بو، 
 .(ٗٗ)كالعسل بو تخؾ العاجل لآلجل"

ىحا الفيع الذسػلي لمعمع عشج عمساء السدمسيغ يتخصى محجكدية 
ق لمعمع عشج أنرار الشسػذج الػضعي كالسادي، الحي كقرػر الفيع الزي

، Emperical Redityيقترخ عمى اإلحداس كدراسة الػاقع السحدػس 
كسا يقترخ عمى السشيج االستقخائي السعتسج عمى السبلحطة كالتجخيب 
لمطػاىخ، كإخخاج كل ما عجا ذلظ مغ نصاؽ العمع كالسشيج العمسي، ىحا 

يـػ العمع كالسشيج يذيخ إلى أف الباحث كفًقا الفيع اإلسبلمي الستدع لسف
لمشسػذج اإلسبلمي يدعى جاًدا لمػصػؿ إلى الحقائق بسعشاىا الذامل لكل 
ما في الػجػد كما كراء الػجػد، كالشسػذج اإلسبلمي يخبط الجدئيات 
بالكميات في كل فخكع العمع الصبيعية كاالجتساعية كاإلندانية. كىػ عشجما 

اف كالسجتسع كالثقافة كالتاريخ يشصمق مغ مدمسات يجرس قزايا اإلند
كمشصمقات كضػابط كتػجيات مرجرىا خالق اإلنداف، كتجيب عمى 
تداؤالت ال يسكغ لمػاقع اإلجابة عشيا، كفي مقجمتيا: مغ ىػ اإلنداف؟ 
كما سبب كجػده؟ كما ىي غاياتو كأىجافو؟ كما ىي معاييخ الرػاب 

يذ التي يجب أف يقاس عمييا سمػؾ كالخصأ؟ كما ىي السعاييخ كالسقاي
اإلنداف كفكخه كعبلقاتو كما يحقق لو الربلح في الحاؿ، كالشجاح في 
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السآؿ؟. كقبل ىحا ككمو كبعجه كيف يتػاصل اإلنداف مع خالقو ككيف 
يتشاغع مع الكػف السخمػؽ لو؟ ككيف يحقق أقرى درجة مسكشة مغ 

ق ىحا إال بالديخ عمى خصة الدعادة في الجنيا كاآلخخة، كال سبيل إلى تحقي
ألف  ؛فكخ كعسل ال يسكغ أف يكػف مرجرىا السجتسع أك الػاقع أك اإلنداف

ىحه السرادر متغيخة متحػلة تحكسيا الشدبية السكانية كالدمانية كالثقافية. 
الػحي  ىلإقيقة السصمقة كىي هللا الخالق، ك كىشا ال مشاص مغ الخجػع لمح
الَِّحي َأْعَصى ُكلَّ  ف، فيػ سبحانو كتعالى: }الحي يسثل ىجاية هللا لئلندا

 [. ٓ٘{ ]شو:  َشْيٍء َخْمَقُو ُثعَّ َىَجى

كيتجمػػػػػػػى قرػػػػػػػػر الشسػػػػػػػػذج السػػػػػػػادي الػضػػػػػػػعي فػػػػػػػي دراسػػػػػػػة 
السجتسػػػػػػػع كاإلندػػػػػػػاف فػػػػػػػي اسػػػػػػػتبعاده لعػػػػػػػالع الغيػػػػػػػب، ككػػػػػػػأف عػػػػػػػالع 
السحدػسػػػات ىػػػػ الػػػحي لػػػو كجػػػػد حقيقػػػي. كسػػػا يتسثػػػل فػػػي إنكػػػار كجػػػػد 

عػػػػػػػالع السحدػسػػػػػػػات كمػػػػػػػا كراء السحدػسػػػػػػػات عبلقػػػػػػػات كثيقػػػػػػػة بػػػػػػػيغ 
)كػػػػػػػالخكح كالسبلئكػػػػػػػة كالذػػػػػػػياشيغ(، كفػػػػػػػي الشيايػػػػػػػة عبلقػػػػػػػة الخػػػػػػػالق 
بػػػػالسخمػؽ. الشسػػػػػذج السػػػػادي يشكػػػػخ مػػػػا كراء الصبيعػػػػة، كيشكػػػػخ الػػػػخكح، 
كيشكػػػػػػخ العػػػػػػالع اآلخػػػػػػخ، كيػػػػػػـػ الحدػػػػػػاب كبعػػػػػػج ىػػػػػػحا كػػػػػػل نػػػػػػػع مػػػػػػغ 

شػػػج فيػػػع ، أك عمػػػى األقػػػل ال يأخػػػح ىػػػحا كمػػػو فػػػي االعتبػػػار ع(٘ٗ)الخخافػػػات
 اإلنداف كالسجتسع كالتاريخ.

ا:
ً
تتسثل إشكالية الشسػذج الػضعي في أكركبا في تحجيجه  ثايُ

لسفيـػ العمع كالسشيج كاقتراره عمى الجػانب السادية كالحدية، كاستبعاد 
الجيغ كالػحي كما كراء الصبيعة، كىحا التحجيج كانت لو ضخكفو التاريخية 

بيغ الجيغ ه ىشاؾ، إلى درجة أف الفرل في أكركبا، كسا كاف لو ما يبخر 
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كالعمع كاف إنجازًا رائًعا أشمق العقل اإلنداني مغ أغبللو التي كبمتو بو 
الكشيدة كآباؤىا كفبلسفة البلىػت في عرخ الطمسات في أكركبا عمى مجى 

سشة مغ القخف الخامذ السيبلدي، كحتى بجاية الثػرة عمى  ٓٓٛأكثخ مغ 
في  J. RAVETZيذيخ بحق "جيخـك رافيتد"  االستبجاد الكشدي. كسا

، فإف (ٙٗ)دراسة لو بعشػاف: "تاريخ العمع" في دائخة السعارؼ البخيصانية
 Darkميبلدي تعير في عرػر مطمسة  ٓٓٓٔأكركبا استسخت حتى عاـ 

ages  يتحكع فييا آباء الكشيدة كاإلقصاعييغ كتكاد تخمػ مغ أي شكل مغ
التجخيبية. كمع بجايات القخف الثاني عذخ أشكاؿ التفكيخ الحخ كالعمـػ 

السيبلدي، بجأ شيء مغ الشيػض، كىػ يخجع كسا يقػؿ "رافيد" إلى 
االحتكاؾ بالحزارة اإلسبلمية األرقى في أسبانيا )دكلة األنجلذ(، 
كفمدصيغ، يقرج مغ خبلؿ الحخكب الرميبية التي اكتذف الغخب مغ 

الفكخية كالسشيجية لجى خبلليا عطسة الحزارة كالعمسية كالفشية ك 
السدمسيغ، كسا يخجع إلى نسػ السجف التي تزع شبقة مغ األغشياء 

كثخ الحزارات أ"رافيتخ" أف "حزارة اإلسبلـ تعج . كيؤكج (ٚٗ)كالستعمسيغ"
صمة بالعالع األكركبي. لقج صادفت عرػر االزدىار اإلسبلمية عرخ 

ف العاشخ السيبلدي حتى انحصاط الثقافة األكركبية الغخبية، كلع يبجأ القخ
كانت المغة العخبية ىي لغة العمساء لجى الذعػب التي تعير فيسا بيغ ببلد 
فارس كأسبانيا، حيث جمب الغالبػف العخب برفة عامة معيع الدبلـ 

القخف الثاني عذخ  ججـ لمجكؿ التي استػششػىا. كقج شيكاالزدىار كالتق
المغة العخبية إلى البلتيشية بجأت  السيبلدي بخنامًجا ىائبًل لتخجسة الكتب مغ

 .(ٛٗ)بكتب التشجيع كالدحخ، ثع كتب الصب، كأخيًخا كتب الفمدفة كالعمع"
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كيجرؾ "جيخـك رافيتد" أف مؤرخي العمع كانػا يشطخكف إلى العمع 
عمى أف سمدمة متخاكسة مغ االنترارات العطيسة ضج الجيل كالخخافة، كما 

ة الشاس، لكشو في نفذ الػقت يجرؾ أف تختب عميو مغ إثخاء كبيخ في حيا
ىحا الترػر ما لبث أف تعجؿ، حيث أدرؾ العمساء كالباحثػف في قزايا 
السشيج أف العمع يػاجو مذكبلت أخبلقية )أدبية( في داخمو، إضافة إلى 
كجػد قػى خارجية تزغط عمى العمع كتؤثخ عمى تصػره مغ الخارج. ىحا 

لتغيخ التكشػلػجي الحي ليذ لو إلى جانب السخاشخ الستختبة عمى ا
 .(ٜٗ)ضابط"

كىحا يعشي أف بعس الغخبييغ أنفديع قج أدركػا قرػر السفيـػ 
الػضعي لمعمع، فيحا السفيـػ السادي الزيق ليذ إال ترػًرا كاحًجا فقط مغ 
الترػرات السسكشة لمعمع، كأنو ليذ إال نتاًجا لطخكؼ كمتغيخات معيشة، مخ 

كىي ضخكؼ مؤقتة كعارضة. كقج كاف "رافيتد" كسا األكركبي، بيا السجتسع 
يحىب "رجب" بحق عمى كعي بأف مؤرخ العمع األكركبي الحجيث كمسا تعسق 
في دراسة جحكره كأسباب ضيػره، ازداد قشاعة بالرعػبات التي تػاجيو 
عشجما يحاكؿ الفرل بيغ ما يعج اتجاىات عمسية كنتائج محققة كاقعًيا مغ 

محقق مغ جانب آخخ. كقج لو غيخ عمسي كغيخ  جانب، كبيغ ما يبجك
تد" إلى أف العمع األكركبي الحجيث ليذ في الشياية إال كاحًجا مغ يفخمز "

مخاحل مدتسخة مغ التصػر، فقج كلج في رحع الفمدفة، ثع انفرل عشيا. 
مغ جانب بعس السفكخيغ، لو  اسيامً ذلظ ليذ إال إفخازًا بذخًيا أك إكىػ في 

ية كالدمبية، كيحتسل اإلضافة كالححؼ كالتعجيل، كيخزع جػانبو اإليجاب
كقج تابع رافيتد الرػر السختمفة التي اتخحىا  ،لمشقج كاالجتياد السدتسخ

يست في صياغة سأكأكضح العػامل التي العمع خبلؿ العرػر السختمفة، 
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صػرة كمزسػف العمع خبلؿ كل مخحمة تاريخية، حتى كصل العمع إلى 
 تي يقخىا فبلسفة العمع الحجيث كالدائج بيششا اآلف.صػرتو األخيخة ال

ا:
ً
أبجع السدمسػف مفيـػ العمع كمفيـػ السشيج العمسي مغ  تاسؼ

خبلؿ تقشيغ السشيج العمسي التجخيبي، كربط السعارؼ في مجاالت السجتسع 
كالتاريخ كالكػف بالكميات العقائجية، كفي مقجمتيا كجػد هللا الخالق البارئ 

يصخ كالسجبخ ليحا الكػف بحكستو كإرادتو كقيػميتو. ككسا السرػر السد
يذيخ بحق صاحب "الطبلؿ" فإف جسع معارؼ في مجاالت الكيسياء كالفمظ 
كالصب كالسجتسع كالبيػلػجيا.. ال تكػف بحاتيا عمًسا، كإنسا ال بج مغ ربط 
ىحا كمو بسرجر ىحا الكػف كخالقو كمبجعو، كبتػجييات الخالق في مجاؿ 

بيحا كحجه يكػف  ،ـ كتػضيف ىحه السعارؼ في إشار أخبلقي كقيسياستخجا
العمع، كالغخب عشجما نقل التخاث اإلغخيقي عغ العخب، نقمػا أيًزا إبجاعات 
العقل السادي كالسشيج التجخيبي فشجحػا فيو كأبجعػا في مجاؿ العمـػ 

الجػانب الصبيعية كالبيػلػجية كالكػنية بذكل عاـ، لكشيع لع يشقمػا كيصػركا 
الخكحية كالقيسية كاإلندانية التي شكمت مع اإلبجاع العمسي كالسشيجي 

 لمعقل السدمع الشسػذج اإلسبلمي لمعمع.

كقج شيج شاىج مغ أىميا، فكل السشرفيغ مغ مؤرخي العمع في 
الغخب أكجكا فزل الحزارة اإلسبلمية، كالشسػذج العمسي كالسشيجي 

ارتػف" يخد في مؤلفاتو عمى اإلسبلمي عمى الغخب. فيحا "جػرج س
السؤرخيغ الستحيديغ السقمميغ مغ مآثخ الحزارة العخبية كأثخىا عمى نيزة 
الحزارة األكركبية، فيؤكج أف العخب لع يقترخكا عمى الشقل مغ الحزارة 
اإلغخيقية كالخكمانية، فقج تسكغ السدمسػف مغ تصػيخ معارؼ كثيخة خاصة 

كانت ليع فتػحات عمسية كصمت بالعمـػ ك  ،بيع في مجاؿ الخياضيات كالصب
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. كقج (ٓ٘)إلى مدتػيات أرقى كأرفع كثيًخا مغ مدتػى الفكخ كالعمع اإلغخيقي
ركد "سارتػف" عمى عمـػ الجبخ كحداب السثمثات، فقج كانا إفخازًا خالًرا 

ككانت ليع إسياماتيع في الصب كالجغخافيا كالفيدياء ، (ٔ٘)لمعقل السدمع
سارتػف" أىسية كبخى إلبجاع السدمسيغ في مجاؿ كالريجلة.. إلخ،  كيػلي "ٍ
يجب التخكيد عمى  إنوو إذا أردنا فيع تاريخ البذخية فنإ :الخياضيات، فيقػؿ

يست في تصػيخ الخياضيات، كقج ركد الخياضيػف سأالعػامل التي 
السدمسػف جيجىع عمى تصػيخ العمـػ اإلفخيقية كاليشجية، كأسيسػا في 

غت ذركتيا عشجما كانت أكركبا في عرػرىا السطمسة. تصػيخ حزارة بم
كبذكل عاـ فإف تاريخ العمع ميع بػصفو السرجر األىع لتاريخ 

 .(ٕ٘)الحزارة

ك"جػرج سارتػف" السكمف بجراسة تاريخ العمع مشح نذأتو إلى اليـػ 
في أعسالو الكبيخة كالقيسة يخفس فكخة أف أي عمع يسكغ أف يكػف مغ خمق 

يديع في إنذائو أحج مغ قبمو، كيخفس إرجاع الحزارة إلى مفكخ كاحج لع 
ف إقميجس ىػ أبػ إ :سارتػف: "إف مغ الزبلؿ أف يقاؿ شعب كاحج. يقػؿ

اليشجسة، كأف أبػ قخاط ىػ أبػ عمع الصب، فإف تاريخ العمـػ ال يعخؼ مغ 
. كىػ يخفس مفيـػ (ٖ٘)اآلباء الحيغ لع يػلجكا إال أبانا الحي في الدساكات"

عجدة اليػنانية التي خمقت مغ العجـ، فالفكخ اإلغخيقي لو أب شخعي كىػ الس
تخاث مرخ القجيسة، كلو أـ شخعية كىي تخاث ببلد ما بيغ الشيخيغ. كفي 
مقابل ما يصمق عميو السعجدة اليػنانية، أشار سارتػف إلى ما أشمق عميو 

جاؿ السعجدة العخيقة في عرخ اإلسبلـ الحىبي، فسا حققو العخب في م
 اإلنجاز العمسي يكاد يتجاكز حج الترجيق.
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كىشػػػػػػاؾ "كؿ ديػرانػػػػػػت" الػػػػػػحي أكػػػػػػج فػػػػػػي دراسػػػػػػتو عػػػػػػغ "قرػػػػػػة 
الحزػػػارة" فزػػػل الحزػػػػارة كالشسػػػػذج العمسػػػػي اإلسػػػبلمي، فقػػػػج كػػػاف ابػػػػغ 
سػػػيشا أعطػػػع عمسػػػاء الصػػػب كالفمػػػظ، كاإلدريدػػػي أعطػػػع الجغػػػخافييغ، كابػػػغ 

عمسػػػػػاء أعطػػػػػع عمسػػػػػاء البرػػػػػخيات، كجػػػػػابخ بػػػػػغ حيػػػػػاف أعطػػػػػع الييػػػػػثع 
ف عػػػػجـ معخفػػػػة الغػػػػخب حالًيػػػػا بيػػػػحه الشسػػػػاذج إ :، كىػػػػػ يقػػػػػؿالكيسيػػػػاء

السذػػػػخقة يذػػػػيج بزػػػػيق نطػػػػخة الغػػػػخبييغ كبقرػػػػػرىع فػػػػي معخفػػػػة تػػػػاريخ 
 العرػر الػسصى.

فػػػػػالعمـػ العخبيػػػػػة نسػػػػػت كتصػػػػػػرت فػػػػػي عمػػػػػع الكيسيػػػػػاء بصخيقػػػػػة 
التجخيبيػػػػة العسميػػػػة، كىػػػػي أىػػػػع أدكات العقػػػػل الحػػػػجيث كأعطػػػػع مفػػػػاخخه. 

رانػػػػػػت" أف "ركجػػػػػػخ بيكػػػػػػػف" عشػػػػػػجما أعمػػػػػػغ ىػػػػػػحه الصخيقػػػػػػة كيؤكػػػػػػج "ديػ 
بػػػا بعػػػج أف أعمشيػػػا جػػػابخ بػػػغ حيػػػاف بخسدػػػسائة سػػػشة، ك التجخيبيػػػة فػػػي أكر 

كػػػاف الػػػحي ىػػػجاه إلييػػػا ىػػػػ الشػػػػر الػػػحي أضػػػاء لػػػو الصخيػػػق مػػػغ عمسػػػاء 
 .(ٗ٘)األنجلذ. كىحا الشػر ىػ جدء مغ إبجاع السدمسيغ في الذخؽ 

لعخبي كاإلسبلمي ىي التي كيذيخ "لػبػف" إلى أف شعمة العمع ا
أنقحت أكركبا بعج سقػشيا مشح سقػط الجكلة الخكمانية الغخبية في أيجي 
القبائل الجخمانية الستػحذة. يقػؿ لػبػف: "كالعخب ىع الحيغ فتحػا ألكركبا 
ما كانت تجيمو مغ عمع السعارؼ العمسية كاألدبية كالفمدفية.. كإذا كاف 

مجيشػف لو، فالعخب ىع تمظ  –كركبيػف يعشي األ  –ىشاؾ مغ يقخ بأنشا 
. كىشاؾ العجيج مغ مؤرخي العمع السشرفيغ، فيحا "مػنتجخمخي" (٘٘)األمة"

 Theفي كتابو "حػؿ أثخ اإلسبلـ في أكركبا في العرػر الػسصى 
Ineluence of Islam on midiveal Europ يقػؿ: "لقج ميجت "
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كصقمية الصخيق أماـ  الربلت التجارية كالتػاجج الدياسي في أسبانيا
أف الثقافة العخبية األرفع شأًنا لمتػغل التجريجي في أكركبا الغخبية. كرغع 

أكركبا كانت ليا صبلت باإلمبخاشػرية البيدنصية فقج نقمت عغ العخب أكثخ 
مسا نقمت عغ البيدنصييغ". كيقػؿ: "لقج لعبت أسبانيا اإلسبلمية دكًرا 

ا تسكغ العمساء ية كالفمكية، كعغ شخيقيعطيًسا في تشسية األبحاث الخياض
شبلع عمى ىحه العمـػ الحية". كذكخ بعس العمساء األكركبيػف مغ اال

السدمسيغ مثل: السجخيصي، كابغ الدسح، كابغ الرفار، كالبصخكجي... 
إلخ. كىشاؾ العذخات مغ مؤرخي العمع السشرفيغ مثل "زغخيج ىػنكو"  في 

غخب"، ك"ماكذ فانتيجػ" في دراستو دراستيا "شسذ العخب تدصع عمى ال
عغ السعجدة العخبية التي قجميا إلى مؤتسخ الحزارة العخبية اإلسبلمية 

 ـ كغيخىع.ٖٜ٘ٔبجامعة بخيدتػف في كاششصغ عاـ 

ككسا يذيخ كبحق شػقي أبػ خميل، فإف اقتباس الغخب لمحزارة 
لسدمسيغ اإلسبلمية الخائعة مغ خبلؿ معابخ األنجلذ كصقمية، كاالحتكاؾ با

خبلؿ فتخة الحخكب الرميبية كاف اقتباًسا أبتًخا أك مذػًىا أك ناقًرا؛ ألنيع 
أخحكا الجانب العمسي كالسادي، كتخكػا الجانب الخكحي اإلنداني، كبيحا 

 افتقجكا التػازف كالػسصية. 

