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 :ملخص

تسعى الدراسة إىل الكشف عن مواطن األزمة يف البحث الشرعي ادلعاصر؛ باالستناد إىل مقومات ادلنهجية اإلسبلمية 
 بلح.األصيلة، كمقدمات يف ادلعاجلة واإلص

وقد توسلت الدراسة بادلنهج االستقرائي وادلنهج االستنباطي يف تتبع مواطن اخللل ادلنهجي يف البحوث الشرعية وزلاكمتها  
إىل ثوابت النظرية ادلنهجية اإلسبلمية تاليًا، إضافة إىل ادلنهج التحليلي الذي اذبو إىل ربليل عناصر ادلنهجية اإلسبلمية، والوقوؼ 

 على مقوماهتا.
وخلصت الدراسة إىل ضرورة مراعاة االنضباط ادلنهجي واستيعاب اخلاصية الشمولية للمنهجية اإلسبلمية، مع ذبسَت 
الصبلت بُت القضايا الشرعية وغَتىا من القضايا، وسبّثل روح األصالة يف عملية االنفتاح؛ بعقل اجتهادي قوامو االجتهاد 

 واالستنباط واالستدالؿ والرؤية النقدية.
 األفق البحثي. ادلنهجية اإلسبلمية؛ الوعي ادلنهجي؛ الواقع؛لكلمات المفتاحية: ا

Z12 ؛D83 ؛C18 : JEL تصنيفات 
Abstract:  
The study seeks to reveal the places of the crisis in contemporary Islamic research 

Based on the fundamentals of the original Islamic methodology. 

The study adopted the inductive method and the deductive method in Troubleshooting 
in Islamic research modern and trying them with the constants of the Islamic 

methodological theory after that, in addition to using the analytical method, which tended 
to analyze the elements of Islamic methodology. 

The study concluded the need to observe methodological discipline and comprehend the 
holistic characteristic of the Islamic methodology, while strengthening the link between 

specialized Islamic issues and other issues. 
Keywords: Islamic methodology, systematic awareness, Reality, Research horizon.  
JEL Classification Codes: Z12, D83, C18. 

Résumé:  

L'étude cherche à révéler les sources de la crise dans la recherche islamique 
contemporaine ; Basé sur les principes fondamentaux de la méthodologie islamique 

originale, en tant qu'introduction au traitement et à la réforme. 
 L'étude a utilisé l'approche inductive et l'approche déductive pour retracer les défauts 

méthodologiques de la recherche islamique et les comparer aux constantes de la théorie 

méthodologique islamique, en plus de la méthode analytique, qui tendait à analyser les 
éléments de la méthodologie islamique. 

L'étude a conclu avec la nécessité d'une discipline méthodologique et de la 
compréhension de la caractéristique holistique de la méthodologie islamique, tout en 

comblant les liens entre les sujets islamiques spécialisés et d'autres sujets, et en 
représentant l'esprit d'originalité dans le processus d'ouverture. 

Mots-clés : méthodologie islamique ; sensibilisation systématique; Réalité; Horizon de 
recherche. 

JEL Classification Codes: Z12, N3, Z00. 
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 مقدمة

يسلك الباحث يف طور معاجلاتو ادلتعددة يف دائرة ادلعارؼ اإلسبلمية مسالك منضبطة بعدد من احملددات ادلنهجية بدًءا 
خلها وأطوارىا ادلتعددة وانتهاء بالربىاف على االدعاءات والتصورات والتحليبلت مث بتصور دقيق للمشكلة البحثية مرورا بتتبع مدا

بسط اإلجابات ادلختلفة بطرؽ علمية تستهدؼ الوصوؿ إىل نتائج منطقية معقولة ؽلكن اعتمادىا يف إثبات احلقائق وتوظيف 
 سلتلف األحكاـ.

 ادلنهجية البحثية والنظر العلمي برؤية شاملة؛ وىي ادلعامل قد قرر معامل -كدين شامل لقضايا الكوف واحلياة-واإلسبلـ  
نفسها اليت أقرهتا فلسفة التحضر اإلسبلمي الراشد، ومن ىنا؛ فإف التعبَت عن ادلنهجية اإلسبلمية )تكوينها ودراسة الكيفيات 

عد( ىو تنزيل لضوابط اإلسبلـ يف حقل ادلنهج اإلسبلمي )األدوات والوسائل واإلجراءات والقواتبٍت معامل واآلليات وتفعيلها( و 
 الدراسات العلمية.

وقد تنزلت ىذه احلقيقة عند العلماء ادلسلمُت فتمثلوا وظيفتها وصاغوا مدوناهتم العلمية يف أصوؿ الدين وعلـو السنة  
فاكتملت احلجج يف ساحة وأصوؿ الفقو، ويف العلـو الطبيعية وغَتىا؛ بالروح ادلنهجية ادلتكاملة مع نصوص الوحي قرآنا وسنة، 

 ادلناظرات وتنوعت طرؽ تصحيح األخبار، وسباسكت طرائق االستدالؿ.
والعلـو اإلسبلمية متنوعة االختصاصات مىت ما تأسست بنصوص الوحي ونضجت بو واقًتنت بالربىاف العقلي كانت أدعى 

يف النتائج البحثية بالشكل الذي ال يصادـ صريح إىل العلمية؛ فادلعرفة اإلسبلمية تتحرى وثوؽ الدليل وتسعى إىل استثماره 
وأقرىا كمقدمات ال يزورُّ عنها ادلنهج يف هتيئة معطياتو ومعاجلاتو  دلعطيات البحث والنظرالنص أو مضمونو، والوحي قد أفسح 

 البحثية مع نتائجها.وأدواتو؛ سبهيدا لصياغة متكاملة تنسجم فيها ادلقدمات 
 :دراسة وأسئلتهاإشكالية ال

يتتبع ادلنهج العلمي القضايا الشرعية ومشكبلهتا البحثية باعتباره معرفة ال تنفصل عن ادلعارؼ التخصصية األخرى وباعتباره 
مطلبا معياريا للعلـو الشرعية، يتجو كغَته من ادلعارؼ ضلو غرض خدمة احلقيقة الدينية اليت تتأسس على إحكاـ التصورات 

صل إىل احلقيقية إال بامتبلؾ ناصية منهجية خادمة ذلذا الغرض الديٍت وىو بناء العلـو الدينية وصدقية األحكاـ، ولن يتم التو 
 ما طبيعة األزمة ادلنهجية يف من ىذا ادلنطلق نطرح التساؤالت التالية:على أسس االستدالؿ ادلتُت والفاعل يف وجهتو التأصيلية. 

 األصيلة للمنهج البحثي يف دائرة الدراسات اإلسبلمية؟ وماىي ادلقومات ؟ادلعاصرة الدراسات اإلسبلمية لحق
 :دراسةأىداف ال

يف فضاء ادلنهجية اإلسبلمية ويبحث عن السبل ادلمكنة حملاصرة واقع الًتاجع ادلنهجي يف عدد من الدراسات  تدور الدراسة
البحثية، وال ينفك ذلك عن مسلكُت عامُت  اإلسبلمية وزلاولة طرح معامل ادلنظومة ادلنهجية اإلسبلمية كمقدمة دلعاجلة األزمات

 اثنُت:
 تسليط الضوء على األزمات ادلنهجية يف حقل الدراسات اإلسبلمية. -
 بياف مقومات ادلنهج البحثي ضمن الدراسات اإلسبلمية.و  -
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 :أىمية الدراسة
؛ فإف احلاجة تدعونا إىل بالنظر إىل األعطاب ادلنهجية اليت تتصف هبا بعض الدراسات اإلسبلمية يف الساحة العلمية

. وإصبلح دلنهجية اإلسبلميةا وأجبدياتالبحثي  األساسية للمنهج قوماتادلالوعي بعمق األزمة ادلنهجية والسعي يف سبثل 
 اخللل ادلنهجي ىو خطوة ىامة يف مسار البناء احلضاري لؤلمة اإلسبلمية.

