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 ص:ملخَّ 
ناهج يف تطوير مثة ومناهجها احلدي ،ة العلوم اإلنسانيةتناقش هذه الورقة العلمية أمهيَّ 

العلوَم الشرعية ضمن اإلطار ل الورقة . وتؤص   العلوم اإلسالمية املعاصرةالبحث وطرق تدريس 
ة ذات  ؤية الغربيَّ ختالفها عن الر  مدى اتبني    و   ،املرجعي للرؤية اإلسالمية للكون والوجود واملصري

ة مستأنسة يف ذلك بتعامل سانيَّ لعلوم اإلنا اة اليت تستند إليهة واملاديَّ ة الوضعيَّ ة الفلسفيَّ اخللفيَّ 
ني رائدين يف هذا اجملال مها ابن استقراء َنوذجني فكريَّ   القدامى مع "علوم األوائل"، من خالل
ني مها: علم النفس ز الورقة على علمني أساسيَّ ترك    ثَّ  رشد احلفيد وأبو يعقوب الوارجالين.

يف دراسة هذه العلوم   نقديالتحليلي  املنهج العلى    لورقةاد  تعتميين. و الديين وعلم االجتماع الد   
 مناهج املعاصرين يف ني  إىل تبطرق تدريس العلوم اإلسالمية. وهتدف  وصلتها مبناهج البحث و 
زة على حماوالت السعي إىل أتصيل هذه ة يف الفكر اإلسالمي، مرك   نيَّ التعامل مع العلوم اإلنسا

سبل االستفادة املباشرة ة، مع بيان من احلضارة اإلسالميَّ انبع  يف   معر ة مبضمون العلوم اإلنسانيَّ 
ة من جهة الرؤى واملناهج التدريسية، والقضااي رعيَّ هذين العلمني يف تطوير العلوم الشَّ من 

توظيف هذه العلوم سواء يف مناهج البحث   راحلدود اليت جيب أن تؤط   تبني   لبحثية، و واملفاهيم ا
 . ية، أو يف دراسة الفكر اإلسالمي بصفة عامةوم اإلسالملعلوطرق تدريس ا

علم النفس الديين، علم االجتماع طرق التدريس، مناهج البحث، : يةالكلمات املفتاح
 الديين.
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Abstract 

 

This paper discusses the importance of modern humanities and their 

approaches in developing teaching and research methodologies in 

contemporary Islamic sciences. It draws Islamic sciences within its own 

referential vision of the cosmos, existence and destiny, and highlights their 

difference from the Western vision regarding its philosophical background 

and Greco- Roman origin. With reference to the early thoughts of Ibn Rushd 

and al- Warjilani in their study of the so- called 'early sciences', the paper 

claims that psychology of religion and sociology of religion could foster 

contemporaneous teaching and research methodologies of Islamic sciences. 

Following a critical analysis of current trends of above cited sciences, the 

paper seeks to rooting these human sciences in modern Islamic scholarly 

approaches, and shows ways to benefit from them in modernizing Islamic 

curriculum and rises awareness of their limits. 

Keywords: Teaching Approaches, Research Methodologies, 

Psychology of Religion, Sociology of Religion  
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 مقدمة
فال ميكن ألي علم أن  ،عترب تطوير املناهج من أوكد املبادئ لتطوير املعارف والعلوميُ 

عاصرة مبناهجها وتُعترب العلوم اإلنسانية امل ،جدة مبناهج قدميةقضااي مستاَل يتقدم وهو يع
النفس  اومفاهيمها سبيال من سبل معاجلة الظواهر املعقدة يف العامل املعاصر. نشأ علم

له صلة مبجاهلما، فتشكل علم االجتماع  صا يف ماعا ويصَّ ث تفرَّ  ،نيعلمني عامَّ كواالجتماع  
العلوم  يطرح توظيف، والديين، وكان هذا حال علم النفس. و والسياسي ديب،التاريي، واأل

صلة ابملدى الذي معضلة متَّ اإلنسانية بصفة عامة، وعلمي النفس واالجتماع بصفة خاصة 
وكيف .  والعقدية  الشرعيةونصوصه  ين العلمني يف حتليل الفكر اإلسالمي  هذ استثمار  ميكن معه  

واملعامالتية، ودراسة ماعية يف القضااي الفقهية العبادية  ية واالجتلنفسحتليل األبعاد االسبيل إىل  
  السياسة الشرعية وفقه القضاء والفقه اجلنائي وأحكام األسرة وغريها من القضااي اإلسالمية

 منهج؟ هل يكفي "استزراع" هذه ة رؤية؟ وأبي   أيَّ بف ،وإن جاز ذلك معاصرة، برؤية منهجية
يونق وإمييل   شر وتوظيف  راء سيقموند فرويد وكارلبشكل مبا الميالعلوم يف الفكر اإلس
ا إىل طبيعة املنهج الدارس وخصوصية  أم إن األمر حيتاج إىل تكييف نظرً   ؟دوركهامي وماكس فيرب

 الفكر املدروس؟
 البحث  خطة

 مت تقسيم البحث إىل العناصر اآليت ذكرها: ؛اعتبارا لإلشكاليات املدروسة
 .لرؤية الغربيةود واملصري بني الرؤية اإلسالمية والق والوجاخل  :لاملبحث األوَّ 
 .أتصيل النظر  ل:املطلب األوَّ 

 .املسلمون القدامى وأتصيل "علوم األوائل": الفلسفة واملنطق  املطلب الثاين:
معضلة العلوم اإلنساني ة يف الفكر اإلسالمي املعاصر: جدل املنهج  طلب الثالث:امل

 .واملضمون 
 .و فاقه البحثي ة  الن فس الد يين: إشكاالته املنهجي ةعلم    ين:الثا  املبحث

 .أتصيل النظر  املطلب األول:
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اهات العربية يف علم النفس الديين: قراءة حتليلية نقدي    املطلب الثاين:  .ةاالَت 
 .اإلسالمي املعاصر  - فاق علم النفس الديين يف الس ياق العريب  املطلب الثالث:
 .املنهجي ة واملعرفي ة وسبل أتصيلهإشكاالته  ع الد يين:  االجتما   علم  :املبحث الثالث
 .أتصيل النظر  املطلب األول:
اهات العربي ة يف علم االجتماع الديين وإشكالي ات ال  املطلب الثاين:  .تأصيلاالَت 

 . فاق علم االجتماع الديين يف الفكر اإلسالمي املعاصر  املطلب الثالث:
 :التوصياتجات و اخلاتة واالستنتا

 البحثإشكالي ة  
أم ا األوىل فمتعل قة ابإلطار املرجعي: الفلسفي  ،تؤط ر هذا البحَث إشكالي تان مركزي تان 

ومدى انسجامها مع الرؤية اإلسالمية للكون   ،والفكر املؤط ر للعلوم اإلنسانية احلديثة واملعاصرة
عية اإلسالمية، العلوم الشر تطوير  نها يفوالوجود واملصري ومن َث  مدى إمكاني ة االستفادة م

 سواء من جهة مناهج البحث أو من جهة طرق التدريس. 
 وأم ا الثانية فمت صلة ابستكناه حماوالت املسلمني املعاصرين يف توظيف هذه العلوم

 ، وذلك عرب استقراء  فاقها املنهجية واملعرفي ة وحدودها الفكرية والفلسفي ة ،اإلنسانية املعاصرة
 التوظيف مبنهج حتليلي نقدي .يفي ات هذا  ر يف كوالنظ

 أسئلة البحث
 سيسعى البحث إىل اإلجابة عن جمموعة من اإلشكاليات منها: 

احلديثة؟ وكيف تعامل معها املسلمون   ما األسس الفكرية والفلسفية للمناهج اإلنسانية  -
 ؟القدامىاملعاصرون؟ وما صلة النظر إليها مببحث "علوم األوائل" عند  

النظرية ملنهجي  علم النفس الديين وعلم االجتماع الديين؟ وكيف سعى التأصيالت    ما  -
 الباحثون املسلمون إىل أتصيلهما يف الدرس الفكري املعاصر؟

ها توظيف هذه العلوم يف الفكر اإلسالمي املعاصر؟ وما التخوم ما اآلفاق اليت يطرح -
 رفيا؟جيا ومعاليت جيب أن تؤط ر هذا التوظيف منه
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 :أهداف البحث
 يرمي هذا البحث إىل:

بيان أمهية العلوم اإلنسانية املعاصرة يف تطوير الفكر اإلسالمي من جهة مناهج البحث   -
 وطرق التدريس واإلشكالي ات املعاجلة.

الوعي ابخللفيات الفكرية والفلسفية اليت تؤطر هذه العلوم حني منشئها يف حمضنها  -
 الرومانية.  -ريقيةور اإلغالغريب ذي اجلذ 

تدقيق مدى استيعاب بعض املعاصرين لتلك اخللفيات، ومدى سعيهم إىل أتصيل  -
 هذه العلوم مبا يستجيب للرؤية اإلسالمية للكون.

 أهية البحث:
ة البحث يف السعي إىل فتح  فاق تطويرية يف الفكر اإلسالمي املعاصر تدريسا تكمن أمهي  

م  العلوم اإلنسانية املعاصرة ومها علم  علمني من أهر يف بسط النظوذلك من خالل  ،وحبثا
النفس الديين وعلم االجتماع الديين. تضاف إىل ذلك النظرة النقدي ة لكثري من احملاوالت اليت 

ذين العلمني، إما توظيفا حماكاتيا عرب "استزراعها" ماد ة خاما دون النظر  سعت إىل توظيف ه
واستقراء كلتا  ،توليفي ا عرب حماولة "أسلمتهما"إما توظيفا ية، و والفلسف يف خلفي اهتما الفكرية

التجربتني يبني  احلدود واآلفاق اليت على ضوئها ميكن إعادة النظر يف كثري من املنتجات الفكرية  
 لفكر املعاصر اليوم.يف ا

 أسباب اختيار البحث:
و"مناهج التدريس ة"، اإلسالمي لعل  أوىل األسباب وأمهها أن كثريا من أقسام "العلوم

وطرقه" يف اجلامعات العربية تعتمد جانبا من هذين العلمني تدريسا وحبثا، ولكنها ال تكاد 
النماذج املعتمد عليها ال تكاد يرج تشري إىل األصول املعرفية هلذين العلمني، حىت إن أغلب 

استقراء للفكر  تاب غم أن الكعم ا قاله سيقموند فرويد يف كتابه "موسى والتوحيد" مثال، ر 
د على ذلك أن كثريا من أحباث العلماء املؤسسني هلذين الديين التورايت مبنهج علم النفس. ز  

فإذا عدان   ؛في ة لالستدالل هبا تدريسا وحبثاالعلمني كثريا ما ُتستقطع من سياقاهتا املنهجية واملعر 
مما جيعلها تتناقض  ؛و وضعي ةة أة أو مادي  إىل تلك السياقات جندها إما انبعة من رؤية تطو ري  
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يف حتليل نص شرعي تدريسا أو حبثا.  فُ ظَّ وَ جذراي مع الرؤية اإلسالمية للكون، رغم أهنا تُـ 
ي  معاصر عند طالب العلم الشرعي مدر  سا أو  ويويل هذا البحث أمهية إىل إرساء وعي نقد

 دف.يق هذا اهلولذلك سلك البحث منهجا حتليليا نقداي لتحق ؛مدرَّسا
 الدراسات السابقة:

ال نكاد نعثر على حبث سلك هذا املسلك املنهجي  هبذه الرؤية، وإن كانت الدراسات 
يتم حتليل هذه الدراسات يف شكل أحباث أو كتب عامة حول أحد هذين العلمني متوفرة. وس

ملعريف ء اى االستقراألن البحث قائم أساسا عل  ؛السابقة اليت تتقاطع مع هذا البحث يف أبواهبا
 للمنتج التخص صي يف هذين العلمني حصرا. وقد سلك يف ذلك منهجا حتليليا نقداي.

