إشكالية التكامل بين األنثربولوجيا وعلم الكالم الجديد
أ.خولة جهاد دمربي
طالبة دكتوراه جامعة األمري عبد القادر-قسنطينة
تتجو العلوم اإلنسانية واالجتماعية اليوم ل ّلتكي عل ال ّدرااات النّفسيّة "فردا" واجملتمعيّة "عبلقة" ،واليت
ّ
متفردة تستدعي االىتمام الدرااي،
العامة حول اإلنسان ككيان ّ
تتمحور يف فكرهتا ّ
خبلق وظاىرة أخبلقية عبقرية ّ
احلرة وتأثريه الفاعل يف الكون ابتداء من بنيتو "ال ّذاتية" النّفسية والفي يولوجية ،إىل عبلقتو
بإثبات موقعيّة اإلنسان ّ

الكم اذلائل دلعطياهتا ادلعرفية
"الغريية" ببين جنسو والثّقافة و الطبيعة والكون ،وتسع _ىذه العلوم_ من خبلل ّ
اليت تش ّكل
ادلتأثّرة حبركة اإلنسان البلهنائية يف البحث عن تكامل معريف تفرضو التداخبلت ادلوضوعاتية وادلنهجية ّ
وحدة رباكي بنية اإلنسان الطبيعية ،اواء عل مستوى التنظري العقلي أو ادلماراة اإلجرائية؛ أي تكامبل بني
كل رلال منها وحدة علمية حب ّد ذاهتا
العلوم الطبيعية والتّقنية وبني العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،إذ صار يش ّكل ّ
وتفرد منهجو وطريقتو ،ما يفقده التّكامليّة فعاليتها مع باقي
كل علم ّ
ولكن تبق بينها فجوات حبكم خصوصية ّ
صل العلوم ،فينتهي العلم إىل القصور عن إفادة كيان اإلنسان ذي
اجملاالت العلمية ،وىو ما يتعارض مع ضرورة توا ّ
الروحيّة.
األبعاد األاااية؛ ادلادية والعقلية وادلعنويّة و ّ
بالتاث اإلابلمي ،إذ ضبل العلماء منذ عصور ألقابا رلتمعة ؽلكن وصفها
ّ
والشك أ ّن ظاىرة التّكامل أصيلة ّ
الرحالة والقاضي وادلتكلّم
اليوم بتع ّدد ّ
التخ ّ
صصات ،فقد كان الفيلسوف ىو نفسو الطبيب واألصويل و ّ
ادلؤرخ و ّ
اليت ميّ ت العلماء ادلسلمني وأثبت إبداعهم وثراءىم ،ويف العصر احلديث
ادلفسر وغريىا من األلقاب و ّ
والفقيو و ّ

لكن
التواع الّذي فرضو اتّساع فصول ادلعرفة وتع ّدد
ّ
التخصصات لتتيب ادلعرفة وتنظيم ّ
فقد فرض ّ
تواعهاّ ،
حل فكان فكرة
التّ ّ
خصص قد قتل الوحدة العلميّة و ّ
التابط بني أج اء ادلعرفة وغدا قضيّة ّ
مهمة تستدعي إغلاد ّ
التّكامل ادلعريف إحدى احللول لضبط ىذه تشظية النتائج العلمية والبحث عن الرابط الكامن يف أصلها.
توصل العلوم اإلنسانية واالجتماعية عرب أحباثها إىل نتائج مبهرة عن طبيعة اإلنسان والوكو وطريقتو
وقد ّ
التاكمية اليت أنتج أديانا وأااطري وأنساقا دينية،
_
باألخص_ يف التّعامل مع قوى الطبيعة وبنية تفسرياتو ّ
ّ
معني تابع للبنة التّأايس ال ّديين
واذباىات ومدارس تفسريية ااعل يف تطوير احلضارات اإلنسانية عل ضلو ّ
والعريف واجملتمعي ،ومن ىذه العلوم :األثنوغرافيا ،علم النفس ،علم االجتماع االنثروبولوجيا بفروعها (األركيولوجيا،
حر وابن بيئة وفرد يف شبكة اجملتمع
األثنولوجيا ،علم اللغويات)...؛ رّك ت ىذه األخرية عل اإلنسان ككيان ّ
وأصل العمارة واحلضارة ،باالعتماد عل مناىج خاصة.
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وقد كان علم الكبلم اإلابلمي منذ نشأتو علما يقف باإلنسان يف إثبات عقيدتو وال ّدفاع عنها وتبيينها
كل عصر ابتداء من ادلنهج النّقلي والعقلي واجلديل والتجرييب والذوقي  ...وغريىا ،معتمدا
بادلناىج ادلتداولة يف ّ
عل التكامل بينو وبني العلوم اإلجتماعية ،ااعيا يف طوره النّشوئي إىل إخضاع البحث العقدي إىل مناىج ىذه

العلوم وإجراء عبلقة تكاملية بينها واالاتعانة بنتائجها التقريبية والنّسبية يف زلاولة لتنظري الظواىر البشرية ،ومستندا
يف ذلك إىل عقد وحدة بنائية لئلنسان ادلتديّن.

