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  مقدمة

ظهرت العلوم اإلنسانية يف العرص الحديث باعتبارها علوما متصلة باإلنسان يف أبعاده  

أبعاد ذات طبيعة تفاعلية تركيبية تثري إشكاالت عدة النفسية والعقلية واالجتامعية وغريها، وهي 

علوما هذه العلوم كانت  لنئو  .عىل مستوى تصنيفها، وفهمها، وتفسريها، وتوجيهها، والتنبؤ بها

حديثة من حيث بناؤها املنهجي واملعريف املستقل فإن لها تاريخا متتد جذوره يف مختلف 

 مام بوأها مكانة خاصة وموقعا متفردا ضمن منظومة املعارف الكربى.  ،حضارات اإلنسانية

ومنذ أن كلف الله تعاىل اإلنسان مبهمة االستخالف والعمران يف األرض، انطلق يرضب يف 

املعارف تساعده عىل تحقيق ذلك. ثم من األرض سريا ونظرا وتسخريا، مولدا مجموعة 

قه الوجودي، فراحت تتناسل لديه األسئلة تطورت أحواله، ومنت طبائعه، واستشعر قل

الذين ختموا مبحمد صىل الله عليه وسلم –واإلشكاالت الوجودية الكربى، وكانت رسل الله 

تأيت ترتى إلنقاذ هذا اإلنسان ومتكينه من هدايات السامء، وتفهيمه مقاصد خلقه ومقتضيات -

 استخالفه.  

وب، وتشابكت املعارف وتفرعت العلوم، وقد تفاعلت حضارات العامل وثقافات الشع    

وتنوعت املناهج وتشاكلت االتجاهات والفلسفات، وتعددت التصنيفات والتقسيامت؛ بني 

ومع تطور العلم وولوج عامل  .كونية ماديةوأخرى  ،وأخرى اجتامعية وإنسانية ،علوم رشعية

ربا من أن تحتضن املعريف وتدخل عوامل سياسية واقتصادية وثقافية متكنت أو  االنفجار

واستطاعت أن تفصلها  ،م19استقاللية حقول معرفية موضوعها اإلنسان، وذلك خالل القرن 

عن الفلسفة فكانت العلوم اإلنسانية. وهو ما حدا بهذه العلوم إىل إعادة تشكيل النظام املعريف 

 لبنيتها الداخلية مبا يتوافق مع خصوصية املوضوع املدروس. 

 نسانية وحاجتنا إليهاطبيعة العلوم ال 

لعل حاجة البرشية اليوم إىل هذه العلوم أشد من سابقتها أمام تعقد ظواهر االجتامع البرشي،  

وازدياد الحاجة إىل إعادة تشكيل الوعي اإلنساين، وتوجيه مسرية التاريخ صوب إنقاذ اإلنسان 

 من زحف كل ما يهدد إنسانيته ولو كان باسم "العلم".

إنها فرصتنا لفهم من نحن؟ ومل؟ وكيف؟ وإىل أين؟ إنها علوم وجودية وليست علوما ترفيهية،  

إنها علوم ال تبحث عن الرفاه بقدر ما تتساءل عن جدواه وفائدته وأثره، وهي ال تسعى لتلبية  
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حاجات اإلنسان املادية بل تغرس فيه الوعي الثوري الذي مييز بني التحرر من وهم الحاجة 

ا، والتعلق املريض بالحاجة إىل الوهم ملجرد أن يعيش، إنها علوم الثقافة وليست علوم ليحي

الحضارة، ألن الثقافة يف حقيقتها وكام أدركها بيغوفيتش "هي تأثري الدين عىل اإلنسان، أو تأثري 

)املجتمع( أو اإلنسان عىل نفسه، بينام الحضارة هي تأثري الذكاء عىل الطبيعة أو العامل  

خارجي، الثقافة معناها الفن، الذي يكون به اإلنسان إنسانًا، أما الحضارة فتعني فن العمل  ال

والسيطرة وصناعة األشياء صناعًة دقيقة، الثقافة هي الخلق املستمّر للذات، أما الحضارة فهي 

  .1" التغيري املستمر للعامل، وهذا هو تضاد، اإلنسان واليشء، اإلنسانيَّة والشيئيَّة

س الغرض هنا أن ننخرط يف لعبة تفاضلية بني العلوم، فال نرى أفضلية علم عىل علم لذات ولي

هذا العلم أو ذاك، وإمنا يكون ذلك، كام قرر ذلك الراغب األصفهاين، بوثوق داللة العلم 

ورشف مثرته، فرب علم ما يف موطن هو أوثق داللة من غريه وأرشف مثرة، ويف موطن آخر 

ولكننا هنا ننبه عىل حقيقة هذه العلوم اإلنسانية وأهميتها يف عاملنا  دون ذلك مبفاوز.

