
 أماني صالح.                                                              دمنهجية التجديد من خالل االستفادة من بعض االقترابات والمفاهيم واألدوات الغربية

  1

  

  

  

  

  

  

  

  

منهجية التجديد من خالل االستفادة من بعض االقترابات والمفاهيم 

  نموذج لتوظيف االقتراب البنائي الوظيفي: واألدوات الغربية
  

  أماني صالح. د



 أماني صالح.                                                              دمنهجية التجديد من خالل االستفادة من بعض االقترابات والمفاهيم واألدوات الغربية

  2

   

   إذا كان من الممكن تقديم تشخيص جامع للحالة التاريخية الراهنة التي تشكل لنا كبـاحثين ومـواطنين                 

س للحياة فحسب بل للفكر والبحث فإن أصدق ما يمكن أن توصف به كونهـا حالـة                 مسلمين بيئة عامة لي   

بين منظـومتين   ) بالتذويب أو الرفض  (غير مسبوقة من الجدل ومحاوالت النفي واإلقصاء المتبادل سواء          

اليهودية من جانب والمنظومة اإلسـالمية      -حضاريتين متقابلتين هما الغرب بروافده الالدينية، والمسيحية        

  .من جانب آخر 

  وبغض النظر عن العناصر العديدة للصراع أو التوافق، وعن النتائج الحالة واآلجلة لهذا الجدل، وعـن                

  :الخسائر والمكاسب التي تترتب على تلك العملية التاريخية فالثابت 

عـددة كمـا     أننا بصدد نشأة صيغة أو بيئة دولية جديدة تقوم على طرح عالم واحد وليس عوالم مت                -أوال   

  .عرف التاريخ اإلنساني سابقا 

 أن حالة الصراع والمخاض الراهنة وحالة التعولم األحادي الناشئة تشكالن بيئـات حاكمـة للفكـر       -ثانيا

  .وللمجتمع واإلنسان ال يمكن أن تنجو من تأثيراتها أية عمليات إنسانية

العالم اإلسالمي كما تفرض استحقاقاتها علـى   أن هذه العملية التاريخية تفرض استحقاقاتها علينا في     -ثالثا

  .الغرب سياسيا وإنسانيا ومعرفيا

في مسارين متـوازيين فإمـا حـضارة        ) بعيدا عن هوامشه الحضارية   (   لقد سار تاريخ العالم المركزي      

 وهكذا دواليـك    - على أنقاضها  -شرقية تقبض على زمام القوة الشاملة أو حضارة غربية تقوم بهذا الدور           

 التي تشكل المعرفة المعياريـة وقدمت هذه الجدلية التاريخية تراثين معرفيين متباينين؛ قام أحدهما على     .. 

فيها العناصر الروحية اإليمانية البعد الرئيس وبه تحددت أدوار العقل اإلنساني والنظرة للطبيعة ، و قـام                 

وعلى صعيد العلـوم  .  الوضعية والماديةاآلخر على تقديس العقل اإلنساني واستتبعته قوة المعرفة والفلسفة     

أو الـشكل المنحـرف للحيـاة       ) اآلخـر (اإلنسانية فقد تجاهلت كال المنظومتين األخرى وقدمتها بوصفها         

والمجتمع ؛ وليس أصدق تعبيرا عن ذلك من استعراض سجالت التأريخ الكبـرى التـي تركتهـا كـال                   

ما . التي قامت على فكرة مركزية األنا واستبعاد اآلخر       الحضارتين باعتبارها تمثل تسجيال لتاريخ العالم و      

بكل ما تنطوي عليـه     " العولمة"يعنينا التركيز عليه هو القول بأن عملية التفاعل الكثيف الجاري في إطار             

أن عمليات االنفراد الحضاري واالستبعاد وتهميش اآلخر لم تعد         من صراعات ومحاوالت استيعاب تؤكد      

ن استيعاب اآلخر الحضاري وفهمه صار الموقف الوحيد الممكن أخالقيـا وإنـسانيا             ممكنة بعد اآلن، وأ   

  .وفكريا
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    في خضم هذا السياق المتالطم والحافل بالمتغيرات تجري عملية التجديد العلمي والفكري اإلسـالمي               

ها تقع عمليـة    التي بدأت قبل أكثر من قرن وال زالت تتلمس الطريق والوسيلة والصيغة المالئمة، وفي قلب              

  .بناء معرفة إسالمية معاصرة، تلك التي تعد من أهم روافدها الحالية مدرسة إسالمية المعرفة 

مـع  " ذات إسالمية معاصـرة   "    لقد مثلت طبيعة العالقة مع اآلخر الغربي منذ بدأت قضية البحث عن             

وبعيـدا عـن    . ى وال تزال  رحلة رفاعة الطهطاوي إلى باريس في القرن الثامن عشر مثلت إشكالية كبر           

 اإلسالمي، فما يعنينا هو التأكيد على عنـصر         -تاريخ هذه العالقة وتعقيداتها ونتائجها على الفكر العربي       

حيوي ومؤثر  هو أهمية تبدالت المواقع واالقترابات التي يقفها المفكر والباحث المسلم من الفكر الغربـي                 

الخ وهي مواقف بعضها يعـود      .. النقد أو االستقالل والنضج      ما بين االنبهار أو الرفض أو االستيعاب أو       

  .العتبارات تاريخية وثقافية واآلخر يعود العتبارات شخصية

.  منذ البداية هاجسا مهما من هواجس مدرسـة إسـالمية المعرفـة            العالقة بالمعرفة الغربية      لقد مثلت   

 المعرفيـة اإلسـالمية، ووضـع المعـايير         ومثلت قضايا نقد األسس المعرفية الغربية، وإبراز اسـتقالل        

والضوابط لقضية النقل واالستفادة من المناهج والعلوم الغربية، والتمييز بـين علـوم الطبيعـة والعلـوم                 

وبعد مرور أكثر من ربع قرن على نشأة هـذه          . اإلنسانية وغيره مباحث مركزية في تراث هذه المدرسة       

بمعنى استيعاب القواعد التأسيسية    " (ما بعد األسلمة  " تجسد حالة    المدرسة و نشوء أجيال جديدة من الباحثين      

للمدرسة ومقدماتها وتمثلها بشكل تلقائي في البحث وعدم الوقوف مجددا للتـساؤل عـن تلـك األسـس                  

 هو التجديد في    األول: فإن الدراسات التطبيقية للتجديد اإلسالمي قد اتخذت مسارين أساسين          )  والمقدمات  

 سـواء بالنقـد والحـذف أو        العلوم اإلسالمية قترابات والموضوعات التراثية التي حفلت بها       المناهج واال 

  . هو التجديد من خالل التعامل مع األدوات والمفاهيم الغربيةالثانيالخ  و..اإلضافة أو التصحيح 

 مثل لدى مدارس       وهنا تجدر اإلشارة والتنويه إلى أن جهد التجديد من داخل الفكر والعلوم اإلسالمية قد             

دائما  بينما  سادت نظـرة عامـة   )   المحتفى به -أوالعلم–المجال  (التجديد ومنها مدرسة اسالمية المعرفة      

رغم عدم إمكانية االستغناء    ) العلم المكروه ( للمسار اآلخر للتجديد من خالل االستفادة من الغربي بوصفه          

 بجهود واسهامات عديدة في المـسار األول بينمـا ال           في هذا السياق حفلت مدرسة التجديد     . عنه أو تالفيه  

و تجلى هذا التقاعس في إنجاز مهمة واحدة  مـن تلـك             . يزال المسار الثاني يتقدم ببطء وعلى استحياء        

المهام أو الخطوات التي حددتها مدرسة إسالمية المعرفة لنفسها في التعامل مع الفكر الغربـي أال وهـي                  

 وتدين أغلب اإلسهامات في هذا المجال إلى كتابات العديـد           1. وكشف إنحيازاته  مرحلة نقد التراث الغربي   

                                                 
المبادئ العامة وخطة العمل، ترجمة عبد : سماعيل الفاروقي، أسلمة المعرفةإ: إسماعيل الفاروقي في .  انظر الخطوات والمراحل التي حددها د- 1

   ). م1984 -هـ1404دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع، : الكويت (الوارث سعيد 
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نصر عارف ، مـع التنويـه       . عبد الوهاب المسيري، ود   . ود) رحمه اهللا (إسماعيل الفاروقي   . من بينهم د  

في بالدور األساسي الذي قامت به األستاذة الدكتورة منى أبو الفضل في هذا السياق والتي قامت مشاركتها                 

  .مشروع إسالمية المعرفة على إنجاز هذا الجانب النقدي

 ليطـرح   من منطلق معرفي إسالمي    في المعارف والعلوم المختلفة      الدراسات التطبيقية    ولقد جاء بروز    

بقوة إشكالية االنتقال من النقد إلى التعامل مع الفكر والمنهجيات الغربية وما يطرحه ذلك مـن قـضايا ،                   

ايير النقل،  كيفية الممارسة الفعلية للنقل الواعي والناقد ، كيفية التطبيق خاصة مع اسـتحالة                االنتقائية، مع 

إنجاز العديد من الموضوعات البحثية الداخلة في نطاقات العلوم المختلفة دون االستعانة بأدوات ومفـاهيم               

  .غربية

     

     غرض البحث

 لقضية اإلفادة من العلوم والمنهجيات واالقترابـات           يطرح هذا البحث محاولة نظرية وتطبيقية للتصدي      

مواجهة تستفيد من خبرة الباحثة الشخصية في العمـل علـى           ..والمفاهيم الغربية في الدراسات اإلسالمية      

إن : ويقوم هذا البحث على فرضية أساسية       . اقترابات وأدوات غربية في دراسة قضايا وظواهر إسالمية         

االقترابات واألدوات التحليلية التي قدمتها العلوم الغربية تمثـل أحـد المـداخل             االستفادة من المفاهيم و   

وإدراكا للغرض العام من هذا الكتاب في       . المهمة للتجديد في الفكر والعلوم اإلسالمية وفق ضوابط معينة        

-ألداة البنائيـة  إفادة الباحثين األكاديميين فإن هذا البحث يقدم نموذجا تطبيقيا للعمل من خالل االقتراب وا             

  .الوظيفية وكيفية االستفادة منها في سياق دراسات تحمل معرفية ومنظوراً إسالمياً للعالم

  

  مجاالت إفادة العلوم اإلسالمية من العلوم الغربية

   ترتكز قضية النقل من العلوم الغربية إلى العلوم اإلسالمية على القاعدة األساسية التي تستند إليها عملية                

في -بمعنى آخر أن هناك  منظومة فكرية تفتقر          .  واإلشباع -قاعدة الحاجة ألفكار بصفة عامة وهي     نقل ا 

 إلى مجموعة من الحلول التي تواجه بها مشكالتها وتجد تلك الحلول أو قريبـا منهـا فـي                   -لحظة معينة 

بـين  منظومة فكرية أخرى في ظل ظرف تاريخي يتيح االلتقـاء أو التعـارف الحـضاري و الثقـافي                   

 بالنـسبة   -وال يعني هذا التفاعل الثقافي بالضرورة نوعا من االعتمادية وانتهاء االسـتقالل           . المنظومتين

 بل قد يكون مؤديا إلى إنهاء حالة من التبعية الفكرية نتيجة استكمال حلقات ناقصة فـي                 -للثقافة المستعيرة 

 هذا االستكمال إلى تفعيل تلك البنية وتشغيلها        البنية الفكرية الثقافية مما حال طويال دون تشغيلها ، ويؤدي         

  .وبدء حالة من النضج واالعتماد على الذات والتوليد واإلنتاج الفكري الخصب
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   حدث هذا النقل من الفكر اإلسالمي إلى الفكر الغربي في العديد من المراحل من أهمها نقـل فلـسفات                   

بية والطبيعية التي أنتجها المسلمون فساعدت على انتقـال         العقل والمنطق اليونانية المعربة، والعلوم التجري     

ولقد كان النقل آنذاك محققا الحتياجات تعجـز        . أوروبا من العصور الوسطى إلى عصر النهضة والتنوير       

المنظومة الغربية السائدة عن تطويرها لكنه أسهم في الوقت نفسه في بلورة منظومة جديدة مستقلة وقادرة                

  .ا وبالمجتمععلى التطور بنفسه

  إن العلم اإلسالمي في محاولته الراهنة لالنطالق إلى حالة جديدة من اإلسهام الحضاري يواجه إشـكاال                

يتلخص  ذلك اإلشكال في غلبة      . التي تمثل قاعدة انطالقه   ) بل وفي بنيته الذهنية الراهنة    ( في تراثه العقلي    

في مجال اإلنسانيات والعلوم االجتماعيـة، بـل        الطابع المعياري على الجانب الموضوعي العقلي خاصة        

واالقتراب الفكري العام الذي تسوده ثنائية الحالل والحرام في مقابل تراجع قابليات كشف الحقـائق مـن                 

وإذا كانت هذه الحالة ترتكز على عناصر متعلقة بحالة الوهن واالستضعاف           . خالل المالحظة واالستقراء    

 والعقلية فإن جانبا من ذلك يرجع إلى عناصر مرتبطة  بـاإلرث العقلـي فـي                 الراهنة وتداعياتها النفسية  

التفسير الفقه وأصـوله ،     ( التاريخ اإلسالمي الذي اتسم باالهتمام الشديد بالعلوم المبنية على آيات الوحي            

ـ              ) الخ..علم الكالم  ون على حساب الجانب اآلخر للمنظومة اإلسالمية وهي العلوم المبنية علـى آيـات الك

تجلت فـي   ) لما يجب أن يكون   (لقد أنتج هذا تراثا هائال من التنظيمات والقواعد         . وسنن التاريخ اإلنساني    

بينما تكاد الرؤية الموضوعية لحركة اإلنسان كما       . علوم الفقه والتأويل وتقعيد اللغة ومنهجيات هذه العلوم       

 تكاد تقتصر على نماذج محـدودة مـن         )كما هي ال كما يجب أن يكون      (هو واستقراء قواعد هذه الحركة      

لكنها على أية حال لم تؤسس اتجاها عاما فـي العلـوم ومنهجياتهـا              .  البن خلدون  نظرية العصبية أثمنها  

  . يوازي علوم التنظيم المعياري

   في مقابل هذا المنحى تبنى التراث الغربي الحديث بعد تخليه عن اإللهيات ومرجعية األديان منظـورا                

ومن هذا المنطلق قدم هـذا الفكـر        .  كما هو وليس كما يجب أن يكون         مرجعية اإلنسان نطلق من   مقابال ي 

تراثا هائال من العلوم القائمة على المالحظة واالستقراء لتاريخ اإلنسان والمجتمعـات وقـوانين الحركـة                

. لشرائع اإلنـسانية    اإلنسانية ، تمددت في العصر الحديث لتصبح بذاتها منطلقا لبناء نسق من المعايير وا             

وإذا كان الفلسفة والرؤية اإلسالمية للعالم  تتناقض مع النظرة العلمانية لبناء المعـايير مـن اإلنـسان                  

 ، فال شك أنها قادرة على اإلفادة بشدة من تراث ومنهجيات ذلك التراث من العلم غير المعيـاري                   لإلنسان

ث والفهم واالسـتقراء والنظـر العقلـي للموضـوع          من خالل البح  ) أو الذي يدعي ويلتمس الالمعيارية    (

