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 الفكر اإلسالمي

اإلبداع يف جمال الفكر النظري والفلسفي هو  تدشني قراءة جديدة أصيلة ملوضوعات قدمية 
 .ولكن متجددة

وأما يف جمال العلم فاالبداع اخرتاع واكتشاف يتم بواسطة خطوات فكرية ميزهتا األساسية أهنا 
مليات املراجعة واملراقبة يقودها منطق معني، أي مجلة حقق إما ابلتجربة وإما جبملة من عتقبل الت

 .من القواعد يتخذها العقل ميزاان للصواب واخلطأ للصدق والكذب

ن فحصنا هذ  التعايي  ودققنا النظر فيما تشرت  في  وجدانها ترب  االبداع بعنصرين وإذا حن
 ماذا تعين اجلدة واألصالة؟ اجلدة و األصالة ولكن: أساسيني 

طرح هذ  األسئلة هكذا بصوية جتريدية ال يساعد على اخلروج بنتيجة واضحة ولذلك سنبحث 
 .سابقةهلاتني الكلمتني عن معىن داخل التعايي  ال

ومبا أن العلم هو أكثر هذ  احلقول املعرفية قابلية للضب  والتدقيق فإننا سنتخذ  إطايا مرجعيا 
 .لتحديد ما حنن بسبيل حتديد 

فاالكتشاف والقابلية  ؛قلنا أن ما مييز االبداع يف حقل املعرفة العلمية هو اكتشاف قابل للتحقق
وازان بني هذين العنصرين وبني اجلدة  حننوإذا . للتحقق مها اللذان يؤسسان االبداع يف العلم

واألصالة اتضح أمامنا أن اجلدة يف الفن والفلسفة توازن االكتشاف يف العلم وأن األصالة فيهما 
والتحقق قد يكون جتريبيا وقد يكون منطقيا ويف كلتا احلالتني فهو . توازن في  القابلية للتحقق

وإذا فاجلدة يف الفن والفلسفة ال تكون كذلك . ري املطابق عن يعين املطابقة مع شيء ما أو التعب
إذا كانت عالمة على إال إذا كانت حتمل شيئا من معىن االكتشاف واألصالة ال تكون أصالة إال 
 .قابلية ذلك االكتشاف للتعبري عن واقع معطى ذهين أو جترييب نعبريا مطابقا



اجلدة واألصالة أو االكتشاف : ال بد أن ينصرف إىل اجلانبني معا ابداعوإذا فاحلديث عن أزمة 
 (املطابقة)والقابلية للتحقق

 :أزمة االبداع يف اخلطاب اإلسالمي املعاصر

اخلطاب اإلسالمي مل يسجل أي تقدم حقيقي مع أية قضية من قضااي  منذ أن ظهر كخطاب 
 .املاضييبشر ابلنهضة ويدعو إليها انطالقا من أواس  القرن 

لقد بقي هذا اخلطاب طوال هذ  املدة سجني بدائل يدوي يف حلقة مفرغة ال يتقدم إال ليعود 
لينتهي ب  األمر يف كل قضية إما إحالتها على املستقبل وإما الوقوف عندها مع االعرتاف ابلوقوع 

 .يف أزمة

 .ميت ومن هنا جتلى لنا زمن الفكر ياكدا جامدا ميتا أوقابال ألن يعامل كزمن

سل  /وعندما حنلل األمر أو العوامل اليت جعلت من  زمنا ميتا وجدان أن  فكر حمكوم بنموذج
مشدود إىل عوائق ترسخت داخل  وتتعلق أساسا بنوع اآللية الذهنية املنتجة ل  إضافة إىل كون  

 .فكرا إشكاليا ما ويائيا يتعامل مع املمكنات الذهنية كمعطيات واقعية

املوظفة يف اخلطاب مستقاة كلها إما من املاضي اإلسالمي أو من احلاضر األويويب املفاهيم +
حيث تدل تلك املفاهيم على واقع ليس هو واقعنا، بل هو واقع غري حمدد، مستنسخ إما من 

 .صوية املاضي وإما من صوية الغرب املستقبل

مفاهيم النهضة والثوية الواقع اإلسالمي إن : من هنا انقطاع العالقة بني الفكر وموضوع 
واألصالة والشويى والدميقراطية والوحدة مفاهيم غري حمددة مبعىن أهنا ال حتيل إىل شيء واضح 

وحمدد يف الواقع، ولذلك فهي عندما يوظفها هذا اخلطاب تكون قابلة ألن تدخل مع بعضها يف 
بدل أن تكون دوال  فتنوب عن بعضها أوتتحول إىل بدائل خطابية كالمية عالقات غري مضبوطة
 .على معطيات واقعية



من هنا تتضح لنا حقيقة الصراع يف الفكر اإلسالمي بوصف  صراعا يقود  ويغذي  االختالف بني 
ومن هنا   منها صاحب  إىل النموذج الذي يشكل قوام تلك السلطة سلطتني مرجعيتني يشد كل

 ال يف ذلك الواقع كان اخلطاب يطرح ابسم الواقع قضااي جتد أصلها يف النموذج

املفاهيم يف اخلطاب اإلسالمي تقوم بوظيفة التموي  والتضليل إهنا تغطي على النقص يف + 
 .اجلانب املعريف داخل اخلطاب الذي يوظفها اخلطاب

وقد وضعتنا هذ  املالحظات أمام حقيقة تفسر عقم الفكر اإلسالمي،  حقيقة افتقاي الفكر  
يخيي، وعندما نقول الذات اإلسالمية نقصد الفكر اإلسالمي اإلسالمي إىل االستقالل التا

والوعي الذي يؤسس هذا الفكر، وافتقاي الفكر اإلسالمي إىل االستقالل التايخيي معنا  أن  ال 
 .أو اآلخر الغريب يستطيع التفكري يف موضوع  إال من خالل ما ينقل  عن اآلخر املاضي

إىل االستقالل التايخيي فمعنا  أن  وعي مستلب  أما افتقاي الوعي الذي يؤسس هذا الفكر
 .مزي ، وعي ال يضع حلم  موضع القابل للتحقيق

فاملهمة األساسية املطروحة على الفكر اإلسالمي هي حتقيق االستقالل التايخيي للذات 
اإلسالمية وليس من سبيل إىل ذلك إال ابلتحري أوال من سلطة النموذج وآليات التفكري اليت 

 .ا وهذا يتطلب إعادة بناء شاملة للفكريكرسه

 :أزمة بنيوية أزمة عقل أزمة ثقافة

لقد انطلقنا يف هذا القول من التمييز بني الفكر كمحتوى والفكر كأداة ووصلنا إىل ضروية نقد 
هل الفكر هبذا املعىن أي بوصف  : الفكر اإلسالمي كأداة أي كعقل وجيب طرح السؤال التايل

هونفس  من كل حمتوى ؟ أو ليست األداة أي أداة عباية هن جهاز أو بنية؟ مث أداة ال غري خال 
 أال ميكن التمييز يف كل أداة أو جهاز بني الفاعلية اليت متايسها وبني ما ب  قوام هذ  الفاعلية؟



تستمد هويتها ولنقل ماهيتها من فاعليتها وهي  -املعول مثال-هباإن األداة اليت حنفر األيض 
 .كنها تستمد قديهتا على احلفر من أجزائها وطريقة تركيبها وأيضا من أسلوب استعماهلااحلفر ول

 أفال ينطبق هذا أيضا على أداة التفكري سواء مسيناها الفكر أو العقل؟

لقد أشران من  قبل إىل العالقة العضوية اليت ترب  الفكر سواء بوصف  أداة أو حمتوى ابحملي  
 .ينتمي إلي  هذا الفكراالجتماعي الثقايف الذي 

والتفكري . وعلينا أن نضي  اآلن أن عملية التفكري ذاهتا ال تتم إال داخل ثقافة معينة وبواسطتها
منظومة مرجعية تتشكل إحداثياهتا األساسية من التفكري من خالل : بواسطة ثقافة ما معنا 

واحملي  االجتماعي والنظرة إىل املويوث الثقايف : حمددات هذ  الثقافة ومكوانهتا ويف مقدمتها
 .املستقبل بل النظرة إىل العامل إىل الكون إىل اإلنسان كما حتددها مكوانت تلك الثقافة

وحنن عندما نتحدث عن العقل اإلسالمي يف هذا اإلطاي إمنا نعين ب  الفكر أو القوة املفكرة 
نة هلا خصوصيتها هي الثقافة بوصفها أداة لإلنتاج النظري والفين والعلمي صنعتها ثقافة معي

 .اإلسالمية ابلذات

لقد اخرتان إذا يب  العقل اإلسالمي ابلثقافة اليت ينتمي إليها الثقافة اليت أنتجت  ويعمل هو على 
 العقل بوصف  عقال مكوان أي فاعلية منتجة لثقافة وعقال ىلإعادة انتاجها ومعىن ذلك أننا ننظر إ

اعد الفكرية املؤسسة لتلك الفاعلية واليت تشكل يف الوقت ذات  مكوان أي جمموع املبادئ والقو 
 .القاعدة االبستيمولوجية لتلك الثقافة أونظامها املعريف

 :من النماذج اليت سنتحدث عنها يف هذ  الديوس مناذج كان هلا أثرها يف صريوية الفكر،ومنها

 :منوذج حاج محد أبوالقاسم-1

 وكتننناب الثانينننة اإلسنننالمية العامليننة كتننناب محننند حنناج املرحنننوم ألفهنننا الننيت الكتنننب أهنننم مننن
 . املختلفة اجملالت يف مقاالت  جل تدوي وعليهما ،املعرفية القرآن منهجية



 حنناج فينن  يتننناول والطبيعننة واإلنسننان الغيننب جدليننة الثانيننة اإلسننالمية العامليننة  كتنناب فأمننا
 للكننننون موضننننوعيا املعننننادل الننننوعي اعتنننن   والننننذي العظننننيم القننننرآن حتليننننل يف جدينننندا أسننننلواب محنننند

