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 الرحيم الرمحن اهللا بسم

  إهداء

 هذه أفكار بناء يف كبري أثر حلواراا كان اليت الفضل، أبو مىن. د الفضل أم الغالية العزيزة إىل

  .الدراسة

 احملاولة، هذه معه مدارسايت أثرت الذي -اهللا رمحه- مالقاس أبو حممد العزيز األخ روح وإىل 

 فقد عارف، حممد نصر.د.أ العزيز ولدي فيه يشاركه ،  دراسة شكل يف إبرازها يف وساعدت

  !!إجنازه وكيفية وخطورته املنهج أمهية حول تدور ما كثريا G.S.I.S.S يف حواراتنا كانت

 أو عامـا  ثالثني قبل التقينا منذ فتئ ما الذي ن،سليما أبو احلميد عبد. د النفس شقيق وإىل 

 بعض رسم على ويعمل فيها الكتابة إىل ويدعو واملنهجية، باملنهج االهتمام على حيرض تزيد

  .معاملها

 علـى  الكثري منه تعلّمنا من وهو -اهللا رمحه- الفاروقي إمساعيل صخر أيب شهيدنا روح وإىل 

  .الصحبة فترة قصر

 املنـهج  «حقـائق  لبلوغ الطويل الطريق يف لبنة يكون لعلَّه اجلهد، هذا أقدم مجيعا هؤالء إىل

  .جميب مسيع إنه املطلوب إىل ويوصلنا املأمول يبلِّغنا أنْ -القدير العلي- اهللا سائالً» القرآينّ

  

   العلواين جابر طه./ د.أ
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  شكر وثناء

  

  ووصل إىل مستوى جدير بالطبع والنشرهذه الغاية_ بفضل اهللا_أما وقد بلغ الكتاب   

 فإنين أرى لزاما علي أن أتقدم جبزيل الشكر ووافر االمتنان _وإن مل يبلغ غاية ما كنت أمتىن_
ٍر كثرية جعلت من هذا املشروع وإىل أولئك الذين بذلوا الكثري من اجلهد يف مساعديت يف أم

وليد منري الّذي .د.هم كلٌّ من الصديق الزميل أواقعا ميهد الطريق ملا بعده بإذن اهللا تعاىل، و
 وشجعين على نشره، وأكّد على ضرورة العمل على استكماله، ،راجع الكتاب مراجعةً علمية

سائالً العلي القدير أن مين علي وعليه بالعفو والعافية والشفاء التام، وخدجية كمال الدين 
ا، واألخ واملراجعة والتدقيق، وفقها اهللا ونفع يوسف الباحثة الواعدة اليت قامت بالتحرير 

التلميذ والشيخ يف الوقت نفسه احملدث املهندس متويل إبراهيم متويل، الذي ساعدين يف ختريج 
 .األحاديث النبوية اليت أوردا، فلهم مني جزيل الشكر وصاحل الدعاء
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  تصدير

  منري وليد/ د.أ: بقلم

 جادة حماولةٌ أنها إىل فترجع تأسيسيتها أما واحد، آن يف وخطرة تأسيسية حماولة هذه

 يف األكرب املركزي النص وهو ، القرآينّ النص من انطالقًا األبعاد متكامل علميٍّ منهٍج لبناء

 حبسب » النبوة «ومـفهوم» الوحي «مفهوم عقلنة يقتضي مما ، »اإلسالمية العربية الثقافة«

 كوا من فينبع خطرها وأما. اإلنساينّ العلمي تراثنا يف» العقالنية « معىن من حنن نفهمه ما

 كثٍري ملنظور وفقًا ، تعبريها يف الشاملة الكونية بالداللة القرآنية الداللة ربط حنو شجاعة مبادرة

 على الوجود إجياده من I اهللا غاية وعن ، خلقه يف I اهللا قوانني عن ، اتهدين العلماء من

 وهو ، فاعلِه عن اإلنساينّ الفعل صدور وجوب عن وبالتايل ، حتديدا به وجد الذي النحو

 العامل تناغم على احلفاظ مسئولية عن احنرافًا صار وإال ، والغاية القانون لطبيعة ممثِّالً ، اإلنسان

  .اخللق معزوفة يف

 واتمع اإلنسانية النفس من كلٍّ يف الثابتة القصوٰى احلقائق أعماق إىل القرآن يصل

 يضع ، لذلك وهو. خطوطها ويعين ، بالواقع البشر عالقة يف الفاعلة اخلطوط لريسم اإلنساينّ

 تارخيي هو ما ومنها ، لُغوي هو ما ومنها ، هيكلي هو ما منها متعددةً اعتبارات حسبانه يف

هو ما ومنها ، ثقايفٌّ هو ما ومنها ، أنثروبولوجي ا االعتبارات وهذه ،علميتشكِّل مجيع 

تهة حلضارة أصالً منه وجتعل ، هيمنِته على وتربهن ، مصداقيا بكل جامعة إنسانيتنويعا 

 من أو اجلمع وهو» القَرِء «من القرآن أنَّ من ذلك على أدلّ وليس ،وائتالفاا واختالفاا

 واملفارقة والتمثيل واإلشارة اإلحياء مستويات من املعىن هذا يف امب املعىن مقاربة وهي» القراءة«

  .املتعددة

 حيتفظ يظل األخالقي السلوك وعمومية الروحي املُعتقَد خصوصية بني حدا هناك أنَّ بيد

 يف ، ولكنه ، أسباا على ويقع ، ويؤكدها ، »التوحيد «قيمة يؤسس فالقرآن مبوضعِه؛

 للبشر تكفل اليت األخالقية القيم مصفوفة على ويشدد ، االختالف سنة يبِرز ، سِهنف الوقت

 الديانات لكل وارثٌ الكرمي القرآن يف واإلسالم. وسالمهم ، وسعادم ، أمنهم مجيعا

 قال.ِتهاوأناني ، وغفلِتها ، وتطاحِنها ، ويأِسها ، بؤِسها من البشرية لتنقذ نزلت اليت السماوية
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 عدو لَكُم ِإنه الشيطَاِن خطُواِت تتِبعواْ والَ كَآفَّةً السلِْم ِفي ادخلُواْ آمنواْ الَِّذين ياأَيها[: تعاىل

ِبنيامل[: تعاىل وقال، )٢٠٨:البقرة (]م * ال اللّه ِإالَّ ِإلَه وه يالْح وم١:عمران آل (]الْقَي-

 رِحم من ِإالَّ * مختِلِفني يزالُونَ والَ واِحدةً أُمةً الناس لَجعلَ ربك شاء ولَو[: تعاىل وقال )٢

كبر ِلذَِلكو ملَقَه[: تعاىل وقال )١١٩-١١٨:هود (]خعرلَكُم ش نيِن ما الدى مصِبِه و 

 تتفَرقُوا ولَا الدين أَِقيموا أَنْ وِعيسى وموسى ِإبراِهيم ِبِه وصينا وما يكِإلَ أَوحينا والَِّذي نوحا

 ]يِنيب من ِإلَيِه ويهِدي يشاء من ِإلَيِه يجتِبي اللَّه ِإلَيِه تدعوهم ما الْمشِرِكني علَى كَبر ِفيِه

  .)١٣:الشورى(

 موضوعا تكون أنْ تصلح فهي ثَم ومن. والنسيب املطلق بني تربط فذّة رةظاه والقرآن

 املالحظة إىل ويستند ، وامليتافيزيائي الفيزيائي ببعديها الوجود معطيات حتليل يف يبحث ملنهج

 ، بذلك ، والقرآن. »األصويلّ القياس «املتقدمون يسميه كان ما خالل من واالختبار والفرض

موضوع وجهها يف احلقيقِة ِفلتكش كَثَِّف االبتدائيالً «تبدو حيث الـممجشيئًا ، ينتشر» م 

  .املتعاقبة التفصيالت بثِّ موجات يف ، فشيئًا

. والقراءة الفهم إعادة يف طارفة أمهية ذا خطريا دورا تلعب ، هنا ، االجتهاد مسئولية إنَّ

 أنَّّ إىل العلواين جابر طه الدكتور يخلُص جريـيبالت العلمي للمنهج واٍع نقٍد خالل ومن

  .واحد منهج بواسطة ال املناهج من جمموعة بواسطة نفسها عن تكشف الطبيعة

 وهي_» بالتكاملية «يسمى ما إىل بسيطة بصورة ينحاز مفكرنا أنَّ الذهن إىل يتبادر وال

 جاستون «عليه أطلق مما ، حرىباأل أقرب هو بل _والتلفيق التوفيق من نوع البعض عند

 بعضها املوضوعية املعطيات حوار على الفلسفة هذه تقوم حيث» املتحاورة الفلسفة» «باشالر

» باشالر «يصفها اليت احلقيقة استخالص إىل ايته يف يؤول تفاعل إلنتاج اآلخر البعض مع
  .االختباء تحت -هريقليطس بتعبري- وتقع ، قراراا يف ثنائية بكوا نفسه

 امع واخلاص املوضوعي ألنَّ اوذهاب جيئةً والذايتّ املشترك بني العلواين طه الدكتور يدور

 بعض وحدة خالل من ، معا يصنعان واحلدس والتسلسل. احلقائق غور سرب يف يشتركان

 إىل نالقرآ نبه وقد ، البعض عن بعضها طبقاا عزل يسهل ال عقلية بصرية ، املوضوعات

 العقلي النظر مثرات من مثرة هي ما بقدر الداخلي والتأمل الوجدان مثرات من مثرة املعرفة كون
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 أداة ، هنا ، فالقلب. )٢٤:حممد( ]أَقْفَالُها قُلُوٍب علَى أَم الْقُرآنَ يتدبرونَ أَفَلَا[ :تعاىل فقال

  .واحلدس والتأمل والشعور والربهان النظر

 القرآن علوم يف تراثنا تنقية بواجب القيام من ، طه الدكتور يرى فيما ، أوالً بد وال

 على كفرع القرآن محل وليس القرآن على كفرعٍٍ العلم محل من ثانيا والبد. ونقده ، وغربلته

 إجابة من ثالثًا والبد. الكبري مشروعه من املقصود ميثل ال العلمي اإلعجاز بيان ألنَّ العلم

 ألي وليس ، ذاته لعصرنا املعريفّ السقف مبستوى عصرنا يف اإلشكالية األسئلة عن القرآن

 هذه ويف. »املتحرك املعريفّ السقف «إمكانية هي مدهشة إمكانية القرآن وميلك. آخر عصر

 البد مث ،البشرية التجربة وتطور ، واملكان الزمان لتحوالت االستيعابية سعته تكمن اإلمكانية

 رؤاه وتشكيل ومناهجه صياغته كيفيات ومعرفة املعاصر العقل وتشريح تفكيك من رابعا

 ، موقفنا حتديد من لنتمكن _احلداثة بعد وما احلداثة أطروحات يف البحث لزم هنا ومن_

  .اآلخر تفكري ومنوذج تفكرينا منوذج بني والتشابه االختالف وجوه وإدراك ، سياقاتنا وتعيني

 وتوجيهها أسئلتنا صياغة نستطيع القرآن من األساسية املوضوعية احملددات وباستخالص

 نسبية؟ أم مطلقة هي فهل وِجدت وإذا ال؟ أم سببية هناك هل: عنها جييب كي القرآن إىل

 وما والواقع؟ احلياة جدلية يف واختياره جربه جمال وما ال؟ أم اإلرادة كامل حر اإلنسان وهل

  .إخل...املصري؟ معىن وما وغايته؟ ودالوج قصد

: الكربى التشريع مقاصد حول واسعا خمطَّطًا أيضا العلواين الدكتور خطاب حيمل

 مناشط ذي جمتمع لبناء منهجية مؤشرات بوصفها وذلك ، »العمران ، التزكية ، التوحيد«

 الغريب املشروع لترسيمات ةالتبعي براثن من وتنقذه ، جهة من النفسي السواء له تكفل متوازنة

 ما بقدر إال واحدا عاملًا تعين ال اليت العوملة باسم املستضعفني خداع إىل األمر به انتهى الذي

  .الغرب خطاب يف عنه املسكوت وهو ،وقهره الواحد العامل هذا على الغرب تسلُّط تعين

 أمر وهو ،والسنة ابالكت بني املنهجية العالقة حدود كذلك» املنهج «مشروع يرسم

 يف والداليلّ املفهومي مهادها جتد ، أغلبها يف الصحيحة السنة أنَّ إىل وخيلص ،األمهية شديد

 قيم على والتشديد التأكيد حيث من ، اجذري يتعاضدان والسنة فالقرآن. الكرمي القرآن

  .بعينها ومعايري وسلوكيات
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 من عداه ما ، ومشولية خبصوصية ، أساسا اوزيتج أنْ بد ال» املنهج «مشروع وألنَّ

 الغريب املنهج سياقات بنقد مضاعفًا اهتماما فإنَّ ، األحادي املنظور ذات أو اجلزئية املناهج

 أثاره ما النقدات هذه وأهم ،والتحليل والتفسري البسط من سعته جيد أنْ بد ال كان املعاصر

 التطور مالبسات عن أو » العقل الوضعي«و » فطريالعقل ال «عن العلواين طه الدكتور

 كما ، املادي واالحنياز والعقل التفكري طبيعة عن أو ، والرياضية الطبيعية العلوم يف والتحكّم

 العضوية الوحدة لنظرية منتصرا» القراءة آفات «من أسالفنا تراث يف ملا مهما نقدا وجه أنه

  .الكرمي قرآنال يف الصارمة شبه

 انبثق اليت السكونية العقلية تتجاوز القرآنية املعرفية املنهجية أنَّ العلواين الدكتور ويرى

 والضابط النوعي والتغير الصريورة من بدالً والسببية والتراكم والتكرار التعاقب فكر عنها

ة نظرة وهذه ،املنهجيح جداً ذكيا الفكر احنرف كيف توضمن بكثري السكوينّ ملاضوي 

  .قاصرة بطريقة وفهمها ، وبيئاا غاياا عن وقطعها ، اإلسالمية املفاهيم

» القراءتني بني اجلمع «إنَّ: قال حني احلقيقة كَبد العلواين الدكتور أصاب ولقد
 على يساعد منهاجي حمدد وأبرز منهجية خطوٍة أهم _املنظور والكون املسطور الكتاب_

  .القرآنية املنهاجية احملددات بقية وحتديد كشف

 توازن شاملة نظرية حنو طموح مبادرةٌُ» القرآينّ املنهج يف معامل «إنَّ قلت إذا أبالغ لن

 ، املسلم العقل تفكري ملسار وقواعد ساأس وتضع ، واملكان الزمان عرب واملتغيرات الثوابت بني

. خالّقة تفسريية بطاقات وشحذها ، دوما نفسه جتديد له يكفُل مبا ، حلركته مرجعيا وإطارا

 ، وصاحبها األطروحة قارئ بني املواضع بعض يف واالتفاق االختالف نقاط كانت ومهما

 ، ذاا هي والغاية ، ذاته هو املنطلق دام ما أكرب بينهما املشتركة املساحة تظل فسوف

  .املشروع كهذا رائد مشروع أي يف ثريالتأ فعل مناط مها والغاية واملنطلق

 احلال كانت كما الديين الفكر صرح يف بناٍء جمرد ليس - هنا – املشروع صاحب إنَّ

 جمدد ولكنه ، املسيحي الفكر يف» ريكور بول «أو» جيتون جان «أو» تيليتش بول «مع مثالً

 ، الكون هلذا األم املنطقية القواننيب وربطها األصول تنقية بعد - األكرب مهُّه ، وناقد ومصلح

 يف حضاري منهج أي_ وثقايفّ واجتماعي علمي ملنهج وفقًا املسلم العقل تشكيل إعادة
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 على -العلواين طه.د حبسب -معه التفاعل ينبغي الذي الكرمي القرآن من مستقَى _مجلته

  .الواسع مبعناه نالكو وبني بينه العالقة ضفائر عن للكشف كذلك،  منهجي أساس

 ثنائيات التقاء نقطة يف تقع مهمة لكوا صعبة؛ مهمة املسلم العقل تشكيل إعادة إنَّ

/ الفيزياء: اصطناع وال فيه تعمل ال طبيعي أساس على بينها اإلجرائي التوفيق ينبغي عدة

 يف االفتراضية املسلّمات ، الكوينّ الناموس تفاصيل/ إحكامها يف القرآنية املعرفة ، امليتافيزياء

 التارخيية املتغيرات/ القرآن يف واألخالقية القيمية الثوابت ، املوضوعي العلم/ القرآن

 بتعبري_ العلُو شفرة ، اآلخر معرفة/ الذات معرفة ، الزمين الفعل عامل يف البشرية االجتماعية

... األرضي الوجود مستوى على ونوازعها باارغ جتسد يف للمادة الصلبة الشفرة/_كاسربر

  .إخل

 املشروع جانب إىل تقف املعاصرة واالجتماعية الطبيعية للعلوم األخرية املوجة أنَّ بيد

 حول» يونج «مبحث فِمن ، للجميع مفاجأة متثِّلُ مقوالا ألنّ العلواين يورده الذي ، النبيل

 وليس - التأثري إىل ، حمتواها بفعل ، الدافعة النفسية الطاقة مجلة لديه ميثِّل الذي» الليبيدو«

 من أول كان الذي» هايزنربج «مبحث إىل -» فرويد «عند كما فحسب الغريزية الطاقة

 والروح املادة ثنائية األبد إىل ينهى ، الكم فيزياء يف واملوجة اجلزئ بني التكامل أنَّ أدرك

 العقل أنَّ إىل أخريا توصل حيث األعصاب فسيولوجيا يف» بنفيلد «مبحث إىل الديكارتية

 مبوت الدماغ حتلُّل بعد الروح لبقاء متزايدا احتماالً وأعطى ، متاما متمايزان جوهران والروح

  .احلقيقة أفق يواكب الذي الرحب األفق حركة مع يتحرك أنْ املرء يستطيع ، اإلنسان

 حيث من I اهللا نعتها وقد. -اهللا رمحه-» النقّري «يقول كما احلق وصف هي واحلقيقة 

 ذَِلك * امل[: فقال اهلداية باعتبار I كالمه وبني بينها ووحد ، فيه الشك يستحيل ما هي

ابالَ الِْكت بيى ِفيِه رده ِقنيتأنَّ مسلَّمة من يبدأ املسلم العقل فتشكيل ،)٢-١:البقرة(]لِّلْم 

 نداء بني الصدع لَأِْم من يبدأ العقل هذا تشكيل وإعادة ،احلقيقة نداء هو وراملسط Y كالمه

 العامل وبني بتسطريه احلروف بارز نص إىل حتول الذي املنـزل اخلطاب يف اإلهلي احلقيقة

  .العظيم النداء ذلك منهج عن ابتعد الذي الكوينّ
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 خماتلتهم يفضح مرِضي بتقديٍس ، هحتوالت وحسم ، التاريخ نسبوية عن الكثريون يتكلم

 سلطةُ ، خمتلفة بدرجات ولو ، الطبيعية العلوم متتلكها اليت الصلبة شبه وللمعايري للذات

 ِفي ينظُرواْ أَولَم[: متميزة بنربة الكونيات على الكرمي القرآن يؤكد ولذلك ؛ا موجوب

 أَجلُهم اقْترب قَِد يكُونَ أَن عسى وأَنْ شيٍء ِمن اللّه قخلَ وما واَألرِض السماواِت ملَكُوِت

ِديٍث فَِبأَيح هدعونَ بِمنؤ١٨٥:األعراف (]ي (.  

 القوى ألنَّ فيه؛ رجعة ال علمي حسم عن احلديث فيندر اإلنسانية العلوم حقل يف أما 

 يف املعرفة خصوبة وألنَّ ، جهة من الوعي بزمام تأخذ احلاضر يف املؤثِّرة والسياسية االجتماعية

 يقول كما للبحث املنهجية الروح إىل منها الفنان حدسية إىل أكرب بصلة تِمت اإلنسانية العلوم

  .ثانية جهة من» جادامري جيورج هانس«

 سلَّطةامل القوى جمموع من وحتريره اإلنساينّ العلم منهجة دون يحول ال هذا كان وإذا

 هو -يبدو فيما- ذلكم فضائه إىل ننتمي وأنْ -جادامري بتعبري- التراث إىل ننصت فأنْ ، عليه

 به القيام ميكننا للتراث نقٍد وكل ،اإلنسانية العلوم يف عنها البحث ينبغي اليت احلقيقة سبيل

 نكون وأنْ. بالفعل إليه ننتمي الذي احلقيقي بالتراث يربطنا أنْ سوى ميكنه ال كمؤرخني

 احلقيقة حلظة يعترب وإنما التارخيية للمعرفة بالنسبة عائقًا يشكل ال التراث ذا مشترطني

  .نفسها

 الوجداينّ العقلي توهجه وصفاء ، إميانه بفطرة ، مدركًا كان العلواين الدكتور أنَّ أعتقد

 يف شرع مث ، نقده أسس اإلدراك هذا وعلى ،وختارجاا املعرفة تدخالت من البعيد املدى هلذا

 حفظًا الزلل واتقاء الدقة توخي على األحوال كل يف حريصا وكان ،منهجه معامل تأسيس

 جوهر عمله ويمثِّل. واملعترضني املعرضني وتصيدات املغرضني سهام من I كتابه ملنهجية

 يف والعقلي الوجداينّ اإلدراك لىع تقوم نفسية ظاهرة كوا حيث من اإلميانية العاطفة ظاهرة

  .آٍن

 ما وحتليل ، بستمولوجيإلا الفلسفي عمقها ومنحها ، »القرآينّ املنهج يف معامل «رصد إنَّ 

 ، احلضاري التجديد أفكار أملع من فكرة ، والسلوك التفكري يف نشطة فاعليات من عنها ينتج

  .والروحية العقلية والدافعية
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I القوة - الفكرة» فويه «يسميه ما إىل ربأق إنها  dea – Force أنَّ على يدل ما وهي 

 ، الفكرة أنَّ ذلك ومرد ، إرادي واآلخر ، ذهين أحدمها: األساس يف صنفني النفسية للظاهرة

 أما. النحو ذلك على العامل حترك فاألفكار ، احلركة على تبعث ، وإرادة عقل من هلا يرجع مبا

 مستوى على اإلحساس هذا من أبعد هو ما الفكرة أعطى فقد،  السكندري اهللا عطاء بنا

  .له إضاءة فال ذهبت فإذا،  القلب سراج الفكرة إنَّ: فقال واحلدس والبصرية التدبر
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 مقدمة

ي ونسلم على سيدنا حممـد       ونصلّ ،احلمد هللا رب العاملني نستغفره ونستعينه ونستهديه      
نجه إىل يوم الدينوآله وصحبه وم تبعه وسار على .  

  ، أما بعد

اليت صدر منـها    » دراسات قرآنية «فيسعدين أنْ أقدم هذه الرسالة السادسة يف سلسلة         

  : رسائل هي مخسقبل هذه من 

  .أزمة اإلنسانية ودور القرآن الكرمي يف اخلالص منها -١

  .قراءة الوحي وقراءة الكون: اجلمع بني القراءتني  -٢

 .ة البنائية للقرآن ايدالوحد -٣

 .لسان القرآن ومستقبل األمة القطب -٤

 .حنو موقف قرآينّ من النسخ -٥

منهج «منذ فترة طويلة قد تقرب من ثالثني عاما، ومهّي منصرف للكشف عن            

 ،  وهذه الرسالة الوجيزة متثّل حصيلة تلك التجربة املمتـدة         »القرآن ايد ومنهجيته  

 أيا كانت من الدراسات اليت حتتاج إىل كثري من اجلهد واحلـذر            والدراسات املنهجية 
!!  لكي يتم احلوار حوهلا وفيها بني ما يكتبه الكاتب ويقرؤه القارئ املتلقـي             ؛والدقة

يف أهم كتاب عرفته البشرية أو      » معامل املنهج «فما بالك والدراسة تعمل على تلمس       

 وال أغايل ، الباطل من بني يديه وال من خلفه  ستعرفه أال وهو كتاب اهللا الذي ال يأتيه       
إنَّ هذه الدراسة قد أخذت من الوقت واجلهد والتدبر من الكاتـب ومـن   : إذا قلت 

الذين أتيحت له فرصة التحاور معهم يف بعض قضاياها جهدا ووقتا كـان كافيـا               
. األكادمييةإلعداد أطروحة كبرية قد تصلح لنيل أعلى الدرجات اجلامعية يف املقاييس            

وما ذلك إال ملا اتسم املوضوع به من جدة وريادة وأمهية سيلمسها القارئ بإذن اهللا               
 .يف ثنايا الصفحات التالية

لقد عرفت البشرية القرآن ايد باعتباره كتابا دينيا ميكن أنْ يتعلَّم الناس منه العقيـدة               

 أما أنْ يكون القـرآن الكـرمي        ،  وأخبار اآلخرة والشريعة وأخبار املاضني من األنبياء وأممهم       
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              يقود حركة الفكر اإلنساينّ يف جماالت الفكر املختلفة ويف البحث العلمي ا ملنهج علميمصدر

ه مل يـسبق  :  يف مقدمتها  ،  فهذا ما جتاوزه الكاتبون إال قليالً منهم ألسباب ال ختفى          ،  اجلادإن
نْ قدم للعامل منهجا يف الفكر والبحث العلمي؛ لكن كاتـب           لكتاب ديين من توراة أو إجنيل أ      

ِلكُلٍّ جعلْنا ِمـنكُم    [:  انطالقًا من قوله تعاىل    »منهج قرآين «يطرح فكرة وجود    هذه الدراسة   
 فقد وجد الباحث الشرعة القرآنية مبسوطةً مفصلةً يف سـور    ،  )٤٨:املائدة(]ِشرعةً وِمنهاجا 

وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم [:  منها سور املائدة واألنعام واإلسراء وغريها، يدكثرية من القرآن ا
كُملَيل ما أحلَّ وما فرض وأوجب وأوكَل إىل رسول اهللا             ،  )١١٩:األنعام( ]عكما فص e 

م  وما دا،  ليعلّم الناس الكتاب واحلكمة وليزكيهم-كلّه- وبيان ذلك ، مهام االتباع والتطبيق  

قد فُصل أيضا يف آيات الكتـاب       » املنهاج« فالبد أنْ يكون     ،  األمر كذلك بالنسبة للشريعة   
 العثـور علـى تلـك     لكن، ينت يف تلك اآليات املباركات وب، الكرمي كما فُصلت الشرعة   

 وحتديد صفات اآليات الكرمية اليت حتملها يف ثنايا القرآن ايـد يتطلّـب جهـدا                ،  املعامل
 وذلك اجلهد واالجتهاد أشق وأعمق بكثري من اجلهد واالجتهاد اللـذين            ،  تهادا كبريين واج

 فعلماء أصول الفقه قد قدموا لنا أدوات ووسائل كثرية لتقود           ،  يقتضيهما البحث عن الشريعة   
حركتنا وحنن نتدبر القرآن لبلوغ آيات الشريعة؛ ولكن فيما يتعلق بالبحث عن املنهج مل جند               

ا ممهدا كتلك الطريق اليت مهدها علماء أصول الفقه للوصول إىل شريعة القرآن؛ فكان ال      طريقً
 ومن هنا تبدو    ،ودالئله فيه » معامل املنهج القرآينّ  «بد من العمل على رسم منهج للوصول إىل         

لك عزيزي القارئ مشاق هذا البحث واجلهود اليت تطلّبها لكي يصل إىل حتديد هذه املعـامل               

كما أنَّ هذه املعامل من الصعب أنْ تحدد كما تحدد معامل الشريعة          . جية يف القرآن الكرمي   املنه
 ولذلك فإنَّ األمر كان يقتـضي       ؛بوساطة األمر والنهي أو معامل األمثال والقصص وما إليها        

 سورة الناس   القراءات املتدبرة واملتعددة واملتكّررة آليات الكتاب الكرمي من سورة الفاحتة إىل          

للكشف عن بعض تلك املعامل املنهجية والوصول إليها مث التدبر يف طبيعتها وبيئـة عرضـها                

 وهكذا يظل احلوار دائما مستمرا بني القـارئ املتـدبر           ،وسياقاا للوصول إىل معامل أخرى    
بر أنْ يعطـي     وعلى ذلك القارئ املتد    ،والقرآن الكرمي ايد املكنون الذي ال تنقضي عجائبه       
  . وليصل إىل جزء منها، القرآن كلّه ليجود القرآن عليه ببعض معامل تلك املعامل
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» منهج معرفة الطبيعة والعلم الطبيعي يف القـرآن «ويستطيع الباحث أنْ يؤكد سلفًا أنَّ      
د فبالنسبة لألخري ق  ،  » منهج املعرفة اإلنسانية واالجتماعية   «قد يكون أقل صعوبة ومشقة من       

 وقد يعثـر  ،   وقد يعثر عليه يف قصصه وأمثاله      ،  يعثر املتدبر عليه يف ثنايا أمساء القرآن وصفاته       

 وقـد   ،   وقد يضع يده عليه وهو يتملَّى مشاهد القيامة ويتدبرها         ،  عليه يف مواعظه وأحكامه   

ى سنن االجتمـاع     ليعثر يف ثناياها عل    ؛يعثر عليه وهو ينظر يف السنن اإلهلية والقوانني الكونية        

.  وتراجعها ووضها  ،   وقوانني وقواعد قيام احلضارات وبناء األمم      ،  وقوانني النفس واتمع  

 يقتضي منه ارتياد مسالك القرآن اليت هي سهلة ميسرة للقارئ املتعبد وقد يسر  -كلّه-وذلك  

فإنه ال بد مـن     » جمعامل املنه «ولكن حني يكون األمر أمر حبٍث عن        .  القرآن للِذكر  Iاهللا  
 ،  أو سننا كونيـة ، إدراك الفرق بني مقاربات القرآن تعبدا وِذكرا أو حبثًا عن شريعة وأحكام       

 فإنَّ الباحث   ،  والبحث عن معامل منهج علمي يتحدى املناهج البشرية ويستوعبها ويتجاوزها         
 -وحـده -ملبحوث عنـه   هذا اخلطر إىل صعوبة املوضوع ا    وليس مرد . هنا على خطر عظيم   

بل اخلوف من اهللا      ،  ِته وريادته وِجد I  أنْ ي     ا لقائلـه      نسب إىل كتاب اهللا أمرال يكون مراد 

I ولكن األمر ينطلق من القرآن ذاته الذي أعلـن         . فالقول ثقيل واألمانة عظيمة   .  ومنـزله
ـ          » منهج وشريعة «اشتماله على    ال اجلهـد   فإذن ال بد من الوصول إىل ذلك املنهج مهما ط
  .وتنوع وتعدد

 من دراسة املناهج يف تراثنا ويف دوائر سقفنا         -أيضا-ولكن ال بد    ،  ليس ذلك فحسب    

 لتكوين نوع من امللكة والوعي بالفروق بني املناهج وما ينبين على املناهج يف              ؛املعريفّ املعاصر 
جهودنا هذه لضرورة ذلك     ويف سائر احملاوالت اليت سبقت       ،  تراثنا ويف تراث البشرية املعاصر    

وفقوا  ومتهيد السبيل أمام الباحثني اآلخرين الذين نأمل أنْ ي         ،   للقيام ذه املهمة اجلليلة    -كلِّه-

 ال -كلّها- وتقدمي منهج قرآينّ يعني البشرية ، الستكمال هاتيك املعامل وإتاحتها لطالب العلم

  .كالم واخلروج من مش، ملسلمني وحدهم على جتاوز أزماما

 فالقرآن ايد هو الكتاب الكوينّ الوحيد الذي من اهللا به على البشرية وأودعه تلك الطاقات               
 والقدرات اليت ال تحصى وال تنقِضي علـى تـصحيح         ،  »االستيعاب والتجاوز «اهلائلة على   

القدرة على   ومتكني اإلنسان من     ،   وحتديد مناهج وسبل االستقامة أمامها     ،  مسارات البشرية 



 ١٤

 والقدرة علـى    ،   واحملافظة على أمانة االختيار    ،   والقيام حبق االستخالف   Iالوفاء بعهد اهللا    

 واسـتثمار  ،  وحتقيق غاية احلق من اخللق بإقامة العمـران يف األرض        ،  اجتياز اختبار االبتالء  

السجود هللا  ووضع اإلنسان والكون والطبيعة بكل تفاصيلها على سبيل التسبيح و        ،  املسخرات
I .  

أود أنْ أؤكد أنَّ الباحـث مل يـستهدف يف هـذا أنْ    : وقبل أنْ أدع القارئ والكتاب  
دفع الكـثريين إىل سـلوك      » إعجاز علمي يف القرآن   «يضيف إىل ما شاع مؤخرا من وجود        

 ألنّ قصارى مـا     ،   فإنّ ذلك خالف ما يرمي الباحث إليه       ،  للقرآن» التفسري العلمي «سبيل  

هو إسقاط ثقافة العصر علـى القـرآن        » اإلعجاز العلمي والتفسري العلمي   « يقدمه   ميكن أنْ 
وهذا أمر ال نقبله وال نتبناه؛ .  وحتويلها شواهد على صحته وعلو قدره،  وحتكيمها فيه، ايد

لكننا يف تأكيدنا على اشتمال القرآن ايد على املنهج مثل اشتماله على الـشرعة نريـد أنْ                 

 ويف  ،  ونؤكد أنَّ املنهج العلمي التجرييب ذاته يف أزمة        ،  دٰى مبنهج القرآن املناهج املعاصرة    نتح

 ومعامل  ،  وإننا نقدم القرآن ايد   .  وخترجه منها  ،  حالة حبث عن خمارج تتجاوز به هذه األزمة       
اليت تنذر ا    والتهديدات   ،  منهجه لنستوعب ا أزمة املنهج العلمي ونتجاوز ا تلك األزمة         

  . بدون عالج» أزمة املنهج«لو استمرت 

 ولذلك فـإنّ هـذه     ؛إنَّ أزمة املنهج دد إجنازات البشرية باملصادرة والتراجع والدمار        

 وإنقاذ املنهج العلمي من     ،  ال ميكن اخلروج منها   » كونية املنهج «األزمة الكونية القائمة على     
 ،  وينطلـق يف جمـاالت إعـادة التركيـب      ،  وعب التفكيك  بكتاب كوينّ يست   إشكاالا إالّ 

ويستوعب العدمية والعبثية ويتجاوزها ليتجه باجتاه الغائية ويعيد بناء سائر التصورات واملفاهيم 

 ، كتها نظريات العلم املنبت عن ينابيعه اإلهلية وغاياته الربانية الكونية        الكونية اليت أمهلتها أو فكّ    

من تفكيك خطـري مل تـصحبه       » باحلداثة وما بعد احلداثة   «عن نظريات ما عرف     وما جنم   

 مـن   -كلّه-وأي حماولة إلخراج املنهج العلمي من أزمته والعلم         . قدرات تركيبية موازية له   

ومن هنا فإننا نعترب هـذه   ، فلسفة النهايات دون هداية كتاب كوينّ لن تكون نافعة أو جمدية          
انت جمرد خطوة على الطريق لكنها ضرورة ال بد أنْ تتضافر جهـود العلمـاء      احملاولة وإنْ ك  

  . لتؤيت مثارها بإذن اهللا، والباحثني على استكماهلا
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 ليؤيت مثاره وينقـذ املنـهج       ؛ إنها بداية مشروع ال بد له من جهود حبثية متنوعة ومتضافرة          
 نتيجة اقتصار البشرية على التحاور مع       العلمي وتراث اإلنسانية من األزمات اليت دخلت إليها       

 مما جعل -كلّه- وجتاهل الغيب ،  وجتاهل خالق الطبيعة واإلنسان وموجدمها، الطبيعة وحدها 
  .ذلك التفاعل واجلدل ناقصني وقاد إىل تلك املضايق واألزمات

      لذلك فهي أحـوج مـا تكـون إىل التتـابع           ؛  ة طرية ال شك أنَّ احملاولة ال تزال غض

وكل ما نأمله هو النظر إىل هذه . ولو بعد حني ، نضاج لتؤيت مثارها وتستوي على سوقها     واإل
ها مقدمة هلذا املشروع اهلامص فيها ، الدراسة على أنة فيه قد جيد الباحث املتخصوخطوة أولي 

 لكن ذلك ال يقلّل من أمهيـة املـشروع وخطورتـه            ،  بعض الثغرات وهو أمر نقر به سلفًا      
 أسأل  ،  Iضرورة تكامله والوصول به بتعاون املتخصصني املخلصني إىل الغاية إنْ شاء اهللا             و

 ويوفـق   ،   وجاعل املنهج والشرعة أنْ يتقبل هـذا العمـل         ،  اهللا العلي القدير منزل القرآن    

 وأنْ ينفعين مبا قدمت يوم      ، وجيعل أفئدة املتخصصني وى إىل ذلك حىت يكتمل        ،  الستكماله
 حيرمين أجر االجتهاد وبذل الوسع أخطأت أم أصبت واحلمد هللا            وأالّ ،   ينفع مال وال بنون    ال

   .الذي بنعمته تتم الصاحلات

  طه العلواين .د.أ

  ٢٠٠٩ يناير ١٠القاهرة يف 
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  الفصل األول

  احلديث علميملنهج الا 

  :  املنهجتعريف 

 ، املعرفات تصور إلفادة رادت إنما اريفالتع أنَّ خيفى الو، عرف املنهج بتعاريف متعددة 

 طريقة القرآن ِهيوهذه ،  إعمالهكيفية خصائصه وومعرفة وإداركه املنهج تصور هو فاملقصد
 اليت رسطية من معطيات املنطق األفاعلي أكثر ِهيو، الكرمي يف إفادة تصور األمور واألشياء

  .  إلفادة التصديقاتكليفظي الشلّ والربهان التقوم على احلدود والرسوم إلفادة التصورات

 يغلب ما إىل أو ، احلقيقة إىل نساينّاإل العقلإىل قيادة  وسيلةأنه  :املنهجميكن تعريف  

 كنـز مثل فاحلقيقة؛ األمر ونفس الواقع يف احلقيقة ِهي تكن مل لو حىت، احلقيقة أنه الظن على

 والنظر والتفكر، واخلرائط التاريخ وقراءة كاحلفر: دة متعدبوسائل عنه اإلنسان يبحث دفني

 مثاب وهو ، خيطئها وقد احلقيقة اإلنسان يصادفد وق، إليها وما والتدبر والتذكُّر عقليال

 وإخالص بصدق ةعرفيامل وقدراته وطاقاته جهوده كل يبذل أنْ املهم، أخطأ أم أصاب مأجور

 ال قطعيات هناك ألنّ ذلك »احلقيقة إىل يقود«: قلناإنما و، )١(ملقاربتها سليم ومنهج وبوسائل

 الواحدة احلقيقة مصادفة فعدم؛ أيضا بنقيضها ويؤخذ؛ الثابتة الواحدة احلقيقة يف تعددا تقبل

 احلواجز من بكثري املرور بعد إال الصفة هذه تبلغ ال القطعيات وتلك، فيها عذرا يقبل ال الثابتة

 ، كتشفت عندما إليها تقود وأدلة عالمات هلا تكون أنْ شأا من احلقائق وهذه، ةنهجيامل

                                                   
القانون العلمي من شأنه أن حيكم عالقة الباحث باحلقيقة، وذلك بعد الكشف عن طبيعة العالقات االرتباطية اليت حتيط  1

 ، حامد ربيع: وراجع،لوصول إىل احلقيقة مشكلة مستقلة عنها وأسلوب ا،بظاهرة معينة، وحتكم حتركاا املتالحقة

مكتبةكلية : جامعة القاهرة (طالب النظرية السياسيةل  غري منشورة مذكرات:مقدمة عامة للتعريف باملنهاجية العلمية

وحدة احلقائق أصول الدين وأصول الفقه مبسألة : هذا وقد اهتم علماء األصلني يف تراثنا) االقتصاد والعلوم السياسية
 وذلك ملا يترتب عليها من انقسامهم يف موقفهم من تصويب اتهدين كافة، أو اعتبارهم خمطئني ؛وتعددها اهتماما كبريا

أبو احلسني  : مناظرام فيها يفقد مذاهبهم، وطرائ فراجع املسألة واختالفهم فيها، وتعد؛واملصيب واحد غري معروف

دار :املنصورة ( يف أصول الفقهالربهاناجلويين، . ٩٣-٢/٣٧٠)١٩٨٣دار الكتب العلمية،: بريوت (املعتمدالبصري، 

  . ٧٨-٢/٣٦٣.)ت.دار الفكر،د:بريوت (املستصفىالغزايل، . ٦٨-٢/٨٥٩) ١٩٩٢الوفاء، 
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.  إليهتوصل إنْ نساينّاإل الوعي لقوٰى املمكن دائرة يف يقع واألدلة العالمات تلك واكتشاف

 ولإلمام. الباحث يصادفها مل لو حىت »احلقيقة« بأنها الظن غلبة الظنيات يف قبلي حني يف

 ةكالمي قطعيةوال، وظنية قطعية اتنظريال" :قال حيث؛ اال هذا يف حسن يلتفص الغزايل

، العامل كحدوث: السمع ورود غري من بالعقل يدركما : ةكالميبال ونعين، ةفقهيو ةأصوليو

 هذه يف تندرج وقوانينه الكون وسنن: قلت(؛ الرسل وبعثة، وصفاته اِحملدث وإثبات

  . )٢("إخل... السنة حجية فمثل ةصولياأل وأما )القطعيات

 التحرك العقل أمارس سواء، الصرامة مبنتهى مساره للعقل يحدد صارم ضابط واملنهج 

 املنهج يتصاحل أنْ املتعذّر من فإنه ولذلك؛ احلقيقة عن حبثًا الوحي نصوص يف مأ ، الكون يف

  . طبيعيال أو الفطري العقل مع

 علميال البحث ضوابط دعائم وإرساء ، التفكري قواعد لبناء وأداة وسيلة واملنهج 

   )٣(.علميال البحث ويف الفكر يف اخلطأ يف الوقوع من الذهن تعصمالّيت من شأا أن  ،عريفّوامل

 من بد ال  السمعيةفاملـرويات ، ضبطها جيري ومصادرها املعرفة نوع وحبسب 

 واالستدالل صحتها على للربهنة ضوابط من بد ال وىالدعاو، الصحة لضوابط إخضاعها

 ، حبسبه ضبطلي املعرفة أنواع من نوع كل مع املنهج يعمل وهكذا، كذلك حبسبها عليها

  . مبقتضاه فيه وامللكة الدربة بىنوت مسائله تصاغو ، قواعده بىنتو

 على للباحث قدرة تتيح ةذهنيال اتعمليال من جمموعة: املنهج أنّ إىل البعض ذهبقد و 

 واألدوات األساليب عن منفصلٌ جمرد هذا على فهو؛ املختلفة وتفسري الظواهر وفهم حتليل

                                                   

احلليب، : القاهرة (مجع اجلوامعابن السبكي، : انظر. اجلوامع مجع على حاشيته يف العطار عنه وأورده التفتازاين نقله 2
  ٢/٤٢٨.) ت.د

 فهل، التفكري ممارسة عند اخلطأ يف الوقوع من الذهن لعصمة تستخدم اليت هي» املنطق قواعد «إنَّ: يقول أنْ لقائل 3

 املطلوب حبسب صحيحة مقدمات ترتيب: جوهره يف املنهج نّأ: واجلواب واملنطق؟ املنهج بني التسوية ذا تريدون

 املتكلمني بني كبريان وجدل حوار وهناك اهول إىل يوصل الذي املعلوم على تشتمل ماتفاملقد، نتائج إىل للوصول

 بتعريفات عرف الذي» النظر «يف اخلامس املرصد ،إلجييل املواقف: يف كبري بإسهاب مفصالً جتده األمر هذا يف املسلمني

  ".املعلومات من اهوالت اكتساب "إنه :ومنها، "ظن غلبة أو علم به طلبي الذي الفكر" إنه: منها، كثرية

 .مجة فوائد ففيها ٢/١٩٦ )م١٩٩٨دارالكتب العلمية، : بريوت (املواقف، اإلجيي الدين عضد: يف -كلّه- ذلك فراجع
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 سواٌء، إليها للوصول يسعى اليت املعرفة حنو للباحث قيادته يف املنهج ا يستعنياليت ، سائلوالو

  . ذهين وجود مأ واقعي وجود ذات معرفة أكانت

وكذا األساليب البحثية ؛ الوسائل واألدوات ملحقة باملنهجواعترب آخرون أن  

حيث يتوسل ا الباحثون يف التفكري والسعي ؛ ةعلميواإلجراءات اليت تصلح أن تكون 

إضافةً إىل أدوات حتليل املعلومات ومجع احلقائق _ ةمعرفية كانت أم كوني_للوصول للحقيقة 
  . وفهمها وتفسريها

لما بالطرق املنتجة املوصلة إىل الغاية، وإدراكًا ووعيا باخلطوات  ع»املنهج«وإذا كان 
والوسائل والوسائط اليت حتقق ذلك فإنه يف هذا يؤدي دور املوجه والدليل والقائد الذي 
يساعد يف معرفة سالمة اخلطوات املنهجية، وتتابعها واتصاهلا حبيث تكون كل خطوة معززة 

 ملا بعدها دون ضالل يف الطريق، أو احنراف يف الغاية، أو تيه عن مساندة ملا قبلها، مؤدية

  .القصد

 املالحظة-١:ة تسري بالتسلسل التايلعلمية النهجياسة الظواهر فإنّ اخلطوات املوعند در

 املنهج لينطلق عريفّامل لنموذجا بناء يبدأ وهنا: التفسري -٥ التحليل -٤ الفهم -٣ الوصف -٢

ة السبعة بشكٍل تام نهجيات املووتنطبق اخلط .التحكّم -٧. التنبؤ -٦، متضافرين والنموذج

التنبؤ _ ٣التفسري _ ٢الفهم _ ١:حيث يؤدي املنهج أهم وظائفه وهي؛ طبيعيعلى العلم ال
  . التحكم_ ٤

 مستقل يف العلم احلديثوقد برزت فلسفة العلوم كفرٍع هام  ،ته التحليل النقدي ومهم
 املنهج« بني العالقة عن فكرة يعطينا وذلك ؛ومعطياا  وافتراضاا ومصادرهاملناهج العلوم

  . »العلوم وفلسفة

وللمنهج مصادر بناء وتكوين تنتجه فإذا صلُحت مصادر التكوين املنهجي، واستقامت 

صلُح املنهج واستقام، وإن هي اختلّت أو اضطّربت اختلّ املنهج واضطرب؛ فإذا بين املنهج 
 فقد ينتج مؤقتا، - واخلطوات املادية مبفردها- وحدها-سباب واخلطوات الوضعيةعلى األ

وبقدر ما تتيحه تلك اخلطوات من قدرات على اإلنتاج، لكن العلم الذي يبىن على ذلك 
املنهج القاصر يبقى ناقصا لغياب بعض األبعاد اليت مل تالحظ يف بناء املنهج، وإذا مساه أهلوه 
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على سبيل احلقيقة؛ بل هو ظن أُضفيت -فما هو بعلم ) بالرغم من غياب تلك األبعاد(علما 

، حتى اخلطوات )٣٢:اجلاثية( ] ظَنا وما نحن ِبمستيِقِننيالَِّإن نظُن ِإ[: عليه صفة العلم

م التأكد من احلسية والعقلية املستخدمة يف إنتاج املنهج لن تكون كاملةً يف عقالنيتها؛ لعد
ولَقَد [: جمانبه اهلوى واالنتقاء والتحيزات املختلفة فيها واعتمادها على جانبها العقلي احملض

 ]أَتوا علَى الْقَريِة الَِّتي أُمِطرت مطَر السوِء أَفَلَم يكُونوا يرونها بلْ كَانوا لَا يرجونَ نشورا

ج كالعلوم اليت انبثقت عنه وأقيمت على دعائمه وإن نبت يف تربة  واملنه)٤٠:الفرقان(

احلضارة اإلسالمية، بيد أنه والعلوم اليت بنيت عليه قد أخذا الشكل السائد حاليا جبهود علماء 

كون، ومع الصلة الوثقى لكل منهما باإلسالم بيالغرب وعلى أيدي الغربيني أنفسهم بدءاً من 
بيد أن السياق األخري الذي )  البحث التارخيي يف العلم ومنهجهوذلك نصيب(واملسلمني 
 على ريبغ هو ذلك السياق الذي تولّد يف الغرب، وانعكس الفكر الذي يعرف بال-وضعا به

كل من املنهج والعلوم فتبلورت يف سياق غريب وأثَّر ذلك السياق يف كل منها؛ واستخدم 

 ومهومه ومشكالته وصراعاته ووساوسه وتراثه الديين املنهج والعلوم يف معاجلة قضايا الغرب
، »ال انفصام هلما عنها« والعلم معه وليدي تلك البيئة - آنذاك-والفلسفي أوالً ليكون املنهج

  .ويكون الناس تبعا للغرب يف كل منهما

  : والعقل التفكري

  : نطقياملالتفكري       

_ حيوان ناطق: وال نقول_  »ناطق خملوق« فاإلنسان ، ةإنساني غريزة »التفكري« إنَّ

 والسفاهة بالسذاجة يوصف وآخر، واملنطق بالعقل يوصف تفكري يوجد بيد أنه، مفكِّر أي

 األوصاف هذه يطلقون العامة كان وإذا. األحيان بعض يف املركَّب أو البسيط اجلهل أو

 ال أو معقول بأنه القول وصف يقبلون وال، ذلك يقنعهم ال املناطقة فإنّ ، انطباعي بشكل

  : األدٰىن احلد يف نيأساسي أمرين من التحقُّق بعد إال معقول

  . الضوابطَ املصادر تفرز وكيف، املعقولية مصادر حتديد: األول 

  . املطروحة قضيةوال ينسجم دقيق بشكل الضوابط حتديد: الثاين 
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     العقل الفطري :  

 أو اتِهيبد الفطري تكوينه داخل ويف لدو قد ساناإلن أنَّ إىل الفالسفة بعضذهب 

 هذه وأنَّ، ينفع كاوذ يضر هذا وأنَّ، خالق وله خملوق أنه خالهلا من عرفي »قبلية مقوالت«

وهذه ، استنباط أو استدالٍل أو عميٍق تفكٍري إىل حتتاج ال ةضروري ةِهيبد القبلية املقوالت

ا عند اإلنسانل ة تشكِّاملقوالت القبليى بالعقل الفطري مسموقد، ي ت طائفة من املعتزلة تبن
ةز به مذهبها يف هذه املقولة لتعزال والقبح احلسن« قضي٤(»نيعقلي(نساينّاإل العقل أنَّ - أي 

 حاجة دون نيذاتي وقبحا حسنا األشياء يف فيه كّبر ومبا –بطبيعته– يدرك الفطري أو ذايتّال

                                                   
مساحة واسعة يف تراثنا الكالمي واألصويل، وهي من القضايا ذات اخلالف » احلسن والقبح العقليني«احتلت مسألة  4

على » القبح«على مالءمة الطبع و» احلسن«يطلق : األول: لسنة واملعتزلة، وللحسن والقبح ثالثة إطالقاتبني أهل ا

على صفة » احلسن«يطلق : الثاين . وكحسن إنقاذ الغرقى وقبح أخذ األموال ظلما، كحسن احللو وقبح املر،منافرته

وهذان اإلطالقان  .حسن الكرم، وقبح البخلعلى صفة النقص كحسن العلم، وقبح اجلهل وك» القبح«، والكمال
ة واملعتزلةعقليما العقل، وذلك باالتفاق بني أهل السن ان، أي حيكم،الثالث .ح به الرازي يف احملصول وغريه كما صر :

على ترتب الذم يف العاجل، والعقاب يف » القبح« و،على ترتب املدح يف العاجل والثواب يف اآلجل» احلسن«يطلق 

مها : فقال أهل السنة .وهذا اإلطالق حمل خالف بني أهل السنة واملعتزلة، كحسن الطاعة وقبح املعصية: جلاآل

نَّ العقل قد يدركهما أان، أي مها عقلي:  وقالت املعتزلة،يدركان إال به من الشرع والُ شرعيان، أي أنهما ال يؤخذان إالّ
حيكم ما ويثبتهما يف األفعال وذلك ألنَّ احلاكم ذا املعىن هو اهللا سبحانه ومل يريدوا أنه ، من غري توقف على الشرع

إنَّ الفعل إما أنْ يكون مشتمالً على مصلحة أو مفسدة، وأنه جيب على اهللا تعاىل :  وقد بنوا ذلك على،وتعاىل باالتفاق
 فإذا ما أدرك العقل مصلحة فعل، أو ،فسدةأنْ حيكم حبسن الفعل، أو بقبحه على حسب ما يعلمه فيه من املصلحة أو امل

 باحلسن أو القبح، تابعا ملا اشتمل - تعاىل -حيث كان حكمه ، مفسدته، أدرك حكم اهللا حبسن هذا الفعل أو بقبحه
ما يدركه العقل : األول : مث إنهم قد قسموا كالً من احلسن والقبح، ثالثة أقسام،الفعل عليه من تلك املصلحة أو املفسدة

 كحسن الكذب النافع وقبح الصدق ،ما يدركه بالنظر: الثاين . كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار،بالضرورة

 فال يدركه إال بالضرورة وال بالنظر كحسن صوم آخر يوم من رمضان، وقبح صوم ،ما خيفى على العقل: الثالث .الضار

هذا إذا . ن العقل من إدراكه يكون مؤكدا ملا متكّ- األولني بالنسبة للقسمني-إنَّ الشرع : وقالوا، أول يوم من شوال
أصاب العقل، أما لو فرض أنَّ العقل قد أخطأ يف إدراك احلسن والقبح فظن املصلحة فيما فيه مفسدة، فحكم باحلسن، 

باع الشرع،  جاء الشرع حينئذ مبينا للواقع، ووجب على املكلف ات-فحكم بالقبح، أو ظن املفسدة فيما فيه مصلحة
) ١٩٩٢مؤسسة الرسالة، : بريوت(طه العلواين : ، حتقيقاحملصول: الرازي:  انظر.وترك ما كان قد أدرك العقل عندهم

٦-١٤٠/ ١ 
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 يف قائمة همنظر يف املنطق وقواعد التفكري فقواعد؛ سواه أو شرع من خارجي ساعدم إىل

 من فصيل من فما؛ البشر بني مشتركة القبلية املقوالت تلك كانت ولذلكم؛ اإلنسان فطرة

 أو، متعال خالٍق وجود ينكر أو، النافع الصدق قبح أو، ارالض الكذب حسن يرى البشر

 الوعي خارج من نابٍع خارجي مصدر أي إىل اإلنسان حيتاج فال، الشر وينفي اخلري يدرك

 ولكنها ةذاتيو فطرية كانت وإنْ وهذه املقوالت القبلية، ذلك من بشيء يعرفه لإلنسان ذايتّال

 وقد.  على صحتهاوضوعيأي ميكن الربهنة عليها واالستدالل امل؛ ةموضوعي نفسه الوقت يف

 ةعقليال للمبادئ مشتركة ضوابط وضع ضرورة أكدوا، آخرون املعتزلة نم الفريق هذا على رد