اإلسالمي أمام ما تعانيه من تحقري وتهميش، إما خوفا من أن متتد مساحتها أكرث فتمتد جرأتها 

عىل كشف املسكوت عنه، أو خضوعا للزحف املمتد لعلوم الطبيعة والتقنية التي تبدو  

غلب الظن عند البعض أن العلوم اإلنسانية مجرد ترف فكري  نتائجها ملموسة وحاسمة، حتى

ومغامرة معرفية خارسة، وما درى هؤالء أن املايض الطويل للعلوم اإلنسانية شاهد عىل دورها 

التاريخي يف فهم الذات، وتوجيه الثقافة، وترشيد الحضارة، وبناء الدولة، وقيادة العامل،  

 ار "اإلنسانيني".وتسخري علامئه الطبيعيني خدمة ألفك

 –وال شك أن الحاجة إىل تثمني هذا الدور اليوم وتقويته آكد من غريه، ولألسف تم اإلعالء  

من شأن علوم الطبيعة والتقنية، وهي ال شك علوم  -بكيفية ماكرة، وخدمة ملصالح خاصة 

غل أساسية، ملا تحققه من رفاهية مادية وتطور يف منط العيش، وملا توفره من فرص الش

وامتيازات االرتقاء االجتامعي واالقتصادي، ويتم اإلمعان يف هذا اإلعالء لصالح علوم الطبيعة،  

والتنقيص من شأن العلوم اإلنسانية تعتيام عىل وظيفتها النقدية الفاضحة لسوءات علوم الطبيعة 

عن  والكاشفة لجربوتها املادي. وإذا كان من نافلة القول أن علوم الطبيعة هي التعبري

اإلمكانات الجبارة للعقل البرشي يف تعامله مع املادة لتحقيق الرفاهية، فإن علوم اإلنسان هي 

 
 .94ص 1994،  1ترمجة حممد يوسف عدس، جملة النور الكويتية ومؤسسة ابفاراي، ط  ،إلسالم بني الشرق والغرب، علي عزت بيغوفيتشا- 1
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القوة الرمزية التي تحمي اإلنسان من سطوة الرفاهية وتجعله يقظا أمام كل احتامالت تحولها 

،  إىل الهوت ودين جديد، كام تحميه من طغيان املادة وتحولها إىل جربية قاهرة لكل تحرر 

ومن استحامر كل نظام اجتامعي أو سيايس أو اقتصادي للنباهة اإلنسانية والكرامة اآلدمية. وال 

أي تصبح أداة  -وهو واقع اليوم ال محالة –ضري إن قلنا أن هذه العلوم قد تنهض بخالف ذلك 

للتحكم يف األفكار والسلوك واملواقف واالختيارات، ووسيلة الستحامر الشعوب والسيطرة 

يها، وكام أن علوم الطبيعة قد تكون مدمرة لإلنسان والطبيعة معا، فكذلك علوم اإلنسان، عل

وتلك قضية تتعلق بالرؤية املعرفية الكلية التي تنتظم داخلها هذه العلوم، إذ ما هي الرؤية أو  

 النموذج املعريف اإلدرايك الذي تنظر به هذه العلوم إىل اإلنسان والكون والعامل؟ 

 

 ية المعرفية للعلوم النسانيةفي الرؤ 

لكن من أين تستمد العلوم اإلنسانية رؤيتها املعرفية؟ ال مناص لنا، من وجهة نظرنا، أن نتناول 

سؤال املرجعية يف العلوم اإلنسانية، وسواء كانت مرجعية هذه العلوم، بالجمع أو باملفرد، 

تاج إىل فك خيوطها خصوصا إذا مرجعية كامنة خفية، أو ظاهرة معلنة، فإنها تظل مسألة تح

استحرضنا السياق املعارص لتعرفنا هذه العلوم، وهو سياق إمربيايل توسعي خاضته الدول 

 واتخذت، األوربية استثمرت خالله علوما إنسانية عديدة لبسط سيطرتها عىل شعوب وثقافات

من الحداثة وما بعد الحداثة والعوملة شعارات تخفي من ورائها رشاسة مواجهتها لكل ثقافة 

ناهضة، باإلضافة إىل أن هذه العلوم، حينام أسست كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية يف دول 

العامل الثالث بعد منتصف القرن العرشين، كانت مجرد صدى ملا يجري من خطابات علمية 

الغريب متحيزة للرؤية الغربية، فصارت تخصصات إيديولوجية غارقة يف الرصاع يف الفضاء 

الفكري بني منظور ماركيس وآخر ليربايل وثالث بنيوي ورابع وظيفي... وأرسفت يف التنظري  

والتجريد، فتأزم خطابها، وفشل يف فهم الواقع وتفسريه، وحارص نفسه قبل أن يحارص، وظهرت 

ن دعى إىل تحديث وتجديد النموذج املعريف الغريب وتجاوز أعطابه، خيارات متعددة: منها م

ومنها من نادى بالتأسيس الذايت للعلوم اإلنسانية، وأخرى اتجهت صوب خيار األسلمة أو 

التوجيه أو التأصيل اإلسالمي للعلوم اإلنسانية،...وكلها خيارات جادلت عن قضية املرجعية 

 اإلنسانية. والرؤية املعرفية الحاكمة للعلوم
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ونشأ عن هذا النقاش اإلبستيمولوجي وجه آخر من وجوه تأزم خطاب العلوم اإلنسانية تجىل 

حتى تكاد  ،ذلك يف متزق تخصصاتها وتفككها، وانخراط أصحابها يف معركة التفاضل بينها

تجد يف علم االجتامع مثال، تخصصات فرعية جعلت من نفسها علام مستقال قامئا بذاته، وهو 

إىل إعادة  تجاوز اإلغراق  -من أجل فهم أعمق للظواهر االجتامعية املعقدة   -يدعو اليوم  ما

يف التخصص الذي فكك بنية العلوم اإلنسانية، وأفقرها يف بعض األحيان القدرة عىل بناء 

 خطاب تفسريي علمي دقيق.