وَن  ،ِإنَّ رَبََّك ُهوَو اخَلَوالَُّ  اَلَعِلويمُ ﴿: تعاىل لقول  أتويل  خالل من (1)وحركت  نَواَ  َسوَبعا  مَِ َوَلَقوَد ت َويوَ
 محند حاج نمك   العظيم للقرآن اجلديد الفهم هذا ،(68-68 احلجر) ﴾اَلَمثَاِن َواَلُقَرتَن اَلَعِظيمَ 

 تفاعنننل أينننن واملسنننتقبل، واحلاضنننر للماضنننيكثنننرية هننني معنننادالت  معنننادالت خبينننو  اإلمسنننا  منننن
 . (2)واحدة قراءة إطاي يف والطبيعة واإلنسان الغيب ويتفاعل

 إطنناي يف املنهجنني تبينننيوال التفسننري عننن عوضننا التحليننل كتابنن  يف محنند حنناج اعتمنند وقنند
 الكنرم القنرآن آلايت اجملنزئ التقليدي الفهم عن عوضا الكل، إطاي يف اجلزء بطرح القرآنية الوحدة
 تتعامنل (3) إحيائينة عقلينة عن انبع محد حاج حسب للتفسري التقليدي التناول ذلك ألن وسوي ،

 محند حناج اعتمناد يتضح وبذلك ، بعض عن بعضها مستقل أموي أهنا على واألشياء الظواهر مع
 القدمينة الثقافنات علنوم إىل إضنافة والفلسنفة واللغنة االجتماع جماالت يف ختصصية علوم عدة على

 .(4)املقاينة واألداين

 عنننننند وال ،املسنننننلمني املفكنننننرين عنننننند ال حسنننننن، بقبنننننول يقبنننننل مل كتابننننن  جعنننننل منننننا وهنننننذا
- ببعضننننهم األمنننر وبلنننن  تننن وجدي تننن أبمهي بعضننننهم نننناعتاق علنننى جتنننناهلو  فاإلسنننالميون احلنننداثيني،

 توجهنات تبنىن إذا اإلسالمي للفكر العاملي املعهد عن اليد نفضب يصرح أن إىل -عماية محمدك

                                                             
1
 .68م، ص4002-هن1141، 1منهجية القرآن املعرفية، داي اهلادي، بريوت،  : دمحم أبو القاسم محد حاج - 

2
-هنننن1118، 4املعهننند العننناملي للفكنننر اإلسنننالمي، داي ابنننن حنننزم، بنننريوت،   ،اإلسنننالمية الثانينننة العاملينننة: محننند حننناج - 

  .154-158/ 1 م،1998

-
اعتقنناد يقننوم علننى أن كننل األشننياء هلننا أيواح أو فيهننا حينناة، وأن هننذ  األيواح تننؤثر يف حينناة الننناس واحليننواانت، : اإلحيائيننة 3

املوسنوعة : كمينل احلناج: ينظنر. ادة إىل منذهب تعندد اآلهلنةويولد املذهب اإلحيائي مذهب عبادة األشنياء املادينة، وينتهني عن
 . 514امليسرة يف الفكر الفلسفي واالجتماعي، ص

-
4
 4/265، املصدي السابق، العاملية: محد حاج  



 سننننلفية لرؤيننننة ترسننننيخا -امننننلحالت مننننن بنننننوع- بعضننننهم فيعتنننن   احلننننداثيون وأمننننا ، (5)محنننند حنننناج
 .(6)مغلقة

واملهم عندان هو أهم األسس اليت يعتمد عليها حاج محند يف قراءتن  للننص القنرآي، حينث 
 .ميكن إمجال هذ  األسس يف النقا  التالية

 : محد حاج عند والتجاوز االستيعاب -1

 يف هننذا ونلمننس ابمتينناز منننه  كتنناب فالكتنناب يتجلننى ذلننك مننن خننالل كتابنن  العامليننة؛
 الفكنر دوي محند حناج يصند ،الراهننة العاملينة للحضناية الفكرينة اخلصنائص نقند  ففي ،51 فصول 

 ،الوجننود ويف احلركننة يف غيبيننة معطيننات كننل عننن اسننتقالل  ويف يبو األوي  الفكننر تطننوي يف املايكسنني
 العلميننة املعلومننة بننني مننا االيتبننا  عالقننة كننذاو  ،األويوبيننة للعقليننة التطننويي السننياق كننذلك وديس

 مناقشنة يف ودخنل العنريب الفكنر على األويوبية اإلسقاطات إىل انتقل مث ،(7)اإلنسانية والفلسفات
 املبنية الغرب حبداثة أتثرا اللذين العراقي وعاط  مالعظ جالل صادق مع عميقة وفلسفية منهجية

 النفسنننية اإلفنننرازات علنننى محننند حننناج ووقننن  ،النننديين والتطنننوي العلمينننة املنهجينننة بنننني الفصنننل علنننى
 وتوجينن  اإلنسننان شخصننية علننى هاكينندأت مثننل اجيابياهتننا ينكننر مل أننن  غننري  الغننرب ضننايةحل واملرضننية

 .(8)ابلعقل واملسؤولية احلرية

 حتننناداال حضننناية أهننننا إىل األويوبينننة احلضننناية لبنينننة العمينننق حتليلننن  منننن محننند حننناج وخيلنننص
 معنا  إىل اخللقي معنا  من ابإلنسان والتحول ، للظاهرة والرتكييب التحليلي الشكل ضمن الطبيعة
 تتالشنى إذ اجملنرد، املنادي معننا  إىل اإلنسناي معنا  من ابلكون والتحول ،طبيعي ككائن الطبيعي
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5
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7
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-
8
 .440-1/450 ،املصدي نفس   



 ةالطبيعين املثنل إنسنان عنهنا بنديال وحينل ،املثل عامل يف األخالقية ومقابالهتا والعمران، خريسالت قيم
 . (9)واملنفعة اللذة فلسفاتو  ابلقوة البقاء ةفلسف على القائمة

 حضنايي بنديل تقندم حناول بنل والتفكينك، النقند حندود عنند محد حاج جمهود يق  ومل
 دون وحند  العظنيم القنرآن هنو البنديل هنذا املايكسية،  تكرس الذي ملللع الفلسفي التأويل يتجاوز

 التفسنريات إىل إشناية يف الكتناب نصنوص علنى نفس  سق أ الذي التايخيي املفهومي الوعي ذلك
 لفهنم منداخل من وغريهم احلديث وعلماء الكالم وعلماء األصول علماء ل أص   ماو  ،(10)املختلفة
 . القرآن

 عبنادات تتضمن  سويا حيتوي كتاب جمرد اعتباي  تتجاوز محد حاج عند القرآن طبيعة إن
 مصنندي إننن  الكونيننة، الوجوديننة التجربننة علننى املفتننوح احلقيقننة مصنندي هننو القننرآن بننل ،ومعننامالت

 للتجنننايب محننند حننناج لمث ننن وقننند ،(11)لإلنسنننان اإلهلينننة التزكينننة عننن  تنبعنننث النننيت الشننناملة احلكمنننة
 الكتشنننناف ويحلتنننن  السننننالم علينننن  إبننننراهيم بتجربننننة والطبيعننننة الغيننننب مننننع تفاعلننننت الننننيت الوجوديننننة

 عننن وجننل عننز هللا فيهننا كشنن  الننيت السننالم علينن  موسننى جتربننة أيضننا محنند حنناج لوحل نن، (12)اإللنن 
 املوضننوعي الواقننع فعننل مننن أكنن  تعنناىل فعلنن  وأن ،الواقننع حركننةيف  تعنناىل لوجننود  الفعلنني التطبيننق

 مننننن ليعنننن  والواقننننع الغيننننب بننننني يننننرب  أن ملوسننننى أياد هللا أن األمننننر وخالصننننة ،الظنننناهرة ومعطياتنننن 
 . (13)احلياة يف مساي  طبيعة تفهموي الوجودية جتربت  إىل خالهلما

 : محد حاج عند القراءة نوعية. 2
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 كمننه  القنراءتني بنني اجلمنع مفهنوم محند حناج يقندم احملمدينة التجربنة مننوذج خنالل ومن
 احلركننة يف املطلقننة هللا بقنندية علننقتال هنني أوىل قننراءة بننني مجننع   العظننيم؛ القننرآن مننن مسننتمد فلسننفي
 العلمني ابلنتفهم قنراءة وهي  تمبعي ولكن ابمس  ليست اثنية وقراءة ، تعاىل ابمس  قراءة وهي الكونية

 وشنرح وتفاعالهتنا، وحركتهنا ووجودهنا الظنواهر نشا  يف اإلهلية القدية لتجليات( القلم) احلضايي
 اإلهليننة القنندية عالقننة منهجنني بعمننق ووضننح القننراءتني، إحنندى علننى االقتصنناي خطننوية محنند حنناج

 ،اإلنسنننان حمدودينننة مقابنننل يف تعجيزينننة كفكنننرة الكنننون يف قائمنننة ليسنننت قننندية فهننني ، ابإلنسنننان
 .(14)اإلنسان لفعلدافعة  كقوة قائمة ولكنها

 بننننني اجلمننننع إطنننناي يف جتاوزهننننا مث إنسننننانية جتربننننة أي السننننتيعاب دمحنننن حنننناج ينننندعو لنننذلك
 خننالل مننن ولكننن تنن جزئي يف القننرآن تننناول خننالل مننن يكننون ال اجلمننع هننذا إن حيننث القننراءتني،

 إلين  تشري ما وهذا ،فق  واحدا معنا العظيم القرآن يف الواحدة املفردة أتخذ حيثيف كلي ت   تناول 
ُُ َلَقَسومل لَّوَو  َوَعَلُمووَن َعِظويمل  ،َفاَل أَُقِسوُم ِمََواِقوِ  الُنُجوومِ ﴿: الكرمية اآلية ُُ َلُقوَرتنل َكوِر ل  ،َوِإنَّو يف   ،ِإنَّو