  .   وللتاريخ اإلنساني  وحركة المجتمع في إطار مسعى لتقديم إسهامها هي في علوم السنن
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ومحاولة استقراء قواعد حركـة اإلنـسان بالتفاعـل مـع التنظـيم             ) الواقع اإلنساني   ( مالحظة     إن  

، يمثل من وجهة نظري المشترك اإلنـساني الـذي          بيئة  االجتماعي وبنية السلطة فيه أو بالتفاعل مع ال       

ترتكز عليه ليس فقط قواعد التفاهم الدولي، بل ونقل الخبرات العلمية  في إطار من المحاذير والـضوابط                  

المنهاجية التي تحيد أثر العوامل الثقافية والقيمية في الدراسات اإلنسانية والتي أسهم وأسهب فيها رمـوز                

 بقوة في كتاباتهم عن األبعاد المعرفية في بناء العلوم والتمييز بـين القواعـد المعرفيـة                 إسالمية المعرفة 

  . اإلسالمية والغربية

  ضوابط  عملية النقل العلمي 

   تنصب عملية النقل العلمي بالدرجة األولى على الجانب المنهاجي وليس الموضوعي؛ بعبـارة أخـرى               

  . ونماذج وتطبيقها على ظواهر موضوعية مغايرةعلى استعارة أدوات ومفاهيم واقترابات 

األول هـو   : من المخاطر العلمية أهمها نوعان        في هذا اإلطار فإن عملية النقل تنطوي على مجموعة          

مخاطر الناجمة عن االنحيازات الثقافية ، والثاني هو المخاطر النابعة من األمراض المزمنة في الذهنيـة                

ت إسالمية المعرفة بشكل موسع قضية التحيزات الثقافية في النمـاذج الغربيـة             وقد ناقشت أدبيا  .الجماعية  

أما النزعات المرضية السائدة فـي الذهنيـة الجماعيـة          . بحيث أضحت قضية مستوفاة ال تحتاج إلى دليل       

للثقافة التي يراد االستعارة منها فتتعدد مثل طغيان  النزعـة الماديـة أو النزعـة المعياريـة ، النزعـة                     

ومن أبرز المشكالت مـن     . إلى آخر هذه العلل الذهنية      .. الستاتيكية أو الدينامية، أو التمركز حول الذات      ا

حيث يبدو تاريخ الفكر الغربي  تاريخا        . فكرة المتغير الوحيد  هذا النوع في الذهنية الغربية  النزوع نحو         

: و التطور االجتماعي بأسره سواء كـان      لتطور فكرة المتغير الوحيد الذي يتم على أساسه تفسير التاريخ أ          

. الـخ ..الحرية، أو المنفعة ، اللذة ، أو المادة ، الطبقة وعالقات اإلنتاج، أو النخبة، النص، اللغة، الجنـدر                 

ورغم أن هذا الشطط الفكري يمثل في حد ذاته أحد أسرار حيوية الفكر الغربي بما يحركه االنحياز لمتغير                  

ية والفكرية نحو طرح رؤى بديلة، إال انه في نفس الوقت يخلق فجوة دائمة بـين            من استفزاز للحركة النقد   

العلوم اإلنسانية والتاريخية وما تنتجه من نظريات من جانب وبين فكرة الحقيقة اإلنسانية أو العلمية التـي                 

الفكر الغربي  وال شك أن مواجهة هذه العلة المستحكمة في         . تقدم هذه النظريات والعلوم افتراضات تدعيها       

 كما  –تستدعي الجمع بين أكثر من اقتراب من الظاهرة وتوظيف كل منها في موضوعه مع عدم االنسياق                 

 نحو الصرعات التي تحكم الحيـاة العلميـة الغربيـة           -درج لألسف العديد من المفكرين والباحثين العرب      

  .إدعاء للحداثة والتطور

ج اتباع مجموعة من اإلجراءات الضرورية لتالفي المشكالت          تقتضي عملية نقل وإعادة استخدام النماذ     

  :السابقة
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  التمييز بين النماذج التفسيرية والنماذج التحليلية  -1

 –   تتسم النماذج التحليلية غالبا بالتركيز على ظواهر محددة وجزئية وتتسم بالطابع اإلجرائي ما يقيد               

لجانب اآلخر تتعاظم إشكالية التحيز فـي النمـوذج         على ا .  البعد االنحيازي الكامن فيها      -وإن لم يلغ  

ولذلك كثيـرا مـا تقتـرن البنـى التفـسيرية           . التفسيري الذي هو منظار لرؤية التاريخ أو المجتمع         

  الخ..باأليديولوجيات مثل الماركسية أو الليبرالية أو الفاشية 

في مجال النماذج التحليلية التي        بناء على ما سبق فإن المجال المفضل لعملية النقل المنهاجي يدور            

بيد أنه يتعين التنويه في مجال التعامل والنقل الفكري علـى عـدم             . غالبا ما تقع في صميم بناء العلم      

 اإلجمالية للنمـوذج وبـين      البنيةتجاهل كل منتوجات النماذج التفسيرية وفي هذا يمكن التمييز ما بين            

 فـي بنـاء     - أحيانا –والمفهوم على محوريته    . النموذج  الذي يمثل لبنة ضمن لبنات تأسيس       المفهوم  

النموذج فهو ليس مسئوال عن محتواه وسياقه وخصائصه المركزية ، بل تتحدد خـصائص النمـوذج                

وفق أنماط العالقات ونسق الترتيب  بين وحدات النموذج ومفرداته وعناصره وهي المـسئولة عـن                 

هذا التمييز بين المفهوم والبنية الكلية يتـيح للباحـث          . ة فيه االنحيازات المعرفية واأليديولوجية الكامن   

التعامل الواعي مع المفاهيم المختلفة المستخدمة في البنى التحليلية بل والتفسيرية مع امـتالك سـعة                

مثال التمييز بين مفهوم الطبقة كمفهوم تحليلـي نـاجح          (وحرية توظيفها في سياق ووفق نسق مختلف        

بشكل جزئي في أي تحليل اقتصادي أو اجتمـاعي وبـين النظريـة أو التحليـل                يمكن االستعانة به    

الماركسي المتمحور حول الطبقة  بافتراضاته ومقوالته وتداعياته ، كذلك التمييز بين مفاهيم كالحرية              

واة السياسية وحرية التعبير الخ وبين النظرية الليبرالية،وكذا التمييز بين مفاهيم التمييز، القمع ، المـسا              

  )  .وبين بنية النظريات النسوية

  الوعي المنهاجي في التعامل مع المناهج واألدوات التحليلية      -2

مـشكلتا االنحيـاز    :    يتعين أثناء  نقل االقترابات أو األدوات التحليلية التصدي لمشكلتين هامتين همـا              

  :لخطوات التالية وهذا يقتضي مراعاة ا. الثقافي والمالئمة مع الظاهرة موضع البحث

  

اختيار العمل على المناهج واألدوات أو المفاهيم  التي تلبي االحتياجات التحليلية أو التفسيرية للظاهرة                •

مثل مفهوم البنية في التعامل مع منظومة الفقه بما يلبي الحاجة الملحة لبناء نسق كلي مـن األحكـام                   (

مالئمة كذلك رفض استخدام األدوات التي تتنافي       ومن مقتضيات ال  ) الجزئية المفردةكما سنوضح الحقا   

مثال عدم صالحية االقتراب التاريخي لدراسة النص القرآني        (افتراضاتها األساسية مع طبيعة الظاهرة      
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نظرا لتناقض االفتراضات األساسية لطبيعة النص القرآني مع افتراضات االقتراب التـاريخي الـذي              

   2.)يا لمجتمعها يعتبر الظاهرة منتجا ثقافيا وتاريخ

اختيار العمل على المناهج واألدوات األقل تحيزا مثل تلك المناهج التي صممها أصحابها من األصـل                 •

لتالئم أكبر قدر ممكن من الظواهر اإلنسانية واالجتماعية محل البحث بمعزل عن مرتكزاتها الثقافيـة               

ولده من أدوات مثـل النمـوذج البنـائي         مثال ذلك  االقتراب الوظيفي وما       . والتي تتيح بعدا مقارنيا   

الوظيفي الذي قام على أساس توفير قاعدة للمقارنة بين مختلف التجارب االجتماعية والسياسية انطالقا              

 .من تشابه الوظائف رغم اختالف المؤسسات و البنى التي تؤدي تلك الوظائف

 .استيعاب األسس الفكرية والمنهجية لألداة أو المفهوم  •

ذاته تسبق تطبيقه وتهدف إلى     قراءات في المنهج    نب النقد واالنحيازات الداخلية من خالل        رصد جوا  •

رصد الجدل الذي ثار حول هذا المنهج أو األداة وانتقادات الباحثين الغربيين أنفسهم النظريـة فـضال                 

 .عما يتولد لدى الباحث المسلم ذاته من مالحطات 

) مستوى للتحليل (فاألمة هي   : المنضبط للظاهرة موضوع البحث     التسكين المالئم أو التعريف التحليلي       •

هـي  .. والوالية والجهاد وتطبيـق الـشرع       ) نظام للحكومة (في علم العالقات الدولية، والخالفة هي       

  ).  وظائف في النظام السياسي(

لـذي  علـى النحـو ا    . إجراء التعديالت المطلوبة لتحقيق المالئمة بين األداة والظاهرة محل البحـث           •

 .سنوضحه الحقا في الشق التطبيقي من البحث

 الحرص على إجراء مقارنات معمقة بين الظاهرة في طرحهـا اإلسـالمي والظـواهر المقابلـة أو                  •

على سبيل المثال المقارنـة بـين مفهـوم النـوع           ( المرادفة التي درست سواء في الغرب أو الشرق         

كمستوى للتحليل وبين الدولة    " األمة" أو المقارنة بين     ،"الزوجية"  والمفهوم القرآني     الجندراالجتماعي  

الخ وهو نهج شديد النفع والفائدة في بيان الخصوصية الثقافيـة لكـل مـن تلـك                 ..والنظام اإلقليمي   

                                                 
لتاريخية بأنه يتعلق بصياغة علمية مستخدمة خصوصاً من قبل الفالسفة الوجوديين للتحـدث عـن االمتيـاز    محمد أركون أن مصطلح ا يعرف - 2

، ويعرفهـا آالن    " الخاص الذي يمتلكه اإلنسان في إنتاج سلسلة من األحداث والمؤسسات واألشياء الثقافية التي تشكل بمجموعها مصير البـشرية                   

محمـد  : أنظر. ها كل مجتمع في إنتاج حقله االجتماعي والثقافي الخاص به ووسطه التاريخي الخاص به أيضا              المقدرة التي يتمتع ب   "تورين بصفتها   

 وللتعرف على نموذج لمخـاطر      .116ص  ) 1987مركز إلنماء القومي ،     : قراءة علمية ، ترجمة هاشم صالح ، بيروت       ..اركون، الفكر اإلسالمي    

نصر حامد أبو زيد وخاصة دراسته      . القرآني أنظر الدراسة النقدية التي أنجزتها الباحثة في نقد كتابات د           استخدام هذا االقتراب في التعامل مع النص      

، " نموذج نصر حامد أبو زيد    ..التاريخية هل هي مدخل لالجتهاد في النص أم للخروج على النص            " أماني صالح ،    : للقرآن من منظور تاريخي في    

من منظور حضاري، التي نظمها برنامج حوار الحضارات التـابع لكليـة االقتـصاد    ..صرة حول المرأة    عرض في ندوة مراجعة في خطابات معا      

  ). 2004 نوفمبر 29-28كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، : القاهرة( والعلوم السياسية بالتعاون مع المعهد العالمي للفكر اإلسالمي 
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وبذلك تكون الدراسة على أساس من المشترك اإلنساني قد أدت بدورها إلى بيان عناصـر               . التجارب

 .ظواهر كلها على أرضية مقارنية واحدةالخصوصية ولم تنفها وإن جمعت ال
 

:  هي       إن المهام السابقة يمكن تنظيمها تطبيقيا في خمس خطوات أساسية يتعين أن يقوم بها الباحث              

االستعانة بإجابات و حلول منهجية مناسبة في مدارس         (مبحث االستجابة ،) تحقيق المشكلة (مبحث الحاجة   

اختبار مدى مالئمة هذه المناهج وأطرها المعرفية مع اإلطار  (لمالئمـة مبحث ا،  )الفكر اإلنساني المختلفة    

بعد التأكد من عدم وجـود تعـارض أساسـي           (مبحث الموائمة والتكييف  ،  )المعرفي والمنهجي اإلسالمي  

يحول دون تطبيق االقتراب أو األداة يتم إجراء التعديالت الالزمة لتوظيفها في اإلطار اإلسالمي بما يتفق                

  .    مبحث التطبيق،وأخيرا )موضوع ومع سمات المنهج اإلسالمي عمومامع ال

  ولبيان تلك الخطوات طبقناها على نموذج ال يزال في طور أولي للتطوير في محاولـة لتقريبهـا إلـى                   

  .الباحثين والدارسين، على النحو التالي
 

  نموذج تطبيقي : المطلب الثاني

 ترتيب اإلطار المرجعي للمعايير اإلسالمية وتفعيلـه فـي الفكـر            استخدام االقتراب البنائي الوظيفي في    

  والبحث والسلوك 

كمـا سـلف    -    يمكن طرح نموذج تطبيقي أولي لالستعانة باقتراب وأداة غربية في بحـث إسـالمي               

 الوظيفي في بنـاء     - في موضوع بعينه هو محل اهتمام الباحثة؛ وهو استخدام االقتراب البنائي           -توضيحه

وحيث أن هذا الجهد ال يزال في طوره        . متماسك لإلطار المعياري اإلسالمي     " نسق"قتراب من بناء    أو اال 

مبحـث  :األولي فإنه يساق في هذا المقام لمجرد بيان خطوات هذه العملية التي تتحدد في خمس خطـوات   

أخيـرا مبحـث    اإلشكال أو الحاجة ، مبحث االستجابة، مبحث المالئمة ، مبحث التكييف والموائمـة ، و              

  .التطبيق

  

  أوال مبحث اإلشكال أو الحاجة
  ويهتم هذا المبحث بتحديد المشكلة أو القضية التي يفتقر إلى إيجاد حل لها ، أو بتوضيح أبعاد الظـاهرة                   

التي تطرح تحديا على الباحث أو صاحب القرار في بيئته اإلسالمية والتي ال يجد لها حلوال في إطار مـا                    

  .ثقافة أو العلوم أو المصادر اإلسالمية المتاحةهو مطروح في ال

 وهـو سـؤال     – إن صح التعبير     –" سؤال الشرعية   "   في سياق مبحثنا التطبيقي فإن اإلشكال ينبع من         

يشكل أهمية وجودية في الثقافة اإلسالمية سواء كان المسلم فردا أو مؤسسة أو أمة  انطالقا مـن طبيعـة                    
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يتمـاهي أو   (كيف يمكن أن يقترب     : يتجلى السؤال في الصيغة التالية      . ة للحياة الفلسفة أو الرؤية اإلسالمي   

، حكما فقهيا أو قضائيا، أو سلوكا يوميـا   سواء كان هذا الفعل بحثا( الفعل الصادر عن المسلم ) يستوعب

ـ  .  من نسق القيم والمعايير والضوابط القانونية واألخالقية اإلسالمية          3)من آحاد الناس   رجم هـذا  وكيف يت

  .النسق ترجمة صحيحة بأولوياته وتراتب معاييره

 يمثل مقصدا أساسيا للفاعل المسلم سواء كان فقيها أو باحثا أو حاكمـا أو               الشرعية    ن إشكال ومطلب    

