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 كالم في منهجية العلم اإلسالمي

 پيغاميد. عادل 

، منهجیة العلم اإلسالمي، أسلمة العلوم اإلنسانیة، علم االجتماع، عادل پیغاميالكلمات المفتاحية: 
 علم االقتصاد، القرآن، السنة.

:  أنواع المعرفة واألساليب واألسئلة المنهجية العامة.  أوًلا

، مواجهة اإلنسان )العامل( بصفته فاعل املعرفة مع الواقع اخلارجتعّرض و إذا كّنا نعترب أّن املعرفة نتاُج 
ية واملعرفیة سوف يتّم تعريف هذه املواجهة بشكٍل منطقي يف ساحتني: األوىل، املواجهة النظر  عندها

هر والسلوكیات العلمیة( كما هو )العلم بالظوا هفسي تو نفس األمر للواقع اخلارجي )اإلبستمیة( لوصف 
؛ الثانیة، املواجهة العم مطلوب، كما ينبغي له أن يكون. وال  لیة والتقنیة إلجياد وإقامة واقعموجود فعالا

خيفى أنّنا ال خنتلف يف التعريف عن اآلخرين، ولكن ال تتطابق كل الكلمات املوجودة يف ذهن العامل 
 - اخللق والتدبي واإلرادة – الغر.ي. إذ أّن مناه  وصف وتفسي املسلم مع ما هو موجود يف ذهن العامل

 بني العامل املسلم وغي املسلم، رغم أنّ  ا جمرد اشرتاك لفظيّ ست أحیانا الواقع املطلوب لیالواقع اخلارجي و 
الديين سواءا علم لل دالعامل املول ال يرى وتقابل أيضاا. على سبیل املثال، العالقة لیست دائماا عالقة تضاد

ا،نفسه مكتف ذاتیاا و ى املستوى النظري أو العملي، عل أن  ال يعترببسبب إميانه بالغیب وكذلك  وحیدا
على  يف حصوله على الواقع املطلوبيستند حمسوسة ومادية، و  ادث جمرد أمورالوقائع والعالقات واحلو 

 ،ال يرى العامل نفسه مقهوراا لألدوات أن نادستنفس هذا االيوجب و  اهلداية اإلهلیة وكل الوجود أيضاا.
ن طريق ىل اهلدف عإعلى العمل والوصول م قد  ، بل يُ والتكنولوجیا ،والعلم ،والثقافات ،واألنظمة

 عماهلا. ستفادة منها واستاال

على أثر  ث اإلدراكات احلقیقیة، ويتعاملبحبالعامل اإلسالمي يف تولیده للعلم النظري  ويتقّید
سباهبا العلمیة وتفاعالهتا وحتوالهتا املختلفة أو يف هلا وألوتقريره وتوضیحه حول ماهیة الظاهرة إخباره 

خمتلفة من  نواعمع أ ،النتیجة( للقضايا – املسبَّب أو السبب –تفسيه للعالقة السببیة )أو السبب 
لنتائ  اكتشافاته وا وتشّكل ناا.ية أحیا... وحىت الشهودوالتفسيية ،والتجربیة ،والنقلیة ،املنهجیات العقلیة

نفس األمر ها على نطباقاحبسب  موضوعاا للصدق والكذبآخر،  اليت يتوصل إلیها، مثل أي عامل
ا أنّه رغم االاخلارجي. ولكن من اجلل شرتاك املوجود بني العامل املسلم وغي املسلم يف بعض ي جدا

لإلجابة على نفس تلك األسئلة اليت يطرحها  رغم سعیههذا اجملال أي "وصف الواقع"، و املساحات من 
 أّن واستدالهلا هبا، إالعلى املعارف الوحیانیة والعقل املوّجه )املهتدي( أنّه وبسبب استناده  خرون، إالاآل
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، . أسئلته وإجاباته أكثر مشولیةا وموضوعیةا ضمن العمل على تكمیلها والتدقیق هبا ميكن أن خيتلف مثالا
قتصاد اإلسالمي يف توضیح عملیة السیولة، الفقر، درجة مركزية السوق، األدوار التجارية علماء علم اال

كما تتمايز مدرسة لوزان ، أو  ين عن غيه يف توضیح هذه املسائلقتصاد اإليراالنمو؛ كأّن خيتلف عامل االو 
صاد اإلسالمي  قتالفرنسیة عن مدرسة كمربي  أو مدرسة السويد عن مدرسة النمسا؛ ويتمتع علماء اال

بتكاراهتم وإبداعاهتم بفرصة عرض مناوراهتم النظرية اكغيهم من املدارس العلمیة الشائعة أيضاا عرب 
على التوصیفات والعالقات السببیة املذكورة يف  مبا أّن العامل اإلسالمي يستند واجلديدة على العامل. 