 

 بين العلوم النسانية والعلوم السالمية:

أحيانا واملعلن عنه أحايني أخرى بني املتخصصني يف العلوم  واألشنع هو هذا الرصاع الخفي

اإلسالمية والعلوم اإلنسانية خصوصا حينام ننهض لتحديد العالقة بينهام فتواجهنا إشكالية  

تعريفهام، إذ إضافة اإلسالم إىل علوم بعينها هو إضافة مرجعية، وإضافة اإلنسان إىل علوم 

يبقى   ،رغم بروز مسألة املرجعية فيها لوم اإلسالمية،العبعينها هو إضافة موضوع، مع أن 

 العلوم اإلنسانية، موضوعها اإلنسان، إذ هو املقصود بكل إنتاجات تلك العلوم اإلسالمية، أما 

املتحكم الخفي واملسكوت  يفإن إشكالية املرجعية فيها ه ،فلنئ كان موضوعها اإلنسان

مضمرة أو معلنة. ويبقى السؤال: أمل تكن العلوم  عنه؛ سواء كانت مذهبا فلسفيا أو إيديولوجيا

اإلسالمية علوما إنسانية؟ وأين ميكننا تصنيف شعب الدراسات اإلسالمية داخل كلية اآلداب 

 والعلوم اإلنسانية إذا مل تكن تندرج ضمن العلوم اإلنسانية مبرجعية معلنة؟ 

عقيد، إنه إشكال حضور الدين وهذا إشكال آخر يتخذ صورا وأمناطا متعددة من االلتباس والت

يف العلوم ومنها العلوم اإلنسانية، خصوصا حينام يتحول الدين إىل ظواهر ومامرسات 

واعتقادات متارس تأثريات خاصة عىل كل البنيات الثقافية والسياسية واالقتصادية، ويصبح 

 الدين ظاهرة للبحث والدراسة.

دين كمعطى برشي، سواء من منظور العلوم لكن هنا تكمن بعض االختالفات يف منهج فهم ال

اإلسالمية أو من منظور العلوم اإلنسانية، إذ األوىل ال تستبعد نصوص الدين، وهو هنا اإلسالم 

تحديدا، بل تجعله منطلقا لها وتقدم اجتهاداتها لفهمه وتفسريه وتنزيله وفق مناهجها الخاصة 

ه وال تخرج عن مقاصد الرشيعة وكلياتها،  بها التي اعتربتها متناغمة مع الوحي ومنسجمة مع
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وهي بعد ذلك تعيد قراءة مامرسات اإلنسان الدينية يف ضوء املرجعية اقرتابا أو ابتعادا، أما 

الثانية فال تشتغل بالنص إال من حيث فهم تأثرياته عىل النفس واملجتمع والثقافة والسياسة 

اط األحكام منه، وإمنا من أجل فهم ما واالقتصاد، وتستعني به ليس من أجل تفسريه واستنب

 أنتجه هذا النص من خطابات وخيارات واقعية أنتجت ظواهر اجتامعية معينة. 

ويف هذا ويجيب السوسيولوجي الكبري رشدي فكار رحمه الله عن اإلشكال املتقدم بقوله: "

ترتكز أساساً عىل مصادر محددة  ،تأيت كمسمى إنساين اجتامعي ،سالميةإلاإلطار، العلوم ا

ي الكتاب والسنة وما تال ذلك من تطور اجتهادي عىل هلتحقيق هدف محدد، أما املصادر ف

هدى تعاليم و نسان عىل ضوء إل ضوئهام يف مختلف فروع املعرفة وكهدف تحقيق رسالة ا

 .2إنسانية اجتامعية"  السامء، وهكذا نرى أن العلوم اإلسالمية هي علوم

وكم يأسف الواحد منا عىل ما أصاب علومنا اإلسالمية واإلنسانية من رشخ وفصام، أوقع 

الباحثني يف صور من االنتصار للتخصص إىل درجة االنخراط يف عملية احرتاب ثقايف 

الخارس األول فيه هو الدرس الجامعي املرتهن ملاض قريب بئيس. وإنك تجد طالب علم 

تامع يف بلداننا ال يكاد يعرف شيئا عن علوم اإلسالم وخطاب املرجعية وأصوله ومصادره، االج

وال يقرتب منه، بل يقع يف املصادرة عىل املطلوب، ويحاكم هذه العلوم مبا وقر يف عقله 

وأرشبه قلبه من أساتذته الذين تتلمذ عىل أيديهم، فكانت محارضاتهم حجابا له عن رؤية الحق 

 .لصواب، إال من شذ عن هذه القاعدة ورام بنفسه سلوك املنهج العلمي الرصنيوابتغاء ا

كام تجد طالب العلوم اإلسالمية ال يكاد يذكر له علم من العلوم اإلنسانية إال اعتربه رجسا، أو 

معرفة ليس تحتها عمل، أو قوال ملن فارقوا الهدى ووقعوا يف الضالل، وأن كل ما ميكن أن 

العلوم اإلنسانية ففي الوحي عنه غنية، ويف اجتهادات الفقهاء عنه بغية، إال ما يفيدنا من هذه 

ندر منهم وطلب الحق بنفسه وخالف القوم وصرب، ومل يرصفه االعتقاد مبصدرية الوحي عن 

التجمل بأوامره الداعية إىل النظر يف األنفس والعمران واآلفاق، وتلك لعمري موضوعات 

وما يزال هؤالء الطلبة وأولئك يعيشون وهم إمربيالية التخصص، العلوم اإلنسانية بحق. 

