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. بسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على سيدنا وموالنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني               
 هلذا العام عقدنا جلسة من جلـسات        -موسم احلج    -من مخسة عشر يوماً بل من قبل املوسم         وبعد  

 وكان  - جزاه اهللا خرياً     -منتدى الفكر اإلسالمي، وكان احملاضر فيها هو معايل الشيخ صاحل احلصين            
 ،موضوعه موضوعاً مفيداً جداً خصوصاً ملن يتتبع أحوال الدول واتمعات املوجودة يف الدنيا اليـوم              

اليوم بعد هذه الفتـرة     وهو موضوع العالقات الدولية بني منهج اإلسالم واملنهج احلضاري املعاصر، و          
اليت كانت عامرة بذكر اهللا وبالطاعة له سبحانه وتعاىل واالستجابة لدعوته بالقيـام مبناسـك احلـج            

 أعلمنا بأن اإلنسان    � كان النيب    ، وقد إلخواننا املسلمني مجيعاً نأيت يف هذه اجللسة إىل أخٍ كرمي عزيز          
 بيين وبينه صلة إال العالقات الـيت    مل تكن ا الرجل   إني أحبك، وهذ  : إذا أحب آخر ينبغي أن يقول له        

 مدعاة إىل حرماين منه واإلفادة من خلقه وفضله، ولكنين وجدت           وهي ،تكونت يف هذه املدة األخرية    
صلة أخرى كرمية أقدرها وأحبها وأتعلّق ا فيما بيين وبني إخواين الذين أعرفهم هي كونه من مواليد                 

ن يكون اإلنسان من مواليد مكّة له أثر يف نفسي فأنا أحبه وأحب كل من ولد مكة، وهذا املعىن وهو أ    
واألخ الكرمي األستاذ أبـو بكـر   . مبكة راجياً يل وهلم العفو من اهللا والقبول واهلداية يف حياتنا العلمية          

 نذكر جوانـب    ال بد أن  ف ، ولكنها العادة اليت تأصلت يف لقاءتنا واجتماعاتنا       ،باقادر غين عن التعريف   
فالدكتور أبو بكر أمحد باقادر من مواليد سـنة         . من هذه الترمجة حـىت يفيد الناس الذين ال يعرفون        

 كانت دراسته األوىل والثانوية والعالية بني       :م، وهناك جوانب متعددة لن أطيل يف ذكرها أوالً        ١٩٥٠
، مث يف الواليات املتحدة األمريكية       وببني جامعة امللك فهد للبترول واملعادن يف قسم الرياضيات         ،مكة

.  من جامعة وسكنسون مابيـسون     االجتماعيةحـيث حـصل على املاجستري والدكتوراه يف العلوم        
لك عبد العزيز    يدرس وما زال يدرس جبامعة امل      - حفظه اهللا    - وأما حياته العلمية بعد ذلك فقد كان      

ىل درجة أستاذ، وأما نشاطه العلمـي وحياتـه         ، وقد تنقّل من درجة أستاذ مساعد إ       االجتماعبقسم  
، واجلمعية  االجتماع اجلمعية السعودية لعلم     :الفكرية فهو عضو يف العديد من اجلـمعيات العلمية مثل        

، وهـو   االجتمـاع ، واجلمعية الدولية لعلم     االجتماع، واجلمعية األمريكية لعلم     االجتماعالعربية لعلم   
فقد أغرقنا يف هــذه     .  وزميل مدى احلياة جبامعة كامربيدج     ،جتماعيةاالنائب الس العريب للعلوم     

 إىل درجة خنشى على أنفسنا أال نستطيع متابعته، لكن على كل حال             االجتماعاالجتماعيات ويف علم    
  . ما يأيت منه هو خري واجتماعاته هي كلّها خري

 من اجلامعـات اإلسـالمية       فهو أستاذ زائر لكثري    ،بعد ذلك أريد أن أشري إىل نشاطه العلمي         
 النظريـة   :واألمريكية، وقد كان اهتمامه مركّزاً على قضايا معينة تتصل باختصاصه، فمن اهتماماتـه            

مية، وهو الذي حنتفظ حبقّنـا يف   ومنها املرأة واألسرة اإلسال، اليت بىن عليها كثرياً من حبوثه      االجتماعية
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 هو املدينـة    :ة املسلمة يف هذا العصر، وأما االهتمام الثالث       أن يلقي فيها دراسة ممتعة تتصل حبياة املرأ       
  . االجتماعيةالعربية املسلمة، وغري ذلك مما يشغله من اآلراء واألفكار املتعلّقة بالقضايا 

وأضيف بأنه شارك يف العديد من الندوات واملؤمترات حملياً ودولياً، وله أكثر من مخسة عـشر                  
  . قاالت والبحوث اليت كان ينشرها يف الدوريات العلمية العربية واإلجنليزيةكتاباً، وعدد وفري من امل

بعد هذا التقدمي أريد أن أشري بكلمة خمتصرة جداً إىل حماضرته هذه الليلة، فاملوضوع سيتناول                 
 اجلانب األول كـان  :واملوضوع يتناول جوانب خمتلفة. االجتماعيةحاجة طالب العلم الشرعي للعلوم     

 واليت هي مخسة، وحتدث عن كـل طـور يف           االجتماعاً ألنه ذكر األطوار البارزة لعلم       ي تارخي علمياً
.  واملوضوعات الدقيقة اليت تناولوهـا يف حبـوثهم        ،الغالب بذكر أعالمه ورجاله، بإبراز اختصاصام     

 بكثري مـن    عاالجتماوالقسم الثاين وهو فيما أعتقد متنوّع وحيتاج إىل وقت أطول وهو ارتباط علم              
اجلانـب  : ، مـثالً االجتماعيةعاجلة القضايا القضايا اليت كان هلا أثر بالنسبة للباحثني والدارسني عند م        

 االجتماعيةاألديب وما يتصل به من نقل أديب وحبوث أدبية إىل آخره، فهذه أبرزت جانباً من الدراسات  
 هو حديثه عن العلوم الشرعية اإلسالمية وعالقتها        :واألمر الثاين . هلا اعتبارها يف نظر الدارسني والنقّاد     

الفقهاء ، و وعلوم الشريعة،، وقد ذكر من غري شك أمثلة خمتلفة سواء يف الفقه واألصول        االجتماعبعلم  
والقضاة واخلطباء ومن إليهم ممن اشتغل يف هذا اال وكان له أثر، وأنا أريد أن أؤكـد بـني هـذه          

 وإن كانت تظهر كنتيجة بارزة يف األحكام        االجتماعيةفتاء، ألن القضايا    العناصر على موضوع هو اإل    
تثار باعتبار كوا قـضايا     فإمنا  الشرعية اليت تصدر من القاضي أو من الشريعة اإلسالمية لكنها عندما            

 االحتياج هـو  هذااإلجابة عن كثري من املشاكل، و  الفتوى هي عبارة عن احتياج الناس إىل        و ،للفتوى
 أن جيدوا الصلة الدقيقة بني حال املستفيت وبـني          االجتماعلذي يملي عليهم أو على الباحثني يف علم         ا

قد ذكرناه أو أشرنا إليـه هـو        الذي  اجلانب اآلخر   . األحكام الشرعية اليت ترتبت على تلك األحوال      
بني التاريخ من جهة     وما يكون من عالقة      ،جانب املرأة، وكذلك اتمعات اإلنسانية يف خمتلف البقاع       

بعد هذه الكلمة اليت أرجو أن أكون قد لّخصت فيها بغاية الـسرعة اجلوانـب               . االجتماعوبني علم   
املختلفة واليت مل أرد قصداً أن أحتدث عن جزئياا قبل أن يتحدث أخونا الكبري العامل الناقد تركـت                  

  : ذنتم أن أشري إىل مسألتني أخرينين إذا أهذا له ألنه هو احملاضر وسيتبع احملاضرة نقاش، وأريد اآل
 عادل قوتة أرسل إيلّ : هو أن أحد اإلخوان من أعضاء هذا املنتدى وهو الدكتور          املسألة األوىل   

بكتاب فيه اقتراحات وفيه بعض املالحظات اليت تتصل ذا اجلمع املبارك حىت يؤيت أكله على خـري                 
سالة إىل اللجنة اإلدارية التابعة مع الفقه اإلسـالمي والـيت           وجه، وقد قمنا بالواجب فرفعنا هذه الر      

  . تشرف على قضية املنتدى
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وله اعتباره يف هذا الظرف الذي حنتـاج فيـه إىل التعـاون     وهو رفيع األمهيةأما األمر الثاين      
و أن أحد إخواين     فه ،يئات الفكرية  اهل  وبني ، وبني اهليئات العلمية   ، وبني اتماعات  ،الكامل بني األفراد  

 وكان احلديث بيين وبينه     ، الذي عقدناه قبل املوسم وشرفين بالزيارة      االجتماعالكرام تفضل علي بعد     
 أو نريد القيام ا مستقبالً وهو ضليع يف هذا اال وقد قضى شطراً من               ،حول األنشطة اليت نستقبلها   

 وسـأعطيه   - جزاه اهللا خـرياً      -حامد الرفاعي   حياته يف العناية ذه النشاطات وهو أخونا الدكتور         
  . الكلمة بعد احملاضرة

سيدي األستاذ الدكتور أبو بكر باقادر ليلقي كلمته وليمتعنا مبا ورد فيها مـن  إىل واآلن أعود    
  . دقائق وتفصيالت

  وشكراً لكم ؛؛؛ 
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  بداية احملاضرة 
        للدكتور أبو بكر باقادر 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  .م على أشرف اخللق وسيد املرسلنياحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسال
إن ما يف النفوس    : ابن اخلوجة، وأقول  وبعد؛ ال أملك إال أن أشكر فضيلة الشيخ حممد احلبيب             

من حمــاسن   من مجال يسقط على غريها، وما يف النفوس من كرمٍ يسقط على غريها، وما ذكـره                
  . وأنا أعـلم أنين قاصر عنها إمنا هو ما فيه يسقطه علي فجزاه اهللا خرياً

 مـن العلـوم     االجتماع، وعلم   االجتماع فهو احلديث حول علم      ، ما سأتناوله هذا املساء    أما  
ـ                   اتيح الـيت   احلديثة اليت هلا تأثري كبري يف العامل الغريب، ولعلّين ال أبالغ إن قلت بأن واحداً من أهم املف

 اليت مكّنتهم من دراسة كثري من قضايا اإلنسان يف العـصر  االجتماعيةمكّنت للغربيني هي هذه العلوم    
 من معرفة   -م الشيخ صاحل احلصيّن يف مسألة العالقات الدولية          استكماالً لكال  -احلديث حىت متكّنوا    

  . خصومهم وجمتمعهم فأصلحوا وسيطروا
 ألنـه أم العلـوم      االجتماع املساء سيكون بشكل خاص عن علم        والكالم الذي سأحتدثه هذا     

 ولعلّه  ، إن كل يوم فيه تطور     : فهي عديدة، وحقيقة رمبا أكاد أقول      االجتماعية، أما العلوم    االجتماعية
 وعلوم السياسة وكثري من فـروع       منها االقتصاد، :  جديدة اجتماعيةتظهر علوم   قد  مع تراكم املعرفة    
 أن  احملاضـرة وأنا سـعيت يف هـذه       . االجتماعية والعلوم   االجتماعندرج حتت علم    اإلدارة، كلّها ت  

استخدم بعض مفردات الفقهاء وذلك لتوضيح أوجه القرابة من حيث البنية العلمية مـا بـني علـم                  
 بأنه كان لعلماء املسلمني وخاصة من تناولوا الفقه دراية ورغبة يف تفـسري              :وأقول.  والفقه االجتماع
 وإمنا سعوا ليفسّروا ملاذا الناس تتصرف بالـصورة  ومل يرنوا فقط رغم أمهية اجلانب األخالقيالتاريخ  

 وعند من سعوا إىل احلديث عـن علـوم الـسياسة    ،اليت تتصرف ا، وهذا كان بارزاً عند املؤرخني      
اء والسالطني  ، يخرب اخللف  والرئاسة وترتيب الدولة، بل إم اخترعوا وابتدعوا علماً يسمى مبرايا األمراء          