 :منهجية الدراسة
تتبع مواطن اخللل ادلنهجي يف عدد من الدراسات اإلسبلمية، كما تتبع تسلك الدراسة مسلك ادلنهج االستقرائي يف 

ادلنهج التحليلي الذي يتجو إىل فهم ادلقومات ادلنهجية اإلسبلمية وربليل عناصرىا، إضافة إىل ادلنهج االستنباطي إىل سعينا 
 .ادلنهجية اإلسبلمية وتنزيل عناصرىا األساسية خبللو إىل زلاولة سبّثل النظرية من

 تتألف ىذه الدراسة من مقدمة وأربعة مباحث وخاسبة. خطة الدراسة:
 المبحث األول: مفاىيم المنهج والمنهجية والمنهاج.

 المبحث الثاني: األزمات المنهجية في الدراسات اإلسالمية.
 ينالمنهجي واالنضباط المَلكة المطلب األول: ترىل

 تضخم االستعمال التراثي المطلب الثاني:
 التصنيف ب الثالث: عدم اكتمال المطل

 المبحث الثالث: مقومات منهج البحث الشرعي.
 شمول المنهجية اإلسالمية:  المطلب األول:
 التكامل المعرفي والمنهجي في علوم الشريعة المطلب الثاني:
 مساحة النص ومساحة العقل المطلب الثالث:
  والرؤية النقدية الجدل المنهجي المطلب الرابع:

 األصالة العلمية والصرامة البحثية لب الخامس:المط
 المبحث الرابع: وصل العمل البحثي بقيم الحضارة اإلسالمية.

 الوعي بالمقاصد الشرعية المطلب األول:
 الوعي بالسنن اإللهية المطلب الثاني:
 تأصيل مناىج البحث المطلب الثالث:
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 مفاىيم المنهج والمنهجية والمنهاج: المبحث األول

اجلذر اللغوي الذي تنتمي إليو ألفاظ ادلنهج وادلنهجية وادلنهاج يعود إىل معٌت الطريق ادلستقيم الواضح، الذي يصل  إف
 بالسالك إىل الغاية ادلقصودة والوجهة الصحيحة. 

ٌج ، بُتن واضح، وىو النّهج، واجلمع َنجات ونػُههج وَُنوج، وادلنهاج كادلنهج ﴿  ، ويف التنزيلجاء يف لساف العرب:" طريق َنه
، و صار َنجا واضحا بيػنًنا. وادلنهاج: الطريق الواضح. 1ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنهاجًا ﴾ ، وأهَنهج الطريق: وُضح واستهبافه

لْكُتو. والنػَّْهج: الطريق  ادلستقيم وَنج األمر إذا واستنهج الطريق صار َنجا، وَنػَّْجُت الطريق: أهبْنتو وأوضهحُتو. وَنْجُت الطريق سه
 .2وُضح. وفبلف يستنهج سبيل فبلف أي يسلك مسلكو"

 بالسبيل والطريق. واالستمرار، ويرتبط والبياف واليسر الوضوح على ؿيد فادلنهج

 .4" عليو ذبروف الّدين يف واضًحا طهريًقا . وأورد الزسلشري : "ِمنهاًجا3" الواضحة قاؿ الشوكاين: "الطريق البيّنة

" دبعٌت تقصي الطريق ادلؤدي إىل الغرض يكتنفو méthédos( اشتق األصل اليوناين"méthodeد الغرب لفظ "منهج" )وعن
 عدد من الصعوبات والعوائق. 

" ويعٍت ذلك واستقصاء ادلعرفة بطرؽ التنقيب والبحث.. أما يف عصر النّهضة فقد méthodusأو اشتق من التعبَت البلتيٍت "
 ّداللة على طائفة من القواعد اليت سبت صياغتها من أجل التوصل إىل احلقائق يف سلتلف القضايا العلمية.استخدـ ادلصطلح لل

 عن بغرض الكشف صلريها اليت العقلّية للعمليّات  السليم يعٍت" ذلك الًتتيب  على أنّو ادلنهج Bittle  بايتل" ويعّرؼ
 .5على صدقها" و بغرض الربىنة احلقيقة

العاّمة  القواعد من صبلة بواسطة يف العلـو اكتشاؼ احلقيقة بأنّو: " الطريق ادلؤدية إىل فيعّرؼ ادلنهج  بدوي نالرضب عبد أما
ادلسلك الذي  بصفة عامة ىو . فادلنهج6معلومة" كي يتوصل إىل نتائج عملياتو كما ربّدد العقل عمليات سَت على اليت هتيمن

 احلقيقة. بغية الوصوؿ إىل واعده الناظمةق الباحث ويستلهم خطواتو، ويلتـز يتبعو

العلمي  البحث توجو العقلية اليت التجريبية وللعمليات دبا فيو تنظيم للمبادئ متسق ومنسق، فهو ربليل العلمي، ادلنهج أّما
 .7بالضرورة

 Methodologyنهجية وإذا كاف ادلنهج يتحدد معناه بالوسائل البحثية وإجراءاتو ادلتعددة يف أي رلاؿ معريف؛ فمعٌت ادل
يعٌت بالعلم الذي يتناوؿ ىذه اإلجراءات، كما يتوىل ربديد كل الصفات وكذا ادلميزات اليت زبتص هبا طرائق البحث كالوضوح 

. ويف القاموس اإلصلليزي تعٍت ادلنهجية "علم دراسة الطرؽ"، أو " فرع من علم ادلنطق يقـو بتحليل ادلبادئ 8لقصد واالستقامةوا
الجراءات اليت ربكم سَت البحث واالستقصاء يف رلاؿ معريف ما"، أو "تلك األسس النظرية دلذىب فلسفي معُت، أي وصبلة ا

 .9االفًتاضات وادلعطيات وادلفاىيم األساسية لذلك ادلذىب الفلسفي
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العلم  فهي ضوع البحثمو لعناصر  شاملةوالرؤية ال بدئيوالتخطيط ادل الكلي التصوريتحدد بامتبلؾ عناصر  ادلنهجية واكتماؿ
 ادلنهجية ، كما ينبثق عنحبس نقدي دقيق ، والتعامل معووحبث أجزائو ادلختلفةمعُت  حقلدبناىج التفكَت يف  يتصلالذي 
واخلطوات عملية الجراءات صبلة من اإل عرب األىداؼ ادلتعلقة بادلوضوع؛إىل  كيفيات التوصلتفصيلية ربدد   أخرى مناىج

 .10تصّور مسبقو يسبقو تفكَت  مل ؾ عمل وال تنفيذوليس ىنا. التنفيذية

 األزمات المنهجية في الدراسات اإلسالمية ثانيال المبحث

 هتيئة أساسها ونطاقها وعملياهتا اإلجرائية، يف اليت البد منها من ادلقوماتطائفة على  ؤصلةالدراسات اإلسبلمية ادل ستندت
وذكاء مثل البداىة كما ػلكم إجراءاهتا البحثية عدد من الضوابط البلزمة   .تضبط مسارىاو  تسدد غاياهتاىي ادلقومات اليت و 

يف تلك األوصاؼ  ربصلوال ...لعبارةل مع ذبويدؤلفكار لتوظيف وبراعة الاالستنباط ودقة الصياغة وتنويع األدلة وبراعة احلجاج 
فبل يهمل علـو ، احتياجات واقعو اإلسبلميعن  ليذىال  باألفق الذينهجية ادلناصية ال توفرت لديو تلكإال دلن رلاؿ البحث 

