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  دمةمقال
  

يمثل القرآن الكريم بالنسبة لألمة المسلمة الشريعة والمنهاج والقسطاس 
المستقيم، لكافة شؤونها العقدية والفكرية والسياسية والشريعة واإلجتماعية. كما 
أنه خالصة ونهاية ما أنزله رّب العالمين من األحكام والنظم، منذ بدء الخليقة 

ربط الله تعالى ربطًا وثيقًا بين الخلق واالنسان من جهة  الى يوم البعث. ولقد
آَن* َخَلَق  والقرآن من جهة أخرى، كما يدّل عليه قوله تعالى: (الرَّْحَمُن* َعلَّمَ اْلُقرْ

اَن) (الرحمن:  َ ي نَساَن* َعلََّمهُ اْلبـَ   ).4- 1اْإلِ
ذه وليس تستقيم الحياة االنسانية شرعًا وعقالً ومنطقًا إالّ بإتباع ه

الشريعة التي هي شريعة ال شرقية وال غربية، وإنما حنيفية سمحة بيضاء، ال 
مَّ  مجال فيها للتحاكم الى الطّاغوت والهوى وما يميله النفس جهالً أو تجاهالً (ُث

َلُم  عْ اء الَِّذيَن َال يـَ تَّبِْع َأْهوَ َال تـَ َها وَ اتَّبِعْ ِر َف َن اْألَمْ ةٍ مِّ اَك َعَلى َشِريعَ ْلنَ عَ وَن) (الجاثية: َج
18.(  

والقرآن الكريم بحّد ذاته غني عن التعريف بالبيان أو التقريب لألذهان 
نظرًا ألنه كّلية الشريعة وجوهر الرسالة ومحور الفهم والتفكير اإلسالمي، وهو 
العروة الوثقى التي إجتمعت وتجتمع عليها كلمة المسلمين شرقًا وغربًا رغم 

أعراقهم، ولهذا كان التركيز على القرآن والعودة إختالف مذاهبهم وأفكارهم و 
واإلحتكام إليه في حاالت األزمات الفكرية والمنهجية والسياسية التي تمرّ بها 
األمة، من أهم الوسائل واآلليات الضرورية والالزمة لعملية اإلنبعاث الحضاري 

لة والثقافي في العصر الجديد، حيث تبحث البشرية عن منظومة حضارية بدي
  ونظام معرفيّ متكامل.
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ة القرآنية في التعامل مع مفردات الفكر  وال شك أن الدعوة الى المنهجيّ
االنساني وأزمات العقل البشري هي من صميم أولويات الفكر اإلسالمي 
المعاصر بكافة مجاالته الحيّة والحاضرة، من عقيدة وفكر وسياسة وتربية 

ذي مافتئ المعهد العالمي للفكر وإقتصاد وأجتماع وفن وآداب، األمر ال
اإلسالمي يؤسس ويدعو له بالتأصيل والتجديد، وبالممارسة العملية، منذ 

  بدايات تأسيسه والى اليوم.
ّها،  ة قد آتت أكلها كل حين بإذن رب وال يخفى أن هذه الشجرة المعرفيّ

كر إذ اجتمع في ظاللها لفيف من العلماء والمفكرين األفذاذ، أثروا روافد الف
  اإلسالمي بنتاجاتهم ومؤلفاتهم وإسهاماتهم العميقة والمؤثرة في شتى الميادين.

وكان لألستاذ الدكتور الشيخ طه جابر العلواني قدم راسخة في هذا 
المضمار لما يمثله هو من أصالة فكرية ومنهجية ومعايشة للواقع الفكري 

والثراء، كانت بمثابة والحضاري، فقّدم دراسات وبحوثًا غاية في الدقة والعمق 
خارطة طريق لمعالجة األزمة الفكرية، التي تعاني منها األمة منذ أمد ليس 

  بقريب.
وقد كان لهذا الحضور المؤثر دور بالغ في تنمية اإلحساس بالواقع 

  واإللحاح في معالجته لدى كثير من أبناء الصحوة.
ر ماكان ولم يكن هذا الدور وليدًا للصدفة أو بحكم الضرورة، بقد

مستلهمًا من المنهج القرآني القائم على الفطرة والعقل السليم، والوجدان الحيّ 
وبقدر ماكان مواكبًا للتطور المعرفي الحاصل في منظومة األفكار والقيم 

  االنسانية.
فإنطالقًا من هذه الحقائق وإيمانًا بضرورة التواصل مع الشيخ الدكتور 

ه الفكري والمعرفي، بما لديه من خبرة وتراث العلواني وهو اآلن في قمة عطائ
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) بمحاورته، حوارًا فكريًا ین عمرذھاوومنهجية واضحة، قام األخ الصحفي (
ومعرفيًا هادئًا وهادفًا بعيدًا عن ضوضاء اإلعالم والصحافة، فجاء هذا الكتاب 
ثمرة لهذا الحوار الذي يتركز على المنهج القرآني ومعالمه في معالجة مايجب 

يمكن معالجته من أمور الفكر والمعرفة وما يتصل بها في حياة الفرد المسلم و 
  والمجتمع المسلم بل واالنسانية جمعاء.

وقد إرتأينا أن نقّدم هذا الحوار كنموذج للتواصل الحي بين المنهج 
والواقع، النظرية والتطبيق، وكيما نعايش المنهج القرآني في حياتنا الفكرية 

.والمعرفية معاي ة نابضة بالتقدم والسموّ   شة حيّ
فما أحوج المسلمين الى مثل هذه الحوارات الحية مع األساتذة 
والمفكرين والعلماء، الذين جمعوا بين أصالة المنهل وحداثة األسلوب، بين 

  التأصيل الشرعي المحكم ومعرفة الواقع اإلجتماعي المتطور والمتنامي.
باإلتجاه الصحيح، ونحن في  وكّلنا أمل أن يكون هذا الكتاب خطوة

طريقنا الى غٍد أكثر إشراقًا وأكثر عطاءًا ألمتنا اإلسالمية التي وصفها رّب العّزة 
  بأنها خير أمة أخرجت للناس.

وبارك الله في حياة الشيخ وأمّده بالصّحة والعافية وسّدد خطاه في 
صحفية جهوده الفكرية واألكاديمية المستمرة. كما أثمن هذه المحاولة ال

) وأرجو له من الله تعالى كّل التوفيق ین عمرذھاوالمبتكرة والواعدة لألخ (
  والسداد في حياته الفكرية والصحفية.

رَُسوُلهُ وَ  ى الّلهُ َعَمَلُكمْ وَ رَ َسيـَ ُقِل اْعَمُلوْا َف نُوَن..)(وَ   .اْلُمْؤمِ
  
  

  الدكتور صباح محمد البرزنجي
  كردستان العراق  –السليمانية 
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 السيرة الذاتية لألستاذ الدكتور طه جابر العلواني
 

  الميالد:
  م.  1935هـ /  1354مدينة الفلوجة، محافظة األنبار، العراق،  
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 المؤهالت العلمية:
بمرتبـــة  1973شـــهادة الـــدكتوراه، كليـــة الشـــريعة والقـــانون، جامعـــة األزهـــر،  -

 الشرف األولى. 
 . 1968ة الماجستير، كلية الشريعة والقانون، جامعة األزهر، شهاد -
 . 1959شهادة الليسانس، كلية الشريعة والقانون، جامعة األزهر،  -
 . 1953شهادة الثانوية األزهرية، القاهرة،  -
ة الدينيـــة (المعهـــد الـــديني) فـــي الفلوجـــة، العـــراق،  - شـــهادة المدرســـة اآلصـــفيّ

1952 . 
 . 1948من المدرسة االبتدائية للبنين بالفلوجة، العراق،  شهادة االبتدائية -
 

 اللغات:
 .إتقان تام) -لعربية (اللغة األم ا -
 .اإلنجليزية (إتقان تام) -
 .الفارسية (إلمام يسير) -
 

 الخبرات العلمية:
 وحتى اآلن.  1996الرئيس الحالي لجامعة قرطبة، فيرجينيا، منذ سنة  -
وله والفقـه المقـارن بجامعـة قرطبـة، فيرجينيـا، مـن سـنة أستاذ كرسي الفقه وأصـ -

 وحتى اآلن.  1997
 1985فيرجينيا) من سنة  -رئيس المعهد العالمي للفكر اإلسالمي (هيرندن -

 . 1997وحتى سنة 
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رئــيس تحريــر مجلـــة إســالمية المعرفـــة، الصــادرة عــن المعهـــد العــالمي للفكـــر  -
 آلن. وحتى ا 2002اإلسالمي، فيرجينيا، من سنة 

أســتاذ الفقــه واألصــول كليــة الشــريعة جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود مــن ســنة  -
 . 1984وحتى  1979

أســـتاذ الثقافـــة اإلســـالمية بمعهـــد ضـــباط األمـــن العـــام فـــي الريـــاض مـــن ســـنة  -
 . 1983وحتى سنة  1977

مستشــار قــانوني فــي الحقــوق الخاصــة بــوازرة الداخليــة فــي المملكــة العربيــة  -
 . 1979وحتى  1975ن سنة السعودية م

 1968مدرس الدراسات اإلسالمية في الكلية العسكرية في بغداد مـن سـنة  -
 . 1975وحتى سنة 

الخطابـــة واإلمامـــة والتـــدريس فـــي جـــامع (الباجـــة جـــي) فـــي بغـــداد مـــن ســـنة  -
 . 1961وحتى سنة  1952

 
 عضوية المؤسسات العلمية:

 لمغرب. أستاذ زائر لجامعة القاضي عياض، مراكش، ا -
 أستاذ زائر لجامعة اإلسالمية في كوااللومبور، ماليزيا.  -
 أستاذ زائر لجامعة بروناي، سلطنة بروناي.  -
 أستاذ زائر لجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية في الجزائر.  -
 أستاذ زائر لجامعة ستراسبورج، فرنسا.  -
 ر اإلسالمي، فيرجينيا. مؤسس وعضو مجلس أمناء المعهد العالمي للفك -
محاضـــر دائـــم فـــي الـــدروس الحســـينية الرمضـــانية تحـــت رعايـــة ســـمو الملـــك  -

 محمد بن الحسن. 



 12

رئــيس تحريــر مجلـــة إســالمية المعرفـــة، الصــادرة عــن المعهـــد العــالمي للفكـــر  -
 اإلسالمي، فيرجينيا. 

) ألفضـل إنجـاز فـي خدمـة العمـل CAIR-حاصل على جائزة مؤسسـة (كيـر -
 . 2005ي في أمريكا، واشنطن، نوفمبر اإلسالم

 عضو المجمع الفقهي الدولي بجدة.  -
 عضو المجلس التأسيسي لرابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة.  -
 األردن).  -عضو المجلس الملكي لبحوث الحضارة (مؤسسة آل البيت -
 

 :الكتب
الــدين  تحقيــق ودراســة كتــاب (المحصــول فــي علــم أصــول الفقــه) اإلمــام فخــر -

الـــرازي، وقــــد قامـــت جامعــــة اإلمـــام محمــــد بــــن ســـعود بطبعــــه ونشـــره فــــي ســــتة 
 . 1992. والطبعة الثانية، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1980مجلدات 

 . 1980االجتهاد والتقليد في اإلسالم، القاهرة: دار األنصار،  -
تحقيــق كتـــاب "النهــي عـــن االســتعانة واالستنصـــار فــي أمـــور المســلمين بأهـــل  -
 . 1983لذمة والكفار" للعالمة مصطفى الوارداني، الرياض، شركة العبيكان، ا

أصول الفقه اإلسالمي: منهج بحث ومعرفة، فيرجينيا: المعهد العالمي للفكر  -
 . 1988اإلسالمي، 

، قطـــر: سلســـلة كتـــاب األمـــة، 1985، 1أدب االخـــتالف فـــي اإلســـالم، ط -
 . 1991المي للفكر اإلسالمي، ، فيرجينيا: المعهد الع2. ط9 الكتاب رقم:

مشـــكلتان وقـــراءة فيهمـــا، مـــع المستشـــار طـــارق البشـــري، فيرجينيـــا: المعهـــد  -
 . 1993العالمي للفكر اإلسالمي ، 
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إصــالح الفكــر اإلســالمي: مــدخل إلــى نظــام الخطــاب فــي الفكــر اإلســـالمي  -
 . 1994المعاصر، فيرجينيا، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، 

ة وإســـالمية المعرفـــة، فيرجينيـــا: المعهـــد العـــالمي للفكـــر اإلســـالمي، ابـــن تيميـــ -
1995 . 

خواطر في األزمة الفكرية والمأزق الحضاري لألمة اإلسالمية، الرياض: الدار  -
 . 1996العالمية للكتاب اإلسالمي، 

األزمة الفكرية ومناهج التغيير: اآلفاق والمنطلقات، القاهرة: المعهد العـالمي  -
 . 1996اإلسالمي، للفكر 

الجمـع بـين القـراءتين: قـراءة الـوحي وقـراءة الكـون، القـاهرة: المعهـد العــالمي  -
 . 1996للفكر اإلسالمي، 

التعددية: أصول ومراجعات بين اإلستتباع واإلبداع، القاهرة: المعهد العـالمي  -
 . 1996للفكر اإلسالمي، 

 . 1997اإلسالمي،  حاكمية القرآن، القاهرة: المعهد العالمي للفكر -
ـــــين األمـــــس واليـــــوم، القـــــاهرة: المعهـــــد العـــــالمي للفكـــــر  - إســـــالمية المعرفـــــة ب

 . 1997اإلسالمي، 
فــي فقــه األقليــات المســلمة (ضــمن سلســلة: فــي التنــوير اإلســالمي) القــاهرة:  -

 . 2000نهضة مصر، 
 . 2001مقدمة في إسالمية المعرفة، بيروت: دار الهادي،  -
 . 2001، بيروت: دار الهادي، 2سالمي، طإصالح الفكر اإل -
 . 2001األزمة الفكرية ومناهج التغيير، بيروت: دار الهادي،  -
 . 2001مقاصد الشريعة، بيروت: دار الهادي،  -
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الخصوصــية والعالميــة فــي الفكــر اإلســالمي المعاصــر، بيــروت: دار الهــادي،  -
2003 . 

ألوربـــي لإلفتــــاء والبحــــوث، مـــدخل إلــــى فقـــه األقليــــات، أيرلنـــدا، المجلــــس ا -
2004 . 

أبعاد غائبة عن فكر وممارسات الحركـات اإلسـالمية المعاصـرة، القـاهرة: دار  -
 . 2004السالم للطباعة والنشر والتوزيع، 

نحو منهجية معرفية قرآنية: محاوالت بيان قواعد المنهج التوحيدي للمعرفة،  -
 . 2004بيروت: دار الهادي، 

الفقيــــه والفيلســــوف، مــــراكش: جامعــــة القاضــــي عيــــاض،  ابــــن رشــــد الحفيــــد: -
 . 2006المطبعة الوطنية، 

أزمة اإلنسانية ودور القرآن الكريم في الخالص منها، القاهرة: مكتبة الشروق  -
 . 2006الدولية، 

الجمــع بــين القــراءتين: قــراءة الــوحي وقــراءة الكــون، القــاهرة: مكتبــة الشــروق  -
 . 2006الدولية، 

 . 2006لبنائية للقرآن المجيد، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، الوحدة ا -
لســـان القـــرآن ومســــتقبل األمـــة القطــــب، القـــاهرة: مكتبــــة الشـــروق الدوليــــة،  -

2006 . 
ال إكــراه فــي الــدين: إشــكالية الــردة والمرتــدين مــن صــدر اإلســالم إلــى اليــوم.  -
ة الشـروق الدوليــة، ، مشـتركة بـين المعهــد العـالمي للفكــر اإلسـالمي، ومكتبــ2ط

2006.  
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  األسئلة التي وجهت للدكتور طه جابر العلواني
  

ـــ بدايـــة، أنـــتم تتحـــدثون فـــي كتابـــاتكم عـــن فكـــرة "أســـلمة المعرفـــة" او 1 ـ
"إسالمية المعرفة"، ماذا تقصدون بـذلك؟ هـال تفّضـلتم بإعطائنـا نبـذة عـن تـأريخ 

  ل؟التنظير ألسلمة المعرفة و عن مشروعكم في هذا المجا
ـ هل بإمكان "أسلمة المعرفة" أن تستأنف الدور الحضاري و المعرفي 2 

لالسالم من جديد وأن تجعل االسالم جوابًا لكل األسئلة و المشـاكل الوجوديـة 
 و األخالقية التي يعاني منها االنسان الحديث؟

ـــ مـــن الواضـــح أنـــه منـــذ أكثـــر مـــن قـــرن تجـــددت الـــدعوة لفـــتح بـــاب 3 ـ
مثلمــا نجــد لــدى الســيد جمــال الــدين األفغــاني و محمــد  االجتهــاد و التجديــد،

عبـده و آخــرين، وأنـتم كواحــد مــن أبـرز المفكــرين الـداعين لالجتهــاد و التجديــد 
فـــي الفكـــر االســـالمي و العلـــوم االســـالمية منـــذ أكثـــر مـــن عشـــرين عامـــا، كيـــف 

 تنظرون الى هذه الدعوة؟ هل هناك فرق بين مشروعكم و هذه الدعوة؟
والت التغييــر و اإلصــالح التــي شــهدها العــالم االســالمي ـــ مــع كــل محــا4

منــذ القــرن الماضـــي، المتمثلــة فـــي الحركــات االســـالمية المعاصــرة، اال أن هـــذه 
المحاوالت لم تؤد الى التغيير نحو األحسـن او اإلصـالح و التجديـد، لمـاذا لـم 

 تحقق هذه المحاوالت اهدافها؟
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التي هـي مـن نتـاج الحداثـة،  "Social sciencesـ العلوم االجتماعية "5
" و Reletivismخلقـت أزمــات كبيـرة فــي مجـال المعرفــة، مثـل فكــرة النســبية "

". كيــف تنظــرون الــى محــاوالت بعــض المفكــرين Historicinismالتأريخانيــة "
العرب من أمثال محمد أركون و نصر حامـد أبـو زيـد لقـراءة االسـالم مـن منطلـق 

اوالتهم هــــذه ســــيقومون بنهضــــة إســــالمية هــــذه العلــــوم؟ وهــــم يعتقــــدون ان بمحــــ
جديــدة. بـــرأيكم هــل هـــذه المحاولـــة موضــع أمـــل أم موضــع إشـــكالية و الـــى أي 

 مدى؟
ـ في حين تتحدثون عـن التجديـد االسـالمي، مـاذا تقصـدون بـذلك؟ ثـم 6

 ماهي الشروط الموضوعية التي يمكن ان تضمن تحقق محاولة تجديدية جادة؟
ــ مــاهي نقــاط الخــالف بــين الــن7 مط المعرفــي الغربــي و الــنمط المعرفــي ـ

االسـالمي؟ ثـم كيـف نسـتطيع فـك التـرابط بـين التجديـد و الحداثـة ونجعـل هـذه 
 العملية (التجديد) تتم بعيدا عن النمط الحداثي الغربي؟

ـــ أنــتم تعتقــدون بــأن التخلــف و األزمــات التــي أصــابت األمــة االســالمية 8
م إســتطاعة تــدبره و عــدم اإللمــام هــي بســبب إبتعادهــا عــن القــرآن الكــريم و عــد

بمعانيه وإدراك مقاصده و بسبب إبعـاده عـن العلـوم و المعـارف. والسـؤال كيـف 
 نتمكن من فهم القرآن معرفيًا و منهجيًا و العمل به بشكل منهجي؟

ـــ هنــاك مــن يقــول بــأن "مــرض األمــة اليــداوى إّال بجرعــة إبســتمولوجية، 9
ية هـي إيجـاد حـل لمشـكلة التعلـيم. ذلـك وان أصعب مهمة تواجه األمة االسالم

انه ال أمل في نهـوض هـذه األمـة مـن ركودهـا الحضـاري و ربطهـا بـدورة حضـارية 
". كيـف تنظـرون الـى هـذا الـرأي؟ ثـم هـل  جديدة مالم تبـدع نظامـًا تعليميـًا جديـدًا
هنــاك خلــل فــي النظــام التربــوي و التعليمــي االســالمي الحــالي حتــى يجــب علــى 

 األمة تغييره؟



 17

ـ كيف تنظرون الى المشاريع التي تطرح من خارج العالم االسالمي و 10
تحديــدا فــي الغــرب لـــ"إصالح حــال هــذه األمــة و تغيرهــا نحــو األحســن"؟ مثــل 
مشروع "الشرق األوسط الكبير" و تغيير مناهج التعليم و التربية االسالمية وفـق 

 تصورهم ونشر الديمقراطية؟
ــ أيــن هــي مكانــة (التــراث) فــي11 عمليــة التجديــد و إســالمية المعرفــة؟  ـ

وهل نحـن هنـا نتحـدث عـن إحيـاء روح هـذا التـراث أم نتحـدث عـن العمـل علـى 
 إصالحه؟

ـــ فــي ظــل الظــروف الراهنــة التــي يخضــع لهــا العــالم االســالمي بحيــث 12
يتعرض كثير من الحركـات االسـالمية و قادتهـا و مفكروهـا و علماؤهـا للمالحقـة 

من العمل العام من خالل المؤسسات والخ. أال ترى بأن  و المطاردة و الحرمان
 مشروع التجديد و إسالمية المعرفة يكاد يكون مستحيالً إنجازه؟

ـــــ كيـــــف تســـــتطيع األمـــــة أن تتجـــــاوز األزمـــــات الفكريـــــة و الثقافيـــــة، 13 ـ
والصراعات و التناقضات الطائفية و األممية؟ و ماهي المسؤولية التي تقع علـى 

كـري هـذه األمـة فـي هـذا المجـال لتأسـيس "البـديل الحضــاري عـاتق علمـاء و مف
 االسالمي العالمي"؟

ـــ فــي النهايــة، كيــف و بأيــة طريقــة ننشــر الــوعي المعرفــي بــين جمــاهير 14
المسلمين قاطبة، حتى اليبقى هذا الوعي حكـرًا علـى النخبـة المثقفـة و العالمـة، 

مــــن أجـــل إحيــــاء بحيـــث يـــتفهم عامــــة المســـلمين ضــــرورة االجتهـــاد و التجديـــد 
  المشروع االسالمي البديل؟
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  السليمانية ـ كردستان العراق
  2005مايو/

  
  

  معالم في المنهج القرآني
  

  طه جابر العلواني األستاذ الدكتور إجابات
  

 تعريف المنهج
"المنهجية" والمنهج والمنهاج في اللغـة  كهناك ما يعرف بـ"المنهج" وهنا

  .1الواضح كالنهج بدون ميم قالعربية: الطري
أما في االصطالح المعرفـي فللمـنهج تعـاريف عديـدة، ودالالت متعـددة، 

علـى إدراك  –بعـد ذلـك  –جمـالي لعلـه يسـاعد إن نقدم لها بتوضيح عـام و أنود 
  مدلول تلك التعريفات بشكل دقيق.

إن كــالً مــن المــنهج والمنهجيــة لــدينا نحــن المســلمين قــد ولــد بعــد نــزول 
ن المجيد، الذي بدأ بتهيئة العقل البشـري وتحضـيره السـتقبال "القـراءة ثـم القرآ

ليبـــدأ القـــرآن عمليــات منهجيـــة لتغييـــر واقـــع كانـــت  2القــرآئتين والجمـــع بينهمـــا"

                                                
كما في القاموس المحيط وشرحه باب الجيم فصل النون، وكذلك في المصباح والمختار   1

  واللسان.
2 .  سنبين مرادنا بكل من القراءتين وبالجمع بينهما الحقًا
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إلى واقع تحكمه قيم التوحيد والتزكية وتحويله تحكمه وتهيمن عليه قيم الشرك، 
  والعمران بدالً من ذلك.

منـذ البدايـة محـور "الرؤيـة الكليـة"  3"التوحيـد"لقد جعـل القـرآن المجيـد 
في فهمه  "العلمية والموضوعية"بها أصبح اإلنسان قادرًا على بلوغ مستوى التي 

طلق القرآن ألما حوله وتفسيره له، وفهم خواصه، وتحديد وسائله وأساليبه. وقد 
قالـــه وحـــرره تحريـــرًا تا البشـــريَّ  بمــنهج النظـــر الـــذي جـــاء بـــه العقـــَل  مـــًا مـــن مـــن عُ

والقـــوة بغيـــر ســـلطان، أو الـــدعوى بـــدون ســـلطان الكهانـــة والســـحر والشـــعوذة، 
، والثقـة بنفسـه مـن خـالل دعوتـه الكاملـة ومنحه الشجاعة التامة والجـرأةبرهان. 

ـم ويـتعّلم، ويعـرف يتذكّ و ، ر ويتدبرَّ للعقل بأن يتفكّ  عّلِ ُ ر ويفقه ويبصـر، ويتعــقل، وي
وفجــاج األرض  ،طــار الســماوات وحبكهــااقتحــام أقفــي ســبيل ذلــك وال يتهيــب 

د في بناء وطبقاتها، وال ظلمات أعماق البحار والمحيطات وتضاريسها، وال يتردَّ 
– نوار الوحي وهدايته ليؤمنأتسّدده وتهديه وترشده  وإدراك منطقيّ  وعي عقليّ 
م عن يقين؛ ويؤهل لممارسة التزكية في ذاته وأسرته عن برهان ويسّلِ  -حين يؤمن

بل لقد عّلم القرآن اإلنسـان كيـف يراجـع الفكـر  .معه، والعمران في الكونومجت
 الالهـــوتيّ  ر مراجعـــة القـــرآن لهــذا الفكـــر الـــدينيّ الســـابق، وينقـــده، ويتــدبَّ  الــدينيّ 
وهــدم عناصــر التحريــف التــي دســت عليــه، وتغلغلــت فيــه، والتصــديق  لــه، ونقــده

وإدراجـه بـين آيـات الكتـاب  على الصادق منه المطـابق للواقـع، ثـم الهيمنـة عليـه
المعصـوم مـن تـدخالت البشـر وتحريفـاتهم لكـي  -تعـالى–المحفوظ بحفظ الله 

القــرآن  . ونبــهَّ ال يكــون ألولئــك الــذين احترفــوا التحريــف ســبيل إليــه مــرة أخــرى
ِ  العقل اإلنسانيّ  ب ويكتشـف قـوانين الكـون وسـننه التـي ال إلـى أن يالحـظ ويجـرّ

                                                
 بيروت. –دار الهادي  راجع دراستنا في "القيم الحاكمة" الحلقة األولى في التوحيد. 3
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لهـا الطبيعـة والكـون  –تعـالى  –القوانين التي أخضع اللـه ر، تلك ل وال تتغيَّ تتبدَّ 
ُفِسِهمْ  فِي َأنـْ اِق وَ ا فِي اْآلَف نَ اتِ َ والحياة، وجوانب هامة من حياة اإلنسان (َسنُِريِهمْ آي

يََّن َلُهمْ َأنَّهُ اْلَحقُّ) بـَ تـَ   ".53 "فصلت: َحتَّى يـَ
ن يصنفوا إلى إن القرآن المجيد قد بيّن للناس أنهم مع اختالفهم يمكن أ

ـةفرين، ومنافقين، كاأصناف ثالثة: مؤمنين،   ّ ، وكل هـذه الصـفات مشـتقات معرفي
 نّ إومـــع اخـــتالف األلســـن واأللـــوان فـــيم المعرفـــيّ مشـــتملة علـــى نـــوع مـــن التقـــو 

ــأاالنســجام العقلــي بيــنهم ممكــن، و  انطالقــًا مــن قواعــد  د الفكــر اإلنســانيّ ن توحُّ
ة  ستحيالً إذا بلـغ اإلنسـان مسـتوى االتفـاق ليس متفكير مشترك، ومنطق ومعرفيّ

ـ ة الثابتـة؛  ةعلى الكلمة السواء، واكتشف تلك السنن والقوانين الكونيّ ّ التسـخيري
واكتشــف الـــرابط بينهــا وبـــين قواعـــد التفكيــر اإلنســـاني المشــتركة "بـــالجمع بـــين 

والقـرآن الكـريم قـد أوضـح فيمـا أوضـح أن هنـاك تالزمـًا بـين الظـواهر القرائتين". 
ـــ ةلســـلوكيّ ا ّ ـــ ةوالعقيدي ّ التـــي بمقتضـــاها تكـــون  ةللبشـــر، وبـــين تلـــك الســـنن الطبيعي

. كما أكد القرآن الكريم على الحياة حياة طيبة أو معيشة ضنكًا انعكاسًا واطّ  رادًا
ا فـــي الوقـــت مـــف فيهأن اإلنســـان ابـــن الطبيعـــة وابـــن األرض، والســـيد المســـتخلَ 

، فــإذا كانــت ظــواهر الطبيعــة ال تنــافي فــي هــذه المتضــايفات إط أنــهنفســه. و  القــًا
الظــواهر  قابلـة لإلخضـاع إلـى المالحظـة والتجربــة والحـس ومتغيـرات الواقـع فـإنَّ 

يمكن أن تعامل بالمثـل، وبالتـالي فـإن هنـاك إمكانـًا كبيـرًا للكشـف عـن  ةاإلنسانيّ 
"المنهج الموحد" للظواهر المختلفة فـي الكـون وفـي اإلنسـان ليتيسـر بعـد ذلـك 

لقرآن يؤكد على فا ،ةوموضوعيّ  ةبدقة علميّ  ةوالقيميّ  ةألحكام التقويميّ إخضاعها ل
ــكــأن "األح ّ اهــا الشــريعة وتقصــدها هــي تاليــة والحقــة لنتــائج " التــي تتبنةام القيمي

يؤكـد  ذإ وفق المنهج. والمـنهج القرآنـيوالتصنيف المعرفيّ الكشف والتوصيف 
الوقـائع والظـواهر فـي حاالتهـا الحظة، والنظر الدقيق في مويدعو اإلنسان إلى ال
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المختلفة. والنظر الدقيق كذلك في العادات واألعراف والتقاليـد والوقـوف علـى 
ًا عــن الواقــع الــذي أدى إلــى يــاآلثــار، ودراســة كــل مــا مــن شــأنه أن يكشــف علم

ودمـر حضـارات  ،الفالح والنجاح أو قاد األمـم والشـعوب إلـى البـوار والخسـران
والتــأريخ لهــا:  ختلــف فتــرات التــاريخ التــي جــرى ذكرهــاالبلــدان المختلفــة فــي م

ــ  –. والقــرآن وهـو يقـدم ذلـك انطالقـًا مـن ذلـك ـه العقـل اإلنســانيّ   –ه كّل ِّ  كـان ينب
ة. ةإلى بعض القوانين والسنن االجتماعيّ    والمحّددات المنهاجيّ

ة منهجـــه خاليـــًا مـــن ســـائر  ّ ولقـــد تمكـــن القـــرآن المجيـــد أن يقـــدم للبشـــري
مـدارس "المـنهج  -فيمـا بعـد  –عراض الجانبية التي وقعت فيهـا النواقص او األ

هـم مـا امتـاز بـه أ" فـي الحضـارة المعاصـرة. ولعـل مـن والمنهج التجريبـيّ  الوضعيّ 
وصــاف أمــن مزايــا كثيــرة أنــه تعامــل مــع اإلنســان باعبتــاره إنســانًا دون تقييــد بأيــة 

ِ  ةإضافيّ  لـه.   ةه أو األعراض الذاتيّ نة إلنسانيتَّ ال تشكل جزءًا من المكونات المكوّ
كمــــا تعامــــل مــــع المكــــان والزمــــان والتــــاريخ والطبيعــــة بعامــــة بــــالمنهج ذاتــــه مــــع 

نسـان والزمـان والمكـان تنبـه إلـى وجـود الخـالق العظـيم إلاستثناءآت بسيطة في ا
وتنبـه وتكشـف كـذلك عــن أثـر فعـل الغيـب فـي الطبيعـة واإلنســان  ،تبـارك وتعـالى

نبيــاء والرســل وتوقيــت بعثــاتهم، وتحــريم وتقــديس بعــض مثــل أثــره فــي اختيــار األ
وتحــريم وتعظــيم بعــض األزمنــة. وحتــى هــذه االســتثناءآت أدخلــت فــي ، األمــاكن

المجال اإلبستمولوجي التوحيدي، والمجال المعرفيّ الذي أوجده القرآن بحيث 
 دونالبعـد الغيبـيّ وحـده، منفصـلة تعتمـد علـى  ةارها معرفة الهوتيّ بلم تكرس باعت

تهـا أو فهم أو إدراك فتنفصل عن اإلطار المنهجي أو تتجـاوزه بحيـث تفقـد علميَّ 
  تها.موضوعيَّ 

: "قواعــد للتفكيــر وســيلة وأداة لبنــاء فهنــاك "مــنهج" و"منهجيــة" فــالمنهج
تعصم الذهن من الوقوع في الخطأ إذا مـارس  المعرفيّ والعلميّ  وضوابط للبحث
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وتجــاوز االســتقامة العلميــة إذا مــارس و الســقوط فــي مهــاوي الخطــأ أ، 4التفكيــر
 البحـــث العلمـــي والمعرفـــي". وبحســـب نـــوع المعرفـــة ومصـــادرها يجـــري ضـــبطها

: ففي المرويات البد من اخضاعها لضوابط الصحة، وفي الدعاوى البد بالمنهج
مـن المعرفـة  كل نوع  واالستدالل عليها. وهكذا من ضوابط للبرهنة على صحتها

  بحسبه. يضبط
يلة ال غايـــة، مهمتــه األســـاس أن يقـــود العقــل اإلنســـاني إلـــى والمــنهج وســـ

في الواقع  الحقيقة أو إلى ما يغلب على الظن أنه الحقيقة، حتى لو لم تكن هي
يبحـــث اإلنســـان عنـــه بوســـائل كـــالحفر  . فالحقيقـــة مثـــل كنـــز دفـــينونفـــس األمـــر

فه وقــد وقــد يصــاد كيــر والنظــر العقلــي ومــا اليهــافوالت وقــراءة التــاريخ والخــرائط،
  يخطئه.

ـات ال تقبــل تعــدّ  :وإنمـا قلنــا ّ دًا "يقـود إلــى الحقيقــة" ذلـك ألّن هنــاك قطعي
.  كونهــا  فــي الحقيقــة الثابتــة كــأن تقبــل مــا ثبــت أنــه حقيقــة ويؤخــذ بنقيضــها أيضــًا

 وتلك القطعيات التبلغ هذه الصفة إالّ  فعدم مصادفة الحقيقة ال يقبل عذرًا فيها
 ّن غلبة الظَـ نياِت ، في حين يقبل في الظّ ز المنهجيةبعد المرور بكثير من الحواج

بأنها الحقيقـة حتـى لـو لـم يصـادفها الباحـث. ولإلمـام الغزالـي تفصـيل حسـن فـي 
ة  ـــة وأصـــوليّ ّ ـــة كالمي ّ ـــة، والقطعي ّ ـــة وظني ّ ـــات قطعي ّ هـــذا المجـــال حيـــث قـــال (النظري
ـــة: مـــا يـــدرك بالعقـــل مـــن غيـــر ورود الســـمع: كحـــدوث ّ ـــة، ونعنـــي بالكالمي ّ  وفقهي

                                                
لقائل أن يقول: إن "قواعد المنطق" هي التي تستخدم لعصمة الذهن من الوقوع في الخطأ عند  4

: هممارسة التفكير، فهل تريدون بهذا التسوية بين المنهج والمنطق؟ والجواب: إن المنهج في جوهر 
قية تلك المقدمات، وضبطها ترتيب مقدمات لتوليد نتائج. أما المنطق فهو وسيلة المنهج إلى تن

 ، وذلك يعني أن بينها تداخالً واتصاالً وانفصاالً.ةوتصحيحها لتكون منتج
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العـالم، واثبـات المحـدث وصـفاته، وبعثـه الرسـل؛ "قلـت: وسـنن الكـون وقوانينــه 
ـالصـول ي األة (أعنـييـات" وأمـا األصـولعتندرج في هذه القط ّ يـة ة) فمثـل حّج فقهي

 .)5ة..الخالسنّ 
فــالمنهج أو المنــاهج هــي الطــرق والوســائل واألدوات التــي تســتخدم فــي 

ـــة، ويتوســـل التفكيـــر وفـــي الســـعي للوصـــول إلـــى الحقيقـــة كو  ّ ـــة كانـــت أو معرفي ّ ني
البـــاحثون بهـــا إضـــافة إلـــى ذلـــك لتحليـــل المعلومـــات وجمـــع الحقـــائق وتفســـيرها 

د للعقل مساره بمنتهى الصرامة سواء أمارس وفهمها. والمنهج ضابط صارم يحدّ 
عـن فهــم  أو العقـل التحــرك فـي الكــون أو فـي نصــوص الـوحي بحثــًا عـن الحقيقــة

ـــالمـــراد ر أن يتصـــالح المـــنهج مـــع العقـــل الفطـــري أو متعـــذّ ه مـــن ال. ولـــذلك فإّن
  الطبيعي.