متفاوتة عّما هي موجودة عند  ه آفاقن املؤكد سوف تتفّتح أمام، فمويستدل هبا النصوص الدينیة
( أو Walrasا بأن يكون من زمرة أتباع والراس ). أّما أن يكون حرا امنافسیه ويتخذ الطريق األقل خطا 

ونقاش معريف، ذلك أّن التنظي يف إطار  غي الوالراسیني، فهذا حمّل حبث أن يرى الواقع من منظار
بقبول املبادىء الفلسفیة هلذا اإلطار أو إثبات  إطار آخر، منوطأو أّي  "والراسـ "الكالسیكیة اجلديدة ل

قتصاد أو اجملتمع مقولة الواقع اخلارجي لال نقوم باعتبار إذ أنتطابقها مع مبادىء الفلسفة اإلسالمیة. 
ىل إ( أو )انثروبیة( أو تركیب جربي أو مزجي أو من كالمها، فهذا األمر يرجع جذوره یةسینرتوبیك)

على الرؤية بعد طبیعیة يف الفلسفة اإلسالمیة. ويوجب استناد العلماء املسلمني  والرؤية املااملوقف 
اهلوية غي البشرية و ، املتجزئة واملشتتة احلیاة اإلنسانیةو التبسیط اإلفراطي، ال يقبل الكونیة اإلسالمیة أن 

كما هو رائٌ  يف العلم (  atemporalالتنظي األبدي )و ، اجلانب واملطلق األحاديجتاه ذات اال
على سبیل املثال، جيعل . وهذا ما ال يتوافق مع املذهب الواقعي )رئالیسم( يف الفكر اإلسالمي احلديث
 اإلسالمیة، "ُوحدة التحلیل" لديهستناد على تعالیم القرآن الكرمي والشريعة قتصاد املسلمني، باالعامل اال
 قتصاديف جمال اال ملؤسسات )قواعد اللعبة( أهم عنصر مؤثرى ا"التعاقد"؛ و ير ، و"التعامل"، و"املبادلة"

يف معرفة الدينامیكیات، وال يقبل الثنائیات  اإلسالمي؛ ويعترب "املعلومات" و"الدوافع" أهم عنصر مؤثر
املعنوية،  –املصلحة العامة، املادية  – اجلماعة، املالكیة واملصلحة الفردية –الشائعة يف العلم: الفرد 

احمللیة و... بل  – عتباري، العاملیةاال – السماوي، احلقیقي – الدنیا، األرضي – العشق، الدين -لالعق
يعتربه صحیحاا. انطالقاا من ذلك، ال بد من أن حيرتز بلحاٍظ منهجي من الفقر إىل كّل ذلك معاا و ينظر 

 ةتعدداملاملذهب الواقعي ىل منهجیات إالوضعیة والتقّرب املدرسة بتعاد عن الذايت للمنهجیة احلديثة واال
 اجلوانب.

وتشمل عملیة تنظي العامل اإلسالمي يف تنافسه مع العلماء الدنیويني يف جمال العلوم التجريبیة، 
وذلك ، أيضاا يف املنهجیة النظرية والتجربیة ختالفاالأّي نوٍع من  ختبار واإلثبات والتأيید، وأدوات اال