 إبداعيةبروح اجلاد يكتسب مشروعيتو البحثية من االطلراط الفاعل يف قضايا أمتو  والباحث، أمتو وال يستقيل عن مشكبلهتا
 .رلتهدة

العقبات اليت  وباستقرائنا للعقبات اليت ربوؿ دوف ربقيق غايات البحث يف حقل الدراسات الشرعية؛ نقف على صبلة من
وجب مطارحتها يف أفق اإلصبلح ادلنهجي، وىي عينها األزمات اليت تستدعي التفكَت يف ماىياهتا سبهيدا دلعاجلتها دبا ػلقق أمل 

 تطوير والتغيَت، ومن تلك األزمات: ترىل ادللكة واالنضباط ادلنهجيُت وتضخم االستعماؿ الًتاثي وعدـ اكتماؿ التصنيف.ال

 ينالمنهجي واالنضباط المَلكة ترىل األول: المطلب

من عدـ اتضاح لؤلدوات  البحث األصيل ألىم خصائص ايف فقداَن يتجلى الضعف ادلنهجي يف كثَت من الدراسات 
وعدـ  العامة للبحثالفرضيات، وىشاشة اذليكلة يف وضع غموض اإلشكاليات البحثية وضبابية إضافة إىل الوسائل تشتت يف و 

 الذي يفضيوالتعصب  اآلراء سبحيصادلوضوعية يف  انتفاء معاالستدالؿ  عطباالستقراء و  رلانبة الدقة يفو إخل، ...اتزاف التوثيق
 يتحصل عرب ادلنهجية، ونضج تلك ادللكة ادللهكة عدـ اكتماؿذلك إىل كل وترجع أسباب  . نتائج البحث وارتباكها اضطرابإىل 

وتنويع مواطن استخداماهتا وفهم  على سلتلف ادلناىج وانفتاح الكتابة ف الزوايا،يف سلتل وتقليب النظر الكثيف،اإلبداعي  العمل
مناقشتها، ومقارنة ادلشهور آليات ربليل النصوص و كيفيات على   ادلستمر بوالتدر  التخصصية قراءاتللتنويع مع ، وظائفها

 بادلستجد...إخل.   قدميالومقابلة بادلغمور 

يف اللغة  يةوارد اللفظادلالتعاريف وتتبع  هر عند عدد من الباحثُت كاإلغراؽ يفيشتما  ادلنهجي ذلك العطبويلحق 
على  ةادلطّول اتوالتخرغل الدقيق من اجلزئيات بالتقاطمطالب الدراسة  إطنابيف مباحث التصورات، و ، واإلسهاب واالصطبلح

ويفقد معها شغف ادلتابعة وحس القارئ  تشتتاليت  ابةوغلة يف الرتالسردية ادلإضافة إىل آفات ، وآرائهم ممروياهتو أئمة ادلذاىب 
 .االنتباه
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 تضخم االستعمال التراثي المطلب الثاني:

الزمة  وىي آراء ضرورية، قضايا البحثيف عدد من  آراء تراثية ومقوالت قدؽلةعلى  يف احلقل الشرعيالدراسات تتوكأ  
مع ، أو زبصص شرعي يةحبثقضية االستمدادات حبسب ظروؼ كل  كتل ، وتتنوعإصلاز الدراساتاالستئناس هبا يف التوظيف و 

  .التخصصية مع جذوره واتساقو مع ىويتو وخصوصيتو ادلعرفية واتصاؿ بياناتوالبحث  يةجوىر  بيافيف  واردتلك ادل االعًتاؼ بقيمة

السياؽ الزماين  دـ اعتبارع وبدافع ؛سبجيديبدافع  توظيف الًتاثالدراسات تضخما يف  معترب منشهد عدد ييف ادلقابل؛ 
معاجلة  أىم جوانب الدراسات الشرعية وىو ضرورةالًتاث على  ىذا الوضع أدى إىل طغياف ،قضايا الًتاث عدد من يفوتأثَته 

ر لتغَت الزماف وادلكاف االعتبا خلل يف فهم جدوى البحث وأولويةيعرب عن ىذا االحتباس الزماين ، معطيات القضايا ادلعاصرة
مساحة معتربة يف حقل أخذ قد و   مغلقتأطر يف فضاء تلقيٍت ىذا النوع من البحث والفهم رعيات.يف سياؽ الف كل منهما  وتأثَت

 وهبذا الوضع التفاعلي، وألغى أغلب تفاصيلو الذي تطرؼ يف إقصائو للًتاث تيار احلداثة الدراسات الشرعية كرد فعل على
واستصحاب  ة للزماف؛ فجاءت منقطعة عن التحليل وادلقارنة والتعمق يف التأويلمغاير على مفاىيم ت عدد من الدراسات تصلّب
 وطغياف ادلنقوؿ. فيها يف مقابل ادلطوالت النصية ادلمارسة العقلية اغًتبت، و وتغَتاتو وظروفو وسياقاتو الواقع

التلقُت روتينية من  نتقل بواقعوييف الفضاء االجتماعي مامل وتشغيلها نتائجو  نزيللن يستطيع البحث الشرعي ادلعاصر تو 
 بتفاصيلو وتناقضاتو.  الذكية واالطلراط التاـ يف الواقع ادلمارسةإىل فضاء  األفق ضيقو 

  التصنيفعدم اكتمال المطلب الثالث: 

العمل ، فجاء احلقب الزمنية براعة واىتماما واسعُتتصنيف العلـو يف كل ميداف يف  العلمي عند ادلسلمُت شهد النشاط
 اعلمتصنيف العلـو عّد "طاش كربي زادة"  وقداحلضارة اإلسبلمية،  اشهدهتاليت  ةواسعال تلك الروح العلميةعن معربا  التصنيفي

علم باحث عن التدرج من أعم ادلوضوعات إىل أخصها، ليحصل بذلك موضوع "سماه بعلم تقاسيم العلـو وىو ف قائما بذاتو
بقولو: " أحببنا أف نبُت يف ىذه الرسالة ادلذكورة يف كل علم  وعرّب عن غرض ىذا العلم. (11) "العلـو ادلندرجة ربت ذلك األعم

أصبل وفرعا ونبُت أمساء الكتب ادلؤلفة فيها، وأمساء مؤلفيها؛ ليكوف عونا يف ربصيل العلـو وترغيبا يف طلبها وإرشادا إىل طرؽ 
 .(12) ربصيلها "

تصنيفا  هاتصنيف اليـو وإعادة العلـو اإلسبلميةبناء تصور عن لشرعية أدعى إىل إعادة الدراسات ا حقل واحلراؾ العلمي اليـو يف
إىل ترتيب  تلك ادلدونات إخضاعوىو العمل الذي يتوجو إىل  التخصصات الشرعية ادلختلفة،ادلدونات ادلتنوعة يف يتواءـ مع 
وأجبديات ربديات  ليوذي سبتمي الالًتتيب احل ذلكيد، اجلد يالبحث هاظلطو  عاصرةادل مبلئم للتوجهات البحثية ومنطقيمتسلسل 

غَت  كبلسيكيةالتصنيفات ال صبحتتشابكت وتباينت ادلناىج، وأو التخصصات ت تعددت العلـو واندرلتحيث  ؛عامل ادلعرفة اليـو
 . رلدية