والـشرعية  . حتى واحدا من آحاد الناس يواجه وقائع ال متناهية في الحياة تستدعي اتخاذ قرارات أو أفعال               

حـسب  ) منظورا أو اقترابا أو مقاصد وأحكام     ( تعني مطابقة أو اقتراب الفعل من الشرع         من هذا المنظور  

تشكل الشرعية بهذا المعنى هاجسا حقيقيا في الواقع اإلسالمي قديما وحديثا ، وهـي فـي               . موضوع الفعل 

ميـة  ذات الوقت قضية خالفية تتعدد وتختلف اإلجابات والرؤى حولها ؛ ما بين رؤى كلية تركز علـى أه            

ترجمة  روح الشريعة، ورؤى جزئية تعرف الشرعية بقصرها على تطبيق األحكـام الجزئيـة الخاصـة                 

كما تتراوح بين رؤى اجتهادية تبحث عن إجابات جديـدة ألسـئلة            . الخ..بالحل والحرمة والندب واإلباحة   

ت فيـه وال    وظواهر وحادثات ال تتوقف ورؤى أخرى تحاكي التراث وتبحث لمشكالت الحاضر عن إجابا            

  .ترى مجاال لمفارقته أو التجديد والبناء عليه

وهنا يطـرح  .  الذي يقاس به الفعلاإلطار المرجعي  إن اإلجابة على سؤال الشرعية تكمن بالضرورة في     

ما هو كنه ومحتوى اإلطار المرجعـي اإلسـالمي؟ تنحـو المدرسـة             : سؤال أكثر تعقيدا وخطورة وهو      

يا بسلطة كبيرة إلى النظر لإلطار المرجعي اإلسالمي بوصفه مجموع األحكـام            التقليدية التي حظيت تاريخ   

بيد أن هذا االتجاه يواجه في      ). خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو وضعا أو تخييرا         (الشرعية  

م يـشهد   المصالح التي ل  ( العصر الحديث انتقادات كبيرة مع االتساع الهائل فيما يعرف بالمصالح المرسلة            

ما يعني وجود أبواب هائلة من القضايا والموضوعات والتحـديات التـي            ) لها الشرع باالعتبار أو اإللغاء    

يواجهها المسلمون ولم تتعرض لها األحكام الفقهية العملية مباشرة بالحل أو الحرمة أو اإلباحة أو الندب أو                 

  .التكريه

 إطار حرص المسلمين على إبقـاء وتفعيـل دائـرة     وفي–    لقد أدت تلك الوضعية في العصر الحديث        

 التـي  Macro approaches إلى ظهور مدارس مجددة أهم ما يميزها هو النظرة الـشمولية  -الشرعية

تدعو إلى عدم االنحصار في دائرة األحكام القانونية العملية وتطرح ضرورة اعتبار معايير أخرى إضافية               

                                                 
على جمعة ، الطريـق  . د: باحث في تعامله مع الظاهرة البحثية خاصة ذلك اإلطار في مصدره القرآني أنظرحول ضرورة اإلطار المرجعي لل - 3

  وحـول    . 172 -167ص ص   ) 2004نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع،      : القاهرة( مقدمات معرفية ومداخل منهجية   :إلى التراث اإلسالمي  

يوسـف  . د: للمسلم العادي لتوجيه سلوكه ومواجهة ما يعرض له من الوقائع والمستجدات أنظـر            ضرورة توفر قدر من المعرفة والثقافة الشرعية        

  .  75 -71 م ، ص ص 1976 - هـ1396، 5في مجلة المسلم المعاصر ، عدد " الفتوى بين الماضي والحاضر " القرضاوي ، 
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خاصـة  (  التي تطالب بتفعيل دائرة المقاصد       مدرسة المقاصد تيارات  من أهم تلك ال   . للمرجعية اإلسالمية   

كأسس وقواعد معيارية لتوجيه    ) منظومة حفظ الضرورات الخمس ؛ النفس والدين والعقل والنسل  والمال            

  4. الفعل فضال عن تقييمه وتقويمه وترشيده

فـي الفكـر اإلسـالمي إال أن          برغم تنامي المساحة التي يحظى بها أصحاب االقتراب الشمولي الكلي           

الساحة الفكرية ال تزال تحتدم  بجداالت وخالفات حول هذا االقتراب وداخله؛ أهمها الجدل مع أصـحاب                 

 الذي رأى أن إدخال المقاصد كمعيار أصيل فـي عمليـة   Micro approachالمنظور التجزيئي الحكمي 

كاما من معيار النص المباشر أو حتى العلـل         توجيه السلوك وتقييمه كفيل بإدخال عنصر أقل انضباطا وإح        

التي بني عليها القياس في استنباط األحكام العملية باعتبارها المكون األساسي لإلطار المرجعي اإلسالمي              

على صعيد آخر فإن االقتراب الكلي يشهد العديد من الجداالت داخله ؛ فالبعض يرى أن               . بالمفهوم التقليدي 

ماسية األشهر للحفظ ليست جامعة مانعة وإنما تفتح الباب أمام إضـافات أخـرى              المقاصد بمنظومتها الخ  

بينما يرى البعض اآلخر أن المقاصد وحدها ال تستوعب كل القيم الكليـة فـي               . للمقاصد تستحق االعتبار  

الشريعة اإلسالمية ؛ فهناك مبادئ كلية معتبرة تهيمن على المقاصد مثل مبادئ الحق والعـدل والخيريـة                 

  .الخ..

  :  انطالقا مما سبق يمكن تحديد المشكلة التي نعمل على مواجهتها في العناصر التالية

سياسات ، برامج ، قرارات ،      ( يحتاج في توليد أفعاله     ) فردا أو مؤسسة أو أمة      (إن الكيان المسلم     -1

عليـه  إلى إطار مرجعي يوجه هذا الفعل لدى صدوره ، ويوفر معايير للحكم             ) دراسات ، سلوكيات  

  .وتقويمه بعد ذلك

إن اإلطار المرجعي بصورته الراهنة يتسم بدرجة هائلة من التشرذم والتعدد في مكوناتـه ؛ فهـو                  -2

حفـظ  ( الخ  وبين مقاصد للـشرع       ..الحق والعدل ، المساواة     :يجمع ما بين مبادئ عامة عليا مثل      

نفـع اسـتقرأها العلمـاء مـن        وما بين قواعد فقهية عظيمة ال     ) النفس والدين والعقل والنسل والمال    

 .وأخيرا هناك آالف من الحكام العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية .. مجموع األحكام

 إلى جانب مشكلة التعدد والتنوع تفتقر تلك المجموعات المعيارية إلى ناظم يكفل لها التماسك فـي                 -3

 لتفعيلها عمليـا علـى نحـو        كل واحد، ويرتبها على نحو يحدد األولويات بما يعد شرطا ضروريا          

يترجم الرؤية اإلسالمية في كلياتها وجزئياتها، كما يوفر قدرا من التوافق العام بـين األمـة علـى                  

تتجسد حالة الفوضى الفكرية هذه على أرض الواقع  في العديد من المظاهر واألزمـات               . معاييرها
                                                 

دار الهـادي، الطبعـة   : م .د(طه جابر العلواني، مقاصد الـشريعة  .  د: حول أهمية هذا االتجاه وما يعد به من تجديد في الفكر اإلسالمي أنظر- 4

المعهد العالمي للفكر اإلسالمي،    :  فرجينيا -هرنند(إناطة األحكام الشرعية بمقاصدها     : جاسر عودة، فقه المقاصد     . د: وانظر أيضا ). 2001األولى  

2006 .(  
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من فوضى الفتاوى التـي تلـبس   التي تورث األمة ضعفا شديدا وصراعات مدمرة ؛ مثل ما نلمسه          

على الناس دينهم،  واختالالت فردية وجماعية في ترتيب األولويات تقـدم فيهـا الوسـائل علـى                  

. المقاصد والذرائع على الحقوق األصلية وتصعد فيها الحاجيات والتحسينات إلى مرتبة الضرورات           

طراب في المشهد اإلسالمي    وحول كل ما سبق تختلف الفرق وتتنازع مما يعمق حالة العجز واالض           

 .  الراهن

  

  مبحث االستجابة : ثانيا

عبر مالحظـة   (   اتجهت فلسفة العلوم المعاصرة في الغرب التي تقوم على النزعة الوضعية والتجريبية             

اتجهت إلى إدخال الظاهرة اإلنسانية واالجتماعية في هذا        ) الظاهرة واقعيا وتعميم استنتاجاتها بعد اختبارها     

وقد تعزز هذا االتجاه مع اتجاهات أكثر حداثـة لنقـل           . راب مما انتج ثورة في مجال العلوم اإلنسانية       االقت

مفاهيم ونماذج  األنظمة الحيوية واآللية إلى مجال العلوم اإلنسانية واستخدامها في تحليل وتفسير الظاهرة               

  ).نموذج السيبرنطيقا على سبيل المثال.(اإلنسانية واالجتماعية 

لقد أثمر هذا االقتراب زخما وثراء علميا نتج عن استيفاء وتغطية البعد المادي واآللي فـي الوجـود                      

اإلنساني، وهو جانب غير قليل لكنه ال يشمل مجمل الوجود اإلنساني وال يغطي أبعاده غيـر الماديـة أو                   

آللي إلى ما يمكـن أن نـسميه   من هنا فقد أدت المبالغة في تعظيم هذا البعد ا. المنظورة التي ال تقل أهمية    

  .بتشيئ الظاهرة اإلنسانية 

  ال شك أن أي ثقافة ال تتبنى الفلسفة المادية الوضعية التي تتبناها المدرسة الغربية في التفكيـر سـتجد                   

أسبابا قوية لعدم مالءمة هذا التوجه في التعامل مع الظاهرة اإلنسانية، وعلى رأس تلك الثقافـات الثقافـة                  

بيد أن عدم القبول الكامل لتلك المدرسة ال ينبغي أن تقترن بالرفض الكامل لهـا، بـل يظـل                   . ةاإلسالمي

االقتراب األمثل هو في االستفادة من هذا التراث العلمي والفلسفي مع وضعه في موضعه وتوظيفه علـى                 

  . نحو أمثل

ذم الراهن فـي اإلطـار         في إطار الموضوع الذي نحن بصدده والذي يتعلق بمطلب معالجة حالة التشر           

 والذي عالجه أبناء الصدر األول بالحس والذوق المتكون من خالل التنشئة النبويـة              -المرجعي اإلسالمي   

 وحتـى يـستعيد     -ثم لم يألوا من تبعهم جهدا في استدراك انقراض هذا الحدس بالعلم والتنظير والتقعيـد              

 من بعض المفاهيم واألدوات المهمة لدى الفكـر         المسلمون قدرتهم على اإلبداع الحضاري يمكن أن نستفيد       

في هذا اإلطار هناك ثالثة مفاهيم مهمة تشكل في إجمالها اقترابـا            . الناشط حاليا فلسفيا وتحليليا في الغرب     

  .البنية ، النظام، الوظيفة: مفيدا للتعامل مع المشكلة هي



 أماني صالح.                                                              دمنهجية التجديد من خالل االستفادة من بعض االقترابات والمفاهيم واألدوات الغربية

  13

  

   structure 5مفهوم البنية  -1

قلي ينطوي على النظر إلى الشيء أو الظاهرة كبناء يتكون من مجموعة              يشير مفهوم البنية إلى نموذج ع     

عناصر بينها عالقات بعينها مع التركيز على طريقة تركيب وترتيب هذه العناصر واألجزاء والمفـردات               

  .ونمط العالقات القائمة بينها

 ، ثم كل نهائي متماسـك       عناصر ومفردات، عالقات  : ويتكون البناء أو هذا النموذج العقلي من ثالثة أبعاد        

  .ذو صيغة أو شكل ونمط معين يتشكل نتيجة تفاعل العاملين السابقين

أو تغير نمط العالقات أو الترتيب فيما بينها يتغير هذا الـشكل النهـائي أو               ) األجزاء( مع تغير المكونات  

سم الذي تتشكل به البنية     يشكل العامل الحا  ) أو نمط الترتيب  ( غير أن بعد العالقات     . صيغة البناء أو الكل   

وتتحول معه من مجرد تجمع آلحاد متناثرة إلى بنية وكل متماسك إلى حد يمكن القول ببساطة أن البنيـة                   

  .هي الكيفية التي تترابط بها مجموعة أشياء لتشكل كال واحدا

) كالجسد(حيوية  وظواهر  ) مثل العمارة (  يصلح هذا المفهوم أو النموذج العقلي للتطبيق على وقائع مادية           

كما يصلح بدوره للتطبيق    ) كأنماط التنظيم االجتماعي الكلية والجزئية مثل المجتمع واألسرة         (أو اجتماعية   

وكما هو باد فإن قابلية هذا النموذج للتعميم علـى          . على ظواهر غير مادية أو منظورة مثل اللغة واألفكار        

ن سنن التكوين والتركيب التـي جعلهـا اهللا ميـسرة           ظواهر مختلفة إنما تجعل منه أقرب ما يكون سنة م         

ويمكن للباحث بسهولة مالحظـة     . للكشف لكل مجتهد مؤمنا كان أم كافرا على اختالف المقاصد والغايات          

الفائدة التي يحملها هذا االقتراب في التعامل مع اإلطار المعياري اإلسالمي بخصائصه ومشكالته الـسابقة               

  .  أسها ظاهرة التشرذم والتفككالتي أشرنا إليها وعلى ر

  System6النظام  -2

فالنظام ينـصرف   .      يغطي مفهوم النظام الجانب الحركي أو العملياتي للبنية كنموذج استاتيكي وصفي          

فيما بـين   (إلى طريقة عمل هذا البناء أو النموذج على مدى فترة زمنية معينة بمعنى طريقة تعامله داخليا                 

                                                 
 : ية عن مفهوم البنية انظر لمزيد من التعريفات القاموسية أو المعجمية اإلنجليز- 5

2000  , 2004 Copyright © Fourth Edition, The American Heritage® Dictionary of the English LanguagePublished . . 
by Houghton Mifflin Company.                                                                            

.                           2005Copyright © . Hill Encyclopedia of Science and Technology- McGrawSee also 
  :ظروللتعرف على المفهوم كما قدمته مجهودات الهواة على شبكة المعلومات أن

http://en.wikipedia.org/wiki/Structure  
  :وحول مفهوم البنية تطبيقا على علم االجتماع تحديدا ، وتطوير هذا المفهوم في صيغة نظرية هي البنيوية أنظر

W.G Runciman , What is Structuralism, in The British Journal of Sociology,Vol.20,No.3,(Sep.,1969  
pp.253-265,in reference to p.p. 253-254.                                                                                 

 .  Runciman, Op.Cit., p. 254:  حول تعريف النظام وعالقته بمفهوم البنية أنظر- 6
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وتشكل البنية  ). المدخالت الواردة إليه من البيئة من خالل المخرجات التي ينتجها         مع  (وخارجيا  ) األجزاء

  .بنسق ترتيبها القائم نظاما مستقرا على مدى فترة من الزمن يمكن مقارنته بغيره من األنظمة

أولها وضع حدود للبنية تميز بينهـا وبـين البيئـة           :   إن مفهوم النظام يضيف للبنية ثالثة عناصر مهمة         

تقـوم علـى    ) هيراركي أو خالفه  ( أن العالقة بين األجزاء على اختالف نمط ترتيبها          -ثانيا. الخارجية لها 

وثالثها أن هناك نسقا مستقرا من التفاعالت بين األجزاء يقوم على التـوازن والنـزوع               . االعتماد المتبادل 

  .للحفاظ على الحدود والعالقات الراهنة

 Function 7الوظيفة  -3

 الوظيفة هو جزء ال يتجزأ من البنية ، بل هو البنية منظور إليها من زاوية المـايكرو أي مـن                        مفهوم

ويركز هذا المفهوم على العالقة بين الجزء أو العنصر والكل الذي ينتمي إليه             . زاوية مفرداتها وأجزائها    

على بقاء البنية الكلية وعلـى      وتتحدد هذه العالقة بمدى الدور الذي يقوم به الجزء أو المفردة في الحفاظ              . 