ُُ ِإالَّ اَلُمَطهَُّرونَ  ،ِكَتاٍب مََّكُنونٍ   (.87-81لواقعةا) ﴾الَّ ََيَُس

 أو جنننم انفلننت إذا حيننث الكونيننة، البنائيننة مثننل احلرفيننة الكننرم القننرآن بنائيننة تكننون حيننث
 علنى القرآنينة الصياغة ضب  يستطيع أحد من فليس كل ، الكوي النظام اختل موقع  من كوكب
 موقع تغري ذاإ حيث وموقع  وظيفت  حرف فلكل ، هللا غري الكون لصياغة املماثل احلرف مستوى
 تعبرييننة، كنأداة اللغنة علنى مركننب القنرآن ألن ،(15)كلن  املعنىن اختننل الكنرم القنرآنآي  منن احلنرف

 اللغنة اسنتخدام فنإنلنذلك  ،عاجلهنا النيت ملوضنوعات  ضنابطة منهجية على مركب  نفس الوقت ويف
 .(16)املوضوعات لتلك الضابطة املنهجية تلك مبستوى يكون أن جيب
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 مسننتوى وعلننى احلننرف مسننتوى علننى البشننر كننالم عننن خيتلنن  تعنناىل هللا كننالم أن ذلننك 
 هنني وإمنننا ،بسننيطة كلمننة جمننرد تليسنن ،-محنند حنناج حسننب- الكننرم القننرآن يف فالكلمننة الكلمننة،
 القننرآن يننويد فننال اللغننة، ملفننردات العفننوي البشننري لالسننتخدام خالفننا الدقننة متننناهي دقيننق مصنطلح

 هلنننا الكلمنننات هنننذ  منننن كلمنننة فكنننل" جعنننل" مبعنننىن خلنننق وأ ،"ملنننس" مبعنننىن" سمننن" كلمنننة منننثال
 . (17)ضواب  ل  خاصا قاموسا القرآن لكلمات الدقيق التحليل يتطلب وهلذا ، املميزة دالالهتا

 : التالية النقا  فهم على الضواب  هذ  تعتمد: محد حاج عند القرتنية القراءة ضوابط. 3

 خالفنا والتحلينل ،النقدينة اهليمننة مبنطنق البشنري الروحني للمنويوث القنرآي االسنرتجاع كيفينة .أ 
 .(18)اإلحيائية النقلة يتمثل الذي اإلسالمي الرتاثي لالسرتجاع

 اشننرتا  أو تننرادف أي تنفنني حمننددة واحنندة بداللننة اللغويننة للمفننردة القننرآي االسننتخدام كيفينة .ب 
 بنني املعنريف التميينز ذلنك يف مبنا املصنداق حيز إىل الكالم زيح من ابللغة خيرج ومبا تضاد، أو

 علننم كاسننم وموسننى حممننول، كاسننم وأمحنند علننم كاسننم دمحم مثننل ؛احملمننول واسننم العلننم اسننم
 .(19)حممول كاسم هللا وكليم

 تؤخنذ ال حبينث ،ةعضويال الكتاب لوحدة مؤطر منهجي انظم وفق القرآنية بنائيةال خصائص .ج 
 يقننال أو النننزول ألسننباب حصننرا تننرد أو واملنندي، املكنني بتقسننيمات أو ،جتزيئنني بشننكل آايتنن 
 . (20)اآلايت بتكراي أو بناسخ ومنسوخ في 

 مبنا الكونينة للفلسنفة الكاملنة األبعناد علنى يهنيمن معرفيا منهجا تنت  القرآنية القراءة كلية أن .د 
 ذلنننننك أصننننول إىل ردت نننن موضنننننوعات مننننن ينننننديج ومننننا ،والعبنننننادات التشننننريع مقتضننننيات فيهننننا
 .(21)املنه 
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 مقاينتهنا خنالل منن الرفض وأ القبول نظرة فهي املشرفة النبوية للسنة محد حاج نظرة  أما
 وشنرعة الكتاب وحاكمية اخلطاب، عاملية: وهي كتاابت  كل عنها تصدي اليت املنهجية ابحملددات
 منننا وهنننذا ،للمننننه لألمنننة وضنننمانة  ضنننمانة( السننننة أي) أبهننننا يقولننن  منننا يغنننم ،والرمحنننة التخفيننن 
 . هللا شاء إن الثاي بابال يف القضااي لبعض أتويالت  يف سنجد 

 السل  أن محد حاج يرى :العريب اإلحيائي والوعي القرتِن املنهج بني اإلعجازية املفارقة -4
 خصنننائص إطننناي ويف ،تكنننوينهم  خصنننائص ضنننمن الكنننرم  القنننرآن فهمنننوا قننند علنننيهم هللا يضنننوان
 ،اسنتعدادت  بكل القرآن على انفتح بعضهم أن يغم اءجمز  فهمهم جاء ولذلك ،حيائيةاإل عقليتهم

 كاننننت فقننند عصنننران، طبيعنننة هننني كمنننا األمنننوي ةمنهجننن خصائصنننهم طبيعنننة منننن تكنننن مل أنننن  غنننري
 جا حننن ينننرى كمننا- ذلنننك يعننودال و  ،مينهجوهنننا أن ال ميايسننوها نأ يتلقوهننننا الننيت ابحلكمنننة عالقننتهم

 ولنذلك ،(22)العقلني تكنوينهم وخصنائص جتنربتهم مقومنات لطبيعنة يعنود وإمنا ،فيهم لنقص -محد
 إنتنناج وخلفيننات ظننروف إىل يشننري معننريف كمفهننوم( التايخييننة ولننيس) التايخيانيننة محنند حنناج يوظنن 
 يسنتخدم ومل ،هبنا اخلناص االستنباطي وبنياهنا مفاهيمها حيث من نصوغها اليت والشرو  األفكاي

 الننرتاث منع أو النوحي نصنوص منع معرفينة عنةيقط حنداثإل فلسنفي كموقن  التايخيانينة محند حناج
 . اإلسالمي

 املنننه  ذلننك إطنناي يف، الشننرعية األحكننام يضننب  الننذي املنننه  محنند حنناج هننم   كننان لقنند
 ممننا انطالقننا وذلننك عننندهم، مسننلمات  اعت نن مننا أو اآلياء منننيف كثننري  السننل  محنند حنناج خننال 

 . املعرفية القرآن منهجية مسا  كتااب لذلك فأفرد القرآنية، املنهجية مسا 

  املنننه  يف مشننروع  مننن جننزءا واعتنن   اإلسننالمي للفكننر العنناملي املعهنند تبنننا  الكتنناب هننذا
 .ذكر  ما كل يف محد حاج ووافق اتبعالعلواي  أن غاية إىل واملعرفة
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 عننند  املنهجني فالضناب  للمنننه ؛ صنايما علمينا حتدينندا محند حناج ضننعي الكتناب هنذا يف
 عننند فاملنهجيننة ،"لألفكنناي واضننح بتحدينند الناظمننة الفلسننفية املبننادئ أو الفلسننفي القننانون" يعننين
 قند ،انتقائينة وخطنرات أتمنالت إىل الفكنر يتحنول التقننني هنذا دون ومن للفكر، تقنني محد حاج

 واجملادلننننة للمننننواع  وتصننننلح ،األحيننننان مننننن كثنننري يف جنننندوى وذات جنننندا ومشننننرقة عبقريننننة تكنننون
 القنوانني توليند حالنة متاثنل ابملننه  تقنينهنا أو األفكناي فمننه  منهجينة، تكنون ال ولكنهنا ،احلسنة

 .(23)الطبيعة من

 لننةو احم عننند  تعنين الننيت املعرفنة ةألسننلم فكرتن  محنند حنناج يطنرح الصننايم التحديند هننذا مننو 
 وأسننس مبنادئ األسنلمة هلنذ  ويضنع، (24)الفلسنفية وإحاالهتنا العلمينة املنجنزات بنني االيتبنا  فنك
 منهجينة التشنيؤ، ومنهجية اخللق منهجية بني اجلمع تولدان اللتني القراءتني بني عاجلم حول تدوي
 هنذا إن حينث ،(25)اإلنسناي ابلعلنم املتعلقنة التشنيؤ ومنهجينة املفتنوح، اإلهلي ابلعلم املتعلقة اخللق
 . الرتكيب وهي محد حاج عليها يعول مهمة لعملية جدا ضرويي اجلمع

 :التفكيك بعد من الرتكيب -5

 التحلينننل علنننى ملكاتننن  تتقنننوم إنسننناان دتول ننن الراهننننة الغربينننة احلضننناية أن محننند حننناج ينننرى
 التفكينك هنذا والظنواهر، للعنامل معيننة كنرؤى قبنل مننبن   مسنلما كنان ما تفكيك وابلتايل ،والنقد
 بداينننة فمنننذ ،االجتماعينننة و الطبيعيننة العلنننوم جمننال يف جديننند علمنني اكتشننناف كننل عننندب مننن أييت

 اإلنسنننان تصنننوي عليهنننا نبنننىنا النننيت املسنننلمات منننن الكثنننري الغربينننة احلضننناية فككنننت الغربينننة احلداثنننة
 .(26)للعامل القدم
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 أو البيولنوجي املسنتوى علنى سنواء ،كبنرية بصنوية للتفكينك خضنع نفس  اإلنسان نإ حىت
 التفكينننك علنننى الضنننوء ليسنننل  األخالقننني املسنننتوى علنننى محننند جا حننن يركنننز  هنننذا ويف ،األخالقننني
 ضننمن اإلنسننان ختتصننر بديلننة أخننالق طننرح أجننل مننن الغربيننة احلضنناية بنن  قامننت الننذي األخالقنني
 القرآنيننة ابلرؤيننة الوقننت بننذات هننامنو    ،(27)االجتماعيننة الشننرو  أو والغرائننز واملننوت املننيالد حمدوديننة