 منهج البحث:
تمد على االستقراء واع ،سلك البحث منهجا حتليليا نقداي يف كل  مفاصله وتقاطعاته

 ،الشرعيةأساسا لتفكيك مكو انت احملاوالت املعاصرة يف توظيف هذين العلمني يف الدراسة 
هلذا املنهج دوره يف استنباط احلدود واآلفاق، ويف إاثرة اإلشكالي ات الفرعية، واستنباط   انوك

 اغة استنتاجات هلا.ياألفكار وص
 حدود البحث:

س الديين واالجتماع الديين، ويرتكز على استقراء َتارب يهتم هذا البحث بعلمي النف
هناك حماوالت رائدة يف توظيف هذين  ن  شارة إىل أالباحثني العرب فقط يف هذا اجملال، مع اإل

، سيتم االعتماد  اإلجنليزيةالعلمني يف جامعات غري عربية، ويف أحباث صيغت ابلفرنسية أو 
 عليها يف توسيع أفق البحث مستقبال.

 وات البحث:أد
الستنتاج مُجعت األحباث املرتبطة ابإلشكالية املركزي ة ومت  استقراؤها وحتليلها ونقدها ث ا

 ،كيفي ة توظيفهابللنظر يف التطور التاريي يف هذا املبحث، و   مبثيالهتا، وذلك عرب مقارنتها  امنه
ب السرد  وَتن   ،وضوعفقد مت اصطفاء املرتبط مباشرة ابمل ؛ومبا أن  املبحث متعم ق ومتشع ب

 يقه. قحت  ددف املراالتاريي والتعريفات العامة، ومت االقتصار فقط على ما له صلة مباشرة ابهل
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 املبحث األو ل: اخللق والوجود واملصري بني الرؤية اإلسالمية والرؤية الغربية
 املطلب األو ل: أتصيل النظر

ن ينطلق من مرجعي ات ظاهرة أو مضمرة ال يفى أن  أي  فكر نظري  أو عملي  ال بد  أ
في ة مادي ة ووضعي ة  ساألعم  رؤى فلوللفكر الغريب  احلديث واملعاصر يف األغلب    ،تؤط ره وتنظمه

 أأم ا اإلسالم فهو دين مساوي  يقوم على مبد  ،وتطو ري ة ال يؤمن أغلبها ابخللق وال ابملصري
 :وهي قائمة يف قوله تعاىل  ،اإلسالم وروح اإلميان الت وحيد، وتؤط ره هذه املفاهيم مشك لة رسالة  

ق   خَ ﴿ حلَ  َر َض اب  ريُ  َوَصوَّرَُكم   َلَق السََّماَوات  َواأل  َسَن ُصَورَُكم  َوإ لَي ه  ال َمص    (.3)التغابن،   ﴾فََأح 
وقد أك د هللا سبحانه مفهوم   ،ويرتبط خبلق الكون يف القر ن الكرمي خلق اثن هو اإلنسان 

واجلعل  ،(24صوير )احلشر مثل: الربء والت ،يف  ايت كثرية ومبصطلحات متنو عة اخللقي ة
واستعمل   ،(، وغريها من املصطلحات القريبة الداللة49  ىوالبث  )الشور (،  62  -61)الفرقان  

ومن الرتابط بني خلق هذين الكائنني: الكون  ،سبحانه هذه املصطلحات لإلنسان أيضا
 ،األساسي ة من املصطلح الث اين: أي الوجود، وهي عبادة هللا اخلالقواإلنسان، تتحد د الغاية 

(. وقد فس ر الشيد هود العبادة 56)الذارايت    ﴾نَس إ الَّ ل يَـْعُبُدوناجلْ نَّ َواإْل   َخَلق تُ  َوَما﴿  :قال تعاىل
تالء مدعما ابن عباس: أبهنا إقرار ابلعبودية، واستنادا إىل احلسن على أهنا: االبهنا استنادا إىل  

تربها واع، (2)أم ا الشيد األصم فقد فس ر العبادة ابملعرفة ،(1)[3 -2ذلك بسورة ]اإلنسان: 
وذهب الشيد اخلليلي إىل أهنا مفهوم شامل للعقيدة والشريعة  ،(3)في ش: التوحيدطأالشيد 

فكل  سلوك  ،وهلذا يصري الوجود كل ه عبادة بشكليها االعتقادي والعملي   ؛(4)يةاملقرونة ابخلش
ء تطبيقي أو اعتقاد نظري  هو عبادة هلل سبحانه تتعالق فيها مصطلحات االستخالف واالبتال

 لتتول د من مجيعها روح رسالة اإلسالم.  ؛واالمتحان 

 
 .462، ص 3 العزيز، ج هود بن حمك م اهلواري، تفسري كتاب هللا (1)

 .93، ص 1الشيد األصم، كتاب النور، ج  (2)

 .336ص  10طفيش، تيسري التفسري، ج أالشيد احممد  (3)

 .6ص د اخلليلي، اإلميان ابلرسل، الشيد أمح (4)



 م2021 ينايروالثالثون  اخلامسالعدد                                                                 جملة جامعة املدينة العاملية ) جممع (

386 

وعلى هذا كان تفسري   ،مرتبط مبفهوم اجلزاء ثوااب وعقااب  ،أم ا املصطلح الثالث فهو املصري
. (2)من املائدة عند الشيد اطفيش 18اآلية ، و (1)هودمن الشورى عند الشيد  15اآلية 

تنتفي الصدفة يف خلق الكون و ، طلح الثاين(وإبثبات املصري ينتفي العبث يف الوجود )املص
َا َخَلْقنَاُكْم َعبَـثًا﴿تعاىل واالستدالل بقوله  ،واإلنسان )املصطلح األو ل( ُتْم َأمنَّ بـْ َنا الَ  َأَفَحس  َوأَنَُّكْم إ لَيـْ

 .(4)ويثبت احلكمة من الوجود  ،(3)( يؤكد البعث واحلساب115، )املؤمنون ﴾ْرَجُعونَ تُـ 
من فكر الشيد أيب العباس أمحد بن بكر الفرسطائي يف  جة استقرائي ةهذه الفكرة نتي

ع مت مبا حنا إليه مفك ران مسلمان كبريان مها يغال بن زلتاف وقد تد  ،"مسائل التوحيد"
وقد ذهب الشيد أبو العب اس أمحد بن بكر إىل   ،سليمان بن يلف املزايت  الوسياين، وأبو الربيع

 البعثو املوت"وعليه أيضا معرفة  : يسع جهله قائالالوالن ار مم ا اعتبار أن  معرفة اجلن ة 
ا    اجلن ةو  العذابو  احلسابو م  ثوابأهن  وأن  ثوابه ال يشبهه   ،ألهل طاعة هللا على طاعتهم لرهب 

ا  الن ار  ومعرفة    ،ثواب م"  عقابأهن   .  (5)ألهل معصية هللا على معصيتهم لرهب 
"وعليه  :مبقالة الت وحيد قائال -ة فواصلي  مباشرة ودون أ-ث  أتبع املقالة الس الف ذكرها 

معرفة الت وحيد أن ه إفراد ّلل  وأن  هللا أمر به وأن ه طاعة وفريضة وإميان وعدل وعليه ثواب وعلى 
ه عقاب". فقد م مقالة املصري واجلزاء على مقالة التوحيد ذاهتا، فتصري يف تركه وإنكاره وجهل

اخللق، سر  االبتالء، ورأس فا تقوم عليه مقالة اجلزاء: غاية  يوحيد عمودا ردفهم الش يد مقالة الت  
 املصري. 

ي ويتدع م ما ذهبنا إليه يف قراءة فكر الش يد أيب العب اس مبا بناه عمروس بن الفتح النفوس
ا كان اإلميان إمياانً   :حينما جعل الث واب والعقاب حمد دي اإلميان قائاًل  ا وإَنَّ   ،ب لوجود الث وا"وإَن 

 
 .344، ص 3هود بن حمكم اهلواري، تفسري كتاب هللا العزيز، ج  (1)

 .261، ص 4دار املعاد، ج  طفيش، مهيان الزاد إىلأالشيد احممد  (2)

 .473، ص 2هود بن حمك م اهلواري، تفسري كتاب هللا العزيز، ج  (3)

 .152، ص 9دار املعاد، ج  الشيد حممد اطفيش، مهيان الزاد إىل (4)

 .4أبو العب اس أمحد بن بكر، مسائل الت وحيد مم ا ال يسع الن اس جهله وغري ذلك من مسائل الكالم، ص (5)
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 ،ألن ه معصية  ؛راا كان الكفر كفً إَنَّ   :ما يقول من يقولليس ك  ،ا لوجود العقابالكفر كفرً   ن كا
ا كان اإلميا :أو قول من يقول ، ألن ه طاعةوكان اإلميان إمياانً   للمر به والكفر للن هي ن إمياانً إَن 

 . (1)عنه"
 ،ه إىل كل  الوجود واملوجودتإلسالم يف نظر  رسالة اهذه املفاهيم الثالثة املتعالقة هي ُلب   

 ،وهي مفاهيم يت فق فيها كل  مفك ري اإلسالم على اختالف مذاهبهم ومشارهبم وأفكارهم
والوضعي ة والتطو ري ة اليت تستند إليها أغلب  ويتلف فيها اإلسالم عن ابقي الفلسفات املادي ة

 يفكر كل  مفاصل ة مبثوثة يف  ي  فاهيم اإلسالموجند هذه امل ،مناهج العلوم اإلنساني ة املعاصرة
 ا عليها فك روا وأنتجوا وأس سوا كل  علومهم.ا منها وأتسيسً اإلسالم، انطالقً 

ليها العلوم اإلنسانية املعاصرة ويف املقابل جند أن الفلسفات الغربية اليت استندت إ 
للخلق والوجود   ؤية اإلسالمية مع الر ا جوهراي  تستند إىل أربعة مناهج أساسي ة تتناقض تناقضً 

 ها:ومن ،واملصري
وهو يقر بكفاية العقل والعلم يف   ،املنهج الوضعي: منهج ظهر يف القرن السابع عشر 

فال حتتاج البشرية إىل دين   ،اة البشريةفهم الكون وسن  التشريعات الوضعي ة لصالح احلي
 يسوسها.

شيء حيكمه قانون   ويرى أن كل  ،راملنهج التطو ري: منهج ظهر يف القرن التاسع عش 
وهو ينفي   ،وأن اإلنسان هو صانع كل تطور  ،اء العامل املادي، أو الثقايف أو البشريالتطو ر سو 

 اخللق نفيا كامال.
وهو يرى أن احلياة البشرية حياة  ،لقرن التاسع عشراملنهج املادي: منهج ظهر يف ا 

 ال يعرتف مبفهوم اخللق وال ووه ،ة وسياسيةمادية حتكمها قوانني مادية اقتصادية واجتماعي
 البعث وال اجلزاء.

