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  تمھید

لتقالید السائدة  في البحث جرت العادة على تناول النظریة االجتماعیة المعاصرة من داخل ا
وقلما كانت ھذه النظریة محل  المراجعات الفكریة من .  و في اطر المنظومة المعرفیـة المھیمنة 

خارج محیطھا ، علما بأن  موضوع  النظریة االجتماعیة بمجاالتھا و آفاقھا  المتشعبة و 
المتداخلة  من التعقید و التركیب و الشمول بمكان  بحیث أنھا تستعصى على االختزال والقصر 
أو الحجر علیھا  في  حدود ما تعارفت علیھ المدارس الوضعیة  الحدیثة ،  فیما تعمل النظریة 
المعاصرة  َصْولُتھا وتأثیُرھا في  إطار تیارات العولمة  الراھنة على تعزیز میدانھا المتشعب 

ت عالمیة  مشــروعھم الحداثي و و مع ذلك تبقى ادعاءا.  واالمساك بتالفیف العمران والعصرنة
الذي یدعیـھ أصحاب النظریة  االجتماعیة  فیھ كثیر من المبالغة و یختلط فیھ واقع الحال 
بالطموحات المنعقدة  حول مشـروع تنظیري  یظل  رھن واقع میدان معرفي مشروط بقیوده 
التاریخیة وتحیزاتھ الثقافیة،  فال یملك  مقومات  االستجابة  والجدوى واالحاطة على نحو 

و من ثم فإن أي ادعاء بالحصریة والھیمنة ینطوي على مفارقة ویستوجب .  مقتضیات الحال 
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المجلة األمریكیة  في ”Contemporary Social Theory: Tawhidi Projections نشر ھذا المقال باللغة االنجلیزیة بعنوان

 وترجمھ (American Journal of Islamic Social Sciences vol.11 No. 3, Fall, 1994)للعلوم االجتماعیة اإلسالمیة 

  .الدكتور عارف عطاري من قسم التربیة بالجامعة اإلسالمیة العالمیة بمالیزیا، وتنشر ترجمة المقال بتصرف
∗∗

 وقد أعیرت خدماتھا مؤخرًا الى جامعة العلوم االسالمیة ١٩٧٦منى أبو الفضل أستاذ العلوم السیاسیة بجامعة القاھرة منذ .  د

  . واالجتماعیة في فرجینیا وھي أسـتاذ كرسـي الماوردي في العلوم الســیاسیة في الجامعة المذكورة
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إن الفجوة بین الطموحات المشروعة لنظریة اجتماعیة عالمیة ذات جدوى، .   التمحیص و النظر
صص و من قبل وھي فجوة ال یمكن تجسیرھا إال بمبادرة نقدیة بنـَّاءة تتم من داخل حقل التخ

ذوي النظر والفكر فیھ لتكون فاتحة لحلقة من المراجعات الجذریة في تقویم الحقل و أعادة بنائھ 
على أسس تدعم من فعالیاتھ و جدواه في مجالھ، و ال شك أن المصارحة و اعمال النقد الذاتي 
بین أھل التخصص ھـي من شروط و مقدمات ھذه المراجعة، كما ال یخفى أن المیدان مھیىٌء 
تمامًا لمثل ھذه المبادرة، سواء من حیث األطراف المعنیة أو من واقع الحال،  حیث أن 
التناقضات الناجمة عن عدم كفایة معرفتنا االجتماعیة، أو باالحرى عن عدم تكافؤھا مع 
مقتضیات الحال، أضافة الى قصور مناھج التعامل مع الظاھرة االجتماعیة تلقي بظالل من 

ل جدوى العلم ذاتھ و مصداقیتھ في ضوء ارتباطھ الواھي بالواقع وغموض الصلة بین الشك حو
  . علم مناطھ النظر في العمران وواقع عمراني معاصر

وانعكس ھذا اإلحساس بالقصور وعدم الجدوى على اجتھادات شـتى استحدثت في میدان 
النظریة االجتماعیة  في محاوالت الستیعاب أبعاد غابت عن مباحث التفسیر العلمي الوضعى 
التي طالما تصدرت الحقل، فظھرت مباحث تتلّمس التأویل الفلسفي والمعنوى، و توالى التسویغ 

و بغض النظر عن مدى تجذر أو عمق تلك المبادرات، تظل .  األخالقي للظاھرة االجتماعیة
كادیمیة أســالمیة سـواء جاء ھذا الطرح من قبل أ.  الحاجة ملِّحة لطرح جدید في ھذا المجال

ناھضة تســعى إلعادة اكتشاف جذورھا، واستعادة وظیفتھا الحضاریة، أم تمخض ھذا الطرح 
بمذاھبھ > الغربي<في قرائح مسـتنیرة ممن تعملون في ثنایا المنظور الوضعي السـائد 

و صفوة القول أن أولئك و ھؤالء أنما  یلتقون على الشعور بالحاجة إلى إطار . المتسـاوقة
معرفي بدیل ووجھة جدیدة تثري معرفتنا االجتماعیة و تكسبھا ما تفتقده حالیا من فاعلیة و 

  . جدوىو مصداقیة

إن المحك لعلم االجتماع الجدید، بل لعلم العمران البشــري في ثوبھ المعاصر،  أنما یكمن 
اًال البعدین العام في قدرتھ على تناول االبعاد المتشابكة المركبة لمیدانـھ، و نخص منھا اجم

فالخبرة البشریة ذات بعد عالمي یتمثل في امتداد الظاھرة االجتماعیة : والخاص للخبرة اإلنسانیة
والنشاط االجتماعي وتنوعھماأمتدادا أفقیا عبر المســاحات المتنوعـة، و عامودیا عبر األجیال 
المتعاقبة؛ ومن ناحیة أخرى فإن ھذه الخبرة تتم في إطار من الخصوصیـة أو الذاتیة  انسجاًما 

كما یكمن ذلك المحك في قدرة  مثل ھذا العلم على بعث . مع مبدأ الزمنیة والتنوع األصلیین
وألسباب عدیدة، تّم تناول بعضھا . الرسالة األخالقیة وإحیاء الضمیر المھني في الوسط العلمي
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تھا من  باطنھا وھي قابعة في عقر في ھذه المقالة، ال یمكن للنظریة االجتماعیة أن تستعید عافی
دارھا، أن من داخل التیارات السائدة في البحث العلمي وھي رھینة المنظومة المعرفیة 

، في "  الخارج"الوضعیة، بل إن األمر یتطلب إعادة بناء جذریة یجب البحث عن عناصرھا في 
جوف متجاوز لقالع مرفوعة و حواجز منصوبة،  مھما اقتضى أمر إعادة البناء ھذه من معاودة 

  . النظر في مقوالت استقاللیة حقل واستیفاء وأستكفاء التقالید العلمیة وعصمة حدودھا
 وتأتي المقالة التالیة في ھذا السیاق  لتستخلص بعض الخصائص المفصلیة للنظریة 

 للبحث في االجتماعیة المعاصرة، و تعید طرحھا من منظور االنساق المعرفیة المتقابلة ،  تمھیًدا
و ننطلق في مبحثنا ھذا من من منظومـة االنســاق المعرفیة المتقابلة، والتى .  الرؤیا البدیلة 

سبق أن فّصلنا فیھا ، حیث نرى في ھذا  مدخل تسـدید و مقاربة  ، یعقـد و یفاصل ، وجملة یوفر  
مبدئیا االرضیة  المناسبة   إلعادة بناء النظریة االجتماعیة على أساس التخلیة و الترشید في 
فسحة من الموافقات التي تقتضیھا عملیات المراجعة و أعادة البناء ، كما أنھ یتیح  الفرصة 
لتواصل الخطاب  واثراء الحوار بین الثقافات المتباینة و ھذا   كذلك ، على ما سوف نرى ، من 

ي عصر تجتاححھ مقتضیات تأسیس الكلیات في بنیـة معرفیة تسـتجیب لدواعي تجدد حقل ف
و بما یقدمھ مدخل التساوق والتقابل الحضاري بین االنسـاق القیاسیة  المعنیـة  . ١ریاح العولمة 

من منظور حساس ثقافیا، و منفتح  فكرًیا ، و كفیل بالتعامل مع التركیب والتعقید من حیث 
االصول و الكلیات ،  یكون جدیرا بتوفیر اإلطار الواقعي لتفاعل حقیقي في ھذه الحقبة العالمیة   

،  أًیا كان مستواه،  یشكل الوحدة  the macro phenomenon خاصة و أن الكل االجتماعي 
  . األولیة لمبحث االجتماع العمراني

  
  :مقدمــات في نموذج األنســاق المعیاریة المتقابلــة

 یثري احتماالت ویأتي تفكیرنا في النظریة االجتماعیة بما یتمشى مع عناصر النموذج الذي
وإن اقتصرت ُمحّصلة جھدنا في ھذه المرحلة على تبیان  دالالت المشـاكلة . اإلنجاز المأمول

واالختالف بین تناوالت معرفیة بدیلة ، إال أن ذلك التمییز و المقابلة   یتم في إطار منطومـة كلیة 
و قوام ھذا النظر حوار .  متجاوزة  تنطوي على إعادة تعریف و تحدید األطر المرجعیة للنظر

مفتوح  ممتد ، تتعدد جوانبھ ،  تدور رحاه  حول النموذج المعرفي التوحیدي من جانب و نظیر 
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.  نموذًجا جیًداErnest Gellner أرنست غلنر بالنظر إلى الكتابات التي تناقش النظریة االجتماعیة من مداخل ثقافیة، تمثل أعمال 
  .Culture, Identity and Politics (1987): انظر لھ
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ومن  حیث  .    متماٍه مع الخطاب السائد   [naturalistic/ humanistic) طبائعي -لھ  إنســوي
ـد أو الكامن المغمور في ثنایا رصد واقع الحال ،  یشكل النظام المعرفي التوحیدي   البعـد المفتق

ومن ھنا فإن مقتضى الحال  وأولویة المقال تستوجب الكشف عن مقوالت ھذا .  الخطاب السائد
وتبدو الحاجة ملحة إلى مثل ھذا التوضیح لما یوفره  ھـذا الكامن .  النظام وتوضیح فرضیاتھ

المّغیب من امكانات  تصحیح للخطاب السائد الذي تفوقت فیھ عناصر  التقویض أو التدمیر 
 ، قبل أن یشـیب ٢الذاتي على عناصره  البناءة الواعـدة التي تأسست علیھا الحداثـة في مھـدھـا 

  .و تعتریھ عوامل الھرم والتأكل الذاتي
   وألغراض التحلیل، نعرض في اختصار  المالمح الرئیسـیة لكل من النظام المعرفي 

المنظومة التوحیدیة بمتوالیاتھا الحضاریة،  والنظام المعرفي التوحیدي ، و ھي ما نحیل علیھ ب
، من أجل "العلمانى-الطبائعى / االنسـوي"التجریدي و الذي اصطلحنا على نعتھ بالعلماني أو 

و .  التواصل مع طرف من خطاب متعارف علیھ بین أھلھ في مساحة الحوار المنشـــود
.   متوالیات المنظومتین المعرفیتین تشكل بدورھا أرضیة نموذجین ثقافیین متجاورین عبر التاریخ

  و الذي یمثل جماع (Median Culture-Type)النموذج الثقافي الوسطي : وھذان النمطان ھما
المتقابالت حول میزان  حاكم  یضبط العالقة بین   النســب و المقادیر، و بین الكل والجزء، و 

أو المتذبذب حول طرفي :  والنموذج الثقافي المتأرجحالمطلق والمقید، و الثابت والمتحول ،
 Oscillating Culture)النقیض  تتشكالن حول عالم الروح  و عالم المادة ومتوالیات كل منھما  

Type) . ونعرض للنماذج المتقابلة  من خالل .  في غیبة المعیار الموضوعي و میزان االعتدال
استراتیجیة منطقیة  تسعى الى تجاوز التنمیط المعھـود الذي یؤكد الفصام والمجابھـة  بین 

اإلغریقیة ـ الرومانیة؛ والیھودیة ـ (  العلیة الذات   الغرب اإلنجیلي الكالسیكي بوصفھ 
    .اآلخروالشرق اإلسالمي بوصفھ ) المسیحیة

وفي سیاق تكون  الخطاب الموصول، فإنھ ینبغي التنویھ بطبیعة العالقة بین االنسـاق  
قافیة المعیاریة و بین الجماعات أو النماذج الحضاریة التاریخیة ، فأن  أیة تالزم موضوعي  الث

بین الغرب التاریخي وثقافة الـتأرجح، ھي من باب التزامنات العارضة و لیست   من قبیل 
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 .Hans Blumenberg: The Legitimacy of the Modern Age, trans:  من أجل إعادة بناء األصول اِلخطابیة للحداثة، انظر
Robert Wallace (Cambridge, MA: The MIT Press, 1983 [1966]). ولمناقشة مفیدة لھذا الكتاب، راجع العدد الخاص 

ھذا ومع الھجوم الكاسح  . .History of Human Sciences, Vol,6, No4 (November 1993) من مجلة Blumenbergحول 
على األسس المیتافیزیقیة للثقافة الغربیة الذي قادتھ تیارات مؤثرة لفكر ما بعد الحداثة، ازدادت المناظرة حول الحداثة شدة وحدة 

  .خالل السنوات العشر األخیرة
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وبعبارة أخرى، فإن أي توافق بین  ثقافة التأرجح  والثقافة .  الحتمیات أو الخصائص االصیلة
المقرونة بالحداثة أو  بثقافة الغرب الحدیث قد یدل على وجود صلة بینھما، ولكنھا لیست صلة 
ِخْلِقیة تكوینیة، تلتقي حول عوارض القواسم المشتركة ، و لیس عند خصال تمایز ھویة 

وعلى نفس المنوال،  فإن المجتمعات الواقعة ضمن الحوض الحضاري االسالمي و .  حضاریة
ا إلى النموذج الثقافي الوسطي ،  أنما تشكلت بفعل مبادئ أساسیة أو قسـمات المنتمیة تاریخی

ومن ثم فإن الصلة .  فاصلة  یمكن للمجتمعات األخرى أن تصل إلیھا وتقیم حیاتھا على أساسھا
و أن .  بین المجتمعات اإلسالمیة والمبادئ التي قامت علیھا ھي صلة تكوینیة ولیست تزامنیة

كانت تلك المجتمعات مع ما بینھا من تفاوت ، تمثل مقاربات و لیس مطابقات لنسـق الثقافة 
وھكذا فإن التوافق بین النموذج الثقافي :   الوسط  المتفرع عن المنطومـة المعرفیة المعنیة 

الوسطي والمجتمع اإلسالمي التاریخي یحتفظ بفعالیة ما دامت تلك الصلة التكوینیة قائمة 
  . أي أن خصائص التزامن قد ترجح على خصائص التكوین.  صحیحومتماسكة،  و العكس 

وبناء علیھ فإن ابتعاد المجتمعات اإلسالمیة عن النموذج الثقافي الوسطي الذي یمثل أساسھا 
وعلى أیة حال، فإذا سلمنا بعالمیة كال النمطین . التكویني یجعلھا عرضة لتیارات الثقافة المتذبذبة

وجدلیتھما التاریخیة،  فإن ما یترتب على كل منھما بالنسبة لمجتمعھ وتاریخھ قد تكون أموًرا 
أن فھم طبیعة ھذه العالقة بین النموذج القیاسي و النموذج التاریخي من االھمیة بمكان ،  .  نسبیة

حیث أنھا تتیح  استیعاب وتجاوز الثنائیات التاریخیة ، واالستقطابات التنمیطیة ، عفویة كانت و 
تمكنة و خبیثة، و التي من شـأنھا تعمیق الخالفات و تجذیرھا، و احكام  الجبریات ساذجة أم م

أن التوظیف المجدي .   والحتمیات، و مصادرة  التاریخ و اھدار مقومات الحریة والمسؤولیة
لنموذج االنسـاق المتقابلة في تأسیس الخطاب الحضاري واعادة بناء صـرح المعارف وحقول 
التخصص ، یعتمـد ھذا الفھم و التمییز  حتى نؤمِّن ھذا اإلطار النظري مقصده و یكون مدخل 

