بسم اهلل الرمحن الرحيم

إسالمية املعرفة :إشكالية املفهوم
الدكتور سعد الدين العثامين

مقدمة:
االهتامم بفلسفة العلوم أمر مهم جدا ،فالعلوم بدون فلسفة يتعذر معها الفهم والتصور واالستفادة
واالستيعاب وحتويل اإلنتاج إىل منجز معريف ومنجز حضاري .وال بد لإلشارة أوال إىل أن املعرفة قلق
ومن ليس لديه قلق معريف فال حظ له يف العلم .فال بد لكل باحث من أسئلة وإشكاالت تؤرقه ليبحث هلا
عن أجوبة .وللتمثيل عىل ذلك نقول بأن الذين يصطادون بجوار الشاطئ قد يصطادون شيئا قليال من
السمك بينام الذين يصطادون يف أعايل البحار ويغوصون يف األعامق فسيخرجون اللؤلؤ وأشياء كثرية
ثمينة.

مفهوم إسالمية املعرفة:
احلديث عن مفهوم إسالمية املعرفة بدأ منذ اخلمسينات ،وأول واحد حسب علمنا كتب عنه هو
الدكتور حممد عثامن نجايت عندما تكلم عن "علم النفس اإلسالمي" عند ابن سينا وذلك يف كتابه
"اإلدراك احليس عند ابن سينا :بحث يف علم النفس عند العرب" 1حيث كانت الطبعة األوىل سنة ،1948
 -1اإلدراك احليس عند ابن سينا ،بحث يف علم النفس عند العرب ،ط ،1980-3ص  ،19وانظر مقدمة كتابه "مدخل إىل علم النفس
اإلسالمي" ،ط ،2001-1ص .5

وجتدر اإلشارة إىل أنه عندما ألف كتابه "علم النفس اإلسالمي" سنة  1957مل يكن احلديث عن إسالمية
املعرفة كمفهوم شامل للعلوم االجتامعية منترشا بعد يف األوساط األكاديمية .ثم تنوعت األسامء وكثرت
التسميات ،من أسلمة املعرفة ،إىل إسالمية املعرفة ،أسلمة العلوم االجتامعية ،صياغة املعرفة من وجهة نظر
إسالمية ،التوجيه اإلسالمي للمعرفة ،التفسري اإلسالمي للمعرفة ،التأصيل اإلسالمي للمعرفة ،إلخ...
لكن الذي راج أكثر ،بعد ذلك ،هو إما إسالمية املعرفة أو التأصيل اإلسالمي للمعرفة.
ويعرف األستاذ إسامعيل راجي الفاروقي "أسلمة املعرفة" ،يف عمله التأسييس سنة  ،1986بكوهنا
"إعادة صياغة املعرفة عىل أساس عالقة اإلسالم هبا"" ،أي :إعادة تعريف املعلومات وتنسيقها وإعادة
التفكري يف املقدمات والنتائج املتحصلة منها ،وأن يقوم من جديد ما انتهي إليه من استنتاجات وأن يعاد
حتديد األهداف  ...عىل أن يتم كل ذلك بحيث جيعل تلك العلوم تثري التصور اإلسالمي وختدم قضية
اإلسالم" .وهذا التصور يضم "وحدة احلقيقة ووحدة املعرفة ووحدة اإلنسانية ووحدة احلياة والطبيعة
الغائية للخلق وتسخري الكون لإلنسان ،وعبودية اإلنسان منه" ،وهي التي من املطلوب أن حتل "حمل
التصورات الغربية وأن يتحدد عىل أساسها إدراك احلقيقة وتنظيمها .كذلك "ال بد للقيم اإلسالمية –
وأعني هبا أثر املعرفة يف حتقيق السعادة لإلنسان وتفتح ملكاته وإعادة النظر يف املخلوقات بحيث جتسد
السنن اإلهلية وبناء الثقافة واحلضارة ،وإقامة معامل إنسانية بارزة يف املعرفة واحلكمة والبطولة والفضيلة
والتقوى والورع – ال بد هلذه القيم من أن حتل حمل القيم الغربية وأن توجه نشاط التعليم يف كل
املجاالت".1
ويذهب أصحاب مرشوع إسالمية املعرفة – ويف مقدمهم الفاروقي  -إىل أنه يعترب احلل لألزمتني
الفكرية والقيمية يف عاملنا اإلسالمي بل يف العامل أمجع.
ويلخص الدكتور إبراهيم عبد الرمحن رجب جوهر أسلمة املعرفة كام تبلورت لدى الفاروقي ،يف
ثالث نقاط أساسية هي:2
 -1أسلمة املعرفة املبادئ العامة وخطة العمل ،دار البحوث العلمية بالكويت ،ص .33-32
 -2انظر "التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتامعية ،الدكتور إبراهيم عبد احلمن رجب ،ص  ،28-27وكذلك مقال له بعنوان "املسلم املعارص
وقضية أسلمة املعرفة" ،جملة املسلم املعارص ،السنة الرابعة والعرشون ،العدد1422( 94/93 ،هـ1999/م) القاهرة .ص.70

 -1فهم واستيعاب العلوم احلديثة يف أرقى حاالت تطورها ،والتمكن منها ،1وحتليل واقعها
بطريقة نقدية لتقدير جوانب القوة والضعف فيها من وجهة نظر اإلسالم.
 -2فهم واستيعاب إسهامات الرتاث ،وتقييمه ويف ضوء ما كشفت عنها املعارف احلديثة.
 -3القيام بالقفزة االبتكارية الالزمة إلجياد «تركيبة» جتمع بني معطيات الرتاث اإلسالمي وبني
نتائج العلوم العرصية بام يساعد يف حتقيق غايات اإلسالم العليا.
وهناك مرحلتان يف املرشوع:2
 - 1مرحلة البحوث واملامرسة املنضبطة الختبار اإلطار التصوري املتكامل وتطويره:
أ -حرص إسهامات العلوم االجتامعية املتصلة باملوضوع
ب -حرص البصائر التي تتضمنها معارف الوحي والرتاث اإلسالمي ذات الصلة باملوضوع
ج -بلورة اإلطار التصوري اجلامع بني بصائر الوحي وما صح من ثامر اخلربة اإلنسانية:
إعادة ترتيب املشاهدات املحققة التي توصل إليها املشتغلون بالعلوم االجتامعية من خالل البحوث
العلمية املنضبطة ،وإعادة تفسريها يف ضوء األطر النظرية املستمدة من معارف الوحي من جهة،
وباستثامر األطر النظرية املستقاة من تراث العلوم االجتامعية بعد ثبوت اتساقها مع التصور
اإلسالمي ،من جهة أخرى.
 - 2مرحلة البحوث امليدانية:
مرحلة البحث النظري ثم مرحلة تطبيق نتائج هذه البحوث.

