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تأيت كلمة حترير هذا العدد من جملة الفكر اإلسالمي املعارص ،ونحن نشاهد الرصاعات
املحتدمة عامليا ،وسياسيا ،وعسكريا ،وثقافيا ،واجتامعيا ،واقتصاديا ،ولعل هذه الرصاعات تكاد
تكون ظاهرة أساسية ال استثنائية .وتربز يف أثناء هذه الرصاعات معامل التحليل والنقد والتفكيك ،ملا
جيري يف العامل .ويتوىل املفكرون ،واملثقفون ،والفالسفة ،والعلامء ،واملراكز البحثية ،ومراكز التفكري...
تعرب عن القلق الذي جيتاح اإلنسانية م را حيدث.
مهمة التفسري ،والتحليل ،واالسترشاف ،بصورة ر
وحياول الفكر اإلسالمي متجليا يف املثقف واملفكر واألكاديمي املسلم أن يتفاعل مع ما جيري ،وأن
يتشابك مع القضايا العاملية املطروحة بصورة تكشف عن قدرته يف النقد والتحليل والتساؤل ،ووضع
احللول والربامج الناجعة ،خروجا من حالة الركود واالكتفاء بإعادة إنتاج مقوالت اآلخرين.
نتفحص دور املثقف املسلم ومنهجيته يف التعامل مع الواقع ،وننظر يف
ونحاول يف هذه الكلمة أن ر
أزمة النقد والتحليل التي تعرتي مقاالتنا ومقوالتنا  .واملثقف املسلم الذي نعنيه يف هذا السياق ،هو ذلك
املثقف الذي نجده عىل وعي مقدر ر بالعامل املعارص وأ حداثه وقضاياه ،وبموقعه املتميز يف هذا العامل؛ إذ
تتجىل ثقافته اإلسالمية يف طريقة تفكريه وسلوكه وتعامله املسؤول مع عوامل األفكار والناس واألشياء.
إن الوظيفة األساسية واملهمة للمث رقف هي إثارة الوعي جتاه قضايا املجتمع .وإثارة الوعي نابعة
من التساؤل والنقد بوصفهام مفردتني رئيستني يف خطاب املثقف ،وهو بذلك يامرس دوره الطبيعي
وتفحص مقوماهتا ومناقبها ومثالبها ،والعمل يف الوقت ذاته عىل
يف حماورة املنظومة السائدة،
ر
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تأسيس منظومة جمتمعية صاحلة لالرتقاء بمجتمعه ،لذلك فهو يتحمل مسؤوليتني كبريتني:
املسؤولية الثقافية القيمية من خالل استيعاب ثقافة األمة ومتحيص غ رثها من سمينها ،وجتاوز ذلك
بتحديث الثقافة ،وأخذ ما يالئم ثقافة املجتمع ،فهو يقدر م ثقافة واعية وواقعية ،ليست مغرتبة عن
أبناء املجتمع .واملسؤولية االجتامعية من خالل تفعيل الطاقات املجتمعية جتاه أفكاره ،والتعبري عن
ضمري املجتمع ،وتقريب املسافة بني املنشود واملوجود؛ وهو هنا ينتقل من مرحلة إثارة الوعي إىل
صنع ذلك الوعي .وخالف هذا سيقع املثقف يف دائرة االغرتاب الذي يعني انسحابا من مارسة
الفعل الثقايف يف املجتمع .وال يعني االنسحاب -بالرضورة -عدم احلضور عىل الساحة الثقافية
واملجتمعية ،بل يعني االنطالق يف الرؤية والتفكري من منطلقات ال متت بصلة إىل ثقافته وحضارته
ومهومه وقضاياه ،ومثال ذلك اخلطاب الثقايف املتعلق بقضايا األرسة والتنشئة االجتامعية ،املنبثق من
منظومة معرفية غربيةُ ،تعيل من قيمة الفرد عىل حساب املجتمع .وكذلك احلديث عن املرأة،
واجلندر ،واخلطاب النسوي ،إلخ.