لكن السؤال اجلوىري الواجب طرحو ،ىل ىناك امكانية منهجية ومعرفية لصياغة التّكامل بني العلوم ادلعاصرة
اليت مل يكن ذلا باع طويل يف احلضارة اإلابلمية؟
وىل التّمثيل للتّكامل بعلم الكبلم اجلديد واالنثروبولوجيا بصفتهما علمني حديثني الزاال يف طور االكتمال؛ يبلور

ظلوذجا ناجحا افكرة التكامل بني العلوم االابلمية واالنسانية؟

يتم التكامل بني علم إنساين حبث وأورويب األصل أن يتكامل مع علم إابلمي
من ناحية أخرى ىل ؽلكن أن ّ
مرتبط بالنّص ادلق ّدس؟
وقد ارتأي يف ىذه ال ّدرااة أن أجري مقاربة بني علم االنثروبولوجيا وعلم الكبلم اجلديد يف نقطتني عامتني:
األولى :يف إمكانية التّأصيل للعلم بالتأريخ العريب األديب (اإلابلمي) وأقدمية احتكاكو بإنسان ادلنطقة
السنّة النبوية وأخبلقياهتا،
العربية وغريىاّ ،
للتحقق من ارتباط االنثروبولوجيا _منذ قرون_ بالقرءان وإاقاطاتو ،و ّ
الروح اإلؽلانية وتطلّعاهتا.
وّ
الثانية :طرح

قضيّة االاتفادة من مناىج العلوم االنسانية واالجتماعية ادلعاصرة ونتائجها يف قضيّة ذبديد

علم الكبلم ،ما غلعل للفكرة واقعا زلتاجا إىل قراءتو والتحقق من مكانيتو من خبلل التكامل.

الضوء عل فكرة ااتخدام ادلناىج ادلتداولة يف علم األنثروبولوجيا يف تطوير ال ّدرس
الثالثة :زلاولة إلقاء ّ
الضلع ادلوضوعايت وادلنهجي واخلطايب يف علم الكبلم اجلديد ،وإثبات أو نفي صلاعة ىذه
العقدي عل مستوى ّ
السماوي.
التّكاملية بني علم إنساين وضعي ،وعلم يرتبط يف األااس ّ
بنص الوحي ّ
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ربول بتغيري
حل مشكبلتو متّجها إىل العلم ونظرياتو فقد ّ
حني قاطع اإلنسان القوى اخلارقة واألاطورية يف ّ
زاوية الوعي بنفسو إىل دارس ومستطلع ومراقب حلالو ،وحلال اإلنسان ادلت ّكل إىل اخلرافة اابقا وربليل آثاراىا وبنية
تطوره البيولوجي والفي يولوجي والعرقي وىو ما يسم باألنثروبولوجيا1؛ وىو مشروع أو
اإلنسان ادلؤمن هبا ،وتتبّع ّ

بتوخي مناىج ادلبلحظة ،وادلعايشة ،وادلشاركة
"زلاولة لدرااة اإلنسان درااة علميّة شاملة يف سلتلف اجملتمعات ّ
الشامل واحمل ّد د لسلوكيات وميوالت ،ومواقف اجلماعات ادلبحوثة وراء الظواىر والتعبريات ادلعلنة" ،2منطلقا
للرصد ّ
ّ
الرحالة للعرق
من احلياة البدائية إىل القرن الواحد والعشرين ،فهو كعلم قائم األركان حديث النّشأة بدأ دببلحظات ّ
األورويب ،ليشمل اليوم كل اجملتمعا ،مع ما ذلذه الفكرة من مغالطات فقد كان للمجتمعات القدؽلة مراقباهتا
الشأن ذبعل للعلم جذورا أصيلة تتجاوز نظريّة ج ّدتو
ومدونات ضخمة يف ىذا ّ
اخلاصة ّ
ّ
للشعوب أثناء رحاالهتاّ ،
وحداثتو األوروبية واألمريكية ،إذ تعود بعض ال ّدرااات باألنثروبولوجيا إىل تأصيل إابلمي يساىم فعليّا يف إثبات
الطّبعة اخلاصة للعقلية العربية واإلابلمية واألمازيغية ادلغاربية وزبصيص زاوية النظر يف ىذه ال ّدرااات اإلنسانية دبا

الراالة اإلابلمية ومهبط وحيها وتتبّع مداىا.
يتنااب مع ّ

فعلم اإلنسان من أحدث العلوم اإلنسانية إذ ال يتجاوز دبفهومو الغريب احلديث قرنا ،يف حني أ ّن جذوره األوىل
التاث العريب اإلابلمي إىل أكثر من شبانية قرون عل يد الرحالة القدماء ،3فيشهد العامل االنثروبولوجي
سبتّد يف ّ

األمريكي " Carlton.s.Coonبأ ّن ىذا العلم مل يكن بدعا عل العرب الذين دراوا التاث األديب ألمتهم

 :anthropology _ 1تعين كلمة أنثروبولوجيا حرفيا "علم اإلنسان" ،ودلا كان اذلدف النهائي دلعظم الدرااات اإلنسانية والعلوم
ّ
االجتماعية _وخاصة علم النفس واالجتماع _ درااة اإلنسان أيضا ،صارت االنثروبولوجيا كعلم مستقل يف حاجة إىل تعريف أدق .فهي:
ذلك الفرع من درااة اإلنسان الذي ينظر إىل اإلنسان من خبلل عبلقتو دبنج اتو ،ومع ذلك ،فاالنثروبولوجيا تعين يف معظم أج اء أوروبا:
فيعرفها بواس
بيولوجيا األجناس ،أو األنثروبولوجية الطبيعية .وذلك نتيجة االنشطار الذي حدث يف العلم الشامل السابقّ .أما يف أمريكا ّ
" :Boasتدرس االنثروبولوجيا اإلنسان ككائن اجتماعي ,ويشمل موضوع درااتها صبيع ظواىر احلياة االجتماعية واإلنسانية ،دون ربديد
يعرفها كروبر  :Kroeberأهنا علم درااة صباعات الناس والوكهم وإنتاجهم ،وىي أاااا علم خاص بدرااة
زمين أو مكاين .بينما ّ