ىحا اإلغخيق في السادية أصاب نسػذج العمـػ االجتساعية متسثمة 
عية السشصقية، كاالقترار عمى مرادر التجخيب في التػجو الػضعي، كالػض

كالعقل كسرجريغ كحيجيغ لمسعخفة.. كىحا ىػ آفة الشسػذج الغخبي في فيع 
اإلنداف كالسجتسع. لكغ ىحا االستبعاد كاف لو مبخره في أكركبا في ضل 
ضخكفيا التاريخية، لكشو كاف كبااًل عمى مشطػمة العمـػ االجتساعية التي 

إشار ىحه الطخكؼ كالسبلبدات. كىحا ما ترححو الثػرة تست صياغتيا في 
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العمسية كالسشيجية التي تجعػ إلييا مجرسة التػجو اإلسبلمي لمعمـػ 
االجتساعية؛ الستعادة التعادلية التي أرساىا الخكاد األكلػف لمعمـػ 
االجتساعية مغ السدمسيغ، مثل: ابغ خمجكف، كابغ تيسية، كالقابدي، كابغ 

 .(ٙ٘)سحشػف... إلخ

السؤصمة إسبلمًيا كالتي كإذا كانت مشطػمة العمـػ االجتساعية 
ندعى مع غيخنا لػضع أسديا ىي عػدة لمجحكر اإلسبلمية، فيي في 
نفذ الػقت ثػرة عمسية عمى الشساذج الػضعية كالسادية الغخبية؛ ألنيا تقجـ 

 ،ججيًجا يجسع بيغ األصالة كالسعاصخة Parradigmنسػذًجا إرشادًيا 
خسى أسذ مشطػمة مغ العمـػ االجتساعية، تشصمق مغ مشصمقات الكتاب كي

كالدشة، كتدتفيج مغ الجراسات الغخبية كالذخقية في مختمف مجاالت 
مية، الشطخية كالسشيج كالتصبيق، في إشار الزػابط كالسعيارية اإلسبل

كالسعتقجات كاألحكاـ القصعية كالسدائل  كالستسثمة في الكميات الخسذ
 ية كالزػابط األخبلقية كالقيسية.العباد

* * * 
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 يصادر انفصم انراتغ
 –راجع: دراسات ساشع الحرخي: دراسات عغ مقجمة ابغ خمجكف  -ٔ

، كدراسات كل مغ: عبج الػاحج كافي، ٜٔٙٔمرخ  –مكتبة الخانجي 
كحدغ الداعاتي، عغ ابغ خمجكف. كراجع: نبيل الدسالػشي: "عمع 

، ص . كراجع أيًزا: ٕٜٛٔؽ، ججة، االجتساع اإلسبلمي"، دار الذخك
شو حديغ، "فمدفة ابغ خمجكف االجتساعية"، تخجسة دمحم عبج هللا 

 ـ. ٕٜ٘ٔعشاف، مصبعة االعتساد، مرخ 

الساكردي: "األحكاـ الدمصانية كالػاليات الجيشية"، تحقيق: عراـ  -ٕ
فارس الخخستاني، د. دمحم إبخاىيع الدعمي، السكتب اإلسبلمي، بيخكت، 

ـ. انطخ كتابو بعشػاف: "نريحة السمػؾ"، ٜٙٙٔساف، سشة دمذق، ع
، ككتابو "أدب الجنيا ٕٕ٘ٗٙمخصػط بسكتبة جامعة القاىخة بخقع 

كالجيغ". كراجع: صبلح رسبلف: "الفكخ الدياسي عشج الساكردي"، مكتبة 
 ـ.ٜ٘ٛٔنيزة الذخكؽ، مرخ 

ة، أحسج صبحي، "فمدفة التاريخ"، مؤسدة الثقافة الجامعية، إسكشجري -ٖ
 بجكف تاريخ.

ضياء الجيغ دمحم عصية، "مػاجية اإلسبلـ لمتحجيات السترمة بالبيئة"،  -ٗ
 ـ. ٕٓٓٓرابصة الجامعات اإلسبلمية، 

 The Structure of)تػماس كػف: "تخكيب الثػرات العمسية  -٘
Scientific Revalutions) تخجسة: أحسج ماىخ عبج القادر دمحم ،

"، ال جدء الخامذ، دار الشيزة عمي ضسغ سمدمة "فمدفة العمـػ
 ـ. ٜٛٛٔالعخبية، بيخكت 
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 .ٕٔ-ٔٔالسرجر الدابق، ص  -ٙ

7- Jullian Huxley: "Man in Modern World". 

كقج تخجع كنذخ ىحا الكتاب بالعخبية ضسغ مذخكع األلف كتاب 
 بالقاىخة، قاـ بتخجستو حدغ خصاب، كراجعو: عبج الحميع مشترخ. 

دمحم قصب حػؿ "التأصيل ، كراجع دراسة ٜ-ٖالسرجر الدابق، ص -ٛ
-ٕ٘ـ، ص ٜٜٛٔاإلسبلمي لمعمـػ االجتساعية"، دار الذخكؽ، مرخ 

ٖ٘. 

راجع: دايػ بيخث، "مبادئ الفمدفة"، تخجسة: دمحم أميغ، دار الكتاب  -ٜ
. كراجع: دمحم قصب، السرجر الدابق، ٕٓٔ -ٜٔٔالعخبي، بيخكت، ص

 .ٙ٘-ٓ٘ص 

 .ٚ٘-ٙ٘دمحم قصب، مرجر سابق، ص  -ٓٔ

 .ٚ٘، ص السرجر الدابق -ٔٔ

12- E.B.F. Midgly: op. cit., pp. 122-124. 

كراجع: نبيل الدسالػشي: "التشسية بيغ االجتيادات الػضعية 
كما  ٜٗـ، ص ٜٜٙٔكالجيشية"، دراسة مقارنة، دار السعخفة الجامعية، 

 بعجىا.

راجع: جخيغ بخنتػف، "مشذأ الفكخ الحجيث"، تخجسة: عبج الخحسغ  -ٖٔ
 سابق.  مخاد. كراجع: دمحم قصب، مرجر
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راجع بحث حقػؽ اإلنداف كالتشسية الذاممة مغ السشطػر اإلسبلمي"،  -ٗٔ
بحث مقجـ لسؤتسخ أكاديسية نايف لمعمـػ األمشية بالخياض في الفتخة مغ 

 .ٔـ، جػٕٔٓٓ/ٕ/ٚ-٘

نبيل الدسالػشي: "التشسية بيغ االجتيادات الػضعية كالجيشية"، مرجر  -٘ٔ
 كما بعجىا. ٕٗٔسابق ص 

"تججيج الفكخ اإلسبلمي"، السعيج العالسي لمفكخ محدغ عبج الحسيج،  -ٙٔ
 .ٕٓٔـ، ص ٜٜ٘ٔ(، ٓٔاإلسبلمي، سمدمة قزايا الفكخ اإلسبلمي )

نبيل الدسالػشي، "نحػ تػجيو إسبلمي لسشاىج عمع االجتساع"، مرجر  -ٚٔ
 كما بعجىا. ٚٛـ، ص ٜٜٙٔسابق، 

 عساد الجيغ خميل، "التفديخ اإلسبلمي لمتاريخ"، مرجر سابق.  -ٛٔ

 .ٕٓٔب، مرجر سابق، ص دمحم قص -ٜٔ

راجع: أميل دكركيع، "قػاعج السشيج في عمع االجتساع"، تخجسة:  -ٕٓ
كما بعجىا. كراجع: قباري  ٛٙٔمحسػد قاسع، كسيج بجكي، القاىخة، ص

دمحم إسساعيل، "عمع االجتساع كاأليجيػلػجيات"، الييئة السرخية العامة 
 .٘ٓٔ -ٓٓٔـ، ص ٜٜٚٔلمكتاب، فخع األسكشجرية، 

 .ٓٔٔ – ٜٓٔصب، مرجر سابق، ص دمحم ق -ٕٔ

أحسج أبػ زيج: "البشاء االجتساعي"، الجدء الثاني، اإلنداف مشذأة  -ٕٕ
 كما بعجىا. ٕٔٓـ، ص ٜٛٙٔالسعارؼ، 

نبيل الدسالػشي، "الجيغ كالبشاء االجتساعي"، دار الذخكؽ، ججة  -ٖٕ
 كما بعجىا. ٕٖـ، ص ٜٛٛٔ
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جيشية"، مرجر نبيل الدسالػشي، "التشسية بيغ االجتيادات الػضعية كال -ٕٗ
 .ٔٔٔ – ٛٓٔسابق، ص 

 .٘ٔٔدمحم قصب، مرجر سابق، ص  -ٕ٘

نبيل الدسالػشي، "اإلسبلمي كمػاجية الجخيسة كاالنحخاؼ في  -ٕٙ
السجتسع"، جامعة اإلماـ دمحم بغ سعػد اإلسبلمية، السسمكة العخبية 

 ـ.ٜٜٔٔالدعػدية 

نبيل الدسالػشي: "السخأة بيغ تكخيع الجيغ كامتياف الػاقع.. رؤية  -ٕٚ
اجتساعية"، سمدمة كتب "فكخ السػاجية" التي ترجرىا رابصة الجامعات 

 .ٖ٘ٔ – ٖٕٔ، ص ٕٔاإلسبلمية، الكتاب رقع 

يػسف القخضاكي: مبلمح السجتسع السدمع الحي نشذجه"، مكتبة  -ٕٛ
 .ٕٛ – ٕٗـ، ص ٖٜٜٔكىبة، 

إبخاىيع عبج الخحسغ رجب، "السشيج العمسي مغ كجية إسبلمية في  -ٜٕ
ساعية كميغ السداعجة اإلندانية"، مجمة السدمع نصاؽ العمـػ االجت
 .ٕٔـ، ص ٖٜٜٔيػليػ  –، فبخايخ ٛٙك ٚٙالسعاصخ، العجداف 

تػماس كػف، "تخكيب الثػرات العمسية"، تخجسة: ماىخ عبج القادر،  -ٖٓ
 .ٕٔ -ٔٔمرجر سابق، ص 

تذارلد رايت ممد، "الخياؿ العمسي االجتساعي"، تخجسة: عبج الباسط  -ٖٔ
 ٜٔـ، ص ٜٚٛٔاليػاري، دار السعخفة الجامعية،  عبج السعصي كعادؿ

 كما بعجىا.
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ارفشج زايتمغ: "الشطخية السعاصخة في عمع االجتساع"، الخكاد  -ٕٖ
 .ٛٓٗـ، ص ٖٜٛٔكاالتجاىات السعاصخة"، دار السعخفة الجامعية، 

 .ٗٔإبخاىيع رجب، مرجر سابق، ص  -ٖٖ

ات في نبيل الدسالػشي، "التػجو اإلسبلمي كصخاع السشصمقات كالشطخي -ٖٗ
عمع االجتساع"، دراسة نقجية في عمع اجتساع السعخفة، دار السعخفة 

. كانطخ: نبيل الدسالػشي، ٚٔـ، ص ٜٜٙٔالجامعية، األسكشجرية 
 .ٜٔ"نحػ تػجيو إسبلمي لسشاىج عمع االجتساع"، مرجر سابق، ص 

صػػػبلح قشرػػػػة، "السػضػػػػعية فػػػي العمػػػـػ اإلندػػػانية" عػػػخض نقػػػجي  -ٖ٘
ـ، ٜٓٛٔقافػػػػػة لمصباعػػػػػة كالشذػػػػػخ، القػػػػػاىخة لسشػػػػػاىج البحػػػػػث، دار الث

 .ٕٚ – ٛ٘ص 

عمي سامي الشذار، "مشاىج البحث عشج مفكخي اإلسبلمي كاكتذاؼ  -ٖٙ
ـ، ص ٜ٘ٙٔالسشيج العمع في العالع اإلسبلمي"، دار السعارؼ، 

ٕٖٜ-ٖٖٔ. 

 .ٖٖٔ-ٖٗٓالسرجر االبق، ص  -ٖٚ

راجع: مقجمة ابغ خمجكف، السقجمة شخح كتعميق: عمي عبج الػاحج  -ٖٛ
ـ، كانطخ: ابغ بصػشة سسى ٜٜٚٔ، لجشة البياف العخبي، القاىخة كافي

الجيغ أبػ عبجهللا، "رحمة ابغ بصػشة"، دار بيخكت لمصباعة كالشذخ، 
، مكتبة ٕـ، ابغ حػقل: أبػ القاسع محخر "صػرة األرض" طٜٗٙٔ

قجسي شسذ الجيغ سالحياة، بيخكت، لبشاف، بجكف تاريخ. كانطخ: ال
، لشجنغ مصبعة بخييل، ٕخفة األقاليع"، ط"أحدغ التقاسيع في مع

حسج، "تحقيق ما لميشج مغ مقػلة في أـ، البيخكني: دمحم بغ ٜٜٓٔ
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، دار ٔٔالعقل أك مخذكلة"، مصبػعات دار السعارؼ العخبية رقع 
ق. الساكردي: أبػ ٖٛٚٔ/ ٚٚالسعارؼ التسانية، حيجر إباد، اليشج 

 الحدغ: "األحكاـ الدمصانية"، مرجر سابق. 

بيل الدسالػشي، "محاكلة مشيجية في عمع االجتساع اإلسبلمي"، ن -ٜٖ
مجمة جامعة اإلماـ دمحم بغ سعػد اإلسبلمية، العجد الخابع، فبخايخ 

 .ٕٔٗ-٘ٓٗـ، ص ٜٜٔٔ

، مكتبة كىبة، ٛحدغ، "أصػؿ البحث االجتساعي"، ط عبج الباسط -ٓٗ
 .ٕٚ-ٜٔـ، ص ٖٜٛٔالقاىخة 

 السرجر الدابق نفدو.  -ٔٗ
 ، كراجع: ٜٔ-ٛٔسابق، ص  إبخاىيع رجب، مرجر -ٕٗ

G. Theodorson and Achilles Theodorson: "A modern 
Dictiorary of Sociology", .Y Barnes and Noble 1969, 
P.370. 

43- M. Rosenberg, "The Logic of Survey Analysis, 
Basic Books Inc. N.Y. London, 1968, p. 3-23. 

ع: مادة عمع في لداف العخب، ، كراجٚٔراجع: إبخاىيع رجب  -ٗٗ
 البغ مشطػر. 

راجػػػػع: الخاغػػػػب األصػػػػفياني، "الحريعػػػػة إلػػػػى مكػػػػاـر األخػػػػبلؽ"،  -٘ٗ
. كانطػػػػػػػخ: بخىػػػػػػػاف الػػػػػػػجيغ ٔٛ – ٜٚالسشرػػػػػػػػرة، دار الػفػػػػػػػاء، ص 

، ٖٔالدركنػػػػػػجي، "تعمػػػػػيع السػػػػػتعمع"، دمذػػػػػق، دار ابػػػػػغ كثيػػػػػخ، ص 
. كراجػػػػع: كتػػػػاب "التعخيفػػػػات" لمحخجػػػػاني، ٔٚمػػػػحكػر فػػػػي رجػػػػب ص
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. كراجػػػػػػػػػػع: يػسػػػػػػػػػػف ٘٘ٔيػػػػػػػػػػخكت، دار الكتػػػػػػػػػػب العمسيػػػػػػػػػػة، ص ب
 كما بعجىا. ٗٗٔالقخضاكي، مرجر سابق، ص 

يتافيديقا"، لدكي نجيب سراجع كتاب بيحا العشػاف: خخافة ال -ٙٗ
محسػد. كمغ الججيخ بالحكخ أنو تخاجع عغ ىحه الفكخة قبل نياية 

 حياتو. 

  كراجع: ٕٔ-ٕٓراجع: إبخاىيع رجب، مرجر سابق، ص  -ٚٗ
Jerome Ravetz, "History of Science in Encyclopedia 
Britanica, 15th ed, 1975, vol. 16, p. 360. 

 .ٕٔالسرجر الدابق، ص  -ٛٗ

 السرجر الدابق نفدو.  -ٜٗ

 السرجر الدابق نفدو. -ٓ٘

 مرجر سابق. ية الججيجة"،انجػرج سارتػف: "تاريخ العمع كاإلند -ٔ٘

ات السدمسيغ في الحزارة اإلندانية" أحسج الحديدي، "إسيام -ٕ٘
ضسغ أعساؿ السدمسػف في أكركبا، مؤتسخ دكلي عقجتو رابصة 
الجامعات اإلسبلمية كمؤسدة "اقخأ" في فييشا بالشسدا في الفتخة مغ 

 .ٜٚ – ٛٚ، صٔـ، طٕٓٓٓمايػ  ٗٔ-ٕٔ

 .ٓٛالسرجر الدابق، ص  -ٖ٘

األكركبية" مشة نريخ، "دكر فبلسفة اإلسبلـ في بعث الشيزة أ -ٗ٘
 .ٜٓأعساؿ السؤتسخ الدابق، ص 

 .ٜٚالحديدي، مرجر سابق، ص  -٘٘
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 .ٕٜآمشة نريخ، مرجر سابق، ص  -ٖ

شػقي أبػ خميل، "الحزارة العخبية اإلسبلمية"، مشذػرات كمية  -ٙ٘
. كانطخ بحث نبيل ٜٚ، ص ٜٚٛٔالجعػة اإلسبلمية، ليبيا 

ل حزارة السدمسيغ الدسالػشي بعشػاف: "األنجلذ مخكدًا إلشعاع كنق
ألكركبا"، أعساؿ مؤتسخ: أثخ الحزارة اإلسبلمية في الغخب كدكر 

، رابصة الجامعات ٖٕٓٓديدسبخ  ٖٔ-ٜأسبانيا في نقميا، غخناشة، 
 األنجلدية، ككمية الجراسات األنجلدية، غخناشة.

، ٗكراجع: تػفيق الصػيل، "أسذ الفمدفة"، دار الشيزة العخبية، ط
 .ٕٔٓ – ٜٚٔ، ص ٜٗٙٔ



 

59 


 

 أ.د / ىبيل السنالوطي

 و (6102ػذد ) ديسًرب   رلهح كهيح انذراساخ اإلَساَيح

 

 ادلثحث انثاَي
 ادلُهح انؼهًي وانتىخيه اإلساليي

 مفيـػ العمع في السشيج العمسي. -ٔ

 تشػع السشاىج في الفكخ الػضعي. -ٕ

 مشصمقات العمـػ االجتساعية في الغخب. -ٖ

 معاييخ كفاءة السشيج. -ٗ

 مقاييذ كفاءة السشيج.  -٘

 سات يتع االنصبلؽ مشيا في الجراسة.الحاجة إلى مدمَّ  -ٙ

 لػضعية.سات اقرػر السدمَّ  -ٚ

 التأصيل اإلسبلمي ال يخفس السشاىج الػضعية. -ٛ

 مػقف اإلسبلـ مغ شخؽ التفكيخ )التخمية كالتحمية(. -ٜ
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يختمف الباحثػف كالسفكخكف في تحجيج السقرػد بالسشيج العمسي 
في الجراسات العميا؛ كليحا يجب البجء بتحجيج السقرػد بالسشيج كفظ ىحا 

كىشاؾ عجة أمػر يجب التشبيو عمييا في  االشتباؾ؛ تحخًيا لمجقة السصمػبة.
 ىحا الرجد: 

 :يفهىو انؼهى وادلُهح انؼهًي
يعالج عمساء الغخب العمع في إشار الترػرات السادية، كيعبخ  أواًل:

"جيسذ كػنات" عغ ىحه الشطخية الغخبية بقػلو: "إف العمع ىػ سمدمة 
مترمة مغ الحقائق كالسفاىيع تع الحرػؿ عمييا مغ السبلحطة كالتجخبة، 

 .(ٔ)كالتي تقػد إلى السديج مغ السبلحطة كالتجخبة"

قة لمعمع، فالعمع يتزسغ التعخؼ عمى كال شظ أف ىحه الشطخية ضي
الػاقع السادي، كعمى حقائق الػحي كىػ ما يتزسشو العمـػ الذخعية، 
كقرخ العمع عمى الػاقع السادي تجاىل لمجيغ كحقائق الػحي، كىي السعخفة 
الػحيجة اليقيشية في نطخ السؤمشيغ، بيشسا تكػف السعارؼ السادية 

 حيب كالتغيخ كالتصػر.االجتيادية معارؼ ضشية قابمة لمتك

ا:
ً
يختمف الباحثػف في تحجيج السقرػد بالسشيج، فإذا كاف  ثاَي

لغة ىػ: الصخيق الػاضح السدتقيع، فإف السعشى االصصبلحي عشج السشيج 
عمساء السشاىج، غيخه عشج بعس الكتاب كالفبلسفة كالسفكخيغ. فعمساء 

مجسػعة شخؽ  السشاىج أك فبلسفة العمع يقرجكف بالسشيج أك السشاىج:
البحث العمسي التي يدتخجميا الباحثػف لئلجابة عغ تداؤالتيع أك تحقيًقا 
لفخكضيع، كصػاًل إلى إجابات ليحه التداؤالت، أك اختبار الفخكض، كمعخة 



 

62 


 

 حنو توجيه إسالمي لعله االجتناع الينوذج اإلرشادي

 و (6102  ديسًربػذد )  رلهح كهيح انذراساخ اإلَساَيح

الحقائق. كحلظ فإف السشاىج تدتخجـ عمى أنيا شخؽ البخىشة عمى صحة 
 قزية أك فكخة معيشة.

ليقرج بو أشياء أخخى، مثاؿ  كلكغ مرصمح السشيج قج يدتخجـ
، أك  ذلظ الخصػات اإلجخائية التي يدتخجميا الباحث في أي عمع مغ العمـػ
شخؽ عخض كشخح األفكار كالسعمػمات التي يخد الباحث أف يقجميا، أك 
أسمػب الكاتب في معالجة قزية أك مػضػع أك أمخ مغ األمػر، أك السقخر 

 إلخ. الجراسي السبخمج الحي يجرسو الصالب..