 
 

 
 .8 -7فية، بن الفتح، الد ينونة الص ا عمروس (1)
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ما  :أي ،وهو يركز على عامل الظواهر ،املنهج الظواهري: منهج ظهر يف القرن العشرين
 بعد غييب أو روحي يف الكون مهما كان.  يعد أويستب  ،يُدركه العقل البشري

إىل حل  هذه  م فكيف السبيلومبا أن هذه املناهج مجيعها تتناقض مع جوهر اإلسال 
 ا من جدل املنهج العلمي واملضمون املعريف؟انطالقً املعضلة  

 املطلب الثاين: املسلمون القدامى وأتصيل "علوم األوائل": الفلسفة واملنطق
ني القدامى نفس اإلشكالية فيما اصطلحوا على تسميته "علوم األوائل": واجهت املسلم

 االستعانة هبا بعد أن شرحوا  ا يفد كثري منهم حرجً جيومل  ،الوافدةالعلوم الد خيلة أو العلوم 
فقس م ابن رشد العلوم  ؛فانعكست بشكل مباشر على تقسيم العلوم عندهم ؛أصوهلا وفصوهلا

وعر ف العلوم اآللي ة   ،نظري ة وهي علوم االعتقاد، وعلوم عملي ة، وعلوم  لي ة  ا: علوما ثالثي  تقسيمً 
إىل الذ هن كنسبة الربكار واملسطرة إىل  فإن  نسبتها ،وقانوان نسم ها مسباراوهذه فل" :قائاًل 

. مما يعين أهنا جمر د منهج،  لة للتفكري، وليست عقيدة (1)"احلس  فيما ال يؤمن أن يغالط فيه
وليس   ،فهي علوم حُيتاج إليها حلوط الذ هن  ،د  ذاهتا ليقوم على أساسها التبديع والتكفرييف ح

دع يف الد ين ألسباب كثرية فص لها ابن رشد يف "فصل املقال يف ما بني بد عليها من الاالعتما
. إذ جعل الغاية من أتليفه أن يفحص "على جهة الن ظر  (2)احلكمة والشريعة من االتصال"

جهة عي هل الن ظر يف الفلسفة وعلم املنطق مباح ابلش رع أم حمظور أم مأمور به إم ا على الش ر 
. واستدل  على وجوهبا آبايت التدب ر والت فك ر واالعتبار يف (3)لوجوب"اإم ا على جهة الن دب و 

من   أ. ووجود زلل وخط(4)القر ن الكرمي إذ أن  "الش رع قد أوجب الن ظر ابلعقل يف املوجودات"
رمي بعض الناس يف االعتماد على علوم األوائل ذلك ال يؤد ي ابلضرورة إىل وجوب منعها وحت

 
 . 35ابن رشد، الض روري يف أصول الفقه،  (1)
 .36نفسه،  (2)
 .85ابن رشد، فصل املقال،  (3)
 .86نفسه،  (4)
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ا يف ذلك رأي الغزايل يف كتابه "إجلام العوام مسايرً   (1)ا على مجيع الناسا قطعي  غال هبا حترميً االشت
 . "عن علم الكالم

بو يعقوب الوارجالين، سواء ا يف ما كتبه أا مباشرً وهذا التأصيل الر شدي  سيجد انعكاسً 
العلوم كل   مفأقا ؛(2)مي ةفة اإلساليف تقسيم العلوم، أو يف مكانة العلوم اآللي ة من نظم املعر 

"وحمال   :الذي أص له ابن رشد. يقول أبو يعقوب  -عنوان كتابه  -  العلوم على مقتضى "الربهان"
، (3)يعرف الربهان وال يقر  به"أن يربهن مربهن على حق  أو ابطل بوجوه الربهاانت ملن ال 

"التقريب  ن حزم يف كتاببدأه اب ما مستكماًل -  مكانة املنطق يف الفكر اإلسالمي  اًل مؤص   
ا "نسبة صناعة املنطق إىل العقل يف املعقوالت كنسبة صناعة الن حو إىل معتربً  -حلد  املنطق"

مستقيا   (5)حه يف الد ليل والربهانوهو ذات املعىن الذي كان قد أوض  ،(4)الل سان يف املقوالت"
"وطعنت  :لافق ؛وب أتصيلهيف وج -اأيضً -ووافق ابن رشد  ،اهذا الت صو ر من ابن حزم أيضً 

ا لو جاء من غريهم    ،املوح دة يف هذا القياس وهو صحيح وذن بوه أن جاء من قبل الفالسفة ورمب 
. وهذا الرأي قريب مم ا حنا إليه (6) وال ذنب هلم إال  فساد األصل الذي هم عليه"كان مقبواًل 

 ابن رشد يف فصل املقال.
ى مقد مة منطقي ة مس اها "حبر األلفاظ ليل والربهان عالوارجالين الدلوقد أقام أبو يعقوب 

 
 94نفسه،  (1)
اث القومي والث قافة، وارجالين، الد ليل والربهان، أبو يعقوب ال (2) ط. تح. سامل بن محد احلارثي. عمان: وزارة الرت 

يضا تفسريه حلديث خلق العقل وقوله "ومن العقل تفر عت علوم املنطق  لة . انظر أ218، 3 ،1997، 2
اليت نبهت وقطعت أن ال إله إال لوم العقل هي وع، ة وعلوم الربهان حقيقي ةوعلوم املنطق برهاني   ،املتكل مني

 . 242 -241، 3هللا". أبو يعقوب الوارجالين، الد ليل والربهان، 
 .5 -4، 3نفسه،  (3)
 .2ه، نفس (4)
 .15، 3أبو يعقوب الوارجالين، الد ليل والربهان،  (5)
 .325نفسه،  (6)
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وفائدة يف الن طق واملنطق، ويف   ،وقس مها إىل: فصل يف الكتابة ،(1)والكلم وحبر املعاين واحلكم"
يف قياس اخللف وصورته، ويف فنون األقيسة، وابب يف األريتماطيقا، القياس وما يتعل ق به، و 

أس العلم الربهان املنطقي وغريه من العلوم ر و يعقوب أن  "واعترب أب ،(2)وابب يف اهلندسة
 .(3)فروعه"

م كانوا مدركني للخلفي ات "غري  والن اظر املتفح ص يف مصن فات القدامى يدرك أهن 
متث ل يف فصل املضمون  جب ار   إليها بعض تلك العلوم، فقاموا بعمل   اإلسالمي ة" ال يت تستند 

ا يف تبيئة تلك العلوم وتطويرها ا جد  ار املعريف  مهم  يوكان هذا اخل  ،ش ي املنهجياملعريف عن التم
وهو متش  شبيه مبا قام به بعض املعاصرين يف ما مس وه -  (4)وتوظيفها يف تطوير الفكر اإلسالمي

وانعكس هذا التوج ه بشكل مباشر على تصنيف العلوم فعد وها من العلوم  ،-عرفةأبسلمة امل
من العلوم املسائل، وغايتها كما يقول ابن رشد يف فصل  لوم الوسائل ال، أي من العاآللي ة

فكان جلهودهم تلك مثار متمي زة انعكست على احلضارة والعمران  ؛املقال هي "حوط الذهن"
ا ه بعض املسلمني "علمً الذي عدَّ - فلوال علم الفلك مثاًل  ،صور الوسطىاإلسالمي  خالل الع

خرتاع  الته الضرورية، وملا ساهم ذلك يف تطوير التجارة اعلم املالحة و أمكن تطوير  ملا    -"كفراي  
ني، وملا أمكن نشر اإلسالم يف أصقاع كثرية كانت على طرق موما جلبته من ثروة ورفاه للمسل

ملا أمكن تطوير   -ا كفراي  الذي عد ه بعض املسلمني أيضا علمً - علم املنطق ولوال ،التجارة
احلركة واهلندسة، وما تفر ع عنها من علوم أسهمت إسهاما   موالبصرايت وعلوالفيزايء    الرايضيات

مباشرا يف أتصيل املدني ة يف اجملتمعات اإلسالمي ة وتطوير العمران وتشييد املدن واحلواضر اليت 
 

نسقها الفكري  واملعريف  يفرتض أن تكون يف رأس   ن، ولكنَّ زء الثالث من الدليل والربهاهذه املقد مة ملحقة ابجل  (1)
الحظة أن  هذه املقد مة قد مع امل ،يق العلمي  الر صنيفهذا هو مكانه الطبيعي الذي يضعه فيه التحق ،الكتاب

ا مدار فك  ر أيب يعقوب كل ه. حذفت من إحدى الطبعات ظن ا أهنا غري ذات صلة ابلكتاب، يف حني أهن 

 . 336، 3الين، الد ليل والربهان، عقوب الوارجأبو ي (2)
 .111 -110، 2نفسه،  (3)

، 62، جملة دراسات، عدد "اإلابضي املغريب ، "مقد مات العلوم يف الفكراملربوك الشيباين املنصوري، و خرون (4)
 . 2018سنة 
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 إىل حساابت دقيقة..حتتاج  
بدأ احنساره مي القدمي  ولكن  أتصيل هذه العلوم العاضدة للعلوم الشرعي ة يف الفكر اإلسال

"الر د ة املعرفي ة" اليت قادها بعض مسلمي القرنني اهلجري ني السابع والثامن، فلم جيد ما كتبه  عم
الوارجالين يف "الدليل  وأبو يعقوب  ،وابن رشد يف "فصل املقال" ،ابن حزم يف "التقريب"

ني"، ي  د  على املنطقة يف "الر  والربهان" صدى معرفي ا يف القرون الالحقة، وظهرت مصن فات كثري 
 ،ومازال صدى تلك املصن فات يرتد د إىل اليوم  ،" وصلت إىل حد  تكفريهمالفالسفة  على  رد  و"ال

ضارة كالرايضيات والكيمياء وعلم وأث ر ذلك الوضع املعريف  يف احنسار العلوم الض روري ة يف احل
 ة؟هذه اإلشكالي    الفلك والطب واملنطق والفلسفة.. فما سبيل احملدثني إىل مواجهة

املطلب الثالث: معضلة العلوم اإلنساني ة يف الفكر اإلسالمي املعاصر: جدل املنهج 
 واملضمون
"علوم األوائل" عند هت خمتلف العلوم اإلنساني ة احلديثة واملعاصرة نفس ما واجهته واج

الفصل بني عرب - ولئن متك ن املسلمون القدامى ،القدامى، وإن اختلفت الر ؤى واملقارابت
 ؛ا من تلك العلوم "الوافدة" وعملي  من االستفادة نظراي   -هج العلمي واملضمون املعريفنامل

دثني واملعاصرين قد  حلقاهتم ومدارسهم وأتص لت يف مؤل فاهتم، فإن  املسلمني احملفانتشرت يف
عريف  وجدوا أنفسهم أمام "علوم غربية"، وهي رديف حضاري لعلوم األوائل، ذات أساس م

لفي ة دارويني ة اجتماعي ة جلية وارتباط فلسفي  مادي  مباشر، تؤمن مجيعها أبن النص  خوضعي  و 
وتدوينه وتطو ره  هو نص  ثقايف  بشري  خضع يف نشأته -خمتلف مكو انته وَتل ياته يف- الد يين

عت عنه أي  لنفس املواضعات ال يت خضعت هلا ابقي النصوص الثقافي ة األخرى عرب التاريد ونز 
فانقسمت  ؛م للقداسة ومل تكتف بنقل مناط الن ظر من الغييب  إىل البشري ، بل ألغته متاماو  مق

اهات أساسي ة. فيها إىل   راؤهم    أربعة اَت 
اه أو ل يرى أن  العلو  عاجزة عن فهم    -اا وتطبيقً ذات املرجعي ة الغربية تنظريً -م اإلنساني ة  اَت 

 عن حتليلها، ومن هؤالء نذكر علي الوردي وحممود ضاًل فمل اإلسالمي،  القضااي املطروحة يف العا
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ا أو ا تبديعي  رفضً  (2)الرافضني هلذه العلوم دون أن خنوض يف هذا اجملال يف  راء ،(1)حجازي
 ثلتهم أكثر من أن حُتصر.، وأمتكفرياي  

اه اثن إىل تبيئة هذه العلوم يف تعاملها مع األداين ابعبينما   ا علدعا اَت  م إنساني ة و تبار أهن 
حل لناه يف كتابنا كوني ة، فوقعوا يف وهم املماثلة وانقضوا قانون النسبي ة الثقافية الذي كن ا قد 

يني ة املعاصرة من املركزي ة الغ  .(3)ربي ة إىل الن سبي ة الث قافي ة""الد راسات الد 
اه اثلث إىل حماولة املواءمة بني هذين الص نفني    (4)أسلمة املعرفة""فقالوا بوجوب  ومال اَت 

وكان   ،ماإلنساني ة حىت تتواءم من جهة مع مكتسبات العصر ومن جهة أخرى مع روح اإلسال
مع املعهد العايل للفكر اإلسالمي، والث اين هلذه احملاولة التوفيقي ة شكالن اثنان: األو ل مؤس سي   

 فردي .
اه رابع إىل وجوب أتصيل هذه العلوم يا، مع اختالفهم م   إسالأتصياًل  وذهب اَت 

 . (5)االصطالحي  وتشت ت جهودهم، وعجزهم عن تكوين "مدرسة فكرية" يف هذا اجملال
 

، 70دد شؤون اجتماعية، ع ة لعلم االجتماع العريب، جملةمحيد اهلامشي، الدكتور علي الوردي رائد الدعو  (1)
 .164 -148، ص 2001