بتجديد ذباه إىل االعتناء واال توفر ادلصنفات العلمية والرصيد الكمي الواسع يف البحوث واكتماؿ ادلوسوعاتوعلى الرغم من  
أصوؿ التخصصات الشرعية من  وذبسَتالصبلت  وثيقبت اليـو مطالب الدراسات اإلسبلمية رلاؿ ؛ فإف اجملتمع العلمي يفالدراسات
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 هاباألحباث وتبوي ةوفهرس، ضمنهاالدراسات البينية  شجيعوغَتىا، وتوعلـو التفسَت وعلـو احلديث وادلقاصد  الفقو وأصوؿالدين 
 دبا يراكمو لغَته. ويسهم يستفيد الباحث ادلعاصرو مقاصد البحث،  بالشكل الذي يتناسب مع

 منهج البحث الشرعي: مقومات الثالثالمبحث 

وكاف ، جتهاد العمليقواعد االالنظر العقلي و  مبادئ أركانو النظرية واإلجرائيةيف  -تارؼليا–ادلسلمُت  ىادلنهج العلمي لد بٌتت
 دبا فيو من استمدادات وضرورات منهجية واضحة.  ة االجتهادية العلمية ىو النص القرآينزلور العملي

دلنظومة ادلتجاوز  ذلك اإلبداع العقلي ىو يف العلـو التوظيف ادلنهجي عند ادلسلمُتبنية ؽلكن استخبلصو من  ولعل أىم ما
تنموية ادللحة، دبراعاة آليات النقد والتمحيص والفرز وإعادة منهجية تراعي الظروؼ ادلستجدة واحلاجات ال منظومةبناء عرب ؛ اآلخر

التشكيل، ووصل ذلك بادلبدأ احلضاري والرسايل وىو ربقيق سعادة اإلنساف واستعادة دوره الديٍت والدنيوي، وىو الدور الذي 
ن بادلعارؼ العصرية، مث ربط كل يتطلب وعيا شامبل دبقتضيات احلاجات واستشراؼ ادلآالت وإدراؾ لطبيعة السنن الكونية والتمك

 .  ذلك بعلـو الًتاث ومصادره الستخبلص سلتلف العبلجات دلختلف ادلعضبلت اليت يقع ربتها عامل اليـو

 اآلتية: طالبوؽلكن إدراؾ ىذه ادلقومات من خبلؿ ادل

 شمول المنهجية اإلسالمية  المطلب األول:

 جانبُت كبَتين:تغطي حبثيا  أَنا مشوؿ ادلنهجية اإلسبلميةيعٍت 

: وىو كل ما يتعلق دبسائل االعتقاد وقضايا اإلؽلاف، وما يتصل باإلثباتات النصية األصلية، مجال القضايا الغيبية -أ  
والنظر يف الدليل العقلي ومدى بنائو على الربىاف النقلي، وتتبع مسالك احلجج وادلغالطات والشبهات وأصل األدلة وتعارضها. 

علم الكبلـ األصيل ال ينفكاف عن االستدالؿ والفحص ورد التناقضات دبا يتسق مع إطار ىيمنة الوحي على  وعلم العقائد أو
نصرة اآلراء و  يقتدر هبا اإلنساف على تلك العقائد، ولذلك ورد ىذا اقًتف تعريفو بالصنعة والصناعة عند الفارايب: "صناعة

، والنصرة والتزييف ىو تتويج لسلسلة من "13كل ما خالفها باألقاويل ييفتز  احملدودة اليت صرّح هبا واضع ادللة و األفعاؿ
العمليات ادلنهجية ادلدققة يف ما يطرأ يف الساحة الفكرية وما يستجد فيها من إشكاالت والتباسات حوؿ القضايا الغيبية 

 ادلتعددة واتصاذلا الوجود اإلنساين.  

منصوصا عليها أـ مستنبطة، وىذه  أكانتيات والفروع والسلوؾ سواء وتشمل قضايا العمل مجال القضايا العملية: -ب
وتنزيبل  واستبياناالدراسات الشرعية من فقو وغَته، ومنهج االستدالؿ عليها استنباطا وتكييفا ومقارنة  أبوابالقضايا ىي كل 

 وتوثيقا وربطا بالواقع االجتماعي ادلعاصر لئلنساف.

بناء على ادلعيار  ذلا ود التآزر والتكامل بُت ادلنهج التوثيقي لؤلخبار الشرعية وادلنهج التفسَتيوشلا ينبغي التنبيو عليو: ىو وج
األصويل واللغوي واالستداليل القياسي وادلصلحي، وكذا ادلناىج الكمية وطرؽ دراسة االستبيانات واالحتماالت ووضع 
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ضايا الشرعية، وال ؽلكن لطريق أف يستغٍت عن اآلخر اإلحصاءات ومصفوفات االستشراؼ حيث تتساند كلها يف دراسة الق
 حيث تتكامل يف رلملها لتنشئ ادلعرفة اإلسبلمية ادلعاصرة.

 التكامل المعرفي والمنهجي في علوم الشريعة المطلب الثاني:

تاج من الباحث الشرعي ىناؾ العديد من الطرائق ادلنهجية ادلتبعة يف البحث العلمي يف العلـو اإلنسانية، بفروعها ادلختلفة رب 
الوعي الكلي هبا، للتقاطع الكبَت بُت الدراسات الشرعية واإلنسانية يف اىتمامها بالقضايا العامة ادلتعلقة باإلنساف واألمة 

 واحلضارة، سواء صدرت الدراسة عن مفسر أو فقيو أو أصويل أو غلب فيها نزوع علم العقائد أو علم احلديث.

بادلنهجية التكاملية بُت العلـو فكانت معتضدة الصبلت متواصلة يف بنياهتا وتفاصيلها،  -قدؽلا–مي وقد تطّبع الفكر اإلسبل
العلـو النقلية "الوضعية" ىي العلـو ادلأخوذة من الكتاب  فها ىو ابن خلدوف يف معرض حديثو عن تقسيم للعلـو يرى بأف أساس

لقرآف الكرمي نزؿ هبا وىي مأخوذة من الكتاب والسنة بالنص أو باإلصباع أو والسنة، وكذا علـو اللساف العريب، ألف يف نظره أف ا
باإلحلاؽ، فبل بد من النظر يف الكتاب ببياف ألفاظو... وىذا ىو علم التفسَت. مث بإسناد نقلو وروايتو إىل النيب )ص( واختبلؼ 

إىل صاحبها أو الناقلُت ذلا وىو علم احلديث مث ال بد من  روايات القراء يف قراءتو وىذا ىو علم القرآف. مث النظر يف إسناده السنة
استنباط األحكاـ من أصوذلا من وجو قانوين يفيدنا العلم بكيفية االستنباط وىو علم أصوؿ الفقو. مث بعد ىذا ربصل الثمرة دبعرفة 

قليب وىو ادلختص باإلؽلاف، وما غلب أف  أحكاـ اهلل تعاىل يف أفعاؿ ادلكلفُت، وىذا ىو الفقو. مث أف التكاليف منها بدين ومنها
يعتقد شلا ال يعتقد وىذه ىي العقائد اإلؽلانية. وأمور احلشر والنعيم والعذاب والقدر واحلجاج عن ىذه األدلة العقلية وىو علم 

غة، وعلم النحو وعلم الكبلـ. مث النظر يف القرآف واحلديث؛ ال بد أف تتقدمو العلـو اللسانية ألنو متوقف عليها؛ فمنها علم الل
 (14)البياف، وعلم األدب... وىذه العلـو النقلية كلها سلتصة بادللة اإلسبلمية.