َوَما  ﴿: تعناىل قال حيث (28)اخللق مقابل يف احلق يؤطر  غاية والرتكيب بداية التفكيك تعت  اليت
نَوُهَموووا اَلِعبِووونيَ  ََ َوَموووا بَويوَ ََر ََ وووَماَواِْل َوا َِِ َوَلِكووونَّ َأَكثَووووَرُهَم اَل  ،َخَلَقنَوووا السَّ َموووا َخَلَقَناُاَوووا ِإالَّ ِ حَلَووو

 .(87-86 الدخان) ﴾يَوَعَلُمونَ 

 اإلنسنننان شنننعاي وهنننو ،غايتننن و  الرتكيبينننة الوجنننود فلسنننفة هنننو محننند حننناج يقنننول كمنننا فننناحلق
 الوسنائل منن ننوع أي واختاذ ،الغريزية الدوافع وسيطرة املنفعة، مبفاهيم احلق يقبل ال حيث وهدف ،
 .(29)الغاايت لبلوغ

 إىل وصلت بل احلق، إىل تصل مل ولكنها بتيك   الغربية احلضاية أن إىل أخريا محد حاج ويصل
 .(30)والوجود اإلنسان عن مشوهة حقائق

 

 

 :مشروع أسلمة املعرفة املعهد العاملي للفكر اإلسالمي-2 

املعاصنننر منننناه  جديننندة، تننندعو إىل الننننزوع اجلمننناعي  للفكنننر اإلسنننالميظهنننرت يف الواقنننع النننراهن 
َؤسسي لتكوين أبعاد املنه  اإلسالمي النات  عن مفهنوم عاملينة اخلطناب اإلسنالمي

 
، تلنك (31)وامل
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 .1/210 ،املصدي نفس   



الننيت تفننرتض مبنطقهننا الكل  نني تعنندد املباحننث واملعننايف، وتكاملهننا يف فهننم الواقننع احلاضننر، األبعنناد 
اإلسالمية : ويف تصوي الواقع املقبل، والتعمق يف فهم الوحي من خالل يب  اجلهود العقلية العلمية

 وغننري اإلسننالمية وكننذا املننويوث الفكننري اإلنسنناي أمجعنن ، حيننث يكننون هنننا  توافننق بننني القننراءتني
 .الكونية والقرآنية

املعاصننر مننن عمليننة االسننتيعاب إىل اإلبننداع، ومننن عمليننة  الفكننرهننذا التحننول املنهجنني نَنَقننل 
إىل االلتفناف علين  واسنتيعاب ، واالسنتفادة منن ن َتاجن ،  -الغنريب أو غنري –الصراع مع الفكر الوافند 

لعقنل املسنلم، وإصنالح الفكنر العاملينة اإلسنالمية الثانينة، وأزمنة ا: وتسَّايعت اخلطوات أكثر حينث
، وحيث مت طرح أسنلمة املعرفنة كوسنيلة  The Foundation of Knowledgeواإلسالمي، 

خلننوض معننرت  التنندافع احلضننايي احلننايل واملسننتقبلي، وسنننتناول هننذا املبحننث مننن خننالل الفننرعني 
 :اآلتيني

 .أسلمة املعرفة و ضرورهتا: الفرع اَول

م أسلمة املعرفة، وكذا ضرويهتا، وهذا من خالل البندين مفهو : وسنتناول يف هذا الفرع
 :اآلتيني

 : أسلمة املعرفة: البند اَول

أسننلمة املعرفننة تعننين فننك االيتبننا  بننني »: أعطننى حنناج محنند مفهومننا ألسننلمة املعرفننة قننال فينن 
اإلجنننناز العلمننني احلضنننايي البشنننري، واإلحننناالت الفلسنننفية الوضنننعية أبشنننكاهلا املختلفنننة، وإعنننادة 

، واتبعن  يف هنذا العلنواي (32)«ظي  هذ  العلوم ضمن انظم منهجي ومعريف ديين وغنري وضنعيتو 
 .(33)يف كتاب  إصالح الفكر اإلسالمي
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إسننالمية املعرفننة أو أسننلمة املعرفننة ممايسننة النشننا  املعننريف  »: أمننا عمنناد النندين خليننل فقننال أن
 .(34)«واحلياة واإلنسان كشفا وجتميعا وتوصيال ونشرا من زاوية التصوي اإلسالمي للكون

غننري أن  منننا ميكننن أن نالحظننن  مننن خنننالل املقايننننة بننني املفهنننومني، أن املفهننوم النننذي أعطنننا  
عمننناد الننندين خلينننل مفهنننوم عنننام منننن جهنننة، حينننث يتغافنننل عنننن أن جنننلَّ خينننو  ومعنننادالت هنننذا 

مفهنوم يندعو إىل  النشا  املعريف، يف العصر الراهن هي بيد  احلضاية العاملية الراهنة، إضنافة إىل أنن 
، لإلجننازقضية بديهينة قنل  أن يوجند فيهنا اخنتالف، وميكنن أن يكنون اجلنواب فيهنا موحندا وقنابال 

لكون  يتعلق مبسألة تربوية وحضايية ال تقبل التأخري، ومن جهة أخرى حياول هنذا املفهنوم احتنواء 
 .هذ  احلضاية العاملية الزاحفة احتواًء سلبيا من موقع الدفاع العاجز

أما مفهوم حاج محد فيبدو أكثر واقعية ودقة، حينث أنَّن  صنوَّب مباشنرة إىل اهلندف، فكونن  
واقعينا ذلننك أننن  مل يتغافنل عمننا تغافننل عنن  عمنناد النندين خلينل، بننل إننن  أدي  األزمنة الننيت وقننع فيهننا 

الفلسنفية العامل وحاول إعطاء العالج، وذلك بتحرير اإلجناز العلمي واملعريف اإلنساي من خلفيَّات  
، وكونن  دقيقنا يف حماولتن  الرتكيبينة يف إعطناء البديننل، (35)اليت ألبسنتها إاي  املندايس الفكرينة الغربينة

حيث مل ينفكك فق  وإمنا فكك لريك  نب، وليعيند توظين  هنذ  العلنوم منن خنالل النناظم املنهجني 
 .اإلسالمي

الننناظم املنهجنني البننديل ابمسنن ، غنري أن مننا ميكننن أن ي سننتدي  بنن  علننى حنناج محنند أننن  مل ي سننم   
وهننو الننناظم املنهجنني اإلسننالمي، ألن كلمننة أسننلمة تقتضنني ذلننك، إضننافة إىل هننذا مننا ذكننر  أبننو 
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يعرب املرزوقني منن أن هنذ  اإلحناالت الفلسنفية ليسنت كلهنا وضنعية، ذلنك ألن املندايس العلمينة 
 .(36)الغربية أو غريها ليست كلها وضعية

يقنننندح يف املضننننمون الننننذي يهنننندف إىل إعننننادة صننننياغة املعرفننننة غننننري أن هننننذا االسننننتديا  ال 
اإلنسننانية وفننق الرؤينننة الكونيننة  التوحيدينننة، مننن خنننالل اجلمننع بنننني القننراءتني، والنننذي يعمننل علنننى 
تطننوير وبلننوية البننديل املعننريف اإلسننالمي يف شننىت العلننوم، علننى أسنناس مننن التمث ننل املنهجنني للرؤيننة 

سية واملقاصد العليا للشريعة اإلسالمية من انحية، والتمث ل العلمي الكونية التوحيدية، والقي  م األسا
 .(37)النقدي ملعطيات اخل ة العلمية والعملية اإلنسانية يف عمومها ومشوهلا من انحية أخرى

وهننذا مننا عنن َّ عننن  حنناج محنند بصننيغة أخننرى تنندعو إىل كننون األسننلمة شنناملة لكننل العلننوم، 
أسننلمة العلننم التطبيقنني والقواعنند العلميننة أيضننا، وذلننك بفهنننم فأسننلمة املعرفننة تعننين »: حيننث قننال

بنننة علنننى أساسنننها القنننيم الدينينننة نفسنننها،  ركَّ
 
التماثنننل بنننني قنننوانني العلنننوم الطبيعينننة وقنننوانني الوجنننود امل

وبذلك تتم أسلمة األخالق الفلسفية للنظرايت العلمية، حيث تنفي عنهنا البعند الوضنعي، وتعيند 
، إن أسننلمة (38)«الننذي يتضننمن الغائيننة اإلهليننة يف الوجننود واحلركننة صننياغتها ضننمن بعنندها الكننوي

املعرفة ليست إضافة آية هننا، أو حنديث هننا ، إىل املعنايف لتحويلهنا منن معرفنة كنافرة إىل معرفنة 
مسلمة، أو إضافة عباية إسالمي إىل العلوم لتنطوي بذلك حتت العلنوم اإلسنالمية، وإمننا األسنلمة 

، وهنننذا مننننا ينننندعو للتحنننندث عننننن الضننننروية (39)معرفيننننة للعلننننوم وقوانينهنننناإعنننادة صننننياغة منهجيننننة و 
 .احلضايية ألسلمة املعرفة
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الفكنر ألول مرة يف اتيخيننا املعاصنر يقنذف : الضرورة احلضارية َسلمة املعرفة:البند الثاِن
نفسنن  يف عمننق املننأزق احلضننايي العنناملي، فمننن قبننل طننرملح مفهننوم أسننلمة املعرفننة، كننان  اإلسننالمي

تهنناد ينندافع عننن نفسنن  أمننام احلضنناية العامليننة الراهنننة، إمننا ابملقننايانت أو ابملقننايابت، متعننامال االج
بنننذلك تعنننامال إجيابينننا أو سنننلبيا منننع الظنننواهر املنعكسننننة عنننن هنننذ  احلضننناية العاملينننة، فيمنننا يتعلننننق 