التاريخ الطبيعي جملموع اوجو النشاط البشري اليت أصبح منج اهتا الراقية يف اجملتمعات ادلتمدنة _منذ زمن بعيد_ ميدانا للعلوم اإلنسانية.
بأهنا درااة اإلنسان وأعمالو.
ويعرفها رالف لينتون ّ :Linton
إيكو ىولتكرانس ،قاموس مصطلحات اإلثنولوجيا والفلكلور ،تر :زلمد اجلوىري ،حسن الشامي ،ط ،2دار ادلعارف ،القاىرة ،مصر،
 ،1873ص .50_49
 _ 2فرانسوا الببلنتني ،مفاتيح االنثروبولوجيا ،تع :حفناوي عمايرية ،د.ط ،مرك النشر اجلامعي ،تونس ،2000 ،ص .7
زلمد إمساعيل ،التأصيل اإلابلمي لعلم اإلنسان ،رللّة األزىر ،ج  ،9س  ،63رمضان 1411ه /مارس _ ابريل
 _ 3مقال :زكي ّ
1991م ،ص .1046
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كرحلة أضبد بن فضبلن 1يف وصف أابلف الوثنيني لسكان مشال غرب أوروبا احلاليني ،ورحلة ابن بطوطة عن
الصني ،وايجد العرب ربليل ادلواد األنثروبولوجية مألوفا
األخبلق والعادات اليت كان تعيش من مراكش إىل ّ
لديهم ،فقد أدرك ابن خلدون ما مل يدركو أغلب العلماء ادلتأخرين من أن بني البيئة وطرق ادلعيشة والبناء
2
االجتماعي عبلقة اببية وغري ذلك من األمثلة ،وؽلكن تعداد بعض األعمال اليت ّ
تعضد ىذا القول ،إذ "ؽليّ
العلماء ثبلثة اذباىات يف مسلك االثنوغرافيني ادلسلمني من الرحالة الرواد ،االتجاه األول :من خبللو جبمع ادلادة

الوصفية من عديد من أقطار العامل اإلابلمي وؽلثل ىذا االذباه كتابات االصطخري( 3ق10م) وابن حوقل

وادلقداي وابن جري وابن بطوطة وابن خلدون ،االتجاه الثاني :يرك فيو الرحالة عل وصف قطر واحد تتوفّر عل

درااتو كاذلمذاين يف كتابة صفة ج يرة العرب ،والبريوين الذي زبصص يف وصف اذلند من مقولة ،مقبولة للعقل أو
الصقالبة كمنطقة ثقافية مشاهبةّ .أما
الرحلة إىل ببلد ّ
الروس و ّ
التك واخل ر و ّ
مرذولة ،وأضبد بن فضبلن يف وصفو ّ
االتجاه الثالث واألخري فيظهر يف ادلعاجم وادلواوعات االثنوجرافية واجلغرافية مثل كتاب معجم البلدان لياقوت

احلموي ،وهناية األرب للنويري ،وصحيح األعش للقلقشندي ،ومسالك األبصار البن فضل اهلل العمري ،وىو
هتتم بوصف البلدان وذكر توارؼلها وأحواذلا وعاداهتا وأعرافها ونظمها وشؤون عمراهنا" ،4دون
مواوعات ومعاجم ّ
كالرحلة الورتيبلنية للحسني الورتيبلين ،ورحلة ابن ضبادوش ،ووصف إفريقيا للحسن
أن نس الرحبلت ادلغاربية ّ
الوزان ...وغريىا.

ولكن ادلطالع ذلذه اإلدعاءات يدرك أ ّهنا انفعاالت ضبااية تنسب العلم إىل العرب وادلسلمني يف الوق الذي

مل يتخذ فيو ىذا العلم مسم أو أصبل وبالتايل فبل ؽلكن احلكم عل مثل ىذه ادلقاربات التارؼلية أو ادلتفرقة يف
كتب التاريخ واالجتماع والرحبلت مسم األنثروبولوجيا.

ّأما عن علم الكبلم اجلديد فقد اختلف يف مفهومو وربديد أجل معادلو اليت ؽلكن وصفها بأهنا يف طور
االكتمال والنّضوج ،إذ أنو علم الزال يبحث عن مشروعية وإثبات يف مقابل علم الكبلم القدمي وتبيان موقعو منو،
وقد مثّل زلاوالت تطوير الفكر الديين يف مرحلة ما بعد النهضة بذورا أوىل ذليكلة جديدة للكبلم تطرح القضايا
 _ 1ىو أضبد بن العباس بن راشد بن ضباد البغدادي ،عامل إابلمي من القرن العاشر ادليبلدي ،كتب وصف رحلتو كعضو يف افارة اخلليفة
الصقالبة انة 921م ،قام بأقدم وصف أجنيب لروايا كتبو عام 922م.
العبااي إىل ملك ّ
 _ 2رللة األزىر ،ادلرجع السابق ،ص .1404
زلمد الكرخي ،من رواد علماء البلدان اجلغرافيني ،نشأ يف اصطخر (مدينة قدؽلة جنوب إيران) ونسب إليها ،عاش
 _ 3أبو القاام إبراىيم ّ
األول من القرن الرابع اذلجري (العاشر ميبلدي) ،خرج انة  951ليطوف الببلد مبتدئا من ببلد العرب إىل اذلند مث اىل اواحل
يف النّصف ّ
احمليط األطلسي ،من أىم مؤلّفاتو :مسالك ادلمالك ،صور األقاليم.
 _ 4رللة األزىر ،مرجع اابق ،ص .1402
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ادلعاصرة وتصنّفها وفقا للمباحث الكبلمية القدؽلة أو بتطويرىا أو مائل مستجدة ،وقد اذبو ىذا التحديث إىل
ثبلثة اذباىات رئيسية:
األولني.
 _1صف يرفض أي تعديل أو تغيري عل منظومة ّ
 _2صف يدعو لقطيعة ابستمولوجية بني الكبلم القدمي واجلديد.
األولون واالاتفادة من جهود ادلعاصرين وما
_3صف يوازن بني حاجة علم الكبلم إىل التّجديد انطبلقا شلّا ترك ّ
تطور ادلناىج والقضايا.
بلغتو العلوم من ّ