 -1من ليس مبدعا يف علم النفس احلديث أو علم االجتامع احلديث ال يمكنه أن يتحدث عن أسلمتهام ،وأغلب من يتحدثون اليوم أناس
ليسوا من املتخصصني يف أحد تلك العلوم ،وغري مواكبني لتطوراهتا.
 -2مقال "تشخيص املشكالت النفسية/االجتامعية وعالجها" للدكتور إبراهيم عبد الرمحن رجب.

ويف صدد التأسيس لصري ورة األسلمة ومرشوعها تساق عدد من املربرات واملسوغات ويمكن
إمجاال تلخيصها يف:
 التناقض اجلوهري بني األسس والنظريات التي قامت عليها دعائم العلوم االجتامعية احلديثةوبني األسس واملسلامت التي يقوم عليها التصور اإلسالمي لإلنسان واملجتمع ،1وعادة ما تساق مثال
نظرية االقتصاد املاركيس أو التفسري املادي لالقتصاد وتفاعالته يف املجتمع ،ونظرية داروين ،ونظرية
فرويد...
 مناهج العلوم االجتامعية احلديثة والنظريات األساسية التي تقوم عليها تتضمن كثريا ممايتعارض مع التصور اإلسالمي.
 ما يرتتب عىل هذا القصور واالختالل املعريف من عجز تلك العلوم  -أو عىل األقل قصورها -عن التوصل إىل تفسريات مرضية للسلوك الفردي أو للظواهر االجتامعية يف املجتمعات اإلسالمية ويف
غريها من املجتمعات.
 احلاجة املاسة إىل إعادة النظر يف تلك املناهج والنظريات بطريقة جذرية يف ضوء التصوراإلسالمي.
وهناك نقاشات كثرية يف هذا املوضوع ،من بينها :
هل نؤسس لفرع جديد من العلوم ؟ فهناك من الكتاب الذين قالوا :سنؤسس لعلم اجتامع
إسالمي وهو فرع من فروع علم االجتامع العام املوجود ،كام هو مدرسة التحليل النفيس يف علم النفس،
املدرسة السلوكية يف علم النفس السلوكي واملدرسة اإلسالمية يف علم النفس ...وهناك كتاب آخرون
قالوا بأن هذا علم جديد بديل عن العلم املوجود ...وغريها من االختيارات ،ومنهم جلنة جامعة اإلمام
حممد بن سعود ،قالوا ليس هذا علام اجتامعيا جديدا ندخله يف العلوم الرشعية وإنام هو علم االجتامع
املوجود ونريد أن هنذبه ونطوره ونتخىل عن بعض األمور التي فيه مما يتعارض مع الرشيعة.

 -1التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتامعية ،د .إبراهيم عبد الرمحن رجب ،ص .18

إذ تعرف اللجنة الدائمة للتأصيل اإلسالمي 1بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية:2
"تأسي س تلك العلوم عىل ما يالئمها يف الرشيعة اإلسالمية من أدلة نصية أو قواعد كلية أو
اجتهادات مبنية عليها ،وبذلك تستمد العلوم االجتامعية أسسها ومنطلقاهتا من الرشيعة وال تتعارض يف
حتليالهتا ونتائجها وتطبيقاهتا مع األحكام الرشعية ،وال يعنى ذلك بطبيعة احلال أن تدخل العلوم
االجتامعية يف إطار العلوم الرشعية وإنام املهم أال تتعارض معها.3"...
واملالحظ هنا التطور نحو االكتفاء فقط بعدم معارضة نتائج تلك العلوم لألحكام الرشعية ،وهذا
خيتلف كثريا عن املنطلق الذي يقيض بأسلمتها.

ولتحقيق هذه الغاية تقرتح اللجنة الدائمة خطوات من قبيل :4
 -1وضع تصور إسالمي متكامل عن اإلنسان واملجتمع والثقافة بحيث يمثل اإلطار الفكري
العام لدراسة القضايا واملوضوعات املطروحة يف جمال العلوم االجتامعية.
 -2وضع منهج إسالمي متميز لتلك العلوم يطلق عليه املنهج اإلسالمي متميز لتلك العلوم
االجتامعية ينبني عليه قيام مدرسة متميزة يف العلوم االجتامعية تسمى املدرسة اإلسالمية يف العلوم
االجتامعية.
 -3العودة إىل األصول اإلسالمية ،والرتاث اإلسالمي القويم عند دراسة القضايا الرتبوية
واالجتامعية والنفسية لالستفادة من هذا الرتاث.
 -4إبراز املبادئ واملسلامت واملفاهيم واملنطلقات التي تعرب عن التصور اإلسالمي للعلوم
االجتامعية ،وتصحيح النظريات واملفاهيم االجتامعية عىل ضوء ذلك.
 -1تعترب اللجنة أن تعبري "أسلمة املعرفة" غري دقيق ويستبدلون به تعبري "التأصيل اإلسالمي".
 -2ندوة التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتامعية انعقدت يف  1987يف مدينة الرياض باململكة العربية السعودية.
 -3التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتامعية ،د .إبراهيم عبد الرمحن رجب ،ص  .29-28وانطر أيضا "مدخل إىل علم النفس اإلسالمي"
ملحمد عثامن نجايت ،ص .31
 -4التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتامعية ،د .إبراهيم عبد الرمحن رجب ،ص  ،29وانطر أيضا "مدخل إىل علم النفس اإلسالمي" ملحمد
عثامن نجايت ،ص .31

 -5عرض نتائج البحوث االجتامعية عىل القواعد اإلسالمية والتصورات الصحيحة فام انسجم
معها قـبل ،وما تعارض معها رفض ،وما كان جديد ًا ال يناقض احلقائق واملسلامت اإلسالمية قبل باعتباره
إضافة سليمة إىل املعرفة.
ولكن وبالرغم من كل هذه التأسيسات فال يزال مرشوع أسلمة املعرفة يواجه عدة أسئلة منهجية
مثل :
 هل من مهمة الوحي يف األصل إعطاء إجابات يف قضايا علمية؟ وهل يف الوحي فعال إجابات معينة لقضايا هي من اختصاص العلم؟ وهل هذه اإلجابات ،إن وجدت ،من قبيل القطعي الداللة ،أم أنه من النصوص التي يستنبطمنها بالتأويل؟
 وهل علم االجتامع اإلسالمي  -مثال -فرع من علم االجتامع العام أو هو علم اجتامع جديديستغنى به عن القائم اليوم؟
 وهل للتحيز يف املعرفة عالقة باألسلمة ،أي بالدين ،أم له فقط عالقة بالتوجهات الفكريةوالثقافات االجتامعية السائدة؟
 وهل يمكن ،موضوعيا وبتجرد ،تصنيف العلوم عىل أساس ديني؟ -وما هو مستوى املوضوعية يف املعرفة العلمية (الدنيوية)؟

أوال  -الوحي مصدرا للمعرفة العلمية:
ال بد يف البداية قبل اخلوض يف املوضوع التأكيد عىل أن املقصود باملعرفة العلمية هنا أمر غري املعرفة
الرشعية الدينية ،ألن الدين جاء ليبني أمرين:
-1

بيان حقيقة الغيب (اهلل ،املالئكة ،اآلخرة ،اجلنة ،النار.)...