 كما أنّ، »املنطق وتأسيس الوجود عقل« من اإلنسان ليتمكّن؛ ةنسانياإل الذات خارج من

 من أَخرجكُم َاللّه[: _سبحانه وتعاىل_قال حيث، التصور هذا نفي يف صريح الكرمي القرآن

 ]تشكُرونَ لَعلَّكُم واَألفِْئدةَ واَألبصار الْسمع لَكُم وجعلَ شيئًا تعلَمونَ الَ أُمهاِتكُم بطُوِن

  . )٧٨:سورةالنحل(

 دليلة يربهن ا على صحة مسلماته كمنطقيوقد يلجأ العقل الفطري إىل أدلة     

 ميثِّلالذّي ، املصاغ الدليل منها جيستنت املقدمات من مجلة مالحظةيعتمد على  الَِّذي االستنتاج

 أبراج ذات مساء، املسري على يدل واألثر، البعري على تدل البعرة": األعرايب فقول؛ النتيجة

 على قائم استنتاج  فقول األعرايب هذا"اخلبري العليم على تدالن أفال، فجاج ذات وأرض

 ليحصلَ بتشغيلها قام هنلك، مشتركة ليةقب مسلّمات متثّل واليت، ذكرها اليت املقدمات مالحظة

 ما إىل يلتفتوا مل آخرون ماليني وهناك، املقدمات تلك من استنتاجها أراد يتالّ النتيجة على
 اإلميان إىل للوصول املشتركة القبلية املسلَّمات بتوظيف ينتفعوا فلم، األعرايب هذا إليه التفت

  . النقصان صفات عن وتنـزيهه ، الكمال صفات بكل واتصافه I اهللا بوجود

  : وضعيالالفطري  العقل 

 يردد وقد، املسلَّمات يف الشك فيتجاوز »اإلميان« من وضعيالالفطري العقل  ينطلق 

، ليستعريها »ةوضعيال« النتائج إىل يقفز وقد؛ عنده النقد على تسمو لكنها، هلا اآلخرين نقد

  . الفطري العقل مسلّمات ىعل املستعارة كالثياب ويضعها



 ٢٢

، الفطري العقل عن منبثقة متنوعة ةعقلي اتعمليب وضعيالالفطري ويقوم العقل    

 أو »االستقراء« أو »االستنباط« طرق مثل، باملنطق املتصل يديوالتأ بالدعم إليه وعائدة

 أنْ ميكن عقل وفه، يفارقه ال الفطري بالعقل ملتصقًا يبقى ذلك كل ويف )٥(»االستدالل«

ه: عنه قاليإللباس »الوضع« من يستفيد عقلٌ إن ال« ثياب الفطريه »واملنطق ةوضعيال لكن 

 رفضت وضعيلل يقول أنْ يريد كمن فهو، مسلَّماته يتجاوز الو، الفطري بالعقل عالقته يقطع

 وضعيال منطقك أسقط أنْ طيعستأ كيف: انظر لكن، ا وشكَّكت، الفطرية القبلية مسلّمايت

 ويستنتج يستدل قد مؤمن أي فاملؤمن، هلا ويستجيب يتقبلها حبيث املسلَّمات تلك على نفسه

 أنْ دون، ةمنطقي آفاقًا ا آمن اليت القبلية املقوالت ليعطي يربهن وقد، ويستنبط ويستقرئ

 سبيل على إال أنتجهاِذي  الَّالفطري العقل مفارقة أو، ملفارقتها استعداد أي لديه يكون

  . التنـزل

 احمليط يف نتجأ هو الَِّذي »الفطري العقل« على القائم »وضعيال العقل« وهذا 

، وضعيال والعقل العقل هذا معطيات بني »واملقارنة املقاربة« أفكار وحديثًا قدميا سالمياإل

  . عليه بين ما مث

  : علمي والعقل الوضعيالعقل ال 

 اعتصم نفسه الوقت ويف، ا ومتسك )٦(»ةنطقيامل ةوضعيبال« تشبث وضعيال لعقلوا

 وطالب، ونقدها الفطري العقل مبسلّمات فيه شكَّك الَِّذي الوقت يف ولكنه، ةوضوعيبامل

                                                   

احلكم على الكلي بوجوده يف أكثر  االستقراء استخراج املعاين من النصوص بفرط الذهن وقوة القرحية، هو االستنباط 5
ان يف مجيع جزئياته مل يكن استقراًء، بل قياسا مقسما، ويسمى هذا استقراء ألنّ مقدماته ال جزئياته، ألنّ احلكم لو ك

تقرير الدليل إلثبات املدلول، سواء كان ذلك من األثر إىل املؤثر، فيسمى  :االستدالل و.حتصل إالّ بتتبع اجلزئيات

، الرازي حبسب املتقدمون ويقسم ن أحد األثرين إىل اآلخر،استدالالً أنيا أو بالعكس ويسمى استدالالً مليا، أو م

 ٨-٣٤) ١٩٨٥دار الكتب العريب، : بريوت (التعريفاتاجلرجاين، : انظر، التمثيل، االستقراء، القياس: إىل االستدالل

 ائعطب عن يكشف أنْ يستطيع ال البشري الفكر أنَّ يرى الوضعي واملذهب ،والتجريـيب للحقيقي مرادف الوضعي 6

. وقوانينها عالقاا عن ويكشف ظواهرها يدرك أنْ يستطيع ولكنه، النهائية ااوغاي، القصوى أسباا عن وال ،األشياء

:  انظر.وغايتها وسببها طبيعتها عن مبنأى وقوانينها وعالقاا للظواهر املنطقي اإلدراك هي» املنطقية فالوضعية «مثَّ ومن

   على -كذلك– وتطلق ٢/٥٧٨) ١٩٨٢دار الكتاب اللبناين، مكتبة املدرسة، : بريوت( املعجم الفلسفيمجيل صليبا، 
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 تطور لكن، ةعلمي قياسات وضع حد إىل يصل مل لكنه، وجتربتها باختبارها الفطري العقل

، له مهدت أو »علميال العقل« إىل مؤخرا قادت واجهتها اليت والتحدياتة نطقية املوضعيال

  . ظهوره على وساعدت

 قياسات وضع على ويعمل، معا نعقليال يستوعب أنْ »علميال العقل« هلذا أمكن وهنا 

 لثقافاتوا األديان باختالف حوهلا الناس خيتلف ال واالنعكاس واالطِّراد للتعميم قابلة وقواعد

 أنْ كبري حد إىل استطاعت أنها كما، كافة األمم بني مشتركة ِهيف،  الظروف أو األماكن أو

  . بشريال العقل حلركة إطارا تشكل

 ةعاملي حالة إجياد حنو -كلّها- تتجه ةتنوعم علوم إلنتاج تدور العجلة بدأت وهنا 

 وضعيوال الفطري العقالن ؤكدهاوي، يالحظها كان اليت الفروق عن النظر بقطع مشتركة

، سيادته فرض »علميال فالعقل«. عنه املنفصل وضعيوال، الفطري على القائم وضعيال: بشقيه

 ةمنطقي وقياسات مشتركة »ةمعرفي قواعد« ليضع -معا- نعقليال وجتاوز، سلطانه وبسط

 »علميال العقل« ومعطيات »املشتركة ةعلميال القواعد« فبدأت، وفحصها التجارب إلجراء
، ارد الفطري العقل مسلّمات كل واهتزت، ا الناس وانبهر، باأللباب تأخذ ومنتجاته

 ووضعه، وتكريسه »العلم« انتصار علنوأُ، ارد وضعيال والعقل، وضعيال الفطري والعقل

 على قائمة ومعروفة جمةمرب ةعلمي وقواعد مسلَّمات له وصارت، نازعم غري القيادة موضع يف

 بقطع منتجة قواعد ِهيو، وحنوها الفيزيائية والكيميائية، ةحيائياإل والفيزياء، الفيزياء علوم

 زمانا تتقارب ةبشريال وبدأت، هلا املستخدم لسان أو لون أو عرق أو دين أو ثقافة عن النظر

                                                                                                                                                       

 تُسمى أحيانا باسم التجريبية الوضعية vienna circleجمموعة األفكار الفلسفية اليت أطلقت على نفسها مجاعة فيينا

logical empiricism  ة املشتقّةأو التجريبي consistent empiricism ها الفلسفة اليت أمثرت ، وقدا أنفهم أحيانت 
 وتناهض الوضعية الفلسفات امليتافيزقية مجيعها بدعوى أنها تبحث يف موضوعات المعىن  analyticalالفلسفة التحليلية

قوام اخلربة هلا، طاملا أنها موضوعات تتجاوز اخلربة والميكن التحقّق من صدقها عمليا، وترى الوضعية أنّ مناط العلم هو 
والتجربة وليس حمتواها، وأننا لو أخذنا ذه التفرقة نكون على الطريق الصحيح لتوحيد العلم وإلغاء قسمة العامل إىل عامل 

  ٨-٥٢٦.) ت.دار املعارف، د: تونس (املوسوعة الفلسفيةعبد املنعم احلفين، .داخلي أو باطن وعامل خارجي أو ظاهر
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 فيه ختتفي مشرق مبستقبل احللم ناتإمكا تظهر وبدأت لألشياء ونظرا ورؤيةً ومكانا وفهما

  . كافة لمالس يف الناس لدخول ئِهيوي الشعوب بني والنـزاع الفرقة وعوامل احلدود

 أنْ يريد من لكل ميكن سواها أو السيارات أو الطائرات لصناعة قواعد وضع قد فالعلم 

 أو معتقداته أو لفطريةا مسلَّماته عن النظر بقطع النتائج على فيحصل،  القواعد هذه يسخر

 شيء كل يقاس بل، شيء إىل يقاس ال بشريال العقل حلركة إطارا العلم صار وبذلك؛ غريها

، لكن املسافة ما تزال شاسعة يف جعل العلم إطارا حلركة العقل البشري يف جماالت عليه

 العقبة الّيت حتتاج إىل نسانية، وتلك هيالسياسة واالجتماع اإلنساينّ والعديد من القضايا اإل
   ! اقتحام، فهل يقتحمها املسلمون؟

  : ة إىل التجربةسياملدركات احل من 

 عقل فهو ، دوره وحتديد »الفطري وضعيال العقل« بتهميش قام »وضعيال العقل«

 مث. االجتاه هذا سالمة عدم، الًأو »وضعيال العقل« له فأثبت؛ احلواس بواسطة مدركاته يأخذ
 ةمعرفي دالالت بإعطاء هلا تسمح ال عوارض هلا تعرض احلواس أنَّ علميال العقل ذلك أكد

 إىل ترقى الف )٧(»املنهج قبل ما مسلَّمات« أو القبلية الفطرية املقوالتوأما ، مضبوطة دقيقة

  ؟إذن احلل فما ةياحلس املدركات مستوى

 دالالت املعرفة لطاليب تقدم أنْ ميكن اليت ِهي – التجربة إنَّ: »علميال العقل« جييب 

يتم اليت »التجربة« فإنَّ. نقدها متَّ إذا إالَّ ذلك إلعطاء التجربة تكفي وال؛ منضبطة ةمعرفي 

  . عليها تلتقي أنْ ةبشريال تستطيع »مشتركة قواعد« لنا تعطي اليت ِهي واختبارها نقدها

 استسلم فاألول. ارد وضعيوال ، وضعيال الفطري: نعقليال بني الانفصا جند وهنا 

 اليت الفطرية مسلّماته إىل قياسه أو، مقاربته أو إليه توصل ما بتأويل يقوم وأخذ »للتجربة«

 ةوضعيال بلغ حىت تعطيل أو تأويل بدون »التجربة« مع سار وضعيال والعقل، فيها تشبث

  . النتائج لوتقب وتبناها احملضة

                                                   
اهليئة املصرية : القاهرة (رسالة يف الطريق إىل ثقافتناحممود شاكر، : حممود شاكر رمحه اهللا يف كما أطلق عليها الشيخ 7

  ٢٦) ١٩٩٧العامة للكتاب، 
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  : الفطري والعقل دينال 

 ، له حليفًا الدين جيعل وأنْ، معاقله بآخر يتشبث أنْ بشقيه »الفطري العقل« حاول لقد

 الطبيعة عن اإلنسان انفصال لتكريس ةنفسيال وامليادين، ةخالقياأل النظم على يركز وأخذ

 ما فمارس، اإلنسان ال طبيعةال هو ميدانك إنَّ«: للعلم قالف، الفطرية القبلية همسلّمات ومحاية
 وروحا نفسا اإلنسان ولكن، عليك ريبتث ال تريد ما وأنتج، أعارضك ال الطبيعة يف تشاء

ومشاعر وعواطف ف ودوافع ويل فدعه ميداينه ،مه يف استمر بل، البا له يلق مل العلم لكنتقد 

  . يلقف ما يف طريقهوانسيابه

  . املنشأ واملآل :قواعد التفكري املشتركة 

 تطور بدوره إىل الّذي »وضعيالالفطري العقل « إىل »العقل الفطري« لقد تطور 

 مصراعيه على الباب فتحت »ةوضعيال«و، »ةوضعيال«أنتج مذهب الَِّذي ، »وضعيالعقل ال«

 قادت يتال، »ةعلمية العقليال«ات هدم وتفكيك أدت إىل بروز عملي عرب »ةعلميال ةعقليال« حنو

ة وجنحت علمية العقليرس انتصار المثّ تكَ، »للتفكري املشتركة ةنهجيامل القواعد« حنو ةبشريال
 من يستعمل هذه فكلُّ، ة املشتركةنهجي هذه القواعد املعلىورت الناس يف منتجاا القائمة 

 أو األجناس أو ليةالقب املسلَّمات أو للعقائد أثٍر ودون، النتائج نفس على حيصل القواعد

  . األلوان

إنسانية  أفكار على ةنسانياإل اللتقاء ةساسياأل الدعائم هذه الظاهرة أوجدتوقد 

 النظر بقطع فالعلم، كذلك »العلم ةعاملي« تقَحتقَّكما  »الفكر ةعاملي »ا تقَحتقَّ مشتركة

 يعتمدها اليت املشتركة القاعدة صار آخر شيء أي أو حنلته أو ثقافته أو ، معه املتعامل دين عن

 مجعي إطار من شكّله مبا »نساينّاإل والتبادل بشريال التداخل« قاعدة ذلك وسع وقد، اجلميع

 جردت، بأنواعها وكيمياء بأنواعها فيزياء من ةطبيعيال العلوم فقواعد؛ نساينّاإل العقل حلركة

  . ومناهجها منطقها ةيفاعلو، تهافاعلي من علميال العقل عداما 

 املنبثقة ةنهجيامل والضوابط، العلم أوجدها اليت »املشتركة التفكري قواعد« أصبحت لقد 

؛  مبستوياٍت خمتلفةهلا وفقًا العامل أحناء مجيع يف بشريال اجلنس يتحرك اليت القاعدة ِهي عنه
 وخرباا ةذاتيال بتجارا ملالعا إىل تتقّدم أنْ حتاول اليت اجلماعات أو الشعوب فإنّ ولذلك
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 ةعلميال الضوابط تلك خالل من متر ال ألنها؛ ويرفضها شيئًا منها العامل بليتقَّ ال فقط ةتارخييال

 تلك جتد وال، بذلك الناس يتأثَّر وال، وقواعده التفكري ملصادر الضابطة ،ةوضوعيامل

  . جبدية الناس هيتداول وال ، التاريخ حركة يف الجما هلا األطروحات

 الرواسب سائر من وتنقذها ةبشريال تساعد أنْ فترضي كان اليت الضوابط وتلك 

 الثقافات بني احلوارات سبل هلا تيسر »ةمعرفي وحدة« طريق على وتضعها واملعوقات

 وتفسري قراءة وتعيد، البشر بني املشتركات عن لتكشف واألوطان بل ، واألديان واحلضارات

 باجتاه جديد من ةبشريال وتقود، اخلربات تبادل سبل روتيس، االختالف أسباب أو، فاتاملختل

ة ةعامليا هلا جتد اليت املشتركة القواعد على قائمة حقيقيمن العليا ومقاصده احلق قيم يف سند 

 قيم«و ، »ةخالقياأل سئوليةامل« على تقوم اليت »اخلري قيم«و ، »وعمران وتزكية توحيد«

 عوراء بنظم ال بذلك احلق الدين ىويتجلّ بالقسط الناس ويقوم اهلدى فيتحقق؛ »اجلمال

  . بين نقصها وعوارهاوعرجاء

 ال العقل والدة لكنا بكل أوربا يف علميونقائض رواسب من فيها يزال وال كان م 

 العلم يوظِّف استعمار إىل تتحول ةبشريلل ينتجها أنْ للعلم ميكن كان اليت »ةعامليال« جعل

 لقد. تعويضها اليسري من ليس ةذهبي فرصة ةبشريال فحرمت؛ االستعمارية منةيواهل للسيطرة

، خالله وأوضعت، الًخبا إال العامل زادت ما ةوضعي ةعاملي -عهدهم يف - الرومان حقق

 عوملة بسطت حيث؛ ثانية ةوضعي ةعاملي -بعدهم من- واألمريكان األوربيون وحقّق

 على سلطام األوربيون نظراؤها قوحقّ، ممتلكاا عن الشمس تغيب تكن مل اليت مرباطوريةإلا

 -كلَّه- العامل ومحلوا واألديان بل، والثقافات احلضارات سائر على مبقتضاه منوايهو األرض

 ةعقليلا وتلك اليوم حىت عشر التاسع القرن ومنذ ؛وعليهم م شيء كل يقايس أنْ على

 اتخصوصي ومنها والشعوب األمم اتخصوصي وتذيب وتنحت -كلّه- العامل على تسيطر

 اوتركيب اتفكيكً أي »عوملة« أمريكا عصر يف »ةعامليال« جعل مما الوسائل مبختلف املسلمني

ي هو  الَِّذاملتقدم للمركز تابعا الًذلي الًذي ليكون بل ، حرا عاملًا كونيل  الجديد من للعامل
  . دارت حيث حوهلا يدور »ةمريكياأل املتحدة الواليات«
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 على مصادرة ِهي اإلنتاج وسائل عوملة عن انبثقت اليت »العوملة« إنّ: أقول أنْ أود هنا

»امل التفكري وحدة موظِّفة للظهور فرصتها تنتظر كانت » قرآنيةةعامليقواعد أنتج الَِّذي نهجي 

وحقّق، رالبش بني مشتركة ةعلمي و، اإلنسان بين بني والتفاعل االنتماء ةعامليالقواعد ةعاملي 

 أنْ خطاب وكل خطاب أي صاحب على حيتمان ةعامليلل الوجهان هذان ،للتفكري املشتركة

 يضبطها اليت احلايلّ بشريال للفهم املشتركة القواعد حنو يتوجه وأنْ اعاملي خطابه يكون

 ال يسمح لألوهام واألخطاء واخلرافة والشعوذة أن يتسرب »صارم علمي منهج« وحيكمها

  .شيٌء منها إىل العقل اإلنساينّ

 اار فإذا؛ العامل آثارها تعم ةحضاري أزمات من رأت مبا تاغتر قد »العوملة« إنَّ 

 سائر له وتتداعٰى -كلّه- العامل يف ةقتصادياال األوضاع تضطرب فقد نيويورك يف الدوالر

 االقتصاد بذلك انفعل اليابان يف كربٰى شركة أفلست وإذا، واالضطراب بالتذبذب العمالت

 بناء املمكن من وأنَّ ، وحده لالقتصاد راجع ذلك أنَّ العوملة قيادة فظنت؛ والعامل أمريكا يف

ها؛ وحده االقتصاد على تقوم حبيث، باالقتصاد ةعامليما ذلك أنَّ تلحظ مل ألنيجةنت حدث إن 

 األرض بني العجيب التداخل هذا حققّت اليت »املشتركة ةفكريوال ةنهجيامل القواعد« تلك

 ةتارخييوال ةدينيال اتلفيواخل واحلضارات الثقافات اختالف عن النظر بقطع -كافّة- وشعوا

  . ةقتصاديواال ةسياسيال والنظم

 نساينّاإل للتفكري ةنهجيامل لضوابطا« باجتاه مسريته عن اإلنسان لتحو قد أوربا إنَّ 

 ما أو ، ةنسانياإل الوحدة حنو ةعرفيامل توجهاته فصادرت، االستعمار عامل لتدخله »املشترك
 إىل -هالِّك- االجتاهات تلك لتحول أوربا من الراية أمريكا تسلَّمت مثّ، األقل يف هلا يهيئ

 سياسيال النفوذ توظيف وسياسات، وجشعها الكربى شركاا مطامع على قائمة مفتعلة عوملة

  . خلدمتها

 وأحباؤه اهللا أبناء أنهم فكرة على القائم بتراثهم تأثرا باهللا يستأثر أنْ حياول الغرب ولعل

 حاكمة عليا قيم من والرسل األنبياء به جاء ما يتبىن أنْ من وبدالً ، به البشر بقية صلة وينفون

 العامل يجرب مفتعلة عوملة قيم ألنفسهم ليخلقوا والعمران والتزكية التوحيد: مثل للبشرية جامعة

 للفكر منهجية قواعد متثِّل واليت كافّة النبيون جاء اليت اإلهلية بالقيم واستبداهلا قبوهلا على
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 من ، للتبعية عاملية قواعد يؤسس ذهب املعرفة أو العلم أخالقيات عن مفصولني غري والتناول

 هو الذي) التملّك (»فروم«تعبري حسب يربر لكي ، اجلديد االستعماري همشروع خالل

  ).املشاركة (إلجيابية سلب

 مطلقة بتبعية تدور أطراف جمرد ليكون -كلّه- العامل وميش الغربية املركزية نزعة إنَّ 

 احنرفت اليت دتهقيا الغربية املركزية تتسلم أنْ العامل طالع سوء من ولعل. مدمرة نزعة حوله

 دد اليت االحنرافات هذه. التقنية يف احنرافاا متارس هي وها ، بالعلم احنرفت مث ، بالدين

  .فيه احلياة أشكال وكل ، وأرضه ومساءه وزرعه ونسله وأرضه إنسانه -كلّه- العامل

  :الوضعية املنطقية

 فمناهج البحث قد مت ؛ عنها ليس هناك منهج علمي حمايد مستقل عن الفلسفة اليت انبثق
توظيفها لدى املذاهب املعاصرة لتكرس تصوراا وتعرب عن رؤيتها الكلية حول العامل 

 واملناهج السائدة كلها قد استبعدت الوحي والدين ومل تسمح حبال أن ،واإلنسان واحلياة
ربة وجتربة بالتأثري  وإن كنا نؤمن عن خ؛ أي تأثري على املنهج-ظاهريا-ة الدينية يتكون للرؤ

 فهي ؛غري املباشر للتصورات والرؤى التوراتية والتلمودية يف مناهج العلوم االجتماعية املعاصرة
 وإن كانت ؛يف نظرنا ويف خربتنا وجتاربنا  إسرائيليات العصر الراهن اليت ال يسهل اكتشافها

علوم مثل التاريخ واجلغرافيا جتري يف العلوم االجتماعية املعاصرة جمرى الدم خاصة يف 
  . واالجتماع واألنثروبولوجي وعلم النفس وما إليها

 وقد اتسمت ،تعرب الوضعية عن نظرة فلسفية متكاملة إىل الكون واحلياة واإلنسان

الوضعية بتكريس العلمانية وتكريس مبدأ عزل التصورات واملفاهيم الدينية عن القضايا 
فقد أكدت على ضرورة ارتباط املنهج يف العلوم اإلنسانية بالنموذج الطبيعي  ولذلك ؛العلمية

 أو جماالت ةلعلمية يف جمال الطبيعاالتجرييب واعتبار ذلك وسيلة وحيدة للكشف عن احلقائق 
منذ  و،طار املعريفّ الوضعي إبعادا تامااإلاإلنسان وإبعاد الفكر الديين امليتافيزيقي عن املنهج يف 

 فالدين ،ذلك التاريخ والوضعية تعين املقابل املضاد أو النايف لوجهة النظر الدينية بصفة عامة

 وقد أدى ؛ ومصادره املوحاه من كتاب ونبوة يفترض أن تبعد عن مصادر املعرفةميثّلبكل ما 
اولت الوضعية أن ذلك إىل استبعاد منظومات القيم الدينية من ااالت العلمية واملعرفية وح
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عقل اإلنساينّ لتقدم نظرية معرفة بديلة وعلوم أخالق ومجال ورؤية لإلنسان والكون وتفسريا ل
 لتغلق سائر ااالت يف وجه التصورات الدينية ؛ومهامه اإلدراكية وتفسريا للواقع وما إىل ذلك

 ظهرت يف إطار جمموعة من  وال غرابة يف ذلك فإنَّ املوضوعية قد،وتقدم بدائل عنها
ة واملنظوم الفكري الكنسية والصراعات اليت برزت بني الرتعات اإلنساني؛التناقضات الفكري 

فاتسمت أطروحات كثرية مما قدمته الوضعية بردود األفعال أكثر من اتسامها خبطوات علمية 

  .مدروسة متدرجة بعيدة عن املؤثرات السلبية

 لكن هذه السمة ؛ية الوضعية قد قدمت إجنازات كثرية يف جماالت عديدةومع أنَّ املنهج

السلبية كانت من أسباب بروز كثري من األعراض اجلانبية هلذه املنهجية لعل منها أو يف 

 فالعاملية اليت ؛مقدمتها االحنصار والتوقف والعجز عن االمتداد عند الوصول إىل قضايا معينة

بدأت تتوقف عند النهايات واإلحساس ، لتقدم العلمي والتقين السريع واهلائلى إليها اأد

بالعجز عن االمتداد فتبدأ أطروحات اية التاريخ، اية اإلله، اية الدين، اية اإلنسان، اية 
 أنَّ هذه النهايات لو استفادت من البعد الغييب ومن الدين الستطاع افتراضاحلياة، ومع وجود 

نسان أن خيرج من اجلدل احملصور بني اإلنسان والطبيعة إىل جدل يفتح أمامه جماالً واسعا اإل
ولو حدث هذا ملا حدث االحنصار . لسلوك سبيل الكونية واالمتداد فيها بإضافة جدل الغيب

لى والتوقف عن سلوك سبيل العاملية يف اجتاه الكونية واالرتداد إىل حالة عوملة قاصرة تنطوي ع

عوملة االقتصاد والشركات املتعددة اجلنسيات وفرض الدميقراطيات املصطنعة لفتح األسواق 

 لينتحر اإلنسان يف ؛رخص األيديأعلى مستوى العامل واحلصول على أرخص اخلامات و
عامل أول وثاين وثالث وينحصر إن مل ينتهي فيه الفقر واجلوع واملرض العامل املقسم إىل 

بالعامل أسلحة الدمار الشامل جتارب ونفايات ية والصراع والتمييز بكل أنواعه وواجلهل واألم
أمام أسلحة مضادة للفقر واجلهل واجلوع واملرض واحلروب فيه يفسح اال الثالث بدل أن 

  .والصراعات وما إليها
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  : وحدة العلوم 

قواعد التفكري املشتركة اليت  هو تأكيد علميالعقل ال لقد كان االنتصار األول الَِّذي حققه

 ةنسانيواإل ةجتماعياال العلوم أنّ قرر حني آخر انتصارا علميال العقل حقق مث، سبق توضيحها

  )٨(.علوما تكون لن فإنها وإال ةطبيعيال العلوم عن منفصلة تكون أنْ ميكن ال
                                                   

 شأا خضعت وبذلك  بناًء على مقولة وحدة العلوم؛الطبيعية العلوم فلسفة إىل اإلنسانية والعلوم املعارف لقد خضعت  8

 بواسطة وفهمها األمور وعي على القدرة احلتمي العلم عامليف  العقل جدلقد وو، »العلمية ةللحتمي «الطبيعية العلوم شأن

 آخر عاملًا لإلنسان هناك وجهة نظر مقابلة تنطلق من مقولة أنّ  لكن. العلم مبنجزات يريد ما تكييف على والقدرة، العلم

 كله وبذلك ؛يكره وقد وخيتار، ويرفض يقبل، ويريد اءيش فاإلنسان ،اإلنسانية احلرية عامل هو -الفلسفة ترى كما-

 العلم بني إشكاالً فتخلق_ حبسب وجهة النظر املقابلة_  احلرية هذه اإلنسان عن حتجب العلمية واحلتمية ،ذاته حيقق

ميىن :  انظر»رينياالشيزوف أو املوبوءة االزدواجية« اخلويل ميىن. د عليه أطلقت ما أو االغتراب إىل يؤدي احلرية وبني
النظر املقابلة أنّ   تقول وجهة بل )م١٩٨٧ ،للكتاب العامة املصرية اهليئة :القاهرة (واحلرية واالغتراب العلماخلويل، 
 ناحية من العلمية الثقافة : بالثقافتني واملقصود، منفصلتني ثقافتني عن يتحدثون بالفلسفة املعنيني جعل حدابلغ  الفصام

 الشهرية حماضرتهيف  C.P.Snow سنو اللورد إىل التعبري هذا ويعود ،أخرى ناحية من واألدبية اإلنسانية والثقافة

، العلماء مع اره يقضي حمترفًا طبيعيا عاملًا سنو كان فقد. م١٩٥٩ العام كمربيدج جامعة يف ألقاها اليت» ثقافتان«

 فريقني أصبحا حىت األدبية؛ والثقافة العلمية الثقافة بني الواسعة الشقة هوأفزعت ،األدباء مع أمسياته يقضي هاويا ايبوأد

 العلم فصل خطورة واضحا بدا لقد. ومنجزاته وعامله اآلخر يتجاهل أو وجيهل ،ومنطلقاته خصائصه لكٍل ،متقابلني

 الرياضيات عامل القضية هذه ثارةإ يف سنو سبق وقد. الشامل مبعناها والثقافة باحلياة عالقته عن ورموز ومضامني كأجهزة

 أستاذ كان وقد، )م١٨٧٩ – م١٨٤٥ (W.K.Clifford كليفورد كنجدون وليم الشباب ريعان يف رحل الذي النابغة

 على راالقتصا خماطر أوضح، واحد بعام رحيله قبيل الصادر كتابه ويف ،أيضا كمربيدج جامعة يف التطبيقية الرياضيات

 تاريخ مباحث أنَّ -صواب عن - كليفورد رأى ،العلم مباضي اجلهل مع الشاملة الثقافة واعتبارها ثةاحلدي العلوم تدريس

 نوقشت ،العموم على اإلنسانية والدراسات العلمية الدراسات بني وتعمقت انشقت اليت اهلوة تردم أنْ شأا من العلم

 طلبة ويدرس، إنسانية مواد العلوم طلبة يدرس أنْ رورةبض اجلميع وسلم، Popper بوبر أشار كما كثريا القضية هذه

 املعرفة عامل اخلويل طريف ميىن. د ترمجة بوبر كارل تأليف اإلطار أسطورة كتاب انظر ،علمية مواد اإلنسانية العلوم

 قد واحدة لفلسفة أخضعت علوم بني اهلوة كانت وإذا: قلت. املترمجة تعليقات م٢٠٠٣ نيسان ٢٩٢ رقم الكويت

 ومعارف علوم وبني بينها السحيقة اهلوة تردم وكيف، الشرعية أو النقلية أو اإلسالمية بالعلوم بالك فما، احلد هذا بلغت

لَخلْق السمواِت واَألرِض أَكْبر ِمن خلِْق الناِس ولَِكن أَكْثَر الناِس ال [ إنّ القرآن ايد يقول األخرى؟ البشرية
ونَيلَم٥٧(ع( َونذَكَّرتا تِسيُء قَِليال مال الْماِت واِلحِملُوا الصعوا ونآم الَِّذينو ِصريالْبى ومِوي اَألعتسا يمو)٥٨( [ 

ويف ذلك داللة للمتدبرين ال ختفى بأنّ خلق السماوات واألرض أكرب من خلق الناس، وإذا تقبل  ) ٥٨_٥٧:غافر(
 .ن رفض التسوية بني األعمى والبصري وهي عوارض حسية، فليتقبل عدم التسوية بني العمل الصاحل والعمل السيءاإلنسا
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 واالنعكاس االطراد« حيث من الطبيعة عناصر له ختضع ما ملثل ختضع ةنسانياإل فالنفس 

اإل النفس يف البحث منهج توحيد فيمكن ، كذلك دامت وما )٩(»الشرطيوالكيانات ةنساني 

 العلوم بني -)١٠(املدرسي غري- للفصل ضرورة فال .األخرى الطبيعة وعناصر ، ةجتماعياال

 مجلة واملعارف العلوم هذه بني الفصل يكفي بل، ةطبيعيال العلوم وبني ةنسانيواإل ةجتماعياال

 إىل الساذجة ةوضعيال لنفاذ احد نضع أنْ ميكن وبذلك؛ الساذج القبلي وضوعيامل العقل وبني

 حبال عنها ينفصل ال، ومثرا الطبيعة ابن اإلنسان فإنّومن ناحية أخرى ، ةعرفيامل الساحات

 فيه العقل ووجود، ةطبيعيال رالعناص على فيه اعتمد الًوتفصي مجلةً وتكوينه، األحوال من

 ينفي أنْ ميكن ال -كلّه- ذلك، االختيار على بالقدرة األخرى املخلوقات على ورقيه والنفس

 املنطق وتمياحل علميال املنهجكلٌ من  صار وبذلك، الطبيعة ابن أنه من الراسخة الثابتة احلقيقة

 ةذاتيال جتارا تتجاوز أنْ حتاول ةبشريال أتفبد، »ةتمياحل ةعلميال للضوابط« مصدرا علميال

 ةعلميال الضوابط«بـ ضبطها ميكن اليت األجزاء بتلك إالّ تتشبث أالّ على وتعمل، ةتارخييوال

 وأخرى ةطبيعي علوم بني فواصل تضع ال موحدة ةحتمي ةعلمي قواعد على فتقوم »ةوضوعيامل

وثالثة، ةاجتماعي ةإنساني .  

 ةنسانياإل العلوم موضوعقد استند دعاة الفصل بني العلوم ومناهج البحث فيها إىل أنّ و

 روح و نفس لإلنسان دام وما، حياة ونظام وجمتمعا وأسرةً فردا؛ اإلنسان هو ةجتماعيواال

 وخيالفها ذلك يف الطبيعة عناصر يفارق إذن فهو،  »والتفكري الناطقية« على وقدرة وعقل

ة طبيعيوال ةجتماعيواال ةنسانياإل الظواهر خضعت أنْ -إذن- ينبغي فال ، احلرية وراء ياسع

 والطبيعة، فيه واملستخلف الكون سيد اإلنسان كما أنّ، لقواعد مشتركة وملنهج موحد

 نعاجل وكيف؟ مشتركة ةعلمي وقواعد، واحد ملنهج -معا- خنضعهما فكيف ، له مسخرة

 البحثية املناهج ونفس ةعلميال ةتمياحل بذات املختلفة ةضاريواحل ةنسانيواإل ةماعيجتاال األزمات

 األمم اتخصوصي تذهب فأين به التسليم مع هذا جتاوزنا إذاو ؟الطبيعة شئون ا نعاجل اليت

                                                   

  .Freud دفروي ودراسات حبوث من وكثري ،الكلب مع وجتربته بافلوف نظرية يف النظر خالل من ذلك مالحظة ميكن  9
ة من تدرج الزم لتعليمها خضوعا لطبيعة اإلنسان وقدراته يف ما تقتضيه العملية التعليمي» بالفصل املدرسي«أريد  10

 .ال ميثل حقيقة املعرفة، وهذا التدرج تلقي املعرفة



 ٣٢

 مماأل بني ةدينيوال ةتارخييال والفوارق، واحلضارات الثقافات يف الظاهرة والفروق والشعوب

 نفرق جيعلنا أثر أي -وجمتمعة متفرقة - الفوارق هذه لكل يكون أالَّ ميكن وهل؟ والشعوب

  ؟ هلا ختضع اليت ةعلميال القواعد ويف أزماما يف التعامل مناهج يف بينهما

 ةعلميال ةنظريال املبادئ إحالة« ةعملي وقوع وجواز بإمكان سلّمنا إذا إننا: واجلواب 

، ةنسبي ةنظري أية ةعلميب القول قبول يف فنتوقف ، »ةجتماعيواال ةنسانياإل قوالتامل على

 كانت أيا ةبشريال واملقوالت املعارف عن التام واالستغراق اجلربي اإلطالق صفة ونزيل

 طالشرو«بـ نساينّاإل التفكري نقّيد أنْ -آنذاك- متعذّرا يكون فلن؛ »باالحتمال«ونستبدهلا
 قد والقواعد ةوضوعيامل الشروط تلك ألنّ، الوحدة هذه نتائج أهم وتلك، »ةوضوعيامل

ال الفهم شرائط عن بالكشف تقَتعمسعت، علمياليوم فالناس؛ البشر بني التفاهم قاعدة فات 

 »التفكري مصادر« يناقشون ما وآخر أول يناقشون ولكنهم، النتائج عند كثريا يتوقفون ال
 وضوابط املصادر« يف وثقوا فإنْ، املصادر تلك على تطبيقها ميكن اليت ةعلميال وابطوالض

 ومل -األمهية غاية يف أمر وذلك- ةذاتيال عن النتائج بانفصال سلّموا إليها املستندة »التفكري

 تكخلفي أو ةذاتيال جتربتك عن ناجتًا قدمهت ما كان إذا عما يتساءلون وال، قدمهت ما إىل ينظروا

، السواء الكلمة أو املشتركة رضيةاأل ِهي صارت »للتفكري ةعلميال الضوابط« فكأنّ، ةتارخييال

ة مصدر وِهي١١(.كافَّة البشر عند احلجي (  
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أهـواء أو مـصاحل أو حتيـزات، أي تـستند      تعبر املوضوعية عن إدراك األشياء على ما هي عليه دون أن يشوا   

وبعبارة أخرى تعين املوضوعية اإلميان بأن ملوضوعات املعرفـة وجـودا    األحكام إىل النظر إىل احلقائق على أساس العقل،
مـستقلة عـن الـنفس    - يف الواقع، وأن الذهن يستطيع أن يصل إىل إدراك احلقيقة الواقعية القائمة بذاا ماديا خارجيا

الفردي، أي مـا   لذايتّ تعينوعلى اجلانب اآلخر، كلمة ا. مذهبه يف» كانط «إليه ذهب ما وهو  إدراكًا كامالً-املدركة

اعتاد أن جيعل أحكامه مبنية على شعوره وذوقه،  خيص شخصا واحدا، فإن وِصف شخص بأن تفكريه ذايت فهذا يعين أنه

باملفارقـة بـني    وترتبط إشكالية املوضوعية والذاتيـة  ،مصدره الفكر وليس الواقع ويطلق لفظ ذايتّ توسعا على ما كان

صفحة بيضاء قابلة لتسجيل ورصد الوقائع حبيـاد        ، وترى املوضوعية أنّ عقل اإلنسان       ة والظاهرة اإلنسانية  الظاهرة الطبيع 
هذه الكفاءة حينمـا    على التعامل مع املوضوعي اخلارجي أي العامل احملسوس بكفاءة بالغة، وتقلقادر هشديد وبالتايل فإن

الصلبة والوقـائع   واقع بسيط يتكون من جمموعة من احلقائقفهو ضوعي لواقع املو، أما ايتعامل مع عامل اإلنسان الداخلي

والظواهر البشرية على حد سواء، وبالتايل فاحلقائق عقليـة   احملددة، ومثة قانون طبيعي واحد يسري على الظواهر اإلنسانية
وضوعي من تلقاء نفسها حيث العقلي واحلسي شيء واحد، وتترابط أجزاء هذا الواقع امل وحسية تعرب عن كل ما يحس،



 ٣٣

 أو االجتاه ذلك توقف مل لكنها؛ معارضة جمال انبنياجل بني التوحيد هذا بقي لقد   

 ومآزق ةاجتماعيو ةحضاري أزمات تتناول العامل يف ثريةك متقدمة جهات بدأت بل، تعرقله

، ةطبيعيال العلوم وفلسفة ةطبيعيال العلوم منهج على قائمة مبعاجلات كثرية ةإنساني ومشكالت

 وقواعد، ومناهجه التفكري مصادر« حول يدور علمي غري أو علمي بأنه الشيء وصف وصار

 اتنظريال سائر تستند إليها أو ومنها، دعائمها وأرسٰى، العلم أفرزها اليت »املشتركة التفكري

  . املعاصرة ةقتصاديواال ةجتماعيواال ةسياسيال

 نظم تبنتها ىحت ةعامليال األزمات لسائر الًح »ةشتراكياال« رحتطُ املاضي القرن ففي 

 اآلن وتسود، مشايخ يهاإل الدعوة يف وكتب، مسلمون بذلك وآمن، سالمياإل احمليط يف قائمة

 للمسلّمات خمالفتها أو موافقتها إىل نظر دون عنها انبثق وما، ةليرباليال اتنظريوال األفكار

 عن التساؤل إىل الكثريون يلتفت وال ، سابقًا وعقوهلم الناس قلوب يف القائمة ةسالمياإل

، واملآالت واملقاصد والغايات ةكليال الرؤية يف وثقافام وأديام إلميام موافقتها أو خمالفتها

 ةاشتراكيو ةليربالي تصورات من انطالقًا -كلُّها- املهمة األحداث تفسر صارت كذلك

 العنف وظاهرة ةدينيال الصحوة وبروز، ةشعبيال والقوٰى ةرأمساليال بني التناقض فمن، ةعلمانيو

                                                                                                                                                       

ملية اتصال بسيط بني صفحة العقـل  ة؛ أما اإلدراك يف الفكر املوضوعي فهو عاملادية العام/ قوانني الترابط الطبيعية حسب

 املادة، وينظر لالرتبـاط بـني  /، وهي عملية حمكومة مسبقًا بقوانني الطبيعة)فاستجابة منبه(البيضاء والواقع البسيط اخلام 

مرتبطـة يف الواقـع بربـاط الـسببية      عطيات احلسية يف عقل اإلنسان على أنه عملية تلقائية باعتبار أن األشياءالواقع وامل

كـل  ) املاديـة (املوضـوعية   تلغـي ، وأو موقع املدرك من الظاهرة الواضح، وال تتأثر عملية اإلدراك بالزمان أو املكان

يف إطار السببية، وتنقل مركز اإلدراك من العقل اإلنساين إىل الـشيء   تدور والثنائيات، وخصوصا ثنائية اإلنسان والطبيعة
 واملشترك بني اإلنسان والطبيعـة  وبالتايل ال تعترف باخلصوصية، ومنها اخلصوصية اإلنسانية، فهي تركز على العام نفسه،

لنمـوذج الكـامن يف الرؤيـة    ا ويفتـرض  .املوضوعية الدقة الكمية، وتعترب املعرفة نتاج تراكم براين للمعلومات تفضلو

الطريقـة ويـسألون     يفكرون بنفس-الظروف املوضوعيةنفس إن توافرت هلم - كل املشتركني يف العلوم نّأ املوضوعية

ويرى النموذج املوضوعي أن العقل     › القانون العام ‹ج  نفس األسئلة، ولذلك فإن عملية التراكم ستوصل إىل منوذج النماذ         
 .الطبيعيـة  وبنيته املادية واالجتماعية يف ضوء تراكمه املعريف ومبا يتفـق مـع القـوانني    إلنسانقادر على إعادة صياغة ا

ــر ــع انظـ ــسريي  :للتوسـ ــاب املـ ــد الوهـ ــوعية: "عبـ ــة و املوضـ ــارس٧" الذاتيـ  ٢٠٠٧مـ
>38=sid&article=file&News=name?php.modules/ar/com.sirielmes.www://http<  
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 والفقر اجلوع وتفشي ، األطفال وتشرد سرةاأل وتفكك، والصراع البيئة وختريب، والتفكُّك

   .، وكلّ ذلك يفسر بذات األطر والقواعد الفكرية املشتركةواملرض

 وعدا عىاد خميال على دولة أقامت ونيةيهِص ةيهودي من ةدينيال بالصحوات عرف ما إنَّ 

ا اإهليو دائمر املسيح السيد تنتظر ةنصرانيالعامل وحتكم املسيح دولة وتقيم ، كلّها الدنيا لتغي 

 األمم من الالهوتيني تشارك ةإسالمي حركات إىل، ونتعد مما قادمة عام أللف بامسه أو معه

 وإقامة، ةإسالمي حياة الستئناف تعمل إليه وما املهدي صباملخلّ اعتقادام من كثريا األخرى

 األول سالمياإل جتماعياال الكيان يهاعل أقيم اليت الدعائم ذات على إمامة أو خالفةأو دولة

 »املقاربة« منطلقات من تنطلق أو، ةسكوني ةعقليب الشريعة أحكام فيها قبتطَ املدينة يف
    !"اهللا شرع مث":يقول املقاربونو عامليال الواقع مع لتتماهى ؛الربامجاتية واملصاحل والقياس

 التفكري قواعد« على قائما خاصا امادي تفسريا تفسر صارت الظواهر هذه كل   

 على اتمع قدرة ومدى، القوٰى بني والتناقض، بالتطور تفسر وكلها، »املشتركة ةنسانياإل

 الفرص وإتاحة استيعاا القائم سياسيال النظام يستطع مل جديدة ةاجتماعي قوى إفراز

 وتغيري ، اخلالقة والفوضى والتناقض بالصراع اجلتع وكلّها، هلا املناسبة التدريبية أو ةقتصادياال

 استيعاب عن عجز فقد الالهويت سكوينّال الفكرأما . )١٢(ذلك إىل وما ةقتصادياال العالقات

 ، الضرورات بفتاوى التغريات تلك تغطية حماولة إىل عبثي بشكل وانصرف ، نوعيةال التغريات

   )١٣(.والغايات واملقاصد السنن باستيعاب ال

ى كذلك أنّ الطبيعة تكشف عن نفسها وتتمظهر بواسطة جمموعة من املناهج وحنن نر
ال بواسطة منهج واحد، ولذلك فال يلزم التقيد مبنهج واحد، أما العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

فإنّ األمر فيها أعقد فظواهر السلوك الفردي واالجتماعي من الصعب أن ختضع بدقّة 
  .ة ومعلولملالزمات علّ
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  االنتفاضات واملقاومات، والعمليات اليت تتسم  :ر من تلك املنطلقات، ومنها ولذلك صارت سائر الظواهر تفس
 .ون إىل تفسريها بالفقر واحلاجة، وعدم املشاركة السياسية وما إىل ذلكبالتضحية بالنفس، فيسارع احملللّ

13
  .املعامل املنهجية يف القرآن:  وهذا ما سيتم توضيحه يف الفصل الثّاين من هذا البحث  



 ٣٥

  : احلداثة وما بعد احلداثة 

 سياقاا داخل جتد اليت املصطلحات من مصطلحان »احلداثة بعد ما«و »احلداثة«

   )١٤(.الشٰىت ةتارخييال واالنعطافات املنظور حبسب كثرية وتعارضات تنويعات ةرجعيامل

 وفالسفة وعلماء انونوفن ونمفكّرو أدباء ا قام اليت اجلهود جمموعةتطلق احلداثة على  

 األورب ةتارخييال األحداث بني فاصل خط وضع إىل جهودهم تأد حبيث ، سواهم أو أوربيون

 ةهليمنا من والتخلص تاله وما عشر السادس القرن يف ، األوربية ةعقالنيلل التأسيس مبقتضاه مت

   )١٥(.األوريب للعقل الالهويتّ الكنسي االستالب أو ، الكنسية

                                                   
 يتناول» القرآينّ املنهج يف معامل «لتناول -األصل يف- أعد قد هذا كبحثنا حبثًا يرى حني الباحث يستغرب وقد  14

 وتوضيحها العالقة هذه ولبيان بذاك؟ هذا قةعال ما: يتساءل وقد ،السياق هذا يف» احلداثة بعد ما مث احلداثة «موضوع

 يتجه مث ،واالجتماعية واالقتصادية فالسياسية، الثقافية مث الفكرية اجلذور تتبع من له بد ال املنهج يف باحث أي أنَّ نؤكد

، وعناصره، مكوناته لحتلي يف تساعد لعلها كاشفة مؤشرات تقدمي حماولة على والعمل، اليوم نعيشه الذي الواقع حنو

 فراغنا الغريب الفكر اخترق حنيوجيب أن ال نستسلم للتقليد واجلمود الّذي جعلنا نستقيل عن موقع القيادة بالقرآن، ف

 مل أم ذلك دناتعم ،نعرف مل أم عرفنا احلياتية ونظمنا وفكرنا لعقولنا املوجه هو صار وعرضا طوالً فيه وامتد الثقايفَّ
 السالك والسبيل الطمأنينة يقدم مما أكثر واالضطراب احلرية يثري غريبا خطابا اإلسالمي خطابنا صار وبذلك ؛نتعمده

 ونفي والتفسيق والتبديع التكفري إىل يلجأ من فيلجأ، مثله باستغراب استغرابا الناس فيبادله واحلق اهلدى إىل املفتوح

 ومعرفة املعاصر العقل وتشريح تفكيك من لنا بد ال بالقرآن وأبناءه اعصرن خناطب أنْ نريد وحنن واليوم، اآلخرين

 نزوله عصر يف البشر أصناف لنا يبين قد القرآن أنّ ترٰى أال ،منها ينطلق اليت والرؤية، ومناهجه وحركته صياغته كيفيات

 بعد وما احلداثة دراسة تصبح ناه ومن، بالقرآن جناهدهم كيف وندرك نعرفهم لكي حيام ونظم ومواقفهم ومقوالم

 مالئمة صياغة املعاصر القرآينّ اخلطاب صياغةإىل  لتوصلل هامن بد ال اليت الوسائل مفهوم من ينفصم ال جزًءا احلداثة

  .املعريفّ لسقفه ومناسبةً العصر ملستوى
 راميوند يعرفيف حمدد للحداثة املعاصرة، و هذا اإلطالق عند جل املتناولني هلا واملتعاملني معها، وإن مل يتفق على تعر15

راميوند ويليامز، : ، انظرالراهنة تنالحظل -الثابتة ولكن- اجلديدة األشكال بكوا احلداثة Raymond Williams ويليامز
 فويعر ٥٧) ١٩٩٩ زيران، حاملعرفة عامل :الكويت(فاروق عبد القادر : ترمجة،اجلدد املتوائمني ضد احلداثة طرائق

، والتجديد التقاليد بني التوتر جمال يف عمالً بكواالعليا  احلداثة أو احلداثة بعد ما Andirias Howesn هويسن أندرياس

أمحد :، ترمجةاحلداثة بعد ما إىل مدخل :وآخرون إجيلتون :انظر. الرفيع والفن املعممة الثقافة بني، والتجدد احملافظة بني

   ٢٥٩) ١٩٩٤قافة، وزارة الث: القاهرة(حسان 
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 ةساسياحل أمناط رفض على يقوم نقيض وعي ، اليوم الكثريون يعرفها كما ، واحلداثة

 بغرض ، أساسها من واجلمالية ةفلسفيال منظومتها وهدم ، ودحضها ، السائدة والفعل والرؤية

  . وسيادا ضرورا لتأكيد؛ معا واملدنس املقّدس تتجاوز حقيقية حرية تأسيس

 يقيد مبا يطيح أنْ شأنه من ما كلّ تتبنٰى إذ؛ ام نوٍع من عوائق تعوقها ال حلداثةا وهذه 

 ، مجيعا عليها املتعارف العالقات وتقويض والغرابة الصدمة على وتعتمد ، الفاعلة حركتها من

 ٍءبعدا دوما حتتفظ ولكنها ، اهول على واالنفتاح ، واجلسد للذة الغنوصي السر وتغازل

  . والروح للميتافيزيقيا عميٍق

نطلق من فكرة أن اإلنسان هو ي بفكر حركة االستنارة الذي قد ارتبط ظهور احلداثة و
يف دراسة الواقع أو إدارة اتمع أو   سواء، عقله وأنه الحيتاج إال إىل ،  مركز الكون وسيده

 مصدر املعىن و ،  و أساس الفكريصبح العلم ه  ويف هذا اإلطار ،  للتمييز بني الصاحل والطاحل

األساسية يف حماولة تسخري الطبيعة وإعادة صياغتها ليحقق   والتكنولوجيا هي اآللية ،  والقيمة

 »الفكر نقد«وقد صاحب حركة احلداثة حركة نقد أدت إىل   )١٦(.منفعتهو اإلنسان سعادته
، وضعيفال وضوعيامل العقل مث طبيعيال والعقل الفطري العقل نقد مت وبالنقد »النقد فكر«و

 الوقت ذلك منذ حلقاته تتابعت الَِّذي وتفاعالته التطور حنو سبيلها العجلة بدأت هنا منو

 اإلله مركزية من البد األوريب اإلنسان مركزية إعالن فيها مت اليت بالفترة وتكامل، اليوم حىت

 التصورات من الًبد نساينّاإل العقل ومركزية -الكنسي التصور يف هو كما- املركّب الالهويتّ

 يةنامامل رؤىالو هلاماإل ليشمل حيث متّ تسييل مفهوم الوحي ، وحي بقايا على القائمة الكنسية

 أحاطت قامتة ضبابية إىل أدت اليت التطورات تلك كانت، إليها وما تأمالتالو كهانةالو

 غاية يف تطور عن »ةطبيعيال العلوم فلسفة« تخضكما مت، احملدد الدقيق »الوحي« مبفهوم

 نقدي منهج عن الفلسفة هذه متخضت »الطبيعة جدل« إطار ففي؛ واخلطورة األمهية

والنقد التفكيك دائرة عن يتعاىل أو خيرج وغريها املسلّمات من شيء يعد فلم ، تفكيكي ، 
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 يف العلماء اكتشفها اليت لوسيلةا اباعتباره التفكيك إىل ةالكنسي املسلّمات سائر فتعرضت

 تلك من عقله وحترير ، الالهويتّ االستالب من اإلنسان لتحرير والنهضة األنوار عصر بداية

 إحالل مت وبذلك. لصاحلها واستلبته ، الزمن من طويلة فترة كبلته اليت الالهوتية املسلّمات

  . »الالّهوت جدل« حمل »الطبيعة جدل«

 إىل أوصلت اليت، اانظرييف مرحلة احلداثة وبنت  احلديثة ةعلميال ةينهجاملوقد تطورت  

 يف البحث خالل من تكونت قوانني ِهيو. »امليكانيكا قوانني« أو »اجلامدة ةعلميال السببية«

 ااالت يف تستخدمهل الرياضي املنطق لتوظيف اضطرت ولذلك والكتلة والوزن املثقال

 فيمكن؛ ياكم الفعل ورد الفعل تقيس أنْ القوانني هذه مبقدور وصار، الكتلوية ةالوزني املثقالية

 وزن معرفة بواسطة معني سطح على يسقط حجر تأثري -املثال سبيل على- نقيس أنْ بذلك

 وإذا؟ حتمله طاقة ِهي وما، عليه وقع الَِّذي والسطح، سقوطه وطريقة، ارتفاعه ونسبة، احلجر

 فكل، »اجلاذبية قانون« حنو، اال هذا يف مالحظتها من دب ال أخرى قوانني -هناك- كانت

ومن هنا ، النيوتوينّ املثقايلّ الرياضي واملنطق النيوتوينّ مبفهومها املثقالية على تقوم القضايا هذه

  . ة اجلامدة تعتد بالتغيرات الكمية فقطعلمينرى أنّ السببية ال

 مضى فيما ةبشريال تقبلتها اليت املسلَّمات تفكيك مستوى بلغت لنقدا جمال يف احلداثة

 مركز هو وما؟ ال أم »األوىل بالدفعة« الكون هذا خلق وهل، به يتعلّق وما »الكون« حول

 خالق له كان وإنْ؟ له ليس أم خالق الكون هلذا وهل؟ الشمس أم األرض أِهي؛ الكون هذا

ن؟ خلقه وكيف؟ هو فماملوروثة املسلّمات سائر وتفكيك نقد »احلداثة« مرحلة يف فتم 

 دوائر ويف، وزمانه اخللق كيفيةو، واخلالق واخللق الكون حول الالّهوتيني لدى واملستقرة

 أو اإلله مركزية عن تتحدث وأفكار، وعدمية ووجودية إحلادية أفكار لدتو رااومؤثِّ احلداثة

 من -ذلك بعد- Marx ماركس وصاغ. والطبيعة األرض يف التصرف يف اإلنسان مركزية

 التجزيئية الرؤية ستتكر املرحلة هذه ويف، ةتارخييال اتتميواحل »املاركسية« اخلليط ذلك

 من ينطلق كميا اوضعي إطارا ليأخذ »املنهج« إىل النظر وتكرس، املختلفة واملعارف للعلوم

  . »اجلامدة السببية«



 ٣٨

 على بين الَِّذي والوعي الالهوتية وتصوراا الكنيسةَ املعاصرة احلداثة عزلتوبالتايل فقد  

 مفكّريو علماء نظر يف جتاوزه من بد ال الَِّذي - القدمي متثّل أصبحت حيث التصورات تلك

 واإلنسان للطبيعة ورؤيتها، الكنسية ةدينيال التصورات تفكيك ذلك أعقب وقد _آنذاك أوربا

 الَِّذي فاإلله، الكنسية املسلّمات دوائر يف يندرج كان مماّ، إليها وما ينوالد والتاريخ واحلياة
 نساينّاإل العقل تبعه و ، وقوانينها الطبيعة أو احلركة لصاحل تنحى أو نحي الكنائس صورته

امل مث ، الفطريال مث ، وضوعياإل اإلرادة لتكريس وضعيقوانينها أو مطلقًا الطبيعة أو ، ةنساني 

 فإذا »ريب هذا«: ليقول أمامه ما فريى زاويته من ينظر فكلٌ، الفرد أو اتمع أو الدولة أو

  . "أكرب هذا ريب هذا": قال أكرب أو منه أهم رأى

بالنسبة إىل  انسبي طويلة تعد ال مرحلة يف وسريعة كربى حتوالت أوربا يف حدثت قدو 

ة عديدة تارخييوقد مرت احلداثة مبراحل ، عشر السادس القرنحدثت يف بداية  اليتت التحوال

 عرضها كما »التاريخ اية« بفكرة عرف ما إىل وانتهت »ةغربيال ةعقالنيال« بانطالقبدأت 

فوكوياما بلغت حىت كثريون بعده من وتابعها ، جلِهي .  