ّأما عن تعريفو فبل ؽلكننا الب ّ يف شأنو حب ّد دقيق شامل مانع ،وما قيل فيو إىل اآلن ال يعدو زلاوالت ج ّدية
التطورات ادلعاصرة
يف بيان معامل تش ّكل وتطور لنسق ومناىج ومضامني وأىداف علم الكبلم دبا يتوافق مع ّ

وحّت ىذه اللّحظة ،مازال ىناك نقاش بني ادلهتمني حول تعريف علم الكبلم اجلديد ،والّذي "أضح
ورلاالهتاّ ،
1
خاصة تتّخذ من لفظ اجلديد عنوانا
عنوانا ّ
لبلذباه احلديث يف إعادة بناء علم أصول ال ّدين"  ،وبدأ يبلور رؤية ّ
دلدراة معيّنة زبالف فحوى عنوان مقابل :التّجديد يف علم الكبلم ،ورغم بساطة الفرق واطحيتو ول ّكنو ػلمل
دالالت ضخمة ذبعل منهما مشروعني متعارضني يف بعض التفاصيل.
ويربز وحيد الّدين خان حقيقة مضمون علم الكبلم إذ يرى أنّو" :زلاولة لفهم وحدة العلم ادلوح والعلم
الكوين ،وفهم الكون اجملهول بالكون ادلعروف" ،2وحسب رؤيتو الكونية فإ ّن علم الكبلم _ابتداء_ غلعل منو

اصطبلحا مستحدثا يف القاموس اإلابلمي األصيل فضبل عن اوء فهم لطبيعة ادلضامني التطبيقية للمعقوالت
القرآنية واعتبارىا تطبيقات عل ادلعقوالت الفلسفية البشرية كما رأى هبا العباايون يف عهد التدوين وىو اخلطأ
ادلتسبب يف تقسيم علم الكبلم إىل قدمي وجديد ،لطبيعة ادلعقوالت البشرية ادلتغرية يف مقابل ادلعقوالت القرآنية
الكونية الثابتة ادلش ّكلة لعلم كبلم قرآين ،فقد صار بإمكاننا _إىل ح ّد كبري_ تدوين علم كبلم متنااق مع القرآن

بعد حصول قطعية واتفاق واجتماع بني عامل الطبيعة ادلبين عل احلقائق وزل ّكمات القرءان وعلم الطبيعة ادلبين
عل القياس ورؤى الفبلافة _عل ح ّد تعبري وحيد ال ّدين خان_ وىو ما كان غلعل القرآن وعلم الكبلم شيئني

 _1عبد اجلبار الرفاعي ،علم الكبلم اجلديد وفلسفة الدين ،ط ،1دار اذلادي ،بريوت ،لبنان1323 ،ه_2002م ،ص .27
 _ 2وحيد الدين خان ،ذبديد علوم الدين مدخل لتصحيح مسار الفقو والتصوف وعلم الكبلم والتعليم اإلابلمي ،تر :ظفر اإلابلم
خان ،ط ،1دار الصحوة ،القاىرة ،1986_1406 ،ص .66
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متغايرين .1فمفهوم علم الكبلم اجلديد بطور التشكل والتطور شلا يسمح للباحثني وادلتخصصني إبداء آرائهم
وطرح مشاريع أو أفكار سبر عل مسار التش ّكل.
ويف ىذه ادلباحثة؛ نطرح فكرة التّكامل ادلنهجي وادلعريف بني االنثروبولوجيا بصفتها علما حاضنا لئلنسان
ومعرفا إؽلانيا معرفيا وروحيا بني اهلل واإلنسان يف بعده األعل  ،وبني
وتفاصيلو ،وعلم الكبلم اجلديد بصفتو وايطا ّ
اإلنسان والكون يف بعده األمشل ،وبني اإلنسان وأخيو اإلنسان يف بعده األمثل.
وعلم األنثروبولوجيا ماىو ّإال صياغة معرفيّة لنتاج تفكري اإلنسان باإلنسان ورلتمعو ،وىو أمر قدمي قدم
اإلنسانية ذاهتا وىو إرث مشتك بني كافة أصقاع العامل ،2ويلتقي مع السؤال األزيل ادليتافي يقي الديين اذلوياين
العقدي اإلنتمائي ادلبثوث يف قولو تعاىل" :ويف أنفسكم أفبل تبصرون" 3الذي يطرحو كل إنسان منذ بدء اخلليقة
عن :ىل ىناك ّقوة خارقة خارجة عن إدراك اإلنسان؟ أين اإللو؟ كيف أتواصل معو وأفهمو؟ ىل أرال لنا
واائط؟ من أين أتينا وإىل أين ظلضي وما ادلصري؟ وغريىا من األائلة الوجودية والغيبية اليت تبلحق الذىن الواعي
وىي نقطة أصيلة باإلنسان تلتقي مع تساؤالتو األنثروبولوجية واالثنولوجية حول تتشاهبو وعبلقتو باإلنسان
واجملتمع ،وىذا يش ّكل مدخبل دقيقا للتكامل بني علم الكبلم كعلم رليب عن التساؤالت الدينية مع علم
االنثروبولوجيا كمجيب عن التساؤالت االجتماعية والثقافية.
خص) زلور العملية ادلعرفية والتّبليغيّة والواائطيّة يف نقل
وبناء عل ىذا ،ؽلكن اعتبار ادلتكلّم وادلعلّم (بصفة أ ّ
ربصل لو من معرفة
ادلعلومة اإلؽلانية من أوامر ونواىي ونصائح وعقوبات وربذيرات واضحة إىل ادلخاطبني هبا ،دبا ّ
ادلوجو وادلبلّغ
اكتسبها بالبحث وادلداراة واالجتهاد و ّ
خولو تبين منصب ادلرشد وادلعلّم و ّ
الصرب اإلخبلص ،شلّا ّ
السياقية والتارؼلية ،بادلوازاة مع
واإلمام ،وىذا يفرض عليو أن يدرك واقع ادلخاطبني الوقائعي وادلعنوي ومبلبساتو ّ
للحجة والرباىني الدامغة ،وإتقانو لفنون ادلناظرة واحملاضرة واحلوار
اتساع مدركاتو ادلعرفية وادلنطقية ،وامتبلكو
ّ
واجملادلة .لكن ،ىناك زاوية غائبة عن "متكلّمي اليوم" أو "ادلفكرين" باإلطبلق ادلعاصر فقد صار مسم ادلتكلم
ضيّق ادلضمون وزلدود ال ّد اللة إذا ال ؼلدم ادلوضوعات العقدية الوااعة واحتكاكها بأغلب اجملاالت ادلعرفية
اإلنسانية شلّا مل يعد يستوعب ىذا االتساع.
كل من ادلؤرخ وعامل االجتماع واالقتصاد واجليولوجي وباحث
وقد يشابو عمل الباحث االنثروبولوجي عمل ّ
اآلثار الّذي يدرس صريورة رلتمع معني وأطوار ربولو الثقايف وال ّديين والنفسي واجلسماين والبيولوجي غري أنو يتواع
_ 1ادلرجع نفسو ،ص_ص .68_66
 _ 2مفاتيح االنثروبولوجيا ،مرجع اابق ،ص .9
 _ 3العنكبوت.20 ،
6