-2

بيان حقيقة العبادة ،أي كيف نعبد اهلل لنيل الثواب يف اآلخرة ،فهذا هو عمق

املعرفة الدينية وهذا ما جاء به الوحي ليبينه.
وبالتايل فاملقصود باملعرفة العلمية هنا هو املعرفة العلمية الدنيوية.
 1-1عىل مستوى السنة النبوية
أوضح العديد من العلامء املعتربين عرب التاريخ أن الترصفات النبوية متنوعة من حيث مصدرها
ومن حيث داللتها الدينية والترشيعية ،كام بينوا أن الرسول صىل اهلل عليه وسلم عندما يترصف يف أمور
الدنيا فهو يترصف كبرش ،قد خيطئ وقد يصيب .فكيف يمكن للسنة أن تصبح مصدرا للمعرفة يف العلوم
الدنيوية والرسول صىل اهلل عليه وسلم نفسه يقول أنا لست مرجعا فيها.
فهذا حديث تأبري النخل املشهور ،كام رواه اإلمام مسلم يف صحيحه ،يقول فيه الرسول صىل اهلل
عليه وسلم« :إنام أنا برش إذا أمرتكم بيشء من دينكم فخذوا به ،وإذا أمرتكم بيشء من رأيي فإنام أنا
برش» ،1ويف حديث لإلمام أمحد يف سياق آخر ضمن قصة فوات صالة الصبح أنه صىل اهلل عليه وسلم قال:
«إن كان أمر دنياكم فشأنكم وإن كان أمر دينكم فإيل» .2وقد بوب النووي حلديث تأبري النخل املذكور
بقوله " :باب وجوب امتثال ما قاله رشعا دون ما ذكره صىل اهلل عليه وسلم من معايش الدنيا عىل سبيل
الرأي".3
وقال أبو حممد ابن حزم" :فهذا بيان جيل  -مـع صحة سنده [أي حديث تأبري النخل] -يف الفرق
بني الرأي يف أمر الدنيا والدين ،وأنه عليه السالم ال يقول يف الدين إال من عند اهلل تعاىل ،وأن سائر ما يقول
فيه برأيه ممكن فيه أن يشار عليه بغريه فيأخذ عليه السالم به ،ألن كل ذلك مباح مطلق له ،وإننا أبرص منه

 - 1أخرجه مسلم ،كتاب الفضائل ،باب وجوب امتثال ما قاله رشعا دون ما ذكره صىل اهلل عليه وسلم من معايش الدنيا عىل سبيل الرأي.
 - 2مسند أمحد ،حديث أيب قتادة األنصاري ،احلديث  ،22546قال شعيب األرنئوط حمقق الكتاب" :إسناده صحيح عىل رشط مسلم"،
وصححه أيضا األلباين ،انظر "سلسلة األحاديث الصحيحة".265/5 ،
 - 3املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج املشهور بـ "رشح النووي عىل مسلم" ،كتاب الفضائل ،باب وجوب امتثال ما قاله رشعا دون ما
ذكره من معايش الدنيا عىل سبيل الرأي.116/15 ،

[أي الرسول صىل اهلل عليه وسلم] بأمـور الدنيا التي ال خري معها إال يف األقل وهو أعلم منا بأمر اهلل
تعاىل ،وبأمر الدين املؤدي إىل اخلري احلقيقي…”.1
وقال القايض عياض" :قد يعتقد [الرسول صىل اهلل عليه وسلم] يف أمور الدنيا اليشء عىل وجه
ويظهر خالفه ،أو يكون منه عىل شك أو ظن ،بخالف أمور الرشع" ،2إىل أن قال" :فمثل هذا وأشباهه من
أمور الدنيا التي ال مدخل فيها لعلم ديانة وال اعتقادها وال تعليمها جيوز عليه صىل اهلل عليه وسلم فيها ما
ذكرناه [أي اخلطأ] ،إذ ليس يف هذا كله نقيصة وال حمطة ،وإنام هي أمور اعتيادية يعرفها من جرهبا وشغل
نفسه هبا ،والنبي صىل اهلل عليه وسلم مشحون القلب بمعرفة الربوبية ،مآلن اجلوانح بعلوم الرشيعة ،مقيد
البال بمصالح األمة الدينية والدنيوية.3"...