ن ، أمننا أسننلمة املعرفننة فتختلنن  عنن...ابألشننكال الدسننتويية للحكننم، أو تكنولوجيننا املعلومننات، أو
املعاصر إىل عمق املأزق احلضايي العناملي، ألهننا تعنين طنرح  الفكرذلك ألهنا مواجهة جذيية تنقل 

الوجنن  الفلسننفي املقابننل للن نناظم املنهجنني الننذي تسننتمد مننن  احلضنناية العامليننة املعاصننرة تركيبتهننا يف 
املعرفننة خاصننة، لننذلك نتننناول هننذ  الضننروية احلضننايية ألسننلمة  (40)بعننديها األخالقنني و الفكننري

م كَتفنني ابلبعنند الفكنري، والبعنند األخالقني، ملننا هلنا مننن أمهينة كنن ى يف هنذ  املواجهننة املصنريية بننني 
 .االجتهاد املعاصر واملدايس الفكرية الغربية

قلنننا سننابقا أن اإلنسنننانية دخلننت طنننويا : ضوورورة أسوولمة املعرفوووة يف بعوودها الفكووور  -أوال
طلق مايد املنهجية، حيث دخل العامل يف مأزق فكري مبنا جديدا من التفكري، هذا الطوي اجلديد أ

يف ذلنننك احلضننناية الغربينننة نفسنننها، النننيت تبحنننث اآلن عنننن صنننياغة منهجينننة بديلنننة حلضنننايهتا، هنننذ  
املنهجية اليت أصبحت من مكو  انت الذهنية العلمينة املعاصنرة، ي ضنب  هبنا الفكنر اإلنسناي، حينث 

، ودوهنننا (41)فننا للقننوانني ابلشننكل الننذي جيعلهننا مرتابطننةتصننبح انظمننا للمفنناهيم والنظننرايت، مكي   
اثننل حالننة تولينند القننوانني مننن  يتحننول الفكننر إىل أتمننالت وخطننرات انتقائيننة، فمنهجيننة األفكنناي مت 
الطبيعة، ومتاثل  أيضا يف عدم تقب لها ألية توفيقية أو انتقائية، وعلى سبيل املثال ال ميكن أن نقول 

، مث نضننطرب  يف حتدينند مسننؤولية اإلنسننان عننن أعمالنن ، مث نقننول مننرة أخننرى ابالختينناي مننرة ابجلَنن مل
 .ونضطرب يف مطلق اهليمنة اإلهلية
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أسننلمة املعرفننة حَت ننل مثننل هننذ  اإلشننكاليات بننرد   مجيننع املعننايف والعلننوم إىل الناظنننم املننننهجي 
لبننديل علننى الننذي ميلننك وحنند  ذلننك التصننوي املنهجنني ا –بنندون أي توفيقيننة أو انتقائيننة -القننرآي 

مسنننتوى كنننوي، إذا تكلمننننا عنننن املعنننايف و العلنننوم وعالقتهنننا ابلقنننرآن، وعلنننى مسنننتوى عالننننمي إذا 
 .تكلمنا عن املتلقي للقرآن وهم املسلمون ومهمة هذا املتلقي الدعوية بشهادت  على العاملني

ن مل يعنننان املسنننلمون بَعننند  منننن هنننذا املنننأزق املنهجننني، إذ أ :فعلوووع صوووعيد الواقووو  اإلسوووالمي
واقعهم احلضايي مازال يعيش يف نسق  الفكري، وإىل حدود كبرية مرحلة الذهنية التقابلية، ماعدا 
بعننض اجملتهنندين األفننذاذ، لننذلك ال ينتنناب املسننلمني قلننق نفسنني انتنن  عننن االفتقنناي للمنهجيننة أو 

 .االفتقاي الستخدامها يف اجتهادهم املعاصر

آهنم كننناظم منهجنني ألفكننايهم، فيعرفننوا بننذلك  ومهمننة أسننلمة املعرفننة هنننا يبنن  املسننلمني بقننر 
، (42)كي  يقرؤون  على مستوى هذا العصر، وكي  جيمعنون بنني قراءتن  وقنراءة معطينات واقعهنم

ومهمتهنننا أيضنننا يف اإلعنننداد املسنننتقبلي، وهتيئننننة املنطلقنننات السنننليمة والوسنننائل املناسنننبة لالجتهنننناد 
 :املعاصر لتحقيق أموي ثالثة

 .اء واحلماية من االستنزافتوفري الطاقة والبن -5

 .توليد الفكر واملفاهيم واملعرفة اإلسالمية الصحيحة -2

توجينن  الطاقنننة لرتمجنننة الفكنننر واملفننناهيم اإلسننالمية علنننى مسنننتوى الواقنننع اإلسنننالمي، ويف  -8
(43)مجيع أبعاد  الفكرية والنفسية والسياسية واالقتصادية والعسكرية

. 

املعاصننر أبسننلمت  للمعرفننة هننو حبننث عننن  الفكننرإن حبننث : أمووا علووع صووعيد الواقوو  العوواملي
شهود حضايي جديد، يهدف أوال إىل فك االيتبا  بني العلوم وإحاالهتا الفلسفية اليت شوَّهتها، 
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ويهنندف اثنيننا إىل فننك احلصنناي احلضننايي الغننريب املهننيمن علننى العننامل كلنن ، ومننن مث  فإننن  ممننا ينبغنني 
، مبعنىن أن تندخل -ضنمن مفهنوم التننافس احلضنايي-مية عامليناعلينا فعل  هنو نشنر الفكنرة اإلسنال

وتتغلغل يف األنساق املعرفية الغربية خم ملرَتقة إايها، فأحسنن وسنيلة للندفاع هني اهلجنوم كمنا يقنال يف 
إطناي التندافع احلضنايي الفكنري ولنيس العسنكري، ولكنن لنيس بشنرائنا ملنتجاهتنا وأفكايهنا حسنب 

ي منهنننا منننا ننتقنننني، وننننرفض منهنننا منننا ننننرفض، فمنننا هكنننذا تبننننىن ، فننتقننن(44)تعبنننري مالنننك بنننن ننننيب
قق فكرة ما عامليتها وهيمنتها  .احلضايات وال هكذا حت 

 :فهذا االخرتاق املنشود ميكن القيام ب  من خالل ثالث معطيات

إن األزمة احلادة يف املنهجية العلمية الراهنة نتيجة التفكك التحليلي والعجز : املعطع اَول
(45)يننبعننن الرتك

،
ينندعوان لطننرح مننا لنندينا علننى البسننا  العنناملي مننن قننيَّم تركيبيننة نسننتلهمها مننن   

 .املنه  القرآنني، وهو ما ينقص هذ  احلضاية العاملية الراهنة

إعنننادة بننناء شنننىت العلننوم وفقننا ألسنننلمة املعرفننة، سننوف يشنننكل حننافزا ملعظنننم : املعطووع الثوواِن
أو اإلفنننادة مننن ، وذلنننك منننن خننالل جممنننع اجتهننناد  الغننربيني لالنفتننناح علنننى منهجنننا، أو اكتشننناف ،

 .دويل

فتح الطرينق أمنام الوصنول إىل املنأل الغنريب والنخبنة املثقفنة الغربينة، والتحناوي : املعطع الثالث
 .(46)معها يف إطاي منهجي علمي ال حنتاج في  إال إىل التسلح ابلقرآن اجمليد وعطائ 

سننننننتقبل القريننننننب، إن تنننننننوفرت اإليادة فهننننننذا االخننننننرتاق املنشنننننننود ممكننننننن وعلننننننى مسنننننننتوى امل
 .االجتهادية، وإن توفرت القيم األخالقية اإلسالمية البديلة املرتبطة هبذا الدوي
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فالبعد األخالقي يف أسلمة املعرفننة أشند  : ضرورة أسلمة املعرفة يف بعدها اَخالقي-اثنيا 
جن  بوجن  خناص طبقننا لبعندها تعقيندا وأكثر ضروية منن غنري ، ذلنك أن احلضناية تتغنري ميزاهتنا، وتتَّ 

، واحلضننناية الغربينننة مل ت ننننت   علومهنننا (47)األخالقنننني وبعننندها اجلمنننايل حسنننب تعبنننري مالنننك بنننن ننننيب
االقتصننادي، االجتمنناعي، –ومعايفهننا بشننكل معننزول عننن القننيَّم األخالقيننة املرتبطننة بنننم  تطويهننا 

منة والعوملنة، وننداء األثنرة الع رقينة، والذي اندفع ابجتا  اغراءات القوة، والتسل ، واهلي-...الفكري،
أَبملعنَد منن هنذا ابجتنا  كنل منا هنو ال  -أي منن  تطنوي احلضناية الغربينة-والدينية، واملذهبية، ومضى 

نو  ل املنجنزات العلمينة والتطنوي التكنولنوجي إىل سنالح ي شنَهر  أخالقي يف السلو  البشري، لكني حي 
 .(48)بوج  اإلنسان وليس لصاحل 

ة ليسننت كامنننة فقنن  يف نقننض اإلحنناالت الفلسننفية للعلننوم، ولكننن أيضننا يف لننذلك فالقضنني
نقض املنظومة األخالقية املرتبطة هبا، واليت ي ك  بت على أساس النم  التطويي يف احلضناية الغربينة، 
هننننذ  املنظومنننننة األخالقينننننة الغربينننننة النننننيت حتمنننننل ضنننننمنها كافنننننة قنننننيم ومعنننننايري السنننننلو  االقتصنننننادي 

 .(49)...على اهليمنة واستالب اآلخرين واملنطق الربوي واالجتماعي، القائم 

غري أن أي أتثري إسنالمي يف هنذ  احلضناية، سنيؤدي هبنا لتعنديل مواقفهنا اجتنا  شنعوهبا أوال، 
مث شننعوب العننامل اثنيننا، ذلننك ألهنننا مهيننأة ضننمن نسننقها التطننويي للقبننول هبننذا التغيننري، خاصننة إذا  
كننان هننذا التننأثري ابجتهنناد معاصننر ألسننلمة املعرفننة، حيننث َيطننرح األخننالق اإلسننالمية كبننديل دون 