ا:
ً
كإذا كاف أغمب كتاب كفبلسفة السشاىج في الغخب يقخنػف  ثانث

 (ٕ)Logic of Scientific discoveryالسشيج بسشصق الكذف العمسي 
فإنشا سػؼ ال ندتبعج ىحا الترػر، كلكششا نخاه قاصًخا عمى العمـػ الكػنية 

ق الػحي؛ كالػاقعية فقط، كيدتبعج بالتالي العمـػ الذخعية القائسة عمى حقائ
كليحا فإنشا سػؼ ندتخجـ مرصمح السشيج ليذيخ إلى مجسػعة الصخؽ 

 كالعسميات العقمية التي يدتخجميا الباحث لمػصػؿ إلى:

اإلجابة عغ تداؤالت تتصمب الخجػع إلى الػاقع كاستخجاـ السبلحطة  ( أ)
كالتجخبة كالسقارنة.. إلخ، أك تتصمب الخجػع إلى نرػص يقيشية كىي 

آلراء  اأك نقجيِّ  اتحميميِّ  اكالدشة السصيخة، أك تتصمب فحًر القخآف الكخيع 
كنطخيات أك محاىب مصخكحة، مثل: الجراسات الفقيية أك السحىبية، 
أك نطخيات العمـػ االجتساعية، أك تتصمب الخجػع لمعقل الدميع أك ما 
يعجه العقل بجيييات كمدمسات تتفق عمييا العقػؿ الدػية، أك 

 سات أك بجيييات.قجمات أك مغ مدمَّ استشباط نتائج مغ م

تحقيق فخكض أك حمػؿ مؤقتة لسذكبلت عمسية، كالتحقيق ىشا يذيخ  ( ب)
إلى اختبار مجى صحة أك كحب ىحه الفخكض، سػاء مغ خبلؿ 
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الخجػع إلى الػاقع )مبلحطة أك قياس أك تجخبة أك مقارنة.. إلخ(، أك 
ت الػاقعية أك لجراساا الخجػع إلى التاريخ كالػثائق، أك الخجػع إلى

 نتائج البحػث.

محاكلة الػصػؿ إلى حقائق كمعمػمات يقيشية، كىحا ال يكػف إال مغ  ( ج)
خبلؿ الخجػع إلى مرادر يقيشية، كىي الػحي مسثبًل في الكتاب 

 كالدشة.

 تُىع ادلُاهح يف انفكر انىضؼي:
، تتشػع األساليب كالسشاىج العمسية بتغيخ ترػر السقرػد بالعمع

العمع يتغيخ بتغيخ الحزارات كالثقافات كاألزمشة كاألماكغ، إف مفيـػ  حيث
كىحا يعشي أف الشسػذج التجخيبي ليذ ىػ الشسػذج الػحيج السػصل إلى 

، فيشاؾ تعجد في األساليب العمسية، (ٖ)ضعيغ أنفديعااليقيغ بذيادة الػ 
كىي كميا تيجؼ إلى اكتذاؼ الحقائق، كال بج أف يتػافخ ليا عجة خرائز 

كالسػضػعية كسبلمة السرادر. يقػؿ "إمخزياف" أف السذتغميغ  كالرجؽ
ف الفكخة تكػف عمسية إذا كانت مصخدة ميسا اختمفت إ :بالعمع يقػلػف 

الطخكؼ الدمانية أك السكانية، كتكػف عمسية إذا كانت صادقة في إخبارىا 
ػاقع ممسػًسا كممحػًضا أك بحيث تكػف مصابقة لمػاقع، سػاء أكاف ىحا ال

ا، كتكػف عمسية إذا كانت مػضػعية بسعشى أنيا مجخدة مغ األىػاء خيِّ تاري
الذخرية كالتخسيشات الحاتية، ككانت بالتالي مؤسدة عمى حجج كأدلة، 

ا ا أك تاريخًيا مؤسدِّ ا أك تجخيبيِّ ا أك استشباشيِّ ا الجليل استشتاجيِّ سػاء كاف ىح
 .(ٗ)عمى الػثائق كالذيادات
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ا مغ ىحا الشز إلى أف ىشاؾ ثبلثة كيحىب "إمخزياف" انصبلقً 
 أساليب لمعمسية كىي: 

السشيج االستشباشي الحي يتػصل إلى الحقائق العمسية عغ شخيق  ( أ)
االستشتاج السشصقي، كىشا يسكغ االستشاد إلى القخائغ كاآلثار الجالة، 
كيتع إثبات العجيج مغ الحقائق العمسية عغ شخيق ىحا السشيج، سػاء 

ع الغيب أك عالع الذيادة. كيشبيشا القخآف الكخيع تمظ التي تترل بعال
إلى ىحا السشيج عشجما يجعػ السؤمشيغ إلى تجبخ اآليات الكػنية 

 –كالشفدية في اآلفاؽ كفي الشفذ؛ ألنيا كميا تؤكج كجػد الحق 
}َسُشِخيِيْع آَياِتَشا ِفي اآلَفاِؽ كِفي َأنُفِدِيْع َحتَّى َيَتَبيََّغ  –سبحانو كتعالى 

{ ]فرمت: َليُ  [. كىحا السشيج يشتقل فيو الباحث مغ ْٖ٘ع َأنَُّو الَحقُّ
 العاـ لمخاص أك مغ الكمي إلى الجدئي. 

تسج عمى تحقيق الفخكض عالسشيج االستقخائي التجخيبي الحي ي ( ب)
كالتفديخات مغ خبلؿ مبلحطة الػاقع كإجخاء التجارب كالسقارنات، 

مطػاىخ في ضيػرىا كصػاًل إلى التعسيسات كالقػانيغ الحاكسة ل
كاختفائيا كتغيخىا. كقج كاف الػحي ىػ أكبخ دافع لمعمساء السدمسيغ 
لمبحث في الكػف كاإلنداف، كاكتذاؼ ىحا السشيج التجخيبي بالذكل 
العمسي )يخجع إلى كتابات جابخ ابغ حياف كابغ الييثع كغيخىسا مغ 

 .(٘)عمساء السدمسيغ(

يدتشج إلى الػثائق التاريخية السشيج التاريخي أك االستخدادي الحي  ( ج)
السحققة باألساليب الستفق عمييا، كبعج تشقيتيا مغ األخصاء 
كاالنحيازات ضساًنا لمرجؽ. كأدؽ الشساذج السذخفة عمى ىحا السشيج 
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مشيج السحجثيغ مغ خبلؿ أساليب تخخيج األحاديث كعمـػ الخجاؿ 
 كالجخح كالتعجيل.. إلخ.

جيا اإلسبلمية تزيف إلى ىحه كيحىب إمخزياف إلى أف السثػدكلػ 
السشاىج مشيًجا رابًعا حاكًسا كيقيشًيا، كىػ السعمػمات الخاجعة إلى الػحي. كل 
ىحا يعشي خصػرة كخصأ قرخ العمسية عمى الػضعية الحدية، فالػضعية 
عاجدة عغ التعامل مع حقائق الساضي كالسدتقبل، كمع حقائق ما كراء 

ألخبلؽ كىي ذات أىسية كبخى في كاالسحدػسات كمع قزايا االعتقاد 
 الجراسات االجتساعية.

 يُطقاخ انؼهىو االختًاػيح يف انغرب: 
إف مشاقذة قزايا مشيجية العمـػ االجتساعية تثيخ بالزخكرة عبلقة 
الحات بالسػضػع، كىػ ما سبق أف ناقذشاه تحت عشػاف السػضػعية 

سجرسة الػضيفية كالحيجة العمسية. فأغمب عمساء الغخب سػاء مغ أنرار ال
فعل  –كالبشائية كما تفخع عشيا مغ مجارس )سمػكية، رمدية، تفاعمية 

اجتساعي(، أك مغ أنرار السجرسة الرخاعية كما تفخع عشيا مغ مجارس 
إلى  اكجكف ضخكرة دراسة الػاقع استشادً )راديكالية، كماركدية محجثة(، يؤ 

خ كالتاريخ ك كسا إشار ترػري كاضح لئلنداف كالسجتسع كالثقافة كالتغي
يذيخ أغمب نقاد عمع االجتساع في الغخب )زايتمغ، كجػلجنخ، كممد... إلخ( 
فإف عمع االجتساع ذاتو لع يشذأ في الغخب إال كشطاـ أيجيػلػجي ُقرج بو 
الجفاع عغ الغخب الخأسسالي في مػاجية التػجيات الساركدية كالحخكات 

عغ شبقة الخأسسالييغ في  ، كالجفاع(ٙ)االشتخاكية كاألحداب الذيػعية
مػاجية اإلقصاعييغ. كيحىب "ممد" ك"زايتمغ" إلى أف الشطع االقترادية 
الكبلسيكية كالجػانب السيتافيديقية الفمدفية التي تترل بالقانػف الصبيعي 
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Natural Law  لػؾ، كرسػ( األخبلؽ لشفعية(Utlitraianism  "بشثاـ"
( ىي التي شكمت Pragmatismكاالتجاه العمسي )البخاجساتية 

. (ٚ)األيجيػلػجية التي دافع عشيا عمع االجتساع الغخبي مشح نذأتو حتى اآلف
 كقج أدت الفمدفة الساركدية بسا بشي عمييا مغ عمع اجتساع راديكالي إلى
دمار السجتسعات التي أخحت بيا، كحلظ فإف السشاىج الغخبية في فيع 

مادية زادت مغ شقاء كأزمات اإلنداف كالسجتسع السختكدة عمى مشصمقات 
اإلنداف كالسجتسعات الغخبية، كأدت إلى مديج مغ األزمات الشفدية )تدايج 
معجالت االنتحار كجخائع إدماف... إلخ(، كأسخية )تفكظ كتفدخ في 
العبلقات(، كاجتساعية )سيادة الصابع السادي(، كركحية )انعجاـ األمغ 

 كالبخكة(.

التي تشصمق مغ مشصمقات مادية، كىكحا فذمت السشاىج الػضعية 
كمغ االعتساد عمى السرادر الحدية لمسعخفة، كالتي تشصمق مسا أشمق عميو 
"ألفيغ جػلجنخ"الفخكض الزسشية، فمدفية أك أيجيػلػجية أك مرمحية 

Domain Assumptions(ٛ) كقج أدت كل ىحه السشاىج التي استبعجت ،
لى دمار اإلنداف إ –عقيجة كشخيعة كأخبلًقا كضػابط  –الػحي 

كالسجتسعات، كافتقاد السعشى كاليجؼ، كأدت إلى كل أشكار االغتخاب 
 كالزياع، حتى كسط مجتسعات الػفخة السادية السدخفة.

كل ىحا يؤكج أف الفيع كالجراسات الغخبية في عمع االجتساع لع 
تحدع قزية مشيج كمشصمقات دراسة اإلنداف كالسجتسع كالتاريخ 

يحىب "رايسػنجريذ" عالع االجتساع األمخيكي السعاصخ  كالسدتقبل، ككسا
فإف العمـػ االجتساعية التي تجعى السػضػعية لع تعج تكفي اإلنداف 
السعاصخ؛ ألنو يدعى دائًسا إليجاد حمػؿ لسذكبلتو السادية كاالجتساعية 
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كالخكحية كالشفدية، كىػ يبحث باستسخار عغ تػجيات تخمرو مغ محشتو 
ة، كىػ في حاجة إلى استجبلء معشى الحياة كالػجػد الجنيػية السادي

 .(ٜ)كاإلنداف

كىحا ىػ نفذ ما ذكخه "رايت ممد" عشجما أشار بأسف إلى أف عمع 
االجتساع يحتاج إلى دفعة إصبلحية كتػجيات قادرة عمى إنقاذ اإلنداف 

في . فعمع االجتساع في نطخه فذل (ٓٔ)Reforming Pushكالسجتسعات 
عغ قزايا الحخية كالعجالة كالتخشيج، كىحا ما يؤكجه "جشخ إبخاز كالجفاع 

ميخداؿ" الحي يؤكج في دراستو "العبلقة بيغ الشطخية االجتساعية كالدياسية 
االجتساعية" حاجة عمساء االجتساع إلى كجيات نطخ قادرة عمى تحقيق 

. كل ىحا ناجع عغ انصبلؽ السشاىج (ٔٔ)حخية اإلنداف كأمشو كتقجمو
الغخبية مغ أيجيػلػجيات مادية كنفعية كبخاجساتية كمرمحية  كالجراسات

بعيجة جًجا عغ االستخشاد بالػحي اليجى اإلليي. كمغ ىشا فإف اعتساد 
الػحي مرجًرا لمسعخفة كالتػجيو كالتشسية في العمـػ االجتساعية يعج أساًسا 

 . جػىخًيا لتخميز ىحه العمـػ مغ أزماتيا الشطخية كالسشيجية كالتصبيقية

 يؼايري كفاءج ادلُهح: 
 ؼالعمسي ىػ مشيج التكحيب، كىػ الحي يدتيجإذا كاف السشيج 

الػصػؿ إلى تعسيسات برجد مػضػعات الجراسة، كتحقيق الفخكض في 
مجاؿ الجراسات الػاقعية، كإذا كاف العمع القائع عمى مشيجية عمسية يدعى 

جركسة، كمغ ثع لمتفديخ كالػصػؿ إلى القػانيغ التي تحكع الطػاىخ الس
التشبؤ بيا تسييًجا لمتحكع فييا، كتػجيييا بسا يخجـ التصبيقات السفيجة 
لئلنداف كالسجتسع، فإف مقياس نجاح السشيج ىػ تحقيق أىجاؼ العمـػ 
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الػاقعية، التفديخ، ثع التشبؤ، ثع التحكع. كىحا يعشي أف السشيجية في 
ممة لمسشاىج العمسية مغ الجراسات االجتساعية ال تشصبق عمييا الذخكط الكا

تعجد السشاىج كالرخاع بيغ أنرار السشيجيات الستعجدة  : جيتيغ: األكلى
ندعة شيئية  –مشاىج فيع  –قياسي  –كيفي  –كسي  –كضيفي  –)ججلي 

ندعة فيشػميشػلػجية... إلخ(، كالثانية: عجـ الػصػؿ إلى قػانيغ تحكع  –
رار السجارس السترارعة، الطػاىخ أك إلى تعسيسات متفق عمييا بيغ أن

كحتى بيغ أنرار السجرسة الػاحجة. كإذا كانت العمـػ الصبيعية تسيد بيغ ما 
، فإف ىحا صعب (ٕٔ)Evaluativeكما ىػ قيسي  Evedentialىػ كاقعي 

التحقيق في العمـػ االجتساعية. فالعمـػ الصبيعية عمـػ ترل إلى القػانيغ 
ىخ السجركسة، كتدتخجـ ما يصمق العامة الستفق عمييا كالحاكسة لمطػا

 Methodologicalسسية السشيجية يو "بػبخ" السشاىج اإلسسية أك اإلعم
Nominalism أما العمـػ االجتساعية فيي عمـػ تدعى إلى كصف ،

بالساىػية السشيجية ، كتيتع Idiographicاألنساط كالحاالت كمقارنتيا 
MethodologicalEssencialism(ٖٔ)  ماىية األشياء حيث تبحث عغ

التفكظ... إلخ(، كىي  –االنحخاؼ  –التزامغ –كتحاكؿ فيسيا )العجالة 
مفاىيع يختمف مزسػنيا مغ مجتسع إلى آخخ بحدب االختبلفات العقائجية 

 كالثقافية كالقيسية كالتاريخية.. إلخ.

 يقاييس كفاءج ادلُهح:
يقاس السشيج بكفاءتو في تحقيق األىجاؼ كىي ىشا التفديخ 

فيع، كسا يقاس بسجى كفاءة ما يتختب عميو مغ الشتائج التي يرل إلييا كال
العمع مغ تصبيقات كنطخيات، كىشا يذتخط ارتباط غايات التصبيق بالقيع، 
حيث تحقق الخيخ ال الذخ، كتشذخ العجؿ ال الطمع، كتؤدي إلى البشاء ال 
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كخامة  اليجـ، كتجعع الحخية كالعجالة كاإلخاء كليذ الطمع، كتحافع عمى
اإلنداف كإنداف كال تؤدي إلى دماره. كالسذكمة في العمـػ االجتساعية 

 أمخاف: 

إندانية ... إلخ(  –حخية  –األكؿ: أف ىحه السفاىيع )عجالة 
مختمف في تحجيج مزاميشيا بيغ السجارس كالشطخيات كبيغ عمساء 

 .(ٗٔ)االجتساع

عامل مع كالثاني: أف بحػث عمع االجتساع تشرب مباشخة عمى الت
ىحه السفاىيع كمع مدمسات تتعمق بيا، كمع تصبيقات تسذ ماىية ىحه 

 األمػر.
كىشا تختمف العمـػ االجتساعية عغ العمـػ الصبيعية، فالعمـػ 
الصبيعية تتعامل مع مػضػعات خارجية متفق عمى تحجيجىا بيغ كل 
السذتغميغ بالعمع بغس الشطخ عغ االختبلفات الثقافية كالعقائجية 

يجيػلػجية كالسكانية كالدمانية.. ىحا إلى جانب أف ىحه العمـػ الصبيعية اإل
ترل إلى قػانيغ كحقائق محايجة، كال يطيخ التػجو العقائجي أك الثقافي أك 
القيسي أك اإليجيػلػجي إال في مجاؿ التػضيف كاستخجاـ ىحه الشتائج 

ر لرالح الشاس أـ لرالح فئة معيشة، أـ تقجـ كرخاء البعس كدما
 البعس... إلخ.

ىشجسة... إلخ(  –شب  –كيسياء  –كالعمـػ الصبيعية )فيدياء 
كصمت إلى نتائج مفيجة كمقشعة استفاد مشيا اإلنداف، مغ خبلؿ السشاىج 
التجخيبية العمسية، أما العمـػ االجتساعية فشدتصيع الحكع عمى كفاءة 

ي الغخب مشاىجيا مغ خبلؿ ما انتيت إليو مغ نتائج تسذ حياة الشاس ف
 كالذخؽ.
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كنطخة مجققة في أحػاؿ الشاس االجتساعية في الغخب تبيغ فػًرا 
شبيعة األزمة العسيقة التي يعانييا الشاس ىشاؾ مقاسة بسعجالت التفكظ 
األسخي كاالجتساعي كالشفدي، كشعػر الشاس بالبلمعشى كاإلحباط، كارتفاع 

ة، كاالغتراب، معجالت االنحخاؼ كاإلدماف كالجخائع كاألمخاض الشفدي
كاالنتحار، كانعجاـ األمغ السادي كالسعشػي أك الخكحي، كانعجاـ البخكة... 
إلخ. كإذا كاف شيًئا مغ ىحا نعاني مشو في عالسشا اإلسبلمي، فالدبب ىػ 

 االبتعاد عغ السشيج اإلسبلمي.

 احلاخح إىل االَطالق يٍ يسهًاخ:
ديخ الػاقع، كل العمـػ االجتساعية تشصمق مغ مدمسات لفيع كتف

كمرجر ىحه السدمسات إما فمدفات كضعية متغيخة كقاصخة كمشحازة لفئات 
، كإما -سػاء بذكل شعػري أك ال شعػري  –كمرالح كأغخاض محجدة 

 –ديانات سساكية، كالجيغ الخاتع ىػ اإلسبلـ. كعشجما انتقل عمع االجتساع 
ا ىحا العمع مغ الحزارة اإلسبلمية إلى الغخب، فرمػ  –مػضػًعا كمشيًجا 

عغ مشصمقاتو اإلسبلمية، كاستبجلػا بيا مشصمقات كضعية، األمخ الحي أدى 
. كلع تدتصع تصبيقات عمع (٘ٔ)إلى انحخاؼ بعس الشطخيات كالتصبيقات

االجتساع إسعاد إنداف الغخب كال تحقيق أىجافو في بشاء مجتسع متكامل 
ت كاألزمات إلى أقل تدػده العجالة كاألخػة كالتزامغ، كتقل فيو االنحخافا

؛ كليحا فإنشا نخى أف التأصيل كالتػجيو اإلسبلمي لعمع (ٙٔ)حج مسكغ
االجتساع مشيًجا كتشطيًخا أصبح ضخكرة ممحة، كىحا يعشي االنصبلؽ في 
دراسة السجتسع مغ الثػابت كالحقائق اإلسبلمية مدتسجة مغ الكتاب 

إلى جحكره  كالدشة. كىحا يعشي ترحيح مدار عمع االجتساع، كعػدتو
عمييا عبجالخحسغ ابغ خمجكف، الحي اشتق عشػاف  التي أسذ ةاإلسبلمي
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العمع "عمع العسخاف" مغ عسارة األرض، كىي إحجى كضائف اإلنداف. كسا 
َغ اأَلْرِض كاْسَتْعَسَخُكْع ِفيَياأرادىا الخالق بقػلو تعالى: } { ُىَػ َأنَذَأُكع مِّ

ع بانصبلقو مغ الثػابت كالحقائق [، ىحا التػجيو اإلسبلمي لمعمٔٙ]ىػد:
اإلسبلمية يزسغ استقامة السشيج كالفيع كالتصبيق، كيزسغ سيادة قيع 
العجالة كاإلخاء كالحق كالحخية كالتكافل، كتحقيق الدعادة الحقيقية 
لئلنداف، كالقػة كالتشسية الحقيقية لمسجتسعات. كىحه ىي  مشتيى أىجاؼ 

تعثخ في الػصػؿ إلييا؛ لغياب السشصمقات العمـػ االجتساعية، كىحه العمـػ ت
السشيجية كالشطخية الدميسة، نتيجة لديادة اليػى كالسرالح الفخدية 
كالصبقية كالفئػية كاأليجيػلػجيات كالفمدفات الستحيدة كالفاسجة، أك عمى 

 أحدغ تقجيخ االجتيادات غيخ السخشجة.