أو جبر و مقابلة، بعـد أن یكون قد مھد لمنحى التثاقف من خالل تفعیل مداخل :  تسـدید و مقاربـة
و في ضوء ھذا التحفظ ، نوالي  عجالة تعقیباتنا  المختصرة على دالالت . التقویم والترشید
  .شـّكل أطار المقالةالمنظور الذي ی

إن الحیویة الحضاریة عندما تصدر عن النموذج الثقافي الوسطي تكون آثارھا ـ غالًبا ومن 
ونحن نفترض أن ھذا ھو الواقع، وذلك في ضوء .  حیث المبدأ ـ مناسبة لمصلحة الكل المجتمعي

المرجعیة الراسخة التي یقدمھا الوحي والتي تكفل تعدد األبعاد والنسبة والتناسب  بینھا اللذین 
ولتوضیح ذلك نقدم لفكرة المسـاقط . یمیزان األصول المعرفیة والقیمیة الوسطیة للثقافة المعنیـة 
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الثقافیة ، حیث یتحدد لكل نمط  قیاســي   فحواه وتماسكھ ووجھتھ وغایتھ  في مسقطھ وھي 
ولكل وجھة ھو ("لجماعة و لیس بالبعید أن تكون لكل جماعـة  مثلھا مثل الفرد في ا" ِقبلتھ"

؛  ونحن نمیز ھنا بین  مسـاقط أو مرتكزات  أفقیة وأخرى رأسیة؛ وھذه ... ")  موّلیھا 
المرتكزات یمكن تعریفھا ابتداًء بالنظر إلى مركزیة المحور الكوني  أو ھامشیتھ ،  و نقرن 
المحور الكوني بموضع الوحي من تقاطعات الثقافة  المعنیة ، ذلك أن ثقافًة یحتل فیھا مفھوم 
. الھدایة الصادرة عن أصل علوي یتجاوز اإلنسان موقًعا مركزیا ھي ثقافة ذات مســقط رأسي

أما الثقافة التي لیس فیھا لمثل ھذا المحور إال موقع ھامشي أو عرضي أو تحكمي أو ساده الغبش 
و تتردى أو ..ــي، فھي  ثقافة تكون ذات تعلق أفقي باألساس ، تتمحور حول المطلق الذات

  .و لتمایز المساقط في كل منظومـة دالالتھا التي تتعدى التكییف الذاتي.   تتأرجح حیث ترَّدى
فنظرًا لمحورھا المتعالي المتمثل فیما یتیحھ الوحي كمصدر تكوینى و حیوى متجدد  من 

"   تعلق أو مسقط  رأسي"رحابة للمعرفة والقیم ، فإن ثقافة النموذج الوسطي التي تنطوي على 
االسمیة (تؤمنھا  تجاوزات المقاالت  الفلسفیة المختلفة و تنأى بھا عن جنوح المقوالت المعھودة 

على نحو تفتقده  ثقافة التأرجح،  حیث ) والمعرفیة والجوھریة والصوریة والمكانیة والزمانیة
طلق الذاتي بكل ما یعتریھ الم/ و تجعلھا  ُعلقـة بمعطیات  االنسـان  " تعلقاتھا األفقیة"تحدھا  

ونتیجة لغلبة منحى ھذا المسـقط الحضاري،   فإن آفاق المعرفة .   من متغیرات الزمان و المكان
في ھذا النموذج حبیس المسطحات الزمانیة المكانیة،  رھن ) قیًما وإدراًكا ومعنًى(االجتماعیة 

عالم المحسوسات، حیث العلم یقتصر على ظاھر الحیاة الدنیا،  وطریح الحاضر االبدي الممتد،  
  ."نھــایة التاریخ"حیث  مخیال أو وھم  

أما في حالة النموذج الوسطي للثقافة، فإن  آفاق وحدود المعرفة ذات الداللة  االجتماعیة 
تنبسط لتشمل الدنیا واآلخرة، والمباشر والمحسوس،والمادي والروحي، والغیب والشھادة، وما 

وعلى  نفس المنوال،  بینما تتوقف حدود المسؤولیة اإلنسانیة واألخالقیة .  مینیتعلق بما بین العال
في النموذج الثقافي األفقي المتذبذب عند حدود الحیاة الدنیا، فإنھا في النموذج الثقافي الوسطي ال 

وباختصار، حیث . تقف عند  ذلك وانما تضیف إلیھ حیث تصبح المسؤولیة دنیویة وأخرویة
یكون للتاریخ نھایة وشیكة في النموذج الثقافي المتذبذب، فال وجود لمثل ھذه النھایة في النموذج 
الثقافي الوسطي، ال ألن التاریخ یسیر دائرًیا بال نھایة، ولیس بسبب أسطورة العود األبدي، بل 

ة في وھكذا ال ینتھي التاریخ نھایة اعتباطیة مبتور. بسبب المغازي الرأسیة لھذا النموذج الثقافي
  .أفق محدود
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إن مستویات الواقع التجریبي وتعدد أبعاد الخبرة اإلنسانیة لھا تأثیرھا المباشر على میدان 
النظریة االجتماعیة، وھي حقیقة من الصعب إدراكھا في غیاب مصدر لرؤیة متكاملة وقابلة 

ویصدق ھذا خاصة إذا تذكرنا أنھ فضًال عما ذكر سابًقا عن الذاتیة والموضوعیة، فإن . للتطبیق
مادة النظریة االجتماعیة التقلیدیة تتضمن العقالنیة والمشروعیة التي ال یمكن فصلھا عن الوجود 

 (ontology) والممارسة (praxiology)وھي كلھا مھمة للخالفة اإلنسانیة والنظام االجتماعي ،.  
أو في ربط ھذه إن إخفاق المنظور البحثي في اإلحاطة بأبعاد حیویة لإلدراك والقیم،  

.  األبعاد بالوجود والحیاة ینعكس سلبیا على النظریة االجتماعیة وما یترتب علیھا من نتائج عملیة
ومثل ذلك القصور  مالزم باستمرار للدراسات الخاصة بالمجتمعات اإلسالمیة بشكل عام و 

 ومن الصعب أن ُیعزى إخفاق الباحثین المتكرر في ٣.منھا بشكل خاص" الشرق األوسطیة  "
أدراك جوھر ما یجري  في ھذا الجزء من العالم إلى كونھ یقع خارج نطاق المعقولیة أ وإلى  
استعصـاء مجتمعاتھ على  التكیف مع معاییر الشرعیة الدولیة،  و لكن مربض الفرس ھنا ،  

یدور في حتى لو سلمنا  بحسن  نوایا الحیارى،  انما ُیعزى إلى المنظور األحادي الجانب الذي  
والتي تحتكر مقالید المعرفة و . رحاه البحث العلمي و الدراسات المیدانیة في االكادیمیة الغربیـة

تتداول فیما بینھا التعریفات المتحیزة  والجزئیة، والمختزلة والتحكمیة  لكل من العقل و العقالنیة 
كل ذلك مما یســتوجب المراجعات الجذریـة في أطر المنظومــة المعرفیــة . والحق والشرعیة

  . البدیلــة
وفي الوقت الحاضر یرتكز الخطاب السائد في النظریة االجتماعیة على النموذج الثقافي 
المتأرجح، ویتضمن أنماًطا إدراكیة وسلًما قیمًیا یولد إحساًسا واھًما بالوفرة والتنوع، بینما ھو 

الذي ینطلق من مسلمات النموذج ومن شأن الخطاب . في الحقیقة خلیط مشوش أحادي الجانب
الثقافي الوسطي ومقوالتھ، أن یستكشف إمكانیات أوسع للبحث االجتماعي، وأن یمھد الطریق 

 ھذا فضال ٤.الستخدام أفضل، بمعنى  أقرب نفعا و اكثر رشادة  وأصلح أخالقیا  لموارد الحیاة
  .عن تعزیّز أدوات البحث االجتماعي ومعاییره 

                                                             
٣

ناك توازًیا بین الرؤیة العلمیة للعالم كما تمت بلورتھا في إطار العصر الحدیث وممارساتھ السلطویة السیاسیة،  یمكن القول إن ھ
االبستیمولوجیا " عن عبد الوھاب المسیريومفھوم " االستشراق" في أطروحتھ عن ادوارد سعیدوذلك وفًقا للتحلیل الذي طوره 

 ,American Journal of Islamic  Social Sciences  : ، انظر(Imperialist Epistemology)" االمبریالیة
vol. 11, No3 (Fall 1994): 404-16.                                                                           ٤

البحث عن قاعدة أخالقیة  ال ینبغي ھنا أن ننسى أن أصل النظریة االجتماعیة، كما نمت في القرن التاسع العشر، إنما یكمن في 
  :قارن ب". السقوط المریع في العالقات"جدیدة للمجتمع على إثر انھیار السلطة التقلیدیة و

Bruce Mazlich: A New Science: The Breakdown in Connections and the New Sociology (New York and 
Oxford: Oxford University Press, 1989).                                                     
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ومن وجھة نظر اُلُنســق المتقابلة، فإن النظریة والنظام المعرفي كالھما  مداخل و 

منطلقات لفھم الواقع االجتماعي وتصویره في  طور من أطواره أو في لحظة ما من لحظاتھ، 

ومن ثم فإنھ من المنطقي توقع درجة من التماثل بین النموذج الثقافي ووسائل اإلنتاج والنشر 

 في (world view)وتحتل الرؤیة الكلیة        . القوة في المجتمعوالتحكم في المعرفة والقیم و

النظام المعرفي وفي الثقافة على حد سواء مكاًنا مركزًیا بوصفھا عالمًة فاصلًة بین عالمین، 

وبما أن النموذج الثقافي المتأرجح  .  ویفتح الباب للبدائل والخیارات لتطبیق النظریة االجتماعیة

ھو السائد حالًیا وھو الذي یحدد معاییر الممارسة في النظریة االجتماعیة المعاصرة، فإنھ یحسن 

إجرائًیا جعلھ موضوًعا للبحث، مع إخضاعھ للمراجعـة النقدیة  انطالًقا من النموذج الثقافي 

  .الوسطي الذي یقابلھ

ذج إن نقد النظریة االجتماعیة المعاصرة وإعادة تركیبھا یقتضیان مقاربة واستطالع نما

ثقافیة أخرى من أجل فھم أوجھ االختالف بین النظریة االجتماعیة التي تستند إلى الثقافة 

ولذلك نحتاج إلى تحدید المقوالت واالفتراضات . الوسطیة، والنظریة االجتماعیة السائدة

والممارسات األساسیة للنظریة االجتماعیة المعاصرة كما ھي في األوساط العلمیة المتقدمة، ثم 

النظر في كیفیة ممارستھا في المستویات المختلفة من البحث، وفي تأثیرھا في مختلف النشاطات 

وھذا موضوع نتطرق إلیھ بشكل . العلمیة والفكریة المعنیة بدراسة اإلنسان والظاھرة االجتماعیة

ي غیر مباشر فقط في ھذه المقالة، منطلقین من قناعة أن الرؤیة الكلیة السائدة في المجتمع ف

                                                                                                             
 Cours: كما ھو الحال مع أوغست كومت في كتابھ(وسواء تعلق األمر بالتقلید العلمي في أوربة القاریة في علم االجتماع الوضعي 

de philosophie positive یث في كتابھكما ھو الحال مع آدم سم( أم بالتقلید العلمي األكثر تجریبیة في االقتصاد السیاسي :
Theory of Moral Sentimentsلمزید من التفصیل حول مكان الدین . ، فإن اآلباء المؤسسین قد تركوا آثارھم في ھذا المجال

  :والقیم الخلقیة في األعمال التأسیسیة للعلوم االجتماعیة الغربیة، انظر
 Cormie LeRoy: Religion in the Social Sciences and the Modern World (Ph. D. Diss., University, Chicago 

1977).                                                                                                    
 The:      في كتابھ الذائع الصیتRobert Nisbetروبرت نیسبات على أن االتجاه العام ما یزال على الحال التي وصفھ بھا 

Sociological Tradition (London: Heinemann, 1966) األفكار الرئیسة في العلوم االجتماعیة بال استثناء " حیث الحظ أن
 Narma Haan et al.: Interpretive Socialأما حول اتجاھات العصر الحاضر، فراجع ". متجذرة في تطلعات أخالقیة

Science as Moral Inquiry (New York: Columbia University Press, 1983).                                                    
                                                                                

  :وقارن كذلك بمنى أبو الفضل في
“The New Sociology: Gender and the Moral Economy” in Proceedings of The 21st Annual AMSS 

Conference (Herndon, VA: AMSS and IIIT, 1993).                                       
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لحظة معینة تسري في صمیم المفاھیم واالفتراضات المكونة للنظریة االجتماعیة، وتعمل على 

  ٥.بناء التخصصات وتشكیلھا في ضوئھا
وإذا كان من الواضح أن شكل النظریة االجتماعیة والعمل بھا ال تحددھما فقط الرؤیة الكلیة 
السائدة، وإذا كانت مسلمات النظریة تمثل جزًءا من تلك الرؤیة الكلیة مثلما ھي نتیجة لھا في 
الوقت ذاتھ، إال أن النظریة والنظام المعرفي ینبغي النظر إلیھما في سیاق عالقة الترابط 

وفي ضوء ھذا اإلدراك الكلي، سیكون بإمكاننا أن نرسم الخصائص األساسیة . والتالزم تلك
 خالل اختیار مجاالت أو اختیار وسیتم ذلك من. للمنظور المھیمن وأن ننظر في آثاره العملیة

لحظات مشتركة تبرز سیاق المواجھة الحضاریة، وذلك لكي نبرز الطبیعة والمغزى اللذین 
ومھما یكن من أمر، فإن ھذا االنتقال والتقاطع . اآلخر واألناینطوي علیھما االنتقال والتقاطع بین 

ینبغي مراجعتھما وفحصھما بل ومواجتھما، ومن ثم استیعابھما في سیاق یرمي إلى أكثر من 
  ٦(”fusion of horizons")."         صھٍر لآلفاق"مجرد  عملیة 

  المقدمات الفلسفیة لعلم االجتماع المعاصر

                                                             
٥

 إن الجدل الجاري حالًیا حول الحداثة ألقي بظالل من الشك على ممیزات الحداثة وصالحیتھا بوصفھا رؤیة للعالم، مثلما عمل 

  :الخطاب الفلسفي للحداثةانظر في ھذاكتاب . على إبراز تضاریسھا ومآزقھا

(The Philosophical Discouse of Modernity, Polity Press, 1992).                                          

بوصفھ مناضًال من أجل الحداثة یحاول إنقاذ ما تبقى من نقد جذري مھد السبیل للجدل الحالي  Jurgen Habermas  لھابرماس

  :انظر كذلك

Max Horkheimer and Theodor Adorno: The Dialectic of Enlightenment, Trans. John Cumming (New 

York: Continuum, 1993 [1969]).                                                                 
٦

  :  انظر
Hans G. Gadamer: Truth and Method, Trans, Sheed and Ward (New York: Crossroads, 1975), 270-2.        