، مرحلة مابعد احلداثة ِهي  إىل مرحلة جديدةوقد حدث تطّور خطري أدى إىل التحول 

 »امليكانيكية السببية« دائرة من العلمت خرجوقد حدث هذا التطور على يد الفيزياء حيث أ
 فيزياء ةنظريو،  الكرب يف ِهياملتنا تدرس ةنسبيال ةنظريف، »والديناميكية الديناميك« دائرة إىل

 ومتدده الفضاء توسع كيفية أينشتني يد على ةنسبيالتبين و  ،الصغر يف ِهياملتنا تدرس الكم

 وتطرح ، متتاٍل حنو على منها أصغر ما هو إىل اهلباءات انقسام »الكم فيزياء«تبين  بينما

 إىل واجلسيم املوجة مظهري ووحدة ، السوداء والثقوب ، الكمومية كاجلاذبية خطرية مسائل

 السببية« عن البديل أو التطور لتكون »ةدلياجل اآلفاق« زاوية عن العلم يكشف وهنا. آخره

  . »ميكانيكية« من الًبد »ديناميكية«و، »سببية« من البد »ةجدلي« فتكون »امليكانيكية

 الَِّذي الكمي والتراكم اانظري إىل حتول عن املثقالية وعلميوبالتايل فقد قاد العقل ال 
 يقدم علميال بالعقل فإذا »اجلامدة بالسببية« كلّه يربط امتالئيا تفسريا »يرالتغ« يفسر

، »والكتلوي والوزينّ املثقايلّ التغير« عن البدي »النوعي التحول« و، عنها الًبدي »اجلدل«

 الفكر« على التطورات هذه أثر فما »امليكانيكية« عن الًبدي »والصريورة الديناميكية«و



 ٣٩

 واليت »ما بعد احلداثة«لقد أحدث ذلك ثورةً يف الفكر أدت فيما بعد إىل بروز ؟ »نساينّاإل

 + علمي جدل + نوعي حتول (إىل حنياها اليت املرحلة هلذهة نظرية الفلسفيآلت دعائمها ال

 ةوضعيال« عن الًبدي »ةنطقيامل ةوضعيبال« عرف ما إىل -كلّه- ذلك استند) صريورة

  . »احلداثة« عنها انبثقت أو عليها قامت اليت »ةيديتقلال

  : على يقوم املعاصر عريفّامل السقف صار وهنا 

 ، »السببية« عن الًبد »السياقية«و »ةتقليديال ةوضعيال« عن الًبد »ةنطقيامل ةوضعيال« - 

  . »العالئقية« عن الًبد »التفكيكية«و

 »النوعي التحول« إىل »والكتلية والوزن املثقال« اتنظري على القائم »التغير« جتاوز 
  . »الكيف« اتنظري على القائم

 ردود«و، »الكموي التراكم« على القائم »التغير« حمل حلت»ةعلميال ةدلياجل الصريورة« - 

  . »الكموية األفعال

 عامليال عريفّامل السقف رصا حني: أي ،الدعائم ذه »احلداثة بعد ما« مرحلة فانطلقت 

 وحتول، جامدة سببية ال صريورة -إذن - فهناك ، وفهمها الدعائم هذه إدراك على يقوم

يايتّ تراكم ال، نوعيوجدل، كم ر ال، علميمقاربات هناك أنَّ كما األفعال بردود تغي ةفلسفي 

 عنها نقول أنْ إىل األقرب ِهي صارت حبيث والتفكيكية كالذرائعية ةنطقيامل ةوضعيال جاوزت

  . )١٧(احلداثة بعد ملا الراهن عريفّامل السقفإنها 
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) ما بعد احلداثة(، و للتمييز بينهما  ميكن  القول أن )التفكيكية(يترادف و مصطلح ) ما بعد احلداثة(يكاد مصطلح   

فهي باملعىن العام أحد مالمح و أهداف هذه الفلسفة؛ فهي تقوم بتفكيك ) التفكيكية(هي الرؤية الفلسفية العامة، أما 
) ما بعد احلداثة(د إىل هذه الفلسفة، و جيب مالحظة أن اصطالح اإلنسان، كما أا منهج لقراءة النصوص  يستن

يف عامل اهلندسة املعمارية خيتلف من بعض ) ما بعد احلداثة(يكتسب أبعادا خمتلفة بانتقاله من جمال إىل جمال آخر، فمعىن 
: دمشق ( احلداثة و ما بعد احلداثةاملسريي والتريكي، : انظر. الوجوه عن معناه يف جمال النقد األديب أو العلوم االجتماعية

   ٨١) ٢٠٠٣دار الفكر،

  



 ٤٠

 اليت )١٨(»فينا مدرسة« أعضاء أيدي على بالتشكل »ما بعد احلداثة«وقد بدأت فلسفة  

 املدرسة تلك وجهود الفلسفة تلك من وانطالقًا »ةطبيعيال العلوم فلسفة« تطوير على عملت

 تفكيك إىل -املرة هذه - أدت مأساوية نقطة باجتاه انطلقت توظيفها على والعمل ادراسته يف

 فككته ما تركت أنْ فبعد. لنفسه اإلنسان تصور يقوم عليها اليت »ةنسانياإل املسلّمات«

 ما وسرعان، ذاته اإلنسان تفكيك ذلك إىل أضافت الكون حول مسلَّمات من »احلداثة«
 ملدرسة فكريوال جتماعياال السلوك مدرسة« حنو كيكالتف ذلك آثار انطلقت

 مجاعة أيدي على املطورة »ةطبيعيال العلوم فلسفة« بإسقاطات اهتمت اليت )١٩(»فرانكفورت

 مدرسة« أفرغت وبذلك »واتمع اإلنسان« قضايا يف دراساا على إلسقاطها »فينا مدرسة«

 فكرها على »وصريورة وجدل حتول« من »ةطقينامل ةوضعيال«به جاءت ما سائر »فرانكفورت

 ما لكل مبراجعات القيام إىل اجلديدة األفكار تلك قادا وقد، سياسيوال جتماعيواال نساينّاإل
 واملدارس الفالسفة مبعظم مرورا، غلِهيو جنلزإو ماركس بأفكار بدًءا »غريب تراث« من سبقها

 لرياجعوا اإلغريق تراث إىل وصلوا حىت خاصة واألوريب غريبال احمليط عرفها اليت ةفلسفيال

 مرحلة كانت وإذا. اجلديدة ةفكريال للمنطلقات وفقًا رسطيواأل األفالطوينّ الفكر

 مدرسة« فإنَّ، باإلنسان احمليطة والالّهوتية ةكونيال التصورات كتفكّ قد»احلداثة«

  . إضايفّ بتفكيك قامت قد »فرانكفورت

                                                   

 الرياضي هانزهان مع Schlick شليك موريتس األملاين والفيلسوف الطبيعة عامل سهاأس اليت املدرسة هي فينا مدرسة  18

 ملعاجلة ؛وآخرين  وجودلCarnap وكارناب أونويراث االجتماع  وعاملPh., Franck فرانك فيليب والفيزيائي الكبري
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 Horkheimer  وهوركهاميرAdorno أدورنو أفكار بربوز التارخيي انبثاقها بدأ اليت املدرسة هي فرانكفورت مدرسة  19

 و) األدايت العقل (و) الكل (مثل بعينها هيممفا تناول مت  حيثLeo Lowenthal لويفنتال  وليوMarcuse وماركوزه

 العقل املدرسة هذه أعضاء ويعترب ،البنيوية بعد ما واجتاه املدرسة هذه بني تشابه ومثة) اهليمنة (و) الواحد البعد ثقافة(

 هذا جذور أنَّ ويرون، بسواء سواء االجتماعية والعلوم الطبيعية العلوم على عصرنا يف الطاغي التفكري أسلوب هو األدايت

 مدرسة يف الثاين اجليل ممثل هابرفاس أما ،املسيحية الديانة إىل انتقلت ومنها اليهودية الديانة يف موجودة العقل

 .احلداثة مشروع باسم الكليني واألخالق العقل فكريت عن دافع فقد ،فرانكفورت



 ٤١

 فدعت ، عنه تصورات من الالّهوت أرساه وما كوينّال احمليط فككت حني »ةاحلداث«

 والذات اإلنسان تفكيك إىل تدع مل ولكنها، فقط وضوعيوامل وضعيوال باحملسوس التفكري إىل

 الَِّذي التفكيك ذلك، ةنسانياإل الذات بتفكيك قامت »احلداثة بعد ما« مرحلة لكن، ةنسانياإل
 إمكان سؤال إىل، القيم مصدر من؛ فيه ما بكل »القيم عامل« يف النظر عادةإ إىل قادها

 كما ،ةنسانياإل الذات عن خارج ما هو وكل »األخالق عامل« تفكيك ومت. عنها االستغناء

 ةنسانياإل العلوم يف ذلك صاحب مما أنه غري جديدة ةعلمي مسلّمات إىل كذلك استندتأنها 

 حيويان مبا واألخالق الدين إىل باالام مشوبة شك نظرة واألدب النفس موعل كاالجتماع

 ةدينيال احلياة على تتمرد اليت األفكار من كم انفجر لذلك ؛ودالئل وسياقات وقيم مثٍُل من

ما ؟ احلريةما ؟ البدايةما ؟ اهللاما : مثل أسئلة عن اإلجابات صياغة وأعيدت ةخالقيواأل
 املتطرفة لراديكاليةاالنـزعة خيدم مبا اإلجابات هذه صياغة أعيدت وقد؟ املصريما ؟ االختيار

  . )٢٠(» ديريداو  Sartre سارتر،  Nietzsche نيتشه« يد على حثيثًا أصداؤها تشكلت اليت

 ظاهرمب النفس وعلم واألدب االجتماع يف احلداثة بعد ما اتنظريإىل تلبس  ذلكأدى و 

 وطبيعة ، القصد الستقامة املناوئة ةداخليال تعارضاا عكست طارفة ةنيعقال بال شتى

 املزدهر مناخها وجدت موازية حركة مثة كانت واألدب الفن ويف. واخللقية ةعقليال سئوليةامل

                                                   
رفيق سارتر : البري كامي. ن رواد الوجودية امللحدةفرنسي وجودي كبري يعد رائدا م فيلسوف: جان بول سارتر  20

فيلسوف أملاينّ شهري عرف بنظريته : نيتشهفريدريك ).اإلنسان املتمرد(وهو فيلسوف وروائي عِرف بكتابه ، وصاحبه

أية  فلسفة تصدر عن فكرة موت اإلله، أي إنكار وجود -يف تصور نيتشه–، إن الفلسفة احلديثة عن اإلنسان األعلٰى

فالواجب هو التحرك داخل إطار مادي طبيعي صارم يتسم بالسيولة . نقطة ثابتة أو صلبة أو أية مرجعية متجاوزة،
فيلسوف فرنسي معاصر : جاك ديريدا، ٩–٢٧املسريي والتريكي :انظر. الكاملة، يساوي بني األشياء كلّها و يسويها

وبرهن ، وأعاد قراءة امليتافيزيقا الغربية وتنفيذها من ذلك املنظور، »إرجاء املعىن«أسس الفلسفة التفكيكية وتكلم عن 

حواشي (و) الكالم والظواهر(و) الكتابة واالختالف(و) أصل اهلندسة(و) يف الكتابة(وله ، على ال مركزية املركز يف اللغة
ؤمتر عقد يف جامعة جونز هوبكرت ، ويعترب دريدا فيلسوف احلداثة األول، وقد ألقى حبثًا يف موغريها) مواقف(و) الفلسفة

 و املؤمتر هو نقطة ميالد التفكيكة و ما بعد احلداثة، فمنذ ذلك التاريخ بدأ التفكيك يتحول إىل ظاهرة عامة ١٩٦٦عام 
 . ٧٠املسريي والتريكي : انظر. يف الفكر الفلسفي الغريب



 ٤٢

 )٢١(»Tristian Tzaraتزارا وتريستيان Rimbaud  ورامبو Baudelaire  بودلري« لدى

 واستأثر »القبح مجاليات«بـ يسمى ما هناك صار احلداثة دبع ما حركة ويف. وغريهم

 إىل... »اإلنسان موت« و »التاريخ موت« و »اتمع موت« مبقوالت فكريال اخلطاب

  )٢٢(آخره

 شيء كل أصبح »احلداثة« تفكيكات إىل »احلداثة بعد ما« تفكيكات أضيفت فإذا

 تفاعل عن عبارة »اجلدل«فـ. )السحاب رم متر ِهيو جامدة حتسبها (كاجلبال المتحو السائ

، األمام إىل جيريإنه ، ندري ال؟ ِهيينت ماذا إىل وال، واحدة حلظة التوقف يعرف ال مستمر

 هناك بل، وثابتة مطلقة حقيقة هناك ليست: قالوا؟ حقيقة إىل ذلك سيوصل هل: سألتهم إذاف

 حتديد أي ترفض واالحتمالية الحتمالا إنَّ: أجابوا؟ حمدد شيء إىل ذلك يؤدي وهل، احتمال

 الذات حىت ثابت شيء هناك ليس: اجلواب؟ ثابت شيء إىل يؤدي وهل، االحتمال يتجاوز

: قلت فإذا. ننفي وال نثبت ال فنحن، حيتمل: قالوا؟ موجود اإلله هل: قلت فإذا، ةنسانياإل

 ِهيما : سألنا فإن، حيتمل: اقالو؟ بشريال لالجتماع ةضروري ِهي هل؟ العائلة عن فماذا
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شاعر فرنسي يعد امتدادا : رامبو، )أزهار الشر(عروف شاعر فرنسي مثَّل بداية احلداثة الشعرية بديوانه امل:  بولدير  
من أعظم دواوينه، ) اإلشراقات(لبولدير، ولكنه متيز خبيال أكثر مجوحا وجرأة أكرب، ورمزية أعمق ثراًء، ويعد 

  . شاعر وحنات أملاينّ طليعي كان مؤسسا مع آخرين لتيار احلداثة اجلمالية:تزارا
22

ال توجد كليات من أي نوع مادية : األنطولوجيا_ ١: احلداثة و آثارها يف بعض  احلقول املعرفية  منطلقات ما بعد  
ينقسم العامل : املعرفة_ ٢. أو روحية، واليوجد مبدأ واحد ائي مينح العامل التماسك والوحدة ومن مث ال توجد ثنائيات

 ومنغلقة بسبب عدم وجود مركز ومرجعية كلية إىل وحدات طبيعية وإنسانية متساوية ومستقلة وخمتلفة ومنفصلة

مشتركة، وتصبح كل وحدة ذات سيادة مطلقة ومرجعية ذاا، ولذا تصبح املعرفة الكلية اإلنسانية الشاملة مستحيلة، 

والوحدة (املعىن _ ٣. فهي ليس هلا أساس إنساين أو طبيعي أو إهلي، و ال ميكن التمييز  بني احلقيقي والزائف 

هو عامل صريورة كاملة، كل األمور فيه متغرية، ولذا ال ميكن أن يوجد ) ما بعد احلداثة(عامل : والتجاوز) والتماسك
هدف أو غاية وقد حلت ما بعد احلداثة مشكلة غياب اهلدف واملعىن والغاية بقبول التبعثر باعتباره أمرا ائيا طبيعيا 

يف عامل ما بعد احلداثة ال ميكن قيام معيارية و ال ميكن : املنظومة األخالقية_ ٤. وتعبريا عن التعددية والنسبية واالنفتاح
) لألقوياء(تأسيس نظم أخالقية عامة، كل ما ميكن التوصل إليه هو أخالقيات برمجاتية تأخذ شكل فلسفة القوة و اهليمنة 

و ال يوجد وسيلة لتعريف الظلم و العدل إذ ال توجد معايري متجاوزة لإلنسان، ) للضعفاء(و فلسفة اإلذعان و التكيف 

    ٩٥_٨٣املسريي والتريكي 



 ٤٣

 أنْ وحيتمل، عليه املتعارف الشكل وهو، ةتقليدي عائلة هناك: قالوا؟ للعائلة األخرى الصيغ

: قالوا؟ شيء وبأي؟ »ةتقليديال العائلة« صيغة حنمي هل: قيل فإذا؟ آخر شيئًا العائلة تكون

 فجميع؟ نساينّاإل النوع الستمرار الوحيدة الصيغة جتعلها أنْ تريد وملاذا؟ بالعائلة تم وملاذا

 إحدى كانت العائلة مسلّمة إنَّ مث. الصيغة هذا غري من وتتكاثر تتناسل األخرى املخلوقات

 النقد« مشلها مث، احلداثة يف »نهجيامل النقد« ممارسة بدايات يف نقدها جرى اليت املسلّمات

ا حنيي فلماذا ،»احلداثة بعد ما« مرحلة يف الشامل »التفكيكيانت قد أمرهلم قلنا فإنْ؟ منه ناِهي :

 بكل ةنسياجل العالقات إباحة إىل سيؤدي وهذا، واحليوان اإلنسان بني تسوية يعين ذلك

 املمكن من صار تفكيكه جرى وحني، الطبيعة ابن اإلنسان؟ ذلك يف وماذا: قيل؟ أنواعها

 بل؟ ةنسياجل العالقات إباحة من املقلق وما املانع وما، منها خلق اليت ةاديامل العناصر إىل إعادته

  . الطبيعة مع املنسجم األمرإنها 

 عصر يف تفكيكها من ناِهيانت قد الدين مسلَّمات: قالوا، الدين عن سألت فإنْ 

 هلا يعد مل اليت الالّهوتية املسلّمات وسائر »امليتافزيك خرافة« رفض إىل ناِهيوانت »احلداثة«
  . الترويح من النوع لذلك حيتاج عمن للترويح واملعابد الكنائس يف إال نمكا

 على األزمات من كثري إحداث إىل أدى قد املستمر التفكيك ذلك إنَّ: هلم قلنا فإذا 

 قاربت قد »ةتقليدي« مسيتموها اليت األسرة فإنَّ، الكثرية جبوانبها املعاصرة احلضارة مستوى

، تقريبا تعليميوال تربويال دورها اار وقد، كلِهي جمرد منها بقي فيما توصار، التام التفكُّك

 اتمع آل حىت عمت قد »ةفرديال« وأنَّ، جتماعياال دورها يف شديد ضعف إىل إضافة

 يتفاعل إنما الذرات هذه من يتفاعل قد وما، هدف بدون الساحبة الذرات يشبه ما إىل املعاصر

 تدع مل أولئك كل والطبيعة واإلنسان والتاريخ والدين والكون!!. ئيجز وضعيم مبنطق

 حتمل تستطيع ال اليت املبعثرة األجزاء تلك إال منها احلداثي بعد وما احلداثي التفكيك مناهج

 ذاته علميال املنهج ألنَّ؛ نصاا إىل األمور إعادة على قادرا يعد مل واملنهج. عليها شيء بناء

 على قادرا يعد مل والعلم، بعد منها خيرج ومل، واالحتمالية ةنسبيال إىل به أدت أزمة من يعاين

 والذرية يولوجيةوالب ةكيماويال الصناعات بنفايات التلوث من األرض ومحاية البيئة تنقية



 ٤٤

. خطر يف صار شيء وكل، األوزون ثقب سد على قادرا طاقاته بكل العلم يعد ومل، وغريها

  !!. احلضارة ضريبة لكنها، نعم: ويقولون رءوسهم إليك ضونفسينغ



 ٤٥

  :  املعاصرعلمياملنهج الأزمات  

 للتكرار قابلة غري ظاهرة ةعلميوال ةطبيعيال الظاهرة أنَّ إىل القائم الفكر أفضى لقد

 ِهيف املكان وكذلك، الزمان مدى على سائلة ظاهرة ِهي بل تتعاقب ال أنها كما، بنفسها

 ما على تتقطع الصريورة هذه أنّ إال؛ األمام حنو املستمر »التقدم« إىل تؤدي »صريورة«
 حمدد حكم إىل توصل ال فالصريورة، »املتغيرات« بتكوين يقوم »اجلدل«و. »باجلدل« يعرف

 على اتركت لو واالحتمالية ةنسبيوال، احتمايلّ أو نسيب أمر إىل ِهيّتنت ولكنها، جامد أو قاطع

 وتالفيا، وصرامة ضبط من فيه ما أهم على وسيقضيان، »املنهج« سيهدمان فإنهما، حاهلما

 وهو، الفوضٰى يف التحكم حماولة كيفية علم أي )٢٣(»الفوضى بعلم« تسميته ميكن ما برز هلذا

 اهرمظ بعض ليتجاوز واالحتمالية ةنسبيال ظل يف »نهجيامل للناظم« يؤسس أنْ حياول علم

 على واالحتمالية ةنسبيال آثار تقليل أو الستيعاب حماولة فهو؛ بسببهما احلاصلة الفوضٰى

 بلغته الَِّذي علميال الصرح ارياِ إىل ذلك ألدى اار لو املنهج أنَّ إذ »وضبطه املنهج صرامة«

  . قرون عرب ةبشريال إجنازات ولدمرت، كلّه ةبشريال

 بالتقلّبات التنبوء الستحالة مرنة إطارية حدود وضع العلماء بعض عند يشبه األمر إنَّ 

 الفوضٰى اعتبار فيمكن لذلك. الرياضيني عند الكسورية األعداد معاجلة أو املفاجئة املناخية

 عارية تفرد قطة ناعتبارها ميكن أو لالحتواء قابل ولكنه ، ذاته النظام من يتجزأ ال جزًءا

  . التوسع حنو ، أحيانا ينحو القاعدة من استثناًء بوصفها) املعروف زيائيالفي بالتعبري(

                                                   

 كالساعة يسري الذي، النظامي الكون هو الكوزموس كان فإذا الكوزموس عكس chaos» الفوضى «أو »الكايوس« 23

 ،حتماالتاال من لعديد اخلاضع العشوائي املشوش الكون ترى اليت املعرفة هو الفوضى أو» الكايوس «فإنَّ، املنضبطة

 إىل أقرب chaotical الكايوسي إنَّ القول ميكن لذلك ألحداثه؛ حمتما دقيقًا مسارا سلفًا حندد أنْ يستحيل والذي

 من العديد عن العلم وكشف، املضبوطة كالساعة تفاصيله أدق يف يسري الذي الكون صورة ارتا لقد. الفوضوية

 رياضيون لتشييده يتكاتف اآلن وواعد صاعد علم ومثة ،االحتمال ملنطق طفق اخلاضعة العشوائية والتراكيب البنيات

 يتم ومل، عديدة احتماالت لتداخل املمكنة البدائل يدرس الذي» الكايوس «علم هو ومناطقة وفالسفة وفيزيائيون

 من بأس ال لذلك» الفوضى علم «و» العشوائي العلم «قيل، الكايوس علم ملصطلح دقيق عريب مقابل على االتفاق

: الكويت (فلسفة العلم يف القرن العشرينميىن اخلويل، :  انظر.والكايوسي الكايوس لفظة واستعمال املصطلح تعريب

 ٢٢٩-١٩٤) ٢٠٠٠الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، ديسمرب



 ٤٦

 التأسيس مت اتشكالياإل ومواجهة النقائض الحتواء تتوقف ال اليت اجلهود تلك ظل ويف 

 ذهن أي إىل يتبادر أنْ ينبغي وال،  »اجلهل بعلم« عرف ما وهو املعرفة فروع من آخر لفرع

 احتواء على اإلعانة -أيضا- حياول علم هو بل ال، للجهل يؤسسإنما  )٢٤(»اجلهل علم« أنَّ

 اإلنسان بني احليلولة بطريق وذلك، وجتاوزها علميال املنهج على »واالحتمالية ةنسبيال« آثار

 ينبغي ال عنها ينبثق مل أو، ةنهجيامل ملقاييسه خيضع ال ألنه اإلنسان جيهله فما، جيهل ما ورفض

: القائلة القاعدة تسقط وهنا، معرفته وحماولة دراسته يف جهوده يتابع أنْ ينبغي بل، يرفضه أنْ

 يكون أنْ فيمكن »العلم نطاق يف الداخ يعد ال مما فهو والتجربة للحس خيضع ال ما كل«

 قاعدة تزال ال مما القاعدة وهذه. علما يكون أنْ إال آخر شيء أي أو ميتافيزيقيا أو خرافة

 علم«فـ. العامل دول بني كبري حد إىل مشتركة رؤية عن املعبرة اليونسكو لدى ةوريدست

 ميادين من إخراجه لنا حيق وال، نعلم مل ما ملعرفة البحث استمرار ضرورة يؤكد »اجلهل

 فهناك. وضوابطها القائمة ةتميواحل البحثية مناهجنا حتت إدراجه إمكان عدم رد البحث

 على ةسيواحل ةتجريبيال مناهجنا قدرة عدم رد رفضها نستطيع ال الكون هذا يف كثرية أمور

 أوجد قد وذلك، بعامة»الغيب« أو »الوحي« ظاهرة ومنها، معها التعامل أو، عنها الكشف

 مبناهج ولو جيهله الَِّذي هذا كان أيا جيهل فيما للبحث املعاصر نساينّاإل العقل لدى استعدادا

 وامللكات القدرات غرائب من وغريها الباراسيكولوجي علم دراسات بوأغل أخرى

 آياِتنا سنِريِهم[: تعاىل قوله دالالت من شيئًا ذلك يفلعلّ و. املنطلق هذا على تقوم االستثنائية

 األمور هذه يف ما وبقدر. )٥٣:فصلت (]الْحق أَنه لَهمتبين ي حتى أَنفُِسِهم وِفي الْآفَاِق ِفي

 وهذه ةبشريال بلغتها اليت اهلائلة ةعرفيامل اإلجنازات على كبرية خماطر فيها فإنّ،  فوائد من

  . »املنهج أزمة« جوانب من اأساسي جانبا متثّل األزمات

 عن حقيقية ردة ثِّلومما يربز أزمة املنهج مقوالت اية التاريخ وصراع احلضارات الّيت مت 

، املذموم العلم حتت امندرج صيرهت أو، حقيقية ةجاهلي مبثابة وجتعله، ومعطياته لعلموا املنهج

                                                   

 .»اجلهل ومصادر رفةاملع مصادر «يف فصالً فيه عقد والتفنيدات» االفتراضية احلدوس «يف كتاب بوبر ولكارل 24



 ٤٧

 وروحه العلم بني فصل فإذا، ومقاصد وغايات روح وله ومناهج قواعد فللعلم. بذلك هو وما

  . اليوم حاصل هو كما شامل دمار وسائل إىل ومعطياته منتجاته وحتولت عمراينّال تأثريه فقد

 من متكّنها اليت الوسائل متلك املعاصرة احلضارة إنَّ القائل التصور ذلك صحيحا وليس 

 ال كوينّ غري مصدر أي أنّ إذ، بنفسها وسائلها من يبلى ما وجتديد، اذاتي مسارها تصحيح

 احلضارة بلغت أنْ بعد بشريال الفكر داخل من الناجع العالج ةبشريلل اليوم يقدم أنْ ميلك

 استمر لو وخنشى، املستوى ذلك مثل تواجهها اليت التحديات وبلغت، التأزم من املديات ههذ

 من اظَاِهر يعلَمونَ[ الذين العلماء أنصاف من النوع ذلك أيدي على أزماته يف يترنح العلم

، اخلرافة باجتاه خطريا تراجعا اجعيتر أنْ )٧:الروم (]غَاِفلُونَ هم الْآِخرِة عِن وهم الدنيا الْحياِة

  . البائدة االجتاهات من وحنوها )٢٥(والغنوصية ةسلبيال الغيبية أو

  : اآلفاق واإلمكانات: قرآينّاخلطاب ال 

 اليت تقودها وتدير رحاها أمريكا والغرب بدالً من أن تنتهي إىل حالة »العوملة«إنّ حالة 

 قد انتهت »السلم كافّة«ية عضويا، وإدخاهلا يف  يؤدي إىل توحيد البشر»تداخل حضاري«

 صار يعرقل عمليات التداخل »هيمنة ثقافية واستحواذ حضاري أمريكي أوريب«إىل حالة 

 - مثل أمتنا املسلمة إىل االحتماء بتراثها-احلضاري بني األمم، ويدفع بكثري من هذه األمم

اخل أو االستسالم حلضارة اهليمنة  فذلك سوف يكون أفضل لديها من التد-كما هو

 للنصوص؛ وكما »بالشرعية املوروثة«واالستحواذ والذوبان فيها، فاجلماهري تفضل أن حتتمي 

فسرت هلا يف مراحل ماضية، وتلتزم مبا أنتجته القيادات املوثوقة لألمة يف عصور ازدهارها، 

مالذًا تلجأ إليه وحتتمي به من ذلك وجتد يف القيادات التقليدية واحلركات امللتزمة بالتراث 
اخلطر على هِويتها، ولكن إىل مىت سيكون ذلك ممكنا؟ إنّ املطلوب  للخروج من األزمة حل 

ة األزمة اليت ال يغضيتناسب وعاملي ة عامليتها أو يقلل تصاعد أصوات األزمات احملليمن عاملي 

  . الصوت اإلقليمي واحمللي على صوت عاملية األزمةاإلقليمية والقومية حبيث قد يعلو هذا

                                                   
 من الظاهر وراء ما هي حيث من األسرار ديانات أو االعتقادات ببواطن صليت الذي الروحي االجتاه: هي الغنوصية 25

 .ودالالت أشكال من أهله غري على نونضبامل، جوهرها يف، تتعلق خاصة حقائق



 ٤٨

إنّ حل أزمات العلم املعاصر ومنهجه ال ميكن أن تقدمه املختربات ومراكز البحوث 
 وكيانا خلقًا ةنسانياإل ا تربط اليت ةكونيال اآلفاق تكتشف أنْ تستطع مل ألنها كلّها رضيةاأل

 والوسائل واألدوات املختربات وهذه، واإلنسان الغيب بني العالقات تكتشف مل كما،وتوليدا

، أجزاًء أو الك الطبيعة عالقات عن للكشف هليةاأل متلك ال أنها كما، لذلك مؤهلة ليست

 ينبثقان اللذين والتفاعل واجلدل العالقات تلك على يترتب وما، كوينّال احملتوى مع وارتباطاا

 هم الْآِخرِة عِن وهم الدنيا الْحياِة من اظَاِهر يعلَمونَ[ واهرالظ بدراسة خمتص فالعلم ؛عنها

 )٣٦ ، ٢٨:سبأ ()٣٠ ، ٦:الروم (]يعلَمونَ لَا الناِس أَكَثَر ولَِكن[ ، )٧:الروم (]غَاِفلُونَ

  . )٢٦:اجلاثية ()٥٧:غافر(

 وحميطات وأرض وار وليل وكواكب وقمر مشس من فيه مبا -كلّه- الكون إنَّ

 ؛ةنسانيواإل ةجتماعياال آثاره تتوقف وال يتناهى ال اخللق هذا -كلّها- عنها يتولد وغريها
 ومبطلق اإلنسان مبطلق اإلحاطة من ميكننا كوينّ خمترب إىل الدخول إىل حاجة يف فإننا ولذلك

 »ةكوني ةمنهجي« إىل حنتاج بل، أيدينا بني اليت القاصرة باملناهج لنا يتأتى ال وذلك، الطبيعة
 كيف ندري ال ولكن، منه اخلروج بضرورة ونؤمن نلمسه الَِّذي وضعيال القصور تتجاوز

  . ونتجاوزه نغادره

 وتطورات ثورات من عليها بين أو، عنها انبثق وما كما أدت قواعد التفكري املشتركة

 ومل، واحدة قرية يصبح ومل، يتغير مل العاملأنّ مع ، ممتدة واحدة قريةإىل  العامل  إىل حتولخمتلفة

 اإلنسان وتباعد ، واملكان الزمان تقارب املشتركة القواعد وبتلك قاراته من قارة أية فتلخت

 عليها ويهيمن، املشتركة قواعديصادق على الوالقرآن الكرمي هو الّذي  اإلنسان عن

 أخرى مرة ةبشريال تسقط فال والتجاوز يعابباالست البناء حالة لتستمر ويتجاوزها ويستوعبها

 . )٢٦( زورابالسماء االلتحاف يدعي الَِّذي رضياأل الالهوت أحضان يف

                                                   
 عليه، »اهليمنة« على أي نسق آخر، مث »لتصديقا«يرتبط بنسق مفتوح ال ينغلق عن  منهاجي  حمدد»االستيعاب«  26

 يف نسقه بعد ترقيته ومنحه الرؤية الّالزمة واالمتداد الضروري، وجتاوز الطريق املسدود الذي كان قد دخل »استيعابه«و

آلخر  واالستيعاب يتوسل لتحقيق ذاته باستعمال وممارسة سائر اخلطوات املنهاجية هليمنة النسق ا وتوقف عنده،إليه
 قدرة هائلة على ختليص أي نسق من كيانات وقواعد تكون قد أدت دورها، »االستيعاب القرآين«لالستيعاب ففي 



 ٤٩

 ويستوعب اإلعجاز وحيقق بالتحدي يقوم أنْ ميكن الَِّذي -وحده- ايد القرآن إنَّ

 اياا إىل ا ويصل مسريا ويعدل، أزماا من وخيرجها بل، ارتقت مهما املعاصرة ةنهجيامل

 إىل تنظر ومجهرم املسلمني غالبية ومنها ةبشريال ولكن، كوينّال بعدها لتأخذ ؛ةفلسفيال

 التوراة مثل -هؤالء نظر يف- فهو -للدين الالّهويت باملفهوم- ديين كتاب أنه على القرآن

 يف جهودهم ويعرقل، قرآنال محلة يواجه عائق أكرب وهذا ،عندهم وحنوها والزبور واإلجنيل

 ويف- الًأو وأمتهم أنفسهم ليقنعوا حاجة يف فهم،  اليوم لعامل »قرآينّال املنهج« وتقدمي إبراز

 ال )٢٧(»ةكوني ةمنهجيو، اكوني اعلمي منهجا« القرآن يف إنَّ -املسلمة ةعربيال النخب مقدمتها

 بل -نفسه الوقت يف- تناقضها وال معها تتناٰىف وال املعاصرة ةعلميال ةنهجيامل إىل تقاس

                                                                                                                                                       

 ات عديدة متكنغات وجودها، ففيه آلية«واستنفذت مسوة القرآنية املعرفية، :  منها، من االستيعاب»املنهجيصفة الكوني
لقة من حالة االنغالق والضيق إىل سعة الدنيا واآلخرة، ووجود الثابت غرج األنساق املوالرؤية الكونية الشاملة، وا خت

باجلمع بني «واالنفتاح على العلم والعقل  واملتغير يف مستويات متنوعة، واإلميان بوحدة البشرية والكون واحلقيقة
اإلطالق بن معرفتها والكشف عنها؛ ف وباالجتهاد، فالكون مسخر بسنن وقوانني معقولة من املمك»تنيآئالقر
 ينفتح القرآن الكرمي على سائر األنساق الثقافية، »التجاوز« و»االستيعاب« مع »العاملية« و»اهليمنة« و»التصديق«و

 يف االستيعاب حيدد مواطن االحنراف »املنهج القرآينّ«واحلضارية ليستوعبها ويتجاوزها فيحقق عامليته وكونيته، و

إن احلائط . ي يف اإلنسان قدرته وإرادته وفاعليته للقيام بذلك التصويبيالباطل واخلطأ ويفتح الطرق لتصويبها، ويستحو
 عن ا صارخاتعبريوأيديولوجي جعل منه حائط عقائدي  - قبله- قد بين-الذي يدور اجلدل حوله–اإلسرائيلي اليوم 

اب، والردة األمريكية باحتالل بالد اآلخرين بدالً من عرض التجربة عليهم أيديولوجية اتمع املغلق العاجز عن االستيع

ة تنويريتمع املغلق وحن متثّل انكفاًء ةيف مشاريع سلميوكذلك  الذي ال يرى يف اآلخرين أكثر من حيوانات جتاربا ،

ما يف اهلجرة ري تلك القوانني املتساهلة تلك األصوات اليت تتعاىل يف أمريكا وأوربا خبطر اهلجرة واملهاجرين وضرورة تغي

هي إال دعوة لتكريس النسق املنغلق، وإعالن لفشل تلك األنساق وعجزها عن االستيعاب واالنكفاء على الذات، 
 مما يفتح الباب واسعا »الذات واآلخر«والبحث عن وسائل لتكريس الرتعات القائمة على املركزية، وتكريس ثنائية 

الصراع، وتقليل فرص السالم بني البشر، وتبدو األرض آنذاك غري كافية ألهلها، وتبدو مواردها قاصرة عن إلمناء عوامل 

  .تلك املخاوف وتكريسها والتشريع هلاعن تفتيش الفيعمد القادة واملفكرون الضالّون إىل : تلبية حاجات سكاا
 استيعاب على قادر، وحركته للكون معادل، يصصوخ ال عاملي، حصري ال كوينٌّ كتاب إنه: القرآن بكونية نريد 27

 إعادته: أي - عليه يعرض ما على التصديق على نفسه الوقت يف وقادر ،التجاوز على قدرة مع باستمرار وحركته الكون

 تجاوزوال االستيعاب على حمدودة ال وقدرات، وحكمة علم من عليه آياته تشتمل مما عليه اهليمنة مث، الصدق حالة إىل

 .التركيب وإعادة والتنقية التفكيك بعد



 ٥٠

 »ةنسبيال سيولة فكرة«و »ةنسبيال« جتاوز على قادرة تصبح حبيث وترقيها تستوعبها
 من إليه دخلت الَِّذي التوقف مأزق من نفسها »ةطبيعيال العلوم« فلسفة وخترج »االحتمالية«و

  . ةكونيال اياا إىل واالهتداء ينّكوال االمتداد على قادرة تعد فلم،  »وضعيال« البعد

 خارج من القرآن حناور أنْ وإعجازه مصدره وألوهية بالقرآن العميق إمياننا مع علينا نَّإ

 ةمنهجي« منه نستنبط أنْ نريد ألننا؛ مصدره وألوهية وإعجازه بإطالقه اإلمياينّ التسليم دائرة

ا يستفيد »ةكوني ا به املؤمنونا هللا كالمالكرمي رسوله إىل أوحي ووحي r ،به يستفيد كما 

 وهذا، بإطالقه العتقادنا وذلك البشر من  أمةتعظّمه كتاب من أكثر فيه يرون ال الذين أولئك

  . القرآن على ةنهجيامل وشروطه مبواصفاته الواقع بتنـزيل إال لنا يتأتى وال ميكن ال

 الَِّذي كوينّال بعدها يف ةطبيعيال العلوم فلسفة صياغة تعيد سوف »ةقرآنيال ةنهجيامل«و
 املعاصرة ةنهجيامل« القرآن حيرر وبذلك، احلركة ويف الوجود يف اخللق من احلق غاية يتضمن

 مناقض بقصور أصابتها اليت ةاديوامل ةوضعيال التأويالت من عنها انبثقت اليت »والعلوم

 االغتراب إىل الًسبي ةعلميال ةتمياحل صارت حبيث اعليه وبنيت مبقتضاها تكونت اليت لألصول

 بعد تهامنهجي بناء إعادة على ةبشريال يساعد سوف ةكونيال تهنهجيمب ايد فالقرآن ؛نساينّاإل

 القوانني مدلوالت فهم إعادة على يساعدها سوف كما، أزمتها من ةنهجيامل هذه خيرج أنْ

 بلغتها اليت اإلجنازات فإنّ كونٍي ومبنهج بدقة تعاجل مل إذا ةأساسي قضايا وهذه، ةطبيعيال

  . حقيقي خطر يف تصبح ةبشريال

بوصفه كتابا  ايد والقرآن، البشر بني والتداخل والتفاعل االنتماء ةعامليإنّ القرآن يتبنى 
و، املؤكدات بكل ذلك أكدا كونيتزال وال كانت نساينّاإل للتفكري املشتركة القواعد ةعاملي 

 العلم ترشيد على قادر قرآينُّال واملنهج، حتقيقها إىل ويسعٰى سعٰى اليت أهدافه من ثابتا هدفًا

 ، ذلك حتقيق يستطيع سواه منهج ال بل؛ عمليوال علميال مساريها وتصحيح، ةبشريال وإنقاذ

   كوينّ كتاب من منبثق كوينّ منهج ألنه

 كلا  وفسر البشر، بني املشترك الفهم لتأسيس وقواعد ضوابط أوجد قد ايد القرآن إنَّ

، كما أنّ القواعد املشتركة تؤدي إىل تأسيس إطار عاملي للفكر تناوهلا اليت التارخيية التجارب

 املشيئة عامل وتسخري االستخالفاإلنساين تصب فيه جهود اإلنسان يف إطار الوفاء مبهمة 



 ٥١

 املختلفة، العمرانقواعد ، وذه القواعد ميكن أن تؤسس العمران يقلتحق خاصةً واملسخرات

 معاً، والطبيعة اإلنسان واستالب للدمار حضارات تأسيس إىل ال حقيقي عمران إىل فتؤدي

  .الالّهوت تتجاهل ال أنها وتزعم

 واملنهج املنطق«: ةثالثيال هذه يستوعب مستوى يف عامليال قرآينّال اخلطاب نقدم مل فإذا 

، اعاملي خطابا املفيد اخلطاب يكون أنْ فرضت اليت »املشترك نساينّاإل والتفكري الفهم وقواعد

 »العامل عمال يا« أو نيصولياأل عند »الناس ياأيها«بـ املصدر اخلطاب ليس -هنا- عامليوال
، واملنهج املنطق«: مةاملتقد الثالثة للعناصر املستوعب اخلطاب بل، »املاركسيون« نادى كما

 خاصا احصري خطابا فسيكون إالو، »البشر بني املشترك والتفكري الفهم وقواعد وأصول

 وادعاء اللّغوي وعمومه وفصاحته بالغته على وهو ، إقليمك أو قومك أو أمتك أو بشعبك

ه،  تهعامليا باعتباره تقدميه ميكن ال فإنخطاب ه، اعامليألن ا سيعدا خطابعقل عن نابع فطري 

 عن ناجم انعكاس فهي، »ةموضوعي« من شيء عليها بدا وإذا، جتاوزها مت قبلية ومسلَّمات

 اخلطاب مرور من بد ال فإنه، هنا ومن. كذلك جتاوزها مت »ةوضعي« إىل وقياسات مقاربات

 ذلك كان أيا، اخلطاب ومضامني، ذكرناها اليت املعرفة لقضايا الضابطة الثالثة باألقنية

 األصول على واشتماله، تهكونيل لذلك مؤهل قرآينّال اخلطاب غري خطاب من وما، اخلطاب

  . املذكورة الثالثة



 ٥٢

  الفصل الثاين

  . ة يف القرآننهجياملعامل امل

  : القرآن يف املنهج 

الَِّذي ، ايد لقرآنا نزول بعد لدو قد املسلمني حنن لدينا ةنهجيوامل املنهج من الك إنَّ
 ليبدأ )٢٨(»بينهما واجلمع القراءتني مث القراءة« الستقبال وحتضريه بشريال العقل بتهيئة بدأ

، الشرك قيم عليه ويمن حتكمه كانت واقع لتغيري ةمنهجي اتعملي يف القرآن جنوم نزول تتابع

  . ةاهليواجل الشرك قيم من الًبد »والعمران والتزكية التوحيد« قيم حتكمه واقع إىل وحتويله

 ]ِلكُلٍّ جعلْنا ِمنكُم ِشرعةً وِمنهاجا[: تعاىل قوله يف »منهاج« كلمة وردت 

 كانت أنها بيد، الفريدة املرة هذه سوى القرآن يف هذا بلفظها ترد مل أنها ومع، )٤٨:املائدة(

 الذي[ العظيم كوينّال الكتاب هذا يف املفهوم هذا وجود عن ينتدبرللم وتنبيه إعالن مبثابة

 أَنا يكِْفِهم أَولَم [ عداه ما كل عن به ةبشريال ولتستغين، )٨٩:النحل (]ِتبيانا لِّكُلِّ شيٍء نزل

   )٥١:العنكبوت( ]يؤِمنونَ ِلقَوٍم وِذكْرى لَرحمةً ذَِلك ِفي ِإنَّ علَيِهم يتلَى الِْكتاب علَيك أَنزلْنا

وأي رمحة وذكرى أهم وأعظم وأجدى وأكرب من أنْ يكون بني يديك كتاب عزيز  

مث فصلها على علمه ، كتاب أحكم اهللا بعلمه آياته، اليأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه
                                                   

 من الثانية احللقة وهي» القراءتني بني اجلمع «الوجيزة دراستنا يف بينهما وباجلمع القراءتني من بكل مرادنا راجع  28

 نساناإل يبدأ ما أول هي القراءة أن كما. القاهرة يف الدولية الشروق مكتبة عن صدرت اليت» قرآنية دراسات «سلسلة

 أو أبوه أو أمه تأيت عندما يبتسم أحيانا الطفل فترى حوله، من واألشكال الصور بقراءة الطفل يبدأ حني وذلك ؛به

 ويألفهم حيبهم من وأشكال لصور لقراءته إال ذلك آخر، وما شخص جاء إذا بالبكاء وجيهش حيبه، ويصرخ خصش

 قراءة فهي، منه موقفهم حتديد معرفتهم، أو أو قراءم على قدرته عدم أو عنه لغربتهم خيافهم من إليهم، وصور ويطمئن

، للقراءة منه حماوالت هي إمنا األشياء، تلك تفتيت أو كسر لدرجة حوله مبا يعبث حني وكذلك ،لألشخاص منه

 ما تقدم يف العمر،كلّ معه وتكرب اإلنسان مع القراءة ةحاس تنموو ،التنفس أساسية مثل حياتية وظيفة لإلنسان فالقراءة

 الوعي قوى اتمع، وتدريب يف الفرد اندماج عملية بداية لتشكّ يتالّ وهي ،والتطور النشأة يف الكتابة تسبق فالقراءة

 والشباب، قد واملراهقة الطفولة مرحلة اإلنسان، ويتجاوز مدارك تنمو وحني ،له املعرفية االستعدادات اإلنساين، وإمناء

 فيها، ويقرأ قراءةالب بينها زوالنجوم، وميي األفالك يقرأ الفلك ، فعاِلم فيهالقراءة فيمارس العلم وانبج من جبانب خيتص

 بناًء رأى وإذا ،التصلح أو يريده الذي البناء لنوع تصلح أنها مفادها نتيجة إىل ليصل وطبيعتها وتربتها األرض املهندس

 .بقراءته يقوم قد قائما



 ٥٣

 ؛لسالمبع رضوانه سبل اويهدي به اهللا من ات،  أقومِهييت ا يهدي للّكونيليكون كتابا  ؛أيضا
أمانة : حني باألمانةمسلّ، ليقوم الناس بالقسط وهم يقومون مبهمة االستخالف يف األرض

ليقود ؛ أ ملمارسام وأفعاهلميهامل، يف الكون املسخر هلم» العمران«ئني لتحقيق يهوم، االختيار

_ آنذاك_خلالق الكون واحلياة واإلنسان فيفي » كوينّقوافل التسبيح ال«اإلنسان املستخلف 

 وهو ال يزال يف »بلى شهدنا«: حني قال جميبا له سبحانه_ سبحانه وتعاىل_بعهده مع اهللا 

   !!»عامل الذر«

ال ينبغي أن  ولذلك  بعد التوحيدالقرآنيةأهم املفاِهيم  القرآين » جااملنه مفهوم«إنّ  
بل ينبغي قراءة مجيع اآليات  ، قرآنيااملفهوم  لصياغةتكون آية سورة املائدة هي املنبع الوحيد 

 الّيت أحاطت مبفهوم اإلِهليةالّيت أوردت شبكة من املفاهيم الفرعية واملصطلحات القرآنية 
،  ليزداد بينها تألقًا وبريقًا وملعانا وتزداد به ترابطًا؛ حتيط حبات العقد بواسطته كما»املنهاج«

 السوي  والسبيل املستقيم والسبيل األهدىالصراط:  هذه املفاهيم واالصطالحات القرآنيةومن

  والطريق الواضح البيناحلسنة واألسوة والشفاء واالقتداء واالتباع والنور واهلدى اهللا وسبيل

يت  الّ،فهو حماط بالنور املبني ومزود بكل معامل اهلداية، الًال خيشى سالكه تيها أو ضالالَِّذي 

ـَن يسلكه  )١٠٧:طه (] ترى ِفيها ِعوجا وال أَمتاال[إذ ؛ التسمح باالحنراف عنه مل

عل سالكه مستيقنا بأنه جيووضوح طريف البداية والنهاية ، وبروز معامله، فاستقامته ووضوحه

 بعد ذلك يف العقيدة -كلّها-وتتضافر آيات الكتاب، آمنا من الوقوع يف الضالل، على اهلدى
ألمثال والوعظ والتوجيه والوعد والوعيد على إبراز والشريعة والسلوك والقصص والعرب وا

ة وسنن اخللق وقواعد العناية ونظم جتماعية واالكونية والسنن والقوانني النهجيهاتيك املعامل امل
وتعيه ،  حبيث تبصره البصائر وتشاهده األبصار»قرآينّ الكوينّاملنهج ال«جعل هذا ت ل؛اإلبداع

  . والختطئه العقول، لوب اليت يف الصدوروتدركه األفئدة والق، اآلذان

 الغاية بالغٌ أنه إىل االطمئنان يستطيع ناهجه أو الطريق هذا سالك أنَّ يعين وذلك 

 يريدها شرعة فهناك »بالشرعة املنهاج« I اهللا قرن ولذلك ؛للبغية ومدرك املراد إىل وواصلٌ

 وفقًا االستخالف ملهام حتقيقًا ، اخللق اةحي تنظيم يف االستقامة عن حبثًا إليها وحيتاجون الناس

 املنهاج وذلك ؛بين واضح مبنهاج إال يتحقق ال ما وذلك فيهم العدل وحتقيق ، احلق لشرعة



 ٥٤

 »باملنهاج«» الشرعة«أي أنّ اقتران ، وأوضحها وأباا معامله ايد القرآن رسمهو الَِّذي 
 ، واتباعها تطبيقها منهاج ويبين يوضح مبنهاٍج ترنةًمق شريعةً القرآن قد جعل يف اهللابأنّ  يوحي

 للفهم صارما ضابطًا» جااملنه «يكون أنْ يستلزمكما ، كلِّها جبوانبها مبقتضاها احلياة وتشكيل

 ، اهلداية سبيل وسلوك باعواالت السلوك وضبط ، والغايات املقاصد وإدراك ، والوعي

 ، فيه القرآن واتباع وممارسته التدين فقه يف لوكناس املنهج يضبط كما،النور إىل والوصول

 فكان ،بضوابط واهلداية والشفاء النور إىل لنصل ممارسته يف r اهللا رسول بسيدنا والتأسي

 السالم سبل رضوانه اتبع من اهللا به يهدي مستقيما وصراطًا وهدايةً ونورا ومبينا بيانا القرآن

  . واالستقرار والعمران األمانو واألمن االطمئنان ومناهج

 نابي ظاهرا إليه هنانب ما جند فإننا r اهللا رسول أحاديث بعض حنو أنظارنا هناوج فإذا 

 الَ كَنهاِرها لَيلُها الْبيضاِء احملجة علَى تركْتكُم قَدr :" قوله مقدمتها ويف األحاديث تلك يف
 سنِتى ِمن عرفْتم ِبما فَعلَيكُم كَِثريا اخِتالَفًا فَسيرى ِمنكُم يِعش من هاِلك ِإالَّ بعِدى عنها يِزيغُ

 حبِشيا عبدا وِإنْ ِبالطَّاعِة وعلَيكُم ِبالنواِجِذ علَيها عضوا الْمهِديني الراِشِدين الْخلَفَاِء وسنِة

 شبكة إىل يضيف احلديث فإنّ هذا وعلى. )٢٩("انقَاد ِقيد حيثُما اَألِنِف كَالْجمِل الْمؤِمن فَِإنما

                                                   

يح؛ ولذلك صححه بالسرب من صححه أما إسناده فـال يـصح مـن خـالل     احلديث معناه صح  29
ترمجة مع التكـرار، وبدقـة علـى        ) ١٣٦٠٠٠(طريق، وحنو   ) ٢٦٥٠٠٠(موسوعتني على حاسوب به حنو      

عشر : منها.   طريقًا ٣٢ويف هاتني املوسوعتني هلذا احلديث      . مسئولية منتجي برناجمي األلفية واملوسوعة الذهبية     