 والسنن الكبرية فيما    ، شؤون بالدهم، لكن أيضاً سعوا إىل معرفة السنن العظمى         واألمراء كيف يديرون  
وابن خلدون مثال ممتاز يف مقدمته على ما توصـل          . مير على األمة من تاريخ وذلك الهتمامهم بذلك       

اإلنسانية أجياالً حىت بدأت تظهر يف اتمعـات        ولقد انتظرت   . إليه علماء العامل اإلسالمي يف عصره     
 وابتدأت على شـكل  كيف ميكن فهم ما جيري يف اتمع؟ فكرةالغربية يف بداية ظهور الدولة احلديثة     

مولية الدول أو احلكومات الش   ب ثورية تسعى إىل تغيري األوضاع القائمة فيما يعرف          اجتماعيةحركات  
وبالذات برزت هذه األفكار يف منابت هامة تولّدت        . ا الدولة والدولة أنا   أن: اليت كان يقول فيها األمري    

 هنـاك    األوىل فبـدأ   ية على وجه اخلصوص شكّلت البوادر     عنها تغيريات كبرية، ولعلّ األرض الفرنس     
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 مـا يـسمى     وكان هؤالء يشكَّلون  . تفكري كيف ميكننا أن نفسر ما مير به الناس يف حيام اليومية ؟            
 عند االسكتلنديني الذين حاولوا أن ينظَّروا ويفسروا        االجتماعيني أو األخالقيني    االجتماعينيسفة  بالفال

التحوالت اليت كانت متّر ا أوروبا آنذاك، وشكّلوا يف كتابام املقدّمات األساسـية لظهـور علـم               
العلـم وبداياتـه     حىت وإن أتى صك الكلمة على يد بعضهم ولكن فقط عند تباشري هذا               ،االجتماع

حلاجة املاسة لوجود تفاسري ميكن أن      كانت ا وحقيقة الذي دفع إىل أن تتبلور أفكار هؤالء إمنا          . األوىل
تساعد يف تغيري اتمع خاصة وأن اتمع الغريب آنذاك كان ينتقل وبشكل متـسارع مـن اتمـع                  

 هذه احلاجات أدت إىل بروز رواد       الصناعةع املدن الكربى وبدايات      جمتم ،التقليدي إىل اتمع احلديث   
 وأمسيتهم بالطبقة األوىل على طريقة تسميات علماء الفقه، ومن أبرز           االجتماعيمهمني أسسوا للفكر    

 ولكن يضيف إليهم كثري     ، وماكس فيرب  ، وإميل دوركامي  ، كارل ماركس  - يف الطبقة األوىل     -هؤالء  
 لكن يبقى هؤالء الذين يف الطبقـة األوىل طبقـة   ،برياً من العلماء عدداً كاالجتماعمن املؤرخني لعلم  

الرواد أم يف واقع األمر الذين حنتوا وتناولوا يف خطابام النظرية التأسيس الذي قـام عليـه علـم                   
هؤالء وعلـى وجـه اخلـصوص    وأول .  والذي ال يزال تأثريه إىل يوم الناس هذا   ، احلديث االجتماع
 االجتماعيةكان حياول تفسري السؤال األساسي يف العلوم أنه جوه ومن أبرز الوجوه له عدة و  وماركس  

ملاذا ظهرت الرأمسالية يف الغرب مع وجود مـسببات         :  وهذا السؤال هو     االجتماعوبالذات يف علم    
عد قليـل،  منا الذي عاجله فيرب كما سأوضح بهو مل يعاجل هذا السؤال إ   ولظهورها يف ثقافات أخرى ؟      

  .كنه سعى لإلجابة عن طريق هذا التغيرل
نية اليت تدافع فيهـا     يالعمل األساسي ملاركس كان كيف يفسّر التحوالت النفعية املادية الدارو           

 وأوضح -.وهذه املصطلحات يف غاية الدقة   -أبناء اتمع احلديث يف ظل ما يسميه بأسلوب اإلنتاج،          
  :ث التحليل بثالثة أفكار أساسيةأن احلافز الرئيسي هو يتعلّق من حي

 أنه ما الذي يدفع صـاحب املـصنع         : ما يسميها القيمة وفائض القيمة، وهي      الفكرة األوىل   
وصاحب املال إىل االهتمام مبحاولة زيادة مكاسبه على حساب غريه، وأن هذا أدى إىل تغيري أسلوب                

  . القات املوجودة يف اتمعاإلنتاج من ناحية والذي بالتايل يؤدي إىل حتويل شبكة الع
 كيف ميكن تفسري النقاط األساسية يف التحوالت        : اليت أهتم ا ماركس هي     أما املسألة الثانية    

ـ         ـ اًاليت متر ا اتمعات اإلنسانية، وكان يرى حسب ما كان جيري يف عصره أن هـناك قانون  اً عام
عات أن خترج عليه، وهو أن اتمعات البشرية متر         ويسمى احلتمية، يعين القانون الذي ال ميكن للمجتم       

  . مبراحل تلعب مسألة اإلنتاج وعالقات اإلنتاج دوراً كبرياً فيها
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 سيكون نصيب اإلنسان وهي ماذا من املاركسيني  كثريعنهاال يتحدث  واليت أما املسألة الثالثة  
ان يتحول من كائن إىل شيء، ومـن مثّ         ن أساليب اإلنتاج الرأمسالية ستجعل اإلنس     إ :كان يقول و فيها

.  والتـشيع   إلنسان اتمعات الصناعية هو االغتراب     هم مظاهر احلياة اليت ستكون مميزة     سيكون أحد أ  
 ملا جرى مـن حتـوالت يف        اً دقيق اً علمي اً وتعترب أطروحات ماركس وصف    مصطلحات مهمة ذكرها،  

له وجوه أخرى، وهذه الوجوه     فلوجه الوحيد ملاركس،    بطبيعة احلال ليس هذا هو ا     . اتمعات الغربية 
 لكـن   ،أُخذَ ا وكانت مجيع تنبؤاته ا خطأ وحتى حينما قامت دولة على فكره آلت إىل الفـشل                

أفكاره على ال تزال متلك حيوية وال تزال تشكّل موضوع حبث ودراسة بالذات يف تفكـريه كيـف                  
 اصبح اإلله الذي يلهث اإلنسان من أجلـه       للسلعة صنمية وت  ويكون  اإلنسان إىل إنسان قلق،   سيتحول  

وأيضاً قدرتـه علـى التحليـل    . بعد أن حتول من ذاته إىل شيء، وهذا نظر نعرف اليوم معناه وقدره          
والربط ما بني أساليب اإلنتاج وكيف حصلت خاصة يف أفكاره عن التراكم والتحول مـن املـصانع               

  . اعية وتولُّد هذه القوى والسلط يف داخل اتمعاتالبسيطة إىل حياة اتمعات الصن
 إمسه إميـل    االجتماع املؤسس احلقيقي لعلم     نفس السؤال كان أيضاً حمورياً بالنسبة لعامل يعترب         
 وهلذا كـان    ،حاخامية يهودية    ودوركامي من أسرة   ،طبعاً ماركس من أسرة يهودية تنصرت     . دوركامي
يتحسرون ويف نفس الوقـت  امي كان مع جمموعة من الدارسني دور ك. على األخالق  وتركيزه   هتأكيد

 ، وبشبكات العالقات املوجودة فيـه     تهيوحبميميأملون، يتحسرون على تفتت اتمع التقليدي بقيمه        
ولكنهم يأملون يف أن يكون اتمع الصناعي مبا ولّد من ثروات ومكّن من أساليب أن يفتح لإلنسان                 

ه فريدنارد تـونيس     التقط هذه الفكرة بشكل أساسي من باحث أملاين امس         قددوركامي  ، و اً جديد اًعصر
 بالتحول من اتمعات البسيطة ذات اللّحمة املتداخلة إىل         االجتماعيةما نعرفه يف العلوم     الذي حتدث ع  

ة يتماثل الناس   اتمعات اليت تقوم فيها العالقات على أساس التكامل وليس التماثل، اتمعات التقليدي           
 نفس األشياء ألن احلياة كانت بـسيطة        عضهم إىل بعض ألنهم كلّهم يفعلون     فيها، فكلّهم ال حيتاج ب    
أن عملية التحول ليس هلـا عالقـة   يف  وهلذا دوركامي وأمثاله عندما فكّروا ،لكن بسبب تقسيم العمل 
 لطالب :وأستطيع أن أقول -. ة اليت تقع فيه  وإنما بأنواع التحوالت اهليكلي    ،بتاريخ اتمع وال بتقاليده   

 أو على القرية ال ميكنها أن تـصدق         ،ن كثرياً من األفكار اليت تصدق على املدينة الصغرية        العلم اليوم إ  
تميـز   حتدثوا بان اتمع التقليدي ي     على املدينة املليونية، وهذا ما تنبأ به أصحاب تقسيم العمل والذين          

 وهذا يعزز إكرامهم لبعضهم على أسـاس        ، اآللية، يعين الناس تشبه بعضها البعض      مبا يسمى بالعصبية  
ل اإلنسان يف اتمع     لكن يتحو  - أو على أساس الود، وفصل دوركامي هذا يف كتاب كبري،          ،احلميمية

يعين رغـم أنـك ال    الكل إىل ما يسمى بالعصبية العضوية حيث الكل حيتاج رغم الغفلية      احلديث إىل 
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 والسبب أنك حتتاج إىل ، وهو ال يعرف امسه،عرفه، أحياناً بعضنا يتعامل مع بائع ما ورمبا ألربعني سنة ت
حد يستطيع أن يفكّر يف العـصر احلـديث         ، والناس تكّمل بعضها بعضاً، ال أ      م عمل وختصص  يتقس

وتصورات ورؤى، ولعلّ  اوبالذات يف املدن الكبرية أنه يستغين عن غريه، هذا ولّد يف نظر دوركامي قيم      
وكان املفكَّر  . من أبرزها أنّ ال جتانس يف اتمع ثقافياً، عقدياً، فكرياً، حيتاج إىل قواعد أخرى خمتلفة              

  .معة للمجتمعات الصناعية احلديثةيف وجود أخالق جا
فكّر كيـف تـدرس      أكادميياً كان ي   االجتماعأيضاً إميل دوركامي ألنه هو الذي أسس لعلم           
 ، هلا مسة مثل مسة الظواهر الطبيعية، هلا وجود يف حد ذاـا            االجتماعيةالظواهر  و،  االجتماعيةهر  الظوا

ق القواعد األساسـية  تأن يش) قواعد املنهج(، وسعى يف كتابه Socio genaresوهلا كيان يف ذاا 
 وأنه يتقدم   ،واهر بأن يدرس تلك الظواهر بوصفها ظ      ،االجتماعيةاليت ميكن أن تساعد املشتغل بالعلوم       

تطوير هذا العلم حىت يصبح مثل العلوم الطبيعية قادراً على التركيز على جمموعة مـن املتغيّـرات أو                  
جمموعة من الركائز األساسية اليت يف ضوء تناوهلا ميكن تفسريها عن طريـق معـادالت رياضـية أو                  

ألنه حاول أن يكـون املؤســس   و ، أيضاً قواعد عامة، ولقد سعى إىل ذلكمعادالت جربية أو حىت  
 وبالذات علم النفس، ألن كثرياً مـن        ، عن غريه من العلوم    االجتماع سعى أن يفصل علم      ،األكادميي

عبارة عن جمموعة من األفراد، وهلذا إذا درسـنا الفـرد           إال   اتمع ما هو  الذين جادلوه كانوا يقولون     
درس ظاهرة شخصية جداً ليثبت أن الطريقـة الـيت          ، ف اجتماعوفهمناه فإننا بذلك ال حنتاج إىل علم        

الفردية، وكتابـه املـشهور    تدرس ا اتمعات إزاء تلك الظواهر الفردية ختتلف عن دراسة املشاكل            
  .درس فيه كيف ميكن تفسري ظاهرة االنتحار من مستوى اجتماعي) االنتحار(

ألوساط العلمية الغربية عـن     نه درس فكرة كانت تروج يف ا      أ: لدوركامي حممدة أخرى وهي   و  
 هو  - العرق املنتصر الغريب     -إذا قُبِل فإن دين الشعب أو األمة املنتصرة         وللدين  ا  نكراأال وهي   غريها  