قائل بأّن العلم اإلسالمي لديه القدرة على التمثیل أكثر من سائر املذاهب ال دعاءاالانطالقاا من 
بأنّه حىت لو  أن ميلك الوعيواملدارس املنهجیة املنافسة. وحيّث التدقیق املنهجي العامَل اإلسالمي على 
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املنهجیة التجربیة. علیه اتباع طريق جيب العلمیة يف جمال املعرفة النظرية، ىل العديد من املسائل إتوّصل 
"كونت" و"استیوارت میل"، المي بعیدة عن املسلك التجر.ي لـ"هابز" وولكن قطّعا جتريبیة العامل  اإلس
"ابن سینا" و"مال صدرا"؛ إذ رغم أنّه حيتاج اىل إثبات تجر.ي لـاملسلك ال وينبغي هلا أن تكون قريبة من

عن  عار ستفادة من طرق ومسالك التأيیدمن الوضعیة واالفرضیاته ولكّنه ال يعترب التشّبث بأنواع خمتلفة 
والرياضیات  ،واملثلثات ،واجلرب ،ستفادة من لغة اهلندسةفالعامل اإلسالمي ميضي كأسالفه يف االالصحة. 
اآللیات الرياضیة احلديثة، وال جيعلها أداةا غي نفس الوقت ال يقع أسي الكّمیة و الواقع، ولكّنه يف  لتمثیل
 اد.لدرء النق معرفیة

ات هوية أكثر متايزاا عن وهو ذيف ما خيص القسم الثاين من العلم النظري يعين "التفسي"،  اأم
املعلول( بعرض  –عالقات السببیة )العلة الال يكتفي العامل اإلسالمي يف مسي الكشف عن  "الوصف"،
حتلیل " و ")التغاير( تباينالرتباط" و "االمعامل "مثل التعاقبات" إحصائیة بسیطة عن " توصیفات

ا عن الرتاث الفلسفي هلیوم، كشف العالقات السببیة. عحنداراال لى سبیل املثال، ال "، بل يسعى بعیدا
م م، أو ارتباط سليب بني التضخالتضخبسیط وإجيا.ي بني حجم املال و  طرد وجود ارتبايُعطي نظرية جمل

 والبطالة. 

 – املوجبةاخلدعة املنهجیة إىل البالغة و قتصاد اإلسالمي على سبیل املثال، ال حيتاج عامل اال
الذاتیة واحلتمیة اإلفراطیة ظّل الراديكالیة  يف ينشأ( ألنّه مل 79-74املعیارية ).ي رو میين، صص 

غطاءا للمثالیة، وأداةا  البالغة واملنهجیةنفسه أسياا لذلك؛ كما أنّه ال جيعل  ال يرىو  ،الديكارتیة
لإليديولوجیا احلديثة، وقیمةا خاوية  احیاديا  )أي املنتسبة للجامعات(، ونقاباا للدغمائیة والفاشیة اجلامعیة

ا مع الرتاث املعريف جلمیع نیة بالقیم غي اإلنسانیة. بل إنه متاشیا ستبدال القیم والكرامة اإلنساوذريعةا ال
العملي سارية يف العقل والعلم واحلكمة، وانطالقاا  -يعترب ثنائیة النظريمیني، الفالسفة الیونانیني واإلسال

على هذا األمر، بل  حقیقیة ومتوقفاا صول على إدراكاتيف احل تولید العلم منحصراا ن ذلك ال يعدم
 بدع اإلدراكات اإلعتبارية والعملیة أيضاا وال يرى تولید العلم كامالا من دوهنما. يُ 

"التشريع"، العامَل اإلسالمي بأنّه جيب  –"الفطرة"  –ر عقیدة "التكوين" تذكويف هذا املسار، 
يف طريق كشف نظر الشارع املقدس؛ وأن يعترب  له املصباح املضيء هي كتشافات النظريةأّن تكون اال 

وضماٌن للواقعیة األحكام الشرعیة دالة على كشف املصاحل واملفاسد الواقعیة وآلیات الظواهر العلمیة 
)مقتبسة عن فكر اإلمام موسى الصدر(. ولذا عن طريق قبول الربوبیة التشريعیة هلل بعقالنیة وحكمة، 