سـنن البيهقـي     على خالد بن معدان عـن عبـد الـرمحن بـن عمـرو الـسلمي، كمـا يف                      تدور طرق

، ]٠٠٠٩٥[الـدارمي ، و ]٠٢٦٧٦[و) ٠٢٢٥٣٩/٢](٠٢٦٧٦/٢[الترمذيو،  )٢٠١٢٥](٢٠٣٣٨[الكربى

معجم الطـرباين  و، ]٠١١٨٠[و،  ]٠٠٤٣٧[الشامينيو] ١٧١٤٤[مسند أمحد و،  ]٠٠٣٣٠[مستدرك احلاكم و
 يف كمـا  على خالـد     وثالثة طرق ،  ]١٨/٠٦١٨][١٥٢٩٥[و] ١٨/٠٦١٧][١٥٢٩٤[رــــــالكبي

ــرباين  ــم الط ـــالكبي معج ] ١٨/٠٦٢٤][١٥٣٠١[و،]١٨/٠٦٢١][١٥٢٩٨[رـــــــــ

مـستدرك  و،  ]٠٠٠٤٣[ يف سنن ابن ماجـه      كما ، ومخسة طرق على عبد الرمحن     ]١٨/٠٦٤٢][١٥٣١٩[و

ــاكم ــسند أمحو، ]٠٠٣٣٢[احل ـــم ــشاميني، و]١٧١٤٢[دـ ــم الطــ و، ]٠١٣٧٩[ال رباين معج
 يف جـامع ابـن   كمـا ، و أربعة طرق على عبد الرمحن وحجر بـن حجـر             ]١٨/٠٦١٩][١٥٢٩٦[الكبري

ومخـسة  . ]١٧١٤٥[مسند أمحد، و]٠٠٣٣٣[مستدرك احلاكمو] ٠٤٦٠٧[سنن أيب داود  و،  ]٠٠٠٠٥[حبان

مـستدرك  و، ]٠٠٠٤٢[ يف سـنن ابـن ماجـه    كمـا طرق على حيىي بن أيب املطاع عن العرباض بن سارية           



 ٥٥

 إىل لينبه إال ذلك e اهللا رسول قال وما،  »احملجة« هو آخر لفظًا باملنهاج تتصل اليت املعاين

 وحتويل ، اهللا لكتاب واتباعه وتهبتال e اهللا رسول وبينه ، عليه القرآن اشتمل الَِّذي املنهج أنَّ

 واضحة كلّها صارت وعالقات وممارسات حياة ونظم وشريعة عقيدة من به الكتاب جاءما 

 سيجدون فإنهم ، - وسالمه عليه اهللا صلوات - غيابه بعد شيء الناس على التبس وإذا بينة

                                                                                                                                                       

ــاكم ــشاميني و] ٠٠٣٣٤[احل ــسند ال ــرباين األوســط  ، و]٠٠٧٨٦[م ــم الط ، ]٠٠٠٦٦[معج

و ] ٠٣٣٣٦[ يف مـستدرك احلـاكم   كماوطريق واحد على أيب إسحاق السبيعي . ]١٨/٠٦٢٢][١٥٢٩٩[و

،  أما خالد وأبـو إسـحاق        ]٠٠٠٥٦[و،  ]٠٠٠٥٥[مسند احلارث طريقان على رجل جمهول العني كما يف        

إنما ذكرمها ابن حبـان يف ثقاتـه       . وأما عبد الرمحن وحجر فلم يوثقهما أحد      فمدلسان ومل يصرحا بالسماع،     
إنما وثقه دحيم عبـد     . وأما حيىي بن أيب املطاع فلم أجد توثيقا له عن معاصر له           .  وهو مشهور بتوثيق ااهيل   

عرباض أَبـو زرعـة    الرمحن بن إبراهيم الدمشقي وذكره ابن حبان يف ثقاته ومل يدركاه، وقد أنكر مساعه من ال               

 حيىي بن أيب املطاع، قـال أَبـو زرعـة           ) ق   (]٠٨٢٥١[}ذيب الكمال للمزي  ٠١{ففي  .  الرازي ودحيم 

الدمشقي حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال حدثَنا محمد بن شعيب قال أخربين الوليد بن سـليمان بـن أيب                    
 يزل يقرأ بنا يف صالة العشاء وصالة الصبح يف الركعـة            السائب قال صحبت حيىي بن أيب املطاع إىل زيزى فلم         

األوىل بقل هو اهللا أحد ويف الركعة الثانية بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، قال أَبو زرعـة فقلـت                 
ـ               ع لعبد الرمحن بن إبراهيم تعجبا لقرب عهد حيىي بن أيب املطاع وما حيدث عنه عبد اهللا بن العالء بن زبر أنه مس

من العرباض بن سارية فقال أنا من أنكر الناس هلذا وقد مسعت ما قال الوليد بن سليمان قال عبدالرمحن قـال                     

محمد بن شعيب قال الوليد بن سليمان فحدثت أيوب بن أيب عائشة ذا فأخربين أنه صحب عبد اهللا بـن أيب                  
فكانت هذه أيـضا    .  أحد ويف الركعة الثانية باملعوذتني     زكريا إىل بيت املقدس فكان يقرأ يف العشاء بقل هو اهللا          

إذ حيكيها الوليد بن سليمان عن حيىي بن أيب املطاع أليوب بن أيب عائشة فيحدثه مبثلها عن بن أيب زكريا أكـرب          
دليل على قرب عهد حيىي بن أيب املطاع وبعِد ما حيدث به عبد اهللا بن العالء بن زبر عنه من لقيـه العربـاض                        

 يف مـسند    كمـا ومنها طريقان يدوران على إمساعيل بن عياش عن مهاجر بن حبيب            . والعرباض قدمي املوت  

 أما إمساعيل فمختلف يف توثيقه، وأهـل        ]١٨/٠٦٢٣][١٥٣٠٠[معجم الطرباين الكبري  و،  ] ٠٠٦٩٧[الشاميني
نّ املعدلني بنوا تعديلهم على     اختلفوا فيه بني جمرح ومعدل فاجلرح عندهم مقدم؛ أل         املصطلح على أن الراوي إذا    

يعلمون عن هذا الراوي شرا، فجعلوا عدم علمهم هذا أصالً بنوا عليه تعديلـه، بينمـا بـىن     أصل، هو أنهم ال 

ارحون جرحهم على أصل أنهم يعلمون عن هذا الراوي شرا، فجعلوا علمهم هذا أصالً بنوا عليـه جترحيـه                   
وأما مهاجر بن حبيب فلم أجد توثيقًا له عن معاصر          .  على القول املبين على عدمه     والقول املبين على علم مقدم    

هذا فضالً عن عورات أخـرى  . له، إنما وثقه أَبو حامت الرازي والعجلي وذكره ابن حبان يف ثقاته ومل يدركوه             

  . باألسانيد
 



 ٥٦

 إىل والعودة به واالهتداء إليه الرجوع يستطيعون ما ،البيضاء وحمجته قرآينّال املنهاج يف

 للتأسيس منهاج فهو املنهج بذلك الصراط واستنارة ، السبيل واستقامة ، الطريق وضوح

 يقع قد الَِّذي والضالل التيه من لألمن املطلوبة الضمانات مجيع وفيه، كذلك وللتجديد

   !!بشريال الضعف وعوامل، القلوب وقسوة األمد بطول فيه اإلنسان

 القرآين يعين قراءة مجيع آيات الكتاب الكرمي »املنهاج«ا يتبني أنّ قراءة مفهوم ومن هن
  .بالنهج العالقة ذات النبوية واألقوال واألفعال املواقف إىل إضافةًذات العالقة باملنهج 

 اهلداية القدير العلي سائلني، املنهج هذا معامل بعض تلمس يف جادة حماولة البحث وهذا 

  . البيضاء حمجته على والوقوف ، سبيله وسلوك قرآينّال املنهج لبلوغ والتوفيق

 : غةلّيف ال املنهج 

 جاء ،املعاصرين ألسن على »ةنهجيامل« استعمال وشاع »املنهج« عريبال اللسان عرف  

 ، خيوطه ظهرت بلى إذا الثوب ألنَّ؛ بلي إذا »الثوب نهج«: منظور البن العرب لسان يف

 الطريق »النهج«: احمليط القاموس ويف. خيوطه فوضحت أخلقه إذا الِبلٰى وأجه حتته  ماوبان

 وأج وأوضح وضح وأج ،النفَس وتتابع ، البهر وبالتحريك ،واملنهاج كاملنهج الواضح

 العرب ولسان ، واضحا: أي جا صار الطريق واستنهج ، الطريق وأوضح أوضح مبعىن وج

 ، النفس وتتابع البهر ويف الثوب يف سياحل االستعمال يف القرآن لسان عن اختلف وإنْ هذا يف

 إىل يؤدي ما«و »الوضوح« وهو أال ، األساس املعىن يف القرآن لسان مع منسجم لكنه

  . وأحكم وأدق أوسع القرآن لسان لكن، اللوازم من »الوضوح

 هو الَِّذي للمنهج فلسفيال املعىن فإنّ ، ةعرفيامل ةنهجيوامل املنهج عن نتكلم دمنا وما 
 على اإلطالق عند املراد املعىن أو، للمنهج احلقيقي املعىن أنه على -باستمرار- إليه النظر ينبغي

 ويساعد، ناحية من فلسفيال املعىن إىل الوصول على يساعد معىن لغويال املعىن ويكون، األقل

  . أخرى ناحية من املفهوم بناء على

  : قرآينّال الوجود 



 ٥٧

أي املنهج ، قرآينّحماولة الكشف عن املنهج ال هو  يف هذا البحثساسياهتمامنا األ  

الزمة هلذه املهمة جيب تأسيس منهج سابقة ووكخطوة ، املستنبط واملستخلص من القرآن
  : لتقدمةويف هذا اإلطار نقدم هذه ا )٣٠(. الكتاب الكرميتدبر وقرآينّللتعامل مع اخلطاب ال
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 علميال سؤالويف هذا السياق ميكن طرح ال. حنو منهج لتدبر القرآن الكرمي: راجع دراستنا قيد اإلعداد للنشر  

 املرجعية هذه عظمة كانت مهما منها منهجنا استمداد متَّ مرجعية من املوضوعية اإلجابة على نقع أنْ جيوز هل :التايل

 آلنا املناهج علماء يسميه ما إىل أقرب القرآينّ املنهج كون يف تكمن السؤال ذلك عن واإلجابة. بصواا ؟ وإمياننا

 سؤاله إجابة يستمد داخليا تأويالً أو تفسريا مدارسه إحدى يف التلقي كون حيث من» التلقي نظرية «أو» التلقي منهج«

 فلسفة و. نفسه النص ووعي النموذجي القارئ وعي بني التفاعل مناط له وحيدد النص بفعل معه يتحرك الَِّذي األفق من

والصورة هنا هي . دراك معاين وإحياءات ما ينعكس على صفحة الذهن والشعور من صورهي السليقة البدئية إل: التلقي

وهذه السليقة البدئية بريئة متام ). إخل...  رمز– إشارة –أيقونة (وهي صورة العالمة ، وهي صورة اللغة، صورة الكون
، إنه ينفذ إليها مباشرة على حنو قصدي. الرباءة من عوائق الشروط واملعايري والقواعد املوضوعة لالستجابة بصدد املثري

ومن مث تصوغ موقفها إزاءه بطريقة تدلّ على نقائها من مجيع الشوائب والتشويشات اليت تستنفد . فتنفعل له وبه ومعه
 وفطرة التلقي أساس. جزًءا كبريا من طاقتها األصلية وتنحرف ا بدرجات خمتلفة عن مسارها الصايف يف انسيابه وتدفقه

إنه أساس خيلِّص الذهن والشعور ، واستيعاب مراميه ومضموناته ومقاصده يف زماننا هذا، مهم يف استقبال النص القرآينّ

وهو استعادة ألولية احلضور مع ، فمثلت حجابا كثيفًا بني املسلم والنص، من عوالقهما الدخيلة اليت تراكمت عرب قرون

وإذا .مثَّ امتالك القدرة الداخلية الكبرية لتطويع الذات والواقع هلا على حنٍو منوذجيومن ، الكلمة اإلهلية والتفاعل معها
، ويعلقها يف فضاء مثايل وحيد، زعم البعض أنه ليس مثة فطرة غُفْلٌ متاما على النحو الذي يقطعها عن كل ما حوهلا

اعية اليت تفصل بني عمق تفكري وعمق تفكري آخر كما اتفقنا معه باعتبار أنَّ فطرة التلقي متتلك سلما من الدرجات اإليق

. لنص إىل قراءة معىن أو إحياء ال يصل إليه مستقبل آخراتفصل بني عمق شعور وعمق شعور آخر حبيث يصل مستقبل 

ة ولكنه ال ينال أبدا يف كل األحيان من السليقة األولي، وضروب التجارب، ومستوى املعرفة، وذلك مما يتصل بامللكة

ِإني وجهت وجِهي [: فكأن طبيعة موازية ومقرونة بإجياد الوجود، وهناك عالقة واضحة بني فعل اخللق والفطرة .احملض
ِه فِِطْرةَ اللَّ[، )٥١: هود (]ِإنْ أَجِري ِإالَّ علَى الَِّذي فَطَرِني[، )٧٩: األنعام (]ِللَِّذي فَطَر السماواِت واَألرض حِنيفاً

، فالفطرة واإلجياد كالمها بنيا على االنبثاق من كائن مطلق ال تتعلق كينونته بشيء). ٣٠: الروم (]الَِّتي فَطَر الناس علَيها

وهو اهللا (ومن هنا جاز لنا أنْ نقول إنَّ للفطرة ماضيا ميتافيزيقيا جيد جذوره يف صفاء اخلري املطلق . وال يتعلق ا شيء

I (ويقول . هونقائr" :ويقول الفالسفة إنَّ  ".فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه، كل مولود يولد على فطرة
والفطرة عند ابن سينا سليمة وغري ، الفطرة هي اجلبلّة األصلية أو الطبيعة األوىل اليت يكون عليها املولود يف وقت والدته

استعداد إلصابة احلكم » Descartesديكارت«وهي عند ،  التوجيهفالفطرة السليمة هي العقل املنوط به صدق. سليمة
والفطرة عند البعض مبدأ قبلي من املبادئ القبلية أو استعداد للوقوع على ما سبق الوقوع . والتمييز بني احلق والباطل

، لى ذرية آدم من امليثاقلذلك زاد الصوفية إنَّ الفطرة هي ما أخذه اهللا ع، عليه يف أزلية الزمان من املسلمات واحلقائق



 ٥٨

 من الدفَّتني بني فيما يتمثَّل خارجي يِعواِق وجود: ينوجود ذو قرآينّال اخلطاب نَّإ 

 آيات يف املضمنة األلفاظ عليه تدل معنوي وجودو، وأحزاب أجزاء يف تندرج وآيات سور

 لمدلو واملعىن دالٌ والسور اآليات فكأنَّ ، ومعانيها والسور اآليات مدلوالت وهي، وسور

 والتفكُّر والتدبر والتأمل للنظر الباحث تدعو عالمة دور يأخذ -آنذاك- اللَّفظ وكأنَّ، عليه

 املعرفة مها واملدلول فاملعىن، واملدلول الدال بني والعالقة االرتباط ليكتشف والتعقُّل والتذكُّر

 املعرفة إىل للوصول نسعى الَِّذي عريفّامل الوعاءو، إليهما الوصول ونريد، عنهما نبحث اليت

 اإليقاعية أو الصوتية واألشكال العالمات فهي األلفاظأما . عنها والكشف، فيه الكامنة

 األخطل الشاعر اقترب وقد ، التمثيلي املستوى على معناه عني اإليقاع جيعل وذلك ؛للمعىن

  : املشهور بقوله املعىن هذا من

  الدلي الفؤاِد على اللِّسانُ جِعلَ    *****     وإنما الفؤاِد لَفي الكالم إنّ 

، باملطابقة أحيانا تدل فهي: خمتلفة مبستويات املعىن ذلك على ةلّدا عالمات واللفظ 

 وعلوم، )٣١(وإشاراته وحلنه وفحواه النص بعبارة تدل وأحيانا، بااللتزام وثالثةً، بالتضمن ةًوثاني

                                                                                                                                                       

إنَّ مثة عروقًا كاليت جندها يف حجراملرمر جتعل هذا احلجر صاحلًا لقبول صورة معينة حبيث ميكنك أنْ » ليبنيز« وقال
  .وهذا هو املعىن الفطري الذي تنحو باجتاهه استعدادات النفس اإلنسانية األصلية، إنَّ هذه الصورة فطرية له: تقول

، رة التلقي كما يتضح لنا هي وديعة داخلية يف أعماق النفس جتد مصداقها يف فطرة القوة اليت تسمى عقالًواملهم أنَّ فط

مث تعود هذه الصورة إىل تغلغلها ،  صورة فطرية له يف منطق هذه القوة من خالل منطقهIواليت البد أنْ جيد كالم اهللا 
  .رضا والسعادة واليقني باملعىن األوسع هلذه القيميف باطن النفس وخلجاا ومداركها حبيث تقودها إىل ال

 القضايا لبناء كمقدمةعلم املنطق، ويتناول املنطق مبحث األلفاظ :  من  العلوم اليت اهتمت باأللفاظ واملعاين املفردة31

 املعاين إىل اونسبته داللتها وجوه وبيان األلفاظ داللة مببحث عادةً  املنطقمباحث وتبتدئ، القياس مقدمات تؤلف اليت

  :أقسام ثالثة املعاين على داللتها حيث من األلفاظ مسوتق

  .الناطق احليوان جمموع على اإلنسان كداللة له وضع ما متام على اللفظ داللة: املطابقة داللة -١

  .الناطق احليوان ضمن يف الناطق أو احليوان على كداللته ضمنه يف املعىن جزء على اللفظ داللة: التضمن داللة -٢

  .فيه ما على الكتابة وصفة قبول على كداللته له الزم املعىن عن خارج أمر على اللفظ داللة: االلتزام داللة -٣

 إيضاح ،الدمنهوريأمحد  ،٣-٤١ )م١٩٨٣، األندلس دار: بريوت (املنطق فن يف العلم معيار، الغزايلأبو حامد  :انظر

احملصول يف علم طه العلواين، :  وراجع٧-٦ )م١٩٤٨، احلليب البايب مصطفى: رةالقاه( املنطق يف السلم معاين من املبهم

  . ومابعدها١/٢١٩) ١٩٩٢مؤسسة الرسالة،: بريوت ( أصول الفقه



 ٥٩

 وعلم التفسري – اإلمجال وجه على - فصاحةو وبالغة ومعاٍن وبديع وصرف حنو من ةعربيال

 توظيف املنهج ومهمة، األلفاظ وعوارض األلفاظ مع للتعامل خمصصةٌ القرآن علوم من والكثري

 وإىل املغزى أو املعىن إىل للوصول وأساليب ووسائل أدوات باعتباره منها إليه حيتاج ما كلّ

 طريق واملعاين األلفاظ بني والطريق. اعليه داَّلة عالمة اللفظ علج يتالّ -فيه الكامنة احلقيقة
                                                                                                                                                       

 ،يتناوله اللفظ ظاهر أنَّ التأمل قبل لموع، تبعا أو أصالةً ألجله؛ مسوقًا الكالم كان ما على اللفظ داللة: النص عبارة

العبور موضع هي فكانت، النظم إىل املعىن من يعرب املتكلم وألنَّ املعىن إىل النظم من يعرب املستدل ألنَّ ؛عبارة ميتوس ،

: تعاىل قوله مثاهلا ،النص عني أيضا يموس، النص بعبارة استدالالً ذلك مسي، وي أمر من الكالم مبوجب عمل فإذا

 فاملقصود، )٣: النساء (]ورباع وثُالَثَ مثْنى النساء من لَكُم طَاب ما فَانِكحواْ امىالْيت ِفي تقِْسطُواْ أَالَّ ِخفْتم وِإنْ[

 اآلية فداللة ؛األصل حيث من النكاح إباحة فهو منها التبعي املقصود وأما، الزوجات تعدد إباحة اآلية هذه من األصلي

 من سيق قد فإنه، األصلي للمقصود األصل حيث من سيق قد الكالم نكا ولئن ،النص بعبارة داللةٌ املقصودين كال على

  .أيضا التبعي املقصود على للداللة التبع حيث

 الكالم سيق الذي للحكم الزم هولكن، النص له سيق وال، مباشرة مقصود غري حكم على اللفظ داللة: النص إشارة

 من يفهم فهو، العبارة هلذه نتيجة جييء ولكنه، عبارته ريبغ اللفظ عليه يدل ما ،وجه كل من بظاهر وليس إلفادته

 ]أَيمانكُم ملَكَت ما أَو فَواِحدةً تعِدلُواْ أَالَّ ِخفْتم فَِإنْ[: تعاىل قوله مثاهلا، ذاا العبارة من يستفاد ال ولكنه، الكالم

 بني يعدل ال أنه تأكد إذا واحدة من بأكثر يتزوج أنْ مللمسل حيل ال أنه بالعبارة منها يفهم اآلية فهذه، )٣: النساء(

 من أكثر متزوجا كان أم واحدة متزوجا أكان سواء، دائما واجب الزوجة معاملة يف العدل أنَّ باإلشارة ويفهم، أزواجه

  .مطلقًا حرام الزوجة ظلم أنَّ باإلشارة منها يفهم كما واحدة

 أنَّ باللغة عارف كل يدرك، فيه معىن لوجود عنه للمسكوت به املنطوق كمح ثبوت على اللفظ داللة: النص داللة

 ألنَّ» الداللة داللة «الداللة هذه وتسمى ،اجتهاد أو نظر إىل حاجة غري من املعىن ذلك ألجل كان به املنطوق يف احلكم

، املسكوت حمل يف اللفظ ولمدل ألنَّ» موافقة مفهوم «أيضا وتسمى ،لفظه من ال، النص معىن من يؤخذ فيها احلكم

 الداللة وهلذه ،احلكم موجب يف متوافقان الداللة عليه دلت وما العبارة عليه دلت فما، النطق حمل يف ملدلوله موافق

  :مها صورتان

 يعملْ فَمن[: تعاىل قوله مثاله ،به املنطوق من باحلكم أوىل عنه املسكوت يكون أنْ وهو: اخلطاب فحوى -١

، ممكنة شر أو خري ذرة رؤية كانت فإذا، )٨-٧: الزلزلة (]يره شراً ذَرٍة ِمثْقَالَ يعملْ ومن * يره خيراً ذَرٍة ِمثْقَالَ

  .أوىل باب من الذرة من أكرب هو ما رؤية فإنَّ

 يأْكُلُونَ الَِّذين نَِّإ[: تعاىل قوله مثاله، به املنطوق حلكم مساويا عنه املسكوت يكون أنْ وهو: اخلطاب حلن -٢

 اليتامى مال أكل كان فإذا، )١٠: النساء (]سِعرياً وسيصلَونَ ناراً بطُوِنِهم ِفي يأْكُلُونَ ِإنما ظُلْماً الْيتامى أَموالَ

 .أمواهلم من اليتامى استفادة تفويت يف واإلحراق األكل الشتراك حرام اآلخر هو تبديده أو إحراقه فإنّ، حراما

 ٦٨-٤٥٩) ٢٠٠٠دار الفكر، : دمشق (معجم مصطلحات أصول الفقهقطب سانو، : انظر



 ٦٠

 املعارف تلك كل إىل حتجناا قصري، ولذلك طريق بأنه الكثريون يتوهم كما طويل، ال

 ما بكل ومقاربته ، املراد املعىن إىل والوصول الطريق اختصار على ا لالستعانة واألدوات
 منطقًا يكون أنْ على منه بد ال أمر املنطق استخدام أنَّ كما.إمكانات من البشرية الطاقة تتيحه

ه ذلك ، اقرآنيمنطقه له فإنّ ، منهجه للقرآن كان كما ألن.   

 ، فريدة ظاهرة )٣٢(ةقرآنيال الظاهرةو،  كظاهرةقرآينّوميكن التعامل مع اخلطاب ال 

 معجز متحد بشكل تهوكلم اهللا وحي ةبشريلل ينـزل مرة وآلخر ةبشريال تاريخ يف مرة فألول

 الزمان على يتعاىل ،كذلك مطلق خطاب وهو، واملرسلون النبيون مقدمتهم ويف، كافَّة للخلق

 تجاربل -نفسه- الوقت يف مستوعب وهو، ويتجاوزمها ويستوعبهما، »الزمكان«أو واملكان

، ووسطًا باقط  أمةويبين ينشئ أن الكتاب هذا ويستهدف ،وتعاليمهم، واملرسلني األنبياء

 وكلُّها ،ومزاياه خصائصه من ذلك غري إىل،  أمةخري باعتبارها للناس الًومثا منوذجا وخيرجها

   . واقعي وجود ذات وجودية ظواهر

  : القراءة آفات 

 النصوص مع للتعامل املنهج إىل حنتاج كنا فإذا ، زمعِج فريد خطاب قرآينّال النصإنّ 

 بد ال به نقاربه الَِّذي فاملنهج! ؟مطلق معجٍز كوينّ فريد نص مع املبالتع بالك فما األخرى

 أمهَّهالعلّ ، خاصة مواصفات ذا يكون وأنْ، الدقة من ممكن مستوى أعلى على يكون أنْ

 وأساليبه منهجه له أنَّ كما، منطقه ايد للقرآن فإنَّ؛ ذاته منه مستنبطًا يكون أنْ وأبرزها

  . وعاداته وسننه

ه الّذي يعد اخلطوة األوىل يف طريق تدبرأنّ منهج قراءة القرآن و ننبه نْأ بد ال ناه
 تالزم قراءة النصوص ما أن يبتعد عن اآلفات اليت عادةً ال بد ،قرآينّالكشف عن املنهج ال

  . ةزئياجل القراءة: ثانيهاو. زوالتحي االنتقائية: أوهلا، خاصةًة سماوي والنصوص العامة
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 نقيض على بدت لو حىت ةبنائيال الوحدة منطق عن بعيدة غري ةزئياجل القراءة تكون قدو

 إلحدى القراءة هذه وتكييف ، البنية خبواص يسمى ما إىل يرجع األمر هذا وتوضيح ،ذلك

 خاصية أنَّ ويبدو، التحول -٣ التوازن -٢ الشمول -١:البنية خواص: كاآليت اخلواص هذه

 حنٍو على األجزاء مترابط اكليّ كيانا بوصفها البنية لزومية داخل حرا أفقًا تعطيما ِهي  التحول

ومن، وجويب ال الوحدة هذه فإنَّ ثَما إقرارنا رغم ، ةبنائي ، ا والتزامنا ، عليها وتأكيدنا 

 مكتسباٍت التعاقيب انظامه أو نسيجها تكِْسب اليت املرونة من بنوٍع ، به تسمح فيما تسمح

 كربى حلقائق »مفاتيح آيات« وكأنها بعينها املفردة اآليات لبعض باإلمياءات تتعلق خاصةً

 بني اجلمع«و »ةبنائيال الوحدة« عن بعيدا تفسريام من عدد يف ةصوفيال عنه كشف ما وهذا

 دائرة خارج ومعاجلاتنا راتناوتصو أفكارنا نصوغ حبيث ،املؤدجلة القراءة: ثالثهاو. »القراءتني

 من أو أحيانا، فيه متفرقات آيات من نلتمس القرآن نأيت مث ، ناهايتبن ايديولوجيأل وفقًا القرآن

 وتؤصل وتعضده املؤدجل الفهم ذلك يف تؤيدنا وشواهد وتأييدا دعما أخرى أحيانا منها أجزاء

 فإذا، اآلن حىت ميارسه سالمياإل الفكر يزال ال الَِّذي »املقاربات فكر« يفعله ما ذلك ومن، له

 إىل الفكر هذا أصحاب سارع »اإلسالم يف وحقوقها املرأة مسألة« -المث- ةليرباليال أثارت

 التعدد فيصبح ليربايلّال الواقع القرآن ليتقبل املتقدم منهجيالالّ بالشكل النص على الواقع إنزال

 الرؤية خالله نستحضر منهجي بشكل القرآن إىل هنتج حني ولكن ،ممنوع شبه أو ممنوعا

 ستحضرنو، واتمع والقبائل والشعوب باألسرة ومتر اخللق بدء مع تبدأ اليت الشاملة ةقرآنيال

 األسرة تكوين واحترام، املرأة ةإنساني تقدير يف املتفوق البديل التصور لتقدم العليا القيم

 ذلك يف الشهادة أو املرياث أو التعدد قضية وتعاجل فتحل لكربىا الوحدات مع الصغرٰى

 متفوقًا الًبدي مدقَي بل، له خضعي وال »ليربايلّال الفكر«بـ القرآن فسري فال؛ كوينّال اإلطار

 والفقر ، ومشكالا والبيئة ، ةدميقراطيال مع احلال وكذلك، ويتجاوزه ويرقيه يستوعبه عليه

  .  ذلك من مشكالتوغري واملرض

  :  القرآنيةةكونيال ةنهجيامل 

 مصدرها عن منبتةً ةغربيال ةعلميال الدوائر تقدمها اليت املعاصرة »ةعلميال ةنهجيامل« إنَّ

 ليس املعاصر علميال والعقل ، كذلك تكون أنْ هلا كان وما ، »التاريخ اية« ليست هلياإل
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 وال العقلهال كليمة مرحلة مها بل، يكون أنْ له ينبغي وما الفعباجتاه -شك وال- متقد 

 -وحده- ألنه ؛وحده القرآن إال هلا مصدر ال ةكونيال ةنهجيامل وتلك »ةكونيال ةنهجيامل«

 ووضعها، وترقيتها بتنقيتها ويقوم، ةعلميال ةنهجيامل يستوعب أنْ يستطيع الَِّذي كوينّال الكتاب

 يقوم أنْ ويستطيع، »علميال املنهج« يستوعب الَِّذي -وحده- وهو »ةكونيال ةهجينامل« باجتاه

 واالحتمالية ةنسبيال وخماطر ديدات من وحيميه، وإطالقه أزمته من وإخراجه وترقيته بتنقيته

 ماتهمقد ويعطي ، ويعدله املنطق يقيم هو الَِّذي والقرآن، حكمية اعتربوها اليت والنهايات

 النظر« يف اخلطأ عن الذهن يعصم ضابطًا بوصفه مبهمته ليقوم إليها حيتاج اليت الفاعلة

  . النتائج إىل املوصلة ةعلميال اخلطوات صحة على ويربهن علميال املنهج ليعزز »والتفكري

 العلم احهاأت يتالّ ةنسانياإل املسرية يصحح أنْ يستطيع الَِّذي -وحده- ايد القرآن إنَّ   

 اإلغريق عن املوروث الفكر ، أمريكا وقيادة فكر مث أوربا فكر اتخلفيو رواسب وصادرا

 ، والتجاوز االستيعاب عن احلضارات تلك يف املتبنى الالهوت عجز ثبت وقد، والرومان

 كان ذلكل ،ةسلبيال اآلثار تلك من »للتفكري ةنهجيامل الضوابط« باجتاه اإلنسان مسرية ومحاية

 هيمن اليت العلم ميادين من االقتراب وبني بينه للحيلولة وحماصرته الفكر ذلك عزل منال بد 

  . »الًبدي اأرضي الهوتا« صراعاا وبآثار أوربا بقيادة نفسه جعل الَِّذي »علميال العقل« عليها

 على قادرةً تزال ال، افيّمعر لتوحيدها عليها آماهلا ةنسانياإل عقدت اليت الضوابط تلك إنَّ

 حول املتكافئ احلوار قواعد رسيوت، املشتركة ااالت يف والتعاون التداخل فرص هلا تتيح أنْ

 وا هاختالف إىل لتحوله ؛فيه خمتلفم الغائب البعد على الًودلي، اهللا آيات من آية ميثِّل إجيايب 

  عامةبروز إىل وقواعدها املعاصرة احلضارة ههذ يف جتاهله أدى الَِّذي »الغيب عامل« وهو أال

  . منها والعلم املنهج يشكو اليت اخلطرية األزمات

 »أغروس« فقال ذلك مغبة ةغربيال احلضارة سياق يف أمناء ونمفكّرو علماء أدرك ولقد 
 عامجي تفضي ومجاله وبنيته الكون أصل أنَّ جند للعلم اجلديدة النظرة يف إنَّ«: »ستانسيو« و

 القيمة حتقيق هو اهللا هدف إنَّ«: » Whiteheadوايتهيد« وقال. »اهللا«: نفسها النتيجة إىل

 اديامل الواقعي العامل أنَّ ذلك ومعىن ،واقعي عامل -قطّ- يوجد ال عنه فبعيدا ، زمينال العامل يف

  . » !!حبال والروح الغيب عن الًمفصو ليس
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 ةنهجيامل والضوابط ةعلميال االجتاهات ختليص تطيعيسالَِّذي هو  -وحده- والقرآن 

، والتوحيد، واحلق، اهلدٰى: القيم ةعاملي لتحقيق جديد من واحلق اهلدى جادة إىل وإعادا

، اخلبائث ونبذ، األمانة وأداء وحتمل، واإلحسان ، واحلرية، والعدل، والعمران، والتزكية

 الًمنـز األرض واعتبار، فيها واملشاركة الطيبات وإباحة، ةبشريال عن واألغالل اإلصر ووضع
 حيقّق وبذلك. كافَّة السلم يف تدخل بل، احلروب إىل حتتاج فال، كلّها هلا يتسع ةبشريلل واسعا

 الضابطة املشتركة ةنهجيامل القواعد ةعاملي«و »والتفاعل نساينّاإل االنتماء ةعاملي« ايد القرآن

  . »نساينّإلا للتفكري

 ةنظري وضوابط حمددات لدينا تكون أنْ يقتضي الكرمي الكتاب مع نهجيامل فالتعامل

 ال )٣٣(»بالصريورة« حاليا املتمثلة وحركته للوجود مستوعبة، ةكوني متماسكة مستقيمة

 على تقوم أنْ ينبغي »ةنهجيامل« وهذه »ةسكونيال« إىل يوصالن اللذين والتتابع بالتعاقب

 تصل أو تبلغها أنْ ةبشريال تستطيع ال ةنهجيامل وهذه. »ةكونيال ةدلياجل«و »النوعية املتغيرات«

 أنْ على قادٍر عقٍل من البد بل، فلسفيال أو وضعيال أو علميال وعقلها، بشريال بتراثها إليها

 العقل وهذا ،متعالية ةظرين مبحددات »ةكوني ةجدلي« إنتاج من ومتمكنا اكوني العق يكون

 ال ولكن، فرضية القول هذا نعترب أنْ وميكن، األرض وجه على -كذلك- موجود غري

 إطار يف طرحت فرضية باعتبارها بل -كذلك كانت وإن- فحسب اديني اعتقادا باعتبارها

 ةعرفيوامل ةعلميال لقضايابا املعنيون استبعد حيث تعبديال ديينال اإلطار يف ال، ةنهجيوامل املنهج

 بلغت حىت املتتابعة الثورات تلك كل إىل قادت اليت األوربية النهضة بداية منذ »الغيب«

  . »احلداثة بعد ما« مث »احلداثة«

 ليست_ ايد القرآن يف ةكوني ةعلمي ةمنهجي وجود ةإشكالي- ذاا ةشكالياإل وهذه 

 عليه تلقىو، ذاته القرآن إىل ا تجهي أنْ ينبغي ةكوني ةمنهجي لب ةمنهجي أية أو ةمنهجي جمرد

  : أمههالعلّ  أسئلة عدة القرآن إىل نوجه بأنْ
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 وهل؟ ذاتك حبد منهجا نعتربك أنْ ميكن وهل؟ مطلق كتاب أنت هل! القرآن أيها 

 سائر عاباستي على القدرة متلك وهل؟ منك استنباطها ميكن وضوابط ةنظري حمددات لديك

 إذا تستطيع وهل؟ ذلك على القدرة متلك ال أنك أم نهجيوامل علميال بشريال العقل منجزات

 العباد أفعال عن وماذا؟ تتجاوزها مث بترقيتها وتقوم أزماا تعاجل أنْ املنجزات تلك استوعبت

 ذلك يعاباست على القدرة لديك هل: واإلجناز والعلم والفكر املنهج يف وإنتاجهم وكسبهم

 املنهج أنَّ كما، اتكليال من املنهج ألنَّ -أشرنا كما- املنهج مصدر القرآن؟ ال أم وجتاوزه

  . القرآن هو كلّه ذلك ومصدر، آخر وجه من والقيم املقاصد من

 هو أن تطور مناهج العلوم الطبيعية واالجتماعية، وتعطيها »املنهجية القرآنية«إن دور 
وتطهرها من األبعاد الوضعية الضيقة اليت حشرت فيها، وذلك تصديق بالقرآن بعدها الكوينّ 

عليها، وهذا يقتضي أول ما يقتضي أن خنرج أمريكا والغرب من حالة اخلصومة والتصدي 

 وما ذلك على منهجنا - صلى اهللا عليه وآله وسلم-لإلسالم ممثالً بالقرآن ورسول اهللا
 ]اِهدهم ِبِه ِجهادا كَِبرياوج[ بعزيز وهو يتحقق بالوعي-معهد  عند التعامل اجلا-القرآينّ

 من احلالة الشاذة اليت »اإلسالم«والشرط الثاين أن نخرج حنن املسلمني . )٥٢:الفرقان(
وضعناه فيها، وذلك بأنسنته وحتويله إىل دين قومي خاص بأولئك الذين اعتنقوه يف مراحل 

املتعاقبة، ويف احلدود اجلغرافية اليت بلغها يف دائرة انتشاره األوىل ه األوىل وأجياهلم تامتدادا
 مهمة ممكنة - على صعوبتها- مهمة إعادة فهم اإلسالم يف آفاقه العاملية-وهذه املهمة. تلك

  .بشروطها

 تفكيك فقانون، يستوعبها أنْ بعد وقوانينها الطبيعية العلوم فلسفة يتجاوز ايد والقرآن

 مل الظواهر دراسة يف عليه املعاصر املنهج يعتمد الَِّذي القانون وحتليلها، وهو الظواهر تتفتي أو
 إعادة مث والتفكيك التفتيت إىل حاجة يف حنن بل. املركَّب حقيقة إىل الوصول يف كافيا يعد

فكيك، والت التحليل وعلمية وسالمته التحليل لدقة» احلقيقي االختبار «ميثِّل الَِّذي التركيب

 مث النظر زوايا خمتلف من للظاهرة دقيق وصف إىل لنصل مرات عدة ذلك لتكرار نضطر وقد
  .ذلك بعد واستعماهلا، وتقييمها عليها االعتماد
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 للفكر الشامل كوينّال اإلطار« ويؤسس بيني أن ميكن »تهكونيب« ايد القرآن إنَّ 

 بشكل ةنسانياإل اجلهود ويوجه يمنويه، ومنطقه ومنهجه العلم على ويصدق، »نساينّاإل

ا وإمناء وإعمارها األرض لتطوير مجاعيال األزمات مواجهة من وميكّنها، فيها مالراهنة ةعاملي - 

 ، واملوارد، والدواء الغذاء وأزمة، الشامل الدمار وسائل وأزمة، البيئي التلوث أزمة مثل

  . منه كلّها ةبشريال تعاين الَِّذي املسلسل وسائر  ،األسرة وتفكك ، اجلرائم وانتشار، والصراع

 ةثقافيال األنساق بني الصراع يبدل أنْ يستطيع هو الَِّذي الكرمي القرآن أنَّ كما   

  . بنجاح وحققه له وأسس منهجه اسنت الَِّذي البناء باحلوار ةبشريال ةضاريواحل

 والعدمية العبثية عن باإلنسان فينأى وهدفًا ايةًغ للحياة جيعل هو الَِّذي والقرآن   

 يستطيع وبذلك؛ وحركته كوينّال للوجود وضوعيامل املعادل الكتاب -وحده- والقرآن

 وإعادة، ةنهجيامل ةعلميال املعطيات باستعادة علميال مسارها تعديل من ةبشريال نكيمت القرآن

 وضوعيامل العقل ضبط تتولّ اليت »ةعلميال ةجينهامل« يستوعب أنْ بعد، اكوني بنائها

 ةنسبيال« على تتعاٰىل أنْ تستطيع اليت »ةكونيال ةنهجيامل« باجتاه يتجاوزها مث، بقواعدها

 من املستمدة الواسعة الرحبة آفاقها إىل وتشدمها »ةطبيعيال العلوم فلسفة«و »االحتمالية

، إليها املعاصرة ةعرفيوامل ةعلميال الدوائر عن الغائبة األبعاد حضور يعيد الَِّذي كوينّال الكتاب

 بداية بغائيتها ويربطها، ةتنوعامل واالنشطارات، واملنطق املنهج أزمة جتاوز من ميكّنها وبذلك

 ال -كلّها- ةنسانياإل األسرة خدمة يف منتجاا وسائر والتقنية العلم وجيعل، وايةً ةروسريو

  . آدم أبناء من اآلخرين استعباد يف ذلك ليوظف وحده ريبغال املركز

، املختلفة مراحلها يف تكونت كما »ومعارفه العصر علوم« يتناول ايد القرآن إنَّ   

 تهايلتنق تهانسبيو واحتماليتها تهاجزئيو تهاأرضيو تهاموضوعيو تهاوضعي يف ِهي وكما

 وال، يرفضها ال فهو اكوني بناؤها ليعاد إليها الغائبة ألبعادا وإضافة عليها والتصديق وإصالحها

 بدائل ليصنع البعض يتوهم قد كما نسفًا ينسفها أنْ عن الًفض، يتجاهلها وال، معها يتصادم

 . البدء نقطة من هلا
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 التاسع القرن علماء وتسليم ، علميال باملنهج تسليمكم بني الفرق وما: يقول أن ولقائل 

 كما باملنهج أو نهجيامل بالعقل نسلّم مل إننا: اجلوابو؟ وضعي وكالمها؟ العلم انبسلط عشر

وا له نستسلم ومل ، هاستسالم نا، اسلبيا، قرآينّال باملنهج استوعبناه ولكنبه عليه وهيمن ،

 بني اجلمع من انطالقًا ذلك بعد استخدامه بدأنا مث، منها ونقيناه، ةوضعيال أزمته من وأخرجناه

 وجدل تفاعل عالقة على قائم الكون يف جيري ما كل بأنَّ جازم إدراك على القائم القراءتني

   !!والطبيعة واإلنسان الغيب بني احلكيم العزيز بتدبري

 التبعية إىل يؤدي األول فاملنهج: منهما كل نتائج وبني، الوجهتني بني جدا كبري والفرق 

 الثاين واملنهج ، إليها األصول يقارب ةمرجعي منه ويتخذ -حدث كما- للغرب التام والتقليد

 وجيعل، احملجة على ويضعه، تهفاعلي له ويعيد أزمته من وخيرجه، املنهج على بالقرآن يهيمن

 وسنة اهللا كتاب تهممرجعيو ، واحلضارة العلم مسرية يف لنيفاع شركاء قرآينّال اخلطاب محلة

   .r الكرمي رسوله وسرية

 ةعلميال ةنهجيامل« يف القصور أوجه بعض عن لنا يكشف ايد القرآن كان إذا

 ةعمليب للقيام بل، ااإجيابي إنكار أو، عنها اإلعراض أو إللغائها ذلك فليس ، »املعاصرة

  . القصور أسباب من تنقيتها بعد جتاوزها مث استيعاا

 الوصول نريد ومنهجه ، القرآن نطقم عن الكشف ضرورة على توكيدنا خالل من إننا

 املمكن من يعد مل حبيث ؛واستبسلت استفحلت قد اإلنسانية األزمات أنَّ بيقني التوكيد إىل

 والسالم األمن «أزمة مثل ، الكوينّ واملنطق الكوينّ الفكر غري منطق أو فكر بأي معاجلتها

االحتباس وأزمة واجلو روالبح الرب يف البيئة وتدمري» التلوث أزمة«و» العاملي وثقب احلراري 

 تركيب إعادة عن والعجز الالّهوت وأزمة العائلة وتفكّك القيم وأزمات ، إليها وما األوزون

  . نفسه اإلنسان وتفكيك بل ، والطبيعة والتاريخ الدين من تفكيكه متما 



 ٦٧

  : ةقرآنية النهجيات املدداحمل

  : ةقرآنية الكليؤية الالتوحيد حمور الر: احملدد األول

 أصبح وا )٣٥(»ةكليال الرؤية« حمور البداية منذ )٣٤(»التوحيد« ايد القرآن جعل لقد

 وتفسريه حوله ملا فهمه يف )٣٦(»ةعلمياالستقامة واحليدة ال« مستوى بلوغ على قادرا اإلنسان

 ونفسا الًعق اإلنسان حترير شأنه من التوحيد ألنَّ؛ وأساليبه وسائله وحتديد، خواصه وفهم، له

 من اليت والتحيزات الضغوط وسائر ةسلبيال واملشاعر، واألوهام اخلرافة من ووجدانا وقلبا

  . اإلنسان لدى الواعية ةعرفيامل الطاقات تقلل أنْ شأا

 آالف لتفسري متنوعة وقدرات ، هائلة قابليات ذو تفسريي مدخل »التوحيد«و 

 يقدمه الَِّذي والتفسري ،املستويات خمتلف يف ةعرفيوامل والنظمية والسلوكية ةينفسال الظاهرات

 ، ةعرفيامل األسئلة صياغة من نوميكِّ ، الظاهرات لتلك العميق الفهم إىل ييؤد ايد القرآن

 العقل يستطيعه ما بأدق املقدمات وضع من نهميكِّ كما ،عنها اإلجابة طرق اإلنسان وتعليم

 التنبؤ« تستوعب منضبطة النتيجة إىل الوصول ةعملي فتصبح ؛اخلطأ وجتنيبه ، بشريال

، به جاء الَِّذي النظر نهجمب من عقاله بشريالعقل ال القرآن أطلق وقد ،وتتجاوزه »نهجيامل

 يهم مما وغريها الطبيعة ملعرفة وقاده، والشعوذة والسحر الكهانة سلطان من تاما حتريرا وحرره

 بأنْ للعقل دعوته خالل من بنفسه والثقة، واجلرأة تامةال الشجاعة ومنحه معرفته اإلنسان

 ودربه ،ويدرك ، ويعرف، ويتعلِّم ويعلِّم، ويتعـقَّل، ويبِصر ويفقَه ويتذكَّر، ويتدبر يتفكَّر

 ظلمات وال، وطبقاا األرض وفجاج ، وحبكها السموات أقطار اقتحام يتهيب أال على

 تسدده منطقي وإدراك عقلي وعٍي بناء يف يتردد وأال، وتضاريسها واحمليطات البحار أعماق
                                                   

حماوالت يف الكشف عن القيم واملقاصد القرآنية احلاكمة : التوحيدوالتزكية والعمرانطه العلواين،: دراستنا راجع 34

 ).٢٠٠٣دار اهلادي، : تبريو(

 الدقيقة واإلجابة» النهائية باألسئلة «تسمى، وغايته وخالقه وإجياده وخلقه اإلنسان حياة حول أساسية أسئلة هناك 35

 لتلك إجابات من العقيدة تقدمه ما : أخرى وبعبارة لإلنسان» الكلية الرؤية «عن تعرب أنْ شأا من األسئلة تلك عن

 سيد اختيار كان كما» التصور «عليها يطلق وقد.»الكلية الرؤية «عليه يطلق ما هي ذلك عن تنبثق اليت ةوالرؤي األسئلة

 .»اإلسالمي التصور خصائص «كتابه عنوان يف –اهللا يرمحه– قطب

 .ةاالستقامة العلمي: املوضوعية، وإمنا كان اختيارنا لالصطالح اإلسالمي: مل خنتر استخدام املصطلح املُترجم  36



 ٦٨

 ملمارسة ويؤهل؛ يقني عن ويسلم برهان عن ليؤمن ، وهدايته الوحي أنوار وترشده وديه

 أسس ذلكوب؛ فيه استخلف الَِّذي الكون يف »العمران«و، وجمتمعه وأسرته ذاته يف »التزكية«

  . التوحيدية ةعقالنيللـ القرآن

  . القراءتني بني اجلمع: الثاين احملدد

 القراءة إىل وجتاوزها واملعضاة التجزيئية القراءة عن الكشف يف يساعد القرآينّ ملنهجا 

 من الكون يف ما إىل ينبه الكون، فالوحي وقراءة الوحي قراءة» القراءتني بني اجلمع«و اجلامعة

 ميكن الواقع، وكيف يف الغيب فعل باملسببات، وبني األسباب ترابط ومؤثِّرات، وإىل عناصر

 على يساعد والكون ،يتوقَّف أو ينتهي وأين اإلنساينّ الدور يبدأ الفعل، وأين هذا آثار رصد

 الدائم للحضور استدعائه قراءته، وكيفية قضاياه، وحسن وعلى عليه والوعي الوحي فهم

  . اخللق من احلق وغايات أهداف الكونية، وحتقيق املسرية لترشيد املستمر هودوالش

 يقرأ حمددات وميكّن من استخالص والواقع الغيب بني ربطي القراءتني بني اجلمعوحمدد 

 يف ايد القرآن إىل ا والعروج الواقع إلشكاليات الدقيقة الصياغة من نكّومي ،ا الواقع

  . معاجلتها يف هديه إىل للوصول» ائيةالبن وحدته«

 والقلوب والعقول األذهان يف ترسخ حىت األنفس ويف اآلفاق يف فكرن أنْ ينبغي وهكذا

 وأنَّ» جدلية صريورة «عن تنبثق نوعية تغيرات إنما ِهي اخللق عامل يف جتري اليت التغيرات أنَّ

 وهكذا ،الوضعي للمنهج علمية ضوابط على تقوم حضارة إنما ِهي هذا عصرنا حضارة

 بتقدمي كفيل اإلدراكي املستوى هذا على» القراءتني بني اجلمع «أنَّ العلمي العقل سيكتشف

 مبستوى احلل ذلك ذكرنا؛ ألنَّ ما على القائم الواقع هذا ألزمات الشايف والعالج الكايف احلل

 أرقى ألنه هلا، ومتجاوز مستوعب هو هلا، بل امقارن وال هلا مقاربا وال منها أقل األزمة، ال

 ، ويستوعب»النوعية التغيرات «، ويستوعب»وجدليتها الصريورة «فيستوعب بكثري منها

 يف ناجم قصور من يعتريها ما وبيان بنقدها يقوم أنْ بعد ويستوعبها» العلمي املنهج ضوابط«

 والقراءة اإلهلي الوحي لقراءة وإمهال ، الكون يف ةمنفرد واحدة قراءة على االعتماد لىع مجلته

  . به



 ٦٩

 العقلية «وجتاوز باستيعاب» القرآنية املعرفية املنهجية «تقوم نفسه الوقت ويف 

 الصريورة «من بدالً» والسببية والتراكم والتعاقب التكرار فكر «عنها انبثق اليت» السكونية

  . »العلمية املنهج وضوابط النوعي والتغير

 املفاهيم من بكثري احنرف قد ذكرنا ما على القائم» السكوينّ املاضوي الفكر «إنَّ 

 قضية «القصور، منها يف غاية تعد بطريقة وبيئاا، وفهمها غاياا عن وقطعها اإلسالمية

 بعملية ليقوم قرن كل يف يأيت  _الناس من فرد_ بواحد التجديد ربطت حيث» التجديد

 السنن من كبرية موعة وجتاهل النوعية وللمتغيرات للصريورة إلغاء ذلك لتجديد، ويفا

 أو عقد أو قرن يف إنتاجه وإعادة تكراره ميكن سنة يف ا، أو مقرن يف جيري فما ،ا املرتبطة

 تقلتان بل ختتم مل النبوة أنَّ بفكرة خرج عريب ابن فإنَّ فردي، ولذلك إطار تالية، ويف سنة

 النبوات تتابع عن الًبدي )٣٧(التجديد مبهام تقوم اليت الوالية على انعكست الوالية، فكأنها إىل

  .، وهذا أمر مرفوض فختم النبوة عام شاملاألخرى األمم يف

 املظاهر وحتكم اإلنسان حتكم األنفس ويف اآلفاق يف وآياته وقوانينه اهللا سنن إنَّ 

 علم؛ فلكسب وعلى مبنهج حتقيقه على يعمل أنْ فعليه شيئًا أراد فمن، كذلك الطبيعية

ومناهجه،  وأدواته وسائله الثروات ومناهجها، ولتكوين وأدواا وسائلها واملعارك احلروب
  . واآلخرة الدنيا شئون من شأن كل يف احلال وكذلك

  :الوحدة البنائية للقرآن الكرمي واالستيعاب الكوينّ :الثّالث حملددا

 فال، ةكونيال ةنهجيامل مصدر باعتباره معه التعامل جيري أنْ ينبغي املنطلق هذا ومن

 أخرى حجة أية أو )٣٨(»أوجه المح« أنه حبجة منه شيء جتاوز جيري وال، حبال جتزئته جتوز
                                                   

، جديد بتشريع يأتون ال أنبياء هم من األولياء من ولكن، خِتمت اليت هي التشريع نبوة إنَّ: حتديدا عريب ابن قال  37

 مل ألسراٍر احلاوي التشريع لباطن تفصيل هنا والنبوة، )r حممد (التشريعيني األنبياء خامت تشريع على يأتون ولكنهم
 .التشريع ونبوة القطبانية بني مقام) النبوة أي (هاأن كما، آنذاك ا يصرح

:  وأنه أوصى عبد اهللا بن عباس ملا بعثه حملاججة اخلوارج بقوله-رضي اهللا تعاىل عنه-نقل هذا القول عن اإلمام علي   38

 جيدوا عنها ال ختاصمهم بالقرآن فإن القرآن محال أوجه، ذو وجوه تقول ويقولون، لكن حاججهم بالسنة فإم مل«

اإلتقان النوع التاسع والثالثون يف معرفة الوجوه «وقد عزا السيوطي ذلك القول إىل طبقات ابن سعد يف طبقاته . »حميصا
وقد عد السيوطي هذه العبارة، عبارة مدح ألنه فسر الوجوه أو األوجه بأا األلفاظ املشتركة اليت تستعمل يف » والنظائر



 ٧٠

 {حمكم هفكلّ، ومتشابه حمكم إىل تصنيفه ينبغي وال _كبريا اعلو يقولون عما اهللا تعاىل_

ِكتأُ ابِبريحِكيٍم خنْ حلَد ِمن لَتفُص ثُم هاتآي تا بعضه يشبه وكلّه )١:فصلت( }ِكمبعض 

 جيوز ال كما. )٣٩(وتأثريه وهدايته وأساليبه ولغته به والتعبد وحتديه وإعجازه إحكامه يف

 زالوني وال الناس يتداول مما ذلك وغري ومنسوخ ناسخ وإىل، وشاذ حمكم إىل تصنيفه

 على عائد، ةبنائيال لوحدته مناٍف، تهإطالقيب خملٌّ -كلّه– فذلك. هذا يومنا حىت يتداولونه

 ]كَِثريا اخِتالَفًا ِفيِه لَوجدواْ اللِّه غَيِر ِعنِد ِمن كَانَ ولَو[: قال قد Y فاهللا ؛بالنقض إعجازه