  .عالقات األجزاء ببعضها البعض وأن تعمل بصورة منسجمة ومتناسقة

 ضرورية لبقائه واستمرار عملياتـه تتـضافر        حاجات    إن الوظيفة تشير إلى ما ينشأ في كل نظام من           

لوظيفي فـي علـم     مؤسس االقتراب البنائي ا   (وحسب بارسونز   . عناصر النظام وأجزائه للقيام بها وأدائها     

  .فإن من أهم هذه الوظائف تكيف النظام مع بيئته ، وتحقيق أهداف النظام، وتماسك مكوناته ) االجتماع

 يلبي حاجة مهمة للجماعـة      -الذي يربط الجزء بالكل وأهدافه    -   ال شك أن اقتراب الوظيفة بهذا المعنى        

 و ذاته في استبطان الكل الـذي ينتمـي إليـه            فالفرد يحقق جزءا من مثالياته    ). بالمفهوم العضوي (وللفرد  

 كما أشرنا في الخطوة الـسابقة  –والتعبير عنه واإلسهام في تحقيق أهدافه، وهو ذات المطلب الذي يتوخاه  

 الفاعلون في المجتمع اإلسالمي سواء كان الفاعل  باحثا أو فقيها أو مفتيا أو حاكما و مواطنا عاديا فـي      –

  . ي اإلسالميعالقته باإلطار المرجع

                                                 
  : المصادر اآلتيةفكرة عامة حول اقتراب الوظيفية وأهم افتراضاته ومقوالته وأعالمه انظر لإلحاطة ب- 7
/htm.ismFunctional/introtheories/01-111soc/00s/soc/courses/edu.grinnell.web://http 

Lafleur, Laurence J., Epistemological Functionalism,in Philosophical view,Vol.50 (1941)PP 471-482. 
Bredmier,Harry C., Methodology of Functionalism, in American Sociological Review, issue 20,1-6-1955 

p. 173.                                                                                                                                             
  :وحول عالقة الوظيفية بالبنيوية أنظر

Alexandra Maryanski and Junathan H. Turner, Functionalism and Structuralism, in Encyclopedia of  
Sociology, Eds Edgar F. Borgotta and Rhonda J.V. Montgomery, Vol .2,2nd ed. (New York: Macmillan 

Reference USA, 2001) pp. 1029-1030, 5 Vols.                                                                                   
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  مبحث المالءمة  : ثالثا

   ينصرف مبحث المالئمة إلى كشف مدى مناسبة استخدام اقتراب أو مفهوم بعينه في بحـث ظـاهرة و                  

التعامل معها، وبعبارة أخرى كشف عناصر التناقض والتوافق خاصة في األسس المعرفيـة والمقـوالت               

  .لية التطبيقاألساسية التي يقومان عليها مما يرجح أو ينقض عم

األولى سياقية تتعلق بالبيئة والثانية موضـوعية تتعلـق         :   ويمكن اختيار زاويتين لطرح قضية المالئمة       

  .بالمفهوم أو االقتراب ذاته ومكوناته وعناصره

 فإن أحد االنتقادات المهمة التي تعترض تطبيق أو توظيـف اقتـراب أو مفـاهيم                على صعيد السياق   -  

فية  هي الحديث عن تراجع استخدامية االقتراب في العلوم الغربية وأفول نجمه منذ أكثـر                 الوظي -البنائية

  . لحساب صرعات تحليلية واقترابات جديدة في إطار مدرسة ما بعد الحداثة مثل التفكيك8من ربع قرن، 

بـاره يتـشكل      إن أهم ما وجه للبنيوية من انتقادات في مرحلة إقصائها هو نظرتها للفرد أو للجزء باعت               

مثال بالنسبة للفرد الطبيعي فإنه يكـون نتاجـا         (بواسطة األبنية والسياقات األكبر التي ال سلطان له عليها          

وفي هذا اإلطار ضربت العديد من األسس العميقة التي تقوم عليها           ). لألبنية االجتماعية والنفسية واللغوية     

مقابـل  ) ككيان واحـد متماسـك    (دراكا عبر مفهوم الذات     البنيوية ومنها تشكل البنية ذات الحدود واقعا وإ       

 ويرى البنيويون أن    9.اآلخر الذي يقع خارج حدود تلك الذات،واستمداد تكامل البناء من تميزه عن خارجه            

  10. مفهوم الذات ككيان واحد متماسك هو بناء خيالي، وأن هناك ذواتا عديدة وليس ذاتا واحدة متفق عليها

                                                 
ومن  أبرز أعالمها خاصة فـي مجـال اللغـة دي    . ى ذروتها في أواخر الستينيات  نمت البنيوية كاهتمام أكاديمي في الخمسينيات ووصلت إل- 8

وقد ارتبطت هذه الفلسفة واقتراباتها بعلم المعـاني او الـدالالت           . سوسيور ثم تحولت إلى حركة إلى فكرية يد مفكرين مثل فوكو وألتوسير والكان              

semiotics.       حلة ما بعد البنيوية واقترنت بحركات الرفض االجتماعي والثقـافي والـسياسى     تعرضت النتقادات متزايدة أصبحت حركة عرفت بمر

وقـد  . أهم معالمها على الصعيد الفكري العناية بكشف االفتراضات الضمنية لكثير من القيم واألفكار السائدة في الغرب               . للشباب منذ نهاية الستينيات   

حول هذا التطور وما    . كيك الذي استهدف هدم  الفكر البنيوي ومن أعالمها جوليا كريستيفا          تبلورت هذه الحركة بتطوير منهجيات للتحليل أهمها التف       

  :حواه من جداالت أنظر
Michael Ryan, Sructuralism and Poststructuralism: Overview, in New Dictionary of the History of Ideas. Ed 

Maryanne Horowitz.Vol.5, (Detriot: Charles Soribner s Sons, 2005) p2260-2264.                         
See also: Alan Schrift, Structuralism and Poststructuralism, in Encyclopedia of Philosophy.Ed. Donald Bochert, 

Vol.9, 2nd. Ed. (Detroit: Macmillan Reference USA, 2006)pp273-279,10 Vols.           
 فالمعنى الخاص بمفهوم Binary oppositionطبق أهمية المقابلة في الطرح البنيوي كذلك على الجزئيات من خالل ما يعرف بالتقابل الثنائي  تن- 9

محدد ال يتجلى إال من خالل الفوارق ، وليس من خالل اإلشارة إلى شيء في العالم الحقيقي أو مفهوم ما قبل وجودي ، وأن كثيـرا مـن عالمنـا                              

  .خيلي يتشكل بواسطة التناقضات الثنائية عبر تنسيب المعانيالت
على سبيل المثال فإن النص كمثال للبنية ال يحمل من وجهة نظر هؤالء الناقدين بنية دائمة وإنما تتغير معانيها ومفاهيمها بتغيـر القـارئ   (  - 10

القراءات المتعددة التي تلعب دورا حاسما في تحديد المعنى ، بينمـا يـصبح              فالذات تتعدد بتعدد قراءاتها وإدراكاتها ، تلك        . وإدراكه هو عن الذات     

فال وجود في النص األدبي لمعنى واحد أو هدف واحـد أو            .  يصبح معنى ثانوي     -والذي كان ينظر له كمعنى أصلي     -المعنى الذي قصده المؤلف     

  . وجود واحد بل تفسيرات متنوعة ومتصارعة أحيانا للنص الواحد
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قد نظر للبنيوية كمفهوم يتعارض مع مفهوم الحرية واالختيار اإلنساني باعتبارها تركـز                تبعا لما سبق ف   

  .على الطريقة التي يتحدد بها السلوك اإلنساني عبر بنى أكبر مهيمنة تشكل إرادة وقدرة الفرد على الفعل

ية هامـة هـي        مثل هذا النقاش بدالالته وسياقاته التاريخية إنما يفتح الباب بصورة اعمق علـى قـض              

فاألفكار إنما تنمو في كثير مـن األحيـان وتزدهـر           .. المالئمات التاريخية والثقافية لألفكار والمنهجيات      

الثقافيـة  (وتضمحل ليس ألخطاء أو مشكالت تتعلق بها في ذاتها بل لعوامل تتـصل ببيئتهـا التاريخيـة                  

ولعل هذا ما أشار إليه البعض من       . والتهاومدى مالءمتها لعناصر تلك البيئة وتح     ) والسياسية واالجتماعية 

مؤرخي الوظيفية والبنيوية حين نوه هؤالء إلى أن الجدل حول هـذا المنظـور فـي نهايـة الـستينيات                    

وسبعينيات القرن كان أكثر من مجرد جدل نظري بل عكس توجها أيـديولوجيا لمجتمـع يتغيـر ، وأن                   

باعتبار أن أهم تطبيقات البنائية الوظيفيـة       (ن علم االجتماع    األحكام السياسية لم تكن أبدا غريبة أو بعيدة ع        

، وقد أصبح هناك اليوم شك كبير فيما يسمى بالباحـث           )في الواليات المتحدة كان في مجال علم االجتماع       

لقد كان دعاة البنائية الوظيفية يحملون بدرجة .  value free sociologistاالجتماعي المتحرر من القيم 

ما ذات مدلول اجتماعي وسياسي أهمها مفاهيم النظام واالستقرار في مقابل قوى تبحث عـن               أو أخرى قي  

   11.التغيير

للعـالم  )  الـسياسي  -الثقـافي -االجتماعي(   يطرح هذا النقاش على الفور تساؤال حول السياق التاريخي          

  .اإلسالمي ومدى قبوله مفهوما مفيدا له قد رفضه سياق ثقافي آخر

إن الحالـة التاريخيـة     .  الحالتين التاريخيتين يفرض خالفا في الحاجات الثقافية والفكرية          إن الخالف بين  

للغرب الذي وصل إلى ذروة تحقيق الذات من خالل اإلنجاز الحضاري والتمدد االستعماري كانت مهيـأة                

ك المنظـورات   ومستعدة الستقبال تحوالت جدلية تلبي حاجات التطور التاريخي ما بعد االستعمار ومنها تل            

التعددية التي تنقد تضخم الذات وفكرة الحقيقة الوحيدة المطلقة وتسعى لتفكيكها عبر تأكيـد وجـود ذوات                 

. على النقيض من ذلك يقف العالم اإلسالمي في مرحلة تطوره التاريخي الـراهن              . متعددة ونسبية الرؤى  

ختراق  واالنسحاق الثقافي والنـضال مـن        فالعالم اإلسالمي في وضعيته الراهنة من التفكك السياسي واال        

اجل الحفاظ على الهوية وتأكيد الوجود والذاتية إنما يحمل أولويات فكرية وحاجات ثقافية عكـسية تمامـا                  

  .تقدر كل األفكار الداعية إلى إعادة البناء والترتيب والنظام وتأكيد الذات

 أشرنا فـي المبحـث   :ي للمعرفية اإلسـالمية الوظيف- من حيث مدى مالئمة مفاهيم االقتراب البنائي      - 

تعمل وفق نظام تقـوم مكوناتـه       ( الوظيفية كاقتراب عام ينظر إلى الكائنات كبنى         -السابق إلى أن البنائية   

                                                 
  : هذا أنظر حول-11
 N.J.Demerath III, Who Now Debate Functionalism? From System Change and  

Conflict to Culture, Choice and Proxis, in Sociolgical Forum,Vol.11,No.2,1996 , pp. 334-335 
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إنما هو أقرب ما يكون إلدراك سنة وجودية لهـا          ) وعناصره بوظائف معينة للحفاظ على النظام اإلجمالي      

الوجود بدءا من الذرة وانتهاء بالجسد الحي والتنظيم االجتماعي وأنـساق           تجلياتها في العديد من مستويات      

  .اللغة

   من هذا المنطلق جرى البحث حول مدى قبول المعرفية اإلسالمية لمفهوم الوظيفيـة  بـالرجوع إلـى                  

  :حيث خلصنا إلى النتائج التالية ) القرآن الكريم(المصدر المرجعي األول في اإلسالم 

 وهي مسألة امتنع منظـرو الوظيفيـة عـن          12.الكريم وظيفة الشيء جزءا من ماهيته     اعتبر القرآن    -

مناقشتها باعتبار أن سؤال الماهية لم يعد مطروحا في الفلسفات والتوجهـات الفكريـة المعاصـرة                

) الجزء من كل  (بيد أن الربط بين الوظيفة والماهية يعزز من قيمتها بالنسبة للكيان الفرد             ). الالدينية(

فإذا كان تحديد نوع وصفة الوظيفة      .  يجعلها مجرد عارض يرتهن مثال بالدور الذي يؤديه الفرد           وال

  . يرتبط بالماهية فإن فكرة الوظيفة ذاتها تصير لصيقة بكيان وماهية الكائن

إن مفهوم الوظائف المستحدث يشتبك في المفهوم القرآني مع مصطلحات أخـرى مثـل المقاصـد                 -

لواقع أن هذه المفاهيم تتكامل أكثر من كونها تتنافس فالمقصد هو الذي يرمـي              وا. والسبل أو الطرق  

إليه ويحدده صانع أو مبتكر النظام ، وهو يختلف عن الوظيفة كونها تشير إلى الحاجات التي تتحقق                 

أما السبيل فهو الطريق المؤدي لتحقيق المقصد أو الغاية ، وهناك           . فعليا للحفاظ على النظام بمقاصده    

 .لوسائل أو األدوات لتحقيق ذلكا

 ويقبل بها رغم كونها أحد      teleologyإن الطرح الديني لقضية الوظيفية ينطوي على مفهوم الغائية           -

فالغائية بمعنى كـون    )  . من منظور مادي علماني   (جوانب النقد القاتلة الموجهة للمنظور الوظيفي       

محددة سلفا وسـابقة علـى وجودهـا، أو          موجها نحو غاية     -وبخاصة الطبيعة وعملياتها  –الشيء  

لكن ذلـك ال    .االعتقاد بأنه مقصود به تحقيق غاية معينة إنما هو جزء ال يتجزأ من المفهوم الديني                

يعني بالضرورة الحتمية أو اآللية التي تنفي قدرة الفرد أو الجزء على طرح وظائف جديدة خـالل                 

البـاب  )  األصلية المحددة سلفا والوظائف الفعليـة      بين الوظائف (ويفتح هذا الجمع    . حركته الواقعية   

أمام الجانب المعياري حيثُ تعد الوظائف األصلية المحددة سلفا هي المعيار الذي تقاس به الوظائف               

 .الفعلية المؤداة

                                                 
بني إسرائيل والثاني في سورة طه عندما كلم اهللا تعالى  أشار القرآن الكريم إلى ذلك في موضعين األول في سورة البقرة بشأن قصة ذبح بقرة - 12