 :قصىر ادلسهًاخ انىضؼيح
تشصمػػػػق مػػػغ مدػػػػمسات فمدػػػػفية إف السشػػػاىج الػضػػػػعية كإف كانػػػت 

دراسػػػػػة مػػػػػا ىػػػػػػ خاضػػػػػع لػػػػػئلدراؾ  أك إصػػػػبلحية، إال أنيػػػػػا قاصػػػػػخة عمػػػػػى
الحدػػػي كالجراسػػػة الػاقعيػػػة، كىػػػحا السرػػػجر السعخفػػػي قاصػػػخ عػػػغ اإلجابػػػة 
عػػػػغ تدػػػػاؤالت أساسػػػػية فػػػػي عمػػػػع االجتسػػػػاع، مثػػػػل تمػػػػظ التػػػػي تترػػػػل 
بصبيعػػػػػػة اإلندػػػػػػاف ككضائفػػػػػػو، كنذػػػػػػأة السجتسعػػػػػػات كاألديػػػػػػاف، كعػامػػػػػػل 

، كأىػػػػػػػع مختكػػػػػػػدات األمػػػػػػػغ الشفدػػػػػػػي كاالجتسػػػػػػػاعي، كشبيعػػػػػػػة الرػػػػػػػخاع
االنحػػػػخاؼ كأىػػػػع سػػػػبل مػاجيػػػػة السذػػػػكبلت كاألزمػػػػات كإصػػػػبلح اإلندػػػػاف 
كالسجتسػػػع... إلػػػخ. كليػػػحا فػػػإف السػػػشيج اإلسػػػبلمي فػػػي دراسػػػة السجتسػػػع 
يؤكػػػػج عمػػػػى مرػػػػجرية الػػػػػحي كأسػػػػاس حػػػػاكع يسػػػػج العمػػػػـػ االجتساعيػػػػة 

سكػػػػػغ الػصػػػػػػؿ إلييػػػػػا مػػػػػغ بسشصمقاتيػػػػػا كمجسػعػػػػػة الحقػػػػػائق التػػػػػي ال ي
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الجراسػػػات الػاقعيػػػة، ككسرػػػجر أسػػػاس يػضػػػف السرػػػادر السعخفيػػػة خػػػبلؿ 
 األخخى )الحذ كالعقل كالحجس أك القمب( كل فيسا يرمح لو.

 انتأصيم اإلساليي ال يرفض ادلُاهح انىضؼيح:
إف التأصيل اإلسبلمي ال يخفس السشاىج الػضعية )السدحية 

حميل السزسػف كدراسة الحالة كاالستعانة كالتجخيبية كالتاريخية كمشيج ت
باإلحراءات... إلخ(، كلكشو يػضفيا فيسا ترمح لو مغ دراسات، كلئلجابة 
عغ التداؤالت التي ترمح لئلجابة عشيا. فالتأصيل اإلسبلمي لمسشيج ال 
يقترخ عمى الػصف كالتقخيخ، كإنسا يستج إلى التقػيع بتػضيح الدمبيات 

سجعسة لئليجابيات كالقاضية أك السقممة لمدمبيات، كاإليجابيات، الحمػؿ ال
في ضػء أحكاـ الذخيعة اإلسبلمية، كبذكل يحقق التعبيخ اليادؼ الحي 

 يتدع بالتجرج كاالعتجاؿ كالحكسة كالخيخ لجسيع الشاس، كجسيع الذعػب.

كىكحا فإف التأصيل أك التػجيو اإلسبلمي لسشيج الجراسة في عمع 
السشصمقات اإلسبلمية، كاعتساده مرجرية الػحي االجتساع، بانصبلقو مغ 

كسخجعية حاكسة كال يدتيجؼ، كسا ال يػضف في خجمة أىجاؼ قػمية أك 
سبللية أك عخقية أك شعػبية أك شبقية أك فئػية، كإنسا يدتيجؼ تحقيق 
مرالح البذخ العامة كليذ الخاصة، الحقيقية كليدت الػىسية، التي 

ألحكاـ اإلسبلمية، أك عمى األقل التي ال اك تتساشى مع العقيجة كالقيع 
 تترادـ معيا.
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 يىقف اإلسالو يٍ ادلُاهح أو طرق انتفكري وانثحث:
السشيج ىػ مجسػعة العسميات العقمية )استقخاء أك استشباط أك 

 مقارنة، أك رجػع إلى نرػص... إلخ( التي تدتيجؼ مغ كرائيا: 
 غ أك أمػر الجنيا.الػصػؿ إلى حقائق كأحكاـ، سػاء في أمػر الجي (أ )

. (ب )  اإلجابة عغ بعس التداؤالت السصخكحة في كل عمع مغ العمـػ

بسعشى الكذف عغ مجى صجؽ الفخض أك  ، تحقيق بعس الفخكض (ج )
 كحبو، استشاًدا إلى ىحه العسميات.

كاإلسبلـ لو مشيجو الفخيج في ىحا الرجد، فقج أرسل هللا رسمو إلى 
اىجيا في التفكيخ، أك شخقيا في أقػاـ كمجتسعات متعجدة، كل مشيا ليا مش

حقائق، كىحا ناشئ  يعجالتفكيخ كاإلجابة عغ التداؤالت، كالػصػؿ إلى ما 
عغ تعجد ديانات كثقافات كضخكؼ ىحه األقػاـ كالجساعات كالسجتسعات؛ 
كليحا اعتسج السشيج اإلسبلمي في بياف الحق كشخؽ التفكيخ الدميسة عمى 

 :(ٚٔ)خصػتيغ ىسا

ؽ التفكيخ أك السشاىج غيخ الرحيحة التي كانت : ىجـ شخاألوىل
 تدتخجميا ىحه األقػاـ كالجساعات، كبياف فدادىا.

: إبخاز الصخؽ الرحيحة أك السشيج الدميع السػصل إلى انثاَيح
 السعمػمات الرحيحة. 

اليجـ كالبشاء.. ىكحا يؤكج اإلسبلـ أىسية التخمية كالتحمية، التفكيظ 
كىحا ما يتزسشو أكؿ أركاف اإلسبلـ "ال إلو إال  كالتخكيب، الخفس كالقبػؿ،
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َفَسغ َيْكُفْخ ِبالصَّاُغػِت كُيْؤِمْغ ِباّللَِّ َفَقِج هللا" كىحا ما يفيع مغ قػلو تعالى: }
ـَ َلَيا  [.ٕٙ٘{ ]البقخة: اْسَتْسَدَظ ِباْلُعْخَكِة الُػْثَقى ال انِفَرا

َشاِت كَأنَدْلَشا َمَعُيُع الِكَتاَب َلَقْج َأْرَسْمَشا ُرُسَمَشا ِباْلبَ كقاؿ تعالى: } يِّ
 [. ٕ٘{ ]الحجيج: كاْلِسيدَاَف ِلَيُقػـَ الشَّاُس ِباْلِقْدطِ 

فقج أرسل هللا رسمو بالحقائق كالسيداف الثابت، كشخؽ التفكيخ 
الدػية التي تخجع إلييا البذخية؛ لتقػيع األعساؿ كاألشياء كالخجاؿ، كتقيع 

اليب التفكيخ الفاسجة، كمغ األىػاء كترادـ عمييا حياتيا في مأمغ مغ أس
ألنو يدف بالحق اإلليي لمجسيع، ؛ السرالح كالسشافع. ميداف ال يحابي أحًجا 
 .(ٛٔ)كال يحيف عمى أحج ألف هللا رب الجسيع

كأىع السشاىج كشخؽ التفكيخ التي اىتع اإلسبلـ ببياف فدادىا 
 :(ٜٔ)كضخكرة التخمي عشيا يبخزىا الػىيبي فيسا يمي

: الفيع الدحخي كالخخافي لمكػف كمطاىخ الحياة الصبيعية أواًل 
كاالجتساعية، كمشيا االستعانة بالجغ، كالتصيخ، كالدحخ. يقػؿ تعالى: 

َغ الِجغِّ َفدَاُدكُىْع َرَىًقا} َغ اإلنِذ َيُعػُذكَف ِبِخَجاٍؿ مِّ { ]الجغ: كَأنَُّو َكاَف ِرَجاٌؿ مِّ
َياِشيُغ َعَمى ُمْمِظ ُسَمْيَساَف كَما َكَفَخ كاتََّبُعػا  [، كقاؿ تعالى: }ٙ َما َتْتُمػ الذَّ

ْحخَ  َياِشيَغ َكَفُخكا ُيَعمُِّسػَف الشَّاَس الدِّ [، ٕٓٔ{ ]البقخة: ُسَمْيَساُف كَلِكغَّ الذَّ
 [. ٛٔ{ ]يذ: َقاُلػا إنَّا َتَصيَّْخَنا ِبُكعْ  كقاؿ تعالى: }

ا
ً
ؿ السشتج، فإذا كاف : تعصيل كسائل الفيع الرحيح كاالستجال ثاَي

هللا خمق لئلنداف الحػاس كالعقل كالقمب مرادر لمسعخفة، كأدكات لمػصػؿ 
إلى الحقائق، فالكثيخ مغ الشاس يعصميا عغ استخجاماتيا الدػية. يقػؿ 

َغ الِجغِّ كاإلنِذ َلُيْع ُقُمػٌب الَّ َيْفَقُيػَف ِبيَ تعالى: } ا كَلَقْج َذَرْأَنا ِلَجَيشََّع َكِثيًخا مِّ
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ـِ َبْل  ْنَعا كَلُيْع َأْعُيٌغ الَّ ُيْبِرُخكَف ِبَيا كَلُيْع آَذاٌف الَّ َيْدَسُعػَف ِبَيا ُأْكَلِئَظ َكاأَل
خ الػىيبي، فإف [. ككسا يذيٜٚٔ{ ]األعخاؼ: ُىْع أَضلُّ ُأْكَلِئَظ ُىُع الَغاِفُمػفَ 

فرمت: { ] َفُيْع ال َيْدَسُعػفَ  أصحاب مشاىج التفكيخ الفاسج ال يدسعػف }
كِمْشُيع مَّغ َيْدَتِسُع إَلْيَظ كَجَعْمَشا َعَمى ُقُمػِبِيْع  [. كإذا سسعػا ال يعقمػف }ٗ

إف َتْجُعػُىْع ال  [. كإذا عقمػا ال يعسمػف }ٕ٘{ ]األنعاـ: َأِكشًَّة َأف َيْفَقُيػهُ 
 [. ٗٔ{ ]فاشخ: َيْدَسُعػا ُدَعاَءُكْع كَلْػ َسِسُعػا َما اْسَتَجاُبػا َلُكعْ 

ا: استخذاو طرق حبث وتفكري أو يُاهح تاطهح، وفيًا ثا
ً
نث

 يهي منارج ذلا:
مغ أمثمتيا القػؿ بعرسة شائفة مغ الشاس كصحة آرائيع دكف  ( أ)

دليل. كاإلسبلـ يؤكج عمى البخىاف كالجليل. كقج يخجع االعتساد 
السصمق عمى آراء كأقػاؿ بعس الشاس دكف بخىاف إلى عطسيع في 

اد، أك إلى كجاىتيع االجتساعية كمشاصبيع الشفػس كاآلباء كاألجج
كالدعساء الدياسييغ، أك إلى قجاستيع كمكانتيع الجيشية كالكيشة 

كَكَحِلَظ َما َأْرَسْمَشا ِمغ َقْبِمَظ ِفي َقْخَيٍة مِّغ  كالخىباف. يقػؿ تعالى: }
ا َعَمى آَثاِرِىع نَِّحيٍخ إالَّ َقاَؿ ُمْتَخُفػَىا إنَّا كَجْجَنا آَباَءَنا َعَمى ُأمٍَّة كإنَّ 

ْقَتُجكفَ  كَقاُلػا َربََّشا إنَّا َأَشْعَشا  [. كقاؿ تعالى: }ٖٕ{ ]الدخخؼ: مُّ
ِبيبلْ   [. كقاؿ ٚٙ{ ]األحداب: َساَدَتَشا كُكَبَخاَءَنا َفَأَضمُّػَنا الدَّ

 { اتََّخُحكا َأْحَباَرُىْع كُرْىَباَنُيْع َأْرَباًبا مِّغ ُدكِف َّللاَِّ  تعالى: }
 [.ٖٔ]التػبة:
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بالطغ كالحخص  السيسةرفس الػحي كاالكتفاء في القزايا السعخفية  ( ب)
{ إف َيتَِّبُعػَف إالَّ الطَّغَّ كَما َتْيَػى اأَلنُفُذ  كاليػى كالستذابيات }

 [.ٖٕ]الشجع: 

كآفة العمـػ االجتساعية في مشاىجيا الغخبية كالذخقية االنصبلؽ مغ        
محاكلة إلباس البحػث كالشتائج اليػى كاأليجيػلػجيات كالسرالح، ك 

 الستحيدة ثػب السشيجية العمسية لتزميل اآلخخيغ. 

} كإف َيَخْكا ُكلَّ  :الكبخ كبصخ الحق بعج ضيػره، نتيجة لدػء التفكيخ ( ج)
ْشِج ال َيتَِّخُحكُه َسِبيبًل كإف َيَخْكا  آَيٍة الَّ ُيْؤِمُشػا ِبَيا كإف َيَخْكا َسِبيَل الخُّ

 [.ٙٗٔتَِّخُحكُه َسِبيبًل{ ]األعخاؼ: َسِبيَل الَغيِّ يَ 
أف ىحه الصخؽ كالسشاىج الخاشئة في التفكيخ  (ٕٓ)كيؤكج الػىيبي

تخجع إلى عيػب أخبلقية كسمػكية، كتسدظ أعسى بالسرالح كاألىػاء 
كالتعرب كالذيػات؛ كليحا تدتسخ مع أصحابيا، كتتججد في عشاكيغ 

. كىحه العيػب في شخؽ كأشكاؿ كصػر معاصخة لجى غيخ السؤمشيغ باهلل
التفكيخ ليدت مغ الشػع السعخفي العمسي، الحي يسكغ إزالتو مغ خبلؿ 
الحجة كاإلقشاع كشخح األدلة كالكذػؼ العمسية. يقػؿ تعالى: }كَما ُتْغِشي 

ـٍ الَّ ُيْؤِمُشػَف{ ]يػنذ:  كَلْػ  [. كيقػؿ تعالى: }ٔٓٔاآلَياُت كالشُُّحُر َعْغ َقْػ
َساِء َفَطمُّػا ِفيِو َيْعُخُجػَف )َفَتْحَشا َعَمْييِ  َغ الدَّ َخْت ٗٔع َباًبا مِّ ( َلَقاُلػا إنََّسا ُسكِّ

 [. ٘ٔ-ٗٔ]الحجخ:  {َأْبَراُرَنا َبْل َنْحُغ َقْػـٌ مَّْدُحػُركفَ 

كإذا ما انتقمشا إلى أىع معالع السشيج اإلسبلمي القػيع في الػصػؿ 
 :(ٕٔ)إلى الحقائق كالسعارؼ، نججىا تتحجد فيسا يمي
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: إعبلء اإلسبلـ مغ قيسة العمع، كأكؿ آية في القخآف كانت أواًل 
القخاءة كالتعميع، العمع السقخكف باسع هللا } اْقخْأ ِباْسِع َربَِّظ الَِّحي َخَمَق{ كقػلو 
تعالى: } َيْخَفِع َّللاَُّ الَِّحيَغ آَمُشػا ِمشُكْع كالَِّحيَغ ُأكُتػا الِعْمَع َدَرَجاٍت{. كالعمع 

تشج بالزخكرة إلى شخؽ صحيحة في البحث كالفيع كاإلجابة عغ يد
 التداؤالت.

ا
ً
: تشبيو اإلنداف إلى كل مرادر السعخفة التي كىبيا هللا ثاَي

لئلنداف، كدعػتو إلى استخجاميا كتػضيفيا لمتعمع كالفيع كالتفديخ كالتشبؤ 
ف كاالنتفاع بالسدخخات اإلليية، كعسارة الكػف، كتصػيخ حياة اإلندا

كالسجتسعات، كبشاء السجتسع السدمع الحي يجب أف يكػف ىػ األقػى مادًيا 
عمى مدتػى كل عرخ؛ ليدخخ ىحه القػة في خجمة األىجاؼ اإليجابية 
كالعقجية السكمف بيا مغ خالقو، فالدسع يػضف في معخفة خبخ الدساء، 

عقمي كأحكاـ الجيغ كاالكتذافات كاالختخاعات الشاجسة عغ الجيج البذخي، ال
أك التجخيبي، كالبرخ يقخأ بو كتاب هللا السقخكء، كيعسمو بحًثا كمبلحطة 
كقخاءة في الكػف كالسجتسع كىػ كتاب هللا السشطػر أك السذاىج، كىشاؾ 
حجيث القخآف الستكخر عغ العقل كالشيي كالفؤاد كاأللباب، حيث يصالب 

اِتَشا ِفي اآلَفاِؽ كِفي َسُشِخيِيْع آيَ } :بإعساؿ عقمو في اآلفاؽ كالشفذ اإلنداف
 َأنُفِدِيْع{.

ْسَع كاأَلْبَراَر  يقػؿ تعالى: }ُقْل ُىَػ الَِّحي َأنَذَأُكْع كَجَعَل َلُكُع الدَّ
 [.ٖٕكاأَلْفِئَجَة َقِميبًل مَّا َتْذُكُخكَف{ ]السمظ: 

ػػػػَسَػاِت كاأَلْرِض كاْخػػػػِتبلِؼ المَّْيػػػػِل  كقػػػػاؿ تعػػػػالى: }إفَّ ِفػػػػي َخْمػػػػِق الدَّ
ْلَبػػػاِب )كالشََّيػػػا َ ِقَياًمػػػا كُقُعػػػػًدا ِٜٓٔر آلَيػػػاٍت أُلْكِلػػػي اأَل ( الَّػػػِحيَغ َيػػػْحُكُخكَف َّللاَّ

َشػػػا َمػػػا َخَمْقػػػَت  ػػػَسَػاِت كاأَلْرِض َربَّ كَعَمػػػى ُجُشػػػػِبِيْع كَيَتَفكَّػػػُخكَف ِفػػػي َخْمػػػِق الدَّ
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ػػػػػاِر{ ]آؿ عسػػػػػخاف:  [، كىػػػػػحه َٜٔٔىػػػػػَحا َبػػػػػاِشبًل ُسػػػػػْبَحاَنَظ َفِقَشػػػػػا َعػػػػػَحاَب الشَّ
رػػػػػػػادر تتزػػػػػػػػسغ اسػػػػػػػػتخجاـ مشػػػػػػػاىج كأدكات السبلحطػػػػػػػػة كالتجخبػػػػػػػػة الس

كاالسػػػػػتشباط كالتفدػػػػػيخ كالفيػػػػػع كالتحميػػػػػل كالتخكيػػػػػب.. إلػػػػػخ، كىػػػػػػ أبػػػػػخز 
 آليات البحث العمسي.

ا
ً
: التأكيج عمى انتطاـ حخكة الكػف كحخكة السجتسعات كحخكة ثانث

تخ التاريخ، فالطػاىخ التي تجرس في العمع، ككل ما خمقو هللا مشطع كمتػا
 كخاضع لقػانيغ.

"الرياغة الدشية العقبلنية لطاىخة  (ٕٕ)كىحا ما يصمق عميو الػىيبي
الػحي كالطاىخة اإلندانية كالكػنية".  كاألصح أف نقػؿ حقائق الػحي 

 كضػاىخ الكػف كالسجتسع كالتاريخ.