السائرة يف طريق االنقراض للبحث عن
عل ما ابق لطبيعة منطلقو الذي ينطلق من اإلنسان البدائي والقبائل ّ
أصل مشكلة ما أو ظاىرة دينية معيّة ،أو تتبّع بدايات ظاىرة معينة تساعد عل التنبؤ هبا للتح ّكم بعواملها يف
النهاية ،ما ؽل ّكن للمت ّكلم أيضا اخلوض يف مسلك الباحث األنثروبولوجي.
السهل السريع للمعلومة لكن تبق ىناك خصوصية
فالعامل اليوم قد غدا قرية صغرية بفعل التكنولوجيا واالنتقال ّ
معينة يف كل أ مة ورلتمع وقطر ،فعرض الفكر العقدي يف بيئة معينة ؼلتلف عن طريقة طرحو يف بيئة أخرى وإن
موحدا والغاية ذاهتا ،وىذا ما اع القرءان إىل ذبسيده من خبلل اخلطاب العقدي العام لكل
كان ادلضمون ّ
النّاس ،وزبصيص بعض اآليات بالذين آمنوا.
ويف احلقيقة ،فما ابق من زلاولة ربط عمل ادلتكلم االنثروبولوجي وتواصلهما يف االبتداء دبا انته اآلخر؛ يظل
احتماال علميا غري مؤاس دبا يكفي ليكون حجة تعطي ذلذا التكامل فاعليتو ،غذ أ ّن العلا ينطلقان من طريقني
متوازيني ،إذ غلعل اإلنثروبولوجي اإلنسان زلور العلمية البحثية مسقطا أي قداي أو غييب أو إذلي واعتبار الظاىرة
الدينية عمبل إنسانيا او معط نفسيا قام اإلنسان خبلقو بناء عل توافقات مع ال ظواىر الطبيعية واالرتباك النفسي
التدخل الغييب دور ،فينتهي إىل
صبلت بشرية دلرتبة مل يكن لبلصطفاء فيها و ّ
إزاءىا ،ودرااة النبوات عل أ ّهنا رب ّ
إاقاط أي شرعية عن األديان والنبوات وادلقداات ،وىذا ما ؼلالف سباما منطلق ادلتكلم غذ يبدأ من فكرة
األلوىية كمرك لعملياتو التعريفية والتبليغية وأ ّن الغنسان مل م بالبحث واإلؽلان والتدرج إىل يقني ىذه احلقائق
اإلذلية ،ففي ىذه احلال قد يكون التكامل بني النتائج لكبل العلمني ضربا من التناقض أو البلتكامل.
ويف اجتهاد ّاويل يف ااتقراء آيات القرءان؛ فنجده قد ماي يف منهج عرض العقيدة وأااليب إيصال الفكرة
صح القول_ إذ م ج بني
ادلقصودة ،بأااليب البحث االنثروبولوجي واىتماماتو وما يهدف للوصول إليو _إن ّ

ترغيب وترىيب وأالوب قصصي (نبوي وتارؼلي) ،أو باجملادلة باليت ىي أحسن ،وكذا بادلنهج العلمي وعرض
دالئل القدرة بعرض عقلي منطقي ااتداليل ...وىكذا ،حّت إن اختبلف موضوعات القرآن وطول وقصر آياهتا
عمق والتّفصيل بو قد اختلف بني م ّكة وادلدينة وبني واقع ال ّدعوة السريّة واجلهرية ،وبني
واختصار ادلضمون أو الت ّ
الصغرية وال ّد ولة ،كما أن ادلنهج القرءاين قد اعتمد يف توصيفو عل بداية اخللق واحلياة وادلوت وبداية
اجلماعات ّ
اإلنسانية (آدم حواء ،قابيل وىابيل) كما األجناس (األعراب ،بنو إارائيل ،قوم لوط) وطبائع البشر ونفسيّاهتم
ووجو االىتمام إىل ال ّذىنيّات اجملتمعية (ظلوذج مرمي مع بين
(إخوة يواف ،امرأة الع ي  ،نسوة ادلدينة ،األعراب) ّ
إارائيل ،حادثة اإلفك مع اجملتمع العريب) ،والتشريعية وادلؤاساتية كتأثري ادللك يف دين اجملتمعات (فرعون،