ويخلطون علومه بإيديولوجيا تزييف العلم، وينخرطون يف معارك دونكيشوتية مدارها عىل 

 
 .2، ص1987، 3يف املنهجية واحلوار، رشدي فكار، مكتبة وهبة، ط - 2
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تسفيه التخصصات األخرى ومتجيد تخصصه، وكأنه ال يعلم أنها لعبة سخيفة مثل من يرى 

، أو ذلك الذي ميدح رياضة الجودو وقد رياضة امليش أفضل رياضة إذ هو عاجز عن غريها

 وجد أباه ميارسها فأرشب حبها وصار ميدحها وينتقص غريها.

 

 :السالمي-الجامعة وإعادة بناء الدرس النساني

يتحمل األستاذ الجامعي "املثقف املفكر" مهمة تاريخية يف إعادة بناء وعي إبستيمولوجي      

وإحكامه والرسوخ فيه، والتمكني لقيم الوصل والتواصل جديد مداره عىل احرتام التخصص 

بني التخصصات داخل الدرس الجامعي وتخليص الباحثني من كربياء التخصص العلمي 

 والعجرفة املعرفية الجوفاء.

وكيف ميكننا اليوم أن نحمل الدرس الجامعي صوب أفق أرحب وأقدر عىل التأسيس    

إذا كان طلبتنا يف العلوم اإلسالمية ال علم لهم مبناهج  ملجتمع تتناغم فيه املعارف وتتكامل

العلوم اإلنسانية وكشوفاتها املعرفية، وكان طلبتنا يف العلوم اإلنسانية عىل جهل مبناهج العلوم 

 اإلسالمية وعلو كعبها يف الكشف عن حقائق إنسانية رشعية أخالقية. 

ألننا كام ندرك التكامل بني  ،اذجةولسنا يف ما نقوله وقوعا يف إبستيمولوجية تسطيحية س 

يدرسه  به فيام التخصصات ندرك أيضا الحدود بينها، وكام ندرك أن لكل تخصص قوال يختص 

فيام يدرسه ذلك التخصص تظل معتمة ما مل يتواصل  مع علم آخر  ندرك أيضا أن هناك مساحة

ما لها وعليها ما عليها،   لها ،ينري ظلامتها ويخرق حجبها، مع أن العلوم كلها إنتاجات برشية

هذا و  .تلبس بها أشكال من القصور والضعفتتعرض ألزمات وتصيبها أعطاب وأخالل، وت

 .مقصودهال معقوده و ليس هذا املقال وتفصيل، ونظر وتحصيل  بيان يحتاج إىل

إنه من غري املعقول أن نظل بني طرفني بئيسني داخل معادلة خارسة، طرف اليرى يف العلوم     

نسانية سوى املرابطة عىل ثغر تراث عريب إسالمي يدعي أنه ميتلك اإلجابات النهائية عن اإل 

مشكلة اإلنسان يف شتى أبعادها، وطرف يويل وجهه شطر تراث غريب باسم كونية العلم 

وحداثة املعرفة، وكالهام خارج التاريخ وخارج العرص، هام معا ركنا إىل الخيار السهل، وهو 

تفع مديونيته الحضارية يوما بعد يوم حينام نحصد مامرسة علمية مضللة ال لألسف خيار تر 
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تكاد تقرتب من حقيقة الواقع وإمنا تعمد إىل تزييفه خدمة إليديولوجيا مغلفة بعناوين العلم 

 ووهم التخصص. 

 

، وإشكالية إشكالية الموضوعية إشكالية التعريف، االت الكبرى:الشك 
 المنهج

تأخر اللحظة التأسيسية املعارصة للعلوم اإلنسانية قضايا وإشكاالت منهجية وعلمية   نتج عن   

... خصوصا أمام مساحات  أهمها: إشكالية التعريف، وإشكالية املوضوعية، وإشكالية املنهج

احتاجت العلوم فالتقدم واإلنجاز التي تحققت داخل العلوم التجريبية )العلوم الدقيقة(، 

عرف نفسها، وتحدد مجاالتها، وتضبط مناهجها، وتدقق يف عالقتها مع العلوم اإلنسانية أن ت

 األخرى التي حسمت، بزعمها، سؤال العلمية واملوضوعية. 

  إشكالية التعريف: 

صار الكثري من الباحثني إىل القول بأن العلوم اإلنسانية هي مجموعة من النشاطات املعرفية  

اإلنسانية من خالل اهتامماتها وانشغاالتها، وأيضاً من خالل لغتها التي تهتم مبوضوع الذات 

وتاريخها ووجودها االجتامعي واالقتصادي والثقايف، وهو ما ميثله عىل التوايل علم االجتامع 

 وعلم االقتصاد واألنرثبولوجيا وعلم النفس وعلم التاريخ.

التي تتناول اإلنسان مبنهجية وهناك من يرى أن العلوم اإلنسانية هي مجموع العلوم     

كل علم تخصص يف دراسة بُعد من أبعاده: فعلم النفس اهتم بدراسة العمليات فموضوعية، 

واالنفعالية وكل ما يتعلق بسلوك اإلنسان باعتباره نظاما نفسيا، يف حني تناول  والوجدانيةالعقلية 

ية املؤطرة لسلوك اإلنسان. أما علم االجتامع دراسة الظواهر والعالقات واملؤسسات االجتامع

علم التاريخ فيدرس وقائع الزمان وتأثري أحداث املايض يف حياة اإلنسان. إنها علوم ال علم 

  واحد، ولقد اتسعت اليوم لتشمل فروعا جديد.