                                                                                                                 
زة، إال أن ھناك  في إطار نظام معرفي توحیدي لھا منطلقاتھا وأھدافھا  الممی(dialogy)على الرغم من أن عالقة حواریة ثنائیة 

؛ وكذلك األمر مع بعض المبادرات الفكریة األخیرة الصادرة عن غادمیر (Hermeneutics)مجاًال خصًبا للتبادل تتیحھ تأویلیة 
  :قارن بـ . (Feminist theory)النظریة األنثویة 

Larraine Code: What Can She Know: Feminist Theory and the Construction of Knowledge (Ithaca and 
London: Carnell University Press, 1991).                                         
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یمكن فھم الطابع التجریبي، أو الوضعي المنطقي، للعلوم االجتماعیة فھًما أفضل في ضوء 
لقد انتھت األمور إلى تأسیس . ٧لوم الطبیعیةالتیارات الفلسفیة الرئیسة في الفلسفة الحدیثة والع

وھكذا ترك لكل . نموذج مثالي للمعرفة استبعد كل األشكال التي لم تخضع لمعاییره الصارمة
ھو ـ " المثالي"وھذا النموذج . إما َتَبنِّي ھذا المنظور المعرفي أو االندثار: تخصص خیار وحید

وقد أدى النجاح الھائل للعلم في العصر الحدیث إلى . بطبیعة الحال ـ النموذج التجریبي العلمي
دفع ھذا المنظور في المعرفة إلى مرتبة عالیة بین جمیع أشكال المعرفة األخرى التي سرعان ما 

ومن ھنا . نظر إلیھا على أنھا بالیة، فھي لیست أكثر من أطالل تنتمي إلى عصر ما قبل العلم
  .ي إلى تبني ھذا النموذج التجریبي قاعدة لھاضطراإلنسان في دراستھ لعالمھ االجتماع

إال أن نجاح الجھد العلمي المنظم لم یكن ھو السبب الوحید الذي مھد الطریق للنموذج 
وجدیر بالذكر أن العلوم . التجریبي، بل إن النقد الذاتي الذي مارستھ الفلسفة أسھم في ذلك

ولذلك عندما فقدت . قائمة بذاتھا، بل كانت فروعا للفلسفة" علوًما"االجتماعیة لم تكن ذات یوم 
الفلسفة مشروعیتھا أو على األقل ضیق النطاق علیھا، فقد كان على فروعھا المعنیة بالواقع 

  .االجتماعي أن تبحث لنفسھا عن مأوى جدید
ویمكن العثور على بذور نھایة الفلسفة في النزعة التجریبیة البریطانیة التي بلغت أوجھا مع 

ومحملة بمفاھیمھا ) المیتافیزیقا(لقد كانت الفلسفة منذ عھد اإلغریق متماھیة مع  . ومدافید ھی
وقد جاءت التجریبیة البریطانیة في األساس لتشــكك في  مصداقیة المعرفة المیتافیزیقیة . الغیبیة

  . بادعائھا أن التجربة ھي مصدر جمیع معارفنا
 مقولة األفكار الفطریة العتقاده أن كل المعارف تأتي من الحواس ثم Locke لوكلقد أنكر 

لألشیاء مثل اللون " الخصائص الثانویة" أن لوكیرى . في أفكار أكثر تعقیًدا" تنظیمھا"یتم 
والدفء والرائحة لیست في الواقع متضمَّنة في األشیاء نفسھا، بل ھي على العكس من ذلك 

مثل الحجم والكتلة " ئص األساسیةالخصا"إال أنھ یذھب كذلك إلى أن . موجودة في ذواتنا
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 ھناك مادة غزیرة ومتنوعة عن الوضعیة في العلوم االجتماعیة تم إنتاجھا عبر أجیال من العلماء والباحثین، ابتداء من حلقة فیینا 
  :قارن بـ. حالیافي نھایة العشرینیات وحتى الجدل الدائر 

Otto Neurath: Foundations of the Social Sciences: International Encyclopeadia of Unified Science, Vol. 2 
(Chicaqo: University of Chicago Press, 1944) ; Anthony Giddens, “Positivism and Its Critics”,  in A 
History of Sociological Analysis, (New York, 1978) ; Russell Keat: “The Critique of Positivism”, in The 
Politics of Social Theory: Habermas, Freud and the Critique of Positivism (Chicago Press, 1981).            
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، وھو )المیتافیزیقي(متضمَّنة في األشیاء ذاتھا، ومن ثم فقد احتفظ بمفھوم الجوھر ذي الطابع 
 لم یكن تجریبیا بصورة كاملة، إذ أنھ آمن بصدق لوكإّال أن . أمر موجود مستقل عن ذواتنا
). مثل العلم بوجودنا نفسھ، ومقولة أن كل الناس یولدون متساوین(المعرفة الصادرة عن الحدس 

 لیطور ھذه المقولة منكًرا الوجود المستقل لألشیاء بزعمھ أن Berkeley بركليوجاء 
وھكذا وباستثناء معرفتنا بأنفسنا وباهللا، فإن كل . ھي األخرى أموٌر ذاتیة" الخصائص األساسیة"

  .معرفة مصدرھا اإلدراك الحسي

العناصر غیر التجریبیة، ویبلغ " تصفیة"لیواصل ) ١٧٧٦ ـ ١٧١١ (ھیومثم  تالھما  
. وجود حقیقة تتخطى انطباعات الحسھیوم ، أنكر باركليومثل . بالنزعة التجریبیة أقصى مداھا

وفوق ذلك، أنكر أن تكون لدنیا معرفة بأنفسنا أو باهللا، ألن انطباعات الحس ال تعطینا مثل ھذه 
أین : "المعرفة، وأنكر حتى مفھوم الضرورة والسببیة وعّدھما ضرًبا من الزیف، متسائال

، ومجیبًا أننا ال نجد ذلك بالتأكید في الخبرة الحسیة، حیث كل ما نجده "االرتباط الضروري؟
وفي رأیھ أننا في الغالب وانطالًقا من االرتباطات التي تحصل . سلسلة من انطباعات الحس

فعلى سبیل المثال اعتقادنا ". عادات نفسیة"ن بصورة متكررة بین بعض انطباعاتنا الحسیة نكوِّ
  .بأن الشمس ستشرق غًدا ھو مجرد عادة عقلیة، ولیس ھناك أیة ضرورة متضمنة في ھذا األمر

، وقلصت (skepticism)وقد أدت ھذه النزعة التجریبیة المتطرفة إلى تجذر الموقف الشّكي 
ولم ینج من نقد . جمیع المعارف المتولدة عن التجربة والخبرة إلى مجرد اقترانات واحتماالت

 الكاسح سوى المنطق والریاضیات ألنھا التتعامل مع الحقائق والوقائع، بل مع العالقات ھیوم
وعلم ) المیتافیزیقا( الداعي إلى  األعراض عن ھیوممن ھنا جاء موقف . المنطقیة بین الحقائق

یعیة ، ألنھا ال تحتوي في نظره  إال على   وعلم األخالق وحتى العلوم الطب(theology)الالھوت 
  .خرافات وأوھام

   كانتفقد اعترف . ھیومولكن نتائج العلم التي ال ُتْدحض ألقت بظالل من الشك على نقد 
Kant أن لدینا معرفة علمیة، ثم سعى لبیان كیفیة الحصول على ھذه المعرفة، التي منھا على  

، وھي في الوقت نفسھ معارف (synthetic)المعارف القبلیة والمعارف التركیبیة : سبیل المثال
وتمدنا بمعطیات عن العالم، على العكس من الحقائق التحلیلیة ) مثل الریاضیات والمنطق(یقینیة 

  .للریاضیات والمنطق

لقد كانت ھذه محاولة إلنقاذ العلم، ولكنھا ضربت على العقل اإلنساني حدوًدا وقیوًدا وذلك 
وھكذا أصبحت مفاھیم المادة والسبب .  في الخبرة اإلنسانیة وعدم تخطیھابحصرھا المعرفة

وبذلك استبعدت الغیبیات من . والوحدة مرتبطة بالخبرة، وأیة محاولة لتخطي ذلك غیر مقبولة
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أو موقف اعتقادي " معرفة عملیة"دائرة اھتمام العقل، واختصرت المعرفة األخالقیة إلى مجرد 
(Faith) المعرفة العلمیة من الشك كانتوھكذا بینما أنقذ .  انفعالي ال یتجاوز أحاسیس الفرد 

  . الشكي إزاء األمور الغیبیةھیومالمطلق ، فإنھ أعاد تأكید موقف 
لقد رأى أن المنطق .  الضربة القاضیة إلى الحقائق غیر التجریبیةجون ستیوراتوقد وجھ 

ر تحدیًدا، فإن القیاس المنطقي لیس عمًال وبشكل أكث. لیس استنتاجًیا في طبیعتھ بل استقرائي
  .استنتاجًیا باالنتقال من مقدمة إلى أخرى، بل إن المقدمة ھي أساسًا حقیقة استقرائیة تجریبیة

لقد لجأت العلوم االجتماعیة، بعد انفصالھا عن الجسد المتداعي للفلسفة التأملیة والتجریدیة، 
ومن . مع صعود العلم) المیتافیزیقا(وھكذا تزامن تھاوي . إلى المعاییر المعرفیة للعلوم الطبیعیة

ثم یمكن القول إن العلوم االجتماعیة لم تستعر نموذجھا من تخصص معرفي آخر، بمعنى أن 
فالنموذج التطوري ـ على سبیل المثال ـ الذي استعارتھ العلوم . تصبح مجرد نسخة منھ

معین من المنھجیة المعرفیة، ذلك أنھ یجب اإلبقاء لم یكن تبنًیا لنوع ) البیولوجیا(االجتماعیة من 
ومع ذلك فھناك ارتباط بین تحویل . على قضایا المنھجیة متمیزة عن قضایا النظریات أو النماذج

وتطبیق النموذج التطوري على النظریة ) أمبیریقیة(العلوم االجتماعیة إلى علوم تجریبیة 
 radical) الذي نجم عن  التجریبیة المتطرفة (reductionism)إن التبسیط . االجتماعیة والسیاسیة

empiricism) وفي النھایة عمل أنصار )البیولوجي( جعل ھذه التخصصات تستجیب للنموذج ،
بحیث یمكن " فیزیاء" على تقلیص جمیع العلوم إلى مجرد (unity of science)" وحدة العلم"

  .ائیةتفسیر الظاھرة االجتماعیة وفًقا للقوانین الفیزی
لم تكن ھناك ھوادة في المشروع المعرفي الذي جاء لتحدید میدان المعرفة االجتماعیة 

ویترتب . وجعلھا جزًءا ال یتجزأ من نسق البحث السائد وإخضاعھا إلى افتراضاتھ الجوھریة
األمر األول ھو أن إعادة : على ھذا الطرح أمران یتعلقان بتقویم النظریة االجتماعیة المعاصرة

البناء الجذري تستدعي تجاوز الدائرة المغلقة للوضعیة وثقافاتھا، األمر الذي یسوغ اللجوء إلى 
 أما األمر الثاني فھو ٨.أنماط معرفیة بدیلة ُتستمد من خارج تلك الدائرة، مثل نمط الثقافة الوسط

. عاًمالدعوة إلى إطار أشمل لدراسة النظریة االجتماعیة بحیث تصبح جزًءا من خطاب معرفي 
ھل كان ممكًنا أم ال ـ في إطار الثقافة الغربیة السائدة كما : وفي ضوء ذلك ینشأ السؤال التالي
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 ، عدد سبتمبر (AJISS) اعیة اإلسالمیةللمجلة األمریكیة للعلوم االجتم لقد تطرقت لھذا الموضوع في بحث نشر في  ملحق  
             .Paradigms in Political Science Revisited Critical Options and Muslim Perspectiveds: بعنوان١٩٨٩
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تبلورت من أصولھا المعرفیة المختلطة والمتناقضة و في سیاقھا التاریخي الخاص  ـ ھل كان 
لیتأتى لھا  تحدید عناصر رؤیة كلیة تتجاوز النظریة االجتماعیة ویمكن أن تكون لھا جذور في 

  تراث سابق على العصر الحدیث؟

  إیروس وثاناتوس أو استفحال مبدأ التكالب و الصراع

إن الرؤیة الكلیة السائدة تنظر إلى الصراع والتناقض على أنھما لحمة النظام االجتماعي 
 والحقیقة أن التحلیل النفسي الذي ما زال إلى حد كبیر سائًدا بأصولھ الفرویدیة یلخص ٩.وسداه

راحًة مبدأ الحیاة بوصفھ صراًعا مستمًرا سواء على مستوى أولي من أجل البقاء، أم على ص
 إن ھذا الصراع، الذي ینشط ١٠.من أجل التحقق واإلشباع) libidinal(مستوى ثانوي جنسي 

نفسیة الفرد، یجري تعمیمھ وإسقاطھ على المجتمع بجمیع قطاعاتھ لیشكل قوة دفع حضاریة 
من النزاع : مرتبطة ارتباًطا ال ینفصم بسلسلة كاملة من المفاھیم والرموز الموحیة بالصراع

وھكذا یمثل التحلیل النفسي بوابة النظریة . والمواجھة، والتحكم والمناورة، والھیمنة والقمع
االجتماعیة؛ أما البوابة األخرى فھي بوابة االقتصاد الذي عرِّف بأنھ میدان الندرة، وذلك في 

وقد كان االقتصاد منذ البدایة مسرًحا .  التقدم الذي حصل في میدان التحلیل النفسيزمن مبكر قبل
إن الشھرة التي تتحقق . لنمط صراعي تنافسي، بكل ما لذلك من آثار في الممارسة السیاسیة

لمیدان علمي أو آخر یجب أال تؤدي بأي حال من األحوال إلى تجرید التخصصات األخرى 
ومرة أخرى نؤكد أن تطور ھذه . من نصیبھا في األصالة) مثل علم االجتماع واألنثروبولوجیا(

وال تكاد . التخصصات ونموھا قد جریا منذ البدایة في إطار نزعة صراعیة متمركزة حول القوة
بقطع النظر عن التخصص الذي تتناولھ " الفیروس"دراسة واحدة تخلو من اإلصابة بھذا 

وقد أجریت الدراسات لوضع الخطط . جیة للكاتب أو الباحثالدراسة أو المسلمات األیدُیولو
ومن ناحیة أخرى اھتم بعض . الحتواء ھذا الصراع أو تحدیده وكشفھ تمھیًدا للتحكم بھ ومعالجتھ
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  : انظر في ھذا
R. Collins: Conflict Sociology (New York: Free Press, 1956);  Ralf  Dahrendarf: Class and Class Conflict  
in Industrial Society (Stanford, CA: Stanford University Press, 1959) A. Giddens: The Nation-State and 
Violence (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1987).                                                 
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نموذًجا متفرًدا للنظرة القائلة بأن  Civilization and its Discontentsقلق في الحضارة  S. Freudفروید  یمثل كتاب 
وقد . الصراع والنزاع أمر جوھري وجزء ال یتجزأ من النظام الطبیعي وأن اإلنسان منطو على الشر والجریمة في طبعھ وفي ثقافتھ

 في ظل التقلید الثقافي نفسھ وذلك في سیاق بحثھ فروید و ماركس أن یؤلف بین الجنس والحضارة  في كتابھ ھربرت ماركیوزحاول 
  :راجع. عن الذات والشعور بخیبة األمل

Herbert Marcuse: Eros and Civilization (Boston: Beacon, 1961).                                         
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الباحثین بتوقع الصراعات والنزاعات أو قیاسھا أو تسریعھا أو استثمارھا واالستفادة منھا، 
تركیًزا على حاالت الصراع والنزاع التي تعمل على نزع مصداقیة النظام وإثبات حتمیة 

  .تدمیره، وذلك بدعوى إفساح المجال أمام نظام أفضل على الدوام

لقد بلغت ھذه الداروینیة االجتماعیة ذروتھا في الصیغة الماركسیة للنظریة االجتماعیة، 
 بذلك المحرِّض حیث إن الصراع الطبقي ھو العامل المجسد للمادیة التاریخیة الجدلیة، وھو

(catalyst)وعلى الرغم .  على التغیر االجتماعي والسبیل لخالص اإلنسانیة المغتربة عن ذاتھا
، إال أنھا )البیولوجیة(من إعطاء الماركسیة األولویة لجدل قوى اإلنتاج المادیة على قوى اإلنتاج 

إیروس الصراع والنزاع المتجذرة في المعركة المستمرة بین " دینامیة"تحتفظ بجوھر 
 من أجل روح الحضارة، والنتیجة ھي السیادة والسیطرة ولیس مجرد البقاء البدائي أو ثاناتوسو
إن ھذه الشرعة األخالقیة تتخلل التیار السائد في العلوم االجتماعیة وتبقى ". التقدم المستنیر"