ما من شك يف أننا نعيش حتت وطأة النظام املعريف الغريب الذي هييمن عىل األنظمة املعرفية
األخرى؛ تفكريا وقوانني ومناهج وأنامط حياة؛ ألسباب متعددة ليس أقلها قدرة هذا النظام
التفسريية -بغض النظر عن صحتها أو خطئها -و ُمكنته املادية ،وجعل األرض قرية صغرية بفضل
عرب عنه آلفني توفلر يف كتابيه املهم ْني :حضارة املوجة الثالثة ،وصدمة
الثورات االتصالية .وهذا ما ر
املستقبل :املتغريات يف عامل الغد؛ إذ رأى أن أهم سامت املوجة الثالثة تتمثل يف كوهنا معلوماتية تقنية
وتتحكم بكل مرافق احلياة ،وهي جمانية ومفتوحة وخمتزلة باحلضارة الغربية التي هي خالصة التطور
البرشي وهنايته احلتمية .ويتضمن النظام املعريف الغريب مبادئ كلية حتكم نظرته املعرفية
(اإلبستمولوجية) والوجودية (األنطولوجية) والقيمية (اإلكسولوجية) ،وما نراه من جتليات غربية
يف الرؤى واملامرسات نابعة من هذه املبادئ ال ُكلية .لذلك علينا أن نعي اخللفيات الفكرية املؤسسة
هلذه التجليات ،وندرك القيم الثاوية يف مصادر معرفة هذا النظام ،م را يسهم يف ترشيد حتليالتنا
وتأطرياتنا الفكرية ،ويقدر م البديل املعريف املناسب لإلنسانية.
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تبني اخلصائص
هذا الوعي بأمهية تفكيك النظام املعريف الغريب سيساعد املثقف املسلم عىل ر
وتفحص األصالة والتم ريز يف نظامنا املعريف،
املشرتكة واملفارقة مع هذا النظام ،وأوجه اإلفادة منه،
ر
ثم سيكون مؤهال للحديث عن الظواهر والتجليات،
وجوانب االستالب واالستتباع ،...ومن ر
نتيجة لوعيه بمصادرها وبيئتها التي نشأت فيها .ورشط حدوث هذا الوعي كامن يف االشتباك مع
منظومة الفكر الغريب والدخول معه يف عملية حوارية ونقدية حتدد إشكالياته ،وحمطاته ،وتياراته،
والتحوالت التي طرأت عليه ،ومقوالته الكربى ،ومفاهيمه التأسيسية ،ونظرياته
وعوامله ،وبناه،
ر
الفكرية واالجتام عية واالقتصادية والعرقية إلخ .ويكون هذا ضمن رؤية توحيدية متوازنة تأخذ
باحلسبان وجهات النظر األخرى ،واملعامل اإلجيابية يف املنجز احلضاري الذي قدر مته األمم الغابرة
واحلارضة؛ فإنشاء البديل احلضاري املأمول ال يعني عملية استحضار اآليات واألحاديث ،وحسب.
وال البد ء من اللحظة الصفرية ال سيام يف إنشاء العلوم بإلغاء املعارف احلارضة ،وال التحرك يف دائرة
األسبقية واحلقيقة املطلقة ،وال األحادية التي هتمل منجزات اآلخرين ،وتتجاوز إسهاماهتم يف بناء
املشرتك اإلنساين .بل يتحقق هذا الوعي من خالل اختبار الذات لسالمة الرؤى واملنطلقات،
وحتديد املرجعية ،وانتخاب الوسائل املناسبة ،والتوفيق بني عاملي الشهادة والغيب.
وحتتل املرجعية مكانا مهام يف النظام املعريف اإلسالمي؛ ألهنا فارق أساس عن النظم املعرفية
األخرى ،ونخص باملرجعية يف هذا السياق الوحي ،الذي يمثل اإلطار املرجعي األسمى للعقل
املسلم ،وموئله يف تأسيس الواقع ومعطياته .وهذا يفرض عىل املثقف واملفكر املسلم أن يبذل جهودا
أكثر من غريه ،لإليالف بني سريورة العلوم وتطورها يف بيئات متنوعة ،وإدراك مفاصلها
وخصائصها ومنطلقاهتا وآلياهتا البحثية من جهة ،ومقاربة هذا كله مع توجهات الوحي وأحكامه
ثم سيكون نقده وحتليله منطلقا من هذا اإلطار
ومقاصده اخلاصة والعامة من جهة أخرى .ومن ر
املرجعي بوصفه مرجعا مهيمنا.