فتواصلت ادلعارؼ متمثلة قيمة أساسية قد أشبر تلك العقلية ادلوسوعية  -قدؽلا–وإذا كاف ىذا النظر التكاملي لعلـو الشريعة 
وىل يف ىذا الزماف وصل االشتغاؿ العلمي اإلسبلمي بالعلـو الكونية ادلعاصرة وقد تتجلى يف ربرير النظر ادلتكامل لقضايا الدين؛ فاأل

ازدضبت فيها القيم العلمانية الوضعية، وأدت إىل اضلراؼ العقل فيها عن اذلدي اإلسبلمي يف كثَت من نشاطو. وإعادة الوصل بُت 
فهم اإلطار الذي يتم دبوجبو ىذا الوصل، وىو اإلحاطة التامة العلـو اإلسبلمية وغَتىا من العلـو االجتماعية واإلنسانية تقتضي 

 بالقضايا البحثية من كل زواياىا، واستقصاء متعلقاهتا وفهم مداخلها وتعقيداهتا، سبهيدا إلصدار األحكاـ حوذلا.

قرائي صار معقدا، كما أف من مسوغات التكامل ىو أف التحقق بادلناىج ادلعروفة كادلنهج التحليلي أو الوصفي أو االست    
وػلتاج اىل معارؼ قبلية غَت متاحة يف الدراسات الشرعية، إذ ىي من علـو أخرى كادلسوح واإلحصاء وادلقارنات وربليل اجلداوؿ 

استخداـ ادلنهج الوصفي القائم على تفسَت الواقع دوف ادلرور على ادلناىج الفرعية  -على سبيل ادلثاؿ–البيانية، فبل ؽلكن اآلف 
قو الظواىر كادلسوح االجتماعية، ودراسة العبلقات واالذباىات وربليل ادلضموف واستخداـ الوسائل اإلحصائية...وكذا يف ف

 دراسة ربليل الوثائق اليت تعتمد على ربليل احملتوى وذلذا ادلنهج أثر يف الفكر والدعوة واإلعبلـ اإلسبلمي.

ت كافية للظاىرة، دبعٌت أف البحوث الوصفية واالستقرائية ليست حبوثا وعامة ادلناىج تستخدـ يف ظل معرفة مسبقة دبعلوما 
ابتدائية بل البد أف تكوف ىناؾ معلومات متوفرة لدينا على الظاىرة وأمثلة ذلك ظاىرة الطبلؽ، حيث ال ؽلكن احلكم عليها 
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تيبا لؤلسباب، وإحصاء ومسحا، ومن تشريعيا من حيث تعديل شروطها فتحا وسدا إال بعد دراستها من الناحية االجتماعية، تر 
 الناحية القضائية استقراء وتوزعا بُت الفئات العمرية.

إف شرط النجاح يف التكامل ادلعريف ىو ذباوز ادلنهج التارؼلي إىل غَته يف تدريس العلـو اإلسبلمية،  وإعادة النظر يف كثَت  
من فقو وحديث وتفسَت وعقائد وسَتة وثقافة حباجة إىل مراجعة من ادلقررات و النصوص ادلدروسة ، إذ غالب ادلادة العلمية 

علمية دورية دقيقة وإىل ابتكار يف صنع مضامينها ادلعاصرة، ألف التغَتات والتطورات اليت تعرفها البشرية، وتسارع إنتاج ادلعرفة، 
جهد علمي طويل ادلدى يف التفحص و وما عاناه العامل اإلسبلمي من ركود وانتكاس بسبب ادلوجة االستعمارية، تقتضي بذؿ 

التدبر و التطوير للمقررات الشرعية، وإمدادىا دبا ؼلدمها من روافد معرفية يف رلاؿ االنساف والكوف والقانوف واالقتصاد، حىت 
التطبيقية العامة، وقادرة ؽلكن الوصل ال الفصل بُت العلـو ادلختلفة، وتكوين عقلية إسبلمية ذات ملكة وبصَتة بالنوازؿ النظرية و 

 على إنتاج ادلعرفة ادلنظمة واالستجابة للتحديات احلضارية.

إف ربقيق الدقة وادلوضوعية يف البحوث الشرعية يتطلب توظيف الوعي بادلناىج ادلعاصرة واستخداـ أكثر من منهج منها، وقد 
خاصة إذا تفرعت أجزاؤىا، وكل جزء يتطلب يف صار استخدامها ضروريا، وقد تُبحث مسألة من ادلسائل بأكثر من منهج 

 دراستو دلنهج ؼلتلف عنو يف باقي أجزاء ادلوضوع، والقضايا ادلعاصرة اليـو تتشابك فيها االذباىات وتتداخل فيها التخصصات.

قو السنن والبحث الشرعي ادلتوازف ىو الذي يعمد إىل اكتشاؼ سلتلف العبلقات بُت قضايا حبثو؛ عن طريق توظيف الفهم لف
الكونية وربط األسباب بادلسببات والنتائج بادلقدمات؛ وىو يف ىذا يعمد الباحث إىل استخداـ ادلنهج التجرييب واستقراء األجزاء 
ومبلحظة ثباهتا وتغَتىا إزاء الفروض كما يعمد إىل ادلنهج ادلقارف ليقف على التطور والتغَت ومواطن اخللل والقصور ومكامن 

تدراؾ، وقد ؽليل إىل توظيف ادلنهج التارؼلي فيتتبع مسار الوقائع ادلتصلة بقضية حبثو ويصنفها وػلاوؿ وفق رؤية التطوير واالس
تأويلية اكتشاؼ تأثَت الظروؼ الزمانية وادلكانية فيها، كما يستخدـ ادلنهج االستنباطي فيحاكم قضايا البحث إىل كلياهتا النظرية 

 وادلذىبية والقانونية...وغَتىا.

استخداـ أنواع ادلسوح االجتماعية   -يف طريق التوصل إىل حلوؿ للقضايا ادلعاصرة–كما أضحى من اللواـز للبحث الشرعي 
تستخدـ يف البحث يف العلـو وىي غالبا كادلنهج ادلسحي الشامل واجلزئي واإلحصائي والكمي، ومنهج القياس االجتماعي 

 ية وكثَت من متطلباهتا النظرية والتطبيقية تنادي بالتكامل مع الدراسات الشرعية. االجتماعية واإلعبلمية والقانونية والسياس

 مساحة النص ومساحة العقل المطلب الثالث:

من أسس ادلنهجية اإلسبلمية الفرؽ يف النظر بُت الثوابت وادلتغَتات ومساحة وحدود كل منهما. وما قطع بو نص الوحي 
د وتوظيف حبثيُت، وىو هبذا االعتبار حقيقة مطلقة ال ؽلكن للعقل أف يُظن فيها بتأويل ػلرؼ داللة وثبوتا فهو ملـز لكل استمدا

قطعيتها النهائية ضلو أطر التفتيت واالنتقاء والتبديل. والعقل يف طريق تنزيلو للنص ؽلارس وظيفتو باعتباره آلة للفهم والستيعاب 
عبلقات بُت السياقات واألبنية ادلشًتكة...إخل، فليس ىناؾ يف ادلنهجية ادلعاين وللوقوؼ الصحيح على مقاصد اللفظ وإدراؾ ال

زلّكمة يف البحث، وقد وضع علماء اإلسبلـ قواعد أساسية لبلجتهاد ؽلارس من  اإلسبلمية إقصاء للعقل، بل إف االجتهاد عادة ٌ
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ىذا اجلهد البحثي مع أصوؿ االجتهاد  توسيعا آلفاؽ النص ادلعرفية، دوف أف يتناقض -ضمن مساحة التأويل-خبلذلا الباحث 
 اليت ترعى حق االختبلؼ وتسّيجو بشرطية الطرؽ الصحيحة لبلستنباط وعدـ مصادمة أصل النص يف أفق التنزيل على الواقع.