 2-1عىل مستوى القرآن الكريم
ال شك أن ما جاء به القرآن الكريم حق وذلك هو أصل اإليامن ،إال أن هناك أسئلة حتتاج إىل متعن
وأجوبة ،ومنها:
 هل ما يرتبط باملعرفة العلمية يف القرآن واضح الداللة ،قطعي املعنى؟ وإذا كان األمر كذلك،فهل أهنى العلامء واملفرسون وعلامء الكيمياء والدراسات النفسية والدراسات االجتامعية يف التاريخ
اإلسالمي ،العلوم املستمدة منه ،أو عىل األقل أهنوا أرضية العلوم؟
 ما هو دور االجتهاد البرشي يف تأويل اآليات القرآنية يف هذا املجال؟ كم عدد املعطيات الواردة يف القرآن يف هذا املجال :منهجيا ومعرفيا ومن حيث التوجهاتالعامة؟
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كنت شاركت يف ندوة حول األخالق اإلسالمية وعلم النفس من تنظيم مركز دراسات الترشيع
اإلسالمي واألخالق ،وكان من احلضور بعض املختصني يف علم النفس والطب النفيس .وكان منهم
الدكتور مالك بدري ،عامل نفس ومن تالميذ حممد عثامن نجايت ،ومن املدافعني الرشسني عن "أسلمة علم
النفس" .ومما قلته أن الدكتور نجايت ألف كتابه حول "علم النفس اإلسالمي" منذ أكثر من نصف قرن،
وال يبدو يل إىل اليوم أن هناك حقيقة علمية صيغت انطالقا من القرآن الكريم ،فأضيفت إىل املعرفة النفسية
املعارصة؟ ليس هناك أي يشء ملموس .فهل سننتظر نصف قرن آخر لنتوصل إىل بدايات تطبيقات هذا
التأصيل؟ وهذا يؤكد أن هناك إشكاال يف املفهوم نفسه ويف تصور عالقة املعرفة العلمية باملصادر الدينية.
ونحن نعرف أن املبادئ والعقائد التي هيدف القرآن إىل إيصاهلا إىل الناس مثل وحدانية اهلل ونبوة الرسول
صىل اهلل عليه وسلم ،فقد أوصلها بنصوص قطعية وطرق متضافرة ،ال ترتك جماال للشك والغبش ،وهي
األمور التي هي من صميم وظيفة القرآن .فهو بالتايل ال يرتكها للظن أو لالجتهاد البرشي ،بل أكملها
وأمتها وأظهرها" ،لئال يكون للناس عىل اهلل حجة بعد الرسل" (النساء ،)165 /ولذلك قال املفرس ابن
كثري يف تفسري هذه اآلية " :أي أنه تعاىل أنزل كتبه وأرسل رسله بالبشارة والنذارة ،وبني ما حيبه ويرضاه مما
يكرهه ويأباه ،لئال يبقى ملعتذر عذر ،كام قال تعاىل} :ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لوال
أرسلت إلينا رسوالً فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى {" .وهذا ينطبق عليه قول اإلمام مالك بن أنس:
"ما مل يكن يومئذ دينا ال يكون اليوم دينا" ،1فالدين كامل ال يزاد فيه وينقص .وهكذا فإن جعل كتاب اهلل
مرجعا ألمور علمية من العلوم البرشية الدنيوية مما مل يفهمه منه أحد من أجيال املسلمني عرب القرون ال
يستقيم ،وال حجة فيه.
أما اإلشارات القرآنية يف جمال العلوم "الدنيوية" ،سواء كانت علوما حقة جتريبية أو علوما إنسانية،
فهي ظنية يف داللتها ،اختلف املفرسون واملتخصصون يف دالالهتا قديام وحديثا .وما سنقوم به عندما نتخىل
عن معارف أو نظريات من تلك العلوم ،ونستبدل هبا معاين مستمدة من القرآن الكريم ،أننا استبدلنا ظنيا
بظني ،ونظرية بنظرية.

" - 1االعتصام" للشاطبي ،49/1 ،وانظر أيضا "اإلحكام يف أصول األحكام" البن حزم األندليس.58/6 ،

هذا من جهة الدين والنصوص الدينية ،أما من جهة العلم فال يتصور أن يوجد علم كافر وآخر
مسلم ،وإنام توجد معرفة صائبة وأخرى خاطئة .والبرشية يف تارخيها الطويل أبدعت مناهج ووسائل
للوصول إىل معرفة موضوعية تعكس أعىل درجة ممكنة من احلقيقة.
يضاف إىل هذا امللحظ األول أن العلامء الذين كتبوا يف علم النفس أو علم االجتامع أو العلوم
اإلنسانية األخرى يف احلضارة اإلسالمية تبنوا إرث احلضارات السابقة يف أغلب ذلك وطوروه عىل حسب
إمكاناهتم .فنظرية األخالط األربعة التي كتب فيها أبقراط منذ القرن الرابع ق.م .تبنوها وبنوا عليها .بل
بقيت أساس تفسري األمراض إىل حدود القرنني  15و16م .والعلامء املسلمون كلهم ،ومنهم ابن قيم
اجلوزية يف الطب النبوي ،فرسوا هبذه النظرية معارفهم الطبية ،عىل الرغم من عدم وجود أي أساس قرآين
هلا ،ومل تكن لعلامء املسلمني عقدة معها ،ومل حياولوا الرجوع إىل القرآن لتقييمها .وهذا ما وقع يف خمتلف
املعارف البرشية األخرى .فهذا ابن خلدون الذي كتب يف علم االجتامع وأبدع أيام إبداع ،عنون مؤلفه ب
“علم العمران” دون أي إضافة أو متييز ،ودون حاجة إىل وصفه باإلسالمي.
وبعض من كتب يف هذا املوضوع يقولون بأن الوحي مصدر للمعرفة ،فاهلل يقول ( َع َّل َم اإلن َْس َ
ان َما
هلل َأ ْخ َر َجكم ِّمن
َمل ْ َي ْع َل ْم) ،والصحيح أن التعليم هنا كوين وليس رشعيا .التعليم كوين ألن اهلل قالَ « :وا ه
بطون أ َّم َهاتك ْم الَ َت ْع َلم َ
ون َش ْيئ ًا َو َج َع َل َلكم ا ْل َّس ْم َع َواألَ ْب َص َار َواألَ ْفئدَ َة َل َع َّلك ْم ت َْشكرون» (النحل )78/أي
مل تكونوا تعلمون شيئا ،وهذه هي وسائل العلم التي يمكن أن تسلكوها للوصول إىل النتائج العلمية...
وذلك يعني أن القرآن الكريم يعترب املعرفة اكتسابية.
يقول شيخ املفرسين أبو جعفر الطربي" :واهلل تعاىل أعلمكم ما مل تكونوا تعلمون من بعد ما
أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعقلون شيئا وال تعلمون ،فرزقكم عقوال تفقهون هبا  ،ومتيزون هبا اخلري
من الرش وبرصكم هبا ما مل تكونوا تبرصون  ،وجعل لكم السمع الذي تسمعون به األصوات  ،فيفقه
بعضكم عن بعض ما تتحاورون به بينكم واألبصار التي تبرصون هبا األشخاص فتتعارفون هبا ومتيزون
هبا بعضا من بعض( .واألفئدة) يقول :والقلوب التي تعرفون هبا األشياء فتحفظوهنا وتفكرون فتفقهون
هبا".