وفي الحالتين أجاب موسي علـى سـؤال        . وقد سئل موسى في الواقعتين عن الماهية؛ األولى بشان البقرة والثانية بشان عصاه            : موسى عليه السالم    

قال إنـه   ) 70(ي إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء اهللا لمهتدون           ادع لنا ربك يبين لنا ماه     " قال تعالى   : صفة الشيء ، ووظيفته     : الماهية بعنصرين   

قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها ) 17(وما تلك بيمينك يا موسى " وقال . البقرة ) 71..(يقول أنها بقرة ال ذلول تثير األرض وال تسقي الحرث    

  . سورة طه) 18" (على غنمي ولي فيها مآرب آخرى
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كافـة  ) أو الحاجات التـي تـسدها وتؤديهـا   ( إن نصوص القرآن الكريم حافلة بتحديدات للوظائف    -

اة إجماال سواء في ذلك الحيوانات أو الجبال أو السحب أو الشمس والقمـر أو               المخلوقات لحفظ الحي  

 ويتميز هذا الطـرح بـالحرص علـى         13الخ  ..الليل والنهار أو البحار أو الفلك أو زوجية اإلنسان          

نقل البشر، الزينة،   (األولى هي الوظائف العملية     : الجمع بين نوعين من الوظائف إلى حد المالزمة         

تدعيم اإليمان باهللا أو    (والثانية هي الوظائف المعنوية والروحية      ) الخ..طار لري الزروع    نزول األم 

 وهذا الجمع بين البعدين هو أحد الـسمات         14.الخ..إثبات قضية األلوهية والخلق، الشكر على نعمه        

 .الهامة التي تميز الرؤية الوظيفية للقرآن

 . النظام اإليماني  وفي قلبه    النظام اإلنساني مركزية  تشير الرؤية الوظيفية في القرآن إلى محورية و        -

الـخ حيـث    ..فاإلنسان هو الذي سخرت من أجله سائر النظم مناخية وأيكولوجية وفلكية وجغرافية             

بيد أن النظام اآلخـر األكثـر       . وجدت وسخرت من أجل تهيئة سبل الحياة المادية له على األرض          

فالنظم الكونية خلقت لتدعم النظام اإلنـساني لـيس ماديـا            . النظام اإليماني محورية ومركزية هو    

فحسب بل وروحانيا من خالل تعزيز بعده اإليماني، ألن النظام اإلنساني هو الوحيد الذي أوتي بمـا           

 .   له من حرية اإلرادة واالختيار القدرة على إثبات قضية األلوهية

عين المحافظة على وجودها وازدهارها فـي       في المحصلة يمكن القول بأن األنظمة األساسية الذي يت         -

باعتباره البيئة الحتميـة لوجـوده      النظام اإليماني في المركز والنظام اإلنساني       الطرح القرآني هي    

وازدهاره ؛ فالنظام اإليماني يعمل في بيئة هي الحياة اإلنسانية بكل عناصرها المادية واالجتماعيـة               

ليها تحقيق بقاء وازدهار هذا النظام فيمكن جمعها في ثالثـة           أما الوظائف التي يعول ع    . والمعنوية  

وما خلقت اإلنـس  (  وهو الوظيفة األصلية التي خلقت من أجلها الحياة التوحيد: وظائف أساسية هي  

 بمعنى تعزيز و تأكيد الـصالح       التزكية إنسانية  وهي     -الوظيفة الثانية أخالقية  ). والجن إال ليعبدون  

 أو عمـارة    العمـران الوظيفة الثالثة مادية بيئية وهي      .  تجلياتها في اإلنسان     والخيرية على اختالف  

 .الكون

  بمعنى انه يسهم     functional" وظيفيا" إن كل سلوك وفعل يقع في إطار هذه الوظائف الثالثة يعد             -

) بعيةكما يسهم في ازدهار النظام اإلنساني بالت      ( إيجابيا في عمل وازدهار النظام اإليماني وتكريسه        

                                                 
  .72 -66و من 17-5لمثال ال الحصر سورة النحل ، اآليات من  أنظر على سبيل ا- 13
  .67، آية 5يونس آية . 57األعراف آية .  من سورة الروم24-20 أنظر على سبيل المثال آيات - 14
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 وال يعد سلوك عناصر ومفردات النظام اإلنساني سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات             15.والعكس صحيح 

وتحفـل آيـات    ..أو أدوار أو نظما فرعية ال يعد وظيفيا إال إذا أسهم إيجابيا في الوظائف الثالثـة                 

رض ، قطع ما أمـر      الكفر، الفساد في األ   : القرآن الكريم بنماذج من الالوظيفية تندرج تحتها أفعال         

  الخ.. اهللا به أن يوصل ، إشاعة الفحشاء ، سفك الدماء 

والتي عبر عنهـا    ) functionalأي أداء الوظائف بشكل إيجابي يحقق غايته        (ترتهن وظيفية الفعل     -

ترتهن باقتران الوظائف الثالثة معا ؛ فاإليمـان مـرتبط بالخيريـة            "  الفالح"القرآن بمفردات مثل    

الذي لم يحد عنـه     -دي البناء في الدنيا ما عبر عنه القرآن الكريم في الربط العضوي             واإلسهام الما 

كذلك فإن الخيرية والعمـران دون أي إيمـان أو          .  بين مطلبي اإليمان والعمل الصالح     -مرة واحدة 

هدى هو عمل غير وظيفي عبر عنه القرآن بأنه عمل محبط أو سعي ضال أو خسران؛ فهو عمـل                   

ثية ألنه وإن كان مفيدا للحياة  داعما للعمران إال أنه ال ينفع صاحبه الذي يحبط عمله                 أقرب إلى العب  

وهذا يلفتنا إلى خاصية أخرى من خصائص المنظور القرآني وهي عدم التفريط            . عند اهللا دون إيمان   

بين رغم ما يبدو أحيانا من تناقض ظاهري        ) الكل(والجماعة أو الحياة    ) أو الجزء (في أي من الفرد     

 16.متطلبات ازدهار كل منهما

  

  مبحث المواءمة والتكييف

تمثل المناهج واالقترابات واألدوات والمفاهيم التحليلية وسائل لدراسة الظواهر واإلحاطـة بهـا وصـفا               

وقد نشأت من خالل الحاجة واالبتكار والتجربة والخطأ، كما تطورت من خالل التعديل             .. وتحليال وتفسيرا 

ف والتراكم، وقبل كل ذلك تسجيل الباحثين األول المؤسسين والمطورين تجربتهم لدراسة            واإلضافة والحذ 

يبقى التأكيد على نقطة هامـة      . الظواهر في صورة خطوات قابلة إلعادة التطبيق من قبل باحثين آخرين            

و األدوات  و النمـاذج التحليليـة و االقترابـات أ        " المناهج"وهي أن هذه التقنينات الذي نطلق عليها صفة         

تماثل : ال تحظى رغم تقعيدها بصفة القدسية بل تظل كفاءة تلك البنى مرهونة بعدة شروط أهمها              " المنهجية

فإذا تغيرت تلك العوامـل     . الظاهرة والظروف المحيطة بها مع الظواهر التي نشأت تلك األدوات لدراستها          

التعديل والتطوير أو االسـتعانة بـأدوات       أصبحت الوسائل قاصرة عن الوفاء بغايتها ووجب التدخل فيها ب         

                                                 
مثـل  . 86-85 وما بعدها وفي سورة األعراف آيـات  23 أنظر على سبيل المثال مجموعة األوامر السلوكية الواردة في سورة اإلسراء آية - 15

توحيد العبادة، بر الوالدين ، الصدقة والزكاة ، عدم اقتراف الزنا أو قتل النفس التي حرم اهللا إال بالحق، عدم اإلصابة من مال اليتيم إال بالمعروف،                          

  الخ.. الوفاء بالعهد ، الوفاء بالكيل 
  .ن سورة األعراف م147 من سورة آل عمران، وآية 117آية :  أنظر آيات دالة بهذا المعنى - 16



 أماني صالح.                                                              دمنهجية التجديد من خالل االستفادة من بعض االقترابات والمفاهيم واألدوات الغربية

  20

بل إن تلك الوسائل قد تهجر ألسباب ال عالقة لها بكفاءتها بل بشيوع فلسفة عامة أو رؤى ومفاهيم                  . مكملة

    17.مغايرة للعالم من قبل نخب علمية ناشئة 

أوال مـشكلة   : هماإن أهم مشكلتين تواجهانا في التعامل مع الوسائل البحثية التي يتم تطويرها في الغرب               

وثانيا مشكلة عدم المالءمة بن الوسيلة البحثية و طبيعة الظاهرة          . التحيز أو األبعاد األيديولوجية المتضمنة    

  .التي تطبق عليها

 ولمعالجة هاتين المشكلتين هناك تقنيات تبدأ جميعا بالدراسة الفاحصة والنقدية للوسيلة المنهجية وتحليـل              

وبعـد هـذه    .  يضع الباحث يده على عناصر االنحياز أو عدم المالءمة فيهـا           عناصرها ومكوناتها بحيث  

  :القراءة  يمكن معالجة مشكالت الوسيلة البحثية بما يتيح اإلفادة منها باستخدام عدة تقنيات

. استخدام الوسيلة المنهجية بعد تعديالت جزئية عليها تتعلق بجوانب عدم المالءمة والتحيـز             -1

المثال  تطبيق النموذج البنائي الوظيفي الذي طوره األمريكيـان ألمونـد وبـاول    ولنأخذ على سبيل  

لدراسة النظام السياسي وهو النموذج الذي حقق نجاحا وشيوعا كبيرا في الستينيات في الدراسـات               

لقد استمد هذا النموذج قوته من اعتماده       . المقارنة ودراسات الدول والنظم السياسية في البلدان النامية       

على دراسة الوظائف بدل المؤسسات، وافتراض أن كثيرا من الوظائف في النظام السياسي متشابهة              

في شتى المجتمعات على اختالف مستوى تقدمها أو مستوى تعقيد وتطور المؤسسات التي تؤديهـا               

وقد اتسمت أغلب الوظـائف التـي أوردهـا         . مما جعل هذا النموذج أداة صالحة وناجحة للمقارنة       

تبان بميزة العمومية مثل وظائف االستخراج، والتوزيع، والضبط، والتعبيـر عـن المـصالح،              الكا

وتجميع المصالح، وصنع القاعدة، وتطبيق القاعدة، والتقاضي، واالتـصال، والتجنيـد، والتنـشئة             

يستثنى من هذا مفاهيم محدودة حملت دالالت انحيازية مثل المفاهيم التنموية في نمـوذج              . السياسية  

ألموند وباول المتعلقة بوظائف التكيف والمحافظة على النظام على المستوى الثقافي ؛ وقـد حـددها       

وعرف الباحثان   . secularizationالكاتبان في اتجاه الثقافة السياسية نحو مزيد من العلمنة الثقافية           

 تعني االتجاه المتزايد نحو     العلمنة الثقافية التي اعتبراها محور التطور في الثقافة السياسية باعتبارها         

بدال من األنماط   ) التي تعرفها مجتمعات الغرب الليبرالية اآلن     (سيادة االتجاهات التساومية المفتوحة     

 –إن االنحياز المتضمن في تلك الوظيفة يتجاوز حتـى          . الجامدة مثل العرف واألحكام األيديولوجية    

األنجلوسكـسونية  (  إلحدى ثقافاتـه الفرعيـة        عمومية النموذج الغربي إلى انحياز     -كما هو واضح  

                                                 
 : حول هذه الفكرة المهمة في ظهور وتسيد األفكار واالقترابات العلمية أو انزوائها أنظر عرضا ألفكار توماس كوهن في- 17

David J. Stump, Paradigm, in New Dictionary of The History of Ideas, p.p. 1714-1718. see also 
Gerald Doppelt, Scientific Revolutions, Ibid.,p.p. 694-703.                                                   
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في درك أدنى مـن     ) الالتينية مثال ( حتى ليمكن اعتبار الثقافات الغربية األخرى       ) واألمريكية تحديدا 

    18.النمو ناهيك عن الثقافات غير الغربية أساسا

مته الكلية ؛   يبقى اإلشارة إلى أن عدم مالءمة إحدى الوظائف في النموذج ال تبطل بالضرورة من قي              

بل يتوقف ذلك إلى حد كبير على هذه الوظيفة وما إذا كانت وظيفة جوهرية أو أساسية ينبني عليها                  

  .النموذج أم وظيفة فرعية

تمثل المفاهيم التحليلية اللبنة األولى التي تتشكل منها األدوات         . التركيز على المفاهيم بدل النماذج    -2

 ويستند اقتراحنـا الخـاص باالهتمـام        19).ل مجمل البنى النظرية   ب(والنماذج واالقترابات والمناهج    

بالمفاهيم بشكل خاص على فرضية مؤداها انه كلما قل تعقيد وتركيب الوسيلة التحليلية قلت مخاطر               

فالمفهوم التحليلي الذي يشكل الوحدة األساسية للنموذج التحليلي هو وسيلة تحليلية أبسط            . استخدامها

يما يتعلق بإشكالية االنحياز فإنه بحكم بساطته وهو إما أن يكون منحازا أو غيـر               وأقل تعقيدا ؛ و ف    

منحاز ، مالئما أو غير مالئم وال يتعرض الباحث عند اسـتخدامه لمـشكالت المالئمـة الجزئيـة                  

  ).مالءمة بعض مكوناته دون أخرى(

وهنـا ننـوه إلـى      . البنية والنظام والوظيفة       يالحظ القارئ أننا استعنا بثالثة مفاهيم تحليلية هي         

 فاألخيرة تـشكل    البنيوية والنظمية والوظيفية؛  ضرورة التمييز بين المفاهيم الثالث وكل من مدارس         

اقترابات أو نماذج تحليلية معقدة تم تطويرها انطالقا من المفاهيم األصلية ، بل تنوعـت خصائـصها                 

ت االسـتخدام مـن اللغـة إلـى علـم االجتمـاع             ونماذجها حسب الظاهرة موضع البحث ومجـاال      

الخ وأضحت تلك النماذج بتنويعاتها المختلفـة تحمـل         ..واألنثروبولوجي ، إلى علم السياسة واألدب       

                                                 
  57pp ,)1966 (a Developmental Approach: Comparative Politics, Powel&Almond-63.:  أنظر-18 

 بعبارة أخرى فالمفهوم هو الصورة أو التمثيل المفهوم هو فكرة مجردة أو رمز عقلي يرتبط نمطيا بتعبير أو تمثيل في اللغة أو عالم الرموز ، - 19

وبصرف النظر عن التعريفات العديدة التي وضعت له فإن ما يعنينا هنا هو الوظيفة أو الدور المعرفي الـذي                   . الذي يكونه العقل لمصطلح أو كلمة       

الصا من المعرفة وجدنا أن العديد من المفاهيم اسـتحوذت          من هذا المنطلق باعتبار المفهوم جزءا خ      . يقوم به فالمفهوم هو الوحدة األساسية للنظرية      

لكن المفاهيم إلى جانب كونها موضع أو مجال معرفة فهي أدوات تتحصل بها             . على جانب كبير من الجهد الفلسفي لشرحها وتوضيح الغامض منها         

وكما . كما هو الحال في بعض المفاهيم الحسابية      ( المشكالت  كما أن بعض المفاهيم بمفردها قد تكون أدوات للتفكير والتحليل وحل            .المعرفة والفهم   