 يتوسل يف األحباث الشرعية بعملية االستنباط وىي عملية تكتسب أعليتها من كوف كثَت من ادلعارؼ ادلتلقاةادلنهج العلمي و 
ىي معارؼ غَت مكتملة مامل رباكم إىل تنزيل عقلي إىل أجزاء وعناصر منفصلة بغية ربليلها والربىنة على صدقها واكتماذلا، 
وبالتايل فإف اكتساب تلك ادلعارؼ لليقُت ػلصل يف ضوء اكتساب عناصرىا اجلزئية للدليل، وزبليص الذات الباحثة من 

لتقليد والتحيز العاطفي، وتنقيتها من الشك وأوىاـ اللفظ بسبب ادلشًتؾ اللفظي أو عدـ القبليات ادلرتبطة بالتعصب ادلذىيب وا
 ربرير معاين ادلصطلحات.

جاء يف معٌت الداللة: "ما يلـز من فهم شيء أي شيء كاف؛ فهم شيء آخر،  كما يلحق عملية االستنباط االستدالؿ؛ وقد
الستدالؿ عملية منطقية ػلتكم إليها الباحث يف دراستو دلختلف . فا15يعٍت كوف الشيء يلـز من فهمو فهم شيء آخر "

القضايا، فينطلق من قضية أوىل أو عدة قضايا للوصوؿ إىل قضية تنتج عنها، وىو عملية عقلية "ترتبط دبعارؼ العقل ونتائجو"  
أف توقفها على ربقيق حجة ومل ، والدليل يرتبط باإلقناع قضية أو قضايا أنّست النفس حبكم شيء ما دوف 16كما يقوؿ ابن حـز

 . 17يقم عندىا برىاف على إبطالو

ويتنوع االستدالؿ حبسب زبصص الباحث أو القضية البحثية، فاالستدالؿ الكبلمي ؼلتلف عن االستدالؿ األصويل لكنهما 
ادلعاصر أف يتمكنها  يشًتكاف يف تتبع الدليل واإلقناع، وتتبع الدليل وتثّبت احلجج وتعدد طرؽ اإلقناع لواـز على البحث

فالقضايا ادلعاصرة تفرض على الباحث استثمار مؤىبلتو ومكتسباتو الذىنية إضافة إىل التمكن من القواعد الشرعية يف سبيل 
 اإلحاطة العلمية بالنوازؿ وزبرغلها زبرغلا معاصرا يتواءـ مع مقاصد الشرع.

  والرؤية النقدية الجدل المنهجي المطلب الرابع:

القبض على احلقيقة يف كل علم وفن البد من االستمساؾ بالبياف والربىاف، والبحث الشرعي ادلعاصر أدعى إىل  يف سبيل
تتبع مسالك الدليل واستعراضو بصوره وأجزائو وأطواره، بالعرض البلئق بشرؼ العلـو يف الدائرة اإلسبلمية، وىو طريق العلماء 

َوَلا ُتَجاِدُلوا َأِهَل اِلِكَتاِب أسس ادلنهج اجلديل أو اجلدؿ باليت ىي أحسن قاؿ تعاىل:)  ادلسلمُت الذين استنبطوا من القرآف الكرمي

سورة ( ]ٌد َوَنِحُن َلُى ُمِسِلُنوَنِإَلِيُكِه َوِإَلُوَنا َوِإَلُوُكِه َواِحِإلَّا ِبالَِّتي ِهَي َأِحَسُن ِإلَّا الَِّذيَن َظَلُنوا ِمِنُوِه  َوُقوُلوا آَمنَّا ِبالَِّذي ُأِنِزَل ِإَلِيَنا َوُأِنِزَل 
[، وقد تفنن علماؤنا يف زلاججة ادلخالفُت عرب ما أمسوه بالبحث وادلناظرة فصاغوا آداب اجلدؿ استمدادا من 46العنكبوت، 

منكرة.  الوصية القرآنية، وىي التلطف يف ادلناظرة وحسن أداء الرد، واالعتبار للدليل واخلضوع للحق، ونفي كل عناد أو خصومة
 –يف طريق دحضو للشبهات –وال بد للبحث يف دائرة العلـو اإلسبلمية اليـو أف ينأى عن أشكاؿ الغلو وادلكابرة، وأف يسعى 
 بامتبلؾ مقومات ادلناقشة اذلادئة اذلادفة لكل األفكار اليت تقذؼ هبا تيارات احلداثة وما بعدىا.

التميز بادللكة النقدية، وىي صفة تتأتى من  -أيضا- ات اإلسبلميةمن أبرز صفات الباحث يف دائرة العلـو والدراسو 
الفحص والنظر يف اآلراء والًتجيحات واالدعاءات والنتائج البحثية لكل عمل، وعدـ التسليم هبا مامل زبضع دلنهجية وازنة تنظر 
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قدي يتساوى األقدموف مع ادلعاصرين يف يف ادلقدمات والتفاصيل واالستمدادات، وطرؽ الدليل ومسالك التعليل. ويف ادلنهج الن
سرب أغوار اختياراهتم الفكرية وادلذىبية، وكل رأي البد من دراسة سلتلف جوانبو قبل التسليم بو أو البناء عليو، وادلعرفة ليست 

 مراكمة لؤلقواؿ بقدر ماىي تدبَت ذلا على مستوى مبلءمتها للفكر والواقع.

را؛ فقد سبق فيو األقدموف من العلماء ادلسلموف وعليو بنوا سلتلف ادلذاىب وادلدارس اليت وادلنهج النقدي ليس ابتداعا معاص
تعددت فيها طرؽ النقد، وكانت اآللية النقدية تتجو إىل الكشف عن موارد الغلط ومكامن التناقضات وزيف النسبة ووىن 

 الدليل وضعف التخريج وفساد ادلقدمات...إخل.

، وقد واليـو نرى من اآلراء    يف الساحة العلمية ما يستدعي إعادة النظر وتقليب ادلسائل دبا ينسجم مع تطلعات ادلسلم اليـو
بنت بعض اآلراء ادعاءاهتا على وقائع وأعراؼ قدؽلة، ومنها ما بالغ يف التشديد وبعضها أغرؽ يف التساىل والتربير، من غَت 

نهج النقدي الشك ادلنهجي؛ فالشك باعث على الفحص وتقليب ويلحق بادل استئناس حبقائق الشريعة ومقاصدىا الكلية.
 ادلقدمات والنظر يف وجوه األدلة، وكثَت من اآلراء يف العقائد والفقو وغَته بنيت على أوىاـ سقيمة، وىي مقدمات متوعلة.

 األصالة العلمية والصرامة البحثية المطلب الخامس:

؛ وال ؽلكن للبحث فيها إال أف سبر الدراسات اإلسبلمية ادلعاصرة دبنعطف حا سم يف ظل ربديات كبَتة يشهدىا عامل اليـو
يتجدد بروح إسبلمية واعية بالتحديات من جهة وبدورىا اإلصبلحي من جهة ثانية، فالتغَتات الواسعة على صبيع األصعدة 

الدين وحقائقو ادلشهودة، ولن  تفرض على باحث اليـو أف يكوف أكثر يقظة دلا يشاىد ودلا يكتب، دوف أف يتجرد من رسالة
 تتنزؿ نتائج البحث دبعزؿ عن حاكمُت اثنُت علا: األصالة العلمية والصرامة البحثية.