( إىل 1993)لندن، املنتدى اإلسالمي، ذهب أمحد خضر يف كتابه "علماء االجتماع وموقفهم من اإلسالم"  (2)
واعترب هذه  ،هاأن  املسلمني ليسوا يف حاجة إىل العلوم االجتماعية، ال يف أصوهلا الغربي ة وال حىت بعد أتصيل

أمزاين يف كتابه "منهج البحث االجتماعي بني الوضعية واملعيارية" )واشنطن، خرافة. واعترب حممد العلوم جمر د 
يديولوجي ة ذات أهداف استعماري ة أهذه العلوم هي منظومة ( أن 1993للفكر اإلسالمي،  املعهد العاملي

، 63دد  لة شؤون اجتماعية، عت يف أتصيل علم االجتماع" )جموسياسي ة. ورأى بلقاسم الغايل يف حبثه "حماوال
إىل خمتلف  ( إىل أن هذه العلوم الوافدة ال تنسج مع اإلسالم وليس هلا ما تضيفه39 -11، ص 1999

 ا يف تقدمي أي ة إضافة ُتذكر. ذريعً لت فشاًل علومه، ولذلك فش
ونس، الدار لنسبي ة الث قافي ة، ترة من املركزية الغربية إىل ااملربوك الشيباين املنصوري، الدراسات الديني ة املعاص (3)

 .2010املتوسطية للنشر، 
يد عبد الوارث، الكويت، جامعة بادئ وخطة العمل، تعريب سعانظر مثال إمساعيل الفاروقي، أسلمة املعرفة: امل  (4)

 .1983الكويت، 
. يوسف شلحت، 1984، القاهرة، مطبعة السعادة، : زيدان عبد الباقي، علم االجتماع اإلسالميانظر مثاًل  (5)

= 
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ا إىل تركيزان سابقا ين، نظرً وسرتك ز هذه الورقة على علم النفس الديين وعلم االجتماع الدي
املعرفية هلذين   مية واملضامني. فما املناهج العل(1)على علوم أخرى ومنها خاص ة األداين املقارنة

 العلمني؟ وكيف السبيل إىل االستفادة منهما يف تطوير العلوم الشرعية؟
 ثاين: علم الن فس الد يين: إشكاالته املنهجي ة وآفاقه البحثي ةاملبحث ال

 :املطلب األول: أتصيل النظر
ردود ي و لفردي واجلماعهذا العلم هو فرع من فروع علم الن فس العام  ال ذي يهتم ابلوعي ا

ر فاهتم وَناذجهم الفكري ة. وينظر علم الن فس الد يين إىل مجلة تلك وتص  اهتميسلوكالبشر و أفعال  
مجع املعطيات والبياانت الن فسي ة  ويقوم على  ،املفاهيم يف صلتها أبداين البشر ومعتقداهتم

ن  أتصيل هذا العلم يف ولك. (2)تاج منهاوالر وحي ة والعقلي ة والش عوري ة وتصنيفها وحتليلها واالستن
فة اإلسالمية املعاصرة يواجه مجلة من اإلشكالي ات املعرفي ة واملنهجي ة، بعضها مرتبط مبنهج الث قا

خر متول د عن طبيعة الظ اهرة املدروسة ال يت أتس ست عليها علم الن فس يف حد  ذاته، وبعضها اآل
سالم ُمستثىن وقد كان اإل  ،ودي ة بصفة عام ةليها  -النصرانية  هذه املناهج احلديثة، وهي الت قاليد

 من جمال نظر علماء الن فس األوائل، مم ا حد  من انطباق مناهجهم وسراين نتائجهم عليه.
ز الكتب وأكثرها أتثريا يف هذا اجملال وهو كتاب "تنويعات فإذا عدان إىل واحد من أبر 

يني ة" ، William James (1842-(1910يمس م جألمريكي ويليالعامل النفس ا (3)الت جربة الد 
فعلى أمهي ة مبحث جيمس وأسلوبه الت حليلي   ،ندرك ابلض بط حمدودي ة انطباق املنهج ونتائجه

 
علي جليب، حنو علم اجتماع . 2003إىل علم االجتماع يف اإلسالم، بريوت، املؤسسة العربية، مدخل 

رة، ضمن كتاب: قضااي علم االجتماع املعاصر، بريوت، دار النهضة العربية، اجملتمعات اإلسالمية املعاص
1984. 

لي ات واحلدود واآلفاق )تونس: جملة روح ثقافة العربي ة: اإلشكانصوري، مقارنة األداين يف الاملربوك الشيباين امل (1)
 .55 -32(، 2012احلداثة، 

 (. 1985ه، )بريوت: دار اآلفاق اجلديدة، النفس الديين، تع. مسري عبدسرييل بريت، علم  (2)
(3 ) William James, The Varieties of Religious Experience: A Study in Human Nature 

(London & Bombay: Longmans, Green, & Co, 1902). 
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لوعي والالوعي فقد كانت َناذجه التحليلية حمصورة يف عدد العميق وتركيزه على صلة الد ين اب
لى ا ع منهجي  ذا التوج ه إشكااًل ح هوقد طر  ،انتيةقليل من األشخاص املنتمني إىل الربوتست

علماء الن فس الالحقني متث ل يف كيفي ة تطبيق منهجي ة التحليل النفسي الفردي املنبين على 
ينتمون إىل تلك الفرقة النصراني ة، أو على مؤسسات ورموز يف عي نات بروتستانتي ة، على من ال  

انت سواء ك؛  تدين ابلربوتستانتيةل يتقدات عن تلك اثقافات خمتلفة من جهة البنية واملعت
 نصراني ة أو غري نصراني ة. 

( يف كتابه "دراسة نفسية 1868- 1946) J. H. Leubaوحاول عامل  خر هو ليواب 
ا على الت جربة على َناذج أوسع من تلك اليت اعتمد عليها جيمس، مركزً  أن يعتمد (1)للدين"

حلضاري الغريب املت صل ثه وَناذجه مل يرج عن اإلطار احب ا، ولكن  وجي  ا وفيزيولالر وحي ة نفسي  
اث النصراين ومل يسع إىل بناء منوال إجرائي يصلح توظيفه يف حتليل أداين ، اليهودي -ابلرت 

فقضت  ،ي إىل عائلة واحدة أو إىل عوائل متقاربة يف املعتقدات أو املعامالتمتعد دة تنتم
ع مشويل تنطبق فيه مناهج علم الن فس الد يين على أكرب منز روسة على أي  خصوصي ة املاد ة املد 

 عدد ممكن من األداين عند املؤس سني األوائل هلذا العلم يف مفتتح القرن العشرين. 
 ؛ماء الن فس الد يين الغربيني، وهو سيقموند فرويد عن هذه القاعدةومل يشذ أحد أكرب عل

ث  طو ر أفكاره   ،د التورايت من وجهة نظر نفسي ةاريحيد" بناء التد حلل يف كتابه "موسى والتو فق
يف كتاب "مستقبل الوهم" فاعترب أن  فكرة اإلله يف اليهودي ة هي نسخة مطو رة من صورة األب 

دائي  انتج وصاغ ذلك يف أطروحة مركزي ة قوامها أن  املعتقد الديين معتقد ب ،ئيةيف القبائل البدا
. ورغم أن  هذه النظرية ال تزال قائمة بصفتها (2)انس أساسً اجل  مرتبطة بقضي ةعن حالة عصبي ة 

شأنه يف - تفسريا للطريقة اليت يؤث ر هبا الدين يف نفسي ات األفراد، فإن  حبوث فرويد مل تسع
 -ملنهج والن تائجمبا يف مصطلح العلم من مشولي ة من جهة ا-  إىل بناء "علم"  -شأن سابقيهذلك  

 
(1 )n, Function, and Future Its Origi J. H. Leuba, A Psychological Study of Religion: 

ewYork: Macmillan, 1912).(N 
 (.1998دار يعرب،  : شفيق مق ار، اجلنس يف التوراة وسائر العهد القدمي، )سوراي:انظر مثاًل  (2)
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اث الت ورايت بصفة  ،من األداين كن ى أكرب عدد ممينطبق عل بل احنصر منهجه يف حتليل الرت 
فاعتباره مثال أن   ،ومل يد ع اإلطالقي ة أو الش مول املؤد ي إىل االنطباق على كل  دين ،خاص ة

 ،ى الدين املدروس فقطالد ين "ضرب من الوهم وذو بنية خيالي ة"، فإن  هذه النتيجة منطبقة عل
ول مدى انطباق أفكاره ونظرايته خارج الوسط الغريب ذي الرتاث ت حا برزت تساؤالوهلذ 

النصراين. ففي كل  األداين الشرقي ة مبا فيها اإلسالم ال تظهر أبدا صورة الر ب/ األب   -اليهودي
 كما هي بشكل غري مباشر يف التوراة، وبشكل مباشر يف النصراني ة.

( حينما استبعد 1875-  1961)  Jungكارل يونق    ر  ذات اإلشكال املنهجي مع واستم
ا بذلك ، مقصيً Positivistمبحث وجود اإلله من علم النفس الديين انطالقا من رؤية وضعية 

دراسته للنماذج املهيمنة على السلوك البشري   ءأثناواكتشف يونق    ،أهم قضية يف جوهر الد ين
ا ا نفسي  وتوف ر مستندً   ،يعرقوعي    د إىل الأهنا تستن  -شكيل صور رمزيةامليول الفطرية لت  :أي-

واعتربه   -وعي الفردي  ابإلضافة إىل الال-  وعي مجاعي  وافرتض وجود ال  ،ا لقضية اإلميان وعرقي  
الصور األساسية العاملية املتكر رة يف  :أي ،"األمثلة"مستودع التجربة البشرية وحمتواي على 

 . (1)الثقافات املختلفة
ا عل ق أساسً تمجلة من اإلشكالي ات املنهجي ة ت تاجيف هذا االستنولكن واجهت يونق 

  فرداي  -وعي ا عن الالفاعتبار العنصر الد يين متفر عً  ،بكيفي ة إطالق الن تائج على أداين أخرى
ا مع اإلسالم الذي يعترب أن الت دي ن إذا مل يكن فعال واعيا جم أبدً فكرة ال تنس  -اكان أو مجاعي  

 مع الر ؤية وكثري من أفكار يونق تتعارض جذراي   ،افتقد قيمته ؛ةولي  حلري ة ابملسؤ متتزج فيه ا
اإلسالمي ة الت وحيدي ة وتطرح أسئلة كثرية عن مدى انطباقها على الفكر اإلسالمي من جهة، 

 ماد عليها يف حتليل هذا الفكر من جهة أخرى.ن مصداقية االعتوع
علم النفس الديين. فكيف تفاعل ة لماذج األساسي  هذه قراءة حتليلي ة نقدي ة لبعض الن

 املسلمون املعاصرون مع هذا العلم؟ وكيف سعوا إىل تنزيله يف البيئة العربي ة اإلسالمي ة؟

 
(1) C. G. Jung, Psychologie et religion, Trad. Marthe Bernson et Gilbert Cahen, (Paris: 

Buchet Chastel, 2000). 
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اهات العربية   ديين: قراءة حتليلية نقدي ةيف علم النفس الاملطلب الثاين: االجت 
بارمها مركزي ني يف اعت ني اثنني ميكننعتمد يف هذه القراءة التحليلية النقدي ة على َنوذج

 التفاعل العريب اإلسالمي مع علم الن فس الديين.
 النموذج األو ل: التقليد احملاكايت وإغفال اخللفي ات

هنا مباشرة إشكالية التقليد احملاكايت ا التي ار ستواجإذا نظران يف أعمال بعض ممث لي هذ 
ت علم  تمد إم ا أهنا تع فأغلب املراجع العربي ة ؛والن قل املباشر بشكل مباشر على إحدى نظراي 

ا جمر د ترمجة لكتاب مرجعي  حيل ل أالنفس دون نقد ملدى تالؤمها مع روح اإلسالم، أو  هن 
ا ا شنيعً ، ث يسقطها إسقاطً ا جذراي  م اختالفً تلفة عن اإلسالالظواهر النفسية يف دين أو أداين خم

 .ا ابلنقل اآليلعلى اإلسالم مكتفيً 
شكالي ات اليت تواجهنا مع هذا التي ار هي إشكالي ة تعريف علم النفس الديين اإل  ولعل  أوىل