ويرجع مصطلح العلوم اإلنسانية إىل اللغة الفرنسية، التي ترجم إليها أحد كتب الفيلسوف     

غري أن تأصيل  .»املدخل إىل العلوم اإلنسانية« ( بعنوان:W. Diltey( )1911ي )األملاين ديلت
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هذا املصطلح مل يتم إال يف منتصف القرن العرشين، عندما صدر مرسوم جمهوري بفرنسا 

   .19583يسمي كليات اآلداب بـ»كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية«، وكان ذلك سنة 

 بني العلوممحل النزاع فيه وموضع اإلشكال هو ذلك التمييز الرضوري  رومام ينبغي تحري    

اإلنسانية والعلوم االجتامعية، فهذه األخرية تشمل علوم القانون والسياسة واالقتصاد وهي من 

اختصاصات كليات الحقوق، لكن حصل التداخل والخلط والتشابك مام تعذر تحديدها 

ة بخالف العلوم املادية الطبيعية، ومام ال شك فيه أن ظهور العلوم االجتامعية وتصنيفها بدق

بهذه الصيغة كان متقدما عىل ظهور العلوم اإلنسانية. وقد دفع هذا الخلط والتداخل املفكر 

إىل اقرتاح معايري للتمييز بني العلوم االجتامعية والعلوم اإلنسانية،  الفرنيس كلود ليفي سرتاوس

 عىل النحو اآليت:صاغها 

إذا كانت العلوم تُعنى بالظواهر التي تنشأ من الحياة الجامعية لإلنسان كاالقتصاد، والقانون،     

والسياسة فهي علوم اجتامعية، لكن هذه العلوم ال تتناول إال ما هو مشرتك بني جميع أفراد 

ة تنبثق من سلوك األشخاص املجتمع وفئاته. أما إذا كانت العلوم تتناول ما يعترب ظواهر فردي

 كأشخاص، فهي علوم إنسانية مثل الظواهر التي يبحثها علم النفس، يف الغالب، والفلسفة. 

اقرتاحه أكرث، فريى أن العلوم االجتامعية تُعنى بالدراسات التي تهتم سرتوس ويوضح     

يرتتب عىل هذا باملؤسسات والنظم االجتامعية القامئة يف الوسط االجتامعي بالذات مع ما 

االهتامم من عناية بتكوين األطر والفعاليات البرشية للقيام بنشاط مهني معني كالقضاء، 

واملحاماة، واإلدارة. مع األخذ بعني االعتبار الجانب العلمي التطبيقي املمكن للنظريات يف 

إطار عام  حياة املجتمع، كام يف االقتصاد السيايس. أما العلوم اإلنسانية فتضع نشاطها يف

وواسع؛ أي خارج أي مجتمع مخصوص، ألنها تسعى لتحصيل معرفة عامة وشاملة، ال تخّص 

فرداً بالذات وال مجتمعاً بالذات مثلام هو الشأن يف علوم اللغة، أو الفلسفة، أو علم املناهج 

  .4واملنطق

الجتامعية بناء عىل  يف حني يقدم رشدي فكار موقفه من التمييز بني العلوم اإلنسانية والعلوم ا

من حيث األعم والصالحية، حينام نحتكم موضوعيا يف " معيار العموم والصالحية فيقول:

 

Encyclopedia universalis. V14. P767  -3  
 .130إىل  107، من ص2008األنرتوبولوجيا البنيوية،)القسم الثاين( كلود ليفي سرتوس، تعريب حسن قبيسي، مقاالت يف اإلانسة، دار التنوير،  -4
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جد تسمية إنسانية أعم باعتبار االجتامعية ن ،تقنني التسمية للمسرية التاريخية والعلمية األوىل

ترقي بإنسانيتها إىل القمة نسانية"، حينام إل وبعبارة أدق "ا ،وسيلة من وسائل تحقيق االنسانية

حينام تتخذ كهدف لها إبراز أصالة  "االجتامعية"وكذا  ،ح إنسانية اجتامعية ال فرديةبتص

ح بدورها متمتعة بصالحية تستحق أن تربز من خاللها باإلنسان إىل جانب عطاء املجتمع تص

صادية وعلوم قانونية كتسمية اجتامعية، أما بقية التسميات أو املسميات علوم اقت ها علة وجود

 .5"وعلوم سياسية وعلوم لغوية فهي مسميات نوعية أو فرعية

 

 إشكالية الموضوعية: 

أن مشكلة العلوم   Jean PIAGET(1896-1980) أكد عامل النفس السويرسي جان بياجي     

ويف  .اإلنسانية ليست يف تعقد ظواهرها، وإمنا أيضا يف التداخل بني الذات و املوضوع

 Edgar الفيلسوف وعامل االجتامع الفرنيس املعارص إدغار موران مل يخفالسياق نفسه 

MORIN استحالة عزل املوضوع املبحوث عنه  املتمثلة يفأساة العلوم االجتامعية مب إقراره

 ة. بصورة تجريبي

تام للذات( وإذا كانت املوضوعية املطلقة )التي تعني النظر إىل العامل الخارجي يف حياد      

كام هو مثبت عند كبار املحققني املدققني يف ميدان العلم  "الحقة" أمرا مستحيال يف العلوم

 ، فهل ميكن للتحليالت االجتامعية والسياسية ادعاء ذلك؟واإلبستيمولوجيا

حاول عامل االجتامع إمييل دوركايم محاكاة املوضوعية العلمية التي قامت عليها العلوم     

خالل سعيه لتأسيس علمية علم االجتامع، مشددا عىل رضورة انفكاك الباحث عن "الحقة" 