                رد ى بالعقل اخلرايف أو العقل البدائي، ولقد ردرفع إىل ما يسمبليغـاً   اًالدين الكامل، وأما غريه فإنه ي 
 وأن الدين هو الرحم الذي خرج منه العلم وخرجت          ة ليست صحيحة،   هذه الفكر  طويالً موضحاً أن  

للمجتمع أن  وأوضح أننا إذا درسنا األشكال الدينية األولية رغم نقص املعلومات يتضح            . منه الفلسفة 
 يوجهه، وهذا الضمري قادر على التكيف والتأقلم        -قال يف الترمجة العربية عقالً       وليس كما ي   -ضمرياً  
 بل إنه    اجلامعية املوجهة حنو املقدس،    ا جيد من أحداث، وهذا الضمري هو الذي يقوم على الرموز          مع م 

كان مييل إىل وجـود إميل دوركامي .  أو الدنيوي، واملدنس،هو أول من أبرز فكرة التناظر بني املقدس
 يعين كيـف  ،Ener grasuim ـ، كان أكثر املتحدثني عن ما يسمى بتمعفراد احلـمة بني أ
  . كيف حيدث توازناً يف اتمع ؟؟ وحىت املدرسة اليت خرجت من رحم فكره كانت تتجهيتحد اتمع
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 حيث  االجتماعأما الرائد الثالث من طبقة الرواد فهو ماكس فيرب، وهو أعجوبة أعاجيب علم                
ام خطأً  ر يف معظم ما جيري يف األي      لذي يؤث إنه أكثرهم إنتاجاً وأكثرهم تصوراً وأكثرهم راهنية، وهو ا        

ولد من أسرة بروتستانتينية من أم متدينة قلقة، وكان شغوفاً باملعرفة، وكان يتبوأ كرسـي               . أو صواباً 
وهو الـذي   . أملانياالدراسات القانونية فتأهيله قانوين ومؤرّخ للقانون يف هايدن بريج أكثر جامعات            

  :  يف واقع األمر سؤاالن، وهواالجتماعيةسؤال يف العلوم طرح أهم 
؟ وهذا رد على دراسة جبـسون الـيت         هل الدين يضعف اإلمرباطوريات   : هوالسؤال األول     

حت          وتح بأن اإلمرباطورية الرومانية كانت يف عالها وحينما متسرت    -ضدمت - أي تنصطبعـاً  .  ا
  .سنيال ال يزال حيتاج ملنظَّرين ودار؟ وهذا سؤ، ملاذا حدث العكس يف اإلسالمكان يف مقابله السؤال

أما السؤال الثاين احملوري وهو الذي ال يزال إشكالياً حتى يف الطبقة اخلامسة من طبقات علماء             
؟ بل إنّ ما أراد فيرب أن يؤكّده أن         لية يف الغرب، ويف الغرب حتديداً      ملاذا ظهرت الرأمسا   : هو االجتماع

 لسبب نشأة وظهور الرأمسالية إذ أنه عزاها إىل مـا يـسمى             كارل ماركس كان على خطأ يف حتليله      
، وماكس فيرب كان يرى على عكس ذلك أن الـذي           االجتماعيةبالظروف املادية املشكَّلة للتحوالت     

على اليت ترعرعت بني املتطهرين املتشددين من الربوتستانت، أدى إىل ظهور الرأمسالية هي القيم الدينية      
يف ذلك رسالة سال على إثرها أار من احلرب رغم أا يف حوايل مائة ومخـسني            وله  .. وجه اخلصوص 

 قارنا بني الربوتستانت والكاثوليـك    أوضح فيها أنه يف أملانيا إذا ما        .  وقد ترمجتها إىل العربية    ،صفحة
ـ       .فإننا جند بسبب التوجهات الدينية فرقاً وبوناً شاسـعاً يف العمليـة            ستانت  ويف اجلـد بـني الربوت

  .والكاثوليك
أنا أتوقف عند فيرب ألنه هو الذي نظَّر لكافة أنواع الربوقراطيات، هو الذي فسر ما يـسمى                   
  :   الدييناالجتماع، هو املفكّر الكبري الذي قام بسياحة يف علم االجتماعيبالفعل 
قة ألديان اهلنـد  أن سبب ظهور الرأمسالية يعود إىل الربوتستانت، فقام بدراسة معم     وكان يرى   

وأديان الصني وأديان اليهود القدمية ومل يتمكن من إجناز عمله عن املسلمني وكانت دراسته تقصر على    
طبعاً ال  .  هلذه األديان حال دون إمكانية نشوء رأمسالية       خلالً داخلياً الدولة العثمانية، ليوضّح بأن هناك      

لية، هو معجب بالعقالنية ومعجب مبا سـتنجبه مـن          تظنوا أن ماكس فيرب أيضاً كان معجباً بالرأمسا       
خريات لإلنسانية ولكن هو أول من نبأ إىل ما أمساه بالدخول يف القفص احلديدي، مبعىن أن اإلنـسان                  

  .  سيخلق أنظمة ومؤسسات ومفاهيم هي اليت ستكون آسرة له وموجّهة حلياته إىل تعاسة بدل احلسن
من يقول ممكن أن نـضيف إلـيهم         طبعاً هناك    ،لرواد األوىل طبقات ا  شكّلوا   نهؤالء هم الذي    
 إما يف مسائل تراكم األفكار ، وكيف تدار الـسياسة           مارشال، ولكن هؤالء كانوا يشتغلون    باريتو، و 
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 أو مارشال الذي تكلّم عـن املؤسـسات         ،وهو شبه ابن حلدون يف هذا     كباريتو   بالذات يف دوراا  
 -بعد هذه الطبقة أتت طبقة ثانيـة،        .  القرارات العقالنية وغري العقالنية     وقضية التفريق بني   االقتصادية

للتواصل معكم جعلناهـا     -أثابكم اهللا    - ال نسميها طبقات ولكن فقط       االجتماعطبعاً حنن يف علم     
، ولعـل قـسم     االجتمـاع  الطبقة الثانية يف واقع األمر بدء وتأسيس األقسام العلمية لعلم            - طبقات

ي كان يشرف عليه روبر بارت كان يشكَّل االنطالقة املهمة يف حتويل املدينة رمز العصر               شيكاغو الذ 
، ويف هذا بدأت تظهر نظريات حتوالت املـدن، العالقـات           االجتماعيةاحلديث إىل خمترب الدراسات     

يف هـذه   و. ، مؤسسات اتمع املدين، االحنراف، التسكّع، اجلرمية، األسرة، وما إىل ذلك          االجتماعية
 يف طول البالد وعرضها، ونتج يف هذا السياق         االجتماعالطبقة بدأت تتأسس عملية انتشار أقسام علم        

يف تاريخ املؤسسات الفقهية مـن فقـه        الفقه  أبرز املخططني للطبقة الثالثة إذ بدأت تنتقل كما انتقل          
و أ ،االجتماعيـة  هذه باملـذاهب     األقاليم إىل فقه املؤسسني والشيوخ أو املدارس املذهبية، وأنا أمسّي         

بدأت تظهر على السطح ال تعتين بدراسة فرد من الرواد وإمنا حماولـة             ألا منذ   ،  االجتماعيةاملدارس  
خللق مدارس فكرية لعلّ  من أبرزها املدرسة الوظيفية، املدرسة الرمزية، املدرسة التفاعليـة الرمزيـة،                

ديدة، مث الحقاً أصبحت املدرسة الفنامولوجية ومدراس مدرسة الصراع، وحتت هذه املدارس مدراس ع   
 ومن ، نقد هذه املدارس.االجتماعيةأخرى، والتحم مع هذه الطبقة الثالثة اليت أسست املذاهب النظرية         

، ولعـلّ   االجتماعمثّ احليوية اليت جعلت هذه املدارس يتشكّل خلفها ويتحزب أعداد كبرية من علماء              
 .ملدارس أن هلا افتراضاا ومفاهيمهامن أبرز األشياء يف ا

طبعاً وصلت كثري من هذه املذاهب إىل مرحلة النضج بل كما يقول أساتذة العلوم اإلسالمية 
 طبقة الدراسات اجلديدة اليت تؤكّد على أن املدارس ت تنتجطُبخت حىت احترقت، ومن رمحها بدأ

ال جتيب إالّ على أنواع معينة من األسئلة بسبب أيديولوجياا ومفاهيمها وبسبب توجهاا أصبحت 
بل واصطدمت مع إمكانية أن تفسر ما يقع خارج حدود احلضارة الغربية، وابتدأت األسئلة تتكاثر 

  اخلطاب ما بعد الكولينايل،حول قضايا تتعلق بالتعددية الثقافية وبالذات فيما يعرف مبا بعد احلداثة
ددية بشكل عام، وأيضاً مرتبط ذا احلركات االجتماعية املُطالبة الدراسات اليت تتكلم عن التعو

أصحاب والنساء و اجلماعات املهمشة أو اهلجينة أو غري املمكَّن هلا مثل املعاقني :باحلقوق بالذات مثالً
 عام، بدأت تظهر يف هذه األفكار اليت ال تكون مناسبة يف اتمعات الصناعية أو يف اتمعات بشكل

  .طائفةال
 الراهنة وهي اليت تؤكّد على مسألة صراع احلضارات األخريةمث أتت مرحلة ما نسميها بالطبقة 

 اًوالعوملة وقضايا العامل الراهن، وال يأخذكم فقط اخليال إىل فوكوياما وهنتغتون ذلك أن هناك كتاب
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واملفاهيم وارضنتها من مساء النظرية دانية وهذا مهم يف ميزان األفكار يهم الذين يقومون بالدراسات امل
 االفنولوجيا ويف هذا اخلصوص أود أن أشري إىل عامل اشتهر لدينا بأنه من مدرسة. إىل واقع التطبيقات

ثرية ذلك أن تفاعل  التطبيق تصبح عوملات كدر دراسة توضح أن العوملة عنالذي أصد -بيتر بريغر  -
وخمتلف، لكن أيضاً بدأت العلوم االجتماعية تنتقل من متعدد ذه الظواهر العاملية اتمعات مع ه

مسألة أصبحت الوحدات االجتماعية الصغرية إىل الوحدات االجتماعية الكبرية وهي الدول، وهلذا 
  .هذا ما يتعلق بالطبقات. العالقات الدولية تشكِّل مدخالً هاماً جداً يف الدراسات االجتماعية

اع علم يعد من أمها العلوم يف احلضارة الغربية احلديثة، ودعوين  االجتمذكرت لكم أن علم
.  ألن له علم أصول وعلم فروع، مع اختالف النوع، إن هذا العلم أيضاً يتمثل كما يتمثّل الفقه:أقول

إىل  - ت باختصار للوق-، وهذه تنقسم االجتماعيةما يسمى بالنظرية يأما علم األصول فهو يتمثّل ف
مى بفلسفة العلوم االجتماعية وهي مثار جدل وتفكري بني املشتغلني يف العلوم االجتماعية بشكل  يسما

ها اي حمصوراً يف املذاهب النظرية لكن اليوم تعداع وكان التنظري االجتم،ياالجتماعكبري وبني التنظري 
 منها إذ كانت وخرج، وبطبيعة احلال هو بني مد وجذر، ذلك بسبب االفتراضات اليت ينطلق

 ومن أبرز ،لكن اليوم اتسعت املسألةمدنياً االفتراضات األساسية بسيطة تقوم على احملسوس وارب، 
وم االجتماعية، بل حتى املدرسة الوضعية هي أخذت لمدارسها ما يتعلّق بالتأويل وفلسفة التأويل يف الع

  . أخرى جديدة من الوضعية اجلديدةاًأنواع
ان سمى مبناهج البحث والوصول إىل مظ األصول يف العلوم االجتماعية ما يأيضاً من علوم

مناهج كمية وهذه تتداخل كثرياً مع النظرية لكن هلا : اإلشكاالت وتفسريها، وهذا ينقسم إىل قسمني
، )الكمية(البحث العلمي هلا أساليب وأيضاً  االجتماعي، وسائلها اليت من خالهلا ترقُب وتدرس الواقع

وهذه قد طورت فيها وسائل كثرية وعلى وجه اخلصوص فكرة الرؤية وهي موضوع يف فلسفة العلوم 
من ينظر إىل السماء إن كان فلكياً كبشكل عام ذلك أن الناس ال ترى ما ترى إال ملونني مبا تعلّموه، 
  .رأي شيئا وإن مل يكن فلكياً فإنه يرى نوراً وكُرات معلّقة يف اهلواء