فصل يف األديان السماوية والوضعية (دىريّة ،وثنية ،شركية ،تثليثية توحيدية) ،وظلوذج
اليمان ،ادللكة ابأ) ،كما ّ
ؼلتص بالقيم (نوح ،بونس ،يواف ،موا ،
ادلعلم الناجح وطرق تربيتو لؤلنبياء كقدوة لورثتهم من العلماء فيما ما ّ
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زلمد) ،وأبق ذكرا لآلثار العمرانية وأقوامها (قوم عاد وسبود) ،وتوثيق احلقائق باالاتدالالت العلمية وادلنطقية (ال
يسعنا ادلقام لذكرىا) ،فنجد من خبلل ىذا ادل يج ادلمي من ادلوضوعات واجملاالت "قبسا" من التكامل ادلعريف
ادلؤاس (القرءان الكرمي ،السنّة الصحيحة الصرػلة ادلوافقة دلضمون القرءان) ،فقراءة واحدة
ّ
ادلؤصل يف النّص ّ

القرءان تثب ىذا التكامل ال ّذي صار أمر تبيانو أكثر وضوحا بعد اكتمال العلوم ونضجها وااتقبلذلا يف كيانات
ذلا تعريفها وموضوعها ووظيفتها ،كعلم النفس االجتماع والعلم العمران اذلنداي والنفسي ،علم مقارنة االديان،
علم التاريخ واآلثار ،علم األخبلق ،الفلسفة ،العلم التجرييب (ابتداء من ادليكروبيولوجيا إىل علم الفلك) ،وغريىا
من العلوم اليت تساىم يف فهم اإلنسان كظاىرة أخبلقية فردية مكلفة باالاتخبلف يف الكون بلوغا إىل تكوين
تصور علمي للكيان احلضاري واإلعماري يف تكتلو.
ّ
ومهما يف اكتشاف معلومات أكرب عن
فاالنثروبولوجيا بأنواعها ورلاالهتا ومناىجها وقد ش ّكل مدخبل وااعا ّ

اإلنسان ادلخاطب بالعقيدة ادلعرفة ،فمثبل زبتلف طريقة ادلشارقة يف التل ّقي والتفاعل مع العقيدة عن طبيعة تلقي
وتفاعل أىل ادلغرب العريب أو اإلفريقي ،وزبتلف أيضا عن اجملتمع األورويب واألمريكي واآلايوي ورّدبا القطيب
لعل يف درااة اآلثار الفرعونية _مثبل_ وادلسيحية واإلابلمية من مصر
حبسب تاريخ الشعوب ولغتها وثقافتها" ،و ّ
1
شك أ ّن أصل البشرية
ما يلقي ظبلال عل بعض أصول عادات شعب مصر وقيمهم وموروثاهتم الشعبية"  ،وال ّ

لكن ىذا ال ينفي عنو التّغيريات الّيت تركها ادلناخ وال من واجلغرافيا واخلرافة وتطور التفكري والوعي والنظم
واحد؛ ّ
السماوية والوضعيّة ادلتعايشة مع القيم العرفية يف رام اخلارطة
السائدة واألديان ّ
السيّااية االقتصادية والفلسفات ّ
ادلتطورة عن بقايا جينات القبائل البائدة ،وقد اعتف
ال ّذىنية وتأثري العلم ومكتشفاتو عل جينات اجملتمعات ّ

القرءان بوجود ىذا االختبلف يف قولو تعاىل" :يا أيّها النّاس إنّا خلقناكم من ذكر وأنث وجعلناكم شعوبا وقبائل
ربث عل ربقيق منهج تفسري الطبيعة البشرية يف شّت مظاىرىا
لتعارفوا إن أكرمكم عند اهلل اتقاكم" ،فهذه اآلية ّ
ومقارنة عقلياهتا ،وبالتّايل فادلتكلّم أو ادلفكر اليوم حباجة إ ىل معرفة ىذه اجلوانب ادلهمة قبل اختيار الطريقة ادلناابة
يف توصيل ادلعلومة الدينيّة (األوامر والنواىي والقيم).
ّأما عن التكامل ادلعريف يف ادلنهجية اإلابلمية حسب فتحي ملكاوي يف كتابو منهجية التكامل ادلعريف
_مقدمات يف ادلنهجية اإلابلمية_" :فهو التكامل يف ادلصادر واألدوات ،وتكامل ادلدراس والتكامل يف الطبائع
الكمي بالتّقدير واحلساب الدقيق دلوضوع التّفكري
والوقائع ادلشهودة وادلثل والقيم ادلنشودة ،والتكامل بني الوصف ّ
أو دلشكلة البحث ،والوصف الكيفي الّذي يعطي الدالالت وادلعاين العميقة ،وغري ذلك من وجوه التّكامل ادلعريف
2
لعل اىتمام علم الكبلم اجلديد
و
التطبيقي،
و
النظري
العمل
بني
االنثروبولوجيا
مناىج
د
د
وتتع
،
والتّعامل ادلنهجي"
ّ
ّ
 _ 1رللة األزىر ،مرجع اابق ،ص .1048
 _ 2قراءة يف كتابو ،نقبل عنwww.nama-center.com :
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التوال بأدواتو ايح ّقق ذبربة جديدة وأكثر فاعليّة ،فيما يتمثّل بادلبلحظة وادلشاركة
باجلانب ادلنهجي ادليداين و ّ
وادلعايشة وادلقابلة وادلساءلة ،واالاتعانة باإلحصاء وادلقارنة واالاتقراء وربليل احملتوى  ...وغريىا ،وىي طرق كان
ادلت ّكلم القدمي ينتهجها من خبلل احتكاكو بادلخاطبني وإقامة بعض ادلناظرات يف األاواق العامة واجللسات
الرد عليو بأالحتو نفسها وىو
حّت ّإهنم كانوا غلروهنا يف أرض وبني شعب ادلخالف و ّ
ادلسجدية كمناظرات الرازيّ ،
ما يربر فكرة االاتفادة من مناىج وتقنيات البحث االنثروبولوجي يف التعرف عل الظاىرة الدينية عن قرب وحال
ادلتديّن لتحسني اخلطاب وتطويره وفقا لنوعية اجملتمع.
1
طوع ىذا العلم ليكون خادما وفيّا لبلاتعمار يف ااتكشاف
فقد
من جانب آخر ،وحبسب ال ّدرااات
ّ
ادلنطقة وا ّكاهنا قبل ضببلتو؛ أين يضمن لنفسو درعا خفيا بعد اكتساب معارف أولية لطبيعة الفرد وبيئتو ،شلا ضبّل
ىذا العلم اام أنثروبولوجيا االاتعمار ومسعة ايئة جعلتو ولوق متأخر علما دنيويا ودونيا غريب ادلنشأ وادلضمون