كل أمة ذلا خصوصياهتا احلضارية، وأعرافها وطرائقها ووسائلها يف العيش والكسب والنشاط والتفاعل،   أ/ األصالة العلمية:
اىتماما بالغا لدى رلتمعات عامل اليـو وكما أف ىناؾ مساحة مشًتكة للتكامل  والنشاط العلمي من األنشطة اليت تكتسي

والوفاؽ بُت التجارب احلضارية يف ميادين العلـو وغَتىا؛ ىنالك فضاء خصوصي يتسم باالنفتاح الداخلي على ادلوروث العتيق 
 ىت صنوؼ ادلعرفة.وادلكتسبات وادلنجزات الذاتية لؤلمة، واألمة اإلسبلمية ذلا رصيد علمي يف ش

 -يف معظمو–إف الذىوؿ عن التجربة اخلاصة واالنكفاء على استَتاد ادلناىج الغربية وتنزيلها على الدراسات اإلسبلمية يعرب 
عن حالة استبلب حضاري؛ قوامو العجز عن االعًتاؼ بأصالة ادلناىج اإلسبلمية يف البحث وتصنيف ادلعارؼ، وقد رأينا من 

من يسعى إىل إغبلؽ عدد من الدراسات الشرعية بدعوى عدـ مواكبتها للحراؾ العادلي ادلعاصر، واحتباسها عن اآلراء ادلعاصرة 
إىل إحياء الدراسات اإلسبلمية بروح العصر وإذكاء  -بقدر ما ىو ادعاء-االستجابة لتطلعات ادلسلم ادلعاصر، وىي دعوة 

االستفادة من نتائج العلـو  -أيضا– البحوث ادلعاصرة. ومن ذلك لنشاط العقل ادلسلم يف استدراؾ اجلوانب التأصيلية يف
 ادلعاصرة وذبسَت الصلة بينها وبُت العلـو الشرعية.

تارؼليا؛ ال ؽلكن اجلـز بأف ما أصاب احلضارة اإلسبلمية من تراجع ينحصر يف اجلانب السياسي، بل ب/الصرامة البحثية: 
ىو الشخصية اإلسبلمية، وقد تعددت أطوار ىذا االضمحبلؿ وتباينت مكامنو، إف أبرز ما اضمحل يف احلضارة اإلسبلمية 

 ولعل أبرز مظهر على ذلك ىو تراجع دور التأثَت العلمي الواسع يف تلك الشخصية.



 ، األزمات والمقوماتمناىج البحث في الدراسات اإلسالمية المعاصرة 

   573 
 
ALTJ 

إف معامل الشخصية البحثية تقـو على اجلدية يف ادلبلحظة والتأمل والكتابة، وسعة األفق وتعدد ادلدارؾ وتنوع التخصصات، 
لكلية كغَتىا من ادلؤسسات البحثية تسعى إىل اسًتجاع ذلك األثر الفاعل لبلشتغاؿ العلمي والصناعة البحثية عرب مسالك وا

 ثبلث:

تبٍت أسس ادلوضوعية ونفي أشكاؿ التحيز والتعصب لآلراء واألقواؿ على حساب احلقيقة العلمية وصيانة عقل الباحث  -1
أبواب ادلسألة واستقصاء تفاصيلها ادلمكنة، مع إضفاء ادلقارنة وشلارسة عن الغلو والتقديس ادلذىيب، وطهرؽ كل 

النقد التاـ دوف اقتصار جزئي مقصود أو ميل إىل قوؿ معهود، واالعتبار يف البحث للنتائج وطرؽ التوصل إليها 
حىت تتبُت مًعا." ...فإف النفس إذا كانت على حاؿ االعتداؿ يف قبوؿ اخلرب أعطتو حقو من التمحيص والنظر 

صدقو من كذبو وإذا خامرىا تشيُّع لرأي أو ضللة قبلت ما يوافقها من األخبار ألوؿ وىلة، وكاف ذلك ادليل والتشيع 
  18غطاء على عُت بصَتهتا عن االنتقاد والتمحيص فتقع يف قبوؿ الكذب ونقلو..."

ضلوه. ومن ذلك االستعانة باألدوات ادلنهجية  توخي أمثل الطرائق يف استيعاب الواقع ودراستو وتنزيل النتائج البحثية  -2
ادلتعلقة بدراسة ادلشكبلت االجتماعية وطرؽ اإلحصاء وادلسح واستتباع ادلقدمات بادلقارنات وربليل الظواىر وفق 
إطارىا التارؼلي وسياقها الراىن، واستصحاب تطور الزمن وتأثَته يف القضايا ادلتصلة بالبحث، وأثر السياؽ الثقايف 

 تغَت ادلعطيات البحثية، والوعي بكل االلتباسات ادلتعلقة بالظاىرة ادلدروسة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ...إخل. يف
إيبلء االىتماـ بقضية البحث وبذؿ أقصى ادلمكنات باستيفاء متطلباهتا البحثية، واالنقطاع ذلا بغية اإلحاطة بلوازمها،  -3

صلاز الفعاؿ الساعي إىل ربقيق واجبو الديٍت وواجبو احلضاري، مع االلتزاـ واالطلراط الوجداين يف دراستها بروح اإل
 بادلوجهات العامة للبحث من أمانة وجودة وإخراج وبادلوجهات اخلاصة اليت تقًتحها الكلية أو ادلؤسسة البحثية.
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 قيم الحضارة اإلسالميةوصل العمل البحثي ب المبحث الرابع:

احلديث عن توجيو البحوث خلدمة األمة أف نسًتجع ادلعاين اليت تطلق على تلك العلـو  ضلن بصددو  دبكاف من األعلية
والبحث فيها " علـو األمة " الرتباطها بقضاياىا وربدياهتا، و " علـو العمراف" ارتباطا بالكونية اإلنسانية واستخبلفها بقاء 

 وارتقاء وظلاء.

ادلثالية وبلوغ القيم اليت تشكل أىم مقاصدىا، كما أَنا تعبَت عن قمة  إذ تعترب األمة ىي اجملاؿ احليوي إلرساء قواعد
التجانس اإلدراكي والعقيدي والتأكيد على اجلانب ادلعنوي والفكري. إف كل ذلك يعٍت ضمن ما يعٍت أف صلعل من األمة فاعبل 

 حاضرا وحضاريا األصل فيو احلضور والشهود ال الغياب أو ادلغيب.

لتصور ىي الفاعل احلضاري، فإذا أردنا أف صلعل من الفعل احلضاري " وحدة ربليل " فإف األمة ىي أىم واألمة وفق ىذا ا
 شرط للفاعلية التحليلية دلثل ىذه الوحدة.

ىذا التصور البد أف يولد " حالة حبثية " تتيح عن ظلوذج يولد رؤية كلية للعامل الذي حولنا، وإمكانات التفاعل معو والفاعلية 
رؤية ربرؾ أصوؿ إسهاـ النظاـ ادلعريف اإلسبلمي يف إطار ما يولده من نظرية " للوجود "، ونظرية للقيم، ونظرية للمعرفة على فيو. 

 تفاعل فيما بينهما، رباوؿ أف تسَت مع عناصر تفعيلها وتشغيلها يف إدراؾ احلالة العادلية وحاؿ األمة والظواىر ادلرتبطة هبما.

اإلطار تستلهم فعلها من مبادئ الفهم العاـ لئلسبلـ، والباحث هبذا الفهم ؽلّكن لوعيو الضروري وعملية البحث ضمن ىذا 
يف إجراء حبثو، وىو ال ينفك عن مسارين اثنُت ذلذا الوعي علا: الوعي بادلقاصد الشرعية والوعي بالسنن اإلذلية ووصل ادلناىج 

 البحثية بقيم اإلسبلـ. 

 د الشرعيةالوعي بالمقاص المطلب األول:

ما من شك أف الشريعة اإلسبلمية احتوت يف تفاصيل أحكامها ويف بنيتها العامة على أىداؼ ناظمة، وىي ادلقاصد اليت 
 أقرهتا احلكمة الربانية لعمـو البشر دبا فيو صبلحهم يف اآلجل والعاجل ودفع الضر والفساد عنهم.