 هتانشأ: الظاهرة الديني ةومن هذه التعريفات ما يلي: "هو علم يبحث يف  ،يف حد  ذاته
وما  ،، ابلرتكيز على سلوك املتدين وما حيكمه من عمليات ذهني ة وانفعاالتومنوها وتطو رها

أثر يف احلياة النفسية للفرد بشكل يساعد على فهمه وتفسريه والقدرة من  كن أن يكون لهمي
جياد سبل ضبطه وتعديله والتحكم فيه فعلم النفس الديين يعىن بتحليل على التنبؤ به بغية إ

اجلذور النفسي ة ملختلف األداين ويرصد قيمتها وأثرها يف ارتباط ابنفعاالت اإلنسان وإدراكاته 
ى القارئ أن يدرك أن  هذا التعريف حيمل خلفي ات فلسفي ة كثرية تنبئ ن علولك ،(1)لوكه"وس

. عنها املفاهيم املستع  ملة، وفيها ما يتعارض مع الرؤية اإلسالمي ة جوهراي 
وهو مصطلح ينتمي إىل علم  ،التعريف يضم  مصطلح "الظاهرة الديني ة"أو ال: هذا 

هرة" يف هذا العلم يستوي فيها الدين وكل  أنواع لظ اوتعريف "ا ،ةالظواهري   :أي ،الفينومنولوجيا
ويستوي   ،دين أبي  بعد غييب  مؤس س أو مؤص ل أو مؤث روال يعرتف لل  ،التعبريات الثقافية األخرى

 ين مع ما هو غري ديين  استواء كامال، مما ينفي اخلصوصي ة املت صلة ابلد ين.فيه ما هو دي
 

/ 09/ 05اتريد التصفح: . 3445رقم:  ديين، موقع مؤسسة مؤمنون بال حدودقسم التحرير، علم النفس ال (1)
 .12.19، الساعة: 2018
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" حتيل بشكل مباشر على املنهج التطو ري ذي وال  نشأة والتطو راثنيا: مصطلحات "ال نمو 
أن  كل  شيء قابل للتطو ر مثله مثل ابقي الظواهر الثقافي ة ويرى هذا املنهج    ،اخللفي ات الد ارويني ة

فاإلسالم عقيدة   ؛ة والطبيعي ة والبيولوجي ة. مفهوم التطو ر يف اإلسالم ال ينطبق على الد ينالبشري  
 تان ابلنص  ال حيكمهما التطو ر أبدا. اثب  وكالمها  ،ريعةوش

مضل لة، وتعكس خلفي ات فيها ما يتناقض  وهكذا نرى كيف أن هذه املفاهيم األساسي ة 
األمر يتعق د أكثر إذا أدركنا أن  صاحب هذا التعريف و  ،ا جوهراي  مع روح اإلسالم تناقضً 

 :يقول فيه صاحبه  ،اجملالهذا   مهم جدا يف  استشهد مباشرة بعد هذا التعريف بكتاب مرجعي  
ولكن يشرتك فيها اجلنس البشري -  بعض غرائز غامضة، كما يظهر، إىل  مبيالدهمدين    ـ"الدينف

.جاب"هي غرائز اخلوف والعجب واخلضوع واإلع -كل ه
ففي هذا التعريف مصطلحان  (1)

وقد ال تظهر  ية،  لرؤية اإلسالممهم ان حييالن على رؤية فلسفي ة كاملة تتناقض يف جوهرها مع ا
 هذه اخللفيات للقارئ العادي.

أو ال مل يستعمل أبدا يف لسان العرب مصطلح   ،أما املصطلح األو ل فهو مصطلح "امليالد"
ا عليه حمم دً  وهلذا فاملصطلح حييل على أنَّ  ،إلسالمو ظهور ااملستعمل ه ،"ميالد اإلسالم"

بصحيح، حمم د عليه السالم بشر   لفهموليس هذا ا ،همول د :" أياإلسالم و"أب السالم هو
ني ة، ومل يضف إليها شيئً  وهذا التصو ر شائع يف كتاابت كثري من  ،ا من عندهمرسل برسالة راب 

. وهذا (2)اا رابني  أن  القر ن أتليف من عند الرسول وليس وحي    املستشرقني الذين يذهبون فيه إىل
 ثقافية.ة اللى الدارويني  التصو ر تطو ري  حييل مباشرة ع

واعتبار الد ين   ،أم ا املصطلح الث اين فهو اعتبار أن  الدين يدين يف ميالده إىل غرائز غامضة
، حييل مباشرة على التصو ر املادي إنتاجا من إنتاجات الغرائز، سواء كانت غامضة أو واضحة

 
. 11، ص  1985،  1، ط.  فاق اجلديدةمسري عبده، بريوت: دار اآل  ترمجة  الديين،  النفس  علمريت،  سرييل ب  (1)

 حنن بصدد إيضاحه. كفيلة أبن تربز للقارئ ما   والعودة إىل الكتاب للتعرف على خلفي اته الفلسفية

إىل اإلسالموفوبيا، بريوت، املربوك الشيباين املنصوري، صناعة اآلخر: املسلم يف الفكر الغريب من االستشراق  (2)
 .2014كز َناء، مر 
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داخل نفسي ة  عتملنفسي ة اليت تا لغرائز الكبت وللمرك بات اللفرويد الذي يعترب الد ين نتاجً 
من كتبه  وهو تعريف مستقى ،ولنفهم ذلك أكثر حنيل على تعريف فرويد للدين ،اإلنسان 

ُعصاب تعريف إىل أن  الد ين "يذهب صاحب هذا ال  ،(1)األساسي ة األربعة يف علم النفس الديين
لعصور يف ائل البدائي ة وهو أثر مجاعي  من اآلاثر اليت  خل فها ذبح األب يف القبا وسواسي  

. (2)لقتل"الغابرة، واإلحساس ابلذ نب الناجم عن ذلك، وعبادة اإلله/ األب، تعويضا عن ذنب ا
د إنتاج بشري  تنعكس عليه كل جمر    -حسب تصو ر بريت ذي اخللفي ة الفرويدي ة-  فيغدو الد ين

ري ا ند ولسن  ،اإلسالموهذا يتناقض جوهراي  مع    ،"غرائز اخلوف والعجب واخلضوع واإلعجاب"
 نُتقي هذا التعريف عن قصد أو عن جهل؟اهل  

 النموذج الثاين: حماوالت الت أصيل
من رؤية   مقابل النموذج األو ل، جند َنوذجا  خر سعى إىل أتصيل هذا العلم انطالقاويف  

ومن ذلك أن  منظ مة الطب اإلسالمي يف الكويت  ،إسالمية تبلورت يف جهود فردية ومجاعي ة
علماء النفس املسلمني لوضع خط ة عمل يف علم النفس على أسس من  قد شك لت جلنة

الت أصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية اليت شك لت مبركز البحوث   وجلنة  ،1983إسالمي ة سنة  
والن دوة اليت عقدها املعهد العاملي للفكر اإلسالمي جبامعة   ،1987حمم د بن سعود سنة  جبامعة  

 و علم نفس إسالمي"، وغريها من اجلهود."حن  بعنوان  1989ة القاهرة سن
ا يف ذاته حبكم ا غربي  الديين لكونه علمً   وهذا الصنف من الباحثني ال يعارضون علم النفس

فعلم الن فس يف الغرب يعتمد على نتائج   ؛الن ظري ة وَناذجها الت طبيقي ةا إىل أسسها  املنشأ، استنادً 
ات غربي ة غري إسالمي ة، هلا تصو رها اخلاص  عن تمعاألغلب "على جمالبحوث اليت ُأجريت يف 

 
 .1939، موسى والتوحيد 1930، مهوم احلضارة 1927، مستقبل الوهم 1914الطوطم واحلرام  (1)

، 2016ين: قراءة حتليلي ة يف تنظريات فرويد ويونغ، جملة االستغراب، ربيع عود أذربيجاين، علم نفس الدمس (2)
ند املستوى الفلسفي ة فرويد ويونغ ظل ت عالبحث، فإن  انتقاداته ملنهجي(. وعلى أمهي ة 93 -62. )62ص 

 ،ني ة للداينالنطباق واخلصوصي ات التكويبستيمولوجي، ومل متتد  إىل حمدودي ة النماذج وجماالت اواملعريف: األ
 وهي حتتاج إىل تطوير متأك د يف رأينا. 
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وال شك  يف   ،ياة، وهلا ثقافتها ومعايريها وقيمها اخلاص ة هبااإلنسان وهلا فلسفتها اخلاص ة يف احل
العوامل أتثريا كبريا يف توجيه الد راسات الن فسي ة اليت َتري يف هذه اجملتمعات يف  أن  هلذه

ت فق مع ما لديها من تصو ر عن طبيعة اإلنسان ورسالته يف ات ت دراسة موضوعاألغلب، إىل
سائد فيها من ثقافة ومعايري وقيم وفلسفة للحياة". ومن َناذج  احلياة وغايته منها، وما هو

علم النفس األمريكي املعاصر على الدافعي ة لإلجناز لتفسري السلوك التنافسي بفعل   ذلك تركيز
اه فتميل هذه الدراسات  ؛حلياة واستبعاد كل  ما هو روحي أو ديينلى اات املادي ة عغلبة االَت 

 .(1)دي ة والبيولوجي ة واالجتماعي ة املفس رة للسلوك اإلنساينإىل أتكيد النواحي املا
ن السبيل إىل بناء علم نفس ديين منسجم مع قيمنا الشرعية والعقدية كامن يف وهلذا فإ

مبتدئني ابلقر ن الكرمي واحلديث الشريف، ث  متتب عني   المية تراثنا اإلسوجوب االهتمام "بدراس
هبدف معرفة املفاهيم   ؛لن فسي ة لدى الفالسفة واملفك رين املسلمنيتطو ر التفكري يف الد راسات ا

وعوان لنا يف تكوين  ،فسي ة اإلسالمي ة معرفة صحيحة تكون هادية لنا يف دراساتنا الن فسي ةالن  
لشخصي ة اإلنساني ة حبيث َتمع بني دق ة البحث العلمي األصيل واحلقائق عن اتنا اخلاص ة  نظراي  

 . (2)القر ن الكرمي عن اإلنسان"اليت  وردت يف  
 دقيق للت صو ر اإلسالمي لإلنسان، ومعرفة ويهدف هذا العلم إىل "الوصول إىل فهم 

ي ة، وأسباب االحنراف نفسة والص ح ة الوجهة نظر اإلسالم يف العوامل الرئيسة للشخصي ة الس وي  
الن فسي". والغاية األساسي ة والشذوذ واملرض الن فسي، والط رق السليمة لتعديل السلوك والعالج  

مراجعة ما وصل إليه علم الن فس احلديث من  من هذا اجلهد هي بناء معرفة متك ننا "من
ا عن الت صو ر اإلسالمي فهت فاقها واختالمعلومات عن اإلنسان وحياته الن فسي ة، ومعرفة أوجه ا

 لإلنسان".
  