واحلقيقتان املرتبطتان باملوضوع يف رأينا يف القرآن الكريم اثنتان .األوىل أن الوحي هو مصدر
معرفة الغيب ،وإال سادت اخلرافة وانحرفت العقيدة .الثانية هي أنه باملقابل يدعو إىل حترير العقل اإلنساين
م ن أغالل التقليد والتبعية ،وحيث اإلنسان عىل التأمل والتفكر ،ويوجه نظره إىل الكون ،وإىل النفس،
ويمدح املتفكرين واملتذكرين وأوىل األلباب ،وبالتايل حيث عىل طلب املعرفة حول األنفس والكون
بالوسائل املتاحة واملمكنة.
وهكذا فال بد يف هذا الصدد من التمييز بني مستويي :الغيب والشهادة ،فالوحي هو املصدر
الوحيد يف جانب الغيب ،أما جانب الشهادة فمصدره العقل البرشي والتجربة البرشية .وهناك نصوص
لبعض العلامء يف هذا املجال .فهذا العز بن عبد السالم يقول يف كتابه "قواعد األحكام يف مصالح األنام"
حتت عنوان" :فيام تعرف به مصالح الدارين ومفاسدمها"" :أما مصالح اآلخرة وأسباهبا ومفاسدها فال
تعرف إال بالرشع ،فإن خفي منها يشء طلب من أدلة الرشع وهي الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس
املعترب واالستدالل الصحيح .وأما مصالح الدنيا وأسباهبا ومفاسدها فمعروفة بالرضورات والتجارب
والعادات والظنون املعتربات ،فإن خفي يشء من ذلك طلب من أدلته".
وهلذا فإن االجتاه العام يف رأيي لعلامء اإلسالم أن الوحي ليس مصدرا للمعرفة الدنيوية ،لكنهم
يشريون إىل استحالة أن يكون هناك تعارض للقطعي من هذه املعرفة مع القطعي من املعرفة املستمدة من
الوحي .ولذلك ألف تقي الدين ابن تيمية كتابه "درأ تعارض العقل والنقل" ،وفيه يقول مثال" :كل ما قام
عليه دليل قطعي سمعي يمتنع أن يعارضه قطعي عقيل ،ومثل هذا الغلط يقع فيه كثري من الناس" .1ونشري
إىل أن ابن تيمية عندما ألف كتابه فهو كان يناقش املتكلمني والفالسفة ،ونقاط اخلالف معهم كانت مرتبطة
باإلهليات وغريها من أمور العقيدة ،ومل يكن يناقشهم يف أمور الدنيا وإن كانت علوما إنسانية.
وبسبب هذه االعتبارات املنهجية مل حيتج علامء اإلسالم يف احلضارة اإلسالمية إىل احلديث عن
أسلمة العلوم «الدنيوية» ،ومل جيدوا غضاضة يف البناء عىل عطاءات احلضارات السابقة .وهذا ال ينفي
حاجة املسلم إىل استحضار مبادئ التوحيد واالستخالف والتوازن بني املادة والروح والتسخري يف عمله
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الدنيوي ،ويف جهده العلمي عىل وجه اخلصوص .لكنها ليست موجهات يف إنتاج العلم ذاته ،وإنام هي
موجهات يف سلوك اإلنسان أثناء البحث العلمي وأثناء تسخريه معطيات العلم.

ثانيا – عالقة األسلمة بالتحيز يف املعرفة
ينطلق بعض الكتاب يف الدفاع عن رضورة "أسلمة املعرفة" من أن العلوم "الغربية" عموما،
واإلنسانية واالجتامعية منها عىل وجه اخلصوص ،علوم متحيزة ،اصطبغت بلون املحيط الذي نشأت
وتطورت فيه ،وما حيفل به من مالبسات وقيم ثقافية ،ومعايري منهجية .ولذلك فإن إسامعي راجي
الفاروقي عندما دعا إىل صياغة العلوم االجتامعية صياغة إسالمية ،فإنه رسد من مربرات ذلك أن تلك
العلوم ال تتسم باملوضوعية بل هي متحيزة ومتأثرة باملنظور الفلسفي الغريب ،يقول" :لقد كان العلامء
االجتامعيون الغربيون من اجلرأة بحيث أعلنوا أن أبحاثهم تتسم باملوضوعية ولكننا نعلم جيد ًا أهنم
يدينون بالتحيز وأهنا غري مكتملة ،ولكن علم االجتامع اخلاص باملعرفة ]لديلثي [Wilhelm Dilthey
مل يكن قد ظهر بعد حتى يعلمهم أن موضوعيتهم املفرتضة مل تكن بأكثر من حلم".1
لكن التمعن يف هذه احلجة يبني عدم دقتها .فإن كان التحيز يف املعرفة حقيقة واقعة ،فإنه ال عالقة
له بأسلمة املعرفة كام يعرفها رواده ،بل هلا عالقة بالتأثر باخلصوصيات الثقافية والدينية واالجتامعية
الغربية .فهو هيم ليس فقط املثقف املسلم ،ولكن املثقف من خمتلف البيئات األخرى يف أمريكا الالتينية
وآسيا وإفريقيا .كام أنه ال هيم اجلوانب الدينية فقط ،ولكن أيضا هيم اجلوانب الثقافية واالجتامعية األخرى
املرتبطة بالبيئات املختلفة.
وممن أشار إىل هذا املعطى اهلام الدكتور عبد الوهاب املسريي 2إذ يقول" :قضية التحيز يف املنهج
واملصطلح هي إشكالية تواجه أي دارس يف الرشق ويف الغرب والشامل واجلنوب ،ولكنها تواجه املثقف
يف العامل الثالث ،فهو ينشأ يف بيئة حضارية وثقافية هلا نامذجها احلضارية واملعرفية ،لكنه مع هذا جيد نامذج
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أخرى تفرض نفسها عىل جمتمعه ...إن اصطالح التحيز يعني وجود جمموعة من القيم التي حتدد جمال
الرؤية ومسار البحث وتقرر سلفا كثريا من النتائج.1"...
فهذا إذن حتيز يشكو منه اإلفريقي والبوذي وغريه من أصحاب األديان أو الثقافات األخرى،
وليس خاصا باملسلمني .وأيضا هو ذو طابع ثقايف – حضاري وليس مشكال ذا طابع ديني ،وليس مرتبطا
بالوحي .وبالتايل فنقد العلوم االجتامعية جيب أن يكون من منطلقات علمية متينة ال من منطلقات عقدية
دينية .إن علم النفس احلديث ملا انفصل عن الفلسفة بدأ يتخلص من اإليديولوجية تدرجييا .ومل يتم هذا
التخلص من التوجهات التنظريية الكربى إال يف أواخر القرن العرشين .ففي السبعينات والثامنينات بدأ
انقالب جذري يف علم النفس والدراسات النفسية يف اجتاه التخلص بنسبة كبرية جدا من املسبقات
الفكرية التي هي األطر النظرية التي كانت مستقاة من توجهات فلسفية أو إيديولوجية سابقة .واملعطى
النظري واملعريف الذي أردنا به تأطري العلم أو توجيه املعرفة يف إطار األسلمة ما هو إال تأويل للدين وفهم
ملعاين نصوصه ،وليس يف احلقيقة من الدين .ألن النصوص القرآنية يف املواضيع املعنية ليست رصحية وإنام
نفهم منها ونستنبط ونؤول ،فهو إذن فهم برشي اجتهادي.