یدة الممجَّدة تحت الدعامة األساسیة للنظریة االجتماعیة، حیث تصبح عقیدة الھیمنة ھي العق
إنھ فن . معاییر وتسمیات مختلفة، وتتم ممارسة ھذه العقیدة وإضفاء الشرعیة علیھا تبًعا لذلك

حضاري بارع في الخداع حیث تصبح النظریة االجتماعیة نفسھا المفَسر والشارَح الماكر، 
وبذلك فالمجراف لن یدعى مجراًفا، بل تبتدع عقیدة الھیمنة ھذه ما تشاء من أسـماء لتزییف 

  .الواقع وتلبیســھ

وسواء تعلق األمر بشكلھ البدائي أو بصیاغتھ األكثر تقدما، فإن ھذا االفتراض الدارویني 
یمثل عنصًرا أساسًیا في التباین والمواجھة بین نموذجین من الثقافة ونظامین للمعرفة، ولیس 

أكثر ) المتأرجحة(نما نظیرتھا  أكثر مثالیة، بی(median culture)ذلك ألن الثقافة الوسطیة 
واقعیة، وال ألن إحداھما تتعامل مع الحقائق الواقعیة التجریبیة في حین أن األخرى مغرقة في 

، بل بسبب اختالف المقدمات المعیاریة واإلطار المفاھیمي لنُموذج الثقافة (utopia)الخیال 
فھذه المقدمات المعیاریة . الوسطیة الذي جرت صیاغتھ تاریخًیا في بنى ومؤسسات عملیة فعالة

تفسح المجال لظھور صیغ أخرى للواقع االجتماعي، عملیة وقابلة للتحقق دون أن تكون مدمرة 
وھذا البدیل عملي ألنھ . بالضرورة، ودون أن تؤدي إلى تجاوز تلك المقدمات ذاتھا أو التنكر لھا

وھو . والتعقید في إطار من التناغمیستند إلى مفھوم  توحیدي للواقع االجتماعي، یتسع للتنوع 
 واالنغالقي (reductionist)بذلك مختلف عن النموذج الصراعي الحالي التبسیطي 

(exclusivist).  
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مدخل جید للوصول إلى العقل الحدیث وإنجازاتھ سواء في علوم " الشیفرة التطوریة"إن 
ھذا .  ومبدأ الحیاة فیھ ھو الصراع والسیطرة من أجل البقاء١١.الحیاة أم في العلوم االجتماعیة

ھل كان ھذا التأثیر : والسؤال ھو. ھو المفھوم الذي شكل جوھر النظریة االجتماعیة المعاصرة
للنظریة االجتماعیة عائًدا إلى طبیعة میدان العالقات االجتماعیة التي تعد أكثر قابلیة للتأثر 

تطوري شيء ما جعلھ مرغوًبا في نھایة بالتفسیر الدارویني للواقع، أو كان في ھذا المفھوم ال
القرن التاسع عشر، بقطع النظر عن النظریة االجتماعیة بوصفھا میداًنا خاًصا للبحث؟ ھذان 

ومن ثّم، . تفسیران؛ كالھما ممكن، وھناك الكثیر من الكتابات حول تلك المرحلة تشھد لھ
فالمسألة تكمن في بیان أسباب النجاح الذي لقیھ النھج الدارویني في التفكیر في سیاق الثقافة 

  .األوربیة
وعلى نقیض التصورات الشائعة ،  لم یكن الفكر الدارویني ھو المنشئ للحقبة التطوریة، 
بل تشیر الشواھد المتوفرة إلى أن ھذا كان مجرد تحصیل حاصل وتتویجًا لتیار كان قد أخذ 

التي احتاج إلیھا من العلوم الطبیعیة، زود  (empirical)وبتوفیر الشواھد التجریبیة . مجراه بالفعل
الكشف الدارویني التیارات الفكریة التي كانت موجودة فعًال، بالشرعیة المطلوبة وبالمادة التي 

 ھذا ویمكن تتبع جذور ھذا النزوع االصطراعي في أعماق وتجاویف ١٢.كانت تحت تصرفھا
 سواء ُنِظر إلى ھذه التقالید من خالل نسبتھا إلى النزعة ١٣التقالید التاریخیة في الغـرب،

  .أو النزعة اإلنسویة الدینیة) اللیبرالیة(اإلنسویة 

                                                             
١١

  : انظر
Peter Bowler: Evolution: The History of an Idea (Berkeley: University of California, 1989),                       

                                                                                                             
  ولمعرفة الجدل الراھن حول الموضوع، راجع كذلك

Michael Schmid and Franz Wuketitis, eds.: The Evolutionary Theory in Social Science (Holland: 
Dodrecht, 1987).                                                                                                    

١٢
  : انظر مقال

“The Social Sciences” in Encyclopeadia Britannica, Macropeadia;                                    
  :وانظر كذلك

Robert Hutchinson and R. Doran, eds: The Social Sciences Today,                                     
  وانظر العدد الخاص في الموضوع لمجلة

Social Science and Modern Society (Vol. 30, No 1, November/ December 1992).               
١٣

 للفظة (agon) من األصل الیوناني -  بلھجة ساخرة من الداروینیین االجتماعیین-  Crane Brinton كرین برنتون ینطلق 
 الذي یعني الصراع والكفاح، لیرسم المثل األعلى األخالقي للغرب، ذلك المثل األعلى القائم على مسلمة أن (agony)االنجلیزیة 
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ما أن یبدأ عالم االجتماع في تتبع الجذور النفسیة لتكون میدانھ العلمي حتى یكتشف مدى 
فالتحدي والتمرد متجذران في الینابیع األسطوریة . رسوخ النمط التصارعي في المنظور السائد

  الطافحة بنماذج صراعیة تصادمیة (classical antiquity)د الیونانیة الرومانیة القدیمة   لعھو
 ـ البطل الثقافي ـ یسرق النار من Prometheus ھناك، برومیثیوس ١٤.مغرقة في الغموض

نفسھا، ویعرض ھذا الصراع بشكل " الصغیرة"اآللھة الوثنیة، والصراع مستمر بین ھذه اآللھة 
" نزعتھم الطبائعیة"لإلغریق وإلى " اإلنسانیة الصمیمیة"تمجیدي یثیر الحنین إلى 

(naturalism) األساسیة، وقد كان األمر كذلك في العھد األول لإلمبراطوریة الرومانیة حتى إنھ 
فبدًال من تأسیس ثقافة بدیلة، تم استیعاب . أثر على الطریقة التي استقبلت بھا المسیحیة فیھا

  ١٥.غرب الروماني في السیاق الھیلیني السائد یومئذالمسیحیة في ال
توضح ھذه النقطة المقارنة بین النصین التوراتي والقرآني حول قصة معصیة آدم علیھ 

ففي .   في المخیال الدینى االمسیحي المصاحبThe Fall السالم  وواقعة االندحار أو السقوط  
وذلك . النص القرآني یعزى الحدث إلى النسیان والفضول الفطري وضعف العزیمة أمام الغوایة

ما یتیح توبة آدم علیھ السالم الحًقا وغفران اهللا سبحانھ وتعالى ووعده إیاه بالھدایة المستمرة 
) ندُم(والواقعة نفسھا تظھر في التوراة في صورة تمرد صارخ من الجنس البشري یتبعھ . لذریتھ

أى ذلك الجنس النمرود الذي .  السیطرة علیھاإللھ أن خلق ھذا الوحش الكاسر الذي ال یمكن

                                                                                                             
" المنافسة" مفھوم جید وضروري یكمن وراء كل ما ھو قّیم في الحیاة الغربیة وأنھ أكثر ثراًء من مجرد (conflict)” الصراع“

  :راجع كتابھ. التي تقوم علیھا الدیمقراطیة
A History of Western Morals (New York: Paragon House, 1990[1957]), p.27.                     

١٤
 انظر بحًثا عمیًقا عن الصلة الثقافیة االجتماعیة والمغزى القیمي لألساطیر القدیمة بالنسبة لنفسیة اإلنسان الغربي خاصة في 

  : الحاسمة وذلك فيالمراحل االنتقالیة
Charles Segal: “Greek Tragedy and Society: A Structuralist Perspective”, in  روجر ماسترز یقدمRoger 

Masters علم اجتماع " تنظیرات مھمة في النظریة السیاسیة للدولة من منطق فھم لإلنسان والطبیعة اإلنسانیة تبلور في إطار
 The Great    : راجع لھ.  یستوحي نزعتھ األخالقیة الواقعیة من أرسطو(Sociobiology)" الحیوي

 Tragedy and Political Theory, ed. J. Peter Euben.                                                                
 جیل من الناس، وإنما على أصول  تلقي أضواء كاشفة لیس فقط على نفسیةSophocles سوفوكلیسوفي ھذا اإلطار، فإن ثالثیة 

  :راجع في ھذا. حضارة وجذورھا
Charles Segal: Tragedy and Civilization: An Interpretation of Sophocles (Cambridge, MA: Harward 
University Press, 1981); and Leonard Wessell; Jr. “Mythos and Logos” and “The Myth of Prometheus”, in 
Prometheus Bound: The Mythic Structure of Karl Marx’s Scientific Thinking (Baton Rouge: Louisiana 

University Press, 1984).                     
١٥

                                                  .Arthur Weigall: The Paganization of Christianity: قارن بـ
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لقد كان الغضب اإللھي عارًما إلى درجة أن اللعنة أصابت .  استعصى على االلھ و أعجزه 
 الذي ُرِبط عنقھ بصخرة برومیثوس من Zeus زیوساإلنسانیة بأكملھا إصابة تذكر بانتقام  

صحیح أن في نص التوراة توبة ـ . وحكم علیھ بأن ینزع النسُر كبَده في عملیة مستمرة إلى األبد
 ولكن عبر الحلول والفداء -توبة من إلــھ عطوف شـفوق تعھد بتخلیص البشــریة الساقطة 

  .والصلب وبعث عیسى من بین األموات
وفي الوقت نفسھ، ُعرضت األسطورة الیونانیة، التي كانت تمثل في معابد األیام الخالیة، 

 لقد ١٦".الوثنیة الحدیثة"صفھا اإلطار والصیغة للكثیر من مضامین للعالم في شكل فني فذ، بو
الحدیث األنماط والمفاھیم والمعاییر التي شكلت وعیھ وصقلتھ ) الغربي(قدمت األسطورة للعقل 

ومكنتھ من التعبیر عن الذات، والتي الزلنا نتفاعل معھا الیوم بوصفنا علماء اجتماع یفكرون في 
": دراما التطور"ففي عصر العلم والعقالنیة العلمیة تتجدد قصة الخلق في . میدانھم بطریقة نقدیة

تنفیس القدماء لكبتھم وعواطفھم یصبح ثورة أھل العصر الحدیث، وینظر إلیھ بوصفھ عمًال 
إبداعیا من شأنھ في لحظة ما أن یطلق شرارة التوتر في المجتمع المتخم بالتناقضات 

وفي .  ذلك المجتمع ودفعھ خطوة إلى األمام في طریق التقدم"تغییر"واإلحباطات، من أجل 
 لیفسح المجال لتنبؤات (Delphic oracle)" وسیط الوحي وااللھام"إطار ھذه العملیة یتنحَّى 

قیاس الرأي العام والخبراء من مراصدھم األولمبیة الجدیدة بموضوعیتھا العقالنیة ومعطیاتھا 
  . ذات التجانس واالنضباط والتنظیم المحكم

ومن المؤكد أن عالم السیاسة الحصیف سیكتشف ـ في سیاق بحثھ عن جذور الثقافة الغربیة 
الحدیثة ومكوناتھا كما تعبر عن نفسھا في مجال بحثھ العلمي ـ متاھة مثیرة للخیال بقدر ما ھي 

اسة ومثل ھذا االكتشاف من شأنھ أن یسھم في تطویر منظور أكثر استنارة لدر. محفزة للعقل
  .ثقافة ھي في حالة تبدل وامتداد

وھونسق تطوري مفعم بأخالقیة الصراع وشریعة القوة (إن تحدید النسق الدارویني 
بوصفھ مدخًال مناسًبا إلى الخطاب المعرفي الحدیث الذي شكل بنیة النظریة االجتماعیة ) والغلبة

أمٌر یختلف تماما عن تحدید مصادر ھذا النسق وتفرعاتھ التي تتخطى ھذه النظریة االجتماعیة 
إن ذلك من شأنھ أن ُیظھر التوترات المتأصلة في الثقافة المتذبذبة، ھذه التوترات التي تحد . ذاتھا

                                                             
١٦

وذلك في مقال منى   Peter Gay: The Enlightenment: An Interpretation- The Rise of  مراجعة نقدیة لكتاب  انظر
                Modern Paganism, No1 (New York: Alfred Knopf, 1967) أبو الفضل

 “The Enlightenment Revisited”, American Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 7, No  3 (December 
1990), pp. 417-35.                                                                                      
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من إمكانیات تصحیح الخلل المالزم لھا، والذي یتعزز ویتفاقم ویترسخ في ممارسة النظریة 
  .االجتماعیة

وحي بما یثوي وراءھا، وإن النقد الجذري إن الثقافة المتأرجحة ت: ھذا ما نعنیھ بقولنا
للنظریة االجتماعیة المعاصرة من شأنھ أن یعزز الوعي بالخیارات والبدائل التي تقدمھا الثقافة 

وبھذا یمكن إصالح النظریة االجتماعیة المعاصرة من الداخل في ضوء البدائل التي . الوسط
ومن أجل تعزیز القناعة بإمكانیة الخروج من . من الخارج) الوسط(تقدمھا الثقافة البدیلة 

االنغالق المفروض ذاتًیا، یحتاج عالم االجتماع إلى نقد العادات العقلیة التي ترسخت عبر 
  .القرون وأثرت في إدراك الواقع وفھمھ، واستمرت على ذلك بطرق لم تكن دائًما مجدیة

  

  بین المسخ و اإلفراط : نول البحث وعـاموده 

  

 یعزز a matrix of inquiryیة االجتماعیة تتطور في سیاق معرفي مثلما أن النظر
خصائصھا صوب وجھـة دون أخرى ، فإن أسس الصراع تتعزز بفعل عناصر أخرى في 
المنظور المعرفي الفاعل، مما یعیق تصمیم نظریة اجتماعیة تكون أكثر استجابة لحاجات 
مجتمعات عالمیة في مرحلة تحول، سواء في العالم الغربي نفسھ أم في العالم الثالث بصورة 

  .خاصة بمجتمعاتھ الّزاخرة بالتحدیات

إن اعتبار الصراع قاعدة للنظام االجتماعي وللتاریخ عموًما یحمل في طیاتھ بذور عقیدة 

التدمیر الذاتي  التي یمكن أن نجد جذورھا في دعوة موســى لقومھ بعد ردتھم الجماعیة و عبادة 

في جین جاء القرآن لینھي ھذا ..."  قتلوا أنفسكم ذلك خیر لكم عند بارئكم فا" العجل الذھبي  

،   لكن ھذه العقیدة ال تزال  "فتاب علیكم وعفا عنكم ... " بتوبتھم جمیعا -تعالى -االمر بقول اهللا 

ویتم تعزیز ذلك بنسق من . ُتفَرض بشكل تعسفي وتعمم على النظریة االجتماعیة المعاصرة

وجدیر بالذكر أن . المفاھیم تفرض على النحو التعسفي ذاتھ فتقید مدى البحث ونطاق التركیز

أھمیة أي نسق من المفاھیم تعود إلى تحدیدھا لألسئلة التي تطرح وللتوجھات المبدئیة في البحث، 

وما . ذلك أن طرح األسئلة غیر المالئمة من شأنھ أن یشوه مسار البحث ویشتت جھود الباحثین

 األسئلة المطروحة في ظل النسق السائد المتسم بالتناقض تؤدي إلى فرض مآزق یحدث ھو أن

فعلى سبیل المثال افتراض وجود انفصام بین األخالق العامة والخاصة یمھد . كان یمكن تجنبھا
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وھذا وضع . الطریق للغموض في تقدیر السلوك الفردي في المجتمع وتقییم الفعل االجتماعي