ا
ً
: التأكيج عمى قجرة العقل البذخي مغ خبلؿ قجراتو عمى راتؼ

يب العػامل كاألسباب في ندق لؤلكلػيات، كقجرتو التحميل كالتخكيب، كتخت
عمى كزف العػامل كتختيبيا حدب أىسيتيا، كقجرتو عمى االستجالؿ بشػعية 
االستقخاء كاالستشباط، كعمى فيع القػانيغ التي تخزع ليا ضػاىخ الكػف 
كالسجتسع كالتاريخ كاإلنداف. كاإلسبلـ يؤكج عمى أىسية االستعانة بالحػاس 

لسبلحطات كالتجارب كاختبار الفخكض. كيؤكج كحلظ عمى أىسية مغ خبلؿ ا
الػصػؿ إلى البخىاف كالجليل كالحػار مغ خبلؿ الحجج السقشعة. يقػؿ 

[. ككمسة ٜٕتعالى: }ُىَػ الَِّحي َخَمَق َلُكع مَّا ِفي اأَلْرِض َجِسيًعا{ ]البقخة: 
متفًقا مع }َجِسيًعا{ تعشي أف كل ما في األرض مخمػؽ كمدخخ لئلنداف، ك 

إمكاناتو البيػلػجية كالعقمية كالحدية، فيػ الديج األكؿ في ىحا السيخاث 
الػاسع، فيػ سيج األرض، كسيج اآللة، كليذ عبًجا ليا كسا يدعع 

. فيشاؾ تػافق (ٖٕ)الحيغ يحقخكف مغ كضع اإلنداف كقيستوالساديػف، 
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لسجتسع.. معجد بيغ سشغ هللا في الكػف كالتاريخ كاإلنداف كالحيػاف كا
إلخ، كبيغ قجرات العقل البذخي؛ ألف ىحا الحي في األرض مخمػؽ 

اف كالجليل كالحجة. قاؿ تعالى: لئلنداف، كيخكد اإلسبلـ عمى قزية البخى
بُِّكعْ } [. كقاؿ تعالى: ٗٚٔ{ ]الشداء: َيا َأيَُّيا الشَّاُس َقْج َجاَءُكع ُبْخَىاٌف مِّغ رَّ
 [. ٗٙ، الشحل: ٔٔٔف ُكشُتْع َصاِدِقيَغ{ ]البقخة: ُقْل َىاُتػا ُبْخَىاَنُكْع إ}

ا
ً
: يػضف اإلسبلـ مرادر السعخفة كل في السجاالت التي خايس

يرمح ليا، كيجعل اإلسبلـ الػحي مرجًرا معخفًيا حاكًسا، كىػ الحي يػضف 
 .(ٕٗ)السرادر األخخى )الحذ كالعقل كالقمب...( كل فيسا يرمح لو

 :(ٕ٘)مى الشحػ التاليكيحجد الػىيبي ىحا األمخ ع

في حقل األخبار يعتسج عمى الػثائق السكتػبة كالسزبػشة. يقػؿ  ( أ)
تعالى: } كِمَغ الشَّاِس َمغ ُيَجاِدُؿ ِفي َّللاَِّ ِبَغْيِخ ِعْمٍع كال ُىًجى كال ِكَتاٍب 

ِشيٍخ{ ]الحج:  [. ككحلظ يعتسج عمى اآلثار } ُقْل ِسيُخكا ِفي اأَلْرِض ٛمُّ
 [.َٕٓبَجَأ الَخْمَق{ ]العشكبػت:  َفانُطُخكا َكْيفَ 

كقج ححر هللا تعالى مغ جخائع تدييف الػثائق، خاصة فيسا يتعمق بالػحي، 
}َفَػْيٌل لِّمَِّحيَغ َيْكُتُبػَف الِكَتاَب ِبَأْيِجيِيْع ُثعَّ : فيي أخصخ الجخائع باإلشبلؽ 

سَّا َكَتَبْت َيُقػُلػَف َىَحا ِمْغ ِعشِج َّللاَِّ ِلَيْذَتُخكا ِبِو َثَسًشا قَ  ِميبًل َفَػْيٌل لَُّيع مِّ
سَّا َيْكِدُبػف{ ]البقخة:  [. كحلظ فإف اإلسبلـ يقخ َٓٚأْيِجيِيْع كَكْيٌل لَُّيع مِّ

 .(ٕٙ)االعتساد عمى خبخ الثقة

} َلْػال إْذ  :كاإلسبلـ يجعػ إلى تسحيز األخبار، كرفس األخبار الكاذبة
ُسْؤِمَشاُت ِبَأنُفِدِيْع َخْيًخا كَقاُلػا َىَحا إْفٌظ َسِسْعُتُسػُه َضغَّ الُسْؤِمُشػَف كالْ 
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[. كحلظ يجعػ إلى فحز كعجـ قبػؿ أخبار ٖٔمُِّبيٌغ{ ]الشػر: 
 [.ٙ} إف َجاَءُكْع َفاِسٌق ِبَشَبٍأ َفَتَبيَُّشػا{ ]الحجخات:  :الفاسقيغ

في مجاؿ الكػنيات يؤكج اإلسبلـ عمى مرادر الحذ كالسبلحطة  ( ب)
عميو  –اء، فقج شمب هللا سبحانو مغ إبخاىيع كالتجخيب كاالستقخ 

} َقاَؿ َفُخْح َأْرَبَعًة  :إجخاء تجخبة حتى يصسئغ قمبو باإليساف –الدبلـ 
ْشُيغَّ ُجْدًءا ُثعَّ اْدُعُيغَّ  َغ الصَّْيِخ َفُرْخُىغَّ إَلْيَظ ُثعَّ اْجَعْل َعَمى ُكلِّ َجَبٍل مِّ مِّ

[. كعغ أىسية ٕٓٙ َعِديٌد َحِكيٌع{ ]البقخة: َيْأِتيَشَظ َسْعًيا كاْعَمْع َأفَّ َّللاََّ 
السذاىجة كما يتختب عمييا مغ إعساؿ العقل كاالستشتاجات يقػؿ 

َساِء َكْيَف ٚٔتعالى: } َأَفبل َيشُطُخكَف إَلى اإلِبِل َكْيَف ُخِمَقْت ) ( كإَلى الدَّ
َكْيَف  ( كإَلى اأَلْرضِ ٜٔ( كإَلى الِجَباِؿ َكْيَف ُنِرَبْت )ُٛٔرِفَعْت )

 [. ٕٓ -ُٚٔسِصَحْت{ ]الغاشية: 

في مجاؿ السعقػالت كالسشصق العقمي يؤكج اإلسبلـ عمى السدمسات  ( ج)
العقمية أك البجيييات، التي يقخ بيا العقل الدميع. مثاؿ ذلظ قػلو 
تعالى: }كَلْػ َكاَف ِمْغ ِعشِج َغْيِخ َّللاَِّ َلَػَجُجكا ِفيِو اْخِتبلًفا َكِثيًخا{ ]الشداء: 

. كقػلو تعالى: }َيا َأَبِت ِلَع َتْعُبُج َما ال َيْدَسُع كال ُيْبِرُخ كال ُيْغِشي [ٕٛ
[. كقػلو تعالى: }َلْػ َكاَف ِفيِيَسا آِلَيٌة إالَّ َّللاَُّ َٕٗعشَظ َشْيًئا{ ]مخيع: 
 [.َٕٕلَفَدَجَتا{ ]األنبياء: 

* * * 
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كجو كارؿ ما نيايع أقرى أنػاع الشقج إلى مشطػمة العمـػ  .ٙٔ
االجتساعية في الغخب؛ ألنيا فذمت في تجشيب الغخب حخبيغ 
عالسيتيغ مجمختيغ راح ضحيتيا مبلييغ البذخ، كدمخت حزارة 

مخيغ: إما أف تديع في ألعمـػ أحج ضح أف عمى ىحه االغخب. كأك 
استعادة ثقة اإلنداف الغخبي بشفدو كإعادة بشاء مجتسعو، أك أف 

  .ُتححؼ تساًما مغ دائخة ما يصمق عميو عمع

لعديد الػىيبي، "مديخة السشيج ك تذكيبلتو في الفكخ ا عبج .ٚٔ
، ٕٛاإلسبلمي"، مجمة البياف، السشتجى اإلسبلمي بمشجف، العجد 

 كما بعجىا. ٖٙـ، ص ٕٜٜٔنػفسبخ 
ـ، ٕٜٜٔسيج قصب، "في ضبلؿ القخآف"، دار الذخكؽ، القاىخة  .ٛٔ

 .ٜٖٗٗالسجمج الدادس، ص

 .ٖٚ-ٖٙالػىيبي، مرجر سابق، ص  .ٜٔ

 .ٖٛالػىيبي، مرجر سابق، ص  .ٕٓ

 السرجر الدابق نفدو. .ٕٔ

 .ٜٖالػىيبي، مرجر سابق، ص  .ٕٕ

 .ٓٗالسرجر الدابق، ص  .ٖٕ

ػانب اإلعجاز في التػافقات العجيبة في كراجع لمطبلؿ إلدراؾ بعس ج
خرائز األرض كما حػليا لئلنداف )الجاذبية كالزغط كاألكدجيغ 
كالتخبة كسسظ القذخة األرضية كندبة اليابذ إلى الساء كالديػؿ 

 – ٖٖٚٙكالجباؿ كدكراف األرض... إلخ(، السجمج الداس، ص 
ٖٖٙٛ. 
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 .ٗ٘السرجر الدابق، السجمج األكؿ، ص  .ٕٗ

 .ٗ٘مرجر سابق، السجمج األكؿ، ص الػىيبي،  .ٕ٘

نبيل الدسالػشي، "الجيغ كالتشسية في عمع االجتساع، مرجر سابق،  .ٕٙ
 الفرل الخابع.
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 ادلثحث انثانث
 ادلُطهقاخ اإلسالييح نهؼهىو االختًاػيح

 وانقىاَني أو انسٍُ اجملتًؼيح وانتارخييح
 التأصيل لسشاىج العمـػ االجتساعية )الزػابط(. -ٔ
 السشصمقات الشطخية كالسشيجية. كيفية تحجيج -ٕ
 .الػحي مرجر رئيذ -ٖ
 الػحي ككاقعية القػانيغ االجتساعية. -ٗ
 خرائز التػجيو اإلسبلمي لصخؽ دراسة الػاقع. -٘
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 انتأصيم وانتىخيه االختًاػي دلُاهح ػهى االختًاع وضىاتطه:
يسكغ تحجيج السشيجية اإلسبلمية في دراسة الػاقع االجتساعي بأنيا 

صخؽ كاألساليب البحثية التي يدتخجميا الباحثػف في عمع مجسػعة مغ ال
االجتساع في دراستيع لمطػاىخ كالعسميات كالقزايا االجتساعية؛ مغ أجل 
التحكع فييا كتػجيييا بسا يتفق مع أحكاـ الذخيعة اإلسبلمية. كالباحثػف 
في عمع االجتساع يشصمقػف في اختيار مػضػعاتيع كشخؽ بحثيا، كتحجيج 

كأساليب التفديخ مغ الترػر اإلسبلمي لئلنداف كالتاريخ كالكػف  األدكات
كالحياة كشبيعة السعخفة )مغ حيث مرادرىا كأنػاعيا كحجكدىا 
كضػابصيا(، كيشصمقػف مغ إبجاعات العقل البذخي في مجاؿ السشاىج 
كاألساليب اإلحرائية، كفي مجاؿ الجراسات االجتساعية )نتائج الجراسات 

قة كالشطخيات السصخكحة في أدبيات العمع(، بذخط عجـ ترادـ الػاقعية الداب
أي مغ ىحه اإلبجاعات البذخية مع أصل مغ األصػؿ التي ثبتت بالكتاب 

 كالدشة كاإلجساع.

أف كل الصخؽ كاألساليب التي يدتخجميا عمساء كل ىحا يعشي 
االجتساع في دراساتيع الػاقعية، مثل السدح االجتساعي، كالخجػع إلى 

اريخ كاإلحراء كالتجخيب، كدراسة الحالة كتحميل السزسػف، مثل ىحه الت
السبلحطة بأساليبيا السختمفة )بالسعايذة الكاممة لسجتسع البحث، أك 
السحجدة بفتخات معيشة، أك مبلحطة نتائج أك تجارب كمػاقف شبيعية أك 
صشاعية..(، كالسقابمة كاالستبانات... إلخ. كل ىحه الصخؽ كاألساليب 

ألدكات يدتخجميا الباحثػف السدمسػف في دراستيع لمػاقع، كىع كا
يدتخجمػف أيًزا أساليب التحميل كالسقارنة كالشقج، كسا يدتخجميا سائخ 

 عمساء االجتساع. كالشقصة الجػىخية ىشا ىي أنيع: 
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يشصمقػف مغ الػحي كسرجر حاكع لمسعخفة كالحقائق اليقيشية، كىػ  -ٔ
ذ، كالعقل، كالقمب... كل فيسا يػضف كل السرادر األخخى: الح

 يرمح لو عمى الشحػ الحي كضحشاه سابًقا بالفرل الخامذ.

تػجيػػػػو الجراسػػػػات كالبحػػػػػث الػاقعيػػػػة لخجمػػػػة اإلسػػػػبلـ كالسدػػػػمسيغ،  -ٕ
كبشػػػاء اإلندػػػاف السدػػػمع الػػػحي يعػػػخؼ ديشػػػو معخفػػػة صػػػحيحة بعيػػػًجا 
عػػػػػغ االنحػػػػػخاؼ أك التصػػػػػخؼ أك التعرػػػػػف، كالػػػػػحي يػػػػػؤدي رسػػػػػالتو 

عبػػػػػادة هللا بسفيػميػػػػػا الػاسػػػػػع، كإنتػػػػػاج كعسػػػػػارة الحزػػػػػارية فػػػػػي 
األرض كبشػػػاء األسػػػخة القػيػػػة، كتخبيػػػة األبشػػػاء الرػػػالحيغ، كالػػػػجعػة 
إلػػػػى هللا. كىػػػػحا يعشػػػػي تػجيػػػػو الجراسػػػػات لبشػػػػاء السجتسػػػػع السدػػػػمع، 
الػػػػػػحي يػػػػػػؤدي رسػػػػػػالتو الحزػػػػػػارية اإلسػػػػػػبلمية )إعػػػػػػبلء كمسػػػػػػة هللا 

خ، كتحقيػػػق كنذػػػخ الػػػجعػة كتػػػأميغ سػػػبميا كمحاربػػػة شػاغيػػػت العرػػػ
كػػػػػػػل جػانػػػػػػػب القػػػػػػػػة فػػػػػػػي السجتسػػػػػػػع )االقترػػػػػػػادية كالدياسػػػػػػػية 
كالعدػػػػػكخية كاالجتساعيػػػػػة(، حتػػػػػى يكػػػػػػف السجتسػػػػػع السدػػػػػمع ىػػػػػػ 
األقػػػػػػػى إيسانًيػػػػػػا )بسعػػػػػػاييخ اإلسػػػػػػبلـ(، كاألقػػػػػػػى مادًيػػػػػػا )صػػػػػػشاعة 
كزراعػػػة كتجػػػارة كتعميًسػػػا كتقشيػػػة كفػػػي كػػػل مجػػػاالت البحػػػث العمسػػػي، 

دارة، كالرػػػػػػػػػحة كالخعايػػػػػػػػػة كاإلعػػػػػػػػػبلـ كالتخفيػػػػػػػػػو، كالعسػػػػػػػػػخاف، كاإل
االجتساعيػػػػػة... إلػػػػػخ( بسعػػػػػاييخ العرػػػػػخ. كىػػػػػحه السجػػػػػاالت األخيػػػػػخة 
تذػػػػكل مختمػػػػف مجػػػػاالت أك فػػػػخكع عمػػػػع االجتسػػػػاع، كسػػػػا تدػػػػتغخؽ 
أىجافػػػػػػػػو كػػػػػػػػحلظ )عمػػػػػػػػـػ اجتسػػػػػػػػاع التشسيػػػػػػػػة كالرػػػػػػػػشاعة كاإلدارة 
كالتخصػػػػيط كالسجتسعػػػػات السحميػػػػة... إلػػػػخ(. كىػػػػحا بعػػػػس مػػػػا يفيػػػػع 

ػػػػػاِس{، كقػلػػػػػو مػػػػػغ قػلػػػػػو تعػػػػػالى: } ُكشػػػػػتُ  ػػػػػٍة ُأْخِخَجػػػػػْت ِلمشَّ ْع َخْيػػػػػَخ ُأمَّ
كا َلُيع مَّا اْسَتَصْعُتع مِّغ ُقػٍَّة{.  تعالى: } كَأِعجُّ
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انصبلًقا مغ الثػابت اإلسبلمية كالسشصمقات ككأساس لتفديخ نتائج  -ٖ
الجراسة الػاقعية، ككأساس لسػاجية السذكبلت كاألزمات االجتساعية، 

يا الذامل )اإليسانية كالسادية(، كانصبلًقا ككأساس لبشاء القػة بسفيػم
مغ االستفادة بشتائج الجراسات االجتساعية في الغخب كالذخؽ، 
كاالستفادة بسا ىػ مصخكح في األدبيات العمسية مغ نطخيات كأفكار 
كتقشيات مادية )كسبيػتخ مثبًل( أك تقشيات اجتساعية )أساليب إدارة 

ج تشقيتيا مغ كل ما يترادـ كتخصيط كتشطيع كمحاسبة... إلخ(، بع
مع ثػابت اإلسبلـ. أقػاؿ: انصبلًقا مغ ىحيغ البعجيغ )ثػابت اإلسبلـ 
كمشجدات عمساء االجتساع في العالع( يشصمق العقل السدمع ليبجع 
كيزيف في مجاالت التشطيخ كالسشاىج كالتصبيقات مدتخشًجا بزػابط 

 السشيج اإلسبلمي.

درجة اقتخابو كابتعاده عغ التصبيقات تقػيع الػاقع االجتساعي لبياف  -ٗ
 الذخعية.

االلتداـ باألخبلؽ كالزػابط اإلسبلمية في عسميات البحث العمسي  -٘
كتػضيف نتائج البحػث، كىشا حجيث شػيل حػؿ أخبلقيات اإلسبلـ في 
مجاؿ السبلحطة كالسقابمة... إلخ، كفي مجاالت تػجيو نتائج الجراسات 

مة كليدت خاصة(، كلتحقيق أىجاؼ لتحقيق الخيخ العاـ )مرالح عا
بشاء اإلنداف الرالح كالسجتسع الرالح القػى، بل األقػى مادًيا عمى 

 صل مغ األصػؿ اإلسبلمية.أـ مع دمدتػى كل عرخ، بسا ال يترا
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كيفيح حتذيذ ادلُطهقاخ اإلسالييح انُظريح وادلُهديح يف 
 ػهى االختًاع:

ـ بيا الباحث السدمع في يتع تحجيج السشصمقات اإلسبلمية التي يمتد 
 عمع االجتساع مغ خبلؿ األمػر التالية: 

استخبلص األسذ العامة لؤلسخة، كىحا مسا أفاض فيو السذتغمػف  -ٔ
بعمـػ العقيجة كالذخيعة كالحجيث كالتفديخ كالثقافة اإلسبلمية)التػحيج 
كأنػاعو، نطخة اإلسبلـ إلى الكػف كالسجتسع كالتاريخ كاإلنداف كالحياة 

 مع كالسعخفة... إلخ(.كالع

استخبلص مػقف اإلسبلـ مغ القزايا التي يجرسيا عمع االجتساع  -ٕ
)اإلنداف كالسجتسع كالعبلقات كالشطع كالجساعات، كالعسميات 
االجتساعية كالتعاكف كالتشافذ كالرخاع كالتػافق، ككضيفة كل مشيا 
في الحياة االجتساعية، كأسذ التشسية االقترادية كاالجتساعية 

لدياسية كاإلدارية كالعدكخية، كعػامل التفكظ كالتكامل، كالقػة كا
الزعف، كعػامل استسخار القػة كعػامل تجىػرىا..، كاستخبلص ك 

مشيج اإلسبلـ في فيع كتفديخ كمػاجية السذكبلت االجتساعية: 
التخبػية كالرحية كاألسخية كاالقترادية كالدياسية... إلخ(، 

بلنحخاؼ كاإلجخاـ، كأساليبو في كاستخبلص التفديخ اإلسبلمي ل
مػاجيتيا كمكافحتيا... إلخ، كاستخبلص مػقف اإلسبلـ في ىحه 
القزايا التي ىي مػضػع الجراسة في عمع االجتساع إنسا يتع بالخجػع 
إلى القخآف الكخيع كالدشة السصيخة، ككل الجراسات التي قامت عمييسا، 

 كاجتيادات الفقياء كالسججديغ.
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ع العمساء السدمسيغ، سػاء السباشخيغ بالشدبة لعمتحميل دراسات  -ٖ
خمجكف، كالساكردي، أك عمساء بغ ااالجتساع كالعمـػ االجتساعية ك

اإلسبلـ عامة، مثل: ابغ تيسية، كابغ قيع الجػزية؛ الستخبلص 
 أفكارىع كاجتياداتيع بذأف السػضػعات التي يجرسيا عمع االجتساع.

السترارعة كالستشػعة؛ لمتعخؼ  فحز أدبيات عمع االجتساع كدراساتو -ٗ
عمى ما يسكغ أف تقجمو مغ نفع في فيع كدراسة الػاقع االجتساعي 

 بسا ال يتعارض مع األصػؿ. 

تذكيل إشار ترػري إسبلمي لمػاقع االجتساعي في ثباتو كتغيخه، في  -٘
صحتو كمخضو، في ديشامياتو كعسمياتو الجاخمية. كىحا اإلشار يكػف 

قعية، اعتباًرا مغ اختيار مذكمة البحث حتى مشصمقا لمجراسات الػا
التفديخ كاالقتخاحات، مخكًرا بػضع أك صياغة التداؤالت كاختيار 
األساليب السشيجية كاألدكات السشاسبة. كال شظ أف نتائج ىحه 
الجراسات الػاقعية سػؼ تشعكذ عمى اإلشار الترػري )الجانب 

الحي يترل  االجتيادي في ىحا اإلشار، كليذ الجانب الذخعي
بالثػابت(، حيث يسكغ أف تعجؿ أك تثخي أك تزيف أك تعسق ىحا 

 الجانب االجتيادي في اإلشار الترػري لمػاقع.

يتزح مسا سبق أف اإلشار الترػري لمػاقع االجتساعي في السشطػر  -ٙ
 اإلسبلمي يتألف مغ جانبيغ. 

الجانب الذخعي: متسثبًل في األسذ كالسعاييخ كالزػابط كاألخبلؽ  ( أ)
العقجية كالذخعية، كىحا ىػ الجانب الثابت الستفق عميو بيغ 

 الباحثيغ السدمسيغ.