ثالثا – حول موضوعية العلوم االجتامعية

من املربرات املطروحة كذلك للدفاع عن رضورة إسالمية العلوم االجتامعية ،هو أن هذه األخرية
ليست موضوعية ،يقول الفاروقي":يدعي الغرب أن علومه االجتامعية تتسم بالصفة العلمية؛ ألهنا حمايدة،
وتعتمد تفادي األحكام والتفصيالت اإلنسانية وتعامل احلقائق باعتبارها حقائق وترتكها تتحدث عن
نفسها ،ولكن ذلك كام رأينا يعد ادعاء غري ذي جدوى؛ فإنه ليسن ثمة حقيقة بدون إدراك طبيعتها
وعالقتها القيمة".2
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والصحيح أن نشأة مناهج العلوم وتطورها كله جهد مستمر ،نشأ جنينيا وينمو باستمرار نحو أعىل
درجة موضوعية ممكنة .وليس هذا من وظائف الدين ،وإال لكان "املنهج العلمي" قد كمل يف احلضارة
اإلسالمية ،وهو ما مل يقع .ونحن نعلم أن بذوره التي صاغها العلامء فيها تفاعلت مع إرث احلضارات
السابقة ،فأخذت منها وردت وطورت ،لكن أحدا منهم مل يذهب إىل بناء املنهج عىل أسس دينية ،فيام ال
يتعلق بعلوم الدين .فالعلم عىل مستوى إنتاج املعرفة يمثل إفراز جتربة إنسانية تتطور باستمرار ،وتشهد
تراكامت تسهم فيها خمتلف الشعوب والثقافات.
كام أن من خاصيات املعرفة العلمية القدرة عىل النقد الذايت وعىل التجدد .وهو ما نشاهده يف مجيع
احلضارات الكربى عرب التاريخ .وهو املشاهد يف تطور "العلم الغريب" .فنقد احلداثة ونقد املدارس الغربية
نشأ أكثر يف العلم الغريب نفسه ويف مدارسها املختلفة .فأقسى نقد ملدرسة التحليل النفيس قامت به
اجتاهات نشأت يف رحم املدرسة ذاهتا ،أو مدارس نفسية أخرى.

وألن التوجهات التي نظرت إلسالمية املعرفة نشأت يف وقت ال تزال فيه الفلسفة مؤثرة تأثريا
كبريا يف العلوم اإلنسانية ،فقد بنت أغلب نقدها عىل معطيات تلك الفرتة ،ومل تأخذ بعني االعتبار الثورة
املعرفية التي حدثت يف العقود األخرية .إن العلم ومناهجه يف نقد ذايت مستمر ،ويمكن للمسلمني اإلسهام
فيه بفعالية .وقد يستفيدون يف ذ لك مما لدهيم من توجهات الوحي وتوجيهاته ،لكن بأدوات علمية،
وبوسائل إقناع موضوعية .وهذا هو الذي يمكن أن يؤدي إىل هدف يرومه دعاة أسلمة املعرفة ،وهو "فك
االرتباط بني اإلنجاز العلمي احلضاري البرشي واإلحاالت الفلسفية الوضعية بأشكاهلا املختلفة".1
فالتوجه العام يف العلوم اإلنسانية ذاهتا يسري يف هذا االجتاه .قد ينجح حينا ويفشل حينا آخر ،لكن ذلك هو
جوهر العلم واملعرفة.
كام أن العلوم باملنطق اإلسالمي إنام هي اكتشاف لسنن اهلل يف الكون ويف األنفس .فهي «مسلمة»
«كونيا» بطبيعتها ،مادامت تصوغ معرفة موضوعية ،وال حتتاج إىل أسلمة .فاحلديث عن "علم النفس

1

 -أبو القاسم حاج محد

اإلسالمي" يمكن أن يعترب تعسفا يف التعبري ،ألن علم النفس ،إذا كان علام فهو "مسلم" باملفهوم الكوين:
(وهلل أسلم من يف الساموات واألرض طوعا أو كرها).