إدراكاته العملیة على أساس األحكام واملعارف الفقهیة  عامل اإلسالمي بوضع تصورات وبناءاتيقوم ال
 املعصومني علیهم ت األحكام والسنن وسيكاء على آياتواألخالقیة لدين اإلسالم املبني، ومن خالل اال
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 -السالم يعترب أّن الفقه هو النظرية الواقعیة والكاملة إلدارة شؤون اإلنسان كافة )تعريف اإلمام اخلمیين 
ىل خلق وإقامة إيف بیانیة العلماء(. إذ يسعى العامل اإلسالمي يف تولید العلم العملي  –رضوان اهلل علیه 

ال يغرق يف و ال والتجزئة اإلفراطیة للواقع والساحات اإلنسانیة، ختز ذا من دون االالواقع املطلوب، ول
عاء حتیید القیم وإخوائها وانفصال العلوم بسبب اد"املثالیة" اإلفراطیة، أو ال يضطر ومستنقع "األداتیة" 

أدواٍت من جنس  ىل خلقإالنظرية عن العلوم العملیة )وطبقاا للتعبي الشائع انفصال القیم عن العلوم( 
ا لواقع غي املطلوب واملوجود فعلیا حىت يستطیع أن يدبّر استعارة و...( مثل التشبیه واجملاز واالعتبار )اال
على  إىل الوضع املطلوب. بناءا م به وخيطط له ويضع له الضوابط والسیاسات لیصل به يتحكيديره و و 

ىل ما وراء العقل العلماين )العقل املنفصل إعملي ذلك، يتحرك العلماء اإلسالمیني على املستوى العلم ال
ويف هذا اجملال، ال تكون البناءات املعرفیة للعامل  اإلسالمي موضوعاا للصدق عن الربوبیة التشريعیة هلل(. 

ىل إوالكذب، بل موضوعاا للحسن والقبح واحلق والباطل، وألهّنا متكئة على الوحي اإلهلي فهي أقرب 
وأكثر ما ميّیز العامل اإلسالمي عن منافسیه يف هذا املسار، يكمن يف تعريف الواقع الصواب والسعادة. 

أنّه ب واألدوات اإلجرائیة. وال خيفى املطلوب والسعادة اإلنسانیة، وأكثر ما يشرتكان به هو يف األسالی
ىل تصفیتها إا انطالقاا من عدم اعتباره األسالیب واألدوات حمايدة وفارغة من القیمة، فهو يسعى دائما 

 صول. ومالئمتها مع املبادىء واأل

حياول دائباا مجع املنهجیات املتنوعة هو ، و وال خيرج العامل اإلسالمي عن دائرة تعادله وتوازنه
ستقرائیة و... يف نظٍم متوازن ضمن إطار املعرفة الدينیة واملبتنیة على اال –القیاسیة، التجربیة  –العقلیة 

، ميتلك تركیباا متوازناا عن  يصطادالنقل، وهكذا  بشبكة املعرفة الواقع املعّقد املتعدد اجلوانب واألوجه. مثالا
)الفطري( حىت ال يعترب  علم اإلنسان الفلسفي الَقبليالتجر.ي الَبعدي و ( األنثربولوجیاعلم اإلنسان )

يف ذة، وال أن يثمل ال تشعر إال بالل واناتاإلنسان ذئباا يرتبص بغيه وغيه يرتبص به أو جمرد حی
ّدم تعريفاا مالئكیًّا عن اإلنسان. ويوجد يف األحكام اليت حتكم السلوك ق " الذيدانيتـ"الكومیديا اإلهلیة ل

. وهذا ما يُعطي األصالة على قتضاءات الزمانیة واملكانیةاإلنساين قضايا عاملیة وكذلك قضايا حبسب اال
الساحة العامة، وللمصلحة الشخصیة )حّب الذات( واملصلحة سواء للفرد واجلمع، للساحة الفردية و  حدٍ 

العامة )حب اآلخر(. إذ ال تسمح املبادىء األنطولوجیة للعامل  اإلسالمي بأن يرى الساحات اإلنسانیة 
سیاسي سو  بني اقتصادي و ع وممالواقع منفصلة عن بعضها بعضاا وأن يتحّدث حول "إنسان مقط يف

ٍت أساسیة بني العلم اإلسالمي واملدارس املنافسة األخرى يف جمال حتديد هناك فروقاو..". كما أّن 
يتّم افرتاضها على أهّنا متجانسة مصاديق الثبات والتغیي. فالعناصر واملكونات والعالقات واملتغيات اليت 

تلقیها هبذه البساطة يف تراث  ال يتم ما االتنظي احلديث والكالسیكي، غالبا يف سیاق الزمان واملكان يف 
 التنظي وبناء النظام اإلسالمي. 
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 ثانياا: إمكانية دراسة منهجية أي علم بصفته علم العلم أو علم من الدرجة الثانية.