بد من التدريب وهلذا يدرب املشتغل يف العلوم االجتماعية سواء يف العلوم االجتماعية إذن ال 
 اليت تستخدم الوسائل اإلحصائيةالكمية أو الكيفية على وسائل عديدة لعلّ من أكثرها انتشاراً الوسائل 

ستكبري من املعلومات وت يف ذلك الرياضية يف حماولة للوصف واحلصول على النتائج من كم مدخ
حبيث  وبعضه سلوك ملفوظ وما جيري يف جمتمع أغلبه ،س ما جيري يف جمتمع تدربرامج رياضية كثرية

 معظم التسويق . أن يقاربوا العلوم الطبيعية، وما وسائل التنبؤ بالرأي العام إالّ من تلك النتائجميكنهم
  . وما الذي يتذوقونه نفعلهوح االجتماعية أي ما الذي يريده الناسقام على أساس املس
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ء االجتماع وهي كثرية أما علم الفروع فنقصد به املباحث املختلفة اليت يشتغل ا علما
 وعلم ، وعلم اجتماع اللغة، واليدوي، واالجتماع الصناعي، من علم االجتماع احلضريوعديدة تبدأ

 يبالغ أحياناً املشتغلون يف علم هذه متعددة بلو وأنواع من اخلدمات االجتماعية، ،اجتماع املعرفة
 ،االجتماع حبيث يركِّزون على قضية أو مبحث فيجعلونه حمور الدراسة، فعندنا علم اجتماع السيارة

وانب خمتلفة ولكن باألسلوب الذي أو علم اجتماع التلفزيون، مبعين أن هذه الظاهرة تدرس من ج
سارومن أبرز د.  به علماء االجتماعاختصيت أثّرت يف احلياة احلديثة الدراسات اليت تتعلق بعلم م الا

 وكان هلم لألسف أخطاء كبرية يف السبعينات والثمانينات وخاصة فيما يسمى ،اجتماع التنمية
  . االجتماعية والقيمية واألخالقيةابنيابعمليات التحديث اليت تأذّت منها األمم وتأثرت كثرياً 

 وعلى وجه اخلصوص ما يتعلق مبسألة ،علم اجتماع اجلرميةأيضاً من علوم الفروع عندهم 
االحنراف، وهنا سأنبه إىل مسألة غاية يف احلساسية وهي مطروحة يف العلوم االجتماعية بشكل واضح 

الناس يتكلمون عن علم االجتماع بوصفه علماً ال يقر واقعاً وإمنا يحلّل ويدرس ذلك الواقع . وبارز
 أن ما يقع من الناس ويعيشونه  مبعىنsocioljismبعلم االجتماع، أما ما يسمى هذا فريكّزون على أن 

  . املتحدثون فيه بفالسفة اتمعويسمىيصبح هو املثال فهو خارج دائرة علم االجتماع 
بطبيعة احلال يفرّق علماء االجتماع من حيث علم األصول اآلن يعين نظرياً بني ما يسمى 

ن  إ ومنوذج العلوم األخالقية أو علوم الروح، فيقولون حبسب املدرسة األملانية،لطبيعيةبنموذج العلوم ا
اخليال الذي كان يوجه اخليال األمنية أننا نصل إىل القوانني املنظِّمة للمجتمع واليت نستطيع أن نتنبأ مبا 

 إىل املعقول هو ما يسمى  إمنا األقرب يف الواقعسيكون عليه اتمع، هذا حلم رمبا فلسفياً لن يتحقق
 والذي يدور حول فكرة أن العلوم االجتماعية ،ناألملا الذي طوره بالنموذج املثايل أو اجلاد املوضوعي

غايتها تفسري وفهم ما هو قائم بشكل حمايد وموضوعي، وهذا كان من أفكار فيرب اليت أخذت أصداء 
الشرعي؟ وأود أن أجيب على هذا بطالب العلم قد يسأل بعضكم ما عالقة . كبرية يف يوم الناس هذا

  . إجابات سريعةتصراً مهروالً يف ثالثهذا خم
 أن علماء االجتماع يزعمون بأنهم أقدر بسبب ما توفّر هلم من آليات بقصد وفهم :األوىل
تلفاً الجتهاد عامل كان واقعه خمومن مثَّ كيف ميكن للفقيه يف العصر احلديث أن يرن . وحتليل الواقع

  . الذي نؤمن بأنه صاحل لكل زمان ومكان؟لفهمه وإنزاله النص الشرعي
ر له العلم ات ومفاهيم العلوم االجتماعية سيكون أقدر إن توفّ فإنه إن توفّر عامل ملم بآليومن مثّ

 ويعرف ما ورد من ،مثال يف علم اجتماع األسرة اًصاً أي مبعىن أن يكون خمتصالشرعي على األقل ختص
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فتاوى وآيات وأحكام فيها ال شك أنه سيكون أقدر، ولقد مارس هذا أجدادنا فكانوا يف مسائل البناء 
  .ومسائل العمران يستشريون من هم أهل هذه الصنعة ولكنهم على دراية بالعلوم الشرعية

لى دراسة  فهي أن العلوم االجتماعية مبا هلا من آليات أصبحت قادرة كثرياً ع:أما املسألة الثانية
  جزء منها ألنها.ذلك ألسباب كثرية أو الدارسني للعلوم الشرعية، و،علماءالما جيري بني أوساط 
  .تشكّل شرائح اجتماعية

 تتوفر مادة مباشرة تتوفر وإن ملالفقيه نفسه أصبح موضوعاً للدراسات االجتماعية، فمثالً 
 االستعمار الفرنسي  علماء تونس قبيلسدر) جرين(يف تونس . كُتب تراجم وسأبدأ بكتب التراجم

وأوضح كيف أن املفاهيم واآلليات واألدوات اليت يربع فيها املختصون يف العلوم االجتماعية متكِّن من 
 وكيف ميكننا أن نفسر تأثريهم، بل اختص لألسف الشديد علماء من إسرائيل ،ل الفقهاءدراسة تشكُّ

اء يف حركات االستقالل وفتاواهم وآراءهم من خالل كُتب يدرسون تأثري علماء الشريعة والفقه
ضي أو اً إذ أصبح الدارس االجتماعي يقأما يف العصر احلديث فاألمر تطور عن ذلك كثري. التراجم

  يتشاردر –يفين سنوات حياته ليدرس شيخاً بعينه، ولدينا دراسات انثروبولوجية وأضرب مثاالً 
 -  ، وزرت املسجد الذي كان يدرس فيه،ولقد زرت املكان -ردن،  يف كفر املاء يف األ- انطون

كيف أن حياة الشيخ وخلفيته وخطبه وصلتها بالواقع تشكِّل منرباً ومتكّن من دراسة خطيب جامع 
اجتماعياً سياسياً بقدر ما تشكل أمراً تعبدياً، وتبعه أحد تالميذه ليدرس أربعة أنواع أو أربعة أطياف 

 وكل ، أو الشعيب، والشيخ الثوري،اء اجلمعة يف مدينة طنطا ويصنفهم بالشيخ الصويفمن مشائخ خطب
يف املغرب ليدرس فقيهاً  - أزمور  -ما يعيشه الشيخ فهو موضع دراسة بل إن أحدهم بقي يف مدينة 

ال هذه وتوضح لنا أمث.  وعالقة الناس به، خطيب اجلمعة، الشيخ،شكّل القاضيت وكيف ي،بربرياً
إىل أن تقع األمر  حىت ختطّى ،مكام أن يفهموا ما جيري يف العامل اإلسالميراسات امليدانية كيف بإالد

باقتصاديات الرمز قام ا دراسات عن اتمع العريب السعودي، وهناك دراسة مشهورة فيما يسمى 
 وسفر ،املسعريبروفيسور جبامعة جورج تاون عن خطابات احلركة اإلسالمية اليت كان يقول ا 

 وتحلّل على أساس أا تمثِّل فكراً سياسياً اجتماعياً اقتصادياً يوجه ، ومجيع املشائخ املوجودين،احلوايل
  .ويحرك ويتأثر ويؤثر يف اتمع

ي تنبئه عرماعية واإلطالع عليها للطالب الشإذن هذا حممل واحد يوضح كيف أن العلوم االجت
ري حوله، وأنكي ما ميكن أن حيدث لألمة أن يعرف الناس عنها أو يسطّرون عنها وتفيده ليعرف ما جي
  .وهي عن ذلك جاهلة
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 وهي اليت تتعلّق بدراسة ، هو يف واقع األمر ظهور دراسات جديدة يف غاية األمهية:األمر الثاين
تمع؟ ولعلّ من  وعلى وجه اخلصوص مثالً من الذي يعرف الدين للمج،املؤسسات الدينية الرئيسية

 لتعريف الدين للدولة احلديثة، ولقد فهي تشكِّل مؤسسات مهمةأمهها اامع الفقهية ودور اإلفتاء 
اطلعت على جمموعة من الدراسات اليت تعتمد النهج العلمي االجتماعي اليت درست مثالً كيف 

ف اإلسالمباختالف الفترة السياسية والنظام السياسي كان ير من خالل دراسة من تعاقبوا  يف مصعر
التنظري هلا من ب تناولت ما يقع يف مؤسساتاليت أيضاً من الدراسات االجتماعية اهلامة . على اإلفتاء

) مملكة اخلط( أو دراسة ما نتج عنها درس أحدهم يف اليمن ما نسميه بـ ،خالل املراقبة واملشاهدة
بأن هذه العملية هلا جوانب تتعلق بالثقافة وبطرائق تكتب صكوكاً، ليوضح ألن معظم دور القضاء 

تتحدث عن املقدس املُوحى به، ومن مثّ التعمق فيها ودراستها على األقل هلؤالء أا الناس رغم 
...) انثروبولوجيا(الدارسني يجلي أبعاداً، وأحدهم ذهب إىل حماكم سال والرواط ودرس ما أمساه بـ 

الناس يرضون كان ت القضاء اإلسالمي جوانب ثقافية لعلّها هي اليت تربر كيف ليستنتج بأن يف آليا
هناك دراسات  اجلانب اآلخر وهو جانب مهم أن .هذا من جانب. عن هذه األحكام ويتفاعلون معها

 دراسة هذه املؤسسات كما تعبر  أن وهي:عديدة ال حيتمل الوقت لبثها ولكني سآيت على مناذج منها
 أموراً هذه األمور تتضح ا الرصد لعلّهم يريدون أن يوضحوا يف الغالب ذيقومونا وثائقها ومن عنه

، بناًء على ما ذكره الرحالة من )حاييم(لغري ما أرادوه، فهناك مثالً باحث اجتماعي مؤرخ امسه 
ت وخالفه، امال فيها الرشوة وابأن هذه اتمعات فاسدة تكثرعلى اتمعات اإلسالمية مالحظات 

وهذا  - فجاء على الوثائق املتوفِّرة  - عن حقبة يف القرن السابع عشر والثامن عشر، ونتحدث حنن -
كيف كانت نتائج : وكان مثار السؤال - مما يحمد للدولة العثمانية أنها حافظت على هذه الوثائق، 

واصفة تارخيياً كان ينبغي أن تكون كل أحكام احملاكم يف حيفا؟ وحبسب التنظري أو حبسب املقوالت ال
 ولصاحل أصحاب الشأن لكن ما يسطّره هذا اليهودي أنه وجد خالف ذلك ،األحكام لصاحل األغنياء

 ووجد يف دراسة مطولة أن احملاكم ، والضعفاء والنساءاألقلياتمتاماً فمعظم األحكام كانت يف جانب 
رتادها أعداد كبرية من أهل ت تالدولة العثمانية الكبرية كانالشرعية يف القرن التاسع عشر يف عواصم 

للتأكيد هل هذه كانت الكتاب من النصارى واليهود، وبطبيعة احلال سالت كميات كبرية من احلرب 
  .حقيقة

م يدرسون كثرياً نشأة املدن  تدرسها العلوم االجتماعية عنا أبالنسبة لألوضاع األخرى اليتو
 مسألة منو املدن وارتباطها االجتماعيةدث الدراسات اليت وقفت عليها من الناحية وتطورها، ومن أح

