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المقدمة 

1- الفعل والعلم االجتماعي

يضّم هذا الكتاب بين دّفتيه ثالثة أقسام، ويحتوي كل 

قسم أربعة عشر فصاًل. والعنوان الذي اخترناه للقسم 

مباحثه  وتدور  االجتماعي«،  والعلم  »الفعل  هو  األول 

على  ويطرح  فيعرّفها،  االجتماعّية،  العلوم  »حول«))) 

العلوم  اإلنساني،  الفعل  مثل:  الصلة،  ذات  المفاهيم  بعض  البحث  بساط 

اإلنسانية، الفعل االجتماعي، العلوم االجتماعية، لمحة تاريخية عن العلوم 

االجتماعية في اليونان وفي العالم اإلسالمي.

وقد عرّفنا الفعل اإلنساني واالجتماعي في هذا القسم باالستناد إلى 

المباني الفلسفية واإلنسانية المعتمدة في الفلسفة اإلسالمية؛ فمن جهة: 

اإلنساني  الفعل  ظاهرة  تكون  أن  اإلنسانية  واإلرادة  الوعي  عنصر  يوجب 

توجب  أخــرى:  جهة  ومن  ووعيه،  اإلنسان  إرادة  بعنصرين:  متقّومًة 

المسؤولة  اإلنساني هوّيته  الفعل  يتخذ  أن  الوجود  إلى  التوحيدية  النظرة 

والملتزمة في جغرافيا العالم التوحيدي وفي متن المشيئة والعلم اإللهي. 

للتوضيح، انظر القسم األول، الفصل الرابع عشر، من الكتاب.  (1(
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أو  العالم  لتفسير  النهائي  العنصر  هو  ليس  اإلنساني  الفعل  أن  بمعنى 

الله ومشيئته،  تغييره؛ بل هو واقٌع يمكن أن يبرز ويظهر في سياق علم 

وفي إطار السنن اإللهية، وفي تفاعله مع سائر الظواهر التي تجري وفق 

مشيئة الله وحكمته إزاء اإلنسان.

اإلنسانية«  »العلوم  تعريف  الكتاب  هذا  في  أعيد  قد  أّنــه  كما 

و»العلوم االجتماعية« بما يتناسب مع البنى المعرفية المتبّناة في الحكمة 

والفلسفة اإلسالمية. ولهذا، ال يعادل مصطلح »العلوم اإلنسانية« هنا عبارة 

 »Social sciences« عبارة  االجتماعية«  »العلوم  وال   ،»Humanities«

أيًضا.

في  االجتماعية  والعلوم  اإلنسانية  العلوم  بين  القائم  التباين  إّن  ثّم 

للعلم.  الوضعي)))  بالتفسير  الرسمي  االعتراف  إلى  يعود  الحداثوي  الفكر 

التباين بين العلوم اإلنسانية  وال يرجع االختالف المفروض ـ بحسب هذا 

منهما؛  كل  منهج  إلى  بل  منهما،  كل  موضوع  إلى  ـ  االجتماعية  والعلوم 

القابل  العلم  ذلك  »الوضعية« هو  المدرسة  تعريف  بحسب  العلم  إّن  إذ 

والمسائل  الموضوعات  تفسير  االجتماعية  العلوم  وتبتغي  لالختبار، 

االجتماعية بأسلوب قابل لالختبار؛ مثل: علم االجتماع والديموغرافيا. في 

واالجتماعية  اإلنسانية  الظواهر  فهم  إلى  اإلنسانية  العلوم  تسعى  حين 

األدبية،  العلوم  مثل:  لالختبار؛  قابل  وغير  تجريبي  غير  أسلوب  من خالل 

العلمية للعلوم اإلنسانية إلى  التجريبية وغير  والفن. وقد أّدت صفة غير 

عدم استعمال لفظ »Science« بحسب المعنى المصطلح عليه في اللغة 

اإلنجليزية في مقام التعبير عن هذه »العلوم«؛ ومن هنا نرى أّن ترجمة 

(1) Positivity.
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وال  متهافتة،  ترجمة  هي  اإلنسانية«  »العلوم  إلى   »Humanities« كلمة 

تدّل على المعنى المقصود بدّقة.

أساس  على  اإلنسانية  العلوم  تشّكلت  فقد  الكتاب،  هذا  في  أّما 

واسُتعمل  اإلسالمية.  والحكمة  الفلسفة  في  المتبّناة  المعرفية  المباني 

الفارابي.  استعمله  قد  كان  الذي  بالمعنى  اإلنسانية«  »العلوم  مصطلح 

وال يتقّيد العلم في هذا التركيب بُبعده التجريبي، بل يشمل األبعاد غير 

التجريبية أيًضا.