ـــات الذهنّ مإّن "المـــنهج: مجموعـــة مـــن الع -إذن  –ويمكـــن القـــول  ّ يـــة لي
. فعلى "تتيح للباحث في الظواهر المختلفة قدرة على تحليلها وفهمها وتفسيرها

عــن األســـاليب واألدوات التــي هـــي وســـائل  مجـــردا منفصـــالً يكـــون المــنهج  هــذا
ن المنهج بهـا فـي قيادتـه للباحـث نحـو المعرفـة التـي يسـعى للوصـول إليهـا يستعي

  .سواء أكانت معرفة ذات وجود واقعيّ أو وجود ذهنيّ 
وبما أننا نبحـث فـي مـنهج للتعامـل مـع "الخطـاب القرآنـي المجيـد" أوالً  

ين مــن فّـ خــارجيّ يتمثــل فيمــا بــين الــدُ  وبالــذات، فــإن الخطــاب ذو وجــود واقعــيّ  تَ
تــدل عليــه األلفــاظ  ات تنــدرج فــي أجــزاء وأحــزاب. وذو وجــود معنــوّي ســور وآيــ

المضمنة في آياته وسوره، وهي مدلوالت اآليات والسـور فكـأن اآليـات والسـور 

                                                
ط مصطفى  القاهرة: ،"428/2" نقله التفتازاني عنه، وأورده العطار في حاشيته على الجوامع 5

 د.ت. محمد،
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يأخـــذ دور عالمـــة تـــدعو  –آنـــذاك  –والمعنـــى مـــدلول عليـــه. وكـــأن اللفـــظ  دالّ 
ف االرتبـــاط ل ليكتشـــر والتعّقـــر والتـــذكّ بر والتفّكـــالباحـــث للنظـــر والتأمـــل والتـــدّ 

والعالقـــة بـــين الـــدال والمـــدلول: فـــالمعنى والمـــدلول همـــا المعرفـــة التـــي نبحـــث 
المعرفـيّ المضـمون  والمـدلول همـا: نىالمع إذ أنّ عنهما، ونريد الوصول اليهما: 

المعرفــة الكامنــة فيــه، والكشــف عنهــا. أمــا و  كتشــافهالــذي نســعى للوصــول إلــى  
ك المعنــى بمسـتويات مختلفــة: فهــي ة علــى ذلـاأللفـاظ فهــي وعـاء وعالمــات دالّـ

تدل أحيانًا بالمطابقة، وثانية بالتضّمن، وثالثة بااللتزام، وأحيانًا تدل بعبارة النص 
، وعلـوم العربيـة مـن نحـو وصـرف وبـديع ومعـان وبالغـة 6وفحواه ولحنه وإشـاراته

مخصصـة للتعامـل مـع األلفـاظ وعـوارض  -على وجه االجمـال  –وفصاحة كلها 
ا يحتاجــه منهــا باعتبــاره أدوات ووســائل مــمهمــة المــنهج توظيــف كــل و  .األلفــاظ

وعـاءًا  وأساليب للوصول إلى المعنى وإلى الحقيقة الكامنة فيه التي جعـل اللفـظ
ن يكـون منطقـًا أعالمة دالة عليه. كما أن اسـتخدام المنطـق أمـر البـد منـه علـى و 

، ال كما يتوهم الكثيرون ، والطريق بين األلفاظ والمعاني طريق طويلكذلك  اً قرآنيّ 
حتجنا إلى كل تلك المعارف واألدوات لالستعانة بهـا أبأنَّه طريق قصير، ولذلك 

على اختصار الطريق والوصول إلى المعنى المراد ومقاربته بكل مـا تتيحـه الطاقـة 
 ّ   ة من إمكانات.البشري

والـــنص القرآنـــي فريـــد معجـــز فـــإذا كنـــا نحتـــاج إلـــى المـــنهج للتعامـــل مـــع 
وص األخــرى فمــا بالــك بالتعامــل مــع نــص فريــد معجــز مطلــق؟!. فــالمنهج النصــ

ن يكون على أعلى مستوى ممكن من الدقة، وأن يكون ذا أالذي نقاربه به البد 

                                                
.موعة من المصطلحات المنطقية واألصولية سيتم التعريف بها الحجهذه م 6  قًا
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مواصـفات خاصـة، لعـل أهمهـا وأبرزهـا أن يكــون مسـتنبطًا منـه ذاتـه؛ فـإن للقــرآن 
  المجيد منطقه، كما أن له منهجه.

طبيق "المنهج" على القرآن، والمنهج وجد وقد يقول قائل: كيف يمكن ت
ـلدراسة "الظواهر الطبيعيّ  ّ ة" فكيـف ينـزل علـى خطـاب معجـز مـا هـو ة واالجتماعي

بظـــاهرة طبيعيـــة وال اجتماعيـــة؟ فنقـــول: الســـؤال وارد والبـــد مـــن االجابـــة عليـــه؟ 
ـل عنـدنا "الظـاهرة" وكونـه خطابـًا الينفـي عنـه صـفة الظـاهرة:  والقرآن المجيـد يمثّ

ظــاهرة فريــدة فــألول مــرة فــي تــاريخ البشــرية وألخــر مــرة ينــزل  7اهرة القرآنيــةفالظــ
النبيون  ة، وفي مقدمتهمالله وكلمته بشكل متحٍد معجز للخلق كافّ  للبشرية وحي

لــــــق كــــــذلك؛ يتعــــــالى علــــــى الزمــــــان والمكــــــان، والمرســــــلون. وهــــــو خطــــــاب مط
، يســتوعب ر فــي الوقــت نفســهميّســ -أيضــًا  -ويســتوعبهما ويتجاوزهمــا، وهــو 

تجارب األنبيـاء والمرسـلين، وتعـاليمهم وسـائر الظـواهر التـي كانـت فـي عصـورهم 
، ويخرجهــا نموذجــًا ومثــاالً للنــاس باعتبارهــا  ويبنــي هــذا الكتــاب أمــة قطبــًا ووســطًا

ظـواهر. ولـذلك فـإن اعتبـاره  هاإلى غير ذلك من خصائصه ومزاياه وكلّ  ،خير أمة
و يستنكر، وهو بهذه المثابـة. وكـون المـنهج ظاهرة كبرى ال ينبغي أن يستغرب أ

العلمي يقوم على دعائم ثالثة بعد ذلك وهي: (المالحظة، والفروض، واالختبار) 
فــإن هــذه الــدعائم الثالثــة بعــض خطــوات ومكونــات المــنهج القرآنــي التــي يــدعو 

، ومالحظتها. فهي من األمـور المألوفـة لـدى ئالمتعاملين معه إلى األخذ بها دا مًا
متنـــا وعلمائنـــا المتقـــدمين فـــي التعامـــل مـــع الخطـــاب القرآنـــي ولـــديهم مزيـــد، ائ

فالقيــاس األصــولي بنــي أساســًا علــى هــذه القواعــد الثالثــة، وتعامــل مــع الخطــاب 

                                                
ة" جدير بالقراءة بلمالك بن ن 7 ي يرحمه الله كتاب مهم يحمل هذا العنوان: "الظاهرة القرآنيّ

ّة لمالك.مالفروق الدقيقة بين ال ةواالطالع مع مراعا ة والمنطلقات الحضاري  نطلقات المنهجيّ
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القرآني والسنة النبوية سواء أكانت أحاديث قولية أو فعلية أو تقريريـة علـى هـذا 
لــــى قواعــــد كانــــت هــــي األســــاس، وصــــار دلــــيالً مــــن األدلــــة الشــــرعية لقيامــــه ع

" بعد ذلك، والعناية بتخريج  المنطلقات األساسية لبناء "المنهج العلميّ التجريبيّ
العلــــل، وتنقيحهــــا بالســــبر والتقســــيم، وتحقيقهــــا باالختيــــار. وإن كــــان "المــــنهج 

كمــا   ى اليــه مــن بعــد ذلــك مــن تفكيــر ســكونيّ " متجــاوزًا للقيــاس ومــا أّد القرآنــيّ 
  سنثبت ان شاء الله.

مجتهد بعد دراسة مستفيضة للواقعة وصياغتها في شكل اسـئلة دقيقـة فال
يبــــدأ فـــــي اســـــتعراض آيـــــات الكتـــــاب الكـــــريم ذات العالقـــــة المباشـــــرة وغيرهـــــا، 
ومالحظــة األوصــاف فيهــا وســبرها وتــدوين مالحظاتــه عليهــا. ثــم يبــدأ بعــد ذلــك 

ة فــي الحكــم وتقيــيعمليــة التقســيم والحــذف فيقســم تلــك األوصــاف إلــى مــؤثـّ  م رَ
الفعل وغير مؤثرة، ويقوم بعمليـات الحـذف وفقـًا لـذلك، كمـا يفعـل الباحـث مـع 

رة فـي الحكـم، أوفـي بيـان قيمـة فروضه العديدة حتى يبقـي علـى األوصـاف المـؤثّ 
ليس ذلك فقط، بل إنه يواصل البحث فيهـا حتـى يصـل إلـى  –وحدها  -الفعل 

ر إلـى الوصـف المــؤثّ  تحديـد مسـتويات التـأثير ليقــوم بموازنـة لـه تسـمح بالوصــول
األسـاس ليقــوم بتحديــده عّلــة أو مناطــًا للحكــم: فاألوصــاف فــي حقيقتهــا فــروض 

 –فـي الخطـاب القرآنـي، وســبرها: تحديـد لتلـك الفــروض، وتقسـيمها بعـد ذلــك 
ــرة أو المــؤثّ  ّ رة. فــإذا تحــدد الوصــف هــو اســقاط للفــروض الضــعيفة أو غيــر المعب

لحكـم فـي األصـل، ثـم تـأتي مرحلـة التقيـيم الظاهر المنضـبط حـّدد باعتبـاره علّـة ا
بعـد  –من خالل ربط الفروع الحاملة لمثل العلّـة المكتشـفة فـي األصـل. لنصـل 

إلى مرحلة االختبار. ويمكن أن نجد لهـذه المرحلـة نمـاذج وأمثلـة كثيـرة  –ذلك 
في اختالف العلماء في العلل. فتحريم الربا في الذهب والفضة مثالً واخـتالفهم 

ــة التحــريم أهــي الثمنيــة فــي تحد أي كونهــا اتخــذت أثمانــًا لألشــياء التــي  –يــد عّل
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ـــة  يجـــري تبادلهـــا أو النقديـــة _ أي كونهـــا نقـــودًا تضـــرب النقـــود منهـــا، او أيـــة عّل
إنمـــا يرجـــع هـــذا االخـــتالف إلـــى التجربـــة واالختبـــار ومالحظـــة اآلثـــار.  –أخـــرى 

ـــة المطعومــات وغيرهـــا، وإذا كــان  الفقهـــاء المتقـــدمون وكــذلك اخـــتالفهم فــي عّل
واألئمة المجتهدون لم يحاولوا االمتداد في المنهج إلى آفاق أبعد أو نزوالً عند 
أحكـــام الســـقف المعرفـــي أليـــة أســـباب تتعلـــق بأزمـــاتهم، فـــذلك ال ينفـــي وجـــود 
األصول والقواعد التـي كانـت وال يـزال بعضـها ممـا يمكـن الكشـف عـن جـذورها 

يشـــعر المتقـــدمون بالحاجـــة إلـــى الكشـــف عـــن  القرآنيـــة والبنـــاء عليهـــا. وإذا لـــم
المنهج وتسميته منهجًا للتعامل مع القرآن خاصـة، وذلـك لمـا سـاد فـي األذهـان 
من ضـرورة التقيـد بالمـأثور والمـروّي فـي فهـم القـرآن عـن السـلف، وعـدم تجـاوز 
فهمهــم بــأي حــال فــذلك الينفــي وجــود مــنهج علمــي كامــل فــي القــرآن، ومنطــق 

عصورنا هذه وقد بعدت الشقة بين عصرنا وعصور الرواية  أما في. 8مصاحب له
فـــإن المـــنهج يعـــد ضـــرورة ال غنـــى عنهـــا فـــي عصـــورنا هـــذه وألجيالنـــا المعاصـــرة 
والطالعة، وللتمكن من االجابة على تحديات الحضارة القائمة فالسقف المعرفي 

ي أدت إلى الراهن بلغ ما بلغه بعد أن مر بالعديد من الثورات العقلية والعلمية الت
ــ ّ ة، فإمــا إلحــاق كــل مــا اليخضــع للمــنهج بالخرافــة، ومنــع وصــفه بأيــة صــفة علمي

ة، وبما أن القرآن المجيد ذو منهج، بـل المنهج وإما الخروج من الساحة العلميّ 
يعد القرآن في الحقيقة المؤسس لقواعد المنهج والهادي إليها، والموجه نحوها 

ه إلى منهجه فيه؟ على أن القرآن ذاته قد نبّ فلماذا نخشى المنهج عليه أو نتردد 
                                                

الكشف عنها  إن العلوم والمعارف والسنن والقوانين مبثوثة ومتوافرة في القرآن وفي الخلق، لكن 8
يخضع لعوامل عديدة، لعل منها حدوث األزمة وبروز الحاجة لدى االنسان بحيث تدفعه اللتماس 
الحلول من كل ما حوله، وفي كل ذلك حتى يوفق اليها أو الى شئ منها وال شك أن اكتشاف 

 .المنهج كان من أهم الحلول لمشكالت البشرية
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الـــذي أراد تعليمـــه للبشـــرية وإلـــى خطواتـــه وكيفيـــة أســـتعماله فـــي دراســـة الظـــواهر 
 ّ يــرة. ة ثابتــة أو متغّ المختلفــة طبيعيــة كانــت أو فرديــة أو أســرية أو اجتماعيــة ســنني

لمـا ونحن على يقين لو أن القرآن بقي المركز األساس والمنطلـق األول للمعرفـة 
  احتاجت البشرية أن تنتظر هذه القرون المتطاولة لتصل إلى المنهج.

صــين بفلســـفة المعاصــرين خاصـــة مــن اولئــك المتخص الشــك أن العلمــاء
ـيالعلوم الطب ّ بـل والالهـوت لـن يسـلموا لنـا هـذه الـدعوى بسـهولة،  ة والمنـاهج،عي

األذهـان فـي  بل ستجد هذه الدعوى في بادئ األمر معارضة شديدة؛ لما اسـتقرّ 
مـن أن القـرآن كتـاب دينــي شـأنه شـأن التـوراة واألنجيــل، وآياتـه وكلماتـه نصــوص 

بـل موحاة تتطلب اإليمان بهـا كمـا هـي، وال يتوقـف قبـول مـا فيهـا علـى المـنهج، 
ا على ذلك. وحتى أولئك  العقليّ  على النبوة واإلعجاز، واإلنبهار ً ثم اإليمان بناء

ـــالـــذين ســـلموا بإمكـــان أو ضـــرورة إخضـــ ّ ة لـــذات ة واإلنســـانيّ اع العلـــوم االجتماعي
ة لن يكونوا قـادرين التجريبي الذي نتعامل به مع الظواهر الطبيعيّ  المنهج العلميّ 

علـــى التســـليم بســـهولة بإمكـــان التعامـــل مـــع القـــرآن فـــي ضـــوء قواعـــد "المـــنهج 
ـــالعلمـــيّ  ـــ"، لكننّ ّ أ ا نســـتطيع أن نقـــرر وبكـــل ثقـــة: أن القـــرآن المجيـــد ميســـر ومهي

التجريبي الواحـد، بـل ال سـبيل للتعامـل المعاصـر مـع  امل مع المنهج العلميّ للتع
ين" القرآن أفضل من التعامل المنهجيّ معه، وال تتضح أهمية "الجمع بين القرائت

بـــل ضـــرورتها دون  -فـــي المـــنهج القرآنـــيّ  وهـــي الخطـــوة المنهجيـــة االساســـية-
وين التـــي أحاقـــت التعامـــل المنهجـــي مـــع القـــرآن. بـــل إن مشـــكالت عصـــر التـــد

بالقرآن وحجبت الكثير من أنواره ال يمكن تجاوزهـا، وإخـراج القـرآن مـن إسـرها 
.   وأغاللها بدون المنهج القرآنيّ المعرفيّ
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  الواقع
حينما نقول "الواقع" فإننا نعني به ذلك المؤلف المـزيج المركـب مـن كـل 

جتماعية ودينية وإ ة، وظواهر إنسانيةشيء أو شأن ذي عالقة بنا من وقائع طبيعيّ 
ّ ومؤثّ  ة تحـيط بنـا فتشـكل أفكارنـا، ة وفلسـفيّ ة وسياسيّ ريخيّ أة وتة وبيئيّ رات حضاري

ر بهــا، وتشــكل دواعـي ودوافــع الحركــة والسـكون فــي أفعالنــا، أو تـؤثر فيهــا وتتـأثّ 
في تشـكيل وعينـا بالـذات وبـالغير. والواقـع ذو وجـود خـارجيّ  -كذلك-وتسهم

ــا مهمــا كـان لنــا  مــن تــأثير فيـه، ومهمــا يكــن لــه تـأثير فينــا. وتصــورنا لــه منفصـل عنّ
وإدراكنـا لــه وتحليلنــا لعناصــره يجعــل لــه وجـودًا ذهنيــًا فــي عقولنــا وأذهاننــا، لكــن 
 وجــوده الخـــارجي هـــو الــذي يوصـــف بأنـــه واقــع، ال وجـــوده الـــذهني أو المعرفـــي

ـعرب إن الواقـع االسـالميّ  .و معرفـة بـهالذي قد يوصف بأنه تصور للواقع أ ّ ًا كـان ي
كـن الدراسـات التـي تناولـت واقعنـا  ل غيره درس مستفيض من الجوانب كلهـا، أو

، وهـو قـة لمـن ار ذات مف كانت عامتها دراسات قامـت بهـا اتخـذت منـه موضـوعًا
و . بدأ بـذلك نحن ن ثـم المستشـرقون حتـى االنثروبولوجيـون القـدامى، ثـم المصـرّ

مئــآت مراكــز البحــوث  -اآلن–تــراكم تــراث هائــل حولنــا تســتفيد بــه وتبنــي عليــه 
ـــــ–والدراســـــات المنتشـــــرة فـــــي اســـــرائيل والغـــــرب  لكـــــن تلـــــك الدراســـــات  -هكّل
مات أصــــحابها الـــذين جعلـــوا مــــن والبحـــوث قـــد انطلقـــت مــــن فرضـــيات ومســـلّ 

. كما أن األهداف والغايا أنفسهم ذاتًا وجعلوا مناّ  ت التـي اتجهـت تلـك موضوعًا
تنـــا. وحـــين حـــاول بعـــض البـــاحثين البحـــوث لتحقيقهـــا كانـــت غيـــر أهـــدافنا وغايا

االسـتفادة بتلـك الدراسـات وتوظيفهـا لفقـه واقعنـا  المنتمين الـى كياننـا الحضـارّي 
ة في هذا الصدد لم يستطعوا بلوغ نتـائج غيـر يتنا الكليّ ؤ من منظورنا، ومالحظة ر 

مات النتائج التى أوصلت اليها دراسات اولئك. وذلك للترابط الوثيق بين المسلّ 
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 ات والمنطلقات والمقدمات والنتائج. ومن هنا فإن من الضرورّي ة والفرضيّ القبليّ 
منطلقاتنـا ومقـدماتنا لفقـه واقعنـا. لقـد ارتـبط موضـوع و نـا استخدام منهجنـا وأدوات

ة" والدعوة الى "الواقع وفقهه" بتلك الذات التي أنفقت جهودًا ضخمة، "الواقعيّ 
اقعنا حتى صار مجـرد التـذكير بـالواقع وأمواالً طائلة في دراستنا، وتحليل وفهم و 

وقـد  ،لتجاوز التراث نةا قد تكون دعوة مبطّ بأنّه  ن مناّ ة يثير لدي التراثييّ والواقعيّ 
ة شــعورًا بــأن فــي إثــارة يثيــر لــدي المنتمــين الــى الحركــات الدينيــة السياســية خاّصــ

وهو أمر غير وارد  ة،ة وتجاوز الواقع والواقعيّ ة، أو الغيبيّ امًا لهم بالمثاليّ ذلك اتّه 
بغير حق أن البحث في  ود إستقرّ في كثير من األذهان بحق أامثالنا لكنه ق عند

ـــالواقـــع ومحاولـــة تحليلـــه وفهمـــه يشـــكّ  ًا مـــن موضـــوعات البحـــث ل موضـــوعًا هامّ
ة فجعله بتلك المثابة للواقع من أهميّ  قد أدرك ما . واذا كان الفكر الغربيّ الغربيّ 

م علينا دراسته ل من شأنه أو لم يحتّ قلّ  الم قد تجاهله، أواالس فذلك اليعني أنّ 
ه الــى فقــه الواقــع، وضــرورة بكــل الدقــة الممكنــة؛ بــل إن القــرآن المجيــد قــد وّجــ

وال نقـول  عليه، وهناك مئـآت اآليـات الكريمـة تحليله ودراسته وفهمه بما المزيد
حليلـــه، ومـــا تـــه وضـــرورة دراســـته وتهـــت الـــى الواقـــع وأهميّ العشـــرات فقـــط قـــد نبّ 

آليـــات التـــي قامـــت بتحليـــل الواقـــع اســـباب النـــزول وعلـــم المناســـبات والســـور وا
نماذج تدل بمختلف أوجه الداللة علـى أهميـة فقـه  ي والمدني والعالمي االّ كمال

  الواقع ودراسته. 
ين المسلمين واذا كان بعض المهتمين بالتراث االسالمي أو بعض الحركيّ 

هتمـام الكـافي، فـذلك دليـل علـى ب، أو اليعيرونـه اإلفي هذا الجانـ قد يتهاونون
روح االستســــهال التــــي ولــــدتها طبيعــــة التقليـــــد، وعقليــــة العــــوام، وأمــــا بالنســـــبة 

ل األمـــور، واالهتمــام بـــالكم ال ن فــيمكن أن يضـــاف الــى مـــا ذكرنــا تعّجــللحــركييّ 
بـالكيف، وسـيادة الشـعور بـأن علـى الداعيـة فـردًا أو جماعـة أداء واجـب الــدعوة 
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 ّ الء جًا والنتائج على الله تعالى، وهؤ ًا ساذبالشكل الذي يفهمه حتى لو كان فطري
للواقع الذي يتحركون فيه، بل تهم وفقههم اياليرون أن عليهم إنماء خبراتهم ودر 

؛ ألن دراســة الواقــع وفقهــه تحتــاج الــى عــدد مــن المــداخل يضــيق ون بــذلك ذرعــًا
ة يقـارب القـرآن المكنـون نتشـرة: فمـرّ ة التى وردت في القرآن المجيد مالمنهاجيّ 

ة المثـــارة فــي الواقـــع فقـــرة ريخيــة تجعـــل القــارئ يـــرى القضــيّ ة تأالواقــع باســـتقرائيّ 
ـــ ّ ة المتصـــلة، ونجـــد ذلـــك كثيـــرًا فـــي تفســـير أوحلقـــة مـــن تلـــك السلســـلة التاريخي

الوقائع التي كانت موضوع جدل مع أهل الكتاب وخاصة اليهود في عهده عليه 
ــــًا يقــــارب ذلــــك الواقــــع بالتنبيــــه الــــى األخــــذ الصــــالة والســــال ــــبم. وأحيان ّ ة العقلي

ـــــدعوة الـــــى البحـــــث الميـــــدانية فجاطيّ إلســـــتنبا ـــــين ال ، واســـــتقراء الوقـــــائع مـــــع ب
ــ ّ ـــواألحــداث، والتأكيــد علـــى اســتعمال المـــداخل التحليلي ّ ــة النظري ّ ة فـــي ة والفكري

ة النتـائج ار صـّح التعامل مع الظواهر التي تتناولها للوصول الـى النتـائج، ثـم اختيـ
ــودقّ  ّ ــتهــا، وكــل هــذه األمــور تحتــاج الــى امكانــات عقلي ّ ة، ة كبيــرة، وقــدرات ذهني

ــ ّ ، ومهــارات بحثي ــواســتعدادات عاليــة، وتكوينــًا ّ ة لــم تــزل فــي بيئآتنــا نــادرة ة ومعرفي
  الوجود.

ل أن يبقــى جـزءًا مــن "فقـه الفقــه" ونفّضـ يمثــّل  -عنـدنا–"فقـه الواقــع"  إنّ 
ه يأخذ منه ويعطيه لكي يتكامال. ولـيس سـهالً علـى الفـريقين "المنهج" متصال ً ب

الـذين أشــرنا اليهمــا آنفــًا ممارســة هــذا الجهــد: فطبيعــة عمــل كــل منهمــا ال تعطــي 
ـمساحة واسـعة لهـذا النـوع مـن الجهـد خاّصـ  بـه العصـبة تنـوء ه جهـد جمـاعيّ ة، أّن

ا فـي بــاحثين مـن البــاحثين. كمـا أن للبــاحثين فيـه شــروطًا لـيس مــن اليسـير توافرهــ
 ّ   الشروط: مة هذهين، ولعل في مقدّ عادي

ا باآلخر، وبما أنتجه في دراساته لواقعنا  تحديد عالقتن  -أ
، والـوعي بامكانـات االسـتفادة بتلـك الدراسـات وحـدودها، والقـدرة  كالً وأجـزاءًا
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ـــ ّ نفتـــاح، زات التـــي فيهـــا. مـــع القـــدرة علـــى الـــوعي بضـــوابط االعلـــى رصـــد التحي
الت أو التـداخل الـذي التحكمـه ضـوابط. كمـا البـد مـن االنفـ والتمييز بينه وبين

لآلخــر واالنغــالق دونــه، وبــين الحــذر والتحــوط كــل  يــز بــين الــرفض الكلــيّ يالتم
  منهما.
ــــــوعي بمكوّ   -ب مــــــات فكرنــــــا نــــــات ومقوّ القــــــدرة علــــــى ال

وخبرتنـــا  يــز مــا كــان منــه منحــدرًا مــن فكرنــا االســالميّ يمتالمعاصــر، و  اإلســالميّ 
 ّ  .كان حصيلة التداخل مع الوافدة وما  الحضاري
في هذا المجال،  والثقافيّ  ب على الفراغ الفكرّي قدرة على التغلّ ال - ج

ة اد األدوات والشروط بل حياد العلم بعامّ يح ةومعرفة الموقف السليم إزاء مقول
وموضوعية و غير ذلك من مقوالت استعملت لتعزيز الثقة بالنتائج التي توصل 

. كل ذلك من أمور تؤكد أن "الفقه في اآلخر اليها وهو يق وم بدراستنا موضوعًا
ة ر أهميّ ال ننك ، وان كناّ ة ال الى جهود فرديةّ الواقع" يحتاج الى فرق بحثيّ 

 ّ   ة.ة االبداعيّ المبادرات الفردي
  

  المنهج والواقع
كمـا أشـرنا: هـو مجموعـة العمليـات   –عند العلماء المعاصـرين  –المنهج 

لباحــث بهـا لفهــم الواقـع وتحليلــه وتفسـيره، وهــذه العمليــات الذهنيـة التــي يقـوم ا
الذهنيــة غيــر األدوات واألســاليب البحثيــة واإلجــراءآت التــي يقــوم الباحــث بهــا 
للوصول إلى المعرفة التي تصلح أن توصف بأنها علمية، لذلك فإنه البد لنا من 

  االحاطة بخطواته لمعرفة كيفية تعامله مع الواقع.
  



 33

  المعروفة هي: وخطوات المنهج
 -6. التفســـير -5 .الفهـــم -4. التحليــل -3 .الوصـــف -2. المالحظــة -1

  التحكم. -7 .التنبؤ
  

  مهمة فلسفة العلوم:
 -4. ومصــادرها -3وافتراضــاتها.  -2 .التحليــل النقــدي لمنــاهج العلــوم -1

  ومعطياتها.
  
  

  وأهم وظائف المنهج في العلم الطبيعي هي:
  التحكم. -4. لتنبؤا -3. التفسير -2. الفهم -1

وهــــذه النقــــاط جـــــديرة بــــأن تكـــــون حاضــــرة فــــي ذهـــــن القــــارئ الباحـــــث 
كاســاتها فــي آيــات الكتــاب الكــريم عنالمــنهج القرآنــي" ويالحــظ وجودهــا وإعن"

  تها االساسية.بقطع النظر عن موضوعا
  

  وحدة المنهج وتعدده
يستطع ة لم ي الذي استخدم في العلوم الطبيعيّ التجريبّ  إن المنهج العلميّ 

تحقيق الدقة التامة في هذا المجال. لذلك تعالت أصوات العلماء بالـدعوة إلـى 
د بمنهج واحد، ألن "الطبيعة" تكشف عن نفسها بواسطة مجموعة من عدم التقيّ 

  المناهج ال بواسطة منهج واحد.
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ــأمـا العلــوم اإلنســانيّ  ّ ة فــإن األمـر فيهــا أعقــد، وتطبيــق المــنهج ة واالجتماعي
ـــعلي العلمـــيّ  ّ ة. فظـــواهر الســـلوك هـــا أكثـــر صـــعوبة مـــن تطبيقـــه فـــي العلـــوم الطبيعي
  من الصعب أن تخضع بدقة لمالزمات علة ومعلول. واالجتماعيّ  الفردّي 

  
  المنهج والنفس اإلنسانية

إن الــنفس اإلنســانية تتــأثر بكــل مــا يتتــابع بشــكل قــانوني بوســاطة ارتبــاط 
أن  –إذن  –مــن الممكــن ومــا دام األمــر كــذلك فــإن  9واطــراد وانعكــاس شــرطي

وفـــق المبـــادئ والمنـــاهج  والنفســـيّ  نـــدرس الشخصـــية اإلنســـانية بشـــقيها العقلـــيّ 
بين العلـوم االجتماعيـة واإلنسـانية  -غير المدرسيّ –العلمية: فال ضرورة للفصل 

وبـين العلـوم الطبيعيــة، بـل يكفــي الفصـل بـين هــذه العلـوم والمعــارف جملـة وبــين 
ســاذج، وبــذلك يمكــن أن نضــع حــدًا لنفــاذ الوضــعية العقــل الموضــوعي القبلــي ال

. لقــد بقــي هــذا التوحيــد بــين الجــانبين مجــال الســاذجة إلــى الســاحات المعرفيــةّ 
تجاه أو تعرقله، بل بدأت جهات متقدمـة كثيـرة توقف ذلك اإلمعارضة لكنها لم 

جتماعيــة ومــآزق ومشــكالت إنســانية كثيــرة فــي العــالم تتنــاول أزمــات حضــارية وإ
ــبمعالجــ ّ ــات قائمــة علــى مــنهج العلــوم الطبيعي ّ ة، وصــار ة، وفلســفة العلــوم الطبيعي

يــدور حــول مصــادر التفكيــر، وقواعــد  أو غيــر علمــيّ  وصــف الشــيء بأنــه علمــيّ 
التفكير المشتركة التي أفرزها العلم، وأرسى دعائمها، ومنها أو إليها تستند سائر 

ففـــي القـــرن الماضـــي  صـــرة.ت السياســـية واالجتماعيـــة واالقتصـــادية المعاالنظريـــاّ 
تهــا نظــم قائمــة فــي لســائر األزمــات العالميــة. حتــى تبنّ  طرحــت "االشــتراكية" حــال 

                                                
ية بافلوف وتجربته مع الكلب وكثير من بحوث يمكن مالحظة ذلك من خالل النظر في نظر  9

 ودراسات فرويد.
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ـــ ّ ات المحـــيط اإلســـالمي، وآمـــن بـــذلك مســـلمون. واآلن تســـود األفكـــار والنظري
ــــ ّ ة، ومــــا أنبثــــق عنهــــا دون نظــــر إلــــى موافقتهــــا أو مخالفتهــــا للمســــّلمات الليبرالي

ب النـــاس وعقـــولهم ســـابقًا وال يلتفـــت الكثيـــرون إلـــى ة القائمـــة فـــي قلـــو اإلســـالميّ 
 مخالفتها إليمانهم وأديـانهم، وثقافـاتهم. كـذلك صـارت تفسـر األحـداث المهمـة

ة وعلمانيـة، فمـن التنـاقض بـين انطالقـًا مـن تصـورات ليبراليـة واشـتراكيّ  –كلها   -
ك، الرأســمالية والقــوى الشــعبية، وبــروز الصــحوة الدينيــة وظــاهرة العنــف والتفكــ

ة والرؤية وتخريب البيئة والصراع، كل ذلك يجري تفسيره بعيدًا عن السنن اإللهيّ 
، فمـــن التطـــور بمعانيـــه الســـائلة حتـــى مـــا عـــرف بالصـــحوات الدينيـــة مـــن القرآنيــةّ 

ــ ّ لهــي ونصــرانية تنتظــر الســيد ة أقامــت دولــة علــى مقتضــى وعــد إة صــهيونيّ يهودي
تئناف حيـاة إســالمية، وإقامــة دولــة ســة تعمــل إلالـى إســالميّ  ،الــدنيا كلهــا المسـيح

األول فـــي  االســـالميّ  علـــى ذات الـــدعائم التـــي أقـــيم عليهـــا الكيـــان االجتمـــاعيّ 
المدينة تطبق فيها أحكام الفقه اإلسالمي المنبثقة عن الشريعة، كل هذه الظواهر 

ًا قائمــًا علــى قواعــد التفكيــر المشــتركة، وكلهــا يــًا خاّصــر تفســيرًا ماّد صــارت تفّســ
بــالتطور، والتنــاقض بــين القــوى، ومــدى قــدرة المجتمــع علــى إفــراز قــوى  رتفّســ

اجتماعيــة جديــدة لــم يســتطع النظــام السياســي القــائم اســتيعابها وأتاحــة الفــرص 
  االقتصادية أو التدريبية المناسبة لها.