 الظواهر االجتامعية وكأنها أشياء.  وأهوائه ودراسةتحيزاته 

مل يصمد مطلب دوركايم أمام املامرسة العلمية للعلامء االجتامعيني، وتبني باليقني أن و    

العلمية يف يشء ادعاء موضوعية خالصة يف املوضوعية الخالصة مستحيلة، ولهذا مل يعد من 

 
 . 22ص رشدي فكارن مرجع سابق، -5
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البحث االجتامعي والتحليل السيايس، إن املهم هو أن يعي الباحث مبا يسمى "إشكالية أو 

 . 6"أو التحيز فقه التحرز

لكن هل يسمح لنا هذا بأن نغض الطرف عن حقيقة علمية تاريخية وهي أنه " مل يتكون بعد    

القوانني التفسريية يف أي مجال من مجاالت العلوم اإلنسانية، مياثل من حيث نسق متكامل من 

وهذه  ،7القوة املنطقية أنساق القوانني التفسريية يف أقل فروع العلوم الطبيعية حظوة من التقدم"

مشكلة أخرى طفت عىل سطح النقاش اإلبستيمولوجي حينام حملت العلوم اإلنسانية يف 

كشوفات علوم الطبيعة، فلم يتسن لها ذلك،  ن وعودها إىل دارسيها مبقارعةبداية القرن العرشي

التي حملت عنوانا  "أزمة العلوم اإلنسانيةـــــ"وعرف الفكر األورويب حينها ما اصطلح عليه ب

الذي أدرك  "إيدموند هورسل "أكرب من ذلك وهو أزمة العلوم األوربية كام هو عنوان كتاب 

ي أن الهوة بني العلوم الطبيعية والعلوم اإلنسانية ليست يف حقيقة األمر مبنهجه الفينومينولوج

 . مشكلة بقدر ما هي راجعة إىل اختالف طبائعهام

لكن "الفينومينولوجيا شأنها شأن كل فلسفة قامت يك تناهض مثاليات العلم الطبيعي      

ىل األقل ال وتنشق عنها؛ ألنها تيشء اإلنسان ومتوضعه وتجرده من إنسانيته، أو ع

تالمئها...إمنا تناهضها: ألنها وقفت بتفكريها عند مرحلة العلم الكالسييك الحتمي، وتعجز 

عن استيعاب ثوريت الكوانتم والنسبية)أي اإلبستيمولوجيا العلمية املعارصة( التي نفت 

القا يتمتع  الحتمية، وقلبت مثالياتها...باختصار يرى الفينومينولوجيون اإلنسان باعتباره كائنا خ

بسمة أساسية هي إضفاء املعاين،  ويتشكل يف إطار وعيه. بينام ينفي العلم الكالسييك هذا 

  .8من حيث كانت الحتمية تنفي حرية اإلنسان"

 إشكالية المنهج

ىل اليقني العلمي، أو مل إلكن بأي معنى ميكن اعتبار العلوم اإلنسانية علوما وهي تفتقر     

تصل بعد يف قدرتها التفسريية إىل مصاف العلوم الطبيعية؟ هنا تنشأ إشكالية املنهج ومدى 

 
حيز رؤية معرفية  إلدراك أفضل إلشكالية التحيز يف العلوم، ينظر العمل العلمي اجلاد الذي أشرف على حتريره د. عبد الوهاب املسريي بعنوان: إشكالية الت -6

م واملعهد العاملي للفكر اإلسالمي،  ، وكذلك أشغال املؤمتر الثاين حول فقه التحيز: رؤية معرفية ودعوة لالجتهاد، دار السال1995، 1ط لالجتهاد،ودعوة 
 .2016، 1ط
 .35مشكلة العلوم اإلنسانية، ميىن اخلويل، ص - 7
 .42نفسه، ص  - 8
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علمية هذه العلوم، صحيح أنه ال ميكن القول بوجود تكافؤ بني العلوم اإلنسانية والعلوم 

يعية وذلك راجع عىل األقل إىل اختالف طبيعة املوضوع؛ فالظواهر الطبيعية مادية  الطب

تحكمها قوانني يتم اكتشافها مبنهج علمي دقيق وموضوعي، يف حني أن الظواهر اإلنسانية 

عقلية روحية، متجددة وواعية، وجد معقدة ومركبة يف عنارصها ورشوطها، ويصعب عزلها عن 

تقالل عن غريها، لكن ذلك ال يفيد أبدا ركون العلوم اإلنسانية إىل هذا سياقها لدراستها يف اس 

املسوغ لرتيح نفسها من عناء بناء منهج علمي قادر عىل كشف آيات الله يف النفس وسننه يف 

 العمران. 