وثمة مفهوم آخر يرتبط ارتباطا جذريا بموضوع النظام املعريف ،و ُيعد أساسا من أسسه وهو
الرؤية ال ُكلية أو رؤية العامل .وهذه الرؤية مهمة جدا عندما يتعلق األمر بالتحليل النقدي وصوغ
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وتبني املصادر األساسية والفرعية ،وأدوات املعرفة وعالقتها باملصادر،
النظريات وإنتاج العلوم ،ر
ورضورة تأسيس هذه الرؤية بناء عىل مقاصد الدين وتوجيهات الوحي .وتساعد الرؤية الكلية يف
ضبط عمل العقل املسلم ،ورسم املنهجية املناسبة يف حتليل الظواهر واألفكار ،ويف حتديد الثنائيات
التي قد تبدو واضحة يف ذاهتا وماهيتها ،ولكنها إشكالية يف عالقاهتا املقرتنة مثل :اجلزئي والكيل،
واخلاص والعام ،واملصدر واألداة ،والذايت واملوضوعي ،والكمي والكيفي إلخ .وتربز يف هذا
السياق أدوات حتليلية ونامذج تفسريية يتم من خالهلا -عىل حد قول املسريي -إنتاج خارطة ذهنية
إدرا كية تعني يف إدراك الواقع من خالل الربط بني التفاصيل والعالقات واحلقائق واملعلومات
والبيانات ،فتغدو كمونا (قوة) يف ذات الشخص ،سينتقل من خالهلا إىل نموذج إدراكي (فعل) قادر
عىل التفسري ،ومن ثم إعادة تفسري الواقع بصورة أكثر وعيا وإدراكا ملنطلقاته الفلسفية والفكرية
واملعرفية والثقافية واالجتامعية إلخ .ومن خالل هذا يستطيع املثقف املسلم أن حياور الظواهر العاملية
بصورة واعية ،ال ردة فعل ملا حيدث وال تبعية أو استالبا ،وينتقل من حالة التل رقي إىل حالة املشارك
واملسترشف .ويدرك اخللفيات الكامنة وراء املصطلحات واملفاهيم التي تنتجها الدوائر املعرفية
ثم يقدر م البديل املنطلق من رؤيته الكلية .كام سيمكرنه هذا من ر
فك إشكالية الذاتية
والسياسية ،ومن ر
واملوضوعية ،ال سيام يف جمال األفكار والعلوم واألخبار ،وما مدى استقالل املعارف والعلوم عن
ذات اإلنسان ،وعالقة القوانني الطبيعية واحلقائق بالسنن الكونية ،ونسبية العلوم االجتامعية
واإلنسانية ،ومكانة التح ريز واحليادية يف هذه اإلشكالية.
وبناء عليه ،فإن الباحث واملثقف واملفكر املسلم بحاجة إىل القدرة التحليلية التي متكرنه من
مارسة النقد والتحليل للموضوع املتحدث عنه ،وربطه بدوائر متعددة ومتقاطعة تبدأ باملحيل
وتنتهي بالعاملي ،وإىل إجياد عالقة وطيدة بني مناهج التفكري والواقع ،بغية احلصول عىل فهم أعمق
للظواهر ،وجتاوز املعنى الظاهري إىل دالالت متصلة ببنية اخلطاب واملخاطب واملخاطب واإلطار
املرجعي للخطاب ،ومعاجلة فكرية وفلسفية للموضوع ،وتفكيك املنظومة الداللية للسؤال أو
املوضوع ،وإدراك عنارصه وخصائصه املعرفية؛ إذ ننطلق من مقصودية السؤال أو العرض ،ال
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اعتباطيته .وكام يرى عبد احلميد أبو سليامن أن عىل هؤالء املفكرين والعلامء واملثقفني "أن يعيدوا
النظر يف منهجية البحث والدرس والنظر العلمي واملدريس؛ لنتخطى املنهجية اجلزئية النصية إىل
املنهجية الكلية التحليلية املنضبطة التي تضع املفردات وأدوات النظر اجلزئية يف موضعها الصحيح،
بحيث حييط الناظر بكليات األوضاع واحلاالت والقضايا والطبائع ،ويضع مفردات مكوناهتا يف
موضعها الصحيح ،وبأوزاهنا الصحيحة يف سياقها الزماين واملكاين املناسب ".ولعل ما سبق يكشف
عن فرق أساس بني العامل واملفكر؛ إذ يكشف عمل العامل وطبيعة تفكريه يف املسألة أو الواقع عن بناء
عمودي يراكم فيه خربات علمية يف املوضوع ،ف ُيسهم يف تطويره علميا وختصصيا ،بينام يسري عمل
تصورات آنية ومستقبلية للعالج ووضع
املفكر أفقيا يف تطوير املنهجيات حول املوضوع ،وإقامة ر
الربامج ،وربام التحكرم يف سريورة املوضوع وتشكالته.