  
  ةبين القواعد المشتركة والتجارب الذاتيّ  التجارب االنسانية

ركة التــي أوجــدها العلــم، والضــوابط لقــد أصــبحت قواعــد التفكيــر المشــت
المنهجية المنبثقة عنه هي القاعدة التي يتحرك الجنس البشري في جميع انحاء 
العالم وفقًا لها. ولذلك فـإن الشـعوب أو الجماعـات التـي تحـاول أن تتقـدم إلـى 
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ــة ال يتقبــل العــالم منهـا شــيئًا ال يمــر مــن  ّ ــة وخبراتهـا التاريخي ّ العـالم بتجاربهــا الذاتي
خالل تلك الضوابط العلمية الموضوعية الضابطة لمصادر التفكير وقواعده، وال 

 ّ  ر العقـل الفطـرّي قد طـوّ  ة. إذن فالعقل الموضوعيّ يتأثر بذلك، وال يتداوله بجدي
ثــم تجــاوزه إلــى الوضــعية، والوضــعية فتحــت البــاب علــى مصــراعيه نحــو العقليــة 

الضـوابط المنهجيــة للتفكيـر التــى  العلميـة، والعقليــة العلميـة قــادت البشـرية نحــو 
كان يفترض أن تساعد البشرية، وتنقذها من سائر الرواسب والمعوقات وتضعها 
علــى طريــق وحــدة معرفيــة تيســر لهــا ســبل الحــوارات بــين الثقافــات والحضــارات 
واألديان بل واألوطان لتكشف عن المشتركات بين البشر، وتعيد قـراءة وتفسـير 

الختالف. وتيسر سبل تبـادل الخبـرات، وتقـود البشـرية المختلفات، أو أسباب ا
من جديد باتجاه عالمية حقيقية. لكن والدة العقل العلمي في أوربا بكل ما كان 
وال يــزال فيهــا مــن رواســب ونقــائض جعــل "العالميــة" التــي كــان يمكــن للعلــم أن 

مارية. ينتجها للبشرية تتحول إلى استعمار يوظف العلم للسيطرة والهيمنة االستع
في  –فحرمت البشرية فرصة ذهبية ليس من اليسير تعويضها. لقد حقق الرومان 

ت العــالم إال خبــاالً، وأوضــعت خاللــه. وحقــق عالميــة وضــعية مــا زاد –عهــدهم 
عالمية وضعية ثانية، حيث بسطت "عولمة  –من بعدهم  –األوربيون واألمريكان 

لكاتهــا، ونظرائهــا األوربيــين األمبراطوريــة" التــي لــم تكــن تغيــب الشــمس عــن ممت
بمقتضاها على سـائر الحضـارات والثقافـات، بـل  سلطانهم على األرض، وهيمنوا

أن يقـيس كـل شـيء بهـم وعلـيهم. ومنـذ القـرن  –كلـه   –واألديـان وحملـوا العـالم 
وتنحـــت  –كلــه   –التاســع عشــر حتـــى اليــوم وتلـــك العقليــة تســـيطر علــى العـــالم 

شعوبها بمختلف الوسـائل ممـا جعـل "العالميـة" اته أمم األرض و وتذيب خصوصيّ 
في عصر أمريكا "عولمة" أي تفكيكًا وتركيبًا للعـالم مـن جديـد ليكـون ذيـالً تابعـًا 

  ة.الواليات المتحدة األمريكيّ  ،للمركز المتقدم
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  شيء من آثار المنهج المعاصر

ن العـــالم قـــد أصـــبح بمثابـــة القريـــة الواحـــدة لقـــد بـــدأ النـــاس يـــرددون: إ 
متــدة، والعــالم لــم يتغيــر، ولــم يصــبح قريــة واحــدة، ولــم تختــف أيــة قــارة مــن الم

قاراته، لكنها القواعد العلمية المشتركة، وما أنبثق عنها، أو بني عليها من ثورات 
وتطورات مختلفـة تجـاوزت "الحداثـة" إلـى "مـا بعـد الحداثـة". وكلهـا بنيـت علـى 

  المنهج، وانبثقت عنه بشكل أو بآخر.
ض يتوهمون أن ذلك نهاية المطاف، وأنه لن تصـل البشـرية إلـى فبدأ البع

أبعد مما وصلته فصار بعض الكاتبين يكتب عن "نهاية التاريخ" وبعضهم يكتب 
عـن "صـراع الحضــارات" فـي حـين أن هــذا الصـراع يمثـل فــي حقيقتـه وواقعــه ردة 

نـدرجًا حقيقة عن المـنهج والعلـم ومعطياتـه، ويجعلـه بمثابـة جاهليـة حقيقيـة، أو م
تحــت العلــم المــذموم، ومــا هــو بــذلك، فللعلــم قواعــد ومنــاهج ولــه روح وغايــات 
ومقاصـــد فـــإذا فصـــل بـــين العلـــم وروحـــه فقـــد تـــأثيره العمرانـــيّ وتحولـــت منتجاتـــه 

مع كل  –نفسه  –ليوم. فالعلم ومعطياته إلى وسائل دمار شامل كما هو حاصل ا
خل "أزمة في منهجه، وأزمـة فـي قها قد دنجازات الهائلة التي حقّ النجاحات واإل

منطقه، وأزمة في ميادينه"، ونخشى لو أسـتمر العلـم يتـرنح فـي أزماتـه أن يتراجـع 
ـــــ ّ ة الســـــلبية والغنوصـــــية ونحوهـــــا مـــــن تراجعـــــًا خطيـــــرًا باتجـــــاه الخرافـــــة، أو الغيبي

االتجاهــات البائــدة. فهــل لإلســالم دور يمكــن أن يؤديــه فــي هــذا المجــال مثــل 
ّ الدور الذي أداه ف   ة؟ة الرومانيّ ة من العالميّ ي إنقاذ البشري

الجواب: نعم. فعالمية االنتماء والتفاعل والتداخل بين البشر، كل أولئك 
ــة أمـور يتبنّ  ّ اهـا اإلسـالم، ويؤكـد عليهـا. ويمكـن أن يصـدَّق عليهـا ويهـيمن. وعالمي
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ني القواعد المشتركة للتفكير من أهدافه التي يسعى إلي تحقيقها، والمنهج القرآ
قــادر علــى ترشــيد العلــم و إنقــاذ البشــرية، وتصــحيح مســارها؛ بــل ال مــنهج ســواه 

  .ه منهج كونيّ يستطيع تحقيق ذلك، ألنّ 
القــــادر علــــى اســــتيعاب "المــــنهج العلمــــي"  -وحــــده  –فــــالقرآن الكــــريم 

والتصــديق عليـــه، ثــم الهيمنـــة عليـــه وترقيتــه حتـــى يتجـــاوز ســائر أزماتـــه. والقـــرآن 
المنطق العلمي ووضعه في إطاره المنتج؛ ألن القرآن الكريم  الكريم كفيل بتقويم

 ◌ّ ّ  ،مطلـــق قـــادر علـــى االســـتيعاب والتجـــاوز. بعـــد التخليـــة والرتقيـــة بطبيعتــه كـــوين
لهـــا أثنـــاء شـــريطة أن يقـــدم القـــرآن لعـــالم اليـــوم بـــدون األثقـــال التراثيـــة التـــي تحّم 

أنه نزل في هذه الفترة: مسيرته المباركة وأنسيابه. فيقدم القرآن إلى عالم اليوم ك
ــة التفكيــر فخطابــه عــالميّ  ّ المؤســس علــى القواعــد المشـــتركة  مســتوعب لمنهجي

ـ ّ ، وال جغرافي ـلحركة العقل العلمي: فهو ليس خطابًا قوميًا ّ ، وال تاريخي ، وبالتـالي ًا ًا
الً بتجــــــاربهم التاريخيــــــة، وأفهــــــامهم فــــــال ينبغــــــي للمســــــلمين أن يقــــــدموه محّمــــــ

علــى أنهــا تمثـــل النهايــة فــي فقهــه وفهمــه، وإدراك مقاصـــده  وتفســيراتهم التراثيــة
ألنهــم بــذلك يكونــون مثــل أهــل الكهــف وورقهــم الــذي ذهبــوا بــه إلــى  ومغازيــه،

حًا بـالتراث يتعامـل بـه. والـذي يـأتي العصـر مسـلّ  المدينة فلم يجدوا من يعرفه أو
نجحا في ظر غير ذلك؛ ألن المنهج والعلم القائم عليه قد تنيوحده فليس له أن 

نـاظم صـارم يقتــرب إلـى حــد كبيـر مـن تحقيــق العصـمة عــن  تأسـيس منطـق عــالميّ 
الوقوع في الخطأ في التفكير العلمي وفق مقاييس معرفية محددة، ومنهج علمي 

ـــد للعقـــل والفلســـفة  ّ ـــ وقواعـــد فهـــم مشـــتركة وخطـــاب عـــالميّ  –معـــًا  –مقي ّ أ مهي
 ّ ّ لمعالجــة األزمــات الحضــاري ــة والبشــري ّ ــة ة العالمي ّ ة، التــي تحتــاج إلــى حلــول عالمي

فــإذا لـــم نقــدم الخطـــاب القرآنــي العـــالمي فــي مســـتوى يســتوعب هـــذه الثالثيـــة: 
المنطق والمنهج وقواعد الفهم المشترك التي فرضت أن يكون الخطاب المفيـد 
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، والعالميّ خطابًا عالميّ  يا "أو  "يا أيها الناسـ"ليس الخطاب المصدَّر ب –هنا  –ًا
بـــل الخطـــاب المســـتوعب للعناصـــر الثالثـــة المتقدمـــة: المنطـــق  ،"عمـــال العـــالم

فيســــكون خطابــــًا اعــــد الفهــــم المشـــترك بــــين البشــــر وإّال والمـــنهج، وأصــــول وقو 
تـــك أو قومـــك أو إقليمـــك علـــى بالغتـــه وفصـــاحته و أمّ أحصـــريًا خاصـــًا بشـــعبك 

ات ومســلّم  وعمومــه اللغــوّي وإدعــاء عالميتــه، ألنــه ســيعد نابعــًا عــن عقــل فطــرّي 
ة" فهـي انعكـاس نـاجم عـن لية تم تجاوزها، وإذا بدا عليها شـيء مـن "موضـوعيّ قب

ة" تم تجاوزها كذلك. ومن هنا فإنه ال بد من مرور مقاربات وقياسات إلى "وضعيّ 
ـلقضـايا المعرفـة، ومضـامين الخطـاب الخطاب باألقنية الثالثـة الضـابطة ّ ًا كـان ، أي

ــي مؤهــل لــذلك لكونيالخطــاب القرآنــ ذلــك الخطــاب، ومــا مــن خطــاب غيــر ه، تّ
  .ة المذكورةواشتماله على األصول الثالث

  
  ةة الكونيّ القرآن و المنهجيّ 

ـ ّ ــإن "المنهجي ّ -ة ة العلميــة" المعاصـرة التــي تقـدمها الــدوائر العلميـة الغربي
المعاصر ليس  ليست "نهاية التاريخ" والعقل العلميّ  -منبتًة عن مصدرها اإللهي

باتجـاه "المنهجيـة  –والشـك  –بل هما مرحلة متقدمة  ال،الفعّ  هو العقل الكليّ 
 - وحده –ة ال مصدر لها إال القرآن وحده. ألنه ة" وتلك المنهجية الكونيّ الكونيّ 

ــ ّ ــالكتــاب الكــوني الــذي يســتطيع أن يســتوعب المنهجي ّ ة، ويقــوم بتنقيتهــا ة العلمي
ـ ّ ـوترقيتها، ووضـعها باتجـاه "المنهجي ّ يسـتوعب  الـذي –وحـده  –ة" وهـو ة الكوني

، ويقـوم بتنقيتـه وترقيتـه وإخراجـه مـن أزمتـه وإطالقـه، ويحميـه مـن المنهج العلميّ 
ــتهديــدات النســبيّ  ّ ة. والقــرآن هــو الــذي يقــيم المنطــق ويعدلــه ويعطيــه ة واالحتمالي
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ة التي يحتاجها. ليقوم بمهمته بوصفه ضابطًا يعصم الذهن عن الخطأ في الفاعليّ 
  لعلمية المطلوبة للوصول إلى النتائج.التفكير العلمي وفي الخطوات ا

والقـرآن المجيـد ال يـرفض المبـدأ القائــل بـأن اإلنسـان ابـن الطبيعـة متولــد 
يــدُُكمْ  عِ يَهـا ُن ِ ف ــاُكمْ وَ ْقنَ َهـا َخَل نـْ عنهـا، فوجــود الـنفس فيــه ال يخرجـه عــن بنوتـه لهــا (مِ

ى) "طه: ًة ُأْخرَ ْخِرُجُكمْ تَارَ َها ُن نـْ مِ   ".55 وَ
تؤكــــد بنــــوة اإلنســــان للطبيعــــة وأن اســــتخالفه  –لهــــا ك  –فآيــــات الخلــــق 

وتصديه لحمل األمانة والمسؤولية عن إعمار الكون وضمه معه إلى قافلة تسبيح 
لم يخرجه ولن يخرجه عن ذلك. وكذلك تسخير الطبيعة  –تبارك وتعالى  –الله 

 له لم يخرجه عن بنوته تلك لها، فانعكاس فلسفة ومنهج ومنطق العلوم الطبيعيـة
ة ال يستغرب مـن القـرآن فضـالً عـن ة والسلوكيّ ة واإلنسانيّ على قضاياه االجتماعيّ 
ر فيها. والجدل مات القرآن أن اإلنسان يتأثر بالطبيعة ويؤثّ أن يرفض. فمن مسلّ 

بين اإلنسان والطبيعة دائم مستمر، وما من أحد نظم ذلـك الجـدل ومنحـه صـفة 
ـ نعكاس "المبادئإاإليجابية مثل القرآن، ف ّ ة" علـى مـا هـو النظريـة العلميـة الطبيعي

ال يعنــــــي إلغــــــاءًا إلنســــــانية اإلنســــــان أو مهمتــــــه  إنســــــاني واجتمــــــاعي وســــــلوكيّ 
 االســتخالفية فــي الكــون، أو إلحاقــًا لــه بالجمــاد والحيــوان، بــل فيــه تعزيــز لــذلك

قـد أمـتن علـى النـاس بـأن جعـل أزواجهـم مــنهم،  –تبـارك وتعـالى  –الـدور، فاللـه 
م بــأن أرسـل إلـيهم مــن أنفسـهم رسـالً وأنبيــاء وأسـتخلفهم فــي األرض وأمـتن علـيه

التــي منهــا خلقـــوا وجبلــوا وإليهـــا يعــودون، يجــري هـــذا المجــرى بـــأن يكــون ابـــن 
هو المستخَلف فيها. وبذلك يكون الجدل بينهما ليس  -الطبيعة المخلوق منها

.ممكنًا فحسب بل وطبيعيّ    ًا ايضًا
ذي يســـــتطيع أن يصـــــحح المســـــيرة الـــــ –وحـــــده  –إن القـــــرآن المجيـــــد 

اإلنســانية التــي أتاحهــا العلــم وصــادرتها رواســب وخلفيــات فكــر أوربــا ثــم أمريكــا 
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ـو الموروث عن اإلغريق و الر  ى فـي تلـك الحضـارات مان، وعجـز الالهـوت المتبنّ
ـــ ّ ة عــن االســتيعاب والتجــاوز وحمايــة مســيرة اإلنســان باتجــاه "الضــوابط المنهجي

اإلنسانية آمالها  تلك الضوابط التي عقدت إنّ  ،ةالسلبيّ  للتفكير" من تلك اآلثار
ــــ ّ ، تتــــيح لهــــا فــــرص التــــداخل والتعــــاون فــــي المجــــاالت عليهــــا لتوحيــــدها معرفي ًا

المشتركة، وترسي قواعد الحوار المتكافئ حول ما هـو مختلـف فيـه لتحولـه إلـى 
وهــو ال اللــه، ودلــيالً علــى البعــد الغائــب أاخــتالف إيجــابي يمثــل آيــة مــن آيــات 

"عــالم الغيــب" الــذي أدى تجاهلــه فــي هــذه الحضــارة وقواعــدها إلــى بــروز عامــة 
  األزمات الخطيرة التي يشكو المنهج و المنطق والعلم منها. 

إن أوربــــا قــــد حولــــت اإلنســــان عــــن مســــيرته باتجــــاه الضــــوابط المنهجيــــة 
ــــه المعرفيــــة نحــــو الوحــــدة  للتفكيــــر لتدخلــــه عــــالم االســــتعمار فصــــادرت توجهات

انية أو مـا يهيــئ لهـا فـي األقــل. ثـم تســلمت أمريكـا الرايـة مــن أوربـا لتحــول اإلنسـ
إلى عولمة مفتعلة قائمة على مطامع شركاتها الكبرى  –كلها   –تلك االتجاهات 

الذي يستطيع  –وحده  –وجشعها، وتوظيف النفوذ السياسي لخدمتها. والقرآن 
الحق من جديد لتحقيق تخليص االتجاهات العلمية وإعادتها إلى جادة الهدى و 

ـ ّ ة، عالمية القيم: الهدى، والحق، والتوحيد، والتزكية، والعمران، والعـدل، والحري
واإلحسـان، وتحمـل وأداء األمانـة، ونبـذ الخبائـث، ووضـع اإلصـر واألغـالل عــن 
ة، وإباحــة الطيبــات والمشــاركة فيهـا، واعتبــار األرض منــزالً واســعًا للبشــرية  ّ البشـري

فــال تحتــاج إلــى الحــروب، بــل تــدخل فــي الســلم كافــة. وبــذلك يتســع لهــا كلهــا: 
شـر و "عالميـة القواعـد بيحقق القرآن المجيد "عالمية االنتمـاء والتفاعـل" بـين ال

  ة المشتركة الضابطة للتفكير اإلنساني".المنهجيّ 
ترى هل أدرك الشيطان وأعوانه بين البشر هذه القدرة الكامنة في القرآن 

ـــًا  معلنـــة تتنـــاول تـــاريخ نزولـــه وجمعـــه وتدوينـــه وبالغتـــه ونظمـــه فبـــدأوا عليـــه حرب
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ـ ّ ـوفصاحته بسهام قتالة تحـاول أن تتسـربل بمظـاهر علمي ّ ة، ولـيس لهـا ة أو منهجي
وهنـــا تبـــدو أهميـــة وثقـــل مهمـــة القـــرآن، وحملـــة القـــرآن، هـــل  شـــيء؟! مـــن ذلـــك

ـــ ّ م لـــم لــوا التـــوراة ثـــمثــل أبنـــاء العمومـــة الـــذين حّم -ةســيحملونه بالطريقـــة الحماري
  يحملوها، أو يحملونه بالطريقة االنسانية مثل األنبياء؟! 

  
  مراجعة علوم القرآن

إن علــيهم القيــام بواجــب "التخليــة ثــم التحليــة" التخليــة: نعنــي بهــا تنقيــة 
تراثنا في علوم القرآن وغربلته، ونقده نقد الصياريف بالمنهج القرآني ذاتـه. فمـا 

ثــل الشـــيطان وأعوانـــه مــن البشـــر الـــذين مــن أحـــد يعـــرف آثــار القـــرآن وأهميتـــه م
أن يحولــوا  ة موازيــة علــى وجــه األرض. لــذلك فقــد حــاولوالــون ظــاهرة شــيطانيّ يمثّ 

 اتهم، وتحريفاتهم وتأويالتهم، وهاهم يحاولونبين القرآن وبصائر الناس باسرائيليّ 
  اتهم الحديثة. اتهم القديمة ويضيفون إليها اسرائيليّ إحياء اسرائيليّ 

ـــإن القـــرآ  س اإلطـــار الكـــونيّ ه" يمكـــن أن يبنـــي ويؤّســـن المجيـــد "بكونيتّ
، ويصـدق علــى العلـم ومنهجـه ومنطقـه، ويهـيمن ويوجــه الشـامل للفكـر اإلنسـانيّ 

لتطــــوير األرض وإعمارهــــا وإنمـــاء مــــا فيهــــا،  ة بشــــكل جمـــاعيّ الجهـــود اإلنســــانيّ 
ئـي، وأزمـة مثـل أزمـة التلـوث البي –ويمكنها من مواجهة األزمات العالمية الراهنة 

وسائل الدمار الشامل، وأزمة الغذاء والدواء، والمـوارد، وسـائر المسلسـل الـذي 
  تعاني البشرية كلها منه.

كما أن القرآن الكـريم هـو الـذي يسـتطيع أن يبـدل الصـراع بـين األنسـاق 
  اء الذي استن منهجه وأسس له.الثقافية والحضارية البشرية بالحوار البنّ 
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ة جعل للحياة غاية وهدفًا فينأى باإلنسان عن العبثيّ هو الذي ي –والقرآن 
هو الكتاب المعـادل الموضـوعي للوجـود الكـونيّ  –وحده  –ة. والقرآن والعدميّ 

وحركتـــه. وبـــذلك يســـتطيع القـــرآن تمكـــين البشـــرية مـــن تعـــديل مســـارها العلمـــي 
، بعــد أن يســتوعب  بإســتعادة المعطيــات العلميــة المنهجيــة، وإعــادة بنائهــا كونيــًا
"المنهجية العلمية" التي تولـت ضـبط العقـل الموضـوعي بقواعـدها، ثـم يتجاوزهـا 

ـباتجاه "المنهجية الكونية" التي تسـتطيع أن تتعـالى علـى "النسـبيّ  ّ ة" و ة االحتمالي
أزمات "فلسفة العلوم الطبيعية" وتشدهما إلـى آفاقهـا الرحبـة الواسـعة المسـتمدة 

بعـــاد الغائبـــة عـــن الـــدوائر العلميـــة مـــن الكتـــاب الكـــونيّ الـــذي يعيـــد حضـــور األ
والمعرفيــة المعاصــرة إليهــا، وبـــذلك يمكنهــا مــن تجـــاوز أزمــة المــنهج والمنطـــق، 

  تها بداية وسيروة ونهاية. واالنشطارات المتنوعة، ويربطها بغائيّ 
إن القرآن المجيد يتناول "علوم العصر ومعارفه" كما تكونت في مراحلها 

تهــا هــا واحتماليّ تها وجزئيتّ تها وأرضــيّ تها وموضــوعيّ المختلفــة، وكمــا هــي فــي وضــعيّ 
ـونسبيّ  ّ ًا فهـو تها لتنقيتها وإصالحها وإضافة األبعـاد الغائبـة إليهـا ليعـاد بناؤهـا كوني

سفها نسـفًا كمـا قـد ال يرفضها، وال يتصادم معها، وال يتجاهلها: فضالً عن أن ين
  يتوهم البعض.

  
  اإلعجاز العلمي

"اإلعجاز بـــ نعمــل علــى إبــراز مــاعرف –هنــا  –نــا قــد يتبــادر إلــى الــذهن أن
العلمــي" للقــرآن المجيــد. وهــذا لــيس مــن مقصــودنا بــاطالق، بــل هــو نقــيض مــا 

هــو محاولــة تجعــل مــن العلــم مقيســًا عليــه وأصــالً  نرمــي إليــه. فاإلعجــاز العلمــيّ 
للقرآن، وتجعل مـن القـرآن الفـرع المحمـول علـى العلـم، الالهـث وراءه ليصـدق 
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ته، وهذا ما النقبله للقرآن بحـال. إذ أن قصـارى مـا يوصـل "اإلعجـاز على مقوال
العلمي" اليه كما يطلـق عليـه المنشـغلون بـه إلـى أن القـرآن ال يعـارض العلـم، بـل 
، وهـذا  يتفق معه، بل جاء العلم معـززًا لمـا جـاء القـرآن بـه قبـل خمسـة عشـر قرنـًا

وقـد يضـفي عليـه مـا ال نقبلـه  يجعل القرآن معادالً لثقافة العصر، ومندمجًا فيها،
ة. والـــذي نـــود أن يدركـــه الجميـــع أن القـــرآن يســـتوعب وهـــو النســـبيّ  –بحـــال  –

العصـر الـذي يليـه، بمكنونه كل عصر ويتجاوزه بعـد ترقيتـه لمعرفتـه ومنهجـه إلـى 
ًا معادالً للوجود الكونيّ وحركته مستوعبًا لها، فهو يقـوم وذلك باعتباره كتابًا كونيّ 

ــباســتعادة ث ّ ــقافــة العصــر العلمي ّ مــن االســتالب الــذي أدى  ة واســتردادهاة المنهجي
ّ إلـى وضـعيّ    وبنائهــا تهـا، وانحصـارها بحيـث يعيـد تنشـئتهاتها، وجزئيّ تها، وموضـوعي

ــ ّ ــفلســفة العلــوم الطبيع ًا لتتجــاوز النهايــات الفلســفية التــي حصــرتها فيهــاكوني ّ ، ةي
مـن  ىوإال فـأي فائـدة ترتجـ فتصحح مسيرة الحضـارة اإلنسـانية وتتجـاوز أزمتهـا.

د؛ إذ أن النـــاس يمكـــن أن إثبــات أن القـــرآن المجيـــد معـــادل لثقافـــة عصـــر محـــدّ 
نجنيهـــا باستحضـــار  ةإضـــافيّ  فائـــدة الفـــ -إذن  –يقولـــوا: ثقافـــة العصـــر تكفينـــا 

، وكــل مــا يقــوم القــرآن بــه هــو اســتيعابها. القــرآن مــا دامــت ثقافــة العصــر قائمــة
، واطالقي ضـم التجـاوز  ة القرآن تؤدي إلى التجاوز. فالبـد مـنفاالستيعاب نسبيّ

.إلى االستيعاب واشتغا   لهما معًا
  

  القرآن والكون
إن القرآن المجيد قد تعامل مع الكون من جميع جوانبه، فقد تعامل معه 
باعتباره ال متناهيًا في كبره واتسـاعه وتوليـده وصـيرورته وفقـًا لقـوانين تجعلـه رغـم 

 -عـــز وجـــل  –وعلمـــه  –تبـــارك وتعـــالى  –لطان اللـــه ذلـــك محـــددًا خاضـــعًا لســـ
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المحيط بـه. كمـا يحـيط علـم اللـه الشـامل المطَلـق ويسـيطر علـى السـنن الكونيـة 
التـي وضـعها علـى مـا ال يقـف فـي صـغره عنـد حـد يصـل بـه إلـى التالشـي، فهنـاك 

: أن خلــق -تبــارك وتعــالى -ويبــين  دورة الحيــاة التــي تشــمل "الــذرة والمجــرة"،
شـأنه  واألرض أكبر من خلق النـاس، وكيـف اليكـون كـذلك وهـو جـّل  السماوات

ًة ُأْخـرَى( :قد قال ـارَ ْخـِرُجُكمْ تَ َهـا ُن نـْ مِ يدُُكمْ وَ عِ يَها ُن فِ اُكمْ وَ َها َخَلْقنَ نـْ  ،"55 "طـه:) مِ
ُجـونَ ( :وقال َهـا تُْخرَ نـْ مِ ـوَن وَ يَها تَُموتُ فِ َن وَ وْ يَها تَْحيـَ  وقـال جـّل  ،"25"األعـراف: )فِ
ــرَ النـَّـاِس َال ( :شــأنه َلِكــنَّ َأْكثـَ ــِق النَّــاِس وَ ــْن َخْل ــرُ مِ اْألَرِْض َأْكبـَ اِت وَ ــَماوَ السَّ ــُق  َلَخْل

َلُمـــونَ  عْ فبـــالرغم مـــن أن اإلنســـان قـــد يغتـــر بنفســـه فيمشـــي فـــي  ."57"غـــافر:) يـَ
األرض مرحــًا فإنــه لــن يخــرق األرض، وقــد يطــاول الســماء لكنــه لــن يبلــغ الجبــال 

ستخالف وحمل األمانة فإنه لم يفارقهـا فـي  ارق الطبيعة باإل. وإذا كان قد فطوالً 
  كونه خلق منها وإليها يعود، ومنها يخرج للحياة اآلخرة مرة آخرى.

والقرآن المجيد وهو يبين أن الكـون وإن لـم يكـن متناهيـًا فـي كبـره، ففيـه 
َقـا ثـْ نـََّهــا إِْن تَُكـْن مِ نَيَّ إِ ُ ـابـ َ َدٍل مـا اليتنـاهي فــي صـغره إلـى التالشــي (ي ـْن َخــرْ ــة مِ ّ َل َحب

ـهَ َلِطيــفّ  ــهُ إِنَّ اللَّ ــْأِت بَِهـا اللَّ َ ـي اْألَرِْض ي اِت َأْو فِ ــَماوَ ـي السَّ ةٍ َأْو فِ ـي َصــْخرَ ـتَُكْن فِ  فـَ
لكن هذا الـذي تسـميه "فلسـفة العلـوم الطبيعيـة" بــ"قانون  ،"16"لقمان:  )َخبِيرّ 

خـــر) وفقـــًا لـــدورة التالشـــي" ال يعنـــي العـــدم المحـــض، فهنـــاك (مـــا ينشـــأ خلقـــًا آ
ينضـم إلـى  سـتحالة، أوحيل إلى شيء آخر وفقًا لقانون اإلوهناك ما يست الحياة،

يتالشـى بعـد أن خلـق  هو أشـبه مـا يكـون خلقـًا آخـر، فـال شـيء–غيره في شكل 
وادرج في سجل المخلوقات إلى الفناء المحض والعدم الخالص إال بعـد انتهـاء 

ـدَّلُ (دورة هذه الحياة  َ ب مَ تـُ وْ اِحـِد  يـَ ـهِ اْلوَ لَّ ِ ُزوا ل ـرَ بـَ اُت وَ ـَماوَ السَّ ـرَ اْألَرِْض وَ يـْ اْألَرُْض َغ
  ".48"إبراهيم: )اْلَقهَّار
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والقرآن المجيد يتجاوز فلسفة العلوم الطبيعية وقوانينها بعد أن يستوعبها 
فقانون تفكيـك أو تفتيـت الظـواهر وتحليلهـا، وهـو القـانون الـذي يعتمـد المـنهج 

ب. دراسة الظواهر لم يعد كافيًا في الوصول إلـى حقيقـة المرّكـالمعاصر عليه في 
ثـــم إعـــادة التركيـــب الـــذي يمثـــل  بـــل نحـــن فـــي حاجـــة إلـــى التفتيـــت والتفكيـــك

ــ"اإل ّ ة التحليــل والتفكيــك، وقــد ختبــار الحقيقــي" لدقــة التحليــل وســالمته وعلمي
نضــطر لتكــرار ذلــك عــدة مــرات لنصــل إلــى وصــف دقيــق للظــاهرة مــن مختلــف 

  النظر ثم االعتماد عليها واستعمالها، وتقييمها بعد ذلك. زوايا 
اته وفقـــًا لســـقفه لقــد كـــان اإلنســـان فــي عصـــوره المختلفـــة يصــوغ إشـــكاليّ 

ات انطالقـًا تصاغ اإلشـكاليّ  ة: ففي طور العقل الفطرّي ، وإمكاناته العقليّ المعرفيّ 
فــإذا  المســتوى.منــه، ثــم يــذهب إلــى القــرآن فيجيــب القــرآن عنهــا وفقــًا لــذلك 

تغيرت القضايا المثارة وصياغة اإلشكاليات انطالقًا  نتقلنا إلى العقل الموضوعيّ إ
  منه، وقدمت إلى القرآن ليجيب عنها.

ـــ ّ هـــة ة وضـــوابطها الموّج واليـــوم واإلنســـانية تعـــيش عصـــر "المنهجيـــة العلمي
ة المطروحــة بــذلك المســتوى. " يجيــب القــرآن علــى اإلشــكاليّ للعقــل الموضــوعيّ 

الفهـــم اإلنســـاني للقـــرآن يفتقـــر دائمـــًا إلـــى مقدمـــة خارجيـــة تنبثـــق عـــن ذلـــك ألن 
السقف المعرفي، وتطور مناهج الفكر اإلنساني، والعقلية اإلنسانية، ألن صياغة 
سؤال األزمة أو المشكلة أو اإلشـكالية يتوقـف علـى ذلـك، أمـا الجـواب فيقدمـه 

القــائم،  معرفــيّ القــرآن بــذات المســتوى، ويتكشــف عنــه مكنونــه وفقــًا للســقف ال
وذلك ال يعني أننا لو جئنـا القـرآن بـدون أزمـة أو إشـكالية فأننـا لـن نسـتفيد منـه، 

ادة المتعبــد ســتفبــين إبــل سنســتفيد بكــل األحــوال منــه الكثيــر، لكــن الفــرق كبيــر 
ــ ّ ّر فــي الـذي يتعب ــل والتــدب د بقــراءة القــرآن ذكــرًا للــه وابتغـاء طمأنينــة القلــب والتأمّ

الهدايــة واالســتقامة، وبــين أولئــك الــذين يــأتون إلــى القــرآن آياتــه للحصــول علــى 
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فـإنهم يتقـدمون إلـى القـرآن  - اتهم الكبرى بحثًا عن حلول لهـابأزماتهم وإشكاليّ 
  بأزماتهم المتولدة عن بيئة األزمة بكل ما فيها.

  
  لماذا الحداثة وما بعد الحداثة؟

نـــاول " ت -ألصــلفــي ا-قــد يســتغرب الباحــث حـــين يــرى بحثــًا قــد أعـــد 
ومراجعــة المــوروث مــن "علــوم القــرآن" فــي ضــوئه أوالً ثــم المــنهج فــي القــرآن"، 

يتنـــاول موضـــوع "الحداثـــة ثـــم مـــا بعـــد  -االنطـــالق بـــه فـــي المجـــاالت األخـــرى
اك؟ ولبيـــان هـــذه الحداثـــة" فـــي هـــذا الســـياق. وقـــد يتســـاءل: مـــا عالقـــة هـــذا بـــذ

ح الجـــذور ه مـــن تتـــيّ باحـــث فـــي المــنهج ال يدلـــ ؤكـــد أن أّي ن العالقــة وتوضـــيحها
ـــ ّ ـــالفكري ّ ّ ه بالسياســـيّ ة ثـــم الثقافي ـــة ة واالقتصـــادي ّ الـــذي نعيشـــه  للواقـــعة واالجتماعي

د فـي تحليـل مكوناتـه، حاولـة تقـديم مؤشـرات لعلهـا تسـاعاليوم، و العمل علـى م
ـــيماضــلمتـــداد لإاضـــر وعناصــره فالح  نحـــو تشـــكيل مســـتقبل.ه انطــالق ، كمـــا أّن
اٍن) (الـرحمن: ن خلق الله م "فالزمن" َخلقٌ  َ اْلَقَمرُ بُِحْسب ـا )، 5(الشَّْمُس وَ ْلنَ َجعَ (وَ

ْضــالً  ـوْا َف غُ تـَ بـْ تـَ ِ ًة ل ِْصـرَ ب ـَة النـََّهـاِر مُ َ ـا آي ْلنَ َجعَ ـِل وَ ْ ـَة اللَّي َ ـا آي َن ِن فََمَحوْ ْ ـي تـَ النـََّهـارَ آيـَ ـَل وَ ْ اللَّي
اْلِحَساَب وَُكلَّ  يَن وَ نِ َلُموْا َعَدَد الّسِ عْ تـَ ِ ل ُِّكمْ وَ ن رَّب ْفِصيالً) (اإلسراء: مِّ اهُ تـَ ءٍ َفصَّْلنَ َشيْ

وكـــون هـــذه اآليـــة الكريمـــة تـــرد فـــي ســـورة اإلســـراء لـــه دالالتـــه الكبيـــرة؛ )، 12
فاإلسراء هي السورة اإلسراء المفتحة بالربط بـين أهـم بقعتـين علـى وجـه األرض، 
ال قــديمًا فحســب، بــل حــديثًا كــذلك فقــد ربــط بينهمــا أوالً ابــراهيم الخليــل فــي 

ــمثّلــ ّ ين عنــدما أســرى بــه لــيالً مــن أول بيــت ث تجوالــه. ثــم ربــط بينهمــا خــاتم النبي
وضـع للنــاس، وجعلـه اللــه محرمـًا الــى المسـجد األقصــى الـذي جعلــه اللـه مباركــًا 

  لله. -هكلّ -س ليكون الدين م والمقدّ فتم الربط بين المحرّ 
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دخلــت ريخ: أمــة أين فــي التــأتــالــربط بــين الزمــان والمكــان، وأدوار أمّ  وتــمّ 
مة، وتم استكمال صناعتها بين ة أخرجت في األرض المحرّ سة، وأمّ األرض المقدّ 

ــ -ماللــه عليــه وآلــه وســلّ  صــّلى-حــرم اللــه وحــريم رســوله ل نــزول القــرآن لقــد مثّ
ى رســول ذي قــدٍر رفــع اللــه لــه لــمــة فــي ليلــة القــدر عالمجيــد فــي األرض المحرّ 

بة للتـراث االبراهيمـي الـذي  بالنسـن لحظـة انطالقـة "حداثـة" ذكره وختم بـه النبيـيّ 
ِِّهــم لــذلك:  ه والنظــرّى خاّصــ دثر، ثــم اليهــودّي كــاد ينــ ــن رَّب ــن ِذْكــٍر مَّ يِهم مِّ ــْأتِ َ ــا ي (مَ

ُوَن) ( ب ْلعَ ُهمْ يـَ وهُ وَ   .)2: األنبياءمُّْحَدٍث إِالَّ اْستََمعُ
ـهِ  ْ َدي َ َن ي ْ ـي ـِذي بـَ لَــِكن تَْصـِديَق الَّ ى وَ ـرَ ْفتـَ ُ ا َكاَن َحِديثًا يـ ءٍ (مَ ْفِصـيَل ُكـلَّ َشـيْ تـَ وَ

نُوَن) (يوسف:  ْؤمِ ُ مٍ يـ َقوْ رَْحَمًة ّلِ ُهًدى وَ   ).111وَ
ـ  -د للحداثــة المعاصـرة أو الحديثــةوإن لـم يتفــق علـى تعريــف محـدّ  –ه أّن

جل المتناولين لهـا والمتعـاملين معهـا يطلقونهـا علـى مجموعـة الجهـود التـي  لكّن 
هودهم تلـك الـى وضـع ون شكل جبيّ قام بها أدباء ومفكرون وعلماء وفالسفة أور 

ــــ ّ ــــتــــم بمقتضــــاه  ة ألوربــــاخــــط فاصــــل بــــين األحــــداث التاريخي ّ ة تأســــيس "العقالني
ة، أو ص مـن الهيمنـة الكنسـيّ وما تـاله والـتخلّ  رة" في القرن السادس عشاألوروبيّ 

ســبيلها نحــو بــدأت العجلــة  ذ. ومنــوربــيّ االســتالب الكنســي الالهــوتي للعقــل األ
كـل   تاتحـد والتقنـيّ  واالجتمـاعيّ  واالقتصـادّي  والسياسـيّ  يّ فنالتطور العلمي وال