 

92 


 

 حنو توجيه إسالمي لعله االجتناع الينوذج اإلرشادي

 و (6102  ديسًربػذد )  رلهح كهيح انذراساخ اإلَساَيح

الجانب االجتيادي: كالسدتسج مغ أدبيات عمع االجتساع كمغ رؤية  ( ب)
الباحث نفدو كقشاعاتو، كمغ الجراسات الػاقعية التي يجخييا 
الباحث، أك التي أجخاىا غيخه. ىحا الجانب ليذ مغ البلـز أف 

نب محكػرة أك متػافقة مع ما جاء بالقخآف أك الدشة، يتزسغ جػا
كإنسا يكفي أال يكػف متعارًضا مع أصل شخعي فحدب، كيكػف 
مشاسًبا لمسجتسع السدمع كلثقافة السدمع، كيديع في تحقيق أىجاؼ 

 اإلنداف كالسجتسع كسا يخاىا اإلسبلـ.

ية ىحا الجانب االجتيادي مغ السشصمقات الشطخية كالجراسات الػاقع -ٚ
لعمع االجتساع مغ السشطػر اإلسبلمي، يدتغخؽ ما يعخؼ في أصػؿ 
الفقو بالسرالح السخسمة، كىي تمظ األحكاـ التي يقرج بيا تحقيق 
مرالح الشاس كالتي تتججد بتججد أحػاؿ الشاس، كتتغيخ بتغيخ الدماف 
كالسكاف كالثقافات كالطخكؼ االجتساعية، كىي السرالح التي تقتزييا 

السجتسعات بعج انقصاع الػحي، كلع يذخع الذارع أحكاًما البيئات ك 
 .(ٔ)لتحقيقيا، كلع يقع دليل مغ الكتاب كالدشة عمى اعتبارىا

ىحا الجانب ال يتصمب االستشاد إلى القخآف كالدشة، كإنسا يكفي فيو 
عجـ الترادـ مع نز ثبت بالقخآف كالدشة، فيحيغ السرجريغ يعشياف أكثخ 

امة في أمػر الجنيا، كالسقاصج الذخعية، كاإلسبلـ يحتـخ بالقػاعج الكمية الع
العقل اإلنداني كاالجتياد البذخي في قزايا الػاقع االجتساعي كتشطيسو في 
إشار الكميات الذخعية. كىحا الجانب االجتيادي الحي يترل بالسرالح 
السخسمة كاستثسار العقل كالجيج البذخي )البحػث العقمية كالسيجانية 

إلى أدبيات العمع كتجارب اآلخخيغ... إلخ( ىػ األكثخ التراًقا  كالخجػع
بسػضػعات عمع االجتساع، فيحه السػضػعات تجكر حػؿ الرشاعة كاإلدارة 
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كالتشسية كالتخصيط كالعسخاف كالتغيخ االجتساعي كالسجتسعات السحمية 
 كالسذكبلت االجتساعية.. إلخ.

 يف دراسح ػهى االختًاع: انىحي كًصذر رئيس
لػحي في مكانة االنصبلؽ مغ إبدتسػلػجيا أك ترػر معخفي يزع ا

لمسعخفة، ىحا إلى جانب أنو ىػ الحي يحجد كيػضف  مخكدية كسرجر رئيذ
السرادر األخخى الحدية كالعقمية كالحجسية، كل فيسا يرمح لو، كىحا يعشي 

تساًما لمشسػذج الغخبي في عمع االجتساع، الحي  امشاقًز  اتبشي نسػذجً 
بعج الجيغ كالغيب كالػحي كسرجر مغ مرادر السعخفة مشح بجاية يدت

السحىب الػضعي عشج "كػنت". كإذا كانت التجخبة الغخبية أدت بالسفكخيغ 
إلى اعتبار العمسانية انتراًرا لئلنداف، فإف ىحه التجخبة محمية كليا 
ضخكفيا كمبلبداتيا التاريخية، ىحا إلى جانب أف شخح الػحي جانًبا في 

جراسات االجتساعية أك القصيعة مع الجيغ ىي إشكالية مفتعمة مغ ال
، ىحا إلى جانب أف (ٕ)اإلنثخكبػلػجييغ كالدػسيػلػجييغ، كأكثخىع ييػد

إقراء الجيغ كالػحي كسرجر معخفي أدى إلى عجة إشكاليات نطخية 
كمشيجية. كىحه اإلشكاليات ال يسكغ حميا إال مغ خبلؿ االعتساد عمى 

لمسعخفة في عمع االجتساع. كنذيخ فيسا يمي إلى أبخز  رئيذ الػحي كسرجر
 ىحه اإلشكاليات: 

: إشكالية ترػر األساس الفكخي لساىية اإلنداف ككضائفو أواًل 
كأساليب تشطيع الحياة االجتساعية، كمعاييخ الرػاب كالخصأ، الفزائل 



 

94 


 

 حنو توجيه إسالمي لعله االجتناع الينوذج اإلرشادي

 و (6102  ديسًربػذد )  رلهح كهيح انذراساخ اإلَساَيح

كالخذائل، ما يجب أف يكػف كما ال يجب أف يكػف، ما يحقق السرالح 
حقيقية لمشاس كما يحقق مرالح كىسية مدتحيمة، ما يحقق العجالة ال

كالتكافل كاإلخاء الحقيقي بيغ البذخ كما يؤدي إلى التفكظ، كمعاييخ نجاح 
العبلقات بيغ الشاس كالجساعات كالسجتسعات.. إلخ. كل ىحه األمػر كغيخىا 

إلى مسا يترل باإلنداف كالتشطيع االجتساعي خزعت في الفكخ البلديشي 
محىبيات كفمدفات كاتجاىات مترارعة، أفقجت اإلنداف كخامتو كإندانيتو، 
كفذمت في إسعاده، كسا فذمت في تحقيق القيع التي يتذجؽ بيا 
الػضعيػف مثل العجالة كالحخية كالسداكاة كاإلخاء، كالتقجـ الحقيقي. ىحه ال 

 .(ٖ)ساكي يسكغ تخكيا لفكخ كجيج بذخي، كليحا تكفل بيا الذخع كالػحي الد

ا
ً
: إشكالية اإلجابة عغ أىع تداؤالت عمع االجتساع برجد ثاَي

اإلنداف ككضائف كأصل الشطع االجتساعية كأصل الجيغ كالقانػف كاألسخة 
كالدياسة... إلخ، كحػؿ الدشغ أك القػانيغ التي تحكع حخكة اإلنداف 

اع، ىحه كالسجتسعات كالثقافات كالتاريخ، كىي الغاية الشيائية لعمع االجتس
التداؤالت جػىخية لفيع الحاضخ كلمتشبؤ بالسدتقبل، كىي ليدت في مكشة 

. فإذا كاف فيع كتفديخ الطػاىخ كالشطع (ٗ)العمـػ الػضعية اإلجابة عشيا
االجتساعية التي نجرسيا تتصمب معخفة أصػليا كنذأتيا كتصػرىا، فإف 

ادر التاريخية معخفة ىحا األصل كالشذأة كالتصػر غيخ متاح مغ خبلؿ السر
كال مغ خبلؿ الجراسات الػاقعية؛ ألف ما ىػ مدجل تاريخًيا ال يتجاكز 
الحزارات القجيسة)مرخ كاليشج كالريغ(، كىي حجيثة ندبًيا بالسقارنة إلى 
نذأة اإلنداف كخمقو عمى األرض، كىحا ما يؤدي بالباحثيغ إلى المجػء 

فقج اعتخض عميو عمساء  لمتاريخ الطشي كاعتباره مشيًجا، كىػ مشيج باشل،
الغخب أنفديع. مثاؿ ىحا "ركجي باستيج"، الحي يخى أف الصخيقة التي 
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يدتخجميا عمع االجتساع الجيشامي )الحي يجرس التغيخ االجتساعي( يشصمق 
مغ دراسة السجتسعات البديصة كتتبع التصػرات التي تحجث بيا حتى ترل 

أف ىحا مشيج مخفػض؛ ألف  إلى فيع كتفديخ السجتسعات الخاىشة. كىػ يخى 
السجتسع الحي يتخح نقصة البجء في الجراسة مجتسع فخضي، كالشطع التي 
يفتخض أنيا البجاية لمشطع السعاصخة فخضية ال يسكغ التيقغ مغ كجػدىا؛ 
كليحا فقج اختمفت كترارعت الشطخيات االجتساعية في ىحا الرجد، بحدب 

يات. كإذا كاف البعس مثل الفمدفات كاألىػاء كالسرالح كاأليجيػلػج
"باستيج" يحاكؿ االنصبلؽ مغ السجتسعات الحاضخة مصبًقا السشيج التاريخي 
االستخدادي حتى نرل إلى أصػؿ الشطع كالطػاىخ االجتساعية، فإف ىحه 
السحاكلة ستقابل بالفذل نتيجة لعجـ كجػد كثائق أك آثار تجلشا عمى بجاية 

 أة اإلنداف عمى األرض. يقػؿ تعالى: }الشطع كالطػاىخ االجتساعية مشح نذ
َسَػاِت كاأَلْرِض كال َخْمَق َأنُفِدِيْع كَما ُكشُت ُمتَِّخَح  مَّا َأْشَيجتُُّيْع َخْمَق الدَّ

[. كيقػؿ تعالى: } إف َيتَِّبُعػَف إالَّ الطَّغَّ كَما ٔ٘]الكيف:  {الُسِزمِّيَغ َعُزًجا
 [. َٖٕتْيَػى اأَلنُفُذ{ ]الشجع: 

كسا يحىب "خميل" الػثيقة اليقيشية كالػحيجة القادرة عمى كالػحي 
إمجادنا بسعمػمات تغصي التاريخ اإلنداني مغ أكؿ الخميقة، كتغصي السخاحل 

 .(٘)السختمفة لحياة اإلنداف مشح نذأتو حتى ندكؿ الػحي عمى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

، فإنو كعمى الخغع مغ أف القخآف الكخيع كتاب عقيجة كمشيج ىجاية
يتزسغ اإلجابة عغ العجيج مغ التداؤالت األساسية في عمع االجتساع التي 
تترل ببجاية البذخية كنذأة الشطع. كيكذف عغ كثيخ مغ تاريخ األمع 
الدابقة كعاداتيا كتقاليجىا كنطسيا الجيشية كالقانػنية كالعائمية 

الخجػع إلى كاالقترادية، كأخبلقياتيا كشعائخىا كشخائعيا. كيكفي في ىحا 
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( مغ سػرة ٖٛٔ، ٚٔ، ٕٓٔاآلية الخامدة مغ سػرة البيشة، كاآليات )
مغ سػرة  ٘ٛمغ سػرة اآلنبياء، كاآلية  ٗ٘إلى  ٔ٘البقخة، كاآليات مغ 

 مغ سػرة الشحل.  ٙ٘-ٗ٘األعخاؼ، كاآليات مغ 

كالقخآف الكخيع يكذف لشا عغ العجيج مغ الطػاىخ االجتساعية 
كذف عغ تسدظ السؤمشيغ بإيسانيع كتزحيتيع في الحدشة كالديئة، فيػ ي

سبيل ذلظ كسا في سػرة الكيف، كسا يكذف عغ ضػاىخ مخضية سادت 
بعس السجتسعات كالتقميج األعسى كالتخؼ كالطمع كاالستبجاد في الحكع، 
كمسارسة االنحخافات كعبادة األكثاف كعبادة الكػاكب كعبادة الحيػانات 

لجغ، ككأد البشات، كاحتقار السخأة، كتصفيف كعبادة األركاح كالسبلئة كا
الكيل كالسيداف، كالخبا، كأكل أمػاؿ الشاس بالباشل، كالصبقية االقترادية 

. كال شظ أف ىحه السعمػمات تعج أساًسا ضخكرًيا يبشي (ٙ)كالكيشػتية.. إلخ
عمييا تحميبلت عمع االجتساع حػؿ تاريخ تصػر الشطع كالطػاىخ، كمعخفة 

يمقي ضػًءا عمى حاضخىا كمدتقبميا، كىحه السعمػمات ال أصػليا مسا 
 يسكغ الحرػؿ عمييا إال مغ خبلؿ الػحي.

ا
ً
: إشكالية دراسة ديشاميات تكػيغ كتغييخ العبلقات كتذكيل ثانث

السعتقجات كاالتجاىات كالقيع كالدمػكيات... إلخ في السجتسعات الساضية. 
ا عمى السدتػى العمع في القػة كىحه األمػر كإف كاف يسكغ دراستيا ميجانيً 

بجسيع جػانبيا كالعجالة كالسداكاة كالتكامل كسعادة الشاس كتزامشيع، 
 كتحقيق السجتسع اآلمغ السصسئغ.
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كالحجيث القخآني في حجيثو عغ العبلقات الزخكرية السصخدة بيغ 
بعس الطػاىخ االجتساعية أك الدشغ اإلليية في السجتسع كالتاريخ، ىي 

يج عمع االجتساع الػصػؿ إليو. فالقخآف الكخيع يخبط بيغ الطمع غاية ما يخ 
كالغر كالتخؼ كالغمػؿ، كأكل الحقػؽ بالباشل كبصخ األغشياء.. كبيغ دمار 
السجتسعات كىبلكيا. كىحا يعشي تقػيع كتفديخ كاقعي كليذ غيبًيا لمطػاىخ. 

َمْت َيَجاَؾ َكَأفَّ َّللاََّ  ـٍ لِّْمَعِبيِج{ ]آؿ عسخاف:  يقػؿ تعالى: } َذِلَظ ِبَسا َقجَّ َلْيَذ ِبَطبلَّ
[، كيقػؿ تعالى: } ُسشََّة َّللاَِّ ِفي الَِّحيَغ َخَمْػا ِمغ َقْبُل كَكاَف َأْمُخ َّللاَِّ َقَجًرا ٕٛٔ

 [. ٖٛمَّْقُجكًرا{ ]األحداب: 

لقػانيغ )الدشغ االجتساعية( التي يسكغ استخبلصيا ا كمغ أبخز
تجسع بيغ السثالية كالػاقعية لمقخآف الكخيع ما  مغ القخاءة االجتساعية التي

 :(ٓٔ)يمي

العبلقة بيغ الطمع كبيغ الفداد كاالنييار كالتفكظ االجتساعي أك  -ٔ
كَكْع َأْىَمْكَشا ِمغ َقْخَيٍة َبِصَخْت  } :العبلقة بيغ اليبلؾ كالجمار كبيغ الطمع

ْغ َبعْ  ِجِىْع إالَّ َقِميبًل كُكشَّا َنْحُغ َمِعيَذَتَيا َفِتْمَظ َمَداِكُشُيْع َلْع ُتْدَكغ مِّ
[، كقػلو تعالى: } كَما ُكشَّا ُمْيِمِكي الُقَخى إالَّ ٛ٘]القرز:  { الَػاِرِثيغَ 

 [. ٜ٘كَأْىُمَيا َضاِلُسػَف{ ]القرز: 

العبلقة بيغ اإليساف كبيغ األمغ بسفيػمو الذامل، كالعبلقة بيغ الكفخ  -ٕ
} الَِّحيَغ آَمُشػا كَلْع  :خابكبيغ انعجاـ األمغ كسيادة الزشظ كاالضص

[. َٕٛيْمِبُدػا إيَساَنُيع ِبُطْمٍع ُأْكَلِئَظ َلُيُع اأَلْمُغ كُىع مُّْيَتُجكَف{ ]األنعاـ: 
كقاؿ تعالى: } كَمْغ َأْعَخَض َعغ ِذْكِخي َفإفَّ َلُو َمِعيَذًة َضشًكا{ ]شو: 

[. كيتحقق الزشظ حتى كسط الػفخة االقترادية كسا ىػ حادث ٕٗٔ
 في الجكؿ الكافخة بخبيا.
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} كَأْكَرْثَشا الَقْػـَ  :العبلقة بيغ الصاعة كالشرخ، كبيغ العرياف كاليديسة -ٖ
[. ٖٚٔالَِّحيَغ َكاُنػا ُيْدَتْزَعُفػَف َمَذاِرَؽ اأَلْرِض كَمَغاِرَبَيا{ ]األعخاؼ: 

( إنَُّيْع َلُيُع ٔٚٔكقاؿ تعالى: } كَلَقْج َسَبَقْت َكِمَسُتَشا ِلِعَباِدَنا الُسْخَسِميَغ )
 – ٔٚٔ( كإفَّ ُجشَجَنا َلُيُع الَغاِلُبػَف{ ]الرافات: ٕٚٔالَسشُرػُركَف )

ٕٔٚ .] 

العبلقة بيغ الطمع كتدميط هللا الطالسيغ بعزيع عمى بعس: } كَكَحِلَظ  -ٗ
 [. ُٜٕٔنَػلِّي َبْعَس الطَّاِلِسيَغ َبْعًزا ِبَسا َكاُنػا َيْكِدُبػَف{ ]األنعاـ: 

شػػػػػػيػع السشكػػػػػػخات كبػػػػػػيغ ىػػػػػػبلؾ األمػػػػػػع كانتذػػػػػػار  العبلقػػػػػػة بػػػػػػيغ -٘
كاألزمػػػات كالسرػػػائب }كِتْمػػػَظ َعػػػاٌد َجَحػػػُجكا ِبآَيػػػاِت َربِِّيػػػْع  (ٔٔ)األكبئػػػة

( كُأْتِبُعػػػػا ِفػػػي َىػػػِحِه ٜ٘كَعَرػػػْػا ُرُسػػػَمُو كاتََّبُعػػػػا َأْمػػػَخ ُكػػػلِّ َجبَّػػػاٍر َعِشيػػػٍج )
ْنَيا َلْعَشػػػػًة كَيػػػػْػـَ الِقَياَمػػػػِة َأال إفَّ َعػػػػاًدا َكَفػػػػُخكا َربَُّيػػػػْع َأال ُبْعػػػػًجا لَِّعػػػػاٍد  الػػػػجُّ

ـِ ُىػٍد{ ]ىػد:   [. ٓٙ-َٜ٘قْػ

كقػػػاؿ تعػػػالى: }كُلػًشػػػا إْذ َقػػػاَؿ ِلَقْػِمػػػِو إنَُّكػػػْع َلَتػػػْأُتػَف الَفاِحَذػػػَة َمػػػا 
ػػػػػَغ الَعػػػػػػاَلِسيَغ ) ( َأِئػػػػػشَُّكْع َلَتػػػػػْأُتػَف الخَِّجػػػػػػاَؿ َٕٛسػػػػػَبَقُكع ِبَيػػػػػا ِمػػػػػػْغ َأَحػػػػػٍج مِّ

ػػػبِ  [. ٜٕ-ٕٛيَل كَتػػػْأُتػَف ِفػػػي َنػػػاِديُكُع الُسشَكػػػخ{ ]العشكبػػػػػت: كَتْقَصُعػػػػَف الدَّ
ككانػػػت الشتيجػػػة فػػػي قػلػػػو تعػػػالى: } إنَّػػػا ُمشِدُلػػػػَف َعَمػػػى َأْىػػػِل َىػػػِحِه الَقْخَيػػػِة 

ػػػَساِء ِبَسػػػا َكػػػاُنػا َيْفُدػػػُقػَف ) ػػػَغ الدَّ َشػػػًة ِٖٗرْجػػػدًا مِّ ( كَلَقػػػج تََّخْكَشػػػا ِمْشَيػػػا آَيػػػًة َبيِّ
ـٍ َيْعِقُمػ  [. ٖ٘-َٖٗف{ ]العشكبػت: لَِّقْػ

العبلقػػػة بػػػيغ شػػػيػع التػػػخؼ كبػػػيغ االنييػػػار كالطمػػػع كالفدػػػاد كسػػػقػط  -ٙ
الحزػػػارات، قػػػاؿ تعػػػالى: } كإَذا َأَرْدَنػػػا َأف نُّْيِمػػػَظ َقْخَيػػػًة َأَمْخَنػػػا ُمْتَخِفيَيػػػػا 

ْخَناَىا َتػػػْجِميًخا{ ]اإلسػػػخاء:  [. َٙٔفَفَدػػػُقػا ِفيَيػػػا َفَحػػػقَّ َعَمْيَيػػػا الَقػػػْػُؿ َفػػػَجمَّ
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قػػج ربػػط ابػػغ خمػػجكف بػػيغ التػػخؼ الشػػاجع عػػغ الحزػػارة كبػػيغ سػػقػط ك 
 .(ٕٔ)الجكؿ

كىكحا يسكششا استشباط العجيج مغ القػانيغ االجتساعية التي ال 
 تتخمف مغ مرادر الػحي.