وال ميكن إنكار، بحال من األحوال، ذلك الغنى املعريف الذي حققته العلوم اإلنسانية، وما 

حقائق ومعطيات، وما قدمته لنا من دراسات ونظريات، لكن يف مقابل فقر مدقع كشفته لنا من 

يف املنهج، وخصاص مهول يف االقتدار املنهجي الذي يتساوق مع خصوصياتها ويتالءم مع 

طبيعة تخصصاتها، ويف هذا املعنى يقول إرنست كاسرير: "جمعت السيكولوجيا واإلثنولوجيا 

يلة كبرية من الحقائق ذاهبة يف ازدياد عىل الدوام، وتحسنت واألنرثوبولوجيا والتاريخ حص

وسائلنا الفنية يف املالحظة والتجربة بقدر كبري، وأصبحت تحليالتنا أمىض وأكرث نفاذا، ومع 

ذلك كله يبدو أننا مل نجد منهجا للسيطرة عىل هذه املادة وتنظيمها. وإذا قارنا املايض مبا 

 مدقعا فقريا، ولكن الغنى الذي أحرزناه يف تكديس الحقائق جمعناه وحصلناه بدا لنا املايض

ال يعني بالرضورة أنه غنى يف األفكار، وإذا مل ننجح يف االهتداء إىل بصيص يخرجنا من 

شعاب هذا التيه مل يكن لدينا برص حقيقي نافذ لتعرف الصيغة العامة يف الحضارة اإلنسانية، 

ثة من املعلومات التي تفتقر، فيام يبدو، إىل وحدة وسنبقى تائهني بني أكوام متفرقة مشع

  .9فكرية" 

إن علوم اإلنسان تتعاطى مع موضوع يتكلم وهو ما جعل الحديث عن املنهج يتخذ صبغة    

"تتكلم علوم الطبيعة عن إنجازاتها، يف حني  خاصة حتى ما دفع هرني بوانكاريه إىل القول:

تتكلم علوم اإلنسان عن مناهجها". وقد سعت العلوم اإلنسانية إىل استعارة النموذج الطبيعي 

حينا، وتعديله حينا آخر، وقد حققت بذلك بعض النتائج العلمية، فال تنكر إنجازات السلوكية 

 
 .63ص ،مقال حول اإلنسان  كاسرير،  - 9
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ن أال ميكن الحديث عن منهج خاص يف علم النفس بفضل محاكاتها للمنهج الطبيعي، لك

 بها؟  

لقد طغت النزعة الوضعية التجريبية املادية عىل العلوم اإلنسانية، وانترص املنهج الطبيعي      

وعال صوته داخلها، وتحول إىل أسطورة أو دين جديد شوه نظرة هذه العلوم إىل اإلنسان حتى 

قية. وقد تنكبت هذه العلوم وجه الصواب صار مجرد بنية مادية فاقد لخصائصه الروحية واألخال 

حينام ارتهنت للمنهج التجريبي الطبيعي الذي يعرف هو نفسه أزمة داخل العلوم الطبيعية  

تجاوز املفهوم التقليدي، وتهافتت  10وتعالت صيحات نقده ومراجعته وبرز مفهوم جديد للعلم

ر إسهامات أينشتاين وهايزنربغ التصورات املادية للكون كام سادت يف منوذج نيوتن بعد ظهو 

هوكنغ وغريهم. إن ذلك يعني أن معنى العلم الحق ليس هو ما قرره   نوماكس بالنك وستيف

العقل الغريب املتحيز لفلسفته الوضعية املادية، فهذا ليس سوى "العلم" مبنظور غريب، وأن  

هب إىل القول أن أكرب املنهج التجريبي منهج علمي لكنه ليس وحده السبيل إىل اليقني، بل نذ

املراجعات النقدية التي وقعت يف تاريخ العلوم الطبيعية إىل اليوم إمنا حصلت من قبل من 

كانوا ميتلكون رؤية فلسفية ومنظورا معرفيا، وتخصصوا يف فلسفة العلوم اإلنسانية بعدما 

يخي الذي ينبغي أن  حصلوا تكوينا متينا يف علم من العلوم الطبيعية، وهو ما ينبئ بالدور التار

تضطلع به العلوم اإلنسانية يف توجيه مسار العلوم الطبيعية خصوصا ما يتعلق 

 باإلبستيمولوجيا)فلسفة العلم( وتاريخ العلم واألخالقيات.

ومام تجدر اإلشارة إليه أنه عندما ظهرت العلوم اإلنسانية يف شكلها الحايل ألول مرة يف     

ت تدعى “التخصصات اإلنسانية”، مارست أدوارا اجتامعية القرن الثامن عرش، حيث كان

حاسمة وعمدت إىل فهم تحوالت املجتمع األوريب وحل مشكالته ومعضالته الطارئة،  

 واستيعاب ثوراته االقتصادية والسياسية وتوجيهها وترشيدها، تعزيزا ملشاريع النهضة األوربية.  

هو ذات وليس من حيث هو مادة، وهو غري  ن موضوع العلوم اإلنسانية هو اإلنسان من حيثإ 

موضوع العلوم الطبيعية، وبدأت أزمة املنهج يف العلوم اإلنسانية حني سعى الوضعيون إىل 

 
تفسريية، وطاقة أنساق تفيد مضموان إخباراي، وحمتوى معرفيا، وتوصيفات دقيقة، وقوة شارحة، وقدرة ميىن اخلويل:"العلم كما عرفته  - 10

ميىن  تنبؤية، منصبة على ظواهر العامل التجرييب والواقعي الواحد والوحيد الذي حنيا فيه" مشكلة العلوم اإلنسانية: تقنينها وإمكانية حلها،
 .12اخلويل، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ص، 
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إخضاع الظاهرة اإلنسانية إىل منهج علوم الطبيعة، ثم تفرعت عن ذلك أزمة داخل العلوم 

إلنسانية منهجه الخاص به، اإلنسانية حني سارع البعض إىل القول أن لكل علم من العلوم ا