حتى اليوم بالفترة التي تم فيها إعالن  تلك الثورات التي تتابعت منذ ذلك الوقت
 ّ ـ ة االنسـان األوربـيّ مركزي ّ كمـا هـي فـي   –ة اإللـه الالهـوتي المركـب بـدالً مـن مركزي
ـر الكنسـيّ التصوّ  ّ ة القائمـة مـن التصـورات الكنسـيّ بـدالً  ة العقـل االنسـانيّ ، ومركزي

م وكهانـة ل مفهـوم "الـوحي" ليشـمله مـن إلهـام ورؤى منـاعلى بقايا وحـي، ومـا ُسـيّ 
ــة وتصــوّ هــي بدايــة "الحداثــة" المعاصــرة بالكنســيّ  -نبــوءة ّ ة والــوعي راتها الالهوتي
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ـالذي بني على تلـك التصـوّ  الـذي البـد مـن تجـاوزه  -ل القـديمرات أصـبحت تمثّ
  مفكري اوربا آنذاك.في نظر علماء و 

ة" ورؤيتهـا للطبيعـة و ةِ الكنسيّ راِت الدينيّ وقد أعقب ذلك تفكيك "التصوّ 
مات كان يتدرج فـي دوائـر المسـلّ   والدين وما إليها مماّ  سان والحياة والتأريخاالن

لصـالح الحركـة، أو الطبيعـة وقوانينهـا، أو العقـل  ة. فاإللـه نحـي أو تنحـيّ الكنسيّ 
ة، أو الطبيعـة . أو اإلرادة االنسـانيّ ، ثم الوضعيّ ، ثم الموضوعيّ الفطرّي  االنسانيّ 

مطلقًا أو قوانينها أو الدولة أو المجتمع أو الفرد: فكل ينظر من زاويته فيرى ما 
  "هذا ربي" فإذا رأى أهم منه أو أكبر قال: "هذا ربي هذا أكبر". أمامه ليقول:

لــة ال تعــد طويلـــة رحالت كبـــرى وســريعة فــي مأوربــا تحــوّ  يلقــد حــدثت فــ
ثــــم  رالت كانــــت بــــدايتها نهايــــة القــــرن الســــادس عشــــســــبة الــــى تلــــك التحــــوّ بالنّ 

ـــتبعـــًا لــذلك بمراحـــل تأ "بالحداثـــة" قــد مـــرّ  اســتمرت. وهـــذا الــذي يســـمىّ  ّ ة ريخي
ــ ّ ــعديــدة بــدأت بــانطالق "العقالني ّ " نهايــة  ة" وانتهــت الــى مــا عــرف بفكــرةة الغربي

  ياما. رون حتى بلغت فوكويثمن بعده ك التاريخ" كما عرضها هيغل، وتابعها
  لماذا ندرس الحداثة وما بعد الحداثة ونحن نريد اكتشاف منهج القرآن؟

عن  ة استقالتقدمنا بوصفنا أمّ  ننا منذ أن ساد التقليد، ثم الجمود..إ
موقع القيادة بالقرآن وحين اخترق الفكر الغربي فراغنا الفكري و الثقافي وامتد 

اتيه عرفنا ام لم لموجه لعقولنا وفكرنا ونظمنا الحيرضًا صار هو افيهما طوالً وع
ّ ، فصار خطابنا االسالمي خطابًا ماتعمدنا ذلك أم لم نتعمده ،نعرف ًا ًا غربيّ ضوي

مما يقدم الطمأنينة والسبيل السالك المفتوح  أكثرراب طيثير الحيرة واالض
لجأ الى التفكير والتبديع من يفيبادله الناس استغرابًا باستغراب مثله، فيلجأ 

له ونفي اآلخرين، واليوم ونحن نريد أن نخاطب عصرنا وأبناءه بالقرآن  فسيالن
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ات صياغته وحركته معرفة كيفيّ و البد لنا من تفكيك وتشريح العقل المعاصر 
أضاف البشر ما ن لنا ترى أن القرآن قد بيّ  ومناهجه، والرؤية التي ينطلق منه اال

قوالتهم ومواقفهم ونظم حياتهم لكي نعرفهم وندرك كيف في عصر نزوله وم
  .جاهدهم بالقرآنن

م مـــن بعـــد الحداثـــة جـــزءًا الينفصـــومـــن هنـــا تصـــبح دراســـة الحداثـــة ومـــا 
المعاصــر  الوســائل التـي البــد مــن التوسـل بهــا لصــياغة الخطـاب القرآنــيّ  مجمـوع

  . صياغة مالئمة لمستوى العصر، ومناسبة لسقفه المغربيّ 
  
  خيص معاني الحداثة ومابعد الحداثةى تلعودة ال

ة،  –إذن  –ففكر الحداثة  تأسس على االنحراف بمجموعة أفكار السببيّ
ـة: فهــي بالتــالي قامــت علــى  ّ والتطـور الكمــي والتراكمــي، وردود الفعــل الميكانيكي
ـة "الكـم الميكـانيكي" أي السـببية الجامـدة القائمـة علـى  ّ ة ركبت علـى نظري وضعيّ

المؤسسة على التغير التراكمي: فهناك تراكمات أدت إلى متغيرات  ردود األفعال
عامــة، دون المســاس بجــوهر األشــياء. وقــد قامــت فلســفة "الحداثــة" فــي بدايــة 
اكتشاف نظريات تأسيسية للعلوم المعاصـرة. وقـد أدى فكـر "الحداثـة" إلـى نقـد 

لة وتفكيـــك المســـلمات اإلنســـانية حـــول الكـــون وخـــالق الكـــون، وأثـــارت األســـئ
المعروفـة حــول خلــق الكــون ووجــوده، وكيــف تــم؟ ومحاولــة تحديــد مركــز الكــون 
أهي األرض أم الشمس أم غيرهما؟ وقد أسست الحداثـة للتحـول مـن الكـم إلـى 
الكيــف، ومــن النظريــات الميكانيكيــة والســببية الجامــدة إلــى الصــيرورة المنســابة 

الكميـــة كمـــا هيـــأت عبـــر الزمـــان والمكـــان، والتـــي ال تنحصـــر فـــي ردود األفعـــال 
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مات التحــاد العلــوم، وإزالــة الحــواجز بينهــا. كمــا أنهــا اســتندت كــذلك إلــى مســل
  علمية جديدة.

  
  بيان ضرورة المنهج من نواٍح عديدة أخرى

للتعامــل مــع القــرآن، وإن كــان المــنهج ذاتــه  المــنهج القرآنــي ضــرورّي  -أ
  مستنبطًا من القرآن ذاته، وذلك ألسباب عديدة:

نهج يصــوغ اإلشــكاليات التــي تواجــه اإلنســان صــياغة منهجيــة أوالً: المــ 
ــــى القــــرآن المجيــــد  دقيقــــة، ويســــاعده فــــي حســــن توجيــــه تلــــك اإلشــــكاليات إل

  الستنطاقه الجواب بعد العروج إلى عليائه.
: المنهج يراجع ما بنـي حـول القـرآن  المجيـد مـن تـراث، ويقدمـه إليـه ثانيًا

والهيمنـــة عليـــه، واســـتيعابه صـــدق، ثـــم قـــده واعادتـــه الـــى حالـــة البعـــد ن لتصـــديقه
 وتجاوزه بحيث تكون الهيمنة والمرجعية دائمًا للقرآن على كل ما عداه، ويكـون

  الحجة الناطق بالحق على كل ما سواه. هو -القرآن
 : المـنهج يسـاعد فـي تكـوين الرؤيـة المطلوبـة لبنـاء الحاضـر وتأسـيس ثالثًا

  لتصديق القرآن وهيمنته.المستقبل على ماض قد تمت تنقيته وتعريضه 
: ــــد فتــــرات التوقــــف  رابعــــًا المــــنهج يمكــــن البــــاحثين الجــــادين مــــن تحدي

واالنقطاع في تاريخنا وتراثنا، واستيعابها بوصل ما انقطـع ثـم تجاوزهـا. مثـل فتـرة 
القـــرن الرابـــع ثـــم نهايـــة القـــرن الســـابع وبدايـــة القـــرن الثـــامن مـــع معرفـــة أســـبابها 

  وكيفيات حدوثها وآثارها.
:خا ـــة والمعّضـــ مســـًا ّ اة المـــنهج يســـاعد فـــي الكشـــف عـــن القـــراءة التجزيئي

  وتجاوزها. 
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  شيء من وجوه االختالف بين منهجنا ومنهج غيرنا:

  –، من القرآن ينطلق وإليه يعود، والقرآن مصدر المنهج منهجنا قرآنيّ  -1
ألن المنهج من الكليات، كما أن المنهج من المقاصـد والقـيم مـن  –كما أشرنا 

  آخر، ومصدر ذلك كله هو القرآن. وجه 
الــــوحي وقــــراءة الكــــون،  ةمنهجنـــا يبــــدأ "بــــالجمع بــــين القـــرائتين" قــــراء -2

فـــالوحي ينبـــه إلـــى مـــا فـــي الكـــون مـــن عناصـــر ومـــؤثرات، وإلـــى تـــرابط األســـباب 
 ّ بات، وبــين فعــل الغيــب وأثــره فــي الواقــع، وكيــف يمكــن رصــد آثــار هــذا بالمســب

وأيــن ينتهــي أو يتوقــف. والكــون يســاعد علــى الفعـل، وأيــن يبــدأ الــدور اإلنســاني 
فهم الوحي والوعي عليه وعلى قضاياه، وحسن قرائته، وكيفية استدعائه للحضور 
الــدائم والشــهود المســتمر لترشــيد المســـيرة الكونيــة، وتحقيــق أهــداف وغايـــات 

 الحق من الخلق.
 بالجمع بين القرائتين نربط بين الغيب والواقع. -3
قرأ الواقع بها. بالجمع بين القرائتين -4 ُ  نستخلص من القرآن محددات ي
ات الواقـع  -5 وبالجمع بين القرائتين نتمكن مـن الصـياغة الدقيقـة إلشـكاليّ

 والعروج بها إلى القرآن المجيد.
  

  كيف نستخلص المحّددات الموضوعية من القرآن؟
وبعـد أن يلـم  ،المجتهد حـين تعـرض عليـه نازلـة مـن النـوازل ينظـر فيهـا إنّ 
انبها المختلفة يجمع كل ما يتعلق بها من آيات الكتاب الكريم، وبيانها بها وبجو 

مـن سـنة رسـول اللـه عليـه الصـالة والسـالم، ثـم يبـدأ النظـر للكشـف عـن الحكــم 
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بعد تقييمها، وتحديد ما فيهـا مـن مصـالح  الذي يمكن أن يحكم به على الواقعة
  .أو مفاسد

اله، إذا أن ذلــــك وفــــي حالتنــــا علــــى الباحــــث أن يصــــوغ ســــؤاله أو إشــــك
ثـم يعـرج بهـا  وهو تصور لها في كـل األحـوال السؤال أو اإلشكال بمثابة النازلة،

على سبيل المثال:  –إلى القرآن. فالسؤال أو اإلشكال الذي يخرج الباحث به 
أم ال مصـادفة وكـل  وحركتهمـا؟ أهناك مصادفة فـي الوجـود الكـوني واإلنسـاني –

د الباحث أن يوجه هذا السؤال إلى القرآن، شيء بتقدير وحساب وعلى المجته
ثم يبدأ باستقراء آيات الكتاب الكريم آيـة آيـة ليجـد فـي النهايـة اسـتحالة القـول 

ـا (بوجود المصادفة أو قبولها، ال على مستوى عالم األمر في بداية الخلق كله  مَ
َلُم  عْ ُهمْ َال يـَ رَ َلِكنَّ َأْكثـَ اُهَما إِالَّ بِاْلَحّقِ وَ ْقنَ ا َخَلْقَت (" و 39"الدخان:) ونَ َخَل ا مَ بـَّنَ رَ

َك  َْحاَن اِطًال ُسب َ َأنَُّكمْ (" و 191"ال عمران:) َهَذا ب ثًا وَ اُكمْ َعبـَ تُمْ َأنََّما َخَلْقنَ َحِسبـْ َأَف
ونَ  َجعُ ا َال تـُرْ نَ َليـْ   ".115"المؤمنون:) إِ

وَسى(وعلى مستوى عالم اإلرادة  ُ ام َ َدٍر ي مَّ ِجئَْت َعَلى َق " 40"طه:) ُث
  وكذلك قصة العبد الصالح وموسى عليه السالم وغير ذلك.

وعلى مستوى عالم المشيئة: فكل مخلوق أو حركة أو سكنة في حساب 
ــي (وتقــدير وتــدبير  ِ ةٍ َأْو ف ــي َصــْخرَ ــتَُكْن فِ َدٍل فـَ ــْن َخــرْ ــة مِ ّ َقــاَل َحب ثـْ نـََّهــا إِْن تَُكــْن مِ إِ

ْأِت بَِها  َ اِت َأْو فِي اْألَرِْض ي " وحين 16"لقمان:) َخبِيرٌ  اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ َلِطيفّ السََّماوَ
تُمْ َأنََّمـــا ( :شـــأنه تنتفـــي "المصـــادفة" تنتفـــي "العبثيـــة" كـــذلك، قـــال جـــّل  َحِســـبـْ َأَف

ونَ  َجعُ ا َال تـُرْ نَ َليـْ َأنَُّكمْ إِ ثًا وَ اُكمْ َعبـَ نَساُن َأْن ( ،"115"المؤمنون: )َخَلْقنَ َْحَسُب اْإلِ َأي
َك ُسًدى رَ تـْ ُ   ". 36القيامة:" )يـ

وبــذات الطريقــة يمكــن أن نســتمر بصــياغة أســئلتنا وتوجيههــا إلــى القــرآن 
الكـــريم. هـــل هنـــاك ســـببية أو ال؟ وهـــل هـــي مطلقـــة أو ال؟ وســـوف نجـــد القـــرآن 
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الكـــريم يجيـــب علــــى كـــل األســــئلة بمـــا يشــــفي العقـــول والقلــــوب، ويمكننـــا مــــن 
ســـقفنا المعرفـــي الكشـــف عـــن القـــوانين والســـنن والمحـــددات المنهجيـــة وفقـــًا ل

  الراهن.
ـ ّ  قـول والفعـل والموقـف والمعتقـد أم أنـهة فـي إختيـار الانيّ ة إنسـأهناك حدي

.ة؟ وأنّ ة واالجتماعيّ ن الكونيّ مسير للسنن والقواني   ه اليملك من أمره شيئًا
وإذا أردنـــا أن نســـتنطق القـــرآن شـــيئًا حـــول محدداتـــه النظريـــة فـــي مجـــال 

ية، نجــد أن خصــائص الشــريعة كمــا ذكرهــا العقوبــات المتجــاوزة للقــدرات البشــر 
يَن رَُجـًال (القـرآن الكـريم توضـح لنـا ذلـك وتوصـل إليـه:  عِ ْ ـهُ َسـب مَ وَسـى قـَوْ ـارَ مُ اْختَ وَ

ا  ُكنَ ِ يَّاَي َأتـُْهل إِ ُل وَ ْ ْن قـَب ُهمْ مِ ُهمْ الرَّْجَفُة َقاَل رَّبِ َلوْ ِشئَْت َأْهَلْكتـَ َذتـْ َ ا فـََلمَّا َأخ نَ ِميَقاتِ ِ ل
ــَل  ُ  بَِمــا فـَعَ ــْن تََشــاء ْهــِدي مَ تـَ ُ وَ ــْن تََشــاء ــَك تُِضــلُّ بَِهــا مَ تُ نـَ تـْ ِ نَّــا إِْن ِهــيَ إِالَّ ف ُ مِ ــَفَهاء السُّ

ا  َ ي نـْ ــي َهــِذهِ الــدُّ ِ ــا ف ــْب َلنَ اْكتُ ِريَن * وَ ــافِ ــرُ اْلغَ ــَت َخيـْ َأْن ــا وَ ــا وَارَْحْمنَ رْ َلنَ ــاْغفِ ــا َف يـُّنَ ِ ل ـَت وَ َأْن
ا نَّا ُهْدَن ةِ إِ فِي اْآلِخرَ ًة وَ ِسعَْت   َحَسنَ رَْحَمتِي وَ ُ وَ ْن َأَشاء َْك َقاَل َعَذابِي ُأِصيُب بِهِ مَ َلي إِ

ـــوَن *  نُ ْؤمِ ُ ـــا يـ نَ اتِ َ ـــِذيَن ُهـــمْ بِآي الَّ ـــوَن الزََّكــاَة وَ ْؤتُ ُ يـ ُقـــوَن وَ تـَّ ـــِذينَ يـَ لَّ ِ َها ل بـُ َســـَأْكتـُ ءَف ُكــلَّ َشيْ
َِج  ـــِذي ي ـــيَّ الَّ ـــيَّ اْألُمِّ ـــوَن الرَُّســـوَل النَّبِ ُ تَّبِع ـــِذيَن يـَ اةِ الَّ رَ ـــوْ ـــي التـَّ ِ ـــَدُهمْ ف ـــا ِعنْ ً ْكتُوب ـــهُ مَ ُدوَن

ِمُ  َُحــرّ ي ــاِت وَ َ ِّب ُِحــلُّ َلُهــمْ الطَّي ي َهــاُهمْ َعــْن اْلُمنَكــِر وَ نـْ يـَ وِف وَ رُ اْلَمعْ ــ ُهمْ بِ رُ ــْأمُ َ نِجيــِل ي اْإلِ وَ
ائِثَ  َ ِهمْ اْلَخب ْ ِهمْ  َعَلي ْ ْت َعَلي اْألَْغَالَل الَّتِي َكاَن ُهمْ وَ ُهمْ إِْصرَ ََضُع َعنـْ ي نُوا بِهِ  وَ الَِّذيَن آمَ َف

اَأيـَُّهـا  َ ـْل ي ُحـوَن * ُق ِ ـَك ُهـمْ اْلُمْفل ـهُ ُأْوَلئِ عَ وا النُّورَ الَِّذي ُأنِزَل مَ ُ ع اتـَّبـَ وهُ وَ َصرُ َن وهُ وَ َعزَّرُ وَ
 ِ لَـهَ إ اْألَرِْض َال إِ اِت وَ ـَماوَ ْلـُك السَّ ـِذي لَـهُ مُ ـا الَّ ُْكمْ َجِميعً لَـي ّنِي رَُسوُل اللَّهِ إِ الَّ النَّاُس إِ

ـــهِ  َماتِ ِ ـــهِ وََكل ُن بِاللَّ ـــْؤمِ ُ ـــِذي يـ ـــيِّ الَّ ـــيِّ اْألُمِّ هِ النَّبِ ِ رَُســـول ـــهِ وَ نُوا بِاللَّ ـــآمِ ُِميـــُت َف ي ُْحـــِي وَ ُهــوَ ي
ـُدونَ  ْهتَ لَُّكـمْ تـَ وهُ َلعَ ُ اتَّبِع " مـع امتنـاع التكليـف بمـا ال 158-155"األعـراف:  )وَ

تشــريعاتها، وتغييـــر يطــاق فــي هــذه الشــريعة، وامتنــاع وجـــود الحــرج فــي أي مــن 
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مــن التكليــف بمعنــى إلــزام مــا فيـــه كلفـــة إلــى "التشــريف  –طبيعــة التكليــف فيهــا 
  .10هي"اإللّ 

كل ذلك ال يسمح بتصور وجود العقوبات المشددة التي تعد أو تسـلك 
بلفظـه كمـا فـي   فـي القـرآن أورد رفي دائرة االنتقام والتكفير، وحيث أريـد التكفيـ

لحنث، وحين أريد التنكيل ذكر بلفظه كما في جلد الزانـي كفارة اليمين تغليظًا ل
الزانيين  ىسو للجريمة الزنى وتحذير وإنذار  ه تغليظوالزانية، (نكاالً من الله) وفي

عــن الوقــوع فــي مثــل مــا وقــع فيــه الزنــاة فهــي فــي الجملــة  لهمــا ولآلخــرين وزجــر
  وتكامل التوبة. واقعة في دائرة التطهير والتزكية والتربية

ذ أن اســتقراء آيــات الكتــاب الكــريم ذات العالقــة بتلــك العقوبــات يؤكــد إ
، هــو التزكيــة: تزكيــة الفــرد، واألســرة –أن مقصــد التشــريع األعلــى بعــد التوحيــد 

  كما يشمل سواه.  –شمل التشريع العقابي والمجتمع، وهي مقصد كلي ومطلق ي
لعليـــــا، والتزكيـــــة أحـــــدى القـــــيم الثالثـــــة الحاكمـــــة، والمقاصـــــد الشـــــرعية ا

وعقوبات النكال ال تؤدي إلى التزكية بمفهومها هذا بل تؤدي إلى مقابلة العطاء 
اإللهي الغيبي الخارق للسنن الكونية المتجاوز لها بنكـال وعـذاب بئـيس، إذ أن 
خــرق األوامــر اإللهيـــة بعــد كــل ذلـــك العطــاء ومقابلتــه بالمعصـــية بــدل أن يقابـــل 

واجهـوا بـذلك العـذاب والنكـال. فموسـى بالطاعة المطلقـة يسـتحق مرتكبـوه أن ي
أعطى تسع آيات حسية، فقد أنقذ بني إسرائيل مـن أبشـع أنـواع االسـتبداد التـي 
أذهبــت إنســانيتهم، ودمــرت آدميــتهم، وكــل ذلــك كــان يــتم بخــوارق يشــاهدونها 

                                                
ة في بيان الفوارق بين "الشريعة االسالمية" وسائر الشرائع اآلخرى،  10 هنا أمر في غاية األهميّ

ة المنحرفة التي دست على الشرائع، وماهي منها، كثيرًا من األفكار الال  هوفهمه وااللتزام بغير  هوتيّ
ذلك نظريات قانونية وتشريعية واجتماعية كثيرة، بل قد أصابت العقيدة،  وقامت على أساس من

 ومنطلقات العالقة بين الله واالنسان بكثير من االضراب. وقد آن لها أن تصحح.
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ويحســـوا بهـــا مثـــل فلـــق البحـــر لعبـــورهم، وإغـــراق أعـــدائهم وانبجـــاس المـــاء مـــن 
ول المن والسـلوى طعامـًا شـهيًا مـن السـماء دون جهـد الصخر بعصا موسى، ونـز 

بطاعـة اللــه واإلخبـات لــه، ال التمــرد  مـنهم: فمــن العـدل أن تقابــل تلـك الخــوارق
عليه ومخالفة أمره، فإذا عصـوا فإنـه مـن المناسـب أن يواجهـوا بعقوبـات تنكيليـة 
 رادعـة: مــن قتــل نفســًا بغيــر نفــس أو فســاد فــي األرض فيجــب أن يقتــل وال عفــو
وال نـزول إلى مستوى الدية. ومن زنا فعقوبته الرجم وال بـد وال عفـو وال تخفيـف 
بجلــد وال بغيــره. ومــن ســرق قطــع وال شــيء دون ذلــك. ومــن أفســد فــي األرض 
وأخاف الناس في طرقهم ومعاقد عمرانهم يقتل أو يصلب أو تقطع يداه ورجـاله 

  من خالف أو ينفى من األرض.
قد اختلفت في جانب كبير في مقاصدها وغاياتها أما الشريعة اإلسالمية ف

عــن شــريعة بنــي إســرائيل فلــم تكــن هنــاك خــوارق ومعــاجز حســية مباشــرة وظــاهرة 
أو يسمعها، أو يحس بها إحساسًا ماديًا كـامالً، ولـم تقـم  –كله   –يراها الشعب 

وبـــين المســـلمين علـــى أســـاس الحاكميـــة اإللهيــــة  –تعـــالى  –العالقـــة بـــين اللـــه 
  ة.المباشر 

فــــالعرب كــــانوا فــــي صــــحراء قاحلــــة، ومكــــة تقــــع فــــي واد غيــــر ذي زرع، 
والعــرب تحــدوا رســول اللــه أن يــأيتهم بمثــل مــا جــاء موســى قومــه بــه مــن آيــات 
ليؤمنوا به، فلم يفجر لهم ينابيع الماء، ولم ينزل عليهم المن والسلوى. بل أكـد 

ـْل لَـئِْن اْج (عليهم ضرورة التعامل مع معجـزة القـرآن فقـط  اْلِجـنُّ ُق نـُس وَ ـْت اْإلِ تََمعَ
ا ٍض َظِهيــرً عْ ــبـَ ِ ُضــُهمْ ل عْ َلــوْ َكــاَن بـَ ــهِ وَ ِ ــْأتُوَن بِِمثْل َ آِن َال ي ــِل َهــَذا اْلُقــرْ ــْأتُوا بِِمثْ َ ــى َأْن ي ) َعَل

ـاِت إِالَّ َأْن َكـذََّب بَِهـا ( :شأنه "، وقال جّل 88"اإلسراء: َ ِسـَل بِاْآلي ـا َأْن نـُرْ نَ عَ نـَ ـا مَ مَ وَ
ــوَن  ُل ــاِت إِالَّ تَْخِويًفــااْألَوَّ َ ِســُل بِاْآلي ــا نـُرْ مَ َظَلُمــوا بَِهــا وَ ًة َف ِْصــرَ ب ــَة مُ ُمــوَد النَّاَق ــا َث نَ يـْ آتـَ  )وَ
اللـه عليـه  صـّلى –فقد بينت اآلية التالية لها أن قوم رسول الله  ،"59"اإلسراء:
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ـا لَـَك إِنَّ رَ (ال يزيدهم التخويف إال طغيانـًا كبيـرا  –م وآله وسلّ  إِْذ قـُْلنَ بَّـَك َأَحـاَط وَ
آ َة فِي اْلُقـرْ وَن ُ َة اْلَمْلع الشََّجرَ لنَّاِس وَ ِ ًة ل نَ تـْ ِ اَك إِالَّ ف نَ يـْ ا الَّتِي َأرَ َ ا الرُّْؤي لْنَ ا َجعَ مَ ِن بِالنَّاِس وَ

ا يـرً ا َكبِ اًن َ ي ِزيُدُهمْ إِالَّ ُطغْ َ َما ي ِفـُُهمْ َف َخوّ ُن ـِزَل (وأيضـًا  ،"60"اإلسـراء:) وَ َال ُأْن ـاُلوا لَـوْ َق وَ
يٌن *َع  بِ ِذيرٌ مُ ا َن نََّما َأَن إِ اُت ِعنَْد اللَّهِ وَ َ نََّما اْآلي ِّهِ ُقْل إِ ب ْن رَ اٌت مِ َ هِ آي ْ ِهمْ َأنَّا  َلي َْكفِ َلمْ ي َأوَ

ـــونَ  نُ ْؤمِ ُ مٍ يـ َقـــوْ ِ ى ل ِذْكــرَ ْحَمـــًة وَ ـــَك َلرَ ِ ل ــي َذ ِ ِهمْ إِنَّ ف ْ ـــي ـــى َعَل َل تـْ ــاَب يـُ ـــَك اْلِكتَ ْ ــا َعَلي َزْلنَ ) َأنـْ
، وهــو المعجـزة الوحيــدة فــالقرآن هـو المعجــزة الكبـرى ."51-50"العنكبـوت:

اللـه  صـّلى –لرسول اللـه  هايالشاملة بتح هي المعجزهو  التحدي بها. جرى التي
خاضـــع  –بعـــد ذلــك  –وكــل مـــا أورده الــرواة والقصاصــون  –م عليــه وآلــه وســـلّ 

ال تعلـو عليهـا   –ه كلّـ  –لهيمنة القرآن وتصديقه، وكلمتـه هـي الفاصـلة فـي ذلـك 
لمة أخرى، وبذلك يتحـدد المرجـع األول، ويـتم تكريسـه ميـدانًا لنظـر اإلنسـان ك

للوصول إلـى معرفـة اللـه، واإليمـان بـه وبرسـله واالنطـالق فـي آفـاق المعرفـة بعـد 
  ذلك في ضوء وهدى أنواره.

متحــدى بهــا، أو هــي مجــرد  –ففــي إشــكالية وجــود معجــزة غيــر القــرآن 
كمـا جـرى تناولهـا نفيـًا أو تــأويالً أو   –اليـوم  معجـزة لـم يجـر تحـٍد بهـا ال نتناولهـا

 –بحيث مثل تناولها  20ـ وأوائل وأواسط القرن ال 19تفسيرًا في أواخر القرن 
وبالشكل الذي تـم مؤشـر هزيمـة أمـام العقـل العلمـي قـام بهـا المؤمنـون  –آنذاك 

ا بهــا وبالطريقــة المنهجيــة التــي نتناولهــ –اآلن  –بالغيــب ليقــاربوا العلــم، بــل هــي 
مؤشر وعي على طبيعة العالقة بين عوالم األمر اإللهي واإلرادة اإللهية والمشيئة 
الربانيــة. وإدراك للعالقـــة بــين عـــالمي الغيـــب والشــهادة. مـــع وعــي علـــى الفـــروق 

  الدقيقة بين عالمي الغيب المطلق والغيب النسبي.
علماء  ولقائل أن يقول: وما الفرق بين تسليمكم بالمنهج العلمي وتسليم

  القرن التاسع عشر بسلطان العلم؟ وكالهما وضعي؟
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ننــــا لــــم نســــلم بالعقــــل المنهجــــي أو بــــالمنهج كمــــا هــــو ولــــم والجــــواب: إ
، ولكننا استوعبناه بالمنهج القرآني، وهيمنا عليه به،  نستسلم له استسالمًا سلبيًا

انطالقـًا ذلـك  ستخدامه بعدإوأخرجناه من أزمته الوضعية، ونقيناه منها، ثم بدأنا 
القـائم علـى إدراك جـازم بـأن كـل مـا يجـري فـي الكـون  ،تينمن الجمع بين القـراء

قائم على عالقة تفاعل وجدل بين الغيب واإلنسان والطبيعة!! والفرق كبير جـدًا 
بين الوجهتين، وبين نتائج كل منهما: فالمنهج األول يـؤدي إلـى التبعيـة والتقليـد 

هج الثـــاني يهـــيمن بـــالقرآن علـــى المـــنهج، والمـــن –كمـــا حـــدث   -التـــام للغـــرب 
ويخرجـــه مـــن أزمتـــه ويعيـــد لـــه فاعليتـــه، ويضـــعه علـــى المحجـــة، ويجعـــل حملـــة 

  الخطاب القرآني شركاء فاعلين في مسيرة العلم والحضارة.
 –فـي هـذه الحيـاة  –ر ويمكـن أن نصـوغ سـؤاالً آخـر: هـل اإلنسـان مسـيّ 

أ بدراسـتها دون أحكـام مسـبقة، ثم نجمع آيات الكتاب ونرتبها، ونبـد ر؟أو مخيّ 
الذي جئته مفتقرًا إليه، وطرحت نفسك بين يديه تسـأله  –مُ هو القرآن كَ إذ الَح 

تين" آيــات عــالم األمــر، ءالجــواب الشــافي فتجــد مــن مــدخل "الجمــع بــين القــرا
ُهمْ (وهي آيات العهد في  رِّيـَّتـَ ْن ُظُهوِرِهمْ ُذ نِي آَدمَ مِ َ ْن ب بَُّك مِ إِْذ َأَخَذ رَ َأْشَهَدُهمْ  وَ وَ

نَّــا ُكنَّــا َعــْن  ــةِ إِ امَ َ ي مَ اْلقِ ــوْ ُقولُــوا يـَ ا َأْن تـَ ــى َشــِهْدَن َل ــاُلوا بـَ مْ َق ُِّك ب ــرَ َعَلـى َأنُفِســِهمْ َأَلْســُت بِ
ـ ُكنَ ِ ْهل ِدِهمْ َأفـَتـُ عْ ْن بـَ ة مِ ّ رِّي ُل وَُكنَّا ُذ ْ ْن قـَب ا مِ اُؤَن َ َك آب نََّما َأْشرَ ُقوُلوا إِ َ يَن * َأْو تـ ِ ل افِ ا َهَذا َغ

ِطُلونَ  ْ َل اْلُمب ثم آية إيجاد آدم وجعلـه خليفـة  ،"173-172"األعراف:) بَِما فـَعَ
، ثــــم عـــرض األمانـــة علــــى 39-30فـــي األرض كمـــا فـــي ســــورة البقـــرة اآليـــات 

، ثم 72السماوات واألرض والجبال وحمل اإلنسان لها كما في سورة األحزاب 
اإلرادة، وفـــي مقـــدمتها  آيـــات االبـــتالء والتكليـــف. ثـــم نبـــدأ بـــتالوة آيـــات عـــالم

ــــات التــــي  ــــه والــــدواعي والــــدوافع والغرائــــز اآلي تبــــين لنــــا طبيعــــة اإلنســــان وفطرت
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واألشــواق والمشــاعر، وكيفيــة صــياغته إلرادتــه ثــم إيقاعــه لفعلــه، وعالقــات ذلــك  
  كله بعالم "األمر" وبالغيب، وتحديد مستويات العالقة.

ة لنــرى كيــف يكــون ثــم ننتقــل إلــى اآليــات المندرجــة تحــت عــالم المشــيئ
شــيئًا بعــد أن لــم يكــن، وحــين نفــرغ مــن ذلــك كلــه  الشــيء بــاألمر اإللهــي "كــن"

ُقوُل الَِّذيَن َأْشرَُكوا َلوْ (سنجد الجواب الشافي في القرآن في نحو قوله تعالى  َسيـَ
َِك َكـذَّ  ءٍ َكـَذل ـْن َشـيْ ا مِ نَ َال َحرَّمْ ا وَ اُؤَن َ َال آب ا وَ ا َأْشرَْكنَ َ اللَّهُ مَ ِهمْ َشاء ِ ل ْ ـْن قـَـب ـِذيَن مِ َب الَّ

إِْن  ـنَّ وَ ـوَن إِالَّ الظَّ ُ تَّبِع ـا إِْن تـَ ـْن ِعْلـٍم فـَتُْخِرُجـوهُ َلنَ ـَدُكمْ مِ ـْل َهـْل ِعنْ ا ُق ْأَسنَ َ اُقوا ب َحتَّى َذ
ـــــيَن  َ َلَهـــــَداُكمْ َأْجَمعِ ـــــوْ َشـــــاء ـــــُة فـََل غَ ِ ال َ ـــــهِ اْلُحّجـــــة اْلب ِلَّ ل ـــــْل َف ُصـــــوَن * ُق ـــــتُمْ إِالَّ تَْخرُ ) َأنـْ

ـ ،"149-148نعام:"األ ه مالـك إذن فقد حكم القرآن بأن اإلنسان مخيـر، وأّن
ةلحريته في االعتقاد والقول والفعل والموقف، وسائر أنواع التصرّ   فات االجتماعيّ

.  وأن عـدم القـول بـذلك يعـد هـدمًا لســائر أسـس التكليـف باإليمـان وبالعمـل معــًا
تنا طلبًا للحلول والمعالجات وهكذا نستمر بالعروج إلى القرآن بمشكالتنا وأسئل

ـــ ّ دات ًا أضـــفناه إلـــى المحـــدّ ًا إضـــافيّ واإلجابـــات، وكلمـــا اكتشـــفنا محـــددًا منهاجي
ة، وكلما زادت كشوفنا عـن تلـك المحـددات زادت وتضـاعفت ة القرآنيّ المنهاجيّ 

  ة.قدراتنا المعرفيّ 
  

  ةتحديد العالقة منهجيًا بين الكتاب والسنّ 
فـــي القرآنــي" يتبــادر إلــى ذهــن الـــبعض حــين نتحــدث عــن "المــنهج المعر 

ــســؤال: ومــاذا عــن الّســ ّ ة، مــن قــول وفعــل وتقريــر؟ أال تعــد مصــدرًا موازيــًا نة النبوي
  للقرآن في مجال بناء المنهج واستيعابه وتجاوزه؟ 
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بد من تحديد العالقـة بـين ا السؤال الذي ال يمكن تجاهله الهنا أمام هذ
ــالكتــاب والســنّ  ّ ، فمــة تحديـــدًا منهجي ا طبيعـــة العالقــة بــين الكتـــاب والســنة فـــي ًا
ة، وتأكيدنا على اإلطار المنهجي لئال يستحضـر الباحـث اإلطـار الدائرة المنهجيّ 

. أو أّي  و الكالميّ أ الفقهيّ    إطار أخر قد تأخذ العالقة فيه شكالً مغايرًا
كانــت قضــية "العالقــة بــين الكتــاب والســنة" وال تــزال مــن أخطــر قضــايانا 

قد اضطربت فيها أقوال ومذاهب الناس اضطرابًا ال مزيد عليه قـديمًا ة. و المعرفيّ 
. ، مما زاد الموضوع غموضًا وتعقيدًا   وحديثًا

ومما زاد في تعقيد هذا الموضوع عدم إبـراز الفـروق بـين الكتـاب والسـنة 
فــي بعــض المجــاالت بالشــكل المناســب، فتســمية "الســنة" فــي المجــال الفقهــي 

وهـو يحـاول أن يقـيم  –تسمية لجأ العقل الفقهي إليها  بالمصدر الثاني للتشريع
نوعــًا مــن التراتــب بــين األدلــة أو مصــادر الفقــه فيوضــح مــا هــو أوالً ومــا هــو ثانيــًا 
للمجتهـد والفقيــه، وذلــك بعــد أن نســب العقـل الفقهــي للســنة صــالحية التشــريع 

وهـو موضــوع لـه، وتطبيقـًا لمـا أنشـأه مـن أحكـام،  اسـتقالالً عـن الكتـاب، ال بيانـاً 
  اختالف كبير ونقاش بينهم. 