، أمنا (50)ا ، ودون قهر، إذ يكفي نزع القشرة اليابسة، وسيظهر لب الفطرة اإلنسانية الصايف إكر 
على صعيد سلوكيات وأخالق املسلمني الذين مل يعانوا بعد منن منأزق االفتقناي إىل املنهجينة، فنإن 
 مثَّننة فننرق بننني عننندم معنناانهتم ياهنننا مننن هننننذا املننأزق، وبننني إغفننال حقيقنننة حتميننة سننتفرض علنننيهم
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املعاانة من هذا املأزق مسنتقبال، أينن سينكشن  الندوي الكبنري للمجتهند يف بلنوية هنذ  املعناانة إىل 
ز عاملية حضايية إسالمية بديلة مهيمنة  مشاييع حضايية تن نملج 

 طبيقووووواْل منهجيوووووة َسووووولمة منووووواهج العلووووووم الطبيعيوووووة و اإلنسوووووانية و : الفووووورع الثووووواِن
 :اإلجتماعية

النندعوات الننيت تنننادي ابألسننلمة، وكننذا األفكنناي الننيت تفصننل بننني يف هننذ  التطبيقننات نتجنناوز 
 . اخل....العلوم اإلنسانية والعلوم الطبيعية، أو اليت توفق بني اإلسالم والعلم،  بشكل أو آبخر أو

وعوضا عن هذا سنمضي يف وضنع األسنس التطبيقينة ألسنلمة العلنوم، وفنق القنراءة املنهجينة 
 . جمال علمي معني أن يطبق هذ  األسسللقرآن، حيث ميكن لكل متخصص يف

عننننندم الفصنننننل بنننننني منننننناه  العلنننننوم الطبيعينننننة ومنننننناه  العلنننننوم اإلنسنننننانية : اَسووووواس اَول
 : (51)واالجتماعية

إن القرآن الكرم وكذا فلسفة العلوم الطبيعية يقنريان أن اإلنسنان بندان وحواسنا ونفسنا مولنود 
بَنننق عليننن  وعلنننى سنننلوكيات  وإدياكننن  كافنننة القنننوانني طبيعننني للمجنننال الكنننوي، وابلتنننايل ميكنننن أن ت طَّ 

والنظننرايت املتولنندة عننن العلننوم الطبيعيننة، لكننن يفننرتق املنننه  القننرآي وفلسننفة العلننوم يف النهنناايت؛ 
حيث ينتهي املنه  القرآي ابلكون الطبيعي إىل مفهوم اخللنق، يف حنني أن منهجينة فلسنفة العلنوم 

 .(52)أو التشي ؤ كما مسا  حاج محدالطبيعية تنتهي إىل مفهوم الشيئية 

و قبننل االسنننتمراي منننع هنننذا األسننناس األول ننظننر يف القنننرآن يف مننندى صنننحة هنننذ  الفرضنننية، 
َِ نَوبَوا    : حيث يقول تعاىل ََر ََ ُ أَنَوبَوَتُكَم ِمَن ا 58ننوح، اآلينة  »  َواَّللَّ

  :، وقنال تعناىل أيضنا«
88آل عمران، اآلية  »  َوأَنَوبَوتَوَها نَوَبا   َحَسن ا

» 
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كان ينبغي أن يقال أنبتكم إنباات، إال أنن  مل »: ابلنسبة لآلية األوىل يقول الرازي يف تفسريها

والتقدير أنبتكم فنبتم نبااًت، وفي  دقيقة لطيفة وهي أن  لو قال ، أنبتكم نبا يقل ذلك بل قال 
كننان املعننىن أنبننتكم فنبننتم   «أنبننتكم نبنناات  »كننان املعننىن أنبننتكم إنبنناات غريبننا، وملننا قننال   «أنبننتكم إنبنناات»

 .(53)«نباات عجيبا

وهي ظاهرة تستدعي النظر وال ييب، فهي توحي »: و قال سيد قطب يف تفسري هذ  اآلية
ن ابلوحدة بني أصنول احليناة علنى وجن  األيض، وأن نشنأة اإلنسنان منن األيض كنشنأة النبنات، من

عناصرها األولية يتكون، ومن عناصرها األولية يتغذى وينمو، فهو نبات من نباهتا، وهبن  هللا هنذا 
اللننون مننن احلينناة، كمننا وهننب النبننات ذلننك اللننون مننن احلينناة، وكالمهننا مننن نَنتَنناج األيض، وكالمهننا 

 ، (54)«! يرضع من هذ  األم

ل أن هننذا اإلنسننان هننو فلننو وضننعنا كننالم  سننيد قطننب تكملننة لكننالم الننرازي أمكننن القننو  
نبننات مثننل نبننات األيض، أيخننذ خصائصنن  البدنيننة والنفسننية والعقليننة واإلدياكيننة منهننا متامننا مثننل 
النبننات، فننني منننو  واخضننراي  واصننفراي  وموتنن ؛ فننإن كانننت األيض نقطننة سنناحبة مننن كوننننا الفسننيح 

ت احلينة علنى األيض تتأثر أببعد جنم عنها يف تقدير زماي ومكاي إهلني عجينب؛ فكين  ابلكائننا
 .إذا كانت أ نبتت نباات من هذ  األيض فحق القول أبن اإلنسان مولود طبيعي للمجال الكوي

و نرجننع إىل حتليننل حنناج محنند للمبنندأ األول، حيننث أعطننى الفننايق بننني املفهننومني أبننن  فننايق 
منوجزا ودقيقنا ، مث شنرح هنذا الفنايق شنرحا (55)من زاوينة هيمننة مفهنوم اخللنق علنى مفهنوم التشني ؤ

يف الوقننت نفسنن ، حننني بننني  أن العلننوم الطبيعيننة ابعتمادهننا علننى قننوانني التشنني ؤ، والننيت تننتحكم يف 
التحننننوالت الفيزايئيننننة أو الكيميائيننننة أو غريهننننا، حيننننث أن الشننننيء النننننات  تكننننون خصائصنننن  مننننن 
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 ، خصائص مكوانت ، أما مفهوم اخللق فليس ابلضروية أن تكون خصائص  من خصائص مكوانت
إذ مننن املمكننن أن تتَّحنند خصننائص املركبننات الطبيعيننة وخيتلنن  النننات ، وميكننن كننذلك أن ختتلنن  

 . (56)ويتَّحد النات 

غنننري أن منننا يهمننننا هنننو أن مفهنننوم اخللنننق الالمتنننناهي يتَّحننند منننع نظنننرايت التشننني ؤ يف صنننياغة 
ذلنك لكني ال ، و (57)قوانينها العلمية، على مسنتوى الطبيعنة واإلنسنان، ولكنن علنى مسنتوى كنوي

تنحصننر املعرفننة فيمننا تعطينن  املعلومننة العلميننة فقنن  مننن جهننة، ولكنني ال نصننل ابلعلننوم الطبيعيننة إىل 
هنايتها املادية غري الكونية من جهة أخرى، ويف هنذا يد علنى أبنو يعنرب املرزوقني النذي شنكك يف 

حقائق مضمونية دون أن يكون العلم مبنيًّا على »:حاجة العلوم كافة إىل هدي الوحي عندما قال
مستمدة من الوحي، أو يكون الوحي حباجة إىل مثل هذا التدخل املضموي النذي سنيجمد العلنم 

 (58) «...إبطالق، أو سيضفي النسبية على الوحي

 : (59)الفهم الوظيفي للمعرفة وليس النسيب: اَساس الثاِن

ي النوظيفي والنسنيب قبل شنرح هنذا األسناس الثناي ألسنلمة املعرفنة جيندي التعنري  علنى مفهنوم
 .لغة واصطالحا

الوظيفننة مننا ي قنندَّي للمننرء يف كننل يننوم مننن يزق أو » جنناء يف لسننان العننرب أن : الوووفيفي لغووة
 ، (60)«طعام

 .(61)ويطلق كذلك على العهد والشر 
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علنم الننفس : هنو املنسنوب إىل الوظيفنة، نقنول Fonctionnelفالوظيفي :أما اصطالحا
 .(62)عمليات الذهنية من جهة ما هي وسائل لغاايت معينةالوظيفي وهو الذي يبحث يف ال

فهوم »ومن هنذ  املقدمنة اللغوينة واالصنطالحية ميكنن القنول أن الفهنم النوظيفي للمعرفنة هنو 
 .«ملا  ؤديُ املعرفة من عمل للوصول إىل غاية معينة ال ببنائها و ركيبها

ل النََّسننب  يكننون ابآلابء ويكننون َنَسننب  القننراابت وقينن: مننن نسننب والنََّسننب  : أمووا النَِسووة لغووة
نب    نسنًبا أي عنزا  ، أمنا النسنبة فهني إيقناع (63)إىل البالد ويكنون يف الصنناعة، وَنَسنَب  ، يَننملس نب    ويَننملس 

 .(64)التعلق بني الشيئني

ترجع إىل القنول أن العقنل ال »: فجاء يف املعجم الفلسفي أهنا: أما نسة املعرفة اصطالحا
 .(65)«شيء، فإذا عرف بعض األشياء مل يستطع أن حيي  هبا إحاطة اتمة يستطيع أن يعرف كل

نلها ال  لذلك فالفهم الن  سيب للمعرفنة يعنين أنن  مهمنا بلن  العقنل منا بلن ، فنإن املعرفنة النيت حيص  
تتناول إال ظواهر الوجود وليس حقائق الوجود، وإحاطتها تكون قاصرة ألهنا ال حتي  إال ابلعالقة 