 القراءات من والشاذ واملنسوخ سخالنا بني االختالفات من أكرب اختالف وأي )٨٢:النساء(

 يتجاوز الكرمي للكتاب ةبنائيال بالوحدة واإلميان، ذلك وغري واملتشابه واحملكم، منها واملتواتر

  . كلها املزالق هذه بنا

 يتميز بذلك وأنه »ةكوني ةمنهجي« يضم نؤكد منل وال -أكدنا كما- القرآن ألنَّ وذلك

 القرآن يف يقع أنْ احملال من جتعل الوحدة وهذه، كافَّة ه سورويف هآيات كل يف »ةبنائي بوحدة«

 ميدانا تكون أنْ ميكن ال وحروفه بل، كلماته وأنَّ، تعارض أو نسخ أو اختالف أو تضارب

 النجوم انضباط داللتها يف منضبطة فمفرداته، تالوته حق تلي إذا املتضاربة الشاذَّة للتأويالت

 اليت اللُّغة بني كبري والفرق، ةإهلي ومفاهيم مصطلحات ألنها ؛السماء من مواقعها يف

 ةقرآنيال فاملفردة، البشر يستخدمها اليت اللُّغة وبني املصور البارئ اخلالق ا وينطق يستخدمها

                                                                                                                                                       

» الدر املنثور«وقد عزا السيوطي القول يف  .كذلك، وكذلك ذهب مقاتل وسواه إىل ذلكمعاين عدة وليس األمر 
وسائر أسانيده فيها ) ١/٥٦٠(للخطيب البغدادي » الفقيه واملتفقه«من طريق عكرمة، وجاء بلفظ آخر يف ) ١/٤٠(

 القرآن الكرمي، فلو جادهلم أحد مقال، أما متنه ففيه الكثري مما يستدعي النظر، إذ يفترض أن اخلوارج ال حيكّمون غري
إن القرآن الكرمي مبني وبيان، وكل ما نسب إليه من التورية : األمر الثاين. أنت جتادلنا مبا ال نراه دليال: بغريه لقالوا

والكناية واالشتراك فإنه جار على قواعد كالم البشر وكالم اللغويني وال ينبغي أن يطلق على القرآن الكرمي، وقد كتبت 
إن : والعلماء الذين قالوا! يف ذلك مقاالت كثرية للعلماء يف القدمي واحلديث، حىت نفى ابن تيمية ااز فكيف باالشتراك؟

وحنوها تعد ألفاظ مشتركة نقش، فإا ليس ألفاظ مشتركة ولكنها استعماالت لقبائل عربية منها من يطلق » قرء«لفظ 
 . قه ويريد به احليض؛ وهذا ال يعد يف االشتراكويريد به الطهر، ومنها من يطل» القرء«
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 ٧١

 كتابا -كلّها- لتكون السور يف وضعها أحكم اآليات أنَّ كما، اآليات يف وضعها أحكم

 الفرد ويف والنفس العقل يف اآلثار من حيدث مثاين متشاا I اهللا علم على الًمفص حمكما

 ومهما ، وبنائه صياغته يف اتهدون اجتهد مهما حيدثه أنْ آخر لكالم ميكن ال ما واتمع

  . وبالغته فصاحته درجة علت

 عريبال اناللس أحكام إسقاط مت حني كانت األوىل الرزية أنَّتبين ن أنْ نستطيع هنا ومن 

 لكنايةاؤ ووالتواط واالشتراك الترادف نسبة إىل ذلك فأدى ، القرآن على املتداول بشريال

 واسعة أبوابا فتحت عليه بقتطُ حني األحكام هذه وأنَّ، إليه وااز والتورية واالستعارة

 احملدد عريفّامل العائد إدراك اتعملي وجعلت، عليها توغطّ تهمنهجي جتاهلت اليت للتأويالت

 القضايا تلك كل لغته على لقيتأُ أنْ بعد الصعوبة غاية يف أمرا كلماته من كلمة لكل

 تتناسب القرآن بلغة خاصة أحكام إعداد إىل اهلمم تسمو أنْ الواجب من وكان ،وظالهلا

 علَى تصنعوِل[  I اهللايقول فحني ،نفسها ةقرآنيال ةبنائيال داخل من وتستمد، ومتيزه وإعجازه

 على لالستدالل القرآن بناها اليت األدلة من بواحد ترتبط أنْ فيجب )٣٩:طه( ]عيِني

 عن هارتّم أزليا I كونه وهو أال؛ القرآن أكده امنهجي انظري حمددا لدينا ألنَّ وذلك، األلوهية

 دون »العناية« لتفيد منه عناهام تستمد وأنْ، ذلك يالزم قد وما، واملثال الشبيه وعن اجلوارح

 يف حقيقة العناية يف جمازِهي : فتقول، املذكورة عريبال الكالم لقوانني إخضاعها إىل حتتاج أنْ

 بابا يفتح مما ذلك غري أو، شرعا العناية يف وحقيقة، لغةً اجلارحة يف حقيقة أنها أو ، اجلارحة

 خيتار أنْ فقيه أو مفسر لكل الفرصة وإعطاء ةنيقرآال والكلمات واملصطلحات املفاهيم لتمييع

 وأسلوبه نظمه فيه يتحكم ال كتابا القرآن ويصبح، املنهج فيضيع يرغبه الَِّذي املعىن ينتقي أو

 كالم على القائم لغويال القاموس حيكمه بل ، ومنهجه ومنطقه وسياقاته التعبري يف وعاداته

 املنهج إطار يف هلا عريفّامل والعائد، معناها ةقرآنيال ردةاملف أخذت إذاأما ، ومنطقهم البدو

- كلي دليل إطار يف ةعرفيامل داللتها يف تنضبط فإنها وسياقه نظمه مالحظة ومن، ذاته قرآينّال

 بذلك العناية من مزيد على والتأكيد، املؤمنني بعباده األزيلّ اهللا عناية -»العناية دليل« هو

  . للرسالة اصطفاؤه متالَِّذي 
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 الذين الصحابة فقهاء كبار أذهان عن متاما بعيدة تكن مل املسألة أو الفكرة هذه إنَّ 

، الدقة مبنتهى قرآينّال النص ضبط على التام حرصه وشاهدوا وصحبوه e اهللا رسول عايشوا

، القرآن لغة يف ةقرآنيال الكلمة أمهية يؤكد فذلك، باملعىن روايته أو قراءته من القطعي ومنعه

 أنَّ كما، آخر لفظ بأي استبداهلا أو تغيريها جيوز ال املفهومأو  املصطلح مستوى يف وكوا

 يف- ملعناها فهمهم عن النظر بقطع نزلت كما كلماته بعض وحفظ القرآن مجع إىل املسارعة

 يفهمها مل) أبا (فكلمة. )عبس (سورة يف) أبا (كلمة مثل –عدمه أو -القبلية لغتهم إطار

 تساؤله على ندما أبدى مث، عنها تساءل الَِّذي اخلطاب بن عمر مقدمتهم ويف، القرشيون

 فلنستبدل: يقل مل) التنب (معناها وأنَّ كالمهم مفردات من أنها اهلذليون أخربه وحني، ذلك

 العرب معظم فويعر شيوعا أكثر ِهي اليت) بالتنب (معناها اهلذليني غري يعرف ال اليت) أبا(

 يف كلمة جتهل أنْ اخلطاب ابن يا ضرك ما«: املشهورة قولته وقال نفسه إىل توجه بل، معناها

  ! ؟عليك ضاغطًا السؤا الكلمة تلك من لتجعل -كلّه– به أحطت هل؛ يعين »اهللا كتاب

 عن لنا ستكشف» القراءتني بني اجلمع «مقدمتها ذكرناها، ويف اليت الثالثة احملددات إنَّ

 املعىن يستوعب كونيا الًمدلو للصريورة ويعطي، »الصريورة« ملبدأ ايد القرآن استيعاب

يد القرآن أنَّ ويتجاوزه، وسنكتشف الوضعيوال تتحول ال وقوانينه اهللا سنن أنَّ أكد حني ا 

 هذه أنَّ لبيان الكون، بل يف النوعية واملتغيرات التحوالت لنفي يكن مل ذلك فإنَّ ، تتبدل

 وقانون الكون، وسنة خلق وقانون سنة التناقض؛ فهناك من بريئة مستقيمة والقوانني السنن

 الرسل وإنباء الوحي وقانون سنة واصطفائه، وهناك استخالفه وقانون آدم، وسنة خلق

 ني، وأنهباملتق اإلهلي العهد نيل اختصاص وقانون سنة البشر، وهناك إىل وإرساهلم واألنبياء

]ِدي الظَّاِلِمنيهالُ عنفتلك)١٢٤:البقرة (]ال ي ، ا -كلّه- ذلك يف اهللا، وليس سنن ِهيم 
  . النوعية التغيرات ينفي

 مفردة ، وكل»العضوية وحدته«و بنائه يف واحد كتاب ايد القرآن أنَّ يتضح تقدم مما 

 منهجية خطوة أهم »القراءتني بني اجلمع«  وأنَّ،»البنائية الوحدة« ذه حمفوظة مفرداته من

 لنا ضحوات ،القرآنية املنهاجية احملددات بقية وحتديد كشف على يساعد منهاجي حمدد وأبرز

 حميطًا مطلقًا كونيا كتابا وجعله I اهللا أنزله الَِّذي العظيم القرآن مقدور يف أنَّ تقدم مما
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 الوحدة« خالل من عنها يكشف مصطلحية داللة ألفاظه من لفظ وحركته، ولكل بالكون

  . املرتلة املتذكرة املتفكرة املتعقلة املتدبرة له، وبالقراءات »البنائية

القرآن،  فضائل من بفضيلة التنويه قبيل من ليس به أمرنا الَِّذي »القراءتني بني اجلمع«و 
 الطبيعية العلوم وفلسفة منهجية معرفة على تتوقف منهجية خطوة إنما هو اجلمع أنَّ لندرك بل

  . املنهجي بالشكل املعرفية القرآن منهجية وبني بينهما اجلمع ليتم

  : اإلنسان والطبيعة يف القرآن

 ة علىالقرآن  نصواالبن األم بني للفوارق جتاهل دون وللطبيعة لألرض اإلنسان بنو  

 على تصادر أو الفصل متنع وال، بينهما االتصال تقرر اليت ةذاتيال للخصائص نفيدون و 

، أي أنّ اإلنسان ابن الطبيعة وابن األرض والسيد املستخلف فيها يف الوقت نفسه ، الفوارق

 -أسلفنا كما- عنها متولد وأنه ، الطبيعة ابن اإلنسان إنَّ: القائل املبدأ يرفض ال ايد والقرآن

 تارةً نخِرجكُم وِمنها نِعيدكُم وِفيها خلَقْناكُم ِمنها[ هلا تهبنو عن خيرجه ال فيه النفس فوجود

  . )٥٥:طه (]أُخرى

 حلمل يهوتصد استخالفه وأنَّ ، للطبيعة اإلنسان بنوة تؤكد -كلّها- اخللق فآيات   

 خيرجه ولن جهخير مل I اهللا تسبيح قافلة إىل معه وضمه الكون إعمار عن سئوليةوامل األمانة

  .هلا تلك بنوته عن خيرجه مل له الطبيعة تسخري وكذلك ،ذلك عن

 تتلخص، البنوة تلك تنفي ال حمدودة قضايا يف إالّ والطبيعة اإلنسان بنيالقرآن  يفرقومل 

  : يلي فيما

  . فيه مستخلف والطبيعة ، مستخلف اإلنسان -١ 

 اإلنسان يشاركه وقوانني لسنن وفقًا رخس قد والكون ، االختيار أمانة يعطأُ اإلنسان -٢ 

  . فقط احلياة وضرورات ، واملوت احلياة سنن من الطبيعي جانبه يف: أي بعضها يف

 إىل الوحي لوصول I اهللا حددها اليت بالطرق موحى إهلي خبطاب خياطب اإلنسان -٣ 

  . ثابتة وسنن بقوانني توجه والطبيعة ، واملرسلني األنبياء

 إىل سينتهي املطلق والكون ، اخللود إىل ينتهي وكونيته إنسانيته يف مطلق اإلنسان -٤ 

  . االستبدال
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 اإذ إالّ هذا يف هخالف والطبيعة ، مطلقًا باعتباره مقد ما على ويعاقب يثاب اإلنسان -٥ 
 مبثابة فسادها أو وخراا ، وجودها من الغاية حتقيق فيه إذ ، ثواب مقابل عمراا عددنا

  . لذلك تفويتا فيه ألنَّ ، هلا العقوبة

  . كذلك الطبيعة وليست ، وعقل وجسم نفس اإلنسان -٦ 

 ، والنفاق والكفر واإلميان والفساد بالصالح يوصف -تقدم ما على بناًء- اإلنسان -٧

 ةكاليقظ كثرية عوارض وتعتريه ، باخلريات والسبق واالقتصاد والظلم والعبودية واحلرية

  .كذلك الطبيعة وليست ، واإلكراه واالختيار ، والنسيان والذكر والغفلة

 بالعـامل  املتصلة ومكوناته نساينّاإل اجلسد عن المنفص عاملًا ليست »ةنسانياإل النفس«و

  : مطلعها اليت سينا ابن عينية لنا تصورها كما ، طبيعيال

  ومتنع ززتع ذات ورقاء ***** األرفع احملل من إليك هبطت

 -وجسدا نفسا قرآينّال املنظور يف- اإلنسان إنّ بل ،اإلغريق فالسفة من وأتباعه ألرسطو تبعا

 بالعهد وتكرميه ،  فيها واستخالفه ،  فيها واملستخلف الطبيعة ابن فهو طبيعيال العامل إىل ينتمي

 يستطع ، وهذا ماملعنها هخيرج وال ، الطبيعة عن يفصله ال واالبتالء تكليفوال االختيار وأمانة

 يف الالّهـوت  علماء من الدينية والتأويالت بالتفسريات املشتغلني سائر - اآلن حلد - إدراكه

 المـستق  كيانـا  ليست »ةنسانياإل فالنفس« املسلمون؛ الكالم علماء ومنهم ،  األديان سائر
 مـن  جـزء  ِهي   بل ،  طبيعيال ملالعا مع التفاعل عن منبتة ،  مستقلة بإرادة I اهللا مع يتعامل

ـ  املتعايل »مرئيالال« لمتثّ النفس أنّ إذ؛  اجد خطري ذلك على يترتب وما ،العامل ذلك اكوني ، 

  . رئيامل باجلسد واملرتبط

 سـورة  معها اقرأ مث ،  والعشرين التاسعة اآلية حىت هلاأو من النحل سورة بدايات واقرأ

 ببـسط  يبدأ مث،  ساسياأل وهدفه ومضمونه الوحي ذكر النحل سورة آيات يف لتجد الشمس

 خلـق  إىل ينبه السورة من الرابعة اآلية ويف ،احلق إىل اخللق ليقود باحلق وربطه ،  اخللق دليل

 وكونه ،  وربوبيته له ألوهيته يف I جيادله مبني خصيم إىل يتطور وكيف ،  نطفة من اإلنسان

 ولـذة  والزينـة  واإلعانة واجلمال الدفء ذكر يف اآليات وتتواىل،  نفسيال هفعل مبينا خصيما

 الربط هذا ،  للنفس متعة من يعطيه وما ،  األلوان باختالف واالمتنان ،  واحللية والظل الشراب
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 الـنفس « بفـصل  يـسمح  ال طبيعيال والعامل ةنسانياإل والنفس نساينّاإل اجلسد بني الشديد

 I اهللا مـع  تتعامـل  أنْ ميكن النفس أنَّ -ذلك بعد- عاءدلال طبيعيال العامل عن »ةنسانياإل

 تتعامـل  إنها   بل ،  إليه ينتمي الَِّذي   طبيعيال والعامل اجلسد عن منفصلة مستقلة وإرادة خبطاب

 مبقدمات تربط حني الشمس وسورة ،نفسه طبيعيال والعامل اجلسد إىل انتمائها إطار يف اهللا مع

 واتـل ،  شـديد  جبالء ذلك توضح اخللق قضية تناولت اليت ورالس من وأشباهها النحل سورة

  . غريها وكثري املؤمنونسورة  مقدمات مث ، احلج سورة مقدمات بتدبر

 بـدأت  قد السورة أنّ يف اهلام نهاجيامل احملدد هذا بيان يف الشمس سورة أمهية وتظهر

 باحليـاة  وعالقتـها  ،  الشمسية ةاموع األذهان إىل يلتستدع القسم وبصيغة الشمس بذكر

 ليـأيت  ؛ا فصل أو ،  عليها يترتب ما   أبرز وبني بينها الرائعة التقابالت تلك إطار يف واألحياء

 علـى  لتنطـوي  التقابل ذلك إطار يف ويتس وكيف ةنسانياإل النفس ذكر السابعة اآلية يف

 يف وخطورته الفعل ذلك وقيمة وفعله اإلنسان دور ليأيت »وتقواها فجورها« كذلك متقابلني

 إىل الوصـول  إىل يقودنا سوف هلذا وتدبرنا وتذكُّرنا وتفكُّرنا تعقّلنا إنّ. تزكيتها أو تدسيتها

  . ثثال لتوليد نقيضني تفاعل على القائم »الطبيعة جدل«

 تكوينـها  مت قد ةنسانياإل فالنفس ؛واجلسد النفس تفاعل على قائم »اإلنسان جدل«و

 »والتطـور  واالرتقاء النشوء اتنظري« ويتجاوز يستوعب »كوينّ جدل« إطار يف وختليقها
 غـرس  مت وكيـف  »مرئيالال البعد« إىل تلتفت مل -كلّها- اتنظريال تلك ألنّ؛  ويتجاوزها

 الـسلوكي  الناتج ذلك فيعطي معه ليتفاعل ؛اجلسد وهو أال ،  رئيامل يف ختليقه أو »مرئيالال«

فٍْس[ النفس تسوية متت أن بعد »والتدسية بالتزكية« عنه راملعبنا وما واهو٧:الشمس( ]س( 
خمتار واٍع إطار يف ضعتفو .  

 الـيت  النمـو  وأعراض نساينّاإل اجلسد مع تعاملت قد »واالرتقاء النشوء اتنظري« إنّ

 وتلبيتـها  الغرائزية نيةاحليوا للشروط إخضاعها من داب جتد مل »للنفس« جاءت وحني ،تعتريه

 »النفس« فاستلبت ،واألمل اللَّذة قضايا تفسري اتنظريو ،تكوا كيفيةو والدوافع ،  وحرماا
 ذلـك  بعد غرابة فال ،واالستمتاع واألمل ذةاللّ لشروط النفس أخضعت وبذلك اجلسد لصاحل

 وتـصبح  »احلب« اسم زناال وعلى »ةروحيال املشروبات« اسم اخلمور على يطلق من جند أنْ
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 النظرة فغابت مفروضة جينات وليدة نسياجل والشذوذ والسحاق واللّواط ةنسياجل االحنرافات

 فجورها«: مها نقيضني أهلمت قد فإنها ولذلك ؛اجلدل ذلك عن وتولدها »النفس ةكوني« إىل

  )٤٠(.بسيطة تكون وقد مركَّبة والتقوى ، ابمرك يصبح وقد ، بسيط والفجور »وتقواها

 قضايا عن األديان سائر يف الالّهويتّ للجدل_ إطالقًا_ ويترتب على ماذكرنا أنه ال موضع 

 واستقالهلا النفس بانفصال اخلاطئة الفرضية على نيتب قد القضايا هذه فكل ، »والقدر اجلرب«

 إىل منها السيئة خاصة اأفعاهل عن سئوليةامل حتيل فإنها ولذلك؛ معه وصراعها بل ، اجلسد عن

 سيقُولُ[: عليه أحالت مبا تؤمن تكن مل لو حىت ةخارجي جهة أية إىل أو وتعاىل تنـزه اهللا

كُواْ الَِّذينرأَش اء لَوش ا اللّها مكْنرالَ أَشا وناؤالَ آبا ونمرٍء ِمن حيش كَذَِلك كَذَّب ِمن الَِّذين 

 إَالَّ أَنتم وِإنْ الظَّن ِإالَّ تتِبعونَ ِإن لَنا فَتخِرجوه ِعلٍْم من ِعندكُم هلْ قُلْ بأْسنا ذَاقُواْ تىح قَبِلِهم

 واتل )١٤٩-١٤٨:األنعام( ]أَجمِعني لَهداكُم شاء فَلَو الْباِلغةُ الْحجةُ فَِللِّه قُلْ * تخرصونَ

  .يونس سورة نم )٩٩(اآلية 

: فقال ، اإلنسان خلق من أكرب واألرض السموات خلقالقرآن الكرمي  اعتربوقد   

]لْقاِت لَخاومِض السالْأَرو رأَكْب لِْق ِمناِس خيف نفهمها حني اآلية وهذه ،)٥٧:غافر (]الن 

 يف صالحه أثبتالَِّذي » العلمي املنهج «البالغة؛ ألنَّ أمهيتها ندرك أنْ نستطيع املنهج إطار

 إمكان اخلطاب بفحوى تفيد أنْ ميكن والطبيعة اإلنسان بني املقابلة من نوع إىل نبه قد اجلملة

 بني جيمع أنْ ميكن الَِّذي املنهج بذلك به يتعلق ما وضبط األكرب دراسة ملنهج األصغر إخضاع

                                                   
40

جدلية الغيب : العاملية اإلسالمية الثانية: يف_ رمحه اهللا_   وقارن بالدراسة العميقة املتميزة ألخينا حممد أبو القاسم 
 يتبع أنْ ضرورة B.F.Iskinner.تسكينر. ف.ب أكد وقدجزءان ) ١٩٩٦دار ابن حزم، : بريوت (بيعةواإلنسان والط

 الفرد، وأنَّ بيئة حيدد الذي هو الطبيعي العامل أنَّ األسباب، واعترب شخصنة رفض يف والبيولوجيا الفيزياء النفس علم

 يف العلمي املنهج تطبيق يف أساسيا فرضا" حرا ليس إلنسانا إنَّ: "مقولة واعترب. موجود غري أمر بيئته عن الفرد استقالل

 ليس اإلنسان أنَّ ترى للتفكري عامة علمية أرضية هناك أنَّ آرمسترونج. م.د أكد الفلسفة ويف. اإلنساين السلوك دراسة

 وضع ميكن مث ومن مركزي عصيب جلهاز فيزيقية حالة سوى ليست احلقيقة يف العقلية احلالة ا، وأنَّطبيعي اميكانيزم إال

 النظم دراسة ومنهجية املقارنة السياسة نظرياتنصر عارف، : عن نقالً. لإلنسان كامل كيميائي فيزيائي حساب

 .٢٥ ) م١٩٩٨،واالجتماعية اإلسالمية العلوم امعةج: فرجينيا(  إبستمولوجية مقاربة :العربية السياسية
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 حتت ووضعته اإلنسان تناولت قد ةالطبيعي العلوم فلسفة فإنَّ هنا والطبيعة؛ ومن اإلنسان

 بني االتحاد أو الوحدة نظريات انبثقت ذلك وعن ، القرآينّ املنهج يرفضه ال بشكل جناحها

 تلك متوتقد ، هائلة نقالت -شك وال- فحدثت؛ واالجتماعية واإلنسانية الطبيعية العلوم

 ملا ولكن؛ حمدودا فيها» الذاتية «ثريتأ صار وبذلك شك وال واالجتماعية اإلنسانية العلوم

 ذلك جانب إىل برزت فقد بعناية هاذكرنا اليت الفوارق لحظت ومل ، تامة التسوية كانت

 - بإطالق اإلنسانية الظواهر على الطبيعية الظواهر أحكام تعميم عن جنمت كثرية سلبيات

 اليت الفوارق مبالحظة وجتاوزها ااستيعا ميكن السلبيات وتلك -تفصيلها جمال هذا ليس

  .قرآنيا منها اإلنسان كونية خيتصر أو خيتزل ما وجتاوز ، امنهجي آثارها وحتديد ، ذكرنا

  اإلنسانقضايا على الطبيعية العلوم ومنطق ومنهج فلسفة انعكاسوبالتايل فإنّ 

 مسلَّمات فمن ،يرفض أنْ عن الًفض القرآن من ستغربي ال والسلوكية واإلنسانية االجتماعية

 مستمر، وما دائم والطبيعة اإلنسان بني واجلدل، فيها ويؤثِّر بالطبيعة يتأثر اإلنسان أنَّ القرآن

 النظرية املبادئ« القرآن، فانعكاس مثل اإلجيابية صفة ومنحه ، اجلدل ذلك نظَّم أحد من

 أو اإلنسان إلنسانية إلغاء يعين ال وسلوكي ماعيواجت إنساىنّ ما هو على »الطبيعية العلمية

 الدور، فاهللا لذلك تعزيز فيه واحليوان، بل باجلماد له إحلاقًا الكون، أو يف االستخالفية مهمته

I قد نأزواجهم جعل بأنْ الناس على امت أنفسهم من إليهم أرسل بأنْ عليهم منهم، وامنت 

 ارى هذا يعودون، جيري وإليها وجبلوا خلقوا منها يتالّ األرض يف واستخلفهم وأنبياء رسالً

 اجلدل يكون وبذلك؛ فيها املستخلف هو - منها املخلوق الطبيعة ابن اإلنسان يكون بأنْ

  . وسلسا وسهالً أيضا وطبيعيا بل ، فحسب ممكنا ليس بينهما

 استثناءات ذاته، مع باملنهج امةبع والطبيعة والتاريخ والزمان املكان مع القرآن تعامل

 ، وتنبهI العظيم اخلالق وجود إىل تنبه أنْ شأا من واملكان والزمان اإلنسان يف بسيطة

 والرسل األنبياء اختيار يف أثره مثل واإلنسان الطبيعة يف الغيب فعل أثر عن كذلك وتكشف

 وهذه. األزمنة بعض ظيموتع األماكن، وحترمي بعض وتقديس بعثام، وحترمي وتوقيت

 الَِّذي املعريفّ التوحيدي، واال اإلبستمولوجي اال يف دخلتأُ قد -ذاا- االستثناءات
 -وحده- الغيـيب على تعتمد منفصلة الهوتية معرفة باعتبارها تكرس مل حبيث القرآن أوجده
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 أو علميتها تفقد حبيث تتجاوزه أو املنهجي اإلطار عن فتنفصل ، لعالماته إدراك أو فهم دون

   .موضوعيتها

 للبشر، وبني والعقدية السلوكية الظواهر بني تالزما هناك أنَّ الكرمي القرآنلقد أوضح و

، واطِّرادا انعكاسا ضنكًا معيشة أو طيبة حياة احلياة تكون مبقتضاها اليت الطبيعية السنن تلك

،  الواقع ومتغيرات واحلس والتجربة املالحظة إىل لإلخضاع قابلة الطبيعة ظواهر كانت فإذا

 عن للكشف كبريا إمكانا هناك فإنَّ باملثل؛ وبالتايل عاملت أنْ ميكن اإلنسانية الظواهر فإنَّ

 إخضاعها ذلك بعد ليتيسر؛ اإلنسان ويف الكون يف املختلفة للظواهر» املوحد املنهج«

  .وموضوعية علمية بدقة يميةوالق التقوميية لألحكام

 لنتائج والحقةً تاليةً وتقصدها الشريعة تتغياها اليت »القيمية األحكام« أنَّ ديؤكّ فالقرآن 

 يدعو خاصة قرآينّال واملنهج ، بعامة املنهج وفق عريفّامل والتصنيف والتوصيف الكشف

 الدقيق والنظر ، املختلفة حاالا يف ظواهروال الوقائع يف الدقيق والنظر، املالحظةإىل  اإلنسان

 أنْ شأنه من ما كل ودراسة، اآلثار على والوقوف والتقاليد واألعراف العادات يف كذلك

 ،له املناسب القيمي الوصف بيان يف ويساعد ، نساينّاإل الفعل طبيعة عن اعلمي يكشف

 األمم يقود أو ، والنجاح الفالح إىل باألمم يؤدي أو أدى الَِّذي الواقع عن يكشف وكذلك

 التاريخ فترات خمتلف يف املختلفة البلدان حضارات ردمي أو ، واخلسران البوار إىل والشعوب

 القوانني بعض إىل نساينّاإل العقل ينبه -كلّه- ذلك يقدم وهو والقرآن. ذكرها جرى اليت

  . قرآينّال املنهج اتصف بعض ليوضح ةنهاجيامل واحملددات ةجتماعياال والسنن

  :  لإلنسان يف القرآنةعرفيامل األوصاف

: ثالثة أصناف إىل صنفواي أنْ ميكن اختالفهم مع أنهم للناس بين قد ايد القرآن إنَّ

 من عليها بيترت وما ةكليال ورؤاهم معتقدام حبسب وذلك، ومنافقني، وكافرين، مؤمنني

 يف لتقوم جمردة صفات من قّتاشت ، ةمعرفي مشتقّات فاتالص هذه وكلّ ،ونظم سلوكيات

 ورسله اخلالق من نساينّاإل للموقف عريفّامل التقييم من نوع على مشتملةً ، ا اتصفوا أشخاص

 التعايش فإنَّ ، والصفات واأللوان واأللسن املعتقدات اختالف ومع واآلخرة الدنيا احلياة ومن

ال االنسجام ذلكوك ، ممكن بينهم السلميوال عقليصفة محلة طغيان دون ممكن بينهم نفسي 
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 قواعد منها وجنعل، املشتركة الثوابت حترمت حني وذلك األخرى بالصفات املتصفني على

 دوائرها يف بقيت ما اتصوصياخل حترموت ،كافّة السلم يف ودخوهلم ، البشر بني للتالقي

 تفكري قواعد من انطالقًا وغريها األطراف هذه بني اينّنساإل الفكر توحد أنّ كما ،وأطرها

 لالتفاق االستعداد مستوى اإلنسان بلغ إذا الًمستحي ليس ةمعرفي ةمنهجيو ومنطق ، مشترك

 واكتشف؛ الثابتة التسخريية ةكونيال والقوانني السنن تلك واكتشف، السواء الكلمة على

: القراءتني بني اجلمع« مببدأ وأخذ ، »املشتركة نساينّاإل التفكري قواعد« وبني بينها الرابط

  . »واإلنسان الطبيعة ومنه ، الكون وقراءة الوحي قراءة

 باعتباره اإلنسان مع تعامل أنه كثرية مزايا من قرآينّال املنهج به امتاز ما أهم منلعلّ و 

 أو ، تهنسانيإل املكونة وناتاملك من جزًءا تشكّل ال ةإضافي أوصاف بأية تقييد دون إنسانا

  . له ةذاتيال األعراض

 وكافرين مؤمنني: أصناف ثالثة باعتبارهم مرة الناس أصناف القرآن يتناول هنا ومن

 لنفسه ظامل: السلوك إىل بالنظر اآلخر منها كل يفارق ثالثة أصنافًا باعتبارهم ومرة ، ومنافقني

 ، وضالين عليهم ومغضوبا مهتدين باعتبارهم ثالثةًو ، اهللا بإذن باخلريات وسابق ومقتصد

 سعدوا« فقط اثنني إىل آيلة كلّها األصناف جيعل فإنه ةخروياأل النتائج إىل يأيت حني ولكنه

   »وأفلح خاب«و »وشقوا

  : الواقعفقه  

» املنهج «من جزًءا يبقي أنْ ونفضل» الفقه فقه «ميثِّلُ -عندنا- ٤١»الواقع فقه «إنَّ
نا »الواقع« نقول حينماو. يتكامال لكي ويعطيه منه يأخذ به صالمتاملؤلّف ذلك به نعين فإن 

 ةإنساني وظواهر، ةطبيعي وقائع من بنا عالقة ذي شأن أو شيء كل من املركَّب املزيج

 أو رناأفكا لفتشكّ ، بنا حتيط ةفلسفيو ةتارخييو وبيئية ةحضاري ومؤثرات ةدينيو ةاجتماعيو

 ،أفعالنا يف والسكون احلركة ودوافع دواعي لوتشكّ، ا -ذلك بعد- وتتأثّر فيها تؤثّر

                                                   
دار : القاهرة. (مفاهيم حمورية يف املنهج واملنهجيةالفضل وطه العلواين، مىن أبو : يف" فقه الواقع" راجع مبحث  41

  )٢٠٠٩السالم، 
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 تأثري من له يكن ومهما، فيه تأثري من لنا كان مهما عنا منفصل خارجي وجود ذو والواقع

 لكن، ناوأذهان عقولنا يف اذهني وجودا له جيعل لعناصره وحتليلنا له وإدراكنا له وتصورنا ،فينا

 يوصف قد الَِّذي عريفّامل وال ذهينال وجوده ال، واقع بأنه يوصف هو الَِّذي ارجياخل وجوده

 ما حدود يف واقع أنه بذاته عليه يطلق ال ولكن له إدراك أو به معرفة أو للواقع تصور بـأنه
  .العصر هذا يف ةعلميال اجلماعات عليه تعارفت

يف منظومة كاملة تتالزم حلقاا كلّها لتوجد ذلك » الواقع« بىن إنّ القرآن ايد قد
فالواقع يف املنظور القرآينّ يبدأ فكرة يف الذهن قد تكون فكرة . »الواقع«الذي نطلق عليه 

فإذا تفاعل الذهن معها، واتضحت بذلك » التأمل ألويلّ«بسيطة ميكن إدراجها يف إطار 
وصارت لتلك األفكار صورة أو صور يف الذهن، » التصور«التفاعل أبعادها انتقلت ملرحلة 

متيزها عن صور أو تصورات أخرى، فإذا » خصائص ومقومات«وتتضح هلا يف هذه املرحلة 
ليطبق عليها منطقه، وخيترب » العقل«تفاعل الذهن معها وحصلت له ا القناعة انتقلت إىل 

، فإذا بلغت منه هذا املبلغ انتقلت إىل القلب بذلك سالمتها، ويطمئن إىل جدواها وفائدا
لريبط عليها، وحييطها مبا يثبتها فيه، فكأنها حزمة حتتاج إىل رباط حييط ا وحيفظها من 

  .»إميانا يقينيا«و » عقيدة«التفلُّت، وهنا تصبح 

ان وحني تبلغ هذا املستوى فإنها تبدأ بصناعة الدواعي والدوافع واإلرادات لدى اإلنس

 ليتحرك يف الكون بتلك الدواعي والدوافع واإلرادات اليت متليها وحتركها العقيدة -حبسبها-
  .واإلميان الراسخ

مث حييل القلب وقوى الوعي اإلنساينّ والطبيعة اإلنسانية هذه الدواعي والدوافع 
ك  والعزم على التحرحالة الوعي ا«واإلرادات إىل العقل مرة أخرى ليقوم بإحداث 

حتويل الدواعي والدوافع واإلرادات إىل عزائم ومقاصد : أي» النية«اليت نسميها -» لتحقيقها
جيري السعي لتحقيق وجودها يف اخلارج، فيتحول الوجود الذهين والعقلي مث اللفظي إىل 
وجود حسي ملموس بفعل إنساينّ شاركت الطبيعة بعناصرها ومنها الزمان واملكان يف يئة 

-ملوقع املطلوب لوقوعه بتسخري إهلي هلا، وتتجلّى فيه مظاهر القدرة اإلهلية احمليطة بذلك ا

   )٩٦:الصافات (] واللَّه خلَقَكُم وما تعملُونَ[ -كلّه
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يلتقييمه وفقًا » الشرع«يأيت دور : وحني يربز الفعل االنساينّ يف إطار الوجود احلس
  .ين لنا مستوى فاعليته وصفته، وما قد يترتب عليه وآثارهملعايري دقيقة منضبطة لتب

من هنا يتضح إنّ مفهوم الواقع ال ميكن حصره يف الوجود احلسي بل هو منظومة 

دقيقة كاملة تبدأ بالفكر، وال تنتهي عند الوجود احلسي األويلّ للفعل اإلنساينّ، وما يترتب 

  .لك إىل مرحلة التقييم مث اجلزاءعليه من أحداث وأشياء، بل يتجاوز ذ

هو الشيء » الواقع«و» الواقع«فكل تلك املستويات هي جزء ال يتجزأ من مفهوم 
الثابت، وثباته مستمد من حتقق وقوعه وثباته يف الوجود احلسي؛ ولذلك فإن القرآن ايد قد 

لإلفادة من » واقع« يف سائر األمور اليت قد يتشكك يف صريورا إىل» الوقوع«استعمل مادة 
ليدرك السامع أن هذا األمر ثابت ال بد من حتقّقه » ع.ق.و«ذلك املعىن املرتبط مبادة 

ويؤكد يف » الواقع الذهين«وحدوثه، وال جمال للشك يف ذلك، فكأنه باآليات الكرمية يوجد 
يه سوف يتحول إىل واقع حسالوقت ذاته أن.  

، يقال وقع الطائر وقوعا، والواقعة ال تقال إال يف الوقوع ثبوت الشيء وسقوطه: وقع
ِإذَا [: الشدة واملكروه، وأكثر ما جاء يف القرآن من لفظ وقع جاء يف العذاب والشدائد حنو

فَيومِئٍذ وقَعِت [ )١:املعارج( ]سأَلَ ساِئلٌ ِبعذَاٍب واِقٍع[:  وقال)١:الواقعة (]وقَعِت الْواِقعةُ
اِقعا [:  ووقوع القول حصول متضمنه، قال تعاىل)١٥:احلاقة( ]ةُالْوِبم ِهملَيلُ عالْقَو قَعوو

، فقال عز  بهوعدوا لظلمهمأ أي وجب العذاب الذي )٨٥:النمل( ]ظَلَموا فَهم ال ينِطقُونَ

رِض تكَلِّمهم أَنَّ الناس كَانوا ِبآياِتنا ال وِإذَا وقَع الْقَولُ علَيِهم أَخرجنا لَهم دابةً ِمن اَأل[: وجل
قَالَ [:  أي إذا ظهرت أمارات القيامة اليت تقدم القول فيها، قال تعاىل)٨٢:النمل( ]يوِقنونَ

متا أَنوهمتيماٍء سمِني ِفي أَساِدلُونجأَت بغَضو سِرج كُمبر ِمن كُملَيع قَعو ا قَدم كُماؤآبو 
ِظِرينتنالْم ِمن كُمعي موا ِإنِظرتلْطَاٍن فَانس ا ِمنِبه لَ اللَّهزا [: وقال)٧١:األعراف( ]نِإذَا م أَثُم

 اللَِّه ومن يهاِجر ِفي سِبيِل[: وقال)٥١:يونس( ]وقَع آمنتم ِبِه آآلنَ وقَد كُنتم ِبِه تستعِجلُونَ
 ِركْهدي وِلِه ثُمسرا ِإلَى اللَِّه واِجرهِتِه ميب ِمن جرخي نمةً وعسا وا كَِثرياغَمرِض مِفي اَألر ِجدي

 واستعمال لفظة )١٠٠:النساء( ]الْموت فَقَد وقَع أَجره علَى اللَِّه وكَانَ اللَّه غَفُورا رِحيما
ولَقَد أَرسلْنا ِمن قَبِلك رسال ِإلَى قَوِمِهم [:ع هاهنا تأكيد للوجوب كاستعمال قوله تعاىلالوقو
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ِمِننيؤالْم رصا ننلَيا عقكَانَ حوا ومرأَج الَِّذين ا ِمننقَمتاِت فَاننيِبالْب ماُءوه٤٧:الروم( ]فَج( 

 وقوله عز )١٠٣:يونس( ]والَِّذين آمنوا كَذَِلك حقا علَينا ننِج الْمؤِمِننيثُم ننجي رسلَنا [

 فعبارة )٧٢:ص( )٢٩:احلجر( ]سويته ونفَخت ِفيِه ِمن روِحي فَقَعوا لَه ساِجِدين[: وجل

واقعة يف عن مبادرم إىل السجود، ووقع املطر حنو سقط، ومواقع الغيث مساقطه، وامل

احلرب، ويكنى باملواقعة عن اجلماع، واإليقاع يقال يف اإلسقاط ويف شن احلرب بالوقعة 

ووقع احلديد صوته، يقال وقعت احلديدة أقعها وقعا إذا حددا بامليقعة وكل سقوط شديد 
كان عة يف اإلنسان، واحلافز الوقع الشديد األثر، ويقال للمييعرب عنه بذلك، وعنه استعري الوق

الذي يستقر املاء فيه الوقعية، واجلمع الوقائع، واملوضع الذي يستقر فيه الطري موقع، والتوقيع 
  .أثر الدبر بظهر البعري، وأثر الكتابة يف الكتاب، ومنه استعري التوقيع يف القصص

منهج القرآن ايد يف «يف إطار حماولتنا للكشف عن » مفهوم الواقع«إننا حني نتناول 
له مبادئه ومكوناته ومقاصده، » علم جديد«إننا نعلم أننا نقوم بتأسيس » ة بناء األمةإعاد

فلعلّها التسمية األفضل واألقرب إىل وعينا » فقه الواقع«وميكن أن نطلق على هذا العلم 
يتناول األفكار والتصورات » موضوع هذا الفقه« من املعنيني بالفقه و -مجيعا-باعتبارنا 

قيدة وأركاا وأثرها يف بناء الرؤية الكلية، وتأسيس الدواعي والدوافع واإلرادات، وإجياد والع
الوعي التام ا بالنوايا والعزائم الصادقة، ووسائل تقييم الفعل االنساينّ ومعرفة مآالته، وآليات 

وأركان واقعنا التغيري وعوامل االستمرار يف الواقع والتجديد والتجدد الذايت، وعالقة عناصر 

إدراك لشروط ودعائم العمل الفكري، وكيفيات نشر كل ذلك بعناصر وأركان واقع اآلخر، 
  .األفكار

فهو قد تناول » علم فقه الواقع«والقرآن ايد يقدم لنا دليالً هاديا يف بناء هذا العلم 

ع هذا العلم، وما كل ما اعتربنا من عناصر الواقع ومكوناته وتناول كل ما أدرجناه يف موضو
  .ميكن أن نعاجل به سائر مبادئه

يف كل هذه املراحل يربز اجلهد الشيطاين للتدخل وإفساد كل شيء مرحلة بعد 

وقد يكون » الواقع احلق«بدالً من » الواقع الباطل الفاسد«مرحلة، وهو يستهدف إجياد 
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؛ ففي هذه املرحلة مبا بروزه يف مرحلة تشكيل الدواعي والدوافع واإلرادات أشد ما تكون
  . لتحقيق االحنراف ينشطفيها من جماالت للتلبيس الشيطاين

فالشيطان يتربص باإلنسان يف سائر اخلطوات اليت ذكرنا ففي مرحلة التفكري حياول أن 

يلقي بوساوسه وأمانيه ليفسد األفكار ويف مرحلة التصور حياول أن ينحرف باإلنسان يف هذه 
 عن التصور السليم أو يفرغه من خصائصه، وال يتوقف عن وساوسه إلفساد املرحلة، ليجتاله

فاعلية أركان االعتقاد بإساءة فهمها وتصورها، أو مزجها مبا ليس منها، أو تقليل فاعليتها، 
وانعكاساا على حركة اإلنسان وأفعاله؛ فإذا بلغ اإلنسان مستوى تكوين الدواعي والدوافع 

الشيطان باخلطر ومرحلته احلرجة، فيستجيش كل قواه إلفساد الدواعي واإلرادات أحس 
والدوافع واإلرادات وصرفها عن وجهها قبل أن تتحول إىل نية وفعل، وال ييأس الشيطان، لو 
أفلت اإلنسان بدواعيه ودوافعه وإراداته منه، فسيتابعه للمرحلة اليت تليها مرحلة النية والعزم 

فقد » النية«ذ القائم على وعي باإلرادة، مث إىل مرحلة الفعل، فإن أفسد الصادق على التنفي

أفسد العمل؛ ألن موقع النية مثل موقع القلب من اجلسم، وإالّ فسوف يستمر يف حماوالته 
من يأَيها الَِّذين آمنوا ال تبِطلُوا صدقَاِتكُم ِبالْ[: خالل مرحلة العمل؛ ليفسده ويف قوله تعاىل

فَوقَع الْحق [:  تنبيه إىل مبطالت ومفسدات األعمال، وكذلك قوله)٢٦٤:البقرة (]واَألذَى
:  وقد يكون إبطال العمل بإلباس احلق منه بالباطل)١١٨:األعراف (]وبطَلَ ما كَانوا يعملُونَ

 )٧١:آل عمران( ]تمونَ الْحق وأَنتم تعلَمونَيأَهلَ الِْكتاِب ِلم تلِْبسونَ الْحق ِبالْباِطِل وتكْ[

 أو ثواب أخروي أو كالبطالة؛ ولذلك كان » بطالة«والعمل الذي ال يؤدي إىل نفع دنيوي

هو ما ال ثبات له عند » الباطل«هو الثابت فإن » احلق«الباطل نقيض احلق، فإذا كان 

 ضرورة اليقظة الدائمة، والتنبه املستمر لئال الفحص؛ ولذلك أكد القرآن ايد على اإلنسان

  .يقع يف حبائل الشيطان يف أية مرحلة من تلك املراحل

 اجلوانب من مستفيض بشكل درس قد _غريه أو كان اعربي_ سالمياإل الواقع إنَّ 

 ا تقام دراسات عامتها كانت سالمياإل عريبال واقعنا تناولت اليت الدراسات لكن ، هاكلِّ
 مث املنصرون مث ، القدامٰى نثروبولوجيونألا بذلك بدأ ، موضوعا منا اختذت متفوقة علينا ذات

 به تستفيد كما عليه ونبين به نستفيد أنْ ميكن حولنا هائل تراث تراكم حىت ،املستشرقون
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 تلك لكن ،والغرب إسرائيل يف املنتشرة والدراسات البحوث مراكز مئات -اآلن- عليه وتبىن

 أنفسهم من جعلوا الذين أصحاا ومسلَّمات فرضيات من انطلقت قد والبحوث الدراسات

 لتحقيقها البحوث تلك اجتهت اليت والغايات األهداف أنَّ كما ،موضوعا منا وجعلوا ذاتا

 ضارياحل كياننا إىل املنتمني الباحثني بعض حاول وحني ،وغاياتنا أهدافنا غري كانت

 هذا يف ةكليال رؤيتنا ومالحظة منظورنا من واقعنا لفقه وتوظيفها الدراسات بتلك دةاالستفا

 منا جعلوا الذين أولئك دراسات إليها أوصلتيت  الّالنتائج غري نتائج بلوغ يستطيعوا مل الصدد

ة املسلّمات بني الوثيق للترابط وذلك؛ للدراسة اموضوعاتوال القبليواملنطلقات فرضي 

 ومنطلقاتنا وأدواتنا منهجنا استخدام ضروريال من فإنَّ هنا ومن ،والنتائج دماتواملق

  . واقعنا لفقه ومقدماتنا

 موضوعات من هاما موضوعا يشكّل وفهمه حتليله وحماولة الواقع يف البحث إنَّ

 فذلك ملثابةا بتلك فجعله أمهية من للواقع ما أدرك قد الغريب الفكر كان وإذا ، الغريب البحث

املمكنة؛  الدقة بكل دراسته علينا حيتم مل أو شأنه من قلّل أو ، جتاهله قد اإلسالم أنَّ يعين ال
 ، عليه مزيد ال مبا وفهمه ودراسته حتليله وضرورة ، الواقع فقه إىل وجه قد ايد القرآن إنَّ بل

 دراسته وضرورة وأمهيته الواقع إىل نبهت قد العشرات نقول وال الكرمية اآليات مئات وهناك

 الواقع بتحليل قامت اليت واآليات والسور املناسبات وعلم النـزول أسباب وما ، وحتليله

واملدينّ املكي ودراسته الواقع فقه أمهَّية على الداللة أوجه مبختلف تدل مناذج إال والعاملي.  