وحين برز الجدل حول "حجية خبر الواحد" لجأ العقل الفقهي نفسه إلى 
، بحيــث لــم يفرقــوا بــين الكتــاب  التســوية بــين الكتــاب والســنة فــي كونهمــا وحيــًا

ــوالســنّ  ّ وتجــاوز لــوازم الحكــم مــن  ،د بــالتالوةة إال فــي اإلعجــاز والتحــدي والتعب
حكم. وذلك لحمل السنة على الكتاب والتسوية بينهما في إنشاء وكشف عن ال

ة. وحين جاؤا إلـى أمـور لـم يتعـرض القـرآن المجيـد لهـا ووردت بهـا بعـض الحجيّ 
الروايات كقضايا "الـرجم والـردة" عـدوا السـنة دلـيالً مسـتقالً يكـون قاضـيًا أحيانـًا 

كاشـــفًا عـــن   صـــًا ومســتقالً بإنشـــاء األحكــام، العلــى الكتـــاب وناســخًا لـــه ومخّص 
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لكيفيـة تطبيقهـا وتنــزيلها علـى الواقـع وكـل ذلـك مـن األمـور  أحكام القرآن ومبينـاً 
  .ة بين العلماءالخالفيّ 

ومن هنا نستطيع أن ندرك إلـى أي مـدى كـان تصـور العالقـة بـين الكتـاب 
والســـنة مضـــطربًا لـــدى الكثيـــرين مـــن أهـــل العلـــم فـــي القـــديم وزاد اضـــطرابه فـــي 

  ا لتحديد هذه العالقة نود مالحظة اآلتي:الحديث، وفي محاولتن
اعتماد السنة على مناهج الرواية، وهي مناهج تقوم أوالً وقبل كل شيء  -1

ة تختلـف شـروطها على عدالة الرواة، الناقلين والثقة بهم، وكل أولئك أمور نسـبيّ 
ث إلى آخر. والقرآن يعتمد في إثباته علـى الـنظم واألسـلوب واإلعجـاز من محدّ 
، فـال يمكـن للعقـل الفطـرّي  يوالتحدّ  أن  الطبيعـيّ  أو ويعطي الرواية دورًا مسـاندًا
 بغير الخضوع واالستسالم، إذ هما أعجز من أن يواجهاه بغير ذلك.  يواجهاه

 أمــا العقــل العلمــي فــال يســتطيع قبــول الروايــة المجــردة مــن غيــر أن يضــمّ 
ـإليها أمورًا أخرى مثل المعّز  ّ ـ ة وإمكـان المـرورزات اآلثاري ّ ة، مـن القنـوات المنهجي

ولذلك فإن هذا العقل سيجد مجاالً واسعًا للتحاور مع القـرآن المجيـد والعـروج 
إلى عليائه سواء على مستوى فلسفة العلم أو منهجه أو منطقه أو بعض تفاصيله 

ّ التي تمثل نماذج وأمثلة للمحدّ  ل بيانًا أو ة، وصحيح السنة الذي يمثّ دات النظري
توـضــيحًا لمــــا ورد فـــي القــــرآن ســـوف يحملــــه القـــرآن ذاتــــه، وهـــو مهــــيمن عليــــه 

القرآن ليستوعب العلم بحيث يعالج له أزماته على المستويات  ق. بل إنّ ومصدّ 
الــثالث كــذلك الفلســفة والمــنهج والمنطـــق، وذلــك جانــب مــن جوانــب إعجـــاز 

ـصـاالقرآن التي تتحدى علماء األمة في مختلـف التخّص  ة ليتمكنـوا مـن ت العلميّ
 –تقديم القرآن إلى العالم المعاصـر. ودور الروايـة كمـا أسـس لهـا العـالم التراثـي 

فـي هــذا المجــال دور مســاند. لتراجــع دور الروايــة فــي هــذا العصــر ومــا يليــه عــن 
  دور العلم. وذلك ما نثبت به اعتقادنا بصالحية القرآن لكل زمان ومكان.
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جـــدل طريـــف البـــد مـــن استحضـــاره فـــي هـــذا لقـــد ثـــار بـــين المتقـــدمين  -2
و ظن؟ فذهب البعض إلى إفـادة التـواتر ال حول ما تفيده الرواية من قطع أالمج

ا لـن تمـر ترًا أو آحـادًا فإنّهـاالقطع وإفادة اآلحاد الظن، وسواء أكانـت الروايـة تـو 
أو ثوابـت العلـم  ،أو المـنهج او المنطـق إذا كانت على مناقضة العقل العلمـيّ  –
ة تحديد ما هو غيب مطلق وما هو غيب نسبي، ومـا لمنهج. وهنا تصبح عمليّ وا

هــو مــن عــالم الغيــب أو مــن عــالم الشــهادة أمــورًا فــي غايــة األهميــة: فــال بــد مــن 
وضــع الخطــوط الفاصــلة بــين الجميــع: فعــالم الغيــب المطلــق هــو عــالم اإليمــان 

عــالم الــذي نكتشــفه هــو ال، و "اإلرادة" هــو عــالم "األمــر"، وعــالم الغيــب النســبيّ 
 "مـن معـارف وقـوى. "وعـالم الشـهادة -تعـالى  –ونستكشفه بمـا يتيحـه لنـا اللـه 

ر لنـــا لنمـــارس دورنـــا االســـتخالفيّ العمرانـــي فيـــه، ولكـــل وســـائله وأدواتـــه مســـخّ 
  ومناهجه، وطرائقه.

لقد أثـر الخلـط بـين هـذه العوامـل ومسـائلها، أو االنتقـال السـريع غيـر   -3
معارك الجدل غير المنضبط بضوابط العلم، أو الخلط بين بينها لكسب  العلميّ 

ًا في إثارة الغبش حول ة تأثيرًا سلبيّ ة والمعرفة الموضوعيّ ة التأمليّ المعارف العرفانيّ 
تلك العالقة وحول المعرفة ذاتها، وعلى سبيل المثال: يقسـم ابـن عربـي المعرفـة 

  إلى ثالثة مراتب:
ة؛ وهــــي المباشـــرة، أو الحســـيّ  المعرفـــة -وهـــي عنـــده –معرفـــة اليقظـــة  -1

 المعرفة التي يتداولها الناس ويتناقلونها.
المعرفـــــة التأويليــــــة، أو الرمزيـــــة؛ وهــــــي المعرفـــــة التــــــي يحصـــــل عليهــــــا  -2

 الصالحون من رؤاهم ومناماتهم.
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ها ة" حيث إنّ المعرفة التي تحدث بعد الموت فيعتبرها "المعرفة الحقيقيّ  -3
 .11ة لدى اإلنسانالقدرات المعرفيّ  تحدث بعد كشف سائر الحجب التي تقيد

في ضبط هذه األنـواع والترقـي  –في نظره  –وابن عربي قد وضع منهجًا 
فيها، لكن هل يمكن اعتبار هذا المنهج منهجًا بالمعنى الذي نعرفه للمنهج؟ أو 
ة  بالمعنى الفلسفي للمنهج؟ الجواب ال؛ ألنه مـنهج ال يقـدم لنـا قـوانين موضـوعيّ

ويتعلمهـــا البـــاحثون، ويتناقلونهــا فتضـــبطها المعـــارف المختلفـــة يمكــن أن تـــدرس 
  ة.بمراتبها المتعددة، وتأخذ الصفة الموضوعيّ 

فمنهج االعتماد على الرواية وحدها فقط إذا أطلقنا عليه مصطلح   - 4
"مـــنهج" فـــان المـــراد بـــه المـــنهج بمعنـــاه اللغـــوي، ال بمعنـــاه الفلســـفي؛ وهـــو قـــد 

نهج معرفي في القرآن، فإنه ال يستقيم القـول بوجـود يتصادم مع دعوانا بوجود م
اللـه عليـه وآلـه  صـّلى –"منهج" ضابط صارم في القرآن والقـول بـأن رسـول اللـه 

ى بهـــا كـــالخوارق التـــي أعطيهـــا موســـى ة متحــدّ قـــد أعطـــي خـــوارق حســـيّ  –موســلّ 
  وعيسى ومن سبقهما من رسل وأنبياء كما جاء في بعض الروايات.

لـم يـؤت  -م الله عليه وآله وسـلّ  صّلى –أن رسول الله أما القرآن فيؤكد 
ى بهــــا، فهــــو الــــذي تحــــدى النــــاس بــــه وأعجــــزهم، غيــــر القــــرآن معجــــزة متحــــدّ 

وجاهــدهم بــه فانتصــر علــيهم، ونفــى عــنهم اإلصــر واألغــالل، وأودع فيــه المــنهج 

                                                
ة عن  11 بن عربي "نزعة تمجيد الموت وعشقه واالفتتان به، فبعد أن اترى هل أخذ شعراء الرومانسيّ

لوجود وجد هؤالء الرومانسيّون في آفاق المجهول المتوارية خلف على مجمل ا هبسط العلم سلطان
الموت مالذًا أوحد لتحقيق أهدافهم المنشودة في إفناء العقل الواعي... و الهروب الى عالم آخر 
ة المستتر خلف الموت!! وهل يصلح هذا  ّ ه عالم الحري ة. إّن ال أثر فيه للعقل وال للعلم وال للحتميّ

  ماء في الغرب؟!لنتحار العإتفسيرًا لظاهرة 
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ــ ّ ــوالشــرعة، والمنطــق والقــوانين والســنن الكوني ّ ــة واإلنســانيّ ة واالجتماعي ّ  ة،ة الفردي
  وسواها.

بحيـث لـم يغـادر  -فـي هـذا المجـال  –ومن هنا كان القرآن كافيًا للنـاس 
نََّمــا  ــْل إِ ــهِ ُق ِّ ب ــْن رَ ــاٌت مِ َ ــهِ آي ْ ــِزَل َعَلي َال ُأْن ــاُلوا َلــوْ َق حاجــة مــن حاجــاتهم إال أحصــاها (وَ

ِهمْ َأنَّ  َْكفِ َلمْ ي يٌن * َأوَ بِ ِذيرٌ مُ ا َن نََّما َأَن إِ اُت ِعنَْد اللَّهِ وَ َ َلى اْآلي تـْ ُ اَب يـ َْك اْلِكتَ ا َعَلي َزْلنَ ا َأنـْ
ـوَن) نُ ْؤمِ ُ مٍ يـ َقـوْ ِ ى ل ِذْكرَ ْحَمًة وَ َِك َلرَ ل ِهمْ إِنَّ فِي َذ ْ وحـين  ،"50،51"العنكبـوت: َعَلي

و  89و  88و  60و  59نـــربط بـــين هـــاتين اآليتـــين وآيـــات ســـورة اإلســـراء "
 إن هــذه اآليــات 22-10و  10-7وســورة الفرقــان  133" وســورة طــه 96

غيرهــا تــدل داللــة قاطعــة علــى أن هــذا القــرآن يهــدي للتــي هــي أقــوم مــن  وكثيــراً 
خالل المـنهج ال مـن خـالل الخـوارق الزائلـة التـي تحـدث فـي لحظـات عـابرة ثـم 
تنتهـي. وإذا رواهـا النـاس أو تناقلوهـا أضـفوا عليهـا مـن أخيلـتهم وحـذفوا منهـا مـا 

  شاؤا.
ونقـده وبـرأه  –جميعـًا  –يـين فبالمنهج استرجع القـرآن المجيـد تـراث النب

 ،ضــافه إلــى حقائقــه المتصــلة بعــالم المشــيئةممــا أضــافوا وزادوا، وهــيمن عليــه وأ
العالم الطبيعيّ فيتعامل اإلنسان مع الواقع، ويكتشـف السـنن الحاكمـة لـه ويقـوم 
بتوظيفهــا، فتنـــتج فـــي إطــار جـــدل الغيـــب واالنســـان والطبيعــة. فـــي حـــين يتخيـــل 

ـمجبـورة مـن تلـك الحتم –وحـدها  –م أنها تنتج ما تنـتج الغافليون من بني آد ّ ة ي
  حيث ال يكتشف الغافلون السادرون فعل الغيب في عالم الشهادة.
بـين البشـر،  إن القرآن المجيد قد أوجد ضوابط لتأسيس الفهم المشـترك

وبـذلك أسـس وبنــى  ريخيـة التـي تناولهــا بتلـك الضـوابط.وفسـر كـل التجـارب التأ
الذي يمكن أن يؤدي إلـى تأسـيس إطـار عـالمي للفكـر اإلنسـاني الفهم المشترك 
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فـي إطـار الوفـاء بمهمـة االسـتخالف وتسـخير  –ا كلّه   -لتنصب جهود اإلنسان 
  ًة لتحقيق العمران.رات خاّص عالم المشيئة والمسخّ 

الضــــوابط التــــي  -هــــي –وتلـــك الضــــوابط التــــي قــــدمها القــــرآن المجيــــد 
 ران المختلفـة، فتـؤدي إلـى عمـران حقيقـيّ بمقتضاها يمكن أن تؤسس علوم العمـ

، وتــزعم أنّهــ  اال إلــى تأســيس حضــارات للــدمار واســتالب اإلنســان والطبيعــة معــًا
  تجاوزت الالهوت بالعقل وبالعلم!!

  
  التفكير والعقل

إن "التفكيــر" غريــزة إنســانية: فاإلنســان "حيــوان نــاطق" أي مفكــر، لكــن 
يوصــف بالســذاجة أو الســفاهة أو  هنـاك تفكيــرًا يوصــف بالعقــل والمنطــق، وآخــر

الجهــل البســيط أو المركــب فــي بعــض األحيــان. وإذا كــان العامــة يطلقــون هــذه 
األوصـــاف بشـــكل انطبـــاعي فـــإن المناطقـــة ال يقـــنعهم ذلـــك، وال يقبلـــون وصـــف 

ــ ن فــي الحــد ق مــن أمــرين اساســييّ ه معقــول أو ال معقــول إال بعــد التحّقــالقــول بأّن
  األدنى.

  ة، وكيف تفرز تلك المصادر الضوابط. ر المعقوليّ األول: تحديد مصاد
  الثاني: تحديد تلك الضوابط بشكل دقيق ينسجم والقضية المطروحة.

 بعض الفالسفة ذهبوا إلى أن اإلنسان قد ولد وفي داخل تكوينه الفطـرّي 
ة يعرف من خاللها أنه مخلوق وله خالق، وأن هذا يضر ات أو مقوالت قبليّ بدهيّ 

ـــوذلــك ينفـــع، وا ّ ــن هـــذه المقـــوالت القبلي ّ ّ ة بدهي ة ال تحتـــاج إلـــى تفكيـــر ة ضـــروري
  عميق أو استدالل أو استنباط.
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وقد تبنت بعض الطوائف االسالمية، ومنها فريق مـن المعتزلـة هـذا لتـربط 
  به قضيتين أساسيتين:

ـ ّ  أن العقـل اإلنسـانيّ  –أي فكـرة–ين األولى: قضية الحسـن والقـبح العقلي
وبمــا ركــب فيــه مــن األشــياء حســنًا وقبحــًا  –بطبيعتــه–رك أو الفطــري يــد الــذاتيّ 

ين دون حاجة إلى مساعد خارج من شرع أو سواه: فقواعد التفكير وقواعـد ذاتيّ 
المنطق في نظر هـؤالء قائمـة فـي فطـرة اإلنسـان، ولـذلكم كانـت تلـك المقـوالت 
القبلية مشتركة بين البشر: فما من فصيل من البشر يرى حسن الكـذب الضـار، 
أو قبح الصدق النافع، أو ينكر وجود خالق متعال، أو يدرك الخير وينفي الشر، 
فال يحتاج اإلنسان إلى أي مصدر خارجي نابع من خارج الوعي الذاتي لإلنسان 

ــيعرّ  ّ ــ ةفـه بشــيء مــن ذلــك. وهـي وإن كانــت فطري ّ ولكنهـا فــي الوقــت نفســه  ةوذاتي
ذلك يمكـــن االســـتدالل فهـــي ممـــا يمكـــن البرهنـــة عليـــه، وكـــ -موضـــوعية؛ ايضـــاً 

. وقــد رد علــى 12الموضــوعي علــى صــحته فهــي جــزء مــن فطــرة اإلنســان وطبيعتــه
هـــذا الفريـــق مـــن المعتزلـــة آخـــرون أكـــدوا علـــى ضـــرورة وضـــع ضـــوابط مشـــتركة 

ة ليتمكن اإلنسـان مـن "عقـل الوجـود" ة من خارج الذات اإلنسانيّ للمبادئ العقليّ 
الخطـــأ فــي التفكيـــر مـــن ناحيـــة، مـــن  وتأســيس المنطـــق ليعصـــم الــذهن اإلنســـانيّ 

وليساعده في الحكم على المقوالت واألفكار التي يقدمها اإلنسان، بحيث يثار 
ـالشك حول تلك المسـلّ  ّ اهـا اللجـوء إلـى أدلـة ة، ويفـرض علـى مـن يتبنّ مات القبلي

منطقيـة يبـرهن بهـا علـى صـحة تلــك المسـلمات بطـرق "االسـتنباط" الـذي يعتمــد 
مقدمات يستنتج منها ذلـك الـدليل المصـاغ، أو الـذي على مالحظة جملة من ال

                                                
والقرآن الكريم صريح في نفي هذا التصور، حيث قال تبارك وتعالى: "والله أخرجكم من بطون  12

 .)78 أمهاتكم ال تعلمون شيئًا وجعل لكم السمع واالبصار واالفئدة قليالً ماتشكرون" (النحل:
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على المسير،  دلّ يعلى البعير، واألثر  يمثل النتيجة: فقول األعرابي "البعرة يدلّ 
ســماء ذات أبــراج وأرض ذات فجــاج، أفــال تــدالن علــى العلــيم الخبيــر" اســتنتاج 

ـ ّ ركة، ة مشـتقائم على مالحظة المقدمات التي ذكرهـا، والتـي تمثـل مسـلمات قبلي
مات ه قام بتشغيلها ليحصل على النتيجة التي أراد استنتاجها من تلك المقدّ لكنّ 

  .وهناك ماليين آخرون لم يلتفتوا إلى ما التفت اليه هذا األعرابيّ 
وقد يستخدم "االستنباط" أو "االستقراء" أو "االستدالل" وفي كـل ذلـك 

قـد يقـوم بعمليـات عقليـة  يمكن أن يبقي ملتصقًا بالعقل الفطري ال يفارقـه، لكنـه
متنوعة منبثقة عن العقل الفطري، وعائدة إليه بالدعم والتأييد المتصل بالمنطق، 
فهــو عقــل يمكــن أن يقــال عنــه "بأنــه عقــل يســتفيد مــن الوضــع إللبــاس الفطــري 
ثيــاب الوضــعية والمنطــق" لكنــه لــم يقطــع عالقتــه بالعقــل الفطــري، ولــم يتجــاوز 

ماتي القبليــة الفطريــة، يقــول للوضــعي رفضــت مســلّ مســلماته، فهــو كمــن يريــد أن 
وشككت بها، لكن أنظر: كيف أسـتطيع أن أسـقط منطقـك الوضـعي نفسـه علـى 

ال يـؤدي  –وحـده  –مات بحيـث يتقبلهـا ويسـتجيب لهـا. لكـن هـذا تلك المسـلّ 
إلـى إنتـاج المبـادئ المشــتركة للتفكيـر اإلنسـاني. فــالمؤمن أي مـؤمن قـد يســتدل 

ويستنبط، وقد يبرهن ليعطي المقوالت القبليـة التـي آمـن بهـا ويستنتج ويستقرئ 
ســــتعداد لمفارقتهــــا، أو مفارقــــة العقــــل ًا منطقيــــة، دون أن يكــــون لديــــه أي إآفاقـــ

  الفطري الذي أنتجها إال على سبيل التنـزل.
أمــا العقــل الوضــعي الفطــري فهــو ينطلــق مــن اإليمــان فيتجــاوز الشــك فــي 

ين لهــا، لكنهــا تســمو علــى النقــد عنــده؛ وقــد مات، وقــد يــردد نقــد اآلخــر المســلّ 
مات يقفز إلى النتائج الوضعية ليستعيرها، ويضعها كالثياب المستعارة علـى مسـلّ 

  العقل الفطري.
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وهـــذا العقـــل الوضـــعي القـــائم علـــى العقـــل الفطـــري هـــو الـــذي انـــتج فـــي 
المحــيط اإلســالمي قــديمًا وحــديثًا أفكـــار المقاربــة والمقارنــة بــين معطيــات هـــذا 

  لعقل والعقل الوضعي، ثم ما بني عليه.ا
ك بهــا، وفــي الوقــت ث "بالوضــعية المنطقيـة" وتمّســتشــبّ  والعقـل الوضــعيّ 

مات العقـل ه في الوقت الذي شـكك فيـه بمسـلّ ة، ولكنّ نفسه اعتصم بالموضوعيّ 
ـ الفطرّي  ه لـم يصـل إلـى ونقدها، وطالب العقـل الفطـري باختبارهـا وتجربتهـا، لكنّ

يـة، لكـن تطورهـا والتحـديات التـي واجهتهـا قـادت مـؤخرًا حد وضع قياسات علم
  إلى "العقل العلمي" أو مهدت له، وساعدت على ظهوره.

، ويعمــل علــى  وهنــا أمكــن لهــذا العقــل العلمــي أن يســتوعب العقلــين معــًا
وضـــع قياســـات وقواعـــد قابلـــة للتعمـــيم واالطـــراد واالنعكـــاس ال يختلـــف النـــاس 

ات أو األمــاكن أو الظـــروف فهــي مشــتركة بـــين حولهــا بــاختالف األديـــان والثقافــ
ســتطاعت إلـــى حــد كبيــر أن تشــكل إطــارًا لحركــة العقـــل إاألمــم كافــة، كمــا أنهــا 

  البشري.
نحـو إيجـاد  –كلهـا   –وهنا بدأت العجلة تدور إلنتاج علوم متنوعة تتجه 

"حالة عالمية مشتركة"بقطع النظر عـن الفـروق التـي كـان يالحظهـا، ويؤكـد عليهـا 
 ، والوضـــعيّ القـــائم علـــى الفطـــرّي  بشـــقيه: الوضـــعيّ  والوضـــعيّ  ن الفطـــرّي العقـــال

 –المنفصل عنه. فالعقل العلمي فرض سيادته، وبسط سلطانه، وتجاوز العقلـين 
ليضــــع "قواعــــد معرفيــــة مشــــتركة وقياســــات منطقيــــة" إلجــــراء التجــــارب  -معــــًا 

علمــــي" وفحصـــها، فبـــدأت القواعــــد العلميـــة المشــــتركة وبـــه معطيــــات "العقـــل ال
 مات العقل الفطرّي ومنتجاته تأخذ باأللباب، وانبهر الناس بها، واهتزت كل مسلّ 

ـــرد. وأعلـــن انتصـــار ّ◌  ، والعقـــل الوضـــعيالوضـــعيّ  المجـــرد، والعقـــل الفطـــرّي  ا
غيــــر منــــازع، وصــــارت لــــه مــــن "العلــــم" وتكريســــه، ووضــــعه فــــي موضــــع القيــــادة 
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علــوم الفيزيــاء، والفيزيــاء مات وقواعــد علميــة مبرمجــة ومعروفــة قائمــة علــى مســلّ 
ــ ّ ــاإلحيائي ّ ــة، والكيميائي ّ ة ونحوهــا. وهــي قواعــد منتجــة بقطــع النظــر عــن ة الفيزيائي

ثقافة أو دين أو عرق أو لون أو لسان المستخدم لها أو المتعامل معها. وبدأت 
  البشرية تتقارب زمانًا وفهمًا ومكانًا ورؤية ونظرًا لألشياء.

ة الطــائرات أو السـيارات أو ســواها يمكــن فـالعلم قــد وضـع قواعــد لصـناع
لكــل مــن يريــد أن يســخر هــذه القواعــد فيحصــل علــى النتــائج بقطــع النظــر عــن 

ّ مسلّ  وبذلك صار "العلم إطارًا لحركـة العقـل  أو معتقداته أو غيرها. ة،ماته الفطري
  " ال يقاس لشيء، بل كل شيء يقاس عليه.البشرّي 

ث بــآخر " بشــقيه أن يتشــبّ الفطــرّي لقــد حــاول اإلنســان والطبيعــة: "العقــل 
معاقلــه، وأن يجعــل الــدين حليفــًا لــه فأكــد علــى انفصــال اإلنســان عــن الطبيعــة، 
وقال للعلم: "إن ميدانك هو الطبيعة ال اإلنسان، فمارس ما تشاء في الطبيعة ال 
أعارضك، وانتج ما تريـد ال تثريـب عليـك، ولكـن اإلنسـان نفسـًا وروحـًا ومشـاعر 

  هو ميداني وميدان عملي وحركتي فدعه لي". وعواطف ودوافع
لكن العلم لم يلق له باالً، بل استمر في تقدمه وانسيابه، وتطوير "فلسفة 

ـضـم العلــوم اإلنسـانيّ  –فــي اآلخـر  –العلـوم الطبيعيـة" لـيعلن  ة إليــه، ة واالجتماعيّ
كذلك لينقذها من "المنهج" الذي كان يباعد بينها وبين العلوم الطبيعية ولينقذها  

ممـــا اعتبـــره المنطـــق المتخلـــف فـــي نظـــره، ســـواء فـــي ذلـــك قبـــل تطـــوره وبلوغـــه 
  "الوضعية المنطقية" أو أثناءها.

" الفطـرّي وتحديـد دوره:  العقل الوضعيّ  قـام بتهمـيش "العقـل الموضـوعيّ
فهو عقل يأخذ مدركاته بواسطة الحواس. فأثبت له العقل الوضعي أوالً، ثم أكد 

الحـــواس تعـــرض لهـــا عـــوارض ال تســـمح لهـــا بإعطـــاء  ذلـــك العقـــل العلمـــي بـــأن
دالالت معرفيــــة مضــــبوطة، وأمــــا المقــــوالت الفطريــــة القبليــــة فهــــي ال ترقــــى إلــــى 
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 –فما الحل إذن؟ يجيب العقل العلمي: إن التجربة  ،مستوى المدركات الحسية
هـــي التـــي يمكـــن أن تقـــدم لطـــالبي المعرفـــة دالالت معرفيـــة منضـــبطة؛ وال تكفـــي 

عطاء ذلك إال إذا تم نقدها. فإن التجربة التي يتم نقدها واختبارها هي التجربة إل
  التي تعطي لنا قواعد مشتركة تستطيع البشرية أن تلتقي عليها.

وهنـــا نجـــد انفصــــاالً بـــين العقلــــين الفطـــري الوضــــعي والوضـــعي: فــــاألول 
استســـلم للتجربـــة وأخـــذ يقـــوم بتأويـــل مـــا توصـــل إليـــه أو مقاربتـــه، أو قياســـه إلـــى 

سار مع التجربة بدون تأويـل  تشبث فيها. والعقل الوضعيّ  ماته الفطرية التيسلّ م
  اها وتقبل النتائج.أو تعطيل حتى بلغ الوضعية المحضة وتبنّ 

الفطــري فقــد اتخــذ مــن الــدين ممــثالً برجالــه حليفــًا لــه،  أمــا العقــل القبلــيّ 
ـ ّ نفصـال اإلنسـان ة لتكـريس اة، والميـادين النفسـيّ وأخذ يركز علـى الـنظم األخالقي
ّ عن الطبيعة وحماية تلك المسلّ    ة.مات القبلية الفطري

ـ –نفسـها  –ولكـن الوضـعية  ّ ات الهـدم والتفكيـك لبـروز قـد مهـدت بعملي
ـــ ّ مت العقليـــة العلميـــة قيـــادة الحركـــة اإلنســـانية فكريـــًا ة العلميـــة"حتى تســـلّ "العقلي

، وكــرس انتصــارها، ونجحــت وبهــرت اإلنســان فــي منتجاتهــا  القائمــة علــى وعمليــًا
ــ ّ ة و معرفيــة مشــتركة: فكــل مــن يســتعمل تلــك القواعــد يحصــل علــى قواعــد علمي

مات القبليـة أو األجنـاس أو األلــوان. النتـائج نفسـها ودون أثـر للعقائــد أو المسـلّ 
وهـذه الظـاهرة أوجـدت الـدعائم األساســية اللتقـاء اإلنسـانية علـى أفكـار مشــتركة 

  ضغط "عالمية العلم" كذلك.تحققت بها "عالمية الفكر" في إطار 
فـــالعلم بقطـــع النظـــر عـــن ديــــن المتعامـــل معـــه أو ثقافتـــه أو نحلتـــه صــــار 
. وقـد وسـع ذلـك قاعـدة التـداخل  القاعدة المشتركة التـي يعتمـدها البشـر جميعـًا

لحركـة العقــل االنســاني:  البشـري والتبــادل اإلنسـاني بمــا شـكله مــن إطـار جمعــيّ 
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اء بأنواعها وكيمياء بأنواعها كذلك جردت ما عدا فقواعد العلوم الطبيعية من فيزي
  من فاعليتها، وفاعلية منطقها ومناهجها. ،العقل العلمي من عقول

العلـــوم االجتماعيـــة  انتصـــارًا آخـــر حـــين قـــرر: أنّ  ثــم حقـــق العقـــل العلمـــيّ 
واإلنســانية ال يمكــن أن تكــون منفصــلة عــن العلــوم الطبيعيــة وإال فإنهــا ال تكــون 

. وهنا    برزت إشكالية المنهج والمنطق.علومًا
فقرر العلم أن المنهج والمنطق الذين كرسا االنفصال بين العلوم الطبيعية 

ة وادعيا عدم إمكان استخدام المنهج والمنطـق المتعلقـين ة واالجتماعيّ واإلنسانيّ 
ــ ّ ّ بــالعلوم الطبيعيــة فــي المجــاالت االجتماعي  فــان مخطئــان. فــإنّ ة متخلّ ة واإلنســاني

ابن الطبيعة وثمرتها، ال ينفصل عنها بحال من األحوال، وتكوينه جملة اإلنسان 
ه على وتفصيال اعتمد فيه على العناصر الطبيعيّ  ة، ووجود العقل فيه والنفس ورقيّ

المخلوقات األخرى بالقدرة على االختيار، ذلك كله ال يمكن أن ينفـي الحقيقـة 
األمـور، وبـذلك صـار المـنهج  الثابتة الراسخة من أنـه ابـن الطبيعـة حتـى فـي تلـك

ـــ ، يســـانده المنطـــق العلمـــيّ العلمـــي الحتمـــيّ  ّ ـــمصـــدرا للضـــوابط العلمي ّ ة، ة الحتمي
ريخية، وال تتشبث إال بتلـك األجـزاء رية تتجاوز تجاربها الذاتية والتأفبدأت البش

ة ة حتميّ ة فتقوم على قواعد علميّ ة الموضوعيّ التي يمكن ضبطها بالضوابط العلميّ 
ـــ موحـــدة ال ّ ة. ة، وثالثـــة إنســـانيّ تضـــع فواصـــل بـــين علـــوم طبيعيـــة وأخـــرى اجتماعي

ة تخضع لمثل ما تخضع له عناصـر الطبيعـة مـن حيـث "االطـراد فالنفس اإلنسانيّ 
ومـــا دامـــت كـــذلك فـــيمكن توحيـــد مـــنهج البحـــث فـــي  13واالنعكـــاس الشـــرطي"

                                                
 .إشارة إلى أهم نظريات فرويد ونظرية "نظرية بافلوف" 13
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ن . والقــرآ14الــنفس اإلنســانية والكيانــات االجتماعيــة وعناصــر الطبيعــة األخــرى
المجيــد ينبــه إلــى تلــك الوحــدة وهــو يبنــي دليــل الخلــق لالســتدالل علــى وجــود 

                                                
ة. وبذلك اخضعت لقد أ 14 ة الى فلسفة العلوم الطبيعيّ خضع ذلك التوحيد المعارف والعلوم االنسانيّ

ة" وعالم "العلم الحتمي" وجد العقل فيه القدرة على  ة العلميّ ة "للحتميّ شأنها شأن العلوم الطبيعيّ
نسان وعي األمور وفهمها بواسطة العلم، والقدرة على تكييف ما يريد بمنجزات العلم. لكن لإل

ّة االنسانية فاالنسان يشاء ويريد، يقبل ويرفض،  -كما ترى الفلسفة–عالمًا آخر  هو عالم الحري
ّة فتخلق ويختار وقد يكره. وبذلك كله يحقق ذاته. والحتميّ  ة تسحب من االنسان هذه الحري ة العلميّ

ّة يؤدي الى االغتراب. أو منى طريف الخوالي في  ي ما أطلقت عليه د. اشكاالً بين العلم و بين الحري
ة الموبوءة أو الشيزوفرينيا" ّة": "االزدواجيّ انظر مقدمة الكتاب  ،كتابها "العلم و االغتراب والحري

بل لقد بلغ الفصام حدًا جعل المعنييّن . القاهرة ،1987تاب كالمذكور ط. الهيئة المصرية العامة لل
ية حد بالثقافتين: الثقافة العلمية من نابالفلسفة يتحدثون عن ثقافتين منفصلتين، هما و المقصو 

 C.P.Snowخرى. ويعود هذا التعبير إلى اللورد سنو أية حوالثقافة اإلنسانية واالدبية من نا
. فقد كان سنو عالمًا 1959امعة كمبريدج العام جومحاضرته الشهيرة "ثقافتان" التي ألقاها في 

ًا محترفا يقضي نهاره مع العلماء. وأديبا هاويا يقضي أمسياته مع األدباء و أفزعته الشقة  طبيعيّ
لكل خصائصه ومنطلقاته  ،الواسعة بين الثقافة العلمية والثقافة األدبية؛ حتى أصبحا فريقين متقابلين

اهل اآلخر وعالمه ومنجزاته. لقد بدا واضحا خطورة فصل العلم كأجهزة ومضامين جويجهل أو يت
بمعناها الشامل. وقد سبق سنو في إثارة هذه القضية عالم  ورموز عن عالقته بالحياة والثقافة

 W.K.Cliffordالرياضيات النابغة الذي رحل في ريعان الشباب وليم كنجدون كليفورد 
)، وقد كان أستاذ الرياضيات التطبيقية في جامعة كمبريدج أيضا. وفي كتابه 1879 -1845(

صاد على تدريس العلوم الحديثة واعتبارها الصادر قبيل رحيله بعام واحد، أوضح مخاطر االقت
أن مباحث تاريخ العلم من  -عن صواب –الثقافة الشاملة مع الجهل بماضي العلم. رأى كليفورد 

شأنها أن تردم الهوة التي انشقت وتعمقت بين الدراسات العلمية والدراسات اإلنسانية. على 
سلم الجميع بضرورة أن يدرس طلبة العلوم مواد العموم. نوقشت هذه القضية كثيرًا كما أشار بوبر، و 

ترجمة  ،كارل بوبر  :ليفأت ،ية، ويدرس طلبة اإلنسانية مواد علمية. انظر كتاب اسطورة اإلطارنإنسا
تعليقات المترجمة.  2003نيسان  292 :رقم ،الكويت ،عالم المعرفة ،د. يمنى طريف الخوالي

فة واحدة قد بلغت هذا الحد، فما بالك بالعلوم قلت: وإذا كانت الهوة بين علوم أخضعت لفلس
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ْن َخْلـِق النـَّاِس الخالق، ومن ذلك قوله تعالى:  رُ مِ اْألَرِْض َأْكبـَ اِت وَ (َلَخْلُق السََّماوَ
َلُمــوَن) (غـافر:  عْ ـرَ النـَّاِس َال يـَ َلِكـنَّ َأْكثـَ . فـإن دعــاة الفصـل بـين العلــوم، 15)57وَ