 
 .9 -8مي، ص حممد عثمان جنايت، مدخل إىل علم النفس اإلسال (1)
 .25، ص 1997، 6، القاهرة، دار الشروق، ط. جنايت، القر ن وعلم النفسحممد عثمان  (2)



 م2021 ينايروالثالثون  اخلامسالعدد                                                                 جملة جامعة املدينة العاملية ) جممع (

400 

 اإلسالمي املعاصر  -عريباملطلب الثالث: آفاق علم النفس الديين يف الس ياق ال
فإن  علم الن فس يسعى   ؛ي والق َيمي لإلنسان مبا أن  الد ين يرتبط ابجلانب الشعوري والنفس

ولذلك تُعترب دراسة  ؛سلوك اإلنسانإىل دراسة اإلجراءات املناسبة لتجسيد هذه القيم يف 
ا ألهنا مهمة جد   -ةبعد هذه التطو رات األساسي  - اإلسالم من وجهة نظر علم الن فس الد يين

اتي ة    ،إلنسان متك ن من معرفة الطاقات الن فسي ة والش عوري ة ل وكيفي ة تصريفها يف تنمية القدرات الذ 
لظواهر غري الط بيعي ة يف سلوك اإلنسان ابالد يين أيضا واهتم  علم الن فس  ،وتنمية الوعي الد يين

التنومي املغناطيسي والت خدير الن فسي  مثل انفصام الش خصي ة والُعصاب واألحالم وتقنيات
هذه الط رق ووظ فها يف حتليل نفسي ة اجملرمني الذين قد تبدو  ث  استخدم القضاء ،والش عوري

 فعها الن فسي ة مثال. اإلرهابي ة ودو جلرائمهم دوافع ديني ة: اجلرائم ا 
اإلجابة عن مجلة   -الث قافة العربي ةإذا ما مت  توظيفه إبجيابي ة يف  -  ويتيح علم الن فس الد يين

سالمية مثل اإلرهاب واالنتحار واإلحلاد وكيفي ة  من الظ واهر املعق دة يف اجملتمعات اإل
ابإلشكالي ات الن فسي ة والعصبي ة  -هنأو التنص ل م  املبالغة فيه-  ويطرح صلة الت دي ن  ،(1)معاجلتها

وتشغل هذه األحباث  ،(2)ن فسي ة األخرىوصلتها ابالستالب وانفصام الشخصية واألمراض ال
املعاصرة ولكن ها تفتقد إىل االستناد الر مسي يف كثري من  ا من الد راسات العربي ةحي زا هام  
 .(3)احلاالت

 
رمجة حسن عودة، دمش، اهليئة العامة النتحار )إمييل دوركهامي، تانظر مثال تقدمي رشيد جرموين لكتاب ا (1)

نشر   صرة يف أعمال إمييل دوركهامي،( ضمن ملف "الدين واجملتمع ونظرية املعرفة: قراءات معا2011للكتاب،  
 .116 -103، ص 2015/ 05/ 28ؤمنون بال حدود، يونس الوكيلي، مؤسسة م

اطها الس لوكي ة واألسطوري ة، )بريوت: دار الط ليعة، ن فسي للذ ات العربي ة: أَنانظر مثال: علي زيعور، التحليل ال (2)
1987.) 

واهر "علم النفس الديين وعالقته ابلظأبكر عبد البنات  دم، بعنوان  .انظر مثال البحث املهم الذي أجنزه د (3)
الدكتور  -اأيضً -وانظر  ،2011السيكولوجية"، منشور مبجلة جامعة حبري لآلداب والعلوم، العدد األول، 

، وابقي 2001، 1ومنها: مدخل إىل علم النفس اإلسالمي، القاهرة، دار الشروق، ط.  ،مد عثمان جنايتحم
 ،1989يث النبوي وعلم النفس، ؛ احلد1982القر ن وعلم النفس،  اليت نشرها يف اجملال، ومنها:الكتب 

= 
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 .إشكاالته املنهجي ة واملعرفي ة وسبل أتصيله:  جتماع الد ييناملبحث الثالث: علم اال
 :ملطلب األول: أتصيل النظرا

علم العمران اخللدوين هو رأس علم االجتماع احلديث، ورغم االستفادة من رغم أن 
ته يف هذا اجملال عرب الرتاكم املعريف، فإن ه قد مت  َتريده من الن سق املفهومي اإلسالمي إسهاما
نما أتس س هذا العلم يف الفكر الغريب احلديث اهتم  أساسا ابألبعاد حيف ،ينتمي إليهالذي 

االجتماع ويواجه علم    ،صادية واجتماعية وسياسي ة للت دي ن ابعتباره "ظاهرة اجتماعي ة"املادي ة: اقت
وأو ل  ،الد يين نفس اإلشكالي ات ال يت تواجهها بقي ة املناهج املتفر عة عن العلوم اإلنساني ة

ذي الواضح ال   Positivistوالوضعي  Materialistي ات ال يت يواجهها هو املنزع املادي الاإلشك
 . (1)أتس س عليه وظل  يغذ يه إىل اليوم

يني ة املتعل قة ابملمارسات التعب دي ة فقد اهتم  علم االجتماع الد يين ا لغريب ابلظ واهر الد 
بل أدرجها يف سياق ،  (2)اهتا العقدي ة والر وحي ةومدراجها يف منظولكنه مل يدرسها إب  ،واملعامالتي ة

وضعي ة مادي ة ابعتبارها ممارسات اجتماعي ة متلب سة لباسا   ، ونظر إليها نظرة(3)اجتماعي أساسا
يني ة مقاربة أابعتبارها ظواهر ديني ة ذات صيغة اجتماعي ة، أي  ديني ا، وليس   ن  مقاربته للظاهرة الد 

 
 .1996، م النفس يف الرتاث اإلسالميعل ،1993الدراسات النفسي ة عند علماء املسلمني، 

واعيا أبن ه وقد كان ابن خلدون ذاته  ،رغم أن  هذا العلم قد أتس س يف أصله على يد عبد الرمحن بن خلدون (1)
وكأن هذا علم مستقل بنفسه، فإنه ذو موضوع، وهو العمران لم جديد فقال يف املقدمة "صائر إىل أتسيس ع

 ...أن الكالم يف هذا الغرض مستحدث الصنعةويقول أيًضا: "واعلم  ،"...البشري، واالجتماع اإلنساين
هبم؟ أو  : ألغفلتهم عن ذلك، وليس الظنولعمري مل أقف على الكالم يف منحاه ألحد من اخلليقة، ما أدري

ح، وعلم . ولعل من أييت بعدان ممن يؤيده هللا بفكر صحي.هذا الغرض، واستوفوه، ومل يصل إلينالعل هم كتبوا يف  
ولكن  من جاء بعد ابن خلدون قد أمهلوا هذا العلم إىل أن  ،له على أكثر مما كتبنا"مبني، يغوص من مسائ

 لسفية واحلضاري ة.وفق مقتضياهتم الفكري ة والف التقفه الغرب وطو روه

(2) -  Holy Time and Popular Invented Rituals in Islam: Structures (2018). souri, M.Man

156. -(1), 12356 ,hJami'a -Al .and Symbolism 
 

 ادية والسياسية.السياق االجتماعي مصطلح حييل على البىن املكونة للمجتمع: االجتماعية واالقتص (3)
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فليس لعلم االجتماع الد يين  ،وضعي ة وليست ديني ة -ي فهي اجتماعي ةوحها البعد الر  ينتفي في
فما مدى انطباق  ،ط ابألسس الغيبي ة اليت ينبين عليها الفهم الديين للكون الغريب أي ارتبا

 مقارابت علم االجتماع الديين هبذا الفهم على اإلسالم؟
ري والفلسفي الذي نشأ فيه فكىل الس ياق اللإلجابة على هذا السؤال ال بد  أن نشري إ

 صلته ابلد اينة الن صراني ة وهبيمنة علم االجتماع الد يين يف اجملتمع الغريب يف تلك الفرتة، يف
فإذا عدان إىل الت نظريات االجتماعي ة األوىل يف القرنني   ،بشري ةالكنيسة على كاف ة مناحي احلياة ال

ا تتمي  وجد  ؛الثامن عشر والت اسع عشر بطابعها الوضعي أساسا )أتثريات أوغست  زان أهن 
 اداي  وتنزع عنه أي  بعد روحي  أو غييب .كونت(، وهي تعترب اإلنسان حيواان اجتماعي ا م

تندرج أفكار منظ ري علم االجتماع الديين احلديث يف   يف هذا السياق التاريي والفكري
ة النصرانية اليت انبنت ني  ملمارسات الديفا ،الغرب مثل أوغست كونت ودوركهامي وسبنسر

، بل كانت جمر د ظواهر ي ة فعاًل حتليالهتم على استقرائها مل تكن ممارسات دينية ذات أسس غيب
يسة غطاء دينيا حىت تربر هيمنتها على اجملتمع وتشريعات اجتماعية بشرية أضفت عليها الكن

على كل  األداين؟ وهل  رصح  هذا التصو  ولكن  السؤال الذي يواجهنا اليوم هو هل ي ،الغريب
 جيوز تطبيقه على اإلسالم؟

وائل إن املمارسات التعبدي ة واملعامالتية جمرد ظواهر قال منظ رو علم االجتماع الديين األ
وألهنا  ،ع مادية اقتصادية واجتماعية وسياسية وليس هلا أي مستند غييباجتماعية ذات دواف

ث  تدع مت   ،لمية إبخضاعها للعلوم املادية الوضعيةع  دراستها دراسةذات دوافع مادية فإنه جيب  
( إىل 1883 -1818فذهب كارل ماركس ) ؛فلسفة املاركسيةهذه الر ؤية املادية الغربية ابل

واعترب أن  ،Class Struggleللدين تقوم على نظرية الصراع الطبقي وضع تفسريات اجتماعية
 ؛مل يكن موجودا يف الفرتة املشاعية البدائية ينوهكذا فالد   ،الد ين ينتفي يف جمتمع غري طبقي

غري طبقية، وقد تشك ل الد ين وفق هذا التصو ر بسبب ألن اجملتمعات البدائية كانت جمتمعات  
 قيقية وراء الظواهر الطبيعية. جهل البشر ابألسباب احل

بدائي ة  الال األو لي ة  فدرس األشك  ؛1917 -1858  ث تطو ر علم االجتماع مع إميل دوركامي
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وذهب إىل أن  الط وطم    ،(1)للدين يف اجملتمعات االسرتالي ة معتمدا يف ذلك على مفهوم الط وطم
الت عب د الد يين ترمز إىل العالقات  رمز لإلله، واإلله رمز للعشرية، واستنتج أن  كل  مكو انت

عب د تتمي ز ابنتصار روح لت  أن  ممارسة ا  فاعترب  ؛االجتماعي ة وتؤد ي وظيفة اجتماعية جمموعة معي نة
 لضبط أَناط الت فكري ا بشراي  نده ابتكارً وبذلك يصري الدين ع ؛اجلماعة على الن زعات الفردي ة

 والس لوك البشري الفردي واجلماعي. 
ا على صلة الد ين ابلت غري  ت أساسً فإن  دراساته قد انصبَّ  Max Weberما ماكس فيرب أ

انتقال اجملتمعات من جمتمعات بدوي ة إىل جمتمعات متطو رة، وأثر   ةوكيفي   ،لتطو راالجتماعي وا
حبثه  وقد بني  يف ،ك كل ه ابعتباره يساهم يف الت هيئة النفسي ة واالجتماعي ة للفرادالد ين يف ذل

من  كيف أن  بعض املنظومات العقدي ة تسهم أكثر  (2)"األخالق الربوتستانتية وروح الر أمسالي ة"
فالربوتستانتية حسب   ؛ك ل نوع من الوعي االجتماعي واالقتصادي وحىت العلميتشغريها يف  

ادي ه تناسب الر وح الر أمسالي ة أكثر من الكاثوليكي ة، ولذلك كان الت طو ر االقتصحتليل
يف للمجتمعات الربوتستانتية يف أورواب وأمريكا الش مالي ة أكثر منه يف اجملتمعات الكاثوليكية 

 وكسي ة يف أورواب الش رقي ة وروسيا. ذو ثكا الالتيني ة، وأكثر منه يف اجملتمعات األر ريمأأورواب و 
ع الد يين الن صراين ولكن بني  التحليل أن هذه الرؤية الت حليلي ة املنبنية على استقراء للوض

ا  نظرً   ا،صفة عامة اثنيتناسب والواقع اإلسالمي أوال، والواقع املعاصر بتوللمذاهب الن صراني ة ال  
 من  أبن  أاي  فال ميكن اجلزم مثاًل   ؛كبري  تشابكها إىل حد   إىل تعق د األطر االقتصادي ة وتداخلها و 

القتصادي ة العاملي ة قياسا على الن تائج املتوص ل املذاهب اإلسالمي ة املوجودة اليوم أنسب للر وح ا
فكار واعون أبن  الر ؤى املادي ة  األعلماء اتريد  وأغلب ،إليها فيما يص  املذاهب الن صراني ة

ا يف عالقته ابلد اينة  االجتماعي اليت صيغت بعد استقراء الوضع الغريب حتديدً  -ينللواقع الد ي
 ،وتشريعاهتا على اجملتمع ال تنطبق بشكل  يل  على كل  أداين العاملالن صراني ة وهبيمنة الكنيسة 
يني ة املعاصرة: من املركزي ة الغربي ة إىل  ا  نا "الد راساتوقد كن ا حل لنا ذلك يف كتاب الن سبي ة الث قافي ة" لد 

 
 ة.أو نبات تتجس د فيه القيم الر وحي ة والر مزي ة جلماعة ما وترتبط به عدد من الط قوس الت عب دي ة واالحتفالي    هو حيوان  (1)

 )2(Max Weber, L'Éthique protestante et l'esprit du capitalisme (Paris: Gallimard, 2004). 