الدرجة الثانیة، يف مقامني. املقام من  ادراسة منهجیة أّي علمٍّ بصفته علم العلم أو علما هناك إمكانیة ل
فیه التحلیل التارخيي للمبادىء العلمیة وغي العلمیة  للعلم وهو ذو ماهیة وصفیة ويتمعدية األول دراسة ب

منطقي أجزائه وعناصره الداخلیة؛  ريخ حتوالته النظرية؛ وحيلل بشكللذلك العلم؛ ويعید البناء العقلي لتا
جتماعي والنفسي واالجتاه الفلسفي والتارخيي ر السلوك اجلماعي لعلماء هذا العلم من خالل االسأو يف
جتاهات املستفادة. انطالقاا من بصبغة كّل اجتاٍه من االومن البديهي أن تصطبغ منهجیة العلم  و...
 نواجه فلسفة العلم اإلسالمي أو منهجیة العلم اإلسالمي البعدي. حنن ذلك، 

 ول عبارةالعلم اإلسالمي القبلي أيضاا والذي هو خالفاا للنوع األولكن ميكن تصور منهجیة 
. يف هذا املقام، رغم أّن العلم ال يزال غي قبلي حماكاة ملنهجیة ذلك العلم ومبادئه الفلسفیة على حنوٍ عن 

باملعىن احلقیقي لذلك،  ة وسیاسیة للعلم اإلسالميیحتلیل ومصفوفةموجود كبناٍء منظم من النظريات 
ال بد من أن تكون الفكر اإلسالمي و منفصل عن فضاء  ولكن انطالقاا من أنّه ال يوجد علم إسالمي

مبادئه وأصوله منسجمة ومتالئمة مع املبادئ اإلسالمیة املا بعد طبیعیة مبا يف ذلك علم الوجود وعلم 
 قَبلي ميكن بشكٍل منطقي وبنحوٍ وعلم التكلیف )الواجب( اإلسالمي،  املعرفة وعلم اإلنسان وعلم الغاية

)ما  بالنسبة للینبغیات املنهجیة أخرى والتفصیلیة حیناا حیناا، رسم اخلطوط العامة أو يف أثناء مسار ذلك
ميكن  أخرى، بعبارة د العلم.تولیقبل أّي نوٍع من التنظي و إسالمیة ما، وذلك  ينبغي وما ال ينبغي( ملعرفة

ملبادىء املعرفیة ُمسبقاا ومشتقاا من ا قتصاد اإلسالميديين مثل علم اال تصمیم األساس املنهجي لعلم
 املقبولة للمعارف العقلیة والنقلیة لإلسالم. 

 ثالثاا: العلوم اإلنسانية اإلسالمية ليست علوماا بسيطة.

"، حنن نقصد جمموعة من العلوم النظرية والعملیة ةجتماعیة اإلسالمیاال –عندما نقول "العلوم اإلنسانیة 
اإلجتماعیة اإلسالمیة"،"الفقه اإلسالمي"، "األخالق  من مُجلتها: "فلسفة العلم اإلسالمي"، "الفلسفة

"علم احلديث"  ، "تاريخ النظريات واحلوادث اإلسالمیة"،اإلسالمیة"، "تدبي املنزل" و"سیاسة املدن"
احلديث حول منهجیة علم العلم احلديث من دون البحث يف باب  ه ال ميكنكما أنّ   لذاو...، و 

، كذلك جيب طبقاا و ... والقانون ،والتاريخ ،والرياضیات ،حصاءل اإلمنهجیات العلوم املكّونة هلا مث
 علم اإلسالمي ضمن نظٍم فسیفسائي، وهن ختصاصات املتنوعة واليت أوجدت علم الجملموعة من اال