حـول  . أن تغير النظريات يؤدي إلى تغيير المفاهيم فإن التحوالت أو التغيرات التي تطرأ على المفاهيم قد تؤدي بدورها إلى تغير فـي النظريـات             

  :تعريف المفهوم ووظيفته في الفكر أنظر
Richard L. Gregory "concept"  The Oxford Companion to the Mind. Oxford University Press 1987. Oxford 

Reference Online . see also:                                                    
Mr Bede Rundle "concept"  The Oxford Companion to Philosophy. Oxford University Press 2005. Oxford Reference 

Online. See also:                                                                                                              
 "concept"  The Oxford Dictionary of Philosophy. Simon Blackburn. Oxford University Press, 1996. Oxford 

Reference Online. Oxford University Press . see also                                                  :  
    : PEIFER, J. F. "Concept." New Catholic Encyclopedia. Vol. 4. 2nd ed. Detroit: Gale, 2003. 51-53. 15 vols. Gale 

Virtual Reference Library. Thomson Gale  
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بصمات مركبة تجمع بين طبيعة الظاهرة وإبداعات مؤسسيها وثقافة مجتمعاتها وزمانها ممـا حملهـا               

بينما ظلت المفاهيم األساسية مادة     . والزماني والمكاني الكثير من عناصر االنحياز الشخصي والثقافي       

  .خام ولبنات تصلح الستخدامها في بناءات فكرية وتحليلية أخرى متباينة 

   و تجدر اإلشارة إلى أن المفاهيم وحدها قد تكون كافية لبعض الدراسات إال أنه في حاالت أخـرى                  

  .يصبح تطوير وإقامة بنية مفاهيمية ضرورة 

   تركيب المفاهيم وبناء نموذج بحثي مالئم لالقتراب من الظاهرةإعادة-3

   عرف الفكر المعاصر ظاهرة استخدام وإعادة استخدام نفس المادة الخام من المفاهيم لبنـاء نمـاذج       

وقد كان مفهوم البنيـة منطلقـا لتأسـيس         . متعددة بما يتالءم مع الظواهر والحقول البحثية المختلفة         

أو في دراسة األنثروبولوجي    ) Saussurعلى يد دى سوسير     ( متعددة في دراسة اللغة      اقترابات بنيوية 

كذلك استخدم مفهوم الوظيفة في تطوير نماذج وظيفية عدة منها ما هـو فـي علـم                 ). ليفي شتراوس (

أو دراسـة   ) ألمونـد وبـاول   (ومنها بناء نموذج لدراسة النظم السياسية المقارنة        ) بارسونز(االجتماع  

واتسمت كل عمليـات    ). أيزنشتادت( سياسية تاريخية مثل نموذج اإلمبراطوريات البيروقراطية        نماذج

التطوير والبناء بدرجة عالية من االبتكار والتعديل كل في مجال اختصاصه وبمـا يـستوفي ويالئـم                 

  . حاجات دراسة الظاهرة موضع البحث

ثمة خبرات منهجية سابقة في تطوير وتطبيق       هل  :    يترتب على المقدمة السابقة طرح سؤال مهم مفاده         

 20.. هي النفي  -بدرجة كبيرة من الثقة   -نموذج بنائي وظيفي على األطر المرجعية أو نظم القيم؟ واإلجابة           

 وقد عني به سواء في      الديناألول هو   : فالنظم القيمية حاضرة في الدراسات الوظيفية من خالل مفهومين          

 التي يؤديها الـدين فـي الحفـاظ         الوظيفةالجتماعية من منطلق البحث عن      الدراسات األنثروبولوجية أو ا   

 أما المفهوم الثـاني فهـو       21.االستقرار والنظام االجتماعي عبر عمليات التنشئة وبناء التوافق االجتماعي        

محتوى وأنماط القيم واألفكار وغيرها من النظم الرمزيـة سـواء           "  وهي حسب تعريف بارسونز      الثقافة

وحسب بارسـونز فإنـه مـن       " . ثة أو المنقولة بوصفها عناصر تشكل وتحدد السلوك اإلنساني          المستحد

الصعوبة بمكان التمييز بين ما هو اجتماعي وما هو ثقافي حيث كل ظواهر السلوك البشري هي ظـواهر                  

                                                 
االقتراب الوظيفي من نظرية القيم أو النظرية المعرفية ولكن ليس كمجال تطبيقي على انساق قيم معينة بـل تنظيـري    اهتم بعض المفكرين ب- 20

  : دبيات أنظرللتعرف على هذه األ. وفلسفي يتناول قضايا مجردة مثل إشكالية تحديد مضمون القيم ، وعالقة القيم اإلنسانية بالسلوك 
Lafleur, Laurence J., Epistemological Functionalism,in  Philosophical view, Vol. 50 (1941) pp.471- 482.  

 see also: Frank Jackson and Philip Pettit, Moral Functionalism and Moral Motivation ,in The   
Phylosophical Quarterly, Vol. 45,No. 178, January 1995.                                        .     

 : حول النظرة الوظيفية للدين أنظر- 21
Dorothy Emmet, Functionalism in Sociology, in Encyclopedia of Philosophy, Ed. Donald Brochert, Vol.3,2nd ed. 

(Detroit: Macmillan Reference USA, 2006) pp762-765. 10 Vols.                               
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فيهـا  بمـا   ( وكما هو واضح فالثقافة بكل تكويناتها        22. في نفس الوقت   socio-cultureثقافية  –اجتماعية  

تظهر في الكتابات الغربية المعاصرة كعامل في تشكيل السلوك االجتماعي          ) المكون الديني ومنظومة القيم     

  .لكنها أيضا وفي نفس الوقت منتج اجتماعي ، وليس بنية فوقية ومتميزة عنه

تمدة منـه       في إطار ما سبق يظهر التباعد الواضح بين االقتراب اإلسالمي لمفهومي الدين والقيم المس             

. واالقتراب الغربي كما عبرت عنه المدارس البنيوية والوظيفية وغيرها في تناولها لمفهومي الدين والثقافة             

 بمعزل عن منظومة    –كما يتضح أن النماذج البنائية الوظيفية في الغرب ال تنظر للدين وإطاره المرجعي              

 وال تقترب منه كنظام مستقل لـه        -يخية األخرى القيم االجتماعية الناتجة عن التشكالت االجتماعية والتار      

إن هذه االختالفات األساسية بين الغـرب       . وضعية مركزية على النحو الذي يحتله في المجتمع اإلسالمي        

والعالم اإلسالمي  في المنظور أو االقتراب المتعلق بظاهرة الدين وما ينتجه من قيم ومعايير تدفع بنـا                  

اري اإلسالمي للعمل على الخيار المنهاجي الثالث والذي يتمثل في إعـادة            في سياق دراسة النظام المعي    

  . استخدام المفاهيم لتطوير اقتراب خاص لمعالجة اإلطار المرجعي اإلسالمي من منظور بنائي وظيفي

    

   وظيفي لإلطار المرجعي اإلسالمي-بناء نموذج بنائي: مبحث التطبيق: رابعا

  : سؤالين أو مشكلتينيهدف هذا المبحث لإلجابة على

وهو مـا  .  هو كيف يمكن إقامة بنية أو نسق للقيم التي تشكل إطارا مرجعيا للجماعة والفرد المسلم           األول 

ترتيب المعايير، وتحديد األولويات، وتحديد العالقات بين تلك المراتب بحيث يستوعب األعم منهـا              : يعني

وفي النهاية يسهل هذا النسق     . ي تنازع أو تناقضات     األخص ويحمل األدنى منها صفات األعلى ويختفي أ       

على الفرد والجماعة والمؤسسات استيعاب واستبطان هذا اإلطار المرجعي والتصرف أو بناء األفعال وفقا              

  . له وانطالقا منه دون خلط أو اضطراب

طوية أو حكمـا    أن تعكس المخرجات الفردية والجماعية للنظام سواء كانت سلوكا أو قرارات سـل            : الثاني

بحيث يحمل كـل مخـرج      . الخ هذا اإلطار المرجعي بأوزانه وأولوياته     ..اجتهاديا أو عمال بحثيا أو فتوى       

وتعمل تلك المخرجات على المحافظة على النسق أو النظام         . جزئي بصمة صحيحة لذلك اإلطار المرجعي     

 لهـذا  (to be positively functional)وبمقدار ذلك يمكن الحكم على الوظيفية اإليجابيـة  . اإلجمالي 

  .  السلوك وفاعليه

                                                 
  :أنظر - 22

             ”, Concepts of Culture and of Social  System Parsons A.L. Kroeber &Talcott Parsons   
In  American Sociological Review,Vol.23, No.5. (Oct.,1958)p.582, p.583.  
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   مبدئيا ينبغي التأكيد على أن غاية البحث ليست تقديم إجابات على هذين السؤالين الذين يمثالن بشكل أو                 

آخر محور اهتمام كثير من المشتغلين في تطوير الفكر اإلسالمي سـواء ذوي االتجـاه الفكـري أو ذوي        

بل يمكن القول أن جانبا     ). مدرسة إسالمية المعرفة على وجه الخصوص     (حدث ظهورا   االتجاه المعرفي األ  

كبيرا من الجداالت والنقاشات بين مختلف االتجاهات اإلسالمية إنما يدور حول عناصر وترتيب اإلطـار               

  ) . الخ..الدعوة ونشر الدين أم إصالح الداخل، الجهاد أم النهضة ( المعياري اإلسالمي وأولوياته 

تقديم منظور جديد لإلجابة على هذه األسئلة منظور يفارق المنحى             ما نسعى لتقديمه في هذا البحث هو        

العشوائي ، والفردي واالنطباعي في اإلجابة ،ويلتمس منحى منهجيا منظما سواء تحققت تلك اإلجابـات               

 -يعتمد االقتراب البنائي  " موذجن"هذه اإلجابة المنهجية تتجلى تحليليا من خالل        . أو بعضها اآلن أم الحقا    

  .الوظيفي

   

   الوظيفي لإلطار المرجعي اإلسالمي-النموذج البنائي

  وخصائصه  ) في سياق النظام(موقعه :   يتطلب بناء هذا النموذج تحديد مسألتين

  موقع اإلطار المرجعي في النسق اإلسالمي : -1

تتشكل بنيـة هـذا      . النظام اإليماني سالمي هو    في التصور اإل   النظام المركزي    أشرنا من قبل إلى أن      

 مثل الحاكم، والقاضي، والفقيـه والباحـث، والمفتـي ، األسـرة             النظام من مجموعة أدوار ومؤسسات    

  الخ..وأدوارها األبوية واألمومية ، صانعو القرارات والمنفذين في أي منظمة أو وحدة 

تحـديات أو مـشكالت طارئـة    : أوال: تتمثل في دخالتم   يتلقى هذا النظام بتشكيالته الداخلية مجموعة       

موارد وقدرات مادية تفرض حدودا أو قيـودا        : ثانيا.  فكرية عقيدية أو مادية أو سياسية أو اجتماعية إلخ        

مصادر للتوجيه تتمثل في جملة من القـيم والمعـايير التـي توجـه تلـك األدوار                 على التصرف، ثالثا    

وهنا يتحدد موقع اإلطـار     ( اإلمكانات بصورة معينة للتعامل مع التحديات     والمؤسسات الستخدام الموارد و   

  ).المرجعي

تنتج في  ) قولية وعملية ( التي تتمثل في أفعال      مخرجات النظام ينتج تفاعل عناصر النظام مع مدخالته تلك        

قهية ،  قرار سياسي ، حكم قضائي ، دراسات، قرارات وتوجيهات أبوية ، أحكام ف            :صور عدة منها ما هو      

  .الخ..فتاوى، سلوكيات عادية للفاعلين

البنية المعيارية تمثل أحد مدخالت النظام اإليماني ، وتكمن أهميتها في كونها تشكل              مما سبق يتضح أن     

 حيث يؤدي الخلل بها إلى إصابة مجمل النظام اإليماني بالخلل األمر الذي نالحظـه               عقل أو ضمير النظام   

  .لراهنفي حال األمة في الوقت ا
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  بناء نموذج اإلطار المرجعي اإلسالمي: -2

ـ        لكل عناصر ومفردات النظام    " إطار مرجعي "    من األفضل توصيف البنية المعيارية للنظام اإليماني ك

يحمل العديد من المزايا الوظيفية ؛ فهـو أوال ينقـل القـيم مـن                " اإلطار المرجعي " إن مفهوم   .اإليماني  

هوم اكثر اتصاال بالسلوك بحيث تمثل تلك المعايير الحلقة الوسيطة بين القيم العليـا       مفهومها المجرد إلى مف   

 ذلك النسق من القيم التي تسهم مباشرة في توجيـه           اإلطار المرجعي وهنا يشكل   . المجردة والسلوك الفعلي    

 بـالعودة أو    السلوك والفعل ومخرجات النظام أيا كانت ، ثم في تقييم تلك المخرجات وتقويمها وإصالحها             

  .القياس إلى إطار مرجعي

قابل للتحول إلى فعل وسلوك يقتضي تحويل عناصـرها         "    بيد أن النظر للبنية المعيارية كإطار مرجعي      

  . قابلة للترجمة والتحقيق في سلوك فعليوظائفمن قيم ومبادئ إلى 

يمكن القول  . سالمية من تنوع وتركيب   كما  تتسم هذه العملية بالتعقيد نظرا لما تتسم به البنية المعيارية اإل            

   :       أن بناء هذا النموذج الوظيفي يمر عبر ثالثة مراحل أساسية

   تحديد مصادر وعناصر تكوين اإلطار المرجعي-أ

   تجمع منظومة المعايير والقيم اإلسالمية عناصر متباينة من حيث اتساعها أو ضيقها ومن حيث طـرق                

  : عامة تحديدها في أربع تصنيفاتالتعامل معها، ويمكن بصفة

وهي مستمدة أو تابعة لقضية األلوهية وسننها في الخلق أوالقواعـد التـي              .  القيم والمبادئ الكلية    -

مثل األلوهية، التوحيد، العقل واإلرادة وحرية االختيـار كأسـاس          : استنها الخالق لمنظومته المخلوقة   

تسخير الكون المادي لإلنسان ، الحق والعـدل كأسـاس          الستخالف اإلنسان وتكليفه وتسييده األرض،      

لتنظيم بنية الحياة وعالقاتها، المساواة األصلية لإلنسان، التعدد والتنوع، التدافع ، التداول والصيرورة             

  .كقواعد للحياة البشرية

وهي أحكام مبنية علـى نـصوص        . األحكام الشرعية المستندة على أدلة قطعية الثبوت والداللة         -

وتتسم بأعلى درجات اإللزام في المنظومة      . مباشرة وواضحة ال تحتمل لبسا أو اجتهادا قد يختلف فيه           

أما من حيث موقعهـا     . بيد أنها تتسم كذلك بالندرة قياسا إلى األحكام االجتهادية          . القانونية اإلسالمية   

مرجعي الذي يمثـل بـدوره     في النموذج فبينما تمثل هذه األحكام مصدراً من مصادر تشكيل اإلطار ال           

مدخال للنظام اإليماني ، فإن األحكام االجتهادية تقع في مخرجات النظام التي نسعى في إطـار هـذا                  

  .النموذج إلى ربط عملية استنباطها بمنظومة القيم اإلسالمية وأولوياتها
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  المقاصد العامة للشريعة اإلسالمية  -