 وردت قد وفقهه الواقع دراسةل ةاملنهاجي املداخل من اعدديف القرآن الكرمي كما جند 

 القارئ جتعل تارخيية باستقرائية الواقع املكنون القرآن يقارب فقد ،آياته يف متناثرة منتشرة

 ذلك وجند ، املتصلة التارخيية السلسلة تلك من حلقة أو فقرة الواقع يف املثارة القضية يرٰى

 عهده يف اليهود خاصة الكتاب أهل مع جدل موضوع كانت اليت الوقائع تفسري يف كثريا

u بالنظر «األخذ إىل بالتنبيه هيقارب وقد ة» العقلية وبعقليإىل الدعوة بني جتمع استنباطي 

 التحليلية املداخل استعمال على والتأكيد ، واألحداث الوقائع واستقراء ، امليداينّ البحث

 صحة اختبار مث ، النتائج إىل للوصول نتناوهلا يتال الظواهر مع التعامل يف والفكرية النظرية

 ذهنية وقدرات ، كبرية عقلية إمكانات إىل حتتاج األمور هذه وكل ، ودقتها النتائج
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 نادرة بيئاتنا يف تزل مل ومعرفية حبثية ومهارات ، منهجي وتكوين ، عالية واستعدادات

  .الوجود

 الذات بتلكقد ارتبط  »وفقهه الواقع« إىل والدعوة »الواقعية« موضوعوحيث أنّ 

 جمرد صار فإنه قد واقعنا وفهم وحتليل ، دراستنا يف طائلة الًوأموا؛ ضخمة جهودا أنفقت اليت

 لتجاوز مبطّنة دعوة تكون قد بأّا شكوكًا منا نيتراثيال لدى يثري والواقعية بالواقع التذكري

 ذلك إثارة يف بأنَّ شعورا خاصة ةسياسيال ةدينيال حلركاتا إىل املنتمني لدى يثري وقد ،التراث

 أمثالنا عند وارد غري أمر وهو ، والواقعية الواقع وجتاوز )٤٢(»الغيبية أو املثالية«بـ هلم اّاما

  . حق بغري أو حبق األذهان من كثري يف استقر قد لكنه

 يف يتهاونون قد املسلمني نيركياحل بعض أو سالمياإل بالتراث املهتمني بعض كان وإذا 

 ولَّدا اليت االستسهال روح على دليل فذلك ، الكايف االهتمام يعريونه ال أو ، اجلانب هذا

 وحدهم ةسياسيال املشاريع وأصحاب نيحركيلل بالنسبةوأما  ،العوام ةعقليو ، التقليد طبيعة

 الشعور وسيادة ، بالكيف ال بالكم واالهتمام ، األمور تعجل ذكرنا ما إىل يضاف أنْ فيمكن

 فطريا كان لو حىت يفهمه الَِّذي بالشكل الدعوة واجب أداء مجاعة أو فردا الداعية على بأنَّ

 ويقينية الدعوة مصادر وصحة سالمة على يعتمدون وهؤالء ، I اهللا على والنتائج ساذجا

 ودربتهم خربام إمناء عليهم أنَّ يرون ال دوق واحلياة واإلنسان الكون خالق إىل نسبتها

  .ذرعا بذلك يضيقون قد بل ، فيه يتحركون الَِّذي للواقع وفقههم

 منهما كل عمل فطبيعة ،اجلهد هذا ممارسة آنفًا إليهما أشرنا اللذين الفريقني على الًسه وليس

 من العصبة به تنوء مجاعي جهد أنه خاصة اجلهد من النوع هلذا واسعة مساحة تعطي ال قد

                                                   
. ومذهبه يف األخالق والقيم األخالقية» نظرية املعرفة« املثالية فلسفة ارتبطت قدمياً بفلسفة أفالطون خاصة مبذهبه يف 42

واملثال عند   ٩-١/٧٢٨) ١٩٨٦معهد اإلمناء العريب، : بريوت (املوسوعة الفلسفية العربية. معن زيادة، حمرر :راجع

وليس هلا ما مياثلها يف عامل التجربة إال أنها تتخذ ، صورة عقلية كاملة جتاوز معطيات احلس وتصورات الذهن: كانت

 مجيل صليبا، .وجود احلقيقي واملثالية مذهب يف البحث عن عالقة الفكر بال، واملثايلّ يقابل الواقعي،قاعدة للتفكري والعمل

  ٢/٣٣٥) ١٩٨٢دار الكتاب اللبناين، مكتبة املدرسة، : بريوت(املعجم الفلسفي 
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 يفلعلّ و ، عاديني باحثني يف توافرها اليسري من ليس شروطًا فيه للباحثني أنَّ كما ،الباحثني

  : الشروط هذه مقدمة

 والوعي ، وأجزاًء الك لواقعنا دراساته يف أنتجه ومبا ، باآلخر عالقتنا حتديد   -  أ

 التحيزات رصد على درةوالق ، وحدودها الدراسات بتلك االستفادة بإمكانات

 أو االنفالت وبني بينه والتمييز ، االنفتاح بضوابط الوعي على القدرة مع فيها اليت

 بني التمييز من بد ال أنه كما ،وشروطها املثاقفة ضوابط حتكمه ال الَِّذي التداخل

  . منهما كل يف والتحوط احلذر وبني ، دونه واالنغالق لآلخر كليال الرفض

 كان ما وميز ، املعاصر سالمياإل فكرنا ومقومات مبكونات الوعي على رةالقد   -  ب

 حصيلة كان وما ةضارياحل وخربتنا تراثيال سالمياإل فكرنا من منحدرا منه

 . آخرين قوم وثقافات فكر من الوافد مع التداخل

 املوقف ةومعرف؛ اال هذا يف ثقايفّوال فكريال الفراغ على التغلُّب على قدرة   -  ت

 ، تهموضوعيو بعامة العلم حياد بل ، والشروط األدوات حياد مقولة إزاء السليم

 وهو إليها اآلخر توصل اليت بالنتائج الثقة لتعزيز استعملت مقوالت من ذلك وغري

 إىل حيتاج »الواقع يف الفقه« أنَّ تؤكد أمور من ذلك كل ،موضوعا بدراستنا يقوم

 اإلبداعية ةفرديال املبادرات أمهية ننكر ال كنا نْإو ، ةفردي جهود إىل ال حبثية فرق

 . اال هذا يف

  :أسئلة الواقع وأجوبة القرآن

 تعرض حني :تتلخص يف التايل »علم أصول الفقه«آلية عمل اتهد كما يصفها  إنَّ

 -كلّه- القرآن يقرأ املختلفة اوجبوانبه ا يلم أنْ وبعد فيها ينظر النوازل من نازلة للمجتهد

 أدرك قد يكون أنْ بعد الكرمي الكتاب آيات من ا يتعلق ما كل جيمع مث مالحظاته ويدون

 على ودرم ، التلقي جليل علّمها ، وكيفe اهللا رسول سنة من بياا مث ،وسباقها سياقها

 أنْ ميكن الَِّذي احلكم عن للكشف رالنظ يبدأ مث ، التلقي جيل يف آثارها ومعرفة ، اتباعها

 ومالحظتنا مفاسد أو مصاحل من فيها ما وحتديد ، تقييمها بعد احلادثة الواقعة على به حيكم
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 الشاملة للقراءة جتاوز فيه وهذا االنتقائية إىل أقرب قارئًا يصبح احلالة هذه يف أنه هذا على

  .»البنائية وحدته «يف للقرآن

 يصوغ أنْ الباحث على ملقترح لإلجابة على تساؤالت الواقع اجلدية أنهأما منهجنا ا

 كل يف هلا تصور النازلة، وهو مبثابة اإلشكال أو السؤال ذلك أنَّ إشكاله، إذ أو سؤاله

 أنْ عليه به الباحث خيرج الَِّذي اإلشكال أو فالسؤال ،القرآن إىل ا يعرج مث ، األحوال

 القرآن وينـزل مشكالته يفرز الواقع كان r اهللا رسول عصر ويف ايد القرآن إىل يوجهه

  .األسئلة تلك على واإلجابة اإلشكاالت تلك ملعاجلة الكرمي

 ، رساالم ومضامني األنبياء رسالة لفهم ضرورية حالة» اإلشكالية أو األزمة«إنّ سؤال 

 ووعي ا كامل شعور بدون أو زمةأ بدون الكرمي لقرآنل يأيت الَِّذي والقارئ ،أمهيتها وإدراك

 - الظاهري التعبدية، والفهم اجلوانب للقرآن فهمه يف يتجاوز أنْ الصعب من فإنه ، عليها

 أنظار تركزت ولذلك -التفسري يف املأثور من شيئًا إليها يضيف غالبا، وقد باللُّغة يرتبطالَِّذي 

 ،أحيانا املأثور يعززهالّذي  لغويال فهمالو لفقهيةا االستنباطات على التاريخ يف علمائنا مجهرة

 إىل يدخلون كانوا اجلمهرة أو العظمٰى الغالبية والتطهر؛ ألنَّ بالتزكية املتعلّق اجلانب وعلى

 كرمي من القرآن فيعطيهم ، الفردي واخلالص التزكية مهوم حيملون أفرادا القرآن رحاب

 القرآن فضيي الذين أما ،نفوسهم به ىجلودهم، وتتزكّ به قشعرقلوم، وت له خبتت ما عطائه

 ونفوسهم وقلوم عقوهلم وملؤ يديه بني جيثون الذين أولئك فهم منهجيته مبكنون إليهم

 أي داخل من حال هلا أولئك جيد مل األقل يف» إقليمية أو عاملية أزمة«و عام هم وجلودهم

 خاضعني ضارعني القرآن ا، فجاءواوضعي أو وضوعيام أكان سواء بشري معريفّ نسق

 إذا لألزمة آياته، فليس حمكم عن خيرج ال احلل أنَّ يقني على وهم فيه احلل يلتمسون

 ال القارئ، ولكن على أثره له املعريفّ فالسقف ،كاشفة اهللا دون من واستحكمت استفحلت

 ،الشايف احلل عن حبثًا ايد القرآن إىل ا منه، ويذهب أسئلته ليصوغ عليه، بل القرآن ليقايس

 هو الَِّذي القرآن كان النبوة عصر تليه؛ ففي اليت والعصور النبوة عصر بني فرق أهم يربز وهنا
 من ا واهتم» النـزول أسباب «فكرة ولدت مشكالته، ولذلك فيعاجل الواقع على ينـزل
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 واحتل )٤٣(»النـزول أسباب علم« -لكذ بعد - لتصبح اهتم، وتطورت من التراث علماء

 اختلف، فنحن قد األمر فإنَّ،  هذا عصرنا يفأما . »القرآن علوم «بني موقعه العلم هذا

 نأيت السؤال، مث بصيغة وصياغتها مشكالتنا وفهم وحتليل دراسة نتقن بأن -اآلن- املطالبون

 نبلغ حىت وحناوره فنتلوه إليه دايةاهل أو اجلواب منه ونلتمس يديه بني لنطَِّرح القرآن إىل ا

 قرآنية حلول على العثور يف فشلنا أسباب ندرك أنْ نستطيع وهنا. أزمتنا يف الرشد سبيل

 خمتلفة زوايا من القرآن نقارب ألننا ، ومسائلنا إشكالياتنا عويص عن شافية وإجابات ألزماتنا

فيها،  ما بكل التفاسري بواسطة دا، ونقاربهتعب نقاربه األحيان فبعض. بينها من» املنهج «ليس

 الكونية املنهجية «كوامن عن حبثًا منهجية مقاربةً نقاربه ال وفقها، ولكننا أحكاما ونقاربه

 القرآن؛ فبعضهم يف علمي منهٍج بوجود ونيقر ال األكثر إنَّ بل ،فيه» وحمدداا التركيبية

  .عديدة أخرى سبابأل ينكره ، وبعضهمجهالً ذلك ينكر

ولنطرح عدة أمثلة يف هذا املقام إلشكالياٍت واقعية ومنهج قراءة القرآن لتوليد اإلجابة 

  :من رحابه

 :إشكالية التسيري والتخيري •

 وجنمع -كلّه- الكتاب نتلو علينا أن خمير؟  أم -احلياة هذه يف- مسير اإلنسان هل

مسبقة،  أحكام دون بدراستها باشرة، ونبدأامل دالالا حبسب ونرتبها الكتاب آيات

 اجلواب تسأله يديه بني نفسك وطرحت إليه مفتقرا جئته الَِّذي قرآنلل هو احلكم إذ

 العهد آيات األمر، وهي عامل آيات» القراءتني بني اجلمع «مدخل من فتجد الشايف

 أَلَست أَنفُِسِهم علَى وأَشهدهم ريتهمذُ ظُهوِرِهم ِمن آدم بِني ِمن ربك أَخذَ وِإذْ[ يف

كُمبلَى قَالُوا ِبرا بنِهدقُولُوا أَنْ شت موِة ياما الِْقيا ِإنكُن نذَا عه غَاِفِلني * قُولُوا أَوت 

 ]الْمبِطلُونَ فَعلَ ِبما تهِلكُناأَفَ بعِدِهم ِمن ذُريةً وكُنا قَبلُ ِمن آباؤنا أَشركإنما 

 سورة يف كما األرض يف خليفة وجعله آدم إجياد آية مث )١٧٣-١٧٢:األعراف(

                                                   

 هذا فيه ناقشنا ببحث» النـزول أسباب «خصصنا حيث »القرآن علوم يفاملدخل «: للنشر اإلعداد قيد كتابنا راجع 43

 .العلم
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 ومحل واجلبال واألرض السموات على األمانة عرض ، مث)٣٩-٣٠ (اآليات البقرة

 نبدأ مث ،والتكليف االبتالء آيات ، مث)٧٢ (األحزاب سورة يف كما هلا اإلنسان

 وفطرته اإلنسان طبيعة تبين لنا اليت اآليات مقدمتها اإلرادة، ويف عامل آيات وةبتال

 إيقاعه مث إلرادته صياغته واملشاعر، وكيفية واألشواق والغرائز والدوافع والدواعي

  . العالقة مستويات وبالغيب، وحتديد» األمر «بعامل كلِّه ذلك لفعله، وعالقات

 باألمر الشيء يكون كيف لنرى املشيئة عامل حتت درجةاملن اآليات إىل ننتقل مث 

أوالً سنجد -كلّه- ذلك من نفرغ يكن، وحني مل أنْ بعد شيئًا» كن «اإلهلي 

 بتلك تسمح ال وجهة كرمية آية كل لتوجيه مناسب تصنيف إىل تؤدي مؤشرات

 يف القرآن يف الشايف اجلواب وسنجد الكالمية الدراسات على هيمنت اليت الفوضى

 حرمنا ولَا آباؤنا ولَا أَشركْنا ما اللَّه شاَء لَو أَشركُوا الَِّذين سيقُولُ[: تعاىل قوله حنو

ٍء ِمنيش كَذَِلك كَذَّب الَِّذين ِمن ِلِهمى قَبتا ذَاقُوا حنأْسلْ قُلْ به كُمدِعن ِعلٍْم ِمن 

وهِرجخا فَتونَ ِإنْ لَنِبعتالَّإِ ت ِإنْ الظَّنو متونَ الَِّإ أَنصرخةُ فَِللَِّه قُلْ * تجةُ الْحاِلغالْب فَلَو 

 اإلنسان بأنَّ القرآن حكم فقد إذًا )١٤٩-١٤٨:األنعام (]أَجمِعني لَهداكُم شاَء

 أنواع وسائر ، وقفوامل والفعل والقول االعتقاد يف حلريته مالك خمير، وأنه

 باإلميان التكليف أسس لسائر هدما يعد بذلك القول عدم وأنَّ ،الفردية التصرفات

 عن يغيب أال ينبغي ولكن األخالقية القواعد أسس هدم إىل إضافة ، معا وبالعمل

 وما ، والدولة والنظام واتمع األسرة من احلرية هذه على قيودا هناك أنَّ البال

 ضرورة من الطبيعة وقوانني لسنن خاضع الطبيعي جانبه يف اإلنسان أنَّ كما ،إليها

 تنفي ال لكنها ، جبلية طبيعية ذات أمور -كلّها- فهذه ؛وتكاثره ونومه وشربه أكله

  .واختياره اإلنسان حرية من ايد القرآن أثبته الَِّذي األصل

  :واالحتماليةإشكالية السببية  •

ماء املناهج أعلنوا أنَّ هناك أزمة كبرية يف املناهج املعاصرة، مع أنّ العلماء إنّ عل
أزمة " يتحدثون عن - اآلن-كانوا قد أضفوا على املنهج صفة العصمة، وصاروا
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املعاصرة، حنن نعرف أنّ أوروبا حينما اكتشفت " املنهج العلمي"املنهج العلمي "

 إىل الثورة - اليوم-تالحقة اليت أوصلت الغربأدى ذلك ا إىل القيام بثوراا امل

املعلوماتية والثورة التقنية العليا وبدأت العمل به إلجياد املنجزات اليت يعيشها العامل 

وحني . اليوم يف الرفاهية اليت صنعتها، واليت أوجدت أوضاعا جديدة للبشرية

رجة الكفر بكل ما عداه، وأعلن آمنت به إىل د" العلم"اكتشفت البشرية بداية األمر 
أنّ العلم هو اإلله الذي حنتاج إليه، وأنه ما دام قد ظهر العلم فقد مات اإلله ) نيتشه(

، وقد متكّن اإلنسان بذلك املنهج وبالعلم "املنهج العلمي"بظهور العلم، وبروز دور 
 -املنهجالذي انبثق عنه من ناصية الطبيعة وصار يتحكم بناصية احلياة، وكان 

 يتصف عندهم باليقينية، حيث أيقنوا بدقة املنهج وقدرته الفائقة على أن ال -آنذاك

إلنتاج شيء ما " املنهج العلمي" عن اإلنتاج، فإذا استخدم العلماء - أبدا-يتخلَّف
 - وقال العلماء بناًء على املنهج، ال بد أن يوصلهم إىل ذلك الشيءفإنَّ هذا املنهج

، وأنّ املسببات إذا وجدت أسباا فإنها توجد "بالسببية اجلامدة أو الصلدة "-أيضا
 مسلَّمات علمية، وكثريا ما كان حيصر - كلُّها-تلك األمور صارت. ال حمالة

" املنهج العلمي"وفجأة اكتشف العلماء أنفسهم خروقات يف . بعضهم املسلَّمات ا

حدوثها، فأحيانا تركّب املقدمات وتوجد كلُّها، ما كانوا إىل سنوات قليلة يتوقعون 
فأدى تكرار ذلك إىل تساؤل . مث ال حتدث النتيجة اليت كان يفترض أن حتدث حتما

الغائبة اليت أوجدت . العلماء مث العمل على حماولة الكشف عن األسباب والشروط
اضية، منها  احلوادث يف السنوات القليلة امل االستثناءات اليت تأكدت يف بعضتلك

 أكد العلماء يف ناسا أنه ليس هناك أي  حيث،"تشالنجر"سقوط مركبة الفضاء 

خلل فني حيملونه، أو يفسرون به أسباب السقوط وبقى ذلك مبثابة لغز حمير هلم 
  .ولسواهم حىت اليوم، وكل ما قيل مل يكن يتجاوز فروضاً ضعيفة

كولومبيا قبل وصوهلا إىل األرض ا فكان موقفهم أكثر حرص" كولومبيا"ويف 
بثوان انفجرت، وكل الظروف الفنية واحلسابات العلمية تؤكد أنها سليمة وستهبط 
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بسالم، ولكنها انفجرت قبل هبوطها دون سبب علمي معروف، وأمضوا شهورا 
طويلة بل سنوات بالبحث املضين ملعرفة أي سبب علمي هلذا األمر فلم يكتشفوا 

وهناك . حلد اآلن، وما زال البحث جاريا ومل يعط إىل اليوم تفسري علميشيئًا 
 قد مرت بالعلماء يف العقود املاضية جعلت موقفهم - تبعت وحلقت-حوادث كثرية

من العلم واملنهج العلمي حيدث عليه بعض التعديل، ووجدوا بعد القول باليقينية أنّ 
مث حتولوا عن القول بالسببية اجلامدة، إىل ". يةباالحتمال"عليهم التحول إىل القول 

يف بعض األحيان، وأنه قد توجد املقدمات أو توجد " بسيولة األسباب"القول 

هذا األمر !! األسباب ويتخلَّف السبب، ولكن ما التفسري العلمي لذلك؟ ال تفسري

  .البشرية ومستقبلهاقد ال يقلق الكثريين من الباحثني ولكنه خطري جداً على حاضر 

يف أوروبا والواليات وانتشرت ات ي السبعينيف" صحوة التدين"موجة مث ظهرت 

الغيبية القلقة، إذ ولكنها يف أوساط العلماء والباحثني احنرفت حنو نوع من املتحدة، 
أنّ العامل بطبيعته ال يستطيع أن يتجاهل ظواهر كهذه حىت لو أراد ذلك، وحاول أن 

 األمر يظل معه يف ذهنه ويف ضمريه حيركه ويقلقه من ولكن ا، ة اكتراٍثيبدي قل
وتوجد " املنهج العلمي"أجل أن حيصل على تفسري علمي يستريح له، ملاذا يتخلف 

يان املقدمات وتتخلّف النتائج وتوجد األسباب وال يوجد املسبب ولو يف بعض األح

ا؟ ال جواب وحني ال جيد جوابا أو تفسريفقد تتجه به تأمالته حنو اخلرافة ا مقنع 
  .املقنعة أو السافرة

املنهج " أما القرآن ايد، فإنه يقدم لنا جوابا يف غاية البساطة حيافظ به على 

ه إىل البعد الغائب عن ذهن املتعامل مع "العلميز الثقة فيه، وينباملنهج"؛ بل ويعز "

بيقينية " إىل تفسري هلذه الظاهرة دون املساس وهو البعد الذي حرمه من الوصول

إذا اتحد : يقول" املنهج العلمي"إنّ . ، أو صالبة السببية أال وهو بعد الغيب"املنهج
أنّ " املنهج"املصدر اتحد الناتج، وإذا اختلف املصدر اختلف الناتج، وحني جيد 

ا قد ختلّفت وال يعرف لذلك سببظاهرة مه قد يسارع إىل القول ا، ا ملموسفإن
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بتخلُّف املنهج عن اإلنتاج أو عجزه، فيستحق املنهج بذلك االام وأن يوصف بعدم 
، جند كالما كثريا يف آيات هذه "سورة فاطر"ولكن حني نذهب إىل " اليقينية"

 اختالف املصدر ووحدة الناتج مثالًالسورة اهلامة، ينبه إىل هذه الظاهرة، ظاهرة 

وما يستِوي البحراِن هذَا عذْب فُرات ساِئغٌ شرابه وهذَا ِملْح [: ول جل شأنهيق
أُجاج وِمن كُلٍّ تأْكُلُونَ لَحما طَِريا وتستخِرجونَ ِحلْيةً تلْبسونها وترى الفُلْك ِفيِه 

 ، هذه اآلية الكرمية حتلّ )١٢:فاطر( ]كُم تشكُرونَمواِخر ِلتبتغوا ِمن فَضِلِه ولَعلَّ
أزمة يف غاية اخلطورة هذه األيام، إذا اختلف " املنهج العلمي"أزمة من أزمات 

، ذلك يعين أنَّ املياه "املنهج العلمي"املصدر جيب حتما أن خيتلف الناتج يف نظر 
سمك يكون ذا طعم عادي أو حلو، العذبة ينبغي أن تعطينا ناجتًا يتسم باحلالوة، فال

 بناًء على قوانني املنهج -وإذا جئنا إىل مسك البحر امللح، يفترض أن يكون السمك

ة، كما أنّ الكثافة يف املائني -العلميماحلاً ، فذلك ما ينسجم مع الناحية العلمي 
، ولكن خمتلفة، فإذا محل املاء العذب السفن يفترض باملاحل أن ال حيملها أو العكس

، يذكر لنا يف هذه اآلية الكرمية، ويبين أنّ اختالف - تبارك وتعاىل-جند الباري

 يف الناتج، وأنّ الناتج بقي موحدا رغم اختالف -ا ولوحده حتم-املصدر ال يؤثّر

جاج وما يستِوي البحراِن هذَا عذْب فُرات ساِئغٌ شرابه وهذَا ِملْح أُ[مصدر اإلنتاج 
 اِخروِفيِه م ى الفُلْكرتا وهونسلْبةً تونَ ِحلْيِرجختستا وا طَِريمأْكُلُونَ لَحكُلٍّ ت ِمنو

 ، ويف اآلية األخرى الواردة يف )١٢:فاطر( ]ِلتبتغوا ِمن فَضِلِه ولَعلَّكُم تشكُرونَ
 اَألرِض ِقطَع متجاِورات وجنات ِمن وِفي[: - جل شأنه-سورة الرعد، يذكر لنا

أَعناٍب وزرع ونِخيلٌ ِصنوانٌ وغَير ِصنواٍن يسقَى ِبماٍء واِحٍد ونفَضلُ بعضها علَى 
 ، ماء واحد وتربة )٤:الرعد( ]بعٍض ِفي اُألكُِل ِإنَّ ِفي ذَِلك لََآياٍت ِلقَوٍم يعِقلُونَ

 يف الطبيعة واللَّون والطعم وكثري من اخلصائص، ا خمتلفًاحدة ولكنها تنبت ناجتًوا

ذاك تفاح؛ وذاك برتقال؛ وذاك فيه خضرة، وذاك فيه محرة أو لون آخر؛ فمع وحدة 
 هلذه اا مقنعمل يستطع أن يقدم تفسريا علمياملنهج العلمي . املصدر اختلف الناتج

ستقر يف العقل األوروبي وسرى منه إىل سائر املدارس، أنَّ األمور، ملاذا؟ ألنه قد ا
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العلم ال عالقة له بالغيب وهناك خشية، كبرية جدا، لدى العلماء بأن يربط العلم 

 ولذلك فهم ال ؛ من جديد-عدو العلم- فذلك قد جير إىل هيمنة الكنيسة ؛بالغيب

لميا يقدمه العلم نفسه ليفسر يريدون أن يقروا بأنّ هناك غيبا، بل يريدون تفسريا ع

به عجز منهجه عن تفسري تلك الظواهر، أما القرآن الكرمي فإنه يفسرها بوضوح، 
فيبين أنّ كل ما حيدث يف الكون هو ال ينتج عن عالقة أو جدل بني اإلنسان 

ألنَّ لإلنسان . والطبيعة وحدمها، أو منفردين كما يؤكد العلم، ويدعي املنهج
ا هو اهللا، وهناك الغيب، إنَّ هناك أهم طرف يف هذه العالقة جرى  خالقًوالطبيعة

 اخلالق املالك البارئ املصور، واإلنسان مستخلف - تبارك وتعاىل-جتاهله هو اهللا
، فحني حيتار العامل الطبيعي يف - جل شأنه-خملوق والطبيعة مسخرة بأمر اخلالق

ومل يدرك تفاعله مع " بعد الغيب"ه تفسري هذه الظواهر فألنه مل يضع يف حساب
اإلنسان والطبيعة، وتوهم أنّ ما حيدث هو حاصل تفاعل بني اإلنسان والطبيعة 
فقط، ولغياب اإلميان باهللا وجتاوز الغيب فإنه يعجز عن إدراك تفسري تلك الظواهر، 

سبحانه - فيبدأ بالتراجع عن مقوالته العلمية اليت مل تؤت إال من استبعاد تأثري اهللا
وقد يرتد اإلنسان بعد كل هذه املنجزات !  وما أودعه اهللا يف عامل غيبه-وتعاىل

: وتلك كارثة كربى، فلو أدرك اإلنسان هذه املعادلة البسيطة" اخلرافة"العلمية إىل 

إنّ هذه الطبيعة مسخرة، وأنّ من سخرها هو خالقها، وخالق الكون واإلنسان، 
ا أن تنتج أو ال تنتج، وأنها حني تنتج فإنما تنتج بأمره وفقًا وأنه هو الذي يأذن هل

. لسنن خلقها، وقوانني قدرها، واإلنسان قد يدرك السنن ويغفل عن معرفة خالقها

هذه السنن اليت قد خييل لإلنسان يف بعض األحيان أنها مل تنتج ويذهب إىل 
ا عن اهللاتفسريات ال تغين عنه شيئًا فيزداد ضالالً وتيه.  

: ويقول له" أزمة املنهج"هنا يتقدم القرآن حلل هذا اإلشكال املنهجي ويستوعب 

عالً، فا" املنهج العلمي"ما زلت أيها املنهج العلمي على شئ من حق، وما زال 
: ف، فذلك أمر لن تدركه حىت تستحضر البعد الثالثتخلّوليكون على احلق، وال ي
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ك سنن اهللا ال تتغير ولكن هناك غيبا وهناك خالق للغيب اإلميان باهللا والغيب، تل
والشهادة، عليم بكل منهما جيب أن تدرك فعله يف الواقع، فما حيدث يف الواقع البد 

 والغيب بصفة عامة، مث - تبارك وتعاىل-من مالحظة األطراف الثالثة فيه، أوهلا اهللا

الذي يتوقَّف تأثريه على . يعةاإلنسان املستخلف املخلوق، وفعله يف الكون والطب
  !!استيفاء كثري من الشروط واألسباب ليكون مؤثّراً

وبالتايل فإنَّ العلماء الغربيني خاصة لو ختلصوا من عقد الكنيسة وصراعها ضد 
العلم، وعلموا أنَّ الدين عند اهللا اإلسالم لعلموا أنّ خرق السنن وعدم إنتاج املنهج 

 ضرورة اإلميان باهللا، واستحضار بعد الغيب حني ينظر يف يف بعض األحيان تنبه إىل

ىل إىل اللجوء إ" املنهج"كل حدث يشهده الواقع، ولو حدث هذا ملا احتاج علماء 

جنازاا ويهمش إمما قد يهدد البشرية كلّها بفقدان ، القول باالحتمالية والنسبية

عقل اخلرايفّ غري املنضبط، وتدخل العقل العلمي وإجنازاته، وقد يعيده إىل ظلمات ال
ونقَلِّب أَفِْئدتهم وأَبصارهم كَما لَم يؤِمنوا ِبِه أَولَ مرٍة [. البشرية دورة تيه جديدة

  .)١١٠:األنعام( ]ونذَرهم ِفي طُغياِنِهم يعمهونَ

، "املنهج العلمي" ويطهر  يعزز املوقف العلمي- يف هذه احلالة-إنّ القرآن الكرمي

ويقوم بعملية تصديق عليه وتنقية له من جوانب النقص واستحضار لألبعاد الغائبة 

عنه، ويقوم بعد ذلك باهليمنة عليه ووضعه يف إطاره، واعتباره قائماً على تلك السنن 
  .الثابتة اليت لن جتد هلا حتويالً، ولن جتد هلا تبديالً

 :رإشكالية الصدفة والقد •

 مصادفة؟ وكل ال وحركتهما، أم واإلنساينّ الكوينّ الوجود يف» مصادفة «أهناك

 القرآن، مث إىل السؤال هذا يوجه أنْ الباحث اتهد وحساب؟ على بتقدير شيء

 حبسب ولكن ، املوضوع حبسب ال آيةً آيةً الكرمي الكتاب آيات باستقراء يبدأ

 قبوهلا، ال أو املصادفة بوجود القول استحالة النهاية يف ليجد البنائية القرآن وحدة

 أَكْثَرهم ولَِكن ِبالْحق الَّإِ خلَقْناهما ما[ كلّه اخللق بداية يف األمر عامل مستوى على
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 آل (]سبحانك باِطال هذَا خلَقْت ما ربنا[و )٣٩:الدخان( ]يعلَمونَ لَا

 ]ترجعونَ لَا ِإلَينا وأَنكُم عبثًا خلَقْناكُم أَنما أَفَحِسبتم[و )١٩١:عمران

 ]ياموسى قَدٍر علَى ِجئْت ثُم[ اإلرادة عامل مستوى على وال. )١١٥:املؤمنون(

 وفقد u وموسى الصاحل العبد لقاء قصة وكذلك ، مصادفة تأت ومل،  )٤٠:طه(

 سكنة أو حركة أو خملوق فكل: املشيئة عامل مستوى على وال، ذلك وغري السمكة

 أَو صخرٍة ِفي فَتكُن خردٍل ِمن حبٍة ِمثْقَالَ تكُن ِإنْ ِإنها[ وتدبري وتقدير حساب يف

 وحني )١٦:لقمان (]خِبري لَِطيف اللَّه ِإنَّ اللَّه ِبها يأِْت الْأَرِض ِفي أَو السماواِت ِفي

  Yقال» الغائية «كذلك، وتستدعى» العبثية «تنتفي )٤٤(»دفةاملصا «تنتفي

]متِسبا أَفَحمأَن اكُملَقْنثًا خبع كُمأَنا ونونَ لَا ِإلَيعجر[ )١١٥:املؤمنون (]تبسحأَي 

  . )٣٦:القيامة (]سدى يترك أَنْ الِْإنسانُ

 :إشكالية تشريع اإلسالم لعقوبات تنكيل •

 الشريعة كانت إذا وما ، التشريع عن لإلفصاح القرآن نستنطق أنْ أردنا وإذا

 للحرج املتضمنة العقوبات جمال يف النظرية حمدداته أستقرفت واملشقة احلرج متضمنة

 خصائص أنَّ البشرية، جند للقدرات متجاوزة أنها البعض يرى قد اليت والتشريعات

 ِإالَّ نفْسا اللّه يكَلِّف الَ[ I أنه لنا توضح الكرمي القرآن ذكرها كما الشريعة

 ، )٧٨:احلج (]حرٍج ِمن الديِن ِفي علَيكُم جعلَ ما[ ، )٢٨٦:البقرة (]وسعها

]ِريدي اللّه ِبكُم رسالَ الْيو ِريدي ِبكُم رساجلواب لنا وتقدم )١٨٥:البقرة (]الْع 

 أَخذَتهم فَلَما ِلِميقَاِتنا رجال سبِعني قَومه موسى واختار[: إليه لوتوص الشايف

 واتِبعوه وكَِلماِتِه ِباللَِّه يؤِمن الَِّذي الْأُمي النِبي ورسوِلِه ِباللَِّه فَآِمنوا... *... الرجفَةُ

لَّكُمون لَعدتههذه يف يطاق ال مبا التكليف امتناع مع )١٥٨-١٥٥:األعراف (]ت 

                                                   
 بين وقد، الغائية طابع حتمل متوقعة غري بنتائج املتبوعة العرضية العلة :»أرسطو« عند CHANCE  املصادفة 44

 كان وإنْ املعلومة بالعلل تفسريه ميكن ال عرضيا تالقيا أكثر أو حادثني بني املمكن التالقي هي املصادفة أنَّ» كورنو«

اين، مكتبة املدرسة، دار الكتاب اللبن: بريوت (الفلسفي املعجم، باصلي مجيل. ختصها عللٌ -حدة على -حادثة لكل
٤-٢/٣٨٣)١٩٨٢ 
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 الَِّإ نفْسا اللَّه يكَلِّف لَا[ )٢٨٦:البقرة (]وسعها ِإالَّ نفْسا اللّه يكَلِّف الَ[ الشريعة
 جعلَ ما[ تشريعاا من أي يف احلرج وجود ، وامتناع)٧:الطالق (]آتاها ما

كُملَييِن ِفي عالد ِمن ٍجح[ )٧٨:احلج (]رِريدي أَن اللّه فِّفخي نكُمع ِلقخو 

 مبعىن التكليف من - فيها التكليف طبيعة ، وتغيري)٢٨:النساء (]ضِعيفًا اِإلنسانُ

 وجود بتصور يسمح ال ذلك كل.  )٤٥(»اإلهلي التشريف «إىل كلفة فيه ما إلزام

 االنتقام دائرة يف تسلك أو عدت دةاملشد فالعقوبات ، كالرجم املشددة العقوبات

 بلفظه يرد فإنه ، القرآن يف) الكفارة مبعىن (التكفري ورد وحيث والتكفري والتنكيل

 ال فإنه التنكيل أريد حيث ، اهللا باسم بالقسم للحنث تغليظًا اليمني كفارة يف كما

 ، بلفظه ذكر يلالتنك أريد للحنث، وحني تغليظًا اليمني كفارة يف كما بلفظه يذكر

 ، الزٰىن جلرمية تغليظ وفيه )٣٨:املائدة (]اللِّه من نكَاال[والزانية،  الزاين جلد يف كما

 فيه وقع ما مثل يف الوقوع عن ولآلخرين هلما وزجر الزانيني لسوى وإنذار وحتذير

 وبةالت وتكامل والتربية والتزكية التطهري دائرة يف واقعة اجلملة يف فهي ، الزناة

 بتلك العالقة ذات الكرمي الكتاب آيات استقراء أنَّ إذ.  الفاحشة من اتمع وتطهري

الفرد،  تزكية: التزكية هو- التوحيد بعد األعلى التشريع مقصد أنَّ يؤكد العقوبات

 كما -العقايب التشريع يشمل ومطلق كلي مقصد وهي واألسرة، واتمع، والبيئة

العليا،  الشرعية احلاكمة، واملقاصد الثالث القيم إحدى» التزكية«و.  سواه يشمل

 العطاء مقابلة إىل تؤدي بل ، هذا مبفهومها التزكية إىل تؤدي ال النكال وعقوبات

اإلهلي ة للسنن اخلارق الغيـيبأنَّ بئيس، إذ وعذاب بنكال هلا املتجاوز ، الكوني 

 يقابل أنْ من بدالً باملعصية بلتهومقا العطاء ذلك كل بعد اإلهلية األوامر خرق

 أُعطٰى فموسى ،والنكال العذاب بذلك يواجهوا أنْ مرتكبوه يستحق املطلقة بالطاعة

                                                   
 ا وااللتزام  الفوارقوفهم، األخرى الشرائع وسائر» القرآنية الشريعة «بني الفوارق بيان يف األمهية غاية يف أمر هنا  45

 ظرياتن ذلك من أساس على وقامت، منها هي وما، الشرائع على ستد اليت املنحرفة الالهوتية األفكار من كثريا يغير

 ،االضطراب من بكثري واإلنسان اهللا بني العالقة ومنطلقات، العقيدة أصابت قد بل، كثرية واجتماعية وتشريعية قانونية

 .تصحح أنْ هلا آن وقد
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 أذهبت اليت االستبداد أنواع أبشع من إسرائيل بين أنقذ حسية، فقد آيات تسع

 ا نوحيسو يشاهدوا خبوارق يتم كان ذلك آدميتهم، وكل إنسانيتهم، ودمرت
 موسى بعصا الصخر من املاء وانبجاس أعدائهم لعبورهم، وإغراق البحر فلق مثل

 فمن ، منهم جهد دون السماء من شهيا طعاما والسلوٰى املن لسقياهم، ونـزول

أمره،  وخمالفة عليه بالتمرد له، ال واإلخبات اهللا بطاعة اخلوارق تلك تقابل أنْ العدل

 نفْسا قَتلَ من[: رادعة تنكيلية بعقوبات يواجهوا أنْ ناسبامل من فإنَّ عصوا فإذا

 نـزول وال عفو وال يقتل أنْ فيجب )٣٢:املائدة (]اَألرِض ِفي فَساٍد أَو نفٍْس ِبغيِر

 ومن ،بغريه وال جبلٍد ختفيف وال عفو وال الرجم فعقوبته زنا ومن ،الدية مستوى إىل

 يف الناس وأخاف األرض يف أفسد ومن ،ذلك وند شيء وال ت يده،قطع سرق

 ينفٰى أو خالف من ورجاله يداه تقطع أو يصلب أو يقتل عمرامل ومعاق طرقهم

 فيها العدل يبدو اليت – واألغالل اإلصر شريعة عقوبات ِهي تلك، األرض من

 اختلفت فقد ، اإلسالمية الشريعةأما . للقوم «اإلهلي العطاء خوارق مقابلة يف ظاهرا

 عامة عاملية شريعة ألنها إسرائيل بين شريعة عن وغاياا مقاصدها يف كبري جانب يف

 شريعة وليست ، مكان وأي زمان أي يف كلّها البشرية تتبناها ألنْ صاحلة شاملة

 مباشرة حسية ومعاجز خوارق هناك تكن مل. شعب أو قوم يف منحصرة حصرية

، كامالً ماديا إحساسا ا حيس يسمعها، أو أو -كلُّه- العريب لشعبا يراها وظاهرة

 ، املباشرة اإلهلية احلاكمية أساس على املسلمني وبني I اهللا بني العالقة تقم ومل

 ذي غري واٍد يف تقع قاحلة، ومكة صحراء يف كانوا فالعرب. اخلارق اإلهلي والعطاء

 ما مبثل يأتيهم أنْ حتدوه ورسوال نبيا باعتباره e اهللا رسول حتدوا زرع، والعرب
 ينـزل املاء، ومل ينابيع هلم يفجر به، فلم ليؤمنوا آيات من به قومه موسى جاء

 الَِّذي طالب أيب عبِش يف وال ، املدينة يف وال مكة يف ال والسلوٰى املن عليهم
 مع التعامل ضرورة يهمعل أكد بل ،الشجر وأوراق اجللود أكلوا حىت فيه حوصروا

 يأْتوا أَنْ علَى والِْجن الِْإنس اجتمعت لَِئن قُلْ[ به واالكتفاء فقط القرآن معجزة

، )٨٨:اإلسراء (]ظَِهريا ِلبعٍض بعضهم كَانَ ولَو ِبِمثِْلِه يأْتونَ لَا الْقُرآِن هذَا ِبِمثِْل
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 الناقَةَ ثَمود وآتينا الْأَولُونَ ِبها كَذَّب أَنْ الَّإِ ِبالْآياِت رِسلَن أَنْ منعنا وما [  Yوقال

 اآلية بينت فقد )٥٩:اإلسراء (]تخِويفًا الَّإِ ِبالْآياِت نرِسلُ وما ِبها فَظَلَموا مبِصرةً

 لَك قُلْنا وِإذْ[ كبريا طغيانا إال التخويف يزيدهم ال e اهللا رسول قوم أنَّ هلا التالية

 الْملْعونةَ والشجرةَ ِللناِس ِفتنةً الَِّإ أَريناك الَِّتي الرؤيا جعلْنا وما ِبالناِس أَحاطَ ربك ِإنَّ

 وقَالُوا[ ضاوأي )٦٠:اإلسراء (]كَِبريا طُغيانا الَِّإ يِزيدهم فَما ونخوفُهم الْقُرآِن ِفي

 أَولَم  *مِبني نِذير أَنا وإنما اللَِّه ِعند الْآيات إنما قُلْ ربِه ِمن آيات علَيِه أُنِزلَ لَولَا

كِْفِهما يا أَنلْنزأَن كلَيع ابلَى الِْكتتي ِهملَيِفي ِإنَّ ع ةً ذَِلكمحى لَرِذكْرٍم وِلقَو 

ؤونَيفالقرآن )٥١-٥٠:العنكبوت (]ِمن والوحيدة املعجزة وهو ، الكربٰى املعجزة ه 

 العاملني حتدى اليت e اهللا لرسول الشاملة املعجزة وهو ،ا التحدي جرى اليت

 هليمنة خاضع -ذلك بعد- والقصاصون واحملدثون الرواة أورده ما وكل ،ا كافَّة

أخرى،  كلمة عليها تعلو ال -كلّه- ذلك يف الفاصلةي  ِهوتصديقه، وكلمته القرآن
 معرفة إىل للوصول اإلنسان لنظر ميدانا تكريسه األول، ويتم املرجع يتحدد وبذلك

  . أنواره وهدى ضوء يف ذلك بعد املعرفة آفاق يف واالنطالق وبرسله به اهللا، واإلميان

 واملعاجلات للحلول طلبا ناوأسئلت مبشكالتنا القرآن إىل بالعروج نستمر وهكذا

القرآنية،  املنهاجية احملددات إىل أضفناه إضافيا امنهاجي حمددا اكتشفنا واإلجابات، وكلما
 ومداخلنا واملنهجية املعرفية قدراتنا وتضاعفت زادت احملددات تلك عن كشوفنا زادت وكلما

   الراهن العاملي يفّاملعر لسقفنا املختلفة وفقًا للظواهر التفسريية

 املعريفّ، وإمكاناته لسقفه وفقًا إشكالياته يصوغ املختلفة عصوره يف اإلنسان كان لقد  

فإذا ذهب اإلنسان بأسئلة منه،  انطالقًا اإلشكاليات تصاغ الفطري العقل طور العقلية، ففي
 العقل إىل انتقلنا فإذا ،ٰىاملستو لذلك وفقًا عنها هجييب القرآنعقله الفطري إىل القرآن فإنّ 

رت املوضوعيرت املثارة القضايا تغيات صياغة وتغيالقرآن إىل دمتمنه، وقُ انطالقًا اإلشكالي 

  . جتاوزها عن يتوقف وال ، استيعاا عن يعجز فال وصياغتها أطوارها حبسب عنها ليجيب

 املوضوعي للعقل املوجهة وضوابطها العلمية عصراملنهجية تعيش واإلنسانية واليوم   

 الدقيق اإلنساينّ الفهم ألنَّ ذلك؛ املستوى بذلك املطروحة اتاإلشكالي عن القرآن جييب



 ٩٩

 الفكر مناهج املعريفّ، وتطور السقف عن تنبثق خارجية مقدمة إىل دائما يفتقر للقرآن

 على يتوقف اإلشكالية أو كلةاملش أو األزمة سؤال صياغة اإلنسانية، ألنّ اإلنساينّ، والعقلية

  . ذلك

 املعريفّ للسقف وفقًا مكنونه عنه املستوى، ويتكشف بذات القرآن فيقدمه اجلواب أما 

 منه، بل نستفيد لن إشكالية، فإننا أو أزمة بدون القرآن جئنا لو أننا يعين ال وذلك ؛القائم

 بقراءة يتعبد الَِّذي املتعبد استفادة بني كبري الفرق الكثري، لكن منه األحوال بكل سنستفيد

 اهلداية على للحصول آياته يف والتدبر والتأمل القلب طمأنينة وابتغاء هللا ذكرا القرآن

 فإنهم ، الكربٰى وإشكاليام بأزمام القرآن إىل يأتون الذين أولئك واالستقامة، وبني

 هيّئت وقد ، احللول يبتغون فيها ما بكل األزمة بيئة عن املتولّدة بأزمام القرآن إىل يتقدمون

  . متاما لذلك ونفوسهم عقوهلم

 فهم ودقة حسن على القارئني يساعد أنْ شأنه من اإلنساينّ الفكر مناهج تطور إنَّ

 ملعاجلة تأيت إنما السماوية والكتب عنها، فالنبوات والكشف ايد القرآن يف املنهجية األبعاد

 يقدم Y اهللا أنَّ حلول، أو عن هلا يبحث اإلنسان وبدأ ، استفحلت وإشكاليات زماتأ

  . عنها يعرض ا، أو أو إليها اإلنسان فيهتدي وأنبياؤه رسله حيملها اليت بكلماته احللول

  : ة يف القرآنكونيالسنن ال

 ال اليت وسننه لكونا قوانني ويكتشف وجيرب يالحظ أن إىل اإلنساينّ العقل القرآن نبه

 هامة واحلياة، وجوانب والكون الطبيعة هلا I اهللا أخضع اليت القوانني تتغير، تلك وال تتبدل

 ]الْحق أَنه لَهم يتبين حتى أَنفُِسِهم وِفي الْآفَاِق ِفي آياِتنا سنِريِهم[ اإلنسان حياة من

 قوانني من جمموعة لنا يقدم» احلق على اخللق أدلة «قدمي وهو القرآن إنَّ .)٥٣:فصلت(

 أتاحها اليت الوسائل استخدام سوى عنها للكشف البشرية حتتاج ال )٤٦(ثابتة كونية وسنن

                                                   
 اإلعجاز«بـ عرف ما إبراز على نعمل -هنا- أننا املتسرعة األذهان إىل بعض يتبادر قدما مناقشة من لنا بد ال هنا 46

يد للقرآن» العلميبإطالق، بل مقصودنا من ليس وهذا ،للقرآن» العلمي التفسري« أوا وا نقيض ه؛إليه نرمي م 
يلهث العلم،  على الًحممو افرع القرآن من للقرآن، وجتعل وأصالً عليه مقيسا العلم من جتعل حماولة هو العلمي فاإلعجاز

 على ومناهج جزئياٍت العلمية القضايا حيث أنّ إسقاط ؛حبال للقرآن لهنقب ال ما مقوالته، وهذا على ليصدق وراءه



 ١٠٠

 نَّإ .فينا قائمة وعي قوى فهي املطلوبة بالفاعلية وفؤاد وبصر مسع من لنا Y العظيم اخلالق
 كربه يف متناهيا ال باعتباره معه تعامل فقد، جوانبه مجيع من الكون مع تعامل قد ايد القرآن

 اهللا لسلطان خاضعا مسخرا حمددا ذلك رغم جتعله لقوانني وفقًا وصريورته وتوليده واتساعه

I وعلمه U ا يف صغره  كما ،به احمليطيد مع الكون باعتباره المتناهيتعامل القرآن ا
، »وارة الذرة« تشمل اليت احلياة دورة فهناك، »تالشيال«والّذي يصل إىل حد  كذلك

 وهو كذلك يكون ال وكيف، الناس خلق من أكرب واألرضوات ا السمخلق أنَّ I ويبين

Y ا[: قال قدهِمن اكُملَقْنا خِفيهو كُمِعيدا نهِمنو كُمِرجخةً نارى تروقال )٥٥:طه (]أُخ :

 السماواِت لْقخلََ[  Yوقال )٢٥:األعراف (]تخرجونَ وِمنها تموتونَ وِفيها تحيونَ ِفيها[

 أنَّ من فبالرغم )٥٧:غافر (]يعلَمونَ ال الناِس أَكْثَر ولَِكن الناِس خلِْق ِمن أَكْبر والْأَرِض

                                                                                                                                                       

 العلمي، فيبدو جنازإلوا احلضارة مستوى على مهوتقد وتسنده تعززه أنها أو، منه أرقى هاكأن تبدوجيعلها  الكرمي القرآن

 عليه طلقي كما» العلمي اإلعجاز«ه  إلييوصل ما قصارٰىو ،العكس عليه، ال ومصدق القرآن على مهيمن وكأنه العلم

قرنا،  عشر مخسة قبل القرآن به جاء ملا معززاجاء  العلمإنّ  معه، بل فقيت العلم، بل يعارض ال القرآن أنَّ به املنشغلون

 البشرية والعلوم ،النسبية وهو -حبال- نقبله ال ما عليه ضفيي فيها، وقد العصر، ومندجما لثقافة معادالً القرآن جيعل وهذا

االختالف،  أو بالتناقض ايد القرآن اّام إىل الفترات بعض يف يؤدي قد وذلك؛ نتائجها يف وختتلف مقدماا يف تتغير

  والذي؛اختلفت علمية نتائج أو مقدمات من عليه سقطأُ فيما ذاته، بل القرآن يف ليس واالختالف التناقض أنْ واحلال

؛ يليه الَِّذي العصر إىل ومنهجه ملعرفته ترقيته بعد ويتجاوزه، عصر كل مبكنونه يستوعب القرآن أنَّ اجلميع يدركه أنْ نود
» البشري العلمي اإلجناز «حنو بالقرآن ننطلق نحنف هلا، مستوعبا وحركته الكوينّ للوجود معادالً كونيا لكونه وذلك
 لَّبناً ودٍم فَرٍث بيِن ِمن[ جديد من طريقه ليشق نتجاوزه وترقيته، مث حهوإصال مشكالته واستيعاب أزماته مبعاجلة لنقوم

 إىل أدى الَِّذي االستالب من املنهجية العلمية العصر ثقافة باستعادة يقوم فالقرآن) ٦٦: النحل (]ِللشاِرِبني سآِئغاً خاِلصاً

فيها،  صرتح اليت الفلسفية النهايات لتتجاوز كونيا تنشئتها يعيد ثحبي واحنصارها وجزئيتها، وموضوعيتها، وضعيتها،

 عصر لثقافة معادلٌ ايد القرآن أنَّ إثبات من ترجتي فائدة فأي وإالّ ،أزمتها وتتجاوز اإلنسانية احلضارة مسرية فتصحح

 ثقافة دامت ما القرآن باستحضار جننيها إضافية دةفائ فال -إذن- تكفينا العصر ثقافة: يقولوا أنْ ميكن الناس أنَّ حمدد؛ إذ

 من بد فال ؛التجاوز إىل تؤدي القرآن نسيب، وإطالقية فاالستيعاب ؛استيعاا هو به القرآن يقوم ما قائمة، وكل العصر

   . علميال اإلعجاز اجتاه حيققه ال ما وهذا منهجي إطار يف معا وتشغيلهما االستيعاب إىل التجاوز ضم
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 السماء يطاول وقد، األرض رقخي لن فإنه،  مرحا األرض يف فيمشي بنفسه يغتر قد اإلنسان

 مل فإنه، األمانة ومحل باالستخالف الطبيعة فارق قد كان وإذا ،الًطو اجلبال يبلغ لن لكنه
  . أخرى مرة اآلخرة للحياة خيرج ومنها، يعود وإليها منها خلق كونه يف يفارقها

)٤٧(»التالشي قانون« القرآنية  والسنن القواننيومن    
 حكاية Y لهقا ما يردحيث  

 ِفي أَو صخرٍة ِفي فَتكُن خردٍل ِمن حبٍة ِمثْقَالَ تكُن ِإنْ إنها يابني[  :البنه لقمان لتوصية

املفهوم الذي  لكن )١٦:لقمان (]خِبري لَِطيف اللَّه ِإنَّ اللَّه ِبها يأِْت األرِض ِفي أَو السماواِت

القرآن له مفهومه اخلاص؛ لكن ، احملض العدميعرفه بأنه  »ةطبيعيال لومالع فلسفة«تقاربه به 
 لقانون وفقًا آخر شيٍء إىل يستحيل ما وهناك، احلياة لدورة وفقًا ،آخر خلقًا نشأي ما فهناك

إىل  يتالشٰى شيء فال، آخر خلقًا يكون ما أشبه هو شيء يف غريه إىل ينضم أو، االستحالة

 وحىت ،احلياة هذه دورة انتهاء بعد إال املخلوقات سجل يف درجوأُ لقخ أنْ بعد احملض الفناء

 شيء كل إنَّ وينتهي، بل ينعدم حبيث يتالشى ال والنبات واحليوان اإلنسان يستهلكهما 

 غَير الْأَرض تبدلُ يوم[.وحكمته اهللا بقدر بالغه هو أجل إىل» واحلياة اخللق دورة «يدخل

  .)٤٨:إبراهيم (]الْقَهار الْواِحِد ِللَِّه وبرزوا والسماوات أَرِضالْ

 من قانون وهو »والتقدير التحديد« قانون الكونية القرآنية كذلك والسنن القوانني ومن

 اسم عليه احلديث العلم أطلق هو الَِّذي – ذاته القانون وهذا، الدقة البالغة ةكونيال القوانني

 يطلقون وأحيانا »امليكانيكيا قوانني« أو »ةساسياأل املثقالية القوانني« أو »اجلامدة ةاديامل«

  . اكتشافًا األحدث »الفيزيائية القوانني« تقابل وهي »ةتقليديال القوانني« عليها

 وهو، كربه يف يتناهى ال ما على اقرآني ينعكس هذا »والتقدير التحديد« وقانون 

 اللَِّه آياِت ِفي يجاِدلُونَ الَِّذين ِإنَّ[: تعاىل قولهإليه  ،تهائي وال واتساعه كربه يف »كونال«

 الْبِصري السِميع هو ِإنه ِباللَِّه فَاستِعذْ ِبباِلِغيِه هم ما ِكبر الَِّإ صدوِرِهم ِفي ِإن أَتاهم سلْطَاٍن ِبغيِر

 *لْقاِت لَخاومِض السالْأَرو رأَكْب لِْق ِمناِس خالن لَِكنو اِس أَكْثَرونَ لَا النلَمع٥٦:غافر (]ي-

 فينعكس الطبيعة عامل أو اإلنسان عامل أكان سواء الشهادة عامل جممل على ينعكس كما. )٥٧
                                                   

 ال متوالية يف وهكذا... قبله ما إىل واحد من صغرها يف األولية اهلباءات أو اجلسيمات تناهي عدم هو التالشي قانون  47

 .فحسب أثرها عن تفصح إعالمية ترسيمة إال هو ما أصله يف اجلسيم إنَّ القول إىل العلماء بعض دفع مما، هلا حدود
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 )٤٩:القمر (]ِبقَدٍر خلَقْناه يٍءش كُلَّ ِإنا[: كلها األشياء وعامل ةطبيعيال العلوم قوانني على

 )١١:الزخرف (]تخرجونَ كَذَِلك ميتا بلْدةً ِبِه فَأَنشرنا ِبقَدٍر ماء السماء ِمن نزلَ والَِّذي[

 ]لَقَاِدرونَ ِبِه ذَهاٍب علَى وِإنا الْأَرِض ِفي فَأَسكَناه ِبقَدٍر ماء السماء ِمن وأَنزلْنا[

 ِإنه يشاء ما ِبقَدٍر ينزلُ ولَِكن الْأَرِض ِفي لَبغوا ِلِعباِدِه الرزق اللَّه بسطَ ولَو[ )١٨:املؤمنون(

 والشمس[ )٤٠:طه (]موسى يا قَدٍر علَى ِجئْت ثُم[ )٢٧:الشورى (]بِصري خِبري ِبِعباِدِه

 كَالْعرجوِن عاد حتى مناِزلَ قَدرناه والْقَمر * الْعِليِم الْعِزيِز تقِْدير ذَِلك لَّها مستقَرِل تجِري

 ]يسبحونَ فَلٍَك ِفي وكُلٌّ النهاِر ساِبق اللَّيلُ ولَا الْقَمر تدِرك أَن لَها ينبِغي الشمس لَا * الْقَِدِمي

  . )٤٠-٣٨:يس(

 وبشكل مباشر بشكل» والتقدير التحديد«قانون  تناولت اليت الكرمية اآليات تتبعنا ولو 

 القوانني« بزمام يأخذ أنْ يستطيع قرآينّال مبعناه »التحديد« وقانون  ،مئات لبلغت مباشر غري

 دون »لسائلةا والقوانني الفيزياء قوانني« تشغيل إطار يف وجتاوزها بترقيتها ويقوم »اجلامدة

 من أكثر لنا متقد أنْ تستطيع ال يتالّ واالحتمالية ةنسبيبال »علميال املنهج« ديد إىل احلاجة

 يبلغ أنْ يستطيع ال لكن، ةنسبيال التقديرات مستوى يبلغ قد الَِّذي - النتائج يف االحتمال

 يستطيع التحديد فقانون »قرآينّال التحديد وقانون ةهلياإل السنة« مثل التحديد مستوى

 اخللق من احلق غاية - بالغاية الربط إطار يف الظواهر يف التفكيك مستوى بلغ مهما التركيب

 واآلية )١١٥:املؤمنون (]ترجعونَ لَا ِإلَينا وأَنكُم عبثًا خلَقْناكُم أَنما أَفَحِسبتم[ للعبث النافية

 ؛)١١٦:املؤمنون (]الْكَِرِمي الْعرِش رب هو الَِّإ ِإلَه لَا الْحق الْمِلك اللَّه فَتعالَى[: تليها اليت
 فتتجاوز »واالحتمالية ةنسبيال« وتتجاوز، التركيب حتقِّق الغاية مع واإلطالق فاحملددات

»ةجزئي ا أو »ةعلميها ظن مأن »وحتمي، لأفض بديل إىل والوصول ترقيتها بقصد »ةعلمي 

 يرفض أو يعادي ال والقرآن. »واالحتمالية ةنسبيال« آثار من تصونه بل، تتجاوزه وال املنهج

 وكذلك ،يتجاوزه مث، وينقيه ويصلحه يستوعبه بل، جترييب علمي منهج أي الهويتّ منطلق من

 )٨٨:هود (]ستطَعتا ما اِإلصالَح ِإالَّ أُِريد ِإنْ[ I قال. ةضارياحل األنساق مع يفعل

 يتمكن الَِّذي املنطق ذات وهو، اجلذري والتبديل النسف وليس اإلصالح هو النبوات فمنهج
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 من وتنقيتها لترقيتها واملقاصد الغايات يف وتوحيدها، املتصارعة الثنائيات جتاوز من به القرآن

  . ةاملشترك رضيةاأل يبين املوحدة الغاية خالل ومن، الصراع أسباب

  . ةمنهجيرؤية : القرآن والسنة

 السنة عن وماذا: سؤال البعض ذهن إىل يتبادر قرآينّال عريفّامل املنهج عن نتحدث حني

 واستيعابه املنهج بناء جمال يف للقرآن موازيا مصدرا تعد أال وتقرير وفعل قول من، ةنبويال

  ؟ »املنهج« بناء يف تستقل أنْ ةللسن ميكن وهل. ؟ الًمكمتعد مصدرا  أم وجتاوزه

 الكتاب والسنة بني العالقة حتديد من بد ال جتاهله ميكن ال الَِّذي اإلشكال هذا أمام هنا 

والعالقة يف اإلطار  ؟ةنهجيامل الدائرة يف الكتاب والسنة بني العالقة طبيعة فما، امنهجي حتديدا

  .آخر إطار أي أو كالميال أو فقهيال اإلطار ختتلف عن العالقة يف نهجيامل

 وضوحها من بالرغم ةعرفيامل قضايانا أخطر من »الكتاب والسنة بني العالقة« قضية إنّ 

وقد ،اقرآني ا الناس ومذاهب أقوال فيها بتاضطراملوضوع زاد مما، عليه مزيد ال اضطراب 

 نتيجة التعقيد دخلها اليت امليسرة السهلة القضايا من كثري شأن ذلك يف شأا داوتعقي غموضا

وبادئ ذي بدء البد من مالحظة ، ةوضوعيامل األسباب عن بعيدا دار الَِّذي والسجال اجلدل
  :األصول التالية

 - طائفيال أو ذهيبامل انتمائه عن النظر بقطع -ألمة ا علماء من عامل منما         -١

 للكتاب املعصوم االتباع ملنهج اتطبيقي اعملي ياناب كوا ينفي أو »السنة حجية« ينكر

 نص كما للقرآن القرآن بيان نفتقد عندما اال هذا يف عنه ستغىني ال ماملِزو ،الكرمي

  . الرسالة يف شافعيال اإلمام ذلك على

 e اهللا أنَّ العلم أهل إىل وبانتمائه بعلمه يعتد العلم أهل من أحد خيالف مل  -٢

 ، به وتطهريهم وتزكيتهم إياه وتعليمهم ، الناس على الكتاب بتالوة رسوله رأمقد 

 حمور حول دائرة تصرفاته وسائر وأفعاله أقواله تكون أنْ شك وال يقتضي وذلك

 لذلك تطبيق وأفعاله ، والتدبر والترتيل التالوة ملنهج وتوضيح بيان فأقواله ، الكتاب

 فرص ةبشريلل لتتاح واملثال للنموذج وتقدمي وتطبيق بيان هوسلوكيات وتصرفاته ، املنهج



 ١٠٤

 على جوابا )٤٨("القرآن خلقه كان": t عائشة املؤمنني أم قالت ولذلك ؛e به التأسي

 ويف ، اهللا أنزل مبا بينهم حيكم أنْه اهللا أمر احلكم ويف ،e خلقه حول إليها جهو سؤال