ا
ً
: إشكالية تػضيف الدشغ كالقػانيغ االجتساعية كاالستفادة ساتؼ

يع ليدت لمستعة، كإنسا مشيا، فالدشغ االجتساعية كالتاريخية في القخآف الكخ 
ىي مػجية ليجاية اإلنداف كالسجتسعات إلى الصخيق الرحيح لمقػة كالتقجـ 
كالخخاء كالعجؿ كاألمغ، كالتكامل كالتفػؽ في كل السجاالت اإليسانية 
كاالقترادية كالدياسية كالعمسية كالتخبػية.. إلخ. فإذا كاف الفيع كالتفديخ 

سي مقجمة لمتشبؤ الحي ىػ الدبيل لمتحكع كالػصػؿ لمقػانيغ في البحث العم
أك تػضيف الطػاىخ في خجمة اإلنداف، فيحا ىػ بالزبط ما تيجؼ إليو 
الدشغ االجتساعية كالتاريخية كالشفدية السدتسجة مغ الػحي، كىي فػؽ 
ىحا تدتيجؼ كصػؿ اإلنداف كالسجتسعات إلى رضاء هللا كإعبلء كمستو في 

السشاىج العمسية كالػضعية برياغاتيا  األرض، كىػ ىجؼ يتجاكز قجرات
]اإلسخاء:  {إفَّ َىَحا الُقْخآَف َيْيِجي ِلمَِّتي ِىَي َأْقَػـُ  السختمفة. يقػؿ تعالى: }

َغ َّللاَِّ ُنػٌر كِكَتاٌب مُِّبيٌغ )ٜ ( َيْيِجي ِبِو َّللاَُّ ٘ٔ[. كيقػؿ تعالى: }َقْج َجاَءُكع مِّ
َغ الطُُّمَساِت إَلى الشُّػِر ِبإْذِنِو َمِغ اتََّبَع ِرْضَػاَنُو ُسُبَل الدَّ  ـِ كُيْخِخُجُيع مِّ بل

 [. ٙٔ-٘ٔكَيْيِجيِيْع إَلى ِصَخاٍط مُّْدَتِقيٍع{ ]السائجة: 

بعج استعخاضو لبعس اآليات السترمة بالدشغ  –كيحىب ابغ تيسية 
إلى صياغة قانػف عاـ يخزع لو سيخ  –االجتساعية كالتاريخية في القخآف 

. قاؿ ابغ تيسية: (ٕٔ)أشمق عميو "قياس الصخد ك قياس العكذ"السجتسعات، 
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"ما أمخ هللا بو مغ االعتبار في كتابو يتشاكؿ قياس الصخد كقياس العكذ، 
فإنو لسا أىمظ السكحبيغ لمخسل بتكحيبيع كاف مغ االعتبار أف يعمع أف مغ 

غ فعل مثل ما فعمػا، أصابو مثل ما أصابيع، فيتقي تكحيب الخسل ححًرا م
العقػبة. كىحا قياس الصخد. كيعمع أف مغ لع يكحب الخسل ال يريبو ذلظ. 
كىحا قياس العكذ. فيشاؾ تبلـز بيغ تكحيب الخسل كما يتختب عميو مغ 

 .(ٗٔ)الجمار، كبيغ ترجيقيع كشاعتيع كما يتختب عميو مغ الشرخ

 واقؼيح انقىاَني االختًاػيح ادلستًذج إىل انىحي:
تشصمق مغ  –خاصة الشطخيات الكبخى  –ية كل الشطخيات االجتساع

مدمسات ال بخىاف عمييا، مرجرىا فمدفات اجتساعية كاجتيادات بذخية، 
فالشطخيات الغخبية )الػضيفية كالدمػكية كالتفاعمية... إلخ( تشصمق مغ 
فمدفات العقج االجتساعي، كأفكار الحخيات الصبيعية، كالحقػؽ الصبيعية 

تسع، كتدتشج إلى نطخيات العقج االجتساعي لئلنداف الدابقة عمى السج
)لػؾ كركسػ( كالشفعييغ )بشتاـ( كغيخىا مغ نطخيات، كالشطخيات الساركدية 
كالخاديكالية تشصبق مغ فمدفات تقـػ عمى التاريخ الطشي مثل نطخية لػيذ 
مػرجاف كغيخه حػؿ فكخة السذاعية البجائية في السمكية، كالعبلقات 

جتساعية السصمقة... إلخ. كىحه كتمظ فمدفات ضشية الجشدية كالسداكاة اال
ليذ ليا أساس كاقعي كال تدتشج إلى بخاىيغ عقمية أك مشصقة أك كاقعية أك 

 تاريخية مقبػلة. 

كعمى العكذ مغ ىحا، فإف القػانيغ التي يصخحيا الػحي، قػانيغ 
، حيث ندتصيع أف (٘ٔ)يقيشية ال تتخمف، كىي فػؽ ىحا تتدع بالػاقعية

ديا كنذاىج تحققيا في الحياة اليػمية كفي كاقع السجتسعات السعاصخة، نمس
كخبلؿ التاريخ اإلنداني عبخ مخاحمو السختمفة، كسػاء التي ندتشج فييا إلى 
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اآلثار كالػثائق كآراء ككتابات السؤرخيغ، أك تمظ السخاحل التي ال تػجج لجيشا 
 يقيشًيا كحيًجا عشيا.كثائق تاريخية عشيا كليذ لجيشا إال الػحي مرجًرا 

فإذا كانت الجراسات الغخبية في عمع االجتساع ترجر تعسيسات حػؿ 
العبلقة بيغ التقجـ السادي كالحزاري كالتقشي مغ جية، كبيغ ارتفاع 
معجالت االنتحار، كمعجالت التفكظ االجتساعي مغ جية أخخى، فإف القخآف 

ري كالتقشي ىػ كضيفة الكخيع يخفس ىحا التعسيع. فالتقجـ السادي كالحزا
أساسية لئلنداف في األرض، يشصمق في اإلسبلـ مغ دكافع كمحخكات 
َغ اأَلْرِض كاْسَتْعَسَخُكْع ِفيَيا{ ]ىػد:  إيسانية. قاؿ تعالى: } ُىَػ َأنَذَأُكع مِّ

[، كال يسكغ أف يكػف التقجـ الحزاري كالسادي كالتقشي بحاتو مفزيا ٔٙ
لتفكظ، شالسا انبثق عغ السشصمقات اإليسانية إلى تدايج معجالت االنتحار كا

كالقيسية كمبادئ األخبلؽ كالسبادئ اإلسبلمية التي تحكع الفكخ كالدمػؾ 
كالعبلقات، كلكغ الحي يؤدي إلى ىحا التدايج في معجالت االنتحار كالجخيسة 
كالفداد كالتفكظ كمختمف األمخاض االجتساعية كالشفدية كالدمػكية ىػ 

ى اإلليي، كالخكػف إلى تػجيات بذخية مرادمة ألحكاـ هللا، البعج عغ اليج
كلقيع الجيغ، كاالنغساس في الذيػات السحخمة، كسيادة الصبقية البغيزة 
السرحػبة بالحقج كالرخاع، كسيادة الفداد الدياسي كاإلداري كاألخبلقي. 
كىحا أمخ مذاىج يتدع بالػاقعية كيسكششا تتبعو في مختمف مخاحل التاريخ. 
كسا أنشا نمسدو في السجتسعات السعاصخة الستقجمة ماديا التي تشتذخ فييا 
كل أشكاؿ االنحخاؼ كالفداد، كالجخائع السشطسة، كاإلرىاب، كالعشف، كانعجاـ 
األمغ، ... إلخ، كسط الػفخة االقترادية كالتخسة السادية الػاضحة. يقػؿ 

شِّي ُىًجى َفسَ  تعالى: } ِغ اتََّبَع ُىَجاَي َفبل َيِزلُّ كال َيْذَقى َفإمَّا َيْأِتَيشَُّكع مِّ
 [. ٖٗ-ٖٖ]شو:  {( كَمْغ َأْعَخَض َعغ ِذْكِخي َفإفَّ َلُو َمِعيَذًة َضشًكا ٖٕٔ)
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ككسا يذيخ "إمخزياف"، فإف القػانيغ )الدشغ( االجتساعية التي 
 تدتشبط مغ الػحي تأتي في عجة صػر أك سياقات مشيا: 

بقة كسمػكيا كعاداتيا كمعتقجاتيا سياؽ عخض أحػاؿ األمع الدا -ٔ
 كنطسيا، كعبلقاتيع باألنبياء كالخسل كما حجث ليع.

ف العجيج مغ آيات األحكاـ كأحاديث األحكاـ إالدياؽ التذخيعي، حيث  -ٕ
ليا دالالت اجتساعية كاقعية، تخبط بيغ ضػاىخ يعج بعزيا متغيخات 

يجية، خجاـ السرصمحات السشمدتقمة كبعزيا متغيخات تابعة )باست
. مثاؿ ىحا قػلو تعالى: }كَلُكْع ِفي (٘ٔ)تذخيعية اليا أىجافً  فػؽ أف

الِقَراِص َحَياٌة َيا ُأْكِلي اأَلْلَباِب{. ىشا نجج تذخيًعا محجًدا، إلى جانب 
أف ىشاؾ ربًصا بيغ نطاـ القراص بالسزاميغ اإلسبلمية، كبيغ 

ياف" كحلظ استقخاء الحياة االجتساعية، كالعكذ صحيح. كيعصي "إمخز 
مثاال مغ الدشة كىػ قػلو ملسو هيلع هللا ىلص: "إياكع كالذح فإنو أىمظ مغ كاف قبمكع، 
أمخىع بالبخل فبخمػا، كأمخىع بالطمع فطمسػا، كأمخىع بالقصيعة 

، فيحا الحجيث مغ أحاديث األحكاـ، كيتزسغ إبخاز عبلقة (ٙٔ)فقصعػا"
ع كقصع األرحاـ.. ضاىخة الذح كمجسػعة مغ الطػاىخ السخضية كالطم

 كالعكذ صحيح.

كمغ خبلؿ عخض الدشغ كالقػانيغ االجتساعية كالتاريخية، يحجد 
الػحي شبيعة العسميات االجتساعية السدتسخة، كالتعاكف كالرخاع بيغ الحق 
كالباشل، كىػ بحلظ يخسع التػجيات السدتقبمية، كيحجد السريخ الشيائي 

نياية لمتاريخ "حيث ترػر الحي ستتجو إليو البذخية، ليذ في شكل 
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ماركذ أف التاريخ سيتػقف عشج الذيػعية، كترػر ىيجل كفيبخ 
، كلكغ (ٚٔ)كفػكػياما أف التاريخ سيتػقف عشج الحزارة الخأسسالية الغخبية

في شكل انترار الحق عمى الباشل، كسيادة ديغ هللا، كالػحي يفدح في 
هللا كقجره. كىحا يعشي  ىحا الرجد مجاال لمفاعمية البذخية في إشار قجرة

إعصاء هللا الشاس القجرة كالفعالية في تذكيل الطػاىخ االجتساعية كاألحجاث 
. يقػؿ تعالى: } َقاِتُمػُىْع (ٛٔ)التاريخية في إشار القجكة كالسذيئة اإلليية 

ْبُيُع َّللاَُّ ِبَأْيِجيُكْع كُيْخِدِىْع كَيشُرْخُكْع َعَمْيِيْع كَيْذِف ُصُجكرَ  ـٍ مُّْؤِمِشيَغ{  ُيَعحِّ َقْػ
 [. ٗٔ]التػبة: 

ات ػءالقخآف الكخيع لع يدخؼ في التشب ككسا يذيخ "خميل" فإف
السدتقبمية، كإنسا اكتفى بػضع الخصػط العخيزة كاألساسية التي تحكع 

كذلظ عمى عكذ الشطخيات الػضعية  ؛حخكة اإلنداف كالسجتسعات كالتاريخ
ال تدتشج في ىحا إال إلى أسذ ات كالحتسيات، ك ػءالتي تدخؼ في التشب

ضشية كفمدفات شخرية، كالقػانيغ االجتساعية السدتخمرة مغ الػحي 
تدتيجؼ استثارة الفكخ كالدمػؾ اإلنداني كدفعو لمبحث عغ الحقائق 

، مغ أجل ةكتقجيع خبلصة التجارب البذخية اإليجابية كالدمبية لؤلمع الدابق
السحاكالت التي تؤدي إلى الجمار أف يتجشب اإلنداف كالسجتسعات التجارب ك 

كالفداد كالتفكظ كالرخاع، كاالستخشاد بالتجارب الشاجحة التي تؤدي إلى 
القػة اإليسانية كالتفػؽ العمسي كالدياسي كاالقترادي كالتخبػي عمى 
مدتػى العرخ، كبيحا يكػف ىشاؾ دليل يػجو الشاس كالسجتسعات إلى 

التي يخػضػنيا، ( ٜٔ)ية كالتخبػية التجارب التشسػية كاإلدارية كالدياس
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سبحانو  –ضسانا لمشجاح الحقيقي، السقتخف في الشياية بخضاء هللا 
 مغ كاإليساف مًعا. ، كىػ ما يحقق األ-كتعالى

 أترز خصائص انتىخيه اإلساليي دلُهح دراسح انىاقغ االختًاػي:
كندتصيع في نياية ىحا العخض أف نبخز أىع خرائز التػجيو 

 لمسشيج أك شخؽ البحث في عمع االجتساع. اإلسبلمي

: االنصبلؽ مغ الػحي الرادر مغ هللا كسرجر حاكع لمسعخفة، أوالً 
مع تػضيف السرادر األخخى كالحذ كالعقل كالحجس أك السبلحطة كالتجخبة 

 Method of Understanding –كالسقارنة كاالستشباط كالتعسيع كالفيع 
 خبلؿ الزػابط الذخعية. كل فيسا يرمح لو مغ ،(ٕٓ))فيبخ(

ا
ً
: التحخر مغ الشدعات الحاتية كالسرمحية كالعخقية كالصبقية ثاَي

كالقػمية كالدياسية، كاالنصبلؽ مغ الحقائق كالسشصق اإلسبلمي، كىحا خيخ 
الكػف، فإذا كاف ك ضامغ لمسػضػعية في فيع اإلنداف كالسجتسع كالتاريخ 

ية تتعجد معيا السجارس عمع االجتساع يشصمق مغ مشصمقات أيجيػلػج
ع، فإف السػضػعية ال تشصمق مغ فمدفة ر كالشطخيات كالفمدفات، كتترا

بذخية ىي بصبيعتيا متحيدة كأسيخة الدماف كالسكاف كالثقافة كالقجرات 
السحجكدة لمعقل البذخي، كالخبخة البذخية السحجكدة، حتى كلػ اجتيج 

أف نشصمق في فيع  اإلنداف ككاف صادًقا في اجتياده، كمغ باب أكلى
، كىشا يدتيجؼ الباحث الػصػؿ (ٕٔ)الػاقع كالتاريخ مغ حقائق إليية

 لمحقائق بعيًجا عغ مرالح ذاتية أك فئػية أك شبقية أك سياسية.. إلخ.
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ا
ً
يقتزي الجراسة  نصبلؽ مغ الػحي في عمع االجتساع: ىحا اال ثانث

لو  ةالسذكمالسػضػعية السجخدة لمػاقع؛ لمكذف عغ مكػناتو كالعػامل 
كذلظ مغ خبلؿ دراسات كاقعية تدتخشج  ؛كارتباط مكػناتو بعزيا ببعس

بأساليب السدح االجتساعي، كالخجػع لمػثائق كالسرادر التاريخية 
كاإلحراء، كإجخاء التجارب كالسبلحطات كالسقارنات كتحميل السزسػف... 

 إلخ.

يع كل ىحا لفيع الػاقع، كالكذف عغ جػانب التخمف كالقػة، كف
كاألزمات االجتساعية، كلجفع عسمية التشسية  ة لمسذكبلتالعػامل السؤدي

كمػاجية االنحخافات، كتحديغ العبلقات كأساليب اإلدارة كالعسميات التعميسية 
كالتخبػية، كزيادة كعي الشاس بالسذاركة في بخامج التشسية كمػاجية 

عمع االجتساع مذكبلتيع.. كأغمب ىحه القزايا الػاقعية التي ييتع بيا 
تجخل في باب السرالح السخسمة الستخككة لبلجتياد كإعساؿ العقل، كالتي 

 يسكغ تعجد االجتيادات كالترػرات حػليا.

كمغ ىشا يسكغ تعجد مجاخل الجراسة كتعجد الشطخيات كمشاىج 
الجراسة في إشار التػجيو اإلسبلمي لمعمع، شالسا أف جسيع الباحثيغ 

خعية، كيتقيجكف بالزػابط اإلسبلمية، كيدتيجفػف يشصمقػف مغ الثػابت الذ
تحقيق مرالح كأىجاؼ عامة كحقيقية لرالح كل أبشاء السجتسع، بعيًجا 
عغ التحيدات العخقية أك الصبقية أك الفئػية أك الدياسية... إلخ، كبعيًجا 
عغ التحيدات العخقية أك الصبقية أك الفئػية أك الدياسية.. إلخ، كبعيًجا عغ 

س الطاىخ أك الخفي عمى الحقج الصبقي أك الرخاع الجمػي أك التحخي
مسارسات أعساؿ غيخ أخبلقية، كشالسا أنيع يدتشجكف في آرائيع 
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كاستشتاجاتيع عمى دراسات كاقعية كعمى نتائج دراسات كتجارب سابقة 
 شبقت في مجتسعات مساثمة.. إلخ.

اااااا
ً
: التػجيػػػػػو اإلسػػػػػبلمي لعمػػػػػع االجتسػػػػػاع ال يحجػػػػػخ عمػػػػػى راتؼ

خيػػػػة الفكػػػػخ كحخيػػػػػة التفدػػػػيخ كحخيػػػػة الجراسػػػػػة السيجانيػػػػة، كال يرػػػػػادر ح
التعجديػػػة الفكخيػػػة، فسػػػغ اجتيػػػج كأصػػػاب فمػػػو أجػػػخاف، كمػػػغ اجتيػػػج كأخصػػػأ 
فمػػػو أجػػػخ، كالتػجيػػػو اإلسػػػبلمي يػػػجعػ إلػػػى الحػػػػار البشػػػاء بػػػيغ أصػػػحاب 
االجتيػػػادات الستبايشػػػة كصػػػػال إلػػػى اليػػػجؼ السذػػػتخؾ، كىػػػػ إحقػػػاؽ الحػػػق 

القػػػػػى، السمتػػػػـد بالعقيػػػػجة كالقػػػػيع كاألخػػػػبلؽ السجتسػػػػع كبشػػػػاء اإلندػػػػاف ك 
 اإلسبلمية، كالقادر عمى أداء رسالتو كسا أرادىا هللا. 

كمغ ىشا فإنو يجب أف يكػف ىػ األقػى اقترادًيا كسياسًيا كعمسًيا 
كتقشًيا عمى مدتػى كل عرخ، كىحا ىػ مفيـػ التشسية الذاممة كبشاء 

، كالحي يدػده التعاكف كالسػدة كالخحسة السجتسع األقػى إيسانًيا كمادًيا
كالتكافل كاألمغ السادي كالسعشػي، كالحي يذعخ فيو اإلنداف بالدعادة 
كاألمغ.. كىحا ىػ اليجؼ الشيائي لعمع االجتساع، فاإلسبلـ يقخ التعجدية 
الجيشية كالثقافية، كتعجد األلدغ، كتعجد اآلراء، كتعجد االجتيادات في عمـػ 

الجيغ )تعجد السحاىب الفقيية(، فيحه سشة هللا كإرادتو في الجنيا كعمـػ 
عالسو. كاإلسبلـ يؤمغ أىل الجيانات األخخى كاآلراء األخخى، كيكفل ليع 
الحخية كالعجؿ، كعمى عكذ السحاىب االشتخاكية كالخأسسالية، فإف اإلسبلـ 

مى ال يقيع العبلقات بيغ الشاس عمى الرخاع أك التشافذ السادي العشيف، كع
االستغبلؿ كاألحقاد الصبقية أك عمى فمدفات شيصانية صخاعية. يقػؿ 

ْشُو َخَمْقَتِشي ِمغ نَّاٍر كَخَمْقَتُو ِمغ ِشيغٍ تعالى: } [. ٙٚ{ ]ص: َقاَؿ َأَنا َخْيٌخ مِّ
كلكغ اإلسبلـ يقيع العبلقات حتى مع أىل األدياف كاآلراء السخالفة، عمى 
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كالخحسة كالتكامل كالتعاكف، أساس السيداف اإلليي، ميداف العجؿ 
فالساركديػف أحمػا قػميع دار البػار، كالخأسساليػف يخخبػف بيػتيع 

لعجؿ ا بأيجييع، كيفككػف أسخىع، كييجمػف أساس السيداف اإلليي، ميداف
كالخحسة كالتكامل كالتعاكف، كعالع اليـػ يرخخ مغ فقخ األخبلؽ كالقيع كسا 

 يرخخ السخيس مغ فقخ الجـ. 

 
ً
: ال تعارض بيغ الػاقعية كالسعيارية، فعمساء اجتساع الغخب اخايس

يؤكجكف دكر عمع االجتساع في اإلصبلح االجتساعي، بل إف نذأة ىحا العمع 
ارتبصت أساسا بتصػرات تترل باإلصبلح االجتساعي، كدعع التغيخ في 
اتجاه نسػذج مجتسعي معيغ. كمغ ىشا فإف الجراسات الػصفية التقخيخية في 

عمع االجتساع ىي خصػة لسا بعجىا، كىػ التقػيع في ضػء نسػذج،  مجاؿ
كىحا الشسػذج فمدفي في عمع اجتساع الغخب )كضيفي صخاعي(، كىػ رباني 
في عمع االجتساع السػجو إسبلمًيا. كقج سبق أف أكردنا آراء بعس أنرار 
الشقج االجتساعي )بػتػمػر، زايتمغ، ممد، جػلجنخ،، انكمخ،، ميخداؿ، 

الحيغ يؤكجكف حاجة عمع االجتساع إلى االلتداـ بقزايا كياف، ... إلخ(، تخي
 السجتسع كأىجافو كقيسو كمػاجية مذكبلتو.