بحث في كل مجموعة منها بأن موضوع العلـوم اإلنسـانية واالجتماعيـة ومناهج ال
هو اإلنسـان؛ فـردا وأسـرة ومجتمعـا ونظـام حيـاة، ومـا دام لإلنسـان نفـس أو روح 

ة والتفكير" فهـو إذن يفـارق عناصـر الطبيعـة فـي ذلـك وعقل وقدرة على "الناطقيّ 
ـــ ّ ة لظـــواهر اإلنســـانيّ إن تخضـــع ا -إذن–ة: فـــال ينبغـــي ويخالفهـــا ســـعيًا وراء الحري

واالجتماعيـة لقواعــد مشــتركة تنطبـق علــى الجميــع، وال لمـنهج موحــد. فاإلنســان 
 -معا–سيد الكون وهو المستخلف فيه، والطبيعة مسخرة له فكيف نخضعهما 

لمــــنهج واحــــد، وقواعــــد علميــــة مشــــتركة؟ وكيــــف نعــــالج األزمــــات االجتماعيــــة 
ّ واإلنسانيّ  ـة المختلفـة بـذات الحتة والحضاري ّ ـمي ّ ة ونفـس المنـاهج البحثيـة ة العلمي

التــي نعـــالج بهـــا شـــؤون الطبيعــة. إذا تجاوزنـــا هـــذا مـــع التســليم بـــه فـــأين تـــذهب 
 ّ ات األمــــم والشــــعوب والفــــروق الظــــاهرة فــــي الثقافــــات والحضــــارات، خصوصــــي

ة بين األمـم والشـعوب؟ وهـل يمكـن أن ال يكـون لكـل ة والدينيّ والفوارق التاريخيّ 
أثر يجعلنا نفرق بينهما في مناهج التعامـل  أّي  -قة ومجتمعةمتفر –هذه الفوارق 

  مع أزماتها وفي القواعد العلمية التي تخضع لها؟

                                                                                                       
ة أو ال ة ناالسالميّ ّ ة، وكيف تردم الهوة السحيقة بينها و بين علوم ومعارف البشري قلية أو الشرعيّ

 األخرى؟
ه يربط بين "جدل الغيب والطبيعة واالنسان" يزيل عن الحتميّ  15 ة لكن القرآن المجيد، مع ذلك ألّن

ة ما يؤدي الى ت ّة وبذلك يحول دون االغتراب واالنسان، وال يجعل من العلميّ ناقضها مع الحري
ة  ة العلميّ ّة؛ فكأن وجود جدل الغيب ومالحظة فعل يحفظ للحتميّ ة نقيضًا للحري ة العلميّ الحتميّ

ة؛ اذ لكل مياساسأ ّة االنسانيّ هما حيّزه في إطار هذا نتها وتحول بينها وبين التناقض مع الحري
 ي يمكن ربط "االحتمال" به. الجدل. وبالتال
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منا بإمكـان وجـواز ثـم وقـوع عمليـة "إحالـة المبـادئ والجواب: أننا إذا سلّ 
النظرية العلمية على المقوالت اإلنسـانية واالجتماعيـة" فنتوقـف فـي قبـول القـول 

واالســـتغراق التـــام عـــن  يـــة نســـبية، ونزيـــل صـــفة اإلطـــالق الجبـــرّي بعلميــة أيـــة نظر 
 ّ ة أيا كانت ونسـتبدلها باالحتمـال؛ ولـن يكـون متعـذرا المعارف والمقوالت البشري

ة، وتلك أهم نتائج هذه د التفكير اإلنساني بالشروط الموضوعيّ أن نقيّ  -آنذاك–
الكشـــف عـــن قـــت بة والقواعـــد قـــد تعّم الوحـــدة، ألن تلـــك الشـــروط الموضـــوعيّ 

، فاتســـعت قاعـــدة التفـــاهم بـــين البشـــر. فالنـــاس اليـــوم ال شـــرائط الفهـــم العلمـــيّ 
يتوقفــون كثيــرا عنــد النتــائج، ولكــنهم يناقشــون أول وآخــر مــا يناقشــون "مصــادر 

ة التـي يمكـن تطبيقهـا علـى تلـك المصـادر، فـإن وثقـوا التفكير" والضوابط العلميّ 
ة موا بانفصال النتائج عن الذاتيّ يها سلّ في المصادر وضوابط التفكير المستندة إل

ولم ينظروا إلى ما تقدمه، وال يتسـاءلون عمـا إذا   -وذلك أمر في غاية األهمية–
ـ ّ ـتـك التأة أو خلفيّ كان ما تقدمه ناتجا عن تجربتـك الذاتي ّ الضـوابط  ة، فكـأنّ ريخي

ة للتفكيـر صـارت هـي األرضـية المشـتركة أو الكلمـة السـواء، وهـي مصـدر العلميّ 
  ة.ة عند البشر كافّ الحجيّ 

  
  ةبين العولمة والعالميّ 

"العولمة" التي انبثقـت عـن "عولمـة وسـائل اإلنتـاج"  هنا أود أن أقول: إنّ 
فــة "وحــدة هــي مصــادرة ناقصــة علــى عالميــة كانــت تنتظــر فرصــتها للظهــور موظّ –

 ق "عالميةة مشتركة بين البشر"، وحقّ الذي أنتج قواعد علميّ - التفكير المنهجيّ 
االنتماء والتفاعل بين بني اإلنسان، وعالمية القواعـد المشـتركة للتفكيـر". هـذان 

ــــ ّ مــــان علــــى صــــاحب أي خطــــاب وكــــل خطــــاب أن يكــــون ة يحتّ الوجهــــان للعالمي
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ــ ّ ه نحــو "القواعـد المشــتركة للفهـم البشــري الحـالي" التــي ًا وأن يتوّجـخطابـه عالمي
  صارم". حتميّ  يضبطها ويحكمها "منهج علميّ 

ّ إن "ال ة تعـم آثارهـا العـالم؛ عولمة" قد اغتـرت بمـا رأت مـن أزمـات حضـاري
 ّ –ة فـي العـالم فإذا انهار الـدوالر فـي نيويـورك فقـد تضـطرب األوضـاع االقتصـادي

ــ وتتــداعى لــه ســائر العمــالت بالتذبــذب واالضــطراب، وإذا أفلســت شــركة   -هكّل
قيادة العولمة  كبرى في اليابان انفعل بذلك االقتصاد في أمريكا والعالم. فظنت

ميـة باالقتصـاد، بحيـث ذلك راجع لالقتصاد وحده، وأن من الممكن بناء عال أنّ 
ا لــم تلحــظ أن ذلــك إنمــا حــدث نتيجــة تلــك قتصــاد وحــده؛ ألنّهــتقــوم علــى اإل

ــ ّ ــالقواعــد المنهجي ّ قــت هــذا التــداخل العجيــب بــين ة المشــتركة التــي حقّ ة والفكري
تالف الثقافات والحضارات والخلفيات خالنظر عن إاألرض وشعوبها كافة بقطع 

ّ ريخية والنظم السياسيّ أالدينية والت   ة.ة واالقتصادي
  

  وهنا نواجه أمورا في غاية الخطورة:
األمــــر األول: أننــــا نحــــن العــــرب والمســــلمين الــــذين نحمــــل القــــرآن هــــل 

ـــ–نســـتطيع أن نبنـــي بيننـــا وبـــين العـــالم المتـــداخل  ال يســـتطيعون أن  ســـداً  -هكّل
ة السـتحال يملئ الفـم؛ والجواب: واضح وهو: ال له نقبا؟ يستطيعون يظهروه وال

إذن فال بد أن نـدرك أننـا بـين أمـرين؛ إمـا أن نفعـل وإمـا أن ننفعـل. أمـا أن  ذلك.
أمـا أن نفعـل فهـذا هـو  ، بـل منـذ قـروناننفعل فهذا أمر يسير ونحن نمارسه حاليّ 

  قيل.األمر العسير الذي يتوقف على بلوغ معاني القول الث
وقـد أثبـت  جـداً  عجـدا، ومتنـوّ  األمر الثاني: أن تراثنا تـراث خصـب وغنـيّ 

تـــه وقدراتـــه فـــي الماضـــي فلـــم يعـــد ســـهال علينـــا أو علـــى غيرنـــا تجـــاوزه أو فاعليّ 
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المبنية على منهج القرآن في اسـتيعاب  ةالعلميّ  استيعابه بدون المناهج والنماذج
ه نحو ة واحدة، وذلك بالتوّج ة منهجيّ ولو اردنا القيام بخطو  .تراث األمم السابقة

لم تعد سهلة ميسـرة بـدون ذلـك، فقـد اسـتعملت فـي إنتـاج -اات نقده فإنّه عمليّ 
المراد  كان  ذلك التراث مناهج عديدة إذا وصفت بالعلمية في وقت إنتاجها وإن

هـــي العلميـــة بمفهومهـــا اللفظـــيّ أو المنطقـــيّ التراثـــي الســـابق القـــائم علـــى  –بهـــا 
ال بمفهومها المعاصر المؤسس علـى مـنهج فـي  -غالبا– دراك الذاتيّ مستوى اإل

التفكير الذي يقوم على القواعـد المشـتركة لحركـة العقـل اإلنسـاني. وإذا وصـفنا 
تلك المناهج التي أنتج ذلك التـراث بمقتضـى ضـوابطها فـإن الضـوابط فـي تلـك 

ـــ ّ ، وكانـــت ة ارتبطـــت بأزمنتهـــا وأمكنتهـــاالمنـــاهج أنتجـــت فـــي ظـــل ســـقوف معرفي
ــ ؛متفوقــة علــى ســواها قــبالً  ّ ة" مــا بلغتــه فلــيس مــن أمــا اليــوم وبعــد بلــوغ "المنهجي

 ّ ة التي أنتجت بمقتضاها ة التراثيّ السهل اختراقها أو تحديها بتلك المناهج البشري
والحــديث ونحوهــا. إننــا لــو اكتفينــا بهــا  واألصــول والفقــه رعلــوم القــرآن والتفســي

ى الطـب بمسـتواه المعاصـر الـذي بلغـه اليـوم يتحـدّ ا سنكون كمن يحاول أن فإننّ 
زكريا الرازي وابن سينا وأضرابهم. فـنحن  يبعلم الطب كما هو عند جالينوس واب

مــن هــؤالء فــذلك بــالنظر إلــى مســتوى هــذا العلــم فــي  حــين نبــدي إعجابنــا بــأّي 
  الواقع الذي عاشوا فيه، ال يكون ذلك بالنظر إلى السقف المعاصر.

الــذي يمكــن أن يقــوم هــو  –وحــده  –القــرآن المجيــد  أنّ  األمــر الثالــث:
ـــ ،ق اإلعجـــازي ويحّقـــبالتحــدّ  ّ ة المعاصـــرة مهمـــا ارتقـــت، بـــل ويســـتوعب المنهجي

ة لتأخـذ ويخرجها من أزماتها، ويعدل مسيرتها ويصل بها إلى امتـداداتها الفلسـفيّ 
 ّ ، ولكن البشري إلى القرآن ة المسلمين وجمهرتهم تنظر ة ومنها غالبيّ بعدها الكونيّ

مثـل  -في نظـر هـؤالء–: فهو -هوتي للدينبالمفهوم الالّ  – ه كتاب دينيّ على أنّ 
يواجــه حملــة  سـوف التـوراة واإلنجيــل والزبـور ونحوهــا عنــدهم. وهـذا أكبــر عــائق
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أن  -وفي مقدمتها النخب -القرآن، فهم في حاجة ليقنعوا أنفسهم وأمتهم أوالً 
ــ ّ ــفــي القــرآن منهجــًا علمي ّ ــاً ًا كوني ّ ــ، ومنهجيــة كونيــة ال تقــاس إلــى المنهجي ّ ة ة العلمي

بـــل تســــتوعبها  -فــــي الوقـــت نفســــه –المعاصـــرة وال تتنـــافى معهــــا وال تناقضـــها 
 ّ ة" و ة" و "فكــرة ســيولة النســبيّ وترقيهــا بحيــث تصــبح قــادرة علــى تجــاوز "النســبي

ــ ّ ــ"االحتماليــة" وتخــرج فلســفة "العلــوم الطبيعي ف الــذي ة" نفســها مــن مــأزق التوّق
االهتداء  و خلت إليه من البعد "الوضعي" فلم تعد قادرة على االمتداد الكونيد

  ة.إلى نهاياتها الكونيّ 
والمنهجية القرآنيـة سـوف تعيـد صـياغة فلسـفة العلـوم الطبيعيـة فـي بعـدها 

الــذي يتضــمن غايــة الحــق مــن الخلــق فــي الوجــود وفــي الحركــة، وبــذلك  الكــونيّ 
ـــ ّ والعلـــوم التـــي انبثقـــت عنهـــا مـــن التـــأويالت  ة المعاصـــرةيحـــرر القـــرآن المنهجي

ّ الوضعيّ  ة التي أصابتها بقصـور منـاقض لألصـول التـي تكونـت بمقتضـاها ة والمادي
ــ وبنيــت عليهــا ّ ــوجعــل الحتمي ّ . فـــالقرآن ة ســبيالً الــى االغتــراب اإلنســانية العلمي

ـالمجيد بمنهجيّ  ّ ة سـوف يسـاعد البشـرية علـى إعـادة بنـاء منهجيتهـا بعـد ته الكوني
ـــأ ّ ة مـــن أزمتهـــا، كمـــا ســـوف يســـاعدها علـــى إعـــادة فهـــم ن يخـــرج هـــذه المنهجي

ــ ّ ة إذا لــم تعــالج بدقــة وبمــنهج  ة، وهــذه قضــايا أساســيّ مــدلوالت القــوانين الطبيعي
ّ  فـــإنّ  كـــونيّ  ة تصـــبح فـــي خطـــر حقيقـــي. ولـــيس اإلنجـــازات التـــي بلغتهـــا البشـــري

ئل التي تمكنها ذلك التصور القائل بأن الحضارة المعاصرة تملك الوسا صحيحاً 
، وتجديـــد مـــا يبلـــى مـــن وســـائلها بنفســـها، إذ أنّ   أّي  مـــن تصـــحيح مســـارها ذاتيـــًا

ّ  مصــدر غيــر كــونيّ  ة العــالج النــاجع مــن داخــل الفكــر ال يملــك أن يقــدم للبشــري
وبلغت التحديات التي  ،بعد أن بلغت الحضارة هذه المديات من التأّزم البشرّي 

  تواجهها مثل ذلك المستوى.
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  16ىفوضعلم ال
لقد أنتج الفكر القائم على أن الظاهرة الطبيعية والعلمية ظاهرة غير قابلة 
للتكــرار بنفســها، كمــا أنهــا ال تتعاقــب بــل هــي ظــاهرة ســائلة علــى مــدى الزمــان، 
وكذلك المكان فهي "صيرورة" تؤدي إلى "التقدم" المستمر نحو األمـام؛ إال أن 

، و "الجـــدل" يقــــوم بتكــــوين هـــذه الصــــيرورة تتقطـــع علــــى مــــا يعـــرف "بالجــــدل"
، ولكنهـــا "المتغيـــرات"، فالصـــيرورة ال توصـــل إلـــى حكـــم محـــدد قـــاطع أو جامـــد

حتمــالي، والنســبية واالحتماليــة لــو تركتــا علــى حالهمــا تنتهــي إلــى أمــر نســبي أو إ
فإنهما سيهدمان المنهج، وسيقضيان على أهم ما فيه من ضبط وصرامة، وتالفيا 

بعلم الفوضى" أي علم كيفية السيطرة على الفوضى، لهذا برز ما يمكن تسميته "
" فـــي ظـــل النســـبية واالحتماليـــة وهــو علـــم يحـــاول أن يؤســـس "للنـــاظم المنهجـــيّ 

ليتجـــاوز الفوضـــى الحاصـــلة بســـببهما؛ فهـــو محاولـــة الســـتيعاب أو تقليـــل آثـــار 
النسبية واالحتمالية على "صرامة المنهج وضـبطه" إذ أن المـنهج لـو انهـار ألدى 

                                                
هو عكس  chaosأو "الفوضى"  )الكايوس(: العلم القائم chaosيقصد" بعلم الفوضى"  16

، فإن طةضبو مفإذا كان الكوزموس هو الكون النظامي، بل الذي يسير كالساعة ال ،الكوزموس
د الجم من "الكايوس" أو الفوضى هو المعرفة التي ترى الكون المشوش العشوائي الخاضع لعد

االحتماالت والذي يستحيل أن نحدد سلفا مسارا دقيقا محتما ألحداثه؛ لذلك يمكن القول إن 
ّة. لقد أنهارت صورة الكون الذي يسير في أدق  chaoticalالكايوسي  أقرب إلى الفوضوي

 تفاصيله كالساعة المضبوطة، وكشف العلم عن العديد من البنيات والتراكيب العشوائية الخاضعة
فقط لمنطق االحتمال. وثمة علم صاعد وواعد اآلن يتكتف لتشييده رياضيون وفيزيائيون وفالسفة 

حتماالت عديدة، ولم يتم إلتداخل  ةمكنمومناطقة... هو علم "الكايوس" الذي يدرس البدائل ال
االتفاق على مقابل عربي دقيق لمصطلح علم الكايوس، قيل "علم الشواش" و "علم الفوضى".. 

 .لك ال بأس من تعريب المصطلح واستعمال لفظة الكايوس والكايوسيلذ
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ى انهيـــار الصــرح العلمــي الـــذي بلغتــه البشــرية كلـــه، ولــدمرت إنجـــازات ذلــك إلــ
  البشرية عبر قرون.

  
  17علم الجهل

ئض ومواجهـــــا اقـــــوفـــــي ظـــــل تلـــــك الجهـــــود التـــــي ال تتوقـــــف الحتـــــواء الن
تـــم التأســـيس لفـــرع آخـــر مـــن فـــروع المعرفـــة وهـــو مـــا عـــرف "بعلـــم ات اإلشـــكاليّ 

م الجهل" إنما يؤسس للجهل، الجهل" وال ينبغي أن يتبادر إلى أي ذهن أن "عل
ـاإلعانة على احتـواء آثـار "النسـبيّ  -أيضا–علم يحاول  :ال بل هو ّ ة" ة واالحتمالي

علــى المــنهج العلمــي وتجاوزهــا، وذلــك بطريــق الحيلولــة بــين اإلنســان ورفــض مــا 
ة، أو لم ينبثق عنها ه ال يخضع لمقاييسه المنهجيّ يجهل، فما يجهله اإلنسان ألنّ 

يرفضه، بل ينبغي أن يتابع جهوده في دراسته ومحاولة معرفته، وهنـا ال ينبغي أن 
عـــد يتســقط القاعــدة القائلـــة: "كــل مــا ال يخضـــع للحــس والتجربــة فهـــو ممــا ال 

داخال في نطاق العلم" فـيمكن أن يكـون خرافـة أو ميتافيزيقيـا أو أي شـيء آخـر 
دى اليونســكو إال أن يكــون علمــا. وهــذه القاعــدة ممــا ال تــزال قاعــدة دســتورية لــ

المعبـرة عـن رؤيـة مشـتركة إلــى حـد كبيـر بـين دول العــالم. فــ "علـم الجهـل" يؤكــد 
على ضرورة استمرار البحث لمعرفة ما لم نعلم، وال يحق لنا إخراجه مـن ميـادين 

ـــ ّ ـــالبحـــث لمجـــرد عـــدم إمكـــان إدراجـــه تحـــت مناهجنـــا البحثي ّ ة القائمـــة ة الحتمي
الكــون ال نســتطيع رفضــها لمجــرد عــدم وضــوابطها. فهنــاك أمــور كثيــرة فــي هــذا 

ــ ّ ة علــى الكشــف عنهــا، أو التعامــل معهــا، ومنهــا ة والحســيّ قــدرة مناهجنــا التجريبي

                                                
عقد فيه فصالً في "مصادر المعرفة  "ة والتفنيداتولكارل بوبر كتاب في "الحدوس االفتراضيّ  17

 ومصادر الجهل".
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ــــ لــــدى العقــــل  ة، وذلــــك قــــد أوجــــد اســــتعداداً ظــــاهرة "الــــوحي" أو "الغيب"بعامّ
اإلنســاني المعاصــر للبحــث فيمــا يجهــل أيــًا كــان هــذا الــذي يجهلــه ولــو بمنــاهج 

ــاِق يئًا مــن دالالت قولـه تعــالى أخـرى، ولعــل فــي ذلــك شــ ــي اْآلَف ِ ــا ف نَ اتِ َ (َســنُِريِهمْ آي
ــيََّن َلُهــمْ َأنَّــهُ اْلَحــقُّ) (فصــلت:  بـَ تـَ ــي َأنُفِســِهمْ َحتَّــى يـَ ِ ف  ه. وبقــدر مــا فــي هــذ)53وَ

ــة الهائلــة التــي  ّ األمــور مــن فوائــد فــإن فيهــا مخــاطر كبيــرة علــى اإلنجــازات المعرفي
ّة خاصًة إذا لم  ـ-لقرآناة تكتشف الدوائر المعنيّ بلغتها البشري ّ  ةوإمكاناته المعرفي

في وقت مناسب. وهذه األزمات تمثل جانبـًا أساسـًا مـن جوانـب "أزمـة المـنهج" 
وهنــا تبــرز الضــرورة الملحــة للرجــوع إلــى القــرآن المجيــد إلنقــاذ المــنهج العلمــي 

معرفيــة وإخراجــه مــن أزمتــه مــن ناحيــة، ولحمايــة اإلنجــازات العلميــة وال يّ بــالتجري
البشـــرية مـــن الفوضـــى واالضـــطراب ثـــم الســـقوط. فكيـــف يفعـــل القـــرآن الكـــريم 

  !!المكنون ذلك؟
  

  سنن الكون وقانون التحديد والتقدير
ة الخلــق علــى الحــق" يقــدم لنــا مجموعــة مــن وهــو يقــدم "أدلّــ إن القــرآن

ـــ ّ ّ قـــوانين وســـنن كوني ة للكشـــف عنهـــا إال للوصـــول إلـــى ة ثابتـــة ال تحتـــاج البشـــري
لنـا مـن سـمع وبصـر  -جل شأنه –م الوسائل التي أتاحها الخالق العظيم استخدا

ــة المطلوبــة. ومــن تلــك القــوانين والســنن الكثيــرة قــانون "التحديــد  ّ وفــؤاد بالفاعلي
ة البالغة الدقة، وهذا القانون والتقدير" في القرآن، وهو قانون من القوانين الكونيّ 

ـهـو الـذي أطلـق العلـم الحـديث عليـه اسـ–ذاتـه  ّ ة الجامـدة" أو "قــوانين م "المادي
الكم" أو " قوانين الميكانيكيا" وأحيانا يطلقون عليهـا "القـوانين التقليديـة" وهـي 

.   تقابل " القوانين الفيزيائية" األحدث اكتشافًا
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ــ ّ ًا علــى مـــا ال يتنــاهى فـــي  وقــانون "التحديــد والتقـــدير" هــذا يـــنعكس قرآني
نهائيته. أما ما ال يتناهى فـي صـغره فـال كبره، وهو "الكون" في كبره واتساعه وال

يتجاهلـه وال يتجـاوزه، بـل يــنعكس عليـه كـذلك، ويتعلـق بــه قـانون آخـر، وهـو مــا 
ـاِت يعرف بـ "قانون التالشي" ويشير إليه قوله تعـالى:  َ ـي آي َُجـاِدُلوَن فِ ـِذيَن ي (إِنَّ الَّ

ـي ُصـُدوِرِهمْ إِالَّ  ـاُهمْ إِن فِ ِر ُسـْلَطاٍن َأتَ ْ ي نَّـهُ اللَّهِ بِغَ ـهِ إِ ْذ بِاللَّ عِ اْسـتَ يـهِ َف غِ ِ ال َ ـرٌ مَّـا ُهـم بِب بـْ  كِ
رَ  َلِكنَّ َأْكثـَ ْن َخْلِق النَّاِس وَ رُ مِ اْألَرِْض َأْكبـَ اِت وَ * َلَخْلُق السََّماوَ َِصيرُ ِميُع اْلب ُهوَ السَّ

َلُموَن) (غافر:  عْ   .)57-56النَّاِس َال يـَ
يــرد مــا قالــه جــل شــأنه  وفــي مجــال انعكــاس مــا يعــرف "بقــانون التالشــي"

َدٍل فـَتَُكن فِي  لتوصية لقمان البنه: حكاية ْن َخرْ َقاَل َحبَّةٍ مِّ ثـْ نـََّها إِن تَُك مِ نَيَّ إِ ُ ا بـ َ (ي
 ( يـــرٌ ـــهَ َلِطيـــٌف َخبِ ـــهُ إِنَّ اللَّ ـــْأِت بَِهـــا اللَّ َ ـــي اْألَرِْض ي ِ اِت َأْو ف ـــي السَّـــَماوَ ِ ةٍ َأْو ف َصـــْخرَ

التقـدير" يـنعكس علـى مجمـل عـالم الشـهادة . وقانون "التحديد و )16(لقمان: 
سواء أكان عالم اإلنسان أو عـالم الطبيعـة فيـنعكس علـى قـوانين العلـوم الطبيعيـة 

اهُ بَِقَدٍر) (القمر: وعالم األشياء كلها:  ءٍ َخَلْقنَ نَّا ُكلَّ َشيْ َن  )،49(إِ الَِّذي نـَزََّل مِ (وَ
ـــهِ بـَ  ا بِ َن َأنَشـــرْ ً بَِقـــَدٍر َف ـــاء ـــَماءِ مَ ُجـــوَن) (الزخـــرف: السَّ َِك تُْخرَ تـــًا َكـــَذل ْ  )،11ْلـــَدًة مَّي

وَن)  ـهِ َلَقـاِدرُ َهـاٍب بِ نَّـا َعَلـى َذ إِ ـي اْألَرِْض وَ َأْسـَكنَّاهُ فِ ً بَِقـَدٍر َف اء َماءِ مَ َن السَّ ا مِ َأنَزْلنَ (وَ
لَ  )،18(المؤمنــون:  ــي اْألَرِْض وَ ا فِ ــوْ غَ ــاِدهِ َلبـَ َ ب عِ ِ ِْزَق ل ــهُ الــرّ ََســَط اللَّ ــوْ ب َل ــّزُِل (وَ نـَ ُ ِكــن يـ

) (الشـورى:  َِصـيرٌ يـرٌ ب ـاِدهِ َخبِ َ ب نَّـهُ بِعِ ُ إِ ََشاء ـا  )،27بَِقَدٍر مَّا ي َ ـَدٍر ي ـَت َعَلـى َق ـمَّ ِجئْ (ُث
وَسـى) (طـه:  ــيِم*  )،40مُ ِ ل ِزيـِز اْلعَ ْقـِديرُ اْلعَ ــَك تـَ ِ ل ٍ لََّهـا َذ َقرّ ُمْسـتـَ ِ الشَّـْمُس تَْجــِري ل (وَ

اِزَل َح  نَ اهُ مَ َن اْلَقَمرَ َقدَّرْ ـْدِرَك وَ غِي َلَهـا َأن تُ َ نب َ ُجوِن اْلَقِديِم* َال الشَّْمُس ي رْ ُ تَّى َعاَد َكاْلع
َُحوَن) (يـس:  َْسـب ـٍك ي ـي فـََل ـُل َسـابُِق النـََّهـاِر وَُكــلٌّ فِ ْ َال اللَّي ولــو  )،40-38اْلَقَمـرَ وَ

تتبعنا اآليات الكريمة التي تناولت هذا القانون بشكل مباشر وبشكل غير مباشر 
ت. وكــذلك بالنســبة لقــانون "التالشــي" فمــا مــن شــيء فــي خلــق اللــه لبلغــت مئــآ
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تعالى يتالشى إلـى عـدم محـض أو عبـث، وحتـى مـا يسـتهلكه اإلنسـان والحيـوان 
والنبـات ال يتالشـى بحيـث ينعــدم وينتهـي، بـل إن كــل شـيء يـدخل "دورة الخلــق 

  .18والحياة" إلى أجل هو بالغه بقدر الله وحكمته
اه القرآنــــي يســــتطيع أن يأخــــذ بزمــــام "القــــوانين وقــــانون "التحديــــد" بمعنــــ

الجامــدة" ويقــوم بترقيتهــا وتجاوزهــا فــي إطــار تشــغيل "قــوانين الفيزيــاء والقــوانين 
" بالنسـبيّ  ة واالحتماليـة التـي ال السائلة" دون الحاجة إلى تهديد "المنهج العلمـيّ

وى تســـتطيع أن تقـــدم لنـــا أكثـــر مـــن االحتمـــال فـــي النتـــائج الـــذي قـــد يبلـــغ مســـت
ة اإللهية ة، لكن ال يستطيع أن يبلغ مستوى التحديد مثل "السنّ التقديرات النسبيّ 

". فقـــانون التحديـــد مهمـــا بلـــغ مســـتوى التفكيـــك فـــي وقـــانون التحديـــد القرآنـــيّ 
غايـة الحـق مـن الخلـق النافيـة –الظواهر يستطيع التركيب في إطار الربط بالغايـة 

تُمْ َأنََّما َخَلقْ للعبث  َحِسبـْ وَن) (المؤمنون: (َأَف ُ َجع ا َال تـُرْ نَ َليـْ َأنَُّكمْ إِ ثًا وَ َ اُكمْ َعب  )115نَ
ِش اْلَكــِريِم) واآليـة التـي تليهـا:  ـرْ لَـهَ إِالَّ ُهـوَ رَبُّ اْلعَ ــُك اْلَحـقُّ َال إِ ِ ـهُ اْلَمل ـاَلى اللَّ عَ (فـَتـَ

. فالمحّددات واإلطالق مع الغاية تحقق التركيـب، وتتجـاوز )116(المؤمنون: 
ــة" أو مــا ظــن أنهــا "علميــة" بقصــد "النســبيّ  ّ ــة" فتتجــاوز "جزئيــة علمي ّ ة واالحتمالي

ترقيتها والوصول إلى بديل أفضـل، وتحمـي المـنهج وال تتجـاوزه، بـل تصـونه مـن 

                                                
حين ندرس هذا القانون بعناية نتجاوز بها ذلك التراث الكالمي والفلسفي نستطيع أن ندرك  18

لتي أدخلنا إليها مباحث القدر، كما يمكن أن ندرك عمق الهوة التي دلفت إليها فلسفة عمق الهوة ا
العلوم الطبيعية، وآنذاك ندرك شيئا أو قبسا من اإلمكانات الهائلة التي يملكها القرآن المكنون 

 المجيد الستيعاب األزمات التي يتردى اإلنسان فيها حين يبتعد عن مكنون الكتاب وينشغل بسواه
يٍن) (الزمر:  بِ ُ ن ِذْكِر اللَّهِ أُْوَلئَِك فِي َضَالٍل م ُهم مِّ ُ ةِ قـُُلوبـ َ ْلَقاِسي ِ ٌ ّل ْل ي واتل ما قبلها وما بعدها   ،)22(فـَوَ

 كذلك.
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. والقــرآن ال يعــادي أو يــرفض مــن منطلــق الهــوتي 19آثــار "النســبية واالحتماليــة"
ثم يتجاوزه. وكذلك يفعل ، بل يستوعبه ويصلحه وينقيه، يّ يبتجر  منهج علميّ  أّي 

ـــــا مـــــع األنســـــاق الحضـــــارية. قـــــال ســـــبحانه وتعـــــالى:  (إِْن ُأِريـــــُد إِالَّ اِإلْصـــــالََح مَ
ات هـو اإلصـالح ولـيس النسـف والتبـديل فمـنهج النبـوّ )، 88اْستََطعُْت) (هـود: 

، وهــــو ذات المنطــــق الــــذي يــــتمكن القــــرآن بــــه مــــن تجــــاوز الثنائيــــات الجــــذرّي 
الغايــــات والمقاصــــد لترقيتهــــا وتنقيتهــــا مــــن أســــباب  المتصــــارعة، وتوحيــــدها فــــي

  الصراع، ومن خالل الغاية الموحدة يبني األرضية المشتركة.
إن تطور مناهج الفكر اإلنساني من شأنه أن يسـاعد القـارئين علـى حسـن 

ــــ ّ ة فــــي القــــرآن المجيــــد والكشــــف عنهــــا، فــــالنبوات ودقـــة فهــــم األبعــــاد المنهجي
معالجة أزمات وإشكاليات استفحلت وبدأ اإلنسان والكتب السماوية إنما تأتي ل

الحلول بكلماته التي يحملها رسله  -شأنه جّل –يبحث لها عن حلول، أو يقدم 

                                                
هنا ال بد لما من مناقشة ما قد يتبادر إلى بعض األذهان المتسرعة من أننا في هذا إنما نقوم  19

عجاز العلمي" أو "التفسير العلمي" للقرآن. وهنا نود أن بمثل ما يقوم به المنشغلون بموضوع "اإل
نوضح الفرق بين ما نفعل وما يفعلون، فما نفعله نحن أننا ننطلق بالقرآن نحو "االنجاز العلمي 

ستيعاب مشكالته وإصالحه وترقيته، ثم نتجاوزه ليشق طريقه من إالبشري" لنقوم بمعالجة أزماته و 
ٍث وَ  جديد ِْن فـَرْ ي ن بـَ يَن) (النحل: (مِ لشَّاِرِب ِ ِصًا َسآئِغًا ل نًا َخال َ ). أما أصحاب "اإلعجاز 66َدٍم لَّب

العلمي" فإنهم يسقطون القضايا العلمية؛ جزئيات ومناهج على القرآن الكريم فتبدو كأنها أرقى منه 
على أو هي تعززه وتسنده وتقدمه على مستوى الحضارة واالنجاز العلمي، فيبدو العلم وكأنه مهيمن 

القرآن ومصدق عليه، ال العكس. والعلوم البشرية تتغير في مقدماتها وتختلف في نتائجها، وذلك 
تّهام القرآن المجيد بالتناقض أو االختالف، والحال أن التناقض إقد يؤدي في بعض الفترات الى 

فت. واالختالف ليس في القرآن ذاته، بل فيما أسقط عليه من مقدمات أو نتائج علمية اختل
فالقرآن ينبغي أن ال يقدم باعتباره معادال للسقف العلمي والحضاري ألّي زمن، بل مستوعبا له 

 ومعادال للكون وحركته ومستوعبا لها.
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وأنبياؤه فيهتدي اإلنسان إليها أو بها، أو يعرض عنها. ومن هنا تبدو األزمة حالة 
يـــأتي  تهـــا. والقـــارئ الـــذيضـــرورية لفهـــم رســـالة األنبيـــاء ورســـاالتهم وإدراك أهميّ 

ه مـن الصـعب القرآن الكريم بدون أزمة أو بدون شعور كامل بها ووعي عليها فإنّ 
ـ ّ الـذي يـرتبط – ة، والفهـم الظـاهرّي أن يتجاوز فـي فهمـه للقـرآن الجوانـب التعبدي

ــ ركــزت ولــذلك ت -ة غالبــا، وقــد يضــيف إليهــا شــيئا مــن المــأثور فــي التفســيرباللغّ
ـإلأنظـار جمهـرة علمائنــا فـي التـأريخ علــى ا ّ يعــززه  ة وبفهــم لغـوّي سـتنباطات الفقهي

المأثور أحيانا. وعلى الجانب المتعلق بالتزكية والتطهـر؛ ألن الغالبيـة العظمـى أو 
الجمهرة كانوا يدخلون إلى رحاب القرآن أفرادا يحملون هموم التزكية والخالص 

فيعطـــيهم القـــرآن مـــن كـــريم عطائـــه مـــا تخبـــت لـــه قلـــوبهم، وتقشـــعر بـــه  الفـــردّي 
تــه دهم، وتتزكــى بـه نفوســهم. أمــا الـذين يفضــي القــرآن إلـيهم بمكنــون منهجيّ جلـو 

فهم أولئك الذين يجثون بين يديه وملء عقولهم وقلوبهم ونفوسهم وجلودهم همّ 
ئــك لهــا حــالً مــن داخــل أي عــام وأزمــة عالميــة أو إقليميــة فــي األقــل لــم يجــد أول

ٍ◌ ســواء أكــان موضــوعيّ  بشــرّي نســق معــريف  ،أو وضــعيّ  ًا فجــاءوا القــرآن ضــارعني  ًا
خاضــعين يلتمســـون الحــل فيـــه وهـــم علــى يقـــين أن الحـــل ال يخــرج عـــن محكـــم 
آياته، فليس لألزمـة إذا اسـتفحلت واسـتحكمت مـن دون اللـه كاشـفة. فالسـقف 

له أثـره علـى القـارئ، ولكـن ال ليقـايس القـرآن عليـه، بـل ليصـوغ أسـئلته  المعرفيّ 
حثــا عــن الحــل الشــافي. وهنـــــا يبــرز أهــم منــه، ويــذهب بهــا إلــى القــرآن المجيــد ب

فرق بين عصر النبوة والعصور التي تليه؛ ففي عصر النبوة كان القرآن هو الـذي 
ينزل على الواقع فيعالج مشكالته، ولذلك ولدت فكـرة "أسـباب النـزول" واهـتم 

علــم "أســباب  -بعــد ذلــك–بهــا مــن علمــاء التــراث مــن اهــتم، وتطــورت لتصــبح 
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أما في عصرنا هـذا فـإن  .20ذا العلم موقعه بين "علوم القرآن"واحتل ه -النزول
بـــأن نـــتقن دراســـة وتحليـــل وفهـــم  -اآلن–األمـــر قـــد اختلـــف، فـــنحن المطـــالبون 

مشكالتنا وصياغتها بصيغة السؤال، ثـم نـأتي بهـا إلـى القـرآن لنطـرح بـين يديـه و 
لرشـد فـي نلتمس منه الجـواب أو الهدايـة إليـه فنتلـوه ونحـاوره حتـى نبلـغ سـبيل ا
ة ألزماتنا أزمتنا. وهنا نستطيع أن ندرك أسباب فشلنا في العثور على حلول قرآنيّ 

  اتنا ومسائلنا.عن عويص إشكاليّ  وإجابات شافية
بعـض  ا نقارب القرآن من زوايا مختلفة ليس "المنهج" من بينها. ففيننّ أل

ــ ّ ونقاربــه أحكامــا ، ونقاربــه بواســطة التفاســير بكــل مــا فيهــا، داً األحيــان نقاربــه تعب
ـــ ـــوفقهـــا، ولكننّ ّ ـــا ال نقاربـــه مقاربـــة منهجي ّ ـــة بحثـــًا عـــن "كـــوامن المنهجي ّ ة ة الكوني

ّ  " فيـــه. بـــل إن األكثـــر ال يقـــرون بوجـــود مـــنهجٍ داتهاومحـــدّ  التركيبيـــة فـــي  علمـــٍي
  القرآن؛ فبعضهم ينكر ذلك جهال، وبعضهم ينكره ألسباب أخرى عديدة.