ة فتح باب االجتهاد وربريره من غَت اضلراؼ عن اإلطار العاـ لئلسبلـ وبالنظر إىل ما يستجد اليـو من ضرورة ملحة إىل إعاد
ومعادلو الكربى؛ فإف خَت ما يتوسل بو اجملتهد ىو الوعي الشامل دبقاصد الشريعة من خبلؿ استيضاح تلك ادلعامل، وتعيُت 

ط احلياة وبُت اقتضاء األحكاـ الضوابط الشرعية بدقة، وما يضمن ربقيق االنسجاـ بُت ادلمارسة العملية يف سلتلف مناش
 الشرعية.

وقد فهم علماء الشريعة اإلسبلمية األعلية القصوى للوعي دبقاصد الشريعة كعلم ينتظم بو أمر األمة، فسعوا إليو بدافعية 
 :19عوامل عديدة منها

 التقليل من االختبلؼ، ونبذ التعصب. -
 فاهتم، شأَنم يف ذلك شأف أىل العلـو العقلية.سبكُت أىل الشريعة من أداة يرجعوف إليها للفصل يف اختبل -
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سد اخللل الذي قصر علم األصوؿ عن سده، وما تسبب فيو من ربجر للشريعة، حيث ربط األحكاـ بالعلل اليت  -
 تستنبط من األلفاظ ال ادلعاين.

االجتهاد، ومن مث  ظهور مسيس احلاجة إىل دراسة علم ادلقاصد؛ باعتباره العلم الذي يعيد إىل الشريعة قدرهتا على -
القدرة على مسايرة التطور احلضاري، ومواجهة التحديات اليت تعًتضها والتحوالت االجتماعية على الصعيد السياسي، 

 واالقتصادي، واالجتماعي.

 الوعي بالسنن اإللهية المطلب الثاني:

ضاري سلًبا وإغلابًا، إف قوة وسبكينا أو وىنا السنن ىي القانوين اإلذلي ادلاضي وادلؤثر يف خلقو، فاألمم تدور مع فعلها احل
وىوانا، فبمقدار فعلها ووعيها وتفاعلها وتفعليها للسنن دبقدار ما تعطيها السنن من نتائج تتناسب والفعل احلضاري، والسنن 

ة لعبلقات متعددة، هبذا االعتبار ىي من كليات الفقو احلضاري، والذي غلعلها من أىم أبوابو لفهم األفعاؿ احلضارية وادلنتج
 على تنوع تلك األفعاؿ وتعدد تلك العبلقات وتداخلها وتفاعلها.

وقد يغفل الباحث ادلعاصر مفهـو السنن أو قد غلهل فعلها أحيانًا، أو أنو يغفل عن تأثَتىا يف أحياف أخرى، وأحيانا يطغى 
زؿ فهمو ذلا أو تشوه ذلك الفهم، وىو ما ػلصل يف الضعف والتسطيح يف معاجلتها موقف أو أنو ؽليل إىل تزييف تلك السنن بع

طبيعة التعامل مع منتج احلضارة ادلعاصرة حيث يتبٌت فهما للسنن يؤدي بو إىل الركوف يف االستهبلؾ لتلك ادلنتجات احلضارية ال 
 إنتاجها.

واألحداث، وىي تضاد عناصر  وعلى ىذا؛ فالوعي بالسنن عملية منهجية ربرؾ كل عناصر التفكَت ادلنهجي ادلنظم يف األمور
 أخرى سلتلفة رباوؿ أف توىم على السنن وتعطل فعاليتها كالعبثية والعدمية، والفوضوية واألسطورية...وغَتىا.

 تأصيل مناىج البحث المطلب الثالث:

حث اإلسبلمي دوف إف استَتاد ادلناىج البحثية اليت تبلورت يف البيئات الغربية ضمن سياقات معينة، وتنزيلها يف إطار الب
مواءمة ذلا يف فضاء البحث اإلسبلمي؛ يشكل عائقا يف طريق التوصل إىل نتائج متسقة مع أصالة ادلنهجية اإلسبلمية، واليت 
تستمد أصوذلا اإلجرائية من قيم اإلسبلـ اليت يتصل دبوجبها الوحي بالكوف، وينخرط ضمنها الباحث ادلسلم خبلفيتو التوحيدية 

 ف الظواىر دوف فصل لقيم الوحي بإطار البحث وأدواتو.يف دراسة سلتل

وقد أدى فصل النظاـ ادلعريف اإلسبلمي وأصولو التوحيدية يف بعض الدراسات اليت تدعي الصبغة الشرعية إىل بروز نزعات 
لمي اإلسبلمي، حداثية جرّدت روح البحث اإلسبلمي يف كثَت من اإلنتاجات العلمية، وأعطت صورة باىتة خلصوصية اإلطار الع

وىو األمر الذي يستدعي مراجعة عميقة واقًتاح ظلاذج حبثية تستفيد من سلتلف ادلناىج، دوف تعرية للنموذج اإلسبلمي يف 
 البحث عن قيمو األصيلة. 
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 خاتمة
نهجية اليت حاولنا يف ىذا البحث أف نتمكن من مقومات ادلنهج البحثي يف الدراسات الشرعية بغية زلاصرة نطاؽ األزمات ادل

تطبع عددا من الدراسات الشرعية ادلعاصرة، ويف أفق ذلك وقفنا على أىم العناصر اليت ربتاج إىل توسيع البحث فيها والتعمق يف 
 أجزائها، سبهيدا لصياغة مشاريع حبثية تتصل بقيم احلضارة اإلسبلمية وتعرب عنها. 

 النتائج التالية: وبعد جهد ىذا البحث واستفراغ وسعو، أمكن أف نتوصل إىل

مراعاة االنضباط ادلنهجي يف ادلشاريع والدراسات الشرعية ضرورة قصوى؛ إذ ينجم عن اختبلؿ ادلعامل ادلنهجية أحكاـ  -
 وتصورات خطَتة يف الساحة العلمية واالجتماعية...إخل

يات ادلعاصرة وبالتايل فإف توظيف الًتاث يف الدراسات ادلعاصرة ػلكمو سياقاف: سياؽ التغَت االجتماعي وسياؽ التحد -
 االستخداـ غَت ادلنهجي للًتاث يؤدي إىل توريطو وتزييف حقائقو.

استيعاب اخلاصية الشمولية للمنهجية اإلسبلمية ضروري يف البحث الشرعي ادلعاصر، فادلنهجية اإلسبلمية تؤطر البعد  -
 العملي بنفس تأطَت القضايا الغيبية.

ية وغَتىا من القضايا الكونية واالجتماعية واإلنسانية... ىو مسة البحوث ادلعاصرة، ذبسَت الصلة بُت القضايا الشرع -
 ولذلك فإف من معامل األصالة ادلنهجية تنوع أساليب النظر وتعضيد ادلسائل الشرعية بغَتىا يف البحث.

واصلة قوامها االستنباط االجتهاد عمل مفتوح غَت مؤقت يف ادلنهجية اإلسبلمية، والعقل الشرعي البد لو من يقظة مت -
 واالستدالؿ واجلدؿ ادلنهجي والرؤية النقدية.

ادلنهجية العلمية ركن من أركاف العمل احلضاري لؤلمة، ولذلك البد من سبّثل األصالة مع االنفتاح، ولن يتأتى ذلك إال  -
تأدية الواجب الديٍت باكتساب الصرامة البحثية اليت تنفي التحيز والتعصب، وتستوعب الواقع وتنخرط فيو، مع 

 والواجب احلضاري.
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