  . تترتب علیھ آثار مدمرة لألخالق بأكثر من وجھ، األمر الذي یؤدي إلى ردود فعل أكثر تشویًشا

إن نسق المفاھیم التي تؤطر البحث یمكن أن یكون عبئًا على النظریة االجتماعیة ولیس فقط 

الصراع " دینامیات"فھو متأصل في ثنائیة استقطابیة ترتكز علیھا . على ضمائر الباحثین فیھا

وھناك ثنائیات أخرى كثیرة تمأل . ة ھذه الثنائیات ثنائیة القیمة والحقیقةوفي مقدم. والمواجھة

الواقع والمثال، والمادي والروحي، والمقدس والمبتذل، والنظریة والممارسة، والفلسفة : المیدان

  .والعلم، والعقل والوحي؛ وربما كانت ثنائیة الذات والموضوع أھم من ھذا كلھ
ویمثل ھذا . (reductionism)لقد أسفر منطق الثنائیات عن میل جارف للتبسیط واالختزال 

یوضح . المنطق المدخل اآلخر الذي نناقش من خاللھ المنظور السائد في العلوم االجتماعیة
مسار النظریة االجتماعیة الحدیثة أن انتصار الوضعیة قد تم عبر تبسیط لرؤیة حصر الكون في 

 وھناك تفسیرات متنوعة ١٧).بیولوجي(رد تصور العالم المحسوس، وقلص الحیاة إلى مج
وكما یحدث في عالم معقد متعدد األبعاد مثل العالم . للعوامل التي عجلت ھذا النكوص

 (nominalist)١٨إن مجيء تیار اسمي. االجتماعي، فإنھ من العسیر فصل النتائج عن األسباب
في مستھل حقبة نزع القداسة، كما حدده بعض مشخصي أزمة الثقافة، یمكن أن یكون عرًضا 

  . وسبًبا لألزمة
وھذا میدان آخر تتھاوى فیھ .  إن المشكلة لیست قضیة سببیة بل ھي مشكلة فھم وادراك

فبینما تبدي العلوم االجتماعیة قدرة فائقة على التحلیل، إال . تقالید العلوم االجتماعیة ومنھجیاتھا
إن التشویھات التي أحدثھا .  إلخالل والتبسیط أن قدرتھا على التركیب متدنیة مما یوقعھا في ا

التبسیط لم تقتصر على فھم الطبیعة اإلنسانیة والواقع االجتماعي، بل أثرت سلبًیا أیًضا في 
وإذا ما نظرنا إلى .    اتجاھات العلوم االجتماعیة وأخالقیاتھا بشكل ُمِضرٍّ باإلنسانیة والمجتمع

                                                             
١٧

وإن َتَخلَُّل ھذا المفھوم لفروع العلوم االجتماعیة لیس فقط سبًبا في ظھور .  تستند النظریة االجتماعیة إلى مفھوم معین لإلنسانیة
 االجتماعیة، وإنما ھو أصل التباین واالختالف الحاصل عبر الزمن وبین مختلف المفكرین والمدارس؛ كما أن البحث في النظریة

  :انظر.  یكمن في أساس عدم الیقین والتردد اللذین یطبعان النظریة االجتماعیة(The Subject)" الموضوع"العصر الحدیث عن 
Nature of Politics (New Haven: Yale University Press, 1989).                  :Degler: Human  

١٨
  :(semiotic)" سیمیائي" انظر في ھذا محاولة لدراسة الموضوع من منظور 

Eugene Rochber-Halton: Meaning and Modernity: Social Theory in The Pragmatic Attitude (Chicago and 
London: The University of Chicago Press, 1986).                            

 .S. H:  ، انظر سید حسین نصر(sapiential)” عرفاني“ولدراسة للموضوع من منظور . وخاصة الفصلین األول والحادي عشر
Nasr: Knowledge and The Sacred (New York: Crossrad, 1981وخاصة الفصلین األول والخامس .  
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األمور من زاویة الثقافة الوسط، فإن الشك یزداد حول إمكانیة نجاح ھذه التیارات الجدیدة في 
ویستند ھذا الشك إلى قراءة في طبیعة آلیات التصحیح . غیاب مصادر خارجیة بدیلة تعززھا

  .الذاتي في محیط  الثقافة المتذبذبة

وھذا اإلفراط . وھناك طریقة أخرى لرؤیة منطق المسخ والتبسیط تتمثل في ربطھ باإلفراط

ھ أحد أعراض غیاب المعاییر و الضوابط واالفتقار لالعتدال، وھي أعراض مالزمة ھو نفس

ویتجلى ذلك في أحد أعراضھ وفي السھولة التي یمارس بھا التقلید العلمي . لثقافة التأرجح

ببساطة متناھیة عصور التطور  Comteكونت لقد عرض . الغربي عملیة تصنیف الحقب الزمنیة

وبالسھولة نفسھا تتم عملیة االنتقال في . اإلنساني من المرحلة الدینیة إلى العقالنیة ثم العلمیة

وبذلك .  الثقافة المتأرجحة من األمام إلى الخلف ومن الخلف إلى األمام على طول متَِّصٍل ثقافي

 ،على سبیل المثال  ، بعـد أن رأى في الھیجیلیة قلبًا للحقیقة  رأسا ماركسكان من السھل على 

و .  ب ، أن یقید االمر الى نصابھ  بقلب ھیجیل و أیقافھ على قدمیھ ،  بقلیل من الحرجعلى عق

  .بھذا المنطق العبثي تدور الحقیقة في أرجوحـة المتقابالت  

ولكن ما یجعل منطق التبسیط والمسخ في العصر الحدیث أكثر خطًرا منھ في العھود 

الماضیة ھو أّن  المخزون  الثقافي المركب الذي  بدأ یتآكل من داخلھ  ویتھاوى، األمر الذي 

ففي . یھدد بنسف ما تبقى من معاني الضبط واالعتدال و والتى ھي قوام التماسك الحضاري

 ومتقلبة، یبدو ھناك القلیل (empirical)التذبذبات الحالیة لثقافة ھي في جوھرھا ثقافة تجریبیة 

كما أن . وط  في غمرة االجتماع الحضاري من التحفظات الالزمة لكبح جماح متوالیات  السق

. طبیعة آلیات التصحیح الذاتي في ھذا النمط الثقافي تعّجل من تفاقم أزمة النظریة االجتماعیة

 أن یضع الدیالكتیك على قدمیھ، ولكنھ ھیجلوربما استطاع التعدیل الماركسي الجذري لمغالطة 

ومن ناحیة أخرى، . لم یستطع وضع أساٍس أكثر مصداقیٍة وصالبة للنظریة االجتماعیة الحدیثة

الفردیة، فإن ) اللیبرالیة(إذا كان النظام االشتراكي قد ُنِظر إلیھ بوصفھ عالًجا لتجاوزات 

ذلك أن مواجھة إفراط بتفریط ال . تجاوزاتھ ھو نفسھ قد حالت دون إقامة نظام اجتماعي أفضل

  .تصلح أساًسا لنظریة متماسكة وذات مصداقیة

افة التأرجح  تنطوي على  نمط من الفكر والعمل یمثل السعي  البشـري  االنسوي أو إن ثق

سعي المطلق االنساني المجرد ، بعیدا عن نفحات الھدى و : اإلنساني في جمیع عثراتھ وعواقبھ

االھتداء، إنھا صورة اإلنسان البطل المستغني، أي المكتفي ذاتًیا والمستقل بنفسھ عن أصلھ، 
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َوَسُیذِعُن عالم . وھذا ھو سر الّزّالت التي یتعرض لھا ھذا السعي. والموجود بذاتھ ولذاتھ

االجتماعیات للعناصر النبیلة في ھذه الصورة ال لشيء إال للمعنى العام إلنسانیة اإلنسان الثاوي 

الكامن في اإلنسان یدفعھ إلى السعي إلقامة النظام ) الفطرة(إن الوعي الداخلي . في كل فرد

إن الفضیلة في النظام االجتماعي یمكن البحث عنھا وتحقیقھا ـ . جتماعي على أساس أخالقياال

من " الوسط"كما أكد أرسطو انطالًقا من حكماء الشرق القدیم ـ في قیمة العدل، والعدل ھو 

   ١٩.فال إفراط وال تفریط، إنما االعتدال ھو الفضیلة: األمور
وقد عادت ھذه الفضیلة للظھور مؤخًرا بعد أن جرى تجاھلھا زمنا طویًال، عادت ھذه 
الفضیلة لُتْدَرك بمجرد الحدس، ولو بشكل تبسیطي بل ومبتذل في بعض األحیان، ولكنھ عود 
تحفزه لحظات الكشف في ملحمة نظریة اجتماعیة في مخاض التحول واعادة التشكل، لم تتبلور 

  ٢٠.فیھا المالمح الجدیدة  بعد
لمسخ والتبسیط قد أثر في النظریة االجتماعیة بعدة طرق وعلى وخالصة القول إن منطق ا

إن . وھو مرتبط بروح اإلفراط والتفریط، ولذلك فھو في حاجة دائمة لالعتدال. مستویات متباینة
أي جھود للتصحیح من داخل دائرة الثقافة المتأرجحة نفسھا لن یكتب لھا النجاح ألنھا ستظل 

  .أسیرة المعاییر والقواعد المكتفیة بنفسھا مما یجعلھا عرضة لإلجھاض الذاتي
إن واحًدا من سبل التخلص من اإلفراط ھو أن نبث قیمة االعتدال في النظریة االجتماعیة 
المعاصرة، ال أن نشیع عدم اكتراث النظریة االجتماعیة بھذه القیمة، أو عدم مناسبة ھذه القیمة 

فإنھا تستطیع ـ وإن بصورة حدسیة ـ تحدید الحاجة، ذلك أنھ إذا ما أخدت النظریة  مداھا ، . لھا
 إن تكالیف التعثر عالیة جًدا في ٢١.ولكنھا سوف تتعثر في جھودھا لتحدید محتوى ھذه الحاجة

                                                             
١٩

 Stephen Salkever: Finding the Mean: Theory and Practice in Aristotelian Political Philosophy:  انظر
(Princeton: Princeton University Press, 1990).                                     

٢٠
ب إلى نجم ساطع ، مما حّول ھذا الكاتب الشاRawlsراولز  یحضرني ھنا الجدل الذي دار في مطلع الثمانینیات حول أفكار 

(Cause Celebre)انظر في ھذا الكتاب الجماعي.  بین  عشیة وضحاھا وأجج سجاًال تجاوز حدود الوسط العلمي األمریكي: On 
Reading Rawls.  

٢١
تغیر ونمو لذاتھما :  إن المنظور الكلي للحداثة، وبالتالي النظام المعرفي المؤسس لھ، قائم على حركة اندفاعیة بدون محتوى

: انظر. بدون وجھة وغایة، بحیث أن الحریة والعقالنیة والتقدم أصبحت وھي لیست أكثر من دوال ومقاییس في ھذا الفراغ
David Kolb: A Critique of Pure Modernity (Chicago Univ. Press, 1989) . ، وخاصة الفصلین األول والثاني عشر

التفكیر في عالم الحداثة من منطلق مفاھیم الھویة والجماعة والعقالنیة مع منطلقات  في خاتمة كتابھ الداعیة إلى إعادة كولب یلتقي 
رورتي مفكرین آخرین من أمثال  Rorty بومان  و Bauman  وھكذا نجد .  نفسھكولبلم ینتھیا إلى شيء سوى تأكید مسلمات

.الخطاب حول الحداثة في طریق مسدود بسبب انغالقھ في مرجعیة ذاتیة  



  العدد السادس                                                     منى أبو الفضل: میة المعرفة، السنة الثانیة  إسال٨٢

  

٨٢  

وھذا وحده حافز . بحیث ال یمكن ترك األمر للصدفة لتمأل الفراغ) التكنولوجیة(عصر التخمة 
  . كاف إلحداث تغییر بالتوجھ نحو مصادر أخرى خارج ثقافة االنغالق

. إن الثقافة الوسط یمكن أن تقدم أكثر من مجرد المبادئ المطلوبة لنقد النظریة االجتماعیة
ھناك عدة عوامل تؤھل الثقافة البدیلة لھذه المھمة، . إنھا تتجاوز النقد إلى التألیف والتركیب البنَّاء

في الذي تعززه الطبیعة المتكاملة ألخالقھا لیس أقلھا البناء التصوري الشامل المرتبط بنسقھا الثقا
إن العدالة في النظام المعرفي التوحیدي، على سبیل المثال، لیست مجرد قیمة شكلیة . العملیة

في الغرب، بل ھي أساًسا ) البراجماتیة(الحدیثة ونسخھا ) اللیبرالیة(أونفعیة من قیم العقالنیة 
 إنھا نسق كامل من ٢٢.قیمة جوھریة ال یمكن تقلیصھا تعسفًیا إلى أي من مكوناتھا أو أبعادھا

القیم المتأصلة في النظام التوحیدي، تلك القیم التي تتخلل النظام كلھ عبر محور الوسائل 
إنھا تعمل بوصفھا آلیة تنظیم رئیسة مندمجة ودامجة للسلم القیمي على المستویات . والغایات

  .األساسیة والعملیة للنظام االجتماعي
إنھا ال تقوم فقط . ل ھذه النظرة تقدم للنظریة االجتماعیة المعاصرة الشيء الكثیرإن مث

بإعادة تشكیل أسس الكثیر من مجاالت البحث في میدان الدراسات االجتماعیة، بل یمكن أن 
ویمكن كذلك أن تخلي الساحة . تغذیھا بالمعنى والغایة وبالمحتوى والوجھة التي تفتقر إلیھ حالًیا

من فوضى األبحاث المتشرذمة التي ال جدوى من ورائھا، ولیس لھا من مسوغ سوى تقدیم 
إنھا أیًضا یمكن أن ترأب الصدوع . المزید من البیانات، على نحو یسوغ أخالق السوق المریبة

وھي تؤثر في معاییر صنع . في العالم األكادیمي الممزق بین الضمیر الخلقي والضمیر المھني
إن وجود المحور . ق بالسیاسة الخارجیة أو بالقضایا الداخلیة واالجتماعیةالقرار، سواًء تعل

المقاصدي الذي یصل الوسائل بالغایات  ویعقلھا بھا  على المستوى المعرفي،  یمكن أن یضمن 
لبحث العلمي قدر من  الثبات والتثبیت حول القاعدة األخالقیة التي تؤمن المسار و المآل و 

تحول دون تشیید سرح العلوم على أسس التفسخ ، فال یكون ھناك مجال الدعاء حیاد العلم ، أو  
خالیة من القیم، ویقطع الطریق على سعٌي وراء ھدف بغض النظر ) لتكنولوجیا(الأخالقیتھ ،  أو 

  ٢٣.عن الوسائل أو العواقب

                                                             
٢٢

 ,Majid Khadduri: The Islamic Conception of Justice (Baltimore and London: Johns Hopkins:  انظر
1984).                                                                                                            

  .فھوم العدالة في التراث اإلسالمي عرًضا متمیًزا لألبعاد المختلفة لمخدوريفي ھذا الكتاب یقدم 
٢٣

  :  انظر
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 ما الذي یترتب على بحثنا في الخصائص العامة للنظریة االجتماعیة المعاصرة بالنسبة

للمواجھة  بین الثقافات  عامة ؟   في ھذا السیاق، نركز  على التقابل  بین اإلسالم في تجلیاتھ 

التاریخیة والغرب ألسباب عدیدة، لیس أقلھا استمراریُة ھذه المواجھة وكثافتھا وتأثیرھا في 

وكما ذكرنا سابًقا، فإن نظرة نقدیة للنظریة االجتماعیة . تشكیل مسار الثقافة الحدیثة ومصیرھا

من منظور معرفي مختلف یمكن أن تعید صیاغة أسسھا ونطاقھا بما یجعلھا تستوعب میادین 

بحث طالما تم استبعادھا والتضییق علیھا بفعل التمركز حول الذات ألصحاب المھنة 

(professional ethnocentrism) . إن النظریة االجتماعیة نفسھا التي تقدم إطاًرا للبحث في