  
  دور العلم المعاصر

ة المجيد يكشف لنا عن بعض أوجه القصور في "المنهجيّ  إذا كان القرآن
اتهـا، ة المعاصرة" فليس ذلـك إللغائهـا أو اإلعـراض عنهـا، أو إنكـار إيجابيّ العلميّ 

  ة استيعابها ثم تجاوزها بعد تنقيتها من أسباب القصور.بل للقيام بعمليّ 
نت ب ،فالمنهجية العلمية المعاصرة خالل مراحل تطورها لتبلغ ما بلغته

ة العلمية الجامدة" أو "قوانين تها التي أوصلت إلى "السببيّ في بادئ األمر نظرياّ 
الميكانيكا" كما أشرنا. وهي قوانين تكونت من خالل البحث في الكم ولذلك 

                                                
قيد اإلعداد للنشر في علوم القرآن حيث خصصنا "أسباب  ،ول من كتابناراجع الجزء األ 20

   النزول" ببحث ناقشنا فيه هذا العلم.
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اضطرت الستخدام المنطق "الرياضي" لتستخدمه في مجاالت الكم، وصار 
؛ فيمكن بذلك أن نقيس اً يّ بمقدور هذه القوانين أن تقيس الفعل ورد الفعل كم

بواسطة معرفة وزن  تأثير حجر يسقط على سطح معين - على سبيل المثال–
رتفاعه، وطريقة سقوطه، والسطح الذي وقع عليه، وما هي طاقة الحجر، ونسبة إ

قوانين أخرى ال بد من مالحظتها في هذا  - هناك–ذا كانت إا له؟ ومتحّم 
وم على الكم والمنطق قهذه القضايا ت المجال، نحو "قانون الجاذبية"، فكل

  .الكميّ  الرياضيّ 
 ّ ة" من خالل ة الميكانيكيّ ثم جاء التطور األخطر من تلك "السببي

ّ "الفيزياء" لتخرج العلم من دائرة "السببيّ  ة" إلى دائرة "الديناميك ة الميكانيكي
 ّ تطور أو ة" لتكون الة"، وهنا يكشف العلم عن زاوية "اآلفاق الجدليّ والديناميكي

ة"، و ة" بدال من "سببيّ البديل عن "السببية الميكانيكية" فتكون "جدليّ 
ّ "ديناميكيّ  ة". فما أثر تلك التطورات على الفكر اإلنساني؟ ة" بدال من "ميكانيكي

ة". لقد أحدث ذلك ثورة في الفكر أدت فيما بعد إلى بروز "ما بعد الحداث
أو "األنوار" في  ظهور فكر النهضة ها ببدايةر و "فالحداثة" ارتبطت وارتبط ظه

 نبثق "نقد الفكر" و "فكر النقد" وبالنقد تم نقد العقل الفطرّي أوربا، وعنها إ
العقل  –. ثم يأتي بعد ذلك فالوضعيّ  ثم العقل الموضوعيّ  والعقل الطبيعيّ 

  نتهاء عصر "الحداثة" وبداية عصر "ما بعد الحداثة".ليعلن إ العلميّ 
ما أسميناه  :ة" أيقد قام على "السببيّ  -بكل ما فيه–"فعصر الحداثة" 

 ّ رات التي تحدث مجرد ظواهر قائمة على التغيّ  ة" التي تعدّ ة الميكانيكيّ "بالسببي
ّ التغيّ  ل" عن فقد قاد إلى "تحوّ  ة، فتقاس بالكم. أما العقل العلميّ رات الكمي

 –ه ًا يربط بين كلّ كميّ  الذي يفسر "التغير" تفسيراً  ته والتراكم الكميّ الكم ونظرياّ 
 ّ " ول النوعيّ عنها، و "التّح  ة الجامدة" فإذا بالعقل يقدم "الجدل" بديالً "بالسببي
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ّ "، و "الديناميكيّ عن "التغير الكميّ  بديالً  ة"، ة والصيرورة" بديالً عن "الميكانيكي
ّ فآلت الدعائم الفلسفيّ  تحول نوعي + ة لهذه المرحلة التي نحياها إلى (ة النظري

 ة" بديالً ة المنطقيّ ستند ذلك كله إلى ما عرف "بالوضعيّ دل علمي + صيرورة) إج
 ّ ّ عن "الوضعي   نبثقت عنها "الحداثة".ة" التي قامت عليها أو إة التقليدي
  

  وهنا صار السقف المعرفي الراهن يقوم على:
 -  ّ   ة التقليدية"."الوضعية المنطقية" بدال عن "الوضعي
ول النوعي" ت "الكم" إلى "التّح لى نظرياّ تجاوز "التغير" القائم ع - 

 ّ   .ات "الكيف"القائم على نظري
ت محل "التغير" القائم على "التراكم" "الصيرورة الجدلية العلمية" حلّ  - 

ّ  "ردود األفعال، والكميّ    ة".الكمي
فانطلقت مرحلة "ما بعد الحداثة" بهذه الدعائم. أي: حين صار السقف 

صيرورة ال  -إذن–إدراك هذه الدعائم وفهمها فهناك  يقوم على المعرفي العالميّ 
، ال تغير بردود ، وجدل علميّ ، ال تراكم كميّ ل نوعيّ ة جامدة، وتحوّ سببيّ 

  األفعال.
  

  اآلثار الفكرية األساسية:
مات التـــي الحداثــة فــي مجــال النقــد بلغــت مســتوى تفكيــك المســلّ  -1

بـه، وهـل خلـق هـذا الكـون تقبلتها البشرية فيما مضـى حـول "الكـون" ومـا يتعلـق 
"بالدفعة األولى" أو ال؟ وما هو مركز هذا الكون؛ أهي األرض أم الشمس؟ وهل 

فـي  لهذا الكون خالق أو ليس له؟ وإن كان له خالق فمن هو؟ وكيف خلقه؟ فتمّ 
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لــــدى  مات الموروثــــة والمســــتقرةمرحلـــة "الحداثــــة" نقــــد وتفكيــــك ســــائر المســــلّ 
والخـــالق، وكيفيـــة الخلـــق وزمانـــه. وفـــي دوائـــر  حـــول الكـــون والخلـــقهـــوتيين الالّ 

ـ ّ ـالحداثة ومؤثراتها ولـدت فكـرة إلحادي ّ ـة ووجودي ّ ة، وأفكـار تتحـدث عـن ة وعدمي
 ّ ّ مركزي ة اإلنسان في التصرف في األرض والطبيعة. وصـاغ مـاركس ة اإلله أو مركزي

ــ مــن ذلــك الخلــيط "الماركســية" -بعــد ذلــك– ّ ، وفــي هــذه ةوالحتميــات التاريخي
ـالمرح ّ ة" للعلـوم والمعـارف المختلفـة، وتكـرس النظــر لـة تكرسـت "الرؤيـة التجزيئي

  ة الجامدة".ًا ينطلق من "السببيّ ا كميّ وضعيّ  إلى "المنهج" ليأخذ إطاراً 
ما بعد الحداثة: بدأت فلسفة "ما بعد الحداثة" بالتشكل على أيدي  -2

طبيعيـة"، وانطالقـا التي عملت على تطوير "فلسفة العلوم ال "أعضاء "مدرسة فينّا
 –مــن تلــك الفلســفة وجهــود تلــك المدرســة فــي دراســتها والعمــل علــى توظيفهــا 

مات إلـــى تفكيـــك "المســـلّ  -هـــذه المـــرة–انطلقـــت باتجـــاه نقطـــة مأســـاوية أدت 
اإلنســانية" التــي عليهــا يقــوم تصــور اإلنســان لنفســه. فبــدل أن تركــت مــا فككتــه 

تفكيـك اإلنسـان ذاتـه،  ذلـك مات حـول الكـون أضـافت إلـى"الحداثة" مـن مسـلّ 
نطلقـــت أثـــار ذلـــك التفكيـــك نحـــو "مدرســـة الســـلوك االجتمـــاعي وســـرعان مـــا إ

هتمت بإسقاطات "فلسفة العلـوم الطبيعيـة" إوالفكري لمدرسة فرانكفورت" التي 
ــا" إلســقاطها علــى دراســاتها فــي قضــايا  المطــورة علــى أيــدي جماعــة "مدرســة فينّ

"مدرســة فرانكفــورت" ســائر مــا جــاءت بــه "اإلنســان والمجتمــع" وبــذلك أفرغــت 
"الوضـــــعية المنطقيـــــة" مـــــن "تحـــــول وجـــــدل وصـــــيرورة" علـــــى فكرهـــــا اإلنســـــاني 
واالجتماعي والسياسي، وقد قادتها تلك األفكار الجديدة إلى القيام بمراجعات 
لكــل مــا ســبقها مــن "تــراث غربـــي" بــدءا بأفكــار مــاركس وأنجلــز وهيغــل، مـــرورا 

بي خاصة التي عرفها المحيط الغربي واألور الفلسفية  بمعظم الفالسفة والمدارس
حتـــى وصـــلوا إلـــى تـــراث اإلغريـــق ليراجعـــوا الفكـــر األفالطـــوني واألرســـطي وفقـــا 



 89

للمنطلقـــــات الفكريـــــة الجديـــــدة. وإذا كانـــــت مرحلـــــة "الحداثـــــة" قـــــد فككــــــت 
ة المحيطة باإلنسـان، فـإن "مدرسـة فرانكفـورت" قـد ة والالهوتيّ التصورات الكونيّ 

  تفكيك إضافي.ّ قامت ب
"الحداثة" حين فككت المحيط الكوني وما أرساه الالهوت من تصورات 
عنــه فــدعت إلــى التفكيــر بالمحســوس والوضــعي والموضــوعي فقــط، ولكنهــا لــم 
تدعُ إلى تفكيك اإلنسان والذات اإلنسانية، لكن مرحلة "ما بعد الحداثة" قامت 

ا إلى إعادة النظر في "عالم بتفكيك الذات اإلنسانية، ذلك التفكيك الذي قاده
در القيم، إلى سـؤال إمكـان االسـتغناء عنهـا. امن مص ابتداءاً  القيم" بكل ما فيه؛

وتــم تفكيــك "عــالم األخــالق" وتفكيــك التــراث وكــل مــا هــو خــارج عــن الــذات 
اإلنسـانية. فـإذا أضـيفت تفكيكـات "مــا بعـد الحداثـة" إلـى تفكيكـات "الحداثــة" 

ـــــرَّ ال كالجبـــــال أصــــبح كــــل شـــــيء ســــائال متحــــو  ِهـــــيَ تَُمــــرُّ مَ ــــَدًة وَ َها َجامِ (تَْحَســــبـُ
"الجدل" عبارة عن تفاعل مستمر ال يعرف التوقف لحظـة واحـدة، السََّحاِب). فـ

وال إلى ماذا ينتهي؟ ال ندري، إنه يجري إلـى األمـام. وإذا سـألتهم: هـل سيوصـل 
حتمــال، اك إـذلـك إلـى حقيقــة؟ قـالوا: ليســت هنـاك حقيقـة مطلقــة وثابتـة، بــل هنــ

وهل يؤدي ذلك إلى شيء محـدد؟ أجـابوا: إن االحتمـال واالحتماليـة تـرفض أي 
تحديــد يتجــاوز االحتمــال. وهــل يــؤدي إلــى شــيء ثابــت؟ الجــواب: لــيس هنــاك 
شيء ثابت حتى الذات اإلنسانية، فإذا قلت: هل اإللـه موجـود؟ قـالوا: يحتمـل، 

ّ فــــنحن ال نثبــــت وال ننفــــي، فــــإذا قلــــت: فمــــاذا عــــن ال ة عائلــــة؟ هــــل هــــي ضــــروري
؟ قــالوا: يحتمــل، فــإن ســألنا: مــا هــي الصــيغ األخــرى للعائلــة؟ لالجتمــاع البشــرّي 

ـــ ّ ة، وهـــو الشـــكل المتعـــارف عليـــه، ويحتمـــل أن تكـــون قـــالوا: هنـــاك عائلـــة تقليدي
ـ ّ شـيء؟  ة"؟ وبـأّي العائلة شيئا آخر؟ فإذا قيل: هـل نحمـي صـيغة "العائلـة التقليدي

عائلــة؟ ولمــاذا تريــد أن تجعلهــا الصــيغة الوحيــدة الســتمرار قــالوا: ولمــاذا نهــتم بال



 90

 األخـــرى تتناســـل وتتكـــاثر مـــن غيـــر هـــذهالنـــوع اإلنســـاني؟ فجميـــع المخلوقـــات 
مات التــي جـرى نقــدها فــي مة العائلـة كانــت إحــدى المسـلّ مســلّ  الصـيغة. ثــم إن

بــدايات ممارســة "النقــد المنهجــي" فــي الحداثــة، ثــم شــملها "النقــد التفكيكــي" 
امل في مرحلة "ما بعد الحداثة"، فلماذا نحيي أمرا قد انتهينا منـه؟ فـإن قلنـا الش

لهم: ذلك يعني تسوية بين اإلنسان والحيوان، وهذا سيؤدي إلى إباحة العالقات 
بن الطبيعـة، وحـين جـرى ها؟ قيل: وماذا في ذلك؟ اإلنسان إالجنسية بكل أنواع

لمادية التي خلق منها، وما المانع تفكيكه صار من الممكن إعادته إلى العناصر ا
  وما المقلق من إباحة العالقات الجنسية؟ بل إنها األمر المنسجم مع الطبيعة.

نتهينا مـن تفكيكهـا فـي ات الدين قد إمفإن سألت عن الدين، قالوا: مسلّ 
مات زيـــك" وســـائر المســـلّ يعصـــر "الحداثـــة" وانتهينـــا إلـــى رفـــض "خرافـــة الميتاف

عد لها مكـان إال فـي الكنـائس والمعابـد للتـرويح عمـن يحتـاج الالهوتية التي لم ي
  لذلك النوع من الترويح.

فإذا قلنا لهم: إن ذلك التفكيك المستمر قد أدى إلـى إحـداث كثيـر مـن 
األزمــات علــى مســتوى الحضــارة المعاصــرة بجوانبهــا الكثيــرة، فــإن األســرة التــي 

فيمــا بقــي منهــا مجــرد  ســميتموها "تقليديــة" قــد قاربــت التفكــك التــام، وصــارت
والتعليمـي تقريبـا، إضـافة إلـى ضـعف شـديد فـي  هيكل، وقد انهار دورها التربوّي 

ـدورها االجتماعيّ  ّ ة" قـد عمـت حتـى آل المجتمـع المعاصـر إلـى مـا ، وأن "الفردي
ات إنما يتفاعل ات السابحة بدون هدف، وما قد يتفاعل من هذه الذرّ يشبه الذرّ 

ريخ واإلنسان والطبيعة كل أولئك لم كون والدين والتأ، والجزئيّ  بمنطق موضعيّ 
منهـا إال تلـك األجـزاء المبعثـرة  ومـا بعـد الحـداثيّ  تدع منـاهج التفكيـك الحـداثيّ 

التي ال تستطيع تحمل بناء شيء عليها. والمنهج لم يعد قادرا على إعادة األمور 
ى النســـبية إلـــى نصـــابها؛ ألن المـــنهج العلمـــي ذاتـــه يعـــاني مـــن أزمـــة أدت بـــه إلـــ
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واالحتمالية، ولم يخرج منها بعد، والعلـم لـم يعـد قـادرا علـى تنقيـة البيئـة وحمايـة 
يــة وغيرهــا، األرض مــن التلــوث بنفايــات الصــناعات الكيماويــة والبايولوجيــة والذرّ 

ولــم يعــد العلــم بكــل طاقاتــه قــادرا علــى ســد ثقــب األوزون، وكــل شــيء صــار فــي 
  ون: نعم، لكنها ضريبة الحضارة.خطر. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقول

  
  فماذا يقول حملة القرآن؟ 

هنا يمكن لحملة القرآن المجيد أن يقولوا: إن العالج أو الحل ال يمكن 
أرضــية لــم  -كلهــا–أن تقدمــه المختبــرات وال مراكــز البحــوث التــي فيهــا؛ ألنهــا 

وتوليـدا،  تستطع أن تكتشف اآلفاق الكونية التي تربط بها اإلنسانية خلقا وكيانا
كمــا لــم تكتشــف العالقــات بــين الغيــب واإلنســان، وهــذه المختبــرات واألدوات 
والوسائل ليست مؤهلة لذلك، كما أنها ال تملك األهليـة للكشـف عـن عالقـات 
الطبيعة كـال أو أجـزاءا، وارتباطاتهـا مـع المحتـوى الكـوني، ومـا يترتـب علـى تلـك 

نها. فالعلم مختص بدراسة الظواهر العالقات والجدل والتفاعل اللذان ينبثقان ع
ُلوَن) (الـــروم:  ــافِ ةِ ُهــمْ َغ ُهــمْ َعــِن اْآلِخــرَ ا وَ َ ي نـْ ــاةِ الــدُّ َ ــَن اْلَحي ِهرًا مِّ َلُمــوَن ظَــا عْ )، 7(يـَ

َلُموَن) (األعراف:  عْ رَ النَّاِس الَ يـَ َلِكنَّ َأْكثـَ   .)187(وَ
بمـا فيــه مـن شـمس وقمــر وكواكـب وليـل ونهــار وأرض  -كلـه–إن الكـون 

هـذا الخلـق الـذي ال يتنـاهى، وال تتوقـف  -كلها–حيطات وغيرها يتولد عنها وم
الــدخول إلــى مختبــر  آثــاره االجتماعيــة واإلنســانية، ولــذلك فإننــا فــي حاجــة إلــى 

ننا مـن اإلحاطـة بمطلـق اإلنسـان وبمطلـق الطبيعـة، وذلـك ال يتـأتى لنـا يمكّ  يّ كون
 ة" تتجاوز القصور الوضعيّ ة كونيّ بالمناهج التي بين أيدينا، بل نحتاج إلى "منهجيّ 

الذي نلمسه ونؤمن بضرورة الخروج منه، ولكن ال ندري كيف نغادره ونتجاوزه. 



 92

ـا" مـن لقد ثبت أننا غيـر قـادرين علـى ذلـك بالتشـبّ  ث بمـا خرجـت بـه "مدرسـة فينّ
فلســـفة العلـــوم الطبيعيـــة، وال بمـــا خرجـــت بـــه "مدرســـة فرانكفـــورت" مـــن العلـــوم 

ائر المدارس التي انبثقت عنهما أو بنت علـى أفكارهمـا، فلـن االجتماعية، وال س
تستطيع منتجات المدرسـتين وتوابعهمـا أن تعـالج أزماتنـا الراهنـة، بـل نحتـاج إلـى 

ــــ ّ ـــاســـتيعاب إيجابياتهمـــا وتجاوزهمـــا "بمنهجي ّ ة". فوســـائل البحـــث القائمــــة ة كوني
اول بهـا مـا يتجـاوز ة" ال نسـتطيع أن نتنـة الوضعيّ ومناهجها المنبثقة عن "المنطقيّ 

الحــس والتجربــة، ولكننــا تعلمنــا مــن النســبية واالحتمــال ضــرورة تعلــم مــا نجهــل 
وعــدم المســارعة إلــى الــرفض، فــإذا كــان القــرآن يســتطيع أن يســاعد فــي تطــوير 
مناهجنا ووسائلنا ليجعل من كل ما ال ينـدرج تحـت الحـس والتجربـة أمـرا يمكـن 

ـعند إدراجه في مجاالت البحث العلميّ  ّ ة" فـنحن ة الوضـعيّ نا وفي إطـار "المنطقي
ـــ ّ ة نرحــب بـــذلك إذا لــم يعـــد ذلــك علـــى مــا أنجزنـــاه باإلبطــال. فمنطـــق "المنهجي

ة، وأن تثبت ة الكونيّ ة" ال نرفضه، ولكن عليك أن توضح لنا هذه المنهجيّ الكونيّ 
لنا قدرتها على معالجة أزماتنا المذكورة وقابليتها الستيعاب قصور فلسفة العلوم 

ــ ّ ، واإلحـــاالت الفلســـفية التـــي ة، واســـتيعاب المنطـــق الوضــعيّ ة الموضـــوعيّ الطبيعي
ـا أكثـر مـن  أحدثت التفكيـك الـذي ذكـر. حيـث إن مـا لـدينا مـن وسـائل لـم يمكنّ

؛ فالحياة النظر إلى اإلنسان في بعده األرضي الطبيعي، ولم نالحظ أي بعد كونيّ 
اة، وال شيء غير ذلك. وأنت ترى بالوالدة وتنتهي بالوف -عندنا–اإلنسانية تبدأ 

يـوم  -تعـالى–يوضح بأن اإلنسان قد وجد في عالم أمـر اللـه  أن المنهج الكونيّ 
أخذ عليه العهد قبل أن يجعل منه شيئا مذكورا، ثم خلق، ثم استخلف، واؤتمـن 
ثـم ابتلـي، وحياتــه فـي كـل تلــك األطـوار مـا هــي إلـى مراحـل ســتبقى فـي ســيرورتها 

ل به إلى الجنة أو النار. هنـا سـيقول: إن هـذا المـنهج الـذي وصيرورتها حتى تص
ذكـرت، ومثلـت لــه بالرؤيـة التــي يقـدمها لــك عـن اإلنســان لـن أقبلــه حتـى أقايســه 
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ق عليـــه قبلتـــه وإال رفضـــته. وهنـــا  بـــالمنهج الموضـــوعي، فـــإن ثبـــت أمامـــه أو تفـــوّ
  أمام أصعب اختيار وأعظم تحد ألسباب، منها: -حملة القرآن–نصبح نحن 

ــ ّ ة مصــدره وإعجــازه أن نحــاور أن علينــا مــع إيماننــا العميــق بــالقرآن وألوهي
ة مصـدره؛ ألننـا القرآن من خارج دائرة التسليم اإليماني بإطالقه وإعجازه وألوهيّ 

ـ ّ ــنريـد أن نســتنبط منــه "منهجي ّ ة" يســتفيد بهـا المؤمنــون بــه كالمـا للــه ووحيــا ة كوني
أولئــك الــذين ال يــرون فيــه أكثــر مــن  أوحــي إلــى رســوله الكــريم، كمــا يســتفيد بــه 

كتاب تعظمه أمة من البشـر وذلـك العتقادنـا بإطالقـه، وهـذا ال يمكـن وال يتـأتى 
  لنا إال بتنزيل الواقع بمواصفاته وشروطه المنهجية على القرآن.

ـــ ّ ة وقصـــوره ذلـــك يعنـــي أن علينـــا أن نفهـــم الواقـــع بســـائر أبعـــاده المنهجي
مـنهج وفـي العلـوم الطبيعيـة وفـي العلـوم اإلنسـانية الوضعيّ وأزماته المعّقدة فـي ال

  في الرؤية الكلية. تهواالجتماعية، إضافة إلى أزم
  

  الفوارق بين عصر النبي وبيئته وعصرنا هذا
كذلك ينبغي لنا أن ندرك أن الفروق الكبرى بين واقع عصر الرسالة على 

ففي عصر النبي  وعصرنا هذا. -مالله عليه وآله وسلّ  صّلى –عهد خاتم النبيين 
بسيرته وسنته يمثل البديل  -مالله عليه وآله وسلّ  صّلى –وبيئته كان رسول الله 

ال تزال فصحى لـم تخضـع بعـد  -أيضاً  –عن المنهج؛ حيث كانت اللغة العربية 
واللغــة  مــن ناحيــة، ولــم تــؤثر فيهــا عمليــات التطــور الــداللي. لتــأثيرات العجمــة،

، لذلك كان  هالد منتشتمل على منطق، لكنها ال تو  منهاج أو تلد بنفسها منهاجًا
بديالً عن المنهج: فهو الذي يتلقى الوحي،  -مالله عليه وآله وسلّ  صّلى–النبي 

وهـــو الــــذي يواجـــه باألســــئلة ويســــتدعي الجـــواب القرآنــــي عليـــه ويتشــــوف إليــــه 
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وتـرجم ذلـك إلـى فعـل أو  -السـؤال–وينتظره، فإذا نزل قام بتنزيلـه علـى الواقعـة 
بتقيـيم و حركة في الواقع. ويغلب أن يتعلق الجواب القرآني بأسئلة تلك المرحلة 

الفعل اإلنساني وتعريف اإلنسان بقيمة فعله مـن خـالل مراتـب خطـاب التكليـف 
دون تجاهل أو جهل "لخطاب الوضع" وفي الوقت نفسـه يظهـر هـذا الفعـل مـن 

شـيؤ فيظهـر فيـه أثـر ذلـك خالل الكون باعتبـاره ميـدانا للتسـخير، وبيئـة لعـالم الت
الفعل اإلنساني في الزمان والمكان واألرض ليضفي الكون من خالل تأثير ذلك 

القيمة المناسبة بقطع النظر عما إذا كان ذلك الفعل من قبيل أفعـال  الفعل عليه
". ويظهر  -تعالى–دة بالله العمران المسدّ  أو من قبيل "العيث في األرض فسادًا

أحسن الخالفة وأدى األمانة، أو لم يقع منه شيء مـن ذلـك، صاحبه ما إذا كان 
فة الجاهليّ وذلك إلزالة عبثية وعدميّ  ة، ورد االعتبار إلى اإلنسان ة واألديان المحرّ

  وفعله.
  

  ومبدأ العصمة وعدالة الرواةة السنّ 
 صـّلى–في عصر النبوة تكون الخطوة المنهجية األسـاس فـي اتبـاع النبـي 

والتأســي بـه واالقتـداء بــه وطاعتـه فــي المنشـط والمكــره،  -ماللـه عليـه وآلــه وسـلّ 
فبذلك يعظم دور الحفظ للسنة وروايتها لتمكن الناس من التأسي به، إذ التأسي 
هــو التعــويض الحقيقــي عـــن المــنهج ولــذلك لــم يبعـــد المتقــدمون الــذين فســـروا 

مِ ( "المنهـاج" فـي قولـه تعـالى: َعًة وَ ـنُْكمْ ِشـرْ ـا مِ ْلنَ ُِكـّل َجعَ َهاًجـال ، "48"المائــدة:) نـْ
فقـــد أدركـــوا أن المصـــدر المنشـــئ لألحكـــام والمخـــتص بالحاكميـــة هـــو الكتـــاب 
الكـــريم، وأمـــا الســـنة فتشـــتمل علـــى منهجيـــة التطبيـــق التـــي تشـــكل البـــديل عـــن 

اللــه عليــه وآلــه  صــّلى–"المــنهج العلمــي"، وآنــذاك يصــبح القــول بعصــمة النبــي 
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ال ينبغي أن كذلك؛ ألنه المنهج الصارم ف  ليس ضروريًا فقط، بل ومنطقياً  -موسلّ 
ستقامته وصرامته في الضبط (والله لو وضعوا الشمس في يتطرق االحتمال إلى إ

يمينـي والقمـر فــي يسـاري علـى أن أتــرك هـذا األمــر مـا تركتـه حتــى يظهـره اللــه أو 
أهلـك دونـه) وحتـى القـول بعدالـة الــرواة واشـتراطها فـيهم بكـل طبقـاتهم وضــرورة 

  منها تصبح قضية منهجية مفهومة. التأكد
  

  المنهج والمفهوم الفلسفي
وما دمنا نتكلم عن المنهج والمنهجية المعرفية فإن المعنـى الفلسـفي هـو 

على أنه المعنى الحقيقي للمنهج، أو المعنى  -باستمرار–الذي ينبغي النظر إليه 
علـــى  المـــراد عنـــد اإلطـــالق علـــى األقـــل، ويكـــون المعنـــى اللغـــوي معنـــى يســـاعد

الوصول إلـى المعنـى الفلسـفي مـن ناحيـة، ويسـاعد علـى بنـاء المفهـوم مـن ناحيـة 
  أخرى.

كما أن علينا أن نـدرك الفـروق الدقيقـة بـين قـول اللـه تعـالى الـذي وصـفه 
ـــيالً) بأنـــه قـــول "ثقيـــل":  -شـــأنه جـــّل –المـــتكلم بـــه  قِ الً َث ـــوْ ـــَك قـَ ْ ي َعَلي ْلقِ نَّـــا َســـنـُ (إِ

ــــل:  ويــــة؛ قوليــــة كانــــت أو فعليــــة أو تقريريــــة مــــن حيــــث والســــنة النب )،5(المّزمِّ
و "اإلعجـاز والتعبــد" مـن عـدمها، فتلــك  "اإلطـالق والنسـبية" و "القطــع والظـن"

فــروق جوهريــة لهــا انعكاســاتها الهامــة علــى مفهــوم "المــنهج". فالســنة فــي أعلــى 
مراتبهـا تتصـف "بالبيـان" وال يتصــف شـيء "بالبيـان" إال إذا كــان هنـاك مـا يحتــاج 

ى "البيـــان" ولـــيس بكـــاف أن نقـــول: إن فـــي القـــرآن مجمـــال ومطلقـــا ومشـــتركًا إلـــ
ومتواطئـــًا ومجـــازًا وغيـــر ذلـــك مـــن مصـــطلحات بنيناهـــا وأســـقطناها علـــى القـــرآن 
ا علـى قواعــدنا أنـه يحتـاج إلــى البيـان مــن  ً المجيـد، وأدرجناهـا تحــت مـا ظننـا بنــاء



 96

لتـي عرفهـا كـالم البشـر القرآن، ومع أن الباري نفى عن كتابه كل عيوب الكـالم ا
)، وأكد وصف القرآن بكونه -ومنهم األنبياء – ءٍ انًا ّلُِكّلِ َشيْ َ ي بـْ قال الشـاطبي  (تِ

لكننا أصررنا على القول بافتقار كثيـر مـن  ة،ومن األشياء التي بينها القرآن: السنّ 
ر آياته إلى البيان: في هذا القول أثر من أنظارنـا البشـرية القاصـرة إضـافة إلـى آثـا

ما ذكروا من وصف اآليات باإلجمال واإلطالق واالشتراك وما إليها انطالقـًا مـن 
المعنــى اللغــوي المجــرد، وقواعــد اللغــة التــي بنيــت علــى كــالم العــرب المــألوف 
لديهم، وقد نبه القرآن المجيد إلى إعجاز لغته واستيعابها للعربية وتجاوزها لها. 

لوجـدوه يـنعكس أول مـا  –إذن  –آنيـة وليـتهم صـاغوا مفهـوم "البيـان" صـياغة قر 
حيـاه النـاس ويمارسـونه ييـنعكس علـى تطبيـق معـاني الكتـاب وترجمتهـا إلـى واقـع 

ـــ ّ ة؛  تمشـــيًا مـــع منطـــق القـــرآن الـــذي كـــان يعبـــر عـــن أخطـــر وأهـــم األمـــور التجريدي
كالعقــل والــنفس والشــكر واإليمــان والكفــر وغيرهــا بصــيغ األفعــال لتحــدث فــي 

ـعقول النخبة والقادري ّ ة، وتقـود ن على فهم وممارسة الفكـر فـي المعـاني التجريدي
ـ -فــي الوقــت نفسـه  –بقيـة فصــائل األمـة  ّ ة بحيــث يجعــل إلــى التطبيقــات العملي

اإلنسان دائما يبحث في كيفية التطبيق والتنفيذ والتحويل إلى واقع لئال تستغرق 
دة، فلـم لمجـرّ ات اد طاقـات األمـة فـي الفرضـيّ التأمالت فكر اإلنسـان، ولـئال يبـدّ 

لعلهـــم فـــي القـــرآن إال بصـــيغة الفعـــل ( -ثـــالعلـــى ســـبيل الم–تـــرد كلمـــة "عقـــل" 
تنبـه إلـى آلـة ذلـك الفعـل: (لهـم قلـوب ال وفي بعض األحيـان  ) (تعقلون)يعقلون

ولعل في ذلك تنبيها إلى كيفية التطبيق، وفي الوقـت نفسـه ال يحـرم  يعقلون بها)
  لله للجميع.االعمل: فالقرآن مأدبة أولئك من ممارسة الفكر التجريدي مع 

ولمــا كانــت اللغــة مهمــا اتســعت، ومهمــا اتضــحت، ومهمــا انفتحــت ولــو 
ال تستطيع أن تحمل بطبيعتها ومـا ينبغـي  -مثل لغة القرآن–بلغت حد اإلعجاز 

مــن صــيغ األفعــال وصــورها العمليــة وأشــكالها التطبيقيــة  كــل شــئ  لهــا أن تحمــل
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مـن توسـط "القـدوة النبويـة المعصـومة المسـددة"  ودقائق تفاصيلها: فكـان ال بـد
" في الواقع الـذي يسـمح لآلخـرين أن التجسيدّي  للقيام "بالبيان الفعلي الحركيّ 

–يقرأوا آيات الكتاب ويروا بيانها وتأويلها النبوي، ويروا كيف يكون اتباع النبي 
ــ -ماللــه عليــه وآلــه وســلّ  صــّلى ّ قيق لــه، اع الــدللقــرآن فيتمكنــون بــذلك مــن االتب

وتأويــل مــا جــاء فيــه بتطبيقــه وإيجــاده فــي الواقــع ثــم روايتــه ونقلــه إلــى األجيــال 
  القادمة.