بواسطة  تتحقق  التي  الوجودات  تلك  اإلنسانية هو  العلوم  فموضوع 

إرادة بني البشر ووعيهم؛ يعني األعمال اإلنسانية. ويعادل العلم اإلنساني 

مصطلح  ُيستعمل  لم  وكذلك  العلمية.  الحكمة  الفارابي  تعريف  في 

الحداثوي  المعنى  عن  للتعبير  الكتاب  هذا  في  االجتماعية«  »العلوم 

ال  والتي  التجريبية  غير  المعارَف  االجتماعية  العلوم  وتشمل  والتجريبي. 

يمكن إخضاعها لالختبار، فضاًل عن المعارف التجريبية. وعلى أساس هذه 

العلوم االجتماعية هي  العلوم اإلنسانية وبين  النسبة بين  التعاريف، فإّن 

نسبة العام إلى الخاص؛ بحيث تكون العلوم االجتماعية قسًما من العلوم 

اإلنسانية.

العلوم  وفي  واالجتماعية،  اإلنسانية  األفعال  في  البحث  إلى  ومضاًفا 

اإلنسانية واالجتماعية في القسم األول من الكتاب، سنتعرض للفرق المائز 

االجتماعية  العلوم  وبين  جهة،  من  والميتافيزيقا  الطبيعية  العلوم  بين 

الكتاب  هذا  في  الميتافيزيقا  ُتلحق  ولن  أخــرى.  جهة  من  واإلنسانية 

ُينظر  سوف  بل  أيًضا.  الطبيعية  بالعلوم  ُتلحق  لم  كما  اإلنسانية،  بالعلوم 

إلى الميتافيزيقا بوصفها جزًءا أساًسا من الحكمة النظرية في قبال العلوم 

اإلنسانية واالجتماعية.
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2- العوالم االجتماعية 

االجتماعية«.  »العوالم  مفهوم  حول  الكتاب  من  الثاني  القسم  يدور 

الكتاب.  عنوان  المفهوم  هذا  فقد جعل  البحث  هذا  أهمية  إلى  وبالنظر 

وسوف نعمل في القسم الثاني على دراسة العوالم المختلفة بما في ذلك 

إلى  اإلنساني واالجتماعي، مضاًفا  والعالم  الحيوانات  النباتات،  الجمادات، 

في  ندرس  سوف  كما  العوالم.  هذه  بين  القائمة  والعالقة  النسبة  دراسة 

الحقيقي  وتركيبها  العوالم  هذه  بين  التداخل  الكتاب  من  القسم  هذا 

واالتحادي، واختالف ذلك عن التركيب االعتباري والصناعي وطريقة تفاعل 

القسم، وهي  بعنايتنا في هذا  بعضها مع بعض. كما سوف تحظى نقطة 

أّنه ال يمكن اختزال أّي عالم منها في العالم اآلخر على الرغم من التركيب 

االتحادي للعوالم المذكورة.

»العالم  بين  النسبة  القسم:  بهذا  المرتبطة  المباحث  أهّم  ومن 

العالقة  موضوع  البحث  بهذا  ويتصل  اإلنساني«،  و»العالم  االجتماعي« 

بين الفرد والمجتمع، والعالقة بين الفاعل والبنية. وسوف نسفيد في هذا 

تفسير هذه  أجل  الصدرائية من  الحكمة  إمكانات  بعض  أيًضا من  القسم 

الصدرائية ومبادئها، مثل:  الحكمة  النسبة وتوضيحها. وتعتبر بعض أصول 

أصالة الوجود، والتشكيك في الوجود، واالشتداد في الوجود، وتجرد العلم، 

واتحاد  اإلنسانية،  والمعرفة  بقائها  وروحانية  النفس  حدوث  وجسمانية 

الجدوى  ذات  المبادئ  من  والمعمول،  العامل  واتحاد  والمعقول،  العاقل 

والمفيدة في تبيين المسألة المشار إليها أعاله. ومن النقاط المساعدة في 

مقام إثبات تعدد العوالم االجتماعية وتكّثرها، عّد مفهوم »اإلنسان« نوًعا 

ًطا.  متوسِّ
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وتتيح األجزاء والمستويات والطبقات ذات الصلة بالعوالم االجتماعية 

فرصَة معرفة طبقات هوية العوالم االجتماعية، وكيفية التفاعل بين العالم 

الفرصة  تبّين  كما  باآلخر،  أحدهما  واتصال  االجتماعي  والعالم  اإلنساني 

ر  وتفسِّ المختلفة،  العوالم  بين  والحضور  بالظهور  لإلنسان  تسمح  التي 

الحراك الوجودّي لإلنسان للبقاء في أحد العوالم أو العبور منه إلى غيره.