ودخيبل عل األرضية ادلعرفية والقيميّة اإلابلمية ،وىو ما غلعل االحتكاك أو البحث عن تكامل منهجي ومعريف
بني ىذا االنثروبولوجيا وعلم الكبلم اجلديد مرفوضا عند الكثري شلّن يعتف بعلم الكبلم صبلة قدؽلو وجديده أو
ادلتمسك بصيغتو القدمي أو الرافض ذلذا العلم أاااا ،ألن التعامل مع علم الكبلم ىو تعامل مع النّصوص
ّ
ومبين عل
ادلؤاسة للعقيدة وادلقررة دلضموهنا باعتبارىا اياجا مقيدا
ّ
ومكمبل ومتابطا مع اجلانب التّكليفي ّ

أاااها.

التكي عل نقطة جوىرية ؽلكن أن تش ّكل عقبة ابستمولوجية تعتض عمليّة التكامل وتضع ذلا
وىنا وجب ّ
حدودىا خصوصية ،فحينما بدأت االىتمامات حول االنثروبولوجيا "أخذ السؤال حول كيف وكم تؤثّر العقائد
لعل النصوص الدينية وبالذات يف الكتاب ادلق ّدس
عل تش ّكل النّاس وفهمهم للطّبيعة والعبلقات القائمة بينهم ،و ّ
الشعوب احلديثة يف تصرفاهتم وأفعاذلم احلياتية
عما كان عليو حياة أابلف ّ
بسبب إيرادىا أوصافا وتفاصيل ّ
يفسر اإلنسان عبلقتو بالطبيعية وغليب عن األائلة ادلصريية" ،2فدرااة الظاىرة الدينية بتجريد
اليومية ...فكيف ّ
من قدايتها لدى الشعوب أو من خلفيتها الغبية والبلىوتية ،واالنطبلق من أهنا أااطري أو فلكلور شعيب
وطقواي تلجأ يف التطبيق ادلنهجي عل ربليل الظواىر دببادئ ال تتنااب مع قداية أو ميتافي يقية ادلادة
اتجرد سباما خبلل ىذه الدرااات ،وىي األصول
ادلدرواة ،اهلل والنبوة والوحي وادلعج ات والبعث واليوم اآلخر
ّ

الدينية اليت يسع علم الكبلم اجلديد يف إعادة طرحها باالعتماد عل جديد ادلعرفة وادلناىج ،وبالتايل فالنقد
 _ 1أنظر :قصة االنثروبولوجيا ،حسني فهيم  /مقال :علم االجتماع االاتعماري االنثروبولوجيا ظلوذجا / www.eltwhed.com
دور الدرااات االنثروبولوجية يف تربير القمع واالاتعمار . www.9alam.com
 _ 2مقال :أبو بكر بن زلمد باقادر ،الدين واالنثروبولوجيا ،مؤاسة مؤمنون ببل حدود ،مؤاسة درااات وأحباث 24 ،ديسمرب ،2014
.www.mominoun.com
9

والتقييم والتقومي يف عمليات التكامل مع العلوم أمر ضروري لضمان حفظ خصوصية الدين وتعاليمو بعيدا عن
األمة
اإلاقاط احلذافريي للجهود البشرية عل النص القرءاين والتدقيق يف ادلناىج األنثروبولوجية يف درااة تراث ّ
ال ّديين ،يف حني أ ّن درااة نفسيّة ادلخاطبني بالوحي وتش ّكل رلتمعاهتم ال يش ّكل أي خطر معريف عل ادلصادر
األصليّة.