فتعددت املناهج وتناسلت، ومل يسهم هذا التعدد يف حل أزمة املنهج بقدر ما أسهم يف 

تعميقها واتساع دائرتها، ويف مقابل ذلك قلت نتائج هذه العلوم، وتضاءلت مثراتها، وتم  

العلوم  التشكيك يف قدرتها عىل الفهم والتفسري. وأغرب من ذلك أن يلجأ الباحث يف هذه

اإلنسانية إىل تبني مناهج عدة يف تحليل ظاهرة معينة، وهي مناهج ال يكاد يجمعها خيط ناظم، 

"والواقع أن القول بتعدد مناهج العلوم اإلنسانية ميثل خطوة تراجعية تعود بنا إىل ما قبل ظهور 

إىل وقوعها فريسة  ما يسمى بأزمة املنهج يف العلوم اإلنسانية...انتهى األمر بالعلوم اإلنسانية

 .11للتشتت بني مناهج عديدة متنافرة وغري مالمئة"

أكرث موضوعية من موقف  ، مثال،ومن الخطأ الفادح أن نعتقد أن موقف عامل الطبيعيات     

ال مييز بوبر بني العلوم الطبيعية والعلوم االجتامعية "إذا سلمنا بان  االجتامع، ولذلكعامل 

يف تطور  -أساسا–كالت وينتهي مبشكالت، ويكمن التقدم العلمي العلم دامئا يبدأ مبش

املشكالت العلمية، وميكن تقييم التقدم العلمي بوساطة الزيادة يف رهافة هذه املشكالت 

 .12وثرائها وخصوبتها وعمقها"

للتكذيب يؤكد بوبر عىل الوحدة املنهجية للعلوم الطبيعية واالجتامعية وهو منهج القابلية و

والتزييف كمعيار للتمييز والفصل بني العلم والالعلم يف مقابل ذلك أعاد غادمري النظر يف 

فكرة وحدة العلوم الطبيعية والعلوم اإلنسانية، معتربا أن القول بعدم جدوى التمييز بينهام هو  

إذا استحرضنا جهل بالظاهرة االجتامعية والتاريخية وتأويل قارص لتاريخية العلوم اإلنسانية. و

هنا إسهام غادمري فإنه اعترب منطق دلتاي املؤسس عىل الزعم القائل مبوضوعية املنهج هو  

هي واهنة وغري ثابتة حالة العلوم اإلنسانية يف " منطق مضلل، وحاول غادمري أن يبني ملاذا

 حضارة الكتل البرشية، فتوصل إىل أن ضغوط املصالح االقتصادية ومصالح املجتمع ترهق

املعرفة العلمية، زيادة عىل هذا يف العلوم اإلنسانية، تأيت الضغوط من الداخل، وهي معرضة 

 .13للخطر عندما تعترب ما يناسب مصالح السلطات صادقا"

 
 .31قضااي املنهج يف العلوم اإلنسانية، ص  - 11
 .185ص ،2003، سنة 292سلسلة عامل املعرفة، عدد رقم بوبر، أسطورة اإلطار، كارل - 12
 . 159إبستيمولوجيا العلوم اإلنسانية يف الفكر العريب، ص - 13
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هن ومع ذلك يعرب غادمري عن تفاؤله بقدرة العلوم اإلنسانية عىل االنفالت من حالة الو     

هيمنة وتجاوز أجهزة املراقبة السلطوية رشط تحققها شكال الأوعدم الثبات، وعىل مقاومة كل 

باملعرفة الذاتية التي متتلكها، فمعرفة الذات هو أساس علمية هذه العلوم، وهو الذي مينحها 

خصوصية منهجية وخصوبة معرفية متميزة، وهي ال تفلح يف ذلك عىل الدوام ألن هوية الذات 

 تبلغ هذه العلوم مداها، وهذه املعرفة وهذا مجرد وهم، والفهم مامرسة انسيابية متدفقة ال

الفهم يقومان عىل منطق التأويل من حيث هو تجربة حية تروم فهم حقيقة العلوم اإلنسانية، 

فالتأويلية ليست منهجا، ومشكلة العلوم اإلنسانية من وجهة نظر غادمري ليست مشكلة منهج بل 

 مشكلة جدلية املعرفة والحقيقة.

وقف غادمري فإن حيثيات مشكلة املنهج يف العلوم اإلنسانية ترتد  وبغض النظر عن م

"إىل عاملني هام العالقة بني الباحث وبحثه، وطبيعة موضوع البحث، وبديهي أن الطبيعة  

النوعية ملوضوع البحث بكل خصائصها ومتيزاتها وتعقداتها، البد طبعا أن تنعكس يف 

ريض االستنباطي يطلق العنان لطاقات العلامء الفروض املصوغة بشأن الظاهرة، واملنهج الف

وتتعامل معها اإلبداعية لتنطلق فروض جريئة تالئم الطبائع املعقدة لظواهر العلوم اإلنسانية، 

الفروض أكرث جرأة، كانت محل ترحيب أكرب، وكانت أقدر عىل اإلحاطة بنجاح. وكلام كانت 

ومهام كانت جريئة  -ت الفروض املصوغةبالظواهر، والخوف البتة من جنوحات الجرأة ما دام

منهجيا سوف تخضع النتائج املستنبطة منها لالختبار التجريبي، ومنطقيا ملعيار القابلية  –

 . 14للتكذيب"

وما هي إمكاناتها يف صياغة  لكن أي آفاق للعلوم اإلنسانية يف ظل ما يجري حولنا اليوم؟ 

ء ما يسمى بــ"عامل مابعد كورونا" إذا صح مناذج معرفية وقيمية واقتصادية وسياسية يف ضو 

 هذا التعبري؟ 
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