  
  ة اختلف فيهامسائل أصوليّ 

ة التي وقـع االخـتالف فيهـا، وهذا يفسر لنا بعض تلك المسائل األصوليّ  
  وما كان له أن يقع، ومنها على سبيل المثال:

ختالفـًا إ -ماللـه عليـه وآلـه وسـلّ  ّلىصـ –أوالً: اختالفهم فـي أفعـال النبـي 
ة فيها أربعة أقوال انقسمت مدارسهم عليها، ذلك شديدًا بلغت أقوالهم األساسيّ 

غــة، فــاألمر صــيغته (افعــل) ألّن الفعــل لــيس كــالقول يمكــن إخضــاعه لقواعــد اللّ 
منهمـا  والنهي (ال تفعل)، فإذا جاء ما يصرف األمـر والنهـي عـن المـراد الحقيقـيّ 

تصــنيفات أخـرى. أمــا الفعـل فإنــه يحتـاج إلــى دراسـة الواقــع ومعرفـة كيفيــة فهنـاك 
إيقاع ذلك الفعل على وجه الدقة؟ وما هو اإلشكال بالضبط؟ وما الـذي اقتضـى 
إيقـــاع هـــذا الفعـــل مـــن آيـــات الكتـــاب؟ وتلـــك جهـــود ليســـت ســـهلة أو ميســـرة، 

سان يعـيش فإدراك ذلك يقتضي معايشة عصر النبوة معايشة تامة حتى لكأن اإلن
فيــه، وذلــك أمــر تحــول دونــه أســباب كثيــرة، ولــذلك فــإن "النمــوذج اللغــوي" هــو 
الــذي ســاد لســهولته ويســره وقدرتــه علــى إصــدار تقيــيم للفعــل اإلنســاني بشــكل 
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قد ترجم إلى قول: فصـار  –في عصر الرواية  –أسرع وأيسر في حين أن الفعل 
  ق!مل المجتهد معها من ذلك المنطلقوالً ورواية يتعا

: تشــــريكهم فــــي مباحــــث اللغــــات األصــــولية بــــين الكتــــاب والســــنة،  ثانيــــًا
وتجاهل سائر الفروق التي ذكرناها. وذلك قد مهد وهيـأ األذهـان إلعطـاء السـنّة 
مرتبـة موازيـة للكتـاب بحيــث صـار االخـتالف الوحيـد الــذي يشـار إليـه بيـنهم هــو 

ة تحتـــل ع، والســـنّ التراتـــب، فالكتـــاب يحتـــل المرتبـــة األولـــى فـــي مصـــادر التشـــري
المرتبة الثانية، وهذه ليست بالنظر إلى الواقع ونفس األمر، بل بالنسبة إلى نظر 
المجتهد. ثم يأتي اإلجماع، ثم القياس أو دليل العقل وهكذا. والحق أن كل ما 
عدا الكتاب الكريم مصادر أحكـام، وبيانـه أدوات ووسـائل منهاجيـة (إِْن اْلُحْكـمُ 

ــهِ يـَ  لَّ ِ يَن)إِالَّ ل ِ ــرُ اْلَفاِصــل ُهــوَ َخيـْ ُهــوَ  ،"57 "األنعــام: ُقــصُّ اْلَحــقَّ وَ ــهُ اْلُحْكــمُ وَ (َأَال َل
يَن) َِك  ،"62 "األنعام: َأْسرَعُ اْلَحاِسبِ ل يَّاهُ َذ ُدوا إِالَّ إِ ُ ب عْ رَ َأالَّ تـَ لَّهِ َأمَ ِ (إِْن اْلُحْكمُ إِالَّ ل

رَ النَّاِس َال  َلِكنَّ َأْكثـَ يُن اْلَقيِّمُ وَ َلُموَن)الّدِ عْ   ". 40"يوسف:   يـَ
وقد كان لهذين األمرين أثرهما الخطير في تجاهل إطالقية القرآن الكريم 

ة، وهي قضية في غاية الخطورة في اإلطار المنهجي، وهي باإلضافة ونسبية السنّ 
ة جعلت العقل المسلم المعاصـر يسـتمر إلى التسوية المطلقة بين الكتاب والسنّ 

 نزيـل الـنص علـى الواقـع" بحيـث لـم يتحـول بعـد إلـى مبــدأفـي التمسـك بفكـرة "ت
إلـى القـرآن" ليجيـب عنهـا فـي كلياتـه وقيمـه  -أي واقع–"رفع إشكاليات الواقع 

الحاكمــــة وغاياتــــه ومقاصــــده، وأدلتــــه الجزئيــــة أحيانــــا، موظفــــًا منهجيــــة التطبيــــق 
أســــي لتحقيــــق الت النبــــوي، والبيــــان النبــــوي، والتأويــــل النبــــوي بمفهومــــه القرآنــــيّ 

واالتبــــاع، وهــــذان الموقفــــان همــــا اللــــذان أفــــرزا كثيــــرا مــــن األفكــــار الغثيثــــة فــــي 
الماضي، منها فكرة "تنـاهي النصـوص وعـدم تنـاهي الوقـائع" الـذي سـحب صـفة 
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ها بعضـهم اإلطالق من الكتاب الكريم ليلبسها للوقـائع الحادثـة الزائلـة التـي عـدّ 
  مجرد أعراض تظهر ثم تتالشى. 

رة النســخ والتناســخ بمعانيــه األربعــة (اإلزالــة، الرفــع، ومــن ذلــك أيضــا فكــ
  البيان، اإلبطال) بين الكتاب والسنة عند توهم المجتهد التعارض بينهما.

ة قاضـية علــى الكتــاب، وأن الكتـاب يحتــاج إلــى الســنّ  وكـذلك قــولهم: إنّ 
السنة بأكثر من حاجة السـنة إليـه، ونحـو ذلـك مـن أقـوال غثيثـة إن غطينـا عليهـا 

ــتأويــل فمــن لنــا بــالتخلّ بال ّ ــص مــن آثارهــا الفكري ة الخطيــرة التــي ال تــزال ة والمعرفيّ
  ؟!21قائمة، وال يزال البعض يعطيها صفات االستمرار والدوام

ختالفات العلماء يستطيع أن يرى كيف اختلفت روايات إن الباحث في إ
ظ الســنن، ومنهــا روايــات األمــور التــي تتكــرر كــل يــوم وليلــة خمــس مــرات كألفــا

األذان واإلقامــة واخــتالف رواياتهــا بــين اإلفــراد والتثنيــة، واخــتالف الروايــات فــي 
بعــض ألفاظهــا، وكــذلك قــراءة الفاتحــة بخصوصــها، أو أيــة آيــات أخــرى، وقــراءة 

مــين) فـــي نهايتهــا، واإلســـرار رحمن الــرحيم" فـــي بــدايتها، وقـــول (آ"بســم اللــه الـــ
الحـــج والزكـــاة والقصـــر  والجهـــر، وكـــذلك اختلفـــت الروايـــات فـــي بعـــض أعمـــال

ا علــى إواإلتمــام وبعــض أحكــام الصــ ً ختالفهــا. مــن هنــا يام، واختلــف الفقهــاء بنــاء
–ة المطهرة" منهجية تأس واتباع واقتداء وتأويل آليات الكتاب يتضح أن "السنّ 

ـــ  اتهـــا فينبغـــي أن تـــرد إلـــىفـــي جملتهـــا، أمـــا جزئيّ  -أي تنزيـــل علـــى الواقـــع ّ ات كلي
إلـــى الكتـــاب الكـــريم فهـــو المصـــدق لهـــا  -كلهـــا   –تـــرد  اتهـــا، ثـــمكليّ   القـــرآن و

ـــ ّ ، وإال والمهـــيمن عليهـــا، ألن المفـــردات والجزئي ات ال يمكـــن أن تكـــون منهجـــًا
وصــــارت بحاجــــة إلــــى مــــنهج  -إن صــــح تســــميتها منـــاهج –دت المنــــاهج لتعـــدّ 

                                                
.و وردها الشاطبيّ في المأاألقوال كثير من هذه   21  افقات وناقشها. جزاه الله خيرًا
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لضبطها وهكذا بحيث يلزم عن ذلك ما يسميه المناطقة "بالدور"، فلو فرض أن 
ء فـــي كتـــب الحـــديث المطبوعـــة والمخطوطـــة والمكتشـــفة وغيـــر مجمـــوع مـــا جـــا

  المكتشفة مليون حديث فهل يكون علينا أن نضع مليون منهج؟
ة المطهـــرة مراتــب، أعالهـــا تلــك الســنن المبينـــة لمــا ورد فـــي ثــم إن الســنّ 

الكتاب الكريم في العقائد والعبادات واألخالق والتشريعات والمعامالت، وهـي 
الكتــاب الكــريم عضــويا، وهــي محفوظــة بحفظــه تســتدعيها ســنن ارتبطــت بآيــات 

آيات الكتاب وتنبه إليها، وتقود إليها، وهي تبين كيفية تنزيل آيـات الكتـاب فـي 
ة فـي تفاعـل دائـم مسـتمر مـع الكتـاب ال تبتعـد عـن محـوره واقع الحيـاة فهـي سـنّ 

خاصـة –ومداره، بل تدور معه حيث دار. ولو علت الهمم لـدى بعـض البـاحثين 
ألمكن الكشف عن هذه السنن من القرآن ذاته، وال نبالغ  -في مجاالت السنن

لــو قلنــا: إن القــرآن هــو مصــدر هــذا النــوع مــن الســنن، فمنــه خرجــت وإليــه تعــود 
  ة.الحقيقيّ  يتهاومن تصديقه عليها وهيمنته تستمد حّج 

اللـه  صـّلى–ومن السنن مواعظ تربوية ونصائح حكميـة فعلهـا رسـول اللـه 
ـل لَُّهـمْ و أمر الناس بها انطالقا من أمره تعالى له:  -له وسلمعليه وآ ُق ِعْظُهمْ وَ (وَ

 ( يغًا ِ ل َ الً ب   ".63 "النساء:فِي َأنُفِسِهمْ قـَوْ
 وهنــاك أقضــية وفتـــاوى ومعالجــات لمشــكالت قـــد تتكــرر وقــد ال تتكـــرر

. وهــذه قــد وفقــًا لظواهرهــا -ماللــه عليــه وآلــه وســلّ  صــّلى- رســول اللــهعالجهــا 
فيها ووضعوا لها كثيرًا من القواعد التي تحتـاج  -رحمهم الله–المتقدمون بحث 

وينبنــــي عليهـــا ويضـــاف إليهــــا  والمعرفـــيّ  إلـــى أن تتبلـــور وفقـــا للتطــــور المنهجـــيّ 
تها: "حلـت لـك وال تحـل ألحـد ويحذف منها، فهناك فتاوى نص علـى خصوصـيّ 
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–لـى قناعتـه . وهنـاك أقضـية بنيـت علـى ظـواهر األدلـة وكانـت قائمـة ع22بعـدك"
اللـه عليـه وآلـه  صـّلى–بتلك الظواهر، ولذلك قـال  -مالله عليه وآله وسلّ  صّلى
م: "إنكم تختصـمون إلـي، وإن بعضـكم ألحـن بحجتـه مـن اآلخـر فأقضـي لـه وسلّ 

وهناك مواقف بنيت على الرأي ولم يكـن الصـحابة  ،23على نحو ما سمعت..."
فيهـا، وقـد ينـزل رسـول اللـه  -مالله عليه وآلـه وسـلّ  صّلى–يترددون في مناقشته 

بدر  عن موقفه ويتبنى ما ذهبوا إليه كما في غزوة -مالله عليه وآله وسلّ  صّلى –
  وما جرى في مسألة األسرى.

وهناك أقوال وأفعال فطرية طبيعية، دالالتها ال تتجاوز بيان "المشـروعية" 
  .-له وسّلمصّلى الله عليه وآ–لمن أراد معرفة ذلك، وتأكيد بشرية الرسول 

إذن، فما يمكن أن يندرج تحت مفهوم "منهج" هي تلك السنن المطبقـة 
لتعليمــات وأوامــر الكتــاب الكــريم، فهــي بيــان تطبيقــي يقتــرن فيهــا فــي كثيــر مــن 

ثــم تـــأتي صـــفة ، 24ي"وا كمــا رأيتمـــوني أصـــلّ األحيــان القـــول بالعمــل، مثـــل: "صـــلّ 
مـع الفعـل فـي تنزيـل معـاني  ليقتـرن القـول -صّلى الله عليه وآلـه وسـّلم–صلواته 

القـــرآن علـــى الواقـــع. وهـــذه شـــاملة للعقائـــد والعبـــادات واألخـــالق والتشـــريعات 
لقــرآن عليهــا الثابتــة ونــزر يســير مــن قضــايا المعــامالت. وهــذه هــي التــي يصــدق ا

  رتباطها النسبي في الواقع التاريخي.ويهيمن، ويخرجها من إ
وحدتــــه البنائيــــة : اإليمــــان بالحلقــــة الثانيــــة فــــي منهجيــــة القــــرآن الكونيــــة

ســتيعابه للكـــون وحركتـــه بتلــك الوحـــدة البنائيـــة. ومــن هـــذا المنطلـــق ينبغـــي أن وإ
                                                

، كتاب التيمم، باب في قوله تعالى "فإن لم تجدوا ماءً 323صحيح البخاري، الحديث رقم  22
 فتيمموا". 

 ، كتاب الشهادات، باب من أقام البينة بعد اليمين.2483صحيح البخاري، الحديث رقم  23
 ، كتاب اآلذان، باب اآلذان للمسافر إذا كانوا جماعة.595ث رقم صحيح البخاري، الحدي 24



 102

ـ ّ ة الكونيـة، فـال تجـوز تجزئتـه بحـال، يجري التعامل معـه باعتبـاره مصـدر المنهجي
تعـالى –وال يجري تجاوز شيء منه بحجة أنه "حمال أوجـه" أو أيـة حجـة أخـرى 

  كبيرا.  االله عما يقولون علوّ 
ــ ــاٌب ُأْحِكَمــْت ه محكــم وال ينبغــي تصــنيفه إلــى محكــم ومتشــابه، فكّل تَ (كِ

َلْت) مَّ ُفّصِ اتُهُ ُث َ كله يشبه بعضه بعضـا فـي إحكامـه وإعجـازه وتحديـه والتعبـد و ، آي
ــ  بــه لغتــه وأســاليبه وهدايتــه وتــأثيره. كمــا ال يجــوز  ه يشــبه بعضــه بعضــًا فــيكمــا أّن

اسخ ومنسوخ وغير ذلك مما تداولـه النـاس وال تصنيفه إلى محكم وشاذ، وإلى ن
مخـل بإطالقيتـه، منـاف لوحدتـه  -كله–يزالون يتداولونه حتى يومنا هذا. فذلك 

ـْن قـد قـال:  -شـأنه جـّل –البنائية، عائد على إعجازه بـالنقض. فاللـه  لَـوْ َكـاَن مِ (وَ
) (النسـاء يرًا يهِ اْختِالَفًا َكثِ َجُدوْا فِ ِر الّلهِ َلوَ ْ ي خـتالف أكبـر مـن وأي إ)، 82: ِعنِد َغ

ــــين الناســــخ والمنســــوخ والشــــاذ مــــن القــــراء ت والمتــــواتر منهــــا، آاالختالفــــات ب
واإليمـــان بالوحـــدة البنائيـــة للكتـــاب الكـــريم  .والمحكـــم والمتشـــابه وغيـــر ذلـــك

وال حيــر علــى أســالفنا أنهــم قــرروا مــا قــرروا وفقــًا  يتجــاوز بنــا هــذه المزالــق كلهــا
وفقـًا لهدايتـه  -تعـالى-ر مـا يهـدينا إليـه اللـهوه، ونقـرّ للسقف المعرفي الذي عاش

  تبارك وتعالى.
ة المرتبطـة بـه تتصـف بالوحـدة  وحين نؤكد على وحدة الكتـاب، فـإن السـنّ 

واحــد، ومقاصــده وغاياتــه  -صــّلى اللــه عليـه وآلــه وســّلم –كـذلك؛ فرســول اللــه 
نــزل عليــه فإنــه موحــدة، ومــا جــاء مــن ســنته تطبيقــًا بيانيــًا للقــرآن المجيــد الــذي أ

يجمع بينـه وبـين القـرآن فـي إطـار تلـك الوحـدة، فـال تتنـاقض السـنة والقـرآن فـي 
شــيء، وال تنســخ القــرآن وال ينســخها، بــل تنضــم إليــه وتــرتبط بــه، وهــو يصــدق 

صـّلى اللـه  –عليها ويهيمن، كما يصدق على تراث النبوات السابقة لرسول الله 
  ويهيمن عليها. -عليه وآله وسّلم
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  قة الثالثة: هي حلقة "الجمع بين القراءتين" التي تقدم ذكرها.الحل
مـع الكتـاب الكـريم يقتضـي أن تكـون لـدينا محـددات  فالتعامل المنهجـيّ 

ـــ ّ لـــة ة، مســـتوعبة للوجـــود وحركتـــه المتمثّ وضــوابط نظريـــة مســـتقيمة متماســـكة كوني
 ّ وهذه  .ة"يّ ال بالتعاقب والتتابع الذين يوصالن إلى "السكون 25ًا "بالصيرورة"حالي

ة". وهذه ة الكونيّ رات النوعية" و "الجدليّ "المنهجية" ينبغي أن تقوم على "المتغيّ 
 ّ ، وعقلهــا ة أن تبلغهــا أو تصــل إليهــا بتراثهــا البشــرّي المنهجيــة ال تســتطيع البشــري

العلمــي أو الوضــعي أو الفلســفي، بــل ال بــد مــن عقــل قــادر علــى أن يكــون عقــال  
ـنـا مـن إنتــاج ومتمكّ  كونيـاً  ّ ـ"جدلي ّ ة" بمحـددات نظريــة متعاليـة. وهـذا العقــل ة كوني

على وجه األرض، ويمكن أن نعتبر هذا القول فرضية، ال  -كذلك–غير موجود 
بـل باعتبارهـا فرضـية تطـرح فـي إطـار  -وإن كانت كـذلك-ًا فحسب دينيّ  اعتقاداً 

ــــ ّ ة، ال فــــي اإلطــــار الــــديني التعبــــدّي حيــــث اســــتبعد المعنيــــون المــــنهج والمنهجي
ـب ّ ـالقضايا العلمي ّ بيـة التـي قـادت إلـى  "الغيـب" منـذ بدايـة النهضـة األور  ةة والمعرفي

ا للتين بينّ أ بعد الحداثة"تابعة حتى بلغت "الحداثة" ثم "ما كل تلك الثورات المت
  شيئًا مما جرتاه على البشرية.

إشـكالية وجـود منهجيـة علميـة كونيـة فـي القـرآن -وهـذه اإلشـكالية ذاتهـا 
يست مجرد منهجية أو أية منهجية، بل منهجية كونية ينبغي أن يتجه ول -المجيد

بها إلى القـرآن ذاتـه، وتلقـى عليـه بـأن نوجـه إلـى القـرآن عـدة أسـئلة لعـل أهمهـا: 
أيها القرآن! هـل أنـت كتـاب مطلـق؟ وهـل يمكـن أن نعتبـرك منهجـا بحـد ذاتـك؟ 

ك القـدرة وهل لديك محددات نظرية وضوابط يمكن استنباطها منك؟ وهل تمل
علـــى اســـتيعاب ســـائر منجـــزات العقـــل البشـــري العلمـــي والمنهجـــي؟ أو أنـــك ال 

                                                
 هي الجعل التكويني، فهناك جعل تكويني وجعل تشريعي. –التصير والصيرورة  25
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تملك القدرة على ذلك؟ وهـل تسـتطيع لـو اسـتوعبت تلـك المنجـزات أن تعـالج 
أزماتها وتقوم بترقيتها ثم تتجاوزها؟ وماذا عن أفعال العباد وكسبهم وإنتاجهم في 

قدرة على استيعاب ذلـك وتجـاوزه المنهج والفكر والعلم واإلنجاز: هل لديك ال
أو أنك ستقف منه موقف الالهوت الديني فترفضه، أو تضع بينـك وبينـه  ال؟ أو

؟    جدرًا
  

  آفات القراءة
هنــا ال بــد مــن أن ننبــه أنفســنا إلــى منهجيــة القــرآن التــي نقــرأ بهــا القــرآن 

بد مـن لنستطيع الوصول إلى إجاباته الدقيقة عن هذه األسئلة؛ فالقراءة ذاتها ال 
تخليصها من ثالثة آفات تكاد تـالزم قـراءة النصـوص عامـة والنصـوص السـماوية 
خاصــة، أولهــا: االنتقائيــة والتخيــر. وثانيهــا: القــراءة الجزئيــة بعيــدا عــن "الوحــدة 
البنائيـــة" و "الجمـــع بـــين القـــراءتين". وثالثهـــا: القـــراءة المؤدلجـــة بحيـــث نصـــوغ 

ئرة القرآن ثم نأتي القرآن نلتمس من آيات أفكارنا وتصوراتنا ومعالجاتنا خارج دا
متفرقات فيه، أحيانًا أو من أجزاء منها أحيانًا أخرى دعمًا وتأييدًا وشواهد تؤيدنا 
فــي ذلــك الفهــم المــؤدلج. ومــن ذلــك مــا يفعلــه فكــر المقاربــات الــذي ال يــزال 

ـ الفكر اإلسالميّ  ّ لمـرأة مسـألة ا -مـثال–ة يمارسه حتـى اآلن، فـإذا أثـارت الليبرالي
 وحقوقهــا فــي اإلســالم ســارع أصــحاب هــذا الفكــر إلــى إنــزال الواقــع علــى الــنّص 

ـــ بالشـــكل الالمنهجـــيّ  ّ د ل القــــرآن الواقـــع الليبرالـــي فيصـــبح التعــــدّ المتقـــدم ليتقب
ــــى القــــرآن بشــــكل منهجــــيّ ةط وضــــعيّ و اال بشــــر  ممنوعــــاً   . ولكــــن حــــين نتجــــه إل

ع بـدء الخلـق وتمـر باألسـرة نستحضر خالله الرؤية القرآنية الشـاملة التـي تبـدأ مـ
والشــعوب والقبائـــل والمجتمــع، وتستحضـــر القــيم العليـــا لتقــدم التصـــور البـــديل 
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ة المرأة، واحترام تكوين األسرة الصغرى مـع الوحـدات المتفوق في تقدير إنسانيّ 
اإلطــار  كد أو الميــراث أو الشــهادة فــي ذلــالكبــرى فتحــل وتعــالج قضــية التعــدّ 

ن بالفكر الليبرالي وال يخضع له، بل يقدم بـديال متفوقـا الكوني؛ فال يفسر القرآ
ـــــه يســـــتوعبه ويرقيـــــه ويتجـــــاوزه، وكـــــذلك الحـــــال مـــــع الديمقراطيـــــة والبيئـــــة  علي

وال نمـل  -كمـا أكـدنا–ومشكالتها والفقر والمرض وغيرهـا. وذلـك ألن القـرآن 
  نؤكــد يضــم "منهجيــة كونيــة" وأنــه يتميــز "بوحــدة بنائيــة" فــي كــل آياتــه وفــي ســوره
كافة، وهذه الوحدة تجعل مـن المحـال أن يقـع فـي القـرآن تضـارب أو اخـتالف 
أو نسـخ، وأن كلماتــه، بـل وحروفــه ال يمكـن أن تكــون ميـدانًا للتــأويالت الشــاذة 
المتضاربة إذا تلي حق تالوته. فمفرداته منضبطة في داللتها انضباط النجوم فـي 

ق كبيـــر بـــين اللغـــة التـــي مواقعهـــا مـــن الســـماء؛ ألنهـــا مصـــطلحات إلهيـــة، والفـــر 
يستخدمها وينطق بها الخالق البارئ المصور وبين اللغة التي يستخدمها البشـر. 
فـالمفردة القرآنيــة أحكـم وضــعها فـي اآليــات، كمـا أن اآليــات أحكـم وضــعها فــي 

متشــابها  -تعــالى–كتابــا محكمــا مفصــال علــى علــم اللــه   –الســور لتكــون كلهــا 
ل والــنفس وفــي الفــرد والمجتمــع مــا ال يمكــن مثــاني يحــدث مــن اآلثــار فــي العقــ

  لكالم آخر أن يحدثه مهما اجتهد المجتهدون في صياغته وبنائه.
ومن هنا نستطيع أن نتبين أن الرزية األولى كانت حـين تـم إسـقاط أحكـام 
اللســان العربــي البشــري المتــداول علــى القــرآن فــأدى ذلــك إلــى نســبة التــرادف 

واالستعارة والتورية والمجاز إليه، وأن هذه األحكام  واالشتراك والتواطئ والكناية
حين طبقت عليه فتحت أبوابًا واسعة للتأويالت التي تجاهلـت منهجيتـه وغطـت 
عليهــا، وجعلــت عمليــات إدراك العائــد المعرفــي المحــدد لكــل كلمــة مــن كلماتــه 

ان أمرًا في غاية الصعوبة بعد أن ألقيت على لغتـه كـل تلـك القضـايا وظاللهـا. وكـ
مـــن الواجـــب أن تســـمو الهمـــم إلـــى إعـــداد أحكـــام خاصـــة بلغـــة القـــرآن تتناســـب 
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وإعجازه وتميزه، وتستمد من داخل البنائية القرآنية نفسها. فحين يقول سبحانه 
نِي) وتعالى:  ْ تُْصنََع َعَلى َعي ِ ل فهـي يجـب أن تـرتبط بواحـد مـن األدلـة التـي بناهـا (وَ

ألن لــدينا محــددًا نظريــًا منهجيــًا أكــد  القــرآن لالســتدالل علــى األلوهيــة، وذلــك
القرآن عليه؛ أال وهو كونه تعالى أزليًا منزهـًا عـن الجـوارح وعـن الشـبيه والمثـال، 
ومـا قــد يـالزم ذلــك، وأن تســتمد معناهـا منــه لتفيــد "العنايـة" دون أن تحتــاج إلــى 

ة إخضاعها لقوانين الكالم العربي المذكورة، فنقـول: هـي مجـاز فـي العنايـة حقيقـ
، أو غيـر  في الجارحة. أو أنها حقيقة في الجارحة لغـة، وحقيقـة فـي العنايـة شـرعًا
ذلك مما يفـتح بابـًا لتمييـع المفـاهيم والمصـطلحات والكلمـات القرآنيـة وإعطـاء 
الفرصـــة لكـــل مفســـر أو فقيـــه أن يختـــار أو ينتقـــي المعنـــى الـــذي يرغبـــه فيضـــيع 

مـه ومنطقـه ومنهجــه بـل يحكمــه المـنهج، ويصـبح القــرآن كتابـًا ال يـتحكم فيــه نظ
القـــاموس اللغـــوي القـــائم علـــى كـــالم البـــدو ومـــنطقهم. أمـــا إذا أخـــذت المفـــردة 
القرآنية معناها، والعائد المعرفي لها في إطار المنهج القرآني ذاته، ومن مالحظة 

هـو "دليـل  –نظمه وسياقه فإنها تنضبط في داللتها المعرفية في إطار دليل كلـي 
يــة اللــه األزلــي بعبــاده المــؤمنين، والتأكيــد علــى مزيــد مــن العنايــة عنا –العنايــة" 

  بذلك الذي تم اصطفاؤه للرسالة.
إن هــذه الفكــرة أو المســألة لــم تكــن بعيــدة تمامــًا عــن أذهــان كبــار فقهــاء 

وصـــحبوه  -صـــّلى اللـــه عليـــه وآلـــه ســـّلم –الصــحابة الـــذين عايشـــوا رســـول اللـــه 
قرآني بمنتهى الدقة، ومنعه القطعي من وشاهدوا حرصه التام على ضبط النص ال

قراءتــه أو روايتــه بــالمعنى، فــذلك يؤكــد أهميــة الكلمــة القرآنيــة فــي لغــة القــرآن، 
ستبدالها بـأي لفـظ آخـر، كمـا توى المصطلح ال يجوز تغييرها أو إوكونها في مس

أن المسـارعة إلـى جمـع القــرآن وحفـظ بعـض كلماتـه كمــا نزلـت بقطـع النظـر عــن 
ا) فـي سـورة  –أو عدمه  -في إطار لغتهم القبلية –ها فهمهم لمعنا ّ مثل كلمة (أب
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ــا) لــم يفهمهــا القرشــيّ  ّ ون، وفــي مقــدمتهم عمــر بــن الخطــاب (عــبس). فكلمــة (أب
الذي تساءل عنها، ثم أبدى ندما على تساؤله ذلك. وحين أخبره الهذليون أنهـا 

ـ ّ ا) التـي ال يعـرف من مفردات كالمهم وأن معناها (التـبن) لـم يقـل: فلنسـتبدل (أب
غير الهذليين معناها (بالتبن) التي هي أكثر شيوعا ويعرف معظـم العـرب معناهـا، 
بل توجه إلى نفسه وقـال قولتـه المشـهورة: "مـا ضـرك يـا ابـن الخطـاب أن تجهـل  

لتجعــل مــن تلــك الكلمــة  -كلــه–بــه  ِت كلمــة فــي كتــاب اللــه" يعنــي؛ هــل أحطــ
  سؤاال ضاغطا عليك؟

كر فـي اآلفـاق وفـي األنفـس حتـى ترسـخ فـي األذهـان وهكذا ينبغي أن يف
والعقــول والقلــوب أن التغيــرات التــي تجــري فـــي عــالم الخلــق إنمــا هــي تغيـــرات 
نوعية تنبثق عن "صيرورة جدلية" وأن حضارة عصرنا هـذا إنمـا هـي حضـارة تقـوم 
علـــى ضــــوابط علميـــة للمــــنهج الوضـــعي. وهكــــذا سيكتشـــف العقــــل العلمــــي أن 

ءتين" على هذا المستوى اإلدراكي كفيـل بتقـديم الحـل الكـافي "الجمع بين القرا
القــائم علــى مـا ذكرنــا؛ ألن ذلــك اإلنسـاني  والعـالج الشــافي ألزمـات هــذا الواقــع

الحــــل بمســــتوى األزمــــة، ال أقــــل منهــــا وال مقاربــــا لهــــا وال مقارنــــا لهــــا، بــــل هــــو 
ها"، دليتّ مستوعب لها، ومتجاوز ألنه أرقى منهـا بكثيـر فيسـتوعب "الصـيرورة وجـ

" ويسـتوعبها ة"، ويستوعب "ضـوابط المـنهج العلمـيّ ويستوعب "التغيرات النوعيّ 
بعــد أن يقــوم بنقــدها وبيــان مــا يعتريهــا مــن قصــور نــاجم فــي جملتــه عــن االعتمــاد 

  على قراءة واحدة.
  

  المنهجية القرآنية والتراث
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ــ ّ ــوفـي الوقــت نفســه تقـوم "المنهجي ّ ـة المعرفي ّ تجــاوز ة" باســتيعاب و ة القرآني
ة" التـي انبثـق عنهـا "فكـر التكـرار والتعاقـب والتـراكم والسـببية" ة السـكونيّ "العقليّ 

  ة".وضوابط المنهج العلميّ  بدال من "الصيرورة والتغير النوعيّ 
" القــائم علــى مــا ذكرنــا قــد انحــرف بكثيــر إن "الفكـر الماضــوّي الســكونيّ 

وفهمها بطريقة تعد غاية في  من المفاهيم اإلسالمية وقطعها عن غاياتها وبيئاتها،
القصـور، منهــا "قضـية التجديــد" حيــث ربطـت التجديــد بواحــد (فـرد مــن النــاس) 
يأتي في كل قـرن ليقـوم بعمليـة التجديـد، وفـي ذلـك إلغـاء للصـيرورة وللمتغيـرات 

ة وتجاهل لمجموعة كبيرة من السنن المرتبطة بها. فما يجري في قرن ما، النوعيّ 
ره وإعادة إنتاجه في قرن أو عقد أو سنة تالية، وفـي إطـار أو في سنة يمكن تكرا

ة لــم تخــتم بــل انتقلــت إلــى فــردي، ولــذلك فــإن ابــن عربــي خــرج بفكــرة أن النبــوّ 
  .26الوالية، فكأنها انعكست على الوالية التي تقوم بمهام التجديد

إن ســـنن اللـــه وقوانينـــه وآياتـــه فـــي اآلفـــاق وفـــي األنفـــس تحكـــم اإلنســـان 
هر الطبيعيــة كــذلك. فمــن أراد شــيئا فعليــه أن يعمــل علــى تحقيقــه وتحكــم المظــا

بمــنهج وعلــى علــم؛ فلكســب الحــروب والمعــارك وســائلها وأدواتهــا ومناهجهــا، 
ولتكــوين الثــروات وســائله وأدواتــه ومناهجــه، وكـــذلك الحــال فــي كــل شــأن مـــن 

  شؤون الدنيا واآلخرة. 
جمـع بـين القـراءتين" إن المحددات الثالثة التـي ذكرنـا، وفـي مقـدمتها "ال

ستكشــف لنـــا عــن اســـتيعاب القــرآن المجيـــد لمبــدأ "الصـــيرورة"، وأن للصـــيرورة 
ويتجاوزه، وسنكتشف أن القرآن المجيد  ًا يستوعب المعنى الوضعيّ كونيّ   مدلوالً 

                                                
وتلك اذا أخذت على ظاهرها هفوة كبرى ال ينبغي قبولها منه، وهفوات الكبار على اقدارهم كما  26

 يقال.
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حين أكد على أن سنن الله وقوانينه ال تتحول وال تتبدل فإن ذلك لم يكن لنفي 
ة فــي الكــون، بــل لبيــان أن هــذه الســنن والقــوانين التحــوالت والمتغيــرات النوعيــ

مستقيمة بريئة من التناقض؛ فهناك سنة وقانون خلق الكون، وسـنة وقـانون خلـق 
آدم، وسنة وقانون استخالفه واصطفائه، وهناك سنة وقانون الوحي وإنباء الرسل 

 يهـواألنبياء وإرسـالهم إلـى البشـر، وهنـاك سـنة وقـانون اختصـاص نيـل العهـد اإلل
ِميَن)ه بالمتقين، وأنّ  ِ اُل َعْهِدي الظَّال نَ ، فتلك هي سنن الله، وليس فـي ذلـك (الَ يـَ

  ة.ما ينفي التغيرات النوعيّ  -هكلّ –
ممـــا تقـــدم يتضـــح أن القـــرآن المجيـــد كتـــاب واحـــد فـــي بنائـــه و "وحدتـــه 

 ّ ة"، وأن "الجمع ة"، وكل مفردة من مفرداته محفوظة بهذه "الوحدة البنائيّ العضوي
ــبــين  ّ يســـاعد علــى كشـــف  د منهــاجيّ ة وأبـــرز محــدّ القــراءتين" أهـــم خطــوة منهجي

في مقدور  ة. واتضح لنا مما تقدم أنّ ة القرآنيّ دات المنهاجيّ وتحديد بقية المحدّ 
ـ  وجعلـه كتابـاً  -تبـارك وتعـالى– القرآن العظيم الذي أنزله اللـه األزلـيّ  ّ  ًا مطلقـاً كوني

ة يكشف عنها من اظه داللة مصطلحيّ بالكون وحركته، ولكل لفظ من ألف محيطاً 
ــ ّ ّ آة" لــه، وبــالقراءخــالل "الوحــدة البنائي رة المتعقلــة المتفكــرة المتــذكرة ت المتــدب

  المرتلة.
وهذا "الجمع بين القراءتين" الذي أمرنا به ليس من قبيل التنويـه بفضـيلة 

ــالجمــع إنّمــ مــن فضــائل القــرآن، بــل لنــدرك أنّ  ّ ة تتوقــف علــى ا هــو خطــوة منهجي
ـمعر  ّ ـفـة منهجي ّ ـة وفلسـفة العلـوم الطبيعي ّ ة القـرآن ة ليـتم الجمـع بينهمـا وبـين منهجي

  .المعرفية بالشكل المنهجيّ 
  
  

  والله ولي التوفيق.
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  المعهد العالمي للفكر اإلسالمي
  

ة، خيرية مستقل المعهد العالمي للفكر اإلسالمي مؤسسة فكرية علمية
منطلقات  تعمل في ميدان اإلصالح الفكـري والمعرفي باعتبار ذلك واحداً من

 المشروع الحضاري اإلسالمي المعاصر، ويوجه خطابه إلى العلماء والمفكرين
والباحثين وجمهور المثقفين للعمل على إصالح الفكر والمنهجية اإلسالمية على 

 األمة متجاوزاً حدود اللغة واإلقليم. مستوى
اإلسالمي لتنفيذ  يمثل المعهد منبراً علميًا متميزاً يعمل ضمن المنظورو  

العلمية  مشروعات األبحاث وعقد المؤتمرات والندوات، ونشر الكتب والدوريات
المعاصرة  المحكمة. ويتعامل المعهد مع مصادر التراث اإلسالمي والمعرفة اإلنسانية

الحضاري  ة قدرة األمة على العطاءلبلورة تيار فكري إسالمي متميز يمهد الستعاد
 وتوجيه التقدم اإلنساني.
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 م) وسجل في الواليات1981هـ ( 1401وقد أنشئ المعهد عام  
 المتحدة األمريكية، ومقره العام في هيرندن من ضواحي واشنطن العاصمة، وله فروع

 ومكاتب في عدد من العواصم العربية واإلسالمية والعالمية، ويشرف على أعماله
 أمناء ينتخب من بين أعضائه رئيسًا له بصورة دورية. مجلس

  