رابعا  -تصنيف العلوم عىل أساس ديني
إن جوهر فكرة أسلمة املعرفة هو إنشاء فروع علمية يصدق عليها وصف "اإلسالمي" .ولذلك
برزت الكتابات يف مواضيع "االقتصاد اإلسالمي" و"علم النفس اإلسالمي" و"علم االجتامع
اإلسالمي" و"الطب اإلسالمي" .فهو تصنيف يأخذ بعني االعتبار البعد الديني ،وأحيانا يصبح تصنيفا ذا
أساس ديني.
وإذا رجعنا إىل احلضارة اإلسالمية نجد أنه مل يسبق للمسلمني أن قاموا بتصنيف العلوم عىل أساس
ديني ،وإنام تفاعلوا مع العلوم املوروثة عن احلضارات واألمم السابقة ،وأضافوا إليها وعدلوا وحاكموا
خمرجاهتا .وكانوا يف عمومهم يقسمون العلوم إىل علوم الدين وعلوم الدنيا ،أو علوم النقل وعلوم العقل.
فهذا حافظ األندلس ابن عبد الرب النمري (ت  463هـ) يقسم العلوم – كام هو "عند مجيع أهل
الديانات"  -إىل ثالثة "علم أعىل وعلم أسفل وعلم أوسط" .فالعلم األعىل "علم الدين الذي ال جيوز
ألحد الكالم فيه بغري ما أوله اهلل يف كتبه وعىل ألسنة أنبيائه صلوات اهلل عليهم نصا ومعنى" ،والعلم
األوسط هو " معرفة علوم الدنيا التي يكون معرفة اليشء منها بمعرفة نظريه ويستدل عليه بجنسه ونوعه
كعلم الطب واهلندسة" ،والعلم األسفل هو "أحكام الصناعات ورضوب األعامل مثل السباحة والفروسة
والزي واخلط وما أشبه ذلك من األعامل التي هي أكثر من أن جيمعها كتاب أو يأيت عليها وصف" .ثم
يؤكد ابن عبد الرب عىل أن هذا التقسيم يف العلوم هو نفسه التقسيم املوجود "عند أهل الفلسفة" ،إال أن
العلم األعىل عند الفالسفة هو " علم القياس يف العلوم العلوية التي ترتفع عن الطبيعة والفلك مثل الكالم
يف حدوث العامل وزمانه والتشبيه ونفيه وأمور ال يدرك يشء منها باملشاهدة وال باحلواس قد أغنت عن
الكالم فيها كتب اهلل الناطقة باحلق املنزلة بالصدق وما صح عن األنبياء صلوات اهلل عليهم" .1فهذه أمور
الغيب من اإلهليات والنبوات وغريها التي كان الفالسفة يتكلمون فيها ،هي من اختصاص الوحي عند
املسلمني ،وأغنى ما ورد فيها عام ورد يف كتب األقدمني وغريهم.
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أما ابن حزم (ت 456هـ) فيقسم العلوم يف رسالته "مراتب العلوم" إىل علوم تتميز هبا األمم
وعلوم "تتفق فيها األمم"  .فاألوىل علم رشيعة (أي علم الدين) ،وعلم األخبار ،وعلم اللغة .والثانية التي
"تتفق فيها األمم كلها" أربعة :علم النجوم وعلم العدد وعلم الطب وعلم الفلسفة .ويقسم علم الرشيعة
إىل أربعة أقسام هي :علم القرآن وعلم احلديث وعلم الفقه وعلم الكالم.1
كام خصص ابن خلدون (ت 808هـ ) فص ً
ال من مقدمته لتصنيف العلوم سامه « :فصل يف أصناف
العلوم الواقعة يف العمران هلذا العهد» .2وقسم فيه العلوم إىل صنفني اثنني" .صنف طبيعي لإلنسان هيتدي
إليه بفكره ،وصنف نقيل يأخذه عمن وضعه".
النوع األول "هي العلوم احلكمية الفلسفية وهي التي يمكن أن يقف عليها اإلنسان بطبيعة فكره
وهيتدي بمداركه البرشية إىل موضوعاهتا ومسائلها وأنحاء براهينها ووجوه تعليمها حتى يقفه نظره وحيثه
عىل الصواب من اخلطأ فيها من حيث هو إنسان ذو فكر" .والنوع الثاين "هي العلوم النقلية الوضعية وهي
كلها مستندة إىل اخلرب عن الواضع الرشعي وال جمال فيها للعقل ،إال يف إحلاق الفروع من مسائلها
باألصول" .إن هذا التمييز بني نوعي املعرفة :إىل طبيعية هيتدي إليها اإلنسان بفكره ووسائل البحث
املوضوعية ،وإىل نقلية رشعية تستند إىل الوحي ،يعكس وضوحا منهجيا لدى ابن خلدون ،واتفاقا يف املبدإ
العام مع التقسيم الذي رأيناه لدى علامء اإلسالم اآلخرين.
وعند التفصيل يكرر ابن خلدون أن "أصل هذه العلوم النقلية كلها هي الرشعيات من الكتاب
والسنة التي هي مرشوعة لنا من اهلل ورسوله" .وكلها "خمتصة بامللة اإلسالمية وأهلها وإن كانت كل ملة
عىل اجلملة ال بد فيها من مثل ذلك" ،أي كام أن لنا دينا فلألمم األخرى أدياهنا اخلاصة هبا .واملسلم ليس له
مرجع يف دينه إال الكتاب والسنة ،فليس له أن يرجع إىل كتب اآلخرين يف ذلك.
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أما العلوم العقلية فهي "طبيعية لإلنسان من حيث إنه ذو فكر ،فهي غري خمتصة بملة .بل يوجد
النظر فيها ألهل امللل ملهم ويستوون يف مداركها ومباحثها .وهي موجودة يف النوع اإلنساين منذ كان
عمران اخلليقة .وتسمى هذه العلوم علوم الفلسفة واحلكمة".1
وهي عنده أربعة :علم املنطق والعلم الطبيعي من طب وفالحة وسحر وطلسامت وكيمياء ،وعلم
إهلي ،وعلم التعاليم وفروعه علم العدد واهلندسة واهليئة واملوسيقي .
هذا التصنيف اخللدوين يعترب فعال إبداعا يف بابه ،ويف إطار مستوى املعارف يف عرصه ،بنى فيه عىل
تصنيف العلوم لدى من سبقوه .وهو وإن أكد يف مواطن عدة عىل رضورة الرجوع إىل الكتاب والسنة يف
األمور "الرشعية الدينية" ،فقد أكد أيضا عىل رضورة الرجوع إىل الفكر اإلنساين واملدارك البرشية يف
األمور "الطبيعية" .ومن تطبيقات ذلك أنه حتدث عن علم الطب بوصفه من العلوم الطبيعية .ثم أكد عىل
أن الطب املنقول يف األحاديث النبوية إنام هو من قبيل العادات املروية بني العرب" ،وليس من الوحي يف
يشء" " ،فإنه صىل اهلل عليه وسلم إنام بعث ليعلمنا الرشائع ،ومل يبعث لتعريف الطب وال غريه من
العاديات ،وقد وقع له يف شأن تلقيح النخل ما وقع فقال( :أنتم أعلم بأمور دنياكم)".2
فهؤالء علامء اإلسالم مل ينازعوا علامء األمم التي سبقتهم يف تقسيم العلوم من حيث اإلمجال ،وال
نازعوا العلامء املتخصصني يف "علوم الدنيا" وال يف "الصناعات" من أي ملة كانوا ،وإنام أكدوا عىل
اختصاص الوحي – قرآنا وسنة – بعلوم الدين لدى املسلمني .وتصنيفاهتم وتعليقاهتم عليها تسري عكس
املفاهيم املؤسسة ألسلمة العلوم أو التأصيل اإلسالمي للعلوم.

خامسا  -منهج اجلمع بني القراءتني
يرتكز كثريون عىل منهج اجلمع بني القراءتني  -قراءة الوحي وقراءة الكون  -يف التنظري ألسلمة
املعرفة .ومن أبرز من كتب من هذه الزاوية الدكتور طه جابر العلواين .فإسالمية املعرفة عنده "بناء لنظرية
املعرفة التوحيدية التي تؤمن بأن للكون خالقا واحدا أحدا ...استخلف اإلنسان وعلمه ما مل يكن يعلم،
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وجعل الوحي م صدرا إنشائيا أساسيا ملعرفته والوجود مصدرا موازيا ،بقراءهتام يف إطار التوحيد اخلالص
تتكون املعرفة السليمة الرشيدة اهلادفة ،معرفة التوحيد واالستخالف واألمانة والعمران والشهود
احلضاري"  .وما مل يتبني من حتقيقات الدكتور العلواين بدقة إىل أي حد يمكن أن يكون الوحي مصدرا
للمعرفة الدنيوية؟ وهل من مقاصده أصال أن يكون كذلك؟ فهنا عمق القضية .أما معرفة اهلل تعاىل
ومعرفة دينه ،فال شك أن الوحي مصدره الوحيد .وأما استعامالت املعرفة يف الواقع البرشي فال شك أن
الوحي سطر مبادئ وموجهات ومقاصد وأحكاما .لكن املعرفة العلمية ذاهتا كيف يمكن إنتاجها من قراءة
الوحي؟ وهل من سينجح ذلك دون سلوك طرق البحث املوضوعي؟ هذا هو امللحظ األول.
امللحظ الثاين هو أن قراءة الوحي فيام سوى الثوابت العقدية والترشيعية الدينية ،ظنية ،تنتج
احتامالت ال معارف ثابتة .بينام قراءة الكون تنتج باستمرار املزيد من املعارف الثابتة بجوار املزيد من
املعارف الظنية التي تنتظر مع تقدم العلم أن تصبح هنائية .لذلك فإن الذي يفيد أكثر من اجلمع بني
القراءتني هو قراءة املسلمني للوحي وليس العكس .إنه جتديد يف فهم الدين أكثر منه يف جتديد العلوم
االجتامعية ،ألن املعرفة البرشية يف حتول مستمر ،فنحتاج إىل مراجعة فهمنا للنصوص الرشعية باستمرار
عىل قدر تطور املعارف املعارصة .إن العرشات من آراء العلامء املسلمني يف آيات قرآنية جتاوزها اإلنسان
بفعل تطور املعرفة البرشية وبفعل إنتاج العلوم بام فيها العلوم اإلنسانية .وبطبيعة احلال فإننا هنا ال نجدد
النصوص الدينية بل نجدد فهمنا هلا .وعىل الرغم من املحاوالت الدؤوبة ليس يف علمنا أن هناك حلد
الساعة إنتاج معريف يف العلوم االجتامعية جيدد فيها بناء عىل قراءة الوحي .ونعني باإلنتاج فيها توليد معرفة
موضوعية مفيدة لإلنسان يف جماهلا.
ومن القواعد التي غفل عنها كثريا أثناء مقاربة اجلمع بني القراءتني ،هو أن املعني هنا القراءة التي
تتعرف عىل القوانني املوضوعية يف الكون والنفس ،ال القوانني والرشائع الدينية .فهذه إسالميا مسلم هبا
للوحي .ويف كثري من األحيان يقع اخللط بني املستويني ،إما لعدم تدقيق مقاصد وأهداف كل مستوى عىل
حدة ،أو لتشابه األسامء ،أو لغريها من األسباب .فإذا أخذنا مثال علم النفس الذي يعرف بأنه "علم
الوظائف والعمليات والترصفات واألفكار واألحاسيس ذات العالقة بالنفس اإلنسانية ،يسعى لفهم