 م2021 ينايروالثالثون  اخلامسالعدد                                                                 جملة جامعة املدينة العاملية ) جممع (

404 

اث الديين فيما يص رؤية أساتذة الد ين الياابني ني لتوظيف املفاهيم واملناهج الغربية يف قراءة ا لرت 
 الوطين الياابين.

 يف يفي ة والدرجةوهناك دالئل تشري إىل أن العمليات االجتماعية ال حتدث بنفس الك
 عنوانه "االحتفاالت برمين ومارتيناز قد نشرا كتاابً ومن أمثلة ذلك أن فون    ،الثقافات غري الغربية

يني ة يف جمتمع صناعي   . واعتمد املؤل فان على علم االجتماع (1)"والر موز يف الياابن: املمارسات الد 
ة تقد ما تكنولوجي ا ومتد ان صر لبشري ة املعاالد يين ليدرسا الفكر األسطوري  يف أكثر اجملتمعات ا

 ،(Urbanizationن، وقد توه م علم االجتماع الد يين الت قليدي أن  الت مد ن )وتصنيعا، وهي اليااب
اجملتمع والقضاء على  (Secularizationيؤد اين إىل علمنة )( Industrializationوالت صنيع )

يف حني بني  هذان الباحثان يف  ،-ربيةلغ اجملتمعات ابناء على استقراء حال الدين يف-الد ين 
حتليلهما للمجتمع الياابين أن  هذا الفهم ليس سوى "أسطورة" حسب تعبريمها بعد أن أك دا 

م والت صنيع ال ميكن أن  اجملتمع الياابين، واجملتمعا ت الشرقي ة بصفة عام ة، مهما بلغت من الت قد 
يني   ا حمد    ؛ةأن تنسلد من ثقافتها الد  . مركزي    دألهن    من حمد دات هوي تها الث قافي ة ووجودها الت اريي 

ونستنتج من ذلك أن  تطبيق مبادئ علم االجتماع الديين مع مؤسسيه األوائل على 
ولذلك على علم االجتماع   ،ه من األداين ينبين على يب ط منهجي ومعريفاإلسالم أو على غري 

ة لينظر إىل املمارسات االجتماعي ة للد ين نظرة املادي  و   لرؤى الوضعي ةالد يين أن يتحرر من أسر ا
 ،موضوعية تعتمد على أسس املنهج العلمي القائم على املالحظة والوصف والت حليل واالستنتاج

يني ة حلظة املمارسة منفصلة عن اإلطار العقدي ال ذي ينتظمها  فال تكون الظ   ابعتبار -واهر الد 
رتف ابلبعد الغييب للد ين ويعترب أن ه ال جدوى من البحث يكن يع  ع الت قليدي ملأن علم االجتما 

 . -العلمي يف الغيبي ات
يني ة التعب دي ة واملعامالتي ة يف الواقع هي   انعكاس ملنظومة اعتقادي ة فكثري من املمارسات الد 
إليها  الن ظرن ميك ،والش راءمتكاملة، ومن أمثلتها: املنظومات املعامالتي ة يف اإلسالم مثل البيع 

 
(1) Jan van Bremen and D. P Martinez (eds.), Ceremony and Ritual in Japan: Religious 

Practices in an Industrialized Society (London and New York: Routledge, 2002). 
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ا ممارسة ديني ة  ،اجتماعي ة تعكس رؤية اعتقادي ة متأط رة مبفهوم االستخالف -على أساس أهن 
ية أو اجلماعي ة فهي ظواهر ديني ة  الفرد -ذات البعد الديين-وكذلك االحتفاالت الش عبي ة 

خاص واألش  اءإلنسان ابألشيولكن ها تعكس منظومة اعتقادي ة تعكس بدورها وعي ا  ،اجتماعي ة
وميك ن اعتماد علم االجتماع الد يين من حبث املدى الذي تتحو ل  ،والز مان واملكان من حوله

 .فيه هذه الر ؤى االعتقادي ة إىل ممارسة ديني ة اجتماعي ة
اهات العربي ة يف علم االجتماع الديين وإشكالي ات التأصيل  املطلب الثاين: االجت 

اهات ذجني  َنو ا املبحث على  نرك ز يف هذ  اه من االَت  اثنني، كل  َنوذج منهما ينتمي إىل اَت 
 العربي ة املعاصرة يف علم االجتماع الد يين.

اه األو ل . والن ظر املدق ق (1)لم االجتماع الد يين"َنوذجه حبث عبد هللا اخلرجيي "ع :االجت 
 ، صيلي ا أو نقداي  أو أت  ي اي  وليس حتليليف الكتاب يكتشف من الوهلة األوىل أن ه كتاب استعراض

وقد صر ح املؤل ف هبذه الغاية بشكل مباشر فقال "لقد حاولت أن أقد م يف هذا الكتاب عرضا 
. ولكن  القارئ منذ املقد مة يشعر أبن  (2)د يين"ألهم  موضوعات الد راسة يف علم االجتماع ال
لت طو ريني، ومن ذلك مثال قوله: وا  تماع الوضعينياملؤل ف يساير إىل درجة كبرية  راء علماء االج

"ففي هذه احلالة )يتحدث عن األداين البدائية الوضعي ة( تكون العقيدة من صنع أبناء ذلك 
عن طبيعة البناء االجتماعي والنظم   ار تعبريً ا أكثائمً داجملتمع، ومن ث يكون الدين الوضعي 

أن  هذا الدين الوضعي يكون أكثر ما  ك  ،ينتشر فيه  االجتماعية يف اجملتمع الذي يظهر فيه، أو
وال يشعر الناس حبرج   ،ا مبصدر مساوي علويألن ه ليس مرتبطً   ؛عرضة للتبد ل والتطو ر والتعديل

قيدة يف الد ين الوضعي كما تتطو ر الشعائر واملمارسات تطو ر العفت  ؛يف احلذف منه واإلضافة إليه
 .(3)بتطو ر اجملتمع"
لتطو ري ة الوضعي ة اليت كانت تفض ل األداين الوضعي ة على ة اي سليل املدرسفهذا الر أ

 
 .1990، 2ة، رامتان، ط. م االجتماع الد يين، جد  عبد هللا اخلرجيي، عل (1)

 .17نفسه، ص  (2)
 .18نفسه، ص  (3)
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نظري تهم التطو ري ة اليت تنادي بوجوب  -بدرجات متفاوتة- األداين السماوي ة اليت كانت تقاوم
 :أي  ،دين  الد ين بتطو ر اجملتمع، إىل أن تصل اجملتمعات املتحض رة املتمد نة إىل مرحلة الال  تطو ر

لة اليت تنعدم فيها حاجة البشر إىل تفسريات غيبي ة "ميتافيزيقي ة" للظواهر  رحوهي امل ،علمنةال
، تمي إليهف هذه الفكرة اليت تتعارض مع الد ين الذي ينوقد ساير املؤل   ،الكوني ة يف عمومها

ضاف إىل ذلك أن املؤلف قد استعمل أسلوب يُ  ،دون أي يوج ه إليها أي  تنسيب أو نقد 
يتناقض مع خصائص البحث العلمي يف مثل قوله "ومن ث  يكون الدين ذي ميم املطلق الالتع

جتماعي والنظم االجتماعي ة يف اجملتمع الذي عن طبيعة البناء اال اتعبريً  أكثر ادائمً الوضعي 
ا عن" مصطلحان ا"، والتفضيل "أكثر تعبريً يظهر فيه أو ينتشر فيه". مصطلحا التعميم "دائمً 

ألهنما يفرتضان استقراء دقيقا لكل األداين الوضعي ة  ؛العلمي بحثن مع خصائص اليتعارضا
وألن  هذا التعميم يشمل الدين اإلسالمي   ،ومقارنتها بغريها للوصول إىل هذه النتيجة من جهة

ا عن النظم االجتماعية من األداين الوضعي ة الذي يبدو يف هذه احلال أضعف تعبريً  -اأيضً -
ل ف قد شعر حبرج هذه النتيجة فلجأ إىل حيلة أسلوبي ة تتمث ل يف ملؤ ويبدو أن  ا  ،من جهة أخرى

 َتن با هلذا احلرج.  ؛ذكر املفض ل والسكوت عن املفض ل عنه
ت الغ على تعريف   -اأيضً -ربي ة دون توجيه أي انتقاد هلا انعكس  هذا االجنرار وراء الن ظراي 

جند أن ه قد انطلق من املفهوم  ،(1)فاهيم الدينمفحني استعرض  ؛املفاهيم املؤس سة لبحثه
ز فيه من حتليل  راء الفالسفة الغربيني مثل كانط وديكارت، وأضاف إليهم  وأبرَ  ،الفلسفي

طوما األكويين، دون أن يشري إىل رأي أي فيلسوف   بعض الالهوتيني النصارى املتفلسفني مثل
 راء سديدة يف هذا  رشدارايب وابن لفمسلم يف اجملال، وقد كانت البن سينا والكندي وا

 املبحث. 
يستعمل  -شأنه يف ذلك شأن كثري من الباحثني العرب- ونضيف إىل ذلك أن  املؤل ف

ا مبصطلح "اإلله" الذي يرتجم تدقيقً   جنليزياإل  Godلفظ اجلاللة "هللا" سبحانه مرادفا ملصطلح  
"،  يف الفكر البوذيهللا""، اهلندوسير هللا يف الفكيكتب " -مثاًل -وهلذا جنده  ؛أو "الر ب"

 
 .عدهاوما ب 28نفسه، ص  (1)



 املنصورياملربوك الشيباني               املعاصرة         يف ضوء العلوم اإلنسانية طرق تدريس العلوم اإلسالميةمناهج البحث و

407 

؛ ألن اهلندوس والبوذيني ال يؤمنون ابهلل سبحانه؛ ولذلك اوهذا االستعمال ال يستقيم اصطالحي  
 . عليه أن يستعمل لفظ اإلله أو الرب

املالحظات املنهجي ة واملعرفي ة تنطبق على ابقي املفاهيم اليت استعرضها عن الدين،  وهذه
 وحنن نوج ه إليه ثالثة انتقادات مركزي ة:  ،االجتماعي  هومحليوي واملفا  مثل املفهوم

أوال: أن  ما كتبه هو جمر د استعراض للمفاهيم الغربي ة للد ين بقطع الن ظر عن مدى 
وكان ميكن االستعانة مبا مت  ،ة اإلسالمية للكون أو اختالفها اجلذري  معهاانسجامها مع الر ؤي

من رؤى ونظرايت يف علم العمران وعلم االجتماع أو  ني فكرين املسلمأتصيله من مقارابت امل
 .(1)اإلشارة إليها على األقل

ت مجيعها ذات خلفي ات فلسفي ة مادي ة ووضعي ة ا تعترب أ :أي ؛اثنيا: أن  هذه الن ظراي  هن 
للد ين يف العجز عن تفسري األسئلة الوجودي ة الكربى، وليس  الد ين صناعة ثقافي ة بشري ة لسد   

أي  مستند غييب، بل أكثر من ذلك، فهي تفض ل األداين الوضعي ة يف بعض القضااي اليت ها  نظر 
ملؤل ف قد سايرها يف تتفق مع رؤيتها التطو ري ة على األداين التوحيدي ة واإلسالم من ضمنها، وا

 أعاله.  هذا التفضيل على ما بي نا
مدى تعارضها اجلوهري مع الرؤية ىل يم، ومل يشر إاثلثا: أن ه مل يوج ه أي نقد هلذه املفاه