م باعتبارها الحكم والغايات األساسية التي أنيطت بها        استقرأها علماء األصول من مجموع األحكا     

  .حفظ النفس والدين والعقل والنسل والمال: وأشهرها المقاصد الخمس . األحكام

     القواعد الفقهية والتشريعية-

وسواء رأى العلماء أنها استنبطت مباشرة من القرآن أو أنه قد تم استقراؤها من األحكام الجزئية                

تنبطة فإن ما يميز تلك القواعد كونها قواعد تنظيمية باألساس تضبط ليس فقط عملية              العملية المس 

وهي تنصرف إلى ضبط العالقات بـين األحكـام الـشرعية           . التشريع بل وكذلك السلوك والفعل    

والسلوك واألفعال وغيرها من المخرجات ومنع تضاربها من خالل قواعد تنظيمية مستنبطة مـن   

  .  الشرع ذاته

، )أو ال ضرر وال ضرار    (  الحكم يتبع المصلحة الراجحة، الضرر يزال        23:هم هذه القواعد    من أ 

الضرورات تبيح المحظورات ، الضرورة تقدر بقدرها، يتحمل الضرر الخاص من اجـل دفـع               

الضرر العام، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، إذا تعارضت مفسدتان ارتكب أخفهما وعدل              

أو المعـروف   (، العادة محكمة    )المشقة تجلب التيسير  ( اليسر ورفع الحرج     عن أعظمهما ضررا،  

، قاعدة سد الذرائع أو حسم مادة الفساد، اليقين ال يزول بالشك، األصـل              )عرفا كالمشروط شرطا  

في األشياء اإلباحة حتى يدل الدليل على غير ذلك، األمور بمقاصدها، يقدم في كل والية من هو                 

حقوقها ومصالحها،تصرف اإلمام في شؤون الرعيـة منـوط بالمـصلحة، إذا            أقدر على القيام ب   

تعارضت الحقوق قدم منها المضيق على الموسع والفوري على المتراخي وفرض العـين علـى               

االجتهاد ال ينقض باالجتهاد، ال اجتهاد عند ظهور النص، حكـم الحـاكم فـي مـسائل                 . الكفاية

  . يحرم إعطاؤه، الحدود تدرأ بالشبهاتاالجتهاد يرفع الخالف ، ما يحرم أخذه

   يتضح مما سبق الطابع التنظيمي لهذه القواعد حيث تتركز وظيفتهـا األساسـية فـي تحديـد                 

األولويات ومنع التعارض وحل ظواهر التنازع بين مفردات السلوك المختلفة لدى تطبيقها سواء              

  الخ..كانت تلك المفردات أحكاما أم قرارات ام سلوكيات

  تحديد وترتيب وظائف اإلطار المرجعي    -ب

مبادئ، (    يتضح مما سبق صعوبة ترتيب المعايير في بنية متماسكة فهي تنتمي لفروع وتصنيفات مختلفة             

، كما أنها من جانب آخر ورغم مما تتضمنه من عناصر موضـوعية             )وأحكام، اجتهادات أصولية وفقهية   

  .تشرذمومنهجية رائعة إال أنها تتسم بالتجزؤ وال

                                                 
  .394 -225ص ص ) 1992امة للكتاب، الهيئة المصرية الع: القاهرة(حسن أحمد الخطيب، فقه اإلسالم :  أنظر على سبيل المثال- 23
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   إن متابعة جذور إشكالية الترتيب توضح قدم الوعي بها وخطورتها في نفس الوقت؛ فقد أدرك علمـاء                 

السلف بشكل أو آخر ومن الناحية النظرية مفهوما قريبا من البنية عبروا عنه بمصطلحات أخـرى مثـل                  

احد ويكون لبعضها نـسبة     بمعنى جعل األشياء بحيث يطلق عليها اسم الو       (مصطلح الترتيب لدى الشافعية     

    24).إلى بعض بالتقدم والتأخر في الرتبة العقلية وإن لم تكن مؤتلفة

أبرزها أنه تركز في الشق القانوني مـن        :   بيد أن ممارسة السلف لهذا الترتيب عمليا اتسم بسمات معينة           

 أنه انصب حـول محـور       -نياالمعايير اإلسالمية بمعنى انه لم يدخل في منظومته المبادئ والقيم العليا، ثا           

وحيد هو األحكام، وعني بقضية معينة هي مسألة حل التعارضات أو التناقض الظاهري فيما بينهـا مـن                  

. خالل قواعد النسخ والترجيح التي تناولها األصوليون أو عنيت بها القواعد التشريعية المشار إليهـا آنفـا                

ب تم في إطار محدود داخل بعض هذه التصنيفات ولـيس           والسمة الثالثة أن ما بذل من جهود للبناء الترتي        

  .فيما بينها وعلى وجه التحديد داخل بنية المقاصد الخمسة

رتبت كل  متماسكة بذلت في سياق منظومة المقاصد حيث        " بنية"   إن اكبر المجهودات التي بذلت لتشكيل       

ن األهم إلى األقل إلزاما من خالل        ترتيبا هرميا يتدرج في قوته اإللزامية م       مصلحة من المصالح الخمسة   

بيـد  .  وإدراج األحكام الشرعية داخل تلك التصنيفات الثالثة         الضروري والحاجي والتحسيني  التمييز بين   

أن القضية اإلشكالية ظلت في ترتيب المصالح أو المقاصد نفسها أو فيما بينها ؛ فبينما تبنى الغزالي ترتيبا                  

 النفس يليه العقل فالنسل والمال ، وهو الترتيب الشائع واألكثر قبوال فقـد              يعطي األولوية لحفظ الدين على    

  25.أقام الزركشي ترتيبا مختلفا يبدي النفس ثم المال فالنسل يليه الدين ثم العقل

   وال تزال قضية المقاصد وترتيبها محور اهتمام كثير من العلماء المحدثين الذين يـرون فـي المـدخل     

 كما يرون فيه مدخال لبناء نظرية عامة أو بنيـة عامـة      26.جديد الفقه واجتهاد معاصر   المقاصدي مدخال لت  

 أو عبروا عنـه بمفهـوم النظـام         27جامعة للتشريع اإلسالمي سواء عبر عنه البعض بالقانون العام الكلي         

 لكن ترتيبها ظل موضع خالف وجدل لدى المحدثين بين اتجاه تقليدي وآخـر يـسعى لالجتهـاد                  28.العام

ويبقى أن مـسألة    . فعيل هذه الكليات في ظروف متغيرة ومعطيات وتحديات مغايرة للحضارة اإلنسانية          وت

هل هو مجـرد ديـن      : الترتيب ليست مسألة هامشية فهي ترتب أولويات بل ومنظورا مختلفا لإلسالم مثل           

                                                 
وأيضا مفهوم التركيب، نفس . 33، ص ) م1996 -هـ1417المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، : القاهرة( علي جمعة محمد ، المدخل . د:  أنظر- 24

  .34المرجع، ص 
  .130المرجع السابق ، ص :  حول هذا الجدل أنظر- 25

أنظر جاسر عـودة ،  . لى اجتهاد قوامه أن تدور األحكام مع مقاصدها وجودا وعما كما تدور مع عللهاجاسر عودة الذي يدعو إ.  من هؤالء د- 26

  .54مرجع سابق، ص 
  . 125 -124مقاصد الشريعة ، مرجع سابق، ص ص : حول هذا الرأي أنظر. طه العلواني في تأصيله لفقه المقاصد.  صاحب هذا الرأي هو د- 27
  .118دخل، مرجع سابق،  ص على جمعة، الم. د:  أنظر- 28



 أماني صالح.                                                              دمنهجية التجديد من خالل االستفادة من بعض االقترابات والمفاهيم واألدوات الغربية

  28

 إلقامـة   وشعائر محددة أو خطاب إيماني عالمي للبشر يستوعب المسلمين وغيـر المـسلمين ويحتـويهم              

 إن كثيرا من المجتهدين المعاصرين يشتركون في التعويل علـى المقاصـد             29.الحضارة وعمارة األرض  

كمدخل لتطوير الفقه بل والفكر اإلسالمي وتحديثه وتفعيله إما ألنها أهم محاوالت بذلت إلقامـة منظومـة                 

لة  للتفكير واالستنباط تعزز دور      كلية للتشريع تجمع المجزأ والمبعثر أو لكونها تقدم منهجية إسالمية أصي          

فالمقاصد بأسسها ومراميها وبكلياتها مع جزئياتها وبأقـسامها        " : الريسوني. العقل في التشريع كما يقول د     
   30".ومراتبها وبمسالكها ووسائلها تشكل منهجا متميزا للفكر والنظر والتحليل والتقويم واالستنتاج والتركيب

 مجال الترتيب وبناء النسق المقاصدي يبقى التساؤل حول ترتيب العالقة ما                برغم ما سبق من جهد في     

  . بين المقاصد ذاتها وسائر المصادر األربعة لإلطار المرجعي 

عبد الوهاب خـالف األصـولي      .      من المحاوالت القيمة التي بذلت في هذا الصدد البناء الذي أقامه د           

تي سعى فيها لربط البنية التشريعية اإلسالمية بأصولها وفروعها،         وال" علم أصول الفقه  "المحدث في كتابه    

أولهـا  :  وقد نظم خالف هذه البنية في خمسة قواعد كبرى         31.بأحكامها وقواعدها المنهجية والموضوعية     

ورأى خالف أن هـذه المـصالح تجمـع         .  وجمع فيها المصالح الخمسة      "في المقصد العام من التشريع    "

 32. وحاجياتها وتحسيناتها الجانب األكبر من القواعد الفقهية واألحكام الـشرعية            وترتب تحت ضروراتها  

وهي ترتب األحكام وتقيم عالقاتها على أسـاس        " فيما هو حق هللا وما هو حق للمكلف       "القاعدة الثانية هي    

ين آخر إضافي هو تصنيف األحكام بين ما هو من قبيل مصلحة المجتمع وما هو مصلحة الفرد وما يقع ب                  

وتميز بين األحكام المبنية على دليل قطعي الـورود         ": فيما يسوغ االجتهاد فيه   ":  القاعدة الثالثة    33.االثنين

 34.والداللة وتلك القائمة على أدلة ظنية الورود والداللة ما يفتح الباب لالجتهاد فيها وتراتبها فـي القـوة                   

    35".التعارض والترجيح"وفي ، "في نسخ الحكم"والقاعدتين األخيرتين منهاجيتين هما 

عبد الوهاب خالف والذي لم يلق ما يستحقه من قبل معاصـريه إال             .     برغم أهمية البنيان الذي يقيمه د     

( والقـيم غيـر التـشريعية       . أن هذا البنيان يبقى قاصرا عن إدراك ما ليس بالقانوني من المعايير والقيم              

ية عن غيرها في المنظومة اإلسالمية ، بل هي تـشكل بحـق روح   ال تقل أهم  ) الخ..السننية أو األخالقية    
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اإلسالم والقرآن التي قصرت عن إدراكها أحيانا العديد من التشريعات واألحكام الفقهية المهمة التي تكون               

  36.ذلك البنيان التشريعي اإلسالمي العظيم 

المي بصورة تيسر دورهـا فـي          وهكذا فقد ظلت قضية تحديد عناصر وعالقات البنيان المعياري اإلس         

توجيه الفعل فكرا وسلوكا فقها وعلما مطلبا ملحا ؛ قبل ثالثين عاما كتـب الـشهيد الـدكتور إسـماعيل                    

االجتهاد المطلق اليوم في اإلسالم ال قواعد لـه أحكـم تنـسيقها             : "الفاروقي معبرا عن هذا الهاجس يقول     
مطلوب اليوم هو تنظير القـيم اإلسـالمية أو المبـادئ           فال. وتقديمها حسب ما تقتضيه المنهجيات الحديثة       

األولى أي ربطها ببعضها البعض بحيث تؤلف في مجموعها هرما يتسلسل فيه الفكر بمنطق الضرورة من                
وهذا يتطلب تحديد المبدأ األول في اإلسالم ثم استنباط ما يحويه مـن مبـادئ وتحديـد                 . طبقة إلى طبقة  

 وبعد ذلك بثالثين    37" .ون الهرم مقياسا لما نريد أن نقيس من مسائل العصر         أولوياتها وتفاصيلها بحيث يك   

يقتضي المنهج السليم في التعامل مع أي قـضية         " : فتحي الملكاوي معبرا عن نفس الهاجس     . عاما كتب د  
أن ينظر إليها ويتعامل معها ضمن الدائرة التي تقع فيها وتنتمي إليها واعتبارها عنصرا فـي مجموعـة                  

 ومعبرا عن عواقب غياب هذه النظرة البنيوية        38"ما يمكن الباحث من رؤية األجزاء ضمن الكل        ... أشمل

فهذه االختالالت الناتجة عن فقدان الرؤية الكلية الشمولية تفضي إلـى فقـدان             "عن الذهنية اإلسالمية يقول   
يتها؛ فما هو جزئي صغير     الرؤية الصحيحة التي تقدر األشياء بحسب أحجامها الحقيقية وترتبها بحسب أهم          

وعندما ال يكون التقدير على أساس من المقارنة التي هي من خصائص الشمول             . يقدر على أنه كلي كبير      
، ينتهي األمر إلى ضعف شديد في فقه الموازنة بين األشياء واألوضاع ليدرك األهـم والمهـم والـضار                   

 إلى ضعف شديد في فقه األولويات الذي به ترتب          كما ينتهي األمر  .. واألكثر ضررا والنافع واألكثر نفعا    
 إن هذا التقييم ليعني أننا رغم كل الجهود         39".األمور بحسب أولوياتها في األهمية وفي تحقيق مصالح األمة        

ال زلنا نراوح مكاننا في وضع تلك المنظومة المعيارية لتوجيه التفكير والـسلوك اإلسـالمي أي اإلطـار          

 . ق المرجعي القابل للتطبي
 

                                                 
العالقة بين الزوجين بين المنظور القرآني والقراءة الفقهية، في دوريـة  " هند مصطفى، :  تابع هذه القضية في التشريعات الخاصة بالمرأة في- 36

  . 83-54ص ص ) 2002 أكتوبر -1433 شعبان -جمعية دراسات المرأة والحضارة، العدد الثالث: القاهرة( المرأة والحضارة 
  .م1977هـ، 1397 ، 9اعيل راجي الفاروقي ، كلمة العدد، المسلم المعاصر ، عدد  إسم- 37
  .35 ، ص 2002/ هـ1423، ربيع 28، في دورية إسالمية المعرفة ، العدد "التفكير المنهجي وضرورته"فتحي الملكاوي ، .  د- 38
  .36 المرجع السابق، ص - 39
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أشرنا آنفا إلى أن مصادر اإلطار المرجعـي أربعـة هـي القـيم              :  الترتيب المقترح من منظور وظيفي    

، األحكام المستمدة من نصوص قطعيـة الثبـوت والداللـة، مقاصـد             )الخَلقية والسننية (والمبادئ العامة   

  . الشريعة، والقواعد الفقهية  

تبديل طابعها المجرد والنظري إلى طابع      نموذج يقتضي محاولة    إن التعامل مع تلك المعايير وظيفيا لبناء ال       

وفي هذا السياق يتعين إجـراء العديـد مـن          . وظيفي يتصل بحاجة الجماعة ونظامها اإليماني األساسي      