تطورها وتنظيمها ورشوط تكيفها اجلسمي واالجتامعي والثقايف مع املحيط الذي يعيش فيه" ،فكثريا ما
يقع اخللط بينه وبني النفس املذكورة يف القرآن الكريم وعالقتها برهبا وصالها وفسادها ووسائل تزكيتها.
ولفهم ذلك نميز مثال بني املرض النفيس الذي يعالج عادة يف الطب ومن قبل املتخصصني،
و"مرض النفس" (أو ما يسميه بعض علامء اإلسالم بمرض القلب) الذي يعني انحراف إرادة اإلنسان
عن احلق أو عن توجيهات الوحي.
فاملرض النفيس الذي يدخل يف اختصاص األطباء ،مرض له قوانني خارجة عن إرادة اإلنسان،
يصيب – مثل املرض العضوي – املؤمن والكافر ،املطيع والفاجر ،مادامت أسبابه موجودة.
أما "مرض النفس" باملعنى الديني ،فهو مرض إرادة وشهوة ،مثل األنانية والكرب وإرادة الرش
بالغري ،...ويقتيض اختيارا من الشخص لسلوك من هذا النوع .وعالجه يعود إىل املربني بكل أنواعهم.
وممن فطن إىل هذه التفرقة الدقيقة من علامئنا األقدمني ابن قيم اجلوزية .فهو يقول" :مرض القلب نوعان:
نوع ال ي تأمل صاحبه به يف احلال ( )...كمرض اجلهل ،ومرض الشبهات والشكوك ،ومرض
الشهوات( )...وعالجه إىل الرسل وأتباعهم ،فهم أطباء هذا املرض.
والنوع الثاين ،مرض مؤمل له يف احلال ،كاهلم والغم واحلزن والغيظ ،وهذا املرض قد يزول بأدوية
طبيعية كإزالة أسبابه ،أو باملداواة بام يضاد تلك األسباب ،وما يدفع موجبها مع قيامها (.1")...
فابن القيم كان يميز بني املستويني يف وقت مل يستقل فيه بعد علم النفس عن الدراسات الفلسفية
والدراسات الدينية .أما اليوم فقد أصبح علام مستقال بموضوعه الواضح وبمناهجه وقواعده ،فهو أحرى
أن يميز عن املباحث املعنية بالنفس يف املفهوم اإلسالمي.
وهكذا فإننا عندما تتحدث الدراسات النفسية احلديثة عن السواء والصحة واملرض والوسوسة
وغريها من املفاهيم ،فإهنا ال حتمل املعاين نفسها الواردة يف اآليات القرآنية أو األحاديث النبوية .فمثال ال
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عالقة للوسوسة التي يتكلم عنها األخصائي النفيس ويعاجلها بالوسوسة الواردة يف النصوص اإلسالمية.
والتشابه يف اللفظ ال يعني أن املعنى واحد.

اخلالصة
إن املحاوالت التي متت حلد الساعة مل تفلح يف اإلقناع بإمكانية نسج علوم مستقلة أو فروع مستقلة
فيام يصطلح عليه :أسلمة العلوم أو التأصيل اإلسالمي للعلوم .كام مل تستطع األبحاث املتتالية اإلجابة عن
سؤال ما هي التوجهات أو التصورات الرضوري مراعاهتا – نظرا وعمال – يف مسرية العلوم االجتامعية
من قبل الباحثني املسلمني .فهل فكرة "األسلمة" أو "التأصيل اإلسالمي" ليست من أساسها صائبة وال
دقيقة؟ أم أن املنهجية املتبعة واألدوات والوسائل املستعملة غري سليمة؟ الراجح يف رأينا أن العلوم
االجتامعية هي علوم يصاغ بأدواهتا املنهجية وأطرها املعرفية ،والباحثون املسلمون مدعوون إىل استعامل
تلك األدوات املنهجية أو تطويرها ،واإلسهام مبارشة يف تطوير املعرفة يف املجاالت املعنية ،ال صياغة علوم
أخرى أو فروع مستقل هلا.
ويستدعي املوضوع مالحظتني ختاميتني .املالحظة األوىل هي أن موضوع أسلمة املعرفة إن كان
يعكس قلقا حضاريا لدى الباحثني املسلمني بسبب حالة التخلف التي يعاين منها هؤالء ،فإنه يعكس أيضا
هم أولئك الباحثني – املرموقني يف غالبيتهم – بقضية القيم وعالقتها بالعلم .إن أغلب استدراكات
مدرسة األسلمة مرتبطة إىل رضورة استحضار القيم يف استخدام العلم ليكون يف مصلحة اإلنسانية ككل،
ويف مصلحة املجتمعات ،وليس فقط يف مصلحة أفراد أو مجاعات ضغط أو قوى مسيطرة .وبالتايل فهي
قليلة االرتباط بامهية العلم واملعرفة املعارصين.
املالحظة الثانية تتعلق بحالة التخلف العلمي واملعريف الذي يعيشه العامل اإلسالمي .فهو يستدعي
تظافر اجلهود لتحقيق هنضة علمية بأدواهتا املنهجية واملعرفية ،وليس بوضع عوائق أمام العقل املسلم جتعله
يستحيل حالة التخلف ويعيد إنتاجها.