 وازدهار الفتوى وأثره يف توسيع ومنو املدن يف دمشق، ،باألوقاف، وهناك دراسة واسعة عن األوقاف
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ودراسة عن أوقاف احلرمني الشريفني يف اجلزائر، وكيف أن هذه األوقاف كانت تصرف على طرائق 
  .ليب ما نعرفه اليوم من وسائل للمساعدة والعون يف شكل تأمينات وضمانات اجتماعيةوأسا

ال يودون لنا خرياً كشفت نرى أم  اليت يتعلّم ا أعداؤنا أو من االجتماعيةإذن هذه العلوم 
أَالَ حيتاج : أثابكم اهللاأسأل . نا وقوتنا وعن فعالية وفاعلية مؤسساتناتهلم جوانب عديدة أوالً عن مكان

أن تكون معروفة لكل من حوله وهو ا من  العلم الشرعي أن يتعرف على هذه اجلوانب بدالً طالب
  جاهل؟

وأختم بالدعاء لكم حلسن استماعكم وصربكم على إنسان يتحدث عن العلوم االجتماعية يف 
  .وشكراً لكم. وسط درج على أن يسمع غري ذلك
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  اقشات واحلواراملن
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  معايل األمني العام 3مع الفقه اإلسالمي
  :الشيخ حممد احلبيب ابن اخلوجة. د. أ

 بني ما ورد اً كبرياً ينبغي أن أذكر بأن هناك فرق،عقب هذا احلديث العلمي املمتع. شكراً لكم
 فاألستاذ يف اجلامعة اذ،تيف النسخة اليت وزعت علينا وبني الكالم الذي قاله، وهذا ما يظهِر دور األس

 وتبين هلم احلقائق ، أو مبا يف الكتاب بل يضيف إىل ذلك أشياء كثرية لتنري الناس،ال يتقيد مبا يف الورقة
 ، وأُريد جبانب هذا أن أشري إىل أن املوضوع جديد يف ذاتهيت قد ال يتوصلون إليها مبفردهم،العلمية ال

ىل حبث جوانب خمتلفة أخرى جتعلنا نطمع يف أن نستمع إىل الدكتور لكنه حيتاج إىل زيادة، حيتاج إ
  .باقادر مرة ثانية لتناول هذه املوضوعات

حنن عندما نقول . على جوانب لعلّها تكون من باب التوجيه إن صح التعبريوأريد أن أؤكد 
حكام أو باملسائل بأن الغرب كتب كثرياً عن األوضاع االجتماعية يف العامل اإلسالمي وربطها باأل

 ونأخذ باخلصوص البالد العثمانية وما صور فيها من كتب أو دراسات ،الشرعية اليت دارت بني الناس
 بأن كل طائفة من الناس تدافع عن نفسها إال العرب واملسلمون، ألن الغرب قد نشر الكتب :أقول

 فإنه ال يعرف أحد ،ف املسلمنيونشر الدراسات اليت هو مكلّف ا من طرف الساسة الغربيني خبال
من الناس دورهم الكبري وأعماهلم الكثرية يف هذه ااالت، ولو أنّ بعض طالبنا يف اجلامعات يوجه إىل 
هذه النقاط الستطاع أن يستدرك على الغربيني أشياء كثرية ال يعرفوا ولكنها موجودة يف كُتب 

 ويف تفاريع العلم وأقسامه حبيث ميكن أن -لرجال ا أي طبقات -الفتاوى ويف كُتب الطبقات 
نستدرك أشياء كثرية من شأا أن جتعل النظرة أكمل وأمشل مما لو توقفنا عند ما قاله الغربيون يف 

  .دراسام
وعلى كل حال ال أريد أن أضيف إىل هذا شيئاً ألني ال أريد التعليق ولكني أريد أن أشكر 

بأنه رغم سننا وعدم جواز حضورنا يف جلسات علمية جممعية : وأقول ،ريلسعادة الدكتور جهده الكب
أو جامعية قد نقلنا من هذه الغرفة ومن هذه القاعة الشريفة إىل حيث نستمع إىل حماضرة جامعية فقد 

  .أفدنا منها فوائد كثرية ونرجو أن يتبعها مثلها من الدراسات العميقة يف خمتلف الفنون
 إلخوة رغبوا يف الكالم، أنا ال أقول مخس دقائق أو ثالث دقائق ولكن عندي اآلن بطاقات

 أرجو من اإلخوان أن يقتصروا على ما به الفائدة، وإذا حتدث بعد طائفة من املتكلمني من يريد :أقول
سمعه من املتكلّم  ما نكفايةألن فيه ووجد أنه قد سبق إىل الغرض الذي يبحث فيه فليترك الكالم 
  .وحبسب الترتيب الذي وجد فإن الكلمة ملعايل الشيخ عبد اهللا بن بيه، فليتفضل.  والثاين والثالثاألول



 - ٢٠ - 

الشيخ عبد اهللا بن بيه
ّ

:  
  .بسم اهللا الرمحن الرحيم، اللهم صلّ وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليما

 الدكتور باقادر ويف وسط قد يف احلقيقة هذه احملاضرة هي حماضرة متخصصة كما قال أخونا
ال يكون متخصصاً كثرياً يف هذا اال، وهلذا فإن اللقاء بني حبر الفقه وحبر االجتماع قد ال يكون 

  :ومع ذلك فلي بعض املالحظات. سهالً
من الطيب أن يكون شخص ولد من أسرة إسالمية باإلضافة إىل ذلك الذي ولد من أسرة 

  .من أسرة بروتستانية عامل اجتماع أيضاً، فهذا شيء طيب ويبشر خبرييهودية واآلخر الذي ولد 
فلسفته ظهرت كاذبة وخباصة ماركس  من األفكار اليت بين عليها اًالشيء الثاين هو أن كثري

، أو هذه النظرية اليت قامت البلورتاريااء الدولة أو انعدام الدولة لتحكم احلتمية التارخيية، حتمية فن
  .وعية ظهرت كاذبة يف النهايةعليها الشي

 هو مسألة وصف اإلنسان بأنه حيوان اقتصادي، وتفسري كل الظواهر مبا فيها اآلخرالشيء 
الظاهرة الدينية عن طريق هذا الفهم لإلنسان أيضاً أعتقد أنه فهم خاطئ، ويف النهاية ال ميكن أن يكون 

ية أو وسائل اإلنتاج ليست هي اليت تكون الفكر مثاالً للفيلسوف الناجح، ألنا نعترب أن البىن التحت
 ويكوا ،وليست هي اليت تكون احلضارات، هي عنصر مهم جداً ولكن احلضارات قد تكوا القيم

 ويكوا الوحي الذي هو ظاهرة خارجية وليست ظاهرة داخلية من اتمع كما يراه ماركس ،اإلميان
يرون البىن التحتية هي اليت تؤثِّر، و من تطور العالقات االجتماعية ويراه االجتماعيون بأنه ظاهرة

وسائل اإلنتاج هي اليت تفرز الدين وهذا خطأ كبري جداً، وكثري من االجتماعيني يعاجلون قضية الدين و
  .والتدين من هذه الزاوية، وجيب أن نحذَر من هذا

االجتماعية ودعوى فيرب بأن اإلسالم فيه خلل وأن فيما يتعلق بالدور الذي تقوم به املدارس أما 
احلضارات األخرى أو الديانات األخرى غري الربوتستانية فيها خلل، هذه أيضاً دعوى ال ينبغي أن 

  . وأا دعوى ليست صحيحة، وأن نظهر عوجها،نذكرها هكذا دون أن نعرج عليها
أنا شخصياً زرت بعض . بعض الدراساتاالجتماعيون أيضاً عندما نتحدث أنهم يقدمون 

 ويسدي ، يف جامعة ستان فورداكاليفورنيجورج كوب وهو مركز كبري يف والية املراكز كمركز 
 لكن يف احلقيقة هذه الدراسات ، وله دراسات عن الشرق األوسط،النصح طبعاً للحكومة األمريكية

مع بعض اآلراء ليقدم وليوجه وهي ليست واحد يج.  وشاية- وساحموين يف الكلمة -هي عبارة عن 
حمايدة، ال تتصف باحملايدة وال تتصف بأا دراسات علمية ولكنها دراسات غري حمايدة وبالتايل 
فاالجتماعيون إذا كانت دراسام من هذه النوع ال ميكن أن نصفها بأنها دراسات حمايدة ولكنها 
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 وباحلركات ،ة وخباصة فيما يتعلق باألمان،والذين قدموهادراسات موجهة من قبل الذين مولوها 
  .اإلسالمية

  . هذه الطريقةأال يتبعوا االجتماعيني يف البالد اإلسالمية منأرجو 
الشيء األخري الذين أريد أن أقوله إننا حباجة إىل حنل ولسنا حباجة إىل منل، ألن النملة جتمع ما 

ا جتد فقط، يعين عامل االجتماع يأخذ من اآلخرين مث ينفق،  وبالتايل هي تنفق مم،تقتات به وتدخره
ب هذا الرحيق ي مث يف النهاية هي تركّب أي تعيد ترك،والنحلة هي اليت جتمع الرحيق من كل األزهار

هذا الذي حنتاجه يف احلقيقة، حنتاج إىل حنل وال . وتذيبه وحتوله إىل مادة أخرى جيدة تقدم يف اتمع
  .وشكراً لكم. اج إىل منلحنت

  
  :الدكتور حممد عمر الزبري

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم، وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 تكلّم به فضيلة الشيخ عبد اهللا بن بيه خصوصاً بالنسبة  من احلديث الذيسأختصر ألن جزءاً

 أنا أريد أن أُبسط املوضوع حىت نتفهم العالقة .متاماًصحيح . للتحوالت االجتماعية يف نظر ماركس
 حركة - والتغير يف احلركة األصل يف التحوالت االجتماعية. بني علم االجتماع والفقه والفقهاء

  : ثالثة آراء-التاريخ 
هناك فكر أو مدارس تعتمد  للتغير وهي اليت تنشئ كل شي؟ هل املادة هي احملرك الرئيسي

  . على أساس أن أصل التغير ناشئ من القوى املادية البحته ومنهم ماركس وغريهاًي كلّاًاعتماد
اإلنسان هو احملّرك الرئيسي وفكر هذا اإلنسان هو الذي أن آخر على أساس وهناك فكر مقابل 

احملرك الرئيسي للتغير و ،القيمة األساسيةويحدث التغير يف اتمعات ألن اإلنسان هو األصل، 
  .جتماعي والتغيرات االجتماعيةاال

بالتأكيد قد جند وجهة نظر فيها شيء من التوفيق بني أثر املادة على الفكر وأثر الفكر على 
نرجح أحدمها على أن  وعالقة تكاملية حبيث ال نستطيع ،املادة، والعالقة بينهما عالقة جدلية يف احلقيقة

واحلدث الذي غير اتمعات اإلسالمية . كر على املادةالكبري هو الفوولو كان املؤثّر احلقيقي اآلخر 
  .لفكر والوحيمن اجلاهلية إىل املدنية اليت امتدت للعامل كان أصله ا

 ليس هناك حاجز بني البحرين، :أنا أقولو  فقهي هناك حبران، حبر اجتماعي وحبر:الشيخقال 
 بل إن الفتاوى تتغير ،ى أساس واقع اتمعبل الفقهاء يعتمدون على أحوال اتمع واألحكام تترتّل عل

 الفقه  وبني،ولذلك أعتقد أن العالقة وثيقة بني دراسات احلالة االجتماعية. بتغير الزمان واملكان
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وأضرب مثالً مبا حدث يف السنة هذه يف رمي اجلمرات ويف تأثري الواقع االجتماعي على الفتاوى 
  وشكراً. والفتيا

  
 حدادالدكتور حممد بشري

ّ
:  

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم، يل عدة تعليقات ألتوجه ا لألستاذ الدكتور أبو بكر باقادر
عدم وجود  .لعلّ املشكلة يف ساحاتنا العربية بني علم االجتماع وأغلب فئات اتمع: أوالً
ماعية العربية يف  املصداقية والقبول للدراسات االجت-  وامسح يل ذا الكالم -علم االجتماع لمصداقية 

  :ازجيأذكرها بإ كبري، ولعلّ ذلك يعود ألسباب، جمتمعاتنا العربية واإلسالمية هي يف حمل شك
أن علماء االجتماع يف عاملنا العريب ال زالوا أسرى املدارس الغربية أو جمتهدي املذهب أو  .١