ا يف وذكر رؤية اإلسالم بشكل مقتضب جد    ،بل اكتفى مبجر د االستعراض  ،اإلسالمي ة للكون 
: ما اجلدوى ذاكوللقارئ أن يتساءل حين  ،عريف  وهذا قصور منهجي واضطراب م  ،أسطر  ةبضع

 لعلمي ة واملعرفي ة واحلضاري ة من هذا االستعراض؟ا
اه الث   اه أن  العلوم اإلنساني ة املعاصرة مهمَّ : ايناالجت  ة جدا يف عضد يرى أتباع هذا االَت 

غري أن  أتباع   ،(2)العلوم الشرعي ة، ولكنها حتتاج إىل أتصيل ينسجم مع الرؤية اإلسالمية للكون 
 

. وقد عر ف فيه أبغلب 1999فوال، املدخل لعلم االجتماع اإلسالمي، دار غريب، انظر مثال، صالح ال (1)
 يه والغزايل وابن خلدون. اجملال مثل الفارايب ومسكو  إسهامات املفكرين املسلمني يف هذا

كتوراه، يف إسالمية املعرفة، رسالة د   شة عبد احلليم، التأصيل اإلسالمي لعلم االجتماع: مقاربةر مثال مسورابانظ  (2)
. وقد انتقد الباحث يف فصول كثرية "إسقاط النظرايت الغربية على الواقع 2014،  2اجلزائر، جامعة سطيف  

= 
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يلة على مدرسة فكري ة" مبا يف مصطلح املدرسة من دالالت حمهذا الصنف مل ينجحوا يف بناء "
ا ا وتشتتً  كبريً ولذلك نالحظ بينهم تداخاًل  ؛املعريف والعمل احللقي املتسلسل واملرتابط اكمالرت 

م مل يت فقوا حىت يف للجهود واختالفً  تسمية هذا العلم مبصطلح ا يف الرؤى واملقارابت، بل إهن 
 فقط، بل أغلب االجتماع الديين علم يمسَ يُ احلقيقة ال راب يف وهذا االضط ،جامع موح د 

ا وث قت الص لة  ،وم اإلنساني ة واالجتماعي ة يف الفكر العريب املعاصرالعل ولكن  ميزة جهودهم أهن 
ا من التوج سات اليت مما يرفع كثريً   ؛التفاعلية بني علم االجتماع مبختلف فروعه، والعلوم الشرعية
 :(1)إلنسانيةيثريها املختصون يف العلوم الشرعية من خمتلف فروع املعرفة ا

، تبىن (2)مي"ني اندى عبد الباقي زيدان بوجوب أتسيس "علم اجتماع إسالففي ح
، ونظ ر علي اجلليب ملصطلح "علم اجتماع (3)يوسف سلحت مصطلح "علم اجتماع اإلسالم"

ا  ،(4)تمعات اإلسالمية"اجمل واملالحظ أن ه رغم التقارب االصطالحي بني هذه املسم يات، فإهن 
سي ة األوىل زال يف مرحلته الت أسي ا، مما يشي أبن  هذا العلم مانً ي   ا بَـ ا مفهومي  الفً تعكس اخت

منهجي ا وكثري منهم هجر هذا املبحث أصال ومل يواصل اإلنتاج فيه حىت تتعم ق رؤيته له    ،عندهم
 ومعرفي ا. 

 
مية للكون والوجود واملصري. ا يف أتصيل علم اجتماع منسجم مع الرؤية اإلسالالجتماعي العريب"، وبذل جهدا

. انظر أيضا: عبد الناصر 2012املناهج،   جتماع اإلسالمي، األردن، دارهدى الشمري، مباحث يف علم اال
 ا، جامعة بنغازي. مشاطة، اإلسالم وعلم االجتماع: مدخل إىل علم االجتماع اإلسالمي، ليبي

السياسي عند العرب وسوسيولوجيا اإلسالم، بريوت، املؤسسة العربية، نصاري، التأز م  مثال كتاب حممد األ  انظر  (1)
اجة طالب العلم الشرعي للعلوم االجتماعية، جدة، جممع الفقه اإلسالمي، ؛ وكتاب أبو بكر ابقادر، ح1999
ي، ملعاصرة وأمهيتها لطالب العلم الشرعوم اإلنسانية واالجتماعية ا. انظر أيضا لني رايض دويكات، العل2005

 .2017فلسطني، جامعة النجاح، 

 .1984لسعادة، ع اإلسالمي، القاهرة، مطبعة ازيدان عبد الباقي، علم االجتما  (2)
 .2003يوسف شلحت، مدخل إىل علم االجتماع يف اإلسالم، بريوت، املؤسسة العربية،  (3)
م االجتماع املعاصر، ت اإلسالمية املعاصرة، ضمن كتاب: قضااي عل، حنو علم اجتماع اجملتمعاعلي جليب (4)

 .1984بريوت، دار النهضة العربية، 
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ة لغربية املسقطولكن  املؤك د أن  إسهاماهتم شك لت لبنة لتأصيل هذا العلم بعيدا عن الرؤى ا
اهات املنغلقة اليت عاملت مجلة هذه  -اأيضً -ا اجملتمعات اإلسالمية، وبعيدً  على عن االَت 

 ا. ا وتكفريً العلوم معاملة القدامى لعلوم األوائل تبديعً 
 لث: آفاق علم االجتماع الديين يف الفكر اإلسالمي املعاصراملطلب الثا

إذا مت  توظيف علم االجتماع الد يين   ة أنهربي ة املعاصر تبني  من استقراء كثري من األحباث الع
ا ابعتماد املالحظة والوصف والت حليل واالستنتاج بشكل منهجي لعدد ا متماسكً ا منهجي  وظيفً ت

يني ة الجتماعي ة فإن ه سيمك ن من اكتشاف املفارقات اليت يقوم عليها جمتمع ا -من الظ واهر الد 
تلك املنظومة ن هبا من جهة، واملمارسة االجتماعي ة ل يؤمعتقادي ة ال يتما بني ضوابط املنظومة اال

مثال ذلك املفارقة بني الر ؤية اإلسالمي ة الش رعي ة للمال  ،على أرض الواقع من جهة أخرى
والذ رائعي ة ال يت تعترب املال غاية وليس وسيلة، وكل    ،مفهوم االستخالف من جهةالقائمة على 

 ة أخرى. بكيفي ات مجعه واستثماره وإنفاقه من جهتبطة  جتماعي ة املر واملمارسات اال
يضاف إىل ذلك أن  علم االجتماع الد يين صار يهتم  إبدراك األسس االجتماعي ة للظ واهر 

يني ة يني ة للظ واهر االجتماعي ةوكذلك ا ،الد  وكيف تتداخل هذه األسس لتضبط  ،ألسس الد 
املنظومات  يف   أو ال شعوراي  رط الفرد شعوراي  يف ينخجمتمع ما، وك  الس لوك الفردي واجلماعي يف

العقدي ة والت عب دي ة للجماعة اليت ينتمي إليها، حىت وإن كانت يف بعض األحيان متعارضة مع 
ته الش خصي ة، وكيف يوف ر له هذا االخنراط نوعا من الشعور ابالنتماء إىل تلك رغباته وطموحا

وجيعل سلوكه   ،اان نفسي  توازً    يول د لها ووجوداي  ا وروحي  نفسي    ئناانً اطم  -اأيضً -ه  اجلماعة، ويوف ر ل
صلة وتوظيف علم االجتماع الد يين يسهم يف حسن حتليل الظ واهر املت   ،(1)ا ومنضبطً سواي  

يني ة يف  والت غري  االجتماعي اجلزئي أو الكل ي ،االجتماعي ة -ابلعنف والتطر ف والص راعات الد 
 ي ة املعاصرة. العرب  اجملتمعات

 
 

م االجتماع الديين: اإلشكالي ات والس ياقات، تع. عز الدين عناية )اإلمارات: نزو، علأابينو أكوافيفا وبيس س (1)
 (.2012كلمة، 
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 :واالستنتاجات والتوصياتاتة  اخل
أمه ية ابلغة يف دراسة الظ اهرة  (1)مبختلف مناهجهاتبني  لنا أن  للعلوم اإلنساني ة املعاصرة 

يني   إال    ،ة يف حد  ذاهتا، والفكر الد يين بصفة عام ة وما تتفر ع عنه من رؤى ونظم ومؤس ساتالد 
 مع روح اإلسالم، قد وج هتها يف ارض جوهراي  فلسفي ة الغربي ة اليت تتعة واللفي ات الفكري  أن  اخل

حل تقريبا  مر  أتصيلها يف الفكر العريب اإلسالمي املعاصر بنفس املراولذلك    ،كثري من األحيان 
ب أسلمتها ا، وداع إىل وجو ا كلي  اليت مر ت هبا "علوم األوائل" عند القدامى، بني رافض هلا رفضً 

 ا من الرؤية اإلسالمية. طالقً ا، ومؤص ل هلا انومفهومي  ا  جي  منه
وبني  البحث قيمة هذه اجلهود األخرية يف إبراز أمهي ة العلوم اإلنساني ة املعاصرة يف دعم 

الشرعية مبا تقد مه من إضافات حتليلي ة وتفسريي ة قي مة يف كثري من النوازل املعاصرة  علومال
لقضاء حىت يُدرك القضاة األبعاد  ا يف خطط الن فس مهم  جد  فعلم ا ،ات العلمي ةوالتخص ص

ولعلم   ،اا دقيقً ليكون حكمهم فيها حكمً  ؛النفسي ة اليت ميكن أن تكي ف خمتلف أنواع اجلرائم
، مبا ميكن أن توف ره من مؤث رات نفسي ة يوظ فها فس فائدة كبرية يف تطوير مناهج الدعوة مثاًل الن  
يف اكتشاف الدوافع النفسية املؤث رة يف النزوع وله كذلك أمهي ة ابلغة  ،هرسالت داعي يف إبالغال

ينطبق  وما ،حنو العنف والت طر ف واإلرهاب، الذي يكاد يكون انَتا عن عقد وأزمات نفسي ة
يف حتليله ملختلف الظواهر   -اأيضً -على علم النفس ينطبق على علم االجتماع الديين 

 ني ة شرعي ة كانت أو عقدي ة.س الديعي ة ذات األساالجتما
  

 
ردن: مؤس سة عبد زات العلمية واإلنساني ة يف القرن العشرين، األي جدعان، حصاد القرن: املنجانظر مثال: فهم  (1)

 اين.؛ اجلزء األو ل والث  2007احلميد شومان، 
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فعلى املختص ني يف العلوم الشرعي ة مبختلف أصنافها أن ميتلكوا نواصي هذه العلوم 
ولذلك  ،ما له هبا صلة مبنهج املعرفة أو موضوعهااإلنساني ة ويستأنسوا مبناهجها ونتائجها في

شرعي ملا هلا من أمهية ابلغة ء الومعاهد القضا  جيب إدراجها يف مقررات كلي ات الرتبية والشريعة
تؤه لهم لالضطالع  ( 1)كساب طالب العلم الشرعي معارف وخربات جديدة مبتكرةإيف 

ا كانت  مما وتداخاًل بناها وتركيباهتا أكثر تعقيدً مبسؤولي اهتم يف جمتمعاهتم اإلسالمي ة اليت صارت  
هتا الغربي ة األصلي ة  هج يفظيف هذه املناولكن عليهم احلذر من تو   ،عليه قبل عقود وقرون   نظراي 

ملا هلا من خلفيات فلسفي ة وفكري ة منها ما يتعارض مع جوهر الت وحيد، ومنها ما يتعارض مع 
 تعل قة ابلوجود واملصري. روح اإلسالم يف خمتلف مقارابته امل

  

 
د االنصاري، التأز م السياسي عند العرب وسوسيولوجيا اإلسالم، بريوت، املؤسسة العربية، انظر مثال كتاب حمم  (1)

ي، رعي للعلوم االجتماعية، جدة، جممع الفقه اإلسالمقادر، حاجة طالب العلم الشبكر اب  وكتاب أيب  ،1999
ها لطالب العلم الشرعي، واالجتماعية املعاصرة وأمهيت  . انظر أيضا لني رايض دويكات، العلوم اإلنسانية2005

 .2017فلسطني، جامعة النجاح، 
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