االجتماعیة في مجتمع بعینھ تقدم كذلك أدوات التحلیل والبصائر الالزمة إلجراء الظواھر 

مقارنات ضمن المجتمع وبین المجتمعات المختلفة، وھذه المقارنات تتخطى المقاصد 

  .، إذ أنھا تنشئ فھًما یعود بالتأثیر على منظومة األفكار األساسیة ویعزز نتائجھا"األكادیمیة"

 أن تنقض (Enlightenment)ولم یكن للقطیعة التي حصلت في عصر التنویر االروبي  

بعض الخصائص الثابتة التي تستطیع في النھایة النھوض لتعزیز األسس المعرفیة للنظریة 

لقد كانت ھذه الخصائص جزًءا من اإلطار المعرفي والثقافي الفاعل الذي . االجتماعیة الحدیثة

 حدثا في الغرب المسیحي في العصور الوسطى عشیة حدد نوع التفاعل واالستعارة، اللذین

وعلى النحو ذاتھ فإنھا تستمر في . نھضتھ، عندما اتصل بالحضارة اإلسالمیة السائدة یومذاك

التأثیر في قراءة الغرب لحاضر المجتمع اإلسالمي وماضیھ، وھو یحاول تفسیر األنماط 

وھذا النوع من القراءة یشكل نزعة تشویھیة في أي . االجتماعیة الثقافیة وما یترتب علیھا

لذلك قد یكون من . مواجھة ثقافیة قادمة، كما أنھ ُیفِقد النظریة االجتماعیة المعاصرة مصداقیتھا

المفید لفت االنتباه إلى بعض المیادین حیث تؤثر منظومة البحث ونزعاتھ التبسیطیة والتصادمیة 

  .الذات واآلخرتأثیًرا سلبیا في محاوالت فھم 

  
  أى آلیات الترشیح والتخلیـة: تضاعیف  الصراع والمخالة الثقافیة

                                                                                                             
 Amitai Etzioni: “The Moral Foundations of the Market Place: What is to be Done?”, Currents in Modern 

Thought, The World and I: A Chronicle of Our Changing Era, Vol. 5, No 12 (December 1990), pp. 466-
75.                                                                                 
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ربما كان التفاعل ما بین الثقافات وعبر حدودھا من مجاالت التنویر التي قد تفید من قراءة 
 كیف تفاعل الغرب التاریخي مع الثقافات األخرى ٢٤.نقدیة للتراث الغربي من مصادره نفسھا

وكیف عرض ھذا التبادل في مختلف مجاالت المواجھة خاصة خالل المراحل المفصلیة في 
مسار االحتكاك الحضاري؟ كل ذلك یستحق اھتماًما خاًصا لما یقدمھ من إمكانیات للتفسیر 

وتتمثل إحدى تلك المراحل في عملیة انتقال التقلید التجریبي اإلسالمي إلى مراكز . والتأویل
اكز تدجین حضاري،  وفي الطریقة التي اُستقِبل بھا ھذا التعلیم األوروبیة، و ھي كانت بمثابة مر

ھذا واحد من المفاصل التي یكتنفھا الكثیر من . (Renaissance)التقلیُد في الوسط الثقافي للنھضة 
إن مراجعة . الغموض في تاریخ االبتعاث الغربي الحدیث، والتي نادًرا ما نالت االھتمام الالزم

إطار البحث بروح نقدیة متجاوزة،  ومن منظور مختلف یمكن أن تلقي ضوًءا علىكثیر من 
وعندھا یمكن تصحیح ما ترتب على . الشبھات والتشویھات التى علقت بالمواجھة الحضاریة

لنعد إلى .  ذلك التشویھ الذي تخطى أثره السلبي المواجھة األولى نفسھا، إلى حداثة یومنا ھذا
 بعد سمیھ -فرانسیس بیكون ة عندما كان العلماء أمثال المفصل الھام في مرحلة الحداثة المبكر

منھمكین  -روجر بیكون في االجیال األولى من االقاح الحضاري مع مراكز االبداع االندلسیة 
ما كان لغیر نفس مسكونة ِبَھاِجِس الصراع وروح الخصومة  .  في تلقي الدروس من تراث آخر

ومثل ھذا الموقف لیس إّال .  الطبیعة من أجل الكشف عن أسرارھا" تعذیب"أن تجد لذة  في 
حمراء ذات أالسنان "مخضمة بالدماء ، : التعبیر الداھم عن خیال یرى  في الطبیعة خصم 

   ٢٥".والمخالب

                                                             
٢٤

  : انظر 
 Mona Abul-Fadl: Where East Meets West: The West on the Agenda of the Islamic Revival (Herndon, VA: 

IIIT, 1991).                                                                                       
٢٥

 Jerry Weinberger: Science, Faith and Politics: Francis Bacon and the Utopian Roots of the:  قارن بـ 
Modern Age: - A Commentary on Bacon’s Advancement of Learning (Ithaca and London: Cornell 

University Press, 1985).                                            
 Fred Alford: Science and the Revenge of Nature: Marcuse and Habermas (Tampa: Univ. Press: وانظر كذلك

of Florida, 1985) . لیس على المرء ھنا إال أن یتذكر جدل التنویر واالغتراب المستمر للطبیعة الذي شھد رد الفعل علیھ من
نسیة في القرن التاسع عشر، وقد مثل ذلك مقدمة لألزمة التي تشھدھا نھایة ھذا القرن التي عبرت عنھا حركة خالل الحركة الروما

على أنھا مازالت لوویث وفي سیاق إبراز حالة االغتراب التاریخي لنفسیة الغرب، یمكن النظر إلى تحلیالت . الدفاع عن البیئة
  Karl: انظر. تحتفظ بقیمتھا وجدواھا بخصوص العملیة المستمرة للبحث عن الذات في تقصي جذور الحداثة ومآالتھا

 Lowith: The Meaning of History  (Chicago: Univ. of Chicago Press, 1949).  
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لم یكن في التراث اإلسالمي المنقول ما یوحي بمثل ھذه المحنة، ولكن من الواضح أن 
.   تمت عبرھا عملیات النقل والترشیح، قد فعلت فعلھاالمصفاة الحضاریة أو المخالة الثقافیة التي 

على التصور العلمي الحدیث روحھ  لقد أضفى بیكون األب الروحي للمنھج التجریبي في الغرب
وھناك . التي جعلت للمواجھة اإلنسانیة المتأرجحة مع الطبیعة في عصر الحداثة، نكھًة خاصة

أمثلة أخرى یمكن إیرادھا على الطریقة التي اسُتخلص بھا التراث العقالني من المصادر 
 الغربي ولتجسیر عملیة االنتقال إلى (scholasticism)اإلسالمیة لتألیف فصل في الفكر المدرسي 

ولكن ھذا یصلح موضوًعا ضمن موضوعات أخرى للدراسة وفق منظور جدید للبحث . الحداثة
لقد كانت الفرص . أسئلة لم تطرح بعدحیث سیتسُع المجال آلفاق وأجوبة ألسئلة قدیمة، ولطرح 

وفیرة للغرب الصاعد، في المراحل الحرجة من اتصالھ باإلسالم، ولكنھا تبددت بفعل إساءة 
  ٢٦.التفسیر وتناقض المفاھیم التي شكلت المصفاة الثقافیة وكانت عواقبھا وخیمة

  واالختالف من منظور الثقافة الوسطى" الصراع"

عندما ینتقد النمُط الثقافي الوسطي قیام النظام المعرفي الحدیث على فكرة 
) یوتوبیة(الصراع، فإن ھذا ال یعني أن النمط الوسطي یغرق في رؤیة خیالیة 

فتاریخ المواجھة والصراع . لالنسجام والوفاق األبدي بین أنصاف اآللھة الفانیة
وضوع ذلك أن م. بین البشر یشیر إلى واقع مختلف یحتاج للتفسیر ولیس للتمجید

. النقاش ھنا ھو مركزیة الصراع وأولویتھ كما أكدھما النظام المعرفي الحدیث
وھذا بحاجة إلى إعادة تحدید لجعلھ متسًقا مع قراءة بدیلة أكثر واقعیة للواقع 

إنَّ الصراع، وفق ھذه . االجتماعي والوضع اإلنساني في مفھومھما الھادف
فالصراع . القراءة، ینجم عن ظلم فادح ولیس عن االختالف والتنوع في ذاتھما

بمعنى التصادم الدائم الذي ال محید عنھ أو الناجم عن میل للھیمنة واإلخضاع 

                                                             
٢٦

 الذي تمثل أعمالھ الجادة والمركزة حول  Normal Danielsلنورمان دانیالز إنني مدینة في استخدام مفھوم المصفاة الثقافیة 
  .ت بین أوربة والعالم اإلسالمي في العصر الوسیط جھًدا تفسیرًیا مفیًداالعالقا

  :راجع لھ
The Cultural Barrier: Problems in the Exchange of Ideas (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1975). 
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والسیادة والسیطرة، لیس متأصًال في النظام الطبیعي، واستمراره في النظام 
  .االجتماعي ال یجعلھ بالضرورة ھو القاعدة والقانون

ظ النزاع والمواجھة في كال النمطین والحقیقة أننا لو حللنا دالالت ألفا
الثقافیین الوسطي والمتأرجح  أو المتذبذب، لوجدنا لھا معاني متباینة أكثر منھا 

ولئن كان المجال ال یسمح ھنا بالتوسع في ھذا الموضوع، إال أنھ یمكن . متطابقة
واستعماالتھا " َدْفع"لنأخذ لفظة . إیراد مثال واحد وإلقاء الضوء علیھ بسرعة

أخذ المبادرة، : فمن الناحیة اللغویة، تحتمل ھذه اللفظة عدة معان مثل. القرآنیة
تسدید الدین، التحریك لألمام، رّد األذى، تجنب أمر ما، رد الھجوم، الدفاع، درء 

فھذه اللفظة تمثل في الحقیقة مفھوًما كلیا یشتمل . الخطر، التقدم، الوفاء بالدین
ني التي ال یمكن أن ُیَترَجم أيٌّ منھا ترجمة تجعلھ على طائفة كبیرة من المعا

ففي النمط الغربي . متطابًقا مع معنى الصراع والنزاع في النمط الثقافي الغربي
یرتبط الصراع عموًما بالسیطرة والسیادة واإلخضاع، وھو ناجم عن القوة 
والطمع والشھوة، أو أي شيء یمكن أن یضفي علیھ عقالنیة، مثل المصالح  سواًء 

بھذا المعنى یمكن فھم الصراع فھًما نفعًیا على محور ". مادیة أم مثالیة"أكانت 
الغایات والوسائل، وھو كذلك ـ شأنھ شأن الھیمنة والسیادة ـ یمثل غایة وقیمة 

  .نھائیة
سواء كان فعًال أو " دفع"وفي المقابل، إن االستخدام القرآني یضع معنى 

 وكما ھو الشأن في الطبیعة عند وقوع ٢٧.دع الھادفاسًما، في سیاق متمیز من الر
الزالزل بسبب النشاط الجوفي لألرض الذي تتدافع على إثره الحمم ثم تعود 
األمور إلى مجراھا الطبیعي، فإن النزاع بین اإلرادات اإلنسانیة في الحقیقة ینجم 
عن اختالل واھتزاز في النظام االجتماعي تتولد عنھ حالة تدافع إلعادة األمور 

  .إلى نصابھا الطبیعي
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  .٤٠؛ وسورة الحج، اآلیة٢٥١سورة البقرة، اآلیة : القرآن الكریم انظر 
إننا إذا أخذنا اآلیات في سیاقاتھا وربطنا بعضھا ببعض، ووصلنا بین المبدأ والممارسة، وبین الواقعي والمعیاري، وبین الخاص 

 كفیلة بأن تجعلنا نتجاوز التفاسیر (Sociological Hermeneutic)ة اجتماعیة والعام، نستطیع أن نتوفر على مادة غنیة لتأویلی
  .التقلیدیة التي ال تمثل، على الرغم من أھمیتھا في فھم النص القرآني، بدیًال عن نظریة اجتماعیة متكاملة
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ومن ثم . وعلى ھذا النحو فالصراع حالة مؤقتة ال دائمة، طارئة ال ضرورة
فإن الصراع لن یكون ھو المنطلق للباحث االجتماعي ال لشيء سوى أن النظرة 
التوحیدیة إلى الواقع االجتماعي ستفتح الباب لعوامل ودوافع أخرى ذات دخل في 

وھكذا فإن ھذا الباحث سینظر إلى حاالت . تحدید مغزاهتكییف الصراع نفسھ و
الصراع والنزاع في المجتمع بوصفھا اختالالت أو انقطاعات في النظام 

فالصراع  بمعنى . االجتماعي تشكل موضوع البحث االجتماعي ال منطلقھ
ولكن ھناك . المواجھة المفروضة قد یكون سبیًال لتجنب الخطأ ولتصحیح األمور

إن التأیید . العدید من السبل أیًضا لھذا التصحیح، والصراع لیس ھو القاعدة
والمناصرة وكذلك المواجھة تتطلب اإلمساك عن التجاوز أو العدوان، وتتطلب 
أخذ المبادرة لتصحیح مسار األحداث، وھذا یعني رؤیة مختلفة للواقع االجتماعي 

  .النظریة االجتماعیةسیكون لھا أثرھا في النظر إلى مفاھیم مركزیة أخرى في 

إن مفھوم الصراع من أجل التحكم والھیمنة یفترض مفھوًما للقوة بوصفھا 
وفضًال عن وظیفتھا أداًة في إطار الحیاة االجتماعیة، تصبح . قیمة یجب امتالكھا

القوة  غایة للتحقیق وقیمة لالمتالك، ویصبح الصراع ھو اآللیة المساعدة على 
، فإن القوة ترتبط بمیدان للممارسة والنشاط، "التدافع"أما في سیاق مفھوم . ذلك

وھذا یستدعي التحقق من الغایات التي تماَرس . وال تكون موضوًعا لالمتالك
وینعكس ذلك ثانیة . القوُة من أجلھا، كما یستدعي تعزیز المبادرة والردع الھادفین

قافیین بحیث على طبیعة النظریة االجتماعیة ووظیفتھا في كل من النمطین الث
ینتھي البحث في دالالت المفھوم المثیر للجدل إلى التحقق من أھمیتھ العلمیة 

  .(sociological significance)االجتماعیة 

وفضال عن ھذه المفارقات إزاء المغزى الوجودي والمعرفي للصراع في 
النظریة االجتماعیة الحدیثة، ُھناك أمر آخر ال بد من تأكیده في إطار الثقافة 

فالفروق بین البشر، سواء على الصعید العالمي أو على صعید . الوسطیة
الجماعات المحلیة، ینظر إلیھا من منظور التبادل الذي یطبع الوجود اإلنساني، 
وما ینتج عن ذلك من أطر تنظیمیة ومؤسسیة معقدة ھو في حقیقتھ تعبیر عن ذلك 

 تلك الفروق تناقضات ومن ثم لیس أمًرا ضرورًیا أن ینتج عن. التبادل
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وھكذا یتم توظیف . وخصومات ومفارقات، بل قد ینتج عنھا صفقات ومبادالت
منظومة المؤسسات والمفاھیم في مختلف مستویات النظام االجتماعي ومجاالتھ 

   ٢٨.لضمان كون التكامل والحركة ھما القاعدة
إن التنوع واالختالف لیسا فقط جزًءا من النظام الطبیعي المخلوق الذي 
یتصل بھ النظام االجتماعي بنسب ما والذي یمكن أن یتطابق معھ، بل إن ھذا 
التنوع مطلوب ومشروع وفًقا لمبدأ التوحید، وھو المبدأ الذي تقوم علیھ مشروعیة 

ویجد مبدأ التوحید المؤسُِّس للمشروعیة تجسیَده . النظامین الطبیعي واالجتماعي
كري التصوري، وفي نظام أخالقي قانوني في منظومة عقدیة على المستوى الف
وھكذا فما یترتب على مبدأ التوحید یتجاوز . على المستوى االجتماعي والتنظیمي