من هذه   من هذه املناه  العلمیة لكلتفكیك كالًّ بني التخصصات، و  ختصاصاتمتعدد اال
 د علم العلم اإلسالمي.ها يف تولیختصاصات ومشاركتاال
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ىل إوهكذا فإّن موّلد العلوم اإلنسانیة اإلسالمیة بنفس املقدار الذي حيتاج فیه اىل أن يتعرف 
أسالیب البحث وتولید العلم الكّمي والكیفي، حيتاج أيضاا اىل مناه  علم األلفاظ )مثل اهلرمنوطیقا، 

ستنباط الفقهي وعلم أصول الفقه ومناه  االعلم البالغة، علم الداللة و...( واملناه  التارخيیة 
ستنباط رأي الشارع أو سية الشارع املقدس أو سية األئمة أو معرفة العرف اخلاص والعام من ال

ا عن مناه  فهم النص وعلم اللغة بسبب املتشرعني.  ذلك أنّه ال ميكن للعامل  اإلسالمي أن يكون بعیدا
أفعاٍل وتقريراٍت للنيب ة والتارخيیة من أقواٍل و الكرمي والنصوص الروائی املكانة اخلاصة واملقدسة لنص القرآن

وكما كان األكرم )صلى اهلل علیه وآله( وأصحابه واألئمة علیهم السالم وعلماء اإلسالم طوال التاريخ. 
لوم ديدن العلماء يف الرتاث اجلامعي الغر.ي حیث أهّنم قاموا بتفكیك اإلختصاصات الفرعیة العلمیة للع

ىل مناه  إىل علماٍء متمايزين و إ من األخالق واحلقوق والتاريخ والرياضیات و...جتماعیة وسّلموا كالًّ اال
من ستفادة ىل االإ حاجتنامستقلة، كذلك األمر يف الرتاث البحثي للعلم اإلسالمي حیث أنّه ضمن 

صصي خمتلف العلم اإلسالمي يف الرتكیبیة، ولكن من الضروري توزيع العمل بني متخو  املناه  التلفیقیة
فروع الفقه والقرآن واحلديث والكالم والفلسفة وعلم املعرفة وعلم النفس والتاريخ وبناء األنظمة والفروع 

الشهید السید حممد باقر نرى  هذه املنهجیة الرتكیبیة، التخصصیة املعروفة يف العلم. وكنموذج على
قتصاد قتصادي لإلسالم أو بناء النظام يف االاملذهب االاستخراج و يف كشف الصدر قد أبدع وقّدم 

ا على جمموعة من أصول اال ،وإثبات حجّیته اإلسالمي ستنباط الفقهي؛ وكذلك على جمموعة من معتمدا
األصول بت واملتغّي والقواعد احلاكمة والواردة و حكام واستنباطات الفقهاء العظام من أجل كشف الثاأ

قتضاءات الزمانیة واملكانیة؛ وإعادة ترتیب املؤسسات عة؛ وأيضاا عرب إدخال االاملوضوعة ومقاصد الشري
واهلیئات الشمولیة املوجودة يف الدين؛ إجراء والية الفقیه؛ واختیار منوذج عمالين فّعال ومؤثر ألجل 

 نتائجها ومن البديهي توّقع التعدد والتنوع يف هذه املنهجیة وكذلك يف تنفیذها ويف حتقیق أهداف الدين.
. علم اإلسالمي مدارس متعددةيكون للالعلم احلديث سوف  كما حصل يفوحمصوهلا أيضاا حبیث أهّنا  

بناءا على ما تقّدم، جيب إيالء املناه  التلفیقیة والرتكیبیة أو توزيع العمل اهلادف يف التخطیط الدراسي 
والبحثي اهتماماا خاصاا. وتوجب املنهجیة املتعددة اجلوانب للعلوم اإلنسانیة اإلسالمیة حاجتنا يف إدارة 

قتصاد مطلعون على لماء التاريخ وحىت علماء االىل شرحية كاملة من الفقهاء واملفسرين وعإاملوارد البشرية 
، مع رسم سیاسات العلم وإدارته، توزيع العمل والتعاون املنظم هذه علوم وأن نوّفر يف دورة تولید العلم

 مل فیما بینهم.واملتكا