ؽلكن من تثبي
فقد تستثمر االنثروبولوجيا ونتائجها يف تكريس األنظمة السيااية دبا ينااب طائع الشعوب و ّ

لتحضر اإلنسان ورقيّو أو كعصابات ايااية
جذورىا ،كدولة ااتعمارية أو انتدابية ،أو كأنظمة عادلة تطمح
ّ
مافياوية تعبث بثروات الشعوب ومدخراهتا الثقافية ،إذ تّ تسخري ىذا العلم ااتعماريا كما ابق القول وىذا عامل
السماوية أو الوضعية أو إبادهتا بفعل حكم السلطان واطوتو
فعلي (إغلايب أو اليب) يف ترايخ العقيدة ّ
مؤثر ّ
وسلططاتو ومناىج التح ّكم اليت يعتمد رام خارطتها بناء عل الدرااات الوااعة لذىنيّات ادلواطنني وأالوب
وتصوراهتم إزاء احلاكم.
معيشتهم ّ

وكنموذج ،فقد ااتفاد ابن تومرت من معرفتو بطبيعة اكان مشال إفريقيا يف درااتو للتاريخ والرحبلت
وتتلمذه عل يد ادلشارقة وخرب اختبلفهم وكثرة معتقداهتم ،وااتغل األفكار الدينية ادلسيطرة عل مشال إفريقيا
آنذاك من االاتسبلم للقدر وإيديولوجية االاتسبلم وطاعة السلطان ،والقناعة والتواكل ،وانتظار ادلهدي فأعلن
فتجه البيئة واإلنسان بااليديولوجيا يف تقبل فكرة ادلهدوية اليت أوصل ابن
غلسد الفلكلور ادلغريبّ ،
نفسو بطبل ّ
تومرت إىل قمة اذلرم وتّ نشر األشعرية مذىبا موحدا للمغرب رغم بربرية ابن تومرت وقرويتو فقد أضاف لنفسو

الراول يف ادلدينة ،وأغرى
ألقابا شريفة رفع مقامو بينهم ،و ّ
أاس بناء عل ذلك دولة دينية جديدة تناطح دولة ّ
بالتكي عل قبائليتهم وعاداهتم ليتجاوب مع مطامعهم وااتغلهم للقتال والتواع احلريب مسيجا نظامو بفكر
الرببر ّ
عقدي ػلمي الدولة وال ّسلطة .1
قد تكون غاية ىذا الطرح ىو وضع فكرة التكامليّة بني ىذين العلمني كإشكالية زلورية حملاولة أوىل يف تعديل
اخلطاب ال ّديين وتطويرهّ إن عقديا أو فقهيا وربديث مناىج التبليغ لتمكني الرؤية اإلابلمية النظرية والتطبيقية
السلمية والتّسازليّة دبا يتوافق مع واقع ادلخاطبني وطبائعهم واآلخر اجملاور سلالفا كان أو مناصرا ،ودبا أثبتتو
ّ

ال ّدرااات األنثروب ولوجية ذلذه اجملتمعات فاالختبلف واضح من تفوقها فيما بينها يف ااتيعاب التكنولوجيا
وإبداعها أو إنتاج الفلسفة وانعدامها ،وطريقة ااتجابة بعض القوانني وتطبيقها يف حني سبرد رلتمعات أخرى
وفشلها يف تنظيم حياهتا ...اخل ،وطلتتم بكبلم ال ّدكتور زكي إمساعيل" :إ ّن االنثروبولوجيا غلب أن تنتهي إىل نتائج
_ 1جورج مارايو ،ببلد ادلغرب وعبلقتها بادلشرق اإلابلمي يف العصور الواط  ،تر :زلمود عبد الصمد ىيكل ،د.ط ،مطبعة االنتصار،
اإلاكندرية ،مصر ،دت ،ص_ص .304_295
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تصرف العلوم األخرى ...وإذا
يستفاد منها يف مشكبلت اجملتمع احلديث ،وغلب عليها أن تضع مناىجها رب
ّ
تتسع
كان علم اإلنسان يتح ّدى حدود الّمان وادلكان يف درااة للمجتمع البشري ،فإن منطقة نفوذه العملية ّ
لتشمل رلاالت متنوع ة كاللغة والبناء االجتماعي ،أنساق الثقافة والتعبريات اجلمالية وادلعتقدات والقرابة واائر

أنشطة اإلنسان الثقافية واالجتماعية شلّا جعل بعض العلماء يطلقون عليو (علم طبائع الشعوب)" ،1كما ضلتاج
الضائعة.
الذي قد يعيد لنا اذلويّة ّ
بك ّل جديّة إىل أن نرّك االىتمام عل ّ
الثري ّ
التاث العريب اإلابلمي ّ
ابتداء من تأصيل لعلم أنثروبولوجيا إابلمي ػلاكي واقع ادلسلمني وارتباطهم بدينهم ورؤيتهم هلل والعامل
واإلنسان ،وال نكتفي بإجراء تكامل بني األنثروبولوجيا بكوهنا واقعا علميا غريب ادلنشأ والفكر والتطبيق ،وبالتّايل
فالتّكامل بني ادلتقاربني أقرب الرباد النتيجة وموضوعية الغاية ادلرجوة منها .كما وأ ّن علم الكبلم اجلديد قد ااتند
يف ذبديده إىل منطلقات علمية ومنهجية غربية ذباوزت اخلصوصية الكبلمية األصيلة وضل بعلم الكبلم ادلعاصر
يف صريورتو مع التجديد إىل نسق فلسفي ال يراعي يف رلملو االتصال ادلنطقي وادلنهجي والتارؼلي واإلجرائي لتطور
العلم.
اخلاص إىل العامل والدين واأللوىية واإلنسان،
كما أ ّن الفكر الغريب يف النّهاية مرتبط بأصولو وأاسو ونظرتو
ّ
وبالتّايل فاالقتباس والتصبة والنقل احلريف للدالالت وادلتداوالت ايشكل عملية التكامل العلمي بني العلوم الوضعية
والدينية من جهة ،كما ايربر طرح مثل ىذه القضايا عل شاكلة اإلشكاليات قبل تقرير احلقائق كمسلمات ثابتة
ومطلقة ،ومنو فاألجدر بنا فتح الباب عل حبث ينطلق من مقولة" :كل ما ىو ثيولوجي فهو أنثروبولوجي"،
لندرك سلالفات السري يف البحث عن لصق دلا يبدو تكامبل دون التأايس ذلذا التكامل.

تّ حبمد اهلل

 _ 1رللة األزىر ،مرجع اابق ،ص .1047
11