صلتھ التاریخیة بعالم المسلمین لیكتسب مغزاه وأبعاده االجتماعیة على صعید 
  .النظام األخالقي العالمي

وفي ضوء ذلك یصبح من غیر المقبول، على سبیل المثال، القول إن التسامح 
الدیني، الذي عرف بھ اإلسالم في تجربتھ التاریخیة بوصفھ نظاًما عالمًیا       

(pax Islamica) شرق "، كان مجرد مصادفة سعیدة، أو مجرد تعبیر عن تقلید
والحقیقة أنھ مما الشك فیھ أن قروًنا من . قدیم متأصل قبل اإلسالم" أوسطي

یزنطي على شواطئ جنوبي المتوسط وشرقھ ھي االضطھاد والقھر الروماني الب
التي شكلت تاریخ المسیحیة وأملت المذاھب التي سادت فیھا، بل إن ذلك مّھد 
الطریق لالنتشار السریع للفتوحات اإلسالمیة وترحیب السكان المحلیین بالفاتحین 

إنھ من السذاجة، إن لم یكن من . الجدد  المسلمین في نھایة القرن السابع المیالدي
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 ,Hammuda, Abdel Ati: Family Structure in Islam (Indianopalis: American Trust Publication:  انظر
1979.                                                                                                                   

وقد استطاع حمودة عبد العاطي من خالل تكوینھ األزھري والغربي أن یصمد أمام إغراءات علم االجتماع السائد وضغوطھ، ھذا 
زال یوجھ ـ من خالل ثنائیاتھ الصراعیة والمادیة التبسیطیة ـ الكثیر من الدراسات والبحوث، وخاصة في مجال العلم الذي ما

إن ھذا القصور المعرفي ال یمكن رده إلى مجرد . الدراسات النسائیة عامة، والدراسات حول المرأة في اإلسالم بصورة أخص
، ذلك أن مثل ھذا التمییز ومثل ھذه المقوالت مازالت ھي ذاتھا نیّكي كیّديكما ھو األمر عند " األیدیولوجیا والعلم"مقابلة بین 

  .مفتوحة للنقاش والمساءلة في إطار النظریة االجتماعیة النقدیة
 Nikki Keddie: “Problems in the Study of Women in the Middle East”, International Journal of: انظر

Middle Eastern Studies, No 10 (1979), pp. 225-40.                       
 John B. Thomson: Ideology and Modern Culture (Stanford: Stanfordوقارن حول ھذا الفصل األول من 

University. Press, 1990).                                                                                          
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التحیز، فصل التسامح اإلسالمي عن اإلسالم نفسھ واالدعاء بأنھ كان انسجاًما مع 
التقالید واألعراف السائدة التي كانت تقضي بمنح مختلف الطوائف الدینیة 

وربما كان الشرق اإلسالمي القدیم قد عرف قدًرا أوسع من التسامح مع . حقوقھا
في القرون الوسطي، إال أن طبیعة الطوائف أكثر مما حلم بھ أي بلد غربي 

التسامح الدیني وممارستھ في تاریخ اإلسالم لم تكن مجرد امتداد عفوي لتقالید 
قدیمة، بل إنھا تدین بأھمیتھا للرؤیة االسالمیة الكلیة للكون والحیاة واالنسان  
لمبادئ جوھریة استقرت في صلب وعي الجماعة اإلسالمیة، وجرى تمثلھا 
مؤسسًیا وعملًیا في النموذج التطبیقي النبوي، وجاء التعبیر عنھا واضًحا وتأكیدھا 
:  جازًما في المنظومة التوحیدیة لإلسالم ومفاھیمھ وقیمھ المعیاریة الحاكمة

  .التوحید ، العمران، التزكیة

لقد تأسس النظام السیاسي االجتماعي اإلسالمي على نسق عقدي ذي طبیعة 
 على قواعد اجتماعیة وتربویة ذات طبیعة ُخُلقیة دینیة، وقام بناؤه القضائي

ومن ھنا كان االنتماء للجماعة أو الطائفة والتسامح الدیني في صلب . معیاریة
  .اھتمامات المجتمع، على عكس ما حصل مع العقل الغربي المعلمن

ھذه أمور لم تتغیر سواء نظرنا إلى تاریخ اإلسالم في صلتھ بالنظام العالمي 
 وعند ٢٩".األعراف والتقالید"الحدیث أو القروسطي أو القدیم القائم على 

استحضار مقایساتنا التاریخیة، لیس لنا أن ننظر بعیًدا سواء أخذنا النظام 
االجتماعي الشامل الذي یدعو إلیھ اإلسالم بوصفھ أمًرا سابًقا على النظام 

لنظام الكنسي في األیدیولوجي للحداثة، أو توقفنا لفحص واحدة أو أكثر من صیغ ا
إن دراسة من ھذا النوع تكشف أن . أوربة ما قبل الحداثة أو أوربة عشیة الحداثة

الخصومات والنزاعات في العالم القروسطي لم تكن أقل نطاًقا وخطًرا من 
النزاعات الناجمة عن المصالح المتضاربة للقوى األوربیة في عصر الحرب 

  .الباردة، سوى أن وسائل الدمار في الحالة األولى كانت أكثر تواضًعا
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 S. N. Eisenstadt: “The Axial Age Breakthrough: Their Characteristics and Their Qrigins”, in:  قارن بـ
The Qrigins and Diversity of Axial Age Civilizations (State University of New York Press, 1986).              
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لقد جاءت الحروب . إّن تاریخ  المشــرق  االســالمي شاھد على ذلك
نسخة مستجدة في حینھا من ممارسة تأكید الھویة ) م١٢٧٤ ـ ١٠٩٥(الصلیبیة 

ما :  والسؤال إذن ھو٣٠.وسیادة القوة التي مارسھا الرومان والبیزنطیون من قبل
مح مع التنوع في ظل النظام اإلسالمي؟ ألم یكن ذلك العامل الذي أتاح التسا

التسامح جزءًا ال یتجزأ من دستور ذلك النظام، وتعبیًرا واضًحا عن حقیقة 
 وإذا لم یكن تجلًیا لمبدأ متجذر في ذلك النظام ویحظى بتوقیر الناس لھ، ٣١متفردة؟

فھل یمكن أن َنْعُزَوه إلى نزعة مصلحیة مستنیرة؟ تجدر اإلشارة إلى أن قوى 
أخرى كانت فاعلة في ذلك العصر، ولكن السلطات السیاسیة في االجتماع 

 حفاًظا على منفعة أو اآلخراإلسالمي لم تكن تحت أي ضغط یلجئھا للمساومة مع 
مصلحة أو غیر ذلك، كما كان الحال مع حلفاء اإلمبریالیة الالحقین في منتصف 

                                                             
٣٠

 یمكن أن نتذكر ھنا بصورة خاصة المذبحة التي ارتكبھا األروبیون أثناء الحملة الصلیبیة األولى أو حملة القدس، تلك الحملة 
التي ال یمكن أن نقارن بھا بأي وجھ من وجوه المقارنة احتالل المسلمین أو إعادة احتاللھم لھذه المدینة المقدسة حیث مارسوا من 
التسامح والسماحة ما یبقى أقرب إلى الخیال بالنظر إلى ما فعلھ الصلیبیون، وفي نھایة المطاف، فإن الصلیبیین أنفسھم قد جرى 

  .ترویضھم أو مثاقفتھم في إطار التسامح والروح االجتماعي المدني اإلسالمي
 Francis Peters: “The Early Muslim Empires”, in Mayorie Kelly (ed.): Islam: The Religious and: انظر

Political life of a World Community (New York: Praeger, 1984), pp. 76-77, 85.                                           

                                                                                          
  :انظر. ھذا وإن المراجع الغربیة الحدیثة عن تلك المرحلة غالًبا ما تتأرجح بین غیاب الموقف المحدد والغموض المتعمد

Edward Synan: “Theological Discussion of the Crusades by Twelfth Century Christians”, in Isma‘il 

alFaruqi: Essays in Islamic and Comparative Studies (Brentwood, MD: IIIT, 1982).                                    

                                                                               
  فرنسیسكو غابریاليوكذلك فإن الطبعة الجدیدة لكتاب 

 Francesco Gabrieli: Arab Historians of theCrusades (1989) ال تمثل بحال حدًثا علمًیا أو ثقافًیا بریًئا من حیث  توقیتھا 
  .تزامًنا مع كتاب اآلیات الشیطانیة، وبالنظر إلى أمور أخرى خاصة بالنصوص المختارة والمترجمة في ھذا الكتاب

٣١
  :  انظر

Marshall G. S. Hodgson: The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization, 3 vols. 

(Chicago and London: University of Chicago Press, 1974), vol.1, pp. 57-60.    ,  وتراجع الدراسة المستفیضة
الدار القومیة للطباعة والنشر، : للدكتور فتحي عثمان، الحدود االسالمیة البیزنطیة بین االحتكاك الحربي واالتصال الحضاري 

                                                                                                                           .بدون تاریخ. القاھرة
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ة الموضوعیة لجذور التسامح المنھجي من ھنا تأتي أھمیة الدراس. العھد العثماني
  ٣٢.المتأصل في اإلسالم

إّن ِمْثَل ھذه الدراسة قد توفر النموذج المناسب والمطلوب لنظریة اجتماعیة 
معاصرة لمعالجة المشكالت وإزالة الغبن في مجتمعات ذات تطور متسارع نحو 

ویمكن لمثل ھذه النظریة أن تستمد جذورھا من . التعدد والتنوع العرقي والثقافي
وتقالیدھا في " ثقافة المعرفة"قواعد الممارسة التاریخیة ومن المبادئ المعرفیة لـ 

الفلسفیة التوحیدیة تتخذ قاعدة ) األنثروبولوجیا(إّن ھذا ألمر ممكن ألن . البحث
 وفي إطار مثل ھذه ٣٣.انطالقھا من التنوع واالختالف في الوحدة والترابط

 تحقیق الذات على التفاعل والتكامل بین كیانات ثقافیة یعتمد) األنثروبولوجیا(
مختلفة یمثل كل منھا كیاًنا معنوًیا قائًما بذاتھ، ویتوفر على إمكانیات وتقع علیھ 

فال توجد طائفة من . اآلخرمسؤولیات لتحقیق قیمھ الخلقیة في إطار التعامل مع 
بالوالدة " خالص أخروي"البشر تستأثر بامتیازات استثنائیة، ولیس ھناك من 

فبدًال من االنقسام واالستقطاب في كون قائم على الصراع .  یتوارثھ المصطفون
التوحیدیة التنوع والتفاعل ) األنثروبولوجیا(والتنافس من أجل البقاء، تفترض 

فھي ال تعترف مجرد اعتراف . وتصوغ قواعدھا للتفاعل االجتماعي طبًقا لذلك
 المختلفة، بل لكل الحق في ھویتھ ونصیبھ من بوجود المجموعات اإلنسانیة

التبادل والتفاعل مع اآلخرین، وفي كل ما یترتب على ذلك من مسؤولیات 
.  اجتماعیة وخلقیة، والتزامات قانونیة متبادلة تستند الى قاعدة أخالقیة عقدیة متینة

ویتم ذلك كلھ في نظام تتواصل فیھ مختلف الجماعات، وتتأكد فیھ الُمْشَتَركاُت 
  . ویتعضد التضامن قیاًما على قواعد خلقیة عامة وشاملة

                                                             
٣٢

 وینبغي أن تنطلق مثل ھذه الدراسة من مساءلة المراجع التي تقوم بالسرد التاریخي للفتوحات األولى وتروي ما تراه شروطا 
  :قارن عن مشكلة تاریخیة النصوص ومدى ثبوتھا بـ. ون المسلمونیفرضھا الفاتح

Fred M. Donner: The Early Islamic Conquests (Princeton Univ. Press, New Jersey Princeton University 

Press, 1981), pp. 246-47.                             التعصب والتسامح بین : " و یراجع كذلك كتاب المرحوم الشیخ محمد العزالي
                                                          "االسالم والمسیحیة

٣٣
 :Merryl Wyn Davies: Knowing One Another: Shaping an Islamic Anthropology (London:  انظر

Mansell, 1989).                                                                                                       
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٩٢  

الجدید أو ) اللیبرالي(وخالًفا للنظریة االجتماعیة المعاصرة سواء في شكلھا 
أو المحافظ، فال مجال لضیق األفق في علم االجتماع التوحیدي، بل ) الرادیكالي(

م أخالقي یتضمن قاعدة ھناك منظومة فقھ اجتماعي یتجاوز النفعیة لیقوم على نظا
إن خطاب النظریة . راسخة للمساواة في سیاق التنوع الجماعي والفردي

االجتماعیة المعاصرة حول العقالنیة والشرعیة ال یستطیع أن یقدم الكثیر 
للحاجات العالمیة الطارئة، نظًرا للمسخ المتأصل في العقالنیة السائدة وللنفعیة 

  .الضیقة بأخالقیاتھا المتمركزة حول الذات

وباختصار، إن النظریة االجتماعیة المعاصرة القائمة على فكرة الصراع 
غیر مؤھلة للتعامل مع نموذج قائم على التعددیة واالعتماد المتبادل سواء على 
صعید عالمي أو دون ذلك، وھذا العجز أو القصور ذو آثار سلبیة كبیرة في 

یات المتحدة األمریكیة، وكذلك األوساط العلمیة الجامعیة، وخاصة في الوال
بالنسبة لعقل ذي حساسیة ووعي اجتماعیین، حیث یأتي في وقت تتصاعد فیھ 
الضغوط لالرتقاء إلى مستوى رسالة خلقیة واجتماعیة عامة، وتزداد المتطلبات 

ومع عدم كفاءة النظریة االجتماعیة إزاء القضایا التي تمس حالیا . الملحة للمھنة
الوعي والنظام االجتماعیین، فإن الحل لن یكون بمزید االعتماد على مناھج 
التجربة واإلحصاء واإلمعان في نزعة ذرائعیة، سعًیا وراء المزید من الھندسة 

إن اإلشكالیة في جوھرھا ذات طبیعة اجتماعیة وخلقیة تلقي بظاللھا . االجتماعیة
دفع في تیار اإلباحیة وآثارھا على قضایا الحریة والفردیة والتسامح في مجتمع ین

  .والالأخالقیة

ومن الواضح أنھ یمكن تناول جوانب أخرى في میدان حركیة الصراع 
ویشمل ذلك اآللیات . واستیعاب الجماعات وتعایشھا من داخل النظریة االجتماعیة

. الالزمة الحتواء التوترات التي تنشأ نتیجة االستقطاب وتوجیھھا وتكییفھا
 التفاعل االجتماعي إلى إعادة التحدید في (parameters)وتحتاج مقاییس و معاییر 

وقت تشھد فیھ الحدود بین الكیانات الثقافیة واالجتماعیة، وبین األفراد 
والجماعات، وبین الدولة والمجتمع، وبین ما ھو وطني وما یتجاوز الوطن أو 

والتنوعات إن الفوارق . یتعلق بالعالقات بین الوطن والعالم، تغیًرا متواصًال
والتباینات  والتراتب والتدرجات ھي جمیعًا جزء من أي نظام اجتماعي، ولكن 
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الفوارق ال تتحول من تلقاء نفسھا إلى خصومات ونزاعات إال بقدر ما یتحول 
  .التنافس إلى عصبیات منغلقة مرتدة على ذاتھا

إن البحث الموضوعي ھو في حقیقتھ بحث حصیف یستلزم إطاًرا متحرًرا 
وخالًفا لعلم . من األحكام المسبقة والتحیز واستباق النتائج بأي شكل من األشكال

االجتماع التقلیدي، فإن مثل  ھذا البحث الموضوعي لن ینحِّي جانبا أو یدعي 
. التخلص من اإلطار المرجعي الذي یجري اختیار النتائج وتحدیدھا على أساسھ

ا لسیاقات اجتماعیة متباینة ومثل ھذا اإلطار المرجعي سیكون كذلك مفتوًح
استجابة لتعقید الظروف اإلنسانیة وتنوعھا، وھو بذلك یعّبر عن إمكانیة وجود 

  .ترتیبات اجتماعیة متنوعة ویؤسس لمشروعیتھا

  :فاصلة و عاقبــة

تؤدي منظومة البحث القاصرة إلى عواقب وخیمة تسبب تمزیًقا لمجال 
البحث، فضال عن تبدید جھود الباحثین، ومن تلك العواقب تشویھ الحقائق 

ومن المفید إعادة التذكیر ھنا بالمواجھة بین أوربة العصور الوسطى . المدركة
والتراث اإلسالمي والطریقة التي عولج بھا ذلك التراث في المصفاة الثقافیة 

كیف خرجت أوربة من : والسؤال الملح في ھذا الصدد ھو. األوربیة لذلك العھد
ن غیر أن تتأثر بغیبیات اإلسالم الذي استعارت منھ الكثیر في ھذه المواجھة م

 ولإلجابة عن ھذا السؤال، نورد النص اآلتي، الذي یقدم لنا ٣٤.میادین متعددة مھمة
وھو نص مقتبس من كتاب نشر في سلسلة . مفتاًحا للطریقة التي تم بھا ذلك التلقي

  :مخصصة الستكشاف روح الحضارة الغربیة
إن فصل الحیاة الفكریة عن الدینیة، وھو المثل األعلى لكثیرین في "...