سبحانه  الله  مشيئة  ظل  في  اإلنساني  والوعي  اإلرادة  وضع  وإّن 

مأزق  في  واإلنسانية  االجتماعية  المباحث  تــورّط  من  يمنع  وحكمته 

المختلفة  العوالم  قياس  إمكانية  ويوّفر  الحقيقة،  ونسبية  الفهم  نسبية 

ومقارنة بعضها ببعض. وكذلك يمّهد األرضية للخوض في بحث »االغتراب 

االجتماعي«.

المعنوية  العوالم  من  نموذجان  الحداثوي  والعالم  اإلسالمي  والعالم 

الثقافية  الحدود  ومعرفة  العالمين  هذين  هوّية  إلى  والتعرّف  والدنيوية. 

الثقافية،  الحدود  عبور  من  المترّدد  اإلنسان  ُيمّكن  منهما،  لكلٍّ  والفكرية 

والخطوط الهويتّية.

3- المعرفة االجتماعية

بهذا  المرتبطة  المفاهيم  ومن  االجتماعية.  المعرفة  الثالث  القسم  يتناول 

العلمية  المعرفة  وأنــواع  العلمية،  والمعرفة  العامة،  المعرفة  القسم: 

بالمجتمع، والمعرفة االجتماعية، والمعرفة التجريبية والعقلية والشهودية، 

وفي النهاية: المعرفة االجتماعية في القرآن...

بالعالم  العلمية  المعرفة  عالقة  وما  العام  الفهم  صفات  هي  ما 

المعيش؟ وما هي كيفية التأثير المتبادل بينهما؟ وكيف يمكن الجمع بين 

اإلنتاج االجتماعي للمعرفة وبين كاشفية العلم؟ وأخيرًا: ما هي الصلة بين 
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وبين  والشهودي،  والوحياني،  والعقلي،  التجريبي،  للعلم:  الصفات  هذه 

الثقافة الوجودية؟ 

في  تعالج  سوف  التي  األسئلة  من  األولى  الحزمة  هي  األسئلة  هذه 

القسم الثالث. 

للعلم  التاريخية  السياقات  أيًضا  القسم  هذا  في  نــدرس  وســوف 

االختزال  نوضح  وسوف  األمر،  لهذا  والتجريبية  الثقافية  واآلثار  الوضعي 

النظرة  سيطرة  إثر  االجتماعية  والعلوم  االجتماع  علم  على  طرأ  الذي 

الوضعية.

وقد كان لحلقة فرانكفورت واالتجاهات الـ»ما بعد تجريبية« والـ»ما 

أعلت  وقد  معها.  متناسبة  وتاريخيٌة  ثقافيٌة  ونتائج  آثاٌر،  حداثوية«  بعد 

من  ورفعتها  االجتماع،  وعلم  االجتماعية  العلوم  منزلة  االتجاهات  هذه 

كونها مجرد علوٍم تقنية، وحّولتها إلى معرفة معيارية وانتقادية، وكان لها 

سائر  إلى  عليها  المتعارف  حدوده  من  االجتماع  علم  نقل  في  مؤّثٌر  دوٌر 

مجاالت الدراسات االجتماعية.

إلى  العقل  نسبة  أيًضا:  القسم  في هذا  سُتبحث  التي  المسائل  ومن 

أو  والدة  العقلية  االجتماعية  المعرفة  على  يترّتب  إذ  االجتماعية؛  العلوم 

ذو  االجتماعي  العلم  ويمتاز  االجتماعي.  العلم  من  جديدة  صورة  ظهور 

االتجاه العقلي بنقاِط قوة بالمقارنة بعلم االجتماع الوضعي والتفسيري أو 

النقدي.

والتخيل  والشهود  واألسطورة  العلم  بين  وعالقات  ِنَسب  وثّمة 

وقد  أسطوريًة.  هويًة  بعض صورها  في  العلمية  المعرفة  وتتخذ  والتمثل، 
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من  النوع  هذا  من  التاريخية  المراحل  من  الكثير  في  اإلنسان  استفاد 

المعرفة في تفسيره وتبيينه للحوادث االجتماعية.

ويؤّثر حضور الوحي بوصفه أحد مصادر المعرفة العلمية في تكوين 

العلم  من  النوع  هذا  بين  النسبة  هي  فما  الوحيانية.  االجتماعية  العلوم 

االجتماعي  العلم  وبين  بينه  بل  والتجريبي،  العقلي  االجتماعي  والعلم 

األسطوري؟ وكيف يتفاعل هذا العلم مع سائر المراتب العلمية البشرية؟ 

وأخيرًا: ما هو المنهج الذي يقّدمه القرآن ألجل تكوين العلوم االجتماعية 

الـ»ما فوق إنسانية«؟

نأمل أن تسهم أبحاث القسم الثالث في توضيح الجواب عن األسئلة 

المذكورة. 