 اًني كانوا انعكاسطوار اليت مرت يف علم االجتماع، وعلماء االجتماع الغربياملذاهب أو األ
لثقافتهم الدينية واحمللية والتارخيية، فهم أسرى لذلك، وهذا األثر ال زال ينتقل يف نظر 

 .بعضنا
 وأتاحت هلا فرص احلريات املتوفّرة ،قسام علم االجتماع يف الغرب دعمتها حكوماتأ .٢

اخل اجلامعات، جمتمعاتنا ال تعتمد إال أقسام االجتماع يف دكون لعلّ و ،يف تلك اتمعات
من األسباب، ال يوجد عندنا مراكز علم االجتماع يف حياتنا العلمية ال يف وزارات 
اخلارجية وال وزارات التربية وال بوزارات شؤون األسرة وال يف أي مكان، فقط يف 

 .اجلامعات تخرج مدرسني
  التربية،، وعلم االجتماع بالذات هو شك البعض يف مصداقية علملعل السبب الثالث .٣

 إذ بعض الدراسات الكمية تعتمد طرقاً غري صادقة ،الشك يف مصداقية الدراسات الكمية
 .مما يفقد النتائج قيمتها يف تفسري الظواهر وحتليلها بعد ذلك

 أنين أؤكد على ما قاله أستاذنا الشيخ عبد اهللا بن بيه أننا حنتاج إىل حنل :األمر اآلخر هو .٤
 ومل يظهر يف ساحتنا العربية ، علم االجتماع ما وجدنا هذاعريب إسالمي، اآلن يف

 .واإلسالمية أي حنل، يعين مربز كبري يف علم االجتماع
الشيء املهم جداً وهو مؤثر أن أغلب الدراسات يف الغرب كانت عن الدين املسيحي،  .٥

ا وجدت  لعلّي دهشت عندماً كما ينبغي،يوحتى اآلن ما وجدنا دراسات تدرسنا إسالم
أصول ، و�قام بدراسة عن فعل الرسول ) اإلسالم والعرب(رومل أندف يف كتابه 
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 ، علمائناد ما مل أجده عن، وهو وعلم الرياضيات،الشريعة يف تطوير علم اجلرب احلديث
 .وباحثينا العرب

  .وأكتفي ذا، وشكراً لكم
  

  :الدكتور عادل قوته
ل أزكى صلواتك وأمنى بركاتك وأشرف حتياتك أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، اللهم اجع

  .على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني
  .أشكر أستاذي الدكتور أبو بكر باقادر على هذه احملاضرة اليت نتج عنها توليد لألمثلة واألفكار

يعة، والفكر ء الشرأنا لن أكرر ما سبق لكن علم االجتماع خرج إسالمياً من جناح علما
  . االجتماع مما هو معلوم لدينااالجتماعي وعلم

هذا شعرت من خالل املكتوب ومن خالل احملاضرة أن األستاذ حياول أن يتأنس الفقهاء و
شاهد كبري على أدبه وعلى تدينه، وأنا أخالف هذا متاماً أشعر أن الفقهاء حباجة إىل صدمة وليسوا 

ميكن أن تضم إىل آلية أن قضية علم االجتماع اليوم قضية أساسية كربى حباجة إىل مراودة أو ختفّف، و
 قضية حاجة الفقهاء إىل  وهو،حداً أشار إليه سعادة الدكتور وأضرب مثاالً أو عنصراً وااالجتهاد،

ن معرفة الواقع من خالل علم االجتماع، وهو عبر ذا التعبري االجتماعي وأنا أعبر مبا يذكره األصوليو
واملناط يكاد يكون مرادفاً للعلّة وهو متعلّق احلكم أنه إثبات العلة يف آحاد صورها . بأنه حتقيق املناط

 أن يكون على ،تعددها وتباينهاوبالنظر واالجتهاد، وهذا من الضروري على الفقيه مع جتدد النوازل 
 وكما ، كما يرجع إىل الطبيب، فال أقلّ من أن يرجع إليه،إطالع واسع إن مل يكن مثل االجتماعي
  .يرجع إىل احلكم الشرعي وحتقيق املناط فيه

  .البحران بينهما برزخ ال يبغيان، كلٌ إن شاء اهللا يف جماله ويف ختصصه
ية جمال األحوال الشخصيف هناك خمترب الدراسات االجتماعية فيه سبح طويل لعلماء الفقه، 

، - هذا أمر مهم جداً -ظروف املُخفِّفة واملُشددة لقضاء القاضي ، يف الوفقه األسرة، يف فقه العقوبات
  .يف فقه القضاء، يف علم القضاء، يف السياسة الشرعية، يف املعامالت املالية واالقتصادية

   وأنا أعبر بالنسبة- ، العلم الشرعي االجتماع بالنسبة لطالبأنا أعترب أن احلاجة إىل علم
 ومسؤولية املناهج الشرعية اليت تخرج ،ياً أو قاضياً أنها مسؤولية الفقهاءسواء كان مفت -للفقيه 
  .الفقهاء
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مثال على موضوع كقبل أن أختم هذه التعليقات أحب أن أذكر بعض الشواهد الشرعية 
يف شأن انفاذ طالق الثالث بعد أن كان يف  � سيدنا عمر بن اخلطاب  أن:منهاالتحول االجتماعي 

إن الناس قد استعجلوا يف أمرٍ كان ": ويف خالفة أيب بكر الصديق يرد إىل الواحدة قال �زمن النيب 
هو يف صحيح  �أذكر حديثاً شريفاً عن النيب و ،"نا أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهمهلم فيه أناة فلو أ

مت أن أى لقد مه: "� وهو قوله ،مسلم أيضاً داللة على النظر االجتماعي يف تطبيق احلكم الشرعي
يغيلون هم  يف الروم وفارس فإذا  فنظرت– والغيلة هي وطء املرأة حال كوا مرضعاً -عن الغيلة 

 بالرجل وتسقطه ب يف اجلاهلية ترى أن الغيلة تضرعلوم أن العرمو. "أوالدهم فال يضر أوالدهم شيئا
  .عن فرسه

 إىل علم فقيه، املفيت، القاضي،وأختم بأمر واحد فقط داللة على حاجة العامل الشرعي، ال
حال ) الفروق(الفقيه املالكي الكبري يف كتابه اإلمام القرايف  وهو االجتماع أن عاملا من علماء املسلمني

؟ وهل كالمه عن احلشيشة وعن أضرارها ذكر خالفاً هل هي يف حال محل اإلنسان هلا طاهرة أم جنسة
ا؟ ففص عانيها : جهة الفقه، مث قال عقب ذلكل يف هذا من تفسد صالة من صلّىن يوسألت مجاعة مم

 ومنهم من قال كذا، ، وقال كذا، فاختلفوا على قولني، فمنهم من سلّم هذا الفرق- أي متعاطيها -
  .وشكراً لكم. فعلى القول بعدم الفرق وعلى قول بالفرق، إىل آخر ما قاله حقّق فيه املناط

  
  :املهندس فؤاد أبو السعود

  .اهللا الرمحن الرحيمبسم 
  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

ندسة وبعد ذلك اهلبصفتك درست .  لك شخصياًالسؤال موجهدكتور أبو بكر باقادر يا 
أنك تريد حتويل اتمع اإلسالمي العادي هل هذا يعين ف ،أحرزت درجة الدكتوراة يف علم االجتماع

  إىل جمتمع إسالمي مثايل؟
   أين اتمع املثايل احلايل، هل هو موجود يف الغرب أو يف الشرق؟:السؤال الثاين
  هل هناك معايري خمصصة لتحسني أو لرفع اتمع؟ وشكراً: وسؤال أخري

  
  :األستاذ أمحد خليل االسالمبويل

بسم اهللا الرمحن الرحيم، يف نقاط سريعة إن شاء اهللا أريد أن أُجسد بعض األخطاء اليت وقع 
ا تكلّم عن املادية اجلدلية أو التفسري املادي للتاريخ كان فهو حينم.  ماركس من أجل اإلفادةلفيها كار
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الشيوعي النهائي وكل شخص يستطيع  حىت يأيت النظام حيمل يف طياته جذور فنائه إن كل نظام :يقول
فلماذا  جذور فنائه طاملا أنّ كل نظام حيمل يف طياته: هنقول ل.  وكل متطلباته تتحقق، يريدأن جيد ما

أيضاً؟ مث إنه توقّع أن هذه النظرية ستتحقق من طبقة ال حيمل النظام األخري يف طياته جذور فنائه 
تاريا، يف حني أا حتققت يف بيئة زراعية يف روسيا القيصرية رالعمال يف جمتمع صناعي هي طبقة البلو
  .اليت كانت تقوم على نظام الكلخوذات

نقوهلا طاملا أن كل ما قال كان يسقط فلماذا حنترم هذا الفكر؟ هل نشعر أن فاخلالصة اليت 
  وى وأعلى من مقدرتنا فنقف أمامه؟حتليله أق

 األوائل كان هلم السبق يف كثري من العلوم االجتماعية، فهاهو ابن إن علماء املسلمني: أقول
هـ، ويسبق ابن خلدون ٣١٠هـ وتويف سنة ٢٣٠جرير الطّربي كتب يف التاريخ وقد ولد سنة 

بكثري، جند أيضاً ابن كثري كتب يف التاريخ يف القرن الثامن اهلجري، جند أيضاً ابن طفيل كتب كتابه 
  .هذه فيها الكثري من األبعاد). رسالة يف احلكمة املشرقية(املسمى 

إذا علم أحب أن أقول إن العرب واملسلمني منذ القدم يرون أن املفيت ينبغي أالّ يفيت إال 
  .بأحوال البلد اليت يفيت فيها

وأخرياً هل هذا العنوان يوحي لنا أن الفقيه أو طالب العلم الشرعي أو العامل الشرعي ينبغي أن 
  .خيرج عن حدود التخصص وتقسيم العمل فيدرس علم االجتماع أيضاً؟ وشكراً

  
  :الدكتور حسن سفر

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم
ني، اللهم صلّ وسلم وبارك على سيدنا ونبينا حممد، وعلى آله وأصحابه احلمد هللا رب العامل

  .أمجعني
العامل وظيفة  بأن :وبعد؛ فنشكر أستاذنا الدكتور أبو بكر على هذه احملاضرة القيمة ونقول

 تبيني مناهج الدين وأحكامه وتنوير اتمعات باإلجابات الشافية والتعبري عن أساليب اإلعالم والتبليغ،
إن الشرائع : وقد بين هذا األمر اإلمام الفقيه البغدادي وهو من علماء القرن اخلامس، فقال رمحه اهللا

سياسات يدبر ا اهللا عباده، كما أن لكل أمة نوعاً من التدبري يصلح به العلماء املفاسد أَالَ وهو علم 
 فال يعفي ،اجب على العامل أن يلَّم االعلوم املختلفة الو: مث فسر علم السياسات فقال. السياسات

وجزاكم اهللا . يصدر عنه من أحكام وأقوال عارفا مبا العامل النظرة الشاملة إىل بقية العلوم حتى يكون
  .خرياً
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الدكتور عبد الستار أبو غدة
ّ

:  
  .بسم اهللا الرمحن الرحيم

لتراثي لعلم االجتماع أكثر مما قدم يل التاريخ او كُنا نأمل منه أن ي.بعد شكرنا للمحاضر الكرمي
 االجتماع ء وأسهب يف ذكر علما،فيه، فقد اكتفى بأن يصدر حماضرته باإلشارة إىل ابن خلدون

 ومثل هذا موجود يف التراث اإلسالمي العريب، ، وفروع، وأصول، على طبقات وأوردهم،الغربيني
 أم كان قبله خلدونيون وجاء بعده ، كلّهافنحن نتساءل هل ابن خلدون كان فذّاً يف تلك العصور

  أيضاً خلدونيون؟
زم له كتاب  فهناك مثالً ابن ح،ك أمساء كثرية وهنا،جند بعض اإلخوان أشار إىل بعض األمساء

، ابن النفيس له الرسالة الكاملية، رسالة فاضل بن ناطق، وبعد ابن خلدون )األخالق ومداواة النفوس(
 ولكنه حيمل نظرية ، يف معيد النعم ومريد النقم، وهو كتاب من كُتب احلسبة والسبكي،جند الدجلي