الجامعات الیوم، یمكن رؤیتھ على حقیقتھ رؤیة أفضل بالنظر إلیھ من خالل 
التجربة التاریخیة، لیس بوصفھ مجرد استمرار للعھد الكالسیكي القدیم، بل 

   ٣٥".بوصفھ صفحة انتزعت من تاریخ اإلسالم

                                                             
٣٤

في سیاق السعي للخروج بنظریة الفعل االجتماعي . R. Munch: Understanding Modernity :  انظر على سبیل المثال
بوصفھ " التأویل"من مأزقھا، یعمد المؤلف إلى التألیف بین إسھام اآلباء المؤسسین لعلم االجتماع على قاعدة ) بوصفھ إرادًیا وھادًفا(

  .  مع میل نحو ما عرف بتیار ما بعد الماركسیةA. Giddens أنثوني غیدنزمقولة إجرائیة، وعلى النھج ذاتھ یسیر 
٣٥

  : أنظر
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٩٤  

ق التقدیم البن رشد وابن سینا، وھي مختارات لقد ورد ھذا التعلیق في سیا
وھو " (التراث اإلسالمي"تشیر إلى مدى ضیق النظر الذي یتم بھ التعامل مع 

ومع أن أیا من ھذین الفیلسوفین لم یمثل ). عنوان ھذا الجزء من الكتاب
اإلسالمي في البحث، ومع أن كلیھما أبدى إعجاًبا بأرسطو، " التقلید"بالضرورة 

إال أنھ ال یمكن عزلھما عن الوسط التاریخي والثقافي واالجتماعي الذي عاشا فیھ 
ـ وھو وسط إسالمي قطًعا ـ كما ال یمكن تجاھل أثر اإلسالم في تكوین 

المسلمین التحدیثیین في عصرنا، " الفالسفة"وبعكس العقالنیین و. شخصیتیھما
 وذلك بفضل تجذرھم في بفكر األوائل وفلسفاتھم لم تكن طاغیة،" فتنتھما"فإّن 

إن أرسطویة ابن رشد وأفالطونیة ابن سینا لم تلغ أصالتھما، . الثقافة اإلسالمیة
  .وھو ما لم یتمكن الطامحون لخالفتھم من تحقیقھ أو القرب منھ

إن الطریقة التي عولج بھا التراث اإلسالمي في الغرب غالًبا ما شكلت منذ 
البدایة حاجًزا لفھمھ فھًما سلیًما وإدراك مكوناتھ في إطارھا الصحیح، وبالتالي 

وفیما یتعلق بقضیة تمزق میادین . عملت على عزل حقبھ بعضھا عن بعض
البحث وانفصالھا بعضھا عن بعض، فإن االعتقاد بأن ھذا االنفصال كان ھو 
القاعدة في الثقافة اإلسالمیة، یمكن أن یعزى جزئًیا إلى فھم مختلف لمسألة الدین 

 ومع أنھ من الواضح أن ھناك فروًقا جذریًة بین التقالید المسیحیة ٣٦.نیةوالعلما
واإلسالمیة ـ من حیث أساس كل منھما ـ حول ھذا األمر، ومع التسلیم بأثر 
المصفاة الثقافیة المسیحیة الغربیة، إال أن الحقیقة ھي أن اإلطار المرجعي للبحث 

، دون أن یترك مجاال للمراجعة اآلخرقد ُوِضع بحیث یكرس مفھوًما معیًنا لـ 
إنھ ال یتیح المجال حتى إلمكانیة االعتراف بوجود مفاھیم ورؤى . والنقاش
  .مختلفة

                                                                                                             
William Bryar (comp): The Rebirth of Learning: The First Twelve Centuries: The Spirit  of Western 

Civilization (New York: Putnam, 1968), 184.                                                     
٣٦

 ومن ناحیة أخرى، فإّن المذاھب والمدارس التي یزخر بھا التراث اإلسالمي واالختالفات التي بینھا، والغموض الذي یكتنف 
عملیة التمییز أو الفصل بین العلوم الشرعیة والعلوم العقلیة، وكذلك التباعد الذي حصل بین الفالسفة والفقھاء، إن ذلك كلھ من 

وقد تجلى ذلك في الكتابات الشائعة مثال حول . العوامل التي شجعت مثل ھذه االستنتاجات المتسرعة، حتى بین الدارسین المسلمین
  .و مسلماتھالنظریة اإلسالمیة في المعرفة التي یقع الخلط بینھا وبین ھذا المذھب أو ذاك، وفقا لتخصص الدارس أ
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إال أن األكثر إثارة وخاصة لعالم االجتماعیات ھو تشویھ ابن خلدون من تلقاء 
 ومرة أخرى كان التشویھ ھنا صارًخا حیث ُجرِّد ھذا المؤرخ ٣٧.النزعة الوضعیة

المسلم من بیئتھ االجتماعیة والثقافیة، وُنِظر إلیھ كما لو كان عبقرًیا والمفكر 
وقلما ُنظر إلى ابن خلدون في . غریًبا في ثقافة بدائیة استبق قدوم الحداثة نفسھا

انتمائھ إلى سلسلة من العلماء الكبار الذین نبتوا ونشأوا في المنظومة الثقافیة 
اإلسالمیة، مثل ابن تیمیة والغزالي والرازي  وقبلھم الشافعي وغیره، ممن تركوا 

فقد خلفوا تراًثا علمًیا مھما لصیاغة نظریة اجتماعیة . بصماتھم كل في میدانھ
إسالمیة معاصرة، األمر الذي ال یحتاج إال إلى إعادة التفسیر والتطویر في إطار 

دَرك حقیقُة أن وفي ضوء الثقافة االستشراقیة السائدة الیوم، قلما ُت. زماننا وحاجاتھ
علم العمران البشري الجدید الذي أنشأه ابن خلدون كان تعبیرا عن روح التركیب 

إن ابن خلدون استقى منھجیتھ . الثقافي العمراني كما عرفتھ الحضارة اإلسالمیة
الجدیدة من العلوم االستقرائیة مثل علوم الحدیث، ومن العلوم القیاسیة مثل أصول 

وقد طبق ھذه المنھجیة التكاملیة في میدان التاریخ الذي أصبح في زمنھ . الفقھ
  .جسًما ضخًما وتقلیًدا ثرًیا من تراكم المعلومات والروایات التاریخیة

لقد كانت الظروف مواتیة للعلم الجدید بحكم نزوع علماء المسلمین  قدیما  
لة ،  ثم النعام النظر و تمحیص الخبر ،والتدقیق في الحوادث والروایات المتناق
ولو لم .   العمل على التأصیل والتفریع، بعد التفصیل واالجمال، فالسبر والقیاس 

یكن ابن خلدون  في تاریخ وأصول العمران البشــري لكان غیره، مع إدراكنا 
وجود عوامل موجبة  في المغرب اإلسالمي جعلت منھ البیئة الحضاریة المھیئة  

إن التحقق من ثبات المعلومات وصدقھا متجذر في عمق تقالید .  لتحقیق ھذا الفتح
وقد جاء زخمھ المباشر من .  البحث العلمي وأخالقیاتھ في الثقافة اإلسالمیة

.  التوجیھات والعادات العقلیة والتعالیم األخالقیة الصادرة عن القرآن والسنة
م ولذلك لم یكن غریًبا أن ینطلق تیار البحث المعني بالتحقق والصدق من علو
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 قدم فؤاد البعلي وعلي الوردي نموذًجا جّیًدا للدراسة ذات المنطلقات المعرفیة في التعامل مع التراث اإلسالمي برموزه 
و یراجع مقدمــة       .Ibn Khaldun and Islamic Thought Styles (Boston: G. Hall, 1981):ومدارسھ، وذلك في كتابھما

طھ عبد الرحمان . للعالم الجلیل  أستاذ الجیل المرحوم الدكتور حامد ربیع؛ و كذلك كتاب د" ســلوك المالك في تدبیر الممالك: كتاب 
  .نصر محمد عارف،    في مصادر التراث السیاسي االسالمي. ، و د"المنھج في قراءة التراث االسالمي: 
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وقد شكلت ھذه العلوم . القرآن والسنة مباشرة وأن تنمو تقالیده في إطارھما
المحور والنواة لتقلید معرفي إسالمي أصیل، جرى تشویھھ عند انتقالھ إلى نمط 

  .ثقافي آخر، وجرى تجمیده في محیطھ الثقافي المباشر
إن مسؤولیة ذلك التشویھ ال تقع على عاتق الباحث الغربي أوالمستشرق  وال 
على نظیره الباحث المسلم الذي تبعھم عن علم أو جھل، و انما تقع  على منظومة 
البحث القاصرة عن معالجة الدالالت والنظم المعرفیة ومیادین الخبرة االجتماعیة 

وإذ قد أصبحت قضایا النسبیة واإلطالق ، و الخصوصیة .  في الثقافات األخرى
 فإن ٣٨ال في النظریة االجتماعیة المعاصرة، موضع جد(universalism)والعالمیة 

التحدي اآلن یكمن في إعادة النظر في منظومة البحث في ضوء ھذه اإلشكالیة، ال 
 (globalization)أو عولمـة  " كونیة"إن ھذا المطلب ملح إذا لم تكن .   العكس

النظریة االجتماعیة لتتحول إلى مجرد ذراع أخرىلتســویغ المعرفیة التسـلطیة أو 
 وإذا كان لنا أن نتجاوز المرحلة الحالیة من سیاسة الھیمنة الثقافیة ٣٩.االمبریالیـة 
قوامھا حیویات متدافقة  متسـاوقة  تكون أكثر مالءمة "   دینامیكیة"إلى مرحلة 

  .للتكافؤ الحضاري
وحتى یتستنى لنا أن نتعامل مع التحدیات التي تطرحھا إعادة بناء النظریة 

 من الضروري التفكیر في منظور البحث لتوسیع نطاق المدارك االجتماعیة
 (scientific community)" الجماعة العلمیة المتخصصة"ـ أو " للحوزة"الحالیة 

في نموذج " للجماعـة االتصالیـة" أو T. Kuhn    توماس كونحسب تعبیر 
، بعیًدا Habermasھابرماس  حسب تعبیر (speech community)التواصل الحواري 
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  ٩٧دراسات     / نجو طرح توحیدي                                                           بحوث : النظریة االجتماعیة المعاصرة

  

وعندما یتحقق .  عن ضیق األفق والَقَبِلیَّـِة الجدیدة المتنكرة في زي حداثي مشروخ
ذلك، فإن المجال المعرفي الرحب واھتمامات  ذوي الحجـة  من أعضاء حوزة 
المحـدثین الجدد  في الرابطة العلمیة الناشئة  سیؤدیان إلى  صقل و ترشید آفاق 

جتماعیة أن تفید من تیارات التجدد إضافة إلىما البحث، وعندھا یمكن للنظریة اال
إنھا عملیة توسع نوعي، .   تملكھ من  المصادر والطاقات المتاحة والكامنة

  .وبدونھا یستحیل الخالص من الدائرة المغلقة التي تالزم ثقافة الـتأرجح 

  اطاللة من أفق الثقافة الوسطى: عود على بدء

مالذي یستطیع منظور منبثق عن ثقافة الوجھـة أو القبلـة والمیزان  أن یقدمھ 
  للنظریة االجتماعیة المعاصرة؟

لقد كان التركیز حتى اآلن منصًبا على تحدید بعض المیادین الُمْشِكلة، التي 
وفي نھایة ھذه المقالة، سیكون . تعد دوافع سلبیة للتحول عن المنظور السائد

افة الوسط من حیث ھي مصدر التركیز على الخصائص التي تجذب الباحث  للثق
ویمكن، من أجل . ثري ومتاح  إلعادة بناء المجال الحیوي للنظریة االجتماعیة

المحور األول ویتعلق :  االختصار، أن نكتفي بإبراز المحاور الثالثة اآلتیة
.  بمصادر المعرفة وأنماطھا، و المحور الثاني ویتعلق بإطار النظام االجتماعي

وانطالًقا من تلك المحاور .  والمحور الثالث ویتعلق بالعالقة بین الفكر والممارسة
، یمكن للبحث المنتج أن یتكامل ویتشكل حول ثالثة خطوط تتبادل التأثیر والتساند 

فعلى الصعید  األول یتصالح .   التصالح، وإعادة االعتبار، وتحقیق التكامل: ھي
مصدًرا أصیًال للمعرفة یعتمد العقل مع الوحي إذ یعاد االعتبار للوحي بوصفھ 

وینقلنا الصعید الثاني إلى ما وراء استقطاب . علیھ إلعادة صیاغة النظام المعرفي
الثنائیات التي تضع الفرد في مواجھة الجماعة بصورة تردم الھوة الزائفة التي 

أما في صعید أخر، وعند الخط . تفصل وحدات البحث االجتماعي وتشرذمھا
الثالث، فیتم إلقاء الضوء على نتائج صیاغة النظریة االجتماعیة بحیث تتكامل 

األبعاد المحسـوسة و غیر الملموســة، النفسیة والعقلیة، المادیة و المعنویة،  
العاطفیة واإلدراكیة في النظر االجتماعي العمراني من  أجل نظریة تجد لھا 

  . صدى في واقع الحال، و تأتي بمردودھا في تقویم الممارســة
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إن إعادة التفكیر في النظریة االجتماعیة في ضوء النظام المعرفي   
حیث . التوحیدي تستھدف جعل ھذا الخیار الذي یحقق الوفاق والرشــادة ممكًنا

یأتي المدخل ا الستراتیجي المتبني منظور النسق المتقابلة بالبدیل المتاح لدعم 
البناء والمراجعات  النقدیة في حقل التخصص،  وباستثمار الوعي التخصصى 
الكامن الذي یتخطى االستیاء الحالي في المیدان جنًبا إلى جنب مع استكشاف 
إمكانیات المصادر التي طالما تم تجاھلھا، قد یكون ممكًنا  تجاوز أسـر تلك الحلقة 
المفرغـة  التي طالما انتھت بتعزیز روح الیأس و خیبة األمل  و أودت  الى  بذر 

 وإذا  لم یســـفر الكشف عن ثقافة الوسط  اّال  تغیر ٤٠.شك والسخریةالقنوط و ال
في مزاج  الخطاب الحالي، نكون قد اجتزنا العتبة  على طریق المراجعات و 
إعادة الطرح  في النظریة االجتماعیة،  ذلك أن الوقوف على األرض الصحیحة 
ھو الشرط األول  لتجاوز العقبة الكبرى في سبیل أى اصالح أو طفرة نوعیـة 
محققة،   أال وھي عقبـة االستغناء بما ھو أدنى عما ھو أوفى،  و المتمثلة في 

  .غرورنا العلمي
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