ثمة عوائق حتول دون حدوث ف ْعل النقد والتحليل عند املثقف املسلم ،لعل من أهم هذه
العقبات غياب الرتاكمية يف العمل البحثي الذي ينطلق من مبدأ أن العمل العلمي والبحثي متثاقف
ٍ
ُ
وحلظة صفرية ،بل علينا
معريف
نتحرك يف فرا ٍغ
مع ما بذله اآلخرون جتاه املوضوع املدروس ،وأننا ال
ي
أن نتشابك ونتثاقف مع هذه املعرفة نقدا وتطويرا ،وأن نتجاوز مقولة "ما ترك األول لآلخر شيئا"
فاملعرفة يف نامء مستمر .وهبذا املعنى للرتاكمية تتحق أهداف متعددة ،أمهها :احرتا ُم اجلهد البحثي
والكشف عن مكنونات حضارتنا وكنوزها املعرفية .كام أننا نستطيع -كام أسلفنا-
ُ
واخلربة البرشية،
أن نسري عموديا بإغناء مفردات العلم ،وأفقيا بتثوير املنهجية املناسبة هلذا العلم.
ويمثل غياب اجلامعة العلمية واملؤسسية عائقا آخر أمام تطوير الدرس املعريف والنقدي،
وتفاعل األفكار واختبارها قبل عرضها عىل الدوائر املختلفة .ونقصد باجلامعة العلمية تلكم اجلامعة
القادرة عىل تطوير أفكار العلم وإثارة السؤال ،ووضع منهجية للنقد والتحليل واحلوار واملثاقفة،
الـمكنة والقدرة عىل فهم أصول هذا العلم وفنياته ومفاهيمه ،بحيث يستطيعون التحرك
ومن لدهيم ُ
يف مناقشة مفردات العلم ضمن مبدأ الوحدة والتنوع؛ الوحدة يف فهم خصوصيات العلم ومبادئه
الكلية؛ والتنوع من خالل االجتهاد يف النظر إىل سريورته وصريورته ،وانتخاب األدوات واملناهج

 10الفكر اإلسالمي املعارص ،العدد  ،103ربيع 1443ه2022/م

كلمة التحرير

املناسبة التي يمكنها أن تعالج أفكاره ومضامينه بصورة علمية .فيتشكل لدى اجلامعة نوع من
التواصل احلتمي؛ انطالقا من الوعي بطبيعة العلم .والتواصل عرب اجلامعة العلمية حيقق أمرين
استثامر الوقت بالصورة املثىل؛ إذ ليسوا بحاجة إىل توضيح ما هو معلوم بالرضورة يف
مهم ْني :أوال:
ُ
امللم بطبيعة هذا
هذا العلم ،وهذا م را ال جتده اجلامع ُة العلمي ُة عند مناقشة أمور العلم مع العامة أو غري ر
العلم ومبادئه األساسية؛ وثانيا :احلفاظ عىل كينونة العلم من أن ُي ر
قدره بعرضه عىل من ال
بخس ُ
حيرص عىل تطويره وجتويده ومناقشته انطالقا من أصول هذا العلم .والدعو ُة إىل
يفهمه ،فال
ُ
ُ
متحيص العلم وتطويره عرب اجلامعة العلمية ال يعني الرت رفع العلمي ،بل ألن هذه العلوم حتتاج إىل ٍ
بنية
ٍ
يصعب حتقي ُقه عىل مستوى
ومعرفية مع رينة ،وفه ٍم وا ٍع للبنية املفهومية هلذه العلوم ،وهذا م را
علمي ٍة
ُ
العامة .لذلك ال بدر من ضبط املحاورات والنقاشات يف دائرة اجلامعة العلمية قبل عرضها عىل عامة
الناس.