وبيان مفاسدها وما اتمع  وكلّ طبقات ،اجتماعية متكاملة من خالل استعراض املهن والوظائف
  .هذه ناحية. يصلحها

ي للفكر ناحية أخرى؛ هناك مشروع يسمى مشروع إسالمية املعرفة، وينهض به املعهد العامل
 ا نوداإلسالمي، وقد سلّط أضواء كثرية على العلوم االجتماعية وكيفية أسلمتها وإحياء جوهرها، كُن

  .أن يشري إىل هذا اجلهد الكبري
كذلك يف الفقه اإلسالمي قسم يسمى قسم اآلداب الشرعية، وهذا القسم فصله الفقهاء عن 

رياث، يعين منذ يولد اإلنسان إىل أن ميوت اهتماماً به حىت الفقه املدون الذي يبدأ بالطهارة وينتهي بامل
يستوعب كثرياً من القيم واألخالقيات والسلوكيات، وفقهاء املالكية أحلقوا بكتب الفقه باباً مسوه 

مر أننا أحياناً نؤخذ كلُّ ما يف األ. هذا كلّه هو رصيد كبري يف القضايا االجتماعية). باب اجلامعال(
 جتد علماً يف التراث اندماجاً بني العلوم ومن ناحية أخرى هناك ،تسميات املعاصرة من ناحيةبغياب ال

يسمى علم األخالق ولكنه يتضمن علم النفس والفلسفة وقضايا اقتصادية كثرية فكُنا نريد أن يحقّق 
لطيب الذي بذله كون هناك مواصلة هلذا اجلهد ابأن تتوقُّع فضيلة الشيخ حممد احلبيب ابن اخلوجة 

حتى نتبين عالقة العلوم الشريعة بالعلوم االجتماعية وهي عالقة وثيقة ال تنفك وال تنفصل ألن من 
 وقسم أحكام األسرة، وهي الدوائر ،قسم املعامالت املالية: مكونات الفقه قسمني أساسيني مها

احلسبة تشتمل على كثري من هذه هناك أيضاً كُتب . االجتماعية األساسية يف االقتصاد واالجتماع
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 والفقيه إذا ابتعد عن احلياة العلمية فإنه جيمد، والفقه نفسه مرتبط باألعراف ومرتبط بالعمل ،األمور
  .وهذا ما أهتم به املالكية، عمل الناس وتصرفام وإجياد احللول هلا

  .اكتفي ذا وأكرر شكري للجهد الذي قدمه األستاذ احملاضر
  

  : األمني العام 3مع الفقه اإلسالميمعايل
شكراً سيدي على هذه اإليضاحات واإلضافات الكثرية اليت البد من أن نتداركها وأن نبينها 

  .بالوجه العلمي املقبول الذي يتماشى مع طبيعة هذا املوضوع
  

  :الدكتور صاحل السامرائي
ب التراثي فأنا أويد الدكتور باقادر بسم اهللا الرمحن الرحيم، كما أننا ندرس الطب النبوي والط

قيقة إننا نستفيد يف احل كنوزنا بدالً من أن تكون يف صيدلية األعشاب نطالعبعرضه هذه املدارس حىت 
شكيب أرسالن كتب ملاذا تأخر املسلمون وتقدم غريهم؟ الغربيون كتبوا . من هذه يف معاجلة قضايانا

 أنفسهم؟ حنن جيب أن ندرس ملاذا تقدمنا وملاذا تأخرنا على ضوء ملاذا تأخر الغربيون وملاذا تقدموا هم
 الربوتستانتية هي سبب تقدم اتمع .علوم اآللة؟ الفقهاء يقولون هذه علوم آلة نستفيد منها إن كانت

حنن نرى العلّة يف جمتمعنا، قسم يقول الصوفية، قسم يقول العلماء، جيب أن نبحث حىت . الرأمسايل
قال أستاذنا باقادر ماكسويل واليابانيون أيضاً حبثوا هذا، . الج الذايت على ضوء األحداثنستطيع الع

هم عندهم بوذية وعندهم ،  هم مقابل البوذيةوالكاثوليكية ،وكذا وأن سر تقدم الغرب الربوتستانتية
تارخينا وواقع ملاذا تقدموا؟ إذن جيب أن نبحث مشاكلنا من ضوء  أديان تقليدية وال يزالون معروفني

  .والسالم عليكم. اآلخرين
  

الدكتور حممد صاحل احلصين
ّ

:  
بسم اهللا الرمحن الرحيم، درسنا فيما درسنا يف تعريف علم االجتماع أنه يعتمد على دراسة 

 ويف سبيل تطوير ذلك الكيان حنو ، والنظم اليت حتكم ذلك الواقع يف سبيل بناء كيان مستقل،الواقع
 أَوىلَ هذا املوضوع اهتماماً بالغاً، فقد أحاطت النصوص بكثري من  يعلم أن اإلسالم واجلميعاألفضل،

القضايا االجتماعية بل وأولتها عناية خاصة، وما أظن أن ذلك غاب عن فقهائنا إال يف عصور 
 -  رمحه اهللا -االحنطاط فقط، أما فقهاؤنا قدمياً وحديثاً وعلى رأسهم شيخنا الشيخ حممد بن مبارك 

 القضايا االجتماعية كلّها مبحوثة بنصوص فمن .فقد كان له دور كبري يف تأصيل علم اجتماع إسالمي
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لضعفاء إىل معاجلة األسرة إىل العشرية إىل اجلوار إىل اتمع اإلنساين إىل جمتمع املدينة إىل رعاية ا
 فنحن حباجة إىل تأصيل علم  كل هذه األمور موجودة يف ذهن فقهائنا،مشكلة البطالة إىل معاجلة الفقر

 لكن حنن بأمس احلاجة إىل تأصيل ،اجتماع إسالمي وال ضري علينا أن نستفيد مما قدمه سعادة الدكتور
علم اجتماع إسالمي، وال أنكر أن الفقيه حيتاج إىل علم االجتماع وكذلك عامل االجتماع حيتاج إىل 

وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله . قة إن شاء اهللاأن يتفقه يف الدين حىت تكون املسرية جيدة وموفّ
  .وصحبه وسلم

  
  :الدكتور عبد القاهر قمر

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
نشكركم على هذه احملاضرة القيمة ونريد منكم أن تبينوا لنا أهم الكتب اليت قد يستعني ا 

  .الب العلم الشرعي لالستفادة يف هذا اال؟ وشكراً لكمط
  

األستاذ عبد اللطيف الوزاني
ّ

:  
  .بسم اهللا الرمحن الرحيم، وصلّى اهللا وسلم على سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني

  .أما بعد؛ فأشكر هلذا امع هذا اهود وهذه اللقاءات العلمية اهلادفة
  .على شكل تعليق ومداخلةحديثي سأختصره يف نقاط 

 العلم باقادر فإنه عندما قال حاجة طالبحسب فهمي املتواضع حملاضرة الدكتور أبو بكر 
لعلم االجتماع لعله قصد من وراء هذا أننا حنن املسلمون بأوضاعنا اتمعية اليت ال حيسد الشرعي 

اذا تفوق هذا؟ وعلم االجتماع هو  فإنه من الواجب أن نعرف مل،عليها ونرى غرينا قد تفوق علينا
 وعلم االجتماع الطرق املؤدية إىل حتسني أوضاعهم،دليل هؤالء ألن أصحابه حياولون إرشاد أممهم إىل 

بالنسبة إلينا حنن املسلمون نضعه يف مكانه فهو ال يبحث يف الدين ألن الدين ليس شأنه وإمنا يبحث يف 
 حبسب لغة - والدين ليس ظاهرة ألن الظاهرة هي شيء ذا الدين،لتدين استجابة البشر هلالتدين ألن ا
فالدين وضع إهلي . يهيتولّد من اتمع، ولو كان الدين ظاهرة لكان أمراً غري ما هو عل -االجتماع 
 ولذلكم فإن الدعوة إىل دراسة علم االجتماع ال تعين تبنيه وال تعين الوقوف عند نتائجه يقود البشر،
 ضرورة البحث وهذا جمال اإلنسان، واملسلم يبحث عن احلكمة أينما وجدها، هو ال يتبنى ولكن تعين

  . جيب عليه أن يعلم ألنه إن علم سلم بل وال يتبنى حىت مناهجها ولكننتائجها
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ى وجعلْناكُم يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَ﴿ :قدمياً كان عندنا لقاء حول قوله تعاىل
يا قومي التعارف يتطلب التعرف، : فقال هذا العبد إلخوانه وقتئذ. ) احلجرات١٣(﴾شعوبا وقَبائلَ لتعارفُوا

وماذا نعرف عن بعضنا؟ وسقت هلم مثاالً بسيطاً ألنين وقد رأيت إعالناً عن ببلوغرافيا للدراسات اليت 
ا يف عقد من السنني حول العامل اإلسالمي فدهشت ملا وصلوا نسقامت ا دولة من الدول وهي فر

إليه، قد أجروا علينا حنن املسلمني ستة آالف وبضع دراسة مما يعين أنه خالل عقد قد كتبوا عنا ما 
 مؤلّفاً يف نطاق أكادميي، أفال حيق لنا أن نعلم ما يفعله غرينا؟ هذا ما فهمته من كلمة يقارب الستني

  .ور باقادراألخ الدكت
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  
  :الدكتور أبو بكر باقادر

فكرة النملة والنحلة هو الفيلسوف العريب لرحيم، أود أن أذكّر بأن صاحب بسم اهللا الرمحن ا
 وله فكرة أخرى تتحدث عن الطري والسلحفاة، ويقول بأن الطري يرى ،دوالعلماين زكي جنيب حمم

  .والنحلة أيضاً زاوية الرؤية قد تتسع وقد تضيقباإلضافة إىل النملة مساحات أكرب، ف
ما شغلين أثناء كثري من التساؤالت هو أزمة األمة اليت هي على هامش اهلامش حىت ولو أصررنا 

أا على لّ أو تربط يف مسائلنا لكنها مع ذلك تصر اً من القوة حت ال متلك قدرفرغم أاأنها غري ذلك، 
 ماركس الزال يشكِّل فكراً إنسانياً .فتح قنوات مع اآلخر، وأنا أنصح أميت اليت أنا منها أن تتواضعال ت

 حىت إن - فعلم االجتماع  أن نقبله ونرفضه على دراية وعلم،كبرياً جداً نرفضه ونقبله لكن أرجو
ني،  االجتماع واحملقق ما هو إال نقاش مع خيال ماركس كما يقول كبار علماء-أردمت أن تتربؤوا منه 
 وهذه أيضاً من أزمات - والسعي يف فهم الظواهر أمر آخر، يعين ما ذُكر شي ولكن التحليل والسري

، فنحن سامهنا فيها  أمور كثرية التاريخ أتى ا والتراكم اإلنساين قد سبقنا إليه، وهناكقلنا إالّ -األمة 
  .لكننا مل حنللها

أكثر بأن  ي القرن السابع عشر امليالدمنف كثري من العلماء الشك أن تأثرينا كبري ويعتر
الطبيعية أو يف غريها كانت احلضارة اإلسالمية واحلضارة  يف التاريخ سواء يف العلوم ضارات بروزاًاحل

التمين لو أن أجدادنا ال تعىن أن نقول بشكل .الصينية لكن هذه التراكمات العلمية والعلوم اجلديدة
  :لينا العتب بطريقتنييقع عففعلوها 

  .لنخرج ما يقنع البشرية بأنّ لنا السبق: الطريقة األوىل
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إذ كان لنا السبق ملاذا ال تؤثِّر هذه العلوم، وأخربكم بكل صدق وحمبة أن : الطريقة الثانية
ا العلوم االجتماعية تا وفعاليتها وقدرار  حىت الصغإن أعداءناؤثِّر تأثرياً كبرياً وهذا لعنفوا

فيها من املراكز ومراصد الدراسات املعتمدة على فمثالً إسرائيل . يستخدموا ويؤثّرون فينا تأثرياً كبرياً
  .العلوم االجتماعية

أن يضعف األمة باسم وجدان وهلذا أقول حينما يرغب شخص يف القرن احلادي والعشرين 
  .الكمال هلا ينبغي أن نتصدى له