املعرفنننة الن  سنننبية "اهرينننة النننيت ت كنننو  ن عنننني األشنننياء أو املوجنننودات، فنننالقول منننن النننبعض والن  سننب الظ
منن شنأن  أن يقنود إىل نفني قنانون السنببية مطلقنا ابسنم الن  سنبية، " املعرفنة الوظيفينة"ولنيس " للعلوم

دة ، ونرجننع مننرة أخننرى إىل فكننرة اجلننواز والعننا(66)معتقنندا هننذا الننبعض أننن  حيقننق املعرفننة التوحيديننة
 . (67)واالقرتان، وليس التأثري
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وبنننذلك نقل  ننننل مننننن قيمننننة القننننانون العلمنننني الطبيعنننني، يف حننننني أن  هللا تعنننناىل يعطنننني القننننانون 
الطبيعي كامل طاقنت  الوظيفنية وليس الن  سبية، وذلنك ألن قنراءة اإلنسنان للكنون واسنتخراج قوانينن  

نز اإلجنناز -لقنراءتنيأي اجلمنع بنني ا –ونظرايت  متعلقة بقراءت  آلايت الكتناب ، فنا  تعناىل ال ي عج 
العلمنني البشننري،وقد أمننر  منننذ البنندء ابلعلننم ، إال  أننن  حننني يتَنَعنناىل اإلنسننان هبننذا القننانون الطبيعنني 

 .على مفهوم اخللق، فهنا توضع الكوابح بوج  هذا السلو  املتعايل وليس بوج  املعرفة

نعكساهتا يف العلوم االجتماعينة و اإلنسنانية  لذلك البد من إعطاء فلسفة العلوم الطبيعية وم
كافننننة دالالهتننننا املنهجيننننة، دون االلتفنننناف عليهننننا مبنطننننق النسننننبيات، وذلننننك يف إطايهننننا الننننوظيفي 
الكوي، ألن  يف إطناي هنذا املننه  العلمني النوظيفي يكشن  القنرآن مبنهجيَّتن  عنن املنشنأ والتكنوين 

 .(68)إال ابستخدام هذا املنه  العلمي الوظيفيوالغاايت، حيث ال يفهم اإلنسان حقائق القرآن 

وخنلنننننص إىل أن األساسننننننني األول والثننننناي يقومننننننان بتحريننننننر العلننننننوم الطبيعنننننننية ومنعكسنننننناهتا 
االجتماعينننة واإلنسنننانية منننن اإلحننناالت الفلسنننفية غنننري اإلسنننالمية، مث دياسنننة هنننذ  العلنننوم ضنننمن 

 .التشي ؤ وليس اخللق منهجيَّتها الطبيعية الوظيفية ابعتبايها مصديا لنظرايت

إن حكمة إجياد : (69)العالقة بني حكمة اخللق ومنهجية التشيؤ الوظيفي: اَساس الثالث
اخللننق تعكنننس قنندية هللا املطلقنننة يف الوجنننود يف عالقتهننا مبنهجينننة التشنننيؤ الننوظيفي، لنننذلك ليسنننت 

ز هبنا اإلنسنان ،وحيند مننن عالقة جتاوز؛ مبا يعين أن هللا تعاىل حيتف  أبسراي حكمت  يف اخللق لي عج   
آفاقننن ، وهننذا مننا فهمنن  بعننض السننل  يف وضننعهم لفعننل هللا مقننابال لفعننل اإلنسننان تومهننا منننهم أن 
منهجيَّننتهم تلننك حتقننق التوحينند، ودخلننوا يف متاهننات اجلنن  واالختينناي، وجنندل االسننتطاعة والقنندية 

 .اخل...و
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علننى اإلطنناي األيضنني؛ فننإذا كننان إن حكمننة اخللننق تعننين فعننل هللا يف اإلطنناي الكننوي املهننيمن 
هننذا اإلطنناي الكننوي وظنننواهر  وقوانيننن  تننؤثر بشننكل معنننني علننى األيض وظواهرهننا، فإننن  يسنننتحيل 
إديا  هذا التأثري أو هذ  التفاعلية، ما مل ت دَي  كافة أبعاد هذ  الكونية وتفاصيلها ومنعكساهتا يف 

نَساَن ِموَن  : ، قال تعاىل(70)تشكيل ظواهر األيض إىل ديجة يصبح الطني بشرا انطقا َِ اإَلِ َخَل
َِ اَنَوانَّ ِمووَن َموارٍِج ِمووَن َ رٍ  51-51النرمحن، آينة  »  َصَلَصواٍل َكاَلَفََّّواِر َوَخلَوو

، ويتولنند احلني مننن «
احَلَوويَِ ُُيَوورُِج احَلَوويَّ ِمووَن اَلَميَِووِر َوُُيَوورُِج اَلَميَِووَر ِمووَن  :امليننت، ويتولنند امليننت مننن احلنني، قنننال تعننناىل
ََ بَوَعَد َمَوهِتَا وََكَذِلَك ُُتََرُجونَ  ََر ََ 57الروم، آينة  »  َوُُيَِي ا

، وإديا  هنذا التخلينق الكنوي هنو  «
ك نن مل يف الصنندي ال تبلغنن  البشنننرية، لننيس ألن هللا ال يرينند ذلننك ولكنننن اإلنسننان برتكيبتنن  احلالينننة ال 

َِِ ُسوَلطَاٍن  ِإنَّ  : يستطيع ذلك ألن هذا فوق طاقت ، قال تعاىل الَِّذيَن ُُيَواِدلُوَن يف تَاِْل اَّللَِّ ِبغَو
 ُِ ُُ ُهوَو السَّوِميُ  اَلَبِصو ُِ َفاَسوَتِعَذ ِ َّللَِّ ِإنَّو ورل َموا ُهوَم بَِباِلِغيو غنافر،  »  َأَ ُهَم ِإَن يف ُصُدورِِهَم ِإالَّ ِكبوَ

18آية 
». 

عرفة سيتيحان للبشرية بلوغ آفاق اجملنال املعاصر أبسلمت  للم للفكرغري أن اآلفاق املستقبلية 
املعاصر مستقبال فهم العالقة التفاعلية يف التكنوين  الفكرالكوي، وابملدى الذي يستطيع في  هذا 

الكننوي، حيننث تتشننكل النننفس كقننوة المرئيننة عننن مننادة مرئيننة، ذلننك أن علننوم النننفس يف الوقننت 
 .(71)النفس أبكثر من فهم النفس لذاهتا الراهن تقتصر فق  على انعكاسات املال والتاييخ على

، وأسنلمت  للمعرفنة سنوف خيلنق -النوحي، العقنل، الواقنع–املعاصنر بثالثيتن  التفاعلينة  فكرفال
عالقة تكاملية بني حكمة اخللق ومنهجية التشيؤ الوظيفي، حيث ست فتح آفاق جديدة للمعرفة مل 

 .تشهدها البشرية من قبل

                                                             
 .48املنهجية املعرفية، ص : حاج محد: ينظر - 70
 .11العلواي،ص : سالم، تقدمالعالقات الدولية يف اإل: مصطفى اندية حممود: ينظر  -71



هنذا األسناس : الطبيعي لإلنسان يف عالقت  ابلزمن وإنتناج األفكنايالرتكيب : اَساس الراب 
من أهم األسس، إذ ي عت  إطايا مرجعيا للتعامل مع كثري من احلقنائق النيت جناء هبنا القنرآن الكنرم،  
كحقننائق اخللننق اإلنسنناي وإيادتنن  تعنناىل وقضنناؤ ، ومننا يعكسنن  هننذا علننى مسننتوى معرفننة اإلنسننان 

 .(72)كوين بذات  وبوجود  وكيفية ت

صحيح أن هذ  احلقائق تشدان إىل املاضي، ولكن تندفعنا ابجتنا  املسنتقبل، وصنحيح أهننا ال 
تتعلننق ابلتشننريعات، ولكننن اإلطنناي الننذي تبنينن  هننذ  احلقننائق حيتننوي التشننريع ويننؤطر لنن ، فننإذا كننان 

منننهجهم يف  لبننناء -ولننيس مل يركننزوا عليهننا قنن -السننل  يضننوان هللا علننيهم مل يرك  ننزوا عليهننا كثننريا، 
التعامننل مننع الننوحي، فننإن ذلننك ياجننع إىل خصائصننهم الفكريننة الننيت تتماشننى مننع واقعهننم املعننيش 

 . آنذا  الذي يسعى ملمايسة التشريعات أكثر من منهجة األموي، كما هي طبيعة عصران

وحننىت يف عصننران الننراهن جننند الدياسننات التايخييننة مننثال تننديس سننقو  احلضننايات، أو اتييننخ 
لشخصننننيات، ولكننننن قلَّمننننا جننننند دياسننننات وحبننننوث أكادمييننننة هتننننتم بدياسننننات قصننننص احلننننروب و ا

هنا االسنرتجاع النقندي القنرآي ملنا  األنبياء، كقصة موسى وآدم عليهما السالم وغريمها، وتديس َع مل
سنننبق منننن منننويوث يوحننني متمثنننل يف الكتنننب السنننماوية السنننابقة، حينننث ينفننني عنننن  اإلسنننقاطات 

ن هننننذا االسننننرتجاع النقنننندي القننننرآي ال يديسنننن  االجتهنننناد املعاصننننر األسننننطويية و اخلرافيننننة، ذلننننك أ
، وإمننا –وإن كنان هنذا أمنر ضنرويي أيضنا -أبسلمت  للمعرفة على مستوى تصحيح الوقائع فق ، 

يتَّجنننن  مقصنننند االجتهنننناد املعاصننننر أبسننننلمت  للمعرفننننة مبننننا يتضننننمن  القننننرآن مننننن حمننننددات منهجيننننة، 
من خالهلا ي ز املننه  ويتضنح وتقننن قواعند  ليستصنحب   تتضمنها هذ  احلقائق أو املسائل، ألن 
 .اجملتهد املعاصر يف إعادة قراءة القرآن 
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فاجملتهننند املعاصنننر يطنننرح النمنننوذج النننذي اسنننرتجع  القنننرآن منننن قصنننص األنبيننناء السنننابقني، مث 
هيمن على حقائق  ليوَّلد من خاللن  قاعندة فهنم، تتحنول فيمنا بعند إىل حمندد نظنري، يتكامنل منع 