أما غياب املؤسسة واملؤسسية يف تأسيس العقلية النقدية التحليلية ،فتتمثل بطبيعة العالقة بني
املؤسسة واألفكار؛ إذ إن املؤسسة تقوم عىل أفكار ورؤى واضحة؛ إذ متثل األفكار اإلطار النظري
واملعنوي للمؤسسة ،بام يمثل ثقافة املؤسسة ،التي هي جمموعة من األفكار والقيم واملفاهيم
واملعارف ،وربام النظريات التي يؤمن هبا العاملون .وتقوم املؤسسة من خالل جهازها اإلداري
تطور
والفني بنقل هذه األفكار إىل املجتمع من خالل الوسائط املتعددة .وتستطيع املؤسسة أن ر
مرت عىل املؤسسة ،والتفاعل مع احلارض
األفكار ،من خالل دراسة املايض املمثل يف التجارب التي ر
بوصفه الواقع اآلين الذي حيتاج إىل تفعيل ،واسترشاف املستقبل بوصفه األفق املمتد ألية فكرة؛ إذ
إن صناعة األفكار حتتاج إىل مدى زمني طويل نسبيا لقطف نتاجها .وبذلك تنقل املؤسسة األفكار
من عامل املؤسسة إىل مؤسسة العامل؛ أي إىل خارج حميط الذات .ولعلنا نركز بصورة خاصة هنا عىل
املراكز البحثية واملحاضن اجلامعية بوصفهام نوعني من املؤسسات .فاجلميع يعلم باملهامت الرئيسة
للجامعة وهي :التعليم والبحث العلمي وخدمة املجتمع .ولكن ما نالحظه أن ثمة تفاوتا كبريا بني
هذه املهامت؛ إذ احتل التعليم املساحة األكرب يف هذا املثلث ،عىل الرغم من أمهية البحث العلمي
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الذي يفرتض أن له انعكاسات جمتمعية .وهذا الضعف يف اجلانب البحثي أ ردى إىل أن تتوىل
املؤسسات البحثية غري اجلامعية ومراكز التفكري مهمة تطوير الربامج البحثية وإمداد صانعي القرار
بالرؤى واألفكار والربامج .ولعل يف هذا فتحا لباب التح ريز واملشكالت األخالقية يف املامرسات
البحثية؛ إذ يفرض املمول رؤاه وأهدافه عىل املؤسسة البحثية .لذلك ينبغي أن يعود األمر إىل نصابه
بإعالء اجلانب البحثي يف املحاضن اجلامعية التي تتميز بقدرة أكرب عىل االستقاللية واحلرية
درس يف اجلامعة من ختطيط ومناهج وأدوات وطرق ووسائل؛ إلغناء
األكاديمية ،واإلفادة ما ُي ر
اجلانب البحثي والنقدي.
وثمة عائق متصل بغياب الرتبية النقدية أو املامرسة التف ركرية التأ رملية املبنية عىل التفكري يف
السياقات املختلفة واحلوار؛ للوصول إىل حالة ُمثىل من الفهم ،ويعني ذلك من باب املخالفة سيادة
الرتبية التلقينية وحماكاة طرائق األولني واملعارصين .وهذا ما ركز عليه الدكتور عبد احلميد أبو
ثم هدم بناء الطفل
سليامن يف نقده ملناهج تدريس األطفال من خالل حشو املعلومات ،ومن ر
النفيس والوجداين ،ورأى أن أهم مشكالت تدريس معارف الوحي ُبعدها عن فهم النفس
اإلنسانية وال سيام الطفل ومراحل نموه .ويف هذه امللحوظة ربط بني املعريف والنفيس .كام رأى بأن
ثمة تشوها ناجتا عن العزلة ،ومن مظاهرها انشغال أهل العلم بأحادية املعرفة ،والتلقني،
واإلحاطة اللغوية والنصية ،دون الوعي باملتغريات االجتامعية وبأساليب تربوية بعيدة عن صوغ
شخصية الطالب .والعقل الناقد ال يتشكل يف ظل منظومة ثقافية وتربوية ال تتأسس عىل الرتبية
النقدية؛ إذ إن أسلوب التلقني والرتديد ،ور رد البضاعة إىل أهلها ،وإغالق باب االجتهاد ،معيقات
حس
أمام نمو العقل الناقد .ولذلك ينبغي إيالء الرتبية النقدية مساحة معتربة؛ ألهنا ستؤدي إىل ر
املساءلة املعرفية ،وإىل الوعي النقدي القادر عىل التفاعل مع القضايا املجتمعية ،ومتحيص املسائل
والبحث عن احللول.
وبناء عىل ما سبق ،فإن مشاريع اإلصالح الفكري والثقايف معنية بصورة جادة وخاصة
باستيعاب منظوماهتا املعرفية واملنظومات املعرفية لألمم األخرى ذات التأثري املبارش يف سريورة

 12الفكر اإلسالمي املعارص ،العدد  ،103ربيع 1443ه2022/م

كلمة التحرير

احلضارة ،وتطوير آلياهتا املعرفية ومنهجياهتا؛ لإلسهام يف قدرهتا عىل التحليل والنقد واحلوار.
املقومات والرؤى ما يؤهلها للمشاركة يف القضايا
ونعتقد بأن املنظومة املعرفية أل رمتنا متتلك من ر
العاملية الساخنة ،منطلقة من مرجعية ورؤية كلية واضحة ،ومتسقة مع العقل والفطرة واملقاصد
العليا التي رسمت مسريا واضحا ملهمة اإلنسان يف هذه احلياة واستخالفه يف األرض وتعمريه
الكون.

