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  ملخص حماضرة 
  حاجة طالب العلم الشرعي للعلوم االجتماعية

  امعة امللك عبد العزيزجب أستاذ علم االجتماع –لفضيلة الدكتور أبو بكر أمحد باقادر 
  م ٢٠٠٥ فرباير ١/ هـ ١٤٢٥ ذو احلجة ٢١: جدة 

  
ماء الغـرب بدراسـة     وتتمثل أمهية هذا البحث يف ازياد اهتمام املفكرين من عل         

اتمعات اإلسالمية ، ملا هلذه الدراسات من أمهية يف التعرف على مواطن الضعف والقوة              
يف اتمعات اليت يدرسوا ؟ كذلك دراسة حالة اتمع من الناحية السياسية واالجتماعية             

على الشيء  واالقتصادية قد يكون هلا كبري األثر يف حل املشكالت اليت يعيشها ألن احلكم              
  .ن تصوره عفرع 

 تعرض فيها لبيان أن علماء املـسلمني وعلـى          ةهلها سيادته بنبذ  ـهذا وقد است  
رأسهم ابن خلدون كان هلم السبق يف لفت األنظار واالهتمام ذا الفن وخاصة من علماء             

  . الغرب 
 اإلمجال لذكر مخس طبقات من رواد علم االجتماع وإسهامام          مث تطرق بطريق  

إىل أن انتهى إىل الطبقة اخلامسة وقال هي قيد الظهور يف الوقت املعاصر وهي تعمـل                فيه  
على دراسة أثار العوملة وحوار أو صراع احلضارات ، وكيفية تأثري األمرباطورية األمريكية             

  . يف حياة األرض وسكاا 
 مث ذكر إن علم االجتماع قد فرض نفسه يف اال العام حبيث أصبحت مصطلحاته     

  . وأساليبه يف الطرح العام غاية يف األمهية والتأثري فيما بني اتمعات 
  . كذلك تعرض سيادته لبيان مباحث علم االجتماع وردها لثالثة مباحث عامة 

مث بني أن العديد من الدراسات االجتماعية عن العامل العريب واإلسالمي قد أثرت             
 فتنا ، ومن مث كان من الضروري وامللح أن نعـر          كثرياً يف تقدمي الصورة املتداولة تمعا     



 ٢

هم قبوالً ونقداً بالكيفيـة الـيت       فوكذلك أن نت   هذه الدراسات ، لنفيد منها ،        كثبعن  
  . درست ا 

مث طرح سيادته سؤاالً مفترضاً بقوله قد تقولون ما مسعناه عن العلوم االجتماعيـة              
ن أة بشكل عـام ، وأجـاب بقولـه    الفقهية أو اإلسالميليس له كبري عالقة بالدراسات      

الفقيه  "العكس هو الصحيح ، ما رأيكم لو أوضحت لكم أن هناك تراكم معريف لدراسة               

 ودوره يف حياة اتمع املسلم ، وأشار إىل أنه قد نشر كتاباً باإلجنليزية يركز على                " العامل
، وبتوجيه الدولة احلديثة     العامل الفقيه يف العالقة حبركات التحرر واالستقالل من ناحية           أثر

ملواجهة قضايا ومشاكل اتمع اليوم ، وأن هناك دراسات تارخيية اجتماعية استفادت من             
كتب تراجم العلماء لتربز خلفيام االجتماعية والثقافية ، والقضايا االجتماعية والسياسية           

  . اليت اشتغلوا ا ، وكان هلم كبري األثر فيها وضرب لذلك أمثلة 
مث ذكر سيادته أن هناك دراسات عن كيفية تكـوين معـارف الفقيـه املـسلم                
ودراسات ميدانية لشيخ اجلامع وخطيب اجلمعة ، ودراسات عن كيفية تكـون الفقيـه              
والقاضي يف املغرب ؛ أو حىت خطب ، وقضايا زعماء احلركات اإلسـالمية الـسلفية يف             

  ) . أي السعودية ( اململكة ، 
قوله أال تتفقون معي أننا أحوج أن نعرف صـورتنا يف مـرآة     وقد عقب سيادته ب   
  . اقتصار ذلك على خصومنا العلوم االجتماعية بدالً من 

مث أردف قائالً ال تقتصر الدراسات األنثروبولوجية على ذلك وإمنا هـي تـدرس              
ا يف سعيها لتقدمي اإلسـالم للدولـة        يعالقة العلماء والفقهاء واحلركات اإلسالمية مؤسس     

حلديثة ، بل إن دراسات تناولت مؤسسات الفتوى ، ممثلة يف دور املفـيت واتمعـات                ا
  . الفقهية ، وكيف تواجه القضايا املعاصرة سواء كانت سياسية أو أخالقية أو ثقافية 

 ءوهناك العديد من الدراسات اليت تناولت املؤسسات اإلسالمية األساسية كالقضا         
 أبناء  فراسات رغم غياب أمثال هذه الدراسات من طر       بالدراسة ، وقد تعمقت هذه الد     

  . املسلمني 
أن هناك مشاريع كربى لدراسة العلماء وأثارهم ومدى تأثريهم يف          أشار إىل   كما  

  . اتمع واالقتصاد والسياسية 
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كذلك هناك دراسات علمية متقدمة مبوضوع املرأة املسلمة وكيفية تعامل اتمع           
 املرأة املسلمة حىت ال متثل      ه وإن كنا حنن األوىل بدراسة ما تعاين من        ،ا  والثقافة اإلسالمية هل  
  . ة عندنا أاآلخر انقالباً فكرياً يف عامل املرالدراسة من جانب 

مث نبه سيادته بأن الدراسات مل تقتصر على اجلوانب املذكورة ، وإمنـا تعـدت               
أبناء جمتمعنا ، أي إا تدرس      كال احلياة االجتماعية والثقافية اليت يعيشها       ـتعرض أش ـل

ما يشكل ويوجه عقول الناشئة وكذلك الدراسات امليدانية اليت جـرت لقـرى ومـدن               
  . إسالمية ، وقدمت معارف جديدة على تفاصيل احلياة اليومية فيها 

مث وضح سيادته أن العلوم االجتماعية قد تكون طوع بنانكم ، وأن تستخدموها             
  .  يف الفقه واملعرفة مبقاصد الشريعة ملعرفة قضايا مكم ، حىت

وقد أى سيادته احلديث باإلشارة إىل أن الكثري من القضايا اإلسالمية قد عوجلت             
 تأثري الفقه اإلسالمي يف تأسيـسه بالفقـه         ريةف ب من زاوية علم االجتماع ، ومثل لذلك      

   . وجغرافيا انتشار املذاهب الفقهية يف القرون الثالثة األوىلالروماين 
  

  واهللا ويل التوفيق ؛؛؛؛؛

   
 