 . غري  من احملددات يف مناذج أخرى لتأطري املنه  لفهم القرآن ولفهم الكون وحقائق 

اس اخللق اإلنساي، حيث أن حكمت  تعاىل مل تشأ أن جتعل خلنق اإلنسنان ومثال هذا األس
 (74)، كما قريت ذلك حتريفنات التنوياة (73)فجائيا ينطلق من إحداث الكائن اإلنساي يف املكان

ممتنند تننعكس علينن  قنوانني التشننيؤ النوظيفي، والفننايق  (75)منن غنري أن ميتنند هنذا الرتكيننب يف زمنان 
فجائي واخللق املرتب  بقوانني التشيؤ الوظيفي، أن األول ي بطل مفهوم التفاعل بني اخللق املكاي ال

ع  احلركة املمتدة، يف حني أن الثاي ينقل الطبيعة وقوانينها وحركتها إىل داخنل الرتكينب اإلنسناي 
، حيث يشري (76)ابعتباي  نتاجا متولدا عنها، فتك من يف داخل  قديات االتصال والتفاعل ابلكون

 تعنناىل يف سننوية اإلنفطنناي إىل تعننندد مسننتوايت التكننوين اإلنسنناي عننن  الننزمن، فيبنندأ ابخللنننق مث هللا
نَسوواُن َمووا غَوورََّ  ِبَربَِووَك  االسننتواء مث االعتنندال مث يشننري إىل تعنندد الصننوي، حينننث قننال   َاأَيُوَهووا اإَلِ

 . «6-8االنفطاي، آية  » ، ٍة َما َشاَء رَكََّبكَ اَلَكِرِ  الَِّذ  َخَلَقَك َفَسوَّاَ  فَوَعَدَلَك يف َأ َِ ُصورَ 

وإذا تناولنا أصوليا هذ  املسألة جند أن هنذا التحنول املمتند عن  الزمنان يف التكنوين اإلنسناي 
، هنذا املفسنر جناء يف آايت أخنرى منن ضنمنها آايت سننوية (78)حيتناج إىل مفسنر (77)جناء جممنال

َّ ُُيَوورُِجُكَم ُهووَو الَّووِذ   : غنافر حيننث قنال تعنناىل َّ ِمووَن َعَلَقووٍة  َّ ِمووَن ُنَطَفوٍة  َخَلَقُكوَم ِمووَن  ُوووَراٍب 
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ُلغُووا َأَجوال   َّ لَِتُكونُووا ُشوُيوخ ا َوِموَنُكَم َموَن يُوتَووَو َّ ِموَن قَوَبوُل َولِتَوبوَ ُلغُووا َأُشودَُّكَم  َّ لِتَوبوَ  ُمَسوم ع ِطَفال  
88ية غافر آ »  َوَلَعلَُّكَم  َوَعِقُلونَ 

». 

، وهننني ...وهكنننذا هننني حكمنننة اخلنننالق فيمنننا خلنننق؛ خلنننق منننن تنننراب، مث نطفنننة، مث علقنننة مث
ووَماِء َموواء   : حكمننة اخلننالق فيمننا خلننق مننن خملوقننات، قننال تعنناىل َأََلَ  َوووَرأ َأنَّ اَّللََّ أَنَوووَ َل ِمووَن السَّ

ُِ َزَرع ا ُُمََتلِ  َّ ُُيَرُِج ِب  َِ ََر ََ ُُ يَوَنابِيَ  يف ا ُُ ُحطَام وا َفَسَلَك َّ َُيََعلُو َّ َيِهويُج فَوتَووَراُم ُمَصوَفر ا   ُُ ف ا أََلَوانُو
ََلَبابِ  ََ َُوِل ا 25الزمر، آية  »  ِإنَّ يف َذِلَك َلذَِكَرأ َِ

». 

هي حكمة مقيدة إىل عامنل النزمن وتقييندها هنو حلكمنة ال يعلمهنا هللا وحند ، وإمننا حلكمنة 
م ليعلموا آفاقها، ألن  يف إطاي آفاق هذ  احلكمنة ننديس أنفسننا جيب أن يسمو اجملتهدون مبدايكه

يف  نوأفكايان، ومراحل تطويان العلمي املستقبلي، ومراحل بناء حضايتنا، وظهوي دينن احلنق آخنذي
 .االعتباي هيمنة حكمة اخللق على منهجية التشيؤ

 فكننننرانتقنننننبل هننننذا مثننننال فقنننن ، وميكننننن أن جننننند أمثلننننة عدينننندة تتعلننننق أيضننننا مبسننننتقبلنا، ومبس
املنعاصر، وخنلص إىل أن فهم اإليادة اإلهلية ضمن حكمة اخللق فهما يعزهلنا عنن التشنيؤ يف قنوانني 
الوجود واحلركة الوظيفية، إمنا هو إسقا  لعامل النزمن النذي شنيَّأ هللا بن  اخللنق وأحنا  بن  التناييخ، 

فال يعود قناديا ال علنى  فتسق  عالقنة اإلنسنان التايخيينة والعلمينة واملنهجية مع الكون ومع نفس ،
اكتشننناف الكنننون الفسنننيح منننن حولننن ، وال علنننى اكتشننناف قوانينننن  الطبيعينننة واالجتماعينننة إلجننننناز 

 .حضاية علمية تدعو إىل احلق والسالم، والتزكية والعمران

وقبننل النندخول يف شننرح هننذا األسنناس، وجننب : الغائيننة الكونيننة املزدوجننة اَسوواس اخلووامس
ر جيننب أن ال أيخننذ ابلغايننة كوسننيلة حتكننم مسنناي حركننة الواقننع عمومننا، القننول أن االجتهنناد املعاصنن

وتتج  إليها ج ا، وإال  قن ي  دت حكمة اخلالق جب ية حركة الواقع، وذلك ألن األحكام الشرعية وما 
تعلق هبا منن أفعنال هني جمنرد وسنائل فحسنب، تسنتمد اعتبايهنا ومشنروعيتها منن تلنك الغاينة النيت 



جند هذا بي  نا فيما قري  األصنوليون منن أن قصند املكلن  يف عملن  ينبغني ،  (79)شرعت من أجلها
قصنند الشننايع مننن املكلنن  أن » أن يكننون موافقننا لقصنند هللا يف التشننريع، ويف هننذا قننال الشنناطيب 

، مث يشنرح هنذا يف موضنع آخنر عننندما (80)«يكنون قصند  يف العمنل موافقنا لقصند هللا يف التشننريع
فاملناقضننة يف  (81)«ملنن  يف املناقضننة ابطننل فمننا يننؤدي إليهننا ابطننلمننن انقننض الشننريعة فع» : قننال

الغاية هي علة احلكم ابلبطالن، وهذا دليل على ازدواجية الغاينة النيت يتعاضند فيهنا النقنل والعقنل، 
 . (82)على شر  تقدم النقل وأتخر العقل

ث جينب علنى هذ  املعاي ميكن استصحاهبا من دائرة احلكم الشنرعي إىل الندائرة الكونينة حين
املعاصر القول ابلغاية على مستوى النتائ ، ذلك أن كل ظاهرة أو مسنألة أو قضنية يتعامنل  الفكر

معهننا هنني ذات عمننق كننوي وهلننا امتنندادها النهننائي إىل حكمننة هللا تعنناىل يف خلقنن ، والننيت تشننك  ل 
لي  النتائ  عقال، النتائ ، ليس ايتباطا مبقدمات واقعية ولكن تقديرا ابحلكمة ملا ميكن أن تكون ع

 . وملا جيب أن تكون علي  النتائ  وحيا، وليس يف هذا استالب ال للعقل وال حلركة الواقع

إن املنه  القرآي أيخذ بغائية مزدوجة أساسنها حكمنة اخللنق ومنهجينة التشنيؤ معنا، ومبنا أن 
ينة ال تظهنر كمنا  حكمة اخللق مهيمنة على منهجية التشيؤ وعاملة من خالهلا، فإن توجهاهتنا الغائ

كان يف جتايب األنبياء السنابقني خبنرق القنوانني النيت حتكنم الواقنع، أو النيت حتكنم اإلنسنان كعصنى 
 . (83)موسى أو ملك سليمان، ولكن تظهر من خالل قوانني التشيؤ نفسها

مننا حيكننم هننذ  الغائيننة املزدوجننة هننو إطنناي أن اخلَلننق خ ل ننق ابحلننق، لننيس علننى مسننتوى احلركننة 
 .فق ، ولكن أيضا على مستوى القواعد املستخلصة من تكوين الوجود وحركة ظواهر  واالجتا 
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ويف هذا اإلطاي ت وظ   أسلمة املعرفنة العلنوم الوظيفينة وغناايت الوجنود، عن  قنوانني التكنوين 
 . (84)وغائيتها املزدوجة، لتكتش  املبادئ والقيم اليت بثتها يف الوجود غائية اخللق

، مبنهجينة كاملنة األبعناد، (85)مة املعرفنة وقند توضنحت أسسنها اخلمنسومن هننا تنطلنق أسنل
معاصننر يسنند  فكننر، ألهننا وي عناصننرها بقنندي منا يبننذل مننن جهنندتراهنا كعمليننة مسننتمرة النمنو، تتطنن

 .ثغرة من الثغوي يف الطريق، وآفاق  مفتوحة للبديل اإلسالمي يف شىت املعايف والعلوم 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .املرجع نفس  - 84
 .سس مفتوحة لكل اجتهاد معاصر فاملنه  ليس منت  وال مغلق وإمنا يبقى اجتهادا بشراي يؤخذ من  و يردإن هذ  األ - 85