4- كيفية تدوين وتنظيم الكتاب

فرض  إذ  عّدة؛  عوامل  لتأثير  مباحثه  وتنظيم  الكتاب  هذا  تدوين  خضع 

ضرورة  األخيرة  السنوات  في  اإلنسانية  العلوم  ميدان  في  السائد  الجو 

اإلنسان  كون  من  المراد  وفي  المجتمع  ماهية  في  أخرى  مرًة  البحث 

أو  المشابهة  التخّصصات  العلوم االجتماعية وسائر  اجتماعيًّا. ولعل طالب 

نظر  وجهة  من  العلوم  هذه  مباني  في  البحث  في  والراغبين  القريبة 

الفلسفة اإلسالمّية ـ لعّلهم ـ لم يكونوا يعثرون على مرجٍع يعتمدون عليه 

جامعه  كتاب  بتدوين  ُكلِّفُت  ــرى،  أخ جهة  ومــن  المجال.  هــذا  في 

األهداف  الكتاب على ضوء  ن  ُدوِّ )))[)))، وقد  االجتماع  ]علم  شناسي )1( 

العلوم  لمناهج  التخطيط  مجلس  قبل  من  المقرّة  والعناوين  والفصول 

وهو الكتاب المدرسّي للسنة الثانية في الحلقة الرابعة لفرع اآلداب والعلوم اإلنسانية.  (1(
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التربية والتعليم ودخل ميدان االستخدام في السنة  االجتماعية في وزارة 

الدراسية ))20-2)20، فكان ال بّد من البحث في الخلفية الفكرية لذلك 

الكتاب بصورة تخّصصّية أعمق.

نشرُت  المذكور،  الكتاب  تدوين  مع  وبالتزامن  ذلك،  ضوء  وعلى 

پنجره  األسبوعية  المجلة  في  الكتاب  إلى  ناظرة  مقاالت  مجموعة 

]النافذة[. ويتألّف الكتاب المذكور من ثالثة فصول أصليّة، كتبُت بموازاة 

كل فصلٍ منها أربع عشرة مقالة كانت ُتنشر تباًعا في أعداد مجلة پنجره. 

أربعة  إلى  مطالبها  وتتفرع  أصلًيا  عنواًنا  تحمل  كلّ مقالٍة  كانت  وقد 

وأربعين،  اثنين  إلى  األصلية  العناوين  عدد  وصل  وهكذا  فرعيّة.  عناوين 

هذه  جمع  تم  وقد  وستين.  وثمانية  إلى مئة  الفرعية  العناوين  وعدد 

المقاالت وتبويبها في الكتاب الماثل بين يديك، بعد إضافة مقدمة لها.

مدى  على  الكتاب  لمطالب  التدريجي  التدوين  هذا  أوجب  وقد 

التي كانت تدور  بالنقاشات والحوارات  تأّثر مباحثه ومطالبه  أسابيع عدة 

الرابع  العلوم االجتماعية. ومن ذلك: العنوان  المدة في مجال  تلك  طوال 

من القسم الثالث للكتاب، الوارد تحت عنوان »كاشفية والعلم وإنتاجه«؛ 

حيث دوِّن هذا البحث بالتزامن مع اجتماع اتحاد اللجان اإلسالمية لطالب 

االتحاد  مجلة  في  ُطرحت  قضية  لمعالجة  وذلك  هامبورغ،  في  أوروبــا 

تحت عنوان: »مالحظٌة في باب إنتاج العلم«. وزاوية البحث األساس لتلك 

المقالة كانت التساؤل حول إنتاج العلم االجتماعي أو اإلنساني، من زاوية 

أعداد  أحد  في  التساؤل  ذلك  على  الرّد  ُنشر  وقد  وتوليده.  العلم  إنتاج 

المجلة المذكورة أعاله))).

أحد أعداد شهر أرديبهشت 1390 هـ.ش. الموافق لربيع العام 2011م.  (1(
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االستخدام  مقتضيات  عن  الناجمة  والقيود  الحدود  من  الرغم  وعلى 

القصيرة  الكتابة  خصوصيات  وكذلك  الكتاب،  لذلك  التدريسي  التعليمي 

تلك  تأّثر  أيًضا  ذلك  إلى  وُيضاف  أسبوعّية،  مجلة  في  مقالة  حدود  في 

كّله  ذلك  من  الرغم  على  تجري،  كانت  التي  الحّية  بالنقاشات  المدّونات 

ا لألبحاث  وما يستدعي من قيود والتزامات، فإّن ذلك استدعى نظاًما خاصًّ

وترابًطا، ولكن ذلك ال يمنع من االستفادة من أقسام الكتاب الثالثة بشكٍل 

. مستقلٍّ