  :التعديالت والمواءمات

وظـائف  :  يمكن تقسيم المعايير التي يتشكل منها اإلطار المرجعي اإلسالمي وظيفيا إلى مجموعتين             

 ).إجرائية(، ووظائف تنظيمية ) أصلية(وضوعية م

حفظ الدين  (في القلب منها تقع منظومة  الحفظ أو ما يعرف بالمقاصد الخمس             : الوظائف الموضوعية 

ورغم اعتبار علماء التراث تلك المـصالح       )  الخ..وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال       

ال أنها بصياغاتها تلك التي صاغها بهـا األصـوليون و           مجرد مقاصد بمعنى غايات توخاها الشرع إ      

تصلح للتعامل معها كوظائف وحاجات فعليـة للنظـام          ) الحفظ(نتيجة ربطها بمهمة محددة هي مهمة       

  .تقوم بها المؤسسات واألدوار المختلفة وتعبر عنها مخرجاتها بما يحفظ النظام اإليماني 

ال ماسية مع قيمتها العظيمة في الفكر اإلسالمي ورغـم كليتهـا                 بيد أن منظومة الحفظ المقاصدية الخ     

 في التعبير عن وظائف الفرد والجماعـة للحفـاظ           كافية أو جامعة مانعة    - من المنظور الوظيفي   –تبدو  

  تقصر عن استيعاب العديد من العناصر المهمة في البناء المعيـاري             أوالفهي  .. 40على النظام اإليماني    

ض المبادئ العامة التي تعلو وتسبق األديان وتعد أحد عناصر عملية الخلـق والحـساب               اإلسالمي مثل بع  

. التي ألحقها الخالق بالفطرة اإلنسانية العامة ما قبل الملل والشرائع وعلى رأس هذه القيم الحق والعـدل                  

النظـام   فإن هذه المنظومة كما يتضح من تصنيفها الخماسي تركز على إطار بعينـه هـو                 من جهة ثانية  

بينما ال يشكل النظام اإلنساني رغم مركزيتـه        ) النفس والعقل والمال والنسل والدين      ( اإلنساني في أبعاده    

سوى أحد أنظمة النظام الكوني وتبقى المحافظة عليه مرهونة بالمحافظة على نظم البيئة والكون والكائنات               

بل إن المحافظة على تلك األنظمة األخرى       . آخرهاألخرى والتوازن معها مثل النظام الحيواني والبيئي إلى         

 أخيراو.. التي يعيش فيها اإلنسان هي أحد مضامين األمانة واالستخالف وأحد عناصر المسئولية اإلنسانية            

  ؛ أو مستوى من الحاجات والوظائف المنوطة باإلنـسان       حالة وظيفية    ذاتها ليست سوى     الحفظفإن وظيفة   

ائف المتاحة للفعل اإلنساني والمرتبطة بشروط تاريخية معينة تتمثل في حالـة            بمعنى أنها أحد أنماط الوظ    

                                                 
 ، 26 -19جاسر عودة، مرجع سـابق، ص ص  .د: ف والمعاصرين في اإلضافة إليها أنظر  حول مدى كفاية منظومة الحفظ واجتهادات السل- 40
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بينما تبرز وظائف أخرى بديلة في حاالت تاريخية  أخرى للجماعـة مثـل حـاالت                . االستقرار واالتزان 

  .الخطر واالزدهار والتمكن

إضـافات  عة تحتاج إلى        بناء على ما سبق يمكن القول أن منظومة الوظائف الموضوعية للفرد والجما           

  : سواء على الصعيد األفقي أو الرأسيلمفهوم الحفظ

 جديدة لمنظومة الحفظ تشمل قيما مهمة أخرى لم تستوعبها المنظومة التقليدية          يتعين إضافة وظائف    أفقيا   

اللـذين أنـيط بهمـا عمليتـا        (حفظ الحقوق والعدل، حفظ إرادة اإلنسان وحقه في اختيار فعلـه            : مثل

  .، وحفظ الكون والبيئة التي يعيش فيها اإلنسان)الف اإلنساني والتكليف اإليمانياالستخ

ترتبط كـل   " الحفظ"موازنتين لمستوى ومجموعة وظائف     ) على األقل   ( يتعين إضافة مجموعتين     رأسيا

يـة  ففي فتـرات تاريخ   ". الدفع"و" اإلنماء"وهما مجموعتا   : منهما بحالة تاريخية معينة للجماعة أو الفرد      

تشهد حالة من االزدهار والتمكن تصبح مهمة الحفظ قاصرة عن الوفاء بمسئوليات المسلم ويـصبح مـن                 

وفـي لحظـات الخطـر      . إنماء العقل والمال والكون إلـخ       : أخص مسئولياته العمل على إنماء القيم مثل      

أو ) العرض أو العقـل    الدفع عن الدين أو النفس أو المال أو       ( والنوازل تصبح المهمة األساسية هي الدفع       

الذب عن تلك القيم وهو مستوى أقل من حفظ كمال القيم ألنه في ظروف الدفع والنوازل قد يتم التجـاوز                    

  .المقبول عن ظروف الرخاء

بمعنى اتخاذ الحيطة واحتساب    ) أو التحرز   (   ويمكن إضافة مستوى رابع وظيفي رابع هو وظيفة الوقاية          

  .يدخل تحت باب سد الذرائع من وظائفالمآالت؛ ومن أهم صورها ما 

  

 تعنى بترتيب وتحديد األولويات والعالقات والحدود بين المجموعـة األولـى مـن              :الوظائف التنظيمية  

تستمد الوظائف التنظيمية مظلتها األساسية من أحد المبـادئ العليـا فـي             . الوظائف خاصة عند التطبيق   

عدم مجاوزة التصرفات على اختالفهـا نطاقـات        " ينصرف إلى     بمعناه العام الذي   العدلاإلسالم وهو مبدأ    

وهو باب واسع في القرآن الكريم يحتاج إلى الكثير من الدراسة ليس علـى المـستوى                ". الحقوق والحدود 

 على الصعيد اإلجرائي فإن هذا المبدأ قد تـم          41.القانوني فقط بل وكذلك من المنظورين الفلسفي والثقافي         

د من القواعد األصولية والفقهية التي استنبطها العلماء من الشرع أو اسـتقرأوها مـن               ترجمته إلى  العدي   

وهي قواعد يسهل تحويلها إلى وظائف تكون بمثابة ضوابط تنظيمية تتم مراعاتهـا عنـد القيـام                 . أحكامه

  . بالوظائف األساسية أو الموضوعية الموضحة في النقطة السابقة

                                                 
المعهد العالمي : القاهرة( أماني صالح، الشرعية بين فقه الخالفة وواقعها :  للتعرف على قراءة أولية حول مفهوم العدل في القرآن الكريم أنظر- 41
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 ويرتبط بها مجموعة من القواعد الفقهية الجليلة مثـل تقـديم            إزالة الضرر    من تلك الوظائف المستنبطة     

وظيفة دفع الضرر على وظيفة جلب المصلحة وما يتبعها من وظائف فرعية تتعلق بإزالة الضرر وتحمل                

الضرر يزال شرعا، الضرر ال يزال بالضرر، يتحمـل        (الضرر أو ارتكابه وهي ترتكز على قواعد مثل           

من الوظائف التنظيمية كـذلك  ). لدفع الضرر العام، يرتكب أخف الضررين التقاء أشدهما      الضرر الخاص   

) الـخ ..الضرورات تبيح المحظورات، الـضرورة تقـدر بقـدرها        ( ما يتعلق بتقديم وتقدير الضرورات      

والوظائف الخاصة بدفع المشقة وجلب التيسير، ومن تلك الوظائف أيضا ما هـو مـستمد مـن القواعـد                   

  . تمييز ما هو حق هللا وما هو حق للمكلف والمختلط بينهما ، وقواعد التعارض والترجيح: ة مثل األصولي

إن كافة أدوار ومؤسسات النظام اإلسالمي التي تنتج مخرجاتها سواء                من هذا المنطلق يمكن القول      

قهيـا أو فتـوى أو      قرارا سلطويا أو عمال بحثيا أو حكما قضائيا أو حكمـا ف           (كانت كما سبق أن أشرنا      

حفـظ  (يتعين أن تستوفي في تلك المخرجات تحقيق الوظائف الموضوعية السابقة           ) الخ..سلوكا تربويا   

وبقدر ما تؤدي تلك المخرجـات      . وفق حيثياتها الظرفية وضوابطها اإلجرائية    ) أو دفع أو إنماء المصالح    

عملها إيجابي التأثير في دعم وحفظ      منظومة الوظائف السابقة بعناصرها الموضوعية والتنظيمية يكون        

وبقدر ما يعكس المخرج الجزئي بصمات هـذه البنيـة          . النظام اإليماني أو يكون باألحرى عمال وظيفيا      

  .الكلية للقيم بقدر ما تتحقق وظيفيته

  تشغيل اإلطار المرجعي   - د

مهيدية ، وفـي هـذا        سبق أن نوهنا أن استخدام هذا النموذج البنائي الوظيفي ال يزال في مرحلته الت             

  .اإلطار يمكن طرح مجموعة من األفكار األولية 

الدفع والحفظ واإلنماء والوقايـة     (يمكن تصور ترتيب واضح بين المجموعات الرأسية من الوظائف           -

حيث تأتي على رأس أولويات الترتيب وظيفة دفع الخطر أو الضرر عن قيم الحيـاة أو الـنفس                  ).

يلي ذلك  . ل والحقوق وحق اإلنسان األصيل في اإلرادة واختيار الفعل        والدين والعرض والعقل والما   

وظائف الحفظ ثم اإلنماء التي ترتبط بحالة من حاالت الرخاء والسعة والمكنة بينما تقع في أدنى تلك                 

  .المراتب الوظيفة الوقائية االحتياطية أو الذرائعية

دالالت النقدية عند مراجعة ما جرى عليه العمل           وال شك أن هذا الترتيب المنطقي يحمل العديد من ال         

في التراث خاصة في مجال المخرجات الفقهية؛ من ذلك على سبيل المثال ما جرى عليه العمل من                 

إعالء لمرتبة سد الذرائع على غيرها من الوظائف ذات األولوية في بعـض الموضـوعات مثـل                 

حقوق أصـلية   ) ناهيك عن إنماء  (يفة حفظ   موضوع المرأة ما ولد اختالال في وظائف أولى مثل وظ         

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال      ( مثل حقوق النساء في المشاركة في كافة جوانب الحياة          
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من ذلك الخلل أيضا  ما نشهده في مجال الفقه السياسي من تضحية بوظائف أصلية               ). عليهن درجة 

ـ  صحة البيعة لهم وخلع الحكام الفاسقين وغير       حقوق األمة مثل حق مراجعة الحكام و      " حفظ"تتعلق ب

بعبارة أخرى فقد ساد اتجاه فقهي ينزع إلـى قبـول           . الفتن عن األمة  " درء"مستوفي الشروط بحجة    

التضحية بحقوق أصلية مثل حق الفرد والجماعة في التعبير عن إرادته الحرة غير المشوبة باإلكراه               

  وقد أثبت مـآل  42 .اجعة الحاكم  بدعوى درء الفتن في مجال اختيار الحكام وفي الشورى وفي مر

 من ذلك أيـضا اغتفـار       43.ذلك تاريخيا خطأ هذا الرأي إذ أدى ذلك إلى اتساع نطاق المحن والفتن            

) وتولي حكام متغلبين أو غاصبين أو فاسـقين         ( كثير من فقهاء وكتاب السلف استيفاء تلك الشروط         

اسعة مما عد قياما بوظيفة الجهـاد، وحـسب المـستويات           بدعوى قيام بعض هؤالء الحكام بفتوح و      

وليس الدفع أو الحفظ    -من وظيفة الجهاد    ) اإلنماء(األربعة من الوظائف فإن الفتوح تقع في مستوى         

  . بينما تم التضحية بوظائف تقع في باب حفظ الحقوق والشروط والدفع عنها وهي أولى -

أيهما أولى مثال حفظ النفس أم      ( ن ترتيب األولويات بينها      على صعيد المستوى األفقي من الوظائف فإ       -

يعد مسألة إشكالية وأغلب الظن أنه ال يمكن الجزم بتعميمات حول المصلحة األولى             ) الدين أم العقل    

) النفس الدين العقل العرض المال    (بالحفظ أو الدفع أو اإلنماء حيث تمثل تلك العناصر الخمس مثال            

وإنما تختلف الموازنـة بينهـا      . ود والحاجات اإلنسانية يصعب المفاضلة بينها     عناصر متكاملة للوج  

مثال (حسب التطبيقات والمسائل الفرعية ، وتتدخل الوظائف التنظيمية لترجيح إحداها على األخرى             

  ).   و خاصة، حقا هللا أم حقا للمكلفينما إذا كانت المصلحة المرجوة عامة أ

     كلمة ختامية

  : البحث نخلص إلى النتائج التالية في ختام هذا

لقد قام البحث على فرضية مؤداها أن مجال االستعانة باالقترابات والنماذج والمنـاهج الغربيـة                -

. مجال مفتوح بل هو ضرورى في ظل مرحلة البحث عن تجديد الفكر واالقترابـات اإلسـالمية                 

 اإلفادة منها ما هو موضـوعي       وقد ناقشنا في الجزء النظري من هذا البحث شروط وضوابط هذه          

مثل الحاجة إلى تلك النماذج ومنها ما هو منهجي يتعلق بكيفية التعامل معها علـى نحـو يعظـم                   

  .فوائدها للفكر اإلسالمي ويحد من سلبياتها ونقائصها
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خصص البحث جزءا تطبيقيا لتقديم بيان عملي يثبت للباحثين مجـاالت وسـبل تطبيـق عمليـة                  -

 .تطبيقا على اقتراب  هو مجال اهتمام خاص للباحثة. ح والتهذيب لتلك األدوات االستعارة والتنقي

إال أنـه   -ورغم أن هذا التطبيق يعد أوليا ال يزال في مرحلة مبكـرة             -على الصعيد الموضوعي     -

ومن وجهة نظر الباحثة قد أثبت أن هناك العديد من المفاهيم واألدوات المنهحية التي قدمتها لنـا                 

ربية والتي يمكن أن تكون عظيمة النفع شرط تطبيقها تطبيقا واعيا خاليـا مـن آفـات                 العلوم الغ 

 .الشعور بالضعف واالنبهار واالستالب

تعتقد الباحثة أن هذا النموذج التطبيقي قد أظهر الحاجة الملحة إلى إعادة بناء النماذج اإلسـالمية                 -

اعده على درجة أكبر من تفعيل القيم       بصورة أجدى وأكثر نفعا للمسلم المعاصر ولقضاياه ،بما يس        

والقواعد اإلسالمية في عصر تغيرت تماما رؤاه ومعطياته وقضاياه عن العصر الذي أسست فيه              

إن قضية االنفتاح على نماذج البناء ومنهجيات التفكيـر األخـرى ال            . القوالب والنماذج التراثية    

الباب إلعادة اكتشاف القواعد اإلسالمية ،      تعني بالضرورة االستالب لها وتقديسها وإنما هي تفتح         

وتفتح الباب منهجيا لبدء عملية تطوير وإبداع إسالمي خاص يبدأ بإعادة تكييف تلك القوالب مـع                

 .المحتوى اإلسالمي وينتهي بالتجديد واالجتهاد من منظور إسالمي خالص
  

  ولي التوفيق                                                               واهللا
 