 .به رهمويطه يهميزكّو عليها يشتمل اليت واحلكمة بالكتا يعلمهمأمره اهللا أن  التعليم

 نطق قوٍلمن  e اهللا رسول سيدنا عن صدوره يثبت ما بأنَّ خالف يقع مل -٣

 ميكن الفإنه  فيه مراء ال بشكل وثبت هأقر أمٍر أو ، به قام فعٍل أو -نفسي فدته- به

 حجيته ينفي أو ، به تمامااله يرفض أو ، يتجاوزه أو يتجاهله أنْ اهللا دين أهل من ألحد

 وبيان ، والنهي واألمرفإنّ السنة قد جاءت بالتفصيل،  والتأسي االتباع منهج يف

 ومثله القرآن أوتيت إنين أال": e لقوله ، واملنكر املعروف وحتديد ، واملكروه املستحب

. )٥٠("مين فليس سنيت عن رغب من إنْ أال" -أي من البيان وطاقات البيان- ٤٩"معه
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 كان متبعا للقرآن أي كان متخلقًاا _صلى اهللا عليه وسلم_نيد أما صحة املعىن فألن النيب صحيح املعىن باطل األسا 

 على احلسن ها على قتادة بن دعامة وبعضها وأما بطالن األسانيد فألا يدور بعض،بالقرآن أي كان خلقه القرآن

احلسن بن حيىي اخلشين ليس بثقة ففي ( وليس بثقة احلسن بن حيىي اخلشينالبصري وكالمها مدلس معنعن وبعضها على 

أبو عبد امللك ويقال أبو خالد الدمشقي البالطي قال عباس الدوري عن حيىي بن معني ] ٠١٣٦٠[ذيب الكمال للمزي

ليس بشيء وقال أمحد بن سعد بن أيب مرمي سألت حيىي بن معني فقال ثقة خراساين وقال إبراهيم بن اجلنيد عن حيىي بن 

ليس بشيء وقال عبد الرمحن بن إبراهيم دحيم ال بأس به وقال أبو حامت صدوق سيء احلفظ وقال النسائي معني ضعيف 

ليس بثقة وقال احلاكم أبو أمحد رمبا حدث عن مشاخيه مباال يتابع عليه ورمبا خيطئ يف الشيء وقال الدارقطين متروك 

يزيد بن  على ها وبعض)عدي هو ممن حتتمل رواياتهوقال عبد الغين بن سعيد املصري ليس بشيء وقال أبو أمحد بن 

يزيد بن بابنوس جمهول إمنا وثقه الدارقطين وذكره ابن حبان يف كتاب الثقات ومل يدركاه ففي (هول جم وهو بابنوس

 روى عنه أبو عمران اجلوين -صلى اهللا عليه وسلم–بصري روى عن عائشة زوج النيب ] ٠٨٢٩٨[ذيب الكمال للمزي
خاري كان من الذين قاتلوا عليا وقال أبو أمحد بن عدي أحاديثه مشاهري وقال الدارقطين ال بأس به وذكره ابن قال الب

 ٦١٩قال حمقق مسند أمحد ورواه ابن زجنويه رقم .  عن عورات أخرى باألسانيدً هذا فضال).حبان يف كتاب الثقات

  دلس بالتحديث ؟ عن خالد بن معدان عن املقدام به فلينظر هل صرح خالد امل
 

جـزء أشـيب   حديث أوتيت القرآن ومثله معه ال يصح إسناده فمداره على عبد الرمحن بـن أيب عـوف كمـا يف          49
ومعجـم الطـرباين الكـبري      ] ٠١٠٦١[والـشاميني   ] ١٧١٧٤[ومسند أمحد   ] ٠٤٦٠٤[وسنن أيب داود    ] ٠٠٠٥٠[
ان يف كتاب الثقات وذكر أبو داود أن شـيوخ           وهو جمهول إمنا وثقه العجلي وذكره ابن حب        ]٢٠/٠٦٧٠] [١٧٣٩٦[



 ١٠٥

 وميشه استبعاده أو وفعله e النيب قول نبذ شيء يف أهدافه من أو مشروعنا من فليس

» نيالقرآنيب «يسمون أنفسهم بقوم تنبأ قد e النيب أنَّ غرينا من أكثر نعرف ألننا
. »النار كالب «مساهم وأنه ، نأته مل جنده مل وما أتيناه اهللا كتاب يف وجدناه ما يقولون

 عليه خيتلف ال ثابت مصدر ذي علمي منهج بترسيم هنا معنيون أننا األمر يف ما لوك

 .هذا يف تساعدنا والسنة ومقارباته ، وإجراءاته ، معامله وتوضيح ، أحد

 اإلمام قولي ،القرآن يف -كلِّها- التشريعية سنة الأصول أنَّ يف خالف يقع مل -٤

على الدليل اهللا كتاب ويف إالّ نازلة اهللا دين أهل من بأحد تنـزل فليست": الشافعي 

 ميكن فإنه، مباشر جزئي دليل عليه يدل ملوالسنة  به جاءت وما )٥١("فيها سبيل اهلدى

 بني والسجال اجلدال ولكن ، ومقاصده القرآن كليات حتت يندرج أنْ التدبر من بقليل

استقالالً تاما  ، »بالتشريع سنةال استقالل «مقولة أفرز» احلديث وأهل الرأي أهل«
 ، له وناسخاأ ، الكتاب على أحيانا قاضيا يكون مستقال دليالً السنة واعدوبالتايل فقد 

 تطبيقها لكيفية ومبينا القرآن أحكام عن كاشفًا األحكام، ال بإنشاء ومستقالأ وخمصصاأ

 بني اخلالفية األمور من ذلك وكلُّ ، كبذل الكرمي القرآن ورد ملا الواقع يف وتنـزيلها

ازداد تأكّد هذه املقولة حني وردت يف السنة عدة روايات مل يتعرض هلا  وقد .العلماء
 . »والردة الرجم«القرآن ايد مثل قضايا 

                                                                                                                                                       

قاضى محـص ويف  ] ٠٤٠٦٧[الثقات البن حبانثقة ويف ] ٠١٠٦٨[الثقات للعجليحريز كلهم ثقات ومل يدركوه ففي     
  . قال أبو عبيد اآلجري عن أيب داود شيوخ حريز كلهم ثقات] ٠٤٢٦٦[ذيب الكمال للمزي

 والبخـاري ] ٠٢٠٢٤[و  ] ٠٠١٩٧[وابـن خزميـة   ] ٠٠٣١٧[و  ] ٠٠٠١٤[ ابن حبـان   جامع صحيح وهو يف     50

و ) ١٣٢٢٦](١٣٤٤٨[والبيهقــي الكــربى] ٠١٨٤٦[ ابــن ماجـه ســننو] ٠١٤٠١/٠٠[ ومـسلم ] ٠٥٠٦٣[

ــدارمي) ١٣٢٢٧](١٣٤٤٩[ ــسائيو] ٠٢١٦٩[وال ــربىالن ــتىب] ٠٥٣٢٥[ الك ــسندو] ٠٣٢١٧[وا  أيب م
] ٠٠٤٨٣[احلـارث و] ٢٣٤٧٤[و  ] ١٤٠٤٥[و  ] ١٣٧٢٧[و  ] ١٣٥٣٤[و  ] ٠٦٤٧٧[أمحـد و] ٠٣٩٨٦[عوانة

  ] ٠١٣١٨[ بن محيدلعبد املنتخبو) ٢٠٥٦٨](٢٠٧٣٥[و ) ١٠٣٧٤](١٠٤١٣[ عبد الرزاقمصنفو
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 ١٠٦

الفقه  مصادر أو األدلة بني التراتبمقولة  أبرز »فقهيال العقل« أنَّ كما -٥

؛ ثانيا ومصدرا الًدلي والسنة ، لأو ومصدرا الًدلي الكتاب فاعترب ، ةتعليمي ألغراض
وقد رتب العقل الفقهي هذا التراتب والفقيه،  للمجتهد ثانيا هو وما أوالً ما هو فيوضح

 ملفهوم »فقهيال العقل« أسسها اليت املنظومة تستقيملو ٥٢»والظن القطع« مببدأ راتأثُ
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اء احتمال معىن انتف، وهو من قطع الشيء؛ إذا فصل بعضه، وأبانه Definitiveness, Conclusiveness: القطع   

يقطع بصحة نسبته إىل مصدره، أو يقطع بكون : هذا الدليل قطعي؛ أي: ومنه قوهلم.  معتٍرب عن دليٍلآخر للفظ ناشيٍء
 .فإذا كان األول مسي الدليل قطعي الثبوت، وإذا كان الثاين مسي الدليل قطعي الداللة. املراد منه واحدا

القطعي: Definitive Proof ها، ويكون ذلك املعىن يف الغالب حمل و اللفظ الذي ال حيتمل يف حقيقته إال معىنواحد 
وقطعية الدليل ال ختلو من أن  .ومنه قوهلم الدليل القطعي؛ أي الدليل الذي ال حيتمل سوى معىن واحد فقط. اتفاٍق

قرآن الكرمي ويف السنن املتواترة، أو تكون على تكون على مستوى ثبوته، بأن يكون دليالً متواترا، كما هو احلال يف ال
مستوى داللته بأن ال حيتمل إال معىنفقط، كما هو احلال يف بعض ألفاظ نصوص القرآن الكرمي، ونصوص السنة ا واحد 

ردة يف الثبويت والداليلِّ، كما هو احلال يف بعض النصوص الوا :ورمبا كانت قطعية الدليل على كال املستويني. املطهرة

يأَيها الَِّذين آمنوا كُِتب علَيكُم الصيام كَما كُِتب علَى الَِّذين ِمن [: القرآن الكرمي ويف السنن املتواترة، كقوله تعاىل
 حيث ، فهذا الدليل قطعي من حيث الثبوت؛ ألنه قرآن، وقطعي من)١٨٣:البقرة(] )١٨٣(قَبِلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ 

ا ثبوتا وداللة، فإن خمالفته فإذا كان الدليل قطعيً .الداللة؛ ألنه يدل على وجوب صيام رمضان بأركانه وشروطه املعتربة
جوب الصيام أو أنكر وجوب الصالة و وإنكارا للمعلوم بالضرورة، فمروقًا من الدين يف النهاية، فمن أنكر تعد مكابرةً

أو أنكر حترمي اإلشراك باهللا والزىن والقذف واخلمر، فإنه يوشك أن ميرق من الدين، والزكاة والنطق بالشهادتني، 
ا يف داللته، فإن خمالفته ا يف ثبوته وقطعيا يف داللته، أو كان ظنييوأما إذا كان الدليل قطعيا يف ثبوته وظن، ويستتاب

املخالفة ممن وجدت فيه أدوات االجتهاد املعتربة، يف ومعارضته عن علم ال تعد إنكارا وال مكابرة، وخاصة إذا أتت 
فمن أنكر وجوب قراءة الفاحتة يف الصالة وآمن بوجوب مطلق القراءة، فإنه ال يعد خمالفًا ألمر معلوم ، عصر من العصور

احد، ولكنه من الدين بالضرورة، وذلك ألن دليل وجوب قراءة الفاحتة ظين من حيث الثبوت؛ وذلك ألنه ثبت خبرب الو

قطعي من حيث الداللة بالنسبة إىل املنفرد، ولذلك، فإن اعتقاد عدم وجوا عن اجتهاد ال يعد خمالفة للنص، وال مروقًا 
ترجح أحد االحتمالني  وهو إدراك الذهن الشيء، مع ترجيحه Doubt, Suspicion, Uncertainty :الظن. من الدين

االعتقاد الراجح مع احتمال أو هو . ويعد مرتبةً دون الشك، وفوق الوهم. لقطعيف النفس، على اآلخر، من غري ا
يراد به اللفظ، الذي يغلب على الظن فهم معىنSpeculative, hypothetical, presumptive, word  : الظني .النقيض

معجم مصطلحات أصول قطب سانو، : انظر. ومنه الدليل الظين واإلمجاع الظين. منه، مع جتويز فهم معىن آخر منه أيضا
 ٧٣-٣٥٣) ٢٠٠٠دار الفكر، : دمشق ( الفقه

  



 ١٠٧

 بني ةفكريال للساحة برز متييز أول يكون قد وذلك ،وتقسيماته ومستوياته اخلطاب

 . بينهما العالقة ةإشكالي بروز إىل ىأد والسنة الكتاب

٦- ا أخطر لكنة - حوله اجلدال واحتدم فيه اخلالف اشتد ميكن مل فيما خاص 

 _وتطبيقها بياا وتستدعى ، عليها تدل أصول الكتاب يف هلا يتالّ ةتشريعيال السنة من

 طرق وهي ، الناس إىل e اهللا رسول عن ا السنن روىت اليت والوسائل الطرق تلك

 علىوليس  الراوي فهم على تقوم اليت »باملعىن الرواية ةإشكالي« برزت وعنها اإلسناد

اهللا رسول نص r و»ض مع اإلسناد صحة ةإشكاليقادحة علة أو شذوذ إىل املنت تعر ، 

جدل حيث أُثري » الواحد خرب إشكالية« و»املتون نقد قاييسم أمام الصمود عدم أو
 هذه »الفقهي العقل«واجه  وقد ،احلجية تلك وجماالت وميادين حجيته حولكبري 

 جتاهل مت وحيا، حبيث كوما يف والسنة الكتاب بني التسوية إىل  جلأاإلشكالية بأن 

 الفروق مبثابة الفروق كل دتوع النبوية ةوالسن الكرمي الكتاب بني اجلوهرية الفروق

 وكشف إنشاء من احلكم لوازم وجتاوز بالتالوة والتعبد والتحدي إلعجازمثل ا الشكلية

 بقطع النظر عن احلجية يف بينهما والتسوية الكتاب على السنة حلمل وذلك؛ احلكم عن
 .طريق الثبوت

 وأحاديث ، املائة يف عشرة نسبتها جتاوز ال ايد القرآن يف األحكام آيات إنَّ  -٧

 قصص ففيه بقى وما ،النسبة هذه تبلغ ال e اهللا رسول وسري لسنن بالنسبة األحكام

 أمور وهذه ،العادية احلياتية املمارسات إىل إضافة وتاريخ وإفتاء وتعليم ومواعظ وأمثال

ة ةتربويال األحكام حتت تندرج ال ، وتكوينياملستقل الدليل ورد إذا إالّ ةتكليفي 

 اليت املرونة من بكثري واملناهج والدروس العرب منها تستخلص أنْ فيفترض ،بإدراجها

 . األحكام وأحاديث آيات يف نفتقدها

 أهل من والفقهاء نيصولياأل بني تارخييال اجلدل أنَّتبين  ، األمور هذه لوحظت فإذا 

 ، ةتشريعيال السنن يف أو األحكام بأحاديث خاص الوسج جدلهو  إنما احلديث وأهل الرأي

 الثلج إىل يصل جيعله ما واملواصفات الشروط من مذهبه يف وضع الفريقني من الك وأنَّ

 إىل يلجأ أنْ قبل الكتاب أصل يف جاء ملا بيانا منه يتخذ لكي احلديث بصحة تامةال والقناعة



 ١٠٨

 ، اخلطب يسري -آنذاك- يبدو اخلالف فإنّفهم ذلك ، وحني نباالجتهاد البيان إىل الذهاب

 بعد فيما برزت اليتو باهللا والعياذ والتفسيق التكفري إىل اللُّجوء إىل حيتاج ال ، اخلطر قليل

  . الفريقني بني اجلدال اشتداد

 هو املصدر املنشئ الوحيد للمنهج - فيما أومن به وأدين هللا به-إنّ القرآن ايد

ن على سبيل وتتكامل السنة الثابتة به، الدائرة معه يف جانبها املوحى معه بوصفها املصدر املبي
 مبا يشتمل عليه من »منوذج التأسي«كما أَّا املصدر التطبيقي الذي يقدم للبشرية . اإللزام

ة تندرج فيها املواقف التارخييات إنسانية بأبعادها ترمجة عملية للهدي القرآين ونقله إىل سلوكي
  .)٥٣(الزمانية واملكانية

... ": أما ما بقى من السنة الصحيحة فهي كما نص الشاطيب مثلها مثل السنة مجلة

 -راجعة يف معناها إىل الكتاب؛ فهي تفصيل جممله، وبيان مشكله، وبسط خمتصره، أما القرآن

فيلزم من ذلك أن :  لكل شيءوألن اهللا جعل القرآن تبيانا... فهو كلية الشريعة وينبوعها
أي مبينة به حجية وداللة، كما هو يبين ا، تبليغا . )٥٤("...تكون السنة حاصلة يف مجلته

  .واتباعاً وتأسياً: وتطبيقًا ومنه أقول

وهذا نظر دقيق من أيب إسحاق يستوعب سائر أنواع اجلدل الذي دار وال يزال يدور يف 
حول طبيعة العالقة بني الكتاب والسنة، وجيعل منها عالقة ال انفصام بعض األوساط املتعجلة 

، وما قد يبدو من انفصال أو املعريفّ يف سائر جماالت االجتهاد واإلبداع - منهجيا-هلا

اختالف فإنه منحصر يف طبيعة كل منهما، ويف دوره يف ذلك اال، فالقرآن ايد يتصف 

 والثاين كالم - تبارك وتعاىل-تقييد والتحديد، واألول كالم اهللاباإلطالق، وتتصف السنة بال
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املعهد العاملي : فرجينا (حنو منهاجية للتعامل مع مصادر التنظري اإلسالمي بني املقدمات واملقومات مىن أبو الفضل،  

و إعادة بناء علوم األمة االجتماعية حنمىن أبو الفضل وطه العلواين، : وراجع كذلك. ١٣ )١٩٩٦للفكر اإلسالمي، 
  ) ٢٠٠٩دار السالم، : القاهرة. (مراجعات منهاجية وتارخيية: والشرعية
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 ال تعود إىل القرآن وال – يف احلقيقة – وفيه اإلمجال واإلام اإلشكايل وإن أضيفت إىل القرآن الكرمي، لكنها  

 – يف نظر اتهد –نص من زاوية نظر اتهد فالنص يكون يوصف القرآن ا، إذ هو متره عن ذلك، بل هي صفات لل
وأفضل أن يضاف يف هذا التوضيح لئال يوصف . جممالً حيتاج إىل بيان أو مشكالً أو متعارضاً، أو متعادالً مع نص آخر

  )١٩٨٠دار الفكر،:دمشق ( املوافقات يف أصول األحكامالشاطيب، : انظر. النص مبا هو برئ منه



 ١٠٩

 كما نعبر »تنظري« وفعله وتقريره، ويف الكتاب الكرمي - صلى اهللا عليه وآله وسلم-رسول اهللا

 ويف القرآن خطاب ويف السنة بيانه وتأويله العملي »تطبيق«يف أيامنا هذه، ويف السنة 
نهما منهجه يف التعامل وأدواته، واالختالف يف مناهج التعامل والقويلّ؛ ولذلك كان لكل م

 الذي أكد -وأدواته ال يغير من طبيعة العالقة بينهما يف االستنباط املنهاجي والتراتب بينهما

 ما كان ينبغي أن يكون مؤثِّرا يف حقيقة العالقة أو )٥٥(الفقهاء عليه، وعززوه حبديث معاذ

 خيرجها من دائرة التكامل إىل دائرة التغاير والترتيب اهلرمي، ومن عليها، وما كان ينبغي أن
الدائرة الكلية إىل اإلطار اجلزئي، ومن اإلطار املوضوعي إىل اإلطار الشكلي ومن اإلطار 

لتجزيئي االصطالحي، خاصةً وحديث معاذ اليصح مرفوعا وال املفاهيمي املنهجي إىل اإلطار ا
  .مشموقوفًا كما يف اهلا

  :طار املرجعيإلالقرآن والسنة ومفهوم ا •

ومصادر املنهج وينابيعه وفترة التعامل األساسية معها، وما ينتج عن تلك الفترة من 

مفاهيم تأخذ موقع إطار مرجعي يرجع إليه لالستنارة به، واستنباط الطرق والوسائل 
صورات أو خطوات اليت اُتبعت يف تلك املرحلة يف إنتاج مصطلحات أو مفاهيم أو ت

وحنوها، ومهما كانت تلك اخلطوات يف شكلها أو معاملها أو تركيبها بسيطة ال تبدو 
فيها النواحي الشكلية ظاهرة بارزة فإنها تفرض نفسها قبل وبعد استقرار املصطلحات 
واملفاهيم واستكمال النواحي الشكلية، وكأنها يف تلك الفترة مبثابة من يتغيى الثمرة 
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 ؟ أو مب تقضي ؟ ال يصح ال مرفوعا وال موقوفًا ؛ أما مرفوعا فيدور على احلارث بن عمرو بن أخي املغرية مب حتكم  
 واحلارث جمهول ال يعرف إال ذا ،بن شعبة عن رجل أو رجال أو ناس من أهل محص من أصحاب معاذ عن معاذ

البيهقي و) ٠١٨١٧٠](٠٣٥٩٢[أيب داودسنن احلديث ومن روى احلارث عنهم جمهولون جهالة عني وانظر يف 
) ٠٣٥٩٨٣](٠٠١٦٨/٠١[الدارميو) ٠٢١١٨٢](٠١٣٢٧[الترمذيو)١١٨٣٥٤)(٢٠١٢٦](٢٠٣٣٩[الكربى

](٠٠٥٦٠[الطيالسيو)٠٦١٥٨٥](٢٢١٠٠[و)٠٦١٥٤٦](٢٢٠٦١[و)٠٦١٤٩١](٢٢٠٠٧[مسندأمحدو
لطرباين معجم او) ٢٩١٠٠](٢٩٠٩١ [و) ٢٢٩٨٨](٢٢٩٧٨[مصنف ابن أيب شيبةو) ١٥٧٤٣٩)(٠٥٥٩
وأما موقوفًا فيدور ) ١٧٤٣٥٦](٠٠١٢٤[املنتخب لعبد بن محيدو) ١٤٧٦٧٩](٢٠/٠٣٦٢][١٧٠٨٨[الكبري

أنه كتب إىل عمر يسأله فكتب إليه، وسفيان مدلس ومل يصرح  على سفيان عن الشيباين عن الشعيب عن شريح
سنن النسائي الكربى  الشيباين، وانظر يف بالسماع سواء ابن عيينة أو الثوري اللذان رويا كالمها عن أيب إسحاق

   .]٠٥٩٤٤[اتىب  و]٠٥٣٩٩[



 ١١٠

لنتيجة، وخيتزل الطريق إىل الوصول إليها غري عابٍئ بتلك األشكال والرسوم وا
 من يأيت بعده حبيث قد يتساءل هذا الذي يأيت بعده - عادة-والتدقيقات اليت ينشغل ا

عن كيفية حتقيق املنتمني لذلك اإلطار املفاهيمي املرجعي ملا حققوا رغم ما يبدو على 

لتكلف والتعقيد يف حني يعجز عن حتقيق ذلك أبناء طرائقهم من بساطة وبعد عن ا

أجيال الحقة استقرت بينهم املصطلحات، وانتشرت فيهم الضوابط، واتضحت 
  . املفاهيم

كذلك قد يستغرب االنعكاسات اليت ال تقاوم، واآلثار اليت ال ميكن أن تحد ملعطيات 

  .ذلك اإلطار على العصور الالحقة

 بإمجاع، وهي اليت نطلق عليها فترة »الفترة النبوية الشريفة« - عندنا-وهذا ما مثّلته
، وأما االختالف فهو فيما إذا كان العصر التايل لتلك الفترة املباركة »جيل التلقي«

يلحق ا أم ال؟ وهنا تأيت املناقشات الواردة يف حجية قول أو مذهب الصحايب وما إذا 
وايته ال يف رأيه ومذهبه أو تتجاوز رواياته إىل رأيه كان جيب أن تنحصر احلجية  يف ر

  !! التايل جليل التلقي املذكور آنفًا؟»جيل الرواية«ومذهبه وما إىل ذلك من جدل ثار يف 

 فتلك هي السنة وهي أمر معلوم، -فإن قلنا حبصر احلجية يف رواية الصحايب دون رأيه

اإلطار « يعين أننا قد وسعنا دائرة مصادر وإن ضممنا إليها رأيه ومذهبه واجتهاده فذلك
 أو أئمة آل البيت - رضوان اهللا عليهم- وضممنا إليها املأثور عن الصحابة»املرجعي

الغيبة « حىت »عصر النص«كما ذهب إىل ذلك الشيعة، وخاصة أولئك الذين مدوا 

  .)٥٦(»الكربى
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حيث غاب اإلمام الثاين عشر يف جبل رضوى بالشام يعيش ) ھ٢٠٨(  الغيبة الكربى هي الغيبة اليت حدثت يف عام  

 سيحمل لقب اإلمام على العسل واملاء حىت يأذن اهللا له باخلروج؛ فيمأل األرض عدالً بعد أن ملئت جورا وهو الذي

املهدي وفكرية والية الفقيه بنيت على أساس أنّ الفقيه الويل ينوب عن اإلمام الثاين عشر املهدي وينتظر خروجه ليسلم 
دار اجلديد، : بريوت. (الفكر السياسي الشيعي من الشورى إىل والية الفقيهأمحد الكاتب، تطور : وانظر. الراية له
١٩٩٨(  



 ١١١

 بأهل القرون »السلف«وم وكما يبدو ذلك واضحا يف االجتاه السلفي الذي فسر مفه
  .)٥٧(الثالثة اخليرة

 يف جانبها »اإلطار املرجعي« هو حصر دائرة إنتاج مفاهيم إنتاج -والذي ندين اهللا به

املصدري والتنظريي يف الكتاب الكرمي بوصفه املصدر املنشئ، والسنة  الثابتة بوصفها 

وأما تطبيقات ). ضيح لذلكوسيأيت مزيد بيان وتو(املتكاملة معاً، واملصدر املبين 

 ملقاييس الكتاب وموازينه - كلّه- وفهمهم، فإنه خاضع- رضوان اهللا عليهم-الصحابة

وتصديقه وهيمنته، وملقاييس السنة وموازينها وال ينبغي أن يشغلنا اهلاجس الفقهي الذي 

اهي تن«شغل املتقدمني بناًء على تصوٍر حيتاج إىل مراجعة وموازنة ونقد وهو تصور 
 الذي ضغط بشدة على العقل الفقهي املسلم إلضافة )٥٨(»النصوص وعدم تناهي الوقائع

كثري من املصادر اليت ال ترقى إىل مرتبة املصدر إىل املصدرين املنشئ واملبني، ومن ذلك 

 من »حبجية قول الصحايب، وامتداد عصر النص، وعمل أهل املدينة وغري ذلك«القول 

ا معاين املصادر بالوسائل وبالغايات اختالطًا شديدا؛ فتأثرت بذلك أمور اختلطت فيه
 يف عملية البحث يف القرآن ايد، »اإلطار املرجعي«ضوابط ومالمح مصادر ومفاهيم 

 بقيميت »الفعل اإلنساينّ«وبيانه النبوي امللزم للخروج بأحكام فقهية تقييمية لتقييم 

 ويصنع غالباً يف الواقع خارج يظهرلذم، وذلك الفعل الثواب والعقاب أو املدح وا

األدلة، مث تسقط األدلة عليه، أو تجهز ويأ لكي تسقط عليه عندما حيدث يف حني أننا 
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خري الناس قرين مث الذين يلوم مث الذين يلوم مث الذين يلوم مث جييء أقوام تسبق شهادة : "ث القائل بناء على احلدي 

 وذلك من ٩-٢/٩٨متفق عليه، كما أخرجه أمحد والترمذي على ما يف الفتح الكبري " أحدهم ميينه وميينه شهادته
 الترمذي واحلاكم من حديث عمران بن احلصني، حديث ابن مسعود، وأخرج مسلم حنوه من حديث عائشة، وورد عند

  .وورد عند الطرباين من حديث ابن مسعود كذلك

الغزايل،  :لدى عدد من األصوليني، انظر على سبيل املثال" النصوص متناهية والوقائع غري متناهية: "وردت مقولة  58
.) ت.، د.ن.د.: م.د (عن رب العاملني.قعنيإعالم املوابن قيم اجلوزية، . ١/٢٩٦ .)ت.دار الفكر،د:بريوت (املستصفى

  ٢/١٦٩ قواطع األدلة يف األصولابن السمعاين، . ١/٣٣٣

 



 ١١٢

الفعل «يف حاجة إىل مصدرنا املنشئ وبيانه امللزم لوضع قواعد صياغة الدواعي وتقييم 

 ودواعيه، وكمية اإلرادات الالزمة له  حبيث ينبثق الفعل اإلنساني بدوافعه»اإلنساين
فيكون القول سديدا، والفعل رشيدا، مث تأيت مرحلة التقييم النهائي يف نور : منهما

  »التوحيد والتزكية والعمران«: وهداية القيم القرآنية العليا احلاكمة
حفظ إنّ األحكام الفقهية اجلزئية وسائل صياغة وحفظ وتسديد ودعم يف إيقاع و

 »اخلطاب القرآين«، وهنا تصبح مفردات »الفعل العمراينّ«وصيانة وتسديد ودعم 
 يف »الوحدة البنائية«مفاهيم يف مجلتها تقوم بينها عالقة ترابط ال تنفصم تضعها يف إطار 

 يف دائرة »التناسب البالغي«اآلية مث يف السورة فاجلزء فالقرآن، وتدرك عالقات 

 وتتقاسم هذه املفاهيم األدوار يف صنع بيئة اخلطاب »ملفاهيميالترابط اإلعجازي ا«

ودائرة اخلطاب وإطار التلقي، واالشتباك مع ذلك كلّه إلحداث الدافعية لدى اإلنسان 
املنهاجية وتتضح « مث منحه الشرعية والفاعلية، وهنا فقط تربز »الفعل العمراين«إليقاع 

العالقة الوثيقة بني «مفاهيم اإلطار املرجعي وتظهر  ويربز دور مصادر و»معامل املنهج

 فحيث يقدم - وهي عالقة جدلية-األطر املرجعية واملفاهيم املنبثقة عنها، واملتصلة ا
  .)٥٩(»اإلطار املرجعي الناظم للمفاهيم فإن دعائم اإلطار تقدمها املفاهيم

 - هنا-القة جدلية، واإلطار املرجعيفكأنّ العالقة بني املفاهيم واإلطار املرجعي الكلي ع

 أو »النماذج املعرفية« يف االصطالح الذي يالحظ »النموذج األكرب«يكاد يأخذ شكل 

 »اإلطار املرجعي« ومن هنا قد يظهر شيء من التنوع أو التعدد يف »منوذج النماذج«
ي، وكلٌّ من لكنه تنوع وتعدد يف إطار الوحدة اليت تتمثّل يف اإلطار املرجعي الكل

»ة فاملفاهيم»املفاهيم« و»اإلطار املرجعيا - مما ال غىن عنه يف املنهجي هي اللبنات اليت 
  . وعليها تؤسس»املنهجية«تبىن 
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  ٩مىن أبو الفضل  



 ١١٣

 :رؤية علمية: منهج الرواية •

 على ومنهج الرواية يقوم الفلسفي؛ مبعناه ال اللغوي مبعناه املنهج  الرواية نهجاملقصود مب

 ، آخر إىل ٍثحمد من شروطها ختتلف ةوهذه أمور نسبي ،م والثقة، الرواة لناقلنيا عدالة

 واألسلوب النظم على اإلثبات والتحدي يف يعتمد والقرآن ،بارز فيها ذايتُّال واجلانب

 يواجهاه أنْ طبيعيال أو الفطري للعقل ميكن فال، مساندا دورا الرواية ويعطي واإلعجاز

 . ذلك بغري حتديه يواجها أنْ من أعجز مها إذ، واالستسالم عاخلضو بغري

 أنْ غري من اردة الرواية قبول يستطيع ال أنه أبدى فقد ، املعاصر علميال العقلأما 

ا إليها يضمزات مثل أخرى أمورة املعزامل القنوات من املرور وإمكان ، اآلثاريةنهجي 

 والعروج ، ايد القرآن مع للتحاور واسعا الًجما سيجد عقلال هذا فإنّ ولذلك؛ املناسبة

 متثّل اليت تفاصيله بعض أو منطقه أو منهجه أو العلم فلسفة مستوى على سواء عليائه إىل

 توضيحا أو وبيانا منهجا ميثِّل الَِّذي السنة وصحيح، ةنظريال للمحددات وأمثلة مناذج

أو اعملي ة القرآن بني وباجلمع، ذاته القرآن حيمله سوف القرآن يف ورد ملا اتطبيقيوالسن 

 على أزماته له يعاجل حبيث العلم ليستوعب القرآن إنّ بل. ومصدق عليه مهيمن وهو

 معجزة جوانب من جانب وذلك ،واملنطق واملنهج الفلسفة: كذلك الثالثة املستويات

 من ليتمكّنوا ةعلميال التخصصات خمتلف يف عاملنيوالألمة ا علماء تتحدى اليت القرآن

 هذا يف - تراثيال العامل هلا أسس كما الرواية ودور ،املعاصر العامل إىل القرآن تقدمي

 ال وذلك العلم دور عن يليه وما العصر هذا يف الرواية دور لتراجع ؛مساند دور اال

 وقدرته ومكان زمان لكل رآنالق بصالحية اعتقادنا صحة ةبشريلل ثبتن حني يضرينا

  . وجتاوزه العلم استيعاب على

 تفيده ما حول اال هذا يف استحضاره من بد ال طريف جدلٌ املتقدمني بني ثار لقدو

 اآلحاد أخبار وإفادة ، القطع التواتر إفادة إىل البعض فذهب ؟ظن أو قطع من الرواية

 مناقضة على كانت إذا - متر لن فإنها ، اآحاد أو تواترا الرواية أكانت وسواء، الظن

 تصبح وهنا »واملنهج العلم ثوابت  أوعلميال املنطق أو عامليال املنهج أو علميال العقل«

احتديد ةعمليم  ووما مطلق غيب ه وغيب ه وما، نسيب وعامل من أو الغيب عامل من ه 



 ١١٤

 فعامل؛ اجلميع بني الفاصلة اخلطوط وضع من بد فال ، األمهية غاية يف أمورا الشهادة

 الَِّذي العامل هو »اإلرادة« نسيبال الغيب وعامل، »األمر« اإلميان عامل هو املطلق الغيب
 لنا مسخر الشهادة وعامل ،وقوٰى معارف من I اهللا لنا يتيحه مبا ونستكشفه نكتشفه

  . وطرائقه، ومناهجه وأدواته وسائله ولكلٍّ، فيه عمراينّال خاليفّاالست دورنا لنمارس

 لكسب بينها علميال غري السريع االنتقال أو، ومسائلها العوامل هذه بني اخللط أثَّر لقدو

 التأملية العرفانية املعارف بني اخللط أو، العلم بضوابط املنضبط غري اجلدل معارك

 ذاا املعرفة وحول العالقة كتل حول الغبش إثارة يف اسلبي تأثريا ةوضوعيامل واملعرفة
)٦٠( . 

  :منهجية اتباع وتأٍس وتأويل: السنة النبوية •

: »ثقيل «قول بأنه Y به املتكلم وصفه الَِّذي I اهللا قول بني دقيقة افروقًإنّ هناك 

 أو ةفعلي أو كانت النبوية؛ قولية والسنة )٤:املزمل( ]ثَِقيال قَوال علَيك سنلِْقي ِإنا[

 والغائية اإلعجاز«و» والظن القطع«و» والنسبية اإلطالق «حيث من، تقريرية

 اهلامة انعكاساا هلا جوهرية فروق بينها وبني القرآنعدمها،  من »والتعبد واملقاصدية

 الرسالة عصر واقع بني الكربى الفروق ندرك أنْ لنا ينبغي كذلك ،»املنهج «مفهوم على

 e اهللا رسول كان وبيئته النيب عصر ففي ،هذا وعصرنا e النبيني خامت عهد على
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 . ويتناقلوا الناس يتداوهلا اليت املعرفة احلسية؛ وهي املباشرة، أو املعرفة -عنده وهي- اليقظة معرفة •

 الكشف حاالت أو ومنامام رؤاهم من الصاحلون عليها حيصل اليت املعرفة التأويلية، أوالرمزية؛ وهي املعرفة •

 . عنها يتحدثون اليت واملشاهدة

 تقيد اليت احلجب سائر كشف بعد حتدث إنها حيث» احلقيقية املعرفة «فيعتربها املوت بعد حتدث اليت املعرفة •

 اإلنسان لدى املعرفية تالقدرا

 منهجا املنهج هذا اعتبار ميكن هل فيها، لكن والترقي األنواع هذه ضبط يف -نظره يف- منهجا وضع قد عريب وابن

  للمنهج؟  نعرفه الَِّذي باملعىن

 فتضبطها واالباحثون، ويتناقل ويتعلّمها درست أنْ ميكن موضوعية قوانني لنا يقدم ال منهج ال؛ ألنه: اجلواب 

  .املوضوعية الصفة املتعددة، وتأخذ مبراتبها املختلفة املعارف



 ١١٥

 فصحى تزال ال -أيضا- العربية اللغة كانت  حيث،املنهج عن البديل ميثل وسنته بسريته

 على تشتمل واللغةفكانت قريبة جدا من لسان القرآن، العجمة،  لتأثريات بعد ختضع مل

 عن بديالً e النيب كان منهاجا، لذلك بنفسها تلد أو منهاج من تولد ال منطق، لكنها

 القرآينّ اجلواب ويستدعي باألسئلة هيواج الَِّذي الوحي، وهو يتلقى الَِّذي فهو ، املنهج

 وترجم -السؤال - الواقعة على بتنـزيله قام نزل وينتظره، فإذا إليه فويتشو عليه

 تلك أسئلة على القرآينّ اجلواب يتعلق أنْ ويغلب ،الواقع يف حركة أو فعل إىل ذلك

 خطاب مراتب خالل من فعله بقيمة اإلنسان وتعريف اإلنساينّ الفعل بتقييم املرحلة

 من الفعل هذا يظهر نفسه الوقت ويف» الوضع خلطاب «جهل أو جتاهل دون التكليف

 علالف ذلك أثر فيه فيظهر التشيؤ لعامل للتسخري، وبيئة ميدانا باعتباره الكون خالل

 الفعل ذلك تأثري خالل من الكون على ليضفي ؛واألرض واملكان الزمان يف اإلنساينّ

 املسددة العمران أفعال قبيل من الفعل ذلك كان إذا عما النظر بقطع له املناسبة القيمة

 أحسن كان إذا ما صاحبه ويظهر» فسادا األرض يف العيث «قبيل من أو I باهللا

 اجلاهلية وعدمية عبثية إلزالة ذلك، وذلك من شيء منه يقع مل ، أواألمانة وأدى اخلالفة

  . وفعله اإلنسان إىل االعتبار احملرفة، ورد واألديان

 به والتأسي e النيب اتباع هي األساس املنهجية اخلطوة تكون النبوة عصر يفإذًا 

قرآن إىل عمل وسلوك يف وهو ميارس تأويل ال واملكره، املنشط يف وطاعته به واالقتداء
 لتمكّن وروايتها للسنة احلفظ دور يعظم بذلكوواقع يضع عليه الصالة والسالم معامله؛ 

 يبعد مل ولذلك ، املنهج عن احلقيقي التعويض هو التأسي ، إذ بعدهبه التأسي من الناس

 ]وِمنهاجا ِشرعةً ِمنكُم جعلْنا ِلكُلٍّ[: تعاىل قوله يف» املنهاج «فسروا الذين املتقدمون

 الكتاب هو باحلاكمية واملختص لألحكام املنشئ املصدر أنَّ أدركوا فقد،  )٤٨:املائدة(

 تشكل اليت والتطبيق االتباعالتأويل والتفعيل و منهجية على فتشتمل الكرمي، وأما السنة

فقط،  اضروري ليس e النيب ةبعصم القول يصبح ، وآنذاك»العلمي املنهج «عن البديل
 استقامته إىل االحتمال قيتطر أنْ ينبغي فال الصارم املنهج كذلك؛ ألنه ومنطقيا بل



 ١١٦

 وضرورة طبقام بكل فيهم واشتراطها الرواة بعدالة القول وحىت، الضبط يف وصرامته

  . مفهومة منهجية قضية تصبح منها التأكد

 يف الكرمي الكتاب يف ورد ملا املبينة السنن تلك تب، أعالهامرا املطهرة لسنةل إنَّ مث

 بآيات ارتبطت سنن واملعامالت، وهي والتشريعات واألخالق والعبادات العقائد

 إليها، وتقود وتنبه الكتاب آيات تستدعيها حبفظه حمفوظة عضويا، وهي الكرمي الكتاب

 منمستمدة  سنة فهي احلياة واقع يف الكتاب آيات تنـزيل تبين كيفية إليها، وهي

 ولو ،دار حيث معه تدور ومداره، بل حموره عن تبتعد ال الكتاب مع مستمر دائم تفاعل

 هذه عن الكشف ألمكن -السنن جماالت يف خاصة- الباحثني بعض لدى اهلمم علت

السنن،  من النوع هذا مصدر هو القرآن إنَّ: قلنا لو نبالغ ذاته، وال القرآن من السنن

 السنن ومن. حجيتها تستمد وهيمنته عليها تصديقه ومن تعود وإليه خرجت فمنه

 I أمره من انطالقًا ا الناس وأمر e اهللا رسول فعلها حكمية ونصائح تربوية مواعظ

 ٰىوفتاو أقضية وهناك. )٦٣:النساء (]بِليغا قَوال أَنفُِسِهم ِفي لَّهم وقُل وِعظْهم[: له
 -اهللا رمحهم- املتقدمون حبث قد وهذه ،تتكرر ال وقد تتكرر قد ملشكالت ومعاجلات

 واملعريفّ املنهجي للتطور وفقًا تتبلور أنْ إىل حتتاج اليت القواعد من كثريا هلا ووضعوا فيها

 حلت": خصوصيتها على نص فتاوٰى منها، فهناك وحيذف إليها ويضاف عليها ويبىن

 قائمة وكانت األدلة ظواهر على بنيت أقضية وهناك. )٦١("بعدك حدأل حتل وال لك

 بعضكم إيلّ، وإنَّ ختتصمون إنكم": e قال الظواهر، ولذلك بتلك e قناعته على

 على بنيت مواقف وهناك )٦٢(" مسعت ما حنو على له فأقضي اآلخر من حبجته أحلن
                                                   

 )٤٣:النساء (]فَلَم تِجدوا ماًء فَتيمموا َ[: تعاىل قوله يف التيمم، باب ، كتاب٣٢٣ رقم البخاري، احلديث صحيح 61

و ] ٠٢٦٨٠[و ] ٠٢٤٥٨[والبخـاري  ] ٠٥٠٧٢ [و] ٠٥٠٧١ [و] ٠٥٠٧٠[جامع ابن حبـان  صحيح كما يف   62

ــسلم ] ٠٧١٨٤/٠٧١٨٥[و ] ٠٧١٨١[و ] ٠٧١٦٨/٠٧١٦٩[و ] ٠٦٩٦٧[ ــامع مـ و ] ٠١٧١٣/٠١[وجـ

وابـن ماجـه    ] ٠٥٠١٢[و  ] ٠٣٥٨٣[وسـنن أيب داود     ] ٠٠٢١٧[وخلق أفعال العباد للبخـاري      ] ٠١٧١٣/٠٣[

و ) ٢٠٢٨٩](٢٠٥٠٢[و  ) ١٦٧٦٥](١٦٩٨٨[و  ) ١١١٤١](١١٣٥٩[والبيهقي الكربى   ] ٠٢٣١٨[و] ٠٢٣١٧[

و ) ٢٠٣٢٠](٢٠٥٣٣[و    ) ٢٠٣١٩](٢٠٥٣٢[و    ) ٢٠٣١٨](٢٠٥٣١[و    ) ٢٠٢٩٠](٢٠٥٠٣[

و ] ٠٤٥٣٣[والـدارقطين   ] ٠٢٠٨٤[و  ] ٠١٣٣٩[وسنن الترمذي   ) ٢١٠٣٣](٢١٢٤٤[و  ) ٢٠٣٢١](٢٠٥٣٤[



 ١١٧

 عن e اهللا رسول ينـزل وقدفيها،  e مناقشته يف يترددون الصحابة يكن ومل الرأي

 أقوال وهناك. األسرى مسألة يف جرى وما بدر غزوة يف كما إليه ذهبوا ما ويتبىن موقفه

ذلك،  معرفة أراد لـمن» املشروعية «بيان تتجاوز ال طبيعية، دالالا فطرية وأفعال
  . e الرسول بشرية وتأكيد

 شيء يتصف وال  والتأويل والتفعيل يف الواقع»بالبيان «تتصف مراتبها أعلى يف فالسنة

 يف إنَّ: نقول أنْ بكاٍف وليس» البيان «إىل حيتاج ما هناك كان إذا إال» البيان«بـ

 بنيناها مصطلحات من ذلك وغري وجمازا ومتواطئًا ومشتركًا ومطلقًا جممالً القرآن

 إىل حيتاج أنه قواعدنا على ًءبنا ظننا ما حتت ايد، وأدرجناها القرآن على وأسقطناها

 كالم عرفها اليت الكالم عيوب كل كتابه عن نفى الباري أنَّ القرآن، ومع من البيان

 يف: البيان إىل آياته من كثري بافتقار القول على أصررنا لكننا -األنبياء ومنهم - البشر

 اآليات وصف من ذكروا ما آثار إىل إضافة القاصرة البشرية أنظارنا من أثر القول هذا

 اللغة ارد، وقواعد اللغوي املعىن من انطالقًا إليها وما واالشتراك واإلطالق باإلمجال
                                                                                                                                                       

ــدارمي ] ٠٤٥٣٧[و ] ٠٤٥٣٦[و ] ٠٤٥٣٤[ ــربى  ] ٠٠٣٢٠[وال ــسائي الك و ] ٠٥٩٥٦[و ] ٠٥٩٤٣[والن

و ] ٠٥٦٨١[وشـرح معـاين اآلثـار للطحـاوي         ] ٠٥٤٢٢[واتىب  ] ٠٥٤٠١[واتىب  ] ٠٥٩٨٥[و  ] ٠٥٩٨٤[

] ٠٨٢٢٩[ومستدرك احلاكم   ] ٠٠١٢١[واملرض والكفارات البن أيب الدنيا      ] ٠٥٦٨٧[و  ] ٠٥٦٨٥[و  ] ٠٥٦٨٣[

وأيب يعلــــى ] ٠٦٤٦٨[و ] ٠٦٣٨٠[و ] ٠٦٣٧٨[و ] ٠٦٣٧٧[و ] ٠٦٣٧٥[ومــــسند أيب عوانــــة 
و ) ٠٦٨٨١](٠٦٨٤٥[و    ) ٠٦٨٨٠](٠٦٨٤٤[و    ) ٠٥٩٤١](٠٥٩١٥[و    ) ٠٥٩٢٠](٠٥٨٩٤[

ــد ) ٠٧٠٢٧](٠٦٩٩٢[و ) ٠٦٩٩٤](٠٦٩٥٨[و ) ٠٦٨٩٧](٠٦٨٦١[ و ] ٠٨٣٩٤[و ] ٠٤٢٧٦[وأمحـــ

ــحاق ] ٢٦٧١٧[و ] ٢٦٦٢٦[و ] ٢٦٦١٨[و ] ٢٦٤٩١[و ] ٢٥٦٧٠[و ] ٢٢٤٢٥[ و ) ٠٠٧](٠١٨٢١[وإس

ــارث ) ١٣٥/١](٠١٩٤٨/١[و ) ٠٠٩](٠١٨٢٣[ ــدي واحل] ٠٠٤٦٢[واحل ــع ] ٠٠٢٩٦[مي ] ٠٠٥٨٨[والربي

ــشافعي  ــشاميني ] ٠١٢٦٦[و ] ٠٠٧٢٨[وال ــن أيب شــيبة ] ٠١٢٧١[وال ــصنف اب و ) ٢٢٩٧٣](٢٢٩٦٣[وم

و ) ٣٦٤٨٨](٣٦٤٧٧[و    ) ٢٩٠٧٦](٢٩٠٦٧[و    ) ٢٢٩٧٥](٢٢٩٦٥[و    ) ٢٢٩٧٤](٢٢٩٦٤[

وسـط  ومعجـم الطـرباين األ    ) ٢٠٠١٥](٢٠١٨٤[وعبد الـرزاق    ) ٣٦٤٩٠](٣٦٤٧٩[و  ) ٣٦٤٨٩](٣٦٤٧٨[

ــبري ] ٠٤٨٩٠[و ] ٠٢٣١٤[و ] ٠١٨٥٥[ ] ١٩٧٣٠[و ] ٢٣/٠٦٦٣] [١٩٥٩٤[و ] ٠٦٩٤٧[والكـــــ

] ١٩٨٣٩[و  ] ٢٣/٠٩٠٢] [١٩٨٣٥[و  ] ٢٣/٠٨٤٨] [١٩٧٨١[و  ] ٢٣/٠٨٠٣] [١٩٧٣٥[و  ] ٢٣/٠٧٩٨[

   ]٣٦/٠٠١[وموطأ مالك رواية حيىي ] ٠١٠٠٠[و ] ٠٠٩٩٩[واملنتقى البن اجلارود ] ٢٣/٠٩٠٦[
 



 ١١٨

 ولغته لسانه إعجاز إىل ايد القرآن نبه لديهم، وقد املألوف العرب كالم على بنيت اليت

 -إذن- قرآنية ةصياغ» البيان «مفهوم صاغوا وليتهم ،هلا وجتاوزها للعربية واستيعاا

 ياةحي واقع إىل وترمجتها الكتاب معاين تطبيق على ينعكس ما أول ينعكس لوجدوه

  .، وذلك جيعلها منهجا لتأويل القرآن ايدوميارسونه ، الناس

وإننا لنجد أنّ التعبري عن اردات باألفعال من منهج القرآن، حيث جند أنّ القرآن يعبر 
 ؛األفعال بصيغ وغريها والكفر واإلميان والشكر والنفس لعقلا: ثلعن معاين جتريدية م

 التجريدية، وتقود املعاين يف الفكر وممارسة فهم على والقادرين النخبة عقول يف لتحدث

 دائما اإلنسان جيعل حبيث العملية التطبيقات إىل -نفسه الوقت يف-األمة  فصائل بقية

 فكر التأمالت تستغرق لئال ،واقع إىل والتحويل ذوالتنفي التطبيق كيفية يف يبحث

 يف»  عقل «كلمة :ومثال ذلكاردة،  الفرضيات األمة يف طاقات يبدد اإلنسان، ولئال

بعض اآليات  تنبه األحيان بعض ويف )تعِقلُون(و )يعِقلُونَ(  الفعل بصيغة وردت القرآن

[ الفعل ذلك آلة إىل  اَألرِض فَتكُونَ لَهم قُلُوب يعِقلُونَ ِبها أَو آذَانٌ أَفَلَم يِسريوا ِفي 
 )٤٦:احلج (]يسمعونَ ِبها فَِإنها ال تعمى اَألبصار ولَِكن تعمى الْقُلُوب الَِّتي ِفي الصدوِر

 سةممار من أولئك حيرم ال نفسه الوقت التطبيق، ويف كيفية إىل تنبيها ذلك ولعلّ يف

  . للجميع اهللا مأدبة فالقرآن، العمل مع التجريدي الفكر

 بلغت ولو انفتحت اتضحت، ومهما اتسعت، ومهما مهما اللغةأنّ _ كذلك_ونرى 

 من حتمل أنْ هلا ينبغي وما بطبيعتها حتمل أنْ تستطيع ال -القرآن لغة مثل- اإلعجاز حد

 ، الفعل حيمله ما تفاصيلها ودقائق التطبيقية وأشكاهلا العملية وصورها األفعال صيغ

 احلركي الفعلي بالبيان للقيام ،املسددة املعصومة النبوية القدوة توسط من بد ال فكان

ا ويروا الكتاب آيات يقرأوا أنْ لآلخرين يسمح الَِّذي الواقع يف التجسيديوتأويلها بيا 

له،  الدقيق االتباع من بذلك تمكنوافي للقرآن e النيب اتباع يكون كيف النبوي، ويروا

 ليتأسوا القادمة األجيال إىل ونقله روايته مث الواقع يف وإجياده بتطبيقه فيه جاء ما وتأويل

  . به
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 السنن، ومنها روايات اختلفت كيف يرى أنْ يستطيع العلماء اختالفات يف الباحث إنَّ

 واختالف واإلقامة األذان كألفاظ مرات مخس وليلة يوم كل تتكرر اليت األمور روايات

 الفاحتة قراءة ألفاظها، وكذلك بعض يف الروايات والتثنية، واختالف اإلفراد بني رواياا

 بدايتها، وقول يف »الرحيم الرمحن اهللا بسم« أخرى، وقراءة آيات أية خبصوصها، أو

 احلج أعمال عضب يف الروايات اختلفت واجلهر، وكذلك ايتها، واإلسرار يف) آمني(

 من. اختالفها على بناًء الفقهاء الصيام، واختلف أحكام وبعض واإلمتام والقصر والزكاة

 أي- الكتاب آليات وتأويل واقتداء واتباع تأس منهجية» املطهرة السنة «أنَّ يتضح هنا

 -كلّها- ترد مثكلياا،  إىل ترد أنْ فينبغي أما جزئياا مجلتها، يف -الواقع على تنـزيل

 أنْ ميكن ال واجلزئيات املفردات عليها، ألنَّ واملهيمن هلا املصدق فهو الكرمي الكتاب إىل

 إىل حباجة وصارت -مناهج تسميتها صح إنْ- املناهج لتعددت منهجا، وإال تكون

 أنَّ فرض ، فلو»بالدور «املناطقة يسميه ما ذلك عن يلزم حبيث وهكذا لضبطها منهج

 مليون املكتشفة وغري واملكتشفة واملخطوطة املطبوعة احلديث كتب يف جاء ما موعجم

  منهج؟  مليون نضع أنْ علينا يكون فهل حديث

 وأوامر لتعليمات املطبقة السنن تلكِهي » منهج «مفهوم حتت يندرج أنْ ميكن إذن، فما

: بالعمل، مثل القول اناألحي من كثري يف فيها يقترن تطبيقي بيان الكرمي، فهي الكتاب

 يف الفعل مع القول ليقترن e صلواته صفة تأيت مث )٦٣("أصلي رأيتموينّ كما صلوا"