 ، وهذه اخلطورة اليت نلمسها يف حياتنا، اليوم،االجتماعية هذه الفاعليةذه العلوم هل تكون ملاذا
كذا؟ هل هي صدرت بوصفها نتاجاً حملياً هملاذا الكالم عن احلوار مع اآلخر، واإلرهاب، والعوملة، و

  .أم أا استجابة لضغوط دولية؟
ينا أن يكون لآلخرين إذن حتى نبدأ بالطريق ال ضري علينا أن يكون غرينا سبقنا، وال ضري عل

علينا ف يصل إليهاأن ألحد  لكن علينا عبء كبري إزاء أمتنا إن تصدينا بوصفنا محاا وال نسمح ،رأي
 قال فضيلة الشيخ أن يكون منا النحل الذي يأخذ ما صفى ويظهر ما أصفى، ال  وعلينا كما،أن جنتهد

  .شك يف ذلك لكن هذا ليس باالدعاءات
ا زاداً للعصر احلديث فهذا بد أن نستجيب له إن واهللا قدم لنا تراثاً ما ينفعنحنن نعيش يف عامل ال

وبطبيعة احلال . ول على اإلطالق من االستفادة من اآلخرينرثنا ال حيغي أن نستفيد منه لكن إرثنا ينبإ
ه ينبغي ملن أراد أن  إن: وأنا من نقَّاده ومن تالميذه لكنين أقول،احلمد هللا أنا ال أمثّل الفكر االجتماعي

حنترم ما يقول، واملدونات يتصدى لشيء ختصصي أن يكون على األقل متجرداً قارئاً مطلعاً حىت 
  . وهي يف تقدم مستمر، وهذه العلوم مبسوطة وهلا مؤسسات تدافع عنهاموجودة،

ستها وأشرت  سيد عبد الستار ودر فإن كثرياً منها وأنا خمتص يا،أما بالنسبة ملسألة األسلمة
ترى س وإن أردت أُحيلك إليها لكن ،إليها يف ورقيت إشارة عابرة لكن يل فيها أكثر من دراسة مطولة

يف كثري من الدراسات اليت تسمى أسلمة  ،العمامة ال جيعله ثوباًكثري منها ريج، وإلباس البنطلون ال
إسالمي  موجود عند الغري واالدعاء بأنه  هي يف واقع األمر ما هي إال أخذ ما هو،العلوم االجتماعية

 ويسري وكأنه إسالمي، ويكون اًة يكون التيار يساوي أنك جتد يف بعض الدراسات املؤسلملدرجة
حىت إن أحد زمالئي يف جامعة اإلمام حممد بن سعود  ، إسالمين هذا إ: ويقولاًياً أو ليربالرأمسالي

 : وذلك حسب روايته يل وقال،جتماعية من مدير اجلامعةأُعطي كتاباً لرياجعه عن أسلمة العلوم اال
يف أمس حنن نعم  يف األسلمة إال الغالف،  ما:تاب وقد انتزعت الكتاب وقلتأتيت بغالف هذا الك

 لكن هذا . وتكون متصاحلة مع ديننا، تكون متصاحلة مع تراثنا ومنطلقاتناعلوم إجتماعيةاحلاجة إىل 
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يا إخوان حنن الذين منارس العلمانية بأسوأ أوجهها .  وصية على األمةابألن يتم بتكبر أطراف تدعي 
. كليات الشريعة معزولة يف احلُرم اجلامعية العربية واإلسالمية، بل إن بعضها مرتوٍ. من جمتمعام

 لقد استبعدت. الدراسات الالهوتية يف اجلامعات الغربية تكون جزءاً عضوياً فيها، من األوىل ذا؟
 اًنوايا صاحلة كثرية وأيدي مفتوحة وقلوب نيرة ترغب يف املشاركة لكن على ما يبدو أن هنالك تفكري

أخربكم وبقلب صادق وصريح إن مل . يقول بأن األمة هلا مفاتيح وبدون هذه املفاتيح ال ميكن الولوج
خوانكم الذين هم إلكم غلقوا، إن مل تتفاعلوا ستخترقوا، وأوىل األوىل أن تفتحوا قلوبنتنفتحوا ست

 - وضرورة الرمحة والتفهم ذرة التكبر هي ليست من روح الشريعةغيارى على الدين مثلكم، وأن ب
  .هذا رأيي
  

  :معايل األمني العام 3مع الفقه اإلسالمي
شكراً لسعادتكم على هذه الكلمة وقد عدمت إىل قضية املوضوع وهو علم االجتماع وبيان 

  .ة اليت ينبغي أن نعىن ا بعض العنايةاجلوانب املختلف
اآلن كما التزمنا الكلمة للدكتور حامد الرفاعي ليتقدم بآرائه النيرة يف املوضوع الذي يشغل 

  .بال املسلمني مجيعاً
  

  :الدكتور حامد الرفاعي
  .أشكرك معايل الدكتور على إعطاء هذه الفرصة

هذا املوضوع له صلة مبا كنت أود أن أحتدث به  و،احلقيقة ما جرى يف هذه األمسية املباركة
حنن عندنا هم أكرب، وكل ما جيري هو يف إطار التفاعل يف . إليكم، وأقصد بذلك اهلم األكرب لألمة

 ويف منظمة ،وحنن يف إطار تعاملنا يف املنتدى اإلسالمي العاملي للحوار. التعامل مع هذا اهلم األكرب
 من  ويف غري ذلك، ويف الس اإلسالمي العاملي للدعوة واإلغاثة،بطة ويف الرا،املؤمتر اإلسالمي

 اران : فوجدنا أنّ التحدي األكرب لألمة يتمثّل يف،املؤسسات تأملنا حماولني أن نشخص مشكلة األمة
لٌ منا راغب،  وكإرادة األمة مرنة، األمة راغبة أن تتحول بنفسها من الغثائية إىل الثقلية،. إرادا اليوم

ن وعندما نقول عة يف نفوسنا بالتحول إىل األفضل،  كلّه يدور يف إطار الرغبة اجلاحموهذا احلديث
األمة أن إرادا مرنة هناك سؤال يطرح نفسه علينا، ما الذي يرن إرادة األمة؟ طبعاً اجلواب الذي 

أمرها، يبقى السؤال قائماً، ما الذي هو على كل لسان من ألسنتنا هو افتراق كلمة األمة وشتات 
فقلنا سبب ذلك هو ه، وجدنا أنه البد أن نبحث. يفرق كلمة األمة، وما الذي يشتت أمرها؟ هذا سؤال
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اضطراب مفاهيم األمة حول مقاصد الرسالة، وأظن أن هذه اجللسة اليوم قدمت منوذجاً هلذا 
سالة اإلسالم  هو اضطراب مفاهيمها حول مقاصد رإذن شتات األمة. االضطراب حول املفاهيم

هنا وقفنا . نا وتبحث عن جوابمتكررة تبقى تالحق وما هو سبب اضطراب األمة؟ أسئلة العظيمة،
 وأنا أحتدث باسم مجاعة وليس بامسي الشخصي بل جمموعة كبرية تنتمي إىل مؤسسات ،وقفة طويلة

 يف هذه  امليدان وجدنا أن هناك إشكاليتني كبريتني وهلا خربا يف، وهلا جتربتها،عاملية كبرية هلا أجهزا
  :القضية

 وفقه تدين الدولة، أو إن شئت قُلْ ، االضطراب القائم بني فقه تدين الفرد:اإلشكالية األوىل
هذه اخلصومة وهذا .  وفقه مسؤوليات الدولة،االضطراب القائم البين بني فقه مسؤوليات األفراد

وما نعانية اآلن من خلل . ب بني الفقهني هو الذي ينشئ كل هذا االضطراب الذي نعانيةاالضطرا
اجتماعي وما يسمى رهاب هو بسبب هذا االضطراب، اضطراب فقه مسؤوليات األفراد وفقه 

  .مسؤوليات الدولة
مسؤولية كيف حنلّ هذه اإلشكالية بني الفقهني، فقه تدين األفراد وفقه تدين الدولة، وفقه 

  األفراد وفقه مسؤوليات الدولة؟
 التداخل ة كربى يف اضطراب مفاهيم األمة هي اليت وجدنا أنها تشكِّل إشكالياإلشكالية الثانية

كما تعلمون عقيدة وشريعة ومنهج بشكل عام، اإلسالم . املخلّ بني ثالث دوائر من دوائر اإلسالم
صوصية املسلمة اليت تميز املسلم عن غريه من األديان، قوله  أنها متثّل اخل:والعقيدة حنن نقول للناس

وهي مناط الوالء والرباء، هذا ال خالف عليه، لكن الشريعة ، ) الكافرون٦(﴾لَكُم دينكُم ولي دينِ﴿: تعاىل
ئرة الشريعة، ينفتح األمر فيها مع اآلخر فَتقلّ ضغوط الوالء والرباء عندما انتقل من دائرة العقيدة إىل دا

وإذا انتقلت من دائرة الشريعة إىل دائرة الرسالة جتد أن هذه الضغوط ختف كثرياً ويصبح املشترك بيين 
البعض من شبابنا والبعض من علمائنا وسعوا دائرة العقيدة اليت هي دائرة . وبني اآلخر واسع كثرياً

بح الوالء والرباء هو الذي حيكم عالقيت مع حىت غطّت على دائرة الشريعة ودائرة الرسالة، فأصالوالء 
اآلخر دون أن أضع لدائرة الشريعة ودائرة الرسالة دورها يف عالقيت مع اآلخرين، كان هذا اآلخر 

حنن طرحنا . هذا تشخيص، طيب كيف نعاجل هذا التشخيص؟. اً أو كان هذا اآلخر عاملياًوطني
  .يةلمون هي منظمة متثّل األمم اإلسالم وكما تع،مشروعاً يف منظمة املؤمتر اإلسالمي

وهي  من القرن املاضي جلنة مسيناها جلنة العمل اإلسالمي املشترك، التسعينياتشكّلت يف بداية 
تضم القيادات اإلسالمية الشعبية، كل املؤسسات اليت تعرفون أمساءها من الرابطة إىل االس إىل 

عملية بني السياق الرمسي وبني السياق الشعيب، ولنغلق هذه املنتديات ممثلة ذه اللجنة لنعمل عالقة 
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يف إطار هذه اللجنة تشكّلت جلنة مسوها جلنة خرباء الدعوة . اهلوة بني األداء الرمسي وبني األداء الشعيب
، وبعد أن مرت )استراتيجية الدعوة اإلسالمية(اإلسالمية، وبالفعل وضعنا دراسة استراتيجية مسيناها 

خارجية الدول اإلسالمية صدقت من القمة اإلسالمية، لكن هذه  وزارء الرمسية من إلجراءاتابكل 
االستراتيجية وقفت أمام أمر مهم وهو التطبيق، يعين كيف نتحول من هذه النظرية إن كانت اجتماعية 

بت أن أحدثكم ومن هنا طرحنا مشروعاً للتطبيق، وهذا الذي أنا رغ. أو كانت استراتيجية إىل التطبيق
  .به

  
  :معايل األمني العام للمجمع

 ولكنك أضفت فيه اإلحالة على كثري من ،هذا الكالم جيد جداً وحنتاج إىل االستماع إليه
 أو تأيت ا إىل امع وحنن نقوم ، األشياء اليت ذكرمتوها توزع علينا.األشياء اليت ال منلكها فلو تتفضل

  .دى، ولذلك نستعد للحديث معكبتوزيعها على أعضاء املنت
  

  :الدكتور حامد الرفاعي
إذا أردمت يف جلسة أخرى تكون أفسح ونوزع هذه عليكم مسبقاً ألن املطلوب من مثل هذا 

  .املنتدى أن يقدم اقتراحات عملية
  

  :معايل األمني العام للمجمع
دعوة واحلضور للجلسة حضرات السادة أنا أشكركم مجيعاً على تفضلكم باالستجابة هلذه ال

ظ على املنهج الذي ينبغي فا وإىل موعد قادم إن شاء اهللا، وأسألكم احل،الثانية ملنتدى الفكر اإلسالمي
أن نسري عليه ألنه يميز الفكر اإلسالمي عن غريه من األفكار حتى يف حاالتنا الشخصية وتصرفاتنا 

  .القولية والفعلية، وشكراً لكم