كسبق أف أكضحشا أف ادعاءات السػضػعية كالحيجة كالتجخد عغ 
القيع لع يتع تحققيا في عمع االجتساع، كىشا يجب أف يسيد بيغ أساس 

كفي عمع االجتساع السػجو إسبلمًيا.  السعيارية في عمع االجتساع الػضعي
السعيارية في األكؿ مدتسجة مغ فمدفات بذخية، أما في الثاني فسدتسجة 
مغ مرجر إليي رباني. كالشسػذج السعياري يعج ضخكرة في عمع االجتساع؛ 
ألنو ىػ الحي يحجد ما يعج سػيا كما يعج مشحخًفا، كنحغ في حاجة إلى 

البذخية مغ الرخاع كالتخبط كالزياع كالبل  مشصمقات أخبلقية كقيسية تشقح



 

018 


 

 حنو توجيه إسالمي لعله االجتناع الينوذج اإلرشادي

 و (6102  ديسًربػذد )  رلهح كهيح انذراساخ اإلَساَيح

معشيي كالفخاغ الخكحي. فبل يسكغ االنقياد مع أنرار العمسانية في القػؿ 
بالسعيار اإلحرائي لبلنحخاؼ كالدػاء؛ ألف ضاىخة كالدنا كالقسار كتعاشي 
السخجرات كالخسػر كاالحتكار كالذحكذ، يشطخ إلييا عمى أنيا ضػاىخ سػية 

ػنيا كيخغبػف فييا.. ففي بحث "كيشدي" حػؿ سالذباب يسار  إذا كاف أغمب
الجشذ لع يشطخ إلى الدنا عمى أنو مذكمة، كلكغ السذكمة تتسثل في الحسل 
غيخ السخغػب فيو، كبيحا يشادي العجيج مغ الغخبييغ بإباحة اإلجياض كحق 

 مغ حقػؽ اإلنداف.

ال  كيتزح مغ تحميل بخيج السجبلت الغخبية أف أكلياء األمػر
ىقات كبيغ أصجقائيع ايشدعجػف مغ كجػد عبلقة جشدية بيشغ بشاتيع السخ 

في السجرسة أك الشادي، كإنسا الحي يدعجيع أف يحسمغ. كيحىب "سسيخ" إلى 
أف "العفة الجشدية ىي التي التػافق مع تيار التحخيع الدائج في العبلقات 

 . كىػ يخى أف األعخاؼ ترشع السجتسع.(ٕٕ)الجشدية" 

فإف "شخح القزية بيحا الذكل يشتيظ  ،يذيخ إمخزياف "بحق ككسا
مصمبا حاسًسا لمسيثمػجيا اإلسبلمية التي تقـػ عمى االلتداـ األخبلقي كليذ 

سية كالفػضى ي. فالحياد األخبلقي ىشا يعشي البػى(ٖٕ)الحياد األخبلقي"
يسكغ كانعجاـ األمغ، فالػصف كالتقخيخ لو كضيفتو، كالتقػيع لو كضيفتو، كال 

الفرل بيشيسا في بحػث عمع االجتساع السػجو إسبلمًيا، فالجراسات 
الػصفية التقخيخية كضيفتيا تحجيج مػقع السجتسع اقتخاًبا كابتعاًدا عغ 
الشسػذج السعياري اإلسبلمي، كال أفزل أف أشمق عميو الشسػذج السثالي، 

ي فتخات حتى ال يطغ أنو يدتحيل الػصػؿ إليو، فيػ نسػذج شبق بالفعل ف
شػيمة، كىػ قابل لمتصبيق التفاقة مع فصخة اإلنداف كالصبيعة البذخية؛ 

، ىحا كمو يؤكج الػضيفة الشقجية (ٕٗ)كألنو مغ صشع هللا الحي أتقغ كل شيء
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كالتػجييية كاإلصبلحية لعمع االجتساع السػجو إسبلمًيا، استشاًدا إلى 
سمية التحميل عسميتي الػصف كالتقخيخ الرادقة لمػاقع مغ جية، كع
 كالتفديخ كالتقػيع في ضػء السعيار اإلسبلمي مغ جية أخخى.

كيبلحع أف العجيج مغ عمساء اجتساع الغخب يؤكجكف عمى أىسية 
دكر عمع االجتساع في الشقج، بعج تجىػر األحػاؿ في مجتسعاتيع، كيكفي 

 .(ٕ٘)في الخجػع إلى "زايتمغ"، ك"ممد"، "بػتػمػر... إلخ

أف السيسة األكلى لعالع االجتساع ىي نقج  كىع يجسعػف عمى
 السجتسع. ىحا الشقج يتصمب كجػد مخجعية محجدة يقاس عمييا.

ا
ً
ترػري : يختكد عمع االجتساع السػجو إسبلمًيا عمى إشار سادس

يصمق عميو "إلياس بايػنذ" ك"فخيج أحسج" الجانب الشطخي لعمع االجتساع 
الكػف كاإلنداف كالشطاـ  ، كيترل ىحا الجانب بصبيعة(ٕٙ)اإلسبلمي

االجتساعي )بجاية البذخية، العبلقات، الزػابط، القبائل، الذعػب، عبلقات 
العسل، العسميات االجتساعية كالتعاكف كالرخاع أك الجفع، آثار االلتداـ 
بالذخيعة كآثار االنفكاؾ عشيا، دكر الدمصة في التصبيق الذخعي أك غيخ 

كالتخبية كاألسخة كالقانػف كاألخبلؽ في  الذخعي، دكر االقتراد كالدياسة
الحياة االجتساعية... إلخ(، ىحا إلى جانب مػقف اإلسبلـ مغ القيع 
كالعجالة كالحخية كالسداكاة، كمغ الرخاع بيغ الخيخ كالذخع، كمػقف 

 اإلسبلـ مغ التغييخ ... إلخ.

ككسا يذيخ "بذاراتي" ك"بايػنذ" ك"أحسج" بحق، فإف ما كرد في 
الكخيع مغ حقائق حػؿ اإلنداف كالكػف كالتاريخ كالسجتسعات القخآف 

كالدشغ االجتساعية، "ىػ الحقيقة الخاصة في الػقت الحي نخى فيو 
 .(ٕٚ)اآلخخيغ يسارسػف قيسيع"
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ا
ً
: السشيج اإلسبلمي في دراسة الػاقع االجتساعي ال يخفس ساتؼ

ت كاألدكات األفكار كاألساليب كالسجاخل كالشطخيات كالسفاىيع كالتقشيا
الججيجة، التي يصخحيا عمع االجتساع العالسي، كحلظ فإف السشيج اإلسبلمي 
ال يخفس كل ما ال يدتشج إلى القخآف الكخيع كالدشة، أك اإلنتاج الفكخي لغيخ 
السدمسيغ، ذلظ ألف الحكسة ضالة السؤمغ أيشسا كججىا فيػ أحق بيا، 

ات العمسية: الشطخية كعشج الباحث السدمع ميداف يدف بو ىحه السدتجج
 كالسشيجية، كىػ ميداف اإلسبلـ. 

االجتيادية ليدت ما مرجرىا؟ بقجر ما ىي درجة صبلحيتيا 
، ككسا دلشا رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: الحكسة ضالة السؤمغ (ٕٖ)كشخعيتيا كفائجتيا"

 أيشسا كججىا فيػ أحق بيا.

ا
ً
ة استشاًدا إلى : الحخص عمى دقة االستذياد بالقخآف كالدشثايُ

فيع التفديخ كأسباب الشدكؿ، كما يتزسشو مغ أحكاـ كدالالت. كل ىحا البج 
، كيشبغي البعج عغ (ٖٖ)أف يتع مغ خبلؿ الخجػع إلى السرادر األصمية

التكمف كندبة السعمػمات أك الشطخيات أك السفاىيع أك التفديخات إلى 
 :ؽ بيا. كندتصيع القػؿإال إذا كاف ذلظ قائًسا عمى أدلة مػثػ، اإلسبلـ 

نو ال يػجج عمع كافخ كعمع مدمع، كمعخفة كافخة كمعخفة مدمسة، كإنسا إ
يػجج عمع صادؽ كعمع كمعارؼ مديفة، فالعمع كالسعخفة الحقيقية ىي 
السدتسجة مغ السرادر اليقيشية، أك السدتسجة مغ الػاقع، أك السدتسجة مغ 

عارؼ ال يسكغ أف تتشاقس مع السشصق العقمي الدػي، ككل ىحه العمـػ كالس
حقائق الػحي؛ ألف القخآف الكخيع كبلـ هللا، كالكػف كالػاقع خمق هللا، كالعقل 
نعسة مغ هللا كّخـ بيا اإلنداف، فكل العمـػ كالسعارؼ الحقيقية ىي معارؼ 
إسبلمية سػاء اكتذفيا عقل مدمع أك غيخ مدمع؛ ألنيا بحث في مخمػقات 
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ؼ عقل مخمػؽ هلل. كىشا يجب تجشب إلحاؽ كمسة كسشغ هللا، كألنيا اكتذا
 ثابت بالكتاب كالدشة، كإال تتحػؿإسبلمي بكل شيء، إال إذا كاف لو أساس 

س الباحثيغ ألغخاض إلى شعار فارغ السزسػف أك إلى مػجو يخكبيا بع
 ئ إلى اإلسبلـ كىػ بخاء مشو.معيشة، كقج يد

ا
ً
الثػابت الذخعية : ضخكرة التسييد بيغ الثابت كالستغيخ. ك تاسؼ

)العقيجة كاألخبلؽ كالكميات كبعس السعامبلت التفريمية( ال مجاؿ فييا 
لمبحث في عمع االجتساع، فيي السشصمقات، أما الستغيخات فيي أكثخ 
مػضػعات ىحا العمع التي تخزع لمبحث كاالجتياد كقابمة لبلختبلؼ في 

االلتداـ بالثػابت اآلراء كنتائج الجراسة كالسشطػرات كالسجاخل في إشار 
 السحكػرة.

كحلظ يجب التسييد بيغ ما ىػ بذخي كما ىػ رباني، ففخؽ بيغ 
اإلسبلـ الكامل استشاًدا إلى السرادر، كبيغ السدمسيغ في الػاقع العسمي 
الحيغ قج يكػف فييع العجيج مغ ألػاف الشقز كاإلشكاليات، نتيجة البتعادىع 

عالسية. ككحلظ يجب التسييد عغ األسذ الذخعية كالسدتججات محمية ك 
بيغ السعارؼ القيشية التي مرجرىا الكتاب كالدشة )الػحي(، كبيغ السعارؼ 
البذخية االجتيادية القابمة لمرػاب كالخصأ، كالتي ىي بالتأكيج خارج نصاؽ 
العرسة. كيسكغ فييا االختبلؼ كاالتفاؽ كالحػار كالتعجدية في االستشتاجات 

 اإلدارة، الرشاعة، التخصيط، التحزخ... إلخ(. كاالجتيادات )التعميع، 

 اػ
ً
: أخح مختمف جػانب السػضػع السصمػب تفديخه في اشر

االعتبار، كدراستو في إشار الكميات كالسقاصج الذخعية كفي مقجمتيا كحجة 
 اسبادئ العميالالخالق كعجـ كجػد عبثية في الكػف كالسخمػقات، ك 
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تجاكز الحتسيات الشدبية أك البيئية  كاالضصخاد كانتطاـ الكػف. كىحا يعشي
 .(ٖٗ)أك االجتساعية أك البيػلػجية التي كقع فييا أصحاب الشطخات الػضعية

 :(ٖ٘)فاكتججر اإلشارة إلى أف اإلسبلـ يؤكج عمى أمخيغ أساسي

 التخرز في العمع كالسعخفة كزخكرة لئلجادة. -ٔ

ت تكامل التخررات في ىيئة عمع شسػلي، حتى يسكغ فيع الجدئيا -ٕ
كالعػامل الستعجدة في إشار الكميات. فاإلسبلـ يخفس الحتسيات 

)االقترادية أك االجتساعية أك الشفدية أك  Determinismالجدئية 
 Fragmentationالبيئية... إلخ(. كحلظ يخفس التفتيت السعخفي 

الحي يقف عشج حجكد السعمػمات الحدية كالعقمية فقط، فكل ما 
عارؼ يجب أف تفدخ في إشار الحقائق يتػصل إليو اإلنداف مغ م

الثابتة الكبخى كالكمية ليحا الػجػد، كأف يتع استخجاميا كتػضيفيا 
، ككسا يحىب "سيج قصب" فإف (ٖٙ)في إشار ىحا الفيع الذسػلي

الباحثيغ الحيغ يقفػف عشج حجكد معصيات السبلحطة كالتجخبة 
ليدػا معمػمات ك  السبشية عمييسا فقط، ىع جامعػا كالتعسيسات

 .(ٖٚ)عمساء
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 يصادر انفصم انسادس
عبج الػىاب خبلؼ: "عمع أصػؿ الفقو"، دار القمع، الصبعة الثامشة،  -ٔ

كما بعجىا. كراجع أيًزا: صالح بغ عبج  ٗٛدكف تاريخ، ص 
العديد آؿ مشرػر: "أصػؿ الفقو كابغ تيسية"، دار الصباعة 

كما  ٜٜٔـ، الجدء األكؿ، ص ٜٓٛٔاإلسبلمية، شبخا مرخ، 
 بعجىا.

رشجي فكار: "نحػ نطخية حػارية إسبلمية في عمع االجتساع العخبي  -ٕ
ـ، السجمج ٜٜٓٔاإلسبلمي"، باريذ، دار الشذخ العالسية جتشيخ، 

 كما بعجىا.  ٘٘الثاني، ص 

كارجع إلى دراستو بعشػاف: "لسحات عغ مشيجية الحػار كالتحجي 
ـ، ٕٜٛٔاإلعجازي لئلسبلـ في ىحا العرخ"، مصبعة التقجـ 

 .٘ٙص

الساكردي: "أدب الجيغ كالجنيا"، مصبعة الدقا، دار الكتب العمسية،  -ٖ
 .٘ٗ، الصبعة الخابعة، ص ٜٛٚٔبيخكت 

عساد الجيغ خميل: "التفديخ اإلسبلمي لمتاريخ"، دار العمع لمسبلييغ،  -ٗ
 .ٚٔٔ – ٜٚـ، الفرل الثاني، ص ٜ٘ٚٔبيخكت 

مي في دراسة كارجع أيًزا إلى: نبيل الدسالػشي: "السشيج اإلسبل
 – ٗٗـ، الصبعة الثانية، ص ٜ٘ٛٔالسجتسع"، دار الذخكؽ، ججة 

٘ٛ. 
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البحث العمسي بيغ الػضعية كالسعيارية"، دمحم دمحم إمخزياف: "مشيج  -٘
الجار العمسية لمكتاب اإلسبلمي كالسعيج العالسي لمفكخ اإلسبلمي، 

 .ٕٔٚـ، ص ٜٔٛٔ

 .ٕ٘ٚ-ٖٚٔالسرجر الدابق، ص  -ٙ

ع ترػر محجد لعمع االجتساع في ضػء حاكؿ عمى بذاراتي كض -ٚ
القخآف الكخيع، كلو عجة دراسات: مشيا: "الفمدفة االجتساعية 
اإلسبلمية"، "عمع االجتساع السقارف"، "بشاء الحات الثػرية"، "السفكخ 

 كمدئػليتو في السجتسع"، "العػدة إلى الحات". 

مجمة  ارجع إلى حامج الجار: "اإلسبلـ كأيجيػلػجيا": فكخ شخيعاتي،
كما بعجىا.  ٜق، ص ٖٓٗٔسشة  ٖٗالسدمع السعاصخ، العجد 

كارجع إلى دمحم عمي دمحم كآخخكف: "مجاالت عمع االجتساع 
سات كاقعية"، دار السعخفة الجامعية، االسعاصخ: أسذ نطخية كدر 

 .ٕٔـ، ص ٜ٘ٛٔاإلسكشجرية، 

كارجع إلى التخجسة العخبية لكتاب شخيعاتي "العػدة إلى الحات"، 
سة: إبخاىيع دسػقي في شتا، القاىخة، الدىخاء لئلعبلـ العخبي، تخج

 ق.ٙٓٗٔ

 .ٜٕٚ-ٕٛٚدمحم إمخزياف، مرجر سابق، ص  -ٛ

السرجر الدابق. كراجع: دراسة عساد الجيغ خميل، كدراسة دمحم  -ٜ
قصب حػؿ "التفديخ اإلسبلمي لمتاريخ"، مرادر سابقة. كراجع: 

 .ٙ٘بق، ص كارؿ بػبخ: "عقع السحىب التاريخي"، مرجر سا

 .٘دمحم قصب: "حػؿ التفديخ اإلسبلمي لمتاريخ"، ص  -ٓٔ
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 حج كافي.اارجع إلى مقجمة ابغ خمجكف، تحقيق عمي عبج الػ  -ٔٔ

ابغ تيسية: "السشصق" ضسغ مجسػعة الفتاكى البغ تيسية، الجدء  -ٕٔ
 .ٜٖٕالتاسع، ص 

 .ٜٕٛدمحم إمخزياف، مرجر سابق، ص  -ٖٔ

مخزياف فكخة كاقعية عالج األستاذ دمحم السبارؾ، كسا عالج دمحم إ -ٗٔ
 القػانيغ االجتساعية التي كردت في القخآف كالدشة.

لدشة  ٕٔكارجع إلى دراسة السبارؾ بسجمة السدمع السعاصخ، العجد 
 .ٕ٘-ٕٗـ، ص ٜٚٚٔ

 .ٜٕٛ-ٜٕٗكارجع  إلى: دمحم إمخزياف، مرجر سابق، ص 
 .ٜٕٗدمحم إمخزياف، مرجر سابق، ص  -٘ٔ

 ر في السرجر الدابق.، محكػ ٛ٘، ص ٔٔمدشج اإلماـ أحسج، ج -ٙٔ

فخانديذ فػكػياما: "نياية التاريخ كخاتع البذخ"، تخجسة: حديغ  -ٚٔ
 .ٙٛٔ – ٓٛٔـ، ص ٖٜٜٔإماـ، مخكد األىخاـ لمتخجسة كالشذخ، 

 .ٚٔٔ – ٜٚعساد الجيغ خميل، مرجر سابق، ص  -ٛٔ

السرجر الدابق، كارجع إلى نبيل الدسالػشي: "السشيج اإلسبلمي  -ٜٔ
ـ، ٜ٘ٛٔلذخكؽ، ججة، الصبعة الثانية في دراسة السجتسع"، دار ا

 .ٛ٘-ٚٗص 

20- E.B.F Midgly: The Idealogy of Max Waber: 
Gower Publishing House, 1983, p. 122. 



 

006 
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انطخ: إسساعيل راجي الفاركقي: "العمـػ الصبيعية كاالجتساعية مغ  -ٕٔ
كجية الشطخ اإلسبلمية"، تخجسة: عبج الحسيج الخخيبي، شخكة مكتبات 

ة كالشذخ كالتػزيع، كجامعة السمظ عبج العديد، ججة عكاظ لمتخجس
 كما بعجىا. ٕٚـ، صٜٗٛٔ

 .ٖٓ٘دمحم إمخزياف، مرجر سابق، ص  -ٕٕ

كارجع إلى: إلياس بايػنذ كفخيج أحسج: "مقجمة في عمع االجتساع 
اإلسبلمي"، تخجسة: أميغ حديغ، الخباط، شخكة مكتبات عكاظ، 

  كما بعجىا. ٘٘كجامعة السمظ عبج العديد، ص 

 .ٖٔ٘السرجر الدابق، ص  -ٖٕ
 .ٕٖإسساعيل الفاركقي، مرجر سابق، ص  -ٕٗ

ارجع إلى كتاب ارفشج زايتمغ: "الشطخية السعاصخة في عمع  -ٕ٘
، الخياؿ االجتساعي، رايت ٜٜٛٔاالجتساع"، دار الدبلسل، الكػيت، 

ممد، ك"عمع االجتساع... مشطػر اجتساعي نقجي" لبػتػمػر، فاس، 
 السغخب.

 .ٖ٘-٘ٗج أحسج، مرجر سابق، ص إلياس بايػنذ كفخي -ٕٙ

 كارجع إلى دراسة عمي بذاراتي:  ٖ٘السرجر الدابق، ص  -ٕٚ

Ali Basharat: Quranic Sociology: Voice of Islam 
Xvi: 11 August 1968., pp. 865-880. 
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سعيج إسساعيل صيشي، كرقة مقجمة لعسادة البحث العمسي بعشػاف:  -ٕٛ
 –بغ سعػد اإلسبلمية  "التأصيل اإلسبلمي"، جامعة اإلماـ دمحم

 .ٗالدعػدية، ص  –الخياض 

 .٘السرجر الدابق، ص  -ٜٕ

 .ٙالسرجر الدابق، ص  -ٖٓ

 .ٚالسرجر الدابق، ص  -ٖٔ

 .ٜالسرجر الدابق، ص  -ٕٖ

 .ٔٔسعيج صيشي، مرجر سابق، ص  -ٖٖ

قجـ الباحث نسػذًجا عمى ىحا في دراسة لو بعشػاف: "التفديخ  -ٖٗ
ة اإلماـ دمحم بغ اإلسبلمي لبلنحخاؼ كالدمػؾ االجتساعي"، مجمة جامع

 .ٙٙٗ-٘ٓٗـ، ص ٜٜٓٔسعػد اإلسبلمية، العجد الثالث، فبخايخ 

نبيل الدسالػشي: "الجيغ كالتشسية في عمع االجتساع: أسذ  -ٖ٘
الشسػذج اإلسبلمي كتحميل نقجي لمشطخيات العخبية"، دار السصبػعات 

 .ٙ٘ٔ-٘٘ٔـ، ص ٕٜٜٔالحجيجة، األسكشجرية 

 .ٕٖٗٓمج الخامذ، ص سيج قصب: "في ضبلؿ القخآف"، السج -ٖٙ
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