 واألخالق والعبادات للعقائد شاملة وهذه. الواقع على القرآن معاين تنـزيل

 عليها القرآن يصدق اليت ِهي وهذه ،املعامالت قضايا من يسري ونزر الثابتة والتشريعات

  . التارخيي الواقع يف النسيب ارتباطها من ، وخيرجهاويهيمن

                                                   
وابـن  ] ٠٢١٣١[و  ] ٠١٨٧٢[و  ] ٠١٦٥٨[وجامع ابن حبان    ] ٠٠٢١٣[ألدب املفرد للبخاري    اصحيح كما يف     63

وســنن البيهقــي الكــربى ] ٠٧٢٤٦[و ] ٠٦٠٠٨[و ] ٠٠٦٣١[والبخــاري ] ٠٠٥٨٦[و ] ٠٠٣٩٧[خزميــة 

والــدارمي ] ٠١٢٩٦[و ] ٠١٠٥٦[و ] ٠١٠٥٥[والــدارقطين ) ٠٥٠٧٦](٠٥٢٩٣[و ) ٠٣٦٧٢](٠٣٨٥٦[

 ] ٠٠٢٢٨[والشافعي ] ٢٠٥٣٠[ومسند أمحد ] ٠١٢٥٣[
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 بالوحدة تتصف به املرتبطة السنة لكتاب، فإنَّالوحدة البنائية ل  على مفهومنؤكد وحني

 تطبيقًا سنته من جاء موحدة، وما وغاياته واحد، ومقاصده e اهللا كذلك؛ فرسول

 الوحدة، فال تلك إطار يف القرآن وبني بينه جيمع هفإن عليه أنزل الَِّذي ايد للقرآن بيانيا

 وترتبط إليه تنضم ينسخها، بل وال القرآن تنسخ شيء، وال يف والقرآن السنة تتناقض

 e اهللا لرسول السابقة النبوات تراث على يصدق ويهيمن، كما عليها يصدق به، وهو

  . عليها ويهيمن

 يف السنة اليت ميكن إدراك )٦٤(ضايا الشائكةلقد أثار علم أصول الفقه عددا من الق

  : نتائجها إذا أدركنا مفهوم البيان وعالقة السنة بالقرآن

 فيها األساسية أقواهلم بلغت شديدا اختالفًا e النيب أفعال يف  األصولينياختالف: أوالً

 إخضاعه ميكن كالقول ليس الفعل ألنّ عليها، ذلك مدارسهم انقسمت أقوال أربعة

 والنهي األمر يصرف ما جاء ، فإذا)تفعل ال (والنهي) افعل (صيغته اللغة، فاألمر واعدلق

 الواقع دراسة إىل حيتاج فإنه الفعل أما ،أخرى تصنيفات فهناك منهما احلقيقي املراد عن

 الَِّذي بالضبط؟ وما اإلشكال هو الدقة؟ وما وجه على الفعل ذلك إيقاع كيفية ومعرفة
ميسرة،  أو سهلة ليست جهود الكتاب؟ وتلك آيات من الفعل هذا يقاعإ اقتضى

فيه،  يعيش اإلنسان لكأن حىت تامة معايشة النبوة عصر معايشة يقتضي ذلك فإدراك

 ساد هو الَِّذي اللغوي النموذج فإنَّ كثرية، ولذلك أسباب دونه حتول أمر وذلك

 حني يف وأيسر أسرع بشكل اإلنساينّ للفعل تقييم إصدار على وقدرته ويسره لسهولته

                                                   

 األحكام جمال يف خاصة كثرية مباحث يف والسنة الكتاب بني التشريك من عامة األصوليون عليه جرى ما ومع 64

 يف حددوها اليت القضايا تلك إال بينهما تفصل ال،واحدا خطابا منهما جيعل ال ذلك أنْ إال الرواية أحكام وبعض اللُّغوية

 الكتاب بني تشريكهمل كان لقد ،األحكام على الداللة جمال يف وآثارها» والظن القطع قضايا «مثل التشريعي اال

 عن روى وما I اهللا كالم بني احلدود إزالة يف خطرية آثار ذلك إىل وما والنسخ والتخصيص اللّغات مباحث يف والسنة

 وميكن ،مشكالته وجتلية، آثاره على للتغلّب املعرفية اجلهود من كثري إىل حيتاج ميدانا اال هذا زال وما r رسوله

» للرازي احملصول«: مثل األصولية الكتب مطوالت يف» والسنة الكتاب بني املشتركة املباحث «أبواب مالحظة
 وما» ريعةالش لصدر التوضيح«و» البصري احلسني أليب املعتمد«و» للغزايل املستصفى«و» لآلمدي األحكام إحكام«و

 .جبالء اآلثار تلك للقارئ لتتضح ذلك إىل
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 معها اتهد يتعامل ورواية قوالً فصار: قول إىل ترجم قد -الرواية عصر يف- الفعل أنَّ

   !. املنطلق ذلك من

 الفروق سائر والسنة، وجتاهل الكتاب بني األصولية اللُّغات مباحث يف تشريكهم: ثانيا 

 حبيث للكتاب موازية مرتبة السنة إلعطاء ذهاناأل وهيأ مهد قد وذلك ،ذكرناها اليت

 األوىل املرتبة حيتل التراتب، فالكتاب هو بينهما إليه يشار الَِّذي الوحيد االختالف صار

 ونفس الواقع إىل بالنظر ليست الثانية، وهذه املرتبة حتتل التشريع، والسنة مصادر يف

 ،وهكذا العقل دليل أو القياس اإلمجاع، مث يأيت مث ،اتهد نظر إىل بالنسبة األمر، بل

 ِإنْ[ منهاجية ووسائل وأدوات بيان مصادر الكرمي الكتاب عدا ما كل أنَّ واحلق

كْمِللَِّه الَّإِ الْح قُصي قالْح وهو ريخ أَلَا[ )٥٧:األنعام (]الْفَاِصِلني لَه كْمالْح وهو 

عرأَس اِسِبنيِإنْ[ )٦٢:ألنعاما (]الْح كْمِللَِّه الَِّإ الْح روا الَّأَ أَمدبعالَّإِ ت اهِإي ذَِلك ينالد 

مالْقَي لَِكنو اِس أَكْثَرونَ لَا النلَمعا )٤٠:يوسف (]ييد القرآن أموال -وحده- فهو ا 

  . لألحكام املنشئ املصدر غريه شيء

السنة،  ونسبية الكرمي القرآن إطالقية جتاهل يف اخلطري رمهاأث األمرين هلذين كان وقد

 من إليه أدت ما إىل باإلضافة املنهجي، وهي اإلطار يف اخلطورة غاية يف قضية وهي

 التمسك يف يستمر املعاصر املسلم العقل جعلت، والسنة الكتاب بني املطلقة التسوية

 إىل -واقع أي- الواقع إشكاليات رفع« وليس» الواقع على النص تنـزيل «بفكرة

أحيانا،  اجلزئية ومقاصده، وأدلته وغاياته احلاكمة وقيمه كلياته يف عنها ليجيب» القرآن

 لتحقيق القرآينّ مبفهومه النبوي النبوي، والتأويل النبوي، والبيان التطبيق منهجية موظّفًا

املاضي،  يف الغثيثة األفكار من كثريا أفرزا انذاللّ مها املوقفان وهذان واالتباع، التأسي
 من اإلطالق صفة سحبالَِّذي » الوقائع تناهي وعدم النصوص تناهي «فكرة منها

 مث تظهر أعراض جمرد بعضهم عدها اليت الزائلة احلادثة للوقائع ليلبسها الكرمي الكتاب
اإلزالة، الرفع، البيان،  (األربعة مبعانيه والتناسخ النسخ فكرة أيضا ذلك ومن. تتالشى
  . بينهما التعارض اتهد توهم عند والسنة الكتاب بني) اإلبطال
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 بأكثر السنة إىل حيتاج الكتاب الكتاب، وأنَّ على قاضية السنة إنَّ:  بعضهمقول وكذلك

 لنا فمن بالتأويل عليها غطينا إنْ غثيثة أقوال من ذلك إليه، وحنو السنة حاجة من

 البعض يزال قائمة، وال تزال ال اليت اخلطرية واملعرفية الفكرية آثارها من لّصبالتخ

  ! والدوام؟ االستمرار صفات يعطيها

 رغم كل دالئل »الدائرة املنهجية«إنّ تفريق األصوليين بني القرآن والسنة يف 
 هذا اال  بينهما، جيعل االستدراك واملراجعة لتراثهم يف»الوحدة املنهجية«ومسوغات 

  .أمرين ضروريني خاصة ذلك الذي تأثر بقواعد املنطق األرسطي، أو بىن عليه

 مل تسمح مبالحظة أمور منهجية على أقصى درجة من »القواعد املنطقية«فإنَّ تلك 
  :األمهّية يف لغة القرآن ميكن تلخيص أمهها مبا يلي

 . الوحدة البنائية للقرآن الكرمي .١

االستعمال اإلهلي للِّغة يف القرآن وبني االستعمال البشري،   الفرق بني  .٢
فاالستعمال اإلهلي ال يسمح خبلو أية كلمة يف القرآن من داللة معرفية منهجية وذلك 
 .ينفي وجود االشتراك والترادف، وبعض الكنايات والتورية وما إليها يف كالم اهللا تعاىل

 ايد ا عن كل ما عداه، وهلذه الوحدة  الوحدة املنهجية اليت ينفرد القرآن .٣
املنهجية آثار هامة جدا يف جماالت الدالالت غري املباشرة مثل دالالت السياق والتناسب 

 .مث الفحوى واإلشارة وداللة االلتزام، وما إىل ذلك من دالالت

  هل وقع التحدي ا؟ : املعجزات احلسية •

مل يؤت معجزةً متحدى ا سوى القرآن، _ وسلّمله وآصلّى اهللا عليه _ إنّ رسولَ اهللا 
وقد أويت النيب معجزاٍت  ،وغريها والبقرة ويونس اإلسراء سوروهذا ما تدلّنا عليه 

أخرى غري القرآن، مثل املعجزات احلسية، كما وردت بذلك العديد من السنن 
  .واألخبار؛ ولكنها ممامل يقع به التحدي

 e اهللا رسول إنَّ والقول القرآن يف» منهج «بوجود القول  يستقيمويف إطار املنهج ال

 ومن وعيسى موسى أعطاها اهللا اليت كاخلوارق ،ا متحدى حسية خوارق عطيأُ قد
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 العقل يستطيع خبطاب اإلنساينّ العقل خاطب قد، فالقرآن وأنبياء رسل من سبقهما

  . مبثله واإلتيان يهدحتعن  يعجز كان وإنْ ، معه التحاور اإلنساينّ

وإذا فهمنا أنّ الفرق بني املعجزات احلسية ومعجزة القرآن، هو التحدي، فلن نتوقّف 
 أواخر يف حدث كما  املعجزات احلسية،تفسري أو تأويل أو نفي حماوالت عند طويالً

 لشكلبا -آنذاك- تناوهلا مثَّل حبيث ؛العشرين القرن وأواسط وأوائل عشر التاسع القرن

  .العلم ليقاربوا بالغيب املؤمنون ا قام ،العلمي العقل أمام هزمية مؤشر متالَِّذي 

 عتبارهااولكن التفسري األكثر علمية للمعجزات احلسية هو تفسريها بطريقٍة منهجية ب

 ، ةالرباني واملشيئة اإلهلية واإلرادة اإلهلي األمر عوامل بني العالقة طبيعة على وعٍي مؤشر

  .والشهادة الغيب عاملي بني للعالقة وإدراك

 أحصاها إال حاجام من حاجة يغادر مل حبيث؛ للناس كافيا القرآن كان هنا ومن

 أَولَم * مِبني نِذير أَنا وإنما اللَِّه ِعند الْآيات إنما قُلْ ربِه ِمن آيات علَيِه أُنِزلَ لَولَا وقَالُوا[

يا كِْفِهما أَنلْنزأَن كلَيع ابلَى الِْكتتي ِهملَيِفي ِإنَّ ع ةً ذَِلكمحى لَرِذكْرٍم وونَ ِلقَوِمنؤي[ 

)  ٥٩( اإلسراء سورة وآيات اآليتني هاتني بني نربط وحني )٥١-٥٠:العنكبوت(

 )١٠-٧( الفرقان وسورة )١٣٣( طه وسورة )٩٦(و)  ٨٩(و)  ٨٨(و)  ٦٠(و

 القرآن هذا أنَّ على قاطعة داللةً تدلُّ هاغري وكثري اآليات هذه نرى أنَّ )٢٢-١٠(و

 اليت الزائلة اخلوارق خالل منوهذا اهلدي اليتم  ؛املنهج خالل من أقوم ِهي لليت يهدي

 من عليها فوااأض تناقلوا أو الناس رواها وإذا ؛تنتهي مث عابرة حلظات يف حتدث

 اليت احلسية اآليات بني فاصالً احد وضع قد والقرآن ،شاءوا ما منها فواوحذ أخيلتهم

  . احلوار إىل والقلوب العقول يدفعالّذي  قرآنال إىل ،األعناق خضعوت ، العقول تبهر

  : اخلطاب القرآينّ والتراث

 يف هوقدرات فاعليته أثبت جدا، وقد وغين ومتنوع خصب تراثٌاإلسالمي  تراثناإنّ 

 ومناهج ، احملدثني ومناهج املفسرين مناهج «مثل» الدينية العلوم مناهج«ولكن  ؛املاضي

 ملصطلح أو املنطقي التراثي اللّغوي باملعىن» مناهج «عليها طلقأُقد  ، »إخل... األصوليني

 على ساملؤس املعاصر مبفهومها ال _غالبا_ الذايتّ اإلدراك مستوى على القائم ، »منهج«
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، والضوابط الصارمة الّيت اإلنساينّ العقل حلركة املشتركة القواعد على يقوم التفكري يف منهج
 النتائج إىل ا للوصول الصحيحة املقدمات وبناء التفكري يف اخلطأ يف الوقوع من الذهن عصمت

 بكثري القول سوغت اليت الليونة مسة من العلوم هذه خرجت أنْ شأا من يتالّ ،املنضبطة السليمة

 . العلوم هذه مناهج يف واسعا جماال للذاتية وجعلت ،املتخصصون يعرفها اليت القضايا من

 يف الضوابط فإنَّ ، ضوابطها مبقتضٰى التراث ذلك أنتجت اليت املناهج تلك وصفنا وإذا

 على تفوقةم وأمكنتها، وكانت بأزمنتها ارتبطت معرفية سقوف ظل يف نتجتأُ املناهج تلك

 يهاحتد أو اختراقها السهل من فليس بلغتهما » املنهجية «بلوغ وبعد ؛ أما اليومقبالً سواها

» وحنوها واحلديث والتفسري القرآن علوم «مبقتضاها نتجتأُ اليت التراثية البشرية املناهج بتلك
 اليوم بلغه الَِّذي املعاصر ستواهمب الطب يتحدى أنّ حياول كمن سنكون فإننا ا اكتفينا لو إننا

 نبدي حني فنحن ،وأضرام سينا وابن الرازي زكريا وأيب جالينوس عند هو كما الطب بعلم

 فيه، وال عاشوا الَِّذي الواقع يف العلم هذا مستوى إىل بالنظر فذلك ، هؤالء من بأي إعجابنا

عاب هذا التراث اخلصب الغين جيب ؛ والستياملعاصر العلمي السقف إىل بالنظر ذلك يكون

مث  ،السابقة األمم تراث استيعاب يف» القرآن منهج «على مبنية علمية ومناذج مناهجبناء 
  .ذلكاستخدام هذه املناهج العلمية القرآنية يف استيعاب التراث وجتاوزه 

وصول للحكم وإذا رجعنا إىل علم أصول الفقه سنجد اتهد يعمل باملنهجية التالية لل
 وحتليلها وفهمها وصفها تتناول مستفيضة دراسةًالشرعي، حيث يدرس اتهد الواقعة 

 العالقة ذات اآليات على مركّزا -كلّه- الكرمي الكتاب آيات استعراض يف يبدأمثّ  وتفسريها

 ذلك بعد يبدأ مثّ ،عليها مالحظاته وتدوين وسربها فيها األوصاف ومالحظة وغريها، املباشرة

 يف مؤثّرة أوصاف إىل األوصاف تلك فيقسم ، واإلضافة احلذف أو والتقسيم السرب عملية

 يفعل كما لذلك، وفقًا احلذف بعمليات ويقوم مؤثّرة، غريأخرى و الفعل وتقييم احلكم

 بل فقط، ذلك ليس -وحدها-  املؤثِّرة األوصاف على يبقي حىت العديدة فروضه مع الباحث

 بالوصول تسمح له مبوازنة ليقوم التأثري مستويات حتديد إىل يصل حىت فيها البحث يواصل إنه

 حقيقتها يف فاألوصاف. للحكم» مناطًا أو علّة «بتحديده ليقوم األساس املؤثِّر الوصف إىل

 إسقاط هو - ذلك بعد وتقسيمها الفروض، لتلك حتديد: وسربها. القرآينّ اخلطاب يف فروض
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 ددح املنضبط الظاهر الوصف حتدد فإذا  -املؤثِّرة غري أو املعبرة غري وأ الضعيفة للفروض

 احلاملة الفروع ربط خالل من التقييم مرحلة تأيت مث ومناطه؛ األصل يف احلكم علّة باعتباره

 هلذه جند أنْ وميكن ،االختبار مرحلة إىل -ذلك بعد- لنصل. األصل يف املكتشفة العلّة ملثل

 مثالً والفضة الذهب يف الربا فتحرمي ،العلل يف العلماء اختالف يف كثرية وأمثلة مناذج املرحلة

 جيري اليت لألشياء أمثاناً خذتات كوا أي- الثمنية أهي التحرمي علّة حتديد يف واختالفهم

 هذا يرجع إنما -أخرى علّة أية أو منها، النقود ضربت نقوداً كوا أي- النقدية أو تبادهلا

 املطعومات علّة يف اختالفهم وكذلك ،اآلثار ومالحظة واالختبار التجربة إىل االختالف

 آفاق إىل املنهج يف االمتداد حياولوا مل اتهدون واألئمة املتقدمون الفقهاء كان وإذا وغريها،

 ال فذلك ،بأزمام تتعلَّق أسباب ألية عصورهم يف املعريفّ السقف أحكام عند نزوالً أو أبعد

 جذورها عن الكشف ميكن امم بعضها يزال وال كانت اليت والقواعد األصول وجود ينفي

 وتسميته القرآينّ املنهج عن الكشف إىل باحلاجة املتقدمون يشعر مل وإذ. عليها والبناء القرآنية

 من هاناألذ يف ساد عما النظر بقطع ،»باملنهج «خاصة القرآن قضايا مع للتعامل منهجا

 أو حال، بأي فهمهم جتاوز وعدم السلف، عن القرآن فهم يف واملروي باملأثور التقيد ضرورة

 ، القرآن يف نكام علمي منهج وجود ينفي ال فذلك ، أخرٰى تصورات أو أسباب ألية

  .)٦٥(»له مصاحب ومنطق
                                                   

 لعوامل خيضع عنها الكشف لكن، اخللق ويف القرآن يف ومتوافرة مبثوثة والقوانني والسنن واملعارف العلوم إنَّ -65

 كل ويف، حوله ما كل من احللول اللتماس تدفعه حبيث اإلنسان لدى احلاجة وبروز األزمة حدوث منها لعل، عديدة

 واألخذ، البشرية ملشكالت احللول أهم من كان املنهج اكتشاف أنَّ شك وال منها شيء إىل أو إليها يوفق حىت لكذ

  !!املتالحقة الثورات عرب -ذلك بعد- البناء ليكمل أساسها بناء أو، وعلومها املعاصرة احلضارة تأسيس إىل بيدها

 يف بارز منهج وتراجعا وازدهارا نشأة واحلضارات واتمعات التاريخ حركة تقود اليت والقوانني السنن معرفة منهج إنّ 

 إىل انتمائها يف اليت األمور تلك كل واآلفاق األنفس قوانني عن والكشف، الطبيعة معرفة قوانني وكذلك ايد القرآن

 تثريها بل، السابقني جهود يتلغ ال هذه وحماولتنا .احلكيم القرآن سور من كثري يف مبثوثة بارزة ظاهرة أمور املنهج

 تتكشف الذي- ايد والقرآن، جناحاته سائر من بالرغم أزماته له" التجريـيب العلمي املنهج"و، عليها وتبين وتستوعبها

 ال طريقه يف منطلق فالقرآن. جيد ما الستيعاب وجتاوزه ومحايته أزماته ومعاجلة استيعابه على قادر -العصور عرب مكنوناته

 حىت... وهكذا قادم عصر مشكالت إىل جتاوزها استوعبها فإذا، املعريفّ سقفه مبستوٰى عصر كل أزمات يعاجل، قفيتو

 . الدين يوم
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 ، سنادواإل الرواية وعصور عصرنا بني الشقة عدتب وقد هذه عصورنا يف أما 

وضة «سلطان فعاملنهج فإنَّ،  املعاصرة املناهج أمام» القدمية اإلسناد منهجي ال ضرورة عدي 

 بلغه ما بلغ الراهن املعريفّ فالسقف والطالعة، املعاصرة وألجيالنا هذه عصورنا يف عنها غىن

 للمنهج خيضع ال ما كل إحلاق إىل تأد اليت والعلمية العقلية الثورات من بالعديد مر أنْ بعد

 الساحة من اخلروج وإما املعرفية، خبصائصه املنهج فإما علمية، صفة بأية وصفه ومنع باخلرافة،

 ومتجاوز ومستوعب ومهيمن مصدقومنهجه  بذاته، منهج ذو ايد القرآن أنَّ ومبا العلمية،

 للقرآن فاهليمنةسبيةويتجاوزها، نسيب؛ ولذلك فهو يستوعب مجيع املناهج الن ال ومطلق

 الراهنة أزمته ويعاجل ، ويطهره ، العلمي املنهج يستوعب فالقرآن. عداه ما كل على ومنهجه

 قد من تراث مع فعل كما معطياته على ويبين ، عليه يهيمن مث ، به ويرقى ، منها وخيرجه

  .سبق

، والتصديق عليه؛ ألنّ احلياة ال تقف  البد منه ملراجعة تراثنا وتنقيته أمر»املنهج«إنّ 

 فكأنما تبدل - مجلة-حوالاألإذا تبدلّت و... ": واملستجدات ال تنقطع بقول ابن خلدون
  ٦٦"اخللق من أصله، وحتول العامل بأسره، وكأنه خلق جديد، ونشأة مستأنفة، وعامل حمدث

واملنهج وأصول التفكري اخلطاب القرآينّ  خطاب عاملي مستوعب لعناصر املنطق  إنّ
 والتصديق وتزكيته» العلمي املنهج «استيعاب على القادر -وحده- الكرمي فالقرآن، املشترك

 املنطق «بتقومي كفيل الكرمي والقرآن ،أزماته سائر يتجاوز حىت وترقيته عليه اهليمنة عليه، مث

على قادر مطلق كوينّ عتهبطبي الكرمي القرآن املنتج؛ ألنّ إطاره يف ووضعه كذلك،» العلمي 

 التراثية األثقال بدون اليوم لعاملطاب القرآينّ ، ولذلك فيجب أن يقدم اخلوالتجاوز االستيعاب

 يف نزل كأنه اليوم عامل إىل القرآن فيقدم ،التاريخ يف وانسيابه املباركة مسريته أثناء حملها اليت

 حلركة املشتركة القواعد على املؤسسة التفكري جيةمنه «عامليال خطابهليستوعب الفترة،  هذه

 ينبغي فال  وبالتايل؛اتارخيي جغرافيا، وال قوميا، وال خطابافالقرآن الكرمي ليس ، »العلمي العقل

 متثل أنها على التراثية وتفسريام التارخيية، وأفهامهم بتجارم حممالً يقدموه أنْ للمسلمني
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 البشرية؛ ألنهم وبني بينه بذلك فيحولوا ومغازيه مقاصده وفهمه، وإدراك قههف يف النهاية

 أو يعرفه من جيدوا فلم املدينة إىل به ذهبوا الذين» وورقهم الكهف أهل «مثل يكونون بذلك

 -وحده- بالتراث مسلّحا العصر يأيت والذي ، نياما قضوها اليت القرون تلك بعد به يتعامل

 يف جنحا قد عليه القائم والعلم املنهج البشرية؛ ألنَّ من املوقف ذلك غري ينتظر نْأ له فليس

 يف الوقوع عن العصمة حتقيق من كبري حٍد إىل يقترب صارم ناظم» عاملي منطق «تأسيس

 - والفلسفة للعقل مقيد علمي حمددة، ومنهج معرفية مقاييس وفق العلمي التفكري يف اخلطأ

 العاملية والبشرية احلضارية األزمات ملعاجلة أمهي عاملي وخطاب مشتركة فهم عدوقوا -معا

  . فتاوى جمرد إىل ال حلول إىل حتتاج اليت

إنّ القرآن الكرمي قد أسس ملبدأ املراجعة من خالل مراجعته لتراث النبيني، فالقرآن 
 دست اليت التحريف عناصر سائر دمالسابق ونقده، وهالالّهويت  الديين لفكرالكرمي قد راجع ا

 املطابق ، منه الصادق على وصدق ، ا نزل يتالّ الصدق حالة إىل أعادهفيه، و عليه، وتغلغلت

 الكتاب آيات بني وأدرجهوأضافه إىل حقائقه املتصلة بعامل املشيئة، ، عليه وهيمنللواقع، 

اهللا حبفظ احملفوظ ، ابتداًء اهللا حرم يف لاملنـز I الت من املعصومم البشر تدخ؛وحتريفا 
  . أخرى مرة إليه سبيلٌ التحريف احترفوا الذين ألولئك يكون لكيال

 إليه تراث، ويقدمه من ايد القرآن حول بين ما يراجع القرآينّ املنهجوبذلك نرى أنّ 

 تكون حبيث وجتاوزه عليه، واستيعابه اهليمنة مث ، الصدق حالة إىل وإعادته نقده بعد لتصديقه

 ما كل على باحلق والناطق احلجة عداه، ويكون ما كل على للقرآن دائما واملرجعية اهليمنة
  . سواه

 يف واالنقطاع التوقُّف فترات حتديد من اجلادين الباحثني ميكِّن القرآينّ املنهجكما أنّ 

 مقولة وتنفي ، انقطاع أو توقف حبدوث القول تنكر دعوى هناك كانت  وإنْ؛وتراثنا تارخينا

 أفراد وجمددين علماء بوجود وتستشهد ، القرون هذه يف التقليد وشيوع االجتهاد باب إغالق

 الستيعاا القرآينّ املنهج تقدمي إىل حباجة فإننا، اجلدل هذا عن النظر وبقطع ،األعصار تلك يف

 الثامن القرن وبداية السابع القرن اية مث الرابع القرن فترة مثل ،جتاوزها مث انقطع ما بوصل

  .وآثارها حدوثها وكيفيات أسباا معرفة مع
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  :دعوة للحوار العلمي

 ةطبيعيال العلوم بفلسفة« املتخصصني أولئك من خاصة املعاصرين العلماء أنَّ الشك

دعوى وجود منهج علمي : بسهولة الدعوى هذه لنا يسلّموا لن »والالّهوت بل واملناهج
 أنَّ من األذهان يف استقر ملا؛ شديدة معارضة األمر بادئ يف الدعوٰى هذه ستجد بل، قرآين

 اإلميان تتطلب موحاة نصوص وكلماته وآياته، واإلجنيل التوراة شأن شأنه ديين كتاب القرآن

 يعقلال واالنبهار، واإلعجاز النبوة على بل، املنهج على فيها ما قبول يتوقف وال، هي كما ا
 العلوم إخضاع ضرورة أو بإمكان سلّموا الذين أولئك وحىت ،ذلك على بناًء اإلميان مث

 لن ةطبيعيال الظواهر مع به نتعامل الَِّذي تجرييبال علميال املنهج لذات ةنسانيواإل ةجتماعياال

 نهجامل« قواعد ضوء يف القرآن مع التعامل بإمكان بسهولة التسليم على قادرين يكونوا

 املنهج مع للتعامل ومهيأ ميسر ايد القرآن إنَّ: ثقة وبكل نقرر أنْ نستطيع لكننا ، »علميال

 وال، معه نهجيامل التعامل من أفضل القرآن مع للتعامل سبيل ال بل ، الواحد تجرييبال علميال

 دون -قرآينّال املنهج يف األساس ةنهجيامل اخلطوة وهي - »القراءتني بني اجلمع« أمهية تتضح

 وحجبت بالقرآن أحاطت اليت التدوين عصر مشكالت إنّ بل ،القرآن مع نهجيامل التعامل

 عريفّامل قرآينّال املنهج بدون سرهاأ من القرآن وإخراج، جتاوزها ميكن ال أنواره من الكثري

  . اتهوقدر طاقاته يف له واملتجاوز ، له واملستوعب علميال للمنهج املعادل

  خامتة

:  يف قوله تعاىل»املنهج بالشرعة«وبعد هذا التطواف رأينا أنّ القرآن ايد قد قرن 

ري قد أحكم آيات ب، واحلكيم اخل)٤٨آية : املائدة(] ِلكُلٍّ جعلْنا ِمنكُم ِشرعةً وِمنهاجا[
أنهما متساويان يف الكتاب، وفصلها على علم، وما دام قد قرن املنهاج بالشرعة فذلك يعين 

األمهية، أو متقاربان جدا يف أقل تقدير، والقرآن الكرمي ايد املكنون قد اشتمل على الشريعة 

  .فالبد أن يكون قد اشتمل على املنهاج وبينه كذلك: وقام ببياا

وإذا كانت صيغ آيات التشريع واألحكام ظاهرة بينه بنصوصها ودالالا والقرائن 
رات اليت تنبه إليها مما يسر على األصوليين عمليات رصدها وإحصائها ولو بشكل واألما

تقرييب، فإنّ النصوص املتعلّقة باملنهج ميكن الوصول إليها جبهود أخرى ووسائل قد ختتلف 
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قليالً أو كثريا عن جهود ووسائل اتهدين يف قضايا األحكام؛ فإذا كان اتهد يف قضايا 
 يهتم يصيغ األمر والنهي والعموم واخلصوص واإلمجال والبيان واحلقيقة وااز وما األحكام

 ويضيف -كلّه– البد أن يستوعب ذلك »املنهج واملنهجية«إىل ذلك، فإنّ الباحث يف قضايا 

 والنظر إىل القرآن الكرمي ايد املكنون يف »تنيئاجلمع بني القرا«إليه مداخل أخرى حنو 
 إضافة إىل ضرورة املران على معرفة ومتييز املطلق »كلياته وسننه بأنواعها« و»ةبنائيوحدته ال«

 وما -عامل األمر- »الغيب املطلق«املتغير، وما يتعلق بعامل من من املقيد، والنسيب، والثابت 

ق  الذي يتكشف على الزمن، وما سيق الستيعابه وجتاوزه أو للتصدي»بالغيب النسيب«يتعلق 

، وما يندرج من ذلك يف عامل اإلرادة، أو عامل املشيئة وما سيق  عليه بعد ذلكعليه واهليمنة
ق يمن أخبار املاضني لوعظ اآلخرين، وبيان النعمة اإلهلية عليهم بالتخفيف والرمحة، وما س

 هسخا به، أو لإلشارة إىل نؤللتوكيد على ضرورة االلتزام به والتأسي بالنبيني الذين جا

  .وجتاوزه ملعرفة مواطن االتفاق واالختالف مع األمم السابقة

 أمر حيتاج إىل حبث وجهد وكد وكدح، »املنهج القرآين« ينبه إىل أنّ -كلُّه–وهذا 

 ليس املعىن البسيط السهل املتبادر إىل الذهن، وهو »الشرعة« املقترن مع »باملنهاج«وأنّ املراد 

 اليت »الشرعة«ق النهج أو الواضح، البين، بل املعىن الواسع اتساع الطري:  أييغِولُّاملعىن ال

 ا، وهو املعىن الفلسفي ا معناها »فالشرعة«اقترن بعد استعمال القرآن هلا مل يعد املراد 
 لتحقق -تعاىل–، بل استعملت يف األحكام اليت شرعها اهللا »شرعة املاء«: »األصلي«الّلغوي 

 وكذلك احلال بالّنسبة ،مصاحل املكلّفني مبستوياا املتنوعة املتعددةمقاصد الشارع، و

  .»للمنهاج واملنهج واملنهجية«

 هو السنة كما ذهب إىل ذلك ابن عباس وغريه »املنهج«ى رلقد كنت يف بادئ األمر أ

 وإذا ، وال شك أن السنة منهج تطبيق وبيان، وتبىن ذلك اإلمام الشافعي)٦٧(من املفسرين
ت للناس كيفية تطبيق القرآن، واستيعاب واقع عصر النبوة وجيل التلقي ن قد بي»السنة«كانت 

 نظر، مث بدأت أميل إىل »املنهج«به فهي قد بينت الشريعة كذلك، ففي قصر املراد ا على 

                                                   

   ٣/٣٠٩.) ت.املكتبة العلمية، د: بريوت (ب العزيزبصائر ذوى التمييز يف لطائف الكتاالفريوزآبادي، :  انظر 67
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الشيخ مصطفى كما مساه – فهو فلسفة اإلسالم »علم أصول الفقه« مجلة »باملنهاج«أنّ املراد 
 يف ذلك كثريون، وقد كتبت يف ذلك ه وعضد»متهيد تاريخ الفلسفة«عبد الرازق يف كتابه 

دة لهنوتبنت أسباب ذلك، واألدلة املعضيته لفترة، وبي.  

 ]ِلكُلٍّ جعلْنا ِمنكُم ِشرعةً وِمنهاجا[لكنين مل أنقطع عن التدبر يف اآلية الكرمية 

 حىت توصلت إىل احلقيقة الناصعة، وهي »الشرعة واملنهاج« وصرت أمسيها بآية )٤٨:املائدة(

كما اشتمل على الشريعة بتفاصيلها فقد اشتمل على املنهج –أن القرآن الكرمي ايد املكنون 
 كما أكمل لنا الدين، وأمت علينا النعمة، وفصل لنا -تبارك وتعاىل– وأنَّ اهللا -كلّها–حدداته مب

 القادر على التصديق على سائر ما وصلت البشرية إليه »املنهاج«الشريعة، فقد أودع كتابه 

 إىل رحاب القرآن الكرمي بأزمتنا هذه، ؛ ولذلك فإننا حنتاج للّجوءمن مناهج واهليمنة عليها

لفهم  لنا مع إدراك ووعي بأنَّ ا-تبارك وتعاىل–مسلَّحني بقوى الوعي الثالثة اليت منحها اهللا 

البشري حيتاج لريتقي إىل آفاق القرآن، ويعرج إليها يف أمور مثل هذه إىل مقدمة تنبثق من 

السقف املعريفّ الذي يعيش الباحث فيه، ومن مستوى تطور مناهج الفكر اإلنساينّ واملستوى 

وتكييف العقلي البشري، واملرحلة العقلية اليت تعيشها البشرية؛ ألنّ صياغة سؤال األزمة، 

ا اجلواب فيقدمه القرآن الكرمي بذات املستوى، ويتكشة يتوقف على ذلك، أمف اإلشكالي
  .مكنونه عنه وفقًا للسقف املعريفّ القائم

أن يتمكن املتعاملون مع العلوم –إنّ األمل كبري بعد أن ينتشر الوعي باملنهج وعليه 
ا، وممارسة النقد يف قضاياها اليت تفتقر إىل واملعارف النقلية خاصة من عمليات املراجعة هل

ذلك، وذلك يف هدى ونور احملددات املنهجية القرآنية، وحنن على ثقة بأن ذلك االجتاه 
املنهجي هو الذي سيعيد إىل هذه العلوم واملعارف حيويتها، وفاعليتها، وجيعلها قابلة لتصديق 

فًا لكثري من األئمة املتقدمني والعلماء الربانيين من القرآن عليها وهيمنته، وحتقيق ما كان هد
  .»إحياء علوم الدين«

 ال تستقر قضاياه، وال تكتمل أدواته ووسائله إالّ بعد أن جيري »املنهج«وإلدراكنا بأنّ 

 هقدمنا ما توصلنا إلي تداوله، وتنضجه حوارات العلماء ومداوالم، وجيرب فيما وضع له فقد

ينضج عمالً بالقاعدة له ال يزال يف حاجة إىل الكثري من اجلهد والبحث والعمل مع علمنا بأن
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 ونرجو أن نتلقى من أهل العلم واالختصاص ما قد »امليسور ال يسقط باملعسور«: املشهورة
يعن هلم من مالحظات ال شك أنها ستكون موضع تقدير واستفادة منا يف تطوير هذا البحث 

كمل، والعلم رحم بني أهله، وتواصل ن منها سوانا يف استكمال ما مل وإنضاجه، وقد يستفيد

  .بني طالبيه

 ألنَّ؛ قرآينّال عريفّامل املنهج جوانب أوضح أنْ الورقات ذه أرد مل فإنين: بعد أما مث

 أفتح أنْ أردت لكنين؛ أفراد أو فرد وطاقات جهود من بكثري أكرب واستقراءه ذلك توضيح

 ، اتإنسانيو اتاجتماعي وعلماء نيطبيعيو فيزيائيني منألمة ا علماء أصناف سائر أمام الطريق

 -حني بعد ولو- نصل لعلّنا الرؤية هذه ضوء يف ايد القرآن يف ليبحثوا ةنقلي ومعارف وعلوم

 األسرة« مشكالت ومعاجلة ، قواعده ببلورة وننعم »ةعرفيامل القرآن ةمنهجي« عن الكشف إىل

 . الرد كثرة من قخيلُ وال ، عجائبه تنقضي وال ، عطاؤه يتوقف ال كرمي فالقرآن به »ةنسانياإل
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]متِسبا أَفَحمأَن اكُملَقْنثًا خبع كُمأَنا ونونَ لَا ِإلَيعجر١١٥:املؤمنون (]ت(.................. 

 ...............................)٢٤:حممد( ]أَقْفَالُها قُلُوٍب علَى أَم الْقُرآنَ يتدبرونَ أَفَلَا[

 ....................................)٦٢:األنعام (]الْحاِسِبني عأَسر وهو الْحكْم لَه أَلَا[

 ............................................)٨٩:النحل (]ِتبيانا لِّكُلِّ شيٍء نزل الذي[

]كُم َاللّهجرن أَخطُوِن مب اِتكُمهونَ الَ أُملَمعئًا تي٧٨:سورةالنحل( ]..... ش(............ 

 ..............................)٢-١:عمران آل (]الْقَيوم الْحي هو ِإالَّ ِإلَه ال اللّه * امل[

 ..........................)٢-١:البقرة(]لِّلْمتِقني هدى ِفيِه ريب الَ الِْكتاب ذَِلك * ملا[

 .......................................)٨٨:هود (]استطَعت ما اِإلصالَح ِإالَّ أُِريد ِإنْ[

 ..........)٤٠:يوسف (].....الْقَيم الدين ذَِلك ِإياه الَِّإ تعبدوا الَّأَ أَمر ِللَِّه الَِّإ الْحكْم ِإنْ[

 .......................)٥٧:األنعام (]الْفَاِصِلني خير وهو الْحق يقُص ِللَِّه الَِّإ الْحكْم ِإنْ[

 ...........)٥٧-٥٦:غافر (]...... أَتاهم سلْطَاٍن ِبغيِر اللَِّه آياِت ِفي يجاِدلُونَ الَِّذين ِإنَّ[

 ...................................)٣٢:اجلاثية (] ظَنا وما نحن ِبمستيِقِننيالَِّإن نظُن ِإ[

 .............................................)٤:املزمل (]ثَِقيال قَوال علَيك سنلِْقي ِإنا[

 .............................................)٤٩:القمر (]ِبقَدٍر خلَقْناه شيٍء كُلَّ ِإنا[

 ............................)١٦:لقمان (]....... خردٍل ِمن حبٍة ِمثْقَالَ تكُن ِإنْ ِإنها[

]لَمأَو كِْفِهما يا أَنلْنزأَن كلَيع ابلَ الِْكتتىي ِهملَي٥١:العنكبوت( ]...... ع(.............. 

]لَمواْ أَونظُرلَكُوِت ِفي ياِت ماومِض الساَألر١٨٥:األعراف (]....و(................... 



 ١٣٩

]بسحانُ أَيأَنْ الِْإنس كرتى يد٣٦:القيامة (]س(...................................... 

  )الثاء(

]ثُم لَى ِجئْتٍر عا قَدى يوس٤٠:طه (]م(............................................. 

]ثُم لَى ِجئْتٍر عى قَدوسام٤٠:طه (]ي(.............................................. 

]ِمِننيؤِج الْمنا ننلَيا عقح وا كَذَِلكنآم الَِّذينا ولَنسي رجنن ١٠٣:يونس( ]ثُم(........... 

  )الراء(

 ..............................)١٩١:عمران آل (]سبحانك باِطال هذَا خلَقْت ما ربنا[

  )السني(

 ...............................................)١:املعارج( ]سأَلَ ساِئلٌ ِبعذَاٍب واِقٍع[

]ِريِهمنا ساِتنِفي الْآفَاِق ِفي آيو فُِسِهمى أَنتح نيبتي ملَه هأَن ق٥٣:فصلت( ]الْح(.......... 

]ِريِهمنا ساِتنِفي الْآفَاِق ِفي آيو ى أَنفُِسِهمتح من لَهتبيي هأَن ق٥٣:فصلت (]الْح(.......... 

]ر ِفيِه ِمن تفَخنو هتيوساِجِدينس وا لَه٢٩:احلجر( ]وِحي فَقَع(....................... 

 .............)١٤٩-١٤٨:األنعام (]..... أَشركْنا ما اللَّه شاَء لَو أَشركُوا الَِّذين سيقُولُ[

 .............)١٤٩-١٤٨:األنعام( ]......أَشركْنا ما اللّه شاء لَو أَشركُواْ الَِّذين سيقُولُ[

  )الشني(

]عرلَكُم ش نيِن ما الدى مصا ِبِه ووحالَِّذي نا ونيحأَو ك١٣:الشورى( ]... ِإلَي(........ 

  )الفاء(

]اِجِدينس وا لَهوِحي فَقَعر ِفيِه ِمن تفَخنو هتيو٧٢:ص( ]فَِإذَا س(...................... 

 ..............)١١٦:املؤمنون (]ِرِميالْكَ الْعرِش رب هو الَّإِ ِإلَه لَا الْحق الْمِلك اللَّه فَتعالَى[

 ................................)١١٨:األعراف (]فَوقَع الْحق وبطَلَ ما كَانوا يعملُونَ[

 ...........................)٢٥:األعراف (]تخرجونَ وِمنها تموتونَ وِفيها تحيونَ ِفيها[

 .................................................)١٥:احلاقة( ]فَيومِئٍذ وقَعِت الْواِقعةُ[

  )القاف(

] كُملَيع قَعو قَالَ قَد بغَضو سِرج كُمبر ٧١:األعراف( ]....ِمن(................... 



 ١٤٠

 .......)٨٨:اإلسراء (]... الْقُرآِن هذَا ِبِمثِْل يأْتوا أَنْ علَى والِْجن الِْإنس اجتمعت لَِئن قُلْ[

  )الالم(

 ............................................)١٠٧:طه (]ال ترى ِفيها ِعوجا وال أَمتا[

 ........................................)٧:الطالق (]آتاها ما الَِّإ نفْسا اللَّه يكَلِّف لَا[

 .......................................)٢٨٦:البقرة (]وسعها ِإالَّ نفْسا اللّه يكَلِّف الَ[

 .......................................)٢٨٦:البقرة (]وسعها ِإالَّ نفْسا اللّه يكَلِّف الَ[

]ِدي الظَّاِلِمنيهالُ عن١٢٤:البقرة (]ال ي(............................................. 

 .......................)٥٧:غافر (] ....لناِسا خلِْق ِمن أَكْبر والْأَرِض السماواِت لْقخلََ[

]لْقاِت لَخاومِض السالْأَرو رأَكْب لِْق ِمناِس خ٥٧:غافر (]الن(........................... 

 .....................................)٤٨: املائدة(] ِلكُلٍّ جعلْنا ِمنكُم ِشرعةً وِمنهاجا[

 ......................................)٤٨:املائدة (]ِلكُلٍّ جعلْنا ِمنكُم ِشرعةً وِمنهاجا[

 ......................................)٤٨:املائدة (]م ِشرعةً وِمنهاجاِلكُلٍّ جعلْنا ِمنكُ[

 ......................................)٤٨:املائدة (]وِمنهاجا ِشرعةً ِمنكُم جعلْنا ِلكُلٍّ[

 .......................................)٤٨:املائدة(]ِلكُلٍّ جعلْنا ِمنكُم ِشرعةً وِمنهاجا[

  )امليم(

 .....................................)٧٨:احلج (]حرٍج ِمن الديِن ِفي علَيكُم جعلَ ما[

 .....................................)٧٨:احلج (]حرٍج ِمن الديِن ِفي معلَيكُ جعلَ ما[

 ......................)٣٩:الدخان( ]يعلَمونَ لَا أَكْثَرهم ولَِكن ِبالْحق الَِّإ خلَقْناهما ما[

 ............................)٣٢:املائدة (]اَألرِض ِفي فَساٍد أَو نفٍْس ِبغيِر نفْسا قَتلَ من[

 ..................)٥٥:طه (]أُخرى تارةً نخِرجكُم نهاوِم نِعيدكُم وِفيها خلَقْناكُم ِمنها[

 ..................)٥٥:طه (]أُخرى تارةً نخِرجكُم وِمنها نِعيدكُم وِفيها خلَقْناكُم ِمنها[

  )النون(

 ........................................................)٣٨:املائدة (]اللِّه من نكَاالً[



 ١٤١

  )الواو(

]ارتاخى ووسم همقَو ِعنيبال سجا ر١٥٨-١٥٥:األعراف (].... ِلِميقَاِتن(............... 

 .........)١٧٣-١٧٢:األعراف (]... ذُريتهم ظُهوِرِهم ِمن آدم بِني ِمن ربك أَخذَ وِإذْ[

 .....)٦٠:اإلسراء (]... أَريناك الَِّتي الرؤيا جعلْنا وما ِبالناِس أَحاطَ ربك ِإنَّ لَك قُلْنا وِإذْ[

 ...........)٨٢:النمل( ]..قَولُ علَيِهم أَخرجنا لَهم دابةً ِمن اَألرِض تكَلِّمهم وِإذَا وقَع الْ[

 ...............................)١١:الزخرف (].... ِبقَدٍر ماء السماء ِمن نزلَ والَِّذي[

]سمالشِري وجت قَرتسا ِلملَّه ذَِلك قِْديرِزيِز تِليِم الْع٤٠-٣٨:يس (]...الْع(............. 

]لُونَومعا تمو لَقَكُمخ ٩٦:الصافات (]اللَّه(.......................................... 

 ....................................)١٨:املؤمنون (].... ِبقَدٍر ماء السماء ِمن وأَنزلْنا[

 ...........................................)٥٢:الفرقان (]وجاِهدهم ِبِه ِجهادا كَِبريا[

]مِعظْهقُل وو مِفي لَّه ال أَنفُِسِهما قَوِليغ٦٣:النساء (]ب(................................ 

 ....................)٥١-٥٠:العنكبوت (]....... ربِه ِمن آيات علَيِه أُنِزلَ لَالَو وقَالُوا[

 ....................)٥١-٥٠:العنكبوت (]....... ربِه ِمن آيات علَيِه أُنِزلَ لَولَا وقَالُوا[

]كُملَيع مرا حلَ لَكُم مفَص قَد١١٩:األنعام( ]و(...................................... 

]عنصِلتلَى وِني عي٣٩:طه( ]ع(...................................................... 

]ِء ووالس طَرم تِطرِة الَِّتي أُميلَى الْقَرا عوأَت ٤٠:الفرقان (]...لَقَد(..................... 

 ...........)٤٧:الروم( ]...ولَقَد أَرسلْنا ِمن قَبِلك رسال ِإلَى قَوِمِهم فَجاُءوهم ِبالْبيناِت [

]لَِكنو اِس أَكَثَرونَ لَا النلَمع٣٠ ، ٦:الروم (]ي(...................................... 

]لَوطَ وسب اللَّه قزاِدِه الرا ِلِعبوغِض ِفي لَب٢٧:الشورى (]... الْأَر(...................... 

]لَواء وش كبلَ رعلَج اسةً النةً أُماِحد١١٩-١١٨:هود (].. و(....................... 

]لَوكَانَ و ِر ِعنِد ِمنواْ اللِّه غَيدجِتالَفًا ِفيِه لَوا اخ٨٢:النساء (]كَِثري(..................... 

 ...............)٥٩:اإلسراء (].. الْأَولُونَ ِبها كَذَّب أَنْ الَّإِ ِبالْآياِت نرِسلَ أَنْ منعنا وما[

 ......)١٠٠:النساء( ]..ومن يهاِجر ِفي سِبيِل اللَِّه يِجد ِفي اَألرِض مراغَما كَِثريا وسعةً [

 ....................................................)٧:الشمس( ]سواها وما ونفٍْس[



 ١٤٢

 ...........................)٨٥:النمل( ]قَولُ علَيِهم ِبما ظَلَموا فَهم ال ينِطقُونَووقَع الْ[

  )الياء(

 ..........................)٢٠٨:البقرة (]... كَآفَّةً السلِْم ِفي ادخلُواْ آمنواْ الَِّذين ياأَيها[

]ينابها يِإنْ إن كُنٍة ِمثْقَالَ تبح ٍل ِمندر١٦:لقمان (]... خ(........................... 

]لَ الِْكتأَهاِطِل يِبالْب قونَ الْحلِْبست ٧١:آل عمران( ]...اِب ِلم(......................... 

 ....................)٢٦٤:البقرة (]يأَيها الَِّذين آمنوا ال تبِطلُوا صدقَاِتكُم ِبالْمن واَألذَى[

]ِريدي أَن اللّه فِّفخي نكُمع ِلقخانُ وِعيفًا اِإلنس٢٨:النساء (]ض(....................... 

]ِريدي ِب اللّهكُم رسالَ الْيو ِريدي ِبكُم رس١٨٥:البقرة (]الْع(............................. 

 ................)٧:الروم (]غَاِفلُونَ هم الْآِخرِة عِن وهم الدنيا الْحياِة من ظَاِهرا يعلَمونَ[

 ................)٧:رومال (]غَاِفلُونَ هم الْآِخرِة عِن وهم الدنيا الْحياِة من ظَاِهرا يعلَمونَ[

]مولُ يدبت ضالْأَر رِض غَيالْأَر اتاومالسوا وزرباِحِد ِللَِّه وار الْو٤٨:إبراهيم (]الْقَه(...... 

  



 ١٤٣

  فهرس األحاديث 

  ....................................".... الْبيضاِء لَيلُها كَنهاِرها احملجةقَد تركْتكُم علَى"

  .................................................."...أال إين أوتيت القرآن ومثله معه"

"اآلخر من حبجته أحلن بعضكم إيلّ، وإنَّ ختتصمون كمإن..." ...........................  

  .........................................................."أصلي رأيتموينّ كما صلوا"

  .................................................... "بعدك ألحد حتل وال لك حلت"

  ......................................................."من رغب عن سنيت فليس مين"

  .................................................................."كان خلقه القرآن"

    ..............................................................."...خري القرون قرين"



 ١٤٤

 فهرس األعالم

  ............................................................................ابن سينا

  ...........................................................................ابن عريب

 .............................................................................أدورنو

  .............................................................................أرسطو

  ............................................................................أفالطون

   ..............................................................................بنفيلد

  ................................................................................بوبر

 ..............................................................................بودلري

  .........................................................................تيليتش بول

  .........................................................................ريكور بول

  ..............................................................................بولدير

  ...............................................................................تزارا

  .............................................................................تسكينر

  .............................................................................جادامري

  .........................................................................جيتون جان

  ..............................................................................ديريدا

 ............................................................................ديكارت

  ...............................................................................رامبو

 ..............................................................................سارتر

  ................................................................................سنو

  ............................................................................الشاطيب

  ............................................................................الشافعي

 ..............................................................................شليك



 ١٤٥

  ..............................................................................عائشة

  ..............................................................................الغزايل

 ..............................................................................فرانك

 ..............................................................................فرويد

  ................................................................................فويه

 ............................................................................كارناب

  ............................................................................كليفورد

 ............................................................................لويفنتال

  ............................................................................ماركس

 ...........................................................................هماركوز

  ................................................................................معاذ

  .............................................................................النقّري

  ...............................................................................نيتشه

 ...........................................................................هايزنربج

 ..........................................................................هوركهامير

 .............................................................................وايتهيد

  ...............................................................................يونج



 ١٤٦

  :املؤلف يف سطور

  طه جابر العلواين

 .١٩٣٥ - هـ ١٣٥٤ولد يف العراق عام  -

 .١٩٧٣ - هـ ١٣٩٢دكتوراه أصول الفقه، كلية الشريعة والقانون، جامعة األزهر  -

-ھ١٤٠١شارك يف تأسيس املعهد العاملي للفكر اإلسالمي يف الواليات املتحدة عام  -

 . م١٩٩٦_ ١٩٨٦وات  مث ترأسه مدة عشر سن١٩٨١

 . وحىت اآلن١٩٩٦رئيس جامعة قرطبة يف الواليات املتحدة منذ  -

 .عضو جممع الفقه اإلسالمي الدويلّ جبدة ورئيس الس الفقهي ألمريكا الشمالية -

  :أهم املؤلفات

دار : بريوت. اإلمام فخر الدين الرازي.احملصول من علم أصول الفقه، ستة جملدات •

 . ١٩٩٢الرسالة،

  .٢٠٠٨دار تنوير، : القاهرة. و التجديد واالجتهاد، جزءانحن •

مكتبة الشروق الدولية، : القاهرة. أزمة اإلنسانية ودور القرآن الكرمي يف اخلالص منها •
٢٠٠٥.  

 .٢٠٠٥مكتبة الشروق الدولية، : القاهرة. اجلمع بني القراءتني •

 .٢٠٠٦لية، مكتبة الشروق الدو: القاهرة. الوحدة البنائية للقرآن ايد •

 .٢٠٠٦مكتبة الشروق الدولية، : القاهرة. لسان القرآن ومستقبل األمة القطب •

  .٢٠٠٦مكتبة الشروق الدولية، : القاهرة. حنو موقف قرآين من النسخ •

 .٢٠٠١دار اهلادي، : بريوت. مقدمة يف إسالمية املعرفة •

 .٢٠٠٥مكتبة الشروق الدولية، : القاهرة. ال إكراه يف الدين •



 ١٤٧

. مدخل إىل نظام اخلطاب يف الفكر اإلسالمي املعاصر: ح الفكر اإلسالميإصال •

 .٢٠٠١دار اهلادي، : بريوت

 .٢٠٠١دار اهلادي، : بريوت. مقدمة يف إسالمية املعرفة •

 .٢٠٠١دار اهلادي، : بريوت. مقاصد الشريعة •

 .٢٠٠١دار اهلادي، : بريوت. اخلصوصية والعاملية يف الفكر اإلسالمي •

 .٢٠٠١دار اهلادي، : بريوت. رية ومناهج التغيرياألزمة الفك •

 .٢٠٠١دار اهلادي، : بريوت. حنو منهجية معرفية قرآنية •

  

 


